
 

   عاشقانه _ حفاظت _ اول _ پارت # 

  خوش   ی بو   همراه   به   س ی تاتل   م ی ابراه   گرم   ی صدا 

  مشهور   آن   به   اش   کافه   و   بابا   که   یی ها   املت (  منمن ) 

 .  بود   کرده   پر   را   فضا   بودند 

  با    همراه   م ی پاها   شه ی هم   عادت   به   و   نبود   خودم   دست    

 ...    بودند   گرفته   ضرب   ها   ظرف   ی تو   ها   تون ی ز    دن ی چ 

    

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                      

   

 

Yıllardır bir özlemdi Yanıp durdu 
bağrımda

Tam ümidi kesmişken Onu gördüm 
karşımda

یم   و  بود  مونده  قلبم  یو  ت  ق  ای  اشت  نوع  هی  ها  سال 

سوخت  

مقابل اونو   ، دی  رس  یم  ان  یا  پ  به  ام  دی  ام  تموم  که  یت  وق 
م   دی  د  خودم 
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کوچک یا  فض  کل  ا  بی  تقر  بودم  تاده  سی  ا  که  ی  یا  ج  آن  از 

را ین  مردا  تک  تک  توانستم  یم  و  بود  نظرم  ری  ز  کافه 
.م نی  بب  آمدند  یم  صبحانه  خوردن  یا  بر  صبح  سر  که 
تند تند  داشتم  ه  شی  هم  مثل  هم  من  و  بود  مشغول  بابا 

و لعاب  و  رنگ  خوش  املت  یا  یه  م  را  ظروف 

تیم اه  پر  از  یک  ی  صبحانه  .م  کرد  یم  بابا  مخصوص 

یم ن  روز  هر  خب  و  بود  ه  یک  تر  مردم  یا  بر  ها  نی  تر 

. خورد  مفصل  را  صبحانه  نی  ا  شد 
در و  یف  کا  و  دی  مف  ای  صبحانه  خاص  ید  ترفن  با  بابا 

ر ای  اخت  در  مناسب  ت  می  ق  با  و  ارزان  حال  نی  ع 
.د دا  یم  قرار  شی  مشترها 

ورقه کی  تازه  نعناع  پر  دو  و  ه  ای  س  ون  تی  ز  دانه  چند 
. شده  سرخ  ژامبون 

و خواند  یم  خوش  م  تی  ر  همان  با  داشت  می  ابراه  هنوز 

.د کر  یم  نی  تام  را  ام  یه  صبحگا  یژ  انر 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  وم  د_  ارت  پ 

Mavi mavi masmavi
Gözleri boncuk mavi
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Bir gördüm aşık oldum
  bu gelen kimin yarı

یب آ  منجوق  مثل  چشماش   . ید  الالجور   ، یب  آ   ، یب  آ 

؟ هی  ک  ر  ای  د  ای  م  که  ین  یا   . شدم  عاشقش  و  مش  دی  د 

:د   ز  می  صدا  بابا 
.. .ش  با  زود  زی  ن  د- 

Hayat denen bu yolda Yürürken adım
adım Mutluluğu ararken Birden ona 

rastladım

گن یم  یگ  زند  بهش  که  یا  جاده  یو  ت 

بودم یت  خوشبخ  دنبال  و  رفتم  یم  جلو  قدم  به  قدم 

م دی  د  خودم  مقابل  اونو  ناگهان  که 
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... اومدم   .. بابا  ست  ماده  آ 

یم را  کافه  باهم  دو  هر  می  باباند  و  من  ها  صبح 

کالالس من  که  صبحانه  ساعت  از  بعد  و  می  چرخاند 

بساط وزجان  ری  ف  شاگردش  و  بابا  رفتم  یم  دی  با  و  داشتم 

.د ن  دی  چ  یم  را  ناهار 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  وم  س_  ارت  پ 
تمام ا  بی  تقر  ساعت  آن  در  که  کافه  داخل  به  ید  تن  نگاه  می  ن 

از یک  ی  و  انداختم  بودند  شده  پر  شی  ها  یل  صند  و  زی  م 
.م رفت  آشپزخانه  یا  انته  طرف  به  و  برداشتم  را  ها  ین  ی 

آماده، ین  یس  و  من  ن  دی  د  با  و  برگشت  طرفم  به  بابا 
لبخند نی  هم  با  دلم   . کرد  یم  ه  شی  هم  که  یر  کا  .د  ز  لبخند 

در .م  ا  داده  انجام  درست  را  کارم  که  شد  یم  قرص 

از بعد  و  آوردم  هم  را  ر  گید  ین  یس  چند  فاصله  نی  هم 
:م گفت  و  دادم  نی  چ  را  ام  ین  یب  کارم  اتمام 

... ام  آماده  من  خان  می  ند  دی  یا  فرم  ب 
... گرفتم  طرفش  به  برداشته  را  ها  بشقاب  از  یک  ی  و 
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فرو مقابلش  رنگ  آب  خوش  املت  داخل  را  ری  کفگ  بابا 
یو ت  دقت  با  و  برداشت  آن  محتوای  از  یر  مقدا  و  برد 

ان جی  ه  با  ه  شی  هم  مثل  و  گذاشت  ها  ون  تی  ز  کنار  بشقاب 

:ت گف  ازخود  یض  را  و 
(د زو   .. .د  و  ز)   ... چابوک   .. .ک  ابو  چ 

و بدهم  سرعت  دستانم  به  من  تا  بود  یف  کا  کلمه  نی  هم  و 
. کند  پر  و  د  ری  بگ  را  ها  بشقاب  بندش  پشت  هم  بابا 
یر روس  و  م  دی  کش  سرم  به  یت  دس  شدند  پر  که  ها  ین  ی 

جا همان  از   . برداشتم  را  بودم  بسته  که  یه  کوتا  ساتن 

آشپزخانه یا  دم  از  که  ام  گرگرفته  ی  چهره  به  یه  نگا 

یو ر  ی  شده  نصب  ی  ه  نی  آ  یو  ت  بود،  گرفته  رنگ 

.م انداخت  ار  وی  د 
ی یا  یر  د  ی  یا  بی  ز  به  صبح  وقت  آن  خوشرنگم  چشمان 

... نشاند  یم  می  ها  لب  بر  را  لبخند  همان  و  بود   
پرتالالطم

:د ش  بلند  بابا  یا  صد 
.. .و  بر   ... بابا  یب  خو  من،  یب  آ  شم  چ 

.د شو  جمع  لم  ای  خ  تا  بود  یف  کا  جمله  نی  هم  انگار 

بشقاب پنج  یو  حا  که  را  ینی  س  نی  اول  و  آمد  کش  لبم 
راه آشپزخانه  یج  خرو  سمت  به  و  برداشتم  بود  ین  ی 

.م افتاد 
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شروع آشپزخانه  از  ون  ری  ب  من  کار  بعد  به  لحظه  نی  ا  از 

ن ای  مشتر  مقابل  را  یش  سفار  یا  ه  بشقاب  دی  با  و  شد  ی 

.. .م  گذاشت  یم  بودند  مرد  اکثرا  که 
بود من  اسم  از  برگرفته  نامش  که  زی  دن  کافه  ن  ای  مشتر 

ا بی  تقر  و  بودند  ثابت  کرد  یم  افتخار  آن  به  ه  شی  هم  بابا  و 
. شناختم  یم  را  شان  تک  به  تک 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هارم  چ_  ارت  پ 

هم من  و  کردند  یس  احوالپر  و  سالالم  به  شروع  نم  د   
باد

دادم یم  را  شان  جواب  ی  یو  خوشر  با  ه  فی  وظ  انجام  نی  ح 
...

) !ز  ین  د  ید  ش  خوشگل  ه  چ)  !زین    د  نی  گوزلس  قدر  ه  ن 

(م تشکر  م)  شکرلر  ت 

) زی  دن  ری  خ  به  بح  ص)  زی  دن  نی  دی  آ  ون  گ 

(ا آق  ری  خ  به  بح  ص)  می  افند  نی  دی  آ  ون  گ 
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را شان  یا  ه  بشقاب  و  دادم  یم  را  شان  تک  تک  جواب 

کانتر یو  ر  را  ها  ین  یس  بابا   ... گذاشتم  یم  مقابلشان 

شیپ کی  مثل  هم  من  و  گذاشت  یم  آشپزخانه  یو  جل 
ن ای  مشتر  به  ین  رسا  خدمت  مشغول  یا  حرفه  خدمت 

... بودم  کافه  یگ  شی  هم 
که (ا  ق  آ)  یب  عدنان  زی  م  یو  ر  را  بشقاب  نی  آخر  ا  بی  تقر 

و شد  باز  در  که  بودم  گذاشته  بود  نشسته  کافه  آخر 

.د ش  کافه  وارد  باالال  بلند  ید  مر 

به آفتاب  که  صورتش  صی  تشخ  به  قادر  فاصله  آن  از 

... نبودم  بود  ه  دی  تاب  آن  یو  ر 
:د آور  خود  به  مرا  بابا  یا  صد 

... یر  مشت  زی  ن  د 

... کردم  تند  پا  در  طرف  به  و  م  دی  گز  لب 

ین تکا  لبش  گوشه  و  انداخت  طرفم  به  یه  نگا  می  ن  مرد 

:د خور 

(ریخ به  بح  ص)  نی  دی  آ  ون  گ 

آمده صورتم  یو  ر  که  را  ی  یو  م  دسته  ه  شی  هم  عادت  به 
:م گفت  و  فرستادم  گوشم  پشت  بود 

(ر براد  ری  خ  به  بح  ص)  یب  آ  نی  دی  آ  ون  گ 
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اشاره کافه  ی  یا  انته  یل  خا  یا  ه  زی  م  از  یک  ی  به  دست  با  و 
... برداشت  قدم  سمت  آن  به  و  داد  تکان  یر  س   ... کردم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نجم  پ_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

و بود  بلندتر  من  از  گردن  و  سر  کی  .ت  داش  ید  بلن  قد 
. بود  ها  ملوان  از  یک  ی  دی  شا   .. .ت  داش  یر  ُپ  یا  بازوه 

کی و  داشت  تن  به  چسبان  تنگ  دی  سف  شرت  یت  ک 

یو ر  هم  تتو  کی   ... رفته  رو  و  رنگ  ا  بی  تقر  نی  ج 
نیت آس  ری  ز  آن  از  یم  ین  که  بود  راستش  دست  یو  باز 

چه داد  صی  تشخ  شد  یم  ن  و  بود  پنهان  کوتاهش 

.ت سی  ری  تصو 

چه مان  ی  صبحانه  ید  موجو  م  نی  بب  تا  رفتم  بابا  سمت  به 
من فقط  که  ی  یا  صد  با  و  زودتر  خودش  که  است  قدر 

:ت گف  بشنوم 
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  ه ی   تا   برس   ی مشتر   به ...    گازه   رو   خودمون   سهم - 

 . کنم   آماده   بشقاب 

  بر   اضافه   ی مشتر    صبح   وقت   آن   افتاد   ی م   اتفاق   کمتر 

  هنوز   شکر   را   خدا   خب   اما   د ی ا ی ب   کافه   به   سازمان 

  ده ی رس   تازه   ی مشتر   از   بشود   که   بود   املت   ی مقدار 

 .  کرد   یی را ی پذ 

  ی خاص   ژست   با   که   رفتم   مرد   ز ی م   سمت   به   ی چابک   با 

  گوشه   را   ی دندان   خالل   و   بود   داده   ه ی تک   اش   ی صندل   به 

 .   د ی جو   ی م   دندان   با   و   گذاشته   لبش 

 : گفتم   و   ستادم ی ا   زش ی م   مقابل 

  ن ی ا   ما )    وار   ز ی م ی چا   ی تاتل   و   ز ی م ی راُملت ی ب   اوزل   بوردا - 

 ( م ی دار   ن ی ر ی ش   ی چا   و   خوشمزه   املت   ه ی   جا 

 : داد   جواب   ی فارس   به   او   تعجبم   کمال   در   اما 

                      

 

           

                    

                    

     

                   

تون خوشمزه  یا  ه  املت  نیم  ه  از  دم  یم  حی  ترج  نم  م 

.م بخور 

... دی  پر  باالال  می  ابروها  ر  ای  اخت  ی 

یر مشت  نی  ب  زبان  یس  فار  کی  تا  افتاد  یم  اتفاق  کمتر 

بودند یل  مح  مردم  ما  های  یر  مشت  اکثر   ... شود  ا  دی  پ  ها 
. شناس  و 

. م  دی  د  یم  را  مرد  نی  ا  که  بود  بار  نی  اول 
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:م دی  پرس  ه  دی  گز  لب 

؟ دی  هست  ین  ا  ری  ا  ما  ش 

جلو و  گرفت  یل  صند  از  را  اش  هی  تک  و  زد  یج  ک  لبخند 

:دیش ک 
! باشه  یچ  بودن  ین  ا  ری  ا  از  منظورت  ا  ت 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شم  ش_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

... زد  یم  حرف  راحت  قدر  چه 
:م گفت  و  زدم  گوش  پشت  را  لختم  یا  موه 

متولد مادرم  اما   .. .م  ا  ین  ا  ری  ا  یر  پد  طرف  از  نم  م 

.د بو  استانبول 

نظر کی  با  را  می  پا  رتا  س.   .. داشت  یز  یت  و  تند  نگاه 

چشمانم به  را  اش  یش  یم  یا  ه  خوشرنگ  و  کرد  رصد 

:ت گف  یص  خا  لحن  با  و  دوخت 

! فرهانم   ... ین  ا  ری  ا  ین  ا  ری  ا   ... اصلم  اصل  من  ما  ا 
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.د کر  دراز  طرفم  به  را  دستش  و 
:م زد  ید  لبخن 

!زین د 

... فشردم  انگشتانم  ن  ای  م  را  گرمش  و  بزرگ  دست  و 
! یا  ساده  معارفه  چه 

چه کردم  فکر  خود  با  داد  یل  صند  به  که  را  اش  هی  تک 

. شده  امروزمان  مهمان  ین  ا  ری  ا  کی  که  است  خوب  قدر 

فعالال اما  زدم  یم  حرف  او  با  تر  شی  ب  خواست  یم  دلم 
اش یت  درخواس  صبحانه  و  رفتم  یم  آشپزخانه  به  دی  با 

.م آورد  یم  را 
***

:دیس پر  نم  دی  د  با  بابا 
؟ید کر  ری  د  قدر  ه  چ 

:م گفت  ان  جی  ه  با 
؟ هی  ان  ری  ا  هی  مون  تازه  یر  مشت  شه  یم  اورتون  ب 
:ت گف  گرانه  خی  توب  ین  لح  با  و  دی  کش  درهم  ابرو 

نشو ین  خودمو  زود  ین  یب  یم  ه  بیر  غ  هی  تا  بگم  بار  ند  چ 

!

ت خی  ر  یم  بشقاب  داخل  را  املت  که  همانطور  و 
:د افزو 
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.س بر  جا  نی  ا  به  و  ت.   .. برم  یم  من  رو  یک  ی  نی  ا 
. کردم  اکتفا  دار  غصه  یه  نگا  به  تنها  و  م  دی  برچ  لب 

ها بچه  دختر  کی  مثل  خان  می  ند  داشت  ین  مع  چه   
اصالال

؟ کند  رفتار  من  با 
در ماندن  به  محکوم  بابا  و  بود  ون  ری  ب  یر  مشت  شی  پ  دلم 

. بود  کرده  ام  آشپزخانه 

یم که  ی  یا  ج  به  را  خود  بلند  ی  یا  ه  قدم  با  رفت  که  بابا 
. رساندم  گرفت  نظر  ری  ز  را  کافه  سالن  شد 

به شروع  و  رفت  یر  مشت  سراغ  به  دست  به  ین  یس  بابا 
.د کر  زدن  حرف 

نیح در  مدام  مرد  نگاه  اما  د  نی  گو  یم  چه  دانستم  یم  ن 
نیم ه  و  شد  یم  ه  دی  کش  آشپزخانه  سمت  به  زدن  حرف 

... د  ری  بگ  بی  عج  یش  کوب  من  قلب  بود  شده  باعث 

که ی  یا  ه  زی  م  سمت  به  داد  انجام  را  شی  یا  ری  پذ  که  بابا 
کردن جمع  مشغول  و  بودند،رفت  خورده  را  ان  شی  غذا 

. شد  ان  شی  ها  بشقاب 

من و  شد  خوردن  مشغول  اطراف  به  توجه  یب  جوانک 

از بعد  یا  ه  یا  چ  تا  رفتم  بزرگ  سماور  سمت  به  هم 
.م کن  سرو  ن  ای  مشتر  یا  بر  را  صبحانه 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  فتم  ه_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

آماده مشغول  و  بودم  رستوران  کافه  یو  ت  ه  شی  هم  مثل 

.ه صبحان  یا  ه  ین  یس  کردن 

. می  ابراه  گرم  یا  صد  و  بابا  املت  خوش  یو  ب 

یا صد  با  را  می  پاها  و  گذاشتم  ین  یس  در  را  یب  بشقا 

. دادم  تاب  و  چی  پ  ام  عالالقه  مورد  یق  یس  مو 

.دیچیپ شکمم  دور  یت  دس  همزمان 

.د چسبان  خود  به  محکم  مرا  و 
.یو ق  دستانش  و  بود  گرم  تنش 

. م  دی  گز  لب 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


                

 

 

           

                    

            

 

                      

                    

           

 

                

 

                  

                  

                    

             

 

                    

 

گرفته یز  با  به  بدنم  یو  ر  را  انگشتانش  نوازشگرانه 

.م بود 

.م فشرد  گردنش  ری  ز  به  را  سرم 

که دی  دو  یم  پوستم  ری  ز  انگشتانش  نوک  از  انگار  گرما 

. بودم  گرفته  گر  طور  ان 

مور را  تنم  شد  رها  گوشم  ری  ز  که  گرمش  نفس  حس 

زمزمه گوشم  ری  ز  که  نی  ر  یش  یت  کلما  هجوم  و  کرد  مور 

:د بر  اعالال  عرش  به  مرا  شد 

(م  . عشق  دارم  دوست  رو  و  ت)  می  لی  سوگ  روم  وی  سو  ین  س 

را داشتنش  دوست  پاسخ  و  برگردم  خواست  یم  دلم 
گرم، آغوش  آن  ن  ای  م  چرخش  محض  به  اما  بدهم 

من بسته  چشمان  و  کرد  رها  را  تنم  حصار  شی  دستاها 

. شد  باز  ممکن  حد  نی  آخر  تا 

کنار را  مالالفه  و  نشستم  رختخوابم  ن  ای  م  زنان  نفس   
نفس

.م زد 
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واقع به  که  یت  حرار  یا  گرم  از  بود  عرق  سی  خ  تنم 
. بودم  کرده  حس 

. بی  عج  یا  یو  ر  آن  هم  باز 

. بود  شده  تکرار  نی  ر  یش  شدن  خواسته  آن  هم  باز 

آن یب  و  چسباندم  نی  زم  به  را  ام  گرگرفته  یا  پاه  کف 

اتاقم باز  ه  می  ن  ی  پنجره  سمت  به  کنم  می  پا  به  پاپوش  که 
.م رفت 

با من  و  نشاند  یز  لر  سم  یخ  تن  بر  زی  انگ  دل  یا  خنک 

.م دی  کش  آغوش  به  محکم  را  خود  دستانم 

.د بو  ه  ای  س  یا  یر  د  ن  ای  م  ی  یا  ج  ها  دوردست  به  نگاهم 

از تر  شی  ب  مرا  د  شی  م  تکرار  می  برا  خواب  نی  ا  که  هربار 

.د کر  یم  غرق  خود  در  قبل 
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بود یس  ک  چه  به  متعلق  ها  دست  و  تن  نی  ا  دانستم  یم  ن 
کرد؟ یم  حل  خود  در  نی  چن  مرا  که 

بود بی  عج  و  نبود  ام  یگ  زند  در  ید  مر  واقع  عالم  در 

مرا و  دی  چی  پ  یم  گوشم  در  بارها  و  بارها  صدا  که 
.د کر  یم  خطاب  (ه  عشوق  م)  می  لی  سوگ 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شتم  ه_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

مرا ذهن  که  ست  ی  یا  یو  ر  و  خواب  چه  نی  ا  دانستم  یم  ن 
که آن  یب  شد  یم  تکرار  می  برا  کرات  به  و  کرده  ری  درگ 

  ! ت  سی  ک  می  ها  ای  رو  یو  ت  مرد  بدانم 

***
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از یک  ی  که  (ی  سنگ  هواره  گ)  تاش  کی  بش  محله  در  ما 
یم یگ  زند  بود  استانبول  شلوغ  و  یم  ید  ق  یا  ه  محله 

.مید کر 

تعداد نی  ب  در  و  یل  مح  بازار  در  بابا  رستوران  کافه 
. داشت  قرار  بزرگ  و  کوچک  رستوران  ید  ای  ز 

دو مناسب  ت  می  ق  و  خوب  تیف  یک  گفت  یم  می  ند  بابا 
بدون می  کن  حفظ  اگر  که  ست  یر  مدا  یر  مشت  اصل 

میه خوا  را  خودمان  ثابت  یا  ه  یر  مشت  ه  شی  هم  شک 

. بود  هم  طور  نی  هم  و  داشت 

. می  شد  یم  ار  دی  ب  خواب  از  زود  صبح 

مرغ تخم  و  تازه  ات  جی  سبز  تا  رفت  یم  بازار  به  بابا 
ن دی  دو  یا  بر  ه  شی  هم  عادت  به  هم  من  و  کند  هی  ته  روز 

. رفتم  یم  ساحل  به 

از زودتر  بودم  ه  دی  د  که  ی  یایو  ر  خاطر  به  روز  ان 

را خود  زودتر  خواست  یم  دلم  و  بودم  برخاسته  خواب 

.م برسان  ساحل  به 
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یو ر  را  دارم  لبه  کالاله  و  بستم  یب  اس  دم  را  بلندم  یا  موه 

.م گذاشت  سر 

:د کر  نگاهم  یم  چش  ری  ز  بابا 
ت؟ سی  ن  زود  ید  ای  ز  کم  هی   -

یم می  ها  گوش  در  را  ام  یر  هندزف  که  طور  همان 

:م داد  جواب  چپاندم 
.م بمون  ساحل  کنار  تر  شی  ب  مقدار  هی  خوام  یم   -

:م افزود  که  انداخت  باالال  ی  یو  ابر 

(یل مح  مال  ری  ش  نان  یع  نو  )تی  می  س  .م  ا  کافه  ساعت  ر  س 

.م خر  یم  هم 

: زد  ید  لبخن 

.و شکم  ختر  د 

. زدم  ون  ری  ب  خانه  از  و  زدم  یک  چشم 
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یا ه  بچه  هنوز  و  بود  خلوت  کوچه  روز  وقت  آن 

تا بودند  ته  خی  نر  ون  ری  ب  ان  شیا  ه  خانه  از  پرسروصدا 

.ن ا  شی  هو  ای  ه  یا  صد  از  شود  پر  محله 

.م رفت  ساحل  لب  تا  و  گرفتم  را  کوچه  ری  مس 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هم  ن_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

یا صد  نها  ت.  بود  خلوت  ساحل  کنار  صبح  وقت  آن 

بود یر  مسافرب  یا  ه  یت  کش  و  ی  یا  یر  د  مرغان  و  امواج 

.ین نک  ی  یا  تنه  حس  د  شی  م  باعث  که 

گوشم در  را  زن  خوانندگان  از  یک  ی  معروف  آهنگ 

. ن  دی  دو  به  کردم  شروع  و  کردم  یل  پ 

چشمانم مقابل  از  گذشته  شب  یایو  ر  چرا  دانم  یم  ن  اما 
. داد  یم  ن  من  به  را  آرامش  اجازه  و  رفت  یم  ن  کنار 
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ریس م  و  گرفتند  یر  ت  شی  ب  سرعت  می  پاها  ر  ای  اخت  ی 

.م دی  دو  را  ید  ای  ز 

یا ج  در  ه  شی  هم  را  چرخش  که  یب  آ  مهمت  ن  دی  د  با 
زنان نفس  نفس  داشت  یم  نگه  ساحر  کنار  یص  مشخ 

تا عطرشان  که  ی  یو  ب  خوش  یا  ه  تی  می  س  به  و  تادم  سی  ا 
.م دوخت  چشم  دی  رس  یم  مشام  به  هم  فاصله  آن  از 

جلو به  یم  ک  .د  بو  مده  ای  ن  جا  درمان  و  درست  نفسم  هنوز 

یس نف  و  گذاشتم  می  زانوها  روی  را  دستانم  و  شدم  خم 
تیمیس و  رفتم  یم  آمد  یم  جا  که  حالم  .م  دی  کش  قی  عم 

.م دی  خر  یم  را  امروز  یا  ه 

در چابک  و  تند  اطرافم  در  ی  یا  پاه  گرفتن  قرار  با  اما 
.م تاد  سی  ا  می  جا 

ان شی  ها  فه  ای  ق  از  که  ل  کیه  درشت  و  بلند  قد  مرد  دو 

.د بودن  تاده  سی  ا  مقابلم  هستند  کاره  چه  بود  معلوم 
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طرفم به  را  دستش  گرانه  پررو  یت  حال  با  ها  آن  از  یک  ی 
:دیس پر  انه  ثی  خب  و  دی  کش  را  یر  هندزف  و  کرد  دراز 

(یب و  خ)  ؟  نی  س  یا   -

بودند؟ که  ها  یض  عو  نی  ا 
:م دی  غر  حرص  با  و  کردم  درشت  چشم 

لعنتت خدا   . چه  تو  ه  ب)    .. .یس  جزا  نی  آالاله  نه؟  نه  س 

(ه کن 

از قبل  و  کرد  کم  را  فاصله  حرف  یب  و  دی  خند  یر  گی  د 
و انداخت  کمرم  دور  دست  بزنم  یف  حر  بتوانم  که  آن 

.د دا  قرار  بازوانش  نی  ب  مرا 

خود متوجه  را  یب  آ  مهمت  کردم  یع  س  و  شد  بلند  دم  ای  فر 

:د بو  کارش  مشغول  هم  او  اما  کنم 

(ش دادا   ... دی  کن  مکم  ک)  یب  آ   .. .ی  آب   .. .ن  وی  ال  می  رد  ای   -

 

https://t.me/darkhaste_romanh


           

              

           

 

                    

           

 

                    

                      

   

   

                           

                  

                   

 

                      

                        

                    

     

 

:ت گف  و  دی  خند  بلند  یر  گی  د  آن 

رو س)  .ز    اولما  یج  می  رد  ای  سنه  می  ک  هچ   .. .ا  م  ری  اق  ب 
(ه کن  یم  ن  کمکت  کس  چی  ه  .ن  نک  صدا 

همزمان و  گذاشت  دهانم  یو  ر  را  پهنش  دست  کف  و 
.ت گرف  گوشم  کنار  از  یق  یم  ع  دم 

و .و  ب  بسته  چنان  را  دهانم  اما  بزنم  غی  ج  خواستم  ی 

حال در  می  ها  دندان  کردم  یم  حس  که  آورد  یم  فشار 

.ت اس  شکستن 

و   شد  یم  تر  قفل  می  پا  و  دست  کردم  یم  تقالال  چه   
هر

یم   یه  ای  س  چشمانم  ر  گی  د  .د  ش  یم  تر  بسته  نفسم  راه 
  . بروم  هوش  از  بود  ممکن  ان  هر  و  رفت 

یب از  داشتم  کند  کمکم  که  یس  ک  حضور  از  دی  ناام 
از باره  کی  به  تنم  کردم  حس  که  شدم  یم  هوش  یب  یس  نف 

به و  شد  رها  آلوده  یا  ه  دست  ان  نه  ای  وحش  حصار 

.م شد  پرت  یف  طر 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  هم  د_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

بود شده  ری  سراز  که  ی  یا  ه  اشک  و  دی  د  یم  تار  چشمانم 

. داد  یم  ن  شدن  ه  دی  د  بهتر  اجازه 

به و  دادند  یم  فحش  که  دم  ین  ش  یم  را  مردها  یا  صد  اما 
یم کی  رک  یا  ه  حرف  بود  شده  من  یج  نا  که  یس  ک 

. زدند 

برسم خودم  د  ای  فر  به  دانستم  یم  ن  و  بودم  افتاده  سرفه  به 
کتک   تشن  غول  مرد  دو  با  تنه  کی  داشت  که  ید  مر  ای 

.د   کر  یم  یر  کا 

یم باالال  یت  سخ  به  نفسم  اما  شوم  بلند  جا  از  خواستم  ی 

.د ا  دی  نم  اجازه  ه  جی  سرگ  و  آمد 

گرفت را  می  بازو  یت  دس  رفتنم  هوش  از  قبل  درست  اما 
.د کن  جا  از  مرا  و 
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که دی  دی  م  را  ید  مر  از  یا  هاله  ام  شده  تار  چشمان 

:ت داش  ی  یا  آشن  یا  صد 
!م دی  رس  موقع  به  چه  ؟  زی  دن  یب  و  خ 

: دی  لرز  می  ها  لب 

.. .و  ت 

.ن ک  باز  چشماتو  دختر  یه   -

خنک یا  ه  چمن  یو  ر  مرا  کردم  حس  اما  داشتم  ضعف 

.د خوابان  ساحل  کنار 

دختر من   . م  دی  فهم  یم  ن  را  یس  نف  یب  همه  نی  ا  لی  دل 
و نبودم  حرکت  به  قادر  لحظه  آن  در  اما  نبودم  یف  یع  ض 

.د بو  سوال  یا  ج  هم  خودم  یا  بر  نی  ا 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  زدهم  ای  _ت  ار  پ 

رام ح_  یپ  ک 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

   

 

                  

                       

                    

   

 

                   

 

 

                   

                      

                     

 

                        

                      

             

 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

باز چشم  صورتم  یو  ر  آب  قطرات  شدن  ه  دی  پاش  با 
یا بر  کافه  در  شی  پ  روز  دو  که  ید  مر  فرهان  و  کردم 

میا ه  لب  به  را  یر  بط  دهانه  بودمش  ه  دی  د  بار  نی  اول 

:د کر  کی  نزد 

یم دست  از  یت  داش   .. .ا  یت  لعن   .. .ر  بخو  آب  نی  ا  از  کم  هی   -
!یت رف 

.م نی  بنش  می  جا  در  کامالال  کردم  یع  س  و  م  دی  نوش  جرعه   
چند

که یت  ین  ام  حس  انگار  اما  رفت  یم  جی  گ  سرم  هم  هنوز 

.دیایب تنم  به  جان  تا  شد  یم  باعث  بودم  کرده  ا  دی  پ 

که چرا  بودم  افتاده  روز  نی  ا  به  که  بود  ترس  از  دی  شا 
سر   من  هرگز  و  افتاد  یم  یق  اتفا  نی  چن  بود  بار  نی  اول 

.د   بو  نگرفته  قرار  اوباش  و  اراذل  راه 
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حیر تف  بک  نی  هم  از  مرا  دیم  فه  یم  بابا  اگر  که  یا  و 
.د کر  یم  محروم  هم  سالم 

:دیس پر  و  شد  خم  صورتم  یو  ت 
.ه درمونگا  می  بر  سر  هی  بهتره  نظرم  به  ؟  یب  و  خ 

:م دی  نال  و  گذاشتم  ام  ه  نی  س  قفسه  یو  ر  دست 

.ید دا  نجاتم  که  یس  مر  .م  خوب  .ت  سی  ن  یز  ای  ن 

:د کر  نگاهم  خندان 

نه؟ .ی  عنکبوت  مرد  م  دیا  ش  من  سوپر  مثل  رست  د 

.د بو  ته  فی  خودش  ید  ای  ز  نظر  به  گرفت  ام  خنده 

. بود  تشکر  وقت  فقط  االالن  قاعدتا  اما 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  وازدهم  د_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
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از یک  ی  یو  ر  او  کمک  به  که  بود  یق  یا  دق  رام  ح_  یپ  ک 

.م بود  نشسته  ها  کت  می  ن 

. بود  نشده  آرام  و  زد  یم  تند  قلبم  هنوز 

:ت گف  و  کرد  دستم  یو  ت  یر  بط  به  یا  اشاره 

!ی بخور  دی  با  ه  گی  د  کم  هی  کنم  کر  ف 

.م دی  نوش  ر  گی  د  یا  جرعه  حرف  ی 

.د بو  نشسته  تنم  یو  ت  یب  یج  ع  لرز 

؟ین ک  یم  کار  یچ  جا  نی  ا  صبح  وقت  نی  ا 

دانست یم  را  سوالش  جواب  خودش  انگار  بعد  و 
:د افزو 

کار یچ  معلومه  یش  ورز  شلوار  و  تاپ  نی  ا  با  چند  ر  ه 

!ه گی  د  ید  کر  ی 
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گردنم ری  ز  و  بازوها  یو  ر  را  شی  پروا  یب  نگاه  و 
.دیش ک 

دست او  و  گذاشتم  ام  ه  نی  س  قفسه  یو  ر  دست  ر  ای  اخت  ی 

:د ز  کنار  آرام  را  انگشتانم  و  کرد  دراز 

!ه شد  ه  دی  راش  خ 

.ت برخاس  نهادم  از  آه 
. دی  فهم  یم  می  رو  و  سر  از  بابا 

.م کن  ورزش  گرفتم  می  تصم  امروز  منم  یق  اتفا  یل  یخ   -

تنم حرارت  اثر  در  باز  که  م  دیش  ک  می  ها  لب  یو  ر  زبان 

.د بودن  شده  خشک 

:ت گف  و  دوخت  می  ها  لب  به  را  نگاهش  فرهان 

فکر البته  .م  دکرد  ای  ز  رو  سرعتم  متون  دی  د  که  دور  ز  ا 
.یش با  تو  افتاده  ری  گ  که  یر  دخت  اون  کردم  یم  ن 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


                    

   

 

         

                     

 

                  

 

                  

         

 

 

 

   

 

   

 

           

 

             

را سرم  و  شدم  اش  یش  ورز  یا  ه  لباس  متوجه  تازه 

.م داد  تکان 

.دیچیپ گردنم  هی  ناح  در  ید  در 

.م کرد  یم  حس  تنم  یو  ر  را  مرد  دستان  اثر  هم  هنوز 

.م داد  ماساژ  یم  ک  و  گذاشتم  دردناکم  گردن  یو  ر  دست 

هر که  افتاد  کالالهم  و  یر  هندزف  یو  ر  نگاهم  همزمان 

.د بودن  افتاده  یا  گوشه  کدام 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  دهم  زی  س_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

:ت گف  م  فی  خف  ی  ناله  با 

درمونگاه؟ می  بر  ید  ید  صدمه  کنم  کر  ف 
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. د  شی  م  نگرانم  بابا  و  بود  شده  م  ری  د  هم  یر  طو  نی  هم 

. شدم  بلند  جا  از  و  دادم  تکان  یه  ن  عالالمت  به  را   
سرم

دور دست  من  درخواست  بدون  .د  زی  م  لنگ  راستم  یا  پ 
:ت گف  و  انداخت  کمرم 

. کنم  کمکت  هتره  ب 

خودم آرام  شد  باعث  که  داشت  یب  یج  ع  یا  گرم  دستش 

:م بکش  عقب  را 
.م تون  یم  خودم  منون  م 

:د ز  چشمک  و  زد  یم  نر  لبخند 

ا؟ نی  ا  و  سالالم  ا 

:دید خن  بلند  او  و  م  دی  کش  درهم  ابرو 

االالن خب  اما  ی  یا  زی  چ  هی  ه  میل  حا  منم  نداشتم  یر  نظو   
م

.م کرد  یم  کمکت  دی  با 
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را خود  زودتر  که  رفتم  کالالهم  سمت  به  لنگان  لنگان 

گفت اغواگرانه  ین  لح  با  و  برداشت  را  دو  هر  و  رساند 

:

.م بزن  دست  تونستم  یم  که  ا  نی  ا  ه  ب 

.د دا  دستم  به  را  دو  هر  و 

.د نبو  خوب  اوضاعم 

و بودم  شوکه  یح  رو  لحاظ  از  ین  بد  صدمه  از  تر  شی  ب 
.د بو  کرده  ام  حوصله  یب  شدت  به  نی  هم 

.د کر  حرکت  کنارم  افتادنم  راه  محض  به 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هاردهم  چ_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 
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میا پ  مچ  سر  بر  بالالیی  چه  ی  ریگ  در  آن  ن  ای  م  در  دانم  ی   
ن

و تم  سی  با  توانستم  یم  ن  اما  داشت  درد  قدر  آن  بود  آمده 
.م رساند  یم  کافه  به  را  خود  زودتر  چه  هر  دی  با 

سرد بود،  شده  تر  شی  ب  لحظه  به  لحظه  که  ید  در  از  تنم 
.د بو  نشسته  ام  ین  ا  شی  پ  بر  سرد  یق  عر  و  شد  یم  گرم  و 

ناالالن و  دادم  دست  از  تحمل  ر  گی  د  یر  یس  م  یط  از   
بعد

.م نشست  ها  کت  می  ازن  ر  گی  د  یک  ی  یو  ر 

.د بو  کرده  ام  اره  چی  ب  می  پا  زق  زق 

:دیس پر  شده  درهم  ی  یو  ابر  با  فرهان 

؟ید ش  پنچر  که  باز  شد  یچ   -

یم ن  لحظه  آن  در  اما  کرد  یم  ام  کالالفه  راحتش  لحن 

.م کن  ناراحت  خود  دست  از  را  کمکم  تنها  توانستم 

بود شده  نازک  درد  از  یش  نا  ضعف  از  که  ی  یا  صد  با 
:م دی  نال 
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!م ای  ب  راه  تونم  یم  ن   ... ه  دی  د  بی  آس  پام  مچ  کنم  کر  ف 

:دیس پر  و  نشست  می  پا  مقابل  ین  آ  به 

پاته؟ دوم  ک 

کرد یم  ام  انه  وی  د  اش  دهنده  آزار  درد  که  را  ی  یا  پ  من  و 
.م دی  کش  جلو  یم  ک 

باالال انگشت  نوک  و  محتاطانه  با  را  شلوارم  پاچه   
فرهان

:دیش ک  ین  یه  همزمان  و  داد 

شده؟ یر  طو  نی  ا  چرا  ه  گی  د  نی  ا 

:ت گف  که  نداشتم  کردن  نگاه  جرئت 

.ر دخت  درمونگاه  می  بر  دی  ا  ب 

:م دی  نال 
.. .م  ابا  ب 
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:د کر  نگاهم  یر  کف 
میر یم  .ه  نباش  نگران  تا  می  زن  یم  زنگ  هش  ب 

به امروز  و  م  ای  م  کافه  تا  باهات  من  بعدش  و  درمونگاه 

خوبه؟ .م  ش  یم  بابات  کمک  تو  یا  ج 

:دید خن  که  کردم  نگاهش  ناباورانه 

.م بلد  ی  یا  زی  چ  هی  نکن  نگام  جوری  نی  ا 

ش بی  ج  در  را  یر  هندزف  و  گذاشت  سرم  بر  را  کالالهم   
و

.د چپان 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  انزدهم  پ_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

. بود  ه  دی  رس  سر  نجات  فرشته  کی  مثل  درست 
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که شوم  بلند  جا  از  خواستم  و  زدم  لبخند  ر  ای  اخت  ی 

یو ر  از  مرا  یه  کا  پر  مثل  درست  و  انه  ری  غافلگ  فرهان 

.د کر  جدا  کت  می  ن 

یغیج همزمان  تعادم  حفظ  یا  بر  نبود  خودم  دست 

.د ش  قفل  گردنش  دور  دستانم  و  م  دی  کش 

!نیم ز  بذارم  ین  ک  یم  کار  یچ   -

:ت گف  افتاد  راه  که  همانطور  چشمانم  ه  ری  خ 

حرف دی  با  می  برس  کافه  یا  کار  به  زودتر  یا  خو  یم  گه  ا 
.ن جو  دختر  ین  ک  گوش 

به برگشت  و  بابا  ری  درگ  فکرم  قدر  ان  لحظه  آن  در 

. م  ری  بپذ  را  نهادش  شی  پ  دیا  ب  کردم  حس  که  بودم  کافه 

: دی  خند  دی  د  را  سکوتم  یت  وق 
.یب آ  چشم  الال  کی  ار  ب 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

                

                

           

 

             

 

                    

   

 

                  

               

 

                  

                      

 

 

                    

                     

   

نیر ت  کی  نزد  به  مرا  یر  گی  د  حرف  یب  فرهان 

یل صند  نی  اول  یو  ر  راهرو  یو  ت  و  رساند  درمانگاه 

:ت گف  ین  مهربا  با  و  نشاند  یل  خا 

.م گرد  یم  بر  االالن  کن  صبر  ه  قی  دق  و  د 

را شی  پا  سرتا  ناخواسته  شد  یم  دور  من  از  یت  وق 
.م کرد  رصد 

یا ه  لباس  ان  در  و  داشت  یب  متناس  یر  ورزشکا  بدن 

. دی  رس  یم  نظر  به  خوب  ر  ای  بس  یش  ورز 

الیال با  از  تر  شی  ب  یم  ک  گردن  پشت  هی  ناح  از  شی  موها 

داد یم  شی  موها  به  یص  خا  فرم  نی  ا  و  بود  کوتاه  سرش 

.

یک تر  به  و  گرفت  را  پرستاران  از  یک  ی  یو  جل  یت  وق 
بر لبخند  اراده  یب  کرد  من  مشکل  حی  توض  به  شروع 

.ت نشس  لبانم 
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دکتر اتاق  به  و  نشستم  چر  لی  و  یو  ر  اش  دوباره  کمک  با 
.م رفت 

از و  گرفتم  قرار  حمله  مورد  که  داد  حی  توض  فرهان 

. کند  ام  ه  نی  معا  کامل  تا  خواست  دکتر 

و بودم  زده  زنگ  بابا  به  کوتاه  می  بود  که  راهرو  یو  ت 
.د نمان  نگرانم  تا  گفتم  ی  یا  ه  زی  چ  سربسته 

میا پ  مچ  یگ  خورد  چی  پ  همان  دکتر  نظر  از  مشکلم  تنها 
میا پ  و  کرد  راحت  را  لم  ایخ  نسخه  نوشتن  با  که  بود 

.د بمان  ثابت  یز  رو  چند  تا  شد  بانداژ 

خودش و  نشاند  راهرو  یو  ت  مرا  فرهان  آن  از  بعد 
.ت رف  داروها  دی  خر  یا  بر 

و ببندد  را  کافه  خواست  یم  و  بود  زده  زنگ  دوبار  بابا 
یم بر  دارم  که  گفتم  و  ندادم  اجازه  که  دی  ای  ب  سراغم  به 

.ت اس  خوب  حالم  و  گردم 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  انزدهم  ش_  ارت  پ 
اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

و گذاشت  می  پا  یو  ر  را  داروها  ی  ه  سی  ک  آمد  که  فرهان 

:ت گف 

.یب آ  چشم  می  بزن  آمپول  می  بر  دی  با   -

با کنم  چر  لی  و  درخواست  بخواهم  که  آن  از  قبل  و 
.د افتا  راه  راهرو  یو  ت  و  کرد  بلند  می  جا  از  مرا  یت  حرک 

ی یا  صد  با  و  زد  یک  چشم  که  رفتم  غره  چشم  ر  ای  اخت  ی 

:ت گف  یل  مخم 

یم کمکت  دارم  فقط  .م  ست  ین  گر  استفاده  سو  هم  صالال  ا 
.م کن 
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بغلم فرهان  نگذاشتم  بار  نیا  و  زدم  را  آمپول  باالالخره 

.م خواست  چر  لی  و  پرستار  از  و  کند 

:ت گف  و  دی  خند  زی  ر 
.دیش با  لی  بخ  دی  تون  یم  دخترا  شما  قدر  چه  که  خ  آ 

با و  دی  خند  باز  و  دی  شن  که  کردم  زمزمه  ی  یو  پرر 

:ت گف  نت  طی  ش 
.ید نکر  ضعف  و  غش  قی  تزر  موقع  که  وبه  خ 

از نی  ا  و  می  بود  شده  دوست  دوتا  مثل  یت  راح  نی  هم  به 
.ت گرف  یم  نشأت  فرهان  تکلف  یب  رفتار 

ریز داد  را  کافه  آدرس  فرهان  و  می  شد  که  یس  تاک  سوار 

:ت گف  که  کردم  تشکر  لب 

.ش آخر  واسه  بذار  .ی  آب  چشم  نشده  تموم  کارم  نوز  ه 

بودم داده  من  به  بارها  صبح  از  که  یب  لق  به  و  م  دی  گز  لب 

.م کرد  فکر 
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«یب ا  »چشم 

با و  آورد  در  را  شرتش  ی  یو  س  که  بودم  فکر  یو  ت 
:ت گف  می  بازو  و  ه  نی  س  یو  ر  یا  ه  خراش  به  اشاره 

.. .ت  بابا  وگرنه  .ش  پوش  ب 

.ت انداخ  باالال  ی  یو  ابر  و 
.م داد  انجام  بود  خواسته  که  را  یز  یچ  و  کردم  تشکر  باز 

مشامم ری  ز  یا  مردانه  تند  بوی  نش  دی  پوش  با  همزمان 

مردانه و  بلند  ام  ین  یب  خوردن  نی  چ  با  فرهان  و  زد 
:دید خن 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  فدهم  ه_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
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.ت هس  که  ین  یم  ه  .ی  آب  چشم  ین  ک  تحملش  یر  اچا  ن 

جز او  یت  راح  همه  نی  ا  دربرابر  دانستم  یم  ن  باز  من  و 
.م ده  انجام  یر  کا  چه  غره  چشم 

و آمد  طرفم  به  ین  نگرا  با  وضع  آن  در  نم  دی  د  با  بابا 
:دیس پر 

م ای  ب  یت  نذاش  چرا  ؟  ت  سی  ن  یز  یچ  یت  گف  که  و  ت 
.ه درمونگا 

از رنگ  و  بود  ترسانده  را  او  یب  حسا  می  پا  بانداژ 

.د بو  پرانده  رخش 

: گفتم  و  رفتم  فرو  آغوشش  در 

.نیم ه  فقط  خورده  جی  پ  پام  کوچولو  هی   -

و ه  دی  د  را  فرهان  یق  اتفا  و  ام  خورده  نی  زم  بودم  گفته 
. است  کرده  کمکم 
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حمله یا  ماجر  از  بابا  که  مید  بو  ه  دی  د  بهتر  فرهان  با 
تاپ کافه  یو  ت  .م  ید  نز  یف  حر  سو  نی  ا  از  نشود  خبردار 

بابا تا  کردم  عوض  تر  ده  یش  پو  یس  لبا  با  را  شلوارم  و 
.د نی  نب  را  ام  ه  نی  س  یو  ر  یا  ه  خراش 

برگرداندم صاحبش  به  را  شرت  یو  س  که  بود  وقت  آن 

:ت گف  ی  یو  پرر  با  او  و 
!ین نگردو  برش  ه  گی  د  کردم  یم  کر  ف 

:م گفت  و  کردم  زی  ر  چشم 

.ی یو  خشکش  شی  ببر  زودتر  چه  هر  هتره  ب 

.دید خن  بلند  هم  باز  و  گرفت  را  ام  هی  کنا 
.ه خند  خوش  مردک 

آن یت  خلو  ن  دی  د  با  و  رفتم  آشپزخانه  طرف  به  لنگان 

. کردم  نگاهش  متعجب 

:ت گف  بابا 
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مضطرب قدر  اون  ید  کر  ر  ید  یت  وق  .ه  لی  تعط  افه  ک 

.م بد  انجام  یر  کا  نتونستم  که  بودم 

.م بخر  تی  می  س  نتونستم  نم  م 

:ت گف  و  کرد  بغلم  مهربان  بابا 

صبحونه براتون  دی  یا  یم  د  یر  دا  یت  گف  یت  وق  .ت  سر  یا  د  ف 
.م کرد  آماده 

:د وافزو  زد  ام  ین  ا  شی  پ  به  یا  بوسه 

.م ر  ای  ب  براتون  تا  دی  نی  ش  ب 

هم یم  ک  و  داشت  درد  می  پا  هنوز  چون  نکردم  تعارف 

.م داشت  ضعف 

کرد اشغال  را  مقابلم  یل  صند  ید  تن  فرهان  بابا،  رفتن  با 
:ت گف  و 
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دیا ب  گفت  دکترم  و  چطوره  پات  اوضاع  که  ید  ید   -
دست کمک  تو  یا  ج  به  روز  چند  من   .. .ی  کن  استراحت 

!م ش  یم  بابات 

:د ز  پچ  که  بود  بازوانش  یب  خالکو  ه  ری  خ  نگاهم 

یایر د  توی  که  االالنه  .ی  آب  چشم  نکن  نگاه  یر  جو  ون  ا 
.م بش  غرق  چشمات 

است؟ زبان  چرب  بی  عج  مرد  نی  ا  بودم  گفته 

و بگو  بابا  با  یر  طو  خوردن  صبحانه  موقع  درست 

یم مارا  است  سال  صد  انگار  که  بود  انداخته  راه  بخند 

.د شناس 

فکرش آنچه  از  تر  راحت  یلی  خ  که  بود  جا  آن  جالب  و 
.د کر  یض  را  یر  همکا  به  را  بابا  کردم  یم  را 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  جدهم  ه_  ارت  پ 
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   حرام _ ی کپ # 

 

   زاده _ ی خود _ شهال # 

 

 

                      

                      

                        

       

 

                      

   

 

                  

                   

 

              

     

 

پر را  خانه  یا  فض  که  یم  مالالی  اهنگ  با  که  طور   
همان

به را  حوله  زد  یم  سوت  و  گرفته  م  تی  ر  بود  کرده 

و ن  ای  عر  ه  می  ن  تن  به  ه  نی  آ  در  و  دی  کش  یم  ش  سی  خ  یا  موه 

.ت سی  نگر  یم  اش  ه  دی  ورز 

یص نق  و  بی  ع  چی  ه  ظاهرا  و  بود  ان  زی  م  یچ  همه  خب 

. نبود 

طور همان  و  نشست  شی  ها  لب  بر  شرورانه  ید  لبخن 

:ت گف  تی  رضا  با  بود  ره  یخ  رنگش  یش  یم  چشمان  به  که 

مال دختره  فرمون  دست  ن  یم  ه  با   .. .ی  رفت  شی  پ  وب  خ 

.ن خا  فرهان  توئه 
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بود شده  کوک  ش  فی  ک  یب  حسا  حرف  نی  هم  با  انگار  بعد 
.دید خن  صدادار  و  بلند  که 

کش دختر  یب  حسا  ر  گی  د  کرد  تن  به  که  را  شرتش  ی 

ریث تا  تحت  را  زی  دن  یت  راح  به  دانست  یم  و  بود  شده 
.د دا  خواهد  قرار  خود 

به بود  توانسته  یب  حسا  روز  چند  نی  ا  در  که  بخصوص 

.د شو  کی  نزد  پدرش  و  او 

با و  برداشت  را  آن  ید  تن  همراهش  یش  گو  یا  صد  با 
.دیش ک  درهم  ابرو  رسالالن«  ا»  شی  رو  اسم  ن  دی  د 

.د کر  یف  پو  یر  کف 

.ر گی  د  داد  یم  جواب  دی  با  چه  که  باالالخره 

.د کر  وصل  را  تماس  سکوت  در 

گوشش در  یک  تر  زبان  به  ارسالالن  کلفت  یا  صد 
:

 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

   

 

             

 

           

                 

 

                      

               

 

       

 

   

 

   

 

   

 

.. .ش  دادا   -

.و ش  فه  خ 

. یت  گف  خودت  داداش  بابا  یا   -

:دیش ک  فرمش  خوش  یو  م  به  یت  دس 

! دی  بزن  صدمه  بهش  گفتم  یک  من  احمق  د 

نه؟ ای  می  کرد  یم  عمل  ی  عیب  ط  دی  با  که  شد  یم  ن  ب  خ 

.د ش  باعث  خودش   . بود  چغر  بدجور  دختره  ضمنا 

؟ بود  چغر  ه  ک 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  وزدهم  ن_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


             

 

             

 

                      

           

 

                    

         

 

                       

                   

 

             

 

              

 

 

                  

                 

!د نبو  ید  قص  .و  ش  ل  ای  خ  یب  یب  آ  بابا  یا   -

.یدیم فه  .و  ش  پولت  ل  ای  خ  یب  هم  تو  س  پ 

انجام برات  هم  ما  یت  خواس  یر  کا  به  ما  از  تو  یب  آ 
؟ هی  چ  دراوردنت  دبه  نی  ا  ه  گی  د  می  داد 

قدر اون  تو  اما  .م  برس  من  تا  ش  دی  بترسون  فقط  گفتم  ن  م 

.. .ی  حساب  رو  دختر  که  یف  یث  ک 

زین د  بدن  یو  ر  یا  ه  خراش  و  آثار  که  روز  همان  از 

.د کن  هی  تنب  را  ارسالالن  بود  گرفته  می  تصم  بود  ه  دی  د  را 

.ت خواس  یم  هم  پول  تازه  نامرد  مردک 

گه .م  کرد  غلط  بابا  .م  الالزم  پول  ا  دی  شد  من  .ن  نک  یب  آ 
.م خورد 

یق با   . بود  یف  کا  فعالال  اندازه  نی  هم  تا   . سوخت  دلش 

.ش د  نی  بب  یر  حضو  که  یع  موق  تا  ماند  یم  هم  هی  تنب 
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هر اشم  هی  بق  .ت  برا  م  زیر  یم  مبلغو  نصف  شب  ا  ت 
. شد  خوب  زی  دن  یا  پ  موقع 

پول از  یم  ین  بود  توانسته  که  نی  هم  .د  کر  یف  پو   
ارسالالن

. بود  یل  ک  خودش  کند  زنده  را  یق  تواف 

.ا نشد  بد  برات  اما  می  کرد  خطا  ما  درسته  داداش  یل  و 

.ین ز  یم  حرف  ید  ای  ز  یر  دا  رسالالن  ا 

.د کر  قطع  را  تماس  و  گفت  ای  باشه  ید  تن  مرد 

.د بو  نشده  هم  بد  خب 

شیپ شی  ها  نقشه  در  را  او  یل  ک  زی  دن  مجروح  یا  پ 
. بود  انداخته 

را او  کرد  یم  صرف  دی  با  که  ین  زما  در  دی  شا  و 
.د بو  انداخته  یش  ی 
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:د کر  زمزمه  خود  با  و  زد  ای  شرورانه  لبخند 

.یب آ  چشم  م  ای  م  ارم  د 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  تم  سی  ب_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

کافه در  سمت  به  نگاهم  ر  ایت  اخ  یب   . نبود  خودم  دست 

.ت گش  یم  بر  و  رفت  ی 

ناخواسته من  که  بود  بی  عج  و  بود  مده  ای  ن  فرهان  هنوز 

.م بود  منتظرش 

که بود  شده  مان  حال  کمک  چنان  روز  چند  نی  ا  در 

.ش می  شناس  یم  هاست  سال  ی  یو  گ 
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یو ر  یز  رو  چند  توانستم  یم  ن  عمالال  اتفاق  ان  از  بعد 
یس ک  حتما  دی  با  نبود  فرهان  اگر  و  تم  سی  با  دردناکم  یا  پ 

.مید کر  یم  استخدام  را 

از گذاشت  یم  ن  و  بود  شده  بابا  دست  کمک  فرهان  اما 
همان را  ین  کرد  خرد  یا  کاره  هم  من  البته  .م  شو  بلند  جا 

با بدو  بدو  یا  کاره  و  دادم  یم  انجام  نشسته  طور 

.د بو  فرهان 

کم مدت  نی  درهم  بود  توانسته  فرهان  اما  چرا  دانم  یم  ن 
.د کن  جلب  را  توجهم 

هم و  محله  در  هم  و  نبودم  یا  بسته  گوش  و  چشم  دختر 

و آمدند  یم  ن  سراغم  به  کم  پسرها  دانشکده  در 

من یف  من  جواب  با  ه  شی  هم  که  بود  یت  دوس  درخواست 

.د ش  یم  رو  به  رو 

نین چ  نی  ا  که  بود  کرده  کار  چه  فرهان  دانم  یم  ن  حاالال 

.د بو  ساخته  خودش  ری  درگ  را  ذهنم 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  م  کی  _ت  سی  ب_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

. مد  ای  ن  فرهان  و  می  کرد  سرو  را  صبحانه 

حس از  یز  یچ  بابا  خواستم  یم  ن  اما  بودم  کالالفه  ی   
حسا

.د بفهم  حالم  و 

داخل را  ها  ظرف  و  بود  شده  تمام  ون  ری  ب  کار  تازه 

کردم حس  که  می  بشو  تا  بودم  ته  خی  ر  ی  یو  ظرفش  ک  نی  س 
.د ز  مشامم  ری  ز  خوشش  عطر  و  تاد  سی  ا  کنارم  یس  ک 

داشت که  دوختم  چشم  ید  مر  به  و  م  دی  کش  باالال  را   
نگاهم

.ت بس  یم  را  بندش  شی  پ  تکلف  ی 

:ت گف  و  زد  یا  نامردانه  لبخند  من  ه  ری  خ  نگاه  با 
؟ید کر  کپ  یب  آ  چشم  هی  چ 

:م زد  لب  ر  ای  اخت  ی 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


       

 

           

 

                  

 

 

                 

 

                       

   

 

             

       

 

               

 

         

 

                     

ال.ال حا  تا  ید  بو  جا  ک 

:ت گف  و  گرفت  را  دستم  مهربان 

.م بد  انجام  اونو  اول  شدم  مجبور  اومد  شی  پ  یر  کا  هی   -
چطور؟

.م داد  یم  لو  را  خودم  داشتم  ها  احمق  مثل 

: زدم  پچ  مقابلم  یا  ه  ظرف  به  ه  ریخ  و  انداختم  باالال   
شانه

.یر طو  نی  م  ه 

:د کر  گوشم  کی  نزد  را  سرش  نت  طی  ش  با 
!ید ش  نگرانم  کردم  کر  ف 

:م گفت  و  کردم  باز  را  آب  ری  ش  ید  تن 

بشم؟ نگرانت  دی  با  را  چ 

:ت گف  و  زد  کف  را  ها  بشقاب  از  یک  ی  هم  او 
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نگرانم تو  نکنه  که  بودم  ن  یا  نگران  مدت  تمام  منم  خه  آ 
.یش ب 

یو ر  را  دستش  یو  ت  کف  از  یا  تکه  و  دی  خند  زی  ر  و 
:د درآور  را  م  غی  ج  و  .د  ز  ام  ین  ی 

.یس بدجن  یل  یخ  فرهان  ه  ا 

.دید خن  بلندتر  او  و 

یم انگار  و  اندازه  و  بود  نی  دلنش  شی  ها  نت  طی  ش 
.دیاین در  شورش  که  کند  رفتار  چطور  دانست 

به دست  او  و  می  شست  را  ها  ظرف  هم  کنار  در  و  هم  با 
:ت گف  کمر 

هی که  دی  کن  یم  کار  یچ  رو  کافه  نی  ا  پوالالی  شما  م  نی  ب  ب 
؟ دی  ندار  ی  یو  ظرفش 
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یل دستما  با  را  دستانم  که  طور  همان  و  انداختم  باالال  ابرو 

:م گفت  کردم  یم  پاک  یا  پارچه 

.ایت شس  ظرف  دوتا  .ن  خا  فرهان  نزن  ر  غ 

:ت گف  و  افتاد  راه  دنبالم  به 
کارا نی  ا  که  دی  ری  گ  یم  ن  اضافه  کارگر  هی  چرا  صالال  ا 

.دید ن  انجام  خودتون  رو 

.م انداخت  ون  ری  ب  به  را  نگاهم  ید  تن 

را ها  زی  م  یو  ر  و  کرد  یم  زیم  ت  را  کافه  داشت  بابا 
.د کر  یم  مرتب 

:م گفت  و  گذاشتم  ین  یب  یو  ر  را  انگشتم 

!ه شنو  یم  بابا   .. .ش  یه   -

اشقانه ع_  فاظت  ح_  و  د_  ت  سی  ب_  ارت  پ 
اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
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رام ح_  یپ  ک 

:م افزود  من  و  انداخت  باالال  ی  یو  ابر 

بالمون و  دست  کم  هی  االالنم  .ه  شد  ورشکست  بار  هی  ابا 
ب

و می  داشت  یر  ت  بزرگ  رستوران  ترها  قبل  وگرنه  تنگه 

.ت خدم  شی  پ  و  کارگر  یل  ک 

در کی  کوچ  کافه  نی  ا  از  سر  که  شد  یچ  وقت  ون  ا 
؟ دی  آورد 

!م مادر  خاطر  ه  ب 

:دیس پر  و  کرد  زی  ر  را  چشمانش  فرهان 

مادرت؟  -

ه نی  هز  .د  ش  ورشکست  بابا  مرد  مامان  که  یل  سا  مون  ه 

رستورانو و  شد  مجبور  بابا  و  بود  باالال  درمان  یا  ه 
یا بر  رو  بابا  یا  تالالش  اما  بودم  کی  کوچ  من  .ه  کن  واگذار 

دکترا تر  قبل  یل  یخ  از  که  ن  یا  با  م  دی  د  مامان  داشتن  نگه 
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هی اگه  گفت  یم  بابا  اما  .ن  بود  کرده  جواب  مامانو 

آخرش تا  من  مونه  یم  زنده  که  باشه  دی  ام  هم  درصد 

.م هست 

.ن داشت  دوست  همو  یل  یخ  معلومه  س  پ 

.د ش  فشرده  تلخ  یا  روزه  ان  و  بابا  یا  بر  قلبم  ر  ای  اخت  ی 

یم هی  گر  و  ماند  یم  اتاقش  در  که  افتادم  ی  یا  روزه  د  ا 
.د کر 

.د ش  سرپا  مادرم  رفتن  از  بعد  سخت  یل  یخ  بابا 

:م گفت  و  دادم  ون  ری  ب  یم  آرا  به  را  نفسم 

.م بذار  تنها  رو  بابا  خواد  یم  ن  دلم   .. .ی  لی  خ 

:دیس پر  انه  ری  غافلگ  و  باره  کی  به  او  بعد 

؟ می  بذار  قرار  هم  ا  ب 
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.د ش  قفل  نگاهش  در  نگاهم 

بگذارم؟ قرار  او  با  خواست  یم  من  از 

.د بو  بله  جوابم  کردم  یم  فکر  هم  خودم  آنچه  برخالالف 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  س_  ت  سی  ب_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

آم؟ یم  چطور  نظرت  ه  ب 

شرارت با  و  کرد  برانداز  را  میا  سرتاپ  ان  هی  نسل  نگاه 

. دی  کش  شی  گلو  ری  ز  یق  اف  را  دستش 

.. .ر  پ  امشب  فرهان  ین  ع 

:م گفت  و  زدم  ید  لبخن 

مثبت جواب  پسر  هی  درخواست  به  من  ه  شی  م  باورت   -
بدم؟
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.د بو  من  یا  محله  هم  دوست  ان  هی  نسل 

کی در  هم  با  دو  هر  ما   . مهربان  و  ا  بی  ز  یر  دخت 

یا بر  یب  خو  یا  ه  دوست  و  مید  بو  خوانده  درس  مدرسه 

. می  بود  هم 

حرکت به  را  بود  ش  ری  اس  ها  سال  که  یر  چ  لی  و  دست  با 
:د ش  م  کی  نزد  و  دراورد 

.م شد  یم  دی  ناام  داشتم  کم  کم  .ز  ین  د  بود  وقتش  ه  گی  د 

:م ت  خی  ر  هم  به  را  شی  موها  شرورانه 

.ثیب خ  بدجنس  یا   -

:ت گف  و  دی  خند  بلند 
.ه کن  یم  نابودش  یت  کوف  یا  چشم  نی  ا 

.ت سی  ن  یا  ه  کی  ت  بد  اونم  ما  ا 

.س النف  فی  ضع  ی  ختره  د 
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.ه تموم  یچ  همه  ید  ای  ز  اون  تم  سی  ن  فی  ع  ض 

:ت گف  نگران 

.ش بشناس  خوب  اول  شدن  کی  نزد  از  قبل  زی  ن  د 

:م زد  ی  یا  نم  دندان  لبخند 

.د ش  گوشم  ی  ه  زی  آو  حرفات  .م  عشق  اشه  ب 

:ت گذاش  ام  گونه  یو  ر  و  کرد  دراز  را  دستش 

.ر بب  لذت  ت  ای  دن  از  منم  یا  ج  ه  ب 

.ت نشس  دلم  بر  عالم  غم 

سر دوباره  اورا  تا  بود  ز  این  که  یل  پو  اش  خانواده  کاش 

.د داشتن  کنند  پا 

.د کر  نابود  را  ان  هی  نسل  که  یز  رو  ان  به  لعنت 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  هار  چ_  ت  سی  ب_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

ان و  رنگ  قرمز  ری  حر  زی  شوم  آن  در  دانستم  ی 

.م آمد  یم  چشم  به  یب  حسا  دار  زاپ  خی  نی  ج  شلوار 

. بود  می  مالال  م  شی  آرا 

کی یا  بر  ها  چشم  همان  گفت  یم  که  ان  هی  نسل  قول  به 
. ورند  ای  ب  در  پا  از  را  یه  سپا  تا  ست  یف  کا  نفر 

.م رفت  کوچه  سر  تا  و  زدم  ون  ری  ب  خانه  در  از 

رنگ یک  مش  یل  یب  اتوم  بر  هی  تک  که  م  دی  د  را  فرهان 

.د بو  زده 

مان کوچک  ی  محله  از  ون  ری  ب  بودم  خواسته  او  از 

.د باش  منتظرم 
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را قرار  نی  ا  دو  هر  کردم  حس  اش  مردانه  پی  ت  ن  دی  د  با 
.میا گرفته  ید  ج  ید  ای  ز 

.م رفت  جلو  و  زدم  لبخند  ر  ای  اخت  ی 

.د کر  دراز  طرفم  به  را  دستش  و  زد  یک  چشم 

.د بو  گرفته  ام  خنده 

خاص یت  شرار  با  او  و  گذاشتم  دستش  یو  ت  را  دستم 

:دیس پر  و  زد  ان  پشت  بر  بوسه 

؟یب آ  چشم  ید  کر  کار  یچ  چشمات  ا  ب 

.د کر  باز  می  برا  را  لی  اتومب  در  او  و  انداختم  باالال  شانه 
.مید افتا  راه  نشستن  محض  به  هم  او  و  نشستم 

؟یر دا  نی  ماش  ید  بو  گفته  ن 
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.م ندار  نی  ماش  ون  چ 

:ت گف  و  برگشت  طرفم  به  که  بود  رخش  می  ن  به  نگاهم 

هی زودی  به  البته  کردم  قرض  ها  بچه  از  یک  ی  ز  ا 
.م خر  یم  را  خوشگلش 

:م گفت  و  انداختم  باالال  ی  یو  ابر 

!ب خو  ه  چ 

:ت گف  و  خورد  ین  تکا  لبش  ی  گوشه 

پولدار ید  زو  به  یب  آ  چشم  بوده  خوب  برام  قدمت  ا  پ 
.م ش  ی 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نج  پ_  ت  سی  ب_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
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نشسته   یو  رزر  یا  ه  زی  م  از  یکی  پشت  رستوران  داخل 

را فضا  ترک  خوانندگان  از  یکی  یا  بی  ز  یا  صد  و  می  بود 

.د   بو  کرده  پر 

ر ای  اخت  یب  کرد  یم  نگاهم  ه  ری  خ  ه  ری  خ  که  فرهان 

.م دی  کش  یم  خجالت 

داغ را  تنم  که  دی  بار  یم  آتش  چشمانش  اعماق  از  انگار 

.د کر  ی 

:ت گف  و  دی  نوش  را  دستش  یو  ت  ین  دی  نوش  از  یا  جرعه 

؟یص رق  یم  من  ا  ب 

نین چ  مشابه  یط  یا  شر  در  هم  قبالال  من  بود  بی  عج 

شد یم  ختم  کلمه  کی  به  شان  همه  اما  داشتم  یت  نهادا  شی  پ 
» !ه  ن 

اراده یب  که  بود  فرهان  در  ای  جاذبه  چه  انم  دی  نم  یل  و 
.م داد  تکان  دی  یا  ت  به  سر 
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به مرا  دستم  ن  دی  کش  با  و  شد  بلند  زی  م  پشت  از  ید  تن 
.د بر  رستوران  وسط  کوچک  سن  سمت 

پشت دستانم  ر  ای  اخت  یب  شد  حلقه  کمرم  دور  که  دستانش 

. نشست  گردنش 

.د دا  تکان  خود  با  هم  مرا  همزمان  و  داد  بدنش  به  یب  تا 

داغ می  ها  گونه  .د  بو  ن  ای  جر  در  مان  نی  ب  یب  یج  ع  یا  گرن 

:د چسبان  ام  ین  ا  شی  پ  به  را  اش  ین  ا  شی  پ  که  بود  شده 

.زین د  کنن  یم  ونه  وی  د  آدمو  شمات  چ 

:د افزو  او  و  م  دی  گز  لب 

.میر بذا  یر  ت  شی  ب  یا  قرار  خواد  یم  لم  د 

ام گونه  یو  ر  آهسته  و  نرم  یا  بوسه  بستم  که  پلک 

.ت گذاش 
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:م کرد  نگاهش  ه  ری  خ  و  شد  باز  چشمانم 

... اما  گرفتم  یم  اجازه  دی  ا  ب 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ش  ش_  ت  سی  ب_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

. داد  ون  ری  ب  را  ار  گی  س  دود  اتاقش  سقف  به  ه  ری  خ 

یش گو  و  کند  دراز  درست  شد  باعث  مک  ای  پ  یا  صد 
.د بردار  را  اش 

:د کر  باز  را  یش  گو  باکس 

ره؟ یم  شی  پ  خوب  یچ  مه  ه 

؟ رود  یم  شی  پ  خوب  زی  چ  همه  ای  آ  کرد  فکر  خود  با 

.ت ف  ری  م  شی  پ  خوب  داشت  ید  ای  ز  که  خودش  نظر  به 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

       

 

                   

 

 

 

         

       

 

                         

     

 

                      

                         

 

 

                  

             

 

. د  شی  م  غرق  داشت 

:د ز  ارسال  و  کرد  پی  تا  و  نشست  شی  جا  در  آرام 

.ب و  خ 

:ت گرف  جواب  سرعت  به  مش  ای  پ 
!یش ن  غرق  باش  مراقب  .ه  یل  ا  ع 

که داشت  خبر  ها  چشم  ان  تی  جذاب  از  هم  مرد  آن  پس 

!؟ داد  یم  هشدار 

پنجره پشت  تا  و  کرد  پرت  تخت  یو  ر  را  یش  گو   
کالالفه

آسمان یک  یر  تا  به  نگاه  شیپ  ی  هفته  دو  د  ای  به  و  رفت 

.ت دوخ 

به  . دی  رس  یم  نظر  به  جنتلمن  ید  ای  ز  مقابلش  مرد 

: بود  گفته  زی  م  پشت  نشستن  محض 

.م رهان  ف 
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:د بو  زده  ارش  گی  س  به  یق  یم  ع  پک  مرد 

.م دی  شن  د  ای  ز  رو  ت  فی  عر  ت 

.ن دار  هوامونو  وستان  د 

تو گشتم  یم  کار  نی  ا  تو  نی  بهتر  دنبال  .ت  سی  ن  عارف  ت 
.ن کرد  یف  معر  رو 

یس عک  کتش  بی  ج  از  آرام  مرد  و  بود  زده  ید  لبخن 

.د بو  ه  دی  کش  ون  ری  ب 
یب آ  چشمان  به  نگاهش  ر  ایت  اخ  یب  که  بود  او  نی  ا  و 

.د بو  شده  قفل  عکس  توی  دخترک  رنگ 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  فت  ه_  ت  سی  ب_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

. کردم  باز  چشم  زود  صبح 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

                

   

 

       

 

                      

           

 

                      

         

 

       

 

         

 

       

 

         

 

یف مضاع  یژ  انر  روزها  نیا  که  بود  چطور  انم  دی  نم 
. داشتم 

.ل خوشحا  و  بودم  سرحال 

ام یگ  زند  تا  شده  باعث  تازه  اتفاق  کی  کردم  یم  فکر 

.د شو  خارج  نی  روت  حالت  آن  از 

دراز دست  شد  بلند  ام  یش  گو  از  که  یگ  نی  د  یا  صد  با 
.م برداشت  را  آن  و  کردم 

:د بو  فرهان  از  یم  ای  پ 

؟ می  بدوئ  می  بر  دنبالت  م  ای  ب 

:ت نشس  لبانم  بر  لبخند 

.م ر  یم  خودم  من  .و  ت  خواب  ب 
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یر ب  تنها  تو  بذارم  بخوابم  من  کن  فکر  درصد  هی   -
!یئ بدو 

بلند جا  از  و  زدم  کنار  را  مالالفه   . بود  ین  یش  دلن   
مکالمه

.م شد 

.د خور  زنگ  بار  نی  ا  ام  یش  گو 

:ت گف  و  داد  سالالم  ید  تن  برقرارکردم  که  را  تماس 

.م جا  اون  ه  گی  د  ه  قی  دق  ده  که  شو  حاضر  یب  آ  شم  چ 

.م دی  گز  لب 

یگ زند  وارد  آرام  و  نرم  را  خود  بی  عج  چه  مرد  نی  ا 
.د بو  کرده  من 

.ن رها  ف 

.مین ز  یم  حرف  راه  تو  شو  حاضر  رو  ب 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  شت  ه_  ت  سی  ب_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

جا ان  فرهان   . رفتم  کوچه  سر  تا  و  زدم  ون  ری  ب  خانه  از 

.د بو  تاده  سی  ا 

کی و  داشت  تن  به  مارک  یس  طو  گرمکن  شلوار  ک 

که بود  کرده  تن  به  جذب  یا  حلقه  نی  آست  شرت  ی 

.ت گذاش  یم  شی  نما  به  را  ش  بی  غر  بی  عج  یا  تتوه 

کرده رد  شانه  هی  ناح  از  هم  را  گرمکنش  یا  ه  نی  آست 

.د بو  زده  گره  اش  ه  نی  س  یو  ر  یش  یا  نم 

نت طی  ش  با  که  بود  ین  طوالال  قدر  چه  نگاهم  دانم  یم  ن 
:ت گف  و  زد  یک  چشم 

شد؟ سند  پ 

:م انداخت  ام  ین  یب  به  ین  یچ  و  وردم  ای  ن  کم 
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 ! ست ی ن   بد ...  ی ا - 

 

  راه   برعکس   صورت   به   مقابلم   و   انداخت   باال   یی ابرو 

 .  افتاد 

 

  توانست   ی م   و    بود   من   سمت   به   صورتش   که   ی جور 

 .  رد ی بگ   نظر   ر ی ز   مرا 

 

  را   ام   ی هندزفر   و   کردم   ی پل   را   ام   عالقه   مورد   آهنگ 

 .  زدم   گوش   به 

  گوشم   از   را   ها   ی گوش   از   ی ک ی   و   ستاد ی ا   کنارم   ی تند 

 . گذاشت   خود   گوش   در   و   د ی کش   رون ی ب 

 

 .  م ی رفت   ی م   راه   شانه   به   شانه 

 

  ام   عالقه   مورد   ی   خواننده   ابرو   ن ی دلنش   و   ی قو   ی صدا 

 .  د ی چ ی پ   مان   گوش   در 

 

 

           Olmaz sana kalpten sitemim
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 ندارم   تو   ی برا   قلب   از   ی سرزنش 

 

Her ne dersem dilimden 

 هست   زبانم   از   م ی گو   ی م   چه   هر 

 

Eğer seni incitirse bu kalp 

 برنجاند   را   تو   قلب   ن ی ا   اگر 

 

İnan sökerim yerinden . 

 اورم ی درم   ش ی جا   سر   از   کن   باور 

 —————— - 

Anlamıyorsun gönül derdinden 

 ی فهم ی نم   را   دل   درد 

 

Neler çektim elinden 

 دستت   از   دم ی کش   ها   چه 

 

 

                  

                

  . شد  چشمانم  زل  سکوت  در  و  دی  چرخ  طرفم  به 
یا   ه  می  س  خاطر  به  .م  یت  داش  یم  بر  قدم  آرام  همانطور 
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  نفس   من   و   بود   کم   ی ل ی خ   مان   ی   فاصله   ی هندزفر 

 .  کردم   ی م   حس   را   قش ی عم   ی ها   دن ی کش 

 

Kaç kere kırdın , 

 ، ی شکست   دفعه   چند 

 

Kaç kere üzdün 

 ی کرد   ناراحت   دفعه   چند 

 

Beni perişan ettin sen 

 ی کرد   شان ی پر   رو   من 

 ————— 

Yine de ah etmedim , 

 دم ی نکش   آه   هم   باز 

 

Yine de ah etmedim . 

 دم ی نکش   آه   هم   باز 
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ر ای  بس  را  اهنگ  از  بخش  نی  ا   . زدم  لب  ناخواسته 

یم ین  همخوا  خواننده  با  بارها  و  بارها  و  داشتم  دوست 

. کردم 

,Sadece sevdim م دی  ورز  عشق  فقط 

.Sadece sevdim ben
من   م  دی  ورز  عشق  فقط 

  —-  —————

Kıymaz sana kalpten bu yürek
نه کی  نم  رحم  یب  قلبا  رو  تو  دل  نی  ا 

Her ne dersem dilimden
هست زبانم  از  می  گو  یم  که  چه  هر 

Senin için  atmazsa bu kalp
ته فی  ن  تپش  به  تو  یا  بر  قلب  نی  ا  اگر 
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.Söküp atarım yerinden دازم نی  م  ون  ری  ب  و  شم 
کی م  ون  ری  ب  جاش  از 

طرفم به  و  دی  کش  ون  ری  ب  گوشش  از  را  یر  هندزف  آرام 

:ت گف  نرم  و  گرفت 

.میئ بدو  هتره  ب 

: دی  کش  یم  د  ای  فر  گوشم  در  هنوز  ابرو  یا  صد 

.مید سو  ادجه  س 

(م دی  ورز  عشق  قط  ف)  .م   ید  سو  سادجه 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شت  ه_  ت  سی  ب_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

!یت نداش  دوست  ؟  شد  یچ  ا 
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کنار می  مالال  م  تی  ر  با  که  همانطور  و  بود  متفکر  اش   
چهره

:د دا  جواب  می  دی  دو  یم  هم 

ا زی  چ  نی  ا  از  ن  دی  دوئ  موقع  ادم  آخه  .د  نبو  من  ه  قی  سل  اب  ب 
ین ا  ری  ا  رم  ای  م  کی  موز  برات  من  ؟فردا  کنه  یم  گوش 

.. .ا  باقلو 

:دید خن  نرم  او  و  داد  ام  ین  یب  به  ین  یچ  ر  ای  اخت  ی 

؟ین ک  یم  هی  کار  چه  نی  ا 

کار؟ یچ   -

:ت گف  و  کرد  ام  ین  یب  به  اشاره 

نیچ دماغتو  د  ای  نم  خوشت  یزی  چ  هی  از   ... ه  گی  د  نی  م  ه 

؟
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نیا به  ت؟  سی  ن  ات  ه  قی  سل  چرا  تو  .ه  عادت  جور  هی   -
!د خون  یم  یگ  قشن 

:ت گف  که  خباثت  دور  یو  ر  افتاد  دوباره 

. ن  ری  بگ  غم  فاز  نی  همچ  .ه  خور  یم  دخترا  درد  ه  ب 

:ت گرف  دم  ابرو  مثل  و  کرد  بلند  را  شی  صدا  و 

.مید سو  ادجه  س 

زده طرف  م؟  دی  نکش  آه  یچ  ین  عی  .ن  م  می  سود  سادجه 

ه؟ دی  نکش  م  کی  کوچ  آه  هی  نی  ا  آورده  در  رو  عشق  پدر 

:م دی  کش  درهم  ابرو 

اما بسوزه  خودش  حاضره   ... تره  مهم  عشقش  ین  عی   -
.. نه  عشقش 

:م دی  خند  زی  ر  من  و  کرد  نگاهم  چپ  چپ 
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مال فقط  یق  عاش  ؟  هی  چ  پسرا  شما  فاز  وقت  ون  ا 
دختراست؟

:ت گف  چشمانم  ه  ری  خ  و  انداخت  باالال  شانه 

ال.ال ا  ح 

؟ نداری  براش  یب  جوا  فرهان  گو  ب 

یم .م  نزن  حرف  معقوله  نیا  به  راجع  دم  یم  حی  رج  ت 
.ه بش  دعوامون  ترسم 

فرهان؟ ؟  ید  ش  عاشق  قبالال  ین  عی   -

.م بکن  غلط  ن  م 

سمت به  مرا  انه  ری  غافلگ  او  و  دادم  ام  ین  یب  به  ین  یچ  باز 

:د ز  ام  ین  یب  نوک  یا  بوسه  و  دی  کش  خود 

! نکن   . کارو  نی  ا  کن  ن 
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: م  دی  خند  زی  ر 

!ین ز  یم  حرف  یش  چند  خودته  ری  قص  ت 

:د فشر  محکم  و  اند  چی  پ  ام  شانه  دور  تر  شی  ب  را  دستش 

تو ندازمت  یم  برم  یم  کنم  یم  بلندت  زی  ن  د 

(ایر د)  ا  زی  دن 

ون ری  ب  دستانش  ن  ای  م  از  را  خودم  ید  تن  و  م  دی  خند  بلند 
.م کرد  ن  دی  دو  به  شروع  ه  دی  کش 

.ه شی  م  تموم  االالن  خواد  یم  تی  میس  دلم  من   . فرهان  ای   
ب

:د ز  د  ای  فر  بلند 

؟ هی  چ  فازت  ت  سی  ن  معلوم  اصالال  .و  شکم  ی  ختره  د 

. دی  دو  دنبالم  به  و 
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   عاشقانه _ حفاظت _ نهم _ ست ی ب _ پارت # 

 

   حرام _ ی کپ # 

 

   زاده _ ی خود _ شهال # 

 

 

                    

           

 

                      

           

 

                    

             

 

                      

           

 

یگ سرماخورد  و  یل  حا  یب  یم  ک  با  بابا  صبح  روز  آن 

.د ش  ار  دی  ب  خواب  از  یل  فص  ری  غ 

بماند خانه  در  کنم  اش  یض  را  بتوانم  تا  کردم  یر  کا  هر 

.د ش  من  همراه  و  نکرد  قبول 

و می  کرد  روزانه  دی  خر  و  میت  رف  بازار  به  ه  شی  هم  مثل 

.مید بو  مشغول  کافه  در  شب  تا  سپس 

بابا به  هم  را  استراحتم  وقت  کردم  یع  س  و  نداشتم   
کالالس

.م ده  اختصاص  او  به  یگ  دی  رس  و 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


                     

               

 

             

 

                      

                   

           

 

                           

                      

   

 

                    

   

 

                      

                    

                          

   

که گفت  زدم  زنگ  یت  وق  و  نبود  یر  خب  فرهان  از 

.د بزن  ما  به  یر  س  سد  ری  نم  و  ت  سی  کار  ری  درگ 

.م نزد  بابا  یض  یر  م  از  یف  حر  هم  من 

بد حال  دی  شا   . شدم  ناراحت  ر  ای  اخت  یب  اما  چرا  دانم  یم  ن 
به بدجور  روزها  نی  ا  که  ین  فرها  نبود  و  بابا 

.د بو  باعثش  بودم  کرده  عادت  حضورش 

سر که  شد  حال  بد  قدر  آن  خانه  به  رفتن  موقع  بابا  شب 

روز   سه  و  کرد  ش  تی  زی  و  دکتر  و  میت  رف  درمانگاه  به  راه 
.ت   نوش  استراحت 

بابا یا  فرد  سوپ  و  غذا  کرده  آماده  مشغول  شب  تمام 
. بودم 

و کرد  یم  یگ  زند  ما  یگ  یا  همس  در  که  ا  حی  فر  خاله  با 
کردم خواهش  و  گرفتم  تماس  بود  مهربان  و  تنها  ین  ز 

دل و  جان  با  که  بزند  بابا  به  یر  س  من  نبود  در  فردا 

.د ش  ا  ری  پذ 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

  ش ی پ   دلش   کردم   ی م   حس   که   بود   وقت   ی ل ی خ   خب 

  را   خودش   خاص   ی ها   اخالق   م ی ند   بابا   خب   اما   باباست 

  اش   ی خصوص   م ی حر   به   را   ی کس   مادرم   از   بعد   و   داشت 

 . داد ی نم   راه 

 

   عاشقانه _ حفاظت _ ی س _ پارت # 

 

 

   

 

                  

                

       

 

                          

                    

                   

     

 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

یش گو  یا  صد  که  بودم  رفته  فرو  رختخوابم  یو  ت  تازه 

ت سی  چندساعت  که  ورم  ای  ب  خاطر  به  شد  باعث  همراهم 

.م نبود  اش  متوجه  که 

خانه به  آمدن  موقع  از  که  را  یش  گو  و  شدم  بلند  جا  از 

با و  برداشتم  ورم  ای  ب  رون  یب  م  فی  ک  از  بودم  نکرده  فرصت 

فرهان جانب  از  تماس  نید  چن  و  مک  ای  پ  چند  ن  دی  د 
.د ن  دی  پر  باالال  می  ابروها 
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:م کرد  برقرار  را  تماس  و  دادم  گوش  پشت  را  می  موها 

.م الال  س 

:دیچیپ گوشم  در  نگران  شی  صدا 

؟یم سال  یب  آ  شم  چ 

او یا  بر  یگ  دلتن  و  دی  شد  یگ  خست  از  نبود  خودم  دست 

:م داد  جواب  ین  عصبا 

!ن فرها  دارم  اسم  خودم  ن  م 

:ت گف  بعد  و  کرد  مکث  کوتاه  یا  لحظه 

ماتو ای  پ  و  تلفنا  جواب  چرا  دار  اسم  خانم  وقت  ون  ا 
؟یدیم ن 

به که  طور  همان  و  رفتم  اتاقم  ی  پنجره  لب  یر  کف 
تم سی  نگر  یم  بود  رفته  فرو  شب  دل  در  که  ی  یا  یر  د 

:م داد  جواب 
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.م بخواب  خوام  یم   -

!! !ز  ین  د 

یا ن  که  م  دی  دوئ  قدر  اون  صبح  از   . بود  ضی  مر  ابا  ب 
.م ندار  زدن  حرف 

؟یت نگف  بهم  یچ  یه  را  چ 

:دیو بگ  شد  باعث  سکوتم 

. بخواب  برو  .م  ت  شی  پ  صبح  ردا  ف 

را تماس  سکوت  همان  در  اما  خورد  یز  یر  تکان  لبم 
.م کرد  قطع 

که بود  یز  یچ  همان  نی  ا  و  کرد  یم  درکم  که  بود  خوب 

.د کن  زی  متما  وانست  تیم  مردان  ر  گی  د  از  را  او 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  م  کی  _ی  س_  ارت  پ 
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اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

به یض  را  تا  داد  حرصم  یل  ک  بدش  حال  آن  با  بابا  صبح 

.د نشو  آمدن 

شیا ه  سرفه  ن  ای  م  آمد  خواهد  ا  حی  فر  خاله  گفتم  یت  وق 
بلند من  و  ام  شده  خودسر  ید  ایز  که  گفت  و  شد  یب  عص 

یا دختره  مثل  سال  و  سن  نی  ا  در  پدرم  که  م  دی  خند 
.د مان  یم  یت  خجال 

یم دلم   . رفتم  ده  ای  پ  کوچه  سر  تا  خانه  از  خروجم  با 
.م بزن  قدم  یم  ک  خواست 

جا یه  صبحگا  ن  دی  دو  از  صبح  بابا  بد  حال  خاطر  به 
. بودم  مانده 

ر ای  اخت  یب  تازه  لی  استا  و  پیت  آن  در  فرهان  ن  دی  د  با 
.م شد  سرحال 
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آن از  امروز  اما   . بود  لیا  است  خوش  ذاتا  فرهان 

دل تا  گذاشته  وقت  یب  حسا  بود  معلوم  که  بود  ی  یا  روزه 

.د کن  آب  مرا 

دید   معرض  در  سخاوتمندانه  را  شی  بازو  یو  ر  یو  تت  آن 

او   به  یب  حسا  که  ری  آفتابگ  کی  ش  کالاله  کی  و  بود   
گذاشته

.د   بو  گذاشته  سر  بر  آمد  یم 

شد یم  باعث  وزش  ری  د  مدن  این  از  یر  دلخو  حال  نی  ا  با 
:ت گف  ین  آ  به  که  بکشم  درهم  ابرو  تا 

.ن ک  وا  ابروهاتو  یب  آ  شم  چ 

:دید خن  بلند  که  م  دی  کوب  نی  زم  به  پا 

.. .ز  ین  د  تا  کنم  یم  حال  تر  شی  ب  یب  آ  چشم  با  ن  م 

.م کرد  نگاهش  یر  کف  و  چسباندم  هم  به  را  می  ها  لب 

یت لعن  یر  طو  او  و  آمد  یم  ن  بدم  هم  خودم  که  هرچند 

آن در  خب  اما  زد  یم  غنج  دلم  که  د  زی  م  می  صدا  وار 
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یه وا  یا  ه  بهانه  دنبال  شد  یم  باعث  یر  دلخو  لحظه 

.م باش 

با که  بودم  ه  دی  ژول  ید  ا  یز  من  او  برخالالف  کنم  یم   
فکر

:دیس پر  خنده 
؟ هی  وضع  چه  نی  ا 

:دید خن  که  رفتم  غره  چشم 

.ه شد  یر  قو  بابا  شمات  چ 

.م ا  خسته  رهان  ف 

ه ضی  مر  بابات  یگ  ب  بهم  وز  ری  د  یت  تونس  یم   -

اشقانه ع_  فاظت  ح_  وم  د_  یس  _ت  ار  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
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انجام خودم  کارمو  دم  یم  حیج  ر  ت.  نداره  یم  لزو  چی  ه 

.م بد 

خود سمت  به  مرا  و  گرفت  را  می  بازو  باره  کی  به 
:د چرخان 

؟یت ناراح  یچ  از  ا  قی  دق  تو  یب  آ  شم  چ 

باالال شانه  .د  کن  یم  م  تی  اذ  دارد  نبودش  که  دی  فهم  یم  د   
نبا

:م گفت  شمرده  شمرده  و  انداختم 

!م ت  سی  ن   .... ناراحت   ... ن  م 

:د ش  ه  ری  خ  چشمانم  به  هی  ثان  چند  و  کرد  زی  ر  را  چشمانش 

.م فهم  یم  خودم  .ی  ک  ا 

.م نداد  را  جوابش 
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او   به  رفتارم  با  داشتم  که  بودم  یب  عص  خودم  دست  از 

را حضورش  دلم  و  کرده  تم  یذ  ا  نبودش  که  فهماندم  یم 

.د   خواه  یم 

چنان دی  خر  موقع  یغ  شلو  ن  ایم  در  و  بازارچه  یو  ت 
.د بو  محافظم  انگار  که  بود  تاده  سی  ا  دستم  کنار 

شلوغ یا  جاه  در  و  بود  بلندتر  من  از  گردن  و  سر  ک 

. ود  شی  م  قفل  کمرم  دور  قصد  به  دستش  کردم  یم  حس 

که دراورد  یز  با  مسخره  قدر  ان  ن  دی  خر  گوجه  سر 

حس که  بود  موقع  ان  و  نشاند  برلبانم  را  لبخند   
باالالخره

. دی  کش  یگ  اسود  به  یس  نف  کردم 

یر گی  د  حال  حضورش  با  توانست  یم  آدم  کی  چطور 

.د کن  خوب  حد  نی  ا  تا  را 

به مرا  سهم  جنتلمنانه  او  و  مید  کر  می  تقس  را  ها  دی  خر 

خانم کی  همراه  که  اورد  ین  خودش  روی  به  و  داد  دستم 

. است 
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یا پسره  مثل  .د  کر  یم  یر  ت  شی  ب  یر  دلب  شی  کارها  نی  هم 
هین ثا  هر  بود  شده  باعث  نیم  ه  و  کرد  یم  ن  رفتار  ر  گی  د 

.د ری  بگ  یا  ج  دلم  در  تر  شی  ب 

آشپزخانه به  یت  درپش  از  را  ها  دی  خر  کافه  به  ن  دی  رس  با 
سمت به  که  یا  لحظه  درست  اما  می  کرد  منتقل 

خود سمت  به  مرا  فرهان  دستان  رفتم  یم  خوان  شی  پ 
. دی  کش 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  وم  س_  یس  _ت  ار  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

آغوش به  محکم  مرا  و  نداد  را  یش  واکن  چی  ه  مهلت 

.دیش ک 

از بود  ممکن  آن  هر  که  دی  کوب  یم  ه  نی  س  در  چنان  قلبم 
.میایب ون  ری  ب  آغوشش  از  کردم  یع  س  .د  بزن  ون  ری  ب  دهانم 
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:ت گف  خباثت  با  دی  د  که  را  می  تقالال 

.یب آ  چشم  یر  ب  ین  تو  یم  ن  نخوام  ا  ت 
.د بو  شده  تنگ  برات  دلم 

آزادش دست  انگشت  با  او  و  تادم  سی  ا  ثابت  ر  ای  اخت  ی 

:د ز  پچ  و  فرستاد  گوش  پشت  را  ام  شده  ان  شی  پر  یا  موه 

.م خوا  یم  عذرت  م 

:م زد  لب 

؟ین ک  ولم  ه  شی  م  رهان  ف 

خوبه؟ جات  ین  ک  یم  ن  س  ح 

!ا لطف  رهان  ف 

لب و  شد  خم  که  ادم  دی  م  خرج  به  انعطاف  ید  ای  ز  داشتم 

. گذاشت  می  ها  لب  کنج  را  شی  ها 

.ش بود  گرفته  برق  که  بودم  یس  ک  مثل  درست 
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گوشش به  یم  محک  یل  یس  دستم  یت  وق  نبود  خودم  دست 

.ت نواخ 

.د کر  می  رها  آرام  و  شد  درشت  چشمانش 

.ت داش  من  از  یر  بهت  واکنش  انتظار  دی  شا 

فقط   بماند  داشتم  یب  یج  ع  حال  چه  .م  دی  لرز  یم  ر  ای  اخت  یب 

شود م  کی  نزد  ید  ای  ز  فرهان  ام  داده  اجازه  کردم  یم  حس 

.د   بشکن  را  م  می  حر  و 

به را  آن  تندی  و  رفتم  بندم  شی  پ  طرف  به  حرف  ی 

.م بست  کمرم 

.م کرد  کنترل  را  خودم  قدر  چه 

کی جز  دلم  لحظه  آن  در  اما  گفتم  یم  یز  یچ  دی  با 
.ت خواس  یم  ن  یر  گی  د  زی  چ  ین  طوالال  سکوت 

ما نی  ب  یق  اتفا  چی  ه  که  انگار  و  سکوت  در  هم  فرهان 

. شد  مشغول  ر  گی  د  ای  گوشه  در  تاده  فی  ن 
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روز چند  آن  .م  ین  بک  دی  با  کار  چه  می  دانست  یم  دو  هر 

بداند را  اش  ه  فی  وظ  بود  شده  باعث  شی  ها  کردن  کمک 

.د شو  مشغول  من  از  سوال  یب  و 

درست کار  چه  دانستم  یم  ن  و  بود  آشوب  وجودم  تمام 
.ط غل  یر  کا  چه  و  است 

.ت گذاش  ما  نی  ب  بی  عج  یت  سکو  در  صبح  تمام 
موارد جز  فرهان  من  و  رفتند  و  آمدند  ها  یر  مشت 

. می  نزد  حرف  هم  با  یر  ضرو 

شوم یم  له  نگاهش  ین  یگ  سن  ری  ز  کردم  یم  حس  یه  گا 
و گرفت  یم  من  از  نگاه  کردنش  نگاه  محض  به  اما 

.ت اس  تفاوت  یب  که  کرد  یم  رفتار  یس  ک  مثل 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هارم  چ_  یس  _ت  ار  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
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در پشت  را  شد  لی  تعط  یو  تابل  من  و  شد  ظهر   
باالالخره

.م کرد  نصب  کافه 

است ضی  مر  بابا  بودم  گفته  و  بودم  زده  زنگ  وز  ری  ف  به 
.میر ندا  ناهار  و 

خواهد تماسمان  منتظر  که  گفت  خواسته  خدا  از  هم  او 

.د بو 

دوست با  کرده  استفاده  فرصت  نی  ا  از  دانستم  ی 

. رفت  خواهد  حی  تفر  و  گردش  به  بورجو  دخترش 

م دی  نرس  استراحت  اتاق  به  یت  ح  که  بودم  خسته  قدر  آن 

ها کت  می  ن  از  یک  ی  یو  ر  جا  همان   . بکشم  دراز  یم  ک  تا 
.م بست  پلک  و  دادم  ار  وی  د  به  هی  تک  و  نشستم 

و بودم  ه  دی  نخواب  ساعت  دو  یکی  از  تر  شی  ب  گذشته  شب 

.د کر  یم  درد  شدت  به  سرم 
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به و  شد  بسته  چشمانم  که  برد  زمان  قدر  چه  دانم  یم  ن 
.م رفت  خواب 

باعث کرد  بلند  دستانش  یو  ر  مرا  یس  ک  که  نی  ا  باحس 

.میا بگش  را  چشمانم  الالی  تا  شد 

:ت گف  که  بود  چشمانم  مقابل  فرهان  صورت 

!یب بخوا  تخت  رو  ارم  ذی  م  .ی  آب  چشم  ببند  شماتو  چ 

.د کر  یم  ن  یر  ای  ذهنم 

تخت؟ کدام  یو  ر 

که م  نی  بب  خوب  جا  همان  از  توانستم  یم  را  لبخندش 

:ت گف 
. ت  می  ندزد  ترس  ن 

و کردم  اعتماد  حرفش  به  که  بودم  خواب  مست  قدر  آن 

.م بست  پلک  دوباره 
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گذاشت بود  استراحت  اتاق  در  که  یت  تخ  یو  ت  مرا  یت  وق 
:م دی  شن  یم  که  بود  می  صدا  نی  ا  تنها 

.م منون  م 

یو ت  را  نفسش  و  زد  کنار  را  میا  موه  انگشتانش  با 
:د کر  رها  صورتم 

.ن م  یب  آ  چشم  بخواب  احت  ر 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نجم  پ_  یس  _ت  ار  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

.م کرد  باز  چشم  دی  رس  یم  گوش  به  که  ی  یا  سروصد  با 

.م کرد  نگاه  برم  و  دور  به 

.م آورد  یم  ن  خاطر  به  را  بودم  آمده  جا  آن  به  چطور 
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اه سه  ساعت  ن  دی  د  با  و  افتاد  زی  م  یو  ر  ساعت  به  نگاهم 

.د ش  بلند  نهادم  از 

.م دی  پر  جا  از  بابا  یر  داو  ای  با 

به فرهان  ن  دی  د  با  اما  کردم  تند  پا  آشپزخانه  سمت  به 
.م شد  کوب  خی  م  می  جا  در  ای  لحظه  بابا  یا  ج 

ک نی  س  در  یف  ظر  چی  ه  و  بود  شده  مرتب  جا  همه 
.د نبو  ی  یو  ظرفش 

.ت برگش  طرفم  به  و  شد  متوجهم  که  رفتم  جلو  ری  متح 

!یب آ  چشم  خواب  اعت  س 

.م شد  ش  کی  نزد  و  کردم  جمع  را  می  موها 

؟ید نکر  ارم  دی  ب  را  چ 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


                  

             

 

                   

 

     

                

 

 

                   

         

 

           

                    

             

 

 

 

     

 

وقت اون  .ی  شد  یم  سرحال  تا  یدیب  خوا  یم  دی  با  ون  چ 

.د بو  تر  مناسب  رفتارت  کم  هی  دی  شا 

.م بود  نواخته  گوشش  به  که  بود  یل  یس  به  اش  اشاره 

:م گفت  نت  طی  ش  با 
یم ن  اجازه  یب  تو  .ت  نداش  یگ  خست  به  یط  رب  ون  ا 

.. .ی  تون 

:ت گف  و  دی  کش  خود  سمت  به  مرا  انه  ری  غافلگ  هم  باز 

حله؟ م  ری  بگ  اجازه  ین  عی   -

:م زد  اش  ه  نی  س  قفسه  به  یت  مش 

یم ن  تو  .م  ین  بز  حرف  هم  با  رفتارات  نی  ا  به  راجع  دی  ا  ب 
!ین ک  بغل  منو  یت  راح  نی  هم  به  ین  تو 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شم  ش_  یس  _ت  ار  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
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همان و  داد  سرش  پشت  یب  چو  ت  نی  کاب  به  را  اش  هی  تک 

:ت گف  بود  داشته  نگه  خود  کی  نزد  مرا  که  طور 

کارا نی  ا  از  دارم  ی  یا  آشن  دخترا  با  که  ی  یا  ج  ا  ت 
.د ای  م  خوششون 

:م دی  کش  درهم  ابرو 

.م ت  سی  ن  اوناش  از  من  .ن  فرها  نگو  رت  چ 

:دید خن  بلند 

شو؟ دخترم  دوست  س  پ 

رها صورتم  یو  ت  را  نفسش  او  و  ند  دی  پر  باالال  می  ها   
ابرو

:د کر 

.د ای  م  خوشم  هم  یل  یخ  .ی  آب  چشم  د  ای  م  خوشم  ازت  ن  م 

.د آم  یم  خوشم  او  از  هم  من  خب 
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. بود  کرده  م  ری  غافلگ  یب  حسا  نهادش  شی  پ  با 

:دیس پر  دوباره  دی  د  که  را  مکثم 

؟ید ب  جواب  یا  خو  یم  ن 

به تر  محکم  مرا  که  می  ای  ب  ون  ری  ب  آغوشش  از  خواستم 

:د چسبان  خود 

هی اما  مثبته  االالن  نی  هم  از  جوابت  دونم  یم  که  چند  ر   
ه

کن یع  س  البته  ین  ک  فکر  بهش  تا  دم  یم  وقت  بهت  روز 

خودم روش  به  وگرنه  باشه  مثبت  همون  جوابت 

.م ن  کی  م  تی  راض 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  فتم  ه_  یس  _ت  ار  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

زیر ب  ت-  ان  ری  ا 
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  و   د ی کش   ن یی پا   را   ره ی دستگ   آرام   در،   به   کوتاه   ی ا   تقه   با 

 .  برد   داخل   به   در   ی ال   از   را   سرش   نرم 

 

 

                     

                    

                   

 

   

 

                    

       

 

   

 

                 

 

              

   

 

از دور  کی  را  بزرگ  اتاق  داخل  یا  فض  نگاهش  با 
مقابل هپوش  ای  س  زن  ن  دی  د  با  و  گذراند  نی  یا  پ  تا  باالال 

:د ش  اتاق  وارد  دی  گز  یم  لب  که  طور  همان  پنجره 

جان؟ می  ان  خ 

او به  را  درشتش  چشمان  و  دی  چرخ  طرفش  به  زن 

:د ز  لب  و  دوخت 

.ز سولما  ای  ب 

:ت گف  او  روبه  و  گذاشت  جلو  قدم  ید  تن  زن 

برم ربونتون  ق)  ؟  زی  س  نجه  .ن  جا  می  خان  اولوم  وربان  ق 
(؟ دی  چطور   . خانم 
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  ی عن ی .  کرد   اکتفا   دادن   تکان   ی سر   به   تنها   اهپوش ی س   زن 

 .  خوبم 

 

  و   گرفت   او   طرف   به   را   دستش   ی تو   ی گوش   سولماز 

 : گفت 

   

 

       

 

               

 

                  

 

 

                       

                    

                      

     

 

.ن خا  فرشاد  جان  می  ان  خ 

:ت گف  سولماز  و  انداخت  یش  گو  به  یه  نگا  زن 

یم زنگ  ه  گی  د  ه  قی  دق  ده  ا  ت)  .ق   وراجا  زنگ  ای  قی  د  ون  ا 
.ه  ( زن 

بزرگ   ه  نی  آ  سمت  به  و  داد  تکان  یر  س  هپوش  ای  س  زن 

از ین  اه  ری  پ  .ت  دوخ  خود  به  نگاه  و  رفت  اتاقش  ید  ق  و 
به را  اندامش  که  داشت  تن  به  اعالال  یک  مش  ور  پی  گ   
جنس

.د   بو  دربرگرفته  یب  خو 
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خوراک و  خورد  لطف  به  سالش  و  سن  وجود  با 
مرتب زی  چ  همه  داشت  خود  به  که  یت  توجها  و  مناسب 

!ت جرئ  پر  و  ا  بی  ز  .د  بو 

اما خانمش  از  دی  تمج  و  فی  تعر  از  بود  پر  سولماز  نگاه 

طیا شر  آن  در  شناخت  یم  را  او  اخالالق  که  جا  ان  از 

.د نز  یف  حر 

. رفت  ها  لباس  کمد  سمت  به  زن  اشاره  با  و 

.ت دانس  یم  را  زن  انتخاب 

طرح ری  حر  جنس  از  یگ  رن  یک  مش  چارقد  و  برد  دست 

.د آور  او  یا  بر  و  برداشت  دار 

زمرد ه  ری  گ  و  کرد  سر  به  را  چارقد  ه  نی  طمان  با  زن 

.د کر  نصب  گلو  ری  ز  را  نشانش 

را انتظارش  روزها  که  بود  ید  مر  با  مالالقات  آماده   
حاالال

.دیش ک  ی 
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با همزمان  و  گرفت  خورد  یم  زنگ  که  را  یش  گو 

اکتفا کوتاه  جمله  کی  گفتن  به  تنها  تماس  یر  برقرا 

:د کر 

.م ای  م  ارم  د 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شتم  ه_  یس  _ت  ار  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

نی یا  پ  و  باالال  را  باغ  ته  کوچک  اتاق  مدت  تمام  مرد 

وارد آرامش  با  زن  و  شد  باز  در  باالالخره  که  بود   
کرده

.د ش  اتاق 

.د کن  کنترل  را  لبخندش  کرد  یع  س 

جبروت و  جالالل  از  پر  و  بود  ا  بی  ز  هم  هنوز  زن  نی  ا 
.ن زبا  ترک  زنان 
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:ت برداش  جلو  به  قدم  مرد 

. جان  زی  انگ  مهر  گم  یم  تی  سل  ت 

.د ش  درهم  زن  ی  چهره 

!و پسرعم  منون  م 

:ت گف  نوازشگرانه  و  آرام  مرد 

.د ش  انجام  مو  به  مو  اوامر  ی  مه  ه 

:د ش  بلند  زن  مقتدر  یا  صد 

ختره؟ د 

!ید کر  امر  که  طور  همون  .ت  ماس  چنگ  و  ت 

:دیش ک  هم  در  ابرو  زن 
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؟ین ک  کار  یچ  دی  با  که  ین  دو  یم   -

.م دون  یم   -

:ت رف  پنجره  طرف  به  زن 

ون ری  ب  دهنت  از  یف  حر  خان  محمد  جلوی  باش  راقب  م 

.ه حساس  قدر  چه  که  ین  دو  یم  .ه  نپر 

:ت گف  و  داد  تکان  چشم  نشانه  به  را  سرش  مرد 

چطوره؟ خان  حمد  م 

:د ش  دار  خش  زن  یا  صد 
.ه افسرد  و  نی  غمگ  ه  شی  هم  مثل   -

یب خو  زن  مادرش  .ب  خ  نداده  دست  از  رو  یس  ک  م  ک 

.د بو 

:ت گف  و  داد  تکان  دی  یا  ت  به  یر  س  زن 
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   نشد؟   خبردار   اومدنت   از   سولماز   جز   که   ی کس - 

 

 !   دخترعمو .  نه -   

 

   عاشقانه _ حفاظت _ نهم _ ی س _ پارت # 

 

   زاده _ ی خود _ شهال # 

 

 

 کتاش ی بش .  ه ی ترک 

 

  ی تو   و   کرد   باز   چشم   همراهش   تلفن   ی صدا   با   

 .  زد   غلت   رختخواب 

 

 

                     

   

 

           

مادر جز  باشد  توانست  یم  یس  ک  چه  شب  وقت  نی  ا 
.ش نگران  ه  شی  هم 

.ت نشس  و  زد  کنار  را  مالالفه 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

                       

                 

 

                      

   

 

       

 

           

 

                

 

                  

 

 

           

 

       

که جا  همان  از  و  چسباند  نیم  ز  به  را  شی  پاها  کف 

.ت برداش  را  یش  گو  و  کرد  دراز  دست  بود  نشسته 

و دار  خش  یا  صد  همان  با  کرد  برقرار  که  را  تماس 

:ت گف  خوابالود 

.ن م  برم  قربونتون  یه  ل  ا 

:ت نشس  گوشش  در  مادر  فی  ضع  یا  صد 

کاوه؟ نزن  حرف  یر  جو  نی  ا  نگفتم  دفعه  زار  ه 

برم یک  قربون  نرم  شما  قربون   .. .ن  م  خوشگل  مامان  ا 
آخه؟

.. .ه  ک  ی  یا  کس  هستن   . یت  صلوا  پدر  رو  ب 

:د ز  ی  یا  نم  دندان  لبخند 
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حد نی  ا  تا  من  که  نشده  اش  دیپ  یس  ک  هنوز  باش  طمئن  م 

. بشم  عاشقش 

:د ش  بلند  خط  یو  س  آن  از  نا  ای  ک  یا  صد 
.ن م  داداش  نکن  چاخان  نقدر  ا 

بلند جا  از  که  بود  شده  سرحال  یر  قد  آن  ر  گی  د  حاالال 

.د برو  پنجره  لب  تا  و  شود 

.یس شنا  یم  خوب  منو  الالاقل  ه  گی  د  که  تو  نا  ای  ک 

نفر دو  هر  و  هست  ر  کی  اسپ  رو  یش  گو  دانست  ی 

.د شنون  یم  را  شی  صدا 

:ت گف  نت  طی  ش  با  خواهرش 

.ش دادا  یت  رف  در  دستم  ری  ز  از  ساله  چند  ه  گی  د 

:ت گف  جوان  مرد 

کاوه که  دادم  یم  نشون  بهت  تا  ید  بو  دستم  دم  اش  ک 

.ت س  کاوه  همون 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  هلم  چ_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

دلتنگ کرد  رفتن  صدقه  قربان  به  شروع  که  مادرش 

:ت گف 

.ه شی  م  تموم  داره  یر  دو  ن  یا  .ن  ماما  ه  شی  م  تموم  اره  د 

.هیک ا  زی  چ  همه 

.مین ک  یم  تحمل  ما  باش  سالم  تو  ادر  م 

:ت گف  و  دی  کش  اش  ه  قی  شق  به  دست 

.م فرست  یم  نامه  دعوت  براتون  ور  اون  از  زود  یل  یخ   -

:ت گف  ین  نگرا  با  مادر  باز 

مادر؟ ین  ک  یم  ن  که  مالالف  خالالف  جان  اوه  ک 

.دیش ک  درهم  ابرو 
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. بود  بار  کی  نی  هم  فقط 

.د بو  داده  قول  خودش  به  را  نی  ا 

.د بگذر  کالالن  پول  همه  آن  از  توانست  یم  ن 

که بود  نکرده  تلف  هی  ترک  در  را  وقتش  تمام  سال  چهار 

بود   کرده  رو  او  به  باره  کی  به  که  را  یس  شان  نی  چن   
حاالال

.د   بده  دست  از 

چشمانش مقابل  یب  آ  چشم  دخترک  ری  تصو  ر  ای  اخت  ی 

.ت گرف  جان 

:د دا  جواب  آرام 

!ن ماما  یس  شنا  یم  ن  پسرتو  تو  ؟ی  چ  الالف  خ 

حروم و  حالالل  .ه  پاک  من  پسر  .م  پسر  شناسم  یم   -
!هیع واق  مرد  هی  کردم  بزرگ  من  که  یا  کاوه  .ه  شی  حال 

: شود  مادرش  حرف  ری  درگ  د  ایز  نذاشت  نا  ای  ک  یا  صد 
. اداش  د 
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.م ون  ج 

.ه شد  ذره  هی  برات  دلمون   . ودتر  ز 

من ه  گی  د  ماه  دو  یک  ی  تا  .ر  دخت  نمونده  یز  یچ  ه  گی  د 

یم رو  نامه  دعوت  شدن  ری  جاگ  محض  به  ورم  اون 

.م فرست 

.ش دادا  خوبه  یل  یخ   -

باالالخره و  زد  حرف  خواهرش  و  مادر  با  ر  گی  د   
یم ک 

.د کر  تمام  را  تماس 

. زد  ون  ری  ب  و  کرد  باز  را  تراس  در 

.د فشر  یم  را  قلبش  یگ  دلتن  .د  بو  مقابلش  ای  در 

. دی  کش  قی  عم  یس  نف 
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کرد یم  دنگ  دنگ  گوشش  در  مادرش  یا  صد 
ه« شی  حال  حروم  و  حالالل  من  »پسر 

. دی  کش  یه  آ 

و حالالل  بی  غر  مملکت  در  داشت  خبر  چه  مادرش 

. ندارد  ی  یا  معن  حروم 

:د کر  زمزمه  لب  ری  ز  و  بست  پلک 

هی نی  ا  اما  دادم  قول  بهت  دونم  یم  .ن  ماما  منو  بخش  ب 
. ببخش  رو  دفعه 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  م  کی  _م  هل  چ_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

بود شده  مادرش  یا  ه  حرف  ری  درگ  ناخواسته  فکرش 

ی اجازه  بود  گرفته  د  ای  مدت  نی  ا  در  خب  اما 
.د بده  شدن  یت  احساسا 
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دست زی  دن  شماره  روی  و  گرفت  باالال  را  اش  یش  گو 

. دی  کش 

.د بده  جواب  یب  آ  چشم  دخترک  تا  دی  کش  طول  هی  ثان  چند 

؟یدیب نخوا  هنوز  رهان  ف 

:دیش ک  خشکش  لب  یو  ر  زبان 

.م شد  ار  دی  ب  تو  فکر  با  اما  بودم  واب  خ 

!ن رها  ف 

.د بو  قرار  ؟ی  بد  جوابمو  یا  خو  یم  ن 

.د کر  مکث  دخترک 

. دی  شن  یم  یت  راح  به  یش  گو  پشت  از  را  نفسش  یا  صد 

.ت داش  ز  ای  ن  را  دختر  نی  ا  کامل  اعتماد  او 
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  ن ی تر   ک ی نزد   در   را   ز ی دن   د ی با   هدفش   به   دن ی رس   ی برا 

 .  داشت   ی م   نگه   خود   به   نقطه 

 

 ؟ ی آب   چشم - 

 

 .  قبول .  باشه - 

 

 .  زد   ی کج   لبخند 

 

 : زد   لب   و   گذشت   چشمانش   از   ی خاص   برق 

 

 . دونستم   ی م - 

 

 عاشقانه _ حفاظت _ دوم _ چهلم _ پارت # 

 

   زاده _ ی خود _ شهال # 

 

 

     

 

زیر   تب   . ان  ری  ا 
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لب تا  را  خود  و  دی  کش  چرش  لی  و  یا  ه  چرخ  یو  ر  دست 

.د کشان  تراس 

چشم مقابلش  منظره  به  توانست  یم  بهتر  جا  آن  از 

.د بدوز 

در یب  خو  حس  کنار،  به  اشان  ی  یا  بی  ز  و  یز  سرسب 

خوشش یا  روزه  د  ای  را  او  و  کرد  یم  اد  جی  ا  وجودش 

.ت انداخ  ی 

.د بو  اش  ین  دوا  اسب  جوالالنگاه  یز  رو  که  یز  سب   
مراتع

تد سی  با  شی  پاها  یو  ر  توانست  یم  ن  ر  گی  د  که  بود  تلخ  چه 
.

.د بو  مانده  تنها  و  رفته  خوبش  یا  روزه  که  تلخ  چه 

:دیل نا  لب  ری  ز  و  فشرد  محکم  را  ها  چرخ  انگشتانش 

(ر اد  م)   . آنا   .. .ا  ن  آ 
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مقابل   از  را  نگاهش  نشست  اش  شانه  بر  که  یت  دس 

مادرش از  یم  ک  دست  که  دوخت  ین  ز  به  و  گرفت 

. نداشت 

(ه   ال  خ)  االال. 
خ-

(م   ان  ج)  انا  ج- 

تونم یم  ن  مادرمو  ه  گی  د)  ام  یجیم  لی  ب  گور  یم  آنا  یا  د 

(م نی  بب 

شیا پاه  مقابل  و  دی  کش  جوان  پسر  ی  گونه  به  دست  زن 

:ت نشس 

جام نی  ا  من  )ن  جا  محمد  دا  نین  ای  سنون  .م  ای  بورد  ن  م 

(ن جا  محمد  تو  کنار 

تنها .د  ش  دوخته  اش  خاله  چشمان  به  جوان  مرد  نگاه 

. بود  مانده  شی  برا  عالم  نی  ا  در  که  یس  ک 
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   عاشقانه _ حفاظت _ سوم _ چهلم _ پارت # 

 

   زاده _ ی خود _ شهال # 

 

  ی م   آرام   ی ا ی در   به   و    م ی بود   نشسته   ها   شن   ی رو   دو   هر 

 .  م ی ست ی نگر 

 

 

                      

     

 

   

     

 

     

         

 

                      

       

و باالال  و  داشت  یم  بر  را  دستش  کنار  یا  ه  شن   
فرهان

.د کر  یم  نی  یا  پ 

:م زد  پچ 

.یر فک  تو  یل  یخ   -

:دیخ چر  طرفم  به 
.م ا  خسته  کم  هی   -

و شد  صورتم  زی  ت  نگاهش  که  دادم  نی  چ  را  ام  ین  ی 
.د کر  نگاهم  ه  ری  خ  ه  ری  خ 
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ه ری  خ  و  دی  کش  جلو  یم  ک  را  خودش  او  و  م  دی  گز  لب 

:ت گف  چشمانم 

.ر دخت  یل  خوشگ  انقدر  چرا  و  ت 

:د دا  ام  ین  یب  به  ین  ی 

.و نش  وس  ل 

یو باز  یو  ر  را  دستانش  و  دی  چرخ  طرفم  به  کامل 

گذاشت نم  ای  عر 

.د دا  هلم  عقب  به 

خم من  یو  ر  افتاب  به  پشت  او  و  م  دی  کش  دراز  اراده  ی 

.د ش 

.م دوخت  چشمانش  به  و  کردم  زی  ر  را  چشمانم 

:ت گف  و  دی  کش  می  ها  لب  یو  ر  انگشت  با 
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.یب آ  چشم  ین  ک  یم  م  ری  درگ  یر  ا  د 

شد؟ یم  عاشقم  داشت  ین  عی  بود؟  چه  منظورش 

:م دی  پرس  و  زدم  لبخند 

.یت نگف  بهم  خودت  از  یچ  یه  هنوز  و  ت 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هارم  چ_  هلم  چ_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

؟ ین  بدو  یا  خو  یم  یچ   -

؟ی یا  ج  نی  ا  ساله  ند  چ 

.ل سا  هار  چ 

معاش امرار  چطور  ه  نی  ا  منظورم  ؟ی  کن  یم  کار  یچ   -
؟ین ک  ی 
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:د دا  نشانم  را  شی  بازو  و  انداخت  باالال  ی  یو  ابر 

.م خور  یم  بازومو  ون  ن 

. بستم  چشم  و  دی  تاب  صورتم  توی  نور  تکانش  با 

:ت انداخ  هی  سا  و  دی  کش  من  سمت  را  خود  تر  شی  ب 

.یب آ  چشم  کن  باز  شماتو  چ 

.م زد  لبخند  و  کردم  باز  چشم 

صدا یب  که  رفت  شی  بازوها  سمت  ر  ای  اخت  یب  نگاهم 

:دید خن 

.م محافظ  ی  یا  جور  هی   -

:د ش  درشت  چشمانم 
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حافظ؟ م 

.م وهو  ا 

:م شد  بلند  آرنجم  دو  هر  یو  ر 

اقعا؟ و 

: دی  خند  بلند 

!ت کشم  یم  د  ای  نم  بهم  یگ  ب  گه  ا 

:م انداخت  باالال  ابرو 

.د ای  م  بهت  ید  ای  ز  تفاقا  ا 

سمت به  مرا  حرکت  کی  با  و  انداخت  کمرم  دور  دست 

.دیش ک  خود 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نجم  پ_  هلم  چ_  ارت  پ 
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اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

:د ز  لب  و  نشست  صورتم  یو  ر  نفسش  یا  گرم 

.م کن  یم  محافظت  دخترا  و  خانوما  از  ی  یا  جور  هی   -
.ه دار  مشتری  به  بسته  .ن  وی  آقا  هم  یه  گا 

:د ش  نی  یا  پ  باالال  شی  بازو  یو  تت  یو  ر  نرم  انگشتم 

.. .ل  ساح  تو  روز  ون  ا 

؟ین بدو  یا  خو  یم  یچ   -

.ید دا  نجاتم  و  ت 

:د آم  کش  خوشفرمش  یا  ه  لب 

.ه گی  د  دادنه  نجات  ارم  ک 
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!یر ذا  یم  سرکارم  یر  دا   . کنم  یم  ن  باور  که  ن  م 

.د کر  بلندم  جا  از  باره  کی  به  و  چسباند  خود  به  تر  شی  ب  مرا 

حلقه گردنش  دور  دستانم  و  م  دی  کش  یغ  یج  ر  ای  اخت  ی 

.د ش 

. رفت  ای  در  سمت  به 

:م دی  کش  غی  ج 
.ت کشم  یم  بشم  سی  خ  اگه  رهان  ف 

از ترس  .م  ت  سی  ن  بلد  شنا  من  میو  بگ  م  دی  کش  یم  خجالت 

.م بمان  دور  اب  از  ه  شی  هم  شد  یم  باعث  ای  در 

.ن فرها  نی  زم  بذار  نو  م 

:د ش  آب  وارد  من  یا  ه  غی  ج  غی  ج  به  توجه  ی 

.م کن  یم  خواهش   .. .ه  ن  رهان  ف 
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:د کر  نگاهم  شرورانه 

کنم ثابت  یا  ه  گی  د  جور  مجبورم  .ی  ندار  باورم  یت  ق  و 

:م داد  تکان  کنان  تقالال  را  می  پاها 

فرهان دارم  اورت  ب 

:د ش  باز  ش  شی  ن 

.رید  . زی  دن  ه  ری  د 

.د کر  آب  امواج  وارد  خود  همراه  مرا  و 

:م دی  چسب  او  به  تر  شی  ب  ناخواسته 

.م ت  سی  ن  بلد  شنا  من  فرهان  یا  و 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شم  ش_  هلم  چ_  ارت  پ 
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اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

.د کر  نگاهم  متعجب 

ایر د  و  آب  چه  هر  از  و  بود  ایر  د  یا  معن  به  زی  دن  اسمم 

.م دی  ترس  یم  بود 

چه هر  گفت  یم  و  بود  من  ترس  نیا  نگران  ه  شی  هم  بابا 
نیا و  توانستم  یم  ن  من  اما  کنم  غلبه  آن  بر  دی  با  زودتر 

.د بو  دوانده  ه  شی  ر  جانم  در  وحشت 

:ت گف  ین  نگرا  با  که  بودم  ه  دی  چسب  فرهان  به  چنان 

.یب آ  شم  چ 

من بود  نگذاشته  هنوز  اما  بود  آب  توی  بدنش  ه  می  ن  تا 
کرده خوش  جا  قدرتش  پر  بازوان  یو  ر  و  شوم  سی  خ 

.م بود 

:م دی  نال  ملتمسانه 
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.ن فرها  کنم  یم  واهش  خ 

و دوخت  چشمانم  به  را  اش  یت  لعن  رنگ  یش  یم  چشمان 

:ت گف 

.یب آ  چشم  مراقبتم  من  .ش  نبا  یچ  یه  نگران  من  ا  ب 

.ت رف  فرو  آب  داخل  ر  گی  د  یم  قد  و 

:م دی  کش  غی  ج 
!ن رها  ف 

.ن م  به  بسپر  خودتو  .ز  ین  د  ترس  ن 

.م نداشت  را  او  از  شدن  جدا  جرئت 

م دی  چسب  او  به  محکمتر  و  بستم  چشم 

:م دی  غر  لب  ری  ز  و 
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 .  کشمت   ی م .  ی لعنت - 

 

 : کرد   رها   م ی گلو   ر ی ز   را   نفسش 

  شنا   من   با   االن   اما   بکن   کارو   ن ی ا   حتما   ی تونست   اگه - 

 .  کن 

 

 .  شد   باز   چشمانم   ار ی اخت   ی ب 

 

   کردم؟   ی م   اعتماد   او   به   د ی با   ی عن ی 

 

 .   افتاد   تاپ   تاپ   به   وحشتزده   قلبم .   رفت   فرو   آب   داخل 

 

 . دم ی لرز   ی م   داشتم 

 

 د ی دو   پوستم   ر ی ز   اب   ی خنکا 

 .  کرد   مور   مور   را   تنم   و   

 

 

       

 

:م   دی  نال  خفه  ی  یا  صد  با 
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.ن رها  ف 

:د ش  ان  طی  ش 

؟ می  بکش  ه  گی  د  ت  سی  ن  رار  ق 

قدرت پر  یا  بازوه  ن  ای  م  ای  بودن  کنارش  دانم  یم  ن 
.م شو  نرم  که  شد  باعث  کدامش  شدن  محصور 

.م کن  یم  فکر  اش  رباره  د 

:دید خن  بلند 

چطوره؟ .و  بگ  حست  ز  ا 

ترس تمام  می  عظ  یه  کو  به  هی  تک  با  که  بودم  یس  ک  مثل 

.د بو  داده  دست  از  را  شی  ها 

.م وب  خ 
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 : گفت   و   کرد   رها   را   دستش   ک ی 

 . ن ی زم   بذار   پاهاتو   حاال - 

 

   عاشقانه _ حفاظت _ هفتم _ چهلم _ پارت # 

 

   زاده _ ی خود _ شهال # 

 

   حرام _ ی کپ # 

 

 

     

 

     

 

           

 

         

 

           

 

:م زد  غی  ج  وحشتزده 

.ن نک  ولم  ه  ن 

:د ش  حلقه  کمرم  دور  دستش  محکم 

!س نتر  .ی  آب  چشم  جام  نی  ا  ن  م 

.ت نشس  ای  در  کف  یا  ه  زی  سنگر  یو  ر  می  پاها 
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.د نبو  کار  در  ین  شد  غرق 

:دید خن  دی  د  که  را  درشتم  چشمان 

.م کن  یم  ن  ولت  یت  حال  چی  ه  تو  ترس  ن 

با و  قدرت  پر  انقدر  لحنش  نوع  اما  چرا  دانم  یم  ن 
.م کرد  اعتماد  که  بود  صالالبت 

اراده یب  که  بود  حلقه  گردنش  گرد  هنوز  دستانم 

:م دی  پرس 

؟ید کر  یم  محافظت  یر  جو  نیا  هم  ه  گی  د  یا  زن  ز  ا 

باز دستم  دو  هر  یص  حر  که  دید  خن  مردانه  و  بلند  چنان 

.ت نشس  اش  ه  نی  س  یو  ت  و  شد 

ریز مرا  ناباورانه  حرکت،  کی  با  اما  نکرد  می  رها  او 

.دیش ک  آب 
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هر با  که  زدم  پا  و  دست  نفس  یب  و  شد  درشت  چشمانم 

.د اور  آب  روی  و  کرد  بغلم  دست  دو 

دش ای  فر  که  م  دی  کش  می  ها  هیر  به  را  هوا  قی  عم  یس  نف  با 
:ت نشس  گوشم  در 

.س نتر  یچ  یه  از  یب  آ  چشم  تم  شی  پ  ه  شی  هم  ن  م 

دستانش با  که  تم  خی  آو  گردنش  به  کواالال  کی  مثل   
خندان

:د افزو  و  برد  باالال  مرا 

!ن ک  اعتماد  هم  ب 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شتم  ه_  هل  چ_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

سمت به  را  چر  لی  و  ها،  چرخ  یو  ر  دستانش  گذاشتن  با 
.د دا  حرکت  مقابلش  بزرگ  اصطبل 
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.د داشتن  را  شی  پاها  حکم  ها  چرخ  نی  ا  که  بود  ها  ماه 

قشو مشغول  و  بود  ها  اسب  مسئول  که  ید  مر  صمد 
سمتش به  و  کرد  رها  را  اسب  نش  دی  د  با  تارا  کردن 

:دیو د 

!دید اوم  خوش  .ن  خا  حمد  م 

تارا سمت  به  را  چر  لی  و  حرف  یب  و  داد  تکان  یر  س 
.د کر  تی  هدا 

.ت داش  دوست  را  اسب  نی  ا  هم  هنوز 

.ب ش  همچون  بود  ه  ای  س 

یا ه  ل  ای  بلند  ای  ه  هی  ش  با  صاحبش  ن  دی  د  با  ا  بی  ز  اسب 

را اش  برافراشته  گردن  ی  یا  بی  ز  به  که  را  مواجش 

.د دا  تکان  بود  پوشانده 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

             

   

 

                    

 

 

                      

                        

     

 

           

 

                 

 

             

 

                    

 

             

:دیس پر  یت  ذا  ین  مهربا  با  و  زد  لبخند 

تارا؟ یب  و  خ 

تکان شی  جا  در  یم  ک  و  دی  کش  دوباره  یا  ه  هی  ش  تارا 

.د خور 

را اسب  تلخ  اتفاق  آن  از  بعد  بود  یر  گی  د  کس  هر 

به را  رئوفش  قلب  و  او  همه  اما  کرد  یم  خالالص 

.د شناختن  یم  یب  خو 

:د تا  سی  ا  کنارش  و  دی  دو  جلو  صمد 

.ق قبرا  و  حال  سر  .د  ید  بو  خواسته  که  طور  همون  قا  آ 

بود؟ خواسته  صمد  از  را  نی  ا  ی 

.د بو  ه  دی  د  که  یا  صدمه  از  بعد  روز  دو  درست 

.د کر  یم  ن  فراموش  هرگز  را  روز  آن 
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وگرنه بوده  باهوش  ید  ایز  اسبش  بود  گفته  دکترش 

.ت شکس  یم  گردنش  اتفاق  نی  ا  اثر  در  بود  ممکن 

که یز  یچ  نی  اول  بود  آمده  خود  به  یت  وق  بعد  روز  دو 

.د بو  تارا  بود  کرده  سفارش 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هم  ن_  هل  چ_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

آورد نی  یا  پ  را  سرش  باهوش  یا  تار  و  کرد  دراز  دست 

.د کن  نوازش  را  او  خان  محمد  تا 

.د بو  شده  تمام  که  بود  یه  ما  چند  خوشش  یا  روزه 

از یک  ی  که  احمدخان  پدرش  شدنش  جی  افل  از  بعد 

.د بو  شده  حاضر  ش  نی  بال  بر  بود  شان  ه  فی  طا  بزرگان 
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.ب ش  آن  بود  یب  ش  چه 

. بود  زنده  موقع  ان  هم  سی  فرنگ  مادرش 

اعتراف و  بود  نشسته  جوانش  پسر  نی  بال  بر  خان  احمد 

.د بو  کرده 

رفته شان  همه  چشم  به  دودش  شک  یب  که  یف  اعترا 

.د بو 

.ت اس  اش  یه  توج  یب  تاوان  نی  ا  گفت  ی 

.ه شد  اتفاق  نی  ا  باعث  خودش  گفت  ی 

او طرف  به  و  شد  جدا  تارا  از  زیگ  مهران  خاله  یا  صد  با 
.دیخ چر 

.د بو  مانده  یق  با  شی  برا  که  بود  یس  ک  تنها  زی  مهرانگ 
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یس ک  به  را  او  تا  کند  کمکش  توانست  یم  که  یس  ک  تنها 
. بود  کرده  ظلم  حقش  در  پدرش  که  برساند 

.ن جا  اله  خ 

:د تا  سی  ا  سرش  باالالی  و  شد  کی  نزد  کامالال  زی  انگ  مهر 

برن؟ می  بفرست  رو  ها  اسب  نی  ا  ت  سی  ن  بهتر  جان  حمد  م 

:د ز  یخ  تل  پوزخند  محمد 

؟ دی  شد  دی  ناام  انقدر  ه  گی  د  ین  عی   -

:دیز گ  لب  زی  مهرانگ 

. نبود  نی  ا  نظورم  م 

ازشون دی  با  بشم  سوارشون  تونم  یم  ن  ه  گی  د  ون  چ 

بگذرم؟

:ت نشس  او  یا  پاه  مقابل  زی  انگ  مهر 
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 .  جان   خاله   ی ش ی م   پا   ی رو   دوباره   تو - 

 

 : گفت   و   دوخت   تارا   به   نگاه   محمد 

 

  نتونستم   من   که   خاله   بود   ی چ   بسته   زبان   ن ی ا   گناه - 

 رم؟ ی بگ   ی سوار   ازش   درست 

 

 

                     

                    

     

 

                  

                

 

         

                    

 

 

خواهرزاده رئوف  قلب  ن  یا  از  ه  شی  هم  که  زی  مهرانگ 

یع   واق  چهره  از  پرده  توانست  یم  ن  اما  د  شی  م  یر  کف  اش 

:ت   گف  بردارد  خود 

قلب چه  تو  دونم  یم  که  من  .ه  خال  ید  کر  انم  می  ش  پ 
.م کرد  ناراحتت  باز  که  الالل  زبانم   . یر  دا  ین  مهربا 

: زد  لبخند  مهربان  محمد 

ا دی  پ  یر  خب  اه  می  پر  از  ؟  دی  داشت  کار  چه  جا  نی  ا  دی  گفت  ن 
؟ دی  کرد 
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 عاشقانه _ حفاظت _ پنجاه _ پارت # 

 

 

   

 

   

 

           

 

                  

                        

                    

   

 

                      

                 

 

                      

                    

 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

. بود  بهتر  یم  ک  بابا 

محبتش پر  یا  ه  یگ  دی  رس  و  ا  حیر  ف  خاله  آمدن  ظاهرا 

هربار و  زد  یم  ن  غر  ر  گی  د  که  بود  ساخته  او  به  یب  حسا 

لبانش کنج  بند  می  ن  لبخند  کی  کردم  یم  نگاهش  که 
.د بو  نشسته 

عالالقه مورد  یا  باقلو  همراه  را  شام  از  بعد  دم  تازه  ی   
چ

.م زد  ون  ری  ب  آشپزخانه  از  و  گذاشتم  ین  یس  یو  ت  اش 

را دستش  یو  ت  ی  روزنامه  که  طور  همان  دی  د  که  مرا 

صاف و  برداشت  پا  یو  ر  از  پا  گذاشت  یم  کنار 

.ت نشس 
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کرد یم  بازنشسته  را  خودش  بابا  و  می  نداشت  ز  ای  ن  کاش 

و خسته  را  او  کند  کار  شب  تا  صبح  از  مدام  که  نی  ا 
.د بو  کرده  رنجور 

یم ش  تی  اذ  نی  هم  و  نداشت  یلی  تعط  و  نبود  کم  کافه  کار 

.د کر 

دیا ب  و  کند  کار  سره  کی  بتواند  که  نبود  جوان  گذشته  مثل 

.مید کر  یم  اوضاع  نی  ا  حال  به  یر  فک 

ا حی  فر  خاله  مثل  یک  ی  به  او  کردم  یم  نگاهش  که   
حاالال

. باشد  همدمش  یر  یپ  م  ای  ا  در  تا  داشت  ز  ای  ن 

:م گفت  نت  طی  ش  با  و  نشستم  کنارش 

.ر انگا  نبوده  می  بد  نی  همچ  ا  حی  فر  خاله  یا  ه  راقبت  م 

:ت گف  ین  مهربا  با  و  نزد  غر  بار  نی  اول  یا  بر 
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. بلده  خوب  کارشو   . ت  سی  ن  ی  یو  کدبان  بد  هم  ا  حی  فر  نی  ا 

:م گفت  و  انداختم  باالال  ابرو 

اقعا؟ و 

:ت گرف  باالال  یم  ک  و  برداشت  را  شی  چا  استکان 

. یر  یگ  ب  د  ای  ا  زی  چ  یر  س  هی  ازش  دی  ا  ب 

.د کر  متعجبم  واقعا  ر  گی  د  بار  نی  ا 

د ای  کار  تا  سپرد  یم  حا  یر  ف  خاله  دست  به  مرا  داشت 

.م ری  بگ 

! خالق  جلل 

دیش نو  یم  داغ  که  طور  همان  و  برد  ی  یا  چ  به  لب 

.د درآم  صدا  به  خانه  تلفن  که  دی  بگو  یز  یچ  خواست 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  _ه  نجا  پ_  ارت  پ 
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   حرام _ ی کپ # 

   زاده _ ی خود _ شهال # 

 

 .  شد   دوخته   گر ی کد ی   به   مان ی دو   هر   نگاه 

 

 ؟   باشد   توانست   ی م   ی کس   چه   شب   وقت   ن ی ا 

 

 : زدم   لب   

 باشه؟   تونه   ی م   ی ک - 

 

 .  داد   را   تلفن   جواب   خودش   و   شد   بلند    از   بابا 

 

 

   

 

 

 

                    

         

 

.ه ج  ری  ب  الالم  س 

...  .

نگاهش اد  دی  م  گوش  ام  خاله  یا  صد  به  که  طور  همان 

.د بو  دوخته  من  به  را 
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داشته توانست  یم  کار  چه  شب  ساعت  نی  ا  جه  ری  ب  خاله 
؟ باشد 

:ت گف  و  کرد  من  و  من  یم  ک  بابا 

(ت جاس  نی  ا  البته  لبته  ا)  .ا   بورد   .. .ی  تاب  یب  ا  ت 

کنار .د  بزن  حرف  من  با  خواست  یم  خاله  ین  عی  نی  ا 
کرد یم  گوش  خاله  یا  ه  حرف  به  فقط  که  تادم  سی  ا  پدرم 

.د بو  شی  ابروها  خوردن  گره  واکنشش  تنها  و 

(ن برسو  سالالم  د  ای  ز)  ه«  لی  سو  سالالم  چوخ   « گفتن  با 

: گفت  آرام  ی  یا  صد  با  و  گرفت  سمتم  به  را  یش  گو 

.ه نی  بب  رو  تو  خواسته  و  ت  سین  خوب  مادربزرگت  االال   
ح

با بش  و  خوش  از  بعد  و  گرفتم  را  یش  گو  ین  نگرا  با 
شان ن  دی  د  به  یز  رو  چند  است  بهتر  گفت  ام،او  خاله 

.م برو 
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کرد دی  یا  ت  سر  با  و  شد  متوجه  که  انداختم  بابا  به  یه  نگا 

.م برو  توانم  یم  که 

:م گفت  خاله  به 

.م رو  وی  یل  گ  صباح   . ه  لی  سو  سالالم  آنمه  آنه  می  ج  ه  زی  ت 
فردا بگو  و  برسون  سالالم  مادربزرگم  به  جون  اله  خ 

(م ای  م  صبح 

و بود  نشسته  حاالال  که  بابا  به  تاده  سی  ا  شد  قطع  که   
تماس

.م کرد  نکاه  کرد  یم  جان  نوش  را  شی  چا  داشت 

:ت گف  و  دی  کش  درهم  ابرو 

.د ببن  رو  ساکت  برو  ید  تا  سی  وا  را  چ 

نیم ه  به  و  نداشت  مادرم  خانواده  با  یب  خو  ی  رابطه  بابا 
میت نداش  آمد  و  رفت  د  ای  ز  ما  مادرم  مرگ  از  بعد  خاطر 

.م رفت  یم  ها  آن  ار  دی  د  به  طرفه  کی  بودم  من  نی  ا  و 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  و  د_  نجاه  پ_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

فرهان د  ای  به  تخت  ری  ز  از  ساکم  درآوردن  محض  به 
.م افتاد 

به و  تم  سی  ن  یز  رو  چند  که  ادم  دی  م  خبر  هم  او  به  دی  با 
.ت رف  خواهم  مادربزرگم  اقامت  محل  یا  روست 

.م گرفت  را  فرهان  شماره  و  کرده  رها  جا  همان  را  ساک 

هیا م  دی  رس  یم  نظر  به  آلود  خواب  و  خمار  که  شی  صدا 
:د ش  تعجبم 

بودن؟ خواب  خان  فرهان  کنم  باور  ین  عی   -

:دیش ک  یا  زه  ای  خم 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


                  

                       

             

 

                   

     

 

                

 

 

                    

 

 

           

                

       

 

             

 

یو ت  که  جور  اون  ضمنا  .ب  خوا  وقته  شبم   . شبه  الالن  ا 
مرغ هی  مثل  من  ی  دی  کش  کار  من  از  روز  چند  نی  ا 

.م خواب  یم  م  ری  گ  یم  شب  سر  خسته 

:دید خن  من  مثل  هم  او  و  شد  بلند  ام  خنده 
.د اوم  خوشت  اهرا  ظ 

بامزه .م  دار  دوست  رو  تین  ا  ری  ا  یا  ه  مثل  نی  ا  ب  خ 

.ن هست 

ار دی  ب  خواب  از  منو  که  شده  یچ  یت  نگف  حاالال   ... یک   
ا

؟ید کر 

:م گفت  ید  تن  خاله  تماس  یر  دآو  ای  با 
فردا از  بابا  .م  ت  سی  ن  یز  رو  چند  بگم  خواستم  یم   -

.ه کاف  ره  یم  خودش 

.م کن  تصور  را  اش  چهره  توانستم  ی 
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نقطه به  و  کرد  یم  زی  ر  را  رنگش  یش  یم  چشمان  آن 

:د ش  یم  ه  ری  خ  ی 

؟ کجا  االال.  شی  ا  ه  ری  خ 

.ا روست  رم  یم   -

!؟ وستا  ر 

.ه نی  بب  منو  خواد  یم  شده  ه  ضی  مر  بزرگم  مادر  .م  وهو  ا 

:ت گف  یل  معط  ی 

.م هست  نم  م 

:م گفت  متعجب 

؟

. م  ای  م  باهات  منم   . یر  ب  ی  یا  تنه  خوای  یم  ن  که  و  ت 

؟یگ یم  ید  ج  !ن  رها  ف 
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  بگم   نم ی ا .  ی کن   ی م   صدام   خوشگل   ی ل ی خ   ی دونست   ی م - 

 . ببندم   رو   ساکم   برم   منم   بذار   و   شو   آماده .  ام   ی جد   کامال 

 

   عاشقانه _ حفاظت _ سه _ پنجاه _ پارت # 

 

   زاده _ ی خود _ شهال # 

 

 .  کردم   ی خداحافظ   ناباورانه 

 

 

                  

             

 

                      

         

 

                    

     

 

یم باعث  نی  هم  و  داشتم  یب  خو  حس  .م  نشست  تخت  لب 

.م ببند  را  ساکم  لب  بر  لبخند  شد 

کردم باز  چشم  یت  وق  و  م  دی  خواب  یم  ک  کارم  اتمام  از  بعد 
.د بو  شده  روشن  کامالال  هوا 

ن ای  م  از  و  شد  باز  م  شی  ن  فرهان  آمدن  یر  دآو  ای  با 
.م زد  ون  ری  ب  رختخوابم 
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یل تنب  دانست  یم  که  آن  از  و  بود  رفته  کافه  به  بابا 
را زی  م  کنم  فرار  صبحانه  خوردن  از  شود  یم  باعث 

.د بو  ه  دی  چ  می  برا 

فرهان به  که  طور  همان  صورتم  یو  ش  و  شست  از  بعد 
دادم یم  جی  مس 

باالال را  ها  پله  و  گذاشتم  دهان  بر  ای  لقمه  چند  تند  تند 
.م دی  دو 

.م بست  باالال  از  را  می  موها  و  م  دی  پوش  لباس 

کم حالت  آن  از  چشمانم  یب  آ  شد  یم  باعث  شی  آرا  یم  ک 
.د شون  تر  ا  بی  ز  چشمانم  و  دی  ای  ب  ون  ری  ب  یگ  رن 

را در  و  م  دی  دو  نی  یا  پ  ها  پله  از  همراهم  یش  گو  یا  صد  با 
.م کرد  باز 

کی با  و  بود  تاده  سی  ا  در  پست  ین  په  لبخند  با  فرهان 

.د بو  داده  هی  تک  در  به  را  دستش  کی  خاص  ژست 
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:ت گف  و  زد  یک  چشم  من  ن  دی  د  با 

.یب آ  چشم  وشگل  خ 

.د ش  آب  قند  و  لی  ک  و  لی  ک  دلم  یو  ت  ر  ای  اخت  یب  من  و 

:م گفت  و  م  دی  گز  لب 

.م ا  آماده  ن  م 

با و  کرد  دراز  دست  در  یو  جل  پی  ج  سمت  به  هم  او 

:ت گف  آن  به  اشاره 

.م خدمت  در  ید  یل  دی  بد  فتخار  ا 

:م گفت  و  بستم  را  در  ان  جی  ه  با 

. تم  زی  سورپرا  نی  ا  اشق  ع 

هم به  دل  آن  و  اتوبوس  با  مسافرت  از  بهتر  خب 

.د بو  راهش  ن  ای  م  یا  ه  یگ  خورد 
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:م دی  پرس  می  نشست  که  هم  کنار 

؟ید آور  ش  ری  گ  کجا  ز  ا 

هی و  استانبوله  هی  .ی  آب  چشم  ری  نگ  کم  دست  رهانو  ف 
.ن فرها 

: انداختم  ام  ین  یب  به  ین  ی 
الالالال... وه  ا 

:د ز  ام  ین  یب  نوک  به 
. کارو  نی  ا  نکن  گفتم  دفعه  د  ص 

پر پی  ج  کردن  روشن  با  همزمان  او  و  م  دی  خند  بلند 
:ت گف  نت  طی  ش  با  شی  سروصدا 

.میت رف  که  نی  بش  حکم  م 

کند جا  از  را  نی  ماش  می  کن  پرواز  که  نی  ا  مثل  درست  و 
.
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   عاشقانه _ حفاظت _ چهار _ پنجاه _ پارت # 

 

   زاده _ ی خود _ شهال # 

 

   حرام _ ی کپ # 

 

  همان   و   گذاشت   دهان   به   را   ی گر ی د   ی   دلمه   فرهان 

  آنه   آنه   به   رو   خورد   ی م   وافر   لذت   و   اشتها   با   که   طور 

 : گفت   و   کرد   ام 

 

 ( العاده   فوق ...  ی عال )   شاهانه ...  کا ی هار - 

 

 

                   

           

 

                      

         

 

:ت گف  و  زد  صورت  یا  پهن  به  ید  لبخن  ام  آنه  آنه 
(م پسر  جون  وش  ن)  اوغلوم  السون  تی  اف  ع 

جا از  و  داد  ین  تکا  را  چاقش  و  فربه  اندام  سپس 

:د کر  زمزمه  خود  با  برخاست 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


 موند؟   کجا   رجه ی ب   ن ی ا   پس - 

 

   نبود   معلوم   و   رفته   اش   خانه   به   سر   ک ی   رجه ی ب   خاله   

 . بود   کرده   ر ی د   قدر   آن   چرا 

 

     

                      

                  

   

 

                  

                    

                   

 

           

 

                   

                  

           

 

که بود  فرهان  نی  ا  فعالال  و  مید  بو  ه  دی  رس  که  بود  ی   
ساع

یپ دول  مادربزرگم  ی  خوشمزه  یا  ه  دلمه  از  اشتها  با 
.د خور  ی 

که مادربزرگم  و  بودم  کرده  یف  معر  دوستم  را  فرهان 

یت راح  به  بود  مذکر  جنس  از  من  یر  دو  نگران  ه  شی  هم 
:د ز  پچ  آرام  هم  بار  کی  یت  ح  و  کرد  استقبال 

.ه رس  یم  نظر  به  یب  خو  وون  ج 

ارانه دی  خر  نگاه  کی  یر  کا  اول  همان  هم،  جه  ری  ب  خاله 
: زد  پچ  گوشم  در  و  انداخت  فرهان  به 

.ه نر  در  دستت  از  بپا  .د  ای  م  هت  ب 
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:د ز  می  صدا  رفت  در  سمت  به  که  مادربزرگم 

!زین د 

اما انداخت  باالال  ی  یو  ابر  فرهان  و  م  دی  پر  می  جا  از  ی   
جل

کی بودند  شده  ه  دی  چی  پ  ظرافت  با  که  را  ها  دلمه  همچنان 

.د کر  یم  چپ  لقمه 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نج  پ_  نجاه  پ_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

سرش پشت  دی  د  که  او  و  رفتم  بزرگم  مادر  دنبال  به 
.ت رف  اتاقش  سمت  به  حرف  یب  هستم 

با اما  داشت  یر  ا  می  ب  و  ضعف  از  نشان  شی  رو  و  رنگ 

و آمد  مان  استقبال  به  ما  ن  دی  د  محض  به  حال  نی  ا 
.د ش  وجودمان  یا  ری  پذ 
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 .  ببندم   را   در   کرد   اشاره   اتاق   به   ورود   محض   به 

 

 .  رفتم   طرفش   به   و   دادم   انجام   بود   خواسته   آنچه 

 

 .  نم ی بنش   کنارش   خواست   اشاره   با   و   نشست   تخت   لب 

 

  به   داده   نشانم   آنچه   از   تر   ف ی ضع   کردم   ی م   احساس 

  بود   فرهان    حضور   خاطر   به   هم   د ی شا   رسد   ی م   نظر 

 .    کند   رو   را   بدش   حال   خواست   ی نم   که 

 

  را   لرزانش   اما   گرم   دست   کنارش   نشستن   محض   به 

 : گفت   و   گذاشت   دستم   ی رو 

 

 ...  بشه   ک ی نزد   بهت   نذار   ی نشد   مطمئن   ازش   ی وقت   تا - 

 

 

             

 

               

زد؟ یم  حرف  فرهان  به  راجع  داشت 

!ر   دخت  نکن  تو  رو  کرد  مامانت  که  یر  ا  ک- 
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:م زد  لب  و  نشدم  منظورش  متوجه 

امانم؟ م 

:د کر  نگاهم  نی  غمگ  ام  آنه  آنه 
.د بو  تر  کی  کوچ  تو  ز  ا 

.م کرد  یم  نگاهش  مات  و  جی  گ 

.د کر  بدبختمون  همونم  و  شد  اشق  ع 

گفت؟ یم  می  ند  بابا  و  مادرم  نی  ب  عشق  از 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ش  ش_  نجاه  پ_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

؟ می  ند  ابا  ب 

:د دا  ین  تکا  و  آورد  باالال  را  دستش 
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ام ه  نی  س  یو  ت  راز  نی  ا  .ز  ین  د  می  بزن  حرف  هم  با  دی  ا  ب 
.. .و  ت  و  م  ری  بم  ترسم  یم   . کنه  یم  ین  یگ  سن 

. بود  متعجب  چشمانم 

نیا و  بود  نشسته  عرق  یا  ه  دانه  ام  آنه  آنه  ین  ا  شی  پ  بر 

.ت داش  ضعفش  از  نشان 

.دیز لر  یم  وضوح  به  حاالال  هم  دستانش 

مادرم و  جه  ری  ب  بزرگم  ی  خاله  داشت  دختر  دو  او 

.. .ه  هاند 

بدونم؟ دی  با  من  که  هست  یز  یچ  آنه  نه  آ 

یو ر  را  اش  فربه  بدن  کرد  یم  یع  س  که  جور  همان 

:دیل نا  بخواباند  تخت 

... ا  زی  چ  یل  یخ   -
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.م نی  بب  نی  چن  نی  ا  را  مادربزرگم  بود  نشده  حال  به  تا 

.د بو  نگران  انگار 

حال متوجه  و  شد  وارد  خاله  و  شد  باز  در  لحظه  همان 

:د آم  تخت  سمت  به  مادربزرگم 

که حرف  .ا  ین  ون  ری  ب  جات  یو  ت  از  گفتم  ید  ید   . نه  آ 
.ین ک  یم  ن  گوش 

.م زد  یم  حرف  زی  دن  با  داشتم  .م  خوب  من  ت  سی  ن  یز  یچ   -

:د ز  لب  و  دی  پر  خاله  رخ  از  رنگ 

؟یت گف  هش  ب 

.. .ه  ن 

:د کر  نگاهش  گرانه  خی  توب  یم  ک  خاله 
.د بع  برسه  راه  از  یت  اش  ذی  م 
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.یچ م  ری  بم  امشب  نی  هم  گه  ا 

:ت گف  خاله  و  می  گفت  ای  نکنه  خدا  هم  با  دو  هر 

!ه آن  کنم  کار  یچ  تو  دست  از  ن  م 

.م بزن  حرف  زی  دن  با  تا  کن  مکم  ک 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  فت  ه_  نجاه  پ_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

.م نبود  می  ها  اشک  کنترل  به  قادر 

ه نی  س  سر  من  و  بود  ه  دی  چ  یپ  ام  شانه  دور  فرهان  دست 

.م بود  چسبانده  اش 

؟ زی  دن  ین  ک  تمومش  یا  خو  یم  ن 
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:م دی  نال  ن  ای  گر 

! چرا  آخه   .. .ل  سا  همه  نی  ا 

شده مجبور  مادربزرگت  االالنم  .ی  بدون  بوده  یز  ای  ن  ه 
چ

... تو  وگرنه 

.ن تونست  طور  چ 

.ه بود  خواسته  طور  نی  ا  ادرت  م 

م؟ می  ند  ابا  ب 

حقت در  ها  سال  نی  ا  تموم  که  هیس  ک  تنها  اون  کنم  کر  ف 
.ه کرد  یر  پد  جوره  همه 

.د شدن  ری  سراز  می  ها  اشک 

.د کر  یم  ام  انه  وی  د  نبود  پدرم  می  ند  بابا  که  نی  ا  تصور 
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. بود  شده  رو  مادرم  راز 

محکم را  بود  دستانم  ن  ای  م  که  یک  کوچ  ی  دفترچه 

.م فشرد 

.ن کرد  یم  رفتار  عاشقانه  ه  شیم  ه  می  ند  بابا  و  مامان 

.ه شی  نم  لی  دل  نی  ا  ب  خ 

.م بزن  حرف  بابا  با  و  برگردم  دی  ا  ب 

!زین د  ت  سی  ن  خوب  مادربزرگت  ال  ح 

میاین د  انگار  ساعت  بک  عرض  در  .د  ش  ری  سراز  اشکم 

.د بو  شده  عوض 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شت  ه_  نجاه  پ_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
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  خانه   به   ی وقت   شه ی هم   که   اتاقم   در   تنها   که   بود   ی ساعت 

 .  بودم   نشسته   بود   من   به   متعلق   آمدم   ی م   مادربزرگم 

 

  ی ب   آغاز   تازه   من   اما   بود   رفته   خواب   ی برا   فرهان 

 .  بود   م ی ها   ی خواب 

 

  ن ی چن   مادرم   و   پدر   سال   ن ی ا   تمام   کردم   ی نم   باور 

 .  باشند   کرده   ی مخف   من   از   را   ی مهم   موضوع 

 

  دفترچه   کنان   ن ی ف   ن ی ف   و   شد   ر ی سراز   دوباره   اشکم 

 .  کردم   باز   را   مادرم   خاطرات 

 

 

                    

          

 

                        

       

 

 

اش دخترانه  خط  دست  آن  با  دفترچه  اول  صفحه  چند 
.د   بو  نوشته  یا  عاشقانه  یا  شعره 

مثل یز  یچ  نوشتن  به  شروع  باره  کی  به  آن  از  بعد  اما 
.د   بو  کرده  خاطره  کی 

***
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.ش م  دی  د  بار  نی  اول  یا  بر  امروز 

.د بو  کم  شی  برا  باالال  و  قد  خوش 

یا بر  و  است  ین  ا  ری  ا  پسر  کی  او  گفت  یم  دوستم 

. آمده  لی  تحص 

. ت  خی  ر  فرو  یر  ه  قلبم  کرد  نگاهم  جور  ان  یت  وق 

را خوشرنگ  و  ا  بی  ز  یا  ه  چشم  نی  ا  شد  یم  مگر 

.د کر  فراموش 

، می  دار  د  ای  ز  یگ  رن  چشم  یا  پسره  محله  در  خودمان  ما 
.م بود  ه  دی  ند  را  رنگ  نوع  نی  ا  اما  هستند  هم  خوشگل 

.د کر  یم  حل  خود  در  مرا  انگار 

.میایب ون  ری  ب  فکرش  از  نداد  اجازه  شب  تا  و 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  ن_  نجاه  پ_  ارت  پ 
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   زاده _ ی خود _ شهال # 

 

 .    دادم   فرو   را   دهانم   آب 

 .  بود   مانده   قفل   مامان   خط   دست   ی رو   نگاهم 

 

  تا   داده   او   به   مادرم   را   دفترچه   ن ی ا   گفت   ی م   ام   آنه   آنه 

 .  برساند   من   دست   به   مناسب   ی ت ی موقع   در 

 

  ی م   بودند   کرده   جوابش   دکترها   که   مادربزرگم   حاال   و 

   نبرم   ی پ   مادرم   راز   به   من   و   رد ی بم   د ی ترس 

 

 

                  

         

 

                  

               

 

             

عاشق مدرسه  راه  در  که  بود  سالش  پانزده  مامان 

.د شو  یم  االالصل  ین  ا  ری  ا  یر  پس 

کردند یم  ن  یگ  زند  روستا  در  مادرم  خانواده  روزها  ان 

.د داشتن  کاشانه  و  خانه  استانبول  شهر  در  و 

:د ش  دوخته  ها  نوشته  به  نگاهم  دوباره 
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هم او  کردم  یم  ن  باور  .ت  گرف  را  راهم  سر  مروز  ا 
دو احساس  نی  ا  انگار  اما  باشد  گرفته  مرا  چشمش 

.د بو  طرفه 

.م کن  یم  فکر  او  به  ها  شب  چرا  دروغ 

.م دار  او  به  یب  خو  حس 

.ت اس  احمد  اسمش 

نوازش را  می  موها  او  و  م  یت  رف  گردش  به  هم  با  امروز 

و خوشرنگ  یا  موه  نی  چن  عمرش  به  گفت  و  کرد 

.ه دی  ند  را  یج  موا 

دیب کو  یم  ه  نی  س  در  محکم  قلبم  مدت  تمام  می  بگو  اگر 

.م ا  نگفته  دروغ 

وجودش در  یز  یچ  هی  پسر  نیا  گفتم  لی  دی  ا  دوستم  به 
.د کش  یم  خود  سمت  به  مرا  جاذبه  کی  مثل  که  دارد 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  صت  ش_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

چه دفتر  از  ر  گی  د  یگ  بر  و  شوم  یم  جا  به  جا  می  جا  در 

:م خوان  یم  را 

.ه برگشت  ان  ری  ا  به  احمد  شود  یم  یا  هفته  ک 

دیو گ  یم  او  .د  کنن  یم  یگ  زند  زی  تبر  در  اش  خانواده 

.ت اس  زی  تبر  معروف  تجار  و  بزرگان  از  یک  ی  پدرش 

ت سی  ن  مهم  من  یا  بر  ها  نی  ا  از  کدام  چی  ه  که  اند  دی  نم  اما 
.م دار  دوست  را  خودش  من 

. دی  خند  او  و  ام  شده  احمد  عاشق  گفتم  لی  دی  ا  به 

تمام با  و  است  ین  ا  ری  ا  کی  او  گفت  و  کرد  اخم  بعد  اما 
.د رد  گی  بازم  کشورش  به  درسش  شدن 
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.ن ای  پا  یب  عشق  کی  و  مانم  یم  من  وقت  ان 

گفته و  ه  دی  بوس  مرا  رفتن  موقع  احمد  دانست  یم  ن  او  اما 
. بود  من  عاشق  هم  او  .م  باش  منتظرش  که  بود 

*

.ن م  یا  بر  یت  سوغا  چمدان  کی  با  برگشت  احمد 

.ر س  سنجاق  تا  گرفته  کفش  و  فی  ک  و  لباس  از 

ون ری  ب  پونگ  گ  نی  پ  توپ  مثل  چشمانش  هم  لی  دی  ا  یت  ح 
.د بو  زده 

عاشقانه و  انداخت  ری  گ  باغ  کنج  مرا  احمد  امروز 

.دیس بو 

. داشت  دوست  مرا  هم  او 

.د سوز  یم  بوسه  ان  شدت  از  می  ها  لب  هم  هنوز 
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*

ین   طوالال  سفرش  بار  نی  ا  .ه  برگشت  ان  ری  ا  به  باز   
احمد

ر گی  د  که  بکنم  را  تصورش  توانم  یم  ن  و  شده 
.د   بازنگرد 

.د   هستن  همخانه  هم  با  ها  آن  .م  رفت  می  ند  دوستش  سراغ  به 

و ت  سی  ن  خوب  احمد  مادر  حاالال  ظاهرا  گفت  یم  می  ند 
.ه برنگشت  او  که  است  نی  هم 

.ت اس  قول  احمد  قول  نترسم  گفت  و  داد  ام  یر  دلدا 

*

به بعد  15روز  احمد  و  آمد  در  درست  می  ند  حرف  خب 

.ت برگش  استانبول 

.د بو  ان  شی  پر  شدت  به  و  بود  افتاده  گود  چشمانش  ری  ز 
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.د کر  بغلم  محکم  و  دی  بوس  مرا  یر  با  چند 

.د کر  هی  گر  او  و  گفتم  تی  تسل 

.ش مادر  مرگ  یا  بر  و  مردانه 

غصه از  و  درآمد  قبل  حال  به  تا  دی  کش  طول  روز  چند 
.د ام  ون  ری  ب  مادرش 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  و_  صت  ش_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

خود به  محکم  مرا  و  بود  شده  حلقه  کمرم  دور  دستش 

.د بو  چسبانده 

قادر اما  بزند  یف  حر  خواهد  یم  کردم  یم  فکر  مدام 
.ت سی  ن 
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و امد  ون  ری  ب  فکر  از  زدم  صدا  را  نامش  و  م  دی  گز  لب 

:دیس پر 

؟ید ز  صدام   -

یم را  هم  حرف  یت  راح  به  بود  زبان  ترک  که  انجا  از 

.م بود  اش  یک  تر  خاص  لهجه  عاشق  من  و  م  دی  فهم 

!یر فک  تو  صبح  ز  ا 

دور ما  از  یچ  هر  گه  یم  .م  برگرد  دی  با  گفته  ابام  ب 
.ه بس  ید  مون 

.ت خی  ر  فرو  قلبم 

.د کن  ترکم  رحمانه  یب  قدر  آن  توانست  یم  ن  نه 

:د فشر  خود  به  مرا  محکم  دی  د  که  را  ام  ه  دی  پر  رنگ 

.ه هاند  م  ری  می  م  تو  بدون  ن  م 
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.د احم  رو  ن 

! رم  یم  ن 

.م دی  خند  ر  ای  اخت  ی 

:د ز  لبم  کنج  یا  بوسه 

.ن م  برم  نت  دی  خند  ربون  ق 

***

او که  یر  طو  است  شده  د  ای  ز  احمد  خانواده  یا  فشاره 

.د بو  کرده  حوصله  یب  شدت  به  را 

گرفتند یم  زن  شی  برا  رفت  یم  اگر  بودم  شده  انه  وی  د 
چه؟

توانستم یم  ن  و  داشتم  دوست  وجود  تمام  با  را  احمد 

برود دهم  اجازه 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  دو  و_  صت  ش_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

ام انه  وی  د  کارها  نی  ا  و  زند  یم  ن  حرف  و  کند  یم  ن  نگاهم 

.د کن  ی 

.م کن  حجت  اتمام  تا  ام  آمده  امروز 

.ه شد  متورم  و  سرخ  چشمانم  ام  کرده  هی  گر  بس  از 

.د کر  آچمزم  نهادش  شی  پ  با  احمد  اما 

مرا و  زد  نی  زم  به  زانو  می  پاها  مقابل  یت  وق 
:ت گف  و  کرد  یر  خواستگا 

بدون تونم  یم  ن  .و  ش  من  زن   . هانده  کن  ازدواج  من  ا  ب 
. ان  ری  ا  برم  یش  ب  من  مال  تو  که  نی  ا 
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زدم د  ای  فر  عواقبش  به  فکر  یب  و  خواسته  خدا  از  من  و 
:

(ه ل  ب)   ... .ت  و  ا 

که   بود  یس  ک  تنها  که  مادرم  یا  ه  حرف  به  توجه  یب 

روز کی  در  و  دادم  بله  احمد  به  بود  کرده  بزرگمان 

.م   شد  همسرش  یر  بها 

. بودم  ابرها  یو  ر  انگار 

قلب می  صم  از  هم  او  که  دانستم  یم  و  بودم  عاشقش 

.د دار  دوستم 

.م شد  زنش  من  و  گرفت  یر  جو  و  جمع  یس  عرو 

هیک تر  ری  جزا  نی  اتر  بی  ز  از  یکی  به  کوتاه  عسل  ماه  ک 

.م گذاشت  او  ر  ای  اخت  در  را  وجودم  تمام  من  و  می  رفت 
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مان کوتاه  یگ  زند  و  دی  پرست  یم  مرا  عاشقانه  احمد 

.ین خواست  و  بود  نی  ری  ش 

یم تما  کرد  یم  فت  ای  در  ان  ری  ا  از  که  ی  یا  ه  ام  غی  پ  اما 
.ت نداش 

پدرش   تی  رضا  با  بار  نی  ا  تا  رفت  احمد  بعد  روز  چند 
اما سازد  خود  همراه  بعدی  سفر  در  هم  مرا  و  برگردد 

.. .د  بع  ماه  چند 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  سه  و_  صت  ش_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

یو ر  را  مادرم  یا  ه  اشک  اثر  توانستم  یم  یت  راح  به 
.م نی  بب  دفترچه  صفحات 

.د بو  نوشته  و  ته  خی  ر  اشک 
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. بود  نگشته  باز  پدرم 

.د بو  مکرده  عمل  شی  قرارها  و  قول  به  و 
ناجوانمردانه

.یب ای  غ  طالالق  کی  و  بود  داده  نامه 

.د بو  مادرم  سخت  یا  روزه  ی  قصه  دفترچه  هی  بق 

.یدیم ناا  و  یگ  افسرد  از  بود  پر  که  ی  یا  روزه 

به   دست  یت  وق  اما   . است  باردار  دی  فهم  بعد  ماها  مادرم 

از بعد  که  بود  می  ند  بابا  ن  یا  بود  زده  یق  ناموف  یش  ک  خود 

  . بود  گذاشته  شی  پ  پا   ، او  نجات 

گفت یم  مادرم  که  جور  آن 

که ید  ید  ش  یح  رو  بحران  آن  در  بود  توانسته  می  ند  بابا 
او با  و  کرده  یض  را  را  او  بود  شده  دچارش  مادرم 

.د کن  ازدواج 
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  تا   من   بودند   گرفته   م ی تصم   دو   هر   من،   آمدن   ا ی دن   به   با   و 

 .  نشوم   دار   خبر   راز   ن ی ا   از   نباشد   از ی ن   که   ی زمان 

 

  که   ن ی ا   و   بود   گفته   م ی ند   بابا   ی ها   ی مهربان   از   مادرم 

  مان ی هردو   به   ده ی ند    ی گر ی د   فرزند   چشم   به   مرا   هرگز 

 . بود   ده ی ورز   عشق 

 

 

                       

                    

     

 

                      

   

 

                 

 

         

 

وقفه یب  من  و  بود  کرده  طلوع  آفتاب  و  شده  صبح 

پدرم ی  یا  وف  یب  از  و  خوانده  را  مادرم  یع  واق  سرگذشت 

.م بود  ته  خی  ر  اشک 

پدرم توانست  یم  ن  او  نه  پدرم،  یم  رح  یب  از  گرفت  دلم 
. باشد 

.د مر  آن  بگذارم  را  نامش  توانستم  یم  تنها  .د  مر  آن 

.د نبو  پدر  او  من  یا  بر 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  چهار  و_  صت  ش_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

که یب  رختخوا  ن  ای  م  از  آشفته  یل  د  و  خراب  یل  حا  با 
.م زد  ون  ری  ب  ببندم  پلک  آن  در  توانستم  یم  ن  یا  لحظه 

. دی  رس  یم  گوش  به  آب  امواج  یا  صد 

.م دی  دو  ون  ری  ب  و  کردم  باز  را  اتاقم  در 

دانستم یم  ن  که  هم  فرهان  یا  ه  گفتن  زی  دن  زی  دن  یا  صد 
.د کن  تادن  سی  ا  به  وادار  مرا  نتوانست  کجاست  از 

.م کرد  یم  حس  قلبم  در  را  ید  ب  درد 

.م بود  دلخور  زمان  و  نی  زم  از  انگار 
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.یر کا  پنهان  سال  همه  نی  ا  یا  بر  مادرم  از 

نیا در  او  کی  شر  که  مادربزرگم  و  خاله  و  می  ند  بابا  از 

.د بودن  یر  کا  یف  مخ 

که ی  یو  ا   .. .و  ا  از  بودم  متفر  که  مرد  آن  از  آخر  دست  و 
.دیش ک  یم  ک  دی  را  پدر  نام 

.م دی  دو  ساحل  سمت  به 

یا بر  من  و  شد  یم  سی  خ  آب  در  کفشم  از  ن  ای  عر  یا  پاه 

.م کن  یو  ر  شی  پ  حد  آن  تا  بودم  کرده  جرئت  بار  نی  اول 

.د بو  مقابلم  پاک  و  ران  کی  ب  یا  یر  د  به  نگاهم 

به را  مادرم  ر  ای  اخت  یب   . کردم  یم  حس  را  یم  یظ  ع  غم 
:م زد  صدا  مادر  زبان 

(ن جا  مامان   .. .ن  اما  م)  می  ج  آنه  !ه  ن  آ 
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شد ه  دی  کش  دستم  باالالخره  و  زدم  د  ای  فر  بار  چند  و  ن   
چند

.د ش  قفل  فرهان  نگاه  در  نگاهم  و 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  پنج  و_  صت  ش_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

؟ید ندا  جواب  زدم  صدات  یچ  هر  شده؟  چت  زی  ن  د 

.دیش خرو  خشمم  آتش  نش  دی  د  با 

.م افتاد  مرد  آن  د  ای  به 

.ن فرها  مثل  درست  بود  ین  ا  ری  ا  کی  او 

راحت هم  بعد  و  کرده  خود  عاشق  را  مادرم  و  بود  آمده 
.د بو  رفته  و  گذاشته 

.م نبود  مادرم  من  نه 
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.د شو  او  مثل  من  سرنوشت  گذاشتم  یم  ن 

یر کا  اول  نی  هم  را  داشتن  دوست  و  عشق  نی  ا  بند  من 

.م کرد  یم  پاره 

.م دار  ای  در  از  یا  ناخواسته  ترس  چرا  م  دی  فهم  یم  حاالال 

.م دی  ترس  یم  ای  در  از  بدانم  را  ش  لی  دل  که  آن  ی 

.م بود  ه  دی  رس  جوابش  به  حاالال  و  بود  سوال  می  برا  ه  شی  هم 

.ه گرفت  یش  خودک  به  می  تصم  بوده  باردار  یت  وق  مادرم 

و داشته  خود  کردن  غرق  به  می  تصم  و  آمده  ای  در  به  او 

یم هم  با  ما  یو  د  هر  داد  یم  ن  نجاتش  می  ند  بابا  اگر 

.مید مر 

:م زد  فرهان  ه  نی  س  تخت  و  گرفت  نفرت  از  یگ  رن  نگاهم 

!ن بمو  دور  من  ز  ا 
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:ت انداخ  باالال  ابرو  متعجب 

؟ید ش  ونه  وی  د 

:م زد  د  ای  فر 

تنها رو  ونه  وی  د  نی  ا  و  برو  لطفا   . ام  ونه  وی  د  من  ره  آ 
.ر بذا 

راه ساحل  امتداد  در  و  گذشتم  کنارش  از  همزمان  و 
.م افتاد 

.د نبو  بردار  دست  فرهان 

! ید  ش  نما  خواب  ؟ی  گ  یم  چرا  پرت  و  رت  چ 

:م دی  غر  صورتش  یو  ت  و  تادم  سی  ا  می  جا  در  یر  کف 
شما  ... مردا  شما   .. .ه  خور  یم  هم  به  تون  همه  از  الم  ح 

.ر متنف   ... متنفرم  ازتون   .. .ا  یت  لعن 

کنارش از  باز  که  بود  ام  ه  ریخ  شده  گرد  چشمان  با 
.م گذشت 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  شش  و_  صت  ش_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

با را  می  بازو  و  شد  ظاهر  کنارم  که  دی  نکش  هی  ثان  به 
.د چرخان  خود  سمت  به  و  گرفت  قدرت 

همت به  جور  نی  ا  که  بود  دفترچه  اون  یو  ت  یچ   -
!؟ زی  دن  ته  خی  ر 

:دیش جو  چشمانم  اشک 

.. .و  بر  .ن  فرها  بشه  هم  مثل  مادرم  منو  طالع  خوام  یم  ن 
.ر بذا  تنهام  و  برو 

منصرف را  فرهان  توانست  یم  ن  یز  یچ  چی  ه  ظاهرا 

:د نکر  می  رها  که  کند 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

                  

     

 

   

 

                

         

 

               

 

                  

           

 

       

         

 

                    

                    

محاله شده  چه  و  خوندی  یچ  یگ  ن  تا  .م  نی  بب  تا  سی  ا  و 

.م کن  ولت  ممکنه 

:م زد  د  ای  فر 

شما از  حالم   .. .م  بگ  بهت  بذار  آره؟   .. .ی  بدون  خوای  یم   -
.ه خور  یم  هم  به  مردا 

:م انداخت  شی  پا  سرتا  به  زیم  آ  ری  تحق  یه  نگا  سپس 

بودن ین  ا  ری  ا  به  که  هم  قدر  چه   .. .ا  شماه  خصوص  ه  ب 
.دیز نا  یم  تون  بودن  یت  ری  غ  و 

:د کر  یا  قروچه  دندون 

! زی  دن  بزن  حرف  رست  د 

.ه بود  نامرد  و  رحم  یب  مرد  هی   .. .ا  وف  یب  مرد  هی  درم  پ 
هیج تو  قابل  برام  وقت  چ  یه  کرده  مادرم  با  که  یر  کا 
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بد حالم  هامه  رگ  تو  ین  ا  ریا  هی  خون  که  نی  ا  از   . ت  سی  ن 
.ه شی  م 

:ت گف  و  کرد  نگاهم  غضبناک  فرهان 

!ه شد  یچ  م  نی  بب  ین  ز  یم  ن  حرف  درست  را  چ 

:د ش  ری  سراز  اشکم  باز 

بابا کردم  یم  فکر  ها  سال  نی  ا  تموم   . یم  فه  یم  ن  را  چ 

ین ا  ری  ا  مرد  هی  شی  پ  ها  سال  م  دی  فهم  حاالال  اما  پدرمه  می  ند 
یو ت  ی  بچه  با  اونو  بعدش  و  زده  گول  رو  مادرم 

.ه رفت  و  کرده  رها  شکمش 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  فت  ه_  صت  ش_  ارت  پ 
رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

.یر گلپ  تو  ای  ب 
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دی یا  پ  یم  را  او  در  الالی  از  مدت  تمام  که  دخترک 

.د ش  اتاق  وارد  خجوالالنه 

:د ز  یا  بامزه  لبخند  محمد 

منه؟ به  حواست  انقدر  ید  نش  سته  خ 

دو را  اش  ی  یا  بی  ز  و  شد  سرخ  ین  آ  به  دختر  یا  ه  گونه 

:د کر  چندان 

.ا آق  شم  یم  ن  خسته  وقت  چی  ه  ن  م 

:دیش ک  درهم  ابرو  محمد 

یکی مدام  که  کنه  یم  یر  فک  چه  م  زی  مهرانگ  اله  خ 

!ه کش  یم  کی  کش  اتاقم  در  پشت 

:د ش  دستپاچه  دختر 

.م دلنگرونتون  خودم  من  قا  ا 
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.دیش نبا  من  دلنگرون  .ی  گلپر  باش  ن 

بغض بود  ه  دی  ترس  یم  ک  او  بلند  یا  صد  از  که  دخترک 

:د دا  تکان  سر  یت  ناراح  با  محمد  و  کرد 

.م ت  سی  ن  کس  چی  ه  کمک  محتاج  ن  م 

:د ز  خود  دهان  یو  ت  دست  کف  با  دختر 

.م بزن  یف  حر  نی  همچ  کنم  غلط  من  قا  ا 

آدم هی  مثل  درست  اما  دی  زن  یم  ن  حرف   ... دی  زن  یم  ن 
. دی  کن  یم  رفتار  باهام  مفلوک 

با زی  انگ  مهر  و  خورد  در  به  یا  تقه  لحظه  همان 

.د ش  اتاق  وارد  ه  نی  طمان 

محمدو به  رو  و  کرد  نگاه  اره  چی  ب  یر  گلپ  به  یپ  چ  چپ 

:ت گف  مهربان  ین  لح  با 
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عمارتو کل  صدات  ناراحته؟  محمدم  آقا  شده  یچ  از  ب 
!ن جا  خاله  برداشته 

یم که  گفت  یر  گلپ  به  دست  اشاره  با  یب  عص  محمد 

.د برو  تواند 

به زی  مهرانگ  و  زد  رون  یب  سی  خ  ین  چشما  با  دخترک 

.ت برداش  قدم  جوان  مرد  طرف 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شت  ه_  صت  ش_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

جوان مرد  دی  رش  باالالی  و  قد  یو  ر  زی  مهرانگ  نگاه 

.د بو  شده  چر  لی  و  ری  اس  بود  یل  چندسا  که  نشست 

. بود  بی  عج 

حکمت یب  خانه  یا  اق  ین  یش  ن  چر  لی  و  نی  ا  که  بود  آن  نقل 

.د هن  دی  م  پس  ه  فی  طا  نی  ا  که  ت  سین  گناها  تاوان  و  ت  سی  ن 
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چهره با  ندازد  ای  ب  اش  خاله  به  یه  نگا  که  آن  یب  محمد 

چرخ یو  ر  دست  داشت،  اش  یر  دلخو  از  نشان  ی 

تیا هد  تراس  سمت  به  را  آن  و  گذاشت  چر  لی  و  یا  ه 
.د کر 

ی خواهرزاده  نی  ا  ساز  به  بود  مجبور  فعالال  ز   
مهرانگ

.د بساز  خود  مغرور  و  لجوج 

دست با  را  رنگش  یک  مش  بلند  اهن  ری  پ  نی  یا  پ  ط  ای  احت  با 
.د ش  روان  او  دنبال  به  و  داشت  نگه  باالال  یم  ک 

.م هست  شما  ین  زندا  انگار  که  دی  کن  یم  رفتار  یر  و  ج 

ده یم  آزار  منو  نی  ا  و  هست  من  مراقب  نفر  کی  مدام 
!ن جا  خاله 

:ت گف  و  تاد  سی  ا  او  مقابل  بار  نی  ا  زی  مهرانگ 

دست یو  ت  یت  امان  تو  مادرت  مرگ  از  بعد   . گرانتم  ن 
.ن م  یا  ه 
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:د کر  نگاهش  نی  غمگ  محمد 

خاله کرد  یم  ن  رفتار  طور  نی  ا  من  با  وقت  چی  ه  ادرم  م 

!ن جا 

.د فشر  یم  نر  به  و  گذاشت  او  ی  شانه  یو  ر  دست  زن 

چیه من  .ه  باش  مراقبت  چطور  دونست  یم  واهرم  خ 

.م کن  پر  برات  جاشو  تونم  یم  ن  وقت 

:دیر غ  متحکم  محمد 

رو یس  ک  کنم  یم  باز  چشم  موقع  هر  خوام  یم  ن  ه  گی  د 

.م نی  بب  خودم  مراقب 

:د ز  یع  تصن  لبخندی  زی  مهرانگ 

.ی بخوا  تو  یچ  هر   ... باشه  اشه  ب 

شده لی  عل  پاهام  دی  شا  .ه  خال  خوام  یم  یر  جو  نی  ا  ن  م 

یم ن  یز  ای  ن  و  فعالن  هنوز  دستهام  .ه  ن  مغزم  اما  باشن 

.م کن  خودم  ری  اس  رو  گناه  یب  آدم  عده  هی  م  نی  ب 
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   عاشقانه _ حفاظت _ نه _ شصت _ پارت # 

 

   زاده _ ی خود _ شهال # 

   حرام _ ی کپ # 

 

 

                  

           

 

                   

           

 

                       

              

       

 

         

نثار ی  یا  ناسز  یر  گلپ  یت  یا  کف  یب  به  دل  در  زی  مهرانگ 

:ت گف  زبان  در  اما  کرد 

.ن دی  م  انجام  رو  شون  ه  فیظ  و  که  ها  اون  جان  اله  خ 

:د افزو  بار  نت  طی  ش  ین  لح  با  سپس 

از کم  هی  یر  گلپ  شدن  کی  نزد  با  دی  شا  گفتم  یف  طر  ز  ا 
دخترا با  ت  سی  ن  بهتر  .ی  ی  ایب  ون  ری  ب  ت  نی  غمگ   

احواالالت

؟ین ک  معاشرت  تر  شی  ب  یم  ک 

:د ش  درهم  محمد  یا  ه  ابرو 
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یت بدبخ  عامل  دارم  که  ی  تیع  وض  نی  ا  با  بشه؟  یچ  ه  ک 

من یا  بر  ها  نسخه  نی  ا  از  خاله  نه  بشم؟  ه  گی  د  یس  ک 
!ا لطف  دی  چی  نپ 

.. .ی  بتون  دی  با  یت  ثرو  همه  نی  ا  وارث  تو  جان  اله  خ 

:دیو د  زن  کالالم  ن  ای  م  محمد 

یت وق  اه  می  پر  خواهرم  .م  ست  ین  وارث  تنها  من  گفتم  ارها  ب 
واگذار اون  به  رو  یچ  همه  دم  یم  حی  ترج  بشه  ا  دی  پ 

.م ری  گ  یم  آروم  من  که  وقته  اون  .م  کن 

.دیر پ  زی  مهرانگ  رخ  از  رنگ 

را مرد  نی  ا  ین  درو  محبت  و  مهر  همه  نی  ا  توانست  یم  ن 
.د کن  باور 

!؟ید ش  ونه  وی  د  مگه  ؟ی  بکن  کارو  نی  ا  دی  نبا  و  ت 

صورت یگ  برافروخت  به  توجه  یب  و  زد  ید  لبخن  محمد 

:ت گف  اش  خاله 
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  دا ی پ   ماه ی پر   بودم   حاضر   نبودم   هم   ل ی عل   اگه   ی حت   من - 

  ی م   مش ی تقد   رو   ثروت   ن ی ا   ی دست   دو   قبالش   در   و   بشه 

 .  کردم 

 

  ل ی عل   جوان   که   کرد   شکر   را   خدا   دل   در   ز ی مهرانگ 

 .  برود   خواهرش   ی پ   در   خود   تواند   ی نم   و   است 

 

  رو   تو   طبع   مناعت   همه   ن ی ا   اما   م ی کن   ی م   داش ی پ   ما - 

 .  کنم   درک   تونم   ی نم 

 

 

       

                      

                  

                        

             

 

     

 

:د دا  تکان  سر  محمد 

دوختن هم  به  رو  زمان  و  نیم  ز  عمر  هی  ه  فی  طا  نی  ا 
هر به  دست   .. .ر  ت  شی  ب  نیم  ز  و  ملک  تا  چهار  واسه 

نیا جز  ما؟  می  شد  یچ  خاله؟  یچ  که  اما  زدن  یر  کا 
!میدید ن  رو  یت  خوشبخ  رنگ  وقت  چی  ه  که 

.. .ی  کل  االالن  و  ت 
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خود دنبال  به  را  القاب  آن  خواست  یم  ن  اصالال  که   
محمد

:ت گف  ید  تن  بکشد  ک  د 

.م محمد  فقط  ن  م 

.دیب چس  هم  به  زن  یا  ه  لب 

و ثروت  نی  ا  قت  ای  ل  که  یس  ک  تنها  کرد  یم  فکر  ه  شی  هم 
که سود  چه  اما  خودش  و  است  خودش  دارد  را  مکنت 

خواسته به  ن  دی  رس  از  را  او  ،ی  ر  گی  د  شخص  انتخاب 

.د بو  بازداشته  شی  ها 

. کرد  فکر  خان  احمد  به  دل  در 

سیگ فرن  خواهرش  با  بودند  کرده  مجبورش  که  ی  یو  ا  به 
.د کن  ازدواج 

یم بسته  ها  آسمان  در  پسرعمو  و  دخترعمو  عقد  خب 

.ر گی  د  شد 
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قافله از  خواهرش  از  بودن  کوچکتر  سال  دو  واسطه  به 
قیال ال  که  بود  او  نی  ا  که  یت  صور  در  بود  مانده  عقب 

.د بو  خان  احمد 

ی سفره  سر  بر  زور  به  هم  را  خان  احمد  که  هرچند 

آن یر  اجبا  یگ  زند  نی  ا  و  بودند  نشانده  خواهرش  عقد 
.ت خواس  یم  سی  فرنگ  که  بود  نشده 

.ت داش  یف  یر  ظ  هی  روح  و  بود  کیت  رمان  ید  ای  ز  سی  فرنگ 

یب طل  جاه  و  جنگجو  هی  روح  زیگ  مهران  او  برخالالف 

و بی  عج  یا  ه  نقشه  مدام  ها  سال  همان  از  و  داشت 

.دیش ک  یم  بی  غر 

بود کران  یب  ثروت  نی  ا  و  ه  فی  طا  نی  ا  ست  ای  ر  قی  الال  او 

که بود  افتاده  ین  کسا  دست  به  زی  چ  همه  متاسفانه  اما 
.د زی  م  ان  شی  برا  را  اول  حرف  احساسات 

از را  او  که  بود  خواهرش  فی  ظر  هی  روح  نی  هم   
اصالال

کوتاه خان  احمد  مرگ  از  بعد  را  عمرش  و  انداخت  پا 
.د کر 
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 . داشت   وجود   هم   محمد   در   ه ی روح   ن ی هم   حاال 

 

   عاشقانه _ حفاظت _ هفتاد _ پارت # 

 

   حرام _ ی کپ # 

   زاده _ ی خود _ شهال # 

 

 

           

 

                      

         

 

                   

 

             

 

             

 

.م بود  پرکنده  مرغ  مثل  شب  تا 

حرف با  را  فرهان  و  بودم  خورده  غصه  و  کرده  هی  گر 

.م بود  رانده  خود  از  می  ها 

.د نبو  هم  مهم  می  برا  چرا  دروغ  و  کجاست  نداشتم  خبر 

.د بو  شده  عوض  می  ای  دن  باره  کی  به  انگار 

.م کرد  یم  فکر  که  نبود  ین  آ  پدرم 
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. بود  م  می  ند  بابا  یر  دآو  ای  من  یا  بر  پدر 

و بود  مانده  می  پا  به  پدرانه  سالها  نی  ا  تمام  که  ید  مر 

.د بخور  تکان  دلم  یو  ت  آب  بود  نداده  اجازه 

خودش حال  به  را  مادرم  و  بود  رحم  یب  که  ید  مر  نه 
.د بو  کرده  رها 

.م داشت  یب  یر  غ  حال  ک 

.فیص تو  قابل  ری  غ 
.م بود  شده  پرت  یچ  پو  از  یا  دره  داخل  به  انگار 

داشته وجود  دی  با  یر  ت  شی  ب  یا  ه  زی  چ  کردم  یم  فکر  مدام 
.ت اس  نزده  یف  حر  ها  آن  از  مادرم  که  باشد 

دفترچه واو  به  واو  دوباره  ان  شی  پر  یل  حا  با  فکر  نی  ا  با 
کلمه کی  نه  و  بود  کمتر  کلمه  کی  نه  اما  خواندم  را 

.ر ت  شی  ب 

که دازم  نی  ب  یف  طر  به  را  دفترچه  خواستم  یم  کالالفه 

.م شد  آخرش  صفحات  نی  ب  ی  متوجه 
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یا ه  ورق  بار  چند  و  کردم  نگاه  تر  قی  دق  و  هولزده 

.م کرد  جلو  عقب  را  اخر 

. بود  همان  بودم  نشده  اش  متوجه  صبح  که  یز  یچ  یر  آ 
.د بو  شده  کنده  دفترچه  ته  از  یگ  بر 

اما نماند  آن  از  ید  ر  تا  بود  شده  انجام  دقت  با  که  آن  با 
بود آمده  وجود  به  ها  برگ  نیب  که  یا  فاصله  همان 

.ت اس  شده  کم  ها  برگه  از  اد  دی  م  نشان 

.د بو  ناقص  من  یگ  زند  پازل  هم  باز  ین  عی  نی  ا  و 

از و  زدم  ون  ری  ب  اتاق  از  دفترچه  همراه  و  م  دی  پر  جا  از 

.م دی  دو  نی  یا  پ  ها  پله 

.مید ز  یم  حرف  و  رفتم  یم  مادربزرگم  سراغ  به  دی  با 

خاله و  آنه  آنه  با  که  دم  ید  را  فرهان  تعجب  کمال  در 

گفت یم  راحت  یل  یخ  و  بود  نشسته  غذا  زی  م  سر  جه  ری  ب 
.دید خن  یم  و 
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جلوتر نتوانستم  و  دی  چسب  نی  زم  به  می  پاها  ر  ای  اخت  ی 

.م برو 

نت طی  ش  با  و  انداخت  باالال  ی  یو  ابر  نم  دی  د  با  او  اما 
:ت گف  اش  یگ  شی  هم 

.. .ه  باالالخر  و 

. م  دی  گز  لب 

از اما  کنم  هی  تنب  یر  گی  د  یا  ج  به  را  او  که  نبود  درست 

یم باعث  نی  هم  و  بود  نشده  کم  ام  یت  ناراح  و  حرص 

:میو بگ  یر  کف  که  شد 

؟یت رف  کردم  یم  کر  ف 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  _د  فتا  ه_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
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باز را  دستانش  کامل  یر  ای  درب  حرص  و  ی  یو  پرر  با 
:ت گف  و  کرد 

.م گرد  یم  بر  تو  با  و  اومدم  تو  ا  ب 

:م دی  غر  یر  کف 

.م برگرد  نخوام  دی  شا  ن  م 

:دید خن  بلند 
ت خاله  و  مادربزرگ  خدمت  در  حاالال  حاالال  س  پ 

.میت هس 

:د ز  ین  مهربا  لبخند  انه  آنه 
.ه خوب  هم  یل  یخ   -

تنها انگار  بود،  خوب  حالش  مادربزرگم  بود  بی  عج 

من که  حاالال  و  بود  شده  ض  یر  م  دفترچه  کردن  رو  ی   
بر

فرهان با  و  بود  نشسته  سرحال  او  بودم  ته  خی  ر  هم  به 
.دید خن  یم  و  گفت  ی 
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به و  گرفت  را  دستم  و  شد  بلند  شی  جا  از  جه  ری  ب  خاله 
:د بر  زی  م  سمت 

.ید نخور  یچ  یه  صبح  از  نی  بش  ای  ب 

:ت گرف  طرف  به  را  یر  ین  پ  بورک  ظرف  آنه  آنه 
.ت برا  پختم  یچ  نی  ب  ب 

:م دی  ترک  یم  حرص  از  گفتم  یم  ن 
آنه؟ آنه  یب  خو  ما  ش 

:د ز  ین  مهربا  لبخند 

رو بذارم  سرمو  دادم  بهت  رو  دفترچه  تا  یت  خواس  یم   -
م؟ ری  بم  بالش 

.م دی  گز  لب  یت  ناراح  با  من  و  دی  کش  ین  یه  خاله 

.د نبو  نی  ا  نظورم  م 
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 : گفت   خاله 

  گفت   ی م   هربارم   شد   ی م   بد   حالش   ام   آنه   که   ه ی بار   چند - 

  اما .  دم ی ترس   ی م   تو   ی هوا   و   حال   ن ی ا   از .  کن   خبر   زو ی دن 

 .  م ی بذار   ان ی درجر   رو   ز ی دن   د ی با   گفت   دفعه   ن ی ا 

 

 : گفتم   دار   غصه   ی حال   با 

 

 .    دم ی فهم   ی م   د ی با   که   باالخره - 

 

 : خت ی ر   نمک   فرهان 

 .  نداشته   سوز   و   سوخت   اما   داشته   زود   ا ی   ر ی د - 

 

 .  کردم   نگاهش   درهم   ی ابرو   با 

 : گفت   و   د ی خند   بلند 

 

 

                 

 

           

هستم؟ هی  قض  نی  ا  یا  کج  من  م  دی  فهم  یم  اش  ک 

:ت گف  که  کردم  نگاهش  چپ  چپ 
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نیا صبح  از  .م  ین  بز  قدم  کم  هی  می  بر  بخور  یز  یچ  هی   -
!ر دخت  ید  کر  فتح  رو  کجا  ید  کر  هی  گر  همه 

:د کر  نگاهش  ین  مهربا  با  آنه  آنه 
.ت سی  ن  تنها  م  زی  دن  شکر  رو  دا  خ 

:ت انداخ  غبغب  به  ید  با  فرهان 

بهش حواسم  جوره  همه  من  اما  دونه  یم  ن  خودش  ون  ا 
.ت هس 

.یر نذا  تنهاش  وقت  چی  ه   ... بده  قول  .م  پسر  نی  فر  آ 

:د ز  لب  و  شد  دوخته  من  چشمان  به  فرهان  نگاه 

.م دی  م  ول  ق 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  و  د_  فتاد  ه_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

:م گفت  و  گرفتم  طرفش  به  را  دفترچه 
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بوده؟ توش  یچ  نظرت  به  .ه  شد  کنده  اش  برگه  هی   -

فرو یک  یر  تا  در  ای  در  .م  ید  بو  نشسته  ساحل  کنار  دو  هر 

بود رفته 
جلو ها  شن  یو  ر  ان  می  پاها  کی  نزد  تا  که  یج  اموا  جز  و 

.د نبو  مشاهده  قابل  یز  یچ  شد  یم  عقب  و 

:ت گف  کند  بازش  که  آن  یب  و  گرفت  را  دفترچه 

!یر ندا  خبر  تو  که  هست  ی  یا  ه  زی  چ  هنوز  ین  عی   -

:م بود  شده  آرام  یم  ک 

یب آدم  همون  درم  پ.  کنه  یم  ن  یق  فر  ماجرا  اصل  یو  ت 
. متنفرم  ازش  که  رحمه 

من؟ و 

:م گفت  یس  بدجن  با  دی  چرخ  طرفش  به  سرم 
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دل تو  خوب  ظاهرا  اما  .م  ندار  یس  ح  چی  ه  دونم  یم  ن 
.ید ش  جا  خانواده 

خود سمت  به  مرا  و  انداخت  یر  کنا  به  را  دفترچه 

.د چرخان 

:ت دوخ  نگاهم  در  نگاه 

اونم؟ مثل  منم  ین  ک  یم  کر  ف 

.میو بگ  یز  یچ  توانستم  یم  ن 

رحم یب  و  منفور  نظرم  در  مردها  همه  حاضر  حال  در 

.د بودن 

.م انداخت  باالال  شانه 

ذاشتم یم  دی  با  ید  ز  بهم  صبح  که  ی  یا  حرف  با  اعدتا  ق 
صبر دادم  یم  حق  بهت  که  ی  یا  ج  اون  از  اما  رفتم  ی 

.م کرد 
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.م پدر  مثل  یت  هس  ین  ا  ری  ا  هی  و  ت 

اولم از  .ی  هست  ین  ا  ری  ا  هی  هم  تو  کن  فکر  اما   ... یک  ا 
.ه ک  ید  یم  فه  و  نی  ا  .ی  بود 

رگ تو  مرد  اون  خون  خواد  یم  ن  دلم  .م  باش  خوام  یم  ن 
.ه باش  هام 

:د کر  ام  یر  کف  تر  شی  ب  که  زد  ید  لبخن 

مگه .ه  هات  رگ  تو  خون  اون  یا  نخو  چه  یا  بخو  ه  چ 

.م بمک  جا  هی  رو  همه  بشمو  آشام  خون  من  که  نی  ا 

:م داد  نی  چ  را  ام  ین  ی 
.ن فرها  یش  چند  یل  یخ   -

یم نابود  حرفات  با  مونو  همه  یر  دا  دوساعته  ابا  ب 
شدت به  مرداشون  خصوصا  البته  و  ها  ین  ا  ری  ا  .ی  کن 

.ن هست  ید  مر  و  ت  ری  باغ  و  خوب  یا  ه  ادم 

:دید خن  که  انداختم  باالال  ابرو 
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.م خان  دختر  کنم  یم  ثابت  بهت  ن  م 

با و  انداخت  آن  به  یه  نگا  و  برداشت  را  دفترچه  سپس 

:ت گف  نت  طی  ش 

.د کر  کوفتمون  التو  الی  تعط  ورق  چندتا  نی  ا 

.م داد  تکان  یر  س 

و ت  سی  ن  کنم  یم  فکر  آنچه  کند  ثابت  من  به  خواست  ی 

ست؟ ین  ا  ری  ا  کامل  مرد  کی  او 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  س_  فتاد  ه_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

به لب  ری  ز  و  رفت  یم  نی  یا  پ  و  باالال  اتاقش  توی   
کالالفه

.ت گف  یم  ناسزا  زمان  و  نی  زم 
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   به   را   خود   ی اسب   ی   هه ی ش   ی صدا   با 

 .  رساند   اتاقش   بزرگ   ی   پنجره   پشت 

 

 .  بود   شده   آورده   باغ    به   صمد   توسط   ظاهرا   که   بود   تارا 

 

 .    د ی کش   ی شان ی پ   به   ی دست 

 

 .  بود   خته ی ر   همش   به   ب ی عج   محمد   ی ها   حرف 

 

  رشته   مدت   ن ی ا   در   آنچه   هر   دهد   اجازه   توانست   ی نم 

 .  شود   پنبه   است 

 

 

               

       

 

                      

                    

 

.دیایب ان  ری  ا  به  توانست  یم  ن  دختر  آن  نه 
. نداشت  یق  ح  اصالال 

به زور  و  ضرب  به  خان  احمد  یت  وق  شی  پ  ها  سال 

.د ز  یق  عاش  از  دم  و  تاد  سی  ا  پدرش  مقابل  برگشت  ان  ری  ا 
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نکاح به  را  او  و  شده  یل  استانبو  یک  دختر  عاشق  مردک 

.د بو  درآورده  خود 

ارث از  ای  بود،  یک  ی  احمد  پدر  خان  نادر  حرف  اما 
خانواده ن  ای  م  به  بازگشت  حق  ر  گی  د  و  شد  یم  محروم 

.د ا  دی  م  طالالق  را  زن  آن  دی  با  ای  نداشت  را 

بر و  بود  خورده  پدر  بی  ج  از  ها  سال  نی  ا  تمام  که  احمد 

قبول به  ناچار  بود  کرده  باز  حساب  ثروت  آن  یو  ر 
.د ش 

درس جز  ها  سال  نی  ا  تمام  خانزاده  نداشت  چاره  خب 

خود از  کردن  خرج  پول  و  کشور  از  خارج  در  خواندن 

.ت نداش  یر  گی  د  هنر 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هار  چ_  فتاد  ه_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
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شهر خارج  تا  ثروت  و  پول  یب  او  خان  نادر  قول  به 
.ر کشو  از  خارج  تا  برسد  چه  برود  توانست  یم  ن  هم 

طالالق کرد  ری  تدب  عی  سر  یلی  خ  خان  نادر  که  شد   
همان

به   را  سی  فرنگ  برادرش،  دختر  و  شود  گرفته  یب  ای  غ 
د   ای  او  لی  ف  ن  ای  م  نی  ا  در  مبادا  تا  درآوردند  احمد  نکاح 

.د   کن  هندوستان 

اما افتاد  ب  ای  آس  از  ها  آب  ظاهرا  و  گذشت  یت  وق  چند 
را یل  استانبو  یو  ر  ا  بی  ز  دخترک  توانست  یم  ن  احمد 

.د بو  او  شی  پ  دلش  و  کند  فراموش 

یب از  تی  شکا  مادرش  به  سی  فرنگ  مدت  نی  ا  تمام 
یو گر  در  دل  احمد  اما  کرد  یم  او  یه  توج  یب  و  یر  مه 

.د نبو  زن  آن  کردن  فراموش  به  قادر  و  داشت  یر  گی  د 

ورق شدنش  ری  گ  نی  زم  و  پدرش  یر  ا  می  ب  با  بعد  یت  مد 
ین   عی  وارث  تنها  دست  به  زی  چ  همه  افسار  و  برگشت 

.د   افتا  احمد 
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را هانده  زودتر  چه  هر  خواست  یم  احمد  ر  گی  د   
حاالال

.د ری  بگ  یر  خب  او  از  و  کرده  ا  دی  پ 

و بست  سفر  اسباب  ران  گید  نظر  و  حرف  به  توجه  ی 

از خبری  کمتر  گشت  چه  هر  اما  رفت  استانبول  به 
.ت ف  ای  هانده 

کشور آن  یا  کج  نبود  معلوم  و  برده  اسباب  اش  خانواده 

.د بودن  شده  گور  و  گم  پهناور 

بدش حال  یف  تالال  ناخواسته  و  برگشت  یل  خا  دست   
احمد

.د درآور  شی  نوا  یب  زن  سی  فرنگ  سر  بر  را 

تیا شک  یت  ناراح  و  هی  گر  بود  شده  کارش  که  سی  فرنگ 

. برد  احمد  ضی  مر  پدر  همان  ین  عی  شی  عمو  به 

.د کر  یم  ن  گوش  یس  ک  به  احمد  ر  گی  د  اما 
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بود آورده  رو  مشروبات  به  کم  کم  و  بود  خود  در  مدام 
یه نااگا  و  یت  مس  عالم  در  ها  شب  از  یک  ی  در  که  نی  ا  تا 
نام مدت  تمام  که  چند  هر  داد  سی  فرنگ  با  رابطه  به  تن 

را نوا  یب  سی  فرنگ  دل  و  بود  برده  را  هانده  نام  به  ین  ز 
یص ناق  فرزند  رابطه  ن  یا  حاصل  اما  بود  کرده  خون 

.د ش  سقط  بعد  ماه  چند  که  بود 

.ت گذش  یم  منوال  نی  هم  به  احمد  یگ  زند  تلخ  ی  روزها 

است ممکن  او  خاطر  به  که  نی  ا  و  هانده  از  یر  خب  ی 

.د ا  دی  م  عذابش  باشد  گذشته  هانده  بر  چه 

بهتر احمد  روز  و  حال  یم  ک  محمد،  آمدن  ای  دن  به  از  بعد 
.د بساز  اش  یر  اجبا  یگ  زند  با  کرد  یع  س  و  شد 

گشتن از  دست  احمد  اما  د  یش  ک  یم  قد  محمد  ر  گی  د   
حاالال

.ت اش  دی  برنم  هانده  دنبال  به 

فیع ض  روز  به  روز  و  دی  د  یم  را  زی  چ  همه  سی  فرنگ 

سرپا را  او  که  بود  محمد  حضور  تنها  اما  شد  یم  تر 

.ت داش  یم  نگه 
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هر که  بود  شده  باردار  هم  ر  گید  دوبار  فاصله  نی  ا  در 

.د بو  داده  دست  از  نحوی  به  را  فرزندانش  بار 

گذشت سال  چند 
ر ای  اخت  در  را  ثروت  و  قدرت  احمد  خان،  نادر  مرگ  با 

یا بر  سی  فرنگ  روز  حال  به  توجه  یب  و  گرفت  کامل 

را هانده  شده  طور  هر  تا  رفت  هی  ترک  به  ین  طوالال  ی   
مد

.د ب  ای  ب 

آه نی  بودا  مطمئن  او  فرزندانش  از  کدام  هر  مرگ  با 
.د ده  یم  ن  را  او  به  یگ  زند  اجازه  که  است  هانده 

را او  سی  فرنگ  یر  صبو  و  ین  مهربا  ها  سال  نی  ا  در 

یم هم  او  یا  بر  دلش  و  بود  داده  قرار  ری  تاث  تحت 

.ت سوخ 

و بد  ای  ب  را  هانده  خواست  ی 

.د کن  یض  را  شده  طور  هر  را  او  و  د  ری  بگ  تی  حالالل 

.د کر  ا  دی  پ  را  هانده  د  ای  ز  گشتن  با  بالالخره 
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یک دختر  صاحب  و  کرده  ازدواج  می  ند  با  که  او  ن  دی  د 
.د نشان  بردلش  را  حسرت  بودند  شده  یب  آ  چشم  و  ا  بی  ز 

ازدست عشق  یا  بر  و  نشست  ای  در  کنار  ها  ساعت 

.د کر  هی  گر  اش  رفته 

را او  یر  ناباو  کمال  در  که  بود  مهربان  قدر  ان  هانده 
از ه  شی  هم  یا  بر  خواست  او  از  و  دی  بخش  عی  سر  یل  ی 

.د برس  خود  یگ  زند  به  شده  خارج  اش  یگ  زند 

و دی  رس  یم  نظر  به  تر  خوشبخت  او  از  هانده  خب 

دانست یم  ن  اما  بود  یف  کا  احمد  قلب  آرامش  برای  نی  هم 
.ت سی  ن  درست  یز  یچ  گفت  یم  او  به  یس  ح  کی  چرا 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نج  پ_  فتاد  ه_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 
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ه دی  د  را  ترس  هانده  چشمان  در  کرد  یم  حس  چرا 

است؟

بازگشت اجازه  و  بود  واداشته  فکر  به  را  او  ترس  نی  ا 
.د دا  یم  ن 

به را  کشور  نی  ا  ترک  اجازه  و  شده  پرکنده  مرغ  مثل 

.د گذران  یم  نظر  از  را  هانده  یگ  زند  مدام   ، اد  دی  نم  او 

یز سا  ظاهر  داشت  و  نبود  خوشبخت  می  ند  با  او  دی  شا 
؟ کرد  ی 

. دی  یا  پ  را  ها  آن  دورادور  یز  رو  چند 
و همسر  کنار  در  جوره  همه  می  ند  و  نبود  یل  مشک 

.د بو  فرزندش 

.د بودن  خوشبخت  ها  آن  نه 

بود؟ نشده  قانع  احمد  هنوز  چرا  اما 
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اجازه که  دارد  وجود  یز  یچ  کی  کرد  یم  حس  چرا 

.د ده  یم  ن  را  او  به  بازگشت 

دیس نر  ه  جی  نت  به  که  آن  از  پس  باالالخره  و  گذشت  روزها 

. بازگشت  ان  ری  ا  به 
.ت گش  یم  بر  دی  با  و  بود  محمدش  دلتنگ 

.د بو  مانده  هی  ترک  در  دلش  هنوز  اما 
نیا از  و  بود  مانده  جا  آن  وجودش  از  یا  تکه  انگار 

.د آور  یم  درن  سر  موضوع 

قلبش هربار  و  کرد  یم  فکر  دخترش  و  هانده  به  یه  گا 
ان دی  شا  کرد  یم  ن  ترک  را  هیک  تر  او  اگر  شد  یم  فشرده 

.مید ن  دوستش  نه  بود  او  مال  دختر 

فکر هانده  به  گرفت  می  تصم  یت  وق  بعد  ها  هفته  درست 

نامه بدهد  ین  ساما  و  سر  سیگ  فرن  با  یگ  زند  به  و  نکند 

یز را  از  و  بود  هانده  طرف  از  که  دی  رس  دستش  به  ی 

.د رسان  جنون  به  را  او  که  بود  زده  حرف 

شان مشترک  فرزند  که  بود  گفته  یک  دختر  از  هانده 
.د بو 
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انتقام تا  است  گذاشته  بچه  ان  حسرت  در  را  او  بود  گفته 
.د بچشان  او  به  را  عذاب  همان  و  د  ری  بگ  را  ها  سال  نی  ا 

!د بو  متنفر  او  از  هنوز  و  ه  دیش  نبخ  را  او  هانده  پس 

دستش وقت  چی  ه  ر  گی  د  که  نگردد  اش  یپ  در  بود  گفته 
ان حسرت  و  آرزو  در  ابد  تا  و  دی  رس  نخواهد  ها  آن  به 

.د مان  خواهد  دختر 

. بود  گرفته  یت  سخ  انتقام  چه 

یب عذا  ن  ای  جر  در  را  یس  ک  و  کرد  پنهان  را  نامه  احمد 

.د قرارندا  دی  کش  یم  که 

.د ا  دی  م  پس  ی  یا  تنه  به  خود  دی  با  او  که  بود  ین  تاوا  نی  ا 

به و  شد  هی  ترک  عازم  یر  چندبا  فاصله  به  ان  از  بعد 

.د ب  ای  ب  ها  ان  از  ید  ر  نتوانست  اما  گشت  ها  ان  دنبال 
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  عذاب   را   او   ابد   تا   بود   کرده   قصد   واقعا   هانده   انگار   

 .  دهد 

 

 .    شد   د ی ناام 

 

 .  بود   گذاشته   ماه ی پر   خود   ی اها ی رو   در   را   دختر   اسم 

 

  زنش   از   ی حت   خدا   و   داشت   را   حسرتش   که   ی دختر 

 .  بود   کرده   غ ی در   را   ان   هم   س ی فرنگ 

 . تر   توجه   ی ب   و   شد   تر   سرد   اش   ی زندگ   ار ی اخت   ی ب 

 

   

                    

                  

   

 

                    

     

 

بود شده  ا  بی  ز  و  جوان  یک  دختر  زی  مهرانگ  ها  وقت  ان 

بزرگتر خواهر  یگ  زند  بم  و  ریز  یم  تما  از  ودورادور 

.ت داش  خبر 

ین ناتوا  و  ضعف  از  و  بود  متنفر  خان  احمد  از 

.ر زا  یب  خواهرش 
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. شد  یم  برومند  و  بزرگ  محمد  و  گذشت  یم  زمان 

منحوس حادثه  آن  که  بود  دلخوش  او  به  خان  احمد  تنها 
پسرش از  ه  شی  هم  یا  بر  را  محمد  یا  پاه  و  افتاد  اتفاق 

.ت گرف 

بودند شده  افسرده  پسر  درد  از  سی  فرنگ  و  خان  احمد 

یک پزش  یا  ه  پرونده  یت  ح  نبود  درمان  یا  بر  یه  را  اما 
اگر تا  شد  ارسال  ی  یا  اروپ  کشور  چند  به  جوان  مرد 

درد نی  ا  از  را  او  شده  طور  هر  بود  درمان  یا  بر  یه  را 
یر گی  د  از  بعد  یک  ی  یف  من  یا  ه  جواب  اما  دهند  نجات 

.دیس ر 

.د ر  بی  نم  شی  پ  یر  کا  هم  اجدادی  ثروت  و  پول  یت  ح 
همه از  را  یح  رو  فشار  همه  نی  ا  تاب  که  خان  احمد 

دست و  کرد  سکته  خواب  در  شب  کی  نداشت  طرف 

.ت شس  ای  دن  از 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ش  ش_  فتاد  ه_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
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در یق  اتفا  یل  یخ  سی  فرنگ  خان  احمد  ین  ناگها  مرگ  با 
.ت ف  ای  را  هانده  نامه  او  لی  وسا  ن  ای  م 

در و  ت  سی  دختر  صاحب  احمد  دانست  یم  هم  او   
حاالال

.د دار  ین  نات  یر  خواه  محمدش  واقع 

آن در  که  خان  احمد  نامه  تیص  و  همراه  به  هانده  نامه 
سیگ فرن  دستان  در  بود  شده  زده  ر  گی  د  ورثه  از  حرف 

.د بو 

از یف  حر  نتوانست  کرد  یر  کا  هر  سی  فرنگ  اما 
خان احمد  و  او  نی  ب  راز  نیا  و  بزند  محمد  به  دخترک 

. ماند  یق  با  مرحوم 

هم را  سی  فرنگ  کم  کم  او  یا  ه  یق  بدخل  و  محمد  غصه 

خواهرش از  د  شی  م  باعث  نی  هم  و  آورد  یم  در  پا  از 

. د  ری  بگ  کمک  زی  مهرانگ 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

                  

   

   

                    

             

 

                      

                        

                 

 

                        

                      

     

 

                    

                    

                      

             

 

یر ا  می  ب  بستر  در  را  مواقع  تر  شی  ب  سی  فرنگ  ر  گی  د  حاالال 

.د گذارن  ی 

وجدان عذاب  و  یر  کا  پنهان  آن  دانست  یم  هم  خودش 

.د آور  یم  در  پا  از  را  او 

از که  یم  سه  و  دختر  آن  کردن  یف  مخ  و  گرفتن  ه  دی  ناد 
ارتر می  ب  را  او  روز  به  روز  برد  یم  ارث  به  پدر  ثروت 

.د افتا  پا  از  باالالخره  که  ی  یا  ج  تا  کرد  ی 

بود آمده  کنار  مشکلش  با  کم  کم  سال  پنج  نی  ا  در  محمد 

را او  مادر  یر  ا  می  ب  حاالال  و  پدر  دادن  دست  از  اما 
.ت ساخ  یم  رنجور 

یو گل  بر  مرگ  پنجه  که  ین  زما  درست  که  نی  ا  تا 
وجود از  و  گشود  اعتراف  به  زبان  او  نشست  سی  فرنگ 

در پدر  و  بود  زی  دن  اش  یل  اص  نام  که  گفت  یر  دخت 

.د کر  یم  خطاب  اه  می  پر  را  او  شی  ها  ای  رو 
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بار و  گفت  محمد  به  را  ز  یچ  همه  رفتن  موقع  سی  فرنگ 

.ت بربس  سفر 

یا کج  دانست  یم  ن  که  خواهری  و  بود  مانده  محمد  حاالال 

.د کر  یم  یگ  زند  خبر  یب  ای  دن  نی  ا 

با بود  رفته  خواهر  یپ  در  ذکرش  و  فکر  که  جا  ان  از 

ی یا  ه  نشان  به  توجه  با  و  کرد  ری  اج  را  ی  یا  ه  آدم  قوا  تمام 
دنبال به  بود  اورده  دست  به  پدر  یا  ه  نوشته  از  که 

.ت گش  خواهر 

از بعد  که  اش  خاله  مدت  ن  یا  تمام  که  نداشت  خبر  اما 
صاحب را  خود  بود  کارش  و  کس  تنها  سی  فرنگ  مرگ 

.د دار  ها  نقشه  و  داند  یم  اموال  نی  ا 

از جلوتر  قدم  کی  سالالمت  ی  واسطه  به  زی  مهرانگ 

که شده  ری  اج  افراد  سردسته  عیم  تط  با  و  بود  لی  عل  محمد 

او بر  یر  نظ  و  بود  ان  شی  پسرعمو  خان  فرشاد  همان 

نگه یف  مخ  محمد  از  را  او  زی  دن  کردن  ا  دی  پ  با  داشت 
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میم تص  دختر  ان  یا  بر  مناسب  زمان  در  تا  داشت 

.د ری  بگ 

. برسد  ان  ری  ا  به  شی  پا  اد  دیم  ن  اجازه  که  یر  دخت 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  فت  ه_  فتاد  ه_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

از که  یر  دلخو  از  کم  کم   . بودم  بازگشته  خانه  به 
.د بو  شده  کاسته  داشتم  نم  ای  اطراف 

آن ماجرا  نی  ا  از  گذشتن  روز  دو  از  بعد  که  بود  بی  عج 

لید تب  یو  کنجکا  کی  به  و  شده  تمام  ام  هی  اول  تی  عصبان 

.د بو  شده 

ت؟ سی  ک  من  یع  واق  پدر  بدانم  که  نی  ا 
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زیچ همه  که  نداشت  باور  و  بود  شوکه  هنوز  می  ند  بابا 
بود ارزش  با  شدت  به  می  برا  که  یز  یچ  اما  ام  ه  دی  فهم  را 

.د ز  من  به  شب  همان  که  بود  ی  یا  ه  حرف 

قرار زی  چ  همه  ن  ای  جر  در  مرا  آنه  آنه  که  دی  فهم  یت  وق 
:ت گف  است  داده 

تونه یم  ن  کس  چی  ه  و  .ن  م  دختر  .ز  ین  د  ین  م  دختر  و  ت 
فراموش وقت  چی  ه  دی  نبا  و  باباتم  من  .ه  بش  نی  ا  منکر 

.ین ک 

.م بود  ته  خی  ر  اشک  و  کرده  بغلش 

.د بو  کرده  م  تی  حما  ه  شی  هم 

ه شی  هم  او  تم  سی  نگر  یم  سرم  پشت  یا  روزه  به  یت  وق 
. بود 

.م ا  یگ  زند  لحظات  تمام  در 

یع واق  پدر  با  را  او  و  باشم  انصاف  یب  توانستم  یم  ن  و 
.م ده  قرار  ترازو  ی  کفه  کی  در  ام 
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یع واق  پدر  از  او  اما  می  نبود  خون  کی  از  که  بود  درست 

.د بو  تر  یع  واق  من 

.د بو  همراهم  یگ  زند  لحظات  تمام  در 

م تی  حما  پدرانه  او  و  بودم  آموخته  او  از  ها  زی  چ  یل  ی 
.د بو  کرده 

. دانشگاه  در  شدنم  قبول  یت  ح  ای  رفتم  یم  مدرسه  یت  وق 

من کس  تنها  می  ند  بابا  دادم  دست  از  را  مادرم  که  یز  رو 

.د بو 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شت  ه_  فتاد  ه_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

از را  آن  و  کردم  دراز  دست  همراهم  یش  گو  یا  صد  با 
.م برداشت  تختم  کنار  کوچک  زی  م  یو  ر 
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.د بو  فرهان 

زده او  به  یر  ناجو  یا  ه  حرف  که  نی  ا  با  روز  چند  نی  ا 
.د بو  نداده  من  به  را  ماندن  تنها  اجازه  و  بود  کنارم  بودم 

:م کرد  برقرار  را  تماس 

.م منتظرت  .ل  ساح  دم  ای  ب  االالن  نی  هم  زی  ن  د 

.د کر  قطع  را  تماس  دهد  یف  حر  اجازه  که  آن  یب  و 

نداشتم را  یر  کا  چی  ه  حوصله  که  آن  با 
.م شد  آماده  و  شدم  بلند  تخت  یو  ر  از 

.م کرد  پا  به  را  می  ها  صندل  و  بستم  باالال  را  می  موها 

. رفتم  نی  یا  پ  ها  پله  از 

زد لبخند  نم  دی  د  بت  می  ند  بابا 
:ت گف  و 
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.ه بگذر  وش  خ 

.د ن  دی  پر  باالال  می  ابروها 

را ام  اجازه  و  زده  زنگ  او  به  من  از  قبل  فرهان  پس 

.د بو  گرفته 

.ه راحت  لم  ای  خ  ین  فرها  با  یت  ق  و 

:ت گف  او  و  م  دی  بوس  را  اش  گونه 

.ن جا  بابا  بخوابم  رم  یم  ن  م 

به من  رفتن  ون  ری  ب  با  همزمان  و  گفت  ری  خ  به  شب 

.ت رف  باالال  طبقه 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  ن_  فتاد  ه_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
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.م رفت  ساحل  سمت  به  بلند  یا  ه  قدم  با 
. بود  نشسته  من  به  پشت  ها  کت  می  ن  از  یک  ی  یو  ر 

:م زد  شی  صدا  و  رفتم  جلو 

.ن رها  ف 

پر را  صورتش  یا  پهن  لبخند  نم  دی  د  با  و  دی  چرخ  طرفم  به 
.د کر 

.د کر  دراز  طرفم  به  را  دستش  و  برخاست  جا  از 

.زین د  ای  ب 

: گذاشتم  دستش  یو  ت  را  دستم 

؟ شده  یچ   -

:ت گف  نت  طی  ش  با  و  زد  یک  چشم 

!ت بدزدم  خوام  یم   -

:م انداخت  ام  ین  یب  به  ین  ی 
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و؟ ت 

یم حس  را  نفسش  هرم  که  یر  طو  آورد  جلو  صورتش 

:م کرد 

.. .و  ت  نگو  جوری  نی  ا 

:م دی  خند  زی  ر 
بگم؟ یل  شک  چه  ثالال  م 

یا ه  یت  کش  هاو  قی  قا  که  ساحل  نی  یا  پ  سمت  به  همزمان 

.میت رف  یم  بودند  تاده  سی  ا  کوچک 

جا از  مرا  انه  ری  غافلگ  و  دی  چرخ  سمتم  به  باره  کی  به 
:ت انداخ  اش  شانه  یو  ر  و  کند 

امشب نی  هم  تم  سی  ن  فرهان  ؟ی  کن  یم  مسخره  نو  م 

.ت ندزدم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شتاد  ه_  ارت  پ 
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رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

طور همان  و  م  دی  کش  یش  خو  سر  از  یغ  یج  ر  ای  اخت  ی 

:م گفت  می  ای  ب  نی  یا  پ  کردم  یم  تقالال  که 

.ن فرها  نی  زم  بذار  نو  م 

به شدن  کی  نزد  با  و  بود  کرده  تند  را  شی  ها  قدم  او  اما 
:ت گف  لوکس  قی  قا  ک 

یا ج  هی  ببرمت  خوام  یم  که  نکن  غی  ج  غی  ج  نقدر  ا 
.ب خو 

.ت گذاش  نی  یا  پ  مرا  قی  قا  داخل  و 

سرم   کش  ن  ای  م  از  ها  آن  از  یش  بخ  حاالال  که  را  می   
موها

ان جی  ه  همان  با  و  فرستادم  گوش  پشت  بود  زده  ون  ری  ب 
:م   دی  پرس 

؟یت گف  یچ  ید  ز  زنگ  می  ند  بابا  ه  ب 
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کنار ی  ه  لی  م  از  را  قی  قا  کلفت  طناب  که  طور  همان 

:د دا  جواب  کرد  یم  باز  اسکله 

. نباش  نگران  خبرداره   . یب  آ  چشم  نباش  عجول  نقدر  ا 

فرو کوتاهم  نی  ج  شلوار  بی  ج  یو  ت  دست  و  زدم  لبخند 

:م برد 

مناسبتر لباس  ای  در  می  بر  قراره  یت  گف  یم  الالاقل  ب  خ 

.م دی  پوش  ی 

.د آم  سمتم  به  و  گذاشت  یر  کنا  را  طناب 

فاصله نی  تر  کی  نزد  در  .د  ن  دی  درخش  یم  چشمانش 

.د تا  سی  ا 

تندتر او  یک  ید  نز  با  که  بود  چه  قلب  تپش  نی  ا  دانم  یم  ن 
.د ش 

:ت گف  خباثت  با  و  دوخت  من  به  را  براقش  نگاه 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

                     

 

               

     

 

     

                

 

   

 

   

   

         

 

               

 

                

           

 

.یب آ  چشم  نباش  گرما  و  سرما  نگران  جام  نی  ا  من  ا  ت 

:م گفت  یت  جسار  چه  با  دانم  یم  ن 
؟یر چطو  وقت  ون  ا 

:ت انداخ  باالال  ی  یو  ابر 

.م باش  یب  خو  پسر  امشب  خوام  یم   . نشو  ون  طی  ش 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شتاد  ه_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

.ت انداخ  راه  به  را  قی  قا 

. بود  گرفته  را  فرمان  دست  کی  با 

نشست می  موها  یو  ر  آرام  دستش   . بودم  تاده  سی  ا  کنارش 

.دیش ک  نرم  را  می  موها  کش  و 
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.ت گرف  موج  هوا  در  باد  همرا  و  شد  رها  می  موها 

:ت گف  و  زد  ید  لبخن 

.یب آ  چشم  باشه  باز  موهات  دارم  دوست  ه  شی  م  ه 

:د افزو  قی  قا  سرعت  به  او  و  م  دی  گز  لب 

.زین د  تا  سی  وا  جات  تو  حکم  م 

قیا ق  فرهان  و  گرفتم  کنسول  یو  جل  ی  ه  لی  م  به  را  دستم 

.د درآور  پرواز  به  را 

:ت گف  بلند  که  زدم  غی  ج  همزمان 

ت تی  اذ  یچ  هر  ین  تو  یم  یت  ح  .ن  بز  غی  ج  ین  تو  یم  ا  ت 
.یشیم آروم  یر  جو  نی  ا   . یز  یر  ب  ون  ری  ب  رو  کنه  ی 

یغیج همزمان  و  انداختم  اش  ید  ج  صورت  به  نگاه 

:ت گف  و  دی  خند  بلند   . م  دی  کش 

(یل ا  ع)  اهانه  ش 
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***

.د بو  تاده  سی  ا  ای  در  ن  ای  م  قی  قا 

یو ت  یک  یر  تا  دل  در  ما  و  بود  کی  تار  دورمان  یا  فض 

.مید بو  نشسته  هم  کنار  قی  قا 

؟ی دار  یس  ح  چه  گذشت؟  وش  خ 

گرفته ید  ای  ز  حد  تا  بلندم  یا  ه  غی  ج  از  که  ی  یا  صد  با 
:م داد  جواب  بود  شده 

؟ید دا  انجام  قبالال  کارو  نی  ا  و  ت 

:دید خن  بلند 
اگه ؟ی  بد  جواب  سوال  با  سوالو  یر  دا  عادت  ین  عی   -
یم بودم  ان  ری  ا  که  موقع  اون  .ا  باره  کنه  یم  تی  راض 

تر شی  ب  جا  نی  ا  اما  بشم  یل  خا  تا  زدم  یم  داد  و  کوه  رفتم 
.م د  یم  انجامش  ای  در  رو 
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:م انداخت  باالال  ابرو 

؟یت داش  مشکل  انقدر  ین  عی   -

گفت و  زد  بودم  داده  نی  چ  که  ام  ین  یب  نوک  به  انگشت  با 
:

نه .م  بش  ون  می  پش  کردنم  سوال  از  ین  ک  یم  یر  ا  ک 

دم یم  انجامش  موقع  هر  و  هست  اتم  حی  تفر  جزو  ما  ا.   ...
... یت  نگف  آخرش  .ه  دی  م  دست  بهم  یب  خو  حال 

:م زد  لبخند 

.م آروم  االالن  .د  بو  یل  ا  ع 

.م کن  یم  فکر  بهش  دارم  روزه  ند  چ 

.م داشت  یب  یج  ع  حس 

ینیگ سن  .د  کر  یم  خودش  وابسته  مرا  نرم  نرم  داشت  او 

گوشم کنار  که  کردم  یم  حس  خودم  یو  ر  را  نگاهش 

یب آ  چشم  د  ای  م  خوشم  ازت  یل  یخ  ن  م-  :د  ز  پچ 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  _د  شتا  ه_  ارت  پ 
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رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

یم ن  خانه  به  زی  دن  رساندن  از  بعد  را  اش  آشفته  فکر 

.د کن  جور  و  جمع  توانست 

انه وی  د  وگرنه  کرد  یم  یر  کا  دی  با  و  داشت  یب  یر  غ  حال 

.د ش  ی 

.ت انداخ  ساعتش  به  یه  نگا 

ار دی  ب  مادرش  دانست  یم  اما  بود  وقت  ری  د  که  آن  با 
.د کن  یم  یط  ای  خ  شب  ساعات  نی  ا  در  و  است 

.ت گرف  را  شان  خانه  شماره  و  دی  کش  ین  ا  شی  پ  به  یت  دس 

:د دا  جواب  مادر  زنگ،  نی  اول  همان  با 
؟یب خو  مادر  اوه  ک 
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زدن زنگ  ساعت  نی  ا  به  عادت  .د  بو  کرده  نگرانش 

در توانست  یم  که  یس  ک  تنها  کرد  یم  چه  اما  نداشت 

.د بو  مادرش  کند  آرامش  لحظات  نی  ا 

؟یب خو  مامان  الالم  س 

دلم ید  ز  زنگ  شب  وقت  نی  ا  ؟ی  خوب  تو  .ر  ماد  وبم  خ 

.ت خی  ر  یر  ه 

. شده  اش  ه  ری  ن  مامان  تنگ  یب  ش  نصف  پسرت  ل  د 

:ت گف  ین  مهربا  با  ه  ری  ن 

شده؟ یچ  بگو  .ی  صلوات  پدر  یا   -

صداتو کم  هی  خواست  یم  دلم  فقط  .ا  خد  به  یچ  یه   -
و نا  ای  ک  برای   ... تو  یا  بر  .ه  شد  تنگ  براتون  دلم  .م  بشنو 

.ش ای  ون  طی  ش 

!ه او  ک 
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.م ان  ج 

.ن بز  حرف  برام  ادر  م 

در یا  یر  د  به  نگاه  و  نشست  ساحل  های  شن  یو  ر  آرام 

:ت گف  و  دوخت  یک  یر  تا  دل 

.. .ه  افت  یم  ری  گ  ی  یا  فض  هی  یو  ت  وقتا  یه  گا  آدم  امان  م 

هم کنار  چطور  را  جمالالت  دانست  یم  ن  کرد  یث  مک 

.د نی  بچ 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  و  د_  شتاد  ه_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

پسرم؟ چته  امشب  و  ت 
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یو ب  که  بودم  ی  یا  فض  یو  ت  ها  سال  نی  ا  تموم  نگار  ا 
نیا وسط  و  هی  اما  .د  بو  کرده  پر  رو  مشامم  آشغالش 

کنم یم  حس  خوش  بوی  هی  خوب  بوی  هی  ین  آشغالدو 

.ت هس  هم  یا  ه  گی  د  ی  ای  دن  هی  انگار  گه  یم  که  یو  ب  ه 

.ت بهش  مثل  یز  یچ  ه 

حرف از  دست  شد  باعث  ه  ری  ن  زی  ر  ی  خنده  یا  صد 
:د بکش  زدن 

مامان؟ ید  خن  یم   -

!م پسر  ره  آ 

یا ه  ستاره  به  نگاه  بار  نیا  و  شد  ولو  ها  شن  یو  ر 
:ت دوخ  آسمان  درخشان 

مامان؟ چرا  وقت  ون  ا 

مادر؟ هی  ک  ختره  د 

:د ش  درشت  چشمانش  ناخوداگاه 

زدم؟ دختر  از  یف  حر  ن  م 
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مادر که  نشناسه  پسرشو  اگه  مامانت  .د  نبو  یز  ای  ن 
.ت سی  ن 

.دید خن  یم  بلند  که  بود  او  نی  ا  بار  نی  ا 

خوشگله؟ ؟ی  خند  یم  شد  یچ  ها  آ 

:د دا  جواب  وجود  تمام  با 

.ه اش  هی  ثان  هی  واسه  وشگل  خ 

.و راه  همه  نی  ا  ه  ری  م  یک  وه  ا 

.ر بدجو  افتادم  ری  گ  امان  م 

.ن م  یا  نو  یب  سر  پ 

! امان  م 

.ر ماد  برات  وشحالم  خ 
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.م بر  دی  با  من  که  ین  دو  یم   .. .ن  ماما  ه  شی  نم  ما  ا 
ال.ال حا  که  نزدم  دو  سگ  جا  نی  ا  چهارسال 

... نی  ا  دی  شا  .ی  بر  دی  نبا  اصالال  دی  شا  جان  اوه  ک 

... دادم  قول  بهتون  من   .. .ه  ن  مامان  ه  ن 

مگه .ه  تر  ارجح  نا  ای  ک  و  من  یا  بر  تو  یت  خوشبخ  ادر  م 

جا نی  هم  ای  ب  ری  بگ  زنتو  دست  .ه  چش  خودمون  مملکت 

...

.هیر خب  انگار  زنت  یگ  یم  جور  هی   -

ت؟ سی  ن 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  س_  شتاد  ه_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
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نصف که  رفته  دلت  تو  .ن  نز  گول  خودتو  جان  اوه  ک 

.ید کر  مادرت  د  ای  یب  ش 

.د بو  ساده  دل  و  درد  هی  فقط  امان  م 

.ر ماد  مه  ده  نی  آ  عروس  از  بحث   . نبود  هم  ساده  نی  مچ  ه 

.دید خن  سرخوشانه  باز  و 

مادرش یل  خوشحا  از  سرشار  خنده  یا  صد  از  هم  کاوه 

.دید خن 

.م کن  یم  فکر  روش  مامان  اشه  ب 

.ه وادار  فکر  به  رو  تو  شده  ا  دیپ  یک  ی  پسرم  وشحالم  خ 

قطع از  بعد  و  کرد  صحبت  مادر  با  هم  ر  گی  د  یق  یا  دق 
.ت دوخ  چشم  آسمان  به  کش  دراز  طور  همان  تماس 
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اش ه  لی  مخ  از  یا  لحظه  زین  د  فکر  نبود  خودش  دست 

.د شی  نم  خارج 

.د بو  شده  چه  و  بود  کرده  فکر  چه  اصالال 

نیا در  بار  نی  چندم  برای  را  دلش  قی  قا  یو  ر  امشب 

.د بو  داده  کف  از  مدت 

.د بو  کرده  رو  و  ری  ز  را  قلبش  زی  دن 

کنج در  مواج  و  بلند  یا  موه  آن  با  یب  آ  چشم  ری  تصو 

یر دلب  اش  یر  دآو  ای  با  هربار  و  بود  شده  ثبت  ذهنش 

.د کر  ی 

به لی  دل  یب  را  ها  حرف  آن  اما  چرا  دانست  یم  ن 
.د بو  نزده  مادرش 

.د بو  کرده  یگ  زند  فقط  چهارسال  نی  ا  در 

قول به  و  بود  شناخته  و  ه  دی  د  را  ید  ای  ز  یا  ه  دختر 

.د بودن  (ت  وس  د)  آرکاداش  ها  ترک 
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ها ترک  از  هم  ی  یا  رگه  که  ین  ا  ری  ا  دختر  نی  ا  زی  دن  اما 
.د بو  ساخته  خود  ری  درگ  را  ذهنش  بدجور  داشت 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هار  چ_  شتاد  ه_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

یا ه  لی  ت  دنبال  به  آسمان  فروزان  یا  ه  ستاره  ن  ای  م  انگار 

خوابش که  گشت  یم  دخترک  چشمان  رنگ  یب  آ  یا  ه 
.د کر  نی  ری  ش  ی  یا  یو  ر  غرق  را  او  و  برد 

***

.د کر  باز  چشم  و  زد  یت  غل  رختخوابش  یو  ت 

تر شی  ب  اجازه  بود  ده  یب  تا  صورتش  یو  ت  که  یر  نو 

.د دا  یم  ن  او  به  را  ن  دی  خواب 

.د بو  برگشته  خانه  به  صبح  یا  ه  کی  نزد 
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. بود  گرفته  را  ش  می  تصم  ب  شی  د 

. خواست  یم  را  زی  دن 
.د بو  ه  دی  کش  نقشه  قدر  چه 

.د بر  یم  خود  با  هم  را  زین  د  گرفت  یم  که  را  پولش 

.ت برخاس  جا  از  و  زد  ید  لبخن  افکارش  یر  دآو  ای  با 

وارد اتاقش  در  کردن  باز  با  و  برداشت  را  اش  یش  گو 

.د ش  تراس 

.د کر  برقرار  را  تماس 

:دیچیپ گوشش  در  مرد  یا  صد 

!و گ  ب 
.ن متو  نی  بب  دی  ا  ب 

.یگ شی  هم  یا  ج  4همون  اعت  س 
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  ی بو    و   د ی کش   جان   عمق   از   ی نفس   شد   قطع   که   تماس 

 .  کرد   حس   وجود   تمام   با   را   ا ی در 

 

  ی نم   کنار   ش ی ها   لب   ی رو   از   ی ا   لحظه   ی برا   لبخند 

 . رفت 

 

   عاشقانه _ حفاظت _ پنج _ هشتاد _ پارت # 

 

   زاده _ ی خود _ شهال # 

   حرام _ ی کپ # 

 

 

                        

 

 

             

 

     

                     

 

ها پله  باالالی  همان  از  و  کردم  شانه  را  می  موها  عجله 

با

:م گفت 

.ه کاف  م  ای  م  کالالس  از  بعد  من  ابا  ب 

:دیس ر  بالالفاصله  شی  صدا 
. ت  سی  ن  تو  یا  بر  یر  کا  موقع  اون  ذاتا  بابا  خواد  یم  ن 
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:م گفت  خواسته  خدا  از 

.ن و  ری  ب  می  بر  فرهان  با  دی  شا  پس   . بابا  یک  ا 

.ر دخت  اشه  ب 

.م دی  گز  لب  نت  طی  ش  با 

ه دی  خر  بازار  از  وز  ری  د  نیم  ه  که  را  ید  ید  ج  اهن  ری  پ 
.م تاد  سی  ا  ه  نی  آ  مقابل  و  کردم  تن  به  بودم 

روشنم پوست  به  که  بود  یت  صور  و  دی  سف  چهارخانه 

.د آم  ی 

ین دام  کمر  از  و  یس  یل  انگ  ه  قی  و  بود  دار  دکمه  جلو 

.د بو  زانوانم  یو  ر  تا  و  داشت  کلوش 

رنگ آن  یو  ر  که  خورد  یم  یک  مش  کمربند  ک 

.د کر  یم  ی  یا  خودنم  یب  حسا  یت  صور 

قدر همان  یه  بد  پول  قدر  چه  هر  دی  گو  یم  ه  شی  هم  بابا 
. یر  خو  یم  آش 
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بودم کرده  پرداخت  ید  ا  یز  پول  اهن  ری  پ  نی  ا  بابت  خب 

.د بو  کرده  جلب  را  م  تی  رضا  نش  دی  پوش  از  بعد  حاالال  و 

سر او  به  بود  وقت  یل  یخ  افتادم  ان  هی  نسل  د  ای  ر  ای  اخت  ی 

که بود  یس  ک  نی  اول  او  مواقع  جور  نی  ا  بودم  نزده 

اما دی  د  یم  را  اهنم  ری  پ 
ی همه  ا  بی  تقر  بود  شده  ام  یگ  زند  وارد  فرهان  یت  وق  از 

.د بودن  شده  کمرنگ  می  ها  یر  ب  و  دور 

اهن ری  پ  آن  در  مرا  که  نفری  نی  اول  خواست  یم  دلم   
حاالال

.د باش  فرهان  د  نی  ب  ی 

.م داشت  دوست  شدت  به  را  جسورش  و  نافذ  چشمان 

را تماس  و  برداشتم  را  ام  یش  گو  ید  تن  و  م  دی  گز  لب 

.م کرد  برقرار 

:دیچیپ گوشم  در  گرم  و  می  مالال  شی  صدا 
؟یب آ  چشم  انم  ج 
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:م گفت  نت  طی  ش  با 
گفتن یم  بهش  داشت  خرگوش  هی  که  بود  ین  کارتو  هی   -
ین ک  یم  صدام  یر  جو  نی  ا  یت  وق  حاالال  دی  مروار  گوش 

.م افت  یم  اون  د  ا 

ماس یو  ما  یو  ما  خونه  یم  می  ابراه  ید  ین  نش  گه  م 

اولدم قی  عاش  می  گورد  یب  یو  ما  منجوق  یر  گوزل  یو  ما 
؟یر ای  نی  می  ک  گلن  بو 

یب آ  منجوق  مثل  چشماش   . ید  الالجور   ، یب  آ   ، یب  آ 

(؟ هی  ک  ر  ای  د  ای  م  داره  که  ین  یا   . شدم  عاشقش  و  مش  دی  د 

:ت گف  و  دی  خند  سرخوشانه  هم  او  م  دی  خند  بلند 
خواد؟ یم  یچ  ما  یب  آ  چشم  االال  ح 

.م ومم  ا 
:دیو بگ  شد  باعث  مکثم 

میر ب  م  ای  م  بعدش  زی  دن  دارم  یر  کا  قرار  چهار  اعت  س 

.ن و  ری  ب 
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:م گفت  یل  خوشحا  با 
.ت م  نی  ب  یم  .م  بزن  دانشگاه  به  دی  با  سر  هی  منم  اشه  ب 

.ت م  نی  ب  یم   -

گرفتم می  تصم  و  کردم  شی  آرا  یم  ک  تماس  اتمام  از  بعد 
بیج ع  امروز  بزنم  ان  هی  نسل  به  هم  یر  س  فاصله  نی  ا  در 

.د بو  شاد  دلم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ش  ش_  شتاد  ه_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

ون ری  ب  ام  آشفته  و  درهم  افکار  از  تلفنم  زنگ  یا  صد  با 
.م دی  خز 

.م ا  کرده  ری  د  یب  حسا  که  انداخت  دم  ای  می  ند  بابا  نام 

.م شد  بلند  زی  م  پشت  از 
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.د بو  شده  خشک  می  پاها  و  داشت  درد  کمرم 

در و  فرهان  آمدن  یا  بر  ن  دیش  ک  انتظار  ها  ساعت 

.د بو  کرده  ام  خسته  مدنش  ای  ن  تی  نها 

.م شد  بلند  جا  از 

.د ز  یم  زار  تنم  یو  ت  ا  بی  ز  لباس  آن  انگار  ر  گی  د   
حاالال

افتاده پنجره  ی  ه  شی  ش  در  که  م  ری  تصو  به  ار  زی  ب  یه  نگا 

.م افتاد  راه  و  انداختم  بود 

:م بده  پاسخ  بودم  مجبور  و  نبود  کن  ول  می  ند  بابا 

بابا؟ ی  یا  ج  ک 

. م  ای  م  ارم  د 

ته؟ شی  پ  رهان  ف 
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:م داد  جواب  دروغ  به 
.ه ل  ب 

یم ام  خسته  یل  یخ  من  باشه   . گذشته  دوازده  از  اعت  س 

.م بخواب  رم 

.ا باب  خوش  ب  ش 

.م افتاد  راه  خانه  سمت  به  ی  یا  تنه  به 
هم من  یا  ه  تماس  از  کدام  چیه  به  و  بود  مده  ای  ن  فرهان 

جواب چرا  و  کرد  یم  چه  دانستم  یم  ن  .د  بو  نداده  پاسخ 

.د دا  یم  ن  را  تلفنم 

مده ای  ن  او  اما  بودم  ه  دی  کش  را  آمدنش  انتظار  ساعت  آن  تا 
.د بو 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  فت  ه_  شتاد  ه_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
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   حرام _ ی کپ # 

 

 

   

 

                      

       

 

       

 

           

 

                    

              

                    

   

 

                    

 

 

زیر ب  ت-  ان  ری  ا 

فرشاد احساس  یب  و  روح  یب  ی  چهره  به  را  نگاهش 

:ت گف  و  دوخت  خان 

؟ین مطمئ  ه؟  نی  هم  آخرت  رف  ح 

:د دا  تکان  دی  یا  ت  به  یر  س  مرد 

ین زما  هر  در  دختر  اون  بودن  زنده  .و  بان  ه  نی  ا  من  ظر  ن 
نیر بهت  .ه  باش  خطرناک  شما  تی  موقع  یا  بر  تونه  ی 

ه شی  هم  یا  بر  پرونده  نی  ا  تا  دستشه  از  شدن  خالالص   
راه

.ه بش  مختومه 

مقابلش یا  بی  ز  منظره  به  نگاه  و  رفت  پنجره  سمت  به 
.ت دوخ 
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  در   کمال   و   تمام   ثروت   همه   ان ...    عمارت   و   باغ 

 . بود   او   ار ی اخت 

 

  ی عن ی   دختر   آن   بودن   زنده   گفت   ی م   راست   خان   فرشاد 

 .  کردن   خطر   احساس   شه ی هم 

 

 .    بود   آسوده   الش ی خ   محمد   از 

 

  خودش   مشکالت   و   ی مار ی ب   ر ی درگ   قدر   آن   جوان   پسر 

  و   نداشت   را   ی کار   چ ی ه   حوصله   و   حال   اصال   که   بود 

 .  بود   سپرده   ز ی مهرانگ   دست   به   را   ز ی چ   همه   عمال 

 

  هر   و   بود   دستانش   در   محمد   خواب   رگ   که   چند   هر 

  سر   از   ی راحت   به   را   او   توانست   ی م   داشت   از ی ن   موقع 

 .    بردارد   راه 

 

 .   نداشت   او   ی برا   ی خطر   ل ی عل   جوانک   اما 
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ممکن که  بود  ی  یا  کذ  خواهر  آن  از  فقط  و  فقط  ترسش 

شود ا  دی  پ  شان  یگ  زند  وسط  اش  کله  و  سر  آن  هر  بود 

.د شو  زی  چ  همه  صاحب  شبه  کی  و 

همان در  و  جا  همان  دی  با  دختر  آن  خان  فرشاد  قول  به 
و   ان  ری  ا  به  شی  پا  هرگز  و  شد  یم  ت  سی  ن  به  سر  کشور 

.دیس   ر  یم  ن  اش  ید  اجدا  و  آبا  خاک 

:د ز  لب 

.. .ر  ت  عی  سر  دی  کن  یم  یر  کا  ر  ه 

به رو  دختره  دی  با  اول  .م  ین  بز  حرف  مأمورمون  با  دی  ا  ب 
یب یل  یخ  بعدش  و  می  کن  منتقل  می  یا  خو  یم  که  ی  یا  ج 

.ه بش  برداشته  راه  سر  از  سروصدا 

:ت گف  محکم  ین  لح  با 

ا دی  پ  از  محمد  اگه  .ه  بمون  سرمون  پشت  ید  ر  چی  ه  دی  با  ن 
یچ همه  .ه  رد  گی  برم  ورق  ببره  ی  یو  ب  خواهرش  شدن 

.مید یم  دست  از  رو 
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:د نشان  لب  بر  نه  ای  موذ  ید  لبخن  مرد 

. کرده  اعتماد  دختره  ظاهرا  .د  یر  بسپ  من  به  ارو  ک 

.ه حل  یچ  همه   . دی  نباش  نگران 

:دیش ک  قی  عم  یس  نف  زی  مهرانگ 

.. .م  وار  دی  م  ا 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شت  ه_  شتاد  ه_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

میا ه  تماس  به  و  نبود  یر  خب  فرهان  از  بعد  روز  دو  تا 
.د دا  یم  ن  پاسخ 

بود   جا  آن  تازه  و  افتاده  ش  یا  بر  یق  اتفا  چه  دانستم  یم  ن 
ها زی  چ  یل  یخ  اش  یگ  زند  و  او  از  هنوز  من  م  دی  فهم  که 

.م   دان  یم  ن 
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از چشم  یا  لحظه  و  رفتم  یم  کافه  به  قرار  یب  و   
کالالفه

مثل فرهان  بودم  منتظر  آن  هر  و  داشتم  یم  برن  در 

.د شو  داخل  کافه  در  از  اول  روز  همان 

مدام و  بودم  تنگش  دل  شدت  به  که  بود  بی  عج  قدر  چه 
.م کرد  یم  شب  را  روزم  او  ل  ای  خ  و  فکر  در 

.د م  ای  ن  فرهان  و  گذراندم  را  سخت  روز  دو  اما 

محل از  چرا  که  کردم  یم  سرزنش  را  خودم  مدام 
. ندارم  یع  اطالال  چی  ه  اش  یگ  زند 

سوم روز  صبح  که  شد  یم  او  نگران  هم  می  ند  بابا  کم  کم 
.د ش  ا  دی  پ  اش  کله  و  سر 

حسم اما  بود  سرخوش  و  خندان  ه  شی  هم  مثل  ظاهرش 

.ت سی  ن  گذشته  فرهان  فرهان،  نی  ا  گفت  ی 
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یب از  نشان  که  بود  افتاده  گود  چشمانش  ری  ز  یم  ک 
. داشت  یب  خوا 

کافه از  او  به  توجه  یب  ندادنش  اطالالع  و  او  از  دلخور 

.م رفت  ساختمان  پشت  به  و  زدم  ون  ری  ب 

در من  و  داشت  راه  ای  در  به  فاصله  با  یم  ک  جا  آن 

یم پناه  جا  آن  به  باشم  تنها  خواست  یم  دلم  که  یع  مواق 

.م برد 

.م دوخت  ای  در  به  نگاه  و  شدم  کی  نزد  ساحل  به 

.د آم  دنبالم  به  دی  نکش  ه  قی  دق  به 

.م بود  تاده  سی  ا  ای  در  به  رو 

به یف  طر  از  اما  است  سالم  که  بودم  خوشحال  دل  در 

رها ین  نگرا  در  مرا  تمام  روز  دو  که  بودم  دلخور  شدت 

.د بو  کرده 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  ن_  شتاد  ه_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

:د تا  سی  ا  کنارم  و  شد  م  کی  نزد 

خودم یا  بر  رو  ید  مور  هی  د  یا  ب  .ز  ین  د  نبود  خوش  الم  ح 

.م خوا  یم  معذرت  .م  کرد  یم  فصل  و  حل 

د ای  فر  تی  عصبان  با  و  چرخاندم  طرفش  به  را  نگاهم 

:م زد 

فکر من  به  راجع  یچ  واقعا  تو   .. .چ  یه  که  هم  زی  ن  د 

احمقم؟ من  ؟  ها   .. .ی  کرد 

چه بود  زی  برانگ  تعجب  هم  خودم  یا  بر  یت  ح  واکنش  نی  ا 
.و ا  به  برسد 
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نگرانش قدر  چه  روز  دو  نیا  تمام  م  دی  فهم  یم  تازه 

.م بود 

.ت دوخ  چشمانم  به  را  اش  یش  یم  نگاه 

زد؟ یم  دو  دو  و  بود  شان  یر  پ  قدر  آن  نگاه  نی  ا  چرا 

.ت داش  یز  یچ  کی  چشمانش  یو  ت 

.م بخوان  را  آن  توانستم  یم  ن  اما 

:ت گف  ممکن  لحن  نی  تر  آرام  با  و  کرد  کم  را  فاصله 

.یب آ  چشم  خوام  یم  عذرت  م 

:م دی  کوب  اش  ه  نی  س  به  یت  مش 

خوام؟ یم  معذرت  ؟  نی  هم  .ی  شعور  یب  یل  یخ   -

:دید خن  بلند 
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نیا توی  .ی  بگ  بهم  خواد  یم  دلت  یچ  هر  ین  تو  یم   -
ید ب  یل  یخ  اخالالق  هی  من  اما  توئه  با  حق  واقعا  مورد 

به رو  ی  یا  تنه  مواقع  جور  نیا  یو  ت  که  ه  نی  ا  اونم  و  دارم 

.م دی  م  حی  ترج  یز  یچ  هر 

آره؟ ید  یم  حی  ترج  رو  ی  یا  تنه  ه  ک 

.د دا  تکان  را  سرش  و  کرد  یم  اوهو 

رو ی  یا  تنه  که  ی  یا  ج  همون  یو  ت  یر  ب  بهتره  س  پ 
!ید دا  حی  ترج 

:د کر  نگاهم  ری  متح 

؟ یت  سی  ن  ید  ج  که  و  ت 

.م ا  ید  ج  هم  یل  یخ  تفاقا  ا 

ی بوسه  .م  کن  امتحان  ه  گی  د  جوره  هی  بذار  ب  خ 

چطوره؟ یه  عذرخوا 
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:م کرد  نگاهش  رنجش  از  پر 

.ین بز  دست  بهم  یر  ندا  ق  ح 

به مرا  و  انداخت  کمرم  دور  دست  انه  ری  غافلگ  او  اما 
:ت گف  عذرخواهانه  ین  لح  با  و  چسباند  خود 

همم به  حرفشم  می  بگذر  ازش  ه  شی  م  اصالال   .. .ب  ش   
ون ا 

ه گی  د  دم  یم  قول   ... یب  آ  .م  چش  دم  یم  قول  .ه  زی  ر  ی 

.م نکن  تکرارش 

:د بو  کرده  آرامم  یم  ک  آغوشش  یا  گرم 

یگ ب  فقط  و  یر  یگ  ب  ساده  تماس  هی  یت  تونس  یم   -
!نیم ه   .. .ی  خوب 

.. .د  نش  .د  نبو  خوب  اصالال  حالم  اما  خوام  یم  عذرت   
م

.م گفت  که  ید  ب  اخالالق  همون  یا  و  به  بذار  م  نی  ا   .  
نتونست
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قیم ع  یم  د  می  موها  ن  ای  م  از  و  چسباند  خود  به  مرا  و 
.ت گرف 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  ن_  شتاد  ه_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

یم بدتر  حالش  فشرد  یم  خود  به  را  او  تر  شی  ب  چه  هر 

.د ش 

کنار دوباره  و  رفت  رون  یب  آغوشش  از  یم  نر  به  زی  دن 
.د تا  سی  ا  ساحل 

.د بو  یش  متالال  درون  از  اما  بود  دوخته  زی  دن  به  نگاه 

.ن ا  شی  پر  و  ری  درگ 

. برسد  جا  نی  ا  به  کارش  کرد  یم  ن  باور 
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و باشد  دخترک  به  جوره  همه  حواسش  یت  مد  بود  قرار 

برود و  د  ری  بگ  را  پولش  بعد  و  کند  جلب  را  او  اعتماد 

.ش خود  کار  ی 

.د بو  افتاده  ری  گ  حاالال  اما 
.ن ماند  و  رفتن  نی  ب 

.د بو  افتاده  ری  گ  زی  دن  و  کالالن  پول  آن  نی  ب 

:دیچیپ سرش  یو  ت  مرد  یا  صد 

بهمون می  گ  یم  بهت  که  ی  یا  ج  رو  دختره  فقط  »تو 

برو« و  ری  بگ  پولتو  و  بده  لی  تحو 

.د ز  لبخند  او  به  و  دی  چرخ  طرفش  به  زی  دن 

.د ش  آشوب  دلش 
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  ی نم   و   بود   ز ی دن   ر ی درگ   فکرش   نبود   خودش   دست   

  چه   ی برا   را   دخترک   و   هستند   ی کسان   چه   ها   آن   دانست 

 .  خواهند   ی م 

 

 

                    

   

 

                        

                        

     

 

                       

 

   

 

   

 

           

 

به دادن  لی  تحو  به  بود  منوط  پولش  فت  ای  در  یف  طر  از 

.زین د  موقع 

بود ه  دی  رس  ه  جی  نت  کی  به  و  بود  کرده  فکر  تمام  روز  دو 

را او  کرد  یم  خطر  احساس  اگر  اما  برد  یم  را  زی  دن 
.د دا  یم  ن  لی  تحو 

.د بو  بسته  خود  با  روز  دو  نیا  در  که  بود  ید  عه  نی  ا 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ود  ن_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

.د آم  خود  به  زی  دن  یا  صد  با 
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؟یب خو  رهان  ف 

.د بو  شده  ش  کی  نزد  دخترک 

او یا  بر  را  کار  و  بودند  کرده  اش  اره  چی  ب  ها  یب  آ  نی  ا 
.ت سخ 

د   ری  بگ  قاطع  می  تصم  بود  نتوانسته  شی  پ  روز  دو  یت  وق 
فرهان اگر  وگرنه  است  باخته  را  دلش  که  بود  ه  دی  فهم 

.د   کر  یم  ن  دی  ترد  قدر  آن  دی  شا  بود  گذشته 

آب از  تر  راحت  یل  یخ  بعد  و  گرفت  یم  را  پولش 

.ت رف  یم  جا  آن  از  خوردن 

:د ز  لب 

!م وب  خ 

با و  داد  اش  ین  یب  به  ی  نیچ  ه  شی  هم  عادت  به  زی  دن 
:ت گف  نت  طی  ش 
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!این ز  یم  مشکوک  یر  دا  رهان  ف 

.د ش  حلقه  او  ی  شانه  دور  جوان  مرد  دست 

.د چسبان  اش  شانه  به  سر  زی  دن 

؟ فرهان  افتاده  برات  یق  اتفا  چه  شی  پ  روز  و  د 

:ت دوخ  او  چشمان  به  و  چرخاند  را  سرش  فرهان 

؟یش ک  یم  حرف  زبونم  ری  ز  از  نامحسوس  یر  دا  الالن  ا 

.د بو  ه  گی  د  شکل  هی  گذشته  فرهان  خه  آ 

خوب را  بدش  حال  ه  شی  هم  دختر  نی  ا  .د  ید  خن  ر  ای  اخت  ی 

.د کر  ی 

مثالال؟ یل  شک  چه   -

هی یت  هس  االالن  که  ین  یا  اما  شناختم  یم  فرهانو  اون  ن   
م

.ه بی  غر  برام  ی  یا  جور 
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:د ز  د  ای  فر  دل  در 

.ر دخت  یت  شناخ  یم  ن  فرهانم  اون  و  ت 

:ت گف  گذراند  یم  دل  در  چه  آن  برخالالف  اما 
.. .ی  راست   . کردم  حلش  که  بود  یا  مسئله  هی   -

حرف دی  با  اما  شد  مشت  درهم  انگشتانش  اراده  ی 

.د بو  منتظر  زی  دن  نگاه  .د  زی  م 

.. .ر  سف  برم  خوام  یم  یز  رو  ند  چ 

سخت شی  برا  فرهان  از  یر  دو  .د  ش  زی  ر  زی  دن  چشمان 

یگ خف  حس  روز  دو  نی  ا  که  نی  ا  نه  مگر  .د  بو  شده 
.د بو  بهشت  ای  دن  انگار  بود  که  فرهان  .ت  داش 

:ت گف  کنان  من  من  و  کرد  مکث  فرهان 

؟ی یا  یم  من  ا  ب 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  ودو  ن_  ارت  پ 
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   حرام _ ی کپ # 

   زاده _ ی خود _ شهال # 

 

 

 .    شد   درشت   چشمانم 

 

   کند؟   همراه   خود   با   مرا   خواست   ی م 

 

  با ی تقر   و   اد ی ز   بودم   کرده   فکر   او   به   روز   دو   ن ی ا   در 

 .  وسته ی پ 

 

  ر ی تاث   من   ی رو   طور   ن ی ا   که   بود   ی پسر   ن ی اول   فرهان 

 .  بود   گذاشته 

 

  چ ی ه   اما   بودند   پسر   که   داشتم   ی اد ی ز   ی ها   ی همکالس   من 

 .  بودم   نشده   ک ی نزد   ن ی چن   ن ی ا   کدام   چ ی ه   به   وقت 

 

 

                 . ... حاالال  و  بود  یح  سط  ها  آن  به   
احساسم
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ریث تا  تحت  هم  را  می  ند  بابا  شیا  رفتاره  با  یت  ح  فرهان 

.د بو  گذاشته 

:م زد  لبخند 

نهاده؟ شی  پ  االالن  نی  ا 

:د بر  را  دلم  و  زد  یک  چشم 

!ه درخواست  هی  االالن  نی  ا 

:م دی  گز  لب 

کجا؟ به  فر  س 

.یب آ  چشم  باشه  زی  سورپرا  ذار  ب 

.م کرد  یم  نگاهش  متفکرانه 

.. .ا  اب  ب 

.م کن  یم  شی  راض  من  بخوای  و  ت 
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:م زد  لب 

.م دار  دوست  رو  بودن  تو  کنار  .م  خوا  یم   -

را ام  چانه  انگشتانش  نوک  با  و  زد  یق  بر  چشمانش 

:ت گرف 

. بگذره  خوش  بهت  دم  یم  ول  ق 

: گذاشتم  اش  شانه  بر  سر  دوباره 

.هیل عا  یچ  همه  تو  نار  ک 

.د چسبان  ام  گونه  به  را  شی  ها  لب  و  دی  چرخ  طرف  به 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ودودو  ن_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

یا پاه  مقابل  بودم  کرده  ای  مه  که  را  یک  کوچ  چمدان 

:م گفت  و  گذاشتم  فرهان 
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.میر ب 

:د کر  پچ  پچ  و  زد  لبخند 

!ه بست  ین  چمدو  چه  نی  بب  هفته  هی  اسه  و 

:م گفت  و  کردم  نگاهش  چپ  چپ 

.ن خا  فرهان  هست  که  ین  یم  ه 

و دی  کش  کمرم  یو  ر  دست  بود  تاده  سی  ا  سرم  پشت  که  بابا 
:ت گف  فرهان  به  رو 

.ن جا  فرهان  باش  دخترم  واظب  م 

.ت گف  یم  چش  و  داد  تکان  یر  س  فرهان 

شوم یت  احساسا  که  آن  از  قبل  و  زدم  بغل  دوباره  بابارا 

.مید ش  خارج  خانه  از 
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.د بو  بابا  از  دور  به  من  تجربه  و  سفر  نی  اول  نی  ا  خب 

آن از  من  و  بگذرد  خوش  یب  حسا  بود  داده  قول  فرهان 

بسته سفر  بار  کردم  یم  حساب  او  قول  یو  ر  که  جا 
.م بود 

نبودم در  بود  قرار  و  بودم  سپرده  ا  حی  فر  خاله  به  را  بابا 
بابا   بار  نی  ا  گذشته  برخالالف  دانستم  یم  و  بزند  سر  او   
به

.د   خواهدبو  ا  ری  پذ  را  او  خاطر  بی  ط  با 

و شد  باز  م  شی  ن  لی  اتومب  به  شدن  سوار  محض  به 
:م گفت  ان  جی  پره 

.ن خا  فرهان  می  بر  زن  ب 

او از  بار  نی  چندم  یا  بر  دوباره  افتاد  راه  به  که  لی  اتومب 

:م دی  پرس 

.میر یم  کجا  یت  نگف  خرشم  آ 
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:ت گف  خونسردی  با  ه  شی  هم  مثل  هم  او  و 
.ن نک  عجله  جون  ختر  د 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ودوسه  ن_  ارت  پ 

بود یل  ساح  ری  مس  بود  کرده  انتخاب  فرهان  که  یر  یس  م 
ساحل کنار  استراحت  برای  یه  گا  می  توانست  یم  و 

.میت سی  با 

با فرهان  و  رفت  می  خواه  کجا  به  دانستم  یم  ن  هم  هنوز 

.د بو  کرده  یف  مخ  من  از  را  آن  تمام  یس  بدجن 

میه خوا  کجا  به  بدانم  که  داشتم  ان  جی  ه  راه  طول  تمام 
.ت رف 

فوق یا  یر  د  به  رو  یل  جنگ  کلبه  کی  مقابل  یت  وق  اما 
سبز لبانم  بر  لبخند  داشت  نگه  را  ش  لی  اتومب  ا  بی  ز  العاده 

.د ش 
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به که  همانطور  و  م  دی  پر  ون  ریب  لی  اتومب  از  زده  ذوق 

:م گفت  کردم  یم  نگاه  اطراف 

.ه خوشگل  قدر  چه  جا  نی  ا  یی  یا  و 

.د کر  یم  نگاهم  برده  فرو  شلوارش  بی  ج  در  دست 

و محکم  یا  ه  تنه  با  که  رفتم  کلبه  سمت  به  ان  جی  ه  با 
.د بو  طبقه  دو  و  شده  ساخته  یب  چو  تنومند 

! ه  گی  د  ای  ب  رهان  ف 

:ت گف  و  رساند  من  به  را  خود  بلند  یا  ه  قدم  با 

.یب آ  چشم  هی  خوب  زی  چ  تحمل  کم  هی   -

.ا ج  نی  ا  هی  عال  یا  و 

را کلبه  در  دستش  توی  د  یل  ک  با  داشت  که  طور  همان 

:ت گف  کرد  یم  باز 
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. اومده  خوشت  که  وشحالم  خ 

.یل عا  هی  عال  ؟  اومده  وشم  خ 

.د ش  کلبه  وارد  من  از  جلوتر  و  زد  لبخند 

و کردم  حس  را  چوب  خاص  یو  ب  ورود  محض  به 
.م دی  کش  قی  عم  یم  د 

!یب خو  حس  ه  چ 

زیا سورپر  کردم  یم  حس  کلبه  آن  ن  دی  د  با  بود  بی  عج 

.ت داش  خواهد  می  برا  یگ  بزر 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ودوچهار  ن_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
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:ت گف  و  انداخت  دوروبر  به  یه  نگا 

ال.ال با  بزن  سر  هی  تو  رم  ای  ب  و  لی  وسا  رم  یم  ن  م 

من رفت  یم  ون  ری  ب  او  که  همانطور  و  گفتم  یا  باشه 

.م رفت  باالال  را  یب  چو  یا  ه  پله 

.م دی  گز  لب  ر  ای  اخت  یب  باالال  ی  طبقه  به  ن  دی  رس  با 

قرار اتاق  وسط  نفره  دو  بزرگ  تشک  و  تخت  ک 

.ت داش  ی  یا  بی  ز  روکش  که  داشت 

یم یر  دلب  یب  حسا  هم  اتاق  ین  وا  ری  ش  و  کوتاه  سقف 

. کرد 

را ای  در  د  شی  م  جا  آن  از  که  داشت  کوچک  پنجره  ک 

.
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.د داشتن  قرار  نی  یا  پ  طبقه  هم  حمام  و  آشپزخانه 

:م ده  جواب  بلند  باالال  همان  از  شد  باعث  فرهان  ی   
صد

.ه خوشگل  یل  یخ  جا  نی  ا  رهان  ف 

.میر بخو  یز  یچ  هی  نی  یا  پ  ای  ب  یک  ا 

. رفتم  نی  یا  پ  را  ها  پله 

ه سی  ک  داشت  و  بود  ستاده  یا  یب  چو  کانتر  پشت  فرهان 

یل خا  بود  کرده  هی  ته  ر  یس  م  یط  در  که  را  ش  دی  خر  یا  ه 
.د کر  ی 

آماده ات  جی  سبز  املت  کی  هم  با  و  شتافتم  کمکش  به 
.مید کر 

مید بو  خسته  قدر  آن  و  می  خورد  کلبه  ون  ری  ب  را  ان  می  غذا 
.مید ش  خانه  وارد  خواب  یا  بر  که 
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   عاشقانه _ حفاظت _ نودوپنج _ پارت # 

 

 

   حرام _ ی کپ # 

 

 

                      

             

 

                    

         

 

                    

                      

       

 

                      

             

 

         

شده ار  دی  ب  زود  صبح  چون  و  بود  ید  ای  ز  زمان  شام  تا 
.مین ک  استراحت  یم  ک  خواست  یم  دلمان  می  بود 

و دی  خواب  کاناپه  یو  ر  نی  یا  پ  طبقه  در  جا  همان  فرهان 

.م رفت  باالال  طبقه  به  من 

اما آمد  خوشم  یل  یخ  بود  کرده  تی  رعا  که  نی  ا  از 

آن در  توانم  یم  چطور  شب  کردم  فکر  نی  ا  به  همزمان 

بخوابم؟ ی  یا  تنه  به  طبقه 

که طور  همان  و  کردم  رها  تخت  تشک  یو  ر  را  خودم 

:م کرد  زمزمه  شد  یم  بسته  می  ها  پلک 

.م کن  یم  فکر  بهش  ب  ش 
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. دربرگرفت  مرا  خواب  اراده  یب  و 

***

.مید خور  کباب  یه  ما  و  می  رفت  ساحل  به  شب 

. بود  برافروخته  یش  آت  فرهان 

چشم مقابلمان  فروزان  آتش  به  و  می  بود  نشسته  هم  کنار 

.مید بو  دوخته 

در کردم  یم  حس  ظاهرش  برخالالف  اما  چرا  دانم   
یم ن 

.ت برپاس  ی  یا  غوغ  درونش 

.ت توانس  یم  ن  و  بزند  یف  حر  خواست  یم  که  یس  ک  مثل 

.دید تر  جور  ک 

یب   خو  یا  هو  و  حال  و  دی  خند  یم  سرخوشانه  یه  گا 
ی   یا  ج  به  و  رفت  یم  فرو  خود  در  یه  گا  اما  داشت 

.د   ش  یم  ه  ری  خ 
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که است  یز  یچ  کی  ری  درگ  ذهنش  بود  معلوم   
کامالال

.دیو بگ  خواست  یم  ن 

را او  درونش  در  یز  یچ  چه  بفهمم  توانستم  یم  ن  چرا 

.ت اس  ساخته  ری  درگ  نی  چن  نی  ا 

رهان؟ ف 

:د دا  جواب  آتش  به  ه  ری  خ 
!م و  ه 

شده؟ یز  یچ   -

:ت دوخ  من  چشمان  به  و  گرفت  آتش  از  نگاه 

.. .ه  ن 

.ت هس  تی  زی  چ  هی  تو  گم  یم  من  ما  ا 
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گردنش پشت  به  دست  باره  کی  به  و  کرد  نگاهم  گنگ 

:دیش ک 

!ه گرفت  ردنم  گ 

:م کرد  یم  نگاهش  ه  ری  خ  ه  ری  خ 
.ت س  کاناپه  رو  ن  دی  خواب  ال  م 

.م وهو  ا 

.ت سی  ن  تو  مشکل  مشکل،  نی  ا  ما  ا 

؟

:م داد  ادامه  من  و  کرد  نگاهم  مات  و  جی  گ  باز 

؟ین ک  یم  پنهان  من  از  رو  یز  یچ  یر  دا  و  ت 

.م خان  دختر  ه  ن 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  ودوشش  ن_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

: داد  تکان  را  سرش   . کردم  نگاهش  مشکوک 

سفرمون رسما  فردا  از  .م  یب  بخوا  می  بر  یا  خسته  گه  ا 
.میب بخوا  زودتر  کم  هی  امشب  بهتره  .ه  شی  م  شروع  تازه 

سمت به  آتش  کردن  خاموش  از  پس  و  می  شد  بلند  جا  از 

. می  افتاد  راه  کلبه 

به و  برداشت  را  اش  حوله  کلبه  به  ورود  محض  به 
:ت گف  و  رفت  حمام  سمت 

باالال برو  هم  تو  خوابم  یم  و  م  ری  گ  یم  دوش  هی  ن  م 

.ب بخوا 

.م رفت  باالال  را  ها  پله  ید  تن  و  گفتم  یا  باشه 
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رفتار فکر  اما  م  ری  بگ  دوش  خواست  یم  دلم  که  ان  با 
.د بو  کرده  ام  حوصله  یب  فرهان  بی  غر  و  بی  عج 

هر که  ی  یو  ا  به  .م  کرد  فکر  فرهان  به  و  نشستم  تخت  لب 

.د بو  حال  کی  به  لحظه 

.د بو  کرده  فرق  شناختم  یم  که  ین  فرها  با  و 

درست هم  آن  بودم  کرده  ش  ریگ  غافل  یر  با  چند  امروز 

.د بو  شده  ه  ری  خ  یا  نقطه  به  که  یت  وق 

.د کر  یم  چهارتا  دوتا  دو  انگارداشت 

باز چشم  شب  ه  می  ن  اما  برد  خوابم  چطور  که  انم  دی  نم 
.م کرد 

.د بو  شده  ام  تشنه 

.م رفت  نی  یا  پ  ها  پله  از  و  برخاستم  جا  از 
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.ت رف  کاناپه  سمت  به  نگاهم 

.د نبو  شی  جا  یو  ت  فرهان  بود  بی  عج 

.م انداخت  ون  ری  ب  به  یه  نگا  و  رفتم  پنجره  سمت  به 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ودوهفت  ن_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

.د کر  یم  صحبت  ین  تلف  و  رفت  یم  راه  داشت 

. گشودم  را  آن  الالی  آرام  و  رفتم  در  سمت  به 

توانست یم  یس  ک  چه  با  شب  وقت  نی  ا  بود،  بی  عج 

بزند؟ حرف 

دم یم  خبر  قبلش  برم  بخوام  موقع  هر  من  جان  امان  م- 

یم   باشم  نداشته  تلفن  به  یس  دستر  مدت  هی  ممکنه  چون 

.میش   یم  رد  یق  قاچا  که  ین  دو 
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برود؟ خواست  یم  کجا 

بعدش .م  ری  بگ  پولمو  دی  با  اول   . من  مادر  داره  یگ  ست  ب 
قبلشم .ن  کرد  جور  و  جمع  واسه  دارم  کم  فرصت  ه 

.م بد  انجام  یر  کا  هی  دی  با 

.م کن  اد  جی  ا  یط  ارتبا  جمالالتش  نی  ب  توانستم  یم  ن 

رفت؟ یم  و  گرفت  یم  را  پولش 

ی یا  معن  چه  داد  یم  رخ  داشت  ما  نی  ب  چه  آن  پس 

داشت؟

کرد؟ یم  خود  وابسته  مرا  داشت  و  برود  خواست  ی 

.د بو  گرفته  درد  یص  حر  یر  فشا  از  می  گلو 

و متفکر  و  ه  ری  خ  یا  ه  نگاه  ان  نی  ب  توانستم  یم   
وحاالال

. کنم  برقرار  ارتباط  ها  سکوت 

کند؟ یظ  خداحاف  تا  بود  آورده  مسافرت  نی  ا  به  مرا  او 
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.م دی  کش  می  گلو  به  دست  ناباورانه 

.م رفت  ون  ری  ب  و  کردم  باز  کامل  را  در 

:ت گف  خفه  ی  یا  صد  با  یش  گو  در  و  شد  حضورم  متوجه 

.م بر  دی  با  االالن  زنم  یم  زنگ  بهت  فردا  امان  م 

.ت برداش  طرفم  به  یم  گا  کرد  قطع  که  را  تماس 

:م دی  نال  و  خورد  تکان  می  ها  لب 

؟یر یم  یر  ا  د 

.د ش  درشت  چشمانش 

.د باش  رحم  یب  قدر  آن  توانست  یم  چطور 

؟ین ک  کار  یچ  من  با  یا  خو  یم   .. تو   .. .و  ت 

:د ش  م  کی  نزد  هولزده 
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.ید ش  متوجه  اشتباه  زی  ن  د 

:م زد  پوزخند 

دونم یم  ن  که  یل  پو  .ن  فرها  ید  یچ  هاتو  برنامه  ی  مه  ه 

.یر یم  و  یر  یگ  یم  هی  چ  بابت 

!ه ن   ... ه  ن 

تو مدام  که  نی  ا  واسه   .. .ی  فکر  تو  ه  نی  هم  اسه  و 

.. .ی  فکر 

!زین د 

:م دی  غر  و  شد  کج  لبم 
یم هم  سواستفاده  ازم  الالبد  .ا  ج  نی  ا  ید  کشون  نو  م 

یم راتو  باشه  افتاده  یق  اتفا  که  نی  ا  یب  بعد  و  ید  کر 

م زی  دن  از  تر  ساده  خب   .. .؟  نه   ... .ی  رفت  یم  و  ید  یش  ک 
؟ید کر  کار  یچ  من  با  تو  فرهان  یا  و  ؟  می  دار 
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زدم که  یغ  یج  با  اما  د  ری  بگ  را  دستم  کرد  یع  س  دستپاچه 

.دیش ک  عقب  ناخواسته 

تمام به  یض  عو  هی   .. .ه  ی   .. .و  ت  .ن  نز  دست  من  ه  ب 
.. .ی  یا  معن 

:ت گف  بلند  ی  یا  صد  با  بار  ن  یا  اما  دی  کش  شی  موها  به  پنجه 

!د نبو  قرار   .. .ه  بش  جور  نی  ا  نبود  رار  ق 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شت  ه_  ود  ن_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

.د بو  بد  حالم 
. کنم  باور  توانستم  یم  ن 

مرا بود  قرار  کجا  تا  وقت  آن  و  برود  خواست  ی 

کند؟ خودش  ری  درگ 

.م کرد  نگاهش  بی  غر  یل  حا  با 
.دید دز  نگاه 
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. رفتم  داخل  به 
.د آم  دنبالم  به 

.م بگ  بهت  خواستم  یم  زی  ن  د 

:م دی  چرخ  طرفش  به  وار  انه  وی  د 
رو؟ یچ  ا  قی  ق  د 

:م کرد  کم  را  مان  نی  ب  فاصله  و 
قراره که  یگ  ب  بهم  یت  خواس  یم  یک   .. .ن  فرها  یک  ا  قی  ق  د 

؟ین ک  ترکم 

.د بو  مستأصل  چشمانش 

ین از  را  بود  ز  ای  ن  چه  ان  بودم  نتوانسته  احمق  من  چرا 

.م بخوان  چشمانش  ی 

:د دا  تکان  سر 

.. .ه  ن  استفاده  سو  قصد  به  نه  جا  نی  ا  آوردمت  زی  دن  نی  ب  ب 
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:م دی  گز  لب 

ال.ال حا  نی  هم   ... برم  خوام  یم  .م  ندار  باور  ه  گی  د 

. شد  سرد  نگاهش 

خشک می  جا  در  مرا  شی  صدا  اما  م  دی  دو  ها  پله  سمت  به 
:د کر 

.زین د  یر  یم  ن  جا  چی  ه  و  ت 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  ن_  ود  ن_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

. برگشتم  طرفش  به  ناباورانه 

.د بو  یف  کا  حماقتم  جا  نی  هم  تا   . بود  یف  کا 
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:د کر  دی  تاک 
.زین د  یر  یم  ن  جا  چی  ه  و  ت 

اش ه  نی  س  تخت  محکم  و  شدم  ور  حمله  طرفش  به 
:م دی  کوب 

یر طو  نی  ا  من  با  که  یت  هس  یک  تو  ؟ی  هست  یک  و  ت 
؟ین ز  یم  حرف 

پشتم به  حرکت  کی  با  و  گرفت  محکم  را  دستانم  مچ 

.د کر  خود  ری  اس  مرا  و  چرخاند 

.م بود  افتاده  نفس  نفس  به 

:د کر  زمزمه  گوشم  کنار 

.ب بخوا  و  باالال  برو  خوب  دختر  هی  مثل  الالنم  ا 

ظاهرا و  کردم  یم  حس  گوشم  کنار  را  نفسش  گرم  هرم 

.د نبو  یر  فرمانبردا  جز  یا  چاره  حالت  آن  در 
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:د کر  می  رها  آرام  او  و  دادم  تکان  را  سرم 

ال.ال با  رو  ب 

.م نکرد  نگاهش 

.م رفت  باالال  و  م  دی  دو  ها  پله  سمت  به 

اما کردم  رها  تخت  یو  ر  را  خود  و  شدم  اتاق  وارد 

.د پران  جا  از  مرا  در  شدن  قفل  یا  صد 

؟ کرد  یم  چه  داشت 

بود؟ کرده  ام  ین  زندا 

به می  ها  مشت  ن  دی  کوب  با  همزمان  و  رفتم  در  سمت  به 
:م زد  د  ای  فر  در 

!ین ک  می  زندون  ین  تو  یم  ن  تو  فرهان   . درو  نی  ا  کن  از  ب 
.م دار  نگه  جا  نی  ا  زور  به  منو  ین  تو  یم  ن  تو 
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.ت نداش  وجود  ی  یا  شنو  گوش  انگار  اما 

دوختم نگاه  ون  ری  ب  به  و  رفتم  کوچک  پنجره  سمت  به 

.د شی  نم  فت  ای  یس  ک  ساعات  آن  در  و  نقطه  آن  در 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  د  ص_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

.م باش  شده  فرهان  ری  اس  کردم  یم  ن  باور  هم  هنوز 

؟ کرد  یم  من  با  یر  کا  نی  چن  دی  با  چرا  اصالال 

آن با  هم  آن  داشتنم  نگه  پس  برود  بود  قرار  که  او 

.ت داش  یم  یر  گی  د  لی  دل  دی  با  وضع 

.د افتا  جانم  به  دلهره 
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شناختم؟ یم  را  فرهان  قدر  چه  من 

کرده جا  ما  نی  ب  را  خود  یر  جو  و  بود  آمده  روز  کی  او 

.م بود  نکرده  فکر  ت  سی  ک  که  نی  ا  به  وقت  چی  ه  که  بود 

روشن داشت  یک  ی  یک  ی  مغزم  درون  یا  ه  الالمپ   
انگار

.د ش  ی 

را امانم  یب  یا  ه  مشت  و  بردم  هجوم  در  سمت  به  باز 

.م دی  کوب  آن  بر 

.. .ن  فرهااااا  .ن  ک  باز  درو  نی  ا  ای  ب  رهان  ف 

شدت از  می  صدا  کردم  یم  حس  که  یا  لحظه  درست 

.ت گذاش  اتاق  به  پا  و  کرد  باز  را  در  د  ری  گ  یم  د  ای  فر 

نمانده درونم  در  یز  یچ  داشتم  او  به  که  یب  خو  حس  از 

. بود 

:م زد  د  ای  فر  متنفر 
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؟یت هس  یک  و  ت 

:د ز  پوزخند 

شده ری  د  ا  زی  چ  نی  ا  ن  دی  پرس  واسه  کم  هی  ین  ک  یم  ن  کر  ف 
؟یب آ  چشم  باشه 

.د خور  یم  هم  به  داشت  حالم 

.م بود  افتاده  دامش  در  خودم  یا  پ  با  خودم 

؟ بود  شده  کور  چشمانم  چرا 

من؟ از  یا  خو  یم  یچ   -

:ت انداخ  باالال  شانه 
!

:م دی  پرس  حرص  تمام  با 
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برم؟ ین  ک  یم  ن  ولم  چرا  س  پ 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  _د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

.مین ز  یم  حرف  هم  با  ردا  ف.  یب  بخوا  راحت  هتره  ب 

.م کرد  حمله  طرفش  به 
بود ته  خی  ر  صورتم  یو  ر  و  شده  باز  تقالال  اثر  در  م   

موها

.

یزیچ ما  نی  ب  که  حاالال  .م  بمون  جا  نی  ا  خوام  یم  ن  ن  م 

کنارت من  موندن  ری  یم  یر  دا  تو  که  حاالال  .ت  سی  ن 
از نی  ا  از  تر  شی  ب  منو  .ن  فرها  برم  بذار  .ه  ندار  ی  یا  معن 

.ن نک  متنفر  خودت 
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یا ضربه  با  و  برد  تخت  سمت  به  و  گرفت  را  می  بازوها 

:دیر غ  و  کرد  رها  تخت  یو  ر 

و دست  مجبورم  وگرنه  ز  ین  د  یر  یگ  ب  آروم  هتره  ب 
.م ببند  پاهاتو 

.م کرد  نگاهش  باز  دهان  با 

بود؟ قدر  چه  االالن  تا  شی  پ  چندساعت  نی  ب  ین  زما   
فاصله

قدر نی  ا  ین  زما  ی  فاصله  نیر  کمت  در  توانست  یم  چطور 

کند؟ ری  یغ  ت 

.م دی  دو  اتاق  در  سمت  به  و  جستم  از 

بازوان ن  ای  م  و  کرد  دستانش  ریس  ا  مرا  قدرت  با  او  اما 
.ت داش  نگه  اش  یو  ق 

!ر دخت  ری  بگ  روم  آ 
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در را  می  ها  دندان  یل  معط  یب  بود  ام  چانه  مقابل  شی  بازو 

.م برد  فرو  گوشتش 

میا ره  یا  لحظه  یا  بر  و  رفت  هوا  به  آخش  و  د  ای  فر 

.د کر 

ها پله  و  زدم  ون  ری  ب  اتاق  از  کرده  استفاده  فرصت  از 

.م دی  دو  نی  یا  پ  را 

.م کرد  یم  فرار  دی  با 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  و  د_  د  ص_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

. شوم  خارج  کلبه  از  تا  م  دی  دو  در  سمت  به 
یم نی  یا  پ  و  باالال  ه  ری  دستگ  یو  ر  را  دستم  وحشتزده 

.م کرد 

.د ش  یم  ن  باز  و  بود  قفل  یت  لعن 
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:م کرد  حس  سرم  پشت  را  ش  نی  سنگ  جسم  باره  کی  به 

.ن ک  تموم  رو  یز  با  ونه  وی  د  نی  ا  زی  ن  د 

.م دی  چرخ  طرفش  به 
کردم؟ یم  تمامش 

ت سی  چ  جا  ان  به  من  آوردن  از  هدفش  م  دی  فهم  یم  ن  تا 
.د ش  یم  ن  تمام  زی  چ  چی  ه 

: خوردند  تکان  ام  شده  خشک  یا  ه  لب 

.م جا  نی  ا  یچ  واسه  ن  م 

:د ز  لب  باالالخره  اما  بود  دهنده  آزار  سکوتش 

.یم فه  یم   -

بودمش؟ نشناخته  چرا 

آره؟  .. .ی  دی  دزد  منو  و  ت 
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 .  کرد   نگاهم   جواب   ی ب 

 

 .  خت ی ر   فرو   قلبم 

 

 آره؟ ...  منه   قبال   در   پول   اون - 

 

 

       

 

       

 

       

 

     

         

 

   

 

     

.د کر  نگاهم  هم  باز 

!؟ین بز  گولم  یت  تونس  طور  چ 

.دیش ک  شی  موها  به  پنجه 

:د آم  طرفم  به 
.ن بزن  صدمه  بهت  ت  سی  ن  رار  ق 

:م زد  پوزخند 

.یت کثاف  هی  و  ت 
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شیو ر  و  سر  بر  که  بود  مشت   . شد  چه  م  دی  نفهم  ر  گی  د 
.م دی  بار  ی 

کی با  اخر  دست  اما  کنم  ه  یل  تخ  را  خود  یم  ک  داد  اجازه 

به و  انداخت  اش  شانه  یو  ر  و  کند  جا  از  مرا  حرکت 

.د بر  ها  پله  سمت 

.ت نداش  راه  ی  یا  ج  به  دم  ای  فر  و  غی  ج 

:ت گف  و  زد  یا  ضربه  پشتم  به  دست  باکف 

.هیف کا  .ه  یف  ا  ک 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  س_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
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از یت  سخ  به  را  متورمم  و  ملتهب  چشمان  در  یا  صد  با 
.م گشود  هم 

.د بو  فرهان 

زیم یو  ر  کنارم  را  دستش  توی  ین  یس  و  آمد  طرفم  به 
.ت گذاش 

کرد؟ یم  یر  فک  چه  واقعا 
.م نداشت  خوردن  یا  بر  ی  یا  اشته 

بودم کرده  تقالال  و  کرده  داد  و  غی  ج  را  گذشته  شب   
تمام

.د بو  کرده  را  خودش  کار  او  اما 

کرد بلند  حرکت  کی  با  بود  بسته  می  پا  و  دست  که  مرا 

. نشاند  می  جا  در  و 

:ت گف  که  کردم  یم  نگاهش  ه  ری  خ 
ید ش  باعث  خودت  .ی  آب  چشم  نکن  نگاه  یر  جو  ون  ا 

.م ببند  پاتو  و  دست 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


     

 

                        

           

 

             

 

     

             

 

                 

 

                        

     

         

 

                      

 

         

 

.م کرد  نگاهش  متنفر 

توانستم که  بود  وقت  آن  من  و  کند  را  دهانم  یو  ر  چسب 

.م ده  نشانش  را  نفرتم  الفاظ  با 

.ل آشغا  هی  یم  فه  یم  .ن  ...  فرها  یل  آشغا  هی  و  ت 

:د ز  یخ  تل  لبخند 

.م دون  یم  خودم  ین  ک  تکرار  ت  سی  ن  الزم  ال 

.د کر  باز  را  می  پا  و  دست  بندهای  همزمان  و 

میا پ  و  دست  یو  ر  ها  طناب  رد  و   . بود  شده  خشک  بدنم 
.د بو  مانده  یق  با 

.م دی  بخش  یم  ن  را  او  هرگز 

.م شو  بلند  جا  از  خواستم  و  دادم  ماساژ  را  دستم  مچ 

:ت گذاش  ام  شانه  یو  ر  دست 

جا؟ ک 
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:م دی  توپ  حرص  پر 

.م بر  خوام  یم  .ی  دار  نگهم  ین  تو  یم  ن 

:ت گف  و  کرد  نگاهم  هی  سف  اندر  عاقل 

!ت جا  سر  نی  ش  ب 

بر را  دی  رس  ذهنم  به  که  ی  زیچ  تنها  و  دادم  تکان  یر  س 
:م راند  زبان 

.ی یو  دستش  برم  خوام  یم   -

.دیش ک  عقب  آرام  سپس  و  کرد  یث  مک 

چطور که  بود  آن  ری  درگ  ذهنم  اما  آمدم  نی  یا  پ  ها  پله  از 

.م کن  فرار 

.م فت  ای  یم  یه  را  دی  با 
.م کرد  یم  حفظ  را  خودم  آرامش  دی  با 
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. کرد  می  همراه  ی  یو  دستش  در  پشت  تا 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  دوچهار  ص_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

به یه  نگا  و  زدم  صورتم  به  یب  آ  ی  یو  دستش  داخل 

.م انداخت  متورمم  صورت 

.د بو  شده  دار  رگه  و  سرخ  چشمانم  یب  حسا  هی  گر  اثر  در 

:د آم  شی  صدا  و  خورد  در  به  یا  تقه 
؟ زی  دن  ین  ک  یم  کار  یچ   -

:م زد  غی  ج 
.ر بردا  سرم  از  ست  د 

است؟ آورده  جا  ان  به  مرا  چه  یا  بر  دانستم  یم  ن  هنوز 

.د کر  یم  آشفته  را  ذهنم  مدت  تمام  فکر  ک 
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.ن انسا  یچ  قاچاق 

.د بو  ید  افرا  نی  چن  جزو  فرهان  نکند 

جواب بودم  ه  دی  پرس  ادم  دیب  و  داد  ن  ای  م  چه  هر  ب  شی  د 
.د ترسان  یم  مرا  نی  ا  و  بود  نداده 

بر بالالیی  چه  نبود  معلوم  وگرنه  کردم  یم  فرار  د   
با

.د آم  یم  سرم 

زدم ون  ری  ب  ی  یو  دستش  از  باالالخره 

کاناپه سمت  به  که  کرد  یم  نگاهم  که  او  به  توجه  ی 

.م نشست  و  رفتم 

.ت نشس  می  رو  به  رو  و  آمد 

:م گفت  ام  گرفته  یا  صد  با 
یک ا  نی  ا  .ی  ر  ای  ب  سرم  یا  خو  یم  بالالیی  چه  بگو  هم  ب 

؟یا خو  یم  که  هستن 
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:د دا  تکان  را  سرش 

یم ن  صدمه  بهت  که  دونم  یم  فقط  .ز  ین  د  ونم  دی  نم  نم  م 

.ن زن 

هستن؟ یک  ین  دو  یم  ن  یت  وق  ین  مطمئ  طور  چ 

:د دا  جواب  ت  می  مالال  با  و  کرد  گره  درهم  را  انگشتانش 

.ه گ  یم  حسم  دونم  یم  ن   -

ر ای  اخت  یب  گرفت،  من  از  نگاه  او  و  زدم  پوزخند 

:م دی  پرس 

اون  .. .ه  بگ  دروغ  راحت  انقدر  تونه  یم  چطور  آدم  هی   -
.. .ی  رفتارا  اون   ... حرفا 

:دیر پ  کالالمم  ن  ای  م 
.م شد  ت  ری  درگ  اما  اومدم  کار  واسه  .ن  نبود  روغ  د 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  دوپنج  ص_  ارت  پ 
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   حرام _ ی کپ # 

 

 : دم ی کش   اد ی فر   و   شدم   بلند   جا   از   ناباورانه 

 

  یی آدمها   دست   ی بسپر   منو   ی خوا   ی م   و   ی شد   رم ی درگ - 

  محبت   همه   ن ی ا   دونم   ی نم   واقعا ...  هه .  ی شناس   ی نم   که 

 .  کنم   هضم   رو   عشقت   و 

 

 

       

 

                  

                    

       

 

       

 

                     

 

:ت برخاس  جا  از  مستأصل 

نیا   به  ن  دی  رس  یا  بر  هاست  سال   .. .م  بر  دی  با  من  زی  ن  د- 
نیا   به  بتونم  تا  گذشتم  ام  خانواده  از  .م  کرد  تالالش   
روز

.زین   د  برم  دی  با  .م  برس  آرزو 

.م کرد  نگاهش  سنگ  مثل 

؟ بدن  بهت  ین  کالال  پول  نین  چ  من  بابت  دی  با  را  چ 
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یک بفهمم  کردم  تالالش  یل  یخ   .. .م  دون  یم  ن   .. .م  دون  یم  ن 
.د نش  اما  هستن 

. نشستم  کاناپه  یو  ر  بودند  شده  سست  که  ی  یا  پاه  با 

کرد؟ یم  یا  ه  نی  هز  نی  چن  من  بابت  یس  ک  چه  آخر 

؟ید ب  شون  لی  تحو  منو  یا  خو  یم  یک   -

:ت انداخ  نی  یا  پ  را  سرش 

یچ همه  یت  وق  ب  شی  د  اما  .د  بو  سفر  نی  ا  آخر  رارمون  ق 
.ن راه  تو  .م  زد  زنگ  بهشون  ید  یم  فه  رو 

.ت گرف  بغضم 

.د بو  گذشته  من  از  اما  .م  بود  شده  عاشقش 

.د آم  خواهد  سرم  بر  بالالیی  چه  نبود  مهم  شی  برا  یت  ح 
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از نگاه  توانست  تنها  فرهان  و  کردم  نگاهش  متاسف 

.د ری  بگ  من 

.د بو  محدود  فرار  زمان  ظاهرا 

.ه ن  ای  بم  ای  ب  یه  را  توانم  یم  دانستم  یم  ن 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  دوشش  ص_  ارت  پ 
رام ح_  یپ  ک 

نیا پشت  ین  کسا  چه  بدانم  که  بودم  کنجکاو  یف  طر  از 

.د هستن  ماجرا 

.د بو  ه  لی  وس  کی  هم  فرهان  بود  معلوم  که  جور  نی  ا 

.د ش  بسته  و  باز  دهانش  تنها  اما  دی  بگو  یز  یچ  خواست 

.د بو  شده  ان  می  پش  انگار 

.ت رف  آشپزخانه  طرف  به  و  برخاست  جا  از 
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به قدر  ان  و  گذاشتم  کاناپه  اره  وی  د  بر  سر  و  بستم  پلک 

.د بر  خوابم  چطور  م  دی  نفهم  که  شدم  ه  ری  خ  یا  گوشه 

یم ن  یر  ای  چشمانم  حاالال  اما  بودم  مانده  ار  دی  ب  ب  شی  د  تمام 
.ت خواس  یم  قی  عم  یب  خوا  دلم  و  کرد 

باز چشم  تاد  سی  ا  کلبه  از  ون  ریب  که  یل  یب  اتوم  یا  صد  با 
.م کرد 

مقابلم که  نشست  ین  فرها  یو  ر  نگاهم  همزمان  اما 
.د کر  یم  نگاهم  و  بود  نشسته 

یم مرا  داشته  بودم  خواب  که  مدت  تمام  ین  ع 

ته؟ سی  نگر 

. نشستم  می  جا  یو  ت  صاف 

:د ز  لب  و  انداخت  در  به  یه  نگا  فرهان   . دی  رز  لی  م  بدنم 
.ش ببخ  منو  زی  ن  د 
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:م دی  غر  متنفر  و  بستم  چشم 

یم ن  ازت  ید  دا  قرار  توش  منو  که  یت  یع  موق  خاطر  ه  ب 
.ت وق  چی  ه  .ن  فرها  گذرم 

و شد  باز  صدا  با  در  دی  بگو  یزیچ  که  ان  از  قبل  اما 
.د شدن  کلبه  وارد  ر  گی  د  مرد  دو  همراه  به  یت  قام  بلند  مرد 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  دوهفت  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

.م تاد  سی  ا  می  جا  در  ر  ای  اخت  ی 

.د آم  جلو  مرد   . تاد  سی  ا  هم  فرهان 

.ت نشس  شی  ها  لب  بر  یم  نر  لبخند  و  تاد  سی  ا  مقابلم 

تا کردم  یم  را  تالالشم  تمام  اما  دی  لرز  یم  درون  از   
بدنم

.د نفهم  یز  یچ  بدم  حال  از  یس  ک 
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 .  بودم   آموخته   من   به   را   بودن   ی قو   شه ی هم   م ی ند   بابا 

 

  ی فرصت   در   تا   آمدم   ی م   کنار   فعال   ها   آن   با   د ی با   د ی شا 

 .  زم ی بگر   توانستم   ی م   مناسب 

 .  بود   ت ی فعال   درحال   مدت   تمام   ذهنم 

  با   مدارا   و   آرامش   در   از   د ی با   فعال   من   بود   دا ی پ   چه   ان 

 .  آمدم   ی م   در   ها   آن 

 

 :  دم ی پرس   ی ترک   به   و   زدم   لب 

 ( د؟ ی هست   ی ک   شما )   ز؟ ی ن ی س   م ی ک   ز ی س - 

 

  به   من   تعجب   کمال   در   و   شد   تر   ک ی نزد   ی قدم   مرد 

 : داد   جواب   ی فارس 

 

 . ی بر   ست ی ن   قرار   ی بد   ی جا   خانم   دختر   نباش   نگران - 

 

 

       

                 

:م دی  پرس  یس  فار  بار  نی  ا 
؟ دی  من  دنبال  یچ  یا  بر  ؟  دی  هست  یک  دی  گی  نم  چرا   -
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:د کر  یم  اشاره  مردها  از  یکی  به  که  طور  همان  مرد 

!یشیم متوجه  ید  زو  ه  ب 

بودم مطمئن  حاالال  که  را  دستش  توی  فی  ک  مرد  آن 

بلند قد  مرد  و  داد  فرهان  دست  به  بود  پول  شی  محتوا 

:ت گف 

قولش که  یز  یچ  م  نی  ا   . بری  ین  تو  یم  .د  ش  تموم  تو  ار  ک 

.مید بو  داده  بهت  رو 

حجم .د  کر  باز  را  درش  و  گرفت  را  فی  ک  فرهان 

.د بو  پول  ید  ای  ز 

در سمت  به  کند  نگاهم  که  آن  یب  و  بست  را  فی  ک  در 

.ت رف 
:م زد  د  ای  فر  و  ورم  ای  ن  طاقت 
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دست به  پولو  نی  ا  یه  را  چه  از  بگو  مادرت  ه  ب 
!ید آور 

. کند  نگاهم  تا  برنگشت  اما  تاد  سی  ا  شی  جا  در 

که ان  از  قبل  اما  رفت  سرش  پشت  مردها  از  یک  ی 
ته با  انه  ری  غافلگ  برود  ون  ریب  و  کند  باز  را  در  فرهان 

.د کر  وارد  یا  ضربه  او  گردن  پشت  به  اش  اسلحه 

. شد  یک  ی  هم  با  من  غی  ج  و  فرهان  افتادن 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شت  ه_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

ها مبل  پشت  تا  مردها  توسط  فرهان  هوش  یب  جسم 

.د ش  ه  دی  کش 

به زده  وق  ین  چشما  با  مدت  تمام  و  بود  کرده  قفل  بدنم 
.م ت  سی  نگر  یم  ها  آن 
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 : گفت   و   نشاند   لب   بر   ی زشت   لبخند   بلند   قد   مرد 

 بود؟   حقش   پول   ن ی ا   نظرت   به - 

 

 : داد   تکان   ن ی طرف   به   را   سرش   سپس 

  ن ی ا   تاوان    قراره   که   دونه   ی نم   تازه ...  نچ ....  نچ - 

 . بده   پس   بد   کارشو 

 

 

                   

 

             

 

                    

                    

                     

 

       

 

:م گفت  کندن  جان  و  یت  سخ  به  و  دی  لرز  می  ها  لب 

؟ دی  کن  کار  یچ  ما  با  دی  یا  خو  یم   -

رها سرش  پشت  کاناپه  یو  ر  را  خود  که  طور  همان 

را ارش  گی  س  پاکت  و  برد  ش  بی  ج  یو  ت  دست  کرد  ی 

:دیس پر  تمسخر  پر  ین  لح  با  من  به  ه  ری  خ  و  آورد  ون  ری  ب 

کنه؟ یم  ن  که  ت  تی  ذ  ا 
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یر آو  چندش  لبخند  همان  با  او  و  کردم  نگاهش  متنفر 

:د افزو 

.ینیش ب  هتره  ب 

و تادن  سی  ا  جان  و  بودند  رمق  یب  و  سست  می  پاها 

.د نداشتن  کردن  مقاومت 

.م نشست  آرام 

که شد  ه  دی  کش  فرهان  پاهای  سمت  به  ر  ای  اخت  یب  نگاهم 

.د بو  زده  ون  ری  ب  ها  مبل  پشت  از 

در اما  ست  یت  یع  وض  چه  در  م  نیب  ب  توانستم  یم  کاش 

.د نبو  دی  د  معرض 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  ن_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
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از را  یت  یع  وض  نی  چن  در  گرفتن  قرار  که  بود  درست 

کمکم توانست  یم  که  یس  ک  تنها  اما  داشتم  او  سر  صدقه 
.د بو  او  خود  کند 

پا کرد  یم  روشن  را  ارش  گی  س  که  طور  همان  مرد 

:ت گف  و  انداخت  پا  یو  ر 

.م دار  دوست  تر  شی  ب  رو  دی  جد  قشه  ن 

ی ره  کی  پ  بر  که  یق  یم  ع  یا  ه  پک  و  او  به  نگاهم 

.د بو  مانده  قفل  زد  یم  ارش  گی  س 

:ت گف  راحت  یل  ی 
ت سی  ن  به  سر  رو  تو  خواستن  ازمون  که  طور  مون  ه 

اون .م  ین  یچ  یم  شازده  نی  ا  هی  برعل  رو  شواهد  و  می  کن  ی 

خودش سر  باالالی  رو  سی  پل  د  ایب  بهوش  که  ین  زما   
وقت

هیک تر  زندون  یو  ت  ها  سال  کنه  ثابت  د  ای  ب  تا  و  ه  نی  ب  ی 

.ه پوس  ی 

.دید خن  هی  کر  و  بلند  افکارش،  یر  دآو  ای  با  و 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

                      

         

 

                      

         

 

                       

 

       

           

 

                     

               

 

   

 

         

 

و کرد  یم  کار  مغزم  همزمان  کنم  کار  چه  دانستم  یم  ن 
. م  دی  چ  یم  فرار  نقشه 

در تا  ورم  ای  ب  کش  را  زمان  دیا  ب  داد  یم  هشدار  یس  ک 
.د شو  ر  ای  هوش  فرهان  فاصله  نی  ا 

.م کن  ا  دی  پ  نجات  جا  نی  ا  از  توانستم  یم  او  کمک  با  تنها 

:د ش  بلند  مرد  یا  صد 
.. .د  و  ز!  دی  ببند  طناب  با  پاشو  و  ست  د 

با اما  شدند  م  کی  نزد  سرعت  به  ل  کی  ه  یو  ق  مرد  دو 

:د تادن  سی  ا  جا  سر  دو  هر  من  د  ای  فر  یا  صد 

!دین ک  بر  ص 

.د بو  دهنده  دستور  مرد  مخاطبم 
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  در   من   از   فاصله   با   مرد   دو   آن   او،   دست   ی   اشاره   با 

 .  ستادند ی ا   شان ی جا 

 

  فرهان   حرکت   ی ب   ی پاها   همزمان   و   هرسه   ی رو   نگاهم 

 . زد ی م   دو   دو 

 

   عاشقانه _ حفاظت _ ده _ صد _ پارت # 

 

   زاده _ ی خود _ شهال # 

   حرام _ ی کپ # 

 

 

                     

     

 

           

 

       

 

         

االالن د  زی  م  د  ای  فر  درونم  از  یس  ک  اما  دی  لرز  یم  م   
صدا

.ت سی  ن  ضعف  وقت 

!م بد  نهاد  شی  پ  هی  بهتون  تونم  یم   -

:د ز  ید  پوزخن  مرد 

.م شنو  یم   ... کوچولو  خانم  وه  ا 
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خودش کنم  جلب  را  توجهش  بودم  توانسته  که  نی  هم 
.د بو  یل  ی 

تونه یم  بودنم  زنده  اما  ه  شی  نم  پول  براتون  من  شتن  ک 

...

.د کر  زی  ر  را  چشمانش  مرد 

.د خور  یز  یر  تکان  فرهان  یا  پ  کردم  حس 

.م کرد  یم  رش  ای  هوش  دی  با 

.م کرد  یم  جلب  خود  به  را  سه  هر  حواس  دی  با 

بود افتاده  اتفاق  ضربه  اثر  در  که  یش  و  هی  ب  دانستم  ی 

.دیش ک  یم  ن  طول  ید  ای  ز  زمان 

.ن فرها  و  من  شانس  به  گشت  یم  بر  قسمت  نی  ا 
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  جواب   اگر   و   بود   وحشتناک   و   بزرگ   سک ی ر   ک ی   ن ی ا 

  اما   داد   ی م   قرار   ی بزرگ   خطر   معرض   در   مرا   داد   ی نم 

 .  زدم   صدا   را   خدا   دل   در   حال   ن ی ا   با 

 

 . کرد   خواهد   کمکم   دانستم   ی م   و 

 

 : گفتم   و   دوختم   او   به   چشم   نفس   به   اعتماد   با 

 

 .  کنه   پرداخت   د ی گرفت   که   ی پول   برابر   دو   تونه   ی م   پدرم - 

 

  که   ی زمان   درست   و    کرد   ی م   نگاهم   ره ی خ   ره ی خ   مرد 

  ک ی شل   باشم   گذار   ر ی تاث   ام   توانسته   قدر   چه   کردم   حس 

 . پراند   جا   از   مرا   اش   خنده 

 

   عاشقانه _ حفاظت _ ازده ی _ صد _ پارت # 

 

   حرام _ ی کپ # 

 

 

.د            تا  سی  ا  مقابلم  و  برخاست  شی  ازجا 
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 .  ستادم ی ا   م ی جا   در   هم   من   ار ی اخت   ی ب 

 .  د ی چرخ   صورتم   ی تو   نگاهش 

 

 .  هوسناک   و   خاص 

 

  رها   مبل   ی رو   بود،   ی خال   پشتم   اما   دم ی کش   عقب   ده ی ترس 

 .  شدم 

 

 

       

 

                    

     

 

                 

                     

 

       

     

.د ش  خم  صورتم  یو  ر 

که جور  اون  نه  اما  می  کن  یم  معامله  .ت  سی  ن  ید  ب  کر  ف 
!یا خو  یم  تو 

.د کن  جا  از  مرا  و  انداخت  دست  و 
.د بو  شده  درنده  یگ  گر  مثل  هم  ر  گی  د  مرد  دو  نگاه 

:م زد  غی  ج  نفس  ی 

.ت کثاف  کن  لم  و 
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.د کر  پاره  حرکت  کی  با  را  ان  و  برد  ام  ه  قی  به  دست 

نگه را  زمان  ی  یا  صد  که  بود  شده  قطع  ام  ه  نی  س  در  نفس 

.ت داش 

نواز روح  نظرم  به  دوباره  ردم  کی  نم  فکر  که  ی  یا  صد 
.

.م دی  نم  امونت  ام  لحظه  هی  وگرنه  کن  ولش  رو  ختره  د 

.د بو  فرهان 

شده بلند  شی  جا  از  یک  ت  سین  معلوم  دار  و  ری  گ  آن  در 

قرار اصابت  مورد  پشت  از  را  مردها  از  یک  ی  که  بود 

رفته نشانه  را  مهاجم  مرد  اش  اسلحه  با  حاالال  و  بود   
داده

.د بو 

.د کر  رها  مرا  و  شد  شل  مرد  دست 
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:د ز  د  ای  فر  فرهان 

.ا ج  نی  ا  ای  ب  زود  زی  ن  د 

.د دا  تکان  را  سرش  و 

.ت داش  ه  جی  سرگ  هنوز  انگار 

به که  بود  داده  من  به  یب  یج  ع  قدرت  خدا  انگار  دانم  یم  ن 
.م کرد  پرواز  سمتش 

اما بود  شده  دوخته  مقابلش  مرد  دو  به  فرهان  نگاه 

.م بود  من  مخاطبش 

.ر بردا  و  فی  ک  اون  زی  ن  د 

:ت گف  فرهان  و  زدم  چنگ  را  پول  فی  ک  حرکت  کی  با 
.نیش ما  تو  برو  و  بردار  و  چی  سوئ  االال  ح 

:م گفت  ه  دی  ترس 

؟یچ و  ت 
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.م دار  کار  ن  وی  اقا  نی  ا  با  اومدن  قبل  من   ... زی  دن  رو  ب 

:د ز  د  ای  فر  کردم  نگاهش  نگران  ین  چشما  با 
.یب آ  چشم  رو  ب 

.م دی  دو  ون  ری  ب  دست  به  فی  ک  من  و 

را ش  لی  اتومب  در  بود  یت  زحم  هر  با  اما  دی  لرز  یم  دستانم 

.م نشست  رل  پشت  و  کردم  باز 

بلند کی  شل  یا  صد  همزمان  اما  کردم  روشن  را  لی  اتومب 

.. .د  ش 

. یپ  در  یپ  و  چندبار 

.ت رف  نفسم 

.م کن  کار  چه  دانستم  یم  ن 

چه؟ کشتند  یم  را  فرهان  اگر 
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:م کرد  زمزمه  لب  ری  ز 

.ن و  ری  ب  ای  ب  فرهان   -

اشقانه ع_  فاظت  ح_  وازده  د_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

در به  منتظرم  نگاه  و  بودم  گذاشته  روشن  را  لی  اتومب 

.د بو  شده  دوخته  کلبه 

ون ری  ب  کلبه  در  از  فرهان  که  دی  کوب  یم  ضرب  با  قلبم 
.د نشان  من  لبان  بر  را  لبخند  و  زد 

.م دی  کش  یل  خوشحا  سر  از  یغ  ی 
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  ی م   که   طور   همان   و   گذاشته   گردنش   پشت   را   دستش 

 .  رفت   ها   ان   ل ی اتومب   سمت   به   د ی مال 

 

 

         

 

                      

               

 

                        

               

 

                

               

 

       

 

                     

 

.د کن  یم  چه  دانستم  یم  ن 

با و  رفت  نشانه  ها  ان  ل  یب  اتوم  طرف  به  را  اسلحه 

.د کر  پنچر  را  ان  یا  ه  کی  الالست  ری  ت  کی  شل 

سمت در  و  آمد  لی  اتومب  طرف  به  بلند  یا  ه  قدم  با  سپس 

:ت گف  نشستن  با  همزمان  و  گشود  را  شاگرد 

.میش ب  دور  منطقه  نی  ا  از  زودتر  دی  با  .ز  ین  د  کن  رکت  ح 

.ه بش  ا  دی  پ  افرادشون  هیق  ب  سرکله  ممکنه  آن  هر 

.دیخ چر  طرفش  به  نگاهم 

.د بو  کشانده  جا  نی  ا  به  مرا  که  بود  ین  هما  مرد  نی  ا 
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سرم را  بالال  نی  ا  که  اوست  نی  ا  بود  آمده  دم  ای  تازه   
انگار

:م زد  د  ای  فر  ر  ای  اخت  یب  آورده 

کنم؟ یر  همکا  تو  با  دی  با  چرا   .. .ه  توئ  ری  تقص  مش  ه 

:د ش  درشت  چشمانش 

یم ن   ... می  کن  فرار  دی  با  زی  دن  .ت  سی  ن  حرفا  نی  ا  وقت  الالن  ا 
؟یم فه 

... فرهان  یش  ک  آدم  هی  تو  ؟ی  آورد  سرشون  بالالیی  ه   
چ

.. .د  نامر  دزد  ه 

بود؟ کشته  را  مردان  آن  ین  ع 

.د کر  یم  ام  انه  وی  د  هم  تصورش 

:د ز  د  ای  فر  بار  نی  ا 
همه  ... گم  یم  رو  یچ  همه   .. .ت  فی  ب  راه   .. .ز  ین  د  توام  ا  ب 

شون ری  گ  دوباره  یا  خو  یم  .ت  فیب  راه  فقط   ... رو  ی 

. ید  یم  فه   .. .ر  دخت  بکشنت  خوان  یم  ؟ی  ت  فی  ب 
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جا از  لی  اتومب  و  گذاشتم  گاز  پدال  روی  پا  کی  تر  سی  ه 
.د ش  کنده 

:م زد  د  ای  فر  همزمان 

آره؟ شون؟  یت  ش  ک 

:دیر غ  شده  یص  حر 

پاشون به  ری  ت  هی  یک  ی  فقط   .. .ن  بکشمشو  ان  پشه  گه  م 

از زودتر  دی  با  زی  دن  .ن  باش  ری  درگ  حاالالها  حاالال  که   
زدم

بزرگه ه  کی  ت  کارمون  نی  ا  با  وگرنه  می  بش  دور  منطقه  نی  ا 
گوشمونه

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ده  زی  س_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
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باالال قبل  از  تر  شی  ب  لحظه  هر  سرعتم  نبود،  خودم   
دست

.ت رف  ی 

تیع موق  چه  در  آوردم  یم  خاطر  به  که  هربار 

و ین  نادا  از  قبل  از  تر  شی  ب  بودم  گرفته  قرار  یک  خطرنا 

.م شد  یم  یب  عص  خودم  حماقت 

:د آور  خود  به  مرا  به  فرهان  یا  صد 

کشتنمون به  یا  خو  یم   .. .ی  کن  یم  کار  یچ  دختر  یه   -
؟ید ب 

نیر باالالت  در  که  نشست  شمار  ومتر  لی  ک  عقربه  به  نگاهم 

.د ا  دی  م  نشان  را  می  باالال  سرعت  و  داشت  قرار  نقطه 

ترمز یو  ر  محکم  اش  یر  طلبکا  از  ین  عصبا  و  یر  کف 
.د تا  سی  ا  شی  درجا  یک  وحشتنا  یا  صد  با  لی  اتومب  که  زدم 

؟ می  کن  چپ  یگ  یم  ن  ؟  ید  ش  ونه  وی  د 
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تراز شی  ب  دش  ای  فر  سپس  و  فرهان  ی  شده  گرد  چشمان 

.ت رف  اعصابم  یو  ر  قبل 

ن دی  پر  ون  ری  ب  با  همزمان  و  م  دی  کوب  فرمان  یو  ر  محکم 

:م زد  غی  ج  لی  اتومب  از 

.. .ی  فهم  یم   .. .ه  توئ  سر  صدقه  از  ا  نی  ا  ی  مه  ه 

و او  از  داشتم  که  من  به  و  شد  ده  ایپ  لی  اتومب  از  دنبالم  به 
:ت گف  شدم  یم  دور  ش  لی  اتومب 

؟ زی  دن  یر  یم  جا  ک 

.ن خا  فرهان  یش  با  تو  که  ی  یا  ج  از  ری  غ  جا  ر  ه 

شیپ جنگل  دل  در  که  بود  یا  جاده  ته  و  سر  به  نگاهم 

.د بو  رفته 

.د خور  یم  ن  چشم  به  یل  یب  اتوم  چی  ه 
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.د آم  یم  طرفم  به  که  ستم  یر  نگ  ی  یو  ا  به  و  کردم  یف  پو 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هارده  چ_  د  ص_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

:م زد  د  ای  فر 

.ت جداس  هم  از  راهمون  بعد  به  جا  نی  ا  ز  ا 

:ت گف  حوصله  یب  و  شد  کی  نزد 

.ت سی  ن  یز  لجبا  وقت  االالن   .. .زین  د  نی  ماش  تو  رگرد  ب 
.میر خط  تو  هنوز 

:م زد  داد  یب  عص 

یر دا  که  یر  خط  نی  ا  .م  خوا  یم  ن   .. .ت  م  نی  بب  خوام  یم  ن 
.یت انداخ  جونم  به  تو  رو  ین  ز  یم  حرف  ازش 

:دیش ک  شی  مو  به  پنجه  مستأصل 

.م بر  کنم  ولت  جا  نی  ا  تونم  یم  ن  زی  ن  د 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

                  

 

 

                      

   

 

             

              

                  

              

           

 

   

                      

   

 

             

         

 

شمرده شمرده  چشمانش  ه  ری  خ  و  زدم  کمر  به  دست 

:م گفت 

یم دلت  جا  هر  ین  تو  یم  .م  باش  تو  با  خوام  یم  ن  ن  م 

.یر ب  خواد 

:ت گف  دوباره  و  کرد  زی  ر  را  چشمانش 

هی من   .. .ی  عوض  آدم  من  اصالال   .. .م  دار  قبول  نی  ب  ب 
اون .ن  ام  یا  ج  هی  برسونمت  بده  اجازه  االالن  اما   

آشغال

یمیم تص  هر  .ن  بک  خواد  یم  دلت  یر  هرکا  وقت 

.یب آ  چشم  زنم  یم  ن  حرف  یر  یگ  ب 

:م زد  غی  ج 
هم به  کارات  و  خودت  از  حالم  .ی  آب  چشم  نگو  من  ه  ب 

.ه خور  ی 

:ت دوخ  چشم  چشمانم  به  یت  ناراح  نگاه  با 
؟ی یا  یم  ین  ک  یم  کار  یچ   -
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.ت برگش  و  رفت  جاده  نی  یا  پ  و  باالال  سمت  به  باز   
نگاهم

.ه پرند  کی  از  غی  در 

.م کرد  نگاهش  یر  کف  و  چسباندم  هم  به  را  می  ها  لب 

.م گرفت  یم  می  تصم  دی  با 
.میدیس ر  یم  ی  یا  ج  به  تا  کنم  تحمل  بودم  مجبور 

.م افتاد  راه  لی  اتومب  سمت  به  حرف  ی 

.د کر  تند  قدم  دنبالم  به  و  آمد  کش  لبش 

یل معط  یب  و  نشست  فرمان  پشت  خودش  بار  نی  ا 
.ت انداخ  راه  به  را  لی  اتومب 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  انزده  پ_  د  ص_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 
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.د بر  خوابم  یک  دانم  یم  ن  که  بودم  خسته  قدر  آن 

به دانستم  یم  ن  و  بود  شده  غروب  کردم  باز  چشم  یت  وق 
.میو ر  یم  کجا 

که شد  ه  دی  کش  فرهان  سمت  به  نگاهم   . نشستم  می  جا  در 

.د بو  دوخته  چشم  جاده  به  می  مستق 

:م دی  پرس  خشک  ی  یا  صد  با 
؟ می  ر  یم  جا  ک 

: انداخت  طرفم  به  یه  نگا  می  ن 
ت؟ سی  ن  ات  گشنه   .. .ن  ام  یا  ج  هی   -

لحظه آن  به  تا  ب  شی  د  از  .م  داشت  ضعف  و  بود  ام  گرسنه 

.م بود  نخورده  یچ  ی 

:م زد  لب 

.م ا  رسنه  گ 
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: داد  تکان  دی  یا  ت  به  یر  س 
با دی  با  زی  دن  .م  ری  گ  یم  ی  یا  زی  چ  هی  برسم  که  ی  یا  ج  نی  ول  ا 

.مین بز  حرف  هم 

:م زد  لب 

.و گ  ب 

:ت گف  و  دی  کش  اش  ین  ا  شی  پ  به  یت  دس 

.. .ن  دار  یا  برنامه  نی  همچ  اونا  دونستم  یم  ن  من  نی  ب  ب 
.. .م  منظور 

.. .ه  من  شتنه  ک 

کنارت .م  بش  کی  نزد  بهت  من  خواستن  یم  فقط   .. .ه  ر  آ 
.. .م  ببر  براشون  رو  تو  الالزم  موقع  تا  بمونم 

:د سر  لحنم  اما  بود  ون  ری  ب  به  نگاهم 

کنه؟ یم  هم  یق  ر  ف 
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صدمه ین  بدو  دی  با  تو  اما   .. .ه  ن  ماجرا  اصل  تو  دی  ا  ش 

دونستم یم  ی  یا  جور  هی  .د  نبو  برنامه  یو  ت  تو،  به  زدن 

به تونه  یم  یا  خانواده  کدوم  خب  .ن  دنبالت  ات  خانواده 

.ه بزن  بی  آس  اش  بچه 

.م کرد  نگاهش  متفکر 

.د بو  کرده  عشق  ابراز  من  به  او 

.د بو  گفته  داشتنم  دوست  از 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  انزده  ش_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

فرهان .ی  کرد  یز  با  احساساتم  با   .. .ی  گفت  دروغ  هم  ب 
.. .و  ت   ... تو 

.م بزن  حرف  داشتنش  دوست  و  عشق  از  داشتم  شرم 

.د بو  دروغ  اساس  و  هی  پا  از  که  یس  ح 
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هی منتظر  چندساله   . .م  جا  نیا  ساله  چند  من  زی  دن  نی  ب  ب 
یع س  چندبار  لی  اوا  اون   .. .ر  اونو  برم  تا  خوبم  تی  موقع 

.م داشت  پول  مشکل  .ت  نذاش  یق  اتفا  هی  بار  هر  اما  کردم 

که نی  ا  تا  شد  یم  ن  زدم  یم  یر  د  هر  به  .د  نبو  پر  چپم 
گفتن بهم  .ه  محافظت  من  کار  .ن  داد  بهم  ید  نها  شی  پ  نی  همچ 

مراقبت مدت  هی  هاست  ه  یا  م  همون  تو  یز  یچ  هی  م  نی  ا 
پولمو و  دم  یم  شون  لی  تحو  رو  تو  زمانش  تو  بعد  م  شی  م 

.. .ن  م   .. .ن  م  اما  .م  ری  گ  ی 

.د بزن  حرف  داشت  دی  ترد  انگار 

یر کا  هر  اما  کافه  اون  تو  اومدم  دروغ  با  من  ره  آ 
اومده خوشم  ازت   .. .ن  م  .د  نبو  کردن  یز  با  نقش  کردم 

من  .. .ز  ین  د  نشد  اما  .م  رفت  کلنجار  خودم  با  روزها   .. .د  بو 

... وگرنه  رفتم  یم  دی  با 

.م کرد  یم  نگاهش  سکوت  در  مدت  تمام 
را کشتنم  قصد  که  بود  سپرده  ین  کسا  دست  به  مرا 

با یا  رابطه  چه  واقعا  دانستم  یم  ن  که  ین  کسا  .د  داشتن 

.د داشتن  من  گذشته 
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یم خودم  کن  ده  ای  پ  ی  یا  ج  هی  ای   .. .ه  خون  برگردون  نو  م 

.یر ب  یر  بذا  راحت  ین  تو  یم  ته  شی  پ  پولت  فی  ک   .. .م  ر 
تا یت  نذاش  اونا  شی  پ  منو  مگه  .ی  خواست  یم  ن  و  نی  هم  مگه 

.یس بر  اهدافت  به 

:د ش  فشرده  فرمان  قفل  انگشتانش 

.زین د  شدم  ون  می  پش  گرفتم  پولو  که  موقع  همون  ن  م 

:م زد  خند  شی  ن 
یم ن  باورت  .م  ندار  اعتماد  بهت  .ن  فرها  نداره  یا  ه  دی  ا  ف 

.م کن 

حرف  .. .ب  خ  .م  یر  یم  هم  با   . دارم  دوستت  من  زی  ن  د 

.م بر  و  بذارمت  جا  نی  ا  تونم  یم  ن  من  کن  گوش 

:م دی  غر  متنفر  ین  لح  با 
.. .ی  گذاشت  ما  ا 
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.ن ک  اور  ب 

:م زد  د  ای  فر 

تو یک  کل  چه  دفعه  نی  ا  دونم  یم  ن   .. .ن  فرها  کن  مومش  ت 
برم خوام  یم   .. .م  ندار  اعتماد  بهت  ه  گی  د  من  اما  کارته 

.مید ن  بابا  شی  پ   .. .ه  خون 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  فده  ه_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

.د کر  سکوت  و  داد  تکان  یر  س 

. بود  سکوت  به  هم  من  حی  ترج 

.د بو  افتاده  چشمم  از  ی  یا  جور  ک 

.م دی  د  یم  کار  نت  ای  خ  کی  چشم  به  را  او 
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در یر  گی  د  زی  چ  نفرت  جز  حاالال  اما  بودم  دلبسته  او   
به

.ت نداش  وجود  دلم 

.د کر  دی  خر  و  زد  نی  بنز  و  تاد  سی  ا  نی  بنز  پمپ  یو  ت 

و نداد  اجازه  که  بزنم  زنگ  مید  ن  بابا  به  خواستم  ی 

.د خر  یم  خط  و  یش  گو  کی  عی  سر  یل  یخ  گفت 

غذا نی  ماش  در  حرف  یب  که  می  بود  گرسنه  قدر  آن 

.مید افتا  راه  دوباره  و  می  خورد 

.د کر  یم  تی  اذ  مرا  نی  ا  و  رفت  یم  کجا  دانم  یم  ن 

.ن رها  ف 

!م ان  ج 

.م دی  گز  لب 

:ت گف  و  کرد  یف  پو 
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.یگ ب  یت  خواس  یم  یچ   -

تلفنامون  .. .ه  شد  نگران  حاالال  تا  می  ند  بابا  .ه  خون  ببر  نو 

م

بهش هم  نی  بنز  پمپ  از  یت  نذاش  .ه  کلب  یو  ت  موند  جا  که 
.م بزن  زنگ 

:دیش ک  درهم  ابرو 

ین کلو  پول  .ن  هست  یک  خطرنا  گروه  ا  نی  ا  زی  دن  نی  ب  ب 
با ما  حاالال  اما  بدن  انجام  درست  کارشونو  تا  گرفتن 

روز چند  هی  .م  ید  کر  شون  یر  ج  درصد  صد  فرارمون 

.مید ن  بابا  به  برسونمت  سالم  دم  یم  قول  .ر  ای  ب  طاقت 

ان در  .د  نبو  یا  چاره  اما  کردم  نگاهش  اعتماد  ی 

یم ن  بود  گوشمان  خی  ب  جوره  همه  خطر  که  تی  وضع 

.م شد  یم  همراهش  دی  با  و  کنم  ین  نافرما  توانستم 

:ت گف  دی  د  که  را  مرددم  نگاه 

قول بهت  ه  زی  عز  قدر  چه  ین  دو  یم  که  مامانم  جون  ه  ب 
.م باش  مراقبت  جوره  همه  م  دی  م 
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.م گرفت  او  از  نگاه 

؟ می  ر  یم  جا  ک 

:ت گذش  چشمانش  از  یق  بر  و  زد  لبخند 

.یم فه  یم  می  برس   .. .ه  امن  که  شناسم  یم  رو  ی  یا  ج  هی   -

جز یا  چاره  لحظات  ان  در  ر  گید  .م  شد  جمع  خودم  در 

.م نداشت  اعتماد 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  جده  ه_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

زیر ب  ت_  ان  ری  ا 

؟ دی  یا  یب  بر  کی  کوچ  کار  هی  پس  از  دی  نتونست  ها  یت  عن  ل 

. کرد  نت  ای  خ  بهمون  طرف  آقا   -
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.د بر  خودش  با  رو  دختره 

نیا .د  یم  فه  یم   ... دی  کن  اشون  دی  پ  زودتر  چه  هر  دی  ا  ب 
!ه نشد  خرج  شما  حماقت  بابت  پول  همه 

زود یل  یخ  زدن  ردشونو  ها  بچه  دی  نباش  نگران  چشم   -
... دن  یم  پس  کارو  نی  ا  تاوان  و  افتن  یم  ری  گ 

من  ... ت  سی  ن  یر  خب  پول  ه  یق  ب  از  وگرنه  وارم  دی  م  ا 
.م خوا  یم  یع  قط  ه  جی  نت 

.د کر  قطع  حرص  پر  را  تماس  و 

اتاق داخل  و  داد  ون  ری  ب  دار  صدا  یف  پو  با  را  نفسش 

.د کر  زدن  قدم  به  شروع 

حاالال اما  برسند  مطلوب  جه  یت  ن  به  تا  بود  مانده  کم  قدر   
چه

... برود  زی  مهرانگ  نزد  چطور  دانست  یم  ن  خبر  نی  ا  با 

خندان یب  ل  با  کار  ه  جی  نت  از  اطالالع  محض  به  بود   
قرار

بنشاند لبانش  بر  را  لبخند  رفته  محبوبش  زن  سراغ  به 
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کرده استخدام  که  ید  افرا  یگ  عرض  یب  از  دی  با  حاالال   
اما

.ت باف  یم  هم  به  را  مان  سیر  و  آسمان  او  یا  بر  بود 

رو ار  وی  د  به  نگاه  و  نشست  اش  یل  صند  یو  ر   
کالالفه

. دوخت  رو  به 

... زد  یم  زی  مهرانگ  به  یف  حر  مسئله  نی  ا  از  دی  نبا   ... نه 
... برد  یم  نی  ب  از  او  ش  یپ  را  اعتبارش  شکست  نی  ا 

در کار  نی  ا  یا  بر  را  او  ز  یگ  مهران  یت  وق  شی  پ  ماه  چند 
که یل  پو  با  .د  یج  گن  یم  ن  خود  پوست  در  بود  گرفته  نظر 

را مخصوص  باند  نی  ا  بود  شده  گذاشته  رش  ای  اخت  در 

و یع  شر  دختر  زمان  نی  کمتر  در  تا  بود  کرده  استخدام 

. کنند  ت  سی  ن  به  سر  را  احمد  حاج  ین  قانو 

.د بو  خطرناک  نی  ا  و  بود  خواهرش  یپ  در  محمد 

ممکن زی  چ  همه  گذاشت  یم  ان  ری  ا  به  پا  دختر  آن  اگر 

.د کن  ری  یغ  ت  درجه  هشتاد  و  صد  بود 

.د ت  فی  ب  اتفاق  نی  ا  دادند  یم  ن  اجازه  ها  آن  اما 
اما آمد  یم  برن  دستش  از  یر  کا  ی  یا  تنه  به  جی  افل  محمد 

.د آم  یم  حساب  به  ها  آن  یا  بر  یگ  بزر  دی  تهد  دختر  آن 
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آن ی  لنگه  کی   . رفت  پنجره  سمت  به  و  شد  بلند  جا  از 

. کرد  باز  را 

از شده  داغ  یا  ه  گونه  و  آورد  هجوم  داخل  به  سرما 

.د کر  خنک  را  ش  تی  عصبان  و  حرص 

زیگ مهران  به  اتفاقات  گفتن  یا  بر  یم  یم  تص  فعالال 

برود او  سراغ  به  پر  دست  تا  کرد  یم  صبر  دی  با  نداشت 

.ت نداش  را  او  یو  س  از  سرزنش  تاب 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  وزده  ن_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

. .م  کرد  یم  سرما  حس 

رو به  جاده  یک  یر  تا  در  که  م  دی  چرخ  فرهان  طرف  به 
.د بو  دوخته  چشم  رو  به 
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شد؟ سرد  یل  یخ  هوا  می  ر  یم  می  دار  جا  ک 

:د دا  جواب  کند  نگاهم  که  آن  ی 

کوهستان سمت  به  می  دار  چون  باشه  سرد  که  هی  عی  طب   -
.. .م  یر  ی 

:م دی  غر  ری  متح 

؟ین بک  یا  خو  یم  کار  یچ  هست  معلوم  چی  ه  ؟ی  یی  یچ   -

:د دا  جواب  حوصله  ی 

مطمئنا و  ناسم  شی  م  که  هی  یا  ج  تنها  فعالال  جا  ون  ا 
... رسه  یم  ن  بهش  فکرشون 

. م  دی  کش  یق  یم  ع  نفس 

... دی  ای  ب  سرمان  بر  بالالیی  چه  است  قرار  دانستم  یم  ن 
مچاله خود  در  و  دوختم  ون  ریب  یک  یر  تا  به  نگاه   

کالالفه

.م شد 
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یت وق  دانستم  یم  .د  بو  کرده  ام  کالالفه  بابا  از  یر  خب  ی 

یم انه  وی  د  د  ری  نگ  یب  جوا  و  بزند  زنگ  ام  یش  گو  به 
... شود 

:م برگشت  فرهان  سمت  به  یر  کف 

؟ یت  گذاش  جا  تو  یش  گو  چرا  و  ت 

:ت انداخ  سمتم  به  یه  نگا  می  ن 

باز .د  افتا  کجا  می  گوش  سرم  یو  ت  زدن  یت  وق  دونم  یم  ن 
؟ید افتا  بابات  د  ا 

:م داد  تکان  را  سرم 

شهر رم  یم  سر  هی  فردا   .. .ه  شد  نگرانمون  ه  گی  د  الالن   
ا

مصادف گرفتنمون  تماس   ... می  کن  ط  ای  احت  یل  یخ  دی  با   ...
... شدنمون  ا  دی  پ  با  ه  شی  م 

:م دی  چرخ  طرفش  به  کامل 
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؟ منه  کشتن  دنبال  برادرم  را  چ 

:د ز  پوزخند 

جزو هم  تو  است  دی  پ  که  جور  نیا   .. .ل  پو  معلومه  امالال 

ک

... یش  یم  حساب  ورثه 

:م گفت  داشتم  که  یس  ح  از  نی  غمگ 

یلیخ تونستن  یم   ... نبودم  پول  اون  دنبال  که  من   -
.. .ن  برس  خوان  یم  یچ  هر  به  راحت 

:د دا  تکان  یر  س 

.ه   باش  پرده  پشت  یا  ه  گی  د  یا  ه  زی  چ  ممکنه  س  پ- 

؟ د  ای  ب  من  دنبال  نخواست  وقت  چی  ه  پدرم  را  چ- 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ت  سی  ب_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
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اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

.ت انداخ  باالال  ی  یو  ابر  و  چسباند  هم  به  را  شی  ها  لب 

... نداشت  خبر  ها  زی  چ  یل  یخ  از  هم  او  ین  عی  نی  ا 
مخصوص یا  ه  کلبه  که  می  د  یس  ر  یا  منطقه  به   

باالالخره

:م دی  پرس  ر  ای  اخت  یب   ... داشت 

؟یت شناخ  یم  کجا  از  رو  جا  نی  ا 

.ه دوستام  از  یک  ی  ال  م 

... می  رفت  یب  چو  کلبه  سمت  به  و  می  شد  ده  ای  پ  لی  اتومب  از 

... بود  ین  زمستا  و  سرد  منطقه 

یم برهم  می  ها  دندان  ر  ای  اخت  یب  و  نبود  مناسب  لباسم 

... خورد 

اطراف به  لی  اتومب  یا  ه  چراغ  از  که  یر  نو  واسطه  به 
... می  رفت  جلو  شد  یم  ه  دی  تاب 
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و رفت  کلبه  مقابل  یا  ه  گلدان  از  یک  ی  سمت  به  فرهان 

. برداشت  را  شده  جاساز  دی  کل  ها  آن  از  یک  ی  ری  ز  از 

تکان تکان  سرما  از  و  بودم  ه  دیچیپ  تنم  دور  را  دستانم 

.م خورد  ی 

:ت گف  نت  طی  ش  با  و  انداخت  من  به  یه  نگا 

... باش  یو  ق  کم  هی  دختر  یه   -

.. .ن  ک  دروباز  زودباش   ... سرده  یل  یخ   -

... کرد  باز  صدا  با  را  کلبه  در  و  داد  تکان  یر  س 
... زد  را  اتاق  برق  و  می  شد  وارد 

بزرگ تخت  کی   ... بود  مان  مقابل  بزرگ  اتاق  ک 

نفره دو  کوچک  زی  م  کی  و  بود  ن  ای  نما  آن  از  یا  گوشه 

یم ی  یا  خودنم  اتاق  از  یا  گوشه  بزرگ  یا  ه  نی  شوم   ...
. بود  خاموش  خب  که  کرد 

لرز و  بود  ون  ری  ب  از  سردتر  اتاق  داخل  یا  فض 

... انداخت  یم  جانم  به  را  یر  ت  شی  ب 
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... کرد  نگاه  را  برش  و  دور  و  زد  کمر  به  دست  فرهان 

را آن  یو  ر  بزرگ  یو  پت  و  رفت  تخت  سمت  به  سپس 

.د آم  طرفم  به  و  برداشت 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  _ت  سی  ب_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

روشن رو  ه  نی  شوم  دی  با   .. .چی  بپ  خودت  دور  زی  دن  ای  ب 
... بشه  گرم  جا  همه  تا  بره  یم  زمان   . کنم 

توانستم تنها  بود  نشسته  جانم  به  که  ی  یا  سرم  شدت  از 

.. .م  ده  تکان  را  سرم 

کوچک ی  کاناپه  یو  ر  و  م  دی  چیپ  پتو  ن  ای  م  را  خود 

.. .م  نشست  ه  نی  شوم  مقابل 

.د ز  ون  ری  ب  وضع  و  سر  همان  با  و  زد  ید  لبخن  فرهان 

... شد  اتاق  وارد  م  زی  ه  بغل  کی  با  ر  گی  د  یق  یا  دق 
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روشن مهارت  با  و  دی  چ  ه  نی  شوم  داخل  را  ها  چوب 

... کرد 

یم نظاره  شی  کارها  به  ده  یچی  پ  پتو  ن  ای  م  در  مدت  تمام 
... کردم 

یم ک   . زد  ون  ری  ب  اتاق  از  دوباره  و  برخاست  شی  جا  از 

.د آم  داخل  ش  دی  خر  یا  ه  ه  سی  ک  با  بعد 

به که  شد  یم  ه  دی  د  اتاق  گوشه  کوچک  آشپزخانه  ک 

.. کرد  لی  وسا  ی  یا  ج  به  جا  به  شروع  و  رفت  طرفش 

.د ش  یم  گرم  ه  نی  شوم  یا  گرم  اثر  در  کم  کم  اتاق 

به نگاه  آمد  سراغم  به  قهوه  فنجان  کی  با  فرهان  یت  وق 
. دوختم  چشمانش 

:ت گف  نادم  ین  لح  با 

قول اما  ید  افتا  دردسر  نیا  یو  ت  که  منه  ری  تقص  مش  ه 

... دم  ی 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


     

 

                      

   

 

                      

                      

                  

         

 

   

 

     

 

                    

           

 

                   

 

   

:م دی  پر  کالالمش  ن  ای  م 

میش ب  یف  مخ  می  یا  خو  یم  یک  تا   . سی  پل  سراغ  می  بر  دی  ا  ب 
؟

به که  ی  یا  ه  راه  تموم  االالن   ... زی  دن  نزن  حرفشم   
عالال ف 

ین ک  یم  فکر  تو   ... متصله  باند  نی  ا  به  ه  شی  م  ختم  سی  پل 
.. .؟  برسه  سی  پل  اداره  به  پامون  ما  ذارن  یم  اونا 

... هست  جا  همه  وهاشون  ری  ن 

:م دی  نال  ناباورانه 

؟ ممکنه  طور  چ 

من االالن   ... می  زن  یم  حرف  درموردش  خوب  دختر   
-

... ام  گرسنه  و  خسته  یل  ی 

. بخوابم  خواست  یم  دلم  کردم،  نگاهش  اشتها  ی 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  و  د_  ت  سی  ب_  د  ص_  ارت  پ 
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رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

... شد  مشغول  و  رفت  آشپزخانه  سمت  به  حرف  ی 

ین کسا  شی  پ  افکارم  اما  بود  شده  دوخته  آتش  به  نگاهم 

... ند  دی  کش  یم  ک  دی  را  ام  خانواده  نام  که  بود 

چطور  .. نداشتم  یع  اطالال  چی  ه   ... برادرم   ... پدرم 

؟ بودند  ید  افرا 

.؟ خواستند  یم  چه  من  جان  از  و 

بردن نی  ب  از  دنبال  به  ورثه  که  بود  مرده  پدرم  ین  ع 

بودند؟ من 

.. .ن  ناتوا  و  بود  زنده  هم  دی  شا 

هم به  دانستم  یم  که  را  ی  یا  ه  زی  چ  اندک  توانستم  یم  ن 
.. دهم  ربط 
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 ...    بودند   ام   ی پ   در   که   بود   ی کسان    کنجکاو   ذهنم    

 

 .   شد   ده ی کش   صبح   اتفاقات   سمت   به   افکارم   دوباره   

 

  گذاشته   ارم ی اخت   در   ی شتر ی ب   اطالعات   مرد   آن   کاش   

 ...   بود 

 

  از   کشتنم   دستور   کنم   باور   توانستم   ی نم   هم   هنوز   

  بابت   ن ی ازا   و   بود   شده   داده   ام   خانواده   ی اعضا   طرف 

 . کردند   ی م   خرج   پول 

 

 .  بودم   شده   مهم   قدر   آن   ی عن ی 

 

 

                     

                       

   

 

                     

 

و کرد  غلبه  من  بر  خواب  انم  شیر  پ  افکار  یگ  آشفت  با 
جا از  مرا  ین  دستا  کردم  حس  که  آمدم  خود  به  ین  زما 

... کند 

... آورد  خود  به  ر  ای  هوش  می  ن  مرا  تنش  یا  گرم 
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 : کرد   زمزمه   او   و   شد   باز   م ی ها   پلک   

 

 ...    رختخواب   تو   برمت   ی م   - 

 

 

                 

   

 

         

 

                         

       

       

 

                        

             

 

   

 

   

رختخواب ن  ای  م  تخت  روی  مرا  یت  وق  درست  و 
:ت گف  گذاشت 

؟ ت  سی  ن  ت  گرسنه  نوزم  ه 

تکان را  سرم  تنها  اما  ام  ه  دی  خواب  قدر  چه  دانستم  یم  ن 
:ت گف  او  و  دادم 
... ری  خ  به  ب  ش 

که بود  بی  عج  می  ها  ترس  و  ها  ین  دلنگرا  تمام  وجود  با 
.م رفت  فرو  قی  عم  یب  خوا  به  شب  آن 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  س_  ت  سی  ب_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
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اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

از را  می  ها  پلک  صورتم  یو  ر  آفتاب  تابش  احساس  با 
.. .م  گشود  هم 

... تم  سی  نگر  اطراف  به  مات  و  جی  گ  یق  یا  دق 
تازه نشست،  که  خواب  در  غرق  فرهان  یو  ر  نگاهم 

... آوردم  خاطر  به  را  زی  چ  همه 

... بودم  ه  دی  خواب  خوب  یل  یخ   .. .م  نشست  می  جا  در 

و مچاله  خود  در  کوچک  کاناپه  همان  یو  ر  فرهان 

. بود  ه  دی  خواب 

گاز یو  ر  را  یر  کت  و  رفتم  آشپزخانه  طرف  به 
.م گذاشت 

فرهان یا  ه  دی  خر  به  یم  ک  شد  باعث  یگ  گرسن  حس 

. بزنم  ناخونک 

. نشاند  شی  جا  در  و  کرد  ار  دی  ب  را  او  می  صدا  و  سر 
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... نکن  پر  هوله  هله  با  متو  کی  ش  زی  ن  د 

:ت گف  و  آمد  طرفم  به  ندادم  را  جوابش  یت  وق 

قرارت یت  یع  موق  نی  همچ  یو  ت  خواستم  یم  ن  من  زی  ن  د 

تیع وض  نی  ا  از  و  نکنم  کمک  بهت  تا  هم  حاالال   .. بدم 
قهر از  دست  بهتره  پس  رم  یم  ن  جا  چی  ه  نکنم   

خالالصت

. تم  سی  ن  دشمنت  ن  م.  یر  بردا  کردن 

از قدر  چه  بفهمد  توانست  یم  ن  .م  کرد  نگاهش  دلخور 

.م متنفر  داشتم  که  یا  استفاده  سو  حس 

.. خونه  گشتم  یم  بر  دی  با   .. شدم  یم  همراه  باهات  دی  با  ن 
بشم یف  مخ  قراره  یک  تا   .. نداره  یا  ه  دی  فا  جا  نی  ا  موندنم 

؟

.د تا  سی  ا  فاصله  نی  تر  کی  نزد  در 

هر  ... ای  ب  من  با  زی  ن  د.   .. بشه  ا  دی  پ  یه  را  که  یت  وق  ا  ت 
... برسه  بهت  دستش  یس  ک  ذارم  یم  ن  می  ر  یم  دومون 
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: زدم  پوزخند 

!و ت  با  البته  و  رم  یم  ن  جا  چی  ه  من  ید  ش  ونه  وی  د   -

محکم و  داشت  نگه  می  جا  در  مرا  می  بازو  گرفتن  با 
:ت گف 

. می  طرف  ای  ک  با  م  دی  وزفهم  رید  تازه   ... زی  دن  کشنت  یم   -

منو امروز   . نشم  همراه  تو  با  اما  م  ری  بم  دم  یم  حی  رج  ت 
... پدرم  شی  پ  برم  خوام  یم  .ه  خون  برگردون 

:دیر غ  درهم  یا  ابروه  با  و  کرد  نگاهم  ه  ری  خ  ه  ری  خ 

. زی  دن  دارم  نگهت  زور  با  نکن  جبورم  م 

:م زد  غی  ج  ر  ای  اخت  ی 

یت لعن  یر  دا  نگه  جا  نی  ا  منو  هم  هی  ثان  هی  ین  تو  یم  ن  تو   -
...
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: گفت  خونسردی  با  و  انداخت  باالال  ابرو 

.. .ی  آب  چشم  ین  ک  امتحان  ین  تو  یم   -

.د کر  یم  ام  انه  وی  د  گفتنش  یب  آ  چشم  آن  با  یت  لعن 
بتوانم که  ان  از  قبل  اما  م  دیو  د  در  سمت  به  انه  ری  غافلگ 

... شدم  ری  اس  قدرتمندش  دستان  حصار  ن  ای  م  کنم  بازش 

در را  دی  کل  و  برد  دست   . می  زد  یم  نفس  نفس  دو  هر 

. .ت  انداخ  ش  بی  ج  توی  و  چرخاند  قفل 

یا ه  دندان  الالی  از  و  کرد  رها  صورتم  یو  ت  را  نفسش 

:دیر غ  شده  دی  کل 

بیس آ  بهت  خوام  یم  ن   ... زی  دن  ین  ک  گوش  حرف  هتر  ب 
. بزنم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هار  چ_  ت  سی  ب_  د  ص_  ارت  پ 
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رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

که بود  ته  خی  آم  هم  در  یش  وح  ببر  دو  همچون  مان  نگاه 

:م دی  غر 

؟ی خوا  یم  یچ  من  از  و  ت 

:ت گف  وار  زمزمه  و  گرفت  آرام  نگاهش  امواج 

.م کن  محافظت  ازت  خوام  یم   -

:م زد  پوزخند  ر  ای  اخت  ی 

منو وز  ری  د  نی  هم  رفته  دت  ای  انگار  محافظت؟  ؟ی  یی  یچ   -
!ایت لعن  اون  دست  به  ید  سپر 

یع س  که  ین  لح  با  و  کرد  کمتر  را  مان  نی  ب  ی  فاصله 

:ت گف  کند  کنترل  را  خشمش  داشت 
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از .م  نداشت  خبر  شون  نقشه  از  من  که  ین  دو  یم  ودتم  خ 

.م داد  حی  توض  بهت  چندبار  وز  ری  د 

بهت من  فرهان؟  کنه  یم  هم  یق  فر  ین  ک  یم  فکر   .. .ه  ه 

.م ندار  اعتماد 

:ت گف  مغرورانه 

که ه  نی  ا  مهم  .م  کن  یم  درست  اونم  من  بده  اجازه  و  ت 
فراموش و  یش  ببخ  تا  کنم  یم  یر  کا  هر  .م  کنارت  االالن 

.م کرد  کار  یچ  باهات  ین  ک 

صورتم به  ممکن  حالت  نی  تر  کی  نزد  در  صورتش 

.د بو 

قرار م  ری  تاث  تحت  اش  یت  لعن  نگاه  ان  با  خواست  ی 

.د ده 

.د بو  شده  دوخته  چشمانم  به  تبدار  و  قرار  یب  نگاهش 
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!م ده  راهش  قلبم  به  دوباره  خواست  یم  من  از  او 

.م کن  اعتماد  او  به  گر  ید  بار  توانستم  یم  ن  من  نه 

.ش شناختم  یم  ن 

را زی  چ  همه  او  و  بودم  کرده  باورش  کمال  و  تمام  بار  ک 

.د بو  کرده  نابود  یت  راح  به 

که بود  او  خود  نی  ا  اما  بودم  نش  وی  مد  را  جانم  چند  هر 

کی توانستم  یم  ن  پس  بود  انداخته  خطر  نی  ا  در  مرا 

.م ری  بپذ  را  شی  ها  حرف  از  کلمه 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نج  پ_  ت  سی  ب_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

.ت نشس  لبانم  بر  زهرآلودی  خند  شی  ن 
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:د سوزان  یم  را  استخوانش  مغز  تا  که  ی  یا  ه  آن  از 

کله تو  ه  گی  د  ی  نقشه  هی  بدونم  کجا  از  .م  ندار  اورت  ب 
نباشه؟ ات 

.د کر  نگاهم  یب  عص 

عقب و  داد  تکان  حرف  یب  و  آرام  چندبار  را  سرش 

.دیش ک 

:ت گف  مغرورانه  و  زد  کمر  به  دست 

هر من  اما  .ی  آب  چشم  یت  خواس  طور  نی  ا  خودت  اشه  ب 
مخمصه نی  ا  از  رو  تو  تا  کنم  یم  باشه  الالزم  یر  کا 

.م بکش  ون  ری  ب 

.م گذشت  کنارش  از  و  دادم  ون  ری  ب  یف  پو  با  را  نفسم 

.م نشست  آن  از  یا  گوشه  و  رفتم  تخت  سمت  به 
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.د ش  مشغول  و  رفت  آشپزخانه  به  هم  او 

صاف او  با  دلم  کردم  یم  یر  کا  هر  نبود  خودم  دست 

.د ش  یم  ن 

بود او  سر  صدقه  از  خطر،  دل  در  و  بودم  جا  نی  ا  اگر 

.س ب  و 

.م کن  نگاهش  و  م  نی  بنش  توانستم  یم  ن 

آشپزخانه طرف  به  و  شدم  بلند  جا  از  قرار  یب  و   
کالالفه

:م رفت 

؟یم فه  یم  ن  چرا  .م  بابا  شی  پ  .ه  خون  برم  خوام  یم   -

یم خرد  را  یا  دلمه  فلفل  کی  داشت  که  طور  همان 

:ت گف  کرد 

.زین د  دادم  جوابتو  ن  م 
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:م دی  توپ  یص  حر 

دم یم  حی  ترج  منم  .ه  من  برای  هست  یر  خط  گه  ا 
.ه خون  برگردم 

گرفت دستش  ری  ز  ی  شده  ز  یر  یا  ه  فلفل  از  را  نگاهش 

:ت گف  ید  خونسر  با  و  دوخت  من  به  و 

.ت برم  یم  موقعش  به  اشه  ب 

:م دی  کوب  نی  زم  به  پا 
تیا شک  ازت   . یر  دا  نگه  جا  نیا  منو  یر  ندا  حق  و  ت 

!ن فرها  یم  فه  یم  .م  کن  ی 

.ش موقع  به  اونم  اما  ام  آماده  من  یک  ا 

.د کر  یم  ام  انه  وی  د  داشت  خونسردانه  رفتار  نی  ا  با 

ی پنجره  تنها  سمت  به  و  کردم  بدنم  یا  پی  چل  را  دستانم 

.م رفت  کلبه  بزرگ 
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من بکند  را  خودش  کار  خواست  یم  او  که  حاالال  خب 

.م کرد  یم  را  خودم  کار  هم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ش  ش_  ت  سی  ب_  د  ص_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

را م  تی  موقع  توانستم  یم  بود  شده  روشن  هوا  که  حاالال 

.م نی  بب  بهتر 

.م ت  سی  نگر  ون  ری  ب  به  و  رفتم  جلو  تر  شی  ب 

بفهمم را  گذشته  شب  یا  سرم  لیل  د  توانستم  یم  حاالال 

.د بو  برف  از  ه  دی  پوش  منطقه  تمام 

چشم به  کوه  نی  یا  پ  و  باالال  د  ای  ز  یا  ه  فاصله  با  کلبه  چند 
.د دن  شی  م  ه  دی  د 

حتما برسانم  ها  ان  از  یک  ی  به  را  خودم  توانستم  یم  اگر 

.م ری  بگ  کمک  توانستم  ی 
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.د ببر  یپ  افکارم  به  فرهان  گذاشتم  یم  دی  نبا 

مرا شی  صدا  با  که  کردم  فکر  و  تادم  سی  ا  جا  آن  قدر  آن 

:د آور  خود  به 

.م پخت  یچ  نی  بب  ای  ب  یت  س  یا  و  جا  اون  یا  خو  یم  یک  ا  ت 

.دیخ چر  طرفش  به  نگاهم 

شیپ شب  دو  از  که  ین  م  و  بود  انداخته  راه  یب  خو  یو  ب 
.م رفت  طرفش  به  ر  ای  اخت  یب  بودم  نخورده  چی  ه 

داشتم یر  ت  شی  ب  قدرت  به  ز  ای  ن  فرار  یا  بر  که  جا  آن  از 

فرصت در  بتوانم  تا  بخورم  را  می  غذا  گرفتم  می  تصم 

.م ساز  یل  عم  را  فرارم  ی  نقشه  مناسب 

را املت  بشقاب  و  ستادم  یا  کانتر  پشت  حرف  یب  یت  وق 
:ت گف  و  انداخت  باالال  ابرو  م،  دی  کش  خود  طرف  به 
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گذره؟ یم  ات  کله  تو  یچ  یگ  ب  ه  شی  م 

:م گفت  و  گذاشتم  دهان  به  را  بودم  گرفته  که  یا  لقمه 

.م فهم  یم  ن  نظورتو  م 

:ت گف  شرارت  با  و  کرد  زی  ر  را  چشمانش 

از فرارو  فکر  پس  ت  سی  ن  ها  کلبه  اون  یو  ت  کس  چی  ه   -
.م خان  دختر  کن  ون  ری  ب  ات  کله 

یم دست  کف  مثل  مرا  ذهن  مرد  نی  ا  ت  خی  ر  فرو  قلبم 
.د خوان 

منتظرت یچ  یه  برف  و  سرما  جز  ون  ری  ب  اون  منا  ض 

.ت سی  ن 

کردم پرت  طرفش  به  بودم  برداشته  که  ین  نا  تکه  یر  کف 
.م شد  دور  او  از  و 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  فت  ه_  ت  سی  ب_  د  ص_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

و نشست  کنارم  نان  و  بشقاب  با  همراه  بعد  لحظه  چند 
:ت گف  گذاشت  یم  تخت  یو  ر  را  ها  آن  که  طور  همان 

چون دی  نکن  قهر  غذا  موقع  گفت  یم  ه  شی  هم  ادربزرگم  م 

.دیت هس  شما  خود  کنه  یم  ضرر  که  یس  ک  نی  اول 

.د ش  دوخته  رنگش  و  آب  خوش  املت  به  نگاهم 

اما د  ای  ب  شی  پ  یچ  قراره  دونم  یم  ن  .ی  بخور  غذا  دی  ا  ب 
باباتم به  کنم  یم  یع  س   . شهر  رم  یم  سر  هی  امروز  من 

اما یر  ندا  اعتماد  بهم  ه  گید  دونم  یم  زی  دن   . بدم  خبر 

. دم  یم  قول   .. .ه  توئ  یا  بر  کنم  یر  کا  هر  باش  مطمئن 

وقت چی  ه  ه  گی  د  بدون  و  نی  ا  و  کن  تموم  غذاتو  لطفا  حاالال 

.ه رس  یم  ن  یر  ضر  بهت  من  از 
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مردمک ن  ای  م  آنچه  دی  رس  یم  نظر  به  .م  کرد  نگاهش 

که کنم  چه  اما  است  صداقت  زند  یم  موج  چشمانش 

لب حال  نی  ا  با  بودم  داده  دست  از  او  به  را  باورم  من 

:م زد 

.ه اش  ب 

.ت برخاس  شی  جا  از  و  زد  لبخند 

بود پخته  که  را  یذ  یذ  ل  املت  مان  نی  ب  حاکم  سکوت  در 

.مید خور 

.د کر  دم  قهوه  و  شست  را  ها  ظرف  خودش 

ون ری  ب  از  .م  ت  سی  نگر  یم  شی  کارها  به  درسکوت 

را آتش  و  گذاشت  ه  نی  شوم  کنار  و  آورد  م  زی  ه  یر  مقدا 
.د کر  ای  اح 

:د آم  طرفم  به  و  برداشت  را  ش  چی  سوئ  آن  از  بعد 

هیه ت  ا  زی  چ  یر  س  هی  دی  با  .م  برگرد  زود  کنم  یم  یع  س 

. کنم  قفل  رو  در  مجبورم  که  خوام  یم  معذرت  .م  کن 
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با دم  یم  قول  .ن  بمو  منتظرم  و  باش  یب  خو  دختر 

.م برگرد  خوب  یا  خبره 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شت  ه_  ت  سی  ب_  د  ص_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

در مرا  و  کرد  قفل  پشت  از  را  در  رفتنش  محض  به 
.د کر  محبوس  کلبه 

چه دانستم  یم  ن  .م  نشست  م  یا  ج  در  شکل  همان  به  یق  یا  دق 
.ت درس  یر  کا  چه  و  است  درست  یر  کا 

.م ب  ای  ب  فرار  یا  بر  یه  را  نبودش  در  توانستم  ی 

بازش کردم  یع  س   . رفتم  در  سمت  به  و  م  دی  پر  جا  از 

دیل ک  بدون  داخل  از  شد  یم  ن  که  بود  یر  طو  اما  کنم 
.د کر  بازش 
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ه لی  م  ون  ری  ب  از  شکر  را  خدا   . رفتم  پنجره  سمت  به 
درست یط  متوس  یا  ه  مشبک  از  و  بود  قفل  اما  نداشت 

.د بو  شده 

گرفتم می  تصم  پس  کنم  بازش  نتوانستم  کردم  یر  کا  هر 

.م بشکن  را  ها  ه  شی  ش  از  یک  ی 

.م بمان  جا  ان  توانستم  یم  ن 

.م رساند  یم  بابا  به  را  خود  دی  با 
.م دی  ترس  یم  تر  شی  ب  کردم  یم  فکر  تر  شی  ب  چه  هر 

خطور ذهنم  به  یر  ت  شی  ب  افکار  فرهان  رفتن  از  بعد 

.د بو  کرده 

یر آبدارت  و  نان  معامله  افراد  آن  با  تا  بود  رفته  نکند 

کند؟

به مرا  توانست  یم  راحت  او  و  بودم  دستش  ری  اس  من 

.د بفروش  ها  آن  به  یر  ت  شی  ب  ت  می  ق 
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.د کر  یم  ری  تسخ  را  وجودم  تر  شی  ب  لحظه  هر  افکار  نی  ا 

بود؟ نبرده  خود  با  مرا  چرا 

. رفت  یم  شهر  به  ی  یا  تنه  او  و  ماندم  یم  دی  با  چرا 

.م شد  یم  انه  وی  د  داشتم 

.م رفت  اشپزخانه  سمت  به  و  گرفت  را  ام  ی  یا  نه  می  تصم 

برداشتم مانست  یم  گوشکوب  به  که  را  ین  یگ  سن  جسم 

.م برگشت  اتاق  به  و 
. بود  ه  شی  ش  شکستن  جا  آن  از  رفتنم  ون  ری  ب  راه  تنها 

ضربه و  گرفتم  نظر  مد  را  مشبک  ه  شی  ش  نی  تر  نی  یا  پ 
. زدم 

یک وحشتنا  یا  صد  با  هوا  برودت  و  سرما  اثر  در  ه  شی  ش 
.م زد  غی  ج  ر  ای  اخت  یب  من  و  شکست 
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را بدنم  و  زد  صورتم  توی  ید  ایز  حجم  با  سرما  و  سوز 

.ت گرف  لرز 

به تفکر  اجازه  جا  ان  در  افتادن  ری  گ  و  ماندن  ترس  اما 
.د دا  یم  ن  من 

ون ری  ب  راه  و  کردم  پاک  جسم  همان  با  را  ها  ه  شی  ش  یق  با 
.م کرد  هموار  را  رفتن 

نیا یا  بر  ون  ری  ب  سرمای  و  نبود  مناسب  د  ای  ز  لباسم 

سمت به  .م  دی  چرخ  اتاق  سمت  به   . نبود  خوب  تی  وصع 

روی الال  دو  و  برداشتم  را  ان  روی  مالالفه  .م  دی  دو   
تخت

.م زد  گره  جلو  از  و  م  دی  کش  بدنم  و  سر 

.م د  زی  م  ون  ری  ب  کلبه  آن  از  فرهان  آمدن  از  قبل  دی  با 

ایر د  به  دل  اما  بود  کرده  پر  را  وجودم  سرما  که  ان  با 
.م زد  ون  ری  ب  شکسته  پنجره  از  و  زدم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  ن_  ت  سی  ب_  د  ص_  ارت  پ 
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اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

یا ج  در  کلبه   . بود  پوش  د  یف  س  جا  همه  کلبه  از  ون  ری  ب 
به کردم  یم  یط  ای  احت  یب  اگر  که  داشت  قرار  ید  بلن 

.م کرد  یم  سقوط  نی  یا  پ 

را خود  و  گرفتم  را  ار  وی  د  لب  یگ  آهست  به  و  یت  بدبخ  با 
.م رساند  کلبه  یو  جل  به 

.م داد  ون  ری  ب  یت  راح  به  را  نفسم  که  بود  جا  ان  و 

. داشت  قرار  ما  از  فاصله  با  کلبه  چند 
بود؟ گفته  راست  فرهان  ای  بود  جا  آن  یس  ک  دانستم  یم  ن 

را بودنشان  دور  شد  یم  ون  ری  ب  نی  ا  از  که  چند  هر 

.د کر  حس  تر  شی  ب 

با .م  افتاد  راه  و  گرفتم  ش  یپ  در  را  برف  از  ه  دی  پوش  جاده 
. نبود  برگشت  راه  بودم  کرده  که  یر  کا 
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هر اما  نه  ای  بود  درست  کردم  یم  که  یر  کا  دانم  یم  ن 
. تم  فی  ب  افراد  ان  ری  گ  خواست  یم  ن  دلم  بود  چه 

فرهان از  ر  گی  د  یا  نقشه  با  م  دی  ترس  یم  آن  از  تر  شی  ب 
.م شو  مواجه 

ها آن  ر  ای  اخت  در  مرا  ر  گید  بار  فرهان  که  آن  ترس 

.د ران  یم  جلو  به  مرا  دهد  قرار 

در که  ی  یا  سرم  لحظه  هر  .د  بو  ترسناک  منطقه  سکوت 

.د ش  یم  قبل  از  تر  شی  ب  نشست،  یم  وجودم 

؟ بودم  رفته  راه  قدر  چه  وقفه  یب  دانم  یم  ن 

مدام گرفته  دهانم  یو  جل  را  ام  کرده  خی  و  سرخ  دستان 

کردم یم  منتقل  ها  آن  به  را  وجودم  یا  گرم  و  حرارتم 

یم نی  ب  از  داشت  کم  کم  هم  درونم  یا  گرم  انگار  اما 
.م کرد  یم  ن  حس  چی  ه  که  رفت 

.م بود  کرده  گم  را  ری  مس  و  بودم  کجا  دانم  یم  ن 
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.م نزن  خی  تا  رفتم  یم  راه  فقط 

یم فرو  یر  ت  شی  ب  برف  در  کردم  یم  حس  لحظه  هر 

.. .د  شو  یم  تر  نی  سنگ  بدنم  و  روم 

. بودم  کرده  گم  ترس  و  سرما  ن  ای  م  ی  یا  ج  را  جاده 

جا ها  دست  دور  در  را  کلبه  برگشتم  عقب  به  یت  وق 
.م بود  گذاشته 

جلو قدرت  و  بود  داده  دست  از  را  خود  رمق  می  پاها 

.م نداشت  رفتن 

.د نبو  یر  فرا  راه  و  مردم  یم  جا  همان  دی  با  ظاهرا  خب 

.د بودن  شده  حس  یب  می  پاها 

.د بو  ه  دی  چسب  هم  به  کرده  خی  و  خشک  می  ها  لب 

قفل بدنم  تمام  کردم  حس  که  بردارم  ر  گی  د  یم  قد  خواستم 

.ه شد 
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. بود  خط  آخر  نی  ا 
در ر  گی  د  زی  چ  سرما  جز  ون  ری  ب  نی  ا  بود  گفته  فرهان 

.م بود  نکرده  گوش  من  اما  ت  سی  ن  انتظارم 

.م کرد  سقوط  ها  برف  یو  ر  و  خوردند  تا  می  زانوها 

.ت خواس  یم  قی  عم  یب  خوا  دلم 
.ت گرف  جان  چشمانم  مقابل  پدرم  خندان  ری  تصو 

.د بو  کرده  خی  صورتم  تمام 

:د ز  یم  د  ای  فر  سرم  در  پدرم  یا  صد 

... زی  ن  د 

قیم ع  یب  خوا  به  را  خود  و  بستم  را  چشمانم  رمق  ی 

.م سپرد 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  یس  _د  ص_  ارت  پ 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

   حرام _ ی کپ # 

 

   زاده _ ی خود _ شهال # 

 

  و   آشنا   یی صدا .    خواند   ی م   فرا   مرا   دور   از   یی صدا 

 .  گرم   ب ی عج 

 

  یی ها   ضربه   و   کردم   حس   م ی ها   گونه   ی رو   را   یی گرما 

 . بود   ی درپ   ی پ   که 

 

  کن   باز ...  ز ی دن ...  دختر   کن   وا   چشماتو ...     ز ی دن - 

 .  زم ی عز   چشماتو 

 

 .  بود   دوخته   هم   به   را   م ی ها   پلک   سرما   انگار 

 

 .  نبودم   ی واکنش   به   قادر   اما   سوخت   ی م   صورتم   پوست 
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وجودم یگ  خست  حس  اما  بودم  ه  دیب  خوا  مدت  چه  انم  دی  نم 
آن در  که  یم  عال  از  گذاشت  یم  ن  و  بود  کرده  پر  را 

.میایب ون  ری  ب  بودم  رفته  فرو 

تکان قدرت  و  بود  شده  نیگ  سن  وزنه  کی  مثل  بدنم 
.د بو  گرفته  من  از  را  خوردن 

به حاالال  که  ید  ای  فر  و  نشست  پوستم  یو  ر  یم  گر   
نفس

.د بو  شده  لی  تبد  سوزناک  ی  یا  ه  ناله 

که تو  ای  خدا   .. .ن  گردو  برش  کنم  یم  التماست   .. .ا  یا  د  خ 

راه وسط  یت  گذاش  چرا  شی  ری  بگ  ازم  یت  خواس  ی 

م دی  فهم  من  که  حاالال  چرا   . .ا  ج  نی  ا  چرا   .. .م  بش   
عاشقش

... .ا  خدااا   .. .م  دار  دوسش  انقدر 

:د دا  تکانم  و  برگرفت  در  مرا  ین  دستا  کردم  حس  و 

اون .ر  دخت  کنم  یم  التماس  .ی  آب  چشم  چشماتو  کن  از  ب 
.ر دخت  بده  نشون  بهم  رو  خوشرنگ  یا  چشم 
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شد یم  قی  تزر  ام  زده  خی  جان  به  داشت  که  ی  یا  گرم 

.م بده  خود  به  را  می  ها  پلک  کردن  باز  زحمت  شد  باعث 

ملتمسانه گونه  نی  ا  که  را  صدا  صاحب  خواست  یم  دلم 
.م نی  بب  زد  یم  می  صدا 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  _ی  س_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

نشان یش  واکن  یس  نامحسو  خوردن  تکان  جز  می  ها  پلک 

.د ندادن 

در  » شکر  ای  دا  خ»  د  ای  فر  تا  بود  یف  کا  همان  انگار  اما 
.د نی  بنش  جانم  گوش 

کرد باز  بودم  بسته  تنم  دور  به  که  یا  مالالفه  کردم   
حس

.و پالت  کی  مثل  یز  یچ  .د  یچی  پ  دورم  به  گرم  یش  پو  تن  و 
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  ی ب   جسم   همان   به   انگار   صدا   و   شدم   کنده   جا   از   سپس 

  قرار   مخاطبم   زنان   نفس   نفس   که   کرد   اکتفا   من   جان 

 .  داد 

 

  درست   رو   ی چ   همه   من   برگرد   تو ...  ز ی دن   دم   ی م   قول - 

  اگه   ی آب   چشم ...  دارم   دوستت ...    دختر   عاشقتم .   کنم   ی م 

 .  دختر   کنم   ی م   خواهش .  بزن   پلک   ی شنو   ی م   صدامو 

 

  واکنش   گر ی د   بار   که   بود   ی حس   چه   ن ی ا   دانستم   ی نم   و 

 .  بزنم   پلک   کردم   ی سع   و   دادم   نشان 

 

 

                    

   

 

     

 

                        

           

 

یب او  و  دربرگرفت  را  صورتم  تمام  ی  یا  گرم  ر  گی  د  بار 

:ت گف  نفس 

.. .ت  شکر  ای  خدا  .م  نوکرت  ای  دا  خ 

کم کرد  یم  حمل  خود  با  مرا  که  ین  دستا  یا  گرم  حس 

.د کر  یم  رخنه  جانم  در  کم 
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 .  گردد   ی برم   ام   ی ار ی هوش   کردم   ی م   حس   حاال 

  حرف   من   با   ر ی مس   طول   در   مدام   که   یی صدا   صاحب   و 

 .  شناسم   ی م   را   زد   ی م 

 

  ی ن ی کاب   داخل   به   مرا   که   برد   زمان   قدر   چه   دانم   ی نم 

 .  کرد   منتقل 

 

  ی م   مژگانم   ی ال   از   و   بود   گرفته   فاصله   هم   از   م ی ها   پلک 

 .  نم ی بب   تار   توانستم 

 

  ی ب   داشت،   که   ی سرعت   با   و   بودم   ن ی ماش   ک ی   داخل 

 .  خوردم   ی م   تکان   تکان   ار ی اخت 

 

  ی م   حاال   که   مرد   آن   آغوش   به   دوباره   ن ی ماش   توقف   با 

 .  شدم   منتقل   نمش، ی بب   توانستم 

 

 .  کنترل   قابل   ر ی غ   و   بود   امان   ی ب   بدنم   لرزش 

 

 

:ت            گرف  جان  گوشم  ری  ز  شی  صدا 
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.م عشق  می  دی  رس   .. .م  عمر  میدیس  ر   .. .د  ش  موم  ت 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  و  د_  یس  _د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

به را  زی  چ  همه  توانستم  یم  تازه  می  شد  کلبه  وارد  یت  وق 
.م ور  ای  ب  خاطر 

مرا که  بود  او  نی  ا  حاالال  و  بودم  کرده  فرار  فرهان   
از

.د بو  داده  نجات 

.ت اس  افتاده  می  برا  یق  اتفا  چه  آوردم  یم  ن  خاطر  به 

.مید بو  برگشته  کلبه  همان  به  حاالال  اما  بودم  افتاده  کجا 

:م راند  زبان  بر  را  نامش  ر  ای  اخت  ی 

.ن.  .. .ا  ه   .. .ر  ف 
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میا ه  لباس  .د  ز  کنار  را  پالتو  .د  خوابان  تخت  یو  ر  مرا 

.د بو  زده  خی  و  سی  خ 

.ر دخت  ه  سی  خ  تنت  تمام   .. .زی  دن  می  ر  ای  ب  درشون  دی  ا  ب 

.م گرفت  قرار  خی  از  ین  مخز  داخل  کردم  یم  حس 

.د کن  چه  دانست  یم  ن  فرهان 

از یک  وحشتنا  یا  سرم  و  بود  شده  خاموش  ه  نی  شوم 

.د کر  یم  نفوذ  کلبه  درون  به  شکسته  ی  پنجره 

با را  سرما  دوباره  بودم،  شده  ر  ای  هوش  که  حاالال  انگار 

.م کرد  یم  حس  وجود  تمام 

حرف قدرت  و  خورد  یم  هم  به  محکم  می  ها  دندان 

.ت گرف  یم  من  از  را  زدن 

شد ان  می  پش  تی  وضع  آن  در  میا  ه  لباس  آوردن  ون  ری  ب  از 

.د ش  بلند  جا  از  و  دی  چی  پ  تنم  دور  به  را  پالتو  دوباره  و 
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.د کن  چه  بود  مانده  انگار 

جانم به  را  گرما  زودتر  تا  بدهد  انجام  اول  را  کار  کدام 
.د زی  بر 

با و  دی  چی  پ  دورم  به  و  برداشت  را  تخت  یو  ر  یو  پت 
و داد  جا  ه  نی  شوم  داخل  را  ها  چوب  ناباورانه  یت  سرع 

.د کر  علم  ه  نی  شوم  ن  ای  م  را  آتش  یا  ه  شعله  دوباره 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  س_  یس  _د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

.ت رف  پنجره  سمت  به 
یم نفوذ  داخل  به  سرما  بود  شکسته  که  ای  ه  شی  ش  از 

. کرد 

.دیخ چر  خودش  دور 
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و کند  را  ها  بالش  از  ی  کی  روکش  و  آمد  تخت  سمت  به 
.ت رف  پنجره  سمت  به 

قوت همان  به  هنوز  من  بست  یم  را  سرما  منفذ  یت  وق 
به را  می  ها  دندان  کنترل  توانستم  یم  ن  و  م  دی  لرز  ی 

.م ری  بگ  دست 

و پتو  ن  ای  م  که  ین  م  ن  دی  د  با  و  انداخت  طرفم  به  یه  نگا 

.ت رف  ه  نی  شوم  سمت  به  م  دی  لرز  یم  پالتو 

. افزود  ها  چوب  تعداد  بر 

.د ن  دی  کش  زبانه  و  کردند  راست  قد  ها  شعله 
ین و  لی  نا  ه  سی  ک  چند  با  دی  نکش  هین  ثا  به  و  دی  دو  ون  ری  ب  سپس 

.ت برگش 

.ت نشس  کنارم  و  آمد  طرفم  به 

.ت نداش  یم  تما  وحشتناک  یا  سرم 

. زد  کنار  را  پتو 
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.د کر  دور  تنم  از  را  بود  ده  یچی  پ  تنم  دور  به  که  ی  یو  پالت 

:ت گف  اما  نداشت  رخ  به  رنگ 

سرما نی  ا  وگرنه   ... ین  ک  عوض  لباستو  دی  با   . .ز  ین  د 

.ه ندار  یم  تمو 

.د ش  امان  یب  لرز 

.د ش  یم  سوزن  سوزن  سرما  از  تنم 

.دیش ک  ون  ری  ب  یم  پش  لباس  کی  ه  سی  ک  یو  ت  از 

:ت گف  بود  لباس  به  نگاهش  که  طور  همان 

خودت سر  رو  بالال  نی  ا  کردم  یم  ن  فکر  .ز  ین  د  کن  مک 

ک

نیم ه  کنم  یم  خداروشکر  .م  بگرد  د  ای  ز  نتونستم  .ی  ر  ای  ب 
.م ری  بگ  تونستم  لباسم  چندتا 

.د بو  شده  خشک  چوب  کی  مثل  بدنم 
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.د کن  را  م  سی  خ  لباس 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هار  چ_  یس  _د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

.م ده  نشان  واکنش  توانستم  یم  ن 

.د بودن  زده  خی  و  سر  انگشتانم 

.دیش ک  تنم  یو  ر  دوباره  را  پتو 

.. .ش  یش  بپو  دی  با  زی  ن  د 

تنم از  را  قبل  یا  ه  لباس  دستانش   .. .ن  اما  یب  م  دی  لرز  ی 

. کند 
.د بو  کرده  کند  را  کارش  نی  هم  و  کرد  یم  ن  نگاه 

.م بود  شده  جمع  خودم  در 

.ت نشس  تنم  به  لباس  باالالخره 
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.ا ر  پتو  دوباره  سپس  و  د  یچی  پ  دورم  به  را  اش  پالتو 

بود نشسته  استخوانم  یا  ج  یا  ج  در  انگار  امان  یب  لرز 

.م ری  بگ  ارام  گذاشت  یم  ن  که 

.ت انداخ  ه  نی  شوم  سمت  به  یه  نگا 

و دی  کش  آغوش  به  مرا  قدرت  با  و  شد  بلند  جا  از  تند 
.د بر  آتش  کی  نزد 

آغوش به  مرا  که  طور  همان  و  کرد  باز  هم  از  را  پتو 

.د کر  محبوس  ان  ن  ای  م  را  خودش  و  من  تن  دی  کش  ی 

یم زبانه  شی  ها  شعله  که  سوزان  یش  آت  مقابل  حاالال 

.د کر  یم  منتقل  تنم  به  را  وجودش  یا  گرم  دی  کش 

و دربرگفت  را  صورتم  تمام  گرانه  طواف  شی  ها  بوسه 

:دیل نا  همزمان 

ونه وی  د  دارم   .. .ی  بلرز  یر  جو  نی  ا  بدم  اجازه  تونم  یم  ن 
.م ش  ی 
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فشرد یم  جانش  و  تن  ن  ای  م  محکم  مرا  قدر  ان  دستانش 

.ت بس  بر  رخت  جانم  از  کم  کم  سرما  که 

با بار  نی  ا  او  و  نشست  اش  شانه  یو  ر  سرم  رمق  ی 

.دیش ک  آتش  به  مرا  کلمات 

یت دس  یت  دس  یت  داش  ؟ی  کرد  کارو  نی  ا  چرا  ونه  وی  د 

یت سی  ن  م  دی  د  و  کلبه  دم  یس  ر  یت  وق  .ی  کشت  یم  خودتو 

احمق هی   .. .م  بود  احمق  هی  من   .. .ز  ین  د  شدم  ونه  وی  د 
.م کرد  یم  مقاومت  داشتم  احمقا  مثل   .. .ه  آر   . .ه  ار  چی  ب 

خودمو خواست  یم  قلب  ته  از  رو  تو  قلبم  که  هربار 

یا ج  هی   .. .ت  بهش  برم  قراره  گفتم  یم   .. .م  د  زی  م  گول 

کردم ا  دی  پ  رو  بهشت  وقته  یل  یخ  دونستم  یم  ن  اما  خوب 

.م ن  زی  م  گول  خودمو  دارم  و 

یب و  دی  بخش  یم  گرما  را  وجودم  امانش  یب  یا  ه  بوسه 

.د کر  یم  رفع  را  تنم  یس  ح 

.م بود  افتاده  ری  گ  سوزان  آتش  دو  ن  ای  م 
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کردم حماقت  .م  کرد  حماقت  من  .ی  آب  چشم  ببخش  نو  م 

.م انداخت  خطر  به  رو  تو  و  رفتم  رو  ماجرا  نی  ا  ته  تا  که 
.. .ه  ت  فی  ب  برات  یق  اتفا  ذارم  یم  ن   ... ذارم  یم  ن  ه  گی  د  اما 

.م دی  م  قول  بهت 

.م راند  لب  بر  را  نامش  و  دی  لرز  می  ها  لب 

.. .ن  رها  ف 

.ر دخت  عاشقتم  یل  یخ   .. .م  دار  دوستت  یل  یخ   -

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نج  پ_  یس  _د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

باز چشم  یت  وق  اما  برد  خوابم  یک  و  چطور  دانم  یم  ن 
ه دی  چی  پ  پتو  الالی  فرهان  گرم  آغوش  ن  ای  م  هنوز  که   

کردم

.م بود  شده 
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.مید بو  رفته  خواب  به  ه  نیم  شو  کنار  نی  زم  یو  ر 

با را  نی  ا  گذشته  شب  من  و  بود  داده  نجاتم  فرهان 

.م بود  کرده  حس  گوشتم  و  پوست 

مقابل که  بود  صورتش  یا  ج  یا  ج  ی  ه  ری  خ  نگاهم 

.ت داش  قرار  چشمانم 

تکان به  قادر  که  بود  ده  یش  ک  آغوش  به  مرا  محکم  چنان 

.م نبود  خوردن 

.م کرد  یا  سرفه  و  عطسه  همزمان  و  خوردم  ین  تکا 

یا ه  یا  قهوه  و  شد  باز  هم  از  شی  ها  پلک  بالالفاصله 

:ت دوخ  چشمانم  به  را  خوشرنگش 

.یب آ  چشم  ری  خ  به  بح  ص 

.د بو  انداخته  جانم  به  را  نام  نی  ا  ن  دی  شن  عطش  دوباره 

.نیریش یف  اعترا  .د  بو  کرده  اعتراف  ب  شی  د 
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بود اعترافش  یا  گرم  نی  ا  بخورم  قسم  توانستم  یم  من  و 
.د بو  کرده  گرم  را  تنم  که 

جواب بود  گرفته  یب  حسا  که  ی  یا  صد  با  و  زدم  لبخند 

:م داد 
.ریخ به  بح  ص 

:ت گف  و  شد  جدا  من  از  زده  وحشت 

.ه گرفت  بدجور  صدات   . من  یا  خد  یا  و 

:د چسبان  ام  ین  ا  شی  پ  به  را  دستش 

.یر دا  ب  ت 

.م بود  خورده  سرما 

.م داشت  تب  بود،  درست  حدسش  شک  یب  و  بود  داغ  تنم 

:ت گف  و  نداد  را  پتو  ر  یز  از  آمدن  ون  ری  ب  اجازه 

. نخور  تکون  جات  از  .م  کن  آماده  برات  ی  یا  زی  چ  هی  دی  ا  ب 
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تازه و  داشت  درد  بدنم  .م  توانست  یم  ن  هم  خواستم  ی 

.م ا  کرده  یت  حماق  چه  م  دی  فهم  ی 

صبح تا  شک  یب  کرد  یم  ن  ا  دیپ  مرا  فرهان  اگر  ب  شی  د 
.م زد  یم  خی  برف  آن  در 

:م دی  پرس  گرفته  یا  صد  با 

شده دور  یل  یخ  کلبه  از  من  ؟ید  کر  ام  دی  پ  چطور  و  ت 
.م بود 

:د دا  جواب  فاصله  همان  از 

.م کن  آماده  ی  یا  زی  چ  هی  برات  من  تا  کن  استراحت  عالال   
ف

.مین ز  یم  حرف  هی  قض  نی  ا  به  راجع  مفصل  بعدا 

.مید ز  یم  حرف  باشد 

.. .ل  مفص  و  بعدا 

ی یا  کاره  اشپزخانه  توی  داشت  که  بود  ی  یو  ا  به  نگاهم 

.د ا  دی  م  انجام 
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.م رفت  خواب  به  دوباره  که  شد  چطور  دانم  یم  ن 

***

یم نوازش  را  ام  گونه  که  انگشتانش  نوک  یا  گرم  با 
.م کرد  باز  چشم  کرد 

:ت گف  و  زد  ین  مهربا  لبخند 

.م کرد  درست  سوپ  هی  برات  دختر  اشو  پ 

:د افزو  و  گرفت  م  کی  نزد  را  بشقاب 

.میت داش  که  یم  ک  امکانات  به  توجه  با  لبته  ا 

بشقاب داخل  بی  غر  و  بی  عج  ت  ای  محتو  به  نگاهم 

.د ش  دوخته 

.م افتاد  سرفه  به  ر  ای  اخت  ی 
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درشت یا  ه  دانه  به  نگاهم  و  زد  مشامم  ری  ز  ز  ای  پ  یو  ب 
.د ش  دوخته  شکل  یه  ما  گوش  یا  پاستاه 

:دید خن  زی  ر 
العاده فوق  اش  مزه   ... یب  آ  چشم  نکن  نگاه  شکلش  ه  ب 

.ن ک  باز  دهنتو  .ت  س 

.ت سوخ  یم  می  گلو  و  رفت  یم  مالش  یگ  گرسن  از  دلم  ته 

از قاشق  نی  اول  او  و  شد  گشوده  هم  از  می  ها  لب 

.د کر  ری  سراز  دهانم  به  را  بشقاب  داخل  ت  ای  محتو 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ش  ش_  یس  _د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

.د نبو  هم  دار  طعم  و  خوشمزه  اما  .ت  نداش  ید  ب  ی  مزه 
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:م گفت  جان  ی 

.ت س  مزه  یب  یل  یخ   -

:د کر  گرد  چشم 

.م بزن  نمک  رفت  دم  ای  یا  و 

آشپزخانه سمت  به  و  گذاشت  نی  زم  یو  ر  را  بشقاب  و 
.د کر  تند  پا 

کلبه داخل  کردم  شکر  را  خدا  برگشت  نمکدان  با  یت  وق 
.د شی  م  ا  دی  پ  ی  یا  ه  زی  چ 

راه به  رو  را  حالم  یم  ک  فرهان  بی  عج  و  گرم  سوپ 

. کرد 

یم حلقم  به  سوپ  قاشق  قاشق  که  طور  همان  فرهان 

:ت گف  ت  خی  ر 
.یت سی  ن  قلق  بد  یب  آ  چشم  اومد  وشم  خ 
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. نشست  خندانش  صورت  یو  ر  نگاهم 

.ر بخو  ودتم  خ 

:ت انداخ  باالال  ابرو 

.م ندار  دوست  کالال  ین  عی  .م  ت  سی  ن  سوپ  اهل  د  ای  ز  ن  م 

:ت گف  او  و  رفتم  غره  چشم 

یم مخصوص  آش  هی  برام  مواقع  جور  نی  ا  امانم  م 

.د ای  م  بدم  سوپ  از  دونست  یم  .ت  پخ 

.م انداخت  یل  خا  بشقاب  به  یه  نگا 

و مزه  اش  فه  ای  ق  برخالالف  انصافا  هم  بود  ام  گرسنه   
هم

.ت نداش  ید  ب  طعم 
.د بو  خوب  پاستاها  مزه 

:م گفت  بود  شده  باز  یم  ک  که  ی  یا  صد  و  نت  طی  ش  با 

.ید کر  اره  چی  ب  من  با  ین  یب  ب  ید  خور  یم  خودتم  داقل  ح 

:ت گف  و  دی  خند  بلند 
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اما برات  م  دی  م  جونمم  من  .ه  نخوا  من  از  قلمو  هی  نی  ا 
.. .پ  سو  خوردن 

.د دا  تکان  نی  طرف  به  را  سرش  و 

:م گفت  ر  ای  اخت  ی 

.. .ش  ک  شی  پ  جون  .ی  خورد  یم  یت  داش  دوستم  گه  ا 

.ت دوخ  من  به  را  چشمانش 

.قیق د  و  متفکرانه 

:د ز  پچ  که  زد  یم  موج  چشمانش  در  بی  عج  یق  بر 

بهت باشه  اما   .. .ه  کن  یم  اره  چیب  آدمو  عشق  بودم  ه  دی  ن  ش 

.م کن  یم  ثابت 

چند و  رفت  آشپزخانه  سمت  به  و  برخاست  جا  از  و 
.ت برگش  سوپ  یب  بشقا  با  بعد  لحظه 

. شد  درشت  چشمانم 
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از عمر  کی  که  بزند  یز  یچ  به  لب  خواست  یم  واقعا 
.د بو  متنفر  آن 

.م کرد  یم  نگاهش  ناباورانه 

ان زی  م  وحشتناک  اتفاق  همه  آن  از  بعد  خواست  یم  دلم 
.م نی  بب  زی  ن  عمل  در  حرف  جز  را  داشتنش  دوست 

.م دی  گز  لب  کرد  که  خوردن  به  شروع 

.ن رها  ف 

با و  گذاشت  دهان  به  را  سوپ  یا  محتو  از  یق  قاش 

:ت گف  رفت  یم  درهم  که  ی  یو  ابر 

.یب آ  چشم  دارم  دوستت  یل  یخ  ن  م 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  فت  ه_  یس  _د  ص_  ارت  پ 
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   حرام _ ی کپ # 

 

   زاده _ ی خود _ شهال # 

 

 

                 

   

                  

       

 

                    

                 

 

                     

 

                    

               

 

               

.ت گذش  یم  کلبه  در  مان  ماندن  از  روز  دو 

میریگ ب  ارتباط  می  ند  بابا  با  یر  جو  می  بود  نتوانسته  هنوز 

.د نشو  ساز  مشکل  که 

بدون که  چرا  می  بشو  بابا  کید  نز  دی  نبا  گفت  یم  فرهان 

.ت جاس  همان  می  افت  یم  ری  گ  که  ی  یا  ج  نی  اول  شک 

.د بو  برده  را  قرارم  و  کرده  ام  انه  وی  د  بابا  یا  بر  ین  نگرا 

خواهد مان  کردن  ا  دی  پ  یا  بر  را  جا  همه  او  انستم  دی  م 
.د آم  یم  برن  مان  دست  از  یر  کا  اما  گشت 

اتاق کردن  نی  یا  پ  و  باالال  از  خسته 
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پوش دی  سف  یا  فض  به  و  بودم  تاده  سی  ا  پنجره  پشت 

.م ت  سی  نگر  یم  ون  ری  ب 

و کند  هی  ته  ی  یا  غذ  مواد  یم  ک  تا  بود  رفته  شهر  به  فرهان 

ما یت  سالالم  از  را  پدرم  فت  ای  یه  را  اگر  بود  داده  قول 

.د کن  مطلع 

.م بود  کرده  فکر  مدت  تمام 

تواند یم  یک  تا  بودن  یف  مخ  طور  نی  ا  گفت  یم  یس  ح 
کند؟ ا  دی  پ  ادامه 

کردند؟ یم  می  رها  بودند  دنبالم  که  ین  کسا  ای  آ 
.م برگرد  خودم  ید  عا  یگ  زند  به  توانستم  یم  اصالال 

.م ب  ای  ب  می  ها  سوال  یا  بر  یب  جوا  توانستم  یم  ن 

من ین  عی  نی  ا  و  داشتند  را  کشتنم  قصد  افراد  ان  روز  آن 

.ن شناختمشا  یم  ن  که  ین  کسا  یا  بر  بودم  یع  مان 
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  را   ام   ی نابود   قصد   که   ی کس   بودند   گفته   برادرم   از 

 .  داشت 

 

 ...  شد   ی م   ن یی پا   و   باال   سرم   در   مدام   سوال   ک ی 

 

  ی خبر   وجودشان   از   که   باشند   ی کس   ی پ   در   د ی با   چرا 

  ارتباط   ها   آن   با   خواست   ی نم   دلش   اصال   ا ی   نداشت 

 .  رد ی بگ 

 

  ی برا   من   و    داد ی م   جوالن   سرم   در   چرا   ی اد ی ز   تعداد 

 .  نداشتم   ی پاسخ   کدام    چ ی ه 

 

 .  داد   ی م   جوالن   سرم   در   ب ی عج   فکر   ک ی 

  مرا   بدجور   و   خواست   ی م   جسارت   و   شجاعت   ی فکر 

 .    کرد   ی م   وسوسه 

 

 

                    

       

 

و آمدم  ون  ری  ب  افکارم  از  نیش  ما  موتور  یا  صد  ن  دی  شن  با 
.م   رفت  در  سمت  به 
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یب خو  یا  خبره  داشتم  دی  ام  من  و  بود  برگشته  فرهان 

.م کن  فت  ای  در 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شت  ه_  یس  _د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

با اما  شود  کلبه  وارد  او  تا  بودم  تاده  سی  ا  در  پشت  منتظر 

بود مو  از  ه  دی  پوش  صورتش  که  پوش  ژنده  ید  فر  ورود 

به ر  ای  اخت  یب  و  زدم  غی  ج  داشت  سر  بر  یر  دا  لبه  کالاله 

و

.. .م  شد  ور  حمله  سمتش 

و کرد  متوقف  حرکت  از  مرا  فرهان  یا  صد  ن  دی  شن  اما 
:د ش  دستانش  ری  اس  دستانم  مچ 

؟ین ک  یم  کار  یچ   .. .ر  دخت  منم   . ترس  ن.   . یه   ... یه   -

.م کرد  نگاهش  ری  متح 
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.ت گف  یم  یر  گی  د  زی  چ  چهره  آن  اما  بود  خودش  یا  صد 

به که  چه  آن  تک  تک  سپس  و  برداشت  سر  از  کالاله 

جدا آن  از  بود  دربرگرفته  را  اش  چهره  می  گر  صورت 

.د کر 

از نشان  پرپشت  یا  ابروه  ان  و  بلند  لی  سب  و  شی  ر 
.ت داش  ماهرانه  و  بی  عج  یم  یر  گ 

:م دی  پرس  قبل  از  تر  ری  متح 

.ت بشناسم  نتونستم  ؟  هی  وضع  چه  نی  ا 

:د ز  ام  ین  یب  نوک  اشاره  انگشت  با  و  دی  خند 
خورد آب  برام  گرون  کم  هی  .م  خواست  یم  و  نی  هم  نم  م 

.یت نشناخ  منو  هم  تو  یت  ح  .ت  داش  ارزش  اما 

؟ید کر  کار  یچ  خودت  با  و  ت 
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کرد کم  را  مان  نی  ب  ی  فاصله  نت  طی  ش  از  پر  یه  نگا  با 
:ت گف  و  نشاند  یا  بوسه  ام  ین  یب  نوک  بر  و  شد  خم  و 

.ت سی  ن  نگرانت  ه  گی  د  نترس  .م  نیب  ب  باباتو  ونستم  ت 

یا بوسه  بار  نی  ا  که  کردم  یم  نگاهش  باز  ین  دها  با 
:د ز  لبم  کنج 

همه نامه  هی  یو  ت  .د  بو  خوب  حالش  بابات  وشگلم  خ 

.م داد  حی  توض  براش  و  زی  چ 

برد اتاق  ی  گوشه  یل  صند  سمت  به  و  گرفت  را  دستم 

:د نشان  ان  یو  ر  مرا  و 

بدم ام  غی  پ  بهش  ه  گی  د  آدم  هی  قی  طر  از  خواستم  یم  ول  ا 
بشه بابات  یا  بر  خطر  باعث  و  ته  فی  ب  ری  گ  م  دی  ترس  اما 

هی عنوان  به  یر  جو  نی  ا  گرفتم  می  تصم  نی  هم  یا  بر 

ن ای  جر  در  اونو  و  بدم  پدرت  به  م  ای  پ  هی  ناشناس  یر  مشت 

و باشه  مراقب  دی  با  دونه  یم  اون  ه  گی  د  حاالال  .م  بذار 
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از تر  شی  ب  من  و  ین  م  شی  پ  تو  چون  نباشه  هم  ما  نگران 

.م مراقبت  جونم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  ن_  یس  _د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

نی یا  پ  و  باالال  سرم  در  روز  آن  تمام  که  یل  سوا  ر  ای  اخت  ی 

:م راند  زبان  بر  بودم  کرده 

؟ می  بش  یف  مخ  یر  جو  نی  ا  قراره  یک  تا  فرهان؟  یک  ا  ت 

:ت گف  و  دی  کش  صورتش  به  دست 

اما سختته  دونم  یم   .. .ت  برم  یم   .. .م  یر  ب  جا  نی  ا  از  دی  ا  ب 
...

:م گفت  و  م  دی  پر  جا  از 
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.م دار  یر  بهت  فکر  من  فرهان  ه  ن 

خواند چشمانم  از  را  افکارم  انگار  شد  گشاد  چشمانش 

: گفت  که 
قصد اونا  زی  دن  نی  بب   .. .ه  خون  یر  ب  خوای  یم  ن  که  و  ت 

.. .ن  دار  رو  جونت 

.م زد  پوزخند 

او با  بود  کرده  ری  درگ  را  ذهنم  که  ی  یا  ه  زی  چ  از  دی  با 
.م زد  یم  حرف 

.. .ه  خون  برم  خوام  یم  تفاقا  ا 

!! !؟  ییی  یچ   -

:م گفت  شمرده  شمرده 

.ر خط  دل  تو  برم  خوام  یم  فرار  یا  ج  ه  ب 

!زین د 
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.. .ن  ا  ری  ا  برم  خوام  یم   -

:د ش  بلند  وحشتزده  دش  ای  فر 

دختر؟ شدی  ونه  وی  د   .. .و  ت  یگ  یم  یچ   -

.م بود  کرده  فکر  مسئله  نی  ا  به  یلیخ  .م  انداخت  باالال   
شانه

و بار  کی  مرگ  .م  باش  فرار  در  مدام  توانستم  یم  ن  من 

.ر با  کی  هم  ن  وی  ش 

بود؟ چه  پرده  نی  ا  پشت  بودم  شده  کنجکاو  یف  طر  از 

شده مهم  قدر  آن  من  چون  هم  یل  معمو  یک  دختر  چرا 

بودند؟ کرده  را  جانش  قصد  که  بود 

ام یع  واق  برادر  و  پدر  زادگاه  و  بروم  خواست  یم  دلم 
.م نی  بب  را 
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توانستم یم  طور  نی  ا  حداقل  بود،  مرگ  به  قرار  اگر 

.م ب  ای  ب  را  ش  لی  دل 

.م نبود  فرار  آدم  من  کردم  یم  فکر  چه  هر   .. .ه  ن 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هل  چ_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

یل صند  یو  ر  مرا  دوباره  و  گرفت  را  دستم  فرهان 

:د نشان 

؟ید ش  ونه  وی  د  م  نی  بب  نی  ش  ب 

:م نشاند  لب  بر  یم  نر  لبخند 

ت تی  اذ  د  ای  ز  جاشم  نی  ا  تا   . یش  با  من  با  یت  سی  ن  مجبور  و  ت 
.. .و  ر  مون  راه  بعد  به  جا  نی  ا  از  بهتره  .م  کرد 
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:دیر پ  کالالمم  ن  ای  م  د  ای  فر  با 
ین ک  یم  فکر   .. .ی  فهم  یم   .. .زین  د  یگ  یم  چرت  یر  ا  د 

کنن؟ استقبال  ین  یر  یش  و  گل  با  ازت  تا  منتظرتن  جا  اون 

:م کرد  نگاهش  ه  ری  خ 
یم ن  من  اما   .. .ه  ن  انداختن  راه  که  یط  بسا  با  شک  دون  ب 

.. .م  بش  یف  مخ  خوام  یم  ن   .. .م  کن  فرار  خوام 

.. .ن  نا  وی  می  ر  یم  هم  با   .. .ن  ک  فکر  من  نهاد  شی  پ  رو  س  پ 
.یب آ  چشم  د  ای  ب  تونه  یم  باباتم  یت  ح   .. .م  یر  دا  که  پولم 

:م زد  پوزخند 

یم ن  فرهان؟من  آره   .... ین  نگرا  با  یگ  زند  عمر  هی   -
کشتنم دستور  برادرم  چرا  اصالال  .ن  هست  دنبالم  چرا   

دونم

هی رو  سواالال  نی  ا  خوام  یم  ن  ام؟  یک  من  مگه  داده؟  رو 

یا بر  یر  مختا  تو  فرهان  نه  .م  بکش  خودم  دنبال  عمر 

.. .ن  م  اما  رفتن 
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:ت نشس  می  پاها  مقابل  ناراحت  و  دستپاچه  یل  حا  با 
بهت من  باشه   .. .ت  سی  ن  یز  با  بچه  هی  قض  نی  ا  زی  ن  د 

اما .م  یم  بفه  رو  مسئله  ن  یا  یع  واق  لی  دل  تا  کنم  یم  کمک 

.. .و  جل  یر  ب  محابا  یب  بذارم  تونم  یم  ن 

و زدم  کنار  را  اش  ین  ا  شی  پ  بر  ته  خی  ر  یا  موه  یم  نر  به 
:م گفت 

.ین ک  دخالت  مسئله  نی  ا  توی  دیا  نب  تو   .. .ن  فرها  ه  ن 

:ت گرف  محکم  را  دستانم 

یم .ی  آب  چشم  خوام  یم  ن  یچ  یه  تو  بدون  ه  گی  د  ن  م 

یم ن  هنوزم  کردم  یر  کا  هی  بار  هی   .. .م  عاشقت  من  ؟ی  فهم 
پا بذارم  چطور  .م  کن  ولت  چطور  کنم  جبرانش  تونم 

؟ خطر  توی  یر  بذا 

.م دی  گز  لب 
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یم ن  من  و  بود  من  برای  خطر  نی  ا   ، دی  فهم  یم  ن  چرا 

.م کن  خود  ری  درگ  را  او  توانستم 

.. .ن  رها  ف 

دیا ب   ... زی  دن  تمومه  جا  نیم  ه  بحث   .. .و  نگ  یچ  یه  شی  ه 

خوب تا  بده  مهلت  روز  چند  من  به   .. .م  ین  ک  فکر  بهش 

.مین ک  ا  دی  پ  درست  راه  هی  می  تون  یم  .م  کن  فکر 

.. .م  نداشت  یا  عجله 

را جانم  قصد  اما  بودم  گرفته  را  م  می  تصم  که  بود  درست 

.م گذاشت  یم  خطر  پر  راه  نی  ا  به  پا  فکر  با  دی  با  و  نداشتم 

یگ آسود  به  یس  نف  او  و  دادم  تکان  باشه  نشانه  به  را  سرم 

.م افتاد  خنده  به  ر  ای  اخت  یب  که  دی  کش 

یا ه  ه  سی  ک  سمت  به  که  طور  همان  و  برخاست  جا  از 

:د کر  زمزمه  رفت  یم  ش  دی  خر 

.ر دخت  شدم  ترک  حله  ز.   .. یب  آ  چشم  ین  داد  سکته  ستاد  ا 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  _ل  ه  چ_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

از فرهان  می  خورد  یم  هم  کنار  را  شام  یت  وق  شب  آن 

.ت گف  بابا  ار  دی  د  نحوه 

آسوده اش  ین  نگرا  و  او  جانب  از  فکرم  یم  ک  که   
حاالال

.م ری  بگ  می  تصم  و  کنم  فکر  بهتر  توانستم  یم  بود  شده 

اما بود  کرده  پر  را  وجودم  تمام  ان  ری  ا  به  رفتن  فکر 

به راجع  بود  ز  ای  ن  و  دانستم  یم  ن  را  ها  زی  چ  یل  یخ  هنوز 

.م کن  قی  تحق  ها  آن 

اما شد  ین  عصبا  دستم  از  یر  چندبا  شب  آن  فرهان 

.د گذار  یم  ن  می  تنها  راه  نی  ا  در  گفت  آخر  دست 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


                      

                    

         

 

                    

                    

                      

 

 

                  

         

             

 

                 

                

 

               

 

 

 

اما کنم  خود  ی  خواسته  ر  یگ  در  را  او  خواست  یم  ن  دلم 
اجازه   بود  خورده  ند  وی  پ  ان  میا  ه  قلب  نی  ب  که  یا  رابطه 

.م   کن  فکر  درست  داد  یم  ن 

اگاهانه دی  با  که  بود  یا  نقشه  مستلزم  ان  ری  ا  به  رفتن 

یر خط  چه  می  دانست  یم  ن  هنوز  که  چرا  شد  یم  ه  دی  کش 

کرده را  جانمان  قصد  ین  کسا  چه  و  است  مان  نی  کم  در 

.د ان 

یگ زند  مکان  و  پدرم  زادگاه  به  راجع  یت  اطالالعا  دی  با 
.م آورد  یم  دست  به  اش 

.م رفت  یم  جلو  پر  دست  با  دی  با 

ن ای  م  محکم  مرا  شبانه  خوردن  قهوه  موقع  فرهان 

:د کر  زمزمه  گوشم  کنار  و  داشت  نگه  بازوانش 

.ن م  یب  آ  چشم  ذارم  یم  ن  تنهات   .. .م  ذار  یم  ن  نهات  ت 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  و  د_  هل  چ_  د  ص_  ارت  پ 
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ای خانوم  دختر  یس  بشنا  خودتو  ین  تو  یم  خودت  م  نی  ب  ب 
نه؟

ه نی  آ  به  و  گرفتم  بود  جاافتاده  و  مسن  ین  ز  که  او  از  نگاه 

چشم بود  شده  محصور  یا  پارچه  توسط  که  مقابلم  ی 
.م دوخت 

نقطه نی  ا  به  تا  بودم  نشسته  دستش  ری  ز  که  بود  یت  ساع 

.م برس  ام  یگ  زند  از 

ه نی  آ  یو  ر  از  را  پارچه  و  کرد  کوتاه  را  فاصله  قدم  دو  با 
.ت برداش 

من به  ه  نی  آ  از  که  شد  یب  جذا  و  ا  بی  ز  جوان  زن  قفل  نگاهم 

.ت سی  نگر  ی 

یم را  گوشم  ری  ز  تا  ی  یا  بی  ز  فرم  به  و  شده  کوتاه  می  موها 

.د پوشان 
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یم طالالیی  به  که  ین  روش  ی  یا  خرم  رنگ  از  ر  گی  د   
حاالال

.د بو  شده  ه  ای  س  ه  ای  س  شبق  همچون  و  نبود  یر  خب  زد 

به لنز  با  و  نبود  خبری  یب  آ  یا  ه  چشم  آن  از  ر  گی  د 
.د بودن  درآمده  یک  مش  رنگ 

یو ر  ام  چهره  با  متناسب  و  ماهرانه  یم  مالالی  شی  آرا 

.د بو  نشانده  پوستم 

. برگشت  و  رفت  سودا  سمت  به  اراده  یب  م  ری  متح  نگاه 

بود؟ کرده  چه  من  با  زن  نی  ا 

:د ز  ین  ا  می  پ  و  پر  لبخند 

اومد؟ وشت  خ 

:م زد  لب 

.ه شی  نم  ؟باورم  ید  کر  کار  یچ  زی  دن  ا  ب 
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:د ز  یک  چشم  و  شد  باز  ش  شی  ن 

بهتره نی  هم  یا  بر  .ی  زی  دن  تو  نفهمه  یس  ک  قراره  خب   -
.مین ک  امتحان  فرهان  یو  ر 

؟ می  کن  کار  یچ  ین  عی   -

داده انجام  درست  کارمو  که  مهمه  برام  .م  گ  یم  هت  ب 
.م باش 

:د کر  دراز  طرفم  به  را  دستش  او  و  زدم  لبخند 

.مین ک  یز  با  هی  قراره  .م  خان  دختر  ای  ب  من  ا  ب 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  س_  هل  چ_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
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. کرد  باز  می  رو  به  را  یگ  بزر  اتاق  در 

.. .و  پر  اتاق  کی  مثل  ی  یا  ج 

قرار مقابلم  یگ  رن  یا  ه  اهن  ری  پ  از  بزرگ  رگال  دو 

.ت داش 

.د بر  ها  آن  از  یک  ی  طرف  به  و  دی  کش  را  دستم 

.د کن  چه  است  قرار  انستم  دی  نم 

با را  رنگش  یب  شرا  یا  موه  شد  باعث  م  ری  متح  نگاه 

:د بخند  و  بزند  کنار  ان  جی  ه 

.ه دار  ا  بی  ز  لباس  هی  به  از  ین  ا  بی  ز  خانم  هی  ؟ی  کرد  عجب  ت 

یکی که  او  و  انداختم  باالال  شانه  شی  کارها  از  ری  متح 

:ت گف  زد  یم  کنار  را  ها  اهن  ری  پ  یک  ی 
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  خواد   ی م   دلم ...  نه ...  ن ی ا .... اوممم ....    نم ی بب   کن   صبر - 

 .  خودشه ...  ی اک ...  باشه   دا ی پ   کامال   کت ی بار   کمر   اون 

 

  را   د ی سف   ز ی ر   ها   گل   با   ی ا   سرمه   رنگ   به   ی راهن ی پ 

 .  گرفت   مقابلم 

 

  ی م   راحت   ی ل ی خ .  عقابه   مثل   چشمام   من .  کن   امتحانش - 

 .  کنم   تصور   راهن ی پ   ن ی ا   ی تو   رو   تو   تونم 

 

 

             

 

                      

               

 

             

 

                  

                    

     

. بود  شده  جالب  هم  خودم  یا  بر 

پشتش شک  بدون  که  یا  پرده  سمت  به  و  کردم  تشکر 

.م رفت  داشت  لباس  ضی  تعو  یا  بر  کوچک  اتاق  ک 

.م ت  سی  نگر  خود  به  ر  گی  د  بار  ه  نی  آ  مقابل 

چهره کی  .د  نبو  خبری  یب  آ  چشم  دختر  آن  زی  دن  از 

داشت یگ  تاز  خودم  یا  بر  شدت  به  یت  ح  که  دی  جد   
کامالال

.م دی  د  یم  مقابلم 
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   عاشقانه _ حفاظت _ چهار _ چهل _ صد _ پارت # 

 

   حرام _ ی کپ # 

 

 

 

                      

                       

 

                    

               

 

                      

           

 

                      

         

 

کردم تن  به  داشت  سبک  و  فیط  ل  یس  جن  که  را  اهن  ری  پ 
.م گفت  کی  تبر  اش  ه  قی  سل  و  سودا  به  دل  در  ر  ای  اخت  یب  و 

باور اما  بود  کرده  فی  تعر  د  ای  ز  او  مهارت  از  فرهان 

.د کن  ام  زده  شگفت  حد  نی  ا  تا  نداشتم 

یا بر  انگار  که  بود  نشسته  خوش  تنم  به  قدر  آن  اهن  ری  پ 
.د بو  شده  دوخته  اندامم  و  من 

در یب  خو  به  م  کی  بار  کمر  بود  خواسته  او  که  طور  همان 

. بود  ا  دی  هو  اهن  ری  پ  آن 
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در ی  یا  بی  ز  به  را  ام  تنه  باالال  ظرافت  اش  دکلته  ه  ق 
.د بو  داده  قرار  دی  د  معرض 

.ن فرها  به  برسد  چه  شناخت  یم  ن  مرا  هم  بابا  یت  ح 

.مید بو  ه  دی  کش  روز  چند  نیا  در  که  بود  یا  نقشه  نی  ا 

ری یغ  ت  به  مجبور  مان  گاه  یف  مخ  از  آمدن  ون  ری  ب  یا  بر 

.مید بو  ظاهرمان  و  شکل 

روز دو  از  پس  و  شناخت  یم  قبل  از  را  سودا  فرهان 

کردن نی  یا  پ  و  باالال  و  ی  زیر  طرح  و  کلبه  در  ماندن 

.د بو  برده  او  نزد  به  مرا  باالالخره  مان  نقشه 

ام یر  پافشا  و  اصرار  مقابل  در  نتوانست  فرهان  یت  وق 
.دیش ک  را  نقشه  نی  ا  کند  مقاومت  ان  ری  ا  به  رفتن  یا  بر 

.د نشناس  را  ما  یس  ک  تا  می  کرد  یم  یر  کا  دی  با 

.. .ا  مر  بخصوص 
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مدام بود  زده  سرم  به  ان  ریا  به  رفتن  فکر  که  یت  وق  از 

.م بود  ن  دی  کش  نقشه  حال  در 

یب دی  با  که  داشتم  استانبول  در  کار  چند  آن  از  قبل  اما 
از فه  ای  ق  ری  یغ  ت  نی  ا  سو  ن  یا  از  ادم  دی  م  انجام  مزاحمت 

.د آم  یم  کارم  به  جا  نی  هم 

برآمده آن  پس  از  داشت  که  یر  هن  با  سودا  ظاهرا  و 
.د بو 

میا سرتاپ  خندان  یب  ل  با  سودا  زدم  ون  ری  ب  که  پرو  اتاق  از 

:د کر  رصد  را 

ید ش  العاده  فوق  .م  کرد  یم  فکر  که  جور  مون  ه 

.ر دخت 

:ت گف  و  زد  دورم  یخ  چر 
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 ؟ ی کن   کار   ی چ   بگم   تا   ی ا   آماده   خب - 

 

 : گفت   او   و   دادم   تکان   سر 

 

  ی ر   ی م   اتاق   از   ی کن   باز   لب   از   لب   که   ن ی ا   بدون - 

.    ی شناس   ی م   رو   فرهان   که   انگار   نه   انگار   و   رون ی ب 

  واکنش   د ی با   بشناستت   اگه .  رون ی ب   برو   راحت   ی ل ی خ 

  ومد ی ن   دنبالت   بعد   قه ی دق   پنج   اگه .  اد ی ب   دنبالت   و   بده   نشون 

 .  برگرد   دوباره 

 

 

         

 

                      

                  

                    

                 

 

   

 

.م بود  شده  حرفش  متوجه  تازه 

وارد که  بود  یت  ساع  من  و  یر  مشت  از  بود  پر  و  تی  ت  سی  ان 
یل داخ  محوطه  از  ون  ری  ب  فرهان  و  بودم  شده  آنجا 

شک بدون  شناخت  یم  ن  مرا  او  اگر  بود  من  منتظر 

.د شناختن  یم  ن  هم  بودند  ام  یپ  در  که  ین  دشمنا 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نج  پ_  هل  چ_  د  ص_  ارت  پ 
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رام ح_  یپ  ک 

رم ای  اخت  در  سودا  که  را  یف  یک  و  گرفتم  قی  عم  یس  نف 
.م زد  ون  ری  ب  جا  ان  از  گرفتم  دست  به  بود  گذاشته 

.د بو  شده  مبلمان  سر  تا  سر  یش  بخ  شامل  ون  ری  ب  یا  فض 

.د بودن  نشسته  انتظار  در  زن  و  مرد  چند  و 

.د بو  من  منتظر  ظاهرا  و  بود  نشسته  یا  گوشه  فرهان 

. دی  کوب  یم  ه  نی  س  در  ضرب  با  قلبم 

. شود  غالب  من  بر  جان  یه  دادم  یم  اجازه  دی  نبا 

گرفتم شی  پ  در  را  ون  ری  ب  ریس  م  تفاوت  یب  یا  چهره  با 
.م گذشت  او  مقابل  از  و 

مقابل به  دوباره  تفاوت  یب  و  دی  چرخ  من  یو  ر  نگاهش 

.ت دوخ  چشم 
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.د بو  شده  ان  جی  ه  دچار  وجودم  تمام 
از خواستم  یم  یت  وق  درست  اما  بود  نشناخته  مرا  او 

نیم ز  به  را  می  پاها  شی  صدا  شوم  خارج  یل  اص  در 

:د چسبان 

.. .م  خان  دی  بخش  ب 

.م دی  چرخ  طرفش  به  آرام  و  م  دی  گز  لب 

.. .م  دانست  یم  ن  بود؟  شناخته  مرا  ین  ع 

لو مرا  شک  یب  می  صدا  چون  بزنم  یف  حر  توانستم  یم  ن 
.د دا  ی 

.م شد  چشمانش  ه  ری  خ 

تمام به  را  یت  حرار  و  دی  کوب  یم  ه  نی  س  در  ضرب  با  قلبم 
.د کر  یم  ساتع  تنم 

:ت برداش  نی  زم  یو  ر  از  را  ای  برگه  و  شد  خم 
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.د افتا  تون  فی  ک  یو  ت  ز  ا 

. بود  نشناخته  مرا  او   . شد  شعف  از  پر  وجودم  تمام 
.د بو  آمده  ون  ری  ب  خوب  امتحانش  از  سودا 

:م زد  لب  ر  ای  اخت  یب  من  و  گرفت  طرفم  به  را  برگه 

.م منون  م 

.د ش  ه  ری  خ  صورتم  به  دی  ترد  و  شک  از  پر  یا  لحظه 

:د ز  پچ  رانه  ای  هوش  و  زد  یق  بر  چشمانش 

!؟ زی  ن  د 

را م  نی  ری  ز  لب  و  چرخاندم  حدقه  در  را  چشمانم  مردمک 

:م دی  کش  دندان  به 

هی زی  دن   ... خدا  ای  بشناسمت؟  نتونستم  چطور   .. .ی  عنت  ل 
... بگو  یز  ی 
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:م گفت  جوابش  در  و  شد  باز  م  شی  ن 

.ه ندار  دست  رو  ودا  س 

:د کر  نگاهم  ری  متح 

بشناسمت نتونستم  صالال  ا!  جادوگر   .. .ه  جادوگر  زن  ن 

ا

.. .د  دا  لوت  یت  گف  که  ای  کلمه  هی  همون   ... دختر 

به یت  مش  تا  شد  باعث  فرهان  مشتاق  نگاه  و  م  دی  خند  زی  ر 
:م بکوب  شی  بازو 

؟ین نک  نگام  یر  جو  اون  شه  یم   -

:د ز  یک  چشم 

رفت؟ کجا  یب  آ  چشم  دختر  اون  ین  عی   -

.ه اشقان  ع_  فاظت  ح_  ش  ش_  هل  چ_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
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اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

انگشتانم ر  ای  اخت  یب  گرفتنش  اوج  و  ا  می  هواپ  شدن  بلند  با 
. خوردند  گره  هم  در 

شیپ و  تد  فی  ب  اتفاق  بود  قرار  آنچه  اضطراب  و  استرس 

.م بده  کف  از  قرار  و  آرام  شد  یم  باعث  بود  می  رو 

:د ز  پچ  گوشم  کنار  فرهان 

... تم  شی  پ   .. .م  جا  نی  ا  من  ترس  ن 

.ت گرف  انگشتانش  ن  ای  م  را  ام  کرده  خی  انگشتان  و 

.دیخ چر  او  سمت  به  نگاهم 

.مید بو  گذرانده  را  یب  یج  ع  یا  روزه  گذشته  ماه  ک 

همه فرهان  زمان،  از  ورطه  نی  ا  به  ن  دی  رس  یا  بر 

.د بو  کرده  کمکم  جوره 
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انجام پدرم  با  را  آخرم  وداع  خطر  بدون  تا  کرد  کمکم 

.م ده 

.د رسان  پدرم  به  مرا  کردن  نی  یا  پ  و  باالال  یل  ک  با   
باالالخره

.د ش  تر  نگران  م  دی  جد  چهره  ن  دید  با  و  بود  نگرانم  بابا 

. دی  ترس  یم  کرد  یم  م  دی  تهد  که  یر  خط  از 

اما بود  عمرم  کار  نی  تر  سخت  مید  ن  بابا  با  یظ  خداحاف 

. شناخت  یم  خوب  بود،  کرده  تی  ترب  خود  مرا  که  او 

.م کن  یگ  زند  دلهره  و  ترس  با  طور  آن  توانستم  یم  ن  من 

حاالال اما  بودم  یط  نشا  با  و  آزاد  دختر  من  نی  ا  از  شی  پ 
جانم از  و  بودند  که  دانستم  یم  ن  که  ین  کسا  ترس  از  دی  با 

.م کن  یگ  زند  یف  مخ  خواستند  یم  چه 
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من حق  نی  ا  دهم،  ادامه  جور  نیا  توانستم  یم  ن  من  نه 
در که  ین  کسا  تمام  و  شوم  خبر  با  ام  گذشته  از  که  بود 

ادامه و  ام  یگ  زند  ی  درباره  و  .م  بشناس  را  بودند  ام  ی 

.م ری  بگ  می  تصم  خودم  آن 

ترک از  بعد  و  بود  پدرم  دوست  می  ند  بابا  که  جا  آن  از 

مرا و  بود  نگذاشته  شی  تنها  و  کرده  کمک  او  به  مادرم 

به یر  پد  حق  و  بود  کرده  بزرگ  فرزندش  همچون 

من به  ام  یع  واق  پدر  از  یب  خو  اطالالعات  داشت،   
گردنم

.د دا 

اصالت و  زی  تبر  شهر  در  پدرم  سکونت  محل  از 

رمان ای  اخت  در  را  یب  خو  اطالالعات  ام  یر  پد  ی   
خانواده

. گذاشت 

تا داد  را  اجازه  نی  ا  من،  یا  بر  ین  نگرا  وجود  با  می  ند  بابا 
.م برو 

.م کن  یگ  زند  درست  بتوانم  تا  بروم 
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نهفته یز  را  پرده  نی  ا  پس  در  بود  معتقد  من  مثل  هم  او 

.دیس تر  دی  نبا  و  است 

.ه اشقان  ع_  فاظت  ح_  فت  ه_  هل  چ_  د  ص_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

.م بود  ان  ری  ا  یه  را  من  حاالال 

.م ا  یر  پد  نی  سرزم 

ه دی  شن  ید  ای  ز  یا  ه  حرف  مردمانش  و  آن  از  که  ی  یا  ج 
.م شد  یم  مهمانش  یب  یج  ع  تی  موقع  در  داشتم  و  بودم 

.م آمد  ون  ری  ب  افکارم  از  فرهان  دست  فشار  با 

مدت نی  ا  تمام  که  بکنم  یف  اعترا  هی  باالال  نی  ا  خوام  ی   
-

.د بو  مده  وی  ن  شی  پ  ش  تی  موقع  ین  عی  .م  بگ  بهت  نتونستم 

.م دوخت  او  به  را  متعجبم  نگاه 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

             

 

               

 

                      

                      

             

 

   

         

 

       

 

                

                    

                  

     

 

     

.ب مناس  تی  موقع  هی  توی  بودم  گذاشته  تش  قی  ق  ح 

:د دا  ادامه  و  زد  یا  انه  ثی  خب  لبخند  سپس 

مونده پنهون  ازت  که  هی  ز  یچ  نی  آخر  و  نی  اول  نی  ا  نی  بب   -
چیه یو  ت  و  وقت  چی  ه  ه  گی  د  دم  یم  قول  بهت  و 
.م دار  یم  ن  نگه  یف  مخ  ازت  یز  یچ  یط  یا  شر 

:م گفت  ه  دی  ترس 

؟ هی  چ  موضوع  !ن  فرها  می  ترسون  یم  یر  ا  د 

:دیش ک  شی  موها  به  پنجه 

واقعا اما  ت  سی  ن  یک  ترسنا  زی  چ  اصل  در  ب  خ 

من و  می  بزن  حرف  موردش  در  تا  مد  وی  ن  شی  پ  ش  طی  شرا 

تهرون می  ر  یم  می  دار  که  حاالال  اما  .م  بد  حی  توض  برات 

.ین بدو  که  زه  ای  ن 

:م دی  کش  یق  یم  ع  نفس 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


     

 

               

 

                

                       

 

             

 

 

 

           

 

 

                  

          

 

                    

                    

.ن بز  حرف  طفا  ل 

:ت گف  کردنش  باز  با  همزمان  و  بست  پلک 

یم اس  فرهان  ی  یا  جور  هی  .ت  س  کاوه  من  یل  اص  سم  ا 
. گذاشتم  خودم  یو  ر  هی  ترک  به  اومدن  از  بعد  من  که  بود 

:م زد  لب  و  بود  چشمانش  ه  ری  خ  نگاهم 

؟ نی  م  ه 

:ت گف  و  داد  ون  ری  ب  را  نفسش 

!نیم ه 

ون ری  ب  ش  بی  ج  از  را  اش  ی  یا  شناس  کارت  همزمان  و 
.د دا  دستم  به  و  دی  کش 

لقب داشتن  خب  .د  بو  گفته  که  بود  همان  ش  لی  فام  و  اسم 

یم ن  و  نبود  یب  یج  ع  زی  چ  هیک  تر  در  مستعار  اسم  ا 
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زودتر داشتم  دوست  اما  م  ریگ  ب  ید  ا  ری  ا  او  به  توانستم 

.ت گذاش  یم  ن  ای  جر  در  مرا 

.ه اشقان  ع_  فاظت  ح_  شت  ه_  هل  چ_  د  ص_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

!یت گف  یم  بهم  زودتر  بود  نی  ا  م  حی  رج  ت 

:ت گف  نت  طی  ش  با  و  زد  یک  چشم 

بودم فرهان  تموم  سال  چهار  .د  بو  هی  ترک  مال  رهان  ف 
ی خانواده  با  قراره  و  تهرون  میریم  می  دار  که  حاالال  اما 
که ین  دو  یم  .ی  بشناس  خوب  رو  کاوه  دی  با  یش  ب  اشنا  من 

کسم همه  و  دارم  ای  دن  دار  تو  خواهر  هی  و  مادر  هی  من 

بود مادرم  نی  ا  و  کرد  فوت  شیپ  ها  سال  پدرم  .ن  هست 

.د کر  مون  مراقبت  و  کرد  بزرگ  مارو  که 

در را  یت  مد  می  برو  زی  تبر  به  که  آن  از  قبل  بود  قرار 

ین ا  ری  ا  رسوم  و  آداب  با  من  بود  ز  ای  ن  .م  ین  بگذرا  تهران 
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خانواده مهمان  یت  مد  د  یا  ب  ین  عی  نی  ا  و  شوم  آشنا  ها 
.م شد  یم  فرهان  کوچک 

گفته می  برا  خواهرش  و  مادر  از  ته  خی  گر  و  جسته   
قبالال

. بود 

.م بدان  ها  آن  از  تر  شی  ب  داشتم  دوست 

به ه  نی  زم  شی  پ  بدون  دهد  یم  حی  ترج  بود  گفته  فرهان  اما 
.م برو  ارشان  دی  د 

گذرانده اش  خانواده  یا  بر  دیر  خ  به  را  اخر  هفته  تمام 
ان یا  بر  ام  زنانه  ه  قی  سل  با  خواست  یم  من  از  و  می  بود 

.م کن  دی  خر  ها 
.د برو  ارشان  دی  د  به  پر  دست  با  داشت  یع  س 

متناسب   و  بود  گفته  می  برا  ان  ری  ا  رسوم  و  آداب  از  یم  ک 
و شال  و  شلوار  و  مانتو  دست  چند  کشورش  پوشش  با 

.دیر   خ  می  برا  یر  روس 
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به دی  با  و  باشم  داشته  حجاب  ان  ری  ا  در  دی  با  دانستم  ی 

. کردم  یم  عادت  مسئله  نی  ا 

ین عی  نی  ا  و  بود  خواهم  جا  ان  در  وقت  چند  دانستم  یم  ن 
.م ده  وفق  طی  شرا  با  را  خود  کردم  یم  یع  س  دی  با 

:ت گف  و  دوخت  صورتم  به  را  نگاهش 

یلیخ ید  ابروبا  یر  روس  نیا  بودم  گفته  بهت  یت  اس  ر 

د؟ ای  م  بهت 

.ه اشقان  ع_  فاظت  ح_  ه  ن_  هل  چ_  د  ص_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

هم د  ای  ز  ان  ری  ا  بودم  شده  بزرگ  هی  ترک  در  که  من  یا  بر 

.د نبو  بی  عج 

داشتن حجاب  و  می  داشت  اد  یز  محجبه  افراد  هم  هی  ترک  در 

.ت اش  دی  نم  وا  تعجب  به  مرا 
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یگ آسود  به  یس  نف  باالالخره  فرودگاه  از  خروج  محض  به 
.م دی  کش 

را کشورم  در  اخر  یا  روزه  اضطراب  آن  ر  گی  د 
. نداشتم 

. گشتند  یم  ام  یپ  هی  ترک  در  بودند  دنبالم  به  که  ین  کسا 

ان ری  ا  به  و  تم  سی  ن  جا  ان  ر  گی  د  من  دانستند  یم  ن  ها  آن 

. ام  آمده 

یلیخ بودم  داده  که  یش  فاح  ی  چهره  ری  یغ  ت  با  که  چند  هر 

به توانستم  یم  ناشناس  یص  شخ  قالب  در  راحت 

یم ک  آن  از  قبل  بود  ز  ای  ن  اما  بروم  ام  یر  پد  عمارت 

یم مشکل  بدون  ای  نقشه  و  کردم  یم  ا  دی  پ  یگ  آماد 
. تم  خی  ر 

طیح م  با  ان  از  قبل  بود  از  ین  اما  داشتم  ید  ای  ز  یا  فکره 

.م شد  یم  اشنا  آن  در  یگ  زند  نحوه  و  ان  ری  ا 
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  م ی ند   بابا   با   ی شگ ی هم   زدن   حرف   ی ران ی ا   شکر   را   خدا 

  داشتم   ان   به   ی کودک   از   که   ی ا   عالقه   و   شد   ی م   باعث 

 .    باشم   داشته   ی کمتر   مشکل    شد   ی م   باعث 

 

 

                    

         

 

                  

                      

                    

     

 

 

 

   

 

                     

                      

       

او ی  خانه  یه  را  ما  و  گرفت  یس  تاک  فرهان  باالالخره 

.مید ش  شهر  مرکز  در  ی  یا  ج 

مردمان   و  ها  بان  ای  خ  به  کنجکاوانه  نگاهم  مدت  تمام 
و   گذاشت  یم  ن  کم  هم  فرهان  و  بود  شده  دوخته  شهر 

در م  دی  د  یم  چه  آن  به  راجع  را  یت  ا  حی  توض  همزمان 

.ت   گذاش  یم  رم  ای  اخت 

.ه اشقان  ع_  فاظت  ح_  نجاه  پ_  د  ص_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

و گذشت  کی  بار  و  تنگ  کوچه  چند  از  یس  تاک 
سبک با  یا  خانه  مقابل  بست  بن  کی  یا  انته  در  درست 

.د تا  سی  ا  یم  ید  ق  ق  ای  س  و 
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  و   مادر   به   ران ی ا   به   آمدنش   از   و   بود   زده   جان ی ه   فرهان 

  را   ها   ان   داشت   م ی تصم   و   بود   نزده   ی حرف   خواهرش 

 .  کند   ز ی سورپرا 

 

  ه ی کرا   داشت   او   که   طور   همان   و   م ی شد   اده ی پ    ی تاکس   از 

  محله   ان   وار ی د   و   در   محو   من   کرد   ی م   پرداخت   را 

 .  بودم   ی م ی قد 

 

  ی تاکس   رفتن   با   و   گذاشت   ی کنار   را   ها   چمدان   فرهان 

 : گفت   لبخند   با   و   کرد   باز   را   دستانش   فرودگاه 

 

 .   ی اومد   خوش   کشورت   به   رسما - 

 

 .    زدم   لبخند 

 

 .  داشتم   ی ب ی عج   حس 
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در همه  اجدادم  اما  بودم  نشده  متولد  کشور  نی  ا  در  دی  شا 
نیم ه  و  بودند  گذاشته  وجود  عرصه  به  پا  کشور  نی  ا 

.د بدو  پوستم  ری  ز  یب  خو  حس  شد  یم  باعث 

را دستم  فرهان  و  نشست  چشمانم  در  شوق  اشک 

:ت گرف 

.م دار  دوستت  یل  یخ  ین  دو  یم   -

:م داد  تکان  سر 

.م وهو  ا 

به منو  سال  چهار  بعد  که  یس  ک   ... ین  دو  یم  ن   .. .د  نه  د 

برام یل  یخ  بدون  پس  زی  دن  ید  بو  تو  برگردوند  ان  ری  ا 
.ر دخت  یز  یز  ع 

:ت گف  او  و  آمد  کش  لبم 

یب حسا  و  درست  زی  سورپرا  هی  قراره  که  می  بر  زن  ب 
.میش با  داشته 
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.د تا  سی  ا  در  پشت  زد  که  را  خانه  زنگ 

داخل یس  ک  انگار  .د  یس  ر  گوش  به  ی  یا  دمپ  لخ  لخ  یا  صد 
.د بو  ط  ای  ح 

:دیس ر  گوش  به  ین  ز  یا  صد 

؟ هی  ک 

:د ز  پچ  آرام  و  زد  یق  بر  فرهان  چشمان 

... امانمه  م 

:د بلندش  صدا  دوباره  می  نداد  که  یب  جوا 

؟ هی  ک 

.د ش  باز  در  همزمان  و 
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 : گفت   و   نشاند   لب   بر   ی پهن   و   پت   لبخند   فرهان 

 ...  منم   برم   قربونت - 

 

 : زد   لب   و   دوخت   پسرش   به   نگاه   ران ی ح   زن 

 

 ...  مادر   کاوه - 

 

  ق ی عم   ی دم   و   د ی کش   آغوش   به   را   مادرش   ی تند   فرهان 

 : گرفت 

 

 .  بود   تنت   عطر   تنگ   دلم   قدر   چه   مامان   ی وا - 

 

  خدا   ی وا   ؟   نم ی ب   ی نم   که   خواب ...    فدات   به   مادر - 

 . شکرت 

 

 

                    

                     

 

                   

غرق ر  گی  د  کی  آغوش  در  دو  هر  پسر  و  مادر  یق  یا  دق 
.م   کرد  یم  پا  آن  و  پا  نی  ا  داشتم  من  و  بودند 

: گفت  که  افتاد  من  د  ای  به  فرهان  تازه  انگار 
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.م دختر  دوست   . زی  دن  م  نی  ا  امان  م 

.م داد  سالالم  .ت  دوخ  صورتم  به  نگاه  زن 

.د دا  را  جوابم 

. بخوانم  ی  زی  چ  اش  چهره  از  توانستم  یم  ن 
:ت گف  آرام  و  کرد  کوتاه  یث  مک 

.م دختر  ید  اوم  وش  خ 

.ه اشقان  ع_  فاظت  ح_  کی  _ه  نجا  پ_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

فرهان یر  پد  خانه  ی  یا  ری  پذ  یو  ت  تنها  که  بود  یق  یا  دق 
.م بود  نشسته 

خواسته اجازه  فرهان  و  نبود  خانه  در  نا  ای  ک  خواهرش 

در و  بزند  حرف  ی  یا  تنه  در  مادرش  با  ه  قی  دق  چند  تا  بود 
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و ورم  ای  ب  در  را  شالم  و  مانتو  بود  خواسته  ن  ای  م  نی  ا 
.م باش  راحت 

.دیخ چر  یم  اتاق  ار  وی  د  و  در  یو  ر  نگاهم 

.. .ی  تور  یا  ه  پرده  و  کوچک  پنجره  دوتا 

.گ رن  یک  الال  قرمز  فرش  کی  و  ساده  مبلمان  ک 

مادرش بود  معلوم  کامالال  خانه  یز  یم  ت  و  یگ  ساد  از 

جه ری  ب  خاله  د  ای  به  مرا  بیج  ع  و  است  ه  قی  سل  با  ر  ای  بس 

.د بو  انداخته  خودم 

از خانه  اما  نداشتند  ین  مدر  یل  یخ  اسباب  که  آن  با 
.د ز  یم  برق  یز  یم  ت 

.د کر  جلب  را  توجهم  طاقچه  یو  ر  عکس  قاب  چند 
.م رفت  سمت  آن  به  و  شدم  بلند  جا  از 

شباهت خاطر  به  که  ید  مر  از  یم  ید  ق  عکس  قاب  ک 

.د بو  پدرش  شک  یب  فرهان  به 
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.    بود   نفره   چهار   گر ی د   عکس .  نشست   لبانم   بر   لبخند 

 .  داشتم   برش 

  و   پسر   همراه   به   ارتگاه ی ز   ک ی   در   فرهان   مادر   و   پدر   

 .  دخترشان 

 

 

                

                   

 

           

 

                     

                  

                    

     

 

                  

       

 

ین خندا  جوان  دختر  کنار  فرهان  ر  گی  د  عکس  یو  ت 
.د کر  یم  نگاهش  گرم  ید  لبخن  با  داشت  و  بود  تاده  سی  ا 

.د بو  فرهان  خواهر  او  شک  ی 

چه ان  شی  ها  چشم  یو  ت  محبت  و  مهر  نی  ا  .ت  گرف  دلم 
باهم یب  خو  ی  رابطه  بود  معلوم  .د  بو  ارزش  با  قدر 

حال در  باز  هم  بعدی  عکس  یو  ت  که  ا  ری  ز  دارند 

.د بودن  کردن  نت  طی  ش 

که یر  براد  نه  خواست  یم  فرهان  مثال  یر  براد  دلم 
.ت داش  را  کشتنم  قصد 
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.ه اشقان  ع_  فاظت  ح_  و  د_  نجاه  پ_  د  ص_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

هشت زلزله  ین  مع  تازه  د  ایب  نا  ای  ک  یت  وق  کنم  کر  ف 
!ین ک  درک  رو  یر  ت  شی  ر 

و گذاشتم  شی  جا  سر  دقت  با  را  دستم  یو  ت  عکس  قاب 

.م برگشت  طرفش  به 

.ه معلوم  چشماش  ز  ا 

.دید خن  بلند 

کن گرم  شلوار  و  شرت  یت  کی  با  را  راهش  یو  ت  لباس 

راحت شان  خانه  در  او  ین  عی  نیا  و  بود  کرده  ضی  تعو 

.د بو 
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.د کر  تند  قدم  طرفم  به 
ی یا  تنه  مامان  با  کم  هی  بود  الالزم  .م  گذاشت  تنهات  د   

بخش ب 
.م بزن  حرف 

.ت اس  گفته  چه  م  دی  نپرس 

:م زد  لبخند 

.یر دا  ین  مهربو  امان  م 

: شد  باز  ش  شی  ن 

هی مهربونم  از  .ی  شناس  یم  خانمو  یر  ز  تر  شی  ب  االال  ح 

.ه فراتر  یز  ی 

که داشت  خبر  مادرش  مهر  از  س  پ.  شد  تر  پهن  لبخندم 

.د بو  کرده  یف  معر  مرا  راحت  قدر  آن 

:د ز  پچ  آرام  و  آورد  جلو  را  سرش 
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.ه حساس  حروم  و  حالالل  رو  کم  هی  قط  ف 

.د ز  یک  چشم  و 

یو ر  نگاهش  و  شد  اتاق  وارد  خانم  یر  ز  همزمان 

.دیس ما  بود  نشسته  کمرم  بر  که  فرهان  دست 

اول از  که  یل  مب  طرف  به  و  م  دیش  ک  عقب  را  خود  آرام 

.م رفت  بودم،  نشسته  آن  یو  ر 

.ت گذاش  زی  م  یو  ر  را  یا  چ  یا  محتو  ین  یس  مادرش 

گذاشته ها  ی  یا  چ  تنگ  هم  یگ  خان  ین  یر  یش  بشقاب  ک 

.د بو 

: گفت  یگ  دلتن  از  پر  ین  لح  با 

خبر هی  برام  دونستم  یم  .م  خواب  به  اومد  بابات  وز  ری  د 

ینیریش شدم  پا  .د  ید  خن  یم  فقط  نگفت  اما  .ه  آورد  خوش 

.م کرد  ات  ری  خ  و  براش  کردم  درست  ید  کنج 
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:ت گف  من  به  رو  سپس  و 

.م دختر  بدهکارم  بهت  تشکر  هی   -

.د بو  نرم  لحنش 

.دید خن  مهربان  که  کردم  نگاهش  متعجب 

.د بو  ا  بی  ز  یر  یپ  گرد  وجود  ای  اش  چهره 

.ن فرها  تا  بود  او  هی  شب  تر  شی  ب  نا  ای  ک 

در هم  ان  ری  ا  به  برگشت  ید  نبو  تو  اگه  که  گفت  اوه  ک 

یم ازش  که  هربار  .م  یر  انتظا  چشم  ساله  چند  .د  نبو  کار 

تونسته که  یر  دخت  .د  آور  یم  بهونه  هی  برگرده  خواستم 

.م ممنون  .ه  زی  عز  یل  یخ  برام  برگردونه  من  به  اونو 

دور دست  و  نشست  مادرش  کنار  فرهان  همزمان 

.د فشر  خود  به  را  او  و  انداخت  اش  شانه 

.د بو  تنگتون  دلم  یل  یخ  .م  بر  قربونتون  یه  ل  ا 
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  تا   نداد   اجازه   د ی رس   گوش   به   که   کوچه   در   ی صدا   

 . بزنم   ی حرف 

  اش   ی ن ی ب   ی رو   را   اش   اشاره   انگشت   ی تند   فرهان   

 : گذاشت 

 

 . د ی نگ   ی چ ی ه ...  ششش ی ه - 

 

 .  رفت   رون ی ب   بلند   ی ها   قدم   با   و   شد   بلند   جا   از   و 

 

 

  گوش   به   خواهرش   ممتد   و   بلند   ی ها   غ ی ج   د ی نکش   ه ی ثان   به 

 .  د ی رس 

 

  فرهان   که   ی ا   زلزله   ی معنا   توانستم   ی م   حاال   خب 

 .   بفهمم   بود   داده   را   هشدارش 

 

 

                      

       

 

یم   ک  شد  یم  باعث  و  بود  من  یو  ر  خانم  یر  ز  نگاه 

.م   باش  داشته  خجالت  حس 
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:ت گذاش  مقابلم  را  یا  چ  استکان 

.. .ه  چسب  یم  یا  چ  با  بشه  سرد  ذار  ن 

:ت گف  که  برداشتم  را  تعارف  ین  یر  یش  و  کردم  تشکر 

فرهان که  خوشحالم  یل  یخ  من  و  یل  خوشگ  یل  یخ  و  ت 
. داره  دوستت 

.میو بگ  چه  دانستم  یم  ن 

چه دانستم  یم  ن  و  نداشتم  آنان  از  ای  ه  نی  زم  شی  پ  چی  ه 
.میو بگ 

.ه اشقان  ع_  فاظت  ح_  ه  س_  نجاه  پ_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

ان زی  آو  گردنش  از  کواالال  کی  مثل  که  یر  دخت  با   
فرهان

.د ش  اتاق  وارد  بود 
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اخه  .. .ا  ه  نشده  بزرگ  دخترت  نی  ا  اصالال  جان  امان   
م

؟ هی  وضع  چه  نی  ا 

و زد  او  ی  گونه  بر  محکم  ی  بوسه  دو  تند  تند  دخترک 

:ت گف  ه  دی  کش  ین  لح  با 

.یک ت  خودم  من  برررم  ربونت  ق 

فرهان از  که  شد  من  حضور  متوجه  تازه  انگار  اما 
.د تا  سی  ا  شی  جا  در  خی  س  و  شد  کنده 

بر لبخند  اش  شده  درشت  چشمان  ن  دی  د  با  ر  ای  اخت  ی 

.ت نشس  لبانم 

:دیس پر  متعجب  و  محابا  یب  نا  ای  ک 
؟یت گرف  زن  اداش  د 

:ت انداخ  گردنش  دور  دست  کنان  خنده  فرهان 
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.میر دا  هم  با  ی  یا  فکر  هی  خب  اما   . دخترمه  دوست  زی  ن  د 

:دیش ک  خفن  یغ  یج  و  آمد  کش  دخترک  لب 

ید کر  تور  ی  یا  یر  د  یر  پ   .. .ه  خوشگل  یل  یخ  یا  و 

داداش؟

:ت گف  یک  تر  به  و  نشست  کنارم  بلند  یا  ه  قدم  با  و 
» نی  اومد  خوش   .. .م  الال  س»  !ن  ید  گل  خوش   .. .ا  رحب  م 

:م داد  جواب  یس  فار 

.م زی  دن  من   .. .ن  منو  م.   . .م  الال  س 

:د ش  گشادتر  چشمانش 

؟ی بلد  هم  یس  فار   .. .ی  وا   ... یا  و 

:ت نشس  مادرش  کنار  دوباره  فرهان 

یس فار  بلده  خوب  نی  هم  واسه   .. .ه  ین  ا  ری  ا  زی  دن  در  پ 
.. .ن  م  کنم  بغلت  ه  گی  د  بار  هی  ایب  تو  بعدم  .ه  بزن  حرف 
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باز و  دی  پر  جا  از  شود  رها  چله  از  که  یر  یت  مثل  نا  ای  ک 
.د ش  حل  برادرش  گرم  آغوش  در 

.ت سی  نگر  یم  ها  آن  به  لذت  با  مادرش  مدت  تمام 

.ت رف  یم  ن  کنار  می  ها  لب  یو  ر  از  لبخند 

***

صبح بودند  داده  اختصاص  من  به  که  یق  اتا  در  را  شب 

.م کرد 

.م بود  شده  فرهان  خواهر  و  مادر  عاشق  رسما 

.ن مهربا  شدت  به  و  خونگرم 

فرهان یا  صد  آخر  که  بود  کرده  م  چی  پ  سوال  انقدر  نا  ای  ک 
.د درآور  را 
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پاسخ یت  درس  به  را  سواالالتش  تمام  کردم  یع  س  من   
اما

.م ده 

در یع  س  ین  ا  ری  ا  خوشمزه  یا  ه  غذا  پختن  با  هم  مادرش 

.د بو  ما  از  ی  یا  ری  پذ 

.ه اشقان  ع_  فاظت  ح_  هار  چ_ه  نجا  پ_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

داد حی  توض  او  و  می  رفت  من  اتاق  به  فرهان  با  شب  آخر 

راحت ان  در  توانم  یم  و  اوست  به  متعلق  اتاق  نی  ا  که 
.م باش 

ون ری  ب  داد  جواب  خوابد  یم  کجا  خودش  م  دی  پرس  یت  وق 
.ی یا  ری  پذ  یو  ت 

.ت اس  مهم  حرام  و  حالالل  مادرش  یا  بر  بود  گفته 
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به را  خوابم  لباس  .م  داشت  یب  خو  حس  فرهان  تخت  یو  ت 
.د بر  خوابم  یش  تن  چی  ه  یب  بود  بی  عج  و  کرده  تن 

چشم بود  زده  سر  اتاق  پنجره  از  افتاب  نور  یت  وق  صبح 

. کردم  باز 

با ه  شی  هم  عادت  به  طور  همان  و  زدم  ون  ری  ب  می  جا  از 

.م زد  ون  ری  ب  اتاق  از  داشتم  تن  به  که  یک  شلوار  و  تاپ 

خواست یم  دلم  هم  و  داشتم  ی  یو  دستش  به  ز  ای  ن  هم 
.م نی  بب  را  فرهان 

.م کرد  تند  پا  ی  یو  دستش  طرف  به  شدم  که  راهرو  وارد 

.د نبو  ی  یا  صد  و  سر  که  بودند  خواب  در  همه  ظاهرا 

میو باز  که  بودم  نکرده  باز  را  ی  یو  دستش  در  هنوز  اما 
.م افتاد  ری  گ  ار  وی  د  و  فرهان  نی  ب  و  شد  ه  دی  کش 
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  ن ی هم   ندت ی بب   ی شکل   ن ی ا   مامانم   ی گ   ی نم   خانم   خوشگل - 

 پسرش؟   واسه   کنه   عقدت   فردا 

 

 : دم ی خند   ز ی ر 

 

 ! خوابن   همه   کردم   فکر - 

 

 .  زد   ی ا   بوسه   و   برد   فرو   بانم ی گر   در   را   سرش 

 

  دلم ...    کنم   خطا   پا   از   دست   تونم   ی نم   که   مامانم   ی جلو - 

 .  ی آب   چشم   شده   تنگ   برات 

 

 : کردم   درشت   چشم 

  حرف   نا ی ا   مامانت   با   ام   چهره   ر یی تغ   به   راجع   د ی با - 

 .  اد ی ب   ش ی پ   ی مشکل   روز   فردا   ندارم   دوست .  م ی بزن 

 

 : د ی کش   ام   گونه   ی رو   اشاره   انگشت   پشت   با 
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سر امروز  .م  یت  گف  دروغ  کنن  فکر  خوام  یم  ن  وهوم  ا 
اومدن یا  ماجر  و  کنم  یم  باز  باهاشون  رو  صحبت 

.م کن  یم  فی  تعر  کامل  رو  مون 

:ت گف  و  چسباند  خود  به  مرا 

؟ید ب  سکته  و  مامانم  یا  خو  یم  نگرد  جوری  نی  ا 

:م دی  خند 
.م نکرد  یر  کا  که  من  ه؟  شی  م  ناراحت  اقعا  و 

قضا از  که  عزبشه  پسر  مشکلش  یت  سی  ن  تو  شکلش  م 

.د خوا  یم  رو  تو  دلش  یر  بدجو 

:م دی  گز  لب  .ت  گذاش  لبم  کنج  تند  یا  بوسه  و 

تا کنار  برو  پس  حاالال  .م  باش  مراقب  کنم  یم  یع  س  اشه 

ب

.. .ی  یو  دستش  برم  منم 

:ت گف  مهربان  و  دی  کش  کنار 
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... یل  شک  نی  ا  تونم  یم  ن  من  بکن  فکراتو  زی  ن  د 

قلبم یو  ر  دست  و  شدم  ی  یو  دستش  داخل  جواب  ی 

.م گذاشت 

.ه اشقان  ع_  فاظت  ح_  نج  پ_ه  نجا  پ_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

!زیگ ان  ان  جی  ه  چه  یا  و 

:م زد  یخ  تل  لبخند 

.ه زی  انگ  ان  جی  ه  ید  ای  ز  کم  هی   -

:ت گف  ین  مهربا  با  نا  ای  ک 

یا چشم  نی  ا  با  تی  واقع  خود  هم   .. .ی  خوشگل  یل  یخ  و  ت 
استتار خودتو  ی  یا  جور  هی  که  االالن  هم  خوشرنگ 

.ید کر 
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:دیس پر  او  از  بود  نشسته  مادرش  دست  کنار  که  فرهان 

؟یگ ب  یز  یچ  یا  خو  یم  ن  ما  ش 

:د بو  من  عکس  به  ه  ری  خ  هنوز  مادرش 

نیچ هم  دی  با  چرا  اخه   ... ه  بیج  ع  کم  هی   .. .ر  ماد  بگم  یچ   -
کنن؟ ید  قص 

:ت انداخ  باالال  شانه  فرهان 

.مین بدو  رو  نی  هم  می  یا  خو  یم  ماهم  ب  خ 

:ت دوخ  من  به  را  نگاهش  خانم  یر  ز 

یا هی  قض  هی  کنم  یم  فکر  که  من   .... ه  شی  نم  اورم  ب 
.ت س  پرده  پشت 

:د دا  تکان  سر  فرهان 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


   

 

       

 

             

 

     

 

                  

               

 

                   

 

         

 

         

 

       

 

 

.. .م  یم  بفه  دی  ا  ب 

:دیس پر  زده  ان  جی  ه  نا  ای  ک 

؟ دی  کن  کار  یچ  دی  خواه  یم  ین  عی   -

:ت گف  متفکرانه  فرهان 

یا بر  نشم  مطمئن  تا  البته  و  .میر  ندا  یا  نقشه  نوز  ه 

.ه کن  یر  کا  دم  یم  ن  اجازه  نداره  خطر  زی  دن 

:ت گف  و  انداخت  من  به  یص  خا  نگاه  خانم  یر  ز  باز 

.مین بز  حرف  هم  با  دی  ا  ب 

:د ز  شی  صدا  لب  ری  ز  فرهان 

.ت سی  ن  وقتش  االالن   .. .ا  لطف  امان  م 

.ه اشقان  ع_  فاظت  ح_  ش  ش_  نجاه  پ_  د  ص_  ارت  پ 
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   حرام _ ی کپ # 

 

 

         

 

       

 

           

 

   

     

 

           

                 

 

       

              

 

:د دا  تکان  یر  س  خانم  یر  ز 

.. .ه  یچ  حرفم  ین  دو  یم   -

.. .د  نخوا  زی  دن  تا  اما   .. .ن  ماما  دونم  یم   -

:م دی  گز  لب 

نخوام؟ رو  یچ   -

:ت دوخ  چشم  من  به  مستأصل  فرهان 

.م زی  عز  می  زن  یم  حرف  بهش  راجع  بعدا  ل  ای  خ  یب   -

:ت گف  خانم  یر  ز  باز 

درست شرعا  .م  دختر  دی  نامحرم  هم  به  دوتا  ما  ش 

.ت سی  ن 
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در هم  مدت  تمام  ما  .؟  کجاست  مشکل  دانستم  یم  ن 
. می  نداش  هم  با  یل  مشک  و  مید  بو  نامحرم  هم  به  هی  ترک 

هنوز یت  وق  می  شد  یم  محرم  هم  به  دی  با  چرا  اصالال 

.د نبو  معلوم  ما  نی  ب  زی  چ  چی  ه  فی  تکل 

:م گفت  که  دی  مال  یم  را  اش  ه  قی  شق  فرهان 

داره؟ یل  مشک  ه  چ 

:د دا  تکان  یر  س  خانم  یر  ز 

سقف، هی  ری  ز  عزب  جوون  دوتا  که  ه  نی  ا  شکلش  م 

.ه گناه  .د  ای  ب  شی  پ  براشون  ممکنه  مشکل  کی  و  هزار 

.م شد  یم  ن  متوجه  .د  بو  فرهان  یو  ر  نگاهم 

.م بود  گنگ  و  جی  گ 
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دیا ب  می  بود  هم  کنار  سقف  کی  ریز  که  نی  ا  لی  دل  به  فقط 

؟ می  شد  یم  محرم  هم  به 

:ت گرف  مرا  دست  و  شد  بلند  باره  کی  به  فرهان 

.مین بز  حرف  هم  با  کم  هی  می  بر  زی  دن  اشو  پ 

.ه اشقان  ع_  فاظت  ح_  فت  ه_ه  نجا  پ_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

و شدم  بلند  جا  از  خواهرش  و  مادر  چشمان  مقابل  در 

را خانم  یر  ز  یا  صد  اما  افتادم  راه  فرهان  دنبال  به 
:ت گف  که  م  دی  شن 

چه ا  نی  ا  آخه  .ت  س  هی  ترک  جا  نیا  کنه  یم  فکر  ختره  د 

!هیچ گناه  فهمن  ی 

نیب مرا  و  بست  را  در  فرهان  اتاق  به  ورود  محض  به 
.د کر  محصور  سرم  پشت  ار  وی  د  و  خود 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

         

 

                   

 

         

 

     

 

           

 

              

                    

           

 

                  

 

 

             

 

گه؟ یم  یچ  مامانت  رهان  ف 

:ت گف  نت  طی  ش  با  و  داد  ون  ری  ب  صدا  یب  را  نفسش 

!م بد  دستت  کار  من  گرانه  ن 

:م کرد  درشت  چشم 

؟ فهمم  یم  ن  خودم  من  ین  عی   -

.ه گی  د  هی  جور  نی  ا  جا  ن  یا  واالال...  دونم  یم  ه  چ 

یر کا  هی  بود  قرار  اگه  من  گه  یم  ن  خودش  با   .. .ه  نگران 

.م کرد  یم  هی  ترک  همون  تو  کنم 

نگاهش ه  ری  خ  ه  ری  خ  و  گذاشتم  ام  ین  ا  شی  پ  یو  ر  دست 

.. .م  کرد 

؟ین ک  یم  نگام  یر  جو  نی  ا  چرا  هی  چ 
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.میو بگ  چه  دانستم  یم  ن 

یم ن  سقف  هی  ری  ز  یر  جو  نی  ا   .. .ل  هت  رم  یم  ن  م 

.ه بش  گناه  که   .. .م  ین  مو 

:د ز  خنده  ری  ز  یق  پ 

!؟ خوردم  خر  مغز  هتل؟  یر  ب  بذارم  ؟ی  شد  ونه  وی  د 

؟ می  کن  یس  عرو  می  سقف  هی  ری  ز  چون  می  کن  کار  یچ  ب  خ 

:د دا  تکان  را  سرش 

.م کن  یم  قانعش  .م  زن  یم  حرف  مامان  با  ن  م 

:م کرد  نگاهش  متاسف 

ازدواج یا  بر  من  طی  شرا  اما  شدم  دردسرت  اعث  ب 
.ت سی  ن  ای  مه 
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 ...  کن   ولش   ی چ ی ه ...  اگه ....  اگه   اما ...    دونم   ی م - 

 

 

             

 

                      

                    

     

 

 

 

   

 

                    

                   

 

                   

 

                      

           

.. .د  ز  ون  ری  ب  اتاق  از  ید  تن  و 

با م  فی  تکل  تا  من  اما  دی  بگو  خواست  یم  چه  دانم  یم  ن 
با ازدواج  به  توانستم  یم  ن  شد  یم  ن  مشخص  ام  خانواده 

.م کن  فکر  او 

.ه اشقان  ع_  فاظت  ح_  شت  ه_ه  نجا  پ_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

ر گی  د  اما  کرد  یت  صحب  چه  مادرش  با  فرهان  دانم  یم  ن 
. دی  نکش  شی  پ  را  نامحرم  و  محرم  بحث  خانم  یر  ز 

.م کرد  یم  حس  را  تی  رضا  عدم  شی  ها  نگاه  یو  ت  اما 

فکر خانم  یر  ز  مبادا  تا  بودم  داده  ری  یغ  ت  یم  ک  را  پوششم 

.م دار  پسرش  اغفال  به  می  تصم  کند 
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یم ها  ین  ا  ری  ا  رسوم  و  آداب  از  یخ  شو  به  یه  گا  نا  ای  ک 
.د ش  یم  م  ری  دستگ  ها  زی  چ  یل  یخ  کم  کم  من  و  گفت 

تا اما  نبود  کم  ها  تی  حساس  نی  ا  هم  من  کشور  در  خب 

ازدواج نی  چن  نی  ا  یس  ک  نداشتند  یع  واق  قصد  نفر  دو 

.د کر  یم  ن 

اتش قی  تحق  زی  تبر  در  دوستانش  از  یک  ی  قی  طر  از  فرهان 

فت ای  در  محض  به  بود  قرار  و  بود  کرده  شروع  را 
آن آخر  درست  اما  می  نی  بچ  یا  برنامه  الالزم   

اطالالعات

.د افتا  یب  یج  ع  اتفاق  هفته 

بازگشت ن  می  به  خانم  یر  ز  که  یک  کوچ  ین  مهما 
.م شد  رو  به  رو  تازه  یت  یع  واق  با  من  و  بود  داده  پسرش 

:ت انداخ  چشمانم  به  یه  نگا  نا  ای  ک 

دونم یم   .. .ه  متالالطم  ی  ای  در  هی  مثل  واقعا  چشمات  ی 

آ

. ید  کر  پا  به  یب  آشو  چه  داداشم  دل  تو 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

                  

                    

                 

 

                    

                    

 

 

                      

               

 

 

 

   

 

                        

               

 

       

طیا شر  با  متناسب  که  ین  اه  ری  پ  و  کرده  یم  مالالی  شی  آرا 

یا پاساژه  از  یک  ی  از  فرهان  ه  قی  سل  به  و  بود  ین  مهما 
.م بود  کرده  تن  به  را  م  ید  بو  ه  دی  خر  تهران  معروف 

مهمان فعالال  خب  اما  بود  سخت  ین  مهما  نی  ا  در   
حضور

یزیچ نی  چن  ری  ز  از  توانستم  یم  ن  و  بودم  خانه  ان 

.م دربرو 

یک خورا  و  غذا  هی  ته  حال  در  دختر  و  مادر  صبح  از 

.د بو  ین  مهما  ی  آماده  زی  چ  همه  و  بودند 

.ه اشقان  ع_  فاظت  ح_  ه  ن_  نجاه  پ_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

که او  به  رو  نت  طی  ش  با  نا  ایک  اتاق  به  فرهان  ورود  با 
:ت گف  و  کرد  بود  ه  دی  رس  خودش  به  یب  حسا 

.این بترکو  یا  خو  یم  مشب  ا 
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: زد  او  به  یک  چشم  فرهان 

.س بر  کارت  به  برو   .. .ر  دخت  نده  و  ج 

.ه ف  ای  ق  خوش  و  پی  ت  خوش  .د  بو  شده  دوخته  او  به  نگاهم 

کمرم دور  دست  و  آمد  جلو  اتاق،  از  نا  ای  ک  خروج  با 
:د ان  چی  پ 

.یب آ  چشم  ید  ش  خوشگل  یل  یخ   -

؟ هی  چ  هی  ض  ق 

؟یا هی  قض  ه  چ 

بود؟ یچ  منظورش  نا  ای  ک  ه؟  گید  امشب  ی  هی  قض  نی  م  ه 

.ه آورد  داداششو  نوبره  کنه  یم  فکر  که  ون  ا 
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!ن رها  ف 

.. .م  ون  ج 

تم سی  ن  خنگ  هم  قدرا  اون  که  ین  دو  یم  وگرنه  بگو  هم  ب 
!ه خبر  چه  نفهمم  که 

:د ز  لبم  کنج  به  ای  بوسه  و  شد  خم 

.ت هاس  گذشته  مال  بوده  یچ  هر  م  زی  عز  شو  ل  ای  خ  یب   -

بوده؟ یچ  ها  گذشته  نی  ا  یو  ت  ب  خ 

نیا دست  داد  یا  سوژه  چه  ن  یب  ب  نا  ای  ک  نکنه  ت  خفه  دا  خ 

دختره؟

!ن رها  ف 

!یچیه .ا  ه  گذشته  تو  مونده  که  گفتم   .. .م  ان  ج 
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حس کی  .د  دار  وجود  یز  یچ  دانستم  یم  ر  گی  د  حاالال   
اما

.د بو  آمده  در  جوشش  به  وجودم  در  زنانه  بی  عج 

مارا خانم  یر  ز  زود  یل  یخ  مهمان،  گروه  نی  اول  ورود  با 
جمع در  حضور  آماده  فرهان  و  من  و  فراخواند 

.مید ش  مهمانان 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  صت  ش_  د  ص_  ارت  پ 
رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

و گرفت  یم  ن  من  از  یا  لحظه  را  نگاهش  خانم  عمه 
بهره ین  مهما  از  درست  نتوانم  شد  یم  باعث  نی  هم 

.م ببر 

توانستم یم  ن  که  کرد  یم  م  تی  اذ  یز  یچ  کی  نگاهش  یو  ت 
.م ده  ش  صی  تشخ 
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نیا کردم  یم  حس  نشست  یم  کنارم  فرهان  که  بار  هر 

.د شو  یم  تر  خصمانه  نگاه 

:ت گف  خانم  یر  ز  به  رو  بار  کی  یت  ح  که  ی  یا  ج  تا 

به احترام  و  حرمت  زمان  هی  دمه  ای  که  ی  یا  ج  ا  ت 
.ت داش  ی  یا  معن  خونه  نی  ا  یو  ت  بزرگتر 

نیب بود  چه  هر  اما  زند  یم  هیا  کن  بود  معلوم  کامالال  خب 

.د بو  خودشان 

.م کن  برقرار  یط  ارتبا  ها  حرف  آن  نی  ب  توانستم  یم  ن  و 

از قبل  بود  معلوم  و  د  شی  م  محصور  اقوام  ن  ای  م  فرهان 

هم پسران  و  دختران  محبوب  یب  حسا  هی  ترک  به  رفتنش 

.ه بود  ش  لی  فام  سال  و  سن 

ها آن  و  بود  راحت  شی  ها  ی  یا  دخترد  و  ها  خاله  دختر  با 
حس قدر  آن  باشد  برادرشان  فرهان  که  انگار  هم 

.د داشتن  او  با  یت  راح 
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  فرزند   تعداد   که   بود   جالب   و   یی دا   ک ی   و   داشت   خاله   دو 

 .  نبود   کم   شان ی ها 

 

  با   بود   معلوم   و   داشتند   ی ت ی جمع   پر   ی   خانواده   کل   در 

 .    هستند   ی م ی صم   هم   با   ار ی بس   آن   وجود 

 

  و   بود   ساکت   مدت   تمام   ان ی م   ن ی ا   در   که   ی کس   تنها 

  ان ی م   درآن   انا ی ک   که   بود   اش   عمه   دختر   زد ی نم   ی حرف 

  دو   و   است   مطلقه   که   گفت   نشست   کنارم   کبار ی   ی وقت 

  ازدواج   گر ی د   و   شده   جدا   همسرش   از   شود   ی م   ی سال 

 است   نکرده 

 

 

                      

   

 

   

 

   

 

ی عمه  دختر  و  نی  م  به  نسبت  یب  خو  حس  چرا  دانم  یم  ن 
.م نداشت  فرهان 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  _ت  ص  ش_  د  ص_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
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رام ح_  یپ  ک 

فرهان یپ  در  مدام  که  یک  ریز  ری  ز  یا  ه  نگاه  آن  دی  شا 
. بود  انداخته  شک  نی  ا  به  مرا  بود 

تمام کردم  یم  حس  که  فرهان  یا  ه  نگاه  فرار  هم  دی  شا 
که یس  ک  تنها  با  و  نکند  نگاه  و  نی  م  به  کند  یم  یع  س  مدت 

.د بو  او  بود  نگرفته  گرم 

و لب  و  دی  سف  پوست  و  ش  نی  رنگ  چشمان  .د  بو  ا  بی  ز  و  نی  م 
معروف خوانندگان  از  ی  کی  د  ای  به  مرا  مناسبش  دهان 

طور همان  و  ا  بی  ز  طور  همان  .ت  انداخ  یم  هی  ترک 

.ب جذا 

زنانه حس  نداشتم  شک  من  و  بود  یس  ح  کی  دانم  یم  ن 
.دیو گ  یم  ن  دروغ  ام 

نیم ه  نداد  یح  یض  تو  بش  راجع  فرهان  که  یس  ک  تنها 
.د بو  و  نی  م  اش  دخترعمه 
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آداب ید  مبا  ر  ای  بس  خواهرشوهرش  دربرابر  خانم  یر  ز 
.ت گذاش  یم  او  به  یب  یج  ع  احترام  و  بود 

و داد  یم  ن  را  او  درشت  و  زی  ر  یا  ه  متلک  پاسخ  یت  ح 
.د کر  یم  برخورد  محترمانه 

در همه  و  بود  کرده  ا  دی  پ  کننده  خسته  ید  رون  ین  مهما 
.د بودن  خاطره  فی  تعر  و  گفتگو  حال 

.م کن  استراحت  یم  ک  و  ببرم  پناه  اتاقم  به  خواست  یم  دلم 

اتاقم به  کنم  توجه  جلب  که  آن  یب  و  برخاستم  جا  از  آرام 

.م رفت 

.م بست  چشم  و  م  دی  کش  دراز  تخت  یو  ر  یم  ک 

.ت رف  یم  ن  کنار  چشمانم  مقابل  از  و  نی  م  نگاه  اما 

. نبود  یل  معمو  نگاه  کی  نگاه  نی  ا 
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.گ دلتن  و  عاشقانه  بود  یه  نگا 

. بودم  ه  دی  د  دخترک  چشمان  ین  ین  در  را  یب  یج  ع  حس 

.ت ندام  و  ین  ا  می  پش  مثل  یس  ح 
از پر  دوخت  یم  فرهان  به  نگاه  که  هربار  چشمانش 

.د بو  حرف 

. نشستم  می  جا  در  بخوابم  بتوانم  که  نی  ا  ی 

. بود  برپا  دلم  ته  یب  آشو  چرا  انم  دی  نم 

.د بو  ین  داستا  فرهان  و  و  نی  م  نی  ب  شک  ی 

.ه کاو  ها  آن  یا  بر  و  بود  فرهان  من  یا  بر  فرهان 

.م دی  فهم  یم  را  کاوه  قصه  دی  با 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  و  د_  صت  ش_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
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 ...  خودم   ی   چهره   به .  دوختم   نه ی آ   به   را   نگاهم 

 

 .  بود   شده   اد ی ز   قلبم   تپش   چرا   دانم   ی نم 

 

 .  گرفتم   دندان   به   محکم   را   لبم 

 

  یی دارا   تنها   او .  بگذرم   فرهان   از   توانستم   ی نم   من   نه 

 .  بود   ا ی دن   ن ی ا   از   من 

 

 .    ستادم ی ا   م ی جا   در   ار ی اخت   ی ب 

 .    شد   مشت   درهم   انگشتانم 

 

  گذشته   مال   بوده   ی چ   هر »   زد   اد ی فر   سرم   در   ی کس 

 «    نباش   دنبالش .  هاست 

 شد؟   ی م   مگر   اما 

 .  بدهم   ازدست   را   فرهان   خواست   ی نم   دلم 
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خانه یا  انته  یو  راهر  سمت  به  و  زدم  ون  ری  ب  اتاق  از 

ین مهما  به  و  دم  زی  م  صورتم  به  آب  یم  ک  دی  با  .م  رفت 
.م گشت  یم  بر 

بود کرده  ری  غافلگ  مرا  فرهان  بار  کی  که  ی  یا  ج  همان 

.م دی  شن  را  دخترک  یا  صد  نشده  تمام  راهرو  جی  پ  اما 

و بود  کرده  غی  در  مهمانان  از  ورود  بدو  از  که  ی  یا  صد 
.د بو  نبرده  ان  از  یا  بهره  دادن  سالالم  جز 

.میال ال  م  ر  ای  بس  و  گوشنواز  ی  یا  صد 

منم  .. .ه  کاو  نبود  من  دست  یچیه  که  ین  دو  یم  ودتم  خ 

.م افتاد  ام  خانواده  ات  می  تصم  ری  گ  تو  مثل 

:دیس ر  گوش  به  خودم  فرهان  همان  ای  کاوه  یا  صد 

به تن  اما  یت  کش  یم  خودتو  و،  نیم  یت  داش  دوستم  اگه  و  ت 
خونه دم  اومدم  چندبار   . ید  دا  یم  ن  ازدواج  اون 
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گفتم ؟  می  کن  فرار  هم  با  ای  ب  گفتم  بهت  بار  ند  چ.   . .؟  تون 

... کنم  یم  یض  را  رو  عمه 

.د بو  هی  گر  روزم  و  شب  که  من  .م  نداشت  دوست  طور  چ 

: گرفت  اوج  یم  ک  فرهان  ی  خفه  یا  صد 

و من  به  ه  کی  مرت  اون  ثروت  و  پول   .. .و  نی  م  نگو  روغ  د 

نیب ید  دا  نشون  نزدنت  حرف  با  تو  .د  بو  ارجح  عشقت 

االالنم .د  نبو  قی  عم  انقدر  عسقت  .ی  افتاد  ری  گ  یه  دورا 

اون مطمئنم  اما  ید  ش  جدا  ازش  یچ  واسه  دونم  یم  ن 
ات خواسته  به  تا  یت  گذاش  پات  ری  ز  و  زی  چ  همه  موقع 

.یس بر 

یو جل  نتونستم  اما  داشتم  دوست  من  ت  سی  ن  طور  نی  ا  ه  ن 
چه که  م  دی  فهم  سامان  با  ازدواج  بعد  .م  ت  سی  با  مامان 

شکاک  . بود  بد  اخالالقش  .د  زی  م  کتکم  .م  کرد  یه  اشتبا 

جدا ازش  و  کنم  تحمل  نتونستم  رفتنت  بعد  سال  دو  .د  بو 

. شدم 

 

https://t.me/darkhaste_romanh


     

                    

           

 

           

 

                    

         

 

         

 

                    

         

 

   

       

 

           

 

:د صدادارش  فرهان  پوزخند 

الیال پو  با  حال  و  عشق  سال  دو  به  مونو  عشق   .. .ه  ه 

؟یا خو  یم  یچ  حاالال  .ی  فروخت  ه  کی  مرت  اون 

.د بو  ه  دی  رس  اوج  به  قلبم  تپش 

در مرا  یس  ک  خواست  یم  ن  دلم   . تم  سی  نگر  سرم  پشت  به 
.د نی  بب  حال  و  وضع  آن 

:ت نشس  گوشم  در  و  نی  م  یا  صد 

نیا تموم  من  کاوه؟  آوردی  خودت  با  هی  ک  دختره  نی  ا 
.. .م  بود  برگشتت  منتظر  ها  سال 

:دیپ تو  فرهان 

.. .ا  ه  ؟  توچه  ه  ب 

:د ش  ملتمس  شدت  به  و  نی  م  یا  صد 
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منو می  داشت  که  یق  عش  خاطر  به   .. .ه  کاو  خدا  رو  و  ت 
فشار بهم  یل  یخ  بابام  و  مامان  ین  دو  یم  خودتم   .. .ش  ببخ 

افتم یم  پات  ه  ب.  دارم  هنوزم  .م  داشت  دوست  من  .ن  آورد 

.ش ببخ  منو 

:دیر غ  فرهان 

فراموشت که  هاست  سال  من   ... و  نی  م  ست  ه  دی  فا  یب   -
ید ش  ه  کی  مرت  اون  زن  و  یت  رف  که  موقع  همون  .م  کرد 

شیپ دلم  االالنم  .م  کن  فکر  بهت  ه  گی  د  م  دی  ند  درست 

.. .ش  عاشق  یم  فه  یم  .م  شد  عاشقش   .. .ه  زی  دن 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  س_  صت  ش_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

.. .د  بو  شده  داغ  شان  یا  ه  حرف  ن  دی  شن  از  می  ها  گونه 

اش یق  عاش  و  عشق  از  یف  حر  فرهان  وقت  چی  ه  چرا 

؟ بود  نزده  گذشته  در 
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. بود  گرفته  بی  عج  ین  ضربا  اراده  یب  قلبم 

دور جا  ان  از  و  گشتم  یم  بر  دی  با  نبود  تادن  سی  ا  یا  ج 
.م شد  ی 

کنار کوچک  زی  م  که  بودم  دستپاچه  و  هول  قدر  آن 

با و  کرد  سقوط  آن  یو  ر  گلدان  و  م  دی  ند  را  دستم 

.د ش  حبس  ام  ه  نی  س  در  نفس  شکستنش 

. رفت  رخم  از  رنگ 

. کنم  فرار  خواست  یم  دلم 
. تم  سی  با  جا  آن  خواست  یم  ن  دلم 

و فرهان  که  بودند  ه  دی  چسب  نی  زم  به  انگار  می  پاها  اما 
.د ن  دی  رس  سر  و  نی  م  سرش  پشت 

:دیس پر  نگران  نم  دی  د  با  فرهان 

یر دا  اتاقت  یو  ت  کردم  یم  فکر  شده؟  یچ  زی  ن  د 

.ین ک  یم  استراحت 
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:م داد  جواب  بود  ه  دی  پر  شدت  به  که  یگ  رن  و  لکنت  با 

یر طو  نی  ا  خواستم  یم  ن  فرهان  یا  و   .. .د  خور  ستم  د 

.ه بش 

یو ر  را  نفسش  یا  گرم  که  یر  طو  شد  م  کی  نزد  کامالال 

:م کرد  یم  حس  صورتم  پوست 

؟یب خو  تو  .ت  سر  یا  فد  م  زی  ز  ع 

.ت نشس  و  نی  م  صورت  یو  ر  همزمان  نگاهم 

.د بو  نی  خشمگ  حال  نی  ع  در  و  نی  غمگ 

:د بر  هم  با  را  جانم  و  رمق  تمام  اش  جمله 

.. .ه  یم  ک  مجازات  تادن  سی  ا  فالگوش  یا  ر  ب 
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چشمان مقابل  در  مرا  و  دیش  ک  کمرم  دور  دست  فرهان 

:ت گف  و  چسباند  خود  به  او  ی  شده  گرد 

حرفامون ن  دی  شن  برای  ید  قص  زی  دن  کنم  یم  ن  کر  ف 
هی دارم  ز  ای  ن  منم  ه  دی  شن  یزیچ  هم  اگه  اما  داشته 

رو یچ  همه  که  ه  زی  دن  حق  نیا  .م  بد  بهش  یت  ا  حی  توض 

.ه بدون 

:ت گف  و  داد  تکان  یر  س  یر  کف  و  نی  م 
.ه کاو  یت  نداش  منو  قت  ای  ل  اولم  از  و  ت 

:د ز  پوزخند  فرهان 

و نی  م  برو  .د  دا  نشون  ت  شی  پ  ه  قی  دق  چند  یا  التماس  و  نی  ا 
و نی  ا  و  ت  سی  ن  تو  و  من  نی  ب  یچ  یه  که  هاست  سال  ه  گی  د 

.یت خواس  خودت  تو 

یث بح  نی  چن  به  مجبور  من  یو  جل  خواست  یم  ن  دلم 
.د باشن 
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.د ز  یم  بال  بال  ه  نی  س  در  یک  کوچ  گنجشک  مثل  قلبم 

.د کن  برخورد  گونه  نی  ا  فرهان  کردم  یم  ن  هم  را  فکرش 

اتاقمان به  مرا  و  نی  م  چشمان  مقابل  در  و  گرفت  را  دستم 

.د بر 

سرم پشت  ار  وی  د  و  خود  دستان  نی  ب  مرا  و  بست  را  در 

.د کر  حبس 

:ت گف  ان  جی  ه  پر 

بدون و  نی  ا  اما  ید  ین  ش  حرفامونو  از  قدر  چه  دونم  یم  ن 
و نی  م  .م  کن  یم  ن  فکر  عشق  اون  به  ه  گی  د  هاست  سال  من 

.ت کش  منو  انتخابش  با 

!ن رها  ف 

دیش ک  ام  گونه  یو  ر  نوازشگرانه  را  اش  اشاره  انگشت 

:د کر  درخواست  بار  نی  اول  یا  بر  و  آرام  و 
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؟ین بز  صدام  کاوه  شه  یم   -

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هار  چ_  صت  ش_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

:دیز لر  می  ها  لب 

!ه او  ک 

:د ز  یق  بر  چشمانش 

.م وووون  ج 

خواست یم  دلم  نبود  خودم  ست  د.  زدم  لبخند  ر  ای  اخت  ی 

.م بدان  تر  شی  ب 

بوده؟ شما  نی  ب  یچ   -

:د چسبان  خود  به  مرا  نت  طی  ش  با 
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بگم دروغ  بهت  خوام  یم  ن  ز  ین  د   .. .ق  عاش   ... اشقتم  ع 

کنم ت  تی  اذ  گذشته  قصه  گفتن  با  خوام  یم  ن  یف  طر  ز  ا.   ..
کردم حس  که  رفتم  یم  ستان  ری  دب  بدون  حد  نی  ا  تا  اما 

و ون  طی  ش   .. .د  بو  خوشگل  اون  خب  .ه  ری  گ  و  نی  م  شی  پ  دلم 
هر دل  داشت  که  باالالیی  لیس  پتان  با  و  بود  سرزنده 

به ام  عمه  که  نازپرورده  دختر  هی  .د  ر  بی  م  رو  یر  پس 

.ت داش  توجه  بهش  یل  یخ  بودنش  تک  خاطر 

.د بر  تخت  سمت  به  مرا  و  گرفت  را  دستم 

:ت گرف  محکم  را  دستم  او  و  می  نشست  آن  لب  دو  هر 

ن وی  م  به  ازش  یف  حر  ها  مدت  تا  و  داشتم  وسش  د 

هی ام  ناخواسته  یا  رفتاره  از  انگار  هی  بق  اما  .م  ورد  ای  ن 
یم دلم   . شدم  قبول  دانشگاه  .ن  بود  ه  دی  فهم  ی  یا  زی  چ 

و نی  م  بخوام  مامان  از  بعد  و  برسم  ی  یا  ج  هی  به  خواست 

روز هی  که  می  بود  سوم  سال  .ه  کن  یر  خواستگا  برام  رو 

مید کر  اعتراف  هم  به  و  افتاد  اتفاق  اون  و  نی  م  و  من  نی  ب 
ادن دی  م  بهم  رو  ای  دن  حاالال  ه  گید   . می  دار  دوست  همو   

که
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منو اونم  دونستم  یم  که  شدم  یم  ن  خوشحال  انقدر 

درسم شدن  تموم  تا  خواستم  ازش  .ه  دار  دوست 

.م کن  خوشبختش  بتونم  تا  .ه  صبرکن 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نج  پ_  صت  ش_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

.د ز  انگشتانم  نوک  بر  یا  بوسه  و  آورد  باالال  را  دستم 

ا دی  پ  با  گرفت  یم  پا  عشق  نیا  داشت  یت  وق  درست  ما  ا 
عمه .د  خور  هم  به  زی  چ  همه  پولدار  خواستگار  هی  شدن 

یلیخ پولدار  داماد  هی  خب  اما  داشت  دوست  یل  یخ  منو 

و نی  م  .د  بو  پاس  و  آس  ار  کی  ب  یو  دانشج  داماد  هی  از  بهتر 

زدم حرف  باهاش  چندبار  .د  بو  کرده  سکوت  مدت  تمام 
خانواده تی  رضا  بدون  تونه  یم  ن  گفت  یم  فقط  اون  اما 

یت وق  اما  داشتم  دوسش  من  زین  د  .ه  کن  ازدواج  اش 

درسمو .د  بو  ان  ری  ا  از  رفتن  واکنشم  تنها  شد  عروس 

یت وق  و  کردم  رها  رو  ام  خونواده   . کردم  رها  ه  می  ن 
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یر دخت  چی  ه  ها  سال  نی  ا  تموم  .ن  فرها  شدم  هی  ترک  اومدم 

یچیه تو  سراغ  اومدم  یت  وق  .م  نکرد  می  زندگ  وارد  رو 

.ین ک  ری  تسخ  قلبمو  دوباره  یت  تونس  تو  اما  .د  نبو  سرم  تو 

و ید  دا  بهم  عشق  تو  اما  بودم  اومده  پول  یا  بر  من  زی  دن 
.م گذشت  زی  چ  همه  از  آوردنت  دست  به  خاطر  به  من 

خوب توانستم  یم  حاالال  .د  بو  شده  قلب  وجودم  تمام 
.ش بشناسم 

:ت گف  عاشقانه   . داشت  یب  یج  ع  برق  چشمانش 

.میش ب  خوشبخت  هم  با  بذار   .. .ز  ین  د  کن  ازدواج  من  ا  ب 
دست از  جوره  چی  ه  خوام  یم  ن.  دختر  اتم  ونه  وی  د  من 

.ت بدم 

.د بو  قفل  چشمانش  در  نگاهم 

دانستم یم  ن  هنوز  اما  بود  او  با  دلم  .م  داشت  دوسش  من 

.ت داش  خواهم  رو  شی  پ  در  چه 
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.د ت  فی  ب  می  برا  یت  اتفاقا  چه  ده  نیآ  در  است  قرار  دانستم  یم  ن 
.م کن  خود  یگ  زند  ری  درگ  را  او  خواست  یم  ن  دلم 

:م زد  لب  مردد 

!ه کاو  تاسفم  م 

شده اندوهناک  که  ین  لح  با  .د  ش  درشت  چشمانش 

:ت بودگف 

. یر  ندا  دوستم  تو   .. .و  ت 

:م داد  تکان  نی  طرف  به  را  سرم  تند  تند 

.م دار  دوستت  من  ت  سی  ن  طور  نی  ا   .. .ه  ن   .. .ه  ن 

:دیس پر  متعجب 

؟ چرا  س  پ 

:م گذاشت  صورتم  یو  ر  را  دستانم  کف 
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یم چطور  .ت  سی  ن  معلوم  ی  چیه  کاوه   ... .ن  م  یگ  ند  ز 

بندازم خطر  یو  ت  رو  تو  تونم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ش  ش_  صت  ش_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

:د ز  ین  یر  یش  لبخند 

نیا یو  ت  خوام  یم  ن   . یش  ب  من  مال  تو  زه  ای  ن  تفاقا  ا 
.م باش  کنارت  بذار  .ز  ین  د  یش  با  تنها  ماجرا 

.م کرد  نگاهش  دل  دو 

.ش بدهم  دست  از  خواستم  یم  ن  و  داشتم  دوسش 

.م دی  گز  لب 

ریز از  را  آن  و  دی  کش  لبم  یو  ر  نرم  را  شستش  انگشت 

؟ دی  پرس  ام  یر  ماد  زبان  به  و  کرد  آزاد  دندانم 
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(ه ل  ب)  - ِا ِوت؟ 

:د آم  کش  لبم 
!ت - ِا ِو 

:د ز  لبم  کنج  گرم  یا  بوسه 

اش هی  بق   .. م  زی  عز  هی  کاف  من  یا  بر  بله  نی  هم   .. .ه  موم  ت 
.ن م  به  بسپر  رو 

:ت گف  و  گرفت  را  دستم  سپس 

.ش اعالالم  واسه  ست  موقع  نی  بهتر  مشب  ا 

:م زد  شی  صدا  زده  ان  جی  ه 
!! !ه  او  ک 

.م اَبرا  یو  ر  انگار  که  یب  آ  چشم  نگو  یچ  یه   ... شی  ه 

.د خواه  خدا  اگر  ری  خ  سبب  شود  عدو  گفتن  می  قد  از 

درشت چشمان  که  او  و  نشدم  حرفش  یا  معن  متوجه 

:ت گف  و  دی  خند  دی  د  را  ام  شده 
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منو باالالخره  تو  شد  باعث  خانم  و  نی  م  ی  یا  جور  هی  ین   
عی  -

.ین ک  خوشبخت 

.د   بر  صدا  و  سر  پر  ی  یا  ر  یذ  پ  سمت  به  و  دی  کش  را  دستم 

مید   ش  ین  مهما  بی  عج  جو  متوجه  ورودمان  محض  به 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  فت  ه_  صت  ش_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

.د داشتن  رفتن  قصد  ظاهرا  و  نی  م  دخترش  و  خانم  عمه 

:ت گف  کاوه  به  رو  ما  ن  دی  د  محض  به  خانم  یر  ز 
قبول کنم  یم  یر  کا  هر   .. .ه  ر  یم  داره  ات  عمه  ادر  م 

شد یچ  دونم  یم  ن  آخه  .ن  بمون  شام  واسه  کنن  یم  ن 
.ی یو  ه 
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مبادا تا  م  دی  گز  لب  ر  ای  اخت  یب  و  م  دی  د  را  کاوه  نرم  لبخند 

و بود  سرخ  و  نی  م  چهره  .د  ن  یش  بن  خنده  به  می  لبها  هم  من 

.ب ملته 

:ت گف  اش  عمه  به  رو  کند  رها  را  دستم  که  آن  یب  کاوه 

لطفا .م  کن  خوشحالتون  بودم  اومده  من  تازه  جون  عمه  ا 
دید نش  دم،خوشحال  یم  که  یر  خب  با  اگه  و  دی  نی  بش 

.م ش  یم  ن  تون  مانع  من  دی  بر  دی  ون  تی  م 

با و  ماند  قفل  دوتا  ما  دست  یو  ر  خانم  عمه  نگاه 

:ت گف  لرزان  ی  یا  صد 

جون؟ عمه  ین  ک  عجله  که  یا  خو  یم  ن  اوه  ک 

که می  دی  فهم  یم  را  هم  منظور  نفر  چند  ما  فقط  انگار 

:ت گف  کاوه 

گفتن می  قد  از  اما  جون  عمه  شده  ری  د  ید  ای  ز  کمم  هی   -
.ت س  تازه  یر  یگ  ب  آب  از  موقع  هر  رو  یه  ما 
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معلوم کامالال  اما  بود  ده  یر  پ  مادرش  و  و  نی  م  رخ  از   
رنگ

گذرد یم  درفکرشان  چه  ان  جمع  در  خواهند  یم  ن  بود 

.د دهن  نشان  را 

:د کر  تعارف  دوباره  کاوه 

. لطفا  دی  نی  ش  ب 

.د کر  یم  نگاهمان  یو  کنجکا  با  حاالال  خانم  یر  ز 

تا   تواند  یم  یز  یچ  چه  بود  برده  بو  انگار  که  هم  نا  ای  ک 
بناگوش تا  ش  شی  ن  ورد  ای  ب  سرحال  را  برادرش  حد  نی  ا 

.د   بو  شده  باز 

یا بوسه  آن  پشت  و  برد  دهان  سمت  به  را  دستم  کاوه 

همزمان و  شد  می  ها  گونه  شدن  سرخ  باعث  که  زد 
:ت گف 

دین دو  یم   . فت  ری  پذ  رو  ازدواجم  نهاد  شی  پ  زی  دن  االالخره  ب 
... دخترم  نی  ا  عاشق  ن  م.   .. شدم  عاشقش  من 
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و ها  ی  یا  د  دختر  ید  شا  با  شد  همزمان  نا  ای  ک  غی  ج 
.شیا ه  دخترخاله 

و نشست  خانم  یر  ز  یا  ه  لب  یو  ر  تی  رضا  لبخند 

.د خور  گره  درهم  خانم  عمه  یا  ابروه 

یم ن  مان  نگاه  یت  ح  و  بود  نشسته  ثابت  شی  جا  در  و  نی  م 
:دیس پر  ین  مهربا  با  کاوه  .د  کر 

ازت ام  خانواده  یو  جل  ه  گید  بار  هی  خوام  یم  م  زی  ز  ع 

؟ین ک  یم  ازدواج  من  با  بپرسم 

:م داد  جواب  محکم  و  کردم  نگاهش  عشق  با 

!ه ل  ب 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شت  ه_  صت  ش_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
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اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

بابا ری  تصو  و  یش  گو  صفحه  به  شده  سرخ  ین  چشما  با 
.م بود  دوخته  چشم 

سرخ چشمانش  و  بود  افتاده  نی  ف  نی  ف  به  من  مثل  هم  بابا 
.د بو  اشک  از  ملتهب  و 

:ت گف  و  نشست  کنارم  کاوه 

بهتر .ی  کرد  داغون  رو  اره  چیب  مرد  ری  پ  زی  دن  ه  گی  د  سه  ب 
.مین بز  حرف  خوب  یا  زی  چ  از  ت  سی  ن 

:ت گف  و  انداخت  ان  می  دو  هر  به  یه  نگا  می  ند  بابا 

؟ دی  کن  کار  یچ  دی  خواه  یم  االالن  ب  خ 

:ت گف  کاوه  من  یا  ج  به  و  م  دی  گز  لب 

یت وق  خوام  یم  ن  .م  یش  ب  محرم  میه  خوا  یم  تون  اجازه  ا  ب 
.ه باش  تنها  زی  تبر  ره  یم  زی  دن 
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:د ز  ین  مهربا  لبخند  بابا 
. باشم  جا  اون  قشنگ  روز  نیا  توی  داشتم  وست  د 

... اما  باشم  کنارت 

:ت گف  ید  تن  کاوه 

کنار .م  یر  یگ  یم  هی  ترک  تو  خدا  دی  ام  به  رو  مون  شن  ج 

.. .م  ه 

:د افزو  سپس  و 

. دی  بزن  حرف  هم  با  دختری  و  پدر  ون  ری  ب  رم  یم  ن  م 

.م بود  شی  ها  یب  خو  تمام  ن  وی  مد 

:ت گف  بابا  او  رفتن  با 

طور   نی  ا  اگه  چون  یر  دا  دوسش  که  دونم  یم   .. .ب  خ- 

از .ه  کن  وادارت  کار  نی  ا  به  تونست  یم  ن  کس  چی  ه  نبود 

  .. .و  بگ  اش  خانواده 
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.. .ن  خوب  یل  یخ  هم  اش  خانواده   .. .ا  باب  هی  خوب  سر  پ 
.م دار  دوست  رو  نا  ای  ک  خواهرش  و  خانم  یر  ز  مادرش 

یزیچ هر  از  تو  تی  امن   .. .ی  یا  ج  اون  که  وشحالم  خ 

.ه مهمتر 

همه داشتم  دوست  چطورن؟  جه  ری  ب  خاله  و  آنه  نه  آ 
.دید بو  جا  نی  ا  تون 

بود   نگرانت  آنه  آنه   .. .ن  شو  شیپ  رفتم  .ن  خوب  هم  ونا  ا- 
راحت لش  ای  خ  امنه  جات  و  ین  فرها  شی  پ  گفتم  یت  وق  اما 

.م   دختر  هی  خال  یل  یخ  جا  نی  ا  جات  .د  ش 

پدرانه آغوش  دلتنگ  قدر  چه  .د  ش  ری  سراز  باز  اشکم 

.م بود  اش 

یا رابطه  او  و  من  نی  ب  بودم  ه  دی  فهم  که  بود  درست 

من اما  ت  سی  ن  ام  یع  واق  پدر  او  و  ندارد  وجود  ین  خو 

.م نکرد  حس  را  پدر  نداشتن  او  کنار  در  هرگز 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  ن_  صت  ش_  د  ص_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

پر را  پدرم  یل  خا  جای  یع  واق  پدر  کی  مثل  می  ند  بابا 
.د بو  کرده 

کار جار  کی  کنم  حس  که  بود  نکرده  یر  کا  وقت  چی  ه 
.د لنگ  ی 

.. .ط  یا  شر  که  دی  دون  یم  اما  برگردم  خواد  یم  لم  د 

:ت گف  دهنده  هشدار 

ا دی  پ  تو  یگ  زند  ت  قی  حق  یت  وق  تا   .. .م  دختر  صالال  ا   
صالال.. ا 

تیذ ا  یل  یخ  یت  سی  ن  یت  ق  و.   . .ن  نک  فکر  برگشت  به  ید  نکر 

نیا تا  باشه  راحت  ازت  لم  ای  خ  م  دی  م  حی  ترج  اما  شم  ی 
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سرت بالالیی  قراره  و  ی  یا  ج  نیا  باشم  نگران  لحظه  هر   
که

.د ای  ب 

دلم  .. .د  ش  یم  ن  اشون  دی  پ  می  زندگ  یو  ت  وقت  جی  ه  اش  ک 

.ن ا  یک  اونا  بفهمم  خواد  یم  ن 

یم یک  .ی  کن  افتخار  شون  داشتن  به  روز  هی  م  دی  ا  ش 

.ه دون 

:ت گف  نت  طی  ش  با  بابا  و  انداختم  باالال  شانه 

هی که  هی  کاف  نی  هم   .. .ی  کن  یم  ازدواج  یر  دا  که  عالال  ف 
.ید کر  ا  دی  پ  خوب  خانواده 

:د افزو  او  و  دادم  تکان  را  سرم 

.یشیم خوشبخت  طمئنم  م 

.دیش با  یض  را  من  از  ابا  ب 
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یت خوشبخ  یو  آرز  برات  من   .. .ه  باش  یض  را  ازت  دا  خ 

.م کن  ی 

***

ریو تص  و  ه  نی  آ  از  نگاه  خورد  در  به  که  یا  تقه  با 
.م گرفت  مقابل 

:ت گف  نم  دی  د  با  و  شد  داخل  نا  ای  ک 

دت نی  بب  داداشم  طمئنم  م.   . .ر  دخت  یا  العاده  فوق  تو  اووو  و 

.ه بر  یم  ش  کف 

:م دی  نفهم  را  حرفش  ین  مع   .. .م  زد  لبخند 

؟یچ ین  عی  نی  ا 

:ت رف  ه  سی  ر  بلند 
یم کف  دونم  یم  چه  ین  عی   .. .ه  اصطالالح  جور  هی   -
ین مع  اصالال  شه  یم  ری  متح   .. .ه  ش  یم  شوکه   .. .ه  کن 

هیر بازا  کوچه  اصطالالح  جور  هی  .ه  ندار 
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نیر ت  یژ  انر  پر  از  یک  ی  دختر  نی  ا  .ت  گرف  ام  خنده 
.م شناخت  یم  که  بود  ی  یا  دختره 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  فتاد  ه_  د  ص_  ارت  پ 
اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

نیع در  .م  شد  ت  ه  قی  سل  عاشق  واقعا   .. .ا  سی  وا  ا  سی  ا  و 

.. .ی  کی  ش  یل  یخ  یگ  ساد 

:د آم  کش  لبم 
.یر دا  لطف  و  ت 

:د دا  تکان  یر  س 
اگه من  خود  االالن  نی  بب  .م  گ  یم  رو  تی  واقع  اتفاقا   ...  

ه ن 
کدوم دونستم  یم  ن  بودم  یط  یا  شر  نی  همچ  یو  ت 

لباس مغازه  صدتا  ای  کنم  رزرو  رو  گاه  شی  آرا 
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بشم یض  را  بلکم  تا  کردم  یم  رو  و  ری  ز  رو  یش  فرو 

.ید ش  جذاب  و  کی  ش  یل  یخ  ا  زی  چ  نی  تر  ساده  با  تو  اما 

:د کر  می  موها  به  اشاره 

فوق تو   ... دی  سف  شلوار  و  بلوز  هی  و  ساده  گل  تاج  هی   -
هی عمرش  تو  بار  هی  کاوه  که  خوشحالم  .ی  ا  العاده 

.د کر  درست  انتخاب 

:ت گف  و  کرد  باز  را  دستانش  و 
.ش دادا  زن  کنم  بغلت  یر  ا  ذی  م 

بود دلچسب  تی  نها  یب  گفتنش  زنداداش  می  بگو  اگر 

.م ا  نگفته  دروغ 

و شد  باز  در  همزمان  و  م  یدی  کش  آغوش  به  را  ر  گی  همد 
:د ش  وارد  کاوه 

... من  زی  ن  د 

.د کر  سکوت  ر  ای  اخت  یب  من  ن  دی  د  با  و 
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با نا  ای  ک  که  بود  شده  شعف  و  شوق  از  زی  لبر  چشمانش 

:ت گف  نت  طی  ش 

.. .ه  بر  یم  ش  کف  گفتم  بهت  ید  ید   -

:ت انداخ  باالال  ابرو  کاوه 

دختر؟ زدنه  حرف  طرز  چه  نی  ا 

:دید خن  بلند  نا  ای  ک 
همه نی  ا  ن  دی  د  از  تو  که  ه  نی  ا  مهم  داداش  ل  ای  خ  یب   -

.ید کر  کف  واقعا  یل  خوشگ 

و افتاد  خنده  به  خواهرش  بار  نت  طی  ش  لحن  از  هم  کاوه 

:ت گف 

دماغم سوراخ  و  کله  از  ین  یب  یم  ن   .. .م  کرد  کف  ی  یا  د  خ 

زنه؟ یم  ون  ری  ب  حباب  داره 

.د نشان  یم  ان  می  ها  لب  بر  خنده  هم  تصورش 
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انگشت با  بود  گوشم  کنار  را  ی  یو  م  چی  پ  و  آمد  جلو  کاوه 

:د کر  لمس 

.یب آ  چشم  ید  ش  خوشگل  یل  یخ   -

:د کر  یا  سرفه  نا  ای  ک 
. .ا  جام  نی  ا  ن  م 

:ت گف  کاوه  و  می  افتاد  خنده  به  دو  هر 

.م کن  کار  یچ  خواستم  یم  یر  نگا  ا 

یب هم  او  و  شد  لی  تکم  مان  جمع  خانم  یر  ز  آمدن  با 
.د کر  فی  تعر  ام  ی  یا  بی  ز  از  خساست 

ان ری  ا  در  یر  مادرشوه  کمتر  نا  ای  ک  قول  به  که  یر  کا 
.د دا  یم  انجام 

نگاهم ه  ری  خ  ه  ری  خ  فقط  کاوه  و  کرد  یم  نت  طی  ش  نا  ای  ک 
آمدن با  .ت  رف  یم  ام  صدقه  قربان  لب  ری  ز  و  کرد  ی 

.مید ش  مراسم  آماده  یگ  هم  مهمانان  اندک 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  _د  فتا  ه_  د  ص_  ارت  پ 
اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

کاوه انگشتان  یا  گرم  وجود  با  داشتم  که  یس  استر  تمام 
.د بو  رفته  نی  ب  از 

و کوچک  سفره  باالالی  یا  ه  یل  صند  یو  ر  دو  هر   
حاالال

. می  بود  نشسته  بود  ه  دی  کش  را  زحمتش  نا  ای  ک  که  ی  یا  بی  ز 

یا بی  ز  یا  ه  سنت  از  یک  ی  نظرم  به  که  ید  عق  ی  سفره 

.د بو  ها  ین  ا  ری  ا 

سفره در  آنچه  هر  بود  داده  حی  توض  کی  به  کی  نا  ای  ک 
. دارد  یص  خا  مفهوم  و  معنا  شده  گذاشته 

بود ی  یا  ه  ی  یا  بی  ز  و  ها  یت  شگف  از  پر  ام  یر  پد  نی  سرزم 

.م شد  یم  آشنا  ها  آن  با  داشتم  کم  کم  من  که 

.دیس ر  گوش  به  بار  نی  سوم  یا  بر  عاقد  یا  صد 
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م؟ لی  ک  و 

نت طی  ش  با  یک  ی  ند،  دی  ساب  یم  قند  سرم  باالالی  دخترها 

:ت گف 

.د خوا  یم  یظ  لف  ری  ز  روس  ع 

. بود  جالب  می  برا  قدر  چه 

و ورم  ای  ب  گالالب  و  م  نی  بچ  گل  بودم  رفته  بدانم  که  آن   
ی

خواستم؟ یم  یظ  لف  ری  ز  حاالال 

.ا ه  ین  ا  ری  ا  نی  ا  داشتند  یت  رسوما  و  رسم  عجب 

یل شک  یل  مخم  کوچک  ی  جعبه  و  آمد  جلو  خانم  یر  ز 
.د دا  قرار  دست  کف  را 

نگهش   اما  داره  ارزش  برام  یل  یخ   .. .ه  مادرم  دگار  ای   -
.ر   ماد  باشه  مبارکت  .م  ا  کاوه  خانوم  واسه  بودم  داشته 

.دین   ک  خوشبخت  رو  ه  گی  د  هم 
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یر ز  یا  ه  اشک  با  شد  مصادف  کاوه  گفتن  مامان 

.م خانو 

لبم وزه  ری  ف  یا  ه  گوشواره  ن  دید  با  و  کردم  باز  را  جعبه 
:د ش  نی  مز  ا  بی  ز  ید  لبخن  به 

.م خان  یر  ز  خوشگلن  یل  یخ   ... منون  م 

:دیز گ  لب 

... مامانتم  لحظه  نی  ا  از  من  ه  گی  د 

:م گفت  زده  ان  جی  ه 
.یر ز  امان  م 

ام ین  ا  شی  پ  بر  یا  بوسه  و  شد  خم  و  زد  ین  یر  یش  لبخند 

.د ز 

.د بو  هم  من  مادر  کاوه  مادر  حاالال   .. .ی  یا  بی  ز  حس  چه 
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:د ز  پچ  کاوه 

.ه منتظر  عاقد  خانم  وشگل  خ 

:م دی  پرس  جی  گ 
؟یچ نتظر  م 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  و  د_  فتاد  ه_  د  ص_  ارت  پ 
اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

.د ن  دی  خند  بلند  مجلس  در  حاضر  مهمانان  همه  ا  بی  تقر 

: آورد  انگشتانم  به  یف  یف  خ  فشار  کاوه 

.م خان  عروس  جوابت  نتظر  م 

.د ز  قنج  دلم 
داخل نگاهم  آخر  دست  و  چرخاندم  نگاه  مهمانان  ن  ای  م 

.ت نشس  کاوه  چشمان  به  ه  نی  آ 
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یم رس  بار  نی  ا  اما  بودم  داده  را  جوابش  بار  کی  من  خب 

:م داد  جواب  یع  شر  و 

!ه بل   .. .ه  ل  ب 

باز که  دی  کش  یق  یم  ع  نفس  چنان  دستم  کنار  مرد 

.د ن  دی  خند  بلند  نی  حاضر 

داماد یا  آق  از  بار  کی  فقط  البته  را  سوال  همان  عاقد 
.د دا  بله  تعلل  یب  هم  کاوه  و  دی  پرس 

.ت رف  یم  ن  کنار  می  ها  لب  یو  ر  از  لبخند 

لیم فا  یا  دختره  و  نا  ایک  یر  کا  شلوغ  و  دست  و  کف 

.ت نداش  یم  تما 

یو ب  و  رنگ  مراسم  عقد  اتمام  و  عاقد  رفتن  محض  به 
.ت گرف  یر  گی  د 

: زدند  غی  ج  دخترها  و  شد  پخش  ید  شا  کی  موز 
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الال ای  الال...  ای  ببوس  دومادو  روس  ع 

.د کر  نگاهم  نت  طی  ش  با  و  دیر  پ  باالال  کاوه  یا  ابروه 

دادن بله  از  بعد  خودمان  یا  ه  مراسم  در  هم  ما  خب 

خجالت یم  ک  چرا  انم  دی  نم  اما  می  داشت  یم  رس  نی  چن 
.م دی  کش 

جمع ن  ای  م  در  انم  کی  نزد  از  یس  ک  که  نی  ا  و  ی  یا  تنه  دی  شا 
.د بو  خجالتم  نی  ا  لی  دل  باشد  قلبم  قوت  تا  نبود 

دور دست  و  نداد  من  به  را  خوردن  غصه  فرصت  کاوه 

.دیش ک  خود  سمت  به  مرا  و  انداخت  کمرم 

.یب آ  چشم  ید  ش  من  مال  ه  گی  د 

:د ز  غی  ج  نا  ای  ک 
الال... ای  می  یا  خو  یم  بوس  ما   .. داداش  الال  ای  .م  یر  منتظ  ا 

م
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.د بو  گرم  و  همزمان  و  دونفره  مان  ی  بوسه 

یک اند  تعداد  که  ان  با  و  شد  بلند  ها  جوان  یا  هور  و  غی  ج 
قول به  یب  حسا  و  بود  د  ای  ز  ان  شی  سروصدا  اما  داشتند 

.د ترکاندن  را  مجلس  نا  ای  ک 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  س_  فتاد  ه_  د  ص_  ارت  پ 
اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

و رقص  .د  بودن  کرده  برگذار  کوچک  یت  پار  کی  انگار 

یب خو  حس  مدت  تمام  شد  یم  باعث  جمع  ن  ای  م  ید  شا 
.م باش  داشته 

. م  دی  رقص  کاوه  با 
یا ه  رقص  با  و  بود  کنارمان  مدت  تمام  هم  نا  ای  ک 

.د کر  یم  متعجبم  شی  ا  بی  ز 
. بود  مثبت  یژ  انر  کی  از  سرشار  دختر  نی  ا 

از پر  یا  ه  نگاه  بودم  کرده  کشف  که  یب  جال  ی  مسئله 

.د بو  او  به  شی  ها  ی  یا  پسرد  از  یک  ی  محبت  و  عشق 
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من و  کنم  یم  ن  فکر  گفت  متعجب  گفتم  کاوه  به  یت  وق 
:م دی  خند  زی  ر 

.ه خواهرت  عاشق  پسر  اون  چون   .. .ن  ک  کر  ف 

:ت گف  بود  شده  حواس  یب  حرفم  نی  ا  با  که  کاوه 

؟یدیم فه  کجا  از  تو   -

:م داد  جواب  م  دی  قص  ری  م  آغوشش  در  نرم  که  طور  همان 

نیا ین  عی  .ه  دار  دوسش  هم  نا  ای  ک  کنم  یم  فکر  یت  ح 

.ت س  دوطرفه  عشق 

بود دختران  جمع  در  که  نا  ایک  سمت  به  زی  ت  نگاهش 

:د ش  ه  دی  کش 

م؟ دی  نفهم  من  را  چ 

***
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باالالخره مهمانان  یک  ی  ی  کی  رفتن  و  ین  مهما  ن  ای  پا  با 
.مید ش  تنها  کاوه  و  من 

زده ش  بی  غ  کجا  دفعه  کی  مجلس  اخر  دانم  یم  ن  که  نا  ای  ک 
پناه اتاقش  به  و  کرد  بهانه  را  دی  شد  یگ  خست  و  پادرد  بود 

.د بر 

مشغول که  بود  یر  کارگ  دو  سر  باالال  هم  خانم  یر  ز 
.د بودن  ته  خی  ر  هم  به  ی  یا  ریذ  پ  کردن  جور  و  جمع 

به مرا  و  گرفت  را  دستم  کاوه  اتاق  به  ورود  محض  به 
.دیش ک  خود  سمت 

.د بو  تی  امن  حس  از  پر  و  گرم  آغوشش 

:ت گف  مهر  پر  و  دی  کش  ام  گونه  یو  ر  نرم  را  انگشتش 

.یش با  شده  ون  می  پش  ممکنه  کردم  فکر  لحظه  هی   -

:د ش  باز  م  شی  ن 
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.م داشت  دوست  رو  تون  مراسم  یل  یخ   -

:د نشان  لبم  کنج  یا  بوسه 

مطمئنا بابات  .م  یر  یگ  یم  هی  ترک  مراسمم  هی  االال   
ح

ِا ِوت«  « اون  از  ونه  دی  دلم  .ه  دار  انتظار  ازمون 

.د خوا  یم  خوشگالال 

.د کر  یم  درکم  بودم  خوشحال  .د  ش  تر  پهن  لبخندم 

.م نی  بب  ای  ب 

.میت نشس  تخت  لب  دو  هر  و  دی  کش  را  دستم  و 

وار زمزمه  که  می  بود  دوخته  ر  گی  د  کی  نگاه  در  نگاه 

:ت گف 

.زین د  کنه  یم  فرق  قدر  ه  چ 

؟
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یو ت  که  یس  ح   .. .ه  توش  خوب  حس  هی   .. .ه  نگا  نی  ا 
.ه دار  توش  یع  جم  ل  ای  خ  هی  نگاه  نی  ا   . هست  تی  محرم 

.. .ی  گ  یم  یچ  فهمم  یم  ن  که  ن  م 

:دید خن  بلند 
.م گفت  یز  یچ  هی   .. .و  ش  لش  ای  خ  یب   -

نوک بر  را  گرمش  یا  ه  بوسه  و  گرفت  را  دستم 

:ت گف  و  نشاند  انگشتانم 

دستم از  ین  تو  یم  ن  که  شد  قرص  دلم  یر  جو  نی  ا  االال 

ح

.یر ب  در 

برم؟ در  یچ  یا  ر  ب 

ه گی  د   .. .ی  شد  من  مال  شه  یم  ه  یا  بر  که  ه  نی  ا  نظورم  م 

منو جا  اون  و  زی  تبر  یر  ب  موقع  هی  که  ندارم  ترس 

.ین ک  فراموش 
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.م رفت  فرو  آغوشش  در 

.د ش  یم  ته  خی  ر  جانم  به  یس  تر  آمد  یم  که  زی  تبر  اسم 

من بود  چه  هر  اما  بود  انتظارمان  در  چه  دانستم  یم  ن 
تنها ر  گی  د  .د  بو  شده  راحت  لم  ای  خ  کاوه  مثل  حاالال  هم 

خواهد م  تی  حما  کوه  کی  مثل  یس  ک  انستم  دی  م  و  نبودم 

.د کر 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هار  چ_د  فتا  ه_  د  ص_  ارت  پ 
اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

من و  گذشت  یم  مان  شدن  محرم  از  هفته  ک 

یم اش  خانواده  و  کاوه  کنار  را  یب  خو  یا  روزه 

ته تلخ  حس  کی  مداوم  طور  به  و  ه  شی  هم  اما  گذراندم 

کوتاه یت  خوشبخ  نی  ا  عمر  نکند  که  زد  یم  موج  دلم 
.د باش 
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بود شده  یر  ز  مامان  می  برا  حاالال  که  خانم  یر  ز  یت  ح 
ل ای  خ  یب  شود  یم  چه  که  بود  گفته  می  مستق  ری  غ  بار  ک 

. بزنم  را  جا  آن  به  رفتن  دی  ق  و  بشوم  زی  تبر 

ل ای  خ  یگ  آسود  که  نداشتم  دوست  هم  خودم  دی  شا  انم  دی  نم 
یم   فردا  و  امروز  که  ببرم  نیب  از  را  ام  یت  خوشبخ  و 
.م   کرد 

یم ن  یف  طر  از  اما  بودم  خوشبخت  ها  آن  کنار  من 

اضطراب و  دلهره  در  گونه  نیا  را  یر  عم  توانستم 

.م بگذران 

یم ن  ا  دی  پ  ام  یگ  زند  ن  ای  م  شان  کله  و  سر  وقت  چی  ه  کاش 

.د ش 

بدون را  مسئله  نی  ا  تا  ت  سی  راه  دنبال  به  کاوه  دانستم  ی 

به دوستانش  از  یک  ی  قی  طر  از  و  می  کن  حل  دردسر 

.د بو  ام  یر  پد  ی  خانواده  ین  نشا  و  آدرس  دنبال 
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جا آن  از  و  بود  کرده  کمک  یلی  خ  می  ند  بابا  راه  نی  ا  در 

در یب  خو  مدارک  شناخت  یم  خوب  را  پدرم  که 
و بود  شی  پ  ها  سال  مال  البته  که  بود  گذاشته  رمان  ای  اخت 

. شد  یم  ین  رسا  روز  به  دی  با 

و دار  و  رسم  و  اسم  یا  ه  آدم  کردن  ا  دی  پ  گفتند  ی 

چطور انم  دی  نم  اما  ندارد  یر  کا  زی  تبر  شهر  در  مالالک 

.د ببر  شی  پ  از  یر  کا  بود  نتوانسته  کاوه  هنوز  که  بود 

ون ری  ب  شی  کارها  انجام  یا  بر  کاوه  و  بود  ظهر  از  بعد 
.د بو  خانه  از 

از هنوز  نا  ای  ک  و  می  بود  تنها  مامان  یر  ز  و  من 

.د بو  برنگشته  دانشگاهش 

ی یا  ه  کتاب  از  یک  ی  من  و  بافت  یم  ین  بافت  مامان  یر  ز 
.م خواند  یم  بودم  اورده  خود  با  که 

بافت یم  را  اش  ین  بافت  که  طور  همان  مامان  یر  ز 
:ت گف 
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.م دختر  زی  ن  د 

دخترش مرا  که  داشتم  دوست  یل  یخ  را  اخالالقش  نی  ا 
من در  را  یب  خو  حس  چه  انست  دی  نم  .د  کر  یم  خطاب 

.د کن  یم  اد  جی  ا 

:م داد  جواب  و  بستم  را  کتاب 

.م ان  ج 

توجه ی  متوجه  ین  عی  نی  ا  .د  ز  لبخند  کتابم  بستن  ن  دی  د  با 
. بود  شده  من 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نج  پ_  فتاد  ه_  د  ص_  ارت  پ 
اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

یا چ  هی  بذار  .م  ین  بز  حرف  هم  با  کم  هی  خواستم  یم   -
... م  زی  بر 

:د شو  بلند  شی  جا  از  ندادم  اجازه 
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.م زی  ر  یم  رو  یا  چ  من  دی  ذار  ب 

:د ز  ین  مهربا  لبخند 

از چندتا  هست  م  تی  یو  ک  سی  ب  جعبه  ش  نی  یا  پ  ت  نی  کاب  یو  ت 
.ر ای  ب  و  یت  دس  شی  پ  تو  بذار  اونم 

.م رفت  آشپزخانه  به  و  گفتم  یم  چش 

ها ه  بی  غر  مثل  من  با  چون  داشتم  دوست  را  یر  ز  مامان 

.د کر  یم  ن  رفتار 

آن دوم  دختر  شدم  شدم،  عروسش  که  یز  رو  همان  از 

.ه خان 

مهمان کنم  حس  که  کرد  یم  ن  یر  کا  و  نداشت  تعارف 

.م هست 
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را او  یا  ج  دارم  کم  کم  گفت  یم  نت  طی  ش  با  نا  ای  ک  یه  گا 
. م  ری  گ  یم  خانه  نی  ا  در 

در یز  یچ  هر  و  بود  ه  قی  سل  با  شدت  به  مامان  یر  ز 
.د بو  خودش  یا  ج  سر  آشپزخانه 

دو با  و  کردم  ا  دی  پ  را  ها  تیو  ک  سی  ب  جعبه  راحت  یل  ی 
به بود  شده  دم  او  توسط  که  یر  عط  خوش  یا  چ 

.م برگشت  ی  یا  ری  پذ 

.د کر  تشکر  و  زد  یر  مه  پر  لبخند  نم  دی  د  با 

:ت گف  تی  کو  سی  ب  تعارف  با  و  برداشت  را  شی  چا 
ت یا  چ  کنار  ونم  دی  م  گفتم  خودت  یا  بر  که  اون  م  زی  ز  ع 

.ه باش  یز  یچ  دی  با  ه  شی  هم 

.م داشت  دوست  را  اش  یع  جم  حواس  نی  ا  قدر  چه 

و گذاشت  کنار  را  دستش  یو  ت  ین  بافت  نشستم  یت  وق 
:ت گف 
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ی یا  جاه  هی  به  داره  کاوه  کنم  یم  حس  من  جان  زی  ن  د 

.ه رس  ی 

بود؟ نزده  من  به  یف  حر  چرا  پس  .د  ش  او  مات  نگاهم 

ا نی  ا  دی  شا  یت  ح   .. .ه  کن  نگران  رو  تو  نخواسته  ونم  دی  م 

یت وق  تا  شناسم  یم  خوب  پسرمو  من  اما  باشه  من  فکر 

... نه  زی  نم  یف  حر  کام  تا  الالم  نرسه  ه  جی  نت  به 

.م کرد  یم  نگاهش  هنوز 

به کاوه  .م  یو  بگ  چه  دانستم  یم  ن  و  بود  شده  ری  درگ  فکرم 

نگران نی  چن  نی  ا  مادرش  که  بود  ه  دی  رس  ی  یا  جاه  چه 
.د بو 

:د ده  ادامه  شد  باعث  سکوتم 

.م دختر  ید  ب  بهم  یل  قو  هی  خوام  یم   -
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در چشمانش،  در  توانستم  یم  را  ین  نگرا  .م  دی  گز  لب 

.م کن  حس  کالالمش 

خونه به  برگرده  پسرم  ید  ش  باعث  سال  چهار  بعد  و  ت 
.م دار  دوستت  یل  یخ  من   .. .ش  خواهر  و  مادر  شی  پ  اش 

لباش و  خوشبخته  باهات  پسرم   .. .ا  ن  ای  ک  طور  نی  هم 
یم نی  ا  از  تر  شی  ب  یز  یچ  مادر  هی  مگه   ... خندونه 

خواد؟

... مطلب  اصل  سر  رفت  یم  زودتر  کاش 

یر ن  بخوام  ازت  هی  خودخواه  دونم  یم  جان  زی  ن  د 

قول خوام  یم  اما  یش  ب  ات  خانواده  ل  ای  خ  یب  ای  زی  تبر 

یا بر  ه  چ.   .. هست  یر  خط  ید  کر  احساس  جا  هر  ید  ب 
.یش بک  عقب  و  یش  ب  ل  ای  خ  یب  کاوه  یا  بر  چه  خودت 

نیم ه  از  یک  ی  و  ه  کی  نزد  ی  یا  جد  یا  روزه  دونم  ی 

م ری  بگ  جلوتونو  تونم  یم  ن   . دی  ر  یم  کاوه  و  تو  روزا 

یم اما   ... ان  یک  ت  خانواده  ین  بدو  حقته  نی  ا  چون 

کم هی  کاوه  .د  یش  با  مراقب  که  دخترم  ید  ب  قول  بهم  خوام 

یم .ه  کن  یر  کا  محابا  یب  یر  نذا  خوام  یم  خرابه  کله 
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ن دی  د  دلم   .. .ا  م  شی  پ  دی  برگرد  هردوتون  دوباره  خوام 

.د خوا  یم  هاتونو  بچه 

. افتاد  هی  گر  به  باره  کی  به  و 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ش  ش_  فتاد  ه_  د  ص_  ارت  پ 
اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

انگشتانم ن  ای  م  را  دستانش  و  نشستم  شی  پاها  مقابل 

.م گرفت 

.... دی  نکن  هی  گر  خدا  رو  و  ت 

.د کر  پاک  را  اش  گونه  روی  اشک 

از خواد  یم  ن  دلم  .م  برگرد  دوباره  دارم  دوست  نم  م 

یلیخ .د  یز  یز  ع  برام  کاوه  مثل  شماها   .. .م  بش  جدا  شماها 

دوست وقت  چی  ه  نبود  اجبار  نیا  اگه  دارم  دوستتون 

.م بذار  شهر  اون  یو  ت  پامو  نداشتم 
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.میال ال  م  و  مهربان   .. .د  ز  لبخند 

.م ننداز  یر  خط  چی  ه  یو  ت  رو  کاوه  دم  یم  ول  ق 

:ت گذاش  ام  گونه  یو  ر  را  دستش  کف 

خاطر به  اول  درجه  در  یش  با  مراقب  دی  با  ودتم  خ 

... نه  اما   .. .م  خودخواه  یگ  ب  دی  شا   .. .ا  م  خاطر  ه  ب.   . .ه  کاو 

.ت سی  ن  یچ  یه  تو  بدون  منم  ی  کاوه  که  دونم  یم  چون 

یم خواهش  پس  فهمم  یم  چشماش  توی  عشق  از  و  نی  ا 
.ش با  خودت  مراقب  کنم 

. داشتم  یب  خو  حس 

یس ک  که  هست  ی  یا  ج  هم  باز  بروم  جا  هر  که  نی  ا  حس 

. باشد  منتظرم  گونه  نی  ا 

و گفت  و  می  دوخت  سمت  آن  به  نگاه  دو  هر  در  یا  صد  با 
یب و  ن  ای  گر  که  بود  نا  ای  ک   . ماند  کاره  ه  می  ن  مان  یو  گ 

.ت رف  یم  اتاقش  سمت  به  توجه 
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:د ز  شی  صدا  مامان  یر  ز 

شده؟ یچ  مامان   .. .ا  ن  ای  ک 

همزمان و  دی  کوب  هم  به  محکم  را  اتاقش  در  او  اما 
.دیس ر  گوش  به  نش  ای  گر  یا  صد 

پاشم  .. .ه  دمق  روزه  چند   .. .ه  شد  چش  دختره  نی  ا  ونم  دی  م  ن 
.ه شد  یچ  م  نی  بب  برم 

:م گفت  و  گذاشتم  شی  زانو  یو  ر  دست 

بزنم؟ حرف  باهاش  من  دی  د  یم  جازه  ا 

:ت گرف  را  دستم  مچ  که  شوم  بلند  خواستم  و 
!ر ماد  ید  ندا  قول  بهم  نوز  ه 

:م زد  اش  گونه  به  تند  یا  بوسه  و  زدم  لبخند 

.م باش  هردومون  مراقب  م  دی  م  ول  ق 

:د ز  پچ  مهربان 
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خواهر هی  به  مادر  هی  از  شتر  یب  االالن  نا  ای  ک   ... مادر  رو 

ب

.ه دار  ج  ای  احت 

.م برداشت  قدم  نا  ای  ک  اتاق  سمت  به  یل  معط  یب  من  و 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  فت  ه_  فتاد  ه_  د  ص_  ارت  پ 
اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

تو؟ م  ای  ب  ید  یم  ه  زا  اج  م  زی  عز  نا  ای  ک 

.م زد  در  به  یا  تقه  همزمان  و 

.م شد  اتاق  داخل  و  کردم  باز  را  در  آرام  نداد  که  پاسخ 

.د کر  یم  هی  گر  و  بود  افتاده  دمر  حالت  به  تخت  یو  ر 

.ن جا  نا  ای  ک 

:ت انداخ  آغوشم  به  را  خود  و  شد  بلند  جا  از  باره  کی  به 
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.. .ی  لی  خ   .. .م  بدبخت  یل  یخ  من  جون  زی  ن  د 

:م گفت  و  داشتم  نگهش  بازوانم  ن  ای  م 

.ر دخت  ین  ک  یم  یا  بچگانه  فکر  نی  همچ  را  چ 

:د دا  تکان  تکان  را  سرش  سرکش  یک  کود  مثل  درست 

اون  .. .ن  او  که  بدبختم  دختر  هی  من   .. .ی  دون  یم  ن  تو  ه  ن 
.ه ندار  دوستم 

.م دی  گز  لب 

.د نبو  اش  ی  یا  پسرد  جز  یس  ک  او  از  منظور  شک  ی 

.میر دا  دوستت  که  می  یا  م  هم  م 

و دی  کش  ون  ری  ب  آغوشم  از  که  گرفت  آرام  یم  ک  انگار 

.ت نشس  تخت  لب 
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:م دی  پرس  و  نشستم  کنارش 

ه؟ نی  مت  تی  یا  پسرد  اون  از  نظور  م 

در را  صورتم  تمام  لبخند  که  شد  درشت  چنان  چشمانش 

.ت برگرف 

.. .ه  عاشقت  که  اونه  اگه   ... ترس  ن 

:دیس پر  ری  متح 

؟یدیم فه  کجا  از  تو   .. .و  ت 

:م انداخت  باالال  شانه 
.ه د  یم  لوش  ه  شی  هم  عاشق  آدم  هی  گاه  ن 

.ین ک  یم  اشتباه  .ه  ندار  دوست  منو  اون  ما  ا 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شت  ه_  فتاد  ه_  د  ص_  ارت  پ 
اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
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رام ح_  یپ  ک 

؟ینک یم  یر  فک  نی  همچ  را  چ 

:د ش  ری  سراز  اشکش 

.ه کن  یم  م  تی  ذ  ا 

:م انداخت  باالال  ابرو 

!یچ ین  عی  .م  ش  یم  ن  توجه  م 

:دیخ چر  طرفم  به  کامل 

شده؟ ین  مع  برات  ت  ری  غ  ید  ش  بزرگ  که  ی  یا  ج  و  ت 

کلمه نی  ا  د  ای  ز  متعصب  یا  ه  ترک  نی  ب  هی  ترک  کشور  در 

و ها  روزنامه  یو  ت  ناگوار  اتفاقات  یت  ح  بودم  ه  دی  شن  را 
وجود به  د  ای  ز  تعصب  و  ت  ری  غ  از  یه  گا  هم  ها  مجله 

.د آم  ی 

:م داد  تکان  سر 

.. .ه  بش  ین  مع  یچ  ت  ری  غ  تا   .. .م  وهو  ا 
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را لبش  و  کرد  پاک  را  شی  ها  اشک  دست  پشت  با 
:دیز گ  محکم 

نیا  . ت  سی  ن  داشتن  دوست  نیا  گفتم  بهش  مروز  ا 
.م کرد  کات  باهاش   . ت  سی  ن  ت  ری  غ  اسمش 

به که  کرده  ناراحتش  حد  نیا  تا  یز  یچ  چه  دانستم  یم  ن 
نیا در  دی  با  اما  است  کرده  کات  عشقش  با  خودش  قول 

.د ری  نگ  ای  عجوالالنه  می  تصم  تا  کردم  یم  آرامش  ط   
شرا

.م زی  عز  یر  یگ  ب  می  تصم  تی  عصبان  یو  ت  دی  با  ن 

:د ز  پوزخند 

زین د  شه؟  یم  دعوامون  دفعه  چند  یز  رو  ین  دو  یم   -
اما داره  دوستم  گفتم  هربار  .م  کرد  مدارا  یل  یخ  من  جون 

.ه کش  یم  منو  داره  داشتن  دوست  نی  ا  نه 

:م گرفت  انگشتانم  ن  ای  م  را  دستش 
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هیض ق  بگو  بهم  قشنگ  بعد  .ش  با  آروم  کم  هی  ب  خ 

. یر  دا  دوست  اگه  البته   ... .ه  ی 

یم ک  ش  ری  تحر  زی  م  یو  ر  پارچ  از  و  برخاستم  جا  از 

.م ت  خی  ر  شی  برا  آب 

.د کر  ین  یف  نی  ف 

.میت داش  دوست  همو  یگ  بچ  از  ا  م 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  ن_  فتاد  ه_  د  ص_  ارت  پ 
اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

:م داد  دستش  به  را  آب  ان  وی  ل  و  زدم  لبخند 

.ه خوب  یل  یخ  که  نی  ا 

:د ز  خند  شی  ن 
حرف حرف   .. .ه  زورگوئ  یلی  خ  اون   ... ت  سی  ن  وب  خ 

حرف ین  فالال  با  نا  ای  ک   .. .و  نر  جا  نی  ا  نا  ای  ک   .. .ه  خودش 
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یا دوست  با  نا  ای  ک   .. .ن  نک  شلوغ  جمع  تو  نا  ای  ک   .. .ن  نز 

بهت پسرت  یس  همکالال  چرا  نا  ای  ک   .. .و  نر  ون  ری  ب   
دخترت

.. .ن  نک  توجه  جلب  نا  ای  ک   .. .ه  کن  یم  نگاه  یر  طو  اون 

.. .ا  ن  ای  ک   . .ا  ن  ای  ک   .. .د  نخن  نا  ای  ک 

نشستم کنارش  که  آن  محض  به 
:ت انداخ  آغوشم  به  را  خود  دوباره 

ه می  زندگ  از  ی  یز  ج  که  یر  کا  هر  با  خواد  یم  ن  لم  د 

عقل من   ... شه  یم  ناراحت  نی  مت  که  باشم  نی  ا  نگران 

خوبه یچ  بدم  صی  تشخ  تونم  یم   .. .م  دار  شعور   .. .م  دار 

حساب دی  با  یک  یچ  کو  کار  هر  یا  بر  مدام  اما  بده  یچ  و 
تونه یم  ن  و  هی  ت  ری  غ  خان  نیت  م  که  ه  نی  ا  اسمشم  بدم  پس 

. کنه  تحمل  رو  ا  زی  چ  یل  ی 

.میو بگ  چه  طی  شرا  آن  در  دانستم  یم  ن 
کردن هی  توص  یت  ناراح  حجم  نی  ا  در  دانستم  یم  فقط 

.ت سی  ن  جوابگو 
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مدت هی  ین  ک  یع  س  دی  با  طی  شرا  جور  نی  ا  یو  ت  نظرم  ه  ب 
.ین ک  فکر  خوب  و  ین  بمو  دور  ازش 

:دیز گ  لب 

دیا ب  .م  کن  فکر  دی  با  .ش  نم  یب  ن  مدت  هی  دم  یم  حی  ترج  ره  آ 
.م کن  فکر  یل  ی 

. دارد  شی  پ  در  یت  سخ  کار  بود  معلوم  کامالال 

نه؟ ای  جر  در  امانت  م 

.د دا  تکان  دی  یا  ت  به  یر  س 

و دار  نگه  دور  خودتو  کم  هی  نظرم  به  م  زی  عز  اشه  ب 
. ری  بگ  می  تصم  بعد  .ن  ک  فکر  خوب 

:د فشر  را  دستم 

.م خوب  .ی  اومد  که  یس  ر  م 

:م گفت  و  شدم  بلند  جا  از 
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.م کن  یک  کم  تونستم  ن 

:د ز  یخ  تل  لبخند 

.د بو  کمک  نی  بزرگتر  ید  دا  گوش  که  نی  م  ه 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شتاد  ه_  د  ص_  ارت  پ 
اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

ین نگرا  با  که  م  دی  د  را  مامان  یر  ز  اتاق،  از  خروجم  با 
.د بو  تاده  سی  ا  در  پشت 

شده؟ دعواش  نی  مت  با  از  ب 

:م زد  لبخند 

.ا اهر  ظ 

:د دا  ون  ری  ب  صدا  با  را  نفسش 
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.. .ه  یض  یر  م  جور  هی  .ت  س  ین  داشتن  دوست  ید  ای  ز  ز  ا 
.م کن  دخالت  دی  با  دفعه  نی  ا  ظاهرا 

:م گرفت  را  شی  بازو 

.. .ه  ین  عصبا  االالن   .. .ه  بش  آروم  نا  ای  ک  دی  بد  اجازه  عالال  ف 
.ه اشتباه  لحظات  نی  ا  توی  یر  یگ  می  تصم  هر  و  ناراحته 

:د ز  پچ  آرام  یث  مک  با  همراه  و  کرد  نگاهم  دقت  با 

من دختر  .ن  هست  هم  مقابل  کامالال  نقطه  دو  دوتا  نی  ا 
... اسمش  مثل  نی  مت  اما   . یژ  انر  از  پر   .. .ه  ون  طی  ش  و  شر 

:م زد  لبخند 

.ه جالب  یل  یخ   -

آقا  .. .م  گ  یم  برادرمو  پسر  .م  زد  حرف  باهاش  ندبار  چ 

رو نا  ای  ک  بخواد  کنم  قبول  تونم  یم  ن  خب  اما   .. .ن  یت  م  و 
. ه  گی  د  ه  شی  نم  ه  شی  نم  یت  وق  .ه  کن  داغون  یر  جو  نی  ا 
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ید تن  مامان  یر  ز  کاوه  آمدن  و  در  یا  صد  ن  دی  شن  با 
:ت گف 

ترسم یم  داره  تعصب  انا  یک  رو  .ن  نز  یف  حر  کاوه  ه  ب 
.ه بش  دعواش  و  بره 

کاوه استقبال  به  دو  هر  و  دادم  تکان  سر  مثبت  نشانه  به 
.میت رف 

یس نف  ر  ای  اخت  یب  شد  باعث  خندان  یا  ه  لب  با  کاوه  ن  دی  د 
.م بکش  یگ  آسود  به 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  شتادو  ه_  د  ص_  ارت  پ 
اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

.مید بو  خودمان  اتاق  در  که  بود  یت  ساع 

گذاشته شی  بازو  بر  سر   . بود  ه  دی  کش  دراز  تخت  یو  ر 
:ت گف  که  بودم 
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؟ زی  ن  د 

.م و  ه 

بگم؟ یز  یچ  هی   -

.م وهو  ا 

یا بوسه  و  خواباند  تشک  یو  ر  مرا  حرکت  کی  با 
:د ز  می  ها  لب  بر  کننده  ری  غافلگ 

.. .م  اوهو   .. .م  هو  همش  هی  چ 

:م دی  خند  زی  ر 
.. .م  ووون  ج 

:ت انداخ  باالال  ابرو 

؟ زی  دن  .د  ش  نی  ا  نی  فر  ا 
.م وون  ج 
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:د آم  کش  لبش 

... اما  بگم  یز  یچ  هی  خوام  یم   -

:م دی  پرس  ین  نگرا  با 
ه؟ زی  تبر  به  اجع  ر 

:م گفت  اضطراب  با  من  و  .د  دا  تکان  سر 

؟ نی  کن  اشون  دی  پ  نی  تونست   .. .ه  کاو  گو  ب 

.میدیم فه  ی  یا  زی  چ  هی  هم  م  ید  آور  ری  گ  رو  آدرس  هم  .ه  ر  آ 

:م دوخت  او  دهان  به  نگاه  و  نشستم  می  جا  یو  ت  زده  ان  جی  ه 
. گو  ب 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شتادودو  ه_  د  ص_  ارت  پ 
اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

:دیش ک  شی  موها  به  یت  دس 
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همه وارث  و  کرده  فوت  پدرت   ... بگم  یر  چطو  ب  خ 

. می  دونست  یم  جاشو  نی  ا  تا  .ه  برادرت  زی  چ 

.د نبو  یا  تازه  زی  چ  .م  کرد  یم  نگاهش  ه  ری  خ  ه  ری  خ 

!ه او  ک 

. هست  یب  یج  ع  زی  چ  هی   -

!

.ت رادر  ب 
.ب خ 

.ه دار  یل  مشک  هی   -

:م دی  پرس  تر  متعجب 

؟یل مشک  ه  چ 
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.ه فلج  اون   ... اون  بگم  جوری  ه  چ 

شد خارج  شی  گلو  از  که  ی  یا  صد  با  ر  ای  اخت  ی 

:م دی  پرس  وحشتزده 

؟ی ی  یچ   -

ین عی  خان  احمد  می  دی  فهم  ما  که  ی  یا  ج  اون  تا  تاسفانه  م 

.. .ه  فلج  اونم  و  نداره  تر  شی  ب  بچه  هی  پدرت 

ادرزاد؟ م 

:د دا  تکان  نی  طرف  به  سر 

شدت به  کمرش  و  افتاده  اسب  از  شی  پ  سال  پنج   .. .ه  ن 
ازدست پاهاشو  حرکت  شده  باعث  نی  هم  و  ه  دی  د  بی  آس 

.ه بد 

.د ش  یر  جا  چشمانم  از  اشک 

.. .ز  ین  د 
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.ت س  ظالمانه  یل  یخ  نی  ا 

کنن؟ یم  تو  حق  در  دارن  که  یم  ظل  ی  اندازه  به  ه  ن 

به ها  ماه  جی  افل  برادر  نی  هم  آوردم  یم  د  ای  به  تازه  انگار 

این د  نی  ا  مگر  چرا؟  آخر  .د  بکش  مرا  تا  بوده  من  دنبال 

دیا ب-  :م  آمد  خود  به  کاوه  یا  صد  با  ؟  دی  ارز  یم  قدر  چه 
... خونه  اون  یو  ت  یر  ب  یر  جو  ه 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  س_  شتاد  ه_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

؟یر چطو  خه  آ 

: دی  کش  درهم  ابرو 
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زمان کم  هی  شدنش  یل  عم  تا  اما  زی  دن  دارم  ی  یا  فکر  هی   -
.ه بر  ی 

:م دی  پرس  تاب  ی 

قدر؟ چه  ثالال  م 

:ت انداخ  باالال  شانه 
یر کا  محکم  رو  یچ  همه  تا  دونم  یم  فقط   .. .م  دون  یم  ن 

. خونه  اون  یو  ت  بفرستمت  تونم  یم  ن  نکنم 

:م گفت  یو  کنجکا  با 

.ه فکرت  یو  ت  یچ  بگو  هم  ب 

:د ش  ه  دی  چی  پ  دورم  محکمتر  دستش 

ازم اشتم  ذی  نم  لحظه  هی  بود  خودم  دست  اگه  زی  ن  د 

وقت چی  ه  و  ته  فی  ب  ت  کله  از  کردم  یم  یر  کا  .ی  دورش 

یم ن  که  دونم  یم  اما  یت  ذاش  یم  ن  عمارت  اون  یو  پات 
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با نه  ین  ک  یگ  زند  آرامش  با  که  توئه  حق  نی  ا  چون  .ه  ش 
والال... هولو  و  ین  نگرا 

فکر هی  قض  نی  ا  به  بارها  هم  خودم  گفت  یم  راست 

نگاه هم  را  سرم  پشت  و  بروم  توانستم  یم  بودم  کرده 

ممکن هرآن  که  نی  ا  ترس  کردنم،  ا  دی  پ  ترس  اما  نکنم 

یم ن  اجازه  کند  نابود  را  ام  یگ  زند  و  دی  ای  ب  یس  ک  است 

. داد 

تمامش را  کابوس  نی  ا  و  رفتم  یم  بودم  جا  نی  ا  که   
حاالال

.م کرد  ی 

.ر با  کی  هم  ن  وی  ش  بار  کی  مرگ 

لب یو  ر  ر  گی  د  یا  بوسه  و  شد  خم  دی  د  متفکر  که  مرا 

:د ز  می  ها 

.د ای  ن  خوشت  تو  ترسم  یم  اما  .م  دار  یر  بک  فکر  هی   -

:د ز  برق  چشمانم 
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 . بگو   بهم   زود - 

 

   عاشقانه _ حفاظت _ چهار _ هشتاد _ صد _ پارت # 

 

   زاده _ ی خود _ شهال # 

 

   حرام _ ی کپ # 

 

  عمارت   ی خدمتکارا   از   ی ک ی   با   تونسته   مان ی پ   دوستم - 

  ظاهرا   اما   نداده   جواب   طرف   هنوز   البته ...  بزنه   حرف 

 .  کرد   ش ی راض   شتر ی ب   پول   مقدار   ه ی   با   شه ی م 

 

 

     

       

 

                    

         

 

:م دی  پرس  زده  ان  جی  ه 
.ه کن  کار  یچ  ین  عی   -

مثالال  . جاش  یر  ب  تو  بزنه  یض  یر  م  به  خودشو  مدت 

هی  -
.ی زی  چ  ای  خاله  دختر  یا  ج 
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 : دم ی پرس   حواس   ی ب 

 ؟ ی چ   ی عن ی - 

 

 : نشاند   تخت   ی رو   و   گرفت   را   دستم 

 

  چون .  جا   اون   م ی ر ی م   و   م ی کن   ی م   اجاره   خونه   ه ی   ما   ن ی بب - 

  ی نم   جوره   چ ی ه   من .    اد ی ب   ش ی پ   ی چ   قراره   م ی دون   ی نم 

  دختره   ن ی ا .  باشم   شت ی پ   جا   اون   د ی با   بذارم   تنهات   تونم 

.    ی ش ی م   عمارت   وارد   تو   مدت   ه ی   م ی کن   ی م   ی راض   رو 

  ک ی نزد   از   اصال ...  ه ی چ   به   ی چ   ی ن ی بب   که   ن ی ا   ی برا   فقط 

  بعدش ...  ه ی چ   قصدشون   ی بفهم .  ی بشناس   رو   برادرت 

 .  م ی بکن   د ی با   کار   ی چ   م ی کن   ی فکرم 

 

 

                  

                 

 

                  

     

که نی  هم   . بود  کنارم  که  ن  یم  ه  .م  یو  بگ  چه  دانستم  یم  ن 
. بود  یف  کا  گذاشت  یم  ن  می  تنها  و  بود  نگرانم 

وارد خدمتکار  عنوان  به  .د  آم  یم  ن  ید  ب  فکر  نظرم  به 
.م شد  یم  عمارت 
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تمام به  توانستم  یم  ای  بهانه  هر  به  که  بود  یل  شغ  تنها 
.ت سی  چ  از  ماجرا  بفهمم  و  بکشم  سرک  خانه  نقاط 

:م گفت  یل  معط  ی 

.. .ه  بول  ق 

:ت انداخ  باالال  ابرو 

اون یو  ت  یر  ب  خدمتکار  عنوان  به  ین  ک  یم  قبول  ین  عی   -
خونه؟

:م داد  تکان  تکان  را  سرم  ید  تن 

.. .ه  ن  که  چرا   .. .م  وهو  ا 

!زین د 

به خونه  اون  توی  شه  یم  باهاش  که  هی  شغل  تنها  تفاقا  ا 
. دی  کش  سرک  جا  همه 

؟ین مطمئ  و  ت 
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.م مطمئن   .. .م  وهو  ا 

بده؟ انجامش  بگم  ان  می  پ  به  ین  عی   -

درصد د  ص 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نج  پ_  شتاد  ه_  د  ص_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

رام ح_  یپ  ک 

.مید بو  فکر  در  یع  نو  به  همه  ا  بی  تقر  غذا  زی  م  سر 

یع نو  به  یر  ز  مامان  و  نا  ای  ک  و  نوع  کی  به  کاوه  و  من 

.ر گی  د 

.د بو  شده  ری  درگ  ذهنم  تمام 

.م شد  یم  عمارت  وارد  خدمتکار  عنوان  به 
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از موضوع  بفهمم  و  بزنم  سر  جا  همه  به  توانستم  ی 

.ت اس  قرار  چه 

؟یر خو  یم  ن  غذاتو  چرا  مادر  زی  ن  د 

. آمدم  خودم  به  یر  ز  مامان  یا  صد  با 

.م بود  می  غذا  بشقاب  ی  ه  ریخ  بود  مدت  چه  نبود  معلوم 

:ت گف  باره  کی  به  کاوه 

.زیر تب  می  ر  یم  ید  زو  به  ما  امان  م 

.د ش  رها  بشقابش  توی  نا  ای  ک  دست  از  پرصدا  قاشق 

:دیخ چر  او  طرف  به  ما  همه  نگاه 

!ه ن   .. .ش  دادا  ه  ن 

.ت دوخ  او  به  نگاه  ری  متح  کاوه 
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توانستم یم  کاش  .د  دار  ه  نی  س  در  ید  در  چه  دانستم  ی 

. بمانم  توانستم  یم  ن  اما  کنم  یر  کا 

:ت گف  ملتمسانه  نا  ای  ک 
.دیر نذا  تنها  رو  ما  کنم  یم  واهش  خ 

:ت گف  تر  متعجب  کاوه 

مشکل که  ین  دو  یم   .. .م  یر  یم  ن  یر  دو  یا  ج  م  زی  ز  ع 

.مید ز  حرفشو  قبالال   . هی  چ  زی  دن 

:د ش  یر  جا  نا  ای  ک  اشک 

هم رو  شماها  خواد  یم  ن  دلم  اما  دونم  یم   ... دونم  یم   -
.م بد  دست  از 

. نبود  ید  مساع  یح  رو  تی  وضع  در 

.ت نشس  او  کنار  و  شد  بلند  زی  م  پشت  از  کاوه 

:دیل نا  نا  ای  ک  انداخت،  اش  شانه  دور  دست 
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.میش یم  تنها  یل  یخ  ما  اداش  د 

بشه تموم  زی  دن  کار   ... م  زی  عز  می  گرد  یم  بر  شش  شی  ه 

.م د  یم  قول  می  کن  یم  یگ  زند  هم  با  و  می  گرد  یم  بر 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ش  ش_  شتاد  ه_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

اساس و  هی  پا  تواند  یم  حد  چه  تا  قول  نی  ا  دانستم  یم  ن 
خودمان با  مان  رفتن  دانستم  یم  را  نی  ا  اما  باشد  داشته 

.ا خد  با  مان  برگشت  و  بود 

آن و  آمد  یم  سرمان  بر  چه  عمارت  آن  در  دانستم  یم  ن 
بودند؟ ی  یا  ه  آدم  چطور  داشتند  را  جانم  قصد  که  ی  یا  ه 

هم که  ین  کسا  ن  ای  م   ... خطر  دل  در  بروم  بود  قرار 

. دشمنم  اما  بودند  خونم 
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 : آمدم   خود   به   کاوه   ی صدا   با   دوباره 

 

  زود   باش   مطمئن .  شه ی م   تموم   زود   ی ل ی خ   کار   ن ی ا - 

 .  م ی گرد   ی برم 

 

 : کرد   ی ن ی ف   ن ی ف   انا ی ک 

 

 .  د ی ش   ی نم   موندگار   د ی بد   قول . .  د ی بد   قول - 

 

 : گفت   ی شوخ   به   و   د ی خند   بلند   کاوه 

 

  من ..   ز ی تبر   م ی بر ی م   رو   شما   د ی کش   جا   اون   به   کار   اگه - 

 .  تونم   ی نم   شماها   بدون 

 

 : زدم   لب ... دوخت   من   به   را   نگاهش   و 

 

 .  م ی بمون   هم   کنار   د ی با   و   م ی ا   خانواده   ما - 
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  بودند،   خانواده   هم   من   ی برا   مامان   ی زر   و   انا ی ک 

  بدهم   دست   از    خواست   ی نم   دلم   و   داشتم   دوستشان 

 .  شان 

 

  و   م ی زد   حرف   و   م ی نشست   هم   کنار   روقت ی د   تا   شب   آن 

 .  م ی د ی خند   و   م ی گفت 

 

  مان   دورشدن   با   که   شد   راحت   الش ی خ   انا ی ک   شب   آن 

 .  دهد   ی نم   دست   از   مارا 

 

 .   بودم   ن ی مت   با   روابطش   نگران   من   که   چند   هر 

 

   عاشقانه _ حفاظت _ هفت _ هشتاد _ صد _ پارت # 

 

   زاده _ ی خود _ شهال # 

 

 .  بعد   ماه   ک ی   ز ی تبر 

 

 

                 . بود  شده  دوخته  نی  آهن  بزرگ  در  به  نگاهم 
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اما نشوم  وارد  و  برگردم  جا  نیم  ه  از  توانستم  یم  کاش 

در همان  در  که  یک  کوچ  در  لحظه  همان  در  درست 

شد باز  یک  خش  یا  صد  با  بود  شده  هی  تعب  بزرگ  یز  فل 
:ت گف  یک  تر  لحن  با  و  تاد  سی  ا  مقابلم  مسن  ید  مر  و 

.دی یا  فرم  ب 

کرده کار  زبان  نی  ا  یو  ر  مدت  نی  ا  در  شکر  را  خدا 
داشتم   را  اش  یر  یگ  د  ای  ی  ه  نیم  ز  که  جا  آن  از  و  بودم 

:م   داد  جواب 

.م اش  خاله  دختر   . اومدم  خانوم  سی  بلق  یا  ج  من  .م  الال  س 

:دیش ک  درهم  ی  یو  ابر  مرد 

.ت سی  ن  یر  خب  ازش  روزه  چند  شده؟  یچ  سی  لق  ب 

جواب و  کردم  جا  به  جا  را  دستم  توی  کوچک  ساک 

:م داد 
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منو .د  ای  ب  تونه  یم  ن  یت  مد  هی  و  شده  ضی  مر  تاسفانه  م 

ه گی  د  گفتم  درست   .. .ن  خا  اسد  فرستاده  خودش  یا  ج 
؟ین خا  اسد  شما 

:د دا  تکان  یر  س  و  زد  لبخند 

!ن جا  دختر  تو  ای  ب   -

بسته سرم  پشت  نی  آهن  در  باالالخره  و  شدم  وارد  لبخند 

با

.د ش 

.د نبو  یت  برگش  راه  ر  گی  د  حاالال 

به بود  قرار  و  اجدادم  و  یر  پد  خانه  در  بودم  جا  آن 

.م شو  مشغول  خدمتکار  عنوان 

به رو  به  دست  با  که  آمدم  خود  به  خان  اسد  یا  صد  با 
:د کر  یم  اشاره  رو 

اون .ی  برس  ساختمان  به  تا  برو  و  ری  بگ  رو  جاده  نی  ا 
.ه کن  کار  یچ  دونه  یم  اون  .م  خان  یر  کب  سراغ  برو  جا 
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من به  را  ها  زی  چ  یل  یخ  سی  بلق  دانستم  یم  را  ها  نی  ا  همه 
تکان   سر  حال  نی  ا  با  اما  کنم  چه  دانستم  یم  و  بود  گفته 

.م   کرد  تشکر  باز  و  دادم 

از که  زی  ر  یا  ه  ماسه  از  ه  دیش  پو  بود  یا  جاده  مقابلم 
.د کر  یم  گذر  ه  دی  کش  فلک  سربه  درختان  ن  ای  م 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شت  ه_  شتاد  ه_  د  ص_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

.م بود  تاده  سی  ا  عمارت  مقابل 

از را  یم  ید  ق  عمارت  عظمت  و  م  دی  کش  باالال  را  نگاهم 

چوب و  سنگ  با  شده  ساخته  ین  ساختما  .م  گذراند  نظر 

یم یم  ید  ق  یا  ه  قلعه  د  ای  به  مرا  که  مستحکم  اما 
.ت انداخ 

. بودم  جا  نی  ا 

.م ا  ید  اجدا  و  آبا  خانه  در 
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.م برادر  یت  ح  و  بود  شده  متولد  آن  در  پدرم  که  یا  خانه 
.ت نداش  ی  یا  ج  من  یا  بر  شک  بدون  و 

.م رفت  جلو  و  کردم  جا  به  جا  دستانم  یو  ت  را  ساکم 

.م زد  در  به  یا  تقه  و  شدند  قفل  درهم  انگشتانم 

و جوان  دختر  و  شد  باز  در  که  بودم  تاده  سی  ا  انتظار  در 

.د ش  ظاهر  آن  ی  آستانه  در  ی  یا  بی  ز 

.م داد  سالالم  و  زدم  لبخند 

:د دا  جواب  یک  تر  نی  ری  ش  زبان  و  لحن  با 

.دی یا  بفرم  الالم  س 

.ن خاتو  سی  بلق  ی  خاله  دختر  ام  ساره  ن  م 

:ت گف  ین  مهربا  با  و  زد  یا  گشاده  لبخند  دختر 
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چطوره؟ سی  بلق  .م  ری  عز  ید  اوم  وش  خ 

.ه کن  استراحت  تر  شی  ب  داره  ز  ای  ن  اما  بهتره  .ن  منو  م 

:ت گف  و  داد  تکان  یر  س 

دختر بود  نگفته  وقت  چی  ه  سیق  بل  .ی  اومد  خوش  .و  ت  ای  ب 
.ه دار  یل  خوشگ  نی  ا  به  یا  خاله 

یم بر  ه  سی  مقا  مقام  در  اگر  خب  .م  زد  لبخند  ر  ای  اخت  ی 

چیه دخترخاله  عنوان  به  من  و  نبود  ا  بی  ز  سی  بلق  خواستم 

.م نداشت  او  به  یت  شباه 

. شدم  عمارت  وارد  همراهش  به  و  کردم  تشکر 

تمام که  بود  یم  ید  ق  و  با  یز  قدر  آن  عمارت  داخل  یا  فض 

.د کر  جلب  خود  به  را  توجهم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  ن_  شتاد  ه_  د  ص_  ارت  پ 
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اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

پشت سمت  به  جوان  دختر  ی  اشاره  با  که  طور  همان 

من به  سرشانه  از  یه  نگا  می  ن  می  رفت  یم  عمارت 

:ت گف  و  انداخت 

گفته سی  بلق  کنم  فکر  .م  خان  شوکت  دختر   .. .م  می  مر  ن  م 

کمک ی  یا  جور  هی  منم  .ه  عمارت  آشپز  مادرم  باشه 

که بود  اتاقا  نظافت  کارش  سی  بلق  که  ین  دو  یم  .م  دستش 

بهش هم  یر  گلپ  البته  توئه  با  زحمتش  بعد  به  نی  ا  از 

.د کر  یم  کمک 

یا ه  گفته  از  آنجا  به  آمدن  از  قبل  ا  بی  تقر   ... دانستم  ی 

.م بود  کرده  ا  دی  پ  شناخت  یگ  هم  به  نسبت  سی  بلق  کامل 

.م بکن  دی  با  کار  چه  و  ت  سیچ  ام  ه  فی  وظ  دانستم  ی 

:د افزو  جوان  دختر  و  دادم  تکان  سر  و  زدم  لبخند 

.ایل خوشگ  یل  یخ  و  ت 
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ام چهره  تا  بودم  گذاشته  را  ام  یک  مش  یا  لنزه  دوباره 

.د نشو  ی  یا  شناس 

.ینیب یم  خوشگل  ما  ش 

:ت گف  نت  طی  ش  با 
.دیش با  خاله  دختر  دی  یا  یم  ن  هم  به  اما  نگو  سی  بلق  ه  ب 

:ت گف  او  و  م  دی  گز  لب 

.د بو  نزده  حرف  وقت  چی  ه  اش  خاله  نی  ا  از  ها  دی  بخش  ب 
.یل خوشگ  یل  یخ  شما  چون  دی  شا 

:م گفت  ید  تن 
.مید نبو  ورا  نی  ا  بود  یل  سا  چند  ا  م 

:ت انداخ  باالال  ی  یو  ابر 

؟ دی  بود  کجا  ؟  هی  جور  هی  ات  لهجه  گم  یم   -
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سوال با  دادم  یم  اجازه  اگر  و  بود  فضول  بی  عج 

.د کر  یم  ام  کالالفه  شی  ها 

:م زد  راه  آن  به  را  خودم 

.. .ا  ه  قشنگه  و  بزرگ  یل  یخ  جا  نی  ا 

:ت گف  که  است  کرده  یل  فضو  ید  ای  ز  دی  فهم  انگار 

یم .ه  د  ای  ز  کارش  هم  اندازه  همون  خب   ... وهوم  ا 
هست؟ اتاق  چندتا  باالال  ین  دو 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ود  ن_  د  ص_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

. بودم  کرده  منحرف  را  ذهنش  سوالم  با  خداراشکر 

:ن داد  حی  توض  به  کرد  شروع 

که عمارت  یو  جل  یا  اتاق  هارتا  چ.   . .ت  هس  اتاق  8تا  االال 

ب

خانم زی  مهرانگ  و  خان  محمد  مال  هستند  باغ  به  رو 
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  اما ...   ور   اون   بره   داره   اجازه   ی گلپر   فقط   و   هستند 

  هستند   مهمان   مال   که   عمارتن   پشت   سمت   گه ی د   چهارتا 

  اما   م ی ندار   مهمون   اد ی ز   که   ن ی ا   با .  توئه   با   نظافتش   و 

  مبادا   بشه   نظافت   روز   هر   د ی با   گن   ی م   خانم   ز ی مهرانگ 

 .   بشه   مهمونمون   رانه ی غافلگ   ی کس 

 

  ی نم   باشم   نداشته   اجازه   تا   که   بود   گفته   را   همه   س ی بلق 

  که   ن ی ا   مگر   بروم   عمارت   یی جلو   بخش   به   توانم 

  جزو   ی گلپر   وجود   با   هم   آن   که   بخواهند   خودشان 

 . بود   محاالت 

 

  خان   فرشاد   ی هرازگاه   م ی ست ی ن   مهمونم   ی ب   ن ی همچ   البته - 

  مون   مهمون   ی روز   چند   ه ی   خانم   ز ی مهرانگ   ی پسرعمو 

  ی برا   مونن   ی م   اتاقا   همون   از   ی ک ی   ی تو   که   شن ی م 

  ی نگفت   ی راست .  باشن   آماده   و   ز ی تم   د ی با   اتاقا   شه ی هم   ن ی هم 

 گرده؟   ی برم   ی ک   خودش   س ی بلق 

 

 

     

             

:م   انداخت  باالال   
شانه

.ه   کن  یم  ن  معلوم  داره  که  یع  اوضا  ا  ب- 
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کم وگرنه  فرستاده  رو  یکی  خودش  که  خوبه  پس  ب  خ 

.ن ری  بگ  جاشو  که  ی  یا  کس  تن  سی  ن 

مدت هی  خواست  من  از  که  د  یس  تر  یم  نی  هم  از  تفاقا  ا 
.م ای  ب  جاش 

:ت گف  انه  ثی  خب  و  انداخت  میا  سرتاپ  به  یه  نگا  دخترک 

و خوشگل  مانکنا  مثل  .د  ایم  ن  بهت  یر  خدمتکا  ما  ا 
.یل کی  ه  خوش 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  _د  و  ن_  د  ص_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

.مید ش  عمارت  یت  پش  بخش  وارد  باالالخره 

. بود  شده  ساخته  یص  خا  یر  معما  با  ساختمان 

یا ه  م  لی  ف  د  ای  به  مزا  که  بود  مقابل  یگ  بزر  آشپزخانه 

.ت انداخ  یم  یم  ید  ق 
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.م داد  سالالم  و  زدم  لبخند 

مادر نداشتم  شک  که  آمد  طرفم  به  یه  فرب  و  مسن  زن 

.د بو  آشپز  خانم  شوکت  همان  ین  عی  می  مر 

.ت گف  آمد  خوش  و  داد  را  سالالمم  جواب  یظ  یل  غ  لهجه   
با

. نشست  یم  دل  به  که  داشت  یل  تپ  و  مهربان  چهره 

سراغ رفت  اول  دخترش  مثل  هم  او  و  زدم  لبخند 

. .م  ا  ی  یا  بی  ز 

یلیخ) سان  بی  راد  ای  نه   ... می  الله   ... گوزل  وخ  چ 

(یدیر آف  یچ  ای  خدا   . خوشگل 

.م کرد  تشکر  و  م  دی  گز  لب 

زمان عمارت  یل  اص  یا  اعض  ن  دید  تا  فعالال  انستم  دی  م 
که نبود  دلم  یو  ت  دل  اما  بکشد  طول  است  ممکن  ید  ای  ز 

.ن شا  م  نی  بب  زودتر  چه  هر 
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که را  اتاقم  شد  یم  آماده  غذا  تا  خانم  شوکت  قول  به 
.د دادن  نشانم  بود  سی  بلق  اتاق  همان 

زنگ کاوه  به  شدنم  تنها  و  اتاق  به  ورود  محض  به 
.م زد 

.ت اس  من  تماس  منتظر  عمارت  از  ون  ری  ب  دانستم  ی 

اقامت می  بود  کرده  اجاره  که  یا  درخانه  بود  قرار 

.د باش  من  مراقب  دورادور  خودش  قول  به  و  داشته 

نیر کوچکت  محض  به  بود  کرده  هی  توص  بارها  و  بارها 

.م بزن  زنگ  او  به  یا  مسئله 

:د ش  برقرار  زنگ  نی  اول  با  تماس 

.م شد  العمر  نصف  ؟  زی  دن  تو  ی  یا  ج  ک 

:م زد  لبخند 

. م  ای  برم  پسش  از  نباش  نگران  گفتم  که  من  چرا؟  خه  ا 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  و  د_  ود  ن_  د  ص_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

؟ید کر  کار  یچ  شد؟  یچ   -

ظاهرا .م  شد  آشنا  خدمه  از  جندتا  با   .. .ی  چی  ه  که  عالال  ف 
یا اعض  از  یس  ک  هنوز  اما  ت  سین  یل  مشک  و  کردن  باور 

.م دی  ند  رو  یل  اص 

رو تی  گوش   . باشه  حواست  فقط   ... زی  دن  ین  تو  یم  و  ت 
باشه ز  ای  ن  هرآن  ممکنه   . نکن  دور  خودت  از  وقت  چی  ه 
کله .ش  با  مراقب  خدا  رو  تو  زین  د  .ی  ری  بگ  تماس  من  با 

؟ زی  دن  باشه   . بده  م  ای  پ  بهم  یر  کا  هر  از  قبل  .ن  نک  یب  خرا 

.ه بد  قول  بهم 

. کرد  پر  را  صورتم  تمام  لبخند 

.م بود  اش  ین  نگرا  و  یس  دلواپ  همه  نی  ا  عاشق  من 
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یا بر  من  و  است  منتظرم  یس  ک  ون  ری  ب  آن  انستم  دی  م 
.م د  شی  م  خود  مراقب  دی  با  شده  هم  او  خاطر 

تماس و  دادم  قول  روز  چند  نی  ا  در  بار  نی  هزارم  یا  بر 

.م کرد  قطع  را 

.د بو  زی  تم  ر  ای  بس  اما  کوچک  اتاقم 

داشت قرار  باغ  وسط  در  که  بود  ان  به  عمارت  ی  یا  بی  ز 
که داشت  یس  دستر  باغ  از  یش  بخ  به  هم  پست  از  و 

.د بو  جات  یف  یس  از  یک  کوچ  یا  ین  د 

تر شی  ب  باغبان  که  گفت  و  کرد  اشنا  جا  آن  با  مرا  می  مر 

کوچک باغ  همان  از  تازه  صورت  به  را   
محصوالالت

.د کن  یم  برداشت  و  کاشت  عمارت  پشت 

فیر تع  کاوه  یا  بر  عمارت  و  باغ  از  یق  ذو  چه  با  شب 

.د بمان  کردم 
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تکرار می  برا  می  مر  باز  و  دانستم  یم  که  ی  یا  ه  زی  چ  از 

در را  شی  غذا  مواقع  تر  شی  ب  خانه  یا  اق  که  بود  نی  ا  کرد 

خاص یا  انزو  جور  کی  و  کند  یم  صرف  خود  اتاق 

.د دار 

خارج عمارت  از  یر  کا  یا  بر  خانم  زی  مهرانگ  ظاهرا 

نام به  ی  یو  ر  ا  بی  ز  دختر  با  تیرید  م  فعالال  و  بود  شده 
.د بو  یر  گلپ 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  س_  ود  ن_  د  ص_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

.د آم  خوشم  تی  نها  یب  یر  گلپ  از 

. بود  زبان  سرو  خوش  و  مهربان 

یر گلپ  با  ی  یو  جل  عمارت  و  خانه  یا  آق  یا  کاره  ا  بی  تقر 

اما بپرسم  او  از  ها  زی  چ  یل  یخ  خواست  یم  دلم  و  بود 

اول نی  هم  و  بدهد  دستم  کار  ام  یو  کنجکا  م  دی  ترس  ی 

.م برو  لو  یر  کا 
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عمارت و  خانه  ر  ای  اخت  ی  همه  بودم  ه  دی  فهم  که  ی  یا  ج  تا 
.د بو  سی  فرنگ  خاله  دست  به 

پدر زن  خواهر  و  نداشت  من  با  یت  نسب  چی  ه  که  یس  ک 
.د بو  مرحومم 

اما م  نی  بب  کی  نزد  از  را  برادرم  داشتم  دوست  قدر  چه 
.د بو  نداده  دست  فرصت  نی  ا  هنوز 

تا اما  م  دی  خواب  عمارت  در  فکر  کی  و  باهزار  شب  آن 

آرامش اجازه  ان  شی  پر  و  آشفته  یا  ه  خواب  صبح  خود 

.د ندادن  من  به  را 

و خشن  یا  چهره  با  برادرم  مدت  تمام  که  بود  بی  عج 

.م کن  چه  دانستم  یم  ن  و  بود  دنبالم  به  تندخو 

هر گرفتم  می  تصم  و  شدم  ار  دیب  آشفته  یل  حا  با  صبح 

را   برادرم  شده  که  هم  دورادور  روز  آن  شده  طور 

آرام   افکارم  شد  یم  باعث  ار  دید  نی  ا  که  دی  شا  .م  نی  بب 
.د   ن  ری  بگ 
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میم تص  روز  آن  بودم  داده  کاوه  به  که  یل  قو  برخالالف 

.م بگذار  کنار  را  ترس  داشتم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هار  چ_  ود  ن_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

.د سر  شدت  به  و  بود  ین  بارا  زی  تبر  یا  هو 

دلت و  یه  بد  رختخواب  به  تن  شد  یم  باعث  که  ی  یا  هو 

یا بر  نه  اما  ین  ک  ترک  را  نرمت  و  گرم  یا  ج  نخواهد 

پنهان یا  یا  زو  ی  همه  خواست  یم  دلم  که  کنجکاو  من 

.م کن  کشف  را  جا  آن 

بودند خواب  در  عمارت  یل  اها  هنوز  و  بود  زود  صبح 

.
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  خود   دور   به   را   بودم   آورده   خود   با   که   ی بافت   اشارپ     

 . زدم   رون ی ب   عمارت   ی پشت   در   از   و   دم ی چ ی پ 

 

  با   و   کرد    نوازش   را   گرمم   ی ها   گونه   دم   صبح   ی خنکا 

  ی خوب   حس    بود،   نشانده   جانم   بر   که   ی ز ی ر   لرز   وجود 

 .  کرد   تنم   ز ی سرر   را 

 

  ت ی رو   قابل   باغ   ی تمام   در   با ی تقر   که   را   ی ا   ماسه   ر ی مس 

 .  گذشتم   جات   ی ف ی س   باغچه   کنار   از   و   گرفتم   ش ی پ   در   بود 

 

  دل   در   گرفته   رنگ   و   گرد   ی ها   یی حلوا   کدو   دن ی د 

 .  کرد   ی م   خوب   را   دلم   حال   ز ی جال 

 

  با   که   بودم   اطرافم   ی با ی ز   ی ها   گل   متوجه   راه   ی تو 

 .  بودند   شاداب   و   سرزنده   هنوز   سرد   ی هوا   وجود 

 

 .  بود   ی دن ی د   و   با ی ز   واقعا   عمارت   ن ی ا 
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تصورم جا  آن  به  آمدن  از  قبل  اما  چرا  دانم  یم  ن 
یر گی  د  زی  چ  حاالال  یل  و  بود  ترسناک  و  مخوف  یت  عمار 

.م کرد  یم  حس 

چه دانستم  یم  ن  و  بودم  ه  دی  ند  را  صاحبانش  هنوز 

.د نبو  ید  ب  حس  بود  چه  هر  اما  بود  خواهد  می  رو  شی  درپ 

به مرا  می  پاها  و  بود  نشسته  لبانم  یو  ر  لبخند  ر  ای  اخت  ی 

.د بر  یم  جلو 

و گرفت  یر  ت  شی  ب  قدرت  می  پاها  بزرگ  اصطبل  ن  دی  د  با 
.د کشان  سمت  آن  به  مرا 

پوشانده یب  چو  یر  حصا  با  را  اصطبل  دور  تا  دور 

باز ی  یا  فض  با  ید  کر  یم  رد  را  حصار  یت  وق  اما  بودند 

یا بر  ی  یا  ج  شک  یب  که  ید  ش  یم  مواجه  مقابلت  در 

.د بو  ها  اسب  ن  دی  دو 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نج  پ_  ود  ن_  د  ص_  ارت  پ 
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اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

ی محوطه  به  پا  و  زدم  کنار  را  حصار  یب  چو  در 

.م گذاشت  بزرگ 

بود سرپا  هنوز  بودن  یم  ید  ق  وجود  با  اصطبل  ساختمان 

د ای  ز  تعداد  نشانگر  محوطه  به  رو  کوچک  یا  دره  و 
.ت داش  ها  اسب 

در ید  مر  یا  صد  با  که  بودم  نرفته  جلو  کامالال  هنوز 

:م شد  کوب  خی  م  می  جا 

؟یر دا  کار  یچ  جا  نی  ا  ؟ی  هست  یک  و  ت 

. م  دی  چرخ  می  جا  در  آرام 

. بود  تاده  سی  ا  مقابلم  ی  الیال  با  و  قد  خوش  جوان  مرد 

از بعد  که  بود  یز  یچ  نی  اول  تابدارش  و  بلند  یا  ه  لی  سب 
.د کر  جلب  را  توجهم  بلندش  قد 
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:د کر  تکرار  دوباره  دی  د  را  سکوتم  یت  وق 

جا نی  ا  وارد  یک  ی  اجازه  با  ؟یت  هس  یک   ... توام  ا  ب 
؟ید ش 

:م داد  جواب  و  گرفتم  خود  دور  به  تر  شی  ب  را  اشارپ 

... سی  بلق  خاله  دختر   ... ام  ساره  ن  م 

:ت انداخ  باالال  ابرو 

؟ سی  بلق  خاله  ختر  د 

:م دی  گز  لب 

جا نی  ا  اما  بشم  وارد  اجازه  یب  خواستم  یم  ن  دی  بخش  ب 
.د نش  که  بود  ا  بی  ز  قدر  اون 

:د ش  چشمانم  ی  ه  ری  خ  و  آمد  جلو  یم  قد 

؟یگ یم  ن  که  روغ  د 
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. انداختم  باالال  سر 

کجاست؟ خودش  ؟ی  سی  بلق  ی  خاله  دختر  ید  ج 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ش  ش_  ود  ن_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

.ه فرستاد  خودش  یا  ج  منو  د  ایب  تونه  یم  ن  یت  وق  ند  چ 

:دیس پر  طور  همان  و  افتاد  راه 

؟یش خاله  دختر  واقعا  و  ت 

.م افتاد  راه  دنبالش  به 
مگه؟ طور  چ 

. کی  بار  و  لی  طو  شد  ی  یو  راهر  وارد 
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باز باالال  هی  ناح  و  داشت  یه  کوتا  یا  دره  که  ی  یا  ج   
همان

.د بو 

.. .ز  رو  تو   .. .ه  شب  اون  ی  یا  جور  هی   ... دی  ت  سی  ن  هم  هی  ب  ش 

آمده خوشش  بود  کرده  ی  هیب  تش  از  خودش  که  انگار  و 
.دید خن  بلند  باشد 

:ن گفت  با  که  گرفت  ام  خنده  ر  ای  اخت  ی 

.یل خوشگ  ید  ای  ز  و  ت 

.د ش  بسته  م  شی  ن 

ارادت او  به  خانه  نی  ا  یل  اها  قدر  چه  سی  بلق  اره  چی  ب 
.د داشتن 

. نی  بب  رو  اسبا  ای  ب  ین  خودمو  از  که  االال  ح 

.م رفت  اش  یپ  در  زده  ذوق 
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آخور که  شد  یم  باز  یق  اتا  به  درها  آن  از  کدام  هر 

.د بو  اسب  کی  یص  اختصا 

که بود  شده  دوخته  جوان  مرد  به  سر  پشت  از  نگاهم 

:ت برگش  سمتم  به  انه  ری  غافلگ 

مهتر هاست  سال  بابام  .ر  د  یح  بابا  پسر   .. .م  صالح  نم  م 

.ت اسباس  نی  ا 
:vi  )p زاده  ید  خو  هالال  ش)  عاشقانه  حفاظت 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ودوهفت  ن_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

:م زد  لبخند 

.. .م  وشوقت  خ 

:د ز  لبخند  شرورانه 
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دستات .ی  باش  اومده  یر  خدمتکا  واسه  خوره  یم  ن  هت  ب 
.نیف ظر  یل  ی 

.د ز  اشاره  دستانم  به  نگاه  با  و 

من بود  ه  دی  فهم  هی  چندثان  همان  در  .د  بو  زی  ت  قدر  چه 
.م ت  سی  ن  خدمتکار 

.م دی  گز  لب 

یا ه  دروغ  خود  یپ  در  و  بود  نی  هم  گفتن  دروغ  خب 

.دیب طل  یم  را  یر  ت  شی  ب 

اومدم ام  خاله  دختر  به  کمک  یا  بر  من  چون  سلمه  م 

.ت سی  ن  بودنم  خدمتکار  نشونه  نی  ا  اما 

:ت انداخ  باالال  ابرو 

.ه معلوم  زدنت  حرف  قلم  لفظ  ز  ا 

:م کرد  درشت  چشم 
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.. .د  ح  نی  ا  تا  ه  ن 

:ت گف  پروا  ی 

خب  .. .ی  زن  یم  حرف  بامزه  و  بی  عج   ... یل  وشگ  خ 

.. .ه  گی  د  یر  دا  فرق 

.م رفت  رنگ  یا  قهوه  اسب  سمت  به  ید  تن 

؟ هی  چ  سمش  ا 

.ه تار  س 

:د ن  دی  پر  باالال  می  ابروها 

تاره؟ س 

خوشرنگ و  ا  بی  ز  اسب  نوازش  به  شروع  و  رفت  جلو 

:د کر 

اما می  دار  ید  ای  ز  یا  اسب  جا  نیا  .م  خان  ستاره  وهوم  ا 
.ن هست  منطقه  نی  ا  یا  اسب  نیر  بهت  تارا  و  ستاره 
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 عاشقانه _ حفاظت _ نودوهشت _ صد _ پارت # 

 

   حرام _ ی کپ # 

   

 

   

 

                  

         

 

                      

       

     

 

                  

     

 

     

                   

ارا؟ ت 

اجازه یس  ک  آقا  بعد  ه  گی  د  که  فی  ح   .. .ن  خا  محمد  سب  ا 
.ه ندار  رو  بهش  شدن  سوار 

ناقصش و  ه  دی  کوب  نی  زم  به  را  برادرم  که  یب  اس  آن  پس 

.د بو  تارا  بود  کرده 

:م دی  پرس  ر  ای  اخت  ی 

هنوز چطور   ... کشن  یم  اسبو  اون  مواقع  جور  نی  ا 
ست؟ زنده 

:دیش ک  درهم  ابرو 

.ه رس  یم  ن  هم  مورچه  هی  به  آزارش  اون  خان؟  حمد  م 
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.م خورد  جا  که  بودم  من  نی  ا  بار  نی  ا 

که یب  اس  بود  کرده  صادر  را  قتلم  دستور  که  یر  براد 

مورچه به  آزارش  و  کشت  یم  ن  را  بود  زده  ش  نی  زم 
!دیس ر  یم  ن 

قبل مثل  اندازه  همون  هنوزم  تارا  .م  بد  نشونت  ای  ب 
.ه خان  محمد  همدم  و  دوست 

.مید ش  یر  گی  د  آخور  وارد 

گوشه ا  بی  ز  و  ین  عضالال  باالالیی  و  قد  با  ه  ای  س  یب  اس 

.د بو  تاده  سی  ا  اصطبل 

.د بو  کم  ش  فی  توص  یا  بر  ا  بی  ز 

.. .ا  تار 

.د دا  نشان  یب  یج  ع  واکنش  تارا  آخور  به  ورود  محض  به 
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.د کر  یر  قرا  یب  شی  جا  در  و  دی  کش  ید  بلن  ه  هی  ش 

.دیخ چر  طرفم  به  صالح  نگاه 

گردن به  نوازش  دست  همزمان  او  و  انداختم  باالال   
شانه

:دیش ک  تارا 

. نباش  حسود  انقدر  دختر  یه   -

:د افزو  نت  طی  ش  با  و 
.ه ندار  رو  خودش  از  تر  خوشگل  هی  ن  دی  د  حمل  ت 

.م بود  شده  اسب  نی  ا  ی  یا  بی  ز  محو 

نیا مرگ  به  یض  را  که  گفتم  احسنت  برادرم  به  دل  در 

.د بو  نشده  ا  بی  ز  موجود 

افتاد؟ اتفاق  چطور  حادثه  ون  ا 

:دیس پر  متفکر 
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ادثه؟ ح 

:ت گف  ید  تن  که  ت  سی  چ  منظورم  شد  متوجه  انگار  بعد 

آقاست؟ خوردن  نی  زم  منظورت  ها  آ 

:ت گف  او  و  دادم  تکان  سر 

تارا وگرنه  بوده  توش  یت  حکم  هی  گه  یم  ه  شی  هم  ادرم  م 

آقا نه   .. .ن  شد  بزرگ  هم  با  یگ  بچ  از  خان  محمد  و 
هنوزم .ه  بزن  نی  زم  رو  صاحبش  که  یب  اس  تارا  نه  هی  ناش 

اون من  .ه  بفهم  رو  اتفاق  اون  لی  دل  نتونسته  کس  چی  ه 
اسب خواست  یم  خان  احمد  م  دی  د  خودم  چشم  با  روز 

.د کر  تأمل  پسرش  خاطر  به  اما  کنه  خالالص  درجا  رو 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ودونه  ن_  د  ص_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

بودم شده  محمد  و  تارا  داستان  و  ها  اسب  غرق  قدر  آن 

.م بود  کرده  فراموش  را  زمان  که 
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ترک یه  کوتا  یظ  خداحاف  با  را  صالح  و  ها  اسب  یت  وق 
یل اص  ساختمان  به  را  خود  ید  تن  یا  ه  قدم  با  کردم 

.م رساند  عمارت 

شده شروع  عمارت  در  تی  فعال  و  بودند  ارشده  دی  ب  همه 
.د بو 

:ت گف  مهربان  و  زد  لبخند  نم  دی  د  با  یر  گلپ 

.یو کنجکا  یل  یخ  معلومه  خانم  اره  س 

را دلم  حال  بود  نکرده  سرزنش  را  کردم  ری  د  که  همان 

.د کر  خوب 

از نشان  که  داشت  وجودش  در  یز  یچ  دختر  نی  ا 
.د بو  اش  یت  ذا  ین  مهربا 

.ت مثب  یژ  انر  جور  ک 

:دید خن  هم  می  مر 
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جاشو هر  که  داره  سمبه  سوراخ  انقدر  خونه  نی  ا 
.ه دار  ما  یا  ه  یو  کنجکا  یا  بر  ی  یا  ج  بازم  ید  بگر 

تمام ی  اندازه  به  خواست  یم  دلم  .د  بو  طور  نی  هم  واقعا 
که یل  قو  وجود  با  اما  کنم  یو  کنجکا  نبودم  که  ی  یا  ه  سال 

خطر به  را  خود  توانستم  یم  ن  بودم  داده  کاوه  به 
.م نداز  ای  ب 

ن ای  م  نی  ا  در  و  می  خورد  مهربان  خدمه  ن  ای  م  را  صبحانه 

توسط محمدخان  صبحانه  بود  گفته  می  مر  که  طور  همان 

. شد  سرو  اتاقش  در  یر  گلپ 

. کند  همراه  خود  با  هم  مرا  می  بگو  داشتم  دوست  قدر  چه 

.م نی  بب  را  م  لی  عل  برادر  داشتم  دوست 

. داشتم  او  به  نسبت  یض  یق  ن  و  ضد  یا  ه  حس 

یر براد  به  را  او  درونم  در  ناخواسته  یس  ح  ک 

او از  متنفر  ر  گی  د  یس  ح  و  داشت  دوسش  و  بود  فته  ری  پذ 
.د بو 
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نسبت را  ام  یع  واق  حس  ار  دی  د  نی  اول  با  کردم  یم  حس 

. کرد  خواهم  ا  دی  پ  او  به 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 

:دیس پر  خانم  شوکت  درهمش  فه  ای  ق  و  یر  گلپ  برگشت  با 

قشنگم؟ شد  یچ  از  ب 

را نخورده  دست  ا  بی  تقر  ینی  س  که  یر  گلپ  باره  کی  به 
دستانش کف  با  و  افتاد  هیر  گ  به  گذاشت  یم  زی  م  یو  ر 

:ت برگرف  در  را  صورتش 

روز به  روز  آقا  چرا  دونم  یم  ن   ... شده  فی  ضع  یل  یخ   -
. شن  یم  تر  اشتها  یب  دارن 

. نشستم  کنارش  و  گرفت  دلم  او  بغض  از  هم  من 
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. بودند  شده  جمع  دورش  همه 
دست کف  با  و  نشست  یل  صند  یو  ر  هم  خانم  شوکت 

ی صدقه  قربان  که  طور  همان  و  زد  خودش  یا  پ  یو  ر 
:ت گف  رفت  یم  شی  آقا 

یا تنه  رفت  مادرشم  یت  وق  از   .. .ه  سوز  یم  آقا  یا  بر  لم  د 

. شد  تنها 

:د افزو  آورد  نی  یا  پ  را  شی  صدا  تن  سپس 

از کجاست؟  خانم  زی  مهرانگ  نی  ا  هست  معلوم  صالال  ا 
.. .ه  شد  بدتر  گذاشته  تنها  رو  بچه  نی  ا  یت  وق 

:ت گف  کنان  نی  ف  نی  ف  یر  گلپ 
آقا یا  بر  ببرم  کن  آماده  یز  یچ  جان  شوکت  خدا  رو  و  ت 

ه گی  د  که  روزه  چند  االالن  .ه  کن  ا  دی  پ  اشتها  یم  ک  دی  شا   ...
. د  ای  نم  ون  ری  ب  رختخوابم  از 

:د دا  تکان  تأسف  به  یر  س  شوکت 
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  ی همدم   و   مونس   ه ی   کاش .  مادر   ه یی تنها   مال   همش - 

 .  داشت 

 

  در   را   عشق   ی ن   ی ن   من   که   کرد   نگاه   ی جور   ی گلپر 

  عاشق   دختر   ن ی ا   نداشتم   شک .  دم ی د   چشمانش   مردمک 

 . بود   برادرم 
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v:  i  )p زاده  ید  خو  هالال  ش)  عاشقانه  حفاظت 
اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  _ت  سی  و  د_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
برادرم دی  شد  مشکل  وجود  با  که  کنم  باور  توانستم  یم  ن 

. باشد  عاشقش  ین  ز 

.یر گلپ  مثل  یک  ی  هم  آن 

با ید  مر  شود  یم  چطور  کردم  یم  فکر  مدت  تمام 
فیر تع  اخالالقش  حسن  از  همه  که  محمد  ت  ای  خصوص 

. باشد  داشته  را  خواهرش  تنها  جان  قصد  کنند  ی 

یا ه  تکه  توانستم  یم  ن  و  نبود  خودش  یا  سرج  زی  چ  چی  ه 
.م ب  ای  ب  را  معما  نی  ا  پازل 

برادرم ن  دی  د  یا  بر  ام  یو  کنجکا  لحظه  هر  حال  نی  ا  با 
. د  شی  م  تر  شی  ب 

:م گفت  و  دی  رس  ذهنم  به  یر  فک  باره  کی  به 
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!م کن  کمکت  تونم  یم  من  جان  یر  لپ  گ 

:ت گف  و  دوخت  من  به  را  شی  ا  بی  ز  چشمان 

؟یر طو  چ 

به راجع  کم  هی  من  .م  نی  بب  رو  آقا  طی  شرا  و  م  ای  ب  ه  شی  م 
.م کن  کمک  تونم  یم  .م  ون  دی  م  هی  تغذ  علم 

:ت گرف  را  دستم  و  دی  پر  جا  از  ان  جی  ه  با 
شه؟ یم  اقعا  و 

:م داد  تکان  سر 
.م وهو  ا 

:دید خن  شوکت 
.ن جو  دختر  کنه  الالغر  منو  بگو  هم  یز  یچ  هی  س  پ 

:م زد  لبخند 
.م خان  شوکت  تما  ح 
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 :فشرد را دستم یگلپر

 

 عاشقانه_حفاظت_کی_ستیدو_پارت#

 

  حرام_یکپ#

 و بشه یفرج دیشا. باال میبر هم با ایب... ممنون یلیخ-

                               .                                                                                                                            میباش کمک آقا یبرا

 زودتر خواست یم که بود زده جانیه قدر ان یگلپر

 یتو میرفت باال را ها پله...      ببرد شیآقا نزد به مرا

 :دمیپرس راهرو

 

           

  

 

          

 

     

 

رو آقا  بودن  سالم  که  ه  نی  ا  منظورم  ؟ی  یا  ج  نی  ا  ساله  ند  چ 
؟ید بو  ه  دی  د 

.م دی  د  چشمانش  در  را  غم  من  و  دی  چرخ  طرفم  به 

.د زی  م  موج  درد  چشمانش  ته 
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عمارت نی  ا  یو  ت  ام  خاله  کنار  یگ  بچ  از  ن  م.   .. له  ب 
ه گی  د  من  و  شده  فوت  ساله  دو  ام  خاله   ... شدم  بزرگ 

آقا خوردن  نی  زم  خبر  یت  وق  .م  بر  جا  نی  ا  از  نتونستم 
رو یت  سخ  یل  یخ  یا  روزه  .م  بود  عمارت  تو  منم  اومد 

پسرشون خوردن  نی  زم  بعد  خان  احمد  .م  ید  گذرون 
. شدن  داغون 

اش اشاره  انگشت   . می  تاد  سیا  ها  اتاق  از  یک  ی  در  یو  جل 
:ت گف  و  گذاشت  اش  ین  یب  یو  ر  را 

.ه چطور  طی  شرا  م  نی  بب  من  ذار  ب 

صدا یب  و  کرد  باز  را  در  آرام  که  دادم  تکان  یر  س 
.د ش  داخل 

. بود  باز  ه  می  ن  در 
آن از  نشان  و  بود  کی  تار  روز  از  ساعت  آن  در  اتاق 

.د ان  ه  دی  نکش  را  ها  پرده  که  داشت 

:د ز  صدا  و  رفت  جلو  یر  گلپ 
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؟ دی  ار  دی  ب  قا  آ 

:دیس ر  گوش  به  ید  مر  یا  صد 
.م خور  یم  ن  یز  یچ  که  گفتم  ؟ی  گلپر  یا  خو  یم  یچ   -

:دیس ر  گوش  به  یر  گلپ  دار  بغض  یا  صد 

آفتاب نور  دی  شا  بکشم؟  رو  ها  پرده  دی  د  یم  جازه  ا 
.دی یا  یب  ون  ری  ب  رختخواب  از  بخواد  دلتون  بشه  باعث 

:د دا  جواب  حوصله  یب  مرد 
.ین بک  یر  کا  خوام  یم  ن  .ی  گلپر  رو  ب 

داخل خواست  یم  دلم  .ت  نشس  ه  ری  دستگ  یو  ر  دستم 
:د ش  ملتمس  یر  گلپ  یا  د  ص.  شوم 

من با  ن  ای  ب  تون  خاله  خدا  به   .. .ی  طور  نی  ا  دی  نکن  قا  آ 
به روخدا  تو  .م  کن  یر  دا  امانت  نتونستم  .ن  کن  یم  دعوا 

. دی  کن  رحم  من  به  دی  کن  یم  ن  رحم  خودتون 
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:د بو  آرام  مرد  یا  صد 
چرا ؟ی  گلپر  یر  دا  یم  ن  بر  سرم  از  دست  را  چ 

.م ری  بم  دی  ار  ذی  نم 

.د ز  هی  گر  ری  ز  یر  گلپ  باره  کی  به 
:دیل نا  که  بود  شده  متعجب  من  مثل  هم  محمد  دانم  یم  ن 

رو پرده  بکش  .ن  نک  هی  گر  باشه   .. .ی  گلپر  اشه  ب 
.ت م  نی  بب 

نین چ  نی  ا  که  داشت  یس  ح  او  به  نسبت  هم  برادرم  دی  شا 
.د بو  آمده  کوتاه  یر  گلپ  هی  گر  با 

پرده سمت  به  و  دی  کش  هی  گر  از  دست  یل  معط  یب  یر  گلپ 
.ت رف  ها 

من و  شد  نور  غرق  اتاق  ها  پرده  شدن  ه  دی  کش  با 
ه دی  کش  دراز  تخت  یو  ر  که  را  ید  مر  ی  چهره  توانستم 

به هم  او  نگاه  لحظه  همان  در  درست  اما  م  نی  بب  بود 
.د مان  چشمانم  ه  ری  خ  و  شد  ه  دی  کش  من  سمت 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  _ت  سی  و  د_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
؟یت هس  یک  و  ت 

.د بو  نی  دلنش  و  گرم  شی  صدا 

.د آم  یم  موقر  و  مهربان  نظرم  به  که  ید  مر  یا  صد 

:د دا  پاسخ  می  جا  به  یر  گلپ  اما  گذاشتم  جلو  به  یم  قد 

.ه اومد  خاتون  سی  بلق  یا  ج 

.م دی  گز  لب 
:دیس پر  اما  کرد  یم  نگاهم  کنجکاو  طور  همان  محمد 

شده؟ یچ  مگه  را؟  چ 

بود؟ مهم  شی  برا 
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. دی  رس  یم  نظر  به  بی  عج  زی  چ  همه  چرا 
حس از  پر  د  شی  م  ساتع  برادرم  سمت  از  که  یژ  انر  چرا 

بود؟ خوب 

:د دا  جواب  یر  گلپ 
کم هی  خاتون   ... .ه  خاتون  سیق  بل  ی  دخترخاله  جان  اره  س 
.ه فرستاد  رو  ساره  خودش  یا  ج  به  شده  احوال  ضی  مر 

:د کر  تکرار  را  نامم  لب  ری  ز  محمد 
.. .ه  ار  س 

.م برداشت  جلو  به  ر  گی  د  یم  قد 
نیر ت  کی  نزد  از  و  بروم  جلو  داشتم  دوست  قدر  چه 

.ش م  نی  بب  فاصله 

.د بو  شده  ار  دی  ب  من  در  خواهرانه  احساس  تمام 

:ت گف  من  به  رو  محمد 
؟ دی  بگ  یز  یچ  دی  خواه  یم  ن 
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:م گفت  کنان  من  من 
.م ا  ساره  ن  م 

:دید خن  یر  گلپ 
.ن دون  یم  ی  یا  زی  چ  هی  هی  تغذ  ازعلم  ساره  جان  قا  آ 

:د دا  ادامه  هولزده  یر  گلپ  و  رفت  باالال  محمد  ی   
ابروه

دیا ش  گفتم   .. .د  یر  ندا  اشتها  وقته  چند  شما  که  نی  ا  ه  ن 
.ه بش  یک  کم 

.د ز  او  به  ید  لبخن  محمد  تصوراتم  تمام  برخالالف 

؟یر گلپ  یش  نبا  من  نگران  انقدر  شه  یم   -

بود شده  ور  فی  ک  شی  اقا  الطاف  همه  نی  ا  از  که  یر  گلپ 
مرتب را  او  یو  ر  لحاف  که  طور  همان  و  رفت  جلو 

:ت گف  کرد  ی 

.. .ن  یر  کمت  شما  به  خدمت  .ن  آقاجا  منه  ه  فی  وظ  نی  ا 
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:ت گرف  را  او  مچ  باره  کی  به  محمد 
.. .ی  وابستگ  همه  نی  ا   .. .ی  گلپر  کن  ن 

:دیز لر  دخترک  چانه 
.. .ا  ق  آ 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  و  د_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
گر نظاره  و  ام  تاده  سی  ا  جا  آن  من  انگار  نه  انگار 

. هستم  ان  شی  گفتگو 

:ت گف  غم  از  پر  ین  لح  با  محمد 

برام یر  گلپ   .. .ه  اتفاق  ن  یا  قبل  مال  بود  مون  نی  ب  یچ  ر  ه 
.. .ش  نبا  خوردنم  غذا  مراقب   .. .ر  ای  ن  هی  تغذ  مشاوره 

.ش نبا  یچ  یه   .. یر  گلپ  نباش  یچ  ی 

:دیک چ  یر  گلپ  یا  ه  اشک 
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.. .ه  یف  کا  دی  باش  سالالمت  شما  .ا  آق  ام  یض  را  نی  هم  به  ن 
م

: شد  بلند  محمد  د  ای  فر 
یم فه  یم   .. .ی  بذار  پا  من  اتاق  تو  ه  گی  د  یر  ندا  ق  ح 

من عالالف  خودتو  .م  خوا  یم  ن  رو  توجه  نی  ا  من  ؟   
گلپر

چند نه  امروز   .. .م  ا  ین  رفت  من  ؟ی  چ  که  ید  کر  جی  افل 
. .ه  گی  د  روزه 

هیر گ  یر  گلپ  که  بودم  ها  حرف  آن  ن  دی  شن  از  ری  متح 
.د ز  ون  ری  ب  اتاق  از  کنان 

.د بو  دردآور  و  نی  سنگ  ها  حرف 

.ر براد  نام  به  ید  مر  و  بودم  مانده  من  حاالال 

.د بو  شده  دوخته  ون  ری  ب  منظره  به  نگاهش 

یم ن  که  بود  افکارش  غرق  آنقدر  .د  ید  یم  ن  مرا  اصالال 

.ه ن  ای  می  بگو  یز  یچ  دانستم 
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سر و  آمد  ون  ری  ب  حالت  آن  از  که  گذشت  قدر  چه  انم  دی  نم 
:د ش  ری  متح  نم  دی  د  با  و  چرخاند 

؟ یت  نرف  چرا  ؟ی  کن  یم  کار  یچ  جا  نی  ا  ما  ش 

:م انداخت  نی  یا  پ  را  سرم 
.دید نکر  مرخصم  ما  ش 

:ت گف  و  داد  ون  ری  ب  صدا  پر  را  نفسش 

شیگ زند  یپ  بره  تا  شکنم  یم  رو  دلش  جور  هی  ربار  ه 
.. .ن  او  اما 

.. .ه  دار  وستتون  د 

.. .ع  وض  نی  ا  با  اما  دارم  دوسش  نم  م 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  و  د_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
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بودنش رک  همه  نی  ا  از   ... بود  درست  حدسم  پس 

دین ک  یم  فکر  ما  ش-   ... بود  نکرده  انکار   .. .د  آم  خوشم 
دونه؟ یم  ن 

:م داد  ادامه  .د  بو  آرام  بی  عج  و  گرم  نگاهش 

.ه ش  یم  کور  عاشق  چشم  وسط  د  ای  ب  عشق  یا  پ  یت  ق  و 

:ت گف  و  زد  پوزخند 
. ه  نی  ب  یم  ن  رو  ها  نقص  و  بی  ع  و 

.ش حرف  بر  بود  ید  ی  یا  ت  نگاهم 

:د دا  تکان  سر 
رو یر  گلپ  مثل  ی  یا  بی  ز  و  جوون  دختر  تونم  یم  طور  چ 
وضعم دونم  یم  که  ین  م  .م  کن  خودم  یه  خودخوا  ری  اس 

.م دار  یه  کوتا  عمر  اوضاع  نی  ا  با  و  هی  چ 

نیا از  قبل  تا  .د  کر  ضعف  دلش  یو  ت  غم  یا  بر  دلم 
.م بود  ساخته  ذهنم  در  برادرم  چهره  از  الالیی  وی  ه 
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باور حاالال  اما  کردم  یم  تصور  ین  جا  و  قاتل  را  او 
.ت اس  برادرم  مظلوم  و  آرام  مرد  نی  ا  نداشتم 

رازم از  .م  ده  اش  یر  دلدا   . کنم  بغلش  توانستم  یم  کاش 

.میو بگ 

.م هست  خواهرش  که  نی  ا  از 

:د ش  یم  تکرار  سرم  در  کاوه  دهنده  هشدار  یا  صد 
یم  ... یش  یم  ن  یت  احساسا  یطیا  شر  چی  ه  یو  ت  زی  ن  د 
و خبره  چه  خونه  اون  یو  ت  می  نشد  مطمئن  تا  ؟ی  فهم 
یس ک  چه  از  پرده  هی  چ  تو  به  راجع  شون  تی  ن  و  قصد 

.زین د  بده  قول  من  به  نو  یا   .. .ی  ار  دی  برنم  بودنت 

. بودم  داده  قول  من  و 
.م زد  یم  آب  به  گدار  یب  دی  نبا 

:م گفت  و  دی  لرز  می  ها  لب  .م  کرد  یم  برمالال  را  رازم  دی  نبا 
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همه .د  ین  ک  نگاه  تون  یک  زند  به  وارتر  دی  ام  ت  سی  ن  هتر  ب 
منتظرش که  یگ  مر  اون  یت  ح   . خداست  دست  زی  چ 

دیت هس 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  س_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
م دی  فهم  یم  ن  یگ  زند  به  را  اش  ید  یم  ناا  همه  نی  ا  لی  دل 

:د ز  لب  و  دوخت  ون  ری  ب  ی  منظره  به  گاه  ن.   ..

.م بزن  حرف  خوام  یم  ن  .د  یر  ب  هتره  ب 

.م داد  تکان  سر 
. ببرم  پناه  اتاقم  به  داشتم  ز  ای  ن  هم  خودم 

. بود  انفجار  درحال  قلبم 

:م تاد  سی  ا  جا  در  شی  باصدا  اما  برداشتم  بلند  قدم  دو 
نشد؟ یر  خب  ام  خاله  ز  ا 
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جواب و  انداختم  منتظر  یو  ا  به  سرشانه  از  یه  نگا  می  ن 
:م داد 

. ری  خ 

.م زد  ون  ری  ب  اتاق  از  ید  تن  و 
.دیب کو  یم  ه  نی  س  در  ضرب  با  قلبم 

میا ه  اشک  که  بود  جا  ان  و  رساندم  اتاقم  به  را  خود 
.د ش  یر  جا 

تماس یر  برقرا  محض  به  و  گرفتم  را  کاوه  شماره 
:م زد  صدا  را  نامش 

.. .ه  کاو   .. .ا  ک 

:د ش  دردآلودم  یا  صد  متوجه 
؟ین ک  یم  هی  گر  یر  دا   ... شده  یچ  ؟ی  خوب  زی  ن  د 

.م نبود  زدن  حرف  به  قادر 

.میو بگ  م  بی  غر  و  بی  عج  احساسات  از  توانستم  یم  ن 
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.ر دخت  ین  ترسو  یم  منو  یر  دا  زی  ن  د 

:م گفت  کنان  نی  ف  نی  ف 
... .ش  م  دی  د  کی  نزد  از  برادرمو  من  کاوه   .. .ش  م  دی  د 

یم صداتو  یس  ک.   . .ش  با  آروم  زی  دن   ... ششش  شی  ه 
.. .ه  شنو 

.م نشست  و  بردم  پناه  اتاقم  دنج  ی  گوشه  به 
آرام که  یت  وق  درست  و  بکنم  را  می  ها  هی  گر  تا  داد  اجازه 

:ت گف  بودم  گرفته 
شده؟ یچ  بگو  بهم  االال  ح 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هار  چ_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
گونه یو  ر  یا  ه  اشک  و  زدم  گوشم  پشت  را  می  موها 

.م کرد  پاک  را  می  ها 
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ید ای  ز  کمک  ها  اشک  ش  زی  ر  انگار  .م  بود  بهتر  یم  ک 
.د بو  گرفتنم  آرام  یا  بر 

از دست  که  ار  می  ب  شدت  به  آدم  هی  .ه  فی  ضع  یل  یخ  ون  ا 
.ه شست  یگ  زند 

؟ زی  دن  ین  ز  یم  حرف  برادرت  از  یر  دا  ین  مطمئ  و  ت 
؟ین جا  اون  درباره 

سقف به  نگاه  و  دادم  ه  یک  ت  ار  وی  د  به  را  سرم  پشت 
.م دوخت 

.. .ه  ت  خی  ر  هم  به  تصوراتم  تمام   .. .ه  کاو  ه  بی  عج  یل  یخ   -
!ت سی  ن  سرجاش  یچ  یه   .. .هی  چ  به  یچ  فهمم  یم  ن  اصالال 

را بودم  ه  دی  د  و  ه  دی  شن  کوتاه  مدت  نی  هم  در  آنچه  تمام  و 
تا او  یا  ه  حرف  و  صالح  شی  پ  رفتن  از  .م  راند  زبان  بر 

.یر گلپ  به  شی  ها  حرف  و  محمد  خود  ن  دی  د 

:ت گف  و  کرد  گوش  دقت  با  مدت  تمام 
.ین ک  رفتار  عاقالالنه  دی  با   .. .و  نش  یت  احساسا  لطفا  زی  ن  د 
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نیا با  آدم  نی  ا  اصالال  غلط؟  یچ  درسته  یچ  دونم  یم  ن 
داشته رو  خواهرش  کشتن  تی  ن  دی  با  چرا  رئوف  قلب 

باشه؟

عمل یت  احساسا  دی  نبا  نی  هم  یا  بر  می  بفهم  دی  با  و  نی  م  ه 
. کن  جمع  رو  حواست  .ی  کن 

.م دی  گز  لب 
:د ز  می  صدا  وار  زمزمه  کاوه  .ت  داش  درد  قلبم  هنوز 

؟ زی  ن  د 

.. .م  و  ه 

.. .ح  صال  پسره  ون  ا 
.م زد  لبخند  ر  ای  اخت  ی 

.د بو  حسادت  از  پر  لحنش 

.ن جا  اوه  ک 
.د ای  نم  خوشم  .و  نر  اصطبل  سمت  ه  گی  د 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

           

         

         

 

 

      

 

  

       

         

       

 

    

       

 

 

 

  

  

بر را  صالح  یا  ه  حرف  تمام  و  کرده  عقل  بود  خوب 
ام ی  یا  بی  ز  از  صالح  دی  فهم  یم  اگر  .م  بود  ورده  ای  ن  زبان 
عمارت در  گذاشت  یم  ن  یا  لحطه  بود  کزده  فی  تعر 

.م بمان 

کاوه؟ ین  ک  یم  ید  حسو  یر  دا  و  ت 

:د کر  یف  پو 
زین د   .. .ه  قرن  هی  انگار  مت  دید  ن  روزه  هی  .م  ری  می  م  ارم  د 
نیا ل  ای  خ  یب  کاش  زی  دن   . یش  با  خودت  مراقب  بده  قول 

.. .ن  تهرا  می  گشت  یم  بر  هم  با  .ی  شد  یم  ماجرا 

:د بو  گرفته  ام  خنده 
.. .م  عاشقش  و  نفره  هی  شیپ  قلبمم  .م  مراقب  ن  م 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نج  پ_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
:ت گف  مهربان 
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ی یا  تنه  جا  نی  ا   .. .م  شی  پ  یا  یب  یر  یگ  یم  یص  مرخ  یک   -
.م ش  یم  ونه  وی  د  دارم 

!م شق  ع 

!م ون  ج 

واسه درسته  نظرت  به   ... جام  نی  ا  روزه  هی  ازه  ت 
گرفتن؟ یص  مرخ 

:د بو  کالالفه  شی  صدا 
.یر ن  اصطبل  سمت  ه  گی  د  بده  قول  س  پ 

:م گفت  نت  طی  ش  با 
باشه ز  ای  ن  ممکنه  بدم  تونم  یم  ن  قول  اما  رم  یم  ن  اشه  ب 

.م بر  که 

؟یش بک  ت  ری  غ  فرط  از  منو  یا  خو  یم  زی  دن  یا  و 

؟یر دا  اعتماد  من  ه  ب 
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.م چشما  از  تر  شی  ب 

دوستت .ه  توئ  به  متعلق  یم  جس  و  یح  رو  وجودم  تمام   -
.ت داش  خواهم  و  دارم 

.. .ل  ای  خ  یگ  آسود  یو  ر  از  یا  خنده  .د  ید  خن  بلند 

تو .م  دار  دوستت  منم  .د  ش  راحت  فکرم  ه  گی  د  الالن  ا 
آرزوهام تمام  از  دست  ید  ش  باعث  که  یت  هس  یر  دخت 
آرامش یا  پ  اگه   . .ی  من  مال  و  ت.م  ای  ب  دنبالت  و  بردارم 

موندن و  رفتن  اجازه  یا  لحظه  نبود  ن  وی  درم  تی  زندگ 
.م داد  یم  ن  بهت  رو  عمارت  اون  یو  ت 

.م داشت  دوست  هم  را  حسادتش 

.د بو  نی  ری  ش  می  برا  ین  نگرا  حجم  نی  ا 

بوسه و  رفتم  یم  فرو  آغوشش  در  تا  بود  کنارم  کاش 

.م کرد  یم  بارانش 

ه دی  کوب  دراتاقم  که  می  بود  نکرده  قطع  را  مان  تماس  هنوز 
. شد  داخل  و  کرد  باز  را  در  هولزده  می  مر  و  شد 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

 

 

  

          

 

    

 

         

   

 

    

 

           

          

 

     

 

 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ش  ش_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
:ت گف  یگ  دستپاچ  همان  با  م  یر  م  و  تادم  سی  ا  می  جا  در  ید  تن 

.و ش  آماده  زود  ختر  د 

.م بود  کرده  قطع  بخواهم  که  آن  یب  را  تماس 

شده؟ یچ   -

.ن عمارت  تو  .ن  برگشت  خانم  زی  هرانگ  م 

یو ر  شده  رها  شال  و  م  دی  کش  لباسم  به  یت  دس  ر  ای  اخت  ی 
.م کرد  مرتب  و  م  دی  کش  سر  بر  را  ام  شانه 

.د کر  یم  نگاهم  منتظر  می  مر 
وبم؟ خ 
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یت وق  .ن  حساس  یل  یخ  خانم  زیگ  مهران   .. .ه  خوب  وهوم  ا 
.یش با  مرتب  کامالال  دی  با  شون  شی  پ  یر  ی 

:م داد  تکان  سر 
.م دی  هم  ف 

:ت گف  همزمان  و  رفت  در  طرف  به 
.ایب نبالم  د 

«م زن  یم  زنگ  هت  ب»  کردم  جیس  م  کاوه  به  یه  کوتا  م  ای  پ 

به و  انداختم  می  مانتو  بیج  داخل  را  ام  یش  گو  سپس  و 
.م شد  روان  دنبالش 

: انداخت  طرفم  به  یه  نگا  می  ن 
؟ید ز  یم  حرف  یک  ا  ب 

.د نبو  یص  خا  خص  ش 

؟یر دا  پسر  دوست  کنه  ن 
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حرف ام  یگ  زند  در  ید  مر  حضور  از  بود  بهتر   
فعالال

.م زد  یم  ن 

:م داد  جواب 
ال.ال اص  نه   .. .ه  ن 

.ن دار  یص  خا  یا  اخالالق  خانم  زیگ  مهران  چون   .. .ه  وب 
خ

یلیخ دی  با  ی  یا  ج  نی  ا  ت  خاله  دختر  یا  ج  که  حاالال 
اشتباهت رفتار  با  ممکنه  چون  ین  ک  جمع  رو  حواست 

.ین ک  خراب  اونم  کار 

.م کن  یم  ن  یر  کا  نی  همچ  دی  باش  طمئن  م 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  فت  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
:دیس پر  نم  دی  د  با  خانم  شوکت   . می  رفت  آشپزخانه  به  هم  با 

جون؟ دختر  ید  ید  ن  رو  یر  لپ  گ 
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بودم ه  دی  د  محمد  و  یر  گلپ  درباره  آنچه  از  دانستم  ی 
.م بزن  یف  حر  دی  نبا 

به شده  طور  هر  را  یر  گلپ  اعتماد  خواست  یم  دلم 
مرا توانست  یم  که  بود  یس  ک  تنها  او   . کنم  جلب  خود 
عمارت نی  ا  در  م  دی  فهم  یم  دیا  ب  .د  کن  کی  نزد  برادرم  به 

.م شناخت  یم  تر  شی  ب  را  محمد  و  است  خبر  چه 
:م انداخت  باالال  شانه 

اومدم زود  شد  تموم  کارم  من  .ن  رفت  کجا  دونم  یم  ن 
.نی یا  پ 

:ت گف  و  کرد  نازک  یم  چش  پشت  می  مر 
نیا .ه  آشپزخون  ید  برگر  دی  با  شد  تموم  جا  هر  ارت  ک 

.ت هس  کار  یل  ک  ه  شی  هم  جا 

: گفتم  ت  می  مالال  با 
بدم؟ انجام  االالن  من  هست  یر  کا  شم  چ 

مقابلش را  سبز  ای  لوب  یگ  بزر  ی  کاسه  خانم  شوکت 
:د بو  کردن  پاک  مشغول  و  بود  گذاشته 
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؟یدید رو  قا  آ 

:د ز  پچ  می  مر  .م  داد  تکان  سر 
.یم فه  یم  رو  شون  نی  ب  فرق  ین  یب  ب  خانمو  خاله  یت  ق  و 

:ت گف  وار  زمزمه  شوکت 
نه انگار  اصالال  .ت  سی  ن  خانم  با  ه  سی  مقا  قابل   .. .ه  مرد  قا   

آ

و مهربون  آقا  یچ  هر  .ن  ا  خواهرزاده  و  خاله  ا  نی  ا  انگار 
.. .م  خانو   ... ه  می  مالال 

آشپزخانه وارد  اندام  الالغر  و  بلند  قد  ین  ز  لحظه  همان 
:د ش 

گفتم دفعه  صد  کردن؟  بت  یغ  همه  نی  ا  از  دی  نشد  سته  خ 
نه دی  بد  کارتون  به  حواستونو  دی  کار  مشغول  یت  وق 

.ن زد  حرف 

که دی  پر  زی  م  پشت  از  چنان  اش  فربه  اندام  آن  با  شوکت 
.د ش  واژگون  صدا  پر  اش  یل  صند 
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.مین بک  غلط  ؟ی  ت  بی  غ  چه  خانم  سولماز  ی  یا  و 

:ت انداخ  او  به  یه  نگا  کرده  اخم  زن 

درست ناهار  .ن  کن  استراحت  رفتن  بودن  خسته  خانم   -
.ر بذا  بار  یب  حسا  و 

.م تاد  سی  ا  می  جا  در  آرام  هم  من 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شت  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
:ت نشس  من  یو  ر  زن  نگاه 

؟ نی  ر  ای  ب  دی  جد  کلفت  گفت  شما  به  یک  ؟  هی  ک  ه  گی  د  نی  ا 

:ت گف  هولزده  شوکت 
بنده نی  ا  .م  یر  یگ  ب  کلفت  می  ا  کاره  یچ  ما  خانم  سولماز  ا  و 
. اومده  سی  بلق  یا  ج  روز  چند  .ه  سی  بلق  ی  دخترخاله  خدا 
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ناخوش کم  هی  سی  بلق  نه  ای  دی  ن  ای  درجر  دونم  یم  ن  اخه 
. احواله 

به را  ش  نی  ب  زی  ت  چشمان  و  برداشت  طرفم  به  یم  قد  زن 
:ت دوخ  چشمانم 

داشته یا  خاله  دختر  نی  همچ  د  ایم  ن  سی  بلق  به  !؟  اقعا  و 
.ه باش 

:م گفت  ین  زبا  خوش  با  و  کردم  سالالم  ید  تن 
یم د  ای  برب  دستم  از  یر  کا  هر  من  د  ای  ب  سی  بلق  تا  دی  بخش  ب 

.م ا  ساره  من  .م  کن 

:ت گف  و  دوخت  صورتم  به  را  اش  ه  ری  خ  نگاه  باز  زن 

با تا  جا  نی  هم  بمون  باشه  .یر  خو  یم  ن  کلفتا  به  فتم  گ 
مدت نی  ا  ین  تو  یم  کردن  دی  یا  ت  اگه  بزنم  حرف  خانم 
یا ج  رو  تو  و  هی  که  بود  چش  سی  بلق  حاالال  .ی  بمون 

فرستاده؟ خودش 
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کرده سی  بلق  و  کاوه  با  را  فکرش  قبالال  و  دانستم  ی 
سیئ ر  یا  رفتاره  و  بود  گفته  سولماز  از  سی  بلق  .م  ید  بو 

.د بو  گفته  اش  مأبانه 

عمل دی  با  کردن  شی  بستر  داره  زنان  مشکل  هی  االال  و 
.ه بش 

:د افزو  من  حرف  به  ید  تن  شوکت 
دیا ب  گن  یم  راست  .م  زد  حرف  باهاش  یح  صب  ن  م 

.ه بش  عمل 

:ت گف  و  گرفت  من  از  را  نگاهش  زن 
یع قط  موقع  هر  بمون  منتظر  .م  بد  اطالالع  خانم  به  دی  ا  ب 

.ین ک  شروع  کارو  ین  تو  یم  شد 

وارد سرخ  ین  چشما  و  گونه  با  یر  گلپ  لحظه  همان 
. شد  آشپزخانه 

:د افتا  پته  تته  به  سولماز  ن  دی  د  با 

.دید اوم  خوش   .. .م  خان   .. .م  الال  س 
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به شده  صاف  ه  نی  س  و  سر  همان  با  و  کامل  سولماز 
:دیخ چر  طرفش 

دو خبره؟  چه  جا  نی  ا  اصالال  ؟  هی  وضع  سرو  چه  نی  ا 
.م ه  به  ته  خی  ر  جا  همه  یر  جو  چه  دی  نی  بب  نبودم  روز 

.د کر  یه  عذرخوا  به  شروع  تند  تند  یر  گلپ  اره  چی  ب 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  ن_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
.م کرد  یم  حس  سولماز  از  یف  من  یژ  انر  مدت  تمام 

کی و  بود  خانم  خاله  مخصوص  ه  می  ند  او  ظاهرا 
.ه خدم  ی  کاره  همه  ی  یا  جوره 

امن در  زی  چ  همه  داد  یم  حیض  تو  داشت  نوا  یب  یر  گلپ 
بهانه   دنبال  انگار  سولماز  اما  است  سابق  مثل  و  امان  و 
گزارشات ارائه  یا  بر  آخر  دست  و  زد  غر  یل  ک  که  بود 

.ت   رف  ون  ری  ب  آشپزخانه  از 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

 

           

          

 

    

 

           

       

 

     

 

           

       

 

        

       

      

 

        

یل حا  در  بعد  هی  ثان  چند  و  رفت  ون  ری  ب  سرش  پشت  می  مر 
.ت برگش  بود  گذاشته  ه  نی  س  یو  ر  را  دستش  کف  که 

.ت رف  روشکر  خدا  یا  و 

یگ آسود  به  یس  نف  هی  بق  که  بود  حرف  نی  ا  از  بعد  تازه 
:دیپ تو  یر  گلپ  به  رو  شوکت  و  ند  دی  کش 

دختر؟ زد  ت  بی  غ  جا  ک 

خراب حالش  رو  چه  از  دانستم  یم  من  تنها  که  یر  گلپ 
.ت انداخ  من  سمت  به  یه  نگا  می  ن  است 

به راجع  یف  حر  من  ین  عی  .م  داد  تکان  سر  نامحسوس 

.م ا  نزده  می  ها  ه  دی  شن  و  ها  ه  دی  د 
:ت گف  شد  راحت  که  لش  ای  خ 

.م بزن  قدم  کم  هی  رفتم  شد  تموم  ارم  ک 
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زیم پشت  دوباره  و  کرد  صاف  را  اش  یل  صند  شوکت 
:ت نشس 

. برگشته  سولماز  باز   . دین  ک  جمع  واستونو  ح 

:د افزو  می  مر 
از یز  رو  نو  از  روز  باز  مید  ید  یش  خو  رنگ  روز  و  د 

.و ن 

:د آم  من  طرف  به  یر  گلپ 
گفت؟ یچ  تو  ه  ب 

:د دا  جواب  من  یا  ج  به  شوکت 

نداره خودشو  از  تر  خوشگل  ن  دی  د  چشم  لی  بخ  سود  ح 
.. .ه  ک 

.مید ز  خنده  ری  ز  هم  با  همه  ر  ای  اخت  ی 

:ت گف  خندان  می  مر 
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.ه خوشگل  واقعا  ساره  آخه  .د  ز  سکته  دور  هی  کنم  کر  ف 

:ت گرف  را  دستم  یر  گلپ 
.ین بمو  ه  شی  م  یض  را  خانم  شاالال  ن  ا 

:ت گف  شوکت  باز 
.ه بذار  جادوگر  نی  ا  گه  ا 

:دیز گ  لب  یر  گلپ 
؟ید نکر  که  اخراج  هوس  باشه  حواست  خانم  وکت  ش 

داخل و  دی  چ  را  دستش  یو  ت  یا  یب  لو  ته  و  سر  شوکت 
:ت انداخ  کاسه 

!ه ن  کنم  یم  فکر  که  الالن  ا 

به را  همه  ر  ای  اخت  یب  که  زد  یم  حرف  نی  ری  ش  قدر  آن 
.ت انداخ  یم  خنده 

:ت گف  می  مر 
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ساعت هی  تا  دی  با  ناهار  که  دی  کارش  به  دست  زود  خترا  د 
.ه بش  حاضر  ه  گی  د 

:د دا  تکان  یر  س  شوکت 
.ر زودت  ودتر  ز 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  د_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
خانم شوکت  که  بودم  ی  یا  سبزه  ای  لوب  شستن  مشغول 

.د بو  سولماز  یا  ه  حرف  یپ  حواسم  اما  بود  کرده  پاک 

؟ یر  فک  تو  یل  یخ   -

نشده یر  گلپ  آمدن  متوجه  که  بودم  افکارم  غرق  قدر  آن 
.م بود 

:د کر  زمزمه  ید  تن  که  دی  چرخ  طرفش  به  نگاهم 
یزیچ یس  ک  به  صبح  هی  قض  به  راجع  که  یس  ر  م 

!یت نگف 
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:م زد  لبخند 
بزنم؟ یف  حر  بود  قرار  گه  م 

احسن برادرم  انتخاب  به  من  که  زد  ین  مهربا  لبخند 
.م گفت 

ا بی  ز  یب  قل  اش  یر  ظاه  یا  بیز  چهره  بر  عالالوه  یر  گلپ 
.د بو  کرده  خودش  مجذوب  مرا  اول  همان  از  که  داشت 

:ت گف  دی  ترد  با 
یم حرف  هم  با  اتاقت  ام  یم  شب  م  شی  نم  مزاحمت  گه  ا 

.مین ز 

:م زد  یر  جاندا  لبخند 
.م ش  یم  وشحال  خ 

درد باهاش  نداشتم  رو  یس  ک  ه  گید  ام  خاله  فوت  از  عد  ب- 
یش   با  یس  ک  اون  ین  تو  یم  تو  گه  یم  حسم  اما  کنم  دل  و 
.م   خوا  یم  که 
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:م زد  پچ 

هم یا  بر  یب  خو  یا  دوست  م  ین  تو  یم  ین  بدو  قی  الال  گه  ا 
.میش ب 
.

یم اما  کنم  سواستفاده  اعتمادش  از  نبود  درست  دانم  ی 
انجام او  یا  بر  آمد  یم  بر  دستم  از  یر  هرکا  خواستم 

.م ده 

همه به  راجع  م  تی  ذهن  برادرم  ن  دی  د  با  کردم  یم  حس 

.ت اس  ته  خی  ر  هم  به  زی  چ 

و هست  یر  گی  د  یا  خبره  پرده  پشت  گفت  یم  احساسم 
.م کن  کشف  را  ید  ای  ز  یا  رازه  است  قرار 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  زده  ای  _ت  سی  و  د_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
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و می  کرد  یش  ک  اب  و  شسته  را  ها  ای  لوب  یر  گلپ  کمک  به 
.میت خی  ر  تابه  یو  ت  کردن  سرخ  یا  بر  هم  بعد 

شده باعث  می  ند  بابا  رستوران  در  کردن  کار  خداراشکر 
شوکت   و  می  ای  برب  یت  راح  به  کارها  پس  از  بتوانم  که  بود 

.د   کن  فی  تعر  ام  یز  فر  و  تر  از  مدام  خانم 

یم من  و  زد  سر  آشپزخانه  به  کوتاه  یر  با  چند  سولماز 
.د کر  یم  ن  فی  تعر  من  از  لیل  د  یب  خانم  شوکت  دانم 

دارد دانستم  یم  و  بود  گرفته  یا  ج  قلبم  در  هم  او  مهر 
.د کن  یم  تالالش  ماندنم  یا  بر 

پخته خانم  شوکت  که  یل  مفص  ناهار  کی  ساعت  سر 
ساعت چند  آن  در  آشپزخانه  .د  ش  آماده  سرو  یا  بر  بود 

تند تند  و  حرف  یب  همه  و  کرد  یم  کار  وقفه  ی 
. می  بود  یر  کا  مشغول 

فیر تش  خانم  که  ی  یا  ج  آن  از  بود  داده  خبر  سولماز 
خواهند حاضر  ناهار  زی  م  سر  هم  محمد  آقا  اند،  آورده 
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صاحبان خور  در  یز  یم  تا  بود  یف  کا  لی  دل  نی  هم  و  شد 
.د شو  ه  دی  چ  خانه 

ناهار وارد  ناهار  زی  م  ن  دیچ  یا  بر  یر  گلپ  و  می  من،مر 
.مید ش  عمارت  یر  خو 

که ی  یا  ه  کتاب  د  ای  به  مرا  آن  در  یگ  زند  و  عمارت  نی  ا 
.ت انداخ  یم  بودم  خوانده 

که چرا  بوده  دوست  مهمان  ید  مر  پدربزرگم  بود  معلوم 
و بزرگ  یا  ه  ین  مهما  از  ،نشان  خانه  بزرگ  ی  یا  ری  پذ 
دانستم یم  که  ی  یا  ج  تا  .د  دا  یم  را  یم  ید  ق  نه  ای  گرا  تجمل 

.د بو  زی  تبر  بزرگ  رجال  از  یک  ی  پدربزرگم 

دکور شکل  به  که  یت  می  ق  گران  و  کی  آنت  و  یم  ید  ق  ای  اش 
یا ه  نشانه  خورد  یم  چشم  به  ی  یا  ری  پذ  یا  ج  یا  ج  در 

.د بو  تفکر  نی  ا  بر  یر  گی  د 

زیم یو  ر  اعالال  یس  جن  از  یت  دس  کی  و  دی  سف  یز  یم  رو 
.مید کر  پهن  یم  ید  ق  و  یب  چو  بزرگ 
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نیا دی  شا  که  ا  بی  ز  یخ  سر  گل  ین  یچ  یا  ه  بشقاب 
ه دی  چ  زی  م  یو  ر  شدند  یم  استفاده  کمتر  یل  یخ  روزها 

.د شدن  ی 

یا ه  مرغ  و  خورشت  و  سوپ  یو  حا  یا  نقره  ظروف 

در شده  ین  زعفرا  پلو  یا  ه  سید  همراه  به  کرده  سرخ 
.د شدن  ه  دی  چ  زی  م  ن  ای  م 

خوردن یز  سب  و  یش  تر  و  ساالالد  از  مخلفات  انواع 
.د بو  ناهار  زی  م  کننده  لی  تکم 

بود ی  یا  ری  پذ  ید  ورو  سمت  به  چشمم  مدام  ن  ای  م  نی  ا  در 
.م نی  بب  زودتر  چه  هر  را  زن  ان  خواست  یم  دلم  و 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  وازده  د_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
:د ز  می  پهلو  به  نرم  می  مر 

تو از  ندارم  شک  .ت  سی  ن  خورخوره  لولو  خانم  ترس  ن 
.د ای  م  خوشش 
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سولماز یا  صد  با  همزمان  اما  بزنم  لبخند  کردم  یع  س 
سه هر  نگاه  کرد  یم  اعالالم  را  خانه  صاحب  ورود   

که

.ت رف  ید  ورو  طرف  به  مان 

خدمه از  یک  ی  توسط  و  بود  نشسته  چر  لی  و  یو  ر  محمد 
.د آم  یم  ی  یا  ری  پذ  سمت  به 

ر ای  بس  البته  و  سال  ان  یم  و  پوش  خوش  ین  ز  همزمان 
.د شدن  ی  یا  ری  پذ  وارد  سولماز  همراه  به  ا  بی  ز 

را نظرم  اول  ار  دی  د  در  ش  یا  بی  ز  ی  چهره  و  مقتدر  نگاه 
خانم بی  عج  که  اش  پوشش  نوع  نی  همچن  .د  کر  جلب 

.د بو  مآبانه 

یم خودم  که  نی  ا  نشانه  به  و  آورد  باالال  را  دستش  محمد 
.د کر  مرخص  را  همراهش  مرد  روم 

:ت گف  ین  مهربا  با  و  شد  ش  کی  نزد  خانم  زی  مهرانگ 
.ن جا  محمد  منه  با  بعدش  به  جا  نی  ا  ز  ا 
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زیم باالالی  سمت  به  را  او  چر  لیو  یا  ه  دسته  گرفتن  با  و 
.د کر  تی  هدا 

:دیس ر  گوش  به  محمد  فی  ضع  یا  صد 

.دیش نک  زحمت  جان  خاله  منون  م 

.مید دا  سالالم  مان  سه  هر 

بیج ع  اما  نشست  بود  زی  م  صدر  که  شی  سرجا  محمد 
جواب و  داخت  نی  ن  مان  طرف  به  یه  نگا  می  ن  که  بود 

.د دا  لب  ری  ز  را  مان  سالالم 

.ت اس  کرده  بغض  یر  گلپ  کردم  یم  حس 

اما کند  کنترل  را  بدنش  لرز  کرد  یم  یع  س  مدت  تمام 
تواند یم  قدر  چه  م  دی  فهم  یم  بودم  کنارش  که  ین  م 

.د باش  داشته  استرس 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ده  زی  س_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 
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رام ح_  یپ  ک 
سولماز زی  م  پشت  خانواده  یا  اعض  نشستن  با   

باالالخره

من به  اشاره  با  و  تاد  سی  ا  خانم  زی  مهرانگ  دست  کنار 
:ت گف 

گفته براتون  که  یر  دخت  همون  ساره   .. .ن  جا  انم  خ 
.م بود 

.د ش  دوخته  چشمانم  به  دقت  با  خانم  زی  مهرانگ  نگاه 

چیه چشمانم  یک  مش  لنز  که  کردم  یم  شکر  را  خدا 
.ت گذاش  یم  ن  شدنم  شناخته  یا  بر  یه  را 

:ت گف  و  خورد  تکان  شی  ها  لب 
.م خان  دختر  جلوتر  ای  ب 

.م گرفت  فاصله  یر  گلپ  و  می  مر  از  و  رفتم  جلو  یم  قد 

.م دی  شن  یم  را  قلبم  یا  صد 
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:ت گف  مقتدرش  یا  صد  با  زن 
.ت شماس  با  جان  محمد  اتاق  یا  کاره  بعد  به  نی  ا  ز  ا 
.ه رس  یم  خونه  یا  کاره  به  هی  بق  کنار  هم  یر  گلپ 

را او  توانستند  یم  ن  .د  ش  دوخته  محمد  به  نگاهم  ری  متح 
.د ورن  ای  ب  نی  یا  پ  خدمه  ه  یق  ب  حد  تا  و  دهند  مقام  تنزل 

.د بو  بشقابش  ی  ه  ری  خ  نگاهش 

:د ش  ه  دی  شن  سرم  پشت  از  یر  گلپ  کرده  بغض  یا  صد 
یه اشتبا  کار  اگه  زده؟  سر  من  از  ی  یا  خط  جان  انم  خ 

.م خوا  یم  عذر  کردم 

:د دا  جواب  خشک  ی  یا  صد  با  و  آورد  باالال  را  دستش   
زن

مونه یم  ن  یف  حر  چی  ه  پس  .ن  خواست  طور  نی  ا  قا  آ 
. یر  گلپ 

و بود  طورساکت  همان  .ت  رف  محمد  سمت  به  نگاهم 
.د ز  یم  ن  یف  حر 
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؟ شد  یم  چه  را  مرد  نی  ا 

را اش  هی  گر  یو  جل  نتوانست  انگار  و  دی  گز  لب  یر  گلپ 
از دوان  دوان  و  زد  هی  گر  ری  ز  صدا  با  که  د  ری  بگ 

.د ش  خارج  ی  یا  ری  پذ 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هارده  چ_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
:ت گف  من  به  رو  خانم  ز  یگ  مهران  یر  گلپ  رفتن  با 

.م اتاق  ای  ب  ظهر  عداز  ب 

:د دا  دستور  و  کرد  سولماز  به  رو  سپس  و 
.دین ک  شروع  دی  تون  یم   -

. می  کرد  غذاها  سرو  به  شروع  سولماز  اشاره  با 
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نین چ  چرا  دانستم  یم  ن  و  بود  یر  گلپ  شی  پ  فکرم  تمام 
ترک را  کارم  محل  شد  یم  ن  اما  .ه  شد  گرفته  یم  یم  تص 

.م کن 

رد کردن  کار  یا  بر  م  دی  ترس  یم  شی  پ  یق  یا  دق  تا  که  ین  م 
.م بود  شده  برادرم  مخصوص  ی  ه  می  ند  حاالال  شوم 

از فرار  و  بود  محمد  خود  بود  چه  هر  می  تصم  نی  ا  لی  دل 
.د بو  گرفته  شکل  یر  گلپ  و  او  نی  ب  که  یق  عش 

را یر  گلپ  شده  طور  هر  خواست  یم  او  نداشتم  شک 

.د دار  نگه  دور  خود  از 

اتاق به  خانواده  یا  اعض  برگشت  و  غذا  صرف  از  بعد 
را زی  م  بود  گذشته  سکوت  در  مدت  تمام  که  ان  شی  ها 
منتقل آشپزخانه  به  را  فی  کث  ظروف  و  می  کرد  جمع 

.مید کر 

:ت گف  ید  تن  می  مر  شدن  تنها  محض  به 
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نیچ هم  آقا  و  خانم  که  شده  یچ  ین  عی   .. .ی  گلپر  اره  چی  ب 
گرفتن؟ یم  یم  تص 

یم آماده  را  خدمه  یا  غذ  حاالال  داشت  که  خانم  شوکت 
:دیس پر  کرد 

کو؟ یر  گلپ  پس  دخترا؟  شده  یچ   -

:ت گف  هی  کنا  با  و  کرد  نازک  یم  چش  پشت  می  مر 

به مده  وی  ن  خانم  ساره  کرد  یم  فکر  یک   . واالال  دونم  ی 
ن

.ه بنداز  چنگ  یر  گلپ  کار 

:ت گف  بلند  شوکت 
؟ می  مر  تو  ین  ز  یم  حرف  یچ  از   .. .ا  و 

آب با  را  اتفاقات  ی  همه  من  سکوت  دربرابر  هم  می  مر 
.د کر  فی  تعر  خانم  شوکت  یا  بر  تاب  و 

:ت گف  که  بودم  خانم  شوکت  جواب  منتظر  سکوت  در 
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خواسته آقا  خود  ؟  هی  چ  دختر  نوا  یب  نی  ا  ری  تقص  ب  خ 
.ه ندار  یه  گنا  که  ساره  !ه  باش  جور  نی  ا 

:م زد  لب 
که گم  یم  جا  اون  .م  خان  اتاق  برم  دی  با  بعدازظهر  ن  م 

.م بد  انجام  کارو  نی  ا  تونم  یم  ن 

:ت گف  ید  تن  شوکت 

ین بز  حرفو  نی  ا  خانم  به  اگه  .م  دختر  نه   .. .ش  شی  ه 
.ه کن  یم  درک  یر  گلپ  .ی  ش  یم  اخراج   .. .ه  تموم  کارت 

:م گفت  و  کردم  نگاهش 

.ه موند  ش  شی  پ  فکرم  .م  بزن  حرف  یر  گلپ  با  برم  شه  یم   -

:د دا  جواب  یت  ذا  ین  مهربا  همان  با  شوکت 
.ن بز  حرف  باهاش  برو   .. .ر  ماد  رو  ب 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  انزده  پ_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 
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رام ح_  یپ  ک 
.م زد  اتاقش  در  به  یا  تقه 

قلبم نی  ا  و  دی  رس  یم  گوش  به  اش  هی  گر  فی  خف  یا  صد 
.د آزر  یم  وجود  تمام  با  را 

.م شد  اتاقش  وارد  و  کردم  باز  یگ  آهست  به  را  در 

.ت سی  گر  یم  خود  در  مچاله  و  نشسته  یا  گوشه 

حلقه اش  شانه  دور  را  دستانم  و  رفتم  طرفش  به  ید  تن 
:م کرد 

.م خوا  یم  معذرت  دلم  زی  ز  ع 

:ت گف  و  شد  جمع  آغوشم  در 
ریص تق  .ه  سار  ندارم  دوستم  ه  گی  د  .د  خوا  یم  ن  منو  ون  ا 

. ت  سی  ن  تو 

:د ش  ه  دی  کش  شی  ا  بی  ز  یا  موه  به  نوازشگرانه  دستم 
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که داره  دوست  یل  یخ  آقا  کنم  یم  فکر  من  تو  رعکس  ب 
.ه گرفت  یم  یم  تص  نی  همچ 

.دیش ک  باالال  را  نگاهش  و  شد  ساکت  ین  آ  به 
؟ی ی  یچ   -

:م داد  تکان  را  سرم 
.ه دار  دوستت  یل  یخ  ون  ا 

:م افزود  که  بود  من  ی  ه  ریخ  شی  ا  بی  ز  و  درشت  چشمان 

اون .ه  بزن  صدمه  بهت  خواد  یم  ن  معلومه  شنگ  ق 
نگه دور  خودش  از  رو  تو  خواد  یم  و  داره  دوستت 
ظلم بهت  داره  کنه  یم  فکر  داره  که  یل  مشک  با  .ه  دار 
نداره امکان  یت  هس  ین  خواست  یل  یخ  تو  یر  گلپ  .ه  کن  ی 

.ا آق  مخصوصا  نخوادت  یس  ک 

:ت گف  دی  رز  لی  م  که  ی  یا  صد  با 
؟ین مطمئ  و  ت 
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.م ن  زی  م  حرف  خانم  با  و  رم  یم  من  یا  بخو  اگه  .م  طمئن  م 
تورو تا  .م  ری  بپذ  کارو  نی  ا  تونم  یم  ن  گم  یم  بهش 

.ت سرکار  برگردونه 

:ت گف  ید  تن 
.یش یم  اخراج  ین  بز  حرفو  نی  ا  اگه  ساره   .. .ه  ن  ه  ن 

چرا؟ خه  آ 

واسه  .. .ه  زن  یم  ن  حرف  خانم  حرف  رو  یس  ک  جا  نی  ا 
خانم زی  مهرانگ  گردن  به  آقا  رو  فی  تکل  نی  ا  که  ه  نی  هم 

یض   اعترا  و  رم  ای  ب  نه  نتونم  من  که  نی  ا  واسه  .ه  گذاشت 
.م   کن 

تو .ی  گلپر  کنم  یم  کارو  همون  من  یگ  ب  یچ  هر  و  ت 
.م برا  یز  یز  ع  خواهرم  مثل 

دار غصه  اما  نشست  شی  ها  لب  یو  ر  یم  نر  لبخند 
:ت گف 
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خانم زی  مهرانگ  مطمئنم   .. .ه  سار  یل  خوشگ  یل  یخ  و  ت 
.ه دار  اش  کله  یو  ت  یا  فکر 

؟یچ ین  عی   -

کردن نی  ز  گی  جا  با  خواد  یم  .ه  برد  ی  یا  بوه  کنم  کر  ف 
.. .و  ت 

:م گفت  ید  تن  و  گرفتم  را  حرفش  یا  معن 
.. .ه  افت  یم  ن  اتقاق  یز  یچ  نی  مچ  ه 

مدت هی  نداره  امکان  .ه  ین  داشت  دوست  یل  یخ  حمد  م 
.یش ن  عاشقش  یش  با  کنارش 

او .ت  نداش  وجود  امکان  نی  ا  من  یا  بر  .م  زد  لبخند 
دانم یم  ن  .ت  داش  را  جانم  قصد  که  یر  براد   . بود  برادرم 

.د بو  مجهول  زی  چ  همه  می  برا  هنوز  اما  چطور 

:م فشرد  و  گرفتم  را  دستش 

.. .ن  چو  باش  طمئن  م 
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... ون  چ 

یم خواهش  یل  و  .م  هست  ه  گی  د  یس  ک  عاشق  من  ون  چ 
. یر  گلپ  کنم  یم  کمکت  منم   ... نزن  یف  حر  یس  ک  به  کنم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  انزده  ش_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
.م بود  بانو  زی  مهرانگ  اتاق  در  که  بود  یق  یا  دق 

کردنش آرام  و  یر  گلپ  با  صحبت  یت  ساع  از  بعد 
انجام جز  یه  را  چی  ه  که  دم  یس  ر  ه  جی  نت  نی  ا  به  باالالخره 

و ندارم  بود  خواسته  زیگ  مهران  بانو  که  یر  کا 
.د ش  خواهم  اخراج  برگرد  برو  یب  مخالفت  درصورت 

حرف حرف  عمارت  نی  ا  در   . ند  دی  ترس  یم  او  از  همه 
.د اوبو  می  تصم  می  تصم  و  او 

حساب و  حد  که  بود  دی  ناام  و  س  وی  ما  قدر  آن  یر  گلپ 
. کنم  کمکش  راه  نی  ا  در  دادم  قول  او  به  من  اما  نداشت 
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نیا شد  مطلع  ام  یگ  زند  در  کاوه  وجود  راز  از  که  او 
ه می  ند  و  نکنم  مخالفت  خواست  آسوده  یل  ای  خ  با  بار 

از تر  نی  ام  مرا  گفت  یم  .م  شو  خان  محمد  مخصوص 

مراقب خواست  من  از  و  ند  یب  یم  خانه  آن  ی  خدمه  هی  بق 
.م باش  او 

انواع با  که  بود  زی  مهرانگ  اتاق  ار  وی  د  و  در  محو  نگاهم 
یا ه  عکس  و  بود  شده  پر  درشت  و  زی  ر  یا  تابلوه 

تمام .د  بو  گذاشته  شی  نما  به  را  اش  خانواده  از  ید  ای  ز 
و یم  ید  ق  ها  زی  چ  نی  تر  زی  ر  تا  گرفته  مبلمان  از  اجناس 

.د بودن  کی  آنت 

:د آور  خود  به  مرا  دارش  خش  یا  صد 

اون از  دست  محمدم  ید  کر  یر  کا  که  م  نی  ب  یم  ب  خ 
مدت نی  ا  یو  ت  که  یر  کا  .ه  بردار  تی  خاص  یب  یر  گلپ 

... بده  انجام  نتونسته  کس  چی  ه 

لحنش در  یب  یج  ع  عداوت  زن  نی  ا  .ت  خی  ر  فرو  قلبم 
.ت داش 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

          

   

 

         

      

 

          

 

          

       

 

          

          

    

 

 

 

             

اش زاده  خواهر  یگ  زند  در  یر  گلپ  حضور  با  او  ین  ع 
بود؟ مخالف 

نین چ  با  محمد  به  ش  قی  عم  عشق  که  یر  گلپ  اره  چی  ب 
.د بو  رو  به  رو  ی  یا  ه  ین  دشم 

. شود  بلند  اش  یل  صند  یو  ر  از  شد  باعث  سکوتم 

که نی  ا  وجود  با  هنوز  .ت  نشس  شی  باالال  و  قد  به  نگاهم 
.د بو  ا  بی  ز  بود  گذشته  تو  از  ین  س 

یم حسم  اما  دانستم  یم  ن  را  بود  نکرده  ازدواج  چرا 
ممکن که  دارد  چنته  در  ید  ای  ز  یا  رازه  زن  نی  ا  گفت 

.د بخور  دردم  به  بود 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  فده  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
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مقابلم و  آمد  طرفم  به  یص  خا  ه  نی  طمأن  و  آرامش  با 
زن نی  ا  نگاه  و  حرکات  در  بی  عج  یر  اقتدا  .د  تا  سی  ا 

.ت داش  وجود 
:د ز  لب  و  دوخت  چشمانم  در  نگاه 

؟ی یا  آشن  برام  یل  یخ  کنم  یم  حس  را  چ 

کند؟ ام  ی  یا  شناس  توانست  یم  ین  عی  .ت  خی  ر  فرو  قلبم 

اگر یت  ح  .د  نشناس  مرا  که  بودم  کرده  ری  یغ  ت  یر  قد  آن 
شناخت یم  او  که  یز  ین  د  .د  بو  ه  دی  د  من  از  یس  عک 
ایر د  رنگ  به  ین  چشما  و  روشن  ی  یا  خرم  یا  موه 

یا لنزه  با  بود  تاده  سی  ا  مقابلش  که  یا  ساره  اما  داشت 
ر گی  د  یر  دخت  هش  ای  س  شبق  همچون  یا  موه  و  یک  مش 

.د بو 

.د ببر  م  تی  ماه  به  یپ  توانست  یم  ن  او  نه 

ته؟ دخترخاله  سی  بلق  یت  ف  گ 
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:م داد  تکان  سر 
کردم یم  ن  یگ  زند  جا  نی  ا  بود  ها  مدت  من  .م  خان  له  ب 
شد باعث  ام  خاله  دختر  بد  حال  که  بودم  برگشته  تازه 
کار کی  داشتن  البته  کنم  قبول  رو  ید  نها  شی  پ  نی  همچ 

و کنم  قبول  شد  باعث  هم  مشخص  مکان  و  جا  و  ثابت 
.دید کر  انتخاب  منو  که  خوشحالم  االالنم  .م  ای  ب  جا  نی  ا  به 

.م کن  کار  نقص  بدون  کنم  یم  یع  س 

:د کر  نی  یا  پ  و  باالال  را  سرش 

شد ل  ای  خ  یب  رو  دختره  اون  محمد  که  نی  هم   .. .ه  وب  خ 
.. .ه  نی  ا  هست  که  یز  یچ  فقط   . هی  کاف  من  یا  بر 

سراپا اما  دی  آ  یم  بدش  یر  گلپ  از  قدر  آن  چرا  انستم  دی  نم 
.م شد  گوش 

منظره به  رو  و  رفت  اتاقش  بزرگ  ی  پنجره  سمت  به 
:ت گف  ون  ری  ب 
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به منظورم   .. .م  ا  خواهرزاده  درباره  ید  مور  ر  ه 
ها زی  چ  نی  کوچکتر  یم  فه  یم   ... هاست  زی  چ  نی  کوچکتر 

من یا  بر  محمد  .م  ری  بگ  قرار  ن  ای  جر  در  دی  با  من   ...
وقتا یل  یخ  داره  که  یل  مشک  با  متاسفانه   . مهمه  یل  ی 
.فیع ض  و  هی  احساسات  اون   .. .ه  کن  فکر  درست  تونه  یم  ن 

.ه بمون  پنهون  من  از  یز  یچ  خوام  یم  ن 

یس ح  کی  .د  بو  شده  دوخته  او  به  سر  پشت  از  نگاهم 
در نکند  گفت  یم  که  یس  ح  داد  یم  آزارم  داشت 

.د باش  نی  تر  گناه  یب  محمد  میا  بر  افتاده  اتفاقات 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  جده  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
.م آورد  یم  در  زی  چ  همه  از  سر  دی  با 

با زودتر  چه  هر  دی  با  .د  بو  کرده  م  جی  گ  م  ری  درگ  ذهن 
.م زد  یم  حرف  کاوه 

:م گفت  اما  داشتم  یب  یر  غ  حال  که  نی  ا  وجود  با 
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تیا رض  ام  یع  س  تمام  .م  خان  دی  بخواه  شما  یچ  ر  ه 
.م خان  شماست 

و دوخت  من  به  را  اش  ره  یخ  نگاه  و  دی  چرخ  طرفم  به 
:ت گف 

یب خو  نی  ز  گی  جا  ین  تو  یم  تو  کنم  یم  فکر  هم  ودم  خ 
.یش با  یر  گلپ  یا  بر 

:م گفت  محکم 
.و بان  تونم  یم   -

در منو  گفتم  که  طور  همون  و  یر  ب  ین  تو  یم   .. .ه  وب  خ 
.یر ذا  یم  زی  چ  همه  ن  ای  جر 

.م گرفت  خروج  اذن  باالالخره  و  گفتم  یم  چش 

تند یا  ه  قدم  با  و  گذاشتم  قلبم  یو  ر  دست  اتاق  از  ون  ری  ب 
.م رساند  اتاقم  به  را  خود 
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را همراهم  یش  گو  و  کردم  قفل  سرم  پشت  را  در  ید  تن 
.م کرد  برقرار  را  کاوه  با  تماس  و  م  دی  کش  ون  ذی  ب  م  بی  ج  از 

: نشست  گوشم  در  نگران  کاوه  یا  صد 

تو؟ ی  یا  کج  دختر  شدم  سر  به  جون  زی  ن  د 

:م گفت  کوبنده  یب  قل  با  و  ان  جی  ه  پر 

شده؟ ای  چ  ین  بدو  اگه  ییی  یا  و 

:ت گف  بود  شده  می  صدا  د  ایز  ان  جی  ه  متوجه  که  کاوه 
دونه و  نی  بش  گوشه  هی  بعدش  و  بخور  آب  کم  هی  زی  ن  د 

.ن ک  فی  تعر  برام  دونه 

آن از  تا  م  دی  نوش  آب  یر  قد  و  کردم  گوش  حرفش  به 
.م بکاه  التهاب  همه 

.د بو  گرفته  آرام  ید  ا  یز  حد  تا  قلبم  نشستم  یت  وق 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  وزده  ن_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

رام ح_  یپ  ک 
:ت نشس  جانم  گوش  در  کاوه  دلتنگ  و  می  مالال  یا  صد 

شده؟ یچ  بگو  برام  االال  ح 

فیر تع  او  یا  بر  را  بود  افتاده  اتفاق  آنچه  هر  من  و 
را کرد  یم  ین  یگ  سن  قلبم  بر  که  ی  یا  ه  حس  و  کردم 

.م داد  شرح 

:ت گف  تأمل  با  ه  شی  هم  مثل 
نیا ظاهرا  .ه  باش  جمع  حواست  دی  با  یل  یخ  زی  دن  نی  ب  ب 

حس اصالال   . باشه  خطرناک  بدجور  تونه  یم  خانم   
خاله

.م ندار  بهش  یب  خو 

تر شی  ب  را  می  صدا  تن  زدم  یم  حرف  آرام  که  نی  ا  وجود  با 
:م گفت  و  آوردم  نی  یا  پ 

پشت نکنه  که  نی  ا  .م  کن  یم  حس  ی  یا  زی  چ  هی  نم  م 
.. .و  نباشه  برادرم  استانبول  اتفاقات 
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:دیر پ  کالالمم  ن  ای  م 
چرا؟ وقت  اون   .. .ه  باش  خانم  خاله  و 

.م دی  گز  لب 
.د باش  واضح  توانست  یم  شی  چرا 

شناختم و  م  دی  د  روز  چند  نیا  یو  ت  من  که  ید  محم  نی  ب  ب 
... که  آرومه  و  مهربون  قدر  اون 

نیا با  اما  کرد  برداشت  یزی  چ  ه  شی  نم  آدما  ظاهر  ز  ا 
دنبال تونه  یم  ن  آدم  نی  ا  حداقل  .م  موافق  باهات  منم  حال 

.ه باش  خواهرش  کشتن 

:م گفت  و  دوختم  باغ  به  نگاه  و  تادم  سی  ا  پنجره  کنار 

ی زنده  و  سالم  ورثه  کشتن  یا  بر  خانم  خاله  ه  زی  نگ  ا 
یو ت  موم  مثل  محمد  چون  .ه  تر  شی  ب  یل  یخ  خان  احمد 

باشم ید  ج  خطر  هی  تونستمبراش  یم  من  اما  دستاشه 
نه؟
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.ی یا  یب  ون  ری  ب  خونه  اون  از  دی  با  زی  ن  د 

! ه  ن 

اونچه از  تر  شی  ب  یل  یخ  تونه  یم  زن  اون  .م  نگرانت  ن  م 
.ه باش  خطرناک  ین  ک  یم  فکر  که 

.ت هس  حواسم  ترس  ن 

.م نگرانت  مدت  تمام  و  ترسم  یم   . زی  دن  ترسم  یم   -

محمد گه  یم  حسم  .ه  خبر  چه  جا  نی  ا  بفهمم  دی  با  ن  م 
دیا ب  کن  ولش  اصالال   ... یت  ح   .. .ه  ندار  یر  ای  اخت  چی  ه 

.م بش  مطمئن 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ت  سی  ب_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

را حرفم  رام  ح_  یپ  ک 
.م نکن  نگرانش  آن  از  تر  شیب  دادم  یم  حی  ترج  .م  خورد 
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:ت گف  و  نشد  ل  ای  خ  یب  او  اما 

؟ زی  دن  یچ  یت  ح  ؟ی  کن  یم  فکر  یچ   -

حدس به  دی  شا  .م  ت  سی  ن  مطمئن  واقعا   .. .ه  کاو  دونم  یم  ن 
.. .ه  اشتباه 

.. .و  بگ  هم  ب 
اورا و  کردم  یم  پنهان  د  یا  نب  دی  شا  گفت  یم  راست  خب 

.م کرد  یم  مطلع  می  ها  حس  تمام  از 
شدن ری  گ  نی  زم  و  یر  ا  می  ب  نی  ا  کنم  یم  فکر  استش  ر 

راز یل  ک  پشتش  و  نباشه  اتفاق  کی  تنها  ممکنه  هم  محمد 
.ه باش  پنهان 

.د کر  سکوت  متفکر 

کاوه؟ شد  یچ   -
:د دا  جواب  یم  آرا  یا  صد  با 
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ثروت همه  اون  یا  پ  یت  وق   .. .ه  باش  تونه  یم  ا  زی  چ  یل  یخ   -
تونه یم  پس   .. .ه  ممکن  یزی  هرچ  نه  وی  م  در  قدرت  و 

. نباشه  یق  اتفا 

:م گفت  ر  ای  اخت  ی 
به ید  ای  ز  خانم  خاله  نی  ا  معلومه  کامالال  که  خصوص   

ب

از تا  بخواد  من  از  دی  با  چرا  .ه  دار  عالالقه  قدرت 
بدم؟ گزارش  بهش  محمد  یا  کاره  نی  کوچکتر 

دیا ب  تو  و  ت  سی  ن  درست  وسط  نی  ا  یز  یچ  هی  رسته  د 
خودت کنار  ه  شی  هم  رو  ت  یش  گو  .ی  باش  مراقب  یل  ی 
اگه یت  ح  لحظه  هر  زی  دن  کنم  یم  دی  تاک  .ش  با  داشته 
.یش ب  خارج  خونه  اون  از  دیا  ب  ید  کر  خطر  احساس 

.م عشق  اشه  ب 

بشم خونه  اون  وارد  یا  بهونه  هی  به  تونستم  یم  اش  ک 
.م بمون  کنارت  و 

.د شی  م  اش  ک 
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 دایپ یراه هی دیبا. زیدن کنم یم فکر بهش دارم مدام-

 .  کنم

 

 به تیرضا باالخره و میزد حرف هم با گرید یکم

 . میداد تماس قطع

 کنارم در بود گفته که همانطور کاش و بود نگرانم 

 .بود

 

 عاشقانه_حفاظت_کی_ستیب_ستیدو_پارت#

 

 شوکت آشپزخانه به رفتن با                 حرام_یکپ#

 :گفت خانم

 

           

           

       

 

       

         

میر دا  کار  همه  نی  ا  زنه؟  یم  ت  بی  غ  کجا  و  هی  تو  ختر  د 
تو که  یر  گلپ  از  اون   . دیر  یم  ور  هی  تون  کدوم  هر 

.و ت  از  م  نی  ا  زده  غمبرک  اتاقش 

دیا ب  .م  شد  مشغول  کنارش  و  کردم  یه  عذرخوا  ید  تن 
خواست یم  دلم  .م  کرد  یم  جمع  جوره  همه  را  حواسم 
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بپرسم خانم  شوکت  از  سوال  چند  و  کنم  ا  دی  پ  یا  بهانه 
:ت گف  و  شد  اشپزخانه  وارد  میر  م  لحظه  همان  در  اما 

؟ید ز  سر  آقا  به  اره  س 

:م داد  جواب  متعجب 
زدم؟ یم  سر  دی  با  مگه  !ه  ن 

:ت گف  و  آورد  نی  یا  پ  را  شی  صدا  و  کرد  یف  پو 
.ه بش  یگ  دی  رس  بهش  تند  تند  دیا  ب  نداره  پا  که  اقا  ختر  د 
کار ه  گی  د  نی  ا  خواد؟  یم  ن  یز  یچ  نی  بب  باالال  برو  زود 

.. .ف  او   ... خودته 

ون ری  ب  آشپزخانه  از  ان  یو  گ  چشم  و  م  دی  کش  آب  را  دستم 
انستم دی  نم  و  نبود  یر  خب  سولماز  از  خداراشکر  .م  زد 
یم هم  او  یو  جوابگ  دی  با  وگرنه  است  گرم  سرش  کجا 

.م شد 

بلند یا  ه  قدم  با  و  تند  را  محمد  اتاق  در  پشت  تا  ا  بی  تقر 
.م رفت 
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ا بی  تقر  و  کوتاه  ی  ضربه  و  کردم  چاق  یس  نف  در  پشت 
.م زد  در  به  را  ی  یا  صد  کم 

از و  دادم  نی  یا  پ  را  ه  ری  دستگ  آرام  نداد  جواب  که  یس  ک 
.م انداخت  اتاق  به  یه  نگا  در  الالی 

اتاقش بزرگ  ی  پنجره  مقابل  چر  لی  و  یو  ر  محمد 
.ت سی  نگر  یم  ون  ری  ب  به  و  بود  نشسته 

.م داد  سالالم 

.د نکر  نگاهم  و  برنگشت 

.م رفت  جلو  و  برداشتم  قدم  چند 

.د بو  م  دی  د  معرض  در  رخش  می  ن 

.. .ا  ق  آ 

.د ش  ین  طوالال  سکوتش 
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؟ دی  ندار  الالزم  یز  یچ  دی  بخش  ب 

:دیس پر  که  آمد  یم  چاه  ته  از  انگار  شی  صدا 

چطوره؟ الش  ح 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  و  د_ت  سی  ب_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

.م کرد  نگاهش  مات  و  ری  متح  رام  ح_  یپ  ک 

بود؟ یس  ک  چه  منظورش 

.م شکست  رو  مهربونش  لب  ق 

یر گلپ  منظورش  که  افتاد  ام  یر  دوزا  حرف  نی  ا  با 
.ت س 

.م زد  لبخند  ر  ای  اخت  ی 

.د بو  عشقش  نگران  عاشقم  برادر 
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زیر لب  ین  لح  با  .م  بفهم  را  احساسش  تمام  خواست  یم  دلم 
:م گفت  یت  ناراح  از 

هیر گ  داره  ور  نی  ا  به  ظهر  از   .. .ت  سی  ن  خوب  الش  ح 
.ا آق  کنه  ی 

و دوخت  نگاهم  در  نگاه  و  دی  چرخ  گردنش  باره  کی  به 
:ت گف  متحکم 

اون  .. .ن  مهربو   .. .ا  بی  ز   .. .ه  فی  ح  اون   .. .ه  کن  عادت  دی  ا  ب 
.ه بسوز  من  مثل  یم  آد  یا  پ  به  ه  فی  ح  دختر 

سمت به  و  گذاشت  ها  چرخ  یو  ر  دست  .م  دی  گز  لب 
:ت رف  پنجره 

... که  یز  رو  به  نی  نفر   .. .ز  رو  اون  به  نی  فر  ن 

چرش لی  و  ی  دسته  یو  ر  محکم  و  شد  مشت  انگشتانش 

. دی  کوب 
:م رفت  جلو  ر  گی  د  یم  ک 
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ست؟ ساخته  من  دست  از  یر  ا  ک 

:د ز  لب 
.ت س  ه 

:ت گف  و  چرخاند  را  نگاهش   . رفتم  جلوتر 
.ه بخور  غصه  نذار  .ش  با  راقبش  م 

من به  رو  شما  سفارش  اونم   .. .ت  شماس  نگران  ونم  ا 
.د کر 

.ت نشس  لبش  ی  گوشه  یخ  تل  لبخند 

دور ما  از  دی  با  اون  .ت  س  شده  نی  نفر  خانواده  نی  ا 
یت خوشبخ  رنگ  وقت  چی  ه  خانواده  نی  ا  یا  اعض  .ه  بمون 

.ن نی  ب  یم  ن  رو 

.م بود  خانواده  نی  ا  یا  اعض  از  ی  یز  ج  هم  من 

:م کرد  درشت  چشم  ری  متح 
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را؟ چ 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  س_ت  سی  ب_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

.. .ه  بود  ظلم  بوده  ا  ت-  رام  ح_  یپ  ک 
.میت هس  اجدادمون  اعمال  ی  شده  نی  نفر  ما 

ه دی  د  خود  محرم  مرا  آدم  همه  آن  نی  ب  از  که  بود  بی  عج 
.د بو 

اشتباهات تاوان  دی  با  شما  چرا  .ت  سی  ن  درست  نی  ا  ما  ا 
؟ دی  بد  پس  رو  ران  گی  د 

.د دا  تکان  را  سرش 

و شکست  .ت  شکس  رو  زن  کی  قلب  یز  رو  هم  درم  پ 
رنگ مادرم  نه  .م  ید  دا  رو  شکستن  نی  ا  تاوان  ها  سال  ما 

.ش فرزندان  نه  دی  د  رو  یت  خوشبخ 

که یب  قل  و  مادرم  از  داشت  برادرم  .ت  خی  ر  فرو  قلبم 
.د ز  یم  حرف  بود  شده  شکسته  پدرم  توسط 
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یم منقبض  و  سفت  کالالم  هر  با  بدنش  کردم  یم  حس 

.د شو 

.د بو  شده  چر  لی  و  یا  ه  دسته  چفت  انگشتانش 

به ه  ری  خ  طور  همان  چشمانش  و  دی  لرز  یم  شی  ها  لب 
:د ز  یم  دو  دو  ون  ری  ب 

یا بچه  دختر  مثل  یت  وق   .. .م  بود  شده  یر  گلپ  اشق  ع 
و دی  دوئ  یم  ور  اون  و  ور  نیا  باغ  یو  ت  سرزنده  و  شاد 
و بود  ا  بی  ز  .د  سپر  یم  باد  دست  به  رو  بلندش  یا  موه 

.م بود  اش  دخترونه  یا  ه  نت  طی  ش  عاشق  .ن  مهربو 

یم یر  گلپ  اگر  .ت  داش  یر  گلپ  از  ی  یا  بی  ز  ات  فی  توص  چه 
؟ دی  شن 

یم .د  بو  یژ  انر  از  سرشار  دختر  نی  ا  .م  داشت  وسش  د 
کنارمه یت  وق  خواستم  یم   ... کنم  خوشبختش  خواستم 

اون  ... روز  اون  اما   ... باشه  داشته  رو  ها  حس  نی  بهتر 
تاوان من  .د  دا  ری  یغ  ت  رو  زیچ  همه  شده  نی  نفر  روز 
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 نیهم یبرا دیشا. دادم رو پدربزرگم و پدر یکارها

 و دیخواب شب هی و کنه تحمل نتونست خان احمد پدرم

 . دیند رو فرداش صبح وقت چیه

 

 ؟ آقا دیزن یم حرف ینینفر چه از! ن؟ینفر نیا-

 

 

        

           

           

          

        

        

      

           

         

         

 

 

 

.. .ه  کرد  نی  نفر  مارو  زن  اون  گفت  یم  ه  شی  هم  ادرم  م 
دست از  رو  بچه  یو  نح  به  ش  یر  باردا  از  بعد  که  هربار 
و من  از  قبل  چه  .د  بو  هی  گر  کارش  روز  چند  تا  اد  دی  م 

. بودم  مونده  زنده  من  که  ه  بی  عج   . من  از  بعد  چه 
کردند یم  حس  رو  یت  خوشبخ  رنگ  تازه  .م  شد  بزرگ 

چیه  .. .د  برنگشتن  وقت  چی  ه  پاهام   . افتاد  اتفاق  اون  که 
.. .م  کن  یر  سوارکا  گذشته  مثل  .م  بش  سرپا  نتونستم  وقت 
عشق؟ خواد؟  یم  یچ  جی  افل  من  از  دختر  اون  وقت  اون 
هستم؟نه یر  گی  د  کمک  محتاج  کارم  هر  یا  بر  که  ین  م 

.م باش  خودخواه  و  وجدان  یب  انقدر  تونم  یم  ن  من 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هار  چ_  ت  سی  ب_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 
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چشمش ی  گوشه  از  اشک  رام  ح_  یپ  ک 
:د دا  ادامه  و  دی  چک 

من  .. .ه  بد  منو  یا  ه  یت  بدبخ  تاوان  تونه  یم  ن  یر  لپ  گ 
اما اونه  قلبمه  یو  ت  که  یس  ک  تنها  ابد  تا   ... دارم  دوسش 

...

سفت انگشتانش  که  دی  جوش  درونش  در  یم  خش  انگار 
:ت گف  و  شد  چفت  یل  صند  دسته  دور  تر 

از م  شی  م  مجبور  وگرنه  بمونه  دور  من  از  بگو  هش  ب 
.م کن  ونش  ری  ب  عمارت 

دیا ب   . بود  نشسته  تنش  بر  سرد  عرق  درشت  یا  ه  دانه 
.د ری  بگ  آرام  تا  کردم  یم  کمکش 

.م کرد  یم  فکر  من  که  باشد  ین  آ  توانست  یم  ن  برادرم 

معشوقش فکر  به  مشکالالتش  تمام  وجود  با  مرد  نی  ا 
.د بو 
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یف رئو  قلب  و  بود  مهربان  .د  نبو  طلب  جاه  و  خودخواه 
.ت داش 

.م نشست  شی  پاها  مقابل  و  رفتم  جلو 

تنها می  بگو  .م  هست  که  من  میو  بگ  توانستم  یم  کاش 

در یت  خطرا  چه  نبود  معلوم  .د  ش  یم  ن  فعالال  اما  ت  سی  ن 
. بود  مان  نی  کم 

یم که  ی  یا  ه  زی  چ  و  می  بود  زده  کاوه  با  که  ی  یا  ه  حرف  با 
.م باش  مراقب  تر  شی  ب  دی  با  کردم  یم  حس  م  دی  شن 

یم هم  او  مراقب  یت  ح  .م  کرد  یم  کمک  برادرم  به  دی  با 
دفاع قدرت  که  ی  یو  ا  شد  یم  او  به  حواسم  دی  با   ... شدم 

. نداشت  را  خود  از 
.ا ق  آ 

:م زد  لب  دوخت  من  به  را  ش  نی  غمگ  نگاه 

.. .م  کن  یم  تون  کمک  ن  م 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  نج  پ_ت  سی  ب_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 

. بودم  کرده  فکر  احواالالتش  و  محمد  به  را  شب  تمام 

وجود با  ین  عی  نی  ا  و  کنم  کمکش  خواستم  یم  که  نی  ا  به 
.م داشت  رو  شی  پ  یر  دشوا  و  سخت  کار  خانم  زی  مهرانگ 

که   آن  از  قبل  و  شدم  دار  یب  معمول  حد  از  زودتر  صبح 
یر   ا  دی  ب  شب  کسالت  تا  گرفتم  یش  دو  بروم  آشپزخانه  به 
.م   ببر  نی  ب  از  را  ام 

.م رفت  یر  گلپ  سراغ  به  زی  چ  هر  از  قبل 

م دی  فهم  تازه  م  دی  د  ملتهب  و  سرخ  را  او  یا  ه  چشم  یت  وق 
نگران هم  ر  گی  د  یس  ک  و  تم  سی  ن  تنها  راه  نی  ا  در  من 

.ت اس  محمد 
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:دیس پر  نگران  نم  دی  د  با  یر  گلپ 
شده؟ یز  یچ  اره  س 

.م شد  اش  ساده  و  کوچک  اتاق  داخل  و  زدم  لبخند 

کنار باعشق  و  باشد  خانه  نیا  خانم  توانست  یم  او 
مانع زی  مهرانگ  مثل  یس  ک  اما  کند  یگ  زند  همسرش 

او به  بودم  گرفته  می  تصم  گذشته  شب  من  و  بود  یگ  بزر 
. کنم  کمک 

:م گفت  و  گرفتم  را  دستش 

.ا ج  نی  ا  نی  بش  ای  ب 

:م افزود  که  زد  یم  دو  دو  صورتم  یو  ت  نگرانش  نگاه 
؟ین ک  کمک  آقا  به  یا  خو  یم  نوزم  ه 

:د دا  تکان  سر  یل  معط  ی 

.م دی  م  براش  ونمم  ج 
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:م گفت  و  کردم  مهمانش  ید  لبخن  به 
اندازه نی  هم  اونم  .م  ی  یا  خو  یم  عشق  می  یا  خو  یم  ن  ون  ج 

.یر گلپ  داره  دوست 

:د ز  ین  محزو  لبخند 
؟یگ یم  رو  یز  یچ  نی  همچ  کجا  ز  ا 

از پر  و  ا  بی  ز  دخترک  با  رو  عشق  که  ی  یا  ج  اون  ز  ا 
قلبش اون  .د  کر  فی  توص  د  یو  د  یم  باغ  یو  ت  که  یت  ن  طی  ش 

.یر گلپ  توئه  با 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ش  ش_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 

:د فشر  را  دستم  زده  ان  جی  ه 
.. .ا  ع  ین  عی  ساره؟  یگ  یم  راست  یا  و 

.د کن  کامل  را  اش  جمله  نتوانست 
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.. .ه  دی  ناام  یگ  زند  از  فقط  اون   .. .ه  اشقت  ع.   . .م  وهو  ا 

:د ز  پچ  باره  کی  به 

!ن کرد  ش  دی  اام  ن 

زد؟ یم  حرف  چه  از 
:م دی  پرس  ید  تن 

؟یچ ین  عی  ؟ی  گلپر  ین  ز  یم  حرف  یچ  ز  ا 

.د ز  یم  موج  چشمانش  یو  ت  دی  ترد 

:م گفت  تی  جد  با 
.. .ی  گلپر  بگو  هم  ب 

در سمت  به  و  دی  پر  جا  از  دادن  پاسخ  یا  ج  به  او  اما 
.ت رف 
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سپس دی  کش  سرک  ون  ری  ب  به  و  کرد  باز  یم  نر  به  را  در 
.د کر  قفل  را  در  و  برگشت  داخل  به 

نگران قدر  آن  که  دی  بگو  خواهد  یم  چه  دانستم  یم  ن 
بود؟

؟ یر  گلپ  شد  یچ   -

:ت گف  خفه  ی  یا  صد  ای  بار  نیا  و  نشست  کنارم  دوباره 

.ن خوا  یم  ن  ین  عی  .ه  بش  خوب  آقا  ذارن  یم  ن  ونا  ا 

:م دی  پرس  متعجب 
؟یچ ین  عی   -

؟ین ک  کمک  ما  به  یا  خو  یم  واقعا  تو  اره  س 

.م داد  تکان  سر 
.م دی  شن  ی  یا  زی  چ  هی  یق  اتفا  بار  هی  ن  م 
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؟ین ز  یم  حرف  یچ  ز  ا 

.ا آق  ی  شده  گم  خواهر  ز  ا 

:ت گرگرف  زده  ان  جی  ه  بدنم  تمام  .ت  خی  ر  فرو  قلبم 

ب؟ خ 

.. .ت  کجاس  ت  سی  ن  معلوم  اما  داره  ین  نات  خواهر  هی  قا  آ- 
یم   و  دنبالشه  در  به  در  اقا  م  دی  فهم  که  جور  اون  ین  عی 

.د   خوا  یم  ن  و  نی  ا  خانم  زی  مهرانگ  اما  کنه  اش  دی  پ  خواد 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  فت  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 
و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 

کردم یم  فکر  هرآن  که  دی  کوب  یم  ه  نی  س  در  چنان  قلبم 
.دین ش  خواهد  را  شی  صدا  یر  گلپ 

آنچه هر  یر  گلپ  تا  کردم  یم  حفظ  را  خودم  آرامش  دی  با 
.دیو بگ  را  دانست  ی 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

    

 

           

       

           

         

   

 

        

 

        

        

 

 

          

          

          

 

          

:ت گرف  محکم  را  دستم 

کس چی  ه  به  حال  به  تا  من   .. .ه  سار  رازه  هی  همش  ا  نی  ا 
یف حر  م  دی  ترس  .م  دار  دوست  محمدو  من   . شون  نگفتم 

ون ری  ب  عمارت  از  منو  و  بفهمه  خانم  زی  انگ  مهر  و  بزنم 
یم ن  هم  رو  دورادور  مراقبت  نی  هم  وقت  اون  کنه 

.م بد  انجام  تونستم 

.م کن  یم  تون  کمک  من  .ن  ک  اعتماد  من  ه  ب 

. می  کن  ا  دی  پ  رو  آقا  خواهر  دی  با  اره  س 
یم چه  نشسته  کنارش  شی  اقا  خواهر  انست  دی  م  اگر 

کرد؟

یر کا  تونن  یم  ن  سولماز  و  خانم  مطمئنا  د  ای  ب  اون  گه  ا 
خودم .ه  ت  فی  ب  اتفاق  نی  ا  خوان  یم  ن  اونا  اما  ببرن  شی  پ  از 
.ن بود  اقا  خواهر  شدن  دا  یپ  نگران  که  م  دی  شن  گوشام  با 

.د بو  شده  گلستان  باره  کی  به  تارم  و  ه  ری  ت  یا  ین  د  انگار 
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 . محمد یبرا. برادرم یبرا دیپرکش دلم

 

 . بود وستهیپ تحقق به او ی درباره مثبتم افکار تمام

 

 . خواست یم را خواهرش او نداشت را کشتنم قصد او

 چه را یخوشحال و جانیه همه ان دانستم ینم که یوا

 .  دارم نگه یمخف خود در طور

 

 را محمد ی بردارانه آغوش کردم حس وجود تمام با

 .خوردند گره درهم انگشتانم اریاخت یب. خواهم یم

 

  عاشقانه_حفاظت_هشت_ستیدو_پارت#

 

  مویر_یمساو_یکپ#

 

 

         

     

 

دانستم یم  ن  که  بود  کرده  کمکم  چنان  ناخواسته  یر  گلپ 
.م   کن  تشکر  او  از  چطور 
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در مرا  بود  کرده  برطرف  مرا  شبهه  و  شک  که  نی  هم 
.د کر  یم  تر  قدم  ثابت  راه  نی  ا 

.م کرد  یم  عمل  تر  محتاطانه  دی  با  ر  گی  د  حاالال 

ان فرد  نی  تر  خطر  یب  محمد  دانستم  یم  که  حاالال 
نیر خطرناکت  سولماز  و  زی  مهرانگ  و  است  عمارت 

.م کرد  یم  عمل  یر  ت  شی  ب  دقت  الال  دی  با 

و ورند  ای  ب  می  نوا  یب  برادر  سر  بالالیی  ها  آن  بود   
ممکن

.م کن  عمل  خودخواهانه  خواستم  یم  ن  من 

کردم یم  رفتار  یر  بازت  گوش  و  چشم  با  لحظه  نی  ا  از 
.م ب  ای  ب  شان  کردن  رسوا  یا  بر  بود  الالزم  آنچه  تا 

د شی  م  که  یل  دالالی  .م  فت  ای  یم  یق  موث  و  محکم  لی  دالال  د   
با

.د کن  آگاه  اش  خاله  نت  ای  خ  به  را  محمد 

:م گفت  ر  ای  اخت  ی 
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.مین ک  یم  اش  دی  پ 

:ت گف  و  زد  لبخند 
.ه سار  رسونده  ما  یا  بر  تورو  دا  خ 

دنبالش به  که  هستم  ین  هما  من  دی  فهم  یم  اگر  .م  دی  خند 
. کرد  یم  چه  هست 

.د بو  شده  روشن  می  ای  دن  و  بود  شاد  دلم 

:م گفت  و  برخاستم  جا  از 

هم با  بازم   . بدم  رو  آقا  صبحونه  و  برم  دی  با  ن  م 
.مین ک  یم  صحبت 

.م ای  م  منم  مده  وی  درن  صداش  شوکت  تا  برو  تو  اشه  ب 

***

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  ن_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 
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و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 

به یت  دس  و  گذاشتم  در  کنار  زیم  یو  ر  را  صبحانه  ین  ی 
لب بر  لبخند  و  کردم  مرتب  را  می  موها  .م  دی  کش  شالم 

.م نشاند 

.م بود  شده  دی  ام  از  ی  یا  ین  د  انگار 
.م شد  اتاق  وارد  ین  یس  همراه  به  و  زدم  در  به  یا  تقه 

.د بو  نشسته  پنجره  کنار  یل  صند  یو  ر  محمد 

و گذاشتم  زی  م  یو  ر  دستش  کنار  را  ین  یس  و  رفتم  جلو 
.م داد  سالالم 

.ت دوخ  من  به  را  نگاهش 

داشتم دوست  قدر  چه  من  و  بود  شده  بلند  شی  ها  شی  ر  ته 
.م بکش  صورتش  یو  ر  دست 
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فرو اش  برادرانه  آغوش  در  و  ببوسم  را  شی  ها  گونه 
.م برو 

.ن داشت  برادر  حس  بود  یس  ح  بی  عج  چه 
ترس اما  دارم  یر  براد  دانستم  یم  شی  پ  یت  ساع  نی  هم  تا 
حس قلبم  تمام  با  را  وجودش  گذاشت  یم  ن  می  ها  ه  دی  شن  از 
او من  و  بود  رفته  کنار  موانع  تمام  انگار  حاالال  اما  کنم 

.م خواست  یم  شی  ها  برادرانه  تمام  با  را 

:د ز  پچ  لب  ری  ز 

؟ید ز  زل  من  به  یر  جو  اون  چرا   .. .ه  شد  یچ   -

.ت گرف  ام  خنده  ر  ای  اخت  ی 
.م ا  شده  عاشقش  یر  گلپ  مثل  کرده  فکر  نگند 

.د نبو  یق  عش  کم  برادر  به  یر  خواه  عشق  که  چند  هر 

:م گفت  و  دادم  تکان  سر  ید  تن 
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هم با  امروز  کردم  یم  فکر  داشتم  فقط   .. .ا  آق  یچ  یه   -
.ش م  نی  بب  دارم  دوست  ی  لیخ   .. .ا  تار  ن  دی  د  می  بر 

.م دلتنگش  یل  یخ  نم  م 

:م گفت  و  دادم  جلو  را  ین  یس  ان  جی  ه  با 
به تاراتونو  شما  و  می  ر  یم  هم  با  بعدش  صبحونه  ول  ا 

.دید یم  نشون  من 

.د ز  ین  جا  کم  لبخند  باالالخره 

فقط هست  ان  می  ها  دل  در  ه  شیم  ه  دی  ام  بذر  داد  یم  نشان 
.د شو  یر  ای  آب  موقع  به  و  درست  ت  سی  کاف 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  د_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
یا صد  با  که  بود  نشده  پاک  لبانم  از  لبخند  آثار  هنوز 

.م برگشت  عقب  به  سولماز 
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.ه هاتون  دارو  وقت  قا  آ 

؟ می  بود  نشده  اش  متوجه  که  بود  شده  اتاق  وارد  ی 

.د ش  دوخته  دستانش  به  نگاهم  ر  ای  اخت  ی 

.د ش  کی  نزد  دستش  یو  ت  رنگ  یا  قهوه  شربت  ه  شی  ش  با 

به مرا  و  دی  رس  یم  نظر  به  یس  احسا  یب  و  خشک  زن 
.ت انداخ  یم  خدمتکار  یا  ه  ربات  د  ا 

کامالال و  نبود  هی  شب  عمارت  ی  خدمه  از  کدام  چی  ه  به 
.ت اس  خانم  زی  مهرانگ  ری  تأث  تحت  بود  معلوم 

.د بو  محمد  یو  دار  ری  درگ  فکرم 

داد؟ یم  او  خورد  به  سولماز  که  بود  ی  یو  دار  چه  نی  ا 
نزده دارو  از  یف  حر  بودم  او  ی  ه  می  ند  که  من  به  چرا 

بودند؟
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محمد خورد  به  را  دارو  ن  یا  شخصا  دی  با  سولماز  ین  ع 
داد؟ ی 

رو و  گذشت  کنارم  از  ولماز  س.  برداشتم  عقب  به  یم  قد 
.د تا  سی  ا  محمد  یو  ر  به 

تحکم با  محمد  اما  برداشت  یز  یم  ت  قاشق  و  شد  خم 
:ت گف 

.م ندار  خوردنش  به  یز  ای  ن  امروز  خوبه  الم  ح 

کرد باز  را  ه  شی  ش  در  او  حرف  به  توجه  یب  سولماز  اما 
خواست یم  انگار  که  ین  لح  با  و  کرد  پر  را  قاشق  و 

:ت گف  بزند  گول  را  یک  کود 

مصرف یو  ر  ید  ای  ز  دی  تأک  تون  خاله  که  دی  دون  یم   -
!ن دار  داروهاتون 

.د بر  او  دهان  سمت  به  را  قاشق  و 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  زده  ای  _ت  سی  و  د_  ارت  پ 
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ر ای  اخت  یب  و  می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
چفت دستانش  که  محمد  اما  شد  حبس  ام  ه  نی  درس  نفس 

:دیر غ  بود  اش  یل  صند  یا  ه  دسته 

!ه خوب  حالم  امروز  گفتم  بار  هی   -

:د دا  جواب  مصرانه  سولماز 
روزانه داروهاتون  مصرف  که  دی  دون  یم  ودتونم  خ 

.دیز بندا  وقفه  دی  تون  یم  ن  و  ست 

محمد اما  کرد  کی  نزد  او  دهان  به  را  قاشق  باز  و 
و او  دست  به  یا  ضربه  دست  پشت  با  انه  ری  غافلگ 

.د ز  قاشق 

!ه ن  گفتم  بار  هی   -

ریگ غافل  محمد  محکم  ی  ضربه  با  یب  حسا  که  سولماز 
رها دستانش  از  هم  با  همزمان  قاشق  و  ه  شی  ش  بود  شده 

.ت شکس  یر  ناهنجا  ضرب  یا  صد  با  ه  شی  ش  و  شد 
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:دیل نا  وحشتزده  سولماز 

کار یچ  بدم؟  یچ  خانمو  جواب  حاالال  من  یا  خد  یا  و 
!ن ش  یم  ین  عصبا  خانم  حتما  آقا؟  دی  کرد 

تا شد  یم  خم  بی  عج  یگ  آشفت  همان  با  که  او  با  همزمان 
از یا  تکه  ر  ای  اخت  یب  کند  جمع  را  ه  شی  ش  یا  ه  تکه 

تیا هد  تخت  ری  ز  به  بود  افتاده  می  پا  کی  نزد  که  را  ه  شی  ش 
:م گفت  و  کردم 

.م کن  کمک  دی  ذار  ب 

:دیپ تو  سولماز  اما 
.ر ای  ب  دستمال  هی  دم  یم  انجام  خودم  نکرده  الزم  ال 

ما از  و  گذاشت  ها  چرخ  یو  ر  دست  نی  خشمگ  محمد 
:ت گف  و  گرفت  فاصله 

.دید ب  خبر  ام  خاله  به  ت  سی  ن  الزم  ال 
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مصرف ری  گی  پ  شخصا  خودشون  خانم   .. .ا  آق  ه  شی  م  گه  م 
بشه؟ بد  حالتون  دوباره  د  یه  خوا  یم  .د  هستن  داروهاتون 

و دی  رس  یم  نظر  به  دستپاچه  سولماز  گفتار  و  رفتار 
.د شو  ه  دی  کش  دی  نبا  انچه  به  ذهنم  شد  یم  باعث  نی  هم 

بدون و  خودش  را  ه  شی  ش  یا  ه  خرده  که  بود  بی  عج 
را نی  زم  بالالفاصله  تا  داد  دستور  و  کرد  جمع  من   

کمک

.م کن  پاک  یل  دستما  با 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  وازده  د_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
. بود  نشسته  پنجره  مقابل  درهم  یا  ه  اخم  با  محمد 

ار یر  گی  د  حرف  یب  بود  شده  سرخ  لبو  مثل  که  سولماز 
.د ش  خارج  اتاق 

و دی  چرخ  من  سمت  به  محمد  نگاه  خروجش  محض  به 
:ت گف 
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.ا تار  شی  پ  ببر  منو  ای  ب 

ی ه  شی  ش  تکه  ری  درگ  ذهنم  اما  گفتم  یم  چش  و  زدم  لبخند 
.د بو  تخت  ری  ز 

را ه  شی  ش  تکه  آن  گشتم  یم  بر  مناسب  یت  یع  موق  در  دی  با 
.م کرد  یم  منتقل  اتاقم  به 

.د بو  حالش  و  محمد  با  تی  ارجح  فعالال  اما 

.م داد  هل  جلو  به  را  او  و  گرفتم  را  چر  لی  و  دسته 

***

و کردم  مرتب  بودم  انداخته  شیا  پاه  یو  ر  که  را  ی  یو  پت 
:م گفت 

دست از  خانم  خوام  یم  ن   . دیگ  ب  شد  سردتون  موقع  ر  ه 
.ن بش  ناراحت  مون 
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:ت گف  چشمانم  ی  ه  ری  خ 
. تم  سی  ن  بچه  ن  م 

سمت به  را  او  و  شدم  پا  سر  دوباره  و  دادم  تکان  یر  س 
.م برد  ها  اسب  ی  محوطه 

.د دوان  یم  را  ها  اسب  داشت  که  م  دی  د  دور  از  را  صالح 

.م زد  شی  صدا  جا  همان  از  و  می  رفت  نی  پرچ  پشت  تا 

از یک  ی  دست  به  را  اسب  افسار  ما  ن  دی  د  محض  به 
.دیو د  ما  طرف  به  و  داد  کارکنان 

ما به  را  خود  و  زد  دور  را  نی  پرچ  محمد  ن  دی  د  با 
.د رسان 

.دید اوم  خوش  قا  آ 

.د دا  تکان  من  یا  بر  سالالم  نشانه  به  یر  س  طور  همان   
و

https://t.me/darkhaste_romanh


 

          

 

            

    

 

           

   

 

           

 

         

       

 

            

       

 

      

 

       

.م شد  همراه  کنارشان  سپردم  او  دست  به  که  را  محمد 

یا بر  شان  یت  سالالم  و  ها  اسب  از  تاب  و  آب  با  صالح 
.د کر  یم  فی  تعر  محمد 

و بود  برادرم  یا  ه  لب  یو  ر  یم  نر  لبخند  که  بود  بی  عج 
.ت رف  یم  ن  کنار 

.د بو  خوب  دلش  حال  انگار  و  نبود  یر  خب  شی  ها  اخم  از 

دیا ب  چرا   . بود  سولماز  رفتار  ری  درگ  فکرم  مدت  تمام 
.د باش  داشته  دارو  خوراندن  به  اصرار  انقدر 

ان تر  عی  سر  چه  هر  دی  با  بود  کردم  یم  فکر  آنچه  اگر 
.م رساند  یم  کاوه  به  را  ه  شی  ش  تکه 

:م آمد  خودم  به  صالح  یا  صد  با 

.ن دار  کارتون  اقا  دی  یا  یب  خانم  اره  س 
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ریگ در  ذهنم  قدر  ان  کردم  نگاه  برم  و  دور  به  متعجب 
.د ان  شده  دور  من  از  بودم  ه  دی  نفهم  که  بود  شده 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ده  زی  س_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
.م شد  اصطبل  وارد  صالح  همراه  به 
:ت گف  نم  دی  د  با  و  بود  تارا  کنار  محمد 

.م خان  تارا  م  نی  ا 

.م کرد  تند  پا  طرفشان  به  و  زدم  لبخند 

اسب ر  گی  د  با  یص  شاخ  تفاوت  و  بود  ابهت  با  واقعا  تارا 
سروگردن کی  معروف  قول  به  و  داشت  جا  آن  یا  ه 

.د بو  باالالتر  ر  گی  د  یا  ه  اسب  از 

وقت چی  ه  برادرم  ر  گی  د  که  خوردم  افسوس  قدر  چه 
.د کن  یر  کا  سوار  تواند  یم  ن 
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:م گفت  و  م  دی  کش  تارا  یا  ه  ل  ای  به  یت  دس 
.ه خوشگل  اقعا  و 

:ت گف  و  داد  تکان  یر  س 

. باشه  خوب  حالم  ه  شی  م  باعث  ه  شی  هم  ارا  ت 

؟ دی  آ  یم  ن  تارا  ار  دی  د  به  روز  هر  چرا  کردم  فکر  من  و 

و حال  که  انچه  هر  از  عمد  به  محمد  گفت  یم  یس  ح 
.د شو  یم  داشته  نگه  دور  هد  دی  م  بهبود  را  روزش 

ن دی  د  یا  بر  روز  هر  و  می  بذار  برنامه  هی  ت  سی  ن  هتر  ب 
؟ می  یا  یب  ها  اسب 

:ت گف  وار  زمزمه  و  کرد  یب  یج  ع  نگاه 
فرار داروها  خوردن  بار  ری  ز  از  روز  هر  تونم  یم  ن 

.م کن 
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:م دی  پرس  کنجکاو 

؟ هی  چ  داروها  اون  یو  ت  مگه  ب  خ 

.م کن  یم  فکر  کمتر  .م  دار  یر  کمت  درد  .ن  کن  یم  رومم  آ 
.م ش  یم  داغون  نکنم  مصرف  یت  وق 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هارده  چ_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

مدت تمام  و  می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
پنهانش تخت  ری  ز  که  بود  یا  ه  شی  ش  تکه  آن  شی  پ  فکرم 

.م بود  کرده 

را آن  محمد  اتا  ق  نظافت  از  قبل  و  زودتر  چه  هر  دی  با 
یک مدر  تنها  دی  شا  .م  رساند  یم  کاوه  به  و  داشتم  یم  بر 

.م کن  اثبات  را  ها  زی  چ  یلی  خ  آن  با  توانستم  یم  که 

محمد تازه   . می  بود  برگشته  عمارت  به  که  بود  یق  یا  دق 
با در  که  بود  برگشته  رختخوابش  به  استراحت  یا  بر 
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سولماز همراه  به  خانم  زی  مهرانگ  و  شد  باز  ضرب 
.د شدن  اتاق  وارد 

.م تاد  سی  ا  تخت  کنار  من  و  شد  زی  خ  می  ن  محمد 

ریز محمد  و  آمد  جلو  یخ  برز  یا  چهره  با  زی  مهرانگ 
:دیر غ  لب 

؟ هی  وضع  چه  نی  ا  شده؟  یچ  جان  اله  خ 
و داد  باالال  را  خود  یو  ابر  یا  ت  کی  خانم  زی  مهرانگ 

:ت برداش  جلو  به  یم  قد 

به چرا  ؟ی  شد  سرکش  انقدر  چرا  تو  پسر؟  چته  و  ت 
؟یه توج  یب  تی  سالالمت 

.د نی  بنش  کامالال  کنم  کمکش  تا  کرد  اشاره  من  به  محمد 
یو ر  را  جان  خاله  غضبناک  نگاه  اما  شدم  کی  نزد 

.م کرد  یم  حس  خودم 
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هجوم من  اتاق  به  یر  جو  نی  ا  که  شده  چتون  ما  ش 
فهمم؟ یم  ن  خودمو  صالالح  من  ین  عی  ؟  دی  آورد 

کش من  مقابل  را  بحث  خواست  یم  ن  جان  خاله  ظاهرا 
:ت گف  یر  ظاه  یت  می  مالال  با  که  دهد 

از دارم  محمد؟  چرا  .ی  نخورد  داروتو  گفت  ولماز  س 
.م ش  یم  ونه  وی  د  کارات  دست 

: کرد  اخم  محمد 
.د بو  طور  نی  ا  م  صی  تشخ   .. .م  ت  سی  ن  بچه  من  جان  اله  خ 

.د ش  کی  نزد  و  زد  دور  را  تخت  زی  مهرانگ 
.م گذاشت  باز  او  یا  بر  را  فضا  و  م  دی  کش  عقب  ر  ای  اخت  ی 

.ت گرف  را  محمد  دست  و  نشست  تخت  لب 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  انزده  پ_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 
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همان با  سولماز  و  می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
اتاق ی  گوشه  حرکت  یب  و  صاف  یگ  شی  هم  لی  استا 

.د بو  تاده  سی  ا 
.د بو  داده  قورت  عصا  ظاهرا  زن  نی  ا 

:ت گف  و  زد  اشاره  من  به  دست  با  زی  مهرانگ 

. یش  خارج  ین  تو  یم  و  ت 

محمد بدهم  خودم  به  یت  حرک  بخواهم  که  نی  ا  از  قبل  اما 
:ت گف  متحکم 

.ن بمو  اره  س 

:ت گف  غضبناک  زی  مهرانگ  .ت  خی  ر  فرو  قلبم 
.مین بز  حرف  تنها  خوام  یم   -

بود خورده  گره  قبل  از  تر  شی  ب  که  ی  یا  ابروه  با  محمد 
:ت گف 
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ین پنها  زی  چ  مگه  ضمنا  .ه  من  پرستار  اون  رفته  دتون  ای   -
هست؟ هم 

روز آن  یچ  یپ  سر  و  عناد  متوجه  انگار  که  زی  مهرانگ 
:ت گف  ت  می  مالال  با  و  آمد  کوتاه  بود  شده  محمد 

.. .ا  ام  یا  بخو  تو  یچ  هر  .م  زی  عز  اشه  ب 
: افزود  و  داد  ون  ری  ب  را  ش  نی  سنگ  نفس  سپس  و 

یم خوب  خودتم  .ی  بزن  صدمه  خودت  به  ت  سی  ن  رار  ق 
بچه نی  ا  .ی  کن  مصرف  موقع  به  داروهاتو  دی  با  ین  دو 

.م فهم  یم  ن  رو  صبح  یز  با 

:ت گف  نی  غمگ  ین  لح  با  و  داد  تکان  یر  س  محمد 
یا خو  یم  یچ  هر  رو  اسمش  شما  خاله  ؟ی  باز  چه  ب 

... شم  یم  تی  اذ  .ه  کن  یم  سستم  و  حال  یب  ید  ای  ز  .ر  بذا 

قبلت ی  دفعه  بد  حال  خاطر  به  دکترت  که  ین  دو  یم   -
نه یت  داش  خواب  نه  .د  کر  زی  تجو  برات  رو  دارو  اون 

جان؟ محمد  رفته  دت  ای  .ک  خورا 
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:دیر غ  کالالفه  محمد 

م دی  م  حی  ترج  خوبه  حالم  یت  وق  اما   .. .ه  خال  نرفته  دم  ای   -
تموم خواد  یم  ن  دلم  .م  نخور  رو  مزخرف  یو  دار  اون 
... خواب  مدام  .م  بگذرون  رختخواب  یو  ت  رو  روز 

قدر چه  امروز  دی  نی  بب   .. یگ  حوصل  یب  و  یگ  خست  مدام 
... خوبم 

خوبه؟ حالت  اقعا  و 

:د دا  سرتکان  محمد 
.م بود  تارا  شی  پ  امروز  .م  وب  خ 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  انزده  ش_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

یا ابروه  و  می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
:د ش  درهم  زی  مهرانگ 

.. .ن  یا  باعث  یت  لعن  اسب  اون   .. .ا  تار   .. .ا  ار  ت 
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 . شود کامل جانش خاله ی جمله نداد اجازه محمد ادیفر

 

 اون. دینزن حرف ینجوریا تارا به راجع گفتم بارها-

 کنترلش نتونستم که بودم من نیا. نداره یگناه اسب

 رو میکش یم مون اشتباهات بابت که یتاوان  چرا. کنم

 ؟ دیندازیم بسته زبون وونیح اون گردن به

 

 در بود خورده جا محمد ادیفر از یحساب که خانم خاله

 :گفت و ستادیا شیجا

 

 پرخاشگر... داروئه اون نخوردن رتیتاث از یکی نمیا-

 . جان محمد یشد یعصب و

 

 :گفت موکدانه محمد

 

 خسته.  دیبذار تنهام و دیبر بهتره. خوبم گفتم بار هی-

 !لطفا. بخوابم خوام یم... تکرار همه نیا از شدم
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آن از  نشان  من  سمت  به  زی  مهرانگ  برنده  و  زی  ت  نگاه 
او رفتار  یو  پاسخگ  من  محمد  از  بعد  دی  با  که  داشت 

.م باش 

تکان یر  س  تنها  و  شد  دوخته  هم  به  محکم  زن  یا  ه  لب 
.د ز  ون  ری  ب  اتاق  از  درهم  یا  ابروه  با  و  داد 

. شد  روان  او  دنبال  به  هم  سولماز 

:دیخ چر  طرفم  به  محمد  نگاه  در  شدن  بسته  محض  به 

.م بخواب  خوام  یم   .. .ن  ک  کمکم  طفا  ل 

در تا  کردم  کمکش  و  دادم  تکان  دی  یا  ت  به  یر  س 
.د بکش  دراز  رختخوابش 

آن نی  ب  شده  زده  یا  ه  حرف  شی  پ  فکرم  مدت  تمام  اما 
.د بو  ها 
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 نفس لحظه چند از بعد. بست چشم حرف یب محمد

 . است رفته خواب به که دمیفهم و شد منظم دنشیکش

 

 دو یرو و رفتم تخت سمت به صدا یب و نیپاورچ

 را شکسته شهیش تا گرفتم نییپا را سرم و نشستم زانو

 یخبر شکسته ی شهیش از کردم نگاه چه هر اما ابمیب

 .نبود

 

  عاشقانه_حفاظت_شانزده_ستیدو_پارت#

 

 :زدم پچ اریاخت یب                مویر_یمساو_یکپ#

 . بود جا نیهم... یلعنت-

 

         

 

          

        

 

            

          

.د نبو  یر  خب  ه  شی  ش  تکه  از  چرخاندم  چشم  چه  هر 

نبود بعد  و  انداختم  اطراف  به  یر  سرس  یه  نگا  می  ن 
.م شد  بلند  جا  از  س  وی  مأ  خواستم  یم  آنچه 

تارا ن  دی  د  یا  بر  را  محمد  که  نیا  ی  فاصله  در  دانم  یم  ن 
؟ نه  ای  بود  شده  اتاق  وارد  یس  ک  بودم  برده 
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. شدم  خارج  اتاق  از  شه  یش  تکه  فتن  ای  از  دی  ناام 

اتاق اگر  دی  شا  کردم،  یم  سوال  می  مر  از  و  رفتم  یم  دی  با 
ه شی  ش  تکه  فتن  ای  یا  بر  ی  دیم  ا  هنوز  بود  شده  نظافت 

.م داشت 

یا صد  با  که  بودم  ه  دی  نرس  راهرو  یا  انته  به  هنوز  اما 
.م تاد  سی  ا  می  جا  در  سولماز 

شد یم  ظاهر  صدا  و  سر  یب  ثی  خب  یح  رو  مثل  درست 
. کرد  یم  ت  ری  غافلگ  و 

.ت د  نی  بب  خواد  یم  خانم  اره،  س 

است قرار  چه  از  موضوع  دانستم  یم  که  نی  ا  وجود  با 
.ت گرف  فرا  را  وجودم  استرس  هم  باز  اما 

خانم زی  مهرانگ  دست  آتو  یلی  دل  هر  به  خواست  یم  ن  دلم 
. شوم  جدا  محمد  از  و  بدهم 
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در که  یم  خش  و  کنم  رفتار  ست  ای  س  با  بازهم  داشتم  ز  ای  ن 
.میا نم  کنترل  را  بود  درونم 

و کردم  پنهان  ذهنم  ه  نی  زم  پس  در  را  می  ها  دانسته  پس 

.ر خدمتکا  ی  ساره  شدم  داشتم،  که  یش  نق  مثل  درست 

به نبودم،  محمد  خواهر   ، زین  د  لحظه  آن  در  من  یر  آ 
.م شد  خانم  زی  مهرانگ  اتاق  وارد  سولماز  همراه 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  فده  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

مقابل من  به  پشت  و  می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
.م داد  سالالم  که  بود  تاده  سی  ا  اتاقش  پنجره 

. دی  چرخ  من  سمت  به  غضبناکش  نگاه  با 

:م زد  لب  مظلومانه 
.. .ا  خد  به   .. .ن  م  انم  خ 
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:دیپ تو  تی  عصبان  با  و  داد  ون  ری  ب  محکم  را  نفسش 

؟ید ندا  خبر  بهم  تارا  ش  یپ  شی  ببر  که  نی  ا  قبل  را  چ 

:م داد  جواب  ید  تن 
چه کردم  یم  فکر  نی  ا  به  لحظه  اون  فقط  من  خدا  ه  ب 

و ناراحت  یل  یخ   .. .ه  کن  بهتر  رو  آقا  حال  تونه  یم  یر  کا 
مثل منم  خب  .م  بد  خبر  بهتون  نتونستم  .د  بودن  ین  عصبا 

نیا مگه  .ه  بش  خوب  آقا  حال  اول  بهتره  کردم  فکر  شما 
؟ دی  یا  خو  یم  شما  که  ت  سی  ن  یز  یچ  همون 

مثل من  .ش  بگذارم  معذورات  در  چگونه  دانستم  ی 
.م بخور  را  تظاهرش  گل  که  نبودم  ساده  یر  گلپ 

:ت گرف  آرام  نگاهش 

.. .ه  ک  شده  یچ  دونم  یم  ن  اما  خوام  یم  و  نی  هم  نم  م 

:م دی  پر  کالالمش  ن  ای  م 
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که جور  همون  .ت  هس  آقا  به  حواسم  من  دی  نباش  گران  ن- 
یم   .م  خان  دی  باش  مطمئن  .م  کن  یم  رفتار  دی  یا  خو  یم  شما 
.ت   آقاس  به  کمک  شما  فکر  تمام  دونم 

نیا مسخره،  عشق  اون  و  یر  گلپ  سر  صدقه  ز  ا 
همه دوباره  ترسم  یم  .ت  س  ته  خی  ر  هم  به  یل  یخ  روزها 

.شیپ ماه  چند  به  برگرده  ی 

؟ شی  پ  ماه  ند  چ 

:ت گف  و  شد  کی  نزد  بود  گرفته  آرام  یم  ک  که  حاالال 

یلیخ محمد  ین  بد  و  یح  رو  مشکالالت  شی  پ  ماه  ند  چ 
یر ت  یو  ق  یو  دار  زی  تجو  به  مجبور  دکترش  و  شد  حاد 

.ه زی  بر  هم  به  دوباره  بدم  اجازه  تونم  یم  ن  .د  ش 

رو بدشون  وقت  چی  ه  مطمئنا  دیت  هس  شون  خاله  ما  ش-   -
.دی یا  خو  یم  ن 
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.ن د  یم  ن  انجام  رو  یر  کا  اجبار  با  آقا  م  دی  فهم  امروز  من 
حساب من  یو  ر  داروهاشون  خوردن  یا  بر  دی  تون  ی 

. دی  کن 

:ت گف  و  زد  مکارانه  ید  لبخن 

که هاست  مدت  .ی  هست  یا  ه  دی  فهم  دختر  اومد  وشم  خ 
... تو  اما  .م  ندار  اعتماد  یس  ک  به  سولماز  ری  غ  به 

اعتماد بهم  خواد  یم  دلم   . خانم  کنم  یم  رو  می  سع  مام  ت 
.م هست  تون  خدمت  در  جوره  همه  من   . دی  کن 

:ت گف  و  داد  تکان  یر  س 
باشه آخرت  ی  دفعه  و  .ی  کن  یم  کار  یچ  م  نی  بب   .. .ه  وب  خ 

!ین ک  یم  یر  کا  من  با  مشورت  بدون  که 

.م خان  شم  چ 

.یر ب  ین  تو  یم   -
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 زدم رونیب  اتاق از سولماز انهیجو نهیک یها نگاه ریز

 . 

 

 خواهد را ام نهیس کردم یم فکر که زد یم چنان قلبم

 . شکافت

 آن تند یها قدم با و گذاشتم ام نهیس قفسه یرو دست

 .کردم ترک را جا

 

  عاشقانه_حفاظت_هجده_ستیدو_پارت#

 

 اتاق به ورود محض به       مویر_یمساو_یکپ#

 .  گرفتم را کاوه شماره

 

 . کردم یم مشورت او با دیبا

 

 یم کمک او از دیبا و بود محمد یداروها ریدرگ ذهنم

 . گرفتم
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بروم ون  ری  ب  عمارت  از  یت  ساع  یا  بر  توانستم  یم  کاش 

ام کالالفه  یگ  دلتن  و  خواست  یم  را  کاوه  ار  دی  د  دلم   .
.د بو  کرده 

.م د  زی  م  ون  ری  ب  عمارت  از  و  فتم  ای  یم  یه  را  دی  با 

داغونه؟ یر  جو  اون  چرا  صدات  زی  ن  د 

: گفتم  و  کردم  فی  تعر  واو  به  واو  را  ماجرا 

گشتم یچ  هر  افتاده؟  کجا  ه  شی  ش  از  ه  کی  ت  اون  دونم  یم  ن 
.م نکرد  اش  دی  پ 

یا ه  گی  د  یا  ج  دی  شا  رفته؟  تخت  ری  ز  ین  مطمئ  و  ت 
؟یت گش  کامل  رو  اتاق  .ه  افتاد 

:م داد  جواب  متاسف 

.م نکرد  فرصت  .د  نش  ه  ن 
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اون ین  دو  یم  .د  بگر  تر  کامل  بار  نی  ا  و  برو  نظرم  ه  ب 
برادرت به  و  باشه  ارزش  با  تونه  یم  قدر  چه  ه  کی  ت 

؟ کنه  کمک 

اتاق یو  ت  جا  همون  ه  کی  ت  اون  ممکنه  یگ  یم  ین  عی   -
باشه؟

زین د  .ت  جاس  همون  مطمئنم  من  یگ  یم  که  جور  نی  ا 
.ر زودت  .ن  ک  اش  دی  پ 

م ای  ب  عمارت  از  چطور  بگو  شده  تنگ  برات  یل  یخ  لم  د 
نکنه؟ شک  یس  ک  که  ون  ری  ب 

تا   کن  ا  دی  پ  رو  ه  کی  ت  اون  و  برو   . تنگه  برات  دلم  نم  م- 
.مینیب   ب  همو  امشب  تا  کنم  یم  یر  فک  هی  منم  موقع  اون 
.ر   دخت  برو 

یم ا  دی  پ  را  ه  شی  ش  ان  دی  با  نظافت  از  قبل  گفت  یم  راست 
اتاق به  نامحسوس  و  کردم  یظ  خداحاف  او  با  .م  کرد 

عجله دی  با  من  و  بود  خواب  در  هنوز  محمد   ... برگشتم 
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و بودند  ه  دی  کش  ها  پرده   ... بم  ای  ب  را  ه  شی  ش  آن  تا  کردم  ی 
صدا یب  و  آرام  و  نشستم  نیم  ز  یو  ر  نبود  یف  کا  نور 
حس که  یت  وق  درست  و  م  دی  کش  نی  زم  یو  ر  دست 

را محمد  یا  صد  کردم  احساس  انگشتم  در  یش  سوز 
؟ جاست  نی  ا  یک   - :م  دی  شن 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  وزده  ن_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
انگشتانم ن  ای  م  را  ه  شی  ش  تکه  دستم  سوزش  به  توجه  ی 

.م تاد  سی  ا  پا  سر  و  م  دی  کش 

یم وجود  تمام  با  ه  شی  ش  تکه  کردن  ا  دی  پ  ان  جی  ه  از  قلبم 
:م داد  را  محمد  جواب  وجود  نی  ا  با  اما  دی  تپ 

.ه سار   .. .ا  آق  نم  م 

:د کر  باز  تر  شی  ب  را  خمارش  چشمان 

؟ید کر  یم  کار  یچ  جا  ون  ا 
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:م داد  جواب  ید  تن 
سرم گل  شدم  متوجه  کردم  ارتون  دی  ب  خوام  یم  ذر  ع 

.م گشت  یم  اون  دنبال  داشتم   .. .م  کرد  گم  رو 

:د بخور  ین  تکا  شی  جا  در  کرد  یع  س 
؟ید کر  اش  دی  پ 

و بردم  فرو  مانتوام  بی  ج  به  آرام  را  ام  شده  مشت  دست 
.م کرد  رها  را  ه  شی  ش  تکه 

.د نش  ا  دی  پ  ه  ن 

. ه  کی  تار  یل  یخ  اتاق  .ش  بک  رو  رده  پ 

فتن ای  از  که  ید  ای  ز  جان  یه  وجود  با  و  دادم  تکان  یر  س 
به شروع  و  رفتم  ها  پرده  سمت  به  بودم  کرده  ا  دی  پ  ه  شی  ش 

.م کرد  شان  کردن  جمع 

. م  ای  ب  ون  ری  ب  تخت  از  خوام  یم  کن  کمک  ای  ب 
.د بو  شده  اتاق  وارد  ین  جا  کم  نور   . برگشتم  طرفش  به 
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. خوبه   :- زد  لب  که  بود  یف  کا  همان  انگار  و 
:ت گف  ری  متح  که  کنم  کمکش  تا  کردم  دراز  دست 

.ه سار  ستت  د 

.د ش  ه  دی  کش  انگشتانم  به  نگاهم 
.د بو  بسته  نقش  دستم  کف  پوست  یو  ر  خون  از  یر  ای  ش 

.م دی  فهم  یم  را  انگشتانم  سوزش  لی  دل  تازه 

؟ د  ای  م  خون  داره  !ه  دی  بر  ستت  د 

:م داد  جواب  و  کردم  جمع  را  انگشتانم  ید  تن 

اما  . کردم  حسش  گشتم  یم  سرم  گل  دنبال  اشتم  د 
یا ه  ه  شی  ش  خرده  از  احتماالال  .م  نشد  نش  دی  بر  متوجه 

.ه بود  صبح  شربت 

- :ت  گف  که  بود  م  بی  ج  یو  ت  دست  ی  ه  ری  خ  هنوز  نگاهش 

.ین ک  شی  ضدعفون  زودتر  یر  ب  بهتره 
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لحظه آن  در  .م  داد  تکان  مثبت  ی  نشانه  به  یر  س 
.د بو  اتاق  از  خروجم  یا  بر  بهانه  نی  بهتر 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ت  سی  ب_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
گرفتم شی  پ  در  را  اتاقم  راه  بروم  هن  آشپزخا  به  که  آن  ی 

. شد  یم  آسوده  ه  شی  ش  تکه  از  لم  ای  خ  دی  با  اول 

داخل را  ه  شی  ش  تکه  محتاطانه  اتاقم  به  ورود  محض  به 
.م انداخت  م  فی  ک  داخل  و  گذاشتم  ین  و  لی  نا 

.م فت  ای  یم  رفتن  رون  یب  یا  بر  یه  را  دی  با  حاالال 

شکر را  خدا   . شستم  را  دستم  و  رفتم  ی  یو  دستش  به 
.ت داش  یح  سط  یگ  پار  و  نبود  یق  یم  ع  زخم 

:دیس پر  ید  تن  خانم  شوکت  آشپزخانه  به  ورودم  با 
؟ دختر  ی  یا  ج  ک 
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؟ شده  یچ   -

... بره  یم  خواب  رو  تو  ببره  آب  رو  ای  دن  جان  ختر  د 
هی  .. .ن  برتتو  یم  صالح   . دیر  خ  دی  بر  یر  گلپ  با  قراره 

دسر و  غذا  یل  ک  دی  با   .. .ه  ین  مهمو  هفته  آخر  .م  نوشت  ت  سی  ل 
.مین ک  درست 

؟ین همو  م 

یم ین  مهما  خانم  سال  هر  .ت  س  آقا  تولد  .ن  جا  دختر  له  ب 
هی به  ضمنا  .ن  شی  م  دعوت  م  کی  نزد  و  دور  اقوام  .ن  ری  گ 
.ن د  یم  شام  یت  پش  باغ  یو  ت  هم  فقرا  و  ری  فق  یر  س 

؟ دی  خر  می  بر  دی  با  ما  االالن  ین  عی   -

فردا کو؟  بازار  ساعت  نی  ا  .ر  ماد  وقته  ری  د  که  الالن  ا 
رفتن یم  یر  گلپ  و  سی  بلق  ه  شیم  ه   . شاءهللاهللاهللاهللا  ان   

صبح

.ه گی  د  یر  ب  جاش  دی  با  تو  خب  .ت  سی  ن  اون  که  حاالال 
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د؟ ای  م  الحم  ص 

یا غره  چشم  باشم  ه  دی  پرس  ی  یا  ج  یب  سوال  که  انگار 
:ت رف 

بازار یو  ت  دختر  دوتا  ؟  ین  ک  یم  سوال  قدر  چه  اره  س 
ای باشه  تون  همراه  دی  با  مرد  هی  دی  بکن  دی  تون  یم  کار  ی 

!؟ نه 

شد یم  ن  خب  اما  .د  شو  یم  می  بگو  خواست  یم  دلم 
یب ام  خواسته  دانستم  یم  .د  بو  او  با  حق  .د  یا  ین  صالح 

.زیگ بران  شبهه  و  بود  لی  دل  یب  و  جا 

و م  دی  د  یم  را  کاوه  آمده  دست  به  فرصت  نی  ا  در  دی  با 
صالح حضور  اما  رساندم  یم  دستش  به  را  ه  شی  ش  تکه 

.د کر  یم  نگرانم  یم  ک 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ک  ی_ت  سی  ب_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 
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و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
. شدند  آشپزخانه  در  وا  میر  م  و  یر  گلپ  همزمان 

:ت گف  خانم  شوکت  به  رو  یر  گلپ 
شد؟ آماده  تت  سی  ل   -

:د دا  تکان  مثبت  نشانه  به  یر  س  شوکت 
یدید ج  زی  چ  .ی  سال  هر  یا  غذاه  همون  گفت  انم  خ 

. می  ندار 

:د ز  لب  یر  گلپ 
.س پ  وبه  خ 

:د افزو  و  کرد  من  به  رو  سپس 

میر ب  زود  صبح  دی  با   . شو  آماده  صبح  فردا  یا  بر  اره  س 
.میر دا  کار  یل  ک  .ر  بازا 

از هم  یر  گلپ  بود  شده  باعث  محمد  تولد  خبر  ظاهرا 
سرم به  یر  فک  باره  کی  به  .د  بزن  ون  ری  ب  یگ  افسرد   

الالک

:د ز 
جان؟ خانم  وکت  ش 
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یو ر  ه  شی  هم  عادت  به  که  طور  همان  خانم  شوکت 
:ت گف  نشست  یم  اجاق  کنار  کت  می  ن 

. داره  پشتش  یز  یچ  هی  گفتن  جور  نی  ا  .ه  سار  گو  ب 

.م زد  لبخند 
یز رو  خواست  یم  دلم  و  بود  مهربان  واقعا  زن  نی  ا 

.م کن  جبران  را  شی  ها  محبت 

یلیخ آخه  ؟ی  مرخص  برم  امشب  هی  تونم  یم  ن  م 
که هم  هفته  آخر   .. .ه  گی  د  مش  نیب  ب  برم  .م  سی  بلق  نگران 

.م کن  ترک  عمارتو  ه  شی  نم  ین  مهمو 

:ت گف  و  کرد  اخم  و  دی  چرخ  نفر  سه  ما  نی  ب  نگاهش 

ی همه  هست  ین  مهمو  عمارت  یو  ت  یت  وق   ... شه  یم  ن 
یا خو  یم  تو  وقت  اون  باشن  فرمان  به  گوش  دی  با  خدمه 

؟یص مرخ  یر  ب  یر  بذا 

:ت گف  ید  تن  یر  گلپ 

https://t.me/darkhaste_romanh


          

   

 

        

      

 

 

    

     

 

  

        

  

 

   

        

          

  

 

یل ک  هفته  اخر  ا  ت.  فهمه  یم  ن  یس  ک   . خب  بره  امشب  هی   -
. هست  وقت 

:ت انداخ  باالال  را  گوشتالودش  ی  چانه  خانم  شوکت 
روزگارمون از  دمار  بفهمه  سولماز   .. .ه  ش  یم  ن 

.. .ه  ر  ای  درم 

:ت گف  بار  نی  ا  می  مر 
بفهمه؟ خواد  یم  کجا  ز  ا 

:دیپ تو  شوکت 
سولمازو یا  غرغر  ی  حوصله  من  نزن  حرف  و  ت 

.ر دخت  ندارم 

:ت نشس  کنارش  یر  گلپ 
ساره دنبال  رم  یم  خودم  صبحم  فردا  .ه  بفهم  می  ار  ذی  م  ن 
گناه جان؟  شوکت  بره  .ر  بازا  می  ر  یم  ورم  اون  از  و 

.ب خ  داره 
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نگاهم ه  ری  خ  ه  ری  خ  شوکت  و  کردم  مظلوم  را  چشمانم 
:د ز  پچ  و  کرد  یث  مک  .د  کر 
.ه برگرد  دی  با  شب  اما  ره  ب 

:م زد  لبخند 
یکی نی  هم  گردم  یم  بر  شب  .ن  جا  خانم  شوکت  اشه  ب 

.هیف کا  برم  ساعتم  دو 

یا بوسه  یر  گلپ  و  زدند  لبخند  هم  با  می  مر  و  یر  گلپ 
من  . آمد  ابرو  و  چشم  می  برا  و  زد  او  ی  گونه  به  آبدار 

. مش  دی  بوس  محکم  و  نشستم  شوکت  کنار  ید  تن  هم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  و  د_ت  سی  ب_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
.د آم  راهم  مه  به  اتاقم  یو  ت  تا  یر  گلپ 

.م رفت  یم  و  سپردم  یم  او  به  را  محمد  دی  با 

:ت گف  و  زد  ین  محزو  لبخند 
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دلم .ش  م  نی  بب  امشب  بتونم  تو  نبود  ی  بهونه  به  دی  ا  ش 
... تنگشه 

:م فشرد  یم  ک  و  گذاشتم  شی  بازو  دو  هر  بر  دست 
فکر نی  ا  به  فقط  .ه  شی  م  تموم  روزام  نی  ا  نباش  گران  ن 

.ه عشقت  تولد  هفته  آخر  کن 

:د ز  یق  یم  ع  لبخند  بار  نی  ا 
.. .ق  بداخالال  شق  ع 

:م دی  خند  زی  ر 
.و اخم  و  بداخالالق  .ه  خوب  اش  جذبه  با  رد  م 

:دیب کو  می  بازو  به  نرم  یت  مش 
یر ب  یا  خو  یم  هم  تو   .. .ت  آقاس  محمدم  نگو  دجنس  ب 

عشقت؟ شی  پ 

:م زد  پچ  و  م  دی  گز  لب 
.م وهو  ا 
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 :کرد نگاهم مهربان

 به حواسم من. بمون یبمون شب یخوا یم اگه-

 . هست خانم شوکت

 

 :شد گشاده لبخندم

 ؟یگلپر یخوب یلیخ یدونست یم واقعا؟-

 

 صبح بزن زنگ بهم فقط. بفهمه ذارم ینم... اوهوم-

 . دنبالت امیب

 

 :گفتم زده جانیه

 . کنم یم جبران. زمیعز باشه-

 

 :زد ام گونه به یا بوسه

 . ساره یخوب یلیخ تو-

 

*** 
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جهت نی  ا  از  کنم  ری  غافلگ  را  کاوه  خواست  یم  دلم 
از خبر  یب  و  نزدم  یف  حر  عمارت  از  آمدنم  ون  ری  ب  از 

.م شد  اش  خانه  یه  را  او 

یس تاک  از  می  بود  کرده  اجاره  هم  با  که  یا  خانه  یو  جل 
.م شد  ده  ای  پ 

و م  نی  بب  را  کاوه  ی  شده  درشت  چشمان  خواست  یم  دلم 
.م ببر  لذت  شدنش  زی  سورپرا  از 

قفل در  بود  داده  من  به  که  را  ید  یل  ک  قرار  یب  و  دلتنگ 

یب را  ها  پله  و  شدم  ساختمان  وارد  و  انداختم  کوچه  در 
.م تاد  سی  ا  واحد  در  پشت  و  رفتم  باالال  صدا 

.م تاد  سی  ا  منتظر  و  فشردم  را  در  زنگ 

یا ج  به  اما  شد  باز  صدا  با  ه  قیق  د  چند  از  پس  یب  چو  در 
یا صد  با  و  تاد  سی  ا  مقابلم  ی  یا  بی  ز  و  جوان  زن  کاوه 

:ت گف  داشت  که  یف  یر  ظ 
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؟ دی  یا  بفرم  خانم  له  ب 

که زن  نی  ا  .ت  خی  ر  فرو  قلبم   . نشست  زن  یو  ر  نگاهم 
بود؟

.میو بگ  چه  دانستم  یم  ن  و  بود  شده  قفل  زبانم  رسما 

شده ری  غافلگ  خودم  اما  کنم  ری  غافلگ  را  کاوه  بودم  آمده 
.م بود 

ه دی  د  نت  ای  خ  زن  حس  و  بود  شده  آوار  برسرم  ای  دن  انگار 
شیا بر  ین  یز  گی  جا  همسرش  نبودش  در  که  داشتم  را  ی 

.د بو  فته  ا 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  س_ت  سی  ب_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
. برداشتم  عقب  به  یم  قد  ر  ای  اخت  ی 

.م کن  فرار  دی  با  گفت  یم  یس  ک  انگار 
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زن سر  پشت  ی  یا  ج  از  کاوه  کردم  یم  فکر  آن  هر 
بود؟ یک  م  زی  عز  دی  بگو  و  دی  ای  ب  ون  ری  ب 

:دیس پر  دوباره  و  کرد  نگاهم  ری  متح  زن 

؟ دی  داشت  کار  یک  با  دی  بخش  ب 

از ی  یا  صد  چی  ه  اما  دادم  تکان  زحمت  به  را  می  ها  لب 
.د نش  خارج  می  گلو 

پله سمت  به  یش  چرخ  با  و  برداشتم  عقب  به  ر  گی  د  یم  قد 
در که  کنم  فرار  جا  آن  از  زودتر  چه  هر  تا  م  دی  دو  ها 

:ت گف  آشنا  ی  یا  صد  و  گرفتم  یا  ج  ید  مر  آغوش 

؟ین ک  یم  کار  یچ  جا  نی  ا  تو  زی  ن  د 

اما کرد  متعجبم  خانه  از  ون  ری  ب  جا  آن  کاوه  ن  دی  د 
.د کن  آرامم  نتوانست 
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 و نداد اجازه که کنم فرار و بگذرم کنارش از خواستم

 :داشت نگه بازوانش انیم مرا محکم

 

 یاومد خبرا یب چرا تو ه؟یحال چه نیا شده؟ یچ زیدن-

 ؟

 

 کامال رنگم دانستم یم. دندیلرز میها پلک مثل میها لب

 . است دهیپر

 :شد بلند سرم پشت از زن یصدا

 خانم نیا که برم خواستم یم شد تموم من کار آقا-

 جواب دارن کار یک با دمیپرس یچ هر اما اومدن؟

 .ندادن

 

  کارش؟

 گلدار چادر حاال.  انداختم طرفش به نگاه اراده یب

 ستادهیا در آستانه در و بود کرده سر به یرنگ یطوس

 . بود
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فرار کردنم  رها  محض  به  بود  ه  دی  فهم  انگار  کاوه 
به مرا  و  کرد  چفت  کمرم  دور  را  دستش  کرد  خواهم 

:د بر  واحد  سمت 

طاقچه سر  از  تونو  پول  .ن  ممنو  خانم  عصوم  م 
؟ دی  برداشت 

.م برداشت   ... بده  تون  ریخ  خدا  .ن  ممنو  آقا  له  ب 

.یر ب  شما  ین  تو  یم  .ه  نکن  درد  شما  ست  د 

زد ون  ری  ب  در  از  که  کرد  یم  نگاه  مرا  هنوز  جوان  زن 
.ت رف  نی  یا  پ  را  ها  پله  یظ  خداحاف  با  و 

دیش ک  آپارتمان  داخل  به  مرا  انه  ری  غافلگ  یت  حرک  با  کاوه 
.ت بس  را  در  و 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هار  چ_  ت  سی  ب_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 
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و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
.م بود  دوخته  او  به  را  ام  زده  نم  چشمان 

خود به  عشقش  و  او  به  یا  لحظه  بودم  توانسته  چطور 
بارانم بوسه  و  برگرفت  در  مرا  انه  ری  غافلگ  .م  کن  شک 

حدش از  شی  ب  یگ  دلتن  از  نشان  گرمش  یا  ه  لب   ... کرد 
. داشت 

ار وی  د  یو  ر  طرفم  دو  را  دستانش  گرفت  آرام  یت  وق 
:ت گف  و  چسباند 

؟ ید  کر  یم  فرار  کجا  یت  داش  یم  خان  ب  خ 

.م افتاد  هی  گر  به  صدا  با  و  دی  لرز  می  ها  لب 
حاالال بماند،  بودم  گذرانده  را  یت  سخ  لحظات  چه 

.م بود  مقابلم  مرد  شرمنده 

فرو انش  بی  گر  در  سر  و  نشست  اش  ه  نی  س  یو  ت  مشتم 
:م برد 

. کاوه  کردم  کته  س 
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 :زد پچ گوشم کنار و دیکش آغوش به مرا محکم

 من؟ به راجع یکرد فکر یچ واقعا-

 

 . کنم نگاه چشمانش به خواست ینم دلم

 :دادم جواب آغوشش یتو  نیشرمگ طور همان

 

 ؟یبود نگفته بهم چرا-

 

 . خورد تکان صدا یب اش نهیس قفسه

 . دیخند یم داشت

 . نامرد بدجنس

 یکاینزد از خانم معصوم خدا بنده گفتم؟ یم رو یچ-

 کردن زیتم واسه بفرسته رو یکی بودم گفته... سهیبلق

 . فرستاد رو خانم معصوم اونم خونه

 :دمیکوب اش نهیس به گرید یمشت یحرص

 شوکه جور نیا یبگ بهم یتونست ینم! ینامرد یلیخ-

 ؟ نشم
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شب هر  و  روز  هر  دارم  من  ونه  وید  تو؟  ای  نامردم  ن  م 
برم وقت  اون  زنم  یم  پرپر  تو  ی  لحظه  هی  ن  دی  د  واسه 

کنم؟ نت  ای  خ 

کرد بلند  دستانش  یو  ر  و  دی  کش  باالال  مرا  یت  حرک  با 
حلقه گردنش  دور  دستانم  و  م  دی  کش  یغ  یج  ر  ای  اخت  ی 

:د ش 

. کنم  ت  ری  غافلگ  خواستم  یم  ثالال  م 

:د ز  ام  ین  یب  نوک  به  یا  بوسه  و  دی  خند  بلند 
به که  یم  آد   ... حقته  البته  .ید  ش  ری  غافلگ  خودت  ما  ا 

خودت با  آخه   ... حقشه  داره  شک  یر  جو  نی  ا  شوهرش 

؟ ید  کر  فکر  ی 

. کشم  یم  خجالت  دارم  یر  جو  نی  هم  .و  نش  دجنس  ب 
:د دا  تکان  یر  س  نت  طی  ش  با 

یر چطو  تو  اصالال  ؟ی  کرد  یر  فک  چه  ی  یا  د  خ 
؟یت گرف  یص  مرخ 
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اجازه که  آن  یب  و  رفت  کاناپه  سمت  به  طور  همان  و 
.ت نشس  بدهد  را  آغوشش  از  من  شدن  خارج 

:م گفت  و  کردم  خوش  جا  شی  پاها  یو  ر 
. کردم  ا  دی  پ  رو  ه  شی  ش 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نج  پ_ت  سی  ب_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
:د کر  زمزمه  گوشم  کنار  یر  گلپ 

انقدر رو  ما  یت  کش  بزن  کوتاه  چرت  هی  برو  یا  خو  یم   -
.یدیش ک  زه  ای  خم 

:م زد  پچ  ید  تن 
تو؟ یگ  یم  یچ   .. .س  یه   -

را شده  شسته  ات  جی  سبز  که  طور  همان  و  دی  خند  زی  ر 
:د کر  یم  زمزمه  نت  طی  ش  با  ت  خی  ر  یم  آبکش  داخل 
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.ر دخت  ید  یب  خوا  یم  کمم  هی  ب  خ 

.م کرد  نگاهش  چپ  چپ  و  چسباندم  هم  به  را  می  ها  لب 
.ل ای  خ  چه  در  من  و  بود  ل  ای  خ  چه  در  او 

راجع صبح  خود  تا  و  بودم  داده  کاوه  به  را  ه  شی  ش  تکه 
.مید بو  زده  حرف  وقت  چند  نی  ا  اتفاقات  چون  و  چند  به 

خانم زی  مهرانگ  هست  چه  هر  بود  معتقد  ما  مثل  هم  کاوه 
.ت هاس  آن  تمام  از  مبرا  محمد  و  هاست  آن  تمام  پشت 

.د شی  م  خانمش  خاله  یه  خودخوا  ین  قربا  داشت  محمد 

یم یر  ت  شی  ب  مدارک  شگاه  یا  آزم  جواب  آمدن  تا  دی  با 
.م فت  ا 

محمد به  که  ی  یو  دار  می  بود  مطمئن  دو  هر  ا  بی  تقر 
یت ای  محتو  است  ممکن  و  ت  سین  دارو  ود  شی  م  خورانده 

.د باش  مخدر  یع  نو  از 
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سست روز  به  روز  یس  نامحسو  شکل  به  که  بود  نی  هم 
.د ش  یم  رمق  یب  و 

که فت  ری  پذ  یم  ن  ها  یت  راح  نی  ا  به  محمد  شک  بدون 
ید عا  یگ  زند  از  را  او  ها  سال  نی  ا  تمام  اش  خاله 

.د باش  کرده  محروم 

آن برادرت  مشکل  ت  سی  ن  معلوم  اصالال  گفت  یم  کاوه 
یع س  ها  سال  نی  ا  تمام  در  دیا  ش  و  باشد  بوده  حاد  قدر 

را برخاستن  دی  ام  تا  دهند  نشان  حاد  را  آن  بودند  کرده 
.د ن  ری  بگ  او  از 

انواع به  و  می  بود  زده  حرف  و  کرده  فکر  صبح  خود  تا 
.مید بو  کرده  فکر  راهکارها  اقسام  و 

زود صبح  می  بخواب  می  بتوان  که  نی  ا  بدون  آخر  دست  و 
.م بود  شده  یر  گلپ  همراه 

یل ک  ماست  همراه  هم  صالح  دی  فهم  کاوه  یت  وق  بماند 
زودتر کند  یم  دعا  که  گفت  و  خورد  جوش  و  حرص 

.م بازگرد  خانه  به  من  و  شود  حل  مشکل  نی  ا 
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توجهاتش از  ر  ای  اخت  یب  و  بود  نی  دلنش  شی  ها  حسادت 
.م برد  یم  لذت 

ین مهما  روز  به  ما  و  گذشت  روز  دو  حال  هر  در 
.میدیس ر 

و د  ری  بگ  جواب  گاه  شی  آزما  از  کاوه  بود  قرار  که  یز  رو 
.م داشت  یب  یج  ع  ی  دلشوره  من 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ش  ش_ت  سی  ب_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
تنها اما  بود  برپا  عمارت  در  ید  ای  ز  یو  تکاپ  صبح  از 

.د بو  محمد  خود  نبود  مهم  شی  برا  که  یس  ک 

.د بو  شده  ه  دی  د  ید  ای  ز  تدارک  خانم  خاله  دستورات  با 

. بودم  آمده  اتاقم  به  و  کرده  رها  را  کار  که  بود  یق  یا  دق 
داد یم  ن  کردن  کار  ی  اجازه  دلشوره 
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و باالال  را  اتاق  و  بودند  خورده  گره  درهم  انگشتانم 
.م کرد  یم  نی  یا  پ 

ید ای  ز  ان  جی  ه  از  من  قلب  و  بزند  زنگ  کاوه  بود  قرار 
.دیر پ  یم  نی  یا  پ  و  باالال  ه  نی  س  در 

را تماس  و  قفل  را  در  ید  تن  خورد  زنگ  که  تلفنم 
.م کرد  برقرار 

.د بو  کاوه 
! بگو  زود  ؟  کاوه  شد  یچ   -

:د بو  گرفته  یم  ک  شی  صدا 
یم یر  دکت  هر  که  ی  یو  دار  هی  ین  عی  .د  نبو  یچ  یه  زی  ن  د 
برادرت مشکالالت  و  می  عالال  با  ش  ضی  مر  یا  بر   

تونه

.ه کن  زی  تجو 

.م برد  دندان  ری  ز  محکم  را  لبم 
.ت نداش  امکان 

.ن ما  اول  یا  ج  سر  می  بود  برگشته  دوباره 
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.د بو  شده  پوچ  همه  و  بودم  بسته  دی  ام  قدر  چه 

.. .ه  ین  نشد  حل  برادرت  مشکل  ظاهرا  اما  زی  دن  تاسفم  م 
یل مشک  دارو  .ت  سی  ن  می  کرد  یم  فکر  ما  که  یز  یچ  ین  ع 

.نیم ه   .. .ی  قو  مسکن  جور  هی  .ت  نداش 

.د ش  رمق  یب  و  سست  باره  کی  به  می  پا  و  دست 
.د ش  یم  سرپا  محمد  خواست  یم  دلم  قدر  چه 

:م دی  نال  ید  یم  ناا  با  و  دادم  ون  ری  ب  را  ام  شده  حبس  نفس 

.ه شلوغ  یل  یخ  جا  نی  ا  امروز   . برم  دی  با  من  اشه  ب 

:د ز  می  صدا  محکم 
!زین د 

ید تن  شد  باعث  سکوتم  .م  بزن  حرف  خواست  یم  ن  دلم 
:دیو بگ 

.ن نک  تی  اذ  ودتو  خ 
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ان در  دلم  .د  نشو  ری  سراز  اشکم  تا  م  دی  گز  محکم  را  لبم 
با دی  با  و  نبود  اما  خواست  یم  را  گرمش  آغوش  لحظه 

.م آمد  یم  کنار  بود  نشسته  جانم  به  که  ی  یا  سرم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  فت  ه_ت  سی  ب_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
ه شی  هم  عادت  به  که  محمد  سمت  به  و  شدم  اتاق  وارد 

.م رفت  بود  نشسته  پنجره  به  رو 

یا بر  فقط  قلبم  لحظه  آن  در  اما  بود  یس  ح  چه  دانم  یم  ن 
.دیپ ت  یم  او 

متاسفانه اما  می  بگو  را  تی  واقع  توانستم  یم  کاش 

.د ا  دی  م  عذاب  مرا  نی  ا  و  بود  ه  دی  نرس  موعدش 

هیر گ  ی  آماده  و  بود  کرده  پر  را  می  گلو  ین  یگ  سن  بغض 

.م بود 
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حاالال و  بودم  کرده  یظ  خداحاف  کاوه  با  یع  یج  ف  طرز  به 
.م بود  تاده  سی  ا  محمد  کنار  در 

.ت دوخ  من  به  و  گرفت  ون  ری  ب  از  نگاه 
:ت گف  که  دی  د  چه  می  ها  چشم  در  دانم  یم  ن 

!ن ک  هی  گر  ین  ک  هی  گر  یا  خو  یم   -

:م زد  لب  ری  متح 
!ا ق  آ 

ریز ین  بز  یق  پ  قراره  لحظه  هر  انگار   .. .ه  پر  شمات  چ 
.هیر گ 

هیر گ  به  صدا  با  و  بشکند  میو  گل  بغض  بود  یف  کا  نی  هم  و 
.م ت  فی  ب 

درست هی  گر  آن  و  کرد  یم  ی  نیگ  سن  ه  نی  س  در  واقعا  قلبم 
.د کر  یم  عمل  دردناکم  قلب  یا  بر  مرهم  کی  مثل 
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:ت گف  و  گرفت  طرفم  به  یل  دستما  افتادم  که  نی  ف  نی  ف  به 

.م کن  یل  خا  خودمو  یر  جو  نی  ا  تونستم  یم  منم  اش  ک 

.د ش  حبس  ام  ه  نی  س  در  نفس 

.ت خواس  یم  هی  گر  دلش  تولدش  روز  در  برادرم 

.ن کن  هی  گر  دی  نبا  مردا  گن  یم  ما  ا 

:م دی  کش  باالال  را  ام  ین  ی 
گه؟ یم  یک   -

:د ز  یخ  تل  لبخند 
مردا ما  اما  گفته  یک  رو  جمله  نیا  بار  نی  اول  دونم  یم  ن 

... می  کن  هی  گر  اگه  می  کن  یم  فکر 

.دیش یم  کی  وچ  ک 

:د ز  یخ  تل  لبخند 
. گن  یم  که  هی  جور  نی  ا  حتما   .. .م  بگ  یچ   -
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.م بش  آروم  هی  گر  با  اما  بشم  کی  کوچ  دم  یم  حی  ترج  ن  م 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شت  ه_ت  سی  ب_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
کن یم  آروم  منو  که  یز  یچ  تنها  تارا؟  شی  پ  می  ر  ب 

... ارامشه  یا  ین  د  اسب  نی  ا  .ت  تاراس 

نیا یغ  شلو  و  طی  شرا  آن  در  دانستم  یم  که  آن  وجود  با 
.م ور  ای  ب  نه  توانستم  یم  ن  اما  ت  سی  ن  درست  کار 

.د ش  یم  آرام  تارا  کنار  رفتن  با  اما  کرد  یم  ن  هی  گر  او 
.م کرد  یم  کمکش  هم  من  خب 

:م گفت  کنان  نی  ف  نی  ف  و  رفتم  سمتش  به 
تون؟ اله  خ 

.ن ک  کمک   ... من  با  اون   .. .ه  ن  مگه  تولدمه  مروز  ا 
:ت گف  خاص  ین  لح  با  او  و  دادم  تکان  یر  س 
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.. .ا  تار  شی  پ  ببر  نو  م 

***

که طور  همان  و  دی  دو  مان  سمت  به  مان  ن  دی  د  با  صالح 
:ت گف  دی  کش  یم  اش  کرده  عرق  ین  ا  شی  پ  به  دست 

؟ دی  شد  دار  خبر  کجا  از  شما   ... قا  آ 

شده دار  خبر  یز  یچ  چه  از  .م  ت  سی  نگر  او  به  ری  متح 
؟ می  بود 

:دیس پر  محمد 
؟یر خب  صالح؟چه  یگ  یم  یچ   -

:د افتا  لکنت  به  و  کرد  نگاهمان  آشفته  صالح 
؟ دی  ندار  خبر  شوما   .. .و  ش   .. .ی  ن  عی   -

:دیش ک  د  ای  فر  طاقت  یب  محمد 
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؟ می  ندار  خبر  یچ  ز  ا 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  ن_ت  سی  ب_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
.د بو  شده  با  خر  برسرمان  ای  دن  انگار 

و ه  دی  کش  دراز  نی  زم  یو  ر  که  یب  اس  به  شوکه  محمد 
تارا دهان  کنار  .د  بو  دوخته  چشم  بود  بسته  شی  ها  پلک 

. بود  شده  بسته  یگ  رن  دی  سف  کف 

یم محمد  به  ین  نگرا  با  و  ه  دی  پر  رنگ  صالح 
:م دی  پرس  وار  زمزمه  و  تادم  سی  ا  کنارش   . ت  سی  نگر 

افتاده؟ اتفاق  نی  ا  یک  از  شده؟  یچ   -

.د دا  ون  ری  ب  صدا  یب  و  آرام  را  نفسش 

:ت گف  که  می  اشت  دی  برنم  محمد  از  چشم  دو  هر 
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رو اسبا  علوفه  .د  بو  خوب  حالش  اومدم  که  صبح   -
بعد ساعت  هی  اما   .. .ا  ه  بچه  به  کمک  واسه  رفتم  و  دادم 
تارا م  دی  د  گردش  واسه  ببرم  رو  دخترا  تا  اومدم  یت  وق 

به دونستم  یم  ن  .م  شد  شوکه  .ه  افتاد  دراز  اصطبلش  کف 

میق مست  .ی  شلوغ  همه  نی  ا  و  بود  آقا  تولد  .م  بد  خبر  ی 
... خانم  سراغ  رفتم 

:د خور  تکان  محمد  یا  ه  لب 
آره؟  .. .د  ید  ن  خبر  محمد  به  گفت  انم  خ 

.د بده  یب  جوا  چه  دانست  یم  ن  صالح  اره  چی  ب 

:د ش  د  ای  فر  محمد  یا  صد 
گفت؟ خانم   .. .ح  صال  توام  ا  ب 

.د دا  تکان  سر  تنها  صالح 

:دیل نا  محمد 
؟ دی  گرفت  یم  یم  تص  نی  همچ  چطور   .. .ه  من  اسب  ون  ا 
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یم که  ی  یا  صد  با  و  تاد  سی  ا  او  کنار  و  دی  دو  جلو  صالح 
:د دا  جواب  دی  لرز 

یم بر  دستمون  از  یر  کا  هر   ... آوردم  رو  دکتر  قا  آ 
رفع خطر  ره  ای  ب  دووم  رو  امشب  گفتن  .م  ید  دا  انجام  اومد 

.. .ه  شی  م 

را دارش  چرخ  یل  صند  .د  بو  سرخ  سرخ  محمد  نگاه 
.دیز لر  شی  ها  شانه  که  م  دی  د  من  و  دی  کش  جلو 

.د کر  یم  هی  گر  داشت 

نگاه و  دی  رس  گوش  به  ی  یا  ه  قدم  یا  صد  لحظه  همان  در 
معلوم ان  ای  م  نی  ا  در  .د  ش  ه  دیش  ک  ید  ورو  در  سمت  به  من 

بود؟ داده  خبر  خانم  به  یس  ک  چه  نبود 

با و  شد  کی  نزد  ان  شی  پر  یل  حا  با  خانم  زی  مهرانگ 
:ت گف  بلند  ی  یا  صد 

گفته تو  به  یک  محمد؟  ین  ک  یم  کار  یچ  جا  نی  ا  و  ت 
جا؟ نی  ا  ی  یا  ی 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  یس  _ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
خاله سمت  به  و  گذاشت  چرش  لی  و  چرخ  یو  ر  دست 

.دیخ چر  اش 

:ت دوخ  او  به  را  ش  سی  خ  چشمان 
تارا؟ مردن  بعد   .. .د  یگ  ب  بهم  دی  خواست  یم  یک   -

:د ز  زانو  او  یا  پاه  مقابل  خانم  زی  مهرانگ 
از یر  کا  دونستم  یم  چون  نگفتم   .. .ن  نک  جان  حمد  م 

.ن خورد  غصه  جز  د  ای  برنم  دستت 

:د ز  ید  پوزخن  محمد 
دستم از  یر  کا   .. .م  لی  عل  آدم  هی  من  خاله  یگ  یم  است  ر 

عمارت نی  ا  یو  ت  وقته  یل  یخ  ه  گی  د  ه  نی  هم  واسه  .د  ای  برنم 
... دی  گ  یم  ن  من  به  رو  یچ  ی 

یر کا  هر  کن  باور  !د  نبو  نیا  من  منظور  حمدم  م 
.مید دا  انجام  می  تونست 
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:د ندا  اجازه  محمد  که  د  ریگ  ب  را  دستش  خواست  و 

ه گی  د  خوام  یم  ن  !ن  نز  دست  من  به   .. .ه  خال  کن  لم  و 
.ن و  ری  ب  دی  بر  تون  همه  .ه  بد  انجام  یر  کا  یس  ک 

.د ش  بلند  جا  از  زی  مهرانگ 
!د حم  م 

مرا دانستم  یم   . دوخت  من  به  را  ش  نی  خشمگ  نگاه  و 
.ت دانس  یم  مقصر 

:د ز  د  ای  فر  دوباره  د  ید  را  همه  مکث  یت  وق  محمد 
.ن ک  تی  هدا  خانمو  الح  ص 

شده دوخته  من  به  هنوز  خانم  زی  مهرانگ  ه  نی  ک  از  پر  نگاه 
:د افزو  محمد  که  بود 

.ن بمو  تو  اره  س 
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جز لحظه  آن  در  .م  انداخت  نی  یا  پ  را  سرم  و  م  دی  گز  لب 
یم ن  یر  گی  د  کار  احوال  ان  شی  پر  محمد  از  اطاعت 

.م ده  انجام  توانستم 

.د ش  خارج  اصطبل  از  تی  عصبان  با  خانم  زی  مهرانگ 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  _ی  س_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
عمارت در  یا  ولوله  بعد  یقی  دقا  خانم،  ن  تف  ر  از  بعد 
یر کا  پنهان  یا  بر  یز  یچ  ر  گی  د  حاالال  .د  بو  شده  برپا 

.د بو  نمانده 

محمد نگران  .د  بو  آمده  اصطبل  در  پشت  تا  یر  گلپ 
روز که  است  یس  نح  چه  نی  ا  گفت  یم  و  کرد  یم  هی  گر 

افتاده؟ اتفاق  شی  آقا  تولد 

سر باالالی  مدت  تمام  که  ت  سی  نگر  یم  را  محمد  دور   
از

.د زی  نم  حرف  و  نشسته  اسبش 
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وار زمزمه  یه  گا  محمد  و  بود  بسته  چشم  نوا  یب  اسب 
ها آن  متوجه  تارا  تنها  ظاهرا  که  گفت  یم  ی  یا  ه  زی  چ 
اسبش با  را  او  و  می  شد  یم  ن  کید  نز  کدام  چی  ه  .د  شی  م 

.مید بو  گذاشته  تنها 

عمارت و  بود  ته  خی  ر  هم  به  ین  مهما  برنامه  ظاهرا 
.د بو  رفته  فرو  بی  عج  یگ  سو  در  شی  اپ  شی  پ 

.م ماند  صالح  و  محمد  کنار  اصطبل  داخل  شب  تا 
غذا به  یل  یم  نه  کدام  چی  ه  یگ  خست  و  یگ  گرسن  وجود  با 

.ت استراح  به  یل  یم  نه  و  می  داشت 
سرزد تارا  به  یر  دوبا  ها  اسب  مخصوص  دامپزشک 

.د کر  تکرار  را  قبل  یا  ه  حرف  همان  ه  نی  معا  از  پس  و 
و چطور  اما  بود  شده  مسموم  بسته  زبان  ان  وی  ح  ظاهرا 

.د نبو  معلوم  چگونه 

هم او  انگار  شد  یم  قبل  از  تر  ان  شی  پر  لحظه  هر  محمد 
.ت سی  ن  تارا  ماندن  زنده  به  ید  یم  ا  بود  شده  متوجه 
.ت نشس  اسبش  کنار  صبح  یا  دم  دم  تا  حال  نی  ا  با 
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حال آن  به  یس  ک  چه  توسط  نبود  معلوم  که  نوا  یب  اسب 
.دیش ک  یم  را  آخر  یا  ه  نفس  است  افتاده  روز  و 

بود مانده  ما  کنار  بود  یت  ساع  حاالال  که  دکتر  یا  صد   
با

:م آمد  خود  به 

.ه بکش  زجر  یر  جو  نی  ا  بسته  زبون  ون  وی  ح  دی  نذار  قا  آ 

توانستم یم  ن  .د  بو  شده  دوخته  او  به  محمد  سرخ  نگاه 
.م کن  درک  را  دکتر  منظور 

.د ش  دوخته  صالح  به  محمد  نگاه 
.دیو د  ون  ری  ب  صالح  که  بود  چه  نگاهش  در  دانم  یم  ن 

یا اسلحه  با  صالح  یت  وق  درست  .ت  خی  ر  فرو  قلبم 
را ان  شی  ها  نگاه  و  ها  حرف  یا  معن  تازه  برگشت 

.م دی  فهم 

:م گفت  ه  دی  بر  نفس 

.ه کش  یم  نفس  ون  وی  ح  اون   .. .ه  ن 
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:د ز  د  ای  فر  محمد 
.ن و  ری  ب  ببر  رو  ساره  الح  ص 

. شد  ری  سراز  اشکم 
.ت خی  ر  فرو  همزمان  هم  محمد  یا  ه  اشک 

.م دی  دو  ون  ری  ب  خودم  صالح  از  قبل 

.د نبو  ساخته  دستم  از  یر  کا 
یا صد  همزمان  و  گذاشتم  می  ها  گوش  یو  ر  دست 

.د کر  پر  را  باغ  و  اصطبل  یا  فض  گلوله  کی  کی  شل 

.د آم  یم  ن  بند  می  ها  اشک 

.م آمد  خود  به  یس  ک  یا  ه  دست  تکان  با 
کرد بغلم  محکم  بود  یر  گلپ 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  و  د_  یس  _ت  سی  و  د_  ارت  پ 
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                                                                                                                                                                                                                                                       مویر_یمساو_یکپ#

 یم که یدرد و برادرم یبرا قلبم نبود خودم دست

 . شد یم فشرده دیکش

 

 چنان اسبش جان یب جسم به روحش یب و زل نگاه

 فشیتوص چطور دانستم ینم که بود دردناک و قیعم

 . کنم

 

 توانستم یم کاش. زدم زانو شیپاها مقابل و رفتم جلو

 من میبگو و کنم بغلش محکم یحت ای رمیبگ را دستش

 آن در طیشرا نیتر سخت...  شد ینم اما جام نیا

 کنترل را خودم یبدبخت با داشتم که بود من مال لحظه

 .کردم یم

 

 .  زد ینم پلک

 خودش ییگو که بود شده مات و دیسف قدر آن پوستش

 . بود مرده تارا همراه هم
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به و  م  دی  کش  ون  ری  ب  انگشتانش  ن  ای  م  از  را  اسلحه  آرام 
ما به  و  بود  تاده  سی  ا  اش  یکی  نزد  در  که  سپردم  یح  صال 

.ت سی  نگر  ی 

پاره تارا  با  نگاهش  ارتباط  شد  باعث  حرکت  نی  هم 
:د بدوز  چشم  من  به  و  شود 

.دیش ک  یم  زجر  داشت  .ه  بکش  درد  خواست  یم  ن  لم  د 

. م  دی  گز  لب 
یل تس  یا  بر  فتم  ای  یم  ن  چی  ه  و  بود  شده  قفل  انگار  زبانم 

.ش خاطر 

:ت دوخ  تارا  به  نگاه  دوباره 
.ن م  یا  ار  ت 

.د شدن  اصطبل  وارد  سولماز  و  خانم  خاله  همزمان 
.د بو  کشانده  جا  آن  به  را  همه  ا  بی  تقر  ری  ت  یا  صد 
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و شدم  بلند  جا  از  یل  معط  یب  خانم  زی  مهرانگ  حضور  با 
.م تاد  سی  ا  عقب 

یم را  محمد  دست  که  طور  همان  خانم  زی  مهرانگ 
:دیل نا  گرفت 

.ه خال  دل  زی  عز   .. .م  حمد  م 

:ت گرف  نفرت  از  یگ  رن  محمد  نگاه 
.م کشت  خودم  یا  دست  با  تارامو   .. .ه  خال  شتمش  ک 

. یر  جو  نی  ا  نگو  .م  بر  ربونت  ق 

:د ز  د  ای  فر  خورده  فرو  یم  خش  با  محمد 
!ح ال  ص 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  س_  یس  _ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
:دیو د  جلو  صالح 

.ا آق  انم  ج 
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:دیر غ  محمد 

.ن ک  دفنش  یت  پش  باغ  و  ت 

به توجه  یب  و  نشست  چرش  لی  و  یا  ه  چرخ  یو  ر  دستش 

:ت گف  من  به  رو  اش  خاله 

.م اتاق  یو  ت  برم  خوام  یم  .ن  ک  مکم  ک 

و گرفت  طرفم  به  نه  نشانه  به  را  دستش  زی  مهرانگ  خاله 
:ت گف 

.ش برم  یم  خودم   ... ه  ن 

:د ش  بلند  محمد  د  ای  فر 
خاله؟ یر  بردا  سرم  از  دست  یا  خو  یم  یک   . دی  کن  لم  و 

.م خواست  یم  بخوام،  شما  از  بود  قرار  اگه 
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شدت از  چشمانش  و  بود  مانده  باز  خانم  خاله  دهان 
:دیس ر  یم  نظر  به  زده  وق  ت  ری  ح 

یم  ... یت  ناراح  دونم  یم  .و  کار  نی  ا  نکن   .. .ن  جا  حمد  م 
... یر  یگ  دل  همه  دست  از  ین  دو 

.. .ن  م  یا  تار  از  .د  اوم  یم  بدت  زش  ا 

به زدم  یف  حر  اگه   .. .د  بو  خودت  خاطر  به  جان  اله  خ 
... یش  ک  یم  یر  دا  هاست  سال  که  هی  زجر  خاطر 

:دیل نا  و  کرد  بلند  هی  کاف  ی  نشانه  به  دست  محمد 
ه گی  د  .م  نی  بب  کسو  چی  ه  خوام  یم  ن   .. .د  ین  بمو  دور  زم  ا 

... خوام  یم  ن 

:د ز  د  ای  فر  و  داد  هل  جلو  به  را  چرش  لی  و  چرخ 

زده؟ خشکت  چرا  اره  س 
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خاله ه  نی  ک  از  پر  چشمان  مقابل  در  و  م  دی  دو  سمتش  به 
اصطبل یب  چو  اتاقک  از  ون  ری  ب  به  را  او  چر  لی  و  خانم 

.م کرد  تی  هدا 

را خود  و  دی  دو  جلو  سرخ  و  سیخ  ین  چشما  با  یر  گلپ 
:ت انداخ  او  یا  پاه  مقابل 

.م جان  آقا  .م  بش  پردردتون  دل  قربون  یه  ال  .د  یب  خو  قا  ا 

یر گلپ  و  من  فقط  که  یر  طو  آرام  و  بست  پلک  محمد 
:د ز  لب  می  دی  شن  ی 

که رو  یس  ک  هر  .ن  نمو  جا  نیا  و  برو   .. .و  بر  یر  لپ  گ 
از عاشقشم  که  یس  ک  هر   ... ن  ری  گ  یم  ازم  دارم  دوست 

.م د  یم  دست 

:دیز لر  یر  گلپ  یا  ه  لب 
آقا؟ برم  جا  ک 

:د کر  زمزمه  محمد 
تو ین  بمو   ... ین  هربو  م.   .. یک  پا   .. .ی  قشنگ  تو   ... مون  ن 

.. .ی  بش  من  ین  قربا  هم  تو  خوام  یم  ن.   .. هم  رو 
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پر و  بلند  یر  گلپ  که  بودم  واضحش  اعتراف  از  ری  متح 
:دیل نا  و  افتاد  هی  گر  به  صدا 

بذار  .. .ن  بکش  بذار  .ا  آق  شما  یا  فد  وجودم  ی  مه  ه 
.م ری  بم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هار  چ_یس_ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
.مید بو  محمد  اتاق  داخل  که  بود  یق  یا  دق 

.دیس ر  یم  گوش  به  ون  ری  ب  از  همهمه  یا  صد 

لید تب  یر  عزادا  یع  نو  به  گذشته  روز  تولد  ین  مهما 
.د بو  شده 

ان شی  آقا  کرده  زی  عز  اسب  تارا  سوگ  در  عمارت  یل  اها 
.د بودن  تکاپو  در 

پلک رو  به  رو  ار  وی  د  به  ه  ریخ  و  بود  ه  دی  نخواب  محمد 
.د ز  یم  ن 
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؟ دی  دی  خواب  یم  ساعت  چند  قا  آ 

:د کر  زمزمه  حرفم  به  توجه  ی 
.م دون  یم   .. .ش  کشتن  اونا   .. .ه  خودشون  ار  ک 

:م دی  پرس  ری  متح 
آقا؟ دی  زن  یم  حرف  یک  ز  ا 

.ت گرف  قی  عم  یس  نف  و  بست  پلک  و  نداد  یب  جوا 
کردم حس  بود  چه  خر  اما  کرد  یم  فکر  چه  به  انم  دی  نم 

.ت اس  ری  یغ  ت  حال  در  صورتش  خطوط 

:دیر غ  و  گرفت  راه  پوستش  ری  ز  بی  عج  یم  خش 

.م متنفر  شون  همه  ز  ا 

***

.ت نداش  یم  تما  محمد  یا  ه  د  ای  فر  یا  صد 

https://t.me/darkhaste_romanh


            

         

 

           

         

 

        

 

           

  

 

          

 

      

        

          

   

 

    

    

و بود  مرده  بی  نج  و  آرام  محمد  تارا  مرگ  با  انگار 
.د بو  داده  نی  خشمگ  و  یص  عا  ید  مر  به  را  شی  جا 

بود روز  دو  حاالال  آمد  یم  ن  ون  ری  ب  اتاقش  از  که  ی   
محم

.د ا  دی  م  ری  گ  زمان  و  نی  زم  به  عمارت  یو  ت  که 

.ت نداش  اش  خاله  از  یو  شن  حرف  چی  ه  ر  گی  د 

افتاد یم  اتفاق  کمتر  و  زد  یم  ن  لب  ی  یو  دار  چی  ه  به 
.د بخور  یز  ی 

.ه حوصل  یب  شدت  به  و  بود  شده  نگر  ای  عص  و  یش  وح 

:م آمد  خود  به  شوکت  یا  صد  با 
ازش یر  جو  نی  ا  نفرو  هی  یا  ه  کرده  زی  عز  یت  ق  و 

جور نی  ا  رو  آقا  حاالال  تا  یک   ... ه  شی  م  نی  هم  یر  یگ  ب 
.د بو  ه  دی  د  ونه  وی  د 

:د کر  ین  یف  نی  ف  یر  گلپ 
.ه کش  یم  زجر  اره  د 
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:ت گف  می  مر 
.م بشناس  رو  آقا  نی  ا  تونم  یم  ن  صالال  ا 

:م زد  لب 
که رو  یب  اس  که  یت  وق   ... داده  دست  از  رو  تارا  ون  ا 
ین عی  کرده  ار  می  ت  ها  سال  بوده  نش  دی  د  صدمه  باعث 

شیش دلخو  تموم  حاالال  و  داشته  دوسش  تصور  از  فراتر 
.ه کم  براش  یر  گ  ن  ای  عص  همه  نی  ا  .ن  گرفت  ازش  رو 

:دیل نا  یر  گلپ 
تارا .ن  بزن  اسبش  به  دست  نداد  اجازه  موقعش  مون  ه 
چون نکرد  کم  محبتش  از  اقا   ... نه  آقا  اما  شد  سرپا 

.د بو  زی  عز  براش  تارا 

:د ز  شی  غذا  به  یم  ه  و  رفت  اجاق  سمت  به  شوکت 
کرد؟ آرومش  دی  با  یر  طو  چ 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هار  چ_یس_ت  سی  و  د_  ارت  پ 
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و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
اما گذشت  یم  تارا  مرگ  یا  ماجر  از  روز  دو  یر  آ 
.د بو  شده  سلب  همه  از  دن  یش  ک  نفس  او  رفتن  با  انگار 

.ت نداش  یم  تما  محمد  ن  ای  عص  و  خشم 
.د بو  شده  بدعنق  و  بداخالالق  شدت  به 

.ت رف  یم  ن  یس  ک  حرف  بار  ری  ز 

یکی را  او  و  فت  ری  پذ  یم  ن  اتاقش  به  را  زی  مهرانگ  خاله 
.ت دانس  یم  تارا  مرگ  نی  مسبب  از 

.دیس ر  یم  ن  ذهنم  به  یر  فک  چی  ه 
در را  یم  خش  ها  سال  نی  ا  تمام  محمد  گفت  یم  کاوه 
ین عی  تارا  مرگ  با  حاالال  و  کرده  یم  پنهان  درونش 

پنهان نی  ا  به  یم  لزو  ر  گی  د  ای  دن  به  اش  یگ  دلبست  نی  اخر 
.د نی  ب  یم  ن  یر  کا 

و بود  داده  دست  از  را  فرزندش  که  یر  پد  مثل  درست 
.ت گرف  یم  ن  آرام  جوره  چی  ه 
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شد یم  ن  حضورم  متوجه  شدم  یم  اتاقش  وارد  که  یه  گا 
.

یم ن  ش  کی  نزد  تا  که  بود  ل  ای  خ  و  فکر  غرق  قدر  آن 
.د ش  یم  ن  ورودت  متوجه  ید  ز  یم  ن  شی  صدا  و  ید  ش 

خواهرش ین  عی  خودم  یع  واق  قالب  در  توانستم  یم  کاش 

د شی  نم  اما  باشم  کمکش  بتوانم  تا  بروم  فرو 

دکتر آوردن  را  کار  ی  چاره  زی  مهرانگ  خاله  ر  گی  د   
حاالال

.ت دانس  ی 

یس دستر  از  زی  مهرانگ  خاله  یت  وق  تصورم  برخالالف 

.د بو  کرده  خود  ه  لی  وس  مرا  شد  دی  ناام  محمد  به  می  مستق 

خواست یم  چه  هر  مدام  و  کرد  یم  برخورد  مهربان 
.د ش  یم  انجام  من  قی  طر  از  بدهد  انجام  محمد  یا  بر 

و چون  یب  خودم  را  شی  ها  خواسته  کردم  یم  یع  س 
محمد به  یر  ضر  ن  ای  م  نی  ا  در  تا  دهم  انجام  چرا 

.د نرسان 
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یک اما  دارند  دست  ین  کسا  تارا  مرگ  در  بودم  مطمئن 
وجود ید  ر  چی  ه  .ت  دانس  یم  خدا  ین  کسا  چه  ای  و 

.ت نداش 

همه یا  صد  ا  بی  تقر  و  کرد  یم  هی  تنب  هم  با  را  همه  محمد 
و آرام  یا  آق  دلتنگ  همه  ر  گی  د  حاالال  بود  درآورده  را 

. بودند  عمارت  مهربان 

***

:دیس پر  متعجب  دکتر  یا  اق 
؟ دی  کرد  خبرم  ری  د  انقدر  را  چ 

:د دا  جواب  خانم  خاله 
. .ه  ری  گ  یم  آروم  و  هی  عزادار  درد  می  گفت  االال  و 

:د ز  پوزخند  دکتر 
؟ نگرفت  و 
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:د دا  تکان  سر  خاله 
. شه  یم  بدتر  داره  روز  به  روز  تاسفانه  م 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نج  پ_  یس  _ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
:د دا  تکان  نی  طرف  به  یر  س  دکتر 

تارارو خودش  که  بخصوص   .. .ه  شوک  جور  هی   -
زیز ع  خودش  یا  دست  با  ره  یذ  بپ  تونه  یم  ن  .ه  کرد  خالالص 

.. .ه  کشت  رو  اش  کرده 

زیگ مهران  به  رو  و  برداشت  را  ش  فی  ک  و  شد  بلند  جا  از 
:ت گف  خانم 

.دید کر  یم  صدام  ساعت  همون  دیا  ب   .. .ه  دی  بع  شما  ز  ا 
سهل نی  ا  به  دونم  یم  ن   . د  یر  خبردا  ش  طی  شرا  از  که  شما 

.م بگ  یچ  یر  انگا 

:ت گف  متأسف  و  کرد  جمع  را  صورتش  خانم  خاله 
هم به  قدر  اون  واقعا  .د  ندا  مداخله  اجازه  کس  چی  ه  ه  ب 
.م بود  شوک  منم  .م  کن  کار  یچ  دونستم  یم  ن  که  تم  خی  ر 
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.ش م  نی  بب  زودتر  هتره  ب 

:ت گف  زی  مهرانگ  خاله 
.ه کن  یم  ی  یا  راهنم  رو  شما  اره  س 

میا سرتاپ  به  یه  نگا  و  انداخت  باالال  ی  یو  ابر  دکتر  یا  اق 
.ت انداخ 

لب بر  نتوانست  که  بود  نگاهش  در  یز  یچ  انگار 
.د ور  ای  ب 

محمد اتاق  در  پشت  تا  و  مید  کر  یط  را  راهرو  هم  با 
.میت رف 

طرفم هی  انه  ری  غافلگ  بود  نگفته  چی  ه  آنجا  تا  که  دکتر 
: گفت  و  برگشت 

بودم ه  دی  ند  عمارت  یو  ت  حاالال  تا  ؟ی  وارد  تازه  ما  ش 
.ن تو 
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 :دادم پاسخ زده یلبخند

 

 ینم و بدحاله کم هی. ام خاله دختر اومدم سیبلق یجا-

 .  کنه کار تونه

 

 !س؟یبلق-

 

 کرده تعجب انقدر چرا.کرد نگاهم قیدق و متفکرانه و

 ته اما شد اتاق وارد در به یا تقه با و نگفت چیه بود؟

 بیعج حس کی...  ترساند مرا یزیچ کی نگاهش

 

  عاشقانه_حفاظت_شش_یس_ستیدو_پارت#

 

                                                                                                                                                                                                                                 مویر_یمساو_یکپ#

 با که او به و نشست محمد تخت لب دکتر یآقا

 :گفت کرد یم نگاهش درهم یابروها
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ید کر  یم  پرتم  االالن  خواست  یم  دلت  دونم  یم   -
حال ن  دی  شن  محض  به  که  ام  یب  بود  الالزم  خب  اما  ون   

ری ب 
.م اومد  بدت 

:دیر غ  لب  ری  ز  محمد 

م ری  بم  خوام  یم  دلم   . دید  ش  یم  من  ل  ای  خ  یب  اش  ک 
!ر دکت 

:ت گف  و  انداخت  من  به  یه  نگا  می  ن  شانه  سر  از  دکتر 

.دید ب  بهم  آب  ان  وی  ل  هی  زحمت  یب   -

ان وی  ل  کی  زی  م  یو  ر  نی  بلور  پارچ  از  و  گفتم  یم  چش 
.م داد  دستش  به  و  تم  خی  ر  شی  برا  آب 

:ت گف  و  دی  نوش  یا  جرعه  چند 
ه دی  بع  تو  از  ؟ی  کن  یم  یق  بدقل  انقدر  چرا  بگو  حاالال  ب 

خ

!ر پس 
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جواب است  راحت  دکتر  یا  آق  با  بود  معلوم  که  محمد 
:د دا 

دی یا  خو  یم  رو  یچ  ه  گی  د   . ه  دیس  ر  بهتون  که  برش  خ 
؟ دی  یو  بشن 

یا اتفاق  و  حالت  از  .ی  کن  فیر  تع  برام  خودت  خوام  یم   -
.ه افتاد 

یس ک  با  خواد  یم  ن  دلم  .د  یر  بذا  تنهام  و  دی  بر  هتره  ب 
.م بزن  حرف 

رو یت  سخ  یا  روز  دونم  یم   - :ت  گف  مصرانه  دکتر  اما 
.ت داش  ارزش  اسب  هی  از  تر  شی  ب  برات  تارا  .ی  گذروند 

ت سی  ن  قرار  اما  کنم  یم  درک  رو  مه  ه.   .. دونم  ی 
.م پسر  ین  ک  نابود  خودتو 

:د دا  جواب  تر  حوصله  یب  محمد 
.م بمون  زنده  براش  که  نمونده  برام  یز  یچ  ای  دن  نی  ا  یو  ت 

دکتر؟
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.ه ل  ب 

.. .م  خوا  یم   -
که بود  شده  من  حضور  متوجه  تازه  انگار  و  کرد  مکث 

:ت گف 

.ن و  ری  ب  یر  ب  ین  تو  یم  تو  اره  س 

جز یا  چاره  من  و  شد  ده  یش  ک  من  سمت  به  دکتر  نگاه 
و محمد  نگران  شدت  به  دلم  اما  نداشتم  رفتن  ون  ری  ب 

.د بو  اش  خواسته 

ین عی  نی  ا  و  بود  کرده  رخنه  وجودش  تمام  در  ید  یم  ناا 
. خطر 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  فت  ه_  یس  _ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
خودم دست  اما  خواست  یم  ن  یل  فضو  و  تجسس  دلم 
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سرش در  م  دی  فهم  یم  دی  با  .م  بود  برادرم  نگران  و  نبود 
گذرد؟ یم  چه 

یا صد  تا  گذاشتم  باز  یم  ک  ی  اندازه  به  را  در  الالی 
.م نی  بب  را  حالش  و  بشنوم  را  محمد 

:ت گف  که  بود  گرفته  را  دستش  دکتر 
یر کا  کنم  یم  خواهش  دکتر  .ه  بد  یو  ق  یو  دار  هی  هم  ب 

رو ونه  وی  د  محمد  نی  ا  تحمل  من   .. ندارم  تحملشو  .ن  بک 
.م ندار 

!؟یا خو  یم  یچ  من  از  تو  !د  محم  شم  یم  ن  توجه  م 

.یگ زند  نی  ا  از  شدم  خسته   .. .م  ری  بم  خوام  یم  کتر  د 

:ت گف  نی  خشمگ  ین  لح  با  دکتر 

وصلت یا  بر  جام  نی  ا  من  پسر؟  ید  کر  ل  ای  خ  یچ  و  ت 
؟یگ یم  مزخرف   .. .ت  کردن  فصل  نه  یگ  زند  به 
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:دیل نا  کالالفه  محمد 
دادن دست  از  یا  بر  یچ  یه  من  ؟  دی  فهم  یم  ن  را  چ 

نظر از  نه  دارم  ید  یم  ا  گه  ید  یم  جس  نظر  از  نه   .. .م  ندار 
.ه نموند  برام  کس  چی  ه   .. .ی  روح 

:دیس پر  متفکر  دکتر 

دیم ا  یل  یخ  دمه  ای  آخر  بار  خواهرت؟  نی  ا  شد  یچ   -
اگه ؟  دی  نفرستاد  دنبالش  مگه  .ش  شدن  ا  دی  پ  یا  بر  یت  داش 

هی به  فقط  تو   .. .ه  باش  د  یم  ا  برات  تونه  یم  د  ای  ب  اون 
مردن که  هم  حاالال  .د  محم  یر  دا  ج  ای  احت  خوب  هی  روح 
.ه کرد  ری  درگ  فکرتو  و  ذهن  .ه  ت  خی  ر  هم  به  رو  تو  تارا 

.د بو  گرفته  تند  یش  تپ  دکتر  یا  ه  حرف  ن  دی  شن  با  قلبم 
ت ای  روح  دهنده  نجات  توانست  یم  من  حضور  ین  ع 

باشد؟ برادرم  داغان 

ضعف تخت  یو  ر  هی  روح  یب  و  جوان  مرد  یا  بر  دلم 
.ت ف  ری  م 

.م بود  کنارش  من  بداند  که  آن  یب  و  بود  من  دنبال  به  او 
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به و  کنم  یف  معر  را  خودم  تا  بود  ه  دی  رس  وقتش  ین  ع 
برسانم؟ یر  ای  برادرم 

چطور؟ اما 
.م بکن  دی  با  چه  دانستم  یم  ن  هنوز 

؟ بود  چه  غلط  و  درست 
بود؟ چه  هی  بق  واکنش  هستم  خواهرت  من  گفتم  یم  اگر 

.د بو  ته  خی  ر  هم  به  را  ذهنم  م  بی  عج  دکتر  یا  ه  حرف  اما 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شت  ه_  یس  _ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
.م گرفت  هل  فاص  در  از  ی  یا  صد  ن  دی  شن  احساس  با 

.د نی  بب  حالت  آن  در  مرا  و  برسد  سر  یس  ک  م  دی  ترس  ی 

.د بو  دکتر  و  محمد  یا  ه  حرف  ری  درگ  ذهنم  همزمان 
.م کن  یف  معر  را  خود  توانستم  یم  زودتر  کاش 
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خب اما  نداشتم  حال  و  وضع  آن  در  را  برادرم  م  دی  د  تاب 
خودم از  زدن  حرف  کردم  یم  چهارتا  دودوتا  یت  وق 
شیا بر  خودم  هنوز  که  اتفاقات  یر  س  کی  یا  افش  ین  ع 

.م نداشت  یا  کننده  قانع  لی  دل 

خاله ها  ه  سی  دس  نی  ا  تمام  پشت  نبودم  مطمئن  هنوز 
و لی  دل  بدون  اگر  اصالال  ر؟  گی  د  یس  ک  ای  است  ز   

مهرانگ

؟ نه  ای  کرد  یم  باورم  محمد  زدم  یم  حرف  مدرک 

. د  شی  م  ا  دی  پ  یه  را  کاش 

با و  زد  ون  ری  ب  اتاق  از  دکتر  که  بودم  افکار  نی  هم  در 
:ت گف  من  ن  دی  د 

؟یت رف  کردم  کر  ف 

.ا آق  خدمتم  ر  د-  .م  انداخت  نی  یا  سرپ  و  م  دی  گز  لب 

:ت گف  و  داد  تکان  سر 
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. نوشتم  موثرتر  یو  دار  هی  براش  .ت  سی  ن  خوب  الش  ح 
که رو  یز  یچ  نی  تر  زی  عز   ... داغونه  یح  رو  لحاظ  از 
ش دی  ام  ی  تتمه  هه  از  تر  مهم  و  داده  دست  از  داشته 

... رو 
بودم کنارشون  من  روز  اون   ... طوره  نی  م  ه-  :م  زد  لب 
ممکنه آن  هر  م  دی  ترس  یم  که  بود  بد  حالشون  قدر  اون 

.ن ر  ای  ب  خودشون  سر  بالالیی 

:ت انداخ  سمتم  به  یه  نگا 
؟یسیق بل  ی  خاله  دختر  یت  ف  گ 

شک یز  یچ  به  دکتر  گفت  یم  حسم  اما  چرا  دانم  یم  ن 
.ت اس  کرده 

.م داد  جواب  ناچار  به 

.ه ل  ب 
:د ز  یز  مرمو  لبخند 
بده؟ حالش  یت  ف  گ 
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رفته محمد  مبحث  از  دفعه  کی  ؟  می  بگو  چه  دانستم  یم  ن 
.سیق بل  سراغ  بود 

.یلیخ له  ب 
:ت گف  و  دوخت  چشمانم  به  قی  عم  یه  نگا 

من؟ شی  پ  مد  وی  ن  چرا  س  پ 

:م داد  جواب  مردد 
دونم یم  ن  اما  رفته  دکتر  ین  عی   .. .م  دون  یم  ن  استش  ر 

نه؟ ای  اومده  شما  شی  پ 

یا هی  سا  کردم  حس  که  می  کرد  یم  یط  را  راهرو  هم  با 
توجهم دوباره  دکتر  یا  صد  با  .م  دی  د  راهرو  چی  پ  در  را 

:د ش  جلب  او  به 

هر عمارت  یل  اها  تمام  چون  کردم  تعجب  نی  هم  یا  ر  ب 
که سی  بلق  وقت  اون   .. .ن  م  مطب  ن  ای  م  دارن  یل  مشک 
یا ج  ره  یم  او  شه  یم  ضی  مر  شناسمش  یم  خوب 

... ه  گی  د 
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:م گفت  ید  تن  و  دی  رس  ذهنم  به  یر  فک 
رفت یم  دی  با  نبود  یم  عمو  مشکلش  چون  دی  شا  ب  خ 

.ن زنا  دکتر  شی  پ 

را نگاهش  و  دی  چرخ  سمتم  به  کامل  و  تاد  سی  ا  شی  جا  در 
که یه  نگا   ... هی  سف  اندر  عاقل  یه  نگا  .ت  دوخ  من  به 

. باشد  داشته  معنا  یل  ک  توانست  ی 

نیا از  ام  توانسته  ام  داده  که  یخ  پاس  با  دانستم  یم  ن 
نه؟ ای  بروم  ون  ری  ب  مهلکه 

یا آسوده  نفس  آرام  داد  تکان  دی  یا  ت  به  را  سرش  یت  وق 
نیا به  کردن  فکر  از  دست  ید  ح  تا  ظاهرا  .م  دی  کش 

محمد مسئله  سراغ  رفت  دوباره  که  بود  برداشته  مسئله 
.

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  ن_  یس  _ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
تا را  محمد  خشم  هک  داشت  ریث  تا  یر  قد  آن  دی  جد  یو  دار 
یگ الود  خواب  باعث  که  چند  نشاند،هر  فرو  ید  ای  ز  حد 
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کرده آرامش  که  می  بود  یض  را  باز  اما  شد  یم  او  تر  شی  ب 
از دی  با  که  داشت  ید  ای  ز  دی  تاک  دکتر  روز  آن  .ت  اس 
بود ممکن  وگرنه  شود  کمک  محمد  به  یح  رو  لحاظ 
فعالال او  آرامش  یا  بر  نی  هم  یا  بر  و  .د  ت  فی  ب  ید  ب   

اتفاقات

.د ش  یم  داده  او  به  یر  ت  یو  ق  یا  داروه 

گذشت یم  چه  ن  ای  اطراف  و  خانم  خاله  ذهن  از  دانم  یم  ن 
که بودم  یض  را  هی  قض  نی  ا  به  جهت  کی  از  تنها  من  اما 
به ید  ج  یا  صدمه  بود  ممکن  یر  ای  هوش  در  محمد 

.د بزن  خود 

.م زد  حرف  کاوه  با  شب  همان 

محمد با  زودتر  چه  هر  تا  مید  کر  یم  ا  دی  پ  یه  را  دی  با 
گفتگو نی  ا  در  و  کنم  یف  معر  را  خودم  و  بزنم  حرف 

بود زمانبر  دی  شا  که  یه  را   . دیس  ر  ذهنم  به  دی  جد  یه  را 
ون ری  ب  روز  و  حال  آن  از  را  محمد  توانست  یم  اما 

را خود  بتوانم  تا  بدهد  من  به  را  یب  مناس  زمان  و  بکشد 
. کنم  یف  معر 
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***

ها پرده  ن  دی  کش  کردم  که  یر  کا  نی  اول  اتاق  به  ورودم  با 
.د بو 

شد اتاق  داخل  یب  خو  نور  آسمان  بودن  یر  اب  وجود  با 
.د ش  روشن  کامالال  یل  داخ  یا  فض  که  یر  طو 

او که  بود  داروها  ری  تأث  نی  ا  و  بود  خواب  هنوز  محمد 
.د کر  یم  جی  گ  و  مست  مواقع  تر  شی  ب  را 

:م زد  شی  صدا  و  رفتم  جلو 

ار دی  ب  لطفا  .ه  دی  رس  تون  صبحانه  خوردن  ساعت   .. .ا  ق  آ 
.

همان و  کردم  تر  شی  ب  را  م  یا  صد  تن  نکرد  باز  پلک  یت  وق 
.م کرد  تکرار  را  جمله 
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البته و  یج  یگ  با  و  کرد  باز  پلک  یت  سخ  به  بار  نی  ا 
:دیس پر  متعجب 

شده؟ یچ  اره  س 

:م گفت  و  زدم  ین  په  لبخند 
.ه خوب  یل  یخ  روز  هی  مروز  ا.  دی  بش  ار  دی  ب  طفا  ل 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هل  چ_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
: افزودم  که  کرد  نگاهم  ری  متح 

.دیل عجو  قدر  چه  .م  گ  یم  براتون  دی  ارش  دی  ب  ا  مش   -

لب که  بود  شده  کنجکاو  دی  شا  دانم  یم  ن  .م  دی  خند  زی  ر  و 
:د ز 

.م ار  دی  ب 
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بود آورده  خود  با  را  صبحانه  ین  یس  که  یر  گلپ  ورود  با 
:م گفت  و  زدم  ین  په  لبخند 

.. .ع  موق  به  چه  وه  ا 

.د دا  سالالم  محمد  به  و  زد  یل  خجو  لبخند  یر  گلپ 

در تا  کردم  کمکش  ه  شی  هم  مثل  و  رفتم  محمد  سمت  به 
.د نی  بنش  رختخواب 

که یگ  هماهن  با  و  گذاشت  زی  م  یو  ر  را  ین  یس  یر  گلپ 
اتاق از  زود  یل  یخ  و  حرف  یب  می  بود  داده  انجام  قبل  از 

.د ش  خارج 

:دیس پر  گنگ  و  جی  گ  محمد  او  رفتن  ون  ری  ب  با  همزمان 
؟ خبره  چه  جا  نی  ا  یگ  ب  شه  یم   -

:م گفت  و  زدم  ی  یا  نم  دندان  لبخند 

.دیش با  صبور  لطفا  که  گفتم  قا  آ 
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.ت نگف  چی  ه  ر  گی  د  و  انداخت  من  به  ه  ری  خ  یه  نگا  تنها 
آماده صبحانه  خوردن  یا  بر  تا  کردم  یم  کمکش  دی  با 

.د ش  ی 

****

.ب خ 

:د ش  دوخته  اش  صبحانه  ین  یس  به  نگاهم 
؟ دی  نخورد  ید  ای  ز  زی  چ  که  ما  ش 

:د ز  صدا  ید  یک  تا  را  اسمم  و  دی  کش  درهم  ابرو 
!ه ار  س 

که بودم  کرده  فکر  صبح  خود  تا  ب  شی  د  که  آن  با 
.م داشت  دی  ترد  یم  ک  هم  باز  کنم  مطرح  را  حرفم  چطور 

. نکند  قبول  م  دی  ترس  ی 
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قبول ترسم  یم  .ا  آق  کنم  شروع  کجا  از  دونم  یم  ن  ب  خ 
. دی  نکن 

:ت گف  و  داد  ون  ری  ب  صدا  یب  را  نفسش 

.. .ه  سار  گو  ب 

یم خواهرتون  دنبال  شما  دونم  یم   .. .ش  راست   .... ن  م 
و م  دی  شن  مدت  نی  ا  یو  ت  که  جور  اون  ین  عی   .. .د  ید  گر 

.دیر دا  خواهر  هی  شما  شدم  متوجه 

هم خودم  یا  بر  که  خورد  ه  کی  وضوح  به  قدر  آن 
تنها دی  شا  اما  نبود  ین  پنها  زی  چ  که  آن  با  .د  بو  بی  عج 
به راجع  صحبت  نی  هم  کرد  یم  ن  را  فکرش  که  یز  ی 

.د بو  اش  شده  گم  خواهر 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  _ل  ه  چ_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
.د کر  نگاهم  مداوم  و  ه  ری  خ  هی  ثان  چند 
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لبانش بر  یم  نر  لبخند  که  بود  بی  عج  اما  دانم  یم  ن 
:ت گف  و  نشست 

.. .و  ت  یا  ه  سال  و  همسن  ا  بی  تقر  خواهر  هی   -

.م بزن  غی  ج  یل  خوشحا  از  خواست  یم  دلم 
خواست یم  که  نی  هم  بود،  نشده  ین  عصبا  که  نی  هم 
.م بود  نکرده  اشتباه  من  ین  عی  بزند  حرف  بش  راجع 

پر قلبم   ... خواست  ی  وجود  تمام  با  را  خواهرش  محمد 
.م کن  کمکش  تا  بودم  جا  آن  من   ... خوب  یس  ح  از  شد 

که م  دی  فهم  دکتر  یا  آق  با  زدن  حرف  از  بعد  روز  آن 
اش یگ  زند  به  را  محمد  تواند  یم  که  یز  یچ  تنها 

.م هست  خواهرش  ین  عی  من  برگرداند 

یم که  یز  یچ  تنها  حاالال  و  بود  داده  دست  از  را  تارا  او 
محرکه اهرم  کی  کند  وصلش  واقع  یا  ین  د  به  توانست 

.ن م  جز  نبود  یس  ک  آن  و  بود  تر  یو  ق  ی 

:م گفت  نت  طی  ش  با 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

 

        

 

     

      

   

 

          

  

 

           

  

         

           

            

        

 

         

 

اقعا؟ و 

:د دا  را  جوابم  یر  ناباو  کمال  در  باز 

.. .ه  خوشگل  یل  یخ  مطمئنم  و   ... اقعا  و 
.ن خواهرتو  از   . دی  کن  فی  تعر  برام  ه  شی  م 

.ت انداخ  باالال  ابرو 

او از  یز  یچ  نی  همچ  چطور  که  بودم  مانده  هم  خودم 
.م ا  خواسته 

دیا ب  محمد  برابر  در  کردم  یم  فکر  بود  چه  هر  اما 
.م باش  جسور 

محمد برابر  در  و  بود  عاشقش  که  یر  گلپ  برخالالف 

او و  دادم  یم  خرج  به  جسارت  دی  با  من  داشت  ضعف 

یم ون  ری  ب  بود  ه  دی  چی  پ  خود  دور  که  یا  پوسته  نی  ا  از  را 
.د بو  داده  جواب  کارم  ظاهرا  و  م  دی  کش 

پنجره سمت  به  و  گذاشت  چرش  لی  و  چرخ  یو  ر  دست 
:ت رف 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

      

 

  

        

 

       

 

        

 

         

 

          

 

   

         

     

     

     

 

.. .ن  م  از  قبل   ... بزرگتر  خواهر  هی   -

.م دی  گز  لب 
:م گفت  و  نشستم  شی  پاها  مقابل  و  رفتم  جلو 

.م کن  تون  کمک  بتونم  د  یا  ش  .د  ین  ک  فی  تعر  رام  ب 

:ت گف  چشمانم  کوب  خی  م   . شد  ه  دی  کش  سمتم  به  نگاهش 

.. .د  نش  اما  کردن  تالالش  ها  یل  یخ  تو  از  بل  ق 

کنم تون  کمک  تونم  یم  که  طور  هر   . .م  بد  قول  گه  ا 
؟

.دیش ک  درهم  ابرو 
هستم ین  هما  من  دی  فهم  یم  کجا  از  خب   .. .ت  نداش  باور 

.د گرد  یم  دنبالش  به  که 
:م افزود  کنان  پچ  پچ  و 

.ه بمون  خودمون  نی  ب  دی  با  ما  ا 

https://t.me/darkhaste_romanh


        

          

           

     

 

  

 

                                               

           

          

 

      

           

  

 

    

            

   

          

   

: بود  شده  درشت  چشمانش  .د  کر  نگاهم  ری  متح 
رمش ای  م  براتون  و  کنم  یم  ا  دی  پ  رو  خواهرتون  ن  م 
قیق د  و  کامل  رو  تون  یگ  زند  قصه  دی  بد  قول  بهم  فقط 

. دی  کن  یم  فی  تعر  برام 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  و  د_  هل  چ_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
به شی  ها  دست  کمک  به  را  چرش  لی  و  و  شد  اتاق  داخل 
.د کر  تی  هدا  اتاق  ی  گوشه  یمید  ق  و  کوچک  کمد  سمت 

.م شد  روان  دنبالش  به  حرف  ی 
چه تی  نها  در  است  قرار  ای  خواهد  یم  چه  دانستم  یم  ن 

.د بده  یب  جوا 

. تادم  سی  ا  دستش  کنار 
داشت گردن  به  که  ید  بن  گردن  و  برد  اش  ه  قی  به  دست 

.د کر  باز  را 
به یز  یچ  چه  دانستم  یم  ن  اما  بودم  شده  ش  ری  رنج  متوجه 

.ت اس  ته  خی  آو  آن 
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.د بو  دی  کل  ک 

برش یا  ه  چوب  با  که  یم  ید  ق  کمد  قفل  سمت  به  را  دی  کل 
.د چرخان  قفل  در  و  برد  بود  شده  یر  کا  منبت  یا  خورده 

خم جلو  به  یم  ک  محمد  و  شد  باز  یر  خشدا  یا  صد  با  در 
.د ش 

یو ر  که  طور  همان  و  دی  کش  ون  ری  ب  را  یا  دفترچه 
:ت گف  آن  به  ه  ری  خ  گذاشت  یم  شی  پاها 

.د دا  بهم  شی  زندگ  آخر  یا  روز   .. .ه  مادرم  ال  م 

را دفترچه  که  بود  محمد  دستان  به  هنوز  نگاهم 
داشته نگه  انگشتانش  ن  ای  م  باارزش  یز  یچ  همچون 

.د بو  خاطرات  دفترچه  کی  .د  بو 

.ه شد  نوشته  جا  نی  ا  دونم  یم  پدرم  و  مادر  از  یچ  ر  ه 
.ین بخو  رو  دفترچه  نی  ا  د  یا  ب  خواهرم  به  ن  دی  رس  یا  بر 
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.م دی  گز  لب 
بود؟ کرده  اعتماد  من  به  واقعا 

یم ن  و  بود  شده  حبس  ام  ه  نی  س  در  نفس  ان  جی  ه  از 
.م بزن  یف  حر  توانستم 

:ت گف  و  گرفت  سمتم  به  را  یم  ید  ق  دفترچه 

اعتماد بهت  دی  با  گه  یم  بهم  یس  ح  هی  اما  چرا  ونم  دی  م  ن 
؟ین ک  یم  کمکم  تو  .م  کن 

آن یو  ر  دست  و  گرفتم  را  دفترچه  و  شدم  کی  نزد 
:م کرد  زمزمه  و  م  دی  کش 

قول .م  کن  یم  تون  کمک  من  .ا  آق  ارزشمنده  برام  یل  یخ   -
.م ر  ای  ب  براتون  رو  خواهرتون  دم  ی 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  س_  هل  چ_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

) سی  رنگ  ف)  و  می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
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. کنم  هی  گر  ای  بخندم  اد  یز  یل  خوشحا  از  انستم  دی  نم 

.م بود  گرفته  احمد  از  را  ای  دن  هی  هد  نی  بهتر  امروز 

. یت  هس  من  ی  هی  هد  نی  بهتر  تو  م  زی  عز 
. قشنگم  ی  دفترچه  تو 

تر زی  عز  یو  پسرعم  از  شده  چی  پ  کادو  امروز  که  ی  یو  ت 
.ید ش  داده  هی  هد  من  به  جانم  از 

ه نی  آ  مقابل  و  زنم  یم  اتاق  یو  ت  یخ  چر  بغل  به  دفترچه 
.م ت  سی  ا  ی 

یم خود  به  یا  دارانه  یر  خ  نگاه  ت  سی  ن  خودم  دست 
.م انداز 

یم نظر  به  درشت  یم  ک  اله  س1   4 یر  دخت  یا  بر  اندامم 
.د رس 
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و مباهات  هی  ما  و  است  کمرم  به  تا  لختم  و  بلند  یا  موه 
. .م  سال  و  سن  هم  دختران  به  ام  یش  فرو  فخر 

و بلند  یا  ه  مژه  حصار  در  رنگم  یک  مش  چشمان 
.م صورت  متناسب  دهانم  و  لب  و  گرفته  قرار  تابدارم 
.ت اس  سرخ  انار  همچون  میا  ه  گونه  و  دی  سف  پوستم 

احمد شود  یم  قرار  که  ی  یا  روزه  ت  سی  ن  پنهان  خدا  از 
لوازم به  ید  بر  دست  یک  اش  وی  دی  ای  ب  مان  ی  خانه  به 

تر سرخ  را  می  ها  لب  و  گونه  و  زنم  یم  مادرم  یش  یا  آر 
.م کن  ی 

.د نی  بب  نزار  و  زار  مرا  احمد  خواهد  یم  ن  دلم  خب 

و دی  سف  یا  ه  دندان  فی  رد  که  زنم  یم  ید  لبخن  ر  ای  اخت  ی 
.د گذار  یم  شی  نما  به  را  منظمم 

ندارم کم  یز  یچ  دخترانه  یز  طنا  یا  ه  حربه  از  من  خب 
.م بلد  بلد  خوب  را  نی  ا  و 

ین چاش  دی  آ  یم  مان  ی  خانه  به  می  پسرعمو  احمد  یت  وق 
او خواهد  یم  دلم  و  شود  یم  چندبرابر  ها  یز  طنا  نی  ا 
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 میها ییبایز و خود مجذوب قبل از شتریب روز هر را

 . کنم

 

 در را ها پسرعمو و عمو دختر عقد ندیگو ینم مگر 

 . است نیهم به دمیام هم من اند بسته ها آسمان

 

 . هستم او عاشق من آورم یم خاطر به که یوقت از

 

 آن و حالتش خوش رنگ یمشک یموها آن. بلندش قد

 ی وانهید مرا همه و همه...  حالتش خوش یابرو چشم

 .کند یم خود

 

  عاشقانه_حفاظت_چهار_چهل_ستیدو_پارت#

 

 یم درس او                   مویر_یمساو_یکپ#

 . است کماالت صاحب و خواند

 

            

          

 

رود یم  غنج  چنان  دلم  ته  زند  یم  صدا  را  اسمم  یت  وق 
.د کر  خواهم  غش  کنم  یم  حس  آن  هر  و 
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گفت و  کرد  هی  هد  من  به  را  دفترچه  یت  وق  امروز 
عهد ند  سی  نو  یم  خاطره  ها  دفترچه  نی  ا  داخل  دخترها 
دفترچه نی  ا  در  یز  یچ  خاطراتش  و  او  از  جز  کردم 

.م سی  ننو 

مکنونات از  آنچه  راحت  توانم  یم  رفته  او  که  حاالال 
منتقل دفترچه  نی  ا  به  کنم  یم  حس  او  به  راجع  ام  یب  قل 

.م کن 

درست و  بود  خواهد  من  اسرار  صندوقچه  دفترچه  نی  ا 
جا خود  در  را  می  ها  داشتن  دوست  تمام  دومم  قلب  مثل 

.د دا  خواهد 

***

ام یر  پد  عمارت  بی  عج  یو  تکاپ  کی  صبح  از  امروز 
.ت اس  گرفته  فرا  را 

شام یا  بر  و  دهد  یم  دستور  آشپزخانه  یو  ت  مدام  مادرم 
.د کن  یم  آماده  غذا  نوع  چند  امشب 
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دارش نی  چ  دامن  و  کند  یم  بدو  بدو  باغ  یو  ت  زی  مهرانگ 
.د کن  یم  نت  طی  ش  و  سپرده  باد  دست  به  را 

.م هست  غرق  احمدم  ل  ای  خ  و  ای  رو  در  من  اما 

.د هستن  ما  مهمان  بزرگم  عمو  ی  خانواده  و  احمد  امشب 

دارد ی  یا  معن  کی  حتما  باره  کی  آمدن  نی  ا  دی  گو  یم  مادرم 
.ت س  نهفته  یز  یچ  کی  ین  مهما  نی  ا  پشت  و 

. دارد  خوب  اتفاقات  از  نشان  مادرم  لب  ی  گوشه  لبخند 
حتما و  است  احمد  و  من  حرف  حرف  امشب  دانم  ی 
.د کر  خواهد  یر  خواستگا  رسما  او  یا  بر  مرا  می  عمو 

من دارد  دوست  او  .م  فهم  یم  عمو  یا  ه  نگاه  از  را  نی  ا 
.م باش  عروسش 

و بزنم  یر  کا  به  دست  توانم  یم  ن  که  دارم  ان  جی  ه  آنقدر 
.د کر  خواهم  یر  خرابکا  انجامش  محض  به  دانم  ی 
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یا ه  نت  طی  ش  و  باغ  به  و  ام  نشسته  پنجره  ی  هره  یو  ر 
.م کن  یم  نگاه  زی  مهرانگ 

.د پر  یم  نی  یا  پ  و  باالال  مدام  و  ندارد  آرام  یا  لحظه  قلبم 
.ب آشو  است  آشوب  اصالال 

باز که  یر  د  به  و  م  ری  گ  یم  ون  ریب  از  نگاه  در  یا  صد  با 
.م نگر  یم  شده 

.ت اس  م  زی  عز  ی  هی  دا  خاتون  اشرف 

:د زن  یم  غر  و  دی  آ  یم  جلو  نم  دی  د  با 

؟ید نکر  حمام  هنوز  ؟ی  یا  ج  نی  ا  چرا  تو  ختر  د 

.م دار  بغض  چرا  دانم  یم  ن 
کند؟ درک  را  بدم  حال  تواند  یم  یس  ک  چه  خب 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نج  پ_  هل  چ_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 
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 قلب در دانند ینم که ها آن     مویر_یمساو_یکپ#

 گذرد؟ یم چه من ینوا یب

 

            

        

          

 

          

 

        

 

  

    

 

    

        

     

 

یم ن  یت  ح  که  سال  و  سن  کم  عاشق  دختر  کی  قلب  در 
... کند  دل  و  درد  یس  ک  با  تواند 

.د زن  یم  یر  دا  معنا  لبخند  و  شود  یم  م  کی  نزد  خاتون 

:دیو گ  یم  که  خواند  یم  ه  شی  هم  مثل  را  درونم  الالبد 

مادر؟ یف  با  ل  ای  خ  به  یت  نشس  که  از  ب 

:م ن  زی  م  لب 
کنم؟ کار  یچ  ب  خ 

:دیو گ  یم  نت  طی  ش  با 
.ش بپو  رو  خوشگلت  یا  لباس  ایب  بعد   . کن  حمام  ول  ا 

.م بباف  خوشگل  موهاتو  وقت  اون 
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شود یم  باعث  او  یا  بر  شدن  خوشگل  و  احمد  فکر 
.م برو  حمام  به  می  مستق  و  نزنم  یف  حر  چی  ه 

یم می  ها  لب  یو  ر  لبخند  میآ  یم  ون  ری  ب  که  چی  پ  حوله 
.د نی  نش 

.ت اس  کرده  ای  مه  را  لباسم  خاتون 

. ام  ه  دی  چی  پ  ر  گی  د  یا  حوله  در  را  بلندم  یا  موه 

صدا را  خاتون  ها  پله  باالالی  همان  از  و  پوشم  یم   
لباس

.م زن  ی 

شده بافته  ی  یا  بی  ز  به  خاتون  کمک  به  می  موها  بعد  یت  ساع 
.م هست  امشب  ین  مهما  ی  آماده  من  و  اند 

گونه که  بس  از  ندارم  مادرم  یشیا  آر  لوازم  به  یز  ای  ن 
.د ان  گرفته  خود  به  سرخ  رنگ  د  ای  ز  ان  جی  ه  از  می  ها 
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 میشو یم کینزد مهمانان آمدن و غروب به چه هر

 تر سرخ میها گونه رنگ و شود یم شتریب قلبم تپش

 

  عاشقانه_حفاظت_شش_چهل_ستیدو_پارت#

 

 و شر خانه مهمانان آمدن با        مویر_یمساو_یکپ#

 . ردیگ یم یا تازه  شور

 

         

          

      

 

           

        

 

           

        

 

        

   

ریز ه  شی  هم  برخالالف  احمد  کنم  یم  حس  چرا  انم  دی  نم 
شرم و  خجالت  جور  کی  انگار  کند  یم  نگاهم  یم  چش 

.ت اس  کرده  پر  را  وجودش  مردانه 

بافته یا  موه  و  کردم  سر  به  را  ام  یگ  رن  کوتاه  چارقد 
.م ا  انداخته  می  ها  سرشانه  یو  ر  را  ام  شده 

مرتب زی  چ  همه  که  دهد  یم  دستور  خدمه  به  مدام  مادر 
.د ت  فی  ن  قلم  از  یز  یچ  و  باشد  منظم  و 

و نشسته  عموجانم  کنار  احمد  مادر  خانم  بدرالملوک 

.د کن  یم  نگاهم 
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و زنند  یم  حرف  هم  با  و  نشسته  برادرش  کنار  هم  بابا 
.د نوشن  یم  یا  چ 

به که  خندد  یم  زی  ر  احمد  و  کند  یم  نت  طی  ش  زی  مهرانگ 
:دیو گ  یم  جانم  عمو  باره  ک 

. ده  ای  ز  ی  یا  ری  پذ  یا  بر  وقت  نی  بش  ای  ب  نداداش  ز 

.د نی  نش  یم  من  کنار  و  زند  یم  یص  خا  لبخند  مادر 

یم و  اندازد  یم  شمشادش  شاخ  به  یه  نگا  جانم  عمو 
:دیو گ 

و یس  بو  دست  یا  بر  اومده  جان  احمد  مشب  ا 
یر س  هی  تا  می  بش  جمع  هم  دور  همه  می  گفت  .ی  خداحافظ 

.مین بز  رو  ها  حرف 

کلمه با  مرا  دل  بند  و  برداشته  چاقو  یک  ی  انگار 
.د بر  یم  یظ  خداحاف 
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.د کش  یم  سوت  می  ها  گوش 

:د پرس  یم  بابا  افکارم  غرق 
؟یچ یظ  خداحاف  شاءهللاهللاهللاهللا.  ان  ه  ری  خ  اداش  د 

:د زن  یم  ین  ا  می  پ  و  پر  لبخند  عموجانم 

ره یم  لی  تحص  ادامه  یا  بر  پسر  شازده  شاءهللاهللاهللاهللا 

ن ا 
که بخصوص  ت  سی  ن  دور  اد  یز  که  ین  دو  یم   .. .ه  یک  تر 
از  .. .ه  ری  بگ  د  ای  هم  ی  یا  ز  یچ  هی  دی  با  و  تجارته  هم  ما  کار 
هم کنه  یم  اداره  رو  جا  اون  ی  شعبه  هم  بعد  به  نی  ا 

.ه بخون  درس  قراره 

من پس  .ت  رف  یم  داشت  احمد  .م  شنو  یم  ن  یچ  یه  ر  گی  د 
چه؟

.ت سوخ  یم  دی  با  که  یق  عش  و  ماندم  یم  من 

نگاهم دارد  که  رود  یم  او  سمت  به  یم  چش  ری  ز  نگاهم 
. کند  ی 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

           

            

   

 

  

 

                 

        

       

 

        

    

 

     

        

           

  

 

بود   دی  بع  خب  .ت  اس  شده  دمغ  مامان  و  من  مثل  هم  بابا 
از لحظه  نی  آخر  تا  را  یم  مه  زی  چ  نی  چن  جان  عمو  که 

کند   یف  مخ  ما 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  فت  ه_  هل  چ_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

یش گو  یا  صد  با  و  می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
خاطرات ی  دفترچه  یا  ه  نوشته  از  نگاه  همراهم 

.م کرد  برقرار  را  تماس  و  گرفتم  سی  فرنگ 

:ت نشس  جانم  گوش  در  ت  می  مالال  با  کاوه  یا  صد 
.ا خانوم  خانم  دی  نباش  سته  خ 

.د نی  نش  یم  لبانم  بر  لبخند 
.م داشت  دوست  شدت  به  را  کاوه  نی  ا  من 

تنها ام  یگ  زند  ی  مخاطره  پر  ری  مس  در  مرا  که  یس  ک 
.د بو  نگذاشته 
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من خاطر  به  شی  آرزوها  و  ها  خواسته  از  که  یس  ک 
.د بو  شده  همراهم  و  ه  دی  کش  دست 

:م گفت  وجود  تمام  با 
کنارم لحظه  نی  ا  یو  ت  االالن  کاش  شده  تنگ  برات  لم  د 

.ه کاو  دارم  ج  ای  احت  بهت  یل  یخ  .ی  بود 

:دیس پر  ین  نگرا  با 
افتاده؟ یق  اتفا  ؟ی  خوب  زی  ن  د 

با و  دادم  تکان  نی  طرف  به  را  سرم  د  نی  ب  یم  مرا  که  انگار 
:م گفت  بود  کرده  پر  را  درونم  که  یم  غ 

.. .ه  ن 

:دیس پر  تر  نگران 

تاده؟ فی  ن  یق  اتفا  که  نی  ا  نه  ای  یت  سی  ن  خوب  ین  عی  ه  ن 

:ت گرف  ام  خنده  ش  ری  تفس  از  ر  ای  اخت  ی 
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دارم؟ دوست  یل  یخ  ین  دو  یم  اوه  ک 
دوست وقت  چی  ه  که  ین  م  از  ها  حرف  نی  ا  خب 

بود دی  بع  بودم  نکرده  اعتراف  صراحت  به  را  داشتنش 

.د بو  شده  اش  ین  نگرا  باعث  نی  هم  و 

دختر؟ شده  یچ  .ی  کن  یم  نگرانم  یر  دا  زی  دن   -

نترس .ی  کن  یم  تعجب  یر  دا  نگفتم  انقدر  دونم  یم   -
خواد یم  دلم  .م  بزن  حرف  باهات  خواد  یم  دلم  اما  خوبم 

... یل  یخ  .م  دار  دوست  یل  یخ  که  بگم  بهت 

:دیل نا  ناباورانه 
نگرانت دارم  ید  ب  جور  هی  اما  باشم  خوشحال  دی  ا  ب 
هی زی  دن  خبره؟  چه  جا  اون  خوبه؟  محمد  .ر  دخت  شدم 

.ه بش  راحت  لم  ای  خ  بگو  یز  ی 

:م دی  گز  محکم  را  لبم 
ا زی  چ  یل  یخ  از  من  خاطر  به   .. .ه  کاو  یب  خو  یل  یخ  و  ت 

.یت گذش 
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:ت گف  یل  معط  ی 
این د  ه  گی  د  قدر  چه  دی  با   .. .ی  داشت  رو  ارزشش  تو  ون  چ 

قشنگ االالنم  ؟  کنم  ا  دی  پ  رو  تو  مثل  یک  ی  تا  گشتم  یم   
رو

نیا من  خوشگل  عشق  شده  باعث  یچ  کن  فی  تعر  برام 
م ای  م  شم  یم  پا  وگرنه  بزنه  اعتراف  به  دست  یر  جو 

.ا ه  خبره  چه  م  نی  بب  جا  اون 

را امروز  اتفاقات  من  تا  برد  زمان  قدر  چه  دانم  یم  ن 
خاطرات از  یش  بخ  آن  یت  ح  کنم،  فی  تعر  شی  برا  کامل 
. کردم  فی  تعر  شی  برا  بودم  خوانده  که  هم  را  سی  فرنگ 

:ت گف  شد  راحت  من  از  لش  ای  خ  یت  وق 
ین تو  یم  زود  یل  یخ  مطمئنم  زین  د   .. .ی  ش  یم  موفق  و  ت 
یت راس  .ی  بچش  رو  خوب  یا  ه  حس  تمام  برادرت  کنار 
بهش .م  ید  ز  حرف  باهم  یل  ک  بود  زده  زنگ  می  ند  بابا 
فقط زی  دن  .م  کرد  راحت  رو  لش  ای  خ  و  امنه  جات  گفتم 

محابا یب  رو  یر  کا  .ش  با  نت  ایف  اطرا  و  خودت  مراقب 
!زین د  بده  قول  بهم  .ه  ند  انجام 
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بود لحظاتم  تک  تک  نگران  که  ید  مر  به  شب  آن  من  و 
.م نترس  و  باشم  یو  ق  دادم  قول  .م  داد  قول 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شت  ه_  هل  چ_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

(سیگ رن  ف)  و  می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
.م بود  آورده  پناه  اتاقم  به  که  بود  یق  یا  دق 

و ماندم  یم  من  و  رفت  یم  خواندن  درس  یا  بر  احمد 
.د مان  یم  ناکام  شک  یب  که  یق  عش 

ین بارا  که  ین  چشما  با  و  برم  یم  می  موها  به  را  دستم 
.م کن  یم  باز  یک  ی  یک  ی  را  ها  آن  بافت  شده 

میا موه  وجودش  عشق  به  که  ماند  یم  ن  یس  ک  ر  گی  د  خب 
.م بباف  را 

عمو زن  .ت  اس  چشمانم  مقابل  هنوز  ین  مهما  ری  تصو 

که است  مادرم  نی  ا  برخالالفش  و  دارد  لب  بر  لبخند   
مدام

.ت اس  کرده  اخم  و  ه  دی  برچ  لب 
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. بود  کرده  برپا  را  امروز  ین  مهما  ی  یو  آرز  چه  با 
شده پنبه  رشته،  آنچه  هر  که  بود  یس  ک  مثل  درست 

.ت اس 

:د نی  نش  یم  گوشم  در  بابا  یا  صد  افکارم  در  غرق 

ی یو  هی  انقدر  آخه  ؟  هی  چ  خودت  نظر  جان  احمد  ب  خ 
ای ید  بو  بهرفتن  یض  را  خودت  کرده؟  متعجب  منو 

خواد؟ یم  و  نی  ا  داداشم 

.د نی  نش  یم  احمد  یو  ر  ام  یک  ری  ز  ری  ز  نگاه 
چیه کس  چی  ه  چرا  .د  بو  هم  من  سواالالت  ها  نی  ا  خب 

بود؟ نزده  یف  حر 

.ت اس  خوشحال  رفتنش  از  ین  عی  نی  ا  و  دارد  لبخند 

.م غ  کی  از  شود  یم  پر  قلبم  تمام  او  برعکس 

.د دار  رفتن  یا  سود  او  اما  دارم  دوسش  من 
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.ت اس  خندان  شی  ها  لب  که  ت  سی  ن  جا  نی  ا  دلش  شک  ی 

:دیو گ  یم  باره  کی  به  تصورم  برخالالف  اما 
ندارم رفتن  با  یل  مشک  بشه  راحت  لم  ای  خ  جا  نی  ا  از  گه  ا 

. دارم  کی  کوچ  ری  گ  هی  .ن  جا  عمو 

.د شو  یم  قفل  نگاهم  در  باالالخره  نگاهش  و 

شد؟ یم  راحت  لش  ای  خ 
که؟ از  هم  دی  شا  و  چه  از 

یم قرار  مخاطب  را  او  افاده  از  پر  ین  لح  با  عمو  زن 
:دیو گ  یم  و  دهد 

ما به  رو  ها  زی  چ  هی  بق  باش  درست  فکر  فقط  تو  سرم  پ 
.ر بسپ 

یم مادرش  به  رو  و  شود  یم  کنده  من  از  احمد  نگاه 
:دیو گ 
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.م دلخوش  دی  داد  که  ی  یا  ه  قول  به  ن  م 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  ن_  هل  چ_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و خندد  یم  بلند  جان  عمو  و  می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
: دی  گو  ی 

پاش گفتم  یچ  هر  .م  پسر  هستم  جا  نی  ا  من  ترس  ن 
.م تاد  سی  وا 

کوچکم قلب  اما  زنند  یم  حرف  چه  از  بفهمم  توانم  یم  ن 
از و  برخاستم  جا  از  قرار  یب  و  ندارد  ماندن  تاب  ر  گی  د 

.م زن  یم  ون  ری  ب  ی  یا  ری  پذ 

که ندارد  آرام  یا  لحظه  قلبم  .د  هستن  یر  جا  می  ها  اشک 

.میآ یم  ون  ری  ب  افکارم  از  اتاقم  در  یا  صد  با 

.د شو  یم  باز  یم  آرا  یا  صد  با  در 

وارد نت  طی  ش  با  که  ید  احم  و  سمت  آن  به  م  سی  خ  نگاه 
.د خور  یم  ند  وی  پ  شود  یم  اتاقم 
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یم مقابلش  است  ان  شی  پر  که  ی  یا  ه  سی  گ  با  هراسان 
.م ت  سی  ا 

.دیآ یم  جلو  شرورانه  و  زند  یم  لبخند 

ریگ غافل  یت  یع  موق  نی  چن  در  مرا  چرا  که  گزم  یم  لب 
.ت اس  کرده 

میا   ه  هی  گر  لی  دل  او  شک  یب  حاالال  و  شود  یم  ن  قطع   
اشکم

دهان   نی  زم  خواهد  یم  دلم  خجالت  از  من  و  داند  یم  را 
.د   ببلع  مرا  و  کند  باز 

:دیو گ  یم  و  تد  سی  ا  یم  مقابلم 

ه بی  عج  منه؟  خاطر  واسه  ها  هی  گر  نی  ا  کنم  باور  ین  عی   -
دختر؟ ید  کر  افشون  چرا  موهاتو 

.د خند  یم  زی  ر  او  و  دهم  یم  تکان  سر  کنان  نی  ف  نی  ف 

:م غر  یم  یص  حر 
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.ه ندار  ن  دی  ند  خ 

را صورتم  یو  ت  یو  م  تار  چند  و  کند  یم  دراز  دست 
:د فرست  یم  گوشم  پشت  و  زند  یم  کنار 

... تو  به  نه  اما  خندم  یم   -

:دیا افز  یم  او  و  م  نی  چ  یم  بر  لب 
چند نی  هم  من  و  ین  ک  یم  ه  یر  گ  جا  نی  ا  تو  که  نی  ا  ه  ب 
.م کرد  یر  خواستگا  جانم  عمو  از  رو  تو  شی  پ  ه  قی  دق 

.د مان  یم  باز  ر  ای  اخت  یب  دهانم 
؟ بود  کرده  یر  خواستگا  پدرم  از  مرا 

.د افت  یم  یق  اتفا  چه  دارد  م  دی  فهم  یم  ن  اصالال 

. کند  یم  کم  هم  را  مان  نیب  ی  فاصله  قدم  کی  همان 
شود یم  پخش  صورتم  یو  ت  میق  مست  شی  ها  نفس  یا  گرم 

:دیو گ  یم  و 
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یم رو  نی  هم  فقط  من  ؟ی  کن  صبر  برام  ین  تو  یم   -
.م خوا 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نجاه  پ_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

.م گز  یم  لب  و  می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
و قلب  پس   .. .م  کن  صبر  شی  برا  خواست  یم  من  از 

؟ د  شی  م  چه  من  روح 

دیش ک  خواهد  طول  قدر  چه  دانستم  یم  ن  که  مدت  نی  ا 
بگذرد؟ چطور  بود  قرار 

.د ری  گ  یم  را  دستم 
هجوم قلبم  سمت  به  انگشتانم  نوک  از  ی  یا  گرم   

بالالفاصله

.د بر  ی 

دوست قدر  چه  ید  یم  فه  ودتم  خ.   . .ن  جا  سی  فرنگ  نی  ب  ب 
.م دار 
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شده ستاره  از  پر  انگار  که  چشمانش  به  را  نگاهم 
.م دوز  یم  است 

یم که  ی  یا  حرف  ی  همه  ین  ک  یم  نگاه  که  یر  جو  نی  ا 
.ه ر  یم  دم  ای  بزنم  بهت  خوام 

یم می  برا  ان  نی  اطم  با  او  و  زنم  یم  لبخند  ر  ای  اخت  ی 
.دیو گ 

بزرگ فرصت  تو  خواد  یم  دلم   .. .ه  الت  س1   4 همش  و  ت 
شدن خارج  .م  برگرد  و  کنم  تموم  درسمو  برم  منم  شدنت 

ید ای  ز  یا  ه  تجربه  ه  شی  م  باعث  کشور  و  شهر  نی  ا  از 
یسیگ فرن  نی  ا  تو  نه  برگردم  یت  وق  مطمئنم  .م  کن  کسب 
برام ه  نی  ا  مهمه  که  یز  یچ  تنها  اما  .د  احم  نی  ا  من  نه 
یم .م  خواست  و  نی  هم  هم  عمو  از  .م  برگرد  تا  ین  ک  صبر 
یم ن  شوهر  دن  یم  ن  شوهرت  بشه  راحت  لم  ای  خ  خوام 

.ین ک 

کنم؟ شوهر 
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یم او  و  بودم  گذاشته  او  انحصار  در  را  قلبم  تمام  من 
.م کن  شوهر  نبودش  در  دی  ترس 

را مدت  نی  ا  دی  با  چطور  که  کردم  یم  فکر  نی  ا  به  من 
.. .و  ا  و  کنم  تحمل 

:م نال  یم  تاب  ی 

کنم؟ کار  یچ  من  تو  بعد  ؟ی  نر  شه  یم   -

یم نگاه  اطراف  به  و  اندازد  یم  باالال  شانه  سرخوش 

:د کن 

هنوز  .. .ی  خون  یم  درس  یر  دا  هنوز  تو   .. .ا  کار  یل  یخ   -
تا شو  بزرگ  .ی  کن  یم  یز  با  عروسک  م  نی  ب  یم  یه  گا 

.سیگ فرن  برگردم  من 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  _ه  نجا  پ_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 
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 یم لب اریاخت یب                مویر_یمساو_یکپ#

 :زنم

 

         

 

          

 

 

           

            

       

         

       

         

           

  

 

   

  

         

.یر ب  ید  کر  یم  ن  ولم  وگرنه  یر  ندا  دوست  منو  و  ت 

یم انگشتانش  نی  ب  محکم  را  بازوانم  و  کند  یم  اخم 
:د ری  گ 

که نی  ا  قبل  خواد  یم  دلم  اما  دارم  دوستت  یل  یخ  ن  م 
رو ی  یا  زی  چ  هی  بشم  بچه  و  زن  و  خونه  و  یگ  زند  ند  بی  پا 

مثل خواد  یم  ن  دلم  .م  کن  رفت  شی  پ  برم  .م  کن  تجربه 
یگ زند  و  بمونم  شهر  نی  ا  یو  ت  عمر  هی  باباهامون 

من سی  فرنگ  .م  کن  تجربه  نو  از  اجدادمونو  یر  تکرا 
نیا زود  یل  یخ  دم  یم  قول  بهت  .م  دار  فرق  باهاشون 
. یش  یم  من  مال  تو  و  شه  یم  تموم  فراق  دوران 

.. .ن  االال  فقط   .. .ط  فق 

.م کن  یم  نگاهش 

؟یچ قط  ف 
.ت اس  شاد  و  گرفته  رنگ  د  ای  ز  ان  جی  ه  از  صورتش 
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و دارد  رفتن  شوق  او  من  برخالالف  کنم،  حس  توانم 
ی

.م بشو  اش  مانع  توانم  یم  ن  من 

:دیو گ  یم  و  اندازد  یم  ام  چانه  ری  ز  دست 
ید ای  ز  زمان  اگه  یت  ح  ین  بمو  من  یا  بر  بده  قول  قط  ف 

!ه بکش  طول 

یم ین  یر  یش  لبخند  او  و  دهم  یم  تکان  سر  اراده  ی 
.د زن 

.د بوس  یم  را  ام  گونه  نرم  و  کند  یم  خم  سر 

.د شون  یم  داغ  و  ند  ری  گ  یم  آتش  ین  آ  به  می  ها  گونه 

ام مانده  حالت  همان  در  قدر  چه  رفتنش  بعد  تا  دانم  یم  ن 
.د ت  سی  ا  یم  لحظه  درهمان  من  یا  بر  ای  دن  انگار  اما 

دیا ب  م  ری  گ  یم  دست  در  قلم  و  روم  یم  دفترم  سمتم  به 
.م کن  ثبت  را  لحظات  نی  ا 
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***

.د گذر  یم  احمد  رفتن  از  اه  م 

حال از  نشان  رسدکه  یم  او  از  یا  نامه  یه  گهگا 
.د دار  خوبش 

به نو  سال  یا  بر  داده  د  یو  ن  و  است  کار  و  درس  مشغول 
.د برگرد  زی  تبر 

را ید  نامز  عمو  و  احمد  ی  خواسته  برخالالف  بابا 
هم آن  نشان  کی  کردن  بدل  و  رد  به  تنها  و  فت  ری  نپذ 

.د دا  تی  رضا  ین  پنها 

اسم احمد  اگر  .ت  اس  بهتر  طور  نی  ا  دی  گو  یم  مادر 
ر گی  د  گونه  نی  ا  برنگردد  و  برود  و  بگذارد  من  یو  ر 
که دانند  یم  ن  ها  آن  اما  شود  یم  ن  من  بی  نص  یر  شوه 
نخواهم راه  روحم  و  قلب  به  را  احمد  جز  کس  چی  ه  من 

.د دا 
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یب قلب  توانست  یم  که  یر  کا  تنها  ماه  چند  نی  ا  در 
.د بو  خواندن  درس  کند  آرام  را  قرارم 

.م باش  داشته  کم  احمد  از  یز  یچ  خواست  یم  ن  دلم 
دیو گ  یم  مدام  و  خودش  شأن  هم  خواهد  یم  ین  ز  او 

.م بخوان  را  درسم  دی  با 

خانه کل  هرسال  مثل  مامان  و  است  کی  نزد  سال  آخر 
تا سر  از  تا  بود  سپرده  خدمه  دست  به  را  عمارت  و 

.د بسابن  و  د  نی  بشو  را  شی  پا 

.م دار  یب  یج  ع  یا  هو  و  حال  روزها  نی  ا  من  اما 

.یع قط  احمد  آمدن  و  است  کی  نزد  بهار 
لحظه نش  دی  رس  یا  بر  و  هستم  قرارش  یب  و  دلتنگ 

.م کن  یم  یر  شما 

***
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  عاشقانه_حفاظت_دو_پنجاه_ستیدو_پارت#

 

 گلدار رهنیپ                         مویر_یمساو_یکپ#

 نیآخر در را اش پارچه مامان که را یشکن و نیچ پر

 مان یخانوادگ اطیخ دست به و بود رفته که یبازار

 یم لیتحو سال منتظر و کنم یم تن بر بود شده دوخته

 .  شوم

 

 .  شود یم او قرار یب قلبم

 

 . است دهیرس شبید دانستم یم که ییاو 

 

 یم بزرگ عمو منزل به گرید یقیدقا تا دانستم یم

 . میرو

 

 شبید تمام و خواستم یم که بود یزیچ تنها احمد دنید

 . بود ربوده من از را خواب
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کیش ک  اتاقم  ی  پنجره  پشت  مدت  تمام  گذشته  شب 
او اما  دی  ای  ب  ارم  دی  د  به  یک  اش  وی  احمد  بلکم  تا  بودم  ه  دی  کش 

.م بود  رفته  خواب  به  لش  ای  خ  با  من  و  بود  مده  ای  ن 

.د خور  یم  وول  مدام  و  نشسته  سفره  کنار  زی  مهرانگ 
یا لحظه  و  است  نی  عج  دختر  نی  ا  وجود  با  نت  طی  ش 

.د ری  گ  یم  ن  قرار  و  آرام 

د نی  نش  یم  ما  کنار  و  شود  یم  کی  نزد  دست  به  قرآن  بابا 
ریز اش  شسته  تازه  یا  موه  یو  شامپ  یو  ب  همزمان  و 

.د ن  زی  م  مشامم 

را او  ه  نی  آ  داخل  از  که  مادر  به  را  مهرش  پر  نگاه  و 
.د دوز  یم  دی  پا  ی 

را شی  موها  و  ه  دی  پوش  را  اش  نو  لباس  ما  مثل  هم  مادر 
.ت اس  بافته  و  کرده  شانه 

اتر بی  ز  را  او  و  است  ه  شی  هم  از  تر  ظی  غل  یم  ک  ش  شی  آرا 
.د ه  دی  م  نشان 
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 شکار نه،یآ انیم او به را پدرم عاشقانه نگاه اریاخت یب

 دارم دوستت از پر نگاه نیا. زنمیم لبخند و کنم یم

 و اعمال در اما آورد ینم زبان بر دیشا که بود ییها

 . شود یم دهید یخوب به رفتارش

 

 و کند یم زمزمه لب ریز یاستغفرالله ما، طنتیش با

 . میخند یم یبلند یصدا با زیمهرانگ و من بار نیا

 

 و. کند یم نگاهش شده سرخ یها گونه با هم مامان

 که شود یم بدل و رد یآنقدر کالم یب یها نگاه نیا

 آغوش در یک دانم ینم من و شود یم لیتحو سال

 . روم یم فرو ام خانواده یاعضا تک تک

 

 دستش، یتو قرآن یال از را نو یها اسکناس بابا

 مان دست کف پدرانه یا بوسه یازا در و دارد یبرم

 اتاق ی بسته در پشت هم را مامان یدیع و گذارد یم

 . کند یم او میتسل شان
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 ما و است تر عاشقانه و شتریب مامان یدیع شک یب

 و سر از که یجواهرات قالب در بعد یساعت شهیهم

 . میشو یم متوجهش ، شود یم ختهیاو گردنش

 

 یم بابا نیماش داخل اری دارید انتظار در تپنده یقلب با

 . نمینش

 

 خودم و میایب قهر پیتر یکم احمد دنید با دارم میتصم

 و عمو باغ به ورود محض به اما دهم نشان دلخور را

 .کنم یم فراموش را زیچ همه ییبایز همه آن دنید

 

  عاشقانه_حفاظت_سه_پنجاه_ستیدو_پارت#

 

 مثل را عمو باغ بهار          مویر_یمساو_یکپ#

 . است کرده بهشت

 

          

         

       

 

شده یت  صور  و  دی  سف  یا  ه  شکوفه  از  پر  که  ین  درختا 
ی یا  بی  ز  که  ماندند  یم  یس  نور  دخترکان  مثل  درست  اند 

.د کن  یم  کور  را  عالم  چشم  شان 
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یم تازه  یس  نف  و  م  ری  گ  یم  قی  عم  دم  چند  ر  ای  اخت  ی 
خوب را  دلم  حال  و  پر  را  ام  ین  یب  ها  شکوفه  عطر  .م  کن 

.د کن  ی 

یش تپ  عمارت  ساختمان  به  نی  ماش  شدن  کی  نزد  با  قلبم 
.د ری  گ  یم  تندتر 

و می  شو  یم  عمارت  ساختمان  وارد  خانواده  با  همزمان 
استقبال به  نفر  نی  اول  احمد  کردم  یم  فکر  وده  هی  ب  چه  من 

.د آم  خواهد  مان 

بزرگ ی  یا  ری  پذ  به  را  ما  لبخند  با  عمو  زن  و  جان  عمو 
.د کنن  یم  تی  هدا  شان  خانه 

یم ن  زدن  حرف  دلم  و  است  زده  ذوقم  یو  ت  احمد  نبود 
.د خواه 

جواب یت  سخ  به  پرسد  یم  را  احوالم  عمو  یت  وق  یت  ح 
.م ده  ی 
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تر یل  تجم  و  تر  لی  شک   ... بزرگتر  عمو  عمارت  و  خانه 
.ت اس 

زن است  شی  آالال  یب  و  ساده  ین  ز  که  مادرم   
برخالالف

.ت اداس  و  ناز  و  افاده  از  پر  عمو 

کیش البته  صد  و  تر  نی  رنگ  شان  نی  س  هفت  ی  سفره 
.ت اس  تر  ا  بی  ز  و  تر 

به را  شی  طالال  سی  سرو  که  شود  یم  دوخته  او  به   
نگاهم

را یب  کو  طالال  و  الوان  لباس  پز  و  کشد  یم  مادرم   
رخ

.ت اس  آورده  هی  ترک  از  شی  برا  احمد  که  دهد  ی 

.د ری  گ  یم  را  احمد  سراغ  و  آورد  یم  ن  تاب  بابا   
باالالخره

یب چو  یا  ه  پله  به  نگاه  همزمان  و  زند  یم  لبخند  عمو 
.د دوز  یم  عمارت 

.م نی  ب  یم  را  او  و  چرخانم  یم  چشم  ر  ای  اخت  ی 
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 پراند یم سرم از هوش دنشید شهیهم مثل و نمیب یم

 .کنم یم فراموش یآن به را زیچ همه و

 

 . است شده تر بلند قدش نظرم به

 سبز لبش پشت که یفرم خوش لیسب آن با دیشا ای

 . است شده تر ابهت با داده تاب و کرده

 

 . اندازم یم نییپا سر و شود یم دهیکش دندانم ریز لبم

 

 فرو شیعمو آغوش در و کند یم سالم و دیآ یم جلو

 . رود یم

 

 جا همان از قیعم و تار و رهیت نگاه آن... نگاهش اما

 یم فرو را قلبم و خورند یم وندیپ چشمانم و من به

 .زندیر

 

  عاشقانه_حفاظت_چهار_پنجاه_ستیدو_پارت#
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و کنم  یم  نگاهش  دلتنگ  و  می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
یم می  پهلو  از  ین  گو  شی  ن  آرام  مادر  که  پروا  یب  دی  شا 

.د آور  یم  خود  به  مرا  و  د  ری  گ 

زیگ مهران  و  من  با  بی  ترت  به  و  مادر  با  بابا  از  بعد  احمد 
.دیو گ  یم  کی  تبر  را  نو  سال  و  کند  یم  احوال  و  حال 

یم افتخار  احمدش  داشتن  به  و  است  خوشحال  عمو 
.د کن 

عمو زن  مادرم  قول  به  دارند،  را  پسر  کی  نی  هم  ها  آن 
ین پوئ  تواند  یم  ن  مادرم  یا  بر  نی  ا  چند  هر  زاست  ه  ک 
دخترزا مادرم  او  پسر  تک  برابر  در  که  باشد  مثبت 
.د ور  ای  ب  ای  دن  به  پدرم  یا  بر  یر  پس  نتوانسته  و  بوده 

کور را  عالم  چشم  پسر  کی  نی  هم  با  هم  عمو  زن  خب 
.د نبو  ش  فی  حر  یس  ک  و  بود  کرده 

از که  داشت  دوپسر  و  دختر  دو  که  نوبر  عمه  آمدن  با 
و شود  یم  شلوغ  عمارت  بودند  کوچکتر  احمد  و  من 
.د شو  یم  برداشته  احمد  و  من  از  ید  ای  ز  حد  تا  ها  توجه 
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از احمد  ی  اشاره  با  ین  مهما  یغ  شلو  در  درست 
ی یا  بی  ز  ن  دی  د  ی  بهانه  به  و  شوم  یم  خارج  عمارت 

.م رسان  یم  عمارت  پشت  به  را  خود  باغ  یا  ه 

دستم ن  دی  رس  محض  به  و  است  منتظرم  تاب  یب  احمد 
.د بر  یم  باغ  یا  انته  تا  خود  دنبال  به  و  د  ری  گ  یم  را 

پر درخت  ری  ز  مرا  باغ  نقطه  نیر  ت  ی  یا  انته  در  درست 
یب و  تاب  یب  و  کشد  یم  آغوش  به  الس  الی  گ  ی  شکوفه 

.د کن  یم  بارانم  بوسه  قرار 

همه نی  ا  از  کرده  داغ  و  سرخ  ی  یا  ه  گونه  با  و   
خجوالالنه

:م نال  یم  و  م  ری  گ  یم  فاصله  او  از  اش  ی  یا  پرو  ی 

!ن جا  احمد  می  نشد  هم  محرم  هنوز  ا  م 

درخت همان  ری  ز  و  کشد  یم  را  دستم  و  خندد  یم  بلند 
: نشاند  ی 
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 مراسم که هم قدر چه هر. جان سیفرنگ نامزدتم من-

 مال و  یمن زن تو یعنی انگشتر همون میباش نگرفته

 . من

 

 شود یم داغ داغ نیریش یها حرف نیا از میها گونه

 :دیافزا یم باز که

 

 نداد ینامزد اجازه که دلخورم عمو دست از هنوزم-

 نکنم خودم مال تورو تا رم ینم بار ریز دفعه نیا اما

 . رم ینم رانیا از

 

 و درد از پر قلبم آمد یم که شدنش دور و رفتن اسم

 قدر آن من عشق و رفت ینم کاش.  شد یم غم

 ینم من از شدن دور به حاضر که کرد یم تشیکفا

 . شد

 

  عاشقانه_حفاظت_پنج_پنجاه_ستیدو_پارت#

 

 و گذارم یم اش نهیس بر سر      مویر_یمساو_یکپ#

 . نشاند یم میموها یرو یا بوسه او
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دستم پشت  پوست  شست  انگشت  با  و  د  ری  گ  یم  را  دستم 
:دیو گ  یم  و  کند  یم  نوازش  را 

.سیگ فرن  بود  شده  تنگ  برات  قدر  چه  دلم  که  یا  و 

از خواهد  یم  لم  د.  وم  شی  م  جدا  او  از  و  زنم  یم  ید  لبخن 
کنار که  یت  ساع  دی  آ  یم  ن  دلم  اما  کنم  گله  اش  یر  دو  و  او 

.د بگذر  حال  و  حس  نی  ا  به  می  هست  هم 

یم اندامم  به  یب  یج  ع  و  خاص  نگاه  و  زند  یم  یک  چشم 
:د انداز 

.ر ت  خوشگل  و  ید  ش  بزرگ  که  قدرم  ه  چ 

:م نال  یم  خجوالالنه 

.ید کر  ری  یغ  ت  یل  یخ  هم  و  ت 
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به دست  که  طور  همان  و  زند  یم  یا  شرورانه  لبخند 
:دیو گ  یم  زند  یم  ش  لی  سب 

به رو  ه  گی  د  احمد  هی  با  برگردم  یت  وق  بودم  گفته  هت  ب 
.یش یم  رو 

زمان و  نی  زم  از  احمد  میت  هس  هم  کنار  که  یت  ساع 
.م کن  یم  گوش  دل  و  جان  با  من  و  کند  یم  فی  تعر 

دیو   گ  یم  استانبول  متفاوت  و  برق  و  پرزرق  یا  ین  د  از 
او به  گوش  وجود  تمام  با  شی  صدا  ن  دی  شن  دلتنگ  من  و 

.م   سپار  یم  شی  ها  حرف  و 

کنم یم  حس  را  یز  یچ  چه  شی  ها  حرف  در  دانم  یم  ن 
:م پرس  یم  ر  ای  اخت  یب  که 

ان؟ یر  چطو  ختراشون  د 

:دیو گ  یم  نت  طی  ش  با  و  خندد  یم  زی  ر 

https://t.me/darkhaste_romanh


 انصافا خب اما رسن ینم ما یدخترا یخوشگل به-

 . گذشت هاشون  یرنگ چشم از شهینم

 

 یم و زند یم خنده ریز بلند که کنم یم نگاهش ریمتح

 :دیگو

 

 دم ینم دخترا اون به رو تو یمو تار هی یشد وونهید-

 .سیفرنگ

 

 

           

           

 

 

   

          

            

          

    

 

یم چطور  پدرم  بندم  یم  حرص  با  را  دفتر  ر  ای  اخت  ی 
برش و  دور  یا  ه  زن  سر  بر  را  بالالیی  نی  چن   

توانست

.د ور  ای  ب 

.م مادر  اره  چی  ب   .. .س  یگ  فرن  اره  چی  ب 
و است  گرفته  دلم  سی  فرنگ  یا  ه  نوشته  خواندن  با 
و او  با  را  کار  نی  ا  پدرم  کاش  ه  دی  پر  سرم  از  خواب 

در او  از  را  ید  ب  احساس  اراده  یب  .د  بو  نکرده  مادرم 
.م کن  یم  حس  وجودم 
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 .نفرت مثل یحس

 

  عاشقانه_حفاظت_شش_پنجاه_ستیدو_پارت#

 

 احمد هم باز                        مویر_یمساو_یکپ#

 . میها یدلتنگ و ام مانده من و رفته

 

           

         

         

 

           

         

 

           

          

    

 

          

    

و نی  غمگ  دختر  کی  سرزنده  و  شاد  دختر  آن  از  رسما 
یم ن  هم  زی  مهرانگ  ر  گی  د  یت  ح  است  مانده  یق  با  افسرده 

.د ور  ای  ب  سرحال  مرا  ش  یا  ه  یر  کا  شلوغ  با  تواند 

باغ یا  انته  می  جا  روم  یم  عمو  عمارت  به  که  یر  با  هر 
.م گذران  یم  جا  آن  را  می  ها  ساعت  و  است 

چه  . بود  شده  مان  پاتوق  بود  ان  ری  ا  احمد  یت  وق  که  ی  یا  ج 
قدر چه  و  می  بود  گذرانده  هم  کنار  را  یب  خو  یا  روزه 

.د بو  گذشته  زود  زمان 

یط ای  خ  و  م  نی  بنش  زدن  غمبرک  یا  ج  به  دی  گو  یم  مادر 
.م ری  بگ  د  ای  یز  گلدو  و 
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گذاشته کنار  را  خواندن  درس  رسما  که  حاالال  دی  گو   
ی

یر دو  نی  ا  که  دی  شا  م،  ری  بگ  د  ای  یر  هن  یا  کاره  یر  قد  ام 
.د ب  ای  نی  تسک  ید  ح  تا  یدی  جد  یم  سرگر  با  فراق  و 

مدام نتواند  و  شود  کوتاه  عمو  زن  زبان  نی  همچن 
.د بکوب  برسرمان  را  پسرش  شازده  یا  ه  تی  موفق 

ندارد یر  یث  تا  من  یو  ر  ها  نیا  کدام  چی  ه  داند  یم  ن  اما 
.م احمد  یر  دو  جز 

یم آزارم  ل  ای  خ  و  فکر  و  گذرند  یم  سخت  روزها 
.د دهن 

وفادار مان  نی  ب  عشق  به  تواند  یم  قدر  چه  احمد  انم  دی  نم 
.د بلغز  شی  پا  ترسم  یم  و  ت  سین  یه  کوتا  زمان  اما  بماند 

***
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یم کی  نزد  نو  سال  و  دی  ع  دوباره  و  گذشته  سال  ک 
لحظات و  احمد  از  تا  ام  آمده  دفترچه  سراغ  به  باز  .د  شو 

.م سی  بنو  آمدنش 

که باشد  باارزش  قدر  آن  تواند  یم  ن  احمد  جز  زی  چ  چی  ه 
.م سی  بنو  او  به  راجع 

نیا در  واهد  خی  م  دلم  من  اما  افتاده  ید  ای  ز  اتفاقات 
.م سی  بنو  او  از  فقط  و  فقط  دفترچه 

.د بو  خوب  خوب  دلم  دل  حال  آمد  یم  او  که  حاالال 

***

. سوزاند  یم  را  وجودم  ش  نی  آتش  نگاه 
بیج ع  و  پی  ت  خوش  جوان  مرد  نی  ا  شود  یم  ن  باورم 

.د باش  من  احمد  پروا  ی 

.. .ش  چشمان 
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 کنم یم حس و کند ینم رها مرا یا لحظه مدت تمام

 در بیغر خواستن ینوع. هستم انیعر دربرابرش

 دنشید بار هر با شود یم باعث که نمیب یم چشمانش

 . شود شتریب میوال و هول

 

 کرده رییتغ نگاهش نوع کنم یم حس که است بیعج

 .است

 

  عاشقانه_حفاظت_هفت_پنجاه_ستیدو_پارت#

 

 شده تمام فراق باالخره            مویر_یمساو_یکپ#

 . میا آمده مان عادگاهیم به و

 

         

 

      

          

  

 

.د کن  یم  رصد  را  می  سرتاپا  بی  عج  یه  نگا  با  احمد 

.م شناس  یم  ن  را  احمد  نی  ا  من 
مرا که  زند  یم  موج  حرکاتش  در  ی  یا  پرو  یب  یع  نو 

آزارد؟ ی 
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و کشم  یم  عقب  ناخواسته  ند  تی  م  تنم  دور  دستانش  یت  وق 
.د رس  یم  هزار  به  قلبم  تپش 

.ت سی  ر  گی  د  زی  چ  دنبال  می  ها  یگ  دلتن  به  توجه  یب  او  اما 
... خجالتم  به  توجه  یب   ... من  حال  به  توجه  ی 

ه   شی  نم  باورم   . دختر  ید  ش  خوشگل  یل  یخ  سی  رنگ  ف- 
؟ ید  ش  بزرگ  قدر  چه  .ی  ترکوند  استخوون  رسما 
.د   بکش  آغوش  به  مرا  خواهد  یم  دوباره  و 

.م ترس  یم  او  از  ناخواسته 

کی حاالال  و  رفته  بود  چشمانش  در  که  یت  یم  معصو  آن 
.م نی  ب  یم  مقابلم  بی  عج  مرد 

دارم وجودم  در  یگ  دلتن  ید  ای  ز  حجم  هنوز  حال  نی  ا  با 
فرو آغوشش  در  باالالخره  و  نزنم  یف  حر  شود  باعث   

که

.م برو 
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د نی  نش  یم  گردنم  و  گونه  بر  ملتهب  و  داغ  شی  ها  بوسه 
.د کن  یم  گرم  را  تنم  و 

.. .س  یگ  فرن  بود  تنگت  لم  د 

قلبم تپش  باز  کند  یم  رصد  را  تنم  همزمان  که  دستانش 

:م زن  یم  لب  و  رساند  یم  اوج  به  را 

.یر دو  نی  ا  سخته  یل  یخ  .د  احم  نرو  ه  گی  د 

:د زن  یم  یر  با  شرارت  لبخند 
و نصفه  و  زی  چ  همه  تونم  یم  ن   . دختر  ین  ک  تحمل  دی  ا  ب 
یض را  رو  عمو  تا  دفعه  نی  ا  اما  .م  ای  ب  و  کنم  رها  ه  می  ن 

. ین  م  مال  تو  .م  ر  یم  ن  جا  چی  ه  نکنم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شت  ه_ه  نجا  پ_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

با و  طور  چه  دانم  یم  ن  و  می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
. کشاند  یم  انبار  به  مرا  ین  زبا  چه 
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او و  من  نی  ب  تا  کند  یض  را  را  بابا  بود  توانسته   
باالالخره

.د شو  خوانده  یت  یم  محر 

. کی  نزد  رفتنش  و  بود  آخر  یا  روزه 
.د بو  کرده  ام  اره  چی  ب  هم  حاالال  نی  هم  از  یگ  دلتن 

اش ه  نی  س  به  رد  دست  توانستم  یم  ن  و  داشتم  دوستش 

.م بزن 

یا بهانه  نی  هم  و  می  بود  شوهر  و  زن  رسما  ر  گی  د  حاالال 
.د کن  ا  دی  پ  من  به  یر  ت  راحت  یس  دستر  احمد  تا  بود  شده 

آغوشم در  یت  وق  که  بودم  یت  محب  یا  گد  اما  چرا  انم  دی  نم 
.د کر  یم  تر  صی  حر  مرا  و  بود  قبل  از  تر  شی  ب  دی  کش  ی 

و من  مختص  ها  حرف  آن  تک  به  تک  خواست  یم  دلم 
. باشد  می  ها  ی  یا  تنه 

سمت به  را  ،او  کردن  یر  دو  با  خواست  یم  ن  دلم 
ات ری  یغ  ت  ام  ین  س  کم  تمام  با  .م  ده  سوق  یر  گی  د  دختران 

بودم مطمئن  و  شدم  یم  متوجه  را  احمد  وضوح  به 
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آن در  که  یط  یح  م  به  گشت  یم  بر  ات  ری  یغ  ت  نی  ا  ی  همه 
.د کر  یم  یگ  زند  جا 

احمد می  گذراند  یم  وقت  خفا  در  و  می  بود  هم  کنار  یت  وق 
.د ش  یم  یر  گی  د  جور 

.ت داش  دوستم  تر  شی  ب  انگار 

.ت گرف  یم  ر  گی  د  ی  یو  ب  و  رنگ  زی  چ  همه  انگار 
.م باش  او  مال  که  خواست  یم  و 

: نالد  یم  گوشم  کنار  و  د  چی  پ  یم  کمرم  دور  دستانش 

.م دار  دوستت  یل  یخ  سی  رنگ  ف 

لب و  کند  یم  م  جی  گ  ام  ه  قی  شق  کنار  گرمش  ی  بوسه 
:د زنن  یم  پچ  گوشم  کنار  شی  ها 

.یش ب  زنم  یش  ب  من  مال  رفتن  قبل  که  خوام  یم   -
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. شود  یم  نگاهش  قفل  نگاهم 
دیا ب  نه   .. زدم  یم  پسش  د  یا  نب  ؟  داشت  یل  اشکا  چه  خب 
نیا  .. .ت  رف  یم  غربت  به  و  شد  یم  جدا  من  از  دلخور 

.د دادن  یم  جوالالن  سرم  یو  ت  مدام  که  بود  یت  جمالال  ها 

یا بر  را  او  که  شد  یم  راحت  لم  ای  خ  هم  من  طور  نی  ا 
.م ا  کرده  خود  ند  بی  پا  ه  شی  هم 

نیا بعد  یق  یا  دق  و  د  ری  گ  یم  تی  رضا  نشانه  به  را  سکوتم 
تازه یگ  زند  به  پا  محبتش  پر  دستان  ن  ای  م  که  هستم  من 

.م گذار  یم  ام  زنانه  و 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نه  _ه  نجا  پ_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

دوباره رود  یم  که  احمد  و  می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
به پا  که  تفاوت  نی  ا  با  افسرده  سی  فرنگ  همان  شوم  ی 
با بعد  ماه  دو  را  نی  ا  من  و  ام  گذاشته  ید  ید  ج  یگ  زند 

.م فهم  یم  تر  شی  ب  ام  کرده  ا  دی  پ  که  ید  ب  حال 
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 دارم ازین که حاال و شده شتریب میها هیگر و ییتنها

 . ستین او باشم داشته خودم کنار را احمد

 

 خواب از بیغر و بیعج یها تهوع حالت با یوقت

 یم عق خانه ییدستشو در ها ساعت و شوم یم داریب

 . است آمده برسرم ییبال چه فهمم ینم هم زنم

 

 به راجع دیبا یکس چه با دانم ینم و  ستین احمد

 . کنم دل و درد  دمیجد احواالت

 

 باز اما کند یم رصد چشمانش با مرا میدا خاتون

 را بدم حال تمام دیشا. راند ینم زبان بر یزیچ

 یها یدلتنگ و ام یشبانگاه یها هیگر یپا به گذاردیم

 .  انمیپا یب

 

 چشمانم ریز و شوم یم تر حوصله یب روز به روز

 . افتد یم گود
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یا ه  یر  پرخو  به  را  شی  جا  و  شده  تمام  ها  تهوع  حالت 
گرم روز  کی  آغاز  در  درست  اما  است  داده  یب  یج  ع 

.د شو  یم  نازل  سرم  بر  د  یا  نب  که  بالالیی  ین  تابستا 

***

دستم برداشتن  مو  بر  عالالوه  و  ام  کرده  سقوط  ها  پله   
از

دکتر ناچار  که  شوم  یم  ید  ید  ش  یز  یر  خون  دچار 
.د و  شی  م  ظاهر  سرم  باالالی 

فراموش را  خاتون  و  مامان  نگاه  توانم  یم  ن  هم  هنوز 
.م کن 

.ت اس  شده  سقط  ام  نداشته  خبر  وجودش  از  که  یا  بچه 

که مرا  داند  یم  ن  خاتون  و  رود  یم  حال  از  مامان 
کرده غش  مادر  سراغ  به  ای  د  ریگ  برب  در  ام  شده  شوکه 

.د برو  ام 

.ت اس  آشوب  مان  خانه  بعد  یت  ساع 
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و کرده  تصرف  مرا  احمد  که  د  ریذ  بپ  تواند  یم  ن  مامان 
.ت اس  رفته 

لب ری  ز  و  زند  یم  حرف  خود  با  و  رود  یم  راه  مدام 
یتیم محر  نی  چن  به  تن  چرا  که  دی  گو  یم  ناسزا  پدرم  به 

.ت اس  داده 

یم و  دی  آ  یم  طرفم  به  بار  کی  لحظه  چند  هر  یف  طر  از 
.د ببر  ی  یو  ب  اتفاق  نی  ا  از  دی  نبا  یس  ک  فعالال  دی  گو 

عمو زن  با  خواهد  یم  و  شود  یم  ان  می  پش  هم  یه  گا 
ثید ح  و  حرف  .د  ترس  یم  یف  طر  از  اما  بزند  حرف 

زن نی  ب  که  ی  یا  ه  افاده  و  د  یای  ب  شی  پ  بود  ممکن  که  ی  یا  ه 
.د ترسان  یم  را  او  آمد  یم  شی  پ  مادر  و  عمو 

.د بو  جا  نی  ا  احمد  کاش 

. نبودم  تنها  کاش 

حضورش زمان  در  من  و  بود  نرفته  احمد  اگر  دانم  ی 
و جشن  عمارت  دو  هر  در  االالن  بودم  شده  باردار 

.د بو  یب  و  کی  پا 
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زد یم  دو  دو  مادر  چشمان  در  که  ین  نگرا  جز  حاالال   
اما

.د بو  نشده  م  بی  نص  یز  یچ  چی  ه 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  صت  ش_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

... م  ری  متح  اده  ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 

نین چ  نی  ا  و  هوسباز  ید  فر  پدرم  کردم  یم  ن  باور  چی  ه 
.دیایب در  آب  از  نامرد 

ریز از  را  کوچکم  ساک  و  پرم  یم  جا  از  ر  ای  اخت  ی 
.م کش  یم  ون  ری  ب  تخت 

از تر  شی  ب  مرا  سی  فرنگ  خاطرات  خواندن  و  شده  بد  حالم 
.ت اس  ته  خی  ر  هم  به  قبل 

را می  ها  لباس  تک  تک  و  کردم  باز  را  ساکم  پی  ز 
بود کاوه  کار  که  را  ساک  جاساز  یف  ک  .م  دی  کش  ون  ری  ب 
.م آورد  ون  ری  ب  را  مادرم  خاطرات  دفترچه  و  برداشتم 
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میا ه  حرف  اثبات  یا  بر  یز  رو  دفترچه  نی  ا  دانستم  ی 
.م بود  کرده  همراهش  خودم  با  که  خورد  خواهد  دردم  به 

.ت نشس  کلمات  یو  ر  نگاهم  و  کردم  بازش  ید  تن 
.. .ت  گرف  را  راهم  سر  مروز  ا 

.د باش  گرفته  مرا  چشمش  کردم  یم  ن  باور 

.ت اس  احمد  اسمش  دارم  او  به  یب  خو  حس 

نوازش را  می  موها  او  و  م  یت  رف  گردش  به  هم  با  امرور 
و خوشرنگ  یا  موه  نی  چن  عمرش  به  گفت  و  کرد 

» .ه  دی  ند  را  یج  موا 

.د آم  باالال  و  دی  جوش  بار  کی  به  ام  معده  تمام 
عق وقاحت  همه  نی  ا  از  تا  گذاشتم  دهانم  یو  ر  دست 

.د بودن  آشنا  می  برا  کلمات  نی  ا  قدر  چه  .م  نزن 

سیگ فرن  با  که  ی  یا  کاره  همان  بود  توانسته  چطور  پدرم 
.د ده  انجام  مادرم  با  کرد  ی 
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دیخ چر  کلمات  یو  ر  نگاهم  دوباره 
منتظرش که  بود  گفته  و  د  یس  بو  مرا  رفتن  موقع  حمد  ا 

«.د بو  من  عاشق  هم  او  .م  باش 

ین طوالال  سفرش  بار  نی  ا  .ه  برگشت  ان  ری  ا  به  باز  حمد  ا 
ر گی  د  که  بکنم  را  تصورش  توانم  یم  ن  و  شده 

«د بازنگرد 

پدرم ها  زمان  آن  در  که  نداشت  خبر  مادرم  اره  چی  ب 
.ت اس  داشته  نوا  یب  س  یگ  فرن  با  را  رفتار  همان 

.د ش  ه  دی  کش  سی  فرنگ  دفترچه  سمت  به  نگاهم 
پدرم یا  ج  .م  بخوان  را  سرنوشتش  یق  با  خواست  یم  دلم 
زجر و  ها  نوشته  توانستم  یم  ن  و  م  دی  کش  یم  خجالت 

.م کن  هضم  را  ها  آن  پشت 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  _ت  ص  ش_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

(سیگ رن  ف)  اده  ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
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.د بر  یم  بو  زنعمو  دارم  که  یب  خرا  حال  با  باالالخره 

مادرم اره  چی  ب  .د  ندار  یم  تما  شی  ها  شماتت  که  جاست  آن 
...

به و  کند  جمع  را  حواسش  خودش  دی  با  دختر  که  نی  ا 
میل تس  را  خود  شوهر  خانه  به  رفتن  از  قبل  و  یت  راح 

.ت عموس  زن  زی  ت  و  تند  زبان  ورد  نکند  مردش 

احمد و  شوم  یم  ماجرا  نیا  مقصر  من  که  است  بی  عج 
.د ندار  گردن  به  یر  یص  تق  گونه  چی  ه 

.ریص تق  بدون  و  است  مرد  او  خب 

. د  ری  گ  یم  دلم 
نازل بالالی  و  من  از  حداقل  تا  بود  جا  نی  ا  احمد  کاش 

.د کر  یم  دفاع  برسرم  شده 

.ت اس  ن  دی  کش  آه  و  تن  خی  ر  اشک  کارم 
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ت سی  مرد  عشق  دردش  تنها  که  ساله  شانزده  دختر  ک 

ی بچه  و  است  مانده  دور  او  از  روزهاست  که 
.. .د  بو  رفته  مده  ای  ن  ای  دن  که  یا  ناخواسته 

رفته دست  از  ی  بچه  طلب  عمو  زن  که  آن  تر  بی  عج 
دهد یم  عذاب  تر  شی  ب  مرا  نی  ا  و  دارد  هم  را  پسرش  ی 

.دیآ یم  ان  ری  ا  به  خبر  یب  احمد  باالالخره  که  نی  ا  تا 

کشانده ان  ری  ا  به  را  او  بی  عج  حس  کی  خودش  قول  به 
.ت اس 

خوشحال و  سرزنده  ه  شی  هم  مثل  او  داغان  م  ن   
برخالالف

.ر ت  ین  خواست  و  تر  پی  ت  خوش  .ت  اس 

همه از  هی  گالال  با  و  رسد  یم  من  به  نوبت  باالالخره   
یت وق 

بوسه با  و  کند  یم  بغل  محکم  مرا  می  گو  یم  او  به  زی  چ 
چیه مادرش  یو  جل  اما  کند  یم  ی  یو  دلج  گرمش  یا  ه 

مرا قلب  کار  نی  ا  و  دی  بگو  که  ندارد  سکوت  جز  زی  چ 
.د شکن  ی 
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من .د  چسب  یم  ن  جانم  به  چیه  شی  خفا  در  یا  ه  یر  دلدا 
غیر د  هم  را  آن  احمد  که  خواستم  یم  جانانه  دفاع  ک 

.د کن  ی 

شجاعت با  را  است  کرده  که  یر  کا  توانست  یم  کاش 

ثابت همه  یا  بر  ا  بی  تقر  سکوتش  با  اما  د  ری  بگ  گردن  به 
نیا به  دی  نبا  و  هستم  پا  و  دست  یب  یر  دخت  من  که  شد 
چیه او  و  دادم  یم  قرار  رش  ای  اخت  در  را  خودم  یت  راح 

.د ندار  یه  گنا 

حس که  ین  زما  درست  و  ماند  یم  ان  ری  ا  در  وز  ر1   5
هندوستان د  ای  ش  لی  ف  برود  ت  سی  ن  قرار  ر  گی  د  کردم  ی 

.د کن  ی 

با ر  گی  د  حاالال  می  بود  هم  کنار  روز  هر  مدت  نی  ا  در 
حفظ او  با  را  ام  فاصله  یم  ک  است  افتاده  می  برا  که  یق  اتفا 
و ت  سی  ن  ری  تاث  یب  مادر  یا  گوشزده  که  هرچند  کنم  ی 
بار نکند  تا  کنم  جمع  را  حواسم  که  خواهد  یم  مدام 

.م ده  آب  را  بند  ر  گی  د 
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را درسش  د  نی  ب  یم  ن  من  از  یر  یخ  که  هم  احمد  ظاهرا 
شود یم  بی  غر  کشور  یه  را  و  کند  یم  بهانه 
.یگ دلتن  و  ی  یا  تنه  یا  روزه  مانم  یم  من  باز  و 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  و  د_  صت  ش_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
اتفاقات با  اما  زنم  یم  ن  دفترچه  به  دست  که  هاست  ماه 
ام دفترچه  جز  یه  پنا  که  است  بد  حالم  قدر  آن  ری  اخ 

.م نی  ب  یم  ن 

.م سی  نو  یم  و  است  ری  سراز  اشکم 

.م کن  یم  حالاللش 

تیذ ا  دارش  شی  ن  یا  ه  حرف  با  مرا  د  ای  ز  مدت  نی  ا  در 
شد باعث  عمو  و  احمد  داغان  چهره  امروز  اما  کرد  ی 

.د بو  زنده  عمو  زن  کاش  کنم  فکر 

.ت گذاش  یم  ن  تنها  مارا  کاش 
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عمو و  کند  یم  را  مادرش  یر  را  قی  ب  خاک،  سر  احمد 
.ت اس  دار  غصه 

ه دی  ند  را  برم  و  دور  زی  عز  یا  مرده  ی  هی  گر  وقت  چی  ه 
و ست  حوصله  یب  شدت  به  و  داغان  احمد  .م  بود 

یل خا  و  خشک  کردن  نگاه  مدت  نی  ا  در  که  نی  ا  بی  عج 
.د کن  یم  غی  در  من  از  هم  را 

شیا موه  و  است  شکسته  یب  حسا  روز  چند  نی  هم  عمو 
.ت اس  شده  دی  سف  کامالال 

عمو و  بود  شده  ضی  مر  که  بود  یه  ما  کی  عمو  زن 
کلمه کی  جواب  آورد  یم  سرش  باالالی  که  یر  دکت   

هر

.د بو 
.ج الالعالال  یر  ا  می  ب  ک 

در عمو  زن  احمد،  آمدن  از  بعد  روز  پنج  درست  و 
شده رمق  یب  و  ضی  مر  شدت  به  یت  وق  یر  ناباو  کمال 

.د کر  فوت  بود 

.د ببر  نزدش  به  مرا  بود  گفته  احمد  به  قبلش  شب 
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و د  ری  گ  یم  را  دستم  او  و  روم  یم  ش  نی  بال  بر  احمد  با 
موقع ها  آدم  چرا  است  بی  عج  .د  ن  کی  م  نگاهم  مهربان 

افتند؟ یم  بدشان  یا  کاره  د  ای  مرگ 

دیو گ  یم  شود  خارج  اتاق  از  خواهد  یم  که  احمد  به 
.د طلب  یم  تی  حالالل  من  از  او  مقابل  در  ناباورانه  و   

بماند

کی نی  ا  در  شی  ها  زبان  شی  ن  با  داند  یم  هم  خودش  الالبد 
. است  کرده  چه  من  روان  و  روح  با  سال 

.د کن  یم  نگاهم  احمد 
بخشم؟ یم  را  مادرش  ین  ع 

و ضی  مر  زن  که  آنم  از  تر  رحم  دلم  و  تر  کوچک  من 
.م نبخش  را  مقابلم  مرگ  به  رو 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  س_  صت  ش_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

یا دعو  یا  صد  اده  ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
گوش به  اتاق  بسته  یا  دره  پشت  از  عمو  و  احمد  دی  شد 

.د رس  ی 
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.ت اس  مخالف  عمو  اما  برگردد  خواهد  یم  احمد 
یم درن  سر  ها  آن  از  د  ای  ز  که  زنند  یم  ی  یا  ه  حرف 

.م آور 

را شی  کارها  همه  بار  ن  یا  دی  با  احمد  دی  گو  یم  عمو 
دانم یم  ن  اما  برگردد  ان  ری  ا  به  و  کند  ت  سی  ر  و  راست 
.د ده  یم  ن  نشان  مسئله  ن  یا  به  یت  رغب  چی  ه  احمد  چرا 

به گذارم  یم  را  شی  ها  گرفتن  فاصله  و  ها  یر  دو  تمام 
و ین  نگرا  کی  دلم  ته  اما  بزرگش  غم  و  یت  ناراح  یا  پ 

.ت اس  کرده  پر  را  وجودم  آشوب 

و می  بزن  قدم  باغ  در  یم  ک  رفتن  قبل  خواهم  یم  او  از 
را بدش  حال  او  اما  بودم  دلتنگش  بی  عج  می  بزن  حرف 

یم دوباره  یر  سف  عازم  حرف  یب  و  کند  یم  بهانه 
.د شو 

***
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از پسغام  و  ام  غی  پ  با  بار  هر  و  شده  تر  شی  ب  عمو  یا  فشاره 
.د گرد  باز  ان  ری  ا  به  خواهد  یم  احمد 

حوصله یب  و  حرف  کم  عمو  شده  فوت  زنعمو  یت  وق  از 
.د خواه  یم  را  احمد  بازگشت  و  است  شده 

احمد دی  با  دی  گو  یم  دی  آ  یم  مان  خانه  به  که  بار  هر 
. می  کن  شروع  را  مان  یگ  زند  ما  و  برگردد 

نوه خواهد  یم  دلش  و  دی  گو  یم  شی  آرزوها  از 
که حاالال  خواهد  یم  و  دی  گو  یم  اش  ی  یا  تنه  دارشوداز 
را او  یل  خا  یا  ج  اش  خانواده  و  احمد  ت  سی  ن  عمو  زن 
به یل  یم  چی  ه  احمد  همه،  تصور  برخالالف  اما  کنند  پر 

.د ندار  بازگشت 

***

.ت اس  شده  منفجر  خانواده  ن  ای  م  بمب  کی  انگار 

.م ندار  یق  رم  ر  گی  د  و  شده  تار  و  ه  ری  ت  من  یا  بر  ای  دن 
.م ری  بم  خواهد  یم  دلم 
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.م کرد  یم  ن  تجربه  را  لحظات  نی  ا  و  مردم  یم  کاش 

. آورم  یم  پناه  می  نوا  یب  ی  دفترچه  و  اتاقم  به 

.م سی  بنو  دی  با  چه  دانم  یم  ن 

چطور دانم  یم  ن  که  است  قیم  ع  و  بزرگ  قدر  آن  دردم 
.ش م  سی  بنو 

و بی  عج  یر  خب  با  اما  است  بازگشته  احمد 
.ین باورنکرد 

.د رو  یم  سکته  مرز  تا  عمو 

سکوت در  و  دی  گو  یم  ن  چی  ه  که  است  شوکه  ظاهرا  بابا 
از و  کند  یم  غش  مامان  .د  کن  یم  نگاه  احمد  به  ه  ری  خ 

. رود  یم  حال 

.م کن  یم  ن  باز  لب  از  لب  من  است  بی  عج  و 
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.ت اس  هانده  نامش 

.ل استانبو  اهل  دختر  ک 

.ت اس  او  عاشق  خود  ل  ای  خ  به  و  کرده  عقدش  احمد 

دیو گ  یم  همه  مقابل  یت  وق  شود  یم  یل  خا  می  پا  ری  ز 
.ت اس  شده  دختر  آن  عاشق  و  نبوده  خودش  دست 

.د کن  یم  ری  گ  نفسش  او  وقاحت  از  و  زند  یم  د  ای  فر  بابا 

.م کن  یم  نگاهش  مدت  تمام 
هنوزبه چرا  است؟  داده  یز  با  مرا  چطور  که  نی  ا  به 

.ت اس  نی  زم  یو  ر  مرد  نی  تر  پی  خوشت  نظرم 

.ش خواهم  یم  ن  ر  گی  د  اما 
گول کاش  کنم  یم  فکر  مدت  تمام  و  ندارم  دوسش  ر  گی  د 

.م بود  نخورده  را  شی  ها  حرف 

.م بود  نشده  ش  می  تسل  کاش 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هار  چ_  صت  ش_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 
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را احمد  نی  ا  اده  ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
.م شناس  یم  ن 

ید احم  با  را  من  ین  داشت  دوست  و  مهربان  احمد  انگار 
.د ان  کرده  عوض  حی  وق  و  رحم  ی 

چطور که  خورد  یم  هم  به  خودم  از  او،  از  تر  شی  ب  حالم 
.م ا  خورده  را  گولش 

است کرده  خود  ه  چی  باز  مرا  که  مدت  نی  ا  تمام  ظاهرا 
از دست  که  است  کرده  وابسته  خود  به  هم  را  دختر  آن 

.د دار  یم  برن  سرش 

یم د  ای  فر  او  به  رو  و  خواند  یم  را  سردم  نگاه  عمو 
:د زن 

جا نی  هم  ید  گر  یم  بر  و  ید  یم  طالالق  و  دختر  ون   
ا

کف هم  یس  پاپا  هی  خورم  یم  قسم  پدرم  روح  به  وگرنه 
.م ار  ذی  نم  دستت 

.د ده  یم  تکان  سر  بابا 
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یت بازگش  راه  افتاده  که  یت  اتفاقا  با  من  یا  بر  ظاهرا  خب 
.ت سی  ن 

به کس  چی  ه  و  است  خطر  در  ان  میو  آبر  دی  گو  یم  مادر 
که نی  ا  به  .د  ندار  یه  توج  من  یا  نو  یب  و  شکسته  دل 
هم هنوز  .ت  اس  شده  لی  تبد  تنفر  به  عشقم  شبه  ک 

.م هست  شوکه 

ه شی  هم  یا  بر  احمد  و  کند  یم  استفاده  قدرتش  از  عمو 
.د گردان  یم  باز 

با بار  نی  ا  و  دهد  یم  طالالق  یب  ای  غ  را  دخترک  احمد 
. د  نی  نش  یم  عقد  سفره  سر  من 

ه ای  س  لباس  دی  سف  لباس  آن  یا  ج  به  خواهد  یم  دلم  قدر  چه 
من و  است  مرده  من  عشق  آخر   . کنم  تن  به  یر  عزادا 

.م ندار  دستم  کنار  مرد  به  یس  ح  چی  ه  ر  گی  د 

ها فرشته  مثل  درست  دارم  که  یش  یا  آر  با  و  لباس  آن  در 
.د احم  محبت  و  مهر  پر  نگاه  کی  از  غی  در  اما  ام  شده 
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یم باعث  نی  هم  و  کند  یم  فکر  دختر  آن  به  دارد  الالبد 
.د شو  تر  شی  ب  هی  ثان  به  هی  ثان  نفرتم  حس  شود 

عذاب ما  یو  هرد  یا  بر  ازدواج  نی  ا  ر  گی  د  حاالال   
ظاهرا

ثروت خواهد  یم  ن  او  .م  یر  مجبو  دو  هر  اما  است  آور 
لیم فا  نی  ب  خواهم  یم  ن  من  و  بدهد  دست  از  را  پدرش 

.د برو  ان  می  آبرو 

. .. .ی  سود  سر  دو  یا  معامله  عجب 

***

.م زن  یم  بال  بال  دستانش  ن  ای  م 
هم بود  یق  با  وجودم  در  که  عشق  از  یا  ذره  همان 

.د رو  یم  نی  ب  از  امشب 

یم ن  که  نی  ا  به  توجه  یب  یت  مس  عالم  در  امشب 
. دی  کش  آغوش  به  مرا  خواهمش 
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عشق رحمانه  یب  او  اما  دم  یل  نا  و  کردم  هی  گر  مدت  تمام 
لباس .د  کر  دفن  ش  فی  کث  آغوش  ن  ای  م  و  کشت  مرا 

. است  شده  تکه  تکه  عروسم 

و نشد  ختم  روانم  و  روح  شدن  داغان  به  جز  مقاومتم 
.ت رف  تاراج  به  دستانش  ری  ز  می  نوا  یب  جسم 

یر اجبا  ازدواج  و  داشت  دوسش  که  ین  ز  طالالق  ی   
تالال

.ت رف  ون  ری  ب  اتاق  از  و  کرد  یل  خا  برسرم  را  اش 

زیگ ان  نفرت  یت  کلما  جز  یر  اجبا  یش  اغو  هم  آن  ن  ای  م 
داشتم او  به  که  یق  عش  ی  تتمه  و  ورد  ای  ن  زبان  بر  یز  ی 

.د بر  نی  ب  از  کل  به  را 

.د خور  یم  هم  به  او  و  خودم  از  حالم 
خانواده مقابل  توانستم  یم  و  نبودم  فی  ضع  قدر  آن  کاش 

اما برود  تاراج  به  ان  می  آبرو  حاضرم  می  بگو  و  تم  سی  با  ام 
.م نشو  نابود  نی  چن  نی  ا 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نج  پ_  صت  ش_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 
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شود یم  صبح  اده  ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و   
ن

یو ر  داغانم  و  یم  زخ  تن  در  زده  چنبره  هنوز  من  و 
.م ا  شده  مچاله  تخت 

قبراق و  سرحال  من  برخالالف  احمد  و  شود  یم  باز   
در

. شود  یم  اتاق  وارد 

.د نی  ب  یم  مرا  که  انگار  نه  انگار 
یز با  یش  وح  ه  جی  نت  خراب  حال  آن  که  انگار  نه  انگار 

.ت اوس  یا  ه 

عشق با  یز  رو  که  تم  سی  ن  یس  یگ  فرن  همان  من  مگر 
کرد؟ یم  نگاهم 

گولم صدقه  قربان  و  نی  ریش  حرف  هزار  با  که  همان 
بود؟ زده 

.د ت  سی  ا  یم  مقابلش  و  رود  یم  اتاق  بزرگ  ه  نی  آ  سمت  به 
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 مخاطب مرا کند یم میتنط را کراواتش که طور همان

 :دهد یم قرار

 

 که تو. یکن جور و جمع زودتر خودتو یپاش بهتره-

 وضع نیا یتو رو تو ادیم مادرت یوقت یخوا ینم

 نه؟یبب

 

 .چرخد یم طرفم به و

 

 یم پا تخت سمت به آرام او و زنم یم هق اریاخت یب

 . کشد

 

 :زند یم پچ و ستدیا یم سرم یباال

 

 یلیخ شبید. باشه ما ی رابطه نیآخر نیا دم یم قول-

 تو. شد اما بشه یجور نیا خواستم ینم. بود بد حالم

 . کن جور و جمع خودتو پاشو زودتر هم
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کند تامل  بدم  طی  شرا  و  حال  در  یا  لحظه  که  آن  یب  و 
.د ش  خارج  اتاق  از 

در خود  که  یق  عش  به  دل  در  و  شود  یم  ری  سراز  اشکم 
عاشق   وقت  چی  ه  کاش  فرستم  یم  لعنت  ام  پرورانده  دل 

.م   بود  نشده  او 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ش  ش_  صت  ش_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

پس یک  ی  روزها  اده  ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
و شوند  یم  لی  تبد  ها  ماه  به  و  گذرند  یم  یر  گی  د  از 

.د شو  یم  سردتر  و  سرد  ما  ی  رابطه  و  یگ  زند 

یت ح  و  تاده  سی  ا  استوار  قولش  کی  نی  ا  یا  پ  احمد  الالاقل 
یب که  یا  رابطه  به  برسد  چه  شود  یم  ن  من  کی  نزد 
.د شو  یم  ن  ه  دی  د  آن  در  طرف  دو  از  یل  یم  چی  ه  شک 

یم بر  مان  عشق  چی  ه  بدون  و  ید  عا  یگ  زند  به  کم  کم 
.ه تاز  سی  فرنگ  کی  شوم  یم  و  گردم 
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نیت رو  ید  رون  شب  تا  صبح  از  که  مرده  دل  یس  یگ  فرن 
.د کن  یم  تجربه  را 

خوشبخت که  یس  ک  مثل  درست  و  چرخانم  یم  را  خانه 
.م پوشان  یم  را  می  ها  غصه  ی  همه  یو  ر  است 

تنها من  و  پرسد  یم  ام  یگ  زند  حال  از  مادرم  یه  گا 
.ت اس  خوب  می  گو  یم  و  زنم  یم  لبخند 

.م کن  دل  و  درد  یس  ک  به  توانم  یم  ن  یت  ح 

سر وقت  احمد  ر  گی  د  حاالال  و  است  شده  ار  می  ب  عمو 
برسد امور  تمام  به  تنه  کی  دی  با  و  ندارد  خاراندن 
ست ی  یا  ه  بهانه  ها  نی  ا  ی  همه  دانم  یم  که  هرچند 

.ن م  از  ماندن  دور  یا  بر 

یب من  به  شدت  به  و  دی  آ  یم  خانه  به  ری  د  ها  شب 
.د کن  یم  یه  توج 
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یب و  می  آ  یم  ستوه  به  او  یل  مح  یب  همه  نی  ا  از  کم  کم 
.م بر  یم  عمو  و  پدر  و  مادر  به  تی  شکا  تحمل 

که بخصوص  ت  سی  ن  احمد  فی  حر  کس  چی  ه  متاسفانه 
یا ر  ای  که  است  شده  الالجان  قدر  آن  یر  ا  می  ب  با  عمو 

.د ندار  را  پسرش  با  مقابله 

و لرزان  دست  با  بودم  رفته  ارش  دی  د  به  که  روز  ک 

کار یا  کج  داند  یم  ن  که  گفت  و  گرفت  را  دستم  ناتوانش 

سرمان بر  بالالیی  نی  چن  احمد  که  است  کرده  اشتباه  را 
.د آور  ی 

و یگ  زند  ه  دی  فا  چه  اما  خواست  عذر  و  گرفت  ت   
حالالل

.ر گی  د  بود  شده  تباه  من  ین  جوا 

****

است ار  می  ب  سخت  عمو  که  نیا  وجود  با  بعد  ماه  چند 
.د رو  یم  هی  ترک  به  تمام  وقاحت  با  احمد 

.د گرد  یم  زن  آن  دنبال  به  دانستم  ی 
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 نفرتم وجود با توانم ینم و شود یم هیگر روزم و شب

 . کنم مشیتقس  گرید یزن با و بگذرم او از

 

 مجنون را احمد نیچن نیا که بوده باتریز او شک یب

 .است کرده خود

 

  عاشقانه_حفاظت__هفت_شصت_ستیدو_پارت#

 

 شکر را خدا               زاده_یخود_شهال_سندهینو#

 . برگشت یخال دست احمد که

 

           

     

 

          

             

        

 

زن آن  شدن  ا  دی  پ  و  دارم  دوسش  هنوز  ام  ه  دی  فهم  تازه 
.ن م  مرگ  با  برابر  ین  ع 

یا ه  بهانه  به  یه  گا  یت  ح  است  شده  تر  بداخالالق  احمد 
راه یب  و  بد  ن  ای  م  و  کند  یم  بلند  من  یو  ر  دست  مختلف 

.د دان  یم  عشقش  به  ن  دی  نرس  مقصر  مرا  شی  ها 
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یم عمو  سراغ  به  و  شود  یم  تمام  تحملم  آستانه  هم  باز 
.م رو 

احمد شود  یم  باعث  عمو  یا  ه  تی  نصح  و  م  تی  شکا 
.د شو  تر  یا  خودر 

حالت دی  آ  یم  خانه  به  که  ها  شب  کردم  یم  حس  کم  کم 
.د ندار  ید  عا 

صدا هانده  نام  با  مرا  یه  گا  و  داد  یم  ید  ب  یو  ب  دهانش 

.د ز  ی 

یب ش  که  رود  یم  شی  افزا  به  رو  یر  قد  آن  شی  ها  یت  مس 
زور به  باز  بود  خارج  ید  عا  حال  از  یت  وق  ها  شب  از 

.د کن  یم  یر  اجبا  یا  رابطه  به  وادار  مرا 

بر را  او  نام  و  د  ری  گ  یم  اشتباه  زن  آن  با  مرا  مدت  تمام 
سوزد یم  خودم  یا  بر  مدت  تمام  دلم  و  آورد  یم  زبان 

.
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.م ری  م  یم  من  ر  گی  د  بار  شب  آن 

***

ناقص ید  فرزن  مرگ  و  ناخواسته  یگ  حامل  کی  هم  باز 
.د بر  یم  شی  پ  حاد  یگ  افسرد  مرز  تا  مرا 

و شوند  یم  مذاکره  وارد  احمد  با  مادرم  و  پدر  بار  نی  ا 
و افتاده  لج  سر  او  اما  دهد  طالالق  مرا  که  خواهند  ی 

.ت سی  ن  ی  یا  جد  به  حاضر 

.د دار  ادامه  باز  یگ  زند 
آن دنبال  به  احمد  دانم  یم  کی  نزد  و  دور  یا  خبره  از 

.د کن  شی  ا  دی  پ  شده  طور  هر  خواهد  یم  و  است  زن 

.د هستن  ما  ار  دی  ناپا  یگ  زند  ن  ای  جر  در  همه  ر  گی  د  حاالال 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  _ت  ف  ه_  صت  ش_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 
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نیا با  زی  مهرانگ  زاده  _ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
نیا و  فهمد  یم  مرا  حال  است  کوچکتر  من  از  که 

.د شو  یم  من  یا  ه  ی  یا  تنه  قی  رف  روزها 

.ت اوس  کنم  درددل  او  با  توانم  یم  که  یس  ک  تنها  حاالال 
طیح م  از  تا  شود  یم  کمکم  مواقع  تر  شی  ب  شی  ها  حرف 

.م شو  دور  برم  دورو  تلخ 

ران گی  د  یا  ه  حرف  ری  تاث  دی  شا  شود  یم  چه  دانم  یم  ن 
احمد با  ر  گی  د  یا  رابطه  به  تن  دوباره  یب  ش  اما  است 

.م ده  ی 

یو ت  یل  یخ  تواند  یم  بچه  کی  حضور  مادرم  قول  به 
.د کن  ری  تاث  ام  یگ  زند 

نامش که  آورم  یم  ای  دن  به  یر  پس  بعد  ماه  نه  درست  و 
.م گذار  یم  محمد  را 

یگ زند  روح  و  ه  زی  انگ   . است  من  جان  محمد  ر  گی  د  حاالال 
... ام 
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.د ری  گ  یم  تازه  ین  جا  و  است  خوشحال  عمو 

را نی  ا  و  شود  یم  خانواده  ند  بیا  پ  قبل  از  تر  شی  ب  احمد 
.م هست  پسرکم  حضور  ن  وی  مد 

موقع درست   . ماند  یم  معجزه  کی  مثل  درست  محمد 
به ا  بی  ز  یب  اس  کره  احمد  بار  نی  اول  یا  بر  آمدنش  ای  دن  به 

.د ده  یم  هی  هد  من  به  را  تارا  نام 

***

را احمد  توانم  یم  فرزند  آمدن  با  کردم  یم  فکر  چرا 
کنم؟ خود  با  یگ  زند  ند  بی  پا 

فتن ای  یا  بر  احمد  اما  ساله  پنج  محمد  و  است  مرده  عمو 
.ت اس  رفته  هی  ترک  به  بوده  عاشقش  یر  روزگا  که  ین  ز 

هم باز  که  نی  ا  همه  از  بدتر  و  دارم  یت  بدبخ  از  پر  یس  ح 
.م ا  داده  دست  از  را  ید  فرزن 
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وجدانش عذاب  به  راجع  احمد  حرف  دی  شا  دانم  یم  ن 
. باشد  درست 

.د شو  یم  تر  شی  ب  هم  من  ترس  فرزندانم  مرگ  با 

شیا ره  ناجوانمردانه  احمد  که  زن  آن  آه  ترسم  ی 
از شی  ب  را  ما  داغان  و  درب  یگ  زند  دامن  است  کرده 

.د ری  بگ  نی  ا 

نیم ه  و  دارم  استرس  و  هستم  محمد  نگران  مدام 
نتوانم فی  ضع  ین  بد  با  شده  باعث  د  ای  ز  یا  ه  اضطراب 

.م دار  نگه  زنده  را  فرزندم 

.م دی  ترس  یم  بود  کرده  احمد  که  یم  ظل  از 

هر و  رود  یم  هی  ترک  به  زن  آن  فتن  ای  یا  بر  بارها  احمد 
.د گرد  یم  بر  یل  خا  دست  بار 

https://t.me/darkhaste_romanh


 به و ابدی یم را هانده سفرش نیآخر در باالخره اما 

 احمد کینزد دوستان از یکی با  که او از خودش قول

 یم تیحالل است یفرزند صاحب و کرده ازدواج

 . طلبد

 

 از و بخشد یم را احمد بود خوشبخت ظاهرا که هانده

 . گذرد یم شیخطا

 

 . شد دگرگون ما یزندگ احمد، بازگشت از بعد

 

 جبران را گذشته تا کرد یم را شیسع تمام احمد حاال

 رنگ کم کم کردم یم حس که یزمان درست اما کند

 هیترک از نامه کی آمدن با دید خواهم را یخوشبخت

 زنده زمان تا وقت چیه اما ختیر هم به احمد دوباره

 . نزد یحرف اتشیمحتو و نامه آن از بودنش

 

  عاشقانه_حفاظت__هشت_شصت_ستیدو_پارت#
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 دانم ینم                 زاده_یخود_شهال_سندهینو#

 یم رو آن به رو نیا از را احمد که بود چه نامه آن در

 . کند

 

 . زند ینم حرف یکس با و رود یم فرو فکر در مدام

 

 . باشد دهیشن را یکس مرگ خبر که یکس مثل درست

 . است رفته فرو خود در و افسرده و نیغمگ

 

 .شود یم هیترک به سفر عازم هم باز

 

 اما است شده بزرگتر و افتاده راه محمد گرید حاال

 هر ستیچ دانم ینم که ستیزیچ یپ در هنوز احمد

 که شود یم مربوط زن همان به باز شک یب که چند

 . زدیر یم هم به نیچن نیا را احمد

 

 

           

         

  

از تر  افسرده  گردد  یم  بر  و  رود  یم  احمد  که  هربار 
تر حوصله  یب  و  تر  فروغ  یب  چشمانش  .د  و  شی  م  قبل 

.د   شو  یم 
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یل حا  با  ها  شب  اخر  یه  گا  و  ند  زی  م  حرف  من  با  کمتر 
.د ری  گ  یم  تی  حالالل  من  از  خراب 

خود در  او  و  شنوم  یم  ن  یخ  پاس  پرسم  یم  چه  هر 
.د و  شی  م  غرق  تر  شی  ب 

من کنار  تر  جسور  و  تر  جوان  زی  مهرانگ  ر  گی  د   
حاالال

.م ت  سی  ن  تنها  و  است 
بزرگتر روز  به  روز  و  است  رشد  حال  در  هم  محمد 

.د و  شی  م 

سروسامانم یب  یگ  زند  در  حضورش  و  او  به  دلم 
. است  دلخوش 

آن .م  ده  یم  هی  هد  او  به  را  تارا  شی  تولدها  از  یک  ی  در 
.د ندار  تی  نها  که  کند  یم  ذوق  قدر 

گذشته برخالالف  و  شده  یگ  زند  مرد  احمد  ر  گی  د   
حاالال

من یگ  زند  یا  بر  انگار  اما  کند  یم  یگ  زند  ما  کنار 
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 درست و افتد یم نحس اتفاق ان ندارد وجود یخوش

 .  زدیر یم هم به را زیچ همه طوفان کی مثل

 

*** 

 

 روز آن در بار نیچندم یبرا که ام کرده هیگر قدر آن

 . روم یم حال از

 

 . است آمده برسرمان ییبال نیچن که شود ینم باورم

 

 دهید بیآس کمر هیناح از و افتاده اسب یرو از محمد

 و یسردرگم در را ما و ندیگو ینم چیه دکترها. است

 .اند کرده رها یشانیپر

 

  عاشقانه_حفاظت__نه_شصت_ستیدو_پارت#

 

 دیام که روزهاست     زاده_یخود_شهال_سندهینو#

 . است بربسته رخت ام یزندگ از
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.د شون  یم  ن  اجابت  می  دعاها  ر  گی  د  یت  ح 

.د شنو  یم  ن  را  می  صدا  خدا  انگار 

چیه اما  چندبار  بلکه  بار  کی  نه  کنند  یم  عمل  را  محمد 
طیح م  می  توان  یم  ن  یا  لحظه   .. .د  افتا  یم  ن  یق  اتفا 

محمد که  است  ماه  چند   ... می  کن  ترک  را  ارستان  می  ب 
. شود  یج  فر  دی  شا  تا  است  ارستان  می  ب  تخت  ری  اس 

یا ه  زجه  یا  صد  امشب  که  بخصوص  است  بد  حالم 
.م شو  یم  تر  طاقت  یب  و  شنوم  یم  اتاقش  از  را  احمد 
شده مرخص  باالالخره  هم  محمد   . می  ا  گشته  باز  خانه   

به

.د بهبو  یا  بر  ید  یم  ا  چی  ه  یب  و  ه  جی  نت  یب  است 

تا کرد  یم  التماس  خدا  به  داشت  که  احمد  یا  صد 
یم ام  انه  وی  د  و  دی  چی  پ  یم  گوشم  در  ببخشد  را  گناهانش 

.د کن 

است؟ گرفته  را  مان  دامان  یر  گی  د  آه  هم  باز  ین  ع 
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بدهم؟ دی  با  را  او  اشتباهات  تاوان  یک  تا 

.م ن  زی  م  د  ای  فر  و  برم  یم  هجوم  اتاقش  به  ان  شی  پر  و  آشفته 

افتاد محمد  یا  بر  که  یق  اتفا  با  و  بود  ه  ای  س  ام  یگ  زند 
.د ش  هتر  ای  س 

نیا تمام  در  چه  هر  اما  میو  گ  یم  چه  فهمم  یم  ن  ر  گی  د 
برسرش را  است  شده  تلنبار  دلم  در  رنج  و  درد  ها  سال 

.م کن  یم  یل  خا 

اش پدرانه  رنج  و  درد  توانم  یم  ن  و  داغان  و  ام  خسته 
کنم درک  را 

. ه  دی  فا  چه  اما  نادم  و  ان  می  پش  کند  یم  نگاهم  تنها 
.ت اس  کرده  نابود  را  زی  چ  همه  او 

به او  و  خودم  از  را  حالم  و  کند  یم  ترم  انه  وی  د  سکوتش 

.د زن  یم  هم 
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.د رو  یم  دست  از  دارد  هم  ام  یگ  زند  به  دی  ام  تنها 

و بودند  اروپا  در  که  ی  یا  ه  آن  یت  ح  دکترها  بعد  ماه  چند 
از پس  یک  ی  می  بود  کرده  ارسال  شان  یا  بر  را  مدارک 

.د کنن  یم  ارسال  را  خود  یف  من  یا  ه  جواب  یر  گی  د 

. تد  سی  با  شی  پاها  یو  ر  تواند  یم  ن  هرگز  ر  گی  د  محمد 

کنم؟ چه  دانم  یم  ن 
مثل دوباره  و  برد  یم  پناه  اتاقش  به  تر  افسرده  احمد 

.د آور  یم  یو  ر  الکل  به  شی  پ  ماه  چند 

خودش کردن  آرام  یا  بر  یز  یچ  یک  ی  او  حداقل  خب 
.ت اس  فته  ا 

یم ن  جواب  خداوند  درگاه  به  می  ها  استغاثه  از  کدام  چی  ه 
.د شو  یم  چر  لی  و  و  تخت  ر  یس  ا  ابد  یا  بر  محمد  و  دهد 

. بمانم  زنده  دی  ام  چه  به  دانم  یم  ن  ر  گی  د  حاالال 
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***

اشقانه ع_  فاظت  ح_  _د  فتا  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

یب خوا  با  صبح  اده  ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
.م کن  یم  باز  چشم  آشفته 

.دیآ یم  باالال  سخت  نفسم  و  شده  عرق  سی  خ  تنم  تمام 

به گذشته  یا  ه  شب  مثل  که  احمد  یل  خا  یا  ج  به  نگاهم 
.د شو  یم  دوخته  کند  یم  یج  ک  دهن  من 

ر گی  د  افتاد  محمد  یا  بر  که  یق  اتفا  از  بعد  که  هاست  ماه 
.م خواه  یم  ن  اتاقم  در  را  او 

و م  نی  ب  یم  او  چشم  از  را  زیچ  همه  .م  ندار  را  تحملش 

.ت اس  کرده  پر  را  وجودم  ونفرت  ه  نی  ک 

دانم یم  ن  و  شنوم  یم  یغ  یج  یا  صد  برنخواسته  می  جا  از 
.م زن  یم  ون  ری  ب  رختخواب  از  چطور 
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.م دو  یم  راهرو  داخل 
و کار  اتاق  از  صدا  اما  رود  یم  محمد  سمت  به  فکرم 

.د رس  یم  گوش  به  احمد  یا  خو 

به درست  و  روم  یم  سمت  آن  به  بلند  یا  ه  قدم  با 
اتاق وسط  را  احمد  جان  یب  جسم  اتاق  به  ورود  محض 

.م نی  ب  ی 

.د رو  یم  رخم  از  رنگ  و  شوند  یم  سست  می  پاها 

تمام که  شوم  یم  ید  مر  به  ه  ریخ  و  م  نی  نش  یم  جا  همان 
ارمغان به  یز  یچ  می  برا  عذاب  و  رنج  جز  ها  سال  نی  ا 

.ت اس  ورده  ای  ن 

.د گذار  یم  ام  شانه  یو  ر  دست  یس  ک 

.م کن  یم  نگاهش 

یم پچ  گوشم  کنار  و  شود  یم  خم  که  است  زی  مهرانگ 
:د زن 
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.یج آب  کن  هی  ر  گ 

است شوک  و  بهت  فقط  .م  ندار  هم  یک  اش  یت  ح  من  اما 
.ت اس  دربرگرفته  وجودمرا  که 

:م نال  یم  و  زنم  یم  پوزخند  ر  ای  اخت  ی 
رده؟ م 

:د زن  یم  لب  آرام  باز  او  و 
.ه کرد  سکته  !ه  رد  م 

***

از مرگش  با  هم  یگ  زند  سخت  برهه  نی  ا  در  یت  ح  احمد 
.د گذار  یم  تنها  ها  آن  با  مرا  و  کشد  یم  دست   

مشکالالت

او .م  ن  زی  م  د  ای  فر  رفتارش  نیا  بابت  خاکش  سر  قدر  چه 
.د رو  یم  و  کرده  رها  مشکالالت  از  یا  فله  ن  ای  م  مرا 

برود راه  تواند  یم  ن  ر  گی  د  که  یر  پس  و  ام  مانده  من   
حاالال

.ت اس  چر  لی  و  به  محکوم  و 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  _د  فتا  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

کمکم که  یس  ک  تنها  زاده  _ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و 
ن

.ت اس  زی  مهرانگ  کند  ی 
ه نی  س  به  رد  دست  ی  یا  بی  ز  وجود  با  که  ی  یو  ا 

یم ن  تنها  را  محمد  و  من  و  زند  یم  خواستگارانش 

.د گذار 

.د چرخ  یم  ن  او  وجود  یب  عمارت  نی  ا  حاالال 

. ندارم  را  یر  کا  چی  ه  دماغ  و  دل 
یم ن  و  رسانم  یم  شب  به  احمد  اتاق  در  را  می  روزها 

.م قرار  یب  قدر  آن  چرا  دانم 

از یک  ی  الالی  از  را  نامه  آن  یق  اتفا  یل  یخ  روزها  از   
یک ی 

.م کن  یم  ا  دی  پ  احمد  کتابخانه  یا  ه  کتاب 

باشد؟ کرده  نی  چن  احمد  با  هانده  کنم  یم  ن  باور 
.د بودن  یر  دخت  فرزند  صاحب  ها  آن 
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یف مخ  و  دور  او  از  را  دخترک  انتقام  و  یف  تالال  به  هانده 
. است  داشته  نگه 

کرد یم  سفر  هی  ترک  به  احمد  هربار  چرا  فهمم  یم   
حاالال

.ت گش  یم  باز  تر  افسرده 

بابت از  یگ  افسرد  و  عذاب  همه  آن  م  دی  فهم  یم  حاالال 
. فتش  ای  یم  ن  و  گشته  یم  دخترش  دنبال  به  او  .ت  سی  چ 

باز عمارت  به  وارث  آن  یا  پ  ندارم  دوست  اما  دانم  یم  ن 
.د شو 

.م زن  یم  ن  حرف  یس  ک  به  نامه  از 

هم دارد  غربت  ر  ای  د  در  یر  دخت  احمد  که  نی  ا  از  یت  ح 
.میو گ  یم  ن  یز  یچ  یس  ک  به 

وجدان عذاب  از  پر  وجودم  تمام  ت  سی  ن  خودم  دست 
و زن  آن  از  انتقامم  راه  تنها  کنم  یم  حس  اما  ود  شی  م 
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را دختر  آن  یت  خوشبخ  ن  دید  تاب  .ت  اس  نی  هم  احمد 
.م ندار 

ثروت نی  ا  خواست  یم  ن  دلم  و  بود  شده  لی  عل  من  فرزند 
.د شو  م  بی  رق  دختر  بی  نص 

و جنگ  در  روز  و  شب  اما  ام  شده  انه  وی  د  دانستم  ی 
.م بود  وجدانم  با  جدال 

دچار فشار  و  فکر  همه  نیا  از  خسته  وجودم  کم  کم 
.د شو  یم  رخوت  و  یر  ا  می  ب 

یق رم  یب  و  یت  سس  از  که  هست  ی  یا  روزه  ر  گی  د  حاالال 
.م برو  ون  ری  ب  رختخواب  از  توانم  یم  ن 

گذرد یم  هی  بق  و  محمد  به  اعتراف  فکر  با  می  روزها 
.د ور  آی  درم  پا  از  مرا  تر  شی  ب  و  تر  شی  ب  یر  ا  می  ب 

یم هم  سر  پشت  شب  چند  که  ی  یا  ه  خواب  با  که  نی  ا  تا 
.ت اس  ه  دی  رس  فرا  رفتنم  موقع  فهمم  یم  م  نی  ب 
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گور به  خود  با  را  راز  آن  نیگ  سن  بار  توانم  یم  ن 
.م بکشان 

.م ا  خسته 

.م خوان  یم  فرا  م  نی  بال  به  را  سی  فرنگ  و  محمد 

.میو گ  یم  زی  دن  نام  به  یر  دخت  به  راجع  را  زی  چ  همه 
.م ندار  یق  رم 

که شوم  یم  ان  می  پش  م  نی  ب  یم  را  محمد  نگاه  برق  یت  وق 
.م ا  نگذاشته  خواهرش  ن  ای  جر  در  را  او  زودتر  چرا 

.دیو گ  یم  ن  چی  ه  و  کند  یم  سکوت 

یم بر  دستم  از  که  یز  یچ  تنها  و  ندارد  ید  سو  ین  ا  می  پش 
.ت اس  زی  مهرانگ  از  گرفتن  کمک  دی  آ 

یر ای  دختر  ان  فتن  ای  در  را  محمد  که  خواهم  یم  او  از 
.د کن 
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با خواهد  یم  را  خواهرش  محمد  کنم  یم  حس  که   
حاالال

آن زودتر  کاش   . کند  کمکش  خواهم  یم  وجود  تمام 
... کاش   ... بودم  فته  ای  را  دختر 

پاک را  می  ها  اشک  م  دی  رس  که  دفترچه  یا  ج  نی  ا  به 
عمر بود  معلوم  و  بود  نشده  نوشته  یز  یچ  ر  گی  د  .م  کرد 

.د بو  کرده  فوت  و  نداده  کفاف  سی  فرنگ 

.م برادر  و  بودم  مانده  من  حاالال 

تمام کرد؟  یم  چه  هستم  دختر  آن  من  دی  فهم  یم  اگر 
خوانده را  سی  فرنگ  داستان  و  بودم  مانده  ار  دی  ب  را  شب 

بکنم؟ دی  با  چه  دانستم  یم  ن   . بودم 
یم دلم  زدم  ون  ری  ب  اتاق  از  و  کردم  رها  را  دفترچه 

.م بزن  حرف  محمد  با  خواست 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  دو  _د  فتا  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
.م بود  عمارت  پشت  آمدم  خودم  به  یت  وق 
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 توانستم ینم و بود وقت محمد یداریب ساعت تا هنوز 

 کردن فکر یبرا گرفتم میتصم پس بروم سراغش به

 قدم باغ ی تازه یهوا در یکم آرامش گرفتن و شتریب

 . بزنم

 

 شانه یرو که یبافت اشارپ در قبل از  شتریب را خود 

 . افتادم راه و دمیچیپ بود میها

 

 اصطبل سمت به مرا میپاها ناخواسته چرا دانم ینم

 یهوا به وقت چند نیدرا که بود یعادت دیشا کشاند،

 . بودم کرده دایپ دارشید و تارا حضور

 

 امدهین اصطبل سمت به گرید بود مرده تارا یوقت از

 را بد یها حس آن دوباره خواست ینم دلم و بودم

 .کنم تجربه

 . گرفت یم دلم افتادم یم بدش حال و محمد ادی هربار
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حاالال توانستم  یم  دی  شا  .م  بود  اصطبل  کی  نزد  حاالال   
اما

و حال  یم  ک  ر  گی  د  یا  ه  اسب  ن  دی  د  با  هستم  جا  آن  که 
.م کن  عوض  را  می  هوا 

دیا ش  تا  م  دی  کش  یک  سر  اصطبل  ید  ورو  به  ن  دی  رس  با 
.د نبو  او  از  یر  خب  اما  م  نی  بب  را  صالح 

ها اسب  از  یک  ی  اتاقک  سمت  به  و  شدم  راهرو  وارد 
. رفتم  بود،  تارا  همرنگ  و  ا  بی  ز  که 

مشغول که  دونفر  یا  صد  کردم  حس  راه  ن  ای  م  اما 
.دیس ر  گوش  به  هستند  کردن  بحث  درواقع  ای  و  صحبت 

.د بو  مرد  کی  و  زن  کی  یا  صد 

سرم در  یس  ک  اما  کنم  یو  کنجکا  خواست  یم  دلم 
آن دی  نبا  و  ت  سی  ن  خوب  تادن  سی  ا  فالگوش  که  داد  هشدار 

.م باش  جا 
صدا یب  که  طور  همان  رم  یگ  ب  می  تصم  شد  باعث  نی  هم 
و بلند  یا  صد  اما  بکشم  عقب  آرام  و  صدا  یب  ام  آمده 

:د کر  کوب  خی  م  می  درجا  مرا  ناخواسته  زن  یا  آشن 
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!ح صال  ین  ک  دی  تهد  منو  ین  تو  یم  ن  و  ت 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  سه  _د  فتا  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
ام ه  نی  س  در  نفس  شد  باعث  صالح  جواب  و  زن  یا  صد 

:د شو  حبس 

!ز سولما  ین  ک  سواستفاده  ت  تی  موقع  از  ین  تو  یم  ن  هم  و  ت 
آقا دست  کف  و  زی  چ  همه  و  برم  یا  خو  یم  ن  که  تو 

بذارم؟

آورده   باالال  را  دستم  آرام  که  دیب  کو  یم  محکم  چنان   
قلبم

اما تم  سی  با  فالگوش  خواست  یم  ن  .م  گذاشت  ه  نی  س  یو  ر  و 
.د   بودن  چسبانده  نی  زم  به  مرا  می  پاها 

:ت نشس  گوشم  در  وار  دی  تهد  سولماز  یا  صد 
مید ته  پس  .ت  س  هی  قض  نی  ا  پشت  یک  ین  دو  یم  ودتم  خ 

.ن نک 
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ازش برام  خوامو  یم  که  یزی  چ  اون  و  برو  پس  اشه  ب 
که اون  از  .ی  بلد  خوابشو  رگ  خوب  که  تو  .ر  یگ  ب 

. من  خواهر  ه  شی  نم  کم  یز  ی 

:د بو  یص  حر  سولماز  یا  صد 

کاش .ی  خور  یم  ن  کار  نی  ا  درد  به  تو  دونستم  یم  دی  ا  ب 
.م کرد  یم  رون  وساطتت 

:د ز  پوزخند  صالح 

خوام؟ یم  سهممو  چون  را  چ 

.ه د  یم  ن  بهت  پولو  همه  اون  وقت  چی  ه  انم  خ 

:د ز  پوزخند  صالح 
منم پس  اشه  ب.   .. ید  ز  یم  ن  حرفو  نی  ا  کار  انجام  بل  ق 
!هیک دستور  تارا  مردن  گم  یم  بهش  و  آقا  سراغ  م  ری  م 
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سال همه  نی  ا  ؟ی  کن  دی  تهد  خانمو  ین  تو  یم  طور  چ 
از می  دار  یچ  هر  ا  م.   . .ه  بود  پدرمون  و  تو  و  من  پشت 

. نباش  حروم  به  نمک  انقدر  !ه  محبتاش  و  خانم 

:دیپ تو  صالح 
کثافت تمام  یط  قا  ما   . .و  ت  یگ  یم  یچ  حروم؟  به  مک  ن 

یم ن  چرا   .. .ا  ماه  تا  گرفته  بابامون  از  می  بود  ش  ای  کار 
ید ش  نی  بب  .ه  بد  درمون  و  درست  مزدمونو  دست  خواد 
بشه؟ یچ  که   .. .ت  خانم  وردل  ید  مون  و  دختر  ری  پ  ه 

یزین ک  عمرم  آخر  تا  حاضرم  .م  دار  دوست  خانمو  ن  م 
.م بکن  شو 

:دیر غ  صالح 
که بس  شدم  خسته   .. .م  بر  جا  نیا  از  خوام  یم  من  ما  ا 
یچ جا  نی  ا  قراره  مگه  اصالال   .. .م  دی  شن  دی  وع  و  وعده 

؟یم فه  یم   .. خوام  یم  پولو  اون  من  بشم؟ 

بودند کرده  یک  ی  به  دست  یگ  هم  کنم  باور  توانستم  یم  ن 
.د کنن  نابود  را  محمد  تا 
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بود؟ چه  محمد  یگ  زند  ی  قصه  با  پدرشان  ارتباط 

عیر س  چه  هر  دی  با  و  نبود  زیا  ج  جا  آن  در  ماندن  ر  گی  د 
آن هر  بود  ممکن  .م  شد  یم  خارج  اصطبل  از  تر 

. د  نی  ای  ب  ون  ری  ب 

ه هی  ش  یا  صد  باره  کی  به  اما  برداشتم  عقب  به  یم  قد  آرام 
با و  بزنم  یغ  یج  ه  دی  ترس  شد  باعث  ها  اسب  از  یک  ی  ی 

.م بگذار  فرار  به  پا  بلند  یا  ه  قدم 

:ت گف  هولزده  که  م  دی  شن  را  سولماز  یا  صد 
بود؟ یک  یا  د  ص 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هار  چ_د  فتا  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
دست و  شدم  یف  مخ  شمشاد  یا  ه  بوته  پشت  زنان  نفس 

عرق و  زد  یم  دهانم  یو  ت  قلبم  .م  گذاشت  دهانم  یو  ر 
.د بو  نشسته  تنم  بر  ید  سر 
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مخاطبش که  م  دی  شن  یم  فاصله  با  را  صالح  یا  صد 
:د بو  سولماز 

زن هی  غی  ج  ندارم  شک  .ه  د  ین  ش  حرفامونو  یک  ی  یت  عن  ل 
.د بو 

داد: جواب  ین  نگرا  با  سولماز 
.مین ک  اش  دی  پ  دی  با  ؟  صالح  باشه  تونست  یم  یک  ین  عی   -

کنه ا  دی  پ  درز  عمارت  یو  ت  حرفا  نی  ا  از  کلمه  کی  اگه 
.ه دی  م  باد  به  مونو  دودمان  خانم 

:دیر غ  صالح 
به منو  ام  غی  پ  زودتر  اگه   ... توئه  ری  تقص  مش  ه 

یک هر  االالن  .د  ش  یم  ن  یر  جو  نی  ا  ید  بو  رسونده  خانومت 
.ش خود  یس  بود  رفته 

:د ز  پچ  سولماز 

هیا س  هی  کردم  حس  .ت  شمشاداس  اون  پشت  یک  ی  نگار  ا 
.. .ا  یب  صالح   .. .م  دی  د 
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فید ر  دو  اصطبل  ری  مس  یو  ت  .ت  خی  ر  فرو  یر  ه  قلبم 
به سولماز  منظور  دانستم  یم  ن  حاالال  که  بود  بلند   

شمشاد

است؟ طرف  کدام 

.ه باش  شده  دور  د  ای  ز  دی  نبا  .م  ید  بگر  دی  با   ... باش  ود  ز 
.م داز  نی  م  ش  ری  گ 

سرم باالالی  دو  هر  تا  شدم  منتظر  هرآن  و  بستم  پلک 

را نفسم  شد  دور  شان  یا  پ  یا  صد  یت  وق  اما  شوند  ظاهر 
سمت به  شمشادها  پشت  از  آرام  و  دادم  ون  ری  ب  صدا  ی 

.م کرد  تند  پا  عمارت 

***

.م باش  اتاقم  در  شد  یم  ن  باورم 

را دو  آن  مکالمات  توانستم  یم  ن  و  بودم  شوکه  هنوز 
.م کن  هضم 

بودند؟ برادر  و  خواهر  صالح  و  سولماز 
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ه دی  نشن  یز  یچ  حال  به  تا  رابطه  نی  ا  در  من  چرا  پس 

مسئله نی  ا  به  شی  ها  حرف  یو  ت  هم  یر  گلپ  یت  ح  بودم؟ 
توانستم یم  کردم  یم  فکر  که  حاالال  .د  بو  نکرده   

اشاره

.م کن  ا  دی  پ  دو  ان  نی  ب  ی  یا  ه  شباهت 

دانستم یم  ن  که  رفت  یم  پدرشان  سمت  به  ذهنم  مدام 
یم بود؟  داده  انجام  خانم  زیگ  مهران  یا  بر  یر  کا  چه 

سال و  بوده  اصطبل  نی  ا  مهتران  از  یک  ی  هم  او  دانستم 
.ت اس  بوده  خانواده  نی  ا  خدمت  در  ها 

انستم دی  نم  و  دی  کوب  یم  نه  یس  در  وجود  تمام  با  قلبم  هنوز 
و بود  شده  حالم  شامل  خدا  لطف  که  کنم  باور  چطور 
.م گرد  باز  اتاقم  به  بروم  لو  که  ان  یب  بودم  توانسته 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نج  پ_د  فتا  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
کاست و  کم  یب  را  زی  چ  همه  و  بروم  خواست  یم  دلم 
خوب عجله  نی  ا  دانستم  یم  اما  کنم  افشا  محمد  یا  بر 
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زیگ مهران  ر  ای  اخت  در  که  یت  قدر  با  شک  بدون  و  ت  سی  ن 
.د ش  خواهد  تمام  ضررمان  به  بود، 

.م کن  رفتار  محتاطانه  که  بود  نی  ا  عقل  شرط 
تا نداشتم  یم  محک  یک  مدر  چی  ه  و  بود  یل  خا  دستم  هنوز 

.م کن  ثابت  را  می  ها  حرف  بتوانم 

داشتند ه  شی  ر  خانه  آن  در  یر  قد  آن  افرادش  و  زی  مهرانگ 
. نکند  باور  مرا  یا  ه  حرف  یس  ک  که 

یم و  کرد  یم  دعوت  یر  صبو  به  مرا  مدام  کاوه 
رفت یم  لو  زی  چ  همه  اگر  که  چرا  باشم  محتاط  خواست 
راحت یل  یخ  کنم  اثبات  را  می  ها  حرف  توانستم  یم  ن  و 
هیص تو  لی  دل  توانستم  یم  حاالال  کردند  یم  تم  سی  ن  سربه 

.م بفهم  را  مکررش  یا  ه 

.م زد  ون  ری  ب  اتاق  از  و  گذشت  یت  ساع  باالالخره 

اما برگردم  ید  عا  حال  به  تا  بودم  کرده  را  می  سع  تمام 
ن دی  د  با  ر  ای  اخت  یب  گذاشتم  آشپزخانه  به  پا  یت  وق  درست 
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با و  نشسته  ها  یل  صند  از  یک  ی  یو  ر  که  صالح 
.دیر پ  رخم  از  رنگ  دی  نوش  یم  یا  چ  ید  خونسر 

درگوشم سولماز  با  شی  گفتگو  یا  صد  نبود  خودم  دست 
.ت انداخ  یم  دل  به  هراس  و  دی  چی  پ  ی 

از نقاب  حاالال  و  داشتم  را  تصورش  که  نبود  یس  ک  او 
.د بو  افتاده  اش  چهره 

.د بو  تارا  قاتل  او 

مسموم را  بسته  زبان  ان  ویح  آن  بود  توانسته  چطور 
کند؟ یز  با  م  لی  ف  سرش  باالالی  یت  راح  به  و  کرده 
به نکنم  جور  و  جمع  را  خودم  اگر  کردم  یم  حس 

به و  دادم  سالالم  محکم  نی  بنابرا  رفت  خواهم  لو  ی   
راح

.م رفت  طرفش 

:ت گف  و  زد  ید  لبخن 
طرفا اون  وقته  چند  ین  دو  یم   .. .م  خان  ساره  به  ه  ب 

. اومدم  من  که  ید  م  وی  ن  انقدر  ؟ی  مد  وی  ن 
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چند نی  هم  دانست  یم  اگر   . گرفت  باالال  قلبم  یا  ه  تپش 

با جور  نی  ا  ام  ه  دی  نشن  ها  چه  و  بودم  کجا  شی  پ  ساعت 
.د ز  یم  ن  حرف  من 

آورش چندش  لحن  به  توجه  یب  و  دادم  تکان  یر  س 
:م دی  پرس 

کجان؟ هی  بق  و  وکت  ش 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شش  _د  فتا  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
زیم یو  ر  را  استکانش  بدهد  را  سوالم  جواب  که  آن  ی 
ریگ غافل  حرکت  کی  با  مرا  و  شد  بلند  جا  از  و  ت  شا  گذ 

:د کر 

.ین جها  خلق  با  که  باش  ن  یا  از  به  ما  با  خانم  وشگل  خ 

نکند .د  یر  پ  کامالال  رنگم  و  شد  حبس  ام  ه  نی  س  در  نفس 

قبلم منم؟  بوده  اصطبل  در  صبح  که  یس  ک  آن  بود  ه  دی  فهم 
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کردن نی  یا  پ  و  باالال  به  شروع  یک  وحشتنا  یب  تا  یب  با 
:م دی  غر  نفس  یب  .د  کر 

!ح صال  کنار  رو  ب 

:ت گف  بی  عج  یت  شرار  با  و  نکرد  یه  توج  او  اما 
یلیخ تو  د؟  ای  م  خوشم  ازت  یلیخ  بودم  گفته  هت  ب 

... یل  یخ   .. .ه  سار  یل  خوشگ 

.دیپ ت  یم  و  شده  قلب  وجودم  تمام 
کرده که  ی  یا  کاره  از  بعد  توانست  یم  چطور  مرد  نی  ا 
نیم ه  .د  بو  قاتل  کی  او  کند؟  عشق  اظهار  زن  کی  به 
یا تار  او   ... بودم  شده  متنفر  او  از  شی  پ  ساعت  چند 

.د بو  کشته  را  برادرم 

نیا و  گذشته  او  بر  چه  صبح  اتفاق  از  بعد  دانستم  یم  ن 
البته و  بودم  سردرگم  د؟  ری  گ  یم  نشأت  کجا  از  رفتار 

.ط محتا 

:م گفت  چشمانش  ی  ه  ری  خ  و  م  دی  گز  لب 
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؟ ین  بدو  حدتو  ت  سی  ن  هتر  ب 

میو باز  و  کرد  کم  ی  یو  پرر  با  را  مان  نی  ب  ی  فاصله  او 
:د ز  پچ  و  گرفت  خشونت  یم  ک  با  را 

گروه به  اصطبل  کارگر  هی  خانم؟  دختر  هی  چ  دم  ح 
خوره؟ یم  ن  ت  ین  خو 

م دی  کش  ون  ری  ب  انگشتانش  ن  ایم  از  ضرب  به  را  می  بازو 
:ت گف  اغواگرانه  ین  لح  با  و  شد  مانعم  که 

باهات خوام  یم  وقته  چند   .. .م  شد  عاشقت  من  اره  س 
ت سی  ن  کم   ... دستم  د  ای  ب  یل  پو  هی  قراره  نی  بب  .م  بزن  حرف 

تونم یم   .. .ت  اس  چندساله  دستمزد  ی  یا  جور  هی  ین  ع 
شغل هی  .م  یر  یم  جا  نی  ا  از  .م  کن  خوشبختت  جوره  همه 
.م دی  م  قول  بهت   .. .ی  حساب  و  درست  خونه  هی   .. .ب  خو 

را شی  ها  حرف  صبح  اگر  دیا  ش   ... فی  کث  یو  دروغگ 
داشت که  مدت  تمام   ... شد  یم  باورم  م  دی  شن  یم  ن 
سرم در  بی  غر  و  بی  عج  فکر  کی  زد  یم  حرف 

.د ا  دی  م  جوالالن 
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در شد  یم  اما  داشت  باالالیی  ک  سی  ر  که  فکر  ک 

.د کر  فکر  آن  وبه  گرفت  نظرش 

:ت گف  که  دی  د  چه  چشمانم  در  انم  دی  نم 
که ارا  کی  چ  برات  صالح  نی  بب  وقت  اون  بله  بگو  فقط  و  ت 

کنه؟ یم  ن 

یب خو  راهکار  توانست  یم  اما  بود  وحشتناک  فکر 
.د باش  مدرک  آن  کردن  ا  دی  پ  یا  بر 

د ای  فر  احساسات  اما  نه  گفتند  یم  مدام  منطق  و  عقل 
.. .ی  دار  راهو  هی  نی  هم  برادرت  نجات  یا  بر  تو  د  زی  م 

یل معط  یب  و  وار  زمزمه  شد  باعث  منتظرش  نگاه 
:م ده  جواب 

.م کن  یم  فکر  روش  اشه  ب 

:ت گف  و  آمد  کش  شی  ها  لب 
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رو دخترا  شما  زبون  تونه  یم  پول   .. دونستم  یم   -
ید ای  ز  فرصت  .ه  بد  جواب  بهم  زود  فقط   ... کنه  کوتاه 

.میر ندا 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  فت  ه_د  فتا  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
ذهنم و  شده  دوخته  برادرم  رخ  می  ن  به  نگاهم  ر  ای  اخت  ی 

.د بو  انم  شی  پر  افکار  کردن  نی  یا  پ  و  باالال  مشغول 

.ف طر  کی  کاوه  کردن  یض  را  طرف،  کی  زی  چ  همه 

مخالفت شدت  به  صالح  نام  ن  دین  ش  محض  به  دانستم  ی 
.د کر  خواهد 

صالح است  ز  ای  ن  که  یت  مد  تا  بودم  مجبور  که  بخصوص 

به یک  ید  نز  با  د  ای  ز  احتمال  به  .م  دار  نگه  خود  کنار  را 
.م برس  داشتم  ز  ای  ن  که  یت  اطالالعا  به  توانستم  یم  صالح 

یم تی  هدا  زی  چ  کی  سمت  به  مرا  وجودم  تمام  حاالال  و 
.. .ی  کار  یف  مخ   ... کرد 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

        

           

    

 

           

         

               

     

 

      

 

      

 

        

         

    

 

          

 

.د ش  یم  خبردار  مسئله  نی  ا  از  دی  نبا  کاوه 
برابر او  با  موضوع  نی  ا  کردن  مطرح  بودم  مطمئن 

.ت عمار  ترک  با  بود 

به یا  بر  بودم  ناچار  من  و  بود  کاوه  قرمز  خط  صالح 
خواست در  به  تن  یه  کوتا  مدت  مدارک  آوردن  دست 
نیا شک  یب  و  شوم  نامزد  او  با  ظاهر  به  و  بدهم  او 

.د نبو  کاوه  قبول  مورد  مسئله 

:م آمد  خودم  به  محمد  یا  صد  با 

ساره؟ یت  نگف  یچ  یه  ید  اوم  یت  وق  ز  ا 

:م زد  پچ  متفکرانه  .و  م  دی  کش  دندان  ری  ز  را  لبم 
نتونستم یا  لحظه  ب  شی  د   .. .م  کن  یم  فکر  مادرتون  ه  ب 

.م بذار  کنار  دفترو  اون 

:ت گف  و  دوخت  رو  به  رو  ی  منظره  به  نگاه 
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 خونم یم رو دفترچه اون که بار هر... مادرم چارهیب-

 ... شمیم متنفر پدرم از

 

 :افزود و دیچرخ طرفم به نگاهش

 مهربون و یقو مرد هی نماد برام پدرم بودم که بچه-

 دم،ید یم مادرم با کاراشو تک تک یوقت بعدها اما بود

 چیه مادرم. کنم نگاش دید اون با گهید تونستم ینم

 از بعد من و بود نزده یحرف گذشته اتفاقات از وقت

 بودم شناخته پدرم از چه اون دمیفهم یم تازه فوتش

 . بودم دهید اون از که هیزیچ اون نصف

 

 :دمیپرس اریاخت یب

 دیدار دوست نایا ی همه وجود با که چطوره-

 االن شما... بگم چطور یعنی د؟یکن دایپ رو خواهرتون

 !دیباش متنفر دختر اون از دیبا

 

  عاشقانه_حفاظت_هشت_هفتاد_ستیدو_پارت#
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اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
مالالطفت و  یم  آرا  به  و  گرفت  یص  خا  رنگ  نگاهش 

:د دا  جواب 

مگه  .. .ن  م  مثل  یک  ی  اونم  کرده؟  یه  گنا  چه  دختر  ون  ا 
تا  .. .ه  نی  بب  دختر  اون  که  م  دی  د  پدرم  از  یر  یخ  چه  من 

پدرم کن  فکر  .د  بو  تنها  مادرم  اره  چی  ب  د  ای  م  دم  ای  یت  وق 
شکمش یو  ت  ی  بچه  با  رو  زن  هی  ه  گی  د  کشور  هی  یو  ت 
.. .م  پدربزرگ  زور  به  اونم   .. .ه  گرد  یم  بر  و  کنه  یم  رها 
که قدر  همون  پدرم  .ه  ر  ای  درم  مادرم  سر  اونو  یف  تالال   

و

و داشته  هم  اونا  دربرابر  داشته  ه  فی  وظ  مادرم  قبال  در 
نخواسته م  دی  شا  ای  نتونسته  اما   .. .ل  متقاب  طور  نی  هم 

و زن  اون  وقت  چی  ه  من  .ه  کن  ش  فی  وظا  به  دی  مق  خودشو 
بودن گناه  یب  اونا  .م  دون  یم  ن  مقصر  رو  دخترش 

.م خواهر  بخصوص 

شده خوب  دلم  حال  نفرتش  و  ه  نی  ک  یب  نگاه  از  قدر  چه 
لحظه به  لحظه  حس  نی  هم  و  داشت  دوستم  محمد  .د  بو 

.د کر  یم  ا  دی  پ  شی  افزا  زی  ن  من  قلب  در 
.ت داش  ای  در  وسعت  به  یب  قل  محمد 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

   

 

       

 

          

       

 

      

          

       

         

      

 

       

 

            

         

          

 

:م دی  پرس  اراده  ی 

؟ دی  کن  یم  کار  یچ  دی  کن  اشون  دی  پ  گه  ا 

یم نشأت  قلبش  از  بودم  مطمئن  که  یر  مه  پر  لبخند 
:ت گف  و  نشست  شی  ها  لب  یو  ر  د  ری  گ 

ه شی  هم   .. .م  تنها  یل  یخ  من   .. .ه  سار  ه  شی  م  عوض  م  ای  ن  د 
زنده مادرم  و  پدر  که  یع  موق  اون  چه   .. بودم  تنها 

.. .ه  بش  ا  دی  پ  خواهرم  خواد  یم  دلم  حاالال...  چه  بودن، 
داشته ام  خواهرزاده  یت  ح  و  باشه  کرده  ازدواج  دی  شا 

.م ت  سی  ن  تنها  ه  گی  د  وقت  اون   .. .ن  ک  فکر   .. .م  باش 

.د بو  نی  دلنش  و  ا  بی  ز  شی  ای  دن  قدر  چه 

یب و  لحظه  همان  شک  یب  سرپا  و  بود  سالم  محمد  اگر 
کردم یم  اعتراف  کنارش  در  خودم  وجود  به  یل  معط 

.م باش  محتاط  شد  یم  باعث  او  ین  ناتوا  و  عجز  اما 
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.م دی  ترس  یم  من 
واکنش م  دی  ترس  یم  بودم  ه  دید  و  ه  دی  شن  که  ی  یا  ه  زی  چ  با 

.د باش  محمد  به  ری  ناپذ  جبران  و  ید  ج  ی  صدمه  افراد  آن 
کی با  نبود  دی  بع  پس  بودند  کشته  رحمانه  یب  را  تارا  آن 

.د بردارن  ن  ای  م  از  هم  را  محمد  من  اشتباه 

دوست قلبا  کنم  یم  احساس  .م  شد  دی  ناام  ام  خاله  ز  ا 
. دم  یم  حق  بهش  ید  حدو  تا  خب  .ه  بکن  کارو  نی  ا  نداره 
اول یا  روزه  .ه  دی  د  رو  خواهرش  درد  و  رنج  ها  سال 
بعدها اما  کرد  یم  مقاومت  من  ی  خواسته  نی  ا  دربرابر 
کاش  ... کنه  ا  دی  پ  خواهرمو  داد  قول  و  اومد  راه  دلم  به 

یس ک  نبود  یز  ای  ن  وقت  اون   ... برم  راه  تونستم  ی 
و ری  ز  رو  استانبول  خاک  خودم   ... بره  خواهرم  دنبال 

.م کن  اش  دی  پ  تا  کردم  یم  رو 

:م گفت  ید  تن 
نیا رم  ای  م  خواهرتونو  من  .م  کن  یم  اش  دی  پ  براتون  ن  م 

.دیش با  مطمئن  .ا  ج 
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یم و  داشت  ان  نی  اطم  حرفم  به  ین  عی  مهربانش  لبخند 
.د کن  اعتماد  قولم  به  توانست 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نه  _د  فتا  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
که ی  یا  ه  حرف  و  صالح  نهاد  شی  پ  به  روز  شبانه  ک 

.م کرد  فکر  بود  زده  من  به  محمد 

چرا دی  پرس  یم  و  دی  چرخ  یم  برم  و  دور  مدام  یر  گلپ 
.م نداشت  یب  جوا  من  اما  هستم  فکر  یو  ت  انقدر 

یزیر طرح  ی  نقشه  و  بزنم  یف  حر  مبادا  م  دی  ترس  ی 
.د شو  خراب  ام  شده 

ریز از  ید  ترفن  با  و  شوم  صالح  کی  نزد  داشتم  می  تصم 

را مستدل  و  محکم  مدرک  ان  دیا  ب  .م  بکش  حرف  زبانش 

.م کرد  یم  ا  دی  پ 
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و سولماز  و  زی  مهرانگ  خاله  که  کردم  یم  یر  کا  دی  با 
.م کرد  یم  ری  غافلگ  را  صالح 

نکرده فی  تعر  کاوه  یا  بر  را  اتفاقات  از  کدام  چی  ه 
.م بود 

در آنچه  به  م  دی  ترس  یم  من  و  بود  باهوش  ید  ای  ز  کاوه 
.د ببر  یپ  گذرد  یم  سرم 

من باالالخره  و  شد  یم  تمام  زودتر  چه  هر  دی  با  کار  ن   
ا

.م گرفت  را  می  تصم  کردن  فکر  روز  دو  از  بعد 

***

رفته فرو  سکوت  در  عمارت  ا  بیر  تق  و  بود  ازظهر  بعد 
.د بو 

فکر که  یا  لحظه  در  درست  که  رفتم  یم  اتاقم  سمت  به 
یا ه  داالالن  از  یک  ی  یو  ت  مرا  ین  دستا  کردم  یم  ن 

دهم نشان  یش  واکن  بتوانم  که  آن  از  قبل  و  دی  کش  عمارت 
.د ش  گرفته  دهانم  یو  جل 
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مقابلم که  ید  مر  به  زده  وق  ین  چشما  با  و  نفس  ی 
مات و  ه  ری  خ  زد  یم  یا  انه  ثیب  خ  لبخند  و  بود  تاده  سی  ا 

:ت گف  آرام  که  بودم  مانده 

.م بردار  دستمو  تا  ین  نک  صدا  سرو  بده  ول  ق 

.ت برداش  دهانم  یو  ر  از  دست  صالح  و  دادم  تکان  سر 

:د ز  پچ  که  افتادم  سرفه  به  اراده  ی 

.ر دخت  ین  ک  یم  خبردار  رو  خونه  اهل  االالن  سی  ه 

:م دی  توپ  خفه  ی  یا  صد  با 
.م شد  ترک  زحله   . .ه  یر  کا  چه  نی  ا  ؟ی  شد  ونه  وی  د 

صدا یب  و  گذاشت  سرم  پشت  ار  وی  د  کنار  را  دستش 

:دید خن 
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جواب بهم  بود  قرار   .. .م  شیم  ونه  وی  د  دارم  روزه  و  د 
.. .ی  بد 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شتاد  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
:م گفت  حرص  با  و  رفتم  یا  غره  چشم 

!ن نک  کارو  نی  ا  وقت  چی  ه  ه  گی  د 

:ت گف  بود  آور  چندش  بی  عج  که  ین  لح  با  و  زد  یک  چشم 
.ر دخت  یش  یم  دلرباتر  یل  یخ  یش  یم  خشن  یت  ق  و 

.ه مثبت  جوابت  که  بگو  زودباش 

اما خورد  یم  هم  به  منحوسش  وجود  و  او  از  حالم 
انجام خواهد  یم  چه  آن  اهدافم  برد  شی  پ  برا  بودم  مجبور 

:م زد  پچ  و  نشاندم  لب  بر  لبخند  یش  یا  نم  یم  ک  .م  ده 
یلیخ تو  ظاهرا  اما  کنم  فکر  تر  شی  ب  خواست  یم  لم  د 

.یر دا  عجله 

:د کر  رها  صورتم  یو  ت  را  نفسش  چشمانم  ه  ری  خ 
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دیا ب  اما  بخرم  ین  ک  ناز  یچ  هر  من  تا  بود  وقتش  اش  ک 
هی .م  ک  فرصت  و  ست  آماده  پولم  .م  یر  ب  عمارت  نی  ا  از 

.ص خالال  و  خوام  یم  بله  جواب 

عشقش و  کاوه  به  دارم  کردم  یم  حس  وجود  تمام  با 
بود کم  و  خورد  یم  چی  پ  شکمم  یو  ت   . کنم  یم  نت  ای  خ 
نیا ی  همه  که  دانستم  یم  اما  بزنم  عق  صورتش  یو  ت 
.م کن  تحمل  دی  با  و  است  برادرم  به  کمک  یا  بر  کارها 

که یر  کا  دانستم  یم  ن  و  بود  کرده  پر  را  وجودم  دی  ترد 
.ه ن  ای  است  درست  کنم  ی 

و م  دی  کش  عقب  ید  تن  اما  کند  نوازشم  تا  کرد  دراز  دست 
:م گفت 

مون شدن  محرم  تا  بده  قول  اما  ست  بله  جوابت  اشه  ب 
نیا یو  ر  یل  یخ  من  .ی  کن  تی  رعا  رو  مون  نی  ب  می  حر 

... حساسم  ا  زی  چ 

:ت گف  و  زد  ی  یا  نم  دندان  لبخند 
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یم  .. .م  ت  سی  ن  دله  ین  ک  یم  فکر  که  انقدرام   .. .ل  قبو  اشه  ب 
.م کن  صبر  موعدش  تا  تونم 

:ت گف  که  م  دی  کش  جلو  را  شالم 
ساعت امشب  .ر  دخت  ید  کر  ام  ونه  وی  د  ادا  و  ناز  نی  ا  ا  ب 
هی خوام  یم  .م  دار  مهم  کار  باهات  اصطبل  سمت  ای  ب  ده 

.م بد  نشونت  رو  یز  ی 

زودتر مده  ای  ن  یس  ک  تا  کردم  اشاره  و  گفتم  یا  باشه 
.د برو 

پشت را  در  یل  معط  یب  و  شدم  اتاقم  وارد  رفتنش  با 
.م کرد  قفل  سرم 

کردم یم  حس  و  بود  شده  سخت  می  برا  ن  دی  کش  نفس 

.م شو  یم  خفه  دارم 

نداشت یت  برگش  راه  که  بودم  شده  یک  خطرنا  یز  با  وارد 
کاوه الخصوص  یل  ع  یس  ک  به  توانستم  یم  ن  ی  یو  س  از 

. بزنم  یف  حر 
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تا داد  نخواهد  اجازه  و  شود  یم  مانعم  بودم  مطمئن 
که بود  یه  را  نی  ا  اما  .م  کن  یو  ر  شی  پ  نی  ا  از  تر  شی  ب 

.م رفت  یم  شی  انتها  تا  دیا  ب  و  بودم  کرده  انتخاب 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  _د  شتا  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
راه اتاقم  به  را  او  و  کردم  باز  را  در  یر  گلپ  یا  صد  با 

.م داد 

لب و  می  دی  کش  آغوش  به  را  ر  گید  کی  ه  شی  هم  مثل  نم  دی  د  با 
.میت نشس  تخت 

افتاده گود  چشمانش  ر  یز  و  رنگ  یب  شدت  به  پوستش 

.د بو 

کشد یم  را  محمد  از  یر  دو  رنج  مدت  تمام  دانستم  ی 
و آرام  دختر  یر  گلپ  .د  خور  یم  را  او  ی  غصه  و 

شده تر  یو  منز  محمد  از  یر  دو  از  بعد  که  بود  یت  ساک 
.د بو 
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:ت گف  خود  خاص  ین  مهربا  با  و  گرفت  را  دستانم 
یزیچ افتاده؟  یق  اتفا  ساره؟  یر  فک  تو  انقدر  چرا  و  ت 

.م نگرانت  همش  من  ؟ی  بگ  بهم  دی  با  که  هست 

:م گفت  و  دادم  تکان  سر 
مادر خاطرات  دفترچه  ش  یپ  روز  چند  فقط   .. .ی  چی  ه 

خوندم؟ رو  آقا 

:دیس پر  ری  متح 
؟ید آور  کجا  از  اونو  ؟ی  یی  یچ   -

به من  و  داده  من  به  را  آن  آقا  خود  می  بگو  توانستم  یم  ن 
.م ا  داده  ی  یا  ه  قول  چه  او 

یم و  بدهم  حی  توض  تر  شی  ب  دیا  ب  کلمه  هر  با  دانستم  ی 
همه و  باشد  نداشته  بست  و  چفت  یر  گلپ  دهان  م  دی  ترس 

.د زی  بر  هم  به  را  زی  چ 

.م خوند  و  کردم  اش  دی  پ  یق  تفا  ا 
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ته؟ شی  پ  الالن  ا 

:م داد  تکان  یف  ن  به  سر 
.ش جا  سر  گردوندم  برش  ه  ن 

:دیش ک  یت  راح  نفس 

.د بو  مظلوم  یل  یخ  خانم   .. .ه  دم  ای  ی  یا  زی  چ  هی  نم  م 
مهربون و  آروم  یل  یخ  اون  خانم  زی  مهرانگ  برعکس 

.د بو 

.ه کرد  افسرده  منو  نی  هم  و  داشت  یز  یگ  ان  غم  استان  د 

.م دی  ند  لبخندشو  وقت  چی  ه  من   -

. هی  بزرگ  انتظار  نی  ا  داشته  که  یت  سرنوش  ا  ب 

:ت گف  و  انداخت  باالال  شانه 
از  .. .ن  نک  ناراحت  خودتو  تو   ... گذشته  ه  گی  د  االال  ح 

. .ش  حال  از   .. .و  بگ  محمد 
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گذشت یم  او  بر  آنچه  و  محمد  از  او  و  من  یت  ساع  و 
.مید کر  صحبت 

آشپزخانه به  یر  گلپ  همراه  به  استراحت  ساعت  از  بعد 
شام تدارک  به  شب  هر  مثل  هی  بق  کنار  و  می  رفت 

با که  یر  قرا  و  ده  ساعت  به  مدت  تمام  اما  می  پرداخت 
.م کرد  یم  فکر  داشتم  صالح 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  دو  _د  شتا  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
دید تر  دچار  هنوز  من  و  بود  شب  ده  ساعت  کی  نزد 

.د بو  کرده  پر  را  وجودم  که  بودم  یب  یج  ع 

شک کردم  یم  که  یر  کا  بودن  غلط  و  درست  در 
یا بر  دی  با  گفت  یم  دلم  اما  نبود  رضا  عقلم  و  داشتم 

انجام دی  آ  یم  بر  دستم  از  یر  کا  هر  برادرم  به  کمک 

.م ده 
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 و کوتاه شهیهم برخالف بود زده زنگ کاوه یوقت 

 تماس کرده بهانه را کارم و بودم زده حرف مختصر

 . بودم کرده قطع را

 

 یم ادیفر درسرم یکس مدام اما داشتم وجدان عذاب

 داشت دست ماجرا نیا در هم کاوه خود یروز دیکش

 درک ام گرفته که یمیتصم یبرا مرا بتواند دیشا و

 . کند

 

 به و دمیکش برسر را بافتم کاله و دمیپوش را ام پالتو

 . زدم رونیب اتاق از یآرام

 

 ساعت نیا در و بود رفته فرو سکوت در عمارت

 . بودند خواب در همه بایتقر

 

  و گذراندم پا ریز دقت با را راهرو

 . زدم رونیب یپشت در از
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ید   سر  سوز  داخل،  گرم  یا  فض  از  خروج  محض  به 
به را  فی  خف  یز  لر  و  کرد  نوازش  را  صورتم  پوست 

.د   نشان  جانم 

ریس م  بلند  ی  یا  ه  قدم  با  و  زدم  می  ها  بغل  ری  ز  را  دستانم 
.م گرفت  شی  پ  را  اصطبل  سمت  به  عمارت  پشت 

قرار و  افتاد  خواهد  یق  اتفا  چه  صالح  کنار  دانستم  یم  ن 
باشم؟ ی  یا  ه  زی  چ  چه  شاهد  است 

.د نبو  دی  ترد  یا  ج  و  رفتم  یم  دی  با  اما 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  سه  _د  شتا  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
و قی  عم  نفس  چند  و  تادم  سیا  می  جا  در  اصطبل  کی  نزد 
در یس  ک  اگر  دی  شا  شدم  یم  خونسرد  دی  با  .م  گرفت  آرام 
یز با  نی  ا  وارد  توانستم  یم  تر  راحت  نبود  ام  یگ  زند 
شیپ راحت  ذاشت  گی  نم  قلبم  در  کاوه  وجود  اما  شوم 

.م برو 

https://t.me/darkhaste_romanh


       

 

         

  

 

           

  

            

   

 

          

           

      

           

   

 

              

 

 

.د بو  زده  خی  و  سرد  می  ها  گونه 

اصطبل سمت  به  و  انداختم  سرم  پشت  به  یه  نگا 
.م کرد  حرکت 

منتظر صالح  ین  عی  نی  ا  و  بود  باز  ید  ورو  بزرگ  در 
.د بو  من 

که یت  سم  به  را  او  چطور  که  بود  نی  ا  ری  درگ  فکرم  تمام 
.م بکشان  خواهم  ی 

صالح اصطبل،  لی  طو  و  بزرگ  یو  راهر  به  ورودم  با 
یکی از  ه  شی  هم  برخالالف  و  متفاوت  پی  ت  با  که  م  دی  د  را 

. آمد  ون  ری  ب  ها  اتاقک  از 
طرف کی  به  را  شی  موها  و  بود  ه  دی  پوش  شلوار  و  کت 

.د بو  زده  شانه 

من به  را  خود  بلند  یا  ه  قدم  با  و  زد  ین  په  لبخند  نم  دی  د  با 
:د رسان 
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سر کردم  یم  فکر  شی  پ  لحظه  چند  نی  هم  تا   .. .ه  ار  س 
!ی یا  یم  ن  تو  و  یت  گذاش  کارم 

:م داد  جواب  و  نشاندم  لب  بر  یع  تصن  لبخند 
؟ ید  کر  یر  فک  نی  همچ  را  چ 

تن به  که  یر  شلوا  و  کت  در  را  شی  سرتاپا  همزمان  و 
من به  چشم  یص  خا  نگاه  با  هم  او  .م  کرد  رصد  داشت 

ها اسب  سمت  به  را  نگاهم  شد  باعث  که  دوخت 
.م بکشان 

بود؟ کرده  یر  فک  چه  خودش  با  واقعا 
بودم ه  دی  فهم  را  نی  ا  یت  وق  از  من  و  بود  قاتل  کی  او 

یم تنها  .م  بود  یر  کا  هر  به  حاضر  جرمش  اثبات  یا  بر 
درست بودم  مجبور  که  کردن  یز  با  نقش  کی  ماند 

.م کن  عمل 

:م گفت  ر  ای  اخت  یب  تارا  مرگ  یر  دآو  ای  با 
سمت م  ای  ب  خواست  یم  ن  دلم  مرد  تارا  یت  وق  ز  ا 

.ه داز  نی  م  تلخ  روز  اون  د  ای  منو  جا  نی  ا   .. .ل  اصطب 
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حاالال .م  کرد  حس  را  صورتش  یایا  زو  ری  یغ  ت  وضوح   
به

.د ده  یم  عذابش  یز  یچ  چه  دانستم  یم  ر  گی  د 
:ت گف  وار  زمزمه  و  دی  کش  گردنش  پشت  یت  دس 

واسه  .. .م  بمون  جا  نی  ا  ندارم  دوست  اتفاق  اون  بعد  نم  م 
.م بر  زودتر  خوام  یم  همون 

کی ؟  باشد  فی  کث  و  رذل  توانست  یم  قدر  چه  آخر 
از فرار  یا  بر  حال  و  بودند  کشته  را  گناه  یب  ان  وی  ح 

.د برو  جا  آن  از  خواست  یم  وجدان  عذاب 

.میت رف  ها  اسب  از  یک  ی  آخور  سمت  به  زنان  قدم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هار  چ_د  شتا  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
. بود  مقابلم  یا  بی  ز  اسب  یو  ر  نگاهم 

:م گفت  ر  ای  اخت  یب  نبود،  خودم  ست  د.  تاد  سی  ا  کنارم 

https://t.me/darkhaste_romanh


             

      

 

          

 

    

       

        

 

           

        

 

         

     

            

           

   

 

       

    

هی تا  باشه  فی  کث  و  رذل  تونه  یم  قدر  چه  آدم  هی  ین  عی   -
بکشه؟ رو  بسته  زبون  ون  وی  ح 

.م دوخت  چشمانش  به  و  چرخاندم  سمتش  به  را  نگاهم  و 

.. ثابت  و  ه  ری  خ 
:د کشان  اسب  سمت  به  و  گرفت  نگاه 
!مین ک  یم  اش  دی  پ  ید  زو  به  و  می  نبالش  د 

را خودم  اما  بزنم  پوزخند  وجود  تمام  با  خواست  یم  دلم 
:م داد  ون  ری  ب  نرم  را  نفسم  و  کردم  کنترل 

اقعا؟ و 
:د ش  ام  ه  ری  خ  قی  دق  و  کرد  زی  ر  را  چشمانش 

ساره؟ یت  هس  یچ  دنبال  و  ت 
ریگ را  او  بودم  آمده  کردم  یم  جمع  را  حواسم  دی  با 

را شدن  یت  احساسا  دی  با  پس  تم  فیب  ری  گ  که  نی  ا  نه  دازم  نی  ب 
.م گذاشت  یم  کنار 

:م گفت  ید  خونسر  با  و  انداختم  باالال  شانه 
.ه کرد  مشغول  کرمو  ف 
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:ت گف  خاص  ین  لح  با  و  دی  چرخ  طرفم  به 
به قراره  ا  م.   . .م  خان  دختر  ین  نک  فکر  بهش  هتره  ب 

.مین ک  فکر  یر  بهت  یا  زی  چ 

:م داد  تکان  دی  یا  ت  به  سر  و  زدم  یگ  ساخت  لبخند 
قرارمون نی  اول  کاش   .. .یگ  یم  راست  تو   .. .م  وهو  ا 
ون وی  ح  اون  ری  درگ  ذهنم  ناخواسته  چون  نبود  جا  نی  ا 

.د ش  بسته  زبون 

با اما  د  ری  بگ  را  دستم  خواست  و  کرد  کم  را  فاصله 

:م دی  کش  را  دستم  یگ  زرن 
.ین ک  ثابت  بهم  خودتو  دی  با  اول  که  ین  دو  یم   -

.. .ی  ن  عی  نی  ا   .. .ی  داد  مثبت  جواب  بهم  تو  یل  و 
:م دی  پر  کالالمش  ن  ای  م 

؟ مثبت  واب  ج 

:د کر  اخم 
؟ید ش  ون  می  پش  که  گو  ن 
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شناخت بدون  چطور   .. .ح  صال  شناسمت  یم  ن  ن  م 
بشم؟ زنت 

:دیس پر  کالالفه 
؟ین بدو  یا  خو  یم  یچ   -

نیم ه  اصالال  کارت؟  و  کس   ... تی  زندگ  ؟  یت  هس  یک   -
ین تو  یم   .. .؟  ه  دی  رس  دستت  به  چطور  یگ  یم  که  یل  پو 
یگ ساد  به  نه  الالاقل   ... تم  سی  ن  یا  ساده  دختر  من  یم  بفه 

؟ بگو  بهم  رو  راستش  پس  عمارت  یو  ت  یا  دختر 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نج  پ_د  شتا  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
:ت گف  و  زد  ی  یا  نم  دندان  لبخند 

یا خو  یم  رو  یچ  بگو  ا  قی  دق  خب   . ید  ز  گولم  ا  نی  هم  ا  ب 
؟ین بدو 
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یم یت  سم  به  ان  می  ها  حرف  ری  مس  داشت  بود  خوب 
.م خواست  یم  من  که  رفت 

:م گفت  ناز  با  و  چرخاندم  حدقه  در  را  چشمانم  مردمک 

جنم قدر  چه  درآوردن  پول  واسه  م  نی  بب  خوام  یم   -
؟یر دا 

کنه یم  یق  فر  چه  تو  یا  بر  .د  یل  پو  دنبال  فقط  دخترا  ما  ش 
.م گفت  بهت  که  بار  هی  اومده؟  کجا  از 

انگشتان آرام  و  نشست  کتش  ی  لبه  و  رفت  جلو  دستم 
.م کرد  نی  یا  پ  و  باالال  را  ام  ه  دی  کش  و  فی  ظر 

یم پول  ه  شی  هم  آخرو  و  اول  حرف  که  یر  دا  بول  ق 
.. زنه 

:م دی  پرس  نت  طی  ش  با  و  کردم  زی  ر  چشم  سپس 

.. .ف  خالال  کار  نکنه  صالال  ا 
:ت گف  و  کرد  شی  ها  پنجه  ر  یس  ا  را  دستم  مچ  باره  کی  به 
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یم پول  بدونم  اگه   ... دارم  جنم  اشو  اندازه  نی  ا  تا  ره  آ 
تو تا  کنم  یم  خالالف  کار  یت  ح  کنه  تی  راض  تونه 
یم م  دی  فهم  درست  کنم  فکر  .ی  کن  یگ  زند  خوشبخت 

اومده کجا  از  پول  نی  ا  ت  سین  مهم  برات  تو  یگ  ب  یا  خو 
آره؟ ؟ 

:م دی  کش  را  دستم  آرام  و  م  دی  گز  لب 
یت کلف  آخرش  که  یت  کوف  یگ  زند  نی  ا  از  شدم  سته  خ 
ریز ما  و  باشن  خانم  اونا  یک  تا  .ه  عمارت  هی  یو  ت 

.. .ت  دس 

:ت گف  و  زد  یق  بر  چشمانش 

ساله چند  ین  دو  یم   .. .م  شد  تفکرت  طرز  نی  ا  اشق  ع 
د ای  م  دم  ای  و  کردم  باز  چشم  یت  وق  از  اسبام؟  نی  ا  مهتر 

با ه  شی  هم  .ه  کرد  ی  یا  آق  جاش  ه  گی  د  یک  ی  و  کردم  یر  نوک 
ه گی  د  اما  کرده  م  تی  اذ  بودن  نون  لقمه  هی  دنبال  یت  بدبخ 

.. .م  خوا  یم  ن 

:م گفت  و  دادم  تکان  دی  یا  ت  به  سر 
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سیق بل  ید  زو  به   .. .م  باش  کنارت  خوام  یم   .. .م  هست  نم  م 
پس  .. .م  ندار  شغلم  نی  هم  من  و  کارش  سر  گرده  یم  بر 

.. .م  کن  یم  قبول 

ید تن  که  دی  رس  گوش  به  ون  ریب  از  ی  یا  صد  همزمان 
:م گفت 

... بفهمه  یس  ک  اگه   .. .م  بر  زودتر  دی  ا  ب 

:ت گف  بی  عج  ین  لح  با  و  گرفت  یص  خا  رنگ  نگاهش 

حاالال... نه  الالاقل  .ه  سار  یر  یم  ن  جا  چی  ه  و  ت 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شش  _د  شتا  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
همزمان که  چرا  تاده  سیا  سرم  پشت  یس  ک  کردم  حس 

.د ش  دوخته  سمت  آن  به  صالح  نگاه 

ن دی  د  با  و  م  دی  چرخ  عقب  به  گرفته  را  نگاهش  رد  آرام 
جا بود  تاده  سی  ا  من  از  یم  ک  ی  فاصله  با  که  سولماز 

.د ش  حبس  ام  ه  نی  درس  نفس  خورده 
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و کرد  پر  را  وجودم  یب  یج  ع  ین  ناتوا  و  ضعف  ین  آ  به 
به یم  قد  بود  نشسته  سرد  یق  عر  به  که  ین  ت  با  ناخواسته 

.م برداشت  عقب 

و دوخت  چشمانم  به  را  خندش  شیر  از  پر  نگاه  سولماز 
:ت گف 

خانم؟ دختر  ید  کر  ل  ای  خ  یچ  و  ت 

را توانم  تمام  کردم  یم  حس  که  ید  ید  ش  ضعف  وجود  با 
:م گفت  وار  زمزمه  و  کردم  جمع 

؟ین ک  یم  کار  یچ  جا  نی  ا  شما   .. .ش   -

:دیر غ  صورتم  یو  ت  و  شد  تر  کی  نزد  سولماز 
یم ن  که  نگو   ... ین  بز  راه  اون  به  خودتو  ید  بل  وب  خ 
یو ت  صبح  روز  اون   .. .م  صالح  خواهر  من  ین  دو 

.یدین ش  حرفامونو  که  ید  بو  تو  نی  ا  اصطبل 
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:م گفت  مات  و  جی  گ  یت  حال  با  و  دی  لرز  می  ها  لب 
.دین ز  یم  حرف  یچ  از  فهمم  یم  ن  ن  م 

:م گفت  یت  ناراح  با  و  م  دی  چرخ  صالح  طرف  به 

ازم جا  نی  ا  ید  کشون  منو  گه؟  یم  یچ  سولماز  الح  ص 

؟ین ک  ی  یو  بازج 

:ت گرف  طرفم  به  را  یق  سنجا  و  زد  ید  خن  شی  ن 

.میش ب  مطمئن  می  خواست  یم  قط  ف 

که نشست  سرم  سنجاق  یو  ر  م  ری  متح  و  زده  وق  نگاه 
حال نی  ا  با  .د  کر  یم  یج  ک  دهن  من  به  انگشتانش  ن  ای  م 

:م دی  پرس  تحکم  با  و  مدم  ای  ن  کوتاه 

؟ هی  چ  نی  ا 

گرفته قرار  برادر  و  خواهر  نی  ب  حاالال  .د  ش  تر  ک   
نزد

. بودم 
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یت داش  یت  وق  صبح  روز  همون   .. .م  کرد  اش  دی  پ  جا  نی  ا 
پس  .. .ش  ید  بو  انداخته  ید  کر  یم  گوش  رو  ما  یا  حرف 

از کدوم  چی  ه  ؟  می  دی  رس  بهت  چطور  ید  کر  فکر 
.ن کن  یم  ن  استفاده  سنجاقا  نیا  از  عمارت  نی  ا  یا  دختر 

:م زد  د  ای  فر  و  م  دی  کوب  دستش  به  محکم 

صالح؟ ین  ز  یم  حرف  یچ  از  یر  دا  دونم  یم  ن  ن  م 
جا نی  ا  لحظه  هی  ام  ه  گی  د  .ت  سین  من  مال  سنجاق  نی  ا 

.م کن  گوش  شما  ت  ای  چرند  به  تا  تم  سی  ا  یم  ن 

:ت گف  و  شد  مانعم  شرورانه 
.. .ی  ر  یم  ن  یچ  یه  تو  که  گفتم   ... کجا   .. .آ  آ  آ 

درخواست و  بدهم  نشان  یش  واکن  بتوانم  که  آن  از  قبل  و 
کرد اصابت  سرم  پشت  به  یک  مهل  ی  ضربه  کنم  کمک 

ان شی  پاها  مقابل  و  شد  تار  و  ه  ریت  چشمانم  مقابل  ای  دن  و 
.م کرد  سقوط  نی  زم  یو  ر 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  شتادوهفت  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
یک وحشتنا  و  بد  درد  با  که  بود  گذشته  قدر  چه  دانم  یم  ن 
محض به  و  کردم  باز  چشم  گردنم  و  سر  هی  ناح  ر 
.د هستن  بسته  می  پا  و  دست  شدم  متوجه  خوردن  تکان 

فاصله هم  از  زحمت  به  را  ام  شده  نی  سنگ  یا  ه  پلک 

.م نی  بب  را  برم  و  دور  بتوانم  تا  دادم 
آن در  که  یق  اتا  به  یه  نگا  و  چرخاندم  سر  یت  سخ  به 

.م انداخت  بودم  محبوس 

آور تهوع  و  دهنده  آزار  نمش  یو  ب  که  یر  نمو  اتاق 
.د بو 

هم را  کمش  نور  همان  که  کیر  تا  ه  می  ن  و  یل  خا  یق  اتا 
روز .ت  گرف  یم  سقف  به  کی  نزد  یک  کوچ  پنجره  از 

.م ا  بوده  هوش  یب  را  شب  تمام  ین  عی  نی  ا  و  بود 

.م بود  شده  ری  اس  متروک  نی  زم  ری  ز  کی  در  شک  ی 
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میا ه  دست  و  پاها  اما  کردم  تقالالیی  و  خوردم  ین  تکا 
را حرکت  اجازه  و  بود  شده  چی  پ  طناب  محکم  و  سفت 

.د دا  یم  ن  من  به 

زحمت به  و  بود  خشک  خشک  می  ها  لب  و  دهان 
:م داد  ون  ری  ب  گلو  از  خفه  ی  یا  صد 

؟ ت  سی  ن  جا  نی  ا  یس  ک 

بسته یا  فض  در  ه  دی  فا  یب  و  فی  ضع  طور  همان  صدا 
.د مان  جواب  یب  و  دی  چی  پ 

.ت رف  یم  جی  گ  و  داشت  درد  سرم 
بر را  سرم  بود  مانده  جه  یت  ن  یب  که  یش  تالال  از  رمق 

ی

نیر باالالت  در  که  یک  کوچ  پنجره  به  و  دادم  هی  تک  نی  زم 
.م دوخت  چشم  بود  ار  وی  د  ی  نقطه 

.د گرفتن  جان  چشمانم  مقابل  گذشته  شب  اتفاقات  تمام 
بودم؟ شده  ها  آن  ری  اس  چطور 
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 و صالح ی نقشه در یراحت نیا به شد ینم باورم

 . باشم افتاده ریگ خواهرش

 

 کرده یته قالب رسما صالح دست در سنجاقم دنید با 

 . بودم

 

  بودم؟ نشده سنجاقم شدن گم متوجه چطور

 

 . بودم مانیپش بودم افتاده ریگ که حاال  

 میکارها انیجر در را کس چیه که  بودم مانیپش

 . بودم نگذاشته

 

 دیفهم ینم کس چیه کردند یم ستین به سر مرا اگر

 ست؟یک آن کار

 

 کنارش در و کنم یکار برادرم یبرا بودم نتوانسته

 . بودم کرده گرفتار هم را خودم
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گم دی  فهم  یم  اگر  .ت  رف  کاوه  سمت  به  ذهنم  همزمان 
مرا توانست  یم  ای  آ  داد؟  یم  نشان  یش  واکن  چه  ام  شده 

ببخشد؟ اشتباهاتم  خاطر  به 
اما شد  خواهد  ین  عصبا  ام  یط  ای  احت  یب  بابت  دانستم  ی 
نه؟ ای  بود  خواهم  نش  دی  د  به  قادر  ر  گی  د  بار  نبود  معلوم 

ان می  پش  و  نادم  حاالال  و  بودم  ته  خی  ر  هم  به  را  زی  چ  همه 
.م بود  شده  دشمنان  دست  ری  اس 

که بود  کرده  یز  با  نقش  خوب  قدر  آن  یت  لعن  صالح 
. بودم  خورده  را  گولش 

و یز  فل  یر  د  ری  ج  ری  ج  یا  صد  ان  شی  پر  افکار  نی  هم  با 
که ی  یا  پاه  یا  صد  بندش  پشت  و  دی  رس  گوش  به  ه  دی  پوس 

چشم یل  معط  یب  .ت  سی  ک  مال  بود  معلوم  شک  ی 
.. .م  بست 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شتادوهشت  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 
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اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
:ت گف  که  نشست  گوشم  در  صالح  یا  صد 

.. .و  ت  اما  بزن  آروم  گفتم  بهت  ه؟  شو  ه  یب  هنوز  که  نی  ا 

:م دی  شن  جوابش  در  را  سولماز  یا  صد 
.. .ه  کن  باز  چشم  کم  کم  دی  با  ه  گی  د  ترس  ن 

:دیس پر  ست  یب  عص  بود  معلوم  که  ی  یا  صد  با  صالح 
؟ خبر  چه  عمارت  ز  ا 

:د ش  بلند  سولماز  یا  صد  باز 
شدن دار  خبر  از  قبل   ... نشده  خبردار  یس  ک  که  عالال   

ف

.مین ک  تش  سی  ن  به  سر  دی  با 

:د ش  د  ای  فر  صالح  یا  صد 
مال ساره   .. .ز  سولما  ست  ین  نوا  یب  اسب  اون  ه  گی  د  نی  ا 
بهمون دستش  کس  چی  ه  که  ی  یا  ج  هی  برمش  یم   .. .ه  من 

.. .ه  نرس 
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و نبود  دروغ  هم  د  ای  ز  بود  زده  که  ی  یا  ه  حرف  پس 

.د بو  شده  من  عاشق  واقعا 

:د ش  بلند  یب  عص  سولماز  یا  صد 

نیا یل  خوشگ  برمش؟  یم  رو  یچ  تو؟  ید  ش  ونه  وی  د 
هست دختر  برت  دور  همه  نی  ا  !ه  کرد  کورت  دختره 

ونه وی  د  صالح   ... ه  شی  م  زنت  یس  هرک  یر  دا  که  پولم   ...
.ه بد  گوش  حرفم  به  و  نشو 

من  .. .م  داد  گوش  تو  حرف  به  که  شدم  ونه  وی  د  ره  آ 
.. .ش  برم  یم  امشب  نی  هم  اصالال  عاشقشم 

.. .ه  ُمردن  حکمش  دختر  نیا   .. .و  ش  خفه   .. .س  س  سی  ه 
هم با  می  کرد  یر  کا  هر  ما   .. .ه  دیم  لو  رو  ما  همه  وگرنه 
و ه  شی  م  ل  ای  خ  یب  دختره  ن  یا  ین  ک  یم  فکر  تو   .. .م  ید  کر 

دازه؟ نی  م  راه  یق  عاش  و  عشق  تو  با 

:دیس ر  گوش  به  تحکم  با  صالح  یا  صد 
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نداشته دختر  نی  ا  کار  به  یر  کا  ید  دا  قول  من  به  و  ت 
.میر یم  امشب  اون  و  من   .. .ه  من  مال  ساره   .. .ی  باش 
من .د  ای  ب  راه  من  با  جونش  خاطر  به  مجبوره  اونم 

.م کن  یم  شی  راض 

گوش به  سولماز  ی  خنده  یا  صد  که  شد  چه  انم  دی  نم 
:دیس ر 

.. .و  ت  مال  اون   .. .م  ندار  شی  ار  ک.   . .ی  داداش  اشه  ب 

صورتم کردم  حس  که  بود  نشسته  لرز  به  تنم  ر  ای  اخت  ی 
:د خور  ین  تکا 

یم که  دونم  یم  کوچولو  خانم  کن  باز  شماتو  چ 
.. .ی  شنو 

.د ز  صورتم  به  ر  گی  د  یا  ضربه  که  بود  سولماز  یا  صد 

.م دی  د  سرم  باالالی  را  ان  شی  دو  هر  و  کردم  باز  پلک 

:م کرد  نگاهش  زده  وحشت  و  دی  لرز  می  ها  لب 
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من؟ جون  از  دی  یا  خو  یم  یچ   -

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شتادونه  ه_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
.د کر  بلند  جا  از  مرا  و  نشست  کنارم  صالح 

شد باعث  که  شد  اد  جی  ا  سرم  پشت  در  ید  ب  درد  همزمان 
.م کن  یا  ناله 

:ت گف  و  داد  هی  تک  سرم  پشت  ار  وی  د  به  طور  همان  مرا 
یب خو  دختر  بده  قول  فقط  .م  کن  باز  دستاتو  خوام  یم   -

.یش با 

:ت گف  سولماز  به  رو  که  دادم  تکان  را  سرم  تنها 
.ت سی  ن  خوب  حالش   .. .ر  ای  ب  آب  راش  ب 

یزیچ خود  با  که  طور  همان  و  زد  ید  پوزخن  سولماز 
.د ز  ون  ری  ب  اتاق  از  کرد  یم  پچ  پچ 

:ت گف  و  دوخت  صورتم  به  را  اش  عاشقانه  نگاه  صالح 
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تو و  من   .. .د  ش  تموم   .. .م  زی  عز  خوام  یم  عذرت  م 
یم  .. .ت  س  آماده  مون  پول  .میر  یم  جا  نی  ا  از  امشب 

.. .ر  دو  یا  ج  هی  می  ر 

یش واکن  چه  انستم  دی  نم  .د  بو  ار  می  ب  کی  مرد  نی  ا  شک  ی 
نیا دست  از  ی  یا  ره  یا  بر  بود  چه  هر  اما  دهم  نشان 

آن در  .م  آمد  یم  کنار  عشقش  و  صالح  با  دی  با  ها  انه  وی  د 
.د بو  من  نجات  راه  تنها  نی  ا  لحظه 

:م گفت  ضعف  با  و  خورد  تکان  می  ها  لب 
از بعد  ید  کر  فکر  خودت؟  با  ید  کر  فکر  یچ  و  ت 
؟یر دا  دوستم  کنم  یم  باور  ید  آور  سرم  که  بالالیی 

:ت گف  همزمان  و  کرد  باز  را  دستم  بند  تند  تند 
حیض تو  برات  ساره  نی  بب   ... یر  ندا  یا  ه  گی  د  ی  اره  چ 

زم ا.   . .م  بود  کاره  چی  ه  دراصل  کار  اون  یو  ت  من   .. .م  دی  م 
بزرگ خانم  یل  اص  قاتل  .م  کن  ای  مه  رو  طی  شرا  خواستن 
.. .م  دی  کش  کنار  و  کردم  سکوت  فقط  من  .ن  سولماز  و 

از عشقمو  اسب  هی  مردن  خاطر  به  خوام  یم  ن  حاالالم 
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یم امشب  تو  و  من   .. .م  کن  جبران  دم  یم  قول  .م  بد  دست 
یم ن   .. .ی  لعنت  وجدان  عذاب  نیا  از  شدم  خسته  منم  .م  ی 

.. .م  کن  نگاه  اقا  یو  ر  تو  تونم 

به را  تارا  محمد  .د  بو  او  خود  تارا  یل  اص  قاتل  اصل  در 
یه گنا  یب  از  راحت  چه  او  و  بود  سپرده  امانت  به  او 

.د ز  یم  حرف  اش 

:م دی  پرس  و  دی  چرخ  نمور  نیم  ز  ری  ز  داخل  نگاهم 

؟ دی  آورد  کجا  منو  کجاست؟  جا  نی  ا 

:د ز  ید  خن  شی  ن 
ذارم یم  ن   .. .ه  امن  جات  ترس  ن.   . .ی  بدون  ت  سی  ن  یز  ای  ن 

عاقل سولماز  دربرابر  بده  قول  فقط  .ه  کن  ت  تی  اذ  یس  ک 
. ش  می  نی  ب  یم  باره  نی  آخر  نی  ا   .. .ی  باش 

.د ش  اتاقک  وارد  آب  ین  ا  وی  ل  با  سولماز  همزمان 
.. .ا  روز  اون  مثل   .. .ه  شی  نم  ا  دی  پ  یچ  یه  خونه  تو  نوزم  ه 
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:ت گف  و  گرفت  صالح  سمت  به  را  ان  وی  ل  و 

.ه بفهم  یز  یچ  یس  ک  دی  نبا   . عمارت  برگردم  دی  با  ن  م 

:ت گف  و  برخاست  جا  از  صالح 
تکرار ه  گی  د.   . .ز  سولما  برسون  بهم  امشب  پولو   .. .ه  اش  ب 
ساره و  من  یت  وق  .ر  ای  ب  برام  پولو  اون  امشب  کنم  یم  ن 

.ه کن  یم  ن  دی  تهد  رو  شماها  یز  یچ  ه  گی  د  می  بر 

ید پوزخن  و  انداخت  من  به  نفرت  از  پر  یه  نگا  سولماز 
.د بو  صالح  مخاطبش  اما  زد 

.ش با  دختره  نی  ا  مراقب  هم  تو  .ش  با  نتظرم  م 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ود  ن_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
و تم  سی  ن  عمارت  در  که  م  دیم  فه  سولماز  یا  ه  حرف  با 
خارج جا  آن  از  مرا  یش  هو  یب  حالت  در  ب  شی  د  همان 

.د ان  کرده 
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شانس کی  هنوز  ظاهرا  اما  شود  چه  بود  قرار  دانم  یم  ن 
.م داشت 

جلب خود  به  را  صالح  توجه  و  اعتماد  قوا  تمام  با  دی  با 
نکرده یه  توج  خواهرش  حرف  به  که  حاالال  کردم  ی 
.م ببر  یب  خو  ی  بهره  مسئله  نیا  از  توانستم  یم  بود 

و نوشاند  من  به  را  آب  از  یا  جرعه  سولماز  رفتن  با 
:ت گف  کرد  یم  باز  را  می  پاها  که  طور  همان 

.م بزن  صدمه  بهت  خواستم  یم  ن  کن  باور  ؟ی  خوب  و  ت 

:م دی  نال  و  دی  رس  ذهنم  به  یر  فک  همزمان 
.. .ه  ری  م  جی  گ  یل  یخ  رم  س 

.م دی  کش  گردنم  پشت  به  را  ام  شده  باز  دست  و 
:م گفت  و  شد  تر  شی  ب  ام  ناله  م  نی  خون  دست  ن  دی  د  با 

؟ین ز  یم  دم  ازش  که  یق  عش  اون  ه  نی  ا 
یم برن  سرمون  از  دست  سولماز  وگرنه  شدم  جبور  م 

.. .ت  داش 
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.م شو  بلند  کرد  کمک  و  گرفت  را  دستم 
چیپ طناب  اثر  در  بدنم  تمام  .م  نبود  رفتن  راه  به  قادر 

.د بو  شده  سخت  و  خشک  بودن 
نتوانستم یت  ح  کرد  بلند  دستانش  یو  ر  مرا  یت  وق 

.م ده  نشان  یش  واکن 

داخل به  مرا  و  زد  ون  ری  ب  ن  یم  ز  ری  ز  از  بلند  یا  ه  قدم  با 
.د بو  یم  ید  ق  البته  و  ،کوچک  زیم  ت  که  برد  یک  کوچ  خانه 

داشت یگ  سن  ی  ه  نی  شوم  کی  که  کوچک  اتاق  داخل 
.د بو  پهن  نی  زم  یو  ر  کهنه  یک  تش 

:ت گف  و  خواباند  آن  یو  ر  مرا 
.م کن  ا  دی  پ  برات  تونم  یم  مسکن  هی  ساکم  یو  ت  م  نی  بب  ذار  ب 

.. .ه  بش  بانداژ  سرتم  دی  با 

:ت گف  که  کردم  نگاهش  تنها 
و می  بر  هم  با  خواستم  یم   . بگم  بهت  خواستم  یم  ن  ن  م 
.ت نذاش  سولماز  اما  دارم  خبر  یچ  همه  از  که  بگم  بعدا 
نیب ب  .ن  ا  یک  ی  به  دست  خانم  با  که  ست  ونه  وی  د  پا  هی  اون 
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یز رو  همون  ین  عی   .. .د  ا  یم  خوشم  ازت  یل  یخ  من  ساره 
.ت خواس  رو  تو  دلم  مت  دی  د  که 

و درآورد  مسکن  بسته  کی  اتاق  گوشه  ساک  یو  ت  از  و 
.د ش  خارج  اتاق  از 

مقابلم و  برگشت  آب  وان  یل  همان  با  دی  نکش  هی  ثان  به 
:ت نشس 

سولماز .م  ین  مو  یم  شب  تا   .. .ه  می  پدر  ی  خونه  جا  نی  ا 
ونه ری  ب  اون  که  ین  یش  ما  اون  سوار  آورد  رو  پوالال  که 

.. .م  یر  یم  و  می  ش  ی 

.د ز  ی  یا  معن  پر  لبخند  و 
. کردم  یم  جور  و  جمع  را  خودم  دی  با 

:ت گف  و  داد  دستم  به  را  مسکن 
یم و  کنه  یم  اروم  رو  دردت  .یر  بخو  و  نی  ا  هتره  ب 
ی آماده  ین  ک  باز  چشم  یت  وق  وقت  اون  .ت  خوابوند 

.مین رفت 

دهانم داخل  را  قرص  و  نشاندم  لب  بر  یک  زور  لبخند 
.م دی  نوش  اب  جرعه  چند  و  گذاشتم 
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:ت گف  و  کرد  تازه  یس  نف 
زخمتو کنم  یم  ا  دی  پ  یچ  نم  یب  ب  من  تا   .. .ب  بخوا  االال  ح 

.مید ببن 
:م دی  نال  و  گذاشتم  بالش  بر  سر  حرف  ی 

.ه ر  یم  جی  گ  یل  یخ  رم  س 

که شد  راحت  ضعفم  از  یف  کا  اندازه  به  لش  ای  خ  انگار 
:ت گف  و  شد  بلند 

.ه کن  یم  اثر  مسکن  اون  االالن  کن  تحمل  کم  هی   -
.د ش  خارج  اتاق  از  و 

زبانم ری  ز  مدت  تمام  که  را  مسکن  خروجش  محض  به 
تشک ری  ز  و  کردم  خارج  دهان  از  بودم  داشته  نگه 
و م  دی  خواب  یم  دی  نبا   . بستم  چشم  سپس  و  فرستادم 

بود ز  ای  ن  ام  یر  ای  هوش 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  _د  و  ن_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 
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.د ش  وارد  که  م  دی  یا  پ  یم  را  اتاق  در  یم  چش  ری  ز 
مسکن ری  تاث  کند  فکر  تا  بودم  زده  خواب  به  را  خودم 

.ت اس  برده  خواب  به  مرا 
.د ش  م  کی  نزد 

کنارم که  م  دی  شن  یم  را  شلوارش  خش  خش  یا  صد 
.ت نشس 

لب ری  ز  ماند  جواب  یب  یت  وق  و  زد  می  صدا  چندبار  آرام 
:د ز  پچ 

یر ا  دی  ب  بعد  بمونه  .ه  کرد  خودشو  اثر  مسکنه  نگار  ا 
واسه یز  یچ  هی  برم  .ه  خوشگل  خانم  می  بند  یم  سرتم 

. کنم  راه  به  رو  خوردن 

.ت رف  ون  ری  ب  اتاق  از  یم  آرا  به  و  شد  بلند  شی  جا  از  و 

م دی  ترس  یم  .م  نکرد  باز  پلک  ه  قی  دق  چند  تا  خروجش  با 
حالت همان  به  یق  یا  دق  .د  کن  ریگ  غافل  مرا  و  بازگردد 

.م ماند  ساکن 
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لم ای  خ  یت  وق  و  م  دی  یا  پ  را  اتاق  در  یم  چش  ری  ز  آرام  سپس 

و گردد  یم  برن  شد  راحت 
شده مشغول  و  رفته  غذا  کردن  درست  یا  بر  ظاهرا 

. م  دی  کش  یگ  آسود  به  یس  نف  است 

میا ج  در  ممکن  حالت  نی  تر  صدا  یب  در  کردم  یع  س 
.م نی  بنش 

.م شد  بلند  جا  از  که  بود  در  به  نگاهم  هنوز 
یا ناله  ر  ای  اخت  یب  و  نشست  سرم  در  یک  وحشتنا  درد 
هم به  درد  از  را  لبم  و  شد  خارج  می  گلو  از  صدا  ی 

.م فشرد 

زق زق  و  کرد  یم  درد  گردنم  و  سرم  پس  نی  ب  ی  یا  ج 
.ت داش 

کرده ناکارم  اش  رحمانه  یب  ی  ضربه  با  یت  لعن  سولماز 
.د نبو  ضعف  وقت  لحظه  آن  در  حاالال  اما  بود 
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بازگشت از  قبل  و  کردم  یم  جور  و  جمع  را  خود  دی  با 
.م رفت  یم  ون  ری  ب  اتاق  آن  از  صالح 

ی یو  راهر  می  بود  آمده  باالال  نیم  ز  ری  ز  از  که  ری  مس  یو  ت 
.ت داش  راه  اتاق  نی  ا  به  که  بود  کی  بار 

ریس م  در  که  بود  ی  یا  ه  همان  از  یک  ی  هم  اشپزخانه  الالبد 
.م بود  ه  دی  د 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  و  د_  ود  ن_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 
اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 

.م رفت  اتاق  در  دم  تا  نی  پاورچ  و  آرام 
بود یز  آشپ  مشغول  شک  یب  که  صالح  یا  صد  و  سر 

.دیس ر  یم  گوش  به  یم  ک  ی  فاصله  از 

و حالت  همان  حفظ  با   . د  یخ  چر  پنجره  سمت  به  نگاهم 
ه دی  کش  یا  ه  پرده  پشت  اما  رفتم  پنجره  سمت  به  صدا  ی 
راه و  کرد  یم  ی  یا  خودنم  یز  فل  ی  نرده  چند  پنجره  و 

. نبود  یر  فرا 
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.ت برخاس  نهادم  از  آه 
راهرو یو  ت  از  فرارم  راه  تنها  ظاهرا  و  بودم  افتاده  ری  گ 

.د بو 

.م دوخت  ون  ری  ب  به  را  نگاهم 
که ا  ری  ز  داشت  قرار  یغ  با  ن  ای  م  در  خانه  ظاهرا 
دید قابل  ون  ری  ب  و  پوشانده  را  پنجره  مقابل  ین  درختا 

.د نبو 

باره کی  به  اما  رفتم  در  پشت  تا  نی  پاورچ  و  آرام 
.دیس ر  نظرم  به  یر  فک 

نظرم مد  که  یز  یچ  اما  انداختم  برم  و  دور  به  یه  نگا 
شک بدون  فتم  ای  یم  یا  ه  لی  وس  اگر  دی  شا  .م  فت  ای  ن  را  بود 

اسباب از  یل  خا  اتاق  اما  م  دی  کوب  یم  صالح  سر  بر  را  آن 
.د بو  استفاده  قابل 

در را  کردن  فکر  اجازه  و  بود  ه  دی  بر  را  امانم  درد  سر 
.ت گرف  یم  من  از  لحظه  آن 
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.م شد  راهرو  وارد 
مشغول که  صالح  یا  صد  و  خورد  یم  چشم  به  در  چند 

.د بو 
یم ن  و  .د  خور  یم  ن  یر  شه  یا  ه  خانه  به  خانه  بافت 

.میت هس  یط  یح  م  چه  در  ا  قی  دق  دانستم 

.م رساند  باز  در  پشت  تا  را  خود  و  برداشتم  قدم  آهسته 
.د بو  جا  آن  صالح 

. یز  یچ  کردن  خرد  مشغول  و  من  به  پشت 

.ت داش  یش  خو  دل  عجب  مرد  نی  ا 
و خود  کنار  مرا  تواند  یم  کرد  یم  فکر  واقعا  ین  ع 

دارد؟ نگه  ش  فی  کث  اعمال 

و در  که  ماند  یم  کوچک  یخ  مطب  به  تر  شی  ب  آشپزخانه 
.د بو  گرفته  یه  ای  س  ی  دوده  را  ارش  وی  د 

چند و  بود  نصب  یب  چو  یا  ه  قفسه  ها  ار  وی  د  یو  ر 
.د بو  شده  ه  دی  چ  لی  وسا  ه  یق  ب  و  ان  وی  ل  و  بشقاب  از  ظرف 
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یج خرو  در  به  دی  شا  بگذرم  جا  آن  از  توانستم  یم  اگر 
.م دی  رس  ی 

حس که  دی  کوب  یم  ه  نی  س  در  ضرب  با  و  تند  چنان  قلبم 
متوجه را  او  و  برسد  صالح  گوش  به  آن  هر  کردم  ی 

.د کن  حضورم 

یا گربه  مثل  و  داشتم  نگه  دندان  ری  ز  محکم  را  لبم 
. کردم  عبور  در  پشت  از  نفس  یب  و  خرامان 

به را  پشتم  و  گذاشتم  کوبانم  قلب  یو  ر  محکم  را  دستم 
.م داد  ون  ری  ب  صدا  یب  را  حبسم  نفس  و  چسباندم  ار  وی  د 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  س_  ود  ن_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 
اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 

که بود  رفته  باالال  خونم  ن  یل  آدرنا  یر  قد  به  لحظه  آن   
در

.م کن  غش  که  است  االالن  کردم  یم  حس 

.م دی  کش  جلو  را  خود  و  گرفتم  را  ار  وی  د  کنار  یم  نر  به 
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 یرو نرم را دستم یورود در به دنیرس محض به

 . دمیکش نییپا و گذاشتم رهیدستگ

 جانم بر یسرد عرق و کرد خی کبارهی به تنم تمام

 .   نشست

 

 راحت الیباخ که بود همان پس. بود قفل... یلعنت

 . بود شده یآشپز مشغول

  

 و بودم کرده که یحماقت همه آن به خواست یم دلم

 . بزنم زار بود شده شدنم گرفتار طور نیا باعث

 

 میرو به رو که یگرید یچوب در به نگاهم همزمان اما

 .  شد دوخته بود

 

. یبتون دیبا... زیدن یتون یم تو»دمیکش ادیفر دلم یتو

 «منتظرتن همه
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آن در  صالح  که  آشپزخانه  سمت  به  را  ام  ه  دی  ترس  نگاه 
در به  را  خود  زی  ر  ی  یا  ه  قدم  با  و  انداختم  بود  مشغول 

.م رساند  مقابلم  یب  چو 

یک کوچ  اتاق  وارد  آرام  من  و  بود  باز  در  خوشبختانه 
حمام رختکن  شدم  متوجه  ورود  محض  به  که  شدم 

.ت اس 

از و  کردم  پا  به  آرام  را  مقابلم  ی  یا  دمپ  جفت  ک 

.م شد  حمام  وارد  و  گذشتم  رختکن 

.ت نشس  کوچک  پنجره  یو  ر  نگاهم 

:م دی  نال  و  زدم  لبخند  ر  ای  اخت  ی 
.ه ودش  خ 

حمام ی  گوشه  که  یه  کوتا  ی  هیا  چهارپ  سمت  به  ید  تن 
و گذاشتم  پنجره  ری  ز  یو  سک  یو  ر  را  آن  و  رفتم  بود 

.م رفت  باالال 
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 هم با را صالح و سردرد که بودم زده جانیه قدر آن

 . بودم کرده فراموش

 

 و کرده باز را دهیپوس یفلز پنجره هیچهارپا یباال

 .  دمیکش یسرک

 

 پر را میگلو یبد بغض پنجره یسو آن ارتفاع دنید با 

 . آمدم نییپا  قبل از دتریناام و کرد

 از ییجا و بپرم رونیب جا آن از بتوانم نداشت امکان

 .ندینب صدمه بدنم

 

  عاشقانه_حفاظت_نودوچهار_ستیدو_پارت#

 

  زاده_یخود_شهال_سندهینو#

 

 راه و گشتم یبرم اتاق به صالح دنیفهم از قبل تا دیبا

 . افتمی یم یگرید فرار
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و من  یا  بر  انستم  دی  م  دی  بع  که  سولماز  بازگشت  از  قبل  و 
یه را  دی  با  باشد  نداشته  یا  نقشه  لوحش  ساده  برادر 

.م فت  ای  یم  فرار  یا  بر 

مثل و  رفتم  آشپزخانه  در  پشت  تا  نی  پاورچ  و  آرام 
یو ر  بر  و  بازگشتم  اتاق  به  بودم  آمده  که  یت  حال  همان 

دلم و  آمد  یم  باالال  یت  سخ  به  نفسم  .م  دی  کش  دراز  تشک 

.ت خواس  یم  هی  گر 

را ام  زده  خی  نگاه  ها  خورده  شکست  مثل  درست 
.م چرخاند  اتاق  دورتادور 

تا فتم  ای  یم  یز  یچ  دی  با  کنم  فرار  بودم  نتوانسته  که   
حاالال

.م برس  را  صالح  حساب 

.م کرد  یم  فکر  دی  با 
. داشت  وجود  پنجره  ری  ز  کوچک  صندوقچه  ک 

.م بود  نشده  اش  متوجه  قبالال  چرا  من  یا  خد  آه 

.م ب  ای  ب  درونش  یز  یچ  د  شی  م  دی  شا 
.م نشست  کنارش  و  م  دی  خز  صندوقچه  سمت  به  آرام 
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که بود  یم  ید  ق  قدر  آن  صندوقچه  بود  یک  سی  ر  پر  کار 
.دیاین در  ش  ری  ج  ری  ج  نداشت  امکان 

.د بو  صندوقچه  به  گرم  ید  نگاه  و  در  به  نگاهم  ک 

زد سرم  به  بی  عج  یر  فک  لحظه  همان  اما  م  دی  ترس  ی 
.م کرد  شی  اجرا  به  می  تصم  و 

.م بود  داده  انجام  د  ای  ز  یگ  بچ  در  که  یر  کا 

چند جز   . کردم  باز  صدا  نیر  کمت  با  را  صندوقچه  در 
.د نبو  داخلش  یز  یچ  پرت  و  خرت 

.م بست  را  ش  در  و  شدم  صندوقچه  وارد  یم  نر  به 
را فکرش  یس  ک  که  ی  یا  درج  درست  .م  بود  شده  یف  مخ 

.د کر  یم  ن 

و بازگردد  صالح  یت  وق  کردم  یم  فکر  نی  ا  به  مدت  تمام 
داخل من  کند  یم  ن  فکر  هرگز  د  نی  بب  یل  خا  مرا  یا  ج 

.م ا  شده  یف  مخ  صندوقچه 
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خانه آن  از  هم  من  بزند  ون  ریب  کردنم  ا  دی  پ  یا  بر  یت  وق 
.د کر  خواهم  فرار 

.د باش  هوا  راه  تا  داشتم  نگه  باز  یم  ک  را  صندوق  در 
خس خس  به  تی  فعال  همه  آن  اثر  در  و  بود  نی  سنگ  نفسم 

.د بو  افتاده 

را صالح  یا  پ  یا  صد  که  گذشت  قدر  چه  دانم  یم  ن 
.م دی  شن 

دستم .م  نشست  منتظر  و  بستم  را  صندوق  در  بالالفاصله 

یت ح  تا  فشردم  یم  محکم  و  گذاشته  دهانم  یو  ر  را 
.د نشو  هم  نم  دی  کش  نفس  متوجه 

کردم یم  تکرار  را  خدا  نام  و  کردم  یم  دعا  دعا  دل  در 
. ندهد  قد  ام  نقشه  به  صالح  عقل  که 

خواند یم  فرا  را  نامم  که  صالح  ری  متح  د  ای  فر  یا  صد 
همان اما  د  نی  بنش  جانم  بر  ترس  ر  ای  اخت  یب  شد  باعث 

که ام  کرده  فرار  کرد  فکر  او  بودم  زده  حدس  که  طور 
که یج  خرو  در  یا  صد  و  کرد  ترک  را  اتاق  سرعت  به 

.دیس ر  گوش  به  شد  یم  ه  دی  کوب  هم  به  ضرب  با 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  ودوپنج  ن_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش_  نده  سی  و  ن 

از یل  معط  یب  و  زدم  رون  یب  صندوقچه  داخل  از  ید  تن 
. زدم  ون  ری  ب  اتاق 

.د نبو  زی  جا  درنگ  ر  گی  د 

اسارتش و  خانه  آن  ساختمان  از  آمدنش  از  قبل  دی  با 
پنهان یا  بر  ون  ری  ب  یا  فض  در  ی  یا  ج  و  زدم  یم  ون  ری  ب 

.م فت  ای  یم  شدن 

بود شده  یل  مستو  وجودم  بر  ترس  از  که  یت  سرع  با 
به حاالال  که  یج  خرو  در  از  و  کردم  پا  به  را  می  ها   

کفش

.م زد  ون  ری  ب  بود  شده  باز  می  رو  به  هوشم  ن  م 

اما نشاند  ام  کرده  عرق  تن  بر  یز  لر  ون  ری  ب  یا  سرم 
.د نبو  زی  جا  تعلل 
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باغ ن  ای  م  در  خانه  ساختمان  زدم  حدس  که  طور  همان 
.د شمشا  یا  ه  بوته  و  درخت  از  پر  دورش  دورتا  و  .د  بو 

کردم یع  س  و  گرفتم  را  ساختمان  ار  وی  د  کنار  ری  مس 
است؟ رفته  سمت  کدام  به  صالح  بزنم  حدس 

لحظه آن  در  اما  دی  کوب  یم  ه  نی  س  در  محابا  یب  قلبم 
.د باش  جلودارم  توانست  یم  ن  یز  ی 
.م ت  خی  گر  یم  شده  طور  هر  ذی  با 

.م افتاد  راه  درختان  الیال  به  الال  آرام  و  صدا  ی 

نیم ه  و  نبود  سرسبز  زمستان  یا  سرم  خاطر  به  باغ 
به بودم  دلخوش  اما  کرد  یم  سخت  را  شدن  پنهان 

.ن ساختما  ان  از  خروجم 

زد یم  صدا  را  نامم  که  صالح  یا  ده  ای  فر  ن  دی  شن  با 
.ت نشس  اندامم  بر  رعشه 
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برسرم بالالیی  بد  ای  ب  مرا  اگر  که  کرد  یم  م  دی  تهد  داشت 
باعث نی  هم  و  است  دی  ناپ  طرفش  ان  که  آورد  خواهد 

ندهم اجازه  و  کنم  جمع  را  جسارتم  و  جرئت  تمام  د  شی  م 
.د ب  ای  ب  مرا  او  تا 

آرام و  بزنم  حدس  را  ش  ری  مس  د  شی  م  باعث  شی  دها  ای  فر 
.م شو  دور  او  از  و  کنم  حرکت  جهتش  خالالف  در 

یقیم ع  لبخند  باغ  یا  انته  کوتاه  یل  کاهگ  ار  وی  د  ن  دی  د  با 
آن به  و  نکردم  معطل  ر  گی  د  و  نشست  می  ها  لب  بر 

.م کرد  تند  پا  سمت 

بود ته  خی  ر  فرو  شی  فرسا  اثر  در  ار  وی  د  از  ید  ای  ز  بخش 

.د ش  رد  ان  یو  ر  از  شد  یم  یت  راح  به  و 

یو س  آن  آمدم  خودم  به  یت  وق  و  م  دی  کش  باالال  را  خود  ید  تن 
باغ طرفش  دو  که  یک  خا  جاده  کی  یو  ت  و  بودم  ار  وی  د 

.یب چو  یا  ه  نی  پرچ  با  ی  یا  ه 
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کی به  متعلق  یک  خا  جاده  نیا  و  ها  باغ  نی  ا  شک  ی 
.د بو  روستا 

شهر از  خارج  به  مرا  او  پس   .. .م  ا  یر  پد  خانه  بود  گفته 
.د بو  آورده  اش  یر  پد  خانه  و 

از و  م  دی  دو  جاده  یو  س  آن  به  کنم  معطل  که  آن  ی 
.م شد  یر  گی  د  باغ  وارد  هت  نی  پرچ  یو  ر 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ودوشش  ن_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

.م رفت  یم  جلو  درختان  الالی  به  الال  و  باغ  داخل 
.م شد  یم  دور  منطقه  آن  از  زودتر  چه  هر  دی  با 

مرا توانست  یم  قدر  چه  صالح  و  بودم  کجا  دانم  یم  ن 
باشد؟ کرده  دور  شهر  از 

بود سرم  پشت  به  رم  گی  د  نگاه  و  رو  شی  پ  به  نگاهم  ک 

ریگ غافل  مرا  و  بزند  ون  ریب  ی  یا  ج  از  صالح  مبادا  که 
.د کن 
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توانستم یم  ن  اما  بود  ه  دی  بر  را  امانم  ه  جی  سرگ  و  سردرد 
.م بده  ها  آن  به  یت  یم  اه  لحظات  آن  در 

را می  قوا  تمام  د  شی  م  باعث  افتادن  ری  گ  و  صالح  از  ترس 

.م برو  جلو  و  کرده  جمع 

یم جاده  لب  به  را  خود  د  یا  ب  و  داشتم  یک  اند  زمان 
که ها  باغ  از  خروج  محض  به  م  دی  ترس  یم  اما  رساندم 

.م ت  فی  ب  ری  گ  بودند  متصل  ر  گی  د  کی  به 

به هی  تک  باالالخره  که  بودم  شده  دور  قدر  چه  دانم  یم  ن 
.م تاد  سی  ا  زده  یت  درخ 

جان عمق  یس  نف  و  گذاشتم  ه  نی  س  یو  ر  را  لرزانم  دستان 
.م دی  کش 

چه هر  و  فتم  ای  یم  را  بودم  آن  در  که  یت  یع  موق  دی  با 
.م ساند  ری  م  کاوه  به  را  خود  زودتر 

یم محمد  سر  بر  بالالیی  چه  من  شدن  گم  با  نبود  معلوم 
آوردند؟
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. چرخاندم  دورم  تا  دور  را  کنکجاوم  نگاه 

ی همه  ا  بی  تقر  اما  دانم؟  یم  ن  بودم  گذشته  باغ  چند  از 
و داشتند  هم  به  هی  شب  ین  درختا  و  بودند  شکل  کی  شان 
هم از  درهم  ه  دی  چی  پ  یا  ه  چوب  از  ی  یا  ه  نی  پرچ  با  تنها 

.د شدن  یم  جدا 

یا صد  کردم  حس  که  بودم  نکرده  تازه  یس  نف  هنوز 
.د رس  یم  گوش  به  ام  یک  ید  نز  از  سگ  یا  گله  پارس 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ودوهفت  ن_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

و یش  وح  یا  ه  سگ  از  وحشت  نبود  خودم  دست 
شروع ر  ای  اخت  یب  شد  باعث  سال  فصل  آن  در  گرسنه 

.م کن  ن  دی  دو  به 

که بخصوص  دی  تپ  یم  و  بود  شده  قلب  وجودم  تمام 
.د بودن  کی  نزد  صداها 

.م نداشت  را  سرم  پشت  به  کردن  نگاه  جرئت 
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 کینزد شتریب صداها کردم یم حس عرق از سیخ

 .نداشتم دنیدو یارای گرید من و شوند یم

 

 بودم؟ دهیدو قدر چه دانم ینم

  بودم؟ برخاسته و خورده نیزم به بار چند دانم ینم

 ...  دانمینم

 

 دهیدر با شود مصادف بود ممکن توقفم دانستم یم فقط

 ... شدنم

 . خواستم ینم را مرگ نیا من

 

 سر پشت  به را نگاهم یآشفتگ با و قبل از تر جان یب

 ام یپ در هنوز که ها سگ یصدا دنیشن با و انداختم

 یاتفاق چه دانم ینم اما دمیدو جلو به توجه یب  بودند

 به و کرد باز دهان میپا ریز نیزم کردم حس که افتاد

 . دیبلع خود در مرا باره کی
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ضربه و  یل  گودا  عمق  به  شدنم  پرت  و  آزاد  یط  سقو 
کوتاه ی  لحظه  کی  در  همه  شد  ه  دی  کوب  سرم  به  که  ی 

. افتاد  اتفاق 

ین خو  یا  گرم  و  دی  چی  پ  ام  ین  ا  شیپ  هی  ناح  در  شدت  با  درد 
ر گی  د  و  شدند  یک  ی  چشمانم  شدن  بسته  و  شد  روان  که 

.م رفت  هوش  از  طور  چه  م  دی  نفهم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ودوهشت  ن_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 

یم آتش  ن  ای  م  که  ی  یا  چوبه  تروق  ترق  یا  صد  با 
یا ه  پلک  پشت  از  توانستم  یم  را  ان  شی  گرما  و  سوختند 

.م کرد  باز  چشم  کنم  احساس  وجود  تمام  با  ام  بسته 

دراز یک  تش  یو  ر  یگ  سن  بزرگ  ه  نی  شوم  کی  کنار 
.م بود  ه  دی  کش 

یدید ش  درد  همزمان  اما  شوم  بلند  خواستم  یل  معط  ی 
دوباره و  درآورد  را  ام  ناله  و  دی  چی  پ  سرم  سطح  در 

.ت دوخ  بالشت  را  سرم 
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مرا سر  پشت  از  که  ید  مر  یا  صد  ن  دی  شن  با  اما 
:م کشاند  سمت  آن  به  را  نگاهم  اد  دی  م  قرار  مخاطب 

یم سال  یا  ج  چی  ه  که  ید  آور  خودت  سر  بالالیی  ه  چ 
ت؟ سی  ن  توش 

یا ه  چکمه  و  مخصوص  لباس  با  که  قامت  بلند  ید  مر 
فهماند یم  تو  به  اول  نگاه  همان  از  شی  زانو  ری  ز  تا  بلند 

.ت س  یچ  شکار  ک 

.ه دی  تاب  درهم  و  پهن  یل  یب  س  با  نی  ب  زی  ت  و  نافذ  چشمان 
.دیس ر  یم  نظر  به  یو  ق  ر  ای  بس  که  ید  مر 

بود؟ او  من  یج  نا  پس 

یم خاطر  به  گودال  آن  در  سقوطم  و  فرار  از  ی  یا  ه  زی  چ 
.م آورد 

ه دی  دو  من  و  بود  کرده  ام  زده  وحشت  ها  سگ  یا  صد 
.م بود 
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.م دی  کش  ام  ین  ا  شی  پ  دردناک  هی  ناح  سمت  به  دست 

. بود  شده  بانداژ 
.د مر  نی  هم  توسط  الالبد 

: دی  پرس  او  از  که  م  دی  شن  زحمت  به  را  ام  گرفته  یا  صد 
جا؟ نی  ا  اومدم  چطور  کجام؟  ن  م 

.ت برداش  قدم  سمتم  به 

قدر اون  اما  ید  کر  یم  فرار  یچ  از  دونم  یم  ن 
کنده یا  ه  تله  از  یک  ی  یو  ت  متاسفانه  که  ید  بو  وحشتزده 

ید آور  شانس  یل  یخ  بگم  اگه  .ید  افتا  ها  باغ  یو  ت  شده 
.م نگفت  دروغ  یا  زنده 

.م نی  بنش  می  جا  در  کردم  یع  س 
که آوردم  خاطر  به  من  و  داد  یم  ن  امان  یا  لحظه  درد 
کرده اصابت  سرم  پشت  به  یا  ضربه  هم  آن  از  قبل 

.ت اس 
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بود شده  بلند  آن  از  یع  مطبو  بخار  که  یز  فل  ان  وی  ل  با 
:ت گف  و  شد  م  کی  نزد 

بعد و  بخورش  .ه  کن  آرومت  تونه  یم   .. .ه  دمنوش  هی   -
؟یت فی  ب  روز  نی  ا  به  شده  باعث  یچ  بگو  بهم 

.م داشت  ز  ای  ن  نش  دی  نوش  به  شدت  به  .م  گرفت  را  ان  وی  ل 

یب طعم  خوش  و  گرم  عی  ما  آن  از  یا  جرعه  ن  دی  نوش  با 
.م گرفت  آرامش  سر  از  یه  آ  ر  ای  اخت 

تین ام  مرد  نی  ا  کنار  کردم  یم  حس  اما  چرا  انم  دی  نم 
.ت داش  خواهم 

.م گرفت  یم  کمک  او  از  دی  با 
. نداشتم  یت  فرص  ر  گی  د 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ودونه  ن_  ت  سی  و  د_  ارت  پ 
عطر من  و  نشست  یب  چو  یل  صند  کی  یو  ر  مقابلم 

.م دی  کش  مشام  به  را  ش  بی  عج 
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 . تند و تلخ یعطر... تنباکو و توتون نسج از یعطر

  کرد؟ یم چه جا آن مرد نیا دانستم ینم

 بود؟ چه ها سگ آن  با ارتباطش اصال

 

 :دندیلرز میها لب

 ...  سگا اون-

 

 شد باعث نیهم و یشد من قلمرو وارد خانم دختر تو-

 . کنن دنبالت من یشکار یها سگ

 

  قلمرو؟

 و بودند دنبالم شکار مثل درست که بود همان پس

 . بودند داده ام یباز

 . بودم خوانده ها سگ نیا یباال هوش از ییجا

 

 ... خواستم ینم...  من... من-
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یب جور  اون  شده  باعث  یچ  بدونم  دی  با  اما  ت  سی  ن  هم  م 
صدمه بهت  یک  ؟ی  کرد  یم  فرار  یچ  از  ؟ی  بدوئ  محابا 

بود؟ زده 

:م گفت  و  م  دی  نوش  ی  یو  جاد  دمنوش  آن  از  ر  گی  د  یا  جرعه 
.. .م  کرد  یم  فرار  نامرد  هی  دست  از  اشتم  د 

آن یا  بر  را  ام  یگ  زند  داستان  آمدم  خودم  به  یت  وق  و 
.م بود  ته  خی  ر  هی  دار  یو  ر  مرد 

به و  کرده  نگاهم  سکوت  در  مدت  تمام  که  بود  بی  عج 
.د بو  داده  گوش  انقطاع  یب  می  ها  حرف 

به کردم  فرار  من  که  حاالال  ترسم  یم   « ی  جمله  با 
را می  ها  حرف  «د  ین  ک  کمکم  لطفا  و  بزنن  یب  یس  آ  برادرم 

.م رساند  اتمام  به 

توانسته چطور  دانم  یم  ن  یر  کا  یف  مخ  روزها  از  بعد 
ش لی  دل  تنها  دی  شا  کنم  برمالال  مرد  نی  ا  مقابل  را  رازم   

بودم

.د بو  محمد  یا  بر  حدم  از  شی  ب  ین  نگرا 
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.ر فشا  همه  آن  از  بودم  شده  خسته 

شهره؟ یو  ت  نامزدت  یت  ف  گ 

خودمو دی  با  ؟  دی  کن  کمک  من  به  دی  تون  یم  شما  .ا  آق  له  ب 
.م کن  کمک  محمد  به  دی  با  .م  برسون  بهش 

:ت گف  و  دوخت  من  به  را  نگاهش  و  شد  بلند  جا  از 

!ت برادر  و  نامزد  شی  پ  یر  ب  زودتر  تا  کنم  یم  مکت  ک 

.د بو  شده  شعف  از  پر  وجودم 

در همزمان  اما  م  زی  برخ  که  خوردم  تکان  می  جا  در 
.د ش  باز  یک  خش  یا  صد  با  اتاق  یب  چو 

ن دی  د  با  اما  شد  ه  دی  کش  سمت  آن  به  ر  ای  اخت  یب  نگاهم 
قالب چنان  بود  شده  ظاهر  در  ی  آستانه  در  که  ین  ز 

.دیب چس  کامم  به  و  شد  قفل  زبانم  که  کردم  یه  ت 
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 او به خطاب و بلند که دیرس گوشم به مرد یصدا

 :گفت

 یم جهان گرد ما و کوزه در آب شه یم باورت-

 ! بانو زیمهرانگ میگرد

 

                                                                                                                                                                                       عاشقانه_حفاظت_صدیس_پارت#

 زیمهرانگ ریتصو به ناباورانه     زاده_یخود_شهال#

 یحت و صداها کردم یم حس و بودم دوخته چشم خانم

    

 

             

   

             

           

 

 

           

         

 

.د نی  آ  یم  کش  ری  تصاو 

ها آن  دام  در  تالالش  همه  آن  از  بعد  بودم؟  کرده  چه   
من

؟ بودم  افتاده 
بند زبانم  که  بودم  شده  شوکه  چنان  جا  آن  در  او  ن  دی  د  از 
ه دی  چسب  دهانم  سق  به  حرکت  یب  و  خشک  و  بود  رفته 

.د بو 

شیا صد  حاالال  که  شد  ده  یش  ک  مرد  آن  سمت  به  نگاهم 
:دیس ر  یم  گوش  به  دار  خش  و  کلفت  بی  عج 
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خودت ه  شی  نم  باورم  .ی  افتاد  دام  به  کوچولو  خانم  ب  خ 
.ی یا  ج  نی  ا  خودت  یا  پاه  با 

ضربه کالالمش  هر  و  بود  شده  حبس  ام  ه  نی  س  در  نفس 

.م رمق  یب  جان  بر  بود  ی 

.م بود  جا  آن  خود  یا  پاه  با  خود  من  گفت  یم  راست 
با اتاق  انگار  شد  یم  قبل  از  تر  شی  ب  لحظه  هر  ه  جی  سرگ 

ریو تصا  و  بود  افتاده  دوران  و  حرکت  به  قدرت  تمام 
.ت خی  آم  یم  هم  در 

:ت گف  و  زد  یا  انه  ثی  خب  لبخند  زی  مهرانگ 
مون گوش  بغل  مدت  تموم   ... شه  یم  ن  باورم  نم  م 
اگه که  یا  و   .. .د  محم  کنار   .. .ت  عمار  یو  ت   .. .ی  بود 
و بوده  کنارش  مدت  تموم  خواهرش  بفهمه  محمد 

کنه؟ یم  ا  دی  پ  یس  ح  چه  داده  یم  ش  بی  فر 

تمام بود  شده  وارد  من  بر  که  یک  شو  از  یب  یج  ع  ضعف 

سرم توانستم  یم  ن  که  یر  طو  بود  دربرگرفته  را  وجودم 
... بدهم  او  به  یب  جوا  یت  ح  و  دارم  نگه  بدن  یو  ر  را 
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ماه چند  بود  قرار  که  یگ  مر  بودم  مطمئن  ر  گی  د  حاالال 
ام یر  پد  زادگاه  در  و  نجا  یا  بخورد  رقم  کشورم  در  شی  پ 

.د افتا  خواهد  اتفاق 

با و  گرفت  را  ام  چانه  و  آورد  جلو  دست  زی  مهرانگ 
:دیش ک  خود  سمت  به  خشونت 

تو بفهمه  تونه  یم  ن  وقت  چیه  که  محمد  اره  چی  ب  ما  ا 
روزها گشته  یم  دنبالش  که  یس  ک  و  ید  بو  خواهرش 

چرا؟ ین  دو  یم   .. .ه  بود  کنارش 

انگشتانش ن  ای  م  را  ام  چانه  و  فک  یر  ت  شی  ب  خشونت  با  و 
.د فشر 

.. .ی  ری  بم   .. .ی  ری  بم  دی  با  تو  ون  چ 

سرم بر  محکم  و  نی  سنگ  پتک  کی  مثل  یر  یم  ب  کلمه 
:م دی  نال  رمق  یب  و  شد  ه  دی  کوب 
؟یش بک  منو  یا  خو  یم  را  چ-   -
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یا ضربه  با  و  دوخت  من  به  را  اش  یش  وح  چشمان 
.د دا  هل  عقب  به  ارزش  یب  یش  مثال  مرا  محکم 

یو ت  یک  وحشتنا  درد  همزمان  و  شدم  رها  نی  زم  یو  ر 
.دیچیپ سرم 

:دیر غ  و  تاد  سی  ا  سرم  باالالی  رحمانه  یب  او  اما 

یچ خواهرم  با  دی  دون  یم  ات  ه  ز*  هر  مادر  اون  و  و  ت 
پس تاوان  دی  با  هم  تو   .. .ن  جو  دختر  تو  ؟  دی  کرد  کار 
یم  .. .م  خواهر  دردناک  و  سخت  یگ  زند  تاوان   .. .ی  بد 

؟یم فه 

خود سمت  به  اهنم  ری  پ  ی  ه  قی  گرفتن  با  مرا  و  شد  خم  و 
:د ز  د  ای  فر  و  دی  کوب  صورتم  به  را  یل  یس  نی  اول  و  دی  کش 
یم که  ی  یا  درده  خاطر  به   ... .س  یگ  فرن  خاطر  به  نی  ا 

.د ز  یم  ن  دم  و  دی  کش 

.د کر  صورتم  ر  گی  د  سمت  نثار  یر  گی  د  یل  یس  سپس  و 
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 یتموم وقت چیه که ییاشکا...  اشکاش خاطر به نیا-

 ...  شب هر و شب هر. نداشت

 

 و سر بر نیسهمگ و  یپ در یپ قدر آن ها ضربه

 نشان یواکنش توانستم ینم که شد یم نواخته صورتم

 . دهم

 

 :زد یم ادیفر و زد یم ضربه

 

 تونستم ینم و دمید یم که یمن...  من خاطر به نیا -

 زد یم کتک رو خواهرم احمد یوقت.  کنم یکار

 تا داشتم قدرت و زور قدر اون خواست یم دلم شهیهم

 . بده آزار رو مظلومم خواهر نذارم و ستمیبا مقابلش

 

 و کلمات. دیچرخ یم سرم دور قدرت تمام با اتاق

 دانم ینم و شدند یم تر دور و دور من از ریتصاو

 .رفتم هوش از ضربه کدام با و یک
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  دو  صی  س_  ارت  پ 
اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

.. .د  یس  ر  یم  گوش  به  ها  دست  دور  از  مادرم  یا  صد 

(م زی  ز  ع)  وروم  ای  زی  دن   .. .ز  ین  د 

.. .د  یس  ر  یم  گوش  به  ای  در  امواج  ن  ای  م  از  صدا  انگار 

:م زد  لب  ر  ای  اخت  ی 
(م امان  م)  ام  نه  آ 

مرا انگار  و  شد  ه  دی  کش  می  موها  یو  ر  نوازشگرانه  یت  دس 
.د بازگردان  دردناکم  و  تلخم  یا  ین  د  به 
.ت بازگش  تنم  به  قدرت  تمام  با  درد 

از است  آمده  برسرم  بالالیی  چه  و  کجام  دانستم  یم  ن 
درد بود  چه  هر  و  نبود  یر  خب  شی  ها  نوازش  و  مادرم 

.د در  و  بود 
.ت اس  کرده  ورم  شدت  به  صورتم  کردم  یم  حس 
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سوخت یم  شدت  به  چشمم  ی  گوشه  یت  ح  و  لبم  کنار 
پر یا  ه  ضربه  د  ای  به  ر  ایت  اخ  یب  .د  کر  یم  زق  زق  و 
او دست  انگشتان  یا  ج  .م  افتاد  زی  مهرانگ  خشونت  از 

.د بو  نشسته  صورتم  یا  ج  یا  ج  بر  که  بود 
رحمانه یب  یا  ه  ضربه  اثر  در  دو  هر  دانستم  ی 

.د ان  شده  نی  خون  و  یم  زخ  زی  مهرانگ 
را خود  و  کردم  باز  را  ملتهبم  یا  ه  پلک  زحمت  به 

. م  دی  د  یک  یر  تا  ه  می  ن  و  کوچک  اتاق  داخل 

هر از  یل  خا  نی  زم  یو  ر  و  بود  بسته  می  پاها  و  دست 
.م بود  ه  دی  خواب  یز  ی 

خرد و  ه  دی  چی  پ  درهم  چنان  تنم  اما  بخورم  ین  تکا  خواستم 
یا ناله  جز  که  بود  شده  بسته  کلفت  یب  طنا  ن  ای  م  شده 

.د م  ای  برن  دستم  از  یر  گی  د  کار  خفه 

نه ای  وحش  طرز  به  مرا  و  بود  ین  روا  ار  می  ب  کی  زن  نی  ا 
.د بو  زده  کتک  ی 

. بود  گوشم  یو  ت  هنوز  شی  دها  ای  فر  یا  صد 
.. .م  خواهر  خاطر  به 
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 ... دیکش یم که یزجر خاطر به... اشکاش خاطر به

 یم کتک باد به نیچن را او خواهر پدرم که نیا تصور

  بود؟ چه من گناه آخر اما آرزد یم را روحم گرفته

 بودم؟ شده واقع ظلم مورد هم من که نیا نه مگر

 

 .  نشست چشمانم و گلو بر هم با اشک و بغض

 . شدم یم خفه داشتم

 

 شوم ینفرت و نهیک همه آن مانع توانستم ینم من یآر

 . بود شده تلنبار زن نیا نهیس در ها سال که

 

 قضا از که را زن دو یزندگ رحمانه یب چه پدرم

 .بود برده تاراج به بودند عاشقش

 

                                                                                                                                                                                       عاشقانه_حفاظت_صدودویس_پارت#

 یب در یصدا با                       زاده_یخود_شهال#

 . شد دهیکش سمت آن به  نگاهم اریاخت

 

       

 

.د تا  سی  ا  سرم  باالالی  و  شد  م  کی  نزد  ی  یا  پاه 
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داشت تن  به  که  یک  مش  اهن  ری  پ  یو  ر  از  آرام  نگاهم 
.د ش  ه  دی  کش  باالال 

.د بو  سخت  و  رحم  یب  اندازه  همان  به  هنوز  نگاهش 

رو و  دی  کش  را  پرده  و  رفت  پنجره  سمت  به  حرف  ی 
:د کر  زمزمه  و  تاد  سی  ا  ون  ری  ب  ری  تصو  به 

که ید  در  شاهد   .. .م  بود  خواهرم  زجر  شاهد  ها  ال  س 
اما اومد  یم  برن  دستم  از  یر  کا  و  بودم  بچه  .د  یش  ک  ی 
نیا تمام  انتقام  روز  هی  من  دادم  یم  قول  خودم  به  هربار 

.. .م  ری  گ  یم  رو  ها  اشک  و  دردها 

:د خوردن  تکان  زحمت  به  ام  شده  خشک  یا  ه  لب 
قصه؟ نی  ا  آدم  نی  تر  گناه  یب  از  نتقام  ا 

:د ز  پوزخند  و  دی  چرخ  سمتم  به 
دید کر  نابود  رو  خواهرم  یگ  زند  مادرت  اون  و  و  ت 
.ید یم  تاوان  جاش  به  تو  ت  سی  ن  مادرت  که  حاالال 

.. .ن  خواهرتو  مثل  اونم   .. .د  بو  گناه  یب  هم  ادرم  م 
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 . افتادم سرفه به و

 .نداشتم دهانم در یبزاق و بود خشک خشک میگلو

 

 :گفت و آمد جلو حالم به توجه یب

 

...  کرد التماس... گفت نویهم  مرگش موقع احمدم -

 . نداد مهلت بهش اجل اما

 

 جا آن پدرم مرگ موقع زد؟یم حرف چه از داشت

 .  بود کرده سکته پدرم که نیا نه مگر بود؟

 .بود شده درشت توانست یم که ییجا تا چشمانم

 

 :گفت و داد سر قهقهه

 رو جرئتش خواهرم که یکار نکن نگام یجور اون-

 !من... کشتمش من. کردم من نداشت

 

                                                                                                                                                                                       عاشقانه_حفاظت_صدوسهیس_پارت#

 باورم                                زاده_یخود_شهال#

 .  بود ماریب زن نیا.  شد ینم
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که شد  یم  چطور  بود؟  کشته  را  پدرم   .. .ی  روان  ک 

.دیب کو  یم  ه  نی  س  در  ضرب  با  قلبم  ؟  باشد  ه  دی  نفهم  یس  ک 

مرگ از  یت  راح  نی  ا  به  توانست  یم  ار  می  ب  آدم  کی  تنها 
نفر کی  آن  که  چند  هر  .د  ببر  لذت  نفر  کی  کشتن  و 
نیم ه  به  مگر  یم  آد  جان  گرفتن   ... باشد  عالم  خطاکار 

بود؟ یت  راح 

اعترافاتش و  او  به  شوکه  و  بود  ه  دی  چسب  هم  به  می  لبها 
.م بود  سپرده  گوش 

:د دا  ادامه  باز  اما  بود  لبانش  یو  ر  یج  ک  لبخند 

منو مادرم  شد  عمارت  اون  عروس  سی  فرنگ  یت  ق  و 
یم نمونه  تنها  خواهرم  که  نیا  یا  بر  مواقع  تر  شی  ب 

یب خو  شوهر  وقت  چی  ه  احمد   . .ه  خون  اون  یو  ت  فرستاد 
خوب احمد  و  بود  یر  آزا  یب  و  آروم  زن  خواهرم  .د  نبو 

مدام .ه  بد  یح  رو  شکنجه  اونو  چطور  دونست  ی 
و داخت  نی  م  خواهرم  گردن  به  رو  مادرت  به  ن  دی  نرس 
.د ز  یم  کتکش  و  گفت  یم  اش  رفته  ازدست  عشق  از 
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اومد یم  بر  ازم  سن  اون  یو  ت  که  یر  کا  تنها  من  و 
قدر اون  یه  گا  .د  بو  خواهرم  یا  بر  خوردن  غصه 

به که  کردم  یم  فرو  تنم  گوشت  و  پوست  یو  ت  ناخنامو 
.م د  شی  م  بزرگ  نفرت  و  نه  یک  با  من  .د  افتادن  یم  خون 

اون اما  بردم  مادرم  به  ت  یا  شک  خواهرم  یا  ج  به  بارها 
یا بر  خواهرم  و  د  ای  برنم  دستش  از  یر  کا  گفت  یم  هم 
حرف مشت  هی  .ه  کن  تحمل  دیا  ب  خانواده  یو  آبر  حفظ 

بمونه خونه  اون  یو  ت  خواهرم  شد  یم  باعث  که  مردم 
هنوز من  ی  ونه  وی  د  خواهر  که  هرچند   ... نزنه  دم  و 
و زجر  نی  ا  تمام  تحمل  به  حاضر  و  بود  احمد  عاشق 
نیا تموم  من  و  بود  رحم  یب  آدم  هی  پدرت   .. .ا  درده 

.م گرفت  د  ای  خودش  از  رو  یم  رح  یب  ها  سال 

تکان زحمت  به  را  می  ها  لب  .م  کن  باور  توانستم  یم  ن 
:د بو  شده  سخت  می  صدا  .م  داد 

.. .د  محم  یا  بر  دلت  تو   .. .د  محم   -

:د ز  د  ای  فر 
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از حالم   .. .م  متنفر  اونم  از  یت  ح  من  !؟  یچ  حمد  م 
و دست  شد  باعث  اون   ... خوره  یم  هم  به  ضعفاش 

خواهرم اون  خاطر  به   .. .ه  بش  بسته  تر  شی  ب  خواهرم  یا  پ 
و داد  یم  آزارش  تر  شی  ب  احمد  .د  دا  یم  یت  ذل  هر  به  تن 
یم زجر  تر  شی  ب  اش  دردونه  زیز  ع  خاطر  به  خواهرم 

.د دا  رو  خواهرم  یا  زجر  تاوان  اونم  اما  .د  یش  ک 

.دیش ک  باالال  سمت  به  را  تنم  همزمان  و  شد  خم 
.د دا  یم  ن  را  مقابلش  تادن  سی  ا  ی  اجازه  ام  بسته  یا  پاه 

:ت گف  وار  زمزمه  و  زد  زل  چشمانم  یو  ت 
یم  .. .م  نکرد  که  ها  چه  من  دونه  یم  ن  کس  چی  ه   -

؟یو بشن  یا  خو 

زن نی  ا  .د  بو  شده  ترسناک  و  مخوف  اش  چهره  و  صدا 
بود؟ کرده  چه  خانواده  نی  ا  یا  اعض  با 

.م بگذار  برهم  پلک  دی  یا  ت  ی  نشانه  به  توانستم  تنها 
:ت گف  و  زد  ید  خن  شی  ن 
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 یتو تا که نیهم... ادیم خوشم جسارتت از خوبه-

 خب...یهست یشجاع دختر تو یعنی یاومد عمارت

 احتماال بوده مادرت عاشق چرا پدرت فهمم یم حاال

 مردها گن یم. نبوده فیضع خواهرم ی اندازه به اون

 تو نمیبب حاال. ادیم شون خوشش محکم و یقو یزنا از

 من ه؟یچ یدون یم آخه... یکن مقاومت قراره قدر چه

 که یبدون دیبا... بدم زجرت مرگت از قبل دارم دوست

 از نفر نیاخر تو حاال و داد پس تاوان چطور پدرت

 .یبشنو دیبا مرگت از قبل خانواده نیا

 

 . زد آن به را ام هیتک و دیکش وارید سمت به مرا

 یم اما بود دوران در سرم و بودم گرسنه و تشنه

 کرده؟ چه خاندان نیا با زن نیا بدانم خواستم

 

                                                                                                                                                                                       عاشقانه_حفاظت_صدوچهاریس_پارت#

 خواست یم آب یا جرعه دلم     زاده_یخود_شهال#

 . کنم درخواست زن نیا از خواستم ینم اما

 

        

 

.د کر  یم  تر  شی  ب  را  عذابش  بودم  مطمئن 
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فاصله با  و  برداشت  را  اتاق  ی  گوشه  یل  صند  تک 

.ت نشس  مقابلم 

:د دا  تکان  یر  س  و  دی  چرخ  صورتم  یو  ر  نگاهش 

نیم ه  به  هم  مادرت  مطمئنا  و.  .ی  خوشگل  ید  ای  ز  و  ت 
. .د  بر  رو  احمد  دل  که  بود  خوشگل  اندازه 

:ت گف  متفکرانه  و  کرد  زی  ر  را  چشمانش 

له رو  خوشگلت  صورت  اون  دارم  وست  د 
. .م  کن  فکر  بهش  دی  با   ... هی  خوب  فکر  وهوم  ا.   . .م  کن 

بودم مطمئن  راند  یم  زبان  بر  که  یت  کلما  هر  با  ر  گی  د 
یت نفر  و  پدرم  رفتار  فشار  تحت  ها  سال  یط  زن  نی  ا 
.د بو  شده  لی  تبد  ار  می  ب  موجود  کی  به  داشت  او  از  که 

.د کر  یم  فکر  انتقام  به  تنها  که  ید  موجو 

:ت انداخ  باالال  سانه  و  زد  یا  انه  ثی  خب  لبخند 
خواهرم قدرکه  هرچه   .. .م  پدرت  ی  پرورده  دست  ن  م 
و م  دی  کش  یم  یر  ت  شی  ب  زجر  من  د  شی  م  خورتر  یر  توس 

رو ها  نی  ا  همه  انتقام  یز  رو  ادم  دی  م  قول  خودم  به 
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پدرت به  رو  ضربه  نی  اول  زمانش  در  درست  و  م  ری  بگ 
همه اون  بعد  دی  با  چرا   .. .ت  نداش  قت  ای  ل  پدرت  .م  زد 

هی داشتن  با  حاالال  بود  اورده  خواهرم  سر  به  که  بالالیی 
خواهرم دی  شا  .ه  بش  سپرده  یش  فرامو  به  محمد  مثل  پسر 

. .ه  ن  من  اما  کرد  یم  فراموش 

.د بو  شده  سخت  نم  دی  کش  نفس 

حرف ری  تاث  خواست  یم  انگار  .د  کر  زی  ر  را  چشمانش 

. د  نی  بب  من  در  را  شی  ها 

و داشتم  دوسش   .. .م  د  شی  م  دلخور  هم  سی  فرنگ  از  یه  ا  گ 
فراموش کل  به  منو  محمد  اومدن  ای  دن  به  با  اون  حاالال 

.د بو  کرده 
.د بو  سمتش  به  توجهات  تمام  و  .د  شی  م  بزرگ  محمد 

درداش مرهم  که  خواهرم  یت  ح  دی  د  یم  ن  منو  کس  چی  ه 
.م بود  من  فقط 

نعمت و  ناز  تو  پسرش  تا  کرد  یم  یر  کا  هر  احمد 
. .ر  ت  یو  ق  و  د  شی  م  بزرگتر  محمد   .. .ه  بش  بزرگ 

رو تارا  بهش  یگ  بچ  همون  از  .د  بو  یر  ماه  سوارکار 
.. .د  بودن  داده 
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:م زد  د  ای  فر  طاقت  ی 
ی بچه  به  یت  ح  تو   .. .ی  هست  فیث  ک  و  حسود  زن  هی  و  ت 

.. .ی  نکرد  رحم  خواهرت 

:د ز  پوزخند 
من کار  کارم  اون   .. .ن  جو  دختر  ید  ز  حدس  خوب  ره  آ 

من مگه   .. .ت  نداش  محمد  به  یز  ای  ن  خواهرم   . .د  بو 
چه مادرش  دی  فهم  یم  چه  محمد  نبودم؟  یف  کا  براش 

داره؟ ه  نی  س  یو  ت  ید  در 

.. .ی  ضی  مر  تو   .. .ی  ار  می  ب  هی  و  ت 

:ت گف  و  دی  کش  هش  ای  س  هن  ری  پ  به  یت  دس 
.ت نداش  دوست  رو  خواهرم  من  ی  اندازه  کس  چی  ه 
ون ری  ب  تنم  از  رو  هم  ای  س  لباس  نتونستم  هنوزم  من 

.. .م  ر  ای  ب 

:م زد  د  ای  فر  نفس  ی 
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 معلول با تو... تو یفهم یم...  یکشت خواهرتو تو-

 ...   یکشت اونو تو...  شوهرش کشتن با پسرش کردن

 به و...                       شو خفه...  یلعنت شو خفه- 

 .آورد هجوم سمتم به و شد کنده جا از کبارهی

 

                                                                                                                                                                                       عاشقانه_حفاظت_صدوپنجیس_پارت#

 را صورتم درد                     زاده_یخود_شهال#

 .  بود کرده حس یب

 

        

   

 

        

        

         

      

    

 

          

      

را چشمانم  شد  باعث  زی  مهرانگ  انگشتان  ار  شف  اما 
.م کن  باز  تر  شی  ب 

.. .د  اوم  خوشم  یل  یخ  تو  جسارت  و  جرئت  از  ما  ا 
.ید بو  عمارت  یو  ت  مدت  ن  یا  که  ه  شی  نم  باورم  هنوزم 

تو .ی  شد  عمارت  وارد  و  ید  ز  مون  گول  راحت  یل  ی 
مثل که  برادرت  برخالالف  .ی  هست  یگ  زرن  دختر 

.ت س  ساده  یل  یخ  خواهرم 

تکان را  سرم  مانده  یق  با  توان  نی  آخر  با  کردم  یع  س 
:م ب  ای  یص  خالال  دستش  از  تا  بدهم 
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مثل یس  ک  که  محمد  اره  چی  ب   .. .ز  یگ  مهران  یض  یر  م  و  ت 
.ه ش  خاله  تو 

که بود  من  دادن  آزار  هدفش  تمام  انگار  .د  ز  ید  پوزخن 
:ت گف 

فهمه یم  یت  وق  محمد  بدونم  داشتم  دوست  یل  یخ   -
نتونسته اون  و  بوده  کنارش  مدت  نی  ا  خواهرش 

داد؟ یم  نشون  یش  واکن  چه  بشناستش 

:د افزو  یس  بدجن  با  و  انداخت  باالال  شانه  و 

چون  .. .ه  فهم  یم  ن  وقت  چ  یه  طفلک  اون  ین  دو  یم  ما  ا 
یم ن  اجازه  من  و   .. .ی  مرگ  به  محکوم  پدرت  مثل  هم  تو 

دل به  ارو  دی  د  نی  ا  حسرت  من  .ه  بفهم  یز  یچ  محمد  دم 
.م ذار  یم  دوتون  هر 

:م گفت  نفرت  از  پر 
یم یک  تا  ؟ی  بد  ادامه  کارت  نی  ا  به  یا  خو  یم  یک  ا  ت 

؟ ید  ب  توزجر  زاده  خواهر  یا  خو 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

        

          

   

 

   

         

 

 

           

 

        

         

 

 

        

         

 

      

 

:ت گف  و  دوخت  چشم  صورتم  به  لذت  با 
رو خواهرم  که  ی  یا  کس  ازهمه  رو  انتقامم  که  یت  وق  ا  ت 

.م ری  بگ  گرفتن  ازم 

:م گفت  چشمانش  ه  ری  خ 
یم نابود  اونم  یر  دا  تو  اما  خواهرته  امانت  حمد  م 

.ین ک 

ون ری  ب  به  نگاه  و  رفت  پنجره  سمت  به  و  کرد  می  رها 
:ت دوخ 

چون دی  شا  .ت  س  زنده  هنوز  که  هست  م  نی  هم  دی  ا  ش 
مراقبش خواست  ازم  و  سپرد  من  به  اونو  سی  فرنگ 

.م باش 

.ر ا  می  ب  بی  عج  و  بود  رحم  یب  زن  نی  ا 
.د بو  می  عظ  یج  رن  با  ته  خی  آم  اش  یک  کود  که  یس  ک 

:ت گف  و  دی  چرخ  طرفم  به  ناگهان 
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نیا  .. .ی  ری  بم  دی  با  تو   . ت  سین  ید  ای  ز  وقت  تو  یا  بر  ما  ا 
یم دی  ناام  کردنت  ا  دی  پ  از  ه  شی  هم  یا  بر  محمدم  یر  جو 

. شه 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  دوشش  صی  س_  ارت  پ 
که بود  یق  یا  دق  اده  ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

.د بو  رفته  و  کرده  می  رها 
شدن می  تسل  به  می  تصم  من  اما  داشت  درد  بدنم  تمام 
را زی  چ  همه  که  حاالال  حداقل  نداشتم  را  زن  نی  ا   

دربرابر

نه بودم  بدهکار  محمد  و  خود  رابه  نی  ا  بودم  ه  دی  فهم 
. .م  شد  یم  ن  می  تسل  من 

. .د  دا  یم  پس  تقاص  دی  با  او 
لیل ع  و  بود  گناهکار  هم  قدر  چه  هر  پدرم  مرگ  یا  بر 

جواب دی  با  را  همه  ،ی  گناه  یب  تی  نها  در  برادرم  شدن 
.د دا  یم  پس 

ی یا  ره  یا  بر  دی  با  من  و  بود  ین  روا  ار  می  ب  کی  زی  مهرانگ 
.م کرد  یم  یر  کا  برادرم  نجات  و  او  دست  از 
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.م کن  فکر  درست  و  کنم  فراموش  را  درد  کردم  یع  س 
یب با  که  بود  درست  .م  فت  ای  یم  فرار  یا  بر  یه  را  دی  با 

ضعف وقت  اماحاالال  بودم  افتاده  خطر  در  ی  یا  پرو 
.د نبو  دادن  نشان 

جا نی  ا  تا  بودم  مده  ای  ن  من  بود  نی  ا  داشتم  باور  که  یز  ی 
هیک تر  اتفاقات  همان  در  د  یا  ب  بود  مردن  به  اگر  که  م  ری  بم 

.م مرد  ی 

.م برگردان  یگ  زند  به  را  برادرم  تا  بودم  آمده  من 
. شد  یب  یج  ع  یژ  انر  از  پر  وجودم  تمام  افکار  نی  باا 

نیر بزرگت  که  زی  مهرانگ  ار  می  ب  روح  نی  هم  از  دی  با 
برادرم و  خود  و  کردم  یم  استفاده  بود  ضعفش  نقطعه 

.م داد  یم  نجات  را 

کاوه بودم  شده  ری  اس  که  روز  دو  نی  ا  در  دانم  یم  ن 
متوجه بودم  وار  دی  ام  که  نه؟  ای  بود  شده  شدنم  گم  متوجه 

. باشد  شده 
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در بود  دربرگرفته  را  ذهنم  تمام  که  یر  افکا  با  همزمان 
اتاق وارد  بلند  قد  مرد  همان  با  زی  مهرانگ  و  شد  باز 

. شدند 

.د بو  نشسته  دو  هر  یا  ه  لب  بر  یر  آو  چندش  لبخند 
.د ش  حبس  ام  ه  نی  س  در  نفس 

.م راند  لب  بر  ین  ک  کمکم  ای  خدا  لب  ری  ز 
رها مهلکه  نی  ا  از  مرا  که  ست  یس  ک  تنها  او  دانستم  ی 

.د کر  خواهد 

:ت گف  و  زد  ید  پورخن  زی  مهرانگ 
.ن جو  دختر  ین  بک  زودتر  یر  دا  یت  یص  و  اگه  هتره  ب 

یت نجا  راه  که  بود  نی  ا  ری  درگ  فکرم  اما  بود  او  به  نگاهم 
. بم  ای  ب 

نیر کوچکت  زن  نی  ا  برابر  در  دی  نبا  که  دانستم  یم  را  نی  ا 
زودرسم مرگ  باعث  نی  هم  که  چرا  دهم  نشان  یف  ضع 

.د ش  ی 

https://t.me/darkhaste_romanh


 و دیرس ذهنم به یفکر همزمان که بود خدا کمک

 :گفتم

 !یبکش منو یتون ینم تو-

 

 :دیغر نیخشمگ و رساند من به را خود یقدم با

 . کشمت یم خوردن آب مثل-

 

 :زدم صدادار یپوزخند

 باشه دهیفهم محمد ممکنه هم االن نیهم تا یدون یم-

  خواهرشم؟ من که

 

 :زدم را یینها ی ضربه من و شد درشت چشمانش

 

 باهات شانس وقت چیه که یبدبخت قدر اون تو-

 یبود فرستاده کشتنم یبرا که یمرد. نکرده یهمراه

 یتو من با اون.  میکرد ازدواج هم با ما و  شد عاشقم

 ... زهیتبر
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ذهنم   در  ین  روا  آب  مثل  بیج  ع  یر  افکا  خدا  یر  ای  به 
را خود  چطور  دانستم  یم  حاالال  من  و  .د  بو  شده  یر   
جا

.م   ده  نجات  زن  نی  ا  دست  از 

برام شی  پ  از  منو  نجات  ی  ه  لیس  و  یت  ح  تو  ؟  ین  یب  یم   -
.ید کر  ای  مح 

و ندادم  امان  من  اما  کرد  حمله  طرفم  به  و  شد  یش  وح 
:م زد  د  ای  فر 

میق مست  دی  با  نکنه  ا  دی  پ  یس  دستر  بهم  یت  وق  دونه  یم  ون  ا 
یک .ه  کن  فی  تعر  براش  و  زیچ  همه  و  برادرم  شی  پ  بره 
یفیث ک  زن  چه  تو  ه  دی  فهم  محمد  حاالال  تا  دی  شا  دونه  ی 

.یت هس 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  دوهفت  صی  س_  ارت  پ 
و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 

.یت لعن  شو  خفه   .. .و  ش  فه  خ 

.ت نشس  لبانم  بر  لبخند  ر  ای  اخت  ی 
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قبال در  را  مهرانگیز  ضعف  یت  راح  به  توانستم  ی 
.م نی  بب  دانستنش  و  محمد 

:د ش  بلندتر  دم  ای  فر 
حبس جا  نی  ا  منو  یت  وق  .یت  خواس  و  نی  ا  خودت  و  ت 

.. .ی  کرد 
عقب به  را  سرم  و  گرفت  سر  پشت  از  را  می  موها 

:دیش ک 
.ت سی  ن  تو  منتظر  یس  ک  .ی  گ  یم  دروغ  یر  دا   _

بود، شده  خارج  دهانم  از  ناخواسته  که  یخ  آ  با  همزمان 
:م زد  پوزخند 

بره آن  هر  ممکنه  کاوه   .. .ین  ک  امتحان  ین  تو  یم   _
.ه شد  من  نبود  متوجه  حاالال  تا  ه  گی  د  .ت  عمار 

.د کر  می  رها  دستپاچه 
شیا ه  گفته  برخالالف  که  م  نیب  ب  یت  راح  به  توانستم  ی 

.ت اس  ارزشمند  شی  برا  قدر  چه  محمد 

و موجه  وجه  خواست  یم  ن  دلش  شک  یب  بود  چه  هر 
.د بده  دست  از  اش  زاده  خواهر  مقابل  را  ش  زی  عز 
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یم ش  تی  موقع  ید  نابو  باعث  محمد  ن  دی  فهم  ی  یو  س  از 
.ت خواس  یم  ن  را  یز  یچ  نی  چن  مهرانگیز  و  شد 

:م گفت  بالالفاصله  که  یر  قد  آن 
.مین ک  معامله  هم  با  می  تون  یم  پس   _

؟ین ز  یم  حرف  یچ  از   _

.م کن  کمکت  بذار  .م  بزن  زنگ  کاوه  به  خوام  یم   _

:د ز  ید  خن  شی  ن 
یت وق   .. .ی  نباش  تو  یت  وق  ام؟  بچه  من  ید  کر  فکر  تو   _
باور رو  کس  چی  ه  حرف  ه  گی  د  محمد  یش  با  مرده  تو 

.. .م  اون  به  کس  نی  تر  کی  نزد  من   .. .ه  کن  یم  ن 

چیه که  تم  سی  نگر  یم  صفت  ان  طی  ش  زن  نی  ا  به  نفس  ی 
.د ور  ای  ب  کم  خواست  یم  ن  جوره 
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کاوه اگه  .ه  خواهرش  منتظر  قدر  چه  که  ین  دو  یم  اما   _
عوض وضع  وقت  اون  خواهرشم  من  که  بگه  بهش 

.ه ش  ی 
به یم  محک  یل  یس  و  شد  ور  حمله  طرفم  به  نه  ای  وحش 

د ای  فر  بود  همراهش  که  ید  مر  به  رو  و  نواخت  صورتم 
:د ز 

سر هی  دی  با  کن  حبسش  نی  زم  ریز  یو  ت  و  نی  ا  فرشاد   _
.ت عمار  برم 

چشمانم به  را  ش  نی  آتش  نگاه  .د  ش  تر  قی  عم  پوزخندم 
:ت گف  و  دوخت 

.یش با  گفته  دروغ  هی  کاف  قط  ف 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  دوهشت  صی  س_  ارت  پ 
و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 

یا عجله  رفتن  با  اما  نداشتم  باور  زی  مهرانگ  رفتن  به 
به را  مرگم  یر  قد  و  بودم  ه  دیس  ر  هدفم  به  ظاهرا  او 

.م بود  انداخته  قی  تعو 
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دیا ش  و  است  فرشاد  نامش  دانستم  یم  حاالال  که  مرد  آن 
یب یم  اقدا  هر  از  قبل  اما  آمد  جلو  بود  من  نجات  ه  لی  وس 

:م گفت  یل  معط 
.ه ار  می  ب  مهرانگیز  .د  ین  ک  کمکش  خدا  رو  تو   _

یا لحظه  کند  بلند  جا  از  مرا  تا  بود  رفته  که  یت  دس 
را او  زدن  حرف  با  توانستم  یم  دی  شا  .د  کر  مکث 

.م کن  بودم  که  یر  یط  خ  تی  موقع  متوجه 
:م گفت  ید  تن 

.دیر دا  دوسش  قدر  چه  معلومه  چشماتون  از   _
: گفت  داشت  تحکم  که  ی  یا  صد  با  و  دی  کش  عقب 

من با  و  شو  ساکت  ه  گی  د  پس  .ش  برا  دم  یم  جونمم   _
.

با دی  با  .د  کن  حبس  و  ببرد  نیم  ز  ری  ز  به  مرا  گذاشتم  یم  ن 
.م کرد  یم  قانعش  دی  با  .م  زد  یم  حرف  او 

به توانست  یم  که  بود  یس  ک  تنها  او  حاضر  حال  در 
.د کن  کمک  ما  ی  همه 

:د ش  د  ای  فر  می  صدا 
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خوب خودتونم  و  نی  ا  داره  یح  رو  مشکل  هرانگیز  م 
یگ زند  ین  روا  آدم  هی  با  دی  یا  خو  یم  چطور  .د  ین  دو  ی 

.دین ک 

دیب خوا  صورتم  در  محکم  و  باالالرفت  مرد  دست  یت  وق 
یس ک  با  مهرانگیز  و  بوده  وده  هی  ب  تالالشم  تمام  م  دی  فهم   

تازه

.د کن  یم  یه  همرا  خود  مسلک  هم 

همان و  نداشتم  بر  تالالش  از  دست  اما  چرا  دانم  یم  ن 
:م دی  نال  بود  دربرگرفته  را  صورتم  تمام  درد  که  طور 

.دیم بفه  شما  کنم  یم  واهش  خ 

حرکت کی  با  مرا  شو  خفه  گفتن  با  و  زد  ید  پوزخن 
.د کشان  یر  نمو  و  سرد  نی  زم  ری  ز  به  و  کند  جا  از 

***

آمدنش و  مهرانگیز  منتظر  لحظه  هر  دی  ناام  و  رمق  ی 
.م بود 

.ت رف  یم  جی  گ  و  داشت  درد  سرم 
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یب خوا  دلم  و  بود  کرده  پر  را  وجودم  ید  ب  ضعف 

یکیر تا  دل  در  کردم  حس  که  خواست  یم  قی  عم 
.م دی  شن  ی  یا  پ  یا  صد  نی  زم  ری  ز 

و م  دی  د  یم  تار  اما  کردم  باز  حد  نی  آخر  تا  را  چشمانم 
.د ا  دی  نم  من  به  درست  دی  د  ی  اجازه  ضعف 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  دونه  صی  س_  ارت  پ 
و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

: کرد  بلند  صدا  در،  زنگ  ممتد  یا  صد  با 
.م برس  کن  صبر  .ا  باب  ید  آور  سر  مگه  اوه   _

لخ لخ  داشت  پا  به  که  ی  یا  ه  ی  یا  دمپ  همان  با  کرد  یع  س 
.د برسان  در  به  را  خود  معمول  حد  از  تندتر  و  کنان 

نگران ی  کاوه  زده  زنگ  و  ین  آه  در  گشودن  محض  به 
.د ش  ظاهر  مقابلش  ان  شی  پر  و 

؟ هی  حال  چه  نی  ا  آقا؟  شده  یچ  خدا  ای   _
:دیر غ  حال  آشفته  کاوه 
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بهت راه  تو  .ت  عمار  می  بر  دی  با  سی  بلق  شو  حاضر  رو  ب 
!د زووو  فقط   .. .م  گ  ی 

و داد  تکان  یر  س  بود  شده  او  بد  حال  متوجه  که  سی  بلق 
.د و  می  پ  را  بازگشت  ری  مس  تندتر  بار  نی  ا 

بود شده  اش  یگ  زند  وارد  کاوه  و  زی  دن  که  یت  وق  از  تازه 
.د نی  بب  را  شی  آسا  و  آرامش  از  یگ  رن  بود  توانسته 

به یز  ای  ن  ر  گی  د  بود  گرفته  ها  آن  از  که  یب  خو  پول  با 
.ت نداش  عمارت  در  کار 

هم دی  رس  یم  هدفش  به  که  یز  رو  یا  بر  خانم  زی  دن  تازه 
آقا بی  غر  حال  نی  ا  حاالال  اما  بود  داده  ی  یا  ه  وعده  او  به 

.د بو  ترسانده  را  او  کاوه 

.د ز  ون  ری  ب  خانه  از  و  د  یش  پو  ون  ری  ب  لباس  تند  تند 

.د بو  منتظرش  نشسته  نی  ماش  یو  ت  کاوه 
:دیس پر  همزمان  و  نشست  یل  صند  یو  ر  ید  تن 

خانم واسه  .م  حلق  تو  اومد  قلبم  خدا  به  شده؟  یچ  قا  آ 
افتاده؟ یق  اتفا 
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:ت انداخ  راه  را  نی  ماش  کاوه 
سرش دی  شا  گفتم  .ه  د  یم  ن  تلفنامو  جواب  زی  دن  وز  ری  زد  ا 
از تر  شی  ب  ه  گی  د  اما  شده  تموم  شارژش  م  دی  شا  ای  شلوغه 
و عمارت  یو  ت  برو  .ه  ند  جواب  نداره  امکان  روز  ه 

.ر ای  ب  خبر  برام 

:ت گف  ین  نگرا  با  سی  بلق 
بگم؟ یچ  من  االالن  شده؟  یچ  ین  عی   _

:د دا  جواب  کالالفه  کاوه 
و زی  دن  یت  سالالم  خبر  فقط  .و  بگ  یز  یچ  هی  سی  بلق  یا  و   

_

.نیم ه  .ر  ای  ب  برام 
:د دا  تکان  سر  ید  تن  سی  بلق 

.. .م  خانو  واسه  الالل  زبونم  اگه  اما   .. .م  چش  چشم   _
:د ز  د  ای  فر  نفس  یب  کاوه 

.م کن  یم  خراب  ش  نی  صاحب  سر  یو  ر  عمارتو  ون  ا 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  دوده  صی  س_  ارت  پ 
و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 

.د بو  منتطر  نی  ماش  داخل  عمارت  مقابل 
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یب توانست  یم  ن  شده  که  هم  ش  تیع  موق  و  زی  دن  خاطر  به 
.د بزن  آب  به  گدار 

که بود  یت  ساع  حاالال  و  دی  ا  یب  سی  بلق  تا  کرد  یم  صبر  د   
با

.د بو  شده  عمارت  داخل  سی  بلق 

و بود  داده  تکان  یب  عص  و  کی  تر  سی  ه  را  شی  پا  قدر  آن 
.د ش  یم  ین  روا  داشت  که  بود  کرده  فکر 

بود کرده  فکر  خود  با  صبح  طلوع  تا  را  ب  شی  د  تمام 
است؟ داده  زی  دن  به  را  یا  اجازه  نی  چن  چرا 

و گذاشته  تنها  یک  خطرنا  تی  موقع  نی  چن  در  را  او  چرا 
بود؟ فته  ری  پذ  را  یک  سی  ر  نی  چن 

:د ز  د  ای  فر  و  دی  کوب  فرمان  یو  ر  محکم  را  مشتش 

.. .خ  آ   .. .ز  ین  د  خ  آ 

https://t.me/darkhaste_romanh


          

       

 

           

     

      

 

      

          

  

 

           

      

 

    

         

          

 

 

با کاوه  و  زد  ون  ری  ب  عمارت  در  از  سی  بلق  همزمان 
.دیر پ  ون  ری  ب  نی  ماش  از  یل  معط  یب  نش  دی  د 

یم که  آنچه  ین  عی  نی  ا  و  نبود  سی  بلق  یو  ر  به  رنگ 

.ت اس  آمده  سرش  بر  دی  ترس 
:د رسان  او  به  را  خود  سی  بلق 

سولماز .ه  رفت  عمارت  از  وز  رید  ز  ا.   . .م  خان   .. .ن  قاجا  آ 
د ای  م  داره  گفته  چون  ندارم  خبر  من  چطور  گفت  ی 

!؟ من  شی  پ 

که بود  مانده  باز  ن  دی  کوب  از  کاوه  قلب  ضربان  انگار 
.ت سی  نگر  یم  او  به  نفس  ی 

:د افزو  یت  ناراح  با  سی  بلق 
زین د  ظاهرا  .ن  گفت  نو  یم  ه  هم  یر  گلپ  و  شوکت  یت  ح   _
.ه رفت  ون  ری  ب  عمارت  از  و  گرفته  یص  مرخ  خانم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  زده  ای  دو  صی  س_  ارت  پ 
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باعث پا  یا  صد  و  می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
.م بکش  باالال  را  ام  خسته  و  رمق  یب  نگاه  تا  شد 
:ت گف  وار  زمزمه  و  چسباند  نی  زم  به  زانو  مقابلم 

.ه سار  بدم  نجاتت  ومدم  ا 

دهد؟ نجات  مرا  خواست  یم  .م  زد  ید  پوزخن  ر  ای  اخت  ی 
خواست یم  حاالال  او  و  بودم  کرده  فرار  او  دست  از   

من

عنوان؟ چه  به  اصالال  .د  ده  نجات  مرا 

فقط  .. .ن  ام  یا  ج  هی  برمت  یم  .مین  ک  یم  فرار  هم  ا  ب 
ساره؟ باشه  .م  یش  با  تو  منو 

.د ش  یم  تر  قی  عم  پوزخندم 
.د ده  یر  فرا  مرا  خواست  ی 
.د بو  خط  آخر  جا  نی  ا   .. .ه  ن 

یم دی  با  هم  او  تم  سی  ک  من  دانستند  یم  همه  که  حاالال 
یم ن  خواستم  یم  هم  اگر  من  دیم  فه  یم  دی  با  .د  یم  فه 

.م کن  فرار  او  با  توانستم 
.م داشت  شوهر  من 
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متوجه حال  به  تا  بود؟  یل  حا  چه  در  االالن  کاوه  ی   
راس

بوده؟ شده  شدنم  گم 

.د ش  دراز  طرفم  به  دستش 

.م بکش  عقب  را  خود  تا  کردم  را  می  سع  تمام 
!ن نز  دست  من  ه  ب 

.د ش  درشت  چشمانش 

نیا ری  گ  م  دی  فهم  یت  بدبخ  چه  با  ین  دو  یم  چته؟  تو  اره  س 
وقت االالن  ساره  .م  اومد  اما  کردم  ری  د  آره  ؟ی  افتاد  ا   

روان

یش پو  چشم  فرارت  اون  از  من  نترس  .ت  سی  ن  مقاومت 
. ید  بو  ه  دی  ترس  دونم  یم  .م  کرد 

:د خور  تکان  یت  سخ  به  می  ها  لب 
.ن ک  گوش  حرفام  به  لطفا   .. .ح  ال  ص 

کند کمک  خواست  یم  .د  ش  دراز  سمتم  به  باز  دستش 

:م دی  نال  و  ندادم  اجازه  که 
ام؟ یک  من  ین  دو  یم   _
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 .گرفت تعجب از یرنگ نگاهش

 :زد یم رونیب گلو از زور به میصدا

 ...زمیدن من....زیدن...   محمدم خواهر من_

 

 :دیپرس ریمتح و  شد تر درشت چشمانش

 آقا؟ ی گمشده خواهر همون ؟یییچ_

 

 .خورد تکان زحمت به سرم

 

 عاشقانه_حفاظت_صدودوازدهیس_پارت#

 یتو ناباورانه نگاهش             مویر_یمساو_یکپ#

 .دیچرخ صورتم

 

              

   

     

 

           

  

یس نف  با  و  کرد  ری  یغ  ت  ین  آ  به  صورتش  یا  یا  زو 
:دیس پر  شده  حبس 

؟یت گف  دروغ  بهمون  مدت  مام  ت 

یق با  شدنم  هوش  یب  تا  ین  زما  و  رفت  یم  جی  گ  سرم 
.د بو  نمانده 
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کن کمکم   .. .ه  مفصل  اش  هی  قض  .م  بود  مجبور  من   _
فیر تع  محمد  یا  بر  و  زی  چ  همه  دیا  ب   .. .ت  عمار  برگردم 

.م کن 

: زد  یر  صدادا  پوزخند 
من با  تو   .. .ه  سار  نه  .ن  کن  یم  ری  دستگ  منم  وقت  ون  ا 

.ر بردا  گفتن  پرت  و  چرت  دستاز   .. .ی  یا  ی 

.م بود  افتاده  ین  روا  یا  عده  ری  گ  ای  خدا 
:م دی  نال  یب  عص 

.ت سی  ن  ما  نی  ب  یق  عش  چی  ه  .م  ای  ب  تو  با  تونم  یم  ن  ن  م 
میر یم  و  می  بر  هم  با  بود  قرار  ما  .ی  گ  یم  روغ  د 

.ه نکرد  فرق  یچ  یه   ...

.د بو  شده  سخت  می  برا  ن  دی  کش  نفس 

یم دهانم  در  سخت  زبانم  و  بود  خشک  خشک  دهانم 
:دیخ چر 

اما بگم  بهت  خواستم  یم  مدت  تمام   .. .م  دار  شوهر  ن  م 
.. .و  ت 
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:د ز  د  ای  فر  و  دی  پر  جا  از  وار  انه  وی  د 
.ت عمار  گردونم  یم  ن  برت  من   ... نگو  روغ  د 

در شدن  باز  با  شد  همزمان  ام  ه  دی  ترس  و  ان  شی  پر  نگاه 
.نیم ز  ری  ز 

بود شده  نی  زم  ری  ز  وارد  که  ید  فرشا  طرف  به  صالح 
.دیخ چر 

اما است  شده  خانه  آن  وارد  خبر  یب  چطور  دانستم  یم  ن 
خبر یب  ورودش  از  فرشاد  بود  معلوم  کامالال  بود  چه   

هر

.ت اس 

:د ش  بلند  فرشاد  یا  صد 
اجازه بهت  یک  ه؟  کی  مرت  ین  ک  یم  کار  یچ  جا  نی  ا  و  ت 

جا؟ نی  ا  ی  یا  یب  داده 

.د ش  ور  حمله  طرفش  به  و  نداد  امان  صالح 
و رمق  یب  من  و  شدند  ری  درگ  چشمانم  مقابل  مرد  دو 

نجات بندها  اسارت  از  را  دستانم  کردم  یم  یع  س   
الالجان

.م ده 
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.م برو  هوش  از  یل  حا  نی  چن  در  خواست  یم  ن  دلم 

یم هم  صورت  و  سر  به  که  یم  محک  یا  ه  مشت 
.د بو  ته  خی  درآم  یک  یک  ر  یا  ناسزاه  با  ند  دی  کوب 

بود ه  دی  شن  که  ی  یا  ه  حرف  با  صالح  خشم  کردم  یم  حس 

.د بو  شده  چندان  دو 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ده  زی  دوس  صی  س_  ارت  پ 
بلند که  فرشاد  د  ای  فر  یا  صد  و  می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 

.دیر پ  سرم  از  هوش  و  شد  درشت  چشمانم  شد 
.. .م  سوخت  خ  آ 

که بودم  مانده  ه  ری  خ  صالح  نین  خو  دستان  به  ناباورانه 
.دیو د  سمتم  به  و  شد  بلند  شی  جا  از 

چشم نی  خون  دستان  به  لرزان  و  م  دی  کش  یغ  یج  ر  ای  اخت  ی 
.م دوخت 

و بود  افتاده  نی  زم  یو  ر  نفس  یب  و  جان  یب  فرشاد 
.د بو  رفته  فرو  اش  ه  نی  س  در  صالح  ی  دشنه 

:د ش  دوخته  او  به  نگاهم  صالح  ی  زده  بهت  یا  صد  با 
.مین ک  فرار  دی  با   .. .ه  سار  می  بر  دی  ا  ب 
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:د ش  د  ای  فر  می  صدا 
؟یت تواونوکش  .م  ای  نم  جا  چی  ه  ن  م 

:د ز  یر  دا  صدا  پوزخند 
ید ش  باعث  و  ت.   . .ی  جرمم  کی  شر  تو   .. .ش  کشتم  ره  آ 

... بکشمش 

تند تند  و  کرد  باز  را  دستانم  بند  نی  خون  دستان  همان  با 
:ت گف 

نجات یا  بر  ؟ی  فهم  یم   .. .ش  کشتم  تو  نجات  یا  ر  ب 
.. .و  ت 

محکم یک  ی  انگار  .د  کر  سرپا  و  کند  جا  از  مرا  دستانش 

.د بو  ه  دی  کوب  سرم  یو  ت 
یم فرود  صورتش  و  سر  یو  ر  رمق  یب  می  ها  مشت 

: آمدند 

.م ای  نم  جا  چی  ه  تو  با  مم  ریم  ب  من   .. .ی  لعنت  کن  لم  و 
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وحشتناک یت  قدر  با  و  گرفت  را  دستانم  مچ  خشونت  با 
.د فشر  را  استخوانم 

گوشم به  که  یل  یس  و  شد  یکی  درد  از  دم  ای  فر  و  غی  ج 
.د بر  را  نفسم  خورد 

داده دست  از  او  ضربات  با  هم  را  جانم  ی  تتمه  ر  گی  د 
نیم ز  ری  ز  از  و  کرد  بلندم  دستانش  یو  ر  که  بودم 

.دیش ک  ونم  ری  ب  مخوف 

.م نداشت  مقاومت  یا  ر  ا 
رها عقب  یل  صند  یو  ر  و  برد  ین  یش  ما  سمت  به  مرا 

.د کر 
.م نداشت  را  یش  واکن  چی  ه  دادن  نشان  جان  یت  ح 

.د بر  یم  کجا  به  مرا  داشت  دانم  یم  ن 
کرد روشن  را  ش  نی  ماش  و  نشست  راننده  یل  صند  یو  ر 
یم تنم  از  جان  کردم  یم  حس  که  یا  لحظه  درست  اما 
ی یو  گ  که  م  دی  شن  را  سی  پل  یا  ه  نی  ماش  ری  آژ  یا  صد  رود 

.دیس ر  یم  گوش  به  ها  دست  دور  از 
چیه ر  گی  د  و  کرد  خوش  جا  می  ها  لب  بر  یج  ک  لبخند 

.م دی  نفهم 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  دوچهارده  صی  س_  ارت  پ 
کی و  آرام  شانه  و  می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
.دیر س  یم  نی  یا  پ  و  دی  لغز  یم  می  موها  یو  ت  نواخت 

.م داشت  یب  خو  احساس  و  شد  یم  تر  قی  عم  لبخندم  آن  هر 
از یک  ی  گوشم  کنار  نی  آهنگ  مادرم  خوش  یا  صد 
.د ر  کی  م  زمزمه  داشتم  دوست  که  را  ی  یا  ه  ترانه 

سر از  را  می  موها  گهگاه  که  را  انگشتانش  نوک  یا  گرم 
به دی  کش  یم  می  ها  گوش  پشت  تا  و  کرد  یم  جمع  شانه 

.م کرد  یم  حس  یب  خو 
.دیس ر  یم  گوش  به  دست  دور  از  ای  در  امواج  یا  صد 

او و  می  بود  نشسته  ساحل  کنار  مادر  همراه  به  که  انگار 
.د ز  یم  شانه  را  دستم  کی  و  بلند  یا  موه 

:ت گف  و  کرد  رها  گوشم  کنار  را  گرمش  نفس 

.م زی  عز  ید  برگر  دی  با  .ه  رفتن  وقت  زی  ن  د 

زمزمه تاب  یب  من  و  فشرد  پنجه  ن  ای  م  را  قلبم  یس  ک 
:م کرد 

.م بمون  ت  شی  پ  خوام  یم   _

.ت سی  ن  وقتش  االال  ح 
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 معلق کیتار و سرد ییفضا در که یکس مثل درست

 . رفتم فرو یکیتار انیم و کرد رییتغ میایدن یآن به باشد

 

 سرد و کیتار مقابلم راه و دید ینم را یزیچ چشمانم

 . بود

 ریگ کیتار و سرد یسرداب داخل که نیا مثل درست

 . بودم افتاده

 . خواند یم فرا مرا گوشم کنار وار زمزمه ییصدا

 . برگرد کنم یم خواهش... زیدن کن باز چشماتو_

 را ییها لب یگرما و کرد لمس را انگشتانم یدست

 . نشست یم انگشتانم نوک بر که کردم احساس

 :دمینال و دادم تکان یسخت به  را میها پلک

  هستم؟ کجا من_ 

 : زد ادیفر یا مردانه و گرم یصدا

 ...شکرت من یخدا... برگشت_

 

 

     

        

      

.ه بد  من  به  را  تی  دردها 
.م محک  و  پُرطاقت  .د  ان  شده  ساخته  تو  یا  بر  می  ا  هه  شان 

.ن م  با  دردت  ن  دی  کش  دوش  به 
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.ت سی  کاف  مرا  نی  ا  و  من  یا  ر  ب.   .. .ش  با  تو 
ت ری  دلپذ  و  گرم  آغوش  مان  هیم  مرا  یه  گا  که  نی  هم 

.ت س  یف  کا  مرا  ین  ک 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  دوپانزده  صی  س_  ارت  پ 
و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 

.ت نشس  صورتش  یو  ت  گنگم  و  ه  ری  خ  نگاه 
:د ش  سی  خ  چشمانش  ین  آ  به 

؟ زی  دن  ید  کر  کار  یچ  من  با  ید  یم  ه  ف 
اتاق ی  گوشه  او  کرد  یم  ام  ه  نی  معا  دکتر  که  یت  مد  تمام 

.د کر  یم  نگاهم  و  بود  تاده  سی  ا 
:ت گف  که  یت  وق  بود  دکتر  یپ  در  ین  نگرا  با  چشمانش 

.ت سی  ن  یل  مشک  داروشکر  خ 
یا پهن  به  را  لبخند  توانستم  یم  که  بود  وقت  آن  و 

.م نی  بب  صورتش 

بیج ع  که  ی  یا  صد  با  و  خورد  برهم  خشکم  یا  ه  لب 
:م دی  پرس  بود  گرفته 

جام؟ نی  ا  چرا  شده؟  یچ   _
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توسط می  موها  شانه  آوردم  یم  خاطر  به  که  یز  یچ  تنها 
.د بو  گوشم  در  شی  صدا  زنگ  و  مادر 

و نواخت  آن  پشت  گرم  یا  بوسه  و  آورد  باالال  را   
دستم

:ت گف 
تا دختر  مرد؟  ای  بود  زن  یلی  ل  پرسه  یم  تازه  انم  خ 

ات دی  پ  تا  شدم  سر  به  جون   . .ی  برگشت  و  یت  رف  ای  دن  اون 
؟ید کر  کار  یچ  بدبخت  من  با  یم  فه  یم  .م  کرد 

بودم؟ برگشته  و  رفته  ای  دن  آن  تا 

:م کرد  تکرار  ر  ای  خت  ای  ب 
ت؟ سی  ن  دم  ای  یز  یچ  چرا  جام؟  نی  ا  چرا  من  اوه  ک 

:ت گف  و  دوخت  من  به  را  نگاهش 

یر دا  یت  نگف  بهم  !ی  کن  یم  کار  یچ  یر  دا  یت  نگف  هم  ب 
دیا ب  و  نی  ا  حساب  .ی  ذار  یم  پا  یک  خطرنا  راه  چه  یو  ت 

.م خان  دختر  ید  ب  پس  بهم 
:د افزو  و  دی  کش  قی  عم  یس  نف  بعد 
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برده عمارت  از  .ت  دی  دزد  صالح  ه  کی  مرت  ون  ا 
وقت اون   .. .د  بو  شده  ری  د  ی  لیخ  که  م  دی  فهم  یت  وق  .ت  بودن 
یف مخ  من  از  رو  یچ  همه  خانم،  دختر  شما  چون  چرا؟ 
اگه  .. .م  ری  بگ  تو  ای  باز  ت  سی  آرت  یو  جل  مبادا  که  ید  کر 
یا و  ؟  می  کرد  یم  ن  ات  دی  پ  اگه  اومد؟  یم  سرت  بالالیی 
گفتم بهش  یت  وق  بود  یل  حا  چه  برادرت  کن  فکر  زی  دن 

یچ روز  چند  نی  ا  ما  ین  دو  یم  .ی  خواهرش  تو 
؟ می  دی  کش 

تک د  ای  به  ر  ای  اخت  یب  من  و  کرد  یم  م  خی  توب  نفس  ی 
.م افتاد  روز  چند  نی  ا  اتفاقات  تک 

صالح، شی  پ  رفتن  قبل  شب  آن  اگر  دی  شا  .ت  داش  حق 
یم ن  سرم  بالال  همه  نی  ا  گذاشتم  یم  ن  ای  درجر  را  کاوه 

.د آم 
.م ا  رفته  ین  کسا  چه  شی  پ  داشت  خبر  الالاقل 

یو ت  رنگ  پر  «د  بو  یل  حا  چه  رادرت  ب»  ی  جمله 
.د ش  یم  تکرار  سرم 

:م دی  پرس  نفس  ی 
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ا دی  پ  یر  چطو  منو  شما  اصالال  ؟  دی  فهم  و  زی  چ  همه  حمد 
م

؟ دی  کرد 

یا بوسه  و  شد  خم  صورتم  یو  ر  و  برخاست  جا  از 
:ت گف  و  زد  می  ان  شی  پ  به  قی  عم 

خوبه .ت  برا  کنم  یم  فی  تعر  موقعش  به  و  زی  چ  مه  ه 
. یت  برگش  که  خوبه   .. .م  کرد  ات  دی  پ  که 

هرانگیز؟ م 
ر ای  اخت  یب  .ش  دستا  وهم  خودش   .. .ن  شد  ری  ستگ  د 
مقابل نی  خون  ید  مر  ر  یو  تص  همزمان  و  بستم  پلک 

.. .ت  گرف  جان  چشمانم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  دوشانزده  صی  س_  ارت  پ 
و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 
.ت نداش  رمق  می  پاها 

.م بود  داده  دست  از  را  رفتن  جلو  جسارت  انگار 

:د ز  پچ  گوشم  کنار  و  نشست  کمرم  یو  ر  کاوه  دست 

https://t.me/darkhaste_romanh


  

 

    

 

          

     

 

       

 

              

            

  

 

        

 

      

 

    

 

       

.زین د  برو   .. .ه  نتظرت  م 

.دیخ چر  طرفش  به  نگاهم 

در اما  بود  افتاده  ید  ای  ز  اتفاقات  نبودم  که  یت  مد  در 
.م بود  جا  آن  من  تی  نها 

.م برادر  اتاق  د  ر  ورود  ی  در 

نی یا  پ  و  باالال  و  زد  یم  بال  بال  ه  نی  س  در  محکم  چنان  قلبم 
دهانم از  که  مبادا  کنم  باز  دهان  م  دی  ترس  یم  که  دی  پر  ی 

.د بپر  ون  ری  ب 

:د ز  لب  باز  کاوه  و  شد  سی  خ  چشمانم 

.م کنارت  ه  شی  هم  که  بدون  .م  دار  دوستت  یل  یخ   _

.م شد  اتاق  داخل  باالالخره 

.د بو  نشسته  تراس  داخل  چر  لی  و  یو  ر  محمد 
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.ت رف  برادرم  یا  بر  دلم 
.م شد  تراس  وارد  و  شدم  رد  اتاق  از  بلند  قدم  چند  با 

:دیو بگ  برگردد  که  نی  ا  یب  شد  باعث  می  ها  قدم  یا  صد 
از چرا  نشد؟  یر  خب  کاوه  از  ؟ی  گلپر  شده  یچ  از  ب 
؟ خوبه  حالش  یت  نگف  مگه  ت؟  سی  ن  یر  خب  زی  دن 

به زودتر  مرا  خواست  یم  کاوه  که  بود  نی  هم  پس 

مقابلش تا  صدا  یب  و  م  دی  گز  دندان  به  لب  برساند؟  او 
.م زد  زانو  شی  پاها  یو  جل  و  رفتم 

:د خور  تکان  شی  ها  لب  و  دی  خشک  من  یو  ر  نگاهش 

؟ زی  ن  د 
!د حم  م 

.م کن  فی  توص  را  می  ها  حس  تمام  و  لحظه  آن  توانم  یم  ن 
.م کرد  یم  تجربه  را  حس  ن  یر  قشنگت  می  بگو  توانم  یم  ن 

ی گونه  یو  ر  انگشت  و  آمد  جلو  لرزانش  دست 
.دیش ک  دردناکم 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  دوهفده  صی  س_  ارت  پ 
و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 

انداخته نقش  می  ها  گونه  یو  ر  ید  کبو  آثار  دانستم  ی 
.ت اس 

میو ابر  کنار  .م  بود  نخورده  کتک  روز  چند  نی  ا  در  کم 
نفس نفس  به   .. .د  بو  کبود  چشمانم  ری  ز  و  بود  شکافته 

:دیل نا  و  افتاد 
خواهر اون  تو  یت  نگف  بهم  چرا   .. .ه  من  خاطر  به  مش  ه 

؟ یم  شد  گم 

.دیک چ  درشت  یک  اش  قطره 
.ت خواس  یم  ن  زدن  حرف  دلم  ت  قی  حق  در 

حس دل  و  جان  با  را  ا  بی  ز  لحظات  نی  ا  داشتم  دوست 
.م کن 

:م زد  زل  چشمانش  به  ه  ری  خ 
.ین ک  باورم  که  بگم  بهت  یت  وق  خواستم  یم   _
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:ت نشس  چشمانم  ری  ز  نوازشگرانه  و  آمد  باالال   
انگشتش

.. .ه  یب  آ  چشمات  نگ  ر 
زین خودد  خود  حاالال  من  .م  بود  برداشته  را  می  لنزها 

:م زد  لبخند  .م  بود 

.م برد  مادرم  از  که  هی  ارث  نها  ت 

:د کر  نگاهم  بی  عج  یل  حا  با 
که مادرم  اره  چی  ب  .د  بو  مادرت  عاشق  ه  شی  هم  بابا  اج  ح 

.ه داشت  ی  یا  بی  ز  بی  رق  نی  همچ 

ام ی  یا  بی  ز  از  می  مستق  ریغ  .ت  گرف  رنگ  می  ها  گونه 
.د بو  کرده  فی  تعر 

حس هی  اما  دونستم  یم  ن  من  و  ید  بو  کنارم  مدت  مام  ت 
.ید نبو  ه  بی  غر  برام  انگار  داشتم  یب  یج  ع 

حس مون  ه.  بمونم  کنارت  یت  گذاش  راحت  نی  هم  یا  ر  ب 
. یر  یذ  بپ  منو  بود  شده  باعث 
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:د ز  ین  یر  یش  لبخند 
تیس ن  خوب  حس  هی   .. .ه  کش  یم  خونو  خون  گن  یم   _
. شناختمت  یم  ن  و  شناختمت  یم  نگار  ا.   . .م  داشت  بهت 

.ن جا  حمد  م 
اسم دوباره  تونم  یم  ن  نه   .. .ا  خ   .. .ی  بگ  برام  خوام  یم   _
نیچ هم  تو  با  تونست  چطور   .. .ش  رو  بذارم  رو  خاله 

من با  تونست  چطور   ... نه  تو  اصالال  بکنه؟  یر  کا 
منتظر قدر  چه  دونست  یم  که  اون   .. .ه  بکن  کارو  نی  ا 

فیر تع  برام  رو  هی  ترک  ن  ای  جر  ی  همه  کاوه   ... .م  ت 
بکشه رو  تو  خواسته  یم  کنم  یم  فکر  یت  وق   .. .ه  کرد 

.. .ن  م  یا  خد   ...

.م داشت  ان  جی  ه 
.م گفت  یم  او  به  را  ها  زی  چ  یل  یخ  دی  با 

پدرمان مرگ  باعث  که  یس  ک  دانست  یم  ن  هنوز  محمد 
.ت اس  مهرانگیز  شده 

مهرانگیز شده  اش  ید  اب  شدن  فلج  باعث  که  یس  ک 
.ت اس 
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.ت نداش  او  به  را  تی  واقع  گفتن  توان  کس  چی  ه  ظاهرا 

.د بو  من  ی  برعهده  سخت  کار  نی  ا  و 
اگر باشد  توانست  یم  چه  زن  نی  ا  مجازات  یت  راس 

؟ اوست  سر  ری  ز  اش  یگ  زند  ید  نابو  دی  فهم  یم  محمد 
وحشتناک یا  خطاه  به  اعتراف  ای  دن  کار  نی  تر  سخت 

.د بو  مهرانگیز  نام  به  ین  ز 

حلقه شی  ها  شانه  دور  به  را  دستانم  و  شدم  بلند  اراده  ی 
.م سپرد  اش  برادرانه  آغوش  پناه  در  را  خود  و  کردم 

محکم توانست  یم  کاش  .د  بو  تاده  سی  ا  پاهاش  یو  ر  کاش 

.. .م  کن  هی  تک  او  به  من  و  تد  سی  با 
.م نی  بب  را  صحنه  نی  ا  هرگز  توانستم  یم  ن  که  افسوس 

:ت گف  و  گرفت  را  دستانم 
کردن؟ کار  یچ  باهات   .. .ز  ین  د  کن  فی  تعر  رام  ب 

. کردم  عی  وقا  گفتن  به  شروع  ه  دی  سنج  و  آرام  من  و 
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و مهرانگیز  از  خواستم  یم  که  م  دی  رس  ی  یا  ج  به  یت  وق 
.د ش  سخت  ن  دی  کش  نفس  می  بگو  شی  ها  حرف 

حرص و  خشم  اثر  در  را  شی  پاها  گفتم  یم  چطور 
است؟ داده  دست  از  مهرانگیز 

داده جان  او  یا  ه  دست  به  پدرمان  گفتم  یم  چطور 
است؟

هر اما  بود  آور  زجر  هم  تارا  اسبش  مرگ  گفتن  یت  ح 
.دیم فه  یم  دی  با  بود  چه 

در و  برداشته  تبر  چطور  مهرانگیز  که  دی  فهم  یم  دی  با 
.ت اس  ه  دی  کوب  خاندان  نی  ا  ی  ه  شی  ر  بر  ها  سال  نی  ا  تمام 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  دوهجده  صی  س_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 

.م بود  گذاشته  اش  ه  نی  س  بر  سر 
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باعث که  دی  کوب  یم  پرضرب  چنان  گوشم  ری  ز  قلبش 

او به  را  نگاهم  چانه  ری  ز  از  و  م  ری  بگ  باالال  را  سرم   
شد

:م   بدوز 

.ه   زن  یم  تند  یل  یخ  قلبت  اوه  ک_ 

:ت گف  و  زد  می  موها  یو  ر  یا  بوسه 
از روزه  سه  دو  نی  ا  اونم  که  نداشتم  قلب  تپش  هی   _
با ید  یم  فه  اصالال  تو  دختر  .م  گرفت  خانما  خانم  سر   

صدقه

دم ای  هنوزم   .. .د  بو  کم  سکته  هی  فقط  ؟ی  کرد  کار  یچ  من 
.م ش  یم  ونه  وی  د  ای  آورد  سرم  بالالیی  چه  افته  ی 

صورتش یا  یا  زو  کامالال  تا  دادم  فاصله  تر  شی  ب  را  سرم 
:م نی  بب  را 

.م خوا  یم  معذرت  یل  یخ  .م  خوا  یم  عذرت  م 

یو   ر  مرا  و  کرد  باز  ام  شانه  دور  از  را  دستش  آرام 
در نگاه  و  خواباند  می  بود  نشسته  شی  رو  که  یا  کاناپه 

:ت   گف  نگاهم 
؟یا   خو  یم  معذرت  ه  ک_ 
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: دادم  تکان  سر  مظلومانه 
ین عی   .. .م  خوا  یم  عذر   .. .م  کن  ت  تی  اذ  خواستم  یم  ن 

.ه بش  یر  جو  نی  ا  ماجرا  کردم  یم  ن  فکرشو 

.د ش  خم  من  یو  ر  تر  شی  ب 
ه ری  خ  و  کردم  حلقه  گردنش  دور  را  دستانم  ر  ای  اخت  ی 

.م شد  چشمانش 

.د ز  لبم  کنج  می  مالال  یا  بوسه  و  آورد  نی  یا  پ  نرم  را   
سرش

دلتنگ و  مهربان  .م  داد  یل  معط  یب  را  اش  بوسه  پاسخ 
:د کر  نگاهم 

یم سرت  بالالیی  اگه  کنم  یم  فکر  درصد  هی  ین  عی   _
.ت گذش  سال  چند  مثل  برام  روز  چند  نی  ا   .. .د  اوم 

؟ید کر  ام  دی  پ  یر  طو  چ 

و گرفت  شی  بازو  نی  ب  مرا  و  دیش  ک  دراز  کنارم  آرام 
:ت گف 
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چند .د  نبر  خوابم  صبح  تا  یت  نگرف  تماس  که  یب  ش  ون  ا 
کردم قانع  خودمو  مدام  .ید  ندا  جواب  و  زدم  زنگ  بار 
من شده  فراموشت  ید  بو  ین  مهمو  برنامه  ری  درگ  که 

اما برده  خوابت  یگ  خست  از  احتماالال  بعدشم  و   
منتظرتم

و وردم  ای  ن  طاقت  ه  گی  د  موندم  جواب  یب  باز  که  صبحش 

.سیق بل  سراغ  رفتم 
؟ سی  لق  ب 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  دونوزده  صی  س_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 

یس ک  تنها  .م  نداشت  یس  دستر  بهت  جوره  چی  ه   .. .م  وهو  ا 
یم ن  .د  بو  سی  بلق  عمارت  یو  ت  بره  تونست  یم  که 

به رو  تو  تی  موقع  عمارت  به  خودم  اومدن  با  خواستم 
عمارت یه  را  اونو  و  سی  بلق  سراغ  رفتم  .م  بنداز  خطر 
از و  یت  گرف  یص  مرخ  تو  گفت  و  اومد  یت  وق  .م  کرد 
.م شد  شوکه  رسما  بودن  شاهد  همه  و  یت  رف  عمارت 

.ه اومد  سرت  بالالیی  چه  دونستم  یم  ن 
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:م دی  چرخ  طرفش  به  کامل 
بود؟ گفته  و  نی  ا  یک   _

روز، آن  یر  دآو  ای  یت  ناراح  یو  ر  از  که  ی  یا  صد  با 
:د دا  جواب  بود  شده  گرفته 

و خانمو  شوکت  یت  ح  و  گفته  سولماز  گفت  یم  سی  لق  ب 
.ن کرد  ش  دی  یا  ت  هم  یر  گلپ 

: گفتم  یت  ناراح  با  و  متعجب 
.. .ن  کرد  دی  تهد  هم  رو  اونا  حتما   .. .ا  یت  عن  ل 

شب همون   .. .ن  بود  کرده  القا  بهشون  یر  جو  هی  م  دی  ا  ش 
یر جو  هی  الالبد  کردن  خارج  عمارت  از  رو  تو  که 

.ه شد  باورشون  هم  اونا  که  کردن  رفتار 

:م داد  تکان  دی  یا  ت  به  سر 
گفته؟ یز  یچ  نی  همچ  چرا  بپرسم  یر  گلپ  از  دی  با   .. .ه  ر  آ 
بعدش خب  .م  بر  ی  یا  ج  خبر  بدون  نداشت  امکان  آخه 

شد؟ ی 
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یم جلو  به  را  خود  که  طور  همان  و  نشست  شی  جا  در 
:د ز  گره  درهم  را  انگشتانش  دی  کش 

ه دی  پر  خواب  از  انگار  .د  بو  کابوس  هی  مثل  رست  د 
ایو ر  هی  مثل  می  بود  گذرونده  هم  با  یچ  هر  و  بودم 
یم منو  نی  ا  و  نداشت  وجود  ی  یو  ت  انگار  .د  بو  ه  دی  پر 

زدم یر  س  بود  ممکن  که  یر  د  هر  به  شب  تا   . ترسوند 
یت نرف  ون  ری  ب  عمارت  از  تو  شدم  مطمئن  یت  وق  اما 

.د محم  سراغ  رفتم  شب  همون 

.م کرد  نگاهش  زده  ان  جی  ه 

چنگال در  من  زد  یم  حرف  آن  از  که  را  یت  ساعا 
ریگ ته  خی  گر  او  دست  از  صبح  آن  از  بعد  و  بودم  صالح 

.م بود  افتاده  رش  ای  دست  و  مهرانگیز 

یت وق   .. .ا  روست  یو  ت  خونه  هی  به  بود  برده  منو  الح  ص 

بهت خودمو  تونم  یم  کردم  یم  فکر  کردم  فرار 
.م افتاد  مهرانگیز  یا  آدم  ری  گ  اما  برسونم 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

     

         

       

          

        

 

 

   

    

          

        

         

 

 

 

  

          

 

:ت گف  و  داد  تکان  یر  س 
یر پد  ملک  روستا  اون  اعظم  بخش  که  ه  نی  ا  ش  لی  ل  د 

اون  .. .ه  داد  بهش  پدرت  رو  صالح  یر  پد  خونه  .ه  توئ 
یو ت  و  پدرته  مال  ید  بو  شده  گم  توش  که  یض  ارا 

اونا ری  گ  تو  که  همونه  .ه  چرخ  یم  مهرانگیز  یا  دست 
.ید افتا 

.م کرد  نگاهش  ناباورانه 
:ت گف  و  زد  لبخند 

اون که  بود  نی  ا  آوردم  که  یس  شان  تنها  شب  ون  ا 
من و  بود  تنها  برادرت  .د  نبو  عمارت  یو  ت  ه  کی  زن 
.ش شی  پ  برم  می  مستق  یر  گلپ  و  سی  بلق  کمک  به  تونستم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ت  سی  دوب  صی  س_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
:م گفت  و  دادم  ون  ری  ب  را  ام  شده  حبس  نفس 
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م دی  د  خودم  سر  باالالی  اونو  یت  وق  اما  نشه  باورت  دی  ا   
ش

ی یا  ج  از  درست  کردم  یم  ن  فکر  .م  کن  یه  ت  قالب  بود  کم 
به که  م  دی  فهم  ین  زما  .ه  بود  اون  مال  که  رم  ای  درب  سر 

.م بود  کرده  فی  تعر  مرد  اون  یا  بر  رو  زی  چ  همه  اشتباه 

مهرانگیز با  یت  نسب  چه  و  هی  ک  مرد  اون  یت  دونس  یم   _
داشته؟

:م داد  تکان  نی  طرف  به  را  سرم 

اون از  ر  تد  زو  بتونم  که  نی  ا  یا  بر  و  ندونسته  من   .. .ه  ن 
اما .م  بود  کرده  فی  تعر  و  زی  چ  همه  کنم  فرار  مخمصه 

.ن هم  با  اونا  م  دی  فهم  تازه  اومد  مهرانگیز  یت  وق 

پسر ی  یا  جور  هی  ین  عی   .. .ز  مهرانگی  ین  نات  یو  سرعم  پ 
گفت یم  بهش  مهرانگیز  که  تون  پدربزرگ  دوست 

.و عم  پسر 

؟یدیس ر  اطالالعات  همه  نی  ا  به  کجا  از  و  ت 
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: دی  خند  بلند 
اما یچ  یه  و  یا  خونه  نی  ا  یو  ت  ماهه  کی  از  تر  شی  ب 

.م دی  فهم  رو  ا  نی  ا  ی  همه  روزه  دو  من 
:م گفت  و  گذاشتم  اش  شانه  بر  سر 
.. .ی  کرد  یم  ن  ام  دی  پ  که  نی  ا  کر  ف 

:د چسبان  خود  به  مرا  و  انداخت  ام  شانه  دور  دست 
زیچ هی  به  دی  با  فقط  ه  گی  د  االالن  نکن  فکر  بهش  ه  گی  د 

.ین ک  فکر 

:ت گف  نت  طی  ش  با  او  و  دوختم  چشمانش  به  را  نگاهم 
.. .س  عرو  باس  ل 

:م گفت  خباثت  با  و  آمد  کش  لبم 
.م کن  صحبت  محمد  با  دی  ا  ب 

:د کر  درشت  را  چشمانش 

!؟ حمد  م 

.ه واجب  اش  اجازه  برادرمه   .. .م  وهو  ا 
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: کرد  یا  مستانه  ی  خنده 

من از  رو  تو  تونه  یم  ن  کس  چی  ه  ضمنا  من  با  ون  ا 
.. .ت  برادر  یت  ح  یب  آ  چشم  ه  ری  بگ 

.د ده  ادامه  شد  باعث  ام  خنده 
دیا ب  امشب  ضمنا   .. .ن  ای  ب  هم  نا  ای  ک  و  مامان  گفتم  یت  اس  ر 

مدام وقت  چند  نی  ا   ... ین  بز  حرف  هم  می  ند  بابا  با 
.د بو  نگرانت  یل  یخ   .. .ش  وندم  چی  پ 

:م گفت  می  ند  بابا  دلتنگ 

صحبت می  ند  بابا  با  .ه  شد  تنگ  براش  دلم  بدجور  منم   _
.د ای  ب  بتونه  یس  عرو  یا  بر  دی  شا  کنم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  _ت  سی  دوب  صی  س_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
یم که  را  کاوه  مچ  خورد  در  به  که  یا  تقه  یا  صد  با 

:م گفت  و  گرفتم  د  زی  برخ  جا  از  خواست 

.ه من  با  هی  ک  هر   .. .ن  یش  ب  و  ت 
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.م رفت  در  سمت  به  من  و  گفت  یا  باشه 

.ت گرف  فرا  را  صورتم  تمام  لبخند  یر  گلپ  ن  دی  د  با 
:دیز لر  شی  صدا 
.. .ن  جو  انم  خ 

:م انداخت  باالال  ابرو 
؟ هی  ک  ه  گی  د  جون  انم  خ 

بغلم محکم  و  دی  پر  آغوشم  ن  ای  م  کرده  بغض  یر  گلپ 
:د کر 

یچ دونم  یم  ن  جون  زی  دن  ین  عی   .. .م  زی  عز   .. .ه  ار  س 
محمد خواهر  تو  ه  شی  نم  باورم  یا  و   .. .م  بزن  صدات 

؟یش با 

:م زد  پچ  گوشش  کنار  نت  طی  ش  با 
! شوهررر  خواهر   ... شوهرم  واهر  خ 

:ت گف  خجوالالنه  و  دی  گز  لب 
.م دار  دوسش  واقعا  من  که  دی  دون  یم   _
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:م داد  تکان  دی  یا  ت  به  سر 
.م دون  یم   _

:د ز  یق  بر  چشمانش 

ه؟ شی  م  یچ  االال  ح 

.. .ی  خواستگار  می  یآ  یم   .. .م  زن  یم  حرف  محمد  ا  ب 

:ت گف  ناباورانه  و  شد  درشت  چشمانش 

!؟ید ج 

ا دی  پ  تو  از  بهتر  تونه  یم  رو  یک  محمد   .. .ی  جد  له  ب 
توئه با  قرار   .. .ی  بخوا  تو  واقعا  اگه  البته   .. .ه  کن 

خوب  .. .ه  ندار  ید  عا  حالت  من  برادر  طی  شرا   .. .ی  گلپر 
.ن ک  فکر  بهش 

:ت گف  و  دی  پر  آغوشم  به  زده  ان  جی  ه 

محمد با  بودن  آرزوم  تمام  من  .م  دار  دوسش  یل  یخ   _
.طیا شر  نی  ا  یو  ت  یت  ح 
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: زدم  ید  لبخن 

.. .ه  حل  یچ  همه  وقت  اون  س  پ 

زیر.دیز گ  را  لبش  محکم  و  گرفت  رنگ  شی  ها  گونه 
: گفتم  و  م  دی  خند 

من؟ سراغ  ید  اوم  یب  ش  نصف  شدکه  یچ  االال  ح 

.د دا  جواب  و  شد  تر  سرخ 
بعدا ما  ین  عی   .. .ی  رفت  که  شب  اون  جون  زی  دن  یا  و 

که گفت  ما  به  جور  هی  یت  لعن  سولماز   .. .ت  بردن  م  دی  فهم 
شیپ یب  واج  کار  گفت  یم  .د  ش  باورمون  مون  همه 

اجازه اون  از  شب  وقت  اون  یت  تونس  تنها  تو  و  اومده 
.یریگ ب  رفتن  ی 

؟ می  داشت  هم  تر  بدبخت  صالح  و  سولماز  از  ین  ع 

یک وحشتنا  یا  ه  آدم  نی  همچ  سالها  نی  ا  موم  ت 
.. .ی  نبود  کنارش  تو  داگه  یا  ش  کردن  یگ  زند  کناربرادرم 

ممنونم ازت  .د  اوم  یم  محمد  سر  بالالیی  چه  نبود   
معلوم
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همون تو  اصل  در  .م  برادر  عاشق  خوشحالم  و  یر  گلپ 
بهش حواسش  دورادور  که  ید  بو  برادرم  نجات  فرشته 

.د بو 

:ت گف  ید  تن 
.. .ت  د  نی  بب  خواد  یم   .. .ه  منتظرت   .. .د  محم  یت  گف   .. .خ  آ 

تیا غ  به  هنوز  که  بود  ماجرا  بخش  نی  تر  خت  س.   . .د  محم 
.د بو  یق  با  خود 

.م بزن  یف  حر  او  به  بودم  نتوانسته 
.م بزن  یف  حر  بودم  ه  دی  ترس  لحظه  نی  آخر  در  درست 
و است  پدرمان  قاتل  اش  خاله  بفهمد  اگر  بود  ممکن 

.د ت  فی  ب  پس  شدنش،  فلج  و  او  ین  جوا  قاتل 
اش خاله  به  ید  ای  ز  یگ  وابست  که  او  یا  بر  مسئله  نی  ا 

و روح  به  یک  خطرنا  ضربه  توانست  یم  داشت 
.د بزن  روانش 

.م کرد  یم  ا  دی  پ  را  طی  شرا  دی  با 
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بودند بازداشت  در  رانش  ایت  دس  و  مهرانگیز  که  نی  هم 
.د کر  یم  ن  دی  تهد  مارا  یر  خط  و  بود  یف  کا  فعالال 
کی با  هم  دی  شا  .م  کرد  یم  ا  دیپ  مناسب  یت  فرص  دی  با 

.م کرد  یم  مشورت  روانشناس  دکتر 
از ر  تت  سخ  یا  ضربه  ر  گی  د  بار  برادرم  خواستم  یم  ن 

.م کرد  یم  کمکش  دی  با  .د  بخور  قبل 
:م گفت  و  گرفتم  را  یر  گلپ  دست 
.. .ی  گلپر  ین  ک  کمک  بهم  دی  ا  ب 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  و  د_  ت  سی  دوب  صی  س_  ارت  پ 

به یر  گلپ  رفتن  محض  به  اده  ز_  ید  و  خ_  هالال   
ش

خوابش کاناپه  یو  ر  که  کاوه  ن  دی  د  با  و  برگشتم  اتاق 
.ت نشس  لبانم  بر  لبخند  بود  برده 

.م داشت  دوست  خود  کنار  را  بودنش  قدر  چه 
تخت روکش  که  یر  سف  یو  پت  و  رفتم  تخت  سمت  به 

.م شد  ش  کی  نزد  و  برداشتم  بود 
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مچم انه  ری  غافلگ  که  م  دی  کش  یم  بدنش  یو  ر  را  پتو  داشتم 
.دیش ک  خود  سمت  به  و  گرفت  را 

.م گرفت  جا  آغوشش  در  و  م  دیش  ک  یف  یف  خ  غی  ج  ر  ای  اخت  ی 
:م گفت  بود  آمده  کش  وارده  ان  جی  ه  از  که  ی  یا  ه  لب  با 

.یب خوا  کردم  کر  ف 
:د ز  ام  گونه  به  یا  بوسه  شرورانه 

.م ندار  خواب  ه  گی  د  ام  خونه  نبرم  رو  تو  تا  ن  م 

:م گفت  نت  طی  ش  با 
بشه؟ یچ  ات  خونه  یو  ت  قراره  مثالال  ب  خ 

:د ز  لب  و  شد  ام  ه  ری  خ  بود  خواب  خمار  که  ین  چشما  با 
نیا یف  تالال  .م  خان  دختر  یم  فه  یم  موقعش  به  ونم  ا 

.ن ک  صبر  رم  ای  درم  سرت  رو  ها  ین  نگرا  و  استرس 

فرمش خوش  چشمان  .د  ز  یم  شیا  بر  وجود  تمام  با  قلبم 
:د افزو  که  بود  چشمانم  ه  ری  خ 
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بود؟ یک  یت  راس  ؟  می  بخواب  ی  یآ  یم  ن  را  چ 
:م داد  جواب  و  نشستم  کنارش  آرام 

.د محم  شی  پ  برم  دی  ا  ب.   .. یر  لپ  گ 
:ت نشس  شی  جا  در  زی  خ  می  ن  و  شد  درشت  چشمانش 

شب؟ موقع  نی  ا  حمد؟  م 

:م داد  تکان  سر 
.ه نی  بب  منو  خواد  یم   _

بگم؟ یز  یچ  هی   _
!م وهو  ا 

فکرشو که  یز  یچ  از  تر  تنها  .ت  تنهاس  یل  یخ  رادرت  ب 
.م کرد  ی 

.م دون  یم   _
.زین د 

.م ون  ج 
اما باشم  داشته  یل  مستق  یگ  زند  دارم  دوست  که  نی  ا  ا  ب 

که یت  یع  وض  با  محمد  که  نیا   .. .ه  توئ  با  ش  می  تصم 

.. .ه  دار 
:م گفت  نی  غمگ 
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.. .م  کن  صحبت  بهش  راجع  باهات  خواستم  یم  نم  م 
.م کن  ولش  تنها  داره  ز  ای  ن  بهم  که  االالن  که  سخته  برام 

: گفت  و  نشست  شی  جا  در 
.م ا  یض  را  من  یر  یگ  ب  یم  یم  تص  هر  و  ت 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  س_  ت  سی  دوب  صی  س_  ارت  پ 

اتاق در  پشت  اده  ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
.د بو  کاوه  یا  ه  حرف  ری  درگ  ذهنم  و  بودم  تاده  سی  ا  محمد 

وجود با  که  بودم  یس  ک  تنها  من  و  بود  تنها  برادرم 
.م باش  کنارش  توانستم  یم  مان  نی  ب  ین  خو  ی  رابطه 

.د بو  سرم  یو  ت  فکر  یل  ی 
.د محم  یح  رو  و  یم  جس  تی  موقع  یس  برر 

نیب مشکالالت  تمام  وجود  با  هم  به  یر  گلپ  و  او  رساندن 
را ام  یگ  زند  در  کاوه  حضور  دی  نبا  آخر  در  و  شان 

.م گرفت  یم  ه  دی  ناد 

.م شد  وارد  اتاق  در  به  انگشتم  آرام  برخورد  محض  به 
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چرش لی  و  یو  ر  هنوز  که  شد  ه  دیش  ک  او  سمت  به  نگاهم 
.د بو  نشسته  پنجره  پشت 

.م رفت  طرفش  به  بلند  یا  ه  قدم  با 
ی چهره  یو  ر  یو  مح  لبخند  و  دیخ  چر  طرفم  به  نگاهش 

.ت نشس  ش  نی  غمگ 
:م راند  زبان  بر  را  نامش  و  شدم  تر  کی  نزد 

؟یدیب نخوا  !ن  جا  حمد  م 
:ت گف  همزمان  و  کرد  دراز  طرفم  به  را  دستش 

.م شی  پ  ای  ب  .ه  بر  یم  ن  وابم  خ 

انگشتانم ن  ای  م  محکم  را  دستش  و  نشستم  شی  پاها  مقابل 
:م گرفت 

.ر طو  نی  هم  نم  م 

:دیخ چر  صورتم  یو  ت  نگاهش 

وجود با  تونسته  مهرانگیز  خاله  کنم  باور  تونم  یم  ن 
.ه بکن  کارو  نی  ا  باهات  یم  خواهر  تو  داشته  خبر  که  نی  ا 
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ار می  ب  چه  ات  خاله  بگم  طور  چ»  م  دی  نال  دل  در 
«؟ بوده  یک  وحشتنا 

:م گفت  و  دادم  ون  ری  ب  یت  فو  با  را  نفسم 
اوممم ؟ی  کن  فکر  یب  خو  یا  زیچ  به  بعد  به  نی  ا  از  ه  شی  م 

. .ی  گلپر  مثالال 
.د ش  رد  گذرا  یق  بر  چشمانش  از 

همسر هی  .ه  دار  رو  خوب  یگ  زند  هی  قت  ای  ل  یر  لپ  گ 
.ن بز  حرف  باهاش  .م  سال 

:م گفت  و  انداختم  باالال  ی  یو  ابر  نت  طی  ش  با 
میر ب  قراره   .. .م  زد  حرف  باهاش  تفاقا  ا 

.. .ش  یر  خواستگا 
.د کر  نگاهم  ری  متح 

دختر؟ اون  دست  ید  دا  عقلتو   .. .ز  ین  د 
هی با  قراره  ضمنا  .م  کن  یم  فکر  تون  نی  ب  عشق  به  ن  م 

.م کن  صحبت  تو  به  راجع  دی  جد  دکتر 

است ممکن  ام  ه  دی  د  ات  خاله  از  که  ی  یا  ه  زی  چ  با  نگفتم  و 
.د باش  داشته  وجود  یل  مشک  هم  درمان  در 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  هار  چ_  ت  سی  دوب  صی  س_  ارت  پ 

و برخاستم  خود  یا  ج  از  اده  ز_  ید  و  خ_  هالال 
ش

:م زد  اش  شانه  بر  یا  بوسه 
دادم قول  بهش  من  و  کنه  یم  ن  ین  یش  ن  عقب  یر  لپ  گ 

کم هی  می  بر  .ه  کی  کوچ  داداش  کنم  کمکش  راه  نی  ا  یو  ت 
؟ می  نی  بب  رو  ها  ستاره 

تراس در  کردن  باز  با  همزمان  من  و  داد  تکان  یر  س 
.م کشاند  سمتش  به  را  نگاهم 

:ت گف  که  بود  شده  سی  خ  چشمانش 

و سرما  و  زمستون   .. .ه  شد  بهار  می  زندگ  یو  ت  نگار  ا 
کنم یم  حس  که  یط  نشا  با  انقدر  تو   .. .ه  رفت  یک  یر  تا 
پر یش  خو  یو  ب  و  عطر  با  این  د  و  گرفته  رنگ  جا  همه 

... شده 

.م داشت  یب  خو  حس  وجود  تمام  با 
.د بو  روشن  ا  بی  ز  یا  ده  نی  آ  به  دلم 
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کدام هر  که  تلخ  یا  گذشته  داشتن  وجود  با  محمد  و  من 
بود نمانده  بی  نص  یب  تلخش  تاوان  از  یو  نح  به 

هم ر  ای  بود  ز  ای  ن  حاالال  و  م  ید  بو  کرده  ا  دی  پ  را  ر  گی  د  ک 
.میش با 

به هم  با  دو  هر  و  گرفتم  دست  به  را  چرش  لی  و  ی  دسته 
.میت رف  تراس  سمت 

.. .د  بو  ستاره  از  پر  آسمان 
؟ زی  دن  ین  ک  کار  یچ  من  با  یا  خو  یم  و  ت 

:م گفت  نت  طی  ش  با  و  م  دی  خند  پرنشاط 

.. .ی  بش  داماد   .. .ه  کی  کوچ  داداش  دارم  فکر  برات  یل  ک 
که اندازه  همون  بگو  بهم  یت  راس   .. .ی  برس  عشقت  به 

؟یر دا  دوسش  داره  دوستت  اون 
:ت گف  و  دوخت  ستاره  پر  آسمان  به  را  نگاهش 

جزو  .. .ه  ین  فت  ای  ن  دست  عشق  برام  یر  گلپ  دارم؟  وسش  د 
دست به  فکر  و  توقع  وقت  چ  یه  بود  قرار  که  ی  یا  آرزوه 
کم دختر  اون  .م  باش  نداشته  خودم  از  هم  رو  آوردنش 

اگه که  دارم  دوسش  قدر  اون  من  .ز  ین  د  ه  دی  نکش  زجر 
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و زی  چ  همه  شه  یم  خوشبخت  یا  ه  گی  د  کس  با  بدونم 
داشتنش دوست  و  یر  گلپ  اگه  .م  کن  یم  فراهم  براش 

هم ه  می  ن  و  نصفه  محمد  ن  یم  ه  االالن  باش  مطمئن  نبود 
گرماش و  تابش  با  که  بود  دیش  خور  مثل  یر  گلپ  .د  نبو 

که بارون  مثل  .ت  داش  یم  نگه  گرم  رو  ام  بسته  خی  تن 
.د کر  یم  اب  ری  س  رو  وجودم  یریو  ک  و  تشنه  نی  سرزم 
اون .د  کر  یم  روشن  رو  م  کیر  تا  شب  که  بود  ماه  مثل 

.د ز  یم  حرف  کالالم  یب  من  با   .. .ش  چشما 

:م گفت  و  افتادم  خنده  به  بلند 
چطور برادرم  بفهمه  گه  ا.   .. یت  ا  فی  توص  چه   .. .و  اوو  و 

.. .ه  گی  م  شعر  برا 
:د دا  سرتکان  و  دی  خند  زی  ر 

.م ندار  اونو  قت  ای  ل  من  گم  یم  ازم  ب 
.دیشیم خوشبخت  هم  با  مطمئنم   .. .ه  دار  دوستت  ون  ا 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هار  چ_  ت  سی  ب_  د  صی  س_  ارت  پ 

:د کر  زمزمه  که  بود  ها  ستاره  به  نگاهش  هنوز 
؟یت وشبخ  خ 
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:م داد  تکان  سر 
؟یت خوشبخ  وهوم  ا 

.دیش ک  شی  پاها  یو  ر  را  انگشتانش 

یش واکن  چه  ت  سی  ک  فلج  یا  پاه  نی  ا  مسبب  دی  فهم  یم  اگر 
اد؟ دی  م  نشان 

وضع نی  ا  به  تونم  یم  سال  چند  جوونو  دختر  هی   _
ماجراست؟ نی  ا  یا  کج  عشق  کنم؟  محکوم 

.ت رف  ش  تی  مظلوم  یا  بر  دلم 
.ن م  گناه  یب  برادر 

.م نشست  شی  پاها  مقابل  باز 
.م کرد  یم  قی  تشو  کردن  یگ  زند  و  یگ  زند  به  را  او  دی  با 

.ت داش  ز  ای  ن  دی  ام  به  یم  ک  او   .. .د  یم  ا 

کن باور   .. .د  محم  ت  سی  ن  پاها  نی  ا  یو  ت  فقط  یت  وشبخ  خ 
ها سال  که  شناسم  یم  سرپا  و  سالم  یا  ه  آدم  قدر  اون 

خوشبخت یا  لحظه  اما  کنن  یم  یگ  زند  هم  کنار 
.د تن  سی  ن 
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.د بو  دردآلود  که  نشست  ید  خن  شی  ن  لبش  ی  گوشه 
این د  باشه  داشته  تو  مثل  خواهر  هی  یس  ک  هر  گه  ا 

.ه شی  م  گلستان 

:م گفت  نت  طی  ش  با  و  م  دی  خند  بلند 
یر براد  من  واسه  هم  شما  قراره  ید  ید  کجاشو  االال  ح 

.ین ک 
:د ز  شعف  از  یق  بر  چشمانش 

کاوه؟ ا  ب 
:م داد  ام  ین  یب  به  ین  ی 

.م وهو  ا 
؟یر دا  وسش  د 

.یلیخ ی  یا  جور  هی   _
:د ز  ین  مهربا  لبخند 

اون یا  آدم  .د  ید  ش  آشنا  هم  با  یر  چطو  کرد  فی  تعر  هم  ب 
.. .ه  خال  دستور  به   .. .ن  بود  کرده  ش  ری  اج  خان  فرشاد 

.. .و  ت  کشتن  واسه 

.ت گرف  غم  از  یگ  رن  شی  صدا  و 
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یب بتونه  انقدر  زی  مهرانگ  خاله  ه  شی  نم  باورم  نوزم  ه 
ذاشت یم  اگه  شد؟  یم  ن  عاشقت  کاوه  اگه   .. .ه  باش  رحم 

بکنن؟ کارشونو  اونا 
:م گرفت  را  دستش 

.ن جا  حمد  م 
کم آورده  سرت  که  ی  یا  بالاله  ؟ی  کن  کار  یچ  یا  خو  ی   

_

بود ممکن  چون  ببخشش  بگم  بهت  تونم  یم  ن   .. .ه  نبود 
یمیم تص  هر   .. .ی  بد  دست  از  رو  جونت  راه  نی  ا  یو  ت 

.م دار  قبول  یر  یگ  ب 

یریگ می  تصم  دی  شا  وقت  آن  بودم  من  مشکل  فقط  کاش 

به را  مهرانگیز  توانستم  یم  ن  اما  شد  یم  تر  آسان 
.م ببخش  شمارش  یب  یا  خطاه  خاطر 

برادرم رفته  دست  از  یگ  زند  و  پدرم  مرگ  خاطر  به 
.ش م  دی  بخش  یم  ن 

تا گرفتم  یم  لی  وک  کی  دی  با  .م  بود  زده  حرف  کاوه  با 
.م برسان  اش  گذشته  اعمال  مجازات  به  را  زن  نی  ا  بتوانم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نج  پ_  ت  سی  ب_  د  صی  س_  ارت  پ 
اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
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گذرانده یا  العاده  فوق  یش  خو  در  را  بعد  روز  چند 
.مید بو 

گرفتم می  تصم  زدم  حرف  محمد  با  که  شب  آن  از  بعد 
.م بسپر  زمان  به  را  اش  خاله  به  راجع  زدن  حرف 

.ت سی  ن  وقتش  حاالال  گفت  یم  مدام  یز  یچ  ک 

خراب را  محمد  تازه  یا  ه  یش  خو  خواست  یم  ن  دلم 
.م کن 

.د نبو  روح  یب  و  خشک  عمارت  آن  عمارت  ر  گی  د 
بازگشته آن  یا  فض  به  ید  شا  و  شده  روشن  ها  چلچراغ 

.د بو 
یا فض  بر  یر  ت  شی  ب  نشاط  مامان  یر  ز  و  نا  ای  ک  آمدن  با 

.د بو  شده  حاکم  خانه 
یم خنده  هم  محمد  یا  ه  لب  بر  یت  ح  نا  ای  ک  یا  ه  نت  طی  ش 

.د نشان 

با و  کرد  یم  ن  محبوس  اتاقش  در  را  خود  محمد  ر  گی  د 
.د بو  همراه  ما 
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یم باغ  در  که  نا  ای  ک  و  یر  گلپ  شاد  یا  ه  خنده  یا  صد 
.ت نشس  یم  هم  ما  یا  ه  لب  بر  لبخند  ناخواسته  دی  چی  پ 

در که  یق  اتا  به  مرا  مامان  یر  ز  روزها  همان  از  یک  ی 
.د فراخوان  می  بود  گذاشته  رش  ای  اخت 

:ت گف  نم  دی  د  با 
.میر دا  حرف  یل  ک  که  ای  ب   .. .ن  جا  زی  دن  ای  ب 

.م بود  دلتنگ  او  با  زدن  حرف  نی  ا  یا  بر  من  قدر  چه  و 
داشت شنوا  گوش  خودم  مادر  مثل  درست  یر  ز  مامان 
را مدت  نی  ا  اتفاقات  کی  به  می  نشستم  کنارش  یت  وق  و 

.م کرد  فی  تعر  شی  برا 
:ت گف  یت  ناراح  با 

بفهمه یت  وق  ه  شی  م  سخت  محمدت  داداش  یا  بر  قدر  ه  چ 
نیا تموم  که  خورده  یس  ک  از  رو  ها  صدمه  نی  ا  تمام 

.ه بود  کسش  نی  تر  کی  نزد  ها  سال 
فقط کاش  .م  بگ  بهش  چطور  موندم  منم  دی  کن  اور  ب 
نش دی  بخش  با  وقت  اون  .م  بود  من  مهرانگیز  مشکل 

تموم کرده  اون  که  ی  یا  کاره  با  اما  .د  ش  یم  تموم  ماجرا 
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یا بر  ی  یا  تنه  به  تونم  یم  ن  من  و  کرده  نابود  رو  خانواده 
.م ری  بگ  می  تصم  مسئله  نی  ا 

بسپر نظرم  به  اما   .. .ی  دار  حق   .. .م  دختر  یر  دا  ق  ح 
رو برادرت  کم  کم  برسه  دادگاه  زمان  یت  وق   .. .ن  زما  به 
خوش یر  گلپ  و  تو  کنار  بذار  حاالال  آنا  بذار  ن  ای  جر  در 
ماجرا به  یپ  یت  وق  باشه  داشته  رو  شماها  اگه   .. .ه  باش 

.ه ش  یم  تی  اذ  کمتر  ببره  هم 
.. .ه  رست  د 

برادرت از  رو  تو  خوام  یم  من  یق  مواف  که  حاالال  س   
پ

.م کن  یر  خواستگا  یم  رس  و  ه  گی  د  بار  ه 

:ت گف  که  شدند  داغ  و  گرفته  رنگ  می  ها  گونه  ر  ای  اخت  ی 
کم مردا  دختر  .ه  شد  تموم  هم  کاوه  صبر  که  ین  دو  یم   _

.ن صبر 
:د افزو  او  و  م  دی  گز  لب 

؟ می  کن  برپا  رو  یس  عرو  بساط  ید  یم  جازه  ا 
یر ز  مامان  آغوش  به  خجوالالنه  توانستم  تنها  جواب  در 
و دی  بوس  بود  گرفته  گر  که  را  میا  ه  گونه  او  و  ببرم  پناه 

:د افزو 
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.ر ماد  باشه  بارک  م 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ش  ش_  ت  سی  ب_  د  صی  س_  ارت  پ 
اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

زیر می  مر  و  رفت  یم  ام  صدقه  قربان  مدام  خانم  شوکت 
.دید خن  ی 

:ت گف  و  دی  پر  آشپزخانه  داخل  زده  هول  یر  گلپ 
ت؟ سی  ن  یر  خب  ی  یا  چ  از  چرا  س  پ 

اشاره خانم  شوکت  و  من  به  ابرو  با  و  دی  خند  باز  می  مر 
: گفت  و  کرد 

.ت هس  نظر  اختالالف  خانم  عروس  و  مامانم  نی  ب  ون   
چ

:ت گف  و  کرد  گرد  چشم  یر  گلپ 
یچ سر  شما  نشستن  مهمونا  ساعته  دو  سرم  به  اک  خ 

؟ دی  دار  اختالالف 

:دیس پر  خنده  با  خانم  شوکت 
قهوه؟ ای  یا  چ  بگو  تو  صالال  ا 
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:د دا  جواب  ری  متح  یر  گلپ 
!یا چ  معلومه  خب   _

:م دی  خند  زی  ر 
.میر بب  قهوه  مونه  رسم  ما  چرا؟  خه  آ 

:ت گف  شوکت 
پر بدبختو  داماد  فنجون  ماتون  لی  ف  تو  مثل  وقت  اون  ا  ه 

.ین ک  نمک 

:م داد  حی  توض 

یب بتونه  دوماد  اگه   .. .ه  رسم  هی  نی  ا  بگم  چندبار  ب  خ 
قدر چه  داده  نشون  بخوره  رو  قهوه  اون  اعتراض 

عروسم وقت  اون  داره  دوسش  و  خواد  یم  عروسو 
.ه کن  هی  تک  بهش  تونه  یم  که  ه  شی  م  راحت  لش  ای  خ 

:ت گرف  اش  خنده  هم  یر  گلپ 
یا زی  چ  با  مردا  ه  شی  م  ؟  هی  کار  چه  خب  .د  دوما  اره  چی  ب 

.د کر  امتحان  ه  گی  د 
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.م انداخت  باالال  شانه 
کاوه یو  ر  را  دار  نمک  ی  قهوه  سنت  خواست  یم  دلم 

.م کن  ده  ای  پ 
.د بو  جالب  می  برا  واکنشش 

.ا تماش  هم  و  بود  فال  هم 

یخ شو  و  خنده  یل  ک  و  یر  گلپ  وساطت  با  باالالخره 
یا ه  فنجان  من  و  داد  تی  رضا  باالالخره  خانم  شوکت 

.م کرد  آماده  را  قهوه 

مراسم در  مادرم  مثل  بودم  خواسته  خانم  شوکت  از 
.د باش  داشته  حضور  یر  خواستگا 

:ت گف  شد  تمام  که  نظارتش 

.دین نک  ری  د  ه  گی  د  مهمونا  شی  پ  م  ری  م  ن  م 

یم ین  تکا  را  اش  فربه  اندام  و  سر  که  طور  همان  و 
.د ز  ون  ری  ب  آشپزخانه  از  داد 

:م گفت  می  مر  به  رو  بردارم  را  ین  یس  که  آن  از  قبل 
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.ید یم  نمکو  رف  ظ 

:ت گف  و  گرفت  دندان  به  را  لبش 

.ر بگذ  ای  ب  یب  آ  چشم  .ن  خا  کاوه  اره  چی  ب 

.م انداخت  باالال  ابرو 
.د شی  م  اجرا  دی  با  و  بود  سنت  کی  نی  ا 

و شد  بلند  دخترها  خنده  نمک  پر  قاشق  کی  تن  خی  ر  با 
.م کرد  شان  نگاه  شرورانه  من 

:م دی  پرس  و  م  دی  کش  اهنم  ری  پ  به  یت  دس  سپس 

وبم؟ خ 
:ت گف  ین  مهربا  با  می  مر 

.یب آ  چشم  ید  ش  خوشگل  یل  یخ  آقاتون  قول  ه  ب 
یر گلپ  همراه  و  برداشته  را  ین  یس  و  آمد  کش  لبم 

.میت رف  ون  ری  ب 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  فت  ه_  ت  سی  ب_  د  صی  س_  ارت  پ 
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.م   تاد  سی  ا  دست  به  ین  یس  ی  یا  ری  پذ  به  ورود  محض  به 
سالالم آرام  و  نشست  نی  حاضر  تک  تک  یو  ر   
نگاهم

.م   داد 

:ت گف  مادرانه  خانم  شوکت 
.د ش  سرد  ها  قهوه  دخترم  ای  ب 

.ت نشس  لبم  یو  ر  یم  نر  لبخند  ر  ای  اخت  ی 
.م رفت  یر  ز  مامان  سمت  به  خانم  شوکت  اشاره  با 

.ش دست  کنار  هم  نا  ای  ک  و  بود  نشسته  مادرش  کنار  کاوه 

و تشکر  با  او  و  گرفتم  یر  ز  مامان  مقابل  را  ین  ی 
.ت برداش  را  اش  قهوه  صدقه،  قربان 

چشمانم به  ه  ری  خ  و  حواس  یب  تادم  سی  ا  که  کاوه  مقابل 
.ت برداش  را  نطر  مورد  فنجان 

محمد آخر  در  و  خانم  شوکت  سپس  و  نا  ای  ک  بی  ترت  به 
.ت برداش  را  اش  قهوه  فنجان  که  بود 
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.د ش  کاوه  متوجه  نگاهم  باز  و  نشستم  او  دست  کنار 
.د بر  دهان  به  را  فنجان  ن  ایو  گ  به  به  یر  ز  مامان 

.ن جا  زی  دن  هی  عال  که  عمش  ط 

برادرش یو  پهل  به  آرام  آرنج  با  و  کرد  نت  طی  ش  نا  ای  ک 
:ت گف  و  دی  کوب 

.ش دادا  ها  داره  خوردن  قهوه  نی  ا 

لب به  را  فنجان  و  گرفت  من  از  نگاه  حواس  یب  کاوه 
.دیش نو  یا  جرعه  ن  ای  گو  یم  هو  و  کرد  کی  نزد 

و گشاد  چشمانش  اول  نمک،  طعم  ن  دی  چش  با  کردم  حس 

.د کر  سرفه  به  شروع  بعد 

.م دی  خند  زی  ر  من  و  رفت  یا  غره  چشم  خانم  شوکت 

و داد  تکان  یر  س  و  شد  ه  دیش  ک  سمتم  به  کاوه  نگاه 
م ری  متح  چشمان  مقابل  و  برد  باالال  را  فنجان  انه  ر   

غافلگ

.دیش نو  را  قهوه  تمام 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

 :گفت و زد یچشمک مامان یزر

 محمد آقا خورد شو قهوه هم پسرمون آقا که حاال خب_

 .مطلب اصل سر میبر

 

 دستم یرو دست و انداخت من به ینگاه محمد

 :گفت و گذاشت

 هی هم کاوه داداش ظاهرا... بخواد زیدن یچ هر_

 .شد قبول کنم فکر که داشت سخت امتحان

 .رفت هوا به هم با جمع ی خنده کیشل کبارهی به

 :زد لب و کرد خود ریدرگ مرا کاوه چشمان

 .دارم دوستت یلیخ_

 

  عاشقانه_حفاظت_هشت_ستیب_صدیس_پارت#

  حرام_یکپ#

 

 

        

    

     

.د   ش  ام  خنده  باعث  اش  انه  شرور  لبخند 
:ت   گف  و  زد  یک  چشم 

.م   نی  بب  بگو  خانوما  خانوم  ب  خ_ 
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:م کرد  کج  را  سرم  ناز  با 
بگم؟ یچ  ثالال  م 

:دیش ک  خود  سمت  به  مرا  و  دی  خند  بلند 
واقعا تو  و  رسوما  و  رسم  نیا  بشه  تموم  زودتر  اش  ک 

.م ا  خونه  خانم  یش  ب 
:م گفت  و  دوختم  پرحرارتش  نگاه  به  را  نگاهم 

.ه بش  تموم  زودتر  خواد  یم  دلم  نم  م 
:دیس پر  و  انداخت  باالال  ی  یو  ابر 

من ؟ی  موافق  وقته  چند  ن  یم  ه  تو  یس  عرو  مراسم  با  س  پ 
.. .ا  ه  شده  تموم  تحملم  ه  گی  د 

:م داد  تکان  سر  شده  سرخ  ی  یا  ه  گونه  با  و  م  دی  خند  زی  ر 
.. .ط  فق   .. .م  وهو  ا 

؟یچ قط  ف 
خواد یم  دلم   .. .م  ین  ک  یض  را  محمدم  می  بتون  اش  ک 

.م نی  بب  خوشبخت  برادرمو 
:ت گرف  را  دستم 

.مین ک  شی  راض  ارزه  یم  اما  سخته  کم  هی   _
حرف فقط  .م  کن  یم  ن  ا  دی  پ  یه  را  کنم  یم  فکر  یچ  ر  ه 

.ه خودش  حرف 
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همه نی  ا  وجود  با  یت  وق   . زین  د  هی  واقع  عاشق  هی  ون  ا 
خواد یم  ن  ین  عی  هی  گلپر  نگران  حد  نی  ا  تا  داشتن  دوست 

.ه بزن  یا  صدمه  اون  به 

اوه؟ ک 
.م ان  ج 

؟ می  بزن  حرف  باهاش  مشب  ا 
فشار تحت  .ی  کن  درکش  هم  تو  کن  یع  س  اما  اشه  ب 

.. .ن  قرارداد 
.م مراقب  .م  دون  یم  اشه  ب 

هیق ب  کنم  فکر  ون  ری  ب  می  بر  بهتره  یر  ندا  یف  حر  اگه  س  پ 
.ن هست  ما  ی  یا  نه  نظر  منتظر 
:م کرد  دی  یا  ت  و  آمد  کش  لبم 

.میر ب 
بردارم یم  قد  که  آن  از  قبل  اما  می  شد  بلند  حا  از  دو  هر 
ین ا  شی  پ  به  یا  بوسه  و  دی  کش  خود  سمت  به  مرا  دستانش 

:د ز  ام 
.زین د  کنم  خوشبختت  تا  کنم  یم  رو  ام  یع  س  مام  ت 

: زد  لب  او  و  گذاشتم  اش  ه  نی  س  بر  سر 
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دارم دوستت  یل  یخ   _

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  ن_  ت  سی  ب_  د  صی  س_  ارت  پ 
رام ح_  یپ  ک 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

به همه  ا  بی  تقر  ی  یا  ری  پذ  بزرگ  سالن  به  مان  بازگشت  با 
.. .د  زدن  دست  و  تادند  سی  ا  ان  شی  جا  در  محمد  جز 

کاوه اما  بود  ه  تی  فرمال  یع  نو  به  زی  چ  همه  مه  بود  درست 
را مراسم  تک  تک  برادرم  احترام  به  داشت  دوست 

.د کن  اجرا 

کی یا  بر  هفته  آخر  قرار  و  بودم  داده  را  بله  باالالخره 
.د بو  شده  گذاشته  باغ  در  مفصل  یس  عرو 

***

.مید بو  تاده  سی  ا  محمد  اتاق  در  پشت 
:ت گف  و  گذاشت  ام  شانه  یو  ر  دست  کاوه 

.زین د  نکن  دی  رد  ت 
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.مید ش  اتاق  وارد  کاوه  همراه  به  و  زدم  در  به  یا  تقه 

یم ون  ری  ب  به  و  نشسته  چرخدار  یل  صند  یو  ر  محمد 
.ت سی  نگر 

را او  کمتر  بود  رفته  اش  خاله  یت  وق  از  شکر  را  خدا 
ه دی  د  رختخوابش  در  ده  یب  خوا  صورت  به  و  بستر  در 

.م بود 

.د ز  ین  مهربا  لبخند  ما  ن  دی  د  با 
.. .م  یت  نشس  مبل  یو  ر  دستش  کنار  و  می  رفت  جلد  دو  هر 

.د بو  سوال  پر  نگاه  نی  ا  و  کرد  مان  نگاه  محمد 
.میا رفته  ارش  دی  د  به  چه  یا  بر  شب  وقت  آن  که  نی  ا 

.ن ک  شروع  تو  زی  ن  د 
انداخته من  نی  زم  به  را  توپ  جمله  نی  ا  گفتن  با  کاوه 

.د بو 
:م گفت  محمد  به  رو  و  گفتم  یا  باشه 

.ن جا  محمد  بزنم  حرف  باهات  خوام  یم   _
: دی  پرس  مهربان 
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همه به  که  من  ؟ی  دار  اج  یت  اح  یز  یچ  به  شده؟  یز  یچ   _
کاوه و  تو  ر  ای  دراخت  کامالال  زی  چ  همه  جا  نی  ا  سپردم 

.ه باش 

:م گفت  بغض  با  و  گرفتم  انگشتانم  ن  ای  م  را  دستش 

داداش می  ندار  ج  ای  احت  زیچ  چی  ه  به  ما  ین  عی   . .ن  م 
.ه کی  کوچ 

.دیک چ  می  ها  گونه  یو  ر  اشکم  قطرات  و 
!زین د 

حرف که  کنم  یر  کا  خواست  یم  دلم  من  و  بود  ری  متح 
.د ری  بپذ  را  می  ها 

:دیز لر  می  ها  لب 
ی یا  تنه  به  رو  یس  عرو  نی  ا  خوام  یم  ن  من  حمد  م 

.. .م  ری  بگ 

:ت گف  که  بود  نشده  متوجه  انگار 
هست؟ یل  مشک   .. .ا  ر  چ 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  یس  _د  صی  س_  ارت  پ 

اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 
رام ح_  یپ  ک 

:م فشرد  تر  محکم  را  دستش 

خوام یم   .. .د  محم  ین  ک  گوش  حرفام  به  خوام  یم   _
.م نی  بب  تو  یت  خوشبخ 

:د کر  نگاهم  تر  مهربان 
تونم یم  که  نی  هم  .م  خوشبخت  شماهام  کنار  که  نی  م  ه 

.م خوشبخت  م  نی  بب  رو  شما  یس  عرو 

:م داد  تکان  نی  طرف  به  سر 
اما باشه  یت  خوشبخ  از  یش  بخ  تونه  یم  ها  نی  ا   .. .ه  ن 

.. .ت  سی  ن  کامل 

؟یس بر  کجا  به  یا  خو  یم  زی  ن  د 
:ت گف  ید  تن  کاوه 

.ب مطل  اصل  سر  برو  لطفا  جان  زی  ن  د 
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:م گفت  محکم  و  م  دی  کش  یس  نف 

هم یر  گلپ  و  تو   .. .ا  م  یس  عرو  روز  خوام  یم   _
.دین ک  یس  عرو 

یم ک  لبش  ی  گوشه  بعد  و  شد  مات  یا  لحظه  نگاهش 

:ت گف  متعجب  و  رفت  باالال 
!! !؟  یچ   _

:م گفت  شمرده  شمرده 
.. .ی  کن  ازدواج   .. .م  ه   .. .و  ت   .. .م  خوا  یم   _

تند ین  لح  با  و  دی  کش  ون  ری  ب  انگشتانم  ن  ای  م  از  را  دستش 

:ت گف 
.م بشنو  یز  یچ  بهش  راجع  خوام  یم  ن   .. .ز  ین  د  هی  اف  ک 

:د ش  بلند  یر  قد  می  صدا 
اشاره هی  منتظر  هاست  سال  دختر  اون   .. .ی  بشنو  دی  ا  ب 

.ن ک  خوشبختش   .. .ن  ک  ازدواج  باهاش  .ت  توس  ی 
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:د ز  ید  پوزخن 
.. .ز  ین  د  می  زد  حرف  هی  قض  نیا  به  راجع  قبالال  ا  م 

.. .ی  زد  حرف  و  ت 

:ت گف  کاوه  بار  نی  ا 
یا پ  وقت  چی  ه   .. .ت  س  طرفه  کی  تو  می  تصم  نی  ا  ما  ا 
ید ای  ز  حد  تا   .. .ه  درست  ؟ی  نشست  دختر  اون  صحبت 
طرف نظر  و  حرف  دی  با  تو  اما  می  د  یم  حق  بهت 

.یو بشن  هم  رو  مقابلت 

:ت گف  یت  ناراح  با  و  داد  تکان  یر  س 
.دین ک  تمومش   .. .ه  یف  ا  ک 

:م گفت  یب  عص 

.. .ی  مغرور  آدم  هی  تو  ؟ی  خودخواه  یل  یخ  یت  دونس  یم   _
:د ش  نی  غمگ  نگاهش 

.م بد  بهش  ید  عا  یگ  زند  هی  تم  سی  ن  قادر  یت  ح  ن  م 

چرا ؟ی  دی  نم  گوش  یر  گلپ  یا  حرف  به  بارم  هی  را  چ 
خودته؟ طرف  از  فقط  ت  می  تصم 
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اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  _ی  س_  د  صی  س_  ارت  پ 
اده ز_  ید  و  خ_  هالال  ش 

:ت گف  و  داد  ون  ری  ب  یب  عص  یف  پو  با  را  نفسش 

دختر   هی  دست  بدم  عقلمو  دیه  خوا  یم  شماها  اقعا  و_ 
ین   عی  فلج  مرد  هی  با  یگ  زند  دونه  یم  ن  اصالال  که   
بچه

؟یچ  

.م   دار  دوستت  من  .م  ت  سی  ن  بچه  دختر  هی  ن  م_ 

در پشت  مدت  تمام  که  یر  گلپ  سمت  به  ما  سه  هر  نگاه 
.دیخ چر  بزنم  شی  صدا  تا  بود  منتظر 

برداشت جلو  به  یم  قد  داشت  بغض  که  ی  یا  صد  با 
: وافزود 

منم کاش  .د  ید  کر  یم  گوش  من  حرف  به  بارم  هی  اش  ک 
.دیدیس پر  یم  نظرمو  و  دید  کر  یم  حساب  آدم  داخل 

.ت اس  ه  دی  شن  را  ان  می  ها  حرف  دانستم  ی 
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 .دیکش شیموها به یدست کالفه محمد

 .ندارم کس چیه ترحم به یازین من یگلپر_

 دوست ترحم؟ شد که کردم یکار یک من! ترحم؟_

 ترحم؟ یپا دیذاریم رو داشتن

 

 

    

           

        

 

 

          

 

       

    

 

         

         

        

 

:دیر غ  تر  کالالفه  محمد 
با ین  تو  یم  تو   .. .م  گ  یم  یچ  من  که  ین  دو  یم  ودتم  خ 

با اما   .. .ی  بش  دار  بچه   .. .ی  کن  ازدواج  سالم  مرد  ه 
.. .ن  م 

مقابلش و  رساند  او  یا  پ  مقابل  به  را  خود  یر  گلپ 
.ت نشس 

.م ت  سی  ن  مهم  من  احساسم؟  بدون  قلبم؟  بدون   _
:دیز لر  محمد  یا  ه  لب 

!یر لپ  گ 
من ید  کر  فراموش  تو  اگه   .. .میت  داش  ید  عه  تو  و  ن  م 

عاشقت قبل  از  تر  شی  ب  هربار  اتفاق  اون  بعد  من  .م  نکرد 
تیت خوشبخ  دم  یم  قول  .د  محم  کن  ازدواج  من  با  .م  شد 

.م کن 
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.م گفت  احسن  یر  گلپ  جسارت  و  شجاعت  به  دل  در 

:ت گف  یر  گلپ  که  کرد  یم  نگاهش  درمانده  محمد 
بودن کنارش  از  و  کنم  یگ  زند  عشقم  با  دم  یم  حی  رج  ت 
و بذارم  جا  عمارت  نی  ا  یو  ت  قلبمو  که  نی  ا  تا  ببرم  لذت 
چند مگه  .م  کن  ازدواج  گه  ید  آدم  هی  با  احساس  از  یل  خا 

تو کنار  فرصت  خوام  یم  ن  ؟  مین  ک  یگ  زند  قراره  بار 
.. .ن  ک  ازدواج  من  با  محمد   .. .م  بد  دست  از  رو  بودن 

به را  نگاهش  و  دی  چک  برادرم  ی  گونه  از  یک  اش  قطره 
: گفت  نت  طی  ش  با  و  دوخت  او 

؟ین ک  خوشبخت  منو  ین  تو  یم  ین  طمئ  م 
:د کر  پر  را  صورتش  یا  پهن  دخترک  لبخند 

.م کن  تی  خوشبخت  م  دی  م  ول  ق 
بله همان  آمد  ون  ری  ب  برادرم  زبان  از  که  «ی  ا  نه  وی  د 

.م بود  دنبالش  به  که  بود  یت  موافق  ی 
.د بو  نمانده  یت  خوشبخ  تا  یه  را  شک  ی 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  و  د_  یس  _د  صی  س_  ارت  پ 
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و می  ر_  یو  سا  م_  یپ  ک 

یل صند  یو  ر  بود  کرده  خی  که  ین  بد  با  و  ناباورانه 
.م نشست 

:ت گف  و  گرفت  را  دستم  ید  تن  کاوه 
.ید کر  خی  یر  چطو  نی  بب  ؟ی  خوب  زی  ن  د 

.م ده  تکان  نی  طرف  به  سر  توانستم  تنها 
:ت گف  و  داد  دستم  به  را  قند  آب  ان  وی  ل  یر  گلپ 

.ر بخو  و  نی  ا  از  کم  هی  م  زی  ز  ع 

آن از  یا  جرعه  بتوانم  که  نیا  یب  و  دی  لرز  می  ها  لب 
:م کرد  زمزمه  بنوشم  را  شربت 

خواست یم  ن  دلم  ای  خدا  بگم؟  محمد  به  چطور  االال 
ح

هیض ق  نی  ا  ری  درگ  می  هست  یس  عرو  کی  نزد  که  حاالال 
.میش ب 

:ت گرف  دهانم  سمت  به  را  ان  وی  ل  کالالفه  کاوه 
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.مین ک  یم  یر  فک  هی  اونم  یا  بر   .. .ر  بخو  نی  ا  از  کم  هی   _

:دیز لر  می  ها  لب 
.. .م  محمد  اره  چی  ب 

: نشست  دستم  کنار  ه  دی  پر  رنگ  هم  یر  گلپ 
بود یچ  هر   .. .ه  بش  داغون  شنوه  یم  یت  وق  ترسم  یم   _

.د بو  وابسته  مهرانگیز  خاله  به  یل  ی 

یک خطرنا  مار  چه  مهرانگیز  که  نداشت  خبر  هم  او 
داشته ری  تاث  شان  یگ  زند  ید  نابو  در  حد  چه  تا  و  بوده 

.ت اس 

.د آور  خود  به  مرا  کاوه  یا  صد 
.ش با  آروم  لطفا  زی  ن  د 

؟یچ بگم  محمد  به  و  زی  چ  همه  بشم  مجبور  گه  ا 
: نشست  کنارم  کاوه 

تو تا  شد  یم  جور  نی  ا  دی  با   ... .ه  وقتش  االالن  دی  شا  ب   
خ

اش خاله  یا  کار  ن  ای  جر  در  رو  محمد  و  ین  ک  باز  زبون 
.یر بذا 
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:ت نشس  می  پاها  یو  ر  انگشتانم  ی  پنجه 
قرار بگم  چطور  بده؟  حالش  ات  خاله  بگم  طور  چ 

.ن کن  شی  بستر  ین  روا  گاه  شی  آسا  یو  ت 
:ت گف  دی  ترد  با  کاوه 

هست؟ هم  ه  گی  د  زی  چ  هی   _

:د ش  چشمانش  ه  ری  خ  چشمانم 
.. .ه  نی  بب  رو  تو  خواد  یم   _

.د ش  حبس  ام  ه  نی  س  در  نفس 

د؟ نی  بب  مرا  خواست  یم  مهرانگیز 

.. .ه  بگ  تو  به  خواد  یم  فقط  که  هست  ی  یا  ه  حرف  فته  گ_ 
.ش   ن  دی  د  می  بر  ره  ای  هوش  و  نشده  بدتر  تا  گفت  یم  دکترش 

.ین   بدو  دی  با  که  هست  ی  یا  ه  زی  چ  هنوز  ظاهرا  زی  دن 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  س_  یس  _د  صی  س_  ارت  پ 

.د کر  یم  دنگ  دنگ  سرم  یو  ت  دکتر  یا  صد 
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سال خانم  نی  ا   .. .ه  گا  شی  آسا  مین  ک  یم  منتقلش  ید  زو  ه  ب 
یم تما   .. .ه  بر  یم  رنج  دی  شد  یگ  افسرد  از  هاست 

ار می  ب  فرد  کی  با  ن  دی  م  نشون  ها  تست  و  ات  شی  آزما 
.ه باش  خطرناک  یل  یخ  تونه  یم  که  یس  ک  .م  یف  طر 

دروغ زی  چ  همه  گفت  یم  یس  ح  کی  چرا  انم  دی  نم 
.ت اس 

یم ن  باورم  م  دی  د  یم  ن  کی  نزد  از  را  مهرانگیز  خودم  تا 
.د ش 

.م کرد  باز  را  اتاق  در  و  دادم  ون  ری  ب  آرام  را  نفسم 

.دیخ چر  لی  وسا  از  یل  خا  ا  بی  تقر  اتاق  داخل  نگاهم 
.د بو  نشسته  اتاق  وسط  زی  م  پشت  یل  صند  یو  ر 

کی همراه  به  داشت  تن  به  زندان  مخصوص  لباس 

.گ رن  یب  آ  ساده  یر  روس 

ه لی  م  به  بند  دست  و  بود  ن  یز  م  ید  دستبن  به  دستش  دو  هر 
.ل متص  زی  م  یو  ر  مخصوص  ی 
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یا ه  اخم  با  یر  چاد  زن  که  خانم  مامور  .م  شد  داخل 
: گفت  نم  دی  د  با  بود  درهم 

.دین ک  خبرم  بود  یر  کا  .م  در  پشت  ون  ری  ب  ن  م 
.د ش  دوخته  مهرانگیز  دستان  دستبند  به  نگاهم  ر  ای  اخت  ی 

.ه کن  یر  کا  تونه  یم  ن  ترس  ن 

.م   کن  لب  ری  ز  یر  تشک  و  ببندم  پلک  توانستم  تنها 

.م   نشست  مقابلش  زی  م  یو  س  آن  و  رفتم  جلو  آرام 

.د بو  نمانده  یق  با  یز  یچ  مقتدر  ظاهر  به  زن  آن  از 
.د بو  شده  الالغر  شدت  به 

:ت گرف  جان  گوشم  در  دکتر  یا  صد  باز 
به حرفشو  یر  طو  نی  ا  داره  یع  س  و  خوره  یم  ن  ذا  غ 

.ه بشون  یس  کر 

یب و  مات  مرده  کی  مثل  درست  که  نگاهش  در  نگاهم 
.د ش  قفل  بود  حرکت 
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:م زد  لب 
.م خان  الالم  س 

همان با  باشد  داشته  ثابتش  نگاه  در  یر  ی  یغ  ت  که  نی  ا  ی 
:ت گف  شناختم  یم  او  از  که  ین  لح 

؟ینیب یم  یم  خان  جا  نی  ا  تو  خانم؟   .. .ی  ادب  با  نوزم  ه 

.د بو  شده  دوخته  خشکش  یا  ه  لب  به  نگاهم 
؟ دی  نی  بب  منو  دی  بود  واسته  خ 
. داد  ین  تکا  را  دستش 

درهم شی  ابروها  بالالفاصله  که  گرفت  درد  مچش   
ظاهرا

حبس م  اه  نی  س  در  نفس  شد  باعث  که  زد  یف  حر  اما  شد 
.د شو 

ی نشده  تموم  کار  تا  بود  باز  دستام  خواست  یم  لم  د 
.م کن  تموم  رو  هی  بق 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هار  چ_  یس  _د  صی  س_  ارت  پ 
رام ح_  یپ  ک 
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.د بو  انتقام  فکر  در  هنوز  پس 

:دیر غ  نی  خشمگ  و  کرد  یا  قروچه  دندان 
.یت کش  و  فرشاد  و  ت 

که نی  ا  مثل  درست  و  کرد  ری  یغ  ت  لحنش  باره  کی  به  سپس 

:د ز  پچ  وار  زمزمه  باشد  نشسته  مقابلم  یر  گی  د  آدم 

حرف اون   .. .ه  کن  ت  تی  اذ  مهرانگیز  ارم  ذی  نم  ترس  ن 
منو حرف  بازم  اما  ست  ونه  وی  د  کم  هی   .. .ه  خون  یم  منو 
ه؟ گی  د  یر  بب  جا  نی  ا  از  مارو  ید  اوم  تو  .ه  کن  یم  گوش 

بر و  دور  به  یه  نگا  که  کردم  یم  نگاهش  ری  متح 
:د افزو  خاص  یت  حال  با  و  انداخت 

.. .ه  کن  یم  اد  دی  ب  و  داد  سرم  یو  ت  مدام   .. .ه  ضی  مر  ون  ا 
ذاره یم  ن   .. .م  بخواب  ذاره  یم  ن   .. .م  بخور  غذا  ذاره  یم  ن 
فرشاد ین  دو  یم  تو  .م  کن  ه  یر  گ  ذاره  یم  ن  یت  ح   .. .م  بخند 

مرده؟

https://t.me/darkhaste_romanh


          

           

       

           

          

         

       

         

        

          

   

 

          

 

           

    

 

     

      

 

گفته که  بفهمم  را  دکتر  حرف  یا  معن  توانستم  یم  تازه 
را مهرانگیز  تا  خودم  و  ت  سین  حی  توض  به  ز  ای  ن  بود 

.د بر  خواهم  بدش  حال  به  یپ  م  نی  بب 
که بودم  مده  ای  ن  ون  ری  ب  یل  قب  یا  ه  حرف  شوک  از  هنوز 

با و  گرفت  محکم  را  زی  م  وسط  ی  ه  لی  م  انه  ری  غافلگ 
فرمان هربار  که  یس  ک  به  رو  انگار  محکم  ی  یا  صد 

:ت گف  گرفت  یم  دست  به  را  مغزش 

تو  .. .ه  توئ  دست  از  کشم  یم  یچ  هر   ... .و  ش  خفه  و  ت 
اگه ؟  می  یا  کج  االالن  نی  بب   .. .ت  سوخ  یم  محمد  یا  بر   

دلت

االالن .م  ید  نبو  جا  نی  ا  االالن  ید  کر  یم  گوش  من   
حرف به 

.د بو  نمرده  فرشاد 

.م کرد  یم  تماشا  را  ر  ای  ع  تمام  شی  نما  کی  داشتم  انگار 

ین لح  با  و  آمد  یم  در  یگ  رن  به  لحظه  هر  مقابلم  زن 
.د ز  یم  حرف  متفاوت 

تو  ... .د  بو  تو  ری  تقص  همش   .. .و  نگ  یچ  یه   ... .ش  یه   _
.. .ت  سوخ  یم  ن  دلت  شب  اون  اگه   .. .ش  یت  کش 
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به متعلق  که  ین  لح  با  و  شدند  ه  لی  م  چفت  ها  دست  دوباره 
به رو  بار  نی  ا  بود  شناختم  یم  که  یم  محک  مهرانگیز 

:ت گف  من 
دیا ب   .. .ک  در  به  یر  ب  بفرستم  هم  رو  تو  خواستم  یم   _

یو ت  ما  ا.   . .ت  کشتم  یم  ید  بو  دستام  یو  ت  که  موقع  همون 
یزیچ از  تر  شانس  خوش  و  تر  زرنگ  یل  یخ  یت  لعن 

دلم .د  مر  تو  خاطر  به  فرشاد  .ی  بود  کردم  یم  فکر  که 
.م کن  ات  خفه  دستا  نی  هم  با  خواد  ی 

.م کن  باور  را  ش  تی  شخص  کدام  دانستم  یم  ن 
یز با  م  لی  ف  یا  حرفه  ه  شی  هنرپ  کی  مثل  داشت  هم  دی  شا 

.د کر  ی 
.م شد  بلند  جا  از  انه  ری  غافلگ  و  زدم  را  ضربه 

:م گفت  شد،  دوخته  من  به  نگاهش 

یم  .. .ی  کن  تمومش  رو  مسخره  یز  با  نی  ا  هتره  ب 
.ینیب ب  منو  یت  خواس 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نج  پ_  یس  _د  صی  س_  ارت  پ 
رام ح_  یپ  ک 

:د ش  مظلوم  و  دی  برچ  لب  تصورم  برخالالف 
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.ه شد  تنگ  یل  یخ  براش  دلم   .. .م  محمد  شی  پ  ببر  نو  م 
را مقابلم  زن  وار  انه  وی  د  و  بیج  ع  رفتار  توانستم  یم  ن 

.م کن  هضم 

.م برداشت  عقب  به  یم  قد  ر  ای  اخت  ی 
.د ش  زی  خ  می  ن  شی  جا  در 

.د دادن  یم  ن  او  به  را  تر  شیب  حرکت  اجازه  دستبندها 
.و نر  خدا  رو  و  ت 

که رفتم  در  سمت  به  او  به  پشت  .ت  داش  درد  قلبم 
میا درج  مرا  شناختم  یم  که  یز  مهرانگی  متحکم  یا  صد 

:د کر  کوب  خی  م 
تونه یم  محمد  م  ای  ب  رون  یب  جا  نی  ا  از  ین  ک  کمکم  گه  ا 

.ه بر  راه 

ون ری  ب  حدقه  از  قدرت  تمام  با  که  ین  چشما  با  و  ری  متح 
.م دی  چرخ  طرفش  به  بود  زده 

یب صورت  یا  مسخره  طرز  به  و  آمده  کش  شی  ها  لب 
.د بو  کرده  ترسناک  را  روحش 
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:م گفت  بودم  شده  گرفتارش  که  یت  لکن  با 
؟ین ز  یم  حرف  یچ  از   .. .ز  ا 

:د ز  ید  پوزخن 

جا نی  ا  من  .ن  و  ری  ب  م  ای  ب  ین  ک  کمکم  دی  با  که  فتم  گ 
.م ر  ای  نم  دووم  جا  نی  ا  من   .. .م  ری  می  م 

.دیز لر  یم  تنم  تمام 
؟ید آور  محمد  سر  بالالیی  ه  چ 

.ت انداخ  باالال  ی  یو  آبر 
.د بو  حرفش  یو  ر  ین  عی  نی  ا 

به بلند  گام  چند  با  که  شدم  نی  خشمگ  قدر  آن  باره  کی  به 
:م زد  د  ای  فر  و  رفتم  طرفش 

جا نی  هم  تو  کنم  یم  یر  کا   .. .یر  ا  می  ب  کثافت  هی  تو   _
.یس بپو 

:ت گف  مظلومانه  و  کرد  ری  یغ  ت  ین  آ  به  اش  چهره 
؟ین ک  کمک  بهش  یا  خو  یم  ن   ... .ه  دار  گناه  حمد  م 
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:م گفت  و  انداختم  شی  سرتاپا  به  یه  نگا  نفرت  با 
یم ن  متاسفم  اما  ین  بز  گول  رو  یس  ک  هر  ین  بتو  دی  ا  ش 

.م خان  ین  بز  گول  منو  ین  تو 

داشت که  گوشخراش  یا  ده  ایر  ف  به  توجه  یب  بار  نی  ا  و 
.م زد  ون  ری  ب  اتاق  از  کرد  یم  م  نی  نفر 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ش  ش_  یس  _د  صی  س_  ارت  پ 
رام ح_  یپ  ک 

بودم توانسته  باالالخره  کاوه  آغوش  در  که  بود  یق  یا  دق 
.م شو  مسلط  خود  بر  یم  ک 

.د دا  یم  ن  آرامش  اجازه  تی  عصبان  و  خشم  اما 

گوشم کنار  و  بود  چسبانده  خود  به  مرا  مردانه  دستانش 

:د کر  یم  زمزمه 
درست یز  یچ  هی  گر  با   .. .ه  گی  د  هی  کاف   .. .ش  ش  شی  ه 

.. .ر  دخت  ه  شی  نم 
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سخت را  می  گلو  و  بود  نشده  تمام  هنوز  که  یض  بغ  با 
:م دی  نال  فشرد  ی 

تموم ونه  وی  د  زن  نی  ا  چطور   .. .م  بگ  محمد  به  طور  چ 
تونست یم  که  یگ  زند  از  اونو  ،ی  ار  می  ب  با  ها  سال  نی  ا 

کرده؟ محروم  باشه  سالم  و  خوب 

:ت گف  و  نشاند  کت  می  ن  یو  ر  مرا  کاوه 
تونه یم  قدر  چه  و  بوده  یچ  منظورش  می  نی  بب  دی  با  ب  خ 

باشه؟ داشته  صحت 

:م کرد  تکرار  را  مهرانگیز  حرف  نفس  ی 
یم محمد  م  ای  ب  ون  ری  ب  جا  نیا  از  ین  ک  کمکم  اگه  فت  گ 

یم من  برادر  ین  عی  کاوه؟  یچ  ین  عی  نی  ا   .. .ه  بر  راه  تونه 
نذاشته؟ مهرانگیز  و  بره  راه  تونسته 

نقطه به  یا  هی  ثان  چند  و  د  یش  ک  اش  چانه  به  یت  دس  متفکر 
.د مان  ه  ری  خ  نامعلوم  ی 

.م کن  درک  یت  درس  به  را  مهرانگیز  منظور  توانستم  یم  ن 
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خوب یا  بر  یه  را  ین  عی  نی  ا  کنم،  باور  خواستم  یم  اگر 
.د بو  مانده  یف  مخ  ها  سال  نی  ا  تمام  که  بود  محمد  شدن 

یم   دروغ  داشت  مهرانگیز  ین  عی  ین  یب  بد  صورت  در  و 
خود نجات  یا  بر  من  احساسات  از  خواست  یم  و  گفت 

.د   کن  استفاده 

:م زد  شی  صدا  کالالفه 
اوه؟ ک 

:د دا  جواب  حالت  درهمان 
!م و  ه 

؟ین ک  یم  فکر  یچ  ه  ب 
: گفت  وار  زمزمه  و  دی  چرخ  طرفم  به 

.ن ارستا  می  ب  می  ببر  کامل  چکاپ  هی  یا  بر  و  محمد  دی  ا  ب 

.م شی  نم  توجه  م 
:ت گف  و  برخاست  جا  از  یل  معط  ی 

.مین ز  یم  حرف  راه  یو  ت  زی  دن  ودباش  ز 
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 :دمیپرس مصرانه

  چرا؟ مارستانیب_

 :گفت دیخند یم که یلب با و ستادیا مقابلم

 ییدکترا نیا ها سال نیا تموم یکن دقت کم هی اگه_

 نیا... اومدن یم خونه تا محمد دنید یبرا که بودن

 محمد به و کردن یم زیتجو اونا که بوده ییداروها

 محمد بهیعج برات یگفت یم ادتهی... شدهیم خورونده

  رختخوابشه؟ یتو و اتاقش یتو اوقات شتریب

 یبرا اصرارش و سولماز ادی به حرف نیا با 

 .افتادم محمد به داروها خوراندن

 

 ...سولماز_

 :افزودم که بود رهیخ نگاهش

 مهرانگیز که حاال میبزن حرف سولماز با دیبا_

... سولماز سراغ میبر دیبا زده یوونگید به خودشو

 .داره خبر یچ همه از اون

 

  عاشقانه_حفاظت_هفت_یس_صدیس_پارت#

 دوخته چشمانم به را نفرتش پر نگاه       حرام_یکپ#

 .زد ینم یحرف و بود
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میو بگ  یز  یچ  مبادا  تا  بودم  کرده  گره  درهم  را  انگشتانم 
.د ده  نشان  را  غضبم  و  خشم  تمام  که 

:م گفت  آرام  و  بردم  جلو  را  سرم 
بد خانومت  یا  بر  وگرنه  .ز  سولما  ین  ک  کمک  بهم  دی  ا  ب 

.ه شی  م 
.د کر  نگاهم  تر  ه  ری  خ  و  د  یب  چس  هم  به  تر  محکم  شی  ا  هب  ل 

برادرت و  تو  به  نتونست  یت  ح  خانومت  که  ید  ید   _
.م کن  کمک  شماها  به  منم  تا  کن  کمکم   .. .ه  کن  کمک 

هم به  عمارت  یو  ت  و  زی  چ  همه  ید  اوم  یت  وق  ز  ا 
حیج تر   .. .ت  خود  هم  حاالال  مادرت  ها  تر  قبل   .. .ی  ت  خی  ر 

.م کن  نت  ای  خ  خانمم  به  تا  بپوسم  زندون  یو  ت  دم  ی 

:م گفت  بیهوده  یر  وفادا  حجم  نی  ا  از  ری  متح 
باشه خانومت  یا  بر  یر  وفادا  همه  نی  ا  دارم  ک  ش 

تیا جن  یو  ت  برادرت  اون  و  تو  شدم  مطمئن  ه  گی  د  حاالال 
.دید بو  همدست  باهاش  کرده  که  ی  یا  ه 

:ت گف  و  زد  ید  خن  شی  ن 
د ای  درنم  برات  یز  یچ  من  از  .ین  ک  گم  گورتو  هتره  ب 
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انه وی  د  مهرانگیز  کنار  زن  نی  ا  .م  برخاست  می  جا  از 
محض اشتباه  او  از  خواستن  کمک  و  بود  شده  بزرگ 

.د بو 
که ین  و  دی  م   .. .ز  سولما  باش  کارت  عواقب  نتظر  م 

دید بو  خانومتون  دست  هم  که  برادرت  اون  تو  یا  بر 
.. .ن  ری  گ  یم  نظر  در  یت  مجازا  چه 
.د نبو  مهم  شی  برا  ین  عی  پوزخندش 

****

سر اراده  یب  شد  حلقه  ام  شانه  دور  که  کاوه  گرم  دست 
:م گفت  و  گذاشتم  اش  شانه  بر 

.م دار  یب  یر  غ  حس  هی  .م  مطمئن   .. .ت  هس  یز  یچ  هی   _
:ت گف  و  زد  می  موها  یو  ر  یا  بوسه 
.. .ه  باش  که  یچ  هر  .م  ین  ک  یم  اش  دی  پ 

.مین ک  یم  اش  دی  پ  وهوم  ا 
:دید خن  صدا  ی 

؟ هی  چ  ت  می  تصم  بگو  بهم  االال  ح 
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اعماق از  انگار  که  ی  یا  صد  با  و  نشستم  صاف  می  جا  در 
:م گفت  آمد  یم  ون  ری  ب  وجودم 

.م بزن  حرف  محمد  با  خوام  یم   _
؟ طمئني  م 

خودم بهتره   .. .ه  بشنو  من  از  ری  غ  یس  ک  از  خوام  یم  ن 
.. .ه  بدون  دی  با  .م  بزن  حرف  باهاش 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  شت  ه_  یس  _د  صی  س_  ارت  پ 
اتاق وارد  که  بود  یق  یا  دق  رام  ح_  یپ  ک 

.م بود  شده  محمد 
در را  الالزم  قدرت  آن  هنوز  من  و  بود  تراس  یو  ت 

.م برو  سراغش  به  تا  بودم  فته  ای  ن  می  پاها 

نیا  « کردم  یم  تکرار  خودم  با  مدام  اما  بود  سخت 
«.زین د  ید  ب  انجام  دی  با  کارو 

.م دی  کش  یپ  در  یپ  قی  عم  نفس  چند 
و شد  می  پاها  یا  صد  متوجه  اتاق  از  خروجم  محض  به 

.دیخ چر  طرفم  به 
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:د ز  می  صدا  که  بود  شده  قفل  چرش  لی  و  یو  ر  نگاهم 
؟ید تا  سی  وا  جا  اون  چرا  زی  ن  د 

.دیز لر  یم  وجودم  نداشتم؟  رفتن  راه  توان  چرا  ای  خدا 

یل صند  حرکت  دکمه  یو  ر  دست  نکردم  یت  حرک  یت  وق 
.د آم  طرفم  به  و  گذاشت  اش 

.م چسباند  نی  زم  به  زانو  شی  پاها  مقابل  ر  ای  اخت  ی 
:دیس پر  که  بود  شده  م  بی  غر  حال  متوجه 

؟ زی  دن  شده  یز  یچ   _

:م گفت  و  دی  لرز  می  ها  لب 
.د محم  می  بزن  حرف  هم  با  دی  ا  ب 

:د ز  ین  مهربا  لبخند 
.دیس ر  وقتش  باالالخره  س  پ 

:م دی  پرس  ری  متح 
؟یچ قت  و 
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:ت گف  می  مالال  و  گرفت  را  دستم  و  آمد  جلو  دستش 

دو دو  چشمات  اون  ته  ی  زیچ  هی  روزها  نی  ا  موم  ت 
کرده پنهونش  که  یز  یچ  هی  .د  کر  یم  م  تی  اذ  که  زد  ی 

.ید بو 

:م گفت  مردد 
.ن زد  حرف  ا  زی  چ  یر  س  هی  از  خته  س 

.ص خالال  و  گو  ب 
.ز هرانگی  م 

.ت بس  محکم  را  چشمانش 

.ت خی  ر  فرو  قلبم 
.د نبو  یا  چاره  اما  م  زی  بر  هم  به  را  او  خواست  یم  ن  دلم 

.د ش  نی  یا  وپ  باالال  شی  گلو  ک  بی  س 
.د کر  باز  را  چشمانش  آرام 

.و گ  ب 
و او  بر  ها  سال  نی  ا  در  مهرانگیز  آنچه  از  گفتم  من  و 

.ت اس  داشته  روا  اش  خانواده 

.ت سکو  و  بود  سکوت  واکنشش  تنها 

https://t.me/darkhaste_romanh


 از و  تارا از... او یپاها مرگ  تا پدرمان مرگ از

 .پرده پشت اتفاقات یتمام

 خشم از نشان  شدن مشت با که بود انگشتانش نیا تنها

 .داشت درونش

 

 :گفتم آخر در و دهیکش قیعم ینفس

 پنهان داره رو یزیچ هی ات خاله کنم یم فکر من_

 !محمد هست یزیچ هی مطمئنم.. کنه یم

 

 یایدن در انگار اما ستینگر یم چشمانم به رهیخ تنها

 :گفت یدارخش یصدا با که کرد یم ریس یگرید

 

 .زیدن یبذار تنهام شه یم_

 !محمد_

 ...لطفا_

 

  عاشقانه_حفاظت_نه_یس_صدیس_پارت#

 رمیبم خواست یم دلم... خدا  آخ           حرام_یکپ#

 .دهم انجام شیبرا یکار توانستم ینم که
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.م بود  تاده  سی  ا  اتاق  از  ون  ری  ب 
.. .ی  واکنش  منتظر  .م  بود  دش  ای  فر  منتظر  آن  هر 

جانش بر  که  ید  در  دی  شا  تا  یزیچ  شکستن  منتظر  یت  ح 
زیگ ان  وهم  سکوت  نی  ا  اما  دهد  نی  تسک  را  بود  نشسته 

.د ترسان  یم  تر  شی  ب  مرا 

لب ری  ز  یز  یچ  ین  نگرا  با  و  بود  گرفته  را  دستم  یر  گلپ 
ننشسته جا  کی  مدت  تمام  کاوه  اما  کرد  یم  زمزمه 

.د کر  یم  نی  یا  پ  و  باالال  را  راهرو  عرض  و  طول  و  بود 

.ن م  یا  روزه  آن  مثل  درست  بود  شوکه  محمد 
ه دی  د  را  صدمه  نی  تر  شی  ب  که  بود  یس  ک  او  که  هرچند 

.د بو 
.د تا  سی  ا  مقابلم  کاوه  اما  برداشتم  جلو  به  یم  قد 

؟ زی  دن  ین  ک  یم  کار  یچ   _
نیا ما  نی  بب  بگم   .. .م  بزن  حرف  باهاش  خوام  یم   _

.. .ت  کنار   .. .م  ی  یا  ج 

.ت خی  ر  فرو  یر  گلپ  یا  ه  اشک 
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:م دی  نال  و  دی  ترک  بغضم 

دیا نب   .. .ه  کاو  شم  یم  ون  می  پش  زدنم  حرف  از  ارم  د 
.. .د  یا  نب   ... گفتم  یم  بهش 

:ت گف  گوشم  کنار  و  شد  حلقه  تنم  دور  دستانش 

.مین ک  تحمل  دی  با   ... .ه  بگذرون  شوکو  نی  ا  دی  با  ترس  ن 
.. .ه  نداد  نشون  یش  واکن  چی  ه 

:د ز  یخ  تل  لبخند 
.. .ش  با  بور  ص 

:د ش  ری  سراز  اشکم 
.. .ه  ار  چی  ب   .. .م  محمد  اره  چی  ب 

***

.ت شکس  محمد  باالالخره  شب  آن 
.ت داش  اش  خاله  از  دگار  ای  به  آنچه  تمام  و  را  سکوتش 

پر را  عمارت  تمام  گوشخراشش  یا  ده  ای  فر  یا  صد 
به را  عمارت  در  حاضران  تک  تک  دل  و  بود  کرده 

.. .ت  شکس  و  شکست  و  شکشت  .د  یش  ک  آتش 

:دیل نا  کنان  نی  ف  نی  ف  خانم  شوکت 
هی به  آزارش  بچه  نی  ا  .م  کن  باور  تونم  یم  ن  نوزم  ه 

به رو  یز  یچ  نی  همچ  خانم  چطور  دی  رس  یم  ن  مورچه 
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 روحش خانم سیفرنگ چارهیب. دونست روا بچه نیا

 ... آقا چارهیب... شونهیپر االن

 

 من ذهن اما گفت یم یزیچ و زد یم یحرف کس هر

 دیشد یعصب شوک کی داشت که بود یبرادر ریدرگ

 .گذراند یم سر از سکوت ها ساعت از بعد را

 

 :کرد زمزمه گوشم کنار کاوه

 ...سراغش یبر االن وقتشه جان زیدن_

 به و دمیپر جا از فنر مثل که بودم نیهم منتظر انگار

 .کردم تند پا ها پله سمت

 

  عاشقانه_حفاظت_چهل_صدیس_پارت#

 شیها چشم دنمید محض به                 حرام_یکپ#

 :گفت بلند و بست را

 

       

 

          

 

؟ دی  فهم  یم  ن  چرا   .. .م  نی  بب  رو  یس  ک  خوام  یم  ن 

.م نشست  شی  پاها  مقابل  و  رفتم  جلو  دش  ای  فر  به  توجه  ی 
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:دیل نا  که  م  ری  بگ  را  دستش  خواستم 
؟ زی  دن  چرا  کنم؟  باور  تونم  یم  ن  را  چ 

.د کر  پر  را  می  گلو  بغض 

.د بو  کننده  انه  وی  د  شی  صدا  غم 
جاش نی  ا  به  اگه  دی  شا   .. .ه  ار  میب  هی  زن  اون   .. .م  حمد  م 

.ین ک  هضمش  ین  بتو  تر  راحت  ین  ک  فکر 
.. .م  افتاد  اسب  از  که  یز  رو  اون   .. .ه  شی  نم  اورم  ب 

محمد گفت  یم  که  یس  ک  بود  مشوقم  که  یس  ک   .. .ا  یا  خد 
.د بو  کنارم  روز  اون   .. .م  هست  من  نباشه  هم  کس  چی  ه 

و دردها  چطور  بمونه؟  کنارم  اون  بعد  تونست  چطور 
موند؟ کنارم  بازم  و  دی  د  منو  یا  ه  عذاب 

.د بو  افتاده  خس  خس  به  اش  ه  نی  س  و  بود  شده  نفس  ی 
کید نز  جنون  به  روزها  آن  یر  دآو  ای  با  آن  هر  انگار 

.د ش  یم  تر 

به .م  دی  کش  ید  بلن  غی  ج  ر  ایت  اخ  یب  شد  کبود  که  صورتش 

.د شدن  اتاق  وارد  هی  بق  و  کاوه  که  دی  نکش  هی  ثان 
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انگار که  رفت  ید  محم  یر  ای  به  و  زد  یر  کنا  مرا  کاوه 
.د دا  یم  جان  داشت  یس  نف  یب  از 

:د ز  د  ای  فر  همزمان 

.دین بز  زنگ  اورژانس  به  زی  ن  د 

***

.دیس ر  یم  گوش  به  نی  دلنش  و  آرام  ای  در  امواج  یا  صد 

کنار خنک  و  زی  ر  یا  ه  شن  یو  ر  برهنه  یا  پاه  با  داشتم 
.م رفت  یم  راه  ساحل 

.د کر  جلب  خود  به  را  توجهم  ید  شا  یا  ه  خنده  یا  صد 
به رو  ی  منظره  ن  دی  د  با  و  کشاندم  ساحل  امتداد  در  نگاه 

.د آم  کش  اراده  یب  می  ها  لب  رو 
دوش بر  را  سال  و  سن  کم  یا  دختربچه  بود  محمد 
یا صد  .د  آم  یم  طرفم  به  یر  گلپ  همراه  و  بود  گذاشته 

.د بو  کرده  پر  را  فضا  شادشان  یا  ه  خنده 
:م زد  صدا  را  نامش  و  خورد  تکان  می  ها  لب 

!د حم  م 
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:د دا  تکانم  و  نشست  ام  شانه  یو  ر  یت  دس  همزمان 
.ینیب یم  خواب  یر  دا  م  زی  عز   .. .ن  جا  زی  ن  د 

.د ش  باز  ین  آ  به  چشمانم 
:د بو  دوخته  من  به  چشم  ین  نگرا  با  کنارم  کاوه 

.ید کر  یم  ناله  خواب  یو  ت  یت  داش  م  زی  ز  ع 

با و  دادم  ین  تکا  یل  صند  یو  ر  را  ام  شده  خشک  کمر 
:م راند  لب  بر  را  برادرم  نام  ین  نگرا 

چطوره؟ محمد   .. .د  حم  م 
.ش نبا  نگرانش   .. .م  زی  عز  وبه  خ 

.م گفت  یم  ن  بهش  کاش  بود  من  ری  تقص  مش  ه 
:ت گف  مهربان  و  گرفت  را  دستم 

.ر بدت  تر  ری  د  چه  هر  و  دی  فهم  یم  یز  رو  هی  االالخره   
ب

.ه بزن  حرف  باهات  خواد  یم  دکترش 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  کی  _ل  ه  چ_  د  صی  س_  ارت  پ 
رام ح_  یپ  ک 

.دیب کو  یم  ه  نی  س  در  محکم  قلبم 
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.د کن  صحبت  من  با  خواست  یم  محمد  دکتر 
میا ه  شک  از  می  بود  ارستان  میب  در  که  روز  دو  نی  ا  در 

.م بود  گفته 
از که  یت  شناخ  به  توجه  با  م  دی  ترس  یم  که  نی  ا  از 

از را  شدن  خوب  شانس  بودم  کرده  ا  دی  پ  مهرانگیز 
گفته داروها  خوراندن  در  شکم  از  .د  باش  گرفته  محمد 

.م بود 

.م کن  صحبت  من  با  خواست  یم  معالجش  دکتر  حاالال   
و

.مید ش  اتاق  وارد  کاوه  همراه 
اشاره ش  زی  م  کنار  یا  ه  مبل  به  دست  با  نم  دی  د  با  دکتر 

:ت گف  و  کرد 
.م دختر  نی  ش  ب 

یا ه  برگه  که  دوختم  ی  یو  ا  به  چشم  پرتالالطم  یب  قل  با 
.د بو  دستانش  در  یآ  آر  ام  یا  ه  عکس  و  شی  آزما 

مقابلش برگه  یو  ر  نگاهش  و  زد  چشم  به  را  کش  نی  ع 
:ت گف  و  شد  قفل 
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ها تست  تمام  دی  بود  خواسته  شما  که  ی  یا  ج  اون  ز  ا 
متخصص یا  دکتر  و  من  بشه،  انجام  برادرتون  یو  ر 

.مید کر  شروع  رو  ار  می  ب  یو  ر  کار 

.ب مطل  اصل  سر  دی  بر  زودتر  لطفا  کتر  د 
.د ز  یم  دهانم  یو  ت  قلبم 

شیپ ها  سال  که  طور  همون  شما  برادر  تاسفانه  م 
دونم یم  .د  بو  نخواهند  رفتن  راه  به  قادر  گفتن  بهشون 

.ت سی  ن  رفتن  راه  یو  ت  زی  چ  همه  اما  سخته 

نقش همه  و  بودم  بسته  دل  ات  شی  آزما  نی  ا  به  قدر  چه 
.د بو  شده  برآب 

.د بو  داده  بی  فر  مرا  هم  باز  مهرانگیز 
کرده یف  مخ  که  یز  یچ  که  بودم  کرده  دلخوش  قدر  چه 

یو ر  را  یک  پا  آب  دکتر  حاالال  اما  است  برادرم  ی   
سالالم

بود ته  خی  ر  دستم 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  و  د_  هل  چ_  د  صی  س_  ارت  پ 
یم دلم  .م  شد  اتاق  داخل  رام  ح_  یپ  ک 

.د باش  آخرمان  و  اول  ار  دی  د  ار،  دی  د  نی  ا  خواست 

https://t.me/darkhaste_romanh


 

        

 

       

      

 

     

         

       

   

         

          

  

         

       

          

         

          

     

   

.د بو  یر  ت  نامساعد  تی  وضع  در  بار  نی  ا 

یر ت  شی  ب  رفت  شی  پ  یح  رو  یر  ا  می  ب  گفت  یم  دکترش 

.ن وجدا  عذاب  ین  عی  نی  ا  و  داشته 

.د بو  بسته  ه  شی  هم  مثل  دستانش 

:د بو  سرد  و  سخت  شی  صدا  و  روح  یب  نگاهش 

.ن و  ری  ب  ببر  جا  نی  ا  از  منو   .. .ن  ک  مکم  ک 
.م کرد  نگاهش  متاسف 

محمد به  راجع  که  ی  یا  ازخبره  بعد  .د  بو  اسفبار  حالش 

یو ر  یا  لحظه  زن  نی  ا  خواست  یم  ن  دلم  بودم  گرفته 
.د نی  بب  آرامش 

من بگو  محمد  به   .. .م  نکرد  یر  کا  من  بگو  محمد  ه  ب 
.. .ه  باش  من  مال  فقط  اون  خواستم  یم   .. .م  داشت  دوسش 

دیب خوا  یم  رختخوابش  یو  ت  صدا  یب  آرومو  یت  وق 
.. .ه  ری  بگ  ازمن  اونو  تونه  یم  ن  کس  چی  ه  دونستم  ی 

حمد م_  .د   بو  ر  ای  ع  تمام  ین  روا  کی  زن  نی  ا  شک  ی 
.. .ه  نی  بب  رو  تو  خواد  یم  ن 

:د ز  د  ای  فر  مصرانه 
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خاله همون  هنوزم  من  .م  داشت  دوستش  بگو  هش  ب 
هش ب.   .. .ه  ر  ای  ب  دووم  تونه  یم  ن  من  بدون   .. .م  زی  مهرانگ 

یم که  یه  را  تنها   .. .م  گرفت  مو  انتقام  فقط  من  بگو 
.. .د  بو  نی  هم  م  ری  بگ  انتقام  پدرتون  از  تونستم 

. .ت  خی  ر  فرو  قلبم 
؟ین ز  یم  حرف  یچ  ز  ا 

:دیل نا  و  داد  ین  تکا  را  سرش 

هی  .. .ی  مست  عالم  تو   .. .ت  پدر  .د  کر  تجاوز  بهم  ون  ا 
یم ن  و  بود  کرده  لج  باهاش  سی  فرنگ  که  یت  وق  شب 
یم ن  باورم  اولش  .ن  م  سراغ  اومد  پدرت  خواستش 

حالمو خواد  یم  پدرانه  ه  شی  هم  مثل  کردم  فکر   .. .د  ش 
.. .م  بود  زنش  خواهر  من   .. .ه  بپرس 

:م دی  نال  کندن  جان  با  اما  بود  خفه  می  صدا 
؟یگ یم  دروغ  یر  ا  د 

.. .د  ید  خن  کی  تر  سی  ه  و  بلند 
.م شناخت  یم  که  بود  یم  آد  نی  تر  فی  کث  احمد  !؟  روغ  د 

.د ر  می  م  دی  با   ... رد  می  م  دی  با   .. .ن  و  وی  ح  ه 
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خودتو یا  خو  یم  دروغات  ا  ب_  :م  دی  کش  نفس  ناباورانه 
.ین ک  آروم 

از پر  ین  چشما  با  و  زد  ید  پوزخن  دی  کش  جلو  را  سرش 

:ت گف  چشمانم  زل  نفرت 
کردم نابود  چشماش  جلو  پسرشو  اول   .. .ش  کشتم  ن  م 
نیا ها  سال  .م  شد  خفه  ها  سال  .م  گرفت  خودشو  جون  بعد 
ازدواج چرا  ید  نکر  فکر  وقت  چی  ه  .د  بو  من  با  راز 
داد یم  ازدواج  نهاد  شی  پ  بهم  فرشاد  که  نکردم؟هربار 
یگ دختران  عالم  یو  ت  منو  روح  پدرت  .م  آورد  یم  بهونه 

سرم بالالیی  چه  دونست  یم  ن  کس  چی  ه  .د  بو  کشته  هام 
.م خواهر  یت  ح  کس  چی  ه   .. .ه  اومد 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ه  س_  هل  چ_  د  صی  س_  ارت  پ 
نیا یا  ین  د  انگار  رام  ح_  یپ  ک 

آرام تا  هربار  که  بودند  کرده  بند  شوک  به  را  می  روزها 
یم نشانه  را  وجودم  تر  نیگ  سهم  یا  ضربه  گرفتم  ی 

.ت گرف 

.م بود  نشسته  محمد  سر  الیال  با  قبل  از  تر  داغان 
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آخر یا  ه  حرف  فکر  از  یا  لحظه  توانستم  یم  ن 
. شوم  خارج  مهرانگیز 

ت قی  حق  ای  است  دروغ  شی  ها  حرف  دانستم  یم  ن 
.. .ض  مح 

.د کر  یم  نابود  مرا  ندانستن  نی  ا  و  دانستم  یم  ن 
و بود  من  یا  بر  تنها  مرگ  زمان  تا  راز  نی  ا  شک  ی 

.س ب 
مخوف راز  نی  ا  در  را  یر  گید  ای  محمد  توانستم  یم  ن 

.م ساز  کی  شر 
یم ن  را  محمد  به  شدن  سرپا  اجازه  شک  یب  که  یز  را 

.د دا 
:م زد  پچ  وار  زمزمه  و  گرفتم  دستانم  ن  ای  م  را  انگشتانش 

و محمد  برام  بمون   .. .ش  با  خوب  تو  کنم  یم  واهش  خ 
.ن ک  کمکم 

:ت گف  و  نشست  ام  شانه  یو  ر  کاوه  دستان 
.ه شی  م  ترم  خوب   .. .ه  خوب  محمد  زی  ن  د 

.م کشاند  باالال  سمت  به  را  نگاهم 
.. .م  یا  روزه  نی  ا  پناه  به 

.د بو  ام  یگ  زند  و  من  ری  درگ  بود  ها  ماه  که  ین  کسا  به 
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.د ز  ام  ین  ا  شی  پ  به  یا  بوسه  و  شد  خم 
.ه اومد  یر  گلپ   .. .ه  خون  می  بر  دی  با  اشو  پ 

یگ زند  سخت  یا  روزه  نی  ا  صبور  دخترک  یر  گلپ 
.م برادر 

.م تاد  سی  ا  آرام 
شده خم  که  نداشتند  یگ  ستاد  یا  یا  ر  ای  می  ها  شانه  انگار  اما 

.د بودن 
:دیس پر  یت  ناراح  با  کاوه 

گفت؟ یچ  بهت  مهرانگیز  یگ  ب  بهم  یا  خو  یم  ن 
در شده  سنگ  بغض  و  دادم  تکان  طرفین  به  را  سرم 

.م کرد  نی  یا  پ  و  باالال  را  می  گلو 
:ت گف  نی  غمگ  و  شد  قفل  م  فی  نح  بدن  دور  دستانش 

دارم برت  تونستم  یم  کاش   .. .ز  ین  د  ید  ش  جون  صف  ن 
.م کن  دورت  سخت  یا  روز  نی  ا  از  و 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  هار  چ_ل  ه  چ_  د  صی  س_  ارت  پ 
زده وحشت  شب  ه  می  ن  رام  ح_  یپ  ک 
.م شد  ار  دی  ب  بود  کرده  ام  رعشه  دچار  که  یس  کابو  از 
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.ق عر  سی  خ  من  و  بود  خواب  در  کاوه 
.م دی  نوش  آب  ین  ا  وی  ل  و  نشستم  می  جا  در  نفس  ی 

ته خی  گر  من  از  که  بود  ام  یگ  زند  یا  کج  آرامش  ای  خدا 
بود؟

.. .م  بود  ه  دی  د  را  مامان  خواب 
.گ رن  یب  آ  ین  چشما  با  ا  بیز  یا  دختربچه  و  او  خواب 

.د ش  طوفان  که  خواند  یم  الالالالیی  ه  شی  هم  مثل 
.د بو  شده  ظلمات  و  کی  تار  جا  همه 

.د بو  گوشم  یو  ت  هنوز  بچه  دختر  یا  ه  هی  گر  یا  صد 
.د بو  شده  سخت  نفسم 

.م زد  ون  ری  ب  اتاق  از  ده  یش  پو  لباس  و  برخاستم  جا  از 
اما کنم  تازه  یس  نف  و  برسانم  باغ  به  را  خود  خواستم  ی 

.. .د  بو  یر  گی  د  یا  ج  می  پاها  مقصد 

.و راهر  یا  انته  در  ی  یا  ج 
.د بو  مهرانگیز  اتاق  یر  روزگا  که  ی  یا  ج 

****
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مهرانگیز ته  خی  ر  هم  به  اتاق  ن  ای  م  آمدم  خودم  به  یت  وق 
باالالخره و  باشم  نگشته  که  بود  نمانده  ی  یا  ج  .م  بود   

نشسته

.م بود  فته  ای  را  اش  دفترچه  اتاقش  یا  ج  نی  تر  ین  پنها  در 

داخل یل  بد  یا  ه  کتاب  از  یک  ی  داخل  که  یا  دفترچه 
.د بو  شده  ساز  جا  اش  خانه  کتاب 

.م خواند  نفس  ی 
.د بو  صبح  یا  ه  دم  دم  که  آمدم  خودم  به  یت  وق 

یگ زند  ت  قی  حق  یت  وق  بودم  گذرانده  را  یت  سخ  شب  چه 
.د بو  شده  فاش  می  برا  مهرانگیز 

کرده نابود  را  مان  تک  تک  یگ  زند  ظالمانه  چه  پدرم 
.د بو 

.د بو  کشته  را  یک  دختر  روح  ظالمانه  چه 
.م ری  بگ  خرده  مهرانگیز  بر  توانستم  یم  ن  ر  گی  د  حاالال 
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بود گرفته  انتقام  ما  از  خود  روش  به  که  یا  انه  وی  د  زن 
.د بو  پدرم  مسببش  و 

شده تنگ  آرامم  و  مهربان  مید  ن  بابا  یا  بر  دلم  قدر  چه 
.د بو 

بزرگ ید  مر  نی  چن  دست  ریز  که  بودم  خوشحال  چه  و 
.م ا  شده 

لطف نی  ا  شک  یب  و  بود  شده  من  و  مادرم  یم  حا  او 
.د بو  شده  مان  حال  شامل  ناخواسته  که  بود  خدا 

تاوان ن  ای  م  نی  ا  در  و  بود  ن  یر  ت  گناه  یب  که  محمد  اره  چی  ب 
داده پس  ممکن  شکل  نی  تر  سخت  به  را  پدرم  یا  خط 

.د بو 
دل در  که  بود  یت  یع  واق  داد  یم  آزارم  که  یز  یچ  تنها 

.د بو  نهفته  مهرانگیز  یگ  زند  ی  قصه 

.ت گش  یم  بازن  ر  گی  د  که  محمد  یا  پاه 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  نج  پ_  هل  چ_  د  صی  س_  ارت  پ 
که ین  مطمئ  زی  ن  د_  رام  ح_  یپ  ک 

؟یچ محمد  پس  ؟ی  برگرد  یا  خو  ی 
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.د کر  یم  شی  ر  را  قلبم  که  داشت  غم  قدر  آن  شی  صدا 
یم دوش  به  را  ین  یگ  سن  راز  چه  دانست  یم  ن  کس  چی  ه 

.م کش 
را خودم  بودم  نتوانسته  هنوز  من  و  بود  گذشته  ماه  شش 

.م کن  آرام 
.م بمان  دور  زی  چ  همه  از  خواست  یم  دلم 

میاین د  مرگش  و  مهرانگیز  ین  ناگها  یش  خودک  از  بعد 
میا هب  ل  بر  که  یت  سکو  مهر  با  و  بود  شده  تر  تار  و  ه  ری  ت 
.د بو  شده  قبل  از  تر  ناتوان  و  خسته  روحم  بودم  زده 

از سر  هم  من  نبودند  اش  خانواده  و  کاوه  اگر  دی  شا 
مهرانگیز یز  رو  که  آوردم  یم  در  یه  گا  شی  آسا  همان 

.د بو  کشته  درآن  را  خود 

.. .م  بش  دور  جا  نی  ا  از  کم  هی  دی  ا  ب 
:د ز  لب  یر  گلپ 

.. .ر  نذا  تنها  محمدو  زی  ن  د 

:م زد  یخ  تل  لبخند 
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درداش مرهم  تو  .ه  دار  رو  تو  مثل  یک  ی  حمد  م 
.ه راحت  محمد  از  لم  ای  خ   .. .ن  مهربو  فرشته  تو   .. .ی  شد 

:د ش  ری  سراز  اشکش 

اما  .. .م  یش  ب  خوشبخت  م  ین  تو  یم  هم  کنار  و  هم  با  ا  م 
بشه خبردار  ت  می  تصم  از  محمد  اگه   .. .ی  بر  تو  اگه 

.. .ه  شی  م  داغون  دوباره 

و مهرانگیز  کابوس  شب  هر  میو  بگ  توانستم  یم  کاش 

خواست یم  کمک  ال  صی  است  تی  نها  در  که  را  یک  دختر 
.د کن  یم  ن  رها  مرا 

.م د  زی  م  حرف  ام  پاره  پاره  قلب  از  کاش 

به دی  شا  تا  دم  شی  م  دور  منحوس  عمارت  نی  ا  از  دی  با 
.م گشت  یم  بر  یگ  زند 

دور ام  یر  خب  یب  از  پر  و  ساده  یگ  زند  از  هرگز  کاش 

.م شد  یم  ن 
یم املت  می  ند  بابا  کافه  یو  ت  که  ی  یا  روزه  یا  بر  دلم 

.د بو  شده  تنگ  کردم  یم  ی  یا  ری  پذ  ها  یر  مشت  از  و  پختم 
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ی کافه  دوباره  و  می  برو  هم  با  بود  داده  قول  کاوه 
.میه بد  ین  سروساما  را  مان  کوچک 

یا ه  کابوس  آن  کوچک  یا  آرزوه  نی  ا  با  شب  هر 
.م گذراند  یم  سر  از  را  وحشتناک 

:م دی  نال  و  خورد  هم  بر  می  ها  لب 
ل ای  خ  با  ه  گی  د  دونم  یم   . یر  گلپ  امانت  تو  به  حمد  م 

بسپارمش تو  به  تونم  یم  راحت 

اشقانه ع_  فاظت  ح_  ش  ش_  هل  چ_  د  صی  س_  ارت  پ 
(د بع  سال  و  د)  رام  ح_  یپ  ک 

نفس شد،  حلقه  ام  برجسته  شکم  دور  که  دستانش 

:د ز  پچ  و  کرد  رها  گوشم  کنار  را  گرمش 

فقط نگفتم  مگه  ؟ی  درآورد  جا  نی  ا  از  سر  تو  که  از  ب 
.. .ن  ک  استراحت 

.ت دربرگرف  را  صورتم  یا  پهن  لبخند 
کارا نی  ا  به  دست  حالت  نی  ا  با  شما  گفته  یک   .. .م  وم  ا 

؟ین بز 
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م دی  کش  ون  ری  ب  زی  م  یو  ر  ری  خم  الیال  ب  الال  از  را   
انگشتانم

:م گفت  و 
یب خو  حس  قدر  چه  پختن  نون  که  ین  دو  یم  ودتم  خ 
.. .ه  کاو  یگ  زند  خود  خود  کار  نی  ا  نجام  ا.  ه  دی  م  بهم 

:دیز لغ  شکمم  یو  ر  نرم  دستش 

کم فقط   .. .ه  شی  م  یا  حرفه  آشپز  هی  آخرش  بچه  نی  ا 
.مین ک  پهن  آشپزخونه  یو  ت  خوابتم  یا  ج  مونده 

به  ... کند  یم  آرامم  کار  نی  ا  چهقدر  که  نگفتم  من  و 
پنجه ری  اس  را  ام  ید  آر  دستان  مچ  او  و  م  دی  چرخ  طرفش 

:د کر  اش  یو  ق  یا  ه 
.م دار  زی  سورپرا  هی  برات  .ر  بشو  ستاتو  د 

:م انداخت  باالال  ی  یو  ابر 
صبح؟ وقت  نی  ا 
:ت گف  نت  طی  ش  با 

!ح صب  وقت  نی  ا  ا  قی  ق  د 
.. .م  ری  م  خ 

و راست  هم  با  بعدش  دم  یم  قول   .. .ت  سر  یا  د  ف 
.مین ک  تش  سی  ر 
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.م شست  را  دستانم  کمکش  به 
.د بو  یق  با  یت  ساع  کافه  شدن  باز  تا  هنوز 

با و  می  رفت  کافه  باالالی  در  مان  یل  نق  و  کوچک  خانه   
به

.م کرد  عوض  لباس  اصرارش 

کاوه؟ می  ر  یم  جا  ک 
.ه کاف  پشت  احل  س 

: گفتم  ری  متح 
؟ هی  زی  سورپرا  چه  نی  ا 

.ر دخت  کن  صبر  کم  هی   .. .ز  ین  د  وف  ا 
با که  م  دی  د  را  می  ند  بابا  میت  رف  یم  نی  یا  پ  که  را  ها  پله 
تیمیس پختن  یا  بر  تا  اد  دی  م  ورز  مرا  ری  خم  حوصله 

.د شون  آماده  مزه  خوش  و  بو  خوش  یا  ه 
:ت گف  کرد  باز  که  را  کافه  یت  پش  در 

دونستم یم  که  یا  هی  هد  تنها  .ز  ین  د  مبارک  ولدت  ت 
... کنه  خوشحالت  تونه  ی 

گرفته تولد  می  برا  صبح  وقت  نیا  .م  کرد  نگاهش  ری  متح 
بود؟
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.م شناخت  یم  که  بود  ید  مر  نی  تر  بی  عج  او 
نا ای  ک  جی  مه  یا  ه  غی  ج  با  اما  گذاشتم  ون  ری  ب  به  قدم 

.ت نشس  انم  زی  عز  یو  ر  نگاهم 

یم شی  ها  شانه  یو  ر  از  من  و  کرد  بغلم  محکم  یر  گلپ 
.م نی  بب  را  برادرم  مهربان  لبخند  توانستم 

آغوش در  محکم  من  و  شد  کی  نزد  چرش  لی  و  کمک  به 
.. .ش  گرفتم 

یریو تص  تماس  قی  طر  از  روز  هر  که  بود  درست 
یب اش  برادرانه  تن  یا  گرم  اما  می  دی  د  یم  را  ر  گی  د  ک 

.د بو  ای  دن  هی  هد  نی  بهتر  شک 

به را  کاوه  فاصله  نی  ا  در  هم  یر  ز  مامان  و  نا  ای  ک 
.د بودن  گرفته  آغوش 

یم دل  ته  از  یا  قهقهه  دلم  من  و  داشت  لبخند  کاوه 
.ت خواس 

:د ز  پچ  نت  طی  ش  با  محمد 
جا نی  ا  ی  یا  د  فسقل  اومدن  موقع  خواست  یم  دلمون  ا  م 

.میش با  کنارت 
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: گفتم  خنده  با  و  آمد  کش  لبم 
دیت تونس  یک  دی  بگ  بهم  فقط   .. .د  ید  اوم  خوش  یگ  م  ه 
م؟ دی  نفهم  من  که  دی  بچن  رو  ها  برنامه  نی  ا  ی  همه 

:ت گف  و  زد  یک  چشم  کاوه 
.یب آ  چشم  باشه  زی  سورپرا  بود  رار  ق 

بار نی  ا  و  کردم  پرتاب  طرفش  به  یا  بوسه  دست  با 
:ت گف  یر  گلپ 

خونه یا  کار  کم  هی  اما  می  یا  یب  می  خواست  یم  ودتر  ز 
.مید افتا  راه  می  داد  لی  تحو  و  زیچ  همه  که  نی  هم  .د  بر  زمان 

:م دی  کش  یل  خوشحا  سر  از  یغ  ی 
؟ دی  اومد  ه  شی  هم  یا  بر  ین  عی   _

م دی  کش  آغوش  به  را  او  دوباره  داد  تکان  دی  یا  ت  به  که  سر 
:د ز  پچ  گوشم  کنار  او  و 
.. .ز  ین  د  ممنونم  یل  یخ   _

و دی  چی  پ  شکمم  ری  ز  ید  در  که  می  بگو  یز  یچ  خواستم 
.دیر ب  را  نفسم 

. .خ  آ   .. .ه  اوووو  ک 
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 :گفت بلند مامان یزر

 ...موقع به چه_

 .بود شییدا منتظر فقط نیا  -:دیخند  بلند  محمد

 

 .زاده یخود شهال. انیپا

 .1401 بهشتیارد
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