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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است  محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 

 »مقدمه«   

 گشت.جاده ها گم   انِیم  بانهی من، غر یِآشنا

 کند.  ی خاطرات را مرور م ،یسرد و سنگ  ابانیآشنا، در حال پرسه در آن خ بهیقلبم سال هاست در انتظار آن غر و

 یبهارکرم#

 

 . دمیاز عرق از خواب پر س یخ یتن با

 .یشگ یهم همون کابوس هم باز

 خواست دست از سرم برداره!؟  یم  یک

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 خواست تموم شه؟  یم  یک

 بعد از دو سال از ذهنم پاک نشده بود!  یحت

 خواستن دست از سرم بر دارن!  ی نم ی لعنت ی کابوس ها نی دوسال گذشته بود اما باز ا 

 گنگ رو از خودم دور کنم.   یحس ها نیا یکردم همه   ی و سع  دمیکش  یقی هام و بستم، نفس عم چشم

 شد!   ی نم یلعنت

 شدم؛ ساعت از پنج گذشته بود!   ره یخ واری د ی رو ییطال د یتخت بلند شدم و به ساعت سف یرو  از

 رفتم، دستم و پر از آب کردم و به صورتم زدم.  ییسمت دستشو به

 انداختم. یروحم نگاه یبه چهره ب  نه یآ یتو  از

 شده بودم!  به یبا خودم غر چقدر

 بود با من فرق داشت!  نهیآ ی که تو یکس

 کرده بودم!  ر ییتغ چقدر

 گلوم رو چنگ انداخت. یبد بغض

 روح شده بودم!  یالغرو ب چه

 .دمی دراز کش  یتخت نشستم و به آروم یاتاقم برگشتم، رو  به

 ؟ ی دست از سرم بردار  یخوا  یم  یک  یلعنت_

 به خواب رفتم.  ی ک دمیو نفهم دم یسرم کش یرنگم رو رو   د یبافت سف  گل  ی کالفه پتو 

 

 نور چشم هام و باز کردم.  د یتابش شد  با

 بازم رو باز تر کردم.  ه یپلک نم الله

 شد!  ی نم نیهام باز تر از ا چشم
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 هم گذاشتم.  یپلک هام رو رو  دوباره 

 . د یخواب از سرم پر میگوش  یاما با بلند شدن صدا 

 نثار فرد پشت خط کردم و جواب دادم.  یلعنت

 ه؟یچ_

 ؟ یبار زنگ بزنم تو درست جواب بد  هی نشد من  _

 تخت رها کردم.  ی چشم هام و بستم و خودم و رو کالفه

 درست حرف بزن!  ی گ یحاال م  ی خوابم و حروم کرد_

 !؟ ید یخواب یت گرفت بعد تو راح م، یامروز با اون ننه مرده کالس دار ؟ یخانوم خوش خواب، به ساعت نگاه کرد_

  ی مانتو ه یداشت رفتم و با سرعت  ی نقره ا یرنگم که دسته ها د یشتاب زده بلند شدم، به سمت کمد سف سایحرف مل دنیشن با

 برداشتم.  یو شلوار و مقنعه سرمه ا یمشک

 اماده شدم و با دو خودم و به حال رسوندم.  ع یسر و

 

 رسوندم.  نییسرعت خودم و به طبقه پا با

 شدن! داریبه به خانوم خوابالو ب-

 . الیخی براش نازک کردم و گفتم: عرعر جان اصال حوصله ندارم امروز و ب یچشم پشت

 خواهر جان!؟  ی حوصله داشت ی تو ک-

 قلبش گذاشت. یو دستش رو رو  د یاز جا پر ایکه عرش  دم یکش ی غیج کالفه

 برسونمت.  ایچته دختر؟ ب-

 . دمیه شو  و بوس سمتش رفتم و محکم گون  به

 ی ن یتو بهتر  یداداش   یمرس -
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 خب خب لوسم نکن. -

 شدم.  ره یعشق به بردارم خ با

 بود که داشتم.  یاز مرگ مامان بابا اون تنها کس بعد 

 سالم بود که پدرو مادرم رو از دست دادم.  هشت

 !دمیرو ند   میاز اون خانواده پدر بعد 

 شدن! د یبه کل ناپد  یعنی

 رفت. یشد و از جواب دادن طفره م  ی م ی عصبان دم؛یپرس  یم  ایو از عرش   لشیدل شهیهم

 آورد.  رونیسمت چپم نشست و من و از فکر ب ی بازو ی رو یفکر بودم که دست  تو

 خانوم؟  ید یخوشگل ند -

 ؟ یچ-

 به من!« یزد و گفت:»بچه جون سه ساعته زل زد  ی ا قهقه 

 دادم و گفتم:   می نیبه ب ینیچ

 کردم.  ینگاهت م  نیهم یبرا یخوشگل یل یکه خ ن ینه ا-

 .یخوشگل نیهم دلت بخواد، پسر به ا یلیخ-

 . دمیاز خودش بود که بازوش رو گرفتم و به سمت در کش ف یطور در حال تعر نیهم

 شد جناب اعتماد به نفس  رمید م یبر ایب-

 

 . مید یو خند  م یگفت  یاز هر در  ایراه با عرش  ی تو

   یشگ یهم یها  غیج غ ی ج یرفتم که صدا  یبه سمت دانشگاه م داشتم

 من و متوقف کرد.  سایمل
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 آرو -

 لختش و گرفتم.  ییخرما یمقنعه موها ری به سمتش برگشتم و از ز تیعصبان با

 آرو؟   یباز تو به من گفت-

 گم؟ یم  ی زیمن چ  ،یمل  ی گ یخب توام به من م  ی وا ی وا-

 م لب زد. بود  دهیکه تا حاال  تو چهره اش ند  ی کرد و با مظلوم یمکث

 خوش دارم.  یو برات خبرها  نمینازن یسایول کن گ  یجون مل-

 ؟ یباال دادم و با شک گفتم:چه خبر  ییابرو

 ول کن تا بگم. -

 نوچ -

 زدم و ادامه دادم.  ی ثیخب لبخند 

 کنم.  یول نم   یتا نگ -

 آروشا جونم، ول کن موهام و  -

 فکرشم نکن. -

 . گهیول کن د ایخوشگل عرش  یجون اون چشم ها-

 بله! -

 ی عنی  زهیچ-

 ؟ یچ-

 شه.  یم  ری ول کن کالس االن د  یکرد  ونمیخدا د ی وا-

 اعتنا به صدا کردن هاش به سمت دانشگاه پا تند کردم.  یموهاش و ول کردم و ب  ع یحرفش سر نیا دنیشن با

 زد!   یاسمم رو صدا م یاومد و ه  ی هم پشت سرم م سایرفتم و مل ی طور با عجله داشتم راه م نیهم
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 ... یخنگ  ی لیآروشا خ-

 .میامروز کالس ندار سایخدا وا ی وا-

 برگشتم و گفتمبه سمتش  عیسر

 !؟ یچ-

 و زهر انار. یچ-

 تازه کرد و گفت:  ینفس

 تا برات بگم. م ینیجا بش ه ی م یبر ایب-

 تکون دادم و دنبالش رفتم. یسر

 نشست و منم کنار خودش نشوند.  مکتین ن یاول ی رو

 و با لبخند به سمتم برگشت. د یکش ق ینفس عم چندتا

 رفتما.  یداشتم از دست م   ش،یآخ-

 . یخب متاسفانه االن زنده ا-

 چرخوند.  یا  گهیو به سمت د  صورتش

 اصال من قهرم. -

 و گفتم: دم یکش ی کالفه ا پوف

 !؟میدارچرا امروز کالس ن  نمی کردم، بگو بب ی خب بابا شوخ یلیخ-

 باز گفت:  ش یبه سمتم برگشت و با ن ی دوساله که براشون عروسک گرفت  یکی  یمثل بچه ها هوی

 آد. ی ماه نم  هیننش مرده و تا  یجد  ی مهر پرور جد  یباورت نشه ول  د یشا-

 . دنیمثل بچه ها شروع کردم به دست زدن و رقص دم یکش غی ج یخوشحال با

 .می د یپر یم  نییو باال و پا م یهم و گرفته بود یدستا سایمل با
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 هورا هورا -

 خنده چند نفر سر جامون خشکمون زد!  یکه با صدا م یخودمون بود ی تو حال و هوا  جفتمون

 

 !؟ نایا نییتورو خدا، چه دلقکا ن یبب یمهد  ی وا-

 مانع شد.   سایمل یبگم که صدا  یز یاخم به سمتشون برگشتم و خواستم چ با

 دراز بد قواره،   ، یو هفت جدو آبادت،پسره چپک  ییتودلقک  ، یه یه-

 برق گرفتت.با اون... یبا اون موها ت،یتلسکوپ  یاون چشما با

 بودم!  ره یکرد و منم با دهن  باز بهش خ ی تند تند داشت حرف بار پسره م یمل

 کردن.  ی پوزخنده چندش بهش نگاه م ه یبا  گهید  یاون سه تا اما

 کرد.   ینگاه م ی به مل ز یخنده ر هیگفت با    یراه م یداشت بهش بدو ب  ی اما اون پسره که مل و

 گذشت!  یداشت بهش خوش م  انگار

 رفت هوا و باعث شد همه بفهمن.  عشیگرفتم که ج ز یر شگونین ه ی ی رفتم از کتف مل جلو

 !؟ یزن یم  غی چرا ج سیه-

 هان، به مامانم بگم هان؟  م یزن ی چرا م-

 ش باعث خنده دوباره پسرا شد.حرف نیا و

 رفت. یابرومون پاک م م یموند   یاونجا م گهید  قهیفقط چند دق   اگه

 نمونده بود، مونده بود؟  ییآبرو ی مل ی ایبا مسخره باز  البته

 دانشگاه راه افتادم.  یرو گرفتم و به سمت خروج یتوجه به پسرا دست مل  بدون

 دستم. - 

 . نمیبب ایب-
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 االن.  میکالس دار ا،یو ب ی چ یچ-

 !؟ یچ-

 کردن!  نشیگزیجا د ی استاد جد  ه یکه  نیمثل ا یآد، ول  ی آخ، اون ننه مرده نم-

 . دمیکش غیج

 گن؟  ی االن م-

 من حرف بزنم؟  یزار  یمگه تو اصال م -

 کرد؟   یواسه من جلو اون چهارتا چح چح م  ی بود االن مثل قنار ی تو دختر! ک  ییچقدر پرو -

 به گردنش داد و گفت.  یتاب  یناز و اشوه خرک با

 کرد عشقم.   یاونجا فرق م -

 کنه.   یم  ونهیدختره آخرش من و د  نیکمک، ا ایخدا یوا

 .ش یگشت به چهار سال پ یبر م مون یاما دوست م؛ یبود یترم دو رشته معمار ی و مل من

 .میدوس شد  رستانم یدوران دب یها  یاز همکالس  یکیتو تولد  ش یچهار سال پ یگفته مل  به

 تصادف حافظم و از دست دادم.  ه ی تو   شیچون سه سال پ ستین ادم ی ی زیچ من

 .اس یو عرش  سایمل یدونم همش از گفته ها  یو که از گذشتم م   ییزایچ نیا

 ! ومدهین ادم ی ی زیفکر کردم چ ی سه سال هر چ نیا ی تو

 مانع شد! ایبه برگشت حافظم کمک کنه عرش  د یدکتر روانشناس تا شا ه ی ش یبارم که خواستم برم پ هر

 

 شدم.  رهیخ یبه مل  د یدلم پچ  یکه تو   یدرد  با

 چته؟ آخ دلم. -

 کنم. ی سه ساعته دارم صدات م-
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 یکن   یم  ریکجا س  ستین  معلوم

 .نی زم یاز رو  یمحو ش  شاهللیا-

 ی دختره وحش اخ

 شه.  ی م ل یاالن تشککالس  م یبر ایکه بهت نخورده ب  ر یت گه یخب د-

 انداختم که بدون توجه به من راه افتاد.  ی زیت نگاهبهش

 و جمع و جور کردم و دنبالش رفتم.   خودم

 . میکرد ی و با دخترها اون مهرپرور ننه مرده رو و مسخره م م یکالس نشسته بود ی تو

 ...،نانازیوگول خوشگله،قربونش برم، گ  ی لیخدا خ یوا  دن،یو که ند   د یبچه ها استاد جد  ی رفت وسط کالس و گفت:»وا ساره

 سرش و بلند کرد.  تیپسر جون وارد کالس شد، با عصبان ه یداد که در کالس باز شد و   یطور داشت ادامه م  نیهم

 ! ستادیقلبم ا ی لحظه ا یحس کردم برا دنشیبا د اما

 .د یکش  یم  ری ت ن،سرمیزم ی شدت افتادم رو به

 .د یچیسرم  پ  یی تو ییآشنا یصداها

 . نمی بغلم بب ایکوچولو ب  یا-

 چقدر دلم برا خانوم کوچولم تنگ شده بود. -

 رها از دستت خسته شدم.-

 گمشو نمت، یخوام بب ینم گه ید-

 هوس  ه یفقط  ، یهوس بود  ه یاز اولم واسم فقط  ؟ی هست یک  یفکر کرد -

 رها  رم یم ی م ینباش -

 دوست ندارم گمشو گه ید-

 گمشو گمشو.  گمشو



 اشتباه عشق  یرد پا

11 
 

 . دمیکش غ یگوش هام و از ته دل ج  یو گذاشتم رو  دستم

 کنارم نشست و بغلم کرد. پسره

 رها.-

 خدا صداش! یوا

 برام زنده شد، خودش بود.  یر یتصو

 سرم اکو شد. یباز تو صداها

 قشنگه  نیرها ا-

 رها-

 من  یرها! عشق اشتباه-

 بود؟  یشدم رها ک  ی م ونه ی د داشتم

 بودم؟  ی ک من

 بود؟  ی پسر ک نیا

 مطلق.  یکیو بعد تار  د یترک بغضم

 

 چشم باز کردم.  ی آروم کس  ینوازش ها با

خوش   یبه موها یرفت و گاه ی شدم که کالفه وسط اتاق راه م رهیخ  ییایهنوز تار بود، بعد از چند بار پلک زدن به عرش  دمید

 زد.  یحالتش چنگ م 

 کرد!  ی بود که که داشت موهام رو ناز م ی اون ک پس

 موهام نشسته بود نگاه کردم.  یکه رو  یچرخوندم و به صاحب دست چشم

 بود!  یزن ک نیا
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 شدم!  رهیبهش خ ده یترس  ایداد عرش  یصدا با

 شدم. داریبود ب  دهیانداخت، انگار تازه فهم یتعجب به من نگاه با

 .اینازت بشه، همه کس عرش  یاون چشم ها یفدا ایعرش  ؟ یابج یخوب  یشد  ی داریآروشا تو ب-

 کرد.  ختنیهام ناخداگاه شروع به ر  اشک

 ذهنم بود و به زبونم آوردم.   یکه تو   ییها ز یچ تموم

 ا؟ یعرش  هی رها ک-

 بود؟  یاون پسره ک-

 زبونم اومد.  یرو  یاسم ش یاداوری با

 را...د..رادمان -

 به دلم افتاد!  ی حس خواستن و دلتنگ   ه یدلشوره وحشتناک، و  ب،ی ترس عج  هی آوردن اسمش  با

 شده بودم!  یطور  نیچرا ا یلعنت

 شده بود.  ره یبا ترس و تعجب بهم خ ایاما عرش  و

 !؟ایبود خدا یک  رادمان

 

 ی زبان راو از

 

 ست؟ یرادمان ک د یخواست  بگو ی کرد و از او م یبه برادرش التماس م ه ی با گر دخترک 

 رادمان برادر اوست!«  د یبه خواهرش بگو د یگفت»چطور با ی رفت و با خود م یکالفه طفرح م  ایعرش  اما

 کرد.  ی بود و به پسرکش فکر م رهیبه خواهرو برادر خ یکلمه ا  یخانوم بدون حت  ه یرق

 !؟ د یکش یبود رها زنده است از او دست م  دهیرادمان حال که فهم ایآ
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 است!  وانهی دانست پسرکش د ی م خوب

 دو خواهر و برادر نبودند.   نیکاش ا  یآن لحظه از ته دل آرزو کرد که ا در

 کرده بود!   یکه خود را در اتاق زندان  یاما رادمان و

 شد عشقش زنده باشد! ینم باورش 

 کرد.  یحال رها را از خدا طلب م  او

 کرد.  ی تکرار م ادیرا دود برداشته بود و رادمان با فر اتاق

 امکان نداره خواهرم باشه خدا« ، ینداره خواهرم باش  »امکان

  ییگناه مهم نبود، مهم نبود خدا با او قهر کند، مهم نبود رها خواهرش بود، مهم نبود حرام است؛ االن فقط مهم رها  گرید حال

 کرده بود.  شیدایبود که بعد از دوسال پ

 

 زبان آروشا»رها«  از

 

 گشت.  یبه گذشته بر م  که بود  یخسته شده بودم، حتم داشتم هر چ ال یفکر و خ از

 که متوجه شده بودم همه ترس دارن که من بفهمم!  ی گذشته ا  به

 . ادیب ادم یکردم  یچشم هام رو بستم و سع کالفه

 ! د یرس  ی جز رادمان به ذهنم نم ی چیه ی لعنت اما

 اومده بود فقط دوتا اسم بود و چندتا جمله که برام گنگ بودن.  ادم یکه   یزیچ تنها

 ایخوام برم خونه عرش  یمن م -

 کرد.   یدست  شیدهن باز کرد که جواب بده، اما اون زن پ ایعرش 

 خونه.  م یر ی سرمت که تموم شه م زم یلبخند به سمتم اومد و گفت:»باشه عز با
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 بود!؟  یزن ک  نیشدم، چه آشنا بود، ا ره یچشم هاش خ به

 زن رو فراموش کرده بودم.   ن یحضور ا یرادمان و رها بود که به کل  ر یفکرم درگ انقدر

 شدم و گفتم:  رهیخ بهش

 ! ن؟یهست یشما ک-

 م.  ه یهمون لبخند مهربون کنارم نشست و گفت:من رق با

 گشتم.  یم  ه یذهنم دنبال اسم رق ی تو

 اومد.  ی نم ادمی  ی چیه ی لعنت  ؛یچ یبازم ه اما

 

 خونه.  م یکه سرمم تموم شد برگشت  نیاز ا بعد 

 دنبالم اومد.   ایرفتم که عرش  ی به سمت اتاقم م داشتم

 خانوم مانع اش شد. ه یرق

 ایبزار استراحت کنه عرش -

 اما مامان -

 !مامان

 بهش گفت مامان!  ایعرش 

 شدم.  یم  ونهیداشتم د گه یخدا، د یوا

 . د یتخت و بغضم ترک  یاتاقم؛ خودم رو انداختم رو  یسرعت رفتم تو  به

 خوابم برد.  یک  دمیکه نفهم  ختمی زار زدم و اشک ر انقدر

 خوابم برد.  ی ک دمینفهم یشده بود، حت  ک یکه باز کردم هوا تار چشم

 شدم.  زی خ میتخت ن ی و رو  دم یکش ی کالفه ا پوف
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 گشتم.  ی م قت یخودم دنبال حق د یگفتن با  ینم ی زیشد، حاال که اونا چ ینم ی طور نیا

 کردم؟ یاز کجا شروع م  د یبا اما

 گفت مامان!  ی بهش م ایبود که عرش  یزن ک نیا

 . ادیب ادم ی  یزی کردم چ ی م ی رفتم و سع یاتاق راه م  ی تو

 . ستادمیسر جام وا خیس  هوی

 !استاد

 خودشه.  اره

 . ششیرفتم پ ی م د یلب هام نشست، فردا با ی رو  یلبخند 

 در اتاق اومد. یصدا

 بله؟ -

 تو.   امیشه ب ی آروشا م-

 ایلطفا تنهام بزار عرش -

 کنم آروشا ی خواهش م-

 کالفه روبه رو شدم. یایبه سمت در رفتم. بازش کردم و با عرش  تیعصبان با

 آروشا؟ ایرها -

 زمزمه کرد.  متعجب

 ! ؟یچ-

 . دمیکش غیج

 ها؟  نیکن یم  ی از من مخف نیرو دار  یچ-

 بلند ادامه دادم.  یو صدا تیخودم نبود اما با عصبان  دست
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 ! ا؟یمامان عرش  یگ  ی که بهش م ه یاون زن ک-

 ه؟ ی رادمان ک یآروشام؟! لعنت ی اگه اسم من رهاس چرا بهم گفت-

 

 .د یاز چشمم چک یاشک قطره 

 پشت دست پاکش کردم و به اتاق برگشتم  با

 و دوباره به خواب رفتم.  دم یتخت دراز کش ی رو

 دم. ش  داریاز خواب ب م یزنگ گوش  یبا صدا صبح

 رو از روش برداشتم. یرنگم رفتم و گوش  د یسف ر یتحر زی سمت م به

 رو گرفتم.  سایو شماره مل دمیکش  یق یعم نفس

 سایالو مل-

 ؟ یخوب  ؟یخودت آروشا-

 ا؟یاز من نپرس  ی حال هی خوبم -

 .ینیو بب   یکس  یخوا  یگفت نم ایبخدا اومدم جلو درتون عرش -

 صدام رو بردم باال و گفتم: یکم

 ؟ یچ-

 گفت  ایعرش -

 . دمیحرفش پر وسط 

 .یلیخ ایعرش -

 و گفتم: دم یکش ی کالفه ا پوف

 سا؟یمل  ییکجا-
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 ؟ یخونه تو چ-

 دانشگاه.  میبر د یدنبالت، با ام یآماده شو دارم م-

 دانشگاه؟-

 جلو درتونم.  گهید قه ی د ست یاره ب-

 کار؟   یدانشگاه چ-

 گم بهت فعال   یم-

 اومد سوار شد و گفت: یجلو در خونشون، بدون معطل  دمیرس 

 !ست؟ین ایعرش  نیماش  ن یسالم ا-

 اهوم -

 جاش جابه جا شد و گفت: ی تو

 . میامروز که کالس ندار یدار  کاریدانشگاه چ-

 بودم دنده رو عوض کردم و گفتم:  رهی طور که به رو به رو خ نیهم

 ه؟ یچ  ِدیاستاد جد  ن یاسم ا یگفت -

 زده و من من کنان گفت: هول

 کدو...کدوم استاد؟ -

 رادمان. -

 دهنش و قورت داد و گفت: آب

 آهان.-

 خب؟-

 خب؟  یچ-
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 ه؟ یچشهرتش-

 .دمیفهم ی هول شدناش رو نم ن یا لیهوش شد واقعا دل بازم

 مح...محتشم. -

 لب آروم زمزمه کردم.   ریز  و تکون دادم و سرم

 باشه-

 گاز فشار دادم و به سمت دانشگاه روندم.  ی رو رو پام

 .میوارد دانشگاه شد   سایو پارک کردم و با مل نیماش  م،ید یساعت به دانشگاه رس  م یاز ن بغد 

 گفتن از جانب رادمان وارد شدم. د ییسمت اتاق رادمان رفتم و در زدم، بعد از بفرما به

 دلم نشست. ی تو  یغم بد  دنشید با

 آد. ی گفت که داخل نم سایمل

 رو گرفته بود.  شیفضول   یتعجب داشت که چطور جلو   یجا برام

 بفرما -

 شد. ره یحرفش رو خورد و بهم خ دنمید با

 شناسه. ی مطمعن شده بودم من و م حاال

 و گفتم:  دمیکش  یق یعم نفس

 سالم -

 رف زدن براش سخت بود! ح انگار

 و به عالمت سالم تکون داد.  سرش 

 به جونم افتاده بود.  یبیعج استرس 

 م؟ ی شه صحبت کن یم-
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 رنگ وسط اتاقش اشاره کرد و گفت:    یقهوه ا  یبه سمت مبل ها 

 . د ییبله بفرما-

 کارش نشستم و گفتم:  ز یم ی به رو رو

 و گفت:   د ی. وسط حرفم پرلم بد شد حا ی آخه اون روز تو دانشگاه وقت د؟یشناس  ی شما من و م-

 شناسمتون!  یم  یعنیکه من اون روز نگران حالتون شدم  نیا-

 زد و بلند شد.  یلبخند 

 . د یکن ی نه خانوم، اشتباه م-

 .نی اما شما من و رها صدا کرد-

 به سمتم اومد.  یعصب

 گردنش متورم شده بود و چشم هاش قرمز!   یبودم، رگ ها دهیترس 

 و گفت:  زی م یکوبوند رو   ادیفر با

 گفتم که نه -

 شدم. ی م ونه ی داشتم د گه یاحمق واقعا د پسره

 هام راه خودشون رو باز کرده بودن و باز حجوم کلمات! اشک

 نکن عشقم  هی رها گر-

 عمر منِ رها شهیاشکات ش -

 عمر رادمان کم نکن رها شهیاز ش -

 شدم.  رهی رو بلند کردم و بهش خ سرم

 رادمان -

 شده بود.  ره یبهم خ متعجب
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 عجز ادامه دادم.  با

 دونم من رهام   ی! میدونم تو رادمان  یم-

 بلند شد و کالفه گفت.  عیسر

 .رونیب ن یخانوم. لطفا بر ه یکاف-

 من-

 و به عالمت سکوت بلند کرد.  دستش

 دم.  ی به حراست دانشگاه اطالع م رونیب ن یاگه االن نر-

 از جام بلند شدم.  آروم 

 شه.  ی معلوم م  یآخرش همه چ-

 شد.  رهیبهم خ نیغمگ 

 رو ازش گرفتم.  نگاهم

 رفت.  ی م  جیگ سرم

 اومد.  رونیو چرخوندم و از اتاق ب در   ره یسمت در رفتم، دستگ  به

 به سمتم اومد.  شونیپر سایمل

 ؟ یخوب-

 م. زدم و سر تکون داد ی لبخند  بهش

 رو رسوندم و خودمم رفتم خونه.  سایمل

 و انداختم و وارد خونه شدم. د یکل

 انداخت. نیخونه طن یتو  ایعرش  ادیفر یطرف صورتم سوخت و صدا هی قدم و که گذاشتم  نیاول

 ها؟  یبود   یکدوم گور-
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 شدم. ره یخ ایبه عرش  یاشک یچشم ها با

 بار من و زده بود!  نیاول یبرا  زمیعز برادر

 شد. یم  نییاش به شدت باال و پا نه یس  قفسه 

 ا؟یعرش  یکار کرد   یخدا مرگم بده چ-

 تو دخالت نکن مامان -

 به سمتش رفت.  تیخانوم با عصبان ه یرق

تو دخالت نکن تا من   ی که به مادرت بگ  ؟ ی که دست رو خواهرت بلند کن ا؟یکردم عرش   تتیترب  یطور  نیچشمم روشن! من ا-

 ت و بزنم. دختر

 بهش نگاه کردم!  متعجب

 ! دخترش؟

 خودت بهم صبر بده.  ایخدا

 

 گفته بود مادرمه!  ش یبودم که چند لحظه پ رهیخ یخانوم  هی به رق ناباور

 لبخند به سمتم اومد.  با

 داشتم.  ی قدم به عقب بر م ک یداشت  یکه به سمتم بر م  ی هر قدم با

 آروشا جان آروم باش مادر  -

 م و تکون دادم. سر  یاشک یچشم ها با

 پشت دست اشک هام رو پاک کردم.  با

 هق هقم کل خونه رو برداشته بود.  یصدا

 صورتم.   ی به سمتم اومد و دستش رو گذاشت رو مونیپش ایعرش 



 اشتباه عشق  یرد پا

22 
 

 آروشا من -

 رو پس زدم، به سرعت خودم رو به اتاقم رسوندم و دستش

 و قفل کردم و از ته دل زار زدم.   در

 کردم؟   یکار م یچ د یبا

 رفتم؟  ی م کجا

 آوردم؟   یسر در م  ی گذشته کوفت نیاز ا چطور

 جام بلند شدم، خودم رو به تخت روسوندم و روش نشستم و چشم چرخوندم تو کل اتاق. از

 .ییدطال یسف ی ها ی واریبا کاغذ د یو چهار متر  ستیاتاق ب هی

 بودم.  د یق رنگ سف عاش  ادمه ی یوقت  از

 بود!  د یلباس هام سف شتریمدت ب  ه ی یحت

 رادمان  یبرف  د یسف-

 بازم شروع شد.  یلعنت

 هام فشار دادم و چشم هام رو بستم.  قه ی شق ی رو رو دستم

 من.  یباشه پرنسس کوچول د یسف ی شه که همه چ یرها نم-

 باشه. د یسف  ی خوام همه چ ی من م ی ول-

 ستش کن.  گهیرنگ د ه یحداقل با -

 .د یفقط سف-

 شه اتاق ارواح   یکه م د یهمش سف  ییرها-

 من روحم رادمان؟   یعنی-

 گفته   یک  ینه خانوم-
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 کشمت رادمان  یم-

 کوچولو.  رم یبگ  ی اگه تونست-

 .د یعجز سرم و تکون دادم و باز بغضم ترک با

 کردم  ی کرار مزدم و اسم رادمان رو ت ی م غ ی و از ته دل ج  ختمیر ی رو به هم م زی همه چ تیعصبان با

 

 بودم گذشته بود.  ده یکه رادمان رو د ی روز از روز  دو

 خواست بگه! درباره من، درباره خودش، درباره گذشته!  ی بود و نم دمیاون واقعا رادمان نبود! شا د یدونم شا ینم

 بود؟  ی کردن چ  یم  شیکه همه از من مخف ی ا گذشته

 کرده بود وقت گرفته بودم.  یدانشگاه معرف   یاز بچه ها ی کیروان شناس خوب که  هی از  امروز

 اومدم.  رونیو از اتاق ب  دمیهام رو پوش  لباس 

 ؟ یکجا بسالمت-

 شدم.  یداشتم از خودش و کارهاش خسته م  گه یروز ها واقعا سخت بود، د نیا ایعرش  طاقت

 شدم ره یو بهش خ  دمیپاشنه پا چرخ ی رو

 . رونیرم ب ی دارم م-

 گفت:   باال داد و ییابرو

 رون؟ یب-

 گفتم:   کالفه

 .سای مل شیرم پ ی دارم م ایعرش -

 تکون داد و رفت. ی روز هاش سر ن یا یچهره سرد و اخمو با

 کم داشتا!  نمیا
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 شدم که باز صداش اومد.  ی و به سمت در رفتم، داشتم از خونه خارج م دم یکش ی کالفه ا پوف

 و ببر آروشا نیماش -

 و ازش گرفتم.  چیخدا خواسته به سمتش برگشتم و سوئ از

 ی مرس -

 آروشا؟ -

 بله داداش  -

   نجایا ایب-

 به سمتش رفتم گفتم:  آروم 

 بله داداش  -

 مظلوم شده بودم نه؟  چه

 آغوشش.  یتو دمیحرکت کش هی  تو

 و من چقدر دلتنگ آغوش گرم و امن برادرم بودم.  

 شدم و به سمت مطب روندم.  ایرنگ عرش  یم، سوار بنز مشک زد رون یو از خونه ب   دمیرو بوس  ایعرش  گونه 

 کرد از جام بلند شدم و به سمت اتاق دکتر رفتم.  یکه اسمم رو صدا م ی منش یصدا با

 ضربه به در زدم و وارد شدم. چند 

 ! نمیکرد بش ی شدم که با دست اشاره م  ره ی خ یتعجب به پسر جون با

 دکتر بود؟  نیا

 مبل نشستم.  نیتر  کینزد یرو و جمع و جور  کردم و   خودم

 سالم  -

 زد و گفت:  یلبخند 
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 نیسالم بانو خوش اومد -

 جنتل من!  چه

 زدم.  یمقابلش من هم لبخند  در

 دکتر   ی ممنون آقا-

 خب خانوم؟ -

 مهرپرور هستم -

 بله خانوم مهرپرور. -

 کرد و ادامه داد   یمکث

 ه؟ یخانوادگ  ه؟ی مشکل چ د ییخب بفرما-

 باال انداخت و ادامه داد. ییابرو

 ؟ یعشق و عاشق ای-

 جام جابه جا شدم و گفتم.  تو

 کدوم.  چ یدکتر ه ی خب آقا-

 خب!؟-

بهم گفتن که تصادف   ی عنیتصادف و کردم و حافظم رو از دست دادم.  شیدونم از کجا شروع کنم؟ من حدود چند سال پ ینم-

 کردم. 

 چرخوند و گفت:  دستش  ی رو تو خودکارش 

 بوده!؟  نی از ا ریمگه غ ن؟ یکه بهتون گفتن تصادف کرد ی چ یعنی

 .شروع شد  شیپ ماهک یاز  ز ی! همه چد یدونم شا ینم-

 داد.  هیتکزش یکردم از جاش بلند شد و به م   فیکه کل ماجرا رو براش تعر  نیاز ا بعد 
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 درسته؟  نیرو بفهم قتی خوان شما حق یکه خانوادتون نم نیا ی عنیپس -

 طوره  ن یبله هم-

 آوردن گذشته به ففعتون نباشه.  ادیبه  د یخب شا-

 دادم و گفتم:  رون یرو کالفه ب  نفسم

 . امیتونم کنار ب یدکتر اگه نفهمم نم ی آقا د یدون  یم-

 و شدم و ادامه دادم   رهیخ بهش

 . بوده یمن و اون رابطه ا ن یکه رادمان! مطمعنم ب  نیا ایگه مادرمه   یکنه، اون م ی م جم یزن گ نیوجود ا-

 

 شد. رهیبهم خ  متفکر

 بلکه رهاس! ستیکه اسمت آروشا ن  میرس   یم  جهینت ن یبه ا-

 حرفش سرم رو تکون دادم.  د ییتا یبرا

 و رادمان -

 ضربه زد و ادامه داد.  ز یم ی خودکارش رو با

محل   ،یمثال مهمون  ن؛ یکه اون هست باش  یی هر جا د یکن ی شما از امروز سع م،ی رادمان محتشم بگرد تیدنبال هو د یاالن با-

 .د یتون   یکه م یی هر جا ایکارش. 

 دکتر  ی بله آقا-

 زد.   یلبخند 

 رو حل کرد.  چده یپ یماجرا  نیشه ا یبهتر م  ی طور نی ا م، یسپهر دوس دارم باهم راحت باش  ی بهم بگ  ی تون  یم-

 رو به سمتم گرفت.  یکارت

 . ریباهام تماس بگ  ی دار  ازیبه کمک ن  یشماره منِ هر وقت حس کرد نیا-
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 انداختم. یدستم نگاه  یکارت تو   به

 برازنده. سپهر

 زدم و بعد از تشکر از اتاقش خارج شدم.   یلبخند 

 وقت گرفتم و به سمت خونه حرکت کردم.  گه یواسه هفته د  یمنش از

 آوردم.   رونیکمدم ب ی کشو  یاز تو  یکیکوچ  اداشتیبه اتاقم رفتم، دفتر چه  دمیکه رس   نیبه محض ا 

 بشم.   کیتونم به رادمان نزد یفکر کنم که چطور م  نیکردم به ا ی کردم و سع  تمرکز

 تونست کمکم کنه.  ی اون م د یرو گرفتم، شا سایرو برداشتم و شماره مل یگوش 

 اخت.شن ی دوستم بود و از قبل تصادف من و م ن یبهتر اون

 سر جام نشستم آره قبل تصادف!  خیس 

 هستم؟  ی دونست من واقعا ک ی م سایمل پس

 نگفت بهم!   ی زیچرا چ اما

 رو قطع کردم.  یگوش  عیسر

 بود؟  یمن و رادمان چ داریاون روز به خاطر د ترسش

 داخل؟  ومد یکه همراهم ن  نیا ای استرسش

 شدم.  رهیو به سقف خ دم یتخت دراز کش ی رو

 زدم. ی فردا باهاش حرف م د یبا

 نوا نبودم.  یب ن یامروز اصال به فکر ا چاره،یشکمم خندم گرفت ب یصدا با

 آشپزخونه.  یبه سو ش یبه خونه انداختم و پ یاومدم، نگاه رونیاتاق ب از

 تونه باشه.  ی که نم ای! کار عرش ییبه به چه بو 

 خانوم افتاد.  هی آشپز خونه شدم که چشمم به رق  وارد
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 برام پر از معما بود. زن  نیا

 سمتم برگشت و با لبخند گفت:  به

 ؟ یاومد  ی سالم دخترم ک-

 شه.  ی م یخانوم دو سه ساعت ه یسالم رق-

 اشاره کرد و گفت:  یغذا خور  زیم  به

 . میرو صدا کنم شام بخور ایشام آمادس، برم عرش  زم یعز نیبش ایب-

 بردارِ گفتم: یکه قدم ن یاز ا قبل

 .د یکنم، شما زحمت نکش ی رم صداش م یمن م -

 رفتم، رفتم  در بزنم که صداش مانع شد.  ایسمت اتاق عرش  به

 ساکت شو-

 ؟ ید یدونم و تو فهم  یمن م نمت یطرفا بب نیا گه یبار د ه یرادمان بخدا -

 .شین یالزم نکرده بب ه یکاف-

 . دایخب تو استعفا بده تا من اجازه بدم رها ب یل یدانشگاه، خ ادیب یخوا  یم-

 از در فاصله گرفتم.  ییپا یصدا دنیشن با

 ! یلعنت

 ؟ یآروشا جان چرا برادرت رو صدا نکرد -

 زدم و گفتم:   یمصنوع لبخند 

 . ادیجون االن م هی کنه رق ی داره با تلفن صحبت م-

 . ادیتا ب  میمنتظرش ش   میبر ایپس ب زم یباشه عز-

 . امیم  ایمن با عرش  نیشما بر-
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   زم یباشه عز-

 فضول.  کهیزن پوووف 

 رو زدم.  ایاتاق عرش  در

 شام   ایب-

 باشه-

 نشستم.  ایاز صندل ی کی یسمت آشپزخونه رفتم و رو  به

 گفتم:  ایتشکر کردم و به عرش  می که شام رو خورد  نیاز ا بعد 

 م؟ یشه صحبت کن  یداداش باهات کار دارم م -

 

 تکون داد و گفت:  یسر

 ام یتا منم ب آره، برو تو اتاقم -

 گفتم و به سمت اتاقش رفتم. ی لب »باشه« آروم ریز

نشه، که وارد اتاق   ی کردم که چطور بهش بگم تا عصبان  یفکر م نیتخت تک نفره وسط اتاقش نشسته بودم و داشتم به ا  ی رو

 شد.

 روز هاش گفت: نیا ی اخمو افهی تختش آورد، روش نشست و با ق ک یکارش رو نزد ز یم یچشم دنبالش کردم، صندل  با

 شنوم؟  ی خب م-

 شنوم و درد،  یخواستم بگم م  یم

 شاخ دم نزارم.  یقول ب نی دادم سر به سر ا حیترج اما

 من و من گفتم:  یذهنم و قورت دادم و بعد از کم  آب

 خوام از فردا برم دانشگاه.  ی م ی اگه اجازه بد -
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 جبهه گرفت.  عیسر

 نه فکرشم نکن. -

 نه!؟ آخه چرا؟  ی چ یعنی-

 که گفتم.  نیهم-

 مای کرده بود  ی ریخدا چه گ یوا

 و گذاشتم کنار و گفتم: متیمال

 مسخره شما درس و دانشگام رو ول کنم.   یتونم بخاطر باز یمن نم ایعرش  نیبب-

 گفتم:  ی میو با لحن مال دمیکش  یق یعم نفس

 نداشته باشم. ی اش کاردم باه یکنم، قول م  ی که با اون دارم رو حذف م  ییفردا تمام درس ها  ه، یدونم دردت چ  یم-

 گربه شرک کردم و ادامه دادم.  ه یشدم چشم هام و شب کیبهش نزد کمی

 ؟یباشه داداش -

 شد و گفت:  رهیشک بهم خ با

 قول؟ -

 جونم.  ی دم داداش   یقول م  -

 .د یو کش م ینیزد و ب ی پت و پهن لبخند 

 . نمیبغل خودم بب  ایخب، خودت و لوس نکن گربه کوچه ب  یلیخب، خ یلیخ-

 سابق خودم و انداختم تو بغلش و گفتم:  یایشده بود به همون عرش   لیکه بازم تبد  ن یذوق از ا با

 عرعر جونم  یخر خودم-

 خنده گفت:  ون یمن و به خودش فشار داد و م سفت

 شه به تو رو داد بچه؟  ینم-
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 که هست خان داداش.  نهیهم-

 

 رادمان 

 رادمان؟ متیاز تصم ی مطمعن-

 چشم هام برداشتم و گفتم:  یو از رو  دستم

 شه آرش.  یحل م  یمن همه چ  ی آره، با استعفا-

 ؟ ییایکنار ب  قتی با حق ستیداداش؟ به نظرت وقتش ن ی ازش فرار کن  ی خوا ی م ی اما رادمان، تا ک-

 مشتم فشار دادم و قبل از خارج شدن گفتم:  یرو تو  رهیاز جام بلند شدم به سمت در رفتم، دستگ  یعصب

 تا امضا کنه خداحافظ. یبرگه رو بده به استاد هاشم-

 محوطه دانشگاه خارج و شدم. از

 از دور هم قانع بودم.  دنش یبه د ی حت ادیشدم و منتظر موندم تا ب نمیماش  سوار

 گفت: ی که م افتادمی ح صال د یس  یحرف عل ادی

 !  ؟یحوال نیچه خواهند ا ی و دل دان چشم

 را  بودنت

 را  دنتید

 . یکم ی حت قانعم،

 . دمیکش  یاز خدا خجالت م دم، یکش  یوقت ها از خودم خجالت م یگاه

 شد. یشد که نم یکردم فراموشش کنم نم  یم  یهر کار  اما

 شدم و زمزمه کردم: ره یهمراهم بود خ شه یکه هم  یعکس به

 من.  یعشق اشتباه-
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 شدم.  ره یو به روبه روم خ  دمیکش  یقی نفس عم کالفه

 شد. ادهیو رها پ سادیدانشگاه ا  یجلو ایعرش  نیفکر بودم که ماش  ی تو

 تنش بودم!  یقرارم چنگ زدم، چشم هام رو محکم بستم، چقدر دلتنگ بو  ی به قلب ب دنشید با

 زدم:  ادیو فر دمیفرمون کوب  یمشتم و رو  یعصب

 ی لعنت-

 

 رها

 

 از کالس مشغول صحبت بود. ی گوشه ا  یکالس شدم، هر کس  وارد

 کردم و به سمتش رفتم.  دایرو پ سایچشم مل با

 زد و از جاش بلند شد.  یلبخند گشاد  دنمید با

 و گفت:  د یرو عقب کش  ش یکنار یصندل

 .د یمن، خوش آمد   یبانو  د ییبفرما-

 و بوم! د یرو کش یصندل  یکس نم یبش یصندل ی تکون دادم و تا خواستم رو ی خنده سر با

 هوا! یکالس رفت رو  ن یزم ی افتادنم رو با

 درد چشم هام رو بستم.  با

 !باسنم

 بود.  یک   د یرو از پشتم کش یکه صندل  یاحمق  نیا نمیحرص به پشت سرم نگاه کردم تا بب با

 از جام بلند شدم.  ی سخت به
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 بزنم رو باسنت!  کتاین ییخودم با دمپا ی نت خورد بشه، سوسک بشباس  شاهللیا ، یلعنت

 بود.  ده یرو کش  یکه صندل  یهمون پسر نه یبه س  دم ینازک کردم و کوب یپشت چشم یعصب

 تو؟  ی دار  یز یچ یمرض-

 و گفت:   د یچال رو گونه هاش کش یرو  ی خنده دست با

 مخلص رها خانوم گل و گالب خودم. -

 انداختم باال! ییابرو متعجب

 االن به من گفت رها!؟  نیا

 وسط و گفت:   د یبا من و من پر سایمل

 حالت خوبه؟  هی رها ک-

 کندم.  یدختر و م   نیجاش بود کله ا اگه

 شد. رهیبا تعجب بهم خ پسر

 !؟گهیخانوم د  نیکنه ا ی م یشوخ-

 مگه نه؟  ی خودت رها

 شد. رهیخوشگلش به من خ یتوس   یها اون چشم  با

 شما. ی نگاه نکن جذاب االن آب م ی اونطور ی شیپ یوا

 . یآر یدر م   یباز  زیه تیوضع نیتو سرت رها، تو ا خاک

 ! اشاریبابا منم -

 جمع کرد و ادامه داد.  یو کم لباش 

 رفته!  ادت ینگو که من و -

 شدم.  ره یبهش خ  متفکر
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 گشتم.  یم  اشاریذهنم دنبال اسم  ی تو

 آد.   ینم ادم ی ی زی کردم و خواستم بگم متاسفانه من چ لیچپ متماسرم و به سمت  مظلوم 

 !دمیبهش کش ی شدم و دست کیگوشش با تعجب بهش نزد  ریز ک یکوچ  یخالکوب دن یبا د که 

 هامم و بستم، بازم خاطرات!   چشم

 وقت بود گمشون کرده بودم!   یل یکه خ ییزایچ

 ا«گم  ینکن به مامانم م  اشاری»

 کنه«  شته یبه اون دوس دختر عجوزت بگو از جلو چشم هام پ نیجونم بب  ی»داداش 

 م« یکن یآشت  ایب یتو که انقد لوس نبود  »آبشار

 صورتم. یرو  د یقطره اشک چک  نیباز کردن چشم هام اول با

 و اسمش و صدا کردم.   دمیخند  هی گر  ونیم

 اشاری-

 .د یزد من و به آغوش کش  یلبخند 

 دلم برات تنگ شده بود دختر عمو -

 هق هق محکم به خودم فشارش دادم.  با

 ی منم داداش -

 شدم. رهیو به استاد خ میاز هم جدا شد  ی داد بلند  یصدا با

 . دهیاز شما بع ست،یکارا ن  نیا یخانوم مهرپرور! دانشگاه جا د یخجالت بکش-

 گه.  ی چه تند تند پشت سر هم چرت م  ر یکن تورو خدا خرس پ نگاه

 و گفتم دم یکش ی کالفه ا پوف

 استاد برادرم هستن. -
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 .دمیو شن اشاری  زیر ی خنده ها یصدا

 رفت و گفت:  زش یشده به سمت م عهیضا د یخرفت تا د ریپ

 .  ستیجاش ن نجایخب خانوم ا یلیخ-

 اخم بهمون اشاره کرد.  با

 . د ینیبش د ییبفرما-

 

 . میزد رونیکالس از دانشگاه ب انیاز پا بعد 

 .میشد  اشاریرنگ  د یسف  یمزدا  سوار

 نازشون نگرفتن. یپسر عمو نیخبر از ا هی اصال  چونم، یبپ د یو رادمان و با ایمن گوش عرش -

 و روشن کرد و راه افتاد. نیماش 

 اسم رادمان به سمتش برگشتم.  نید یشن با

 رو جا به جا کرد و گفت: دنده

 ؟ یکن ی نگاه م ی نطوریچرا ا ه؟یچ-

 رادمان؟!  یگفت -

 انداخت و گفت: یبهم نگاه متعجب

 حالت خوبه تو دختر؟ -

 تکون دادم  نیسرم رو به طرف  کالفه

 فک نکنم -

 و نگه داشت و گفت:  نیماش 

 شده رها  یزیچ-
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 : دمینال کالفه

 .یخبر ندار ی چیتو از ه اشار،ی-

 بزرگش گرفت  و گفت:  یدستا ی و تو دستم

 اومد؟ ب...  شیپ یتو رادمان مشکل نیافتاده؟ ب یاتفاق ی کس ی شده؟ برا یزیچ-

 و گفتم:  دم یحرفش پر وسط 

 نه -

 و ادامه دادم.  نییو انداختم پا سرم

 ! هیدونم رادمان ک  ینم ی من حت-

 کردم.  ف یسمتش برگشتم و کل ماجرارو مو به مو براش تعر به

 تو فکرِ.  دایشد  دمیاز تموم شدن حرف هام د بعد 

 ه؟ ی خانوم ک ه یرق ه؟ی هست؟ رادمان ک یتو گذشته من چ  یشه بگ  یم اشاری-

 

 رها بهت بگم  یدونم چ  یخب راستش من نم-

 کرد چه لذت بخش بود!  ی و صدا م میکه اسم واقع  نیزدم، ا  یلبخند 

 من رها بودم نه آروشا!  آره

 . یارین اد یاز گذشته به  ی زیبهتر باشه چ د یشا-

 حرفش به سمتش برگشتم و با اخم گفتم:  نیا با

 چرا؟-

 و ادامه دادم.  دمیکش ام یچتر یتو  ی دست یحرص

 . یرینگ  میمن تصم ی به جا ستیبهتر ن-



 اشتباه عشق  یرد پا

37 
 

 شد و گفت:  رهیروبه رو خ به

 گم اما،  یمن بهت م -

 باال انداختم.  ییابرو

 ؟ یاما چ-

 . یرینگ  میتصم یقول بده احساس -

 هام و تو کاسه چرخوندم و گفتم:  چشم

 خب بگو  یلیخ-

 تکون داد.  سرشو

 رها محتشم.  ، ییرها تو

 محتشم.  هی و رق نیمحمد حس دختر

 محتشم بزرگ.   نوه

 و هفتاد و چهار.   صد یسال هزار و س  متولد 

 و رادمان.  ایعرش  خواهر

 شد.  یم  یجار شتر یگفت اشک هام ب  یکه م ی کلمه ا هر

 شد. یرنگ و پر رنگ تر م   کم کم داشت برام پر گذشته

 درسش تموم شده و بود و دکترا گرفته بود.  ران، یخوب بود تا رادمان برگشت ا ی همه چ-

 اومد! یاز تو بدش م شه یدونم چرا اما اون هم  یخوب نبود، نم ادیتو رادمان تا قبل از اون ز  رابطه

 عوض شده بود.  یکه برگشت همه چ   یوقت  ی ول

 شد.  یقمند مبه تو عال شتریبه روز ب روز

 تر بود.  یالبته تو حست از رادمان قو  و
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 کرد و گفت:   یخنده ا تک

 کنه اون موقع با رادمان طرف بود.   تت یاذ ی بود کس ی فقط کاف-

 . یکرد ی رادمان و صدا م غیشد با ج  یم  یکه لوس، تا هرچ   توام

 و داشت. اری تو عرش  ی هوا شه یهم رادمان

 .ایگاهت رادمان بود و داداش خوبه عرش   هیتک

 نبود!  یحس تو و رادمان حس خواهر برادر  اما

 زد.  یداشت تند تر م   هی به ثان ه یقلبم ثان ضربان

 پرنگ شده بود.  خاطرات

 تکرار کردم.  ه یتکون دادم و با گر ن یو به طرف سرم

 نه، نه امکان نداره -

 .دمیکش  غی صورتم قرار دادم و ج ی هام و رو دست

 خوابه  ه یروغه، همش د-

 .د یمن و به سمت خودش کش اشاری

 اش گذاشت و زمزمه کرد.  نهیس  یو رو  سرم

 دلم  زیآروم رها، آروم باش عز -

 شدم.  ادهیپ نی شدت پسش زدم و از ماش  به

 . دمییدو  ی تموم سرعت م با

 خواستم تنها باشم.  یرم، فقط م ی دوستم کجا م ینم

 .دمیو خلوت رس   کیکوچه بار  هی  به

 عشق من!  شد رادمان، رادمان من،  ی نم باورم
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 عاشق برادرم بودم!  من

 نشستم.  نیدادم و زم ه ی از خونه ها تک یک ی وارید  به

 .د ی کوب ی م نم یخوب نبود، نفس کم آورده بودم، قلبم به شدت خودش و به قفسه س  حالم

 درد چشم هام رو بستم.  با

 اومد. ی رود مگونه هام ف  یمحابا رو   یهام ب اشک

 شد. دهیکش  میبه روز نحس زندگ فکرم

 ش« یبگ به سه سال پ »فلش

 دوست ندارم؟   ی فهمینم ، یلعنت گهید ریبم-

 بغض به سمتش رفتم.  با

 بار بغلت کنم؟  ن یآخر یشه برا  یم-

 زد و گفت:  یپوزخند 

 بشه؟  ی که چ  یبغلم کن-

 رو گونه هام.  د یقطره اشک چک نیاول

 . رمیبغلت کنم بعدش بم خوام یم  رم،یبم یگفت -

 به موهاش زد و گفت:  ی چنگ  کالفه

 ه؟ ی چ یدون   یم-

 گوشم آورد و ادامه داد.  ک ینزد سرشو

 شنوم.  ی نفس هات رو م یصدا یخوره وقت یحالم بهم م-

 حال«  »زمان

 لعنت بهت رادمان، لعنت به همتون.  ه،یگر  ریبلند زدم ز یصدا با
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 ازوم. ب یشد و دستش رو گذاشت رو  کمینزد  یخانوم

 شده.  یز یحالت خوبه دخترم؟ چ-

 خنده.  ر یها زدم ز ونه یشدم و مثل د رهیخ بهش

 شد.  رهیو با تعجب بهم خ   د یکش عقب

 ! ونسید  چارهیگفت ب  ی خودش م شیپ االن

 مگه مهم بود؟  اما

 بغض از جام بلند شدم.  با

 قدم برداشتم.  یاصل ابون یسمت خ به

 کردم.   یخاطرات و مرور م ه یگر با

 کرد. ی نگاهم م یبه نحو  ی کس هر

 با تاسف.  ی کیبا تمسخر و  ی کیبا ترحم،  یکی

 

 دست تکون دادم.   نیماش  نیاول یبرا دمیکه رس   یاصل ابون یخ به

 دربست؟ -

 پام نگه داشت. یجلو

 کردم.  یشدم و سالم آروم سوار

 جوابم و داد.  ییراننده هم با خوش رو   رمردیپ

 ؟ی ر  یسالم بابا جون، کجا م -

 دادم.   هی تک یو بهش دادم و به صندل  آدرس 

 کرد.  دایگونه هام راه پ ی هام رو بستم و بازم اشک هام به رو چشم
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 شده بابا جان؟  یزیچ-

 جوابش رو بدم.  اینا نداشتم چشم هام و باز کنم  یحت

 به تکون دادن سر اکتفا کردم.  نیهم یبرا

 بود.  ده ینگفت انگار حال من و فهم  یزی چ گهید  اونم

 شد. ده یفکرم به گذشته ها کش باز

 »گذشته« 

 سا؟یرها جان مادر اون دوستت هست مل-

 کندم گفتم:  یرادمان پوست م  یبرا  وهیکه داشتم م  یدرحال

 خب-

 . ریواسه امر خ یخوام باهاش صحبت کن  یم-

 گفتم:   طنتیدادم و ش   و باال  ابروم

 دلش رفته.   ایپس آقا عرش -

 پام و گفت: یگذاشت رو  دستش

 طون ینه ش  ایواسه عرش -

 رادمان اشاره کرد گفت:  به

 واسه رادمان -

 شدم.  رهیتعجب و ترس به رادمان خ  با

 و کنار زدم.  م یشونیپ ی سرد رو عرق

 هم رفت. ی رادمان تو یها اخم

 تو جاش جابه جا شد و گفت:  کمی
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   یآبج  ی درباره من بگ  سایشم به مل ی ممنون م-

 حرفش قلبم شکست. نیا با

 انقدر سرد شده بود؟  چرا

 صحبت کنه؟  ی ا گه یمن از ازدواج با کس د یتونست جلو  یم  چطور

 ! سایمل م یمیدوست صم  اونم

 اومدم.  رونیراننده از فکر گذشته ب یصدا با

 دخترم.  مید یرس -

 شده بود!  کیتار هوا

 شدم. اده یراننده رو حساب کردم و پ پول

 داشتم! اد یشدم که حاال همه رو به  ی م ی وارد خونه ا  چطور

 گرفتن.  یرادمان عروس  یچشم هام برا  ی که از عالقه من خبر داشتن اما جلو ی و برادر مادر

 انداختم. نییپا سرم

 شه؟!  ی عاشق برادر خودش م یحق داشتن، آخه ک  د یشا خب

 زدم و به سمت در رفتم.  یبوزخند 

 زنگ فشردم.  ی و باعجز رو دستم

 باز شد. یی صدا چیبدون ه در

 بزرگمون شدم.  اط یدادم و وارد ح حلش

 انداختم. ینگاه اط یسر تا سر ح به

 افتاد.  اطیاز همه چشمم به استخر وسط ح اول

 . می کرد  یم  یآب بازکه با رادمان توش  یهمون
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 رفتم.  جلوتر

 شدم. رهیو سبز بود خ  یصورت  یکه وسطشون چراغا اطیسبز دور تا دور ح ی چنار ها به

 . می بود ده یخر ایبا عرش  نارویا

 کرد.   یم  ییکه سمت چپ باغ خودنما ، یسگم برف خونه

 کردم؟!  کاریو چ ی برف یراست

 گرفت.   یو در بر م  اطیح شتر یشدم که نصف ب ره یخ یی به چمن ها کالفه

   شهیهم نارو یا ر، یبخ ادش ی

 . میکرد یحرس م ایو رادمان و عرش  من

 گذشتم.  د یرس  ی م ال یو   ی که به پله ها ی چیمارپ ی سنگ فرش ها  یرو بلند کردم و از رو  سرم

 باز کرد و نگران به سمتم اومد. الرو ی در و مامان

 هم پشت سرش خودشون و به من رسوندن. اشاریو  ایعرش 

 ناز من، مامان سنگدل من.  یخوبم، مامان نماما

 کار کنه رها بزاره خواهر برادر باهم ازدواج کنن!   یچ یخواست ی زدم، خب م یپوزخند 

 . د یآغوشش انداختم و بغضم ترک ی و تو  خودم

 دخترت تنها بود؟  ی وقت  یکجا بود  ؟ی همه مدت کجا بود نیتو ا ، یمامانم، مامان خوبم، مامان-

 آروم باش دخترکم، آروم عروسک خوشگلم. -

 . دمیکوب ی م نشیکردم با مشت به س   هی تر گر بلند 

 ؟ یچرا نبود-

 و گفتم:  دم یکش غیج

 چرا  ؟یچرا تنهام گذاشت-
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 .دمی کش  رونیرو از بغلش ب  خودم

 پر بود، از همشون دلخور بودم.  دلم 

 بلند شدم.  ن یزم ی که داشتم از رو ید یشد  جه یسرگ با

 قدم برداشتم.   الیتکون دادم و به سمت و  ن یو به طرف سرم

 به اتاقم پشت سرم اومدن.  دنیرس  تا

 فشار دادم و وارد اتاقم شدم. نیی در رو به سمت پا  رهیدستگ 

 نشستم.  یلنگان خودم رو به تخت رسوندم و به آروم  لنگ

 کرد.  ی م ینینبود، سنگ  یخال گه ید  قلبم

 ممنوعه رو!   یعشق ینیسنگ 

 شه.  یوقت سهم  تو نم  چیه ی دون ی که م  یدوست داشتن کس ی عنیعشق  یگاه

 شه بازگشت به گذشته!  ی انسان م یآرزو  نیبزرگتر یگاه

 شه هزار تا کاش.  یم

 ماه قبل.  نینه، چند  ایسال قبل،   نیبه چند   ی برگرد ی کن  یآرزو م یگاه

 !یریرو بگ  حرف ها  ازی زدن بعض یجلو  ای ، یبش ی مانع افتادن اتفاق ی که بتون نیبخاطر ا فقط 

 داد.  ر ییشه بر گشت به گذشته، نه اتفاق افتاده رو تغ ینه م اما

 و حسرتِ.  یمونیمونه پش یکه م   یز یموقعس که تنها چ اون

 افتاد؟!  یاتفاق  نیحرف و زدم، چرا همچ نیچرا ا که 

 حسرت!  ی تنها با کل یشده بودم به دختر  ل یشبِ تبد  کی

 رو داشتم که عروسکش رو ازش گرفته باشن. ی کودک حس
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 بهش گفته باشن: یرحم یکرده باشن و با ب   کهیت کهی که عروسک مورد عالقه اش رو جلو چشم هلش ت  یکودک

 تونه باهات حرف بزنه.  ینم ی زن ی و باهاش حرف م یکه تو دوسش دار  ی نیا نیبب-

 جون نداره جوابت رو بده!  نیاصال ا-

 جون نداره که دوست داشته باشه!  یکه دوسش دار   ینیا-

 دوست نداره. ن ی! ببستیزنده ن نیبزنن بب اد یکنن و بلند تر سرت فر  کشیت که یچشم هات ت جلو

 . یزیصدا اشک بر ی و ب  یتو فقط بغض کن  و

 

 زدم.  رون یاز اتاق ب کمیکوچ  ی دست ف یاز برداشتن ک بعد 

 رفتم.  نییاتاق پا کیکوچ یپله ها  از

 درحال صبحونه خوردن بودن.  ایو عرش  مامان

 دادم.  ی آروم سالم

 سالم مادر  -

   ی سالم رها، بهتر-

 کردم.  د ییانداختم و با سر تا ایبه عرش  ی کوتاه نگاه

 صبحونه بخور ایخداروشکر، ب-

 رفتم و گفتم:  یسمت در خروج به

 ندارم.  لیم  یمرس -

 بست گفت: چشم هاش رو  کالفه

 صبحونت و بخور  نیبش ایب-

 هام رو تو کاسه واسش چرخوندم. چشم
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 زبون نفهم خراب کنم؟!   نیسر ا ی خونه رو رو نیکه کل ا  یخوبم، چرا به من انقدر زور نداد  ی خدا ،یمشت  آخه

 نشستم و بدون حرف شروع به خوردن صبحونم کردم.  ایعرش  ی کنار  یصندل ی رو

 لقمه رو قورت دادم و بلند شدم. نیآخر

 فعال تا غروب.   ،یمرس -

 

 رادمان 

 

 جا.  نیاومد ا  یگرفت م یجا رو دوست داشت، هر وقت که دلش م  نیا

 زد.  یم  غیکرد و ج یهاش رو باز م  دست

 کرد!  یزدن آرومش م  ادیفر انگار

 زد.  ی نفس نفس م شست و  یم  یگوشه ا بعدش 

 بام  می اومده بود یی روز که دوتا هی

 اشاره کردم و ادامه دادم.  میکه نشسته بود   ییجا به

 پرتگاه بود.  نیهم لبه 

 گفت:   بهم

 ؟ یدوستم دار  چندتا

 هام و بستم و به گذشته رفتم  چشم

 ش« یبگ به سه سال پ »فلش

 

 رادمان؟ -
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 بله؟ -

 شد و روبه روم نشست.  بلند 

 تکون دادم.   یشد که با اخم سر قیچهرم دق  تو

 ه؟ یچ-

 ؟ یچندتا من و دوست دار-

 جمع کرد.  یو کم   صورتش

 که زده بود شک داشت!  یبه حرف  انگار

 زدم و گفتم:  ی لبخند  بهش

 ی لیخ-

 جابه جا شد. یکم

 ؟ یانقدر من و دوست دار یبخاطر چ-

 . پتیت ، افتیخب معلومه به خاطر اخالقت، ق-

 پاهام گذاشت. یو سرش و رو  د یکش  دراز

 شدم.  رهیخ باش یو به صورت ز دمیموهاش کش  یرو نوازش وار رو  دستم

 کرد گفت:  یکه به آسمون نگاه م   همونطور

 قشنگه مگه نه؟  ی لیماه و، خ نیبب-

 کردم.  د ییشدم و حرفش و تا ره یآسمون خ به

 آره -

 اشاره کرد.  ی کیدست به ستاره کوچ با

 ن یاون و بب-
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 زد.  یمیمال لبخند 

 کنم.  ی عوض نم دمیقشنگ تره، اما من ستارم و نه تنها با ماه بلکه با خورش  ی لیستاره منِ، درسته ماه خ-

 طوره رادمان. نیهم هم عشق

 ها. یتموم سخت  نیبآرامش محظ    یعنی تورو بخواد،  اتیباشه که با تموم بد  ی کی یعنیعشق  ست، ین پ یو ت افه یبه ق عشق

 

 اومدم. رون یفکر گذشته ها ب  از

 شدم و گفتم: رهیخ اوش یس  به

 . دمیرس  جه ی نت نیبه هم قایاز عشق نداشتم، اما بعدها خودم دق  ی قی اون روز درک دق-

 پام.  ی دستش رو چندبار آروم زد رو اوش یس 

 اون خواهرته رادمان؟ ی مطمعن-

 نییو با عجز انداختم پا سرم

 آره. -

 ! ادمهیکه بابا رها رو آرود و درست  ی روز

 بچه تو بغلش بود.  هی اومد خونه  یروز وقت  اون

 اتاق. یرو فرستاد تو  ایو عرش  من

 شدم.  میراه پله ها قا ر یز ی فضول یمن از رو  اما

 . هی رق ی بزرگش کن د یبچمه و تو با نیبه مامان گفت ا بابا

 خاله معصوم معشوقه بابا بود!  اوش یشه س  ینم باورت

 و اونم رفت. اوردیبزرگ، بعد از مرگش طاقت ن نیکه محمد حس یکس

 انداختم. نییپا سرم
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 به جا موندم که عاشق خواهر خودش شده! یحاال از اون مرد من -

 .می ریس  ی به خوردمون دادن که انقدر از زندگ ی دونم چ ینم

 عذاب؟! ن یبشه به بزرگتر لیتبد  امون یباعث شده زندگ یچ 

 ! ستیامتحانم ن ست،ین یشوخ یزندگ  اوش،یس  ی دون یم

 . نیفقط مسخرس! هم 

 

 رها

 شدم و پولش و حساب کردم. ادهیپ ی دانشگاه از تاکس  یجلو

 نبود!  ی میاون دوست خوب و صم گه یذهنم د یاالن تو  سایداشتم، مل استرس 

 کرد.  ی بودم و سردرد داشت کالفم م داریتا صبح ب شبید

 و وارد دانشگاه شدم. دمیکش  یق یعم نفس

 داد.   یکه برام دست تکون م دم یرو د  سایمل اطیح ی تو

 زدم و به سمتش رفتم.  یپوزخند 

 دو اومد طرفم و محکم بغلم کرد.  با

 سالم عشقولم. -

 کنه نه؟  یبلد بود نقش باز  خوب

 کردم حفظ ظاهر کنم.  یسع

 . یزن یشاد م یاد یشده؟ ز ی چ ونه،یسالم د-

 .می و نشست م یدانشگاه رفت  یها مکتیاز ن یکیبه سمت  باهم

 عشقم.  د یخر میباهم بر  ییایب د یبا-
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 باال انداختم.  ییابرو

 ! ؟یچ د ی! خرد یخر-

 رفته؟!  ادتیپنج شنبه تولدمه ها -

 و تکون دادم و گفتم:  سرم

 بره. ادم یشه  ی اهان نه مگه م-

 نبودا ادمی حاال

 را خانوم. ممد بچه صغ  یکی ی گ  یتو راس م  یکیآره جون خودت، -

 خنده  ریز  زدم

 خنده گفتم:  ونیم

 دختر جون  گه ی...دی...دهی مم...ممد...ک-

 برام رفت و گفت: یغره ا  چشم

 بنده.  نده یهمسر آ-

 . میباهم از خنده منفجر شد  ییبار دوتا نیا

 . میباهم بخند  د یبه به خانوما، بلندتر بگ -

 انداختم. ینگاه اشاریلبخند به  با

 سالم آبشار جونم. -

 با تعجب گفت:  سایمل

 ؟ یچ-

 داده بودم.   یانگار سوت ی وا-

 نگفتم از بازگشت حافظم. یزی من چ که  د یفهم اشاری انگار
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 گرفته.   ادیکپکم  نیبه من گفته آبشار ا ایعرش  نیاز بس ا خانوم،  سایمل  ینی ب یم-

 تو سرش. دم یو کوب  فمیجام بلند شدم و با حرص ک  از

 ا یکن شی کار ی کنم که نتون ی کار ه ینکن  ی کار ه ی  ،یکپک خودت -

 بلند شد. مکتین ی با لبخند از رو سایمل

 شه.  یکالس االن شروع م م، یبر د ییایها، ب ونهید-

 

 . میبه سمت کالس حرکت کرد یی تا سه

 گفتم:  اشاریآروم به  یلیاز وارد شدن به کالس خ  قبل

 . یکه جمعش کرد  یمرس -

 مراقب باش. شتریب  یول خواهش،-

 هم کنارم جا گرفتن.  سایو مل اشاریوسط نشستم که   فیرد  ی ها یاز صندل  ی کی یتکون دادم و رو  یسر

 استاد وارد کالس شد. قهیاز چند دق بعد 

 .میبه احترامش از جا بلند شد  همه

 نشست و گفت: شیصندل ی رو

 بچه ها د ییبفرما-

 شد رو چهره هامون.  قیو دق د یشدش کش د یسف شیبه ته ر یدست

 برنامه اردو چهار روزه به شمال براتون گذاشته.   هیگلم، دانشگاه   یدخترها و پسرها-

 بچه ها بلند شد. یصدا هوی

 . د یکوب ز یم ی رو

 ساکت لطفا.-
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 جاش بلند شد. از

 . یسیاسم نو ی دفتر دانشگاه برا  نیکالس بر انیاز پا بعد 

 کرد و ادامه داد.  یمکث

 . می کن ی درس و شروع م-

 و گفت:  د یدست هاش و بهم کوب  سایکالس مل انیاز پا بعد 

 خوشحالم. ی لیآخجون، من که خ-

 تکون دادم   یسر

 طور  ن یمنم هم-

 زد و گفت: یلبخند کوتاه اشاری

 تا جا پر نشده.  می کن یسیاسم نو  میبر د یپاش -

 . میبه سمت دفتر رفت اشاریهامون همراه   لهیو بعد از جمع کردن وس   میجا بلند شد  از

 .میاز در زدن وارد شد  بعد 

 و که بلند کردم خشکم زد.  سرم

 ! رادمان

 به سمتش رفت و با ذوق در آغوشش گرفت.  اشاری

 سالم پسر -

 شده بود.  رهیاون به من خ اما

 دنش؟ یبرم به د د ی پسر عموم اومده با یگ  ینم-

 .د یکوب ی ام م نهیبه شدت به قفسه س قلبم  ضربان

 نبود.  نشونیب یمرز  چ یکه ه انگار
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 بود که من حافظم و بدست آوردم!  دهیفهم پس

 . ستهیا یکردم االن ممکنه قلبم از حرکت ب حس

 جلو رفت و دست پاچه گفت: سایمل

 . دمتونیسالم استاد، چقدر خوشحالم د-

 من کنان ادامه داد.  من

 . یسیواسه اسم نو  میاومد -

 بود!  دهیترس 

 انداختم.  نییاشکم سرم و پا ختنیاز ر  ی ریجلوگ یبرا

 قورت دادم و   یو به سخت   بغضم

 شدن بودن جا گرفتم. دهیرادمان چ زیم  یکه جلو  ی رنگ  یقهوه ا  ی راحت یمبل ها ی رو

 

   رادمان

 

 جا نبود،تو گذشته ها بودم.  چیبه ه حواسم

 شدن. ی سرم اکو م ی درحال پخش، تو الیسر ه یرها همه خاطره ها زنده شده بودن و مثل  دنید با

 که فقط اون بشنوه گفتم:  یخارج شدم و طور اشاریآغوش  از

 . می شرمنده داداش، بعد از ثبت نام نرو باهم بر-

 با آرامش تکون داد.  سرشو

 نشستم.  زمیزدم و پشت م یکم جون  لبخند 

 کنم. رفتار  یکردم عاد  یسع



 اشتباه عشق  یرد پا

54 
 

 سال ها.  نیا یخ یمثل رادمان سرد و  درست

 .د یدانشگاه حضور داشته باش  ی واسه شنبه سر ساعت هفت تو سم ینو یاسم هاتون و م  خب،  یلیخ-

 انداختم و گفتم:  یاخم بهشون نگاه با

 .د یبر  د یتون  یم-

 زد و گفت:  ی به جفتشون لبخند  اشاری

 کار دارم.  نجایمن ا د یبر-

 کرد.  یبهم نگاهم نم ی حت شدم،  رهی رها خ به

 کردم آروم باشم.  یو سع دمیکش  یق یعم نفس

 

 رها

 

 .د یمحظ خارج شدن از کالس بغضم ترک به

 .د یلرز ی بسته بود و م خ یتنم  کل

 بازوم.  یبه سمتم اومد و دستش و گذاشت رو  سایمل

 .دمیکش  ادیفر  ه یگر  ونیدستش و پس زدم و م تیعصبان با

 به من دست نزن   گهیازت متنفرم، د -

 دورمون جمع شده بودن. همه

 زدم، رفتارهام دست خودم نبود.  ینفس م نفس

 دو از دانشگاه خارج شدم  با

 خالص کردم.  رهیخ یخودم و از اون همه نگاه ها  و
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 . ستادیدست تکون دادم که ا ی تاکس یبرا

 شدم.  رهیخ رونیصدا به ب یخونه رو بهش دادم و ب  آدرس 

 ساکت بودم.  ی بیطرز عج به

 جا نوشته بود:  هی

 تو   ی من ب  یدلتنگ  شرح

 جمله ست ک ی فقط 

 ست ین ی جنون فاصله ا »تا

 که منم«   نجایاز ا 

 اخوان ثالث  یمهد 

 

 رادمان 

 

 زدم.  رون یاز دفتر ب دهیرها ترس  غیج یباصدا

 زانو هاش خم شده بود.  یشدم، رو  رهیخ بهش

 و با دو از دانشگاه خارج شد.  سادیوا صاف

 مچ دستم رو گرفت.  اشاریخواستم دنبالش برم که  هی توجه به بق بدون

 که فعال تنها باشه.   نیبهتر ا-

 شدم که گفت:  رهیخ ملتمس بهش  یچشم ها با

 لطفا رادمان -

 سرم و تکون دادم.  کالفه
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 . ستادیبه سمتم اومد و روبه روم ا سایمل

 درسته؟ آورده   ادیگذشته رو به -

 انداخت و گفت:  یبهش نگاه اشاری

 آره -

 . د یهم کش یهاش رو تو  اخم

 کنم.   یباز  لمیبراش ف  نم یب ینم ی لیدل گه یخب پس من د-

 چرت و پرت هاش نموندم.   دنیمنتظر شن  نیاز ا شتریب

 .دمیاتاقم شدم و در و بهم کوب وارد

 دستام گرفتم.  نینشستم و سرم و ب  زمیم پشت

 گرفته بودم.   ید یشد  سردرد

 رادمان؟ -

 شده.  رهیبهم خ نهیکه دست به س  دمیرو د سایو بلند کردم و مل سرم

 . دمیهم کش یها رو تو  اخم

 تو اتاق؟  ی اومد  ی ؟کی خوا ی م یچ-

 . زمی م یخم شد رو  یعصب

 خواد آبروت بره؟  یرادمان تو که دلت نم  نیبب-

 فاصله گرفت.  زمیو باال انداخت و از م ابروش 

 ندارم.  ی باشه من مشکل ، یخوا  یور مط  نیاگه که ا-

 زد و ادامه داد.  یپوزخند 
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که قراره   یعالم کن  ی و مهم تر از اون جون رها خانومت رو، بهتره که پنج شنبه شب  به طور رسم ، ی اما اگه آبروت و دوس دار-

 . میتا آخر ماه ازدواج کن 

 زد و گفت:  یخند  کج

 پنج شنبه شب منتظرتم عشقم. -

 

 رها

 بود.  سایبرق و باد گذشت و امشب تولد مل روز مثل  سه

شدم که همراهش   یراض اشاری ی در پ  یپ ی اما با اسرار ها قصد نداشتم برم، چون حتم داشتم رادمان هم اونجا حضور  داره،  اولش

 برم.

 شدم. ره ی به خودم خ اشاریاتاق  ی قد  نه یآ ی تو

 رز.  یمثل غنچه گل ها یو لب ها ی آسمون آببه رنگ یی با چشم ها ی دختر

 واسه چشم هام بود.  ییبایقاب ز دمیگرد و سف صورت

 رونم بود و از پشت دنباله داشت.  یانداختم که جلوش تا رو  یرنگم نگاه یلباس مشک به

 صورتم.  یبودم جلو  خته ی رو ر شیرو پشت سرم جمع کرده بودم و مقدار موهام

 اومدم.  رون ی از اتاق ب میو کفش مشک  فی ک و بعد از برداشتن دمی لب هام کش یقرمزم و رو  رژ

 بود. شیگوش   یمبل نشسته بود و سرش تو  ی آماده رو اشاری

 شدم و صداش کردم.  ک ینزد بهش

 اشاری-

 شد. ره یو بلند کرد و بهم خ سرش 

 زد.  ینم پلکم

 صورتش تکون دادم.  یرو جلو  دستم
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 داداش.   ییالو کجا-

 گفت:   دهیچندبار پلک زد و با  لحن کش هوی

 دختر   یشد  ی زیعجب چ-

 زدم و گفتم:   یتلخ لبخند 

   ونه ی د م یبر ایب ز یمزه نر-

 و تکون داد و مثل بچه ها دنبالم راه افتاد.  سرش 

 بود.  اه یپر از گل و گ اطشیبود که ح کیکوچ  ی الی باغ و هی  اشاری خونه

 .میشد  دش یسف  یمزدا  سوار

 خارج شد.  اطیکرد و از حباز  موتشیو با ر  در

 انداخت و گفت: ی نگاه بامزه ا بهم

 ی مهمون ی به سو شیپ-

 از جا کنده شد. نیگاز گذاشت که ماش  ی و محکم رو پاش 

 بود.  ونهیپسر د نیا

 

 شده بود.  ره ی نگاه کردم، با لبخند به روبه رو خ اشاریرخ  می ن به

 رو گونش و دوس داشتم. چال

 چال گونش فرو کردم.  ی ها به سمتش خم شدم و انگشتم رو تو م یقد  اد ی به

 تو دختر؟ یکش  یاوا خجالت نم-

 اومد و ادامه داد.  ی خرک اشوه

 گفتن. ی گفتن نامحرم یمحرم -
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 . دنیخنده که اونم شروع کرد به خند  ریزدم ز یپق

 برادر پشتم بود.  ه یمثل  شهیدوستم بود و هم نیبهتر اشاریشدم،  ره یخ رون یب به

 بود.  ایعرش  یهم رنگ چشم ها قای هاش دق چشم

 . می بود یهمه چشم رنگ  یپدر بزرگم خانوادگ  یلطف چشم ها به

 رادمان با درد چشم هام رو بستم.  ی طوس  ی ها لهیت اد ی به

 بود.  ینبود بلکه روح  یجسم دردم 

 دور نموند. اشاریکه از چشم   دمیکش  یپر حسرت آه

 شه.  یدرست م -

 شدم.  رهیبغض بهش خ با

 .رِییقابل تغ  ریغ ن یرفته رادمان برادر من، و ا ادتیکه   نیمثل ا اشار؟یشه   ی درست م یچ-

 کرد انگار که قانع شده بود.  سکوت

 پارک کرد.  ییالی و ی بعد جلو نیم  ده

 خورد تموم خاطرات بد برام زنده شد. ال یکه چشمم به و نیهم

 برگذار شد. ال یو  نیهم یجا تو  نیهم  ادمهیرادمان، درست  عقد 

 . میشد  ادهیپ

 انداختم. ینگاه ال یو  به

 پنجره اون اتاق شوم!  به

 شدم. ره یخ ی و باال گرفتم و به آسمون مشک سرم

 شد. ریگونه هام سراز ی قطره اشک رو نیاول

 بازوم و نوازش کرد و گفت: اشاری
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 باش. ی قو-

 .دمیکش ی قیحرفش سرم و تکون دادم و نفس عم د ییتا یبرا

 .میشد  ال یهم وارد و به شونه شونه

 مختلف. ی پر از آدم بود با لباس ها اطیح یتو  م، یرد شد  د یرس  ی م ال یکه به و ی باغ بزرگ از

 اومد.  ی در هم م  ی تا جلو یآهنگ حت  یصدا

 اومدم.  یداشتم، کاش نم ی بیعج دلشوره 

 دادم.   لیبود تحو ستاده یکه اونجا وا یبودم رو به خدمتکار دهیلباسم پوش  یکه رو  یی مانتو ی ورود  یجلو

 لب گفت:   ریزد و ز یلبخند آرامش بخش اشاریاز ورود به سالن  قبل

 نترس -

 شد بود.  دهیچ یشدم که دور تا دور صندل  یزدم و همراهش وارد سالن بزرگ  یجوابش من هم لبخند  در

 سالن کار گذاشته شده بود.   یجا  یها به طور کامل خاموش بود و چندتا رقص نور جا برق

 واقعا حالم بهم خورد.  ایوضع چندش آور بعض از

 چه وضعشه؟  آخه

 که بغل رادمان بود خشک شد. سایمل  یچرخوندم که چشمم رو چشم

 

 جا رو نکرده بودم!  نیا فکر

 م؟ قرار بود عذاب بکش  یمهمون  نیتا آخر ا یعنی

 بدن!  ی تپش قلب و سرد بازم

 ی لعنت-

 ها نشستم. ی از صندل ی کی ی رو اشاریزدم، به کمک  ینفس م نفس
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 به نظر برسم.  ف یانقدر ضع د ینبا ا،یخدا نه

 . ارنیبزار بگم برات آب ب-

 از خدمتکار ها رفت.  یکی جاش بلند شد و به سمت  از

 سالم بانو -

 . دمیسمت صدا برگشتم که همون دکتر روانشناس رو د به

 بود؟ اهان سپهر، سپهر برازنده. یچ اسمش

 بود.   ت یانداختم، واقعا هم برازنده و با شخص ینگاه لشیاستا به

 بهش دست دادم.   یا مه یو به سمتم دراز کرد که با لبخند نصفه و ن دستش

 دکتر   یسالم آقا-

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 نم؟ یونم بشت  یم-

 . د ییبله حتما بفرما-

 کرد.   ییاومد و سالم بلند باال یآب  وانیبا ل اشاری

 ؟ یکن  یچه م نجایجون ا یبه دک -

 با سپهر دست داد.  یمیصم ی لیو به دستم داد و خ آب

 شناخت؟! ی پسر چرا همه رو م  نیشدم، ا رهیبهشون خ جیگ

 زد و گفت:  یلبخند  اشاری

 د؟یشناس  ی شما همه و م نمیبب-

 گذاشتم. ز یم  یو رو  وانی خوردن آب شدم و ل الیخیب

 حال گفتم:  یب
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 مطبشون آشنا شدم. ی دکتر تو ی با آقا-

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 عجب!-

 شه.  ی سپهر نم یجلو  دمیبگم درد و عجب که د خواستم

 و گذاشت پشت سپهر گفت:  دستش

 شهنازم ی مام یی جون، پسرِ پسر دا یرها جونم، دک-

 انداخت و ادامه داد.  یطونیمن نگاه ش  به

 بنده.  ونهیخل و د یرها، دختر عمو نم یجون، ا ی دک-

 بشر؟!  نیا ایمن خلم  د یکن آخه شما بگ  نگاه

 خنده.  ر یبهش نگاه کردم که جفتشون زدن ز یحرص

 گرفتن.  یجا اشاریسمت چپم و سپهر کنار  اشارینشستم که  یصندل ی رو

 فکر کنم.  ی ا گه ید ی زهایبه چ سایفکر کردن به رادمان و مل  یکردم به جا یو سع  دم یکش ی کالفه ا پوف

 بودم! ی مهمون ن یوسط ا نجایبودم االن ا لش یبودن، اما خود من که دل ومده ی ن یمهمون نیبخاطر من به ا  ایو عرش  مامان

 شدم.  رهی و رادمان خ سایبه مل تیند جمعبل غی سوت و ج یصدا با

 شد! ی نم باورم

 گرفتن. ی رقص داشتن از هم لب م ستیپ وسط 

 وا رفتم.   یصندل  یدستم قلبم رو چنگ انداختم و رو  با

 کرد.  ی لحظه هارو ثبت م  نیهام راه خودشون رو باز کرده بودن و مغزم تمام ا اشک

 نگران گفت:  سپهر

 کنم آروم باش.   یرها جان خواهش م-
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 شدم که با لبخند از هم جدا شدن. رهیخ سایانداختم و دوباره به رادمان و مل یبهش نگاه کوتاه یاشک یچشم ها با

 کنار.  دش یبه سمت رادمان رفت و کش یعصب اشاری

 من خشک شد. ی گوشش گفت که نگاه رادمان رو  یتو ی دونم چ ینم

 داشت. ی رنگ دلسوز نگاهش

 هام بود.  یهمه بدبخت ل یکه خودش دل یسوخت، چه برسه به رادمان  یکه من داشتم دلِ همه برام م   یحقم داشت، با وضع خب

 چشم برداشتم و روبه سپهر گفتم:  ازش 

 خوام تنها باشم. ی از اتاق ها؟ م یک ی یبرم تو  ی کن  یکمکم م -

 تکون داد.  ی لبخند سر با

 . زمیحتما عز-

 

 .د یخواد شما زحمت بکش یمن هستم، نم-

 کرد.   یشلوارش فرو کرده بود و با اخم به سپهر نگاه م  ب یج یشدم که دستاش و تو  ره یتعجب به رادمان خ با

 انداخت و گفت:  یی بهش نگاه گذرا سپهر

 من برم رها -

 !رها

 کردن رادمان بهم گفت رها. ت یداشتم واسه اذ حتم

 اومد.  ی م دش یبور و صورت سف یبه موها یل یرنگش نگاه کردم، خ  یعسل یچشم ها به

 .دمیترس   یتنها شدن با رادمان م از

مچ دستم و گرفت و از جام   یمالحظه ا  چیو بدون ه د یبه سپهر بودم که رادمان سپهر و به شدت عقب کش رهیطور خ نیهم

 بلندم کرد. 
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 .د یکش  ی داد و من و دنبال خودش م  یدستم و فشار م یعصب

 تونستم بگم آروم، انگار الل شده بودم!   ینم یحت

 از اتاق ها رو باز کرد و مجبورم کرد وارد اتاق بشم.  ی کی در

 داخل اومد و در و بست. خودشم

 شده بودم.   ره یبهش خ یحرف چیه بدون

 دلتنگش بودم!  چقدر

 دلتنگ اون آغوش گرم و مردونش.  چشم هاش، یطوس  ی ها لهیت دلتنگ 

 کرد. دن یهام شروع به بار اشک

 شد.  ی م ک یبه قدم بهم نزد قدم

 داشتم.  یقدم به عقب بر م ه یاومد   ی که به سمتم م ی هر قدم با

 ؟ ی کار دار ی با من چ-

 باشه.  دهیشک کردم شن یآروم و با بغض گفتم که لحظه ا  انقدر

 زخند گفت: و با پو ستادیا م یوجب  هی  تو

 ؟ یزن شد  یرفته با ک  ادت یکه  ن یمثل ا-

 گشت. ی کاش حافظم بر نم یآرزو کردم که ا ی لحظه ا یدرد چشم هام رو بستم، برا  با

 تر از قبل گفت:  ی و مشت کرد و عصب دستش

 کنار رها   یهارو بزار یمسخره باز نیبهتر ا-

 باال انداخت و سرش و کنار گوشم آورد.  ییابرو

 کرد. ی م تم یاذ ن یخورد و ا یهاش درست به گردنم م نفس

 شه؟  یم  یبهت خورده چ ی اگه بفهمم دست کس یدون  ی خودت که خوب م-



 اشتباه عشق  یرد پا

65 
 

 ! کیتکون کوچ ه یاز  غی اش گذاشتم و هلش دادم، اما در نهیس  یآزاد شدن از حصار تنش، دستم و رو  واسه

 دست هاش دست هام رو گرفت و سرش و عقب آورد.  با

 به صورتم گفت: رهیخ

 ی برف د ی دلم برات تنگ شده بود سف-

 صورت جذابش بود ادامه داد.  یکه تو  یگونه هام و با اخم  یرو د یاز دست هاش و کش یکی

 اشک ها رو  ن یا زینر-

 کردم.   میآغوشش قا  یهق هق سرم و تو  با

 . د یکش ی قیعم من و به خودش فشرد و نفس  محکم

 بود بمونم.  امیآغوش که همه دن   نیا یو من تو  ستهی کاش زمان از حرکت وا  یلحظه از خدا خواستم که ا اون

 

 رادمان 

 

 ؟ ید ینشو فهم ک یبه اون پسره نزد ادم یز ن، یبش اشاریکنار  رون یبرو ب -

 کرد و گفت:  ی نیریش  خنده

 شده؟  تیحسود ه، یچ-

 نگاهش کردم که لبخندش کم رنگ شد. یعصب

 انداخت و به سمت در رفت.  نییو پا سرش 

 رفتن از اتاق به سمتم برگشت.  رون یو باز کرد و قبل از ب   در

 رادمان؟ -

 و گفتم:  بهش زدم  ی کم رنگ  لبخند 
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 جان؟-

 نرفته که.  ادتی ؟ یکن  کاریچ ییخوا یم-

 حرفش و قطع کردم.  کالفه

 دم.   یکار درست و انجام م-

 بود گفت:  دایچشم هاش پ یکه تو   یترس  با

 کار درست؟-

 شدم و دست هام دو طرف صورتش گذاشتم. ک ینزد بهش

 . ییکه بشه، دوست دارم و تنها ملکه قلبم تو  یهر چ یخوام بدون  یم-

 بغض سرش و تکون داد.  با

 . رمیم  یدفعه م   نیکنم دوباره تنهام نزار رادمان، ا ی خواهش م-

 .دمیبغلم و موهاش و بوس  یتو  دمشیکش

 دم.  ی کنارتم رها، بهت قول م شهیهم-

 بردم.  اشاری شیرو تا پ رها

 جان؟ اشاری-

 جانم داداش؟ -

 کارت دارم.  ایچند لحظه ب -

 سمتم اومد و گفت: »جانم« به

 رها رو بر دار ببر خونه. -

 شده؟  یز ی، چچرا رادمان -

 گم انجام بده.  ی و که م ی لطفا فقط کار-
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 « یکن  یکار م ی چ یو تکون داد و گفت: »باشه فقط مراقب باش که دار  سرش 

 رفت.   ی کوتاه یکردم که بعد خداحافظ  د ییلبخند حرفش و تا با

 اون دختر؟«  شیرادمان، پ یگفت: »کجا بود  یرفتم که عصب  سایسمت مل  به

 نشستم و گفتم:  کنارش 

 سایبس کن مل  -

 دم «  ی کارو انجام م  نیامشب زمان ازدواجمون رو مشخص کنم؟ ا یخواست ی و ادامه دادم:»مگه تو نم دمیبه موهام کش یدست

 تکون دادم.   هی چ یبهم نگاه کرد که سرم و به معن  مشکوک

 شد.  رهیبه روبه رو خ طلبکار

 مونده باشه.  ادت یحرف هام  دوارم یام-

 

 رها

 

 م؟ی بر ی گفت ی چرا وسط مهمون-

 جام جا به جا شدم و ادامه دادم  ی تو

 اشار«یدارم   »دلشوره

 « یش  تینداشت، فقط رادمان گفت دوست نداره تو اذ یخاص ل یدل  زمیانداخت و گفت:»عز ینگاه م ین بهم

 اشار؟ی گه یمطمعن باشم د-

 راحت باشه. الت یخ زم،یآره عز -

 کردم آروم باشم.  یو سعدادم   هی تک نیماش  ی و به صندل سرم

 ها شدم. ام یدرش آوردم و وارد پ  فمیک  یاز تو  م یاس ام اس گوش  یصدا با
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 منتظرتم.  یشگ یهم ی راحت بخواب، فردا بعد دانشگاه همون جا ال یخونه با خ ید یدلم رس  ز یعز »سالم

 دار تو رادمان«  دوست

 پنهون نموند. اشاریزدم که از چشم   یپهن لبخند 

 بود؟   یک-

 گشاد تر شد.  لبخندم

 رادمان؟ -

 و گفت: د یمزه خند  با

 « یعال اری»بس

 .دمیرنگم خز د یسف ی پتو ریو ز دمیتختم دراز کش ی به خونه وارد اتاقم شدم، رو دنیاز رس  بعد 

 به خواب فرو رفتم.  نم یکه قرار بود فردا رادمان و بب نیو با فکر به ا دمیکش  یق یعم نفس

 

 رادمان 

 

 برگه رو هم مطالعه کردم و دفتر و بستم.  نیآخر

 بلند شدم. زمی کرده بودم برداشتم و از پشت م زون یآو  یرنگم رو که از صندل ی مشکل کت

 نوشتم:»سالم من امروز زودتر رفتم خودت برو خونه«  سایمل یبرا  یام یپ میگوش  با

 و از دفتر خارج شدم.  دم یرو پوش  کتم

 اومد. سایمل  یبودم که صدانرفته  رون یاز درب دانشگاه ب هنوز

 سایرادمان وا-

 . هی گر ری به عقب برگشتم و خواستم سرش داد بزنم که زد ز یعصب
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 رها ش یپ یر یم ی دار-

 بود.  ی خوب گریشدم، حقا که باز ره ی بهش خ کالفه

 رم خونه نترس.  ی دارم م-

 من چقدر دوست دارم من   یدون ی رادمان خودت م-

 و به عالمت ساکت بلند کردم که حرفش و خورد.  دستم

من   یکن  یتو دانشگاه من و رادمان صدا م  نمیهم بب گهیبار د ه یخورم،   یاداهات رو نم نیکه من گول ا  یدون ی خودتم خوب م-

 . ید یمونم و تو فهم یم

 فقط سرش و تکون داد و رفت.  سایبلند گفتم که مل ی با صدا بایرو تقر ید یفهم

 

 رها

 

 .دمیفهم  یکه من اصال حرف هاش و نم ی کردن بود، درحال  فینشسته بودم و اونم درحال تعر اشاریکنار  اطیح ی تو

 فکر بودم، فکر به خودم به رادمان.  ی تو

 افتادم.  ی حرف مامان گل ادی

 کنه.«  یو درست مها ر زیچ یل یخ قت یبگرد، حق قتی نشو و دنبال حق د یوقت نا ام چی»ه

 !؟ قتیو بهم گفت، اما کدوم حق نیروز آخر عمرش ا ادمهی درست

 نگاه کردم.  اشاریاومدم و به  رونیاز فکر ب یتکون دست با

 ه؟ یچ-

 هاش رو تو کاسه چرخوند و گفت:  چشم

 کار دارن.  ی خانوم چ نی حداقل بب ید  ی تو که به حرف من گوش نم ه،ینخود چ-
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 به پشت سرم اشاره کرد.  و

 که منتظر بهم چشم دوخته بود.  دم یرو د  یکه به پشت سرم نگاه کردم دختر  نیهم

 بود.  یی داشت و موهاش طال  یز یر جسته

 برد من که دختر بودم.  ی م ی سبزش که هوش از سر هر پسر ینگاه کردم که چشمم خورد به چشم ها زش یصورت گرد و ر به

 برگشتم.  اشاریبه سمت  د یچیکتفم پ  یکه تو   یدرد  با

 چته؟ -

 خواهر من.  ی دختر مردم و خورد-

 به خودم اومدم و از جان بلند شدم. اشاریحرف  با

 زم یعز نیبش-

 .د یموهاش کش  یتو  ی نشست کالفه دست اشار یکنار من و  مکتین ی رو

 انداخت و دستش و به سمتم دراز کرد.  ینگاه بهم

 نم ی لیمن آ-

 زد و ادامه داد. یکم جون  لبخند 

 زدم گفتم:  یدرسته؟باهاش دست دادم، لبخند   د،یرها باش  د یو شما با-

 جان«  نیلیخوشبختم ا »بله، 

 م؟« یصحبت کن  ییتنها م یتون ی طور، م نیو گفت:»منم هم د یکش  یق یعم نفس

 . د یبه لباسش کش یبه سرعت بلند شد و دست اشاری

 کار دارم.  یی خانوما من جا-

 که حرفات تموم شد منتظرتم.«  نیگفت:» بعد از اسمت من خم شد و   به

 تو برو.  ییبرم جا د یمن با اشارینه  -
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 ازمون دور شدن.  نیلیاز من و آ یو تکون داد و بعد از خداحافظ سرش 

 شنوم.«  یم  زمیجان بگو عز نیلیبرگشتم و گفتم:»خب آ نیلی لبخند به سمت آ با

 

بزرگ   یل یجشن خ ه یبابا  نیآوردم و بخاطر هم ییکنکور رتبه باال  یانداخت و گفت: »نوزده سالم بود که تو  نییرو پا سرش 

 گرفت و همه خانواده و آشناها رو هم دعوت کرد. 

از دهنم در اومد بارش   ی که سرم و بلند کنم هر چ نیخوردم بدون ا  ی کیرفتم سمت اتاقم محکم به  ی داشتم م ی شب وقت اون

 که چشم هام بهش افتاد الل شدم.«  ی اما وقت ه، ی ک نم یسرم و بلند کردم که بب ت یبعد با عصبانکردم و 

 زد و ادامه داد. یکم جون  لبخند 

 بود.  بایسبز رنگش واقعا ز یچشم ها-

 تو بود.«   هی شد:»درست شب ره یسمتم برگشت و دوباره بهم خ به

 .نییسرش و انداخت پا بازم

 به فکر فرو رفتم.  ی ا لحظه 

 کنه؟   هی داشت اون فرد و به من تشب ی لیدل چه

 شناسم؟  یبهش بگم من اون آدم رو م  خواستم

 لب هام زدم.  یرو  ی مهر سوکت ختی ر  یکه گوله گوله از چشم هاش م  ییاشک ها دن یبا د اما

 و دور شونه هاش حلقه کردم و گفتم:»حالت خوبه؟« دستم

 زد و گفت: ی لبخند  هی گر  ونیم

 آره خوبم. -

 ادامه داد.  یق یآسمون نگاه کرد و بعد از نفس عم به

 بشم.   کیکردم بهش نزد  یاون مرد دل من و برده بود، بعد از اون سع-

 که اون بود منم بودم.  یی هرجا بایتقر
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 . د ید یسال از اون اتفاق گذشته بود، اما اون مرد انگار من و نم کی

 دوست شده و ازم خواست همراهش برم،  ی کیست هام بهم گفت با از دو یک یروز  هی هم بست و گفت:» یهاش و محکم رو  چشم

 منم قبول کردم. 

 سال در حسرتش بودم.«  کیکه من  ی جز مرد ست ین یاون فرد کس دمیاونجا د دمیکه رس  ی وقت اما

 کردم و جواب دادم.  ی معذرت خواه نی ل یاز آ م یزنگ گوش  یصدا با

 جانم رادمان؟ -

 دانشگاه منتظرتم رها.  ی کوچه رو به رو  گهیساعت د میمن تا ن-

 ؟ ییایب  رتری د کم یشه  یم-

 چرا؟-

 کار دارم.   کمیآخه من تو دانشگاه -

 کرد و گفت:»باشه فقط مراقب باش.«  یکوتاه مکث

 و قطع کردم.   یگوش  یکردم و بعد از خداحافظ یاخم

بار به   هی  ایبودم که بهم بگه دوستم داره  ده یوقت ازش نشن چیپشتم بود اما ه شه یبا من سرد بود، هم شه یگرفت اون هم دلم 

 بله بگه جانم!  یجا

 زدم.  یلبخند  نیلیو به آ  دمیکش  یکالفه ا   نفس

 دادم.  یجواب م  د یبا زم یعز د یببخش-

 وقتت و گرفتم«   زمیعز د یزد و گفت:»تو ببخش   یتلخند 

 ه« ی چه حرف نیدستم گرفتم و گفتم:»ا  یرو تو  دستش

 کردن.  ف یهاش و پاک کرد و شروع کرد به تعر اشک

 دوستت واقعا سخته.   نیتر زی و عز ن یکه بهتر ی کنار کس یکه عاشقش ی کس دن یواقعا د ی دون  یجشن تولد دوستم بود، م-

 گلوم و چنگ انداخت.  ینیسنگ  بغض



 اشتباه عشق  یرد پا

73 
 

 کردم. ی خوب درکش م یلیخ

 بود.  دهیبودم و کش ده یکه کش ییمن بود، درد ها ه یدرست شب نیلیآ

 هست نامزدن و قراره ازدواج کنن.  یاون شب داغون شدم چون اونا اعالم کردن که چند هفته ا-

 دو نفرو داغون کردم رها.  ی خودم زندگ بخاطر

 کرد.  دنیهم اشک هاش شروع به بار باز

 دوستم. ن یعشقم و بهتر یزندگ-

 .« ستمین  مونیگذره پش یکه دوسال م   نیزد و گفت:»اما هنوز با ا  یتلخ لبخند 

 ن؟« یلیآ   یکار کرد  ی باال انداختم و گفتم:»مگه اون شب چ ییابرو

 بهم نگاه کرد.  بابغض

 ی ...شر...شربت اون...اون...اون مرد دارو یاون...اون شب...تو...تو...تو -

 کردن.   هی رو خورد و شروع کرد به گر حرفش

 کرد.  ی هقش دلم و کباب م هق

 کردم آرومش کنم.  ی کردم و سع بغلش

 اش دختر.آروم ب-

 دلم«  ز یو گفتم:»آروم عز  دمیو بوس  موهاش 

 ادامه داد.  قهیاز چند دق بعد 

 شدم.  کی اون شب بهش نزد-

 گوشم و رفت.   یکوبند تو   یکینگفت فقط  ی چیه د یاون حالت من و خودش و د یکه به خودش اومد و تو  ی وقت

 بلکه باعث شدم ازم متنفر بشه.  اوردم یاون و نه تنها به دست ن من

 زدم.  یحرف م یخوردم نه با کس ی فته از اون ماجرا گذشت، افسرده شده، بودم نه غذا مه چند 
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 شماره ناشناس بهم زنگ زد.  ه ی روز  هی

 !دمشیپرست ی که عاشقانه م ی بود همون مرد خودش 

 . نهیخواد من و بب یم  گفت

 قبول کردم.  یبا خوشحال  منم

 که داده بود رفتم.   یآدرس  به

 شرق تهران. ی بزرگ تو یال یو  هی

 سرد باهام برخورد کرد.  یلیخ دمش ید ی وقت

 نگفتم.  ی زیشکست اما چ دلم 

جز   ستین یکس ش یکنه که معشوقش باشم، اما عشق واقع  یقدم شدم واسه بودن باهاش اونم قبول م  ش یحاال که خودم پ گفت

 دوستم.  ی عنیمهال 

 هق کرد و ادامه داد.  هق

 گه.   یره به خانوادم م یم  رمیکه اگه نپذ کرد  دمیقبول نکردم اما تهد -

 

 منم از ترس آبروم قبول کردم.-

 دونستم اگه خانوادم بفهمن کارم تمومه.  ی و شروع کرده بودم اما خوب م  یباز  نیخودم ا درست

 که تالش خودم و بکنم که عاشقم شه.  ن یا یهم فرصت داشتم برا  دمیخر ی که داده بود هم آبروم و م یشنهادیپ با

 شد.  یداشت درست م ز یکرد اما به مرور زمان همه چ ی بد رفتار م یل یاون اولش باهام خ ی دون یم

  یروز د یکه شا  نیشده بودم به ا دواریرفت، کنارش آرامش داشتم، و ام یم  شیداشت خوب پ یسال گذشته بود و همه چ کی

 مرد عاشقم بشه!  نیا

 دونه کجاست. ی نم یهال بدون خبر گذاشت و رفت و هنوز که هنوز کسروز م  هی اما

 شروع شد.  م یمن از سمت مردم، عشقم، تموم زندگ یاون روز به بعد شکنجه ها  از



 اشتباه عشق  یرد پا

75 
 

 دونست. ی من و مقصر م اون

و تحمل   حال پاش موندم  نیکردم اما با ا  یمرگ م  ی بود که هر روز آرزو ده یرس  ی و آزاراش به حد  ت یمن تحمل کردم اذ اما

 کردم چون دوسش داشتم. 

 .« یکه قراره بزنم باعث نفرت تو از من بشه، اما من اومدم که تو کمکم کن یی حرف ها د یاومد و گفت:»رها جان شا رونیاز بغلم ب 

 ازش متنفر بشم؟   د یکه چرا با نیا ا یدختر بکنم؟   نیتونستم به ا ی م ی تعجب بهش نگاه کردم آخه من چه کمک با

 بگو.« ی خواست یکنم تا آخرش گوش بده بعد هر چ ی گذره که گفت:»فقط خواهش م یذهنم م   یتو  یچ د یفهم انگار

 کردن.  فیتکون دادم که دوباره شروع کرد به تعر  د ییتا ی به معنا سرم

حامله   د یکه شا  دمیترس  ی ظه اداشتم لح   ید یشد  ی لیروز که حالت تهوع خ ه ی ش یگفتم من تحمل کردم تا دوماه پ  یداشتم م -

 باشم.

 نبود.  ار یبا من  شهیکردم باردار نباشم اما شانس مثل هم  یرفتم دکتر، خدا خدا م عی سر نیهم یبرا

 برادر تو.  ایعرش  ی عنیپدر بچم  شی بعد اون نتونستم برم پ من

 شدم. ره ی و مبهوت بهش خ مات

 و مهال از هم جدا بشن! ایدختر باعث شده بود عرش   نیا یعنی

 که نرفته بود!   مهال

 دختر کرده باشه.   نیبا ا ی کار نیمهربون من چن  یایشد برادر من، عرش  ی ! باورم نمایعرش  پس

 کرد.  دنیهاش باز شروع به بار اشک

 رو، تو رو خدا کمکم کن.  ایکه بچم و بکشه، بخدا من دوسشون دارم، هم بچم و هم عرش   دمیرها بخدا من ترس -

 داد؟   یعذاب م لیدل  ی دختر رو ب ن یانقدر سنگدل شده بود؟ چرا ا ی من ک برادر

 گرفت.  ی گرم م  یبا هر مرد ع یبود و سر ی راحت یلیپسش زد چون اون دختر خ ایمهال که نرفت، خود عرش  آخه

 ت. که برادرم کرده بود بغضم گرف  یکردم آرومش کنم بخاطر ظلم ی کردم و سع بغلش

 . زمیشه عز یحل م  یکنم همه چ  یخودم کمکت م نیلینکن آ  هی گر-
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   ؟ی کن ی اومد و گفت: واقعا کمکم م رونیتعجب از بغلم ب با

 هاش و با دست هام پاک کردم و گفتم:  اشک

 عمه هستم.  ی من پشت تو و کوچولو زم یآره عز-

 و ازم تشکر کرد.   د یخند  هی گر  ونیم

 باشه؟ مینی زنم که هم و بب یفردا بهت زنگ م  ییبرم جا د یاالن هم پاشو برو خونه من با-

 جاش بلند شد و گفت: از

  ی فردا م  زمیسرت و درد آوردم، فعال عز د یهست که کمکم کنه و پشتم باشه، ببخش ی کیشه که  یرها اصال باورم نم یواقعا مرس -

 .نمتیب

 

 رفت.  ی کرد و بعد از خداحافظ بغلم

 کنن.  ی و همه دارن نگاهمون م  میدانشگاه اطیح ی هواسم نبود که تو اصال

 دادم به سمت درب خروج دانشگاه حرکت کردم.  رون ی و کالفه ب  نفسم

 دانشگاه خارج شدم. از

 بود و هوا سرد.  زمستون

 رنگم کردم.  ی مشک یپالتو  ب یهام و وارد ج دست

اومد، نفس  لب هام   ی رو یشدم»دلبر« ناخداگاه لبخند  ره یخ ی درش آوردم، به صفحه گوش   بمیج ی از تو م یزنگ گوش  یصدا با

 و جواب دادم.  دم یکش یقیعم

 جانم رادمانم -

 سرد جواب داد.  شه یهم مثل

 . ایرها ب ابونمیمن سر خ-

 . دمیرنگش و د  یو بلند کردم و به رو به روم نگاه کردم که بنز مشک سرم
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 اومدم.  زم یباشه عز-

 .ابونیقطع کردم و قدم هام و تند کردم به سمت خ و  یگوش 

 متوقفم کرد.  ی کس یصدا نیگذاشتم اما قبل از باز کردن در ماش  ره یدستگ  ی و رو دستم

 خاله؟  د یببخش-

 . دمیرو د یسمت صدا برگشتم که پسر بچه تپل به

 لبخند زدم و گفتم:»جانم«  بهش

 شد. ره یشدو به پسر بچه خ اده یپ نیاز ماش  رادمان

 رو به سمتم گرفت. ی رنگ  د یجلو اومد و پاکت نامه سف پسرک

 انگشت هام قفل شد.  ون یانگشت هاش م ستاد، یاومد کنارم ا رادمان

 تعجب به پسر نگاه کردم.  با

 ه؟ یچ نیا-

 و گفت:  د یاون صورت تپل و با مزش خند  با

 دادن بدم به شما. ی خانوم ه یو  نیا-

 عمو   یشکالت بهش داد و گفت: مرس  ه یپاکت و گرفت به سمت پسر بچه خم شد  رادمان

 کرد و با دو ازمون دور شد. ی تشکر پسرک

 سالم  -

 سالم دلبر -

 هام به خنده باز شد.  لب

 سوار شو عشق رادمان. -

 شد. ی همه غرور مهربون م ن یبا ا ی شدم وقت ی م ی که چه حال  یهام برق زد، وا  چشم
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 و روشن  کرد و راه افتاد.   نیماش  میکه شد  سوار

 پاش گذاشت. ی و گرفت و رو دستم

 انداخت و گفت:  یلبخند بهم نگاه با

 من چطوره؟   یبانو-

 شدم و گفتم:  رهیرخ جذابش خ می ن به

 ام.  یمن عال  یو خوب باش  ی تو که بخند -

 .یشگ یهم ی بام با شوق رفتم جا دمیکه رس   نیاز ا بعد 

 اومده بودم.  شیبار چهار سال پ نیآخر ر یبخ ادش ی

 داد.  ی به آدم م ی خوب یل یخ یحس نیپات بود و ا ر یباال ز نیاز ا شهر

 و چشم هام و بستم.  دمیکش  یق یعم نفس

 جا.  نیاومدم ا یم  ادت یهر پنج شنبه ها به  یچندسال که نبود  نیا ی تو-

 شدم.  ره یهام و باز کردم و به رادمان خ چشم

 و گفتم:  دمیخند  تلخ

 سراغم؟  یشد که بعد چند سال اومد  یچ-

 بود گفت:  رهیطور که به رو به روش خ همون

 رها ی دونستم زنده ا ی من نم-

 تعجب به سمتش برگشتم  با

 ه؟ یمنظورت چ-

 اون شب که. -

 کرد انگار حرف زدن براش سخت بود.  سکوت
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 ؟ یبگو رادمان اون شب چ-

 م؟ ی نیشه بش یم-

 . میتخته سنگ نشست ه ی  یرو  ی سرم و تکون دادم که گوشه ا د ییتا یبرا

 .دمیپاش گذاشتم و دراز کش یسرم و رو  مایقد   ادیو باز کرد که برم بغلش، اما من به  دستش

 . د یو بوس   م یشونیزد و پ یلبخند محو -

 

گفت که ما خواهر و برادر  ناشناس بهم زنگ زد و  هی روز  هی  ، یچند ماه از اون شب نحس گذشته بود و تو هنوز تو کما بود-

 .میستین

 خوشحالت کنم.  ی که بهوش اومد  ی خواستم وقت ی اون شروع کردم به گشتن، م بعد 

 شد.  رهیو به چشم هام خ   د یکش یآه

 ! یستیکه ن  دمید مارستانی اومدم تو ب ی روز وقت ه یاما -

 .یروز پرستار ها بهم گفتن که فوت شد  اون

 شد.  یرو سرم خراب شد باورم نم ایدن

 کردم.   ی مرگ م  یاون لحظه آرزو 

 اونجا نبود!  ی شه رها کس ی باورت م یعجله رفتم سمت خونه ول  با

 ! یخال ی خال خونه

 کرده باشن. ی کار نیشد با من چن یروشن بود نه مامان، باورم نم ایخط عرش  نه

 نبود جز... ی قبر که واسه کس هیچندتا عکس بود از   د،یپاکت به دستم رس  ه یروز بعد  چند 

 رو خورد که من ادامه دادم.  حرفش

 من!؟ -
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 گلوش شدم.   یو تکون داد متوجه بغض تو  سرش 

 آورد.  یدلم رو به درد م   نیمن بغض داشت و ا  یخی من، رادمان سرد و   مرد

 و ادامه داد. د یکش  یق یعم نفس

 نامه هم بود که از طرف مامان نوشته شده بود.   هی-

 دنبالشون نگردم و در آخر آدرس اون قبر.  گه یبود د گفته

 سرم اومده.   یی بال نینشده بود چن باورم

 نبودنت سخت بود برام.  باور

 به کل نابود شدم. دمیخودم د یاومدم و با چشم ها ی وقت اما

 رفت، نفسم رفت رها.  جونم

 زدم.   ی م ی حرف ی خوردم نه با کس  ی خودش، اما نه غذا م شیو برد پ  از دوست هام من یکی

 زد و بهم نگاه کرد.   یتلخ لبخند 

 . شتیپ امیگرفتم ب میشب تصم  هی سرم و گفت:  یرو  د یو نوازش وار کش دستش

 کرد!   یشده بودم که باالخره غرور و کنار گذاشته بود و اعتراف م ره یخ ی تعجب به رادمان با

 آورد.  ی به زبون نم د یکه با ی وقت اونطور چیدونستم دوسم داره اما ه   یهم م  قبال

 

 صورتش گذاشتم. ی هام رو رو دست

اما   دمشیکه ولم کرد و رفت نبخش نیهرچند بخاطر ا شم، یکه بهوش اومدم مامان برگشته بود پ یزد و گفت:»وقت   یتلخ لبخند 

 .« دمیدانشگاه د  یکه تورو تو  ی کردم تا همون روز یخب باهاش زندگ

 .د ییبو قیو خم کرد سمت گردنم و عطرم و عم سرش 

 نداشت رها. ی معن  یبدون تو زندگ-
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 رادمان  -

 شد. رهیو بلند کرد و باز به چشم هام خ سرش 

 جان رادمان؟ -

 مه کردم. هام به خنده باز شد و زمز لب

 دوست دارم. -

 زد و گفت:»منم دوست دارم ملکه من.«  ی لبخند  متقابال 

 نامزد رادمان بود.  سایکه مل نیدلم خداروشکر کردم که رادمان االن کنارمِ اما به شدت دلشوره داشتم، اونم به خاطر ا ی تو

 به ابروهام دادم که از چشم رادمان پنهون نموند.  ی نیفکر چ نیا از

 ها؟ شده ر یزیچ-

 پاش بلند شدم و کنارش نشستم. یرو  از

 شدم.  رهیهام و بغل گرفتم و به رو به رو خ زانو

 ترسم رادمان  یمن م -

 رو دورم حلقه کرد و گفت:  دستش

 دم رها.   یکنارتم، بهت قول م  شهینترس من هم-

 کرد که به سمتش برگشتم. یمکث

 دهنش و قورت داد و ادامه داد.  آب

 .یباش  ی که شد تحمل کن باشه؟ قول بده قو ی فقط هر چ-

 حرفش ترس کل وجودم و فرا گرفت. نیا با

دنبال    میگرد ی سکوت کن از فردا م م،ی داد و گفت:بزار از وجود هم لذت ببر لبم قرار  یبگم که دستش رو رو  ی زیچ خواستم

 شه.  ی درست م  زیهمه چ قت، یحق



 اشتباه عشق  یرد پا

82 
 

 

 بد فکر نکنم.  ی ها زی کردم به چ  یکردم و سع د ییهام حرفش رو تا ی همه دل نگران با

 پالتوم درش آوردم و جواب دادم.  بیج ی از تو م یزنگ گوش  یصدا با

 جانم مامان -

 ؟ ییسالم دخترم کجا-

   کریلب گفت: بزن رو اسپ ر یرادمان نگاه کردم که ز به

 گذاشتم. کریرو اسپ ی تکون دادم و گوش  یسر

 از دوستام مامان جان. ی کی ش یومدم پا-

 کدوم دوستت؟-

 . امیامشب نتونم ب د یفردا امتحان دارم شا نش،یشناس  یشما نم-

 زد و چشم هاش و باز و بسته کرد.  یحرفم رادمان لبخند گشاد نیا با

 راحت باشه؟  الم یخ گه؟ید نانِیدخترم دوستت مورد اطم-

 کجاست؟  ایعرش  یراحت، راست الت یآره مامانم خ-

 گه.  ینم ی به کس ی زیچ یشناس  ی دونم مادر برادرت و که م ینم-

 ؟ یندار یباشه مامان جان با من کار -

 نه دخترکم مراقب خودت باش.-

 طور فعال. نیشما هم هم-

 خداحافظت.-

 شدم. ره یو قطع کردم و با لبخند به رادمان خ  یگوش 

 چقدر دوست دارم؟  یدون یو نوازش کرد و گفت: م  موهام
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 نشست. م یشونیپ ی چشم هام و بستم که لب هاش رو نانیبا اطم-

 و گفت:   د یعقب کش هی از چند ثان بعد 

 خونه.  می بعدشم بر می شام بخور می پاشو عشقم بر-

 جاش بلند شد و دستش رو به سمتم گرفت.  از

 رو گرفتم و بلند شدم. دستش

 

 .نیلیآ

 

  یی تخت طال ی که سمت چپ اتاق و رو به رو  یرنگ  ی مشک ریتحر  زیتخت بلند شدم و به سمت م  ی از رو م یزنگ گوش  یصدا با

 رنگم بود رفتم. 

 شدم. ره یخ ی به صفحه گوش  دهیترس   ایاسم عرش  دن یبرداشتم و با د زیم  یرو از رو  یگوش 

 کرده بود!  دایو پ  دمیکه خطم و عوض کرده بودم پس از کجا خط جد  من

 تماس و وصل کردم. دهنم و قورت دادم و  آب

 بلند شد. ادش یفر ی و کنار گوشم گذاشتم صدا ی که گوش  نیهم

 ؟ یهست  یکدوم گور-

 و من کنان گفتم:  من

 س...سل...سالم.-

 .د یخند  ی م ی طور نیبود ا یعصبان یلیخ ی وقت شهی. همد ی کرد که تنم لرز ی عصب خنده

   ؟ یبه به خانوم کجا بود-

 . د یکش اد یو فر د یخند  دوباره 
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 ؟ یبود ی بهتر بگم با ک ای-

 کرد. دن یهام شروع به بار اشک

 شکمم گذاشتم.  ی و رو دستم

 بارم من بچزونمش. ه یچزوند، خب بزار  ی اون من و م شهیهم چرا

 .ایکنم عرش   یمن دارم ازدواج م -

 

 ایعرش 

 

 ترمز گذاشتم.   یزد پام و رو ن یلیکه آ  یحرف با

 .ستادی درست وسط اتوبان ا نیها بلند شد و ماش  کیالست یصدا

 اومد و هر لحظه امکان تصادف بود.  ی ها م نیبوق ماش  یصدا

 دونستم اما مگه مهم بود.  ی ها رو م نیا

 ا« یکنم عرش  یشد»من دارم ازدواج م ی سرم اکو م ی جمله تو نیو مدام ا د ی تپ  یم  شهیتند تر از هم  قلبم

 . دمیکش  ادیو فر  دمیفرمون کوب ی دستم رو رو ه یگر با

 کنه!  ی داره... داره ازدواج م-

 افتاده بود خم شدم.  نیکف ماش   شیپ قهی که چند دق ی برداشتن گوش  یتکون دادم برا ن یو به طرف سرم

 شدم.  ادهیکردم و پ ت یهدا یو به گوشه ا نیماش 

 رو گرفتم که جواب داد.  ن یلیشماره آ دوباره 

 برم. یآبروت و م  ی غلطا کن نیاز ا یبخوا  ی به واهلل عل نیلیآ-

 .د یداد کش ه یگر با
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 ؟ یآبروم و ببر یی خوا یم  یبا چ-

 . یدونم باردار یکه ازت دارم، من م ی با بچه ا-

 سکوت کرد انگار شوک زده بود.  قه ی دق چند 

 .د یچیپ یگوش   یبعد صداش تو  ی ا لحظه 

 . ایسقطش کردم عرش -

 . ستادمیسر جام ا شوکه

 ن؟ یلیآ یکار کرد  ی کار...چ ی...چیچ-

 از دستم افتاد.  یگوش 

 و از دست داده بودم!   یشد همه چ ی نم باورم

 و مهم تر از همه عشقم رو!   بچم

 من عاشقش بودم.   آره

 .دمیکش  ادیروبه آسمون بلند کردم و فر  سرم

 عاشقش بودم خدا«  »من

 

 رها

 

 .دمیاز خواب پر ید یدل درد شد  با

 تخت نشست. ی کردم که رادمان هول زده رو ی ا ناله

 و دور کمرم حلقه کرد. دستش

 ؟ یجانم عشقم خوب-
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 سرم و تکون دادم  ی حال یب با

 دکتر؟ م یکنه؟ بر  یدلت درد م -

 شدم. ره ی لبخند بهش خ با

 خوبم رادمانم، خوبم. -

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 گه؟ یمطمعن باشم د-

 . دمیو جلو بردم و صورتش رو بوس  سرم

 مطمعن باش.  یی آره آقا-

 دوست دارم رها«   یلیو گفت: »خ د یموهام و بوس  ی رو

 . شتریمن ب-

 فاصله گرفت.  ازم

 . ارمیبرم برات صبحونه ب -

 خنده مچ دستش و گرفتم.  با

 من خوبم   زمیعز-

 شد. ره یبه چشم هام خ یناراحت با

 دونم.  یمبد باهات رفتار کردم   یل یدفعه اول خ-

 .د یکردم و گفت: ببخش یمکث

 چشم هام زل زد و ادامه داد.  ی تو

 همسرم-

 کردن.   یتو دلم قند آب م لو یک لو یحرفش انگار ک نیا با
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 م؟ یصبحونه بخور می زدم و گفتم: بر یپهن لبخند 

 سرم.  ری رو ز ی کیپام انداخت و  ر یدستش و ز ه یجاش بلند شد  از

 . میآره جانا بر-

 ترس دستم و دور گردنش حلقه کردم.  با

 . امیتونم ب  یخودم م ن یرادمان بزارم زم  ییوا-

 ندازمت. یخنده گفت: نترس جوجه نم با

 گذاشت. نیآشپز خونه شد و من و زم  وارد

 و خم شد.  د یرو عقب کش یصندل

 من  یبانو  د ییبفرما-

خرم   یهمه ناز خانوم و م نیو گفت: نگاه توروخدا ا ستاد یاز ابروهاش و انداخت باال، دست به کمر وا ی کیخنده،  ریزدم ز یپق

 خنده. یبهمم م

 شدم. کشیو جمع کردم و نزد خندم

 کردم.  ی داشتم در حال ظرف شستن تصورت م ییهام و دور گردنش حلقه کردم و گفتم: ناراحت نشو آقا دست

 و که گفتم پا به فرار گذاشتم. نیا

 تا نشونت بدم وروجک.  سایدنبالم اومد و گفت: وا   رادمان

 و زبونم و براش در آوردم.  ستادم یرنگ وا ییطال ی مبل ها  یحال ب وسط 

 آقا  رم یبگ  ی اگه تونست-

 خنده.  ر یحرکتم زد ز نی که رادمان از ا دم یرو کش آقا

 عشقم.  یهم بلد  یدلقک باز  ینگفته بود -

 . یابونیغول ب ایدلقک خودت و گفتم:  دمیهم ساب ی هام و با حرص رو دندون
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 . میکه تو آغوشش زندان  دمیبرداشت سمتم اما تا خواستم فرار کنم د زیغفلتم استفاده کرد و خ از

 جوجه؟  گه ید م یابونیمن غول ب-

 سرم و تکون دادم.  تخس

 بازوم فرو رفت.  یبعد دندوناش تو  ینگاهم کرد و لحظه ا  بدجنس

 خنده .  ری و زد ز د یکه اونم عقب کش دم یکش غیج

 آقا غوله«  گهی باهات قهرم د یبد  ی لیدستم خ  ییگفتم:» آ ه یقهر روم و ازش گرفتم و با حالت گر با

 و در جوابم گفت:  د یخند  بازم

 دختر!؟  ی ر ی تو از رو نم-

 کردم.  زون یو تکون دادم و لب هام و آو سرم

 نوچ -

 تکون داد و وارد آشپز خونه شد.  یسر

 . ریصبحونه خوردن با بنده حق یبرا  نیتخار بد اف-

 خنده.  ر یز م ینشستم که هر دو زد ز یناز سر م با

 سمت دانشگاه.  م یاز خوردن صبحونه با رادمان رفت بعد 

 گرفتم و با آژانس رفتم خونه.  یکرد مرخص  یدلم درد م  چون

 

 ایعرش 

 

 شستم.  ی م یگاه  دم،یدو  ی م  یزدم، گاه یها قدم م ابون یتو خ سرگردون

 رو گرفتم. ن یلیبار هزارم شماره آ یو در آوردم و برا   لمیموبا
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 باشد.   یدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م-

 نشستم.  ابونیسر خ  یجدول ها ی رو یبه موهام  زدم و گوشه ا  یچنگ  یعصب

 لعنت به من. ن یلیبهت آ لعنت

 بدونه نگاه کردن به شماره جواب دادم.  نِ یلیکه آ ن یخوشحال از ا م یزنگ گوش  یصدا با

 . د یچیگوشم پ ی رها تو یتا خواستم حرف بزنم صدا  اما

 الو داداش -

 و گفتم: جانم رها  دمیکش  ینفس کالفه

 ؟ ییکجا-

 چطور؟  رون،یب-

 و بزن من مهم دارم.  فون ی خونه زنگ آ  ی خواستم بگم اومد  یچیه-

 مهمون؟ -

 . ستیمامانم خونه ن شم، یآره دوستم اومده پ-

 زنم.  یزنگ م  ام یخب باشه ب یلیخ-

 . یباشه با-

 و قطع کردم و از جام بلند شدم.  یگوش 

 ول کردم.  ابونیو وسط خ نیماش   یدونم با چه عقل  ی خونه، نم اره یب ابونیخ ی و از تو نمیاز بچه ها که بره ماش  یک یزدم به  زنگ

 نگه داشتم. ی تاکس ی و برا دستم

 دربست. -

 آدرس خونه رو دادم و به رها اس داد.  ستادی پام ا ی جلو ی د رنگ زر  یتاکس

 .  امیمن دارم م-
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 رها

 

 نیلیپاشو پاشو آ-

 شده؟  یمبل بلند شد و با تعجب گفت چ یرو  از

 که رو دستم بود و به سمتش پرت کردم.  یشال

 .ادیاالن م ایو بپوش عرش  نیا ایب-

 چهرش بود گفت:   یکه تو   یترس  با

 ترسم رها  یمن م -

 .  شتمینترس من پ-

 و گفت: باش د یکش  یق یعم نفس

 

   نیلیآ

 رنگ تک نفره وسط حال نشسته بودم، استرس  ی مبل قهوه ا ی رو

 کرد.  یم  ونم ید داشت

 کردم آروم باشم.  یهام و بستم سع چشم

 .دمیکش  یرها نفس راحت دنیچشم باز کردم که با د دهیبازوم ترس  ی رو ینشستن دست با

 همش نقشس.  فهمهی م ع یسر ایعرش  یرفتار کن  ینطور یا یی چته تو دختر بخوا-

 سرم و تکون داد.  د ییتا  یدندونام گرفتم و به معن ن یهام و ب لب

 از کنارم بلند شد. فونیزنگ آ یصدا با
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 اومد تعجب کن.  ی برادر منه و وقت ایعرش  یدون یرفتار کن که اصال نم یخودشه من برم در و باز کنم، طور -

 نگاه کردم و گفتم:»با... با...باشه« رهیخ بهش

 .دمیکش  یق یشکم گذاشتم و نفس عم ی رو دستم

 مامان من مطمعنم بابا دوسمون داره.  ی اصال نترس کوچولو-

 کردم چهرم تعجب آور باشه.  ی دم و سعدر از جام بلند ش  یصدا با

 شد. رهینگاه کردم که با تعجب بهم خ ایعرش  به

 سرجاش خشکش زده بود با لکنت گفت:  انگار

 . یکن ی کار م یجا چ نیجا...ا ن یتو...تو...تو ا-

 بگم.  د یبا یدونستم چ  ی دهنم و قورت دادم، نم آب

 د؟یشناس  ی شما هم و م-

 پشت کمرم و گفت: به سمتم اومد دستش و گذاشت  رها

 نیل یکنم دوست من آ ی م ی داداش معرف-

 من گفت:  روبه 

 . ایمن عرش  کِیداداش کوچ نم یجونم ا نیلیآ-

 س...سل...سالم-

 . ستادیبه سمتم اومد و روبه روم ا ایعرش 

 زد، گرمم شده بود.  یقلبم تند تر از قبل م  ضربان

 ! دمیترس   یم  دمیپرست یکه عاشقانه م  یمرد  ن یاز ا من

 زد تکون داد.  ی شده و بود پلکم نم ده یکه به من خ ایصورت عرش  یدستش رو جلو  رها

 دوست من و؟  یشناس  یم  ،ییکجاداداش -
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 رها

 

 فرود اومد.  نیلیگوش آ ی تو ایتموم شدن حرفم دست عرش  با

 و با تمام توانم برادرم رو به عقب هول دادم.  ستادمی ا ن یلیو آ ایعرش  نیب تیو با عصبان دم یکش ی غیترس ج با

 ؟ یمرد   یفکر کرد   ه؟یچ-

 ادامه دادم.  اد یو با فر  دمیخند  یعصب

 .ایآقا عرش  ستیبه زور بازوت ن یمردونگ -

 و از تو هستش رو پنهان کنه. کمشهیکه تو ش  ی که زنت ازت برسه، بترسه و بچه ا  نِیاشاره کردم و گفتم: به ا نیل یآ به

 . دمیکش  ادیان فرتمام تو با

 که عاشقشه.   یترسه پدر بچش کس ی چرا، چون م-

 بار با بغض و آروم گفتم: بچش رو بکشه. نینفس زدم و ا نفس

 کرد.  دنیاشک از چشم هام شروع به بار ی ها گوله

 دم یاشک نال ونیم

 ا؟یعرش   یانقدر بد شد  ی تو ک-

 نگفت.  ی زیانداخت و چ نییسرش و با غم پا ایعرش 

 .ختی ر یصدا اشک م  ی مبل نشسته بود و آروم و ب  یرو  نیلیآ

 زدم و کنارش نشستم. یق یعم نفس

 . میبود ره یخ یی و به نقطه ا  می سه سکوت کرده بود هر

 شدم. ره یخ ایعرش  یخال ی شدن در سرم و بلند کردم و به جا دهیکوب یصدا با
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 سکوت خونه رو شکست.  ن یلیهق هق آ یصدا ناگهان

 فت بغلش کردم. و س   دمیو به سمتش کش  خودم

 و گفتم: دم یموهاش و بوس  ی رو

 رو درست کنم.  یدم همه چ  یآروم باش، قول م  سیه-

 

 هفته بعد  دو

 

 بود.  ومدهیهنوز خونه ن ایگذشت و عرش  ی هفته از اون شب م دو

 گرده.  یبودم که رفته شهرستان و برم ده یچند بار از مامان شن فقط 

 . میکرد ی م ی گردبودم و شب هام با رادمان تهران   نی لیآ ش یدو هفته روزا پ  نیدو هفته گذشته بود و تو ا قا یدق

 آوردم.  رون یب  رمی تحر ی کشو  یزدم و عکسش و از تو  یلبخند 

 لب تکرار کردم.  ر یو ز دمیشکلش کش  ی رنگ مربع ی قاب عکس قهوه ا  یرو نوازش وار رو  دستم

 دلبر جذاب من -

 . دمیکش قیعم  ی فشردم و چند بار پشت سر هم نفس ها  نمیم و قاب عکس و به س هام و بست چشم

 عوض کنم.  ی چیروز هام و با ه نینبودم آرامش ا حاضر

که    میبود  ییو سپهر که رابطش با رادمان خوب شده بود و سوء تفاهم ها حل، دنبال سر نخ ها اشاریدو هفته با کمک  نیا ی تو

 ده.  ی که نشون م ست ین ی زیاون چ قت یقمادر جون قبل مرگش گفته بود ح 

 

 به سمت تخت رفتم و روش نشستم. لم یزنگ موبا یصدا با

 با لبخند تماس رو وصل کردم.  اشاریاسم  دن یرو برداشتم و با د لمیموبا
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 حاج آقا آبشار ای ک یاسالم عل-

 آبشار  یباز تو به من گفت-

 ؟ی ستیو گفتم: مگه ن دمیخند 

   ی بیب  یبا ، یخوب و بشنو یخبرا ستیباشه رها خانوم، پس من آبشارم و تواپ الزم ن-

 گفتم:  عی تخت جابه جا شدم و سر تو

   یکردم داداش  ی شوخ سایوا سایوا-

 .م یسپهر، مردم دختر عمو دارن ما هم دختر عمو دار ی نیب ی سر داد و گفت: م یا خنده

 . د یچیگوشم پ یسپهر تو  ی کرد که صدا  ینچ نچ

 رو  ی گوش اون  نم یبده من بب-

 ؟ یسالم رها جان خوب-

 ه؟ ی گه چ ی م ایکه عرش   یخبر خوب  ،ی سالم سپهر ممنون تو خوب-

 شدم و چشم هام و بستم. رهیبه سقف خ گرفته بودم  استرس 

 . میکرد   دایبرادر بزرگتر مادرت پ ی عنی ت، ییرد از دا ه ی اشاریراستش رها جان من و -

 زده گفتم:  جانیه  شوق چشم هام باز کردم و  با

 خب؟-

 .ششیپ م یصبح بر ش یبا پرواز ش  اشاریکنه، قراره فردا من    یم  یزندگ  هی ترک-

 تخت بلند شدم.  ی و از رو   دمیکش  یبنفش غیج

 دروغ نگو؟ -

 گفتم.  ی و بلند بلند م اد یحرف هام رو با فر همه

 در باز شد و مامان نگران اومد داخل.  هوی
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 شده مادر.  یزیچ-

 رو از گوشم دور کردم و گفتم: نه مامانم  لم یموبا

 ؟ یباال انداخت و مشکوک گفت: مطمعن یی آبرو

 زنم فعال.  یگوشم گذاشتم و گفتم:من بعدا بهت زنگ م  ی و رو  یگوش 

 .دمیقرمز رنگش و بوس  یسمت مامان رفتم و گونه ها به

 نداخت. یگونه هاش گل م  د یترس   یشد و م یوقت نگران م هر

 جونم مطمعن باش  هی آره رق-

 رفت.  رون یاز اتاق ب  فونیزنگ آ یصدا با

 ه یک  نمیمن برم بب-

 برو مامانم -

 شدم.  رهیخ یکنار زدم و به در ورد  ی سمت پنجره اتاقم رفتم، پرده و کم به

 شده بودم.  رهیخ  متعجب بهش سایمل  دنید با

 کرد؟!  ی م کاریچ نجایا نیا

 نبود.  اطیح یتو   گهیبه خودم اومد د ی وقت

 .د یچی گوشم ب یاتاق و باز کردم که صداش تو  در

 مامان جان؟  یخوب-

 جا ن یممنون دخترم، تو ا-

 . د یحرف مامان پر وسط 

 جا؟   نیا امیب د یمامان چرا نبا-

 نظر گرفتم.  ر یو به پله ها رسوندم و اونا رو ز  خودم
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 صورتش کرد و گفت:  یاخم چاشن ی مبل نشست و دستش رو دور کمرش حلقه کرد، کم  یکنار مامان رو سایمل

 آورده.   ادیو به  زیرها همه چ ن،یمگه خبر ندار-

 شد و گفت:  رهیمتعجب بهش خ مامان

 ؟ یچ-

 .ستادیمامان ا  یروبه رو نهیمبل بلند شد و دست به س   یاز رو  سایمل

 خونه رادمان هم بوده.   نجا یباشه ا ادتون یبله، اگه -

 به گردنش زد.  ی زد و تاب یپوزخند 

 خونه.  ن یخونس و منم عروس ا نیشوهر من پسر ا-

 چشم هام جمع شد و قلبم به درد اومد. یحرفش اشک تو  نیا از

 . نجایا امیبخوام ن  نم یب ی نم یل یمنم دل-

 کرد با مامان من انقدر تند حرف بزنه.  یدختر به جوش اومد، چطور جرعت م  نیا یی از پرو خونم

 آومد.   یخونم در نم ی زد یم  کارد

 رفتم.  ن ییاز پله ها پا یعصب

 دو به سمتم برگشتن.  هر

 با پوزخند.  سایکرد و مل  یم نگاه مبه یبا نگران مامان

 کرده باشه.  یمن نقش باز   یدختر چهار سال تمام برا  ن یکه ا د یرس  یبود، عقل جنم نم یخوب گریباز

 خودش پوزخند زدم.  ن یکردم و ع  یظیغل اخم

 چند سالِ نیچند  ق یبه به سالم، رف-

 شدم. ی م کی بهش نزد  شتریبه قدم ب قدم

 کجا؟   نجایشما کجا و ا-
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 شده بود.  رهینفرت بهم خ با

 . ستادمیا شیوجب  ک ی یتو قای آخر و برداشتم و دق قدم

 و چند بار براش دست زدم.   دمیخند  یعصب

 خونه شوهرت؟ ی اومد  ی که پا شد  ،یدور برداشت  نمی ب ینه بابا م-

 از ابروهاش و باال انداخت. یکی

 و زن رادمانم.  خونهنیکه من عروس ا نه یا ر یمگه غ-

 گفت که من بسوزم.  ی طور رادمان رو زن

 کدوم شوهر؟  زم یزدم: اوه عز یپوزخند 

 و غنچه کردم و چشم هام و تو کاسه چرخوندم.  لبام

 کدوم شوهر؟  قای دق ی شه بگ  یم-

 . یدار  ییقلبش جا یکه خبر دارم نه اسمت تو شناسنامشه نه خودت تو  یی تا جا اخه

 باال برد  یجلو اومد صداش رو کم  مامان

 گه ید ه یکاف-

 .د یکش ی شده و بود تند تند نفس م ی که از حرف هام عصب سایمل

 . یسمت مامان برگشت و با داد گفت: تو بهتر دهن دخترت و ببند  به

 .دمیصورتش کوب یحرفش دستم باال بردم با تمام توان رو  نیا با

 . د یکش یخفه ا  غ یکج شد و ج سرش 

 شد. ی م نییبه سرعت باال و پا نمیقفسه س  تیاعصبان از

 به سمتش گرفتم.  د یاشارم و به صورت تهد  انگشت

 . ید یفهم ، یمادر من باال نبر ی صدات و برا گهی باشه د ادتیو زدم که  نیا-
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 گفتم.  یبلند  ی با صدا بایرو تقر ید یفهم

 

 بحث و تموم کنه.  نیاما انگار اون قصد نداشت ا م،یشده بود ره یو با نفرت به هم خ  یو به سمتم برگردوند هر دو عصب  صورتش

 رها ید یخبر دارن با برادرت خواب هی بق-

 . سادیا دنیقلبم از تپ  یلحظه ا  یحرفش برا دنیشن با

 ؟« یجلو اومد و با ترس و تعجب گفت:»چ مامان

 شد. ره یبهم خ یاشک یبا چشم ها  د یلرز یم صداش 

 گه رها!؟  ی م ی...چیچ نی...انی...انیا-

 آخر و زد.  ر یلب هاش نشوند و ت ی رو یمرموز  لبخند 

 من و مامان قرار داد. ی اون شب و روبه رو یدر آورد و عکس ها  فشی ک ی و از تو لشیموبا

 صورتش کوبوند.  ی و رو  د یکش غ یج مامان

 شده بودم.  رهیجام خشکم زده بود و به عکس خ سر

 خاطرات تلخ بدام زنده شد. تمام

 

 ش«یبک به پنج سال پ »فلش

 

 چشم هام گم شو. ی پاشو از جلو-

 شدم. ره یبه رادمان خ یاشک یچشم ها با

 ی پست یلیخ-

 . ستادیتخت بلند شد و روبه روم ا یرو  از
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 صورتم فرود اومد.  یتموم رو  ی رحم ی دستش بود که با ب  نیبعد ا ی ا لحظه 

 . ید یتو؟ تو که با برادرت خواب ایمن پستم  -

 . د یچیگوشم پ ی بار چندم تو یشکستن قلبم برا یصدا

 . دمیکش اد یو مثل خودش فر  دم یش کوب ده یورز  نهیس  یهام و بستم، دستم و رو چشم

 . یکه قول دروغ داد یی پست تو ،یکه مجبورم کرد  یی پست تو-

 افتادم.  نیزم یدرد رو  با

 . دمینال ه یگذاشتم و با گر نیزم  یهام و رو  دستم

 احمقم منم. -

 .دمیکش غ یکردم و ج ی هق هق

 من که عاشق برادر خودم شدم.-

 شده بود.  رهی بهم خ ی حرف چیو بود و بدون ه  ستاده یزدم و رادمان هم خشک سر جاش ا یم  زجه

 شدم. ره یشده بود خ دهیگوشم کوب ی که تو ی اومدم و به صاحب دست رون یگوشم از گذشته ها ب ی تو  ید یحس درد شد  با

 نگاه انداختم که چشم هاش رنگ خون گرفته بود.  ییایگوشم و به عرش   یو گذاشتم رو  دستم

 افتادم.  نیزم  یدلم که رو  ی تو  د یلگد کوب با

 زد.  ی افتاده بود و زجه م نیزم یرو  مامان

 شکمم گذاشتم. یدرد دستم و رو  با

 . دمیکش اد یدلم بکوبه که فر  یدوباره تو  خواست

 نزن -

 خفه شو دختر هرزه -

 و به سمت در بردم.  د یو دنبال خودش کش د یچ یو دور دستش پ موهام
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 از همون اول مامان اشتباه کرد که دختر هووش رو نگه داشت و بزرگ کرد. -

 .د یکش ی م  ادیحرف هاش رو فر تموم

 شدم. دهیخ  ایتعجب به مامان و عرش  با

 امکان نداشت. نه

 .د یچ  ی سرم پ یهم صداش تو  باز

 رادمان دوست داره؟   ی واقعا فکر کرد  هیچ-

 زد.  ینفس م نفس

 نه احمق اون از اولم ازت متنفر بود.  -

 چرا؟«  یدون   ی:»مد یکش  ادیفر

 و ادامه داد.  د یخند  یعصب

 ما رو خراب کرد، بابامون رو گرفت.   یچون مادر تو زندگ-

 .دمی کش غ یگوش هام گذاشتم و از ته دل ج  یهام رو رو  دستم

 . یگ ی دروغ م ی دار  ،یگ  ی نه، نه دروغ م-

 هقم کل خونه رو برداشته بود.  هق

 درد خودم و کنار مامان رسوندم. با

 گه. ی بگو، بگو که داره دروغ م ی: مامان، مامان دمیدست هام گرفتم و نال  یهاش و تو  دست

 پسرم و   ی من و نابود کرد تو زندگ  یهلم داد و گفت: از خونه من گم شو، اون مادر خرابت زندگ ادیفر با

 . رونیبخشمت از خونه من گمشو ب یو ادامه داد: نم هی گر  ریزد ز باز

 خودم و به اتاقم رسوندم.  عی اشک از جام بلند شدم سر با

 . ختمیر  یرنگم م ی مشک کی چمدون کوچ ی که الزم داشتم و تو  ییکردم و لباس ها ی م ه یگر
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 .د یچ ی اتاق پ ی تو سایمل  یاتاق باز شد و صدا در

 برات روشن بشه.  گمید  ز یچ هی بهتره قبل رفتن -

 . دمیزد، داد کش ی زنگ م ی دونستم داشت ببه ک ی نم ادیبوق خوردن م  ی دستشِ و صدا  شیگوش  دم یسمتش برگشتم  که د به

 دست از سرم -

 اومد.  ی م سایمل  یگوش   یرادمان بود که از تو  یقبل از کامل شدن حرفم صدا اما

 سالم عشقم -

 بودم.  رهیخ سای دست مل ی تو  یحرف رادمان شکه به گوش  نیا دنیشن با

 ؟ ییکجا  ،یخوب  ییزد و گفت: سالم آقا ی لبخند  سایمل

 ؟ ییدلم، تو کجا  زیخونه عز-

 منم خونم، دلم برات تنگ شده رادمانم -

 . میدگمنم زن-

 بگم اخه؟  یمن بهش چ  ن، یریگ ی گه که مراسم ازدواج و م یرادمان بابام همش م -

 کنم.  ی من و دارم حلش م ی گرفتار  ریکه گ ی دون  یدل رادمان، خودت م  ز یجان، خانومم، عز سایمل-

 ؟ ی انتقام مضخرفت ادامه بد  نیبه ا یی خوا یم  یتا ک   ستیرادمان بس ن-

 شد و ادامه داد.  کیبهم نزد سایمل

 تونم تحمل کنم رادمان.  ی نم گهیمن د -

 . میش  یاز دستش خالص م  گه یدم تا چند وقت د  یقول م سایلطفا مل-

 . دمیکش غ یج ه یگرفتم و با گر  سایو از دست مل  یگوش 

 ازت متنفرم رادمان، متنفر -

 .د یچیپ ی گوش  یبهت زدش تو  یصدا
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 رها!-

 چمدون و گرفتم و با هق هق از اتاق خارج شدم. دسته

 بود نگاه کردم.  ره یخ ی مبل نشسته و به نقطه ا  یکه رو   اینشسته بود و عرش  ن یزم ی به مامان که همچنان رو دم،یرس   ییرایپذ  به

 . دمینال هی بار جز جز صورتشون از نظر گذروندم و با گر ن یآخر یبرا

 خداحافظ  د، یحاللم کن-

 اومد.  یم ید یخونه خارج شدم، بارون شد  از

 رفتم.  یو راه م   ابونیخ یکردم و تو  یم  هی بلند گر ی شدن با صدا ی که از کنارم رد م ی توجه به مردم بدون

 افتادم.  نیزم  یرو  یکردن پام به سنگ   ریگ با

 دمیکش  غی درد پام و گرفتم، سرم و روبه آسمون بلند کردم و ج با

 خدا-

 زدم و ادامه دادم  هق

 آخه چرا -

 دم یبا درد کش یق یعم نفس

 آخه چرا من -

 

 انداختم شروع به هق هق کردم.  نییو پا سرم

 همه آدم شده بودم!  ن یا چهیمدت من باز ن یشد تمام ا ی نم باورم

 پشتم به سمت صاحب دست برگشتم. ی رو ینشستن دست با

 کرد.  ی بهم نگاه م رهیبود که خ یزن مسن ریپ

 دخترم؟   یخوب-
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 آره تکون داد. ی بهش انداختم و سرم آروم به معن ینگاه مین

 از جام بلند شدم و دسته چمدونم رو گرفتم و به راه افتادم.  ی سخت به

 بودم.  سیسرد بود و من از بارون خ  هوا

 رفتم.  ی راه م ابونیو آروم کنار خ  دمیلرز یم

 ؟ یک شی برم پ د یدونستم کجا با ینم

 ندارم باز هم اشک هام راه خودشون رو باز کردن.  یکه خانواده ا نیا ی آور ادی با

 گشتم، اما نبود.  لم یدنبال موبا فم ی ک یتونن کمکم کنن تو  یم اشاریکه سپهر و   نیا یادآور ی با

 خونه جاش گذاشته بودم.  ی تو  یلعنت

 تونستن کمکم کنن رو حفظ نبودم.  ی که م یی کدوم از کسا چیشماره ه دمیکش  یقی نفس عم کالفه

 رفتم؟  ی کردم، کجا م  یکار م  یچ د یبا حاال

 به پشت سرم نگاه کردم.  ینیممتدد بوق ماش  یصدا با

 . یدود  یها شهی با ش  یمزدا مشک  نیماش  هی

 شد. ادهیپ نیکه کچل بود از ماش  ی گنده و کت و شلوار مشک  کلیچهار شونه با ه ی مرد

 ردم. ک ی بهش نگاه م رهیخ نطوریهم

 بود!  گارد یباد هیشب

 ؟ یزدم چ یخانوم؟ اگه بهت م یسیچرا مراقب ن-

 شدم.  کیبهش نزد شتریو ب دمیکش  یکالفه ا   هوف

 تعجب بهم نگاه کرد.  با

 و تو هوا براش تکون دادم و گفتم:   دستم

 .یباش  ت یمراقب رانندگ د یمن باال نبر، تو با یصدات و برا -
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 کاسه چرخوندم و ازش دور شدم.  یهام تو  چشم

 دلم فشار دادم.   یکوب شدم و دستم و محکم رو  خ یسر جام م د یشد  جه یدلم و سرگ  یدرد گرفتن ناگهان با

 و بدتر از اون سرما بود که کالفم کرده بود.  ده یامونم و بر درد 

 رفت.  ی م یاهیخم شدم از درد چشم هام س  یکم

 .د یبه سمت خودش کش بازوم رو گرفت و محکم من و  یکس ناگهان

 .یمشک  یشدم که چهار شونه بود جذاب و چشم و ابرو  رهیخ یدرد به مرد جون  با

 لب تکرار کرد.  ریز

 بهارم.-

 بهش چشم دوخته بودم.  متعجب

 .دمینفهم ی چیه گه یو د  دمیاز درد کش ی دلم ناله ا  دنیکش  ریت با

 

 آفتاب چشم باز کردم و به اطراف نگاه کردم.   میتابش مستق  با

 بودم.  دهیدونفره وسط اتاق، که من روش خواب   ییو تخت طال  ،ییاتاق بزرگ با دکور کرم طال هی

 سرم اومده! یی دونستم چه بال ینم  یدونستم کجام، حت ینم

 شده.  یچ اد یب ادم یکردم  ی دستم نگاه کردم و سع  یسرمِ تو  به

 خشن وارد شد. ی لیمرد قد بلند با چهره خ  ه یاق باز شدن در ات یصدا با

 بغلش از هوش رفتم.  یبود که بهم گفت بهار و تو  ی اومد، همون ادمی  یهمه چ دنشید با

 به تخت با چشم دنبالش کردم.  دنیرس  تا

 انقدر اخم داشت و مغرور بود.  چرا

 گفتم: مثل رادمان لب با خودم   ریز
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 شدم. ره یچشم برداشتم و به سقف خ کرده از اون ناشناس  بغض

 ؟ یهست ی تو ک-

 ؟یشناس  یمن و نم ی بگ  ییخوا یم  یعنی-

 زد و ادامه داد.  یپوزخند 

 نداره بهار. یواسم رنگ  گه یحنات د-

 بود؟  ی ک  گهی! بهار دبهار

 نگاه کردم و گفتم:  بهش

 آقا  یفکر کنم من و اشتباه گرفت -

 .دم یکش  ادیشدن دستش دور مچم فر دهیچیستم به سمت سرم بردم که درش بارم اما با پتخت بلند شدم، د یرو  از

 به من دست نزن احمق-

 .د یهم ساب ی هم فشار داد و دندون هاش و رو ی خشم چشم هاش و رو با

 قرمز رنگش گفت:  ی و چشم ها د یشد  یصورتم خم شد و با اخم ها ی رو

 . یکرد وای دل و جرعت پ م ینیب  ینه م-

 فاصله گرفت و ادامه داد.   ازدم

 . یخوب من و بشناس  د ی کردم، تو که با ی دهنت خورد م  یوگرنه دندونات و تو  ،ی خداروشکر کن که حامله ا-

 که واقعا زده بود به سرش.  نی! نه مثل احامله

 و گفتم:  دمیخند  یعصب

 حامله بوده باشم.  ادینم  ادمیحالت خوبه؟ حامله؟ -

 و با پوزخند گفت:   ستادیجلوم ا نه یبه س  دست

 . یگفت باردار نهیو آوردمت خونه دکتر بعد معا ی هوش شد  ی از درد ب ی وقت-
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 آب دهنم و قورت دادم.  ی تعجب چند بار پلک زدم و به سخت با

 مگه نه؟!  یکن  ی م یشوخ-

 بار باشه؟  نیدوم   نیکردم که ا یمگه تا حاال باهات شوخ-

 دست هام گرفتم.   یازش چشم برداشتم و سرم و تو  کالفه

 بشه.  ی طور  نیا د یامکان نداره نبا-

 . ستمیبود اهان بهار، من اون ن یچ  ،یکه اسمش و گفت  ی نیآقا، تو من و با ا نیبب-

 من رهام -

 از رادمان برام گذاشتن. یدور   یبرا نایبوده که مامان ا ی اومد مهرپرور شهرت ادمی  ی بگم رها مهرپرور ول اومدم

 دادم.  ادامه 

 بزار من برم.  ،یمن رها محتشمم، اشتباه گرفت-

 آورد.  رون یکمد ب  یعکس بزرگ از تو  ه ی اتاق بود رفت و  ی که تو یرنگ  یپوزخند به سمت کمد قهوه ا با

 و جلوم گذاشت. عکس

 سرم دوتا شاخ بزرگ در اومده. ی کردم از تعجب رو   یم حس

 بود!  یدونم اسمش چ ی مرد که نم نی ودم بغل ابودم، اره من ب من

 نبود.  ادم ی ی زیمگه امکان داشت، چرا خودم چ  یول  ، یول

 نگاه کردم.  بهش

 امکان نداره!  نین،ایا-

 د یکش  ادیکرد و فر ی عصب خنده

 بهار. یکن  ی م  یباز ر یبا دم ش  ی دار-

 تخت بلند شدم.   یشده بود و کنار زدم و از رو دهی که روم کش ی گل بافت  یپتو
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 کردم.  ی و چهار متر ستیاتاق ب  یبه قدم زدن تو  شروع

 هام فشار دادم.  قه ی شق ی دستم و رو  کالفه

 .ستمیمن ن  ی درسته اون عکس منم ول ه، یبهار ک ه،یاسمت چ ،یهست یدونم ک   یمن نم نیبب-

 فوت کردم.  رونینفسم رو ب هیچ دمیکه خودمم نفهم ی از حرف کالفه

 اوردم صفحه اولش و باز کردم و به سمتش گرفتم.  رونیرفتم و شناسنامم و ب فم یسمت ک  به

 ن یبب ایب-

 اخم کرد.  شتر یباال انداخت و ب یی شناسنامم ابرو دنید با

 شد. مونی بزنه اما انگار پش ی حرف اومد 

 

 .ستم ین یکن ی که فکر م ی من اون ی د ید ، یمن دروغ گفت یحاملگ  هی دونم درباره قض  یم-

 تخت نشست.  یرو   متفکر

 رو راست گفتم.   هیاما اون قض ، یکه نباش  م یریگ-

 . ستمین ه یچ م یریبابا گ  یا-

 آورد. رونیرو ب لشیرنگش فرو کرد و موبا   یآب نیشلوار ج  ب یج یو تو  دستش

 . د یچیپ یگوش  ی تو  یمرد   یبعد از چند تا بوق صدا کر،یاسپ ی رو گرفت و گذاشت رو یا شماره

 . یسالم ساواش جان خوب-

 که شناخته بودمش باز اخم کرد.   یچند ساعت نیا مثل

 سوال داشتم. ه یسالم دکتر خوبم -

 پسرم؟  یچه سوال -

 . گهید ن یگفت  ی بهار و جد  یباردار  هی قض-
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 زد و گفت:  ی قهقه ا  مرد

جواب مثبت بود،   شگاهیکردم باردار بود، نمونه خونش رو هم که دادم آزما نه یگفتم، همسرت و که معا ی پسر جان بله جد -

 مبارک باشه. 

 .نیزم  یترس دستم و به لبه تخت گرفتم و آروم سر خوردم رو  با

 شکمم گذاشتم.  ی و رو دستم

 کرد. دن یهام شروع به بار اشک

 شکمم بود، بچه برادرم.  یرادمان تو   بچه

 . دنیکش غیشروع کردم به ج ناخوداگاه

 .دمیکش ی م غ یکردم و ج ی م ه یگر

 دست هاش گرفت.  ی بودم اسمش ساواش هول زده کنارم نشست و شونه هام و تو ده یمرد که فهم اون

 نشده. ی زیچ س یآروم باش، ه-

عشق   هیاونم   ؟ یچ ی عنیدونست عشق  ی چه م ؟ یچ ی عنیدونست قلب درد  ی نداشت، اخه اون چه م ی اثر چیهاش ه حرف

 ممنوعه. 

 نابود شده بود.  م یقطع شدن نفسِ؟ نه، من روحم نابود شده بود،جسم و تموم زندگ  ایمرده بودم، مگه مردن فقط با چاقو  من

 .ستین شی ب یدر بدن نداشته باشه مرده متحرک   یکه روح ی آدم و

 کرد.  یم  غ یبازوم تزر ی رو تو یبازوم به ساواش نگاه کردم که سرنگ  یتو  ی زیت  زیفرو رفتن چ با

 بهم نگاه کرد. ینگران با

 مطلق.  یک یکنه« از جانب ساواش بود و بعد تار  یفقط آرومت م ست،ین ی زی»چ  دمیکه شن  یزیچ  نیهام تار شد و آخر چشم

 

 اشاری
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 . نیزم ی انگار آب شده بود رفته بود تو  م، یکرد ی نم دایرها رو پ می گشت  یم  یروز بود هر چ  ده

 شونه ام به سمت صاحب دست برگشتم. ی رو ینشستن دست با

 ستن؟ یکه خواهر و برادر ن  یبه رادمان بگ  یی خوا ینم-

 ه؟ ی اش چ دهیو در جواب سپهر گفتم: فا ن ییتاسف سرم و انداختم پا با

 کردم و ادامه دادم  یمکث

 سپهر. ی کن  یکار  هی شه  یم-

 جان داداش. -

 خورد. یم  یز یزد نه چ ی م یشدم،نه حرف  رهیخانوم خ ه یقشد نشستم و به ر یکه به طبقه باال ختم م  ییپله ها ی رو

 انداختم و گفتم: یسپهر نگاه به

 رها  یزنگ بزن به عمو -

 دهنم و قورت دادم.  آب

 . ادیاون ب ستیاونجا الزم ن مییایبگو ما م -

 و از کنارم بلند شد. نییافسوس سرش و انداخت پا با

 .ایعرش  شیرم طبقه باال پ یمن م -

 و به عالمت باشه تکون دادم.  سرم

 روز از نبود رها گذشته بود و حال همه خراب بود.   ده

 گفت.   ینم ی زیزد و چ ی گوشه زل م ه یمرده متحرک به  ه یخانوم مثل  هی کرده بود، رق یاتاق زندان یخودش رو تو  ایعرش 

 خالف بودم. من م اما اد یسرش ن یی بال م یگفت بهش زنگ بزن  یاز رادمان نبود، سپهر م یخبر اما

 بوده به شدت ازش متنفر شده بودم.  یبودم قصدش چ ده یفهم یوقت  از

 . رونیهام رو فشار دادم و از جام بلند شدم و از خونه زدم ب قهیشق
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 رادمان 

 

 . دمشیو گرفتم و دنبال خودم کش موهاش 

 صورتش تف کردم.  ی که ازش داشتم تو  ی صورتش خم شدم و با تمام تنفر رو

 شد.  یم  نییباال و پا تیام از عصبان نه یس  قفسه 

 اما اصال برام مهم نبود.  ه،یگر  ریزد ز  غیج با

 ذارم.  یکنم واگرنه زندت نم دایدعا کن رها رو سالم پ  سایمل-

 پام. ی جلو خت یزد و آب دهنش و ر یپوزخند  هی همون حال با گر در

 کنه.   میبود عصب  اومد، خوب بلد  یخونم در نم ی زد یم  کارد

 وسط اتاق افتاد و دلش رو با دست گرفت.  غ یبا ج دمی دلش کوب ی تو  یو ول کردم و با تمام قدرت لگد  موهاش 

 فرو بردم.  بمیج یدستم و تو  لکسیر

 .یر یبمون تا بم نجا یانقدر ا-

 اتاق خارج شدم و در و قفل کردم.  از

 داخلش بود شدم.  سایبود که مل یاتاق کارم که درست بغل اتاق وارد

 رنگم نشستم.  یکار مشک زیم پشت

 کرد.   یم  یبهم دهن کج  ز یم  یعکس رها رو  قاب

 شدم.  ره یغم به عکسش خ با

 که زنم شد.  یافتادم که اون بال رو سرش آوردم، روز  یروز  ادی

 زدم، زن برادرش!  یپوزنخند 
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 . رونی از خونه انداختمش ب بعدشم

 گلوم و گرفت.  بغض

 بر داشتم. ز یم ی عکس و از رو قاب

 عکس و خودم ازش گرفته بودم. به لبخندش نگاه کردم. نیا

 کار کردم.   یمن باهات چ-

 .دمیکش  یق یعم نفس

 شد.  دهیبه گذشته کش فکرم

 گفت. ی نم ی زیکرد اما چ یکردم و اون بغض م  یکه باهاش بد برخورد م یی اون روزا به

 . ختیر ی دادم و اون فقط اشک م  یعذابش م سایشدن به مل کیبا نزدکه   ییروزا

 پرت کردم.  ن یزم ی بود و رو رو زیم  یرو  ی هر چ ادیفر با

 . دمیکش ی م اد یشکستم و فر یدستم بود و م  ی جلو ی جنون وار هر چ 

 شده بود رو جمع کردم.   که یکه حاال هزار ت یچمپاته زدم و قاب عکس نیزم ی رو

 . دمیکف دستم و فوران کردن خون آروم نال یتو  ی بزرگ شهیفرو رفتن ش  با

 . دمیکش رونیرو ب شهیهام و بستم و ش  چشم

 گشتم.   هی اول یکمد دنبال جعبه کمک ها  یضعف از جام بلند شدم و تو با

 کنار کمد افتاده بود، خم شدم و برش داشتم.  نیزم  یکه رو  ی رنگ  یشال آب دنید با

 قلبم به درد اومد.  می نیب ی عطر رها تو دنیچیپ با

 . دمیبو کش قیچسبوندم و عم مین یو به ب شال

که داشت از   یقلب  ی رو دمیو چشم هام بستم و دستم کوب  دمیچیبا درد شال و دور دستم پ ن،یدادم و سر خوردم زم ه یکمد تک  به

 شد.  یم  ونهید  یدلتنگ 
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 کردم.  یپل ی و در آوردم و آهنگ   لمیموبا

 آروم زمزمه کردم.  یشدم و همراه آهنگ با صدا رهی درست روبه روم افتاده بود خ ن یزم ی عکس رها که رو به

   ؟ی همه سال ماه ساکت من کجا بود نیام، ا هی قرار پر گر  یدردت به جان ب   یدانستم، ا   یو، من نم ییایبگو قرار بود که تو ب »پس

 . ستیوقت ما اندک، آسمان هم که باران ار،یحرف ما بس یکه آمد  حاال

 کرد. دن یهام شروع به بار اشک

 .سی خ یقاب عکس، چشا ه ی ست،ین گه یرفت، اون د  گهید  اون

 مرد، قلب منم با خودش برد.   گهیاون د ست،ین  گهید  اون

 . دمیکش ادیفرو  دمیقلبم کوب یاشک دستم رو رو  با

 . ختمی عشق از دست رفته ام اشک ر ادیهام و بستم و به  چشم

 دونم، داغونم ی تو م ی که من ب ییاصال، کجا یی کجا ، یی»کجا

 بارونم اخه داغونم، داغونم«  ریشبارو ز کل

 کنه؟  ی نم هی گفته مرد گر  یکردم. ک   یهق م  هق

 زنه انگار که از اولشم زنده نبوده.  ی م ن یزم ی مرد و طور هی درد ها   یوقت ها بعض  یگاه

 درد عشق. نِیا

 زنه بارونم. «   یبارونم، آخه داغونم، داغونم م ریدونم، داغونم، کل شبارو ز ی تو م ی که من ب ییاصال، کجا یی کجا ، یی»کجا

 کنم؛  ی تو که فکر م به

 آید.  ی م بغض

 آید. یم اشک

 آید.  یم  غصه
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 کنم؛  ی تو که فکر م به

 عجیبى به راه مى افتد. مهمانىِ

 

 رادمان 

 

 گذشت. ی ماه از نبود رها م سه

خونه تمام حرصم و   دم یرس  یم  یبود و االن نبود، شب هام وقت  میکه همه زندگ  یشده بود از صبح تا شب گشتن دنبال کس کارم

 کردم.  ی م ی خال سایبا کتک زدن مل

  یدونست به اندازه کاف  ی کرد، چون خوب م ی نم ی اقدام چیکرده بود اما ه دمیبار ها باهام تماس گرفته بود و تهد  سایمل پدر

 . یحلف دون یمدرک دارم که بتونم بندازمش تو 

 انداختم. ی راحت یمبل ها یتلو خوران خودم رو  تلو

 زدم.  ی قیعم ی و روشن کردم و بهش پک ها گارمیس 

 .گاریسوخته س  ی ها لتریو پر مشروب و ف  یخال  یها شهی ز ش اطرافم پر شده بود ا دور 

 تونستم از جام بلند شم. ی داغون بودم که نم یبهش چشم دوختم، به حد  فونیزنگ آ یصدا با

 .دمی داد کش  یدو رگه ا یصدا با

 روس یس -

 با عجله خودش رو کنار مبل رسوند و گفت: بله قربان. روس یس 

 خوره.  یزنگ م  فونیآ ی شنو ینم ی گفتم: مگه کر ی حال یدراز کردم و با ب  فونیآو منگ انگشت اشارم رو به سمت  جیگ

 . میکس باز نکن  چیه یدر و برا ن یمن و من کرد و گفت:اما قربان خودتون گفت یکم

 . هیک  نیگم بب  یم-

 رفت.  فونیلب گفت و به سمت آ ریز یچشم
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 شدم.  رهی بزرگش خ کلیپشت به ه از

که    یداشت. موهاش رو زده بود و کامال کچل بود به قدر   یکه چهره خشن ی مرد چهار شونه و قو هیاز آدم هام بود،   یکی روس یس 

 دستور من بود.  ن یکه البته ا د یپوش  ی م ی کت و شلوار مشک شهی زد و هم ی سرش برق م ی رو

 

 شدم. ره یبهش خ روس یس  یصدا با

 به سمتم اومد و جلوم خم شد. ی رنگ  د یپاکت سف با

 شما فرستادن.  ی بسته رو برا ن یقربان ا-

 

 رها

 

 . دمیاز خواب پر دهیترس  شهیشکستن ش  یصدا با

 شدم.  رهیشکمم گذاشتم و با ترس به در خ ی رو رو دستم

 بود.  خته ی اتاق کامال خورد شده بود و ر پنجره

که غرق در خون بود و دستش رو   یتخت بلند شدم و خواستم به سمت در برم که در به شدت باز شد و ساواش درحال یرو  از

 اتاق افتاد.  یکتفش گرفته بود تو  ی رو

 و کنارش زانو زدم.   دمیکش  یخفه ا غیج

 سا...ساواش-

 زد.  ی ام گرفته بود و قلبم تند تند م هی ترس گر از

 . سیسرفه گفت: زن...زنگ...زنگ بزن...ب...به پل ونی خودش جمع شد و م یدرد تو  با

 ساواش چت شده؟ -

 ...در...در اتاق و هم...قفل...قفل کن. انیهم فشار داد و گفت: زود...زود باش...رها...دارن...دارن م ی هاش و رو چشم



 اشتباه عشق  یرد پا

115 
 

 دهنم و قورت دادم و از جام بلند شدم.  آب

رداشتم و دوباره خودم و کنار ساواش رسوندم و کنارش نشستم، با ترس و  و ب  میاتاق و قفل کردم و به سمت تخت رفتم، گوش  در

 لرز شماره صد و ده رو گرفتم.

 شروع به حرف زدن کردم.  هی بودم با گر ره یکه به ساواش خ  یدرحال

 . د یسالم آقا تورو خدا خودتون و برسون-

 شده؟.  یچ  د یخانوم و بگ  د یآروم باش -

 .نییایاتاق شکسته، تورو خدا ب یها شه یخورده، ش  ر یآقا برادرم ت-

 .د یو آدرس رو بهم بگ   د یدر اتاق رو قفل کن د یلطفا آروم باش -

 شدم.  رهیرو قطع کردم و با اشک به ساواش خ  یاز گفتن آدرس گوش  بعد 

 لب زمزمه کرد: خوبم  ری زد و ز یکم جون  لبخند 

 از ما فاصله داشتن. یکرد کل ی هم مکرد و اگه   ینم ی زندگ  یکس  ادیز  نجایخونه ساواش دور از شهر بود ا چون

 پاهام گذاشتم و شروع به صلوات دادن کردم.  ی ساواش رو رو سر

 . د یکوب  یبا مشت و لگد به در م  یشدم که کس رهیو به در اتاق خ دمیکش غ یج ی ریت  کیشل یصدا با

 با درد سرجاش نشست و خودش رو سپر من کرد و با نفس نفس گفت: اصال نترس  ساواش 

 وارد اتاق شدن. کل یه یباز شد و چند مرد قو  یبا ضربه بد  در

 ساواش رو چنگ زدم.  یشرت خون  یشدن که من از ترس ت  رهیپوزخند به من و ساواش خ  با

 

 رادمان 

 

 م و بسته رو باز کردم. ول و شد   یراحت ی مبل ها یرو از دستش گرفتم رو  بسته
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 .ستین رون یو چندتا عکس از داخلش ب  ی د ی س  هی کردم که  ش یمبل بود خال  یکه روبه رو   یعسل یدست چپم رو  با

 دستم رو سمت عکس ها بردم.   یعکس ها مثل برق گرفته ها سرجام نشستم و با ترس و ناباور  دنید با

  ری چاغو ز هیدر حال کتک زدنش بود، و عکس سوم   ی مرد گه یبسته شده بود، عکس د ی صندل هی از عکس ها رها به   یکی ی تو

 شده بود.  یگلوش بود و بدنش زخم

 رگ هام خشک شده.  ی کردم خون تو  یم حس

 دادم.  روس یرو به س  ی د یس 

 دستگاه گذاشت. ی رو رو ید  ی رفت و س  ی د  یو  یسمت دستگاه د  به

 رفتم.  ونی از جام بلند شدم و به سمت تلوز لمیپخش شدن ف با

 زانو زدم. ون یکه جلو تلوز د یچیقلبم پ  ی تو  یشد، درد بد  یهر لحظه ضربان قلبم تند م لمیاز ف یا  هی گذشتن هر ثان با

 به سمتم اومد و گفت: قربان  روس یس 

 زدن.  ی من و کتک م یداشتن رها  ایلعنت

 .دمیکش  ی ناکوحشت   ادیو فر  دمیکوب  ون یتلوز یتو   یمحکم مشت

  ایعوض-

 . دمیکش اد یبود خودم و بهش رسوندم و فر یعسل یکه رو  م یزنگ گوش  یصدا با

 کنم.  یم  که یت که یدخترت و ت   یبه واهلل عل د،یکشمت جمش  یم-

 زد و گفت: ی ا قهقه 

 ی کن  یدختر من و آزاد م ی آروم باش رادمان خان، اگه جون پرنسستو دوس دار-

 . د یکش اد یکرد و فر یمکث

 .یفهم شد  ر یکنم ش   یگوله حروم معشوقت م  ه ینباشه  گمیکه من م  ییجا گهی ساعت د  میاگه دخترم تا ن-

 خب بهش دست نزن.  یلیخ-
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 دختره برات مهمِ اما نه انقدر، منتظرتم.  ن یگفت ا یم سای مل ، یحرف گوش کن شد -

 و قطع کردم.   ی دادم و گوش  ه یتک  یعسل به

 .اریانداختم و گفتم: اون دختره نجس و ب روس یبه س  یجون  یب نگاه

 شده قربان  یزیچ-

 ار« ی:»گفتم گمشو اون دختر و بدمیکش  داد

 توش بود رفت.  سایکه مل  یکرد و با سرعت به سمت اتاق اطاعت

 رها کرد.  نیزم  یمن رو  یرو کشون کشون آورد و روبه رو   سایبد مل ی ا لحظه 

 شدم. ره یجام بلند شدم و با نفرت بهش خ از

 غرق شدن. اتیمرد مغرور من، کشت  هی زد و گفت: چ یوزخند پ

 شد. نیکه پهن زم  دمیگوشش کوب  ی تمام توان تو با

ات   کهیت کهی ت  تیعوض ی اون بابا یواگرنه جلو   رمیبگ  لیگلوش فشار دادم و با خشم گفتم: دعا کن رهام و سالم تحو  ریو ز اسلحم

 کنم.  یم

 اشاره کردم. روس یس  به

 . انیبه بچه هام بگو دنبالمون ب اریو ب نیا-

 گرفت و گفت: چشم قربان   سارویمل  یبازو

 آورد دنبالم اومد.  ی رو م سایکه مل  یهم در حال  روس یزدم و س   رونیب ال یو از

 کرد،خودش پشت رل نشست و من کنارش.  نشیزور سوار ماش  به

 ود. اس ام اس کرده ب د یراه افتاد که جمش  یرو روشن کرد و به سمت آدرس  نیماش 

 نشه.  شیزیکردم که رها چ ی دلم دعا م ی تو

 . مید یبه مکان مورد نظر رس  ن یاز چند م بعد 
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 تهران بود.   یها ابون یوسط ب قا یدق

 بودن.  ستادهیا یرنگ  یمشک نیماش   یو آدم هاش جلو  روس یس 

 شد. اده یهم پ روس یشدم که س  اده یپ نیماش  از

 شدن.  اده یپشت سرمون نگه داشتن و پ یا  گهید  نیآدم هام با ماش  ه یبق

 کرد.  اده یرو پ سایرفت و مل نیاشاره کردم که به سمت ماش  روس یس  به

 زد د گفت:» به به رادمان خان، چشممون به جمالتون روشن شد.«  یکه لبخند مرموز  میشد  کی و آدم هاش نزد د یجمش به

 شدم.  رهیخشم و نفرت بهش خ با

 خفه شو رها کجاست.-

 از آدم هاش اشاره کرد.  ی کیاخم به  با

خون غرق بود   ی من و که تو یزخم ی رفت و اون و باز کرد و رها  نیزده بود به سمت ماش  ی دود نک یکه ع ی کلیه ی قو  مرد

 آورد.  رون یب

 . دمیکش اد یهام مشت کردم و با خشم فر دست

 . یعوض  یکارش کرد  یچ-

 که زندس.   نهیو گفت:آروم باش پسر مهم ا د یخند 

 . ادیاجازه بده دخترم ب  حاال

 شدم.  رهی رها خ به

 شناخت. ی بود انگار که من و نم رهیبهم خ ی حس چیه بدون

 . د یکش ر یبرد ت  یکه رها توش به سر م ی از وضع قلبم

 گفتم: اول رها رو بفرست. د یهام و بستم و روبه جمش چشم

بهت اعتماد کنم رادمان   د یو گفت: چطور با  د یبلندش کش یها بل یبه س   ی چشم هاش بود و برداشت و دست یکه رو  ی دود نکیع

 محتشم. 
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 هست که من بهت اعتماد کنم؟  ین یزدم و در مقابل حرفش گفتم: چه تظم یپورخند 

 . مید  یم  لشون یخب با هم تحو یلیخ

که رها رو   ی هم در حال د یجمش ی از آدم ها یکیحرکت کردم  د یرو گرفتم و به سمت جمش سایتکون دادم و مچ دست مل یسر

 گرفته بود به سمت من حرکت کرد. 

 آومدن.  یشدم که به سمت ما م  سیپل ی ها نیبه پشت سرم نگاه کردم و متوجه ماش  سیپل نیماش  ر یآژ یصدا با

 بود رفت.  ششیکه رها پ ی زد و با دو به سمت اون مرد یند نگاه کردم که پوزخ سایشکمم خورد به مل یکه تو   یضربه ا  با

 . د یکش ادیفر د یچمش

 . می بر ایولش کن ب سایمل-

 رو از دست اون مرد گرفت و گفت داد زد.  اسلحه

 اومدم بابا -

 . د یحرفش بل پوزخند اسلحه رو به سمت رها گرفت و ماشه رو کش انیپا با

 . دمیدو به سمتش دو با

 رادمان.  ی ش  ی م مون یگفته بودم پش-

 . د یچیفضا پ یتو  کیشل  ی صدا سیپل ستیا یصدا با

 .دمیکش  ادیزانو هام افتادم و فر  ی رو

 نه -

 توان پلک زدن هم نداشتم. ی حت رهیبه صحنه روبه روم خ ناباور

 امکان نداشت.نه  نه،

 بود نگاه کردم.  ره یخ ی که به نقطه ا ییسرش رسوندم و به چشم ها یدست و پا خودم و باال چهار

 . دمیکش  ادیفر هی لرزونم تکونش داد و با گر  یدست ها با
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 رادمان اومده.  نیمن، به من نگاه کن بب ی رها، رها-

 ی دونم دار ی رها م-

 

 رادمان بهم نگاه کن. یغلط کردم عشقم، رها  ، یکن  یم  تمیاذ

 . ختمی ر  یو اشک م  دمیکش  یم  داد

 اش گذاشتم. نهیس  یو رو  سرم

 رادمان.  یرها توروخدا، تنهام نذار زندگ-

 . دمیکش  ادیتمام توان فر با

 تنهام نذار -

 مرد بازوهام و گرفتن.  دو

 اون مرده.  ه ی آقا کاف-

 و گفت نگاه کردم.   نیکه ا ی سیپل به

 هام بند اومد. اشک

 شونه هاش گذاشتم. یهام و دوباره رو  دست

 کنه   یم  تمیکنه، داره اذ ی م ینه، نه نمرده، داره...داره شوخ-

 . دمینال ه یگر  ونیباز اشک هام رون شد م 

 کنه.  ی م ت یبخدا داره اذ-

 .دنی که شروع کردم به داد کش دنیدو مرد من و عقب کش  اون

 اون نمرده زندس، عشق من زندس  د،یکننه، ولم  -

 : اون نمرده دمیلب نال ر یحال ز ی تار شد، ب ی سرم خورد چشم هام کم یکه تو   یضربه ا  با
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 مطلق.  یکیبعد تار و

 !  درد،درد،درد 

 ؟ یندار  یز یچ ینیو بب   یچشم باز کن هو یبه حال شده  تا

 صدات و نشنوه؟  یکس  یبکش اد یهر چقدر فر شده

 ؟ یراه بگ  یبد و ب ی به خودت طعنه بزن شده

 گرده.   یبر نم گهیاون د اد، ینم گه یو تو هنوز باورت نشده که اون د  ستین گه یکه د ی کن ی زندگ ی با کس شده

 شد؟ ی نطوریشد که ا ی که چ ی ها ساعت ها با خودت حرف بزن وانه یکه بخواد برگرده و مثل د  ستیاصال زنده ن اون

 بود؟  ی بود، مقصرش ک  یچ  لشیدل

 اسم خودت باشه...  یکه برس  ی در آخر به تنها جواب و

 ه؟ ی درد چ ی دون یم

 .ستیکه ن  ادیب  ادتیو آخر شب   یتموم روز رو به دوست داشتنش مشغول باش  ی عنی درد 

 

 فصل اول«  انی»پا

 ی : بهار کرمسندهینو

  

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه  

 محفوظ میباشد . 
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