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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

  

 

 به نام حق. 

 

 نام رمان:

 

 ¤¤. اینقره اشک ¤¤              

 

 اشتباه کوچک به تاراج نرود. کیبا  می. اعتماد است. پس مواظب باشستیعشق ن یحکمت دوست نیباتریز

 

 .بانیپشت_بایشک#

ندارند با  یها هستند که اسم درستاز رمان یلیخ د،یاسم رمان قضاوت نکن یکه از رو نهی: تنها خواهش من اتوجه

هام خوب باشه. هام هم مثل رمانکردم اسمِ رمان یسع شهیحال من هم نیرمان هستند. با ا نیاون حال بهتر

 .دیاز خوندن رمان لذت ببر دوارمیام

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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با ذکر نام خودم باشه  دیدار یاست اگر قصد کپ سندهیداخل متن اثر خود نو ینوشته ها یتمام نکهیا گریعرض د و

 لطفا.

 تشکـر. با

 

 1397/01/14نوشت: خیتار

 ــــــــــــــــــــ

 :یارمان اشک نقره خالصه

 

و انگار قرار است  ستین یاز او اثر گردمیو هر چه م زنمیو برگ برگ گذشته را ورق م زنمیقدم م عاشقانه

دور عاشق هم  یاگذشته ی! کمند و سورن طست؟یو از چ ستینداند و از ک کسچیبگذرد و ه یسرنوشت به تلخ

 یازدواج اجبار کیو کمند به  خوردیرقم نم استآن دو  لیطور که باب مآن ندهیاند که با مخالفت پدر و مادر، آبوده

 .شودیبخش م یاشک در چشمان همه زندگ یتأللو یهاو نقره دهدیتن م

 رمان جلد دوم به همراه دارد. نیا

 یانقره_اشک#  نیغمگ#تلخ _عاشقانه#: ژانر

 

 :مقدمه

 به دست آوردن تو... یبرا من

 ام.را پا گذاشته ایدن تمام

 بار... نیا و

 تر از جانم.جان یا
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 ...نمیزتریاز عز زتریعز از

 تو... یبرا من

 و فقط به خاطر تو... فقط

 .زنمیرا م ایجهان و دن یهمه دیق

 .لیدل چیدارم بدون ه دوستت

 

 کل. ی: دانایراو

 پر از شور و شوق و نشاط.  یو نود و هفت است. سال صدیسال هزار و س دیاول فصل بهار و روز اول ع امروز

 خوشمزه آمده بود. یهاوهیجوانه زده بودند و فصل م زَشیر یهابا گل درختان

 کرده بودند. بایرا ز اطیباغ ح یکرده بودند و فضا شیرو هاگل

 کرده بودند و در حال رشد بودند.  شهیهم ر زیر یهادانه و

 

کوچک در حال شنا بودند. دور تا  یرنگ یهایقرار داشت ماه اطیکه در وسط ح یرنگ کوچک یداخل حوض آب در

را با صفا و  اطیح با،یز یهاها و درختان و گلکوچک و بزرگ پر از گل قرار داشت که با سبزه یهادور حوض گلدان

 .دادینشان م ریدلپذ

 لیو آج وهیو خنده بودند و م یها همه در حال شوخبر پا بود، مهمان ییساله غوغا ۵0 یسرمد مرد وانیک یخانه در

 .خوردندیو تنقالت م

و شش سالِ که  ستیب یبود از ثمره عشقش دو فرزند داشت. پسر وانیو خانوم ک زدندیصدا م یکه او را کت ونیکتا

است. و  مانیو چهار سالِ که نام او کمند است. کمند ازدواج کرده و نام شوهر او پ ستیب یو دختر ارینامش کوه

 اند. چهار سالِ هم دارد که نام او را پارسا گذاشته یابچه
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آمد پدر و  شیکه در گذشته پ یبا اتفاقات یکه با تمام وجود آن را دوست داشت ول یعاشق بود عاشق کس کمند

 در آوردند.  مانیتمام و به اجبار او را از عشقش دور کردند و به عقد پ یمادرش با خودخواه

 ینیشد که جز متانت و سنگ یشاد و خوشش را از دست داد و همانند دختر یهیروح مانیپس از ازدواج با پ کمند

 را تحمل کند. یزندگ نیبه پارسا باعث شد که ا اشیندارد. تنها وابستگ زیچ چیه

پسر عاشق نشده بود که  نیرا گرفته بود. ا سانسیفوق ل دیجد یلیهم مجرد بود و قبل از وقوع سال تحص اریکوه

 حال بد خواهرش کوچکش را بفهمد.

 

در حال صحبت با برادر کوچکش  وانیکرده بودند. ک زیخانه را تم یکم یها رفته بودند و کمند و کتاز مهمان یمین

 یها زرگر بودند و در طال فروشآن ی. هر دوکردندید و داشتند در رابطه با نرخ و سهام سکه و طال بحث مکوروش بو

 شده بودند. کیو باهم شر کردندیکار م

به  مانیتا با پ کردیرا تمام کرده بود، رو به کمند که داشت لباس بر تن پارسا م اشوهیکه تازه م یخواهر کت ایمیک

 خانه خودشان بروند کرد و گفت:

 ؟یهست یراض تیکمند از زندگ -

 :دیکه متوجه نشده بود او چه گفته پرس کمند

 خاله؟ یگفت یزیچ -

 ؟یهست یراض تیاز زندگ دمیپرس -

 بله. چطور مگه؟ -

 ...دیگفتم شا -

 حرف او را گرفت و قطع کرد و گفت: انهیم کمند

 به خودش مربوطه. یهر کس یفکر کنم زندگ یخاله. ول دیببخش یلیخ -

 .دییجویو م گرفتیرا از حرص به دندان م شیهااز حرص لب ایمیگفت تو فضول نباش. و ک ایمیرسما به ک و
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 آمد و گفت: چرخاندیرا در دست م نیماش چیکه سوئ یدر حال مانیپ

 ؟یکمند آماده شد -

 .میبله بر -

 ها هم رفتند. از خانواده آن یخداحافظ با

 یاازهیخواب آلود خم وانیکردن خانه شد. ک زیمشغول تم یکرده و رفتند و کت یها هم کم کم خداحافظمهمان هیبق

و  هاوهیرو به مادر که در حال جمع کردن م رفتیهم که داشت به سمت اتاقش م اریو رفت تا بخوابد. کوه دیکش

 بود گفت: هاسید

 نه به خودم مربوطه. ای رمیکه بخوام زن بگ نیمن دخالت نکنه. ا یهاه خاله بگو تو کارمامان ب -

 و گفت: دیدست از کار کش یکن

 چه طرز حرف زدنه؟ نیوا مادر؟ ا -

 و گفت: ستادیا اریکوه

وگرنه جوابش . احترام آقاش و نگه داشتم زونیآو یدختره رم؟یگیو م شیواقعاً فکر کرده من اون دختر دماغ عمل -

 .دادمیو م

 نزد که. یحاال حرف بد -

 به هر حال از من گفتن بود. -

 بعد هم به سرعت نور محو شد و به اتاقش رفت. و

خانه، کنار  یهاکرد به اتاق خودش و شوهرش رفت و با خاموش کردن برق زیهم بعد از آن که خانه را تم یکت

 .دیشوهرش خواب
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 .دیدوم ع روز

رفتن به آن جا را ممنوع کرده بود. آن هم به  یکه کت ییگل برود. جا یب یگرفته بود که به خانه ب میتصم اریکوه

 .شیسال پ نیچند یخاطر دلخور

ست دو تینها یگل شده بود و جانش به او بسته بود و او را ب یب ینبود. دلتنگ ب یراز یصراط چیبه ه اریکوه ،یول

 داشت. 

 :گفتیو م کردیم یمحل یکه نرود او ب کردیاصرار م ونیچه هم کتا هر

 .ستمیمن که باهاش بد ن نیو ور افتاد نیشما باهاش بد شد -

 نکرد. یاتوجه ونیکتا یهاگفتن راهیحرف از خانه خارج شد. و به بد و ب نیبا گفتن ا و

 گل حرکت کرد. یب یشد و سمت خانه ب اشیام وِ مشک یب نیماش سوار

 اریگل، در را باز کرد و کوه یب یکه باغبان خانه بود و همسر ب یرمردیپ میگل، مش رح یب یاو به خانه ب دنیرس با

 وارد خانه شد.

که چه قدر دلتنگ بوده  دیباغ استشمامش را پر کرد، تازه فهم یها و فضاشد و عطر خوش گل ادهیپ نیاز ماش یوقت

را در  گریدنوروز نود و هفت، هم دیع کیو تبر یرفت و پس از سالم و احوال پرس میبه سمت مش رح دانسته،یو نم

 از هم جدا شدند. یآغوش گرفتند و پس از اندک

و  ستادیا شیو آب پاش از دست افتاد و سر جا دیرا د اریکوه آمدیگل که داشت با آب پاش م یب یلحظه ب همان

 شد و زمزمه کرد. یچشمه اشکش جار

 !ارمیکوه -

باز  ایآ دانستیکه نم ییگذشته. دلتنگ روزها یهااش، و دلتنگ سالنوه اریزن هم دلتنگ بود، دلتنگ کوه ریپ نیا

 نه؟ ای دیدیشاد و سر زنده در کنار هم م گریخانواده را بار د یهم همه

 یب دهیدست چروک اریکه کوه یاز هم جدا شدند. وقت یو پس از رفع دلتنگ ستندیرا در آغوش گرفتند و گر گریدهم

 و گفت: دیاو کش یگل دست بر موها یب یب د،یگل را بوس یب
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 . قربون قد و باالت برم یچه بزرگ شد -

 گل. یب یخدا نکنه ب -

 گل گفت: یب یآمد و رو به ب کینزد میرح مش

 بذار استراحت کنه. دهیخانوم گل؟ بچه تازه از راه رس -

 آمده بود گفت: ادشی یزیکه انگار تازه چ اریلحظه کوه همان

 کجاست؟ ادیشه یراست -

 گفت: میرح مش

 سر کارش. -

 ؟یچه کار -

 .رسهیراه انداخته به مردم م کیمطب کوچ هیروستا  نیتو هم -

 چه خوب. -

 و گفت: ستادیا یاندک

 .امیاالن م -

 گل داد و گفت: یب یآورد و دست ب ردنیرا ب ینیریگل و ش نشیبعد رفت از داخل ماش و

 گل. یب یبفرما ب -

 دستت درد نکنه پسرم. -

 .میبخور ینیریش نیبذار با ا ییچا هیقربونت برم.  -

 باشه گل پسرم. -

 گفت: میگل رفت و بعد رو به مش رح یب یب
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 .نیرو بهم بد ادیآدرس مطب شه -

 دو کوچه باالتره.  نیکه بابا جان. هم خوادیآدرس نم -

 خونه. ارمشیم رمیباشه ممنون. پس من م -

 بابا جان. آدینم -

 .آدیم نهیمنو که بب -

 رفت. ادیهم به دنبال شه اریکردند و کوه یبعد از هم خداحافظ و

 

آشنا باعث  ییکه صدا کردیرا درمان م یابود و داشت دختر بچه ستادهیکنار تخت ا یدکتر دیبا لباس سف ادیشه

 و شوکه زمزمه کند. ندیرا بب بیغر یآن آشنا ید و چهرهشد که دست از کار بکشد و به عقب برگرد

 .اریکوه -

نداشتند.  ییکدام هم قصد جدا چیبلند خود را به او رساند و برادرانه در آغوش هم حل شدند و ه یهابا قدم اریکوه

 و گفت: دیکوب اریمحکم بر شانه کوه ادیو از هم جدا شدند. شه دیعقب کش شانیکیباالخره  ،یول

 ؟ینامرد یلیخ یدونستیم -

 نه.  -

 گفت: ادیشه دیسال جد کیکردند و پس از تبر یبعد با هم سالم و احوال پرس و

 منو بده. یِدیع -

 برس. ضتیاول به مر -

هم نشستند  یرا به اتاق خودش برد و رو به رو اریفرستاد و بعد هم کوه رونیرا درمان کرد و او را به ب ضیمر ادیشه

 گفت: اریکه کوه

 منو بده. یدیتو عاول  -
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 بعداً. -

 .میپس منم بعداً. االنم پاشو بر -

 دارم. ضیمن مر -

 بذار بعداً. -

 از دست تو. -

 و گفت: دیکنار در برداشت و پوش زیآو یرا از تن خارج کرد و کت را از رو اشیدکتر لباس

 .میبر -

 گفت: یرو به منش ادیدو از در خارج شدند که شه هر

 .انیفردا صبح ب دیبگ هاضیمر هیبه بق -

 چشم دکتر. -

 گفت: اریبعد هم خارج شدند که کوه و

 .میبش نیسوار ماش میبر -

 ؟یدیخر نیماش -

 آره. پارسال. -

 گفت: اریشدند که کوه نیماش سوار

 ؟یتو چرا ندار -

 .خرمیشد م ازیندارم. ن ازین -

در را باز  میو تک بوق زد. مش رح ستادیگل ا یب یب یخانه یجلو قهیتر از پنج دقرا روشن کرد و کم نیماش اریکوه

 وارد خانه شد. اریکرد و کوه
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 ساعت بعد. دو

 . خوردندیعصرانه م یدر آشپزخانه بودند و داشتند دو نفر ادیو شه اریکوه

 گفت: ادیرو به شه کردیکه غذا را هضم م یدر حال اریکوه

 قربون دستت نمک و بهم بده. -

 نه. -

 چرا؟ -

 ضررِ. -

 .الیخیب -

 را قورت داد و گفت: شیآن را برداشت و غذا یفور ادیبعد خواست خودش نمک را بر دارد که شه و

 .دمینم -

 .یستیتو هم دکتر من ن ستمین ضتینکن. من مر تیاذ -

 جلوتر برداشت و گفت: ادیکه شه زدیاملت بر یبعد خواست فلفل بر دارد و رو و

 نوچ نوچ. -

 آخه؟ ی. مگه زنمیبابا. غذام و کوفت کرد یا -

 بر سر او زد و گفت: ادیشه

 ربط نزن. غذات و بخور. یحرف ب -

 و گفت: دیاو پاش یغذا ینمک رو یبعد هم کم و

 حاال بخور. -
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 .یِلینذارم خ ابونیاز دست تو سر به ب -

گذاشتند و حدود  ییظرفشو نگیها را جمع کردند و داخل سظرف یصرف شد. دو نفر شانیبعد در سکوت غذا و

 گل را صدا زد و گفت: یب یب ادیپس از استراحت شه قهیده دق

 .خوامیم ییگل چا یب یب -

 خندان آمد و گفت: یگل با رو یب یب

 من؟ یعمرها نیشد ریس -

 با لبخند گفت: اریکوه

 . دستت درد نکنه.یب یآره ب -

 بود. یگل در حال آماده کردن چا یب یسکوت ب نیدو سکوت کرده بودند. و در ا هر

 گفت: دینوشیرا م یکه داشت جرعه آخر چا اریرا تمام کرده بود رو به کوه یکه چا ادیشه ،یاز خوردن چا پس

 ؟یِراض اشیحال کمند خوبه؟ از زندگ -

 گذاشت و گفت: نیرا که تمام کرده بود را زم یدرهم شد و چا اریکوه چهره

 پاسوز باشه. دینباشه با ایباشه  یراض ی. از زندگستیبد ن -

 شرمنده. قصد ناراحت کردنت و نداشتم. -

عذر بطلبد. و تا  خواستیشد و م مانیدوستش را نداشت، از سوالش پش نیبهتر یِکه تحمل غم و ناراحت ادیشه

 دهانش بسته ماند. اریکوه یخواست دهان باز کند با صدا

 ارهیکه عشقش و به دست ب نیا یبرا یلیموند. من خ بینص یخواهرم از عشقش ب ی. ولهیپسر خوب مانیپ اد؟یشه -

 پا داشت. هیگل مرغ مامان و بابا  یب یبه قول ب ،ی! ولیتالش کردم. تو که شاهد بود

 .یناراحت بش خواستمی. نمخوامیمعذرت م -

 نه اشکال نداره. -
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 گفت: طنتیپر از ش یدهد به همان خاطر هم با چشمک رییاو را تغ هیو خنده روح یگرفت با شوخ میتصم ادیشه

 دم؟یرو د یتو مطب ک روزید یدونیم -

 نه. -

 حدس بزن. -

 حال ندارم. -

 مهرناز. هاتی. عشق بچگگمیخودم م یکنیاصرار م یلیکه خ ییاز اونجا -

  ؟یجد -

 خبر داغ هم برات دارم. هیآره. تازه  -

 ؟یچ -

 نامزد داره. -

 بشه.خوشبخت  -

 ؟یشوکه نشد -

و شش سالمه. از اون موقع  ستینبود. االن ب شتریبوده. اون موقع من ده سالم ب ینه. اون عشق دوران کودک -

 شونزده سال گذشته.

 .یفقط خواستم بدون -

 .کردمیمن به مهرناز به چشم ازدواج فکر نم -

 ؟یپس چ -

 دختر.خب اون موقع چشم و گوش بسته بودم. به عنوان دوست  -

 خاک... -
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 حرف او را قطع کرد و گفت: یفور اریکوه

 دوست داشتن ساده بود نه عشق. هیچشم و گوش بسته بودم. بعدشم اون فقط  گمیتو سر خودت. م -

 خب حاال. -

 !هیدوست دارم بدونم شوهرش ک یلیخ یول -

 .نشیبب ایفردا صبح ب یدوست دار -

 .میکه دور هم باش نجایا ادیفتم بمن به کمند گ ؟یمونیآخه مگه خونه نم -

 .گهینگران نباش. عصر هستم د -

 باشه.  -

 .ایپس صبح باهام ب -

 باشه. -

 یکوچک یصحبت از جا بلند شده و از خانه خارج شدند و سمت باغ رفتند و سمت آلونک چوب یبعد هم پس از کم و

 شان در آن جا حبس بود.رفتند که خاطرات

تکان  یکه به صورت چرخش یایچوب یصندل دنیبا د اریهمان آلونک شدند، ناگهان کوه ایوارد خانه کوچک  یوقت

نا  کرد،یبحث م ادیبا شه نشستیم یصندل نیا یرو دیکه او با نیسر ا شهیآمد هم ادشیبرخورد کرد.  خوردیم

 کنار یتخت چوب یدور نماند. هر دو رو ادیبر لب نشاند که از چشم شه بایز یخاطرات لبخند یآور ادیخوداگاه از به 

 غمناک گفت: یبا آه ادیهم نشستند که شه

 .ریبخ ادشی. میداشت ینیریواقعا خاطرات ش -

 .ریبخ ادشیآره  -

 گفت: ادیکه شه ندیبنش یچوب یصندل یبلند شد که برود رو اریبعد هم کوه و

 .هاشکنهیپوچه. م گهی. االن دنینش -
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 .یگیراست م -

. شام صدا زد یها را براگل آن یب یشب شد و ب نکهیباهم صحبت کردند تا ا ینشست. کم ادیبعد دوباره کنار شه و

 رفتند. رونیهر دو از آلونک ب

 شان را خوردند.سفره نشستند و شام یگل و پدر جون رو به رو یب یخانه شدند و به آشپزخانه رفتند و کنار ب وارد

 تخت ولو شدند. یبه اتاق شان رفتند و رو ریبا گفتن شب بخ اریو کوه ادیشه

 

 بندم. یخاطراتم را م دفتر

 ...یبدان خواهمیم

 ...یِتمام

 ...میرهایبخ شب

 آخر... در

 .شودیبه تو ختم م تنها

 

 بعد. روز

 کرده و به مطب رفتند.  یگل خداحافظ یب یبا خوردن صبحانه از پدر جون و ب اریو کوه ادیبود و شه صبح

 او شد. یبا فاصله از او نشست و نظاره گر کارها اریمشغول کار شد و کوه ادیشه

 بود. راه امدهیگل ن یب یکه تا به حال به خاطر پدر و مادرش به خانه ب ییاز آن جا یبود، ول دهیبه روستا رس کمند

را  اریآورد و شماره کوه رونیب فشیا از داخل کر اشیو گوش فشی. دست برد داخل کدانستیخانه آن ها را نم

 جواب داد. اریگرفت. و کوه

 الو؟ -
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 .ستمیمن راه و بلد ن اریکوه -

 ؟ییاالن کجا -

 .یدو راه هی یرو به رو چیسر پ -

 دنبالت. امیخب همون جا باش االن م -

 باشه. -

رفتند. کمند با  ادیبه دنبالش آمد و با هم به مطب شه اریگذاشت و کوه فشیبعد هم تلفن را قطع کرد و داخل ک و

 کرد و گفت: یگرم یسالم و احوال پرس ادیشه

 .ییبا صفا یلیخ یروستا -

 هم گفت: اریکوه

 خونگرم هستن. یلیمردمش هم خ -

 زد و گفت: یلبخند گرم ادیشه

 خوبه. زشیهمه چ -

 انداخت. نیمهرناز بر گوش آن ها طن یلحظه صدا همان

 سالم دکتر. -

 سمت مهرناز برگشت و گفت: ادیشه

 رو تخت. نیبش ایسالم. ب -

 تخت نشست و گفت: یرو مهرناز

 دکتر؟ -

 بله؟ -
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 آشناست. دوست تونِ؟ یلیاون آقا چشماش خ -

 هم و. نیشناسیبله شما هم م -

 ه؟یک -

 ومده؟یشوهرتون ن -

 .آدی. االن مزدیچرا اومده. داشت با تلفن حرف م -

 شد و گفت: کیبه او نزد یکم اریکوه

 ؟یدوران بچگ یمهرناز خانوم؟ همباز یخوب -

 چشمانش را گرد کرد و گفت: مهرناز

 ؟یاریتو کوه -

 آره خودشم.  -

 .یچه قدر آقا و بزرگ شد -

 . پس آقات کو؟یازدواج کرد دمی. شنیتو هم خانوم و بزرگ شد -

 لحظه سورن آمد و مهرناز را صدا زد. همان

 مهرناز خانومم؟ -

 رو تخت. نجامیا -

 ی. خاطراتکردیدور رهنمون م اریبس یبس یها را به خاطراتو کمند آشنا بود، و آن اریکوه یاو برا یچه قدر صدا و

 ماند تنها خاطرات تلخ است. ادیکه از آن خاطرات به  یزیدر آخر تنها چ یکه هم خوش بودند و هم تلخ. ول

 دست داد و بعد دست مهرناز را گرفت و فشرد و گفت: ادیشد و با شه کینزد سورن

 ام؟یمن ب یچرا نموند -
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 .یزدیبا تلفن حرف م یداشت -

د بر بو بیغر شید تا سرنگ مهرناز را بزند که سورن برگشت و با دو چشم آشنا که حاال براآمد پرده را ببند ادیشه

 خورد و دهان او و کمند از تعجب باز ماند.

 ن کمند جمع شد و ذهنش خاطرات گذشته را پردازش کرد.در چشما اشک

 آمد سورن با تمام عشق به او گفته بود: ادشی

 .کنمیکه به دستت بخوره قلم م یکس ی. دستارهیکس حق نداره دستات و بگ چیه -

که کمند در  کردیفکر م یزیبه همان چ قاًیچه قدر آن روز کمند از عشق او سرشار از لذت شده بود. سورِن هم دق و

 . پروراندیذهن م

 کرد و پرده را بست و مشغول درمان مهرناز شد. ییراهنما رونیسورن را به ب اد،یشه

فکر کرد که سورن دست مهرناز را گرفته بود.  یاو سورِن کم کم از بُهت در آمدند و کمند به لحظه اریو کوه کمند

 مرد داشت و او هم زن داشت.چگونه؟ خودش  یهوس بوسه بر دستان سورن را کرد. ول

 بود. ستادهیا شیبود که حاال رو به رو یعشق ممنوعه ا ریذهنش درگ و

 

 است که... یدستانت آرامش یگفته بود تو

 .یدهینم رییآن را تغ زیچ چیه با

 بود! دروغ

 چه شد آن همه عشقت گفتن ها؟ پس

 

 گفت: یو اما جد یشد و با پوزخند کینزد سورن

 ؟یبه سالمت نیکجا! راه گم کرد نجایخانوم. شما کجا! ابه به کمند  -
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 یلیس کی دیتر شده بود. و کمند نبا یمردانه تر و عال پشیچهره و ت یرا داشت، فقط کم تیهم همان جذاب هنوز

 نداشت. او حاال شوهر داشت و او هم زن داشت. یالحق که حق زد؟یم اشییجانانه به او بابت پر رو

 زد و گفت: یپوزخند سورن

 خوبه؟ مانیپ -

 ندانست که با آن سوال زخم زد بر روح دل مُرده دخترک. و

 یهاهم نگاه کنند که مبادا چشم یهانبودند به چشم لیکدام ما چی. هدندیدزدیدو عاشق بودند و نگاه از هم م هر

 شان لو نرود.

 گفت: دیلرزیکه از بغض م شیبا ته مانده صدا کمند

 ؟یازدواج کرد -

و با اون  یو غرورم و شکست یکه به خاطر پدر و مادرت پسم زد یاز روز ی! البد فکر کردیآره. البد توقع نداشت -

زن شوهر دار  هیتونم منتظر  یخانوم من که نم ریکنم. نخ یمن ازدواج نم ینامرد تر از خودت ازدواج کرد مانیپ

 باشم.

کمان هستند.  نیاز رنگ ییایچشم ها دن نیگفت ا یرا که م ییهاگرفت اشک دهیچه راحت زخم زد باز هم، و ند و

 شتریگرفت تا ب یکه ممنوعه است. پس رو یعشق ردیخواست بپذ یو فقط نم دانستیعاشق بود خودش هم م

 کرد. یتوجه او را جلب کرد. نگاه ارینشکند. که داد کوه

 . اوردین یبه رو یاز هوش رفته بود. نگران شد ول اریجان در آغوش کوه یب کمند

 ادیتخت خواباند و شه یکمند را رو اریبود. کوه ستادهیمهرناز را درمان کرده بود و حاال مهرناز کنار سورن ا ادیشه

 گفت: اریمشغول درمان شد و رو به کوه

 داره؟ یخاص یِضیمر -

 .یقلب یناراحت -

 او زد و او را به عقب هل داد و گفت: نهیبر س یمشت محکم اریچه در هم شکست قلب سورن و شوکه شد، کوه و
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اُفته  یبراش ب ی. چون اگه اتفاقادیسرش ن یی. پس دعا کن به جونش که بالیهست یلعنت یمسبب حال خواهرم تو -

 .دایاون سرش نا پ ارمیسرت م ییبال

لش نبود که بداند شود و اما دل در د ایسورن فقط خشک نگاه کرد، دست مهرناز را گرفت و نماند که حال او را جو و

شدند و سورن مهرناز را به  نیحرکت کرد و هر دو سوار ماش نشینه؟ از مطب خارج شد و سمت ماش ایخوب شد 

 حاال... یبسازد. ول یقرار بود با کمند زندگ یوزکه ر یارفت. خانه شیاهایرو یبه خانه زیخانه رساند و خود ن

 

  م،یدل خاکستر یبرا

 نبود... یاگر درد یحت

 مرحم باش. تو

 اگر فنا شدم، یحت

 باز هم مرحم باش. تو

 با هم بودن. ینگذارم بر روزها منت

 ...ایب تو

 حال خوب من باش. یدعا

 را. ادتیغفلت کردم  یالحظه اگر

 ها،بودن ادتیحرمت همه به  به

 باش.  ادمیبار به  کی تو

 

  ￼بانیپشت_بایشک#
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 داشتن حق او نبود. یقلب یماریب یسن جوان نیبود و در ا دهیکش یسخت یادیز دخترک

 یکه چون حام یگناه بود؟ تنها کس یب نکهیداشت جز ا یقضاوت شود. چه گناه یاو نبود توسط هر اهل و نا اهل حق

 بود.  اریو قضاوت نکرد کوه ستادیکنار او ا

 

 ؟یمن اسی یهیبودم آ گفته

 .یدیدلکم سوخت و تو نفهم آه

 .یتو پرستش شب و روز من آه

 خوانم تو را؟ هیآ هیچگونه آ آه

 !یخاطره فروخت یکه مرا به مشت ییتو

 

 گفت: اریاو را درمان کرد. به او سروم زد و رو کوه ادیاز آن که شه پس

 قرصاش همراهشه؟ نیو بگرد بب فشیتو ک -

 ؟یبرا چ -

 !کنهیمصرف م یچ نمیبب خوامیم -

 آهان. -

 داد. ادیآورد و دست شه رونیاو را ب یکمند برد و قرص ها فیدست درون ک اریکوه

 گفت: دیپس از آن که قرص ها را د ادیشه

 ن؟یستیقلب براش ن هینداره. چرا به فکر  یوضع خوب -

 نشده. دایهنوز قلب مناسب پ یاتفاقا تو نوبته. ول -
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 .امیجا کنارش باش من برم دستم و بشورم ب نی. همیاوک -

 باشه. -

. کنارش دیکمند د هوشیجسم ب یرا کنار تخت رو به رو اریرفت و پس از آن که دستش را شست، آمد و کوه ادیشه

 و گفت: دیکش قشیبر شانه رف یرفت و دست

 شه. یم دایقلب خوب براش پ هیکه  شاهللیخودت و ناراحت نکن. ا -

 ممنون. -

 آمده باشد، گفت: ادشی یزیچ ادیانگار شه و

 !یراست -

 به او نگاه کرد و گفت: اریکوه

 هوم؟ -

برو با خانواده اش صحبت  یخوایشده. فکر نکنم زنده بمونه. م یشده. مرگ مغز یزن بستر هیشهر  مارستانیب -

 کنن. یقبول م نیکن بب

 برق زد و گفت: یچشمانش از شاد اریکوه

 .یرم. ممنون. لطف کرد یحتماً م -

 نکردم که! یخواهش، کار -

او را درمان کرد. دخترک  ادیدخترک هجده ساله، پس از آن که شه کی کیجز  امد،ین یماریب ادیشه یبرا گرید

 را صدا زد و گفت: ادیشه اریرا از هم گشود و باز کرد. کوه شیرفت و همان لحظه کمند چشم ها

 به هوش اومد. اد؟یشه -

 با تعلل ادیکرد بلند شود، شه یبلند شد و سمت تخت رفت. همان که سمت او رفت کمند سع زیاز پشت م ادیشه

 شکم او گذاشت و گفت: یدست رو
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 اممم. تکون نخور. -

 فت:و گ دیضربان قلب او را سنج یپزشک یتخت خواباند و با گوش یشده بود را رو زیخ میتخت ن یبعد او را که رو و

 ؟یشد یجور نیشه بدونم چرا ا یم -

 نه. -

 .ستیقلبت خوب ن یکن. برا یو استرس دور جاناتیکنم از ه یم هیخب نگو. به هر حال بهت توص -

 باشه. -

 فیآن را از ک اریکمند زنگ خورد. کوه یسروم تمام شده را از او جدا کرد و دور انداخت که هم زمان گوش ادیشه

 کمند در آورد و گفت:

 .مانِیپ -

 بده به من. -

 تو استراحت کن.  -

 و جواب بده. میاز من گوش ریغ یکس آدیخوشش نم مانی. پدمیخودم جواب م -

 مانیپ ادیدکمه اتصال را زد و هنوز کلمه الو از دهانش خارج نشده بود که فر اریحرفش باعث شد که کوه همان

 گوشش را لرزاند.

 ؟یرفت یکمند؟ از صبح کدوم قبرستون یهست یکدوم گور -

 شده بود، اول آرام گفت: یبه خواهرش عصب یاحترام یداد او و با ب یکه از صدا اریکوه

 .میکجا؟ گاماس گاماس. صبر کن با هم بر -

 و گفت: دیبعد داد کش و

 داد زدن و به خواهرت نشون بدم؟ امیمن ب یخوا ی. میزن یسر خواهر من داد م یکن یتو غلط م -
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 و گفت: دیوجودش را به صالبه کش رتیشد و آتش غ یعصب مانیپ

 کنه؟ بده بهش. کجاست؟ یکار م یکمند دست تو چ ی. اصال گوشاریحرف دهنت و بفهم کوه -

 و گفت: دیبر گوشه لب خود کش یدست اریکوه

 .رتیغ ی. بگمیبهت م یهر موقع آدم شد -

 را قطع کرد که کمند گفت: یبعد هم گوش و

 و بده بهش زنگ بزنم. میگوش ؟یحرف زد یطور نیباهاش ا یبرا چ -

 حقش بود. -

 و بده. میگوش -

 .رینخ -

 ار؟یکوه -

 و... اهلل اکبر. اریکوه -

 و گفت: ادیکرد سمت شه رو

 گه؟یمرخص د -

 آره. -

 گل. یب یخونه ب میپس لباست و عوض کن بر -

 .نی. شما برادیب ضیمونم ممکنه مر یهنوز ساعت دوازده نشده! من تا ساعت دوازده م -

 .میکه کارت تموم بشه با هم بر میمون یپس ما هم م -

 باشه. -

 قرار گرفت. اریآمد و کنار کوه نییاز تخت پا کمند
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  گل رفتند. یب یشدند و به خانه ب اریکوه نیاز مطب خارج شده و سوار ماش یتمام شد. همگ ادیاز آن که کار شه پس

 کرد. یگفت و اظهار دلتنگ کیرا تبر دیکرد و ع یگرم یگل سالم و احوال پرس یب یو ب میبا مش رح کمند

و خنده ناهار را  یدور هم با شوخ یگل در ناهار درست کردن کمک کرد و همگ یب یلباسش به ب ضیپس از تعو کمند

 خوردند.

گل و مش  یب یو ب ادیو شه اریو خنده با کوه یاز آن که ناهار را خوردند، کمند ظرف ها شست و بعد با شوخ پس

 صحبت کرد.  میرح

و  اریبه مطب رفت و بعد خودش همراه کوه ادیشه یبا خانوم دکتر محل هماهنگ کرد و او به جا ادیهم شه عصر

 گل برگشتند.  یب یشب شد و به خانه ب نکهیکمند به گردش رفت. تا ا

هر کدام به  میگل و مش رح یب یبا ب یکه هر سه شام را در رستوران خورده بودند. پس از احوال پرس ییآن جا از

 .دندیاتاق خود رفته و خواب

 

 روز بعد. صبح

 آن ها خواهند رفت. شیکرده و رفتند و قول دادند که باز هم به پ یخداحافظ یو کمند از همگ اریکوه

 . کرد او باشد جادیا یکمند مشکل یبرا مانیشد تا اگر پ ادهیکمند را به خانه رسانده و همراه او پ اریکوه

بودند.  یکه در حال باز دیرا د مانیوارد خانه شد. و پارسا و پ اریباز کرد و به همراه کوه دیدر خانه را با کل کمند

. دریچشمش به کمند خورد، کمند از واکنش او استرس گرفته بود و باعث شده بود قلبش درد بگ مانیهمان که پ

نگران او  یقلبش مانده و چهره  یدست کمند رو دید یوقت یلبزند و او را مؤاخذه کند. و ادیخواست سر او فر مانیپ

 یکمند فکر کرد م ردیپوچ شد و با شتاب سمت او رفت همان که خواست او را در آغوش بگ تشیتمام عصبان دیرا د

 روو سالم کرد و  اریرد سمت کوهرو ک مانیاو را فشرد. پ یو بازو دیچسب اریخواهد او را بزند به همان خاطر به کوه

 به کمند گفت:

 .ای. بنمیبب نوریا ایب ؟یقائم شد یبرا چ -

 قرار گرفت و گفت: اریکوه یشد و در پنج سانت کینزد مانیپ د،یچسب اریبه کوه شتریکمند ب یول
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 ندارم. تیکار ایب -

 .یمنو بزن یخوایم -

 دفعه دومم باشه! نیتو رو زدم که ا یآخه من ک -

 زد و گفت: یپوزخند اریکوه

 آره از داد زدنت مشخصه. -

 ؟یپرون یمتلک م -

 .قایدق -

رو کرد سمت کمند و  نیشود و از کوره در رود. بنا بر ا یکرد تا حد امکان با او هم صحبت نشود که عصب یسع مانیپ

 گفت:

و خاموش  تیبهت اجازه داد گوش یاصال ک ؟یداد یزدم جواب نم یزنگ م یچرا هر چ ؟یتا حاال کجا بود روزیاز د -

 ؟یکن

 گفت: انیو گر دهیترس کمند

 .یب یماه ب شیروستا گردش. پ میبودم. رفته بود اریبه خدا با کوه -

 ه؟یک یب یماه ب -

 گل. یب یب -

و  مردانه اش چسباند نهیسر او به س مانیبکشد، پ یبلند غیکه کمند تا خواست ج دیکمند را سمت خود کش مانیپ

 گفت:

شم؟ مگه من  ینگران م یگ ینم ؟ید یحرصم م یبرا چ دم؟یکش یچ یدون یم چی. هزمیعز یگفت یخب از اول م -

 گردش؟  یمُرده بودم که با داداشت رفت

 گفت: هیبا گر کمند
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 . یموقع وقت ندار چیتو که ه -

 کمند؟ چرا؟ یکن یم یانصاف یچرا ب -

 مانیشد تا با او کنتانکت کند که پ کینزد اریزد و کوه یبلند غیاز سر شانه اش گرفت که کمند ج یمحکم دندان

 گفت:

 خودمه. یخواهشاً دخالت نکن. زندگ -

 و گفت: دیبر سر کمند کش یسمتش رفت و دست اریکوه

 ؟یکمند خوب -

 گفت: هیبا گر کمند

 تو رو خدا ولم کن. بذار برم. -

 شست و گفت:مبل ن یاو را از کمر در آغوش گرفت و رفت رو یفور مانیپ

 ؟یستیشد قربونت برم؟ خوب ن یچ -

 .دیکش ادیفر کمند

 .کردمیو م میاالن داشتم با عشقم زندگ یتوعه. اگه نبود ریتوعه. تقص ریتوعه. تقص ریهمش تقص -

که تمام جانش وصله به تن کمند بود بر افروخته شد و او را محکم به خود فشرد و داد  یاز مرد رتیخشم و غ آتش

 .دیکش

 دم. یم لتیکنم جنازه اش و تحو یم داشیپ یمن ازش بگ یجلو گهیبار د هیخفه شو کمند.  -

 گفت: شیها هیتقال کرد و با هق هق گر کمند

 خوام. ولم کن. ولم کن. تو رو خدا. تو رو خدا. ی. نمخوامیولم کن. ولم کن. من بغلت و نم -

 .زنمی. وگرنه بهت آرامبخش میبهتره آروم باش زم؟یعز -
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 :دیکش ادیبا تمام وجود فر کمند

 .اررریکوه -

 مانع شد و گفت: مانیرفت و خواست کمند را از آغوش او در آورد که پ مانیسمت پ اریکوه

 برو. نجایلطفا از ا -

 نداشته باش. شیکار -

 بارم دستم و روش بلند نکردم. باور کن. هیمن  -

 باشه. مراقبش باش. فعال. -

 هم بلند شد و به اتاق رفت و رو به پارسا گفت: مانیو رفت. پ دیکمند را بوس یشانیشد پ خم

 خواد بخوابه. یم ستیبرو تو اتاق خودت مامانت حالش خوب ن ایپسرم ب -

 .ییچشم بابا -

 گل پسر بابا. نیآفر -

در  یکمد آرامبخش یشوتخت خواباند، در اتاق را هم قفل کرد. و از ک یاز اتاق خارج شد و پبمان کمند را رو پارسا

 تخت نشست و گفت: یرو کردیکه آن را آماده م یآورد و در حال

 ذره هم که شده دوستم داشته باش. هیکمندم؟  -

 :دینال فیضع کمند

 ندارم. -

 که راحت از دستت بدم. اوردمی. راحت به دستت نیدم سخت در اشتباه یمن طالقت م یاگه فکر کرد -

 

 او را از تن خارج کرد و گفت: لباس
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ساختم.  یفراهم کردم. برات زندگ یخواست ی. هر چختمیعشق و محبت پات ر یبرات کم گذاشتم هان؟ کل یچ -

 بفهم. نویبه خدا عاشقتم. ا ؟یکه ملکه خونه من نهیاز ا ریغ

 .دیبر بازوان برهنه اش کش یدست و

 به من دست نزن. -

 .خوادیدلم م یزنم -

 خوام. یآرامبخش نم -

 .دمینظرت و نپرس -

 بعد هم سوزن سرنگ را بر دستش فرو کرد. و

 آخ. -

 کرد و گفت: قیرا به او تزر آرامبخش

 خانومم. یخوب بخواب -

 . دیکمند بسته شد و خواب یبعد چشمان اشک یاندک

 

ود و کرده ب زیخانه را تم ونیدعوت بودند و قرار بود شام را آن جا بمانند. کتا ونیو شوهرش خانه کتا ایمیبود، ک عصر

 .ندیایمنتظر بود تا آن ها ب

 بود.  امدهیسر کار بود و هنوز خانه ن وانیک

 اریرا به آن ها نشان داد تا آن جا را شرکت بسازند. که کوه یاز دوستانش مکان یکیبود و  رونیبا دوستانش ب اریکوه

 ت کرد و گفت:مخالف

 میبا هم پول بذار دیکن دایخوب پ یجا هی دیعمرمون هدر رفته. بگرد میشرکت بساز نیزم نی. ما تا تو االیخ یب -

 .میبخر
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 گفت: گرشید دوست

 زیپروانه ساخت و مجوز و هزار چ یدنبال کارها دیبعد با رهیوقت م یکل میبساز میگه بچه ها. ما بخواه یراست م -

 .میباش گهید یبهتره دنبال جا. میباش گهید

 گفت: اریکوه

 بره. یکار هیدنبال  یپس هر کس -

 کرد سمت شهرام و گفت: رو

 کن. دایپ کیخوب و دنج و با صفا و ش یجا هی. بگرد یدار ییشهرام تو خوب با منطقه ها آشنا -

 .یهم با پدرم بکنم. فعال همگ یصحبت هیباشه. پس من برم  -

 و گفت: الیرو کرد سمت دان اریبلند شد و از آن مکان دور شد. سپس کوه یکرد و از جا یبعد هم خداحافظ و

 تخصص داره. وتریتو کامپ یک نی. بگرد توشون ببیو االف دار کاریب لیفام یتو هم که کل -

 سخت افزار؟ اینرم افزار  -

 هر دو. از االنم برو لطفا. -

 و گفت: اوشیبعد رو کرد سمت س یکرد و رفت. اندک یخداحافظ یهم بلند شد و با همگ الیدان

 جان... اوشیخب س -

 حرف او را قطع کرد و گفت: اوشیس

 کار کنم. یچ دیدونم با یخودم م یخواد بگ ینم -

 کار؟ یچ -

یرو انجام م هیو اعالم یآگاه یرم کارها یباالست من م یلیخ زایجور چ نیکه استعدادم تو نوشتن و ا ییاز اونجا -

 .دم
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 برو. زمیعز نیآفر -

 .ییپر رو یلیخ -

 دونم. یم -

 ) که هر دو برادر بودند ( و گفت: نیو آرت نیرو کرد سمت آرم اریکرد و رفت. سپس کوه یهم خداحافظ اوشیس

 منم برم خونه. دیبر دیپاش -

 گفت: زیاعتراض آم نیآرت

 م؟یکار کن یپس ما چ یداد یکار هیبه همه شون  ؟یچ یعنی -

ت با شرک ونیشرکت و دکوراس نریزاید یش ی. هر موقع شرکت زده شد تو مدیبکن یکار ستیدو تا فعال قرار ن شما -

 .میکار دار یکه کل میبر دی. پاشنمیشه جانش یکنه. م یمن بکنم همون کار و م یهم هر کار نیتو. آرم

 گفت: نیبعد هم هر سه از آن مکان دور و خارج شدند که آرت و

 خونه. فعال.پس من برم  -

. و به چند دندیرفتند و آن ها را د یوتریبه بازار قطعات کامپ نیو آرم ارینماند و رفت. کوه یمنتظر خداحافظ و

 گفت: نیکه شب شد و آرم نیکردند. تا ا قیشرکت هم رفتند و تحق

 ار؟یکوه -

 بله؟ -

 .میرو فردا انجام بد هیبه جون خودت خسته شدم. شب شد. بذار بق -

 باشه. دستت درد نکنه. -

 فدا مدا.  -

 هماهنگ کن. یشگیفردا ساعت پنج رستوران هم یامشب زنگ بزن به بچه ها برا -
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 .ری. شب بخیاوک -

 شد و سمت خانه راند. نشیسوار ماش اریکردند. کوه یبعد هم باهم خداحافظ و

سمت اتاقش رفت. حوله اش را برداشت و به حمام رفت و پس  یبا سالم کوتاه د،یو شوهرش را د ایمیک دیرس یوقت

 ونینشست و رو به کتا وانیرا خشک کرد و به سالن رفت و کنار ک شیآمد و موها رونیب یا قهیاز حمام پانزده دق

 گفت:

 مامان گشنمه. -

 شام آماده است. گهید قهیده دق -

 :گفت یاست با لبخند ایمیدختر خاله او که دختر ک نینازن

 . آره؟یبا مدرکت شرکت بزن یخوا یم دمیاز خاله شن اریکوه -

 .ستین یخانواده است که شک یس یب یب یکه مامان کت نیدر ا -

 گفت: یبا سرفه مصلحت اریرفت که کوه یبه او چشم غره ا ونیکتا

 آره. دنبال کاراشم -

 .یرو منم حساب کن یتون یم -

 زد و گفت: یلبخند اریکوه

 باشه حتما. -

 بعد در دل گفت: و

 .زونیآو ی. دختره ارمیرو هرگز به حساب ن یکیباشه تو  ادمی -

 

را جلب کند و دختر و  یداشت مرکز توجه خانواده باشد و توجه همگ یسع شهیو لوند، که هم بایبود ز یدختر نینازن

برد تا  یرو م ید و به هر کاربو اریداد. او عاشق کوه ینداشت و خودش را از همه باالتر نشان م یاو فرق یپسر برا
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 خوشش اریکوه ینبود. ول لیم یهم چنان ب ونیکرد. کتا یمهم به او کمک  ایمیک ی. حتاوردیرا به دست ب اریکوه

 آمد و کمند هم مخالف بود. یخوشش نم نیهم از نازن اریپدر کوه وانیآمد. ک ینم

 مادر که گفت: یصدا با

 شام حاضره. -

فکر در آمد و همراه جمع به آشپزخانه رفت و دور هم نشستند و شروع به شام خوردن کردند. پس از خوردن شام،  از

 تخت ولو شد و چشمانش را بست. یگفت و رفت تا بخوابد. اول مسواک زد و بعد هم رو ریشب بخ یکوتاه دیبا ببخش

 

 بعد. روز

 شده بودند. داریاز خواب ب یزود همگ صبح

 پس از خوردن صبحانه به سر کار رفت. وانیک

 رفت. شیهم پس از خوردن صبحانه دنبال کارها اریکوه

 هم پس از شستن ظروف مشغول آماده کردن ناهار شد. مادر

و پارسا پس از  مانیشد و صبحانه را آماده کرد و پ داریکرد با آن حال از خواب ب یبا آن که سرش درد م کمند

 پارسا را به مهد کودک رساند و بعد به سر کار رفت. مانیخارج شدند. پخوردن صبحانه، از خانه 

ده  یبخوابد بلکه سر دردش خوب شود. و ساعت را رو یها را شست و رفت تا کمهم صبحانه خورد و ظرف کمند

 صبح کوک کرد.

را  یکار چیه یکرد. حال و حوصله  یبلند شد. سرش همچنان درد م یساعت کوک ی. دو ساعت بعد با صدادیخواب

رش سفا رونیتوانست غذا را از ب یکاش م یکرد. ا یناهار حاضر م مانیپارسا و پ یشد و برا یبلند م دیبا ینداشت ول

 متنفر است. رونیب یاز غذا مانیدانست پ یم یبه خوب یدهد. ول

شود. بعد هم مشغول سر دردش بهتر  دیشد و به آشپزخانه رفت و قرص مسکن برداشت و همراه آب خورد تا شا بلند

 آماده کردن ناهار شد.
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 وارد خانه شد و پارسا با ذوق کمند را صدا زد. مانیشده بود و ناهارش آماده بود. همان لحظه پ ظهر

 مامان؟ مامان؟ -

 سمت او رفت و گفت: کمند

 جان مامان پسر گلم؟ -

 هم گرفتم. نیگرفتم. تازه کارت صد آفر ستیامروز ب -

 که! نمیپسر گلم. بب نیآفر -

با هم صحبت کردند  یبه کمند نشان داد. پس از آن که کم یدر آورد و با خوشحال فیرا از ک لشیبا ذوق وسا پارسا

 کمند به پارسا گفت:

 ناهار. ایخوشگل مامان بدو برو لباسات و عوض کن و دست و صورتت و بشور ب -

 .یچشم مامان -

 بعد هم رفت. و

عد کرد و ب مانیبه پ یلب ریو پارسا آمدند و کمند سالم ز مانیبعد پ قهیچند دق د،یچ زیم یرا روناهار  لیوسا کمند

 هم مشغول غذا خوردن شد. 

حوصله بلند شد که  یشان را خوردند پارسا بلند شد تشکر کرد و به اتاقش رفت. کمند هم ب یاز آن که غذا پس

 او را گرفت و گفت: یبلند شد و دو بازو مانیبرود. پ

 ده؟یچرا رنگت پر ؟یهست! چرا دمغ تیزیبه چ دمیفکر نکن نفهم -

 .مانیولم کن پ -

 شده خانومم؟ یچ -

 خوام برم بخوابم حوصله ندارم. یم -

 .نمتیباال بب ریسرت و بگ ست؟ی. حالت خوب ندهیپس چرا رنگت پر -
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 ولم کن. -

 باال. ریزنم سرت و بگ یدارم باهات حرف م یوقت -

 دو بازوانش را سخت فشرد و گفت: مانیبه او نگاه کرد که پ کمند

 شده؟ یچ -

 خوام برم. یآخ. دستم. ولم کن م -

 کنم. یولت نم یتا نگ -

 شد و گفت: یجار شیاشک ها کمند

 کنه. یدرد م یلیسرم خ -

  ؟یکن یم تیدلم. چرا هم منو هم خودت و اذ زیسردردت بشم عز یآخه من فدا -

 مان؟یپ -

 مان؟یجان پ -

 .یولم کن. دستم و شکست -

کرد با آن  یکه به کمندش نگاه چپ م یزور و بازو داشت و به هر کس یادیمرد عاشق و دل شکسته روزگار ز نیا و

 کرد. یزور و بازو آن ها را نابود م

 نشاند و گفت: یصندل یتارش را رو یروشن و شب ها یروزها همدم

 ؟یقرص خورد -

 مسکن. -

آب سمت کمند رفت و  وانیآورد و به همراه ل رونیب یشان را باز کرد و قرص یکیها رفت و در  نتیسمت کاب مانیپ

 گفت:
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 زنم. یبهت سروم م یقرص و بخور اگه خوب نشد نیفدات بشم. ا ایب -

 .یتمام دستم و سوراخ کرد -

 شه. ناراحت نباش. حاال هم قرص و بخور. یخوب م -

 گریپا و کمرش برد و او را بلند کرد، کمند هم د ریهم دست ز مانیورد و بلند شد که برود، پقرص را با آب خ کمند

 تخت خواباند که کمند گفت: یبه اتاق رفت و او را رو مانینکرد. پ ینگفت و مخالفت یزیچ

 ؟یغول یلیبهت گفته خ یتا به حال کس -

 نه. -

 .یغول یلیخ -

 و گفت: دیخوش تراش او را کش ینیب مانیپ

 چرا؟ -

 آخه. نمیمن سنگ -

 .یستین نیاون قدرها هم سنگ -

 اوهوم. -

 و با حسرت گفت: دیاو را بوس یشانیزد و پ یلبخند گرم مانیپ

 !یبود یطور نیهم شهیشد هم یم یچ -

فوت کرد و  رونینفسش را به ب مانیبه همراه نداشت. پ زیچ چیه یکمند جز سرد یاو برا یبوسه ها شهیهم مثل

 گفت:

 چشمات و ببند بخواب. -

 رفت. رونیو از اتاق ب دیکش یاز آرزو آه ییایبا دن مانیچشمانش را بست، و پ کمند



 یاشک نقره ا

 
38 

 

 زد. شیصدا ده،یکنارش خواب مانیپ دیشد و د داریساعت بعد کمند ب دو

 مان؟یپ -

 چشمانش را باز کرد و گفت: مانیپ

 جانم؟ -

 ها... "جانم  "همه  نیچرا کمند از ا و

 شد؟ یخوشحال نم یا ذره

 سرکار؟ یچرا نرفت -

 زم؟یسردردت خوب شد عز ؟یموندم. بهتر شتیتو حالت خوب نبود پ -

 رفت؟ یاو ته دلش غنچ نم یها " زمیعز "چرا کمند از  و

 آره خوب شدم. پاشو برو به کارت برس. -

 .گهیها رو کنسل کرد. موکول شد واسه روز د ضیمر میشه که قربونت برم. زنگ زدم منش ینم گهید -

 

 است... یچه حس خوب آه

 .دیعشقت هر لحظه بگو که

 شوم و... قربانت

 کند. تیفدا جانش

 .یشو زیتو از عشق لبر و
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 چیگفت ه یم مانیپ یچرا وقت یشد. ول یکمند سرشار از لذت م "قربونت برم.  "گفت  یاگر سورن به او م دیشا

چهار سال  نیاو به ارمغان آورد، در ا یبرا مانیکه پ ییداد؟ عاشقش نبود. با همه محبت ها یبه او دست نم یحس

وب محس مانیبه پ انتیسورن گناه است و خ بهدانست فکر کردن  یکه م نیشود. با ا مانیکمند نتوانست عاشق پ

کرد  یم یدل عاشق؟ هر کار نیکرد با ا یم دیکرد. چه با یباز هم عاشق سورن بود و به او فکر م یشود، ول یم

 کرد. یو احاطه م ریسورن تمام ذهن او را درگ ادیشد. و باز  یفراموش کند نم

 ...خواندیدر گوشم م یلحظات عمرم انگار کس نیاوقات در واپس یگاه و

 .ستین گرید او

 ستی. او نستین یاعاشقانه یهازمزمه گرید د،یبسرا تیعاشقانه برا یهااز زمزمه ستیتو را لمس کند، او ن ستین او

 یکند و تو هم مدام قربان صدقه هایاز آن خنده دلبر ستیاو ن ،ینگاهت کند و تو از نگاهش تب کن قهیهر دق

 .ستیاو ن ،یاش شوخنده

 .ستیتماتم هست و ن یا ست،یاو ن و

 

 گرفته وقتشه ببارم. بغضم

 دارم. هیگر یهوا، هوا یب چه

 شد. یکاغذام با تو خط خط باز

 حس و حال و دوست ندارم. نیا خدا

 .دمیدور پنجره قفس کش باز

 .دمیعطرت و نفس کش دوباره

 تو دست من پر از سکوته. قلم

 .دمیاز ترانه دست کش دوباره

 .هیحوال نیخاطرات تو هم باز
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 .هیچند سال هیو  نیهم حالم

 .هیتو خال یجا

 حالم و. دوننیتو تمام شهر م جز

 کبوترم که سنگ آدم و شکسته بالم و. مثله

 قرار و از تو دارم. یقلب ب نیا

 حس انتظار و از تو دارم. نیا

 هنوز دور گردنم هست. اسمت

 طناب دار و از تو دارم. نیا من

 .شهینوشته رو بخار ش اسمت

 .شهیتو باشه دل نم یکه ب یدل

 خونه. یتو هیسا هیموندم و  من

 شه. یرفتن یاونم حت ترسمیم

 .هیحوال نیخاطرات تو هم باز

 .هیچند سال هیو  نیهم میحال

 .هیتو خال یجا

 حالم و. دوننیتو تمام شهر م جز

 کبوترم که سنگ آدم و شکسته بالم و. مثله

 گرفته وقتشه ببارم. بغضم

 دارم. هیگر یهوا، هوا یب چه
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 شد. یکاغذام با تو خط خط باز

 حس و حال و دوست ندارم. نیا خدا

 قرار و از تو دارم. یقلب ب نیا

 حس انتظار و از تو دارم. نیا

 هنوز دور گردنم هست. اسمت

 طناب دار و از تو دارم. نیا من

 بغض - ییپاشا یمرتض

 

 گفت که شکستم... دیچگونه با گرید

 ...ییهاآن شکست از

 .شوندینم میهرگز ترم که

 پر از عمق را... یفقط زخم و

 .گذاردیم ادگاریبه  تیبرا

 

یم یسع مانیکمند و پارسا را به رستوران آورده بود و حاال در رستوران کنار هم نشسته بودند. پ مانیبود، پ شب

 مانیپ خوردندیرا م شانیطور که غذارا بخنداند. و موفق هم شده بود. همان شیبایدلبر ز نیهم که شده ا یکم کرد

 را.  مانیقرار پ یدخترک دل ب نیا ینازها کردیچه م و دیخندیو کمند با ناز م گفتیم اشیاز خاطرات بچگ

را تمام کرده  شانیاو جان دوباره گرفته بود، غذا یهاشده بود و حاال انگار با خنده ابیبود که نا ییهاخنده عاشق

 به: دیسر یو وقت گفتیم اشیبار داشت از خاطرات سرباز نیا مانیبودند و هنوز هم در رستوران نشسته بودند. پ
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که  کردمیالفرار، چنان فرار م گهیجون، د یبودم ب دهی. منم از بس که دونییبدو دیکوه گفتن با یما رو بردن باال -

 منو بکشن. خواستنیانگار م

 و گفت: دیلپ او را کش مانیپ کرد،یکه کمند را وادار به خنده م کردیم فیبا مزه تعر یاآن را به گونه و

 .یخندیم یدارم وقت یچه حال خوب یدونیهات بشم. نمخنده یفدا -

 برد و در دل گفت: ریسر به ز نیشرمگ کمند

 .یمن باش یایتمام دن یتونینم ی. ولیپسرم یایدوستت داشته باشم. تو تمام دن تونمیکه نم مانیمنو ببخش پ -

 

کمند  ندیکه او کاش عاشقش بود! حتما آن روز را که بب کردیاش آرزو مبا هر بار خنده مانیو پ دیخندیم کمند

 خواهد شد. باتریخواهد گرفت و هزاران برابر ز یگریرنگ د شیایعاشقش است، دن

 

دست  یاکه با لبخند جذاب مردانه دیناگهان نگاهش به در رستوران خشک شد. سورن را د ش،یهاخنده انیم در

 . شدیمهرناز را در دست داشت و با لبخند وارد م

 ابروانش نشست. انیدر م یظیقطع شد و اخم غل اشخنده

سورن را خفه کند. اما به چه  خواستیرا روشن کرد و دلش م شیهازنانه وارش، تمام حس رتیزنانه و غ حسادت

کرد و النه ساخت.  انهیقفس بر دلش آش یب یانداشت. پس تنها بغض کرد و بغض چون پرنده یحق گریاو د ؟یحق

 انگار از کار افتاد. یاقلبش لحظه

. و به هر ندیدخترک مظلوم خنده بب نیا خواهدیرا دارد و نم یبد یقصد باز ایمرد با او؟ انگار دن نیا کردیم چه

 است. دهیخوش ند یدخترک رو نی. اردیدخترک را از او بگ نیا یهاشود و خنده ختهیر یزهر دیبا یقیطر

 

 ...ایخدا

 شاهد باش... تو
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 است... یدستانم گرد دستان که

 ...شانخواهمینم که

 پناه من باش. یشاهد دل ب تو

 باش. فقط

 

 که در گذشته گفته بود: وانیهنوز حرف پدرش ک کمند

 .کُشَمِشیجلوت روت م یاریاسمش و جلو روم ب گهیبار د کی -

از چشمان  درخشد،یم دیکه در تأللو نور خورش یابود که چون نقره ییهانگفته بود و فقط اشک چیه گریکمند د و

 .شدیم داریپد شیبایز

 

 گفت: دهیخنده او قطع شده و رنگش پر دید یوقت مانیپ

 ده؟یچرا رنگت پر هو؟یشد  یخانومم؟ چ -

 با لکنت گفت: کمند

 م؟ی... شه بریم -

 آره. -

گرفت و  جهیگرفت و سرگ یبیبردارد، قلبش درد عج یبلند شد و دست پارسا را گرفت و تا خواست قدم کمند

 و سمتش رفت. دیکش یادیفر مانیبه افتادن بود که پ کینزد

 رو به سورن گفت: نیغمگ مهرناز

 سورنم؟ -
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 جانم؟ -

 . کنمیبرام تالش نکن. من عمل نم گهید -

 تو منم. رندهیگ میمهرناز. تصم یستین رندهیگ میتو تصم -

 ؟یکنی. پس چرا تالش میدوستم ندار یتو گفت یول -

یدوستت دارم. بعدش هم من خوبت م ی. ولستمیمن نگفتم دوستت ندارم. فقط گفتم مثل عشق اولم عاشقت ن -

 عاشقت شدم. یتو زندگ یدیدفعه د هی ؟یدی. خدا رو چه دمیکنیم یبعد باهم زندگ کنم

 .یکنیم یانصاف یدر حق من ب یتو دار یعاشقم سورن. عاشقتم. ول یلیمن خ -

 .ارین شیپس باز بحثش و پ میدیمهرناز ما قبال باهم به تفاهم رس -

راحت و بدون غصه کنارت  الیسه ماه با خ نی. بذار استمیزنده ن شتریواسه من تالش نکن. من سه ماه ب گهیپس د -

 باشم. قبول کن.

 نه. -

 !یستیعاشقم نتو که  -

 به فکرت نباشم. شهینم لیدل -

 سورن. یکنیم امیعصب یدار -

 ذره آروم و قرار داشته باش. هی. یهست یعصب شهیتو هم -

 سورن؟ -

شده بود و هر جا  نیها با وجودش عجتمام روزها و شب نیا بیکه عج ،یتکرار یبه اسم دیشن یادیفر یصدا ناگهان

 .دیشنیم دیاز او با ینام رفتیم

 . دید مانیرا در آغوش پ هوشیجان و ب یکه کمند ب دیرس یزیافراد رستوران را دنبال کرد و به م رهیخ نگاه
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پس چرا حاال نگران حال اوست؟ او مگر  خواست؟یدگرگون شد و اعصابش داغان، او مگر حال بد او را نم حالش

 یقلب حاال چرا داشت برا نیندارد؟ پس ا ییکمند در قلبش جا گریتلخ و گزنده به او نگفت که د یخودش با زبان

  کرد؟یم یقرار یو ب دیتپیکمند م

 

 ...ایخدا

 ام...را کم آورده میهاسوال جواب

 بگو... تو

 گناه! نیکدام به

 عشق است؟ یِمن هِجر درد دور حق

 

 او گفت: یچهره مظلوم و آشنا دنیو با د دیرا برگرداند و کمند را د شیهم رو مهرناز

 مش؟یدیکه اون روز تو روستا د ستین یهمون دختر نیسورن ا -

 آره. -

 داره. یقلب یکه ناراحت نیمثه ا -

که  خواستیم ریهم و باز هم! قلبش فشرده شد. چه راحت بود گفتن کلمات، و به اجرا در آوردن آن کلمات دل ش باز

 از گذشته نقش بست. ییجاکدام نداشتند. سورن ذهنش در  چیه

 .کنمیفراموشت م -

 ؟یبعد فراموشم کن یکه ولم کن هیراحت نیمگه به هم -

 به خاطر من چند تا خانواده از هم بپاشه. خوامیمن نم ینه. ول -

 شه؟یحل م یهمه چ یکن یاگه فداکار یکنی. فکر میاحمق یلیخ -
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 آره. -

یحل م یمنو. کمند همه چ یکمند خار کرد ،یکمند قلبم و شکست ،یباشه برو. کمند غرورم و شکست گمیبهت نم -

و  نیا یفکر کن. ول تی. حاال برو به فداکاریدیو از دست م تیعاد یو تو زندگ شمیوقت من خوب نم چیه یول شه

 .شکنهیخودت هم م دل یروز هیهاش و بشکنه. دل بنده یکس ذارهیخدا نم گمیبهت م

 سورن؟ -

 .ستین گهیاالن دسورن از  -

 تنها گذاشت و رفت. ابانیخ یهاگرگ انیبعد هم در م و

 شد و دست مهرناز را گرفت و رفت. بلند

 از قلبش از هم جدا شد و نگران در رستوران جا ماند. یاتکه یهم فرار کرد، ول باز

 

 قلبم. آه

 که... یاروزگار چه کرده آه

 ؟یرویچشمانم رژه م یجلو یه

 کن... باور

 همه درد را... نیمن طاقت ا قلب

 جا ندارد. کی

 

 مارستانی: بشنیلوک

چشمانش ظاهر شد. نگاهش قفل سروم تمام  یجلو مارستانیب دیسف یآهسته چشمانش را باز کرد و فضا کمند

 گفت: دیچشمان باز او را د یوقت مانیبود که هنوز وصل دستش بود. پ یاشده
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 باالخره؟ یخانومم! به هوش اومد -

 اوهوم. -

 خانوم. یو آواره کرد امیتو که دن -

 بشه. یجورنیا خواستمیمن نم -

 حاال شده. کمند؟ -

 هوم! -

! به من فکر یعاشق بود یکه روز یکمکت کنم فراموش کن دمیذره دوستم داشته باش. قول م هیبه دادم برس.  -

 کن. به پارسا فکر کن. 

کمند  ینوازش گونه بر موها یاز دست کمند جدا کرد و دست یو رفت سروم را به آرام دیکش یبعد هم آه پر حسرت و

 و گفت: دیکش

 باشه. گهید هیکه عشقت دوستت نداشته باشه و به فکر  نیچه قدر سخته ا یدونینم -

 مان؟یپ -

 مان؟یجان پ -

 منو ببخش. -

 

 ببخش اگه برات،  منو

 نشدم. یکه خواست یاون

 ،یحرف داشتم ول ایدن هی

 تو خودم. ختمیو ر حرفام
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 او نشاند و گفت: یشانیبر پ یابوسه مانیپ

 به قلب عاشقم کن. ینگاه هیدوستت دارم به خدا دوستت دارم.  -

 

 .یکه بد شدم ول نیا با

 .یشکنیمن و نم دل

 .یبه فکر چشما هنوز

 .یمن داریب شهیهم

 

 برد و گفت: ریسر به ز نیشرمگ کمند

 است. گهید یکیدوستت داشته باشم و تمام ذهن و فکرم  تونمینم یببخش که شوهرممنو  -

 و ادامه داد: ختیاشک ر مظلومانه

که  شهیاون م ریکنم به خدا. اما ناخوداگاه تمام ذهنم درگ انتیبهت خ خوامی. نمستیبه خدا دست خودم ن -

 .یستیقلب عاشقم ن ی. من بد شدم که تو توستین

 

 من. یهوا هیبارون

 من. یکن برا یکار هی

 بسته وا شه. یدرها بذار
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 او را پاک کرد و گفت: یهااشک مانیپ

داره که من ندارم؟  یکه تمام وجودت شده اون پسره. اون چ نیاز ا کنمیچه قدر سخت تحمل م یدونیخانومم. نم -

و  فتینکنم. که بدن خوشگل و ظر که نزنمت. که دست رو صورت خوشگلت بلند کنمیسخت خودم و کنترل م یلیخ

 کمندم. ارمیکبود نکنم. دارم کم م

 

 کوله بار غم. هیبا  من

 سراغت اومدم. بازم

 تو جا شه. شیقلب من پ که

 

که من با بچه  ییروزا مان،یپ یکردیاز اول بهم توجه م دی. بامانینداره پ نیدردم تسک مان،یپ یکنیتو درکم م -

 دست او را فشرد و گفت: مانیبوده پ تیکارات تو اولو شهیکارات. هم ریتنها بودم و تو درگ

 . ینیبب ی. خودت نخواستیبهت توجه کردم و فرصت دادم که عاشقم بش یا. به اندازهیترتو از همه برام مهم -

 

 .یول یمن بود کنار

 .دمتیند چرا

 .یدل نگرون من شد ببخش

 شد غمت ببخش. اضافه

 

 دست او را محکم فشرد و گفت: مانیپ

 باز هم دوستت دارم.  یکمند. ول یکمند. قلبم و شکست یغرورم و شکست -
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 آخ دستم. -

 او را تنگ فشرد و گفت: فیدست ظر مانیپ

بعد به خاطر اون  نیکمند از ا خورمی. فکر طالق هم به سرت نزنه. قسم مکنمیولت نم گهیوقت د چینه حاال نه ه -

 . کنمیپسره الدنگ حالت بد بشه زنده به گورش م

 مان؟یپ... پ -

 .کشمشیم مارستانیب یبفهمم به خاطرش افتاد گهیبار د هی دمش؟یند یفکر کرد دم؟ینفهم یفکر نکرد ه؟یچ -

 آخ. دستم و ول کن. -

 فهم شد؟ ری. شکنمیول نم -

 نه. -

 گفت: یوارد کرد و عصب یفیکرد و به دست کمند فشار خف یاخم وحشتناک مانیپ ناگهان

 ؟یکرد یچه غلط -

 گفت: هیبا گر کمند

 دستم و. ی. دستم و ول کن. شکستدمی. به خدا فهمدمی. فهمخوامی. معذرت مدیببخش -

 دستش را رها کرد و گفت: مانیپ

 حاال شد.  -

 ماساژ داد و گفت: گرشیدستش را با دست د کمند

 .خورهیبهم م مارستانیب یونه. حالم داره از بومنو ببر خ -

 .یباش یبستر دیامشب با -

 .کنمی. منو ببر خونه. خواهش میتو که خودت دکتر -
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 حرف نزن. -

 :دیرا برگرداند. و فقط پرس شیبغض کرد و رو کمند

 پسرم کو؟ -

 بردمش خونه مادرت. -

 گفت: مانیرا ببوسد که کمند مانع شد و پ شیاو را برگرداند و خواست ل.ب ها مانیپ

 باهات برخورد کنم. گهیجور د هی شمیمنو پس نزن. وگرنه مجبور م -

 نشاند و گفت: شیخشن بر ل.ب ها یزیبعد هم بوسه ر و

 .یاون مغز کوچولوت فکر منم جا بده. چون تا ابد فقط در کنار من یتو -

 

 من و عوض کن. حال

 هام نفس بده.لحظه به

 به نگات. دمیو م قلبم

 و ساده پس نده. قلبم

 یتوکل نیحس -ببخش  منو

 

بر دو چشمان  یگرم یبار خم شد عاشقانه و با تمام وجود بوسه نیا مانیچشمانش را بست و خوابش برد. پ کمند

 کمند نشاند. یبایز

 

 که... یشویعاشق م تو
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 .یعشقت، غشع و ضعف کن با

 ...گرشیکه طرف د یامان از عشق و

 است. غشع

 درکش سخت است. انیم نیدر ا زیچ کی یول

 کند. کینامرد خوانند و روزگارت را تار گرشیکه درمان را از طرف د نیا

 

 ✔. بعد روز ✔

نام  کی یانجام داده بودند. حت یشرکت عال کیساخت  یرا برا شیاز کارها شتریب یمیبا دوستانش ن اریکوه روزید

 "نامبروان  "شرکت انتخاب کردند. نام  یمناسب هم برا

 .رفتیم شیخوب پ کارشان

به  دیکه در حال مرگ است و ام دیرا د یماریبه او گفته بود و ب ادیرفت که شه یمارستانیبه ب اریصبح زود کوه امروز

پدر و مادرش بر  دیعضو صحبت کرد. که با مخالفت شد یاهدا یاش برازنده بودن او صفر درصد است. با خانواده

 از قلب نبود. یانگار خبر ی. ولدهم سر ز گرید مارستانیخورد کرد، ناراحت شد، به چند ب

که  نیبا هم صحبت کردند. آرم یآمد، کم نیرفت. پس از آن که آرم یشگیزنگ زد و به رستوران هم نیآرم به

 :دیمتوجه غم درون چشمان او شده بود پرس

 شده؟ یچ اریکوه -

و امون از دردم  ستیقلب ن ایمخالفن.  ماریب یهاقلب هست و خانواده ایشهر و گشتم.  یهامارستانیتمام ب نیآرم -

 .کنهیرو بدتر م

 و ادامه داد: دیکش یآه

 دونه خواهرمه. به جونم بسته است. هی. خوامیمن خواهرم و سالم م ن؟یکار کنم آرم یچ -



 یاشک نقره ا

 
53 

 

 کنه. دایبتونه پ دیبسپرم؟ شا اورانیام که تو نبه خاله یخوایم -

 کاره است؟ یچ -

 .اورانِین مارستانیب ریشوهرش مد یکاره. ول چیه -

 خوبه. ممنون. بهش بگو. -

 باشه. -

 .کنمیجبران م -

 . خوامیزر نزن. جبرانت و نم -

 ممنون. -

هم به  اریشرکت رفت و کوه یهابه دنبال کار نیرفتند و راه شان را جدا کردند. آرم رونیهم با هم از رستوران ب بعد

 خانه برگشت.

 

 ✔ بعد روز سه ✔

اما هنوز نا  خوردندیبه در بسته م رفتندیکنند و به هر جا که م دایکمند قلب مناسب پ یدر تالش بودند تا برا یهمگ

 . گشتندینشده بودند و باز دنبال قلب م دیام

 باز هم یاند. ولکردن قلب نشده دایاش موفق به پاش و شوهر خالهخبر داد که خاله اریبه کوه نیهفته بعد آرم کی

 .کنندیکردن م دایدر پ یسع

 . گذاشتیاش پارسا مپسر دردانه یروزها کمند تمام وقتش را برا نیا

 :گفتیو م کردیو به آغوشش اشاره م کردیدستانش را باز م رفتیخسته به خانه م مانیو پ شدیکه م شب

 .نجایا ایخانومم ب -
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و در آخر در آغوش سرد مرد مغرور و عاشق روزها و  گرفت،یضرب م نیبر زم شیو با پا دیگزیلب م کمند

 .شدیدا م مانیپ یول شدی. خودش گرم نمرفتیم شیهاشب

 

 .یکه عاشق نبودم تو دلم رو برد من

 .یمن نسپرد یو دستت رو به دستا یرفت

 

 :گفتیدر دل م کمند

 . حسرت آغوشت رو دلم مونده.یو حسرت لمس دستات و ازم گرفت یآخ سورن رفت -

 

 ام هنوزم باهامه.شونه یدستات رو یجا

 .امهیقشنگت هنوز هم رو یچشما ته

 

با  داد،یم نیرا تسک شیهم درد او بود و دردها مانیپ کردیشده بود و تمام بدنش درد م ضیکه کمند مر یوقت

 .فشردیو م دادیاو را ماساژ م یهااش شانهدستان مردانه

 .کردیاو حلقه م یهادستش را دور شانه رفتندیم رونیبه ب یوقت

 ادیاو باز  کردیکه م یکه با هر حرکت دانستیبه کمند کمک کند که سورن را فراموش کند و اما، نم خواستیم

 :گفتی. کمند در دلش مشدیسورن در دلش زنده م

 ام بود سورن.تو رو شونه یدستا یجا مانیپ یدستا یکاش جا یا -

 

 .یکه عاشق نبودم تو دلم رو برد من
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 .یکه باهاتم تو منو آزرد یدیکه د تو

 

 :گفتیو م دیکشیدر دل م یآه کمند

 یدینه؟ د ایکمند زنده است  یو نگفت یو رفت یصد دل عاشقم کرد یاومد یمن آروم بودم وقت ینبود یوقت -

 .یو باعث رنجش قلبم شد یو زجرم داد یعاشقتم و رفت

 

 که بشم من واسه تو همخونه. ینخواست نه

 تو چشمام بارونه. ینیو بب نجاتیا مثه

 

 دارم در حسرت... گرید

 آغوش... کی

 و گرمت... امن

 .آورمیم کم

 ...شهیهم یبار برا کیو حداقل  ایب

 .ریآغوشم بگ در

 

 طاقت نداره. گهیدل د نداره

 "دو بار  "عادت نداره.  ییتنها نیبه ا نه
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 ...میچگونه بگو گرید

 ام؟دهیار کف بر طاقت

 ...یتر از هر تنها تنها

 .کرمیپ یدر و ب یب

 ...یِتو یبرا چشمانم

 نامرد... یکه شد درمان

 شدند. یباران

 

 .یو به دنبالت کشوند دلم

 .یکشوند

 .یهوس سوزوند نیا یپا منو

 .یسوزوند

 

 گناه را... نیدارم تاوان کدام ایخدا

 ...؟دهمیدل شکسته پس م نیا با

 قلب... نیا یدانیم گریکه د تو

 .شودیقلب نم گرید

 

 تو نشستم. یکه پا یدیند
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 تو رو ببخشم. دیکه با نگو

 .ببخشم

 تو رو ببخشم. دیکه با نگو

 .ببخشم

 "دو بار  ". ببخشم. ببخشم. ببخشم

 

 به حرمت... بخشم،یم

 که... ییروزها تمام

 .یبود عاشقم

 حرمت... به

 که... ییروزها تمام

 .یدییزمزمه عاشقانه سرا میبرا

 

 طاقت نداره. گهیدل د نداره

 "چهار بار  "عادت نداره  ییتنها نیبه ا نه

  "د آهنگ تکرار مجد "

 تکتا ی: علخواننده

 : نداره.آهنگ
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 از نو. ینشد. باز هم دوباره روز از نو و روز دایبه دنبال قلب بودند و باز هم پ یبعد هم همگ روز

یسورن کنارش نشسته و به او لبخند م دی! خواب دیو البته باور نکردن دید نیریش ییایکمند در خوابش رو شبید

 .گفتیاو از عشق م ی. سورن هم براکندیم هیو خودش گر زند

 شیب ییایکه خواب فقط رو دیو فهم دیتخت د یرا در کنارش رو مانیشد پ داریکه صبح از خواب ب شهیمثل هم اما

 .ستینبود و ن

 بارها به او گفته بود: مانیآورد که پ ادی به

 .دمی. من طالقت نمیتو تا ابد کنار من -

را ناراحت کند. حاال که به  مانیپ خواستی. دلش نمشدیم روزشیقرار تر از د یاثر بود و کمند ب یب مانیپ یکارها

 :دیداد بزند و بگو خواستیدلش م دیرسیسورن نم

 . رمیبم دی. بذارخوامیمن قلب نم -

 .خوردیم یمحکم یلیس مانیهم از پدر و مادرش و هم از پ ار،یهم از کوه دیجمله را بگو نیکه اگر ا دانستیم و

 .خواستیو مرگ م خواستینم یاو زندگ یاو بودند تا او را داشته باشند. ول یدر به در دنبال قلب برا هاآن

 

 توست و من... یهاپر از نفس میهوا

 در سر دارم... یعاشق یهوا

 ؟ییآینم

 ؟یدار میهوا یِنابود قصد

 کن. یراحت زندگ الیتو با خ رومیم من

 کن. یزندگ
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 یکس حال خوش چیو ه ماندیزنده نم شتریهم گذشت و همه ناراحت، کمند با آن قلب دو ماه ب گریهفته د دو

 .دیکشیزجر م مانینداشت و بدتر از همه پ

شهر را پا نهاده بود و باز دست از پا درازتر شبانه به خانه برگشت که  یهامارستانیکل ب مانیاز صبح تا شب پ امروز

 رفت و کت را از تن کشینزد د،یکش یقیو نفس عم دیزرشک پلو به مشامش رس یبو. دیکمند را نشسته رو مبل د

 کرد و رو به کمند گفت: ازمبل پرت کرد و نشست و دستانش را از هم ب یدر آورد و رو

 .نجایا ایب -

کرد.  مانیجان گرفت و خودش را پرت آغوش پ شیسورن جلو ریتصو یابه آغوش باز او کرد و لحظه ینگاه کمند

 تر کرد و ناراحت گفت:حصار دستانش را دور کمر کمند تنگ مانیپ

 .خوامیاز دستت بدم کمند. نم خوامینم -

 دوباره گوشش را نوازش داد. مانیزمزمه بغض آلود پ یخارج شد و صدا ایاز رو کمند

مرگ کمند. بدون  یعنیبدون تو  یکمند. زندگ شکنمیتو م یتو نابودم. کمند. من ب یتنهام ندار کمند. نذار. من ب -

 نفس بکشم کمند. خوامیتو نم

 

 و گفتم: ختیاشک ر کمند

و هم دوست  هاتیبودنت و هم دوست دارم. مهربون ی. جدمانیپ یخوب و مهربون یلیتو خ ،یهمه کار برام کرد -

 .تونمیخودت و دوست داشته باشم. نم تونمینم یدارم. ول

 آزرده گفت: یبرد و و با دل نییکمند باال پا کیدستش را نوازش گونه پشت کمر بار مانیپ

. فقط یدوستم داشته باش خوامینم گهی. به خدا دیشیوقت عاشقم نم چیاست و تو ه دهیفا یاصرار من ب دونمیم -

درد  هی یکه کنارم نباش نیا یتحمل کنم. ول تونمیکمند! دوست نداشتنت درد داره، اما م یکنارم باش. تنهام نذار

 تحمل کنم.  تونمیو نم کنهیبدتره که زجر کُشَم. م

 سر داد. یاتر کمرش را فشرد که کمند نالهمحکم و
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 آخ. -

 ده؟ی. پارسا خوابششیه -

 .دیآره. بهش شام دادم رفت خواب -

 .نمیشام و بچ زیکمرم. ولم کن برم م مانیپ -

 .امخویخودت و م خوامیمن شام نم -

 بعد هم او را از کمر در آغوش گرفت و خواست سمت اتاق برود. که کمند تقال کرد و گفت: و

 . نییپا ارمیب مانیولم کن. پ مانیپ -

 او زد و گفت: ینیبر نوک ب مانیپ

 ساکت شو. -

 . خوامینم -

 .خوامیمن م -

 من گشنمه. یول -

 .ستمین ایکوتاه ب گهیدفعه د ی. ولیفرار کن یدفعه هم موفق شد نیباشه. ا -

 آورد. نییآشپزخانه رفت و او را پا سمت

خوردند و بعد به اتاق  یها را شست و باهم چاکنار هم غذا خوردند. بعد کمند ظرف یو دو نفر دیغذا را چ زیم کمند

 .دندیرفته و خواب

 

 بد کردم... من

 .دانمیم
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 ...یول

 داشتم. دوستت

 ؟یتو چرا بد کرد یول

 ؟یعاشق ینگفتن مگر

 ؟یگفتیبود آن عشق که م نیا

 ــــــــــــــــــــ

کت شر یکارها یمیهم ن اریکمند بود. کوه یگشتن قلب برا یِدنبال رو شتریاز روز قبل ب مانیو پ گذشتیم روزها

 که حاال نصف تمام شده بود را انجام داده بود. البته به کمک دوستانش.

 کنند. یمانده بود تا شرکت را راه انداز فقط

دنبال قلب  شتریروزها قلب خواهر کوچکش بود. هر چه ب نیا اریراحت بود. تنها غم کوه الشیاز شرکت خ حاال

 نشد. دیباز هم نا ام ی. ولشدیتر موفق مکم گشتیمناسب م

وقت به سورن که حاال نامزد دارد و تا چند وقت  چیه گریسراب است و د شیآرزوها یتمام کردیکه فکر م کمند

 وقت موفق نبود. چیبسازد. اما ه مانیرا با پ اشیزندگ کردیم یسع رسد،ینم کندیازدواج م گرید

 

 ...امیزندگ ریمس در

 کرده باشم... یگناه اگر

 هم تنها... آن

 تو بود. عشق
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که در تمام  ی. آهنگدیدیآهنگ م نیهم انیکمند شده بود و تنها دردش را م یهمدم دردها یبود که شعر هاسال

 خوب درکش کرد. شیهاو در شب شیها در روزهاسال نیا

 

 .یداریخواب و ب ونیبغض و لبخندم، م ونیم

 .میحس مشترک دار هی ا،یرو نیهم با من به ا با

 

 وقفه. یب ینجایباورش سخته که تو ا هنوزم

 سقفه. نیا ریجا ز نیمن با تو، هم یایدن حاال

 

 لحظه ماتش برد. هیجهان  دار،ید نیهم ریتصو با

 تو قلبم و. یهاغم ،یکه چشمات و وا کرد تا

 

 من از عشق تو هز کردم. د،یخدا خند دمیرو د تو

 "دو  "لحظه عوض کردم.  هیرو تو  ایتو من کل دن با

 

 : هز کردم.آهنگ

 : شاهرخخواننده
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 ی. بازخواستیگرفته بود و دلش فقط مرگ را م ای. دل او گوردیآرام بگ توانستیدست خودش نبود و نم حالش

 آشنا! یبیبار، با غر نیا یها شروع کرده بود. ولرا با آن یسرنوشت بد باز

 از دستش داد. ریکه کمند از سورن جدا شد و ناگز یابود لحظه سخت

 که گفته بود: یوقت زدیگ مگذشته در ذهنش زن یهاهم حرف هنوز

 کس. چیه ایسورن  ای -

 به خون نشسته سرش داد زده بود و گفته بود: یپدرش هم با چشمان وانیک و

 . داغش به دلت بمونه.کُشمیسورن جلو چشمت م ای ،یکنیو قبول م مانیپ ای -

 حس کرد. شیهاگونه و لب یها را رواشک یگذشته جوشش و شور یادآوریبه  با

 مثل گذشته! شوندیو پاک نم شوندیهرگز درست نم ییزهایچ هی

مثل درد  ،یبا تمام وجودت ان را حس کن دیقلم و آورد و راحت نوشت، فقط با یرو توانیرا هم نم ییزهایچ هی

 عشق.

 

 که مپرس. دمیکش یعشق درد

 که مپرس. دمیچش یهجر زجر

 چشم به انتظارت ماندم. هاسال

 که مپرس. دیبه کامم رس یزهر

 

 یآمد و او را به زور رو اشیبه خواستگار مانیکه پ ی. روزدیو باز ذهنش به گذشته پر کش دیتخت خواب یپهلو رو به

 کرده بود: افتیاز سورن در یامیسفره عقد نشاندند. پ

 .نمیزتریعز یخوشبخت بش -
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 اریصحبت کرده بود و کوه اریرا کرده بود، بارها با کوه شیهانکرد، سورن تالش ینگفت و تالش چیه گریو د نیهم

 گفته بود:

 .کننیبه حرف من گوش نم -

 گفته بود: وانیبه ک بارها

 . شیدیری. ازم نگامِییکمند تنها دارا -

کرده بود.  رونیاش بتمام او را از خانه یِرحم یبا ب وانیغرورش گذاشته بود و خواهش و التماس کرده بود و ک ریز پا

 مادر کمند گفته بود: ونیسورن با التماس و بغض به کتا

تون و ازم  ی. مهر مادردمیمادر و نچش یرفت. مهر محبت ایآمدم از دن ایکه به دن یمادرم، وقت یخانوم. من ب ونیکتا -

 یکه ب یدرد عشق نیفهمی. پس منیعاشق بود یزمان هی. شما که نی. شما که مادرنی. کمندم و بهم بدنینکن غیدر

 مادر. کنمیدرمانه. خواهش م

را به کل فراموش  یانگار مهر محبت مادر ییکرده بود. و گو ردنیرحم شده بود و او را ب یکتابون هم ب یزمان حت آن

 کرده بود.

 !ریبود. د رید گریبودند. که د مانیپش حاال

 ! دیکن انیرا ب "کاش  یا "کلمه  دیمجبور شو یکه روز دیشو مانیپش دیآن قدر با چرا

و درس و  ندهیکه آ یپدر و مادر دیبخشی! کمند نمستین یرا با مرگ سود زیجبران کرد! هر چ توانیرا نم زیچ همه

ه شد مانیپش وانیو ک ونیکرده بود. و حاال که کتا یها فداکاررا تباه کرده بودند. به خاطر آن شیو آرزوها اشیزندگ

بود که هزار بال سر دخترک  یانصاف یآخر ب نیا گریبه خدا د ؟داشت یداشت؟ اصال مگر جز ضرر نفع یبودند چه حال

 و حاال طلب بخشش هم کنند. اورندیمظلوم ب

 را گرفتند و رد شدند. شیآرزوها

 نکردند. یادرد او شدند و توجه باعث

 درمان نهادند و گذر کردند. یاو درد ب بر
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 شدند. تیاهم یبرنجش روح او شدند و  باعث

 .دندیخود رس یگذاشتند و به زندگ یادگاری یدر کنج دلش زخم و

 هم هست! یبه نام کمند یرساندند، بر قلب کوچکش درد نشاندند و نگفتند که دخترک بیاو را آس جسم

 کردند. لیمتحرک تبد یاکردند و او را به مُرده تباهش

 بخشند؟ حاال چرا توقع بخشش دارند؟  امیهمه سال کجا بودند که از دلش در آورند و درد او را الت آن

 را از دست داد؟  زشیکه کمند همه چ حاال

 رند؟یبگ نوایدخترک ب نیکه قبال بودند و حاضر نبودند سراغ از ا ییبه همان جا روندینم چرا

 

 .یدهیدرمان نم خدا

 بده... مرگم

 ...یدرمان همه مرگ

 من است. یدردها

 

چه به  دیفهم چی. هکندیخوشحال است و رو ابرها پرواز م مانیندارد و از بودن پ یکمند درد کردیکه فکر م سورن

 .دیروز و شب عشقش آمد؟ نفهم

 نیو شکستن غرورش دانست و از ا شیاو را مسبب دردها یغم! ول یدرد است و کمند ب یایکرد فقط خودش دن فکر

 . بردیکه او درد بکشد لذت م

 در بدن ندارد؟ یجان گریدخترک د نیا دانستیچه م او

 او؟ یاز دردها دانستیم چه



 یاشک نقره ا

 
66 

 

به نام مهرناز  یعاشق کمند بود و تا ابد فقط عاشق اوست چرا حاال تمام وقتش دخترک یکه روز یخدا، مرد یا آه

دخترک گفت دوستش دارد؟ چون به پدر مهرناز قول  نیبه او ندارد؟ چرا به ا یحس چیه داندیاست که خودش م

 . زدیقولش نم ریداده بود و مرد بود ز

 .شدیاش از قلبش جدا مبه عشقش است و تکه انتیخ کردیاحساس م گرفتیموقع دست مهرناز را م هر

 به مهرناز گفته بود: یوقت

. کنمیاگر ازدواج کنم فراموشش م کردمیداشته باشمت. من اشتباه کردم که فکر م میبه عنوان زن زندگ تونمینم -

 .رهیتو ذهنم رژه م اما بدتر خاطرات

 دخترک تنها بود که سرطان کبد داشت و دکترها جوابش کرده بودند. نیا بیدل فر یهاهیجوابش تنها گر و

 به او فهمانده بود و گفته بود: و

 راه مون از هم جداست مهرناز. گهیکه خوبت کنم. بعدش د ی. تا وقتیدوست هیاز حاال فقط برام  -

تا زنده است تمام وقتش را  خواستی. دوستش داشت و مخواستیجز توجه از او نم یادیز زیدخترک ناز که چ نیا و

او  یمهر و محبت را برا یحت زیهمه چ یدخترک دوستداشتن نیشاد کردن ا یبا او بگذراند و سورن دل رحم برا

 .کردینم غیاو در یبرا زیچ چی. از هکردیفراهم م

فکر کرد که  یداد و چشمانش را بست، به روز هیتک زیانداخت و به م زیم یو خودکار را رو دیدست از کار کش سورن

در خانه نداشت و کمند غذا درست کرده بود و سورن تعجب کرده بود و  زیچ چیاش آمده بود و او هکمند به خانه

 گفته بود:

 ؟یدرست کرد یچه جور -

 گفته بود: ییبایهم با تبسم ز کمند

 بسازه.  یهمه چ یچیکه بتونه از ه هیزن خونه کس -

 که کمند به کار برده بود! یکارساز یزد از جمله یچه سورن چشمانش برق و

 ــــــــــــــــــــ
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 نبود.  شیسر جا زیچ چیه

نمانده بود.  یتا راه انداز یزیچ گری. ددادیشرکت را هم انجام م یکارها دینگران حال کمند بود و با اریکوه یطرف از

 او بود.  زانیآو شهیبود که هم یاش حرصاز از دختر خاله گرید یمیبود. و ن دهیرس جهیکارها به نت شتریب

کرده بودند. و  وانیک یکه از زرگر یایخود بودند و نصف دزد یزندگ رینصف درگ ونیو کتا وانیک یگریطرف د از

 آشفته و درهم شده بود. شانینصف نگران کمند. زندگ

اگر  یحداقل او را کنار خود قرار دهد. حت کردیم یبود که او را دوست نداشت و سع یعشق ریگ مانیپ انیم نیدر ا و

 برود. نیکمند از ب دادیکمند کند اجازه نم هیهدقرار بود قلب خودش را 

شود و از حال او با خبر شود  کینزد اریبه کوه کردیم ینداشت و سع یبود، حال خوب دهیکه فهم یهم از وقت سورن

 :گفتیو م کردیاو را از خود دور م اریو هر باز کوه

 از من دور شو سورن. -

 حالش و بدونم. خوامیبه خدا فقط م -

 .اُفتهیچشمم به چشمت ب خوامینداره. برو نم یبه تو ربط -

 .اریکوه کنمیخواهش م -

 نشو.  یدور و ور من آفتاب گهیو کمند هم شوهر کرده. پس د یتو حاال نامزد دار -

 ؟یِ ادیز زیگفتن حالش چ -

 آخه؟ یدار یی. چه روگهیبخر. گمشو د گهید یکیو بزن  دشیور افتاد ق نیکالهت هم ا گمیسورن بهت م -

 .رمیحالش و بگو م -

 زده بود و گفته بود: ادیهم فر اریکوه

راحت شد؟ حاال  التی. خرهیمینشه م دایبراش قلب پ گهیآره؟ خرابه. خراب. اگه تا دو ماه د یخوایحالش و م -

 .نمتیبب خوامیگمشو نم گهی. حاال دیهست یمقصرش توعه لعنت ایتمام بال ؟یدیفهم
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 زد: ادیو از ته دل با بغض فر دیزد و رفت. به بام تهران رس ادیقلبش گذاشت و فر یمشتش را رو سورن

 خدا... -

 زد: ادیتر فر محکم

 خدا... -

 زد و فرباد زد: یچنگ شیموها بر

 خدا... -

 زد: ادیبر قلبش زد و فر یچنگ

 ؟یکنیهنوز امتحان کردنت تمام نشده؟ پس چرا تمام نم -

 زد: ادیخاک برداشت و فر یخاک نشست و مشت یرو

 خدا؟ یدیزجرم م شتریخدا چرا ب -

 زد: ادیرا پخش کرد و فر خاک

 خدا؟ یشنویچرا صدام و نم -

 زد: ادیشد و رو به آسمان فر بلند

 .ری. منم بگخوامینم یچیه گهیبده بهش. فقط زنده بمونه. د ریقلبم و بگ -

 و گفت: ستیعشقش گر یافتاد و با تمام وجود مردانه برا نیزانو بر زم دو

 قلبم و بده به تمام وجودم کمندم. ایخدا اول مهرناز و خوبش کنم. بعد ب -

 زد: ادیعشق و بغض فر با

 خدا. -
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آرام شد و از آن جا رفت و  یها کمتا پس از ساعت ختیزد و آن قدر گله کرد و آن قدر مردانه اشک ر ادیقدر فر آن

 پناه برد. شیه خانه آرزوهاب

 

 روز بعد. دو

 در حال تالش و تکاپو بودند. یو همگ مان،یخواهر پ یِبود، عروس یعروس امشب

آماده بودند و در سالن  لیفام یهمه باًینمانده بود و تقر یتا شروع عروس یزیچ ،ییرایدر حال پذ ای شگاه،یدر آرا ای

 یهادنیو دست کوب اهویبعد عروس و داماد وارد سالن شد و ه قهیتاالر جمع بودند و تاالر شلوغ شده بود. چند دق

 شروع شد. تیجمع

 شروع به صحبت کرد و مردم را به رقص دعوت کرد. یجهیگذاشتن آهنگ د با

 خودشان. یدر حال صحبت با هم نوع و کنار ایدر حال خوردن،  ایدر حال رقص بودند  ای تیجمع

 بود. تیو لبخنده و خنده بر لب جمع دندیخندیبود و همه م یپر از شاد یعروس

 

 ساده... یهاجشن نیهم

 ...شودیم باعث

 ها...روز از غم کیمردم  حداقل

 باشند. دور

 کند. شانیهارا مهمان دل یشاد و

 

 ها داده بودند، شام هم خورده بودند.عروس و داماد را به آن یکادو تیگذشته بود و جمع هاساعت
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کرد و مردم به همراه عروس و داماد به رقص  کیرا روشن و فضا را تار یرنگ یها را خاموش کرد و نورهابرق نورپرداز

 تانگو دعوت شدند.

 .رفتندیره مدو نف یبلند دور هم به همراه آهنگ رقص تانگو یها در سکوعاشقانه بود و زوج فضا

 ...یبایآهنگ ز با

 

 .مونمی. باهات مامیباهات م ایجا تا اون ور دن نیا از

 جونم. دوست دارم آروم جونم. یتا پا خوامیرو م تو

 

صورت  یاو را رو یهابرد و او را کامل به خود چسباند. کمند هرم نفس نیکمر کمند را فشرد و فاصله را از ب مانیپ

را کرد که تماماً فقط حداقل امشبش را مال  اشیافکار مربوط به سورن را پس زد و تمام سع ی. همهکردیخود حس م

 باشد. مانیپ

 

 .ارمیم یواسه تو دلخوش ایجا تا اون ور دن نیا از

 جز تو ندارم. یی. آرزویزیچه قدر عز یدونینم

 

دقت کرد، واقعا  یشد، کم رهیمرد خود خ یبایتنگ تر کرد و به چشمان ز مانیحلقه دستانش را دور گردن پ کمند

به  یدقت دیدیو هر روز و هر شب او را م کردیم یهمه سال با او زندگ نیداشت، چرا تا حاال که ا ییبایچشمان ز

 محال است. ییکه آرزو دبا سورن بودن بو یایچشمان او نکرده بود؟ از بس که غرق رو

 

 دل و جون بمون. با دل و جون بخند.  با
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 بلند. یلیدوست دارم. بگو خ وبگ

 

 و گفت: دیکمند پاش یپر عشق و جذاب بر رو یلبخند مانیپ

 خوشگل واقع شدم خانومم؟ -

 گفت: نیشرمگ کمند

 .یخوشگل هست -

 آد؟یپس چرا دلت با دلم راه نم -

 او برد و کنار الله گوشش زمزمه کرد: کیسرش را نزد مانیبرد که پ ریسر به ز کمند

 دارم.دوستت  -

 .دیگوشش را بوس یالله و

 

 .یدل و جون بهم بگو که با من با

 .یشکنیکه تا ابد عهد و نم بگو

 

 شد و گفت: رهیبه عمق چشمان کمند خ مانیپ

 ام.سرت و بذار رو شونه -

 شانه او قرار داد.  یسرش را رو نهیبا طمان کمند

 آهسته زمزمه کرد: مانیپ

 خورمت؟یم یخوشگل کن یخانومم. فکر نکرد یشد یخوردن -
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 و سکوت کرد. دیلب گز کمند

 

 .یتو اشک و لبخند. کنارتم تو غم و شاد کنارتم

 .یداد هیرو هد یعاشق نیکه به دل من ا نیاز ا ممنون

 

 .گذراندندیها را با چشم از نظر مبودند و آن رهیبا شوق و ذوق به رقص خ تیجمع

 بود. رهیها خکه با حسرت به آن دیرو د بایز یچشمش به کنارش خورد و دختر اریکوه انیم نیدر ا و

 کرد سمت او و گفت: رو

 ؟یکنیبا حسرت نگاه م یبرا چ -

 کمال تعجب دختر با او حرف زد: در

 .خوادیدلم رقص م -

 برو با شوهرت برقص. -

 ؟یشوهر یب نیشوهر کجا بود تو ا -

 !ییبایز نیچرا؟ شما خانوم به ا -

 کنه؟یبار قبال نامزد کرده ازدواج م هیکه  یبا دختر آدیم یک -

 اووممم.  -

 کوهبار او را محکم به خود فشرد و گفت: دند،یرا گرفت و او را به سکو برد و باهم آزام رقص دستش

 با حسرت نگاه نکن. گهید -

 به دور گردنش رساند و گفت: اریدستانش را از کمر کوه دختر
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 بشم؟ ییکارت ممکنه من هوا نیبا ا یکنیفکر نم -

 .یهست ینه. معلومه دختر باهوش -

 ؟یتا حاال با چند نفر بود -

 منظورت دختراست؟ -

 اوهوم. -

 .زارمیب یمن ار رابطه دختر پسر -

 پس چرا من؟ -

 . یکنیبه رقص نگاه م یبا حسرت دار دمیچون د -

 حرف نزد و سکوت کرد. گرید دختر

 

 .شهیهام عاشقونه م. لحظهارمیتو که رو لب م اسم

 .شهیم ونهیتو نگات و دلم برات د اُفتهیم نگاهم

 

 شد و گفت: رهیبه او خ ییبا پر رو دختر

 ؟یکنیازدواج نم -

 نه. -

 من هستما. یازدواج کن یاگه خواست -

 .آدیخوشم نم زونیآو یمن از دخترا -

 . کردمیم یمن داشتم شوخ -
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 . دمیفهم -

 تر فشرد و گفت:بعد کمر او را محکم و

 بد بکنه. یباشه که نتونه شوخ یخجالت دیدختر با هی -

 خورن. یتو سر شهیهم یخجالت ی. دختراادیپر رو باشه که از پس خودش بر ب دیاتفاقا با -

 ؟یقبال نامزد داشت یگفت -

 اوهوم. -

 ست؟ین گهیشد که د یچ -

. گهیدختر د هیدو سال شد رفت با  یمنم چون دوسش داشتم منتظرش موندم. اما وقت یسرباز رمی. گفت میچیه -

 شدم. الشیخ یب گهیمنم د

در درون او شروع به  یو حس برد،یم یگرید یایو او را به دن کردیخود م یرا از خود ب اریگرم دخترک کوه یهانفس

 . کردیغلغل م

 ه؟یاسمت چ -

 طناز. -

 .یدار یاسم قشنگ -

 ممنون. -

 .ردیگرفت بعد از رقص شماره طناز را بگ میتصم اریکوه

 

 دل و جون بمون. با دل و جون بخند. با

 دوست دارم.  بگو
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 .یدل و جون بهم بگو که تا ابد با من با

 .یشکنیعهد و نم نیا

 

 گفت: ونیکه کتا کردندیو آن دختر نگاه م اریبا لبخند به کوه وانیو ک ونیکتا

 .کنمیمن به دختر نگاه م گفتیهمون پسرته که م نی! اوانینگاه کن ک -

 عاشق شده خانوم. دختره خوشگله. -

 نگاهت به من باشه چشم چرون. -

 نکنم؟ فیوا خانوم. دختره مال پسرمه. از عروسم تعر -

 .یکن فیاز من تعر دینه. فقط با -

 .یو دار هاتیجوون طنتیهنوزم ش -

 .دیبا عشق خند ونیکتا

 

 ایآهنگ: تا اون ور دن نام

 یاصغر دی: حمخواننده

 

 کیکمند را خم کرد،  مانیشدن بود که پ یرو به اتمام بود و بعد هم تمام شد. سکو کم کم در حال خال آهنگ

کوچک کمند  یهامهمان لب یارا دور گردن او و بعد عاشقانه بوسه گرشیدستش را دور کمر او حلقه کرد و دست د

 کرد.

 .دندیند و سوت و هورا کشدست زد مردم
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 رفت و سد راه او شد که طناز گفت: نییبلند به پا یهاهم با گام اریرفته بود و کوه نییاز سکو پا طناز

 ؟یداشت یکار -

 شماره ات و بده. -

 !یتو که اهلش نبود -

 .خوامی. فقط شماره ات و مستمیحاال هم ن -

 برم. خوامیبرو کنار م -

 اول شماره. -

 !ایهست یریبابا عجب گ یا -

 ؟یدینم -

 نه. -

 باشه. -

 با چشم او را دنبال کرد. اریرفت و طناز رفت و بعد کوه کنار

کرد و آدرس خانه او را  بیبا فاصله طناز را تعق اریبه خانه خودش رفته بود، کوه یتمام شده بود و هر کس یعروس

لب با خود زمزمه  ریزد و ز یروزمندیماند، لبخند پ گرید یمطمئن شد که طناز وارد خانه شده، کم یآورد. وقت ریگ

 کرد:

 ! ؟یکنی. بعد تو واسه من ناز مشکننیطناز خانوم. دخترها واسه من سر و دست م میحاال بگرد تا بگرد -

 ده،یطناز لرز یکه دلش برا دیداشت و فهم مانیکه در دل او رشد کرده بود و در حال جوانه زدن بود ا یحس به

 لب زمزمه کرد: ریمرموز ز یبار باز با لبخند نیرا سمت خانه حرکت داد و ا نیفرمان را چرخاند و ماش

 !یعاشق شد یچطور یچنان تو رو عاشق خودم کنم که نفهم -

 .دیلباس خواب ضیبه اتاقش رفت و پس از تعو میمستق د،یبه خانه رس یکرد و وقت شتریرا ب سرعت



 یاشک نقره ا

 
77 

 

 

 ✔ماهه بعد.  کی ✔

 بر پا است. یچه آشوب یگریدر دل د دیکس نفهم چیگذشت، و ه گریماه پر از درد و اندوه د کی

 حال بودند.  شانیاز حال کمند درمانده و پر یهمگ

 بود. مانیپ یو تحمل رو یسخت نیشتریب

 بر پا است! ییگان چه بلوافقط خدا عالم بود که در دل بنده و

از او سر نزد.  ییخطا چیکه تا االن ه دیروز ماه را طناز و حرکات او را تحت نظر داشت. و به چشم د یکل س اریکوه

 دلش عاشق او شد. شیاز ب شیب

یاو م یو وقت دهیاو را د یکه به صورت تصادف کردیوانمود م یرا رفت و طور رفتیکه طناز م ییبار جاها نیچند

 .گذشتیرد و خشک از کنارش مس اریشود کوه کینزد اریبه کوه خواست

 !ایرو یو کل ماندیطناز م و

و  یسرد و خشک و جد اتیبا خصوص اریبه نام کوه یبه دلش اعتراف کند که عاشق مرد توانستیحاال طناز م و

عاشق اوست. طناز عاشق  اریکوه دانستیبود که خودش را در دل او جا دهد و نم یمغرور شده است. و به دنبال راه

 .دانستیشده بود که هنوز اسم او را نم یمرد

طناز هم به مادر طناز  هیآورده بود. همسا ریشماره خانه او را هم گ یکرده بود و حت قیاز مردم محله او تحق اریکوه

 بود. دهیطناز د یخواستگار برا دیحساب که او را به د نیجوان داده است. با ا یگفته بود که شماره خانه را به مرد

 

 یماندن دانستی. خودش خوب مدادینم یتیشروع شده بود و اهم شیروزها مهرناز حالش خوب نبود و دردها نیا

 نی. و بارها سر اکردینم یاسورن هم توجه یهاخارج شود و به حرف رانیدرمان از ا یو حاضر هم نبود برا ستین

 .رفتیم هیو با گر آدیموضوع بحث شده بود و مهرناز کوتاه نم

 دهد.  رییمهر و محبت نظر او را تغ یاز رو کردیم یسع کندیم یاو پافشار دیدیکه م سورن
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 یپارک ملت ب یکنار درب ورد نینشسته بودند و ماش نیاز همان روزها بود. هر دو باهم داخل ماش یکیهم  امروز

 حرکت مانده بود. 

نازک  یکه صدا زدیم دیاطراف را د نیز پنجره ماشمهرناز گذاشته بود و ا یدستش را از پشت دور شانه کی سورن

 مهرناز مجبورش کرد به او نگاه کند.

 . اونم با مهر و محبت.یمجبورم کن یخوایکه م فهممیمن م -

 گفت: یهم جد سورن

 .سیپار برمتی. به زور مدهیبعد فقط زور جواب م نی. از استیدر کار ن یمهر و محبت گهید -

 .خوامیمن نم. سورن خوامینم -

 .یخوایبه بعد م نیاز ا -

 گفت: هیو با گر ختیاشک ر مهرناز

. انصاف نبود کشمیدرد م شتریب ی. اون طوریستیکنارم ن گهی. خوب بشم دیبر شمیو بعد از پ یخوبم کن یخوایم -

 سورن.  یعاشقم کرد

 او را پاک کرد و گفت: یهابا اخم اشک سورن

 نکن. هیمن گر شیصد بار گفتم پ -

 ندازم؟یاون دختره م ادیچرا؟ تو رو  -

 آره. -

 ؟یاٌفتیخاطراتش م ادی -

 هات و پاک کن.اشک یدونیآره. پس حاال که م -

 و با بغض گفت: دیشروع شد و از درد لب گز شیهم مهرناز دردها باز

 درد دارم سورن. -
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 ناگهان دو دستان او را در دست گرفت و بر آشفت و گفت: سورن

 ؟یدرد دار یلیخ -

 آره. -

 .زمیدکتر عز برمتیاالن م -

 گفت: یرا روشن کرد و به سرعت حرکت کرد که مهرناز با ناراحت نیماش

 .خوادیهات و مو بوسه شهیهالک م یکه دلم از خوش یدونینم زمیعز یگیاالن م -

و در  دیپارک کرد و مهرناز را سمت خودش کش ابانیاز خ یاو گوشه دیکوب نیبر فرمان ماش یمشت یعصب سورن

 آغوش گرفت و محکم فشرد و گفت:

 تیهمراه یکه رو اعتقاداتم پا نذار ییتا جا ی. ولستمیبرم مهرناز. منو ببخش که عاشقت ن کتیقربون دلت کوچ -

 .کنمیم

 مهرناز را ببوسد که مهرناز گفت: یو خواست چانه د،یرا بوس اشیشانیپ د،یرا بوس شیبایچشمان ز دو

 سورن. رهیم ادمیبا تو هستم تمام دردهام  یوقت -

 گفت:  نیبعد شرمگ و

 دوستت دارم. -

. سورن شوکه به عملکرد او بود و کم کم دیزد و با ولع بوس هیسورن بخ یهارا به ل.ب شیهابار مهرناز ل.ب نیا و

یدخترک را م نیداشت ا رادیکمند را به دست نخواهد آورد. چه ا کرد. او که در هر حال تیذهنش شروع به فعال

 و او...؟ دیبارها کمند را نبوس مانیمگر پ د؟یبوس

 

 ... شودیدردها را نم یبعض

 قلم گفت... با
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 حس و تجربه کرد. دیبا

 

 کند. اما حاال چه؟ غیاز او در خواستیتشنه محبت بود و سورن م یدخترک مظلوم و دوستداشتن نیا

 را از خود جدا کرد و با افسوس گفت: او

 ه؟یخشن چه جور دنیبهت بگم بوس یخوایم -

او چسباند و با ولع شروع به  یصورت یملتهبش را به ل.ب ها یاو حرف بزند. او را کمند تصور کرد و ل.ب ها نگذاشت

 کرد. دنیبوس

 و... دادیاش عذابش ملحظه بوسه هر

 .آمدیاش به حساب مبوسه نیمهرناز بهتر یبرا

 لحظه عذاب وجدان داشت و... هر

 .کردیرا حس م یپوست ریز یخوش مهرناز

 و در کنکاش بود. گرفتیچشمانش جان م یکمند جلو یلحظه چهره هر

 به سر برده بود. یعاشق یایانگار مهر ناز در دن و

 برد.  ریو سر به ز دیبه او کرد و مهرناز لب گز یشاگرد نشاند و نگاه یصندل یاز او جدا شد و مهرناز را رو سورن

دردناک مهرناز حواسش را پرت کرد و  ادیخورد که فر یتکان نیو ماش دیرس ریحرکت کرد و به سرعت گ سورن

به  دنیرس یسرعت را برا نیرخ دهد که با گرفتن ترمز تصادف رخ نداد و دوباره باالتر یبود تصادف کینزد

 .گرفت شیدر پ مارستانیب

 

از اتاق خارج شود و پارسا  دیترسی. مدیایب نییاز تخت پا توانستیو نم کردیحالش خوب نبود و قلبش درد م کمند

 .گذاردیو پارسا را تنها م آوردیدوام نم شتریماه ب کیاش شود که و شرمنده پسرک چهار، پنج ساله ندیاو را بب
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او قصه  یکنان و با سر و صدا وارد اتاق شد و خواست از مادرش بخواهد که برا یل یکه پارسا ل دیینپا یطول یول

 گفت: هیو با گر ختیاشک ر د،ید دهیو رنگ پر انیکه مادرش را گر دیبگو

 ؟یمامان ستیحالت خوب ن یمامان یمامان -

 مامان. زیبغل مامان عز ایب -

 .زنمیزنگ م ییبه بابا رمی. من االن مستیتو حالت خوب ن ینه مامان -

 .دیفهمیم زهایچ یلیسن باهوش بود و خ نیبچه در ا نیرا با تماس خبر کرد. ا مانیرفت و پ و

 :گفتیم هیکه با گر افتی هوشیپارسا را در آغوش کمندِ ب دیرس یوقت مانیپ

 .یتنهام نذار مامان یمامان -

 پارسا را از او جدا کرد و گفت: مانیپ

 میمامانت و ببر دیبرو آماده شو با ی. تو هم فورمونهیم مونشیو پ شهیخوب م یقربونت بره مامان ییبابا -

 .مارستانیب

 .ییچشم بابا -

 یاز کمد خارج کرد و تن کمند کرد و او را از کمر چون پر کاه ییمانتو یفور مانیرفت تا آماده شود، پ یفور پارسا

 حرکت کرد.  مارستانیسبک بال در آغوش گرفت و به همراه پارسا از خانه خارج شدند و سمت ب

 

از عمق چشمان او بخواند که او هم  توانستیحاال م دیخود د یو نگاه مشتاق او را رو دیطناز را از دور د اریکوه

 زد و با خود گفت: یروزمندیعاشق شده است. لبخند پ

 خانوم کوچولو. یفتار شدباالخره به دامم گر -

حل شده بود و فقط مانده بود  زیکرده بود و مجوز را گرفته بود و همه چ یماه راه انداز کی نیکه شرکت را در ا حاال

 .شدیحل م گرینمانده بود و تا چند روز د یزیچ گرید نیشرکت توسط آرت نیزاید
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 نیهم داشت. با ا نی. ماشرفتیبه محضر م دیسند خانه با یقلنامه کرده بود و فقط برا شیبرا نیرا هم که آرم خانه

که تلفنش زنگ  آمدیاو برود. طناز داشت سمت او م یتا به خواستگار کردیبا خانواده صحبت م دیحساب فقط با

 جواب داد: مانیشماره پ دنیخورد و با د

 به به آقا داماد گل. -

 .مارستانیب برمشیحال کمند بد شده دارم م اریکوه -

 گفت: شانیپر اریکوه

 کن. امکیو پ مارستانیآدرس ب ؟یچ -

سمتش رفت و  یطناز برگشت و فور یبایز یپس از قطع تماس به سرعت خواست از پاساژ خارج شود که با صدا و

 دو دستان او را گرفت و پر از عشق گفت:

 طناز؟ -

 اوهوم؟ -

 امیات و هم دارم. پس فقط منتظرم بمون تا بشماره خونه ات و دارممنتظرم بمون. دوستت دارم. آدرس خونه -

 طنازم؟ یمونی. منتظر من متیخواستگار

 گرفت و گفت: دنیدر چشمان طناز پر از عشق درخش یشاد برق

 .دونمیمن هنوز اسمت و نم -

 .اریکوه -

 .مونمیدوستت دارم. منتظرت م -

 زد و گفت: ادیکه طناز فر دیفقط دو اریکوه

 ؟یریکجا م -

 .یِبستر مارستانیخواهرم ب -
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 .امیمنم م -

 پارک شده. ابونیاون طرف خ نمیپس بدو بهم برس. ماش -

 حرکت کرد. مارستانیسمت ب اریاو شد و کوه نیسوار ماش اریسمت او رفت و با کوه طناز

 

 √. بعد ساعت سه √

 شده بود و به هوش آمده بود، و به بخش منتقل شده بود. سورن کنارش بود. یهم مهرناز بستر مارستانیب کی در

و طناز کنار او  اریو کوه مانیو پارسا و پ وانیو ک ونیهم به هوش آمده بود و به بخش منتقل شده بود و کتا کمند

 بودند.

 یدیام کنند. وگرنه دایلب پهر چه زودتر ق دیو با ستین یخوب تیگفته بود کمند در وضع مانیجراح کمند به پ دکتر

 .ستین

 مهرناز هم به سورن گفته بود اگر هر چه زودتر مهرناز عمل نکند او زنده نخواهد ماند. دکتر

 سرنوشت... یآشفته بودند. و غافل از باز یبود و همگ یبد وضع

 

 و گفت: اریرو کرد سمت کوه کمند

 ؟یکنینم یرو معرف بایخانوم ز نیا -

 گفت: ونیکتا

 .ینیداداشت و بب یکه عروس یزود خوب بش دی. پس بایزن داداش دار بش یقراره به زود -

 یکه سرش را باال برد و ناگهان با دو چشم آشنا از رو به رو بر خورد. همگ دینکش یطول یبرد ول ریسرش را ز کمند

خود شده بود با بلند کردن  یرو ینگاه ینی. سورن که متوجه سنگدندیاو را دنبال کردند و به سورن رس رهینگاه خ

 سرش نگاه ها در هم چِفت شد.
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 همه با افسوس از اول زنده شد. یبرا خاطرات

 گفته بود: وانیک

 .یستیتو داماد خونه من ن -

 طناز و مهرناز بودند که فقط نظاره گر بودند. ستیماجرا چ دانستندیکه نم یکسان تنها

 .بستیشان نقش مرات در ذهننشأت گرفته بود و خاط یدل هر کدام بغض در

 رو کرد سمت مهرناز و گفت: سورن

 عشقم بود و هست. یزمان هیکه شوهر کنه  نیاو زن قبل از ا نیرو به رو بب -

 

 و با بغض گفت: مانیرو کرد سمت پ کمند

من  ی. ولمانیپ شدمی. دستاش تو دست اون دختره است. من مطمئنم اگه سورن نبود من عاشقت منشیخوب بب -

 آبرو از آدم ببره. دیشا یداره که حت یدرد هی یبه ظاهر قشنگه ول ی. عشق و عاشقنمشیبیدارم م

 :دیخشمش را کنترل کرد و فقط دست او را فشرد و غر مانیپ

 .نیاز حاال بب کشمشیم رمیاالن م نیحالت به خاطرش بد بشه هم -

 از گذشته به ذهن کمند اکو شد: ونیکتا یکه صدا کردندیها نگاه مبه آن یو مهرناز با گنگ طناز

 . فراموشش کن.ستیاون پسر وصله ما ن -

 خود کنار زد و گفت: یپتو را از رو مهرناز

 اش هستن؟سورن اونا خانواده -

 آره. -

 .شناسمیمن اون پسره رو م -
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 کدوم؟ -

 .مانیاسمش پ -

 ؟یشناسیاز کجا م -

 کرد. یعروس شیماه پ کی. دوستمه سایهست. پر سایداداش پر -

 ؟یرفت ییتنها یآهان. اون وقت جنابعال -

 و براش بردم دادم. شیعروس یروز بعدش کادو یمن اصال نرفتم. حوصله نداشتم. ول -

 خوبه. -

 .امیبه سرومت دست نزن تا من ب -

 ؟یریکجا م -

 کنه. یهماهنگ سیدکترت باهاش حرف بزنم که با دکتر جانسون تو پار شیپ رمیم -

 گفت: یبلند یبا صدا بایحرکت کرد که مهرناز دست او را گرفت و تقر و

 سورن. تو رو خدا. خوامیمن نم -

را با حضور سورن  اشیرا با بغض برگرداند تا فاصله دو متر شیاش را جلب کرد. کمند روتوجه کمند و خانوده و

 گفت: هیبزند که مهرناز با گر ی. سورن خواست حرفندینب

 یطورنی. حداقل اسوزمی. از تب عشقت دارم مارمی. طاقت نمیخوب بشم که تو ترکم کن خوامینرو سورن. من نم -

 .نمیبیو اون روز و نم رمیمیم

 رو کرد و سمت پدر مهرناز و گفت: یو سورن عصب دیزدن سورن ساکت شد و ناگهان پدر مهرناز از راه رس یلیس با

 .کنمیهم برم خوبش م ایکه شده تا اون ور دن دیبهش بفهمون -

 گفت: نیشانه او گذاشت و غمگ یمهرناز دست رو پدر
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 . راحتش بذار.ستیبابا جان. زور که ن خوادینم -

 . یمن به شما قول دادم. شما از من قول گرفت -

 . رمیگیپس م -

 ...یول -

 بسه. -

 .کنمیمن خوبش م یمحمد یآقا -

 .خوادیخودش نم یخوب بشه. دخترمه. پاره تنمه. ول خوامیمنم م -

 بعد هم سمت مهرناز رفت. و

 رو کرد سمت کمند و گفت: مانیپ

 به چشمام نگاه کن کمندم. -

 گفت: مانیبه چشمان او شد و پ رهیخ کمند

 ؟یفهمی. مدمی. مثه من که جونم و برات مدهیکمندم؟ آره؟ اون عشق داره که جونش و براش م یدیبا چشمات د -

 :دیکش ادیانداخت و فر یتخت جا به جا شد و پتو را رو یرو گرفت و رو کمند

 .نیتنهام بذار -

 کنار کمند و تنها سورن کنار مهرناز ماندند. مانیبه اجبار رفتند و تنها پ یلحظه وقت مالقات تمام شد و همگ همان

 

 مثله من. شهیحالت م یکه بش عاشق

 روز. هیمن که آرامش ندارم  مثله

 .یکنیدق م ییاز تنها یشیم تنها
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 بمون و بسوز. گهیو م رهیم عشقت

 مثله من. شهیحالت م یکه بش عاشق

 من که زندونم اتاقم شده. مثله

 و... یفهمیو م ینیشیم یکیتار تو

 خوده. یب زننیکه از عشق م یحرفا

 .کشمیعذاب م شیروز از غم دور هر

 از روز قبل بدتره. میروز زندگ هر

 . شدمیعاشقش م دینبا چوقتیه من

 .برهیعشق آبروم و آخرش م نیا

 سر کن. ییدل با تنها ینشو ا عاشق

 حرفام و باور کن. ینیبیرو م حالم

 دل عاشق شدن درده. ینشو ا عاشق

 نامرده. ایدن نیا یریمیم یسوزیم

 .میکه من عاشق شدم زندگ یوقت از

 جهنم شد و توش گم شدم. هی مثله

 قصه شد. یمجنون تو یلیل اون

 حرف مردم شدم. ریمن اس اما

 که من عاشق شدم حالم و... یوقت از

 .دیام ندگذشته یمثله روزها یچکیه
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 .شدمیآب م سوختمیشمع م هیمثله  من

 .دیکشیو پر م کردیم یپروانگ اون

 .کشمیعذاب م شیروز از غم دور هر

 از روز قبل بدتره. میروز زندگ هر

 .شدمیعاشقش م دیوقت نبا چیه من

 .برهیعشق آبروم و آخرش م نیا

 سر کن. ییدل با تنها ینشو ا عاشق

 حرفام و باور کن. ینیبیرو م حالم

 دل عاشق شدن درده. ینشو ا عاشق

 نامرده. ایدن نیا یریمیم یسوزیم

 سر کن. ییدل با تنها ینشو ا عاشق

 حرفام و باور کن. ینیبیرو م حالم

 دل عاشق شدن درده. ینشو ا عاشق

 نامرده. ایدن نیا یریمیم یسوزیم

 .یبیحب نیام -: عاشق نشو. آهنگ

 

 .کردیها را اثبات مها بود و حال آنمصادف با حال تک تک آن قاًیشعر دق نیا و

 

 .دیآیخودش م لیبا م عشق
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 ...یول

 .رودیخودش نم لیم با

 .کندیعام و خاصّت م یرسوا بلکه

 ــــــــــــــــــــ

 را پاک کرد و گفت: شیهااشک مهرناز

 باشم؟ یبستر دیبا یتا کِ -

 .یفعال هست -

 ؟یگیسوال بپرسم راستش و م هی -

 آره. -

 شه؟یدلت برام تنگ م رمیمن بم -

 نگفت، که مهرناز دوباره با بغض گفت: یزیسکوت کرد و چ سورن

 شه؟یتنگ نم -

 شد و دست راست او را گرفت و فشرد و گفت: رهیبا محبت به او خ سورن

 . یهست یبارها بهت گفتم که تو دختر خوب -

 را با زبانش تر کرد و ادامه داد: لبانش

 .شهیدوست دلم برات تنگ م هیبه عنوان  -

 

اوقات همان  یچون گاه ست،یاز حد ن شیب یکیقدر هم را بدانند. نزد شتریها بتا انسان شودیکه باعث م آنچه

 .شودیباعث زجر و تنفر م هایکینزد
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 شوند،یاز هم دور باشند دلتنگ م شتریها هر چه بدهد، انسان صلهیاست تا آن را ف هیقض نیا یفاصله حل معما یول

 چه سود؟ یکاش او را کنار خود داشتند. ول یکه ا خورندیسپس حسرت م

 دیتوانینم گرید رندیبم ی. وقتمیرا بدان کشندیاند و نفس مزنده میدانیرا که حداقل م هایدور نیقدر هم دییایب

 .میدانستیم شتریکاش قدرشان را ب یکه ا دیخوریو افسوس م دیها را داشته باشآن

 

 .دادیبود و او را نوازش م رهیغرق در خواب او خ یعاشقانه به چهره مانیخواب بود و پ کمند

 

 به دلم ماند... حسرت

 بار... کیتنها  که

 بار... کی فقط

 ناز تو را... یچهره

 و... نمیخواب بب در

 .رمیبم شبانگاه

 

 ✔روز بعد.  کی ✔

 او را خواباند و گفت: مانیاز تخت بلند شود که پ خواستیبود و م داریب کمند

 تکون نخور. -

 حوصله رو به او گفت: یب کمند

 .مانیمنو ببر خونه پ -
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 .شهینم -

 شه؟یچرا نم -

 .شهینم -

 .شهیخوب هم م یلیخ -

 آروم باش.  زم؟یعز -

 باشم. ششیآخر پ یروزها خوامی. ممانیپ خوامیپارسام و م -

 .ینیبیو پارسا رو م یشیتو خوب م -

 منو ببر خونه. کنهیم تمیاذ مارستانیب ی. بومانینکن پ تمیاذ -

تا برات  مونهیو پارسا هم خونه مادرت م یشیم یبستر مارستانیخطرناکه. تو ب. خونه تنها موندن برات شهینم -

 .یبشه و عمل کن دایقلب پ

 عمل کنم. خوامیمن نم -

 به او خم کرد و خشن گفت: کیکرد و سرش را نزد یاخم وحشتناک مانیپ

 ؟یگفت یچ -

 گفت: انیو گر دهیتخت مچاله کرد و ترس یخودش را رو کمند

 .خوامینکن. معذرت م تمیاذ تو رو خدا -

 ؟یدی. فهمیزنیبار آخرت باشه از مرگ حرف م -

 ب... بله. -

 گذشت که کمند دوباره گفت: یاندک

 منو ببر خونه. -
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 گفت: یمحکم و جد یبا صدا مانیپ

 نه. -

 بزند.  یجرئت نکرد حرف گریکرد که کمند د انیب یآن کلمه را محکم و جد یطور

 ــــــــــــــــــــ

 را پر کرده بود. مارستانیب یفضا مارانیب یهاو ناله یدکترها و افراد عاد یهاقدم یشده بود و تنها صدا شب

 مارستانیگرفتن شام از ب یبرا مانیدوباره کنار کمند رفتند، پ اریو کوه مانیکمند رفت و پ نهیمعالج پس از معا دکتر

 شد و سمت رستوران حرکت کرد. نشیخارج شد و سوار ماش

. دست کمند را در دادیرا عذاب م اریسکوت او کوه نیشده بود و ا رهیجا خ کیسکوت کرده بود و تنها به  کمند

 دست گرفت و نرم فشرد و گفت:

  ؟یکمند؟ چرا ساکت -

 ندارم. یحرف -

 سرت پارسا. تحمل کن. به خاطر من، به خاطر پ ی. ولیباش نجایا یدوست ندار دونمیم -

 من و ببر خونه. اریکوه -

 گفتم؟ یچ یدیکمند اصال شن -

 بشنوم. من و ببر خونه خودم. خوامینم -

 بشه. دایقلب پ هیتا  یمونیم یجا بستر نیهم یدرصد عمراً. جنابعال کیبگو  -

 گفت: انیدوخت و گر اریگرفت. سپس نگاه مظلومش را به کوه دنیشروع به بار شیهاو اشک دیاش لرزچانه کمند

 .یتو سنگدل ؟یتو داداشم -

 وسط باشه سنگدلم. تیسالمت یپا یآره. وقت -
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داد و مهربان  یاش جاکمند را در آغوش مردانه فیتخت نشست و جسم ظر یبلند شد و رو یصندل یهم از رو بعد

 گفت:

باز نشه. تو فقط خوب شو  مارستانیپات به ب گهیکه د برمتیم نجایاز ا ی! تو خوب شو. خوب شداریکوه زِیعز -

 قربونت برم.

 داد و با افسوس ادامه داد: نوازشش

 کن. برام بخند.  طنتیتنگ شده کمند. برام ش هاتطنتیدلم برا ش -

چه  ی. تو بهم بگو خنده ته دلینکردم داداش ی. هفت ساله خنده ته دلاری. نابودم کردن کوهارینابود شدم کوه -

 ! هیجور

 او زد و گفت: یبر موها یابوسه اریکوه

 هات بشم غصه نخور. غم یفدا -

 بعد هم او را از آغوش خارج کرد و گفت: و

 ه؟یچه جور یخنده ته دل گمیاالن بهت م -

 گفت: دیخندیکه م یبعد هم شروع به قلقلک دادن او کرد و کمند را به خنده وا داد. کمند در حال و

 . تو رو خدا.اریکوه یولم کن. وا اریکوه -

 . جوون.یخندیآخ چه خوشگل م -

 . ول کن.یوا یادب. ولم کن. وا یب -

 یهاکه به خنده یها را کنار تخت گذاشت و سمت کمند رفت و در حالغذاها آمد و آن لونیبا نا مانیلحظه پ همان

رو به او  کندیطور به او نگاه مهمان مانیپ دید یو وقت خوردیو وول م زدیم غی. کمند جکردیکمند نگاه م یبایز

 گفت:

 نجات بده. وونهید نیمنو از دست ا ایب -
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 جدا کرد و گفت: اریکمند را از کوه مانیپ

 برو سراغ زن خودت.  ؟یکار زن من دار یچ -

 زد و گفت: یقیلبخند عم اریکوه

 اونم به موقعش. -

 ؟یکشی. خجالت نمشهیچه ذوق مرگم م -

 برد و گفت: ریسر به ز نیشرمگ اریکوه ناگهان

 .دیببخش -

 و دردسر. اون غذاها رو باز کن تا سرد نشده. یخب اشکال نداره. عاشق -

 بعد رو کرد سمت کمند و گفت: و

 زم؟یعز یخوب -

 .کردیم امونهید اریکوه یدیرسیم رتریکم د هیاوهوم. اگه  -

 که در حال باز کردن غذا بود گفت: اریکوه

  ؟یو بفهم یخنده ته دل یخندوندمت که معنبد کردم  -

 بعد غذا و دوغ را مقابل کمند قرار داد و گفت: و

 بخور. -

 را شروع کند، گفت: شیکه قاشق را برداشته بود تا غذا کمند

 کردم. یهوس نوشابه مشک -

 اخمو گفت: مانیپ

 .ستیبرات خوب ن -
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 او را در آورد و گفت: یادا کمند

 .شهیشب که هزار شب نم هیحاال  -

 غذات و بخور کمند. -

 را باز کرد. شیهم غذا مانیهم شروع به غذا خوردن کرد و پ اریکوه

با دستمال دست و لب کمند را پاک  مانیو پ ختیها را دور ربار مصرف کی اریتمام شد، کوه شانیاز آن که غذا پس

 تخت خواباند و گفت: یگرفت و رو یدست او را به آرام یکرد و دو بازو

 .زمیبخواب عز -

 .آدیخوابم نم -

 ؟یدرد دار -

 نه. -

 .آدیچشمات و ببند خوابت م -

 .خوابمینم یمن زور -

 و گفت: اریبعد رو کرد سمت کوه و

 ...اریکوه -

 حرف او را قطع کرد و گفت: اریکوه

 .زنمیبهت سر م امیبرم خونه. فردا م دیبا گهیبخواب کمند. منم د -

 رفت.  مانیاز کمند و پ یکوتاه یو با خداحافظ دیاو را بوس یِشانیشد و پ کشیبعد نزد و

 کمند را نوازش داد و گفت: ینشست و موها یصندل یرو مانیپ

 با آرامش تو رو بخوابونم چرا زور؟ تونمیکه م یتا وقت -
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 و گفت: دیسرخ کمند را بوس یگونه

 ؟یو گفت نی. چرا اینکرد یهفت ساله خنده ته دل یگفت اریکه به کوه دمیشن -

 .آدیخوابم م -

 ! جواب بده.اومدیقبل که خوابت نم هیده ثان نیتا هم -

سفره عقد  یکه هر روز برم دانشگاه و با دوستام باشم به زور من و رو نیا ی. چون به جایچون آرزوهام و گرفت -

که دوستم داشت و دوستش  یو من و از کس خواستمتیچون نمهر روز کهنه بچه بشورم.  یکرد یو کار ینشوند

که دوسش  یاز کس ی. چون همش رفتیدیو من و ازش دزد یکرد انتی. چون به دوست خودت خیداشتم دور کرد

 .رنیو ازم بگ امیها هم تمام دناون یو باعث شد یپدر و مادرم ازش بد گفت شیداشتم پ

 و هق زد و قلبش را فشرد و گفت: ختیر اشک

 .یام کرد. افسردهیو گرفت هامطنتی. شیمن کاخ آرزوهام و با اون ساختم و خوشبختم و گرفت یدونستیتو م -

 بر قلبش زد و گفت: یمشت

 از ته دل با پدر و مادرم بگم و بخندم. خوامینتونم مثل قبل اون طور که م یکرد یچون کار -

 د و با آن حال ادامه داد:درد گرفته بو قلبش

ینم لیدل خندمیو م گمیات مخانواده ی. اگه جلوگمینم یچی. اگه کنارتم. اگه هستمیچون من با تو خوشبخت ن -

 عاشقت باشم. فقط و فقط همش به خاطر پسرمه. شه

شکسته غرور  یهاتر حس کرد و دم نزد. و هر بار که تکهبار محکم نیدلش گرفت و دم نزد، شکستن غرور را ا مانیپ

 . نگاهش کرد و گفت:شکستیتا به هم وصل کند دوباره بدتر م کردیرا جمع م

 ؟یپسرم و دوست دار آدیاز من بدت م یچرا؟ پارسا از خونِ منِ. چرا وقت -

 چوقتیه ی. ولیو هست یبرام بود یمحکم گاههیها تکسال نیعاشقت باشم. تو ا تونمی. فقط نمآدیمن ازت بدم نم -

 .دمی. بعدش هم پارسا پسر منم هست. من جونم و براش میستیو ن یعشقم نبود

 ؟یدیاون وقت برا من نم -
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 گفت: مانیسکوت کرد و پ کمند

 . هی. وجودت برا من کافخوامیمن جونت و نم -

 چنگ زد و گفت: را مانیدرد گرفت و لباس پ شتریقلبش ب کمند

 د... درد دارم. -

 بلند شد و گفت: یفور مانیپ

 .امی. االن مششیمن فدات بشم. ه -

 کرد و گفت: قیبعد با سرنگ مسکن آمد و به او تزر یاز کنار او رفت و لحظات یبعد فور و

 .یدوستت دارم. خوب بخواب -

 ؟یبریمنو خونه نم -

 نه.  -

 یبه در بود. آن جا رو کیرفت که نزد یاهم سمت کاناپه مانیکم چشمان کمند بسته شد و به خواب رفت. پ کم

 .دیخواب اریبست و هوش نیو چشمانش را غمگ دیکاناپه دراز کش

 یداو ص ستیصدا مظلومانه گر یشد و با دست راستش قلبش را ماساژ داد. ب داریپنج صبح بود که کمند ب یِکینزد

 و سمت او رفت و گفت: دیکش یشد و چشمانش را دست داریب مانیبلند شد که پ شیهانیف نیف

 جانم کمندم؟ -

 درد دارم. -

 ؟یدرد دار یلیخ -

 آره. -

 نکن دردت به جونم. تحمل کن. هیگر -
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 .خوامینم -

 که کمند گفت: اوردیب نیخواست برود مورف مانیپ ست،یگر شتریب و

 نرو. -

 .ارمیب نیمورف رمیم -

 .خوامینم -

 ؟یدرد بکش یجور نیهم یخوایم -

 و مظلوم گفت: نیشرمگ کمند

مرم هاش نازکه. کسفته. مالفه یلیبار. از تخت خسته شدم. خ هی نیتو بغلت بخوابم؟ به خدا فقط هم ؟یکنیبغلم م -

 .ارهیو درد م

بار در خواست آغوش او را  نیاول یکه کمند برا نیزد و از ته دل خوشحال شد از ا یبرق یاز خوش مانیپ چشمان

 و گفت: دیاست. با جان و دل عاشقانه او را از کمر در آغوش کش رفتهیتخت پذ یکرده است. و آغوش او را به جا

 دلم.  زیتو جون بخوام عز -

 نشست و کمند را به خودش فشرد و گفت: شیرفت سمت کاناپه و رو و

 تختت و عوض کنن. بخواب دردونه من. گمیصبح که شد م -

 او چسباند و گفت: نهیسرش را به س کمند

. تازه یدیکشیو عذاب نم دونستیاز من قدر تو رو م شتریب یکردیازدواج م گهید یکیتنت خوشبوئه. اگه با  -

 .شدیکه مطمئنم عاشقت م یانقدر خوب

 عذابه. نیترنیریبرام ش یکشیو نفس م یبدونم کنارم یها وقتعذاب نی. اکنمیکس عوض نم چیمن تو رو با ه -

 .ایشد لسوفیف -

 .کنمیثبت نامت م یواسه کارشناس یو خوب شد یکه عمل کرد یوقت دمی. بهت قول مگهیبه خاطر وجود توعه د -
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 .رهید گهیاالن د -

 .ستین ریوقت د چیه -

 قلب کمند گذاشت و نوازش داد و گفت: یرا رو دستش

 من. یِبخواب موش موشاالنم  -

 .ستمیمن موش ن -

 و گفت: دیخوشتراش او را کش ینیب مانیپ

 شگلم.. چشمات و ببند خویهست -

هم به حالت نشسته خوابش برد و صبح  مانیبعد پ یقیخوابش برد. دقا مانیچشمانش را بست و در آغوش پ کمند

 او خواب بود.کمند همچنان در آغوش  یشد ول داریهشت صبح ب یکیبه نزد یساعت

 وارد شد و گفت: پرستار

 رو تخت. دیتون و بخوابوندکتر؟ خانوم یآقا -

 در آغوش جا به جا کرد و گفت: یکمند را کم مانیپ

 تخت و بردار به جاش لحاف زمخت بذار. ینازک رو یها. اون مالفهکنهیم تشیتخت اذ -

 .رمیفشارش و با نبضش و بگ دیاالن با یچشم دکتر. ول -

 که گفتم و بکن. یشد. االنم برو کار داریکه از خواب ب یبذار وقت خوادینم -

 چشم. -

 بعد هم رفت. و

 گفت: مانیرو به پ شانیکیبعد آمدند و تخت را درست کردند. و  یلحظات گریپرستار د دو

 رو تخت. دیتون و بذارخانوم دیتونیدکتر االن م یآقا -



 یاشک نقره ا

 
100 

 

 .دیبر دیتونیم گهیشما د -

ا و پتو ر دیاش را بوسرو تخت گذاشت و گونه یبلند شد و جسم در خواب کمند را به آرام مانیرفتند و پ پرستاران

 .دینهاد و از آن جا رفت تا دست و صورتش را بشو شیرو

 

 ✔هفته بعد.  کی ✔

 

برو  امیاز زندگ "جمله  نیهم دیکلمه و شا کی دیواژه است، شا کی یبه انتها یعشق و نفرت مرز نیب ی فاصله

 ". رونیب

یروزگار که سرنوشت را به دست م یباز نیازدواج کنند و غافل از ا خواهندیو فقط م شوندیجوانان عاشق م امروزه

 .چرخاندیها به صورت وارونه مها را تا دور دستو آن ردیگ

 ایشان بشنوند و از عشق یااست جمله یفقط کاف شودیشان م یعاشق یعاشقند و ادعا ندیگویکه م یجوانان نیهم

 نیزود گذر. و هم یبود بس یهوس ندیگوی. و مزنندیرا م یعشق و زندگ دی. قندیها بباز آن یامنتظره ریعملکرد غ

 شود.  لیبه نفرت تبد دیدانستیم دسآن را پاک و مق یرا که روز یعشق شودیجمله باعث م کی

 قدم است. کیعشق و نفرت تنها  نیمرز ب ندیگویعلت است که م نیهم به

تر بود. چون با هر و محکم دیارزیاما دوست داشتن آن ها به عشق االن م شدندیعاشق نم دیشا م،یقد جوانان

 نیدوست داشتن ا ی. تنها خوبماندیاز بنا محکم م یزندگ یهی. و پاکردندیبا حرف رفع و رجوع م یکوچک یدلخور

 یعشق واژه یدوام داشته است. ول شانیزندگ یطوالن یهاشود، حداقل مدت لیبه نفرت تبد یاست که اگر روز

قدر  ی. عاشقان به خوبشوندیکه عاشق م یزمانه کسان نیاز دوست داشتن هم باالتر است. در ا یاست. حت ییبایز

 .شوندیم لیبه نفرت تبد که باز هم دهندیآن را از دست م یو به راحت دانندیعشق را نم

 عشق هم آن را استوارتر. کند،یتر مرا محکم یزندگ ی هیداشتن پا دوست

 از هم بپاشد. یعشق و عاشق یوارد شود تا تمام بنا یاخدشه نیب نیاست در ا یفقط کاف و
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  بانیپشت_بایشک#

 ــــــــــــــــــــ

مدام کنارش بودند و  یدرمان یمیمهرناز شروع شده بود و پدر و مادر مهرناز و سورن در هنگام ش یدرمان یمیش

و  کنند یدرمان یمیجا او را ش نیدرمان ببرد، به دکتر گفت که هم یبرا سیاو را به پار گرید تواندینم دیسورن که د

 هر چه بادا باد.

 بود دشوار بود.  فیکه ضع ییاو یو تحملش برا دیکشیشدن درد م یدرمان یمیدر هر بار ش مهرناز

 رفتن بودند. نیبودند و کم کم در حال از ب زشیو بلندش در حال ر بایز یموها

زنده  یبرا توانندیتا م خواستندیم یول ستین یاو ماندن دانستندیم یاو بودند و به خوب تیو مادرش نگران وضع پدر

 ماندن او تالش کنند. 

دخترش  گانهیجوره دلش به مرگ  چیمادر مهرناز بود که ه نیبودند و ا رفتهیاو را پذ طیو پدر مهرناز شرا سورن

 .دادینم تیرضا

 

 :گفتیاو را محکم نگه داشته بود و م اریکوه د،یچیپیدرد داشت و به خود م کمند

 .زمیتحمل کن عز -

 کرد و گفت: قیسرنگ خواب آور را به او تزر مانیپ

 .زمیعز یبخواب خوب -

 گفت: اریچشمانش بسته شد و کم کم بدنش به حالت نرمال برگشت و کوه کمند

 مان؟یپ -

 هوم؟ -

 جلوشون و گرفتم.  ی. به سختننیکمند و بب انیب خواستنیامروز مامان و بابا م -
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 خب؟ -

 ندارن. یبا کمند صحبت کن. پدر و مادرم به خاطر حال کمند حال خوب -

 نداره. یادهیر باهاش صحبت کردم فابا نیمن چند -

 شه؟یم داریاز خواب ب یپوف. کِ -

 .کنهیدردش داغونم م یو صدا هاشهیگر دارهیکه ب یراحت درد نداره. وقت المیخوابه خ ی. وقتگهیدو ساعت د -

 منم. -

 

 او... "منم  " نیدر ا و

 ها...حرف یلیخ

 درد نهفته بود. از

 

یها آشفته و دل نگران بودند. و نمو خانواده بردندیبه سر م یبد تیو دو خانواده در وضع گذشتیهم م یاز پ روزها

 سرنوشت چه به روزشان خواهد آورد و چه خواهد شد! یدر آخر باز دانستند

 بودند.  دینداشتند و نا ام مانیبه زنده بودن او ا گریو خانواده مهرناز و سورن د گذشتیبه روز م روز

از شرکت زده بود و به حال  اری. کوهدیکشیعذاب م مانی. پشدیو کمند وضع قلب او بدتر م گذشتیبه روز م روز

 . کردندیو باهم صحبت م زدیبه او زنگ م شهی. طناز همکردندیم تیو دوستانش شرکت را هدا پرداختیکمند م

 .دیبخشیدنبال بخشش بودند که کمند نم وانیو ک ونیکتا

 تمام عشقش بود و هست. یکه روز یاز درد دختر دیکشیاما درد م آوردیبه زبان نم سورن

 دکتر گفته بود: دیحال کمند را از دکتر معالج او پرس یوقت



 یاشک نقره ا

 
103 

 

 .ستیبه زنده بودنش ن یدینشه ام دایکه قلب براش پ یتا وقت -

 گشت و سرش به دوران آمد و حرف دکتر بارها در ذهن او اکو شد: رانیو شیایآن لحظه! دن دیکش یسورن چه درد و

 .ستیبه زنده بودنش ن یدیام -

 چند کلمه از پا در آمد و سقوط کرد. نیروزگار با هم یمرد قو نیا

شده  میدستش به سروم وصل است، سروم را که حاال ن دیو د افتیبه هوش آمد که خود را کنار تخت مهرناز  یوقت

 بود گفت: دهیاز دست خود جدا کرد و رو به مهرناز که رنگش پر یآرام بود را به

 .دهی. رنگت پریبخور یزیچ دیبا -

و  خارج شد مارستانیزود به خود مسلط شد و از ب یلیخ ،یگرفت. ول جهیسرگ یآمد که کم نییتخت پا یبعد از رو و

 یاز سوپر مارکت خارج شود که ناگهان برگشت و برا خواستیکرد. م دیمهرناز خر یو برا دیبه سوپر مارکت رس

 و اریقلب و عروق رفت و کوه مارانیبخش ب سمتبرگشت و  مارستانیکرد و به ب دیو کمند هم خر اریو کوه مانیپ

را  لونیگذشت و نا مانیپ نیزبیاز نگاه ت یتمام حواسش را جمع سورن کرده بود، سورن به سخت مانیپ د،یرا د مانیپ

 داد و گفت: اریبه دست کوه

 .نینخورد یزی. از صبح چنییبفرما -

 به حرف آمد و گفت: اریکوه

 .دمیخریم یزیچ هی رفتمی. خودم میدیممنون. چرا زحمت کش -

 اگه کمه. دینبود. ببخش یزحمت -

 . دستت درد نکنه.ادهیهم ز یلیاتفاقا خ -

 . کمند خانوم حالش خوبه؟کنمیخواهش م -

 نه. -

 دی. افسوس کشدیو لب گز دییپا یچشم ریرا ز دادیرا نوازش م شیرا که کنار کمند بود و موها مانیپ نیغمگ سورن

 رفت. یمهرناز در بخش سرطان شیکرد و پ یو خداحافظ
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 را باز کرد و به دست مهرناز سپرد و گفت: وهیکلوچه و آبم بسته

 بخور مهرناز جان. -

 زد و شروع به خوردن کرد. نیدلنش یلبخند مهرناز

 و دکتر را صدا کرد و گفت: دیجوان او را د یپرستار

 کردم. داشیدکتر دکتر پ -

 کردیم تیکه سورن را به تخت هدا یسورن ظاهر شد که پرستار در حال یبه همراه پرستار رو به رو یجوان دکتر

 گفت: یحرص

 د؟یبهتون اجازه داد سروم و جدا کن یک -

 او شد و گفت: کینزد دکتر

 ؟یفرار کرد یبرا چ -

 فرار نکردم. -

او را  یتخت بخوابد. وقت یسورن را مجبور کرد تا رو نهیسروم را به دست او وصل کرد و دکتر پس از معا پرستار

 خواباند گفت:

 تکون نخور بذار سرومت تموم بشه. -

 من خوبم. یول -

 کن تا سرومت تموم بشه. رونیاز سرت ب فکر بلند شدن از تخت و گهید ی. ولیخوب دونمیم -

 بعد دکتر رو کرد سمت پرستار و گفت: و

 کن. قیبهش خواب آور تزر -

 هم گفت: پرستار
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 چشم دکتر. -

 و رفت. رفته رفته چشمان سورن بسته شد. ختیآماده کرد و آن را داخل سروم او ر یرفت و پرستار سرنگ دکتر

سمت او آمد و  یفور اریشد، کوه یزیشد و سروم تمام شده را از خود جدا کرد که باعث خونر داریساعت بعد ب دو

 گفت:

 سو... رن.  یاحمق یلیخ -

 کردن دست او کرد و غر زد: زیرا برداشت و شروع به تم یضدعفون لیوسا اریکوه

 ؟یزنیدست م یآخه مگه دکتر -

 !یتو بخش قلب باش دیمگه االن نبا ؟یکنیکار م یچ نجایتو ا -

 و بدم. اشنهیرفت مبلغش و بپردازم اومدم هز ادمی یآورد لهیاون لحظه که وس -

 پول خواست؟ ی. کخوادینم -

 باشه. باز هم ممنون. -

 .کنمیخواهش م -

 کرد که سورن گفت: زیتم لیکرد و بعد دست خودش را با استر یدست او را ضدعفون اریکوه

 ؟یگرفت ادیاز کجا  -

 .دمیسالم بود تو هالل احمر دوره د ستیها که باون موقع -

 آهان. ممنون. -

 برم. گهی. پس من دکنمیخواهش م -

 ممنون. روز خوش. -

 حال نامزدت خوبه؟ یراست -
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 کردن. دینه. دکترها قطع ام -

 ه؟یچ شیضیکه خوب بشه. مر شاهللیا -

 سرطان. -

 متعجب گفت: اریکوه

 چطور ممکنه؟ -

 برنشیم شهیروز که حالش بد م هیکه شونزده سالش شد  یبودن. وقت دهیپدر و مادرش نفهم یداشت ول یاز بچگ -

 یو بعد از جشن نامزد مینامزد کرد نکهیتا ا دونستیخودش نم یشده. ول رید گهیکه د شنیو متوجه م مارستانیب

 .دی. خودش هم فهمضهیحالش بد شد و متوجه شدم مر

 .یو رهاش نکرد یموندخوبه که هنوز پاش  -

 .می. به هم زدستینامزدم ن گهید ی. ولسوزهیچون دلم براش م -

 چرا؟ -

اگه باهاش ازدواج کنم کمند و  کردمیبهش عالقه مند شده بودم. فکر م لیاوا خواستمشیچون از اول هم نم -

مظلومش، با  یهاهیاش، با هر گرخنده. با هر حرکتش، با هر رفتارش، با هر کردمیاشتباه فکر م ی. ولکنمیفراموش م

 .دیذره عالقه هم پر هیمدت اون  هیبعد از  ی. ولانداختیکمند م ادیهاش، منو با ناز کردن هاش،یدلبر

 سر داد و گفت: یبعد آه بلند و

 .ندازهیکمند م ادیخوردنش هم منو  یشکل بستن یحت -

 چطور؟ -

 یکه دخترا هایلوس باز نیبشه. از ا فیکه مبادا لباسش کث خوردیآهسته آهسته نم خوردیم یبستن یکمند وقت -

 . کردیو زود تموم م زدیگاز م ینداشت. فور ذاشتنیبا کالس م

 اومد؟یتو هم خوشت م -
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 .یلیاز خ شتریب یلیخ -

 .رمی. منم میبهتره بهش فکر نکن گهید -

 ببخش سرت و درد آوردم. -

 .دمیمگه؟ من که نشن یگفت یزیچ -

 کرد و گفت: یاتک خنده سورن

 .ییآقا یلیخ -

که پرستار و دکتر آمدند  دیایب نییکرد و رفت. سورن خواست از تخت پا یدر هوا تکان داد و خداحافظ یدست اریکوه

 که دکتر گفت:

 .یکنیفرار م یباز که دار -

 شد که پرستار گفت: رهیبه او خ سورن

 .کردمیتون جدا مخودم سروم و از دست نیموندیم -

 به دست سورن کرد و گفت: ینگاه دکتر

 دستت و پانسمان کرد؟ یک -

 دوستم. -

 دکترِ؟ -

 .کردیتو هالل احمر کار م یزمان هی ینه. ول -

 کرد و گفت: نهیکرد و بعد او را معا یدست او را بررس یکم دکتر

 .یندار یمشکل -
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 یلیخ دمیدو ساعت که خواب نیکه خواب راحت نداشتم. امروز ا شدیم یخواب آور ممنون. دو ماه یبابت دارو -

 آروم شدم.

 ؟یندار جهیخوبه. سرگ -

 نه. -

 .نمیپاشو راه برو بب -

 آمد و حرکت کرد و گفت: نییاز تخت پا سورن

 خوبم. -

 . یسالمت باش -

 رهیو به چهره غرق در خواب او خ ستادیرن کنار تخت مهرناز ااز بخش رفتند و سو رونیبه همراه پرستار به ب دکتر

خود  یبرا یکیخارج شد و از رستوران نزد مارستانیکرد، ساعت هشت شب بود. از ب اشیبه ساعت مچ یشد، نگاه

مهرناز را از  آمدیکه دلش نم نیبرگشت و غذا را کنار تخت گذاشت و با ا مارستانیو مهرناز غذا سفارش داد. به ب

ا و ب یو به نرم دیکه حاال کم پشت و کم شده بودند کش شینوازش گر بر موها یکند، با آن حال دست داریخواب ب

 زد و گفت: شیمحبت صدا

 شو. داریب زم؟یمهرناز جان؟ عز -

طلب آغوشش را به او کرد که  یچشمان خمارش را باز کرد و دستانش را از هم باز کرد، سورن نگاه یبه آرام مهرناز

و پر از محبت او را گرم فشرد و با  دیدر آغوش کش یتخت نشست و جان نبمه جان مهرناز را به آرام یکرده بود، رو

 گفت: یلحن شوخ مانند

 .یلوس شد یلیخ یدونستیم -

 گفت: یبا لحن لوس مهرناز

 دوس دارم. -

 و از دهانش خارج شد: دیسورن ذهنش به گذشته پر کش ناگهان
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 کنم اجازه هست؟ تتیکوچولو اذ هیمنم دوس دارم  -

 گفت: یقابل وصف ریغ یشد که مهرناز با خوشحال مانیبعد از حرف خودش پش یول

 آره. -

 قرار گرفت و ندانست چه کند! کمر مهرناز را نوازش داد و گفت: یدو راه انیسورن به خودش لعنت فرستاد و م و

 ؟یمهرناز درد دار -

 نه. -

 حالت خوبه؟االن  -

 آره. -

 ها را باز کرد و غذا به همراه دوغ به دست مهرناز سپرد و گفت:را از خود جدا کرد و سمت غذاها رفت و آن او

 .زمیبخور عز -

 با شوق غذا را گرفت و گفت: مهرناز

 سورن؟ -

 جانم؟ -

 شده؟ یزیبال. چ یجونت ب -

 نه.  -

 گفت: کردیرا هضم م شیکه غذا یبعد سورن در حال و

 چطور مگه؟ -

 .یمهربون شد یلیآخه خ -

 بدم؟ رییچطوره تغ -
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 ؟یدینکنه باز منو کمند د -

 .شهی. غذات و بخور سرد مزمینه عز -

 عاشقتم سورن. یلیخ -

 و گفت: دیکوچک او را کش ینیب سورن

 خرگوش کوچولو. حاال هم شامت و بخور. دونمیم -

و غرق لذت شد. مهرناز  یکه گفت چه قدر دل مهرناز آرام گرفت و پر از خوش یاندانست با همان چند جمله سورن

 گفت: تیرا تمام کرد و با مظلوم شیغذا

 سورن؟ -

 جانم؟ -

 من باز هم گشنمه. -

 .خرمیدوباره برات م رمیاالن م -

و رفت و دوباره با غذا برگشت. پس از آن که مهرناز غذا را خورد دوغ  دیرا خورد و دوغ را نوش شیقاشق غذا نیآخر

 و تشکر کرد و گفت: دیرا هم کامل نوش

 سورن؟ -

 هوم؟ -

 بوست کنم؟ یذاریم -

 به او کرد و گفت: ینگاه سورن

 ها!نداره دهیگونه برا تشکر فا -

 شوکه گفت: مهرناز
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 نخورده؟ ییسرت به جا یسورن مطمئن -

 کنم؟یرفتار م یبَده دارم اون طور که تو دوست دارآره.  -

ها را دور مصرف کباریدور تخت را کامل بست و  دیبرق زد، سورن بلند شد و پرده سف ادیز یمهرناز از خوش چشمان

او برد و  یچانه ریبرد، سورن دست ز ریشده، سرش را ز کیبعد مهرناز متوجه شد سر سورن به او نزد یو اندک ختیر

 سرش را باال آورد و گفت:

 ؟یکشیخجالت م خوامیمن رد دادم؟ حاال چرا که من م یمگه خودت چند بار درخواست نداد -

 ... وقت...چی... وقت... هچیآ... آخه تو... ه -

 .ششیه -

کرد، سپس بدون آن که  دنیکوچک مهرناز نشست و شروع به بوس یهال.ب یداغ و ملتهب سورن بر رو یها.بل

بدن  دیبوسیطور که مقرار گرفت و همان شیتخت خواباند و رو یاو جدا کند او را رو یهارا از ل.ب شیهال.ب

بعد از او جدا شد و بلند شد و کنار تخت  ی. کمزاندتن داغ او مهرناز را پر از عشق سو یگرما داد،یمهرناز را نوازش م

 نشست و گفت: یصندل یرو

 وب بود؟خ -

 . که سورن گفت:دیبرد و لب گز ریسر به ز نیشرمگ مهرناز

 .یابخواب خسته -

 ؟یگیبپرسم راستش و م زیچ هی -

 آره. -

 ؟یمنو کمند تصور کرد -

 نه. -

 پس چرا؟ -
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 .خواستیچون دلت م -

 ؟یخونیمگه تو دلم و م -

 آره. -

 .یکامل بخون یهنوز موفق نشد یول -

و ازت  اتیدخترونگ خوامی. منم نمیهست یو پاک بایخوب، ز یلیتو دختر خ زمیعز نیوقته موفق شدم. بب یلیخ -

 . تِیجوون فی. حیضیتوعه که مر فی. حرمیبگ

. و کردیم ینبود و با سورن زندگ ضیکاش مر یآرزو کرد ا یابه رقص در آمده بود و لحظه ادیز یدل مهرناز خوش در

 او را پاک کرد و گفت: یهااشک یاشک نم نم در چشمانش جوانه زد. سورن به آرام یبعد حلقه یاندک

. یروزها تو آرومم کرد یلیدوستت دارم. خ یدوست واقع هیمثل  یمثل عشقم دوستت داشته باشم. ول تونمینم -

 تونمیمنو ببخش که نم ی. ولیهست یو دوس دارم. دوستداشتن تیکردنت و دوس دارم. لوس باز یممنونتم. بچگ

 مثل کمند بهت فکر کنم و دوستت داشته باشم.

 زد و گفت: یلبخند کمند

 ارزش داره. ایدن هیمن  یبرا یدوستم دار یدوست واقع هیکه مثل  نیسورن. هم کنمیمن درکت م -

 مهرناز؟ -

 جونم؟ -

 .یو رو اعتقاداتم پا نذاشت یداد تیهام اهمکه به خواسته یجونت. مرس یفدا -

 چون عاشقت بودم و هستم. -

 ؟یشناسیو م اریکوه -

 .ی. البته فقط دوران بچگیو عشق دوران بچگ یاوهوم. همباز -

 و گفت: دیخند سورن



 یاشک نقره ا

 
113 

 

 .دونمیم -

 ؟یخب که چ -

 .دیامروز اومده بود حالت و پرس -

 آهان. سورن؟ -

 جانم؟ -

 ؟یگیبخوابم نه نم زیچ هیجونت سالمت.  -

 باشه! یداره چ یبستگ -

 . قلبم و بده به... به... کمند.یبد هیبدنم و هد یاگه زنده نموندم و رفتم قول بده اعضا -

 گفت: یشد و عصب رهیشوکه به او خ سورن

 نشنوم. یزیمهرناز چ -

 سورن؟ یول -

 .یدار یدرمان یمیبخواب. فردا صبح ش -

 .تو رو خدا سورن. قول بده -

 مهرناز. یکنیم میعصب یدار -

 .کنمیتو رو خدا. تو رو خدا. تو رو خدا. خواهش م -

 و گفت: دی.ن.ه مردانه سورن کوبیکرد و با دو دستان کوچکش بر س. ستنیبعد شروع به گر و

 زود باش قول بده. تو رو خدا.  -

 تخت خواباند و گفت: یدو دست او را گرفت و به زور رو سورن

 . ششیباش. هآروم  -
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 قول بده. -

 هم به من نداره. مسؤلت بابات. خب؟ ی. ربطدمینم یمن قول -

 هم بهت ربط داره. یلیخ م؟یستیمگه دوست ن -

 . حاال آروم باش باشه؟دمی. من قول مزمیمهرناز جان. آروم باش قربونت برم. باشه عز -

 قول مردونه؟ -

 آره.  -

 ؟یخوابیم شمیجا داره پ یلیتخت خ -

 آره. -

او ور رفت و  یکرد و با موها میخود و او تنظ یتخت کنار او ولو شد و پتو را رو یبعد هم کفشش را در آورد و رو و

 گفت:

 بخواب خوشگل خانوم. -

 .یداد هیجا بهم هد هیندارم سورن. تو امشب همه آرزوهام و  ییآرزو چیه گهید -

 خوب شدن. ی. آرزویآرزو دار هیچرا  -

 . سورن؟ستمین یموندن دونمیمن مندارم.  -

 دستش را دور شکم او گذاشت و گفت: کی سورن

 جانم؟ -

 عاشقتم. شهیاز هم شتریب -

 .هی. حاال هم بخواب که فردا روز سختیدوستداشتن یمنم دوستت دارم دوست کوچولو -

 البته اگه فردا باشم! -
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 نگو. طورنیا -

مهرناز گونه  یول "نخواب و برام صحبت کن.  " دیبه مهرناز بگو خواستیدلش شور زد ندانست چرا؟ دلش م یول

 و گفت: دیسورن را بوس

 .ریشب بخ -

خوب  " دیکه بگو دیو خوابش برد. و سورن بر زبانش نچرخ دیچیچشمانش را بست و دستانش را دور سورن پ و

 سر داد. یو آه ". یبخواب

 او زد و زمزمه کرد: یبر موها یابه چهره در خواب او کرد و بوسه ینگاه سورن

کنه نه  یکه دلبر یدیآفر بایدختر جوونِ، ز نیمثل امشب سالم باشه و بخنده. خدا ا شمیم داریصبح که ب ایخدا -

 دختر زجر بکشه. نیا ستیخودت. خدا حواست باشه انصاف ن شیپ یببر نکهیا

نکرد و بدتر هم شد. سپس چشمان  شیلحظه هم رها کیکه چشمانش بسته نشد دل شوره  یابعد تا لحظه و

 افسوس بار او بسته شد.

 

 شب است... امشب

 ...کیشب تار نیدر ا و

 و تو تنها... من

 آسمان خدا... ریز

 در کنار هم... تنها

 .میزنیم قدم

 ــــــــــــــــــــ
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 یمیکردند و باز هم درد از کالبد او شکافته شد و قسمت عظ یدرمان یمیشد او را ش داریکه مهرناز ب یزود وقت صبح

 از تمام وجودش را درد آورد.

 

و  دندیکشیاو زجر م یهم پا به پا انشی. و اطرافستیگریو او از درد م کردیاو درد م ضیخوب نبود، قلب مر کمند

 او بودند.  یو دردها هاهیو گر ادهایشاهد هر لحظه داد و فر

 

او از سورن خواست تا  نهیدکتر پس از معا ختیریاشک م یدرمان یمیاز درد بعد از ش دهیجان و رنگ پر یب مهرناز

 به اتاق دکتر رفت دکتر به او گفت: یبه اتاقش برود و سورن وقت

اوقات  یتحمل کنه و بعض تونهیو نم شهیم یدرمان یمیش یبه سخت ماری. بمیمتأسفانه ما تموم تالش مون و کرد -

 .شهیم یدرمان یمینع شما

 و گفت: دیکش شیبر موها یحال دست شانیدرمانده و پر سورن

 د؟یتر بگواضح شهیدکتر؟ م -

. هر آدیبر نم نجایاز دست من و پرسنل ا گهید یو کار کنهیخودش نم یسالمت یبرا یتالش ماریکه ب نیتر اواضح -

 شما امروز و فردا زنده است. ماریب تاًیاحتساب نها نی. با اگهیو بهتون م نیهم دیهم ببر یگرید مارستانیب

 س؟یببرمش پار تونمیم -

وم و متأسفانه تم ارهیدووم نم سیتا پار نکهیتا دو متر جلوتر براش خطرناکه و چه بسا ا ماریهر گونه حرکت دادن ب -

 .کنهیم

ر خارج شد و به نزد مهرناز رفت، ناراحت بلند شد و از اتاق دکت یگریحرف د چیسورن مشت شد و بدون ه دستان

 حال او را در آغوش گرفت و نوازش داد و گفت: یتخت نشست و سپس جان ب یرو دید داریاو را ب یوقت

 بهت گفته بودم چه قدر دوستت دارم؟ -

 آره. -
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 مهرناز؟ -

 بله؟ -

 . مطمئنم.شدمینبود من عاشقت م یاگه کمند دیشا -

 سورن؟ -

 جانم؟ -

 ؟یکنیمبه قولت عمل  -

 کدوم؟ -

 رفته! ادتینگو که  -

 نه. -

 چرا؟ -

 .یزنده بمون دیچون با -

 سورن. یتو قول داد -

 و از دست بدم. میدوست خوب و دوستداشتن یقول ندادم که به راحت یآره. ول -

 سورن؟ -

 جانم؟ -

 برم. خوامی. من مرهی. فرشته مرگ اومده جونم و بگنمیبیمن مرگ و م -

 کن. هیگربغض نکن.  -

 من با دکتر خودم و دکتر کمند صحبت کردم. -

 .یکردیاول من و پدر و مادرت و با خبر م دی. باینکرد ی. کار درستدونمیم -
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 .نیکردیمخالفت م -

 چه به روز پدر و مادرت اومده؟ یدونیم چیه -

 تر زجر بکشم.تر بدونم که کمکم دمیم حیترج -

 مهرناز؟ -

 بله؟ -

 .انیبابات دارن ممامان  -

 منو باهاشون رو به رو نکن. -

 .ینیکه بب کنمیرو به رو م -

 بر لبش نقش بست و گفت: یخودش و سورن فکر کرد و لبخند یهااز سورن جدا شد و به خاطره مهرناز

 سورن؟ -

 جانم؟ -

 ؟ینیشو من مجبورت کردم باهام ب یشدیو تو سوار چرخ و فلک نم یشهرباز میباهم رفت ادتهی -

 آره. -

 بارها بهت گفتم عاشقتم؟ ادتهی -

 آره. -

 ؟یو با دستم شکوندم و تو غر زد ازیدربند و من پ میباهم رفت ادتهی -

 بارها دلت و شکوندم. منو ببخش. ادمهی. یذاشتی. کالس نمادمهیخوردنت  ی. طرز بستنادمهی هاتطنتیآره. ش -

 .دمیبخش -

 مهرناز؟ یبخشیچند بار سرت داد زدم. منو م ادمهی -
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 .دمیبخش -

 .یکن هیمنو ببخش که بارها باعث شدم گر -

 .دمتیکه بهت داشتم و دارم. بخش ی. به حرمت عشقیکه خرجم کرد ییهامحبت ی. به حرمت همهدمتیبخش -

اش رفت و مهرناز در و قربان صدقه دیپدر و مادر او آمد. مادر مهرناز را محکم در آغوش کش هیگر یلحظه صدا همان

حال شد.  یو مهرناز ب امدیاز مادر در ن ییصدا گری. آن قدر در آغوش هم از ته دل زجه زدند که دستیآغوش او گر

که مهرناز  یها را از هم جدا کردند. بعد از مدتآن یسختسورن مهرناز را نگه داشت و پدر هم مادر را و سپس به 

مهرناز را پاک  یهااز او جدا شد و اشک یقیو پس از دقا ستیو مردانه گر دیرا در آغوش کش استراحت کرد پدر او

 کرد و مهربانانه گفت:

دونه اشک تو روزگار منو  هیهستن. هر  یبا ارزش یهاتو نقره یهابابا جان. اشک زینکن عمر بابا. اشک نر هیگر -

 دونه دخترم. تک دختر بابا. هی کنهیم اهیس

 ؟ییبابا -

 نفس بابا. یباش رونیشم که تو و. من نبازدلمیگفتنت عز ییبابا یجان دلم؟ فدا -

 .ییدوستت دارم بابا -

 ها را از هم جدا کرد و گفت:ساعت گذشت که پرستار آمد و آن کیها که باهم صحبت کردند از مدت پس

 .رونیب یهمگ -

 اتاق عمل آماده کردند. یخانواده از مهرناز فاصله گرفتند و پرستاران مهرناز را برا یبه سخت و

پدر صد سال  ییو گو آمدیبه هوش م دنیو با آب پاش رفتیبر پا بود و مادر مدام از حال م یدل خانواده آشوب در

 شده بود و سورن... دیسف شیاش شکسته شده بود و موهاشده بود و چهره ریزودتر پ

 یکس از سرنوشت خبر چیجا بند نبود و ه کیو  زدیقرار بود و مدام قدم م یدل در دل نداشت و نا آرام و ب سورن

 که چه خواهد شد؟! دانستندینداشت و نم
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کنار او بودند، او را به  وانیو ک ونیو کتا ادیو دکتر معالج و شه اریاتاق عمل آماده کرده بودند و کوه یرا برا کمند

 نددیبه پشت اتاق عمل رس یکردند وقت تیمنتقل دادند و پرستاران برانکارد را سمت اتاق عمل هدا یگریتخت د

 زمان مهرناز را هم با برانکارد به پشت اتاق عمل رساندند و خانواده او هم پشت اتاق تجمع کردند.هم

شدند.  رهیبه هم خ یحرف چیه ید. بدست دراز کرد و مهرناز هم دست دراز کرد و دست هم را گرفتند و فشردن کمند

 تلخ زد و کمند گفت: یمهرناز لبخند نکهیتا ا

 .یخوشگل یلیخ -

 .یترتو خوشگل -

 . مهرناز دست کمند را محکم فشرد و گفت:ختندیریصدا اشک م یبودند و ب رهیها خفقط به آن هاخانواده

 مراقب قلبم باش. توش پر از احساسه. -

 هستم. -

 گفت: مانیبرانکارد هر دو را حرکت دادند که پ پرستاران

 .امیمنم م -

 گذاشت و گفت: مانیشانه پ یدستش را رو ادیشه

 . فقط من.شهینم -

 . زنمه. پاره تنمه.کنمیخواهش م -

او را تصاحب کنند، اما سکوت کرد و عشقش  مانیعشق من بود قبل از آن که سورن و پ یزمان دیخواست بگو ادیشه

 :دینال دینا ام مانیرا برگرداند و تخت را حرکت داد که پ شینگفت و رو چیه یسورن و بعد تو شد. ول میتقد

  اد؟یشه -

 .شهیگفتم نم -

 ذره صبر کن. هیحداقل  -
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 و گفت: دیکمند را بوس یپشان مانی. پطتادندیو پرستاران کنار ا ستادیا ادیشه

 آره؟ م؟یزندگ یدی. قول مشمیپ یو برگرد ی. تحمل کنیاریقول بده که طاقت ب -

 گفت: مانیتکان داد که پ یسر کمند

 .دمینشن یزیچ -

 .دمی... میقول م -

 افتاد. وانیو ک ونیطناز، کتا ار،یکوه مان،یهم تخت کمند و مهرناز را داخل اتاق عمل بردند و دلشوره به دل پ بعد

فکر همان  نینخواهد آمد، با ا رونیمهرناز زنده از در اتاق عمل ب دانستندیم یسورن و پدر و مادر مهرناز به خوب یول

 گانهیاز  یو شکستن قلب خود را به خاطر دور اوردیها بسته شد، مادر مهرناز طاقت نآن یکه در اتاق عمل به رو

 رفت. حالگشته و از  نیدخترش را به وضوح حس کرد و پخش زم

 اعالم کرد: نهیکردند دکتر پس از معا یاو را بستر یوقت

 .یسکته قلب لیو نود و هفت، شش خرداد. به دل صدیامروز هزار و س خی. در تارهیثان 18:26:46زمان مرگ ساعت  -

 

 ✔. بعد ماه سه ✔

 

و همان روز بعد از  اوردیآکنده از درد شد و تاب ن شیاز پ شیقلب شوهرش ب دیخبر مرگ او به همگان رس یوقت

 خانومش جان باخت.

مهرناز هم کنار قبر پدر و مادرش دفن  یبرگرداند. ول یداده شد و کمند را به زندگ وندیمهرناز به قلب کمند پ قلب

 را باهم از دست داده بود و دوباره تنها شده بود. زیخوشحال بودند به جز سورن که حاال همه چ یشد. حاال همگ

یم راتیروح او خرما خ یشاد یو برا کردیپر پر م اسیو گل  رفتیسر قبر مهرناز م مانیها با پتمام جمعه کمند

 .کرد
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 گرید شدیبه سورن ختم م شیایساله که تمام دن کیو  ستیاو دخترک ب رفتیپذ دیاست که با یتلخ قتیحق نیا و

 .ستیزنده ن

بلکه هر جور که روزگار بخواهد ما را  رود،ینم شیپ میخواهیطور که ما مآن زیچ چیسرنوشت به ما فهماند که ه و

 .بردیم شیپ

 خدا! ست؟یدست ک کندیم نییبلکه سرنوشت تع ست،یدست ما ن مرگ

 

 وجودت را لمس کنم. خواهمیم

 باران ببارد،  بگذار

 .میعاشقانه بردار یهاقدم تا

 شود،  دیباز هم ع بگذار

 بردارم. یدیمن وجودت را به عنوان ع تا

 

 بانیپشت بایشک

 ــــــــــــــــــــ

 و گفت: دیرا به دست او کوب ریکفگ یکه کمند حرص زدیبه غذا انگشت م مانیشام درست کرده بود و پ کمند

 دست نزن. -

 خب گرسنمه. -

 .یبچه شد یلیخ -
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 نخوردم. یچیغذا بده خب. تلف شدم از صبح ه -

 خونه. یایناهار ب یخواستیم -

 عمل مهم داشتم. شدینم -

 پارسا رو صدا کن آماده شد. برو -

 باشه. -

 قرصام تموم شد. یراست -

 . تو حالت خوب شده.یبه قرص ندار یازین گهید -

و  یو بعد هم همه دور هم جمع شدند و با شوخ دیچ زیم یدست و صورت پارسا را شست و کمند غذا را رو مانیپ

 خنده شام را خوردند. 

قطعاً اگر  گفتیو بعد با خودش در دلش م شدیغرق لذت م یاز خوش دیدیکمند را م یبایز یهاخنده یوقت مانیپ

 .ردیمیآن روز حتماً م ندیاو را نب یبایو ز نیدلنش یهاخنده یروز

 

 ...من

 من... یآر

 ...امیحوال نیهم در

 ...کینزد اریبس ییجا در

 در فکر تو... یحت که

 تو... یآر

 .گنجدینم
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 ــــــــــــــــــــ

 ✔ماه بعد  کی ✔

 

خودشان  یهفته که نامزد شدند باهم ازدواج کردند و سر زندگ کیو طناز بعد از  اریهم شد و کوه گریماه د کی

 رفتند.

 خودشان را داشتند. یخوب و عاد یگفت همه زندگ شدیم حاال

یو به خودش صدمه م کردیم یو خود خور کردیدر بهشت زهرا حبس م ایسورن نه! مدام خودش را در خانه و  یول

 .زد

 ــــــــــــــــــــ

 .قتهیکار هر دق ییوفا یب

 ؟یکنیاز من پنهون م یدار یچ

 

 .یمنو دوست ندار دونمیکه م من

 "بار  3 " ؟یکن یباهام باز یدوست دار چرا

 

 .زمیریدارم م یو پنهون اشکام

 .زمیبه کام تو برو عز ایدن

 

 .شهیمثل من نم یبفهم دیشا
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 .زمیتو عز یهاخنده یفدا

 

 حرفات رو دلم لونه کرد. یعمر هی

 معرفت. یبرو ب ینداشت دوستم

 

 !یبا دلم چه کرد رهینم ادمی

 معرفت. یبرو ب یگذاشت تنهام

 

 .قتهیکار هر دق ییوفا یب

 .دونمیفقط من م یدونینم تو

 

 .نمیشیو من م یخندیبهم م تو

 "بار  3 ". کنمیم نیسجاده و نفر یپا

 

 .زمیریدارم م یو پنهون اشکام

 .زمیبه کام تو برو عز ایدن

 

 .شهیمثل من نم یبفهم دیشا

 .زمیتو عز یهاخنده یفدا
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 حرفات رو دلم لونه کرد. یعمر هی

 معرفت. یبرو ب ینداشت دوستم

 

 !یبا دلم چه کرد رهینم ادمی

 معرفت. یبرو ب یگذاشت تنهام

 

 معرفت ی: بآهنگ

 .یغالم مانی: اخواننده

 ــــــــــــــــــــ

 هفته بعد. کی

 مانیپ یو هر چه با گوش زدیبود و ساعت از ده گذشته بود، کمند دلش شور م امدهیهنوز به خانه ن مانیبود و پ شب

 .دادیجواب نم مانیپ گرفتیتماس م

 پارسا غذا داد و او را خواباند. به

 بود.  اشیهمسر زندگ یرا دوست نداشت، ول مانیپ

 گاه شب و روزش شده بود. هیاو تک ،ینداشت ول تشدوس

 یچون همه خواستش،یچون پدر فرزندش بود. م شدیبود، نگرانش م مانیهر جا که خواست پ ،ینبود ول عاشقش

 .دیکشیم دکیاو به  یاو نام شوهر را برا یبرا مانیها پسال نیا

 مانیپ نکهیبا وجود ا یموقع آرزو نکرد که نباشد. حت چیه ی. ولکردیموقع با او کنتانکت داشت و بحث و جدل م هر

بود. بلند  دهیبه دل نگرفت، دلشوره امانش را بر نهیک مانیوقت از پ چیاو از سورن شد اما او ه یو دور ییباعث جدا
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به قبله سجاده پهن کرد و نماز خواند و در آخر طلب مغفرت  وتن کرد و ر دیشد و غسل کرد و وضو گرفت و چادر سف

 شد و جواب داد: داریتلفن خانه ب یکرد. در آخر کنار سجاده خوابش برد. که با صدا

 مان؟یالو پ -

 کوچولو. یآبج ارمیکوه -

 ه؟یجورنیچرا صدات ا ار؟یشده کوه یچ -

 دنبالت آماده شو. امیدارم م -

 شده؟ یخب بگو چ -

 ه شو کمند.آماد -

 بعد هم قطع شد. و

 ــــــــــــــــــــ

را  انیرا گر مانیشد و همه خانواده خود و پ مارستانیوارد ب یآورده بود، کمند وقت مارستانیکمند را به ب اریکوه

 او را به جلو هل داد و با بغض گفت: اری. کوهدیلرز یپناه یتمام تن او از ب د،ید وی یس یپشت اتاق آ

 ؟یباهاش مهربون باش ینتونستالمصب  -

 جلو هلش داد و گفت: باز

 .یداشتیحداقل دوستش م -

 باز او را هل داد و گفت: و

 . دهیشوهرت و داره جون م نیبرو بب -

 یس یآ یدست کمند را گرفت و او را جلو اریسخت بود و هضم آن دشوار، کوه شیبرا اریکوه یهادرک حرف کمند

دستگاه به او وصل شده بود و فقط گفته بود کمند کنارش  یتخت افتاد که کل یرو مانیبرد و کمند چشمش به پ وی

 را باور کند. ندیبیرا که م یریتصو توانستینم کرد،یبه راه کردن نم یاریاو را  شیباشد. پاها
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را تمام کرده بود و چشمانش خسته خواب بود و همان  مارستانیعمل در ب مانیگونه اتفاق افتاده بود که پ نیا حوادث

و  یاشب راند و لحظه یکیگرفت و در تار شیشده بود و راه خانه را در پ نیاستراحت سوار ماش یاگونه بدون ذره

او برخورد کرد  نیاز رو به رو محکم با ماش ونیبسته شد و کام یرانندگ نیچشمان خمار خوابش در ح ،یافقط لحظه

 شد. هوشیب نیخون یبا سر و وضع مانیچپ کرد و سمت درّه پرتاپ شد و پ مانیپ نیشو ما

 

 آمد و گفت: رونیب یس یاز آ پرستار

 ه؟یکمند ک -

 من. -

 .نهیشما رو بب خوادیم ضیمر -

 مانیشد و پ کیلرزان به او نزد ییهاشد و با قدم وی یس یرا حرکت داد و وارد آ شیپاها یو ناتوان یبه سخت کمند

 را از دهان برداشت و لب زد. ژنیماسک اکس

 خانومم! -

 و گفت: دیکمند لرز یچانه

 جانم؟ -

 گفت: مانیپ

 جان تو... یبه فدا یا -

 چه جانم گفتن است... نیا

 ؟یزجر کشم کن یخواهیم

 وجود نازت؟ بندیچنان پاهم ای
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 شده به زبان آورد؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ ریبار به او جانم نگفت؟ چرا؟ چرا حاال که د کیهمه سال  نیا یکمند ط چرا

 آهسته گفت: مانیو پ ختیر اشکش

 نکن. هیگر -

 مان؟یپ -

 دوستت داشتم و دارم کمند. شهیهم -

 مان؟یپ -

 . ادیکن که مرد بار ب تشیمواظب پسرمون باش کمند. خوب ترب -

 زد: شیهق زد و صدا کمند

 . یشیم تو خوب -

 مراقب خودت و پارسا باش. کمندم. -

 مان؟یپ -

 جلو کمندم. اریسرت و ب -

* ل*ب بر ل هیتر برد و با اشک و گراو را ببوسد که کمند سرش را عقب یشانیخواست پ مانیسر خم کرد و پ کمند

 او کرد و گفت: یبایمهمان گونه ز یابوسه مانیکه پ دیزد و عقب کش یزینهاد و بوسه ر مانیب پ

 دوستت دارم. -

بود نه؟ چرا  شیهاعاشقانه نیاش بود؟ نه؟ آخربوسه نیها به صدا در آمد، کمند آخربسته شد و دستگاه چشمانش

همسرش کنارش  گریاز دست داده است؟ چرا حس کرد د شهیهم یگاهش را برا هیچرا حس کرد تک د؟یتن کمند لرز

 زد. شیصدا یو ناباور رزدست او شد و با ل یرا در دست گرفت و متوجه سرد مانیدست پ ست؟ین

 ... مان.یپ... پ... پ -
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 ها را از او جدا کردند.شدند و پس از سه شوک دستگاه وی یس یو دکترها وارد آ پرستارها

 و آسان از دست رفت. یچه به راحت مانیپ

 که دکتر گفت: یوقت

 .یعلت مرگ مغز .... به 23:۵7:40زمان مرگ  -

 زد: ادیکرد و فر هیشد و از ته دل هق زد و گر رهیخ مانیشوکه به دهان دکتر و بعد به پ کمند

 .مانیپ -

 دکتر ماند که رو به پرستارها گفت: کیدکترها رفتند و فقط  هیبق

 .دیجنازه رو به سرد خونه منتقل کن -

 بعد با اشاره به کمند گفت: و

 .رونیب دیو هم ببر شونیا -

 گفت: هیزد و با گر ادیفر کمند

 .دشیببر ذارمینَمُرده. من نم مانیپ -

 را تکان داد. مانیاو را نگه داشت و کمند او را پس زد و پ یپرستار

 پاشو بگو حالت خوبه. مانیپ -

 .دادیها را هل مبود و آن شتریکمند را جدا کنند اما کمند زورش ب کردندیم یسع پرستاران

 .یا. پاشو بهشون بگو زندهیذاریهم تنهام نم هیثان هی ینامرد تو گفت ؟یتا ابد کنارم یمگه نگفته بود مانیپ -

 کمند رفت و رو به پرستارها گفت: کیپرستاران راه مقابله با او را ندارد نزد دیکه د دکتر

 .نشیریبگ نیسه تا پرستار عرضه ندار -

 گفت: یبعد محکم دو دستان کمند را گرفت و به پشت کمند برد و او را محکم با فاصله به خود چسباند و جد و
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 ساکت. -

 و داد گفت: غیکمند با ج یول

 پاشو بهش بگو حرفاش دروغه. مانیپ -

 . آروم باش.ششیه -

 ولم کن. ولم کن. -

 گفت: یرو به پرستار دکتر

 مالفه رو بذار رو جنازه. -

 کرد که دکتر با افسوس گفت: ییرها یزد و تقال برا غینهاد که کمند از ته دل ج مانیپ یرا رو دیمالفه سف ارپرست

 .ستین ایدن نیتو ا گهیکه د ی. بهتره قبولش کنستیزنده ن گهی. دنی. خوب ببنیبب -

 زد: غیج کمند

 .خوامممینم -

 رو کرد سمت پرستارها و گفت: دکتر

 .ارهیتون بره آرامبخش ب یکی نیاریبرانکارد جدا ب دیها دوتاتون برعرضه یب -

ارد برانک یاز پرستارها با آرامبخش برگشت و دکتر کمند را رو یکیرفتند و دو برانکارد آوردند و  یفور پرستارها

 خواباند و گفت:

 تکون نخوره. نیاش دارمحکم نگه -

را از پرستار گرفت و سه نفر پرستار کمند را نگه داشتند. دکتر سرنگ را آماده کرد و به رگ دست کمند  سرنگ

 حس شد و چشمانش بسته شد.  یب شیها و پاهاکرد و کم کم کمند دست قیتزر

 رو کرد سمت پرستارها و گفت: دکتر
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 ببرن سرد خونه. نی. جنازه رو هم بگنیبخش بهش سروم بزن دشیببر -

 .کردندیم یو خودزن ختندیریوارد جانانه اشک م وانهیدکتر به خانواده اطالع داد، خانواده عزادار چون د یوقت و

 

 پوش و عزادار. یبه پا شد همه مشک یمجلس مانیپ سوم

 راد. مانیو علمدار و ختم پ انیگر همه

 .دادندیزنان ناله سر م ادیو فر دندیکوبیم نهیها از درد مشت بر سنداشت، خانواده یتمام هاهیگر

 شد.  هوشیب انیم نیدر ا کمند

 

 شد. مارستانیب یباز هم همان روال بود و باز حال کمند بد شد و راه مانیپ هفتم

 

یاستشمام م مانیپ ینداشت و الغر شده بود و افسرده گشته بود و تمام خانه را از بو یروح گریکمند د مانیپ چهلم

 .کرد

 :گفتیبا خودش م شهیهم

 کاش باهاش خوب بودم. -

 :گفتیو م ختیریم اشک

 .دونستمیم شتریکاش قدرش و ب -

 

 :گفتیو م کردیم هیقبر او بود و گر کنار

 .مانیمنو ببخش پ -
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 و گفت: ختیمزار او ر یرا پر پر کرد و رو هاگل

 .مانی. بهت عادت کرده بودم پمانیات بودم پوابسته یدوستت نداشتم ول -

 و گفت: دیبغض گالب پاش با

 مان؟یپ -

 در گوش او زنگ زد: مانیپ یصدا

 مان؟یجان پ -

 سپس با لبخند گفت: ،یو صورت او شفاف و نوران بایآراسته و ز یمقابل او ظاهر شد. با ظاهر مانیپ روح

 کن کمندم. بخند کمندم. دوستت دارم کمندم.  یکمندم. زندگ نمتینب ونیکمندم. گر نمتیشکسته نب -

 شد. هوشیشد. کمند شوکه ب بیبعد هم غ و

که داشت سروم تمام شده را از  یو پرستار دیرا کنارش د اریو کوه افتی مارستانیبه هوش آمد خود را در ب یوقت

 گفت: اریتخت نشست و کوه ی. پرستار پس از آن که سروم را جدا کرد رفت و کمند روکردیدست او جدا م

 ؟یخوب -

 کو؟ مانیپ -

 مُرده. مانیپ -

 اون زنده است. بگو کجاست؟ دمشیدروغگو. من د -

 خدا. شیپ -

 کو؟ مانیدروغگو. پ -

 .زنمتیم یبار دبگه چرت و پرت بگ هیکمند به خدا  -

 کرد و گفت: هیگر کمند



 یاشک نقره ا

 
134 

 

 ؟یکنی. باورم نماری. به خدا کوهگمی. دروغ نمدمشیبه خدا من د -

 او را پاک کرد و گفت: یهااشک اریکوه

 .یاریو در ب اتیلباس مشک دیبا گهیسه ماه از مرگش گذشته د -

 مارستان؟یمن و آورد ب یمُرده پس ک مانی. اگه پخوامینم -

 کرد که گفت: خکوبیآشنا کمند را م ییهمان لحظه صدا یسکوت کرد. ول اریکوه

 من. -

 او شد و گفت: کیسورن نزد .دیچشم چرخاند و با سورن چشم در چشم شد و در خود مچاله شد و دلش لرز کمند

 ؟یخوب -

 کرد که سورن با لبخند گفت: هیتک اریپناه به کوه یب کمند

 ؟یدیچسب اریترسناکم؟ حاال چرا به کوه هیچ -

 و گفت: دیاش لرزچانه کمند

 ؟یخوایاز جونم م یچ -

 جونت و. -

 را چنگ زد و گفت: اریمظلوم لباس کوه کمند

 بهش بگو بره. ؟یداداش -

 گفت: سورن

 و اگه نرم؟ -

 ؟یکردیم بمیتعق شهیهم یتو بود -

 آره. -
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 چرا؟ -

 .خوامیگفتم که جونت و م -

 .زنمیم غیجون من مگه بادمجونه؟ برو گمشو وگرنه ج -

کوچک او،  فیظر یهاگرفتن لمس دست گریبار د یبرا دیتپیتا لمس کند، دلش م ردیخواست دست او را بگ سورن

 شد و گفت: رهیبود که با اخم به او خ اریتر دست او را گرفت، کوهمحکم یدست یول

 . ری. نخجمیوسط هو نیفکر نکن چون شوهرش و از دست داده من ا -

 را پاک کرد و گفت: شیهاتخت خواباند و اشک یبعد هم جسم لرزان کمند را رو و

 بهت دست بزنه. ذارمی. آروم باش. نمزمیمن فدات بشم عز -

 و گفت: دیمظلوم لب بر چ کمند

 بهش بگو بره. -

 رو کرد سمت سورن و گفت: اریکوه

 برو. ست؟یحالش خوب ن ینیبیمگه نم -

 گفت: نیبرد و شرمگ ریسر به ز سورن

 .رمیکوچولوش و تو دستم بگ یدستا خواستمیفقط م -

 و عقب گرد کرد و رفت. دیبعد هم لب گز و

 رو کرد سمت کمند و گفت: اریکوه

 . رفت.زمیراحت عز التیخ -

 زد: شیو صدا ستیکرد و با هق هق گر اریبلند شد و خود را پرت آغوش کوه کمند

 ؟یداداش -
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 او حلقه کرد و گفت: کیدستانش را دور کمر بار اریکوه

 ؟یجان دل داداش -

 ؟یداداش -

 جانم به قربونت برم؟ -

 ؟یداداش -

 . آروم باش. ششیه -

 او را نوازش داد و گفت: سپس

 بخواب. -

 تو بغلت بخوابم؟ -

 . فقط آروم باش. زمیباشه عز -

 در آغوش او خوابش برد. اریکوه یهاصدا شد و ساکت شد. و با نوازش یب شیهاکم کمند هق هق کم

 زنگ خورد و جواب داد: اشیرفت که گوش رونیاو نهاد و از بخش ب یتخت خواباند و پتو را رو یاو را رو اریکوه

 م؟جانم طناز -

 ؟یمارستانیسالم. هنوز ب -

 ؟یدلم. خوب زیآره عز -

 آره. کمند خوبه؟ -

 کنه؟یصدات م هیک یبهتره. صدا -

 ونهیکنه. د یباهاش باز آدیم ایبه دن یبچه ک پرسهیسره م هیپارسا  یخونه مادرت گذاشت یکه منو آورد یاز موقع -

 .ذارهیوجب قد داره منو سر کار م میشدم. ن
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 و گفت: دیخند اریکوه

 قربون تو و بچه تو شکمت برم. -

 گفت: نیشرمگ طناز

 دنبالم؟ یایم یکِ -

 ؟یفردا صبح. شام خورد -

 آره. -

 پس مراقب خودت باش. -

 باشه. تو هم مراقب خودت باش. فعال. -

 .زمیفعال عز -

برداشت و کنار تخت  واریرا از کنار د یقرار داد و به بخش رفت و صندل بیرا در ج یگوش اریقطع شد و کوه تلفن

 نشست. یصندل یگذاشت و رو

به خانه مادرش رفت و پارسا را برداشت و از پدر  اریشد، مرخص شد و به همراه کوه داریکمند از خواب ب یوقت صبح

به  وانیو ک ونیاز کتا یشد. طناز هم آماده شد و با خداحافظ اریکوه نیکرد و رفت سوار ماش یو مادرش خداحافظ

 شد. اریکوه نیرفت و سوار ماش نییپا

 ــــــــــــــــــــ

 رو کرد سمت کمند و گفت: کردیم یکه رانندگ یدر حال اریکوه

 خونه من.  میبرا خودت و پارسا بردار که بر یداشت ازین یخونه خودت هر چ میریاول م -

 ...اریکوه یول -

 حرف او را قطع کرد و گفت: اریکوه

 به بعد فقط داداش. نیاز ا -
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 من خونه خودم راحتم. ی. ولدیببخش -

تو حواست به طناز باشه. مفهوم  ستمیکه من ن یمواقع نکهیخونه ما. هم من حواسم بهت هست. هم ا یای. مرینخ -

 بود؟

 گفت: ریسر به ز کمند

 .یباشه داداش -

 ؟ی. اوکیمونیمون مکه طناز فارغ نشده خونه یبگم تا موقع نمیا -

 چشم. -

 .نیآفر -

 رو کرد سمت طناز و گفت: پارسا

 مال خودم بشه؟ یدیاومد م ایبه دن ین یبعد ن ییزندا -

 .دمینه نم -

 رو کرد سمت کمند و گفت: پارسا

 ؟یاریو! من تنهام برام خواهر کوچولو نم ییزندا نیبب ؟یمامان -

 گفت: یحرص اریو کوه دیطناز محکم خند د،یسرخ شد و لب گز کمند

 طناز؟ بسه. -

 گفت؟ یچ یدیخب؟ نشن هیچ -

 !گهیم یچ فهمهیبچه است. نم -

 و گفت: اری. رو کرد سمت کوهفروختیداشت گوجه سبز م یافتاد که مرد ابانیچشم کمند به کنار خ ناگهان

 بزن کنار برا طناز گوجه سبز بخر. یداداش -
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 ذوق زده گفت: طناز

 . خوامیآخ جون. من م -

 پارک کرد و با لبخند گفت: ابانیو گوشه خ دیاز ذوق او خند اریکوه

 باشه فدات بشم. -

 بعد رفت و با گوجه سبز برگشت و دست طناز سپرد و دوباره حرکت کرد. و

 پارسا را برداشت و از آن خانه دور شدند. لیخود و وسا یهااز لباس ی. کمند کمدیبه خانه او رس یوقت

 ــــــــــــــــــــ

شده بود و  داریکه تازه از خواب ب اریکوه د،یپبچیروز بود به خود م نیشده بود و کمند از درد ماهانه که اول صبح

کمند به گوشش  زیر یهاهیگر یشرکت بردارد که صدا یرا برا ازیمورد ن لیتا وسا رفتیم داشت سمت اتاق کار

 تخت نشست و گفت: یرو کمندخورد. سمت اتاق او رفت و بدون در زدن وارد شد و کنار 

 ؟یدرد دار یلیخ -

 از رو نرفت و گفت: اریبرد که کوه ریسر به ز نیشرمگ کمند

 .کردمیجور مواقع من آرومت م نیا یها که پونزده شونزده ساله بوداون موقع -

 و گفت: دیلب گز هیشکم او گذاشت و محکم فشرد. کمند با گر یبعد دست رو و

 داداش تو رو خدا. -

 آرومت کنم. خوامیندارم که. فقط م تیکار -

 کمند بلند شد: یتر شکمش را فشرد که نالهمحکم یکم و

 .یآ -

 کرد؟یآرومت م یجور مواقع چه جور نیا مانیپ -
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 گفت: نیشرمگ کمند

 رو شکمم. ذاشتیآب جوش م سهیک -

 ؟یریدندون بگ یه ستیدستم ن فی. حکنمیکار و باهات م نیبه بعد هم نیپس منم از ا -

 آب جوش برگشت و کمند گفت: سهیبعد بلند شد و رفت سمت حمام و با ک و

 داداش نه نه. -

 .برمیم شیتقال نکن. اوالً به ضرر خودته. دوماً من باالخره کارم و پ یخود ی. بششیه -

بزند  غیه کمند خواست جک نیشکم برهنه او قرار داد و هم یآب جوش را رو سهیاو را باال زد و ک راهنیبعد هم پ و

 دهان او گذاشت و گفت: یدستش را رو اریکوه

 .شهیم داریهم نکن طناز ب ادیحله. داد و فر یکن شتریذره تحملت و ب هیفدات بشم.  -

 نیشاد آرم یزنگ زد که صدا نیخارج کرد و به آرم بیرا از ج یدهان کمند بود گوش یکه دستش رو طورهمان

 گفت:

 شده؟ یانبر آورد. سالم. چ یآمد و بوبه به بهار  -

 ؟یزنیشنگول م هیسالم. چ -

 گرفتم. ندایباالخره بله رو از ل -

 گه؟ید یافتاد یعروس هی یعنیپس  -

 رم؟یبگ یمرخص یایم یآره. کِ -

 .کنمیم فیو رد تیمن صبر کن. برسم شرکت مرخص یساعت جا مین هی -

 به چشم. دمت گرم. یا -

 بزغاله. -
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 یکمند را پاک کرد و با مهربان یهاقرار داد و اشک بیرا در ج یگوش اریو تلفن را قطع کرد. کوه دیشاد خند نیآرم

 گفت:

 .یشیدلم. خوب م زینکن عز هیگر -

که سرد شده بود. آن را برداشت و رفت دورش انداخت و به آشپزخانه  دیآب جوش کش سهیبه ک یبعد دست قهیدق ده

 او را خم کرد و گفت: یرفت و با نبات داغ به اتاق کمند برگشت و کم

 و بخور. نیا ایب -

 و گفت: دیبه خورد او داد که کمند پس کش یکم

 .نهیریش یلیخ -

 به زور تا ته به خورد او داد و گفت: اریکوه

 .شهیبهتر محاال حالت  -

 داداش؟ -

 جان؟ -

 .یچیه -

 شکمت بهتر شد؟ -

 بله. -

 کمند؟ -

 بله؟ -

 .یاریو از تن در ب تیخونه لباس مشک امیکه ظهر از سر کار م یدوست دارم وقت -

و بلند شد و سمت در حرکت کرد و در آن حال  دیاو را گرم بوس یشانیپ اریبرد، کوه ریسکوت کرد و سر به ز کمند

 گفت:
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 پاشو برو به سر و وضعت برس. -

 نشیالزم را برداشت و از خانه خارج شد و سوار ماش لیرفت. سمت اتاق کار رفت و وسا رونیبعد در را باز کرد و ب و

 شد و سمت شرکت حرکت کرد.

و  دیرا شست و رفت و به پارسا که همچنان خواب بود سر زد. او را بوس شیکرد و دست و رو زیخودش را تم کمند

صدا بست. به آشپزخانه رفت و صبحانه  یخواب است. در را ب دیمت اتاق طناز رفت و آهسته در را باز کرد و دس

بود که کمند غذا را  ازدهیبه  کیساعت نزد ،آماده کرد و خورد و جان گرفت و بعد مشغول درست کردن ناهار شد

 به آشپزخانه رفت و گفت: را شست و شیشد و رفت دست و رو داریآماده کرد و طناز از خواب ب

 ؟یدرست کرد یآخ جون قرمه سبز -

 ؟یآره. دوست دار -

 درست نکردم. شهیم یاهفته هی. یلیخ -

 .میاومد باهم غذا بخور ی. بعد که داداشدمیذره بهت م هی -

 .یباشه مرس -

 نزن. یزیفقط بذار برم به پسرم سر بزنم. تو دست به چ -

 باشه. -

 و گفت: دید یباز نیو در حال ماش داریوارد اتاق پارسا شد و او را ب کمند

 پسر گلم؟ یشد داریب -

 . یسالم مامان -

 ؟یسالم نفس مامان. دست و صورتت و شست -

 .یآره مامان -

 مامان به قربونت بره.  -
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 .یوقت غصه نخور هی. گردونمیم ایتو رو تموم دن خرمیم نیمن بزرگ بشم ماش یمامان -

 نفس مامان؟ ینکن یدلم. خودت و رخم زیتو بشم. باشه عز یمن فدا -

 .یچشم مامان -

 شیو جلو ختیغذا ر یطناز کم یو بعد از اتاق او خارج شد و دوباره به آشپزخانه رفت و برا دیاو را بوس کمند

 او نشست. طناز رو به او گفت: یآب برداشت و کنارش گذاشت و بعد رو به رو خچالیگذاشت و از 

 سخته؟ یبچه دار -

 .امیمن از پس پارسا بر م یآره. ول -

داد  حیترج یباز گرسنه بود ول نکهیتمام شد با ا شیغذا ینگفت. وقت یزیشروع به غذا خوردن کردن و چ طناز

 . رو کرد سمت کمند و گفت:دیایب اریمنتظر بماند تا کوه

 کنه؟یدرد م تییجا ؟یستیخوب ن ده؟یچرا رنگت پر -

 نه خوبم. -

 هست. تیزیچ هی یول -

 سر؟پ ای! معلوم نشد دختره یاریم ایخوشگلت و به دن ین ین ینگران تو باشم که کِ دیتو نگران من نباش. من با -

 دختره. -

اش که دو سالش بشه خودم تو پر قو نگه یتا وقت ادیب ای! به خدا به دنهاستمیها نجانم. من از اون عمه بدجنس یا -

 .یبکش یتر سختتا کم دارمیم

 با ذوق گفت: طناز

 باشه دستت درد نکنه. -

 پر رو. یدهیدختره ور پر -

 .یخب خودت گفت -
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 ؟یخجالت بکش دیتو نبا ی. ولرمیآره که گفتم. قربونش هم م -

 .ستمیمن اصال خجالت بلد ن -

 .شهیمعلوم م ادیب اریحاال بذار کوه -

 .هایفضول یلیخ -

 !یپس چ -

لباس دست و صورتش  ضیو پس از تعو دیاز راه رس اریساعت دوازده شد و کوه نکهیو حرف زدند تا ا دندیخند یکم

 و گفت: دیرا عقب کش یرا شست و به آشپزخانه رفت و صندل

 خوردن داره. یقرمه سبز نیا -

 رو به کمند گفت: اریپس از آن که غذا را خوردند کوه و

 .یخوشمزه درست کرد یلیدستت درد نکنه کمند. خ -

 .یخوشمزه درست کرده بودم. همه رو خورد -

 را نشان او داد و گفت: یخال سید

 .نیبب -

 نوش جونم. -

 زد و گفت: یلبخند کمند

 .ینوش جون داداش -

 هات بشم.خنده یبخند فدا شهیهم -

 برد و رو به پارسا گفت: ریسر به ز کمند

 پسرم پاشو برو مسواک بزن بعد برو استراحت کن. -
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 .یچشم مامان -

دست کمند را گرفت و سمت اتاق  اریرا جمع کرد و شروع به شستن ظرف کرد و کوه زیبلند شد و رفت، طناز م پارسا

 مهمان که متعلق به کمند بود کشاند و وارد شدند و در را بست و گفت:

 زم؟یعز یشدبهتر  -

 خوبم. -

 ؟یکنیو عوض نم تیچرا لباس مشک -

 ادامه داد: اریسکوت کرد و کوه کمند

 .کنمی. من زورت نمیهر جور راحت -

و چشمانش  دیتخت خواب یطناز رفت و کمند هم رو شیو از اتاق خارج شد و پ دیاو را در دست گرفت و بوس دست

 را بست.

شد و آماده شد تا به بهشت زهرا برود. پس از آن که آماده شد، از  داریساعت پنج عصر بود که کمند از خواب ب حدود

 طناز چشمش به کمند افتاد و گفت: د،یرفت و طناز را در سالن در حال خوردن پسته د رونیاتاق ب

 ؟یریم یدار ییجا -

 .مانیمزار پ -

 .شهیم یعصب یستین نهیبب ادیب ارینرو. کوه -

 . مراقب خودت باش تا برگردم.رمیمن م -

 کمند؟ یول -

 سمت در رفت و گفت: کمند

 .ستیمن ن رندهیگ میتصم اریبابا. کوه یا -
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شد. کمند را به جلو هل داد و کفشش را در آورد و در جا  انینما اریکوه یکلیدر باز شد و قامت بلند و ه زمانهم

 قرار داد و با اخم گفت: یکفش

 تکرار کن؟ گهیبار د هی ؟یگفت یچ -

 برم بهشت زهرا. خوامیم -

 .ستمین ایتو هستم  رندهیگ میکه من تصم یفهمیم یبذار رونیخونه ب نینذاشتم پات و از ا یوقت -

 گفت: یبلند جد یبا صدا کشاندیکه با زور کمند را به اتاق او م یبعد دست کمند را گرفت و در حال و

 .اریآب با قرص خواب آور برام ب وانیل هیطناز  -

 در را باز کرد و کمند را به داخل اتاق برد و گفت: د،یبه در اتاق رس یوقت و

 .یبر رونیاز در خونه ب ی. فعال اجازه نداربرمتیهفت روز استراحتت تموم شد. خودم م یجنابعال -

 و گفت: دیلب بر چ یحرص کمند

 برم. خوامیمن م یول -

گذاشت و  یعسل یآن را رو اریسپرد و رفت. کوه اریآب و قرص آمد و آن را دست کوه وانیل کیلحظه طناز با  همان

به جلو رفت و با اخم و  یهم با خونسرد اریاو را از تن او خارج کند که کمند به عقب رفت، کوه یخواست مانتو

 گفت: تیّجد

 .اریمن و باال ن یکمند اون رو -

او را از تن خارج کرد، شال او را از سر برداشت و  یمانتو اریکوه خت،یبرد و اشک ر ریر به زمظلوم شد و س کمند

 تخت نشاند و قرص را برداشت و گفت: یقرار داد و بعد هم کمند را رو یاتاشو کرد و گوشه

 بخور. ریبگ -

 .خوامینم -
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 ی! با کیایو م یریم ی! کِیریمنم. که کجا م اترندهیگ میلحظه به بعد تصم نیهات و وا کن کمند. از اخب گوش -

 به من مربوطه، مفهوم شد؟ زتی! و همه چیکنیکار م ی! چیریم ی! چه جوریایو م یریم

 چانه او برد و سر او را بلند کرد و گفت: ریدست ز اریبرد که کوه ریسر به ز کمند

 ؟یدیفهم -

 و مظلوم گفت: انیگر کمند

 .یکن فیتکل نییبرام تع یتو حق ندار -

 اش را فشرد و گفت:تر شد و چانهپر رنگ اریکوه اخم

 ؟یگفت یچ -

 و گفت: دیاش لرزچانه کمند

 .دی. ببخشدیببخش -

تخت خواباند و پتو را  یچانه او را رها کرد و قرص را بر دهان او گذاشت و با آب به خورد او داد و او را رو اریکوه

 قرار داد و گفت: شیرو

 بخواب. -

 .ییزورگو یلیخ -

 او را پاک کرد و گفت: یهااشک اریکوه

 به نفعته. -

رفت و سمت آشپزخانه رفت و رو به  رونیبر چانه او نشاند و از اتاق ب یابوسه اریکم چشمان کمند بسته شد، کوه کم

 گفت: یجد کردیآماده م یچا اریکوه یطناز که داشت برا

 .یزنیبهم زنگ م یفور رونیبه بعد خواست بره ب نیاز ا -

 نکن عزادار شوهرشِ. تشیگناه داره. اذ یباشه. ول -
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 با منه. تشیبه بعد مسؤل نیهست که هست. از ا -

 ؟یقدر زود اومد نیخب حاال. چرا ا -

 نبود. یشرکت کار -

 آهان. -

 گفت: اریآمد و رو به کوه انیلحظه پارسا گر همان

 !ییدا ییدا -

 را پاک کرد و گفت: شیهاغوش گرفت و اشکاو را بلند کرد و در آ اریکوه

 ؟ییجان دل دا -

 .شهینم داریب کنمیصداش م یهر چ یمامان -

هم صداش نکن تا استراحت کنه  گهیتا خوب بشه. د دهیمامانت حالش خوب نبود بهش قرص خواب آور دادم خواب -

 باشه قهرمان؟

 .ییچشم دا -

 قربونت بره. ییاهلل. دا کیآ بار -

 آورد و گفت: نییو او را پا دیبعد گونه پارسا را بوس و

 کن. یاالن هم برو تو اتاقت باز -

 اریکوه یآمد و رو به رو یچا ینیمبل لم داد و طناز با س یهم خسته رو اریدوان دوان به اتاقش رفت و کوه پارسا

 نشست و گفت: اریکوه یرو به رو زیقرار داد و خود ن یعسل زیم یرو

 .یچابفرما  -

 را خورد. بلند شد و طناز را از کمر در آغوش گرفت و گفت: یچا اریاز آن که کوه پس
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 .یشد نیسنگ -

 .ادهیتو که زورت ز -

 !هاخورمشیزبونت و م -

لباس کنار  ضیتخت ولو داد و خودش هم پس از تعو یبعد سمت اتاق مشترک حرکت کرد و وارد شد و طناز را رو و

 و گفت: دیاو خواب

 .میذره استراحت کن هی -

 بسته گفت: یهاو طناز با چشم دیکرد و آهسته او را در آغوش کش میخود و طناز تنظ یبعد پتو را رو و

 نکن. تمیپس اذ -

 .زمیباشه عز -

 بعد خوابش برد. یاچشمانش را بست و لحظه اریبعد هم کوه و

 

هفته گذشت و تنها  کیکه  نیتا ا گشتیبر م یادهمه داشت به روال ع یو دوباره زندگ گذشتندیها مو شب روزها

 طور سورن!و همان ختیخواب روح و روان کمند را به هم ر کی

 

 ...یبدان خواهمیم

 تو که وسط باشد... یپا

 داشتنت... یرا برا ایدن

 .زمیریهم م به

 من. عشق
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 ✔هفته بعد.  کی ✔

 .گفتیم انیخواب بود و مدام هذ کمند

 مهرناز در خواب او بود. روح

 . کندیاست و دارد با لبخند به او نگاه م شیکه مهرناز رو به رو دیدیداشت خواب م کمند

 . دیتابیروشن بود و م ادیز یِو شفاف یاو از درخشان یبایمهرناز پر از نور بود و صورت ز اطراف

 چسباند.  اشیرا به او دوخت و خود را به درخت کنار اشرهینگاه خ کمند

 گفت: ینیحرکت خود را به کمند رساند و با لبخند دلنش کیبا  مهرناز

 . مراقبش باش.یتو سورِن و دوست دار دونمیمن م -

 کرد و گفت: یفیاخم ظر کمند

 مراقبش باشم؟ مگه سورِن بچه است؟ یچ یعنی -

 سورِن داغونه. -

 نداره. یبه من ربط -

 سورِن هنوز عاشقته. برو دنبالش. -

 غرورم و بشکنم برم دنبالش؟ یکنارم باشه نبود. حاال من برا چ خواستمیکه من م یوقت -

 :گفتیم شدیکه هر لحظه دورتر م یدر حال مهرناز

 .یمراقبش باش دی. تو باستیحالش خوب ن -

 دیاو را به آغوش کش فیجسم ظر اریخودشان را به او رساندند و کوه اریشد که طناز و کوه داریب یبلند غیبا ج کمند

 و گفت:
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 .یدی. خواب دششیدلم. ه زیآروم عز -

 رو به طناز گفت: دادیکه او را نوازش م یحال در

 تو حالت خوبه؟ -

 آره. -

 .اریبرو آب قند ب -

 و هق هق مظلومانه گفت: هیرفت و کمند با گر طناز

در آوردن کجا بود که منو نجاتم بده؟ اون قلبم و  مانیکه به زور منو به عقد پ ی. موقعخوامشی. نمخوامشیمن نم -

 درد آورد.

 .ششیه -

کمند را از آغوش در آورد و آب قند را از طناز گرفت و به لب  اریآمد و کوه کردیکه آب قند را حل م یدر حال طناز

 کمند زد و گفت:

 و بخور. نی. آ کن ازمیآ کن عز -

 نه. -

 آ کن. -

 .خوامینم -

 گفت: یجد اریبعد هم هق زد که کوه و

 .یبخور دیبا -

 رو کرد سمت طناز و گفت: دادیکه آهسته آهسته به خورد او م یسپس در حال و

 .زمیبرو پارسا رو آروم کن بعد هم برو بخواب عز -
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 باشه.  -

 به کمند کرد و گفت: ینگاه میبعد ن و

 .ریشب بخ -

قرار داد و آهسته او را خواباند و  یعسل یرا رو یخال وانیپس از آن که آب قند را به خورد او داد، ل اریرفت. کوه و

 گذاشت و گفت: یو پتو را رو دیکنار او خواب

 راحت باشه. االن هم بخواب. التیتو رد بشه. خ یِقدم کیاز  ذارمینکن قربونت برم. من نم هی. بسه. گرششیه -

 مظلوم گفت: کمند

 ؟یخوابیم شمیپ -

 آره فدات بشم.  -

کرد و او را تنگ  زانیخودش و او م یپتو را رو اریبعد آغوشش را باز کرد و کمند خود را در آغوش او رها کرد. کوه و

 در حصار آغوش فشرد و گفت:

 فنچ. یمن و از زنم محروم کرد -

 چسباند و گفت: اریخود را به کوه کمند

 خوب کردم. -

 .رمیگیمحکم گازت م یکن هیدفعه گر نیا -

 .کنمیفرار م -

 .یفرار کن یتونیاز دست من نم -

 و گفت: دیلب بر چ کمند

 نکن. یبد جنس -
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 تر فشرد و گفت:و او را محکم دیخند اریکوه

 .آدیپس بخواب که من خوابم م -

 .دندیشان را بستند و خواببعد هم هر دو چشمان و

 

 ...بخواب

 خواب... نیدر ا دوارمیام و

 از... ترنیریش ییایرو

 .ینیو پاستا را بب لیپاست یایرو

 

رو کرد سمت سورِن  ییبایبا اخم ز مانیبا او رو در رو شد پ یو وقت دیدیرا م مانیخواب بود و داشت خواب پ سورن

 و گفت:

 بهت. مواظبش باش.  سپرمیکمند و م -

 .خوادیاون من و نم -

 .کنهیم یداره لجباز یچرا! دوستت داره. ول -

 نه؟یشیمن برم سمتش؟ روحت در عذاب نم یستیتو ناراحت ن -

 راحت بشه. المیاز بابت کمند خ خوامینه. فقط م -

 سد محکمِ. هیوسط  نیا اریکوه -

 جواب بله رو بده. گهید یکیبه  یلجباز یممکنه از رو ینذار شیبا من. اگه هر چه زودتر با پ اریکوه -

 ه؟یاون ک -
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 بگم. تونمینم -

 ش؟یشناسیم -

 . سماجت کن سورن. سماجت!آدی. کمند از سماجت خوشش میکن شیآره. برو دنبالش. انقدر برو تا راض -

 

 شیاصرار کردن ب ،یآن در فرهنگ لغت پارس یو معن دیآیاز سه کلمه سمج گرد م رانیسماجت در فرهنگ لغت ا "

 ". شودیاز حد م

 

 یو لبخند دیسره خورد و دوباره دراز کش کیبود را برداشت و  زیم یآب را که رو وانیشد و ل داریاز خواب ب سورن

 زد و زمزمه کرد و با خود گفت:

 .دمیبار از دستت نم نیعشق من. مطمئن باش. ا ارمیبه دستت م -

 آشنا او را شوکه کرد: ییصدا ناگهان

 .یاریبه دستش م دونمیمن م -

 تخت نشست و گفت: یرو یل او ظاهر شد فورمقاب مانیروح پ یوقت و

 روح؟ مان؟یپ -

 زد و گفت: یلبخند جذاب مانیپ

 ؟یدیترس هیچ -

 دست داد. شوکه گفت: یکه به سورن حس سبک دیبر شانه سورن کش یدست و

 ؟یتو واقعاً روح -

 آره. -
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 شه؟یاالن بهت دست بزنم دستم از بدنت رد م یعنی -

 امتحان کن. -

 یپهلو یدستش را رو یبرد و آب دهانش را قورت داد و بعد به آرام مانیپ کیبا شک و تعلل دستش را نزد سورن

عقب  دهیخارج شد. ترس مانیراست پ یبه حرکت در آمد و از پهلو یگذاشت که بعد هم دستش به آرام مانیچپ پ

 و گفت: دیخند مانیکه پ دیکش

 ؟یدیمگه جن د -

 حرکت ندادم. یرو پهلوت باور کن. ولمن فقط دستم و گذاشتم  -

 و گفت: دیباز خند مانیپ

 .کردمی. من داشتم کنترلت مدونمیم -

 ؟یمنو بترسون یخوایم -

 هام و نشونت دادم.از قدرت یکینه.  -

 تر.برو عقب -

 چرا؟ -

 من نشو. کینزد -

 بعد اخم کرد و گفت: و

 ناموس دزد. کشتمتیخودم م ی. وگرنه اگه زنده بودیکه مُرد فیح -

 .یو رفت یدیتو پس کش -

 لحظه تالش کردم.  نی. من تا آخردمیمن پس نکش -

 ؟یپس چرا روز عقد نبود -
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و باهات خوشبخته. منم جز  دهیفکر کردم بهت عالقه داره و دور منو خط کش دمیلبخند کمند و د یوقت یبودم. ول -

ازدواج کرد.  یکه زورک دمی. خام بودم نفهمهیلبخندهاش ظاهر دونستمینکردم. من چه م ییبراش آرزو یخوشبخت

 ؟یبود دهات و نشون نکر. تو مگه دختر عمهیبله رو ازش گرفت یکه زورک

 روز کمند و کنارت هیکه  یوقت یبهش نداشتم. ول یاعالقه چیکه به من بگه نشونش کرد من ه نینه. مادرم بدون ا -

 ...دمید

 گفت: یو حرصحرف او را قطع کرد  سورن

. دمیکش یها چه عذابتموم سال یدونیم چیمعرفت. ه ی. بیدیو عشقم و دزد یدل نه صد دل عاشقش شد هی -

 غرورم شکست. نابود شدم.

 . من حالت و خبر دارم.یبگ خوادیسورن نم دونمیم -

 ؟یریبگ تیاز من حالل یاومد -

 سورن؟ در عذابم سورن. منو ببخش. یبخشیآره. منو م -

 ؟یببر نیاز ب یخوایم یو چه جور اتگهید یهاگناه -

که بهت دادم. منو ببخش تا  یانکردم جز دل شکسته یگناه چیبودم سورن. ه مانیکه زنده بودم با ا یمن تا زمان -

 رها باشم. سرگردونم سورن. منو ببخش.

 شه؟یکمند مال من م -

. مواظب یِنکن. کمند من، شکستن تشیسورن. اذ دهیکش ادیز یآره. کمندم و خوشبختش کن سورن. سخت -

 به تو سورن. حواست بهش باشه. فقط منو ببخش. سپرمشیمن باش. م یِشکستن

 .یکه دوستم بود یی. به حرمت روزهادمتی. از ته دلم بخشدمتی. بخشمانیازت گذشتم پ -

 شد و گفت: انینما مانیدر چشمان پر نور پ یشاد برق
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 تشیکن. پسرم و اذ ی. براش پدراریو حس کنه. مرد بارش ب یمیتیسورن. مواظب پسرم پارسا باش. نذار  یمرس -

 یهیما خوامینکن سورن. دست روش بلند نکن. کمکش کن مثل من دکتر بشه. بهش بگو دوستش دارم. بگو که م

 افتخارم بشه.

 غصه بخوره. حواسم بهش هست. ذارمیباشه. نم -

 زد و گفت: یلبخند پر محبت ،یش خاطربا آرام مانیپ

 .قیخداحافظ رف -

 خداحافظ. -

ماند و  داریصحبت کرده است و شوکه ب مانیبا روح پ شدیسورن بود که هنوز باورش نم نیشد و ا بیغ مانیپ

 هم کم کم از شوک خارج شد که هوا روشن شده بود و صبح شده بود. ی. و وقتدینخواب

خودش کند و هر جور شده او را مال خود کند و نگذارد  وانهیاز قبل د شیگرفت به خودش برسد تا کمند را ب میتصم

 و با خود گفت: دیکش یشود. سپس آه یگریبار سهم د نیا

 !هیک بمیرق دونستمیکاش م -

ر و عط دیرس شیو به موها دیپوش یکیتخت بلند شد و با برداشتن حوله رفت دوش گرفت و کت و شلوار ش یرو از

 زیم یرا از رو نیماش چییاز خودش، سو یبه خودش زد و راض یرا که کمند آن را دوست داشت را کم یسرد و تلخ

 حرکت کرد. یمقصد متشد و به س نیبرداشت و از اتاق و سپس از خانه خارج شد و سوار ماش

 

 رونیکرده بود و منتظر بود تا کمند ب نیکم اریه کوهشش غروب بود و سورن از شش صبح با فاصله دور از خان ساعت

طور روزها کارش شده به خانه برگشت، روز بعد هم رفت و همان دیو سورن نا ام امدین رونی. شب شد و کمند بدیایب

و هنوز به خاطر کمند به  رد،یگینم یاجهینت دید ی. وقتدیآیم رونیکمند ب یکه چه زمان دیرا بپا اریبود که خانه کوه

برداشت و مشغول تماس  نیکاب یرا از رو یزنگ بزند. گوش اریگرفت به کوه میتصم یسر کار نرفته است، در آن

 پخش شد: یاز پشت گوش اریکوه یگرفتن شد که صدا

 بله؟ -
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 سورن هستم. -

 شناختم.  -

 ؟یسالم خوب -

 ؟یداشت یممنون. کار -

 نمت؟یبب تونمیاوم. م -

 چرا که نه! -

 نیو بعد به صاحب ماش نیبه ماش یازد که سورن لحظه یو تک بوق ستادیسورن ا نیکنار ماش ینیلحظه ماش همان

 شد.  رهیخ

او  یشد. با اخم رو به رو ادهیخود را خاموش کرد و پ نیهم ماش اریشد و کوه ادهیپ نیرا قطع کرد و از ماش یگوش

 و گفت: ستادیا نهیدست به س

 ؟یپالس نجایهمه روز از صبح تا شب ا نیا ینشدخسته  -

 .نمیکمند و بب خواستمیم -

 . راهت و بکش و برو.آدینم رونیکه ب یدید -

 .نمشیذره بب هیفقط  -

 بخر؟  گهید یکیشو و برو  الشیخ یور افتاد ب نیمگه بهت نگفتم کالهت هم ا -

 .خوامشیورِ. م نیتر از کاله امهم زیچ هی -

 و به چشمان او زل زد و گفت: ستادیصاف ا اریکوه

 . برو.شهیبرات بد م یبش یورا آفتاب نیا گهیبار د هی نیبب -

 ار؟یکوه -
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 درد. -

 یشد و به خانه رفت. وقت ادهیرا پارک کرد و پ نیخانه شد و ماش نگیشد و وارد پارک نشیبعد هم رفت و سوار ماش و

و کمند را در حال خارج شدن از خانه اخم کرد و مچ دست او  دید یوارد خانه شد طناز را در آشپزخانه در حال آشپز

 گفت: یرا گرفت و عصب

 ؟یهشت شب کجا به سالمت -

 شد و گفت: اریدر چشمان کوه رهیخ کمند

 .یکن یمنو تو خونه زندون یتو حق ندار -

 اتاقت. دارم. خوبش رو هم دارم. برگرد تو -

 .رونیبرم ب خوامیم -

 . گمشو تو اتاقت.واریاز د یکی یاز من بخور یکی زنمتیکمند چنان م -

 مگه؟ یآورد ریگ یریاس -

 :گفت هیدستان کوچکش را هائل صورتش کرد و با گر یکوتاه غیزدن بلند شد که کمند با ج یبرا اریکوه دست

 .یمنو بزن یتو حق ندار -

 آورد و گفت: نییدستش را مشت کرد و پا یعصب اریکوه

 زبونت دراز شده.  حق دارم خوبش هم دارم. یلیخ -

 گفت: یبلندتر یبعد با صدا و

 برو اتاقت. اهللی -

لباسش را از تن خارج کرد و سپس خود را  یو سر افکنده به اتاق رفت و در را از داخل قفل کرد و حرص انیگر کمند

 تخت ولو داد. یرو

 گفت: اریو رو به کوه رونیکه طناز از آشپزخانه آمد ب رفتیناز مداشت سمت اتاق مشترک خود و  اریکوه
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 .یسالم خسته نباش -

 .یسالم مرس -

 ناراحت گفت: طناز

 .رونیذره بره ب هی. گناه داره به خدا. بذار یباهاش بد صحبت کرد ینکرد یکار خوب -

 بره. شام آماده است؟ ییاجازه جا یحق نداره ب ی. ولرونیب برمشیخودم هر موقع وقت کردم م -

 .نمیچیم زیرو م یآره. تا تو لباست و عوض کن -

لباس دست و صورتش را شست و بعد هم به آشپزخانه رفت. پارسا کنار  ضیرفت سمت اتاق و پس از تعو اریکوه

 گفت: اریطناز نشست و رو به کوه

 ؟ییدا -

 جانم؟ -

 قفله؟ یچرا در اتاق مامان -

 . حاال شامت و بخور.دونمینم -

هم  اریها شست. کوه. طناز هم مشغول شستن ظرفدیشان صرف شد. پارسا به اتاقش رفت و خواباز آن که شام پس

 دید یبرد و وقت نییرا باال پا رهیرا برداشت و به سمت اتاق کمند رفت. اول دستگ دکی دیبه اتاق خودش رفت و کل

پتو را از  یتخت نشست و به آرام یقفل چرخاند و در را باز کرد و وارد اتاق شد. رفت رو یرا رو دیکل شودیدر باز نم

 پاک کرد و گفت: یاو را به آرام یهااو رو به رو شد. اشک یِکمند کنار زد و با چشمان اشک یرو

 شام بخور. میپاشو بر -

 خود انداخت. یتا او بلند شود که کمند او را پس زد و پتو را رو ردیخواست دست او را بگ سپس

 و گفت: دیو او را در آغوش کش دیبار خونسرد پتو را کنار زد و کنار او دراز کش نیا یشد ول یعصب اریکوه

 .یبر خالف حرفم عمل کن نمینب گهید -
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 نداره. یمن به تو ربط یدارم کارها یریگ میمن حق تصم -

 نداره! یربطکه به من  -

 تر کرد که کمند گفت:را سمت خود چرخاند و دستش را دور کمر او تنگ کمند

 ؟یکار کن یچ یخوایم -

 .یکنم ادب بش اتهیتنب خوامیم -

 و گفت: دیکش یبلند غیبه کمر او وارد کرد که کمند ج یفشار دردناک زمانهم

 تو رو خدا ولم کن. -

 گفت: یتخت نشست و جد یاو را رها کرد و رو اریکوه

 ؟یدی. فهمیکنیم یبار آخرت باشه بدون اجازه من کار -

 .یکمرم و داغون کرد -

 نه؟ ای یدیخوب کردم. دختره سرتق. فهم -

 بله. -

 شام بخور. می. االن هم پاشو برنیآفر -

 بخوابم. خوامیم رونی. برو بخورمینم -

 دربند. برمتی. هم ممانیمزار پ برمتیم . جمعه، همیباش یاگه دختر خوب و حرف گوش کن -

 تخت بلند شد و ذوق زده گفت: یکمند از رو ناگهان

 ؟یگیراست م -

 به چهره شاد او کرد و گفت: ینگاه اریکوه

 آره. -
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 باشه. -

 و مظلوم گفت: دیرا بوس اریبعد گونه کوه و

 .دیببخش -

 .دمیبخش -

 اش قرار داد و گفت:گونه گریدستش را طرف د اریکوه سپس

 ور رو هم ببوس. نیا -

 نازک کرد و گفت: یپشت چشم کمند

 پر رو. -

 و گفت: دیاو را کش ینیبا دو انگشت ب اریکوه

 شام بخور. میبر -

را خورد و تشکر  شیو کمند غذا ختیکمند غذا ر یرفتند و به آشپزخانه رفتند و طناز برا رونیبعد هم از اتاق ب و

 .دندیبه اتاق خودش رفت و خواب یهر کس یخوردند و همگ یکرد. سپس با هم چا

 ــــــــــــــــــــ

 وانیو ک ونیشدند و آماده شدند تا به خانه کتا داریصبح زود از خواب ب یروز شده بود و امروز جمعه بود، همگ دو

هم آماده شده بود و کمند پارسا را آماده کرده بود و  اریبود، کوهمبل نشسته  یبروند طناز آماده شده بود و سالن رو

 در زد و از پشت در گفت: اریکه کوه گذاشتیرا بر سر م لحاال خودش در حال آماده شدن بود، تازه داشت شا

 ؟یکمند آماده شد -

 آره. -

 وارد شد و گفت: اریکرد و حجاب گرفت که کوه زانیشال را م کمند

 .یتر شدخوشگل -
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 نکردم. شیمن آرا -

 .آدی. منظورم حجابِ. بهت میهم خوشگل شیبدون آرا یجور نیتو هم -

 زد و گفت: ییبایتبسم ز کمند

 ممنون. -

 شد و دو دستان کمند را در دست گرفت که کمند گفت: کشینزد اریکوه

 ؟یبگ یخوایم یزیچ -

 کمند؟ -

 بله؟ -

ن، هست مونیها خودشون پشنکن کمند. بد صحبت نکن کمند. اون یخونه مامان بابا، باهاشون اوقات تلخ میرفت -

 کمند؟  یبخشیاشتباه کردن، تو ببخش کمند. م دوننیم

 .نی. خودتون تنها برامیمن نم یکن تمیاذ یخوایاگه م -

 تر مون هستن.نکن. بزرگ ی. حداقل باهاشون بد رفتارگمینم گهیخب د یلیخ -

 باهاشون ندارم. یمن کار -

 کرد و گفت: شیبر سر او زد و رها یاو به آغوش کشاند و بوسه دیاو را سمت خود کش اریکوه

 .میبر -

 انویو ک ونیسمت خانه کتا اریشدند و کوه نیاز خانه خارج شدند و سوار ماش یرفتند و همگ رونیبعد هم از اتاق ب و

 راند.

اش در حال ورجه وورجه کردن و مدام طناز را با سواالت بچگانه نیدر حال حرکت بود و پارسا داخل ماش نیماش

 :دیپرس یوقت ی. ولدندیخندیاو م یهاهم به حرص خوردن اری. و کمند و کوهکردیم تیاذ

 ؟یذاریم یرو چ ین یاسم ن ییزندا -



 یاشک نقره ا

 
164 

 

 انتخاب نکرده بود رو کرد سمت پارسا گفت: یکه هنوز اسم طناز

 بذارم؟ یچ یدوست دار -

 ؟یذاریمن بگم م یهر چ -

 اگه قشنگ باشه آره. -

 .یگلپر -

 او خوشش آمد و گفت: یاز اسم انتخاب اریکوه

 قشنگه نه؟ یطناز گلپر -

 ا؟یگل پر میآره. چطوره بذار -

 زد و گفت: یلبخند پهن اریکوه

 .ایگل پر میذاریقشنگه. پس م یلیخ -

 اش شروع به خواندن شعر کرد و خواند:پارسا با لحن بچگانه ناگهان

 .ایتر از پرقشنگ یآ -

 !اینر ییمن تو جا یب

 محل دزدن. یهابچه

 .دزدنیمن و م عشق

 و با لبخند گفت: دیکه کمند گونه او را بوس دندیزلند خند یبا صدا یهمگ

 تو مامان فدات بشه؟ یبود یخواننده ک -

 .ییخواننده دا -

 که نگاهش به جلو بود خطاب به پارسا گفت: یاتوبان را رد کرد و در حال اریکوه
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 جوجه؟ یختیباز زبون ر -

 ه.مال خودم بش یبزرگ شد بد ین یآورد و ن ایو به دن ین ین ییزندا یوقت دیشعر خوندم. با ایمن برا گل پر ییدا -

 و گفت: دیباز با صدا خند اریکوه

 .کنمیبه حالت م یفکر هیتو حاال بزرگ شو  -

 آخ جون. -

 کرد و گفت: طنتیبعد هم باز ش و

 ؟یخریم یکنترل مایبرام هواپ ییدا -

 .خرمیدونه خوشگلش و برات م هیآره.  -

 جون. یآخ جونم -

 بعد رو کرد سمت کمند و گفت: و

 بزرگ شدم خلبان بشم. خوامیمن م یمامان -

 وانیو ک ونیکه به خانه کتا نیشد. تا ا مانیپ رینگفت و ذهنش درگ یزیشد و چ رهیبا لبخند فقط به او خ کمند

طناز زنگ در را زد و در باز شد.  نکهیشد و بعد از ا ادهیپ نیبه خود آمده و از ماش اریکوه یو کمند با صدا دندیرس

 یدور هم جمع شدند و کم یلباس عوض کردند. و بعد هم همگ یوارد خانه شدند. پس از سالم و احوال پرس یهمگ

به آشپزخانه رفته و  یناهار را آماده کردند و همگ ونیکتا نکهیکردند و تا ا یهم خنده شوخ یو کم یصحبت کار

 ."مجان باد "مورد عالقه کمند بود. کشک بادنجان  یناهار خوردند. ناهار غذا

را آماده  یدر سالن بودند. کمند چا هیگذاشت و بق یها را جمع کرد و طناز شروع به شستن کرد و کمند چاظرف مادر

در حال  یها را شست و به سالن رفت. همگبه سالن برد و طناز هم ظرف ینیها ربخت و با سکرد و داخل استکان

 .گفتندیم یو از کار شرکت و زرگر کردندیخوردن صحبت م یچا

 گفت: وانیک

 شد. ریبود دستگ دهیطال دزد یکه از زرگر یباالخره دزد -
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 گفت: اریکوه

 خب خدا رو شکر.  -

 بعد ادامه داد: و

 .ادیردش کنم بره خانوم ب خوامیشرکت ما آقاست م یمنش -

 .یکمند و ببر یتونیم -

 کمند نه بابا جان. -

 لحظه کمند به حرف آمد و گفت: همان

 ام؟یداره من ب رادیاچه  -

 گفت: یاخم کرد و جد اریکوه

 نه. -

شان سر رفته بود بلند شد ها که حوصلهادامه دادند. خانوم شانیبه صحبت کار وانیو ک اریسکوت کرد و کوه کمند

 رفت تا استراحت کند. یبه اتاق یو هر کس

و بعد به دربند بروند. پس  مانیآماده شده بودند که اول به مزار پ وانیو ک ونیبه جز کتا یشد و حاال همگ یساعت دو

سمت بهشت زهرا  اریشدند و کوه نیکردند، از خانه خارج شدند و سوار ماش یخداحافظ ونیو کتا وانیاز آن که از ک

 حرکت کرد.

و  دیرفت گالب خر اریشده و سمت مزار پسمان رفتند و کوه ادهیپ نیاز ماش یهمگ دندیبه بهشت زهرا رس یوقت

 "گرفت و کنار مزار نشست و شروع به شستن قبر با گالب کرد که اسم  اریبرگشت. کمند گالب را از دست کوه

 برق زد.  "راد  مانیپ

و  رفتند نیسمت ماش اریگرفت، طناز دست پارسا را گرفت و به همراه کوه دنیکمند دو یباینم اشک از چشمان ز نم

 تنها باشد. یکم مانیکمند را تنها گذاشتند تا با مزار پ

 گفت: شیهاهیو در هق هق گر ختیریم مانیهمچنان گالب را بر سر قبر پ ختیریکه اشک م یدر حال کمند
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ها تموم سال ی. منو ببخش که تومانیپ ی. مظلوم رفتمانیپ ی. جوون بودمانیپ ی. چه قدر زود رفتمانیآخ پ -

 .مانیکردم پ تتیاذ

 اکو شد: شیدر صدا مانیپ یلحظه صدا همان

 کن.  یخانومم زندگ -

 گفت: هینهاد و با گر مانینگرفت سرش را قبر پ یاجهینت یمتعجب دور و اطرافش را نگاه کرد و وقت کمند

 نکن. تمیاذ مانیدلم خون شد؟ چرا صدات تو گوشمه؟ پ یچه کرد مانیپ -

 کنار گوشش زمزمه شد: ترمیمال مانیپ یبار صدا نیا

 .کنهیبند دلم و پاره م هاتهینکن. گر هیبخند خانومم. گر -

 بلند با خود گفت: یقبر بلند کرد و با صدا یسرش را از رو کمند

 مان؟یپ -

 ظاهر شد و گفت: شیجلو مانیپ روح

 نفس من؟ مانیجان پ -

 ؟ینَمُرد یاتو زنده -

 کمندم. یروحمه کمندم. با سورن خوشبخت بش نیا -

بودند سمت مزار آمدند،  دهیاو را شن غیج یو طناز که صدا اریشد، کوه هوشیو ب دیکش یگوشخراش غیج کمند

شده  بیبود، و حاال غ مانیکه قبال پ ییخورد و بعد کمند و دوباره به همان جا مانیچشمش به پ یالحظه اریکوه

 کمند هوشیحساب سرش را به چپ و راست تکان داد و جسم ب نیحتماً توهم برداشته و با ا شد و فکر کرد که رهیخ

 و رو به طناز گفت: دیرا در آغوش کش

 .اریآب ب نیبرو از تو ماش -



 یاشک نقره ا

 
168 

 

که کمند چشمانش را باز کرد و  دیکمند پاش یاز آب را رو یکم اریبرگشت. کوه یبا جعبه آب معدن یرفت و فور طناز

 گفت: اریکوه

 ؟یقربونت برم. خوب -

 ؟یداداش -

 زم؟یعز یزد غیچرا ج ؟یجان داداش -

 .مانیپ -

 ؟یچ مانیپ -

 . حرفم و باور کن...ی. به خدا باهام حرف زد. به خدا داداشگمی. به خدا دروغ نمدمشیمن د -

 روانه صورتش کرد و گفت: یمحکم یلیس اریکوه

 توهم نزن. توهم نزن. -

آمد و خواست  رونیب اریشد و بعد هم از آغوش کوه رهیبه او خ یدستش را صورتش گذاشت و با چشمان اشک کمند

 دیجان او را از کمر در آغوش کش یمتوجه شد و جسم ب اریرفت و در حال افتادن بود که کوه جیکه سرش گ ستد،یبِا

 و گفت:

 .مارستانیب میریاالن م -

 راند. مارستانیسمت ب اریرفتند و سوار شدند و کوه نیبعد به همراه طناز سمت ماش و

به کمند سروم زدند و بعد از آن که سروم او تمام شد پرستار سروم او را جدا کرد و دکتر او  دیرس مارستانیبه ب یوقت

 سمت دربند رفت. اریخارج شدند و کوه مارستانیرا مرخص کرد. و بعد هم از ب

و خنده کردند و به حرکات  یکنار هم شوخ یران شدند و کنار هم نشستند. کلوارد رستو دند،یبه دربند رس یوقت

کمند از ته دل  یکمند خوشحال است و موفق شده باالخره او را بخنداند از خوش دیدیکه م اری. کوهدندیپارسا خند

 خوشحال شد. 
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شهر را دور زدند و بعد  نیبا ماش یخوردند. از آن جا رفتند و کم یزیباالخره پس از آن که شام را در آن جا د سپس

 هم به خانه رفتند.

 شدند.  ادهیساختمان کرد و پ نگیرا وارد پارک نیماش اریبودند. کوه دهیبه خانه رس تازه

 اریکمند باعث شد کوه غیشد و ج دهیبه عقب کش یها باال بروند دست کمند توسط شخصکه خواستند از پله نیهم

 یشخص خواست به او حمله ور شود که کمند نگاهش در نگاه جد دنیبا د اریشوند و کوه رهیو طناز و پارسا به او خ

 سورن قفل شد. ناگهان تقال کرد و گفت:

 ولم کن. ولم کن. -

را به عقب  اریکوه بیبه صورت غ مانیروانه صورت او کند که روح پ یمحکم یلیسمت او رفت و خواست س اریکوه

 زد: ادیمتوجه نشد و فر اریهل داد. کوه

 ولش کن. ؟یبهش دست زد یبه چه جرئت -

 گفت: یجد سورن

 . ارمشیفردا صبح م برمشیم -

خواست سمت او برود که توسط روح  اریخودش رفت و کوه نیکولش گذاشت و سمت ماش یبعد هم کمند را رو و

 و گفت: دیبه عقب پرت شد. سورن محکم خند مانیپ

 .یشینم فمیبرو تا صبح با خودت بجنگ. حر -

 رو به سورن گفت: شنودینم یرا جز سورن کس شیصدا دانستی. چون مدیخند مانیپ

 اصالً؟ یریکمند و بگ ی. اگه من نبودم تو عرضه داشتنمیبرو گمشو بب -

 گفت: اریو رو به کوه دیخند سورن

 راحت. التی. خکنمینم تشیندارم. اذ شیکار -

 گفت: یعصب اریکوه
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 شعور. ی. نفهم بکشمتیسورن. اون موقع م رسهیمن که دستم بهت م -

 :دیاو را خفه کند داد کش یهاغیآن که ج یپرت کرد و برا نیکمند را به داخل ماش سورن

 ات نکردم.خفه شو تا خفه -

 که گفت: مانیبلند پ یو صدا دیکش ریکه کمرش ت ندیبرود و بنش نیبعد هم خواست سمت رل ماش و

 .کنمیات ممنم خفه. اون وقت یکنیتو غلط م -

 :دیداد کش اریکوه

 .دمی. بهت قول مسازمیمو از سر خواهرم کم بشه قبرت و م هیسورن  -

 فهماند: مانیخطاب نکند با حرکات لب به پ وانهینشوند تا او را د یکه کس یطور سورن

 ذره بترسونش دلم خنک شه بلکه بخندم. هیجون من  ؟یکن یو راض اریکوه یخواستی. مگه نمگهیبرو د -

شد  ترشیب شیهاهیو گر دیچسب یشد که کمند از ترس به صندل نیبعد سوار ماش یاشد. لحظه بیو غ دیخند مانیپ

 گفت: هیو با لرز و گر

 تو رو خدا بذار برم. -

 تقال نکن.  یخود یب -

 بذار برم. کنمیخواهش م -

 کمر بندت و ببند. -

 بذار برم. -

 گفت: یبلند و جد یبا صدا سورن

 بار گفتم نه. کمربندت و ببند. کی -



 یاشک نقره ا

 
171 

 

به همراه طناز و پارسا وارد  اریخارج شد. کوه نگیرا بست و سورن از پارک یمنیکمربند ا شیناموفق از تقالها کمند

ارسا را داخل خانه ظاهر شد. طناز رفت تا هم لباس خودش را عوض کند و هم پ مانیزمان روح پخانه شد. هم

 داد و کف هیکه آرنجش را به اوپن تک دیرا د مانیپ حهم سمت آشپزخانه رفت تا آب بخورد. که رو اریبخواباند. کوه

 و بعد با خود گفت: ستین دیشده، چشمانش را بست و باز کرد و د رهیدستش را به چانه و با اخم او خ

 توهم زدم. -

کرد و  ریگ اریکوه یبه کمرش زد که آب در گلو مانیکه پ دیآب را برداشت و سر کش یرا باز کرد و بطر خچالی در

 چند سرفه کرد تا حالش جا آمد.

 او را ترساند. باًیتقر مانیپ یگذاشت و خواست از آشپزخانه خارج شود که صدا خچالیرا در  یبطر

 به بعد. اتاق کار، کارت دارم. دوازده شب ایب دنیامشب که پارسا و زنت خواب -

 به اطراف کرد و با خود گفت: ینگاه اریکوه

 شدم. یاالتیخ -

 گفت: بیبه صورت غ مانیلحظه پ همان

 دوازده شب به بعد اتاق کار. -

 آب دهانش را قورت داد و زمزمه کرد: دهیترس اریکوه

 استغفراهلل. -

 و گفت: دیتخت دراز کش کرده است، کنارش خواب یطناز رو دید یبعد سمت اتاق خودش و طناز رفت. وقت و

 د؟یپارسا خواب -

 .کردیکمند و م یِقرار یسخت خوابوندمش. همش ب یلیآره. خ -

 .زمیعز میروزگار. بخواب یه -

 گفت: مانیلحظه پ همان



 یاشک نقره ا

 
172 

 

 دوزاده شب به بعد. -

 گفت: مانیرا از ذهنش دور کرد و خواست بخوابد که پ یافکار منف اریکوه

 . یمشک دی. تو هم سفهیعروسک یلباس خواب زنت آب ؟ینشد یاالتیتو خ مانم؟یثابت کنم من خود پ یخوایم -

پوش او برد تا  ریچسباند و دست بر ز اشنهیاو شوکه و در عجب ماند و سر طناز را به س قیاز اطالعات دق اریکوه

 و گفت: دیسرخوش خند مانیدور شود. که ناگهان پ مانیپ

 بامداد منتظرت هستم. کیترسو. ساعت  -

 اریگرم و داغ کوه یهاشد. کم کم چشمان طناز بسته شد و با نوازش بیاو خارج و غ یشخص میبعد هم از حر و

 بود. داریهم پر از تفکر ب اریخوابش برد. کوه

 چه کند! دانستینم اریبامداد شد و کوه کیبه  کیساعت نزد نکهیا تا

ا از ر یو از اتاق خارج شد و سمت اتاق کار رفت و صندل دیطناز را بوس یِشانیسپرد و پ ایکه دل به در دینکش یطول

 او ظاهر شد و گفت: یجلو مانیبعد پ یاهیعقب فرستاد و نشست، ثان زیکنار م

 سالم. -

 مگه... مگه... ؟یاسالم. تو زنده -

 .اریاومم. من مُردم کوه -

 با تعلل بلند شد و با شک کنار او نشست و گفت: اریتخت نشست و کوه یرو مانیپ

 سورن کمند و با خودش برد. -

 .دونمیم -

 بشم. فشینتونستم حر ونهیمن د -

 . ذاشتمیمن نم ی. ولیتونستیچرا م -

 ؟یچ -
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 .دادمیهر لحظه هلت م -

ظاهر شد و شوکه آب دهانش را  مانیگردن پ یدستش را بر پشت گردن او زد که دستش از جلو یحرص اریکوه

 قورت داد و گفت:

 ؟یتو... تو واقعاً روح -

 آره. -

ازدواج  یاو را برا مانیگرم صحبت شد و پ مانیدر همان منوال ماند و بعد کم کم از شوک خارج شد و با پ قهیدق چند

 گفت: یرتیرا قطع کرد و غ مانیحرف پ اریکرد. که ناگهان کوه یکمند و سورن راض

  ؟یزد دیزن منو د یشعور. تو برا چ یب نمیبب -

 .یبدم که باور کن یفقط نشون خواستمی. مدیامم. خب ببخش -

 بار آخرت باشه. -

لباسش و دادم درازش  ی. بعدش هم من فقط نشونکردمینگاه نم یزن چیخب بابا. من به جز کمندم به ه یلیخ -

 .یکرد

 به هر حال. -

و در آغوشش  دیبه اتاق مشترک برگشت و کنار طناز خواب اریشد و کوه بیغ مانیصحبت پ یسپس پس از کم و

 و چشمانش را بست. دیکش

 

یکه سمت اتاق حرکت م یدر آن حال د،یکشیو سمت اتاق م گرفتیبود و دست کمند را م دهیبه خانه رس سورن

 گفت: کرد

 ها شد خونه عذابم.سال نیتموم ا یکجاست کمند؟ خونه آرزوهامونِ. ول نجایا یدونیم -

بعد هم در اتاق را باز کرد و کمند را به داخل اتاق پرت کرد و وارد شد تا در اتاق را قفل کند که کمند با حرکت  و

 گفت: یرا از او گرفت که سورن عصب دیکل یاماهرانه
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 !دیکمند؟ کل -

 گفت: هیبا گر کمند

 تو رو خدا بذار برم. -

 باطل. الیخ یهه، زه ؟یآوردم بعد بذارم بر رتیمن تازه گ -

 :دیبعد هم داد کش و

 .دیکل -

را داخل گلدان کنار در  دیرا دست سورن سپرد، سورن در اتاق را از داخل قفل کرد و بعد کل دیکل دهیترس کمند

 کیو سورن با آرامش لباسش را با  دیکش غیتخت پرت کرد که کمند ج یگذاشت و سمت کمند رفت و او را رو

 کشیرا برگرداند. سمت کمند رفت که کمند عقب رفت، باز هم نزد شیشلوارک عوض کرد که کمند روو  یکاویر

 گفت: یرفت، که کمند باز عقب رفت، سورن با تحکم و جد

 !کنمیکارت م یچ نیبرو عقب بب گهیبار د هی -

 پس از یکیاو را  یمانتو یهاتکان نخورد، سورن دکمه شیاز جا گریو د شد شتریو لرزان، هق هقش ب دهیترس کمند

 که کمند با تقال گفت: کردیباز م یگرید

 .ی. نامحرمدمیپوش رشیکار و باهام نکن. من فقط تاپ ز نی. اکنمیتو رو خدا. خواهش م -

 ندارم. به چشمام نگاه کن کمندم. تی. کارششیه -

اش لرزبد که ها و چانهگرفت و لب دنیبرهنه او افتاد و ضربان قلبش محکم شروع به تپ یتنه یکمند به باال چشمان

 پیشد. و دستش سمت ز رهیسورن مانتو را از تن او خارج کرد و با لذت به بدن برهنه او که فقط تاپ تن کرده بود خ

 و گفت: دوختشلوار کمند رفت که کمند نگاهش را ملتمسانه به او 

 کار و نکن. نیبا من ا کنمیمنه. التماس  -

 کرد و گفت: کیاو را به خود نزد سورن

 ؟یدیتو هم. فهم رهیمون مکاله یو تقال کن غیبغلت کنم. ج خوامیندارم. فقط م تیکار -



 یاشک نقره ا

 
175 

 

 نه. -

 گفت: یعصب سورن

 !دمینشن -

 ب... بله. -

 که کمند شروع به تقال کرد و سورن او را فشرد و گفت: دیرا در آغوش کش انهیاو را وحش سورن

 مگه نگفتم تقال نکن هان؟  -

 :گفتیم هیو با گر زدیاو را م فشیظر یهابا دست کمند

 شعور. نفهم. یب رتیغ یولم کن. ولم کن. ب -

 خفه شو. کمند خفه شو.  -

و ا یتوجه به تقالها یحلقه بست، سورن ب شیبایتر کمر او را فشرد که کمند از درد کمر اشک در چشمان زمحکم و

سوخت و  ادیز یداغش را به بدن او چسباند که کمند از داغ یهادستش را از کمر به داخل تاپ او برد و دست

تخت خواباند و خودش هم  یکرد و او را رو فلو باز تقال کرد. سورن دو دستان را ق دیعشقش چون آتش زبانه کش

 و گفت: دیاو را تنگ و فشرده در آغوش کش یافاصله چیور بدون ه. به زدیکنار او خواب

 نکن. هیگر یلعنت -

 ولم کن. -

اما لجباز  آوردیبال در م ادیز یکه در آغوش او بود داشت از خوش نیاز ا کرد،یبدن او را داشت لمس م یداغ کمند

 گفت: یاعاشقانهتر فشرد و با لحن . سورن کمر او را تنگکردیشده بود و لج م

  ؟یزجر کشم کن یخواینکن. م هینکن کمندم. آروم باش. گر تمیکمندم. آروم جونم. کمندم عاشقتم کمندم. اذ -

 گفت: هیبا گر کمند

 .آدیدروغگو دروغگو. ولم کن. ازت بدم م -
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 فرصت و بهم بده که داشته باشمت.  نی. کمندم ایکنیم یلجباز یدار -

 . نامرد ولم کن.ینامرد. تو خوامینم -

 . زمیآروم باش عز -

 و هیو با گر دیکش غیج دهیو ترس نیتاپ را از بدن او پاره کرد که کمند شرمگ یزد و با حرکت مهیاو خ یرو سورن

 سرخ گفت: یهالپ

 .خورهی. حالم ازت بهم مآدیازت متنفرممم. سورن ازت بدم م -

دو نفره بودن به  نیبود و از ا نیو شرمگ دیترسیم یدلش نبود، ول یهاعذاب وجدان داشت، حرف شیهاحرف از

 و واهمه داشت. سورن که ترس را در چشمان او خوانده بود با آرامش گفت: دیلرزیشدت م

 . بذار حرف بزنم. ی. فقط تقال نکن. تو بغلم باش. بذار حس کنم با منخورمیندارم. قسم م تی. کارکنمینم تتیاذ -

 شد و ناله سر داد: شتریاو آورد که کمند از درد هق هقش ب کیبه کمر بار یر دردناکبعد فشا و

 .یییآ -

 جانم جانم.  -

 . کنمی. خواهش مفمیتقال نکنم. تو رو خدا. من ضع دمیتو رو خدا فشار نده. قول م -

 گفت: هیو با گر دیکش غیبه کمر او وارد کرد که کمند از درد ج یترسورن فشار دردناک یول

 .کنمیکمرم درد داره. خواهش م -

 تحمل کن. بذار باهات آروم باشم. باشه؟ یاگه دوسم دار ی. ولدونمی. میدرد دار دونمی. مششیه -

 گردن او فرو برد و گفت: ی. سورن سرش درون گودشدیدردش از کمر بود که بلند م یسکوت کرد و فقط صدا کمند

 دوستت دارم. -

 او بلند شد: یتر او را فشرد که باز نالهمحکم و
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 .یآ -

 و هم دوست دارم. دنتیدرد کش -

 .یبد یلیخ -

 از کجات بخورم؟ -

 زورگو.  خوامتی. برو گمشو اونور. نمایح یب -

 .یبگ یخوایو نم یچرا! دوسم دار -

 ندارم. گهیدوستت داشتم. االن د -

 کمندم بذار از ابهامات خارجت کنم.. یدونی. خودت هم میگیدروغ م یدار -

 صدات و بشنوم. خوامی. نمخوامینم -

 شیبرا دیکمند کش یکه از دور یها در دلش غمباد کرده بود، از دردسال نیسورن گفت و از هر آن چه که تمام ا اما

 گفت.

 گفت. شیکه به او داشت برا یعشق از

 گفت. شیبرا دیکه کش ییهایسخت از

 شدند گفت. یسپر یکه به سخت ییهاروزها و شب از

 او کمند را فراموش کند گفت. لهیبه وس خواستیگفت که م یمهرناز از

 آن که موفق نشد فراموشش کند و هنوز عاشق است گفت. از

 .شیهاو فالکت هایگفت، از بدبخت شیهایدر به در از

 گفت: هیبود که سکوت کرد و هق هقش راه نفسش را گرفته بود و با گر کمند

 ؟یدیفقط خودت درد کش یکرد الیخ -
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 بر قلبش زد و گفت: یو مشت دیاش کشتخت نشست و پتو را دور بدن برهنه یرو

 شد؟  ضیمر یدونیم د؟یکش یها چقلب سال نیا یدونیم چیه -

 هق زد و گفت: شتریب

 یدونیم دم؟یکش یچه درد یدونیافسرده شدم؟ م یدونیم دم؟یام و نبخشبه خاطر تو هنوز هم خانواده یدونیم -

روز  یدونیکردن؟ م عهیشا هایپشت سرم چ یدونیکردن بدتر بود برام؟ م هیتلخم از صد بار گر یهاهمه خنده

 .دمیخوش ند

 گفت: شیهاهق هق انیزد و م ادیفر

 نه؟ هان؟  ای یدونیخوشبخت نبودم؟ م یدونینکردم؟ م یزندگ یدونیم -

 و گفت: دیاو کوب نهیبر س یمشت

 . یکه فقط به فکر خود ینامرد هیتو  -

 زد: ادیفر ترمحکم

حروم شد، از دوستام محروم شدم، نذاشتن درسم و ادامه  مینامرررد. به خاطر تو آرزوهام نابود شدن، نصف جوون -

 .یلی. خیپس فطرت یلیتوعه نامرده. خ ریبدم. همش هم تقص

 

 چه؟ یعنیدرد  یدانیم

 ...یعنی درد

 و... یاسارت باش بند

 .ینباش رها

 ...یعنی درد

 هر کلمه و حرفش... تکرار
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 به واج آن... واج

 همان درد، درد، درد است. باز

 

کند. کمند هم فقط با  یو اجازه داد کمند حرصش را خال دیاو کنار کش یو پتو را از رو دیاو را در آغوش کش سورن

 گفت: حیسورن او را نوازش داد و مل. کردیم هیو گر زدیکوچکش او را م یهادست

ات، برادرت، مادرت، پدرت، خواهر نداشته شمیرو برات جبران کنم. م یکلمه بگو بله. تا من همه چ هی. تو زمیعز -

 همه رو برات پر کنم. یجا

 

 ...یعنی عشق

 ها...که فرسنگ یوقت

 ...یدور ایدن یهمه از

 همه کس تو باشد... عشقت

 نباشد و بس. یاعتراض چیه یجا که

 

 او را فشرد و گفت: یکم سورن

جونم و. فقط منو پس نزن. عشق و  یحت دمیبهت م یبخوا ی. هر چیاز قبل عاشقم بش شتریکه ب کنمیم یکار -

پاهات له نکن. منو نشکون. بهم قدرت بده. کمندم به خدا که نفسم بنده نفساتِ. کمند بگو بله. بگو.  ریاحساسم و ز

 . ونهیو بخورن. من عاشقتم د تیزندگهمه حسرت  کنمیم ی. به خدا کاریکمند بگو. بگو دوستم دار

 

 و گفت: دیچیباز از او جدا شد و پتو را دور خود پ کمند
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 نامحرم. -

 بگو بله. -

 و گفت: دیکش یمظلوم دست از لجباز مندک

 ؟یذاریتنهام نم -

 .مونمیوقت. تا ابد کنارت م چینه ه -

 .یمراقب پارسا باش دیبا -

 مراقبشم. شتریاز جونم ب -

 لج کردم نرفتم. یثبت نامم کرد ول مانیمنو دانشگاه ثبت نام کن. پ -

 .زمیباشه عز -

 کن. دایدوستام و برام پ -

 بشم.باشه فدات  -

 .یسرم داد بزن گرانید یجلو یحق ندار -

 .یمن غلط بکنم. شرطات تموم نشد؟ بگو بله. جون به لبم کرد -

 .خوامیآروم و بدون تشنج م یزندگ هیمن  -

 منو. یباشه. بگو بله دق داد -

 بله. -

 

 قشنگ... حس

 که... یوقت یعنی
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 .یرا از عشق بشنو "بله  " یبایز یواژه

 ...یبله از هر شکالت آن

 تر...و ملس ترنیریش

 تو خواهد بود. یبرا

 

 زد و گفت: غیناگهان کمند ج رد،یچشمانش برق زد و خواست او را در آغوش بگ سورن

 .یشد کمینزد یزور ینامحرم بهم دست نزن. بسه هر چ -

 دمغ گفت: سورن

 نکن. یانصاف یکمند ب -

 .خوامینم -

 .خوادتیالمصب دلم م -

 من و بده. ی. مانتویبهم دست بزن گهید ی. حق ندارخوامینم -

هفته  نیبخونه و تا آخر هم موننیب یاهفته کی تیمحرم غهیص هی یبه حاج آقا عبد زنمی. االن زنگ مدمینم -

 و ندارم. تیطاقت دور گهیمن د میکنیازدواج م

 االن؟ ساعت سه صبح. -

. میریگیبعد سه روز هم مراسم ازدواج م میعقد کن میمحضر بر انیب اریبه کوه یزنیپوف. اصال فردا صبح زنگ م -

 . تو رو خدا بذار بغلت کنم. میاالنم بخواب

 . مانتوم و بده.ستیلباس تنم ن -

 . دیخواب شهیبا مانتو که نم -
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 کار کنم؟ یپس چ -

 صبر کن. -

 را به کمند داد و گفت: کردیخودش را که استفاده نم یهااز لباس یکیبلند شد و از داخل کمد  سورن

 و بپوش. نیا -

 روت و بکن اون ور نگام نکن. -

 و گفت: دیبرگرداند و کمند لباس را پوش یرو سورن

 برگرد. -

 و گفت: دیمحکم خند د،یرا د دیرسیکمند م یکه لباس خود را که تا زانو نیبرگشت و هم سورن

 نفس. یبا مزه شد یلیخ -

 و گفت: دیکش غیج یحرص کمند

 برو خودت و مسخره کن اَنگل. -

 و گفت: دیاو را کش ینیب سورن

 بد دهن من.  یِ دوستداشتن یکوچولو -

 و خواست لب او را ببوسد که کمند او را به عقب هل داد و گفت: اوردیکه سورن طاقت ن دیلب بر چ کمند

 .میارند یشرع ریتا صبح فقط بغل، ماچ و بوسه و کار غ -

 :دینال دینا ام سورن

 کمند؟ -

 .شمیمنصرف نم -

 مغموم گفت: سورن
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 جلوتر نرم. باشه خانومم؟ دمیحداقل موهات و نوازش کنم. قول م -

 غنچ رفت و گفت: ادیز یها دلش از خوشپس از سال "خانومم  "از لفظ  کمند

 باشه. -

 عاشقتم نفسم. -

شد و صبحانه را آماده کرد و با سورن  داری. کمند صبح زود بدندیو کنار هم خواب دندیتخت دراز کش یبعد هم رو و

ها را اش زنگ زد و آنو به خانواده دیخر یدیو چادر سف بایرفت و لباس خوشرنگ و ز رونیصبحانه خورد و با او به ب

 شود سورن گفت: ادهیپ نیآن که کمند از ماش بلمطلع کرد. و بعد هم سورن او را به محضر رساند و ق

 چادرت و درست کن. -

 چادرش را درست کرد که سورن گفت: کمند

 کمندم؟ -

 بله؟ -

 ات و ببخش.به خاطر من خانواده -

 من... یول -

 تموم بشه.  یو خوش یبه خوب یامروز همه چ نیکمند بذار هم -

 آخه... یول -

 گرفت و گفت: اشهیبعد گر و

 من و نابود کردن. تو رو ازم جدا کردن. یاونا زندگ -

 او را پاک کرد و گفت: یهااشک سورن

. کمندم به خاطر ایبه خاطر من کوتاه ب ؟یکن یعمر آسوده زندگ هی خوادیدلت نم ی. ولزمیعز دونمی. مریآروم بگ -

 من. باشه؟
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 فقط به خاطر تو. -

 .یخانوم یلیخ -

 سرخ شد و گفت: کمند

 .ستمین یانهیمن ک -

خودم و واسه  رمیات تو محضرت منتظرن. منم منوبت مونِ. تو برو خانواده گهیساعت د کیدلم.  زیعز دونمیم -

 .امیخانومم خوشگل کنم و ب

 باشه. -

مردانه رفت و پس از آن که آماده شد به  شگاهیشد و به داخل محضر رفت و سورن هم به سمت آرا ادهیپ کمند

شد و  کیها نزدو سورن به آن دیاو را د اریزد، کوه یتمندیکمند در آغوش مادر لبخند رضا دنیمحضر رفت و با د

 گفت: یپس از سالم و احوال پرس

 نکن. هیخانومم؟ گر -

 او کرد و گفت: یهاجدا کرد و شروع به پاک کردن اشک ونیبعد او را از آغوش کتا و

 دورت بگردم نفس من. -

 رو به سورن گفت: وانیسرخ شد که ک و دیخجالت کش هیبق یجلو کمتد

 و ببخش پسرم. ونیکردم. منو کتا یدر حقت بد دونمیم -

 .دمیوقتِ شما رو بخش یلیمن خ -

 گفت: وانیو بعد جدا شدند و ک دیسر سورن را بوس وانیو ک دیبعد مردانه او را در آغوش کش و

 مراقب دخترم باش. -

 مراقبشم. شتریاز چشمام ب -

 دست سورن را در دست کمند گذاشت و گفت: اریکوه
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 خواهرم. نیتو و ا نیا -

نشستند و محضر دار شروع به خواندن خطبه  گاهیجا یها وارد اتاق شدند و روکرد و آن شانیصدا یمنش زمانهم

 عقد کرد.

 

 بار سوم خطبه را خواند: یبرا عاقد

 یو چهارده سکه تمام بهار آزاد میجلد قرآن کر کیحاضرم شما را با  ایمحترم سرکار خانوم کمند سرمد آ زهیدوش -

 لم؟یوک ای. آاورمیفر در ب ایسورِن آر یشاخ گل نبات به عقد آقا کیو 

 سرخ گفت: ییهاسرش را از قرآن گرفت و با گونه کمند

 با اجازه پدر و مادرم بله. -

 

 ✔هفته بعد.  کی ✔

 یرا کرده بودند و همگ دهایتمام شد. خر یو خوش یبه خوب زیهفته شد و همه چ کیمثل برق و باد گذشت و  زمان

 داشتند. یگریهم گرفته شده بود و همه شور و حال د یشاد بودند. و عروس

 

 .کردیو باز نم کردیم یداشت چشمان کمند را باز کند و کمند هم لجباز یبود و سورِن سع صبح

 .گهیخانومم؟ باز کن چشمات و د -

 .خوامینم -

 کمندم باز کن چشمات و. -

 .کشمیخجالت م -

 خجالت نداره که فدات بشم. باز کن. -
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 .خوامینم -

 عشق من. یقدر لوس نبود نیتو که ا -

 .یلوس خودت -

 باز کن چشمات و. -

 ... خوام.ینـ... م -

 گفت: یبار سورن جد نیا

 زود باش. نیکمند چشمات و باز کن و منو بب -

 .خوامینماَهَه.  -

 .یشیم هی. وگرنه تنبعیحاال. سر نیهم -

 زد و گفت: یشد. سورن لبخند مهربان رهیچشمانش را باز کرد و به سورن خ یبه آرام کمند

 شدن مون مبارک کمندم. یکی وندیپ -

 برد که سورن گفت: ریسر به ز نیشرمگ کمند

 ؟یبرم. درد ندار دنتیخجالت کش یفدا -

حمام کردند. خودشان را  یبرد که سورن او را از کمر در آغوش گرفت و به حمام برد و وقت ریو سر به ز دیلب گز کمند

 کمند رفت و گفت: کیخشک کردند و سورن با دمنوش گرم نزد

 و بخور عشق سورِن. نیا -

 و گفت: دیعقب کش یبه خوردش داد که کمند با بد مزاج یکم و

 تلخه. -

 حالت خوب بشه.  یبخور دیبا -
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 و گفت: دیو در آغوشش کش دیبعد هم به زور تا ته به خورد او داد و کنارش دراز کش و

 درهمت برم. برات خوب بود. یافهیقربون ق -

 گردن او نشاند و گفت: یبر گود قیعم یابعد بوسه و

 . دوستت دارم.یهرگز پژمرده بش ذارمینم -

 

 زندگب همچنان ادامه دارد. ،یرمان تمام شد ول نیا

 فردا... دیام به

 

 ...تیبرا رمیمیم

 کنارم باش و... فقط

 بدانم تا ابد... بگذار

 وجودم... در

 قلبم... در

 روحم... در

 جسمم... در

 تنم... یهابند بند سلول در

 .یو هست یو هست یهست

 عاشق تواِ عشقم هستم. یتمام هست با

 .یفقط مال من تو
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 من! مال

 تو... یبرا زمیریاشک م پس

 اگر چشمانم نابود شوند... یحت

 تو... یبرا میهااشک دانمیم

 است و بس. ختهیر

 تو... یهااشک نکیا و

 من... یهااشک ریدرگ

 او... یهابه اشک وابسته

 ...یااشک نقره شودیم

 به در و آواره در دل او... در

 

 

 

 .انیپا

 1397/03/13اتمام:  تاربخ

 .گشنبهیروز  17:02: ساعت

 

 من. یزایسالم عز با
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 یارمان خوشتون اومده باشه. اشک نقره نیاز ا دوارمیروز از حلول ماه مبارک خدا، ماه رمضانِ، ام نینوزدهم امروز

که  گمی. و مشمیتموم شد. اما من باز هم دست به قلم م هاشتیشخص یکمند و همه نیغمگ یتموم شد و قصه

هاتون پاک بمونه. دل دیو بذار دیریبه دل نگ نهیک یبه ضررتون بود، از کس یزیاگه چ یوقت حت چیمن ه یزایعز

 که پاک هستن. یدوستداشتن یهامثل بچه

دوستان و آشناهام.  یباشه، حت زانمیلبخند تک تک عز یرو یماه مبارک رمضان قسم که دوست دارم شاد نیا به

 نابود کنه.و  باتونیز یاشک چشما نیو نذار نیبخند

مثل کمند ممکنه اصال سر گذشت شون مثل کمند نشه و نتونن  ییهاتیشخص یواقع یایدن یبگم که تو خواستمیم

 تندرست و سالمن باشند. شهیهم یاهلل که به برکت آسمونانشا یکنن. ول یطور که خودشون دوست دارن زندگاون

 .دیرو مثل کمند نداشته باش یسخت بیپر از درد و فراز و نش یزندگ هیوقت  چیه دوارمیام

 

 و متفاوت. کیکامال استراتژ یادهیتفاوت و ا یرمان جلد دوم به همراه دارد، البته با کل نیا

 .بیبه ترت امیقبل یهانامه هم از رمان یمعرف هی

 ی. سِوگ1

 قرار یب شهی. هم2

 برگ زرد کی ادی. فر3

 یکیدر تار ی. شبح4

 . مرد بال، زن ناقال۵

 چشمک بزن. تیکودک یاهایبه رو. 6

 رکانی. ه7

 شبح کی. راز پنهان 8



 یاشک نقره ا

 
190 

 

 قلب ( ییقلب ماه راز ) الال ی. نوا9

 " یااشک نقره "بود.  نیرمانم که تموم شد. هم نیدهم نکیا و

 

 من بعد از ماه رمضان. یرمان بعد استارت

 

 و ارادتمند. دوستدار

 .خیکوه  - بانیپشت بایشک

 

 

 .انیپا

  

 

رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه این رمان 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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