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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 میباشد  یاین رمان فروش 

  

 م ی بسم اهلل الرحمن الرح 

 

 ..رمان گناهکارپاک.. 

 پور« یزهرا عل سندهی»نو

 : سندهیارتباط با نو نحوه 

@Zahra_alipoour : telegram 

@zahra_alipouur : instagram 

@zahraalipoor000@yahoo.com   

 

 

 

 

http://www.romankade.com/
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 ( 1)فصل  

 گمشو..  م یبر ایب-

 بردارم..  گهیقدم د ک ی ینا ندارم حت  گه یبسه بامداد..بخدا خسته شدم...د-

 .. شهیم ره یاز اشکم خ شیخ یو به چشمها  گردهیخشم برم با

 .. ید یفهمی م د یبا ی کردیاون غلطو م یکه داشت یزمان نویا-

 .. ینکردم بامداد..اشتباه متوجه شد   یبخدا من کار-

خورم و از شدت   یم  نی..با کتف به زم کنهیپرتم م یکنه و محکم به داخل انبار  یرو باز م  ینبارو در ا  دهیبه حرفام نم یتیاهم

تنم با بسته شدن در از    یبامداد از رو  هی..اما سازنمی و »بامداد« رو با درد صدا م  زنمی م ی غیج شهیم جادیکمرم ا  هیکه تو ناح ی درد

..سالهاست که  رسهینم چکسیصدام به ه دونمیاما سالهاست که م رهیگ یرو در برم ی هق هقم کل سکوت انبار ی..صدارهیم نیب

خودم رو به گوشه   ی دردهام..با هزارتا بدبخت نیتسک  یمن برا  زبانی شده م یانبار ن یدوا دارم..سالهاست که ا  یب  یدرد   دونمیم

..نگاهم رو با ضعف سمت  رمیگ ینالم و زبونم رو گاز م  یدرد م شدتو از   زارمیکمرم م ی . دستم رو روزنمیم ه یو تک رسونم یم  وارید

 .. زنمیبا خدا حرف م ه یو با گر  دمیسوق م ک یسقف تار

بهت توکل کرده جوابشو گرفته؟   ی هرک گنیمگه نم گه؟ ید  یخسته شدم..کِ ایخدا ی خوام گله کنما..ول ی نم شهی..مثل همایخدا-

در    یکیبه خونت مگه   زنم یدر م  یسمونه تا صداتو بشتونم..سه ساله دارم ه من االن سه ساله بهت توکل کردم..سه ساله نگاهم به آ

  ی نکردم ول یوقت ناشکر چ ینکردم..ه تیوقت گله نکردم..شکا چیه  یخودت شاهد  ای..خداچهیبه ه چیرو به روم باز کنه اما ه

سه سال کتک خوردم..دست و پاهام رو   نی چشمام کبوده از بس تو مدت ا ر یافتادم؟ ز یبه چه روز  ن یمنو؟ بب نی..خودت ببایخدا

 زد و همه جام رو شکوند.. نیآتل بستم بس که بامداد من رو زم

 ..د یرس  یبه گوش خودمم نم گه ید صدام
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 ...خسـ..تم!ایخدا-

 .. شهیم کی چشمام تار یبه رو  ا یو همه دن  فهممینم ی زیچ گه ید اما

 *** 

که از اون    کنمیو خداروشکر م  بندمیو چشمام رو م  کشمیم  ی..نفس راحتنمیبیتخت م ی خودم رو رو کنمیرو که باز م چشمام

اورده..از هر سه   رونیب ی شده که اومده من و از انبار می مستق یباز بامداد به چه صراط ست یخالص شدم.. معلوم ن ی نکبت یانبار

دوباره    کشهیکه کمرم م ی ریتخت بلند شم اما با ت ی از رو کنم یم  یو سع  زنم یم  ی..لبخند تلخفتهیاتفاق ب نیممکن بود ا  کباریماه، 

به تخت   کردی رو که کمتر درد م ی بلند شم..اون دست کنمیم ی اما سع نهیشی.. از شدت درد اشک گوشه چشمم مفتمی تخت م ی رو

ظهر لبم رو از شدت ترس گاز   12ساعت   دنی..با دکنمیبه ساعت م ی..نگاهشمیتخت بلند م یاز رو  یو با هزار تا بدبخت  رمیگ یم

  رم یکه داشتم به سرعت م ی ..با وجود اون همه دردکردمینهار درست م 1تا قبل ساعت   د یرسما بدبخت شدم..با گه ی..درمیگ یم

کنم و به  یسرم جمع م ی..موهامم باالکنمیو با لباس تنم عوض م کشمیم رون یرو ب ی د یدقت، لباس سف  یسمت کمد لباسام و ب

و   زم یری و داخل قابلمه م ارمیم رون یب نتیرو از کاب یبسته ماکاران عیخاطر سر نی..وقت فکر کردم نداشتم به همرمیآشپزخونه م

استرس داشتم که موقع درست کردن   ی..به حد شمیو زنده م رمیمیکه غذا حاضر بشه هزار با م  ی..تا موقعکنمیم اد یز رشم یشعله ز

 قدم هاش.. یو بعد از اون هم صدا ادیدر م  یصدا رم یگ یآب م ریش  ری که ز  مو یخون ی..دستاکنمیم ی خون تامو تا از انگش  ساالد دو

 ..زنهی اول صدام م شه یهم مثل

 صنم.. -

 .. دمیجوابش رو م فمی نح ی و با صدا کشمیم  ینفس

 .. نجامیمن ا-

  ینهارخور زیلباساش رو عوض کرده باشه پشت م  نکه ی..بدون اشهیو وارد آشپزخونه م  شهیم  کیقدم هاش نزد ی بعد صدا یکم

و نهار   ادیلباساش رو عوض کنه ب نکهی..سابقه نداشت بدون اترسمی م بیسکوت عج نی..از اشهیو با سکوت منتظرم م   نهیشیم

..دستامو با حوله  خونمیبده..قشنگ اشهدم رو مرفتار   رییتغ کدفعهیکه   نیبه ا ه چه برس  دادیامون بهم نم یبخوره..در حالت عاد 

نهارش رو حاضر   ی نیس  یدستاش بود..با آرامش ظاهر خ ی...همچنان مپوشونمیزخمارو م ی و با دستمال مرطوب جلو  کنمیخشک م

 .. رهیگ یمچ دستم رو م کدفعه یو   شم یکنم اما انگار موفق نم یلرزش دستام رو مخف  کنم یم ی ..سعزارمیو جلوش م  کنمیم

 .. زنمیبا ترسم بهش زل م خته یگرد شده و آم  یو با چشما  دمیدهنم رو قورت م آب
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  دونمیبود..خون که چه عرض کنم..اما صورتش آروم بود...البته نم هی به خون شب شتریچشماش قرمز بود..قرمز که نه ب ید یسف

با   کدفعهی نداشته باشه که   میکه باز کار کردم یو فقط داشتم دعا م کرد یآروم نبود..تو اون لحظه اصال مغزم درست کار نم د یشا

 ..خورمیم که ی پرسه یکه م یسوال

 کنم؟ یم  تتیصنم...من...اذ-

 ..شنیگرد تر م چشمام

 ؟یچـ..-

 کنم؟ یم تت یاذ نکهیبخاطر ا ادیاز من بدت م  یعن ی کنم؟یم تیمن تو رو اذ -

 .. شهیم  شتر یفشار دستاش دور مچم ب  دمیجوابشو نم نهیبیم ی وقت

 ؟؟؟؟؟ی..از من متنفرگهید بگو د-

 : گمیو با من من م فتمی شدت ترس به تته پته م از

 ..دای..نمادینـ...ن..نمـ..-

 :گهی با داد م  اد یکه در م غمیدستم در حال کنده شدن بودن..ج  کنمی..حس مرسهیدستش دور مچم به درجه باال م فشار

 ...آرهــــــه؟یعوض ی..تو از من متنفر ادی..تو از من بدت میگ یدروغ م  یمثل چ ی دار.. یگ یدروغ م ی دار-

 : گمیو ترس م ه یگر با

ب تو دارم...تو رو خدا دستم رو ول کن بامداد داره   کاریمن چ ؟ی نجور ی..آخه تو چرا اادینه به خدا بامداد من ازت بدم نم-

 .. شکنهیم

 ..خورهی تو..حالم ازت بهم م  یکرد   وانمیتو..د  ی جونم شد  یبزار بشکنه..بشکنه از دستت راحت شم..بال -

من رو به    رهیگ یکه دستم رو م  نطوریو هم  کنیحرکت م ی صندل یو اون هم به سرعت از رو  شهی شدت درد هق هقم بلند م  از

و سمتم هجوم   اره یو از دستش فرار کنم ، کمربندش رو در م امیخوام به خودم ب ی داخل اتاق..تا م کنهیو پرتم م بره یتاقم ما

و روح به   زنمیم  یغ یج خورهیکه به شونم م  یضربه ا نیاما با اول رمیگ ی صورتم م  ی »نـــــه« و دستم رو جلو گم یم غ ی..با جارهیم

 ... شهیاز تنم جدا م کبارهی
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 *** 

  یرو  کشهی و سورتمه م اد یم نجایتا ا ییرایپذ  ینحسشون از تو  ی..صدازمیریآروم آروم اشک م دم،یم  هی که به در تک  نطوریهم

 .. دمیاز اتاق سوق م رون یو دوباره نگاهم رو سمت آسمون شبِ ب   گزمیمغزم..لبم رو م

 خواب..  ایشب بود  دونمی»نم

 اتفاق  ا یگناه بود  دونمینم

 دونم ینم قیدق

 ر یغلط نوشتم که معلم تقد  م یزندگ  یکلمه شانس رو تو کدوم امال  دونمینم

 « ی ریرو از دفتر من خط زد....محسن ام اون

 .. زنهیکه صدام م ادیم صداش 

 صنــــم!-

..سالهاست زنمیم  یدماغم لبخند تلخ یلب و رو   ریز  یکبود   دنی..با درم یگ یقرار م   نهیآ ی و رو به رو  شمیاز جام بلند م  ی سخت به

دختر   تیاون همه جمع دن ی..با درمیم رونیو از اتاق ب کشمیم  یکه پوف  زنه ی مرده متحرک نداشتم..دوباره صدام م ک یبا  یکه فرق 

منو و صدام    نهیبیم ع یکنم اما بامداد سر م یقا ی کجوریخوام خودمو    ی ..خجالت زده مکشمیم مبه لباسا یو دست  ترسمیو پسر م 

 .. زنهیم

 .. نجایگمشو ا ایتو؟ ب  ییکجا-

 خندند.. یمن قهقهه کنان م  دن یبودن با د دهیزالو بهش چسب  نیبودن و ع ستادهیکه کنارش ا ی دختر  دو

 نه؟ ی..بـــامداد..زنت انشیبب نویا ی وا-

 .. زنهی به گونه دختره م ی و بوس نرم زنهیم  یشخند ین بامداد

 ن؟ ی یبیکلفت خونم کردمش..شوق رو تو چشاش م کنه یالتماس م یلیخ دمی دوسم داشت..منم د  یلیخ-

 .. گهیم ی با دلبر گه ید ی کی..اون رخندهیز  زننیتاشون م سه

 ... نمیبزاره شب خواب بب ری تاث م یدختره تو روح  ن یا دنید  ترسمیم  میبر ای..از دست تو..بختهیر یکلفتاتم ب-
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 :گمیم  ریلرز ی که م  ییو خطاب به بامداد با صدا  کشمیکه اخمامو تو هم م خندن یم دوباره 

 ؟ یداشت ی باهام کار-

 .. نهیشیسردش به گوشم م یصدا

که آبروم رو   اریرو از تنت در ب  ی گون نیمهمونا پخش کن..فقط قبلش برو ا نیو ب   ریبگ  د یشربتارو از کارگر جد  ی نیآره..برو س -

 .. ینبر

احساس  دارمیبرم  زیم  یرو که از رو  ین ی..س رمیو بعد ازعوض کردن لباسام به آشپزخونه م  گردمیاق برمو به ات دم یتکون م یسر

بکنم..از آشپزخونه   نیسنگ  ی کارها ستمیقادر ن  گه یهم نداشتم..تمام دست و پاهام به ضعف نشسته و د یر ی..تقصکنمیم ینیسنگ 

هم در حال   یدر حال رقص بودن و آهنگ کر کننده ا  یی رایوسط پذ  یاد ی..عده زگردونمینگاهم به رو به اطراف م شمیکه خارج م

هم با نگاه  ه یو بق کنمیم ییرایاز همه پذ  یکی  یکی..رمیو سمت مهمونا م کشم یم ی خونه بود..آه تلخ یها شهیشکستن ش 

  یداغ  یها یل یکرده بودن من رو هم به س   رو مهمون گه یکه همد  یآغوش  ی و به گرم  رنیگ یتمام وجودم رو به سخره م ز یرآمیتحق

 ... کردنینشست، مهمون م ی که به روحم م

نفر   کی  کدفعه یکه   شم یخودم غوطه ور م زیغم انگ  ی...در همون حال و هوا گردمیسمت آشپزخونه برم شهیم ی که خال ینیس 

  ی رو کردیکه درد م  یا همون کتف ..دوباره بشمیم  نیو به شدت پخش زم شه یاز دستم رها م ینیو س  کنه یمحکم بهم برخورد م

 .. شهیم چیبه ه چیصدا..ه یولوم باال  لی..اما به دل کشمیم غیو از شدت درد ج فتم ی م نیزم

 .. زنهی صدام م ی با نگران یک یکه  بندمیدرد چشمام رو م  یرو  از

 د؟یشنویتو رو خدا..خانوم؟ صدامو م د یببخش ی وا د؟ یخانوم..خانوم خوب-

 : گمیم ی ..به سختزهیری م نییاشک از گوشه چشمم پا کنمیرو که باز م چشمام

 خـ..خوبم..-

 .. دمیو آب دهنم رو قورت م ترسم یهمسن و سال بامداد م یمرد  دن ی..با دکشهیم ینفس راحت   شنوهیکه م صدامو

 .. زنهیصدام م یپر از شرمندگ یو چشمان ینگران با

 ..دمی انقدر عجله داشتم که ند  یعن ی..دمیرو ند ..من واقعا شماخوامی و عذر م د ید؟ببخشیخوب-

 ..خوبم! کنمیخواهش م-

 : گمی..آهسته مشمیخواد کمکم کنه بلند شم که مانع م یم
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 .. تونمیخودم م-

 د؟ یمطمئن-

 آ..ره.. -

  ستاد؟چرایچرا وا ن ی..اشمی..معذب مکنهیو منتظر نگاهم م  شهیبلند م نیزم ی مسئله حساسم..از رو  نیا ی که رو شه یم متوجه 

  ین یه  کدفعهیعجله نداشت؟  نی ..مگه انیزم ی شده رو خیانگار نه انگار..م دمیطولش بدم اما د کم ی کنم یم ی سع ره؟ینم

...دستام  کشهی من رو م گه یقطعا د نه یبب تی وضع  نی..اگر من و تو انمیشی سرجام م خیس  فتمیبامداد که م ادی..بامـداد...ی..واکشمیم

 .. رهیگ یجلوم رو م کدفعهیکه  کنمی ..بدون توجه به اون مرد سمت آشپزخونه پا تند مشمیو آروم بلند م  رمیگ یم  نیرو به زم

 د؟ یخوب د ی..مطمئند یخانوم..جواب من رو نداد-

 .. نهی..االنه که بامداد منو بب فتهیقلبم به تپش م دنشید با

 رو خدا..تو    د یکه خوبم ولم کن  د ینیبیخوبم آقا..م-

 امـا...-

 .. مونهیبامداد، حرفش نصفه م  ی و روبه عصب  یجد  یصدا با

 ؟یکنیم کاریچ نجا یصنــم...تو ا-

 : گمیبود...با من من و وحشت م ستادهیا  نه ی..پشت سرم دست به س گردمیترس سمت بامداد برم با

 سمت آشپزخونه..  رفتم ی..نداشتم..داشتم میکار  نجایمن ا-

 .. چرخونهی..نگاهش رو سمت اون پسره مرهیگ یدستم رو م  یو عصب شه یم  کمینزد

 ..ا یآر گفت یداشت بهت م یچ-

 : گهیو رو به بامداد با تعجب م  زنهیلبخند م ه یایاسمش آر دمیپسر که تازه فهم اون

ردن  نشناختمشون..حواسم نبود بهشون برخورد کردم و خو  د ی ..ببخشهیخواهر تو  شونیکه ا  دونستمیپسر..من نم یچیه-

 .. کردمیم ی..داشتم ازشون عذرخواه نیزم

رو گفت وگرنه قشنگ فاتحم   قتی حق ای..خداروشکر که آرکنمیرها م یبامداد کم  ی دستا ی و خودم رو رو  کشمیم  یآسوده ا نفس

 خونده شده بود.. 
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 .. ستیخواهرم ن-

گوشم آروم و    ریو ز  دهیو دستم رو فشار م گردهیکنه..سمت من برم  یکنجکاو   گهیکه د زاره ی...اما بامداد نمشهیمتعجب م ایآر

 ..گهیم یعصب

 زود گمشو تو اتاقت.. -

و محکم در رو پشت سرم   شمیدوئم و واردش م ی و به سرعت سمت اتاق م  دمیتکون م یسر  عی ترسناکش سر یصدا با

که امشب حداقل از   دونم یاما فقط م فتهیم  یچه اتفاق  نکه یا ای گنیم  یاونا به هم چ نمی بینم گهی..دکشمیم  ی..نفس راحتبندمیم

 هم وجود داره!  یصنم ادین  ادش ی ی پر هست که حت یف بامداد راحتم..امشب تختش به اندازه کا ی دست کتکا

  ی ول  ومد یدختره اصال خوشم نم ن یمونه..از ا ی شب م لدایو طبق معمول  کنن یکه کم کم همه رفع زحمت م  شهیم ی مهمون یآخرا

از   یاون هم دل خوش  دونستم ی..هرچند مشدمیاز من نکنه خوشحال م ی ادیسر بامداد رو گرم کنه تا  تونستیجهت که م نیااز 

که    ییو کتک ها  کنهیبامداد خرابم م شی پ یکه حساب  دونمیبفهمه من زن بامدادم..اونوقت م نکهیبه حال ا ی من نداره فقط وا

من رو »زن«   نکه یاز ا رهیگ یهم داشته باشم که بامداد اوقش م یدلخوش  ک ی شهی..اما خب مشهی دو برابر م   کنمینوش جان م

 خودش خطاب کنه..! 

 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2)فصل  
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 .. زارهی و در رو باز م  شهیاتاق م وارد

 رشت.. م یبر م یخوا ی جمع کن م لتویوسا-

 . کنمیسالم م د یو با ترد  شمیسر سجادم بلند م  از

 ام؟ یمنم ب-

 . کشهیتو هم م اخماشو

 تو اتاق هست؟ ی ا گهیجز تو کس د-

  ی که اصال امروز اعصاب درست و حساب شم ی..متوجه مشهیو از اتاق خارج م  کشهیم یکه پوف   دمیتکون م ی رو به نشونه منف سرم

شمال و   میرفتیبار م باز شمال چه خبره..طبق معمول در سال دو دونستمیبار دومش باشه..م نیاعصاب داشت که ا ی نداره..البته ک

از   یک ی.. ساک کوچکردیم  یخوشگلش خوش گذرون ی و با دوست دخترا  کرد یم  یدگیرس شرکتش تو رشت شخصا  یاون به کارها

هم نداشتم که بخوام بخاطرشون چمدون   یخاص لی..هرچند وسادمی و فقط چندتا دست لباس توش جا م دارم یکمد برم یباال

 جابه جا کنم..  

  مویروسر عی...سرشدمیکرده بودم و با خشم اژدها رو به رو م ر ی..باز دگزمیزمان لبم رو م دن یبا د بندمیرو که دور دستم م ساعتم

  چیبدون ه کنه یهم که ممنتظرم نشسته بود..نگا ییرایمبل تو پذ  ی .. روشمیو با برداشتن ساک از اتاق خارج م  کنمیمحکم م 

بود..اما امروز انگار   ه ی همراه با تخل تشیعصبان گه ید  یسکوت داره امروز..دفعه ها بی..عجزنهیم  رونی و از خونه ب  شه یبلند م یحرف

 قراره تا چه اندازه در حد اعال کتک بخورم..  ستیبه حالم..معلوم ن ی..پس واکردیم ره یداشت ذخ

  رمیراننده منتظرنشسته بود. احتماال از تاخ  یاون رو صندل شمیکه م نگ ی. وارد پارککنمیو در رو قفل م  شمیخونه خارج م از

که    یتا زمانبگم  نو ی..فقط اارهیرو به حرکت در م نیماش   تیبا عصبان یحرف  چیبدون ه شم یکه م نیشده باشه..سوار ماش  یعصبان

 نزد و اخماش تو هم گره بود..  ی حرف چ یه لدا،ی دم در خونه  میبرس 

بود و   ییسفرا نداشتم..تنها نیاز ا ی ..خاطره خوش نمیشیعقب م ی و صندل رم یم  یحرف  چیبدون ه میرس یکه م لدایدم خونه 

اومد   لدای یجلو نشسته بودم و وقت  یصندل م یبر ی بدونم قراره با چه کس نکهیمن بدون ا م یبر میخواست ی که م  ی..دفعه اولییتنها

  ی که به غلط کردن افتادم..تازه کتک خوشگل بامداد رو هم جلو می و مگه من ک تم کرد که چرا من جلو نشس غ ی ج غیچنان ج

 بامداد، خون دهنم خشک نشد!  ی الی و م ینوش جان کردم و تا برس  ته یاون عفر یچشما

 نه انگار.. انگار اونام
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 ..د یهست سوار شد و گونه بامداد رو بوس  نیهم تو ماش  یاصال حس کنه کس نکهی که اومد بدون ا لدای

 چقدر دلم برات تنگ شده بود..  ؟ ی..خوبزمیســـالم عز-

 بودم!  دهی کنار بامداد خواب شبیآره جان خودت..انگار من بودم پر گمیو م  زنمیذهنم پوزخند م  تو

 : دهیم ادامه 

 دارم..  جانیه ی لیبامداد خ یواا-

 : گهیم  ینرم  یبه کم ختهیآم  لدای یخشک البته برا  شهیمثل هم بامداد

 ؟ یواسه چ -

 وقته نرفتم..  ی لی..خگهیواسه شمال د-

 .. یشمال بود نایبا س  شیتو که هفته پ-

 :گهی..با من من م خورهیم  کهی لدای

   ؟یدونیتو از کجا م نا؟یس -

 ..شمی که من سرجام قبض روح م   کنهینگاهش م ی طور بامداد

 : کنهیخودشو جمع و جور م لدای

 ..مهم نبود!ریسخت نگ  ادی..ززمی بود عز ی قرار کار ک یالبته -

 .. چرخونهیماهرانه فرمون رو م بامداد

 مهمم نبود! -

 : گهیرو به بامداد م غیو با ج  گردهیبا حرص به عقب برم  لدایپوزخندم بلند بود که  ی..اما انگار صدازنمیم یپوزخند 

 بره؟ یم ییکلفتشو با خودش جا یکلفتته؟ مگه کس ی مگه نگفت  ؟یبری ور اون ور م  نیبا خودت ا یدختره رو ه  ن یاصال تو چرا ا-

 نداره!  ی به تو ربط-
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طر  بخا دهی جوابشو م ی..برام مهم نبود بامداد چجور نهیشیو صاف سرجاش م شه یرسما خفه م لدای جواب دندون شکن بامداد  با

خوابم.. اصال   ی و م ی صندل یبه پشت دم یم ه یشمال، سرمو تک میبرس  یو تا وقت  بندمیو چشمامو م زنم یم ی لبخند تلخ نیهم

 ..شتمرو ندا  لدای یمسخره و الک ی ها یحوصله دلبر 

 

و منم   شنیم  ادهیپ نیو بامداد از ماش  لدای...می بود  دهی..رس کنمیو به اطراف نگاه م کنم یچشمامو باز م  خورهی م نیکه ماش   یتکون با

رو به   میبش ال یوارد و نکه یرو ببره داخل باغ..قبل ا نیتا ماش  ره یگ یرو از بامداد م چیی.. نگهبان سوشمی م  ادهیآروم پشت سرشون پ

 .. زنمیوصداش م کنم یبامداد م

 بامداد..-

 ..! لداهمی..گردهی و آروم برم سته یمیصدام وا با

 ا؟ یبرم در تونم یمـ..-

 : گهیبرام گذشت م  یکه عمر ی ..بعد از لحظاتنهیشیصورتش م  ی رو یو اخم کمرنگ   کنهینگاه مظلومم نگاه م به

 ! ایزود ب-

..بدو بدو  کنمینم یتوجه لدایگفتن   «یو به »عقده ا   کنمیپرواز م ایازش بکنم سمت در یتشکر  نکهیو بدون ا دم یتکون م یسر

و اشکام   زنمی م ی آکنده به تلخ ی..لبخند کنمیماسه ها رها م ی خودم رو رو رسمی به ساحل م یو وقت رسونم یم  ایخودم رو به در

 : زنمیداد م کدفعهی..نیش یگونه هام م ی دونه دونه رو

 ســــــالم مامـــــان!-

 .. شمیزده م جانی..هکنمیم  ز یتم مو ینیو با پشت دستم آب ب شه یتر م ق یعم لبخندم

 خوبم!  یسالم بابـــــــا-

 .. شهیتر م ق یعم میگر

 !دونمیاومدم؟...آره م رید  یلیخ-

 .. ندازمیم ر یسرمو ز شرمنده

 کرده باشم.. ی رییتغ ک یکه اومدم   یقول دادم دفعه بعد  ی ول-
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 .شمیم  وانه ی..دخندمیکنان م  قهقهه

 کردم..  ر ییآره تغ-

 .. کنمیو دستامو از هم باز م  شمیم بلند 

 ..نهی..االن انجاستی..االن انیبزرگش کرد یکه با هزارتا بدبخت ی منم! صــنم کوچولو..همون  نیا ن؟ینیبینم

 .. چرخمی خودم م دور 

  یری بزرگ شدن خوب نبود..حس پ ی ادیز ن یا کنمیبزرگ شدم..اما بابا حس م یاد یچقدر بزرگ شدم..چقدر ز ن؟ ینیبیم-

 ن؟ یچشامو بب ر یدارم..ز

  یلباسا یوقت   ادتهی کردم؟ یواست ضعف م ی رفتی چشام و قربون صدقم م ر یز ی د یکشیزبرت دست م ی با دستا ی بود وقت ادتی

 ..؟ ید یبوس یم مویشونیو پ ی کردیبغلم م ادتهی  کردم؟ی و بغلت م  دادمیواست جون م ی وردیاز تنت در م توینارنج

که منو گذاشت   یصابر..مهر داداش  ی ها یهام..شده مهر نامرد  ی کس یبامداد..شده مهر ب  ی..شده مهر تسمه هانیبب مویشونیپ ی ول

 ..و فدا شد!شد یکه براش فدا م  ی ..کسردیم ی که براش م یو رفت..رفت و رهام کرد..کس 

 ..کشمیم  آه

اما   زدم یم  ی ت به خودکشکردم. صبورشدم.. قبلنا چند بار دس  ر ییتغ گه یشما رو هم ناراحت کنم..فقط اومدم بگم د ومدم یاما ن-

امتحان بزرگ و   ن یخدا در رحمتشو به روم باز کنه و من رو از ا یروز  کی تا   کنم ی..صبر مکنمی...صبر مکنمینم نکارویا گه ید نباریا

سختو   یروزا  نیخوام ا ی...م نیبهم افتخار کن دم ی..قول مشمیمن عوض م  دم یقول بهتون م مامانسخت نجات بده..اما بابا،  

دعا   اد ی..برام زیخوب بود ی لیکمکم کنه.. باباجونم..تو خ نیتموم شه..از خدا بخوا یقرار همه چ ی ک دونم ینم ی بگذرونم..ول

 ! ادیکن..ز

 بســــه..-

و دستام به لرزش  شه ی...روح از تنم آروم آروم جدا مشهیو حرف تو دهنم خشک م ستمیمیسرجام وا خیصدا س  دنیشن با

...عاجزانه..از کنمی...نگاهش مکنهی..نگاهم مگردمیترسناک بامداد بود..بدبخت شدم رفت..به سرعت به عقب برم  ی..صدا صدافتنیم

 .. رمیترس...عقب عقب م ی رو

 ؟ید یشـ..ن-

 .. زنهیم  یو پوزخند  بره یفرو م باش ی تو ج دستاشو
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 امتحان سخت..؟ -

  ده یشن زوی.. بدبخت شدم..قطعا بدبخت شدم..همه چزنمیعجز صدا م ی ع« رو از رو  نیو»امام حس  رمیگ یدرد قلبم رو م  یرو  از

 ... زویبود..همه چ

 مـ..من..-

 .. رمی..عقب مادیم جلو

 ؟ یتو چ -

 .. رهیگ یم  میگر

 بامداد..تو رو خدا نه.. -

 .. برهیتو هم م اخماشو

 نه؟  یچ-

 : گمیو با بغض م رم یگ یحصار صورتم م دستامو

 د یخدا..بخدا غلط کردم..اشتباه کردم..ببخشنزن..نزن تو رو  گه ید-

و با   چرخه یقدم م  الی..سمت و شمی.. متعجب مرهیگ ینگاهشو ازم م عیکه سر کنم ی..با ترس سرمو بلند مستهیمیسرجاش وا کدفعهی

 : گهیم  یسرد

 .. ایزودتر ب-

  تونستمیاصال نم نم یبیرو که م یزی..چشنی..اشکام رو گونه هام خشک مکنمیرفتنشو نگاه م ریو مس فتن یدستام کنارم م  شوکه

 : گمیتلخ م یو با لبخند  گردم یبرم ایباور کنم..با تعجب و بغض سمت در

 ...«د ی از شما خجالت کش دمی»شا-

 

 

 *** 
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و   کشمی خنک رو با لذت به مشام م ی ..هوا کنمیو بازش م رم یو سمت پنجره م  ندازمیتخت م یو ساکمو رو   شمیاتاق م  داخل

از ته دل لبخند   ه یچند ثان یبرا  یحت شد یدنبا باعث م ن یکه تو ا ییتنها جا د یدوست داشتم..شا شه یهم نجاروی.. ازنمی لبخند م

 بود..  نجایبزنم ا

 .. چرخونمی و سمت در م رم یگ یم رون ینگاهمو از ب خوره یکه به در م ی ا تقه 

 .. هیک-

 ..گردونم یبرم رونیو نگاهمو به ب  کشمیم  ی..پوفشهیوارد اتاق م  لدایو  شه یباز م یکیبا ت در

 .. زنهیم  طعنه

 .. یریگ یشمال باز خودتو م ی اومد -

 .. خندمیم

 ؟ یبد  لم یرو تحو ییچرت و پرتا نیبازهمچ ی اومد -

 .. زنهیم تشر

 دختره حـ... نیببب-

 . کنمیو اخم م  گردم یبرم

 ..گنیبه درخت م نیمن اسم دارم..ا-

 .. برهیدستشو تو موهاش فرو م  یو با لوند   زنهیم  قهقهه

 تاحاال؟  ینگو..کلفتم واسه من آدم شده..از ک یواا-

 .. شهیقدم به عقب پرت م ک یاز من داشته باشه شوکه  یانتظار ن یهمچ نکهی..بدون ادمیهلش م یو عصب رم یم سمتش

 ..ــــــــرونیبرو ب  نجایاز ا-

و    رمی دستش در م ر یاز ز عی موهامو بکشه که بخاطر کوچولو بودنم، سر خواد یو م   ارهیسمتم هجوم م یعصب اد یخودش که م به

 .. زنمیاز ته دل لبخند م ادیکه در م  غشی ..جکشمیموهاشو تو دستام م
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 .. کنمیم چارت ی..اگه دستم بهت برسه بیکن یم یدار ی ...چه غلطینکـــن عوض-

 ..ستین  تیحال یچیه  ی..وگرن یحرف مفت بزن ی..فقط بلد گهیبکن د یکار  کیخوندن واسه من  ی کر  یبجا-

  هی با گر لدای..شهیو موهاش از دستم رها م  ستم یمیسرجام وا خیداد بامداد س   یبا صدا کدفعه یدر حال تقال کردن بود که   نطوریهم

و آروم   شهی م  کمینزد ی عصب یا  افهی.. بامداد با قگردمیو منم با ترس به عقب برم  کنهیم م یخودشو پشت بامداد قا ع یو بغض سر

 : گهیم

 ؟ یکردیم یچه غلط  یداشت-

حرص    ی من بود..از رو  یکه پشت سر بامداد در حال ادا در اوردن برا  لدایسمت  گردهیو نگاهم برم دم یدهنم رو قورت م اب

طرف صورتم سوختن همانا و   ک ی کدفعهی کنم اما  سیگم که کارمو راست و ر ب ی زیچ ک یخوام  یو م دم یدندونامو به هم فشار م

 ... شهیدردآلودم بلند م  غی و ج  کنهیبه لبه تخت برخورد م محکم دمید  بیتخت پرت شدنم همان... کتف آس  ی رو

 ..اما

روحم و قدم   ی رو کشهیسوهان م لدایزنونه   یکفشا ی..صدارنیم رونیاز اتاق ب ت یاهم یکه ب  شنومیدوتاشون رو م یپا یصدا

 .. شنیو رد م کنن یخودشون له م ر یمحکم بامداد قلب و غرورم رو ز یها

 ..! سوزهیو صنم باز هم م شن یم رد

 ..ستین ر ید  ادی..اون روز زرهیگ یدامنشون رو م  ش یآت  نیبالخره خاکستر ا اما

 

 *** 

 

 .. زنمیم  رونیاز اتاق ب یو به سرعت و پر انرژ  کنم یو شال کرم رنگم رو هم سرم م پوشم یم ی رنگ  ی طوس  یمانتو

و صد   شهیگفت برو..اما باز هم مثل هم  رمنتظرهی غ یلی..و خایاز بامداد اجازه گرفته بودم که بعد نهار برم دوباره کناردر یصبح  اول

خواست روز قشنگم با   ی..خداروشکر..اصال حوصلشو نداشتم..دلمم نم دمیرو هم اصال ند  لدایبود.. خیالبته بخاطر اتفاق صبح سرد و 

 خراب بشه..  دنشید

 .. کشمیهام م  ه یخنک ساحل رو به ر یو هوا  کنمیدستامو از هم باز م یتلخ  ی و به دور از هرچ زنم یم ی لبخند  رسمیکه م  ایدر  کنار
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 ..اتیهست..نشون ح  د یکه نشون ام یی ها دهیهست..پد  ایدن نیتو ا  تیبزرگ یها ده ی..شکرت که هنوز هم پد اشکرتیخدا-

 .. دمیو بغضم رو قورت م  گزمیرو م لبم

 داره..  ان یجر ی هنوز زندگ یعنیهست که بخاطرش لبخند بزنم..پس  یکیکوچ  یزا یهنوز چ-

 انیپا یباشم و محو تماشا نجایهم د ی..دوست داشتم تا لحظه غروب خورش رمیگ یو زانوهامو بغل م نمیشیماسه ها م یرو  همونجا

 خوش! انیبار با پا نیباشم..منتها ا م یسخت زندگ یاز روزا گهیروز د  کی

هدف به   یصدا و ب  ی ب نجوریرو هم ی..مدتشمیم  ایامواج نرم در یو محو تماشا زارم یزانوم م  یو چونمو رو  کنم یم  یخنده ا تک

  اد ی..زگردونمیو نگاهمو به اطراف م کنمی..متعجب سرمو بلند مشهیاز کنارم بلند م یتار ینرم گ یکه ناگهان صدا نمیشیتماشا م

  تار ینشسته بود و مشغول گ  ایبه دست رو به در تار یگ ی من پسر ی. درست در دو مترکنمیم دایکه منبع صدارو پ کشه یطول نم

و   چیپ تاری گ  ی نخا ی..به حرکات دستاش که ماهرانه رو نمیشیم شینوازندگ  یاراده به تماشا یو ب زنم یم ی زدن بود..لبخند محو

..  زدند یم اد یخلوص احساس وجودش رو فر وپر از احساسش که همه و همش محبت   ی بستش و صدا یو به چشما خوردن یتاپ م

 ... یو ک شه یمتوجهم م ی و ک  نمیشیکنارش م  یک  شمیکه اصال متوجه نم  ار یاخت یب .. اونقدر شمیپسر م نیجذب وجود ا اریاخت یب

 ! کنهیم نگاهم

 سالم.. -

 .. زنهیو صدام م ده ی..با خنده دستشو مقابلم تکون م امیصداش به خودم م با

 سالم خانوم... -

 .. رمیبه عقب م یو قدم  کنمیو شالم رو محکم م گزم یزده لب م خجالت

 ..من اصال متوجه نشدم..د یسـ..سالم..ببخش-

 .. ندازهیم نییو سرشو پا زنه یم  یمهربون  لبخند 

 نداره..  ی بیع کنم یخواهش م-

 .. شمیبلند م ع یشدن بودم که سر عیدر حال ضا  گهیداده بودم..د   یسوت  یل یکنم..تا االن هم خ کاریچ د یبا دونستمینم

 کجا؟ -

 ..شمیم  متعجب
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 بله؟ -

 .. خندهیم

 د؟یری م د یدار-

 .. گمیو با من من م دم یتکون م یسر

 برم؟  د ینبا-

 .. زنهیوقهقهه م بندهیم چشماشو

 ..یتو..نه، چرا نر  ی چقدر بامزه ا-

  ی زیچ ی ادآوریپا تند کنم اما با  الیخوام که سمت و یو م  چرخمی م ع یسر ی ا د«یو با گفتن »لطف دار  زنم یم  یخجول لبخند 

 :گمیم  عی ..سرشهی..متعجب مکردی..هنوز به من نگاه مگردمیپسره برم..دوباره سمت ستمیمیسرجام وا کدفعهی

 ..د یدار  یقشنگ   یصدا یلیخ-

 .. شهیمحو م ی به لبخند  لیتبد   تعجبش

 .. کنمیخواهش م-

 ..زنهیاون صدام م نباری برم که ا خوام ی...م گمینم یز یچ گهید

 ..یراست-

 .. شهیکه از سرجاش بلند م دمیبله تکون م یبه معنا  سرمو

 .. د یبه بامداد سالم برسون-

اصال   نی..اشناخت؟یاز کجا بامداد رو م گهی د  نی..انی..انهیشیبه تنم م یف ی لرزخف  ادی..اسم بامداد که مشمیسرجام خشک م کدفعهی

 شناخت؟یاز کجا منو م

 .. زنهیم ی لبخند   خونهیرو که از تو چشام م تعجب

 ن؟ینشناخت-

 .. کنمیاسترس نگاهش م با
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 نـ..نه! -

 ..شهی و شرمنده م  گزهیرو م لبش

 ! امی..آرنیزم  د یکه اونشب باعث شد بخور  یهمون-

  ی زی..تنها چدمیگوش نم  گهیبه صدازدناشم د یتا صداشو بشنوم..حت ستمینمیوا گه ی..دشهیروح از تنم جدا م شنوم یاسمش رو م تا

و   رسونم یشدم خودمو به اتاق م ال یکه وارد و  نیفاصله گرفته بود..هم لومترهایبرام ک که حاال یکوتاه ر یبود و مس ال یو  دمید یکه م

رو   ایآر  ندازمی..نگاهمو به ساحل که مکنمیو بازش م  رمیسمت پنجره م ع یسر رم یگ یکه م  ی..نفسکنمیدر اتاق رو شش قفله م

از وجود   دهیحصارکش م ی..همه زندگرمیگ یو از پنجره فاصله م کشم یم یبود..آه  رهیخ الی بود و به در و ستاده ی..هنوز همونجا انمیبیم

 .. دمیترس یاز بامداد روز هامم م ی حت گهی..د ادیم  داسم بامدا زنم یم  ی..به هر در رمیبامداد شده بود..هرجا م

 ..! دمیترس یهم م  نهیاز نگاه کردن خودم تو آ یحت  گهید

 .. کنمیتخت رها م ی و خودمو رو کشم یم یآه

 ! ؟ی..کایخدا ی برام طلوع کنه..ک د یتموم بشه و خورش  م یقرار بود بامداد زندگ یک

 

 

 ( 3)فصل

 

..نگاه شمیم  ز یخ م یتخت ن ی و دمغ شده رو  دمیچشمامو محکم به هم فشار م  کنه، یکه به صورتم برخورد م   د ینور خورش  پرتو

کرده بودم..اخه چرا   ری...داخودخدای ..فتمی مو به سرفه  شن یچشمهام گرد م 9ساعت  دن یو با د  ندازمیرو به ساعت م جم یگ

 !ی..واایخدا

که در حال    نمی بیاز خدمه هارو م ی کی. تو راه زنمیم رون یو به سرعت از اتاق ب کنم یو لباسامو عوض م پرم یم ن ییاز تخت پا عیسر

 .. رمیگ یو سراغ بامداد رو ازش م زنم یکنار پنجره بود..صداش م  یکردن برگ گل ها زیتم

 آقا کجاست پونه..؟  یدونینم-

 : گهیو م بندهیچشماشو م  یبا لبخند آرامش بخش پونه
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 کنند..  د یرفتن خر ن ی..فکر کنم امشب مهمون دارن بخاطر همرونیخانوم رفتن ب لداینگران نباش دخترم..آقا صبح زود با -

 . .فتمی پله ها م ی و همونجا رو کشم یم ی راحت نفس

 اشکری..خدادمایترس -

 : گهیبا خنده م دهی که گال رو آب م  نیو در همون ح داره یآبپاش رو برم پونه

خانوم انقدر   لدای..اما خب خداروشکر یاسترس داشتم که آقا متوجه بشه تو هنوز صبحونه رو آماده نکرد ی لیآره منم اول صبح خ-

 صبحونه هم بخورن..  نکهی..چه برسه به افتهی نزاشتن آقا نگاهشون به آشپزخونه ب ی عجله داشت که حت

 .. خندمیم

 داره ها..   ییکارا  یلیاوقات خ یهرچقدرم بد باشه گاه لدای نیا-

حموم برو..چهاردست لباس خوشگلم انتخاب کن که حداقل امشب لباس خوب   ک ینکن دختر..به نظرم االن پاشو  یطونیش -

 .. یداشته باش 

 ..کشمیم  یپوف

 حوصله ندارم پونه.. -

 .. کنهیم ی زیر اخم

انگار دارن گوشت   کنند یو دوستاش تو رو مسخره کنند.. تو رو که مسخره م لدای نیخوام مثل پارسال ا ی..نمهی حوصله ندارم چ-

 ! زمی..برو مادرجون پاشو عزکنند یم که یت  کهیتنِ منو ت

 .خوام قبلش برم ساحل. ی باشه پونه جون..اما م-

 : گهیو م  کنهیسالن م یبه انتها د یپر ترد ینگاه پونه

..اما اونجا پاتوق داداش  یر یم ی و به چه علت  هی قصدت چ  دونمیساحل..م یر یهمش م یاومد  ینرو ساحل..از وقت اد یبه نظرم ز-

 بامدادخانه..

 . شمیم  متعجب

 پاتوق؟ بامداد؟ مگه داداش بامداد خارج از کشور نبود؟ -
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 بوده..  لشیتحص  یوقته داداششون از آلمان برگشته..تازه اونم فقط برا  یل یتو..خ یی نه دخترجان..کجا-

 ..شنیگرد م چشمام

 ..؟ رهیگ یچرا اصال از بامداد خبر نم دمش؟یند  ییپس چرا من تاحاال جا-

 گه ی..اما خب خودش خونه داره د ادیواال چرا خونه آقا نم   دونمینم-

 نه.. ایبده  ی نشون ک یاوقات  یخودشو گاه د یخب باشه اما بازم با-

 رو که بهت گفتم انجام بده.. ی..پاشو برو کارمیکن  بتیو اون غ  نیدخترجون در مورد ا رسه یم ی حاال به من و تو چ-

 ..بوسمیو گونه پونه رو م  شمیم بلند 

 ..ادیخونه نم یفرصتم هست چون مطمئنا بامداد تا عصر  نی برم ساحل..تازه بهتر خامیاما قبلش م دمیچشم انجام م-

 ..فقط مراقب خودت باش!زمیاز دست تو..باشه عز-

 چشم..-

به   اریاخت ی ..بزنمیآهسته قدم م گهید  یبه ساحل برخالف روزا  دنی..تا رس شمیخارج م ال یاز و «ی و با گفتن »چشم ا  خندمیم

موندن کنار   ه یثان  کی ی دلم پر بکشه واسه حت  شد یباعث م نایاز مامان و بابا همه ا یو دلتنگ  ی ..دورشدمیجذب م سمت ساحل

 ...ایدر

متوجه گذرزمان هم نشده بودم..چه برسه به آدم    یشده بودم..حت رهیآرومش خ  ی نشسته بودم و به آب ایها بود که کنار در ساعت

رو...لبخند   م یزندگ د ی..غروب خورش نمیکه در حال غروب کردن بود..بالخره تونستم بب ی د یو خورش  گذشتند یکه از کنارم م ییها

 ت نشد که فراهم بشه اما امروز..شد!یموقع ن یا روزی..درست بود دزنمیم

..تا سرمو به چپ  کنمیو متعحب سرمو بلند م ترسم یم ی نیدورب کی چ ی با صدا کدفعهیکه  شمیخودم غرق م  یتو حال و هوا

 ن؟؟ی...باز دوباره امونهیمتر باز م کی دستش، دهنم  یعکاس  نیو دورب  ایآر دن یبا د چرخونم یم

 .. کشهیبه موهاش م ی و دست خنده یم  نهیبیخودش م ینگاهِ متعجبم رو رو  تا

 سالم.. -

 .. کنمیم یاخم

 ؟ یکرد یم کار یچ یسالم..داشت-
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 .. شهیم ره یخ نش ی و به دورب  گزهیرو م لبش

 .. گرفتمیعکس م-

 .. کنمیاشاره م ن یو به دورب رمی..سمتش مشمیو از سرجام بلند م  شهیپررنگ تر م اخمم

 ا؟ یاز در ایاز من  -

 .. زنهیم  یمرموز  یلبخند 

 ! ایتو و در  بیاز ترک-

 .. زارمیم ی ابروهام باق نیب  یو فقط گره نرم شنیاخمام از هم باز م گهیم  نویا تا

 ۶.. ینکرد  یاما کار درست-

 .. دهیتکون م یسر

 دونم یم-

 پاکش کن..  ؟یپس چرا عکس گرفت ؟ یدونیم-

 !تونمیقشنگ شده..نم  یلیاما خ-

 پس بدش من.. -

 بدم؟  یهنوز چاپ نکردمش..چجور -

 .. کنمیمن م من

 دست تو بمونه..  د ی ..نباگهی..بدش ددونمیچه م-

 .. بندهیم  نشویو دورب   خندهیم

 چرا اونوقت؟ -

 .. یآخه..آخه تو نامحرم-

 .. خندهیم
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 تو عکس.. ی ؟مگه بدون پوشش ازت عکس گرفتم؟ واال کم مونده دماغتم بپوشوننامحرم؟-

 ..یهرچ-

 .. زنهیم ی کمرنگ  لبخند 

 عکس رو بهت بدم..  دمتی که د  یدفعه بعد  دم یقول م-

 .. شمیحرفش آروم م نیا با

 نباشه..  د یشا یاما دفعه بعد -

 ..زارهیم  فشی داخل ک نشو یدورب

 دونم یهست..م-

 .. کنمیمرتب م شالمو

 ! ؟یاز کجا انقدر مطمئن-

 بامداد دعوتم!  یکه امشب مهمون  یی از اونجا-

 برگشته بود..  ال یعصر بود و حتما بامداد به و 5..ساعت کنمیو به ساعتم نگاه م گم یم  ییوا  ادیاسم بامداد م تا

  کی دوئم..نزد ی تمام توان م و با   چرخمیم  ال یو به سرعت سمت و دمیبپرسه اما امون نم ی خواد ازم سوال ی و م شه یمتعجب م ایآر

تر   کی و نزد دم ی..آب دهنمو قورت مشهیبامداد روح از تنم جدا م نیماش  دنی..با دکنمینگاه م اطیاول به ح شم یکه م  الیو

نگران من شده و از   دونستمیبود..چقدر بهم گفت نرم و من بحرفش نکردم..هرچند م  رختامشغول آب دادن د  اطی..پونه تو حرمیم

نفس   شنومی رو م  نی..تا الداستیکه بامداد تو اتاق  کنه یو با ترس اشاره م ره یگ یزبونشو گاز م نه یبیاومده..منو که م اطیبه ح یالک

  به شدت باز  لدایدر اتاق   کدفعهیکه  رسمیاتاقم م  یقدم  کی ..به کنمیو از پله ها عبور م  شمیم  الیو به سرعت وارد و کشم یم یراحت

خوام   ی..مرسونهیبلند خودشو بهم م ییو با قدم ها کشه یاخماشو تو هم م نه یبی..من رو که مادیم  رونیو بامداد از اتاق ب  شهیم

 .. زنهیبه صورتم م ی محکم ی لیو س  ده یاما امون نم ارمیب ی لیبزنم و دل یحرف

 همان..  واری صورتم همانا و برخورد سرم به د سوزش 

واسه من..حاال از فرصت نبودنم استفاده    یدُم در اورد  ؟ی کردیم  یچه غلط یتاحاال؟ بدون من داشت  یدختره هـرجـ... کجا بود -

 .. یالوات یپ ی ری و م  یکنیم



 گناهکار پاک 

24 
 

 ..کنمی ..صداهارو گنگ احساس مشنومینم یچی..اما انگار هشهیبلند م لدای ی غویج غیج یصدا

 ندارن.. نای که ا خاد یم اقت یواال ل  ی..مهربونینیبی که م شه یم  ینیهم تمون ی وضع ی و بد به چهارتا کلفت ر  یوقت  زم یعز گه یاره د-

پاهاش خرد   ر یو تمام استخونام رو ز زنه یبه پهلوم م یبار بامداد با تمام توانش لگد محکم نیکه ا زنم یم ی صدادار یپوزخند 

 ! فهممینم زیچ چی ه گه یو د  شهیو تار م  رهیبرام ت زیهمه چ کباره ی..به کنهیم

 

 *** 

 

خواب   فهممی تازه م کنم یتارم رو باز م  یو چشمها  کنمیرو درک م تم یموقع ی ..وقتپرمیاز خواب م  یو بلند  ز یآهنگ ت یصدا با

  یزی و آخ ر  کشهیم  یر یسرم ت کدفعهیتخت بلند شم اما  یخوام از رو  ی ..مبردمیبه سر م یق ی عم یهوش ینبودم بلکه در ب

نگاهمو اطراف   شن یشب گذشته بود..چشمام که بازتر م 9..ساعت از شمیم  رهیخ می و به ساعت مچ رمیگ ی..دستم رو به سرم م گمیم

 .. کشمیم ی غیترس ج یکه داخل اتاق بود و پشتش به من بود از رو  ی کس دن یبا د کدفعه یکه   چرخونمیاتاق م

 ؟ یهست ی تـ..تو ک-

 ..گه ینم یز ی.چ.کشهیبه موهاش م یبرگرده دست نکه یا بدون

وارد اتاق شده؟ تازه چطور ممکنه که    یبوده و چجور یک  به یمرد غر نی..اشمیم  رهیو به در بسته اتاق خ  دمیدهنم رو قورت م آب

 بامداد هم متوجه حضورش نشده باشه؟  ی تا االن حت

  ر یمن رو ز یبار چجور  نیو ا کنه یم دایپ ی چه حس نهیبب به یمرد غر نی و من رو با ا  ادیاالن اگه بامداد ب ی وا گه؟ یکجا بود د  پونه

 ! ره؟یگ یمشت و لگدش م

اون   د یو بعد دوباره با ترد   کنمی..اول شالم رو مرتب م ستمیا یو درست پشت سر اون مرد م  ام یم ری از تخت به ز ی هزرتا بدبخت با

 .. زنمیمرد رو صدا م

 ... نجـیا ؟یهست یتو ک  ؟ ید یچرا جواب نم-

 نا و حرفم در نطفه خفه شدن همان..هما دنشیچرخ ناگهان

 ..گمیم  یزی»آخ« ر  کنم یکه گوشه لبم احساس م  یبا سوزش  کدفعه یاما  شه یمتر باز م کی که دهنم  شم یشوکه م دنشیاز د اونقدر
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 ـــا؟؟یآر-

 .. کنهیدستاشو به نشونه سکوت بلند م ی ...با شوخخندهیم

 نه  ــــــــایآر-

 ..گهیو آروم م  اره یم نییپا دستاشو

 !ایآر-

 .. گزمیبا استرس لبم رو م ش،یتوجه به شوخ یب

 تو؟  ی اومد  یچجور ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا-

 ..از پنجره اومدم.. امیگفتم که امشب م-

 دت؟ی تو اتاق؟ بامداد ند   یاومد  ی..چجور اریدر ن ی مسخره باز-

 منو؟  نه ی بب د ینه..چرا با-

 ..رونیبرو ب ایتو رو خدا ب ی وا-

 .. نهیشیسمت تخت و روش م ره ی خونسرد م ی لیو اضطرابم، خ دنامی پر نییبه باال و پا تیاهم یب

   رون؟یچرا برم ب-

 .. کوبمیم ن یبه زم پامو

 کار؟ یچ یاومد  نجایخب ا-

 .. گهیم آروم 

 اومدم سراغ تو... -

 بود؟  ی حرف چ نی..منظورش از اشمیساکت م کدفعهی

 ..کشمیم  یپوف

 .. شـیشر م اد ی..االن اگه بامداد بایآر نرو ی برو ب ایب کنم یخواهش م-
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 ..رمیعقب م ی که با تعجب کم  کی..اونقدر نزدادیم  کمیو نزد  شهیبلند م  ی با نگران کدفعهی

 ؟ یکنیم  ینجوریچرا ا ه؟یچ-

 : گهیو م خورهیو تاپ م  چیتو صورتم پ نگاهش

  اد یو ز یهست یدست و پا چلفت  کردمیفکر م  لیهم تازست..اوا ی کبود نیکبود شده..ا شتر یصورتت ب دمتیکه د ی بار نیاز اول -

 ! ه؟یچ  نای..ادهینم تو یلبت نشون دست و پا چلفت ریز  یایکبود نی ..اما اواریبه در و د ی خوریم

 .. کنمیو پامو گم م دست

 .. نی..فقط خوردم زمیچیه-

 .. برهیتو هم م اخماشو

 .. یگ یچرا دروغ م-

مهم   کنم یبار حس م ن یاول ی نفر برام نگران شده..برا ک یکه  کنم یبار حس م نیاول ی..برا ادیجمله خوشم م ک یبار از  نیاول یبرا

 شدم...

 ..اما

 حد نگران بشه؟  ن یتا ا د یبا داریبود که با دو سه تا د ی اون چه؟ اون ک به

 .. برمیتو هم فرو م اخمامو

 نباشه.. ند یخوشا د یکنم که شا  رونتیب یطور   شم ی..وگرنه مجبور مرونیب یبر  کنمیاما محترمانه ازت خواهش م ایآر د یببخش-

 ..شنی..اخماش باز نمگزهیرو م لبش

 ؟ یاز من؟ چرا همش مضطرب  ی کنیفرار م شهی چرا هم ؟یترس یچرا انقدر م   ؟ یکنیفرار م قت یچرا از حق-

..متوجه  فهمهی..اما نمزنمیم  ادیمردمک چشمام خطاب به چشماش فر ی و غم و غصه درونم رو از تو  شمیتو چشمش م چشم

 ..وگرنه.. د یفهمیدردامو م  د ی..نباد یفهمی هم م د ی..نباشهینم

 :گمی درد چشمام با غم م  برخالف

 ! رونی..لطفا برو باینداره آر ی به تو ربط-
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 .. دهیتکون م سرشو

 .. یگ یدرست م-

 .. کشهیم نییرو پا ره یو دستگ  ره ی در م سمت

 .. یهست یفرار  یاز چ شم یاما بالخره متوجه م-

قلبم   ی و دستمو رو  فتمیم نیزم  ی با غصه رو شهیکه خارج م  نی..همشهیاز اتاق خارج م  ت یو با عصبان کنه یرو باز م در

 چرا؟ ای..خداخورنیگونه هام سر م  یمهابا دونه دونه رو  ی ..اشکام بزارمیم

 ؟ی کن یمتحانم ما ی نجوریا چرا

 ؟ ید یامتحان سر راهم قرار م  ی رو برا یی کسا نیهمچ چرا

 .. خندمی م کدفعهی

 کردم؟  کار یبهم ابراز محبت کرد...اما من چ یبار کس نیاول یبرا

 ..کنمیپشت دست اشکامو پام م  با

 از خودم روندمش..  ی راحت به

 نبود..  م یباطن لی..منخواستم

 بود..  م یاجبار و سرنوشتِ زندگ اما

 داشتم..  حق

 به نفع اون بود..هرچند هم که نخواد..  قت ی حق داشتم..در حق یلیخ

خودم غرق کنم و لبخند مداوم لب هاشو براش زهر   زیغم انگ   ی رو داخل زندگ ایآر یسرتاسر خوش  یخواستم زندگ  ینم

 لطف بود..   یکه نگرانمم شده بود کل نیکنه..هم اون بخواد بهم نگاه ی مهم نبودم که حت اد یکنم..هرچند من ز

تنم   ع یو سر کنم یلباسام جدا م نی از ب ی زیبلند تم ی ..مانتورمیو سمت کمد م   شمیبلند م  یو به سخت  زنم یم  یتلخ لبخند 

 ..کشهیاگه نرم بامداد آخر شب من رو م دونستمی م  یرفتن نداشتم ول  یبه مهمون ی لی...درست بود مکنمیم
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  ی گوشه لب و کنار چشمم رو کم  یکبود  یو رو  دارمی برم یکننده ا   د یکرم سف  رم،ی گ یکه قرار م  نهییآ ی به رو رو

 بود...  متی هم غن نیاما هم بره ینم نیکامل آثار خوشگل بامداد رو از ب  ی لی..هرچند خپوشونمیم

مانتوم لبخند   ید یبا سف بشیو به ترک کنم یبنفشم رو مرتب سرم م یو روسر کشمیبه لباسام م ی بار دست ن یآخر یبرا

 هم خوب بود..  نی..همزنمیم

 لباسام.. نی بود ا ییدلربا نیتسک بیعج

 .. خندمیم تلخ

 که نگران منتظرم بود..  نمیبیدر برخورد اول پونه رو م  شمیاتاق که خارج م  از

 .. کنهیپاک م شیو اشک چشماشو با گوشه روسر  کشهیم ی آه کنهینگاهم م تا

 برات.. رم یبرات قشنگم..بم رمی مادر؟ بم یآقا اونجور کتکت زد..خوب  یتو؟ دلم هزار تکه شد وقت  ی صنم مادر..خوب ی وا-

 .. بوسمیسرشو م یو رو  کشم یدر آغوشش م ی و با مهربون رم یم سمتش

غم من   ایدن نی تو ا ستین ی کس گه ید ی فکر کرد  نیبه ا ؟ یفکر کرد نمیهمدم من باشه؟ به ا  گهید یک   ی..تو بر زدلمیخدانکنه عز-

 رو بخوره؟ 

 برات بکنم.  ی کار چ یه تونمینم  ی وقت  دهی..چه فادهیچه فا-

 .. بوسمشیم دوباره 

من   یکل  یکنیم  فیمثل من ح یاقت یل یخوشگلتو واسه دختر ب  یاشکا نیو ا  یکه به فکرم   میحرفو نزن پونه..هم نیوقت ا چیه-

 .. کنمیذوق م

 .. کنهیپاک م اشکاشو

 .. ی..تو دختر خوبم منهیچه حرف نیقربونت برم..ا-

 .. شهیسرمون بلند م لدای نکره  یبا صدا کدفعهیکه  زنم یم  یلبخند 

 .. یکردیاالن صدتا مرگ رو هم رد م د یزه زد با۱هر هی که بامداد به تو  ی..با اون ضربه ا ییتو که هنوز هم سراپا-

 .. کنمیسمت آشپزخونه و بعد هم با جسارت مقابل بلدا قامت راست م کنم یم یبا التماس راه لش یرو برخالف م پونه



 گناهکار پاک 

29 
 

 ؟ یگفت   یزیچ-

 .. شهیم نه یبه س  دست

 کنه..  کت یجلو مهمونا دو ت اد یبامداد ب گمیواسه من صداتو ببر وگرنه م -

 ..خندمی مو    کنمیلباساش اشاره م به

 ..ستیمن ن ی ..جا براهی کاف دن یتو رو د کهیکه مهمونا دو ت نیهم-

 .. کنهیم اخم

 .. یسگا بود  یکه نزاشتم تا االن بامداد بکشتت برو خداروشکر کن وگرنه االن غذا نی زر زر نکن دختره نفهم..هم-

 .. خندمیم

 ..چقدر خوبه که تو رو دارم.. زمیعز ی لطف کرد-

 ..شهیاز کجا ظاهر م دونمینم ایآر کدفعهیکه  اد یخواد سمتم ب ی و م شه یم یحرص

 خانوم..  لدایبه به سالم  -

 ..کنهیو کال منو فراموش م کنه یاز شدت ذوق ضعف م  فتهیم  ایتا چشمش به آر لدای

 ذره شده بود..  ک یتو؟؟؟ دلم برات  ی جوونم..کجا بود ی آر یوااا-

 .. کنهیرو از خودش جدا م لدایو   زنهیلبخند م ی مصنوع  یبا حالت ای..آرکنهیو محکم بغلش م ره یم سمتش

 آره آره بلداجون..منم دلم برات تنگ شده بود! -

 .. شهیم  زونیآو  ایآر ی مثل کنه از بازو لدای

 برات جدا کردم..  ییها که یامشب چه ت یدونی..نمیطونیپسر از دست تو که انقدر ش  یجونِ من؟ واا -

 : گهیم لدایو خطاب به    کنهیمتعحب به من نگاه م ایآر

 ؟ یچ کهیت که؟ یت-

 .. چرخونهی رو سمت خودش م ایو صورت آر دارهی از من چشم برم یشیبا ا لدای
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 ..خوراک امشبت عسلم.. لیو خوش استا  کیدختر..همه هم ش   کهیعالمه ت کی-

 .. کنهیو به وسط سالن اشاره م زنه یم  یپوزخند  ایآر

چشماتو   کمیبهتره   یرانیاون هم دختر نمونه ا یگرد یدختر..اگ دنبال دختر م که ینه ت نمیب یلباس م که یفقط ت نجایراستش من ا-

 .. یو با دقت تر چشم بدوز  شتریو به اطرافت هم ب  یبهتر باز کن 

 . .ادیطعنه خوشش نم نیهم اصال از ا لدایو   کنهیبه من اشاره م م یرمستقیغ بایتقر ایآر

 نجای..اونم که اصال مخاطب نداره..حاال چرا من و تو انمیبیرو نم یا  گهیکس د  یجز دختر دهات نجایجون من ا ی واال ار-

 اونطرف دوستامو بهت نشون بدم..  م یبر ای..بمیکنیو وقتمونو تلف م  میستادیوا

 ..  کنمیخودم حس م ی رو لحظه آخر رو ایو من فقط نگاه ناراحت آر کشهیرو م ایبه زور دست آر  لدای

بود..تا   ستادهیکه کنار چند تا دختر ا نم یبی..بامداد رو همون اطراف مرمیبه اونا سمت آشپزخونه م تیاهم ی و ب کشمیم  یپوف

 سمتش برم..  کنهیو اشاره م  کنهیم  یاخم فته ی چشمش به من م

 : گمیآهسته م ستمیا ی که م کشینزد

 بله؟ -

 تاحاال؟  یبود   یکدوم گور-

 اتاق..-

 چرا؟-

 .. کنمیم ی زیر اخم

 بودم..  هوش یب-

 نداشتم.. شیقلب سنگ   یهم رو  یر یتاث چ یه دونستمی..هرچند مگفتمیم د ی..خوب گفتم..باشهیساکت م کدفعهی

 برو -

 ..رهیگ یمچ دستمو سفت م  کدفعهیخوام برم که  ی..مکشمیم  یپوف

 ..یامشب کارت دارم.. تو اتاقم باش -
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 داشت؟  کارم یچ یعن ی ؟یچ لدایاتاقش باشم؟ چرا؟ اصال چرا امشب؟ پس  ی..تو نهیشیتنم م  یرو یف یلرز خف گهیرو که م نیا

 .. زنهیصدام م  یعصب نهیبیرو که م درنگم

 چت شد؟-

 .. چرخمیو سمتش م  دمیدهنم رو قورت م آب

 چـ..چرا؟-

 .. ادیجلو م کمی یعصبان

 چرا؟  یچ-

 .. کنمیخودم حس م یرو رو  ایآر ره یو خ م ینگاه مستق کدفعهی..چرخونمی..نگاهمو به اطراف مرمیعقب م یکم

 .. یچیه-

 ..بندهیم چشماشو

 چشمام گمشو.. ی از جلو عیسر-

خودش رو بهم   مهی..پونه سراس زنمیپونه رو صدا م شمیکه وارد م نی..همرمیو با عجله سمت آشپزخونه م دم یتکون م ی سر عیسر

 .. رسونهیم

 شده؟  ی جانم مادر..چ-

 ..زدمینفس م نفس

 آ..آب -

 ..دهینشونه و آروم آروم آب رو به خوردم م ی م  زی..من رو پشت مارهیبرام م ی آب وانی ل ع یسر نهیبیحالم رو م تا

 .. کشهیبه سرم م یدست  اد یباال م ی که کم  نفسم

 نجا؟ یا یاومد  هو یچرا  زم؟ یشد عز یچ-

 ..چرخونمیترسونم رو سمت در آشپزخونه م نگاه
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 بامـ..داد -

 .. خونهی ..هنوز نگفته تا تهشو مگزهیرو م لبش

 ؟ یبامداد چ-

 .. رهیگ یم  میگر کدفعهی

 بامداد گفت امشب برم اتاقش..-

 : گهیو با غصه م  کنهیپاک م اشکامو

 .. رهی..ان شاهلل خزمیفکر بد به دلت راه نده عز ی رات..ولانجام بدم ب یکار  تونمیکه نم  رمیقربونت برم من..من برات بم یاله-

 لرزم..  یم  کدفعهی

 .. ترسمیم ی ا گه ید زیپونه..از چ ترسم یاز کتکاش نم-

 .. زنهیناگهان به پشت دستش م گمیم  نویا تا

 حضرت عباس..  ای-

 .. کنهی..بغض مکنمیم بغض

 کنم پونه؟   کاریچ یگ یم-

 قلبا هم همسرت باشه...که اون..  د یواال مادر درسته اون شوهرته..اما بازم با-

 .. زارمیشونه پونه م یبغض و غصه سرمو رو با

 شه؟ یسخت تموم م  ی روزا  نیو ا کنه یخدا داره امتحانم م یگفتیمگه نم  کنه؟یخسته شدم پونه..چرا خدا نگام نم-

 ..زنهیم  یتلخ لبخند 

 نکن..خودش حواسش بهت هست..فقط صبور باش.. ی..تو صبور باش..ناشکراد یمعلومه دخترم..اون روز م-

روشن   ییکورسو  کیبود..چراغِ   ی د یام یکور سو   کیهام  ید یهمه نا ام  ن ی..در بگفتی..حق مگفتی ..راست م کنمیتلخ م یتبسم

 بود.. 
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 ..دمیقول م  ندفعهی..اشمیم صبور

 !ایخدا دمیم  قول

 *** 

 

 ( 4)فصل  

 

 

داخل   یو مشغول کارا رم ینم رون یآخر شب از آشپزخونه ب ی کایرو به اتمام بود و همه در حال رفتن بودند..تا نزد یمهمون  بایتقر

 ... فرستمیم  وون یاون همه ح نی..و پونه بدبخت رو بشمیآشپزخونه م

..تا  پرمیاز پشت سر با ترس به هوا م یکیپق  با کدفعه یبودم که  نتیکاب  ز یم ی رو دنیحال فکر، مشغول دستمال کش نطوردر یهم

 .. شنی..چشمام گرد مزارهی دهنم م ی محکم دستشو رو  ی کی امیخوام به خودم ب  یم

 .. چرخمیکه آروم آروم م اد یخنده م زی ر زیر یصدا

 .. زنمیدستشو پس م  تیو با عصبان شنیچشمام گرد م فته یم  ایچشمم به آر تا

 ...یلیخ-

 .. خندهیم

 ؟ یچ یلیخ-

 ؟ ی شیم کم یچرا نزد-

 .. شهیم رهیبه دستاش خ ایآر

 !د یرفت ببخش ادم ی.. یوا-

 : گهیو با لبخند م  رهی گ ی..کنارم قرار مشمیم دنیو دوباره مشغول دستمال کش گردونمیو رومو برم کنم یم اخم

 ؟ یکنینم یچرا حاال آشت-
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 کنم..  یقهر نبودم که بخوام آشت-

 نکنه مدلشونه؟  ه؟ یاخما چ نیپس ا-

 .. زنمیم  زی و محکم به م  امیبه ستوه م ایآر ی پرحرف  نیو از ا  کشمیم یو نفس محکم  بندمیم چشمامو

 بســـه اِ..  ایآر-

 .. گزهیم لبشو

 نگفتم..  ی زی من که هنوز چ-

 :گمیم  تیو با جد   شمیم  رهی..تو چشماش خچرخمیو سمتش م  دمیمحکم بهم فشار م لبامو

 ؟ یپلکیاصال تو چرا انقدر دور و بر من م-

 ..ندازهیو داخل دهنش م  دارهیبرم  نتیکاب  زیم  یرو  اله یرو از داخل پ یو نخود برشته ا  رهیگ ی به خودش م یمتفکر  حالت

 نداره..  ل یجونِ تو دل-

 ... زارمیکاسه م  یرو  دستمو

 ..کشهیمن رو م  نه یانقدر..بامداد مارو بب  یکنار من باش   د یهستم..تو نبا یتی من تو چه وضع  یدونی..تو االن نمایداره آر  ل یدل-

 ..کنهیاخم م کدفعهی

 نه؟ی بامداد مارو بب د یبرسم..چرا نبا نجایبه هم خام یم  نیآفر-

 . کنمیمن م من

 حتما.. یدون یخب..خودت که اخالقاشو بهتر م-

 .. شهیم نیزبیت

 و بس...   دهیبه خرج م تیبامداد فقط رو ناموسش حساس -

 بفهمه من زن بامداد هستم.. ای خواستم آر ی چرا نم دونمی..نمدونمی..نمندازمیباال م ابرومو 

 .. گهیرو د ن یا دونمینم-
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 کنم.. یباهات خداحافظ امی..گفتم برفتمینداره من داشتم م یبیباشه..ع-

 .. مد یم ه یتک نتیو به کاب دم یتکون م یسر

 به سالمت.. -

 .. ادیم  ادش ی ی زیانگار چ کدفعه یخواد بره اما   یم

 ..یراست-

 هوم؟ -

 ساحل؟ ی ایفردا م-

 مثل دفعه قبل بشه.. ترسم ی..منهیاسترس به جونم مش کدفعهی

 .. ستمی..مطمئن ندونمینم-

 .. کنمیبامداده خودم حلش م لتی..اگرم دلمونمی..منتظرت م یایب دوارم یام-

 ؟ یچجور-

 : زنهی م لبخند 

 !می ..برنامه دارنمتیبیغروب م -

 ..! رهیم و

 و زنده شم..  رم یبم یه  جان یو ه  یتا خودِ فردا غروب قراره از شدت خوشحال کنمی آروم و نرم که حس م اونقدر

 

 *** 

 

طرف و اون طرف پخششون   ن یو به ا  برمی ..دستامم تو موهام فرو مکنمی تنم م فمو ی کث یو جاش لباسا ارم یمرتبمو در م یها لباس 

  ی و روبه رو کنم یهم پام م ی نشه..شلوار گشاد ده یالخ از موهامم د کی ی که حت  یبه قدر بندمیسفت دور سرم م مو ی..روسرکنمیم

 ! نهی..همدمیتکون م یسر  نیهم با تحس رهیگ یخندم م هموضعم  دن ی..از درمیگ یقرار م نه ییآ
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و دستام رو که از   کشم یم ی قیهندستون بکنه..نفس عم اد ی لشیو ف  نهیبامداد من رو شنگول بب  شیپ  رمیم ی خواست وقت ینم دلم 

 . کنمیمشت م د،یلرز یشدت استرس م

هم   لداروی بود که امشب  نی..از همه وحشتناک تر هم ازنمیبه در م ی و تقه ا   ستمیا ی و مقابل اتاق بامداد م شم یاتاق خارج م از

بامداد بره دو تا پا داشت   ی میصم یاز دوستا یکیقراره با خسرو  د یفهم  ی اما وقت ومد یاصال خوشش ن لدایفرستاده بود بره..هرچند  

 رفت..  و قرض گرفت    گمید یچهارتا

 .. ستین د یبع زایچ نی اعجوبه ا یلدای ن یبشه هرچند که از ا یآفتاب نجایهم رفت که فکر نکنم فعلنا ا یجور

استرس صدام رو پنهون   کنم یم ی..سعفتهیبامداد م  ره یت  یقهوه ا   یو نگاهم به چشما  کشمیم ی قی نفس عم شهیاز مکه ب  در

 : گمیکنم..آهسته م

 ؟ یداشت  یبا من کار-

 .. گهیم سرد

 تو  ایب-

تا    ندازمیم نیی..سرمو پابندهیکه خودش محکم م  بندمیو در رو پشت سرم نم شم یو آهسته وارد اتاق م  فرستمی لب م ر یز یصلوات

 .. خورهی بگه اما از سرجاش تکون هم نم ی زیچ کی

با   کدفعهیبگم اما  ی زیخوام چ یو م   کنمیسرمو بلند م نیبزنه اما انگار نه انگار به خاطر هم یتا حرف   شمیمنتظر م هرچقدر

وار و ترسناکش رو به   وانه ی ..نگاه دکنهیم پر از دردم رو تو گلوم خفه  غ ی و ج  رهیگ یو از گردنم م واری سمت د دهیهلم م  تیعصبان

 .. زنهی م  ادیشک کم از اژدها نبود فر ی که ب یی و با صدا  دوزهیپراشک و ترسون من م یچشما

کردن    یسه سال رو بدون درد زندگ نی ا گذره؟ یاوضاع احوال چطوره؟ خوش م د؟ی..چطور ریمن..شب بخ ی خب خانوم کوچولو-

دست و پام   ر یاز ز ینتون  ی صنم..اونقدر له که حت کنم ی..لهت مکنمینه؟ آخ آخ..صنم..لهت م گذرهیبهت خوش م ی لیبود؟ خ یعال

 .. یتکون بخور

 ..زنمیبود لب م ده یرس  یکه از شدت اضطراب به خفگ   ییترس و صدا با

 بامـ..داد.. -

 نالم: یتا از گردنم جداش کنم و آروم م  زارمی..دستامو رو دستاش مشهیبلند تر م  صداش 

 خفـ..ـه شد..م -
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  شیولم کنه اما با حرکت بعد   گهیخواد د  یدلش به رحم اومده و م  کنمی..حس مکنهیکمتر م  کمیفشار دستاش رو  گمیم  نویا تا

که    دهیبازوهاش فشار م نی..چنان دستامو ب فتمیجون م یدستاش ب  یو رو زنمیم ی غیو از شدت درد ج شه یخون تو رگام خشک م

 .. کنهیتختش پرتم م ی و محکم رو  دهی..اما امون نمفتنی نفسام به خس خس م

 ..شهی در حال کندن لباساش م تی و اونم با عصبان خورن یگونه هام سر م ی تند تند رو اشکام

خت و  چرا قراره امشب بد  دونمیکه نم یت یاز کجا اومده بود..عصبان ششیر دونمیکه نم یتی..عصبانزهیریاز وجودش م تیعصبان

 ... ششیآت  یبشه رو  ی ظاهر داغونم نتونست آب یکه حت  ی تیکنه..عصبان چارمیب

  شه یکه هم ی خط قرمزاش گذاشته بود..خط قرمز یدست رو   یبود که حت ی بود..بامداد امشب به حد  گهید ی کیبامداد امشب  اما

 مرهم بود..اما امشب..  کیمن  یبرا

 .. زمیریم اشک

 بامداد نکن..-

 .. دهیو مچ دستامو به تخت فشار م زنه یم  ادیفر

 رو امشب باهاش باشم رو ببند..  ی عوض یخفه شو صنم..خفه شو..اون دهنت رو ببند..اون دهنت رو که باعث شده تو -

 .. زنمیم غ یو ج کنم یم ه یگر

 ..نکن بامداد..غلط کردم.. یستیاما مجبور ن-

 .. رتری ..غلط کردم رو دیکرد ر یغلط رو د-

 ..فتهی به جون لباسام م ایوحش* مثل

 نکردم بخدا بامداد..بخدا نکردم..نکن تو رو خدا.. یمن کار -

 ..ینکن یه*رز*گ   یریبگ   ادیشرف   ی ب ی..تا تو نهیبه بعد هرشب وضع هم نیببند دهنتو..از ا-

 .. ندازهیو خودشو روم م  کنهیم تیرو با عصبان مانتوم

 نکردم بامداد..نکن تو رو خدا..-

 خفـــــــــــه شو..-



 گناهکار پاک 

38 
 

  ریکه ز یبهش بزنم و خودمو خالص کنم اما با درد  ی خوام مشت یدستش خالش بشم..م   ریاز ز  تونم ینم کنم یتقال م هرچقدر

 ..! رمیو آروم آروم از حال م  زنمیم یاد یفر کنمیشکمم احساس م

 

 

 *** 

 

..چشمام اونقدر باد کرده بودن که درست  کنمیباز م ی و چشمامو به سخت گزمیرو م لبم  کنم یکه تو کمرم احساس م  یدرد  با

شکمم احساس  ریز  یدرد بد   کدفعهیکه   شمیم  زیخ م یمتعجب ن کی تار  یو هوا   د یاتاق جد  دنی..با دنمیرو بب ییجا تونستمینم

  کنم یبغض م فتهیکه نگاهم به بامداد م نی..همکنمیو به کنارم نگاه م شنی گرد م امچشم شبیاتفاقات د ی ادآوریبا  کدفعه ی..کنمیم

 بامداد..متنفرم ازت..متنفرم!  خوره ی..حالم ازت بهم مخورنیهام سر م  گونه یو اشکام دونه دونه رو

 ..کنمیو آروم آروم هق هق م  شهی آه از نهادم بلند م ی مالفه خون دن ی..با دکنمیبه تخت نگاه م هی و با گر چرخونم ی م سرمو

بود   قیخوابش عم یلی..خدارمیو سمت در قدم برم   کنمیو تنم م  دارمیبرم ن یزم ی نشه لباسامو از رو دار یکه بامداد ب  یطور  آهسته

 ..شد ینم داریب  گه یو د ردیمیانگار..انشاهلل م

سمت اتاق پونه رامو   نییپا رسمی.. تا مرمیم نییو به سرعت از پله ها پا بندم ینم گه ی..در رو درمیم رون ی و ب  کنمیرو آروم باز م  در

..تا  ادیم  رونی پونه با ترس از اتاق ب کدفعهی که   کردنیم س یاشکام دونه دونه گونه هامو خ نجوری..همزنمی و محکم در م کنم یکج م

 ..زارهیو دستشو رو قلبش م کشه یم  یآه فته ی منگاهش به من و وضعم 

 ...  بندهی آروم در رو م شه یکه بلند م  می..هق هق گرکنمیو خودمو در آغوشش پرت م ارم ینممن طاقت  اما

 .. گهیبار د و

 !شهی به نام »ته خط« شروع م ید ینحسم با فصل جد  یزندگ

 

 *** 
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 ( 5)فصل  

 

و دوباره مشغول   دم ینم یتیاما اهم شمی.. متعجب مشهیبلند م ییسرو صدا یی رایپذ  یاز تو  کدفعهیمشغول شستن ظرفا بودم که  

و به سرعت سمت  کشم یآب م مویکف  ی.. با ترس دستازنهیو به صورتش م  شهی..ناگهان پونه به سرعت وارد آشپزخونه مشمیکارم م

 .. رمیگ یم م دستا نیو صورت مضطربشو ب رم یپونه م 

 شده پونه؟  یچ-

 آ..آقا...-

 .. کنمیم اخم

 ... یطفا..مردم از نگرانشده پونه جان؟ بگو ل  یچ ؟ یآقا چ-

 .. کنهیاشاره م ییرایسمت پذ  به

 ..ـایآر..ِ-

 ..کنمیو وحشت م شنیچشمام گرد م ایآر گه یم تا

 ؟؟یچــــ ایآر-

 .. رهیگ یم  شیگر

 .. ای..تو رو خدا بزنهیرو م ا یتو رو خدا کمک کن...آقا داره آر-

صحنه ترسناک مقابلم   دنی..وارد شدنم همانا و دشمیم یی رایو وارد پذ  ام یم رون ی و از آشپزخونه ب دم یترس به پاهام سرعت م با

 همان..
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دست و پاهاشون در حال له شدن بود   ریمظلوم هم  ز ی ایبودن و آر ایدر حال کتک زدن آر یبامداد به طرز وحشتناک ی ها نوچه

 .. کردیصحنه رو نظاره م  نیا تیو بامداد هم با عصبان

 : گمیو خطاب به پونه با استرس م کنم یم بغض

 کنه؟ ی از خودش دفاع نم ایچرا آر-

 : گهیو با بغض م کنه یاشکاشو پاک م پونه

 اگر نامروت باشه.. ی...حتشکنهیوقت حرمت برادر بزرگترشو نم  چیه ایآر-

 : گمیبا داد م با یو تقر  گردمیشوکه سمتش برم  شنومیکلمه »برادر« رو از زبون پونه م  تا

 !؟یچــــــ-

 :شهیم ره یبا ترس بهم خ پونه

 تو؟   ی شد  یدخترم؟چ ی چ ویچ-

 .. فتمی تته پته م به

 ؟ ی..گفت یاالن...تو چ-

 .. کنهیخودش شک م به

 گفتم؟  ی مگه چ-

 برادر؟  یگـ..گفت-

 ..شهیمتعجب م  هی گر ن یب پونه

 ؟ یدونست یمگه نم-

 ..شهیاز نهادم بلند م آه

 نــه! -

 .. شهیم ره یخ ایو دوباره به آر ده یتکون م  یمتاسف سر پونه
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 نبود!  ن ی..حقش ادهید یسخت  شیتو زندگ یل یبچم خ-

 .. رهیگ یم  میگر

 .. هیچه حکمت نی..اایخدا-

از گوشت تنم   کهیت ک یو   کردینثار تمام روح و جانم م ی هم تند تند لگ  ی کی..انگار خوردیم ایکه به آر یچرا با هر ضربه ا  دونمینم

 .. شمیم ره یو با نفرت به بامداد خ  رمیگ یسرم رو م ..با درد بردیرو با خودش م 

 رحم باشه؟  یانقدر ب  تونه یبامداد چطور م-

 .. زارهیمنتظرم نم اد یز پونه

 .. شهیم نیهم یاز زن بابات متنفر باش  ی وقت-

 اما..  گرفتینفرت از کجا سر م نیا شهی ر فهمم ی..مبرمیم ی به همه چ یپ شنوم یم  گهیرو که د نیا

 شده؟   ی چ گهیبامداد له بشه؟ االن د ینوچه ها یدست و پاها  ریاالن ز د یبا ایچرا آر اما

  نیبعد از ا نکهی..از ادمیترس یاما از عاقبت بعدش م دادمیو اون رو نجات م   دمییدو ی م ایخواست االن با تمام توان سمت آر ی م دلم 

 کنه  چارهیاتفاق بامداد من رو هم ب

 ..هرچند 

  یدست و پاها ر یز ای رم یبامداد بم ینوچه ها  یدست و پاها ری که ز کنه ینم ی بودم..پس برام فرق ده یبه »ته خط« رس  من

 سرنوشت!!

اخماش   فتهی . ناگهان بامداد تا نگاهش به من منمیبیم  ایبه سمت آر دن ییو خودم رو در حال دو  شهیم  روزیقلبم بر عقلم پ انگار

  ی منتظره رو  ریغ ی و با حرکت  رسونمیم  ایتر خودم رو به آر ع یکه من سر اد یسمتم م ت یا عصبانو ب  خوره یتر در هم گره م قیعم

 نشه.... ایجانِ آر ینثار جان ب یلگد   گهید ات کشمی بدن و سرش با تنم حصار م

  ی و تا م شنیفروغش گرد م   یب یمن چشما  دنیبا د ای..آرکردمیرو نوش جان م ا یخطاب به آر یبا تمام جان لگدها و ضربه ها و

 .. زنمی م غ یو ج  چسبونم یخواد من رو پس بزنه خودم رو محکم تر بهش م

 ..بسه! نینکن-

 : گهیو با استرس م چرخه ی بامداد سمت بامداد م یاز نوچه ها  یکی
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 توانید از لینک زیر تهیه فرمائید میادامه رمان رو 

https://Zarinp.al/291893 

  

 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهرای دریافت رمانهای بیشتر به ب

www.romankade.com 
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