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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

  

 

 با عرض سالم

  

عاشق آرش  ایهستن  در یخانوادگ یوآرش که دوستا ایدختر وپسربه نام در کیبگم در مورد  خوامیکه م یداستان

 .......کردویونگاه نم یدختر چیطرف ه یشکست عشق لیآرش به دل یول

 دیکن یتا آخر رمان منو همراه دوارمیام

 دیرمانم لذت ببر واز

 helmaباتشکر

تختم بلندشدم ورفتم سمت  یخواب بشم از رو الیخیکه باعث شد ب دیتابیاز پنجره اتاق به صورتم م دیخورش نور

 بارون بباره باز دوباره صداش در اومد خواستیشدم که همش ابر بود انگار م رهیپنجره به آسمان خ

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 صبحانه آماده کن ایب ایام(.در ی)نامادرسحر

 یاتاقم در بزن یایب نکهیقبل ا یتونیم شما

 صبحانه آماده کن اینکن زود باش ب ی.واسه من زبون درازسحر

اگه مامانم بود نوکرشم بودم  دادیبهم دستور نم یکس نیا همچمامانم زنده بود ت شدیم یچ ایخدا   امیبرو من م باشه

افکارم شدم ورفتم سمت  الیخیب شمیاز دستش راحت م یک خوامینم نویا یول دادمیانجام م گفتیم یهرکار

وصبحانه رو آماده کردم بعد  نییرفتم پا هاومسواک زدم وصورتمو شستم بعد خشک کردن صورتم از پله  ییدستشو

 خونه شدم وناهار آماده کردم یخوردن صبحانه مشغول کارا

  نگیز نگیز نگیز

 درو باز کن ای.درسحر

 ودر و باز کردم وآمد داخل دیباریاز صورتش م یکه خستگ دمیبرداشتم وچهره بابامو د فونیوآ رفتم

 باباجون سالم

 .سالم دخترم بابا

 زمی.سالم عزسحر

 میناهر بخور ایبابام جوابشو بده که گفتم باباجون لباساتو عوض کن ب نزاشتم

 یپری.چرا وسط حرف بابات مسحر

ابا ب زیروم دمیبهش کردم ورفتم سمت آشپزخونه ظرفارو چ ینگفت که وسط حرفش بپرم  وچشم قره ا یزیچ بابام

 دیخوریم ییچا ییظرفارو که جمع کردم بابا میوسحر اومدن ونشستن وناهارمونو خورد

 دستت درد نکنه ی.اگه درست کنبابا

 وکنار بابا نشستم زیم یهارو گذاشتم رو ییوچا ییرایوبردم سمت پذ ختمیر ییچا   چشم

 (مونیخونه نسترن)دوست خانوادگ میرضا امشب بر گمی.مسحر
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  میبر گهیبابا راست م آره

 .باشه زنگ بزن بهشونبابا

ش شدم که دلتنگ دمیشن ییرفتم سمت تلفن وشماره خونه خاله نسترن وگرفتم بعد سه تا بوق صدا   زنمیزنگ م من

 با تته پته گفتم سالم آااقااا آررش  دیلرزیدستام م

 .سالم آرش

 نسترن هستن خاله

 خداحافظ کنمی.آره االن صداش م آرش

 دمیخاله روشن یکه صدا زدیخدا قلبم داشت تند م یوا    خداحافظ

 یجان خوب اینسترن.سالم در خ

 یخاله ممنون شما خوب سالم

 خانواده خوبن زمیعز ستمینسترن. بدن خ

 دیخاله امشب خونه ا یراست رسوننیسالم م خوبن

 منتظرتونم دییبفرما زمینسترن. آره عز خ

 خداحافظ دیچشم سالم برسون باشه

 زمینسترن. خداحافظ عز خ

 گفتن خونه هستن بابا

 : باشه دخترمبابا

آرش  که خوامیمعجزه م هی ایتختم نشستم خدا یبخوابم فعال  به سمت پله ها رفتم ودر اتاقمو باز کردم ورو رمیم من

 مهیدوسش دارم تمام زندگ شتریفقط اونو از همه ب ایدن نیا یمن تو ایتا عاشقم بشه خدا کنمیم یمال من بشه هرکار
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 یاشکا ادیکردن آخه خدا دلت م دایاشکام راه خودشونو پ محرفها نیدلم بمونه با ا یبهش تو دنینزار حسرت نرس

 خوابم برد یآرش بهم بده نونستم چه جور گهید یهان مامانمو ازم گرفت ینیبنده هاتو بب

 اااااااایدر دهیتخت لم م یپاشو آماده شو فقط رو ای:درسحر

 دمیمتوخونه نبود فه یوکس رونیرژ کم رنگ از اتاق رفتم ب کیزدم با  یسبز ومشک پیت هیپاشدم   بلند شدم  باشه

شدم سرمو به پنجره چسبوندم دلم واسش  نیشدم درو بستم وسوار ماش رونیشدن از خونه ب نیرفتن سوار ماش

من  ستیسرم عه اون که عاشقم ن وزدم ت یکی هیعکس العملش چ شهیم یچه جور نهیمنو بب یتنگ شده وقت

درو باز با سالم  ریوزد عمو ام فونیسمت در بابا آ میشدم رفت ادهیکه پ نیاز ماش میدیعاشقشم  باالخره رس

  میگرم وارد خونه شد یواحوالپرس

 دی:سالم خوش آمدآرش

ته کرد وتته پ دنیاز جاش کنده بشه بدنم شروع به لرز خواستیم یکرد انگار دنیقلبم شروع به تپ دمشید یوقت

 گفتم سالم 

 جون ای.سالم درباران

 یگلم خوب یآج سالم

 ستمیبدن ی:اباران

چشماش شدم که از دور هم  رهیجلو آرش نشستم وخ قایمن دق میرفت ییرایوبه سمت پذ میخاله هم سالم داد به

 هیمعلوم بود عسل

 با توام ایدر ای:درباران

 جانم

 یکنیداداشمو نگاه م هی:چباران

 رینخ

 اتاق می:پاشو بر باران
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 خب چه خبر     میتختش نشست یورو میووارد اتاق شد میبه همراه باران به سمت اتاقش حرکت کرد باشه

 رانیدختر عموم اومده ا   ی.سالمت باران

 واقعا

 :آرهباران

 داشت یچه عکس العمل دشید آرش

 روفراموش کنه زایچ نیتا ا دمیمامانمم گفت زنش م کردیمغرورانه باهاش رفتار م یچی:هباران

 گهید یکیمن دستاشو  یکه به جا نیاصن فکر ا تونمیکارو نکن نم نیباهام ا ایبدنش نه خدا یبه ک خوانیم یچ

 برام سخته  رهیبگ

 یتوفکر ای:درباران

 ستین یزیچ نه

 مینیبش هیبق شیپ میبر گمیم

  می:حاال نشسته بودباران

 میبر

 می:چشم سرورم برباران

  میمبل دونفره نشست کی یبه سمت خانواده ها منو باران رو رونیب میهمراه باران از اتاق رفت به

  سیسال بعد بره پار خوادینسترن:پسرم م خ

 !!!!چراااا؟؟؟؟؟

از خجالت  یپرسیم ینجوریکه ا یپسر من دار کاریتوچ گنیآبروم رفت حاال م دمیپرس ینجوریخدا چرا من ا یوااا

 نییسرخ شدم وسرم وانداختم پا
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 اونجا مشغول به کار بشه رهیم زمینسترن:عز خ

 رفتم  اطیباشه     از جام بلند شدم وبه سمت ح موفق

 ایخدا زیخسته ام خسته ازهمه چ گهینداشتم و ندارم د یشانس چیه یلعنت یزندگ نیاز شانس بد من توا نمیا عه

 یشیراحت راحت م گهیالتماس کنه د شتیپر از اشک پ ییکه باچشا ستین ییایدر گهید یشیراحت م یمنو بکش

 شده؟ یطور یکنیم هیدختر چرا گر کارهیچ ای:درباران

 نه

 یکنیم هی:پس چرا گرباران

 مامانم افتادم ادی

پس خوشحال باش  خورهیاونم غصه م یتوغصه بخور کنهیناراحت نباش اون االن کنارته نگات م زمیعز ی:آخباران

 تامامانتم خوشحال باشه

 نیآرش وزن بد نیخوایم یمگه نگفت یراست      باشه

 رهیبعد م دنیواال منم حرف خارج رفتن وتازه شنبدم حتما زنش م دونمی:نمباران

 من گذشت ****** هیغصه وگر یاون شبم با کل              آهان

 

 نیبابا صدام کرد بله

  نی:بشبابا

 چشم

اس پول داره خرج لب یهرچ ای کارهیب ایالته  ای کننیازدواج م ییدخترا با چه کسا ینیبیروزا م نیدخترم ا نی:بببابا

 کنهیم یا گهید زیوکفش وهرچ
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 بابا یگیچرا به من م خب

 انیم ی:دخترم راستش امشب واست خواستگاربابا

  بابا

 هگیازت خوشش اومده دخترم دوروز د دهیهمکارمه تورو چندوقت قبل در بانک د سانسی:گوش کن پسره فوق لبابا

 یبپوش یچ یبخور یچ یخوریغصه نم

 دیکنیچرا درکم نم خوامینم بابامن

 یحاال برو تو اتاقت استراحت کن که امشب سرحال باش ادیمطمئنم ازش خوشت م شینی:امشب بببابا

 دادم  آهنگ گذاشتم هیتک واریبه سمت اتاقم رفتم نشستم گوشه اتاقم به د شانیحال پر با

      رهیگیجات ونم یشکیه

 تو دل من شهیتاهم 

 ییورو کرده کجا ریز مویزندگ تیخال یجا

 آرزوهات  تودچار

 ییگرفتار جدا من

 باشه یخال شهیتو  کنارم تا هم یجا سخته

 باشه یغرق زد حال یاحساسم تودور فکر

فقط مال آرش باشم تنها دسته آرش  خوامیوازت م زیچ هی نیباشم خدا جون فقط هم گهید یمال کس تونمینم نه

 مکشیوگرنه خودمو م کنمیکارو نکن خواهش م نیبا من ا کنمیخواهش م گهید چکسینه ه رهیباشه که دستمو بگ

 به قبر مامانم قسم ارمیسرخودم م ییبال هی خورمیقسم م
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م شونه ا یرو یکه دست کردمیم هیداشتم هق هق گر کنهیبه عشقم داغونم م دنیبابا  قبول نکنه فکر نرس کاش

 یتو کردیم یکه داشت واسه من دلسوز دمید نیچهره روغمگ نیبار ا نیاول یاحساس کردم صورتمو برگردوندم برا

 حسودم االن مهربون شده یامادرنفر سحر بود آره ن هینفر درکم کرد اون  کیلحظه خوشحال شدم که  کی

 یبه من بگ یتونیشده ؟م ی؟چ یکنیم هی:چرا گرسحر

 کنمیکن بابا قبول نکنه خواهش م یکار هی خوامشینم من

 ستین ندتیبار به فکر آ نیاول یبرا کنهیقبول نم یباهاش حرف زدم ول:من سحر

 یبه سمت اتاق بابام درو باز کردم ناراحت رفتمیتند راه م ختیریکه اشکام م یشدم از جام بلند شدم درحال یعصب

ب خ یخرجم کن یپول ندار یبدبختم کن یخوایشده که م یشده بابا چ یگفتم   چ تیبا عصبان دمیتوصورتش د

ا باب ینکن بدبختم کن یسع یول رمیم خبخونه هستم  نیفرد اضافه تو ا هی ارمیدر م مویخرج کنمیکار م رمیم

درکم  ونمتیبابا نم شمیبدبخت م یاگه قبول کن شمیکه دوسش ندارم ازدواج کنم بابا بخدا داغون م یبا کس خوامینم

 کن درکم کن

 برو اتاقت ای:دربابا

سحر اومد وبه زور دستمو       کردمیاحمقم که حرفاتو باور م هیمن  یدوسم دار کردمیبر سرمن که فکر م خاک

 گرفت برد تو اتاق  

 یشد وونهی:دسحر

 ام چارهیب هیبدبختم  هیام  یروان کی وونهیام د ونهید آره

 اموبودم چش یتن گرم نیاحساس کرد که سه سال قبل تو بغل همچ یتن گرم کیکه  هیکردم به هق هق گر شروع

 ختیریباز کردم سحر بود که منو مادرانه بغل کرده بودو اشک از چشاش م

 نگیز نگیز نگیز

 جان پاشو صورتتو بشور چادرتم سرت کن ای:اومدن   در سحر

 خوامینم نه
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 کن یاالن مردم دار ی:قبول نکن ولسحر

که  نیا نییرفت در وباز کنه منم رفتم صورتمو شستم وبا حوله پاک کردم وچادرمو سرم کردم رفتم طبقه پا سحر

 بابا بود با اخم به همه سالم دادم ورفتم کنار سحر نشستم سییر نیآره ا کنهیم کاریچ نجایا نی..ا

 اریب یی:برو چاسحر

 خودت برو رمینم من

 ای:درسحر

 نه گفتم

 رفت توآشپزخونه سحر

 ها اومد وبرد تعارف کرد ییهمراه چا وبه

 یرسم خواستگار نیا اوردهی:چرا عروس خانم نیانیک خانم

 ستیکه قبول نکنه رسم ن یکس واسه

 یچ یعنی:واااه یانیک خانم

 :بچه ها برن باهم حرف بزنن بعد نظرشونو بگنبابا

 کنمیقبول م ادیخودش فکر کرده که تا ب شیپ یزشت بدشکل چ ادیپسره بدم م نیمن از ا  کردیچپ نگام م باباچپ

 ستین یچیکور خونده در برابر آرشم ه

 ایادری:دربابا

  بله

  گهید دی:بربابا
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تختم نشستم اومد وارد اتاق شد  یدنبالم به راهم ادامه دادم رفتم تو اتاق ورو ادیکه بگم ب نیجام بلندشدم بدون ا از

 دیمحترم لطفا حدتونو بدون یکنار تختم نشستم آقا یصندل یحرکتش بدم اومد بلندشدم ورو نیکنارم نشست از ا

 نداره یوسط حد معن نیپس ا می:ماقراره باهم ازدواج کنیانیک

 کنمیقبول م یبدبخت بش یخوایبگو ازدواج اگه م ایاگه من قبول کردم بعد ب نیبب

 فقط قبول کن ینداشته باش یکمبود چیه یخوشبختتون کنم تو زندگ دمیخانم قول م ای:دریانیک

 ندارم یمن به توعالقه ا ارهینم یبدون دوست داشتن خوشبخت یزندگ

 یشیعاشقم م می:مطمئنم ازدواج کنیانیک

       شمینم

 بعد جوابمو بده با اجازه یریخودتو بگ میتصم دمی:من دوروز بهت فرصت میانیک

 یبرن  بعد خداحافظ خواستنیم دمیکه د نییواز جام بلند شدم ورفتم پا دمیکش قینفس عم هی رونیاتاق رفت ب از

 برم اتاقم که بابام صدام کرد خواستمیم

 بابا بله

 شد ی:چبابا

 یفکراتو بکن دمیگفت دوروز بهت فرصت م یقبول نکردم ول من

 کنمیخودم قبول م یقبول نکن یقبول کن دی:بابابا

 ازش متنفرم خوامشیمن نم بابا

حرف اول وآخرم  یبخر یزیواسه خودت چ یکه پول ندار ینباش نیتو خونت به فکر ا گهیکه دوروز د نهی:مهم ابابا

 نه من نه تو  گهید یقبول نکرد یقبول کن دیبا نهیهم

 چرا من بدبختم  رنیبگ میتصم دیبا هیبق ندمیآ یبدبختم که واسه زندگ نقدیمن ا چرا
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 زنمی:من االن زنگ مبابا

 کردن  دایراه خودشونو پ گهیاشکام د کردمیبرداشت وشماره رو گرفت مات مبهوت نگاش م ویگوش 

 خداحافظ دیممنون سالم برسون یلیبگم دخترم قبول کردباشه خ خواستمی:الو سالم فرهاد جان مبابا

 دمینده موندن نا امداغونم کرد از ز یخراب کرد به دست مویزندگ یامکان نداره بابام به دست نیامکان نداره ا نیا نه

 دمیشدو نفهم اهیهم جا س گهیکه د دنیچرخیدور سرم م زیهمه چ شدنیاطرافتم داشتن تار م زیکرد همه چ

 چشات وباز کن ایدر ای:درسحر

 اپاشوی:دربابا

 واضعه بود زیهمه چ ندفعهیتار بود دوباره بستم ودوباره باز کردم ا زیباز کردم بازم همه چ چشامو

رفتم تو اتاق خودمو  یزدم وبه بدبخت واریدستم وبه د رفتیم جیحرف بزنم از جام بلند شدم سرم گ نکهیا بدون

منو بدبخت  دیکرد یکیآدمات متنفرم همه تون دست به  یاز مردمت متنفرم از همه  ایتختم  خدا یانداختم رو

امان بدبخت بشه م یزاشتینم یکردیدرکش م یدیدیدخترتو م یغصه ها یمامان کاش بود دینابود کن مویزندگ دیکن

 همه نیکنه مامان طاقت ا رونیداره منو از خونش ب یندارم درکم کنه بابا سع ایدن نیا یوتو چکسیتنهام ه یلیخ

 یسرمو رو نیزم یشدم انداختمش رو سیهام خ هیصبرم تمام شده بهم کمک کن بالشتم از اگر گهیوندارم د یسخت

 خوابم برد یک دمیتخت گذاشتم نفهم

 پاشو خواستگارات اومدن ای:درسحر

 چنده  ساعت

 :پنج سحر

 چرا اومدن    دمیچقد خواب من

 وزمان عقد هی:واسه مهرسحر

به صورتم آب زدم   رونیواز اتاق رفت ب نییانداخت پا یباختم    سحر سرشو با ناراحت میتو زندگ یآسون نیهم به

 هینداره به همه سالم دادم و یچیه شیهستم که توزندگ یکس کردمیحس م رونیچادر سرم کردم از اتاق زدم ب
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ه من ن یحرف بابام افتادم اگه قبول نکن ادیکه  خوامشینزدم خواستم بگم من نم یحرف چیگوشه نشستم وتا آخر ه

شدم   نموقع رفتنشون از جام بلند   کردمیهام فکر م ینه من نه تو   پس ساکت شدم وبه بدبخت ینه تو.اگه قبول نکن

 یکنیم کارینجاچیسالم باران ا کردیم کاریچ نجایا  دمیشن ییکه صدا

 بودن یک نای:اول بگو اباران

 راستش

 بگو هی:چباران

 دمیدادکشیم مونشونیکه ناراحت قینفس عم هیو خواستگار

 ایدر یکنیم ی!!شوخی:چباران

 تهیواقع نه

 ی:قبولش کردباران

 آره

 :قبول نکنباران

 شهینم

 کنمیم :خواهشباران

 چرا

 :خبباران

 بخدا حوصله ندارم حرفتو بزن یآورد ریمنو مسخره گ باران

 ولش یچی:هباران

 توسرت بگو  زدم
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 ولش شهینم یول یخواستگار میایب میخواستی:خب مباران

 یکنیهان منو مسخره م یکنیمنو مسخره م یتو دار یگیم یچ یچ

 ولش کن یخواستگارتو قبول کرد نیتوکه ا یول گمیم ی:نه بخدا جدباران

 کنمیباور نم باران

 ؟یکنیهارفتار م وونهید نیتورو چرا ع کارهی:چباران

 شدم باران من االن خوشحالم خوش حال وونهیشدم االن د وونهید آره

 داداشمو دو یعنی:باران

 دمیحرفشو ادامه بده که بهش گفتم توبرو من بهت خبر م نزاشتم

 :خبباران

 برو

 :باشه خداحافظباران

 خداحافظ

که  یخوشحال مثل کس دیرودخانه د یول مردیم یداشت از تشنگ ابونیکه تو ب یبودم مثه مثل کس خوشحال

مت کن بدو رفتم س شیراض دیبابا که اونو قبول کرده با یاما اما بابا چ دمیرسیداشتم به آرزوم م دینور د یکیتوتار

 اتاق بابا بدون در زدن درو باز کردم بابا

 شده ی:جانم چبابا

 پسره رو رد کن بره نیبه قبر مامان ن نگو ا گمیم یزیچ هی بابا

 ایدر یگیم ی:چبابا

 ادیواسه آرش ب خوادیخاله نسترن م یعنی یچ  میخواستگار ادیب خوادیآرش م بابا
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 نگفتن یزیچطور به من چ یچ یعنی:بابا

 خوامیاالن اومد گفت بابا نوروخدا اونو رد کن بره من آرش وم باران

 یدوسش دار یگیم یمن دار یجلو دیچشم سف یکشی:خجالت نمبابا

به خاک مامان قسم  یبابا بخدا اگه آرش قبول نکن یکه شما سحر ودوست دار یبابا دوسش دارم همونجور آره

 کشمیخودمو م خورمیم

 تو به باران بگو گمیفکرامو کنم فردا بهت م :تو برو تا منبابا

 یبچه ها نیع یتخت از خوشحال یرو دمیبه سمت اتاقم رفتم وارد اتاق شدم پر رونیبابا از اتاق رفتم ب چشم

 رسمیممنونم دارم به عشقم م ایممنونم خدا ایخدا گفتمیم ادیبا فر نییباال وپا دمیپر یم کیکوچ

 هی:عشقت کسحر

  یشکیه هان

 گمیم یزیچ هیمن  ی:باشه نگو ولسحر

 یچ

 یبشنو ی:دوست دارسحر

 هست یبفهمم چ دیبا خب

 ی:حاال بگو دوست دارسحر

 آره

 :سه ماهه حامله هستمسحر

 یکنیم یشوخ یچ

 :نه بخداسحر
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کارو کردم خودم از کارم شوکه شده  نیبار ا نیاول یبرا دمشیبغل سحروبوس دمیپر شمیدارم خواهر دار م یواااا

 دمیاز اتاق امروز دوتا خبر خوب شن رونیسحر باتعجب بهم لبخند زد ورفت ب

که آرش جواب بده بعد دوتا  نیا دیباران وگرفتم چندتا بوق خورد اما جواب نداد شماره خونشونو گرفتم به ام شماره

دستام  زدیضربان قلبم تند تند م دمشیبوسیهزار بار م بود دنیکه اگه قابل بوس ییصدا دیچیپ یبوق صداش توگوش

 رشگفتم سالم آقا آ دیفهم دمیبا لرزش صدام که شا دیلرزیم

 اخانمی:سالم درآرش

 دددیخوب

 :ممنونآرش

من  ینشه ول کیبهش نزد یدختر چیه شدیکارش وچون باعث م نیبود دوست داشتم ا یحرفاش با مغرور تمام

 شمیعاشق خودشو مغرور

 هست  باران

 خداحافظ ی:بله هست گوشآرش

 خداحافظ

 یخوب ایسالم در ی:وااباران

 ممنون سالم

 :چه خبرباران

 بابام گفتم قراره تا فردا فکراشو کنه به

 بشه  ی:اگه قبول کنه چباران

 خبر  نیواسه ا کنمیم یکه لحظه شمار من

 یشعوریآدم نامرد ب یلیخ ای:درباران
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 چرا

 ینگفت یچیبه من ه ی:واسه چباران

 یشیفک کردم ناراحت م شرمنده

 یمن از خدامه زن داداشم بش ی:روان باران

 از اندازه ممکنه بعد ازدواج باهات خوب نباشه فکراتو بکن شیآرش ما مغروره ب ایدر یول

 شهیمال من م نهیرفتار کنه مهم ا یهرطور ستیمهم ن واسم

 عاشق آرش ایبخدا به مامانم گفتم در یا وانهی:دباران

 یکرد غلط

 یشیتازه مامانم خوشحال شد خداشو شکر کرد که عروسش توم ی:خودت غلط کردباران

 یگفتیکاش نم کشمیخجالت م من

 من برم کنهیجان مامان صدام م ایدر   ی:نه بابا چه خجالتباران

 سالم برسون به همه خداحافظ برو

 :باشه چشم خداحافظباران

بابا روقانع کنم رفتم  دیبا یاگه قبول نکرد چ یبابا چ یول زنهیداره بهم لبخند م یمن چقد خوشحالم  زندگ یوااا

 داخل اتاقش اما نبود

 ییزانوهام نشستم بابا ینشسته بود رفتم جلوش رو ونیزیجلو تلو یرایتو پذ رفتم

 :جانمبابا

 یشد فکراتو کرد یچ

 گمیجواب درستو فردا م یعنی کنمی:گفتم تا فردا فکرامو مبابا
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چرخونم که ب یطور مویزندگ دمیباش بابا بخدا قول م ندمیباش به فکر آ میبه فکر من باش به فکر خوشبخت کمی بابا

 کنمیشما فقط قبول کن من دوسش دارم بابا ناراحتم نکن خواهش م میزوج بش نیخوشبخت تر

 شهیبدتر از االنش م شیمغروره تو زندگ یلیمغرور خ یپسر شناسمی:من آرش ومبابا

دارم  دوست یلیمن خ یدونیتو که م ییبابا کنمیخواهش م امیباهاش کنار ب تونمیاخالقشو دوس دارم م نیمن هم اباب

 پس ناراحتم نکن باشه

 هان  یمنو گول بزن یکنیم یزبون نیری:شبابا

 بخدا نه

 گنیم ای:پدرودختر چسحر

 خوادیدخترم شوهر م یچی:هبابا

  ای:واااه خجالت بکش درسحر

 شوهر نکن هیبق یکرد چطورتوشوهر

 ی:آخسحر

 ریبخوابم شب بخ رمیمن م    یفدام بش یاله

 :شب خوشبابا

 ری:شب بخسحر

 دهینه اون قرمزه بهتره با شلوار سف دهیسف راهنیبپوشم اون پ یچ یتخت نشستم واسه خواستگار یتو اتاق رو رفتم

سرم  یاز استرس وخوشحال رمیمیخدا دارم م یعروسک بشم واااااا نیع شیآرا کمیسرم کنم  دیوچادر سف

 دمیراحت خواب الیبالش وبا خ یوگذاشتم رو
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رفتم  نییاجازه نداد به خوابم ادامه بدم بلند شدم صورتمو شستم موه هامو بستم ورفتم پا دینور خورش بازم

ه خوردن ب میروع کردش زیسرم میگفتم ونشست ریآشپزخونه سحر صبحانه رو آماده کرده بود به سحر وبابا صبح بخ

 یشد فکراتو کرد یصبحانه بابا چ

 :نهبابا

 بااابااا

 :باشهبابا

 باشه یچ

 دمیوجوابش وم یانی:قبوله کبابا

 یگیراست م بابا

 :آرهبابا

ازش تشکر کردم از بس خوشحال بودم رفتم اتاقم  یوکل دمیبلند شدم گونه بابامو بوس یجووون از صندل آاااااخ

 برداشتم وشماره باران وگرفتم   الو سالم ویگوش

 یدار یحتما کار یموقع صبح زنگ زد نیا ی:سالم خوبباران

 قبول کرد بابام

 ی:جدباران

 آره

 خوشحالم من برم به مامانم بگم یلیخ ی:واااابابان

 خدافظ باشه

 :خداحافظباران
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 هیرفتم آشپزخونه صبحانمو خوردم  به سحر اجازه کار ندادم همه کارا رو خودم انجام دادم واسه ناهار  دوباره

 گیسر د رهیاول م ادیمورد عالقه منو بابا وسحر مطمئنم از سرکار ب یفسنجون خوشمزه درست کردم غذا

 روشن کردم وآهنگ گذاشتم مویغذاگوش

 آره  آره

 یمال من شد گهید

 آره آره

 یعاشقم شد یدید

 آره آره

 وبس نیقراره واسه توهم ینفس ب نیتا آخر دل

 آره  آره

 که دارمت هیخوب حال

 ذارمتیچشمم م رودوتا

 غصه ها توشهر عشق تو

 ...................ارمتیباشم م توهرجا

 در اومد نگاه کردم باران بود  الو سالم میزنگ گوش یصدا که

 میایفردا شب م میبه مامانم گفتم امشب مهمان دار ای:سالم درباران

 نیآمد یکاش امشب م باشه

 کردم شوهر کردم  یعجب غلط یگیتوسرت م یزنیروز از دستش م هیعجله نکن  نقدی:اباران

 گمیاگه من بگم که از ته دل نم گنیم نویهم همه
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 :خداکنهباران

 زمیفعال عز میفردا منتظرتون باشه

 ی:فعال زن داداشباران

 نگیز نگیز

وبرداشتم بابام بود در وباز کردم واومد داخل سالم داد ووارد ورفت  فونیوگذاشتم آ یزنگ خونه بود گوش یصدا

 رفت آشپزخونه میلباساشو عوض کرد ومستق

 کدوم کدبانو درست کرده یی:به به عجب غذابابا

 من

 که گشنمه اریغذا هارو ب ایدخترم دستت دردنکنه ب نی:آفربابا

 *****دیکارامو انجام دادم ورفتم اتاقم وخواب میوناهر خورد مینهار وآمده کرد لیوسا

 یبعد حمام موها یحمام حساب هیشدم رفتم صبحانه وخوردم وبه سمت اتاقم اومدم ورفتم  داریشد واز خواب ب صبح

کردم  زیام خونه رو تمتم نییتاپ شلوارک پام کردم ورفتم طبقه پا هی ختمیو اطرافم ر دمیسشوار کش مویبلند مشک

 زنگ تلفن خونه  شد جواب دادم  سال یصدا

 :سالم دخترمبابا

 بابا جانم

  دی:ناهار درست نکنبابا

 چرا

 ارمیبخرم ب خوامیم تزای:پبابا

 که گشنم شده اریعاشقتم پس زودتر ب ییبابا یواا
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 :چشم من فعال کار دارم خداحافظبابا

 خداحافظ

بابام بشم  باالخره بعد دوساعت  یفدا کنمیناراحته که دارم ازدواج م دیمهربون شده شا نقدیچرا بابا ا دونمینم

 تزایوچهارتا پ میها رو ازش گرفتم وگذاشتم وسحر وصدا کرد تزایوپ دمیها اومد رفتم گونه اش رو بوس تزایبابا.باپ

 ***میخورد یکیروشر

 مرتب تر کن کمیچادرتو سرت کن موهاتو  ای:درسحر

 اومدن  یواا   نگیز نگیز نگیز باشه

  نییپا می:بدو برسحر

شده کت وشلوار  پیچقد خوشت یوخاله آمدن داخل    وااا دیبابا در وباز کرد اول عمو ام نییپا میرفت عیسحر سر با

هست  یچه بشر نیزده بود ا یهاش مشخص بود موهاشو مدل خامه ا نیآست ریتنش بود که بازوهاش از ز یسرمه ا

  ستین ایتودن گهید چکسیفک کنم خوشگل تر از آرش ه ایخدا

 :سالمآرش

 زل زدم وبالبخند بهش سالم کردم  توچشاش

 :سالم گلمباران

 زمیعز سالم

که  برداشتم وانیتا ل دیلرز یرفتن نشستن منم رفتم سمت آشپزخونه استرس داشتم تمام بدنم از استرس م همه

 که سحر اومد دمیکش غیج کیشد  نیاز دستم افتاد ونقش برزم زمیبر ییچا

 که نشد تیشد  کار ی:چسحر

  دیلرزینشد دستام م نننه
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ه وبه دنبالش ب میختیآرش نمک ر ییوتوچا ختیرو ر ییتو ببر سحر چا زمیریم یی:استرس نداشته باش من چاسحر

 میرفت ییرایسمت پذ

 دییبفرما

 :دستت درد نکنه دخترمدیام عمو

 :دستت درد نکنهبابا

 یبرداشت وگفت مرس ییکه بهم نگاه کنه چا نیسمت آرش:بدون ا ورفتم

 وبه تعارف کردم     کنمیم خواهش

 جان  ایدر یواسه آرش جان خواستگار می:رضا جان ما اومددیام عمو

 دیخوش اومد یلی:خبابا

من  دیوداره پس نگران نباش نیداره خونشو داره ماش یخداروشکر آرش دکتره وهمه چ دیدونی:خودتون که معمو

 کامل باشه شیدر آسا ایکه در دمیبهتون قول م

 

 ندارم خودشون باهم حرف بزنن ی:من که کاربابا

 دیباهم صحبت کن نی:پس بچه ها برعمو

 میبر دییاز جام بلند شدم ورو به آرش بفرما   چشم

 :باشهآرش

بگم کالفه شده بودم در اتاق وباز  یبهش چ دونستمیوآرش پشت سرم بوداسترس داشتم نم رفتمیجلو راه م جلو

 آرش صحبتشو نکهیما سکوت حکم فرما بود تا ا نیروبه روم ب یصندل یتخت نشستم آرش هم رو یکردم رفتم رو

 شروع کرد
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م خوشبختت کن تونمیمن نم  ستمیآرزوهات ن دیمن شاهزاده سوار براسب سف یفکراتو بکن خوامیخانم م ای:درآرش

 صد ازدواج نداشتم فقط بخاطر مامان بابام قبول کردم که ازدواج کنم چون من ق

 باشه

 :االن فکراتو بکن نظرتو بگو آرش

 چشم

مو بخاطر خاله وع دونستمیم گهیحرفارو م نیکه ا دونستمیمنم نظرم عوض نشد م رونیبلند شد واز اتاق رفت ب آرش

 رفتم ییرایوبه سمت پذ رونیاز اتاق رفتم ب امیکنار م زشیمن باهمه چ کنهیازدواج م

 یکنیشد قبول م ی:خب دخترم چعمو

 گفتم   کیوگفتم بله همه دست زدن وبهمون تبر نییانداختم پا سرمو

 شهیجان چقد م ایدر هی:خب مهرعمو

 دیکنیروگرفته هرچقد شما قبول م هی:که مهربابا

 سکه کامل۱۰۰۰:عمو

 :پس مبارکهبابا

 میکه اونم عاشقم بشه        بعد ن یروز دیبه ام رسمیبه آرشم دارم م دمیدرست شد به آرزوم رس یهمه چ گهید

 شد از خجالت لپ هام سرخ بشه یکه باعث م کردینگام م کردیصورتشو باال م یساعت بلند شدن برن آرش گاه

 خداحافظ اجانی:درباران

 پچ پچ کردن وبعد باران اومد سمت من یکه آرش باران وصدا کرد وکم خداحافظ

 فکراتو بکن یبازم وقت دار گهیآرش م ای:درانبار

 بگو فکراموکردم بهش



 عشق آسمانی

 

 
26 

 

 خداحافظ زمی:باشه عزباران

 یعنی دمیتخت دراز کش یرفتم اتاقم ولباسامو عوض کردم ورو میورفتن منم مستق میکرد یخداحافظ باهمه

 کنهیمنو به عنوان زنش قبول نم یعنی هیکنه چ یکه خوشبختم نم نیمنظورش از ا

 *****دمیحرفا شدمو گرفتم خواب نیا الیخیب

بابا  دمیبلندشده بودم رفتم سمت آشپزخونه د ریبود د ۹باز کردم صبح شده بود ساعت ونگاه کردم ساعت  چشامو

ردم در اومد که نگاه ک میگوش یکه گفت بابا رفته سرکار منم نشستمو صبحانمو خوردم صدا دمیواز سحر پرس ستین

 باران بود جواب دادم الو سالم

 ییکجا یخوب ای:سالم درباران

 خورمیخونه دارم صبحانه م ممنون

  میهمش سه روز وقت دار دیخر میدنبالت بر میایم ازدهی:ساعت باران

 یایم یباک باشه

 :با آرشباران

 منتظرتونم  فعال گلم باشه

 زمی:خداحافظ عزباران

دم سرم کر یبا شال مشک یوشلوار مشک رهیمانتو سبز ت هیبود رفتم  میخوردم ونگاه کردم ساعت ده ون صبحانمو

 یواز سحر خداحافظ رونیزنگ زد وگفت برم دم در  از اتاق رفتم ب میرژلب زدم که باران به گوش هیخط چشم و کیو

 رونیکردم ورفتم از خونه ب

 سالم

 :سالمآرش

 :سالمباران
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ن نشو کلشویه پشیت نیا یوکفش اسپرت سرمه ا یوبا شلوارمشک یشرت سرمه ا یاسپرت زده بود ت پیت آرش

 هینشستم وآرش حرکت کرد وکنار  نیعقب ماش یروز عاشقونه توبغلش باشم  صندل هیآرزومه  شهیکه هم دادیم

 یوکل میدیبه بازار رس میدوخور ینبود وآورد وبهمون داد تا بست دهیخر یورفت سه تا بستن ستادیوا یفروش یبستن

از  یرپس هیسفارش بده که  تزایآرش رفت پ مینشست زیم کی یرو  میبخور تزایپ میواسه ناهر هم رفت میکرد دیخر

 اومد جلوم  ایخیس خیمو س

 دعوتت کنم تزایپ یدی:خانوم خوشگله افتخارماروی

 نشو مزاحم

 مراحمم زمیعز هی:مزاحم چاروی

 اش شد قهیآرش اومد دست به  هوی که

 یکنیم ی:توچه غلطآرش

 یگرفت قموی یکه اومد یاون کارهی:به توچه توچاروی

 یمزاحمش شد ی:اون ناموسمه نامزدمه کثافت آشغال توغلط کردآرش

 مشت خوابوند توچشمش هیو

که عاشقم  یقرض گرفت وفرار کرد آرش گهید یداد زدمو ازش خواهش کردم کتک نزنه  پسره دوپا داشت دوتا پا که

 کارش  نیشد که مزاحمم شدن خوشحال شدم از ا یشد عصب یرتیواسم غ یول ستین

 دیدیفهم دیبزن رهیشمادوتا رژلب ت نمینب گهیبه بعد د نی:از اآرش

 چشم

 :بله داداشباران

 بود خوشحالم که آرش هوامو داره یخوردن منو رسوندن خونه امروز روز خوب تزایپ بعد

**** 
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 یودستوردادن باالخره ساعتا دنیموکش یبعد کل شگاهیبود که آرش وباران آمادن دنبالم وبردنم آرا۱۲ یساعتا

 یدریبرداشت وگفت :خانم ح فونیآ شگاهیاومد خانوم آرا شگاهیزنگ آرا یتمام شدم صدا شیش

  بله

 :آمدن دنبالتون

 امیدختر دن نیخوشگل تر کردمیکردم ماه شده بودم حس م نهیینگاه توآ هی

بودکت وشلوار  ستادهیوا شگاهیدر آرا یشدم آراش روبه رو رونیب شگاهیکمک باران شنل وسرم کردم واز آرا به

 تعجب دیمن ود یتر شده بود وقت پیخوشگل تروخوش ت یلیتنش کرده بود وموهاشم فشن کرده بود خ یسرمه ا

 نییمنم ازخجالت سرم وانداختم پا کردیبهم نگاه م رهیکرد خ

  نی:داداش در ماشباران

 :آهان باشهآرش

 قهیبه سمت خونه خاله وبعدپنج دق میبلندش وحرکت کرد یشاس نیوباز کرد ونشستم داخل ماش نیدر ماش رفت

مخصوص  یها یصندل یرو میگفتن منو آرش رفت کیهمه واسمون دست زدن وبهون تبر میوارد خونه شد میدیرس

 که عاقد هم آمد وختبه عقد خونه مینشست

 

 

 

 

 ابندهیآ اورمیدرب یشما را به عقد دائم آرش رستم دیدهیبه بنده وکالت م یدریفرزند رضاح یدریح ای:خانم در

 لمیوک

 کردم وگفتم رونیکامل نفسمو ب یباخونسرد
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 ام بله یپدرم ونامادر بااجازه

 غغغیدستتتتتتتتتت ج یل یل یل

 آرش هم خوند یوبرا

 :با اجازه بزرگترا بلهآرش

 غغغغغیدستتتتتتت ج یل یل یل یل

تنه رنگ بود واز باال یلباسم لباسم کالباس ارمیآرش بهم کمک کرد شنل ودر ب رونیوبابا وعمو از خونه رفتن ب وعاقد

 منم چون نیینگاه به لباسم کرد وباخجالت سرشو انداخت پا هیبود آرش  یها گل کار نهیس یبود وفقط جا یتور

ب ش نیبهتر میدیورقص میاز جا بلند شد هیبق راروبه اس  دمیکشیالت مسرم ودستام لخت بودن معذب بودم وخج

ازم ب یآرش بهم عالقه نداره ول نکهیبه نظرم باا کردمیتصور نم یقشنگ نیکه توآرزوهام به ا یبود شب میزندگ

بعد سه ساعت عقد تمام شد از بس  کردیاون منم خوشحال م یخوشحال بود چون مراسم عقدش بود وخوشحال

درشدو  یرفتم اتاق صدا ادیلباسمو باز کنه گفت برم اتاق اونم م پیز ادیباران گفتم ب هخسته شدم  رفتم ب دمیرقص

 یلباس وبازش کرد نفس هاش طور پیز یخسته ام  دستشو گذاشت رو یلیلباسمو باز کن که خ پیز ایآمد داخل   ب

خودمو  عیسر کردیم کاریچ نجایسرمو برگردوندم آرش بود اون ا کردمیگردنم احساس م یبود که گرماشو رو

 کردم وگفتم فک کردم بارانه  یبرگردوندمو ازش معذرت خواه

 خانم ای:درآرش

 یبگ ایدر یتونیم

 شمینم تیمن مرد زندگ یوخودتو بدبخت کرد یعجوالنه فکر کرد یول یبهت مهلت دادم فکراتو بکن ای:درآرش

 گمیم یچ یبفهم دوارمیمطمئنم ام

 من دددوووست دارم اما

 انهی یباخودته که اخالقتو اصالح کن میزنتم تصم گهیمن نه درواقع از دخترا متنفرم من د یول ی:تودوسم دارآرش

 نویا کنمیمن خوشبختت نم گمیواز االنم م فهممیم ویمن خودم همه چ یادبدیبه من درس اخالق  ستی:الزم نآرش

 کنمیم یآور ادیبهت  نارویروز همه ا هیکه گفتم  رونیفهموند خواست از اتاق بره ب توسرت فرو کن وبا اشاره بهم
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 لبخند که نشانه مسخره کردن بود از اتاقم رفت کیبرگردوند با  سرشو

دوش  ریآقا آرش منتظراون روز باش  لباسام ودرآوردم موهامو باز کردم ورفتم حمام ز ارمیم ادتیرو نایروز همه ا هی

همه  رونیوبستم لباسامو تنم کردم واز اتاق باران رفتم ب دمیساعت تمام شدم وموهامو سشوار کش میآب گرم بعد ن

 به سمتشون رفتم  خوردنیم ییمامان بابا هاوآرش وباران نشسته بودن وچا

 کنارآرش نی:برو بشسحر

 که آرش نشسته بود رفتم وکنارش نشستم  یبه سمت مبل   چشم

 خوبه:جات آرش

 یلیخ

 یریفاصله بگ کمی شهی:مآرش

 باشه

 میکه بر میخوردن بلند شد ییچا هیخودمو به دسته مبل چسبوندم بعد  یجا نبود ول یادیکه ز نیا با

 مونهیم نجایجان هم اینسترن:در خ

 اما

 یستیوا یتونیم یخوای:دخترم اگه مبابا

 بره باالخره خواهرشوهرتم  زارمی:نخوادم من نمباران

 ارهیطرفت نم گهید ایباران که در ایدرن ی:خواهرشوهر بازسحر

  میهمو دوست دار ستیانینجوری:نه اباران

 ورفتن  باران کجا بخوابم میکرد یخداحافظ باسحروبابا

 :اتاق آرشباران
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 یچ

 یعادت کن دیبا تونهینداره بروبخواب ماه بعدم عروس ی:چباران

 خوابمیباران زشته من کنارتو م اما

 اتاقم لباساتو عوض کن برو کنارشوهرت بخواب می:بدو برباران

 باران منو سپرد به خاله  میتا وشلوار از باران گرفتم وتنم کردم وبا من به سمت اتاق آرش رفت هی رفتم

 نسترن:خب برو جا شوهرت خ

 تعجب کرد دیشرت وشلوارک بود منو د یت یدر اتاق وزد آرش درو باز کرد با  خاله

 مان:جانم ماآرش

 نمیبه حالتون جاتونو جدا بب یخانومت برو باران جان تو اتاق وا نمینسترن:ا خ

 :اما مامانآرش

 اتاق باران رمیجان دستت درد نکنه اما من م خاله

 نسترن: بدوبرو خ

صورتش منم  یودستشو گذاشت رو دیتخت دراز کش یداخل اتاق خاله هم رفت وآرش در اتاق وبست ورفت رو رفتم

 یرو دیکشیبار اون م هی میپتو بود ریتا صبح درگ شدیجا م نمونینفر ب کیکه  دمیدراز کش یتخت طور یرفتم رو

تنش نبود وداشت موهاشو حالت  یزیچ رکه بجز شلوا دمیآرش ود هویبارم من صبح که چشاموباز کردم  هیخودش 

ش لباسشو تن دمیکه اومدم د ییوصورتمو شستم از دستشو ییاز خجالت صورتمو برگردوندم ورفتم دستشو دادیم

نار باران گفتم وک ریبه سمت آشپزخونه رفتم  وبه همه صبح بخ میکه حرف بزن نیبدون ا رونیکرده بود از اتاق رفتم ب

 نشستم

بعد صبحانه رفتم حاضر  میحرف زد یکم یودرباره عروس میبعد هم آرش آمد وصبحانه خوردن وشروع کرد یکم

م شد ادهیپ نیتاخونه ساکت بود از ماش میشد نیسوار ماش میکردم وباآرش رفت یاحافظشدم از خاله وعمو باران خد

 کردم ورفتم داخل خونه یوازش خداحافظ
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 :سالم عروس خانمسحر

 سالم

 میبخر هیزیجه میبر یموافق ای:درسحر

 امروز

 :آرهسحر

 رمیسرقبر مامانم بعد م رمیاول م میبعد ظهر با بابا بر باشه

 :باشه ******سحر

 یسالم مامان خوب   میکرد دایقبر وپ میوبه سمت قبر مامان رفت میشد ادهیپ نیشو هرسه ازماش ادهی:دخترم پبابا

 یتگفیم کیبهم تبر یکردیبغلم م یکردیبوسم م یبود دوست داشتم کنارم بود یجات خال ینبود شبیمامان د

 یتمعرف یب یول ینیبب مویبود عروس رزوتدل تنگتم آ یلیمامان خ یکارا روکن نیا ینبود یول یدیرقصیباهام م

برام  یستین یکن هیزیخودت واسم جه قهیبه سل یستین یغم تنها گذاشت یدخترتو باکل یرفت شمونیاز پ یکرد

 خوامیازت م یدیبه حرفام گوش م ینیبیاالن منو م دونمیچقد دوستت دارم م یدونیمامان م یکن یخوشبخت یدعا

صورتم پاک کردم واسه مامانم فاتحه خوندم به  یاشکامو از رو  یخوشبخت بشم مامان گل یدعا کن یبرام دعا کن

 هیزیجه کهیچندت میورفت میساعت دوباره مامانو تنها گذاشت میبعد ن میکنار قبر مامان وآب داد یکمک بابا گل ها

اس ام اس بدم  آرشاست به برداشتم دلم خو مویخونه وبعد شام رفتم اتاقم گوش میاومد لیوسا یوبا کل میدیخر

 نوشتم     سالم

 :سالمآرش

 یخوب

 :ممنونآرش

 یکنیم کاریچ

 کاری:بآرش
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 یده آماده باش یساعتا رونیب میبر میخوای:خونه  فردا مییکجا

 هستن ایک

 )دخترخاله وپسرخاله آرش(لی:باران.ساراوسهآرش

 باشه چشم اوهوم

 :فعال خداحافظآرش

 زمیمواظب خودت باش فعال عز ریاحساس    شب بخ یب

 وونشمیمثل االن که من د وونهیخودم کنم آره د وونهید دیبا نویدادایشدم جواب اس ام اس ها رو م خوشحال

صبح از خواب بلند شدم ساعت ونگاه کردم نه  دمیوخواب کنمیترکشم گهیماه د کیکه تا یبالشت یگذاشتم رو سرمو

 یل طوسوشا یرنگ تنم کردم با شلوار مشک یوطوس دیسف کهیمانتو دو ت هیصبح بودصورتمو شستم موهامو بستم  

شد رفتم سحر واز  فونیآ یکه صدا ریپن قمهخوردم ودول ییچا وانیل هیرنگ رفتم آشپزخونه صبحانه آماده کردم 

 سالم رونیکردم واز خونه رفتم ب یکردم وازش خداحافظ داریخواب ب

 :سالم آرش

  میکه بر نیبش ی:سالم زن داداشباران

 میآمده بودن رفت لیوِرش نگه داشت سارا وسه نیباغ ماش یوجلو یبه سمت باغ میجلو وراه افتاد یصندل نشستم

 شتریوآرش ب لیتوسرش داره که من خبر ندارم سه ییفکرا دیبود شا لیسه رهیباران هم خ میبهشون سالم داد

باز چادر و میکرد دایمناسب وپ یجا هی باالخرهراه رفتن  کمیهم به ما سه تا دادن بعد  کهیرو برداشتن چندت الیوسا

ق عاش یآمد از بچگ تاریگ کیموقع برگشتن با  نشیرفت طرف ماش لیهارو هم همونجا گذاشتن سه لیکردن ووسا

 لیخوشحال شدم رفتم طرف سه یلیخ دمید یبودم وقت تاریگ

 من؟ یلحظه بد هی شهیداداش م دیببخش

 :بله چرا که نه لیسه

 لیبهش نگاه کردم و دادم دست سه کمی
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 ری:آرش بگلیسه

 :چراآرش

 بزن جو عوض بشه تاری:گلیسه

 یبلد مگه

 :آرش هنرمنده لیسه

 بخون آرش توروخدا

 آرش بخون  گهی:راس ملیسه

 وگرفت وشروع به زدن کرد تاریگ آرش

 یخاطه ش یبر یخوایم خودت

 سوزهیدلت م اما

 یعاشقم یکنیتظاهرم

صبح از خواب بلند شدم  دمیوخواب کنمیترکشم گهیماه د کیکه تا یبالشت یهرروزهسرمو گذاشتم رو هیباز نیا

لوار رنگ تنم کردم با ش یوطوس دیسف کهیمانتو دو ت هیساعت ونگاه کردم نه صبح بودصورتمو شستم موهامو بستم  

 ونفیآ یکه صدا ریخوردم ودولقمه پن ییچا وانیل هیرنگ رفتم آشپزخونه صبحانه آماده کردم  یوشال طوس یمشک

 سالم رونیکردم واز خونه رفتم ب یکردم وازش خداحافظ داریشد رفتم سحر واز خواب ب

 :سالم آرش

  میکه بر نیبش ی:سالم زن داداشباران

 میآمده بودن رفت لیوِرش نگه داشت سارا وسه نیباغ ماش یوجلو یبه سمت باغ میجلو وراه افتاد یصندل نشستم

 شتریوآرش ب لیتوسرش داره که من خبر ندارم سه ییفکرا دیبود شا لیسه رهیباران هم خ میبهشون سالم داد

باز چادر و میکرد دایمناسب وپ یجا هی باالخرهراه رفتن  کمیهم به ما سه تا دادن بعد  کهیرو برداشتن چندت الیوسا
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ق عاش یآمد از بچگ تاریگ کیموقع برگشتن با  نشیرفت طرف ماش لیهارو هم همونجا گذاشتن سه لیکردن ووسا

 لیخوشحال شدم رفتم طرف سه یلیخ دمید یبودم وقت تاریگ

 من؟ یلحظه بد هی شهیداداش م دیببخش

 :بله چرا که نه لیسه

 لیبهش نگاه کردم و دادم دست سه کمی

 ری:آرش بگلیسه

 :چراآرش

 بزن جو عوض بشه تاری:گلیسه

 یبلد مگه

 :آرش هنرمنده لیسه

 بخون آرش توروخدا

 آرش بخون  گهی:راس ملیسه

 وگرفت وشروع به زدن کرد تاریگ آرش

 یخاطه ش یبر یخوایم خودت

 دلت سرده اما

 رهیگیآدم دم رفتن دلشوره م نترس

 رهیدلشوره ها از خاطرت  م نیروزه بگذره ا دو

 تو ......... یالاقل برا ستیسخت ن دمیقول م بهت

 شعر گوش کنم  نیصدا به ا نیوبه ا نمیشیدوست دارم ب خوندیچشاش شدم محو صداش شدم چه قشنگ م محو
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 ایدر ای:درباران

 یدیشده تمام شد هنو گوش م یچ هان

 یدختر وعاشق خودت کرد نی:اووم آرش اسارا

 نشده یزیچ نه

 مکیبندازم  ینگاه هیدم اطراف وساعت بساط کباب وروبه راه کردن **بعد خوردن کباب بلند ش میبعد ن باالخره

 من پام  یدورتر که شد آااااااااااخ خدا

 شده حالت خوبه چشات کجا بود دختر یچ ای:درآرش

 آرش منو بغل کرد وبه ختیریتونستم پامو تکون بدم  از بس درد داشتم اشکام پشت سرهم م ینم شمیاومدن پ همه

 عقب یداشتم که توبغلش بودم آرش منو گذاشت صندل یطرفم حس خوب هیاز  یرفت درد داشتم ول نیسمت ماش

که آرش  شدیحال م یداشتم ب شدیحالم بد م شدیبدنم م یرو کیزخم کوچ هی یحت یوقت شهیحالم بد شد هم

 دادیتکونم م

 تحمل کن میرسیچشات ونبند االن م ای:درآرش

 یرو دمیچشامو که باز کردم د شدیچ دمینفهم گهید مارستانیب میدیرس نکهیچشامو نبندم تا ا کردیکمک م بهم

 تختم سرم به دستم زدن  پامو نگاه کردم گچ گرفته بودن

 شد چرا سرم وصل کردن به دستم یچ

 دمیمرخص کردنتو انجام م یکارا رمیسرم وصل کردن وپاتو دکتر گچ گرفت من م نیواسه هم ی:غش کرده بودآرش

چندتا  مارستانیکه در ب میرفت نیشدم وبه سمت ماش لچریآرش اومد به کمک باران سوار و قهیده دق بعد

 بودن  ستادهیپسروا

 :إوااااه خانوم خوشگله چشات کجا بود که پات شکسته هانپسره

اش رو  قهیوسرعت به طرف پسره رفت  تیوول کرد وعبان لچریچشام به عمت بوده     آرش و یببند عوض دهنتو

 یکاراشونو کرد وحساب یزد توصورت آرش آرشم تالف یکیاومد  گهیپسره د هیگرفت ومشت زد تو صورتش 
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متعجب منو نگاه کردن  باباسحر و میگذاشت وبه طرف خونه رفت ووارد خونه شد نیکتکشون زد آمد ومنو تو ماش

 مبل گذاشت یشدن که چرا بهشون خبر نداده منو رو یواز دست آرش عصبان

 یدیفهم یزیبر رونیموهاتو ب خوامینم گهی:دآرش

 یزیولسه هر چ ستیکمه قرار ن هیفقط  رونیب زمیرینزن گفتم چشم منم همه موهامو نم رهیرژ ت یآرش گفت نیبب

 ینظر بد

 یکنیم یرو ادهیز یدار گهید ای:درآرش

 یزاریکنم اگه بگم غرورتو بزار کنار م ینم یرو ادهیز

 ی:بهت از اول گفتم خودت قبول کردآرش

 کنه از کنارم رفت  یکه ازم خداحافظ نیا بدون

 مواظب خودت باش خداحافظ رمیم گهیمنم د زمیشد عز یببخش داداش عصبان ای:در باران

 خداحافظ

با  ینجوریبودم عععععه چرا ا یباشم از خودم عصبان یکه از آرش عصبان نیاز ا شتریکردن ورفتن ب یخداحافظ باهمه

بودم واسه  یدادن مگه مغز خر خوردن عصب ریپسرا فقط به من گ نیکار وکردم اصن چرا ا نیآرش حرف زدم چرا ا

 موروشن کرد ونیزیآروم بشم کنترل وبرداشتم وتلو کممیکه  نیا

 

با  دمیحوصله بودن کش یاز سرب یپوف کیو دمیموهام کش یجا نشستن سررفته بود دستم را ال کیام از  حوصله

 که سحر آمد رفتمیحلقه ام  ور م

 برات قورمه درست کردم بخور ایب گذرهیخانوما خوش م :به به خانووسحر

رو ازش گرفتم سحر با اخم  ینیخاروندم ودستمو طرف سحر  گدراز کردم وس کردیانگشتم چشمم را که خارش م با

 نگام کرد
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  نمیتو بشقاب نب یزیچ یخوری:غذاتو کامل مسحر

 لبخند گفتم چشم **** با

رو  ینیکردم سحر آمد وس زیدستمال از کنارم برداشتم ودستام وبا دهنم وتم هیببر    ایرو ب ینیتمام شدم س سحر

 ونگاه کردم رو به من گفت فونیرفت طرف آ عیزنگ خونه بود  سحر سر یصدا  نگییییز نگییییبرد ز

 اومدن  نایو سرت کن که مادرشوهرت ا ی:روسرسحر

 اومد طرفم نینسترن باحالت غمگسرم کردم وسحر در وباز کرد وارد خونه شدن خاله  یروسر باشه

 شده گلم یچ زمیعز اینسترن: سالم در خ

 دینشده ناراحت نباش یزیلبخند گفتم سالم  خاله چ با

 یزودتر خوب بش شاهللی:سالم دخترم خدابد نده اعمو

 ممنون یلیوگفتم خ دمیمهربونم پاچ یعمو یبه رو یلبخند

 جان ای:سالم درباران

کنارم  رو یپر از ران کیپالست کیبود  وخاله نسترن  امدهیآرش ن یوبه باران سالم دادم ول دیانگشتم رو لبم کش با

هارو برداشتم وباز کردم شروع کردم به خوردن  یاز ران یکیکردن ورفتن منم  یساعت خداحافظ کیگذاشت بعد 

 بابا وسحر رفتن تو آشپزخونه وشام خوردن *******

 ماه بعد کی

 یشیگچ پات راحت م نیاز ا گهیاالن د میتمام کارها رو انجام داد میرفت لچری:تاحاال که باوباران

از  میحرکت کرد مارستانیکرد وبه سمت ب نیبابا منو برد وسوار ماش دمیراحت کش یبه پام کردم نفس ینگاه کی

 شمیگچ راحت م نیامروز از ا گهیقدم بزنم د کمی خواستیکردم هوا خوب بود وخنک دلم م یونگاه م رونیب شهیش

 نمارستایداخل ب میورفت مارستانیب میدیرس هافکار بودم ک نیزودتمام شد تو ا یهمه چ مهیهم عروس گهیدو روز د

   رفتمیخودم آهسته آهسته راه م نیگچ پامو در آوردن بعد تمام شدن تا ماش
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 مزون دوباره لباس وتنت کن  میلحظه بر هیجان  ای:در باران

 گفتم وبابا به سمت مزون رفت  سالم یخوشحالم باشه ا یلیخ دادیکه نشون م یلبخند با

 نیگچ ودر آورد دباالخرهی:به به خوش آمدفروشنده

 چپ کردم که شکسته بود گفتم آره باالخره راحت شدم یبه پا  ینگاه هی

 وتنت کن یکه انتخاب کرد یلباس ایب زمی:باشه  عزفروشنده

شده بود وتنم  یلباس هم طراح نییشده بود پا یدکلته و باال تنه اش پره سنگ کار رفتم داخل اتاق ولباس وکه 

 باالخره از لباس دل کندمو در آوردمش  نهیینگاه کردن تو آ کمیکردم کامال اندازه ام بود بعد 

 قشنگه مبارکت باشه یلی:لباست خباران

 وگفتم ممنون  دمیباران وبوس گونه

 دنبالش  نیایب یاندازه هست همون روز عروس گهی:د فروشنده

 یممنون خداحافظ   بعد خداحافظ یلیخ باشه

 اول باران ورسوند بعد هم من***** بابا

 آمد طرفم یبا چهره عصبان سحر

 ساعت منتظرته کی گهیزود باش د ای:درسحر

م کرد یهارو به دستم گرفتم از سحر خداحافظ لیبهش نگاه کردم بخدا تمام هستم شال وسرم کردم ووسا مظلومانه

 وسالم دادم  نییبه طرف آرش سرمو انداختم پا رونیواز خونه رفتم ب

 منتظرتم ستادمیوا نجایساعته ا کی یآمد ینم گهی:دآرش

 یمنتظر باش یتونینشسته هم م یستادیا ینم خب
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 میورفت میلباس وگرفت مین حرکت کردشد منم سوار شدم وبه سمت مزو نیبرام تکون دادو رفت سوار ماش یسر

 شدم  ادهیپ نیاز ماش شگاهیطرف آرا

  ی:ساعت پنج آماده باشآرش

  یچشم دسته گل وفراموش نکن باشه

 :باشه خداحافظآرش

 ها خداحافظ ینکن فراموش

 گهیمن سه تا عروس د ریشدم وبه همه سالم دادم به غ شگاهیوگاز دادورفت منم وارد آرا نیبهم کرد وماش یاخم هی

  ننکینم یدگیرس ادیز ینجوریمن فقط بودم ا شدیم یهم باشن چ گهیشانس من چندتا عروس د دیهم بودن عععه با

** 

خودمو نگاه کنم  نهییمو وصورت تمام شد ولباسمو تنم کردم وبهم اجازه دادن توآ شیبعد چند ساعت آر باالخره

 من یخدا یواااا نهییرفتم طرف آ

 دیوسف اهیبه رنگ س ییها هیرنگ وسا یگریبا رژج شهیواقعا خودم هستم باورم نم یعنیچقد خوشگل شدم  من

نشستم وخودمو نگاه  نهییآ یمن چقد خوشگلم جلو یوااااااا شدیوخط چشم محشر شده بودم باورم نم یونقره ا

  فونیرفت سمت آ شگریآرا اریشد دست شگاهیزنگ آرا یصدا کردمیم

 خانم اومدن دنبالتون ای:درایدست

 داخل وپشت سرش سحر آمد دیاز در پر ایدر هویکه  باشه

 کجاست ایدر دی:)باتعجب(ببخشباران

  کنهیاونجا داره شما رونگاه م دیفهمینم یعنی:)باخنده(اریدست

 کردمیبا خنده آمد طرفم ومتعجب نگام م باران

 یخودت ای:درباران
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 منو یاصن نشناخت یعنی وونهید آره

 باران

 میشنل وسرت کن که بر ای:نه بخدا نشناختم خب بباران

از شنل وسرم کردم و کردیلبخند غم بهم سالم داد و صورتمو تماشا م نیا ریآمد طرفمو بالبخند که معلوم بود ز سحر

صورتم شده بود چشم از صورتم بر  رهیرفتم طرف آرش که خ گرفتیم لمیهم ف لمبرداریف رونیب میرفت شگاهیآرا

نو برد م نیوبه سمت در ماش لمبرداریدستور ف هگفت ودستمو گرفت البته ب یدسته گل وبهم داد وسالم داشتینم

آمده بودن عروس  الیفام شتریکردم که ب نیماش نهییتو آ ینگاه هیودر وباز کرد ونشستم وخودشم آمد نشست 

 میدیسر قهیطرف سالن بعد چند دق میورفت میسه ساعت ژست گرفتن تمام شدبعد  میرفت هیبه سمت آتل  یگردون

شدو درطرف منم  ادهیپ نیروشن کردن  آرش از ماش نیجلو ماش یش تا فشفشه آبشاری)پسرخالم(شریوام لیسه

 شدم ادهیپ نیباز کرد ازماش

کردن وارد سالن  یتا دم در من وآرش وباسوت ودست هاشون همراه زدنیوسوت م زدنیخانوما اومدن دست م همه

 ردنکیپچ پچ م یوبا بغل کردنیآرش شنل واز سرم در آورد از سرم تا نک انگشتام نگام کرد همه بهم نگاه م میشد

آهنگ شاد از  هی میونشست میها رفت یصندل رفوبه ط میداد یوبه مهمان ها سالم م میرفتیمنو آرش کنار هم راه م

به رقص آرش دستمو گرفت ومنو  میشروع کرد میگذاشتن وباران من وآرش وبه زور برد وسط تا برقص دجهانیام

چاقو برداشتم برقصم رفتم وسط شروع کردم به رقص که  لمبرداریبه دستور ف مینشست میرقص رفت یچرخونه بعد کل

 دکت اش در آور بیاز ج گهید زیچ هیآرش به جا پول  هوی

رف ط میآورد ودستم کرد همه دست زدن ومتعجب شدن بعد رقص رفت زدیم یانگشتر خوشگل وبزرگ بود چه برق هی

بشقاب گذاشتم با چنگال  هیوداخل  میدیوبر کیآرش دستشو گذاشت رودستم من هم چاقو تو دستم بود وک کیک

عسل زدم وداخل دهن آرش  داخلو کیکارو کرد انگشت کوچ نیوتودهن آرش کردم وآرش هم هم کیمقدار از ک هی

 دنیکار همه خند نیکار وکرد ومن بعد خوردن عسل انگشت آرش وگاز گرفتم که از ا نیکردن وباز هم آرش هم

 باران آمد تا طالها رواعالم کنه وشروع کرد میهامون نشست یصندل یورو

 عدد انگشتر از طرف آقاداماد واسه عروس خانم کی:باران

 انگشتر وداد به آرش وآرشم به دستم کرد  بالبخند
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 عدد انگشتر از طرف عروس خانم واسه آقاداماد  کی:باران

 یلرزها انگشتر ودست آرش کردم امشب حساب نیچرا با هم دونمینم دیلرزیواز باران گرفتم ودستام م انگشتر

 استرس داشتم

تک پوش از طرف  کیعروس و یف سحر نامادرگردنبند از طرف پدر عروس چهار عددالنگو ازطر سیسرو هی:باران

عددساعت از جنس نقره وطال از طرف داماد واسه عروس خانم   کیعدد انگشتر از طرف مادرداماد و  کیپدر داماد 

 از طرف خودم بایز اریبس ریپالک وزنج کی

شدم عالوه بر برق زدن لباس حاال طالها هم برق  نیسنگ یطال هارو باران آورد وبه دست وگردنم کرد حساب همه

 وسط سالن میوآهنگ تانگو شروع شد دست آرش وگرفتم ورفت زنندیم

آرش دستمو گرفت ومنو  دیبه رقص میو دور گردنش حلقه کردم وآرش هم دستاش ودور کمرم شروع کرد دستام

که آهنگ  کردنیهم مارو تماشا م کردنیم ییرایچرخونده وتو بغل ش منو گرفت مهمان ها هم هم از خودشون پذ

از سالن رفت به  دیکه رقص یآرش کم یدیشروع شد همه اومدن وسطو رقص یعروس وداماد از سه برادر خداورد

شاباش جمع کردم**بعد شام خوردن  همه دخترا جمع  یوکل میبود دنیگرم رقص الخوبیطرف مردها منم با فام

وآرش آمدشنل وسرم کردم  دیآمد طرفم و منو بوس یباران با خوشحال شدن دسته گل وانداختم که افتاد دست

هم پشت سرمون بود منم از  نیتا ماش ستیب کینزد میدیچرخدور شهر  میشد نیسالن سوار ماش رونیب میورفت

 مدیدادم وبعد دور دور به طرف خونمون کا تاحاال ند یم نایبه ماش ایو رونیانداختم ب یبادکنک ها رو م نیداخل ماش

 اومد طرفمون یباران باخوشحال میکرد یوبا همه مهمان ها خداحافظ  میرفت

 یمراقب دوستم باش یامشب بهتون خوش بگذره در ضمن داداش ایدر گمی:مباران

پر  یمنظورم ساکت شو خاله آرش وصدا کردن وبا هم پچ پچ کردن بابا با چشا دیبه باران کردم که فهم یاخم هی

 چقد قشنگه یداخل خونه وااا میورفتن رفت میکرد یوباهاشون خداحافظ دمیاشک اومد طرفم دست شو بوس

 قشنگ بود  یلیخ لیوسا دنیخونه روقشنگ کرده بود دکور ها طرز چ یوصورت دیسف مبلمان

 اتاق ما کجاست آرش

 اتاق سمت راست  نی:برو باال اولرشآ
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ردم وپاک ک شیقشنگ بود رفتم آرا یلیبود خ یوقهوه ا دیاز پله ها رفتم باال در اتاق وباز کردم تم اتاق سف باشوق

 یصورت ریلباس ز هی دمیموهامو سشوار کش رونیآمدم ب قهیدوش آب گرم وبعد پانزده دق ریموهام وباز کردم ورفتم ز

د در ش یاتاق زل زدم  که صدا یتخت نشستم منتظر آرش وبه نما یزانو بود تنم کردم رو یاش تا رو یرنگ که بلند

شلوار پاش بود انگار رفته بود حمام آمد داخل ودر وبست رفتم طرف آرش  که  هیبه طف در نگاه کردم که آرش فقط 

 ات تمام در گوشم گفت یبا جد

 مونمیمنه امشب کنارت م فهیکار وظ نیا یکه زنم نی:فقط بخاطر اآرش

ند انگشت ب کیآرش که فقط اندازه  کیتمام رفتم نزد ییکنارت  با پررو امیب یکنیروز تو التماسم م هیگفتم  تودلم

صورت شو  عیکه سر دمشیلباش وبوس یفاصله بود دستمو دور گردنش حلقه کردم لبامو گذاشتم رو نمونیب

 تخت گذاشت**** یبرگردوند وبغلم کرد ورو

 قهیدق۱۵رفتم حمام بعد  دهیآرش گوشه تخت خواب دمیبازم مزاحم خوابم شد چشامو باز کردم که د دیخورش نور

بستم واز اتاق رفتم  یموهام ودم اسب دیشرت سف یت کیرنگ پام کردم با  یآب یشلوارک طرح ل هیو رونیآمدم ب

 وباز کردم خچالیبه سمت آشپزخانه در  رونیب

فلفل دلمه برداشتم وحلقه  هیهست  یاومد که باران گفت آرش عاشق تخم مرغ عسل ادمیداخلش بود  یبه همه چ به

 زیدم کردم وم ییخوب وخوشگل درست کردم چا یتخم مرغ عسل کیگاز و یرو گذاشتم رو تابهیحلقه کردم ماه

بحانه ص ایبود   آرش ب نهییآ یوجلو بودآرش لباس تنش  دمیشلوغ کردم رفتم سمت اتاق دروباز کردم که د یوحساب

 اینشستم که آرش آمد از پله ها با لبخند گفتم آرش ب یصندل یبهم ندادمنم رفتم طرف آشپزخونه رو یآمادس  جواب

 صبحانه بخور

 خورمی:نه نمآرش

  یصندل یوچشمش به تخم مرغ خورد چشاش برق زد آمد ونشست رو زیآمد طرف م   هیچ نیلحظه نگاه کن بب هی

 شد یچ یخوردیخنده گفتم تو که صبحانه نم شین با

 جوابتو بدم دی:)با اخم(باآرش
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رفت مطب منم بلندشدمو ظرفارو جمع کردم  یخودشو برداشت وبدون خداحافظ یبعدخوردن صبحانه گوش   نه

در شد ونگاه کردم آرش بود وبه سمت پله هارفت   یخوشمزه درست کردم   صدا یقورمه سبز کیوشستم وناهار 

 شونه اش یکت وانداخت رو  ایناهار آماده لباساتو عوض کن وب

 : غذاخوردمآرش

دختر مغرور  کیمنم  شدیم یحد  چ نینه تا ا یاخالق ها گفتن مغرور ول نیاز ا ادیداخل اتاق  ععععه بدم م ورفت

با  تمام مشکالت  گمیبهم دستور بده نه نم یمهربونم هر ک نایا برعکس همه یبودم اهل کالس گذاشتن بودم ول

 مدیمبل لم دادم ونفهم ینداشتم رو ناهارخوردناشتها  ستمیذره مغرور ن هی یکه حت کنمیخدام وشکر م  جنگمیم

 نگاه کنم جواب دادم یکه به صفحه گوش نیشدم بدون ا داریب میگوش یخوابم برد باصدا یک

 سالم الو

 دخترم :سالمبابا

 ؟؟؟؟یاز جام بلند شدم ونشستم صدامو صاف کردم وگفتم:سالم باباخوب هوی که

 شوهرت همونجاست؟؟ یی:ممنون دخترم کجابابا

 من خواب بودم ییبابا دونمیشوهرم!!!    نم اوووه

 واسه شام! نجایا نیای:باشه بهش خبر بده امشب ببابا

 چشم  باشه

 :سالم برسون دخترم فعال خداحافظبابا

 دمیو از پله ها رفتم باال طرف اتاق در وباز کردم که د دمیکش ازهیخم کی زیم یو گذاشتم رو یگوش   خداحافظ

دستش بود با انگشت به در زدم که صورت شو برگردوند وبه طرفم نگاه کرد خودش  یتخت نشسته و گوش یآرش رو

 میامشب شام دعوت رسا گفتم ییباصدا یگرفت ودوباره چشم هاش رفت داخل گوش الیخیو ب

 :کجاآرش

 بابام خونه
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 :باشهآرش

ساز وروشن کردم ونشستم  ییبه طرف آشپزخونه چا رونیساعت نگاه کردم که ساعت پنج بود از اتاق رفتم ب به

مبل ها  زیم یوتخمه بردم ورو تیسکوئیدم کردن ب یی**بعد از چارفتمیوبا حلقه ام ور م یناهار خور زیپشت م

رو روشن کرد براش  ونیزیوتلو شستمن ن یمبل روبه رو یآمد طرفم ورفت رو یآرش داشت م دمیگذاشتم که د

 باهاش حرف بزنم که صداش کردم آرش کمیگذاشتم  خواستم  زیم یو..بردم رو ییچا

 :بگوآرش

 یکنیبرخورد م ینجوریچهره مظلومانه چرا ا با

 یقبول نکن یخواستیم یهستم خودت قبول کرد نی:چون من همآرش

 من زنت هستم یرفتار کن ستیخوب ن ینجوریا بخدا

 یستین یزیچ گهیوتمام د یهم خونه ا کی:تو واسه من فقط آرش

 یکنیرفتار م ینجوریچرا بامن ا ستمیگفتم:من زنت هستم هم خونه ات ن ادیحرفش چشام پر از اشک شد.بافر نیا از

کردن ،آرش از جاش بلند شد.به سمتم آمد وبازم تکرار  دایاشکام راه خودشونو پ گهی، د یفهمیمن دوست دارم م

 کرد

 .ی:خودت قبول کردآرش

 دیذره هم، بهم عالقه نداره با هی یعنی ی. لعنتیخودت قبول کرد یشده بود خودت قبول کرد نیحرفش هم فقط

 کار وکنه  بلند شدم. نیا دیمن بزاره کنار با یغرور شو برا

 کردم رفتم داخل اتاق لباس هامو عوض کردم. زیرو تم خونه

 مبل منتظر نشستم که آرش آمد. یرو رونیاتاق آمدم ب از

 کیبخاطر تراف یساعت مین بایتقر میبه سمت خونه بابا حرکت کرد میشد نیماش رون،سواریب میاز خونه آمد باهم

 یآسمان بودم که بابا گفت:قصد ندار رهیخ بود تمام آسمان پر ابر بود یخونه بابا هوا بارون میدیکه رس دیطول کش

مامان  میکرد یم داخل خونه با سحر سالم واحوالپرسیرفت دمیزدم ورفتم بغلش کردم ودست شو بوس یلبخند   یایب
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خوش گذشت  یلیدوسم داره در کل خ یلیانگار خ کردیرفتار م یوبابا)خاله وعمو(با،باران هم آمدن آرش تا آخر طور

از ترس  دمیصدا رو شن یوحشتناک رعد وبرق شد وقت یکه صدا میشد نیوسوار ماش میکرد یاز همه خداحافظ

 دیبار یدیبارون شد هویترس نگام کرد منم از خجالت ساکت شدم که  بازدم که آرش  قیج

 بارون  یدوست دارم قطره ها یبارون یدوست دارم هوا ستادمیبارون ا ریز میشد ادهیپ نیاز ماش میدیخونه رس به

 خونه باتوهستم!!؟. میبر ایب ای:درآرش

 دیبار یبارون م یپر از درخت وگل هست وقت اطیشدم وآرش هم پشت سرم آمد ح اطیح یبه خودم آمدم و راه که

 میوارد خونه شد میدر خونه رو باز کرد میبو هستم. رفت نیبود عاشق ا دهیچیپ اطیگل ها تو ح یدرخت ها بو یبو

 ردکیصورتم و نوازش م یرفتم باد خنک راستاپ وشلوار، به سمت ت کیوعوض کردم با  سیخ یرفتم اتاق لباس ها

م دل خواست،یم هیبد بود دلم گر کمیسرما بخورم. حالم  دمیترسیم یبارون ول ریز اطیبرم وسط ح خواستیدلم م

ر آرش پ یکنم.دلم از مغرور هیگر ریدل س کیتا  خواستمیآغوش م کیچم شده بود. فقط  هوی دونمیگرفته بود نم

ط فق یچیه یگفت :دوسم داره ول یم کرد،یبوسم م کرد،یآمد بغلم م یعاشق بود م یها دمثل مر خواستیبود دلم م

دوست داشتن  یدونیآره آره من قبول کردم چون دوست دارم بابا المصب خودت م یحرفش شده خودت قبول کرد

شده بود  عقدهحرفا برام  نیا کنمیم هیهست متوجه نشدم که دارم گراون هنوز عاشق اون دختره  ی؟!ول یچ یعنی

 کم بود  کردمیم هیهم گر یهرچ شدینم یبشم ول یکنم تا خال هیخواستم اونقد گر یم

 بخوابم خوامیاون المپ تراس وخاموش کن م یتونی:اگه مآرش

آدم تا  یعنی دهیمبل دراز کش یآرش رو دمیاشک هام و پاک کردم المپ وخاموش کردم رفتم داخل اتاق د چشم

 خوابم برد*** یداریساعت ب کیبعد  دمیتخت دراز کش ینامرد ،منم رفتم رو نقدیا

رفتم دندونام و مسواک زدم و  یزبونم و تکون بدم به بدبخت یتونستم حت ینم کردیوباز کردم گلوم درد م چشام

 صورتم وشستم رفتم طرف آشپزخونه صبحانه آماده کردم

آمد طرف آشپزخونه ابرو هاش توهم  ادیم نییآرش داره از پله ها پا دمیکه د ختمیر یم ییتو فنجون ها چا داشتم

 صبحانه بخور ایبود  ب یبدون انگار عصبان

 یلباس تنت کن ینجوریخونه ا نیتو ا یدر ضمن گفته باشم دوباره حق ندار خورمی:نمآرش

 ارششلو بینگاش کردم دست شو برد توج یتعجب باحالت
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 یلباس تنت کن یچه جور دیبا یبفهم دیپس با می:چون من وتو هم خونه هستآرش

رفتارش شما  نیعادت کنم با ا دیورفت  با نییانداخت پا یکردم اونم سرش و مثل چ ختنیر ییو مشغول چا خودم

 نشستم مشغول صبحانه خوردن شدم**  میاز شما هاتوقع خوب رفتار کردن وداشته باش دینبا نیهست نیمردا هم

 شد یحال وهوام عوض م دیوروشن کردم آهنگ گذاشتم شا میکارامو انجام دادم نشستم  گوش همه

 دستات ونفس هاتو چشمات وقدم هات و تو

 برات رهیمیاز دل تنهام که منم عاشق تنهات وکه داره  م رینگ

 برات رهیمیم

 برات رهیمیبرات م رهیمیکه داره م وونهیدل د نیآسونه کنارت باشه آرومه هم دنشیچشام پره بارونه که بار تو

 ستیدل دل که من دل تو دلم ن نکن

 آسون یمن وتو برد دل

 رهیمیم یتونباش رهیگیراهت از دلم دوره دلم دوباره دلشوره م نگو

  ستیدل دل که من دل تو دلم ن نکن

 آسون  یمن وتو برد دل

 رهیمیم یتو نباش رهیگیراهت از دلم دوره دلم دوباره دلشوره م نگو

 

 

 شد. نگاه کردم باران بود. جواب دادم الوسالم یزنگ گوش یقطع شد وصدا آهنگ

 ؟؟یکنیم کاریچ ؟؟یی:سالم زن داداش کجاباران

 دمیآهنگ گوش م ییاز تنها کارمیب خونه
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 دنبالت! میایاونجا، من وبابا االن م ادیگفت: واسه ظهر نم می:به آرش زنگ زدباران

 دستت درد نکنه!! نه

 آماده شو خداحافظ میای:ساکت!!االن مباران

 کردم ، یمثل آرش، خداحافظ کمیاخالقش که  نیزدم به ا یلبخند

م خط چشم و رژلب ک کی یرنگ با شلوار مشک یمانتو کرم کیبه سمت اتاق رفتم لباسامو عوض کردم با  بلندشدم

 مرتب کردم کمیبلندشدم، موهام و  دمیوشن فونیآ یصدا نکهیمنتظر موندم تا ا کمی،زدم رفتم داخل حال رنگ هم 

  میبه سمت خونه حرکت کرد میشد نیوسوار ماش دمشدم به بابا وباران سالم دا رونیکفش هام و پام کردم.از خونه ب

مت تنم بود به س کیتون رشیبه مامان سالم دادم ورفتم اتاق باران مانتوم و در آوردم که ز میدیرس قهیبعد پانزده دق

 آورد تیسکوئیوب ییرفتم، باران چا نییپا

 اخالق آرش چطوره؟؟ ای:درباران

 نگفتم یچیوه نییانداختم پا سرمو

 !یگینم یزیشده؟؟!چرا چ یچ ای:درباران

 اش چونه ام رو گرفت و صورتم وباال کرد چشام پر از اشک شده بود  گهیشونم با دست د یشو گذاشت رو دست

 :دیدوباره پرس یباران با ناراحت هیکردم به هق هق گر شروع

 شده؟؟! یچ ای:درباران

خونه فقط همون شب کنارم بود از شب  میکه رفت یبغض بهم اجازه داد صحبت کنم  باران از شب عروس باالخره

اصن بهم  خورهیصبحانه نم خورهیشام نم خورهینم کنمیناهار درست م خوابهیمبل م یبعدش جاش وعوض کرد رو

باهام رفتار کنه  ینجوریا خوادینم لمواسه من ،باران من دوسش دارم د یتو هم خونه هست گهیبهم م دهینم تیاهم

ره دوست داره زودتر ولش مغرو هیاون  یکنم ول یزندگ تونمیاون االن شوهرمه تنها پشت و پناه منه من بدون اون نم

 نکرده رونیکنم بره اون هنوز عشق درسا رو ازقلبش ب

 !!شهیخوب م زینکن همه چ هیجان تو فقط گر ایا،دریکار ها رو کرده من باهاش کار دارم پسره پررو در نی:آرش اباران
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 !!ینگ یچیه بهش

 :چرا؟؟؟!باران

 نگو! یچیبخاطر من ه شهیمطمئنم اخالقش بدتر م یاگه بگ چون

 !ای:اما درباران

 نگام کرد یدستاشو توهم فشار داد باحالت ناراحت  کنمیم خواهش

 و اون** دونمیباهات رفتار کنه من م نیبدتر از ا یول گمینم یچی:فقط بخاطر تو بهش هباران

زنگ خونه شد؟ بابا  رفت در وباز کرد آرش بود. باران  یکه صدا  میدیچیم زیم یناهار و رو لیوسا میوباران داشت من

 شمیعاشقش م شتریب نمشیب یم یومامان رفتن سمت آرش و بهش سالم دادن منم از دور بهش سالم دادم وقت

 هی یمنه، من بدون اون حت یایخنده هاش دن ه،من یمن دوسش دارم ،چشماش تمام زندگ ی،گرچه اون ازم متنفره ول

 ،یچ یعنیخانواده  ،یچ یعنیبهم کمک کن !!به آرش کمک کن تا بفهمه زن داشتن  ایکنم. خدا یزندگ تونمیروزم نم

 راه تنها نزار خدا جوون!! نیمن و تو ا ادیسرعقل ب

 همه گفت: یناهار نشستن، منم رفتم کنار آرش نشستم با لبخند بهم جلو زیآمدن سر م همه

 :خانومم چطوره؟!آرش

 .بالبخند میرفتار کنه انگار خوشبخت هست یطور خوادیم هیبق یجلو دمیگاش کردم .فهمهزار تعجب وسوال ن با

 بهش نگاه کردم وگفتم ممنون!

 میمامان ما رو فرستاد اتاق بخواب میوشست میبه خوردن ناهار بعد به کمک باران ظرفارو جمع کرد میکرد شروع

 داخل اتاق  میرفت

 و بااخم نگام کرد وارید یدستش و گذاشت رو آرش

 منگال نگام نکن نیدرست رفتار کن ع کمی هیبق یجلو یتونی:اگه مآرش
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وغ در ستمیدوما من بلد ن زمیرفتم سمت آرش وگفتم اوال درست حرف بزن همسر عز یو مشت کردم وعصبان دستام

.بازم ینک یرفتار م یبه همه بگم تو با من چه جور خوامیم میو خوشبخت یکنیبگم و تظاهر کنم تو بامن خوب رفتار م

 تمام نگام کرد تیموهاشو با جد یطبق معمول دستش وبرد ال

 ی:خودت قبول کردآرش

پسر لجبازه، مغروره، سنگ دل،اخم هام رفت تو هم به  نیبشم ا یشد عصبان یمخم بود باعث م یحرف رو نیع

 یبرداشت وآمد رو یچ دونمیاونم نم دمیمخالف آرش دراز کشتخت به طرف  یسمت تخت رفتم خودم و انداختم رو

بود من دلم  یکتاب هی ستشآرش تو د دمیکنم بلند شدم د یکار هیتخت نشست خوابم نداشت دوست داشتم 

 کتاب خوشگل وپوش هیکتابا  نیکتاب بخونم رفتم به طرف کتابخونه که مال مامان وبابا هستن از ب کیخواست 

 ریرفتار کردم انگار غ یبهم چشمک زد رفتم برداشتم کتاب رمان بود برش داشتم وبه سمت اتاق رفتم طور یصورت

 دل یدل ا یدل دل دل ا یدل ا مزمهشروع کردم به ز ستیداخل اتاق ن یمن کس

 !خونم؟؟یدارم کتاب م یساکت بش شهی:مآرش

 تخت وجوابش وندادم، وشروع کردم به رمان خوندن* یرو نشستم

خوابم برد آرش نبود داخل اتاق از جام بلند شدم موهامو درست کردم شال وسرم  یک دمیو باز کردم نفهم شامچ

شد آدم گشنه بشه داشتم به اطراف نگاه  یبود که بوش باعث م ی،قورمه سبز یپلو، ماه دیشو یکردم داخل خونه بو

د ش فونیآ یخواستم در وباز کنم صدا یتا م ونیزیوتل یکردم آرش ومامان، باران داخل آشپزخونه بودن بابا هم جلو

همه جاش عمل  یلب پروتز یبلند نبود دماغ عمل یادیدختر که قدش ز هیو زدم و در وباز کردم  فونیرفتم دکمه آ

 بود وخوشگل بودم متعجب بهش نگاه کردم 

 خوشگل هست ییانگار خدا که کردیونگاه م ذاشتیجلوم کالس م یبه نظرم با عمل خوشگل شده بود طور نکهیا با

 کمیوآمد نزد دیموهاش کش یو رو ه؟دستشیک نیبرام سوال شده بود که ا

 خونه خاله نسترن؟! نجای:ا

 طرز حرف زدنش حالم به هم خورد.  از

 خند زدم و گفتم: بله! شین هی
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 :وشما؟!

 جمع کردم. کمیشال  ریوز موهام

به اون دختر نگاه کرد،! که انگار  رهیخ رهیمامان آمد به سمت، در خ هویخانواده هستم.  که  نیو گفتم: من عروس ا 

 تمام بدنش مشخص بود! کردیم یخارج زندگ

 شما!!؟؟ دیی:بفرمامامان

 :خاله جوون منم درسا!

 !؟یکنیم کاریچ نجای:)با تعجب(تو امامان

از ترس برگشتم پشتم ونگاه کردم  دمیآرش وشن ی! که صدادمیدارم آرش و از دست م گهیتمام د گهید نجا،نهیا ن،یا

! 

 !د؟یینجایساعته ا کیدم در که  هی!ک زمیهمسر عز یدیشد ترس ی:چآرش

 پسرم تو برو داخل! یشکیبا تته پته گفت:ه مامان

 آرش یدر وباز کرد وآمد رو به رو یدختره تمام عمل هوی که

 ؟؟ی:سالم آرش جان خوبدرسا

شدم ابرو هام رفت تو هم دستامو مشت کردم. ورفتم وسط اون و آرش  یعصبان گهیو طرف آرش دراز کرد،د دستش

محرم ونامحرم وبفهم  کمی د،یبود گفتم: حدتو بدون دختره چش سف تیکه توش موج عصبان ییو باصدا ستادمیوا

 بهش دست بده!. ادیفهمه ب یممحرم ونامحرم ون یشعور که معن یهر آدم ب دمیاون شوهرمه من اجازه نم

 نداره! یربط چیدختر درست حرف بزن تو خودتو جمع کن اون پسرخالمه به تو ه ی:ادرسا

ذره هم  هیتو واسه آرش  هیتمامت عمل ستیجا از صورتت از خودت ن هیبدبخت  نجا،یواسه من کالس نزار ا نیبب

 .یندار تیاهم

 مامان اومد بغلم کرد وبوسم کرد.  رونیتنه بهم زد واز خونه رفت ب کی 



 عشق آسمانی

 

 
52 

 

 !یخوب حالش و جا آورد ایدر نی:آفرمامان

 که حرف بزنه رفت داخل باران وبابا اومدن  نیبدون ا آرش

 بود؟؟!! یاون دختره ک یکردیدعوا م یبا ک ایشده در ی:چبابا

 شد؟؟!! یچ ای:آره درباران

 دختره درسا بود اومد به آرش دست بده باهاش بحث کردم همون

 رفته ادشیبهمون حرف گفت و نجایاون موقع که آمد ا نجایخود کرده آمده ا ی:اون بباران

 !شهینم داشیپ گهیفهم داشته باشه د کمیکرد باهاش دعوا کرد. اگه  یخوب کار ای:ولش کن باران ،درمامان

ز شده ا مونیپش دیعشقش رو د دیاش بود شا یشونیپ یمبل نشسته دستش رو یآرش رو دمیداخل خونه د میرفت

 و خراب کنه  میزندگ یکس دمینه اجازه نم دمیمن اجازه نم یازدواج کردنش ول

 ؟یستادیوا نجای:چرا اباران

 شد  کاریچ دیکن اون و د نگاش

 ..!دمیشا یمطمئنم بعد اون کاراش داداشم ازش متنفره ول ای:درباران

و  یزندگ نیاز ا دمیداخل اتاق منتظر جواب باران نشدم رفتم داخل اتاق المپ و روشن کردم بغضم ترک رمیم من

 تیاون بهم اهم یول دمیوبراش م میشدم که زندگ یعاشق کس گسید یکیشدم که عاشق  یعاشق کس شینامرد

کردم که دوسم  کاریمن باهات چ امردهم خونه هستم آخه ن هیمن براش  یول امهیشدم که تمام دن یعاشق کس دهینم

نش ز ادیب ادشی یاونجور دیبشم شا زیبراش عز یاونجور دیشا رمیمرگم بده بزار بم ایخدا یشیراحت م رمیبم یندار

 بدبختم چرا نقدیمردم چرا من ا یمن زنده ام کاش به جا مامان من م رنیمیبودم چرا همه م

 اومدن! نای:پاشو بابات اآرش

دستم و  یفور ستادیمن وا ینشستم صورتم پر از اشک بود آرش اومد رو به رو نیزم یرو دمیخودم اومدم که د به

به بابا و سحر سالم  رونیتوجه به آرش از اتاق رفتم ب یبردم طرف صورتم اشک هام و پاک کردم از جام بلند شدم ب

 طرفم آمد. تعجبپر از  یدادم رفتم آشپزخونه که آب بخورم باران با چهره ا
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 دختر! نمیتو نب ی!ناراحت؟یکرد هیگر ای:درباران

 باران جان! ستین مهم

کنار بابا نشستم که  میرفت ییرایو خوردم به طرف پذ ختمیآب ر وانیپارچ آب وبرداشتم و تو ل خچالیداخل  از

خوشحالم از  یلیکه هوام و داره خ نیخوشحالم از ا یلیکه بابام ودارم خ نیشونه ام از ا یدستش و گذاشت رو

  کنهیحداقل بابام بهم محبت م نمیب یشوهرم محبت نم

** 

سرم بود سرمو به  یرو نیسنگ زیچ هی کردمیز بس نارحت بودم سرم به درد اومد احساس ما میشد نیماش سوار

 دهایپ نیاز ماش میدیرس قهیبعد چند دق میو روشن کرد به طرف خونه حرکت کرد نیدادم آرش ماش هیتک یصندل

طرفم سرم داشت  هیاز  کردمیم یباز نیزم یرو یبزاره منم با سنگ ها نگیوتو پارک نیشدم آرش رفت ماش

گذاشتم شالم و از  یآمد و در و باز کرد کفش هام و از پام در آوردم داخل جا کفش قهیاز درد بعد پنج دق دیترکیم

 شتریمبل سردردم داشت ب یسرم در آوردم انداختم کف خونه مانتو رو هم در آوردم و انداختم خودم و انداختم رو

 شد یمکه چشام باز ن یشد طور یم

 هوا بدنم شروع به لرز کرد. یو باز کردم صبح شده بود! اطرافم ونگاه کردم از سرد چشام

 بلند شدم مانتو، شال وبرداشتم به سمت اتاق رفتم، در و باز کردم رفتم داخل آرش خواب بود. 

 بود پس کجاست؟! نجایمن نبود! لباسام هم یسمت کمد رفتم درش و باز کردم اما لباسا 

 هست ! یاون اتاق کنار :لباسات داخلآرش

 تعجب برگشتم پشت سرم ونگاه کردم!  آرش از جاش بلند شد به طرفم اومد. با

 بهتره اتاق ها جدا باشه! می:ما هم خونه هستآرش

کار  نیشدم در و محکم بستم که از ا رونیاز کنار آرش رفتم واز اتاق ب تیحرفش حرصم در اومد با عصبان نیاز ا 

رفتم ولباس ها رو  فیبود به طرف ک نیزم یساک لباس هام رو دمیرفتم د یمت اتاق کنار! به سدمیخودمم ترس

 ساعت تمام شدم. میرفتم حمام بعد ن دم،یداخل کمد چ
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 پام کردم. یبنفش با شلوار مشک کیتون هیو رونیآمدم ب 

دم کردم، و  ییدرست کردم، و چا یبستم وبه سمت آشپزخونه رفتم واسه خودم املت خوشمزه ا یموهام و دم اسب  

پسر  نی! ایبه دست رفت سرکار بدون خداحافظ فینشستم شروع کردم به خوردن آرش هم طبق معمول آماده وک

 یدر شد! آخه ک یصدا دمید هویکه  ونیزیتلو یمن و ،تمام کار هام و انجام دادم نشستم جلو کنهیم وانهیداره د

 باشه! از جام بلند شدم به سمت در رفتم. تونهیم

تونست راه بره، رفتم طرفش بازوش و گرفتم بهش کمک کردم بره  ینم یحال بود، حت یبود! ب دهیبود رنگش پر آرش

 یلیخ شیشونیپ یسرما خورده دستم و گذاشتم رو دمیشروع کرد به عطسه کردن، فهم دیتخت دراز کش یاتاق، رو

 گذاشتم.  زیتم دستمال هیو  ختمیظرف آب ر کیشپزخونه رفتم داخل تب کرده بود! به طرف آ

 تخت نشستم. یطرف اتاق رفتم ورو وبه

 آرش گذاشتم. یشونیپ یکردم رو سیو خ دستمال

 .دیلرزیپتو رو انداختم روش، از بس سردش بود بدنش م 

 شد، بلند شدم به طرف آشپزخونه رفتم براش سوپ درست کردم. یدلم داشت براش کباب م 

 داروخونه اونجا بود. کیکه  ابونیبه طرف خ رونیرفتم لباس هام و عوض کردم، از خونه رفتم ب 

با شربت  یقرص سرماخوردگ هی ختمیآب ر وانیل هیبرگشتم خونه داخل  عیسر دم،یچندتا قرص و شربت خر 

تونست  ینم دیرفتم اتاق وسرش و باال کردم، وبهش قرص و شربت دادم از سردرد شد ؛ینیوگذاشتم داخل س

 اش. * یشونیپ یرو ذاشتمیو م کردمیم سیچشماش و باز کنه، همونجا کنارش بودم وهمش دستمال وخ

 یداخل قاشق سوپ م نهیو بردم واسه آرش بهش کمک کردم بش ختمیکاسه ر کیآماده شده بود، داخل  سوپ

 .کردمیو داخل دهنش م ختمیر

لحظه ها بفهمه چقد  نیتو ا دیشا کردیباز کنه،  و به من نگاه م کمیتونست  یبهتر شده بود، چشم هاش و م کمی 

 حالش و نداشتم. ** نیا دنیحالش چشام پر از اشک شد طاقت د نیخوبه من و داره، بفهمه چقد دوسش دارم، از ا

 همونجا کنارش خوابم برد. کردمیتخت نشستم به آرش نگاه م یشب بود، رفتم رو۱۱ساعت نگاه کردم ساعت  به
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 شدم . داریپشت سر همش ب یعطسه ها یصدا با

 بودم . داریباال سرش ب یساعت کی بایبهتر شد. تقر کمیبد بود بازم شربت بهش دادم ،قرص دادم  حالش

** 

 رفت. وباالخره امروز آمد کنارم نشست وصبحانه خورد. یوخونه بود مطب هم نمروز بود آرش حالش بد بود،  دو

 بود. شهیاخالقش عوض نشده بود! مثل هم یو رفت ول 

فتم ر یحمام حساب هیخود بشه، به طرف اتاق رفتم و یکنم از خود ب یکار هیگرفتم  میهشت شب بود تصم یساعتا 

تنم نبود!  یزیقرمز رنگ تنم کردم که انگار چ یلباس طور هیکردم، و شیرفتم وخودم و آرا نهیآ ی، بعد حمام جلو

 زد! دیبود از جام بلند شدم از سر تا پا من و د شدر اتاق شد آر یدلخل اتاق منتظر آرش بودم که صدا یساعت کی

 

کرد من و از  یو رفت طرف کمد لباس،از جام بلند شدم رفتم پشت سرش وبغلش کردم سع نییو انداخت پا سرش

برگشت طرفم صورتم و  هویعطرش بودم که  یگردنش کردم عاشق بو یرو ینتونست بوسه ا یخودش جدا کنه ول

 نکرد که ولش یاما سع دمشیچشام وبستم وبوس کردنیکه نفس هاش صورتم ولمس م یصورتش کردم طور کینزد

 کنم لباس هاش و از تنش در آورد بغلم کردو........

خواب شدم چشام و باز کردم به اطراف نگاه کردم آرش داشت لباس  الیخیتو صورتم بود ب میستقم دیخورش نور

نقشه ام  شبیکردم خوشحال بودم بخاطر د یحمام حساب هیاز جام بلند شدم به طرف حمام رفتم و کردیتنش م

 .ردمموهام و خشک ک رونیخودش کنم از حمام آمدم ب یشد تونستم از خود ب یعمل

رفتم داخل آشپزخونه واسه  ستیآرش ن دمیکردم د ییرایبه پذ ینگاه هیتنم کردم رفتم طرف آشپزخونه  لباس

 خودم صبحانه آماده کردم و خوردم 

* 

وآمد،  ییرایبه طرف پذ رونیمورد عالقه من و آرش،آرش از اتاق آمد ب یکه غذا ارنیب تزایشام زنگ زدم دوتا پ واسه

 و روشن کرد . ونیزینشست و تلو میمبل کنار یرو
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 زنگ خونه شد. یصدا

 جام بلند شدم که برم در و باز کنم، که آرش از من جلوتر رفت. از

 .یتو بر ستین یازین کنمی:خودم باز مآرش

ها رو گرفتم و بردم گذاشتم  تزایآمد. د رفتم طرفش پ تزایسرجام نشستم، آرش رفت در و باز کرد و با دو تا پ رفتم

 و نوشابه هم گذاشتم. وانیل زیم یرو

 یمبل ها گذاشتم و رو زیم یها رو برداشتم بردم رو تزایمبل نشسته پ یرو دمیکردم که د ییرایبه پذ ینگاه هی 

 هم خودم برداشتم. یکیدادم بهش  تزایپ کیمبل نشستم 

 ***دوهفته بعد

 و برداشتم به باران زنگ بزنم، شماره رو گرفتم بعد چند تا بوق جواب داد: میاپن گوش یجام بلند شدم رفتم از رو از

 ؟یخوب ی:الو سالم زن داداشباران

 خونه؟! یایباران جان ممنون نم سالم

 !امیکه م ی:اگه بخواباران

 از سر راه واسم بخر! گمیم زیچ هی یراست ایب باشه

 ؟ی:چباران

 !تست

 :تستتتتتتتت!!!!!!!!!باران

 دوهفته از عادتم گذشته! کیآخه  آره

 من االن اومدم خداحافظ! ی:واااااباران

 خداحافظ. وونهید
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اصن  دینباشم شا دیبهتره نقشه نکشم شا م،یخوشبخت بش دیرابطه من و آرش خوب بشه، شا دیحامله باشم شا اگه

فتم در و باز کردم در شد ر یگذشت صدا یساعت میبودم که ن الیفکر وخ نیخدا نخواد من صاحب بچه بشم، تو ا

 باران بود.

 بغلم کرد و تست و داد بهم  

 برو انجام بده! عی:سرباران

رفتم، و تست و انجام دادم چشم هام و بستم ودوباره باز کردم به  یبهداشت سیاز خدا خواسته به طرف سرو منم

 تست نگاه کردم. یرو

به سمت  رونیاتاق رفتم ب کنه،ازیدونم مخم کار نم یدروغ باشه، نم دیشا یشد دو خط قرمز بود، ول ینم باورم

 که باران اونجا بود. ییرایپذ

 که معلوم بود پر از تعجب بود آمد به سمت من؛ یناراحت رفتم طرفش وبا چهره ا ییکردم وبا چهره ا میتست و قا 

 نه؟! ای یا ا؟حاملهیشده در ی:چباران

 و گفتم: نه نییرو انداختم پا سرم

 بود! یالک دمیکه کش یاون همه نقشه ا ی:وااباران

 باشه؟ ینگ یبه کس میتا مطمئن نشد یکردم ول یزدم و گفتم: شوخ یطانیش لبخند

 بوسم کرد! یبغلم و کل دیپر یخوشحال با

 !میبد شیآزما میفردا بر گمی:باشه نمباران

 .کشمتیبفهمه م یباران کس یول میفردا بر باشه

 خونمون! ادیکار دارم، امشب مهمان م یمن برم کل ی:چشم زن داداشباران

 اد؟یم یک

 و سارا. لی:خالم مامان سهباران
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 برو خوش بگذره! لیسه آهان

 !وونهی:دباران

 کرد یو خداحافظ دیصورتم و بوس اومد

* 

 شد. میزنگ هشدار گوش یصدا

 دمیباز کردم د واشیاز  جام بلند شدم و صورتم و شستم و لباس هام و عوض کردم، رفتم طرف اتاق آرش در و  

 بود. قهیدق۶:۲۰به ساعت نگاه کردم نییخوابه در و بستم رفتم طبقه پا

کار دارم( واز  رونیب رمیواسه آرش نوشتم:)من م ادداشتیزنگ خونه شد رفتم در و باز کردم  یصدا قهیده دق بعد

 میونجا بودبود که ا یدو ساعت بایقرت شگاهیآزما میورفت میگرفت یتاکس هیبعد سالم دادن به باران  رونیخونه رفتم ب

 میرفت شیپنج برم جواب و بدن بعد آزما ی: بعد ظهر ساعتاتخون دادم ، و دکتر گف شیتازه نوبتم شد و رفتم آزما

و  میدیواسه ناهار جوجه کباب از رستوران خر میخورد یتو پارک و حساب میو نشست میدیخر کیدوتا نسکافه و ک

 خونه... میرفت

* 

هرجا برم مزاحم باران  خواستمینم گهید رونیساعت نگاه کردم ساعت چهار بود رفتم آماده شدم، از خونه رفتم ب به

 و گرفتم و با شیوجواب آزما میدی. رسمیرفت شگاهیشدم به طرف آزما یرفتم و سوار تاکس ابونیبشم؛ به طرف خ

 دکتر، شیهزارتا استرس بردم پ

 ! یدوهفته هست حامله ا گمیم کیتبر زیدکتر:عز خانم

داز کنم، بع کاریچ یدونستم از خوشحال ینم دمیبود که شن یحرف نیخوشحال شدم بهتر یلیخ یواااا شدینم باورم

دارم،  یفسقل کیشدم، خوشحال بودم که  یخوشحال بودم داشتم مادر م زدمیقدم م کمی رونیتمام شدن آمدم ب

 هیگرفتم اول به آرش بگم  میقدم زدن تصم یبعد کم شه،یمن و پدرش م یخوشحال بودم که باعث بهتر شدن زندگ

 گرفتم آدرس مطب آرش و دادم. یتاکس
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ب بود با تعج شیآر یآرش که خدا یمنش دمیچهارده تا پله رفتم باال تا به مطب رس یاز رو میدیساعت رس میبعد ن 

 رفتم طرفش!  کردینگام م

 د؟یی:بفرمایمنش

 دکتر هستن؟ یآقا

 !دنشونینفر آمدن د هیفعال  ی:بله ولیمنش

! که به نظرم آشنا بود وبعد دمیدختر و شن هیخنده  یکه صدا واریدر شد صورتم و برگردوندم طرف د یصدا هویکه  

 آرش یهم صدا

 واسه فردا. نیاومد وقت بد ضیمر رونیب رمیمن م ی:خانوم احمدآرش

 یعنیاون درسا بود!!!! آره درسا بود  دمیلحظه چهره اون دختر و د کیدنبالش به راه افتادم که  رونیواز مطب رفتن ب 

 تموم شد. یدوباره آرش گول اون و خورد دوباره .... همه چ

 شد درسا هم کنارش نشست. نیسوار ماش آرش

 کیشدم از راننده خواستم دنبالشون بره در  یکه انگار خدا فرستاده بودش آمد طرفم وسوار تاکس یتاکس هی منم

 اون و آورد. یول اوردیهم منو رستوران ن کباری یماهه باهاش ازدواج کردم ول کی بای! آرش تقرستادنیتوران وارس

 دور تر از اونا نشستم. کمیدونفره نشستن منم رفتم  زیم کیشدم رفتن سر  ادهیپ نیاز ماش 

آرش  زدنیچون آروم حرف م گنیم یچ دمیفهم یاما نم ،یبا مهربون یبا خشم، گاه یگاه زدیآرش باهاش حرف م 

حرکت متنفر بودم از  نیدوباره نشست! دوباره حرف زدن و حرف زدن.. درسا دست آرش و گرفت از ا یبلند شد! ول

از جاش  دیمن و د تیعصبان دیمن و د اشکپر از  یچشم ها دیاونا رفتم آرش من و د زیجام بلند شدم به طرف م

 بهش توجه نکردم منتظر حرف زدنش نشدم. یبلند شد ول

 یاون و عاشق خودم کنم ول خواستمیتونستم باور کنم اون لحظه رو من م ینم رونیاز اون رستوران رفتم ب عیسر 

 اد،یاز دستم برنم یکار گهید دونستم،یم دونستم،یخودش، دوباره رفت به گذشته م یمیدوباره رفت سمت عشق قد

 کنه! یبدون پدر زندگ خوامی! نمشهیم یاون چ ی! زندگشهیم یم، بچه ام چو ندار یتوان کار گهید
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 !ستایوا ای:درآرش

 یباشه، که زن داره ول یآدم نطوریشد ا یگرفتم و سوار شدم باورم نم یتاکس هی عیحرفاش توجه نکردم سر به

بودم واشک از  الیوار عاشقش هستم غرق در فکر و خ وانهیکه د یکرد به من انتیدوست دختر هم داره، اون بهم خ

 دادم رفتم در خونه رو باز کردم. هیاشدم کر ادهیپ یخونه از تاکس دمیرس یک دمیکه نفهم ختیر یچشام م

بد شانسم؛  نقدیبالش آخه من چقد بدبختم چرا ا یرفتم داخل اتاق سرم و گذاشتم رو دیآرش هم رس دمیکه د 

 نشون بدم اشک هام و پاک کردم رفتم جلوش، یدر شد از جام بلند شدم خواستم خودم و قو یصدا

 چطور؟ یکن انتیچطور دلت اومد بهم خ تو

 نکردم! انتیمن بهت خ یول ی:خودت خواستآرش

و ترفتن با پسرا و پول داشتن هسته اون  یپارت اشیکه تمام دن یعاشق اون عوض یتو از اول عاشق اون بود دروغگو

من دوست دارم مگه  یکنیباهام م ینجوریکردم که ا یکردم باهات چه گناه کاریمن چ خوادیرو فقط بخاطر پولت م

نه آخه م یبه گذشته ات دوباره عاشق اون شد یتو برگشت یو درست کنم ول میدوست داشتن گناهه خواستم زندگ

صورتم احساس  یکه همراه با سوزش بود رو یدست یکردم مگه من هرزه ام که.......... گرم یاحمق چمه چه غلط

 چشاش سرخ شده بود انگشت اشاره اش رو به طرفم دراز کرد تیکردم چشام و باز کردم از عصبان

 شنوم! یحرفت و م نی:بار آخرت باشه ا آرش

 ،یشیدر مپ یدار یخوبه، بفهم یچ یبفهم دینگاه کن شا نیبب نیعکس و برداشتم دادم دستش   بب فمیاز تو ک رفتم

 !یو خراب نکن تیزندگ یبفهم

 !ه؟؟؟یچ نی:اآرش

و نفر ت کیبار  نیاول یمبل نشستم برا یرو رونیعکس بچه ات هست! دستش و برد تو موهاش از اتاق رفتم ب نیا

 عشقم من و بزنه! کردمیفکر نم کردمیمن و زد فکر نم میزندگ

چون بچه منه بعد  دمیاجازه نم یول یکردیاون بچه رو سقط م دیادامه بدم با یزندگ نیبه ا خوامینم گهی:من دآرش

 .یریطالق بگ یبر دیبا مانیزا



 عشق آسمانی

 

 
61 

 

تو  ،یناله والتماس بود گفتم تو ضالم هیشب شتریکه ب ادیبا فر شهیگفت!؟ باورم نم یگفت آرش چ یچ نیزد ا خشکم

 زه،یریاشکا که بخاطر تو م نیا فیکه من نسبت به تو دارم، ح یاون حس فیح ،یندار یذره مهربون هیتو  ،یسنگ دل

 !ریطالق بگ یبهم بگ یحق ندار هموتو  زارمینم یکار که بخاطر تو انجام دادم، ول نیا فیح

 مریحرفش که گفت طالق بگ نیبالش دلم از ا یجام بلند شدم رفتم طرف اتاقم در و بستم سرم و گذاشتم رو از

 باورکنم! تونستمیگرفت نم

 نیا تونمیحق منه؟چطور م نیخدا چرا؟آخه ا ستین یمسکن چیبار غصه ها چرا؟ ه ریله شدم ز کنمیخداا دارم دق م 

 اتیچرا دن رسهیکس به دادم نم چیچرا ه ایخدا یچقد تا ک گهیروزا رو تحمل کرد؟د شهیشبا رو صبح کرد؟چطور م

 بکشم چرااا یسخت نقدیا دیسنگ دل هستن چرا من چرامن با نقدینامرده چرا آدمات ا نقدیا

بچم بدون مادر باشه، چرا  خوامینم خوام،یدور شدن از عشقم، نم خوامیدل شکستن، نم خوامیرو نم ،ییجدا خوامینم

 ؟یدیمرگ حقه پس چرا حق من و نم گنیهمه م رمیبم خوامیم ،ینیبیبنده ات رو نم یچرا اشکا ،یرسیبه دادم نم

کردم،  هیگر یهرچ دم،یحرف شن یهرچ دم،یکش یسخت یبس، بس هرچ گهید ؟یرسون یچرا من و به آرزوم نم

 تمسیکه آرامش داشته باشم آروم بخوابم تا بدونن من ن ییدارم جا اجیآروم احت یجا کیبه  دم؛یکش ییتنها یهرچ

 !؟یچ یعنیاز من  ی! تا بدونن دور؟یچ یعنی

کرده بودم چشام انگار پف کرده بود! رفتم صورتم و شستم و آمدم  هیو باز کردم صبح شده بود از بس گر چشام

شدم  نیافتادم دوباره غمگ شبید ادیچشام قرمز شده بود و پف کرده بود انگار سال ها خواب بودم!  نهیآ یجلو

واسه خودم  ییچا وانیل هیاندازه  فقطقرص سردرد خوردم حوصله صبحانه خوردن نداشتم  هیرفتم آشپزخونه 

 شتم.گذا

تم گرف یتاکس هی ابونیبه سمت خ رون،یبابا رفتم آماده شدم از خونه رفتم ب شیبرم پ خواستیجمعه بود دلم م 

 آدرس خونه بابا رو دادم.

 ه؟یو گفت:ک دیچیپ فونیسحر تو آ یرو دادم رفتم زنگ خونه رو زدم صدا هیکرا میدیرس قهیباالخره بعد چند د ق 

بود رفتم  ستادهیچارچوب در ا انیباز کن!  در و باز کرد، در و با دستم هل دادم و رفتم طرف در خونه بابا م ایدر منم

 بودمش دلتنگش بودم. دهیهفته بود ند کی دمیطرفش بهش سالم دادم و دستش و بوس

 رفتم با سحر هم سالم دادم ... میوارد خونه شد 
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شد! بابا رفت در و باز کرد با لبخند بهم نگاه کرد  فونیآ یبود که صدا ونیزیو چشم هام به تلو میخونه نشسته بود تو

 شوهرته دخترم! ایو گفت:در

 رشتیب یول رمیداره ازش طالق بگ یوسع ستیعاشقم ن نکهیبودمش دلم براش تنگ شده بود با ا دهیند صبح

رد به ک یوارد خونه شد با سحر و بابا سالم واحوالپرس شه،یم شتریعشقم بهش ب دنشیبا هر لحظه د شدمیعاشقش م

 ینشست از حرف ها میمبل کنار یرو وکه نگام کنه جوابم و داد!  نیآمد بهش سالم دادم بدون ا ییرایطرف پذ

 باهاش بد حرف بزنم اما مثل خودش بلد نبودم **** کمیازش ناراحت بودم دلم خواست  شبید

داشبورد گذاشت و نشست و در و  یو رو شینشستم آرش گوش نیرفتم داخل ماش میکرد یسحر و بابا خداحافظ با

ره که بر دا نیحالت سکوت بود! قبل ا یروشن شد انگار رو شیو روشن کرد و به راه افتاد صفحه گوش نیبست ماش

 آرش؟؟ ییجابود نوشته بود! ک ویو برداشتم به صفحه نگاه کردم اسم درسا س یگوش

 ییبا صدا کردیاشک تو چشام جمع شده بود بغض داشت خفم م کردمیرفت، مات مبهوت نگاش مو از دستم گ یگوش

دم با ش ادهیپ نیو کنار زد از ماش نیالمصب!   ماش نیو گفتم نگه دار ا نیماش نیبود گفتم:نگه دار ا ادیفر هیکه شب

بود سکوت ن چکسیکه ه یابونیراهم ادامه دادم تو خ به! نیبش ایبا توهستم گفتم ب نیبش ایب ایبلند گفت:در ییصدا

 نبود. یو فرا گرفته بود به جز ما کس ابونیتمام خ

ختر دوست د یبگم زنشم ول کنه،یبزنم بگم داره در حقم ظلم م ادیکنم فر هیو گر نمیهمون وسط بش خواستیدلم م 

 شد! دهیدستم به عقب کش هویداره؛  که 

 .کردیصورتش سرخ شده بود با اخم بهم نگاه م تیکردم آرش از عصبان نگاه

 هادیپ نیگفتم، که گفت:بار آخرت باشه از ماش یاز ترس بدنم به لرز افتاددستم و محکم فشار دادکه از درد آخ 

 .ینیشیم نیداخل ماش یریم عیسر یشیم

 نگفتم، یزیاون بگه و گوش کنم، و بگم چشم تو چشماش زل زدم و گفتم: آرش تا االن بهت چ خواستمینم گهید

که  یتمام شد؛ سکوت کردن تمام شد برو، برو با همون گهید ینگفتم ول یچیمن و ه یگفتم چشم زد یگفت یهرچ

تو شکمم هست؟ هان فقط  که بچه ات هستم یفقط کس میمن ک ده،یم امیکه بهت پ یبرو با همون یزاریباهاش قرار م

بهش محبت کنم تو فقط به اون  کمیعاشقمه  نیا یگیمن گناه دارم نم یگینم یسنگ دل هست نقدیا یعنی نیهم

مم بفه دیشا ینجوریاالنم تنهام بزار! برو کنارش منم بزار تو حال خودم، ا یتو هرلحظه تنهام گذاشت یکنیفکر م
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حرف  یالک یخبر ندار یزیاز چ یشد و گفت:وقت رهیچقد احمق بودم عاشقت شدم   دستم و ول کرد با اخم بهم خ

 .ارمیب ادتیرفته به  ادتیبهت زدم اگه  شبی!؟ حرفم و دیدینزن فهم

دم بزنم تنها ق خواستمیدلم گرفت م ،یریطالق بگ دیبا مانیبعد زا ،یریطالق بگ دیبا مانیاومد تو ذهنم بعد زا حرفش

 نشستم. دمید یصندل هیپارک بود به طرفش قدم برداشتم رفتم  هیکنم به اطراف نگاه کردم  هیو گر

چرا  ؟یبهم کمک کن چرا تنهام گذاشت ایکردن خدا دایسرم و تو دو تا دستام گرفتم اشکام راه خودشون و پ 

نفر و دارن که  هیترسن چون  ینم کننیه ازدواج متنهام! هم یلیتنهام خ ؟ییمامان تو کجا ؟یکنیم ینجوریا

 ادامه داره؟ یتاک ،یتا ک ؟یبدبخت شهینم مبسه! چرا تمو گهیطالقم بده د خوادیشوهرم م یمن چ یهواشون و داره ول

روز  هی شهیاالن خوشبختم! م نهیبود بگم ولش کن مهم ا ییروزا فکر کنم و بخندم بگم چه روزا نیبه ا شهیروز م هی

 ختیر یغرق در فکر بودم و اشکام پشت سر هم م ،یسرنوشت من همش بدبخت دونمیم شهیبشه؟ نه، نه نم ینجوریا

 کنارم نشست! با ترس سرم و باال کردم نگاه کردم. یکی

 .کردیداده بود وصورتش به طرف آسمون بود وستاره ها رو نگاه م هیبود تک آرش

 انگار ناراحت بود. یول کردیفکر م یبه چ دونمینم 

 "آرش"

 یسک دادمیاجازه نم چوقتیشدم ه یبرداشت منم عصبان ایدادقبل من در امیپ میکه گوش مینشسته بود نیماش تو

 داده بود. امیبازم درسا بود که پ دمیو ازش گرفتم د یگوش عیدست بزنه؛ سر میشخص لیبدون اجازه به وسا

 متنفر بودم. هیکنه از گر هیگر خواستینگاه کردم چشماش پر از اشک شده بود، دلم نم ایبه در 

 گفتم برگرده برنگشت. یشد باهام سر و صدا کرد هرچ ادهیپ نیاز ماش 

 .دادیتنها بزارمش وجدانم اجازه نم ابونیخ کی یتو تونستمیرفت طرف پارک اون زنم، مادر بچه منه نم 

دم، من قسم خور یتونستم، درسته زنمه ول ینم یبرم اشکاش و پاک کنم ول خواستیلم مد کنهیم هیگر دونستمیم 

 هم خونه واسم باشه. هیقسم خوردم به عنوان 

گفتم اما  یتونستم طالقش بدم م یکه نم کردمیفکر م نیرفتم به طرفش کنارش نشستم و به آسمون نگاه کردم به ا 

 طالق بدمش. تونمینم گفتیبهم م یحس هیکار ونداشتم  نیأت اجر
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 "ایدر"

م قد نیبشنوم که داغون تر بشم از جام بلند شدم به طرف ماش ییزهایباهام حرف داشت بگه اما نخواستم چ دیشا

و در ها رو باز کرد سوار  رزدیاومد و دزدگ یقفل. داشت آروم آروم راه م دمیبرداشتم وخواستم در و باز کنم که د

در  میدیربع رس هیرفتن بعد  یاما نم رونیب برناز ذهنم  دیشا دمیکش قیشدم چشم هام و بستم نفس عم نیماش

 دیتونست شا یبگه اما نم یزیچ خواستیبود که انگار م یخونه از راه تا خونه باهام حرف نزد اما چهره اش طور

 نگفت. یلبگه هنوز دوسش داره،و خواستیم دیبگه با اون رابطه داره، شا خواستیم

 دید هیرفتم به طرف در خونه در و باز کردم  یبا برگ درختا ور رفتم آهسته آهسته راه م کمیو باز کردم  اطیدر ح 

 خچالیآشپزخونه شدم در  یبه خونه زدم اونم پشت سرم اومد به طرف اتاق رفتم لباس هام و عوض کردم و راه یکل

و موز برداشتم و  بیواسه خودم شفتالو و س هیچ زیچ ونا دونستمینم یبخورم ول زیچ هی خواستیو باز کردم دلم م

آرش  مدیبه آشپزخونه انداختم د ینگاه هیمبل نشستم  یرفتم و رو ییرایشستم داخل بشقاب گذاشتم به طرف پذ

 لبم ینشست رو یلبخند هی کنه،یداره کار م دمیبار بود د نی! واسه اولکردیدم م ییواسه خودش چا یداشت انگار

و روشن کردم و واسه خودم  ونیزیاون شب و دوباره مرور نکنم و فراموش کنم تلو یاز اتفاقا یچیه کردمیم یسع

که چقد دلم  یواا دمیشکمم کش یرو یشدم بعد خوردن بلند شدم دست دنیگذاشتم و مشغول خوردن و د لمیف

تو چهره ام صورتم و به  اومدحرف اخم  نیز اازم جداش کنه ا خوادیم یوبغلش کنم ول ادیب ایزودتر بدن خواستیم

 با حرص از اونجا رفتم طرف آشپزخونه بشقاب و شستم. کنهیداره نگام م دمیطرف آرش برگردوندم که د

باباش باشه  هیشکمم گذاشتم کاش چهره اش شب یدست هام و دوباره رو دمیتخت دراز کش یاتاق شدم و رو وارد

 یهرچ یبزرگ بش یایب ایبه دن یباباش، مامان هیصورتش شب هیمن، آره فقط چشم هاش؛ بق هیچشماش شب یول

کنم تمام دار وندار من  یوبابات زندگ توبدون  تونمیبابات ما رو از هم جدا کنه من نم زارمینم خرمیبرات م یبخوا

 .دییشما

تو  یاومد ایکه به دن یاز لحظه ا خوامیاز خدا م کنمیاالن دارم حس م نیاز هم نهیریش یلیحس مادر شدن خ 

 .یرنج نبر تیتو زندگ چوقتیجلوت مانع نباشه ه یکن یهر کار یموفق باش تیزندگ

 نیآم
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بغل  هیهوا بدنم به لرزش افتاد اون لحظه دلم  یخودم انداختم هوا سرد شده بود که از سرد یرو برداشتم و رو پتو

 ی. چشم هام و بستم بعد کمیمغرور نیامان از ا یتو بغلش بخوابم ول. که عاشقانه خواستمیآرش و م خواستیگرم م

 به خواب رفتم.

پتو خشکم زده  ریتونستم چشم هام و باز کنم ز یوارد خونه شد از ترس نم یکیشد انگار  یم دهیشن ییصداها هی

 که شد چشم هام و باز کردم. یکنم با هر بدبخت کاریدونستم چ ی. نمدیلرزیبود بدنم م

 بود با هزار دلهره و ترس دستم و به طرف چراغ خواب بردم و روشن کردم. کیتار افماطر

م لباس مرد که تما هی! دیلرزیبدنم م زدیدادم قلبم تند تند م هیبه طرف تراس نگاه کردم با وحشت رفتم به تخت تک 

تو  دمیکنم که د کاریچ دونستمیکنم نم کاریچ دمیفهم یبود نقاب زده دم در تراس بود.هول شدم نم اهیهاش س

گفتم  ادیو بافر دمیکش غییییییییییییییییییشد که ج یچ دونمیشد نم یم کیدستش چاقو بود داشت بهم نزد

 آررررررررررررش آررررررررش  کمممممممممممممممک دزززززززززززززززد

 "آرش"

 کی دمیاز خواب تند رفتم داخل اتاق که د دمی. پردمیرو شن ایو کمک خواستن در غیج یصدا هویبودم که  خواب

سرش  ییبود اگه بال هیگر سیکردم که صورتش خ ایبه در ینگاه هیبود  ایپوش بود وسط اتاق در اهینفر که کامال س

کنم بهم نگاه کرد انگشت شصتم و به طرف گوشم بردم وانگشت اشاره رو به طرف  کاریبشه چ شیاگه بچه کار ادیب

د از اونجا تکون دا دییبرام به نشونه تا یسر سیکه اونم زنگ بزنه به پل رونیب برمشیمن از اتاق م که نیا یعنیدهنم 

 فرار کردم به سمت آشپز خونه که اونم اومد طرفم چاقو برداشتم به طرفش گرفتم.

 .کشمیشما رو م یبده بهم وگرنه هردو یپول دار یهرچ تی:به خوبدزد

 دست به زنم بزن... یاگه جرأت دار کهیمرد ومدهین سیتا پل برو

 "ایدر"

زنم زنگ ب یبه ک یعنیگفت زنگ بزن  یعنیمکث کرد وعالمت تلفن و بهم نشون داد  یکم دیاومد اتاق، دزد ود آرش

 یقاشماره رو گرفتم و آدرس و به آ زنمیزنگ م سیبکنه آهان به پل تونهیم کاریبهتره به بابا زنگ بزنم خب آخه بابا چ

 دادم. یپشت گوش
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 ییا! صدستین یکس دمیو هال د ییرایبود و برداشتم رفتم طرف پذ زونیکه لباس روش آو یا لهیرفتم داخل کمد م 

قهرمانانه رفتار  کمیخواستم  دهیداره همه پوال رو بهش م دمیاز اتاق کار آرش بود رفتم طرف اتاق آهسته، آهسته، د

کارم آرش من و اول با تعجب نگاه کردم و اونم  نیتو سرش با ا رو تو دستم محکم کردم رفتم محکم زدم لهیکنم م

 میآوردم و دستاش و بست یروسر یکیاومد دست هاش و از پشت گرفت منم رفتم  عی. آرش سردیدرد کش یکل

 کنه ازش . تیو قرار شد فردا آرش بره شکا میها داد سیپل لیتحو میشد برد سیپل نیرماشیآژ یصدا

 داخل خونه آرش هم پشت سر من آمد میآمد

 :حالت خوبه؟آرش

بار بود وچه  نیکه خودم تو بغل آرش جا دادم اول دیلرزیبدنم م دمیترسینه دلهره ددشتم هنوز م یخوبم! ول آره

 نهیس یعطر بودم دستام دور کمرش بود سرم رو نیکه عاشق ا دیرسیعطرش به مشامم م یلحظه بو نیبود ا نیریش

 عمرم تو بغلش باشم اما...... آخرتا  خواستیدلم م رونیب امیآغوش گرم ب نیاز ا خواستیاش دلم نم

 یا گهیدزد د دیکه شا دمیترسیاز کنارم رد شد. و رفت طرف پله ها؛ هنوز م ینگاه یو از بغلش کنار زد بدون حت من

 قرض گرفتم و دنبال آرش رفتم. گهیهم تو خونه باشه به اطرافم نگاه کردم و دو پا داشتم دوتا د

 استیآدم دن نیمعرفت تر ی. بییتنها یبترس دیتو اتاقم شا ایتونست بگه ب ینم یعنیآرش رفت داخل اتاقش  

ه تخت رفتم و مالف یقفل کردم در تراس رو هم قفل کردم، رو دیباال انداختم و رفتم طرف اتاقم در اتاق با کل ییابرو

باالخره خوابم  کردمیو اون طرف خونه رو نگاه م طرف نیوجودم پر از ترس بود همش ا خودم انداختم تمام یرو رو

 !......یوچه ساعت یک دونمیبرد نم

* 

 یرو هویو باز کردم احساس درد داشتم به ساعت نگاه کردم هفت صبح بود خواستم از جام بلند بشم که  چشام

ار نبود انگ یزینه چ یشده باشم ول یزخم دیو نگاه کردم شا! بلند شدم دست هام و پاهام دمیلباسم چند لکه خون د

داشتم  یبیدرد عج ستمیشکمم اجازه نداد وا دردبچه ام و از دست ندم  دمیترس دم،یآمد. ترس یهنوز داشت خون م

 بلند گفتم:آرررررش آااااااااارش  یافتادم با صدا نیزم یتحمل کنم رو تونستمینم

تو موهاش  یآرش در اتاق و باز کرد با ترس اومد طرفم به خون ها نگاه کرد دست دمیچیپ یدرد داشتم به خودم م از

 . دیکش
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 ...میدستتو بده من لباس هات و عوض کن ای:بآرش

داشتم  یدیطرف درد شد هیاز  ختیر یطرف اشک هام م کیمنم از  رونیعوض کردن لباس هام از اتاق رفت ب بعد

 .رهیآرش آمد لباس هاش و عوض کرده بوددستش و به طرفم دراز کرد که بازو هام و بگ

 .می:بلند شو برآرش

چه که ب کردمیتمام راه و دعا م میشد نیسوار ماش رونیب میدرد دارم بغلم کرد و از خونه رفت یلیراه برم خ تونمینم

 گهیکه د میدیرس مارستانینخوابم انگار به ب گفتیآرش م یبسته بشه ول خواستینشده باشه چشام م شیکار

 پلک هام و تحمل کنم و بستم. ینینتونستم سنگ

آرش کنارم نشسته بود خواستم  دمیدفعه همه جارو د نیو باز کردم همه جا تار بود دوباره باز وبسته کردم ا چشام

 شده! توروخدا بگو؟؟؟ شیکار شده؟ نگو بچم یلرزون داد زدم آررش چ ییدرد داشتم با صدا یبلند بشم ول

 .گمی:آروم باش مآرش

اه و بهم نگ دیتو موهاش کش یدست شهیآمد طرفم مثل هم یصندل ینشده؟ بلند شد از رو یفقط بگو که کار باشه

 کرد.

 نشده . شی:بچه مون کارآرش

 شدهمراه باخنده. یخوشحال که اشک از چشام جار یلیشدم خ خوشحال

 .یاستراحت کن دیمدت با هی:فقط گفته آرش

کار و کردم دستش و برد طرف سرم و از جاش برش  نیلبخند زد منم هم کیآمد داخل اتاق به طرفم آمد و  پرستار

 داشت.

 .دیخانومتون و انجام بد صیترخ ی:سرم شما تمام شده )روبه آرش(کاراپرستار

 :چشم!آرش

گفتم که پرستار  یوپرستار هم سرم و از دستم در آورد از سوزش سوزن آخ رونیجاش بلند شد و از اتاق رفت ب از

 بهم نگاه کرد.
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 ؟یکنیم کاریچ یکن مانیزا یکنیم ینجوریا ستین یزیکه چ نی:اپرستار

آمد داخل  لچریبعدش آرش با و کمیکه  نییمانتوم رو زدم پا نیندادم آست یجواب نییپا خجالت سرم و انداختم از

 .نمیو کنار تخت گذاشت و بهم کمک کرد بش لچریاتاق و

** 

ر به فک دونمیخدمتکار استخدام کنه، نم خواستیانگار م گرفتیهمش شماره م دمیمبل دراز کش یکمک آرش رو به

 یارزش هستم سر یفقط من براش ب ایدن نیا ینه اون که من و دوست نداره تو یمن ول دیبه فکر بچه، شا ایمن بود 

 ون دادم.به حالت تاسف تک

و  ونیزیمبل و تلو یبرگشت و نشست رو یشماره گرفتن رفت طرف اتاق خواب وبا لباس راحت یبعد کل باالخره

رش آ ه؟یبودم! پس ک مارستانیفهمه من ب یکه نم یکس یباشه؟ ول تونهیم یک یعنیشد  فونیآ یروشن کرد صدا

خانم که  کیآمد داخل خونه و  قهیدق پنجبعد  رونیرفت و در و باز کرد و از خونه رفت ب فونیبلند شد و به طرف آ

 ساله بود پشت سرش وارد خونه شد وبه طرفم آمد.۳۰،۳۵ بایتقر

 مدت پرستار شما باشم. هیهستم اومدم تا  ی:سالم خانم خدا بدنده من زهراقمرخانم

 هستم. ایمنم در نیممنون خوش اومد سالم

 و گفت: بشیدستش و برد تو ج کیاومد نزد آرش

نزنه تمام کار ها رو  یزیدست به چ یمدت نزار نیتو ا دوارمیمشکل همسرم و بهتون گفتم پس ام ی:خانم قمرآرش

اون موقع  گهیزده د یزیاگه بفهمم دست به چ ستیکم ن دیمطمئن باش دیو نگران حقوق هم نباش دیدیانجام م

 .شهیاخالقم عوض م

 کردیم دیتهد یکه چه جور کردمیبهش نگاه م گنگ

 افته. یاتفاق نم نیا دمیبهتون قول م دینگران نباش هیچه حرف نی:نه آقا ایقمر

درست کنه منم حوصلم  یزیچ هیتکون داد و رفت طرف اتاق کارش زهرا هم به طرف آشپزخونه رفت تا  یسر آرش

 و روشن کردم آهنگ گذاشتم. میسررفت گوش
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 داره یداره قلبم واسه اون آماده گ یگ تازه

 داره یسادگ نیو رو تو ع ییبایز

  میمگه دار میدار مگه

 کهی شهیهم میکه ثابت کنه تو زندگ نهیشیدلم م یپا دونمیکه م نهیا شیخوب

 میمگه دار میدار مگه

 تو تو قلبم بکوب عشق

 خوب نقدیا میمگه دار میدار مگه

 تو عشقم یبود یتو ک یبود یک نفس

 و فاصله رو بشکن یهمه دور نیا

 رو دل من اسم تو نوشتن یانگار

 تو جونم یبود یتو ک یبود یک نفس

  وونمیهمه عاقال واسه تو د واسه

 تونمیدوست دارم بدون تو نم من

 عشق منه یچشما همه  نیا گنهیکه م یهمونجور چشمات

 زنهیبدون تو نم قلبم

 یمثل تو زندگ میدار مگه

 تو دلم نهیشیکه صاف م حرفات

 بگم  اتیاز خوب یچه جور من
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 که دارم بدم یدارم هر چ دوس

 یوابستگ نقدیا میندار یوابستگ نقدیا میندار

 تو عشقم یبود یتو ک یبود یک نفس

 و فاصله رو بشکن یهمه دور نیا

 رو دل من اسم تو نوشتن یانگار

 تو جونم یبود یتو ک یبود یک نفس

 وونمیهمه عاقال واسه تو د واسه

 تونمیدوست دارم بدون تو نم من

آرش  زدیزهرا بود که دست م دمیچشام و باز کردم د زنهیداره واسم دست م یکی دمیعالم شعر خوندن بودم که د تو

که  ینیوزهرا س نییداده بود و بهم زل زده بود از خجالت لپ هام سرخ شد و سرم و انداختم پا هیهم به ستون تک

 گذاشت. زیم یتوش سوپ بود و جلوم رو

 ماه بعد*****۹

 

 یلیخ دمیبزرگ شده بود کش یلیخ گهیشکمم که د یرو یدست خوردمیم بینشسته بودم و س ونیزیتلو یجلو

خودت کمکم کن نذار آرش من و طالق  ایاما....خدا ادیم ایبچه ام به دن گهیچند روز د هی گهیداشتم که د یحس خوب

ان،در بار دمیرفتم و د فونیو به طرف آ ماز جام بلند شد یشد به بدبخت فونیآ یبده اشک تو چشام حلقه بست صدا

 بعد هم وارد خونه شد. کمی اطیو باز کردم آمد داخل ح

 برادر زادم چطوره؟عمه فداش بشه یواا ؟ی:سالم خوبباران

 .ارمیب ییتا چا نیبرو بش ایب میدو خوب هر

 .ارمی:تو روخدا زحمت نکش خودم مباران
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 و مخلفات آمد. ییچا ینیبا س قهیمبل نشستم و باران بعد ده دق ی:باشه رفتم روگفتم

 !ینامرد یلیخ ایدر گمی:مباران

 کردم؟ کاریمگه چ چرا؟

 .یایما نم ی:چند وقته خونه باران

 .دیبه نبودم عادت کن خوامیم

 !!!ی:چباران

 مبل نشست یگفتم. باران آمد و کنارم رو ینجوریهم یچیه

 چقد لجباز هستم. یدونیخودت م ستمیدست بردار ن ینگ:تا حرفت و منظور تو باران

 گذاشته. ییقرارا ها هیراستش آرش باهام  خب

 ؟ی:چه قرارباران

و و بچه ر دهیکردم بعدش من و طالق م مانیگفتم:گفته هر وقت زا نیغمگ ییو با چهره ا دمیشکمم کش یرو یدست

 .دهیهم بهم نم

 خود کرده گفته. یو اون مگه طالق گرفتن دست اونه ب دونمیو زده.من م یحرف نیکرده که همچ ؟غلطی:چباران

 .کنمینگو خواهش م یچیجان من بهش ه باران

 تو خودت؟ یزیریو م زیهمه چ یهست ینجوری:دختر تو چرا اباران

 رو ناراحت کنم. هیبق خوامینم

 روزم که راحت بشم؟ هیبهم گفته بود که آرش گفته منتظر  لی:سهباران
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از دستم راحت بشه،  خوادیبدبختم که شوهرم م نقدیشه؟ایاز نبودم خوشحال م نقدیشده؟ا ریازم س نقدیا یعنی

 که یمن خسته ام، خسته کس ست،یبرام کمتر از جهنم ن اتیدن ست،ین یبقران زندگ ستین یزندگ نیا ایخدا

 .رمیبم خوامیم ،یلیدلم و شکسته خ ارمیطاقت ب تونمیشده نم ریدوسش دارم ازم س

 نکن! هیحرفت و نزن.توروخدا گر نیا گهید ای:درباران

 .ختهیسر من ر یرو ایدن یها یفلک زده ام تمام بدبخت چارهیمن ب تونمیباران نم تونمینم

 نکن! هی:جان آرش گرباران

 برام با ارزش تره اشک هام و پاک کردم. زیآرش از همه چ جوون

 د؟یریگیم یو ک تونیچه خبر؟عروس لیبگو از سه خب

 زد و گفت: ییبهم لبخند دندون نما باران

 تر بشه. دی: هر وقت که موهام از دندونام سفباران

 گه؟یمسخره نکن بگو د وااه

 سال! دیع شاهللی:اباران

 .یسالمت به

 باران از جاش بلند شد. ییخوردن چا بعد

 ،یریم کجا

 .رونیبرم ب لیبا سه خوامی:برم که واسه شام مباران

 و شکمم میکرد یو با هم خداحافظ رفتمیو برداشت و به طرف در رفت منم پشت سرش راه م فشیبه حالت.  ک خوش

 و رفت. دیو بوس
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 درست کردم * یداخل آشپز خونه و بادمجان پوست کندم و کشک بادمجان خوشمزه ا رفتم

 و پرت کرد فشیآرش ،ک دمیکه د دمیدر شد از آشپزخونه سرک کش یکه صدا کردمیقابلمه رو خاموش م ریز داشتم

حرکت و دوس داشتم  نیا زدیمبل و خودشم نشست رفتم سمتش دستم که شکمم تکون خورد انگار بچم لگد م یرو

چشماش و باز  یبهش زل زدم و آروم گفتم:خسته نباش کمیشکمم آرش چشماش و بسته بود  یدستم و گذاشتم رو

 م و گفت:کرد اول به صورتم نگاه کرد بعد هم به شکم

 .ی:سالمت باشآرش

 و واسه شام آماده کردم****** زیزدم که دوباره چشم هاش و بست رفتم طرف آشپزخونه و م یلبخند بهش

 شد. فونیآ یصدا رونیاز آشپزخونه برم ب خواستمیها رو شستنم تا م ظرف

 رفت در و باز کرد و رو به من گفت: آرش

 هستن! نای:بابات اآرش

و سوسن)خواهر دوماهه ام (و از سحر گرفتم  میکرد یبا، باباوسحر سالم واحوالپرس ستادمیدم در کنار آرش وا رفتم

 بوسش کردم. یو کل

ها تو  ییچا ختنیدم کردم. بعد از ر ییمبل ها نشستن منم سوسن و دادم بغل سحر و رفتم چا یرفتن رو همه

طول  ادیدرد ز نیا یاحساس درد کردم ول میکه نشسته بود یو تعارف کردم کم ییرایفنجون ها بردم به طرف پذ

 .دینکش

 .دمیخواب بالش و یاتاق سرم و گذاشتم رو یما بودن بعدهم رفتن خسته بودم رفتم تو شیپ یدوساعت نایبابا ا بایتقر 

 ..... ییکردم رفتم دستشو یسیداشت احساس خ یبیشدم شکمم درد عج داریخواب ب از

 یدرد داشتم نشستم رو یلیشد خ شتریهم به ساعت کردم که درد شکمم ب ینگاه هیطرف آشپزخونه رفتم و به

بچم  گهیانگار د ختیر یشد اشک از چشام م یدرد کمتر نم نیا یشد دوباره بلند شدم ول یبدتر م یول نیزم

 سه بار صداش کردم که اومد. بایقرآرش و صدا کردم ت ادیبا فر ارمینتونستم دووم ب دیاز درد شد ادیب خوادیم

 ؟یشده درد دار ی:چآرش
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کمرم  آرش اومد طرفم دستم و گرفت بهم کمک کرد از پله ها بدم باال  یدستم رو کیشکمم بود  یدستم رو هی آره

 دکتر. میلباس هام و عوض کنم بر

که الزم  یم و عوض کردم هرچداخل اتاق لباس هام و از تنم در آوردم به سمت حمام رفتم بعد رفتم لباس ها رفتم

نبود حالم داشت  ینجوریبود هروقت درد شکم داشتم ا یبیدرد عج یلینداشت خ یدردم تمام یداشتم برداشتم ول

 کیطرف درد داشتم از  کیبغلم کرد از  اومدآرش  نیزم یراه برم نشستم رو تونستمیشد رفتم سمت در نم یبد م

هارو آورد و حرکت کرد تو کل  لهیگذاشت و وس نیطرف تعجب کردم که آرش اومد بغلم کردم من و برد داخل ماش

دستم و گرفت و بهم کمک کرد راه برم خانم  مارستانیب میدیهمه زنگ زد واسه دکتر هم زنگ زد رس یراه برا

 ما. کیآمد نزد یدکتر

 شده؟دردشون شروع  ی:سالم آقادکتر خانومتون کدکتر

 دیکاهش دردش استفاده کن یهست برا یزیهرچ خوامیم یاتاق خصوص دشیببر خوامیساعته!م کی بای:تقرآرش

 .دشیببر عیسر

 تخت یتا درد شکمم کمتر بشه دوباره راه برم رفتم رو ستادمیا یراه م نیکردن که برم طرف اتاق همش ب میهمراه

از پرستار خواهش کردم آرش و  رمیباشه دستش و بگ یکی خواستیوصل کردن دلم م یبهم دستگاه دمیدراز کش

 دستش دستام و گرفت. دوصدا کنه آرش آمد طرفم با دستمال صورت پر از عرقم و پاک کرد با هر

 دستم و فشار بده. یتونیهرچقد م ای:درآرش

 شد.......... یچ گهید دمیرفت نفهم یاهیآمد حالم بد شد جلو چشام س ایزدن بدن غیوج دنیدرد کش یکل بعد

* 

همه بودن و با لبخند بهم نگاه کردن به همه  لیو باز کردم به اطراف نگاه کردم خاله عمو بابا سحر باران سه چشام

از بغل آرش  کردمیپر از اشک نگاش م یسالم دادم آرش رفت سمت در و همراه با بچه اومد طرفم با ذوق و چشما

 چوقتیکنار بهش نگاه کردم پسر بود ه دمیروش کش زدات بشه پتو رو اچقد نازه مامان ف دمشیبوس یگرفتمش و کل

چقد  یخوشحالم که پسره تمام وجود منه واا یلیبشم واالن خ زیپسر خواستم سوپرا اینخواستم بفهمم دختره 

 .نیآرت میاسمش و بزار خوامیخوشگله آرش م

 ؟یگوگول یپسرم چطور نی:باشه چشم .آرتآرش
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 به آرش زدم که از من خوشحال تر بود. ییدندان نما لبخند

کرد آمد بهم کمک کرد تا به  رونیبدم آرش مردا رو از اتاق ب ریبه بچه ش یداد چه جور ادیپرستار آمد داخل بهم  

 بدم. ریبچه ش

مبل نشسته  یرو میو تنش کردم با هم ست کرد نیو کوچولو آرت دیسف یشب خودم و آماده کردم و لباس ها واسه

 و ازم گرفت و بغلش کرد. نیبودم و منتظر مهمان ها بودم آرش اومد آرت

 دوارمیام میخانواده هست نیخوشبخت تر کردمیاحساس م کردینگاش م یهم دو چشم نیو آرت کردیم یباز باهاش

هستم و از دست بدم  نیدر کنار آرش و آرت نکهیو ا یخوشبخت نیا خوامیآرش اون حرفش و فراموش کرده باشه نم

 خودت بهم کمک کن ..... ایخدا

خوردن و  یخوش گذشت بعد کل یلیخ میگرفت یحساب یمهمان کیکم مهمان ها اومدن و خونه شلوغ شد  کم

 کردن و رفتن. یباالخره همه خداحافظ دنیرقص

 شیماش تو گوشپاش گذاشته بود وچش یمبل نشست منم بچه به بغل رفتم کنارش نشستم دستش و رو یآرش رو 

اون لحظه  خواستیداشت دلم م یحس خاص کیدستش  یگرفتن دستش و کرد دستم و گذاشتم رو یبودم دلم هوا

 ود.کنه و کشغول چت کردن ب مصورتش و برنگردوند که نگا یکار و کنه حت نیفک نکنم ا یول رهیمن و تو بغلش بگ

فاصله  موننیبرگشت به طرفم وفقط دوانگشت ب یریو بگ نیآرت شهیصورتش بردم و آهسته گفتم:م کیو نزد صورتم

کارا  نیمرد مغرور ا نینه از ا یآرمش، ول هیبغل،  هی خواست،یبوسه م هیدلم  کردمیداغش و حس م یبود نفس ها

 .دهیبع

 :آره بده بغلم!آرش

و آورد اتاقم وگذاشت تو بغلم و رفت اتاق  نیآرش آرت دادم بغلش رفتم سمت اتاق و لباس هام و عوض کردم نیآرت

 خوش.

 ماه بعد* کی*
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 هیفتم ر فونیگرفتم و بغلش کردم به سمت آ نیپتو دور آرت هیشد  فونیآ یکه صدا کردمیو پوشک م نیآرت داشتم

نامه بهم داد و امضا کردم و رفت در و بستم و وارد  هی اطیتنش بود رفتم در ح یپسرجوون بود که لباس پست چ

 مبل گذاشتم. یو دوباره رو نیخونه شدم رفتم آرت

 بازش کنم. خواستیچشمم به اون نامه بود دلم م یشلوار پاش کردم ول هی

دعا  شهیکه هم یزیچ کردیو نابود م مینوشته بود که زندگ یزیبرداشتمش و بازش کردم که روش چ زیم یرو از

 ...یول افتهیاتفاق ن کردمیم

د ش یداشت داغون م میزندگ دیکشیم ریشدم قلبم ت یعصب ختیریرو تو مشتم مچاله کردم اشک از چشام م نامه

درحال ناله و  یطالقم بد یتونینه امکان نداره امکان نداره آرش چطور م کردمیم هیزار زار گر نیزم ینشستم رو

 بودم. یزار

 تیاز شدت عصبان دونستمیپر از خون به طرفش رفتم م یدرشد آرش اومد داخل از جام بلند شدم با چشا یصدا 

 کردم که بامن کاریاش رو گرفتم نامرد من با تو چ قهیرفتم بهش حمله کردم  دیترس کمی دیسرخ شده بود من و د

 کردم یهر کار یکه عاشقم بش نیواسه ا ردمک یسال واسه خوشحال کردنت هرکار کی نیهان تو ا یکنیکار و م نیا

بچه رحم کن نزار  نیحداقل به ا میما صاحب بچه شد ینداد تیبهم اهم یکرد انتیچشمات کور بود بهم خ یول

 بدون مادر بزرگ بشه!

 !حوصله چرت وپرت هات و ندارم.ای:برو کنار درآرش

 .ینینب ریخ تیبعد از من تو زندگ دوارمیلرزون گفتم:ام ییصورت پر از اشکم و پاک کردم با صدا ستادمیکنار وا رفتم

که  ییمامان کجا کنمیبهم کمک کن خواهش م ایزد و رفت مغرور مغرور خدا یکرد و لبخند یبهم نگاه برگشت

 .اااااایخدا شهیداره نابود م شیزندگ کشهیدخترت داره عذاب م

 دیخندیو م کردیبهم نگاه م کنمیم یباهاش باز کردیبچم فک م کردمیم هیو تو بغلم گرفتم و زارزار گر نیآرت رفتم

 نیمن بدون آرت ایخدا میکنار هم باش زارنینم گهیپسرم د کننیخنده هات بشه دارن مارو از هم جدا م یمامان فدا

من و برآورده کن تو رو به اون قرآنت قسم  یبار دعا هیبار هم که شده به حرف دلم گوش بده  هینزار،  کنمیدق م

 و خراب نکن.  میزندگ دمیم
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 زیاشک هاش و نداشتم صورتم و تم دنیشد طاقت د هیاونم به گر کنمیم هیو گر زنمیم ادیدارم فر دیکه د نیآرت

 تختم گذاشتم واسه یبردمش اتاق رو دیخوندن خواب ییالال یکردم بغلش کردم و تکونش دادم ساکت شد و بعدکم

 کردن. دایدوباره اشکام راه خودشون و پ دمینم تیبهش اهم گهیمنم د خوادیمن و نم یآرش ناهار هم نبردم وقت

 .ستادیچشام و باز کردم آمد داخل انگار اومد کنارتخت وا یدر شد فور یصدا

 ببرمت خونتون. میلباس هات و هم جمع کن که مستق یصبح دادگاه باش۸:فردا ساعت آرش

 شدم . یک عشق خاک برسر من که عاشق نیمغرور بودنت تف تو ا نیتف به ا رونیاتاق رفت ب از

کم بشه لباس هام و در آوردم و وسط خونه انداختم  میناراحت تمیعصبان کمیدوش حمام تا  ریبرم ز خواستیم دلم

بهم  یگرمه که رفتم بغلش کردم ول یآب مثل آغوش کس نیا دادیم یدوش حمام آب گرم بهم حس خوب ریرفتم ز

 .یلیخ یکرد ینامرد یلیدر حق من خ ایو آدم هاش از همه خسته ام خدا ایدن نینداد از ا تیاهم

دور خودم گرفتم رفتم داخل اتاق موهام و  یحمام شدم حوله ا الیخیکرد ب دایاشک هام راه خودشون و پ بازم

 .دمیدراز کش نیخشک کردم و کنار آرت

** 

باس ل رمیبدون کفن م یکه با کفن برم ول نجای.با لباس عروس اومدم اهیهمراه با گر کردمیلباس هام و جمع م داشتم

ه هم یدستاش صورتش برا دنشیهاش خند هی.ر یدلم برا کردمیم هیو هق هق گر کردمیتو دستم بود بوش م نیآرت

ش فراموش تونمیهنوز نم کنهیکه درحقم م یبد همه نیبا ا مهیواسه اون مغرور که تمام زندگ یحت شهیتنگ م زشیچ

 .تونمیکنم هنوز نم

 کیچمدون کوچ کیشدم که آرش با  رهیدر شد سرم و باال بردم و به در خ یکه صدا کردمیم یناله و زار داشتم

 و لباس هاش و گذاشت تو چمدون. نیاومد اتاق رفت به سمت کمد آرت

 ؟یکنیو جمع م نیآرت یلباس ها چرا

 و بهم نگاه کرد. برگشت

 .میریشمال و جشن بگ میپدر و پسر بر نیبعد طالق با آرت خوامی:مآرش



 عشق آسمانی

 

 
78 

 

 .کردنیم یو اشکام من و همراه نییچشام پر از اشک شد سرم و انداختم پا باز

فاق ات چوقتیکه دوست داشتم ه یزیتعجب کردم چ دمیکه د یزیامروز چندم که با چ نمیو برداشتم که بب میگوش

برام  گهید دونمیخودمم نم۲۲ای شدمیساله م۲۳اسفند بود روز تولدم عه تولد روز مرگم داشتم ۱۸افتاد امروز ینم

 داشت تنم کردم ییکه کمربند طال یبلند شدم مانتو مشک دمیکه برام مهمه رو دارم از دست م یزیچ ستیمهم هم ن

 زنده نباشم. گهیبعد طالق د دیبزنم شا یمشک پیت دیامروز روز مرگمه پس با یو شلوار مشک یبا شل مشک

ه خاطره واس شهیدلم تنگ م نجایا امیب تونمینم گهینه نگاه کردم دبه تمام خو رونیو آماده کردم از اتاق رفتم ب نیآرت

که عاشقش بودم نگاه  یبه باغچه ا رونیاز خونه رفتم ب ونیگر یمن خوب بود با چشما یبرا یهام گرچه بد بودن ول

 بود. تهشدم آرش هم پشت فرمون نشس نیکردم رفتم سوار ماش

روشن شد سرم و به  نیماش هوی.که کنمیبشه خواهش م شیکار هیپاره بشه  کشیروشن نشه الست نیماش ایخدا

جا  هیآرش داشت  کردمیم هیگر میواسه همه چ مینحسم واسه بدبخت یواسه زندگ کردمیم هیدادم و گر هیتک شهیش

 کجا بود. دونمیرفت که نم یم

با  تسین نجایمحضر که ا میریرفت مگه قرار نبود طالق بگ یبودم انگار داشت به سمت جاده م دهیراه و د نیکمتر ا 

 یشد کاش حداقل به باران م شتریدفعه ترسم ب نیقفل شدم ا نیماش یکه درا کردمیترس و دلهره به اطراف نگاه م

کار و هم نکردم با تته پته به آرش  نیا یول کردیم دامیگم بشم پ نکهیبعد ا دیشا میریگیطالق م میگفتم که دار

 تو جاده؟ یمن و آورد ؟چرایریگفتم:کجا م

 :ساکت شو؟آرش

کنه تمام  کاریچ خوادیم دمیاز جعبه عقب برداشت آمد طرفم در و باز کرد ترس یپارچه مشک هیو زد کنار  نیماش

ارچه پ یصندل یو گذاشت رو نیکرد آرت ادمیپ نیو از بغلم گرفتم به زور از ماش نیدر و باز کرد آرت دیلرزیبدنم م

 پارچه رو خوامینم رمیبم خوامینه نه نم مردمیم دترزو ینجوریخفم کنه پس چه بهتر ا خوادیروگرفت سمت حتما م

 شد. یم شتریتر ترس منم ب کیآورد نزد

 جلو چشام و پشت سرم بست. آورد

 ه؟کن کاریچ خوادیچشام و که بسته م یول ابونیخفه ام کنه و بندازتم تو خ نجایهم خوادیفکر کردم م خداروشکر

 !نیتو ماش نیبش عی:سرآرش
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 ؟یچرا چشام و بست یمن و کجا ببر یخوایم

 !کنمیچالت م نجایوگرنه هم نی:گفتم بشآرش

 یصندل یبرداشتمش و بغلم کردم و رو یصندل یبودم از رو نیهزار ترس و دلهر ساکت شدم مثل کورها دنبال آرت با

 نشستم.

 .داریب ایمن خواب بودم  میچقد تو راه بود دونمیو بست و خودشم نشست و درها رو قفل کرد نم در

 کجا!؟ دونمینم یول میدیرس یانگار

 نداد برعکس جلو دهنم و گرفت و گفت: یداد کردم که بده بغلم ول یداد و ب یو از  بغلم گرفت کل نیآرت آرش

 .ندازمتیجلو سگا م نجایازت نشنوم که هم یی:ساکت صداآرش

 یالم باشظ نقدیا کردمیفکر نم یپست باش نقدیا کردمی:فکر نمدگفتمیلرزیو برداشت تمام بدنم از ترس م ودستش

اجازه ندادم بهش،احساس ضعف  یول رهیکرد جلو دهنم و بگ یبدجور جوابت و بده دوباره سع دوارمیآرش از خدا ام

 رفت و گفت:و گ مبازو گفتمیهم نم یچیه یداشتم ول جهیحالم بد بود سر گ کردمیم

 !ای.راه بیشیسوز م نینکن که نفر نینفر ادی:زآرش

 یگرفتم و افتادم رو یدیشد جهیسرگ هویگوشه کت شو گرفتم که  رهیکه بفهمم کجا م نیا یبازوم و ول کرد برا و

 چشام و ببندم آرش اومد انگار جلوم نشست. کمی خواستمیفقط م کردمیحس نم یچیه نیزم

 شد!باهام حرف بزن. یچ ای؟دریخوب ای:درآرش

شهر بودم  نیشمال عاشق ا میانگار اومده بود الیو کی یچشام و باز کرد من و برد تو دمیو از صداش فهم ینگران

 .رمیمیکه توش م یشهر شهیم یول

 ریو آورد که بهش ش نیکه اونجا بودم چند بار آرت یچند ساعت نیا یو ازم گرفت تو نیاتاق و آرت کی یو برد تو من

 بدم.

**** 
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 نرویب میپله ها رفت یاز رو دمید ینم ییجا چیبود ه کیهمه جا تار رونیاتاق دستم و گرفت و از اتاق بردتم ب اومد

 یمرو ن ییبدنم به لرز افتادم جا دمیتا قطع کنم ترس نجایسرش و بذار ا ارشیکه گفت:آرش ب دمیشن ییکه صدا

وووولم  ددددیولم کن دمیکش یفرار کردم و داد م میکه اومد ییادستم و از دست آرش رها کردم و از همونج دمید

از پله دوباره همون حرف و  نییآرش اومد دنبالم من و گرفت وبه زور بردتم پا دینداشته باش میتو رو خدا کار دیکن

م ول زدمیم ادیفر دمیکش غینفر اومدم بازوهام و گرفت ج کی. خواستمیاز خدا کمک م کردمیدلم دعا م یتو دمیشن

 .دیرزلیم دیب نیبود ترسناک بود بدنم ع کیکه فرار کنم همه جا تار دمید یرو نم ییجا کردنیاونا ولم نم یولکنن 

گفتم تو دست همه شمع بود سارا و باران هم که بازوهام و  کیهمه جا روشن شد همه دست زدن و تولدم و تبر هوی

 قدنیکنم ا هیگر نقدیحقم بود بخاطر جشن تولدم ا یعنیخون تو چشام جمع شد  تیگرفتن ولم کردن از عصبان

اال دستم ومشت کردم و بردم ب کشینزد تمرف زدیو دست م کردیبترسم برگشتم پشت سرم که آرش با لبخند نگام م

ام اومد و دعوا کردن باه ینگفت به جا یچیاش که دست خودم به درد اومد اما ه نهیس یکردم رو یدنیچنان کوب

 بغلم کرد.

 خواستمیسال هم بخاطر امروز رنجت دادم چون مغرور بودم نم کی نیهم بخاطر ا خوامیمعذرت م دیببخش ای:درآرش

از  یداد تیچقد بهم اهم دمیکه سرما خوردم د یمن عاشقت شدم از همون روز ایله کنم در یکس یپا ریغرورم و ز

 کنمیداد م یداد و ب نجایا میگفت اگه نر مبه رونیباهاش رفتم ب یدیهمون روز عاشقت شدم اون دختر هم که د

 .زارمیبرات نم ییآبرو

 و دستام و گرفت. ستادیرو به روم وا رونی:از بغلم اومد بآرش

.همه  ونریب یاز دلم رفت یزمان کیخوبه تو  میمنم گفتم من زن دارم زندگ میباهم باش خوامیگفت م میکه رفت بعدم

 نایبترسونمت همه ا کمیکه  میدرستش کرد یالک لیبرگه  طالق رو هم من و سه نیهمون موقع تمام کردم ا ویچ

 نقشه بود.

 شد. یاز چشام جار کرداشکیم تیبغض گلوم و اذ 

قد چ یدونیشدم، م تیچقد اذ یدونیم ینگفت یچیبهم ه یکرد تمیاذ نقدیچرا ا یول یدوسم داشت ینامرد یلیخ تو

 ؟یکارو بامن کرد نیکردم، چرا ا نیچقد خودم و نفر ختم،یناراحت شدم، چقد اشک ر

 اخالقم و عوض کردم. نیبخاطر تو وبخاطر آرت ستمین یمن آرش قبل گهید زیبخاطر همه چ خوامی:معذرت مآرش
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برگشتم بهشون  دمیدست زدن همه روشن یو دوباره من و تو آغوش گرمش جا داد دوباره صدا دیصورتم و بوس آرش

 مامان باباشون، همه بودن. ل،ینگاه کردم سحر، بابا، خاله، عمو، باران، سارا، سه

شده بود  یروش طراح میکه عکس شب عروس یکیبود برد ک زیم یکه رو یکیدستم و گرفت و به سمت ک آرش

 آرش و یکردم اول سالمت گرفتن باالخره اجازه دادن شمع ها رو خاموش کنم دعا یسلف یقشنگ بود بعد کل یلیخ

 بود و خاموش کردم.۲۳که  یمن و آرش شمع یبعدم خوشبخت نیآرت

******** 

 بدو بدو که بابا گرفتتون بدو. دییایب دییبدو نیآرت نایآرم

 رو گرفتم. نای:گرفتم آخ آرمآرش

 :ولم تون مامااااان.نایآرم

 نکن. تیدخترم و ول کن باباش اذ آخ

 نا؟یبغلم باشن مگه نه آرم خوادیچون دوسشون دارم دلم م رمیگیداداششم م رمیگی:مامانشم مآرش

 :آرهنایآرم

 شکمم که یرو یرو هم بغلش کرد و به سمت من آمد و کنارم نشست اول بوسه به لپم زدو بعدم بوسه ا نیآرت آرش

 تازه دوماهه شده بود 

 !خوادیم یبغل حساب هیآخ که دلم  ی:دوست دارم خانومآرش

 .خواستیو م نیشد وازم ا یوقتا لوس م یو تو بغلم گرفتم بعض آرش

 نویوا میدیو آرامش ادامه م یبا خوشبخت میاالن دار یول میو غم شروع کرد یو با ناراحت مونیکه زندگ درسته

 دونمیخودمون هم نم یاونقد خوشبخت که حت میخوشبخت گهید زیهست نه چ یکه عشق ما عشق آسمان دونمیم

 .میبراش بساز یچه عدد

ادامه بدم و لحظات خوب و بد و درکنار هم  نجایرمان رو تا ا نیخوشحالم که تونستم ا یلیداستان خ نیا انیوپا

 .میبود
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 شود، جرأت کن و قدرشناسانه تبسمى کن .روز جدیدى شروع مى وقتى

 کند .به تاریکى رسیدى، جرأت کن و اوّلین کسى باش که شمعى روشن مى وقتى

 کند .بى عدالتى وجود دارد، جرأت کن و اوّلین کسى باش که آن را محکوم مى وقتى

 به دشوارى برخوردى، جرأت کن و به کارت ادامه بده . وقتى

 کن . زیزند، جرأت کن و با مشکل سِترسد زندگى دارد به زمینت مىبه نظرت مى وقتى

 هت ادامه بده .کنى، جرأت کن و به رااحساس خستگى و ناامیدى مى وقتى

 تر شو .شود، جرأت کن و از آن سختزمانه سخت مى وقتى

 دهد، جرأت کن و دوباره عاشق شو .عشق آزارت مى کی انیپا وقتى

 کسى را در رنج دیدى، جرأت کن و او را التیام بده . وقتى

 کسى را دیدى که گم شده است، جرأت کن و راه را به او نشان بده . وقتى

 کند .دوستى به زمین افتاد، جرأت کن و اوّلین کسى باش که دستش را به سویش دراز مى وقتى

 کنى، جرأت کن و دل کسى را شاد کن .احساس شادمانى مى وقتى

 توانى، تبدیل شو ...کن و به بهترین کسى که مى جرأت

 

 کن ... جرأت
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 یرمان:عشق آسمااان نام

 

 ۹۶/۸/۱شروع: خیتار

 

 ۹۶/۹/۱۶:انیپا خیتار

 

 :حلماسندهینو

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 
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