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 : خالصھ

 

 بھ کھ شھیم باعث اشیکنجکاو و عھیماورالطب موجودات کار کھ شھیم مواجھ یبیعج یھاقتل با ،یانتظام یروین سروان نفس،
کھنیا تا وفتھیب دردسر ... 

 

 نھ اونم مرگ؛ جنِس  از دمیشا دم،یشا ،یدیام نا جنِس  از مقابلھ، جنِس  از ترس، جنِس  از یداستان است؛ ممنوعھ داستانِ  ھی ما داستان
ھمراھھ زجر با کھ یمرگ ؛یعیطب مرگِ  . 

 

یعیالطب ماورا موجوداتِ  یحت دن،یم ھم دستھ بھ دست زیچ ھمھ نیب نیا و دنیم آزارت خانوادت ! 

 

؛یباش نداشتھ یخالص راه و یوفتیب یرحم یب و پست موجوداتِ  نیچھم دستِ  بھ کھ دردناکھ فکرشم  

 

مشخص چندان نھ یعشق با ختھیآم یداستان .... 

 

 

گفتم آلود خواب. کردم وصل رو تماس کنم؛ نگاه شماره بھ کھ نیا بدون. بازکردم چشم میگوش یباصدا : 

 

 بلھ؟-

 

گرفتم گوشم از فاصلھ با رو یگوش. دیچیپ گوشم تو میمر غیج یصدا . 

 

- ؟یخواب ھنوز دهیورپر یدختره  

 

دمیکش یاازهیخم . 

 

- ً یثان سالم، اوالً  آخھ؟ چھ تو بھ ا  

 

گفت باحرص : 
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- خونمون؟ یایب نبود قرار مگھ. ذارمینم زندت خدا بھ نفس  

 

گفتم شده ھول و دمیکوب میشونیپ یرو دست با : 

 

- امیم شمیم آماده االن! رفت ادمی دیببخش . 

 

- امنتظرتم یب زود . 

 

- ؟یندار یکار چشم  

 

- فعالً  نھ . 

 

 .فعالً -

 

بود صبح ٩ کردم؛ نگاه ساعت بھ و شدم بلند. دادم بدنم بھ یقوس و کش . 

 

 و بود یمشک یآب آن نیدکوراس و بود بزرگ اتاقم. کردم پرت تختم یرو و برداشتم رو میمشک شلوار و مانتو بازکردم؛ رو کمدم درِ 
زدم کنار رو پرده. شدیم باز باغ بھ رو پنجرش . 

 

 محبت بھم پدرم از ترشیب یحت شھیھم بست؛ نقش لبم یرو یلبخند دنشید با. بود ھاگل و درختا بھ دادن آب مشغول رحمان مش
کردم نگاه نھیآ بھ و دمیپوش رو لباسام عجلھ با. گرفتم باغ از چشم. کردیم . 

 

دمیکش صورتم بھ یدست. بود شده قرمز یحساب میآب یچشما . 

 

نداشتم کرم بھ یازین و بود دیسف پوستم دم؛یکش میگوشت یلبا رو و برداشتم رو لبم رژ . 

 

انداختم سرم یرو آزاد رو شالم. کردم جمع سرم پشت رو مییطال یموھا . 
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شدم یخورد غذا سالن وارد و اومدم نییپا چیمارپ یھاپلھ از. بازکردم رو دراتاق و برداشتم رو فمیک . 

 

خوردمیم صبحونھ تنھا دیبا معمول طبق. نشستم و دمیکش عقب رو میصندل. بود شده دهیچ قھیسل با صبحانھ زیم . 

 

دیکوب گردنم پشت بھ محکم یکی ھوی کھ شدم خوردن مشغول . 

 

گفتم و کردم نگاھش حرص با شد؛ بھتر حالم کھ قھیدق چند از بعد. شد بلند کانین ی خنده یصدا کھ افتادم سرفھ بھ : 

 

- شدمیم خفھ داشتم بود؟ یکار چھ نیا یروان ! 

 

گفت یالیخ یب با و انداخت باال یاشونھ : 

 

- بود یتالف حقتھ، . 

 

دوارگفتمیتھد دادم؛یماساژم رو گردنم کھ یطورنیھم : 

 

- کنن ھیگر حالت بھ آسمون یمرغا کھ ارمیب سرت ییبال ھی . 

 

گفت خنده با : 

 

- بکن خوادیم دلت یکار ھر . 

 

گفتم و دادم تکون تاسف یازرو یسر : 

 

- کجاس؟ بابا  
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داد جواب گرفتیم خودش یبرا لقمھ کھ یطورنیھم : 

 

- شرکتھ معمول طبق . 

 

- بزنم حرف باھاش خوامیم شب . 

 

گفت و کرد نگام تیباعصبان : 

 

- ؟یکن شروع یخوایم باز نفس  

 

خوردم ومیمآب از ییاجرعھ . 

 

- بدم اطالع بھتون خوامیم فقط نخواستم اجازه ازتون من . 

 

- کنھینم قبول اصالً  بابا کھ یدونیم . 

 

گفتم یالیخیباب : 

 

- ستین مھم برام . 

 

شدم بلند یصندل یرو از . 

 

- ؟یریم کجا  

 

- میمر یخونھ رمیم . 

 

داد باال رو ابروش یتا ھی . 
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- علت؟ چھ بھ  

 

 خواستینم دلم. بود بانمیپشت شھیھم. داشت فرق کانین یول بدم پس جواب یکس بھ خواستینم دلم. دادم فشار بھم رو لبام باحرص
کنم ناراحتش . 

 

- دیخر میبر میخوایم کھ،ینزد شیعروس . 

 

- سالمت بھ باشھ . 

 

 میرانندگ ،یول ست؛ین ترشیب سالم ٢٠ کھ نیا با. سوارشدم و زدم رو سانتافم نِ یماش ریدزدگ. اومدم رونیب خونھ از و کردم یخدافظ
ھیعال . 

 

افتادم راه میمر یخونھ سمت بھ و کردم روشن رو نیماش . 

 

ً  میمر یخونھ تا بود خدا با موندم زنده وگرنھ برسم؛ زودتر تا کردم ترشیب رو سرعتم. بود راه ساعت کی حدودا . 

 

دمیرس زود نیھم خاطره بھ نبود؛ کیتراف شکر رو خدا ابونایخ . 

 

دادم فشار رو خونشون زنگ. شدم ادهیپ و کردم پارک رو نیماش . 

 

دیچیپ میمر یصدا : 

 

 بلھ؟-

 

- کن باز . 
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 از دمیرس نظر مورد یطبقھ بھ یوقت. دادم فشار رو سوم یطبقھ یدکمھ. شدم آسانسور سوارِ  و رفتم داخل. شد باز یکیت یصدا با در
کرد باز رو در میمر کھ آوردم در رو کفشام خونشون درِ  یجلو. شدم ادهیپ آسانسور . 

 

- عجب چھ بھ بھ  

 

کردم مظلوم رو افمیق : 

 

- دیببخش گفتم کھ من ! 

 

دیخند : 

 

- نزدم یحرف کھ من خب یلیخ ! 

 

کردم بغلش و داخل دمیپر مناسبھ اوضاع دمیفھم تا . 

 

- یکشیم رو من االن گفتم!شکر رو خدا . 

 

گفت و دیبوس رو گونم و کرد بغلم : 

 

- ونھید نھ . 

 

اومدم رونیب بغلش از  

 

- م؟یبر یک خب  

 

- حاال یبرس بزار . 
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کردم پرت رو خودم مبل نیاول یرو. دادم تکون رو سرم خنده با . 

 

 میمر نیھم خاطره بھ ارت،یز بود رفتھ ایثر خالھ. بود شده دهیچ قھیسل با زیچ ھمھ. داشت ییطال نیدکوراس و بود ینقل خونشون
بود شمیپ وقتا ترشیب . 

 

اومدم خودم بھ میمر یصدا با : 

 

- ارم؟یب برات یخوریم یچ  

 

- ندارم لیم . 

 

- کنھ؟یم درد معدت باز چرا؟  

 

- دارم استرس نھ، ! 

 

گرفت رو دستم. نشست مبل یرو کنارم . 

 

- زم؟یعز چرا  

 

- بزنم حرف بابا با بازم خوامیم امشب . 

 

- ؟یکن خورد رو خودت اعصاب یخوایم باز چرا پس کنھ؛ینم قبول یدونیم کھ تو  

 

گفتم باحرص : 

 

- کنم؟ انتخاب رو میزندگ ریمس دینبا خودم چرا رن؟یبگ میتصم من یزندگ یبرا دیبا اونا شھیھم مگھ  
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- خطرناکھ یکن انتخاب یخوایم تو کھ یراھ نیا نفس، آخھ . 

 

- خودمھ حرف حرف بازم یول دونم؛یم رو نایا یھمھ خودم . 

 

- زدم بھت رو حرفام من ؛یدونیم بھتر رو صالحت خودت . 

 

- بود؟ سرھنگ کھ ھمون ؟یزد حرف لتونیفام با  

 

گفت یلیم یب با : 

 

- زدم حرف باھاش آره . 

 

دمیپرس یکنجکاو با : 

 

- گفت؟ یچ خب  

 

- یبش سیپل پرسنل وارد یتونیم تازه سال سھ از بعد. شھیم شروع آموزشات تازه کردن قبولت اگھ ؛یبد آزمون اول دیبا . 

 

گفتم جانیھ با : 

 

- بزنم حرف باھاش خودمم خوامیم. بده بھم رو شمارش ھ،یعال . 

 

- فرستمیم برات شب باشھ . 

 

- باشم خونھ بابا از قبل دیبا شب م؛یبر زودتر میمر ! 

 

- دنبالمون ادیم ماین االن! باشھ . 
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گفتم کنم جادیا حالتم یتو یرییتغ کھ نیا بدون. ھم یتو رفت اخمام اسمش دنیشن با : 

 

- اد؟یب یگفت چرا. آوردم نیماش کھ من  

 

انداخت باال یا شونھ : 

 

- ادیب باھامون خودش داشت اصرار . 

 

- باشم باھاش قبل مثل نتونستم گھید کرد یخواستگار ازم کھ یروز از یدونیم کھ تو . 

 

- بزنم حرف حرفش یرو نتونستم یول! یدار حق . 

 

کنھ باز رو در رفت ممیمر و شدم بلند مبل یرو از. باشم سردخون کردم یسع شد؛ مانعم زنگ یصدا بزنم یحرف اومدم تا . 

 

گفت ییروخوش با و کرد دراز سمتم بھ رو دستش الدیم. اومد الدیم با میمر بعد قھیدق چند : 

 

- خانوم نفس سالم ! 

 

گفتم کنم توجھ بود شده دراز سمتم کھ دستش بھ کھ نیا بدون. کردم نگاش یسرد با : 

 

- نیاومد خوش سالم . 

 

کنم؟ فراموش رو یچ ھمھ داشت انتظار ھھ،. نمیبب شیعسل یچشما یتو رو یباور نا و بھت تونستمیم. کرد نگاه میخی یچشما بھ  

 

گفت عیسر شھ؛ عوض جو کھ نیا یبرا میمر : 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


رین رمان ھابرت  ROMANTOPS 

ممنوعھ قتل (جلد اول)         
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

- شھیم رمونید م؛یبر زودتر جان نفس . 

 

- خونھ ادیم شب بابا چون م؛یبر آره . 

 

بود ستادهیا حرف بدون ماین . 

 

- حاظرشم رمیم من پس . 

 

گفت ماین بھ رو : 

 

- کن روشن رو نیماش برو ھم تو . 

 

نییپا رفت اضافھ حرف بدون و داد تکون مثبت ینشونھ بھ رو سرش ماین . 

 

دادم رونیب باصدا رو نفسم . 

 

 اون! باشم داشتھ یبھتر رفتار تونمینم باشم؛ برادرت یجا خوامینم گھید من گفت بھم ھوی و زدم صداش داداش یبچگ از کھ یکس با
کنم باور و بشنوم زبونش از رو حرفا نیا تونستمینم و بودم شده شوکھ ره؛ینم ادمی وقت چیھ رو شب ! 

 

دمیکش افکارم از دست میمر یصدا با . 

 

- آمادم من میبر . 

 

- اد؟ینم آرش  

 

- ادیب تونھینم داره کار گفت نھ، . 
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دادم تکون مثبت ینشونھ بھ رو سرم . 

 

 رو نھییآ ماین نشستم کھنیا محض بھ عقب، یصندل منم نشست؛ جلو یصندل میمر. بود منتظر نیماش یتو ماین. میاومد رونیب خونھ از
انداختم نییپا رو سرم و کردم اخم. نھیبب رو من بتونھ کھ کرد میتنظ یجور . 

 

بودم شده کالفھ. کردمیم حس رو نگاھش ینیسنگ . 

 

 بھش کردمیم یسع و کردمیم یباز شالم یگوشھ با. بشکنھ رو نیسنگ سکوت نیا نداشت قصد کس چیھ انگار م؛یبود کرده سکوت
 م؛یشد ادهیپ نیماش از. نزنم بھش یحرف تا کردم کنترل رو خودم فقط میدیرس کھ یوقت تا. نبود بردار دست ما،ین یول ندم؛ تیاھم

 م؛یکردیم نگاه نایتریو بھ دقت با. میشد پاساژ وارد ھم با و اومد کھ دینکش طول ادیز. کنھ پارک رو نشیماش ماین تا میموند منتظر
اومدینم خوشمون قشیسل از ،یول داد؛یم نظر ماین یگاھ از ھر. کردینم جلب رو توجھمون یچیھ ،یول . 

 

گفت یزار حالت با میمر. نزدم یحرف ،یول بود؛ گرفتھ درد معدم یگرسنگ از. مینکرد دایپ یچیھ یول میگشت رو پاساژ کل : 

 

- میکنینم دایپ یچیھ یول د،یخر میایم میدار روزه چند ! 

 

گفتم و کردم تر زبون با رو بود شده خشک کھ رو لبام : 

 

- میکنیم دایپ باالخره نباش نگران . 

 

گفت ھول با ماین : 

 

- خوبھ؟ حالت نفس  

 

گذاشتم معدم یرو رو دستم و دادم تکون مثبت ینشونھ بھ رو سرم . 

 

گفت ینگران با میمر : 

 

- نکنھ؟ یزیخونر باز کنھ؛یم درد معدت باز نفس  
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گفت عیسر ماین بزنم یحرف خواستم تا : 

 

- مارستانیب میبر ! 

 

گفتم و زدم یزورک لبخند نشن نگران کھنیا یبرا : 

 

- شمیم بھتر و کنمیم استراحت خونھ رمیم. کردیم درد معدم صبح از ست؛ین مھم . 

 

داشت؟ برام یتیاھم چھ یول بود؛ نشده قانع ھنوز ماین  

 

- متیندازیم زحمت یتو ھمش ھیروز چند شرمنده خونھ، متیبرسون میبر پس . 

 

- امیب باھات دارم دوست خودم من ھ؟یحرف چھ نیا زم،یعز نھ . 

 

- کردم؟یم کار یچ نداشتم رو تو اگھ نفس  

 

گفتم یشوخ بھ : 

 

- یذاشتیم ابونیب بھ سر دیبا یچیھ . 

 

کرد نثارم ییاوونھید و دیخند . 

 

- گھید رمیم من خب . 

 

گفت کردیم نگامون حرف بدون االن تا کھ ماین : 
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- رسونمتیم یبد اجازه اگھ . 

 

گفتم و دادم باال رو ابروم یتا ھی : 

 

- رمیم خودم نھ . 

 

- یراحت جور ھر باشھ ! 

 

 مرد ھی راننده. شدم سوار و کردم بلند دست یتاکس نیاول یبرا. بود شده کمتر معدم درد. اومدم رونیب پاساژ از. کردم یخدافظ ازشون
دیرسیم ناراحت نظر بھ. بود یجوگندم یموھا با مسن . 

 

 با و کرد وصل رو تماس. کردمیم نگاش یکنجکاو با. داد جواب رو شیگوش لرزون یدستا با مرد و خورد زنگ راننده یگوش
گفت گرفتھ یصدا : 

 

 بلھ؟-

 

گفت و کرد گوش مقابل طرف صحبت بھ. کرد مکث یکم : 

 

- کنم جور رو عملش پول نتونستم شرمنده . 

 

گفت آرام و دیچک چشمش گوشھ از یاشک یقطره : 

 

- بود حد نیھم در توانم یول ؛یدار حق دونم،یم! دونمیم . 

 

گفت و کرد بھ رو. زد کنار رو نیماش و کرد قطع رو یگوش : 

 

- دیبش گھید یتاکس ھی سوار شھیم اگھ دخترم دیببخش ! 
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گفتم نیھم خاطر بھ شھیم متحمل رو یادیز فشار بود مشخص. کردم نگاه خستش صوت بھ : 

 

- ھ؟یچ مشکلتون بپرسم شھیم ،یول کنم؛یم یفوضول دارم دیکن فکر دیشا بزنم خوام یم کھ یحرف دونمیم  

 

گفت و شد اشک از پر چشماش. شد تازه زخماش انگار زدم رو حرف نیا تا : 

 

-  کنم؟ جور رو عملش پول تونمینم منم و شھیم پر پر داره مارستانیب تخت رو کھ گوشم گریج از بگم؟ میبدبخت از دخترم؟ بگم یچ
شدم زنم یشرمنده ! 

 

گفتم و کردم نگاش یناراحت با : 

 

- قدره؟ چھ عمل ینھیھز  

 

- ونیلیم صد حدود ! 

 

گفتم ییاکننده دواریام لحن با : 

 

- کنم پرداخت رو عمل نھیھز حاضرم. کنم کمک بھتون تونمیم من ! 

 

گفت و کرد نگام یناباور با : 

 

- ؟یبد رو دخترم عمل ینھیھز یخوایم شما ؟یچ  

 

گفتم و زدم لبخند : 

 

- بلھ د؛یبد اجازه اگھ ! 
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- نداره امکان نیا! نھ نھ، . 

 

- بشھ؟ خوب دخترت یخواینم شما مگھ  

 

- برگردونم بھتون یزود نیا بھ تونمینم یول خوام؛یم چرا . 

 

دمیخند . 

 

- کنمیم کارت بھ کارت براتون االن نیھم دیبد کارت شما. دیبرگردون بھم نگفتم منم ! 

 

گفت یخوشحال با زد برق چشماش : 

 

- باشھ یراض ازت خدا ! 

 

ختمیر پول ونیلیم صد براش لحظھ ھمون و گرفتم ازش رو کارت یشماره. زدم لبخند . 

 

- دیکن اقدام عمل یبرا دیتونیم. حسابتونھ تو پول ! 

 

گفت قلب تھ از و برد آسمون بھ رو دستش : 

 

- شکرت ایخدا . 

 

دیچک نییپا چشمم گوشھ از یسمج اشک یقطره. بود شده جمع چشمام تو اشک . 

 

گفت باالفاصلھ کھ شدم ادهیپ نیماش از : 

 

- برگردونم بھت و یداد بھم کھ یقرض بتونم تا بده شمارتم. رسونمتیم. صبرکن دخترم ! 
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گفتم و زدم یمحو لبخند : 

 

- دیکن دعا برام فقط. ستین یازین ! 

 

- ممنون بازم . 

 

 تنم تو یجون گھید. دمیرس زود نیھم خاطره بھ بود؛ نمونده یادیز فاصلھ خونھ تا. افتادم راه خونھ سمت و گفتم یکنمیم خواھش
گفت ییرو خوش با دید رو من تا و کرد باز رو در رحمان مش بعد، قھیدق چند دادم؛ فشار رو زنگ. بود نمونده : 

 

- دخترم ییاومد خوش ! 

 

- ممنون سالم، . 

 

نمیبب رو بابا نیماش دیشا تا کردم نگاه باغ بھ یکنجکاو با . 

 

- ومدهین ھنوز آقا نترس ! 

 

دمیکش یآسودگ سر از ینفس . 

 

- ینباش خستھ ممنون، باشھ، . 

 

- یباش سالمت ! 

 

 کرده درست غذا خاتون شکر ارو خد. کردم باز رو خچالی در و آشپزخونھ رفتم عیسر بود؛ گرسنم نکھیا خاطر بھ رفتم؛ خونھ داخل
 غذا یوقت بودم، عاشقش کھ یھمون بود، یسبز قرمھ غذا شھ؛ گرم تا گذاشتم گاز یرو و آوردم رونیب خچالی از رو غذا قابلمھ. بود

شدم خوردن مشغول و ختمیر بشقاب یتو شد گرم  . 
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گذاشتم نکیس یتو رو بشقاب شدم ریس کامل یوقت . 

 

 امشب یبرا. بود شده بھتر معدمم درد دم؛یکش دراز تخت یرو خودمم. کردم پرت تخت یرو و آوردم در رو لباسام و رفتم اتاقم داخل
ً  و گرفتم رو ممیتصم بگم بابا بھ یوقت دونستمیم. داشتم استرس  خونھ یتو. شھیم یعصب یحساب یافسر یدانشکده برم خوامیم حتما

بزنھ حرف بابام حرف یرو نداره جرات کس چیھ . 

 

بشم منصرف ممیتصم از ستمین حاضر وفتھیب کھ ھم یاتفاق ھر. باشم آروم کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس . 

 

برد خوابم کھ کردم فکر قدر چھ دونمینم . 

 

کردم باز چشم خاتون یصدا با . 

 

- زمیعز جان نفس  

 

گفتم آلود خواب : 

 

- خاتون؟ جانم  

 

- اومده پدرت زم،یعز شو داریب . 

 

دمیپر جا از فنر نیع حرف نیا دنیشن با . 

 

- اومد؟ بابا ؟یچ  

 

- د؟یپر رنگت چرا دخترم، آره  

 

- امیم االن ست؛ین یزیچ . 
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زد یمھربون لبخند . 

 

- میمنتظرت زم،یعز باشھ . 

 

بشم آماده من تا رفت رونیب خاتونم. شدم بلند و گفتم یچشم . 

 

بود دهیپر رنگم گفت؛یم راست خاتون کردم؛ نگاه نھییا بھ. بود بستھ خی دستام استرس از . 

 

رفتم نییپا ھاپلھ از. اومدم رونیب اتاق از و کردم مرتب رو لباسام . 

 

 محکم یھاقدم با. بود نشستھ روش بھ رو کانین. بود کتابش خوندن مشغول و بود نشستھ یسلطنت مبل یرو غرور با معمول طبق بابا
رفتم سمتشون . 

 

کردم سالم بلند . 

 

کرد نگاه بھم و گرفت کتاب از چشم صدام دنیشن با بابا . 

 

داد ادامھ خوندنش کتاب بھ دوباره و مبل یرو نمیبش کرد اشاره بده رو سالمم جواب کھ نیا بدون . 

 

نشستم کانین کنار حرف بدون . 

 

گفتم نیھم خاطره بھ بودم شده کالفھ. بود شده فرما حکم سکوت نمونیب : 

 

- بزنم حرف باھاتون دیبا . 

 

گفت رهیبگ ازکتاب چشم کھ نیا بدون : 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


رین رمان ھابرت  ROMANTOPS 

ممنوعھ قتل (جلد اول)         
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

- شنومیم بگو؛ . 

 

دادم فشار بھم حرص با رو لبام . 

 

- یافسر دانشکده برم خوامیم من . 

 

بست رو کتاب تیعصبان با. گرفت رو چشماش یجلو خون حرف نیا دنیشن با . 

 

- کن تکرار رو یزد کھ یحرف گھید بار کی ! 

 

نداشتم زدنم حرف جرعت کھ زد تحکم با رو حرفش قدر نیا. دادم قورت رو دھنم آب صدا با . 

 

دمیپر جا از زد کھ یداد با : 

 

- بزن حرف . 

 

گفتم لرزون یصدا با : 

 

- بخونم درس یافسر یدانشکده خوامیم ! 

 

گفت ادیفر با دیکش صورتش بھ یدست یعصب : 

 

- خاتون! خاتون ! 

 

رسوند بھمون خودشو مھیسراس خاتون . 

 

- اقا؟ بلھ  
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- یکنیم جمع رو لشیوسا یھمھ و نفس اتاق یریم االن نیھم . 

 

نداشتم انتظار ازش حد نیا تا گھید کردم؛ نگاه بابا بھ بھت با . 

 

دیماس دھنش تو حرف کھ دکر نگاش تیعصبان با کنھ یمخالفت خواست خاتون تا . 

 

رفت یناچار سر از ھم خاتون و بره کھ کرد اشاره بھش . 

 

گفت و شد بلند تیعصبان با کانین : 

 

- ؟یکن رونیب خونت از رو خودت دختر یخوایم شما بابا ! 

 

گفت و کرد نگاش خشم با بابا : 

 

- کنمیم رونیب خونم از بخوام رو کس ھر. نداره یربط چیھ تو بھ . 

 

بدم نشون یالعمل عکس تونستمینم و بودم حرفش شوک یتو ھنوزم . 

 

کرد پرت پام یجلو و گرفت دستش از رو چمدون تیعصبان با بابا. اومد لباسام چمدون با خاتون بعد قھیدق چند . 

 

- رونیب خونم از گمشو باش زود . 

 

 درنگ ییالحظھ کھنیا بدون. بشم ریتحق نیا از ترشیب تونستمینم گھید. بود شده ُخرد ھمھ یجلو غرورم بود؛ شده اشک از پر چشمام
کردمینم توجھ ھم کانین یادھایفر بھ و اومدم رونیب خونھ از سرعت با و برداشتم رو چمدون کنم . 

 

 بابام کھ شھینم باورم ھنوزم. شد یجار گونم یرو اشکام. شدم سوار عیسر کردم؛ بلند دست یتاکس نیاول یبرا. دمیدویم کوچھ سرِ  تا
اومدم خودم بھ راننده یصدا با! کرد رونیب خونھ از رو من . 
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- خانوم؟ برم کجا  

 

ندارم رو ییجا کھ من بگم؟ یچ حاال خدا یا . 

 

 دمیرس یوقت. نداشتم رو اتفاق نیا انتظار. نبود خوب حالم. کردم ھیگر آروم میدیرس کھ یوقت تا. دادم رو میمر یخونھ آدرس ناچار
فشردم رو زنگ و شدم ادهیپ. کردم حساب رو راننده پول . 

 

شد باز یکیت یصدا با در . 

 

کرد باز رو یورود در خنده با میمر باال، رفتم . 

 

- زمیعز یاومد خوش ! 

 

کرد نگاه چمدونم بھ و اومد سمتم ینگران با. دیماس لباش رو لبخند افمیق دنید با . 

 

- ھ؟یچ چمدون نیا شده؟یچ نفس  

 

کردم بغلش. زدم ھیگر ریز . 

 

- کرد رونیب خونھ از رو من بابام میمر . 

 

- کرد؟ رونتیب ؟یچ  

 

گفتم ھق ھق با : 

 

- کرد جدا ازخودش رو من. کرد رونیب خونھ از رو خودش دختر آره، . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


رین رمان ھابرت  ROMANTOPS 

ممنوعھ قتل (جلد اول)         
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

- کن فیتعر برام رو یچ ھمھ داخل، میبر ایب . 

 

کردم فیتعر براش رو یچ ھمھ من و مینشست مبل یرو م؛یرفت داخل ھم با. دادم تکون رو سرم . 

 

- ؟یکن کار یچ یخوایم حاال  

 

- بشھ یجور نیا کردمینم فکر دونم،ینم . 

 

شد بلند میگوش زنگ یصدا . 

 

کردم وصل رو تماس نشھ نگران کھ نیا خاطر بھ. بود کانین کردم؛ نگاه شماره بھ . 

 

 بلھ؟-

 

گفت ینگران با : 

 

- زم؟یعز ییکجا  

 

گفتم بغض با : 

 

- میمر خونھ  

 

- دنبالت امیم االن شو آماده . 

 

- بمونم جا نیا خوامیم نھ، . 
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- یباش اونجا ھمش کھ شھینم . 

 

- ستین نیا جز ییاچاره االن یول دونم،یم . 

 

- دنبالت امیم فردا پس، باشھ . 

 

- ؟یندار یکار چشم،  

 

- خدافظ زم،یعز نھ . 

 

 .خدافظ-

 

گفتم میمر بھ رو کردم قطع رو یگوش : 

 

- خونھ؟ ادینم شب کھ ماین  

 

- دوستشھ شیپ امشب نھ، . 

 

دمیکش راحت نفس . 

 

- کنم استراحت رمیم من . 

 

- برو زم،یعز باشھ . 

 

- ریبخ شب . 

 

- یبخواب خوب . 
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 و دمیکش دراز تخت یرو. بود یکاف مون دو ھر یبرا و بود نفره دو تختش شکر رو خدا. رفتم میمر اتاق سمت بھ. شدم بلند جام از
نکنم فکر یزیچ بھ کردم یسع . 

 

برد خوابم کھ گذشت قدر چھ دونمینم. بستم رو چشمام. باشم دیجد یخونھ ھی فکر بھ دیبا خونھ، برگردم بده اجازه گھید بابا نکنم فکر . 

 

ً یمستق کھ دیخورش نور با  ٨ کردم، نگاه ساعت بھ. شدم بلند و دادم بدنم بھ یقوس و کش. کردم باز چشم کردیم خورد بر چشمام بھ ما
بود رفتھ فرو سکوت یتو خونھ اومدم؛ رونیب اتاق از کردم؛ سرم رو شالم باشھ خونھ ماین دیشا کھنیا خاطر بھ بود؛ صبح . 

 

گرفتم رو شمارش برداشتم رو بود زیم یرو کھ میگوش. نبود خونھ انگار ،یول کردم؛ صدا رو میمر آروم . 

 

داد جواب رو یگوش خورد بوق تا چند کھ نیا از بعد : 

 

 بلھ؟-

 

- تو؟ ییکجا  

 

- کنم دیخر خونھ یبرا اومدم ،یخواب ھنوز کردم فکر دیببخش یوا . 

 

- برم خوامیم گھید ساعت کی منم نداره اشکال . 

 

- خونھ امیب تا یکنیم صبر! نکرده الزم . 

 

- دنبالم ادیب صبح شد قرار کانین نھ . 

 

- خودتھ حرفِ  حرف، تو بگم کھ یچ ھر دونم،یم خب، یلیخ . 

 

دمیخند . 
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- ؟یندار یکار خوبھ،  

 

- فعالً  زم،یعز نھ . 

 

 .فعالً -

 

 رو لمیوسا زود نیھم خاطره بھ دنبالم، ادیم گھید ساعت مین حداقل کانین دونستمیم شدم؛یم آماده کم کم دیبا. کردم قطع رو یگوش
نمونھ منتظرم ادیز تا کردم جمع . 

 

ً یدق برم زود منتظرمھ در یجلو کھ داد امیپ بعد ساعت مین قا . 

 

 محض بھ. شدم سوار و کردم باز رو نیماش در رفتم جلو لبخند با. زد یبوق تک کانین. اومدم رونیب خونھ از و برداشتم رو چمدونم
افتاد راه شدم سوار کھنیا . 

 

- ؟یخوب سالم  

 

گفت یحوصلگ یب با : 

 

- میدار بحث و جر بابا با شبید از. ستمین خوب اصالً  ! 

 

- خونھ؟ امیب ذارهینم  

 

- کرده مسدود تمیاعتبار یھاکارت خونھ، یایب ذارهینم تنھا نھ ! 

 

کردم نگاش شده گرد یچشما با . 

 

- زم؟یبر سرم تو یخاک چھ حاال ؟یچ ! 
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- رمیگیم خونھ ھی برات خودم نباش؛ نگران . 

 

- کنمیم قبول قرض عنوان بھ ازت پس باشھ، ! 

 

کرد نگام اخم با . 

 

- یخواھرم تو ھ؟یحرف چھ نیا ! 

 

- کنمینم قبول وگرنھ گفتم؛ کھ نیھم ! 

 

داد تکون تاسف یرو از یسر . 

 

- مینیبب خونھ تا چند میبر پس . 

 

- باشھ باال منطقھ یتو ای باشھ بزرگ خوامینم یول باشھ، ! 

 

- بم؟یغر برات قدر نیا یعنی ؛یکرد ونمید نفس یوا  

 

- ً  و ارمیب دست بھ خودم تالش با رو یچ ھمھ خوامیم یول ؛یستین نھ کنم جبران رو یکرد برام کھ ییکارا بتونم بعدا . 

 

 نیا با. نشست دلم بھ ،یول بود؛ کیکوچ کھ نیا با. اومد خوشم یلیخ ھاخونھ از یکی از م؛یدید خونھ تا چند ھم با. کرد قبول یمجبور
میبخر رو خونھ ھمون شد قرار نبود؛ یراض اصالً  کانین کھ . 

 

گفتم نشھ ادیز نھیھز خواستمیم کھ نیا یبرا. میبخر لھیوس کمی خونھ یبرا میبود مجبور ،یول م؛یبود شده خستھ یلیخ : 

 

- بخرم دوم دست لیوسا خوامیم . 
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گفت تیعصبان با : 

 

- دادم بھت ھیھد عنوان بھ رو خونھ لیوسا اصالً . کردم قبول یگفت یچ ھر نفس ؟یچ یعنی ! 

 

گفت تیجد با و برد باال سکوت یمعن بھ رو دستش کنم مخالفت خواستم تا : 

 

- بدم سفارش رو لیوسا من تا تیجد یخونھ برو تو . 

 

 تونمیم اونم پول بدون کھ کنم ثابت بابا بھ خوامیم. افتادم راه دمیجد یخونھ سمت بھ و کردم یخدافظ باھاش. کردم قبول یمجبور
کنھ افتخار بھم کھ کنم یکار خوامیم کنم؛ یزندگ . 

 

دمیرس خونھ بھ بعد ساعت مین حدود . 

 

 کاغذ. داشت راتیتعم بھ ازین ھم خونھ داخل. بکارم اهیگ و گل توش بودم گرفتھ میتصم کھ داشت کیکوچ اطیح ھی بود؛ یمیقد خونھ
. بسازم نو از رمیبگ کمک یکس از کھ نیا بدون رو خونھ نیا خواستمیم. شدنیم ضیتعو دیبا و بود شده دهیپوس خونھ یھایوارید

 خونھ کردن زیتم بھ شروع و برداشتم رو بودم دهیخر قبال کھ ییاندهیشو مواد. کنم زیتم رو خونھ ادیب کانین یوقت تا گرفتم میتصم
 زیتم و بود کیکوچ خونھ شکر رو خدا ،یول بود؛ فیکث یلیخ ن،یھم خاطر بھ کرد؛ینم یزندگ جا نیا یکس کھ بود ھاسال. کردم

ً یتقر. گذشت ساعت چند. گرفتینم رو وقتم ادیز کردنش  یصدا. نداشت یادیز کار ھم آشپزخونھ. بودم کرده زیتم رو خونھ ییرایپذ با
داخل اومد نفر چند با کانین کھ کردم باز رو در رفتم و شدم بلند عیسر شد؛ بلند زنگ . 

 

- ذارنیم یبخوا جا ھر آوردن؛ رو خونھ لیوسا . 

 

- نشده زیتم کامل خونھ ھنوز آخھ . 

 

- کنن درست رو خونھ انیب گمیم بعدش کمکت، فرستمیم رو یکی فردا . 

 

- بمونم جا نیھم خوامیم امشب یول باشھ، . 
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- ھتل یایم من ھمراه شما نھ، . 

 

کردم اخم : 

 

- یکن کمک بھم لیوسا دیخر تو فقط بود قرار ! 

 

- ؟یافسر دانشکده یبر یخواینم تو مگھ  

 

دادم باال رو ابرم یتا ھی . 

 

 خب؟-

 

- کنم کمکت تونم.یم . 

 

گفتم جانیھ با : 

 

- ؟ینگفت زودتر چرا پس ؟یجد  

 

- دمیم اجازه یکن گوش حرفام بھ اگھ ،یول ؛یکن یفشار پا متیتصم یرو کردمینم فکر ! 

 

زدم چشمک . 

 

- خوبھ؟ ؛یبگ تو یچ ھر اصالً  باشھ  

 

- دوستام شیپ ببرمت فردا تا ھتل یایم باھام خوب یبچھ مثل حاال . 

 

- میبر چشم ! 
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گذاشت قرار فردا یبرا و گرفت تماس دوستش با راه یتو م؛یافتاد راه ھتل سمت ھم با . 

 

 رو دشیکل. کرد رزرو اتاق ھی میدیرس یوقت م؛یگذاشت ھم سر بھ سر یکل ھتل بھ دنیرس تا. شناختمینم پا از سر یخوشحال از کھ منم
 بھ یوقت بود؛ سوم یطبقھ اتاقم. شدم آسانسور سوار. بمونھ شمیپ بود قرار وگرنھ بره؛ شد مجبور زد زنگ بھش بابا چون و داد بھم

. بود یکیش اتاق. رفتم داخل و کردم باز رو در دیکل با کردم داشیپ یوقت. افتادم راه اتاقم سمت و شدم ادهیپ دمیرس نظرم مورد یطبقھ
 اتاق از ییاگوشھ و آوردم در رو لباسام زود نیھم خاطر بھ بودم؛ خستھ یلیخ. داشت ھم تخت تا دو و بود دیسف یمشک ونشیدکوراس
کردم پرت . 

 

شد چشمام مھمون خواب کھ دینکش طول ادیز. بستم رو چشمام و دمیکش دراز تخت یرو . 

 

دگفتم آلو خواب و کردم وصل رو تماس. دمیکش یاازهیخم و کردم باز چشم میگوش یصدا با : 

 

 جانم؟-

 

- خوب؟ دختر یخواب ھنوز تو منتظرتم؛ نییپا نفس  

 

گفتم یجیگ با نیھم خاطر بھ اومد؛یم خوابم ھنوز : 

 

- ؟یمن منتظر یچ یبرا ! 

 

گفت زدیم موج خنده توش کھ ییصدا با : 

 

- نذاشتم؟ قرار شما خاطر بھ دوستم با من مگھ  

 

گفتم شده ھول و شدم بلند جام از فنر مثل : 

 

- شمیم حاضر زود کن صبر باشھ ! 
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- منتظرم باشھ . 

 

 سرم یرو آزاد شالمم و کردم جمع کامل رو موھام. دمیپوش ییاسورمھ شلوار مانتو و رفتم چمدونم سمت عیسر. کردم قطع رو یگوش
زدم ییبوخوش ادکلن و انداختم . 

 

 اسپرت کت بود؛ داده ھیتک وارید بھ کانین. رفتم نییپا و شدم اسانسور سوار. اومدم رونیب اتاق از و انداختم شونم یرو رو فمیک
گفتم و رفتم سمتش لبخند با! بود پیت خوش شھیھم. بود دهیپوش کتون شلوار با یمشک : 

 

- داداشم زده یپیت چھ ! 

 

دیخند . 

 

- شده رمونید کھ میبر باش زود! زینر زبون . 

 

گفتم و کردم نازک یچشم پشت : 

 

- میبر چشم، . 

 

میافتاد راه نشیماش سمت ھم با و داد تکون رو سرش . 

 

- ؟یکنیم یفشار پا متیتصم یرو ھنوزم نفس  

 

- شغلم نیا عاشق من داداش، آره . 

 

برسم آرزوم بھ بود قرار باالخره داشتم؛ جانیھ یلیخ. میشد سوار و زد رو نیماش ریدزدگ داد؛ تکون رو سرش کانین . 

 

گفتم کالفھ : 
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- م؟یرسیم یک پس  

 

کرد ییامردونھ یخنده تک . 

 

- میکینزد زم،یعز کن صبر . 

 

ستادیا یکالنتر یجلو بعد، ربع کی حدود. بودم منتظر صبرانھ یب. دادم تکون رو سرم . 

 

- کنم پارک رو نیماش من تا شو ادهیپ تو . 

 

- ایب زود باشھ . 

 

آورد رونیب بشیج از رو شیگوش. میرفت داخل ھم با و برگشت بعد قھیدق چند . 

 

- ثمیم الو، . 

 

گفت کانین بعدش کھ گفت یزیچ تلفن پشت شخص : 

 

- میدیرس آره، آره، . 

 

گفت و کرد مکث یکم : 

 

- میایم االن باشھ، . 

 

کرد قطع رو تماس . 

 

- منتظرمونھ باال یطبقھ . 
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- میبر باشھ . 

 

میرفت باال ھاپلھ از. شدینم باورم ھنوزم. بود بستھ خی دستام داشتم؛ استرس یلیخ . 

 

بود کرده پر رو جا ھمھ یشخص ادیفر و داد یصدا. بود شلوغ یلیخ یکالنتر . 

 

برد یاتاق سمت بھ رو من و شد دهیکش کانین توسط دستم کھ ھیچ انیجر بدونم بمونم خواستیم دلم . 

 

- شدهیچ بدونم خواستمیم کان،ین وا . 

 

- میکرد رید یکل االنشم نیھم ست؛ین یفوضول وقت امروز ! 

 

مینداشت وقت بود؛ اون با حق . 

 

گفت ییامردونھ یجد یصدا. زد اتاق در بھ ییاتقھ. شدمیم یافسر یدانشکده وارد زودتر یچ ھر دیبا : 

 

- دییبفرما ! 

 

میشد داخل میکرد باز رو اتاق در . 

 

 کلیھ با و برنز پوست سبز، یچشما داشت؛ یبلند قد. بود پیخوشت یلیخ. داد دست کانین با مردونھ. شد بلند احتراممون بھ پسر
،یکار ورزش  

 

کردم نگاش یجیگ با و اومدم خودم بھ کانین یصدا با . 

 

- ؟یگفت یزیچ  
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انداختم نییپا رو سرم خجالت با. رفت آبروم سرم تو خاک! کردمیم نگاه رو پسره داشتم دیفھم کنم فکر یوا. بود شده سرخ خنده از . 

 

- نیبش گفتن جان ثمیم یچیھ . 

 

دمیکشیم خجالت یلیخ کنم؛ بلند رو سرم شدینم روم گھید. نشستم حرف بدون . 

 

- د؟یکن کار یقسمت چھ تو دیخوایم شما خب  

 

کردم نگاه چشماش بھ و کردم بلند رو سرم. دمیکش یقیعم نفس بدم؟ رو جوابش یجور چھ حاال خدا یوا . 

 

- ییجنا قسمت بخواد خدا اگھ  

 

- داره حق یلیخ گردنم بھ کانین. کنم کمک بھتون تونمیم خوبھ، ! 

 

- داداش ھیحرف چھ نیا . 

 

دمیپرسیم ازش فرصت سر دیبا! ھیچ منظورش دونستمینم . 

 

زد لبخند . 

 

- دمیم انجام خواھرت یبرا ادیب بر دستم از یکار ھر االنم! گمیم رو قتیحق دارم . 

 

- امانت دستت خواھرم پس . 

 

- ً  .حتما
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داد ادامھ من بھ رو حرف نیا گفتن از بعد : 

 

- شھیم شروع ھاتونآموزش جھینت افتیدر از بعد. کردم نام ثبت آزمون یبرا رو شما . 

 

خونھ میبرگرد میگرفت میتصم داد؛ حیتوض برام رو طیشرا و میزد حرف کھ نیا از بعد . 

 

شمیم موفق کھ دونستمیم. بدم آزمون گھید روز چند بود قرار. میاومد رونیب یکالنتر از و میکرد یخدافظ . 

 

بفرستھ کمکم یبرا رو نفر دو شد قرار اجبار بھ. کنم مرتب رو جا اون کمی تا برسونھ خونھ بھ رو من خواستم کانین از . 

 

 زیتم رو خونھ کل کمکشون با. دیرس ھم یکمک یروین بعد ساعت کی حدود. شدم خونھ کردن زیتم مشغول و آوردم در رو لباسام
 یلیخ. کننیم حساب کانین با گفتن و نذاشتن کنم پرداخت کردم یکار ھر دستمزدشونم. میدیچ خودم یقھیسل با رو خونھ و میکرد

 نیھم خاطر بھ نداشتم؛ غذا بھ یلیم ،یول بودم؛ نخورده یزیچ صبح از کھ نیا با. نداشتم خوردنم غذا یحوصلھ یحت بودم؛ شده خستھ
بخوابم بعدش و رمیبگ دوش اول گرفتم میتصم . 

 

رفتم حموم بھ و برداشتم چمدون از رو لباسام و حولھ . 

 

بشھ کم میخستگ از یکم تا سادمیوا گرم آب دوش ریز . 

 

اومدم رونیب و دمیچیپ دورم رو حولھ کردم؛ حموم یوقت . 

 

 دمیپوش رو لباسام. گذاشتم جاش رو سشوار شد تموم کارم یوقت. شدم موھام کردن خشک مشغول و زدم برق بھ و برداشتم رو سشوار
برد خوابم زود کھ بودم خستھ قدر نیا. دمیکش دراز تخت یرو و . 

 

*** 

 

 یوقت تا شد قرار و رسوند رو من. دادیم یدواریام بھم یلیخ کانین! شدمیم قبول دیبا داشتم؛ استرس یلیخ بود؛ دهیرس آزمون روز
 نیماش یتو کانین. اومدم رونیب جلسھ سر از یحال خوش با. شھ تموم امتحانم تا دیکش طول ساعت دو. بمونھ منتظرم شھ تموم آزمون
شدم نیماش سوار. بود نشستھ . 
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گفت جانیھ با کانین : 

 

- روباه؟ ای یریش خب  

 

زدم چشمک . 

 

- رمیش شھیھم مثل . 

 

دیبوس رو گونم و شد خم . 

 

- باشھ خندون لبات شھیھم هللا شایا . 

 

دمیخند . 

 

- زمیعز یمرس . 

 

- خونھ؟ برسونمت  

 

- دارم کار یلیخ آره ! 

 

 .باشھ-

 

بودم گرفتھ میتصم خودم یبرا میزندگ تو بار نیاول یبرا! کنم کار یچ دونستمینم یخوشحال از. رسوند خونھ بھ رو من . 

 

" بعد سال چھار " 
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خورد در بھ ییاتقھ کھ بودم نشستھ اتاقم یتو . 

 

گفتم یجد : 

 

- دییبفرما . 

 

گفت لبخند با و اومد داخل الیل و شد باز در : 

 

- سروان جناب ینباش خستھ ! 

 

- ستین شمونیپ یکس کھ االن سروان؟ نگو قدر نیا بگم بار چند ! 

 

زد یچشمک . 

 

- ً  چشم، یشد خستھ صبح از یحساب کھ میبر شو حاضر! حتما . 

 

- میبر باشھ، . 

 

میاومد رونیب اداره از و برداشتم رو فمیک و شدم بلند . 

 

میشد یتاکس سوار . 

 

- ما؟ یخونھ یایم امشب  

 

- میشیم شما مزاحم ھمش کھ، شھینم نھ، . 

 

- ھ؟یحرف چھ نیا! وا  
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- خونمون ایب امشب تو! گھید نھ . 

 

- امیم من پس باشھ، . 

 

زدم لبخند . 

 

- ً  حاال تا نینبود شماھا اگھ. یھست کھ یمرس شدمیم وونھید حتما . 

 

- یکنیم یآشت بابات با ھم یزود بھ. نزن رو حرف نیا . 

 

- بخواد رو من بابا گھید نکنم فکر . 

 

- بگذره دخترش از تونھینم یپدر چیھ شھ؟یم مگھ ! 

 

- شرکت؟ رفتم بار چند نبود؟ کم سال پنج  

 

- نکن ناراحت رو خودت حاال زم،یعز باشھ ! 

 

بود شمیپ الیل کھ بودم خوشحال قدر چھ. میکرد دل و درد گھید ھم با خونھ بھ دنیرس تا . 

 

میشد ادهیپ و میکرد حساب رو یتاکس پول . 

 

 اهیگ و گل یکل خواستمیم کھ طور ھمون اطیح یتو. بودم داده رییتغ رو خونھ یلیخ سال پنج نیا یتو. کردم باز دیکل با رو خونھ در
میآورد در رو لباسامون م؛یرفت داخل. کنمینم فراموش رو کانین کمک وقت چیھ. ساختم نو از رو خونھ و کاشتم . 

 

- گشنمھ یلیخ من یوا ! 
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- ارنیب غذا رونیب از زنمیم زنگ االن . 

 

 !باشھ-

 

 نییپا و باال رو کاناال و بود نشستھ مبل یرو الیل. میبود خستھ یلیخ جفتمون. دادم تزایپ تا دو سفارش و رستوران بھ زدم زنگ
نشستم کنارش. کردیم . 

 

- مسافرت؟ میبر روز چند ھیچ نظرت  

 

انداخت باال شونھ : 

 

- ادین شیپ تیمامور اگھ دونم،ینم . 

 

گفتم یحوصلگ یب با : 

 

- سرمون زهیریم کار یکل ما شانس از آره، . 

 

- شیپ یسر مثل اھوم ! 

 

شد بلند زنگ یصدا . 

 

-  ً آوردن رو غذا حتما . 

 

- رمیگیم لیتحو رو غذا رمیم من . 

 

- رمیم خودم نیبش نھ . 
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میخورد خنده یشوخ با رو غذا و میشد خوردن غذا مشغول الیل با و دمیچ رو زیم. داخل اومدم و گرفتم لیتحو رو غذا شدم بلند . 

 

برد خوابمون کھ دینکش یطول و میبرد پناه اتاق بھ! میکن جمع رو زیم مینتونست یحت کھ میبود خستھ قدر نیا . 

 

گفتم آلود خواب و کردم وصل رو تماس. بود نشده روشن ھوا ھنوز. کردم باز چشم میگوش زنگ یصدا با : 

 

 بلھ؟-

 

- ؟یزمان سروان جناب  

 

- ھستم خودم بلھ ! 

 

- گمیم کھ یآدرس نیا بھ دیبر گفتن سرھنگ جناب . 

 

دادم رونیب صدا با رو نفسم . 

 

- دیبگ باشھ ! 

 

- کوچھ(…)  ابونیخ  (…) 

 

بود صبح سھ کردم، نگاه ساعت بھ و ور اون کردم پرت رو یگوش. کردم قطع اضافھ حرف بدون . 

 

دیکش یاازهیخم و شد داریب الیل کھ کردم صدا و سر قدر نیا و شدم بلند غر غر با . 

 

- شده؟ یچ  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


رین رمان ھابرت  ROMANTOPS 

ممنوعھ قتل (جلد اول)         
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

- آدرس ھی بھ برم دیبا گفتن و زدن زنگ اداره از دونم،ینم ! 

 

- امیم باھات منم کن؛ صبر . 

 

- کن استراحت تو نھ ! 

 

- ستمین خستھ من . 

 

میاومد رونیب خونھ از و میدیپوش رو لباسامون. بود بازلج خودم مثل یول گھ؛یم دروغ دونستمیم . 

 

- م؟یکن دایپ کجا از یتاکس حاال  

 

- میکنیم دایپ رو یکی م؛یبر ابونیخ سرِ  تا حاال دونم،ینم . 

 

 حرص با. شدینم رد نمیماش دونھ ھی یحت ،یول م؛یدیرس زود نیھم خاطره بھ نبود؛ یادیز راه ابونیخ تا. میافتاد راه و گفت ییاباشھ
 :گفتم

 

- م؟یبر یجور چھ شب وقت نیا ما گنینم  

 

- نخور حرص حاال، خب یلیخ ! 

 

خورد زنگ یلیل یگوش لحظھ ھمون . 

 

 بلھ؟-

 

گفت و کرد مکث یکم : 
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- میایم میدار ماھم بلھ ! 

 

گفت و کرد گوش حرفش بھ : 

 

- شھیم زحمتتون آخھ ! 

 

داد ادامھ ھیثان چند از پس و شد ساکت : 

 

- میمنتظر پس باشھ . 

 

دمیپرس کرد قطع رو شیگوش یوقت. میکردیم نگاش یکنجکاو با : 

 

- بود؟ یک  

 

- نژادپاک سرگرد  

 

شد باز شمین . 

 

- شده عاشقت کھ یھمون ! 

 

دیکوب بازوم بھ حرص با . 

 

- نزن حرفا نیا از گفتم بار صد ده،یپر ور یدختره  

 

- بشکنھ دستت یالھ آخ ! 

 

 .حقتھ-
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دادم تکون تاسف یرو از یسر . 

 

میشد سوار و اومد نژادپاک سرگرد بعد ساعت مین حدود . 

 

- میشد مزاحم دیببخش سالم ! 

 

- باشن زنده زنگ ھم شما بھ دیبا زدم حدس. زدن زنگ منم بھ سروان؟ ھیحرف چھ نیا . 

 

- ممنون صورت ھر در ! 

 

- کنمیم خواھش ! 

 

زدینم یحرف چیھ و بود کرده سکوت کھ الیل . 

 

شدمیم الیل بھ نھییآ یتو از سرگرد ینگاھا متوجھ یول م؛ینزد یحرف کدوممون چیھ میدیرس یوقت تا . 

 

میکن یبررس رو تیوضع دادن اجازه کارت دادن نشون با م؛یشد ادهیپ نیماش از. بود سیپل یروھاین از پر جا ھمھ میدیرس یوقت . 

 

گذاشت ینظام احترام و اومد سمتون اداره یھابچھ از یکی . 

 

- ھ؟یچ انیجر  

 

-  چیھ میدیرس ما یوقت. شنونیم خونھ از یبیعج یصداھا کھ گرفت تماس باھامون نیساکن از یکی شیپ ساعت کی حدود قربان
میشد مواجھ مرد ھی جسد با داخل میاومد. نبود یخبر . 

 

- کنمیم یبررس االن باشھ ! 
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 بودن؛ آورده در حدقھ از رو چشماش. بود شده کشتھ یھیفج طرز بھ رفت؛ ھم یتو اخمام جسد دنید با. میرفت خونھ داخل الیل با
 الیل با نیھم خاطر بھ خورد؛یم بھم داشت حالم. بودن آورده رونیب نھیس از قلبشم بود؛ شده قطع چپش دست بود؛ شده دهیبر زبونش

میاومد رونیب خونھ از . 

 

گفت تعجب با الیل : 

 

- باشھ؟ کرده یکار نیچھم تونھیم یک یعنی  

 

- نداشتھ یروان تعادل مشخصھ یول دونم،ینم ! 

 

- بزارم خونھ اون یتو رو پاموپ ستمین حاضر گھید من . 

 

- داخل رمیم بعدش ببرن رو جسد تا مونمیم منتظر ! 

 

- شنیم کارمون مانع و کننیم شلوغ نجایا انیب شدن؛ خبردار االن تا خبرنگارا. میکن یبررس زودتر بھترِ  آره، . 

 

 با رو جا ھمھ و میرفت داخل الیل و من بردن رو جسد یوقت. بود شده ملحق بھمون تجسس گروه. دادم تکون مثبت ینشونھ بھ رو سرم
 خونھ یجا چند. بود یچ نبود معلوم کھ بود شده نوشتھ یبیعج یھاحرف خون با وارید یرو بود بیعج یلیخ. میکردیم یبررس دقت
 خونھ از شد تموم کارمون یوقت. میکن دایپ مینتونست ھم یانگشت اثر چیھ. بود شده گرفتھ عکس یچ ھمھ از. بود شده گذاشتھ بیصل ھم
 رو ما کھ نیا محض بھ. میبد بھشون یخبر تا بودن منتظر و بودن کرده تجمع خبرنگارا بود؛ شده شلوغ یحساب رونیب. میاومد رونیب
شد ختھیر سرمون سوال از یلیس و اومدن سمتون بھ دنید . 

 

- ھ؟یچ انیجر نیبد حیتوض شھیم  

 

گفتم یجد کردم اخم : 

 

- دیکن ترک رو نجایا لطفا م؛یندار یاطالعات چیھ ھنوز ما . 
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- شده خبر چھ میبدون میخوایم ما یول . 

 

- میدونینم یچیھ ھنوز ما کھ گفتم د؟ینشد حرفم متوجھ انگار . 

 

 راه اداره سمت کھ گفتم راننده بھ و میشد اداره نیماش سوار بدم جواب گھید کھ نیا بدون. دادینم رو سواالشون جواب اصالً  ھم الیل
وفتھیب . 

 

 بود؟ یچ شیمعن وارید یرو یھا.نوشتھ اون باشھ؟ رحم یب قدر نیا تونھیم یک یعنی بود؛ بیعج برام. دادم ھیتک شھیش بھ رو سرم
اومدم خودم بھ الیل یصدا با. بود ذھنم یتو یادیز یسواال. بودم شده جیگ . 

 

- میدیرس ! 

 

 در دمیرس یوقت و افتادم راه اتاقم سمت. بود شلوغ معمول طبق اداره. میرفت داخل بھ ھم با و میشد ادهیپ نیماش از. دادم تکون رو سرم
بست رو در و اومد سرم پشت ھم الیل. کردم باز رو . 

 

- ھ؟یچ پرونده نیا یدرباره نظرت خب  

 

دمیکش صورتم بھ یدست کالفھ . 

 

- بودم نخورده بر یمورد نیھمچ بھ تاحاال! دونمینم . 

 

- پروندس تو یادیز مجھوالت! درستھ . 

 

- باشھ؟ تونھیم یچ شیمعن وارید یرو یھانوشتھ اون نظرت بھ  

 

- باشھ رمز ھی ممکنھ! دونمینم . 

 

دادم جواب کھ اومد در صدا بھ تلفن . 
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 بلھ؟-

 

- خواستن جلسھ یبرا رو ھمھ سرھنگ جناب ! 

 

- میایم االن باشھ . 

 

گفتم الیل بھ رو کردم قطع رو یگوش : 

 

- دادن لیتشک جلسھ! منتظرمونھ سرھنگ . 

 

- میبر باشھ . 

 

میرفت جلسھ اتاق سمت بھ ھم با. کردم مرتب سرم یرو رو چادرم و شدم بلند . 

 

مینشست یصندل یرو. مینیبش کھ کرد اشاره بھمون و داد باش آزاد سرھنگ م؛یگذاشت ینظام احترام میدیرس یوقت . 

 

گفت یجد : 

 

- کنم شروع خدا نام با رو جلسھ خوامیم لھیتکم جمعمون کھ حاال خب . 

 

گذاشت شینما بھ رو امروز قتل ریتصاو و رفت شینما یپرده سمت بھ و شد بلند جا از . 

 

گفت من بھ رو سرھنگ. شد جمع صورتشون ریتصاو دنید از ھمھ : 

 

- یبد شرح رو امروز اتفاقات خوامیم سروان، . 
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شدم بلند نفس بھ اعتماد با . 

 

-  خونھ یجاھا از یبعض. بود شده نوشتھ خون با ینامعلوم کلمات وارید یرو. کرد متعجب رو ھممون کھ افتاد اتفاق یقتل امروز
مینکرد دایپ قاتل با رابطھ در یانگشت اثر چیھ ما و بود شده گذاشتھ بیصل . 

 

شد گذاشتھ شینما بھ ھم یبعد یھاعکس . 

 

- ینیبش یتونیم سروان، حاتتیتوض از ممنون ! 

 

 ً داد ادامھ سرھنگ کھ نشستم میصندل یرو مجددا : 

 

- مفھومھ؟. نمیبب کارتون یتو یانگار سھل چیھ خوامینم بشھ؛ حل دیبا پرونده نیا زودتر یچ ھر  

 

قربان بلھ میگفت صدا کی ھم با ھمھ ! 

 

- دیبر دیتونیم جلسھ، ختم ! 

 

 رو خونھ اون برم گھید بار ھی گرفتم میتصم بود؛ شده پرونده نیا ریدرگ فکرم یلیخ. میکرد ترک رو جلسھ سالن ھمھ و میشد بلند
 ً افتادم راه مقتول یخونھ سمت بھ و برداشتم رو اداره نیماش. کردم یخدافظ الیل از. اومدینم در جور یزیچ ھی. کنم یبرس مجددا . 

 

 کی حدود. شھ تموم یلعنت کیتراف نیا تا بودم منتظر صبرانھ یب. بودم گرفتھ ضرب فرمون یرو دست با بود؛ شلوغ یحساب ابونایخ
نبوده لیدل یب کیتراف نیا کھ زدمیم حدس دیبا بود؛ شده تصادف جلوتر متر ٢٠٠. شد باز راه بعد ساعت . 

 

 بھ کھ قدم ھر با. برداشتم قدم خونھ سمت و شدم ادهیپ نیماش از. دمیرس نظرم مورد خونھ بھ فرسا طاقت یرانندگ یکل از بعد باالخره
. رفتم داخل و کردم باز رو خونھ در! داشتم یبد حس چرا دونستمینم شد؛یم قیتزر وجودم بھ یبد استرس شدمیم کینزد خونھ
 نیا یمعن مورد در بودم نتونستھ یاطالعات چیھ. کردم نگاه وارید یرو یھانوشتھ بھ ترشیب دقت با و کردم دستم رو کش دست
 چشمام. دیچیپ پام یتو یبد درد افتادم نییپا و زدم یبلند غیج. شد یخال پام ریز ناگھان کھ بودم رفتھ فرو فکر یتو. کنم دایپ ھانوشتھ

 چراغ و آوردم در رو میگوش. بود کیتار جا ھمھ نم؛یبب یزیچ تونستمینم. دادم ماساژ رو پام مچ دست با. فشردم ھم بھ محکم رو
 نجایا. شدم بلند یسخت با. بود شده یکار کنده ینامفھموم کلمات وارید یرو بود؛ نیزم ریز مثل بودم کھ ییجا. کردم روشن رو قوش
برداشتم رو کتاب و رفتم سمتش بھ. شد جلب کتاب ھی سمت توجھم برداشتم؛ قدم لنگون لنگون. بود شده گذاشتھ بیصل ھم . 
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ممنوعھ قتل (جلد اول)         
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

 شون مورد در صفحھ ھر تو و نیاطیش از ییھاعکس. کردم نگاه ھانوشتھ و عکسا بھ شده گرد یچشما با کردم باز رو کتاب یوقت
بشھ انجام یالزم یھا.یبرس دوباره تا بفرستن گروه ھی برام مجدد خواستم و گرفتم تماس اداره با. بود شده داده کامل حاتیتوض . 

 

 نیماش بھ. گذاشتم نیماش تو و برداشتم خودم با کتابم. اومدم رونیب خونھ از کرد؛یم درد پام ھنوزم. اومدم رونیب نیرزمیز اون از
برسن تا شدم منتظر و زدم ھیتک . 

 

ً  ییابچھ دختر متوجھ لحظھ ھمون ً  رفتم؛ سمتش. کردیم نگاه خونھ بھ ترس با و بود کرده کز ییا.گوشھ کھ شدم سالھ ھشت حدودا  حتما
گفتم ییرو خوش با و نشستم کنارش! شده ترسش باعث کھ دونھیم خونھ نیا از یزیچ : 

 

- زمیعز سالم ! 

 

بود زده زل خونھ بھ فقط و نداد نشون یالعمل عکس چیھ  

 

گرفتم رو دستش . 

 

- بپرسم؟ یسوال ھی ازت شھیم  

 

. رفت ھم یتو اخمام. گرفت رو دستم محکم کھ کنم رھا رو دستش خواستم بود؛ قرمز چشماش دم؛یترس نگاھش از. کرد نگاه بھم
 قورت صدا با رو دھنم آب. شد جادیا صورتش یرو یقیعم یھاحفره شد؛یم تررهیت لحظھ ھر صورتش پوست بود؛ ادیز زورش

گفت یخشن یمردونھ یصدا با بود؛ اومده بند ترس از زبونم. دادم : 

 

- کنھ دخالت کارمون تو یکس خوادینم دلمون نمت؛یبیم جا نیا باشھ آخرت بار . 

 

شد دیناپد ھوی و زد یپوزخند. دمیکش عقب رو خودم ترس با . 

 

 نیماش از نفر چند با الیل. اومدم خودم بھ نیماش ریآژ یصدا با. کنم یحرکت نیترکوچک تونستمینم و بودم اتفاق نیا شوک یتو ھنوز
رسوند بھم رو شخود ھول با و شد ادهیپ . 
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ممنوعھ قتل (جلد اول)         
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

گفت ینگران با و گرفت رو سردم یدستا : 

 

- ده؟یپر رنگت چرا خوبھ؟ حالت  

 

گفتم لکنت با : 

 

- یچیھ …یھ …ه … 

 

داد ادامھ شھ جادیا حالتش یتو یرییتغ کھ نیا بدون : 

 

- بودم دهیند یجور نیا رو تو حاال تا شھ؟یم مگھ . 

 

 تا و نلرزه صدام کردم یسع. شدم یاالتیخ گھیم و کنھینم باور کنم فیتعر براش اگھ دونستمیم. کردم ترزبون با رو خشکم یلبا
شدم موفق ھم یحدود . 

 

- سین میزیچ کھ گفتم . 

 

شدم بلند و گرفتم وارید بھ رو دستم . 

 

- مارستان؟یب میبر یخوایم  

 

دادم لشیتحو یجون یب لبخند . 

 

- دهید ضرب پام مچ فقط! خوبم زم،یعز نھ . 

 

داد تکون تاسف یرو از یسر . 
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ممنوعھ قتل (جلد اول)         
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- جا؟ نیا یایب یخوایم ینداد خبر بھمون چرا  

 

- کنم دایپ یخاص زیچ کردمینم فکر . 

 

- ما با شیباق خونھ، برو تو خب، یلیخ . 

 

 راه خونھ سمت و شدم نیماش سوار. بمونم جا نیا ن،یا از ترشیب خواستینم دلم خودمم. کردم یخدافظ ازش. دادم تکون رو سرم
ً  دیبا فردا. افتادم کنم جو و پرس ھاھیھمسا از حتما . 

 

رفتم داخل و شدم ادهیپ نیماش از و برداشتم رو کتاب. دمیرس خونھ بھ . 

 

 ھوی کھ کردمیم نگاه عکسا و ھانوشتھ بھ دقت با و کردم باز رو کتاب. نشستم نیزم یرو خودمم و کردم پرت مبل یرو رو لباسام
ً یدق. افتاد کلماتش بھ چشمم  م؛یشیم کشتھ ای میکشیم ای! شد گرد چشمام خوندم رو ترجمش یوقت بود؛ وارید یرو ھاجملھ ھمون مثل قا

است نیاطیش وقف مانیزندگ و میطانیش روانیپ ما . 

 

دیرسیم یقانون یپزشک گزارش فردا! بوده پرست طانیش مقتول پس بستم؛ رو کتاب و دادم قورت رو دھنم آب . 

 

 "آراد"

 

گفتم یجد. خورد در بھ ییا تقھ کھ بودم نشستھ اتاقم یتو : 

 

- دییبفرما . 

 

شد داخل نیآر شد باز در . 

 

- میدار مھمون ن،ییپا یایب کنم صدات گفت مامان . 

 

دادم باال ابرمو یتا ھی . 
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ممنوعھ قتل (جلد اول)         
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- ھست؟ یک مھمونمون  

 

گفت کنھ پنھون رو خندش داشت یسع کھ یصورت در : 

 

- اومدن خانوم آتوسا ،یچیھ  

 

شدم بلند ناچار. اومدینم خوشم اصالً  زونیآو یدخترا از. رف یتو اخمام اسمش دنیشن با . 

 

- میبر باشھ . 

 

کردیم صحبت مامان با و بود نشستھ مبل یرو آتوسا م؛یرفت نییپا ھاپلھ از نیآر با . 

 

. کرد خوش جا لبم یگوشھ یپوزخند کردم؛ وضعش و سر بھ ینگاھ. شد بلند عیسر اتوسا. کردن سکوت دو ھر دنمید با. رفتم جلو
یبد صیتشخ رو شیاصل یافھیق یتونستینم کھ بود کرده یظیغل شیآرا بود؛ دهیپوش یجذب قرمز لباس . 

 

نشستم شون رو بھ رو خودمم نھ؛یبش کردم اشاره بھش سر با. کرد سالم عشوه با . 

 

نشست کنارم ھم نیآر . 

 

زد یمھربون لبخند مامان . 

 

- گذاشتن امانت ما شیپ رو آتوسا و رفتن مسافرت یمدت ھی خانوادش ھستن؛ مھمونمون جان آتوسا یروز چند . 

 

- باشھ داشتھ یربط من بھ موضوع نیا کنمینم فکر خب؟ ! 

 

گفت یعصب یلحن با و رفت ھم یتو اخماش حرفم نیا دنیشن با مامان : 
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- باش مودب لطفاث آراد . 

 

کردیم نگاه ما بحث بھ یچشم ریز آتوسا . 

 

- یبگ بھم نبود یازین گفتم فقط! نزدم یحرف کھ من . 

 

دادم ادامھ و شدم بلند جا از . 

 

- خودم یخونھ رمیم مدت ھی من  

 

گفت کنھ جادیا حالتش یتو یرییتغ کھ نیا بدون مامان . 

 

- یبر ییجا یندار حق شما . 

 

گفتم یحوصلگ یب با : 

 

- میکن بحث ھم با خوامینم جان، مامان . 

 

 ھم نیآر سرم پشت. رفتم باال ھاپلھ از و نشدم مامان از یجواب منتظر گھید شد اشک از پر شیمشک یچشما حرف نیا دنیشن با آتوسا
کردم پرت تخت یرو رو خودم و رفتم داخل کردم؛ باز رو اتاق در. اومد باال . 

 

گفتم نیھم خاطر بھ داشت؛ دیترد یحرف گفتن از انگار. نشست کنارم و اومد نیآر : 

 

- شنومیم بزن؛ رو حرفت . 

 

گفت مکث یکم با . 
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- ؟یخوند رو ھاروزنامھ  

 

گفتم تفاوت یب : 

 

- بود شلوغ سرم روز چند نیا نھ، . 

 

شد بلند . 

 

- یبخون تا ارمیم االن کن صبر پس . 

 

دادم رونیب صدا با رو نفسم. رفت رونیب اتاق از عیسر کنم؛ مخالفت خواستم تا . 

 

اومد داخل روزنامھ تا چند با نیآر بعد قھیدق چند . 

 

- بنداز نایا بھ نگاه ھی . 

 

رفت ھم یتو اخمام ھاقتل خوندن با. برداشتم رو روزنامھ. دادم تکون رو سرم . 

 

- ست؟ین بیعج نظرت بھ  

 

- کنن حل دیبا خودشون ؟یسیپل تو مگھ . 

 

- ستین یعیطب بوده مقتول یخونھ وارید یرو کھ ییھانوشتھ یول آره، . 

 

گفتم یالیخیب با ،یول ھ؛یچ منظورش دونستمیم : 
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- ندارم ارتباط ھاجن با گھید من ن،یآر نیبب . 

 

- یول ... 

 

بردم باال سکوت ینشونھ بھ رو دستم . 

 

- گفتم کھ نیھم نداره؛ یول . 

 

شد بلند . 

 

- متاسفم برات یول باشھ، . 

 

 اصالً  یول ھ؛یچ انیجر بدونم خواستیم دلم یلیخ رفتم؛ فرو فکر یتو. رفت رونیب اتاق از بمونھ من از یجواب منتظر کھ نیا بدون
 ھم آخرش و رسنیم جھینت بھ ترکم کنن تالش یچ ھر. نداره وجود یقاتل چیھ پرونده نیا یبرا دونستمیم نداشتم؛ دردسر یحوصلھ
برد خوابم کھ دینکش طول ادیز نکنم؛ فکر بھش کردم یسع و گذاشتم چشمام یرو رو دستم ساعد. شھیم اعالم مختومھ پرونده . 

 

 "نفس"

 

خورد در بھ ییا تقھ کھ بودم پرونده یبررس مشغول . 

 

- دییبفرما . 

 

دادم باش آازاد.گذاشت ینظام احترام و اومد داخل یاحمد ستوان . 

 

- دیرس دیخواستیم مقتول از کھ یاطالعات ھمراه بھ یقانون یپزشک گزارش قربان . 

 

- زیم یرو بزارش خوبھ، . 
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گذاشت زیم یرو رو پرونده . 

 

- ن؟یندار ییاگھید امر  

 

- یبر یتونیم نھ، . 

 

رفت و گذاشت احترام . 

 

. بوده شده نوشتھ ارقام و اعداد یکل تنش یرو و شده شکنجھ مرگ از قبل. خوندم رو یقانون یپزشک گزارش کردم؛ باز رو پرونده
ً  پسر ھی مقتول بوده یحسابدار یدانشجو کھ بوده ییرضا فرھود اسم بھ سالھ یس حدودا . 

 

کنم قیتحق ھاھیھمسا از و برم محل اون بھ دوباره گرفتم میتصم. شدم بلند و بستم رو پرونده . 

 

دادم رو مقتول یخونھ آدرس و شدم سوار. کردم بلند دست یتاکس نیاول یبرا و اومدم رونیب اداره از . 

 

و شدم ادهیپ و کردم حساب رو ھیکرا پول. دمیرس بعد ساعت ھی حدود  

 

کرد باز رو در و اومد رزنیپ ھی کھ دینکش یطول. دادم فشار رو زنگش و رفتم ھاخونھ از یکی سمت . 

 

زد لبخند دنمید با . 

 

- دخترم سالم  

 

دادم لشیتحو یلبخند متقابالً  . 

 

- بپرسم ازتون سوال تا چند خوامیم. شمیم مزاحمتون ییجنا یرهیدا از من سالم، . 
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- ؟یبدون یخوایم یچ بگو زم،یعز باشھ  

 

- د؟یبود دهیند ییرضا فرھود از یمشکوک رفتار حاال تا شما  

 

- نداشت یکار یکس بھ و بود یآزار یب آدم نھ، . 

 

- د؟یبود منزل شما شد کشتھ کھ یروز  

 

- اومد یم خونش یتو از یبیغر بیعج یصداھا روز اون آره . 

 

- د؟یبد حیتوض ترواضح شھیم  

 

- خونھ لیوسا و شھیش شکستن یصدا ای بود؛ زن ھی غیج یصداھا مثل . 

 

- بشھ؟ خارج خونھ از یکس دیدیند شما. مینکرد دایپ خونھ یتو رو یکس ما یول  

 

- میدیند دخترم، نھ . 

 

- گرفتم رو وقتتون کھ دیببخش باشھ، . 

 

- ھ؟یحرف چھ نیا  

 

ً  و کردم یخداحافظ بود یکی حرفشون ھمشون کھ دمیپرس ھم گھید یھیھمسا تا چند از مجددا . 

 

بود اداره از کردم؛ نگاه شماره بھ. خورد زنگ میگوش . 

 

 بلھ؟-
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- ً یسر سروان، جناب دیبرسون گمیم کھ یآدرس بھ رو خودتون عا . 

 

- بگو باشھ، . 

 

- کوچھ(…)  ابونیخ  (…) 

 

- رسونمیم رو خودم . 

 

- دیایب زودتر باشھ، . 

 

 چند دیبا افتادم؛ راه آدرس اون سمت بھ و گرفتم یتاکس. بگذرونھ ریخ بھ رو یکی نیا خدا،. کردم قطع رو یگوش و کردم یخداحافظ
رمیبگ قرض رو کانین نیماش یروز . 

 

 اتفاق یینمایس لمیف انگار کھ مردمم. بود شلوغ یحساب معمول طبق محل و شدم ادهیپ برسم؛ نظر مورد محل بھ تا دینکش طول ادیز
 ھر. بودن اونجا ھم اداره یھابچھ از تا چند برم؛ داخل دادن اجازه کارتم دادن نشون از بعد و رفتم سمتشون. بودن تماشا مشغول افتاده

اومد جلو نیمامور از یکی. دمیند رو الیل کردم نگاه یچ . 

 

- ؟یزمان سروان جناب  

 

- ھستم خودم بلھ . 

 

- دیھست قتل نیھم مشابھ یپرونده ھی بھ یدگیرس مسئول شما گفتن . 

 

دمیپرس یکنجکاو با : 

 

- د؟یکن فیتعر برام اتیجز با شھیم  
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-  اعزام روین ھم ما بوده؛ دیدار اریاخت در شما کھ پرونده ھمون مثل کھ میکرد افتیدر گزارش ھی شیپ ساعت کی حدود البتھ، بلھ
میشد مواجھ جسد با متاسفانھ ،یول م؛یکرد . 

 

- نمیبب رو جسد خوامیم . 

 

- دیایب ھمراھم باشھ . 

 

 یگوشھ ھی بدنش یاعضا از کدوم ھر! بودن کردن کھیت کھیت رو بدنش بشم؛ ھوش یب بود مونده کم جسد دنید با م؛یرفت داخل ھم با
گفتم اخم با. بود وارید یرو نوشتھ یکل ،یقبل قتل مثل بازم و بود افتاده خونھ : 

 

- کنمیم یدگیرس من باشھ . 

 

داد تکون رو سرش . 

 

- دینباش خستھ پس . 

 

- طور نیھم ھم شما . 

 

اومدم رونیب. بود نیسنگ برام خونھ اون یفضا . 

 

 اتفاق قتل تا دو روز دو فاصلھ تو. بود کردن حل رقابلیغ کھ داشت یادیز مجھوالت پرونده نیا. بود ریدرگ یحساب مغزم دم،یفھمینم
مینداشت ینخ سر نوع چیھ ما و بود افتاده . 

 

 از تا چند با نیھم خاطر بھ بود؛ ومدهین ھنوز الیل کھ بود بیعج برام. میبد انجام رو الزم یکارا کھ بود ما نوبت حاال و بردن رو جسد
 یعصب داشتم گھید. میدینرس ییاجھینت چیھ بھ یم؛ولیکردیم کار میداشت فقط وقفھ بدون ساعت چند. میشد یبررس مشغول ھابچھ
. زدم زنگ الیل بھ و اوردم در رو میگوش و اومدم رونیب. بدن ادامھ اونا گفتم ھا بچھ بھ و دمیکش کار از دست نیھم خاطر بھ شدم؛یم

ً . بود خاموش شیگوش  شدیم یدیجد خبر ھر حال ھر بھ خونھ، برگردم گرفتم میتصم! کرده خاموش رو شیگوش کھ داشتھ کار حتما
 کھ ممیمر. بودمش دهیند بود وقت یلیخ. شد خوشحال یحساب اونم خونمون، ادیب شام یبرا کھ دادم امیپ ھم کانین بھ. دادنیم خبر بھم
بود شده تنگ براش یلیخ دلم. بود رفتھ مسافرت بھ شوھرش با یمدت ! 
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 خونھ بھ بعد و کردم دیخر راھم یتو و خونھ سمت افتادم راه نیھم خاطر بھ نبود؛ خونھ تو یچیھ چون کردم؛یم دیخر راه سر دیبا
 داشت دوست کانین کھ ییغذا و کردم مرتب رو بود شده منفجر بمب توش انگار کھ ھم خونھ. دمیچ خچالی یتو رو لیوسا. رفتم

 گذاشتمش؛ کمد یتو روزید ادمھی. افتاد کتاب اون بھ چشمم کھ کردم پرت مبل یرو رو خودم! بودم شده خستھ یحساب. کردم درست
کرد؟یم کار یچ نجایا پس  

 

گذاشتمش کمد یتو دوباره و برداشتم رو کتاب و شدم بلند . 

 

 رو لباسام و حولھ. بودم گرفتھ داغ ازیپ یبو چون، رم؛یبگ دوش گرفتم میتصم. بود ظھر از بعد ۶ ساعت تازه کردم نگاه ساعت بھ
 رو چشمام نره چشمم یتو کف کھ نیا یبرا. ختمیر سرم یرو و برداشتم رو شامپو سادم؛یوا دوش ریز. رفتم حموم بھ و برداشتم

ً . دمیند رو یکس کھ کردم باز رو چشمام وحشت با. رفت موھام نیب یدست کردم حس کھ شستمیم شامپو با رو سرم داشتم. بستم  حتما
 رو خون ھجوم! کرد برخورد وارید بھ محکم سرم دفعھ، نیا کھ بستم رو چشمام دوباره. شدم یاالتیخ شدم خستھ کھ نیا خاطر بھ
 کف. کردم تنم و برداشتم رو حولھ یسخت بھ. شدم بلند و گرفتم وارید بھ رو دستم و افتادم نیزم یرو زانو با. کردم حس صورتم یرو
 ھم جھیگ سر و داشت یزیر خون یحساب سرم. اومدم رونیب حموم از! ببندم رو آب ریش نتونستم یحت. بود شده خون از پر نیزم

دمینفھم یچیھ گھید و رفتیم یاھیس داشت چشمام کردم؛ پرت تخت یرو رو خودم. داشتم ... 

 

 "آراد"

 

 شرکا بھ زودتر دیبا بود؛ صبح ھفت. کردم نگاه ساعتم ره و کردم باز چشم شم؛ داریب دیبا دادیم ھشدار کھ یگوش آالرم یصدا با
 شلوار و کت و کردم باز رو کمد در اومدم رونیب حموم از یوقت گرفتم؛ دوش اول و شدم بلند! داشتم مھم یجلسھ ھی چون رفتم؛یم

 رو نمیماش چیسو. دادم باال رو میمشک یموھا و زدم گردنم بھ ھم رو سردم عطر. دمیپوش و برداشتم رو میاسرمھ راھنیپ با یمشک
زد لبخند دنمید با مامان بودن؛ نشستھ زیم سر ھمھ سالن، تو رفتم و اومدم نییپا چیمارپ یھاپلھ از. اومدم رونیب اتاقم از و برداشتم . 

 

- نیبش پسرم ایب . 

 

گفتم نیھم خاطره بھ نداشتم؛ رو آتوسا یحوصلھ اصالً  : 

 

- برم زودتر دیبا دارم؛ جلسھ امروز نھ، . 

 

- یراحت جور ھر باشھ، ! 

 

شد بلند ھم نیآر . 
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- شرکت امیم باھات منم . 

 

بود فکر یتو یحساب نیآر. میشد نمیماش سوار. میاومد رونیب خونھ از ھم با و دادم تکون رو سرم . 

 

- شده؟ یچ  

 

اومد خودش بھ صدام دنیشن با . 

 

- افتاده اتفاق قتل ھی بازم شبید . 

 

بردم موھام نیب رو دستم کالفھ . 

 

- شو موضوع نیا الیخ یب بگم؟ بار چند . 

 

گفت تیعصبان با : 

 

- یدینم انجام یکار چیھ یول ؛یکن کمک یتونیم تو . 

 

گفتم یجد : 

 

- یکن فرو مغزت تو رو نیا کن یسع گذاشتم؛ کنار رو یریگ جن وقتھ یلیخ من . 

 

مینزد یحرف گھید شرکت بھ دنیرس تا. دمینم انجام نخوام کھ رو یکار دونستیم. برگردوند رو روش . 

 

شد بلند احتراممون بھ یمنش. میرفت باال نیآر با و ارهیب داخل رو نیماش کھ داد نگھبان بھ رو چیسو شدم؛ ادهیپ نیماش از . 

 

- مھندس یآقا نیاومد خوش . 
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گفتم سرد : 

 

- اومدن؟ جلسھ یبرا مھمونا  

 

- شمان منتظر بلھ . 

 

 .خوبھ-

 

نشستم میصندل یرو خودمم و ننیبش کھ کردم اشاره دست با شدن؛ بلند دنمید با ھمھ کردم؛ باز رو در. میرفت جلسھ اتاق سمت . 

 

- دیکن مطرح رو شنھادتونیپ بود قرار امروز خب، ! 

 

شد بلند یازین مھندس . 

 

- رهیبگ عھده بر رو کار نیا شما شرکت خوامیم کھ میبساز ھیترک یتو یفرھنگ مجتمع ھی میخوایم ما براتون، دمیم حیتوض االن بلھ، . 

 

دیچرخیم اتاق دور تا دور کھ شدم یاھیس یھالھ یمتوجھ بزنم یحرف خواستم تا . 

 

گفتم لب ریز : 

 

- نیھام . 

 

گفت تعجب با یازین : 

 

- ن؟یفرمود یزیچ  
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- میکنیم قبول باشھ نھ، ! 

 

زد لبخند . 

 

- مھندس ممنون، ! 

 

 رو اتاقم بھ ورود حق کس چیھ گفتم ھم یمنش بھ و رفتم اتاقم بھ. اومدم رونیب جلسھ اتاق از عیسر و شدم بلند دادم؛ تکون رو سرم
کردم قفل نانیاطم یبرا اتاقم در. نداره . 

 

سادیوا روم بھ رو و شد ظاھر قھیدق چند از بعد کھ کردم صدا رو نیھام اسم بار چند . 

 

- ؟یاومد یچ یبرا  

 

گفت استرس با : 

 

- دارم ازین کمکت بھ . 

 

کردم اخم . 

 

- ندارم یکار شما یایدن با گھید من . 

 

- زهیریم بھم ایدن مینکن یکار اگھ کنم؛یم خواھش . 

 

دادم باال ابرومو یتا ھی . 

 

- اوفتھ؟یم اتفاق داره کھ ھییقتال نیھم منظورت  
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داد تکون مثبت نشونھ بھ رو سرش . 

 

- داره؟ من بھ یربط چھ نایا خب؟  

 

- افتنیم ھم جون بھ پرستا طانیش و ھاجن فھیطا مینش مانعشون اگھ پرستان؛ طانیش یفرقھ از شنیم کشتھ دارن کھ یینایا آراد نیبب . 

 

- ؟یکن کاریچ یخوایم  

 

گفت کالفھ : 

 

- میکن یکار ھی ھم کمک با دیبا دونم،ینم . 

 

- کنمیم رو خودم یسع باشھ . 

 

- بگم بھت رو یموضوع ھی رفت ادمی یراست . 

 

کردم نگاش یکنجکاو با . 

 

- شنومیم . 

 

- شد مارستانیب یراھ شبید نیھم شن؛یم دردسر براش بره شیپ اگھ کنھ؛یم دخالت کارا تو داره یلیخ سھ،یپل کھ دخترس ھی . 

 

- زنمیم حرف باھاش بتونم اگھ باشھ، . 

 

- امیم بازم و رمیم من پس . 

 

شد بیغ زدن بھم چشم ھی در کھ دادم تکون رو سرم . 
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دادم جواب و رفتم سمتش شد؛ بلند تلفن زنگ یصدا لحظھ ھمون  

 

 بلھ؟-

 

- داخل انیب تا منتظرن برادرتون مھندس، یآقا . 

 

- ادیب بگو باشھ . 

 

ادیب تا شدم منتظر و نشستم. برگشتم زمیم پشت بھ و کردم باز رو در و کردم قطع رو یگوش . 

 

خورد در بھ ییاتقھ . 

 

- تو ایب  

 

نشست روم بھ رو و شد داخل نیآر . 

 

- رون؟یب یاومد جلسھ از عجلھ با کھ شد یچ کن فیتعر  

 

- نداشت یخاص علت . 

 

- ؟یدار نانیاطم  

 

گفتم یجد : 

 

- بدم حیتوض بھت نمیبینم لیدل برس؛ کارت بھ برو . 
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- یراحت جور ھر باشھ، ! 

 

کنن درست سر درد براش بود ممکن چون بزنم؛ نیآر بھ یحرف تونستمینم رفت؛ رونیب اتاق از و شد بلند . 

 

 بدتر ھست کھ ینیا از اوضاع وگرنھ بفھمم؛ ترعیسر دیبا! باشھ علت یب تونھینم رسن؟یم قتل بھ پرستا طانیش چرا. رفتم فکر یتو
 جلب طرفم جنا توجھ باز شمیپ نیھام اومدن با. بشھ ساز مشکل اونا یبرا خوامینم. رمیبگ فاصلھ خانوادم از دیبا مدتم ھی. شھیم
ستین نفعم بھ اصالً  نیا و شھیم . 

 

 رو نمیماش. کردم گذار وا نیاپآر بھ رو کارا یھمھ و رمیم مسافرت بھ مدت ھی کھ گفتم یمنش بھ قبلش و اومدم رونیب شرکت از
افتادم راه خودم یخونھ سمت بھ و شدم نیماش سوار و نشدم معطل نیھم خاطره بھ بود؛ آورده در یجلو نگھبان . 

 

 نیماش و کردم باز موتیر با رو در دم؛یرس خونھ بھ. میکردیم یفکر ھی زودتر دیبا بود؛ نیھام یحرفا ریدرگ فکرم ھمش راه یتو
 یھادست با رو اھشیگ و گل تمام کردم نگاه باغ بھ. بود شده نییتز دیسف یھایکاش با خونھ ینما. شدم ادهیپ و کردم پارک باغ تو رو

رفتم داخل! بودم کاشتھ خودم . 

 

ً  یخونھ. ارهیب در سر کارم از یکس خواستمینم. بودم کرده مرخص قبل از ھم خدمتکارا بود؛ مرتب کامالً  خونھ  و بود یبزرگ نسبتا
 بمیج از رو گاریس پاکت. نشستم مبل یرو. بود رهیت رنگش اتاقمم یحت نداشتم؛ روشن یھارنگ بھ ییاعالقھ. داست یمشک نیدکوراس

 دوم قتل یدرباره یدیجد یخبرھا برداشتم؛ رو روزنامھ. زدم بھش یمحکم پک و کردم روشنش رنگم ییطال فنک با و آوردم رونیب
 اسم بار چند ذھنم یتو. بستم رو چشمام و کردم خاموش رو گاریس. گذاشتم کنار رو روزنامھ و دادم رونیب رو گاریس دود. بود نوشتھ
ادیب جا نیا بھ خواستم ازش و کردم صدا رو نیھام . 

 

نھ؛یبش کردم اشاره شد؛ ظاھر روم بھ رو کھ بود نگذشتھ ترشیب قھیدق چند  

 

گفت یحوصلگ یب با و نشست کنارم : 

 

- ؟یکرد احضارم چرا  

 

- دارن؟ مشکل شما با پرستا طانیش یفرقھ چرا بدونم خوامیم  

 

- دارن مشکل کافر یھا جن با واقع در ندارن؛ مشکل ما با . 
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دادم باال ابرومو یتا ھی : 

 

- علتش؟ خب؟  

 

انداخت باال یاشونھ . 

 

- نشدم متوجھ ھنوز دونم،ینم . 

 

- یبفھم زودتر دیبا پس . 

 

- دمیم خبر بھت دمیفھم باشھ، . 

 

دادم تکون رو سرم . 

 

- نمیبب رو مقتول یخونھ برم خوامیم منم . 

 

- نباشھ انتظارت در یخوب یزایچ ممکنھ باش؛ خودت مواظب یول خوبھ، . 

 

- بکشھ طول ادیز ھیقض نیا خوامینم ھست؛ حواسم . 

 

شد بلند . 

 

- برم؟ من یندار یکار اگھ  

 

- یبر یتونیم نھ، . 

 

شد بیغ شھیھم مثل حرفم نیا شدن تموم محض بھ . 
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ً . نمیبب رو خونھ اون برم دیبا فردا  گھید ،یول نداشتم؛ موضوع نیا بھ نسبت یخوب حس. بفھمن نتونستن ھاسیپل کھ بوده ییزایچ حتما
 صورتم بھ رو دستم. شدم آشپزخونھ یتو از یبیعج یصداھا متوجھ کھ بودم فکر یتو. رفتمیم آخرش تا دیبا. نداشتم یبرگشت راه
اومدن سراغم ھاجن باز. شد شروع یباز حاال نیھم از انگار دم؛یکش ! 

 

 یھانیدورب و شدم بلند. بشھ ترکم خونھ بھ ورودشون حداقل تا گذاشتم خونھ مختلف یجاھا و نوشتم دعا تا چند برداشتم؛ یقلم و کاغذ
کردمیم آماده باھاشون مقابلھ یبرا رو خودم دیبا. دمیکش دراز تخت یرو و رفتم اتاقم سمت بھ و کردم فعال ھم رو خونھ یمداربستھ . 

 

برد خوابم کھ کردم فکر قدر چھ دونمینم . 

 

 "نفس"

 

 شده وصل بھم سرم کردم؛ نگاه اطرافم بھ. شد بھتر دمید تا زدم پلک بار چند. دمیدیم تار رو جا ھمھ کردم؛ باز چشم یبد درد سر با
. گذاشتم سرم یرو و کردم کینزد سرم بھ رو دستم. دادیم نشون رو بدنم یاتیح میعال کھ بود شده وصل بدنم بھ دستگاه تا چند و بود
 سرعت بھ اومدم ھوش بھ دیفھم یوقت. شد داخل پرستار ھی و شد باز در لحظھ ھمون. دیکشیم ریت یلیخ و بود شده یچیپ باند سرم کل
شد داخل بود تنش یدیسف روپوش کھ مسن مرد ھی با قھیدق چند از بعد و شد خارج اتاق از . 

 

گفت لبخند با مرد : 

 

- دخترم؟ یخوب  

 

گفتم و کردم تر زبون با رو لبام : 

 

- کنھیم درد سرم . 

 

- بود خورده سرت بھ یبد یضربھ ھ،یعیطب . 

 

- نجا؟یا آورد رو من یک  
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رین رمان ھابرت  ROMANTOPS 

ممنوعھ قتل (جلد اول)         
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

-  ادتی ؛ینشد یمغز یضربھ کھ یآورد شانس یلیخ مارستان،یب رسونتتیم عیسر نھیبیم تیوضع اون یتو رو تو یوقت بردارت
افتاد؟ برات یاتفاق چھ ادیم  

 

گرفتمیم سردرد بدتر ومد؛ین ادمی کردم فکر یھرچ . 

 

گفتم درد با : 

 

- ستین ادمی یچیھ نھ، . 

 

- کنھ قیتزر بخش آرام بھت پرستار گمیم! ارین فشار خودت بھ خب، یلیخ . 

 

دمینفھم یچیھ گھید و شد بستھ کم کم چشمام. کرد قیتزر بھم بخش آرام ھی پرستار کھ دادم تکون رو سرم . 

 

. شدیم تکرار مدام صداھا ،یول دم؛یند رو یکس کردم نگاه رو اطرافم یچ ھر. کردم باز رو چشمم یفرد توسط اسمم شدن صدا با
 و سمتم اومد ینگران با کانین شد؛ قطع صداھا اومدنش محض بھ. شد داخل کانین و شد باز در کھ دمیرسیم جنون مرز بھ داشتم گھید

گرفت رو دستم . 

 

- ؟یخوب االن ؟یترسوند رو من قدر چھ یدونیم  

 

گفتم بدم جواب سوالشو کھ نیا بدون : 

 

- ؟یدیشن رو صدا اون ھم تو  

 

کرد نگام تعجب با . 

 

- صدا؟ کدوم  

 

گفتم ترس با و دادم قورت رو دھنم آب : 
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رین رمان ھابرت  ROMANTOPS 

ممنوعھ قتل (جلد اول)         
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

- شد قطع صداھا یاومد تو یوقت یول زد؛یم صدا رو اسمم یکی دونم،ینم . 

 

گفت ینگران با و شد بلند عیسر : 

 

- ادیب دکترت گمیم االن . 

 

گرفتم دستشو . 

 

- یبر ستین یازین! نھ نھ، . 

 

- کنھ نتیمعا ادیب دکتر بگم بذار ست؛ین خوب حالت تو نفس . 

 

گفتم تیعصبان با و کردم اخم : 

 

- ندارم دکتر بھ یازین ن؛یبش ھم حاال ست؛ین میزیچ خوبم؛ من . 

 

نشست تخت یرو کنارم و کرد قبول یمجبور . 

 

- افتاد؟ برات یاتفاق چھ ادینم ادتی ھنوز تو بخش، کردن منتقلت ژهیو یھامراقبت از روزید  

 

- رهیگیم درد سرم کنم فکر بھش خوامیم یوقت نھ، . 

 

- ادیب سرت بود ممکن ییبال چھ نبود معلوم بودم دهیرس رترید کمی اگھ نکرده ییخدا ؛ییداد دست از ھم یادیز خون ،یدار حق ! 

 

- شم مرخص مارستانیب از زودتر خوامیم خوبم، کھ حاال . 
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رین رمان ھابرت  ROMANTOPS 

ممنوعھ قتل (جلد اول)         
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

- یبمون نجایا دیبا بگھ دکتر یوقت تا . 

 

- برم جا نیا از خوامیم! ھیکی حرفم کھ یدونیم . 

 

داد تکون تاسف یرو از یسر . 

 

- یبمون دیبا جا نیا فردا تا حداقل . 

 

- ؟یداد خبر الیل بھ فردا، تا فقط باشھ،  

 

- بره شد مجبور گرفتن تماس باھاش اداره از گھید بو؛ جا نیا ھمش خدا بنده آره، . 

 

دمیپرس یکنجکاو با : 

 

- بود؟ یچ انیجر یدینفھم  

 

- رفت عجلھ با فقط نھ، . 

 

بفھمم زودتر دیبا گفتن؟ بھش یچ یعنی رفتم؛ فکر یتو . 

 

- بھم بده رو تیگوش کانین . 

 

گرفتم؛ تماس الیل با عیسر. داد بھم رو شیگوش و داد تکون رو سرش  

 

دیچیپ گوشم یتو خستش یصدا و شد وصل تماس خورد بوق تا چند کھ نیا از بعد : 

 

 بلھ؟-
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رین رمان ھابرت  ROMANTOPS 

ممنوعھ قتل (جلد اول)         
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

- الیل سالم . 

 

گفت جانیھ با ھوی : 

 

- ؟یخودت نفس  

 

دمیخند . 

 

- زنمیم حرف باھات دارم ایدن اون از روحشم؛ پس نھ . 

 

- یکرد نگران رو ما قدر چھ یدونینم شکر، رو خدا یوا ! 

 

- نشده؟ پرونده از یخبر زم،یعز خوبم  

 

- باش تیسالمت فکر بھ ًفعال تو . 

 

گفتم کالفھ : 

 

- دمایپرس ازت سوال ھی . 

 

گفت حرص با : 

 

- میکن دایپ ینخ سر مینتونست ھنوز ست؛ین یخبر چیھ . 

 

- سرکار امیم شمیم مرخص فردا منم باشھ . 
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رین رمان ھابرت  ROMANTOPS 

ممنوعھ قتل (جلد اول)         
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

ً یتقر یصدا با گفت یبلند با : 

 

- شھ خوب کامال حالت دیبا نداره؛ امکان اصالً  ؟یچ . 

 

گفتم نیھم خاطره بھ نداره؛ دهیفا باھاش بحث دونستمیم : 

 

- ً  پس باشھ؛ نمتیبیم بعدا . 

 

- فعالً  زم،یعز باشھ . 

 

 .فعالً -

 

دادم کانین بھ و کردم قطع رو یگوش . 

 

گفت خنده با کانین کھ دمیکش یاازهیخم. ھس کردن قیتزر بھم کھ ییداروھا خاطر بھ احتماالً  داشتم؛ یآلودگ خواب حس ھنوز : 

 

- اد؟یم خوابت بازم  

 

دادم تکون مثبت نشونھ بھ رو سرم . 

 

- بخواب تو جام؛ نیھم من باشھ، . 

 

- یشد خستھ یلیخ خونھ، برو تو نھ، . 

 

کرد اخم . 

 

- جامنیھم من بخواب، . 
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رین رمان ھابرت  ROMANTOPS 

ممنوعھ قتل (جلد اول)         
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

گفتم لبخند با : 

 

- یشمیپ کھ یمرس . 

 

برد خوابم زود یلیخ و بستم رو چشمام. دیبوس رو میشونیپ و شد خم. داد لمیتحو یلبخند متقابالً  و شد باز اخماش . 

 

" بعد ھفتھ کی " 

 

 نیا زودتر یچ ھر دیبا بودم؛ داده دست از وقت یلیخ کنم؛ شروع اداره یتو رو کارم خواستمیم فردا از. بود شده بھتر یلیخ حالم
زدم یلبخند بود؛ الیل. کردم باز رو در و شدم بلند. شد بلند زنگ یصدا کھ بودم نشستھ خونھ یتو. کردمیم حل رو پرونده . 

 

- یاومد خوش . 

 

- زمیعز یمرس . 

 

مینشست مبل یرو و داخل میرفت ھم با . 

 

- یبھتر کھ نمیبیم خب، . 

 

- خوبم شکر رو خدا آره، . 

 

- اد؟ینم ادتی یزیچ ھنوزم  

 

- کنم فکر بھش خوادینم دلمم نھ . 

 

- مینکرد دایپ یزیچ میگشت رو خونھ یوقت ھم ما . 
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رین رمان ھابرت  ROMANTOPS 

ممنوعھ قتل (جلد اول)         
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

- کنم تمرکز پرونده یرو خوامیم فعالً . ستین مھم . 

 

- ؟یکن دایپ رو کلمات یمعن یتونست تو  

 

- ً  فردا شد قرار زدم حرف سرھنگم با کردم؛ دایپ آره بده لیتشک جلسھ مجددا . 

 

- ھست؟ یچ شونیمعن خب؟  

 

شدم بلند . 

 

- امیم االن صبرکن . 

 

 یمعن کردم باز رو کتاب. نشستم الیل شیپ دوباره و برداشتم کمد یتو از رو کتاب اتاق یتو رفتم عیسر منم. داد تکون رو سرش
دادم نشون بھش رو کلمات . 

 

بود مونده باز دھنش تعجب از . 

 

- پرستن؟ طانیش شنیم کشتھ کھ یینایا یعنی  

 

- شن؟یم کشتھ چرا کھ نھیا یاصل موضوع خب یول آره،  

 

- میکن دایپ انگشت اثر مینتونست یحت ما . 

 

- مجھولھ یلیخ پرونده آره، . 

 

- یشد مرخص مارستانیب از تازه ؛یکن کار ریدرگ رو خودت ادیز خوادینم حاال . 
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رین رمان ھابرت  ROMANTOPS 

ممنوعھ قتل (جلد اول)         
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

- بگم؟ دیبا بار چند خوبھ؛ حالم من  

 

- گمیم خودت یبرا زم،یعز دونمیم . 

 

- رون؟یب میبر میبزار قرار ستاره با یخوایم م؛ینزن پرونده از یحرف اصالً  باشھ،  

 

- ً  ھ؛یخوب فکر آره شده تنگ برات دلش یلیخ اونم اتفاقا . 

 

- بزن زنگ پس خوبھ؛ . 

 

میباش ستاره شاپ یکاف ھمھ گھید ساعت مین تا کرد ھماھنگ ھابچھ با و آورد در رو شیگوش. داد تکون رو سرش . 

 

- شم حاضر رمیم من . 

 

- منتظرتم رونیب گرفتم؛ قرض رو بابا نیماش امروز منم باشھ، . 

 

 سرم یرو ھم یرنگ کرم شال. برداشتم یدیسف شلوار مانتو و کردم باز رو کمد در اتاق، یتو رفتم عیسر و دادم تکون رو سرم
گرفتم دوش مخصوصم عطر با و انداختم . 

 

 ساعت کی از بعد. میکرد یشوخ و میدیخند یکل راه یتو. میافتاد راه شاپ یکاف سمت بھ و شدم نیماش سوار و اومدم رونیب خونھ از
اومد گارسون کھ مینشست زیم ھی سر و میرفت داخل ھم با. دنیرس ھم دخترا ما با زمانھم و میدیرس . 

 

- ن؟یدار لیم یچ  

 

گفتم بود رستانمونیدب یدوستا از یکی کھ ستاره بھ رو : 

 

- ؟یخوریم یچ خب  
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ممنوعھ قتل (جلد اول)         
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

- یشکالت کیک و قھوه شھیھم مثل . 

 

میداد سفارش رو ھمون ھم الیل و من . 

 

- دمیدید رو شما ما عجب چھ . 

 

- شلوغھ یلیخ سرمون م؟یکن کاریچ . 

 

- د؟یکن دایپ ینخ سر نینتونست خوندم؛ ھاروزنامھ تو آره  

 

- مجھولھ یچ ھمھ نھ، . 

 

گفت غرغر با الیل : 

 

- ندارم حوصلشو اصالً  کھ دینزن حرف پرونده نیا مورد در رو امشب ھی . 

 

- میزنینم یحرف باشھ، . 

 

 رو پولش میخورد رو مونقھوه و کیک یوقت م؛یبود دهیند رو گھید ھم بود وقت یلیخ. میخورد خنده و یشوخ با آوردن؛ رو ھاسفارش
میاومد رونیب و میکرد حساب . 

 

- م؟یبر کجا خب  

 

- ندارم ینظر من دونم،ینم . 

 

 کھ میمر دست با بدم؛ صیتشخ یخوب بھ رو افشیق تونستمینم. بود زده زل بھم دور از کھ شدم یشخص متوجھ بزنم یحرف خواستم تا
کردم نگاه الیل بھ یپرسش و گرفتم ناشناس فرد اون از چشم و اومدم خودم بھ گرفت قرار شونم یرو . 
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ممنوعھ قتل (جلد اول)         
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- نفس؟ یخوب  

 

- ؟یگفت یزیچ خوبم، آره  

 

- میش داریب زود دیبا فردا خونھ، میبر بھتره گمیم . 

 

- میبر باشھ، . 

 

 سمت و میشد الیل نیماش سوار و میکرد یخدافظ ستاره از. ندادم تیاھم نبود؛ یخبر ازش گھید ،یول کردم؛ نگاه سمت اون بھ دوباره
. میدیرس خونھ بھ بعد ساعت مین وفتھ؛یب یاتفاق ھی قراره کردمیم حس. بود افتاده جونم بھ یبد استرس چرا دونمینم. میافتاد راه خونھ
 تاپ ھی با رو لباسام و رفتم داخل و کردم یخداحافظ ازش نیھم خاطره بھ نکرد؛ قبول بمونھ شب کھ کردم اصرار الیل بھ یچ ھر

 کھ دینکش یطول و بستم رو چشمام. گذاشتم زنگ یرو صبح ھفت یبرا رو ساعتم. دمیکش دراز تخت یرو و کردم عوض شلوارک
شد چشمام مھمون خواب . 

 

 "آراد"

 

 نگاه شماره بھ و آوردم رونیب بمیج از. خورد زنگ میگوش برم؛ خونھ اون بھ کھ بود وقتش امشب. بود شب ١٢ کردم؛ نگاه ساعت بھ
کردم وصل رو تماس بود؛ نیآر کردم؛ . 

 

 بلھ؟-

 

- ؟ییکجا داداش سالم  

 

- مسافرت رمیم مدت ھی کھ، گفتم سالم . 

 

- رهیگیم رو سراغت ھمش مامان ؟یایم یک . 

 

- بکشھ طول ممکنھ ست؛ین مشخص زمانش . 
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- بزن زنگ بھم یبرگشت وقت ھر باشھ، . 

 

- فعالً  باشھ، . 

 

 .فعالً -

 

 باز موتیر با رو در. شدم نیماش سوار و رفتم باغ یتو و برداشتم رو نمیماش چیسو. گذاشتم بمیج یتو دوباره و کردم قطع رو یگوش
 ھفتھ وسط چون. افتادم راه بود افتاده اتفاق قتل نیاول توش کھ یاخونھ سمت بھ و شدم خارج خونھ از. کردم روشن رو نیماش و کردم
 سمت بھ بود؛ خلوت کوچھ. کردم نگاه اطرافم بھ و شدم ادهیپ و کردم پارک رو نیماش. دمیرس زود نیھم یبرا بود؛ خلوت ابونایخ بود

 بھ. بود رفتھ فرو سکوت یتو خونھ کردم؛ روشن رو قوه چراغ. دمیپر خونھ داخل بھ حرکت ھی با و رفتم باال وارید از و رفتم خونھ
 بود ممکن گرفتم؛ عکس ازشون بود؛ شده نوشتھ وارید یرو ھم عدد تا چند خوندم؛ رو وارید یرو یھانوشتھ داشتم؛یبرم قدم یآروم

 حس کھ رفتم نییپا اطیاحت با. شدیم ختم نیزم ریز ھی بھ کھ دمید و کردم دقت بھش بود؛ رفتھ فرو خونھ از کھیت ھی! باشھ رمز ھی
ً  دونستمیم. ندادم تیاھم رفت؛ عیسر نمشیبب کھ نیا از قبل و برگردوندم رو سرم یآروم بھ. ھس سرم پشت یشخص کردم  جن حتما
. برداشتم رو دفترچھ شدم؛ دفترچھ ھی متوجھ کھ کردم جا بھ جا رو چوب قطعھ چند. کردمیم نگاه رو اطرافم شده زیر یچشما با بوده؛
 غیج یصدا ھوی خونھ، برگردم بود وقتش گھید. گذاشتشم بمیج یتو رو اون. بود شده نوشتھ روش ینامفھموم ارقام و کلمات

 افتاده نشیس یقفسھ یرو بود زخم از پر صورتش کھ جن ھی. بود افتاده نیزم یرو دختر باال، رفتم عیسر دم؛یشن باال از ییادخترونھ
 یچشما با و دیچرخ درجھ ھشتاد و صد سرش کھ خوندم بلند بلند رو قران یھاھیآ از یکی و رفتم جلو. بکشتش خواستیم و بود

 وارید بھ و شدم پرت متر چند کھ یجور ؛.زد ضربھ نمیس بھ محکم و اومد سمتم و شد بلند دختر اون یرو از. زد زل بھم سرخ
 کھ داشت قدرت قدر نیا ضرباتش زد؛ پھلوھام بھ بار چند لگد با و اومد سمتم دوباره. بود اومده بند نفسم درد از. کردم برخورد

بدم انجام یکار چیھ تونستمینم . 

 

 گوش غیج دفعھ نیا کھ کردم خوندن قران بھ شروع فیضع یصدا با کھ ادیب سراغم خواستیم دوباره و شد معلق ھوا یرو جن
گفت ینگران با نشست کنارم و اومد سمتم عجلھ با دختر. شد دیناپد و دیکش یخراش : 

 

- خوبھ؟ حالتون شما  

 

نشستم یسخت بھ . 

 

 خوبم-

 

دیپرس یکنجکاو با : 
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- جا؟نیا دیاومد یچ یبرا . 

 

دادم باال رو ابروم یتا ھی  

 

- باشھ مربوط شما بھ نکنم فکر . 

 

رفت ھم یتو اخماش . 

 

- کنم بازداشت رو شما مجبورم وگرنھ، د؛یبد رو جوابم بھتره . 

 

ً . بود سیپل پس  بھ کھ شدم بلند و گرفتم وارید بھ رو دستم. زدن صدمھ بھش ھاجن شیپ روز چند گفتیم نیھام کھ دخترس ھمون حتما
ستادیا روم بھ رو شد بلند اونم من از تیتبع . 

 

گفتم یجد : 

 

- دگیاین نجایا ھم گھید و دیکن اعالم مختومھ رو پرونده بھتر گم؛یم بھت رو نیھم فقط  

 

گفت مسخره و زد یپوزخند : 

 

- ً  باشھ سیپل یاداره دیایم من با االنم. کنمیم گوش تونیتوص بھ حتما . 

 

- دادم نجاتت شیپ یقھیدق چند ستین حواست کھ نیا مثل ! 

 

- یباش قاتل خودت اصالً  دیشا نداره، یربط . 

 

زدم چنگ موھام نیب کالفھ . 
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- ً یثان ستم؛ین قاتل من اوالً  جرم صحنھ برگردم دوباره کھ باشم احمق قدر نیا کنمینم فکر بودم ھم اگھ ا ! 

 

گفت و زد زل چشمام یتو یگستاخ با : 

 

- ؟یخواستیم یچ جا نیا بگو پس  

 

گفت گوشم یتو ییصدا ھی بزنم حرف خواستم تا : 

 

-  ً دیبر نجایا از االنم اد؛یب سرش ییبال ممکنھ افتاده؛ سر درد یتو کن؛ کمکش لطفا . 

 

داد تکون صورتم یجلو رو دستش کرده؛ برقرار ارتباط باھام کھ ھیک دونستمینم نبود؛ آشنا برام صدا نیا ھم، یتو رفت اخمام . 

 

- زنمایم حرف باھات دارم کجاست؟ حواست . 

 

گفتم و دادم رونیب صدا با رو نفسم : 

 

- وفتھیب یاتفاق ممکنھ م؛یبر نجا یا از االن بھتره . 

 

 راه د کردم روشن رو نیماش. شد سوار اونم شدم؛ سوار و زدم رو نیماش ریدزدگ. میاومد رونیب خونھ از ھم با و داد تکون رو سرش
 .افتادم

 

- د؟یبر دیخوایم کجا  

 

- ھیچ انیجر گمیم بھت بعدش م؛یش دور جانیا از خوامیم . 

 

کردم متوقف رو نیماش ابونیخ کنار و زدم راھنما شدم؛ دور خونھ اون از یوقت. نشست ساکت و نزد یحرف گھید . 
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گفتم یجد : 

 

- بده رو جوابم تو پرسمیم سوال من اول . 

 

بردم باال سکوت ینشونھ بھ رو دستم کنھ یمخالفت خواست تا و کرد اخم . 

 

- دمینم بھت یجواب چیھ وگرنھ گفتم؛ کھ نیھم . 

 

گفت یناچار یرو از : 

 

- ؟یبدون یخوایم یچ باشھ،  

 

- جا؟نیا یاومد شب وقت نیا یچ یبرا  

 

- جا نیا امیب گفت صدا ھی بعدش و داد نجاتم یکی کنھ؛ خفم خواستیم و سراغم اومد یکی بودم؛ خواب یوقت . 

 

دمیپرس یکنجکاو با : 

 

- داد؟ نجاتت یک یشد متوجھ  

 

داد تکون نھ ینشونھ بھ رو سرش . 

 

- این خونھ نیا سمت گھید! دمیم ھشدار بھت دارم . 

 

- بده جواب سواالم بھ تو حاال باشھ . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


رین رمان ھابرت  ROMANTOPS 

ممنوعھ قتل (جلد اول)         
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

- شنومیم بگو؛ . 

 

- ؟یکردیم کاریچ نجایا خودت  

 

دیچیپ سرم یتو صدا ھی بازم : 

 

- داره ازین کمکت بھ بگو؛ بھش رو یچ ھمھ . 

 

گفتم لب ریز آروم و زدم چنگ موھام نیب کالفھ : 

 

- ؟یھست یک تو  

 

- بده انجام رو گفتم کھ یکار فقط . 

 

دیپرس تعجب با دختر : 

 

- ؟یزنیم حرف یدار یک با  

 

- ستین مھم ،یچیھ . 

 

داد ادامھ و کرد نگام مشکوک : 

 

- یبد رو جوابم تا منتظرم . 

 

- خوندم روزنامھ یتو رو ھاقتل یاتفاق طور بھ من نیبب . 

 

دادم ادامھ و کردم مکث یکم : 
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- نداره وجود براش یقاتل چیھ پرونده نیا. شدم مجبور یول کنم؛ یدخالت خواستمینم . 

 

گفت بایتقر یصدا با : 

 

- ھ؟یچ منظورت ؟یچ  

 

- ستین انسان ھی کار قتال نیا چون گفتم؛ واضح رو منظورم . 

 

کردیم نگام شده گرد یچشما با . 

 

- ست؟ین انسان قاتل کھ یچ یعنی  

 

زدم چنگ موھام نیب کالفھ . 

 

- ھیعیماورالطب موجودات کار قتال نیا یعنی . 

 

دیخند مسخره : 

 

- ؟یدیم من لیتحو ھیچ مزخرفات نیا  

 

گفتم یجد : 

 

- قتھیحق ھمش . 

 

- کن ثابت بھم رو حرفات پس باشھ، . 
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کردم روشن رو نیماش  

 

- کنمیم ثابت . 

 

افتادم راه خودم یخونھ سمت بھ . 

 

- ھ؟یچ لتونیفام و اسم  

 

گفتم سرد : 

 

- رادمھر آراد . 

 

- ھستم یزمان نفس منم . 

 

دیپرس یکنجکاو با کھ دادم تکون رو سرم : 

 

- م؟یبر یخوایم کجا  

 

- من یخونھ  

 

گفت تعجب با : 

 

- خونت؟ یچ یبرا  

 

- نزن یحرف گھید پس کنم؟ ثابت بھت یخواینم مگھ . 
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 و میشد ادهیپ ھم با و کردم پارک رونیب رو نیماش. میدیرس من یخونھ بھ بعد ساعت مین و نشست نھیس بھ دست. رفت ھم یتو اخماش
کردیم نگاه رو خونھ یکنجکاو با. میرفت داخل . 

 

نشست روم بھ رو اونم و نشستم مبل یرو  

 

- ؟ینشست چرا پس ؟یکن ثابت یخواستینم مگھ  

 

- کنم احضار رو کرد کمک تو بھ کھ یجن اون خوامیم ھستم؛ حرفم یرو  

 

گفت تعجب با : 

 

- ؟یریگ جن تو مگھ  

 

- افتاد اتفاق قتال نیا کھ نیا تا نداشتم؛ یکار اشونیدن بھ گھید بود وقت یلیخ کردم؛یم یریگ جن مدت ھی . 

 

ترسنیم یفلز اجسام از ھاجن معموالً  چون، آوردم؛ رونیب بمیج یتو از رو چاقو . 

 

 و کردم کیتار رو خونھ یکم و گذاشتم زیم یرو رو کاسھ. برگشتم دختر شیپ و آوردم آب کاسھ ھی و رفتم آشپزخونھ بھ و شدم بلند
 کھ دینکش طول ترشیب قھیدق چند کنم؛ برقرار ارتباط جن با کردم یسع و بستم رو چشمام و خوندم رو قران اتیآ از سوره چند نشستم؛
گفت دار خش یصدا با و بود سادهیوا ما از فاصلھ با کردم؛ باز رو چشمام شد؛ بلند شکستن یصدا : 

 

- ؟یکرد احضار رو من چرا  

 

گفتم کردم اشاره نفس بھ : 

 

- ؟یداد نجات رو دختر نیا چرا بدونم خوامیم چون  

 

ً یدق کردم؛ نگاه بھش تعجب با. اومد ترکینزد بود زده خشکش ترس از انداختم؛ نفس بھ ینگاھ مین! بود نفس شکل قا . 
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- کنم کمک بھش خواستم افتاد دردسر یتو یوقت ھمزادشم؛ من . 

 

- ؟یبود تو کرد برقرار ارتباط باھام خونھ یتو کھ یاون پس  

 

- دیشیم تریقو دیباش ھم با تا دو شما اگھ بودم؛ من درستھ، . 

 

- امیم بر پسشون از ییتنھا بھ خودم من ممکنھ، ریغ یول . 

 

- یکنینم ضرر کن؛ گوش حرفم بھ . 

 

- کنم قرار بر ارتباط باھات بتونم ترراحت بعد یسر تا ھ؟یچ اسمت . 

 

- یکن صدا رو اسمم ھیکاف یداشت ازین بھم موقع ھر! ھانا . 

 

- ؟یدار قتال نیا راجب یاطالعات تو  

 

- بفھمم یزیچ نتونستم ھنوز نھ، . 

 

- بگو بھم یدیفھم وقت ھر باشھ، . 

 

شد بیغ زدن بھم چشم ھی تو و داد تکون رو سرش . 

 

ً یدق کھ کنھ باور تونستینم و بود شوک یتو ھنوز کردم؛ نگاه نفس بھ  براش آب وانیل ھی و شدم بلند. دهید رو خودش شکل یکی قا
 .آوردم

 

- شھیم بھتر حالت بخور، رو نیا . 
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خورد ازش ییاجرعھ و گرفت ازم رو آب لرزون یدستا با . 

 

گفت کردیم داد یب کامالً  توش ترس کھ ییصدا با : 

 

- بود؟ ھمزادم یعنی نیا  

 

- ماست طرف مشخصھ کھ جا نیا تا ؛یبترس قدر نیا نداره یلیدل آره، . 

 

گفت و داد قورت صدا با رو دھنش آب : 

 

- کنم کمک تونمینم من یول . 

 

- یبود داده دست از رو جونت االن تا بود نداده نجاتت ھانا اگھ. یافتاد دردسر یتو خودتم چون ؛یمجبور . 

 

- کنم؟ کار یچ دیبا  

 

دمیم ادی یریگ جن بھت - . 

 

گفت و کرد نگام شده گرد یچشما با : 

 

- امیم بر پسش از من یول  

 

گفتم یجد و کردم اخم : 

 

- یافتاد سر درد یتو چون، ؛یمجبور . 
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- بده ادی بھم باشھ، . 

 

بود صبح چھار کینزد کردم؛ نگاه ساعت بھ . 

 

- دمیم ادی بھت صبح فردا از. بمون جانیھم رو امشب. کن انتخاب یخوایم کھ رو یاتاق ھر باال، یطبقھ برو . 

 

رفت باال یطبقھ سمت بھ و شد بلند حرف بدون . 

 

 احساس. گذاشتم باز رو راھنمیپ یھادکمھ از تا چند و دمیکش دراز کاناپھ یرو منم. دیترسیم خودشم چون کنھ؛یم قبول دونستمیم
برد خوابم کھ دینکش یطول کنم؛ آزاد رو فکرم کردم یسع و گذاشتم چشمام یرو رو ساعدم کردم؛یم یخفگ . 

 

 قفسھ یرو بود سوختھ صورتشم از یقسمت و بود پوشونده رو صورتش از ییامھین موھاش کھ جن ھی. کردم باز چشم یخفگ احساس با
داد حرکت یآروم بھ گردنم یرو رو زشیت یھاناخن و بود کرده قفل رو پام و دست. بود نشستھ نمیس . 

 

گفت گوشم ریز و شد خم : 

 

- یشیم کشتھ یزود بھ . 

 

کرد جادیا کتفم یرو یقیعم خراش و شد یعصب کھ خوندم رو یالکرس تیآ وار زمزمھ  

 

شد دیناپد و زد قھقھ بلند یصدا با کھ دمیکش یداد درد از . 

 

کرد نگاه بھم ینگران با و رسوند بھم رو خودش عجلھ با نفس. شد خون از پر گذاشتم؛ کتفم یرو رو دستم . 

 

گفت ھول با. شد بلند آخم کھ گذاشت کتفم یرو رو دستش : 

 

- مارستانیب میبر دیبا باش زود . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


رین رمان ھابرت  ROMANTOPS 

ممنوعھ قتل (جلد اول)         
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

گفتم یسخت بھ و کردم ترزبون با رو خشکم یلبا بود؛ رفتھ لیتحل میانرژ تموم انگار. بشم بلند تونستمینم اصالً  : 

 

- تونمینم …ینم …ن … 

 

کردم یخشک یسرفھ . 

 

- داخل ارمیم رو نیماش االن کن صبر. باشھ باشھ، . 

 

رفت رونیب خونھ از عجلھ با شد تموم حرفش کھنیا محض بھ .  

 

 "نفس"    

 

 داخل و شدم ادهیپ عجلھ با. بردم داخل رو نیماش و کردم باز موتیر با رو در. شدم نیماش سوار عیسر و زدم رو نیماش ریدزدگ    
 با. بود دهیپر شدت بھ رنگشم و بود داده دست از خون یلیخ. نداد رو جوابم ،یول کردم؛ صداش ینگران با بود؛ بستھ چشماش. دمیدو

 چند راه یتو. افتادم راه مارستانیب سمت بھ سرعت با و شدم سوار خودمم و بردمش نیماش یتو کشون کشون و کردم بلندش یسخت
 داخل عیسر و شدم ادهیپ و کردم ترمز محکم. میدیرس مارستانیب بھ بعد ربع ھی. بود باال یلیخ سرعتم م؛یکن تصادف بود کینزد یبار

گفتم داد با و دمیدو یپرستار ستگاهیا سمت بھ و رفتم : 

 

    - کنھ کمک یکی . 

 

گفت عیسر دکتر تخت، یرو گذاشتن رو آراد و کردن کمک و آوردن برانکارد و سمتم اومدن عیسر حرف نیا دنیشن با     : 

 

    - داده دست از یادیز خون د؛یکن آماده رو عمل اتاق . 

 

    - دکتر چشم ! 

 

*** 
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 در کھ، نیا تا کردمیم یط رو راھرو عرض و طول کالفھ. بود نشده یخبر ھنوز ،یول بود؛ گذشتھ ساعت کی کردم؛ نگاه ساعت بھ
دمیپرس و رفتم سمتش عجلھ با رون،یب اومد دکتر و شد باز : 

 

- خوبھ؟ حالش  

 

- د؟یدار ماریب با ینسبت چھ شما  

 

بگم؟ یچ حاال خدا، یوا  

 

گفتم کنم فکر کھ نیا بدون : 

 

- دکتر یآقا ھمسرشم ! 

 

گفت یمھربون با و زد یلبخند : 

 

- بخش ارنشیم و شده تموم عملش االنم مارستان،یب شیرسوند موقع بھ . 

 

دمیکش یآسودگ سر از ینفس . 

 

 .ممنونم-

 

- شده یزخم شوھرتون چرا بدونن تا منتظرن مامورا فقط دخترم، کنمیم خواھش . 

 

- کنمیم صحبت باھاشون خودم باشھ . 

 

 ھم با تا ادیب بھوش آراد کھ موندمیم منتظر دیبا بدم؟ مامورا بھ یجواب چھ حاال! داشتم کم رو نیھم. رفت و داد تکون رو سرش
 ھی بود یخصوص مارستانیب چون. رفتم دنبالشون منم. رفتن بخش سمت و آوردن رونیب رو آراد شد؛ باز عمل اتاق در. میکن ھماھنگ

گذاشت تنھا رو ما کرد یبررس رو تشیوضع پرستار کھ نیا از بعد باشھ؛ داشتھ ھمراه دادنیم اجازه و دادن بھمون اتاق . 
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کردم نگاه دشیپر رنگ صورت بھ و نشستم تختش کنار و برداشتم یصندل ھی . 

 

مارستانھیب کھ بدم خبر خانوادش بھ حداقل تونستمیم کاش یا ! 

 

بود الیل کردم؛ نگاه شماره بھ خورد؛ زنگ میگوش . 

 

گفتم یحوصلگ یب با : 

 

 بلھ؟-

 

- تو؟ ییکجا سالم  

 

- اداره امیب تونمینم امروز د،یببخش سالم . 

 

- م؟یافتاد عقب قدر چھ کھ یدونیم ؟یچ یبرا ! 

 

- اداره امیب تونمینم مدت ھی یول زم،یعز دونمیم . 

 

- رمیگیم یمرخص برات پس باشھ، . 

 

- کنمیم جبران زم،یعز باشھ . 

 

- شلوغھ سرم برم من . 

 

- باش خودت مواظب ،یول برو؛ . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


رین رمان ھابرت  ROMANTOPS 

ممنوعھ قتل (جلد اول)         
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

- فعالً  حتماً، چشم . 

 

 .فعالً -

 

گفتم جانیھ با. کرد باز رو چشماش کم کم و کرد یآروم ینالھ آراد. کردم قطع رو یگوش : 

 

- ؟یخوب  

 

گفت فیضع یصدا با و کرد یخشک یسرفھ : 

 

- کنھیم درد کتفم . 

 

- ھمونھ خاطره بھ ؛یشد عمل تازه . 

 

گھیم یچ یبفھم تا یکردیم دقت دیبا بود؛ فیضع یلیخ صداش . 

 

- میکن تلف وقت خوامینم م؛یبر جا نیا از زودتر دیبا . 

 

کردم اخم . 

 

- یکن استراحت دیبا! یاومد عمل اتاق از تازه شھ؛ینم . 

 

ستین خوب حالش دونستمیم. نکرد بحث باھام گھید . 

 

- بدم خبر بھشون خوامیم بده؛ رو خانوادت یشماره . 

 

- بدونن خوامینم نھ، . 
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گفتم تعجب با : 

 

- ؟یچ یبرا  

 

- مسافرتم کننیم فکر اونا . 

 

دمیپرس یکنجکاو با : 

 

- ؟یزد بھشون یحرف نیچھم یچ یبرا  

 

- وفتنیب خطر تو خواستمینم . 

 

- یکن استراحت بھتره االن یول درستھ؛ . 

 

اومدم رونیب اتاق از نشم مزاحمش کھ نیا یبرا منم. بست رو چشماش و داد تکون مثبت ینشونھ بھ رو سرش . 

 

داد جواب بوق تا چند بعد بود؛ شده تنگ یحساب براش دلم. زدم زنگ کانین بھ و برداشتم رو میگوش : 

 

 بلھ؟-

 

- ؟یخوب یداداش سالم  

 

- ؟یریگینم ما از یخبر. خوبم آره زم؛یعز سالم ! 

 

- کھ یدونیم خودت. شلوغھ یلیخ سرم دیببخش . 
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- خوندم رو خبرا ھاروزنامھ از آره . 

 

- زنھ؟ینم یحرف من از خوبھ؟ حالش بابا  

 

- پرسھینم ازت یچیھ نھ، . 

 

بودم؟ ارزش یب براش قدر نیا یعنی. گرفت دلم  

 

بپرسھ رو حالم بخواد کھ نیا بھ برسھ چھ! نھیبب ستین حاضر رو دخترش یحت ھھ، . 

 

اومدم خودم بھ کانین یصدا با . 

 

- ؟یشنویم رو صدام نفس ! 

 

- شد پرت حواسم لحظھ ھی شنوم؛یم آره . 

 

- برم دیبا دارم؛ جلسھ ھی من زم،یعز . 

 

- فعالً  ؛یباش موفق باشھ . 

 

- فعالً  ،یمرس . 

 

کردیم خفم داشت مارستانیب یفضا بزنم؛ قدم اطیح محوطھ تو کمی گرفتم میتصم و کردم قطع رو یگوش . 

 

بود خنک بایتقر ھوا نشستم؛ یصندل یرو و رفتم اطیح یتو . 
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! شدم ریدرگ ھم ھاجن با حاال: داشتم مشکل کم میزندگ یتو. برگردم میعاد یزندگ بھ و بشھ تموم اناتیجر نیا زودتر خواستیم دلم
کننیم دایپ رو من ایدن یایبدبخت ھمھ انگار . 

 

 ھیسا ھی کھ زدم زل پنجره بھ شده زیر یچشما با. خورد تکون پرده کردم حس نم؛یبب رو آراد اتاق یپنجره تونستمیم اطیح یتو از
شد رد اهیس . 

 

 بھم تعجب با و کرد باز رو چشماش عیسر آراد کھ کردم باز ضرب با رو در دمیدو اتاق سمت بھ و رفتم داخل و شدم بلند عجلھ با
کرد نگاه . 

 

نبود کس چیھ ،یول کردم؛یم نگاه رو اتاق و زدمیم نفس نفس . 

 

- شده؟ یزیچ  

 

گفتم اومد؛ باال نفسم کھ کمی : 

 

- دمید رو شیسا بود؛ اتاق یتو یکی . 

 

داد رونیب صدا با رو نفسش . 

 

- تره امن جااون چون خونھ؛ میبر زودتر دیبا . 

 

- کنن مرخصت گمیم فردا باشھ، . 

 

گفتم نیھم خاطره بھ افتادم سایپل ادی ھوی : 

 

- کنن تییجو باز خوانیم شدنت یزخم خاطر بھ سایپل . 

 

- ندارم تیشکا یکس از گمیم ست؛ین مھم . 
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- کنم کمک تونمیم سمیپل منم چون باشھ، . 

 

دادم ادامھ کھ داد تکون رو سرش : 

 

- اورد؟ سرت رو بال نیا یک  

 

- سراغم بودن اومده کافر یجنا یھیقبل از احتماالً  . 

 

گفتم ترس با : 

 

- م؟یکن کار یچ دیبا حاال  

 

- میبفھم رو ھاقتل نیا لیدل بعدش بدم؛ ادتی رو یریگ جن زودتر دیبا . 

 

گفتم ترس با : 

 

- ؟یچ مینتونست اگھ  

 

- میکن دور خودمون از رو یمنف افکار بھتره یول شھ؛یم نابود یچ ھمھ وقت اون . 

 

- میبتون دوارمیام . 

 

 ھیتک وارید بھ رو سرم منم. بست رو چشماش و کرد سکوت نیھم خاطر بھ شد؛ متوجھ آرادم و بودم خستھ یلیخ نشستم؛ یصندل یرو
برد خوابم کھ دینکش یطول. بستم رو چشمام و دادم . 

 

" بعد ھفتھ دو " 
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 بعدش و رفتمیم یمجبور ھم رو اداره. ومدین سراغمون ھم یجن شکر رو خدا. بود داده ادی بھم رو یریگ جن آراد مدت نیا یتو
 آزار و تیاذ تا گذاشت خونھ یتو دعا یکل اونم و موندمیم اراد یخونھ نکنھ دمیتھد یخطر کھ نیا یبرا. گشتمیبرم آراد شیپ دوباره
شھ ترکم ھاجن . 

 

 فمیک یتو از. خورد زنگ میگوش. بزنم یحرف بھش تونستمینم یول اره؛یب در سر کارم از خواستیم و کردیم مییبازجو مدام ھم الیل
کردم وصل رو تماس بود؛ آراد کردم؛ نگاه شماره بھ آوردم رونیب . 

 

 بلھ؟-

 

- نفس؟ ییکجا  

 

- شده؟ یزیچ اداره، اومدم  

 

- دارم کارت خونھ ایب . 

 

- امیم گھید ساعت مین باشھ . 

 

- فعالً  ا،یب زود . 

 

 .فعالً -

 

 فکر یتو. رفتم آراد یخونھ سمت بھ و شدم یتاکس سوار. اومدم رونیب اداره از و شدم بلند. گذاشتم فمیک یتو کردمو قطع رو یگوش
ً  رفتم فرو برم خونھ بھ زودتر کھ خواستھ ازم کھ افتاده یاتفاق ھی حتما ! 

 

. رفتم داخل عیسر. شد باز یکیت یصدا با در کھ دادم فشار رو زنگ و شدم ادهیپ. کردم حساب رو یتاکس پول دم؛یرس بعد ساعت مین
اومد خودش بھ من یصدا با بود؛ فکر یتو یحساب و بود نشستھ مبل یرو آراد . 

 

- شده؟ یچ  
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- نیبش ایب . 

 

داد ادامھ کھ نشستم روش بھ رو : 

 

- بود جا نیا نیھام . 

 

دمیپرس یکنجکاو با : 

 

- ده؟یفھم یزیچ خب؟  

 

- گرفتن رو کافر یھاجن رھبر ھم اونا کشتن؛ رو پرستا طانیش یرھبرا از یکی کافر یھاجن آره، . 

 

گفتم تعجب با : 

 

- رسونن؟یم قتل بھ رو پرستا طانیش ھا،جن نیھم خاطر بھ پس  

 

- میکن تموم رو ھاقتل نیا میبتون تا میکن دایپ رو رھبرشون دیبا ما درستھ؛  

 

- م؟یکن داشیپ یجور چھ یول  

 

دیکش صورتش بھ یدست . 

 

- کنھ قیتحق شتریب نیھام قرار دونم،ینم . 

 

- تمومھ یچ ھمھ میکن دایپ رو رھبرشون اگھ خوبھ، . 
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کردم وصل رو تماس بود؛ ناشناس شماره. برداشتم فمیک یتو از. شد بلند میگوش زنگ یصدا. داد تکون مثبت ینشونھ بھ رو سرش . 

 

 بلھ؟-

 

- ؟یزمان سروان  

 

- ھستم خودم بلھ، . 

 

- افتاد اتفاق گھید قتل ھی بازم قربان . 

 

گفتم کالفھ : 

 

- بگو رو آدرس  

 

- ابونیخ(…)  کوچھ  (…) 

 

- دیند انجام یکار چیھ ومدمین یوقت تا . 

 

- میمنتظر قربان، بلھ . 

 

گفتم آراد بھ رو و کردم قطع رو تماس اضافھ حرف بدون : 

 

- گھید قتل ھی بازم . 

 

- میکن یکار ھی زودتر دیبا . 

 

برگشت دفترچھ ھی با قھیدق چند از بعد و رفت باال ھاپلھ از و شد بلند عجلھ با باشھ اومده ادشی یزیچ ھی کھ انگار . 
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گفت کھ کردم نگاش گر پرسش : 

 

- کردم دایپ رو دفترچھ نیا خونھ، اون رفتم کھ شب اون . 

 

بود شده نوشتھ ینامفھموم ارقام و اعداد کردم؛ باز و گرفتم ازش رو دفترچھ . 

 

- ؟یشیم شیمعن متوجھ  

 

- کردم دایپ ییادفترچھ نیچھم کھ نبود ادمی اصالً  نھ، . 

 

- بشھ متوجھ دیشا بده؛ نشونش ھانا ای نیھام بھ . 

 

- بزنم حرف باھاشون دیبا آره، . 

 

شدم بلند . 

 

- جرم صحنھ سر رمیم منم خوبھ، . 

 

گرفتمش ھوا رو کھ سمتم کرد پرت رو نیماش چیسو . 

 

- شھیم الزمت ببر نمیا . 

 

- امیب زود کنمیم یسع ممنون، . 

 

- زنمیم حرف باھاشون یایب یوقت تا منم باشھ، . 
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. شدم سوار و زدم رو رشیدزدگ. بود شده پارک رونیب نشیماش. اومدم رونیب خونھ از. کردم یخدافظ ازش و دادم تکون رو سرم
ً یتقر آدرس کشھ؛یم طول یحساب کارم برم یوقت دونستمیم  بھ دمیرسیم زودتر یچ ھر کردم؛ ادیز رو سرعتم. بود شھر از خارج با

دسیفا یب و میکنینم دایپ یچیھ بازم دونستمیم ،یول بود؛ نفعم . 

 

 کارتم دادن نشون با و شدم رد یانبوھ تیجمع نیب از. بود شلوغ یحساب معمول طبق. دمیرس جرم صحنھ سر بعد ساعت کی حدود
 با دنمید با الیل. گرفتم رو مینیب دست با خورد؛یم بھم داشت حالم کھ اومدیم یبد یبو رفتم؛ خونھ داخل شد؛ صادر ورودم یاجازه
بود زده صورتش بھ ماسک. اومد سمتم عجلھ . 

 

- یاومد شد خوب سالم، . 

 

- شده؟ یچ سالم،  

 

گفت و داد دستم بھ ماسک ھی : 

 

- بزن رو نیا . 

 

داد ادامھ کھ زدم رو ماسک و دادم تکون مثبت ینشونھ بھ رو سرم : 

 

- داره فرق دنیرس قتل بھ یوهیش یسر نیا یول قبل، یایسر مثل . 

 

- ندازمیم نگاه ھی االن . 

 

 اخمام صورتش دنید محض بھ نم؛یبب رو صورتش بتونم تا رفتم جلوتر. بود افتاده نیزم یرو دراز بھ دراز جنازه رفتم؛ داخل الیل با
 و کردم دستم رو ھامدستکش! نبود صیتشخ قابل عنوان چیھ بھ کھ یجور بود؛ شده سوختھ دیاس با صورتش پوست. رفت ھم یتو

 باشن؛ گذاشتھ ییانشونھ ھاجن داشتم انتظار حداقل. دمیرسیم مطلوب یجھینت بھ ترکم گشتمیم ترشیب یچ ھر. شدم یبررس مشغول
 یھاھیسا کردمیم حس زدم؛ رونیب خونھ از نداره؛ دهیفا موندن گفتم الیل بھ. کردم پرت تیعصبان با رو ھامکشدست! نبود یچیھ یول
ً یتقر آراد کھنیا با. کرده احاطھ رو خونھ دور تا دور یادیز دمیترسیم ازشون بازم یول بود داده ادی بھم رو یریگ جن با . 

 

بود معلق ھوا و نیزم نیب کھ شدم یشخص متوجھ دور از کردم؛ نگاه رو اطرافم. کردم حس رو یکس نگاه ینیسنگ . 
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 جن کھ کردم یالکرس تیآ خوندن بھ شروع لب ریز و دادم قورت صدا با رو دھنم آب. شد کمینزد قدم چند اون کھ رفتم عقب قدم کی
 ھی موندم یم نجایا شتریب قھیدق کی اگھ داشتم نانیاطم شدم نیماش سوار عیسر دمیکش یراحت نفس. شد محو و کرد ینینش عقب کم کم
 رونیب رو نیماش دمیرس بعد ساعت کی. کردم یم تیامن احساس ششیپ افتادم؛ راه آراد خونھ سمت سرعت با. آوردن یم سرم ییبال

 یصدا با در کھ فشردم رو خونھ زنگ ادیب بارون بود ممکن لحظھ ھر. بود یابر ھوا کردم نگاه آسمون بھ. شدم ادهیپ کردم، پارک
کردم صداش یبلند بایتقر یصدا با نبود اراد یول کردم نگاه رو اطرافم رفتم داخل. شد باز یکیت : 

 

 !آراد -

 

کرد نگام تعجب با اومد نییپا ھا پلھ از بعد قھیدق چند . 

 

کرد؟ باز برات رو در یک -  

 

گفتم متعجب خودش مثل : 

 

؟ینکرد باز رو در تو مگھ -  

 

دمینشن زنگم یصدا یحت نھ - ! 

 

دمیکش صورتم بھ رو دستم کالفھ . 

 

بوده ھا جن کار حتما - ! 

 

گفت سرد شھیھم مثل داد، تکون رو سرش : 

 

کنھ؟ کمک بھمون بتونھ کھ ینکرد دایپ یسرنخ -  

 

؟یزد حرف نیھام با تو یچیھ نھ -  

 

ارهیب در سر ارقام از بتونھ دیشا تا برد خودش با رو دفترچھ آره - . 
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دمید جن ھی شم نیماش سوار خواستم یم یوقت - . 

 

 خب؟ -

 

شد بیغ خوندم رو یالکرس تیآ برسونھ بیآس بھم کھ دمیترس - . 

 

دیکش صورتش بھ رو دستش . 

 

داده نشون بھت رو خودش یچ یبرا بفھمم کنم احضارش دیبا - . 

 

گفتم ترس با : 

 

شھ دردسر برامون ممکنھ نھ - . 

 

میکن سکیر میمجبور - . 

 

 چاقو ھی کرد روشن رنگش ییطال فندک با آورد شمع تا چند. کرد کیتار رو خونھ. دیکش رو ھا پرده شد بلند کھ دادم تکون رو سرم
داد بھم . 

 

گرفت شون کم دست شھینم! باش مراقب - . 

 

- ھست حواسم باشھ . 

 

 بعد. کنھ برقرار ارتباط باھاش بتونھ تا بست رو چشماش. خوند رو مخصوصش یھا دعا لب، ریز آورد رو آب کاسھ شیپ یسر مثل
 از کرد دنیلرز بھ شروع خونھ لیوسا کھوی! بود طوفان قبل سکوت نیا یول افتادین یاتفاق چیھ اولش کرد، باز رو چشماش قھیدق چند

 افتادن یم وارید یرو از عکس یھا قاب. افتھینم یاتفاق چیھ کھ انگار بود خونسرد چھرش کردم نگاه آراد بھ. اومدینم در صدام ترس
گفت داد با آراد. شکستن یم یبد یصدا با نیزم : 
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- یکن یم میعصب یدار گھید بسھ . 

 

 بھ محکم شد، دهیکش عقب بھ یقدرت توسط کھوی کھ شد بلند مبل یرو از اراد دیلرز یم محسوس نا دستام. شد آروم یچ ھمھ دفعھ کی
 بھ رو سرم یآروم بھ داشت نگھم محکم. گرفت قرار ھام شونھ یرو یدست کھ شم بلند خواستم و دمیکش یا خفھ غیج. خورد وارید

 ییصدا با. نمیبب رو بود زخم از پر کھ صورتش کامل تونستم یم یمنتھ دم؛ید امروز کھ ھست یجن ھمون نیا دمید چرخوندم، عقب
گفتم کرد، یم دادیب کامال توش ترس کھ : 

 

- سراغم؟ یاومد امروز چرا  

 

گفت دار خش یصدا با کرد کینزد گوشم بھ رو سرش : 

 

- بکشمت دارم دستور یکن یم یرو ادهیز یدار تو . 

 

دادم قورت ترس با رو دھنم اب . 

 

- برو نجایا از االن نیھم . 

 

- رمینم نجایا از نکشم رو تو تا ! 

 

 کھ رفتند فرو بدنم یتو بودند شده ختھیر نیزم یرو کھ ییھا خورده شھیش. کرد پرتم نیزم یرو و گرفت رو من ھام شونھ از کھوی
زد یبلند قھقھ : 

 

- اولشھ تازه ! 

 

 تا چند رسوند بھم رو خودش سرعت با جنھ. شھ بلند داشت یسع کھ کردم نگاه اراد بھ. کردم بلند یسخت بھ رو سرم. گفتم یاروم آخ
شد بلند اراد داد یصدا. ومدینم باال درد از نفسم. زد پھلوم بھ محکم لگد . 

 

- داره برات یبد عواقب وگرنھ کن ولش ! 
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زد آراد بھ یپوزخند چرخوند درجھ ھشتاد و صد رو سرش و گرفت فاصلھ ازم یکم جنھ . 

 

- یبد انجام یتون ینم یکار چیھ ! 

 

 نیزم یرو زانو با گذاشت گوشاش یرو رو دستش شد، یعصب. کرد مواقع جور نیا مخصوص یدعا خوندن بھ شروع خشم با آراد
ھوا رو رفت شد دود کم کم افتاد ! 

 

نشست کنارم و اومد سمتم یسخت بھ آراد . 

 

- ؟یخوب  

 

گفتم درد با گذاشتم، پھلوم یرو رو دستم : 

 

- کنھیم درد پھلوم نھ . 

 

زدم یبلند غیج درد از کھ گذاشت پھلوم یرو رو دستش . 

 

کرد نگاه پھلوم بھ وحشت با کنم یمخالفت نتونستم کھ داشتم درد انقدر داد، باال رو لباسم ھول با . 

 

- ادیب دکتر زنمیم زنگ االن . 

 

- ستین یازین نھ . 

 

گفت یجد : 

 

- ستین قیعم زخماش یول رفتھ فرو بدنت یتو ھم شھیش گفتم کھ نیھم ! 
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 خودشم شدم متوجھ شد؛ جمع صورتش بود کرده عمل تازه چون. بود دهیپر رنگش خودشم. بود عرق سیخ کردم، نگاه صورتش بھ
داره درد . 

 

نشستم یسخت بھ . 

 

- کنھ؟ یم درد شونت آراد  

 

 نکردم یمخالفت. گرفت تماس دکتر با دراورد رو شیگوش. داره درد نگھ کھ مغروره انقدر دونستم یم داد تکون نھ نشونھ بھ رو سرش
 بیاس فقط کھ گفت. کرد نمیمعا اومد دکتر بعد ساعت مین. بود شده جنگ دونیم مثل کردم نگاه خونھ بھ. کنھ نھیمعا خودشم دکتر تا
 یوقت! بکشھ عمل بھ دوباره کارش ممکنھ کنھ جمع رو حواسش شتریب کھ داد اخطار بھش دکترم. شد نھیمعا ھم اراد اصرارم بھ دهید

شدن ظاھر ھانا و نیھام کھوی رفت . 

 

گفت ینگران با ھانا : 

 

- خوبھ؟ حالتون  

 

- داد نجاتمون اراد اره . 

 

زدنیم حرف باھم آروم و بود آراد شیپ کھ کردم نگاه نیھام بھ . 

 

گفتم ھانا بھ رو : 

 

- شده؟ یزیچ  

 

انداخت باال یا شونھ . 

 

- نزده یحرف کھ من بھ دونم ینم . 
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 بدونم خواستم یم شدم، یم کالفھ داشتم. زد یم حرف مدام نیھام بود رفتھ فرو فکر یتو اراد. کردم یم نگاه بھشون یکنجکاو با
گفتم یبلند بایتقر یصدا با ھ؟یچ انیجر : 

 

- ھ؟یچ انیجر دیبگ منم بھ شھیم  

 

گفت سرد آراد بزنھ یحرف اون تا بود منتظر انگار کرد نگاه آراد بھ شد ساکت نیھام : 

 

- باشھ ممنوعھ جنگل یتو کافر یھا جن رھبر میدیم احتمال . 

 

- شھ تموم انایجر نیا تر زود تا اونجا میبر پس خب؟  

 

کرد اخم . 

 

-  در بھ سالم جون اونجا از میبتون دونم ینم خطرناکن یلیخ کھ داره وجود یادیز یھا جن اونجا ستین یگیم کھ یراحت نیھم بھ
نھ ای میببر . 

 

- م؟یکن کاریچ دیبا پس  

 

- شنینم تموم ھا قتل نیا مینکن یھمکار اگھ دونم ینم . 

 

- شده کھ یمتیق ھر بھ میبر دیبا پس ! 

 

دیکش صورتش بھ یدست کالفھ . 

 

بکشنت خواستن یم ؟یدیند رو امشب مگھ - . 

 

- م؟یدار ھم یا گھید چاره  
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- شده جلب ما بھ شون توجھ کھ االن مخصوصا میبش محدودشون وارد ینجوریھم میتون ینم ما. میصبرکن دیبا . 

 

گفت یخونسرد با نیھام : 

 

- اونجا دیبر االن دینبا آراده با حق . 

 

- میباش گھید یھا قتل شاھد یجور نیھم میتون ینم م؟یکن کاریچ پس . 

 

میبود فشار تحت یحساب بود، ھم یتو اخماش آراد . 

 

گفت بود کرده سکوت االن تا کھ ھانا : 

 

-  کھ دیدار فرصت گھید ھفتھ تا امروز از پس افتاده اتفاق ھفتھ کی فاصلھ بھ ھرکدوم میشیم متوجھ میکن نگاه ھا قتل زمان بھ اگھ
دیکن اماده باھاشون مقابلھ یبرا رو خودتون . 

 

گفت د،یکش اش حالت خوش صورت بھ یدست آراد : 

 

- مینذاشت سر پشت رو یخوب روز د؛یبذار تنھامون خوامیم االن م،یکن یم حالش بھ یفکر ھی موقع اون تا . 

 

- دیکن استراحت شما میریم ما باشھ . 

 

 بھ. داد ماساژش اروم برد کتفش سمت بھ رو دستش داشت، ھم حق. است خستھ یحساب بود مشخص آراد شدن بیغ از شھیھم مثل
گفتم آروم. بود شده قرمز یحساب کردم، نگاه شیمشک یچشما : 

 

- ؟یدار درد  

 

 یم تیرعا شتریب دیبا نبود، خوب اصال کتفش اوضاع دکتر گفتھ طبق گھیم دروغ دونستم یم. داد تکون یمنف نشونھ بھ رو سرش
گفتم نیھم یبرا کرد : 
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- نرفتھ؟ ادتی کھ رو دکتر یحرفا کن استراحت  

 

- ستین مھم برام حرفاش . 

 

کردم اخم . 

 

- بشنوم یا گھید حرف خوام ینم. کن استراحت باال برو ! 

 

رفت باال طبقھ بھ و شد بلند اضافھ حرف بدون . 

 

*** 

 

 گرفتم میتصم بود خواب ھنوز آراد. بودن کرده اثر ھا مسکن و بود شده کمتر پھلوم درد. بود ختھیر بھم یچ ھمھ کردم؛ نگاه خونھ بھ
 باز بود داده بھم آراد کھ یاتاق در. نبود فرسا طاقت دردش یول شد یم ازت پھلوم کم ھی. رفتم باال ھا پلھ از آروم شدم بلند. حموم برم

 برداشتم رو حولم کردم باز رو کمد در. شھ تموم تر زود تیوضع نیا دوارمیام بود؛ ختھیر بھم جا ھمھ کردم اتاق بھ ینگاھ. کردم
 ھی. داشتم آرامش بھ ازین بستم رو چشمام. دمیکش دراز وان یتو و آوردم در رو ھام لباس. کردم گرم آب از پر رو وان و حموم رفتم
 از دمیچیپ دورم رو حولھ بستم رو دوش. شستم رو موھام سادمیوا آب ریز. کردم باز رو دوش شدم بلند وان یتو از کھ گذشت یربع

. دمیپوش رو لباسام انداختم تخت یرو رو حولھ. برداشتم یھفت قھی یصورت راھنیپ ھی با یمشک نیج شلوار ھی. اومدم رونیب حموم
 یلیخ چون شدم، موھام کردن خشک مشغول. زدم برق بھ اوردم در رو سشوار. کردم باز رو کشو در شدم خم. رفتم شیآرا زیم سمت
کردم جمع سرم یباال و زدم شونھ رو موھام شد تموم کارم یوقت. دیکش طول کردنش خشک بود بلند . 

 

 پلھ از خواستم تا اومدم رونیب اتاق از. خوردم یم مسکن دیبا شد یم شروع داشت باز پھلوم درد. شدم بلند و دمیکش صورتم بھ یدست
 رو در بردم نییپا اروم گذاشتم رهیدستگ یرو رو دستم و رفتم اتاقش سمت. شدم آراد اتاق از ینامفھوم یصداھا متوجھ امیب نییپا ھا
 ریز اراد شدن سرخ ھام گونھ کردم حس. انداختم نییپا رو سرم بود دهیکش دراز تخت یرو برھنھ تنھ مین با آراد. رفتم داخل کردم، باز
 شیشونیپ یرو دستمو. بود مونده کتفش یرو ھیبخ یجا ھنوز کردم نگاه کتفش بھ شدم کینزد تختش بھ آروم. گفت یم ونیھز لب

 دستمالم ھی. کردم پرآب رو ظرف ھی. رفتم اشپرخونھ سمت بھ عجلھ با نکردم توجھ پھلومم درد بھ کردم ھول. داشت تب یلیخ گذاشتم
 تبش کنم، قیتزر بھش تا برداشتم یآمپول کردم باز رو ھا نتیکاب از یکی در! نبود مھم برام یول اومدیم فشار پھلوم بھ نکھیا با برداشتم
. گذاشتم شیشونیپ یرو کردم سیخ رو دستمال. نشستم کنارش گذاشتم، تختش کنار رو ظرف برگشتم ششیپ عجلھ با. ادیب نییپا زودتر
 رو آمپول. کنم قیتزر بھش رو آمپول گرفتم میتصم. نداشت دهیفا یول دادم ادامھ رو کار نیا ساعت دو حدود گفت؛ یم ونیھذ مدام
 آروم زدم رگش یرو بار چند کردم دایپ باالخره نبود یسخت کار کنم، دایپ رو رگش بتونم تا کردم نگاه دستش بھ دقت با کردم آماده

نداد نشون یالعمل عکس کردم نگاه صورتش بھ. کردم رگش داخل رو سوزن . 
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 بازم زدم، چسب روش. کردم خارج دستش از آروم رو سوزن گذاشتم پنبھ ھی. کردم یخال رگش داخل رو سرنگ داخل اتیمحتو
 یم درست سوپ براش دیبا اومد نییپا تبش تا دادم ادامھ کارو نیا ساعت دو کینزد. گذاشتم شیشونیپ یرو کردم سیخ رو دستمال
. برداشتم رو ازین مورد لیوسا خچالمی از برداشتم رو ھا قابلمھ از یکی در. برگشتم آشپزخونھ بھ. کردم یم مرتب رو خونھ و کردم

 خوردم مسکن تا دو. بود شده شروع باز پھلوم درد رفتم یم حال از داشتم یخستگ از شد تموم یوقت شدم، سوپ کردن درست مشغول
کنم استراحت تا اتاقم یتو رفتم . 

 

*** 

 

گفتم یخستگ با دمیکش ازهیخم.کردم باز چشم تلفن زنگ یصدا با  

 

 بلھ؟-

 

دیچیپ گوشم یتو الیل یغویج غیج یصدا . 

 

- تو؟ ییکجا  

 

- افتاده؟ یاتفاق خونم  

 

گفت غر باغر : 

 

- رهیگ یم تو سراغ صبح از سرھنگ ! 

 

دمیکوب میشونیپ یرو دست با . 

 

- ؟یگفت بھش یچ یوا  

 

- اومده شیپ برات یمشکالت ی گفتم . 

 

 خب؟-
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- اداره ادیب فردا حتما گفت سرھنگم یچیھ . 

 

- امیم باشھ . 

 

- ھا نره ادتی نفس . 

 

گفتم حوصلھ یب : 

 

- ؟یندار یکار مونھ، یم ادمی باشھ  

 

داد رونیب حرص با رو نفسش . 

 

- خداحافظ نھ . 

 

 .خداحافظ-

 

 آخم کھ شدم بلند ھول با بود؛ شب نھ ساعت شد گرد چشمام تعجب از کردم نگاه ساعت بھ. انداختم تخت یرو و کردم قطع رو یگوش
 گرفتھ برق نیع موھام کردم، نگاه نھیآ بھ شدم بلند. دادم قرار تیعنا مورد تورد سرم رو بال نیا کھ یجن اون روح دلم یتو. شد بلند
بود شده ھا . 

 

 یم سر بھش دیبا رونیب اومدم اتاق از. کردم ینم سرم شال ششیپ کھ بودم راحت آراد با انقدر چرا دونم ینم. کردم مرتبشون شونھ با
 تعجب نبود؛ ازش یخبر یول کردم باز رو در شدم نگرانش. دمینشن یجواب زدم اتاق در بھ یا تقھ نھ؟ ای خوبھ حالش بدونم تا زدم

 بھ کھ کردم سرفھ بود گرفتھ دود رو خونھ کل. دیکش یم گاریس و بود نشستھ مبل یرو. اومدم نییپا ھا پلھ از بستم رو اتاق در کردم
کرد نگاه بھم اومد، خودش . 

 

- ؟یشد داریب باالخره  

 

کردم اخم . 
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- دیکش نفس خونھ یتو شھینم ؟یدیکش گاریس انقدر چرا آره . 

 

- ختھیر بھم اعصابم . 

 

 گھید. گذاشتم شیشونیپ یرو رو دستم نشستم کنارش. شھ عوض خونھ یھوا تا گذاشتم باز رو پنجره دادم، تکون تاسف یرو از یسر
گفتم خنده با انداختم نییپا رو دستم. گرفت خندم اقشیق از کرد نگاه بھم تعجب با نداشت تب : 

 

- ؟یکن یم نگاه ینجوریا ھ؟چرایچ  

 

- باشھ مھم برات تمیوضع کردم ینم فکر ! 

 

گفتم انداختم، نییپا رو سرم شد سرخ ھام گونھ کردم حس. شد محو صورتم یرو از لبخند : 

 

- میکن دایپ رو ھا جن رھبر میبر میبتون تا باشھ خوب حالت دیبا چون . 

 

بزنم زل چشماش یتو کرد مجبورم گرفت، باال رو سرم. گذاشت چونم ریز رو دستش . 

 

- نھ؟یھم یبرا یدار نانیاطم  

 

 یمجبور! داشتم؟ بھش ھم گھید حس ھی ای بودم کرده کمک بھش نیھم خاطر بھ فقط. دونستم ینم ھم خودم. دادم قورت رو دھنم آب
 :گفتم

 

- باشھ؟ یچ یبرا بود قرار مگھ آره  

 

زد یمحو لبخند . 

 

- ستین مھم یچیھ ! 
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 بارون ریز خواست یم دلم بودم، بارون عاشق من. شدم بلند د،یبار یم بارون کردم نگاه رو رونیب پنجره از. زد برق و رعد اسمان
زد یم یلیس صورتم بھ بارون گرفتم آسمون سمت بھ رو سرم. اومدم رونیب خونھ از. بزنم قدم . 

 

 پشت برگشتم. کردم حس رو یکس نگاه ینیسنگ زدن، قدم بھ کردم شروع بارون ریز. کردم باز ھم از رو دستام بودم شده بچھ مثل
گفت اخم با اومد سمتم. کنھ یم نگاه بھم داره اراد شدم متوجھ کردم نگاه رو سرم : 

 

- یخور یم سرما االن داخل برو ! 

 

گفتم یلجباز با : 

 

- خورم ینم سرما نھ . 

 

. کردم تشکر ازش و زدم لبخند انداخت، شونم یرو. برگشت پتو ھی با بعد قھیدق چند. داخل رفت و داد تکون تاسف یرو از یسر
 یب با ھم بارون. رفتن راه کردم شروع بستھ چشم با. دارم نگھ باز رو چشمم داد ینم اجازه بارون کردم، بلند آسمون سمت رو سرم
 دست دو کھ دمیکش یا خفھ غیج. بخورم نیزم بھ بود کینزد کھ کرد ریگ یچ بھ دونم ینم پام کھوی. زد یم شالق صورتم بھ یرحم
 داغ انقدر کھ بود بیعج سرما نیا یتو. کردم دایپ آراد گرم آغوش یتو رو خودم و کردم باز رو چشمام شد، حلقھ کمرم دور یقو

 سمیخ یموھا کردم بلند رو سرم اروم شدم، رشیخ یھا نگاه متوجھ. کنم حس رو قلبش ضربان تونستم یم بود نشیس یرو دستام بود،
 پشت و زد کنار صورتم یرو از رو موھام و اورد باال اروم رو دستش کردم نگاه شبش رنگش بھ یچشما بھ. بود ختھیر صورتم یتو

فرستاد گوشم . 

 

زد یمحو لبخند خورد، یم بھم سرما از ھام دندون. کرد یم برخورد صورتم بھ نفساش ھرم     . 

 

    - سرده ھوا داخل؟ میبر . 

 

گفتم اروم. آوردم نییپا رو سرم خجالت با     : 

 

    - سردمھ منم میبر . 

 

 افتاد ادمی کردم، عوض رو ھام لباس. میرفت مون اتاق سمت بھ کدوم ھر بودند، شده سیخ یحساب لباسامون. میرفت الیو داخل باھم    
 منم. نشست زیسرم اومد کھ دینکش طول ادیز. ادیب آراد تا شدم منتظر دمیچ رو زیم نییپا برگشتم. بودم کرده درست سوپ آراد یبرا
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 کم ھام دنده درد بود، شده شروع دردم معده باز نداشتم لیم ادیز کھ من. میشد خوردن غذا مشغول سکوت یتو نشستم، روش بھ رو
 جمع رو زیم شدم بلند. خورد رو غذاش اخر تا آراد یول بخورم نتونستم شتریب قاشق تا چند ن،یھم خاطر بھ! کرده شروع یکی نیا بود

 .کردم

 

    *** 

 

 یم رو وقت دیبا یول نداره یا دهیفا چیھ دونستم یم کھ یصورت در. کردم یم نگاه رو ھا قتل بھ مربوط پرونده بودم، اداره یتو    
 یبرا دلم. اداره اومدم یم وقت سر دیبا نیھم خاطر بھ. گرفتم یم یمرخص دیبا ممنوعھ جنگل اون بھ میبر نکھیا یبرا چون گذروندم

برداشت بوق تا چند بعد گرفتم رو شمارش برداشتم رو میگوش. بپرسم رو حالش رمیبگ تماس باھاش گرفتم میتصم بود شده تنگ میمر : 

 

    - معرفت یب خانوم سالم ! 

 

دمیخند     . 

 

    - زدن غر بھ کن شروع بعدش بزنم حرف کلمھ کی بذار سالم  

 

    - دمت؟یند وقتھ چند یدون یم ھست کھ نھیھم  

 

    - دمیجد قتل پرونده نیا سرگرم یباش خونده دیبا ھا روزنامھ یتو شلوغھ یلیخ سرم خدا بھ شرمندتم . 

 

    - ن؟ینکرد دایپ یسرنخ ھنوز خوندم آره  

 

    - شھیم دایپ یول نھ . 

 

    - بزن سر بھمون حتما شد خلوت سرت یباش موفق زمیعز باشھ . 

 

    - حتما چشم . 

 

    - سروان؟ جناب یندار یکار  
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دمیخند     . 

 

    - فعال نھ  

 

 فعال-    

 

 شدم بلند. گشتم یبرم خونھ بھ دیبا بود، شده تموم یادار وقت کردم نگاه ساعت بھ. دادم بدنم بھ یقوس و کش. کردم قطع رو یگوش    
 نیماش سوار و زدم رو شیمازرات نیماش ریدزدگ. بودم برداشتھ رو آراد نیماش امروز. اومدم رونیب اداره از و کردم سرم رو چادرم
افتادم راه خونھ سمت بھ شدم . 

 

 دادم، یم سفارش رونیب از ھمش. کنم درست شام گرفتم میتصم منم نبود، اراد از یخبر دمیرس یوقت. بودم شام کردن درست مشغول
 سرخ گذاشتم کردم اضافھ ھم گوشت شد تموم یوقت. کنم درست کتلت خواستم یم کردم؛ رنده رو ازیپ و ینیزم بیس برداشتم ظرف ھی

 یلباسا. بود ختھیر بھم یحساب انداختم خونھ بھ ینگاھ. میکن گرم ادیم یوقت تا خچالی یتو گذاشتم شد، اماده غذا بعد ساعت کی. شھ
 لباس شدم خونھ کردن زیتم مشغول. میبود نکرده جمع ھنوز روزم اون یھا خورده شھیش. بود افتاده مبل ھی یرو ھرکدومش اراد
 خستھ یحساب. کردم یریگردگ رو خونھ کل کردم جمع رو ھا خورده شھیش. انداختم ییشو لباس نیماش یتو رو بودند فیکث کھ ییھا

 یبیعج یصداھا کھ فکربودم یتو رفتھ کجا نیا ستین معلوم. بود شب ھفت کردم نگاه ساعت بھ کردم، پرت مبل یرو رو خودم شدم
شده دایپ کلش و سر ھا جن از یکی باز حتما شدم بلند دمیکش یپوف. دمیشن باال طبقھ از ! 

 

 رو برق شدم؛ حموم وارد اطیاحت با حموم، سمت رفتم و کردم باز رو در اومد،یم من اتاق حموم از صدا. رفتم باال ھا پلھ از آروم
 بستھ در کھوی رونیب امیب حموم از خواستم تا نبود یکس کردم نگاه رو اطراف یچ ھر. بستمش کرد، یم کیچ کیچ آب کردم روشن

 غیج. دیترک ھوی حموم المپ نشد، باز کردم نشییپا باال یھرچ. گذاشتم رهیدستگ یرو رو دستم و دادم قورت صدا با رو دھنم اب شد
 کردم حس. بشھ قبل از شتریب ترسم شد یم باعث نیا و نمیبب تونستم ینم رو جا چیھ. بودم دهیرس جنون مرز بھ ترس از دمیکش یفیخف
 یتو خون. دیکوب یم نمیس بھ رو خودش وار وونھید قلبم. بدم صیتشخ تونستم یم رو ھاش نفس یصدا داره، حضور حموم یتو یکس

 محکم و موھام نیب زد چنگ شد، کینزد بھم دوباره. شد بلند آخم وار،ید بھ خوردم محکم کھ داد ھولم پشت از. بود بستھ خی ھام رگ
 یصدا یوقت. گذاشتم گوشام یرو رو ھام دست. اومد حموم یتو یخراش گوش غیج یصدا ھوی د،یچیپ سرم یتو یبد درد. دیکش
دمینفھم یچیھ گھید افتاد ھم یرو چشمام بود شده نیسنگ سرم نکردم حس موھام نیب گھید رو دستش شد؛ تموم غشیج . 

 

 دهیخواب دیسف تخت ھی یرو کردم نگاه رو اطرافم. شد بھتر دمید تا زدم پلک بار چند بود تار جا ھمھ اول کردم باز چشم سردرد با
 با دیپر خواب از ھوی صدام دنیشن با کھ کردم صدا رو اراد اروم. بود برده خوابش یصندل یرو آرادم بود؛ وصل سرم بھم. بودم

گفت ینگران : 

 

- ؟یندار درد ؟یخوب  
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گفتم حال یب : 

 

- مارستان؟یب یاورد رو من چرا کنھ یم درد سرم فقط  

 

داد رونیب صدا با رو نفسش . 

 

-  یصدا. کردم تعجب یستین دمید یوقت اتاقت یتو اومدم برده خوابت فکرکردم ینداد جواب کردم صدات یھرچ خونھ اومدم یوقت
 نییپا یلیخ فشارتم! یبود کرده تشنج حموم یتو اومدم شکوندم رو در. ینداد جواب بازم یول زدم در اومد یم حموم از آب شرشر

مارستانیب رسوندمت عیسر بود . 

 

گفتم کردم نگاش تعجب با : 

 

- انداختن رمیگ اونجا حموم یتو رفتم یوقت سراغم بودن اومده ھا جن باز ادمھی بودم؟ کرده تشنج ؟یچ . 

 

برد موھاش نیب یدست کالفھ . 

 

- بترسونن رو ما خوانیم کار نیا با ممنوعھ جنگل میبر میخوایم دنیفھم چون . 

 

- میکن نگاه مینیبش ینجوریھم میتون ینم م؟یکن کاریچ دیبا . 

 

- بدم ادی تو بھ ھم بدم نجات رو فرد اون ھم تا کردم قبول منم خواستن کمک ازمون یریگ جن مراسم ھی میبر دیبا فردا . 

 

شد گرد چشمام . 

 

- امینم اصال ترسم یم من یول . 

 

گفت یجد : 
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- ستین درکار ھم یا بھونھ چیھ یایب دیبا ! 

 

کردم عوض رو بحث بدم، گوش حرفش بھ مجبورم منم کالمھ کی حرفش دونستم یم . 

 

- شم؟یم مرخص یک  

 

- کنن مرخصت امشب دونم یم دیبع زنمیم حرف دکترت با رمیم . 

 

گفتم غر غر با : 

 

- کنن مرخصم بگو ادینم خوشم مارستانیب طیمح از من . 

 

- گھید میمون یم نجایا امشب دید صالح اگھ میدیم انجام رو ھمون گفت دکترت یھرچ . 

 

 اتاق از شد بلند. دهینم من جانب از یریگ میتصم چیھ اجازه باشھ خودش حرف حرف، خوادیم شھیھم لجبازه چقدر آدم نیا خدا یوا
گفت لبخند با داخل اومد پرستار ھی بعد قھیدق چند رفت؟ رونیب : 

 

- زم؟یعز یبھتر  

 

گفتم و دادم جواب رو لبخندش : 

 

- شم؟یم مرخص یک دیبگ شھیم بھترم ممنون  

 

- یھست ما یمھمون امشب شما . 

 

زد چشمک . 
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- ایدار یخوب شوھر ! 

 

ھ؟یک گھید شوھرم گھ؟یم یچ نیا شد گرد چشمام  

 

داد ادامھ خنده با : 

 

-  بود خطرناک یداشت دمیشد فشار افت چون خواست یم کمک دکترا از انداخت راه دادیب و داد یکل نجایا رو تو اورد یوقت شبید
نخورده تکون کنارت از یایب بھوش کھ االنم تا. تتیوضع ! 

 

 دلم شوھرمھ آراد گفت کھ جملھ دنیشن از چقدر بست نقش لبم یرو یلبخند فکر نیا با بود؟ شده نگرانم اراد یعنی بود؛ مونده باز دھنم
. باشھ ساده ینگران ھی نایا ھمھ دیشا انھ؟ی داره دوست رو من دونستم ینم یول کنم ھیتک بھش تونمیم شھیھم کھ دونستم یم. شد گرم
گفتم آروم نکنم؛ فکر بھش کردم یسع : 

 

- یمرس ! 

 

کرد قیترز بھم بخش آرام ھی . 

 

- یخواب یم راحت صبح تا امشب . 

 

 یب یایدن یتو باز کھ دینکش یطول. رفت رونیب اتاق از بگو بھم یداشت ازین یھرچ گفت اونم کردم، تشکر ازش مجدد زدم یلبخند
کردم ریس یخبر . 

 

 قرار داد سفارش رستوران از. کنم درست غذا نذاشت یحت بود، بھم حواسش ھمش اراد خونھ میاومد. بودم شده مرخص مارستانیب از
 از اراد یوقت داشتم میتصم نداشتم شخص اون از یاطالعات چیھ ھنوز من. میش آماده یریگ جن مراسم یبرا شد خوب حالم یوقت شد

 زدمیم کھ رو یکانال ھر شد گرد تعجب از چشمام کھ کردم روشنش برداشتم رو ونیزیتلو کنترل. کنم صحبت باھاش اومد حموم
دیکوب یم وارید و در بھ رو خودش داشت کھ داد یم نشون رو سالھ چھل حدود مرد ی یریگ جن یھا صحنھ . 

 

 اومد لحظھ ھمون آراد. شد خاموش تا دمشیکش برق از شدم بلند. بود ختھیر بھم عصابم شد، ینم خاموش ونیزیتلو کردم یم یھرکار
دیخند اروم. بود دهیپوش دیسف راھنیپ با یمشک یراحت شلوار ھی بود سیخ موھاش کردم نگاه ھی بھش ن،ییپا . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


رین رمان ھابرت  ROMANTOPS 

ممنوعھ قتل (جلد اول)         
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

- میبزن حرف دیبا چون بگو شد تموم کردنت نگاه اگھ . 

 

گفتم. انداختم نییپا رو سرم خجالت با شد سرخ ھام گونھ کردم حس کنم یم نگاش رهیخ دارم نبود حواسم اصال سرم تو خاک یوا : 

 

- دارم ازت یزد حرف ازش کھ یشخص اون بھ راجع یادیز یسواال منم اھوم . 

 

نشست روم بھ رو . 

 

- بپرس ازم یدار یسوال ھر باشھ ! 

 

- ھ؟یچ مشخصاتش یزد حرف ازش کھ یشخص اون  

 

گفت ارامش با : 

 

- شده پسر نیا عاشق و ھستش مونث جن اون قاتمیتحق طبق شده بدنش وارد جن ھی کھ دیام اسم بھ سالھ یس حدود پسر ھی ! 

 

شد گرد چشمام  

 

- شده؟ پسره ؟عاشقیچ  

 

داد تکون مثبت نشونھ بھ رو سرش . 

 

- خواست کمک ازم گفت بھم رو انیجر نیھام نکھیا تا نتونستن یول کنن خارج بدنش از رو جن کردن یسع ییادیز یھا ریگ جن  

 

- ؟یچ میکن کمکش مینتون اگھ  

 

- دارم نانیاطم کارم بھ ؟منیدیم یمنف یانرژ شھیھم چرا ! 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


رین رمان ھابرت  ROMANTOPS 

ممنوعھ قتل (جلد اول)         
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

دادم تکون مثبت نشونھ بھ رو سرم . 

 

*** 

 

 نیاول آخھ داشتم استرس یلیخ. میبود زده حرف اش درباره اراد با کھ یپسر ھمون سراغ میبر تا شدم یم اماده داشتم بودم اتاقم یتو
 مانتو ھی کردم نگاه خودم بھ تھیآ یتو بودم بلد رو بود الزم کھ ییھا راھکار ھمھ بایتقر. بدم انجام یریگ جن خواستم یم بود یبار

 یازین انداختم سرم یرو ھم دیسف شال ھی بودم کرده جمع سرم یباال معمول طبق ھم موھام. یمشک کتون شلوار با بودم دهیپوش یمشک
 یرو از کرد گل طنتمیش نیھم خاطر بھ نییپا امیب ھا پلھ از نداشتم حوصلھ. اومدم رونیب اتاق از برداشتم رو فمیک نداشتم شیآرا بھ

 خنده تک کھ دادن فحش کردم شروع لب ریز. شد بلند آخم نیزم شدم پرت. سفت وارید ھی بھ خوردم ھوی کھ نییپا خوردم سر ھا نرده
کنھ پنھون رو خندش داشت یسع یلیخ کھ دمید رو اراد کردم باز رو چشمام عیسر. کرد جلب رو توجھم یکس . 

 

گفتم جانب بھ حق : 

 

- ؟یخند یم یچ بھ ھ؟یچ  

 

پسره نداره یروان تعادل هللا بسم. شد یجد ھوی ! 

 

- ؟یکن یم فکر اصال اد؟یم سرت ییبال ھی ھوی یگینم ھاست؟ پلھ از اومدن نییپا طرز چھ نیا  

 

کردم اخم . 

 

- نداره یربط ھم شما بھ دمیم انجام بخواد دلم یھرکار من . 

 

گفت یعصب : 

 

- ندارم رو تو از مراقبت حوصلھ گھید یول نداره یربط من بھ آره . 

 

گفتم و دادم فشار ھم یرو تیعصبان از رو دندونام : 
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- بوده فتیوظ یکرد یھرکار بعدشم یکن یپرستار ازم نخواستم ازت من ! 

 

زد پوزخند . 

 

- خانوم رفتم شیپ وقت یلیخ کھ بود یسرباز تو فھیوظ ھھ فھ؟یوظ . 

 

بدم رو جوابش نکرد صبر یحت بودم انفجار حال در تیعصبان از رفت من بھ توجھ بدون بعدش . 

 

 اومدم خونھ از دمیپوش رو ھام کفش قبل از تر یعصب. ارمیب دست بھ رو آرامشم تونستم ینم اصال یول شم آروم تا دمیکش یقیعم نفس
 شھیش بھ رو سرم. افتاد راه و کرد روشن رو نیماش خونسرد نگفت یچیھ انتظارم خالف بستم محکم رو در شدم نیماش سوار. رونیب

مینزد یحرف باھم کدوم چیھ میدیرس یوقت تا بستم رو چشمام دادم ھیتک . 

 

 خودش شد باز یکیت یباصدا در کھ داد فشار رو زنگ آراد. دیرس یم نظر بھ یمیقد نسبتا کردم نگاه خونھ بھ شدم ادهیپ نیماش از
داخل برم من نگفت اول یحت احمق پسره. رفت داخل ! 

 

 ھاش گل کھ داشت کیکوچ اطیح ھی کردم نگاه اطراف بھ. داخل رفتم زدم صورتم بھ رو میخونسرد نقاب یول بودم یعصب نکھیا با
 انگار شد یم دهیشن خونھ داخل از یپسر یھا ادیفر بودند؛ ختھیر نیزم یرو ھا خورده شھیش بود شکستھ ھا پنجره. بودن شده پژمرده
 حرف رهیت یچشما ،یجوگندم یموھا متوسط، یقد و سال پنجاه حدود یمرد با بود سادهیوا اطیح گوشھ آرادم. دیکش یم درد داشت

 بھم حواسشون کھ کردم سالم آروم رفتم سمتشون. کرد یم ھیگر زدن حرف نیدرح چون باشھ پسر اون پدر دیبا زدم حدس. زد یم
گفت کرد، نگاه بھم یناراحت با رمردیپ. شد جمع : 

 

- دیکن مون کمک ھم شما امروز قراره گفت زد حرف باھام شما درمورد اراد دخترم یاومد خوش . 

 

زدم نشیغمگ صورت بھ یلبخند . 

 

- دینباش نگران شھیم درست یچ ھمھ خدا دیام بھ . 

 

- دینفر دو شما دمونیام ھمھ االن م،یداد انجام وقت چند نیا یتو براومده ازدستمون یھرکار دخترم دوارمیام . 
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گفت یجد آراد : 

 

- دیکن نانیاطم بھمون میدیم نجات رو پسرتون .  

 

دیچک چشمش گوشھ از یاشک قطره     . 

 

    - دیبد انجام ادیم بر دستتون از یھرکار دارم رو پسر دونھ ھی نیھم ایدن یتو من . 

 

داخل برم کرد اشاره من بھ. داد تکون مثبت نشونھ بھ رو سرش آراد      

 

بودند افتاده برعکس خونھ وسط ھا مبل. بودند خورده ترک ھا وارید و بودند شده شکستھ ھا لیوسا ھمھ. داخل رفتم آروم     ! 

 

 ھا جن از ھنوزم اتاق یتو برم اومد آراد یوقت دادم حیترج اومدیم باال طبقھ از پسره یھا داد یصدا. بود افتضاح خونھ اوضاع    
 از اومد آراد قھیدق چند بعد بود؛ یسخت کار. ومدیم سراغم بھ ییھوی کھ ناخودآگاه ترس ھی کنم غلبھ ترسم بھ تونستم ینم. دمیترس یم

گفت محکم کرد، باز رو اتاق در رفتم؛ سرش پشت منم. رفت باال ھا پلھ : 

 

    - میشیم موفق باھم ما شتمیپ من نترس یچیھ از نباش نگران میتون یم ما ! 

 

گفتم اروم رفت نیب از ھام ینگران ھمھ شد گرم دلم حرف نیا گفتن با     : 

 

    - ھم کمک با میشیم موفق ! 

 

بست نقش لباش یرو یمحو لبخند     . 

 

    - میکن تمومش نشده رید تا میبر . 

 

میرفت دیام اتاق بھ ھم با دادم تکون مثبت نشونھ بھ رو سرم     . 
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 بود صورتش تو موھاش بود نییپا سرش. نییپا شد پرت سقف از کھ دمیکش یغیج خوداگاه نا دهیچسب اتاق سقف بھ تھ و سر دمید    
 دیکش یم نفس یوقت کینزد ومدیم داشت کم کم بودن شده پاره لباساش. بود لمس بدنش و نبود بدنش تو یحس انگار. بود ِول دستاش

کرد یم خش خش و دیکش یم خرناس نبود دنیکش نفس ھیشب اصال. زد یم تر تند قلبم . 

 

گفت یا دورگھ یصدا با سادیوا اراد یرو بھ رو     : 

 

    - نجایا از رونیب دیگمش . 

 

 کرد شروع یترسناک یصدا با ھوی زد زانو و گذاشت گوشش یرو رو ھاش دست دیام کھ کرد زمزمھ یچ لب ریز آراد دونم ینم    
دنیکش داد . 

 

 رفتم عقب. زدم یغیج وارید بھ دشیکوب محکم کرد حملھ بھش ھوی شد تر یعصب کھ دیپاش روش رو مقدس اب از قطره چند آراد    
گفت دار خش یصدا با من سمت چرخوند رو سرش : 

 

    - بکشمتون؟ نجایھم ای رونیب دیریم  

 

 گلوم یرو رو دستش اومد سمتم ھوی کھ خوندن بھ کردم شروع بلند یصدا با رو میکرد یم استفاده طیشرا نیا یتو کھ یا ھیآ    
 نجات دستش از رو من زور بھ. دیرس دادم بھ آراد کھ شدم یم خفھ داشتم بکشم؛ نفس تونستم ینم داد فشار محکم. کرد بلندم گذاشت

 یم تقال ھم دیام وار،ید بھ چسبوندش. گرفت محکم رو دستاش خودشم افتاد سرفھ بھ شد آزاد گلوم یرو از دستش نکھیا محض بھ. داد
زد داد یعصب آراد. بده نجات رو خودش کرد : 

 

    - میببند رو پاش و دست دیبا اریب رو طناب .  

 

زد داد تر بلند آراد کھ بود دهیچسب نیزم بھ پاھام ترس از     : 

 

    - میندار وقت! نفس باش زود . 

 

 آب باز آراد. دیکوب یم تخت بھ رو خودش یعصب م؛یبست تخت بھ رو دیام. آوردم رو طناب عجلھ با ھوا دمیپر متر سھ دادش با    
 صدا با رو دھنم اب گرفت فاصلھ نیزم از تخت. کرد دنیلرز بھ شروع اتاق ھوی یول شد آروم لحظھ چند یبرا روش ختیر مقدس
 اراد کھ دمیکش یا خفھ غیج ترس از. نیزم رو افتاد شتاب با تخت ھوی کھ کرد خوندن قران بھ شروع خونسرد آراد یول دادم قورت
گفت یجد و گرفت رو دستم : 
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    - کن تکرار رو خونم یم کھ ییھا ھیآ بلند یصدا با . 

 

 خودش دمیام خوندم یم باھاش منم. خوندن کرد شروع رو اتیا بلند یصدا با آورد رونیب بشیج از دفترچھ ھی دادم تکون رو سرم    
 بدنش از رو جن اون میکرد یم یسع. میداشت یبرنم تالش از دست ھم ما. داد یم فحش د،یکش یم ادیفر و دیکوب یم تخت بھ رو
میبکش رونیب . 

 

. اوردیدرم خودش از بیغر و بیعج یصداھا چرخوند یم یھ رو سرش. شد معلق ھوا و نیزم یرو و کرد پاره رو طناب ھوی    
 کھیت ھی کرد حملھ بھمون ھوی کھ میخوند رو اتیآ یتر اروم یصدا با یسر نیا رفت عقب قدم ھی آراد بود؛ شده خون کاسھ چشماش

برداشت نیزم یرو از شھیش  

 

گفت یدار خش یصدا با شد بلند آخش. دستش یتو کرد فرو رو شھیش دیام کھ سادیوا من یجلو عیسر اراد     : 

 

    - کشمتون یم نجایھم حاال دیکن گم رو گورتون گفتم بھتون ! 

 

 گرفتن، محکم رو دیام. شدن ظاھر ھانا و نیھام ھوی کھ کنم کاریچ دیبا دونستم ینم. بودم شده شوکھ بود؛ اومده بند زبونم ترس از    
گفت نگران نیھام : 

 

    - داره یزیر خون یلیخ دستش کن کمک اراد بھ نفس . 

 

نشستم کنارش عیسر اومدم رونیب شوک از     . 

 

بود عصابم رو بدجور دمیام یھا حرف داشت یزیر خون یلیخ دادم فشار. گذاشتم زخمش یرو رو دستم     . 

 

    - دیرینم رونیب زنده کدومتون چیھ جا نیا از دینکن تالش  

 

گفتم یعصب     : 

 

    - شھیم موفق یک ینیب یم شو خفھ ! 
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گفت وحشتناک یصدا با کرد یطانیش خنده     : 

 

    - دیبش موفق برسھ چھ دیرینم رونیب زنده نجایا از . 

 

گفتم آراد بھ ینگران با بھش ندادم تیاھم     : 

 

    - داره یزیر خون زخمت مارستانیب میبر دیبا . 

 

گفت درد با     : 

 

    - شھ قطع شیزیر خون تا ببند محکم رو زخمم. رونیب میبر نجایا از میتونینم . 

 

گفتم شده ھول داد؛ فشار بھم رو چشماش درد از کھ بستم محکم کردم پاره رو مانتوم عیسر     : 

 

    - گرفت؟ دردت دیببخش  

 

    - م؟یکن تمومش زودتر دیبا ستین مھم  

 

گفتم ھانا و نیھام بھ رو. دادم تکون رو سرم     : 

 

    - شده یزخم آراد کھ االن مخصوصا میتون ینم یدونفر. دیکن مون کمک دیبا ھم شما . 

 

گفت عیسر ھانا     : 

 

    - ادیبرنم دستمون از یکار گھید وگرنھ میکن عجلھ دیبا . 
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گفتم دادم تکون رو سرم     : 

 

    - میکن شروع تا تخت بھ نشیببند دوباره . 

 

گفت یعصب دیام     : 

 

    - رون؟یب بره خونھ نیا از تون ھا جنازه امشب دیدار دوست یلیخ ایلعنت دیبردار سرم از دست  

 

گفتم مسخره     : 

 

    - یشد یعصب ینجوریا کھ یدیترس یلیخ مشخصھ . 

 

زد پوزخند     . 

 

    - یچ یعنی دنیترس دیفھم یم کشتمتون زجر با یوقت ! 

 

زنھیم ما ترسوندن یبرا فقط رو ھا حرف نیا دونستم یم. ببندنش تخت بھ کردم اشاره     . 

 

کردم یم عجلھ دیبا بود دهیپر یحساب رنگش. گرفتم رو آراد دست     . 

 

    - میبخون رو ھا ھیا اون دوباره باھم دیبا آراد . 

 

 روش بخوره تکون ذاشتن ینم و بودنش گرفتھ ھانا و نیھام یسر نیا ھا ھیآ خوندن بھ کردم شروع دوباره داد تکون رو سرش    
 قطع رو خوندن ماھم شد؛ ساکت ھوی دیکش یم داد یوحشتناک طرز بھ. بود شده قیعم یھا زخم از پر صورتش ختنیر یم مقدس اب

گفت حال یب آراد م؛یکرد : 

 

    - میشد موفق فکرکنم . 
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گفت یخوشحال با نیھام     : 

 

    - شده ھوش یب فقط خوبھ حالشم. شده خارج بدنش از جن میشد موفق آره . 

 

گفتم آراد بھ رو گذشت ریخ بھ کھ کردم شکر رو خدا دمیکش یراحت نفس     : 

 

    - کنن ھیبخ رو زخمت تا مارستانیب میبر شو بلند . 

 

مشیبرد نیماش یتو نیھام کمک با داد تکون رو سرش     . 

 

بود جواب منتظر نییپا اتاق یتو کھ دیام پدر شیپ رفتم عیسر     . 

 

    - بشھ نھیمعا تا دیریبگ تماس دکتر با فقط کرد دایپ نجات پسرتون شد، تموم کارمون ما . 

 

دمید چشماش یتو رو یشاد برق     . 

 

    - پسرم یزندگ نجات بابت ونمیمد بھتون دخترم باشھ یراض ازتون خدا . 

 

    - خدانگھدار میبر دیبا گھید ما. بود فھیوظ کنم یم خواھش . 

 

    - دخترم ھمراھت بھ خدا . 

 

افتادم راه مارستانیب سمت و شدم نیماش سوار اومدم رونیب خونھ از عیسر. زدم لبخند     . 

 

 مبل یرو بودم خستھ یلیخ ھم خودم. دیخواب دادم رو قرصاش خونھ میاومد. بده تکون دینبا رو دستش گفتن کردن، ھیبخ رو زخمش
گفتم خستھ کنم، نگاه رو شماره نکھیا بدون خورد زنگ میگوش کھ دمیکش دراز : 
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 بلھ؟-

 

- ؟ییکجا زمیعز سالم  

 

بست نقش لبم یرو یلبخند کانین یصدا دنیشن با . 

 

- دوستامم از یکی خونھ یچیھ داداش سالم . 

 

- یا خستھ یلیخ مشخصھ صدات از ! 

 

- داشتم کار یلیخ امروز آره . 

 

- خونت؟ یاینم گھید امشب  

 

- افتاده؟ یاتفاق بمونم نجایھم خوام یم نھ  

 

- بزنم سر بھت امیب خواستم یم نباش نگران زمیعز نھ . 

 

- خونھ اومدم یم وگرنھ بمونم ششیپ امشب مجبورم نیھم خاطر بھ ستین خوب حالش دوستم دیببخش . 

 

- ؟یندار یکار زنم یم سر بھت بعدا یخواھر نداره اشکال  

 

- فعال داداش نھ . 

 

 .فعال-

 

برد خوابم یک دمینفھم کھ بودم خستھ انقدر بستم رو چشمام. گذاشتم زیم یرو و کردم قطع رو یگوش . 
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زدن میسیب کھ بودم اداره یتو . 

 

- مرکز بھ اسری از . 

 

- گوشم بھ مرکز . 

 

- ادیم لیوسا شکستن و دعوا یصداھا خونھ از کھ شده گزارش مشکوک مورد ھی قربان . 

 

- رسونم یم رو خودم دیبگ رو آدرس . 

 

- کوچھ…)(ابانیخ (…) 

 

- تمام شد افتیدر . 

 

گفتم یاحمد ستوان بھ رو. اومدم رونیب اتاقم در از. دمیپوش رو چادرم شدم بلند : 

 

- میکن یبررس دیبا ھست مورد ھی دیایب ھمراھم . 

 

دیرس الیل لحظھ ھمون . 

 

- د؟یریم کجا  

 

- خبره چھ مینیبب میریم شده دعوا احتماال شده گزارش . 

 

- ندارم یکار اداره ام؛یم منم پس باشھ . 
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 ھی از بعد نبود دور اداره از ادیز گفتم بھش رو آدرس. میشد یاحمد ستوان نیماش سوار. میاومد رونیب اداره از. دادم تکون رو سرم
میدیرس ربع . 

 

 احترام اومد اداره یھا بچھ از یکی بود ختھیر نیزم رو خورده شھیش بودن شده جمع خونھ دور مردم ھمھ. میشد ادهیپ نیماش از
گذاشت ینظام . 

 

- ستوان؟ ھیچ انیجر  

 

-  نبود کس چیھ میشد خونھ وارد یوقت. شد یم دهیشن خونھ داخل از بحث یصدا میدیرس ھم یوقت بوده دعوا کھ گزارش طبق قربان
بود شده شکستھ ھا پنجره شھیش فقط بود؛ دهیند یبیاس چیھ و بود سالم ھم خونھ لیوسا . 

 

بود شده گرد چشماشون تعجب از ھم یاحمد ستوان و الیل. رفت ھم تو ھام اخم . 

 

- نھ ای کنھ یم جلب رو نظرتون یمشکوک مورد دینیبب. دیبگرد رو خونھ اطراف ھم شما نمییب رو خونھ داخل رمیم من ! 

 

- قربان چشم . 

 

 درش رفتم سمتش. کرد جلب رو توجھم بود اتاق گوشھ یمیقد کمد ھی. افتادهین یاتفاق چیھ انگار. بود مرتب یچ ھمھ رفتم خونھ داخل
. شد باز درش کھ دادم ھلش زدم؛ ضربھ تا چند داره ھم گھید یمخف قسمت ھی کردم حس. دمیکش دست کمد وارهید یرو کردم باز رو

 اونا حداقل اومد سرم ییبال اگھ تا خبره چھ کمد نیا پشت نمیبب رمیم دارم کھ گفتم ھا بچھ از یکی بھ کردم روشن رو میگوش قوه چراغ
باشن داشتھ خبر . 

 

 اولش وشدیم بد داشت حالم. گرفتم مینیب یجلو رو دستم. ومدیم یبد یلیخ یبو. بود عنکبوت تار وارید یرو رفتم نییپا ھا پلھ از آروم
 دمید تعجب با دمیکش صورتم یرو رو دستم. افتاد صورتم یرو یآب قطره کردم حس. شد یم ختم سالن ھی بھ بعد بود کیبار راھرو ھی

 افتاد دستم از یگوش زدم یبلند غیج. شدم پرت نیزم بھ منم. افتاد بدنم یرو یجسم ی ھوی کھ بردم باال یآروم بھ رو سرم. ھیخون کھ
 رو بود افتاده روم کھ یجسم اون. بود شده خاموش قوه چراغ بود؛ شده کیتار جا ھمھ بود کرده خی دستام. زد یم تند قلبم ترس از

 قدم چند زدم یغیج دنشید با کردم روشن برداشتم رو میگوش ترس با اس جنازه داشتم نانیاطم سھیخ سیخ لباسم کردم حس زدم کنار
 گلوش بودن دهیبر رو دستش یانگشتا بود؛ ختھیر رونیب کامال رودش بود شده پاره شکمش بود شده کھیت کھیت صورتش. عقب رفتم
 با فقط بود شده فلج بدنم عضالت تمام ترس از! بود شده یخون بود افتاده روم نکھیا خاطر بھ لباسمم. بود شده دهیبر نصفھ تا ھم

 قورت صدا با رو دھنم آب دمیچسب وارید بھ ترس با. شد رد کنارم از شتاب با نفر ھی ھوی. بودم زده زل روم بھ رو جنازه بھ وحشت
 رو ھا پلھ یکی تا دو در سمت. کردم دنیدو بھ شروع باسرعت.  رونیب رفتم یم دیبا بمونم نیرزمیز نیا یتو تونستم ینم گھید دادم
گفتم لرزون یصدا با دمیکوب در بھ مشت با. بود بستھ در یول رفتم باال : 
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- افتادم ریگ نجایا من! ست؟ین نجایا یکس... کمک . 

 

 زنگ آراد بھ تا داد ینم آنتن ھم میگوش. کنم دایپ نجات نجایا از دیبا یطور چھ دونستم ینم بودم دهیترس یلیخ اومد ینم ییصدا چیھ
گفتم لب ریز سرخوردم در کنار. کنھ کمکم ادیب بزنم : 

 

- رمیبم خوام ینم. کن کمکم ایخدا . 

 

دمیشن در پشت از رو اراد یصدا لحظھ ھمون . 

 

- صدامو؟ ییشنو یم زمیعز نفس  

 

گفتم حال یب. دیتاب قلبم بھ یدیام نور : 

 

- ترسم یم یلیخ آراد نجامیا من . 

 

- نباش نگران بدم نجاتت اومدم زمیعز نترس . 

 

- نجاستیا ھم گھید نفر ی کشتن رو نفر ھی افتاده یبیعج یاتفاقا نجایا . 

 

-  ینر سمتش کن یسع پس ستین انسان نھیرزمیز تو کھ یکس اون نفس نیبب. میکن باز رو در نیا میبتون دیبا فقط رونیب ارمتیم
بزنھ بیآس بھت ممکنھ . 

 

گفتم وحشت با دمیترس یم یلیخ دیلرز یم دستام دمیشن رو ھاش نفس خس خس یصدا بزنم یحرف اومدم تا : 

 

- سراغم ادیم داره شنوم یم رو ھاش نفس یصدا. باش زود روخدا تو آراد . 

 

گفت عجلھ با چون کرده ھول ھم آراد بود مشخص : 
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-  شیعصب فقط بشھ کینزد بھت نذار باشھ یسخت کار برات دینبا پس. دادم آموزش بھت ھمھ اون یکن دفاع خودت از یتون یم تو
 !نکن

 

 یول شد یم کینزد بھم داشت لحظھ ھر کھ دمیشن یم رو ھاش قدم یصدا. خوندن یقران ھیآ کردم شروع آروم. دمیکش یقیعم نفس
نمیبب رو خودش تونستم ینم . 

 

 ھجوم. کرد یم درد بدنم تموم. خوردم نیزم بھ صورت با زدم یبلند غیج. نییپا کرد پرتم ھا پلھ از. زد چنگ موھام نیب از کھوی
 یم موج تیعصبان و ینگران صداش یتو. کرد یم صدام کھ دمیشن یم رو اراد یھا داد یصدا کردم، حس صورتم یرو رو خون
 یم رو صورتش یرو قیعم یھا زخم فقط نمشیبب واضح تونستمینم کرد؛ کینزد صورتم بھ رو سرش بود شده تار چشمام. زد

بود دار خش صداش کرد کینزد گوشم بھ رو سرش. بدم صیتشخ تونستم . 

 

- بکشمت؟ یچجور یدار دوست دام تو یافتاد خودت یپا با  

 

 شروع لب ریز داشت، کاربرد طیشرا نیا یتو کھ افتادم ھا ھیآ از یکی ادی ھوی. بودم دهیترس یلیخ خواستم یم کمک خدا از دلم یتو
شد شتریب گلوم یرو دستش فشار کھ خوندن بھ کردم . 

 

- شکونم یم رو گردنت وگرنھ یلعنت شو خفھ . 

 

 کھ یجور. دیکش یبلند یلیخ غیج کھوی کھ خوندم یم رو ھا ھیآ برنداشتم کردن تالش از دست یول بکشم نفس تونستم ینم نکھیا با
 تونستم یم تازه گذاشتم نمیس قفسھ یرو رو دستم افتادم، سرفھ بھ نکردم حس گھید رو دستش فشار! شد پاره گوشم پرده کردم حس
 بھش چقدر گذاشتم نشیس یرو رو سرم. کرد بغلم محکم و شد کمینزد. اومدیم نییپا ھا پلھ از عجلھ با کھ دمید رو آراد. بکشم نفس

گفت؛ ینگران با داشتم، ازین  

 

- ؟یترسوند رو من چقدر یدون یم زم؟یعز یخوب  

 

گفتم حال یب : 

 

- کنھ یم درد سرم فقط خوبم ! 

 

گرفت رو دستم. اومد سمتم بھ ھیگر با ھم الیل لحظھ ھمون . 
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- میکرد یم سکتھ میداشت ما خوبھ حالت کھ خداروشکر . 

 

زدم یجون یب لبخند . 

 

- راحت التونیخ دیش خالص دستم از حاالھا حاال دیتون ینم . 

 

گفت عیسر اراد : 

 

- انیب بازم ممکنھ رونیب میبر نجایا از بھتره ! 

 

 ازم یکل بعدا دونم یم. کنھ یم نگاه رو ما داره مرموز دمید کردم نگاه الیل بھ یچشم ریز. اومدم رونیب بغلش از دادم تکون رو سرم
رفت جیگ سرم شم بلند تاخواستم. پرسھ یم سوال . 

 

 کرد بلندم حرکت کی با آراد کھوی نبود؛ بدنم یتو یحس چیھ انگار داشتم ضعف احساس. شد حلقھ کمرم دور قدرتمند دست تا دو کھ
 م،یاومد رونیب خونھ اون از. کنم ھیتک بھش تونم یم شھیھم کھ دونستم یم بود من یبرا جا نیتر امن اغوشش. نکردم یمخالفت چیھ

بفرستند اداره بھ فردا رو جوابش یقانون یپزشک ببرن رو جسد شد قرار . 

 

 رو نیماش. نشست فرمون پشت ھم خودش. رفت و داد تکون رو سرش کھ گفت یچ الیل بھ دونم ینم. گذاشت نیماش یتو رو من اراد
شھ بھتر حالم تا داشتم استراحت بھ ازین. بستم رو چشمام کرد، روشن . 

 

 و گرفت رو بازوم. کرد باز رو من سمت در شد ادهیپ من از زودتر آراد. خونھ میبود دهیرس کردم؛ باز چشم نیماش شدن متوقف با
بود شھیش از پر خونھ کل بود شده ختھیر بھم جا ھمھ شد؛ گرد چشمامون خونھ تیوضع دنید با میرفت داخل باھم. شم ادهیپ کرد کمکم ! 

 

گفتم باتعجب : 

 

- جنگھ؟ دونیم نجایا  

 

گفت کالفھ : 
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- نشھ تموم ھا ھیقض نیا تا دارنیبرنم سرمون از دست... ھاست جن نیا کار باز ! 

 

گفتم و دمیکش یپوف : 

 

- کنم یزندگ آرامش با قبل مثل بتونم. شھ تموم زودتر خوام یم . 

 

- شھ تموم ھیقض نیا تا بدم انجام ادیبرم دستم از یھرکار دمیم قول بھت من یکن استراحت دیبا فعال . 

 

 در. نره جیگ سرم موقع ھی کھ بود من بھ حواسش ھمش ھم آراد میرفت باال ھا پلھ از. میشد رد سالن از اطیاحت با دادم تکون رو سرم
نشست تخت یرو و کنارم آورد رو ھیاول یھا کمک جعبھ اراد دمیکش دراز تخت یرو. رفتم داخل ، کردم باز رو اتاقم . 

 

- شھ زیتم دیبا فقط نداره؛ ھم ھیبخ بھ یازین ستین قیعم یلیخ زخمت . 

 

گفت عیسر کھ شد جمع صورتم درد از دیکش زخمم یرو آروم. ختیر نیبتاد پنبھ یرو : 

 

- ؟یدار درد  

 

- سوزه یم یلیخ اره . 

 

- شھیم تموم االن اریب طاقت کم ھی . 

 

شد بلند شد تموم کارش یوقت . 

 

- کن صدام یداشت یھرکار کن استراحت . 

 

گفتم مظلوم و گرفتم رو دستش بره خواست تا : 
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- ترسم یم من ؟ینر شھیم ! 

 

شد گرد تعجب از چشماش     . 

 

    - بمونم؟ شتیپ یخوایم  

 

کردم کج رو سرم     . 

 

    - سراغم انیب باز ترسم یم اخھ اھوم ! 

 

نشست تخت یرو کنارم دوباره و داد تکون رو سرش     . 

 

    - بزنند یبیاس بھت ذارم ینم نجامیھم من بخواب . 

 

زدم لبخند     . 

 

    - یمرس ! 

 

    - یشد خستھ یلیخ زمیعز بخواب . 

 

شد چشمام مھمون خواب کھ دینکش طول ادیز بستم رو چشمام. دادم تکون رو سرم     . 

 

    *** 

 

 و باال نمیس قفسھ ترس از. بود نشستھ میونیشیپ یرو یسرد عرق بودن گرفتھ رو اطرافم اهیس یھا ھالھ بودم، کیتار جنگل یتو    
گفتم غیج با رفتیم نییپا : 
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    - نیبردار سرم از دست ! 

 

گفت وحشتناک یصدا با نفر ھی ھوی     : 

 

    - میدار یبرنم سرتون از دست دینر نیب از یوقت تا دیشد ما یایدن وارد شماھا. شده رید یلیخ گھید ! 

 

 کھ ھم اراد من غیج یصدا با کھ دمیپر خواب از زدم یبلند غیج. شد یخال پام ریز کھ دنیدو کردم شروع داد فرمان مغزم ھوی    
شد داریب خواب از بود دهیکش دراز کنارم . 

 

گذاشت اش نھیس یرو رو سرم. کرد بغلم محکم کرد روشن رو اتاق برق عیسر آراد. دندیلرز یم ترس از دستام. زدم ھیگر ریز . 

 

- یدید کابوس فقط باش آروم... سیھ . 

 

گفتم ھیگر با : 

 

- کنم تحمل تونم ینم گھید شدم خستھ . 

 

کرد نوازش آروم و برد موھام نیب رو دستش . 

 

- جنگل اون میبر میکن سکیر دیبا فقط شھ تموم یچ ھمھ مونده کم زمیعز . 

 

- م؟یرینم چرا پس  

 

- میکن آماده رو خودمون یاحتمال ھر یبرا دیبا انتظارمونھ در یچ جا اون دونم ینم کھ چون . 

 

کرد پاک رو اشکام و گرفت قاب رو صورتم ھاش دست با . 
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- ؟یداد اعتماد بھم  

 

 مثبت نشونھ بھ رو سرم نیھم خاطر بھ داشتم اعتماد بھش یھرکس از شتریب من آره داشتم؟ اعتماد اراد بھ من رفتم فرو فکر یتو
زد لبخند دادم، تکون . 

 

- یمون یم نجایھم تو جنگل اون بھ ببرم خودم با رو تو خوام ینم. کنم یم حلش نباش نگران پس . 

 

کردم اخم . 

 

- میکرد شروع ھم با ما ،یبر جا چیھ من بدون یتون ینم . 

 

گفت یجد : 

 

- بندازم خطر بھ رو تو جون تونم ینم خطرناکھ یلیخ نفس نیبب . 

 

زدم زل چشماش بھ گستاخ . 

 

- یبر ییجا یندار حق من بدون اخرمھ حرف ! 

 

گفت کالفھ کرد یپوف : 

 

- یبد دست از رو جونت خوامینم ؟یکن ینم درک چرا ! 

 

گفتم یعصب : 

 

- میکن کمک میتون یم ینجوریا میریم باھم پس ادیب سرت ییبال خوام ینم منم. جنگل اون یبر ییتنھا ذارم ینم من . 
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داد رونیب صدا با رو نفسش . 

 

- یدینم گوش گمیم یھرچ یلجباز یلیخ . 

 

انداختم باال شونھ . 

 

- م؟یبر دیبا یک  

 

- میکن استراحت رو روز چند نیا خوام یم میریم گھید روز چند . 

 

دمیکش ازهیخم بود صبح کینزد کردم نگاه ساعت بھ دادم تکون رو سرم . 

 

- خستم یلیخ میبخواب ایب . 

 

گفتم آروم و دمیخند. بغلش شدم پرت دیکش رو دستم خودش ھوی کھ داشتم دیترد اولش بغلش برم کرد اشاره. دیکش دراز دیخند : 

 

- ریبخ شب . 

 

دیبوس رو موھام . 

 

- زمیعز ریبخ شب . 

 

کردم پرت مبل یرو رو خودم م،یبود شده خستھ یحساب. میبود خونھ کردن زیتم مشغول صبح از . 

 

- بود دهیترک بمب انگار نگذره ازشون خدا شدم خستھ یلیخ یوا . 
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- بودن ختھیر بھم رو خونھ یحساب اره . 

 

شد بلند خونھ زنگ یصدا . 

 

گفتم تعجب با : 

 

- ؟یبود یکس منتظر  

 

- مسافرتم کننیم فکر ھمھ نھ ! 

 

شدم بلند . 

 

- کنم یم باز رو در رمیم پس . 

 

گفت یجد ھم یتو رفت اخماش انداخت پام سرتا بھ نگاه ھی : 

 

- رمیم خودم نیبش یکن باز رو در یبر وضع نیا با نکرده الزم . 

 

بود ختھیر دورم باز موھامم. بودم دهیپوش ھم یھفت قھی زیبل بود پام تنگ نیج شلوار ھی گفت یم راست انداختم لباسام بھ نگاه ھی  

 

 پنجره زنھ؟پشتیم حرف داره یک با بدونم بودم کنجکاو یلیخ زد یم حرف یباک داشت دونم ینم دمیشن یم رو زدنش حرف یصدا
اس کالفھ یلیخ اراد بود مشخص. زنھیم حرف داره داشت باھاش یکم شباھت کھ پسر ھی با دمید کھ رفتم . 

 

اومد امیپ منم یگوش یبرا لحظھ ھمون دراورد رو شیگوش. برد بشیج یتو رو دستش . 

 

 عیسر دمیکش یپوف! نییپا یایب یندار حق نگفتمم بھت تا. اتاقت یتو برو عیسر بود نوشتھ کردم باز رو امیپ برداشتم رو میگوش باتعجب
 اومدن شد باز در. نشستم ننینب رو من کھ یجور پلھ نیآخر یرو نیھم خاطر بھ ھ؟یچ انیجر بدونم خواستم یم باال رفتم ھا پلھ از

 .داخل
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- ؟یاومد مسافرت از یک  

 

- برم دیبا دوباره یول دمیرس تازه کھ گفتم . 

 

گفت کالفھ : 

 

- رهیگیم تو سراغ ھمش مامانم ؟یکنیم کاریچ یدار اراد . 

 

- نکن دخالت من یکارا یتو بگم بھت چندبار ! 

 

- ؟یکن یم یریگ جن یدار باز نکنھ  

 

گفت یعصب : 

 

- گفتم؟ یچ بھت االن نیھم نیار  

 

شد اروم صداش . 

 

- یمھمون یایب کنم دعوتت یا خونھ نمیبب اگھ بودم اومده فقط نداشتم یمنظور باشھ . 

 

- ھست؟ یک یمھمون  

 

- کنھ یخواستگار تو یبرا اتوسا از خواد یم کرده دعوت رو لیفام ھمھ مامان . 

 

شد بلند دادش یصدا . 
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- شھ؟ینم متوجھ اد؟چراینم خوشم دختره اون از بگم بار چند من  

 

 رسوندم اتاقم بھ رو خودم یسخت بھ. بدم گوش رو حرفاشون یباق بمونم تونستم ینم گھید. چرخھ یم سرم دور داره ایدن کردم حس
شد یجار گونم یرو اشکام خوردم سر در پشت . 

 

کنم تحمل تونم ینم من نھ... نھ کنھ؟ ازدواج گھید یکی با خواست یم آراد یعنی . 

 

زد بینھ بھم درونم ییصدا ھی. نداره امکان نیا بشھ گھید یکی مال دارم دوستش کھ یکس نمیبب تونم ینم . 

 

؟یچ باشھ طرفھ ھی عالقت و عشق اگھ باشھ؟ داشتھ دوست آراد اصال معلوم کجا از  

 

 تازه. کنم یزندگ تونم ینم اراد بدون من. ھیگر ریز زدم و گذاشتم پاھام یرو رو سرم. شمیم نابود من باشھ ینجوریا اگھ خدا یوا
 گذشت چقدر دونم ینم دارم دوسش کھ کنم قبول تونستم ینم. کردم یم پنھان بھش نسبت رو عالقم شھیھم. دارم دوستش چقدر دمیفھم
گفتم گرفتھ یصدا با. خورد در بھ یا تقھ کھ بودم خودم حال تو کھ : 

 

 بلھ؟-

 

- رفت برادرم رونیب ایب ! 

 

- امیم االن. برو تو باشھ . 

 

 ینجوریا اگھ. بود قرمز چشمام بود، شده دیسف گچ مثل رنگم. کردم نگاه نھیآ بھ شدم بلند. بود رفتھ حتما دمینشن ازش ییصدا گھید
 یمشک شلوارک و تاپ ھی کردم باز رو کمد در. کردم میمال شیآرا ھی گرفتم دوش اول پس. کردم ھیگر دیفھمیم رفتم یم ششیپ

 بشھ حضورم متوجھ تا کردم سرفھ بود فکر یتو یحساب. بود نشستھ مبل یرو آراد. نییپا رفتم ختمیر دورم لخت رو موھام. دمیپوش
انداخت نییپا رو سرش عیسر. کرد نگاه بھم رهیخ . 

 

- میبزن حرف دیبا نیبش ایب . 

 

نشستم روش بھ رو . 
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- ؟یچ درباره  

 

- شمالھ کھینزد میبر دیبا کھ یجنگل اون . 

 

- م؟یصبرکن روز چند ینگفت مگھ  

 

- میکن تمومش زودتر دیبا کرده فرق اوضاع . 

 

گفتم ھوی دیپر دھنم از : 

 

- نکرده؟ دعوتت یمھمون مادرت مگھ  

 

شد گرد تعجب از چشماش  

 

- ؟یدون یم کجا از تو  

 

بگم؟ بھش یچ حاال زدم گند یلعنت  

 

گفتم کالفھ : 

 

- دمیشن رو حرفاتون  

 

کرد نگاه بھم خونسرد . 

 

- زدم حرف باھاش کنھ یخواستگار یکس از نداره حق نباشم من میوقت تا ستین مھم برام اصال یمھمون اون ! 
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 فمیتکل تا دمیفھم یم خودم بھ نسبت رو حسش شده ھرجور دیباشھ؟با داشتھ دوستم ممکنھ یعنی شدم خوشحال یلیخ حرفاش دنیشن با
بشھ مشخص . 

 

گفتم الیخ یب : 

 

- م؟یبر دیبا یک بگو فقط یبد حیتوض بھم نبود یازین  

 

- رونیب میریم شام شو آماده باال برو االنم میافتیم راه صبح کینزد . 

 

شدم بلند . 

 

- برو خودت یخوایم ندارم لیم من . 

 

گفت یجد ھم یتو رفت اخماش : 

 

- منتظرتم نیماش یتو . 

 

 دمیپوش یرنگ کرم دوخت خوش مانتو کردم؛ باز رو کمد در اتاقم تو برگشتم کردم یپوف. رفت بمونھ ازم یجواب منتظر نکھیا بدون
 رو یگوش بعدش. رهیبگ یمرخص ھفتھ دو مدت بھ برام کھ دادم امیپ الیل بھ برداشتم رو میگوش. انداختم سرم یرو آزاد رنگشم ھم شال

 کھ شدم نیماش سوار. بود منتظرم نیماش یتو آراد کھ رونیب اومدم خونھ از دمیپوش رو اسپرتم یھا کفش نییپا رفتم و کردم خاموش
کنھ یم نگاه داره اخم با دمید  

 

- ؟یکن یم نگاه ینجوریا شده؟چرا یزیچ  

 

گفت یعصب : 

 

- کن سرت درست تو شال . 

 

شد گرد تعجب از چشمام . 
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- نداره یمشکل کھ شالم خوبھ؟ حالت . 

 

گفت محکم جلو دیکش رو شالم خودش نداد تیاھم حرفم بھ : 

 

- ؟یدیفھم رون،یب یایم ینجوریا نمیب یم باشھ اخرت بار  

 

ھوا دمیپر متر سھ زد کھ یداد با کھ نگفتم یچیھ . 

 

- گفتم؟ یچ یدیفھم  

 

گفتم اخم با : 

 

- سرم؟ یزنیم داد چرا  

 

دیغر شدش دیکل یدندونا یال از : 

 

- انھ؟ی یدیفھم کنم ینم تکرار دوبار رو حرفم  

 

گفتم اروم : 

 

- دمیفھم اره . 

 

 چیھ رستوران بھ دنیرس تا کنم بحث باھاش دینبا نداره اعصاب اصال االن دونستم یم. داده دست از رو عقلش یحساب نکھیا مثل
شد گرد تعجب از چشمام کھ میرفت رستوران داخل میشد ادهیپ نیماش از. نشد بدل و رد مون نیب یحرف .  
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 یمیمال یقیموس بود کیتار مھین رستوران یفضا بود شده دهیچ یشکل یقلب یھا شمع زیم دور. بود شده نییتز گل با رستون کل    
 یلیخ د،یکش عقب برام رو یصندل. برد زیم سمت رو من. گرفت رو دستم آراد کھ بودم شوک یتو ھنوز. بود شده پخش فضا یتو
نشست روم بھ رو ھم خودش نشستم یصندل یرو. بودم شده جیگ . 

 

    -  زنده اصال افتھیب برامون ییاتفاقا چھ ممکنھ جنگل اون میبر یوقت دونم ینم. گفتم یم بھت زود ای رید دیبا یول یشد جیگ دونم یم
میکن صحبت ھم با رفتنمون قبل خواستم یم نیھم یبرا انھ؟ی میبمون . 

 

گفتم تعجب با     : 

 

    - ھ؟یچ منظورت  

 

کرد حلقھ کمرم دور رو دستش. شھ پخش کیموز کرد اشاره کرد بلندم. گرفت رو دستم و شد بلند     . 

 

    - ھ؟یچ دونفره رقص ھی با نظرت  

 

 یرو رو دستم ھی خودش دمینم نشون یالعمل عکس دید یوقت. بود کم یلیخ مون فاصلھ. اوردمیدرم شاخ داشتم تعجب از گھید    
 یھا چشم محل. زد یم برق کردم نگاه شیمشک یچشما بھ. کنم شیھمراھ شدم مجبور گرفت ھم رو دستم یکی اون. گذاشت اش شونھ
کرد کینزد گوشم بھ رو سرش شد؛ رهیخ چشمام بھ دوباره. کرد نگاه لبام بھ سرخورد چشمام از نگاھش میبود شده گھیھمد . 

 

    - کنم یاعتراف ی خوامیم نفس . 

 

زد زل چشمام بھ باز. برد عقب رو سرش بود بستھ خی دستام. داشتم استرس یلیخ دیکوب یم نمیس بھ رو خودش قلبم جان،یھ از      

 

    -  ریگ خونھ اون یتو کھ یشب اون دمید رو تو کھ یاول روز ھمون از شدم عاشقت دمتید یوقت از نفس. دارم دوست من من،
کنم یزندگ تو بدون تونستم ینم اومد یم سرت ییبال اگھ کنھ یم میروان ادیب سرت ییبال بود ممکن نکھیفکرا. یافتاد . 

 

داد ادامھ بعد کرد، مکث     : 

 

    - ؟یکن ازدواج باھام یحاضر نفس  
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کردم نگاه چشماش بھ عشق با . 

 

- دارم دوست یلیخ منم ! 

 

دیخند . 

 

- گھ؟ید مثبتھ جوابم یعنی پس  

 

گذاشت نیزم یرو رو من. کردم حلقھ گردنش دور رو دستم دمیخند بلند. چرخوندم و کرد بلندم ھوی کھ دادم تکون رو سرم خنده با . 

 

- ینش مونیپش یداد بھم کھ یجواب از وقت چیھ دمیم قول . 

 

دمیخند . 

 

- البتھ میموند زنده اگھ ! 

 

چسبوند میشونیپ بھ رو شیشونیپ  

 

- کنم یم یخواستگار ازت یرسم خانوادت شیپ امیم میبرگشت یوقت میمون یم زنده . 

 

زدم لبخند . 

 

- شھ تموم یخوب بھ یچ ھمھ دوارمیام . 

 

دادم ادامھ باخنده داد تکون رو سرش : 
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- ارنیب رو شام یبگ یخواینم گشنمھ یلیخ من ! 

 

دیخند . 

 

- ارنیب گمیم االن نیبش بود رفتھ ادمی اصال . 

 

 انقدر بود داده سفارش غذا نوع ھمھ از. آوردن رو غذامون بعد قھیدق چند ارنیب رو غذامون گفت ارادم. نشستم و دادم تکون رو سرم
 کامل یوقت. کنھیم نگام رهیخ داره کھ نبود اراد بھ حواسم اصال. خوردن بھ کردم شروع دمیکش غذا خودم یبرا عیسر کھ بود گشنم
خنده ریز زد اراد کھ کردم بلند سرمو شدم ریس . 

 

گفتم باتعجب  

 

- ؟یخندیم یچ واسھ  

 

گفت خنده با  

 

- بھم نبود حواست اصال کردم یم نگاه بھت داشتم یخورد یم غذا یداشت نکھیا اول از . 

 

دیخند بلند شد، سرخ ھام گونھ کردم حس انداختم نییپا رو سرم خجالت با . 

 

- میافتیم راه بعدش میبزن قدم کم ھی رونیب میبر شو بلند. یبکش خجالت خواد ینم حاال . 

 

شدم بلند . 

 

- میبر باشھ . 

 

بود سرد بایتقر ھوا. گرفت رو دستم. رونیب میاومد رستوران از باھم . 
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- ؟یبدون خانوادم درباره یخوا ینم  

 

- بپرسم ازت یباش نداشتھ دوست دیشا گفتم خب یول بدونم بودم کنجکاو یلیخ اتفاقا چرا . 

 

-  ھم نیآر و من. زد ینم یحرف کس چیھ با و بود گرفتھ یافسردگ مدت ھی تا ھم مادرم دادم دست از بود سالم ھفت یوقت رو پدرم من
 دایپ عالقھ یعیماورالطب موجودات بھ من نکھیا تا گذشت سال چند. شھ بھتر حالش مامان میکرد یم یسع ھمش یول میبود بچھ نکھیا با

افتمیب دردسر یتو شھیم باعث ایکنجکاو نیھم دونستم ینم یول کردم یم قیتحق شون درباره. خوندم یم مطلب. کردم . 

 

گفتم یکنجکاو با : 

 

- ؟یدرارتباط ھا جن با وقتھ یلیخ تو یعنی  

 

-  فاصلھ اشونیدن از مدت ھی بعد. امیبرب پسشون از بتونم تا کرد کمکم شد داشیپ نیھام افتادم دردسر یتو یوقت. آره گفت شھیم بایتقر
 نکھیا تا نداشتن یکار من با گھید ھم ھا جن رفت یم شیپ خوب یچ ھمھ بدم سامون و سر رو شرکت یھا کار گرفتم میتصم. گرفتم

شد انایجر نیا . 

 

- رشدمیدرگ ناخواستھ منم . 

 

گفت و داد تکون رو سرش : 

 

- بگو ات خانواده از تو خب . 

 

-  رو دکترا ھمھ بابام. گرفت خون سرطان بود سالم١٠یوقت مامانمم مینداشت کم یچیھ یمال لحاظ از شدم بزرگ مرفھ خانواده ی تو من
 و من کرد یم دعوا باھامون ھرشب شد عوض اخالقش بابام بعد بھ روز اون از. رفت شمونیپ از اوردین طاقت مامانم یول کرد جمع

 مخالف بابام. شم سیپل خواستمیم شدم بزرگ یوقت شده ینجوریا مامان مرگ خاطر بھ میدونست یم م؛یبگ میتونست ینم یچیھ کانمین
کرد طرد رو من بابام نکھیا تا بودم لجباز منم یول بود . 

 

گفت تعجب با : 

 

- کرد؟ رونتیب خونھ از یعنی  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


رین رمان ھابرت  ROMANTOPS 

ممنوعھ قتل (جلد اول)         
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

دادم تکون مثبت نشونھ بھ رو سرم . 

 

-  دوستاش از یکی شیپ برد رو من کانین روز اون یفردا. کارکنمیچ دیبا دونستم ینم وگرنھ کرد کمکم یلیخ گرفت خونھ برام کانین
کرد عوض رو میزندگ پرونده نیا نکھیا تا بودم موفق میلیخ. شم سیپل کرد کمک بھم . 

 

دیخند . 

 

- میش آشنا باھم دوتا ما شد باعث پرونده نیھم . 

 

زد برق و رعد آسمون ھوی . 

 

- ھیبارون ھواھم میوفتیب راه زودتر بھتره ! 

 

- میبر باشھ . 

 

اومد یم خوابم یلیخ دادم ھیتک شھیش بھ رو سرم. کرد روشن رو یبخار آراد بود سردم کھ چون میشد نیماش سوار میبرگشت . 

 

- ھیطوالن راه بخواب تو یخوا یم زمیعز . 

 

- بخوابم؟ اگھ رهیگ ینم خوابت تو  

 

- نباش نگران بخواب راحت تو خانومم نھ . 

 

زدم لبخند . 

 

- باشھ حواست پس . 
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- زمیعز چشم . 

 

 خوابم کھ گذشت چقدر دونم ینم بده ازدواج شنھادیپ بھم آراد کردم ینم رو فکرش. بود میزندگ روز نیبھتر امروز بستم رو چشمام
  .برد

 

بود شده روشن ھوا کردم باز چشم اراد یصدا با . 

 

زم؟یعز یشد داریب باالخره -  

 

دمیکش ازهیخم . 

 

- بودم خستھ یلیخ دیببخش . 

 

کرد ییا مردونھ خنده تک  

 

- میبخور صبحونھ میبر کردم دارتیب . 

 

- م؟ییکجا االن  

 

- میبرس مونده کم . 

 

میرفت خونھ سفره بھ میشد ادهیپ نیماش از باھم دادم، بدنم بھ یقوس و کش . 

 

- بدم سفارش من تا نیبش ھا تخت از یکی رو برو تو . 

 

- ایب زود باشھ . 
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 ھیسا ھی کردم حس کھ بودم فکر یتو. ادیب تا شدم منتظر و نشستم ھا تخت از یکی رو منم. بده سفارش تا رفت و داد تکون رو سرش
 ریخ بھ خودت ایخدا. میشیم کینزد بھشون میدار ما دنیفھم نکھیا مثل دادم، قورت صدا با رو دھنم آب. شد رد روم روبھ از اهیس

اومد شمیپ قھیدق چند بعد آراد. بگذرون . 

 

- ده؟یپر رنگت چرا خوبھ؟ حالت  

 

گفتم ترس با : 

 

- سراغشون میریم میدار ما شدن متوجھ نکھیا مثل ! 

 

داد رونیب صدا با رو نفسش . 

 

- جنگل میبرس مینتون تا رنیبگ رو جلومون خوانیم حتما شھیم سختھ یلیخ کارمون ینجوریا . 

 

- م؟یکن کاریچ دیبا  

 

- میکن تلف وقت دینبا میافتیم راه صبحونھ بعد . 

 

- میشیم موفق کھ دونم یم. باشھ ! 

 

 نیماش سوار و کرد حساب رو پولش آراد. میخورد رو صبحونھ عیسر میداشت عجلھ چون آوردن، رو صبحونھ. داد تکون رو سرش
میشد . 

 

میبرس زودتر تا کرد ادیز رو سرعتش . 

 

گفت دار خش یصدا با نفر ھی شد روشن خود بھ خود نیماش ضبط  
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- دیبد پس تاوان دیبا دیبش ما محدوده وارد اجازه بدون دیخوایم دیکنینم یخوب کار ! 

 

گفت یعصب اراد  

 

- شھ تموم انیجر نیا میخوا یم فقط ما . 

 

- خودتون یپا عواقبش دیکن دخالت دینبا ! 

 

کنن یتالف خوانیم دونستم یم. بزنم حرف ھم کلمھ کی تونستم ینم. بود اومده بند زبونم ترس از ! 

 

 

گفت اراد ھوی : 

 

- یلعنت رهیگینم ترمز ! 

 

گرفت رو وجودم تموم ترس حرف نیا دنیشن با . 

 

گفتم وحشت با : 

 

- ره؟یگ ینم ترمز یچ یعنی ؟یچ  

 

گفت یعصب : 

 

- میبر مینتون تا رنیبگ رو جلومون خوانیم . 

 

بود ادیز مونم سرعت م،یدیرس چیپ سر . 
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گفتم غیج با : 

 

- ترسم یم من آراد کن یکار ھی . 

 

نشد چونھیبپ رو فرمون خواست تا . 

 

زد داد : 

 

- کنم یکار تونم ینم کرده قفل فرمون! کنھ لعنتتون خدا . 

 

دمینفھم یچیھ گھید کرد برخورد کوه بھ سرعت با نیماش ادمھی اخر یھا لحظھ ! 

 

 

" اول جلد انیپا "      
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