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 :خالصه

 .یبهتره چشم هات رو ببند-

 ؟یدیکه به من دستور م یهست یتو ک-

 بود. ستادهیبود که جلوم ا شیبا کت و شلوار مشک شه،یهم مثل

که بهت  یتره کار نداره چشم هات رو خودم ببندم، پس به یکه برام کار  یدونیم -

 .یگفتم رو انجام بد

 انجام ندم؟-

 .کنمیمجبورت م-
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سر جام خشکم  م،یدیکه م یز یدر، برگشتم. از چ یدادم. با صدا لشیپوزخند تحو هی

 زد.

دفعه رو بهش شک  کی نیکه هم کردیداشت التماسم م ش،یاشک یچشم ها با

 نداشته باشم.

بر طرف  رید یلیوقته شکم نسبت بهش بر طرف شد، فقط خ یلینداشت که خ خبر

 شد.

نحسش، مثل ناقوس مرگ  یبه خودم اومدم، چشم هام رو بسته بودن. صدا یوقت

 گوشم بود. یتو

 حرف نداره. تیانداز  ریکه ت دمیشن-

 چشم بند رو برداشتم ر،یت یصدا دنیشن با

 

 جلد اول: یاصل یها تیشخص

 عسل د،یسع اوش،یس ،ی. سوز 1

 نی. ارسالن، اشکذر، ترگل، نوش2

 

 دوم جلد اول: یها تیشخص

 ان،یک روان،یانوش

 ا،یرو انا،یدادمهر، ک ارش،یک
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 و اردالن، خسرو، ارسالن

 )ماهرخ( نازگل

 (روانی)دختر انوش دیخورش

 نیو افش نیالو

 

 جلد اول: ی خالصه

پس از سال ها برگذار  رانیورودش به ا یبرا یا یمهمون کا،یاز آمر  ارشیبرگشت ک با

 شد.

 یمیو خاطرات قد شهیرو به رو م انایک مشیبا عشق قد ارشیک ،یمهمون داخل

 .شنیبراشون زنده م

 هیقض نیتا بب شنیدو تا کنجکاو م نیا یرفتار ها دنیشخصت اول رمان، با د چهار

 بوده؟ یچ

 .شهیهم بر مال م یا گهید یداستان، رازها دنیفهم با

 .شنیو باهم دوست م کننیم داریباهم د یاصل تیهشت شخص ن،یب نیا در

ممنوعه که  یممنوع است، انقدر جد یخانوادشون عاشق یتو شنیها متوجه م بچه

 ازدواج کرده و به دادمهر گفتن که عشقش مرده! انایدروغ گفتن که ک ارشیبه ک

 گرفته بود. یفقط فراموش ایکه رو یحال در

متوجه  مون،یاصل تی. هشت شخصشنیدروغ م نیجه اهمه متو ا،یبرگشتن رو با

 نه چندان دور باهم دارند. یلیفام یکه رابطه  شنیم
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و اون ها رو از  شنیم یاصل یها تیرفتن شخص یآب ریبزرگ تر ها، متوجه ز  نکهیا تا

 نیاز ا شتریب نکهیبه خاطر حفظ جون خودشون، به خاطر ا کنند؛یم رونیخونه ب

 کنجکاو نشن.

مقدس و  یعشق اد،یداستان عشق به وجود م یاصل یها تیشخص نیب ن،یب نیا یتو

 پاک.

که بچه ها از عمارت رفتن،  ی. وقتشهینم میخوایکه ما م یاون طور  شهیهم یول

 .ذارهیو با بچه ها قرار م شهیم دایبه اسم خسرو سر و کله اش پ یشخص

متوجه  یز یاز زبون خسرو چ نکهیقبل از ا شن،یمتوجه موضوع م یها، وقت بزرگتر

 .کنندیم فیماجرا رو براشون تعر  یو همه  گردوننیبشن؛ بچه ها رو بر م

تصادف  دنی، با دراه برگشت از کافه ی. توذارهیباز هم خسرو با بچه ها قرار م یول

 .رنیاز هوش م ره،یشون رو بگبود جون کیوحشتناک که نزد

 یهوش یها یژگیو یسر  کیکه  شنیوجه ممت ان،یاز چند روز که به هوش م بعد

 بهشون اضافه شد.

 یو خوش یهمه دوباره کنار هم به خوب د،یخورش روان،یبرگشت دختر کوچک انوش با

 .کنندیم یزندگ

 .ستیآخر ماجرا ن نیا ،یول

 .دیباش همراه
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 :مقدمه

 

 ممنوع. دنیعشق، تو را به رخ کش یا

 جان سپردن ممنوع. ،یمحضر م در

 ها همه قفل،همه بسته، مردمک چشمان

 ممنوع. دن،یدوست کش یبه سرا یچشم

 همه بسته، عاطفه مسکوت است. دستان

 ممنوع. دن،یکش اری یبه صفا یدست

 همه کر، قصه گو خاموش است. هاگوش

 الحمد، ممنوع. یبه جز از صدا یصوت

 همه خسته، دلبران خاموشند. جانان

 و شب به صبح رساندن، ممنوع. یدار یب

 مکش از صورت گلگون نگار، ینقش

 به جز از کلت و مسلسل، ممنوع. یطرح

 .مینکن ارشی یاگر فدا ستین سر

 ممنوع. دن،یبار گران به دوش کش نیا

 گلدان است. یرا چه شده؟ خانه ب گل

 سراچه، ممنوع. نیدر ا غیخار و در  جز
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 ار،ی یدلدار  یحرف بس است برا کی

 به قلم نامه نوشتن، ممنوع. یدست

 

 

 (انی)ک

 

شلوارم بردم.  بیج یبودم و دست هام رو طبق معمول، تو ستادهیبالکن ا یرو

 .دیکشیم گاریهم داشت س روانیانوش

 م؟یکار کن یچ یگیانوش، م -

 .انیکم آوردم ک دونم،ینم -

 ه؟یچاره چ یمنم، ول -

شلوارم، پاکت  بیج یاز تو و روش نشستم. رونیب دمیها رو کش یاز صندل یکی

 آوردم. رونیرو ب گارمیس

 انگشت هام گرفتم. نیرو ب گارمیهم. س یرو انداختم رو پاهام

 .انیک میبه نظرم که اشتباه کرد -

 ؟یگیکجا رو م قایدق -

 یبه رو یول م،یکنیاشتباه م میلبم جا خوش کرد. چند ساله دار  یپوزخند گوشه  هی

 .میار یمبارک خودمون هم نم
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شونه  دش،یدست سف کی یموها یهم برگشت سمت من و دستاهاش رو تو انوش

 .دیوار کش

 .میکردیباهاش معامله م دینبا -

 گذشته ها گذشته. حال رو بچسب. -

شدم سمت جلو.  لیما ی. کمرونیگرفتم. دودش رو فرستادم ب گاریاز س یقیعم پک

 پام. یگذاشتم رو . دست راستم رو از آرنج،نیزم یچپم رو گذاشتم رو یپا

 .کردیبود و داشت نگاهم م نهیکالفه و دست به س انوش،

 م؟یبکن میتونینم یغلط چیه نکهیرو؟ ا یکدوم قسمتش رو؟! گم شدن سوز  قایدق -

 و اشکذر؟ نیقهر کردن نوش

 !؟یبگ اوشیبه س یخوایچه طور م -

 گاریس می. هر دومون داشتستادمیانوش ا یجام بلند شدم. رفتم رو به رو از

 .دمیکشیم

 .میکردیباهاش معامله م دینبا دونمی. فقط مدونمیواقعا نم دونم؛ینم -

 شونه اش. یرو گذاشتم رو دستم

 که نرفته؟! ادتیبه خاطر جون بچه ها.  می. مجبور بودمیانوش، مجبور بود -

 بره؟! ادمی شهینه، مگه م -

 بود. اوشی. سرونیب میدر، از بالکن اومد یصدا با

 .رونیمن، پشت سرم هم انوش اومد ب اول
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 سالم... -

 خان، چه عجب! اوشیسالم س کیعل -

بچه بلند  یدست رو فیح ف؛یح یبزنمش، ول خورهیکه م ییتا اونجا خواستیم دلم

 .کنمینم

حق ندارن عاشق شن، داشتن  میگفتیبهشون م یدرک کنم بچه ها رو. وقت تونمینم

 !شه؟یکه چرا نم زدنیبال بال م

که چرا  زدنیبازم داشتن بال بال م د،یبا عشقتون ازدواج کن شهینم میگفت یوقت

 شه؟ینم

راه  یباهم ازدواج کنند، بچه باز  میبود اجازه داد یتمیهم که بهشون به هر ق یموقع

 انداختن.

 شده؟ یز یعمو جون، چ -

 خودش رو دخالت داد. روانیبگم، انوش یز یچ نکهیاز ا قبل

 ...انیک -

 .آوردمیم اوشیسر س ییبال هیاگه انوش نبود،  مطمئنم

 نه؟! ایبدونه  دیبا رتیخوش غ یانوش، باالخره آقا -

 شده؟! یعمو جون، چ -

 وسط حرفم. دیپر  انوش

 ؟یبه نفهم یزنیخودت رو م ای یدونیواقعا نم -
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 (انی)ک

 

 شده؟ یچ نی. بگنیآقا جون، جون به لبم کرد -

 کجاست؟ یسوز  -

لبش جا خوش کرد. دست هام رو مشت  یپوزخند مسخره گوشه  هیسوال انوش،  اب

 دهنش. یکردم که مبادا برم بزنم تو

 کجا باشه؟ طبق معمول تو اتاقه. نیخوایعمو جون؟! م نیپرسیم هیچه سوال نیا -

رو  گارشیس یکفشش، ته مونده  یو با پاشنه  نیزم یرو انداخت رو گارشیس انوش

 خاموش کرد.

 !؟یمطمئن -

 .رونیرفته ب دیواال آقاجون، شا دونمینم -

که هر لحظه  یخفه اش کنم، مخصوصا با اون پوزخند مسخره ا رمیبگ خواستمیم

 .شدیبزرگ تر م

 بکوبم! واریسرم رو به کدوم د دونستمیدستشون واقعا کالفه بودم و نم از

 ؟یحساس سوز  طیشرا نیا یاونم تو ن،یباهم سر لج افتاد یاصال چرا تو و سوز  -
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و  گهیو م زنهیحرف م یکه با هر کس و نا کس یسوز  ایآقاجون، من سر لج افتادم  -

 !خنده؟یم

 ؟یخودت چ -

 عمو جون! -

 هست. یتمومش کن. االن موضوع مهمتر  -

 باال آورد؟ یخانم چه گند یشده؟ باز سوز  یچ ؟یچ -

 .ایبه خودت ب اوش،یس -

 شده. واقعا خسته ام. یچ نیبگ کنمیآقاجون، خواهش م -

 بگه، نذاشتم. یز یانوش اومد چ تا

دنبالم،  ایب رهیگیباهاش تماس م یسوز  یخودش بره و باال بفهمه که وقت خواستمیم

 !یچ یعنی شت،یپ امیب خوامیم

 .نیخب، برو خودت بب یلیخ -

 ممنون واقعا! -

 نییکه با عجله، پله ها رو پانگذشته بود  قهیسرعت از پله ها باال رفت. هنوز چند دق با

 اومد.

 کجاست؟ یآقاجون، سوز  -

 انوش جوابش رو بده، تلفنش بود که شروع کرد به زنگ خوردن. نکهیاز ا قبل

 د؟ییبفرما -



                 
 

 

 رمان کیانجمن  کاربر meli770| ممنوع !  یرمان انتقام به سبک عاشق

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

13 

 

- ... 

 درست حرف بزن! ؟یچ -

- ... 

 خب، فقط بگو کجا؟ یلیخ -

 !هیکه شخص پشت تلفن چه کس دونستمیم خوب

داشتم نگاهش  نه،یسالن و من هم دست به س یسنگ واریرو داد به د اشهیتک انوش

 .کردمیم

 .رسونمیآدرس رو بفرست. خودم رو م -

 .دیاز چشم چپش چک یاشک قطره

 کنم. داشیپ دیدعا کن -

 

 

 اول: فصل

 )دلنواز (

 

 خودم! یرو نداشتم، حت یچیه یرو کنار انداختم. حوصله  کنترل

که  دونمی! فقط مدونمینم یچ ریبود؛ در گ ریدست هام گرفتم. فکرم درگ نیرو ب سرم

 بود. ریدر گ
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 سرم رو آروم باال آوردم. داد،یمهراد که مخاطب قرارم م یصدا با

 !؟یهست یتو فکر چ -

 !کنمیفکر م یبه چ دونمیخودمم نم دونم،ینم -

 !شه؟یمگه م -

 ت اتاقم.نکردم. از جام بلند شدم. راه افتادم سم یاش، توجه پوزخند مسخره به

 شده دلنواز؟ یباز چ -

 .ستادمیجام ا سر

 افتاده باشه؟ یاتفاق دیمگه با ؛یچیه -

بلوز  بیج یسرم و دست هام رو بردم تو یرو دمیبرگشتم. کاله لباسم رو کش آروم

 .میآب دیبلند و سف نیآست

 واال، از خودت بپرس! دونمینم -

 مهراد، مثل آدم حرف بزن. -

 مثل آدم؟! خودت رو نزن به اون راه دلنواز. -

 .دیرسیاش م نهی. قدم تا سستادیرو به روم ا اومد

 .یگیم یچ فهممیواقعا نم -

 ...دونینم یبگ یخوایخودت رو بزن به اون راه. م شه،یخوبه. مثل هم -

 چه خبره؟! -



                 
 

 

 رمان کیانجمن  کاربر meli770| ممنوع !  یرمان انتقام به سبک عاشق

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

15 

 

بابا جا  یمشک یابروها نیاخم ب شه،ی. مثل هممیبابا، از هم فاصله گرفت یصدا با

 خوش کرده بود.

 اخم، فقط ماله منه! نیا دیشا

 بابا. ستین یز یچ -

 مهراد؟ -

 جانم؟ -

. اون ستین لهیطو نجایسرتون؟ ا یرو نیچه خبر شده که باز صداتون رو انداخت -

 خراب شده...

 دیسف یکه چند تار مو شیمشک یموها یتو دیکالفه، دستش رو شونه وار کش بابا

 .کردیم ییخودنما نشونیب

 زد. عیسر  یلیحرفش رو خ یادامه  مهراد،

همه دور هم  دیگفت که با مرغیبود که س نی. پس به خاطر همافتمیبود پس ب کینزد

 !م؟یجمع ش

*** 

اول من، پروانه و اروشا، وارد محوطه  بیباز کردم. به ترت موتیباغ رو با ر  یمحوطه  در

 .میشد

 .نییاومدم پا نیو از ماش میها رو کنار هم پارک کرد نیماش

 شیل کیکوچ یدست فیک یرو تو نشیماش چیسو کرد،یکه غرغر م یدر حال آروشا

 :گفتیو م ذاشتیم
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 همه راه نکشونه؟ نیبگه و ما رو ا یتلفن شدیداره؟ نم کاریچ دیدونیاه، نم -

 از اروشا، ادامه داد: تیهم به تبع پروانه

 همه راه رو برگرده خونه؟ نیحال داره ا یاروشا. ک گهیراس م -

 هر دوشون موافق بودم. با

 خدا از دهنتون بشنوه. ،ییوا -

 خونه؟! نیگفته قراره برگرد یک -

 پشت سرمون قرار داشت. قایهوا. دق میدیسهراب، پر  یصدا دنیشن با

 قلبم گذاشتم. یرو رو دستم

 .مونیترسوند ،یوا -

 دست هاش رو پشتش قالب کرد و گفت: سهراب،

 !نیبرگرد ستیگفتم، قرار ن یجد ی. ولخوامیمعذرت م -

 !؟یچ یعنی -

 گفت: د،یکه کالفه شالش رو که عقب رفته بود رو جلو کش اروشا

 !م؟یبمون دیبا یچ یعنیسهراب؟  یگیم یمعلوم هست چ -

 باشن. دیدستور از باالس. گفتن همه با دونم،یمن نم -

حرفش  یجرئت نداشت رو یکس چیبود و ه مرغیس یکه سهراب همه کاره  ییاونجا از

 .میحرف بزنه، سکوت کرد

 کالفه، رو کرد سمت سهراب و گفت: اروشا
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 بدم؟ یمن االن جواب شاهرخ رو چ یبگ شهیم -

 .یپشتش رو به ما کرد و رفت سمت در ورود ،یدر کمال خونسرد سهراب

 .یدادیکه تا االن بهش م یهمون جواب -

 سهراب؟! اگه شاهرخ بفهمه... یگیم یچ یفهمیم -

 .فهمهینم -

 ؟یخونسرد نباش نقدریا شهیاز دست تو! م یوا -

 گردهیبر نم گه،ید ی. تا دو هفته شهیگفتم. متوجه نم یجد ی. ولشهینه، نم -

 تهران.

 ؟یچ ی! برا؟یچ یعنی -

 .تهیچون مامور  -

و سهراب هم بدون توجه به ما سه تا، رفت  کردیداشت سهراب رو نگاه م ریمتح اروشا

 داخل.

 رو کرد سمت من و اروشا و گفت: پروانه،

 داره؟ کارمونیچ مرغینظرتون، س به -

 .دونمینم -

 حالت متفکر به خودش گرفت: اروشا

 حرف... خوادینکنه م -

 حرفش رو بزنه. یادامه  نذاشتم
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دادن به ما سه تا؟ بابا به اندازه  ریحرفش رو هم نزن. اون چهار تا بس نبودن، حاال گ -

 هست. یاز دستم عصبان یکاف ی

 .نییکه سرش رو انداخت پا پروانه

به اون  یاوال اون چهار تا از اول قرار بود عضو گروه بشن. دوما، ما سه تا چه ربط -

 م؟یچهار تا دار 

 میرفت ومده،یکه هنوز ن یا ندهیآ الیخیب ن،یدم و به خاطر همحرف پروانه موافق بو با

 .یسمت در ورود

  

 

 (نی)ارش

 

 دن،یرسی. اگه بهم مدنیرسیبهم م دی. نباشدیم شتریهر لحظه ب ن،یماش سرعت

 کارم تموم بود.

 که از شانس خوبم، بن بست بود. یفرع یتو دمیچیسرعت پ با

 بودن. دهینا رساو یسر و ته کردم، ول عیرو سر  نیماش

ها رو دادم باال. انقدر استرس داشتم  شهی. شرو زدم یو قفل مرکز  ستادمیکوچه ا وسط

 .دنیلرز یکه دست هام م

از استرسم  یفقط کم ،یمشتم، بلکه کم یرو گرفتم تو دمیسف یمشک یمانتو نییپا

 کم بشه.
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بود،  ستادهیکه عقب تر از همه ا ییها نیاز ماش یکیساعت، دو نفر از  میاز ن بعد

 شدن. ادهیپ

دارن. ما که کارمون باهم  کاریبا من چ دونستمیفقط نم شناختمشون؛یم یخوب به

 تموم شده!

 د،یجذب سف شرتیشون ت یکی. نیدوشون دوشادوش هم، اومدن سمت ماش هر

با  یخاکستر  شرتیت هی یبود. دوم دهیپوش دیو کت اسپرت سف دیشلوار کتان سف

 بود. دهیپوش یخاکستر  یبا کت مشک یشلوار مشک

از سمت من،  یکار  نیتر  کیکنم. کوچ کاریچ دیبا دونستمیشدن. نم نیماش کینزد

 .یباق اریکه برم به د شدیباعث م

 .نییپا دمیرو کش شهیش ن،یدست افش یاشاره  با

 ؟یگیم یچ-

 .میندار  تی. نترس. کار نییپا ایب-

 ن؟یپس چرا دنبالم کرد-

 حرف زدن ندارم. ی. حوصله نییپا ای. بیمقصر خودت-

 ن؟ییپا امین-

 !ارنتیم-

 کردم. یچه غلط ا،ینبود. خدا دیبع یز یچ چیه نای. از ادمیلحنش ترس از

 .نییاومدم پا نیترس و لرز، قفل رو زدم. از ماش با

 نروم بود. یرو د،یسع پوزخند
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 . حاال کارت رو بگو.نییخب، اومدم پا-

 کاپوت. یتر. دستاش رو گذاشت رو کیاومد نزد دیسع

 .یایبا ما ب دی. باگهینشد د-

 ؟یچ یعنی-

 . باالخره به حرف اومد.کردیبود و داشت نگاهم م نهیدست به س ن،یافش

 .یایبا ما ب دی. بایدیکه شن نیهم-

 ؟یجا کارت رو بگ نیهم یتونینم ؟یچ یبرا-

 .ستادیرو به روم ا قایاومد دق دیسع

 خودت! یپا یهر اتفاق ینشد نداره، ول یکار  چیه-

 قبول، حرفت رو بزن. -

 رفت سر اصل مطلب. ،یمقدمه ا چیبدون ه نیافش

 و البته خانواده ات رو. یاگه جونت رو دوس دار  یبرگرد دیبا-

 خبر ندارم. یز یاحمق، فکر کرده من از چ یپسره  هه،

 دن که برم.بهش گفتم قبول و اونا هم اجازه دا ،یفکر  چیه بدون

 خونه. دمیساعت، رس میاز ن بعد

 

 

 )هرمز(
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 دی. مثل بکشیگذاشتم. از جام بلند شدم و رفتم نزد زیم یدو تا دست هام رو رو کف

 .کردیم یباهام باز  دی. حق داشت. نبادیلرز یم

 که بهم داد بود. یقول ریز  زدیم دینبا

انداخته  ریبود وسط اتاق. دست هاش رو به هم قالب کرده بود و سرش رو ز  ستادهیا

 بود.

 .ستادمیروش ا روبه

 یفکر کرد ؟یرو آب کن قهیاون همه عت یخواستیکه م یخودت چه فکر کرد شیپ-

 شم؟یمتوجه نم

 یها قهیعت نیپنج تا از بهتر  خواستهیدهنش رو قورت داد. واقعا حماقت کرد که م آب

 آب کنه.من رو 

 . همچنان ساکت بود.زمیسمت م رفتم

 برداشتم و نشونه رفتم سمتش. زیم یخوش دستم رو از رو کلت

. فقط هم رمیگیارزشت رو م یجون ب ای ،یکار رو کرد نیچرا ا یگیو م یزنیحرف م ای-

 بهت... قهیدق کی

 به صدا در اومدن در اتاق، حرفم نصفه موند. با

 تو. ایب-

تو هم. در اتاق باز  دمیمزاحمم شده. اخمام رو کش یبدونم که ک خواستیدلم م یلیخ

 شد.
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 اول سرش رو آورد تو. شه،یهم مثل

 اجازه هست؟-

 تو. ایب-

 . دستاش رو برد باال.کردمیاتاق. با اخم داشتم نگاهش م یباز، اومد تو شین با

 ؟یزود از دستم خسته شد نقدریا-

 زده؟ یحرف نیهمچ یک-

 !یرو به سمت من نشونه گرفتآخه، اسلحه -

. زیم یبزنم، اومد سمتم و کلت رو از دستم گرفت و گذاشت رو یبذاره حرف نکهیا بدون

 بود. یمرگش حتم کرد،یکار رو م نیا زمیاز دختر عز  ریغ یمطمئنا اگه کس

 همچنان تو هم بود. اخمام

 .رهیبم دیبا-

 . بخشش از بزرگانه.کنمیخواهش م-

 ببخشمش؟ دیبا یچ یبرا-

 .میدار  ازیچون بهش ن-

 .ستمیمطمئن ن-

 .دیدفعه رو هم بهم اعتماد کن کی نیخواهش؛ هم-

 مگه تا حاال بهت اعتماد نداشتم؟-

 دفعه هم روش. کی نیهم-
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 چشمام. یناچار قبول کردم. با دست اشاره کردم که گم شه از جلو به

*** 

 ییچونه اش. موها ریپاهاش. دستش رو گذاشت ز  یخودم، پاش رو انداخت رو مثل

 طرفش. هیبود  ختهیصاف شده بودن رو ر  شگریکه به لطف آرا

 از شوهرت چه خبر؟-

 گفت: کرد،یکه داشت ناخن هاش رو تماشا م یدرحال خونسرد،

 ؟یگیکدومشون رو م-

 دارم؟ یمگه من با تو شوخ-

 معذرت. د،ینه ندار -

 حرفت رو بزن.-

 .نشیکه فرستاد یتیمامور رفته دنبال -

 .خوامیمن دختره رو زنده م گم،یبهت م یچ نیبب-

 نشست سر جاش. صاف

 رو؟ نیدیکه بهم م ییها تیبابا، تا حاال من خراب کردم مامور -

 الزمه. اطیاحت ینه، ول-

که زد، خنده  یبه کارها سر و سامان بدم. با حرف یرو روشن کردم تا بلکه کم ستمیس

 رو لبم نقش بست.

 زنگ زد. اوشیس-
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 خب؟-

 داداش باهاش قرار گذاشت.-

 .هیعال نیا-

 ...گهید نیرو دار  یسوز  یشما وقت دونمیبابا، من نم یول-

 .زیم یبلند شدم و رفتم رو به روش و نشستم رو میصندل یادامه بده. از رو نذاشتم

 رو؟ ییگو شیکه نرفته پ ادتی زم،یدختر عز -

 نقدریآدم ا هیامکان نداره. چه طور ممکنه  یز یچ نیبابا، به نظر من که همچ یول-

 داشته باشه؟! یا ییقو یینایب

 دخترم. شهیم-

 آخه اصال از کجا معلوم که درست گفته؟ ؟یچه طور  نیهان؟ شما بگ ؟یچه طور -

 حرف هاش صحت کامل داره. یکه همه  دونمیچون م-

 ؟یاگه دروغ گفته باشه چ-

 ؟یبرس یخوایم یبه چ-

 ؟یگو اشتباه گفته باشه، اون وقت چ شیکه اگه اون پ نهیمن تمام حرفم ا-

 رو نداشتن. اتیخصوص نیا نیام یاگه اشتباه گفته بود، االن نوه ها-

 .هوف، از دست شما..-

 که از در خارج بشه، گفتم: نی. قبل از اجاش بلند شد و رفت سمت در از

 دختر خانم. برمیجلو نم ییشگویرو طبق پ وقت کارهام چیمن ه-
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 گفت: نهیسمتم. دست به س برگشت

 ن؟یر یجلو م یپس بر چه اساس-

دارن که تا االن تونستن دووم  یاز اون استعداد هاشون، هوش خوب ریهشتا، به غ نیا-

 .ارنیب

 هاش رو باال انداخت. شونه

 .دیدونیهر جور خودتون م-

 اتاقم. یقد یاتاق رو که بست، رفتم تو فکر. از جام بلند شدم و رفتم سمت پنچره  در

 ؟یغلط بود، اون وقت چ شییشگویحرفاش درست نباشن و پ اگه

 .رمیبگ خواستمیبود که م یداشت، انتقام تیکه اهم ییز یمهم نبود. تنها چ برام

  

 

 

 )اروشا(

 

 تخت. یرو دمیت و خودمم دراز کشتخ یرو پرت کردم رو فمیاتاق رو بستم و ک در

 شدم به سقف. رهیسرم و خ ریرو گذاشتم ز  دستام

 بود که در اتاق با شدت باز شد. مرغیس یحرفا ریدر گ ذهنم

 شاهرخ رو به رو شدم. یبرزخ ی افهیاز جام بلند شدم. با ق عیسر 
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 خونه. نیآورد فیهفته، تشر  کی! چه عجب بعد از زمیبه، خواهر عز -

 خودش تازه برگشته؟! یهفته خونه نبودم، وقت کیکه من  دونستیاز کجا م نیا

 .کردمیتخت نشسته بودم و داشتم نگاهش م یرو ساکت

 رو برد پشت سرش. دستش

 بود. دهیپوش یقهوه ا دیسف یچهار خونه  رهنیو پ یمشک شلوار

 !یکردیم یبلبل زبون یقبال حساب-

 جام بلند شدم. از

 .یاالن برگشت نیخودت هم هم-

 .گردمی. هر وقت دلم بخواد، بر مرمیداشت؟ من هر وقت دلم بخواد، م یچه ربط-

کمدم.  یو گذاشتم تو دمیرفتم سمت کمدم و شالم رو از سر کش ،یحرف چیه بدون

 کردم. زونیمانتوم رو در آوردم و آو

 بودم. دهیپوش دیسف یمشک شرتیت هیمانتوم،  ریز 

 گردنم بود. یتا رو شهیکه هم موهام

 اروشا؟ یکجا بود-

 و برگشتم سمتش. زیم یرو دمیرو محکم کوب برس

 مهمه برات؟-

 باشه؟ دینبا -

 خونه. امیکه دو هفته نم یگفتی. اگه مهم بود، میر یکجا م یگفتیاگه مهم بود، م-
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 ضرب گرفته بود. نیزم ی. با پاش روواریاش رو داد به د هیانداخت و تک ریرو ز  سرش

 حرفات؟ نیبا ا یبه کجا برس یاخویم-

 جناب برادر بزرگتر. ستیبهت بگم که برات مهم ن خوامیفقط م-

 رو آورد باال و رو کرد سمتم. سرش

 .دمیتذکر نم ،یبعد ی. دفعه یزنیحرف م ینطور یآخرته با برادر بزرگترت ا یدفعه -

 .ستادمیشده بودم. رفتم رو به روش ا یاز دستش کفر  واقعا

 ؟یکن کاریچ یخوایمثال م-

 نکردم. یکه گرفته بود، توجه یا افهیق به

 هفته؟ کی نیا ی. کدوم...کجا بودپرسمیسوالم رو م گهیبار د هیاروشا،  نیبب-

 کجا بودم؟ اصال کجا رو دارم که برم؟ یکنیخودت فکر م-

 متوجه شدم. یرو از چشم هاش هم به خوب نیو ا ذاشتمیداشتم پا رو دمش م یادیز 

 قدم رفتم عقب. کیقدم اومد طرفم،  کی

 یچیکه ه ی. اگه جواب دادپرسمیازت م گهیبار د کی! اروشا، یخوب بلبل زبون شد-

 ارزش نداره. یز یدم در، برام پش ادیمطمئن باش که اگه جنازتم ب ،یو اگه نگفت

 حساس شده بودم. یادیها، ز  یکردن. تازگ دایهام راه خودشون رو پ اشک

 نبود؟ یطور  نیمگه تا االن ا-

که بود، جلوشون رو گرفتم. داشت از اتاق  یشن. هر طور  ریاشک هام سراز  نذاشتم

 که گفتم: رونیب رفتیم
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 پروانه و دلنواز بودم. شیپ-

 . برگشت سمتم.ستادیجاش ا سر

 .ستیبرام مهم ن گهیگفتم که، د-

 چرا... دونمیوقت برات مهم نبود. فقط نم چیه-

 دادش، حرفم نصفه موند. یصدا با

 از اون روز نحس بشنوم. یحرف چیه خوامیتمومش کن. نم-

 گرفت جلوم. د،یتهد ی. انگشتش رو به نشونه ستادیرو به روم ا اومد

 نه؟ ای فهمهریش-

  

 

 

 )پروانه(

 

تو. فقط خدا کنه که  می. صبر کردم که باهم بر دیبابا هم رس ن،ییاومدم پا نیاز ماش تا

 هفته. کی نینده به ا ریگ

 .میبا بابا هم قدم شد قه،یاز چند دق بعد

 !میکرد ارتیشما رو ز  زم،یچه عجب دختر عز -

 .گهینکن د تیبابا، اذ-



                 
 

 

 رمان کیانجمن  کاربر meli770| ممنوع !  یرمان انتقام به سبک عاشق

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

29 

 

 شه،یو مثل هم یکروات طوس ،یطوس رهنیبود با پ دهیپوش یطوس یکت و شلوار  بابا

 بود. کیش

 ؟یکجا بود یبگ یخواینم-

 با، پشت سرش هم من وارد شدم.باز کرد. اول با دیرو با کل در

 .گهیاروشا و دلنواز د شیکجا باشم؟ پ نیخواستیم-

 .ییسمت پذرا میدو رفت هر

 ن؟یکجا بود ییخب، سه تا-

 جواب بدم. فقط خدا کنه که بابا جون خونه نباشن. یمونده بودم چ واقعا

 .گهید میهم بود شیخب، پ-

 .ستیطور که معلومه، بابا جون هم خونه ن نینبود. ا یکه کس ییرایپذ یتو

 یمبل تک نفره  یمبل و خودش هم نشست رو یرو در آورد و گذاشت رو کتش

 یرنگ راحت یشکالت

 وسط سالن بود. که

حتما کله ام رو  د،یدیمبل نشستم که اگه مامان من رو م یدسته  یرفتم رو منم

 .کندیم

 ...؟ای یکجا بود یگیم زم،یدختر عز -

 .میدلنواز بود یبابا، خب خونه -

 تا از پدرش تشکر کنم. اریخوبه. پس برو تلفن رو ب-
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 خدا، خودت به دادم برس. یوا

 بده. رتی. دلنواز، خدا خدیبه ذهنم رس یلحظه، فکر  کی در

 .میخود دلنواز بود یخب، خونه -

بگه، مامان  یز یبابا بتونه چ نکهیبابا نگاهم کرد که فاتحه ام رو خوندم. قبل از ا نیهمچ

 اومد.

 ن؟یاومد یسالم، ک-

 گفت: بابا

 .میدیتازه رس-

 خودم... یسالم مامان-

 مبل؟ یدسته  یرو یباز تو نشست-

 و سالن رو به مقصد اتاقم ترک کردم. دمیاز جام پر  عیسر 

 .یمن غلط کردم. فعال، با-

 کیما رو  یالک یکه الک مرغینکنه س کارتیخدا بگم چ یاتاقم. ا یزدم تو میج عیسر 

 .یهفته نگه داشت

 جوجه کفتر، از بس چندشه. گمیبهش م ستین یالک

  

  

 کل( ی)دانا
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 قیاز طر  اوشیس نکهیبود تا ا ختهیبهم ر  یشدن سوز  دنینفر، بعد از دز  ایآر  عمارت

 کرد. دایرو پ یدوستش حامد، سوز 

دل  شتریب اوشیباعث شده بود تا س نیبود و ا دهیبه اسم رغمان دز  یرو شخص یسوز 

 نگران بشه.

 گذاشته: یبیشرط عج ،یسوز  یآزاد یبرا رغمان

 بشه عروس خودم." یو سوز  دیاز هم جدا بش یتو و سوز  نکهیفقط به شرط ا-"

شدن  دهیدزد یمشکوک بود، حت یفرستاد. همه چ رونیکالفه نفسش رو ب اوش،یس

 .یسوز 

 بشه عروس تو؟ دیچرا با ؟یچ یعنی-

 نداشت. تیرغمان اهم یبرا یذره ا یگفت، ول یز یآم ری"تو" رو با لحن تحق

در بره  نیزنده از ا ذارمیصورته که م نیبا پسر دوم من ازدواج کنه. در هم دیبا یسوز -

 ."رونیب

که اون رو  رهیداشت، پوست ت یمانند یضیداشتن رغمان رو که صورت ب ریدو متح هر

 تر کرده بود، حیکر 

که وسط دو ابروش،  یمشک یچشم و ابرو کرد،یکه منحوس ترش م یبرآمده ا شکم

 معلوم بود و یبه خوب هیبخ یجا

 .کردنیبلندش رو که از دختر ها هم پر پشت تر بود، نگاه م ییموها

 آب دهنش رو بدون سر و صدا قورت داد. اوش،یس
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 ."میکه فکر کن یمهلت بد دیبا-"

 هفته محلت داد. کیرو داشت، به اون ها  یحرف نیکه انتظار همچ رغمان

با پسر من  ی. چون قرار بود سوز کنمیکه دارم بهتون لطف م دیبدون دیدر ضمن، با-"

 ازدواج کنه"

 اریتمام راه، هر دو سکوت اخت یزدن. تو رونیلحظه درنگ، از اون خونه ب کی بدون

 .کردندیرغمان فکر م یکرده بودن و به حرفا

 ربع بعد، همه دور هم جمع شده بودند. سه

مبل  یدسته  یبا انگشت رو دی. سعرفتیراه م ییرایپذ یبود که کالفه تو عسل

 سالن جا خوش کرده بود، ضرب گرفته بود. یکرک رنگ که گوشه  یراحت

 .دیآب پرتقال رو سر کش وانیل نیپنجم ت،یاز فرط عصبان ارسالن

 .اوشیکالفه رو کرد سمت س اشکذر،

 !؟یچ یعنیآخه -

 دستاش گرفته بود، گفت: نیکه سرش رو ب اوشیس

 .دونمینم-

مبل  یدفعه از رو کیهم  اوشیو س اومدیلحظه هم اشکش بند نم کیکه  یسوز 

 .یبلند شد و رو کرد سمت سوز 

اتفاقات  نیکدوم از ا چیاالن ه ،یرفتینم رونیهمش تقصر توئه. اگه از خونه ب-

 .افتادینم

 .افتادینم یاتفاق چیکه کال ه رمیآره، اگه بم-
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 دنبالش راه افتاد. زد،یرو صدا م یکه داشت سوز  یدر حال اوشیس

عمارت بودند و در حال بحث و گفت و گو  اطیح یو خان عمو، تو انیک روان،یانوش

 بودن.

 راه افتادن. اوشیو س یبه طرف اتاق سوز  یعصبان ان،یو ک روانیسر هم انوش آخر

 

 

 (ی)سوز 

 

شکمم جمع کردم و دست هام رو دور  یپنجره نشسته بودم. پاهام رو تو ریاتاق، ز  یتو

 کردن. دایپاهام. اشک هام، راه خودشون رو پ یپاهام حلقه کردم. سرم رو گذاشتم رو

 .میکن کاریچ دیبا دونستمی. نمدادیقد نم ییجا چیبه ه ذهنم

 نیدنبالم، االن ا اومدیم اوشیاگه س ای افتادیاتفاقا نم نیا رون،یب رفتمیاگه نم دیشا

 .میوضع رو نداشت

 .شدمیخل م داشتم

 یراه حل هی میکه حداقل بهشون بگ انینه پدر جون بودن و نه عمو ک م،یبرگشت یوقت از

 حداقل کمکمون کنن. ایکنن  شنهادیبهمون پ

 .شهیذهنم اکو م ینحسش، تو یصدا هنوز

 "دیر یطالق بگ دیهفته، با کی نیبعد از ا. نیهفته وقت دار  کی"فقط 
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 "م؟یر یطالق بگ دی"چرا با

 بهتون نگفته؟" روانیانوش یبگ یخوایم یعنی"

 کرد؟ یخودش چه فکر  شیشد به هق هق. واقعا پدر جون پ لیام تبر  هیگر 

 م؟یشیفکر نکردن متوجه م واقعا

 رو نگفتن ؟" ی"چ

 عروسم شه!" ی"قرار بود که سوز 

 .دیچرخیحرفش، اتاق دور سرم م یادآور ی با

 که متوجه شدم، باز شدن در اتاق بود. یز یچ تنها

******** 

 نیکه سرش رو ب دمیرو د اوشی. چشم هام رو که باز کردم، سکردیم یدیدرد شد سرم

 دستاش گرفته.

 بازوش. برگشت سمتم. چشم هاش قرمز بود. یرو آروم گذاشتم رو دستم

 کردند. دایرو پ دوباره راه خودشون اشکام،

 رو ازم برگردوند. من واقعا عاشقش بودم. روش

 اوش؟یس-

 ؟یبرگرد شهیم

 .سکوت کرده بود. از جام بلند شدم یبرگشت طرفم، ول آروم

 باهام حرف بزن. ،یدوست دار  یتو رو جون هر ک-
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 بهت بگم؟ یچ-

 گرفته بود. بغض داشت. صداش

 اوش؟یس-

 بله؟!-

 م؟یکن کاریچ یگیم-

 .دونمیبه وهللا نم دونم،ینم-

 شونه اش. یرو دور بازوش حلقه کردم و سرم رو گذاشتم رو دستم

 که عاشقتم؟ یدونستیم-

 .پوزخند مسخره اش، توجه نکردم به

 من رو نگاه کن.-

 سمتم. برگشت

 ؟یبگو؟ چ-

 تنهام نذار.-

 هنوز؟ یباور کنم که عاشقم-

 تو، منم. ی ونهید-

اتاق. دست راستش رو  یقد یهام رو از دورش باز کرد و رفت سمت پنجره  دست

 .وارید یگذاشت رو

 .دیبار ی. داشت بارون مکشیتخت بلند شدم. رفتم نزد یرو از
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 گرفته بود. اوش،یهم دلش مثل من و س آسمون

 د؟یبودم. اصال چرا من رو دزد جیواقعا گ م،یبود دهیکه شن ییحرف ها با

 زد؟یحرف م یاحمقانه ا ییشگویاز چه پ زد؟یحرف م یچه حس از

 .ستین یممکن ریغ زیمن، به خاطر تصادف بود که دکتر هم گفت چ ییایبو حس

 یبیعج زهیارسالن هم به خاطر چشم دردش بود و باز هم دکتر گفت که چ یینایب

 .ستین

 بود. بیچون به نظر من که واقعا عج ست،ین یبیعج زیچرا گفت چ دونمینم

اتفاق ها بر اثر  نیا شتریکه ب افتهیب ییاتفاق ها نیگفت امکان داره که همچ دکتر

 .شهیکه به سر وارد م یدیشد یضربه  ای ادهیشوک ز 

 .کردیچشمش، داشت نگاهم م یرو دور گردنش حلقه کردم. از گوشه  دستام

 ؟یسوز -

 ؟یجان دل سوز -

 سمتم. دستش رو دور کمرم حلقه کرد. برگشت

 اش. نهیس ی. سرم رو آورم گذاشتم رودیموهام رو آروم بوس یرو

 ؟یبخشیمن رو م-

 عشقم. بخشمتیمعلومه که م-

 تو هستم دختر. ی ونهید-

 اوش؟یس-
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 جون دلم؟-

 ؟یکرد دامیپ یچه طور  گم،یم-

 شیپ دمیرس یخودم رو رسوندم. وقت عیو منم سر  یشد دایحامد زنگ زد. گفت پ-

 .یانیزنگ بزنم به رغمان. بعد از اونم که خودت در جر  دیحامد، گفت با

 بهمون نگفتن؟ یز یچ ان،یبه نظرت، چرا پدر جون و عمو ک-

 بزنه، در اتاق با ضرب باز شد. یاومد حرف اوشیس تا

 وارد اتاق شدن. یعصبان ان،یجون و عمو ک پدر

 !ن؟یبود که شماها کرد یچه غلط نیا-

 .میکردینگاهشون م میو گنگ داشت میواج بود هاج

 اومد تو. در اتاق رو بست. انیپدر جون، پشت سرش عمو ک اول

 بود. ییمویل یبا دکور  یمتر  شیو ش یاتاق س هی م،یکه توش بود یاتاق

 زودتر از من به خودش اومد. اوش،یس

 شده پدر جون؟ یز یچ-

 یرنگ گوشه  ییمویمبل ل یهم رو انیو عمو ک رفتنیاتاق راه م یجون، کالفه تو پدر

 اتاق نشست.

 .اوشیرو کرد سمت س زد،یم نیزم یرو یراستش رو عصب یکه پا یحال در

 ؟یبه خنگ یزنیخودت رو م ای یخنگ نم،یشده؟! بب یز یچ گهیتازه آقا م-

 فاصله گرفتم. اوشیس از
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 .میتا ما هم متوجه بش دیحرف بزن یجور  هیتو رو خدا -

 .ستادنیبه روم ا بلند اومدن رو یجون، با قدمها پدر

 سمت رغمان؟ هـان؟ نیبه شما دو تا گفت بر  یک-

 .کردمینگاه م اوشیداشتم به س دهیترس

 .دیما بود؟! اون من رو دزد ریمگه تقص-

 مبل بلند شدن و اومدن سمت ما. یاز رو عیهم سر  انیک عمو

 .رونیب یپات رو از در گذاشت یغلط کرد رون؟یب یبه تو گفت که بر  یاصال ک-

 با حرف پدر جون، خشکمون زد. م،یبزن یحرف نکهیاز ا قبل

 .دیر یطالق بگ دیبا-

____ 

در زمان  یرانیاز سردارن ا یکیو اسم  یشاه نامه فردوس یها تی:از شخصرغمان

 .یهرمزشاه ساسان

  

 

 

 )اروشا(
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. دستم رو شیشگیهم یسر جا ز،یم یکه دستم بود رو گذاشتم رو یعکس قاب

قاب عکس جا گرفته  یشدم به عکس پنج نفره که تو رهیچونه ام و خ ریگذاشتم ز 

 بودن.

 .داکردنیدوباره راه خودشون رو پ اشکام،

اشکام رو پاک کردم و از اتاقم  عیسر  اومد،یم نییداد عمو که از پا یصدا دنیشن با

 .شدیخطم م نییطرح چوب که به پا یچیمار پ ی. رفتم سمت پله هارونیاومدم ب

 خشکم زد. دم،یکه شن یز یبا چ یوسط راه پله رو با سرعت اومدم، ول تا

 راه رو آروم رفتم. ی هیبق

 .کردنیپسر عموم، داشتن باهم صحبت م نیعمو، شاهرخ و شاه ،ییرایپذ یتو

. سمت راست پاگرد، دو تا اتاق هست و سمت خورهیپاگرد بزرگ م هیپله ها،  بعداز

 .ییرایبه سالن پذ خورهیچپ هم م

 سالن. یمتوجه حضورم نشه، رفتم تو یکه کس یطور  آروم،

از  یکیمبل و عمو هم  یلم داده بود رو نیمبل. شاه یدسته  ینشسته بود رو شاهرخ

 هم. یپاهاش رو انداخته بود رو

 اومدیبدش م شهیمامانم افتادم. هم ادیدسته مبل،  یشاهرخ که نشسته رو دنید با

 .نهیمبل بش یدسته  یرو یکه کس

 دست از سرم بردارن. خواستنیامروز خاطرات نم انگار

 کالفه رو کرد سمت شاهرخ. عمو،

 از عمد بود؟! هیمنظورت چ-
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 و گفت: دیموهاش کش یتو یهم دست شاهرخ

 ه؟یک ریمنم تازه متوجه شدم عمو. به نظر شما، تقص-

 گفت: چرخوند،یدستش م یرو تو شیکه گوش یهم در حال نیشاه

 نداشت؟ یعمو، دشمن-

 همه برگشتن سمتم. م،یسوال ناگهان با

 از عمد بوده؟! یچ-

*** 

 .شمیآروم اومد و نشست پ عمو

 ؟یکنیفکر م یبه چ-

 .یبه همه چ-

 مثال؟-

 برسه؟ یبه چ خواستهیکرده؟ م یکار  نیهمچ یچ یداشته؟ برا یبا بابا دشمن یک-

 .کنمیم دایقول بدم که مقصرش رو پ تونمیم یدونم، ول یمنم نم-

 بود، بغضم رو قورت دادم. یجور  هر

 قول؟-

 .میشام بخور  میخوای. حاال هم پاشو برو دست و صورتت رو بشور. مدمیقول م-

 ندارم. لیم-

 توهم. دیحرفم، اخم هاش رو کش نیبا ا شاهرخ
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 .نمیندارم؟ مگه دست خودته؟ پاشو بب لیم یچ یعنی-

 نیکه ا میهم نبود شیچند وقت بود پ نگرانم نشده بود. یطور  نیوقت بود که ا چند

 بغض کردم؟ یطور 

 سمت آشپزخونه. میاز جام بلند شدم. رفت ،یحرف چیه بدون

 شام عمرم بود، اونم بعد از اون شب نحس. نیبگم که بهتر  تونمیجرئت م به

  

 

 

 )پروانه(

 

 سرم. ریبودم و دست هام رو بردم ز  دهیتختم دراز کش یرو

 راه؟! نیا یتو میشد که ما سه تا اومد یبود بهم. اصال چ ختهیافکارم ر  ی همه

ما  کاریچ خوادیاصال م ستن؟ین انفریآر  یمگه بچه ها خواد؟یهرمز ما سه تا رو م چرا

 ها رو؟

چرا دلنواز حس  ایباشه  یحس ششم اروشا قو ایمن باال باشه  یهوش بیضر  دیبا چرا

 ه؟یقو نقدریا شیینایب

 .فهممینم واقعا

 .امیدر ب یسر در گم نیخودت کمک کن متوجه بشم و از ا ا،یخدا
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مخصوصا با خبر  شدم،یصورتم. داشتم خل م یرو برداشتم و گذاشتم رو بالش

 بهمون رسوند. دهیند ریخ مرغیکه س یدیجد

 نم؟یرو بب یک دینخوام برم با من

 بدم؟ یبابا و بابا جون رو چ جواب

پا  یرو می. گوشامیب رونیب تیمجبورم کرد از اون وضع م،یاس ام اس گوش یصدا

 رنگم بود. دیسف یتخت

که  یز یدست راستم، موهام رو زدم پشت گوشم. اس ام اس رو باز کردم. با چ با

 کرد. خیخوندم، دستام 

 طور امکان داره؟! چه

 قلبم گذاشتم. یبابا جون، دستم رو رو یصدا با

 .کردنیداده بودن و داشتن نگاهم م هیجون به در اتاق تک بابا

 .نییتخت اومدم پا یاز رو عیسر 

 سالم.-

 .کیعل-

 تونستمیبدونم، هم نم خواستمیاتاقم. هم م یاومدن تو یبابا جون ک دونستمینم

 بپرسم.

 خوامیم ی. انگار متوجه شدن که چرمیتحر  زیآروم رفتن سمت م یجون با قدم ها بابا

 بپرسم.

 .شهیم یا قهیپنج دق-
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 چرا من متوجه نشدم؟ تا اومدم سوالم رو بپرسم، خودشون جواب دادن. پس

 بلند. یالبته با صدا ،یافکارت غرق بود یتو-

 خشکم زد. سرجام

 !ن؟یدیشن-

 چه طور؟-

 هستن، خونسردن. یکه بابا جون عصبان ییها وقت

 بابا جون؟-

 بابا جون من رونه.دل  یول کرد،یلحنم مظلوم بود که دل سنگ رو هم آب م انقدر

 حرف رو به شما سه تا زد؟ هی دیپروانه، چند بار با-

 !گه؟ی. کدوم حرف رو مکردمیداشتم بابا جون رو نگاه م جیگ

 میصورت دیسف ریحر  یاتاقم قرار داشت و پرده  یکه تو یجون رفتن سمت پنجره ا بابا

 رو کنار زدن. پنجره رو باز کردن.

 رفتم کنارشون. منم

 بابا جون؟ هیمنظورتون چ-

 .یدونیخودت بهتر م-

 رو؟ یچ-

 اد؟یسرتون ب ییبال دیحتما با ن؟یبفرستم که دست بردار  غامیبراتون پ دیچند بار با-
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پنجره نشستم. فقط داشتم  یبدنم ضعف رفت. لبه  یهمه  دم،یشنیکه م یز یچ از

 .کردمیبابا جون رو نگاه م

 یها غامیما سه تا پ یکه برا یکس یعنی. یز یچ نیسخت بود باور کردن همچ یلیخ

 بابا جونه؟! فرستاد،یم زیآم دیتهد

 کردم سمت بابا جون. رو

 شما هم... یعنیباباجون، -

 کنم. لیحرفم رو تکم نذاشت

که نوه ام بخواد  شهینم لیدل نیا یام. درسته. ول قهیعت یاز وارد کننده ها یکی-

 بکنه. یغلط نیهمچ

 از عمد نبود. دیباور کن-

 .کردنیرو نگاه م اطیداشتن ح ،یخونسرد با

 ؟یپس چ-

 .میدونیخودمونم نم-

 ،یز یآم دی. با لحن تهدوارید یکردن سمت من. دست راستشون رو گذاشتن رو رو

 شروع کردن به حرف زدن.

 .نیکشیکاراتون دست م نیاز ا گم،یباره که دارم بهت م نیو آخر  نیاول-

 .اطی. نگاهم رو دوختم به حجام بلند شدم از

 .رونیب میاومدیاالن م نیدست خودمون بود، هم دی. باور کنمیتونیبابا جون، نم-
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 د؟یتونیچرا نم-

 کرده. دیتهد مرغیس-

 جون، کالفه ادامه دادن: بابا

 کرده؟ دتونیبچه تهد هیچون  ن؟یهم-

 ...یهست. ول مرغیفقط س میکردیبابا جون، ماهم تا االن فکر م-

 ؟یچ یول-

 . غباز برگشته بود.میاینذاشت ب مرغیکه نبودم، س یهفته ا کیاون -

 سمت بابا جون. برگشتم

 .یحرف چیبدون ه کردن،یداشتن نگاهم م فقط

 م؟یکن کاریچ نیگیم-

 .دونمینم-

 بابا جون؟-

 جانم؟-

 ای ه؟یمن باالست؟ چرا اروشا حس ششمش قو یهوش بیچرا ضر  نیدونیشما م-

 ه؟یقو شیینایدلنواز، چرا ب

 اتفاقه. هیها، به خاطر  نیهر کدوم از ا -

 خب؟-
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اتفاق  شیبچگ یکه تو یاروشا به خاطر تصادف یتو به خودم رفته، ول یهوش بیضر -

 .هینجور یافتاده، ا

 که بهش وارد شده. یدیهم به خاطر شوک شد دلنواز

 چرا ما ها؟-

 .دونمینم-

 .کردنی. بابا جون داشتن نگاهم مواریام رو دادم به د هیتک

 خبرم؟ یافتاده که ازش ب یا گهیاتفاق د-

 نه!-

 .یتو خودت یادیز -

 به خاطر خواهر اروشاست.-

*** 

 سخت. یلی. باورش سخت بود، خزیم یرو گذاشتم رو سرم

 اروشا، سرم رو آوردم باال. یصدا با

 بگو.-

 .دمیجلو کش یرنگم رو کم یآب شال

 سرت. ی. صدات رو نداز روهیعموم یجا هیشاپه و  یکاف نجایپروانه جان، ا-

 .میزده بود یآب دیسف پیتامون ت سه

 .یشگیهم یکافه  نییایاز ناهار، اروشا اس ام اس داد که ساعت چهار، ب بعد
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 بود و من عاشقش بودم. یدکورش کرم قهوا م،یرفتیکه م یا کافه

 یلیدوم کافه رو خ یبه طبقه  شدیم یرو که منته یا یطرح چوب یپله ها مخصوصا،

 دوس داشتم.

 ؟یکنیرو. دلنواز، تو باور م یز یچ نیهمچ شهی. من باورم نمشهینه، نم-

 .فشیک یکه دستش بود رو گذاشت تو یکیکوچ ی نهییآ دلنواز،

 .شهینه به خدا، منم باورم نم-

 کافه. یکرم قهوا یاش رو داد به صندل هیتک اروشا،

 امکان داره! یز یچ نیچه طور همچ دونمیخودمم هنوز تو شوکم. نم-

 رو کرد سمت اروشا. زد،یهم همون طور که نسکافه اش رو هم م دلنواز

 داشته؟ یپدرت، دشمن یعنی. شهیمنم باورم نم-

 شدم. لیبه جلو ما یکم

 البد داشته .-

 رو برداشت. یکستر خا یبا گل ها دیسف یبشقاب مربع یتو کیاز ک یا کهیت اروشا،

 .ستین نیاالن موضوع مهم سر ا-

 کنارم گرفتم و رو کردم سمت بچه ها. یرو از پنجره  نگاهم

 ه؟یسر چ-

 غباز. شیپ میبر  دیبا گهیسهراب زنگ زد و گفت که تا چند روز د-

 .کنمیطور فکر نم نیمن ا-



                 
 

 

 رمان کیانجمن  کاربر meli770| ممنوع !  یرمان انتقام به سبک عاشق

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

48 

 

 رو برداشتم. زمیعز  یشکالت یقاشق از بستن کی

 .دادیکالفه پاش رو تکون م اروشا،

 هفته وقت داده. کیفقط  یو سوز  اوشیغباز به س-

 گفت: داشت،یرو بر م کیاز ک یا کهیکه ت یدر حال دلنواز،

 به ما داره؟ یخب، چه ربط-

 ربط داره.-

 ه؟یربطش چ یبگ شهیم-

 .میخودمون برس یبه کارا میتونیهفته، سر غباز شلوغه و ما م کی نیا یتو -

 رو کرد سمت اروشا. از،دلنو

 اروشا. شهینم-

 شه؟یچرا نم-

 .یوندیخودت بهتر م-

 خواهرم بشم؟ الیخیکه ب یگیم یعنی-

 نگفتم. گفتم به موقعش. یز یچ نیمن همچ-

  

 

 )دلنواز(
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به منم  شهی. کم مونده برم به بابا بگم که مشدمیداشتم خل م ،یشدت کنجکاو از

 د؟یکنیصحبت م نیدار  یدر مورد چ نیبگ

شدم و  ونیتلوز  دنید الیخ یلبم جا خوش کرد. ب یپوزخند گوشه  هیفکر خودم،  از

 خاموشش کردم.

آروم  ،ییرایسالن پذ یگوشه  یمبل تک نفره  یبرداشتم. از رو زیم یرو از رو میگوش

 بلند شدم.

 رفتمیرو نگاه کنم. داشتم م واریدر و د نمیتازه کنم تا بش ییبرم هوا دادمیم حیترج

 .ستادمیبابا، سر جام ا یسمت در که با صدا

 دلنواز؟-

 .ششونیبرگشتم پ آروم

 جانم بابا؟-

 مهراد توهم بود. یها اخم

 .نیبش-

 افتاده بود. یباز چه اتفاق دونمینم

 شده؟ یز یچ-

 .شدیم میشدن کنجکاو شتریهر دوشون، باعث ب سکوت

 بود که حوصله نداره. ییرفت سر اصل مطلب. مثل وقت ها ،یمقدمه ا چیبدون ه بابا

 ؟یکجا بود شیپ یهفته -
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 !پرسهیم یک دونستمیفقط نم پرسه،یبودم م مطمئن

 خودم. یخونه -

 نکردم. یمهراد، توجه یمسخره  ی افهیق به

 بگم؟ یچ ا،یبست. خدا خیکه زد، خون تو رگ هام  یحرف با

هم منتظرت شدم.  یهم دارم. دو روز  دیکه کل یدونی. میاومدم خونه ات و نبود-

 .ینبود

 نداشت. یبابا نگاه کردم. اصال شوخ یجد ی افهیق به

 .گهیوقت دروغ نم چیمطمئن بودم که مهراد هم ه ،یطرف از

 بزنم، بابا شروع کرد حرف زدن. یحرف نکهیاز ا قبل

 .یکجا بود دونمیم-

 شون؟بگم به تونستمیم ی. چنییرو انداختم پا سرم

 .کردیداشت نگاهم م یکه در کمال خونسرد مهراد

 مخصوصا مواظب حرف هات. زم،یعز  یخواهر کوچولو یبهتر مواظب خودت باش-

من  کردیچرا فکر م دونمی. نمشدیمتوجه م یبود، منظور مهراد رو به خوب یهرک

 .مرغیکف دست س ذارمیاخبار مربوط به بابا و مهراد رو م

 کردم بغضم رو قورت بدم. یسع یلیخ

 گم؟یمن م یکنیچرا فکر م-

 تمام ادامه داد: یرحم یمهراد با ب یول کرد،یخونسرد داشت نگاهم م بابا
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که  یهست یو تنها کس یکیکه به من و بابا نزد یهست یچون متاسفانه، تو تنها کس-

 .یما با خبر  یاز کارها

 بکنه!در موردم  یفکر  نیکه برادرم همچ شدینم باورم

داشته  تونستمیم یچه توقع هیاز بق کرد،یم یفکر  نیبرادرم در موردم همچ یوقت

 باشم؟

 کردن. از جام بلند شدم. دایهام، دوباره راه خودشون رو پ اشک

دست خودم بود رفتم  یکنیفکر م ؟یکنیم یفکر  نیچرا؟ چرا مهراد در موردم همچ-

چه  هیاز بق ،یکنیدر موردم م یفکر  نیهمچ یتو که داداشم یوقت ؟یراه نیهمچ یتو

 داشته باشم؟ دیبا یانتظار 

 حرف بابا، خشکم زد. با

 رو بدون دلنواز... نیفقط ا ست،یبرام مهم ن هیچون مطمئنه. حرف بق-

 بابا حرفش رو کامل کنه. نذاشتم

جونم در  یاگه پا یحت کنم،یرو نم یکار  نیوقت همچ چیبابا، من ه دیبدون یباشه. ول-

 .کنمینم یکار  نیهمچ یول رم،یباشه. حاضرم بم ونیم

رفتم باال. لباس هام رو عوض کردم. کوله ام رو برداشتم به همراه لب تاب و  عیسر 

 تبلت.

 خاله بود. یرو شکر، مامان خونه  خدا

 .دمیپله ها د نییمهرداد رو پا ن،ییپله ها که رفتم پا از

 بودن. ستادهیپله ها ا نیی. بابا و مهراد هم پاکردیبا تعجب به رفتنم نگاه م داشت
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 . از نگاهش، حالم بد شد.کردیداشت نگاهم م یبا خونسرد بابا

 بود، بغضم رو قورت دادم. یهم با تمسخر بود. هر جور  مهراد

 .ستادمیمهراد، سر جام ا یتوجه به سه تاشون، رفتم سمت در. با صدا بدون

 ن؟یبر یم فیتشر  یکجا به سالمت-

 سمتش. گشتمبر 

 رسونم؟یمن خبرا رو م نیگیبرو؟ مگه نم نیگیمگه خودتون نم-

 .شهینم میچیباشم؟ نگران نباش. ه نجایا نییخوایچرا م پس

. به سرعت رفتم دمیدر رو بهم کوب ،یخداحافظ هی. با گهیم یچ نمینشدم بب منتظر

 .اومدنیلحظه هم بند نم کی. اشکام نیسمت ماش

سمت خودم رو  ی شهی. شروندمیبا سرعت از جاش کنده شد. با سرعت م نیماش

 حالم بهتر شه. یتا بلکه کم نییدادم پا

 فرمون. هقم هقم اوج گرفت. یزدم کنار. سرم رو گذاشتم رو قه،یاز چند دق بعد

 کنم؟یم یکار  نیمن همچ کننیچرا فکر م ا،یخدا

 بکنه؟ یفکر  نیهمچ دیبابام با چرا

زد به  یحرکت بودم که کس یساعت، سرم رو از فرمون بلند کردم. آماده  میاز ن بعد

 .شهیش

 .نییرو آوردم پا نیماش ی شهیش

 پنجر شده. نمیماش د؟یکمک کن شهیخانم، م-
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 نوزده سالش باشه، بود. جدهیه خوردیکه بهش م زهیم زهیدختره ر  هی

 قبول کردم بهش کمک کنم. م،یباطن لیم خالف

 .دمیند نمیپشت سر ماش ینیماش یول ن،ییاومدم پا نیماش از

قرار گرفت. نتونستم مقامت کنم و  مینیب یجلو یشم، دستمال نیاومدم سوار ماش تا

 .دمیکش قینفس عم

 

 

 (رضای)عل

 

شدم و آروم شروع  ادهیپ نی. از ماشآوردیلواسان، آدم رو به وجد م یفوق العاده  یهوا

 قیکردم به قدم زدن. دست هام رو پشت سرم به هم قالب کردم و چند تا نفس عم

 .دمیکش

 از آرامش از دست رفته ام، جبران شه. یذره ا شدیخوب، باعث م یتو هوا یرو ادهیپ

 سیجات که به دست پل قهیعت یاز محموله ها یکیسر وقت  میقرار بود بر  امروز

 محاصره شده بود.

چند نفر رو با خودم ببرم که با  دیبا کردمیبود. داشتم حساب م ریدر گ یحساب ذهنم

 م،یزنگ گوش یصدا

 بود. مرغیآوردم. س رونیکتم ب بیج یرو از تو می. گوشدمیاز فکر کردن کش دست

 شده؟ یباز چ-
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 نشده آقا. براتون خبر آوردم. یز یچ-

هوا رو ول کنم برم  نیا اومدیم فمیبرداشتم. ح نیتر به سمت ماش عیهام رو سر  قدم

 تهران. گشتمیبر م دینداشتم. با یچاره ا یتهران، ول

 .شنومیبگو. م-

 ...ارهیدختره که برامون خبر م نیآقا، هم-

 خب؟-

 قهیقاچاق عت ینفر رو به عنوان وارد کننده  کی س،یخبر آورده که قرار از طرف پل-

 گروه. یبفرستن تو

 بفرستن؟ خوانیرو م یدختره نگفته که ک نیا-

 دو نفر موندن. نیگفت که ب-

 همه اطالعت داره؟ نیدختر چه کاره اس که ا نیا نم،یبب-

 از افسرهاس. یکیآقا، دختر -

 ده؟یشده داره به تو اطالعات م یچ-

 با خانواده اش مشکل داره. دونم،یکه م ییتا اونجا یواال، ول دونمینم-

 ارم.قطع کن. کار د گهیخوبه. خب د-

 از قطع تماس، رفتم تو فکر. بعد

 از خانواده اش. رهیبگ خواستیم یبدجور انتقام دختر
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 )رضوان(

 

 .دمیکش یاز سر دلتنگ یخاطراتم رو بستم و آه دفتر

 .ی. خسته بودم از همه چزیم یرو گذاشتم رو سرم

 .گهیبودن هم طرفه د دهیکش رضایکه بابا و عل یطرف، نقشه ا هیگذشته  خاطرات

 رم؟یرو بگ یکار کنم و طرف ک ی. واقعا مونده بودم چآوردیداشت از پا درم م بدجور

 .کردمیرو م میکار داشتن؟ من که داشتم زندگ یبه من چ اصال

که همه رو به جون هم  کنهیم زیو زیدر گوش بابا و یاحمق چ یگو شیاون پ دونمینم

 انداخته.

رنگم  یقهوا یچوب ریتحر  زیم یکه رو به رو یابلند کردم و پنجره  زیم یرو از رو سرم

 بود رو باز کردم.

 رو تماشا کنم. رونیجام بلند شدم تا بتونم بهتر ب از

 یکس ادیاز اون دو نفر، من رو به  یکی. کردنینفر داشتن باهم صحبت م دو

 که اصال به صالحم نبود. نه به صالح من بود، نه به صالح خودش. انداختیم

 چیکردن و ه دنیخاطرات گذشته، اشک هام بودن که شروع به بار  یآور  ادیبا  دوباره

 .رمیکه جلوشون رو بگ کردمیو تالش نم یسع

 بدون اجازه اومد تو. شه،ی. مثل همدمیدر، دست از فکر کردن کش یصدا با
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 بکنه. یکار  نیهمچ تونستینفر م کی فقط

 سمتم. ادیقدمهاش، متوجه شدم که داره م یصدا از

 ؟یستادیا نجایا اچر -

 چرا؟ ستیمعلوم ن-

 رضوان!-

ندادم و پنجره رو بستم. آروم رفتم سمت تخت  یتیاهم زش،یلحن اعتراض آم به

 که وسط اتاق قرار داشت. یچوب یخواب دو نفره ا

بد نبود. سبزه بود. چشم و  کلشیداشت. قد بلند بود. ه یمعمول ی افهیق رضا،یعل

 داشت. یمشک یبا موها یقهوا یابرو

 .کردیو داشت من رو نگاه م بشیج یرو کرده بود تو دستاش

 بهت بگم؟ دیچند دفعه با-

 رو؟ یچ -

 .یبپوش که سرما نخور  یز یچ هیپنجره،  یجلو یر یم یوقت-

 .ینگران من باش خوادینم-

کتاب نوشته بود؛ بر باد  یکنار تختم بود رو برداشتم. رو یعسل زیم یکه رو یکتاب

 رفته.

خودم افتادم.  یزندگ ادیلبم جا خوش کرد.  یگوشه  یندن اسم کتاب، پوزخندخو با

 بر باد رفته بود. میواقعا که زندگ
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 ؟یخندیم یبه چ-

 .ستیمهم ن ،یچیه-

 من مهمه. یبرا-

 ست،یهزار و دو یتخت. خودم رو سرگرم کتاب خوندن کردم. صفحه  یرو نشست

 ینداشت که چ یتیو برام اهم گهیم یمشغول خوندن بودم. اصال متوجه نبودم که چ

 .گهیم

 ؟یبه من گوش بد شهیم-

 خوندن بودم. کتاب از جلوم برداشت شد. محو

 نجایا ینیبش نکهینه ا ،یبه من گوش بد دیبا یعنیبه من گوش بده،  گمیم یوقت-

 .یمن کتاب بخون یبرا

 حرفت رو بزن.-

 .رونیرو کالفه داد ب نفسش

 .قهیعت یه عنوان وارد کننده رو بفرستن ب یکیقراره -

 قراره بفرسته؟ یک-

 که دنبالمون هستن. ییاونا-

 .ستین یدیجد زیچ-

 رضوا...-
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 نش،ی. بکشگهید دیبکن شیکار  هیخودت با بابا  شه،ی. مثل همرضایتمومش کن عل-

 . به من چه؟نیار یسرش ب نیخوایم ییهر بال دونم،ینم

 .یمسئله رو حل کن نیا دیدستور پدرته. خودت با-

 رو کم داشتم. نیخودم رو بکنم. فقط هم یکله  خواستمیم

  

 

 کل( ی)دانا

 

 نکهیرو بدزدن، غافل از ا نیدستور هزمز، سه نفر مامور شدن تا اروشا، دلنواز و ارش به

 گروه هرمز. یاز اون سه نفر، جاسوس بود تو یکی

 شد. دهیدزد یبلند مشک یشاس نیراه برگشت به خونه، توسط دو تا ماش یتو اروشا

 داد: یراه، همون جاسوس، اروشا رو فرار  وسط

 "رونیب اریب یباز  نیفقط برو. نذار دستشون بهت برسه. خودت و دوست هات رو از ا-"

متعجب اروشا، از  ی. در مقابل چشم هاکردیهاج و واج داشت مرد رو نگاه م اروشا،

 اونجا دور شد.

راه، با دربست خودش  ی. تودنیبه خودش اومد. شروع کرد به دود قه،یاز چند دق بعد

 رو رسوند به خونه.

آب  وانیهم با ل نیو شاه زدیو کالفه داشت قدم م یخونه، شاهرخ بود که عصبان یتو

 قند، دنبال شاهرخ راه افتاد.
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 کیبود که فقط  ینه نگران خواهرش، نگران جلسه ا یکالفه بود. نگران بود، ول شاهرخ

 دونستیبود که نه م یگروه ی ندهیساعت مونده بود به شروع شدنش. نگران آ

 .کننیم کاریچ دونستینه درست م ه؟یک سشیرئ

 بود. قهیکه از گروه داشت، قاچاق عت یاطالع تنها

 .دونستیدائمش نم یگروهشون جزء نگران سیاز رئ یز یچ

رنگ که وسط سالن جا خوش  یزرشک یمبل سلطنت ینشست رو یهم عصب نیشاه

 کرده بود.

 ؟یراه رفت نقدریا یتو سرسام نگرفت-

کنه، رو کرد سمت  یخال یکیرو سر  تشیحرف بود تا عصبان هیکه منتظر  شاهرخ

 .نیشاه

 رفته. یکدوم گور  ستی. معلوم نشمیم وونهیدختره د نینه؛ چون دارم از دست ا-

 نرسه، خونش حالله. گهید ی قهیباور کن اگه تا پنج دق ن،یشاه

آب  وانیشده بود. ل یشاهرخ نصبت به خواهرش، کفر  یفکر  یب نیاز هم نیشاه

 .زیم یرو دیو محکم کوب دیشاهرخ درست کرده بود رو سر کش یرو که برا یقند

هست؟  ست،ی. خواهرت که مهم نشهیم رتیسر جلسه ات؟ برو. د یر یچرا نم-

 دم در. ادیفوقش جنازه اش م

وقت دلش به مرگ  چیه یبا اروشا بد بود، ول نکهیسر جاش خشکش زد. با ا شاهرخ

 .شدینم یخواهرش راض

 رو بده، چشمش افتاد به اروشا. نیاومد جواب شاه تا
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آغوش گرم  ی. دلش براکردیداشت برادرش رو نگاه م ش،یاشک یبا چشم ها اروشا

 برادرش تنگ بود.

 بلند به شاهرخ رسوند. یاخودش رو با قدم ه ن،یتوجه به شاه بدون

 .ایداداش دن نیدلم برات تنگ شده بود بد اخالق تر -

 آغوشش. یرو پرت کرد تو خودش

 اومدنش و ریبود از د ی. هم عصبانکردیمبهوت داشت اروشا رو نگاه م شاهرخ،

 اش. دهیسر و وضع و صورت رنگ و رو پر  دنینگرانش شد بود با د هم

 آغوشش از حال رفته. یکه اروشا تو بزنه، متوجه شد یاومد حرف تا

*** 

 و رو کرد. ریکل اتاقش رو ز  ت،یاروشا فرار کرده، از فرط عصبان دیبه هرمز خبر رس یوقت

بزننش،  خورهیکه م ییکار بود رو تا اونجا نیکه مامور ا یدستور داد که کس بالفاصله،

 .رهینم یول

 بفرستن. یرو به اتاق نیاز چند ساعت که آرومتر شد، دستور داد تا دلنواز و ارش بعد

 عمارتش. یاتاق بود تو نیکتر یکوچ دیکه شا یا یمتر  شیو ش یس اتاق

 باهاش کار داشت. یادیروزها ز  نیکه ا یرو برداشت و زنگ زد به کس تلفن

 حرف هاش، اعصابش آرومتر شد. دنیاز شن بعد

 سر جاش. دیکه زد، تلفن رو محکم کوب یحرف نیر بعد، با آخ یکم

 .وندهیبپ قتیکه گفته، به حق یز یچ نیکه آخر  خواستیدلش نم اصال
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 )فصل دوم(

 )مهرداد(

 

 شدم. رهیکه روبه روم بود، خ یو به مرد زیم یدوتا دست هام رو گذاشتم رو کف

 مخالفت کردن رو نداشتم. جرئت

 کنم؟ کاریچ نیگیم-

 !یکن کاریچ دیبهت که گفتم با-

 فرستادم. رونیهام رو بستم و نفسم رو محکم به ب چشم

 چرا من؟-

رنگش بلند شد. اومد  یچرخ دار مشک یصندل یکه داشت، از رو یا یخونسرد با

 سمتم. از جام بلند شدم.

 .میهم بود یرو روبه

 . چون جون خواهرت و دوستاش در خطره.خوامیچون من م-

 د؟یدونیکجا مشما از -

 .رفتیچون هر لحظه، صداش باالتر م زدم،یداشتم حرف م یادیز  انگار

در  یباز  وونهید روان،یو انوش انیک نیع یخوایمهرداد؟ چرا م یبفهم یخوایچرا نم-

 ؟یار یب



                 
 

 

 رمان کیانجمن  کاربر meli770| ممنوع !  یرمان انتقام به سبک عاشق

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

62 

 

 .یبه حرفم گوش ند یتونیم ،یخودت رو بدبخت کن یخوایم

 و چند سالمه. نیچند بیرق هرمز

. به خاطر اونه که هم جون دخترام، هم جون ستنیخاطر اون، االن دخترام کنارم ن به

 شما ها در خطره.

رو  یبخواد کار  یکه وقت دیدونی. هنوز نمنشیبشناس نیکدومتون نتونست چیه هنوز

 .کنهیخودشم رحم نم یانجام بده، به بچه 

 باال بردم. م،یتسل یهام رو به نشونه  دست

 کنم؟ کاری. چنیشما بگ یهر چ ن،یببخش-

 که شده، خب؟ یسمت من به هر نحو یبچه ها رو بکشون دیبا-

 چشم.-

 گهیلباس د چیکه انگار ه یطور  د،یپوشیکت و شلوار م شهیداشت. هم یمتوسط قد

 وجود نداره. ایدن یتو یا

بهش جذبه  د،یبا چند تار سف شیمشک یموها ،یمشک یو چشم و ابرو دیسف پوست

 داده بود. یخاص ی

 بود. انینما یسمت چپ صورتش، به خوب ی هیبخ یجا

 برم؟ تونمیم-

 . فقط مهرداد...یبر  یتونیم-

 سمتش. برگشتم
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 .شیهودی یگو شیمخصوصا با اون پ ه،یمراقب خودت باش. هرمز آدم خطرناک-

 راحت. التونیخ-

 اتاق رو بهم زدم. در

 اطیبه سمت ح خوردیم یچوب یسمت راست. آخر راه رو، پله ها یسمت راه رو رفتم

 .یپشت

 ها هستن. یهودیگوها، متعلق به  شیپ نیبهتر  دونستم،یکه م ییاونجا تا

 به دادمون برسه. خدا

 کل( ی)دانا

که چه طور اخبار رو  کردیکه داشت، به مرد رو به روش نگاه م یمسخره ا یخنده  با

 .رسونهیبهش م

که خودش هم باورش شده بود که تصادف  یرفته بود، طور  شیاش که خوب پ نقشه

 پهتاشه. ریبا زن و بچه اش، تقص نیرام

 نداشتن. یاون تصادف، سه تا بچه هاش زنده موندن که فعال خطر  یتو یول

 برداشتن مزاحم ها از سر راهش. یعنینقشه اش،  یسراغ مرحله بعد رفتیم دیبا

که االن با  ی. تنها تفاوتشدیدست به کار م دیخودش با ،شیهم مثل سالها پ باز

 داشت، شیسالها پ

 موقع جون تر بود. اون
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رو کرده بود. انگار دلنوازش، آب شده  رینگران از نبود تنها دخترش، کل شهر رو ز  رضا

 .نیبود و رفته بود تو زم

به دلنواز نبوده؟ چرا به تک  شتریکه چرا حواسش ب فرستادیخودش لعنت م به

 دخترش شک داره؟

 یخودش رو زده بود به ب خوره،یاز کجا آب م یشک و دو دل نیا دونستیم نکهیا با

 .یالیخ

هم  یا گهید یچاره ا ینداشت، ول دیکشیم دکیکه اسم پدر رو به  یکس دنید چشم

 "پدر"ش. دارینداشت، جزء د

 

 

 (نی)ارش

 

فقط سه روز بهم محلت داده بود و امروز  نیبکنم. افش یچه غلط دیبا دونستمینم

 روز آخر بود.

. دمیکشی. موهام رو از دو طرف گرفتم و محال یا شهیش زیم یرو پرت کردم رو میگوش

 من یهر ک

 شدم. وانهیمطمئن بود که د د،یدیم رو

 من راحت شم از دستش. رهیبم یهرمز. ا یشدم از دست دار و دسته  وانهیهم د واقعا

 غباز، به خودم اومدم. یصدا با
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 به جون موهات؟ یچته افتاد-

 به تو چه؟-

هرمز.  ینوچه ها یمن بود، نه خونه  یما پالس بود. البته خونه  یهر روز خونه  یعنی

 فکرشم یمطمئنم حت

 .ستمین وایکه متوجه شدم که دختر هاشم وه کنهینم

 وسطه؟ نیا گهیم یغباز چ نیا دونمینم فقط

 درست حرف بزن با بزرگترت.-

 نزنم؟-

 .عجل معلق اومد و جلوم رو گرفت نیجام بلند شدم و رفتم سمت اتاقم که ع از

 کجا؟-

 اتاقم. یتو رمیشکر؟ دارم م یاله یکورم شد-

 .یکنیرو هم جمع م لتیوسا ،یر یم یخب، دار  یلیخ-

 .کنهیهاشم داره با پوزخند نگاهم م دمیشدم و برگشتم سمتش که د متعجب

 ؟یچ یبرا -

 رفته! ادتیانگار -

که گفت،  یز یبا چ یبدونم، ول خواستیو دلمم نم زنهیحرف م یاز چ دونستمینم

 چشم هام گرد شد.
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فکر کردن  یبه من سه روز وقت دادن؟ حت دیو سع نیاز کجا خبر داره که افش نیا

 .کنهیم خیبهش، مو به تنم س

 ؟ی..چ..چ ین..عی-

عاشق  ایخبر ندارم؟  یچیکه از ه یسوال هم داره؟! نکنه تا االن فکر کرد یواقعا جا-

 نجام؟یچشم و ابروتم که هر روز ا

 .کردمیو گنگ، داشتم نگاهش م مبهوت

و  یکنیمن پسر هرمزم. پس کارهات رو م ن،یات واقعا خنده دار شده. ارش افهیق-

 .یایهمراه من م

 .ادیاصال از انتظار خوشش نم بابا

شده بود. امکان نداره که غباز پسر هرمز باشه.  نیبگم. پاهام قفل زم یچ دونستمینم

 !نجا؟یخدا، چه خبره ا یوا

 خبر دارم! یکه از همه چ کردمیچرا فکر م دونمینم

 مکث کردم و وارد اتاقم شدم. یکه زد، کم یبودم که با حرف دهیدر اتاقم رس به

 .یبشنو یجالب یزهایقراره چ ،یه خودت رو آماده کنبهتر -

رو  گهیکه هم د شدیم یسه ماه قایاروشا رو گرفتم. دق یاتاق، شماره  یرفتم تو تا

 .مینیبب کیهنوز وقت نشده بود که هم رو از نزد یول م،یکرد دایپ

 بوق نخورده، جواب داد. هنوز

 خودم. یبه، آج-

 اصال وقت ندارم. ن،یسالم اروشا، بب-



                 
 

 

 رمان کیانجمن  کاربر meli770| ممنوع !  یرمان انتقام به سبک عاشق

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

67 

 

 .یکنینگرانم م یدار  ،یشده؟ آج یچ-

سه روز بهم محلت دادن؟ امروز محلتش تموم  د،یو سع نیبهت گفتم که افش ادتهی -

 شده و غباز، پسر هرمز، اومده دنبالم.

 ؟یبکن یکار  چیه یتونینم ن،ی! ارشییوا-

مطمئن باش  گم،یم یچ نیبکنم؟ گوش کن بب تونمیم کاریاز دست تو آخه من چ-

 بهت خبر بدم. خواستمی. فقط مافتهیبرام نم یاتفاق چیکه ه

 که. ارمیدووم نم یطور  نیخب، من ا-

 تماس رو قطع کنم عیدر، مجبور شدم سر  یصدا با

 .یبرم. عاشقتم. با دیمن با ،یآج-

رو از قبل جمع کرده  المیحرف زدن رو ازش گرفتم و تماس رو قطع کردم. وسا فرصت

 . همراه غباز، به ناچار راه افتادم.بودم

  

 

 

 )رضا(

 

 هم لو رفته باشه. یکی نیکه ا شدینم باورم
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برام  یلیپسرم بود و از دست دادنش هم خ نی. عکردمیجون احمد نگاه م یجسد ب به

 گرون تموم شد.

 باور کنم نبودش رو؟ تونستمیطور م چه

 م؟یایبا نبودش کنار ب میتونستیم یطور  چه

 کاریچ دونستمیحادثه دور شدم. واقعا نم ی. از صحنه بمیج یهام رو بردم تو دست

 کنم.

 ت؟یمامور  ایشدن دلنواز باشم  دینگران ناپد دیبا دونستمینم

 دور و اطرافم. یاز حرص، سرم رو بکوبم به درخت ها خواستمیم

 ران.کردن، دور اطراف ته دایباهام تماس گرفتن و گفتن جسد احمد رو پ امروز

. اومدیبه حساب م قامیرف نیاز بهتر  یکیمهران، برگشتم سمتش. مهران  یصدا با

 .میبود گهیتا االن پشت هم د یبرادر واقع هی نیع

 رضا؟ میکن کاریچ-

 م؟یکار کن یرو چ یچ -

 !ره؟یزود لو م نقدریگروه کرد؟ چرا ا نیرو وارد ا یکس جیه شهیجوره نم چیچرا ه-

 ام؟یدختر بر نم هیزدم. واقعا از پس  یخودم، پوزخند یعرضگیب به

 .رمیجلوش رو بگ تونمینم ام؟یپس دختر خودم بر نم از

 .شهیبه بعد، درست م نی. از اشهیدرست م-

 ؟یچه طور -
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 تو به اونش کار نداشته باش.-

 .میها رو گذاشته بود نیکه ماش ییسمت جا رفتم

قد  ،یجو گندم یموها ،یداشت و پوست سبزه، چشم و ابرو قهوا یصورت گرد مهران،

 بلند. نه الغر بود و نه تپل بود.

 راه افتاد. دنبالم

 .میباهم بود م،یکرد یرضا؟ ما تا االن هرکار  یچ یعنی-

 بگم مهران. تونمینم-

 .ستادیکرد. اومد جلوم ا شتریرو ب سرعتش

 ؟یبگ یتونینم یچ یعنی-

بهش بگم که دخترم داره  دیچه طور با دونستمی. نمرونیکردم ب نفسم رو فوت کالفه

 ! سخت و طاقت فرسا بود.رسونهیاخبار رو م

که سوار شم، در رو  نی. قبل از انیتوجه به مهران، راهم رو گرفتم سمت ماش بدون

 گرفت.

 ...یرضا، به خدا نگ-

 ؟یبشنو یخوایرو م یچ-

 رسونه؟یاخبار رو م یک یدونیتو م-

 آره!-

 خودمم سخت بود، چه برسه به مهران. ی. باورش براکردیداشت نگاهم م مبهوت
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 .هیفقط بگو ک ه؟یک-

 . خوبه؟دمی. قول مکنمیخودم درستش م-

 دیبا ،یزنیحرف م یکه تو دار  یلحن نی. با ایکنیدرستش م دونمیاز دست تو! م-

 طرف رو بخونم. یفاتحه 

 پس بخون. -

متعجبش نگاه کنم، در رو بستم. مهراد بود که هراسون اومد  ی هافیبه ق نکهیا بدون

 .نیسمت ماش

 شدم. ادهیپ نیاز ماش عیسر 

 شده مهراد؟ یچ-

 بابا. میبدبخت شد-

 .شدمیسرم. داشتم خل م یجور فکر اومد تو کیحرفش، هزار و  نیا با

 ارم؟یخودم به حرفت ب ای یزنیحرف م-

 دلنواز، بابا، دلنواز...-

احمق، االن وقت خبر آوردن از  یکنم. پسره  کاریچ دونستمینم ت،یزور عصبان از

 دلنوازه؟!

 که زد، ماتم برد. یبگم، باحرف یز یکه بخوام چ نیاز ا قبال

 م؟یکن کاریاالن زنگ زدن. چ نی. همدنشیدلنواز، دزد-

 که بدتر از من بود، گفت: مهران
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 دش؟یدزد یاصال ک دنش؟یدزد یچ یبرا ؟یچ یعنی-

 غباز. -

 ادیدختر؟! تا م نیا کنهیم کاری. داره چنیکه نخورم زم نیرو گرفتم به ماش دستم

 .شهیشکم نسبت بهش برطرف شه، نم

دست رو دست بذارم تا دخترم رو از دست بدم. البته،  تونمی. نمدنشیبرم د دیبا

 وقته از دست دادمش. یلیخ

*** 

 نبیبه ز  یمنتظر مهراد بودم تا از اداره برگرده. ذهنم آشفته بود. حاال ک نیماش یتو

 دن؟یخبر بده که دلنواز رو دز 

 دیکه چرا با دمیفهمیبودم و هم نگرانش بودم. نم یدست دلنواز، هم کالفه و عصبان از

 بدزدنش؟

 یاعضااز  یکیاگه  دونم،یکه من م ییچرا به مهراد گفتن؟ تا اون جا دنش،یدزد اگرم

 که خبر بدن. نینه ا شه،یگروه خودشون رو بدزدن، در جا کشته م

 بسته شدن در، افکار مزاحم رو پس زدم و رو کردم سمت مهراد. یصدا با

 از سر و روش. دیبار یم ینگران یبا دلنواز خوب نبود، ول نکهیا با

 شد؟ یچ-

 کلفت تر باشه و... یپارت هی نکهیکنند. مگر ا یگر یپ دیبشه؟ با یچ نیخوایم ،یچیه-

سمت خونه  ،یحرف چیزد. بدون ه یچه حرف دینگاهش کردم که خودش فهم نیهمچ

 روند.
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 .میراه، هر دومون ساکت بود یتو

 مهراد؟-

 بله.-

 .یگیبه مادرت نم یز یچ-

 .گمینم یز ی. چدینگران نباش-

 خوبه.-

 بابا؟-

 بگو؟-

 د؟یبکن یکار  نییخوایواقعا نم-

 خودم ساکتت کنم؟ ای یشیممهراد، ساکت -

 پدر من؟ یچ یعنیآخه -

 .ستادیچراغ قرمز ا پشت

 گهیهم د هیدرسته من و دلنواز سا د؟یکار بکن چیدخترتون ه یبرا نییخوایواقعا نم-

 اون خواهرمه. یول م،یزنیم ریرو با ت

 خنگ شده! نقدریرفته مهراد که ا یبه ک دونمیساکتم، دوباره شروع کرد. نم دید یوقت

 مهراد، ساکت شو.-

 چرا بابا؟-

 .هیچ هیکه قض یشیذره فکر کردن، متوجه م کیبا -
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 ؟یچ یعنی-

حواسش  زد،یکه راهنما به سمت راست چپ م یرو به حرکت در آورد. در حال نیماش

 منم بود. یبه حرف ها

ه ک نینه ا کشه،یرو الزم نداره، م یکس یکه گروهشون وقت یدونیخودت بهتر م-

 بدزده.

 بندازن؟ ریما ها رو گ خوانیم یعنی ه؟یبرنامه ها باز  نیا یکه همه  نهیمنظورتون ا-

 .یخوشم اومد. پسر خودم-

دلنوازم  یلحظه ا نکهیفکر کردن به ا ینداشتم. حت نانیاطم زدم،یکه م یبه حرف یول

 بهش شک داشتم. ،ی. از طرفکردیام م وونهینباشه، داشت د

 گروه؟ نیا یشد که دلنوازم رفت تو یچ اصال

 اومد. ادمی یفکر کردن، به خوب یکم با

 گروه. یکه خودم مقصرم که دلنوازم رفت تو نیسخته، باور ا یلیبرام خ باورش

به حرفش  کنند،یم بشیهمون موقع که بهم گفت که چند روزه که چند نفر تعق اگه

 بود. شمیگوش کرده بودم، االن پ

 

 

 کل( ی)دانا
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 یاتاق کار هرمز بردند و رو یتو دن،یهرمز دزد یکه بچه ها رو طبق نقشه  نیاز ا عدب

 رنگ، اونا رو بستن. یمشک یچوب یدو تا صندل

 .آوردیدستش رو با دندون از جا در م یاز فرط استرس، داشت ناخن ها رضوان

 ینشسته بود رو ،یکه رضوان داشت، غباز در کمال خونسرد یخالف استرس بر

 رنگ پدرش یچرخ دار مشک یصندل

 هم. یپاهاش رو انداخته بود رو و

 اتاق کار هرمز حضور نداشت. یتو یا گهیکس د چیچهار نفر، ه نیجزء ا به

 ن،یارش دنیبهم انداختنند. دلنواز با د یترس، نگاه یهر دو از رو ن،یو ارش دلنواز

 چشم هاش گرد شد.

که خود اروشا االن جلوش  شدیمطمئن م که اروشا خواهر قل دارد، دونستینم اگه

 نشسته.

 ذهنش گفت: یو تو کردیمتعجب از تعجب کردن دلنواز، داشت نگاهش م ن،یارش

 ده؟یکنه؟ مگه من رو د یدختره داره من رو با تعجب نگاه م نیچرا ا-

 یحواسش هم پ یهمه  یکه نگاهش رو دوخته به دو دختر رو به روش، ول غباز

 .کنهیرو تماشا م رونیه طور با استرس داره بخواهرش بود که چ

 ی. رو کرد سمت رضوان. سعهیچ یاسترس خواهرش برا لیدل دونستیم یخوب به

 باشه که حتما خواهرش برنجه. یکرد لحنش طور 

 رن؟یدو تا هم به خاطر تو بم نیکه نکنه ا یهست نینگران ا ؟ینگران ه؟یچ-
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هم فشار داد تا مبادا  یکرد که رضوان چشم هاش رو محکم رو انیب ی"تو"رو جور 

 برادرش رسوا کننه. نیدوم یکنند و اون رو جلو دایاشک هاش راه خودشون رو پ

 رو کرد سمت غباز. چشم هاش رو آروم باز کرد. رضوان

 غباز؟ یبه کجا برس یخوایحرف ها و متلک ها، م نیبا ا-

. آروم نمیبیرو م دنتیعذاب کش شهیک مبرسم، دلم خن ستیقرار ن ییبه جا-

 چرا. یدونی. مرمیگیم

 من مقصرم؟ یکنیچرا فکر م-

 .کردندیغباز و رضوان گوش م یمسخره  یداشتن به حرفا ن،یو ارش دلنوز

 استرس داشت که نکنه باز هم پدرش به اون شک کنه؟ دلنواز

 به خودش زد. مگه تا حاال پدرش بهش شک نداشته؟! یفکر، پوزخند مسخره ا نیا با

که نه تنها  دونستی. مگشتنیکه االن پدر و برادراش دنبالش م خواستیم دلش

اما که پدرش دل تو  دونستینشه و نم دایکه پ کنندیبلکه دعا م گردن،یدنبالش نم

 کنه. دایتا تک دخترش رو پ ستیدلش ن

 دایبود که از پ یداره. نگران حال برادر  یاالن چه حالهم نگران خواهرش بود که  نیارش

عصابش بود و  یغباز و رضوان، رو یهم حرف ها یشدنش مطلع نبود و از طرف

 .هیرضوان چ یچشم ها یغم تو لیکه دل دونستینم

لبش جا  یگوشه  یچرخ دار بلند شد. پوزخند یصندل یبا حرف خواهرش، از رو غباز

 خوش کرد.

 اتاق گذاشته شده بود. یرنگ که باال یمشک زیبه م اش رو داد هیتک
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اتفاق چه تو گذشته و چه حال افتاده، تنها و تنها  یکنم، مطمئنم که هرچ یفکر نم-

 رضوان پهتاش. ییمقصرش تو

 اومدن هرمز، رضوان نتونست جوابش رو بده. با

رو کرده بود  ایفتح دن نیچندش آور، داخل اتاق شد. به نظرش، بزرگتر  یبا لبخند هرمز

 بود. دهیکه دو تا دختر رو دزد

 گوشش. یتو زدیم دهیکش کیبود،  نجایاگه پدرش االن ا مطمئنا

 

 کل( ی)دانا

 

رضا، همسرش از  یرغم تالش ها ی. علگذشتیشدن بچه ها م دهیهفته از دزد کی

 شدن بچه ها، مطلع شد. دهیموضوع دزد

گرفت و قرار شد که شب راس ساعت با پدرش  یتماس م،یمر  یقرار  یب دنیبا د رضا

پدرش، اون هم بعد از  دارید یهفت عصر، هم رو مالقات کنند. دل تو دل رضا نبود برا

 همه سال. نیا

از  ینشون کیکرده بودند تا بتونند حداقل  یهفته، اروشا و پروانه، هر کار  کی نیا یتو

 ینشونه  یحت ایخبر  کیاز  غیدر  یکنند، ول دایشدش و دلنواز پ دایخواهر تازه پ

و  نیشدن و گم شدن ارش دایخبر پ نکهیا ای. تنها دو راه براشون مونده بود؛ کیکوچ

 به پدر پروانه خبر بدن. نکهیا ایدلنواز رو به شاهرخ بگن 
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جرئت گفتنش رو به شاهرخ نداشت.  یدوشون راه دوم رو انتخاب کردن، چون کس هر

 .آوردیجفتشون مسر  ییبال شد،یمطمئنا اگه با خبر م

 پروانه، رفتن خونشون و منتظر موندن تا پدرش از سر کار برگرده خونه. شنهادیپ با

 نیکه چرا خودش زودتر ا خوردیهفته داشت افسوس م کی نیا یهم تو طهماسب

دست و  یتو ادیب یو هم پول رهیبگ انفریکار رو نکرده که هم انتقام پسرش رو از آر 

صورت نقش  یرو یذهنش نقش بست، لبخند چندش آور  یکه تو یبالش. با فکر 

 بست.

 هیپوست ها شب اهیبه س شتریکه ب یداشت با پوست سبزه ا یز یصورت ب طهماسب،

 بود.

 ینی. ببشدینم دایدونه مو هم توش پ کی یکه حت یو سر  یقهوا یو ابرو ها چشم

 یرگیبه ت گار،یس دنیکه از فرط کش ییکه نصفه صورتش رو گرفته بود و لب ها یبزرگ

 داشت. ی. قد متوسطزدیم

خودش رو  عیخونه بود رو صدا زد و صابر هم سر  اطیح یبلند، صابر رو که تو یصدا با

 به طهماسب رسوند.

 پس کله ات؟ یباز چه مرگته که صدات رو انداخت-

 . به بچه ها بگو آماده باشن. کارشون دارم.مینیخفه کار کن بب-

بره مرحله  خواستیبود، م دهیکارها رو کش نیتمام ا ی که نقشه یهم، کس یطرف از

 نقشه اش. یبعد

 انداخت. انیو ک روانیبه انوش ینگاه
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بغل  دیر یکار جفتتون تمومه و م ن،یدفعه گاف بد نیبا جفتتونم. ا د،یآماده باش-

 قبرستون. ی نهیدست زن هاتون تو س

  

 )اروشا(

 

از قبل دل تنگ مامانم شدم. مامان پروانه، محکم من رو  شتریمادر پروانه، ب دنید با

 خاطرات گذشته بود. یادآور یآغوشش فشرد که باز هم  یتو

خودمون  یشباهت به خونه  یدو طبقه که ب ییالیو یداشتن، خونه  ییبایز  یا خونه

 نبود.

اگرد، پ یبود که تو یاول پاگرد گرد بزرگ ،یشدیداخل که م یاز در ورود ن،ییپا ی طبقه

گرد  ی چهیداشت رو گذاشته بودند با قال نهییو آ یکه جا لباس یرنگ دیسف یجا کفش

 کرم رنگ.

حال و آشپزخانه و اپن بزرگ قرار  ،یسالن اول یاز پاگرد، دو تا سالن بود. تو بعد

دلم  ،ییرایدکور پذ دنی. با دیبود با دکور کرم قهوا ییرایهم پذ یداشت. سالن دوم

 مامان افتادم. ادیگرفت. 

 .دمیکش یاز سر دلتنگ یآه

و گم  نیشدن ارش دایکردن موضوع پ فیپدر پروانه رو موقع تعر  ی افهیوقت ق چیه

 .کنمیشدن بچه ها رو فراموش نم
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بودم.  دهیرس جهینت نیبه ا رید یبه غلط کردن افتادم که چرا به شاهرخ نگفتم، ول هزار

 پدر پروانه، نذاشت برگردم خونه.

از وسط  قایکه فرش کرده بودند. پله ها دق یمرمر  یسمت پله ها میپروانه، رفت ههمرا

 .دیرسیباال م یو به طبقه  شدیحال رد م

 یکه بود و نبودم، براش فرق دونستمیاجبار پدر پروانه، زنگ زدم به شاهرخ. م به

جمله  کیپروانه هستم، اون هم تنها  یخونه  ی. بهش خبر دادم که چند روز کنهینم

نبود زنگ  یاز یخب، ن یلیداد که از صد تا فحش بدتر بود"خ لمیتحو یخشک و خال ی

 "یبد یتونستی. اس هم میبزن

 بود، بغضم رو قورت دادم. یهرجور 

*** 

 .دادیبودم. ذهنم مدام داشت خطا م دهیپروانه دراز کش یصورت دیتخت سف یرو

رو  نوشتیم یتن بود، چرنگش در حال نوش یصورت ریتحر  زیهم پشت م پروانه

 .دونمینم

رو کردم سمت  کردم،یم یدستم گرفته بودم و باهاشون باز  یکه موهام رو تو یحال در

 پروانه.

 ؟یآج-

 جوابم رو داد. قه،یبعد از چند دق پروانه

 ؟یجان دل آج-

 تخت دو نفره اش نشستم. یجام بلند شدم. چهار زانو رو از
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 کنن؟یم کاریو دلنواز دارن چ نیبه نظرت االن، ارش-

رنگش بلند شد و اومد  دیچرخ دار سف یصندل ی. از روزیم یرو گذاشت رو خودکارش

 تخت رو بغل گرفت و گفت: یاز بالشت ها یکیتخت.  ینشست رو

 و نگرانم اروشا. دونمینم-

 منم.-

 گردن؟یبه نظرت االن مهراد و مهرداد، دارن دنبالش م-

 گلوم. یض نشست توحرف پروانه، بغ با

 خدا کنه بگردن. یدونم، ول ینم-

 خدا کنه.-

اگه پدر  م،یرفتینم یشروع شد. اگه به اون مهمون یلعنت یاز اون مهمون یچ همه

 دلنواز به حرفش گوش داد بود،

 .افتادیاتفاق ها نم نیکدوم از ا چیپدر و مادرم بودن، ه اگه

  

 (روانی)انوش

 

هم طبق معمول، داشت  انیو ک کردمیم نییرو باال و پا ونیتلوز  یکانال ها ،یکالفگ با

 .کردیبا تلفن صحبت م

 صداش بلند بود. نقدریکه ا کردیداشت بحث م یدفعه سر چ نیا دونستمینم
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هم اشکذر و  یرو طالق داد و از طرف یطبق نقشه، سوز  اوشیکه س شدیم یروز  چند

 باهم قهر کردن. ن،ینوش

 دیباشه، فقط سر راه نبا خوادیم ی. هر چستمین انیجر  قهر کردن رو در یچ سر

 باشن.

 شیکه خوب پ نجاشیو تا ا میدوم نقشه رو شروع کرده بود یبود که مرحله  یروز  چند

 .رهیم شیاش چه طور پ هیبق مینیبب دیرفته بود و با

 .ونیتلوز  یجلو یمبل خاکستر  یکالفه بود. اومد نشست رو انیک

 چته؟-

 احمق. یپسره  نیمخم جوش آورده از دست ا ،یچیه-

 ؟یگیکدوم احمق رو م-

 ...کهیرضا! مرت-

 .یگیم یمواظب باش چ ،یاو-

که توش مستقر  یبرنامه شدم. خونه ا یادامه  دنینگاهم کرد که مشغول د نیهمچن

 ازش خبر دار نبود. یکس چیه م،یبود

 ب بود.که خو انیمن و ک یبود، برا یکیکوچ یکه خونه  نیا با

قرار  م،یگذاشته بود یکه داخلش جا کفش کیپاگرد کوچ هی یشدیدر که وارد م از

 داشت.

 سیهم سرو یکیراه رو بود با سه تا در که دو تا از در ها اتاق بود و اون  هیاز پاگرد،  بعد

 و حمام بود و یبهداشت
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 از راه رو، حال و آشپزخونه بود. بعد

 مشروب رو برداشته. ی شهیش دمیکه د انیکردم سمت ک رو

 . گشنمه.ارنیبچه ها. پاشو برو زنگ بزن غذا ب رسنیخجالت بکش. االن م-

 کارد بخور داداش من.-

 خجالت بکش. ازت بزرگترم.-

 سفارش داد. چیغرغر از جاش بلند شد و دو تا ساندو با

*** 

 یوت یادیکه ز  ی. تنها کسمینشسته بود نیزم یساعت ده شب، همه دور هم رو راس

 بود. رضایخودش بود، عل

 .زدیمشکوک م دیکه شد شدیم یروز  چند

  

 )هرمز(

 

 .یبهتره چشم هات رو ببند-

 ؟یدیکه به من دستور م یهست یتو ک-

 بود. ستادهیبود که جلوم ا شیبا کت و شلوار مشک شه،یهم مثل

که بهت  ینداره چشم هات رو خودم ببندم، پس بهتره کار  یکه برام کار  یدونیم -

 .یگفتم رو انجام بد
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 انجام ندم؟-

 .کنمیمجبورت م-

سر جام خشکم  م،یدیکه م یز یدر، برگشتم. از چ یدادم. با صدا لشیپوزخند تحو هی

 زد.

دفعه رو بهش شک  کی نیکه هم کردیداشت التماسم م ش،یاشک یچشم ها با

 نداشته باشم.

بر طرف  رید یلیفقط خ وقته شکم نسبت بهش بر طرف شد، یلینداشت که خ خبر

 شد.

نحسش، مثل ناقوس مرگ  یبه خودم اومدم، چشم هام رو بسته بودن. صدا یوقت

 گوشم بود. یتو

 حرف نداره. تیانداز  ریکه ت دمیشن-

 چشم بند رو برداشتم. ر،یت یصدا دنیشن با

 ی. همه دیلرز ی. تمام بند بند وجودم مزدمی. نفس نفس مدمیوحشت از خواب پر  با

 بدنم، عرق سرد کرده بود.

 کنم. دایکابوس ها نجات پ نیقراره از دست ا یک دونستمینم

 در، بر گشتم. یصدا با

 تو. ایب-

 از حد معمول گرفته بود. شیب صدام



                 
 

 

 رمان کیانجمن  کاربر meli770| ممنوع !  یرمان انتقام به سبک عاشق

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

84 

 

همه  نیاز ا یو چشم هام رو بستم تا بلکه کم دمیتخت دراز کش یاتاق باز شد. رو در

 که روم هست، کم بشه. یاسترس و فشار 

که بهم  یاخبار  نیبودم. طبق آخر  دهیو دلنواز رو دزد نیکه ارش شدیم یهفته ا دو

 یلی! قطعا جام خیدار یکرد. اونم چه د داریبود، رضا با پدرش بعد از سالها د دهیرس

 بود. یخال

به  یندارم، ول یفعال دست نگه داشتم و با بچه ها کار  زم،یمشاور عز  شنهادیپ به

 رو پس بدن. یتاوان سخت دیموقعش، با

 اطلس، برگشتم سمتش. یصدا با

 ن؟یبابا جون، خوب-

 شده؟ یخوبم. خبر -

 نشده. ینه، خبر -

 ؟یکنیم کاریچ نجایپس ا-

 .امیب نیخودتون گفت-

 یبلند یو موها یعسل ینقش داشت با پوست سبزه و چشم ها زیصورت ر  اطلس،

 شده بودن. یکه به رنگ عسل

 تخت. یرو نشستم

 ت. کارت دارم.رو تخ نیبش ایب-

بود. امروز که  طونیش یلیتخت. بر خالف ظاهر آرومش، خ یاومد نشست رو آروم

 مظلوم شده بود. یکم
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 اطلس؟-

 جانم؟-

 ؟یمظلوم شد نقدریکه ا یکرد یکار -

 رو باال آورد. سرش

 .نیشدیکرده بودم که متوجه م ینکردم. اگه کار  ینه بابا جون، کار -

 مظلوم؟ ی افهیق نیداره ا یا گهید لیدل -

 .دیشا-

دادم که خودم بفهمم  حیافتاده. ترج ی"، مطمئن شدم که اتفاقدی"شا دنیشن با

 .هیموضوع چ

 رنگم، بلند شم. ینقره ا یتخت دو نفره  یرو از

 صبر کن. کارت دارم.-

 جوابش نشدم و رفتم سمت حمام. منتظر

 یرنگ هفت نفره ا ییمبل طال یاومدم، رو رونیب دهیساعت که لباس پوش میاز ن بعد

 هم. یاتاق قرار داشت، نشسته بود و پاهاش رو انداخته بود رو یکه گوشه 

 سر اصل موضوع. میخب، بر -

 شه. دایپ زمیعز  یکه سر و کله نوه  نیسر اصل موضوع تا قبل از ا رفتمیزودتر م دیبا

از اتاق به همراه  اومد،یم رونیکه از ب یدادیداد و ب یبزنم، با صدا یاومدم حرف تا

 اطلس خارج شدم.
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 بود. دهیکه انتظار داشتم رس یزودتر از موقع یکمی

  

 )رضوان(

 

 .اومدیم نییاومدم. صدا از پا رونیاز اتاقم ب داد،یداد و ب یصدا با

 رفتم. نییبا عجله پله ها رو پا داشتم

در هستش،  یکه جلو یکس ذاشتنیبودن و نم ستادهیدر ا یتا از نگهبان ها جلو دو

 تو. ادیب

 تر رفتم. کینزد

 کل ساختمان رو فرا گرفته بود. دادش،یداد و ب یصدا

 هان؟ ن،یهست یک دیفکر کرد ن؟یتو. چرا دلنواز من رو گرفت امیب دیبذار -

گونه ام. پس اومده  یصداش، چند تا قطره اشک بود که لجوجانه اومد رو دنیشن با

 بود دنبال دلنواز.

 یلعنت یایدن نیدنبالم و از ا ادیرو داشتم که ب یدلنواز بودم و کس یمنم جا کاش

 جاتم بده.

 رفته. ادشیخدا هم من رو  انگار

 نجا؟یکنار. چه خبره ا دیبر -
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نگهبان ها رفتن کنار، دستم رو گرفتم به ستون  یاومد. وقت ینشدم که غباز ک متوجه

 کنار دستم.

 .اونه هیصداشم شب یانقدر شباهت، حت محاله

 ش،یمشک ی. چشم ها و ابروهاکردیاز من بد تر بود. با تعجب داشت نگاهش م غباز

 اون بود و اصال انگار خودش بود. یشب یلیخ

 بود. هیشب زشیهمه چ کلش،یقد و ه صداش،

 اونم من رو مقصر مرگ... دونمیکه زودتر از من به خودش اومد. نم غباز

 .امیب رونیغباز، باعث شد از گذشته ب یصدا

 سرت؟ یرو یرو گذاشت نجایچه خبره ا-

 .خوامیمن فقط دلنوازم رو م-

 ه؟یدلنواز کدوم خر -

 .نجاسیا دونمیدرست حرف بزن. م-

 نجاس؟یبهت گفته ا یک-

 یعنیبعد از چند سال؟  داری. دزدیم رونیام ب نهیاسمش، قلبم داشت از س دنیشن با

 برگشته؟

 .کردیکه داشت، داشت من و غباز رو نگاه م یپوزخند با

 بود، خودم رو جمع و جور کردم. یهرجور 

 ومد؟یچرا خودش ن-
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 قدم اومد جلو. هیو  بشیج یرو باال انداخت. دست هاش رو برد تو ابروهاش

 . در موردت گفته بود بهم.یرضوان باش دیتو با-

 ناراحت. ایخوشحال باشم  دیکه با دونستمینم

 خودش کجاست؟-

 اول من اومدم دنبال عشقم. یول اد،یم-

 .کردیبود و داشت نگاه م ستادهیپله ها ا ی. باالمیبابا، بر گشت یقهقه  یصدا با

 منتظرت بودم. نای. زودتر از ازمیعز  ینوه  یخوش اومد-

 .هیچه فکر  یکه بابا تو دونهیخدا م فقط

 بهش گفته. یبدونم که در مورد من چ خواستیدلم م ،یطرف از

 تنگ. یلی. دلم تنگ بود، خکردیداشت بابا رو نگاه م یجور خاص هی

که اتفاقات گذشته  گهینه؟ هنوزم م ای دونهیهنوز من رو ممقصر م دونمینم فقط

 نه؟ ایمنه  ریتقص

 نه؟ ای انفرمیآر  یشدن زندگ دهیمن مقصر به گند کش گهیهم م هنوز

 .دادشیداد و ب یبرا یود، حتتنگ ب دلم

 خودش بود، به خودم اومدم. یکه کپ یکس یصدا با

 .یقشنگتر  گفت،یکه م یاز اون-

 .شنومیرو م نیخوشحالم ا-

 تو هستش. ریتقص م،یکشیم یمن اما نه، هر چ -
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بود، خودم رو نگه داشتم  یسرم خراب شد. هر جور  یرو ایجمله اش، دن نیا دنیشن با

 .نیکه نخورم زم

 چرا؟-

 چرا؟ چون...-

بابا  یکَسِ زندگ نیتر  زیاز عز  یکیچون باعث مرگ  ،ی. فقط کاش نبودستین مهم

 .یشد

 جلمه بگم. کیو فقط تونستم  رمیاشکاهام رو بگ زشیر  یجلو نتونستم

 .ستمیمن مقصر ن-

و تار  رهیشد که همه جا ت یچ دمیدر رسوندم. نفهم یبود، خودم رو تا جلو یهر زور  به

 شد.

  

 )دلنواز(

 

اش رو  هیهم تک نیبودم و نگاهم رو به سقف دوخته بودم و ارش دهیتخت دراز کش یرو

 .میسکوت گرفته بود یداده بود به تاج تخت. هر دومون هم روزه 

نفره و  کی یاز دو تا تخت فلز  ریکه به غ دیسف یگچ یوارهایبا د یمتر  ستیاتاق ب هی

 نداشت. یا گهید زهیو حمام داخلشه، چ یبهداشت سیکه سرو یدر چوپ کی

 چیدو هفته، ه نیا یبود. تو دهیرو دز  نیکه هرمز، من و ارش شدیم یهفته ا دو

 نداشت و مونیکار 



                 
 

 

 رمان کیانجمن  کاربر meli770| ممنوع !  یرمان انتقام به سبک عاشق

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

90 

 

 .مشیبود دهیند گهیجزء همون روز اول، د به

 بودم. جیگ

 .نیکردم سمت ارش رو

 شه؟یم یچ یعنی-

 .میکرده بود دایرو پ نیاروشا بود. تازه ارش یکپ قایدق نیارش

 تختش بود رو برداشت و دست هاش رو دورش حلقه کرد. یکه رو یبالشت

 .دونمینم-

 .یخسته نباش-

 شه؟یم یدارم که بدونم بعدش چ بیمن علم غ-

 تخت نشستم. یجام بلند شدم و رو از

 حاال؟ یزنیچرا م-

 .رهینزدم، فقط ذهنم در گ-

 پتو روش بود. کیلشت و با کیکه تنها  یام رو دادم به تاج فلز  هیتک

 شکمم و دست هام رو دورش حلقه کردم. یرو جمع کردم تو پاهام

 ؟یکنیفکر م یبه چ-

 دلنواز.-

 جان دلنواز؟-

 د؟یمن رو دزد یک یعنی -
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 منم...-

 حرفم نصفه موند. اومد،یم رونیکه از ب یدادیداد و ب یصدا با

 که در باز شد. میدومون از جامون بلند شد هر

 زبونم بند اومد بود. نجا،یاونم ا دنش،ید با

 دلنواز...-

 .کردیداشت با تعجب نگاهمون م نیرو بهم رسوند. ارش خودش

 بهت بودم. یداشت، چون خودمم تو حق

 باشه؟ نجایطور ممکنه که آراز ا چه

 هرمز، توجه نکردم. یپوزخند مسخره  به

 براش تنگ شده بود. دست هام رو دورش حلقه کردم. دلم

 یز یچ خواستیو دلمم نم دهیاز کجا متوجه شد بود که هرمز من رو دز  دونستمینم

 بدونم.

 کرده. دامینفر پ کیبودم که باالخره  خوشحال

 

 از آدمها از ذهن، یکردن بعض پاک

 پاک کردن پنجره است! مانند

 اما بـاز، ؛یکن یم پاک

 هنگام، یب یباران
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 ! کندیم ـفیرا کث پنجره

 کل( ی)دانا

 

 بعد از به دست آوردن اطالعات دل خواه، به سمت عمارت هرمز راه افتاد. مهراب

 دیسف یسنگ یمخصوصا با اون نما کرد،یرو محو خودش م یا ندهییکه هر ب یعمارت

 فرا گرفته بود. ده،یبزرگ و سر به فلک کش یرنگ که دور تا دورش رو درخت ها

هرمز،  یخصوص یکارها یبرا یشده از دو قسمت بود. قسمت لیهرمز، تشک عمارت

 بود. یزندگ یهم برا گهید یقسمت

ها رو به سمت مرگ  یلیخ ایها رو از هم بپاشونه  یلیخ یزندگ دیکه شا یاطالعات

 سوق بده.

 مهراد و اطلس بود. دنیداشت، عذاب کش تیکه براش اهم یز یتنها چ یول

 خصوص اطلس که به خاطر مهراد بود که بهش جواب رد داد. به

که  یینقشه ها ره،یم شیشده پ دهیکش یکه داره طبق نقشه ها دونستینم مهراب

 داره یادیز  یقربان

 ها هم خودشه. یاز اون قربان یکی و

به اطلس انداخت. انگار فراموش کرده بود که  یکه کالفه بود، نگاه یدر حال هرمز،

آدم  هیشتن مخصوصا ک کنه،یرو قبول نم یز یچ یاطلس هم خون خودشه و به راحت

 رو. گناهیب
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 لیاگه هرمز دنبال دل دیخاطرات گذشته، چشم هاش رو با درد بست. شا یآور  ادی با

 پدرش نبود، مجبور نبود تاوان پس بده. یکارها یقانع کننده برا

رو باخت، تازه  شینصف زندگ ینداشت و وقت لیدل شیکار  چینظر اون، پدرش ه از

 بود. دهیفهم ریداره و چه قدر د لیرهاش دلکا یهمه  یمتوجه شد که پدرش برا

پدر  یبود و داشت حرف ها ستادهیاز اتاق بزرگ هرمز ا یگوشه ا دهیبود که ترس اطلس

: شدیجمله تکرار م نیذهنش، مدام ا ی. توکردیذهنش مرور م یو پدر بزرگش رو تو

در حق پدرم و پدربزرگم کرده؟ اصال  یا یمهراد رو بکشم؟ مگه مهراد چه بد دیچرا با

 چرا مهراد؟

 .دینرس یا جهینت چیقبل، به ه یمثل دفعه ها یول

و رو کرد سمت  ستادیاطلس مثل چند قرن گذشت، ا یکه برا قهی"هرمز بعد از چند دق

 اطلس.

 .یمهراد رو بکش دیاطلس. با یندار  شتریراه ب کی-

 کار رو براتون انجام بده؟ نیکه ا ستین یا گهیچرا من پدر جون؟ کس د-

که  ی. حاال به هر نحویکار رو انجام بد نیتو ا خوامیها هستن. من م یلیچرا، خ-

 ،یخوایخودت م

 شه." یطوالن ادیز  دینبا فقط

در، چشمش  یاتاق کار پدرش نشسته بود که با صدا یکار ها، تو یدر حال برس غباز

 رو به در دوخت.

 رنگ پدرش بلند شد. یچرخ دار مشک یصندل یورود مهراب، از رو با
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اتاق  دنیساعت، غباز با صورت بر افروخته، به سمت اتاق اطلس رفت. با د میاز ن بعد

اون از اطلس خبر  نهیتر از قبل، به سمت اتاق پدرش رفت تا بب یاطلس، عصبان یخال

 نه. ایداره 

رو به تنها که داشت، خودش  یبلند یاتاق پدرش، با قدم ها یاطلس تو دنید با

 .کردیداشت به پدرش نگاه م دهیدخترش رسوند و اطلس هم ترس

که چه طور بدون اجازه وارد اتاق شده و  کردیداشت غباز رو نگاه م ریکه متح هرمز

که به صورت اطلس برخورد کرد،  یا دهیکش یبزنه، صدا یکه هرمز حرف نیقبل از ا

 .دیچیکل اتاق پ یتو

 رونیکه خبر رو به موقع به غباز رسوند، شاد و خوشحال، از عمارت ب نیاز ا مهراب

 رفت.

اس ام اس،  دنیآورد. با د رونیکتش ب بیرو از ج شیزنگ اس ام اس، گوش یصدا با

 صورتش بود، جاش رو به اخم هاش داد. یقبل رو ی قهیکه تا چند دق یلبخند

 یر اطلس شده بود، نشست روبر س دادیکه غباز خسته از داد و ب قهیاز چند دق بعد

 که وسط اتاق پدرش بود. یمبل

رو کرد  ،یخشک و جد یغباز شده بود، با لحن یحال عصبان یکه حاال متوجه  هرمز

 سمت اطلس.

 ش؟یکشیخودت م ای یشیاطلس. شاهد مرگ مهراد م یندار  شتریاالن دو تا راه ب-

 کدوم؟
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بدنش از ترس  ی. همه کردیداشت به پدر و پدربزرگش نگاه م دهیهم ترس اطلس

بود،  یاتاق معمول یهوا نکهیتگرگ شده بود. با ا ی. دست هاش مثل گوله دیلرز یم

 بود. ستادهیا ریعرق کرده بود که انگار چهلم تابستانه و اون وسط کو یاطلس جور  یول

 هم رو کرد سمت اطلس. پدرش

 از دست تو بکشم. دیحاال با دم،یعمر از دست عمه ات کش هی-

دخترش  نیگردن اول راتیتقص یبار هزارم همه  یحرف که برا نیا ندنیبا ش هرمز

که اشک توش حلقه زده بود،  دهیافتاد، چشم هاش رو بست و اطلس با چشمان ترس

 بود. رهیبه پدرش خ

  

 (روانی)انوش

 

 اتاق خان عمو قرار داشت، نشسته بودم. یرنگ که گوشه  یمبل زرشک یرو

. رو کردم کردنیبود و خان هم داشتن با تلفن صحبت م شیگوش یهم سرش تو انیک

 .انیسمت ک

 ته؟یگوش یکه همش سرت تو یکنیم کاریچ-

صداش کردم  ی. چند بار دونستمیرو نم لشیخودش بود و دل یتو یلیخ انیک امروز

 که سرش رو باال آورد.

 زمان مرگ دلنواز، همسرش بود. دم،یکه چشم هاش رو قرمز د یموقع تنها
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 یدر جلد اول( تو شتری. اطالعات بانیدلنوازم)همسر ک شیانوش، چند سال پ-

 مرد. یروز  نیهمچ

گذشته، دلم گرفت. چه قدر خوش  یآور  ادی. با کردمیرو نگاه م انیداشتم ک مبهوت

 .میبود

 سمت! نیا میرفتیو نم میکردیاگه به حرف گوش م شدیم یچ

. دستم رو انیک شی. از جام بلند شدم و رفتم نشستم پدمیکش یاز سر دلتنگ یآه

 شونه اش. یگذاشتم رو

موقع از دستمون بر  نیاالن ا یکار  ی. دل خودم هم گرفته، ولانیک دمیبهت حق م-

 .میکه خودمون انتخاب کرد هی. راهادینم

. من که خواستم بکشم کنار، نذاشتن و نشد. تو که روانیانوش میمجبور بود یول-

 یرو عمل دشونیکردن که آخرش هم تهد دیکسم رو تهد نیتر  زیکه جون عز  ادتهی

 کردن.

 .فهممی. خوب میگیم یچ دونمیم-

 .کردنیتو هم، داشتن با تلفن صحبت م ییکردم سمت خان عمو که با اخم ها رو

 شتریآدم ب شهیبوده که باعث م شهیان عمو همصورت خ یزخم رو اد،یم ادمی یوقت از

 ازش بترسه و حساب ببره.

طور زخم  نیسمت راست صورتشون معلومه و هم یتو یبزرگ که به خوب یزخم

 هست شیشونیپ یکه رو یقتیعم

 مرده باشه. دیآورده، وگرنه تا االن که با یادیکه خان عمو شانش ز  مطمئنم
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 . قد بلند،زدیم یرگیبه ت یدشت پوست گندم یا دهیعمو، صورت کش خان

 شدن. یداشت که به لطف رنگ مو مشک یا یمشک یو موها یقهوا یو ابروها چشم

 یکه چند بار  شونینیب ریداشت، به غ یصورتشون هم باهم خوان یاجزا ی هیبق

 شکسته.

 به خودم اومدم. ان،یحرف ک با

 زت؟یتموم شد آنال-

 زهر مار.-

 هم به تو رفته. نیادب بودن ام ی. بروانیانوش یبود بتیتر یب تیاز بچگ-

داشت  شیپ ی قهیبا نمکه! حاال خوبه چند دق یلیکه خ کردیچرا احساس م دونمینم

 .شیگوش ینگاهش کردم که دوباره رفت تو نی! همچکردیم هیگر 

 ما. یخان عمو تلفنشون تموم شد، اومدن و نشستن رو به رو نکهیاز ا بعد

 .یادیز  دوونهیطهماسب داره موش م-

  

 )پروانه(

 

 .میگشتیدر به در به کمک بابا، دنبال بچه ها م میکه داشت شدیم یهفته ا دو

 سمت اتاق هامون. میخونه. همراه اروشا، رفت میحال داغون، برگشت با

 .میهم باش شیخودم رو بهش دادم تا پ یاروشا اومد خونمون، اتاق بغل یوقت
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 میاروشا نبود. با اسرار مامان، رفت ی. رنگ به رونییپا میلباس، برگشت ضیعواز ت بعد

 .میبخور  یز یآشپزخونه تا چ یتو

 دهیمامان چ ی قهیرنگ بود که به سل یاپن بزرگمون با دکور کرم و قهوا آشپزخونه،

رنگ نشسته بودن و مشغول  یقهوا یناهار خور  زیشده بود. پدر جون که پشت م

 بودن، ییخوردن چا

 ریکه به اروشا زد، هر دومون متح یما دو تا، اخم هاشون رفت تو هم. با حرف دنید با

 .میکردینگاه م میداشت

تو و خواهرت، طبق  تیبر اثر تصادف، پدر و مادرت گم شدن، تمام مسئول یاز وقت-

 .رینگ میخودت تصم ی. سر خورد برارادهیمن و ه یپدرت، به عهده  یخواسته 

 .میار یبود از تعجب شاخ در ب کینزد شون،یبا حرف بعد م،یبزن یکه حرف نیاز ا قبل

رو  نیهم ا رادی. هدیکن داشونیپ دیتونی. نمنیو دلنواز نگرد نیبهتره دنبال ارش-

 .دونهیم

 پدرم بود. راد،یپدر جون از ه منظور

 .یصندل یکه داشت، نشست رو یبا حال زار  اروشا

! د؟یزنیکه م هیچه حرف نیکه پدر و مادرم گم شدن؟! مگه نمردن؟ ا هیمنظورتون چ-

 هستن مگه؟ یک شیدنبال دو تا خواهرام نگردم؟ پ یچ یعنی

 .ششیخودم و اروشا، نشستم پ یآب قند برا وانیاز آماده کردن دو تا ل بعد

 .میکنیسکته م میدار  نجایچه خبره. ا نیپدر جون، تو رو خدا بهمون بگ-
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کنار! خودم هم  دیکه کال بر  نیکنار تا قبل از ا دیپاتون رو بکش دم،یخطار مبهتون ا-

 که رضا کنار ننشسته. دیبدون دیبا نمیهستم. ا نیدلنواز و ارش یدنبال کارها

که پدر جون  ییشدن بچه ها، با حرف ها دایپ یبرا دمیراحت شد و ام المیخ یا ذره

 از قبل شده بود. شتریزده بود، ب

 از قبل شد. شتریذهنم، ب یر یوجود، در گ نیا با

  

 کل( ی)دانا

 از مهراب خبر نداشت. یکس چیبود که ه یروز  چند

و دلنواز صحبت کنه و بگه  نیخودش رو گرفته بود تا با ارش میکه باالخره تصم هرمز

هفته که از  نیسوم شدیم قایخودش. امروز دق شیاون دو تا رو آورده پ یچ یبرا

اتاق حبس  یمدت، اطلس به دستور هرمز، تو نیا ی. توگذشتیم شدنشون دهیدزد

 حرف هاش فکر کنه. یرو یشده بود تا به خوب

آوردن بچه ها به اتاق کار هرمز، غباز و رضوان هم خودشون رو رسوندن. رضوان رنگ  با

 خودش رو نباخته بود. یبه رو نداشت، ول

مثل  ،یمشک یو همه چ خوردیبه چشم نم یبه جز مشک یاتاق کار هرمز، رنگ یتو

 هرمز بود. یزندگ

 .خوردیبه چشم م یدیجاها هم سف یهرمز، بعض یزندگ یتو یحت
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باز هم دل تو  یاز قبل معلوم شده بود، ول یکه همه چ نیمنتظر هرمز بودند. با ا همه

وضع نجات  نیو دلنواز رو از ا نیبود تا ارش یدل رضوان نبود. هنوز هم به دنبال راه حل

 بده.

 هرمز شروع کرد به حرف زدن. قه،یاز چند دق بعد

 .کشمیصورت، جفتتون رو م نیا ری. در غدیمن کار کن یشما قراره برا-

 حرف هرمز، رضوان به خودش اومد و رو کرد سمت پدرش. نیا با

حساب  یا گهیاز کس د دییخوایم یوقت د،یدو تا دختر دار  نیبه ا کاریبابا، شما چ-

که  یاز خون ریبه غ رهیگیدستتون رو م یدو تا، چ نیبا کشتن ا د؟یر یپس بگ

 د؟یز یر یم

 شد و رو کرد سمتش. یخواهرش، عصبان یجا یدخالت ب نیاز ا غباز

چند سال  ؟یتو کار بزرگترت دخالت کن دینبا ینگرفت ادیهمه سال،  نیهنوز بعد از ا-

لبته به هدفت هم که ا یبود هممون رو به کشتن بد کیو نزد یدخالت کرد شیپ

 نفر جونش رو از دست داد. کیهممون،  ی. فقط به جایدیرس

رضوان بود که موافقتش رو  یبزنه، هرمز با حرف ها یکه رضوان بتونه حرف نیاز ا قبل

 اعالم کرد.

و امروز  کردیبود، کار م دهیکه کش ینقشه ا یمدت داشت رو نیا یهم تو طهماسب

. طبق معمول، صابر ارهیخودش ب شیدخترها رو بدزده و پ دیشده بود. با نییهم روز تع

 رو همراه خودش برد به سمت عمارت هرمز. گهیو سهراب و چند نفر د

 اد،یاز پسش بر ب تونستیکه م ینبود و تنها کس یکردن از در عمارت، کار راحت عبور

 سهراب بود.
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 فرو رفته بود. یخاموش یعمارت تو یشب بود. همه  یآخرها بایتقر 

دختر ها از  یاتاق هاشون و استراحت کردند، ول یهرمز، همه برگشتن تو یاز حرفا بعد

 .اومدیخواب به چشم هاشون نم ،یفرط استرس و نگران

 .کردیبود که طهماسب فکر م یز یدو دختر، راحت تر از اون چ دنیدزد

 ابونیبه خواب رفته بود رو کنار خ یهوشیب یرو که بر اثر دارو نیراه برگشت، ارش یتو

تا خونه، راه  خوردیبه خرابه م شتریطهماسب که ب یرها کردند و به سمت خونه 

 افتادن.

 یرو تا جلو نیبود، به چند نفر خبر داد و اومدن ارش نیکه نگران حال ارش سهراب

 خونه بردند.

 یجسم دنیبا دخونه  یدر ورود یبرگشته بود، جلو یکه تازه از سفر کار  شاهرخ

 شنهادیصداش زد. به پ یشد. بعد از گرفتن نبض، چند بار  ادهیپ نیاز ماش ف،یظر 

 رو بردن داخل خونه. نیکه همراهش بودند، ارش ییاز نگهبانا یکی

 شاهرخ دکتر رو خبر کرد. ن،یارش یجسم طیحاد بودن شرا لیدل به

 دهیتخت خودش خواب یکه رو یدخترک بیبه شباهت عج یکه دکتر برسه، پ یزمان تا

کاش االن  یبار هزارم از خدا خواست که ا یاروشا ست. برا هیبود برد که چه قدر شب

 کرده. دایدختر پ نیا یرو جا نیارش

  

 )اروشا(
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 خونه ست. نیارش دمیکه برگشتم خونه، د روزید

سرم  یرو ایکردن ماجرا، انگار دن فیبا تعر  یکنم، ول کاریچ یاز خوشحال دونستمینم

 خراب شد.

برم رو نداشتم.  رونیکه از اتاقم ب نیشاهرخ، جرئت ا یها دادیاز دست داد و ب امروز

 باباس. نیهم ع تشیعصبان

اتاق و تا دو روز  یتو میرفتیهم م نیمن و ارش شد،یم یکه بابا عصبان ییها وقت

 .میاومدینم رونیب

داره از  یچه توقع دونستمیمدعوا کردن رو با شاهرخ نداشتم. ن یحوصله  ،یطرف از

رو بهم  یز یچ چیکه خودش ه یبدم، در صورت حیرو بهش توض یمن که همه چ

 .گهینم

 .گهیبه من نم یز یبازم چ ست،یازش ن یکه ماه به ماه، خبر  یزمان یحت

 .ذارهیتنهام م ترسم،یبه شدت م ییمن از تنها دونهیکه م نیا با

 یبهش زنگ زدم، تنها دو جمله گفت: به من ربط یهم که تهران بود، وقت یبار  چند

 بکن. یخوایم ینداره. هر کار 

 رو بهش بگم. یتوقع داره من همه چ بعد

اتاق من  یرو به رو قایدق دمیزدم که د رونیهاش، از اتاق ب دادیاز داد و ب خسته

 .ستادهیپله ها ا یهم رو نی. ارشستادهیا

 سرم. یرو انداختم رو صدام
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وانمود نکن که انگار برات  یسرت؟ طور  یرو یچته؟ چرا صدات رو انداخت ه؟یچ-

 مهمه.

 دو قدم، خودش رو بهم رسوند. با

 دهنت رو. یکن ببند یسع-

برو. مگه تا  ،یبر  یخوایبزن. م ایب ،یبزن یخوایم ؟یبکن یخوایم کاریاگه نبندم، چ-

 ؟یبود یکردم؟ ک دایرو پ نیکه بهت بگم ارش یخونه بود یتو ک ؟یحاال تنهام نذاشت

. تند تند نفس شدیم نییام از شدت خشم، باال و پا نهیبودم که س یعصبان انقدر

 .دمیبلعیو هوا رو م دمیکشیم

 .کتریاومد نزد نیارش

 ؟یانداز یراه م دادیچرا داد و ب گهیشدم، د دایپ یدیاالن که فهم-

 .نیسمت ارش برگشت

 تو فعال ساکت تا بعد کار دارم باهات.-

 سمتم. برگشت

 االن مهمه. یآره، برام مهم نبود، ول ؟یبرس یخوایحرف ها به کجا م نیاالن با ا-

 که بود، بغضم رو قورت دادم. یا یزور و سخت به

 مونم،یپروانه م یبهت گفتم که خونه  ی. اگه بود، وقتستیباورکن ن ست،یاالن هم ن-

 .یبد یتونستیکه اس ام اس هم م یگفتینم یو جدانقدر خشک 

که به هم  نیبدون ا آوردم،یرو به زبون م یز یبودم که هر چ یاز دستش عصبان انقدر

 ربط داشته باشه.
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 متوجه شد. یرو به خوب نیآروم شم و شاهرخ ا خواستمیم فقط

 فرستاد. ادامه دادم و گفتم: رونیشد و نفسش رو ب کالفه

به بعد مهمه،  نیزمان رو به عقب بر گردوند؟ اگه برات از ا شهیکنم؟ م کاریاالن چ-

. چرا یکه بسم نبودن، توهم اضافه شد نیبهم بگو. مامان، بابا و ارش یر یم یهر جار 

 شد؟یازت کم م یشاهرخ؟ چ یگفتیبهم نم

 یگیبعد م ،یآوردیخودت هم نم یو به رو ترسمیم یکیو تار  ییاز تنها یدونستیم

 تا حاال؟ یبرام مهم شده؟ از ک

 از امروز.-

 که نشده. دمیبهت قول م-

*** 

هم  نیارش ی. حاال حرف هارفتیذهنم رژه م یپدر بزرگ پروانه، مدام تو یها حرف

 بهش اضافه شده بود.

عمو نشسته  یو جلو ییرایپذ یتو مونییسه تا ،یحساب یساعت دعوا کیاز  بعد

 و میبود

 .کردیهم با اخم داشت سه تامون رو نگاه م عمو

 شده؟ دایپ نیمتوجه بشم که ارش دیاالن با-

بحث کردن با عمو. تنها به  یبرا مینداشت یچون انرژ  م،یتامون سکوت کرده بود سه

 .مییخوای: معذرت ممیجمله اکتفا کرد کی
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که امروز از  یا یرژ کنار اومد با موضوع. با ان میکردیراحت تر از اون چه که فکر م عمو

 دست دادم،

 کارها رو فردا انجام بدم. هیدادم بعد از خوردن شام، برم بخوابم و بق حیترج

  

 (نی)ارش

 

 یحایچند روز، تونستم با توض نیا یکه برگشتم خونه. خودم تو شدیم یروز  چند

 .ادیب ادمیشاهرخ رو  اتیاخالق شتریاروشا، ب

 .ادمهی یبه خوب یبودم که همه چ یسن یشدم رو. تو دهیدز  یوقت ادمهی یخوب به

 رونیمن و اروشا رو ب ،یمثل هر روز  ن،یشدم، شاهرخ و شاه دهیروز که من دزد اون

 برده بودند.

بگم، شاهرخ وارد اتاق  یز یکه چ نیاومدم. قبل از ا رونیدر اتاق، از گذشته ب یصدا با

 شد.

 رنگم بلند شدم. رفتم سمتش. ییمویچرخ دار ل یصندل یرو از

 یچشم ها د،یروشن، پوست سف یقهوا یداشت. موها یشاهرخ، صورت گرد داداشم

تر بود رو داشت. قد بلند بود و به  رهیکه چند درجه از موهاش ت ییو ابروها یعسل

 خوب بود. اخالقم که نداشت. کلشیباشگاه، ه یمرب ینایر یلطف باشگاه و تم

 تموم شد؟ زتیآنال-

 .کردیو با اخم داشت نگاهم م نهیبه س دست
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 داره؟ یداداشم رو نگاه کنم. به شما ربط خوادینه، تموم نشد. دلم م-

 بودمش. دهیوقت بود ند یلیداد که خ یهاش از هم باز شد و جاش رو به لبخند اخم

 دلم برات تنگ شده بود.-

 دادم. لشیتحو یلبخند

 طور. نیمنم هم-

 کرد و منم از خدا خواسته، پناه بردم به آغوشش. هاش رو از هم باز دست

نفره ام  کی ییمویل دیتخت سف یرو می. رفتمیاز هم جدا شد قه،یاز چند دق بعد

 .مینشست

 سرتق خانم. نمیکن بب فیخب، تعر -

 تو هم. دمیهام رو کش ابرو

 .ستمیمن سرتق ن-

 !نیستیهم اروشا، اصال ن یکیتو و  یکیآره! -

 دارمونیساعت هم از د میتازه ن نکهیآوردن اسم اروشا، دلم براش تنگ شد. با ا با

 نگذشته بود، باز هم دلتنگش شدم.

 کردم سمت شاهرخ. رو

 سوال بپرسم؟ کی گم،یم-

 داد. هیهاش رو پشتش ستون کرد و بهشون تک دست

 بپرس؟-
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 د؟یچرا با آروشا باهم لج-

. بعد از چند دیکش قی. چند بار نفس عمتموم شدن سوالم، سرش رو باال گرفت با

 .کنمیطور فکر م نیمن ا دی. شازدیم یلحظه، برگشت سمتم. چشم هاش به سرخ

 .ستیهست، لج ن یهرچ یبذارم، ول یاسمش رو چ دونمی. نمستمیباهاش لج ن-

 ؟یذاشتیپس چرا تنهاش م-

 سواالهاست؟ نیا ی. االن جانیبس کن ارش-

توهم،  یکه با اخم ها کردمینگاه م شییهویحالت  رییتغ نیداشتم به ا متعجب

 برگشت سمتم.

 .یسوال ها نپرس نیاز ا گهیبهتره د-

 برگشت سمتم. ،یتخت بلند شد و به سمت در اتاق رفت. لحظه ا یجا از رو در

 .ی. گفتم که بدونستمیخونه ن یمن چند روز  ،یراست-

شدم  رهیدستش رو گرفتم و خ رون،یکه از در بره ب نیتخت بلند شدم. قبل از ا یرو از

 چشم هاش. یتو

 ؟یگردیبر م یک-

بر  یک ستیجمله: معلوم ن نیبعد از گفتن ا د،یکش رونیدستم ب یرو از تو دستش

 گردم.

 سمت پله ها. رفت
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. بعد از رفتنش، کردمیچشم هام محو شه، داشتم نگاهش م یکه از جلو یموقع تا

به اتاق خودم بود،  دهیچسب قایروشا که دقو به سمت اتاق ا دمیکش قینفس عم کی

 رفتم.

 رفت هوا. غشیدر زدن وارد اتاقش شدم که ج بدون

 ؟یدر بزن یتونینم-

 داره؟ ی. به تو چه ربطخوامینچ، نم-

 بود. گهیبود. اتاق هامون هم کامال مثل هم د دیاتاق اروشا، قرمز و سف دکور

 لب تاب قرمز رنگش بود. ینشسته بود، سرش تو دشیسف ریتحر  زیکه پشت م اروشا

 به لب تاب؟ یشد رهیخ قیعم نقدریکه ا یکنیم کاریچ-

 .شیخط گوش قیاز طر  گردمیدارم دنبال دلنواز م ،یچیه-

 ؟یکرد دایهم پ یز یخب، چ-

 نه متاسفانه. -

 آدرسش رو؟ یار یدر ب قیدق یکه بخوا یمگه تو برنامه اش رو دار  نم،یصبر کن بب-

 از لب تاب شاهرخ قرض گرفتم.-

 تاسف براش تکون دادم. یاز رو یسر 

  

 )دلنواز(
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اطرافم، با ترس از جام  دنیبرام گنگ بود. با د یهام رو آروم باز کردم. همه چ چشم

 بلند شدم.

 !کنم؟یم یتخت چه غلط نیا یرو نجای! من اگه؟یکجاس د نجایا

 د.ش خیمو به تنم س شب،یاتفاقات د یآور  ادی با

که هرمز زده  ییدر مورد حرف ها میو داشت میبود داریب نیتا آخر وقت با ارش شبید

از  میکه دو تا نگهبان اومدن و گفتن که غباز با ما کار داره و تا اومد میکردیبود فکر م

متوجه  یچیه گهیصورت هامون. بعد از اون، د یدستمال گرفتن جلو رون،یب میاتاق بر 

 نشدم.

 یتخت بود رو تا گردن رو یکه رو ییتخت نشستم و پتو یرفتم گوشه  ترس و لرز، با

 .دمیخودم کش

 کار از خودم محافظت کنم. نیبا ا خواستمیم

 کنه؟یداره م کاریکجاس؟ چ یعنیبودم.  نیارش دلنگران

 چیکه جواب ه رفتنیذهنم داشتن رژه م یهم تو گهیجواب د یتا سوال ب هزار

 .دونستمیکدومشون رو نم

 خودم جمع شدم. یتو شتریدر اتاق، ب یصدا با

 .نمیکه اومد داخل رو بب یچراغ اتاق زده شد و من تونستم کس ه،یاز چند ثان بعد

 که اومد داخل اتاق، آب دهنم رو قورت دادم. یکس دنید با

صورتش هم چند تا  یداشت و رو یا رهی. صورت تاومدیم شیشونیپ یتا رو شیچتر 

 .شدیم دهید یکک و مک بود که به خوب ش،ینیب ی. روخوردیزخم به چشم م یجا
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 داشت. در کل که چندش بود. یداشت. قد متوسط یبد شکل ینیو ب دهن

از قبل  شتری. آروم اومد سمتم که بکردیکه داشت، نگاهم م یلبخند چندش آور  با

 خودم جمع شدم. یتو

 یچ یکه طهماسب برا فهممی. حاال میخوشگل تر  یلیخ کردم،یکه فکر م یاز اون-

 بدزدتت! خواستیم

 بود؟ یکدوم خر  گهید طهماسب

 تر اومد. کیکه نزد کردمیحرف، داشتم نگاهش م بدون

 .زمیندارم عز  تینترس. فعال کار -

 حالت تهوع بهم دست داد. با انزجار، روم رو ازش گرفتم. زم،یلفظ عز  با

 ؟یحرف بزن یخواینم-

سهراب، دهنم از فرط تعجب  دنیباال آوردم. با د یمجدد در اتاق، سرم رو کم یصدا با

 بود که باز مونده بود.

 !کرد؟یم کاریچ نجایا اون

 اومد سمت تخت. آروم

 .نمتیبیخوشحالم که م-

 .یحرف چیبدون ه کردم،یداشتم نگاهش م فقط

 و گفت: دونستمیکه اسمش رو تا اون موقع نم یهم رو کرد سمت کس سهراب

 . باهاش کار دارم.اریو غذاش رو ب رونیصابر، برو ب-
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 هم رو کرد سمت سهراب. صابر

 خوشگله باشه. نیباشه. فقط حواست به ا-

 .یزنیحرف م یادی. ز رونیگمشو ب-

که  یتخت فلز  یفرستادم. سهراب اومد رو رونیاز رفتن صابر، نفسم رو آسوده ب بعد

 اتاق جا خوش کرده بود. یگوشه 

 نواز؟دل-

 کردم سمتش. رو

 بگو.-

 ؟یحرف بزن یخواینم-

 انگار! شستنیدلم داشتن رختن م یهم. تو یتو دمیرو کش ابروهام

 کجاست؟ نیارش-

 برگردوندمش خونه. یعنیبرگشت خونه، -

 صورتم نقش بست. یرو یبرگشته خونه، لبخند نیکه ارش نیا دنیشن با

 اروشا و شاهرخ؟ شیبرگشته پ یعنی-

 کرد. دییتکون دادن سر، حرفم رو تا با

 داشت؟ کارتونیهرمز چ یبگ شهیدلنواز، نگرانتم. م-

 بزنم. یاومدن صابر، نتونستم حرف با

 کل( ی)دانا
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 کردیجرئت نم یکس چیشد که ه یعصبان یشدن بچه ها، هرمز به قدر  دهیاز دزد بعد

 که به سمتش بره.

 رو هم اخراج کرد. شبید ینگهباناها ی همه

به  یکه وقت کردی. فکر مرفتیکه نگران بود و در به در داشت دنبال دخترش م رضا

اون طور  یخونه، ول گردهیو دلنواز هم بر م شهیدرست م یپدرش بره، همه چ دنید

 نبود. کردیکه فکر م

 کیشده بود از تخت خواب  لیکه تشک یاتاق ده متر  کی یبود تو یهم زندان دلنواز

هم  ییدستشو یدر به داغون. برا یکمد فلز  کیاز اتاق بود و  یکه گوشه ا ینفره فلز 

 .رفتهیاون خرابه م اطیتا ح دیبا

که از نظر اون، نه به فکرش بود و  یدلتنگ و نگران خانواده اش بود؛ خانواده ا دلنواز،

 نه نگران.

ور شده بود، مدام با خودش مر  دهیکه به دست طهماسب دزد یچند ساعت نیا یتو

: اگه بابا دیرسیجواب م کی. هر دفعه هم تنها به دیرس نجایشد به ا یکه چ کردیم

 .افتادیاتفاق ها نم نیبهم اعتماد داشت، ا

 .هیا گهیداستان، کس د یمقصر اصل دونستهیدلنواز که نم یول

*** 

مدت، رغمان هم  نیا ی. توگذشتیشدن دلنواز م دهیدزد ی هیاز قض یروز  چند

 اونم بعد از چند سال. ش،یپدر  یبرگشته بود خونه 
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بار چندم از حال  یهمه سال، برا نیبرادر بزرگترش و اون هم بعد از ا دنیبا د رضوان

 رفت.

 بر نگران بودن رضا، هرمز هم نگران دلنواز بود. عالوه

 یشدن دلنواز، حرف دایانجام بده. نکنه بعد از پ یبود که نکنه رضا کار احمقانه ا نگران

از خانوادش  نیاز ا شتریاز پدرش زده شه و ب نیاز ا شتریکنه تا دلنواز ب یبزنه و کار 

اصال از بابت رضا، مهراد  الشیخ یول زنه،ینم یدور بشه. مطمئن بود که مادرش حرف

 .دو مهرداد، راحت نبو

 اطلس رو فراموش کرده بود. یچند روز، به کل نیا یتو

 یدلش افتاد. به خوب یتو یبد یکه به اطلس زده، دلشوره  ییحرف ها یادآور ی با

 ییممنوع"، چه بال ی"عاشق نیا یعاشق شه تو زشیعز  یکه اگه نوه  دونستیم

 .ادیممکن سرش ب

هم  یحرف چیو ه یار یم رونیشد و رو کرد سمت غباز: اطلس رو از اتاقش ب یجد

در مورد کشتن مهراد. غباز،  یحرف ای مخصوصا در مورد عالقه اش به مهراد ،یزنینم

 .یدونیخودت م ،یزد یبفهمم حرف

 .دیکش یاز سر دلتنگ یگذشته، آه یادآور یبابت پروانه بود. با  شینگران ،یطرف از

**** 

کردنشون توسط دلنواز بود. به  یداشت و به فکر عمل یادیز  یکه نقشه ها طهماسب

 یز یچ جیکه ه دونستینم یول ره،یانتقامش رو بگ تونهیدلنواز، م دنینظرش با دزد

 .ستیکه مقصر مرگ پسرش هست، مهم ن یکس یبرا
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 )رضوان(

 

که رغمان برگشته بود، دلتنگ تر شده بودم. انقدر دلتنگ بودم که  یچند روز  نیا یتو

 .ریرو بهش بگم، هر چند د یو همه چ ششیبر گردم پ خواستمیم

 یها نیتر  زیاز عز  یکیکه ممکنه سر  ییرغمان، از بال یبا وجود غباز و حرف ها یول

 .زنمیرو م دشیق اد،یب میزندگ

. اشک هام بودن که راه کنندیچشم هام عبور م یاز جلو لمیگذشته، مثل ف خاطرات

 کردند. دایخودشون رو پ

رنگم. دست راستم رو  دیاف سف یام د یا یبه چهار چوب پنجره  دمیام رو م هیتک

 .یآب دیسف یوار یشده از کاغذ د دهیکه پوش یوار ید یرو ذارمیم

 ی گهیرنگ د کیبا  یآب ایبود  یآب شهیدکور اتاق من، هم اد،یم ادمیکه  ییاون جا تا

 شده. بیترک

 .کنهیلبم جا خوش م یاز خاطرات گذشته و هر چند دردناک، رو یمحو لبخند

 

 ؟یرو دوس دار  یدلنواز، چه رنگ-"

 اوم...-

 اره.فکر کردن ند-

 ؟یرو دوست دار  یرو دوس دارم. تو چه رنگ ییمویخب، من ل-

 .ایو مثل در  هیمثل آسمون که آب ده،یرو دوس دارم. بهم آرامش م یمن آب-
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 .هی. رنگ قشنگیگیراست م-

. دست چپش هم میبود دهیدراز کش زد،یپارک که پرنده پر نم یچمن ها یدو رو هر

 سرم بود. ریز 

 سوال بپرسم؟ کی-

 ی! حترفتیاگه بچمون به باباش م شدیم ی. چباشیرخ ز  میشدم به ن رهیعشق، خ با

 لبم. یلبخند اومد رو هیموضوع،  نیبا فکر کردن به ا

 بپرس؟-

 ؟یتا حاال بهم دروغ گفت-

 "؟یاگه ترکم کنه چ ؟یو رو شد. اگه بفهمه چ ریقلبم ز  ش،یسوال ناگهان دنیپرس با

 

به هق  لیتبد ه،یگر  نش،یدیام، روم رو بر گردوندم. با دشونه  یرو یقرار گرفتن دست با

 هق شد.

 .کردیلبش بود، توجه نکردم. داشت با تنفر نگاهم م یکه گوشه  یپوزخند به

 که افتاده بود، من بودم. یاتفاقات ی. مقصر همه گفتیدرست م دیشا

ها رو به هم  یلیخ یکه زندگ یخوشحال باش دیاالن با ؟یکنیم هیچرا گر  ه؟یچ-

 .یهام شد نیتر  زیاز عز  یکیو باعث مرگ  یختیر 

 م...من مقصر نبودم.-

 باالتر رفت. چشم هام رو بستم. صداش
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 . تو...یچرا، تو مقصر مرگش-

 شد. شتریباز شد. هق هقم ب یبد یاتاق با صدا در

 آغوشش. یخودم رو پرت کردم تو رضا،یعل دنید با

 منه؟ ریتقص یکه همه چ یگیتو هم م-

 .کردیسرم رو نوازش م یرو آروم

 .ستین زم،ینه عز -

 )هرمز( 

 

 اتاقم بودن. ی. رضوان، غباز و رغمان هم توزدمیاتاق قدم م یبودم و داشتم تو کالفه

 که سمت چپ اتاق قرار داشت، نشسته بود. یدوازده نفره ا زیم یرو رضوان

 د؟یکه مهرداد رو بکش دیچرا اصرار دار -

 یرنگش و از پنجره قد یشلوار خاکستر  بیج یهاش رو برده بود تو هم دست رغمان

 .کردیرو تماشا م رونیاتاق، داشت ب

 رضوان. یبهتره دهنت رو ببند-

 گردن من؟ یانداز یرو نم یهمه چ شه،یچرا مثل هم-

 گردنت هست. یکاف یبه اندازه -

 و به درد نخورشون، خورد شد. یالک یحرف ها نیاز ا اعصابم

 حرفا رو؟ نیا دیتموم کن نیخواینم-
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 .حرفم رو زد یکارم، خون سرد بود و ادامه  زیداد بود به م هیتک نهیکه دست به س غباز

کارشون  دیدلنواز، با ایشده، مهرداد، مهراد  یهست. هر جور  یاالن موضوع مهم تر -

 تموم شه.

 با بهت برگشت سمت غباز. رضوان

 سه تا؟! نی! چرا ا؟یچ یعنی-

که داشتم، صداش زدم که  یا ی. با لحن جد. رو کردم سمت رضوانستادمیاتاق ا وسط

 .برگشت سمتم

 رضوان!-

خودش  یکاف یوسط؟ دلنواز که به اندازه  دیبچه ها رو بکش یپا نیخوایچرا م-

 .کشهیم

 .لبش بود، رو کرد سمت رضوان یکه گوشه  یبا پوزخند غباز

از  یکی دیپس حداقل با ،یچیسه تا ه نیب، اخ یلیخ سوزه؟ینکنه دلت م ه؟یچ-

 اون هشتا رو تموم کرد.

 رضوان. یکارشون رو تموم کنه، خودت تونهیهم که م یکس تنها

حالت ممکن، داشت نگاهش  نیروح تر  یاومد. رغمان که با ب نییپا زیم یاز رو رضوان

 .کردیم

 به جون هم. افتنیب دیرو اشتباه رفتم که االن بچه هام با میزندگ یکجا دونمینم

 بود، رو کرد سمت غباز. یکه عصب رضوان
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. به خدا اگه دیاز اون بچه ها بر  یکیسمت  دیحق ندار  ،یا گهیکس د چینه تو و نه ه-

 .دمیانجام بدم رو م دیرو که نبا یکار  ن،یکرد یکار  ای نیشد کشونیبفهمم که نزد

رفت و در اتاق رو محکم  رونیبفرصت حرف زدن بده، از اتاق  یکه به کس نیاز ا قبل

 بهم. دیکوب

 شدم و رو کردم سمت غباز. یعصب

 خواهرت حساسه؟ یدونینم ؟یبه تو گفت االن بحث کشتن رو وسط بکش یک-

 .بکنه، رغمان هم خودش رو دخالت داد یکه غباز اعتراض نیاز ا قبل

 خفه شو غباز. گهیتو د دم،یعذابش م یکاف یتو پسر؟ به اندازه  ینفهم نقدریچرا ا-

داشت به رفتن رغمان نگاه  ریداغون، اتاق رو ترک کرد. غباز بود که متح یاعصاب با

 .کردیم

 تاسف براش تکون دادم و اتاق رو به سمت اتاق خوابم ترک کردم یاز رو یسر 

 کل( ی)دانا

 

خودش رو گرفت و دلنواز رو از دست طهماسب  میبعد از دو روز، باالخره تصم سهراب

 طهماسب شه. یکارها یداد. براش سخت بود که دلنواز بخواد طعمه  یار فر 

براش انجام  یکه چه کار  خواستهیهم متوجه نشده بود که هرمز از دختر ها م هنوز

 .ارهیرو در ب هیبدن. انقدر کار داشت که وقت نکرده بود خودش داخل و ته قض
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مهرداد و  یحال رفت، ول از یمادرش از فرط خوشحال د،یدلنواز به خونه رس یوقت

مهرداد  نکهیشده بود. با ا شتریمهراد، شکشون نسبت به تنها خواهرشون ب

 که جون تنها خواهرش در خطره، باز هم بهش شک کرد. دونستیم

 یمدت یشدن دلنواز، خودش رو به خونه رسوند. دلنواز تو دایخبر پ دنیبعد از شن رضا

که پدرش به خونه برگرده، دل تو دلش نبود از بر خورد پدرش. مادرش بعد از به هوش 

دود  یدخترش اسپند یاومدن، به کمک دلنواز و مهراد و مهرداد بود که بلند شد و برا

 یدخترش رو درست کنه. از طرف یمورد عالقه  یغذا تاکرد و به سمت آشپزخونه رفت 

سرش اومد که االن رنگ به رو  ییمدت چه بال نیا یهم دل نگران دخترش بود که تو

 نداره.

توهم جلو رفت. قبل از  یبا اخم ها اد،یم نییخونه پا یدلنواز که از پله ها دنیبا د رضا

 صورتش خوابوند. یتو دهیبزنه، کش یدلنواز بخواد حرف نکهیا

 .شدیم نییاش باال پا نهیس یو استرس، قفسه  تیفرط عصبان از

باال رفت. قبل از  یرو از پدرش نداشت، به سمت طبقه  یرفتار  نیتوقع همچکه  دلنواز

 رفتن، رضا مانعش شد و اون رو در آغوش گرفت.

که از شک  قهیآغوش امن پدرش موند. بعد از چند دق یتو ریمتح قهیچند دق دلنواز،

آغوش هر  نیا یاومد، دست هاش رو دور پدرش حلقه کرد. چه قدر دلش برا رونیب

 چند کوتاه، تنگ شده بود.

ذهنش رژه  یهم تو یا گهید یدل نگران دخترش بود، فکرها نکهیرضا با ا یول

 تو سرش بود که نه به نفع خودش بود، نه نفع دخترش. یی. فکر هارفتنیم
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 چهارم: فصل

 

 )پنج ماه بعد(

 (1نی)ام

 

 .یو متهم تکرار  دیجد یپرونده  هیرنگم گذاشتم. باز هم  یکار مشک زیم یرو رو سرم

بذارم  تونمیکنم، نه م گرشیدست تونمیبکنم. نه م تونمینم شیکار  چیکه ه یمتهم

 که به حال خودش باشه.

 یدادم به پشت هیرنگم و سرم رو تک یچرخ دار مشک یام رو دادم به صندل هیتک

عذاب  نیا خوادیم یو دست هام رو به هم قفل کردم. چشم هام رو بستم. ک یصندل

 تموم شه؟

سکوت کنم و دم  دیبا یکه راه انداختن رو تموم کنن؟ تا ک یا یباز  نیا خوانیم یک

 نزنم؟

 .دمیکش المیدر، دست از فکر و خ یصدا با

 .دییبفرما-

 اومد داخل. ،یاتاق باز شد و رضا هم وارد اتاق شد. بعد از گذاشتن احترام نظام در

 شده؟یچ-

 فرستاد. رونیسش رو بنف ،یو عصب کالفه
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 .یچیه-

 ...یکه تو گفت یا یچیه نیا-

 بگم؟! تونمیم یبگم؟ چ یچ-

 رو؟ دیجد یپرونده  یدیقانع کننده بود. د-

 معلوم بود. یصداش، به خوب ی. بغض تونییرو انداخت پا سرش

 بکنم. یچه غلط دونمی. نمدمیآره د-

 بود رو برداشتم. زیم یکه رو یقرمز رنگ یجام بلند شدم. پرونده  از

 رسونه؟یکه دلنواز اخبار رو م یکنیهنوز هم فکر م-

 رو به روش. یصندل یرو نشستم

 شهیش زیم کیبا  یچرخ دار، پنج تا صندل یکار، صندل زیشده بود از م لیتشک اتاقم

 و یاف مشک یچند طبقه ام د یکشو کیها بود،  یکه وسط صندل یا

همراه با  یلیمستط یت چپ اتاق بودن. پنجره اسم وارید یکه رو یینامه ها ریتقد

 قرار گرفته بود. واریپرده، سمت راست د

و پروانه هم  نیبکنم. دلنواز کم بود، اروشا و ارش یچه غطل دونمیشک دارم. نم-

 اضافه شدن.

 خبر دارم.-

 آراسب. درسته؟ دنیکه رضوان رفته د دیالبد خبر دار -

 از رضوان. یحماقت نی. محاله همچکردمیبهت داشتم نگاهش م با
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________ 

 :جلد اولنیام

 (ی)سوز 

 

که هنوز  یجدا شدم، تنها همدمم شده بچه ا اوشیکه به اجبار از س یوقت از

 .کنمیحسش م یول دمش؛یند

 یادگار یلبم. تنها  یرو ادیلبخند م هیشکمم.  یرو ذارمیراستم رو آروم م دست

 .اوشمهیس

اش  هیبق یچشم چپم و جلو یاز گوشه  خورهیقطره اشک بود که لجوجانه، سر م کی

 تا مبدا بفهمن که دل تنگم. رمیگیرو م

 سورج. یجدا شدم، اومدم خونه  اوشیاز س یوقت از

 اتاق یکه تو یتخت دو نفره ا یرو

شکمم و  یتو کنمیو پاهام رو جمع م نمیشیجا خوش کرده بود، م یمتر  شیو ش یس

 .کنمیدست هام رو دور پام حلقه م

که هنوز  یکس ی ندهیدر مورد آ اوشیباشه. چه قدر با س میماه دوم بار دار  کنمیم فکر

 میحرف زده بود ومده،ین

 .کننیم دنیهام بودن که بدون اجازه، شروع به بار  اشک

 دل تنگم. دلم گرفته. حال و حوصله ندارم. ا،یخدا
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اتاق.  ی. حتما سورج بود که اومده توکنمیه شدن در هم توجه نمباز و بست یصدا به

 که مجبور شدم باهاش ازدواج کنم. یپسر دوم رغمان بود و کس

 تخت. ینشست رو آروم

 ؟یسوز -

 نداشتم. یحس چیاسمم رو صدا زد، ه یحالت صداش، توجه نکردم. وقت به

از ته دلم بود؟  یکنی. فکر ممیام؟ به خدا منم قربان کارهیکه من چ یبگ شهیم-

 حداقل به فکر بچه ات باش.

 کم بود. یلیخ نمونیب یپاهام بلند کردم. فاصله  یرو از رو سرم

 یمشک یمعمول یو موها یمشک یسبزه، چشم و ابرو ،یاستخون ی دهیکش صورت

 داشت.

 خوشگلتره. یلیخ اوشمیکه س فهممیم کنم،یاش م سهیمقا اوشیبا س یوقت

 تره. یمشک اوشمیس یموها-

 . چرا؟هیسمتم. چشم هاش اشک ردهیگیبر م آروم،

 ؟یدوسش دار  نقدریا-

 .وونشمید-

 !میپس هم درد-

 ؟یکه تو هم عاشق یبگ یخوایم یعنی ؟یچ یعنی-
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رنگ  دیاف سف یام د ی. پنجره ستادیتخت بلند شد و رفت کنار پنجره ا یاز رو کالفه

 اتاق رو باز کرد.

 آره؛ عاشق بودم.-

 غم داشت. صداش

 جام بلند شدم و رفتم سمت پنجره. از

 از طرف من رو قبول کن. حتینص هی-

 .واریام رو دادم به د هیتک

 بگو؟ ؟یچ-

 .ینذار بفهمن که عاشق-

 .دوننیهمه م ؟یچ یعنی-

 .ترسمیهست که نگرانتم. م نمیو به خاطر هم یسوز  دونمیم-

 ؟یاز چ-

اگه االن عشقم بود،  یدونی. مادیکه سر خودم اومد، سر تو ب ییکه نکنه بال ترسمیم-

 دخترمون ده سالش بود؟

 اگه بود؟! نکنه... یچ یعنی. کردمیزده داشتم نگاهش م بهت

 مرده. ،یدرست حدس زد-

 .شدیم یپر و خال ی. چشم هاش هدیلرز یم صداش

 کشتنش.-
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 یچ یعنی ؟یچ یعنی. دادیخطا م یقفل شده بود و ذهنم قفل کرده بود و ه زبونم

 کشتنش؟!

 ؟یک-

 .میختیر یصدا اشک م یب میدومون داشت هر

 .یوقت متوجه نش چیه دوارمیام-

 شونه اش. یرو آروم گذاشتم رو دستم

 ؟یدوستش داشت-

 .دیلرز یرو دوخته به آسمون شب. صداش م نگاهش

 ها، ازدواجمون اشتباه بود. یلی...به نظر خیول م،یهم بود ی وونهید-

دونستنش نداشتم. دلتنگ  یهم برا یلیو تما شدمیرو درست متوجه نم منظورش

 .اوشمیخانواده ام بودم؛ دلتنگ س

 کنه؟یم کاریبدون من داره چ یعنی

 کل( ی)دانا

 

 شد. یعصبان یلی، بعد از فرار کردن دلنواز به کمک سهراب، خ1طهماسب

 ایاز بچه ها رو بدزدن  یکیرن و ب انفریآر  یصابر هم قانع شد که به خونه  یحرف ها با

دست و بالشون، هم  یتو ادیب یکنند تا هم پول دیرو تهد انفریآر  یجور  ایبکشن 

 .رهیانتقام پسرش رو بگ
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دست هاش هماهنگ کردن تا امشب کار  ریهم که منتظر فرصت بود، با ز  طهماسب

 رو تموم کنن.

شده بود، متوجه  دایپ یگسهراب و مهراب که به تاز  یدو تا از جاسوس ها قیطر  از

 جمع هستند. روانیانوش یشدن که امشب همه خونه 

طهماسب با خبر شد، بدون فوت وقت، خبر رو به گوش  یاز نقشه  یکه وقت سهراب

 رسوند. سشیرئ

 بکنه، خوادیدلش م یکه بذار هر غلط دیشن سشیکه از رئ یاز تنها جمله ا بعد

 .وستیرو قطع کرد و به طهماسب و صابر و تنها برادرش پ تماس

خودش بود،  یکه تو یجمع شده بودند. تنها کس روانیانوش یدور هم تو خونه  همه

 نداشتن. اوشیاز س یبود. دخترا هم دست کم اوشیس

و  اوشیدر مورد س روانیگرفتن تا با خان عمو و انوش میو عسل و ارسالن، تصم ترگل

 باشه. یراه حل دیند تا شاصحبت کن یسوز 

و وارد  انیب روانیانوش یربع به دوازده، قرار بود که طهماسب و افرادش، به خونه  کی

 بزنند. بیبه ج یو هم پول رنیخونه بشن و به تصور خودشون، هم انتقام بگ

که تا چشم کار  ییجا ال،یو یمحوطه  یربع به دوازده، بچه ها تو کیساعت  راس

. کردنیصحبت م روانیبودن و داشتن با خان عمو و انوش ستادهیدرخت بود، ا کرد،یم

 رفت و اوشیس شیرو بهونه کرد و پ یکه خستگ دیسع

 .بردنیهم همچنان در قهر به سر م نیو نوش اشکذرو

 .ستادیمتوجه حضورش نشه، آروم رفت پشت سر ارسالن ا یکه کس یطور  طهماسب،
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قرار  روانیل و عسل، صابر هم پشت سر انوشو سهراب هم پشت سر ترگ مهراب

 گرفت.

دختر ها به آسمون  غیارسالن گرفت که ج یگلو ریضامن دارش رو ز  یچاقو طهماسب،

 دهن هاشون، ساکت شدن. یسهراب و مهراب جلو یبا قرار گرفتن دست ها یرفت، ول

اومد  اومد شوکه بودن و آراسب زودتر به خودش شیو آراسب که از وضع پ روانیانوش

 کرد. نیحرکت، صابر رو نقش زم کیو با 

برگشته  یاالن اونجا بود، ول انی. کاش ککردیهم نگران به دخترها نگاه م روانیانوش

 خودش. یبود خونه 

 قرارش داد. تیمورد عنا یدلش، کل یتو

 شروع کرد به حرف زدن. د،یدیرو خوب م تیکه وضع طهماسب

 بندازم، هان؟ رتیگ یکردیفکر نم-

. به نظرش زنده گذاشتن طهماسب، کردیآراسب هم خونسرد داشت نگاهش م و

 حماقت محض بود.

 آورد. رونیاش رو ب اسلحه

 کردن،یو داد م غیبود سکته کنند. هر چه ج کیاومده، نزد شیها از وضع پ دختر

 یبود و سع ی. ارسالن هم عصبشدیاز اون ها خارج م ینامفهوم یفقط صداها

 از دست طهماسب احمق نجات بدهداشت خودش رو 

 رو کرد سمت طهماسب. روان،یانوش

 رو. بذار بچه ها برن، به نفعته طهماسب. ایبچه باز  نیتمومش کن ا-
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 انوش خان؟ گهیامر د-

 یهم کالفه از حماقت طهماسب، به سمت مهراب رفت. مهراب که همه  روانیانوش

طهماسب به اون  نکهیل از احواسش به عسل بود که مبادا از دستش فرار کنه. قب

دهان  یکه به گردنش وارد شد، دستش از جلو روانیانوش یاخطار بده، به ضربه 

خودش رو پشت  ،یو عصب دهیافتاد و عسل هم ترس نیزم یعسل برداشته شد و رو

بلوز انوش رو از پشت محکم گرفته  کرد،یکه هق هق م یکرد و در حال میقا روانیانوش

 بود.

 آقاجون، ترگل رو نجات بده.-

گردن ارسالن  یرو یکیفشار داد که باعث خراش کوچ شتریهم چاقو رو ب طهماسب

 شد و شتریصحنه، هق هقش ب نیا دنیشد. ترگل با د

 هم اسلحش رو به سمت سهراب گرفت. روانیانوش

 .یر یمیوگرنه خودت م ،یکنیولش م-

 یگوشه  یو پوزخند کردیاه منگ فیضع شینما نیهم همچنان داشت به ا آراسب

 لبش جا خوش کرده بود.

. حاال به یکردیشده که برام کار م یاز وقت شتریب تییخوشم اومد طهماسب. توانا-

 سه تا برن. نیبذار ا گم،یزبون خوش م

 رو کرد سمت آراسب. ،یهم با لبخند مسخره ا طهماسب

 .سه تا مرخصن نیبعد ا ،یدیم خوامیرو که م ینچ، دِ نشد. اول پول-

 که اسلحه اش رو گرفته بود سمت طهماسب، گفت: آراسب
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 .یشیخودت کشته م ای یکنیولش م-

کرده  کیشل یاسلحه اش رو آماده  نکهیغافل از ا یارسالن رو ول کرد، ول طهماسب

 بود.

شد. عسل از ترس از هوش رفت و  نیآراسب حرف نزده بود که ارسالن نقش زم هنوز

به ارسالن  نکهی. قبل از ادیسهراب رو گاز گرفت و به سمت ارسالن دوترگل هم دست 

 افتاد. نیزم یبرسه، رو

 خالصش کرد. ر،یت کیهم اسلحه رو به سمت طهماسب نشونه گرفت و با  روانیانوش

 اومده بود، از حال رفت. شیکه مبهوت از وضع پ سهراب

____ 

 .جلد اول، پدر خسرو1

 )سپهر(

 

 به پا بود. یعمارت، آشوب ی. توگذشتیارسالن و ترگل ماز مرگ  یهفته ا کی

سر ارسالن و ترگل اومده.  ییبا خبر شد که چه بال یسوز  ه،یاول یاز مراسم ها بعد

 بود. ومدهیعمارت، از هوش رفت و هنوز هم به هوش ن دهیهنوز پاش نرس

 یدر ورود یکه جلو نیاز مهمون ها بودم که چشمم افتاد به الو ییرایپذ درحال

و خودم  دیشده بود رو دادم دست سع نییخرما رو که تز  ینیبود. س ستادهیا نهیحس

 .نیرفتم سمت الو

 اومد. رونیب نهیاشاره دستم، از حس با
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 .نهیحس یپشت اطیح میرفت

 شده؟یچ-

 شده باشه؟ اومدم فاتحه. یز یچ دیمگه با-

 .نیکردم سمت الوشدم و رو  یکردم صدام از حد خودش باالتر نره. عصب یسع

 !نیالو-

ازش  یکه خونسرد یپشت سرش. با لحن واریاش رو داد به د هیتک ال،یخیهم ب نیالو

 رو کرد سمتم. د،یبار یم

 .میآبج یخب؟ اومدم فاتحه  هیچ-

 تا نکشمش. گرفتمیخودم رو م یداشتم جلو یلیحرص نگاهش کردم. خ با

 !؟یتا حاال تو داداش ترگل بود یحرف بزن بگنجه. از ک هیآخه  که،یمرت-

 از همون موقع که پسر فرهاد خان بودم.-

 رنگم. یشلوار مشک بیج یلبم شکل گرفت. دست هام رو بردم تو یگوشه  یپوزخند

 ها رو؟ یمسخره باز  نیا یتموم کن یخوایم یبه خدا. ک یخر  یلیخ-

کت  بیج یبرداشت. رو کرد سمت من. دست هاش رو برد تو واریاش رو از د هیتک

 رنگش. یمشک

 هست که آزاد شده. یچند ماه نیبدون که افش ،یدونیتازه شروع شد. اگه نم-

که زد اما،  یبود که حرفم رو خوردم. با حرف دیسع دنیبزنم، با د یحرف نکهیاز ا قبل

 چشم هام از
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 گرد شد. تعجب

 !نیآزاد شده؟! آفر  نیافش یدیتازه فهم-

 .ستادیا نیسمت راست و سمت چپ الو اومد

 حرفا مطلع شه. نیکه بهداد زودتر از ا کردمیفکر م-

 دهنم رو آروم قورت دادم. رو کردم سمتش. آب

 ؟یگیم هیچرت و پرتا چ نیا-

 شد و رو کرد سمتم. یعصب

 یخبر ندارم دار  ینکردم. فکر کرد تیکی واریبا د نجایتا هم یبهتره ساکت ش یکیتو -

 ؟یکنیم ییچه غلطا

 به حرف اومد. نیبزنم، الو یحرف نکهیاز ا قبل

 ؟یبه کجا برس یخوایحرف ها م نیبا ا-

خبر دارم و بهتره  یکه از همه چ دیرو بدون نیجفتتون ا خواستمیجا، فقط م چیه-

 خان. نیمخصوص شما الو د،یحواستون رو جمع کن

  

 کل( ی)دانا

 

 نشسته بودند. روانیاتاق کار انوش یو آراسب، تو انیک روان،یانوش
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تازه به هوش اومده بود. سورج و  ی. سوز گذشتیاز مرگ ارسالن و ترگل م یروز  ستیب

هم سورج رو مقصر حال بد  اوشیو س ذاشتنیلحظه هم تنهاش نم کیکه  اوشیس

 به سورج نداشت. یربط نیکتر یکه کوچ یدر حال دونست،یم یسوز 

ترگل و ارسالن  یبرا ،یسوز  ینشسته بودند و پا به پا یهم دور سوز  نیو نوش عسل

 .کردندیم هیگر 

که مرد که  دنیشن میخودشون، چون از قد یتو ختندیر یو اشکذر، م دیو سع اوشیس

 .کنهینم هیگر 

 کنه؟ینم هیمرد گر  گهیم ی. کهیاشتباه یجمله  چه

 کردنه؟ هیمرد بودن به گر  مگه

جمع شده بودند و اتاق  روانیاتاق کار انوش یو آراسب، تو انیک روان،یهم انوش یطرف از

بزرگ که نصف اتاق رو در بر گرفته و کتاب  یکتابخانه  کیشده بود از  لیهم تشک

 یبرداشتن کتاب ها ینرده بان بزرگ هم برا کیشده بودند و  دهیکه تا سقف چ ییها

 بود. هکتابخان یجلو ییباال ییقفسه ها

چرخ دار  یصندل کیبا  یقهوا یضیکار ب زیم کیاز اتاق هم  یا گهید یقسمت در

 قرار گرفته بود. یقهوا

 رنگ قرار گرفته بود. یدست مبلمان قهوا کیاتاق هم  وسط

 یداد به پشت هیهم سرش رو تک انیو ک دادیپاش رو تکون م یکه عصب روانیانوش

 مبل.

 .کردیرنگش رو روشن م یمشک پیداشت پ ،یدر کمال خونسرد آراسب
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جون سه آدم گرفته  نکهیاز ا ریبود، به غ ومدهین شیپ ینظر آراسب، اتفاق خاص به

 گناهکار، مرده بودن. یکیو  گناهیشده. دو تا ب

مهراب رو هم مثل طهماسب، از  تونستنیبود که م یموقع نینظر آراسب، بهتر  به

که غافل شد از مهراب. صابر هم که داده بود دست  فیراهشون بر دارند. ح یجلو

 .رنیازش بگ یزهره چشم حساب کینوچه هاش تا 

 رو کرد سمت خان عمو. یهم عصب انیک

 رن؟یکه ارسالن و ترگل بم نیچرا گذاشت-

 رونیرو که روشن شده بود رو ب پشیکه دود پ یهم خونسرد تر از قبل، در حال آراسب

 دیبا ره،یکه نذاشتم عسل هم بم نیداخت و گفت: همپا ان یرو یپا فرستاد،یم

 .یممنون باش

 اتاق رو ترک کرد. ،یحرف چیشد و از جاش بلند شد و بدون ه یعصب روانیانوش

  

 )فصل پنچم(

 )دلنواز(

 

تا  میبر  گهیبه همراه ده نفره د دیمن و اروشا و پروانه، با مرغ،یبه دستور س امروز

 .میهرمز بر  یها قهیو به سمت انبار عت میر یبگ لیرو تحو قهیعت یبارها
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از  غامیپ کیکردم،  دایمن از دست هرمز و طهماسب نجات پ نکهیهفته بعد از ا سه

پر پر  د،یما سه تا اومد: هنوز هم سر حرفم هستم. اگه برام کار نکن یطرف هرمز برا

 .دینیخودتون بب یشدن خانوادتون رو با چشم ها

 .مینداشت یهمکار  یبرا شنهادشین پاز قبول کرد ریبه غ یا چاره

من و  یاز دعواها ریبه غ ه،یآروم و معمول یکه برگشتم خونه، همه چ یمدت نیا یتو

 .میهست یمهراد که باهم خروس جنگ

 زدم که با مهرداد رو به رو شدم. رونیالزم، از اتاقم ب یها لیاز برداشتن وسا بعد

 ن؟یبر یم فیتشر  ییجا زم،یبه! خواهر عز -

 آره، با بچه ها قرار دارم.-

 .ستادیرو به روم ا اومد

 قه؟یبار عت لیتحو ای قهیحمل بار عت مرغ؟یس شیپ ؟یکجا به سالمت-

 از کجا خبر داشت؟! نی. اکردمیداشتم نگاهش م مبهوت

 خودم رو جمع و جور کردم. عیسر 

 گفته؟! ینه، ک-

راهم سبز  یهراد جلونکردم. از کنارش گذشتم که م یپوزخند مسخره اش، توجه به

 .کردیکه داشت، نگاهم م یتو هم یشد. با اخم ها

 .یر ینم ییاتاقت، جا یتو-

 شونه ام جا به جا کردم. یفرستادم. بند کوله ام رو رو رونیرو کالفه ب نفسم
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 برم؟ شهیچرا نم-

 .دمیمهرداد رو از پشت سرم شن یصدا

 یی. نه تو، نه دوستات، جارنیبینم فیتشر  ییجا چی. شما هگمیچون من م-

 .نیر ینم

 برگشتم سمت مهرداد. آروم

 .رمیچشم، نم ار،یقانع کننده ب لیدل کی -

 .ستادیما دو تا ا نیاومد ب مهراد

 رون،یب یدر بذار  نیپات رو از ا یتا وقت ارمیقانع کننده م لیبرات چند تا دل ،یکی یجا-

 خودم قلمش کنم.

. یو سهراب مرغی. دو، هم دست سقهیبار عتسمت حمل  یبر  یخوایچون م ک،ی-

تو رو آزادت  زش،یهمه چ یب یکه اون غباز و بابا یزد یچه زر  ستیسه، معلوم ن

 کردن.

دو تا از کجا خبر دار شدن  نی. ادیلرز یبدنم م یدهنم رو با ترس قورت دادم. همه  آب

 و سهراب هم دستم؟! مرغیکه من با س

کنم. آب دهنم رو چند بار قورت دادم  یر یهام رو مشت کردم تا از لرزشش جلوگ دست

 ذره از استرسم کم شه. رو کردم سمت مهراد. کیتا 

 هیحرفا چ نی! اگه؟ید هی! سهراب که؟یک مرغی! س؟یگیم هیچرت و پرت ها چ نیا-

 !د؟یزنیم
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و من رو  نییایدتون بخو ن،ییخوایکافه. اگه م میقرار گذاشت شه،یبچه ها مثل هم با

 .دیبرسون

 برم که چشمم افتاد به بابا. نییتوجه به مهراد و مهرداد، اومدم از پله ها پا بدون

 )دلنواز(

 

من رو به خودم آورد.  م،یزنگ گوش یشدم و به بابا چشم دوخته بودم که صدا مبهوت

تماس رو وصل  نکهیفرستادم. قبل از ا رونینفسم رو کالفه ب مرغ،یاسم س دنیبا د

سرم رو باال آوردم، چشمم  یشد. وقت دهیاز دستم کش یتوسط شخص یکنم، گوش

به عقب  ی. قدمدیکشیم نفسافتاد به بابا که داشت تند تند و پشت سر هم 

 برداشتم. آب دهنم رو آروم قورت دادم.

 رونیبود، چند بار چشم هاش رو باز و بسته کرد. نفسش رو کالفه ب یکه عصب بابا

 جلوم گرفت. دیتهد یفرستاد. رو کرد سمتم و انگشت اشاره اش رو به نشونه 

 ...زنهیداره بهت زنگ م کهیمرت نیا نمیبب گهیبار د کیاگه -

باال اومد و تلفن رو سمت بابا گرفت  مهیحرف بابا تموم نشده بود که مامان سراس هنوز

 گفت: زد،یکه نفس نفس م یو در حال

 پ..پدرته!-

 دروغ نگفتم! د،یرنگ بابا پر بگم  اگه

 تا حاال پدر داشته؟! یوسط اشکال داشت. بابا از ک نیا یز یچ کی
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فوت شده، اون هم  یقلب یکه من خاطرم هست، پدر بابا برا اثر سکته  ییاون جا تا

 که پدرم نوجوان بوده. یو زمان شیسالها پ

صورت هاشون که متعجب دارن به بابا و  دنیبرگشتم سمت مهراد و مهرداد. با د آروم

 متوجه شدم که اونا هم شوکه شدن. کنند،یمامان نگاه م

 رو کرد سمت بابا و گفت: یبود که مامان، عصب یدوم، موقع ی شوکه

بزنه،  یحرف ایبکنه  یدفعه هم پدرت بخواد کار  نیرضا؛ اگه ا گمیدارم م یچ نیبب-

 .نمیشیمن ساکت نم

رو  ،ینسبتا بلند یکه بابا با صدا میکردیمبهوت به مامان نگاه م میتامون داشت سه

 کرد سمت مامان و گفت:

 ! کدوم پدر؟!م؟یمر  یگیم هیچرت پرت ها چ نیا-

. دیبه گوش رس یکس یقهقه  یحرف بابا تموم نشده که از پشت تلفن، صدا هنوز

که  خندهیبود! مگه چه قدر شخص پشت تلفن داره بلند م زیواقعا تعجب بر انگ

 !رسه؟یهم م نجایصداش تا ا

*** 

 )اروشا(

 

که داشت، نسکافه  یا یبه شاهرخ چشم دوختم که داشت در کمال خونسرد یعصب

برسم،  ری. معلوم نبود اگه دزنمینبود که دارم بال بال م الشیخ نیو ع خوردیاش رو م
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داره نسکافه  نجایشاهرخ احمق هم نشسته ا نیو ا ادیممکنه سر دلنواز ب ییچه بال

 !خورهیاش رو م

 رو بده. دیشاهرخ، کل-

هنوز وقت نشده  ،یلیدل چیخونه رو عوض کرد، اون هم بدون ه یها دیتمام کل چون

 از روش بزنم. نیخودم و ارش یو برا رمیرو ازش بگ گیو پارکن یدرب ورود دیبود کل

 هم. یرو انداخت رو پاهاش

 .ینکن زیو زیل گوش من وهم بغ نقدریاتاقت و ا یبهتره گم ش-

 ...ای یدیرو م دیشاهرخ، کل-

 چونه اش. ریرو برگردوند طرفم. دست راستش رو زد ز  صورتش

 ؟یبکن یخوایم یچه غلط ؟یچ ای-

 بالکن. یحاضر اومد تو نیاومدم حرف بزنم، ارش تا

 زم؟یداداش عز  ینمک یب نقدریچرا ا-

 و روش نشست. دیکش رونیکه وسط بالکن بود رو ب یگرد زیم یها یاز صندل یکی

 !یخوشمزگ نیبه ا نمکم؟یب گهیم یک-

 کارهاش. نیاز دست ا شدمیم وونهید داشتم

ها  یگرد که توسط صندل یا شهیش زیم یسرش رو گذاشت رو یهم عصب نیارش

 احاطه شده بود و شاهرخ هم رو کرد سمت جفتمون و گفت:
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 شیالبد پ ن؟یخواستیرو م یدرب ورود دیکه کل نیببر  فیتشر  نیخوایم یکدوم گور -

 ...ای مرغ؟یاون س

 سرش رو بلند کرد و گفت: هوی ن،یارش

 هیکدوم خر  رغیسم ؟یدوز یو خودتم م یبر یخودت؟! خودت م یبرا یگیم یدار  یچ-

بده،  یدیم دیشد. کل ریعمو و من بدبختم کالسم د شیبره پ خوادیاروشا م گه؟ید

 اروشا. میهم به درک، بر  یدینم دیکل

. آب دهنم رو آروم قورت دادم و ارهیجوش ب یطور  نیا نیبودم ارش دهیحاال ند تا

 .نیرو گرفت سمت ارش دیشاهرخ هم کل

 و از جاش بلند شد. دیدستش رو عقب کش ره،یاومد ازش بگ نیارش تا

 شیبره پ خوادیو اروشا م یکالس دار  یجوجه، چون گفت دمیفکر نکن از صدات ترس-

 ن،یگیدروغ م نیکه اگه بفهمم دار  دیرو بهتره بدون نی. ادمیرو م دیعمو، بهتون کل

 .رونیب دیی. حاال هم بفرمااههیروزگارتون س

رو ازش  دیهم کل نیو ارش میخودمون رو نباخت یبود، ول دیهر دومون به وضوح پر  رنگ

 صدامون کرد. آروم برگشتم سمتش. م،یبر  رونیاز بالکن ب نکهیگرفت. قبل از ا

 فیاگه خونه تشر  چ،یکه ه نیداشت فیدرضمن، اگه تا ساعت هشت خونه تشر -

 .دیکه بود یهمون خراب شده ا نیبر  دیتونیهم م نینداشت

باال  یاز زدن حرفش، بدون توجه به ما دو تا، از کنارمون رد شد و به سمت طبقه  بعد

 رفت.

 .میزد رونیه باز خون عیهم سر  نیو ارش من
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افتاد، محکم  یگوش یکه رو یاسم کس دنی. با دزنگ خورد میکه گوش میراه بود وسط

 ترمز. یزدم رو

  

 )اروشا(

 

بود که جرئت  یعصبان یکه عمو باهام تماس گرفت. انقدر پشت گوش میراه بود وسط

 عمو. یمخالفت کردن نداشتم و دور زدم سمت خونه 

 نیهمراه ارش ن،یخونشون. بعد از پارک کردن ماش یجلو میدیساعت، رس میاز ن بعد

 .یسمت در ورود میشدم و رفت

*** 

کار داره و  ییگفت که عمو جا نی. شاهمینشسته بود کاریکه ب شدیم یا قهیدق چند

 زنگ زده که ما دوتا رو نگه داره تا برگرده.

 که بخواد نگهمون داره! میکه فرار کن میبچه ا انگار

 یبرداشتم و چند قلوپ یا شهیکوتاه ش هیپا یعسل زیم یآلبالو رو از رو شربت وانیل

 ازش خوردم.

عمو و زن عمو از هم طالق گرفته بودن. حاال  م،یبود ومدهین ایبه دن نیمن و ارش یوقت

 خدا داند. ؟یلیبه چه دل

 .کنندیم یبا عمو تنها زندگ نیکه شاه شهیم یسال چند
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پاگرد  کی ،یشدیکه داخل م یآپارتمان سه خوابه بود. از در ورود کیعمو،  ی خونه

 ی نهییو آ یجا کفش کیبا  یگلدون بزرگ مصنوع کیشده از  لیکه تشک کهیکوچ

 .یقد

آشپزخونه و اپن نسبتا  کیسالن،  یباهم هست. گوشه  ییرایاز پاگرد، حال و پذ بعد

باال که اتاق ها  یبه طبقه  خورهیمراه پله  کیبزرگ قرار داره و از پشت آشپزخونه هم 

 و حموم قرار گرفته. یبهداشت سیو سرو

 . کالفه شدم و رو کردم سمتش و گفتم:رفتیرژه م ییرایپذ یکالفه تو نیشاه

 ؟یخونه رو متر کرد نقدریا یخسته نشد-

سرش رو باال  کرد،یم یبود و داشت کلش باز  یکه تا اون موقع سرش تو گوش نیارش

 آورد و گفت:

 جا. کی نیگرفتم. بش جهی. سرگگهید گهیراس م-

 گفت: کرد،یتو هم داشت نگاهمون م یکه با اخم ها نیشاه

 !ادهیواقعا که روتون ز -

که  میدر اومد. با ترس از جامون بلند شد یکه صدا کردمیو واج داشتم نگاهش م هاج

 .میعمو رو به رو شد یبرزخ ی افهیبا ق

 .میو چند قدم عقب رفت میهم زمان آب دهنمون رو آروم قورت داد ن،یو ارش نم

 ...یز یچ..چ-

 طرف صورتم سوخت. کینشده بود که  لیحرفم تکم هنوز

 مبل. یبود، پرت شد رو ستادیمبل ا کیحرف بزنه، چون نزد نیارش نکهیاز ا قبل
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داشتم  ،یاشک یآوردم و با چشم ها نییسمت راست پا یگونه  یرو آروم از رو دستم

 .کردمیعمو رو نگاه م

 . گفت:کردیمبهوت شد و متعجب داشت عمو رو نگاه م نیشاه

 بابا!-

 .نیببند دهنت رو شاه-

 دادم. دنیبار  یو به اشک هام اجازه  نییسرم رو انداختم پا ،یحرف چیه بدون

 چینداشت، ه یفرق چیاز بابا، عمو همه کسم بود، چون بود و نبود شاهرخ هم ه بعد

 یچون بچه بودم هوام رو داشت، ول لیوقت من رو آدم حساب نکرده بود. همون اوا

 خودش. یبزرگتر شدم، رفت دنبال کارها یوقت

 داد عمو، به خودم اومدم. یصدا با

مگه من با شما  ز؟یهمه چ یاون بهان؟ بغل دست  ن،یبر  نیخواستیم یکدوم گور -

 ستم؟یدو تا ن

 .ستادیمبل بلند شد و اومد پشت سرم ا یهم آروم از رو نیارش

 بودم. رهیخ نیبه زم ،یحرف چیه بدون

اون خودش کم درد سره،  ن؟یافتیبه شما دو تا گفت که دنبال سر دلنواز راه ب یک-

 شما دو تا رو هم دنبال خودش کشونده.

بزنه. دلنواز خودش  یتحمل کنم که عمو هم بخواد در مورد دلنواز حرف نتونستم

 و داغون بود. گرانید یاعتمادیاز ب دیکشیم

 دلنواز مجبوره.-
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 .اومدیم رونیانگار از ته چاه ب صدام

 ادامه داد و گفت: نیبزنه، شاه یعمو حرف نکهیاز ا قبل

که  ستادهیت باال سرش اچماق به دس یکه مجبوره؟ مگه کس یچ یعنیمجبوره؟! -

 مجبوره؟

 بودند. ستادهیچماق به دست باال سرش ا کاش

 یهمه چ م،یبرس ریخودت به دادمون برس. دلنگران دلنواز و پروانه ام. اگه د ا،یخدا

 .شهیتموم م

کرد. نکنه  خیبدنم  یزنگ خورد. همه  نیارش یبدم، گوش یبخوام جواب نکهیاز ا قبل

 سرشون اومده باشه؟ ییبال

 برداشت. یعسل زیم یرو از رو نیارش یخودش رفت گوش نیشاه

 گه؟ید هیک نیا-

 کالفه ادامه داد: عمو

 .هیک نیو بب نیجواب بده شاه-

 گذاشت. کریاسپ یاز وصل کردن تماس، تماس رو رو بعد

 که گفت: دیمنحوس غباز به گوش رس یبزنه، صدا یحرف نیشاه نکهیاز ا قبل

کدومتون  چیو ه نیدفعه رو قصر در رفت کی نیا گم،یدارم بهتون م یچ نیبب-

 .نیمنتظر عواقبش باش یرو فرستادم، ول گهیسر قرار و چند نفر د نیومدین

با سر  گرفتتم،ینم نی. اگه ارشکردیاز قطع شدن تماس، پاهام وزنم رو تحمل نم بعد

 جلوم. یا شهیش زیم یتو رفتمیم
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 مگه؟! شدهیدلنواز و پروانه هم نرفتن؟ چرا؟ چ یعنی

 )پروانه( 

 

 که داشتم، رو کردم سمت پدر جون و گفتم: یغباز زنگ زد، با دلشوره ا نکهیاز ا بعد

 شده پدر جون؟ بچه ها کجان؟ یچ یعنی-

 شدم. میکه بابا سرم زد، پشت مامان قا یداد با

غلطا؟ اون هرمز احمق بس  نیاصال شما رو چه به ا نم،یکه اون دو تا کجان، هان؟ بب-

 نبود؟

 رفت. رونیاسم بابا رو صدا زد که بابا در خونه رو بهم زد و ب دتیجون با جد پدر

 رونی. آروم از پشت مامان بکردمیداشتم پدر جون رو نگاه م ،یاشک یچشم ها با

 اومدم.

پروانه و حواست رو  یکنیم کاریچ یدار  نیجمله که فقط بب نیبعد از گفتن ا مامان

 جمع کن، شتریب

 منه؟ ریانداختم. مگه تقص نییراه پله رفت. سرم رو پا سمت

 . آروم سرم رو باال آوردم.کردنیجون داشتن نگاهم م پدر

 جون، رو کرد سمتم و گفت: پدر

 برو تو اتاقت.-

 ...یول-
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 شلوارش. بیهاش رو برد داخل ج دست

 برو تو اتاقت پروانه.-

 اشک هام رو پاک کردم و رفتم سمت راه پله. آروم

سالن نشسته بود و  یگوشه  یمبل راحت یپله ها بودم که برگشتم. پدر جون رو وسط

 دست هاش گرفته بود. نیسرش رو ب

 کردم. یپله ها رو تا اتاقم ط ی هیبق عیسر 

. انقدر یاز دلشوره و نگران مردمیرو ازم گرفت. داشتم م یاز تماس غباز، بابا گوش بعد

 اتاق راه رفتم که پاهام به گز گز کردن افتاده بود. یتو

اتاق، زل زده بودم  یکیتار  ی. تویصورت دیچرخ دار سف یصندل ینشستم رو خسته،

خودم رو هم  یحوصله  یروشن کردن چراغ ها رو نداشتم، حت ی. حوصله واریبه د

 نداشتم.

 .یز یاز هر چ یبود، خال ی. ذهنم خالزیم یرو گذاشتم رو سرم

*** 

 کل( ی)دانا

 

 بود. ختهیبعد از چهلم ترگل و ارسالن، هم چنان بهم ر  انفر،یآر  عمارت

و دادمهر، خودشون رو  ارشیو نگران بودند. نگران بودند که چرا ک یها که عصب بچه

 نرسوندن.

 نامعلوم بودند. یا ندهیآ نگران
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 چشم دوخته بود. دیه سعو نگران ب دادیراستش رو تکون م یپا یکه عصب اوشیس

از  یسوز  یینه در حد جدا یبهشون دروغ گفته باشه، سخت بود، ول نیالو نکهیا باور

 دوست هاشون. نیمرگ دو تا از بهتر  ای اوشیس

 مبل دو نفره. کی یدر هم، نشسته بودند رو یهم با اخم ها نیو نوش اشکذر

 سورج نشسته بود. کینفره نزد کیمبل  یهم رو یسوز 

 انداخت،یم دیگردن سع یکه دستش رو رو یمبل و در حال یدسته  یهم رو عسل

 نشسته بود.

 بچه ها و گفت: ی هیاز جاش بلند شد. رو کرد سمت بق یعصب اوشیس

 وضع رو. نیا کنمیتحمل کنم. خودم تموم م تونمیوضع رو نم نیمن ا-

 انداخت،یپا م یکه پا رو یلبش جا خوش کرد و در حال یگوشه  یپوزخند دیسع

 دستش گرفت. یدست عسل رو تو

 .یافتیوگرنه خودت ور م ،یافتیدر ب یتونینکن بچه. نم تیخر -

 تونستینم یول اد،یسرش ب ییکه ممکنه چه بال دونستیم یبه خوب اوشیس

هاش به  نیتر  زیو عز  نیدست بگذاره تا جون بهتر  یو دست رو نهیبش ینطور یهم

 نوبت گرفته شه.

اش رو داده بود  هیکه تک یپله ها، نظاره گر بچه ها بود. در حال یهم از باال روانیانوش

 ،یچوب یبه نرده ها

 آورد و مشغول گرفتن شماره شد. رونیب بشیج یرو از تو شیگوش

 .دیچیپ یگوش یتو شیجد یصدا قه،یاز چند دق بعد
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 ؟یوقت شب زنگ زد نیشده که ا یچ-

 .یبعد یسراغ مرحله  میبر  دیجلو. با انیبچه ها دارن م ن،یخواستیهمون طور که م-

 که آماده باشن. گمیخب، به بچه ها م یلیخ-

 از گفتن خوبه، تلفن رو قطع کرد و بر گشت سمت بچه ها. بعد

 کل( ی)دانا 

 

خودش رو گرفت و به گروه هرمز ملحق  یینها میباالخره تصم اوشیاز چند روز، س بعد

 شد.

بود، سورج  اوشیکه نگران س یشدند، تنها کس اوشیس میه تصمبچه ها متوج یوقت

و هر  کنهیم شیبا خودش و زندگ یداره چه کار  اوشیکه س دونستیم یبود. به خوب

 پا داشت. کیحرف زد، مرغش  اوشیچه قدر هم که با س

داره طبق  یخوشحال باشه که همه چ دونستیخبر، نم نیا دنیهم با شن روانیانوش

 اش باشه؟ جهینگران حال نت دیبا ای رهیم شینقشه پ

 یرو نداشت. حاضر بود هر کار  یکی نیخبر، از حال رفت. طاقت ا نیا دنیبا شن نیام

 اوشیشده بود، چون س رید یمخمصه نجات بده، ول نیرو از ا زشیعز  یبکنه تا نوه 

 قبول کرد. لیکار خودش رو کرده بود و به هرمز خبر داده بود و هرمز هم با کمال م

آرامش از  یبه مسافرت رفت تا بلکه کم یبود که چند روز  یهم انقدر عصبان انیک

 .ارهیدست رفته اش رو به دست ب
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 د؛ینوشیاش رو م ییو چا کردیتمام به اخبار گوش م یکه با خونسرد یکس تنها

 آراسب بود.

 اتفاق افتاد. نیاو چه بهتر که االن  افتادیو چه زود م ریاتفاق، چه د نینظرش ا به

سکوتش بر داره و خالف نظر پدرش و پدر  نیمنتظر بود تا اطلس دست از ا ،یطرف از

 بزرگش، سمت مهراد برگرده.

 بعد از پسرش بود. نیزم یفرد رو نینظر آراسب، هرمز احمق تر  به

 نیکه ا یرو برگردوند تهران و هر دو به سمت خونه ا انیبود، ک یکه هر جور  روانیانوش

 به اونجا رفت و آماد داشتند، حرکت کردند. ادیروزها ز 

فرد رو به  یرنگ نشسته بودند و به حرف ها یگرد طوس زیم یساعت، جلو کیاز  بعد

 .کردندیرو شون گوش م

 رو از پشت بسته! طانیآدم دست ش نیا ان،ینظر ک به

از قبل  شتریببودند که هر لحظه داره  یدو نگران بودند. نگران در مورد نقشه ا هر

 .رهیجلوش بگ تونهینم یو کس رهیم شیپ

 داره. ادیز  یکه قربان یا نقشه

*** 

اومد و به سمت باغ عمارت حرکت  رونیاز اتاق خودش ب ،یبعد از مدت طوالن اطلس

 کرد.

 .کردندیکه داشتند باهم صحبت م دیرو د اوشیو س یباغ، سوز  یتو

 از اخبار مطلع بود. یبه خوب یاتاقش خودش رو حبس کرده بود، ول یتو نکهیا با
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 شونیپارک همشگ یبا مهراد گرفت و قرار شد هم رو دو ساعت بعد، جلو یتماس

 .نندیبب

 رونیاومد و ب رونیدخترش بعد از چند ماه از اتاق ب نکهیهم خوشحال بود از ا غباز

 شد،یکنه. مطمئنا اگه متوجه م اردید خوادیم یبا ک دونستینم یبره، ول خوادیم

 .کشتیاول دخترش و بعد مهراد رو م

 دومش با آراسب بعد از چند سال بود. داریرضوان نگران د ،یطرف از

اون دو تا خبر دار نبود،  یاز گفت و گو یو کس اومدیاولش که به نظر خوب م دارید

 بود. شیفرد زندگ نیتر  زیهرمز که عز  یحت

 نشسته بودند. زیبود و همه دور م عصر

 یکیو با تنفر دختر  کردیبا پوزخند داشت خواهرش رو نگاه م شه،یکه مثل هم رغمان

 .کردیفرش واقعا بامزه بود رو نگاه م یدونه اش رو که با موها کی

 نفر هم خواهرش بود. کینفر بود و اون  کیتنفر رغمان از دخترش،  لیدل تنها

  

 کل( ی)دانا

 

 نیو مهراد، بعد از مدت ها هم رو مالقات کردند. انقدر خوشحال بودند از ا لساط

که ممکنه هر  ینظر داره، کس ریدو تا عاشق رو ز  نیا یکه متوجه نبودند که کس دارید

 کنه. لیلحظات تبد نیلحظات خوش رو به بدتر  نیلحظه ا
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لبش  یخنده از رولحظه هم  کی نه،یتونسته اطلس رو بب نکهیهم خوشحال از ا مهراد

 .رفتیکنار نم

هم رو گرفته بودن و قدم زنان، شروع به حرکت کردند و خدا رو به خاطر  یها دست

 .کردندیلحظاتشون، شکر م نیا

خشک شده  یباغ خارج تهران که پر از درخت ها کی یبه همراه دوستانش، تو دلنواز

 افتاده بودند. ریبود، گ

 یبودند و حت دهینرس یا جهینت چیبه ه یرو کرده بودند، ول ریها بود که باغ رو ز  ساعت

 در باغ قفل شده بود. ،یاز باغ خارج بشن. به طرز مشکوک نینتونسته بودند با ماش

دست هاش گرفت. اروشا  نینشست و سرش رو ب یخاک نیزم یهم کالفه رو دلنواز

غار  یبودند و صدا اون چند کالغ نشسته یکه رو یاش رو داد به درخت هیهم کالفه تک

 اعصاب هر کدومشون بود. یغار کردنشون، رو

 رنگش. دیسف یمانتو یها بیهم کالفه، دستش رو برد داخل ج پروانه

 باغ متروکه اومده بودند. نیها به دستور هرمز به ا دختر

 نداشت. یز یکوچک متروکه، چ یخانه  کیاز درخت و  ریکه به غ یباغ

 رو کرد سمت اروشا و پروانه و گفت: دلنواز

 .دیاومدیم دیدنبال من. نبا دیاومد دیاز اولش هم اشتباه کرد-

از قبل خورد شده بود، اخم هاش رو  شتریدلنواز ب یکه اعصابش با حرف ها پروانه

 تو هم و رو کرد سمت دلنواز و گفت: دیکش
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که افتاده و حاال  هیفاقدلنواز؟ ات یر یمخ م یرو نقدرینه؟ چرا ا ای یکنیبس م-

مخمصه  نیا یباشه، چه تو و چه هرمز که ما دو تا رو تو یهر ک ریتقص خوادیم

 انداخته.

انداخت  نییدوستش نداشت، سرش رو پا نیرو از بهتر  یحرف نیکه توقع همچ دلنواز

 پاهاش. یو پاهاش رو داخل شکمش جمع کرد و سرش رو آروم گذاشت رو

 .افتادیاتفاق نم نیاالن ا کرد،یبه دخترش اعتماد م شیرضا چند سال پ اگه

که  دونستندیدر انتظارشونه و نم یز یکه چه چ دونستندیکدوم از دخترها، نم چیه

 .نندیرو بب یقراره چه کس

 یکی. اروشا بعد از اون شب نحس، از تار رفتیم یکیکه کم کم داشت رو به تار  هوا

 ترس داشت.

 دلنواز. یشونه  یترس رفت و کنار دلنواز نشست و سرش رو آروم گذاشت رو با

 دوخت. نیکردن، قرمز شده بودند، چشم به زم هیکه از فرط گر  ییبا چشم ها دلنواز

 .دیرسیبه گوش نم یز یچ چیکالغ ها، ه یباد و صدا یباغ متروکه، به جزء صدا یتو

 موندن! یاغب یخاک یکره  یسه نفر رو نیکه فقط هم انگار

و رو کرد سمت دلنواز و  وستیآنها پ یشدن هوا، پروانه هم به جمع دو نفره  کیتار  با

 انداخت و گفت: نییسرش رو پا

 .دمیترس نقدریباره که ا نی. اولستیبه خدا دست خودم ن ،یببخش آج-

 اون رو در آغوش گرفت. ست،ین یخوب یروح طیشرا یکه مطمئن بود پروانه تو دلنواز
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به  دهیبلند و کوتاه خشک یجزء درخت ها یز یچ چیکه ه یباغ بزرگ یدختر، تو سه

باغ بود، به درد سر  یکه تو یمتروکه ا یخونه  یکرده بودند. حت ریگ خورد،یچشم نم

 .خوردیپناه نم

 دهیبزرگتر بود، نشسته بودند. اروشا که ترس هیاز درخت ها که نسبت به بق یکی ریز 

 کرد. کیبه دلنواز نزدخودش رو  شتریبود، ب

 . مروانه گفت:شدیهم هر لحظه سرد تر از قبل م هوا

 شارژ داره؟ ؟یشما ها چ یمن شارژش تموم شده. برا یبچه ها، گوش گمیم-

 گفت: د،یلرز یکه به وضوح م ییبود، با صدا دهیترس یکه حساب اروشا

 .دهیمنم آنتن نم یگوش-

 هم آب دهنش رو آروم قورت داد و گفت: دلنواز

 ...یرفت گوش ادمیمن اصال -

ممکنه به  یجا نیتر  کیاز نزد یانداز  ریت یحرف دلنواز تموم نشده بود که صدا هنوز

دلخراش دختر ها بلند شد. اروشا هم قبل از  غیج یکه بالفاصله، صدا دیگوش رس

 و از حال رفت. دیکش یدلخراش غیکه صدا از کدوم طرف بود، ج نهیبرگرده و بب نکهیا

  

 کل( ی)دانا

 

 .رونیبا عجله از در عمارت به همراه اشکذر، رفتن ب اوشیس
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 ی. سورج نگران به سوز گشتیسمت بالکن و بر م رفتیهم نگران بود و مدام م یسوز 

به  یو اشکذر، ول اوشیبره دنبال س خواستیهم م یچند بار  یو حت کردینگاه م

 موند. ششینرفت و پ یخاطر حال خراب سوز 

که دخترها اونجا  یو اشکذر به همراه آراز و رغمان، رفتند سمت باغ متروکه ا اوشیس

 شده بودند. یزندان

در انتظارشه، به دستور هرمز، دنبال  یز یخبر داشته باشه چه چ نکهیهم بدون ا آراز

 پدرش رفت.

که  دونستیم یبود. رغمان به خوب کیتار  هوا دند،یبه اون باغ متروکه رس یوقت

خرابه  یخونه  یشدند، چون دو تا از نوچه هاش تو یدخترها در کدوم سمت باغ مخف

 .دادیشده بودند که به عقل جن هم قد نم یمخف یبودند و جور 

شده بود.  رید یحس ترس به سراغش اومد، ول یدلنواز، لحظه ا نیماش دنیبا د آراز

 و گفت: رو کرد سمت پدرش

 ن؟یسرش آورد یی! چه بالکنه؟یم کاریچ نجایدلنواز ا نی! ماشنجا؟یبابا، چه خبره ا-

و برگشت سمت پسرش. اخم هاش  دیپا چرخ یپاشنه  یو رو ستادیوسط راه ا رغمان

 هم. یبود تو دهیکه ممکن بود، کش یرو به طور وحشتناک

 قولش. ریز  زدیم دیتاوان پس بده. نبا دیبا-

از  ییکه چه کارها دونستیم یبا ترس آب دهنش رو قورت داد، چون به خوب آراز

 .ادیدست پدرش بر م

 .انیخودشون بود؟ خانواده هاشون نذاشتن ب ریآخه مگه تقص-
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 فرستاد و گفت: رونینفسش رو کالفه ب رغمان

 .کشمیخودتم م ،یکن یدختر طرفدار  نیاز ا یبخوا گهیبار د کیاگه -

 راه افتاد. اوشیدش رو جمع و جور کرد و دنبال پدرش و اشکذر و سخو دهیترس آراز

داشت؟  دهیچه فا یکردند، ول یتازه متوجه شده بودند که چه غلط اوش،یو س اشکذر

 راه رو اومده بودند؟ یتا وسط ها یوقت ،یشمونیپ

 آورد. رونیرنگش ب یکت نوک مداد بیآمده اسلحه اش رو از ج رغمان

 آوردن. رونیو اشکذر هم اسلحه هاشون رو ب اوشیس

به دو تا از نوچه هاش دستور داد که از پشت سر دخترها برن تا مبادا بتونن  رغمان

بلند  یها واریکه دور تا دورش د یفرار کردن از باغ هیهودیفرار کنن که البته کار ب

 .مونهینم یازت باق یز یها، چ واریاون د یاز رو دنیاند که مطمئنا با پر  دهیکش

آراز بود که دل تو دلش نبود و نگران بود که دلنوازش در موردش غلط فکر کنه.  فقط

 انجام بده. یچه کار  دونستینم

که از ترس از حال رفته و پروانه از ترس، به سک  دیبه خودش اومد، اروشا رو د یوقت

 سکه کردن افتاده بود.

 .کردیآراز رو نگاه م ش،یاشک یدلنواز بود که داشت با چشم ها فقط

 اومد و رو کرد سمت دلنواز و گفت: رونیب اوشیاز پشت سر س آراز

 آروم باش خو...-

رغمان با دستور رغمان، اسلحه اش  یاز نوچه ها یکیحرف آراز تموم شه،  نکهیاز ا قبل

 رو گرفت سمت اروشا.
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سمت  یکه باعث شد آراز با شونه  یبا پوزخند آراز رو پرت کرد کنار درخت رغمان

برخورد کنه. آراز با درد چشم هاش رو بست و دستش رو  یخاک نیراست به زم

داشت پدرش  زد،ینگران که اشک توش موج م یشونه اش. با چشم ها یگذاشت رو

 .تهدلنواز نشس یکه با اسلحه، رو به رو کردیرو نگاه م

 قدم بود. ستیتنها ب دیآراز و دلنواز، شا ی فاصله

. انگار فقط آراز رو آورده بودن تا زجر ستادندیو اشکذر هم پشت سر رغمان ا اوشیس

 کشش کنند.

 که داشت، رو کرد سمت دلنواز و گفت: یحیبا لبخند کر  رغمان

 بچه جون! یهرمز پهتاش رو دور بزن یکه بخوا یزرنگ باش نقدریا کردمیفکر نم-

 دهیسمت اروشا. دلنواز که ترس گشتیم بر ماز ترس زبونش بند اومد و مدا پروانه

 بود، رو کرد سمت رغمان و گفت:

ات  قهیبگم غلط کردم عت ؟یدار یچرا دست از سرم بر نم ؟یخوایاز جونمون م یچ-

 ؟یکنیرو شکوندم، بس م

به  دشونیبود و فقط خدا بود که نظاره گر بود. آراز و دلنواز، فقط ام کیکامال تار  هوا

 .کردیبود که داشت نگاهشون م یهمون

 دلنواز زانو زده بود. یجلو رغمان

 کیشد ترگل مرد، وگرنه با  فیبود؟! ح قهیعت ،یکه شکست یکه اون یواقعا فکر کرد-

 نه؟ ایاس  قهیعت ءیبده که واقعا اون ش صیتشخ تونستیلمس کردن ساده، م
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رغمان براش گنگ بود و از  یبدون سر و صدا، آب دهنش رو قورت داد. حرف ها دلنواز

درک  نجایوجود آراز رو ا تونستیهم نم یدل نگران اروشا و پروانه بود و از طرف ،یطرف

ذهنش رژه  یتو دونست،یخودش هم جوابش رو نم یکه حت ییکنه. مدام سوال ها

نبود، چرا افتادن  قهینبوده؟ اگه اون ظرفه عت قهیکه اون ظرفه عت یچ یعنی: رفتنیم

دلنواز شده بود،  دنیترس یمتوجه  یرغمان که به خوب خوان؟یاز جونم م یم؟! چدنبال

 کرد تا لبخندش رو پنهون کنه. یسع یلیخ

بود. دلنواز  یبد یلی. وضع خرفتیو از هوش م اومدیبه هوش م یهم ه اروشا

از حال بره. ممکنه رغمان  دیکه نبا دونستیرو م نیکنه، فقط ا کاریچ دونستینم

هوش  یکه ب کنهیرغمان فرق نم یکه برا دونستیم نکهی. با اارهیسرشون ب ییهر بال

 .دادیم یلدار باز هم خودش رو د یبه هوش، ول ای یباش

 دهیکه پوش یکه اشک هاش باهم مسابقه گذاشته بودند، رو کرد سمت آسمون دلنواز

 از ابر بود.

و  نی. نگران حال ارشکنندیکه خانواده اش در موردش م ییهابود، نگران فکر  نگران

 نداشت. یدو خواهر براش معن نیبود که وجود ا یشاهرخ

 که نداشت، حال خراب خودش بود. یا یحال پدر و مادر پروانه بود. تنها نگران نگران

 !ست؟یدختر اومده که فقط نگران خودش ن نیچه به روز ا واقعا

دلنواز به آسمون رفت و  غیرغمان بود که سمت پروانه رفت که ج یبا اشاره  اوشیس

 گفت:

 !یدونیدستش بهش بخوره، خودت م-
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تر بره و دلنواز هم  کیواکنش دلنواز بود، اشاره کرد که نزد نیکه منتظر هم رغمان

کار ازشون محافظت  نیتا با ا گرفتیدست هاش رو محکم تر دور پروانه و اروشا م

 پدرش شد و گفت: کیکنه. آراز نزد

 نداشته باش. یبه دخترا کار  ،یپرستیم یبابا، تو رو به هر ک-

 هم خونسرد برگشت سمت پسرش و گفت: رغمان

 ؟یسه تا مراقبت کن نیکارهات از ا نیبا ا یخوایاالن م-

پدرش مهم  یبود و نبودش برا دونستیم نکهینداره، با ا یا گهیراه د دیکه د آراز

 رو کرد سمت پدرش و گفت: اد،یکوتاه ب یپدرش کم نکهیا دیباز هم به ام یول س،ین

 .یسه تا ندار  نیبه ا یکار  ای کشمیخودم رو م ای-

از ابر گرفت  دهیپسرش، سرش رو به سمت آسمون پوش یحرف احمقانه  نیاز ا رغمان

 دنشیخند نکهی. بعد از ااومدیکه اشک از چشم هاش م یو به قهقهه زدن افتاد، طور 

 صورت پسرش و گفت: یتو دیتموم شد، با مشت کوب

 یلیخ ام؟یبچه گانه کوتاه م یکارها و حرف ها نیمن با ا یاحمق، فکر کرد یپسره -

 .کشمتیخودم م ،یر یخواد بم یدلت م

و هر  کردندیآراز نگاه م یرغمان با پوزخند داشتند به بال بال زدن ها ینوچه ها دوتا

سه  نیدو تا هم برن سمت ا نیرغمان بهشون دستور بده تا الحظه منتظر بودند تا 

 .گناهیدختر ب

که از فرط  ییاز هوش بره، با صدا نکهی. قبل از اکشستیداشت مقاومتش م دلنواز

 کردن، گرفته بود، رو کرد سمت رغمان و گفت: هیگر 
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 ؟یکنیکه ولم نم یدار  کارمیچ-

 آهسته، خودش رو رسوند سمت دلنواز و گفت: یبا قدم ها رغمان

. اگر نه، مرگ یکنیباند ما و با پسر غباز ازدواج م یتو یایپدرم، م یطبق گفته -

 افتیکه از پدر و برادر احمقت در  ی. راه دوم، اطالعاتینیبیبرادرهات رو به چشم م

 .یذار یما م اریدر اخت ،یکنیم

 سمت رغمان و گفت: تو هم، رو کرد یبا اخم ها دلنواز

 نکنم. یکار  نیهمچ یول رم،یحاضرم بم-

 بود، رو کرد سمت دلنواز و گفت: کیشل یکه آماده  اشکذر

 .کشمتیخودم م ،یخوایم یلی. خشترهیب ژنینفر کمتر، اکس کیچه بهتر، -

 .یر یبم یزود نیبه ا یفیدلنواز، ح اما

 لبش جا خوش کرد و گفت: یگوشه  یپوزخند اوشیس

 اشکذر! یباش یعوض نقدریا کردمیفکر نم-

 .دیاسلحه رو کش یدست رغمان، اشکذر ماشه  یاشاره  با

 که دستور از باالست. فیح-

اون باغ  یتو یسوز  شیبه هم برخورد کردند که باعث آت یلحظه، ابرها طور  همون

 متروکه شد.

 دلنواز. یاشکذر، خودش رو پرت کرد جلو دنیبا د آراز
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 کل( ی)دانا

 

اومد و کالفه به سمت اتاق مافوقش قدم  رونیب ییبا اعصاب خورد از اتاق بازجو رضا

 برداشت.

انجام بده تا از دست  دیبا یچه کار  دونستینم گهی! دیهم پرونده و مهتم تکرار  باز

 که داره، خالص شه. یا یتکرار  یپرونده و آدمها نیا

 بعد از در زدن وارد شد. ؛یمانیبه اتاق مافوقش سرهنگ ا دنیرس با

 در حال صحبت کردن با تلفن بود. سرهنگ

چرخ دار سبز  یصندل یاز رو یکه تلفن کردنش تموم شد، عصب قهیاز چند دق بعد

 رنگش بلند شد و رو کرد سمت رضا و گفت:

 .مارستانیب میبر  دی_با

هم  یبه جونش افتاد، مخصوصا که دو روز  یبد یحرف سرهنگ، رضا دلشوره  نیا با

 از دلنواز نداشت. یبود که خبر 

 که چرا زودتر حرف دخترش رو قبول نکرده. دادیبار هزارم به خودش فحش م یبرا

 یاشکذر به سمت دلنواز که آراز خودش رو جلو انداخت تا صدمه ا یانداز  ریاز ت بعد

 به دلنواز وارد نشه،

اده بود و هم به خاطر باغ راه افت یکه تو یا یهم به خاطر ترس از آتش سوز  دلنواز

 گلوله، از حال رفت. کیشل یصدا
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که چه طور غرق در خون  کردیحرکت پسرش، داشت نگاهش م نیمتعجب از ا رغمان

 دلنواز افتاده. یجلو

 رها کردند. نیزم یاسلحه هاشون رو رو دهیرغمان هم ترس یها نوچه

 شده بود. یسوز  شیکه آت یکه رغمان زد، رفتند قسمت یداد با

 .گرفتیکم آتش داشت شعله م کم

 نیدختر ها بود، به زم کیکه نزد یچند درخت ،یبا رعد و برق بعد ن،یهمون ح در

 افتاد.

 رونیبود دختر ها رو به همراه جسم غرق در خون آراز رو ب یو اشکذر، هر جور  اوشیس

 ها رفتند. نیآوردند و به سمت ماش

 رسوند. اوشیو به اشکذر و سخودش ر  عیسر  د،یدیم میکه اوضاع رو وخ رغمان

برد. دو  نیرو از ب شیآت شدینم یجور  چیکه ه سوختیم شیآت یداشت تو یتور  باغ

 سوختند. یآتش سوز  یرغمان، تو یتا نوچه ها

بود که  یدیبارون شد کردند،یها رو از باغ متروکه خارج م نیکه داشتند ماش یحال در

 کرد. دنیشروع به بار 

 اشکذر بودند. نیماش یبود و دخترها هم تو اوشیس نیماش یتو آراز

 یچه کار  دیبا دونستیحالش بهم خورده بود. سورج نم ،یهم از شدت نگران یسوز 

 درمانگاه رسوندند. نیکتر یرو به نزد یبه همراه عسل، سوز  عیانجام بده و سر 

که  یا یاشک یاشکذر، با چشم ها یالمثنا یکردن شناسنامه  دایهم با پ نینوش

 .کردیشناسنامه بود رو نگاه م یکه تو یداشت، اسم
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کنار اسم  خینگاهش به تار  یکنه. وقت انتیکه اشکذر به عشقشون خ شدینم باورش

 قطع شد. یلحظه ا یافتاد، نفسش برا

مشترکشون، بخواد ازدواج  یسال زندگ کیکه عشقش بعد از  کردیهم باور نم هنوز

 مجدد کنه و

سرش  ییبال نیشقش به خاطر بچه دار نشدنش بخواد همچکه ع شدینم باورش

 .ارهیب

کرد  هیکه اشکذر به خاطر بچه بخواد باهاش سرد رفتار کنه. انقدر گر  شدینم باورش

 که از حال رفت.

 راه افتادن. ماستانیبه سمت ب انفر،یو سرهنگ آر  یمانیهم با سرهنگ ا رضا

 سرشون خراب شد. یرو ایدن اوش،یاشکذر و س دنیبا د ن،یو ام رضا

 رسوند. مارستانیکه رغمان انجام داده بود، خودش رو به ب یتیهم نگران از خر  هرمز

 انجام بده. یکار  نیکه رغمان بخواد همچ کردیذهنش هم فکر نم یتو

 مارستانشونیب یراه نکهیبترسونه، نه ا یبه رغمان گفته بود که دخترها رو کم فقط

 کنه.

  

 (روانی)انوش

 

 یصندل یکه چه طور خونسرد نشسته بود رو کردمیداشتم به اشکذر نگاه م مبهوت

 .مارستانیب یکیرنگ پالست یآب یها
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 نیی. دست هام رو مشت کردم. سرم رو پاوفتادهین یاتفاق چیبود که انگار ه یطور 

 شلوارم. از همه بدتر، حضور هرمز بود. بیانداختم. دست هام رو بردم داخل ج

برگردم خونه تا  خواستمیبود. کالفه بودم و زودتر م نیور رضا و اماز اون، حض بدتر

 .ارمیآرامش به دست ب یکم

 یصندل یخونسرد نشسته باشه رو نقدریکه اشکذر آدم کشته باشه و ا شدینم باورم

 هم نداشت! یهم. البته تعجب یو پاهاش رو بندازه رو

 بودند. ژهیو یو پروانه به همراه دلنواز، قسمت مراقبت ها اروشا

بود که اشکذر به سمت قلبش نشونه گرفته بود،  یر یاتاق عمل به خاطر ت یهم تو آراز

 به سمت دلنواز نشونه رفته بود. ریالبته ت

. کم کم داشت رفتیراه م ژهیو یاتاق مراقبت ها یجلو یراه رو یهم مدام تو هرمز

 اعصابم. یرو رفتیم

 .کردیدلنواز رو نگاه م بود و داشت ستادهیا شهیهم پشت ش رضا

 بودند. ستادهیاتاق عمل ا یجلو ن،یو ام اوشیو س رغمان

به  دیبه هرمز بزنم، هرمز به سمت رضا هجوم برد و اون رو کوب یحرف نکهیاز ا قبل

 پشت سرش و گفت: وارید

 ...یلیرضا، خ یاحمق یلیخ-

بود و نقش و اشکذر هم خونسرد  کردیهم با پوزخند داشت هرمز رو نگاه م رضا

ها. رضا رو کرد سمت هرمز  یاز صندل یکی یتماشاگر رو داشت. آروم رفتم نشستم رو

 و گفت:
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 ؟یهست یاگه من احمقم، تو چ-

 ؟یچرا حرفش رو قبول ندار  ؟یدخترت رو به کشتن بد یخوایبس کن رضا. م-

 چون دختر خودمه.-

 شدم. مونیهمون طور که من پش ،یشیم مونیکه پش دمیرضا، بهت قول م-

 بزنه، خودم رو دخالت دادم و گفتم: یرضا حرف نکهیاز ا قبل

 .ستیجفتتون. االن موقعش ن دیبس کن-

 .کردیخند داشت نگاهم م شیبا ن هرمز

دارن؟ مشغوله کشتن  فی. بزرگتون کجا تشر انفریجناب آر  دییفرمایکامال درست م-

 که به نظر خودش گناهکارن؟ گناهیب یآدم ها

 رو به روش و گفتم: ستادمیبلند شدم و ا یصندل یکالمش، از رو شیبه ن توجه بدون

 هرمز. ینکن متیبهتره پات رو دراز تر از گل-

 دایپ یعوض یاون خسرو انیتو و ک یسر و کله  نکهیخودم بود تا ا میگل یمن پام تو-

 شد.

 اشکذر، رو کردم سمتش. یصدا با

تا از  دیشد؟! مگه شما کمکشون نکرد دایآقاجون خسرو پ یکه سر و کله  یچ یعنی-

 کنند؟ دایمرگ نجات پ

 .انینکنه ک کارتی. خدا بگم چتیموقع نیا یرو کم داشتم تو نیهم فقط

 .کردیگرد شده اش، داشت اشکذر رو نگاه م یبا چشم ها هرمز



                 
 

 

 رمان کیانجمن  کاربر meli770| ممنوع !  یرمان انتقام به سبک عاشق

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

164 

 

 که بخوام از مرگش نجاتش بدم؟! خورهیبه نظرت من سنم به آقا جونت م-

 نکردم و رو کردم سمت اشکذر و گفتم: یکه داشت، توجه یلحن مسخره مانند به

 اشکذر. ستیحرفا ن نیا یاالن جا-

 .میتا باهاتون رو راست باش دیاز ما هم توقع نداشته باش ز،یچ هیقبول آقاجون، فقط -

 و رفت. دیبزنم، راهش رو کش یبذاره حرف نکهیا بدون

  

 کل( ی)دانا

 

 بعد از دو سه هفته، به هوش اومدند. دخترها

 ینگران چیکه بدون ه یشده بودند. تنها کس یاتاق مشترک بستر  کی یتاشون تو سه

 فقط با خشم نظاره گر بود، رضا بود. ،یا

 شاهرخ بود. گشت،یهم که بعد از رضا به دنبال مقصر م یشخص تنها

که افتاده و اون  یاتفاقاتو  دونستینفر رو مقصر حال بد خواهرش م کیتنها  شاهرخ

 نبود، به جزء دلنواز. یشخص هم کس

 .دونستنیرضوان رو پر کرده بود که همه فقط اون رو مقصر م یدلنواز واقعا جا انگار

ذهنش، رغمان رو هزار بار  یبود و تو ستادهیهم نگران بود و پشت در اتاق ا هرمز

 که کرده. یکشته بود به خاطر حماقت
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رو  یو قسم خورده کس زهیقسم خورده خون نر  یبوده باشه، ول یبدهرمز آدم  دیشا

 چی. به نظر خودش، االن هزیپسر بزرگش بود که گند زده بود به همه چ ینکشه، ول

 نداشت. یآدم کش حرفه ا کیبا  یفرق

هرمز، فقط و فقط به خاطر دلنواز و پروانه بود. نه که نگران  یحال حاضر، نگران در

 پروانه و بعد دلنواز، فرق داشتند. یاروشا نباشه، ول

 کیهر دفعه،  یول نه،یبب کیرو از نزد زیگرفت تا بره داخل و همه چ میتصم یبار  چند

 رونیبه داخل بره. نفسش رو کالفه ب ذاشتیو نم شدیوسط مانع م نیا یز یچ

 برد. بشیفرستاد و دست هاش رو داخل ج

اون رو صدا  یبه راه افتاد که شخص مارستانیب یآروم، به سمت در خروج یقدم ها با

 زد:

 هرمز؟-

صداش، اون هم بعد از چند سال، چشم هاش رو بست و نفسش رو آروم  دنیشن با

هزار رفته بود. آروم برگشت سمت صدا. بعد از چند  یفرستاد. ضربان قلبش رو رونیب

 .دیاز چشمش چک یسال، قطره اشک

 فته، ادامه داد:گر  ییانداخت و با صدا نییرو پا سرش

نه،  ای یکنیباور م دونمی. نمافتهیاتفاق ب نیا خواستمینم ،یپرستیکه م یبه همون-

از  گهیکه د دمی. قول مکنمیاز دستم در رفت. خودم رغمان رو آدم م نیواقعا ا یول

 .وفتهیاتفاق ها ن نیا

 اومد. رونیب مارستانیاز ب عیاز تموم شدن حرفش، سر  بعد

*** 
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رو گرفته  مشیشد. تصم رهیبه اسم داخل شناسنامه خ ،یاشک یبا چشم ها نینوش

 نگه؟ یز یچ چیسکوت کنه و ه تونستیم یبود. تا ک

حس  کیاشکذر، فقط  یکه عالقه  شدیبه گذشته، مطمئن تر م کردیفکر م یوقت

 زود گذر بوده.

 .خوادیکه اون رو نم شدیمتوجه م دیاومد، با ریکه اشکذر سر مراسم عقد د یوقت

 گهیاالن د یول داد،ینم تیاهم زهایچ نیاش بود که به ا وونهیعاشق و د انقدر

 تحمل کنه. تونستینم

کنج اتاق  یوار یبود رو از داخل کمد د دیجهاز خر  دیرو که موقع خر  یکرم رنگ ساک

 لباس هاش رو داخلش گذاشت. یو همه  دیکش رونیب

عوض کرد و آخر سر  یخاکستر  یو مانتو یشلوار ل کیا رو ب شیتو خونه ا یها لباس

 سرش انداخت. یشال خاکستر  کیهم 

وصل  نییپا یباال رو به طبقه  یکه طبقه  یا یچوب یکه داشت از پله ها یموقع

و ساک از  دیبود د انیکه رد خون روش نما یاشکذر رو با لباس رفت،یم نییپا کرد،یم

 دستش رها شد.

افتاده  نیزم یکه رو یرو همراه با ساک نیو به خودش اومد. تازه نوش دیترس اشکذر

 .دیبود، د

از  یکه رد یاشک یو اون هم با چشم ها کردیرو نگاه م نیداشت نوش متعجب

 .کردیصورتش گذاشته بودند، داشت اشکذر رو نگاه م یخودشون رو رو

صله انداخت بودن که فا یبه خودش اومد، چند پله ا نیکه زودتر از نوش اشکذر

 کرد و گفت: یرو ط نشونیب



                 
 

 

 رمان کیانجمن  کاربر meli770| ممنوع !  یرمان انتقام به سبک عاشق

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

167 

 

 ؟یکجا به سالمت-

 یاشکذر، دستش رو گذاشت رو یهم بدون توجه به لحن خشک و جد نینوش

 شده بود. یکه خون یقسمت

 چرا؟ هیخون-

 رو نداشت، از کنارش گذشت. نیبحث کردن با نوش یکه حوصله  اشکذر

 ؟یکجا بود یبگ شهیاشکذر، م-

 گفت: ن،یبرگرده سمت نوش نکهیا بدون

 ؟یبر  یخوا یم ییجا ،یکار داشتم. راست-

 صورتش رو پاک کرد، گفت: یرو یکه اشک ها یو طور  آروم

 مامانم. یخونه -

داد بود، دل کند  هیاز نرده ها که بهشون تک ن،ینوش یگرفته  یمتعجب از صدا اشکذر

 پا تند کرد. نیو به سمت نوش

 ؟یک یبا اجازه -

 .خودم یبا اجازه -

به رفتنش نگاه کرد و بدون ذره  ن،یگرد شده از لحن دلخور نوش یبا چشم ها اشکذر

آروم به سمت اتاق خواب  ن،ینگه داشتنش، بعد از رفتن نوش یتالش برا یا

 مشترکشون رفت.

ساعت  مینه و بعد از ن ایدنبالش  ادیکه اشکذر م نهیبود تا بب ستادیپشت در ا نینوش

 خونه. یمحوطه  یداد و چشم دوخت به منظره  هیتک واریه دخسته ب ستادن،یا
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. ومدهیبه خودش زحمت نداد و تا دم در ن یبراش سخت بود که اشکذر حت باورش

که اشکذر بعد از  نهیگرفت تا بب میرفت. تصم نشیبه سمت ماش ،یناراحت و عصب

 .رهیاومد، کجا م رونیاز خونه ب نکهیا

 پارک کرده و منتظر اشکذر موند. نیرو از محوطه خارج کرد و پشت چند ماش نیماش

 اومد. رونیب نش،یاشکذر از خونه همراه ماش گذشت،یاز سه ساعت که آروم م بعد

 .ستادیسنگ ا یبا نما یخونه ا یکردن، جلو بیساعت تعق میاز حدود ن بعد

 دنیکه با د دیخانوم د کیو  بغل یبچه تو کیاشکذر رو به همراه  قه،یاز پنج دق بعد

 سرش خراب شد. یرو ایزن دوم اشکذر، دن

 کل( ی)دانا

 

 یراه، چند بار  یشد. تو شیپدر  یخونه  یکه داشت، راه یبا حال داغون نینوش

 پدرش رسوند. یبود، خودش رو به خونه  یهر جور  یبود تصادف کنه، ول کینزد

که اشکذر بخواد ازدواج مجدد کنه، اون هم به خاطر بچه  کردیفکرش رو هم نم یحت

 دار نشدن.

 شونیکه اشکذر همون سال اول زندگ گذشتیمشترکشون م یدو سال از زندگ فقط

 سرش آورد. ییبال نیهمچ

ساک  کیدخترش که اشک هاش تمام صورتش رو در بر گرفته با  دنیبا د اردالن

 یلیو اشکذر، خ نینوش نیختالف بدست هاش، مطمئن شد که ا یبزرگ تو یدست

 هست. یجد
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هم سرش رو  نیسرش رو نوازش کرد. نوش یو رو دیآغوش کش یدخترش رو تو آروم

 که سرش اومده بود. یتیمصب یبرا ختیپدرش و آروم اشک ر  ی نهیس یگذاشت رو

راه  نکهیزد. قبل از ا رونیراحت شده بود، از خونه ب نیاز بابت نوش الشیکه خ اشکذر

 تماس گرفت. افته،یب

 سالم اشکذر جان.-

 .رونیب میباهام بر  امی. دارم مدیگلم؟ آماده ش یسالم، خوب کیعل-

 ؟یچ نینوش یباشه، ول-

 ادامه داد: الیخیهم ب اشکذر

 عمو. یرفت خونه -

که  یکس یبرا یدلتنگ نیفرستاد و بدون کمتر  رونیاز قطع تماس، نفسش رو ب بعد

راه  گناه،یآدم ب کیبعد از کشتن  یعذاب وجدان چیهوار عاشقشه و بدون  وانهید

 افتاد.

 .انفرهیآر  کیکه ثابت کرده بود که  واقعا

**** 

نداشت، از  شتریو دختر کوچولوش که چهار ماه ب دیبه همراه همسر جد اشکذر

 اشکذر حرکت کردند. نیاومدن و به سمت ماش رونیرستوران ب

 ازدواج کرده! یسرش اومد و با ک ییهم متوجه نشده بود که چه بال هنوز

هنوز نتونسته بود  دیو سع کردندیرو نگاه م نیو عسل هم متعجب داشتن نوش دیسع

 رو هضم کنه. نینوش یحرف ها
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 یکرده که عشقش رو ازدست داد، اون هم بعد سخت ینظرش اشکذر حماقت بزرگ به

 .دنیکه کش ییها

 یدوستش بگه تا کم نیبه بهتر  یچ دونستیکنه و نم کاریچ دونستینم عسل

 آروم شه.

 یآدم ها ریبود که االن گ ینگران سوز  ،یبه پا بود. از طرف یدلش که ول وله ا یتو

 خودش. یبود و زندگ نینگران نوش ،یهرمز افتاده و از طرف

 و عسل داشتند. دیرو در حال حاضر، سع یزندگ نیبهتر  دیشا

 بود که برگشت بودند به عمارت. یادیز  یو دادمهر، بعد از مدت ها ارشیک

 نیو ام روانیانوش یشوک زده داشتند ساعت ها به حرف ها د،یاخبار جد دنیشن با

 .کردندیفکر م

هم سخت نبود، در ذهنشون رژه  یلیکه جواب هاشون هم خ ییسوال ها مدام

 :رفتنیم

 همه اتفاق در نبود ما رخ داده بود؟! نیطور ا چه

 رگل کشته شدند؟که ارسالن و ت یچ یعنی

 بکنه؟ یحماقت نیهمچ دیاشکذر با چرا

 از هم جدا شدن؟ اوشیو س یسوز  یچ یبرا

 به اونا بده. یواضح یجواب ها دیتا شا انیو رفتن سراغ ک اوردنیسر هم طاقت ن آخر

بود:  نیکردند، ا افتیدر  انیکه از ک یو تنها جواب دنینرس یآخر، به جواب درست در

 .افتادیاتفاق ها م نیا دی. بادیکنیشما دخالت نم
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*** 

سمت اتاق رغمان رفت و درب  تیداغون، وارد عمارتش شد. با عصبان یبا اعصاب هرمز

 در از جاش در اومد. ی رهیاتاق رو انقدر محکم باز کرد که دست گ

اومد و به هرمز که با صورت بر افروخته داشت  نییتخت پا یاز رو دهیترس رغمان

 م دوخت.چش کرد،ینگاهش م

 بلند، خودش رو به پسرش رسوند و گفت: یبا قدم ها هرمز

 نقدریا ؟یعقلیب نقدریا ؟یانجام بد یک دیرو با یچه کار  یدونیکه نم یاحمق نقدریا-

 ؟یفکر یب

 .یکار رو انجام بد نیمن احمق چرا تو رو فرستادم تا ا دونمینم اصال

. کنهیم دادیکه چه طور سرش داد و ب کردیبا وحشت داشت پدرش رو نگاه م رغمان

پدرش رو  یطور  نیسوم بود که ا ایدوم  یدفعه  دیچهل و پنج سال سن، شا نیا یتو

 .دیدیم یعصبان

اتاق بود، برخورد  یکه تو یتوالت زیکه پشتش به م ییتا جا رفتیعقب عقب م آروم

 کرد.

ق قرار داشت با بزرگ وسط اتا یتخت دو نفره  کیداشت که  یاتاق چهل متر  کی

 شده بودند. دهیاتاق چپ یکه گوشه  یدست مبل راحت کی

پدرش چه  دونستیباال آورد. نم شد،یکه م ییحرف پدرش، سرش رو تا جا دنیشن با

 رضایطور اون رو با عل

 !کردیم سهیمقا
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 خوامی. رغمان، مکنهیکار م شتریاز تو عقلش ب یدست و پا چلفت ی رضایاون عل-

 ؟یکشیمن رو م یکه نوه  دهیرس ییخودم بکشمت. کارت به جا یخودم با دست ها

 !؟یترسونیداداش من رو م یکه بچه  دهیرس ییکارت به جا

 دختر عموش! یعنی. دختر برادرش؟! کردیبهت داشت به پدرش نگاه م با

  

 کل( ی)دانا

 

 مرخص شدند. مارستانیبعد از سه هفته، از ب دخترها

 ینتونسته بود تو ی. حتادیبا مرگ عشقش کنار ب تونستیدلنواز بود که نم تنها

 .دادیعذابش م شتریب نیعشقش شرکت کنه و ا یمراسم ها

از  شتریو دلنواز رو ب شدیم شتریشک رضا نسبت به دلنواز هم روز به روز ب ،یطرف از

که فرستاده بودند، به طور  یا یمخف یاز مامورها گهید یکی. کردیم تیقبل اذ

و  رسونهیاخبار رو م نیکشته شده بود و مهراد معتقد بود که خواهرش ا یوحشتناک

. چه طور کنهیم یحرفش داشت: دلنواز با گروهشون همکار  نیا یبرا لیدل کیتنها 

 اطالعات ما رو بهشون نرسونه؟ تونهیم

ه سر تنها خواهرش و دوستانش ممکن ییحرف ها، چه بال نیخبر نداشت که با ا مهراد

 .ارهیب

 دلنواز رو داشتند. یهوا یفقط مادرش و مهرداد بودند که کم ن،یب نیا یتو
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 یاومدن از خانه رو نداشت و حت رونیوجه حق ب چیبعد از مرخص شدن، به ه پروانه

نفر با زور به خانه  نیاز خانه رفته بود، توسط چند رونیب یرو ادهیپ یکه برا یچند بار 

گذاشت، فقط  ونیموضوع رو با پدر و پدر بزرگش در م نیا یبرگشته بود. وقت

 بود. دهیپدرش و سکوت پدربزگش رو د تیعصبان

خانه تنها بودند و معلوم نبود که شاهرخ بعد از مرخص کردن  یتو نیهم با ارش اروشا

 زده! بشیاروشا، کجا غ

 شاهرخ عادت کرده بود. ینداشت، چون به کارها یزگاروشا تا یموضوع برا نیا البته

که به  یخودشون گرم بود، طور  یو اشکذر، سرشون به کارها اوشیو س دیسع ،یطرف از

 .کردندیکه اطرافشون در حال وقوع بود رو حس نم ییوجه اتفاق ها چیه

اون  تا از هیو ترک رانیا نیبه همراه سه نفر، راه افتادن سمت مرز ب نیو افش دیسع

 شتریکه ب رانیا یاز شهرها یکیبودند، به سمت  قهیکه به ظاهر عت ییسمت بارها

 انبارها اونجا قرار داشت، ببرن.

که داشتند  ی. در حالدندیهفته به محل انبارها رس کیبعد از  ،یا یر یدر گ چیه بدون

بود،  نیو افش دیکه همراه سع یاز سه نفر  یکی کردند،یم یانبار جا ساز  یبارها رو تو

 نجات دادن جونش نبود. یبرا یراه چیشد و ه یبه شدت زخم

 رید نکهیخطر شد، به همه اخطار داد تا قبل از ا نیکه زودتر از همه متوجه ا نیافش

 .رنیبشه و کل افرادشون بم

اسلحه،  یکرد که با سرد میها قا نیاز ماش یکیخودش رو پشت  ده،یهم ترس دیسع

 رفت. یلحظه ا یچشم هاش گرد شدند و نفسش برا د،یدیکه م یز یبرگشت و از چ

 !نجا؟ی! تو، ان؟ینو...نوش-



                 
 

 

 رمان کیانجمن  کاربر meli770| ممنوع !  یرمان انتقام به سبک عاشق

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

174 

 

  

 کل( ی)دانا

 

دستش. انقدر  یو افتاده بود به جون ناخن ها رفتیخونه راه م یمضطرب تو نینوش

 ازشون نبود. یاثر  گهیناخن هاش رو خورده بود که د

 بود. نینوش یرهاداشت، نظاره گر کا دیاز آشپزخونه که به حال د اردالن

 دونستیفرستاد. نم رونیدست هاش گرفت و نفسش رو کالفه ب نیسرش رو ب کالفه

 کنه. دایکنه تا دخترش آروم و قرار پ کاریچ دیبا

مبل  یبلند شد و به طرف تنها دخترش رفت و مجبورش کرد تا رو یصندل یاز رو آروم

 .نهیسالن بود، بش یکرم رنگ که گوشه  یدو نفره 

 ؟یحرف بزن یخوایچرا نم ؟یشیآت یبابا؟ چرا مثل اسپند رو شدهیچ نم،ینوش-

 بگم آخه؟ یچ-

در پنهان کردنش  یکه سع یمتوجه بغض دخترش شده بود، بغض یبه خوب اردالن

 داشت.

 .دیآغوش کش یدخترش رو تو آروم

 ؟یبا اشکذر دعوا کرد شده؟یبگو بابا، بگو چ-

که اشکذر  گفتیبه اردالن بده. مطمئنا اگه م یکه چه جواب دونستیهم نم نینوش

 .ذاشتیچهار ماهه دارن، زنده اش نم ایسه  یبچه  کیرفته زن گرفته و االن 

 چند روز که سکوت کرده بود. نیداد سکوت کنه، مثل ا حیترج
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 بود که شروع کرد به زنگ خوردن. نینوش یبزنه، گوش یاردالن بتونه حرف نکهیاز ا قبل

اپن آشپزخانه قرار داشت، رفت و تماس  یهم با عجله به سمت تلفنش که رو نینوش

 وصل کرد. عیرو سر 

 یبه سمت اتاقش که طبقه  اد،یو با استرس ز  یحرف چیاز قطع تماس، بدون ه بعد

عوض کرد و  یدست مانتو و شلوار مشک کیدوم قرار داشت رفت و لباساهاش رو با 

آماده  شهیکه هم یمشک یهم سرش کرد. بعد از برداشتن کوله ا یشال مشک کی

 ن اومد.ییپا عیرفت و از پله ها هم سر  رونیبود، از اتاق ب

 نگهش داشت و گفت: ن،ینوش دنیاردالن با د

 کجا؟-

 پدرش نگاه کنه، گفت: یبه چشم ها نکهیهم بدون ا نینوش

 برم، فعال. دیبا چند تا از بچه ها قرار دارم. با-

 رفت. رونیاز خونه ب عیر س

رو خاموش کرد. بعد از  شیو گوش دینفس راحت کش کیشد،  نیسوار ماش یوقت

 روز با تهران فاصله داشت. کیراه افتاد به سمت مقصد که فقط  قه،یچند دق

 .دیبه مقصد رس ،یاستراحت چیروز و بدون ه کیاز  بعد

*** 

خودشون قرار گرفتند. با  یابه مقصد، به دستور مهراب، همه سر ج دنیاز رس بعد

از افراد  یکینشونه رفت که  یر یانداز ها هم ت ریاز ت یکیدست مهراب،  یاشاره 

 رو به کشتن داد. نیافش
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 بودند. یانداز  ریت یافراد هم آماده  ی هیبق ر،یت نیاول کیاز شل بعد

پشت  دیرس یحمل بار رفت. وقت یها ونیاز کام یکیمهراب، پشت  یبا اشاره  نینوش

 هم اونجا سنگر گرفته بود و نظاره گر بود. دیهمون لحظه، سع ون،یکام

سنگر گرفته، اسحله اش رو گذاشت پشت  نیکه پشت ماش یکس دنیبا د نینوش

 بود که گرد شد. دیسع دنیبا د نینوش یچشم ها د،یگردنش و با برگشتن سع

نفسش  ی. با برگردوندن سرش، لحظه انیو برگشت سمت نوش دیهم ترس دیسع

 رفت.

 !؟یکنیم یچه غلط نجای! تو..ان؟ینو...نوش-

و اسلحه  دیکه داشتند، رو کرد سمت سع یتیو بدون توجه به موقع یهم عصب نینوش

 آورد. نییاش رو پا

 از خودت بپرسه. دیرو با نیا یکی-

 دیبه سمت سع یر یود که تاز افراد مهراب ب یکیبزنه،  یبتونه حرف دیسع نکهیاز ا قبل

اصابت کنه،  دیبه سع ریت نکهیکرد. قبل از ا کیفاصله گرفته بود، شل ونیکه از کام

 شد. دیو سع نینوش دنیکه باعث ترس ونیخورد به بدن کام

 و گفت: دیهم رو کرد سمت سع نینوش

 .میتا بعد دعوا کن یکن زنده بمون یفعال سع-

 کرد. دییبود، با تکون دادن سرش، حرفش رو تا نیکه موافق حرف نوش دیسع

 فاصله گرفت. ونیهم آروم از کام دیو سع ونیکام یراننده  گاهیرفت سمت جا نینوش
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که  نینوش دنیها رو نبره، با د ونیدونه از کام کی یحت یکه مواظب بود کس نیافش

از  نیکرده که باعث شد نوش کیبه سمتش شل یر یقصد سوار شدن رو داشت، ت

 برخورد کنه و از زور درد، از هوش بره. نیپشت به زم

 یرانداز یاز افراد مهراب ت یکیکه افتاده نشده بود، به سمت  یکه متوجه اتفاق دیسع

 کرد که باعث کشته شدن اون فرد شد.

 رفت. نیافتاده، به سمت نوش نیزم یرو یکه خون نینوش دنیبا د مهراب

 مونده بود. یرفت، تنها پنج نفر از اون همه آدم باق نیمهراب به سمت نوش یوقت

 کل( ی)دانا

 

خبر داد تا بلکه  اوشیبه اشکذر و س دیسع مارستان،یبه ب نیاز منتقل کردن نوش بعد

 نیخوردن نوش ریت نکهیندن، غافل از ا یکنند و به بزرگترها هم فعال خبر  دایپ یچاره ا

 از نقشه بود. یهم جزئ

 اصال ازش مطلع نبودن. ان،یو ک وانر یکه انوش یا نقشه

و  ادیب رونیو منتظر دکتر بود تا از اتاق عمل ب زدیراه رو قدم م یهم کالفه تو دیسع

 بهش بده. یخبر 

 کرده. کیشل نیاز عمد به سمت نوش نیباور کنه که افش تونستیهم نم هنوز

 مارستانیرو به ب نیبذاره که نوش خواستیباور کنه که مهراب نم تونستیهم نم هنوز

 برسونن.
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 نیرنگ و سرش رو ب یآب یکیپالست یها یاز صندل یکی یبود. نشست رو کالفه

 دست هاش گرفت.

 )چند ساعت قبل(

 نگاه انداخت. نیناباور به مهراب و افش دیسع

ممکنه  مارستان،یبرسه ب ریکه زنگ بزنم اورژانس؟! بفهم مهراب، اگه د یذار یچرا نم-

 .رهیبم

 و گفت: دیکه خونسرد بود، رو کرد سمت سع هم نیافش

 . هنوز وقتش نشده!رهیمینگران نباش، نم-

دست هاش بلند کرد و به سمت  یرو رو نیاز جاش بلند شد و نوش یهم عصب دیسع

 راه افتاد. نشیماش

نباشه، رعشه به  نینوش نکهیاز فکر کردن به ا یرو نداشت. حت یکی نیطاقت ا گهید

 .انداختیتنش م

 و گفت: ستادیرفت و رو به روش ا دیبود، به سمت سع یکه عصبان نیافش

 .دیسع کشمتیخودم م ،یبردار  گهیقدم د کیاگه -

که سر ترگل و ارسالن اومد،  ییبال خوامی. نممارستانیبکش؛ فقط بذار برسونمش ب-

 .رهیگمشو کنار. داره ازش خون م ن،ی. افشادیهم ب نیسر نوش

هم  نیافش افته،یراه ب نکهی. قبل از انیخودش رو رسوند به ماشبود،  یهر جور  دیسع

 نینوش یکه پاها یطور  نینوش شیدر جلو رو باز کرد و نشست و مهراب هم عقب پ

 مهراب بود، نشست. یپاها یرو



                 
 

 

 رمان کیانجمن  کاربر meli770| ممنوع !  یرمان انتقام به سبک عاشق

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

179 

 

چه  دیبا دونستیروند. نم مارستانیفقط به سمت ب ،یحرف چیهم بدون ه دیسع

که  کردیکه هست، وقت رو از دست نده. خدا رو شکر م ینیاز ا شتریبرونه تا ب یطور 

 رو برسونه. نینوش تونهیجاده خلوت بود و زودتر م

و چه طور شده  کردندیو مهراب مخالفت م نیکه چرا افش دونستیهنوز هم نم یول

 که االن همراهش اومدن!

  

 (روانی)انوش

 

 رسوندم. مارستانیبود، خودم رو به ب یجور  هر

و اشکذر، به  انیک دنیبعد از ورودم، به سمت اتاق عمل پا تند کردم. با د بالفاصله

با لباس سبز که  یسمتشون رفتم که همون موقع، در اتاق عمل باز شد و مرد مسن

 معلوم بود جراح هستش، از اتاق خارج شد.

 بود، به سمت دکتر رفت و گفت: شونیکه پر  اشکذر

 دکتر، حال خانومم چه طوره؟-

گوشتون  خی. خطر از بانیبه هوش م یکه ک دید دیبا یرفت، ول شیعمل خوب پ-

 گذشت.

 فرستادم. رونیرفتن دکتر، نفس حبس شده ام رو به ب با

رسوندم.  مارستانیچه طور خودم رو به ب دمیخورده، نفهم ریت نیکه نوش دمیشن یوقت

 بره. شمونیهم از پ نیرو نداشتم که نوش یکی نیطاقت ا
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زنده بمونه، هنوز وقتش نشده  دیجمله گفت: با کیبه خان عمو خبر دادم، تنها  یوقت

 !رهیکه بم

که خبر  شیخان عمو، لرز به تنم افتاد. درست مثل چند سال پ یجمله  دنیشن با

! دادمهر رهیبگ یفراموش نکهینه ا رد،یمیم دیو گفت: با دیرو شن ایگرفتن رو یفراموش

 زنده اس. ایبفهمه که رو دیوجه نبا چیبه ه

 کل( ی)دانا

 

با عسل تماس گرفت تا خودش رو به  مارستان،یبه ب نیبعد از رسوندن نوش دیسع

 برسونه، مارستانیب

 به سمت خونه رفت. یاز عسل نشد، با نگران یخبر  چیبعد از دو ساعت که ه یول

ل تماس گرفت، که با عس یاز عسل نبود. بعد از چند بار  یاثر  چیخونه، ه دیرس یوقت

 .باشدی: مشترک مورد نظر، خاموش مدیجمله شن کیتنها 

 از عسل داشته باشند. یروند تا بلکه اون ها خبر  ایبزرگ ن یعجله به سمت خونه  با

 نیحال نوش انیرو در جر  دیتماس گرفت و سع اوشیس ا،یبزرگ ن یخونه  کینرد

 گذاشت.

 یعصب ش،یزنگ خوردن مجدد گوش پارک کرد، با ایبزرگ ن یخونه  یکه جلو یموقع

 اون رو جواب داد:

 بله؟-
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 یرو برا نیشدن ماش دهیدزد یکه چه طور ماجرا دونستیبود و نم دهیترس عسل

 بده. حیتوض دیسع

 یکرد که چه طور وقت فیتعر  دیسع ینفس، تمام اتفاقات رو برا کیبود، با  یجور  هر

تلفن  یکه خودش رو به باجه  یتا وقت دزنیرو م نیگل بخره، ماش رهیم نینوش یبرا

 رسونده با اون سبد گل بزرگ و نصفه.

آدرس  دنیو بعد از پرس دینفس راحت کش کیعسل،  یحرف ها دنیهم با شن دیسع

 مورد نظر، حرکت کرد.

 کل( ی)دانا

 

 مرخص شده بود. مارستانیاز ب نیکه نوش شدیم یماه کی

 .شیقبل یجمع بود، برگشت سر کارها نیاز بابت نوش الشیکه خ اشکذر

و حساس تر از قبل بود. سورج  گذروندیرو م شیآخر باردار  یماه ها یسوز  ،یطرف از

 احساس آرامش کنه. یتا سوز  کردیم یهر کار 

 خودشون بود. یهم که سرشون گرم کارها دیو سع عسل

*** 

مهراد، باهاش سر هنوز رضا و  یول گذشت،یبودن دلنواز م یاز بستر  میماه و ن کی

 .ادیب رونیکه از اتاقش ب دادنیبودن و بهش اجازه نم نیسنگ
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 یی. از اونجاگشتنیدر مورد پدر و مادر شاهرخ م قتیهم با شاهرخ دنبال حق مهرداد

 ن،یشدن ارش دهیپدر و مادرش و دزد شیکه متوجه شده بودن که تصادف چند سال پ

 .گشتنیهمه ش نقشه بوده، داشتند دنبال مقصر م

تر از قبل شده بود و اروشا هم کمتر  یمیصم یلیهم روابطشون خ نیو ارش اروشا

هر شب  نکهی. با ادیترسیم یکیو تار  ییهمچنان از تنها یول کرد،یم ییاحساس تنها

 شد،یاحساس م یباز هم نبود شاهرخ بود که به خوب یول د،یخوابیم نیارش شیپ

 .افتهیب یبود اتفاقات ناگوار  کینزد یکه چند بار  ریچند شب اخ یمخصوصا تو

داشتند وارد خونه  یکه چند نفر سع شیاروشا با شاهرخ در مورد چند شب پ یوقت

 یبعد از گوش کردن به حرف ها ،یبشن، صحبت کرد، شاهرخ هم در کمال خونسرد

 اروشا، تلفن رو قطع کرد.

حرکات شاهرخ بود، به عموش خبر داد و منتظر شدن تا  نیکه متعجب از ا نیارش

 صرف ناهار به اونجا بره و باهام صحبت کنند. یعموش برا

  

 )فصل ششم(

 کل( ی)دانا

 

 ی. توگذشتیم مارستانیخوردن و مرخص شدن دخترا از ب ریبود که از ت یماه چند

 چند ماه، رضا و مهراد هم نسبت به دلنواز نرم تر شده بودند. نیا
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 یهم اشکذر برا ی. چند بار برندیمتارکه به سر م یتو نیاشکذر و نوش همچنان

حاضر نشد برگرده و با اشکذر  نینوش یاردالن رفت، ول یخونه  ،یمعذرت خواه

 کنه. یزندگ

در  یهمسر دومش، برا به در خواست د،یرو د نینوش یپا فشار  یهم وقت اشکذر

 خواست طالق به دادگاه رفت.

هم بعد از گذشت چند ماه، در حال جواب پس دادن به  نیو افش دیسع ،یطرف از

 بودند. ریآرشاو

 رونیو نفسش رو ب رفتیرنگش راه م یاتاق کار طوس یتو یهم عصب ریآرشاو

 .فرستادیم

 بودند. ستادهیاز اتاق ا یگوشه ا ن،یو افش دیسع

 کیاتاق قرار داشت و  یرنگ که باال یطوس رهیدا مین زیم کیشده بود از  لیتشک اتاق

 .زیم یرو به رو یدست مبل راحت

و دست هاش رو پشت سرش قالب  ستادیا دیو سع نیافش یاومد و رو به رو ریآرشاو

 کرد و گفت:

 نیرو بهتون سپردم؟ اگه نوش یکار  نیچرا من به شما دو تا اعتماد کردم و همچ-

 ن؟یکردیم یچه غلط رد،یمیم

انداختن.  نییهم با ترس آب دهنش رو قورت دادن و سراشون رو پا نیو افش دیسع

پدرشون  ندیبزرگ، منتظرن که بب یخراب کار  کیبودند که بعد از  ییمثل پسر بچه ها

 براشون در نظر گرفته. یچه تنبه
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صداش بلند نشه تا پروانه  کردیم یکه سع یتر از قبل و طور  یهم عصب ریآرشاو

 و گفت: نیو افش دینشه، رو کرد سمت سع تشیمتوجه اعصبان

رو بکشم و اون وقت شما دو تا احمق  یبار نشده کس کیپنجاه سال،  نیا یتو-

خدا رو شکر  نی.....فقط بر خواستمیاگه من م د؟یکشتیآدم م یدست یدست نیداشت

 زنده اس. نیکه نوش دیکن

رو بلند کرد. جرئت حرف زدن نداشت. جرئت نداشت بگه که من  با ترس سرش دیسع

 و مهراب نذاشتن. نیافش یول مارستان،یبرسونمش ب خواستمیم

متوجه بشه که اون و  ریترس برش داشته بود که نکنه آرشاو ،یهم از طرف نیافش

 برسونند. مارستانیرو به ب نیتا نوش کردنیمهراب مخالفت م

 .دیکرد و رنگ از صورتش پر  خی نیافش یدست و پا ر،یآرشاو یحرف بعد با

که  یصفت باش یب نقدریا کردمی. فکر نمنمتیبب گهید خوامی. نمیاخراج نیافش-

 .یدختر تنها رو وسط ناکجا آباد رها کن کی یخواستیم

 با مرگ. هیشدن از گروه، مساو اخراج

 کل( ی)دانا 

 

تا دوباره  زدیم یبه هر در  نیافش ا،یگنبزر  ریاز گروه آرشاو نیاز اخراج شدن افش بعد

 کشته بشه. نکهیگروه، قبل از ا یبرگرده تو

از  نینوش ییدادگاه جدا شدند. بعد از جدا یو اشکذر از هم با را نینوش ،یطرف از

 دختر چهار ماه داره. کیاشکذر، همه متوجه شدند که اشکذر همسر دوم و 
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پسر خودش  گهیموضوع، اشکذر رو از ارث محروم کرد و اون رو د نیا دنیبا فهم اردالن

 نداره. ینوه اش رو قبول کرد، چون اون بچه گناه یبانیشتیندونست و فقط پ

بود که  ی. طور شدیاز اشکذر، روز به روز شکسته تر از قبل م ییهم بعد از جدا نینوش

و  ستیدختر ب کیساله هست، نه  یدختر س کی یکردیفکر م دش،یدیم یوقت

 باشه. شیو خوش یتو اوج خوشبخت دیچند ساله که با

که انگار داخلش دو تا پرتقال  ییوزن و لپ ها لویبا سه ک یاومدن پسر سوز  ایبه دن با

. دندیرو د یکه داشت، باالخره همه رنگ شاد یدیگذاشته باشند و با صورت سف

 گذاشت. اوشیس یهم اسم پسرش رو به عهده  یسوز 

و سورج،  یهم بعد از سه روز تمام فکر کردن، اسم پسرش رو با توافق سوز  اوشیس

 عارف گذاشت.

اومدن پسر  ایهم از به دن ایپهتاش و بزرگ ن یخانواده  انفر،یاز خاندان آر  ریغ به

 خوشحال بودن. ،یسوز 

روز خوش  کیباالخره  ،یاز همه، هرمز خوشحال بود که بعد از سال ها سخت شتریب

 و بدون فکر کردن و جنگ اعصاب. یر یروز بدون درگ کی ش؛یزندگ یتو دید

 .زنهیرو م دنشونیباشه که سالهاست له له د یروز تونست در کنار کسان کی

 یلیبه رز، خواهر کوچکترش هست که خ هیشب تینها ینظر هرمز و رغمان، عارف ب به

 وجود نداره. یرز  گهیوقته د

 به رز رفته. تیکه به نها گفتندیم رضایچشم هاش که رضوان و عل مخصوصا
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 ریهرمز و آرشاو افته،یراه ب یدوباره بحث و جدل نکهیگذشته، قبل از ا یآور  ادی با

جرئت  یکس چیخاتمه دادن بحث رو که ه یبحث رو گرفتن و جور  یبودند که جلو

 ادامه دادنش رو نداشت.

به هرمز پهتاش و  یچه ارتباط تونهیپدر بزرگش م نکهیو ا یپسر سوز  دنیبا د پروانه

 .کردیو مبهوت بود و با بهت همه رو نگاه م چیداشته باشه، گ انفریآر  یسوز 

رو  انیک دنید یدلشوره  اد،یاش ب دهیو قدم نور س یسوز  دنیبه د نکهیقبل از ا رضوان

 .ادیاومده و نتونسته بود ب شیپ یبراش کار  انیخدا رو شکر که ک یداشت، ول

 .گرفتیلحظه هم چشم ازش نم کیرضوان،  دنیه با دک روانیانوش

آدم همسن آقاجونشون  نیبودند که چه طور ممکنه ا ریمتح رضا،یعل دنیها با د بچه

که  خوردیسال باشه و بهش م یآدم هفتاد و خورده ا هیکه  ادیباشه! اصال بهش نم

 پنجاه باشه. ایحدود چهل 

 روانیو انوش رضایعل نیمتعجب نگاهشون ب ن،یعسل و نوش د،یسع ،یسوز  اوش،یس

 شده بود. جادیذهنشون ا یسوال تو کیدر گردش بود و هزار و 

اتاق  ،یتماس تلفن کی یبا بهونه  ت،یفرار کردن از موقع یهم برا روانیانوش

 بود رو ترک کرد. یداخلش بستر  یرو که سوز  یمخصوص

نوزاد بود که پسرش توش تخت  یکیشده بود از دو تا تخت.  لیتشک ،یسوز  اتاق

 یو سوز  کردیرو نگاه م یداشت سوز  خورد،یکه شصتش رو م یبود و در حال دهیخواب

 .کردیتر از جونش نگاه م زیبود و به پسر عز  دهیتخت دراز کش یهم رو

 اومد و گفت: یسوز  کیهم آروم نزد اوشیس

 ممنونم. یبه خاطر همه چ زم،یعز  یممنون خانوم-
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 ذره شده. کی. دلم برات ییفداتشم آقا-

 .یمنم خانوم-

 کیداد و  یطال به سوز  سیجعبه سرو کیکت کرم رنگش،  بیج یاز تو اوشیس

 .زشیاونس هم به پسر عز 

اتاق بود،  یکه تو یمبل پنج نفره ا یاتاق حضور داشتند، رو یکه تو یکسان ی هیبق

 نشسته بودند.

 خچالی کینصب شده بود و  واریبه د کیکوچ ید یال س ونیتلوز  کیاتاق،  یتو

 اتاق بود. یهم تو کیکوچ

 کیبود به همراه  یبهداشت سیدر سرو کیسمت چپ  ،یشدیدر اتاق که وارد م از

 .ماریهمراه ب یدوش برا

 نصب بود. خورد،یم مارستانیاز ب رونیپنجره که به ب کی ،یسر سوز  یباال قایدق

. آروم به سمتشون کردینگاه مو عارف رو  یو سوز  اوشیهم با حسرت داشت س سورج

 قدم برداشت و گفت:

. مطمئن دیکنار هم بمون یطور  نیهم شهیکه هم دوارمیبراتون خوشحالم. ام یلیخ-

 .شهیهم تموم م یدور  نیروز ا کیکه باالخره  دیباش

 هم رو کرد سمت سورج و گفت: اوشیس

 .یکنیسورج. ممنونم ازت که از پسرم و عشقم مراقبت م یمرد یلیخ-

 و گفت: یرو کرد سمت سوز  ،یبا نگران سورج

 من هنوز هم نگرانم. یول-



                 
 

 

 رمان کیانجمن  کاربر meli770| ممنوع !  یرمان انتقام به سبک عاشق

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

188 

 

 .شهیکه درست م یخودت گفت-

 ...خدا کنه که بدون تاوان باشه.یآره گفتم؛ ول-

 )چند ماه بعد(

 

 یهمچنان سوز  یول گذشت،یم اوشیو س یاومدن پسر سوز  ایاز به دن یماه چند

اونجا  ریمتوجه نشده بودند که چرا آرشاوو هنوز بچه ها  کردیم یسورج زندگ شیپ

فکر  یکردن؟ حت فیبود که براشون تعر  یجوون تر از اون رضایحضور داشت و چرا عل

 .انداختیم نشوندروغ باشه، رعشه به ت یهمه چ نکهیکردن به ا

و  شدیاشکذر جوون تر م یول شد،یهر روز شکسته تر از قبل م نینوش ،یطرف از

 وجود نداشت. ینیوقت نوش چیبود که انگار ه یطور 

 ییگرفت که بعد از مدتها، خودش تنها میتصم ،ینیبعد از چند ماه خونه نش نینوش

 مسافرت بره.

 یهمه  رهیز  زدیاز طرف بهداد، م دادنیم تیهم هر چه قدر بهش مامور  یطرف از

 .کردیم دشیکه بهداد کم کم داشت تهد یها، در حد تیقرارها و مامور 

ساعت ده صبح از تهران به مقصد ناکجا آباد، شروع به حرکت کرد. دلش  نینوش

 اشکذر تنگ شده بود. یبدجور برا

مشترک مورد نظر، خاموش  یبا جمله  یبار هزارم شماره اش رو گرفت، ول یبرا

 .شدیمواجه م باشد،یم

 رو روشن کرد. نیماش ضبط
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بار هزارم  یبرا ن،ینوش یاز ضبط، باعث شد که سد اشک ها شدیکه پخش م یآهنگ

 بشکنند.

 

 به تلفن خاموش. زنمیزنگ م هنوز

 شمال. رمی. من بازم دارم تنها مهیسال، جات خال هی بعد

 .ایباز  نیماله ا ستمیما دو تا. عشقه من، برگرد. من ن یها دلشون تنگه واسه  جاده

روز. دل دله ساده  هی یام هنوز. کاش برگرد وابسته ام هنوز. به تو دل بسته بهت

 بسوز.

 

. ینیمتر جلوترت رو بب یسانت کی شدیبود که نم یبود و در حد یجاده، هوا بارون یتو

منفور مشترک مورد نظر، خاموش  یبا جمله  یول گرفت،یاشکذر رو م یمدام شماره 

 .شدیرو به رو م باشد،یم

 

روز. دل دله ساده  هی یته ام هنوز. کاش برگردوابسته ام هنوز. به تو دل بس بهت

 بسوز.

بگو  ایسال رو چه جور طاقت آورد دلت؟ عشق من، خب ب هیساله.  هیلحظه اش،  هی

 بوده مشکلت؟ یچ

پر زد  هویدفعه  هی یتموم بشه؟ اونقد عشق از دلت چه جور  شهیشده؟ مگه م یچ

 عشق؟
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روز. دل دله ساده  هی یوابسته ام هنوز. به تو دل بسته ام هنوز. کاش برگرد بهت

 بسوز.

روز. دل دله ساده  هی یوابسته ام هنوز. به تو دل بسته ام هنوز. کاش برگرد بهت

 بسوز.

 

و لغزنده  زیبه خودش اومد. انقدر جاده ل اومد،یکه از رو به رو م ینیبوق ماش یصدا با

اشکذر،  ی. همون لحظه بود که تماس وصل شد و صدارهیبود که نتونست ترمز بگ

 .نینوش غیشد با ج یمساو

 (یرستم نی)آهنگ شمال از ام

  

 کل( ی)دانا

 

 یبه ته دره، همه تو نیجاده و پرت شدن ماش یتو نیخبر تصادف نوش دنیشن با

 از اشکذر. ریجمع شده بودند، به غ مارستانیب

 به اتاق عمل برده بودند. میرسوندن، مستق مارستانیبه ب نکهیرو بعد از ا نینوش

 هراسون بودند و دست به دعا برداشته بودند. همه

اشکذر  ینگاه کردن برادرش رو نداشت و مدام خودش رو به خاطر کارها یکه رو اردالن

 .کردیبود که سرزنش م

 اردالن. شینداشت تا بره پ یتوان یول کرد،یبا غم داشت برادرش رو نگاه م اردوان
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 اومده بودند. مارستانیبه همراه پسرش و سورج به ب یسوز 

 رونیهمه مثل گذر قرن بود، دکتر از اتاق عمل ب یکه برا یاز چند ساعت طوالن بعد

 اومد.

همه دور دکتر جمع  ،یاومدن دکتر از اتاق عمل بعد از چند ساعت طوالن رونیب با

سرش  ییچه بال اد؟یکه حالش خوبه؟ به هوش م دنیپرسیمشدند و مدام سوال 

 اومد؟

 همه سوال کالفه شده بود، دستش رو باال گرفته و گفت: نیا دنیکه از پرس دکتر

. ضربه ادیبه هوش م یک میدونینم یبوده، ول زیآم تی. عمل موفقدیلطفا آروم باش-

 به خدا باشه. دتونی. فقط امادهیز  یلیکما خ یبره تو نکهیبه سرش خورده و امکان ا

حرف، از حال  نیا دنیبا شن نیحرف، اونجا رو ترک کرد. مادر نوش نیبعد از زدن ا دکتر

 رفت.

 یهم به دنبال کارها نیو ام کردندیهم مبهوت داشتند نگاه م انیو ک روانیانوش

 بود. نینوش نیماش

 کرده. نیکه نوش یهم نگران از بهم خوردن کارهاش بود با تصادف آراسب

 یو عسل رو به خونه برده بود تا مبادا حال سوز  یبود، سوز  یهم که هر جور  سورج

 بد شه. نیاز ا شتریب

 ژهیو یشد. هراسون به سمت بخش مراقبت ها داشیشب بود که اشکذر پ یآخرها

 رفت.

 گوشش. ریزد ز  دهیاشکذر، به سمتش هجوم برد و دو تا کش دنیبا د اردالن
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 نجا؟یتو رو راه داد ا یک مارستان؟یب یتو یگفته که پات رو بذار  رتیغیب یبه تو یک-

 یبود، اردالن رو گرفته بودند و به سمت محوطه  یهم هر جور  اوشیو س دیسع

 بردن. مارستانیب

 شده بود. رهیخ ینامعلوم یمثل مجسمه به نقطه  اشکذر

 عیونست، سر که ت ییسرش اومده تا اونجا ییبال نیهمچ نیمتوجه شد که نوش یوقت

 رسونده بود. زیخودش رو از تبر 

 نگاهش کنه، به سمت اشکذر قدم برداشت و گفت: نکهیهم بدون ا اردوان

 .یکه پسر برادرم کنمیوگرنه فراموش م اد،یدعا کن که دخترم به هوش ب-

قدم  مارستانیب یاشکذر تکون داد و به سمت محوطه  یتاسف برا یاز رو یسر 

 برداشت.

 نیقدم برداشت تا بتونه نوش شهیکه به خودش اومد، به سمت ش قهیاز چند دق بعد

 .نهیبب شهیرو از پشت ش

 نفسش رفت. یلحظه ا ن،ینوش دنید با

کند، )تكليف عشقتان را همان ابتدا روشن كنيد. افتادن از طبقه ى اول، زخميتان مى

 سقوط از طبقه ى دوازدهم، حتماً شما را خواهد كشت.(

بود. سرش رو هم  دهیتخت دراز کش یکه داشت، رو یدیسف یبا رنگ و رو نینوش

چند تا سرم که به  یهم بهش وصل بود، به اضافه  ژنیدستگاه اکس کیبسته بود و 

 دو تا دست هاش زده بودند.
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که صورتش  کنهیو داره به خاطراتشون فکر م ستادهیاونجا ا قهیچند دق دونستینم

 از اشکه. سیخ

 .دیرو د دیشونه اش، سرش رو برگردوند که سع یرو یفتن دستقرار گر  با

 اشکذر؟ هوم؟ تونیشد زندگ یطور  نیچرا؟ چرا ا-

 .دونمیکه خودمم جوابش رو نم هیسوال-

 ن؟ینوش یاونم بدون اجازه  ؟یگرفت گهیزن د هی یواقعا به خاطر بچه رفت-

 شد! یچ دونمیباور کن که به خاطر بچه نبود. نم-

داشت  نهیاشکذر، دست به س یرو به رو واریاش رو داده بود به د هیکه تک دیسع

 .کردینگاهش م

 ه؟یشد؟! مگه الک یچ دونمیکه نم یچ یعنی-

 . من هنوزم عاشقشم.شمیم وونهیدارم د د،یسع-

باور  گهیباور کنه، د دیکه با ی. اونکنهیباور نم یکس گهید یول داس،یاز چشم هات پ-

 .کنهینم

گرفت و به  دیکشینفس م ژنیکه به زور ماسک اکس ینیشم از نوشهم چ اشکذر

 بود، نگاه کرد. رهیکه با اخم به جلوش خ دیسع

 زم؟یتو سرم بر  ی. تو بگو چه خاکمونمیپش د،یسع-

 اشکذر. یشونه  یگرفت و دستش رو گذاشت رو واریاش رو از د هیتک دیسع

 .یگند نزن نیاز ا شترینداره برادر من. مواظب باش که ب دهیفا گهید یمونیپش-
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 و اشکذر بود. دیاز دور نظاره گر سع سورج

 نتشون،یبب تونستیوقت نم چیبود که ه ریگ یکسان شیو پ گهید یجا ذهنش

 که به زور ازش گرفته بودند. یکسان

 چیتخت و بدون ه یکه رو ینیو چشم دوخت به نوش دیکش یاز سر دلتنگ یآه

 بود. دهیخواب یا ینگران

 

 شوم،یدلتنگ م گاه

 ها. یدلتنگ یتر از همه  دلتنگ

 شکستن ها را. یباختن ها و صدا شمارم،یو حسرت ها را م نمیشیم یا گوشه

 کرده ام؟ دیرا ناام دیام نیکدام

 ام؟ دهیخواهش را نشن نیکدام

 ام دهیخند یکدام دلتنگ به

 دلتنگم؟ نیچن نیا که

  

 کل( ی)دانا

 

از  ینشون چیبدون ه گذشت،یم وی یس یس یتو نیبودن نوش یاز بستر  یماه کی

 .یبهبود
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بود و نظاره گر  وی یس یاتاق س ی شهیماه رو هر روز پشت ش کی نیهم تمام ا اشکذر

 بود. نینوش

کرده  دایخروج از خونه رو پ یهم دلنواز، اروشا و پروانه، بعد از چند ماه، اجازه  یطرف از

 بودند.

از خونه مراقبش هست!  رونیمدام ب یهم هنوز متوجه نشده بود که چه کس پروانه

صورت  یلبخند رو کیجزء  د،ینشن یجواب چیبه پدر و پدر بزرگش گفت، ه یوقت

 پدرش.

پدر و مادرش براش سوال شده بود که از  بیعج یماه، رفتارها کی نیا یهم تو دلنواز

مامان و بابا  یبرا دیبا یاومدن پسر سوز  ایا به دنچر  ترسن؟یم نقدریمامان و بابا ا یِ ک

 خوشحال کننده باشه؟!

آراز که  یو پروانه، رفتند به سمت مقبره  نیاز ظهر، دلنواز به همراه اروشا و ارش بعد

عشقش رو فراموش کنه.  تونستیوقت نم چیدر بهشت زهرا دفن شده بود. دلنواز ه

 .کردیم یخاطراتش بود و با اون زندگ یتو شهیهم

 .دونستیو اشکذر و رغمان رو مقصر مرگ آراز م اوشیس ،یطرف از

 .رهیخودش انتقام آراز رو بگ یخودش با دست ها تونست،یاگه م خواستیم دلش

 .هینشدن نیسر بسته بهش فهمونده بود که ا د،یرو فهم نیکه ا رضا

 دنینگران به د ،دونهیدلنواز رغمان رو مقصر مرگ عشقش م نکهیا دنیبا فهم رضوان

کار  نیبتونه دلنواز رو از ا دیانجام بده و شا یاون بتونه کار  دیآراسب رفت تا شا

 منصرف کنه.

 پوزخند مسخره زد و گفت: کیبهش نداده بود و فقط  یجواب چیهم ه آراسب
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 نه نگران دلنواز. ،یبهتره نگران خودت باش-

 جونشون در خطره؟ ینگران نباشم وقت تونمیچه طور م-

. بهتره نگران افتهینم یاتفاق چیکه سرشون به کار خودشون گرم باشه، ه یتا وقت-

 .نجایا رسهیم گه،ید ی قهیتا چند دق انی. کیخودت باش

 یمتفاوت یحرف، آب دهنش رو با ترس قورت داد. حس ها نیا دنیبا شن رضوان

 حس هاش بود. ی از همه شتریبود که ب یحس دلتنگ یسراغش اومدن، ول

 اتاق رو ترک کنه، در اتاق به صدا در اومد. نکهیاز ا قبل

  

 )رضوان(

 

 کاریچ دیبا دونستمیرفت. نم نهیبه صدا در اومدن در اتاق آراسب، نفسم از س با

اگه بابا و  کنه؟یم یچه فکر  نه،یبب نجایو اونم ا طیشرا نیا یمن رو تو انیکنم. اگه ک

 ییکه چه بال ستیمعلوم ن م،یهم رو مالقات کرد انیرغمان بفهمند که من و ک

 .ارنیسرم ب خوانیم

مشتم فشار  یرو تو فمیک یدهنم رو آروم قورت دادم. سرم رو باال آوردم. دسته  آب

 بدنم عرق کرده بود. ی. همه دادمیم

چشم  یهش چشم دوختم. وقتآراسب بود که به خودم اومدم. با التماس ب یصدا با

 .شناختمینگاه رو خوب م نی. ادنیلرز یدست هام م دم،یهاش رو د
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با رز نداشته باشه،  یکه کار  کردمیبهش التماس م یبود که وقت شیچند سال پ مثل

 چشم هام. یبدتر زد کشتش، اونم درست جلو

 باز شد. یآروم یبا صدا در

به سرم هجوم آورده  الیانداختم. هزار جور فکر و خ نییوارد شدنش، سرم رو پا با

 شخص مورد نظر، شوکه شدم و سرم رو باال آوردم. یصدا دنیبودند. با شن

 نجای. چه طور امکان داشت که روهامم اکردمیداشتم به آدم رو به روم نگاه م مبهوت

 باشه؟!

 .کردیهم متعجب داشت من رو نگاه م روهام

ذهنم رژه  یجور سوال مختلف بودند که تو کیداره؟! هزار و  کاریبا آراسب چ روهام

 .رفتنیم

 آراسب، چشم از پسرم گرفتم. یسرفه  یصدا با

 سمت باشه. نیا دی. درست مثل پدرش، بایفکر کن یلیخ خوادینم-

 یروهام، پاهام سست شد و توان یکه زد، با ترس برگشتم سمتش و با صدا یحرف با

 م.نداشت ستادنیا یبرا

 .گمیبهش نم یز یچ ،ینگران باش خوادی. نمیکه مرد یبه بابا دروغ گفت دونمیم-

به روهام بدم. فقط مونده بود که  یچه جواب دیبا دونستمیهام رو بستم. نم چشم

 پسرم من رو مقصر بدونه.

 دیکرده. اصال شا فیرو براش تعر  یآراسب همه چ یکه ک دونستمیهم نم یطرف از

 گفته باشن. یز یرغمان چ اینکرده و غباز  فیآراسب تعر 
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 هیگر  یآدم نیهمچ یجلو خواستمی. نمکردن دایهام بودند که راه خودشون رو پ اشک

 .نهیکنم تا ضعفم رو بب

 اونم زمان مرگ رز بود. نه،یبار موفق شد التماس کردنم رو بب کی

 شونه ام، چشم هام رو باز کردم. یرو یقرار گرفتن دست با

 کردند. دایآراسب شدم و اشک هام هم راهشون رو پ الیخیروهام، ب دنید با

 به سمتم گرفت و گفت: یکه خونسرد بود، دستمال روهام

داده باشه،  بیکه همه رو فر  یکه آدم کنمی. فکر نمیبهتره اشک هات رو پاک کن-

 دنیکه بدونه که ناراحت بودن و خجالت کش کنمیو فکر نم هیکردن چ هیبدونه گر 

 .هیچ

 .کردیبود که مدام به صورتم برخورد م یمحکم یها یلیس نیهاش ع حرف

 نشونم. نمیزتر یحرف ها رو از زبون عز  نیتا ا دادمیهمونجا جون م خواستیم دلم

 به خاطر جون بچه هام بود که مجبور شدم دروغ بگم. دونستینم

لذت  شینما نیاکه داشت از  یاز خدا و البته آراسب ریبه غ دونست،ینم یکس چیه

 .بردیم

 کل( ی)دانا

 

 بهداد به راه افتادن. یبه سمت خونه  ن،یبه همراه الو سپهر

 نیبود تصادف کنه که آخر سر هم جاش رو با الو کینزد یراه چند بار  یکه تو سپهر

 عوض کرد.
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رو کرد سمت سپهر و  زد،یم دونیکه داشت دور م یتو هم و درحال یبا اخم ها نیالو

 گفت:

 چه مرگته سپهر؟-

 نیکه ا دونمیکرده. آخه من نم ریذهنم رو درگ یلی. خکنمیفکر م نیدارم به نوش-

 !افتهیحال و روز ب نیبه ا دیبا نیداره که نوش یاشکذر چ

 ؟یهست نیباور کنم که واقعا به فکر نوش-

 اوشیاز س نیخودمون که هستم. ا یبه فکر کارها ینه خب، ول ن،یاز دست تو الو-

با اون  یرفته طرف هرمز و اونم از سوز  ،یطرف نیا ادیب نکهیا یاحمق که به جا

 حماقتش.

 ؟یشد ییمنظورت بچه دار شدنشه؟! مگه بده دا-

 نشم. ییدا اهیصد سال س خوامیم-

 سپهر. یاحساس یب یلیخ-

 .یکارها کار داشته باش نیبه ا خوادیراهت رو برو. نم-

 از خانومت چه خبر؟ ال،یخیحرفا رو ب نیا-

 داشت؟ ایبه فکر فرو رفت. واقعا چه خبر از در  ن،یجمله از زبون الو نیا دنیشن با

رو  ایزده بود. فقط در  یچند مدت، نه باهاش تماس گرفته بود و نه تلفن نیا یتو اصال

 برسد. شیراحت به کارها الیفرستاده بود تا بتواند با خ شیپدر  یبه خونه 

کارهاش مهم تره، دوباره  نکهیبا فکر ا یخودش تکان داد، ول یبرا تاسف یاز رو یسر 

 به حالت اول خود برگشت.
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 بهداد برد. یکوچک خانه  یرو داخل محوطه  نیماش نیالو قه،یاز سه دق بعد

سپهر، به طرفشون  نیماش دنیبا د زد،یکوچک خانه اش قدم م اطیکه داخل ح بهداد

 پا تند کرد.

*** 

بهداد  یمخف یکوچک خانه  یناهارخور  زیهم و دور م یو سپهر، رو به رو نیالو بهداد،

 نشسته بودند.

 هم خبر نداشت. نیپسرش شاه یبهداد خبر داشت و حت یخانه  نیاز ا یکس کمتر

 شروع کرد به حرف زدن و گفت: تیو سپهر و با جد نیهم رو کرد سمت الو بهداد

 یهر چ کنه،یم یشده. نه کار  ریدست و پا گ یادیز  م،یاز سر راه بردار  دیرو با نینوش-

 .ارهیراحت نه م یلیخ ،یگیهم که بهش م

 فرستاد و گفت: رونیو نفسش رو ب زیم یهم دست هاش رو گذاشت رو نیالو

از راه به در شده. طبق  نیبهداد خان. خود نوش میبکن یکار  نیالزم نکرده همچ-

به به هوش اومدنش ندارن.  یدیام چیکه به دست آوردم، دکترا ه یاطالعات نیآخر 

همه  ن،یینب شیاز بهبود یعالئم چیه گه،یو اگه تا سه ماه د وی یس یبردنش بخش س

 .کنندیدستگاه ها رو ازش جدا م ی

 .کردیداشت به بهداد نگاه م ،یحس چیخبر، بدون ه نیا دنیبا شن سپهر

 .یراحت شد، رفت سر موضوع بعد نیاز بابت نوش الشیکه خ بهداد

 هست. یموضوع مهم تر  کی-

 شد. لیبه جلو ما یهم کم سپهر
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 ؟یچ-

که  خوامیفعال نم یزنده اس، ول نیکه برادرم رام گهیاطالعت هست که م یسر  کی-

 موضوع بفهمن. نیاز ا یز یچ ن،یمخصوصا اروشا و ارش ،یکس چیه

 کل( ی)دانا

 

متوجه  یکس خوادیفکر رفت. چرا بهداد نم یبهداد، تو یحرف ها دنیبا شن سپهر

 بشه که برادرش زنده اس؟

 هم انداخت. یرنگ داد و پاهاش رو رو یمشک یا رهیدا مین یاش رو به صندل هیتک

و  خوردیگرم م ریهم و رو کرد سمت بهداد که داشت ش یهاش رو گذاشت رو دست

 گفت:

 متوجه شه؟ یکه کس یخوایچرا نم-

که شاهد  نیجا خورد. الو ،یحرف سپهر، مخصوصا با اون لحن جد دنیبا شن بهداد

برداشته  خچالی یکه از تو یقرمز  بیرو بست. س خچالیاون دو تا بود، در  یحرف ها

 بود، شست.

 سپهر؟ یگیم یچ یفهمیم-

 که آخرش. شنیآره؛ باالخره متوجه م-

 .زیم یرو گذاشت رو رشیش وانیل بهداد

 یخبر بدم، به اندازه  نیکه مطمئن نشدم به اروشا و ارش یتا وقت خوامیچون نم-

 یبه من بگ خوادیالف بچه نم هی ی. در ضمن، توکشنیدارن از دست شاهرخ م یکاف
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که بهت گفتم رو  یحرف ها، پاشو برو کار  نیا یغلطه. به جا یدرسته و چ یکه چ

رو  مییخوایا مرو که م یز یاون چ خالفبه حالت اگه اشکذر م یانجام بده. فقط وا

 انجام بده سپهر.

رو از  نشیماش چییفرستاد و از جاش بلند شد. سو رونیهم کالفه نفسش رو ب سپهر

 آشپزخونه برداشت. کیاوپن کوچ یرو

 حال بود. یرو به رو قایدق اوپن

ال  ونیتلوز  کیبا  یدست مبل راحت کیداشت با  کیحال کوچ کیبهداد،  ی خونه

 مبل ها قرار داشت. یرو به رو قایکه دق ید یس

 خونه رفت. یو بهداد، به سمت در خروج نیکردن از الو یبعد از خداحافظ سپهر

 از در خارج شه، بهداد صداش کرد. نکهیاز ا قبل

 بهت بدم. دیهست که با یامانت کیصبرکن سپهر، -

که  بهداد، دو تا خواب داشت ی. خونه ستادیبهداد ا یوسط حال خانه  قایدق سپهر

 سمت چپ آشپزخانه قرار داشتند. قایدق

 رونیب قایدق یزد. جا کفش رونیپول بود، از در خانه ب یکه مقدار  یاز گرفتن امانت بعد

 پاگرد کوچک. کیدر گذاشته شد بود، با 

*** 

 .دیرس شیپدر  یطاقت فرسا، به خانه  یساعت رانندگ کیاز  بعد

 فرستاد. رونیسورج، نفسش رو کالفه به ب نیماش دنید با

 باز شد. ایخانه رو بزند، در توسط در  یزنگ در ورود نکهیاز ا قبل
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 .کردیبعد از چند وقت، شوکه داشت نگاهش م ایدر  دنیبا د سپهر

سپهر عادت کرده بود،  یاخالق ها نیکه به ا ایبه داخل رفت. در  ا،یتوجه به در  بدون

 بغضش رو قورت داد و داخل خانه شد.

  

 کل( ی)دانا

 

 .یگير از همون دست مي ،یاز هر دست بد)

 بشکنی را قلبی شودیم مگر

 ؟نشود شکسته قلبت و

 کنی گریان را چشمی شودیم مگر

 ؟نشود گریان چشمت و

 کنی پریشان را ذهنی شودیم مگر

 ؟نشود پریشان ذهنت و

 (شود؟یم مگر

 .ارهیکرد لبخند به لب ب یبا درد بغضش رو قورت داد و سع ایدر 

 به جمع نه چندان دوستانه برگشت. قه،یاز چند دق بعد

از حال جا خوش کرده  یکرم که گوشه ا یمبل تک نفره  یبا اخم نشسته بود رو سپهر

 .کردینگاه م کند،یم یسورج رو که با عارف باز  ،یچشم ریبود و داشت ز 
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کرد  لحظه در دل حسادت کی کنه،یم یباز  یسورج که داره با پسر سوز  دنیبا د ایدر 

 کند؟یبه بچه دار شدن فکر نم یکه چرا سپهر حت

انقدر سپهر  د،یکش شیکه حرفش رو پ یبار  کی یحت نه؟یبیاصال اون رو نم چرا

 انجام بده تا سپهر آروم شه. یشده بود که حاضر بود هر کار  یعصبان

 یخانوم ها یبذاره که حالت ها ونیبا سپهر در م دیبا یچه طور  دونستینم حاال

فکر کردن بهش هم رعشه به  ی...حتشدیباردار رو داره. مطمئنا اگه سپهر متوجه م

 .انداختیتنش م

قدم  ایشده بود، دل نگران به سمت در  ایسپهر و در  نیب یکه متوجه سرد یسوز 

 نشد. یحضور سوز  یخودش که متوجه  یایدن یغرق بود تو ایبرداشت. انقدر در 

 .ردیسورج بگنداشت چشم از  الیهم که خ سپهر

از سر راه برداشته شود، مثل خواهرش که  دیبود که با یاضاف کینظر او، سورج  به

 وقته که سر راهه. یلیخ

 شیداد که همان جا پ حی( که از اوپن آشپزخانه نظاره گر حال بود، ترج1)وشیدار 

 از جانش بماند. زتریهمسر عز 

برگشت  دهیکار، ترس نیبا ا ایگذاشت. در  ایدر  یشونه  یآروم دستش رو رو یسوز 

 .کردیلبخند نگاهش م کیکه داشت با  یسمت سوز 

 جان، حواسم نبود. یسوز  دیببخش-

 زن داداش؟ یکنیم ریمعلومه که کجا س-

 جا. نیهم چ،یه-
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که سورج به همراه عارف نشسته  یعارف، برگشت سمت یخنده  یبا صدا یسوز 

 بودند.

 ینفره و خودش هم جلوش نشسته بود و پاها مبل دو یعارف رو گذاشته بود رو سورج

 .کردیم یموشه باز  یچشم هاش و باهاش دال یجلو گرفتیکوچولو عارف رو م

 فرستاد. رونیرو آه مانند ب نفسش

 خواهر شوهر خوشگلم؟ یکشیچرا آه م-

 م؟ینیشام رو بچ زیم میبر  گم،ی. مستین یز یزن داداش، چ یچیه-

____ 

 . یپدر سوز  وش،ی:جلد اول دار 1

 کل( ی)دانا

 

 یتوان داشت رو جمع کرد تو یدلخواه آراسب، رضوان هر چ شیاز تموم شدن نما بعد

 بود، از جاش بلند شد. یپاهاش و هرجور 

 .کردیداشت با پوزخند مادرش رو نگاه م روهام

دلش  یخبره، ول یکه پسرش از همه جا ب دونستیم یهم به خوب رضوان

فکر کردن بهش،  یکه پسرش هم به سرنوشت خواهرش دچار شه و حت خواستینم

 .انداختیرعشه به بدنش م

 ادهیپ نشیکه از ماش دیزد، رضا رو د رونیشده ب نیاز اون عمارت نفر  نکهیاز ا بعد

 شد.
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دفعه بود  کیهمون  کردیو فکر م کردیرضوان، شکه داشت نگاهش م دنیبا د رضا

 .کردیانگار اشتباه م یآراسب اومده، ول دنیکه رضوان به د

تو هم و با  دیرضا، انگار که داغ دلش تازه شده باشه، اخم هاش رو کش دنیبا د رضوان

 پر، به سمت رضا پا تند کرد. یتوپ

رنگش رو گرفت که رضا رو مجبور به  یلباس طوس نیرضا بره، آست نکهیاز ا قبل

 کرد. ستادنیا

 تیسر خودت و زندگ ییچه بال یدار  یفهمیم ؟یکنیم یچه غلط یدار  یفهمیم-

 رضا؟ یار یم

 .کنمیم کاریربط نداره که دارم چ یکیبه تو -

به دلنواز شک نداشته  نقدریخوب هم ربط داره. نکن رضا. ا یلیخ یکیاتفاقا به من -

 باش.

 هم. یتو دیانداخته بود، اخم هاش رو کش نییکه سرش رو پا رضا

که سرش رو ببرم،  خوادینه. اصال دلم م اینداره که به دخترم شک دارم  یبه تو ربط-

 به تو چه؟

 مونی. مطمئنم که پشیشیم مونی. رضا نکن. پشستیحواست ن ،یبر یم یدار -

 .یشیم

 از کجا؟-

 ...مونیکه االن بابا پش ییکه.....از اونجا ییاز اونجا-
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رضوان برداشت. انگشت اشاره  قدم به سمت کیسرش رو باال آورد و  یعصبان رضا

 .دادیبود که جلوش تکون م دیتهد یاش رو به نشونه 

. من رو با اون بابات یرضوان، بهتره حرف دهنت رو بهفم گمیدارم بهت م یچ نیبب-

 ؟یکنیم یکی

 که طاقتش طاق شده بود، صداش رو باال برد. رضوان

 نیدرست ع ،یو هم از خود راض ی. هم خود خواهیبابام یآره، چون تو هم لنگه -

اما از  ،یدونی. دخترت از دستت رفت رضا. خودت مییایپدرت. رضا، بهتره به خودت ب

 من گفتن بود.

صحبت کردن بده، راهش رو  یبه رضا اجازه  نکهیاز تمام شدن حرفش، بدون ا بعد

اج زد و رضا هم ه رونیعمارت ب اطیشد و به سرعت از ح نیو رفت سوار ماش دیکش

 .کردیرضوان نگاه م یخال یواج داشت به جا

 وقته که از دست داده. یلیکه دخترش رو خ دونستیم یخوب به

نظاره گر ماجرا بود، درست  یبزرگ اتاقش، با خونسرد یهم از پشت پنجره  آراسب

 .شیمثل چند سال پ

  

 کل( ی)دانا

 

بود که اشک  یور . طروندیکه داشت، به سمت خانه م یبا سرعت سرسام آور  سپهر

 .دیچکیم شیگونه ها یهم قطره قطره رو ایدر  یها
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که به سپهر با التماس گفت که سپهر جان، تو رو خدا آروم برو. آخر  یچند بار  یحت

 قربونت برم، یدیهر دومون رو به کشتن م

 راحت شم. یکیکه از دست تو  میر ی: بهتره بمدیحرف از سپهر شن کی تنها

 دونستیو اصال نم دونستیهمه نفرت سپهر رو نسبت به خودش نم نیا لیدل ایدر 

 شده. داشیهمه نفرت از کجا پ نیکه ا

وحشتناک ترمز، به خودش اومد و با سر به سمت  یگذشته غرق بود که با صدا یتو

 جلو پرتاب شد.

بود و فقط به سمت  ایدر  یبه التماس ها یتوجه چیکه تا اون موقع بدون ه سپهر

براش  یمطمئن شد که اتفاق یو وقت ایبرگشت سمت در  دهیترس روند،یخونه م

 برد. نگیرو داخل پارک نیراحت ماش الیبا خ وفتاده،ین

از قبل شده  شتریمطمئن شد که سپهر قصد جونشون رو کرده. اشک هاش ب ایدر 

 هق هقش رو گرفته بود. یکه به زور جلو یبودند، طور 

 کنه؛یرو درست م دیدردسر جد کیکارهاش داره  نیکه با ا دونستینم سپهر

 .ادیاز پسش بر ب تونهینم یکس چیکه ه یدردسر 

رو به  شونیهست که تمام زندگ یاخالق و رفتار مختص به کس نیکه ا دونستینم

 .کشهیم شیآت

*** 

شاهرخ اومد، به  یسپرد که وقت نیبه ارش اد،یب رونیاز خانه ب خواستیاروشا م یوقت

 دلنواز رفتن. یه که به خونه اون بگ



                 
 

 

 رمان کیانجمن  کاربر meli770| ممنوع !  یرمان انتقام به سبک عاشق

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

209 

 

 اومده بود. رونیمادرش، از خونه ب یسر و هم کردن دروغ برا یهم با کل دلنواز

 زده بود. رونیبگه، از خونه ب یز یبه پدرش چ نکهیهم بدون ا پروانه

هم مثل طلبکارها که  مرغیبودند و س ستادهیا رغیسم یپروانه و اروشا، رو به رو دلنواز،

بزرگش  ینیشکلش با اون ب یضیسالهاست منتظر طلبش هست، داشت با صورت ب

 داشت. یتوهم یو اخم ها کردینگاهشون م

 ازتون نبود؟ یکه خبر  نیبود یچند وقته کدوم گور  نیا-

 رغیسم یوقت خوردیبست. حالش به هم م یچشم هاش رو با حالت چندش اروشا

گندش تا ده  یزرد و کرم خورده اش که بو یصوصا با اون دندان هامخ کرد،یدهن باز م

 .اومدیهم م یهزار فرسخ

 یگود یصورتش و پروانه هم صورت خودش رو تو یهم شالش رو گرفت جلو اروشا

 کرد. یگردن اروشا برد و مخف

 کردندینگاهش م یمهراب، هر سه خوشحال شدن و برگشتن سمتش و طور  یصدا با

 از زندان آزادشون کنه. خواستیکه انگار م

 پا تند کرد. رغیبه سمت دخترها و سم مهراب

 .ششونیآقا گفتن که دخترا برن پ-

 رونیاز در اتاق ب کنند،یم داینجات پ مرغیاز دست س نکهیهم خوشحال از ا دخترا

 جواب پس بدهند. رغیبه شخص بدتر از سم دیرفتند. ناراحت هم بودند که با

 هم رو کرد سمت دخترا و گفت: مهراب

 .نیو مثل آدم جواب بد دیکل کل نکن کنمیفقط خواهش م-
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 شد و رو کرد سمت مهراب و گفت: یهم شاک دلنواز

 طور. نیخان هم هم رضایعل ،یدونیما رو م طیحاال خوبه خودت شرا-

 منو بزن! پر رو. ایخب حاال، ب لهیخ-

 .دنیسر  رضایبه اتاق کار عل قه،یاز چند دق بعد

کارش فاصله گرفت و به طرف دخترا  زیاز پشت م رضایوارد شدن بچه ها به اتاق، عل با

 قدم برداشت.

 کل( ی)دانا

 (ندهی)آ

 

 نیبه همچ تونستینم ی. اون حتکردیگرد داشت نگاه م یبا چشم ها سپهر

 فکر کنه! یموضوع

محافظ ها بود و داشت آروم  یدست ها یو داغون، تو یزخم یهم با صورت بهداد

 در افتاد. یکرده و با ک یو تازه متوجه شده بود که چه غلط ختیر یاشک م

که تا مغر  ییهوده، حرف ها یب یهمه حرفا نیاز ا شدیذهنش داشت منفجر م سپهر

 کنه. رونیاز فکرش ب تونستیاستخونش نفوذ کرده بودن و نم

 .کردیوزخند نگاهش مشد که داشت با پ رهیآدم رو به روش خ به

که رو به  یآدم یکس چیبود. هنوز ه یا گهیبار، جور د نیتکرار شده بود، اما ا خیتار 

که براش سال هاست که کار  یروانیو انوش انیک یسپهر نشسته رو نشناخته، حت یرو

 .کنندیم
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 وارد اتاق شد. مهیسراس انیبد باز شد و ک یبا صدا در

بس نبود؟ ترگل و ارسالن  نیمن بس نبودم؟ نوش ؟یکن کاریچ یخوایدفعه م نیا-

پسر و نوه هات بس  ؟یز یبر  یخوایخون چند نفر رو م گهیبدبخت بس نبودن؟ د

 به سپهر؟ یداد رینبودن، حاال گ

 ی. قطره هازدیو نفس نفس م شدیم نییاش باال و پا نهیس ت،یاز فرط عصبان انیک

 .کردنیم ییخود نما شیشونیپ یو درشت بودند که رو زیعرق ر 

 یو آدم رو به روش که با کمال خونسرد انیو متعجب، داشت به ک دهیهم ترس سپهر

 .انداختینگاه م کنه،یرو نگاه م انینشسته و با لبخند ک

 صورتش وحشتناک بود. یکه زخم رو واقعا

 .ستادیا انیک یخنده از جاش بلند شد و رو به رو با

همون اول من هم به تو، هم به اون برادر احمقت گفتم که  دادت؟یتموم شد داد و ب-

تاوان پس بدن، دونه به دونه و نوبت به نوبت. حاال هر  دیتاوان داره و همه با یباز  نیا

. ستیاصال برام مهم ن گه،یهر کس د ایخودم،  یباشه. چه زن و بچه  خوادیم یک

 .یبد تاوان پس دیبا ،یش عاشق یحق نداره عاشق شه. وقت یکس

 روش رو برگردوند و رفت سمت پنجره. یعصب انیک

رو  یسوز  ی. همون موقع که گفتمیآره، هم من احمقم هم برادرم که به تو اعتماد کرد-

 همون موقع که... ده،یدزد یک

چه  دمیفهمیم دیدروغ بگه، با یرو مجبور کرد گمیموقع که عشقم رو، زند همون

 با جونمونه. ی. معامله کردن با تو مساومیکردیباهات معامله م دی. نبایهست یآدم
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 از حال رفت و به خارج از اتاق برده شد. مرد،یکه داشت از ترس م بهداد

 .کردیدو نفر نگاه م نیا نیداشت به جدل ب ریهنوز متح سپهر

 رو کرد سمت سپهر و گفت: انیک

اصال  ؟یدیم حیترج تی. کارت رو به زن و زندگیلیسپهر، خ یرتیغ یب یلیخ-

 هان؟ ،یرو کرد روانیزنت کجاست؟ تو چرا حماقت من و انوش یدونیم

 فرد رو به روشون، برگشتن سمتش. ی باخنده

رو هم اضافه کنم که تو و رضوان هم حق  نیا دیبا یخوشم اومد، ول ان،یک نیآفر -"

تون تاوان پس بده. اوم، اصال  یکی دیبا د،یدیهم رو د ی. وقتدینیهم رو بب نینداشت

کار  هیبعد، چون فعال سپهر  یبرا ذارشمیالبته م ن؟یچرا دو تاتون تاوان پس ند

کار رو  نیخودش ا یچشم ها یخودم جلو وگرنهانجامش بده،  دیداره که با کیکوچ

 بره. فرستمیرو م زشیو همسر عز  کنمیم

 سرش رو بلند کرد و گفت: دهیهم ترس سپهر

 .کشمی. من..من زنم رو نمکنمینم یکار  نین هم...همچم..م.م-

درست مثل چند سال  شم،یوگرنه خودم دست به کار م ،یکنیکار رو م نیچرا، ا-

سورج بود که فرستادم رفتن. اونم  یزن و بچه  شی. اولشیچند ماه پ نیو هم شیپ

ست به کار دو تا رو خودم د نی. همیدونیرو هم م شی. دومکردیمثل تو مقاومت م

 شدم.

 کل( ی)دانا

 (ندهی)آ
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 زد. رونیشده ب نیداغوان، از عمارت نفر  یاعصاب با

پلک زد تا درست بتونه  یداشت. چند بار  جهینداشت. مدام سرگ یحال مساعد اصال

 .شدی. باورش نمنهیجلوش رو بب

 خوره؛حاالیدوسش داره و سر اسمش قسم م نقدریکه ا یباور کنه که کس تونستینم

 .رهیم رونیداره از در عمارت ب گهید یکیدست تو دست 

 کردند. دایهاش بودن که راه خودشون رو پ اشک

شد. حالش  نیبا خشم سوار ماش ا،یبود در مورد در  دهیکه شن ییحرف ها یآور  ادی با

خودش رو گرفته بود. از در  می. تصمخوردیبه هم م یلعنت یایدن نیاز خودش و ا

 زد. رونیعمارت با سرعت ب

. برف دیرو باال کش نیماش یها شهی. شدیبار یرحمانه م یبود و بارون ب کیتار  هوا

 .خوردیم شهیبه اون طرف ش شهیطرف ش نیپاکن مدام از ا

رو  نیماش نیبرف پاکن بود که سکوت سنگ ژیق ژیق یبارون و صدا یصدا تنها

 .شکستیم

 رو. ایدر  ای بردیم نیخودش رو از ب دیبا ایقرار گرفته بود؛  یسخت یدو راه یتو

*** 

 )زمان حال(

 

 اومد. رونیب زشیاز پشت م رضایورود بچه ها به اتاق، عل با
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 بودند. ستادهیا رضایعل یجلو بیبه ترت دخترها

دنبال  نکهیا یسه دختر که به جا نیبه حال ا خوردیدل افسوس م یتو رضایعل

 هودهیب یبمونن و به سوال ها نجایا دیدخترونشون باشن، با یها یو دورهم طنتیش

 .دونستیجوابش رو م یکه خودش بهتر از هر کس ییاش جواب پس بدن؛ سوال ها

 رهیدا میکار کرم رنگ ن زیم یانداخته بود. دست هاش رو از پشت رو نییرو پا سرش

 قرار داده بود. شیا

 گ شد بود.تن گرده،یوقت بر نم چیکه ه یگذشته ا یپروانه، دلش برا دنید با

 وقت عاشقش نبوده. چیعشقش افتاد که ه ادیدلنواز، به  دنید با

دست برداشت و به سمت تلفن همراهش  الشیفکر و خ یایزنگ تلفن، از دن یصدا با

 بود، قدم برداشت. زیم یکه رو

 تلفن، رد تماس داد و رو کرد سمت دخترها. یاسم رو دنید با

 .میو صحبت کن مینیبهتره که بش-

راست اتاق قرار  یکرم رنگ که گوشه  یسلطتن یمبل ها یسه تاشون نشستن رو هر

 داشت.

سر  میر ی. منیکه کجا بود دونمیم ی. به خوبمیگذر یم ن،یچند وقت که نبود نیاز ا-

 اصل مطلب.

و  زهایچ یلیبر مال شدن خ یعنیگفتن اصل مطلب واهمه داشت. اصل مطلب  از

 تک دخترش. بدتر شدن شک رضا نسبت به یعنی
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روش  کیرغمان با  گفت،ی. اگه نمگفتیم دیبا یاصل مطلب رو بگه، ول خواستینم

 .گفتیم یا گهید

مثل شاهرخ جواب پس بده، البته  یبه آدم دیبه حال اروشا سوخت که با دلش

 .ستیمطمئن بود که شاهرخ مثل سپهر ن

بره عمارات  دیکه با قهیبار عت یسر  کیبه همراه  دیافتیراه ب دیاصل مطلب...فردا با-

 .دیحضور داشته باش دیو شما سه تاهم با

 خبر، سرش رو باال آورد. نیا دنیبا شن دلنواز

 د؟یرو بفرست یا گهید یکسا م،یما سه تا که قراره بر  یبه جا شهینم-

 تر از قبل، رو کرد سمت دلنواز و گفت: یهم جد رضایعل

 گهیحرف د چیو ه دیینجای. فردا صبح ساعت شش، سه تاتون حاضر و آماده اشهینم-

 هم نشنوم. یا

 با حرص از جاش بلند شد. پروانه

 حداقل چند روزه اس؟ نیبگ شهیم-

 پروانه قدم برداشت. کیاز جاش بلند شد و نزد رضایعل

 .یبهتره مواظب حرف زدنت باش-

 هفته. سه

 "سه هفته"، از جاش مثل فنر بلند شد.دنیبا شن اروشا

بعد چه  م،ییایب رونیاز خونه ب ذارهینم یطور  نی. همکنهی. شاهرخ شک مشهینم-

 بذاره سه هفته نباشم؟ دیبا یطور 
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 مشکل خودتونه.-

 سه هفته چه قدر به نفعشونه. نیکه ا دونستندیکدومشون نم چیه

هم که شده، دخترها  یمدت ید که برارضوان خوشحال بو ینقشه  نیواقعا از ا رضایعل

 دور کنه. نجایرو از ا

  

 کل( ی)دانا

 

 .گذشتیم نیبودن نوش یها از بستر  ماه

تا بتونه  شدیم یلحظه آروم و قرار نداشت و دست به دامن هر دکتر  کی اردالن

بود که به  دیسف یموها ش،یمشک یموها نیوضع نجات بده. ب نیدخترش رو از ا

 .شدیم دهید یراحت

. قسم کردینم غیدر  یکار  چیاز ه ینگاه کردن به برادرش رو نداشت، ول یرو اردوان

 .نهییاشکذر رو هم نب ی هیسا یکنه که حت یکار  اد،یبه هوش ب نینوش یخورد که وقت

و ناراحتش، نظاره گر عشقش بود که به باد  یاشک یهر روز با چشم ها اشکذر

 سپرده بودش. یفراموش

و  ستادیایو پشت پنجره م اومدیهر روز م ،یو پسر سوز  یه سوز به همرا سورج

 .کردیرو نگاه م نینوش

که به زور ازش گرفتن.  یبه عشقش بود، عشق هیشب تیبه نها نینظر سورج، نوش به

 بار هزارم، بغضش رو با درد قورت داد. یبرا
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و اشکذر  نیشد به نوش رهیفرستاد و خ رونیگذشته، نفسش رو آه مانند ب یادآور ی با

 .کردیم هیو آروم گر  شهیهم سرش رو چسبونده به ش

 آروم به سمتش قدم برداشت. سورج

بهش توجه  دی. اون موقع که باشهیدرست نم یز یچ چیکردن ه هیاالن با گر -

 .ینداشت یتوجه چیه ،یکردیم

ر که باهم فاصله داشتند رو پ یبرگشت سمت سورج و چند قدم یهم عصب اشکذر

 کرد.

 وسط؟ نیا یگیم ی. تو اصال چومدهیبه تو ن شیفضول-

 .چی...هینداره، ول ی. به من ربطیگیراست م-

بودند، به سمت اشکذر و سورج  دهیکه تازه به همراه عسل از راه رس دیو سع اوشیس

 رفتند.

 عقب. کشتشیو م رهیگیدست اشکذر رو م اوشیس

حال  دادیرو برداشته! نه با داد و ب مارستانیمعلوم هست چتونه؟ صداتون کل ب-

 .دی. بس کنیزار  هینه با آه و ناله و گر  شه،یخوب م نینوش

 .بشیج یانداخت و دست هاش رو کرد تو نییسرش رو پا اشکذر

نسبت به  یچرا به تازگ دونستیفرستاد. نم رونیهم نفسش رو با حرص ب سورج

 حساس شده! نقدریا نینوش

خوابش بود، به سمت محوطه  ین ین یعسل و به همراه پسرش که توبه اصرار  یسوز 

 رفتند. مارستانیب ی
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*** 

و  نیارسالن و ترگل و نوش یخال یجا یجمع بودند و به خوب انفریعمارت آر  یتو هم

 .خوردیاشکذر بود که به چشم م

تو هم  یآراسب که با اخم ها یخانه و رو به رو ییپذرا یساکت نشسته بودند تو همه

 .کردیداشت نگاهشون م

دل نگرون به جون ناخون هاش افتاد  اینبود. در  یکه از سپهر خبر  شدیم یروز  چند

 بود.

 آراسب، همه به خودشون اومدند. یصدا با

با  ،ی. از طرفمیگفتم که همه دور هم جمع بش نیو به خاطر هم رمیم رانیاز ا یمدت-

 رو نجات بده. نینوش تونهیه گفته مدکترها هم صحبت کردم ک نیاز بهتر  یکی

باال آوردند که کل  یسرهاشون رو طور  ان،یو ک نیام روان،یحرف آراسب، انوش نیا با

 بدنشون صدا داد.

که داشت، رو  یدر هم یهم با اخم ها انیو ک کردیناباور به آراسب نگاه م روانیانوش

 کرد سمت آراسب و گفت:

از  یکیکه در حال معالجه اش هست هم  یدکتر  نیخان عمو. هم ستین یاز ین-

 دکترهاس. نیبهتر 

 یمبل سلطنت یدسته  یشد. دستش رو گذاشت رو لیبه جلو ما یهم کم آراسب

 بود. ییرایرنگ که وسط پذ یزرشک

 جان. انیو از کارش مطمئنم ک شناسمیم یرو به خوب گمیکه من م یدکتر  نیا-
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بود که اگه همراه آراسب اسلحه بود،  مطمئن انیجان رو ادا کرد که ک یکلمه  یطور 

 .کردیحتما کارش رو تموم م

رو  نینوش یدکتر  نیاجازه بدن که همچ تونستندینم ان،یو نه ک روانینه انوش یول

 مداوا کنه.

 .کردیعموش و خان عمو نگاه م انیبه جدل م یبا نگران نیام

 تونستیجزء سکوت نم یکار  یول کرد،یحال پسرش رو درک م یبه خوب روانیانوش

 انجام بده.

 بزنه، آراسب ادامه داد: یحرف یکس نکهیاز ا قبل

 قراره... یعنی. رمینم رانیاضافه کنم که من تنها از ا دیبا نمیا-

که  انیو ک روانیو عسل، لرزه به تن همه افتاد؛ مخصوصا انوش دیاسم سع دنیشن با

 نبود. یز یجزء زنگ خطر براشون چ

 .گهید ی وهیش کیبه  شد،یرار مداشت تک خیتار 

  

 کل( ی)دانا

 

 رو ترک کردند. ییرایسالن پذ یو دادمهر هم عصب ارشیخبر، ک نیا دنیشن با

همه اتفاق  نیا شیکه چرا چند سال پ شدندیاز چند سال، تازه داشتند متوجه م بعد

 براشون افتاد و پدرهاشون سکوت کردند.

 از منطق نبرده. ییبو یرو نداشت که ذره ا یجرئت مخالفت با فرد یکس



                 
 

 

 رمان کیانجمن  کاربر meli770| ممنوع !  یرمان انتقام به سبک عاشق

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

220 

 

خانواده  یبرا یدلنواز و اروشا و پروانه هم مبهوت مونده بودن تا چه بهونه ا ،یطرف از

 .ارنیهاشون ب

 یراه برا یاز دوستاش جدا شد، به سمت خونه راه افتاد و تو نکهیهم بعد از ا دلنواز

راه  کیاز  غیدر  یکنه، ول دایپ یتا بلکه راه دیکشیجور نقشه م کیخودش هزار و 

 .یدرست و حساب

 مهرداد پارک کرد. نیمقابل ماش اطیح یرو تو نیماش کالفه

*** 

و طبق  ونیتلوز  یهمه نشسته بودند جلو ز،یاز خوردن ناهار و جمع کردن م بعد

 معمول هم دادمهر و مهراد بودند که در حال شکستن تخمه بودن.

 شونیسن یفاصله  قهیشد که تنها پنج دق یکردن دو برادر  زیهم در حال آنال دلنواز

 بود.

داشتند و تنها فرقشون موهاشون بود.  دیسف یگرد و پوست یدو برادر، صورت ها هر

 .ییخرما یداشت و مهراد موها یمشک یمهرداد موها

و زوم  دهیراستش رو تکون م یهم نظاره گر دخترش بود که چه طور با استرس پا رضا

 که از ته قلب دوسشون داره. یدو برادر  یوکرده ر 

دست  ی چهیباز  دیکه با شیدلش افسوس خورد به حال خودش و به حال زندگ یتو

 پدرش بشه.

 یرضوان هم تو یبه تنها دخترش اعتماد کنه و حرف ها تونهیخورد که چرا نم افسوس

 .رفتنیذهنش مدام رژ م
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پدرش، چشم هاش رو  یحرف ها یادآور یانجام بده. با  یچه کار  دیبا دونستینم

حال جا خوش کرده بود،  یرنگ که گوشه  یمبل طوس یبست و سرش رو به پشت

 داد. هیتک

 تیبا خودت و زندگ دیطرف، وگرنه با نیا ادیب دیرضا. دلنواز با یندار  شتریراه ب کی-)

 .یکن یخداحافظ

 ست بدتر بشه؟که ه ینیپسرت از ا یزندگ یشیم یکه راض یهست یچه طور پدر -

 رفته؟!( ادتیخودم رحم نکردم. نکنه  یمن به زندگ-

که دارن فوتبال بحث  دیبرگشت، د ی. وقتدیداد مهرداد و مهراد، از جاش پر  یصدا با

هم در  زشیو هسمر عز  کنهیداره برادرهاش رو نگاه م اقیو دلنواز هم با اشت کنندیم

به خواب  ال،یو فکر و خ یاون گذاشته، از فرط خستگ یپاها یکه سرش رو رو یحال

 رفته. یقیعم

 یلیکه داشت، افتاده بود به جون ناخن هاش، خ یا یدلنواز که از فرط نگران دنید با

 نشه، دلنواز رو صدا زد. داریب زشیکه همسر عز  یآروم و طور 

*** 

، همراه دلنواز شد و به اتاق خوابشون برد یباال تو یرو به طبقه  میرضا مر  نکهیاز ا بعد

 رفتند. اطیسمت ح

 ؟ینگران ش نقدریباعث شده که ا ی. چشنومیم-

که هنوز  یموضوع رو به پدرش بگه، در حال یکه چه طور  دونستیهم نم دلنواز

 اعتماد کامل به اون نداره.
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 کل( ی)دانا

 

 .دادیدلش به خودش فحش م یو تو رفتیاتاقش راه م یدل نگران تو هرمز

بعد از قطع تماس، تمام بندش هم شروع به  کرد،یصحبت م 1که با عاموس مروزا

همه سال رو دست خورده باشه،  نیکه ا کردیفکرش رو هم نم یکرده بود و حت دنیلرز 

 که متنفره. یاونم از کس

و حالت تهوع، امونش  جهی. سرگخوردندیذهنش چرخ م یعاموس تو یحرف ها تمام

 مبل رسوند و نشست. نیتر  کیبود، خودش رو به نزد یبود. هر جور  دهیرو بر 

 یآروم از گوشه  یمبل و چشم هاش رو بست. قطره اشک یداد به پشت هیرو تک سرش

 .دیچشم چپش چک

 .رفتنیبسته اش رژه م یخاطرات گذشته، پشت پلک ها تمام

 هیکه سرش اومد، سر بق ییبال خواستیگذشته، ترسش دو چندان شد. نم یادآور ی با

گفته بود تا بچه ها  رضایهم به عل نیهم یمخصوصا پروانه و دوستانش و برا اد،یهم ب

 هم که شده از تهران دور نگه دار. یمدت یرو برا

*** 

بزرگ تهران نشسته بودند و خنده از  یاز پارک ها یکی یو مهراد کنار هم تو اطلس

 .رفتیکدومشون کنار نم چیه یلب ها یرو
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شد و مهراد هم با عشق و نگاه عاشقانه اش،  رهیمهراد خ یبا عشق به چشم ها اطلس

اومد بود، با انگشت اشاره  رونیرنگش ب دیاطلس رو که از شال سف یاز موها یا کهیت

 سمت راستش تو کرد و آروم گونه اش رو نوازش کرد. ی

هراد هم دندونش گرفت و م ریانداخت و لبش رو ز  نییبا خجالت سرش رو پا اطلس

 یعشق نیکه همچ کردیدل هم خدا رو شکر م یو تو رفتیمدام قربون صدقه اش م

 دونستیرو همراه با عشقش شروع کنه، نم یخوب و عال یزندگ کی تونهیداره و م

 که بدتر از زهر ماره. کنندیم لیتبد یرو به زهر  یخوش نیکه ا یهستن کسان

*** 

آراسب شدن و سه  یطاعت از دستور اجبار و عسل هم مجبور به ا دیسع ،یطرف از

 استانبول شدند. یراه ینفر 

که  ی. تنها کسگذرهیسر آراسب م یتو یچ قایکه دق دونستینم یکس چیه

بود که از  بشیو غر  بیعج یشگویآراسب و پ ده،یداره انجام م یچه کار  دونستیم

 با خبر بودند. یهمه چ

. ختیها رو به هم ر  یلیخ یکه داشت، زندگ یخاص یکه با ورد و جادوها ییشگویپ

 شد، همان طور که آراسب دستورش رو داده بود. ختهیر  یادیز  یخون ها

با  شی. تنها خودش بود که به کارهادیترسیم شیهم از کارها شگویاوقات، پ یبعض

 .زدیقهقهه م وانه،ید کیو مانند  کردیخنده نگاه م

 .دیکه به نبوت رس ینام شبان ار،ی( یهودی)یعبر  ی: نامعاموس

 شگویپ
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 کل( ی)دانا

 

 روانیانوش یحت ،یکس چیه یول گذشت،یاز رفتن آراسب به همراه بچه ها م یروز  دو

 بودند. خبریهم ب انیو ک

دلشون رخت  یدلشون نبود و انگار داشتن تو ی، دل تو2، آراد و آزاده1وشایو ن الیدان

و مجبور به سکوت بودند تا  اومدیشون بر نماز دست یهم کار  یاز طرف شستن،یم

از سالمت بودن بچه ها مطمئن بودند،  انیو ک روانی. انوشومدهیسرشان ن نیبدتر از ا

 کنه. یرو عمل یخواد نقشه اینم یکه فعال کس دونستنیچون م

 عاموس بود. شناخت،یآراسب رو م یکه به خوب یتنها کس دیشا

 نبود. نینوش یاز بهبود یعالمت چیه ،یطرف از

 دیخبر رفتن عسل و سع دنیبرگشته بود، با شن یاز سفر کار  یهم که به تازگ سپهر

 .آوردیخودش هم نم یبه رو یبود که شوکه شد، ول

که چه  دونستیهم نم یرو بهش دادن و از طرف ایسپهر انگار دن دنیهم با د ایدر 

 متنفره، برسونه. که از بچه یخبر باردار شدنش رو به سپهر  یطور 

 ی. با صداختیر یو آروم اشک م کردیبود و به قطرات بارون نگاه م ستادهیبالکن ا یتو

 سپهر، برگشت.

 که عاشقانه دوسش داشت. یگرفته بود، مخصوصا از سپهر  ایدن یاز همه  دلش

 .دیاخم هاش رو تو هم کش ا،یدر  یاشک یچشم ها دنیبا د سپهر

 ؟یکنیم هیگر  یشده که دار  یچ-
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گوش سپهر و سپهر هم که توقع  ریرو جمع کرد و خوابوند ز  تشیهم تمام اعصبان ایدر 

 عقب تر رفت. یرو نداشت، چند قدم یکار  نیهمچ

 سرش فرود اومد. یمثل پوتک رو ایدر  یشوک بود که حرف ها یتو هنوز

که چرا من احمق باور کردم تمام  دونمیفقط نم ،ینه عاشق من ،یتو نه احساس دار -

بودم و تو هم  دهیخواب یاون تخت لعنت یرو نینوش یکاش من جا یحرف هات رو. ا

 مثل االن... ت،یدنبال زندگ یرفتیم

 .واریحرفش تموم شه، پرت شد سمت د نکهیاز ا قبل

. حاال کارت به ی. بهت رو دادم، پر رو شدیخور یم یچه گوه یدار  یبهتره بفهم-

 .ایدر  کنمیآدمت م ؟یکنیکه دست رو من بلند م دهیرس ییجا

 .کردیداشت نگاهش م ش،یاشک یبا چشم ها ایدر 

 یرو یبر  نیمثل نوش خوادیشد؟ که دلت م یچ ،یکردیم یبلبل زبون یداشت ه؟یچ-

. مطمئن باش فرستمتیخودم م خواد،یدلت م نقدریاگه ا ؟یبخواب یاون تخت لعنت

 .گزهیکه ککم هم نم

از فرط  انی. کنیزم یشد، برگشت که پرت شد رو دهیدر بالکن که به هم کوب یصدا با

 .زدیو نفس نفس م شدیم نییاش باال و پا نهیخشم، س

که  یسیآدم ن نقدریا ؟یزنت بلند نکن یکه صدات رو رو یعقل و شعور ندار  نقدریا-

االن  نیهم یتونیم ش،ینیکه نب خوادیدلت م نقدریاگه ا ؟یروش دست بلند نکن

سر خانومت  یینکرده، بال ییباشه سپهر، اگه خدا ادتیرو  نی. فقط ارونیب یگمش

 .یبا خودم طرف گهید. اون موقع یار یاسمش رو ب یاومد، حق ندار 

*** 
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داشت  ،یکه در کمال خونسرد یچشم دوخته بودند به آراسب یو عسل با نگران دیسع

 رفته بودن. یچه کار  یکه برا شدیم. هنوز هم باورشون نخوردیقهواش رو م

 هم رو کرد سمت آراسب و گفت: دیسع

 انجام بدم. نیرو که گفت یکار  تونمینم-

رنگ کنار دستش  ینقره ا یعسل زیم یشده اش رو رو یآرسب هم فنجون نقره کار  و

 .کردیرو نگاه م دیکه داشت، داشت سع یخند شیگذاشت و با ن

 وهیبه ش دی. البته، بادیکه خوش بگذرون نجایا دیومدیآوردمتون؟ ن یچ یبرا یفکر کرد-

 .دیمن خوش بگذرون ی

 دیسع یکرد و دستش رو دور بازو دیسع کیبود، خودش رو نزد دهیکه ترس عسل

 حلقه کرد.

 .نییاز ما نخوا کنمیخان عمو، خواهش م-

 و عسل و گفت: دیدر همش، رو کرد سمت سع یبا اخم ها آراسب

 بغل دست ترگل و ارسالن. دیر یم ای دیدیکه بهتون گفتم رو انجام م یکار  ای-

نگاه  کرد،یدوشون وحشت زده داشتند آراسب رو که با خنده نگاهشون م هر

 .کردندیم

 بزنه، آراسب ادامه داد: یبتونه حرف دیسع نکهیاز ا قبل

و  زتونیدوست عز  دو تا شیپ دیر یاضافه کنم که هر دو تون هم زمان نم دیبا نمیا-

 .رهیخودش م یکیبعد اون  فرستم،یرو م تونیکیاول 
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لحظه  تونستیآب دهنش رو قورت داد و به ناچار قبول کرد، چون نم دهیترس دیسع

 تحمل کنه نبود عشقش رو. یا

 گوش نکردن. انیکه چرا به حرف آقا جون و عمو ک خوردیدل افسوس م یهم تو عسل

 دی: پدر و مادر سعوشایو ن الیدان1

 آراد و آزاده: پدر و مادر عسل.2

  

 کل( ی)دانا

 

که بهشون سپرده شده، از  یکار  یبا ترس و لرز، همراه چند تا از افراد آراسب برا دیسع

 اومدند. رونیکه توش مستقر بودند، ب یخونه ا

 .کردینگاه م آورد،یم یمتعجب به آراسب که همراه خودش کلت کمر  عسل

رو کرد سمت عسل و  بست،یرنگش رو م یکت مشک یکه دکمه  یهم در حال آراسب

 گفت:

 ؟یدی! مگه تا حاال کلت ند؟یکنینگاه م یطور  نیچرا ا-

آراسب، چند  ینه تکون داد که با خنده  یبود، سرش رو به نشونه  دهیکه ترس عسل

 قدم عقب تر رفت.

 ؟یدیرو ند زتیهمسر عز  یکه اسلحه ها یبگ یخوایم یعنی-

رو نگاه  داشتیبا وحشت داشت آراسب رو که آروم آروم به سمتش قدم بر م عسل

 .کردیم
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 بود. واریبره عقب. پشت سرش د تونستینم

 آراسب گوش بده. یبه حرف ها تونستینم یبود که حت دهیترس انقدر

کرده. باالخره کم  یرو از عشقش مخف یمهم نیبه ا زیچ هی دیکه سع بهیعج یلیخ-

به حساب  نیجرم سنگ کیخودش  ران،یا یحمل اسلحه اون هم تو ست،ین یز یچ

 .ادیم

عشقش رو گفت که عسل آب دهنش رو از ترس و بدون سر و  یبا نفرت کلمه  یجور 

 صدا، قورت داد.

. وارید یعسل شد و دست راستش رو گذاشت پشت سر عسل و درست رو کینزد

 بت کردن:سرش رو خم کرد و در گوش عسل، شروع کرد به صح

 یاونه. ول نیع تیشم هات، همه چ دنت،چیخند دنت،ی. ترسیهست هشیشب یلیخ-

 تو. یباشه، حت هشیحق نداره شب یکس

شده و دهنش خشک شد بود. آراسب هم با  دیسف واریعسل مثل گچ د یو رو رنگ

 ادامه داد: ،یآرومتر  یصدا

 .رنیمیم زانشیعز  ای. خودش شهیباشه، کشته م شیشبه یهر ک-

 گفت: د،یلرز یکه از فرط ترس م ییبا صدا عسل

 چ..چ..چر..چرا؟-"

 دیرو بدون که نبا نیالف بچه جواب پس بدم. فقط ا یکه به تو نمییبینم یلیچون دل-

 .یباش هشیشب

*** 
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که نصف  یآپارتمان شصت متر  کی. کردیداشت اطرافش رو نگاه م دهیترس دیسع

 کنه. زیخونه رو آنال تونستیبود و درست نم کیروشن بود و نصف تار 

 ییجا نیبه همچ هیشب قای. دقدنیافتاد که اردوان و خسرو رو د شیچند سال پ ادی به

 بود.

که  یسرش رو باال آورد. آروم به همراه چند محافظ ،یشخص یقدم ها یصدا با

 همراهش بودند، از جاش بلند شد.

 نجایرو ا نیکه الو شدیشخص رو به روش، چشم هاش گرد شد. باورش نم دنید با

 .نهیبب

 رو بکشه. نی. محال بود که الوزدیگوشش زنگ م یآراسب تو یحرف ها ی همه

 بر داشت. الیدست از فکر و خ ن،یالو یصدا با

 کجا؟ نجایخان، شما کجا و ا دیبه به، سع-

 ن؟یالو یباش الیخیب نقدریا یتونیم یرو از خودت بپرسه. چه طور  نیا دیبا یکی-

 م؟ینیبش ستیمنظور؟ بهتر ن-

 از حال خانه بود، نشستند. یرنگ که گوشه ا یزرشک یمبل ها یدو رو هر

 .کردیداشت نگاهش م یکه با خونسرد ینیبا حرص رو کرد سمت الو دیسع

 زمه؟یآهان، منظورت مرگ خواهر و شوهر خواهر عز -

 لبش جا خوش کرد. یگوشه  یاز اتمام جمله اش، پوزخند بعد

 ه؟ی! مگه مرگ ترگل و ارسالن الکن؟یالو یچ یعنی-
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 خودم رو بکشم؟ یخوایم ایخودم رو پر پر کنم  یخوایکنم؟ م کاریچ یخوایم-

 فقط آدم باش. ،یکارها رو انجام بد نیکدوم از ا چیالزم نکرده که ه-

که  یبکنه، با حرف یحرکت نکهیقبل از ا یداغوان از جاش بلند شد، ول یبا اعصاب دیسع

محافظ همراهش زد، چشم هاش رو بست. مجبور بود بمونه و با آدم رو به روش در 

 که قرار بود وارد استانبول بشه، صحبت کنه. یجات قهیمورد بار عت

 .(شهیکشته م تونیکی ای نیرسیبه توافق م ای)

 بود که آراسب بهش زد. یحرف نیا

 .دنینرس یا جهینت چیبه هاز چند ساعت طاقت فرسا که باهم صحبت کردند،  بعد

 کردند،ی. هر جور جساب و کتاب مکردندیدو کالفه شدن و داشتند هم رو نگاه م هر

 یز یاز قبل برنامه ر  نهایا یبود که انگار که همه  یو جور  دیلنگیکار م یجا کیباز 

 شده باشه.

 یبو دنیبرسه. با شن انیدو به پا نیبودند تا مذاکرات ا ستادهیخانه ا رونیها ب محافظ

 گاز، هر دو به خودشون اومدند.

 با در بسته مواجه شد. یبه سمت در رفت، ول عیسر  نیالو

  

 

 کل( ی)دانا

 



                 
 

 

 رمان کیانجمن  کاربر meli770| ممنوع !  یرمان انتقام به سبک عاشق

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

231 

 

 یدرها بسته بود، حت ی. همه کردندیداشتند هم رو نگاه م دهیترس ن،یو الو دیسع

 پنجره ها.

 .شدیم شتریگاز هم هر لحظه ب یبو

 به سرفه افتاد بود. نیو الو دادیم مدام آب دهنش رو قورت دیسع

 یکی نیآب رو باز کردند. باز خدا رو شکر که ا ریو ش دنیدو به سمت آشپزخانه دو هر

 درست بود.

 دادن به اپن آشپزخونه. هیحال، تک یاز شستن صورت هاشون، هر دو ب بعد

 که تموم شه. خوادیگاز نم یبو نیانگار ا-

 لبش جا خوش کرد و گفت: یگوشه  یپوزخند دیسع

 از ما دو نفر. یکیبا کشته شدن  شه،یچرا، تموم م-

 و گفت: دیرو کرد سمت سع دهیترس نیالو

 !؟ی..چیعنی..ی-

 کشته بشه... تونیکی دیگفت که با شبیآراسب د-

 شییبا روکش طال یمجال صحبت کردن بده، کلت کمر  دیبه سع نکهیقبل از ا نیالو

 آورد. رونیرو ب

 رو احساس کرد. ییظرف شو یدو قلو نکیآروم عقب رفت تا پشت سرش س دیسع

 احمق؟ یکنیم کاریچ-
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زنده بمونم، تو  خوامیخب من که م ره؟یبم مونیکی دیکه آراسب گفته با یگیمگه نم-

 .دونمیرو نم

 تاسف براش تکون داد. یاز رو یسر  دیسع

 .یبکن یخوایم یهر کار  یتونیم دمش،یسوال ازت دارم. پرس کیخب، فقط  یلیخ-

 بپرس؟-

 ؟یومدیمراسم تنها خواهرت ن یچرا برا-

نشونه رفته بود.  دیسع یشونیپ یدستش گرفته بود، رو یکه کلت رو تو یدر حال نیالو

که  ییلبش جا خوش کرده بود، شروع کرد به زدن حرف ها یکه گوشه  یبا پوزخند

 رو نداشت. دنشیاالن تحمل شن

پدر ترگل هم  ی. حتمیکه من و ترگل واقعا باهم خواهر برادر  یردچون فکر ک ،یاحمق-

بود تا بتونم شماها رو  یها باز  نیا ی. همه ستمیکه من واقعا پسرش ن دونستینم

 تو... یکنم که به خوب یباز  نیوارد ا

 یحرفش تموم شه، چشم هاش گرد شدن و اسلحه از دستش افتاد رو نکهیاز ا قبل

 شدی. باورش نمکردینگاه م کرد،یکه با خشم نگاهش م دی. ناباور داشت به سعنیزم

 کرده باشه. کیبه سمتش شل دیکه سع

بعد از چند لحظه که به خودش اومد، کلتش رو که به عقاب صحرا هم  دیسع

 رفت. نیرها کرد و به سمت الو نیزم یرو رو شناختنیم

 متوجه بشه، از حال رفت. یز یچ نکهیگاز، قبل از ا یشدت استشمام بو از

*** 
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کردن، از فروشگاه نسبتا  دیبه همراه آراسب، بعد از چند ساعت گشتن و خر  عسل

 نیمدت متعجب بود که چرا ا نیتمام ا یاومدند. عسل تو رونیبزرگ استانبول ب

 انگشت شمار! یاز تعداد ریداخل فروشگاه نبود به غ یکس چیساعت از روز ه

بلند انفجار، گوش هاش رو گرفت و با  ینشده بود که با صدا نیسوار ماش هنوز

 وحشت برگشت سمت فروشگاه.

محبوبش کُنت بود و با  گاریس دنیراحت مشغول کش الیمدت، آراسب با خ نیا تمام

 .کردیرو که راه انداخته بود رو نگاه م یشیلذت نما

 داره. یکه االن صاحب فروشگاه چه حس و حال دونستیم یخوب به

آراسب همچنان داشت به فروشگاه که داخل آتش  یاز ترس از حال رفته بود، ول عسل

برسن، به همراه  سیو پل یآتش نشان یمامورها نکهی. قبل از اکردینگاه م سوخت،یم

 شدن. نیعسل که از حال رفته بود، سوار ماش

*** 

چند  یل بودند برادلنواز و اروشا و پروانه، هنوز دنبال راه ح ران،یا یموقع تو همون

 مهراب مواجه شدند. شنهادیکه با پ بتشونیهفته غ

 .کنندیچند روزه س که شک هم نم یسفر دوستانه  کیکه  نیبهتره بگ-

 هم کالفه رو کرد سمت مهراب و گفت: اروشا

 م؟یر یبه سرمون بگ یاگه اجازه ندادن چه گل یبگ شهیم-"

 گل باغچه خوبه.-

 هم رو کرد سمت مهراب و گفت: پروانه
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 مزه نکن. یب یها یشوخ نیاز ا گهیمهراب، اصال. لطفا د یستیاصال بانمک ن-

 از چند ساعت که به خونه هاشون برگشتن، با راه حل مهراب جلو رفتن. بعد

 تونستیو نم رانیبره از ا خواستیکه مخالفت کرد، شاهرخ بود. خودش م یکس تنها

 نباشن. رانیاجازه بده که دو تا خواهرهاش هم ا

 شد. یعمو بهداد، کامال راض یبا حرف ها یول

 کل( ی)دانا 

 

خارج نشده بودند، دل تو دل  رانیو پروانه و دلنواز، از ا نیکه اروشا و ارش یموقع تا

 شاهرخ نبود.

 رن.که چه طور حاضر شد قبول کنه که دو تا خواهراش به مسافرت ب دونستینم

 تونستیشده بود و انقدر هم کار داشت که نم رید یلیبه خودش اومد که خ یوقت

 کارها رو ول کنه و دنبال دو تا خواهراش بره.

 به مسافرت رفته بودند که اون اتفاق افتاد. نیافتاد که به همراه شاه یاون روز لعنت ادی

اسم  دنیبه خودش اومد. با د ش،یفرودگاه نشسته بود. با زنگ خوردن گوش یتو کالفه

 فرستاد. رونیمهسا، نفسش رو کالفه ب

 بله؟-

 شاهرخ؟ به خدا دلم هزار راه رفت. ییمعلوم هست کجا-

 ؟یدار  یفرودگاهم. کار -
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 به عشقم زنگ بزنم و حالش رو بپرسم؟ شهیداشته باشم؟ نم یکار  دیحتما با-

 خداحافظ. ،یدیپرس-

 و داد. ریگ نیا یاطلس رو کم داشتم تو فقط

*** 

 به هم نگاه کردند. دهیهم ترس روانیو انوش انیک ه،یترک یتو یخبر آتش سوز  دنیرس با

 اطیبود، بلند شد و به سمت ح ییرایسالن پذ یمبل که گوشه  یمضطرب از رو انیک

 رفت.

 یچاره ا یمعامله کردند، ول یضیآدم مر  نیبا همچ نکهیبود از ا مونیهم پش هنوز

 نداشتن.

 ضیتوسط خسرو افتاد که تنها راه نجاتشون هم همون آدم مر  یشدن سوز  دهیدزد ادی

 بود.

 داد. رونیخسرو، نفسش رو کالفه ب یآور  ادی با

 چهیکه باز  گهید یها یلیو خ روانیو انوش انیشده بود، مثل االن ک چهیهم باز  خسرو

 .رسهیم یک یباز  نیا انیکه پا دونهینم یکس چیشدن و ه یباز  نیا ی

*** 

 هم باالخره به هوش اومده بودند. نیو نوش دیاز گذشت چهار روز، سع بعد

اتاق حبس  یشده بودند، هر کدوم خودشون رو تو داریب یو مبهوت بودند. از وقت جیگ

 کرده بودند.



                 
 

 

 رمان کیانجمن  کاربر meli770| ممنوع !  یرمان انتقام به سبک عاشق

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

236 

 

 کیشل نیافتاده و چرا به سمت الو یهنوز هم متوجه نشده بود که چه اتفاق دیسع

 کرده!

و  دیچرخیدور سرش م ایو دن دیو تار د رهیهمه جا رو ت ،یکه لحظه ا دونستیم فقط

هم که  یو وقت رهیافتاده و ازش خون م نیزم یرو نیالو دیبه خودش اومد، د یوقت

آراسب به  یخونه  یو بعد از چهار روز و تو رهیسمتش تا کمکش کنه، از حال م رهیم

 .ادیهوش م

پنجره  یکه جلو دیشه، رو کرد سمت سعکه انگار از ته چاه در اومده با ییبا صدا عسل

 بود و گفت: ستادهیا

 .ترسمی. من مرانیا میبرگرد ایب د،یسع-

 .دیهم برگشت سمت عسل و رفت سمتش و اون رو در آغوش کش دیسع

 گشتمیاالن بر م نیهم تونستم،یعشقم. خودم مواظبتم. باور کن اگه م دونمیم-

 .رانیا

 .میگوش کرده بود انیآقاجون و عمو ک یخونه. کاش به حرف ها یدلم تنگ شده برا-

 دیعشقم. با ستیحسرت خوردن گذشته ن یو االن هم جا میدیفهم رید یکاش، ول-

 که تموم شه. میتحمل کن

 آغوش عشقش جا کرد. یتو شتریهم خودش رو ب عسل

 کل( ی)دانا
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کما به  یهمچنان تو نی. نوشگذشتیم هیبه ترک دیاز رفتن عسل و سع یهفته ا کی

دکترها،  ی. به گفته شدینم دهیازش د یاز بهبود یعالئم چیکه ه یدر حال برد،یسر م

 گذشت،یمنوال م نیهم به هم گهید یبه زور دستگاه زنده بود و اگه تا چند هفته 

 .کردندیتمام دستگاها رو ازش جدا م

 دنی. سورج بعد از شندیخبر را شن نیا یاز حال رفت بود از وقت یکه چند بار  اشکذر

 .شدیخبر، انگار که گذشته داشت براش تکرار م نیا

پنج ماه شده  یکه به تازگ یهمسر دوم اشکذر هم هراسون به همراه بچه ا ،یطرف از

 اردوان مونده بود. یبود، خونه 

که عروسش  ذاشتینم یول دونست،یپسر خودش نم گهیاردوان اشکذر رو د نکهیا با

 عذاب باشن. ینوه اش تو و

 زشیعز  یکه نوه  یکه باالخره اردوان طاقتش طاق شده و زمان گذشتیم یروز  چند

 رفتند. اطیخواب بود، همراه عروسش شد و به سمت ح

 ؟یبا اشکذر آشنا شد یچه طور  شنوم،یخب، م-

 اشکذر به شما هم نگفته بود؟! یعنی-

ماجرا رو در  یخودم ته تو نکهیاز زبون خودت بشنوم، قبل از ا خوامینگفته بود. م-

 .ارمیب

 کردن: فیاز چند لحظه سکوت، شروع کرد به تعر  بعد

 یکه تو یتهران با اشکذر آشنا شدم. وقت یاز پارک ها یکی یتو ش،یدو سال پ قایدق-

انم از دوست یکیپارک منتظر  یو منم تو کردیداشت با تلفن صحبت م دمش،یپارک د
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که اشکذر  یمکتیهمون ن ینبود، نشستم رو یا گهید یخال مکتیبودم. چون ن

 نشسته بود.

. میکرد ی. بعد از اومدن دوستم، باهم خداحافظمیهمون جا هم سرحرف رو باز کرد از

و اونجا بود که متوجه  میها هم رو مالقات کرد یاز مهمون یکی یبعد از چند روز، تو

ودش گفت که مجرده. از همون جا هم رابطمون شروع خ یعنیشدم اشکذر مجرده، 

انگار آب  یکنم، ول داشیزدم تا پ یهر در  بهزد.  بشیاشکذر غ یچند ماه نکهیشد تا ا

 شده بود و رفته بود.

 دشیعروس جد یو داشت به حرف ها وانیاش رو داده بود به ستون ا هیهم تک اردوان

 .کردیگوش م

 ؟یگشتیصبر کن. چرا دنبالش م-

کرده بودم که اونم تنهام گذاشته بود. من با  کاریکه چرا رفت و چ نمیبب خواستمیم-

که با رفتن اشکذر، شوهر خالم از خونه اش  کردمیم یخاله ام و شوهر خاله ام زندگ

بود با اشکذر دوست شدم و بهم قول ازدواج داده. من عاشق  دهیکرد؛ چون فهم رونمیب

 رو نداشتم. شیقصد خراب کردن زندگ قتو چیه یاشکذر شده بودم، ول

 فرستاد و گفت: رونیکالفه نفسش رو ب اردوان،

 زده بود... بشیکه غ یگفتیم یخب، داشت-

باز هم نگفت بهم که ازدواج کرده.  یشد، ول داشیماه، دوباره پ شیبعد از ش-

چند ماه رو، گفت که  نیا یکه چرا نبود دمیازش پرس ینگفت. وقت یز یچرا چ دونمینم

و به  خواستمیازدواج کنم و منم نم نیبا دختر عموم نوش خواستنیپدر و مادرم م
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حرفا زد تا دوباره تونست  نیخودم رو گم و گور کرده بودم. انقدر از ا نیخاطر هم

 .میعشقم رو زنده کنه و بعد از چند وقت هم باهم ازدواج کرد

که  یپسر  نیبکوبه از دست ا یوار یدوم دکه سرش رو به ک دونستینم اردوان

 رفته! یبه ک دونستینم

 فرستاد. دست چپش رو مشت کرده بود. رونیهاش رو بست و نفسش رو ب چشم

 شد... یکه باالخره دختر عموت چ دمیپرس یازش چند بار -

 گفت بهت؟ یچ-

 اوقات... یاوقات، بعض یگفت که اون حل شد. فقط بعض-

 ؟یاوقات چ یبعض-

 دی. باور کناومدیازش خوشم نم نیو منم به خاطر هم شهیم چمیاوقات پاپ یبعض-

 .کردمیو پشت سرمم نگاه نم رفتمیاشکذر ازدواج کرده، وگرنه م دونستمیکه نم

رو سر  تشیتا عصبان دیکشیم قیشده بود، پشت سر هم نفس عم یکه عصب اردوان

و گرفته، رو کرد سمت دختر و  یعصب ینکنه. با صدا یدختر طفل معصوم خال نیا

 گفت:

 که پدر و مادرت کجان؟ یتو نگفت نم،یبب-

 یو گفت عکست رو براشون فرستادم و قراره به زود ستنین رانیچرا، گفتم. گفت ا-

 چرا خام حرف هاش شدم. من...عاشق اشکذر بودم. دونمی. نمرانیا انیب

دختر رو به  نیکنه تا حال ا رکایکه چ دونستی. اردوان نمختیر یآروم اشک م آروم

 خونه اس رو خوب کنه. نیا یروش که االن به عنوان عروسش تو
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 زخمش. یرو پاشهیدادن، بدتر نمک م یکه با دلدار  دونستیم یول

  

 کل( ی)دانا

 

 اتاقش نشسته بود تا دو تا خبر مهم رو بهش برسونن. یکه منتظر تو آراسب

بود که سالهاست  یصد بود و خبر دوم، خبر دختر ها به مق دنیاز خبرها، رس یکی

 ی. دست هاش رو گذاشت بود روزیم ی. سرش رو گذاشته بود رودشهیمنتظر شن

 سرش.

 در اتاقش، سرش رو بلند کرد. یصدا با

 رضوان و غباز، از جاش بلند شد. دنید با

 خب؟-

به پدرشون  دیکه چه با دونستنیخبر هنوز شوکه بودند و نم دنیو غباز، از شن رضوان

 بگن.

 رضوان سکوت رو شکست. باالخره،

 حدستون درست بود بابا. کار کار آراسب بود، فقط...-

 رضوان؟ حرف بزن. یفقط چ-

 که کجا هستن. میدونیفقط نم-

*** 
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بودند و  دهیراس ساعت چهار بعد از ظهر به مقصد رس ن،یپروانه و اروشا و ارش دلنواز،

 .گذشتیم رازیش یاز هتل ها یکی یاز اقامتشون تو یدو ساعت

 تختش رو بغل گرفت و رو کرد سمت دختر ها. یهم کالفه بالشت رو نیارش

 شماها سر نرفته؟ یحوصله -

 کرد. دییبا سر حرفش رو تا پروانه

 .هیحافظ میبر  نی. اصال پاشمیبگرد میخب بر -

رو کرد  کرد،یسبز رنگش خشک م یکه دست هاش رو با حوله  یهم در حال اروشا

 سمت خواهرش و گفت:

 .میبگرد میاالن بر  شهی. نمشهیم یچ نمیبب میصبر کن دیفعال با زم،یخواهر عز -

 م؟یاتاق رو نگاه کن واریدر و د یالک دیبا یتا ک نیبگ شهیم-

 و گفت: نیاتاق بود، بلند شد و رو کرد سمت ارش یکه گوشه  یمبل یاز رو دلنواز

 .میبکن میتونینم یکار  یسه تاهم حوصلمون سر رفته، ول جان، باور کن که ما نیارش-

 .میتونیچرا م-

 ؟یچ-

 .لیاسم فام دیایب-

 هم موافقت کردن. هیهم زودتر از همه، موافقتش رو اعالم کرد و بعد بق پروانه

 کردن. یتخت خودش نشست و شروع کردن به باز  یرو یهر ک ب،یترت نیا به

*** 
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 .اوردیکه آخر هم طاقت ن کردیمهرداد گوش م یحوصله داشت به حرف ها یب شاهرخ

 کردم؟ دایتازه خواهرم رو پ یفهمیحالم بده؟ م یفهمیتموم نشد چرت و پرتات؟ م-

 لبش جا خوش کرد و رو کرد سمت شاهرخ و گفت: یگوشه  یپوزخند مهرداد

 ...یکرد دایباز خوبه تو پ-

 روشون، حرف مهرداد نصفه موند. فرد مرموز رو به یعصب یصدا با

مجبورت کرده  ی. در ضمن، مگه کسستیحرفا ن نینه؟ االن وقت ا ای دیکنیبس م-

 دو تا خواهرات برن؟ یکه بذار 

پدرش  تیعصبان ادیدادش،  یبلندش، مثل فنر از جاش بلند شد. با صدا یصدا از

 از مادرش. ریجلو دارش باشه، به غ تونستینم یکس چیافتاد که ه

 هم آب دهنش رو آروم قورت داد و گفت: شاهرخ

 کرد. میعمو بهدادم راض یعنیعموم، -

 آروم و در حد زمزمه، گفت: غلط کرد بهداد با تو. یلیخ

 بیو غر  بیاتفاقات عج یهم مثل همه  نی. ااوردیخودش ن یو به رو دیشن شاهرخ

 س.که پدرش زنده ا کردیاوقات، احساس م یبود. بعض گهید

 از چند لحظه سکوت، شروع کرد به صحبت کردن. بعد

 با جفتتونم. د،یخارج بش رانیاز ا دیبا-

 چرا؟ یول-

 .زنمیبار م کیحرف رو  کیمهرداد، -
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 خارج بشم. رانیاز ا یراحت نیبه هم ذارهیبه پدرم بگم؟ نم یخب چ-

تا  رنیگیسخت م شتریدختر ها ب یپس چرا خواهرت رو گذاشت؟ معموال برا ؟یجد-

 یچیمادرت ه ن؟یپسرها، چرا پدرت اجازه داد بره؟ اصال، تو و برادرت چرا اجازه داد

 نگفت؟

قرمز شده  تیهم مهبوت داشت به فرد رو به روش که چشم هاش از عصبان مهرداد

 .کردیبود، نگاه م

 به پدرش هست. هیشب تینها یبرد که ب یپ نیفرد رو به روش، به ا دنیبا د شاهرخ

 هم آب دهنش رو آروم قورت داد و گفت: مهرداد

 چون، چون به نظر من و مهراد...دلنواز مقصره.-"

 ؟یمقصر چ-

 ...یول دونم،ینم-

که مقصره  یمقصره! به نظر من، تنها کس یگیم یول ه،یمقصر چ یدونیجالبه! نم-

 پدرته، نه خواهرات.

 کل( ی)دانا

 

که باعث شد که  یبه طور  کرد،یت ماداره بود و مدام داشت با اطلس صحب یتو مهراد

داد تا  یرضا اون روز رو بهش مرخص ت،یبهش اخطار بده و در نها یچند بار  نیام

به بار  یبود که خراب کار  کیهم نزد یاعصابش باشه. چند بار  یاداره رو یکمتر تو

 .ارهیب
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 روانیانوش دنیاداره بودن و در حال صحبت کردن بودند. با د اطیح یو رضا، تو نیام

 .کردندیدوم، متعجب داشتند نگاه م پیبه همراه سرت

هم به  نی. رضا و امشدیگرون تموم م نیام یاداره، واقعا برا یتو روانیانوش حضور

راه افتادند و بعد از گذاشتن احترام، هر دو سکوت  یبرقع پیاجبار به سمت سر ت

 کردند.

 .دیمع کنه، چند تا نفس کشخنده اش رو ج کردیم یکه سع یهم در حال روانیانوش

 مانعش شد. روانیبگه، انوش یز یهم تا اومد چ یبرقع پیسرت

 داخل. میبهتره بر  ،یبرقع ی...آقایحم-

 به داخل رفت. عیپسرش و رضا بده، سر  یجلو یا گهید یسوت نکهیاز ا قبل

اجازه  هیهرمز راه افتاد و اطلس هم با  یهم بعد از رفتن از اداره، به سمت خونه  مهراد

زد و  رونیبره، از خونه ب خوادیکه آخرش هم غباز متوجه نشد که کجا م یسرسر  ی

 منتظر مهراد شد.

. با اومدن زدیو مدام با خودش حرف م رفتیاتاق راه م یمضطرب تو روانیانوش

 با اخم برگشت سمتش و گفت: د،یحم

 کنم؟یبهت اشاره م ینیبینم ؟یاحمق نقدریا-

 ؟یکنیم یچرا سر من خال ست،یحالت خوب ن-

 .دیدرست حرف بزن حم-

 ؟یکن کاریچ یخوایباشه باشه. االن م-

 خطره. یکه جون مهراد و اطلس تو دونمیدونم، فقط م ینم دونم،ینم-
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 پارک اون اطراف رفتند. نیکتر یو مهراد، هر دو به نزد اطلس

 هستند. نینداشتند که چند نفر در کم خبر

راه  نیاطلس و مهراد افتاد، به سمت ماش یساعت که مثل برق و باد برا کیاز  بعد

 افتادن.

و پنج ساله،  ستیب ایو چهار  ستیپسر حدود ب هیبشن،  نیسوار ماش نکهیاز ا قبل

 هراسون به سمتشون اومد.

 د؟یکمک کن شهیآقا، م دیببخش د،یببخش-

 و اطلس، آروم به سمت پسر قدم برداشتند. مهراد

 ؟یچه کمک-

 ن؟یهلش بد شهیمن چند قدم اون طرف تر هست، م نیماش-

 و تار شد. رهیچشماشون ت یجلو ایبزنن، دن یاطلس بتونن حرف ایمهراد  نکهیاز ا قبل

 

 کل( ی)دانا

 

 رانیاون ها به ا یکه فقط خبر سالمت گذشتیو عسل م دیاز رفتن سع یهفته ا چند

 بود. دهیرس

خودشون که تونستن آراسب رو کامل بشناسن، بعد از ظهر  الیو عسل، به خ دیسع

 برگردن. رانیکنند و به ا دایپ یبه اتاقش رفتن تا راه حل
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 دهیکه پوش یینشسته بود و داشت به کوه ها شیچوب ییننو یصندل یهم رو آراسب

 .کردیبود، نگاه م کیبزرگ و کوچ یشده از درخت ها

 شیبزنن، آراسب بود که پ یحرف نکهیقبل از او عسل، آروم وارد بالکن شدند.  دیسع

 کرد. یدست

موقع. به نفعتونه که  نیمخصوصا ا د،یکن رونیرفتن رو از فکرتون ب رانیا الیفکر و خ-

 .رانیا نینر 

لبش جا  یگوشه  یو عسل کرد. پوزخند دیبه سع یاز جاش بلند شد و نگاه آروم

 رنگش. یشلوار سرمه ا بیج یخوش کرد و دست هاش رو برد تو

 ...دیچرا؟ چرا شما دو تا با-

فراموش کنه. نفسش  خواستیرو م یز یرو به چپ و راست تکون داد. انگار چ سرش

رنگ  دیسف یاش رو داد به نرده ها هیفرستاد و حرفش رو نصفه گذاشت. تک رونیرو ب

 که دور تا دور بالکن رو محاصره کرده بودند.

 فت و آروم آب دهنش رو قورت داد.رو گر  دیمحکم تر از قبل، دست سع عسل

 فرستاد و رو کرد سمت آراسب و گفت: رونیهم نفسش رو ب دیسع

 نجا؟یا دیچرا ما دو تا رو آورد-

 برگرده. تونهیم تونیکیکه بعدشم  نیبرام چند تا کار انجام بد دیچون با-

 سرش رو بلند کرد. عسل

 م؟یبرگرد میتونیچرا هر دومون نم-

 که برگرده! ستین تونیکیچون اون -
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 ؟یگیکه م هیمزخرفات چ نی! ا؟یچ یعنی-

که پشت سرش قرار داشت و دست هاش رو  یآروم برگشت سمت جنگل آراسب

 .نرده یگذاشت رو

 .رانیا دیبر گرد دیخوایاگه هر دوتون م دیندار  شتریراه ب کی-

 ؟یچه راه-

 .یفکر  چیبدون ه ن،یانجام بد گمیم یهر کار -

 ه؟یمگه الک-

 .نیکه مرخص نیخوایاگه نم ران،یا نیهر دو باهم برگرد نیخوایگفتم، اگه م-

 رفت. رونیاز اتمام جمله اش، از بالکن ب بعد

*** 

خبر گم شدن مهراد، همه آشفته شدن، مخصوصا رضا و همسرش. رضا به  دنیشن با

از  یخبر  یو رو کردند، ول ریروز نصف تهران رو ز  کی یتو ،یانتظام یروهایهمراه ن

 نکردند. دایمهراد پ

هم آروم نداشت. به کمک  قهیدق کیغباز نگران گمشدن تنها دخترش بود و  ،یطرف از

 پدرش، شروع به گشتن تهران کردند. یمحافظ ها

 از حال رفت. ینگران بود که چند بار  یهم به قدر  رضا

 یجاساز  و ونیکام یکردن بار ها یکه داشتند به خال یو دوستانش هم در حال دلنواز

 از محافظ ها، هراسون به سمتشون اومد. یکی پرداختند،یانبار م یکردنشون تو

 .میخانم، خانم، بدبخت شد-
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 برگشت سمتش و گفت: دهیهم ترس دلنواز

 شده؟یآروم باش. چ-

 .ستین یو چهار ساعته که ازشون خبر  ستیبرادرتون...برادرتون گم شدن. ب-

 .دنیو اروشا و پروانه بودن که به سمتش دو خبر، دلنواز از حال رفت دنیشن با

 خودش رو رسوند. عیاروشا بود که سر  یانبار بود، با صدا یکه جلو نیارش

 ! چرا دلنواز غش کرده؟شده؟یچ-

 .مارستانیب مشیرو آماده کن که ببر  نیحرف ها، برو ماش نیا یبه جا-

*** 

 تهران شدند. یاز به هوش اومدن دلنواز، راه بعد

پا  کیکه به تهران برنگردن. مرغ دلنواز  رهیدلنواز رو بگ ینتونست جلو یکس چیه

 داشت.

 .رازیش دیبمون ن،یخوایاگه شماها م-

 ن؟یفهمیتهران. داداشم گم شده، م گردمیبر م من

 رو کرد سمت دلنواز و گفت: یهم عصب پروانه

 خر نباش. داداشت کجا بود؟ بابات کجا بود؟ دلنواز، دن،یتو رو دزد یآخه وقت-

خاک، بابام  ریو برم ز  رمیاگه بم دونمیبه فکرم نبود و م یکس چیکه ه دونمیخودم م-

 ن،یخوایباشم. اگه نم تفاوتیمثل اونا ب تونمینم تونم،یمن نم یول گزه،یککشم نم

 .گردمی. من بر منیبر نگرد
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 آغوش گرفت. یهم دلنواز رو تو اروشا

تهران. فقط آروم باش، تو رو  میگردی. باهم مگردمیآروم باش. آروم باش دلنوازم. بر م-

 خدا.

**** 

و  رضایبه سمت اتاق عل یو هرمز هم عصبان دیخبر به هرمز رس ران،یا دنیرس یوقت

 رشیتحر  زیم یصندل یاز رو دهیرضوان رفت و بدون در زدن، در رو باز کرد. رضوان ترس

 تخت بلند شد. یهم از رو ضار یبلند شد و عل

 بابا؟ شدهیچ-

 .ی! بهتره از شوهرت بپرسشده؟یچ-

 از جاش بلند شد. دهیهم ترس رضایعل

 کردم؟ کاریچ-

 یها بر نگردن تهران؟ پس االن تهران چه غلط یزود نیمگه قرار نبود که دخترا به ا-

 ستن؟یچهار تا خبر داد که اطلس و مهراد ن نیبه ا یک کنن؟یم

آروم به سمت هرمز  رضای. علکردندیداشتند هرمز رو نگاه م ریو رضوان، متح رضایعل

 قدم برداشت.

 .خبرمیو ب شنومیکه خود منم االن دارم از شما م دیباور کن-

 کل( ی)دانا
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ساعت  کی. بعد از زدیاون رد تماس م یول گرفت،یمدام با شاهرخ تماس م مهسا

 که کالفه شده بود، جواب مهسا رو داد. یتماس گرفتن، در حال

 مهسا؟ یدار یچرا دست از سرم بر نم ؟یگیم یچ-

 گرفته، شروع کرد به حرف زدن: یبا صدا مهسا

 یعاشقم کرد ست؟ین ینامرد ؟یچرا عاشقم کرد ؟یشاهرخ؟ چرا باهم دوست شد چرا

م از دست تو؟ کن کاریزنده اس...چ ایهم بود، مرده اس  ییمهسا هی یگیو نم یو رفت

 نیا نیب دیکه شا زنمیبگم. از صبح دارم زنگ م کیبگو. زنگ زده بودم تولدت رو تبر 

 یحت یول ،یوقت داشته باش قهیحد چند دق رو د یکم کیمنم  یبرا ،یهمه گرفتار 

 .. تولدت مبارک عشقمیبه تماس هام جواب بد یستیحاضر ن

بزنه، مهسا تلفن رو قطع کرد. سرش رو گذاشت  یشاهرخ بتونه حرف نکهیقبل از ا و

 یایدن نیرفته بود که امروز پا به ا ادشیفرمون و چشم هاش رو بست. به کل  یرو

 .گذشتنیچشم هاش م یاز جلو لمیگذاشته. خاطراتش بودن که مثل ف یلعنت

رنگش بود و دنباله  یلباس شب مشک یرو که تو یدختر  رفتینم ادشیوقت  چیه

 .شدیم دهیکش نیزم یاش تا رو

 .رفتیکه چه طور با غرور راه م رفتینم ادشی

 الیمهرداد، از فکر و خ ی. با صدادیکش یاز سر دلتنگ یخاطرات، آه یادآور ی با

 اومد. رونیگذشته ب

 رو کرد سمت شاهرخ و گفت: د،یبار یازش م یخواب یکه ب یبا صورت مهرداد

 گه؟یتو چته د-
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 سوال بپرسم؟ هی-

 بپرس. ؟یآورد ریوقت گ ریواگ ریهاگ نیا یتو-

 ...شدینم دهیچهره ات د یتو یا ینگران چیدلنواز گم شده بود، ه-

 ؟یار یاسم دلنواز رو ن شهیم-

االن کجاست. اصال بهش  ستیچون برات مهم ن ،یکه دار  هینه، چون تنها خواهر -

 ؟یزنگ زد

و االن فقط داداشم برام  کنهیم یکه دلنواز چه غلط یربط چیشاهرخ، به من ه نیبب-

 حرکت کن. شه،یمهمه. اگه م

*** 

که با ستون بسته شده بود،  ییخرابه با دست ها کی یو اطلس، هر دو تو مهراد

 نشسته بودن.

 کردن گرفته بود، آروم مهراد رو صدا زد. هیکه از فرط گر  ییهم با صدا اطلس

 ؟یینجایمهراد، ا-

 اطلسم. نترس. شتمی. پنجامیآره فداتشم، ا-

 دارن؟ کاریمهراد؟ با ما چ نیک نایا-

 ...رونیب میجا بر  نیکه باهم از ا دمیقول م یول زم،یعز  دونمینم-

 بلند شد. یدر فلز  ژیق یحرفش تموم نشده بود که صدا هنوز
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 یکه مهراد هم دو تا از اون ها رو به خوب ینفر وارد انبار شدند؛ چهار نفر  چهار

 طور اطلس. نیو هم شناختیم

 !؟یکنیم یچه غلط نجایمهراب، تو ا-

 لب مهراب جا خوش کرد. یگوشه  یپوزخند

 دیمهمون خاص. اما قبلش با هیام،  ژهیمهمون و هی. فعال که منتظر یبه زود یفهمیم-

 حساب شما دو تا رو برسم.

 اطلس رو ول کن بره.-

 با خنده به طرف اطلس رفت و آروم جلوش زانو زد. سهراب

ساعت  کیکه تا  یا ژهیو بعد با تو...مهمون و میخانم کوچولو کار دار  نیاتفاقا اول با ا-

 .رسهیم گهید

 نیوقت ا چیکه ه خواستیو از خدا م شستنیدلش داشتن رخت م یکه تو مهراب

و سرنوشت  افتهیاتفاق نم میخوایکه ما م یز یاون چ شهیهم ینرسه، ول ژهیمهمون و

 .خوادیم یا گهید زیچ

 اطلس و مهراد رو باز کرد. یهم دست ها سهراب

 بشه! یخب، حاال شما دو تا و ما چهار تا. چه دوئل-

 شد. یپشتش مخف عیآب دهنش رو قورت داد و اطلس هم سر  مهراد

 ه؟یمنظورت چ-

 که همراه مهراب و سهراب بود، رو کرد سمت مهراد و گفت: یاز افراد یکی

 .نیما چهار نفر، زنده رد بش نیاز ب دیکن یسع دیکه با نیا یعنی-
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 کل( ی)دانا

 

. هم نگران اطلس بود، هم به کردیداشت به چهار نفر رو به روش نگاه م دهیترس مهراد

 یراه بود و اصال حس خوب یبود که تو یا ژهیدل نگران مهمون و ،یقابل قبول ریطور غ

 موضوع نداشت. نینسبت به ا

 و نشونه رفت سمت مهراد.هم کلتش رو گرفت دستش  سهراب

 خودم شروع کنم. ،یکنی. شروع نمیحوصله ام رو سر برد-

رو به سمت اطلس  ریت نیبزنه، سهراب بود که اول یمهراد بتونه حرف نکهیاز ا قبل

 نشونه گرفت که خطا رفت.

آورد و سپر اطلس شد و مهراب هم دور تر از همه و  رونیرو ب شیهم اسلحه کمر  مهراد

 بود. ستادهیاز ستون ها ا یکیپشت 

که فقط اطلس  ینفر، مهراد و اطلس رو محاصره کرده بودند. مهراد آروم و جور  سه

 بشنوه، گفت:

 سمت در. میدویو باهم م یر یگیدستم رو محکم م شمارم،یتا سه م-

 کرد که صداش نلرزه. یآب دهنش رو قورت داد و سع دهیهم ترس اطلس

 .ترسمیمهراد، من م-

 خب؟ م،یکن دایوضع نجات پ نیاز ا دینترس. با-

 باشه، قول.-
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از افراد مهراب بود که به  یکیمهراد فرصت شمردن داشته باشه،  نکهیاز ا قبل

 مهراد برخورد کرد. یکرد و به بازو کیسمتشون شل

 اطلس بلند شد. غیج

 نکهیمهراد و مهراد با درد چشم هاش رو بست. قبل از ا یاومد جلو دهیترس اطلس

 نیبه سمتش نشونه رفت که پخش زم ره،یسهراب بتونه به سمت اطلس نشونه بگ

 شد. یشد و خون از سرش جار 

شدن اون دو  نیو نقش زم کیشل یشد با صدا یدلخراش اطلس، مساو غیج یصدا

 نفر.

 ،یو نگران، به سمت مهراد و اطلس رفت. مهراب در کمال خونسرد دهیهم ترس دلنواز

 اومد. رونیاز پشت ستون ب

 !نیآفر  ،یبه موقع برس کردمیفکر نم-

 رو کرد سمت دلنواز و گفت: یهم عصب مهراد

 تو بود، همه اش. رهیهمه اش تقص دونستم،یم دیبا-

 .دیلرز یم دیآروم نشست کنار برادرش. اطلس هم مثل ب دلنواز،

 دفعه رو کمکت کنم. کی نیبذار هم ،یداداش کنمیخواهش م-

 ...یوقت یحت خوام،یوقت ازت کمک نم چینواز. هدستت رو بکش دل-

 مهراب، هر سه برگشتن. یخنده  یصدا با

 رو تموم کنم. شینما نیخودم ا دیکه با فی! حیجالب شی! چه نمایوا-

 انداخت و از جاش بلند شد. نیزم یهم کلتش رو رو دلنواز
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 مهراب. شهیباورم نم ؟یتماشا کن شیکه نما نجایا یتو من رو کشوند ه؟یمنظورت چ-

 هان؟ ؟یکنیرو باور نم یچ-

داد  یبکنند، با صدا یحرکت نکهیبلند شدند. قبل از ا نیزم یو اطلس هم از رو مهراد

 .ستادنیمهراب بود که سر جاشون ا

 .دیسر جاتون بمون رم،یتون رو بگ یکیجون  نکهیقبل از ا-

خند داشت  شیبود. مهراب با ن ونر یدوم از ب یطبقه  یدو طبقه بود و راه پله  انبار

 به سمتش نشونه رفت. یر یکه با در رفتن اطلس، ت کردینگاه م

 دلنواز و داد مهراد همراه شد. غیج یمهراب، با صدا ریرفتن ت نشونه

آغوش گرفته بودش که مهراد به عقب  یو دلنواز هم آروم تو دنیدو به سمتش دو هر

 حلش داد.

 اطلس... کنمیچشم هات رو باز کن. خواهش م ،یاطلسم، خانوم-

 یاز گوشه  یباز، قطره اشک یحرف زدن نداشت، با چشم ها یبرا یکه توان اطلس

 .دیچشم چپش چک

که کلت رو به  یعقب رفت و مهراد هم در حال یداد مهراد، دلنواز هم چند قدم با

 سمت خواهرش نشونه رفته بود، از جاش بلند شد.

 تو رو خدا. مارستان،یب مشیخواهش، فقط بذار برسون ،یداداش-

 ،یدلنواز. اگه تو نبود میکشیاز دست تو م م،یکشیم ی. هر چاریاسم خدا رو ن-

 ؟ی. چرا هستافتادیهم نم گهیاتفاق د کیهزار و  ،ی. اگه تو نبودمردیاطلس نم

 آروم اشک هاش رو پاک کرد. دلنواز
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از دستم. هم  یراحت ش ،ی بزن بکش. بزن راحت شباشه، قبول، من بدم. اصال، اصال-

 عشقم. شیو هم بابا و هم مهرداد و مامان. بزن. بزن کهبرم پ یشیتو راحت م

 ها؟ ؟یدونیم یتو از عشق چ-

 یحت ؟یفهمیچشم هام کشتن، م یمهراد، من، من عشقم رو جلو دونم؟یم یمن چ-

 ؟یفهمیبار آخر بغلش کنم، م یمراسمش شرکت کنم و نتونستم برا ینتونستم تو

که من خوشحالم که زنده  یکنیکه نگرانم بود، آرازم بود. فکر م ی. تنها کسیفهمینم

 ام؟ بزن. بکش که راحت شم.

و به تنها خواهرش که صداش از شدت بغض  ختیر یهم آروم اشک م مهراد

 .کردینگاه م د،یلرز یم

 ؟یباور کنم که عاشق بود-

 .یگیم یچ فهممیاش بودم و ازم گرفتنش. م ونهویعاشق نبودم، د-

 وقت. چیه ،یفهمینم-

اسلحه قرار  یکه با مهراد فاصله داشت رو پر کرد و درست روبه رو یچند قدم دلنواز،

 گرفت.

عشقم، هم شماها از دست من  شیپ رمیهر دومون؛ هم من م میبزن که راحت ش-

 چیوقت، ه چیبه بابا بگو که من ه ،یپرستیم ی. فقط تو رو به هر کنیشیراحت م

 ؟یدیمهراد، قول م ینرسوندم. مرگ خواهر  یبه کس یاطالعات

 خودت نباشه؟ یباز  نایا یاز کجا معلوم که همه -
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طور نبود حال و روزم و  نیکه ا انداختمیراه م یاگه من خودم باز  ،یآخه لعنت -

 .شدمیرد هم نمکنم و دست به دامن مهراب نام داتونیپ امیب دمیکوبینم

 و گفت: دیهم کف دو تا دست هاش رو به هم کوب مهراب

 یاین گهید ی قهیبهتره بگم که اگه تا دو دق یول اره،یواقعا اشک آدم رو در م ،یعال-

 بغل دست عشقت. یر یکنار، م

 بود، برگشت سمت مهراب و گفت: یکه عصب دلنواز

 ...یحرف نزن مهراب. بهتر، بذار برم پ گهیتو د-

زانو زد. مهراد  نیزم ی. آروم رودیکشینفس م یدلنواز گرد شد و به سخت یها چشم

. بهش اخطار داده ختیر یو مهراب هم آروم اشک م کردیناباور به خواهرش نگاه م

 بود...!

*** 

 رسوند. مارستانیخوردن دلنواز و مهراد، هراسون خودش رو به ب ریت دنیبا شن رضا

 طرف صورتش سوخت. کیبود که  دهیل نرسپاش به سمت اتاق عم هنوز

که حد نداره. بهت اخطار داده بودم رضا، بهت گفتم که بهش اعتماد  یانقدر نفهم-

 مثل من، نذار بشه. یکیکن و نذار بشه 

 کل( ی)دانا

 )چند ساعت قبل(
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 یها یتا زودتر به تاکس دنیدو یبه همراه دوستانش، کل فرودگاه رو تا خروج دلنواز

 دگاه برسند.فرو یجلو

 راه، مهراب با دلنواز تماس گرفت. یتو

 ؟ییدلنواز، کجا-

 دلنواز رو صد برابر کرد. ینگران د،یچیتلفن پ ینگران مهراب که تو یصدا

 براش افتاد؟ یداداشم کجاست مهراب؟ اتفاق شده؟یچ..چ-

 آدرس رو. فرستمیکردم و برات م داینگران نباش. جاش رو پ-

آدرس رو از مهراب  نکهیکنه. بعد از ا کاریچ یاز خوشحال دونستیهم نم دلنواز

داده بودند،  یتاکس یکه به راننده  یو طبق آدرس قهیکرد، بعد از چند دق افتیدر 

 .دنیرس

 یبه سمت واحد دلنواز حرکت کردند. تو میشدن، چهار نفرشون مستق ادهیاز پ بعد

 آسانسور، پروانه بود که رو کرد سمت دلنواز و گفت:

 دلنواز؟ شدهیچ-

 رمیکرده و منم م دایکه مهراد و اطلس هستن رو پ ییمهراب گفت که آدرس جا-

 .نیایجا نم چیتنها و شما سه تاهم ه یاونجا، ول

 برگشت سمت دلنواز. یهم عصب اروشا

 .میر یباهم م خود،یب-

که  یآسانسور، حرف هاشون نصفه موند. بعد از ورود به خونه، دلنواز در حال دنیرس با

 تنها اتاق خانه اش، ادامه داد: یتو رفتیم
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. من میشد مارستانیب یهم راه مونییسه تا م،یبار باهم رفت کیحرفشم نزن اروشا. -

 .افتهیبرام نم یتنها. مطمئن باش که اتفاق رمیم

*** 

 عیخوردن دلنواز و مهراد و اطلس، همراه رضوان شد و سر  ریخبر ت دنیبا شن رضایعل

 به اتاق هرمز رفتند و وارد اتاق شدن.

 یدر حال صحبت کردن با هرمز بود که حرفش نصفه بود و رضوان هم در حال رغمان

 رو کرد سمت پدرش. کرد،یکه اشک هاش رو پاک م

 به همراه مهراد و اطلس. مارستانهیب یبابا، باالخره رضا کار خودش رو کرد. دلنواز تو-

. کردیاز زبون دخترش، شوکه داشت رضوان رو نگاه م ینناگها یخبر  دنیبا شن هرمز

به  دهیغباز، رضوان ترس یکه با صدا کردیباز داشت نگاهشون م یرغمان با دهن

 رفت. رضایسمت عل

 دیرضوان؟ چرا با یکنیم یچه غلط نجایخورده؟ پس تو ا ریدختر من ت یچ یعنی-

 هان؟ م؟یهنوز از دستت بکش

 داد هرمز، غباز ساکت شد. یصدا با

. اگه مثل آدم با اطلس یداستان، خودت هست نیبس کن غباز. فعال که تنها مقصر ا-

 دونمیمو از سرنوه ام کم شه، من م کی. به خدا اگه افتادیاتفاق نم نیا ،یزدیحرف م

 رگ تر از خودت. یبرادر ب نیبا تو و ا

داستان  نیا یکجا دونستینم و کردیهم متعجب داشت پدرش رو نگاه م رغمان

 مقصره! دیجد
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*** 

و  روانیانوش دنیو رضوان، به سمت اتاق عمل رفتند که با د رضایبه همراه عل هرمز

 رضا، جا خورد. دنیو ند انیک

 یحرف ها یرفته بود. همه  ادشیاز  دنیانگار که نفس کش ان،یک دنیبا د رضوان

متوجه حضورش  انیک نکهیو قبل از ا سرش فرود اومدن یآراسب بود که مثل پوتک رو

 رفت. مارستانیب یبشه، به سمت محوطه 

که همون موقع بود که  دیکش یاز افسوس و دلتنگ یهرمز، آه دنیهم با د روانیانوش

 .دنیهم از راه رس رادیو ه ریآرشاو

 اطلس نبود. یاز بهبود یخبر  چیه یاتاق عمل بود، ول یتو دلنواز

رنگ نشسته بود و  یآب یکیپالست یها یاز صندل یکی یبسته، رو یهم با دست مهراد

باورش  ریبه حال خودش و عشقش و به حال خواهرش که د ختیر یآروم اشک م

 هنوز هم باورش نکرده. دیکرده بود، شا

 ،یبود که خوشحال بودند و از طرف نیبا خبر به هوش اومدن نوش ان،یو ک روانیانوش

 اتاق عمل هست. یوناراحت دلنواز بودن که ت

وجه  چیبه ه نینوش یرفتند، ول مارستانیهمه به ب ن،یاز به هوش اومدن نوش بعد

 طور همسر دومش، دلدار رو. نیو هم نهیکه اشکذر رو بب خواستینم

زبون  ریاخبار رو از ز  یهمه  گذشت،یکه از به هوش اومدنش م یاز چند ساعت بعد

 مونیکه نسبت به اشکذر داشت، پش یاز قبل هم از حس شتریو ب دیکش رونیب یسوز 

 .شدیم
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لبش  یلحظه هم خنده از رو کیبه هوش اومده،  نینوش نکهیهم خوشحال از ا سورج

 .رفتیکنار نم

گوشش که  ریخوابوند ز  یکیهرمز به سمتش رفت و  مارستان،یرضا به ب دنیرس با

 توجه همه به سمتش جلب شد.

داره. بهت اخطار داده بودم رضا، گفتم بهش اعتماد کن و نذار که حد ن یانقدر نفهم-

بدتر از من. من دخترم رو از چنگم در  یکی یشد یمثل من، نذار بشه، ول یکیبشه 

 روز افتاد. نیبه خاطر حماقت خودت بود که به ا ؟یتو چ یآوردن، ول

 هرمز سکوت کرد. ر،یآرشاو یصدا با

 .شهیم یچ مینیفقط بهتره که بب ست،یحرف ها ن نیا یبسن کن هرمز، االن جا-

 .نیشما بگ یهر چ-

شباهت به مرده ها نبود، به سمت اتاق عمل رفت. مهراد با  یکه ب ییبا رنگ و رو رضا

 ترس از جاش بلند شد.

 شدن. مارستانیوارد ب مهیو شاهرخ هم سراس مهرداد

 به سمت مهراد رفت و نگران رو کرد سمتش. مهرداد

 داداش؟ یشدیچ ؟یخوب-

کنم خوب شه؟ هان؟ من خوبم. اطلسم رفت  کاری. چمیمهرداد، دلنواز...بدبخت شد-

. به خدا من...من رهیاتاق عمله و داره با مرگ کلنجار م یو خواهرم به خاطر من تو

 نزدمش.
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مهراد و  ینشون بده نسبت به حرفا یچه عکس العمل دونستیهم نم مهرداد

 به دوستاش خبر بده. دیمادرش بگه و چه طور با به دیبا یچ دونستینم

 یبود، صدا دهیاز اتاق عمل نرس یخبر  چیاز چند ساعت طاقت فرسا که هنوز ه بعد

 .دیرسیو پروانه بود که به گوش م نیاروشا و ارش ی هیگر 

به آغوش شاهرخ پناه بردن و پروانه هم  نیدر اتاق عمل، اروشا و ارش یجلو دنیرس تا

 به آغوش پدرش.

 بشه... شیز یاگه دلنواز چ ،یداداش-

 . آروم باش اروشا.دمی. قول مشهینم-

اومد تهران. به  دی. به خاطر مهراد بود که کوبمیذاشتیتنهاش م دینبا ؟یچه طور -

 اتاق عمله. یوو االن هم ت دیگم شده بود، ککش هم نگز  یاومد که وقت یخاطر برادر 

 رونیبود که باالخره دکتر از اتاق عمل ب رهینامعلوم خ یهم که مبهوت به نقطه ا رضا

 اومد. همه دور دکتر جمع شدند.

. با دیبراش دعا کن دیاز کنار قلبش گذشته بود. فقط با ری. خدا رو شکر، تدیآروم باش-

 اجازه...

  

 کل( ی)دانا
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 یچند روز، تمام ماجراها نیا ی. توگذشتیم نیاز به هوش اومدن نوش یروز  چند

متوجه شد که عسل و  یو وقت دیکش رونیب یزبون سوز  ریکما بود رو از ز  یکه تو یمدت

 رفتند، از حال رفت. هیبه همراه آراسب به ترک دیسع

 .نهیهستش، حاضر شد تا همسر دوم اشکذر رو بب یکه اشکذر چه آدم دیفهم یوقت

بود که  یسوز  یبا اصرار ها یول اد،یب مارستانیبه ب شدیموجه حاضر ن چیبه ه دلدار

 باالخره موافقت کرد.

 یاشکذر، چشم هاش رو بست. حت دنیبا د د،یرس مارستانیکه به ب یوقت دلدار

 لحظه هم به اشکذر نگاه کنه. کی تونستینم

 به اشکذر نداد. یحرف چیه یقدم برداشت و اجازه  نیبه سمت اتاق نوش میمستق

 .هیگر  ریزدن ز  دن،یهم رو د یوقت ن،یو نوش دلدار

 که کرده. یبه خاطره دل خودش، دلدار هم به خاطر حماقت نینوش

گونه اش پاک  یکه اشک هاش رو از رو یرفت و در حال نیآروم به سمت نوش دلدار

 گفت: کرد،یم

 جان. ببخش. نیخبر نداشتم نوش یچیبه خدا من از ه-

 گرفته، ادامه داد: یبا صدا کرد،یک هاش رو پاک مکه اش یهم در حال نینوش

 .نجایا نیبش ایشعوره. ب یاون ب ریتو نبود. تقص ریتقص-

 .یکما بود یبه دو سه ماه تو کی. نزدیاالن از جات بلند ش دینبا ؟یبهتر -

 اشکذر. ینه با کارها یبهترم، ول-
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 نینوش شیو دلدار هم موند پ دیرس انیاز گذشت دو ساعت، ساعت مالقات به پا بعد

 براش انجام بده. یتا بتونه حداقل کار 

*** 

 و دلنواز هم همچنان داخل کما بود. گذشتیم نیاز مرخص شدن نوش یهفته ا کی

زنده بمونه و  تونهینم افته،یبراش ب یاتفاق نیهمچ گهیدکترش، اگه بار د یگفته  به

بود، مخصوصا رضا که تازه داشت به  خانواده اش شده یموضوع هم باعث نگران نیهم

 .رهیکه د دونستینم یول اومد،یخودش م

به هوش اومد، با  نکهیبود. بعد از ا هوشیرو ب یخبر دار شد، چند روز  میمر  یوقت

 .کردیمخصوصا رضا و دو تا پسراش صحبت نم ،یکس چیه

 .ختنیر یبودند و اشک م ستادهیدوستاش نگران پشت پنجره ا ،یطرف از

که  دونستیکنه، فقط م کاریچ دیبا دونستیخوردن دلنواز، نم ریت دنیبا شن آراسب

اخم هاش  ن،یخبر به هوش اومدن نوش دنیبا شن ،ی. از طرفرهیدلنواز االن بم دینبا

 تو هم. دیروکش

که ارتباط  دونستنینم یخبر خوشحال شدند، ول نیا دنیو عسل هم با شن دیسع

 باشه. تونهیم یدلنواز با آراسب چ

 یمخصوصا که موضوع سن ارن،یموضوع سر در ب نیگرفتن تا از ا میدو تصم هر

 هم ذهنشون رو آشفته تر از قبل کرده بود. رضایعل

 دروغ باشه، حال هر دوشون بد شد. روانیو انوش انیک ینکنه حرف ها نکهیفکر ا با
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کل داستان  دنیفهم ینقشه برا دنیو عسل بودن که در حال کش دیاز ظهر، سع بعد

 شد. داشیبودن که آراسب پ

 .نیخودم راستش رو بهتون بگم اگه بخوا تونمیو م دمیحرف هاتون رو شن یهمه -

 به آراسب چشم دوختن. آراسب با خنده، در اتاق رو بست. دهیو عسل هم ترس دیسع

 شرط داره. یول-

 ؟یچه شرط گهید-

 ن،یرو انجام بد خوامیکه ازتون م ییا. اگه کارهدییایهمراه من ب دیامشب هر دوتون با-

 .کنمیم فیو هم کل داستان رو براتون تعر  رانیا نیبرگرد ذارمیهم م

به سمت آراسب  یو عسل هم آروم، چند قدم دنیکش یو عسل، نفس آسوده ا دیسع

 برداشت.

 م؟یایامشب باهات ب نکهیبعد از ا یعنی-

دو  قای. دقییچون و چرا چیکارهامون تموم شد، اونم بدون ه نکهیبعد از ا گه،ینه د-

 .نیباهم برگرد نیخوای. البته، اگه مکشهیهفته طول م

از  یکیآراسب هم  شد،یم نیاز ا ریو عسل هم ناچار قبول کردن، چون اگه غ دیسع

 .کشتیاون ها رو م

  

 کل( ی)دانا
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رفته بودند.  یمعامله ا یبه همراه چند محافظ، به خارج استانبول برا دیو سع عسل

 .شدیمعامله انجام م نیاستانبول، ا یاز جنگل ها یکی یتو

 ادهیپ نیو عسل هم با ترس از ماش دیسع دند،یساعت که به مقصد رس کیاز  بعد

 نیداشته و هنوز نتونسته بود با مرگ الو یتلخ یکه تجربه  دیشدند، مخصوصا سع

 .ادیکنار ب

 دیبودند، سع ستادهیخانم ا کیبودند و دور  دهیپوش دیسه محافظ که سف دنید با

 باشه، هم سن و سال عسل. یدختر  کیکه طرف معامله  شدیباورش نم

 تا بتونه به خودش مسلط باشه. دیکش قیهم چند نفس عم عسل

 د که اسمش پارال هست، طرف حسابشون بود.که بعد متوجه شدن یدختر 

از جنس چوب و وسط  یها یصندل یبه رو یچوب زیم کیهم و دور  یسه رو به رو هر

 جنگل نشستند.

راستش و آروم، شروع کرد به صحبت کردن:  یهم دست هاش رو گذاشت رو پا پارال

 یا با کسه یراحت نیخدمتون عرض کنم که من به ا دیسر اصل مطلب. با میبهتره بر 

 نه من و نه عموم. کنم،یمعامله نم

 گفت: کرد،یکه خونسرد داشت نگاهش م دیسع

 .دیرو قبال هم گفته بود نیا د،ییرو بفرما شنهادتونیپ-

 .اردیلیچهل م ای یدور و بر س یز یچ هی-

 لبش جا خوش کرد. یپوزخند گوشه  کیچشم هاش گرد شد و عسل  دیسع

 فرستاد و رو کرد سمت پارال. رونینفسش رو آروم ب عسل،
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 یرو پرداخت کنه، اون هم برا یپول نیکه آراسب عمرا همچ دیرو هم بدون نیبهتره ا-

 .یتقلب ایاصله  ستیکه معلوم ن قهیبار عت کی

 کیبودند، نزد ستادهیدورتر ا یاز جاش بلند شد. محافظ ها که کم تیبا عصبان پارال

 تر اومدند و هر دو طرف آماده بودند.

 هستن؟ یتقلب ه،یترک ارمیکه من قرار ب ییکه بارها دیگیم یعنی ه؟یمنظورتون چ-

 هم و عسل هم خونسرد از جاش بلند شد. یکه پاهاش رو انداخته بود رو دیسع

از هر  ییمعماله ها نیهمچ یتو یز ی. هر چمیزنیحرف م میدار  ؟یشیم یچرا عصبان-

 مخصوصا شخص فروشنده. اد،یدو طرف بر م

 .کنهیکه با من داره کار م ستیاولش ن ی. آراسب دفعه نیآر یدر م یباز  نیدار -

 قبل. یمثل سر  ،یکه سرش رو کاله گذاشت ستیاولش هم ن یدفعه -

 .کردیقبل فرق م یسر -

 .میمعامله کن گهیجور د هی ایپس ب ؟یجد-

بلند شد و دستش رو دور گردن عسل انداخت و آروم سرش رو  یصندل یاز رو دیسع

 برد کنار گوشش.

 ؟یوارد شد نقدریا یخانم خوشگلم، از ک یفدا-

 گرفت،یمعامله سر نم نیفرستاد. مطمئن بود که اگه ا رونیهم کالفه نفسش رو ب پارال

 .ذاشتشیعموش سالم نم

 خودش رو رفت. میباالخره تصم قه،یاز گذشت چند دق بعد

 ن؟یخر ی. چه قدر منیشما بگ یقبول، هر چ-
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 گفت: کرد،یداشت نگاهش م نهیکه دست به س دیسع

 .ونیلیهفتاد م یرو امیم ،یچونه بزن یتمام. بخوا اردیلیصد م-

 وسط؟ نیا شهیم ی. سود من چهیانصاف یب یلیخ-

 .یر یبگ زتیعز  یاز خان عمو یتونیم-

 چشم هاش رو بست. پارال

 .هیترک رسنیخب...پس فردا، بار ها م یلیخ -

. فقط نیو اونجا باش نیایب شهیکه برات فرستاده م یخوبه. به همراه بار ها، به آدرس-

 باشه. یدفعه هم جنس هات تقلب نیبه حالت اگه ا یوا

 رفتند. نیاز اتمام صحبتش، به همراه محافظ ها، به سمت ماش بعد

*** 

داد  شنهادیپ کیو عسل  دیمله، سرحال تر از قبل، به سعخبر معا دنیاز شن آراسب

 .رفتندیباز پذ یکه هر دو بار رو

که بارها  یتا روز  ندیرو بب هیبفرستمتون ترک یچند روز  خوامیمعامله، م نیبه خاطر ا-

سفر  نیا ی. فقط تودیسفرتون برس یبه ادامه  دیتونیبرسه. بعد از انبار کردن بارها، م

 .دیچند تا کار انجام بد دیهم با

 قبول.-

  

 )فصل هفتم(
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 کل( ی)دانا

 

بود و انگار  ومدهیهنوز به هوش ن یول گذشت،یبودن دلنواز م یاز بستر  یماه چند

 به برگشتن نداشت. یلیم چیه

اطلس، مهراد هم گرفته تر از قبل  یجمع بودند. بعد از مراسم ها مارستانیب یتو همه

. رضا هم دونستیرو مقصر حال بد خواهرش م شده بود، مخصوصا که خودش

از برگشتن پدرش هم ترس  ،یاتفاق افتاده بود و از طرف نیمبهوت مونده بود که چرا ا

 داشت.

 کیکه  یاز قبل شده بود، طور  شتریب ر،یهرمز هم به خاطر اتفاقات اخ یها کابوس

 .اومدیلحظه هم خواب به چشم هاش نم

 و پروانه رو به خونه فرستادن. نیبود، اروشا و ارش یهر جور  روان،یو انوش انیک

که حالش رو  رضایکرده بود و عل دنیدست و پاهاش شروع به لرز  ان،یک دنیبا د رضوان

 به خونه بردش. د،ید

بود که  یبهش دست داده بود، طور  بیو غر  بیحال عج کیرضوان،  دنیبا د انیک

 .رهیانگار عشقش زنده شد و جلوش داره راه م

 هم داشته باشه. گهیدختر د کیکه هرمز  کردیفکرش رو هم نم یتح

. رضوان رو ترس برش داشته بود زدندیسر م مارستانیو روهام هم مدام به ب رخساره

 بگه. انیرو به رخساره و ک یکه نکنه روهام همه چ

 به بازگشت داد. تیباالخره آراسب هم رضا ،یطرف از
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. باالخره شناختنیبرگردن، سر از پا نم رانیخره به اباال توننیمتوجه شدن که م یوقت

 کرده بودند. دایهاش هم نجات پ تیاز دست آراسب و جنا

 گناه رو گرفته بود. یچند ماه، جون چند آدم ب نیا یکه تو دونستیم خدا

هم  یپدرش رفت و دلدار و سوز  یبه خونه  مارستان،یاز ب یهم بعد از مرخص نینوش

عسل و  یکه مثل سه تا دوست شده بودند و فقط جا یطور  زدن،یمدام بهش سر م

 بود. یترگل خال

که آراسب قراره به همراه بچه ها برگرده، دوباره شور و حال بچه ها و  دنیشن یوقت

 دل نگران حال دلنواز بودند. روان،یو انوش انیک یبزرگترها بود که برگشته بود، ول

بود که باعث به شک  دهیرو داخل اداره د روانیانوش یا گهیهم چند بار د نیام

 افتادنش شده بود.

 رو داد. یفور  یجلسه  کیبود که دستور  دهینرس رانیآراسب به ا هنوز

سرم رفتند، چون  رینقشه، ز  دیشروع شدن فاز جد دنیهم با شن روانیو انوش انیک

 انجام بدن. یکار  چیه تونستندینم

 رضوان مشکوک شده بود که اصال به نفعش نبود. یبه نگاه ها انیهم ک یطرف از

  

 کل( ی)دانا

 

 یمیقد یهم به سمت خونه  انیبه خارج از تهران رفت و ک روانیاز جلسه، انوش بعد

 رفت. کردن،یم یبا عشقش زندگ یاش که زمان
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. دارم انی: مواظب باش کرفتنیذهنش رژه م یکه زده شده بود، تو ییحرف ها تمام

 .یر یسمت رضوان هم نم دم،یبهت اخطار م

نسبت به رضوان کشش داره، انگار که سالهاست اون رو  نقدریکه چرا ا دونستینم

 یکه به بچه ها گفتن، جلو ییدروغ ها یهمه  رضا،یعل یدوباره  دنی. با دشناسهیم

 چشم هاش جون گرفتن.

*** 

وجه  چیبه ه نروایاز اشکذر که انوش ریجمع بودند، به غ انفریعمارت آر  یتو همه

 طور دلدار. نیاون رو، هم نیبب خواستینم

دلدار نرم شده و حاضر شد که به خاطر دختر چهار ماهش  یکم ن،ینوش یحرف ها با

 با اشکذر ادامه بده. یهم که شده، به زندگ

رو به هم برسونه و از  اوشیو س یفرصت بود تا بتونه دوباره سوز  کیهم منتظر  سورج

 .ادیبود، کنار ب داکردهیپ نیها به نوش یکه تازگ یبا حس تونستینم ،یطرف

 یرفته بود، ول شیپدر  یهم به خونه  ایهم باهم قهر بودند و در  ایسپهر و در  ،یطرف از

 هنوز نتونسته بود به سپهر بگه که بارداره.

که  یاز همه جا، مشغول انجام دادن دستورات بهداد بود، دستورات الیخ یهم ب سپهر

تر از قبل  نیکه کارها رو سنگ نیمخصوصا با نبود الو شد،یهم تمام نم لحظه کی

 کرده بود.

کردن اطالعات الزم در مورد برادر بهداد، به سمت خونه اش راه افتاد  دایبعد از پ سپهر

 رو به رو شد. نیکه با اروشا و ارش

 توجه به اونها، به سمت اتاق بهداد راه افتاد. بدون
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بهداد و  یپف کرده، از خونه  یو چشم ها دهیرنگ پر  یبا صورت ها ن،یو ارش اروشا

 حرکت کردند. مارستانیزده و به سمت ب رونیبدون توجه به سپهر، ب

جزء رفتن به اونجا رو  یبود، کار  یبستر  مارستانیب یکه دلنواز تو یمدت نیا یتو

 نداشتن.

نداشت و رضا هم  یخوشکه افتاد بود، اصال حال و روز  یهم به خاطر اتفاق مهرداد

خودش رو مقصر حال بد  شتریهرمز، ب یو با حرف ها کردیمدام خودش رو لعنت م

 .دونستیدخترش م

 کل( ی)دانا 

 

که سال ها بود که دنبالش بود. اگه  گشتیم یدر به در داشت دنبال کس هرمز

 .شدیدرست م زهایچ یلیخ کرد،یم داشیپ

 احمقانه انجام نده. یکارها نقدریشاهرخ رو آدم کنه که ا تونستیم شد،یم دایپ اگه

با مخالفت کردن  یول ش،یشده بود که برگرده سر خونه و زندگ یدلدار راض ،یطرف از

 و اردوان، عمارت موند. روانیانوش

تا از  ادیرو بچشه و خودش ب ییطعم تنها شتریب دیکه معتقد بود که اشکذر با اردوان

 کنه. یمعذرت خواه نیدلدار و نوش

قلبش نسبت به اشکذر داشت، اون رو  یکه تو یبه خاطر عشق نیحال، نوش نیا با

 .دیبخش
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بود بعد از  یتنها دختر  نی. نوششدیم نینوش ی فتهیش شتریهم روز به روز ب سورج

متوجه  یهم به خوب یموضوع رو سوز  نیدوستش داشت که ا نقدریهمسرش که ا

 شده بود.

با سورج صحبت  نیسورج رفت تا در مورد نوش شیپ یخواب بود، سوز  که عارف یزمان

 کنه.

 شده، گفت: نیمتوجه عالقه اش نسبت به نوش یکه سوز  دیسورج فهم یوقت

 ...یسوز -

 کنمی. در ضمن، من فکر مریبه خودت سخت نگ یتوحقته سورج، باور کن. الک ؟یچ-

 .دیآروم رو دار  یزندگ کی اقتیل ن،یکه هم تو و هم نوش

 شه؟یم یچ اوشیتو و س فیپس تکل-

 . نگران نباش، خب؟شهیدرست م یخدا بزرگه. همه چ-

 یدوباره، ول دیهم به هم برس اوشیکه تو و س خوادیچه قدر دلم م یدونینم-

 که االن وقتش نباشه. ترسمی. میسوز  ترسمیم

نگو، بذار به  یز یچ نیتا موقعش برسه. فقط االن به نوش میکنیخب، صبر م لهیخ-

 وقتش.

 خانم امر کنند. یسوز  یچشم. هر چ-

*** 
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که  رضای. علکردیتخت لم داده بود رو نگاه م یرو که رو رضایدل نگران عل رضوان

تخت بلند شد و نشست کنار دست رضوان  یمتوجه حال بد رضوان شده بود، از رو

 راست اتاق بود. یکه گوشه  یمبل دو نفره ا یرو

 نگرانه؟ نقدریوان من اشده که رض یچ-

 رضا؟یعل-

 جان دلم؟-

 کنم؟ کاریاگه بفهمه، من چ انیک-

فرستاد و رضوان رو در آغوش  رونیحرف، نفسش رو آروم ب نیا دنیبا شن رضایعل

 .دیکش

دلت  یتو خوامیماجرا رو. نم ازیتا پ ریس ،یکنیم فیرو براش تعر  یاون وقت همه چ-

 برده. ییبوها هی انیمن که ک به نظر یکنم رضوانم، ول یرو خال

 .دیمثل فنر از جاش پر  رضوان

 ده؟ی...فهمیگیم یعنی-

 .نیبرده، هم ییبوها هیفقط گفتم  ده؟یگفتم فهم یمن ک زم،ینه عز -

 رو بهش بگه. یکه روهام همه چ ترسمیم-

پاشو برو  ال،یفکر و خ ی. االنم به جاکنهینم یغلط چینگران نباش. اون با من، ه-

 .ستیغباز، حالش اصال خوب ن شیپ

 باشم. تو برو. ششیکه پ خوادینم یول دونم،یم-
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 کل( ی)دانا

 

اون هم داخل عمارت،  ایدر  دنیبالفاصله بعد از سفرش، به عمارت برگشت. با د سپهر

 .ایدر  دنیاز د ریرو داشت، به غ یز یشوکه شد. توقع هر چ

 جی. سپهر گدیهم به اتمام رس انیو ک روانیانوش یاز گذشت دو ساعت، حرف ها بعد

رو  انیو ک روانیانوش یحرف ها شدی. هنوز باورش نمکردیرو نگاه م واریداشت در و د

 .ایاز در  شییدر مورد جدا

به خواسته  یتوجه چیمشترک، ه یچند سال زندگ نیا یهم داشتند. سپهر تو حق

از ترسش به  ایمتوجه شد که در  ی. وقتدهیدیخودش رو م شهیهاش نداشته و هم

 عوض شده باشه. نقدریکه ا شدیسپهر نگفته که بارداره، حالش بد شد. باورش نم

که سپهر بود، رفت. بعد از در  یشربت درست کرده و به سمت اتاق وانیل هی یسوز 

 زدن، وارد اتاق شد.

حبس  اوشیقهر با س یاتاق به بهونه  یافتاد که خودش رو تو یزمان ادیاتاق،  دنید با

مبل نشسته بود، راه  یو به سمت سپهر که رو دیکش یاز سر دلتنگ یکرده بود. آه

 افتاد.

 .دهیکه به آخر نرس ایداداش من، دن-

 رو طالق بدم، حتما! ایبشه؟ فقط مونده که در  یچ یخواستیم گهید-

 .زنهیداره با حرص حرف م یکه چه طور  کردیبا خنده داشت سپهر رو نگاه م یسوز 

 ها. یناراحت نش گم،یم یز یچ هی-
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 بگو. ؟یچ-

 .یایذره به خودت ب کی. بهتره که زمیخودته داداش عز  ریتقص یول-

 . شربت رو بده.یالزم نکرده که حرف بزن یکیتو -

 .ایاز دست تو و در  کشهیم یبچه چ نینه اعصاب. من موندم که ا ینه اخالق دار -

 .کردیداشت نگاهش م دیبرگشت و با تهد ،یبا حرف سوز  سپهر

 بگو. گهیبار د هی ،یاگه جرئت دار -

 جنبه. ینگفتم که ب یز یباشه بابا، آروم، چ-

 .نمیبب رونی. پاشو برو بادهیز  یلیبه خدا روت خ-

 احساسم باشم. یداداش ب شیپ خوامی. مخوامینم-

 سپهر شد. کینزد و

ده، فقط آقاجون و نش یز ی. هنوز که چگهیقصه نخور د ،یبه خاطر سوز  ،یداداش-

 .یکن دایراه چاره پ یتونیعموجون هم حرفشون رو زدن. تازه، م

 کن. ی. فقط، برو ازش معذرت خواهشهیم درست

 یاشک ها دنیکه پر از غم بود، برگشت سمتش. با د یسوز  یصدا دنیبا شن سپهر

رو  یفرستاد و سوز  رونیداشت، نفسش رو آروم ب دنیداخل چشم هاش که قصد بار 

 .دیآغوش کش یتو

نکرده براش.  یکار  چیه یول ده،یکه خواهرش کش ییها یرفته بود سخت ادشی واقعا

 از قبل شد. شتریعذاب وجدانش هم ب
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 نمینب گهیاما د افتم،یهم م ایدر  یبه پا رمیبگه. چشم، م زمیخواهر عز  یهر چ-

 چشم هات. یاشک تو

. هیه کرد و شروع کرد به گر که منتظر تلنگر بود، دست هاش رو دور سپهر حلق یسوز 

 کرد که خوابش برد. هیانقدر گر 

*** 

سبد گل  کیدادن و اشکذر هم به همراه  تیبزرگترها به برگشت اشکذر رضا باالخره،

 ینتونست باهاش رو به بشه و تو نیبزرگ، وارد عمارت شد. نوش ی هیبزرگ و دو تا هد

 اتاقش موند.

 یهر چ د،یاشکذر دلدار رو د یاومد. وقت نییدلدار بود که پا ن،ینوش یاصرار ها به

کنار در گذاشت و به سمت دلدار پا تند کرد و اون رو در  یجا کفش یدستش بود رو رو

 .دیآغوش کش

 ببخش من رو. اشتباه کردم.-

 .یمعذرت بخوا نیاز نوش دیاول با-

 .دادیدلدار گوش م یمبهوت به حرف ها اشکذر،

 رفت. نیاز گذشت چند ساعت، به سمت اتاق نوش بعد

 اشکذر، دست پاچه شده بود. دنیبا د نینوش

 ؟یخوای..می...چ...نجایتو..ا-

 نییکه سرش رو پا یفرستاد و وارد اتاق شد، در حال رونیهم نفسش رو آروم ب اشکذر

 انداخته بود.
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تو  ی...هر چاصال ؟یبخشی. مکردمیم یداشتم چه غلط دمیفهمیغلط کردم. نم-

 .یبگ

 .نیفقط دلدار رو خوشبخت کن، هم-

 .یکنم که تو من رو ببخش کاریاما بگو چ دم،یقول م-

 اشکذر؟-

 آروم سرش رو باال آورد. اشکذر

 بله؟-

عاشقت باشم،  خوامینم گهیعاشقت بودم. فقط د نکهیبه خاطر ا دمت،یمن بخش-

 عشق رو دور بندازم. نیا خوامیم

که  یگیم یعنیسوال،  هی. فقط یبگم که حق دار  تونمیبگم، فقط م یچ دونمینم-

 چشمت نباشم؟ یجلو گهید

 چشم هام. یجلو این ،یتونیکه م ییتا اونجا-

 فکر بود. یاشکذر تو یشام نشسته بودند، ول زیشام، همه سر م موقع

کرد هم رو  دیرفتند و سع اطیو سورج، بعد از شام و همراه اشکذر، به سمت ح دیسع

 سمت اشکذر و گفت:

 ؟یهست یتو چه فکر -

 انداخته بود، گفت: نییهم که سرش رو پا اشکذر

 ییسه تا شهیبه نظرتون، نم یول کنند،یو دلدار مخالفت م نینوش دونمیم نکهیبا ا-

 م؟یکن یباهم زندگ
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 سورج. یگلو یتو دیپر  ییکه اشکذر زد، چا یحرف با

خانوم و دلدار خانوم قبول  نیفکره آخه؟ بعدم، مگه نوش نمی! ایرسما خل شد-

 کنند؟یم

 چراکه نه، باهم که خوبن.-

 سپهر، سه تاشون به عقب برگشتن. یصدا با

رو  یز یچ نیهمچ شهیاشکذر. اصال روت م یسنگ پا رو هم کم کرد یبه وهللا که رو-

 .کردیم تیوگرنه االن قشنگ حال ه،یارسالن خال یواقعا جا ؟یبگ

 لبخند تلخ زدند. هیو اشکذر،  دیمرگ ارسالن، سع یآور  ادی با

  

 کل( ی)دانا

 

آراسب گوش  یهم، داشت به صحبت ها یکه پاهاش رو انداخته بود رو یدر حال انیک

 .دادیم

. امیکه کوتاه ب ستیقبل ن یمثل دفعه ها گهید یسر  نیا گم،یدارم بهت م ن،یبب-

هم، از چشم تو و  شیبخوان برگردن پ اوشیو س یکه اگه سوز  یدونیخودت بهتر م

 .امیدفعه رو کوتاه نم نیبهت بگم که ا نمی. انمیبیم روانیانوش

 از جاش بلند شد و رو کرد سمت آراسب. یهم عصب انیک

دفعه رو  نیا یچشم، ول میگفت روانیهم من و هم انوش ،یگفت یچند ساله که هر چ-

 گهید روان،یاشه خان عمو که من و انوشب ادتونیرو هم  نی. امیکنیسکوت نم
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بار درست و  هی. تو رو به خدا، نیکه دلتون بخواد رو انجام بد یکه هر کار  میذار ینم

 یبرا میاز بس که داستان سر و هم کرد د؟یدرو ممنوع کر  یکه چرا عاشق دیبگ یحساب

 دیبس نبود؟ خورش روانیانوش م،یبچه ها، باورم شده خودمم. من و دلنوازم بس نبود

 ؟یچ

 پس... ؟یو ترگل چ ارسالن

 طرف صورتش سوخت. کیتموم نشده بود که  انیحرف ک هنوز

 بود. ستادهیا انیک یرو به رو یبود که عصب آراسب

خودمم رحم  ی. من به زن و بچه انفریآر  انیک یطرف یبا ک یدیانگار هنوز نفهم-

 .عرضه ات ینکردم، چه برسه به تو و اون داداش ب

به حرفم گوش  شی. اگه همون چند سال پنیعرضه ام رفت یدوتون به داداش ب هر

و من  رفتیاالن زنده بود و پولش از پارو باال م گرفت،یو اون دختر احمق رو نم دادیم

 که بکشمش. شدمیهم مجبور نم

 ادیرو از  دنی. انگار نفس کشکردیبود که مبهوت داشت به آراسب نگاه م انیک نیا و

که پدر و مادرش به دست عموش کشته شده باشن. بعد  شدیبرده بود. باورش نم

در بود که  یبزنه، هر دو با صدا یحرف نکهیکه به خودش اومد، قبل از ا قهیازچند دق

 برگشتن.

 وارد اتاق شدن. رضا،یاز دوباره در زدن، رضوان به همراه عل بعد

 ا خوش کرد.لبش ج یگوشه  یرضوان، پوزخند دنیبا د آراسب

 رفته بود بهت بگم. ادمیرو  یموضوع هی ان،یک یراست-
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 .گردیبا دهن باز داشت آراسب رو نگاه م رضوان

 ؟یبهش...بگ یخوای.م..یچ-

. انگار که رضوان هم کردیبود، نگاه م دهیهم متعجب داشت به رضوان که ترس انیک

 از دست بده. دنیعادتش رو موقع ترس نیا خواستیوقت نم چیه

 فرستاد و در رو بست. رونیهم نفسش رو با حرص ب رضایعل

بس نبود از بس عذابشون  ؟یبرس یخوایحرفا و کارات به کجا م نیآراسب، با ا-

 ؟یکرد دایپ دیجد یباز  ؟یداد

وقته شروع شده و انقدر جذاب هست که  یلیخ ،یباز  نیا یکه نه، ول دیجد یباز -

 .گهید یباز  هینخوام برم سراغ 

 هم رو کرد سمت آراسب و گفت: انیک

 ؟یبگ یخواستیم یچ-

خودم  ان،یبزنه، رضوان بود که شروع کرد به حرف زدن: ک یآراسب حرف نکهیاز ا قبل

 آراسب گوش نده. یبه حرف ها ،یپرستیم ی. تو رو به هر کگمیرو بهت م یهمه چ

 نه؟ ایکه زدم، درسته  ییکه حدس ها نمیبب خوامیاالن بشنوم. م خوامیم-

 قدم به سمت رضوان برداشت. چند

 سوال دارم، فقط راستش رو بگو. هیازت -

 .گمیرو م یبپرس یقبول، هر چ-

 .کردیرو نگاه م انیهم مضطرب داشت ک رضایفرستاد. عل رونیرو آروم ب نفسش
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که به راه بود  یشیچرمش نشسته بود و با لذت داشت نما یصندل یهم که رو آراسب

 .کردیرو نگاه م

 گفت: دن،یلرز یبدنش از استرس م یکه همه  یرو کرد سمت رضوان و در حال ان،یک

 ؟یتو، دل...دلنواز -

که ما  یاون جور  شهیهم یبده، ول یکه رضوان بهش جواب منف خواستیم دلش

 .شهینم میخوایم

آراسب،  یدایرضوانه. به خاطر تهد ست،یدلنواز ن میاسم اصل ی_آره، من دلنوازم، ول

رو بگم، خواهرم رز رو  میمجبور شدم بهت دروغ بگم. گفت اگه بهت اسم واقع

 به قولش عمل نکرد. یول کشه،یم

*** 

رو به  اوشیو س یاول سوز  د،یکه زمان رو مناسب د یگذشت زمان، سورج هم وقت با

ببره، بعد از اون  ییبو هیضاز ق یکس نکهیو بدون ا یهم رسوند و بعد هم کامال مخف

 داد. نیرو به نوش هیهد نیبهتر  ن،یروز تولد نوش

 یسورج، قبول کرد که باهاش بمونه، مخصوصا با تجربه  یحرف ها دنیبا شن نینوش

 که هر دوشون داشتند. یتلخ

 )فصل هشتم(
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. بعد از به هوش اومدن، فقط سکوت گذرهیاز به هوش اومدن دلنواز م یماه چند

خودشون  یحاضر نشده پاش رو خونه  یو حت کنهیصحبت نم یکس چیو با ه کرده

 پروانه مونده بود. شیبذاره و پ

به کل به هم  ،یراز بزرگ دنیبا فهم انفریچند ماه، خاندان آر  نیا یهم تو یطرف از

رو  یبزرگش. از کس یعمر رو دست خورد از عمو هی دیکه فهم انیمخصوصا ک ختن،یر 

 یبعد از خدا قبولش داشته و براش اسطوره بوده. وقت یکودک یدست خورد که تو

همه سال  نیمتوجه شد که ا یو وقت هدلنواز نبود شیاسم اصل شیعشق زندگ دیفهم

دونسته و  یپسرش روهام هم م دیفهم یوقت ومده،یزنده بود و از ترس آراسب جلو ن

 بهش نگفت، شکست خورده شد. یز یچ

هم دوباره به هم  یو سوز  اوشیازدواج کرده اند و س نیوشچند ماه، سورج با ن نیا یتو

 آراسب نبود. لیکه اصال باب م دنیرس

 اتفاق خوش حال بود، هرمز بود. نیکه از ا یکس تنها

هرمز  یهم بهتر از قبل شده بود. وقت روانیو انوش انیمدت، روابط هرمز و ک نیا یتو

و عسل هم پشت در اتاق  یسوز  کرد،یم فیتعر  روانیو انوش انیک یرو برا یهمه چ

 .دنیحرف هاشون رو شن یبودن و همه 

در  انیو ک روانیانوش یحرف ها یهرمز، متوجه شدند که همه  یحرف ها دنیشن با

 به خاطر خودشون دروغ گفتن که در امان باشن. دنیمورد گذشته، دروغ بود و نفهم

 چیبرن که دست ه ییبار سوم ترک کنند و جا یعمارت رو برا خواستنیها م بچه

گرفتن تا  میبود که آروم شدن و تصم روانیانوش یبا حرف ها یبهشون نرسه، ول یکس

 .شهیم یکه آخرش چ ننیبمونن و بب
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 هم روابطشون بهتر از قبل شده بود. ایو در  سپهر

 وسط، حال دلنواز و دوستاش هم اصال خوب نبود. نیا

عموش مستقر بودند، چون معلوم  یخونه  ن،یچند ماه به همراه ارش نیا یتو اروشا

 زده. بشینبود که شاهرخ باز کجا غ

 به خونه برگشت. ،یبعد از گذشت چند هفته، شاهرخ با سر و وضع نامرتب یول

  

 ن،یسر و ضع شاهرخ، هراسون به سمتش رفتن. با کمک شاه دنیبا د ن،یو ارش اروشا

 از مبل ها نشوندش. یکی یرو

 ی. حتکردندیداشتند برادرشون رو نگاه م یاشک یچشم ها هم با نیو ارش اروشا

 .ندیبب یتیوضع نیهمچ یباورش هم براشون سخت بود که شاهرخ رو تو

. بعد از پدر و مادرش، شاهرخ همه اومدیاروشا بند نم یلحظه هم اشک ها کی

بازهم  یوقت ها دعوا کردند، ول یلیباهم لج بودند و خ نکهیکسش شده بود. با ا

 برادرش بود.

شده بود و  نیاروشا و ارش یاشک ها یمتوجه  ،یهوش یب مهیحالت ن یتو شاهرخ

 موفق نبود. یکه نشون بده که حالش خوبه، ول کردیم یسع

 باال سر شاهرخ. ادیبه دکتر خبر داد تا ب عیهم سر  نیشاه

. اروشا و دیتخت دراز کش یباال رفت و رو یبه طبقه  ن،یهم به کمک شاه شاهرخ

 .ختنیر یهم که مثل جوجه پشت سرشون راه افتادن و فقط اشک م نیارش

 بهداد. یساعت، خودش رو رسوند خونه  کیبعد از  دکتر
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 و دخترا و گفت: نیرو کرد سمت شاه نه،یاز معا بعد

عکس  دیو با دهید بیدست راستش آس یول ده،یند یجد بی_خوشبختانه، آس

 .رهیبگ

*** 

 از گذشت چند روز، حال شاهرخ هم بهتر شده بود. بعد

سوپ و شربت پرتقال بود، داخل اتاق  یکه داخلش کاسه  ینیس کیبه همراه  اروشا

 هم در حال صحبت کردن بودن. نیرفت. شاهرخ و شاه

اش رو داده بود به  هیشاهرخ و شاهرخ هم تک یتخت رو به رو ینشسته بود رو نیشاه

 دست راستش گذاشته بود. ریم ز بالشت ه کیتاج تخت و 

 ورود اروشا، حرفشون نصفه موند. با

 حرف زدن، االن وقت خوردنه. گهی_خب، بسه د

 رفت تا خواهر و برادر رو تنها بذاره. رونیاز اتاق ب نیشاه

زخم قرار  یصورتش هنوز چند جا یشاهرخ که رو یهم آروم نشست رو به رو اروشا

 معلوم بود. یداشت و به خوب

 اروشا بود که شروع کرد به حرف زدن: ،ینیس تیایاز تمام شدن محتو بعد

سر و  نیبا همچ یکه بعد از چند وقت برگشت شدهیکه چ یبگ یخوای_هنوزم نم

 ؟یضع

 _بس کن اروشا.
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داداش من؟ تو بعد از مامان و بابا، همه کس  یبفهم یخوایرو بس کنم؟ چرا نم ی_چ

که نگرانتم؟  یفهمیهان؟ چرا نم م؟یکن کاریچ اد،یسرت ب یی. اگه بالینیمن و ارش

 شاهرخ. حرف بزن. رمیمیدارم م

قطره  کی زد،یکه م ی. با هر حرفکردیهم مبهوت داشت به خواهرش نگاه م شاهرخ

 .دیچکیاشک از چشم هاش م

 بود خواهرش رو. دهیند ینطور یحاال ا تا

 ؟یکنیکار رو با خودت م نیبس نبودن؟ چرا ا نایدل خواهر، مامان ا زیآخه عز -

رفته که  ادتی ؟یگردیبر م یطور  نیاولته که ا یمگه دفعه  ؟یبه کجا برس یخوایم

که  یشده، گفت یکه چ دمیهم که ازت پرس یوقت ؟یاومد یبا چه وضع شیپ یسر 

 ک... کاریتو چ تخوردم. آخه من از دس ریت هینشده و فقط  یچیه

 .دیآغوشش کش یحرفش تموم نشده بود که شاهرخ با دست سالمش، اروشا تو هنوز

اشکا رو خواهر  نیا زیخوبم. باور کن خوبم. نر  ست،ین یز یمن، چ ی_آروم، آروم اروشا

 .نیساده بود، هم یدعوا هیمن. 

 .ییواقعا که پر رو ن؟ی_هم

 _پر رو نبودم که داداش تو نبودم!

 .ستمی_من پر رو ن

معلومه. فقط هر وقت که جوجه خانم جواب درست به من دادن، من هم  _بله، کامال

 .گمیرو بهش م یهمه چ
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کردن.  فیرو تعر  یشاهرخ همه چ یاروشا هم شروع کرد برا ،یناگهان میتصم کی یتو

دلنواز  یکرد که چه طور  فیشدن و تعر  مرغیوارد باند س یکرد که چه طور  فیتعر 

هم چه طور مجبور شد که با هرمز  نیمجبور شد که قبول کنه با هرمز کار کنه و ارش

 کنه. یسر چند تا معمامله همکار 

 .دیو گفت تا به آخرش رس گفت

که خواهراش با چه  شدیشاهرخ همچنان سکوت کرده بود. باورش نم د،یآخر که رس به

 .کننیکار م ییکسا

بود؛ واقعا از  دهیرس کنه،یکار م ششیکه پ یو فرد مشکوک نیشاه یبه حرف ها تازه

 خواهراش غافل شده بود.

 داد که سکوت کنه. حیبه اروشا بگه و ترج یچ دونستینم

  

دو روز، شاهرخ فقط  نیا ی. توگذشتیاز متوجه شدن شاهرخ از تمام ماجرا م یروز  دو

سوالهاش رو  یجواب همه که  یکس شیاز روز دوم که رفت پ ریسکوت کرده بود، به غ

 که هرمز هم اونجا بود. دیرس یو زمان دونستیم

کشته  شیسالها پ گفتنیکه م یدوست گشت،یم مشیهم به دنبال دوست قد هرمز

 دایتر بود و با پ کیکه از برادر بهش نزد یپسر داشت، دوست کیشده و دو تا دختر و 

 .شدیاز رازها هم بر مال م یلیشدنش، خ

که رضوان مجبور بود  یهمچنان در حال مشاجر بودن به خاطر دروغ ان،یو ک رضوان

 ها رو نجات داد. یلیکه جون خ یبگه، دروغ
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 نیزتر یاز عز  یکینداشته باشه، جون  یبه کس یکه قول داده بود کار  یهمه، کس نیا با

 یکه رضوان با دست ها یچشم پدرش و در حال یرضوان رو گرفت، اون هم جلو یها

 .اومدیازش بر نم یکار  چیه نظاره گر بود و هبست

اتفاقات،  نیمقصر تمام ا یماجرا همه مقصر شناخته شده باشن، ول نیا یتو دیشا

 نفره. کیفقط 

کرده، مبهوت  فیشاهرخ تعر  یرو برا یمتوجه شد که اروشا همه چ یهم وقت دلنواز

 از دلنواز نداشت. ی. البته، پروانه هم دست کمکردیفقط پروانه رو نگاه م

 یموضوع دنیبا فهم یول کردن،یم یباهم زندگ یاشکذر و دلدار به خوب ن،یب نیا یتو

 .ختیبه هم ر  یو دلدار، همه چ یاز طرف سوز 

که دلدار هم از  دنیفهم یهم داره، وقت گهیقل د کیمتوجه شدند که دلدار  یوقت

 .ختیبه هم ر  یهمه چ انفرهاست،یآر 

 وانه، به خونه برگشت.به همراه پر  دلنواز

 طور مهراد و مهرداد. نینرم تر از گذشته شده بود و هم یبرگشت دلنواز، رضا هم کم با

 مهراد، همچنان در غم ازدست دادن اطلس بود. یول

*** 

حرف  کیکرد، فقط  فیرخساره که خواهرش بود، تعر  یروهام تمام ماجرا رو برا یوقت

گفت که مجبور بوده  یکرد و حت فیرو برام تعر  یهمه چ شی: مامان چند روز پدیشن

 از جون بابا، من و تو و برادرهاش و پدرش محافظت کنه. خواستهیدروغ بگه، چون م
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هم  نی. به خاطر همدهیو خواهرش رز رو از دست م ارهیکم م ییجا هیباز هم  یول

که به  نقدریا . توهم بهترهدوننیرغمان و غباز، مامان رو مقصر تمام اتفاقات م ییدا

. من مامان یذره هم به پدر و مادر خودت اعتماد داشته باش کی ،یآراسب اعتماد دار 

 طور بابا رو. نیهم کنم،یرو درک م

. با تموم شدن حرف هاش، به فکر فرو کردیهم مبهوت داشت رخساره رو نگاه م روهام

 رفت.

*** 

هم به همراه  رضاید. علرفتن ش یآماده  عیسر  مش،یکردن دوست صم دایبا پ هرمز

 هرمز رفتند. زیدوست عز  ن،یرام یهرمز، به محل زندگ

 .دندیباالخره رس د،یده سال طول کش یاز سه ربع که به اندازه  بعد

متعجب داشت نگاهش  یبود، چند لحظه ا مشیهرمز که دوست قد دنیبا د نیرام

 .دیرو در آغوش کش نی. هرمز زودتر به خودش اومد و رامکردیم

  

هاشون رو بر طرف  یساعت که نصف کمتر دلتنگ کیبعد از گذشت  ن،یو رام هرمز

 رنگ نشستند. دیسف یراحت یمبل ها یهم رو یکردن، رو به رو

 .داشتیبر نم شیمیقد قیلحظه چشم از رف کیهم  هرمز

 .کردیبا لبخند داشت هرمز رو نگاه م نیرام

 ؟یتا فردا فقط تماشام کن یخوای_م

 ؟یگیچرا به بچه هات نم ؟یکنیحماقت م نقدریکه چرا ا کنمیدارم فکر م ر،ی_نه خ
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شاهرخ هم  نکهیخبر بودن از ا یفرستاد. هر دو ب رونیهم نفسش رو کالفه ب نیرام

 .شنوهیپشت دره و تمام مکالماتشون رو م

دونم  ینتونستم. نم یکار رو انجام بدم، ول نیخواستم ا یچند بار  ،ی_راستش رو بخوا

 هر وقت که اومدم بگم، نشد. یچرا، ول

 نی. اوضاع بشنیم یدارن متالش انفرهایآر  یکاف یدست بنجوبن. به اندازه  ن،ی_رام

باند آراسب هستن،  ی. دلنواز و پروانه و اروشا که توستیدخترا و پسرت اصال خوب ن

ا هزار . بمرغیدست س ریبفهمن، رفتن ز  نکهیمتوجه باشن و بدون ا نکهیبدون ا

در  یباز  وونهیداره د یکاف یهم به اندازه  ضاسمت خودم. ر  ارمشونیتونستم ب یبدبخت

 ...ارهیم

چه کنم که اگه آراسب لعنت شده بفهمه  یهرمز، ول دونمیبه خدا م دونم،ی_خودم م

 بچه هام تو امان باشن. ذارهیزنده ام، نم

 نی. رامکنهیخودت کار م شی. حاال خوبه پسرت پستنیامان ن ی_د آخه االنم تو

که  ترسمیکه رضا دلدار رو هم مثل دلنواز به باد بده. م ترسمیجان، داداش من، م

 .یحماقت کنه، مثل منه احمق که به رز اعتماد نکردم. تو شاهد بود

بشه. شاهرخ  دهیبه اونجاها کش ذارمی_هرمز جان، داداش گلم، مطمئن باش که نم

که  ییبهداده. البته، بعد از دعوا شیپ یعنی ست،ین شدایهست که پ یهم چند وقت

بهداد و  یبه زور فرستادمش خونه  قه،یعت یداشتن سر بارها مرغیس یبا بچه ها

 دخترا. شیپ

 دایپ نیکه ارش یدونیم نمیالبد ا ؟یبگ یخوایم یجان، ک نیرام ی_چه عجب! ول

 شده...
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 کنم. یچه غلط دیدونم با ی. نمیاز دلتنگ شمیم وونهی. هرمز، دارم ددونمی_م

 زن داداشم کجاست؟ ،ی_راست

شاهرخم  یوقت شمیم یبگم بهشون؟ دارم روان یباالس. خوابه .به نظرت، ک ی_طبقه 

 ...یوقت ها شده که بخوام بزنم تو دهنش، ول یلی. البته، خنمیبیرو م

. واقعا باور کن که نشناختت ،یکه تو کرد یجراح نیبا ا ن،یرام یدونیم ی_ول

 از دست آراسب. نیخوشحالم که جون سالم به در برد

 رضوان زنده اس. دیفهم انیکه ک دمیشن ،ی_ممنون، راست

 .دی_آره بابا، فهم

 دونستی. نمکردیم هیداده بود و آروم گر  هیپر از اشک، به در تک یبا صورت شاهرخ

خوشحال شد که پدر و مادرش زنده  ،یدلش بذاره. از طرف یکجا گهیموضوع رو د نیا

 هستن.

 رفت. ادهیپ یعموش و با پا یداغون، اونجا رو ترک کرد و به سمت خونه  یحال با

. واقعا براش کردیگوش م نیهرمز و پدرش رام یراه، مدام داشت به حرف ها یتو

 .قهیروز و در عرض چند دق کی یهمه موضوع تو نیسخته باور کردن ا

 .کهیو هوا تار  ستادهیبهداد ا یدر خونه  یجلو دیمد، دبه خودش او یوقت

 حرف زدن. یهم ساعت ها به صحبت کردن پرداختن. از همه چ نیو رام هرمز

شد تا خودش رو به بچه ها نشون  یباالخره راض نیاز گذشت چند ساعت، رام بعد

 بده.

 دوباره صحبت ها از سر گرفته شد. ن،یاومدن همسر رام با
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*** 

 پدرش بود. یحواسش به حرف ها یشام، همه سر  شاهرخ

 هم رو کرد سمت شاهرخ و گفت: اروشا

 شده؟یچ ،ی_داداش

 نشده... یز یچ ،یچیه ،یچی_هوم؟ ه

 رو کرد سمت شاهرخ. خت،یر یخودش دوغ م یکه داشت برا یهم در حال نیارش

 ...ینگو.  یالک ،ی_داداش

 هم نصف موند. نیدر، حرف ارش یصدا با

*** 

. انقدر کردیم نییرو باال و پا ونیتلوز  ینشسته بود و کانال ها ونیتلوز  یجلو دلنواز

مبل  یرو خاموش کرد و کنترل رو گوشه  ونیحوصله، تلوز  یکار رو تکرار کرد که ب نیا

 پرت کرد.

 مبل بلند شد. یرو از

. دلنواز هم کاله کردندیمعمول، پدر و برادر هاش داشتند باهم صحبت م طبق

راه افتاد که با صدا زدن اسمش،  یو به سمت در خروج دیسرش کش یو رولباسش ر 

 داد. رییرو به سمت پدرش تغ ریمس

 _جانم بابا؟

 .میحرف بزن نی_بش
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به جمع اون ها  ،ییچا وانیبا چند ل ینیس کیکنار مهراد جا گرفت. مادرش با  آروم

 اضافه شد.

شده بود، رو  ختهیر  یبلور  وانیل مین یکه داخل استکان ها یبعد از برداشتن چا رضا

 کرد سمت دلنواز.

 االن. نیرو از اول تا آخر دلنواز، هم یهمه چ یچرا شنومی_م

کنه، مثل اروشا که  فیپدرش تعر  یرو برا یگرفته بود که همه چ میهم تصم دلنواز

 کرد. فیشاهرخ تعر  یداستان رو برا یهمه 

گروه، تا  نیکه پام باز شد به ا یاز وقترو.  یکنم همه چ فیاز اول براتون تعر  خوامی_م

 .تونیاعتماد یب نیبلکه تموم شه ا گم،یرو م ی. همه چگمیآخر رو م

کن، تکون داد. باز هم  فیتعر  یآروم آب دهنش رو قورت داد و سرش رو به معن رضا

 و بعد از خودش هم پدرش رو. دونستیخودش رو مقصر م

 کردن و گفت: فیشروع کرد به تعر  دلنواز،

به همراه دخترا به جشن تولد  یشروع شد، وقت شیاز چند سال پ قای_ماجرا دق

 .متیو گرون ق یمیجات قد قهیمهراب هم پر بود از عت ی. خونه میمهراب رفت

 خواستمی. بعد از شام، من ممیباهم آشنا شد شتریجا بود که من و آراز هم ب همون

از  یکیون خسته بودم و حواسم نبود، دستم خورد باال که آماده شم و چ یبرم طبفه 

افتاد و خورد شد. سهراب که  نیاسب بود، زم هیبزرگ مهراب که شب یمجمسه ها

 فرستادم خونه به همراه دخترا. عیشاهد ماجرا بود، من رو آروم کرد و سر 

بچه ها بر  شیداشتم از پ یشب تولدم، وقت نکهینبود تا ا یخبر  چیهفته، ه کی تا

. با هر ترس و کننیدارن دنبالم م نیخونه، متوجه شدم که چند تا ماش گشتمیم
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 یمهم زیکه چ نیهم که بهتون گفتم، گفت یبود، خودم رو به خونه رسوندم. وقت یلرز 

انداختن همون  رمیخونه گ یفرداش جلو سپ نکهیراحت شد تا ا المیو منم خ ستین

 .نیچند تا ماش

اون بود.  یکه شکستم، برا قهیاز اون آدما، رغمان بود. به من گفت که اون عت یکی

 .ستین ادمیحرفا. درست  نیهم نیانگار اون به مهراب قرض داده بود و از ا دونم،ینم

 هم رو کرد سمت دلنواز و گفت: مهرداد

 ؟یتو هم باور کرد نم،ی_صبر کن بب

 .کنمیم یر یگ یپ یفتهم که بهت گفتم، گ یوقت ی_باور نکردم، ول

و آراسب و هزار تا خر  مرغیس یکه خانم با دار و دسته  دمید یوقت ی_بله گفتم، ول

بخواد  کردمیبکنه. فکر نم خوادیدلش م یهمکاره، گفتم به درک، هر کار  گهید

 .افتهیب یاتفاق نیهمچ

 یکنم، ول یادآور ی خوامیرفت. نم ادمیمهرداد. فکر نکن  یکردیفکر نم چوقتی_ه

 اولت نبود. یدفعه 

 واضح بگو. ؟یچ یعنی_

 زخم کهنه بخواد دوباره سر باز کنه؟ هیبشه؟  ی_بگم که چ

 و گفت: رونیهم نفسش رو فرستاد ب مهرداد

 _تو نگران نباش. بگو.

 خودت. یشد، پا یهر چ ی_باشه. ول
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که من و دلدار بچه  یگرفته، شروع کرد به حرف زدن: وقت یاز چند لحظه، با صدا بعد

تو حواسم رو  یگردن من و گفت یهم انداخت دنیکه دلدا...دلدار رو دزد یوقت م،یبود

تو نبودم. اون موقع پنج  شیمهراد بودم و اصال پ شیکه من پ یدر صورت ،یپرت کرد

که اطلس  یوقت یگردن من و حت نیکه انداخت نیهم تو و هم مهراد بود یسالم بود، ول

 .ستمیکه مقصر من ن کردیهراد باور نمخورد، م ریت

حرفت رو باور کنم؟ باور کنم  یخوایتا باور کنه. بعد م اومدیسرم م ییبال هی دیبا حتما

 .نیکدومتون پشتم نبود چیبه خدا ه ن؟یکه پشتم

 از اشک، به اتاقش پناه برد. سیصورت خ با

 بهت فرو رفته بودند. یتو همه

 بود. قتیحق یسخت بود، ول باورش

عسل  ینیر یبه ش ششیکه زهرمار هم پ یقتیزهرمار بود. حق یکه به تلخ یقتیحق

 بود.

 بودند. ستادهیعمارت ا وانیا یتو ان،یرضوان و ک 

 رونینفسش رو آه مانند ب انی. ککردندیدو در سکوت به آسمان شب نگاه م هر

زدن کرد: با  شروع به حرف کرد،یشب نگاه م یفرستاد و همون طور که به ستاره ها

. به یخطر باش یتو خواستمیوقت نم چیه یازت چند سال بزرگ تر بودم، ول نکهیا

 که نسبت بهت داشتم. یعشق اطرآراسب رو قبول کردم، به خ شنهادیخاطر تو، پ

 ؟یچرا؟ چرا به من دروغ گفت یپر رنگ تر از قبل، ول یعشق هست، حت نیهم ا هنوز

 .انیرخ ک میهم آروم اشک هاش رو پاک کرد و چشم دوخت به ن رضوان
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من هنوز هم  ان،یکه بهت داشتم. ک ی_من بهت فقط اسمم رو دروغ گفتم، نه عالقه ا

 یحت نمت،یاز دور بب تونستمی. فقط مدمیکش یسالها چ نیا یتو یدونیعاشقتم. نم

 دروغ گفتم؟ یچ یمن برا یسخت بود و طاقت فرسا. فکر کرد نیبچه هام رو و ا

نجات جون  یبرا یلبش جا خوش کرد و ادامه داد: واقعا فکر کرد یپوزخند گوشه  هی

که شاهد و ناظره، فقط و فقط به خاطر تو بود.  ییبه همون خدا ان،یخودم بود؟ ک

و هم بچه هات رو  انیهم ک ،یهست یچ یهست یکه ک یآراسب گفت که اگه بهش بگ

 .کشمیچشم خودت م یجلو

 هم آروم سرش رو برگردوند سمت رضوان و گفت: انیک

 چشم خودت و هرمز کشت. ی_آخرشم که کشت. رز رو جلو

 چهیبه من داد که عذاب جهنم هم ه یعذاب هیقولش.  ری. زد ز دهیعذابم م نی_هم

به  دونن؟یکه چرا غباز و رغمان من رو مقصر تمام اتفاقات م یکنی. فکر مششیپ

. کاش بهت گفته ستمی...کاش بهت گفته بودم که دلنواز ن. کاشزاسیچ نیخاطر هم

 ...نیبودم که پدر و مادرم ک

 رضوان. رهیذره د هیکاش ها،  یا نیا ی. برارهی_د

 ان؟ی_ک

از رضوان نداشت. هزار  یهم دست کم انیو ک دیلرز یرضوان از شدت بغض م یصدا

 .گرفتیکدومشون آروم نم چیدل ه یول زدند،یحرف ها رو م نیبار، هم

 نکن. هیگر  ان؟ی_جان ک

که  نمیبیم یوقت ،یدیهمه عذاب کش نیکه ا نمیبیم ی. وقتستی_دست خودم ن

 ...یشکسته شد نقدریا
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 نیا زینر  ان،یآدم نما. جان ک وونیح نیاز دست ا یدی_رضوانم، تو هم کم زجر نکش

 اشکا رو.

 م؟یبخشی_م

 اصله داشتند.رضوان شد. تنها چند قدم باهم ف کیآروم نزد انیک

 گوش رضوان برد. کیصورتش رو نزد آروم

. من به گفته نمتیسالمت بب خواستمیعشق من. من فقط م بخشمی_معلومه که م

 .ییکجا دونستمینم یول ،یزنده باش کردمیآراسب اعتماد نداشتم و حس م ی

 .یمیزندگ یهمه  رضوانم،

*** 

فرستاد و  رونیهرمز، نفسش رو ب دنیزنگ در، به سمت در رفت. با د یبا صدا شاهرخ

 کنار رفت.

هرمز، چشم هاشون گرد  دنیدر که با د یهم همراه بچه ها شد و اومدن جلو بهداد

 شد.

 هم رو کرد سمت هرمز و گفت: اروشا

 شده؟ یز یچ-

 .دمتونیدیم دی_آره، با

 آروم آب دهنشون رو قورت دادن. ن،یو ارش اروشا

 سمت هرمز و گفت:هم که کالفه بود، رو کرد  شاهرخ
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 !یستیکه تنها ن دونمی. منی_خوش اومد

*** 

 هم نشسته بودند. یمبل رو به رو یو رو ییرایپذ یتو همه

هرمز گوش  یو بهداد، متعجب داشتند به صحبت ها نیشاه ن،یارش اروشا،

که کنار هرمز نشسته،  یدخترها هم سخت بود که مرد یباورش برا ی. حتکردندیم

 که کنار پدرشون باشه، مادرشون باشه. یپدرشون باشه و خانوم

 کرد. دنیاشک هاشون شروع به بار  آروم،

 از جاش بلند شد. اروشا

 نیهمه سال و بعد از ا نیحرف ها رو باور کنم، اون هم بعد از ا نیا یخوای_االن م

 چرا؟ ن؟یچرا زودتر نگفت ن؟یدار  یچه توقع ؟یهمه سخت

 هم سرش رو بلند کرد. نیرام

 .میحرف بزن نیبش زم،ی_اروشا، عز 

 ن؟یکه زنده ا نیندارم، فقط چرا تا االن نگفت ی_من حرف

 .می_مجبور بود

 هم اشک هاش رو پاک کرد و گفت: نیارش

 موند؟یم یاز بچه هاتون مخف دیبود که با یچه اجبار  نی_ا

 .ستادیا نیارش اروشا و یاز جاش بلند شد و رو به رو هرمز

 بود؟ یکه چه اجبار  دیبدون نیخوای_م
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 موافقت بود که سر تکون دادن. یدوشون به نشونه  هر

 دیدونی. نمکشهیم یو چند ساله ام چ نیچند قیرف دونمی. مگمیخب، م یلی_خ

صفت  ونیآدم ح هی ریهمه گ رضا،یمن، رضا، عل ن،یافتاده. نه فقط رام یچه آدم ریگ

به خانواده ام  یکار  کنم،یکه براش م یکار  یکه به من قول داد که در ازا یآدم م،یافتاد

رو  میسال، زنم، زندگ کیبعد از گذشت  یکرد، ول لنداشته باشه. اولش به قولش عم

چشمام کشت و دخترم رو ازم گرفت و مجبورش کرد که دروغ بگه که آخر سر  یجلو

 چیه گفت،یبهتون م نیگه رامچشم هر دومون کشت. ا یرو جلو کمیهم دختر کوچ

 یچند بار  ی. حتادیبر نم یکار  چیهم ه یکس چی. از دست هنینبود نجایکدومتون ا

 باز هم فرار کرده. یشده، ول گریدست

 سخت. یلیسکوت کرده بودند. باورش سخت بود، خ همه

 به سمت پدر و مادرشون پا تند کردند. عیآروم شده بودند، سر  یکه کم نیو ارش اروشا

 یاش رو تجربه کرد؛ شکست یشکست زندگ نیآراسب اول ،یبه زندگ نیبرگشت رام با

 دردناک بود. یلیکه خ

آراسب نشسته بودند و آراسب  یو رو به رو یراحت یمبل ها یرو روان،یو انوش انیک

 یصدا د،یرسیکه به گوش م یی. تنها صدادادیچپش رو تکون م یپا یهم عصبان

 بود. ییرایپذ وارید یتاک ساعت رو کیت

 شد. دهیهم به سمت در کش انیو ک روانینگاه انوش ،ییرایباز شدن در پذ یصدا با

 شدن. ییرایبه همراه رضوان، وارد پذ رضا

 از جاش بلند شد. انیک

 رضوان؟ یکنیم کاریچ نجای_ا
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 _سوال دارم ازش.

 بزنه، رضا شروع به حرف زدن کرد و گفت: یبتونه حرف یکس نکهیاز ا قبل

و باعث  یرو ازم گرفت کمینگفتم. دختر کوچ یچیه ،یدیعذابم م ی_چند ساله دار 

 میدوران کودک قیرف نیباور کنم که بهتر  یشک کنم و باعث شد زمیبه دختر عز  یشد

که  یزنده اس، هرمز  شمیبعد از چند سال و توسط هرمز، متوجه م یمرده، ول

که جون  دیترسینگفت؟ چون م یز یکه دم نزد. چرا چ یدخترش رو جلوش پرپر کرد

 . تو...یر یخودت و مثل مادرم، بگ یخانواده اش رو رو مثل خانواده  ی هیبق

 که رضا خورد، همه نفس هاشون رو حبس کردن. یا یلیس با

 بلند، رو کرد سمت رضا و گفت: یبا صدا آراسب

 ،یبود . تو اگه آدمیکن یمن سخنران یو برا یایالف بچه ب هی ی_فقط مونده که تو

 حال و روزش باشه. نیمن ا یکه نوه  یذاشتینم

تنم شک داشته باشم. رضا، گمشو از  یبودم، مثل تو نبودم که به پاره  یهر چ من

. رونیو هم دلنوازم رو. فقط گمشو برو ب یچشم هام که هم دلدارم رو به باد داد یجلو

مادرت و خواهرت  یک یدونی. آخه میزنیزر م یکنیغلط م ،یخبر ندار  یز یاز چ یوقت

 ؟یزنیحرف م یدار  یطور  نیرو کشت که ا

تخت  یدلنوازم رو رو گهیبار د کی. فقط بدون که اگه نمتیبب خوامی. نمرونیب برو

 .دمیدودمان تو و اون زنت رو به باد م نم،یبب مارستانیب

*** 

به طرز بود که همه جا  ی. چند روز گذشتیآراسب م یخونه  یاز ماجرا یروز  چند

 نیاز بهتر  یکیو رضا، متوجه شدند که  نیام نکهیدر سکوت قرار داشت، تا ا یبیعج
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حضور داشته،  قهیباند قاچاق عت یر یدستگ اتیتمام عمل یکه تو یمخف یمامور ها

 بوده. روانیانوش ن،یپدرش ام

 از اداره به سمت عمارت حرکت کرد. عیسر  نیام

 قدم برداشت. روانیداخل باغ، پا تند کرد و به سمت انوش روانیانوش دنید با

 _بابا؟

 شده؟ یز یخان! چ نی_چه عجب، ام

 .نیسوال دارم. فقط راستش رو بگ هی_

 و دست هاش رو پشت سرش قالب کرد. دیهم ابروهاش رو تو هم کش روانیانوش

از  یکیبود اونجا اقامت داشتند، پشت  یکه چند روز  یبه همراه پسر سوز  دخترها

 درخت ها بودن و شاهد ماجرا بودند.

 به تو دروغ گفتم؟ ی_من ک

 .کنمی_خواهش م

 خب، بپرس. یلی_خ

 د؟ی_شما...سرهنگ

  

 کردندیو دلدار، متعجب داشتند پدر و پسر رو نگاه م نیو عسل به همراه نوش یسوز 

 .کنندیبرمال م گهیبار د کیکه چه طور راز سر به مهر رو 
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 کی یموها یفرستاد و دستاهاش رو تو رونیهم کالفه، چند بار نفسش رو ب روانیانوش

 .دیشونه وار کش دش،یدست سف

 پاهاش بود و منتظر بود. ریدست ز  کیسبز رنگ  یچمن ها ینگاهش رو نیام

 رو شکست. نشونیب نیباالخره سکوت سنگ روان،یانوش

از موضوع خبر داره و  انیچون به صالح نبود. فقط ک ،یمتوجه بش خواستمی_نم

 آراسب با اون همه ادعاش بخواد متوجه بشه. مینذاشت یحت

 .دیکه تن و بدن من بدبخت رو بلرزون شهینم لیدل نی_پدر من، به خدا ا

بود که آراسب هم متوجه  ادیاحتمالش ز  گفتم،یاگه بهت م یول دم،ی_بهت حق م

 بشه.

 _بابا...

 ...شهیتموم م یباز  نیا یکه ک یبگ یخوایالبد م ؟ی_ چ

 .نهیسوالم هم قای_دق

 ی. پسر سوز دیوز یباد م یبود و کم یابر  مهیبودند. هوا ن ستادهیهم ا یدو رو به رو هر

 بود. دهیخواب اوشیس شیاتاق و پ یهم تو

 شیگوش یهم در حال بحث و گفت و گو بودند و اشکذر هم سرش تو دیو سع سورج

 .کردیم یبود و داشت باز 

گذاشت  نیراست ام یشونه  یقدم برداشت و دستش رو رو نیبه سمت ام روانیانوش

 شدند. یپشت درخت مخف شتریو دخترها هم ب

 ادامه داد: ،یدر کمال خونسرد روانیانوش
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 .رونیب ارمتونیخودم ب نکهیقبل از ا رون،یب دیایاالن از پشت درخت ب نی_ بهتره هم

 هم متعجب برگشت سمت پدرش و گفت: نیام

 !ن؟یهست ی_با ک

 .یشی_خودت متوجه م

 اومدند. رونیآروم آب دهنشون رو قورت دادند و از پشت درخت ب دخترها،

 .کردیداشت نگاهشون م ریمتح نیام

 ن؟یکردیم کاریچ نجایکه ا نیبد حیتوض شهی_م

 و گفت: روانیو انوش نیفرستاد و رو کرد سمت ام رونیهم نفسش رو ب یسوز 

 .میخوردیوا مه می_ اِ...داشت

 سر تکون دادن. د،یتاک یهم به معن دخترها

 که گفت: کردیهم متفکر داشت دخترها رو نگاه م روانیانوش

 دیدرست مثل چند سال قبل که داشت ن،یبود ستادهیفالگوش ا کنمی_من فکر م

 کردم. رونتونیو از عمارت ب دیکردیم یفضول

 و گفت: روانیرو کرد سمت انوش ده،یهم ترس عسل

 شد. ییهوینبود،  یقصدمون فضول دی_آقاجون، باور کن

 یشماها ک دونمیتو. نم دیباور کنم. حاال هم بهتره بر  کنمیم یخب، سع یلی_خ

 !نیبزرگ ش نیخوایم

*** 
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 مین ییاستکان چا کرد،یچک م شیگوش قیکه داشت اخبار رو از طر  یدر حال انیک

 ازش خورد. یرو برداشت و کم وانشیل

 آورد. رونیب یسرش رو از گوش روان،یانوش یصدا با

 خان داداش؟ هی_باز چ

 .شهی_مخم داره منفجر م

 ؟یاز دست ک گهی_د

 و گفت: انیک ینشست رو به رو روان،یانوش

 رو بذار کنار تا بهت بگم. تی_اول گوش

 _چشم.

بلند کنار دستش  هیپا یعسل زیم یگذاشت رو ش،ییرو به همراه استکان چا شیگوش

 .دیخودش رو جلو کش یو کم

 _سر تا پا گوشم.

 هستم. یکه سرهنگ نفوذ دهیفهم نی_ام

 .کردیرو نگاه م روانیگرد، داشت انوش یبا چشم ها انیک

 ؟یگیم یچ یفهمی_م

 _کامال.

 .دهیوقته فهم یلیآراسب هم خ یعنیمتوجه بشه،  نیکه اگه ام یدونیم نمی_ا

 تمام... ینابود یعنی نی_و ا
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 زده بود. بشیبرادرش مرد بود، غ یاز وقت مهراب

 فیبود که براش تعر  ایرو به اصرار خود در  یهمسرش، همه چ تیوضع دنیبا د سپهر

روز سوم، باالخره سکوتش رو  نکهیتا ا ردیبا سپهر حرف نم یهم چند روز  ایکرد و در 

 شکست.

 یبه سمت سپهر که رو ،ینگخا ینیر یبا ش ییدو تا استکان چا یحاو ینیس هی با

 کاناپه نشسته بود و چشم هاش رو بسته بود، رفت.

 _سپهر؟

 .ایچشم هاش رو باز کرد و برگشت سمت در  عیسر  سپهر

 رو. ینی_جان دلم؟ بده من س

سکوت بودند، انگار که با چشم هاشون  یهم نشسته بودند. تو یدو رو به رو هر

 .کردندیصحبت م

 دستش گرفت. یهم آب دهنش رو قورت داد و آروم دست سپهر رو تو ایدر 

به جزء هماهنگ کردن  ،ینکرد یفکر کردم سپهر. تو کار  یلیچند روز، خ نیا ی_من تو

 جات... قهیو جا به جا کردن عت

 _خب؟

 کن. ی_برو خودت رو معرف

 .کردیرو نگاه م ایگرد شده، داشت در  یبا چشم ها سپهر

 ؟یکنم؟! عقلت رو از دست داد کاری_چ
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بعدم  رم،یگیخوب م لیوک هیسپهر جان، برات  نی_نه، تازه عقلم اومده سر جاش. بب

. به حرفم گوش دنیهم م فیکن. باور کن که چه قدر بهت تخف یبرو خودت رو معرف

 . به خاطر ما، خب؟ینکرد یعشقم. تو که کار  میکن. به خدا ما منتظرت هست

 اش حبس شده بود. نهیس ینفسش تو سپهر

بود، همه  یهم راض ایکار رو انجام بده و حاال که در  نیا خواستیوقت بود که م یلیخ

 حل بود. یچ

 برم؟ یک ،ی_فقط خانوم

 بابا جون؟ شیپ میامشب بر  یخوای_اوم، م

 ست؟ی_امشب؟ زود ن

 ها. نیبه بابا جون ام گمی_سپهر، خودم م

 _چشم، نزن.

 عمارت. می_آخ جون! خب، پس من برم زنگ بزنم که امشب خودمون رو دعوت کن

 م؟ی. االن بر خوادی_عشقم، زنگ زدن نم

 .می_بر 

*** 

 هرمز بود و رو به روش نشسته بود. زیهم کالفه منتظر سورپرا رضا

 .کنمی_هرمز، به جان خودم، خفه ات م
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من.  یخونه  میاومد م،یبذار  که قرار رونیخفه ات کنم. چته رضا؟ ب دی_اول من با

 .رسهیساکت، االن م گهید

در اتاق هرمز، هر دو به سمت  یکه با صدا کردیخونسرد داشت رضا رو نگاه م هرمز

 در بر گشتند.

و مدام چشم هاش در  کردیگرد داشت نگاهش م یبا چشم ها ن،یرام دنیبا د رضا

 بود. نیهرمز و رام نیگردش ب

 ! هرمز...نجا؟ی_چه خبره ا

 .نهیرام ،ینیبی_درست م

نوه  یبرا تونستیکه م یفکر رفت. تنها کار  یسپهر، تو یحرف ها دنیبعد از شن نیام

 مجازاتش بود. یگرفتن تو فیاش انجام بده، تخف

هم که  ی. تنها کار یسینویرو م یکه گفت یاداره و هر چ یایم یشی_سپهر، فردا پا م

 یبر یم فیسال تشر  کیاما  ،یپرداز یرو م اتینصف مالکه  نهیانجام بدم، ا تونمیم

 .یآب خنک خور 

خودش پرتقال  یبرا وه،یظرف م ی. از توکردیهم خونسرد داشت سپهر رو نگاه م ایدر 

 سپهر گرفت. یبرداشت و جلو

 ؟یر یگی_برام پوست م

 .لی_با کمال م

 .زمیعز  یسی_م
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 یهم تو انیو ک روانی. انوشکردیرو نگاه م ایهم با خنده داشت سپهر و در  نیام

 کتابخونه، در حال صحبت کردن بودند.

 و گفت: نیرو کرد سمت ام ا،یدر 

 سال؟ کی نیا یتو دنشیبرم د شهیم گم،یبابا جون، م ی_راست

 .شهی_البته که م

 و گفت: ایهم برگشت سمت در  سپهر

 !؟یچ یعنی ؟یایب یکه نتون انوسمیکردم اق کاری_آخه مگه چ

که تو که  گمی. مکردمیم تتی. داشتم اذیر یکن خوب پوست بگ ی_پرتقال رو سع

 .شمیپ ایب یعمارت و تو هم زود امیمن م ،یر یم

 و گفت: ایتمام، رو کرد سمت در  تیبا جد نیام

 هم به سپهر نداره. یو ربط زمیدختر عز  یایب یتونیم ،ی_هر وقت که بخوا

 .کردیو سپهر رو نگاه م نیباز داشت ام شیبا ن ایدر 

 بود. زشیهمسر عز  ا،یسپهر، در  یدلگرم تنها

سال  کی نیو ا شدیراحت م الشیخ ه،یقو مشیتصم یتو نقدریکه ا دیدیم یوقت

 هم توکلش به خدا بود. ایبراش راحت تر بود و در 

*** 

 ایمتوجه شد که سپهر و در  یبشه، وقت یعمل دشیجد یمتظر بود تا نقشه  آراسب

 نیام شیشب قبل پ ا،یمتوجه شد که سپهر و در  یهم و وقت شیهم دوباره برگشتن پ

 .دادیانجام م دیوقت نبا چیکه ه یبودند و صبح هم سپهر اعتراف کرد؛ کار 
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 .کردینگاه م زشیم یرو یعکس ها به

رو که تازه  ییها یکرده؛ زندگ اهیها رو س یلیخ یعکس ها که زندگ نیاز دست ا امان

شدند،  اهینداشتند و س یدوام یآسمون شده بودند، ول یتو یبرف و ابرها یدیبه سف

آدم رو به گند  یکه زندگ یو تار  رهیت یها یشب و مثل ابر  یمثل دل آسمون تو

بر  تیکه چه موقع واقع دید دیفقط با و مونهینم یمخف قتیوقت حق چی. هکشنیم

 .شهیمال م

سپهر رو گرفت  یلبش بود، شماره  یکه رو یهم تلفن رو برداشت و با خنده ا آراسب

 بود. ایسپهر و در  یبرا یدیجد یآغاز ماجرا ن،یو ا

*** 

که کرده  ییبود، بهداد رو مجبور کرد که اون هم اعتراف کنه به کارها یبه هر زور  نیرام

 و نکرده و مجازاتش رو بکشه و بهداد هم به اجبار برادر بزرگترش، قبول کرد.

 یدوباره مثل قبل دور هم جمع شدند و زندگ نکهیخوشحال بودن از ا ن،یو ارش اروشا

 .کنندیم

که  یاز تمام خانواده اش، در به در دنبال خواهرش دلدار بود، دلدار  ریهم دلگ دلنواز

 بغل گوششون بود.

 ن،یام یماجرا رو برا یخودشون رو گرفتن تا همه  میباالخره تصم ان،یو ک روانیانوش

 کنند. فیهرمز و رضا، تعر 

  

به سمت چپ پرتاب شد. برادرش با شتاب به سمتش پا  ده،یاز شدت کش صورتش

 .کردیبازوهاش گرفت و مادرش هم نگران نگاه م نیرو ب فشیتند کرد و بدن ظر 
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 بهت فرو رفته بودند. یتو همه

 هیسر بار  نیا یپدرش ب اون بخوره، ول ی کهیحاال نشده بود که انگشت کوچ تا

تنها دخترش دست بلند کرد، اون هم به  یپدرش رو خود،یو ب کیکوچ یمسئله 

که  یخبره و کس یکه ماه هاست ازش ب یکس کنه،یکه اصال نگاهش نم یخاطر کس

 وار عاشقشه. وانهید

 یاز اشک، به کمک تنها برادرش، به سمت اتاقش رفت و رو سیبا صورت خ آروم

 .دیرنگش دراز کش دیسف یتخت دو نفره 

کردن. برادرش هم  هیو شروع کرد به گر  دیسرش کش یرو رو شیصورت دیسف لحاف

 آروم کردن خواهرش بود. د،یکه به ذهنش رس یکنه. تنها فکر  کاریمونده بود چ

 دونه اش، از اون خواست که تنهاش بذاره. هی یکیخواهر  مهسا

 خودش رو گرفت. میکردن، باالخره تصم هیاز چند ساعت گر  بعد

 .کردیبا شاهرخ صحبت م دیبا

 رو برداشت و با شاهرخ تماس گرفت. تلفنش

وقتش رو با خانواده اش  شتریخانواده اش، ب یبعد از جمع شدن دوباره  شاهرخ

 .کردندیهمچنان با اروشا سر لج داشت و باهم دعوا م یول گذروند،یم

که چرا  دونستیو اصال نم ونستدینم یدلتنگ بود. دلتنگ ک ادیبود که ز  یمدت

 دلتنگ هست!

گرفته و پر از غم مهسا رو  یشاهرخ صدا یمهسا با شاهرخ تماس گرفت و وقت یوقت

 .ختیدرون قلبش فرو ر  یز یانگار چ د،یشن
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 حرف زدن بده، شروع کرد به حرف زدن و گفت: یبه مهسا اجازه  نکهیاز ا قبل

 نیا یبهت زنگ بزنم. انقدر اتفاق افتاده تو کردمی_مهسا، باورکن که اصال وقت نم

 کنم... فیکدوم رو برات تعر  دونمیچند روزه که نم

خسته شدم از  گهیشاهرخ. به خدا، د یگیرو م نیهم شهیهم ؟یبگ یچ یرو نگ نی_ا

کنم که  کاریچ یبود، ول میاشتباه زندگ نیدستت. اشتباه کردم عاشقت شدم، بزرگتر 

 ایب گم،ی. میعاشقم یگفتیوقت اون روز به من نم چیکاش ه یهنوزم دوست دارم. ا

 .میتمومش کن

به خودش اومد بود که داشت  یزمان قای. دقرید یتازه به خودش اومد بود، ول شاهرخ

 .دادیرو از دست م زشیهمه چ

رو  یکه همه چ دمی. قول منمتیبذار بب کنم،ی. خواهش منمتی_مهسا، بذار بب

 بدم. حیتوض

که قبول کن. شاهرخ، اگه  گهیم یدل لعنت نیا ینه، ول ایکه قبول کنم  دونمی_نم

 .یشنویاسمم رو هم نم گهید ،یاین

*** 

 قهیعت یبارها ی هیکنه، بق یو خودش رو معرف سیپل یبره اداره  نکهیقبل از ا بهداد

 ییمتوجه باشه که چه بال نکهیفروخت، بدون ا یخوب متیجات رو که داشت رو به ق

 .ارهیاره سر خودش مد

 شد. دهیبرسه، توسط چند نفر، دزد سیپل یپاش به اداره  نکهیاز ا قبل

*** 
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 آزاد بود. قهیمعلوم شه، با وث تشیکه وضع یتا زمان سپهر

 حال برگشت از اداره به سمت خونه بود که تلفنش زنگ خورد. در

 ناشناس، رد تماس زد. یشماره  دنید با

 تماس رو وصل کرد. عیسر  ش،یکالفه از زنگ خوردن گوش د،یخونه که رس کینزد

 _بله؟

 پخش شد. یگوش یخانم باشه، تو کی یبرا خوردیکه بهش م ینسبتا نازک یصدا

 انفر؟یسپهر آر  ی_آقا

 خودم هستم. د،یی_بفرما

که براتون  یبه آدرس نیایشما ب انفر،یآر  یآقا ن؟یپاسخ داد رید نقدری_پس چرا ا

 .فرستمیم

 خانم محترم؟ هیچ لشی_دل

خودت و  یچون برا زنم،یحرف رو دوبار نم کیو آقام، دوما،  ستمی_اوال که من خانوم ن

 !شهیشکم زنت هست، بد م یکه تو یزن و اون بچه ا

که صداش مثل  یشده بود. چه طور ممکنه که کس رهیخ یهاج و واج به گوش سپهر

 خانم ها باشه، بگه مردم؟!

دلش بود که گواه از خبر بد  یشونه اش رو باال انداخت و به راه ادامه داد، ول ال،یخ یب

 یبرا دیفکر که شا نیکرده بود. با ا ریرفتن و نرفتن، گ نی. دو دل شده بود و بدادیم

 افتاده باشه، دور زد و منتظر اس ام اس از شخص ناشناس شد. یاتفاق ایدر 
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بود و آراسب هم با لبخند  ستادهیآراسب ا یه روو داغون، رو ب یزخم یبا صورت بهداد

 .کردیداشت شاهکار نوچه هاش رو تماشا م

 .ستادیبهداد ا یرنگش بلند شد و رو به رو یچرخ دار مشک یصندل یرو از

. البته، برادرت هم یکه زنده ا یخدا رو شکر کن دیتازه با نه،یدور زدن من هم ی_جزا

 آورد که االن زنده اس. یشانس بزرگ

 یچشم ها یشکست رو تو ی. به خوبدینداشت، با درد خند یکه وضع مناسب بهداد

 چشم هاش وحشتناک بودند. د؛یدیآراسب م

هفت کفن  دیوگرنه االن با ،یکه زنده ا یتو شانس آورد دونم،یکه من م یی_تا اونجا

 .انفریآراسب آر  یپوسنده باش

 ؟یدیترس ه؟یچ

که باعث شد دو تا از دندون هاش  دیدهن بهداد کوب یشت محکم، توبا م آراسب

 بشکنه.

 یشیم کینزد یبهداد. دار  یکنیم شمونمیپ ی. دار یزنی_گنده تر از دهنت حرف م

نفس بکش. تا چند ساعت  ،یتونیکه م یی. تا اونجاتیآخر زندگ یبه ساعت ها

 .یخاک ریز  گه،ید

 تا جواب آراسب رو بده. زدیاز زور درد، چشم هاش رو بست و نفس نفس م بهداد

 به جزء لغز خوندن. ،یبکن یتونینم یغلط چی_ه

باهات. بچه جون، من به پسر خودمم  کنمینم یکه شوخ یفهمیم ،یمرد ی_وقت

 الف بچه. هیرحم نکردم، چه برسه به تو 



                 
 

 

 رمان کیانجمن  کاربر meli770| ممنوع !  یرمان انتقام به سبک عاشق

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

314 

 

 ...یوونیح هی ی_پس خودت...قبول دار 

آراسب، دوباره  یکه محافظ ها نیزم یکه از آراسب خورد، پرت شد رو یعدمشت ب با

 توان صحبت کردن رو هم نداشت. گهیبلندش کردن. د

 خودم خفه ات کنم. نکهیقبل از ا ،ی_بهتره خفه بمون

 بردن. یا گهیرو با دستور آرسب، به اتاق د بهداد

*** 

پارک کرد. با  یرو گوشه ا نیماش عیاومدن اس ام اس از طرف شخص ناشناس، سر  با

 آدرس، چشم هاش گرد شد. دنید

 بود. انفریعمارت آراسب آر  قایدق آدرس

*** 

که چشم هر  یعمارت د،یساعت بعد، سپهر هراسون به عمارت منحوس آراسب رس مین

 .کردیم رهیرو خ یا ندهیبب

 به همراه چند نگهبان، به سمت اتاق آراسب رفت. عیهم سر  سپهر

 سپهر، آروم از جاش بلند شد. دنیبا د آراسب

 طرفا... نی_به به، آقا سپهر! چه عجب از ا

 شده؟ یز یخوبه؟ چ ایشده؟ در  یچ ن؟یدار  کاریبا من چ نیبگ شهی_خان عمو، م

 _آروم، آورم، همه خوبن، مخصوصا همسرت.
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پشت سرش، مبل رو  نکهیو آروم عقب گرد کرد تا ا دیاز لحن آراسب ترس سپهر

 احساس کرد.

 .دی_خ...خان عمو، لطفا...واضح بگ

 رنگ نشست. یمبل مشک یدست آراسب، آروم رو یبا اشاره  سپهر

سپهر رو  یدست راستش، چند تا عکس بود که زندگ یهم روبه روش بود و تو آراسب

 .کردیو رو م ریز 

 .یآروم باش دیفقط با گم،ی_بهت م

 لطفا. دیبگ عی_حتما، فقط سر 

صحنه  نی. عاشق ازنهیکه چه طور بال بال م کردیداشت سپهر رو نگاه م خونسردانه،

 باز هم کم بود. د،یدیها بود و هر چه قدر که م

 التماس کردن بود. عاشق

 .ستیچون از خون تو ن افته،یب دیشکم خانومت هست، با یکه تو ی_بچه ا

که  کردینمفکرش رو هم  یحرف، نفسش بند رفته بود و حت نیا دنیبا شن سپهر

 بشنوه! یز یچ نیهمچ

 !؟یچ یعنی...یعنی...ی_

. اصال یشدیبچه دار م دی. نبایشدیم ایعاشق در  دیواضحه. نبا یلی_واضحه، خ

 .یکردیباهاش ازدواج م دیبه درک، نبا یعاشق شد

شباهت به مرده ها نبود، داشت با وحشت آراسب رو نگاه  یکه ب ییبا رنگ و رو سپهر

 عمارت برده بود. نیا یاهیبه س ی. تازه پکردیم
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 ...دی_چرا...نبا

 دیبا شن،یکه عاشق م ییرو ممنوع کردم، چون کسا یچون عاشق گم،ی_چون من م

که  ی. فکر کردرمیکه ازشون انتقام بگ کنمی. بفهم بچه جون؛ آدم ها رو عاشق مرنیبم

 دا شدند؟و اشکذر از هم ج نینوش یکه الک یفکر کرد ؟یآشنا شد ایبا در  یالک

شد تا با  دایگم شده ام پ یکه دلدار نوه  یدیفهم یوقت ،یخودت کرد شیپ یفکر  چه

 اشکذر ازدواج کنه؟

 رفته بود. لیسپهر، تحل یانرژ  ی همه

 کنه؟یبا من کار م هودی یساحره ها نیاز بزرگتر  یکیکه  گنیم یکه الک ی_فکر کرد

 من کار کنه. یفقط برا خوامیچون م دم،یهم بهش پول هنگفت م نیهم یبرا

 .کردیم خیکه مو رو به تن آدم س یطور  کرد،یآروم صحبت م آراسب

بود پس  کیکرد از جاش بلند شه که با حرف آراسب، نزد یلرزون، سع یبا بدن سپهر

 .افتهیب

 یکیبا  ،ینبود ی. وقتستیشکمشه، مال تو ن یکه تو ی. بچه ایبکش دیرو با ای_در 

 عکساشه نمیبوده و ا گهید

باز هم به عشقش  یسرش خراب شد، ول یرو ایدن یعکس ها، همه  دنیبا د سپهر

 به حرف آراسب اعتماد کنه. تونستیجوره نم چیاعتماد داشت و ه

 .تونمی..نمی_نم

 ه؟یمن حرف بزنه، چ لیکه بر خالف م یتاوان کس یدونی_م

 دستش، بهداد رو آوردن داخل اتاق. یاشاره  با
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 .کردیبهداد، از جاش بلند شد و با وحشت داشت نگاهش م دنیبا د سپهر

 هم بلند شروع کرد به حرف زدن. آراسب

 شهیم یکیمن عمل کنه.  لیکه بخواد من رو دور بزنه و خالف م یکس یجزا نهی_ا

مثل هرمز  شهیم یکیرو پرپر کردم،  زشیچشمش خواهر عز  یمثل رضوان که جلو

مثل  شهیهم م یکیکه دو تا از نوه هاش مردن و  افتهیاحمق که خواست با من در ب

 .مارستانیرو تخت ب افتهیدختر ب شهیپسر احمق من که باعث م

 کرد سمت جفتشون. رو

من رو  یها قهیعت یغلط کرد گمیم یبکش. وقت یعنیزنت رو بکش،  گمیم ی_وقت

 .رمیارزشت رو نگ یتا جون ب شهیتکرار نم گهیبگو غلط کردم، بگو د ،یآب کرد

 سپهر رفت. کینزد آروم

 نم؟یشیکار م یخودم ب ،یکه اگه تو نکش ی_فکر کرد

 یموضوع نیبه همچ تونستینم یحت کرد،یگرد داشت نگاه م یبا چشم ها سپهر

 فکر کنه!

محافظ ها بود و داشت آروم  یدست ها یو داغون، تو یزخم یهم با صورت بهداد

 در افتاد. یکرد و با ک یده بود که چه غلط. تازه متوجه شختیر یاشک م

 هوده. یب یهمه حرفا نیاز ا شدیهم ذهنش داشت منفجر م سپهر

 کنه. رونیاز فکرش ب تونستیکه تا مغر استخونش نفوذ کرده بود و نم ییها حرف

 .کردیشد که داشت با پوزخند نگاهش م رهیآدم رو به روش خ به
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سپهر نشسته  یکه رو به رو یآدم یکس چی. هنوز هگهیتکرار شده بود، اما جور د خیتار 

 .کنندیکه براش سالهاست کار م یروانیو انوش انیک یرو نشناخته، حت

 وارد اتاق شد. مهیهم سراس انیبد باز شد و ک یبا صدا در

بس نبود؟ ترگل و ارسالن  نیمن بس نبودم؟ نوش ؟یکن کاریچ یخوایدفعه م نیا-

پسر و نوه هات بس  ؟یز یبر  یخوایون چند نفر رو مخ گهیبدبخت بس نبودن؟ د

 به سپهر؟ یداد رینبودن، حاال گ

 ی. قطره هازدیو نفس نفس م شدیم نییاش باال و پا نهیس ت،یاز فرط عصبان انیک

 .کردنیم ییخودنما شیشونیپ یو درشت بود که رو زیعرق ر 

 یو آدم رو به روش که با کمال خونسرد انیو متعجب، داشت به ک دهیهم ترس سپهر

 .کردینگاه م کنه،یرو نگاه م انینشسته و با لبخند ک

 صورتش، وحشتناک بود. یکه زخم رو واقعا

 .ستادیا انیک یخنده از جاش بلند شد و رو به رو با

 نیهمون اول، هم به تو و هم به اون برادر احمقت گفتم که ا دادت؟یتموم شد داد و ب-

 تاوان پس بدن. دیاوان داره و همه بات یباز 

. اصال برام مهم گهیخودم و چه هر کس د یباشه؛ چه زن و بچه  خوادیم یهر ک حاال

 .یتاوان پس بد دیبا ،یعاشق ش یحق نداره عاشق شه. وقت ی. کسهیکه ک ستین

 روش رو برگردوند و رفت سمت پنجره. ،یهم عصب انیک

 یسوز  ی. همون موقع که گفتمیآره، هم من احمقم و هم برادرم که به تو اعتماد کرد-

 همون موقع که... ده،یدزد یرو ک
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چه  دمیفهمیم دیکه دروغ بگه، با یرو مجبور کرد گمیموقع که عشقم رو، زند همون

 با جونمون. هی. معامله کردن با تو، مساومیکردیباهات معامله م دی. نبایهست یآدم

دست، به خارج از اتاق برده  یاز حال رفت و با اشاره  مرد،یکه داشت از ترس م بهداد

 شد.

 .کردیدو نفر نگاه م نیا نیداشت به جدل ب ریهم هنوز متح سپهر

 رو کرد سمت سپهر و گفت: ان،یک

اصال  ؟یدیم حیترج تی. کارت رو به زن و زندگیلیسپهر، خ یرتیغ یب یلیخ-

 هان؟ ؟یرو کرد روانیزنت کجاست؟ تو چرا حماقت من و انوش یدونیم

 فرد رو به روشون، برگشتن سمتش. یخنده  با

رو هم اضافه کنم که تو و رضوان هم حق  نیا دیبا یخوشم اومد، ول ان،یک نیآفر -

تون تاوان پس بده. اوم، اصال  یکی دیبا د،یدیهم رو د ی. وقتدینیهم رو بب نینداشت

کار  هیبعد، چون فعال سپهر  یبرا ذارمشیالبته، م ن؟یتاوان پس ند چرا دو تاتون

خودش، همسر  یچشم ها یخودم جلو وگرنهانجامش بده،  دیداره که با کیکوچ

 بره. فرستمیرو م زشیعز 

 سرش رو بلند کرد. دهیترس سپهر،

 .کشمی. من...من زنم رو...نمکنمینم یکار  نیم...من هم...همچ-

درست مثل چند سال  شم،یوگرنه خودم دست به کار م ،یکنیکار رو م نیچرا، ا-

سورج بود که فرستادم رفتن. اونم  یکه زن و بچه  شی. اولشیچند ماه پ نیو هم شیپ

دو تا رو خودم دست به  نی. همیدونیرو هم م شی. دومکردیمثل تو بود و مقاومت م

 کار شدم.
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 مکث، ادامه داد: هیچند ثان. بعد از دیخندیوار م وانهید آراسب،

 . باز هم بودن، گفتم بهت که...رفتیم ادمی_آهان، داشت 

*** 

 زد. رونیشده ب نیداغون، از عمارت نفر  یبا اعصاب سپهر

پلک زد تا درست بتونه  یداشت. چند بار  جهینداشت. مدام سر گ یحال مساعد اصال

 .شدی. باورش نمنهیجلوش رو بب

 خوره،یدوسش داره و سر اسمش قسم م نقدریکه ا یباور کنه که کس تونستینم

 .رهیم رونیداره از در عمارت ب گهید یکیحاال دست تو دست 

 کردند. دایهاش بودن که راه خودشون رو پ اشک

شد. حالش از  نیبا خشم سوار ماش ا،یبود در مورد در  دهیکه شن ییحرف ها یادآور ی با

خودش رو گرفته بود. از در عمارت  می. تصمخوردیبه هم م ،یلعنت یایدن نیخودش و ا

 زد. رونیبا سرعت ب

. برف دیرو باال کش نیماش یها شهی. شدیبار یرحمانه م یبود و بارون هم ب کیتار  هوا

 .خوردیسر م شهیبه اون طرف ش شه،یطرف ش نیپاکن مدام از ا

 .شکستیرو م نیماش نیبرف پاکن، سکوت سنگ ژیق ژیق یبارون و صدا یصدا تنها

 رو. ایدر  ای بردیم نیخودش رو از ب دیبا ایقرار گرفته بود؛  یسخت یدو راه یتو

سپهر بود. چند  تیهم نگران از عصبان ایشده بود و در  رهیخ ایسکوت به در  یتو سپهر

 نکرده بود. یصحبت چیکه سپهر فقط سکوت کرده بود و الم تا کام، ه شدیم یساعت

 آروم رفت و خودش رو کنار سپهر جا کرد. ا،یدر 
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 ؟یچند ساعته که فقط سکوت کرد یدونیشده؟ م یچ یبگ یخوای_سپهرم، نم

 .دشیبرگشت سمتش و آروم در آغوش کش ا،یلحن پر از غم در  دنیشن با

خوش بهمون نشون  یرو ادیکه تا م یاز دست خودم و از دست زندگ م؛ی_عصبان

 بده...

 .یبه لبم کردسپهر؟ جون  شدهی_چ

 غلطه. یدرسته و چ یچ دونمی. نمایکردم در  ریگ یبد راه ی_تو

 .میکنیباهم حلش م شده؟ی_خب بگو که چ

 .دیرو بوس شیشونیآغوشش و آروم پ یتو دیکش شتریرو ب ایدر 

 دونمیبدم؟ م مونیتو و فسقل یحاضرم که جونم رو برا یدونیم ؟یمیزندگ یدونی_م

 کردم. تتیاذ یلیکه خ دونمی. مایبدم در  یلیخ

 عشقم. دمتی_من که بخش

 .تهیو بزرگ ی_از خانوم

 یچراغ ها خاموش بود و فقط چند چراغ داخل سقف روشن بود که فضا ی همه

 رو به وجود آورده بود. ییبایز 

 راست حال بود، نشسته بودند. ینفره که گوشه  کیمبل  یهر دو رو ا،یو در  سپهر

لحظه  کی یحت ا،یبدون در  تونهیو نم اسیکه چه قدر عاشق در بود  دهیتازه فهم سپهر

 هم نفس بکشه.

 بلند شه. ایدر  زیاعتراض آم یکه باعث شد صدا ایسرش رو برد کنار گوش در  آروم
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 .ادی_نکن. قلقلکم م

 من. ی_چشم خانم قلقلک

 یسپهر بلند کرد و چشم هاش رو دوخت به چشم ها ی نهیس یسرش رو از رو ا،یدر 

 سپهر.

 .ی_بگو که کجا بود

 اعصابت داغون شه عروسکم. خوامی_نم

 یاومد ی. اصال بگو که چرا وقتشهیاعصابم داغون م شتریب ،یطور  نی. ایبگ دی_با

 .یبود یخونه، انقدر عصب

 ...ادیبه وجود م یمشکالت هی یزندگ یتو ن،ی_بب

 .خوامی_برو سر اصل مطلب. مقدمه نم

 آرسب بودم. شی_چشم، نزن. پ

 آغوش گرفته بود. یرو تو ایکردن ماجرا با سانسور، محکم تر از قبل، در  فیاز تعر  بعد

 .ترسمی"_سپهر، م

و  رمینم جاینفسم. نترس. ه افتهیبراتون ب یاتفاق چیکه ه ذارمی. نمشتمی_نترس. پ

 تو هستم. شیفقط پ

 _قول؟

 _قول.

*** 
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 یخونه ا رفتند؛یساعت ها بود که فقط داشتند داخل خونه راه م ان،یو ک روانیانوش

 ازش خبر دار نبود. یکس چیکه ه

 .انیو رو کرد سمت ک ستادیسر جاش ا یهم عصب روانیانوش

 .میسره کن کیکارش رو  دی. باانیک شهینم یطور  نی_ا

 .دهینشد، چون هنوز وقتش نرس یانوش، ول یرو گفت نی_هزار بار ا

 رم،یاز هم جدا شن. شده اگه خودمم بم ایکه سپهر و در  ذارمینم گهی. ددهی_االن رس

 .ذارمینم

 ه؟ی_به نظرت شدن

 .دونمینم یباشه، ول خوادی_دلم م

 نشست. خورد،یم یهم وسط حال که تنها دو تا فرش ده متر  انیک

 اس. وونهی. باور کن آراسب دشمی_دارم خل م

 رنگش. یشلوار مشک بیهم دست هاش رو برد داخل ج روانیانوش

 مرد! ایزنه  یلیکه ل گهی_تازه م

 مرتبه از جاش بلند شد و گفت: کی ان،یک

 .رهیانوش. تنها راه حلش، آرشاو افتمی_

 گلوش. دیکه درحال آب خوردن بود، پر  روانیانوش

 بعد. اد،یاول از خجالتمون در م ری! آرشاو؟یا وانهی_د
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. هرمز هم که به غلط کردن افتاده و فقط مونده بره میندار  یا گهی_خب االن راه د

 .یدست بوس یخدمت پدر گرام

 شه؟یم یعنی_

 .نیکردن هرمز هم با رام ی. راضشهی_شدنش که م

 نگرانتم. ان؟یک ی_خسته نش

 .چرت بخوابم هی رمیخسته شدم و م یلی. راستش، خیکه نگرانم نی_ممنون از ا

 .کردیرو نگاه م انیهاج و واج داشت ک روان،یانوش

 ...ی! راستی_از دست رفت

 .دیشده بود، دراز کش دهیاز سالن چ یرنگ که گوشه ا یمبل طوس یکه رو انیک

 _جانم؟

 _از رضوان چه خبر؟

 عمارته. چ،ی_ه

 نه؟ ای گردنیم دوباره بر د؟یبکن نیخوایم کاری_باالخره چ

 سرش و گفت: ریگذاشت ز  هم دست راستش رو انیک

نگران عکس  ینه، ول ایخودش داره که بخواد برگرده  میبه تصم یبستگ دونم،ی_نم

 العمل روهام و رخساره ام.

 بزنن. یحرف کننی_غلط م

 نگران روهامم. شتریانوش. ب گمیم ی_جد
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 گفتم. ی_منم جد

*** 

 و گفت: انیهم رو کرد سمت ک روانیبودند. انوش دهیدراز کش ونیتلوز  یدو جلو هر

 ان؟یک گمی_م

 _هوم؟

 م؟یکن یمخف یکه بچه ها رو مدت هی_نظرت چ

 _کجا؟

تحت پوشش  نجایکه ا یدونیخبر نداره و خودتم م نجایآراسبم از ا یجا، حت نی_هم

 هم راحت تره. المونی. خستین یا یو نگران سهیپل

 مشون؟یار یفردا ب نیهم یخوایم گم،ی. مهی_فکر خوب

 بخوابم. خوامی_قبول، حاال هم ساکت شو. م

 .دمیند ییپر رو نیداداش بزرگ به ا گه؟ی_امر د

 ساکت شو. ان،ی_ک

*** 

 .کردیرو نگاه م روانیمبهوت داشت انوش وشیدار 

کرد و  دیآراسب تهد نیگفت ش،یچه طور امکان داره آقا جون؟! چند سال پ نی_ا

 دن،یرو دزد یسوز  یکه در امان باشن، ول رونیب میبچه ها رو از عمارت ببر  میمجبور 

 پسر و عروس من رو بکشه؟ چرا؟ خوادیآراسب م نیگیاالن م
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نوه  یخوایاجباره. اگه م یول ،یا گهیبهتر از هر کس د کنم،یجان، درکت م وشی_دار 

 و عروس و پسرت جلوت پر پر شن، نذار.

دست سپهر رو محکم گرفته بود و سپهر هم آروم دستش رو دور کمر  دهیهم ترس ایدر 

 بشنوه، گفت: ایکه فقط خود در  یحلقه کرد و جور  ایدر 

 .ستای. برات خوب نشهی_آروم باش عشقم، درست م

 حالم بده. تونم،ی_نم

 رون؟یب میبر  یخوای_م

 .شهیم یچ نمیبب خوامی_نه، م

خوابش،  ین ین یته بودند و پسرشون هم تومبل دو نفره نشس یرو اوش،یو س یسوز 

 اطراف بود. دنیدر حال د

 .روانیهم رو کرد سمت پدرش و انوش یسوز 

 .دی. بابا، قبول کنستین یتنها راهه، پس چاره ا نی_اگه ا

 شاه کار کردم. ن،یاز هم جدا ش اوشیهمون که قبول کردم که تو و س ؟ی_چه طور 

 ت:دست همسرش رو گرفت و گف ،یسوز  مادر

 .ادیاز دستش بر م یو هر کار  مارهیجان، آراسب ب وشی_دار 

 .وستندیو سپهر هم به جمع پ ایدر 

 شما. یفقط مونده اجازه  م،یندار  ی_باباجون، من و سپهر که مشکل
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و  روانیانوش یمخف یبه خونه  ا،یکردن تا سپهر و در  یرو راض وشیبود، دار  یجور  هر

 برن. انیک

*** 

دونه دخترش رفت.  هیبود و در حال قدم زدن بود. رضا آروم به سمت  اطیح یتو دلنواز

 خودش. شیپ ارهیدلدارش رو ب تونستیهنوز نم

 .ستادیکه متوجه حضور پدرش شد، سر جاش ا دلنواز

 م؟ی_حرف بزن

 .می_بزن

 تو؟ سرده هوا. می_بر 

 به جزء عشق از دست رفته اش، یاول بود که کس یبعد از مدت ها، دفعه  دیشا

 کاناپه نشستند. ینگرانش بود. هر دو داخل خونه رفتند و رو

 کامل بشنوم. خوامیحرفات نصفه موند که م ش،ی_چند روز پ

که  دیمنه؟ مطمئن بش ریتقص یکه همه چ دیمطمئن بش شتریبشه؟ که ب ی_که چ

 مرغ؟یبه س رسوندمیمن اطالعت رو م

 ریمن بود دلدار گم شد؟ تقص ریفکرا از کجا اومد؟ چرا؟ تقص نیا دیتو رو خدا بگ بابا،

 بودم. دهیبه خدا ترس قه؟یمن بود که رفتم تو کار عت

پشتم  یکنم. پدر و برادرم، سرگرد و سروان بودن و هستن. اما وقت کاریچ دونستمینم

 کردم؟یم کارینبودن، چ
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بابا، چند  کردم؟یم کاریچ ه،کشیشماها رو م ایکنم  یهمکار  ایکرد که  دمیتهد یوقت

 ن؟یجوابم رو داد یبار بهتون گفتم، چ

 _بسه، بسه.

 بسه؟ دیگیبعد م م،یحرف بزن دیگی_خودتون م

 _دلنواز...

دلدار گم  ی. به خدا اگه من جادیستیکه نگران من ن دی_بابا، خودتونم باور دار 

 نداشت. یتیاهم چیبراتون ه شدم،یکاش م یکه ا شدمیم

 رو زده؟ یحرف نیهمچ ی_ک

اما  ن؟یکرد کاریبودنم، چ دهیدزد ینزده، با تک تک سلوالم حسش کردم. وقت ی_کس

 فقط دلم گرفته ازتون. ست،یبحث حسادت ن ؟یچ دنیمهراد رو دزد یوقت

 کردم؟ کارتونیچ مگه

 یکوتاه یلی. در مورد دلنوازش خدادیسکوت کرده بود، چون حق رو به دلنوازش م رضا

 .یلیبود، خ کرده

 دمش،ید مارستانیتخت ب یرو یکه وقت گهیم یدنبال دخترم نگشتم؟ ک گهیم ی_ک

شد وارد  یفقط بگو چه طور  م،یمقصر بدون ی. حق دار یحق دار  د؟یبندبند وجودم نلرز 

 سر دخترم آوردم. ییبدونم که چه بال خوامیبدونم. م خوامی. منیگروه شد

 مبل. یاش رو داد به پشت هیهم اشک هاش رو پاک کرد و تک دلنواز

که رغمان گفت اون  یاش گفتم، وقت قهیمهراب و شکستن عت ی_براتون تا مهمون

 .دمیداشت، واقعا ترس متیق یلیبوده و خ قهیعت



                 
 

 

 رمان کیانجمن  کاربر meli770| ممنوع !  یرمان انتقام به سبک عاشق

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

329 

 

 نشد. یگذشت، خبر  ی. چند ماهرمیمن گفت که منتظر باش تا خسارتم رو ازت بگ به

رفتم  یمشغول شم. وقت ییجا هیهم که شده،  یسرگرم یبرا خواستمیموقع م اون

 رغمان بود که وحشت کردم. دنیاستخدام، با د یشرکت برا

هم  قهیپول عت یاونجا استخدام شم و به جا تونمیبود که به من گفت که م اونجا

 و منم قبول کردم. رمیحقوق نگ

 و رو کرد سمت دلنواز و گفت: دیخودش رو جلو کش یکم رضا،

 ؟یگفتیم یز یبه من چ دی_نبا

 رفت؟ ادتونی. میرو شکست قهی_گفتم عت

 .هیاون آدم ک ینگفت یول ،ی_گفت

شماس، چون نصفشم  ریتقص یکه همه چ گمی_منم تازه متوجه شدم. در ضمن، نم

 خودمه. ریتقص

 اش؟ هی_بق

 دیبا ،یکه دار  یا یابیاستعداد باز  یگفت برا نکهیطور گذشت تا ا نیهم ی_مدت

 المیشرکت، خ یتو انیکه گفت م یبودم. وقت دهی. ترسیایهام سر چند تا معامله ببا

 راحت شد

 .افتهیبرام ب ییقراره چه اتفاقا دونستمینم یقبول کردم، ول و

 یسر چ دونستنیرفتارتون باهام عوض شده. نم دمیاز اون روز که اومدم خونه، د بعد

همون موقع  ن،یگفتیکه اگه م نینداد یجواب دم،یهم که سوال پرس یو هر چ

 کنار. دمیکشیم
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 دو سکوت کرده بودند. هر

 یبکنه. به من گفت یکار  نیکه دخترم همچ شدیبودم. باورم نم ی_از دستت عصبان

برات  یاتفاق نیهمچ دمید یوقت یکردم، ول یگر یدنبالتن و پ نیکه چند تا ماش یبود

 .هیچرا فکر کردم که همش باز  دونمیافتاده، نم

 .یش ی_بگو بابا. بگو که خال

و همه رو گرفتن. اصال  ختنیبار ر  کیجلسه ها داشت که  نیاز ا یبار  چند

پاسگاه، تازه  میرفت یافتاد. وقت یاتفاق نیهمچ یچ یو برا هیچ هیقض دونستمینم

شده بود، به عنوان  ستشونیشده بود و اسمم وارد ل ریکه د هیچ هیکه قض دمیفهم

 .یحرفه ا ابیبازار 

  

دلنواز نشست و  شی. رضا از جاش بلند شد و پکردندیدو داشتند هم رو نگاه م هر

 .دیسرش رو بوس یآغوش گرفتش و رو یآروم تو

 آغوش پدرش جا کرد. یهم از خدا خواسته، خودش رو تو دلنواز

 تمیاذ ت،یاعتماد ینباش و به من اعتماد کن. ب یاز دستم عصبان چوقتیه گهی_د

 .ییبابا کنهیم

 میاعتماد یب یبد کردم گل دخترم، ول دونمیهم آروم شروع کرد به حرف زدن: م رضا

اعتماد بشم.  یب زمیباعث شد که به دختر عز  ماریآدم ب هیدست خودم نبود و 

 کرد، با منم بکنه. قمیرف نیکه با بهتر  یکار  خواستیم

 زکم،یاعتماد شم عز  یب خواستمیکه موفق هم شد. نم رهیدخترام رو ازم بگ خواستیم

 اعتماد شم. یکه باعث شد ب دمید ییزایچ یول
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شد.  خیمو به تنم س ،یکنیآراسب کار م یاز آدم ها یکی مرغ،یبا س دمیفهم یوقت

به  یوقت دونم،یکه من م ییتا اونجا یول آورد،یاز کجا اخبار و اطالعت رو م دونمینم

از خانواده  خوادیاز سرگردهاست که م یکیکه دختر  گفتیم داد،یخبر م رضایعل

 .رهیاش انتقام بگ

از  یکیو به نظر  کردیآغوش پدرش داشت به حرف هاش گوش م یآروم تو دلنواز،

 لحضات عمرش بود. نیبهتر 

 مکث، دلنواز بود که شروع به حرف زدن کرد. قهیاز چند دق بعد

 مجبورتون کرد؟ یک ؟ی_ک

 ؟یکنی_بگم باور م

آشپزخونه شد تا هم به  یدختر و پدر که باهم خلوت کردن، آروم راه دنیبا د میمر 

 درست کنه. ییبزنه و هم چا یغذاش سر 

 و مهرداد هم سر کار بودن. مهراد

 باالتر گرفت و گفت: یسرش رو کم دلنواز،

 .نی_بگ

 .انفری_پدرم، پدربزرگت، آراسب آر 

 .کردیدلنواز بود که مبهوت داشت پدرش رو نگاه م نیا و

پدربزرگم باعث شد تا خواهرم  یعنی! انفرم؟یآراسب آر  یمن نوه  یعنی ،یعنی..ی_

 ! چرا؟د؟یاعتماد بش یدلدار گم بشه و شما به من ب

 رو نگفته. شیاصل لیتا حاال دل یکس چیبه ه یول ماره،ی_چون خودخواهه، چون ب
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 د؟یندار  یا گهیبرادر د ای_بابا، شما خواهر 

 مثل برادرامن. ن،یبدونم. هرمز و رام خوادیکجان و دلمم نم دونمینم ی_چرا دارم، ول

پدرش  یاومد و چهار زانو، رو به رو رونیدلنواز گرد شد. از آغوش پدرش ب یها چشم

 نشست.

 و چند ساله است! نیچند قیکه هرمز با شما رف نیبگ نیخوای_بابا، نم

 _کامال درسته.

 ن؟یپس چرا از هم دور افتاد ؟ی! از ک؟یچ یعنی_

 یکه پدرم باعث شد هرمز به دخترش رز ب نهیخالصه اش ا یول ه،ی_داستانش طوالن

ما  نیمسائل، ب نیمرده. به خاطر هم نیاعتماد بشه و باعث شد همه فکر کنن که رام

 افتاد. ییجدا

راحت بود، چون  المیهرمزه، خ هیطرف قض کی دمیفهم یگل دخترم، وقت یدونیم

 دمیفهم یدوستاش رو. وقت یدختر برادرش رو داره و هم هوا یکه هم هوا دونستمیم

 ایدن دت،یطهماسب دزد دمیکه فهم یوقت یراحت شد، ول المیخ یکم ،یهرمز  شیپ

 .آوار شد رو سرم

که  یکنه و تنها کار  کاریچ دیهمه راز با نیا دنیبعد از فهم دونستینم دلنواز

 !هیانجام بده، سکوت بود. متوجه نشد که دختر برادر هرمز ک تونستیم

رنگ  یمشک ی رهیدا مین یها یصندل یهم داخل کافه رو یو شاهرخ، رو به رو مهسا

 نشسته بودند.
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که داشت، دو تا طبقه  یا یچیمارپ یشده بود از دو تا طبقه که پله ها لیتشک کافه،

 شده بود. دهیصله از هم چها هم با فا زیرو وصل کرده بود به هم و م

 قرار گرفته بود. یعیو قرمز طب دیرز سف یگلدون با گل ها کیشمع و  کی ز،یهر م یرو

قهوه و نسکافه، فضا رو  یاز بو یبا مخلوط شد،یکه پخش م یمیمال یقیموس یصدا

ذهن و  ینقطه  نیبه دورتر  بردیکه آدم رو م یشاعرانه تر و عاشقانه تر کرده بود، جور 

 .رسهیبه جزء خودت بهش نم یکس چیکه دست ه ییجا

 به خودشون اومدن. یآوردن سفارشاشون توسط گارسون، کم با

شده  ختهیدار ر  هیدسته دار بلور پا وانیل یکه تو یبعد از مزه کردن نسکافه ا شاهرخ

 بود، رو کرد سمت مهسا.

ازت  یدارم، ولهمه عشق رو ن نیا قیال دونمیبد کردم در حقت و م یلیخ دونمی_م

 ...یبه من بد گهیفرصت د هیکه  خوامیم

. عاشق شاهرخ کردیشاهرخ گوش م یهم سکوت کرده بود و فقط به حرف ها مهسا

به خاطر خودش هم که شده،  دیشاهرخ مرد آرزوهاش بود. شا اش،یرو یبود. تو

 نه. ایمطمئن نبود که بهش فرصت بده  یول د،یبخشیشاهرخ رو م

از دست بدمت. مهسا، من آدم  تونمی. نمکنمیباور کن جبران م ،زمی_مهسا، عز 

 فرصت کوچولو به من بده. هی یبزن تو گوشم، ول ایهستم. ب یا یعوض یلیخ

 باال آورد. یفرستاد و سرش رو کم رونیهم آروم نفسش رو ب مهسا

شاهرخ،  ترسمینه. م ایبهت فرصت بدم  دونمیبه خاطر خودم. نم بخشمت،ی_م

 .یفرصتم استفاده نکن نیاز ا ترسمیم
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من، انقدر جونت برام با ارزش  یمهسا مونم؟یپش یقسم بخورم که باور کن ی_به ک

 جونت رو قسم بخورم، فقط فرصت. تونمیهست که نم

 .زدیموج م یمونیچشم هاش، پش یتو

 _فقط سه هفته...

. دلم یمال خودمبود که  یخوایهمون طور که تو م یسه هفته، اگه همه چ نیا ی_تو

 باشه. یخوایهمون طور که تو م قایدق زیکه همه چ خوادیم

*** 

 .رفتیاتاقش راه م یشکست، مدام تو کیاز  یهم عصب آراسب

 یبار دوم شکست خورده باشه، اون هم تو یباورش هم براش سخت بود که برا یحت

 شکستس بود. نیکرد که بعد از چند سال، دوم یکه زندگ یهشتاد و پنج سال نیا

مبل نشست. چشم هاش رو با درد  نیتر  کینزد یخاطرات گذشته، رو یادآور ی با

بود که دوباره هجوم آورده بودند؛  میو چند سال، خاطرات قد نیبست. بعد از چند

خودش نباشه و  گهید شدیکه باعث م یکه باعث عذاب آراسب بود، خاطرات یخاطرات

 کیبه  یکه آزارش حت ینبود. آراسب شیال پس یاون آراسب شصت و خورده ا گهید

 برهیم نیو از ب کشهیکه فقط م یآدم هیشده به  لیحاال تبد د،یرسیمورچه هم نم

 .شنیکه عاشقن و عاشق م ییکسا

 ممنوع. یبه سبک عاشق رهیگیکه انتقام م یشده به کس لیتبد

 .دیچشم چپش چک یقطره اشک از گوشه  کیاز چند سال،  بعد
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اون  ارهیب ادیبه  یا هیگذشته، چشم هاش رو محکم بست که مبدا ثان یادآور ی با

 تلخش رو که مثل زهرمار بود. یگذشته 

چشم هاش پرپر شن. بعد از گذشت  یجلو زانشیعز  یکه باعث شد همه  یا گذشته

 رو بکشه. شهیعاشق م یگرفت که هر ک میاتفاقات تلخ، تصم یهمه 

 یعشق چیعشق ها پوچ بودن و ه ینداشت، چون همه وجود  یاون، عشق ی دهیعق به

 .دیرسیبه ثمر نم

 لیتبد یراه، به آدم نیا یوجود نداره. تو یثابت کنه، ثابت کنه که عشق خواستیم

 .دیترسیاوقات م یشد که خودش هم از خودش بعض

چشم هاش پرپر شدن. دل  یکه داشت و جلو یخانواده ا یتنگ شده بود برا دلش

 یچشم ها یخانواده اش که کشته شدن اون هم جلو یتک تک اعضا یتنگ بود برا

 که تنها دوازده سال داشته. یپسر بچه ا کی

پدر  نیکه ب ینرفته بود عشق ادشیگذشته، رعشه به تنش افتاد. هنوز هم  یادآور ی با

وجود نداشت درست در  یقعش چیکه انگار ه یجور  د،یاز هم پاش یو مادرش بود، ول

 .شیسن هشت سالگ

درونش وجود  یعشق چیتمام و انگار که ه یرحمیکه پدر و مادرش با ب دید یوقت

خواهرش به  دید یبرد و وقت نیتمام خانوادش رو از ب ،یلج و لجباز  کینداره، به خاطر 

 وجود نداره. یعشق چیسرش اومد، مطمئن شد ه ییخاطر عاشق شدن چه بال

 داد. یکیکه دوباره خودش دلش رو به  یعشق ها دروغه تا وقت یشد که همه  مطمئن

که افتاد،  یگرفته بود از گرفتن انتقام دست بکشه که با اتفاق میعاشق شد، تصم یوقت

 استوار تر از قبل شد.
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هاشه، انتقام  یکه عامل تمام بدبخت یاز پدر بزرگش، کس خواستیاز همه، م اول

 .رهیبگ

 .شنیکه عاشق م ییتن رو شروع کرد. انتقام گرفت از عشق و از کساگرف انتقام

 آشنا شد. هودی یجادوگر ها نیاز بهتر  یکیدوستاش، با  نیاز بهتر  یکیکمک  با

که رضا گرفته، دلدار رو به  یمی. با تصمشدیرضا و دلنواز، روز به روز بهتر م نیب ارتباط

 خونه برگردوند.

اشکذر،  ی هیقض دنی. رضا با فهمکردندیم هیآغوش هم گر  یو دلدار، آروم تو دلنواز

 یبا حرف ها یلحظه کنار دخترش بمونه، ول کی یاجازه بده که حت خواستینم

 ونهیاصال با اشکذر م ینرم شد، ول یکم کش،یکوچ ینوه  دنیو با د انیو ک روانیانوش

 نداشت. یخوب ی

و  اوشیو س دیسع حیتفر  ،یاز رضا نداشتند. از طرف یو مهرداد هم دست کم مهراد

 .دنیخندیسورج هم درست شد بود و مدام به اشکذر م

از سر  شونیو پروانه هم دوباره دوست نیدلدار با اروشا و ارش ،یاز گذشت مدت بعد

 گرفته شده بود.

 دلنواز و برادراش، شکر آب بود. نیروابط ب همچنان

خانواده اش کنار هم جمع شده بودند، حال و روزش بهتر  گهیبار د کی نکهیاز ا میمر 

 .رفتیلبش کنار نم یلحظه هم خنده از رو کیکه  یاز قبل شده بود، طور 

کنار هم  یبودن و به خوب انیو ک روانیانوش یمخف یهم داخل خونه  ایو در  سپهر

 تا اوضاع آروم شه. کردندیم یزندگ
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که خورده بود و به خاطر  یینداشت به خاطر شکست ها یهم حال و روز خوب آراسب

 مرتبه هجوم آورده بودند. کیکه  یخاطرات

 خواستی. هنوز نمدیکشیباز هم دست از کاراش نم یبود، ول یخونه بستر  داخل

 دست از گرفتن انتقام برداره.

 کرده بود، تموم نشده بود. اهیرو س شیکه تمام زندگ یکارش با کس هنوز

*** 

 د هفته بعد()چن

 

که دوباره دخترها  ذاشتیم دیحرکت کرد. نبا شیپدر  یبا عجله به سمت خونه  هرمز

 انجام بدن. یکار احمقانه ا

 خارج شد که با برادرش رو به رو شد. نیاز ماش اط،یداخل ح نیاز پارک کردن ماش بعد

 کشیهمه سال، مبهوت داشت برادر کوچ نیهرمز بعد از ا دنیهم متعجب از د رادیه

 .کردیرو نگاه م

نگاه کردن به  یانداخته بود و رو نییبه سمتش قدم برداشت. هرمز سرش رو پا آروم

 برادرش رو نداشت.

 و گفت: دیهرمز رو آروم در آغوش کش راد،یه

 .نمتیبب یطور  نیا خوامی_دلم برات تنگ شده بود. نم

 کردند. دایهرمز، راه خودشون رو پ یها اشک
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خونه  نیا یروم شد پام رو تو یچه طور  دونمیتو روت نگاه کنم. نم شهی_روم نم

 بذارم.

 ؟یکرد کاری_بس کن هرمز. مگه چ

 نکردم؟ کاری_چ

 تو نبود. همون موقع هم بابا بهت گفت. ری_تقص

 دنیگرد پله ها بود، با دپا یساعت، هر دو داخل خونه رفتن. پروانه که رو میاز ن بعد

 عیخردن شکالتش شد و سر  الیخیب کنن،یهرمز و پدرش که چه طور هم رو نگاه م

 خودشون رو برسونن. عیام داد که سر  یتلگرام به دخترا پ یرو برداشت و تو شیگوش

هم نشسته بودند و باهم حرف  یرفت. پدرش و هرمز، رو به رو نییاز پله ها پا آروم

کرد که بتونه درست بشنوه  کیخودش رو نزد تونست،یکه م یی. پروانه تا جازدندیم

 .نیگیم یکه چ

 فرستاد و گفت: رونیب یهم نفسش رو چند بار  هرمز

پرپر  زمی. من مقصر بودم که دختر عز رادیبابا نگاه کنم ه یتو رو یچه طور  دونمی_نم

 من بود که دو تا نوه هام پرپر شدن. ریشد. تقص

که با  ی. درست همون کار مارهیآدم ب هیکه آراسب  یدونیان، خودت بهتر م_هرمز ج

هم تو که کشته شدن  م،یدونیپسرش کرد، با تو هم کرد، اونم بدترش. هم من و بابا م

که بچه  ستنیاطلس و آراز هم کار آراسب بود، چون رغمان و غباز هم انقدر احمق ن

 خودشون رو بکشن. یها
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بدونم که  نمیو فکر کنم ا شدیمو از سرشون کم م هی کردمی_خودم ناکارشون م

 ذارنیم برنیجور بچه ها رو م نی. معموال گوش استین یکار خوب ستادنیفالگوش ا

 کف دستشون.

 اومد. رونیکه آروم خودش رو پشت مبل جا کرده بود، با حرف هرمز، آروم ب پروانه

به من. بعدم، اگه  نیحق بد گه،ید زهیانگ جانی_من بگم، گوشم رو دوس دارما! خب ه

 !ستنین نجایا ا،یهستن بعض ن،یرو ببر  یگوش کس نیخوایم

 .کردیپروانه رو نگاه م یهم و داشت جد یهم پاهاش رو انداخت رو رادیه

 کنه،یصحبت نم یطور  نیدختر خوب در مورد برادرهاش و خواهرش ا هی_اوال که 

 ؟یستادیفالگوش ا یک یدوما با اجازه 

 بزنه، هرمز خودش رو دخالت داد. یا گهید یحرف رادیکه ه نیاز ا بالق

 . اتفاقا باهاش کار داشتم که خوب شد خودش اومد.ای_خان داداش، کوتاه ب

 .کردیبا تاسف داشت نگاهش م رادیهم آروم نشست کنار پدرش. ه پروانه

 .یدیسوال دارم پروانه، درست جواب م هی_ازت 

 .دمی_قول م

متوجه شدن که  یکردن و وقت ریکه دلنواز رو دستگ یگروه؟ تا زمان یتو نی_چرا اومد

 !نیچرا تو و اروشا اومد دونمیفقط نم دونم،یو آزادش کردن رو م گناههیکه ب

 قیمبل نشست و موهاش رو زد پشت گوشش. چند تا نفس عم یچهار زانو رو پروانه،

رو  یبچه ها برسن، همه چ نکهیبل از اکردن: خب، ق فیو شروع کرد به تعر  دیکش

 ست؟یپهتاچ ن ت،یواقع یلیفام یعنی ؟یهست یی. فقط، واقعا برادر باباکنمیم فیتعر 
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 حرف پروانه. دییتا یآروم چشم هاش رو باز و بسته کرد به معن هرمز

بابا عوض  یرو با اجازه  میلیشک نکنه، فام یکس نکهی. به خاطر استین زم،ی_نه عز 

که چرا به  دیبگ دیسر موضوع خودمون. بعد با مینبود. خب، بر  یکردم که البته راض

 .نیمن نگفت

. عمو رضا به دلنواز شک داشت و خب، گذشتیاز آزاد شدن دلنواز م یماه کی_

مشکل حل بشه  نیتا ا میبود یو دنبال راه حل کردیم تیماها رو اذ یلیموضوع خ نیا

بود که گفت اگه  مرغیاز اون ها، س یکیچند نفر اومدن دنبال دلنواز.  دوباره نکهیتا ا

 طور تمام دوستاش رو. نیو هم کشهینکنه، هم خانواده اش رو م یباهاشون همکار 

. شاهرخ که طبق معمول نبود و عمو رضا هم که میهم به بابا و هم به عمو رضا گفت ما

 ماها رو داشت. یفقط بابا هوا ،یچیه

و  میکه باهاش باش میتحت فشاره، قبول کرد یدلنواز چه طور  میدید یو اروشا، وقت من

 .میکن یهمکار  مرغیبا س

همه سکوت کرده بودند که با سر و  قه،یپروانه تا چند دق یاز تموم شدن حرف ها بعد

 دخترا، جمع از سکوت در اومد. یصدا

بهشون وارد شده بود.  یپروانه هست، شوک بزرگ یهرمز عمو نکهیا دنیبا فهم دخترا

 کننده بود! جیواقعا موضوع گ ،یاز طرف

طور پدر  نیربط داشت و هم انفرهایبه آر  ییجوار  کیپروانه هست،  یکه عمو هرمز

 بود. انفرهایاز آر  یکی یمیهم دوست صم نیاروشا و ارش
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سوال ها رو از  یهمه دخترها هم دست از بحث کردن برداشتند و  ر،یاومدن آرشاو با

هم با حوصله، دو ساعت تمام به تمام سوال هاشون پاسخ  ریو آشاو دندیپرس ریآشاو

 داد.

 یچشم چپش اومد رو آروم پاک کرد و با صدا یکه از گوشه  یآخر، دلنواز هم اشک در

 و گفت: ریگرفته، رو کرد سمت آرشاو

آدما به خاطر انتقام آراسب، پدر  نیا یداستانا و همه  نیا یکه همه  دیگیم یعنی_

 بزرگ من...کشته شده؟

 و سرش رو باال آورد. فرستاد رونینفسش رو ب ر،یآرشاو

کردن به  لشیشد. تبد ینطور ینبود؛ ا ینطور یبگم که آراسب ا نمیا ی_آره دخترم، ول

 به جزء انتقام گرفتن براش مهم نبود. یز یچ چیعاطفه که ه یآدم ب هی

. دیکارها رو ول کن نیو ا تونیبه جوون نیبچسب گفتمید که بهتون مبو نیخاطر هم به

 که به دل گرفته بود، یا نهیکه آراسب با ک نیباش دهیفهم دوارمیام

 نیمخصوصا ا د،یتمومش کن د،یعمرش رو به باد داد. حداقل االن دست بکش ی همه

 رو. نتونیب یها یناراحت

 .کردندیگوش م ریآرشاو یسکوت کرده بودند و به حرف ها همه

خودش و  نیرو ب یو ناراحت یهمه بد دل نیخودش رو گرفته بود تا ا میهم تصم دلنواز

 برسونه. انیبرادرهاش رو به پا

 کرد و به همراه دلدار، به سمت خونه رفتن. یاز جمع خداحافظ عیسر 
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 اخبار دنیدر، دست از د یاخبار بودن که با صدا دنیو مهرداد هم در حال د مهراد

 .دنیکش

 از خونه رفته بودند. رونیب د،یخر  یو رضا هم برا میمر 

گذاشتند و به سمت مهراد و  یکفش هاشون رو داخل جا کفش عیو دلدار، سر  دلنواز

 دادمهر رفتن.

 هم رو کرد سمتشون و گفت: مهراد

 ن؟یداشت فیبدونم کجا تشر  شهی_م

 مبل و گفت: یسرش برداشت و نشست رو یشالش رو از رو دلنواز،

 .میدیرو فهم ی. موضوع جالبمیپروانه بود شهی_پ

 ؟ی_چه موضوع جالب

 _بگم؟

 .ی_بگو اگه دوست دار 

 .وستیهم به جمع سه نفرشون پ دلدار

 مهراد! یذوق یب یلی_خ

 رو خاموش کرد و رو کرد سمت دو تا خواهراش. ونیهم تلوز  مهرداد

 ند.دور هم جمع نشده بود ینطور یوقت بود که ا یلیخ

 .نمیبب دیبگ ؟ی_چ
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ساعت، مهراد و  میکردن. بعد از گذشت ن فیو دلدار هم شروع کردن به تعر  دلنواز

 .کردندیمهرداد، متعجب داشتند نگاهشون م

 یدونیم یکه باز هم آراسب مقصره، ول نجاستی! موضوع جالب ادهیچی_چه قدر پ

 ...اندازهیم یکی ادیمهراد، من رو 

دلنواز رو مقصر  نکهیبزنه از ا یبه سمت مهرداد برگشت تا مبدا حرف عیهم سر  مهراد

 .دونهیم

چون  ست؛ین یبرگشت چیحالش بد شه، احتمال ه گهیبار د کیگفته بود که اگه  دکتر

 دو سانت با قلبش فاصله داشت. قایکه دق یر یبه خاطر همون ت کشهیقلبش نم

هرداد هم رو کرد سمت دلنواز و هم منتظر به مهرداد چشم دوخته بود و م دلنواز

 گفت:

 _من رو...

 ای یدستمون بد یکار  هیرسما  یخوایم ؟یادامه بد یخوایم ی_بسه مهرداد تا ک

دلنواز  ریچه مرگته تو؟ درسته تقص م؟یدلنواز رو هم مثل دلدار از دست بد یخوایم

. از صد تا میکه پشتش نبود میما دو تا هم مقصر  یول ،یبود که رفت به اون مهمون

 . بس کن داداش من.میدشمن هم بدتر بود

 کردیرو م شیبار اول داشت طرفدار  یو مهراد که برا ختیر یهم آروم اشک م دلنواز

 .کردیرو نگاه م

مهراد قرار گرفت. دلدار و دلنواز هم از  یاز جاش بلند شد و رو به رو یهم عصب مهرداد

 جاشون بلند شدن.
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 دیبا یول م،ین. حق با تو هستش. سه تامون مقصر بود_اول گوش کن، بعد زر بز

 به جون هم. میافتیکه ب نهیهمون پدربزگمون، منتظر ا اینه؟ آراسب  ای میتمومش کن

 دیدستور رس روانیانوش یاز باال برا نکهیبود که همه در آرامش بودند تا ا یهفته ا کی

 کنند. ریدستگ دیتا آراسب و همکاراش رو هم با

موضوع،  نیا دنیهم بعد از فهم نیهمه بود. رضا و رام یبرا دیجد یول ماجراا ن،یا و

 بکوبن. واریکه سرشون رو به کدوم د دونستندینم

انجام نداده بود،  یرقانونیبابت شاهرخ راحت بود، چون کار غ الشیخ ،یاز طرف نیرام

و دست رو دست بذاره، چون دو تا دختراش رو خواسته  نهیآروم بش تونستینم یول

 طور دلنواز رو. نیبودن و هم

و مدام پوست لبش رو  کردیداشت نگاه م ،ییاتاق بازجو ی شهیهم از پشت ش رضا

 .دییجویم

و بتونن  وفتهین یکه اتفاق ناگوار  کردنیحال و روز رضا، فقط دعا م دنیبا د همکاراش

 از و دوستاش رو آزاد کنند.دلنو مه،یبا پرداخت جر 

 یا دهیفا یآروم شه، ول یتا کم رفتیمدام داشت راه م ،ییاتاق بازجو رونیهم ب مهراد

 نداشت.

 بود. یز یاز هر چ یبود و ذهنش هم خال دهیبازداشتگاه دراز کش یهم تو نیافش

*** 

 اومدند. رونیدلنواز به همراه دوستاش، از اتاق ب ،ییاز چند ساعت بازجو بعد
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 دیبودند و فقط با ریتقص یبود، دخترها ب ییکه مسئول بازجو یسرگرد یگفته ها طبق

 .کردندیپرداخت م مهیجر 

که  دونستیم یخود رضا هم به خوب یبودند، ول یو بهداد هم منتظر دادگستر  سپهر

 .شنیحداقل به سه سال حبس محکوم م

*** 

آراسب کار  یکه برا یفق شدن تا افرادبه کمک همکارهاشون، مو نیو ام روانیانوش

 کنند. ریرو دستگ کردندیم

 و گفتن: نیو ام روانیتا از سروان ها هم اومدن سمت انوش دو

جا  چی. هنیزم ریانگار آب شده و رفته ز  م،یکن ریآراسب رو دستگ می_قربان، نتونست

 .ستین

 هم رو کرد سمت سروان و گفت: روانیانوش

 .دیو ببر  دیکن نیرو سوار ماش هیکجاست. شما بق دونمی_اون با من، م

 _چشم قربان.

 که مونده، آراسب بود. یکس تنها

 یآراسب مخف شهیکه هم ییباال رفتند، جا یهم به سمت طبقه  روانیو انوش نیام

 .شدیم

 یو رضوان هم با صورت دیکشیم گاریمبل نشسته بود و داشت آروم س یرو آراسب

 پاش افتاد بود. یجلو ،یخون

 آراسب از جاش بلند شد. روان،یو انوش نیورود ام با



                 
 

 

 رمان کیانجمن  کاربر meli770| ممنوع !  یرمان انتقام به سبک عاشق

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

346 

 

. خوب نیآفر  د،یکن ریرو دستگ هیبق دیوقته منتظرتونم. خوب تونستن یلی_خ

 .انفریآر  روانیجناب سرهنگ انوش یمثال من رو دور ربزن دیتونست

که چه طور داره  کردندیگرد داشتند رضوان رو نگاه م یبا چشم ها روانیو انوش نیام

 .زهیر یاشک م

 هم رو کرد سمت آراسب و گفت: نیام

آدم هات  یتموم شده آراسب. همه  یهمه چ ؟یکنیم ی_معلوم هست چه غلط

 شدند. ریدستگ

. شهیهنوز تموم نشد. انتقام گرفتنم با کشته شدن رضوان تموم م ی_نه، همه چ

 زجرش بدم، خواستمیچون م یبکشمش، ول خواستمیم شیوقت پ یلیخ

 شی. واقعا نمازدیاز پشت در زجه م یکه چه طور  رهینم ادمی چوقتیرو کشتم. ه رز

 بود! یجالب

که هر دو داشتند زجه  ایبزرگ ن یبود و پشت سرم، نوه  ایبه روم که هرمز بزرگ ن رو

که رضوان هست، غرق در خون بود و داشت  ییهم همون جا ای. رز بزرگ نزدندیم

 .دادیجون م

 !یلذت بخش یکه چه لحظه  یوا

 چیزده بود و ه بشیبود که دوباره رضوان غ یهم دل تو دلش نبود. چند ساعت انیک

 ازش خبر نداشت. یکس

 آراسب بود. د،یرسیکه به فکرش م یکس تنها

 آراسب حرکت کرد. یشده  نیبه سمت عمارت نفر  عیسر 
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رو از داخل  دادیو ب داد یصدا یوقت یبودن عمارت، خشکش زد، ول یخال دنید با

 دوم رفت. یبه سمت طبقه  عیسر  د،یشن

 بلند، در حال بحث بودند. یو آراسب بودن که با صدا روانیانوش

 .رهیداره آروم به سمت وسط اتاق م نیکه ام کردیدر داشت نگاه م یگوشه  از

 باز کرد و وارد شد. عیگرفته بود. در رو سر  یبد یشوره  دل

 شدند. شتریاشک هاش ب ان،یک دنیبا د رضوان

*** 

 .کردیمبهوت داشت نگاه م انیک

رو ازم  میعشقم و زندگ ذارمینم گهیآراسب؟ د یبکن یغلط نیهمچ ی_چه طور تونست

 دستت بهش برسه. ذارمینم یول کشمت،ی. شده خودم میر یبگ

. انیک شدمیزودتر دست به کار م ،یشیم یعصب نقدریکه ا دونستمی_اگه م

که دو سه  فی! حدادیم فیمشت و لگد، چه قدر ک ریگرفته بودمش ز  یوقت یندوینم

 نفر مزاحمم شدند

 تقاصشم پس دادند. که

 خنده. ریاز تموم شدن جمله اش، زد ز  بعد

 تاسف تکون داد. یاز رو یهم سر  روانیانوش

 تموم شده. یهمه چ ؟یار یها رو در ب یمسخره باز  نیا یخوایم ی_تا ک

 که رض... ی_بهتون گفتم که هنوز نه تا وقت
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 افتاد. نیزم یخورد، تعادلش خراب شد و رو انیکه از طرف ک یمشت با

عمر تو همه رو  هیآراسب.  کنمیوگرنه خودم خفه ات م ،ی_بهتره که دهنت رو ببند

 .کنمیحاال من خفه ات م ،یخفه کرد

 مبل نشست. یهم آروم از جاش بلند شد و رو آراسب

 _تو اول جون عشقت رو نجات بده، بعد.

 گوش رضوان برد و گفت: کیهم آروم سرش رو نزد نیام

 رضوان. رونیب یر یم عیحواس آراسب نبود، سر  ی_وقت

 ؟یچ انی_پس ک

 خب؟ ست،ی_موقع حرف اضافه ن

 رضوان رو باز کنه. یموفق شد که دست ها باالخره

 یو با اشاره  دیرو مناسب د تیدر حال مشاجره بودند که رضوان موقع انیآراسب و ک 

بود که همه جا رو فرا گرفت و  کیشل یتا اومد از در خارج بشه، صدا روانیدست انوش

 .نیزم یافتاد رو انیک

 .انیبا وحشت برگشت سمت ک رضوان

 ؟یکرد کارشیچ ؟یآراسب روان یکرد ی_چه غلط

 .دنیدو انیه سمت کب عیسر  روان،یو انوش رضوان

زخمش تا بتونه  یدستش رو گذاشت رو ان،یک یشده  یزخم یبازو دنیبا د رضوان

 .رهیرو بگ یز یخون ر  یجلو یکم
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 . آروم باش، تو رو جون رضوان.یشیخوب م انم،ی_ک

 .کردیرضوان رو پاک م یبا دست سالمش، اشک ها انیک

 .مینکن زندگ هی. گر شمینکن، خوب م هی_تو گر 

 راحت شد، از جاش بلند شد. الشیخ یکه کم روانیانوش

 .یار یشورش رو در م ی_آراسب، دار 

 .دیکش رونیاش رو از غالف ب اسلحه

 رو دارم. ری. حکم تکشمتیم ،یانجام بد گهیحرکت د کی_اگه 

 بزن. ،یتونیباشه. م ؟ی_جد

ضوان و ر  انیها و به سمت ک وانهیمثل د چرخونهیدستش م یهم اسلحه رو تو آراسب

 نشونه رفت.

 از دور به سمت آراسب نشونه رفته بود. نیام

 .ایاون دن فرستمتیم ،یحرکت بکن هی_

تمومش کنم. خودمم خسته شدم از انتقام  خوامیم یدونی. می_جرئتش رو ندار 

 وجود نداره. یثابت کردم که عشق یکاف یگرفتن. به اندازه 

ممنوع بود،  شهیهم یممنوع بود. البته، هنوزم هست، عاشق یعاشق یکاف یاندازه  به

 .شیآخر  نمیا

 و رضوان نشونه گرفت. انیاش رو به سمت ک اسلحه
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به  ریاسلحه که به سمت رضوانه، خودش رو جلو انداخت که باعث شد ت دنیبا د انیک

 اثابت کنه. انیک

 که گوش فلک رو هم کر کرد. دیکش غیج نیهمچ رضوان

 آغوش گرفتش. یرو تو انیک

 ...انی_ک

 مجنون ها از جاش بلند شد. مثل

 بس بود. ،یکشت گناهیآدم ب ی. هر چکشمتی_آراسب، خودم م

 خشکش زده بود. نیرفت. ام انیلرزون، به سمت ک یبا دست ها روانیانوش

 برادرش، اسلحه رو به سمت آراسب نشونه رفت. یجسم خون دنیبا د روانیانوش

 ...ی_خودم تمومش م

 افتاد. نیزم یتموم نشده بود که رضوان غرق در خون شد و رو حرفش

 قلب آراسب نشونه گرفت. یتو ریت کیهم  روانیانوش بالفاصله،

 .انیپا

22/11/1396 

 

 .داستیپنجره، ترس پ پشت

 ن؛یگنجشک ها را بب ی دلهره

 آنها. یعشق باز  توقف
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 بهت زده، یشاخه ها یال به ال در

 :کشدیم ادیفر  باد

 ممنوع! عشق

 شوم. جغد

 نور، حوصلهیب

 زدیآویرا م شیبالها

 ستاره ها. به

 .برندیکمان را به دخمه م نیرنگ یها هیسا

 شود از سکوت! یآواز، سرشار م یزخم ی حنجره

 فراموش رنگها

 آوازها

 . هایشاد و


