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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

     

 

 عاشقانه  ی:  رمان هایی و صفحه آرا  یطراح

 

 www.romankade.com:   تی سا آدرس

 

 رمانکده محفوظ است   تی رمان نزد سا  نیحقوق ا  یتمام

 

   

 

 پاره،پاره«  یقلب ها  اطی»به نام خ  

 ن؟ یری ش  ای:عشق تلخه رمان

http://www.romankade.com/
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 Masomeh:سندهینو

 در   یلیو مشکالت خودش،بنابر دال ییاست که در اوج تنها ی:)داستان درمورد دخترخالصه

 (. کند ی و با آن دست و پنجه نرم م ردیگیو تاپ عشق قرار م  چیپ

 

  یبه آن پ  یداره ک بعد از اتمام سخت یخاص ین ی ریش  یو سخت یتلخ  نی:)عشق در ح مقدمه
 باشه،ک در نظر انسان ها متفاوت است.  بای هم ز دیترسناک و شا  ی...عشق واژه میبریم

عشق هم   میبگ میتونی...پس مرسهی بد به اتمام م انیبا پا یخوش و بعض  انیاز عشق ها با پا  یبعض
 خوب و هم بد و...(. با،همیترسناک هم ز ن،همیریتلخه هم ش

 

 رمان:  شروع

 گرفته گفتم:بله؟  یبا صدا پلکام رو باز کردم و یشدن در ال دهیکوب یصدا با

 دم در کارت دارن  ستایخانم:و نرگس

 اخه؟؟؟! یک یبدبخت  نهمهیا شهیتموم م  یخدا ک یا

 کار داره چارهیبا من بدبخت ب  یجز طلبکارا ک  اخه

 ام ی:چشم نرگس خانم االن ممن

راه   نهیدر آ  افمیو بدون نگاه کردن به ق دمیشال و مانتو پوش  هیبه بدنم دادم و پا شدم   یو قوس کش
 افتادم و از در خارج شدم...

 خراب شد رو سرم   ایکه روبه رو شدم انگار دن  یدر با چهره ا شی پ دمیرس یوقت

 ی صادق یسالم آقا-

 ی کن هی تسو یومدیهنوز ن یماهه به ما بدهکار کی خانم...  یچه سالم-
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 و الل شدم   دمیاونقد بلند بود که ترس صداش

 خانم با شمام -

 هیتسو یبرا  امی م رمی من آبرو دارم...چشم دنبال کار هستم،حقوق ماه اول رو بگ یصادق یآروم تر آقا-

 شم یم یعصبان گید ینکن  هیاگه تا اخر ماه تسو یخانم محب  نی ؟؟؟ببیگیم نویهه به همه ا-

 د یآروم صحبت کن یصادق یچشم آقا-

  کهی اون مرت شی ک باعث و بان یعالمه بدبخت هیرفت.من موندم و   دیپوزخند حوالم کرد و راشو کش هی
 ...رونیمنو از خونه انداخت ب  زمی شوهر مادرم بود که بعد از مرگ مادر عز

از گرگه...با ک پر    ییای کنه تو دن یتنها زندگ  دیبا یساله چجور ۲۰دختر  هی دیفکر  بود ک نفهم یب انقد
دوتا اتاقم   یبود به گلوم تند تند رفتم سمت اتاقم و به نرگس خانم صاحبخانه   دهیک چسب یبغض

 و هق هق سر گرفت... دی تو اتاق بغضم ترک  دمیرس   یتوجه نکردم...وقت

  سیپا شدم و رفتم سمت سرو بیچند ساعت بود با سردرد عج دونمیکه نم  یاز مدت بعد
کوچکم صورتمو خشک کردم و   ی. با حوله نهی آ شیسرد شستم و راه افتادم پبا اب   ،صورتمویبهداشت

بلندم ک تا باسنم بود رو شونه کردم نگام افتاد به صورتم ک چقد جذاب بود  یشونه رو گرفتم و موها 
.دماغ ساده یگوشت یو کم یقلوه ا یبا لب ها یطوس ی...چشماگهیم زهی دوستم شال نیبهتر نویا هالبت

 ... یو پوست گندم ومدیک به صورتم م

و   دمیپوش دمیساده رو با کفش آل استار سف  یو مانتو شال مشک دمیرو پوش  یشگیهم نیج  شلوار
 توش و از اتاق خارج شدم و رفتم سمت اتاق نرگس خانم:  ختمیو ر لمیفم،وسای رفتم سمت ک

 رون ی ب  رمینرگس خانم؟من دارم م-

 مراقب باش جان برو   ستایباشه و-

 چشم خداحافظ -

 خدابه همراهت -
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  زهی در اوردم و شماره شال میمیقد فی از ک  مویسمت پارک گوش  رفتمی اروم م یک با قدم ها ینجوریهم
 رو گرفتم: 

 سالم  ستایالو و-

 ی سالم خوب -

 ؟ یفدات شم،تو خوب یمرس-

 شم؟یپ  یایم زهی نه شال-

 اره گلم،چت شده؟ -

 م یزنی حرف م  یشگیپارک هم  ایب-

 االن امیم زمیباشه عز-

 ی باشه با-

 ی با-

پر دردسر؟مگه  یزندگ   یک ؟تایبدبخت  یک ؟تاییتنها ی...اخه تا کختیو اشک هام ر یرو صندل نشستم
 روز خوش داشته باشم؟... تونمیمن چمه که نم

  یشدم صورت پر از اشکم رو پاک کردم و رومو کردم سمت آسمون و گفتم:بازم مرس خی  یدست ها با
 بسه... کشهینم  کیبار یکارم به جاها نکهی بسه برام،هم رهیآبروم نم  نکهیهم

ک بتونه    ییباهامه...تموم مشکالتم رو تا جا یخواهر،تو غم و شاد هیهمرامه،مثل  زهی خوبه شال  باز
خواهر بزرگتر از خودش داره...خودش هم  هیسطح متوسط داره و  یاز خانواده ها زهیکنه،شالی حل م

 ...کیسال ازم بزرگتره و دانشجو رشته گراف هیسالشه و  ۲۳

 کنه ی با لبخند نگام م زهی شال دمینشست رو شونم برگشتم و د یسرم ک دست ریزدم ز دستمو

 ؟یعه اومد-
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 شده؟  یاره،چ-

 محل  یاومد...سوپر یامروز صادق -

 بشکه  کهی زر زر کرد مرت یو با اخم گفت:خب چ  شمیپ نشست

 تومن... ۵۰۰تومن هم ندارم تا برسه   ۵۰ ی...من حتخوادیپولشو م گهیم-

تومن اومد دم  ۵۰۰زشت...چقد گداست ک واسه   یریکبی بدبخت گدا...خاک رس تو سرش،ا کهیمرد-
 در.

 ترسناکه افشیق لرزمیم  نمشیبی زه،می شال یوا-

 مزاحمت نشد که؟ گید یفالح-

 ومدین گهیکردم د دادیسراغم اونبار که داد و ب ادینه اون نم-

تا بچه   ۳کرد خوبه   یفکر کرد که اومد از تو خواستگار ی و چروک...راجب خودش چ  ری پ کهی بهتر مرد-
و   دشیسف لیب یو س  شیدختر خوشگل،فوق العاده،جوون،بعد اون با اون ر کی قد داره...تو  میقد و ن
 اومده...واقعا متاسفم براش.   یو خورده ا  ۵۰و سن  زیه یچشا

 پولش رو در اورد  فیو ک  فشیکرد و دست کرد تو ک مکث

بسه،تو خودت   ینه،چندبار کمک کرد گی...دزهیگذاشتم رو دستش و گفتم:نه شال عیسر دستمو
 کنم ی دنبال کار پول هارو جور م رمی خرجت باالست،من م ییدانشجو

  ام یرو وگرنه م  یصادق   اروی نی...لج نکن،ببر بده طلب استای و گفت:و رونی ب دیدستم کش ریاز ز دستشو
 ....شه یم یمزاحمت مبشه اعصابم خط خط  گی بار د هی.چون بفهمم کنم ی م سیدهنشو سرو

 کنمیمن پولو قبول نم زهی نه شال-

 ... یوگرنه نه من نه تو،راس ستایو  ریبگ-

 پالتو بافته هیدر اورد و گفت:مامانم برات  کیپالست هی

 بگم....واقعا ممنون  یمن چ زهی شال یوا-



 ن ی ریش  ایعشق تلخ 

7 
 

 برم  دیمن با ریکارتو هم بگ  ایب-

 ؟ یکنی مجبورم م یاالن دار -

 تورو مثل خواهرم دوست دارم  ستا،منیو یبش  تیاذ خوامی...نمسی بحث مجبور کردن ن -

 از مامانت هم تشکر کن..ممنون گلم... یگرفتم و گفتم:مرس کیو پالست  کارتو

 ؟ یندار ی...کاررمیجزوه بگ  میبرم از همکالس دیخب من با-

 نه برو...خداحافظ -

   یبابا-

 گرفتم و رفتم سمت خونه.  یتاکس هیو   ابونیرفت رفتم سمت خ  زهی شال نکهیاز ا بعد

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 »آراد«

 کا؟ یم-

 جونمم -

 ؟یتو،منو دوس دار-

 عشقم یکه فکرشو بکن  یزیاز اون چ شتریگذاشت رو دستم و گفت:ب دستشو

 آروم تو دلم زدم و زل زدم تو چشماش و گفتم:خوبه پس   پوزخند

 گ؟ ید یخوریو گفت:غذاتو نم دیخند

 م یبرم حساب کنم بر یشد  رینه اگه تو هم س-

 میاوهوم بر-

 برداشت و با ناز و عشوه پاشد منم رفتم بعد از حساب کردن  فشویک
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 میسمتش و گفتم:بر  رفتم

 ن یسمت ماش میو رفت میحلقه کرد دور دستم و از رستوران خارج شد دستشو

 باهات؟  امی ب شهیگذاشت و گفت:م تیال کیموز هی دستشو برد سمت ظبط و  میسوار شد یوقت

 کا یاخه م یای کجا ب-

 ست یخونه ن چوقتیهم که ه  ره،بابایخونت...من خونه حوصلم سر م  امیب-

 ا یباشه ب -

 کف دستش بوسه زد و اروم دستشو گذاشت رو گونم و گفت:عاشقتم آراد به

 یلبخند زدم و گفتم:عشق هی

 و سکوت بود  مینزد  یحرف گیخونه د تا

تنش   یآب یتاپ بند  هیهم مانتوشو در آورد ک  کاینشستم رو کاناپه  و م میخونه مستق  میدیرس یوقت
...فردا شب  دوستم رعنا  زهیچ گمینشست و گفت:آراد،م مشیبود شالشو برداشت و اومد سمتم و پ

 م؟یبر  شهیگرفته،م یمهمون

 ام ی اما من نم یبر  یتونیم  م؟تویبر-

 !!؟ یاریرابطمون پررنگ شد همش نه م  یاز وقت یبود یچر ااخه تو ک اهل مهمون-

  امی با تو حرف و لوس ب ییجلف؛آراد نورا یبرام،دختره  مونهیک آبرو نم   امیاگه من با تو ب  اخه
به  کوبم ی االن سرمو م نیهم دیبا یخانوم خونش،ملکه قلب من اگه تو باش  یتو بش  ای ،یمهمون

 ..کشمی که نفس آسوده م یروز رمیک انتقام رو از بابات  بگ  ی...روزوارید

 م؟؟؟؟یبعدا راجبش حرف بزن -

 زد و گفت:باشه   یکمرنگ  لبخند

 ناچار زدم رو موهاش.   یسه اتو بغلم بو دمشیهم آروم کش  بعدشم
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 جون(  ستایکاور،و ی)عکس رو

 بهممم«« نیبد یانرژ »»لطفا

 »آراد«

 دم یدر اوردم و رو تخت دراز کش شرتمویوارد اتاقم شدم و ت   کای از رفتن م بعد

نبود  یزد و کس شی که پدرم خودشو و مادرم آت یگذشته افتادم؛وقت ادیگذاشتم رو چشمام و  دستامو
  یکس شی کشته شد و....هه باعث و بان یتصادف عمد یک خواهر دوقلوم تو  ینجاتشون بده،وقت

 .رمی بگ شی با فکر کردن بهش آت شهیباعث م نی جز فرهاد،و هم  سین

 . رمی گیم  کا«انتقاممویدورشم به موقعش از فرهاد»پدر م الیگرفتم بخوابم و از فکر و خ  میتصم

************************* 

لب   ریبه بدنم دادم پاشدم نشستم رو تخت و ز  یشدم و کش و قوس داریب   میآالرم گوش یصدا اب
 زون یآو یگفتم:اوف باز شرکت و اون منش

از حمام خارج شدم موهامو سشوار کردم و   یگرفتم و وقت یا قهیدق  ۱۰دوش  ه یسمت حموم و  رفتم
پخش   لیکه وسا  ینجوریبرداشتم و هم دمویسف  سیجنس  چییاکتفا کردم و سو دیسف  یآب  پیت هیبه 

 شدم  نیخارج شدم و سوار ماش   کردمیخونه رو لگد م یتو یشده 

 زنگ خورد زدم کنار   میراه بودم و مشغول عوض کردن اهنگ ک گوش تو

 بله!-

 سالم اقا -

 ک یک عل میریگ-

 زنگ زدم  یآگه  یمن برا-

 یغم آلود یگرفته اس چه صدا بیعج صداش
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 ی خب ک چ -

 ...نی کنی قبول مگفتم اگه -

 منتظرتم  ۴ساعت -

 باشه فقط.... -

 ندادم و قطع کردم و راه افتادم  ت ی حرفش اهم هیبق به

و   ظیغل شیبلند شد و با لبخند لوند و آرا یوارد شرکت شدم با غرور وارد دفتر شدم ک منش یوقت
 شروع کرد  یتو دماغ یصدا

 نگاش کردم  یحس  یاوف تو دلم گفتم با ب هی

 راد زنگ زدن گفتن ک..... یآقا د،ویمدارک الزم رو گذاشتم ک امضا کن یینورا یآقا-

 برام و وصل کن  ری راد رو بگ یآقا-

 حتما   یینورا یچشم آقا-

 !!!؟یریم یم نویا ینگ

 اتاقم شدم و منتظر تماس شدم  وارد

 زدن مدارک و امضا زدن شدم  دیاز تماس مشغول د بعد

 بود که برگشتم خونه... ظهر

 به خونه انداختم و سرمو تکوم دادم یبود،به نگاه کل لی نشستم رو مبل که پر از وسا یحال ی ب با

 شکنه یروز کمرش م  نیک بشه خدمتکار اول یبدبخت اون  فهی کث یل یخ واقعا

 گرفت  یریتماس تصو  کایبود ک م ۴ کینزد بایتقر

 خبر  هیام، یپ هیزنگ ،  ه یرم؟ی می م یاز دلتنگ یگ یسالم عشقم نم یوا-
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 کا ی شرمنده م-

 د یخر میبر   ایپس ب یمهمون  رمی...من که امشب نمگمیگفتنت، م  کای قربون م-

 باشه -

 دنبالم ایپس منتظرتم ب -

 چشم-

 ی بابا-

 ومد؟ یبود پس چرا ن ۴نگاه به ساعت کردم که  هیاز قطع کردن  بعد

  یکتون دمیقرمز پوش رت ش یبا ت  یشلوار کتون مشک هیباال انداختم و رفتم تو اتاقم تا حاظر شم:  شونه
 . اطیو راه افتادم سمت ح  دمیهم پوش مویاسپرت مشک

و دهن  کردیشم که مرده داد و هوار م یبودم ک متوجه مرد و دختر نیبردن ماش رونیب مشغول
  دمیشدم دو ادهیپ  نیبزنه که در چشم بهم زدن از ماش گید یکی بود و  مرده خاست  یدختره خون 
 سمتشون:

 چخبره  ی،آها-

پشتم و   دمیدختره رو گرفتم و کش نیو گوشه آست کی به پشت سر برداشت رفتم نزد یقدم یدختر
 ش؟ یگفت:چرا زد

 د یپولمو دزد فیک-

 گه؟یو گفتم:راس م  دیلرزیسمت دختره ک از ترس م برگشتم

 دم ینه بخدا من ندزد-

 بده  فتویباشه ک -

 م و گرفتم جلوش و گفتم:کدومه؟ باز کرد فویک  پ یگرفتم و رو کردم سمت مرده و ز فشویک
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 باشه   باشیتو ج دیشا چکدومویه-

 یو گفتم:چقد توش پول داشت دمیکش قیعم  نفس

 تومن ۳۰۰-

مشت خوابوندم رودهنش و گفتم:دفعه اخرت باشه تهمت   هیو  کشیپولمو در آوردم و رفتم نزد فیک
 نکردمت.  مارستانیب  یو گفتم:گمشو تا راه بشی پولو در آوردم و انداختم تو ج ی زنیم

 قرض گرفت و رفت  گیدوتا پا داشت دوتا د اروی

 بود   دهیسمت دختره ک رنگ و روش پر برگشتم

 !؟یدیزدم و گفتم:تو چرا ترس لخند

 ممنون -

 تشکر کنم  یچجور دونمیو ادامه داد:نم نییانداخت پا  سرشو

 سا یبرو...وا سی ن ازین-

 گرفتم سمتشو و گفتم لبات....  دستمالو

 یو گفت:بازم مرس  گرفت

 ن یاونم  راه افتاد سمت ماش هویک   نیزدم و راه افتادم سمت ماش   لبخند

 عه کجا -

 ن؟؟؟ یهست  یینورا یخونه کار دارم،شما اقا نیمن با ا نمیکن بب  نجا؟صبریا-

 بله و شما؟ -

 ... یآگه  یمن برا-

 داخل مینداد که گفتم:بر ادامه
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 ن؟ یکنی م ینگاه متعجب به اطراف انداخت و گفت:شما تنها زندگ  هیداخل و  میرفت باهم

...بلند قاه قاه زدم و نگام افتاد بهش که چقد مظلومه و ی کن یکار م  نجایبخورمت ا یترس یاره چطور؟م-
 داره. یخاص  تی جذاب ی ساله باشه...ول ۲۱ خورهیحدودا م

 کردم نه اخه تعجب -

 البته اگه جا واسه نشستن هست... نیخب بش -

 نگام کرد  یرچشمی از مبل و ز یگوشه ا نشست

 ه؟ یخب اسمت چ-

 ی محب ستایو-

 

 کاور،عکس آراد(  ی)عکس رو

 

 ستا« ی»و

 و خونش فکر کردم  یی افتادم رو تختم...به نورا میوارد اتاقم شدم و مستق ادیز  یخستگ با

و تخس آراد فکر کردم که   یوقتامو اونجا باشم،به اخالق سگ شتر یبعد ببه  نیکه قراره از ا یخونه ا به
 رو اعصابه... یل یخ  یلیخ

 که بتونم دهن طلبکار هارو ببندم  نهیا س،مهمیمن مهم ن یبرا زایچ نیا اما

برا   ایکه کل دن یانگار رمیگینصف حقوقم رو پس فردا م شه،ویاز فردا کارم شروع م  نکهیوجود ا با
  میروز و ن  کی  نیتا پس فردا و تو ا حی و تفر رونیب رنی گفت فردا با دوست دخترش م ییمنه..نورا

خسته  فردااستراحت کنم تا  دیکل خونه رو برق بندازم،تا پس فردا نصف حقوقم رو بده...پس با دیبا
 نباشم. 

 اتاق بود  یکوچولو زی م یافتاد به عکس مامان که رو نگاهم
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که  یزیچ   نیاخر شهید،همیدرخشیمامانم که م یس و گرفتش زل زدم به چشماسمتش و عک رفتم
 یبراقش موقع مرگش بود...عکسو بغل کردم و اشکام سر خورد رو گونه ها یچشما ادمهیازش 

  شرتیبرجستم...لبهامو با زبونم تر کردم و عکس گذاشتم سر جا،بعدش اشکامو پاک کردم،لباسمو با ت
 داغون شده بود عوض کردم که در زدن  یل یک خ   یو شلوار خونگ

 بله؟ -

 ستا؟ یتو و امیب-

 نرگس جون   ایب-

 ؟ یو گفت:خوب دیبه روم پاش نیلبخند دلنش شهیاتاق شد و مثل هم وارد

 ام نرگس جون  یعال -

 زم یعز یکرد دایکار پ -

 اره-

 مربوط به رشته ات؟  کاری خب چ-

 قراره کار کنم. یکی ی ر،خونهیدارم،دومن نخ  یزبان آلمان پلمینرگس جون،اولن من فقط فوق د-

 ببخش دخترم...  یوا-

 ...دمیعقب مونده رو هم م یاشکال نداره کم کم اجاره ها-

 دستتون هیکردم و گفتم:اون چ مکث

 رفت...برات آش آوردم   ادمی ،پاکینی بیِا م-

 منه دختر  یباعث دلخوش   یینجایتو ا نکهی،ایبه فکر اجاره باش   سین  ازی ن درضمن

 نرگس جون  یآشو ازش گرفتم و آروم بغلش کردم:مرس  کشی و رفتم نزد دمیخند

 یبود رونی امروز کال ب یخب برم که تو هم خسته ا-
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 ر یباشه شب بخ -

 مادر  یخوب بخواب-

 قاشق گرفتم و شروع کردم به خوردن آش که معرکه بود.  هیرفتن نرگس جون رفتم  با

********************************* 

و    یرفتم صورتمو شستم و رفتم سمت جالباس  عیو سر نیی پا دمیشدم و پر داری ب  میبا آالرم گوش صبح
و کفش  یبا شال و شلوار مشک  دمیبرام بافته بود رو برداشتم و پوش زهی ک مامان شال ییمانتو

 اونجا مانتومو در اوردم راحت باشم. یتا وقت دمیمانتوم پوش ری هم ز یمشک کیتون هی یشگیهم

رو برام    روزی د یزدم دوس داشتم زود برسم که دوباره قانون ها  رونی گرفتم از خونه ب لموی تند وسا تند
 تکرار نکنه 

 هیدم در با  میدیرس یراه بود..وقت نیم ۱۵اون  یشدم و آدرس دادم و تا خونه    نیماش هی سوار
با ناز باهاش   یبود...دختره فوق العاده لوس بود و ه  ستادهیداشت ا ظیغل شی آرا یل یک خ یدختر

 دادیو اون با سر تکون دادن جوابشو م  زدی حرف م

 شدم و رفتم سمتشون ادهیپ  نیماش از

 یی نورا یسالم آقا-

 خدمتکاره؟  شونیبا اخم چشم چرخوند برام و گفت:عشقم ا ترهدخ

 :اره آراد

 باال؟  ای  نیی ؟پایبچه کدوم ور نمیبکشه باال.....رو کرد سمتم و ادامه داد:بب تونهیدماغشو نم نکهیا-

 جان؟ کا ی بود م نجایکرد و گفت:اگه بچه باال بود االن ا یشدستیپ آراد

 کاست ی گند دماغ و  لوس م نیپس اسم ا اها

 :خب حاال  کا یم

 من برم کارمو شروع کنم.  شهیاگه م یینورا یآقا دیببخش-
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دستت باشه پس فردا ما شام   دینره...کل   ادتیگرفت سمتم و گفت:نکته ها و قانون ها  دویکل  یینورا
 میخونه ا

 چشم-

 آب دار بزنم دهیکش هیدوباره چپ چپ نگام کرد که دلم خواست   کایم

 با اجازه -

 یکه گفت:دختره دهات  دمیدختره رو شن  یگذشتم اما صدا ششونیپ از

باالتر از   تمیام،حداقل فرهنگ و ترب ی من دهات  میکنیکم بود و برگشتم سمتش و گفتم:فرض م تحملم
 ی تو بچه قرت

 پررو گهیم یچ  نیحرص نگام کرد و گفت:آراد بب با

حواست باشه وگرنه    یبودن گفت:خانم محب یکه خندش گرفته بود و صورتش کبود بود، با جد آراد
 م یبر  کای...مشهیبد م

 خشگلش که بنز بود در اومد   نیماش کی الست یها غی ج یشدن و صدا  نیماش سوار

بود به گلوم،آب دهنمو قورت دادم و درو باز کردم و وارد خونه    دهیشده بود و چسب  نیسنگ بغض
 شدم....................................

 

 (د ی کن  تی حما  ،ازمیپارت طوالن هی نمی)دوستان ا

 خونه شدم و درو پشت سرم بستم و قدم برداشتم به داخل خونه وارد

  ستادمیگوشه و ا هیگذاشتم  لمویآوردم و وسادهنمو قورت دادم و به اطرافم نگاه کردم،مانتومو در  آب
   دمیکش قینفس عم  هیوسط حال دستمو زدم به کمرم و 

 شروع کنم.  دینگاه کردن با  یبه جا شهینم ینجوریا گید نه
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لباسارو   ییتو دوتا سبد و رفتم سمت لباسشو ختمی بود رو ر فیکه کث  یزیلباسا و پارچه و هر چ تموم
 یریو چندتا پارچه برداشتم و رفتم سراغ گرد گ  ییتو لباس شو ختمیر

کردم که   زی .اونقد تم شدمیمواجه م گهید فیکث یزهایکردن با چ  زیخونش بزرگ بود که با هر تم اونقد
 اطرافم کرد  یبرا اریزمان از دستم در رفته بود و قار و قور شکمم منو هوش

آشبزخونه   یو بلند شدم و راه دم ی.چند تا نفس کش دادم هیو سرمو تک یاز مبل ها یک یرو  نشستم
 کردم و شروع کردم به خوردن.... مرویتخم مرغ برداشتم و ن هیو باز کردم و  خچالی شدم و در 

کار کردن که شامل مرتب شدن  یکردن....بعد از کل زی شدن دوباره شروع کردم به تم  ریاز س بعد
وقت    یلیهنوز خ داد،پسیرو نشون م  ۳به ساعت که  بود،نگاهمو انداختم منیآشبزخونه و حال و نش

 دارم.

در هم  افمی نگاه کردم و ق یتا در مواجه شدم...با عجز و ناراحت  ۸افتادم سمت پله و رفتم باال،که با  راه
کمرم شکست   ییینشستم.وا کمی ادی ز یخستگ لی کردم و به دل زیتا از اتاقا رو تم  ۷شد..خالصه

  ییییییحرفم خندم گرفت..........وا کا؟؟ازی...حاال چرا مکای درد و بالم بخوره تو سر م شاالیگ،اید
 خدا جون!!!!  یکمرم،آ

بود و   دیو سف  یبزرگتر بود و ست طوس هیاتاق  شدم که نسبت به بق  نیوارد به آخر یرفع خستگ بعد
پاهام وارد اتاق   طرف بود،رو نوک هی یزیشلخته بود و هر چ یل یداشت و خ یشتریب  یها لیوسا

  یسطو نهیو آ زی م هیدونفره داشت با  ی و طوس دیتخت سف  هیرو لگد نکنم.... ی زی موقع چ هیشدم تا 
رو    یکمرنگ،نگاهم افتاد به عکسا  یلیخ  یطوس وارایو د  یطوس یواریو کمد د  دیسف یو صندل   زیو م

از   یکی ...رفتم سمت عکساش،تو یداره لعنت ییعکسا گا،چهین  گایاتاق آراد ،ن نجای....ِا پس اوارید
و   کردی اخم ساده به سمت چپ نگاه م هیبزرگ بود آرنج هاش رو زانشو بود و با  یل یعکسا که خ

  کمیاز ابروهاشو  یکی از عکسا دستشو گذاشته بودرو کرواتش و  یک ی یدستاشو قفل هم کرده بود،تو
  یوجب هیشلوارک  هی کای بود،م  کایاز عکسا که با م یکی ی...تو کردی نگاه م نیباال انداخته بود و به دورب 

دستاشو انداخته  کای و م ودب دهیپوش دیسف  شرتیبا ت  نی و آراد شلوار ج دیبود با باالناف سف دهیپوش
 بلند گفتم:اه اه    کایم دنیبود دور گردن آراد و بهم زل زده بودن،با د

که هنوز سمتش نرفته   نهیو آ ز ی کامل چشمم رفت سمت م ی کردن و با خستگ زی کردم به تم شروع
مو و   یعطر و ادکلن و اسپر ینگاه کردم کل  زیم یرو یها  لی بودم،قدم برداشتم سمتش و به تموم وسا
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تا   خواستیاز عطر هارو برداشتم بو کردم اونقد سرد و خنک بود که آدم دلش م یکیژل مو و... بود 
سر عطرو باز   کمی نهیا شیبزرگتر بود و معلوم بود عطر اصل  هیبق  عمر داره بوش کنه ظرفش نسبت به

و نشستم رو تخت و نگامو چرخوندم تو اتاق که از   دمینفس کش  هیتو اتاق... چه ی گذاشتم تا بوش بپ
  کینزد اغموتو دماغم،دم دیچی عطر پ یرو تخت که بو دمیو مرتب بودن تو چشم بود.دراز کش یزیتم

بود.بلند شدم و در عطرو بستم و از اتاق خارج   نیدلنش ی ل یخ داد،یهمون عطر رو م  یبالشت کردم بو
  ۹زدم و نگام افتاد به ساعت که  یمند  ت یو کل خونه رو از نظر گذروندم و لبخند رضا نییشدم رفتم پا 

 بود.

زنگ  بمی تو ج میوششونه باال انداختم و بعد محکم خودمو انداختم رو مبل و چشمامو بستم که گ 
 خورد: 

 ستا یالو و-

 ی خوب  زهیسالم شال -

 !!!ه؟؟؟ینجوریاره تو چرا صدات ا-

 کار کردم  ادیز کمی بابا  یچ یه-

 کار؟ -

 کنمیکار م یک یخونه  گیاره د-

 ؟یخسته شد یل ی؟خیبرات االن خوب رمی بم  یاله-

 گفتم  ن،ییبه سمت پا  خوردی از پاهام از رو مبل سر م  یک یکه   ینجوریهم

 کردم  زیداشت تم  ی وشلختگ  یفی کث یتا اتاق کل ۹با  یمتر ۹۰۰ اره خوبم فقط کل خونه -

 یکرد دای چقد خوب که کار پ یواقعا،راست یگفت:خسته نباش  دو یخند زهی شال

 ی فدات خواهر-

 اومد   یزی افتادن و شکستن چ یو صدا یزیچ هیپام خورد به  هوی
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 ستا؟ یشد و یچ-

 نی و مجسمه شکسته رو زم  یعسل  زیم یرو یبود به مجسمه   سمت پام که خورده برگشتم

 در اورمده بود  میگر

 شکست فعال  یزیچ هی زنمیمن بهت زنگ م زهی شال-

 « ین یبیخراب باشه بد م ایاز خونه کم بشه  یزی:»چد یچی آراد تو گوشم پ یانداختم کنار که صدا ویگوش

 کنم؟؟؟؟ کاری حاال چ یوا

 ستا« ی»و

اونقد خسته بودم که  دمیدراز کش عیانداختم گوشه اتاقو و رفتم سمت تخت سر فموی ک  یخستگ با
  یمنو که همون روز اول خرابکار کشهی آراد م نکهیا یحت  زیچشمام افتاد رو هم و دور شدم از همه چ

 کردم. 

**************************** 

ه وسط اتاق افتاده بودم حتما  درک کردم ک تمویچشمامو باز کردم و موقع یدر اتاقم ال یبا صدا صبح
باال و    دمیوحشتناک در منو به خودم آورد و دو متر پر یصدا هویاز رو تخت افتاده بودم  شبید

 گفتم:بله 

 جان؟  ستایو-

 گرفتم به کمرم و بزور بلند شدم و رفتم سمت درو بازش کردم  دستمو

 نی در زد دمیسالم نرگس جون خواب بودم نشن-

 صبحانه بود  یتو دستاش نگاه کردم که حاو ینیس به

 ی کمتر کار نکرد روزیاخه دختر چرا د-

 که آروم گفتم:مجبور بودم  دیکش ری ت کمی  کمرم
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 چرا اخه -

 داد یوگرنه امروز نصف حقوقمو نم-

 ۹:۳۰بخور که ساعت  ری صبحانه رو بگ  ای،بیکه هالک شد  ینجوریا-

 شما   نیدیمنو خجالت م شهیهم ن،ید یکه...زحمت کش شهیم  ریاالن د یواقعا؟وا -

رو گذاشتم رو تخت و رفتم صورتمو شستم و بعدش    ینی درو بستم و س ع یرو گرفتم و سر  ینیس
 اد یدر ب یمرتب تر باشم تا چشم اون بچه قرت  کمی گرفتم امروز  میصبحانه خوردم و تصم 

  ی... موهامو از باال دم اسبیبا شال و کفش مشک دمیپوش یمانتو ساده طوس  هیبا   یشلوار مشک هی
زدم و از خونه خارج شدم و تند تند رفتم  ییو رژلب هلو ملی ر هیکرد،یم دهی بستم که صورتمو کش

 دست تکوم دادم. نیماش نی و به اول ابونیسمت خ 

  یخوایمسخره برگشت سمتم و گفت:م  پیت  هیشدم و آدرس رو دادم اونم راه افتاد اما پسره با  سوار
 من خوشگله؟ یخونه  میبر م؟مثالیبد ری آدرس رو تغ

 ... ای بزن کنار  ایکردم و گفتم:  زیر چشمامو

 ز یعز یچ ای-

جلو و گفتم:شکمتو سفره   دمیگوشش و خودمو کش کیدر اوردم و آروم بردم نزد فمی از ک چاقومو
 بزن کنار احمق  ؟؟؟؟؟؟؟،حاالیدیکنم،فهمیم

 ا تکوم خورد و گفت:باشه باب چونش

زرد دست تکوم دادم و آدرس رو دادم و اونم  یتاکس هی  یشدم ودرو محکم بستم و برا ادهی کنار و پ زد
 راه افتاد

  ییگوشه شروع کردم به جابه جا هی لمیوارد شدم و بعد گذاشتن وسا عیخونه سر شی پ دمیرس یوقت
 ک شستم رو گذاشتم تو کمد... ییشستم و لباسا روزیکه د ییپرده ها

بار   هیدوهفته    دهری:باگفت ی مبل ها و تابلو ها جاشون رو عوض کردم چون آراد م کمی  بعدش
 کنه  ریتغ کمیخونه   ونیدکوراس
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  نتیزدن کاب دیاهنگ گذاشتم و شروع کردم به د هی میاز اتمام کارها رفتم تو آشبزخونه و با گوش  بعد
رو   مهیبپزم...ق  مهی ،قیگرفتم،مرغ سوخار میخوب بود تصم میکه آشبز  ییها،از اونجا یها و خوردن

 وهیم خچال یکارها...دوتا ژله هم درست کردم و گذاشتم تو  هیگذاشتم و شروع کردم به انجام بق
 هم دم کردم که زنگ خونه خورده شد. ییچا زی و گذاشتم رو  م  دمیچ

 شد همش هم بخاطر روبه رو شدن با آراد و گفتن شکستن مجسمه بود..  دیشد استرسم

 ستادمیدر رو باز کردم و ا رفتم

 داخل ومدنی داشتن م یعنیسمتم  ومدن یآراد داشتن م نی با جذبه و همچن  کایم

 شم یپ دنیرس

 خانم کایم ،سالمیینورا یسالم آقا-

 د نگام کرد و گفت:سالم  سرشو تکوم داد و با  اخم کردن بهم رفت داخل و آرا کایم

 کردن ی و با تعجب نگاه م زدنیم دیبودن و همه جارو د ستادهیرفت داخل و با هم ا اونم

 نکردم؟  زیخوب تم -

 ه؟ ینظرت چ کای بود کارت،م یعال -

 س یخوبه بدک ن-

 زشت  یدختره  یبگ  یچ ینگ نویا

آروم   یوا هیمجسمه بود...لبمو به دنون گرفتم و از ترس  یبه جا کیکه نزد ی رو همون مبل  نشست
خودم بگم بهشون بدون ترس سرمو بلند کردم ...و   دیبا شهیبفهمه شر م کایگفتم...اگه م
پام خورد به  ی کردم...اشتباه یحواس پرت  یعنی...من...من حواسم نبود...یینورا یآقا دیگفتم:ببخش

 و...وشکست  زیم  یرو یمجسمه  ناو

 یکرد کاریاحمق تو چ یهوش از سرم پروند که گفت:دختره  کای م غی که ج نییسرمو انداختم پا  عیسر
 یمنو شکوند یادگاری ...تو شعوریهان؟حواست کجا بود ب
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 ؟یبهت بگم هااا؟الل شد نیچهارتا حرف سنگ سی سمتم و گفت:حقت ن اومد

مجسمه  هی چته،اشکال نداره....رو کرد سمتم و انگشتشو گرفت سمت  کایجلو و گفت:م  دیآراد پر هوی
 ی خانم محب  یبودو گفت: حاال خوبه اون مجسمه رو نشکوند  ونیزیتلو زی که رو م

که دوستت   یاونوقت مجسمه ا  سیکه من گرفتم مهم ن یمجسمه ا یعن یبلند تر از قبل گفت:  کایم
 مونم یم ن نجایلحظه هم ا هی گهیگرفته مهمههههه...من د

 .دیخندیخنده و بلند م ریخارج شد آراد زد ز یبرداشت و رفت وقت فشویو ک  فشیسمت ک  رفت

 یهمون بهتر که اون مجسمه شکست خانم محب  الیخ یشدم بهش که گفت:ب  رهیخ  باتعجب

 !نی ستیمن که االن باعث دعواتون شدم،ازم ناراحت ن یعنی-

 گ؟ید یغذا پخت  نمیزد و گفت:نچ... بب چشمک

 نمی چی م زویم  نیزدم و گفتم:بله تا دستاتون رو بشور  لبخند

 ی اوک-

غذا بخور و  نجایتموم شد گفت:ممنون...خودت هم ا  یاومد غذا خورد و وقت دمیچ زویم یوقت
 بردار و برو  زهی تشکرم بابت شکستن مجسمه اس...نصف حقوقتم رو م یبرو..راس

 چشم-

همو دوس ندارن پس چرا آراد از شکستن   نایه اشد.با خودم گفتم:خب مگ شتریحرفش تعجبم ب  از
 بهش داده بود خوشحال شد؟؟!!!!  کایکه م یمجسمه ا

 »آراد«

شکستن   هیافتادم که داشت غذ دنش یترس ادیبود... بی برام عج نیبود و ا نی غمگ بیدختر عج نیا
ن دختره  ...بهتر،همون بهتر که مجسمه شکست وگرنه هر روز جلو چشمم بود که اوگفتیمجسمه رو م 

 گرفته برام.اه اه یری کبیا

 داشتم امروز بمونم خونه. میشدم و تصم داریب  صبح
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زدم که مشغول انجام   دیو از دور به آشبزخونه د نییرفتم پا  دمیکشی که به موهام دست م ینجوریهم
 ؟؟؟ یاومد یمتوسط گفتم:ک یکارها بود...آروم آروم رفتم سمت آشبزخونه و با صدا

 ساعته اومدم می...ندمیترس دیزد و گفت:ببخش غی برگشت سمتم و آروم ج هوی

 ؟یباز کرد یکه؟؟درو چجور ینداشت  دیکل-

داره از پله   یاالناف و شلوارک مشک تاپ ب  هیبا   کایم دمیکرد به پشت سرم و منم برگشتم عقب د اشاره
 اومد  یک نیخدا ا  ای.نیی پا ادیها م

 نجا یا دمیساعت قبل اومدنش رس هی:من درو باز کردم براش،کا یم

 قهر کرد و رفت  روزی حاال خوبه خودش د زون ی گرفته بود از پررو بودنش،دختره آو خندم

 ؟یصبحانه آماده کرد ستایباشه،و-

 د ییغم آلود گفت:بله بفرما شهیلرزون و مثل هم یو با صدا زدیدو دو م  چشماش

 آماده بود  بایتقر زیم

که  داشتمی...سکوت خونه رو برداشته بود،داشتم لقمه برممیو شروع کرد میهم اومد و نشست  کایم
 به حرف اومد    کایم

 مارو اعالم کنه. یو اونجا نامزد رهی بالماسکه بگ یمهمون هی خادی:آراد...بابام گفت آخر هفته مکا یم

باال  ی...غذاتو خورد یمورد ول نیدر ا زنمی و گفتم:من بعدا با شما حرف م ز یرو گذاشتم رو م  لقمه
 منتظرتم. 

 زم ی :باشه عزکا یم

 نگاه کردم که مشغول پختن غذا بود ستایو به و برگشتم

  هیو رفتم سمت پله ها و وارد اتاقم شدم.نشستم رو تخت و دستامو گذاشتم رو سرم و  دمیکش راهمو
 ..وارید  یاوف بلند گفتم و زل زدم به عکس آرام رو

 .شمیوارد شد و با لبخند اومد پ کا ی بکنم.تو فکر بودم که م یعقب انداختن مهمون  یبرا یفکر هی دیبا
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 ؟ یخوشحال نشد-

 ؟یواسه چ-

 ره ی بگ خوادیکه بابام م  یبخاطر مهمون-

 که..... خوامی...من میچرا، ول -

 ستا« ی»و

منو  شونیواسه اعالم نامزد  کایپدر م   یمهمون دیو به آراد فکر کردم...چرا با ینشستم رو صندل  آروم
و بهش فکر کنم؟محکم پارچه   نمی بش دی!اصال چرا باشناسم؟یمن چند روزه که آراد رو م زه؟مگهیبهم بر

  دیچرا با الخدا،چم شده من...اص یکه دستم بود رو پرت کردم گوشه آشبزخونه و آروم گفتم:ا یا
و خدمتکار خونش هستم؟نه من فقط   کنمی که خونش کار م یکس  ینامزد یبشم؟فقط برا  ینجوریا
 فکر کنم... کایآراد و م یو به نامزد نمیبش  دینداره...اره من نبا یخدمتکارم پس به من ربط هی

که  اطیکنم ماشاال ح  زشیتم کمی تا  اطی آشبزخونه رفتم تو ح یبلند شدم و بعد از انجام کارها  آروم
داخل خونه منو به خودم   یسر و صدا یچقد بود صدا  دونمیکه نم یباغ بود...بعد از مدت هینبود قد 

  یآراد دنبالش بود و با صدا و دیی دویدور خونه م کای آورد رفتم سمت در و آروم به داخل نگاه کردم:م
 ی کن ی م یمن بلبل زبون نم،واسهی وروجک واسا بب  سای:واگفت یبلند م

شاد و   افهیلحظه هم ق هیکردم اما   یدگیکارام رس  هیو به بق اطیو دوباره رفتم تو ح  نیی انداختم پا سرم
اونا فکر    یبه خوشحال  نمیبدبخت باشم که بش دی...آخه چقد بارفتیو آراد از ذهنم نم کایشنگول م

داره   یربطشدم؟اه چه  ینجوریا  کنهی م یباهام بد رفتار کای کنم؟نکنه حسود شدم؟نکنه چون م
صحنه روبه روم زبونم بند  دنیاصال....سرمو به راست و چپ تکوم دادم و وارد خونه شدم که با د

 اومد؛

 . گفتیلب م ریز یزیچ هیزل زده بود تو چشماش و آراد نشسته و آراد با عشق   یرو پاها  کایم

 خودمو رسوندم به آشبزخونه و مشغول کارام شدم...   عیتفاوت باشم و سر یکردم ب یسع
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 یمثال روز اول من اونطور بیعج  یلیرابطشون خ  نکهی فکرمو مشغول کرده بود:ا شتریب یزیچ هی اما
و بودنش امروز   کایمجسمه و قهر م  هیغذ ایبهم نگفت  یمهم  یلیخ  زیو آراد چ  کایجواب دادم به م

 ...... ایخوبشون،  یرفتارها  نیا اینجا،یا

 رفت.  شیهم پ  نطوریگرفتم فکر نکنم و فقط کارامو انجام بدم و هم  میتصم  بازم

 

 

 

 ( سمیتر بنو یتا قو نیبد  ی)دوستان بهم انرژ

 ستا« ی»و

ساعت   میمو در آوردم و رفتم حموم و بعد از نلباسا ع یوارد اتاقم شدم و سر  یحال یو ب   یخستگ با
 گهیو نشستم رو تخت و نگام افتاد به لباسام که د دم یشلوار و بلوز بنفش پوش  هیو  رونی اومدم ب

 نم،البتهک د یخر  یگرفتم برم حساب یحقوقم رو وقت گهینصف د دیشده بود و بد شده...با یمی قد یلیخ
  ریتاث  شیمرد تو زندگ  هیافتادم که چقد وجود  کایخندون و شاد م افهیق ادیاگه پولم به اندازه باشه...

نداره با دانشگاه  یهم که حداقل اگه عشق زهی...شالگذرهی بهش خوش م کای خود آراد که با م ایگذاره...
 دنیدو یکار کردن برا یغم برا یبرا یسخت  یشدم برا دهیو درس خوندن شاده...اون منم که فقط آفر

 .رهی گیو همش غم و غصه جاشو م یافتنی دنبال آرامش که برام دست ن

 زنگ بزنم  زهیبه شال  یدور شدن از ناراحت یگرفتم برا میتصم

 شمارشو گرفتم؛ عیبرداشتم و سر  مویگوش

 تا بوق جواب داد: ۴از  بعد

 سالم-

 ی خانم چه عجب خبرمونو گرفت   ستایسالم و-

 گیاونجا تا شب د رمی صبح م زهی کنم شال کاری خب چ-
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 ی ش یراحت م یکن ی ازدواج م ادیم رتیخوب گ یشو هی شاالیا-

 ره یمنو بگ ادی م یهه بابا ک -

 گفتم!!! ی...عه چیخل  یگل یخشگل  یخوب نیوا مگه تو چته؟؟؟دختر به ا-

 ؟ یگیم یچ  زهیاااا شال-

 خو  دیاز دهنم پر یییا-

 و گفتم:خب چه خبر!؟  دمیخند  آروم

 ....ینیاستادم بود،ام نیکه  ا نهی....خبر ا تیسالمت-

 خب... -

 کرد  یازم...خواستگار-

 واحد حذفت کرد و چند بار تو کالس راهت نداد؟؟ هیو گفتم:جدا،همون که  دمیآروم کش  غیج هی

 ی درصد منف  ۳۰درصد مثبته... ۷۰ اره...خالصه که منم گفتم -

 یگفت  دوسش دار شهیپس م-

 نهیشیبه دل م  بیعج یجور هی انیبگم پو ی...خب چجورییجورا هی-

 ....یدیم حی طرف رو توض ۱۸مثبت   یزای ،چیش یم کیبار یوارد جاها هویاووووو خب حاال لوس نشو -

 خنده ری زدم ز بعدشم

 گیدادم د ح یمن توض  مرض مسخره...خب-

 م؟؟؟ یدار یعروس ینده گلم،خب حاال بگو ک حی تو اصن توض-

 باشه از کجا معلوم؟  یجوابم منف دمی...من هنوز جواب ندادم بهش...شاستااایو-

 . یریو قربون صدقه اش م رهیبا فکر کردن بهش دلت غنج م   دونمیعه،بابا من از دل تو خبر دارم،م-
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 دستم بهت برسه خفت کردم  ستایو-

 عجقم   یشیو گفتم:باشه چرا هاپو م دمیخند بلند

 حالت چندش وار گفت:  با

 ی گ یم یاددد،هیاز عجقم بدم م یدونیاه اه م-

 خنده گفتم:  با

 ی شنویم ادیز گیبه بعد د نی...از اشهی م یاشکال نداره عاد-

 گفت:  یحرص

 ستااا یو-

 باشه باشه خداحافظ -

 ی با  ریبرو بم -

 یاز شاد نمیخوشحال بودم.بفرما،ا زهی شال ی،واقعا برا  دمیکش قینفس عم هی ده قطع کردم و خن با
 ... شیزندگ دیجد

 فکر نکنم و فقط بخوابم... یزیکردم به چ یپلکام رو بستم و سع یال آروم

 زه« ی »شال

 مامانم یرفتم سمت آشبزخونه و آروم از پشت دستامو گذاشتم رو چشما  نیآروم پاورچ آروم

 نکن  زهیااا شال-

 منم؟ یدیمامان فهم -

 ره؟ یگیمنو م ی چشا ادیم  یجز تو ک-

 بابا -
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 ده؟یورپر یگفت یچاقو اومد طرفم و گفت:چ با

 و گفت:  دمیخند

 خب  دیببخش-

 ی داشت کاری خب چ-

 بگم بهتون  یزیچ هیاومدم -

 نم یبگو بب-

 کرده  یاز من خواستگار یعن یازاستاد هام هس... ازم ... یک یراستش...-

داره...به نظرم اگه با   یسال ازم بزرگتره و اخالق خوب  ۶ هیو ادامه دادم:پسر خوب   نییانداختم پا سرمو
 رم ی رو بگ یینها میتصم تونمیو جواتونو بدونم م نیبابا صحبت کن 

رو   یاصل  میتصم یعن یکرد و گفت: زی نگام کرد و چشاش رو ر دیبا تعجب دست از کار کش  مامان
 ؟ یبه ما بگ ی و اخر کار اومد یگرفت

 که شما هم جوابتون مثبت باشه ینه خب من جوابم مثبته وقت-

 هیشد و گفت:جواب ما منف  جیکردن هو زیدوباره مشغول ر  مامان

 که..  نیاما شما هنوز به بابا نگفت-

 دونن یاونا تورو چند ساله نشون کرده م یازدواج کن  یعل  ریبا ام دی رفته تو با  ادتیبسه. -

من بهشون جواب مثبت دادم که شما   ی،ک دوننینشون کرده م نیگیم نیمامان جان خودتون دار-
 ن؟؟ یریگیم می راجبش تصم   ینجوریا

فکر نکن...تازه قرار   گهید یبه کس یالک یرعل یاونم فقط ام میازدواج تورو گرفت میمن و بابات تصم -
 موضوع نیراجب هم می حرف بزن نجایا انیهفته ب نیگذاشته بودن ا

پسرعمو   ه یرو فقط  یرعل یموضوع پرونده اش بسته شده...من ام نیمامان جان من پارسال گفتم ا-
 و بس... نیدونم،همیم
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هم بهونه   یرف اضافه نباشه،الک پس ح انیم نایاخر هفته عموت ا اریرو حرف ما حرف ن  زهی شال نیبب -
 ؟؟ یدی،فهم  یبش  الیخ یب دیاون استادت هم با ار،راجبین

 مامان...-

 شمیم  ینگو وگرنه عصبان یچ یه گی...برو دامانی-

کنم پس اونجا   یاحترام یممکن بود به مامان ب موندمی اونجا م گهید قهیاگه دو دق دیکشی م ری ت سرم
 رو ترک و به اتاقم رفتم.

 ستا« ی»و

خودمو   عیآژانس زنگ زدم و سر هیشده بود آروم آروم آماده شدم وبعد  ری د یلیخ  نکهیبا ا صبح
 رسوندم خونه آراد  

 می؟نی کرد ریبلند گفت:چرا د  بایتقر یوارد شدم با صدا یخودش درو باز کرد و وقت  دمیرس یوقت
 ر یساعت تاخ 

 من... -

 برم شرکت  خوامیحرف نباشه صبحانه آماده کن م-

 چشم-

 ز ی م  دنیدم کردم و شروع کردم به چ ییرفتم تو آشبزخونه و چا عیسر

جذاب   یلیکمرنگ وارد شد و خ  یآب  کی کت و شلوار ش هی آماده بود و اونم با  یهمه چ نی م ۱۰از  بعد
 .ومدی به نظر م

به خودم اومدم و   ع ی.اما سرکاروی م ی قهیسل کردمیم نی چند لحظه محوش بودم و تحس دنشید با
 چشمامو گرفتم ازش. 

 ی بر ۴ساعت   یعنی،یزودتر بر یتون یخوردن بود که گفت:امروز م مشغول
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... یرو راه بنداز یو مهمون  یایاستثنا ب دیبا  رمیبگ  یمهمون هی خوامیجمعه شب م یعن یاخر هفته  اما
 ......کنمیهم جبران م حقوقت یرو

 گفتم:مهمونا چند نفرن؟  آروم

 نفر.  ۴۰،۵۰-

 ...تونمینم ییاما من که تنها-

 براش  کنمیم یفکر هی دونمیم-

 باشه -

و   دیلبخند به روم پاش هیبار  نیاول  یو شد و برگشت سمتم و زل زد تو چشمام و برا بلند
 گفت:خداحافظ 

 تکوم دادم و اونم رفت.  سرمو

 لبخند زدم...  هیو از ذوق  ختیآوردن لبخندش دلم ر ادی از ساعت ها با به  بعد

برام مهم باشه....اون فقط لبخند   دیلبخند بزنم؟؟؟؟اصال چرا با دیداشت خوب...چرا با ی چه ربط وااا
 ... نیزد هم

 هااا( خوامیم ی)دوستان گلممممم انرژ

 زه« یکاور:شال   »عکس

 «»آراد

در آورده بود که آبرو برام   ینداشتم اونقد امروز لوس باز کاروی م یخورد بودو اصال حوصله  اعصابم
 . دیخر میاومد کا ی م رم،بایبگ  یجمعه اس و قراره خونم مهمون گیکه دو روز د یینمونده بود...از اونجا

 !هوم؟ میلباسامونو ست کن ای ب گمیآراد،م-

 جواب دادم:  سرد
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 اد ینه خوشم نم -

 ادی در م هیچشم بق ینجوریو ادامه داد:ا دیچرا اخه؟...خند-

 گ؟ یدختراست د هیاز چشم بق کا؟منظورتیم-

 آره  یداره ....ول  یچه ربط-

 باشه اون لباسه رو نگاه کن-

 بود و بلند بود یقیقا عقهیهاش سه ربع بود و   نیپررنگ که آست یلباس آب هیکردم به  اشاره

 س؟ی ن یحجاب   ادیز کمی-

 ؟ یری مثل اون بگ یلباس  یخوایم یعنینگاش کردم و گفتم:  یخنث

  ری تنگ بود و قسمت باالتنه اش حر  یلیرون پا بود و خ   یکردم به لباس دکلته قرمز که تا وسطا اشاره
 داشت   دیو بود و کامال د

 ؟ یشینم  یبگم عصبان   زیچ هی..ینه خب...ول -

 نه بگو-

 به نظرم اون قرمزه قشنگ تره -

 میجدا؟خب بخر-

 ...یکه گفت م؟؟؟تویبخر-

 پر کنم(. تونمیرو نم یخال  ی)دوستان جااد؟؟؟ ی...خوشت میوسط حرفش و گفتم:از دخترا دمیپر

 ...هیچه حرف  نینه آراد ا-

 ه.بپوش  نویا سی اون دختراست،نه واس تو...در شٔان دوس دختر من ن یلباس برا نیخب ا-

 رو بپوشم هیاون آب میو گفت:بر دیخند
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 آخه؟  یشیگفتم؟چه زود تو خر م یذوق مرگ نشو...مگه من چ نجوریا گید هع

تموم شد و نوبت من  دشی کمرنگ تر خر  یکفش آب فیک  هیقبول کرد و با  دیلباسو پوش  یوقت
 م؟یبخور یبستن  میگفت:بر عی سر کا ی م دایگرفتم و بعد از اتمام خر یکت و شلوار کرم  هیشد...منم 

 تو سرما؟ -

 خوام یاوهوم م-

 جفت چشام یو گفتم: باشه به رو دمینفس کش هی

 بگم؟ یزیچ هیبه حرف اومد:آراد   کایکه م میگذشت و در حال قدم زدن به سمت کافه بود کمی

 بگو -

 . یستین  یراز ی چیتو از ه  گهیاحساسم م-

 ؟ یچ یعنی-

و نگاشو دوخت به کفشاش و آروم لب زد:انگار از وجود من خوشحال  نییانداخت پا  سرشو
 ....ولش کن اصال.. ی...انگارکنهیرو....روشن م زای چ یلی ...رفتارت ....رفتارت خیستین

منو   یدر حد تو وقت ی..چون پسرکنمیمن اشتباه م دیآورد باال زل زد به روبه رو و ادامه داد:شا سرشو
نداره   یل یباهام بمونه و باهام همراه باشه...دل نکهینه ا زارهیدوس نداشته باشه صد درصد تنهام م

 ... یباهام باش یدوسم ندار یوقت

بچه هم بهش نگاه  هیگرفتم، یبه باز  کارویاشتباه از من بود که م دیدلم براش سوخت.شا نیاول یبرا
 گه؟یم  یاحساست چ گیو گفتم:د دمیکش قینفس عم ...خونهیکنه عشقو از چشاش م 

چون  دمی..شاکنمیم یفکر نیمن همچ یهست ینطوری...چون تو کال هم دیآراد...آراد شا زای چ یل یخ-
 .ترسمیم  ییگام تو هیتنهام و تک

 ام؟ یکال چجور-
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که  گهید یزای چ یو کل  یستین   نایعاشقانه و ا  ی...اهل حرفایو عاد یوقتا خنث   شتریسرد،خشک،ب-
 بهشون فکر کنم  یحت  خوامینم

 ؟ یبهشون فکر کن یخوای چرا نم-

 ...یتو.....تو دوسم ندار گه یحسم م هیبهشون  اد یچون با فکر کردن ز-

  دمتیروز اول د یحس ها نداشته باش خب؟؟.. من وقت  نیدرصد از ا ه ی ی...حتسی ن نطوریا-
 اون روز رو؟  ادتهی عاشقت شدم 

 چون: گمیخوبه همش دروغ م حاال

وارد شد و اون طرف قرارداد   یمتشخص یبستم که آقا یاز شرکت ها داشتم قرارداد م  یک ی)اون روز با 
،اون از  دیبه لجن کش مویکه زندگ یهمون  یعنیاون همون آقا فرهاد  دمیفهم  یبود و بعد از مدت 

آرام رو   ممن و خواهر یعن یمامانم مارو  یبود و وقت دهیخاطرخواه مامانم بود اما بهش نرس  شی جوون
شد و زنش   دایساله داشت پ  ۱۰دختر   هی نکهیفرهاد با ا یسالمون شد، سروکله  ۱۳آورد و ما   ایبه دن

 یها لمیمامانم و همش گفت:جدا شو از شوهرت...هزارتا عکس و ف یپا ریفوت کرده بود.نشست ز
و بابام شروع شد   مانما یسالمون بود دعوا ۱۴ما  یمامانم فرستاد و درست وقت یاز بابام برا نیدروغ

همون روزا   کردیکه فرهاد فرستاده بود،بابام همش انکار م  نیدروغ یها لمیسر داستان عکسا و ف
شت رو  مامانم به فرهاد گفته بود دست از سرش برداره فرهاد هم حرصش گرفت وبرعکس دست گذا

برد.از اون به بعد   ام شی که توسط خودش بود آرامو از پ  یتصادف عمد هی یآرام معصوم و پاک و تو
بد و بدتر شد مامانم افسرده شده بود و خودشو باعث مرگ آرام   یبدتر شد،و هر روز همه چ یهمه چ

بابامو  ایکشه،ی که اگه مامانم نره باهاش ازدواج نکنه منو م فرستادیم غامیپ  دونست،فرهادیم
که قابل کنترل نبود،اون   تشی...مامانم اون روز نشست با بابام حرف زد و بابام بخاطر عصبانکشهیم

نبود که نجاتشون بده...از اون به بعد   چکسیزد و ه  شیروز که من مدرسه بودم خودشو و مامانمو آت 
سالم شد   ۲۳ نکهیکردم...بعد از ا  یزندگ میعمم  و خانواده پدر م،بایم زندگ مه ت یمن درست تو موقع 

جفت و جور کردم،اما   ویانداختم و همه چ هبابامو دوباره را یم یو شرکت قد کردمیم  یجدا زندگ گید
 نهیکه ک دهیتلخ داشتم؟چه فا  یکه خاطره  دهینبودن؟چه فا میزندگ یها یکه اصل کار دهیچه فا

  جهی...نترمی گرفتم ازش انتقام بگ م یبا فرهاد دخترشو شناختم و تصم ییاد؟....بعد از آشناداشتم از فره
ضربه بهش بخوره   نی تر کیو اونم دخترشه و اگه کوچ رهبود که فرهاد خط قرمز دا  نیهام ا قیتحق

مامانم استفاده  ی...از دخترش سو استفاده کردم چون اونم از خط قرمز هاکشهی درد م شتریفرهاد ب
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انتقام از   یفقط برا یسالگ ۲۸کرد و خواهرمو کشت و قسط کشتن منو داشت....حاال منم تو سن  
 دارم.....( یادی ز یدارم،و نقشه ها اجقسط ازدو یدوستم و فرض کایفرهاد با م 

 ...میو در کمال آرامش و سکوت خورد میسفارش داد یتشکال   یو بستن م یوارد کافه شد کای م با

 

 

 

 کاور:آراد««  »»عکس 

ندارم  یا هی و روح یانرژ چیمن ه  نکهینکرده باشم،و ا یپارت رو گذاشتم که کم کار نی)دوستان گلم ا
رو زودتر بزارم لطفا کامنت و   یبعد  یپارت ها نکهیا ی رمانم طرفدار نداره،برا کنمی فکر م شهیو هم

 ( اد ی ز یل یقبل باشه...دوستون دارم خ یاز دفعه ها شتریها ب کیال

 ستا« ی»و

سمتش و  بهم چشمک زد رفنم   زیم  یرو یمرتب کردن اتاق آراد بودم که شناسنامه قرمز رنگ  مشغول
زدم و نگام رفت سمت   یشدم به عکسش و لبخند رهی مواجه شدم،خ  ییبازش کردم با اسم آراد نورا

تولدش بود.شناسنامه رو گذاشتم  گیماه د ۲ یعنی( پس متولد زمستون بود ۱۳۷۰.۱۰.۲۵تولد)  خیتار
...خم شدم  ایبه شکل کتاب  ز یتخت چند تا چ  ریو رفتم سمت تخت تا مرتبش کنم که از ز زی م رو

  یعنی  نمیبب نارویاگه ا.یدفتر ساده مشک هیسمتشون و گرفتمش و با چندتا آلبوم روبه رو شدم و 
 یاز خانواده ا یخبر چیتاحاال ه بهی عج شی بار اشکال نداره،آراد زندگ هی ن یکردم؟خب ا یفضول
 ... نارویا کنمی ...پس نگاه مکایرابطه اش با م   اینبود ، یزی چ یلی،فام

آراد   یآلبوم رو باز کردم و چهار زانو نشستم وسط اتاق و شروع کردم به نگاه کردن عکسا که عکسا اول
که همش با لباس   کای م یتک  یبه عکسا دمیباغ و شمال و....اما کم کم رس ایبود  هیآتل ایبود همش 

 یصحنه ها همروبه رو شدم...همشون  کایآراد و م یباز و بد بود.با زدن صفحه بعد با عکسا  یها
 بود،چقد تو عکسا شاد و خندان بودن. ۱۸مثبت  

 اصال... هیچه فکر نیکاش آراد واسه..... اه ا یا
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  کایو دفتر خاطرات باز کردم...شروع کردم به خوندن:)امروز با م رم یکردم چشممو از آلبوم بگ  یسع
 .....(یچ یعنی یعشق واقع  دمیآشنا شدم و فهم

به من داره که   یاخه چه ربط ختیری انگار اعصابم بهم م زدیو داد مخوندن هر خط که عشق آراد ر با
 . نیتر از ا نیینه پا نیباالتر از ا یزینه چ کنمیکار م  نجایفقط ا شم،منیم ینجوریا

 . کردمی که تو قلبم بوجود اومده بود و درکشون نم یخودی ب ینم دار بود از حس ها چشمام

 باالسرمه:  یا هیخوندن بودم که حس کردم سا غرق

 بلند عربده زد:  یسرمو بلند کردم که آراد با صدا آروم

 ی زن ی من دست م یشخص   لی،به وسا یکنی م  یچه غلط یتو دار-

 رو گونه هام  خت یدر اومد و ر اشکم

 د یبلند شدم و گفتم:ببخش  آروم

پررو   یکه شرمنده بش نیعوض ا دمیچهار بار به روت خند یکن ی کار م نجایا  سی روز ن ؟؟؟دوریچ-
 ؟ یبه اونا دست زد لیچه دل  ؟هاننن؟بهیشد

کوچولو برام   هی نکهیا ایکنجکاو بودم؟  ایگل کرد؟ میفضول گفتمیگفتم؟میم یبند اومده بود،چ  زبونم
و  محکم گوشه  ستادیمن ا یقدم هی یداره؟اومد سمتم و من چند قدم رفتم عقب و اون تو تیاهم

  ونارو؟چراا یخوند یم یچرا داشت نمی مگه؟بنال بب یبازوم رو گرفت و تکومم داد و بلند گفت:ِد الل شد
 ؟یآلبومو نگاه کرد

 کرده بود.  دایبود اشکام راهشو پ نییپا  سرم

 .. رونی تا پرتت نکردم ب اری ب لیتر از قبل تکومم داد و گفت:بنال ؟الل نشو.دل محک

گفتن نداشتم و همش سکوت کرده بودم محکم هلم داد که محکم خوردم   یبرا  یرفکه ح  ییاونجا از
 .واریبه د

 و هق هقم بلند شد  دیتر گلوم ترک  نیزدم و بغض سنگ یآروم غی درد کمرم و شونه هام ج از
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 ادی گرفتم و چشمامو بستم و آروم لبمو گاز گرفتم تا صدام در ن کمرمو

 اوردم ی سرت در ن ییتا بال رونیداد زد:گمشو ب  بلند

 شدم.  یک  ری ،منو باش درگ یشعوریب  یل ی...خیعوض  یکن کار ی چ یخاسیم گهید

و  آروم راه افتادم و لحظه آخر نگاش کردم که با اخم  گرفتیکمرم که داشت جونمو م دیدرد شد با
 کردی نگام م  تیعصبان 

کمرم،   دی و از درد شد یاتاق خارج شدم و خودمو رسوندم تو آشبزخونه و آروم نشستم رو صندل  از
 کردم.  هیو بلند گر زیسرمو آروم گذاشتم رو م

 »آراد«

بودم که هلش دادم...حسم معلوم نبود هم  مونیپش  یلیکه کرده بود و خ  یبودم از کار یعصبان 
  فهیاش ضع هینداره،روح  ویتنهاس،کس کردم،اونیم یباهاش رفتار بد  دی...نبامونیهم پش یعصبان 

که همش دروغ بود و چهارتا آلبوم که نبودش بهتره،   ادداشتی ....اوف لعنت به من که بخاطر چهارتا 
 کردم.  یکار نیهمچ هی

  یلیدل  اخهکردم،ی م نکارویا دی کنه،نبای م هیکنم...اون االن حتما داره گر یازش معذرت خواه دیبا
تا ازش    رمیکارو کرد.پس م نیا یکنجکاو یفقط از رو  دیداشته باشه از کارش و شا ینداشت قسط
 کنم.  یمعذرت خواه

 بود زی سمت پله ها و از دور متوجه اش شدم که تو آشبزخونه نشسته بود و سرش رو م رفتم

 قدم برداشتم سمت آشبزخونه و رفتم سمتش و آروم صداش زدم:  آروم

 ؟ یمحب ؟خانمستایو-

...اه آراد خاک تو سرت مگه دوس دخترت که ناز کنه و  دهیچون ناراحته جوابمو نم دینداد شا یجواب
 جواب نده

 خانم ؟؟؟  ستای؟ویگرفتم و تکومش دادم و گفتم:خانم محب  نشویآست گوشه
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حالش   یکارم جسم ب نیآروم دستمو بردم سمت سرش و سرشو بلند کردم اما با ا دهینم یجواب دمید
 خم شدم و گرفتمش    عیشد و منم سر نی در حال افتادن رو زم

 بود  هوشیبسته بود و لپ هاش قرمز بود و کامال ب چشاش

 رو دستام گرفته بودم و نشسته ستایکه و  یشده بودم و چند لحظه در همون حال بودم جور هول
 افتاده بود  نیو پاهاش رو زم  نیبودم رو زم

سوار شدم و    عیو سر نیو گذاشمش تو ماش  اطیبلند شدم و بغلش کردم و راه افتادم سمت ح  عیسر
که حد نداشت همش هم خودمو  رفتمی...اونقد تند ممارستانیتا برسونمش ب رون یراه افتادم سمت ب 

 بودم.  ستایحال و  نیکه باعث ا فرستادمی لعنت م

 ستا« ی»و

پلک هام رو باز کردم و سوزش دستم باعث شد صورتم جمع بشه زل زدم به اطرافم من  یال آروم
  یاز ذهنم گذشت که پرستار لمیمهم ف یمثل صحنه   یمنو آورده بود؟همه چ یبودم؟ک مارستانیب

 .م ینکرد شانس آورد یبلخره؟نامزدت کشت خودشو،خودزن یاومد داخل و گفت:بهوش اومد

 ی بر یتونیو اومد سمتم و گفت:سرمت تموم شد م دیخند

 منو زده ارویدلم گفتم نامزد کجا بود خانم،دلت خوشه ؟  تو

 ی مرس-

رو به رو شدم.پرستار با لبخند خارج شد و آراد    شونشیسمت در،با چهره پر دیآراد چشمامو کش یصدا
 چرا بد شد؟  ؟حالتیگفت:بهتر  یمون یپر از پش  یآروم اومد سمتم  و با صدا

نبوردم و گفتم:خودت   نیاخم زل زدم بهش اما ته دلم ناراحت شدم که اخم کردم اما اخمامو از ب با
 یینورا یاقا یدون یبهتر م 

 بودم  یمن عصبان  دیو گفت:ببخش نییانداخت پا  سرشو

 ... یینورا یآقا  یکرد ی...کار اشتباهیدادیهلم م دینبا یبود  یهرجورم عصبان -

 ستا یکه چشماشو رو هم فشار داد و گفت:و هیگر ریو بلند زدم ز دیترک بغضم
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 و گفتم:صدام نکن  نییپا   ختی صدا کردن اسمم توسط آراد قلبم ر با

   دیلجباز ها گفتم که خند نیع  نیهمچ

تو خونتون کار   گید ،منیخندیبعد م  یشکوند ؟کمرمویخندیشعور،م یب یی نورا یآقا یشعوریب-
 کنمینم

 ی کار کن   دیعه مگه دست تو با-

 اگه نخوام بکنم؟ -

 گفت:  طونیش

 کنم ی م یکار هیمنم -

 گفتم  پررو

 اونوقت؟  کاریچ-

 .... شیکار ناگهان با

 

 

 

 ستا« یکاور :و  »عکس

ها بره باال منم زودتر پارت   کی.تعداد الکنهی نم  یکار مهم ادی ز نیکرد؟منحرف نباش  کاری )به نظرتون چ
 ( نیمنتظر نباش   ادی تا ز  زارمی رو م یبعد

 ستا« ی»و
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که بوس بود و توسط آراد بود شوکه   ییهویکار  د،ازیرو بوس میشونیخم شد و پ  ی حرکت ناگهان  هی یتو
حبس شده بود از خجالت داغ شدم، به سمت مخالف آراد نگاه  نهیشدم،اونقد که نفسم تو س

 . کردمی نگاه رو حس م ینیسنگ نیبود بهم و من ا رهیرف خ ح  یکردم،آراد ب

 گذشت که به حرف اومدم:  ینجوریهم قهیدق ۲حدود   دیشا

 رونیب  یبر شهیم-

که درد کمرم و دعوا چند ساعت قبل خودمو و آراد و  یبده در حد  یلیحالم خ دونستمی،فقط م 
بود و    یاضی داخل ر xبرام مثل   شیکار ناگهان  لیفکر کردم.دل دنشیفراموش کردم و فقط به بوس

مجهول بود.اونقد با خودم کلنجار رفتم و که پرستار اومد و سرم رو جدا کرد از دستم و گفت:دوتا  
 خوبه. نای درد کمر و ا یره،براینوشته دکتر برات دادم به نامزدت برات بگ قرص

گفتم:خانم اون نامزدم   عید تو فکرم،سراوم دنشیو بازم بوس ختیگفتن اسم نامزدت اعصابم بهم ر با
 س ین

که  ،اونیگفت:حاال هرچ  هیدستش خارج کرد و نگام کرد بعد چند ثان یحرفم سرشو از برگه ها از
 دونم ینم  گید نیگفت نامزد

همراهم باشه   خاستیکنه؟اگه م یآراد منو نامزد معرف  دیحرف پرستار شوکه شدم.چرا با نیاز ا بازم
تو ذهنم قرار   گید x  هی!اما چرا گفت نامزد؟بازم المهیاز فام  یکی  دونمیچم ایه  بگه برادرم  تونستیم

 گرفت که بازم مجهول بود.

 کمکت کنم یخوایرفتم آراد اومد سمتم و گفت:م رونیرفتم به ب نییاز تخت پا  آروم

داروهامو ازش گرفتم و  ،برگهیبر  یتونی.مینگاش کردم و گفتم:شما کمک هاتو کرد  یناراحت با
 .یتا اخرش کتکت هم بزن  یخونت کلفت   امیب  سیالزم ن گیشب شده و د گهیگفتم:د

 من....  ستایو هیچه حرف نیا-

 ار یخانم پشت بند اسمم ب هیوسط حرفش و گفتم:کشمش هم دم داره. دمیپر

 خانم ستایو گفت:باشه و دیخند  آروم
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و بعد  مارستانی ب میو بعد آورد نی.ممنون که اول کتک زدیینورا یگفتم:خنده نداشت آقا یجد
 .نیکرد یبعدش هم غلط کار نی نامزد من هست نیگفت

بار بگم نامزدمه اونوقت   هیجا  هی آرزوشه  کای ؟؟؟میانداخت کهیابروشو انداخت باال گفت:االن ت  یتا هی
فقط   دمتی هم بوس ؟اگهیاعتراض دار ،اونوقتیدر برار من گفتم نامزدم یستی ن  یچی من تورو که ه

شدم   بورنبود مج یکی  یلیچون فام شدیچون برادر که نم  یهم گفتم نامزدم  نجایبود،ا یبرادر یجا
 . یگرفت گید زی که منظور رو چ یبلند پرواز ی لی.هع خ یبگم نامزدم

 پوزخند کنج لباش نشست و اخرش راه افتاد رفت.  هی

حرفا    نیاز کاراش نگرفته بودم!من اصال منظورم ا ی مثل خنجر وارد قلبم شد:من منظور حرفاش
 یدیو اجازه دادم اشکام روانه بشه.اخه چرا عذابم م  مارستانیب  ینبود.آروم نشستم رو صندل

روز اول،اون از لبخند و رفتار خوبت،اون از هول دادنت،اون   یو جنتلمن باز یی.اون از خوش رویلعنت
 .لعنت به تو آراد.مونهیهمون خنجر م  ایاز حرفات که مثل زخم زبون 

 گرفتم و آدرس خونه رو دادم.  یتاکس  هی عیخارج شدم و سر  مارستانی پاشدم و از ب 

ستمو به کمرم گرفته که د تی منو با اون وضع یرفت،وقتیراه م  اطینرگس جون تو ح دمیرس یوقت
  یاومد طرفم و گفت:چ عیسر دیهام باال بود،د  نیاز آست یک یبودم وموهام باز بود و دستم دارو بود و 

 شب.  ۱۱ساعت   یکرد رید ؟چرایدختر کجا بود یشد

 بگم؟  یچ نیبه ا حاال

  یاسرم وصل کردم بر مارستانی بعد حالم بد شد اونم برد ب نیخوردم زم  ارویاون  یخونه  یچ یه-
 شد،نگران نباش نرگس جون خوبم االن. رید نیهم

 . مارستانی بده اون آقارو که بردت ب ری شکر،خدا خ  یاله-

 با حرفاش قلبمو مچاله کرد  ای روز انداخت، نیبده که هول داد و منو به ا رش ی اره خدا خ هع

 بخوابم   رمینرگس جون من م-

 س؟ ی ن ر،گرسنتیباشه شبت بخ -
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 نگران نباش  خورمیم یزیچ هی-

 باشه گلم برو -

 شب خوش -

کرم   یو سع  ستادمیا نهیلباسمو عوض کردم و پشت لباسمو زدم باال و جلو آ ع یاتاقم شدم و سر وارد
 به صدا در اومد  میکمرم بودم که گوش یعنیزدن پشتم  دیحال د نم،دریپشتمو بب 

 روبه رو شدم برداشتم:  زهی سمتش و گرفتم و با شماره شال رفتم

 زه یشال الو -

 ی تو گوش دیچ یپ  شیگر یصدا

 ی کن یم هیمرگم بده،حرف بزن،چرا گر  زه؟خدای شده شال یچ-

 ؟؟یخونه ا ستایو-

 شده  یاره گلم چ-

 اونجا  امیدارم م-

 باشه منتظرم. -

  یبده چ حی توض  گفتمیو م دادمیم  شیکردن و من همش دلدار هیشروع کرد به گر دیرس  زهیشال  یوقت
 شده: 

کفش و   هیاونا پاشونو کردن تو  یکرد من به مامانم گفتم ول  یازم خواستگار ینی ام انیپو ی:وقت زهی شال
!من نیهوس داره،هم خواد،اونیرو دوس ندارم،اون منو نم  یرعل یام ،منیرعلی گفتن نه فقط ام

 اد،بعدش یمن ازش بدم م دونمیرو فقط پسرعمو م یرعل یام

حرف زدم و    نایدن من امشب نشستم با بابام احرف ز یخونمون برا انی فردا ب یعنیشد اخر هفته  قرار
 .منم اومدم.رونی گمشو ب یکرد انت یشدم اما بابام زد تو گوشم و گفت:تو به ما خ  انی گفتم عاشق پو

 ...میهمو دوس دار انیکنم؟من و پو کاریحاال چ  ستایو
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 حرف بزنه که هق هقش مانع شد،و منم گفتم:باشه حرف نزن خواست

 باشه تا همو آروم کنن.  ششیپ انیکردم،بهتر بود االن پو دایرو پ انیشماره پو ع یگرفتم و سر شویگوش

 تا بوق جواب داد: ۴از  بعد

 ؟ یخوب زهیالو شال -

 ام  زهیشال  یم ی...من دوست صم ینیام یسالم اقا-

 شده؟  یزیکجاست؟آ؟چ زهی پس شال-

که اس   یبه آدرس  نیایمهمه براتون االن ب زهی منه. اگه که شال شی پ زهی شال  دینگران نباش  ادینه ز-
 زنم یم

 ن ی باش زهیمراقب شال  رسم،فقطیاالن م رسونمیچشم االن خودمو م-

 لحظه دلم سوخت واسشون.  هیبود که  یصداش پر از نگران اونقد

معلوم   یهمه چ نی زنی حرفاتونو م  ادیو گفتم:نگران نباش االن م  زهیقطع کردم و رفتم سمت شال  ویگوش
 نکن پاشو برو سر و صورتتو بشور  هیخب؟؟گر یشیم

 دم کنم  ییو رفتم تو آشبزخونه تا چا دمیبا شال پوش  کیتون  هیپا شد رفت صورتشو بشوره منم  زهی شال

  زهی در شال شیاومد پ  انیپو یباز کردم که وقت  عیمنم سر صدا زنگ به صدا در اومد و قهیدق ۵ بعد
 هیگر  ری و بغلش و زد ز دیپر

و  اونا    زهیشال ش یپ نجا یبمونه ا انیرفتم تو آشبزخونه و گذاشتم تنها باشن.اخرش هم قرار شد پو منم
 برن تو اتاق خواب بخوابن منم تو حال بخوابم.

آراد رو تو ذهنم مجسم کردم.آروم انگشتمو آوردم باال و عکسشو تو هوا  افهیق دمیدراز کش  یوقت
  ایکنم؟یمن به آراد فکر م ه؟چرایچ  لیدل یعن ی.دمیکارام رو نفهم لی و دل دمیآه از ته دل کش هی.دمیکش

اما امروز   زدن یاحت شدم،من که در برار تموم حرفا ساکت بودم و دم نم چرا امروز بابت حرفاش نار
مهم بود؟نکنه دوسش دارم؟محکم زدم تو سرم و    یل یبخاطر چهارتا حرف آراد زار زدم و برام خ

 که اصال دوس داشتن به دور ازت.  یدار یتو اونقد بدبخت یشد وونهیگفتم:د
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 نکنم. به آراد فکر   گهیکردم د  یپوزخند زدم و سع هی

 

 

باال،اگه  رهیها داره م کی)دوستان گلم زود پارت گذاشتم چون خوشحالم که تعداد کامنت و ال 
 دست به قلم شدم(  دیهم دارم شا گیداستان د هیبره ، شی پ ینجوریهم

 ستا« ی»و

   دیچی پ کایمی صدا هیگذاشتم رو زنگ و آروم فشار دادم.بعد از چند ثان دستمو

 ه؟ یک-

 منم نیباز کن-

 راه افتادم.  یالکپشت یباز کرد و منم با قدم ها درو

  ی...وقتریمورد تحق  دیتمسخر،شا دیترس،شا دیخجالت،شا  دیرو شدن با آراد برام سخت بود شا روبه
که بهم زد از کنارم   یآروم یبا تنه  کی و پ  کیش  یلیخ یرمه ادر، آراد با کت و شلوار س  شیپ  دمیرس

 و وارد خونه شدم  اوردمی خودم ن  یرد شد.بازم دلم گرفت اما به رو

 . بافتیبا تاپ و شلوار زرد رو مبل نشسته بود و داشت موهاشو م   کایم

 سالم خانم-

 سالم زودتر صبحانه آماده کن.زود باش -

 چشم غره رفتم و گفتم:چشم هیاز چشمش  دور

 وارد آشبزخونه شدم و شروع کردم به آماده کردن صبحانه. عیسر

  ادیم یخانم  هیفردا،از امروز  یبچسبه به گلوش گفت:برا  شاالیکردن صبحانه اش که ا ل یبعد از م  کایم
 کمک کردن  یبرا
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 باشه -

هم  شی ل یاد،فامی ب گیساعت د مینگاه کرد و گفت:فکر کنم ن کشی و کوچ ی صورت  یساعت مچ به
   یمظفر

 باشه ممنون-

و شستن ظرفا    زیشد و رفت سمت اتاق تا حتما اماده بشه گورشو گم کنه.بعد از جمع کردن م پا
 شدم؛گوش سپردم به حرفاش:   کای متوجه حرف زدن م

 ه یچه حرف نیعه ا-

........... 

 گفتم؟  نویعشقم من ا-

 نگووو  یعل ریِا ام-

 ام ی دارم م ییموال ی.....چشم آقازمیباشه عز-

مشغول کردم که از اتاق   زیکردن م زی تموم شدن مکالمه اش بود، خودمو با تم یاینزدنش گو حرف
مانتو کوتاه قرمز و   هیبود با  دهی زاپ دار پوش ۸۰شلوار قد  هینگاش کردم که  ی چشم ری رون،زیاومد ب

  کردمی نم ورخانم،با  کایم نیکه اگه خبر نداشتم ا یشیبا آرا  یقرمز و کفش پاشنه دار مشک ریشال حر
 خودشه.

اما تو هم  گمی. خودم هم بهش مادیبا دوستاش رفتن شمال فردا م  کای:اگه آراد اومد خونه بگو مکا یم
 بگو

 واسا!!!!!!!!!!!!!! واسا

  یعل  ری ؟امیعل ریام یعشقم؟گفت  یگفت ؟بهشیزدی پسر حرف م هیا ب  یکه داشت شمال؟االن
 شد؟ ی؟؟؟؟؟آراد چ یرعلی ام زهیشال  یهم هس!اسم پسر عمو زهی شال ی ل یفام یی؟موالییموال

 شدم!!! جیشد االن؟من که گ یچ نمیبب  واسا
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ازدواج کنه!مگه  زهی با شال سیقرار ن یرعلیام ستن،مگهی نامزد ن بایمگه با آراد تقر سی ن کایمگه م نیا
رو گرم کنم تا   کایسر م  دیکنم، اره با یکار هی دیچرا؟با ارو؟پسی  نیا سین  زهیمورد اعتماد خانواده شال

 ازدواج کنه. انیو بتونه با پو  رهی آتو بگ ی رعل ی بتونه از ام زهی شال

 خانم؟   کای م دیببخش-

 ه؟یچ-

 ه؟یمورد عالقه خودتون چ یغذا ا یباشه  ای که فردا شب بپزم چ  ییغذاها و دسر ها نیبگ  نیایب شهیم-
 ( ؟؟؟ یگفتم،اگه از آراد بپرسه چ یچ یچون آقا آراد خواستن مورد عالقه شما باشه)وا

 غذا هارو  سی و گفت:واقعا؟خب بنو  کیو اومد نزد دیخند

 نجا یا ادیام دادم تا ب  یپ  زهی در اورم و به بهونه نوشتن به شال مویگوش

 بسه...... نایگفت:خب هم کایکه م نوشتمی م یو منم الک گفتیم  کایو م میربع معطل بود هی کینزد

 اخه آقا آراد ناراحت نشه ازم!  گیبود د نای تته پته گفتم:ااا هم با

 زد و گفت:نه شخندین

 بود و گفته بود: دم در منتظره  زهی ام اومد که شال یپ میگوش

تا فردا هستم شمال   ینره به آراد بگ ادتیکه ؟من عجله دارم، یندار یکار گیگفت:د عیسر کایم
 دوستم  شیپ

 چشم-

چخبره و از همه  نهیام دادم تا حواسش باشه و بب یپ زهیو به شال  دمیکش نفس هیخارج شد  یوقت
 . رهیعکس بگ زیچ

نسترن  یاز اهنگ ها  یک یو شروع کردم به اهنگ گذاشتن بعد از گذاشتن  من یرو مبل نش نشستم
  یایمدت کم، شده بود تموم دن  نیروزا تو هم  نیکه ا ی سمت آراد،آراد دیالو بازم فکرم پر کش سید

بخاطر اتفاق   دیبهش وابسته ام؟شا دیبهش عالقه دارم؟شا  دیمن و در هر صورت به فکرش بودم،شا
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گرفتم و وارد گوگل شدم و   موی.گوش دونمیچرا جواب سواال رو نم ه؟اهینجوریافتاده ا نمونیکه ب ییاه
 است( یسرچ کردم )عشق چجور

شما بشود و تمام   یوارد زندگ یکی  یشد)عشق واژه مقدس است.وقت ادی خوندن متن اول تعجبم ز با
  یعنی دیباش فیرار او ضع ب  د،دریبه او فکر کن  تی و در هر صورت در هر موقع ردی بگ یفکر شمارا به باز

 (. د یاو شد یدلبسته 

بهش دل  دیمن نبا سین  نطوریلب گفتم:نکنه منم بهش دل بستم؟نه ا ریرو نخوندم و آروم ز هیبق
 ...آراد دوسش داره اما با من .....یعل ری که با ام کای...اما م کای ببندم اون با م

از   شیرو بلوزم و اعصابم ب  ختی ری م دیمروار نیاشکام دونه دونه ع هیگر ریو زدم ز دیگلوم ترک بغض
وابسته  نکهیکار کنم نه ا نجایا امی شد اخه؟من فقط قرار بود ب ینجوریحد خورد شده بود.چرا ا

با هم    کایآراد و م نمی.. ببشمیدرصدش بره باال وگرنه نابود م دیاحساس بشم.نبا نیمانع ا دیبشم،با
 ده؟ ینم تیآراد که آنچنان بهش اهم  ایرفت االن! یرعل یکه با ام کایهستن،اما م

 مختلف ذهنم بود. یو معما ها الیاز فکر و خ  ییرها یزنگ در تلنگر برا  یصدا

 

 

 

 

امروز که وقت دارم و حالم بهتر   نی که هم نیبد یقشنگه ،بهم انرژ اری بس  اریبس ی)دوستان پارت بعد
 خودم(   یشما، عشقا یرو بزارم برا  یشده، پارت بعد

 »آراد«

ام   یو پ زنمی زنگ م  کای به م یتا االن که تو راه برگشت به خونم هر چ رونی صبح که از خونه اومدم ب از
 زنگ زدن و حرف زدن با من داوطلب بود! یبرا  شهیچرا؟اون که هم یعنی.دهیجواب نم  دمیم

 ااااا؟ک یو بلند داد زدم:م  منیبلند راه افتادم تو حال و نش یخونه با قدم ها دمیرس یوقت
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و بلند داد  میشون ینشست رو پ یظ یاخم غل دنشیبا د  رونیاز آشبزخونه اومد ب  ستایو دمید هوی
 رفته؟ یکو؟کدوم گور کای زدم:م

از دوستاش...همراه  یکی ش ی شمال پ رهی خانم گفت م کایقدم رفت عقب و گفت:م  هیترس  از
 گرده یدوستاش رفته،فردا صبح برم

 !هی روزه شمال؟غلط کرده.شمال چ هیابروم رو دادم باال و گفتم: یتا هی

 باال انداخت و با غرور گفتم:برو سر کارت  شونه

 از کنارم گذشت و گفت:سالم آقا  یخانم هی دمید هوی

 از تعجب دهنم باز موند  ندفعهیا

 شما؟؟؟؟! -

 فردا یمهمون یبرا  نجایا امی خانم گفت ب  کایم هستم یمظفر-

پس.واسه من شمال   یباشه...عقب گرد کردم و رفتم سمت اتاقم و بلند غر غر کردم:خودش کدوم گور-
 . یبش مونیکار کنم که پش هی کایروزه..هع دارم برات م هی رهیم

گرفتم و راه افتادم  مویمشک  یمازارات چییعوض کردم و سو یمشک  دیسف پیکت و شلوارمو با ت عیسر
 ی ناهار اماده باشه خانم محب  زی .اومدم مامیزود م رونیب  رمی سمت پله و بلند داد زدم:من م

 که پر از غم بود نگام کرد و گفت:چشم یشگ یبا نگاه هم ستایو

داره  ی چه حال چارهیب  سینحو ممکن باهاش رفتار کردم و اصال معلوم ن نی پررو ام من.بدتر چقد
 .کنمیم  یدوباره باهاش بدخلق امی اونوقت م

 شون.  کای م یروندم سمت خونه فرهاد خونه   نویماش

 کشهی م گاریفرهاد نشسته و داره س دمیرفتم سمت عمارت بزرگشون و د میمستق دمیرس یوقت

 سالم آقا فرهاد-

 طرفا؟  نی تکوم داد و اومد سمتم و گفت:سالم ا سرشو
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 کجاست؟  کایم-

   یبمونه تا شب مهمون  شتیپ ومدین شبید کا؟مگهیم-

 دهی از صبح که رفتم شرکت اونم رفته شمال.جواب تلفن هامو نم کایم-

 امکان نداره -

 بهش  نیخب شما زنگ بزن -

 رو داد دست فرهاد  یگرفت گوش   کاروی ها شماره م گاردیاز باد  یک یکرد و  اشاره

 : ی تو گوش د یچی پ کایم یپر از شاد  یتا بوق صدا ۳از  بعد

 الو باباجون -

 ؟ ییکجا کایسالم م-

 گیآراد د  شیمن پ-

و نزاشتم   دمیاز دست فرهاد قاپ عی و سر  یگرگ نگام رفت سمت گوش هیشد و مثل  یش یهام آت نفس
 بگه.  کای حرفشو به م

  یدیکنم،فهمیرفتار م   گیجور د ای  یدیرو م یکه هست یاالن آدرس اون خراب شده ا  نیهم ای کااایم-
 احمق؟  ینه دختره  ای

 تته پته گفت:آراد...من  با

 خفه شو آدرس رو بده -

 شه یم یچ نی که انقد خوشحال بود صدات ...دعا کن دستم بهت نرسه فقط بب یرفت  یک با

 . کاااای بلند داد زدم:آدرس بده م زدی نم یکرده بود و حرف  سکوت

 ستا« ی»و
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.اما هنوزم از آراد دلخورم ازش  شهیرونده م  کایاز م ینجوریبه آراد بگم ا و یشدم همه چ وسوسه
 دو دل بودم  ییجورا هی کشمیخجالت م 

بازم به آراد   یول  ؟یکنه چ رمی لب گفتم:اگه حرفامو باور نکنه،اگه تحق  ریخونه رو برداشتم و ز  تلفن
 زنگ زدم 

 بود جواب داد تی که پر از عصبان ییصدا با

 بله-

 زنگ زدم...خواستم بگم که  دیببخش یینورا یآقا-

 پشت فرمونم  عیسر-

  دمیشمال اما من ناخداگاه مکالمه شون رو شن رهیبه من گفتن م یعنیخانم شمال نرفتن. کایم-
 ......امیحرف زدن و گفتم االن م  یمیصم  یل یخ یی موال یرعلیبه نام ام ییآقا هیبا  شونیا

 که آشنا در اومدن زهی شال یموضوع رو گفتم حت تموم

 در جواب گفت:باشه خداحافظ  اونم

 اومد خونه و صدام کرد  قهیدق  ۱۰قطع کرد.بعد از   و

 بله -

 کار دارم  میبر ا یلباس بپوش ب-

 زه یریبفهمه من به آراد گفتم خونمو م کای شد م ادیو ترسم ز  ختیر یهر دلم

 ام؟ ی چرا ب-

 ا ی گفتم ب-

 و خشکش قرار گرفتم و گفتم:چشم ی حرف جد ری تٔاث  تحت
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که بدبخت کال متعجب بود با   یاز خانم مظفر یبرداشتم و بعد از خداحافظ فموی و ک دمیپوش مانتومو
 به پرواز راه افتاد لیشدم و اونم با سرعت باال متما نشیآراد از خونه خارج شدم و سوار ماش

 ر یکه رفتن رو بگ ییکه گفت:زنگ بزن از دوستت آدرس اونجا میرفت کمی

 زه یتکوم دادم و زنگ زدم به شال  سرمو

 آدرس اونجارو بده زهیالو شال -

 ؟ یچ-

 اونا هنوز اونجان؟  م،یایم میمن و نامزد دختره دار -

 سسس یبلند داد زد :اون نامزد من ن آراد

 گفت:  زهیهوا که شال  دمیترس دو متر پر از

 کنمی اون چشه ؟؟االن آدرس رو اس ام اس م-

 باشه -

 اونجا؟( میریم میما دار هدون یم کایسوال تو ذهنم قرار گرفت)االن م هیقطع کردم   نکهیاز ا بعد

 گرفتم ترسو بزارم کنار و بپرسم  میتصم

به جاش و تکوم نخورد و الل  دیمواجه شدم که زبونم چسب یا افهیکردم سمت آراد و با ق رومو
  دیکشیبلند م یشدم.آراد اخماش مثل سه تا گره تو هم بود و دستاش مشت بود دور فرمون نفس ها

   دادینم تیرو صورتش اهمو به موهاش که پخش شده بود 

 براش  شهیم یعصبان   ینجوریدوسش داره که ا یل یخ  افش،حتمایق  دنیگرفت با د بغضم

  زهی و اجازه دادم اشکام بر  نییانداختم پا سرمو

 آراد تموم غم و غصه ام رو بند آورد  یصدا هویدستمو آوردم باال و اشکامو پاک کردم. آروم

 ؟ ی کنی م هیچرا گر-
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 نگرانم شد؟  یعنی

 ....دوستم ناراحت شدم  یبرا یچ یه-

 ؟  یمیانقد باهاش صم  یعنی-

 کردم سوال هر روزم  رو ازش بپرسم    یتکوم دادم سع سرمو

 ؟یدوسش دار یلی؟خ یشما چ -

 نگاه بهم انداخت و لباشو تر کرد و گفت:اره  هی

 ذهنم حل شد  یشکستنم.حاال تموم معما ها  یبود برا یکاف نی بس بود...هم نیهم

مغرور   نی.منم....منم عاشق آراد شدم،عاشق همهیمعلوم نبود چجور دختر کایبود و م کایآراد عاشق م  
دوس   کاروی م ینجوریکه ا یشه،همونیبرا من نم  چوقتی که ه ی.همونشهیو عاشق پ یو از خود راض

تا  دادکه اون روز اومد نجاتم  ی نه،همون یبب   بیبود کمرم آس کیکه منو هول داد و نزد یداره.همون
  یمدت کم نکهیکه با رفتار و اخالقش،با کاراش ،با ا یاون مرده منو نزنه و بهم تهمت نزنه.همون 

بردم   رونی و دستمو از پنجره ب شهیدادم به ش هیرمو تکخودش کرد.س  یهستش اما بازم منو دلبسته 
 اعماق وجودم رو کم کنه.  شیرو دستم و آت نهیتا بارون بش 

شد و بغلم    ادهیشدم و رفتم سمتش اونم پ ادهی پ عیو سر  دمیرو د زهی شال نیاز دور ماش میدیرس یوقت
 ؟یکرد هیگفت:گر عیکرد سر

 نجا؟ ینه بگو چخبر شده ا-

 بود. بای بزرگ و ز یال یو هیسمت و منم نگاه کردم،  هیزد به  اشاره

 شمارو بهتره. نهینب   کایم  نی تو ماش نینیداخل شما هم بش رمی اومد سمتم و گفت:من م آراد

 عشقش بفهمه منم باهاش اومدم خادیالبد نم هع

 روبه رو بشم.  یرعل یبا ام  دیبا  امی ب خوامیبه حرف اومد و گفت:من م زهی شال

 .زهی رفت باال و درو باز کرد برا شال  وارشیآراد از رو د الی شو تکوم و با هم راه افتادن سمت وسر آراد
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 »آراد«

  ابونیتو خ  ادی م۶گفته بود ساعت  کای داده بود م کای نبود که م یآدرس نجایسمت در.ا  میرفت عیسر
 ! نجاینه ا یاصل

 م یبر ای گمشو ب  کاااای بلند داد زدم:م  میوارد شد یوقت

  یچجور یکن ی م کاری چ نجایو گفت:شما؟ا  نییپا شرت،اومدیبا شلوارک بدون ت یپسر هی دمید هوی
 داخل؟ یاومد

از پشت من اومد جلو و پسره شوکه نگاش کرد دوست   ستایدوست و هویپوزخند نگاش کردم که  با
من.مکث کرد و ادامه  یخواستگار یای امشب ب سیمگه قرار ن  ،شما یرعل یبلند گفت:به به ام ستایو

  یرکو نیی پا ادی به جون هم...بگو اون دختره ب یهمرو انداخت نیخراب کن..بب  ی داد:ِد با تو ام زندگ
 مگه نامزدش منتظره.

 رفتم باال که جلومو گرفت    تی با عصبان کنهیو فقط نگامون م  خورهی نم  یتکوم چیه دمید

 پسره روبه رو شدم.  نیاق  و با همخواب امشت زدم بهش و رفتم داخل ات هینکردم و  ینامرد منم

نگاه به سر تا پاش   هیتر ، کیکه منم رفتم نزد واریبه د  دیاونم چسب  کیکردم و رفتم نزد زیر چشامو
 گوشش...... ری کردم و دستمو بردم باال و محکم زدم ز

 

 ( یرعل ی )عکس کاور ام

 ستا« ی»و

و   ی راست رفتن خونه و امروز،روز مهمون کیدن از اون خونه خارج ش کای آراد با م نکهیبعد از ا  روزید
مشغوله.آراد  نیکه فکرشو بکن یزی از اون چ شتریاما فکرم ب میسخت مشغول کار یمن و خانم مظفر

  یحت گهیبهش نم  یچ یو ه گردهی م  کای بازم مثل پروانه دور م دید یرعل یبا اون ام  کارویم  روزی د نکهیبا ا
  طیشرا  نیپسر تو بدتر هینامزدتو با  شهیهم سرش نزده.اخ مگه م کیداد کوچ هیتا االن   روزیاز د

  نشونیب ییزا یبد بود و معلوم نبود چه چ  یلیلباس هردوتاشون خ  گفتیم زهی؟شالینگ یچ یو ه  ینی بب
 گه؟ینم  یچ یپس چرا آراد ه سی ن انتی اسمش خ نیبود؟خب مگه ا
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 دوس داره.  کارویبود که آراد م نیبرام روشن شد و اون ا یزیچ هیگلومو فشار داد و  بغض

 اما بازم....  خوادیم  کارویم دونمیم نکهیمثل من که آراد رو دوس دارم و با ا درست

 افکارم پاره شد یرشته   یخانم مظفر یصدا با

 ارم؟یب  یخوری م ییجون کارا تموم شد چا ستایو-

 اوهوم -

 . زیشدم به م رهیسرم و خ  ریآشبزخونه و دستمو گذاشتم ز یرو صندل نشستم

خدا خواسته من جز    دیرقم خورده که سر عشق هم شانس نداشته باشم.شا ینجوریمنم ا ری تقد دیشا
کردنم از خونه   رونی اون از مرگ مامانم اون از ب یپدر ی و ب میها باشم.هع اون از زندگ  نیبدبخت تر

رو   گید یک یکه  یکه اخرش هم عاشقش بشم.عاشق کس  یکلفت  یاومدم خونه کس نکهیاونم از ا
 داره. وسد

 یخانم مظفر  یو گفتم:مرس دمیجلوم  دست از فکر کردن کش  ییگذاشتن چا با

 ؟یانقد تو فکر کنم،چرای خواهش م-

 من؟نه-

 ؟ی...عاشق شد گیچرا د-

 نباشه گفتم:  طیخ هنکیا یکردم و برا یخنده ا تک

 درصد  هیفکر کن -

 ی درصد عاشق ۹۹ ...اما دیشا یدرصد عاشق نباش  هی نکهیا-

 چطور؟ -

رو    یکیکه  کنمیمن فکر م  شهیاشک تو چشات جمع م  قهیتو فکر و دم به دق یری که تو م یاونطور-
 یخوایم



 ن ی ریش  ایعشق تلخ 

54 
 

 و گفتم ای زدم به در دلمو

 اره-

 پسر خوشبخت  نیهس ا ی گفتم....حاال ک یدید-

 خوشبخت؟ولش باو -

 گمی نم یبه کس گیبگو د-

 هع آراد -

 ؟¿!!!!!!!!!!!آرادیچ-

 خاد یرو م گید یکیکه  یآراد نیاره..هم-

 کنه ی بد رفتار م  یلیکن.اون که خ  رونی فکرشو از سرت ب-

 دلم از جاش کنده شده و واسه آراد شده  یاما خب...انگار دونمیم-

 بهش وابسته شدم  یل یمدت کم خ  نیهم یاما تو  نیباور نکن  دیشا

 اشتباه -

 اشتباه؟ -

 عاشق شدن چرته.هم آراد اشتباست  نکهیاره هم ا-

 چرا عاشق شدن چرته؟-

 اس هودهی عشق تلخ و ب-

 ؟ یدیشما چش-

 عشق سخت و طاقت فرسا  هیاره -

 اهان-
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 بودم  ییرایو منم سخت مشغول پذ  ومدنیکم مهمونا م کم

  یبا لباس ها  کای آراد و م دمیپچ کردن، برگشتم سمت در و دهمه پچ هویهمه اومده بودن که  بایتقر
  نیاونارو تحس هیو بق  گفتنی اهنگ باال بود و اونا خوش آمد م  یوارد شدن صدا  کیفوقالعاده ش

 بود و موهاشو فر درشت کرده بود   دهیپررنگ پوش یلباس آب هی کای.مکردنیم

جذابش کرده بود.نگام رفت رو دستاشون و   یبود که حساب  دهیکمرنگ پوش  یهم کت و شلوار آب  آراد
 هم قفل بود   یثابت موند؛؛دستاشون تو

 شدم  اطیو از خونه خارج شدم و وارد ح   زیکه دستم بود رو گذاشتم م ینیبود،س دنیدر حال ترک بغضم

ختا و زانو هامو بغل  از در یکی  ریشد.نشستم ز  ریو اشکام سراز دیشدم بغضم ترک  اطیوارد ح یوقت
و آراد    کای م یو دست ها افهی کردم و سرمو گذاشتم رو زانوهام.به هق هق افتاده بودم و همش ق 

 خنجر بزرگ وارد قلبم بشه.  هی شدیباعث م نی و ا شدیجلوم ظاهر م 

  دونمیکه نم یق یهق هقم پخش شد.بعد دقا یبلند کردم و به سمت راست نگاه کردم و صدا سرمو
 که مثل قرص آرامبخش بود منو به خودم آورد  ییآشنا یچقد بود صدا

 ؟ ی خانم محب-

 صورتمو طرفش کنم اشکامو پاک کردم و برگشتم سمتش نکهیاز ا قبل

 بله-

 ؟ یکن ی م کاری چ نجایشده؟ا یزیچ-

 ...نیدلم گرفته بود هم کمی سی ن یزینه چ-

 دلت گرفته بود؟ -

 س ین یزی .... بله چرمی شدم و گفتم: من م  پا

 بعد برو  هیافتادم که از پشت دستمو گرفت و گفت:اول بگو موضوع چ راه

 که بوسم کرد بهم دست داد یبرخورد دستش بازم حس و حال زمان با
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 تنم گر گرفت و انگار بهم برق وصل بود  تموم

 یدیعقب و گفتم :دستمو ول کن آقا آراد...توروخدا ولم کن،چرا عذابم م برگشتم

 !؟دمیکردم مگه؟من عذابت م کاری ؟چیآروم ول کرد و گفت:چ دستمو

مورچه هم نبود.نگامو انداختم رو صورتش   هیبود و  یاهیتر از س  کینگاه به اطرافمون کردم که تار هی
.دو قدم  کنمیدارم م  کارینبود چ میود و اصال حالو زل زدم تو چشماش،کنترل نگام دست خودم نب

 ی کن تمدت کم منو عاشق خود  نی...تو ای.تو...تونستیدیشدم و گفتم:اره تو عذابم م کیبهش نزد

 ؟ یدرشت شده نگام کرد و گفت:چ  یچشما با

 رو لباش و نگام ثابت موند  دمیکش نگامو

 ؟؟؟ ؟هانیکن ی م یبود *"گفت:چه غلط نیسنگ  یلیخ  گید میبعد کار

 ک یشد از ترس رفتم عقب و اونم اومد نزد کمی تو چشمام جمع شد و اون نزد اشک

گوشم.صورتم  ری برام نموند و خوردم به درخت دستشو برد باال و محکم زد ز یراه گیاومد که د اونقد
 ؟ یبود؟عاشق یدر اومد.استپ!استپ!گناه من چ غمیطرف  از درد ج هیپرت شد 

تو خونه   نمت ی.از فردا نب یهم ندار دنیکتک خوردن و حرف شن اقتیپام و گفت:ل  شیانداخت پ  تف
دستتو گرفتم  اینجات دادنت، ای  دنمیو خند  دنتیبار بوس  هیبا  یکه فکر کرد ادهی ام.روت اونقد ز

  ییفکرا نی همچ گ،وگرنهید ی..هع،بچه ایداشته باش ی تون یتار مو منو نم هی.تو یعاشقم بش یتونیم
 تو سرت.  تگرفیشکل نم

 .یاعتماد به نفس دار یل یکرد بهم و گفت:خ پشتشو

   هیگر ری و بلند زدم ز  نی رفت و منم آروم نشستم رو زم  دیکش راهشو

که نخواستم  رم،منی کردم؟من فقط...فقط دوسش دارم،فقط نتونستم جلو خودمو بگ کاریمن چ مگه
نداشتم فقط خواستم بدونه که  یمن بشه،من فقط اقرار کردم که دوسش دارم!من...من که قسط  یبرا

کرد،تف کرد برام،مگه من  رم ی کرد؟زد تو گوشم،تحق کاری!اما اون چنیبا کاراش.هم دهیعذابم م
  نکاریو ا کاستیعاشق م دونستمیچون م ایگدام؟چون کلفت خونش  هستم؟ ؟چونچمه
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زمان قلب منو مچاله کرد و   نیامروز تو هم دم،آرادیرو قلبم و آه پر از درد کش کردم؟؟؟؟دستمو گذاشتم
  دونمیشکست،شکست در برار طرفم....نم  یعنیدرد،عشق  یعن ی ،عشقیتلخ  یعنیبهم ثابت کرد عشق 

.درسته آراد ومدیکم کم نفسم داشت بند م گیگرفتم برم داخل چون د میاما تصم دچقد گذشته بو
 بار.   نیاخر یبرا نمشیباشم و بب دیامشب با ام،امای ن گیگفت د

گرفتم رفتم سمت مهمونا  اون وسط از   ییرایپذ لهیرفتم سمت آشبزخونه و وس  عیوارد شدم سر یوقت
 زد. خی و نوک انگشتام از استرس  ختیقلبم ر  ییشخص آشنا دنید

!هع اون روز که واسه یخانم!کلفت شد ستایپوزخند زد و بلند گفت:به به و هی دیمنو د یوقت اونم
و همش دنبال خوش   یدیپوش یم  کیش  یلباس ها یکردی و دماغ عمل م یگذروندیخودت خوش م 

 ؟یوفتی روز ب  نیبه ا یروز یکردی م ،فکریبود  یگذرون

  یامروز سخت یبد بود. من به اندازه کاف  یلیاما من حالم خ  دادنیسکوت کرده بودن و گوش م همه
 خودت کمکم کن  اینه؟خدا گید نیبود اما ا دهیکش

 ن؟یشناسیو گفت:شما همو م کیبود اومد نزد ستادهیاونور تر ا کمی آراد

 رفتم گفتم:بله  یبردن آبرو  نیاز ب  یبرا

 گی.دیکن یم  کاریچ  نجایدر ضمن شما ا یبرگشت سمتم و گفت:با شما نبودم خانم محب یظ یاخم غل با
 .رونیبفرما ب سی ن نجایجات ا

 هیو بق کردینگام م  شخندیبا ن  کای .مکردنی که نگام م هیسمت بق دیام چرخسر خورد و نگ  اشکام
 رونیمتاسف بودن.آراد محکم تر از قبل گفت:بفرما ب

 !نگاش کن نیباره،خوب بب   نی اخر نیزدم رو صورتش و تو دلم گفتم:ا زل

 سمت شخص آشنا و.................... برگشتم

و داشتن پدر رو به رخ من  کردی م تمیکه همش اذ یآشنا مهراد بود.پسر شوهر مامانم،همون شخص
دماغمو عمل کردم   یوقت یداشته باشم حت یحرکت  زاشتی کنم،نم یکار  زاشتی که نم  ی.همون دیکشیم

 . نمیمن بدبخت تر دهیاس.اما االن که به آرزوش رس هیمثل بق نمیدعوا راه انداخت....هه خالصه کنم ا
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رو صورت آراد که بااخم و فک منقبض زل   دمیحرف آراد افتادم و نگامو کش ادیو    نییانداختم پا سرمو
 زده بود بهم. 

  مونهیکارش تا اخر تو ذهنم م نیکارش...ا نیا کردی رفتار م ینطوریا دیآراد نبا کردمیهم م یکار بد هر
 اما من....

 دلمو به زبون آوردم و گفتم:اما من دوست داشتم حرف

من بود.شکستن من   یفکر یبود.ب مینبود،اشتباه محض زندگ ییپررو نیپررو بودنم تعجب کرد.اما ا از
 من بود. یبود،نابود

از خونه خارج شدم.من   کا یم نی پر تمسخر ،متاسف و نگاه خشمگ یبرداشتم و از کنار نگاه ها  فمویک
.هه نیی پا ومدیبود و کالسش م زی حت باشه،با عشقش.وجود من براش تمسخر آمرفتم تا آراد را

  باهآراد اشت یبه قول خانم مظفر دیو تنها مهم نباشم....شا بهی رو دوس داشت که من غر کایاونقد م
 . کردمینم نکارویو امشب ا زاشتمی پا رو دلم م دیبود،با

افتادم،رومو کردم سمت آسمون و آروم شروع  تا نوک انگشتام و آروم راه  دمی مانتوم رو کش نیآست
 کردم: 

اومد   یعنیباباشو از دست داد،بعدش مامانش رفت، ستای به نام و یدختر هی یروز هی ادتهی!خداجون
  ادتهی.رونی کردن و آخرش انداختنش ب  تشیتو.بعد شوهر مامانش اونو کتک زد بچه هاش اذ شیپ

 ادتهیکه درس خون بود و قرار بود با کمک مامانش بره آلمان. یمجبور شد دانشگاه رو ول کنه،همون
  یمردم و حت یساله رفت خونه  ۲۰....همون دختر رهیکنه،تا بتونه خونه بگ یمجبور شد کار کنه ؛کلفت

ستفاده بشه!اما بود ازش ا کیبار نزد  هی یکردن و حت   تشیاونا اذ اره،امای جوون تا پول در ب یپسرا
 . نهیبب  بیکه آس  ینزاشت  یهواشو داشت

چون اون پاک  رنشی اشتباه بگ یابونیخ  یکم تونست دوتا اتاق اجاره کنه که مبادا با دختر ها کم
 .گهید  زیآروم بود نه چ ی.قسطش زندگبود،آروم بود 

کرد در    یارساله ازش خواستگ۵۰مرد  یسالگ  ۲۲که تو سن  دیکش  ییرفته کارش به جا ادتی نکنه
آبرو نداشت،تنها بود،خسته بود از  هیتو در و همسا ادتهیبود.  کشیکوچ یکه هم سن بچه  یصورت 
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بود سخت بود  دهیرو چش  یی...اون تنهایروح بیآس ی جسم  بیبود،نه آس دهید بی....آسزیهمه چ
 .گید یها اتفاقبراش 

 یداشت بهش تهمت دزد یکرد خواست بره اونجا،اما چون سر و وعض بد  دایجا کار پ هی ادتهی
 ادتهیدست مرد روش بلند بشه .  ایو  نهیبب   بیاونو نجات داد،اون نزاشت دختر آس یپسر هیزدن!اما 

دوس داشتن   یپسر بوسش کرد نه از رو ادتهی دیکشی به پسره عادت کرده بود و به کاراش سرک م 
  کرد،کمکشیپسره کار م یدختر خونه  ادتهی. شتریاعث شد حس دختر بب نی هم  یول  لیدل یب  هبلک

اوضاع دختر   نیبا ا  ی.ولدادیگرفت،نامزد پسره اونو مورد تمسخر قرار م لیتحو  د،دستوریکرد،حرف شن
دختر اقرار کرد  یوقت ادتهی نه،یبب بیپسره هولش و داد و باعث شد آس  ادتهیعاشق پسره شد؟

.دختر فقط  خواستیکرد،....اون دختر فقط،فقط آرادو م رونشیکرد،ب   رشی زد تو گوشش؟تحق شهعاشق
 بود. گهید  یک یشاد بود عاشق  گ ید یکی  شیاون باشه،چون آراد پ یبرا خواستیعاشقش بود،نم 

و من بلند   شدیم دهیکش نیرو زم فمی ه،کیگر ری کرد و بلند زدم ز زشی اشکام ر دمیحرفم رس   نجایا به
  ی.آره زندگ زدنیم  شخندیو ن  کردنی بهم نگاه م شدنیکه از کنارم رد م ییآدما یاز گاه کردم،هریم هیگر

 داره.  شخندیمن ن

تر   نییپا ،منویتو....خودخواه خوام،چونی نم لیدل چی...و به هیخواستم که باهام باش   یمن نم آراد،
کمک   ،ازمی ختیبهم ر ،آرامشمویو منو زدنه..ت گهیچقد غرورم شکست بسه.د  ،هریدون یاز خودت م 

  یآرومه؟خوب ؟دلتیزیچ هیبه نفع تو.اما  چیه ۱  یو کال تو برد یکرد ری،تحق یگفت ،ناسزایگرفت
 ؟یخودت؟عذاب وجدان ندار

 

 :مهراد«   »کاور

 ها بره باال ها(  کی.ال کنمی کمه،شرمندتون شدم،جبران م دی)ببخش

 

 »آراد«

  ی،حرفا کایرو هم نداشتم موضوع م یمهمون یادامه  یحوصله  یاونقد خورد بود که حت اعصابم
شده بود و حضمش سخت بود.رفتم سمت مبل و   یهمش قاط ستای بحث مهراد و و ستا،داستانیو
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  کایو...بودن.م دنیدن،خندیمشغول حرف زدن، رقص  یکه هر ک هیسمت بق   دمینشستم،نگامو کش
 رم کنا ست و نش کمیاومد نزد

 ؟ یباهام حرف بزن یخوایهنوز نم -

 نه-

 ی دیکوتاه م  یبازم خوبه جواب ها-

 اوم -

 که دعوامون شد تا االن.... روزیاز د-

شده به  دهی ر  یبه اندازه کاف  زهیاعصابم بهم بر ینزار تو مهمون  میزنیحرف م یبهت گفتم بعد از مهمون-
 اعصابم.

 ..بود؟نکنه تو هم. یهه واقعا؟داستان اون دختره چ-

شد به روبه رو... منم شروع کردم به خوردن   رهی برگشتم سمتش که دهنشو بست و خ  تی عصبان با
 .کرد ی االن الزم بود و آرومم م دی*"شا یدن ینوش

و کم کم   کردنیم یخداحافظ   هیچقد خورده بودم و زمان چقد گذشته بود اما بق دونمینم
 همه رفته بودن که مهراد معاون شرکت، اومد طرفم  بای.تقررفتنیم

 . ختیاون دختر کال اعصابم بهم ر دنیجشن رو بهم زدم...با د کمی امشب  دیآراد ببخش-

 مهراد...من خودم قبلش باهاش بحثم شده بود...وقتش بود بره. سینه مهم ن-

 بود؟   یموضوع تو چ-

 ادعا کرد عاشقمه -

 که کلفت خونت بود؟  ؟اونیچ-

 .... دمیچهار بار به روش خند دیتا د  یه ول،ار-
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تو خانوادمون شد اون  زایچ یلی خ  یاون باعث و بان ادی....من اصال ازش خوشم نم دمیفهم  دمیفهم-
 ازش  اد یخوشم نم   نیشد،بخاطر هم تی اذ یلیبچه زن بابام بود.خواهرم هم بخاطر وجود اون خ

 داداش..  یبر یتون یآورده بودم خونم کار کنه.خب م ویک فهممی م کنم،حاالی درکت م-

 نمت،خداحافظ ی بیقربونت...فردا م-

 خداحافظ -

ناگفته که  یحرفا ایدن هی...و کایپول اون خدمتکاره رو دادم اونم رفت و من موندم و م  نکهیاز ا بعد
 . گفتمیم دیبا

من  یخوای ه روم و گفت:مهم نشست روب کای رو مبل و کرواتمو شل کردم و کتمو در آوردم م نشستم
 شروع کنم؟ 

 .ی اونجا...هه و خودتو حراج کرد یرفت  ،ویکرد  نکارویشد که ا یاوهوم دوس دارم بدونم چ-

 ... ارمیمدارک ب یسر هیشد من برم اونجا و  ،قراریرعلیداشت با ام  یمشکل هیبابام...-

 حراج گذاشتنت؟  یکه شده نه؟حت یق یباهر طر-

 آراد....-

 ؟دروغه مگه هیچ-

بکشه،خب اونم خواست    کیبار یکار به جاها  خاستمیبدم....بعد مجبور شدم برم،من نم حی بزار توض-
 و من بخاطر کار بابام مجبور شدم قبول کنم... 

 یبه آراد چ یکارس؟نگفت یآراد چ ی ....اونوقت فکر نکردرهیمهم رو ازت بگ زیچ ،ویدخترونگ یقبول کن -
 انت؟ یخ  یعنی نیا یبگم؟فکر نکرد

 بشه. ینجوریا دونستمیخواستم و نم   یمن نم-

  ن؟اصالی بود به ا یبخاطر بابام بود...بابات راز یگیرو هم...بعد م یختیپسر ل***ر هیبا  یهه رفت-
قبولت   دی ام؟به نظرت با کارهیچ  ؟منیکارت هم به کنار،من چ  نیا لی،دل  یچی بابات ه میکن ی فرض م
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  یکاف نیا  ااشتباه کردم غلط کردم،ام یزدمت سرت داد زدم گفت روز یم؟دینامزد کن دیکنم؟به نظرت با
 . سین

کارو قبول   نی ا دیاشتباه کردم،کارم کال اشتباه بود نبا دونمی خون نگام کرد و گفت:م یکاسه  یچشما با
 شدم کمه؟ مونی پش نکهیهم  یعنیس؟ی ن یکه کاف یچ  یعنی.اما کردمیم

 . یباهام باشامشب  دیجبران با یبرا  یعنیاره....به جاش -

 قد توپ شد و نگام کرد  چشاش

 گفتم؟  یبد  زیه؟چیچ-

 ...ی...آراد تو قول داده بودیچ یعنی-

 . یها ندار یابان ی با دختر خ ی...اما االن فرقیدختر بود نکهیا یقول داده بودم برا-

منو دوس   یمن عاشقتم اما تو چجور ؟آرادیکرد سهیها مقا  یابان ی...منو با دختر خیبد یلی آراد خ-
 َام هااا... کایمن م ،آرادیکرد یا سهی مقا نیکه همچ یدار

کار بابات   یهم خودتو برا  فروشن،توی خودشونو م رنیپول و کاراشون م یها هم برا یابون یاره دختر خ-
 دونه؟ ی...هع بابات....میفروخت 

.آراد من دوست دارم نگفتم چون فکر  دونهیم...بابام نستمین  یابونینکن...من دختر خ  تمی،آراد،اذ-
هامو با اون تجربه کنم؟من  نیاول خاستمی من م یکرد شه،فکریموضوع تموم م   نیکردم بدون دردسر ا

داشت   یلیبهت بگه...اصال چه دل ی عوض  یو اون دختره   ادی ب شی موضوع ها پ  نیا کردمی فقط فکر نم
 باهاش.؟؟؟   یداشت یبهت ابراز عالقه کنه،نکنه تو رفتار

دختره کلفتم بود نه  ،اونیکنی م  یچرا موضوع هارو قاط نمیخب پس....الزم شد بفهمه بابات....بب-
 بود  یو مفت ی...ابراز عالقه اش هم الکشتریکمتر نه ب 

  یا موضوع اون دخرذه کارممکن قلبش ناراحت بشه...درضمن ب شهیآراد به بابام نگو ناراحت م-
 دارم نانیندارم بهت اطم 
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واقعا   کایم یشروع بشه،وقت  یوقتشه همه چ گیشدن دخترش....د تی ضعف فرهاد،دخترش،اذ نقطه
به خواسته  دن یرس  یبرا شمیدست بکار م گیرو شروع کرد،پس منم د یخودش باز یدوسم داره،وقت

شب هم  هی یبرا  خوامش،منیم هم که خر،باورش شده من کایهام و آرزوهام.......م
 از فرهاده...... انتقاممن فقط  خوامش،هدفینم

 منتظرتم. گیساعت د مینباشه.آماده باش ن  یحرف  گید کایم-

  مویو رفتم سمت اتاقم و لباسمو عوض کردم و نشستم رو تخت و گوش گهیم یکه بشنوم چ  نستادمیوا
 نبود.  یگرفتم و وارد صفحه ام شدم خبر

 هیو   کردمی بود،فقط چون باهاش خوب رفتار م  یعاشق شدنش چ لی.دلستایسمت و  دیپر کش  فکرم 
 دادم؟؟؟؟؟یبه حرفاش گوش م  ایبار بوسش کردم،

زدم تو گوشش براش    نکهیحال کارش اشتباه محض بود و انداره به هر   یکرد،اون که سن یبچگ دیشا
 بس بود. 

 وارد شد.................................................... کایچقد گذشته بود که م دونمینم

 

 

 :آراد«»کاور 

 نشه فراموش،خخخخخ(  ادیاز  ک ی،الیپارت بعد نمی)ا

 بزارم  یکاف  ینتونم پارت هادرس و مدرسه ام.ممکن  ریدرگ یگلم،من چند روز دوستان

 رو داشتم اما وقتش رو ندارم.  یکاف یشرمنده شدم،چون انرژ واقعا

 بزارم.  دیبره و بتونم زودتر پارت جد شیدرسام خوب پ  نیمن آماده هستش،فقط دعا کن رمان

 روزا کال امتحان دارم.   نیدست خودم نبود و ا ن،چونیازم ناراحت نش دوارمیام

 درک کردن هست. یو جا نیمن درس دار نیهمتون ع  ن،چونیدرکم کن پس
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  اریرو در اخت  دیجد یو پارت ها امی درسام سبک شد،م کمیکه  یزود وقت  یلی ...من خدیباش   منتظرم
 . دمیقرار م زانیشما عز

 دارم....* دوستون

 »آراد«

 و موفق شدم.  رمی بگ زی م یرو از رو  یکردم گوش یعچشمامو باز کردم و س میزنگ گوش یبا صدا صبح

 بله-

 یی نورا یسالم آقا-

 بفرما  -

 شرکت؟اول هفته اس   نی اینم-

 واسه فردا نی امروز رو بزار یامروز،قرار ها امی خانم نم ری نخ-

 فقط... یینورا یچشم آقا-

 . ادیبدم م  شتریب  یمنش نیاز ا ادیبدم ب یشکستم و قطع کردم...من از هرچ  حرفشو

 که غرق خواب بود...  کای سمت م برگشتم

 و بابات بشکنه و من لذت ببرم.   ینیبب  بی...هنوز مونده که آسهع

 و پاشدم و حولمو برداشتم و رفتم سمت حموم.... دمیکش قیعم  نفس

 ستا« ی»و

  یعنتبغض ل نیکردم صدام صاف باشه...چند بار سرفه کردم اما ا یرو گونم رو پاک کردم و سع   یاشکا
 بود و ول کن نبود  دهیته گلوم چسب

 رو گرفتم و زنگ زدم:  زهی شال ی شماره

 جان   ستایسالم و-
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 زه یسالم شال -

 شده؟ ؟چتیستا؟خوبیو-

 ...رم یم ی...دارم مای که تو وعضت از من بدتره اما ب دونمیشم؟میپ یایم-

 هیگر  ری و زدم ز دیترک بغضم

 تو ام..  ؟هان؟بایکنیم هیگر ینجوریشده،که ا یاخه چ-

 بده،انگار دلم شکسته. یلی ...حالم خایب  زهی ....شالزهی شا...ل-

 االن. امیاخه...بمون م یچ یعنی-

 باشه -

 وار تو خودم جمع شدم. نیو جن  نیرو زم   دمیقطع کردم و دراز کش ویگوش

 .ی تو غرورمو،دلمو،قلبمو،روحمو،نابود کرد ،امای...دوست داشتم لعنت ؟منیکرد کار ی چ آراد،تو

 زه ی شال ایدر آروم گفتم:ب  یکرده بودم اما با صدا هیچقد گذشته بود و چقد گر دونمینم

 فقط نگام کرد:  هیشوکه شد و چند ثان دنمیاومد داخل و با د زهی شال

 کرده؟هان حرف بزن  تتیاذ ی؟کیکرد هیسرت اومده؟چقد گر ییچه بال-

 ه یسکوت،گر

 کرده! نکارویباهات ا یبگو...ک  ستایبا تو ام و-

 دیشد هین،گریسنگ سکوت

 اشکتو در آورده؟ یک  نمینکن،بگو بب هیطرفم و آروم بغلم کرد و گفت:حرف بزن قشنگم.گر اومد

 اون،نابودم کرد.من فقط عاشقش شدم زهی شال-

 ؟یگیم وی!!!!!!!کیچ-
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آشغال باهام رفتار   نیع  یکه چجور کردمی آراد فکر م یو فقط به حرفا  کردمی م هی....بلند گرزهی شال-
 کرد....

 نکن،محکم باش  هیشده،گر یبگو چ-

گفتم،از اول تا اخر،از تموم ماجرا گفتم براش. و   زارویکردن...تموم چ فیآروم شروع کردم به تعر-
 ... یگفتیبهش م دی...نباستای با غم زل زد بهم و گفت:و زهی شال

 که چقد بدبختم دونمیرو انجام دادم.م  میاشتباه زندگ نیبزرگتر دونمیم-

 .. سی ن نیبحث ا-

  دیفهمیم دی .نباکردمی و بوسش م گفتمیساده بهش م یدخترا نیا نیع  دینبا زه،منیشال  نهی هم قایدق-
م کرد...قلبمو شکست،خنجر وارد قلب یکه دوسش دارم،من اشتباه کردم درسته،اما اونم کار بزرگ 

  بهش...عاشقشه،خوادی م کارویبهش فکر کنم،چون اون م گهیالزم باشه د دیه؟شایچ یدونیکرد.اصال م
 براش... ده،مهمهیم تیاهم

.آراد اونقد  شهیم یرسم شونیهم نامزد گهیگفتم:چند روز د یآروم تر یگرفتم و با صدا مویگر یجلو
بود که برا خودش   کایمهم نبود براش و مهم م گهیپسر د هیدوس داره که بودنش با  کارویم

 گرفت.  دهیناد کارویم  انتی دوسش داره خ یل یباشه،چون دوسش داره.حتما چون خ

 نباشه.  نیموضوع ا دیاشتباه نکن...شا-

 ه؟ ینباشه پس چ نیا-

 نه،اما تو آرادو فراموش کن...  ای خوادی م کاروی ندارم که آراد م ی...کارستایو نیبب -

 کنم ی هم فراموشش م یعاشقش شدم تو فرصت کم  یتو فرصت کم ی...وقتکنمیفراموشش م -

 لبخند دلگرم کننده زد و آروم موهامو کنار زد زهی شال

 کل« ی»دانا

 فراموش کردن هرگز. وفته،امایزود اتفاق ب   زایچ یل یخ دیسخت در اشتباهه،شا ستایو
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فراموش کردن بهتر از   دیخوب و بد آراد.شا یکرده به آراد،با تموم رفتار ها هیقلبش رو هد ستایو
اتفاق   هی ثان  کی یممکن تو یباشه،اما نه...عاشق  یخوشمزه تراز عاشق یفراموش دیباشه،شا یعاشق 

 .وفتهی سال هم اتفاق نم ۱۰سال که سهل  ۱ ی،حت یفراموش  وفته،امایب

خراب  ویهمه چ شه،آرادیبدتر م یفقط همه چ  شهیوم نمهم سخت در اشتباهه،چون با انتقام آر آراد
بهتر    یهمه چ دیبخشی اگه فرهاد رو م دیخودخواه و فقط به فکر انتقام خودشه...شا کنه،چونیم

 .زنهی م بیو آس  کنهیرو ناراحت م انشیاطراف  ینجوریبود،آراد فقط ا

تنها   ستای دفاع،و ی رو گرفتن و اون مونده تنها و ب شی رو داره که خوراک  یبچه ا هیحس  ستایاما و 
بود اما   نیشکست،غمگ   شتریرو حس کرد.شکسته بود،اما با کار آراد ب  ییتنها شتریبود اما با کار آراد ب

 شد  نی غمگ شتریبا کار آراد ب 

 

 

 

 

 

 

 کوتاه،بازم شرمنده... دوستون دارممم( د،امایپارت جد هی نمی)ا

 ستا« ی»و

و نور المپ   د یکش یم  ریت  یلیبودم..سرم خ  دیاز رنگ سف  دهیپوش  یطی چشممو باز کردم،داخل مح یوقت
رفت و   جیبود...اما؟!اها من حالم بد شد سرم گ  مارستان یب  نجایا دمیرو اعصاب بود.فهم  یلیخ

 !؟مارستانیمنو آورد ب یافتادم،اما ک

 کردم. یو ناله ا دمیچی درد سرم و کل بدنم به خودم پ از

 تو گوشم   دیچیپ  زهی شال یآشنا یصدا
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 ؟ یستا؟خوبیِا و-

 مارستان؟ ی منو آورد ب ی؟ک یکن یم  کاریچ  نجایداره خو....تو ا دنیام...پرس یعال -

 شماره من بود زنگ زدن بهم خبر دادن  تی شماره گوش  نیتورو رسوند و اخر یخانم  هی-

 برو حاال  اها...خب-

 !برم؟ ؟یچ-

 ت ی...من که بهوش اومدم برو دنبال زندگگهیاره د-

 کنم برم؟  ؟ولتیشد وونهید ،یگیم یچ-

 بخدا حال ندارم...  یکنی م حتینص  ینیش یم یبرو،بمون  زهی شال-

...اما بدون رمی برم؟باشه م  یگیم شهیدرست م  ینکن همه چ  تیبگم خودتو اذ خوامیچون م-
 سی از من بدتر ن  تتیوعض

که رفت،و من موندم و   یکس نی اخر نمی.ارونی کنار تختم برداشت و رفت ب کی کوچ زی از رو م فشویک
 شه ی.مثل هممییتنها 

جوون اومد داخل و گفت:به به چشاتو وا   ینصف سرم مونده هنوز.پرستار دمیپهلو شدم و د به
 ...دوستت کو پس؟ یکرد

 گفتم بره. -

 ؟خونه االن یبر یخب چجور-

 . رمی خودم م ستمیَچَپل چالقم؟؟؟بچه که ن-

 الزم رو بگه  یحرفا  ادیدکتر هم ب گمیباشه خانم آروم تر،االن م-

بود.مثل اوندفعه...بوسم  نجایکاش االن آراد ا یدلم خواست ا هیثان هی یفقط برا رونیرفت ب  یوقت
 .... کنمیم یکار هی یا ی اگه ن گفتیکرد،میم
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 ...یبود  ،فقطیکاش بود ی...ای...نابودم کردیکرد وونمید ؟تویکرد کاریخدا....آراد تو باهام چ یا

 و پرستار وارد شدن دکتر

 ابهت داشت. یلیبود و خ یمرد جوون  دکتر

و بغض و   هیگر ،همشی!آب کم خوردیدو روز...غذا نخورد نیا یبد کرد ی...چقد کارایخب خانم -
 بوده؟ ی....خب داستان چ

 ن؟ ی...دارو نوشتسی ن یزیچ-

 ؟ یبگ یخوا ی عالمه...نم هیبله -

 بگم تونمیدارو....متاسفانه نم یوا-

 باشه...دارو هارو بخور.......-

راه افتادم سمت   یحال   یحرف زدن پرستار سرمم رو در آورد و منم لباسم مرتب کردم و با ب  یاز کل بعد
گفتم بره بازم پولو حساب کرد  نکهیحساب کرده بود،قربونش برم با ا زهی رو شال مارستان ی...پول برونیب

 و رفت.

 گرفتم و آدرس خونه رو دادم.  یتاکس هی ابونی خ سر

 که نصف جون شدم ؟منیاومد سمتم و گفت:دختر کجا بود عی خونه نرگس جون سر دمیرس یوقت

 بودم  مارستانینبود...حالم بد شده بود ب یزیچ-

 ؟ یسرما خورد-

 رفت   جینه سرم گ-

 صبر کن  کمی...پزمیاال برات غذا م-

 س ی الزم ن-

 یزد   خیالزمه،برو خونت -
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و   فمی نشستم.دستمو بردم سمت ک نیو همونجا رو زم یبخار شیاتاقم شدم و خودمو رسوندم پ  وارد
 نبود رو در آوردم.   ادمیاز آلبوش گرفته بودم و اصال  یواشکیعکس آراد رو که 

 زدم به عکس خوشگلش و آروم لبخند زدم. زل

 !؟؟نمی ه؟ببیکنم اما اومد سمتم و گفت:عکس ک  میخاستم عکس رو قا عیجون وارد شد که سر نرگس

 نرگس جون  الیخ ی...بیشکیه-

 پسر بود هی...عکس هیک دمیخب د-

 نرگس جوننن -

 هس حاال؟  یچشمم افتاد..ک دیببخش-

 ال یخ یب-

 ؟ یدوسش دار-

 اس؟  عیضا-

 شهی رفتنو ....اشکال نداره،درست م مارستانیحال و روزت،ب نی....ایل یخ-

 نرگس جون؟-

 ؟ یتا حاال عاشق شد-

 اره..-

 سخته؟-

خوب   یل یاز دست دادمش...اما خ یسالگ ۳۵سالمه و تو  ۴۰ نکهی...با اخسته کننده اس  شترینه...ب-
 بود.

 خوشمزه اس؟ -

 من که خوب بود ی...برایل یخ-
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 بود...  نیاولش تلخ تر نیمن از هم  یبرا-

 غذاتو بخور  ایخب ولش کن ب-

 چشم نرگس جون -

 

 

 ماه بعد  ۱

 

 ام ی من نم زهی گونمو پس زدم و گفتم:شال یاشکا

 ؟یبش الی خیب  یخوایماه گذشته از اون موضوع ها.نم هی...ستایول کن و-

 ال ی خیحرف منو...ب  یفهمی ولش کن تو نم زهی ...شالتونمینم-

 با ما؟  یایخب فردا شب م-

 حوصله ندارم..ول کن توروخدا  ،گفتمیبار گفت  هی زهی نه شال-

با غم و غصه   ایخودتو،  یبکش  یخوایولم کن...م یگی م کنمی دهن وا م تا،یچرا ول کن راه انداخت-
بدتر از من که   تتیگفتم؟گفتم وعض ی،چیناراحتم کرد مارستانی بار تو ب نی؟هان؟اخریخودتو خفه کن

 .هست؟ سین

تو   تیوعض یگیندارم،حوصله ندارم...راست م   یخوب ت یخب...من اعصابم خورده...موقع دیببخش-
 کمه.  ستم،تحملمین  ستم،آرومیبدتر از منه...اما من مثل تو ن

هاش قبول  یباز یو الش ی بدبخت نهمهیرو با ا یرعل ی ام دیکه با کنمیتحمل م یپس من چجور-
برم باهاش   خوامیرو دوست دارم،عاشقشم،فردا م انی..اما پویکنم،خودت که شاهد بود

هستم،دوسش   انیبه زور خانوادم، اما من با پوبشه شوهرم اونم  ،قرارهیعل  ری ....امیمهمون
نداره، تالش   ؟اشکالیتونی...نمریبگ دهیهم ناد رم،تویگ یم دهیستا،نادیو سین  ادیدارم...تحمل من ز
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  نیکن ع یدور کن...آراد دوست نداشت،درسته..اما تو هم پا بزار رو دلت،سع  ییکن..خودتو از تنها
 هر کس،مثل خودش باش...  ،بایاون باش 

 با زبونم تر کردم و گفتم:  لبمو

 باهاتون...فقط لباس ندارم  امی...باشه....ادامه نده...من مزهی شال-

 شد و گفت:  دهیبه روم پاش  زهی مند شال تی رضا  لبخند

 با من   لباسش ای تو ب-

 

 

 »آراد«

 اومدن جلسه شروع شد. هیبق  یدفتر نشسته بودم و منتظر بودم جلسه شروع بشه... وقت تو

 از موضوع ها  یل یخ  ری بود،درگ ری .فکرم درگرفتی م شیمن پ الی با فکر و خ یچ همه

افتاده دست از زنگ زدن  کای شماره م دمیو د یرو گوش  دمیو نگامو کش برهیرفت رو و میگوش
 بردم.   شیجلسه رو پ  ه یو با حوصله بق  لنتی.گذاشتم رو سادارهیبرنم 

ام داده  ی پ هیبار زنگ زده، ۵کای م دمیرو برداشتم و د  میساعت گذشته بود،گوش هیجلسه که  بعد
 دارم  یکار فور ر یگفته:باهام تماس بگ 

 ام و شمارشو گرفتم؛ ی کردم به پ  یکج دهن

 الو آراد -

 و غم بود هیپر از گر شصدا

 شده؟  ی؟چیداشت  یبله کار-

 میآراد بدبخت شد-



 ن ی ریش  ایعشق تلخ 

73 
 

 چرا -

  یحاال بفهمه حامبه ام چ  یچینه نامزد نه ه می...ما نه عقدبودرهی می آراد من حامله ام...بابام بفهمه م-
 !....شهیم

  ادتی ،هومیبود  ارویبابات بار اولت رو با اون یرفته بخاطر کارا ادتیگرفته؟درضمن  تی شوخ یچ-
 رفته؟

  دونمیگذشته رو ولکن، م یحاال؟ آراد موضوع ها میکن کار یدادم،مثبت بود. چ ش ین بخدا امروز آزما-
 کنه یبابام بفهمه سکته م میزودتر ازدواج کن ایبخاطر بابام اون اتفاقا افتاد اما االن،ب

 خونتون  امیخب حاال.... امشب م-

 م یبا بابام حرف بزن زودتر ازدواج کن   ایب-

 فرهاد خان،تازه اولشه شمارنیم  زییباش.جوجه رو اخر پا الیخ  نیبه هم هع

 تا شب  یباشه فعال خودتو ناراحت نکن...با-

 باشه خداحافظ -

 برداشتم و رفتم سمت در و خارج شدم... لمویوسا

که  ی....اونیرفت،اما نقشه بعد  شی پنقشه که خوب  نیشدم و راه افتادم...ا دمیجد  یبنز مشک سوار
 . کنمیببره...بعدا راجبش فکر م  شیکارامو پ هیبق تونهیم یباشه؟ک   یدوس دخترم باشه ک یجا دیبا

لباس و حموم...نشستم رو مبل و غذا سفارش دادم،بازم خونه پر از   ضیخونه شدم و بعد از تعو وارد
...اما  ادین یدادم کس  حی ترج گهید رونیرو انداختم ب  ستایو نکهیشده بود...بعد از ا یف یکث
که اقرار کرد عاشقمه....پس  یرو...همون ستایرفته بود و  ادمیمدت  نیبود؟چرا ا یک  ستای...وستایو
 . نهیهم  قایاشت بهش فکر نکردم و دقچون ارزش ند دیشد؟شایچ
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  دیبا کت تک سف یمشک  شرتیبا ت  ی شلوار مشک هی بود...وارد اتاقم شدم و  ۶:۳۰دوروبر   ساعت
بستم و عطر تلخ و سردمو زدم و از   موی و موهامو به سمت باال درست کردم و ساعت مشک  دمیپوش

 اتاق خارج شدم. 

************************** 

 باشه؟ یاجتون کازدو خیخب تار-

 ماه خوبه  نی به نظرم بابا جون هم-

 جان...ماه بعد خوبه  کاینه م-

 ماه  نیا یآراد،تو که خودت گفت -

 نگفتم یزیچ  نینه همچ-

 کا؟ یم یو گفت:عجله دار  دیخند فرهاد

 نه باباجون اخه خودش گفته بود -

بود که قلب باباش ناراحته و   نی چشم. ابرو بهم اشاره زد و قلب باباشو اشاره کرد...البد منظورش ا با
 خانم؟هوم؟   کای م یکار ی...کجاشهیم  ضیاگه بفهمه مر

 گهیپس همون شد ماه بعد د-

 می...شام رو بخورگهی:بله دفرهاد

و    کایت بردم سمت مداش یظی غل  یبو یل یکه از قسط کشک بادمجان رو که خ میشام شد مشغول
 خوبه  نایگفتم:بخور از ا

 تونم یعق دور از چشم فرهاد زد و آروم گفت:ببرش اونور نم هیچشمش افتاد به کشک بادمجان  تا

 دخترم...دست نامزدت رو رد نکن  ریکرد و گفت:بگ یشدستیفرهاد متوجه شد و پ هوی

 نا یباباجان،دوس ندارم از ا  خورمیاخه نم-
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 رد نکن  ..دستموگهیبخور د-

  سیسمت سرو دیلقمه گذاشت دهش عق زد و دو هیو گرفت از دستم اما تا   چشم چرخوند برام  هی
 حال   یبهداشت

 چش شد  کای شد،بدمزه بود؟م یدستپاچه گفت:چ فرهاد

 بهش نساخت  البدی چ یه-

 کشک بادمجون خوردیم شهی چرا نسازه،اون که هم-

 دونمینم-

 . کای م شیادامه غذام ادامه دادم و اصال پا نشدم برم پ به

  هو؟بدیشوکه شد و گفت:چت شد  دنشیاومد که فرهاد با د دهیپر یبا رنگ و رو یق یبعد از دقا  کایم
 ... ایمزه بود؟

 نه احساس کردم توش مو بود حالم بد شد -

 ده یچرا رنگ و روت پر-

 حالم بد شد  کمی خب  سی ن یزین چ-

هم   کای.مشهیو فکرش مشغول م  دهیم چیسه پ ریاالن فرهاد گ دونستمیونده هنوز...مدارم برات م هع
 باشم و الی خیکرم ب  یشده بود..سع جیاز استرس گ

 و گفتم:بخور   کایم  شیگذاشتم پ ساالدو

 االن  تونمینم-

 بخور،برا بچه خوبه  گمیباال گفتم:م یو تن صدا یال یخ یبا ب هوی

 یجلو  میشد از حرف ناگهان یبرگشت سمتم و چشاش پر از اشک شد،چشاش قد نعلبک   کایم
نگاه به فرهاد کردم که  شوکه نگامون کرد و   هی نیهم یکردم نشون بدم حواسم نبود برا   یباباش،سع

 و فرهاد بلند گفت:  نییاز چشمش سرشو انداخت پا ریسراز  یبااشک ها  کایم
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 قشنگه(  یل یها بره باال که پارت بعد خ کی...ال دیشد،بازم ببخش ری )شرمنده همتون که د

 

 »آراد«

 از جام بلند شدم  کای از م دیبلند شد و منم به تقل  کایکه فرهاد زد م  یداد با

پسره   ن یبا ا یبدون عقد و نامزد ی!تو غلط کرد؟یتو حامله ا کاین؟هان؟می کرد یشماها چه غلط-
 ؟یازش حامله شد ینشده تو رفت یچی .هنوز هیرابطه داشت

 :بابا من... کا یم

 خفه شو -

 ؟ یدینکش ؟خجالتیکرد  کاری کرد سمت من و گفت:تو چ رو

 هاشو...  نیاول کایاقا فرهاد،م دیببخش یل یخ-

 وسط حرفم و گفت:آراد   دیبا بغض تو صداش پر  کایم

 :بزار بگهفرهاد

خوب بودم که   یلی...بازم خ نیدونیهم خودتون بهتر م   لشیربه کرده.دلتج گهید یک ی هاشو با  نیاول-
 قبولش کردم 

 ...یکرد کاریگفت:آراد،تو چ  نمیبا توجه به حرف سنگ  کایم
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 فرهاد در هم بود و زرد شده بود و معلوم بود قلبش درد گرفته  افهیق

 دونم؟ یم لشو یمن دل ی،چجوریتجربه کرد  یهاتو با ک   نیه؟اویک ی...بچه تو شکمت براکای :مفرهاد

 من بگم نیزدم و گفتم:بزار   پوزخند

 با غم زل زد بهم و گفت:نه آراد   کایم

 نداشتم. یاد یچرا نه...بزار بگم تا بابات بدونه من گناه ز-

و خودم رو گفتم..فرهاد هم از اول تا اخر قلبشو گرفته   ی رعلی اتفاق هارو از جمله موضوع ام ی همه
 خماش تو هم بودبود و ا

 زد  غی ج  کای اومد و م یزیچ  هی یصدا هوی از تموم شدن حرفم جهت نگاهمو عوض کردم و  بعد

لب  ر ی با عجله رفت سمتش و منم آروم ز  کای..منی فرهاد افتاده رو زم دمیسمتشون و د برگشتم
 گفتم:تازه اولشه..من هنوز انتقامم رو ازت نگرفتم.

********************************************* 

 ستا« ی»و

 .میکردیها نگاه م کیو به بوت میزدیباکالس دور م   کی ش یپاساژ ها یتو

 . رفتمیو منم از پشت سرشون م رفتنی دست تو دست هم جلوتر م زهی و شال انیپو

و مشکالت   یبا سخت  ی داشتن عشقش در کنارش حت یبرا یم یسخت بود.من از دوست صم چقد
 . کردمیم یبخصوص خودش حسود

هم چون آراد بود،اما با من نبود،دوسش داشتم اما اون دوسم نداشت.صبرم تموم شده بود اما  فقط
 ازدواج کرد.  کای اون،حتما تا حاال با م

 نکنن.  داین رو پتو چشمام رو کنترل کردم تا راهشو اشک

 . کنهیرو خراب نکنه که م نشونیب  یرعل ی کردم تا ام  یآرزو خوشبخت انیو پو زهی شال یبرا نهمهیا با
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 منو به خودم آورد و گفت؛  زهی شال یصدا

 به نظرم  ن،قشنگهیبب  نویا-

رو چند   شیی بایکلوش داشت که ز یها نی نگاه کردم که چقد ناز بود.آست یکاربن  یآب  یلباس ماسک  به
 برابر کرده بود

 زهی قشنگه شال-

 داخل تا بخره. میتکوم داد و با هم رفت سرشو

 کنه؟حالشیم کار ی االن آراد کجاست؟چ یعنیمنم رفتم سمت لباسا. نمیرفتن تا لباس رو بب  اونا
 کنه؟ تشیاذ کای ناراحت باشه؟نکنه م گذره؟نکنهیخوبه؟بهش خوش م 

 نباشه.  چوقتیه و همن نباش نیکنه هرجا که هس حالش ع خدا

 بود. کی ش یل یکه خ یلباس هیدوختم به  چشم

  هیبا پارچه پر از پولک. یول  یتاپ باالناف همون رنگ هیبود با  یا روزهی سبز ف یشلوار راسته پارچه ا  هی
 شلوارش بود.  ن یکت ساده کوتاه هم داشت که جنس پارچه اش ع

و اونم برام   دیخر امیرو داشتم که باهاش ب یک ی زهی شال  نیکاش منم ع  یلباس قشنگ بود.ا نیا چقد
 نظر بده. 

 :خوشت اومده؟ زهی شال

 قشنگه  یلی اوهوم خ-

 س ین  یرسم  کمی فردا  یبرا-

 و ساده اس کیش  یلینه برعکس به نظرم خ -

 رش ی خب بگ-

 رم یگیلباس ساده م هیگرونه من  یل ینه بابا معلومه خ-
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 چطوره بگو چشم نیبرو بپوش بب  ریبگ گمیم-

  تی قشنگ بود و ف یلی.خ دمشیاس ،لباسو گرفتم و رفتم و پوش دهیفا یکل کل ب  دمیو د دمیخند  آروم
 تنم بود 

 کافه.  میرفت انیپو  شنهادیخودش برام حساب کرد.بعدش هم به پ زهیشال   دییاز تا بعد

 .میدنج نشست یجا هیکافه  یتو

 خانم؟ ستای:وانیپو

 بله-

 ن،چرای ساکت هست یل یخ-

 حوصله ام  ینه...ب-

 جان....  انی :پوزهی شال

 هی چ  لشی:خب دلانیپو

 راحت شد؟ التونی عشق.خ-

 د یشرمنده...ببخش-

 م؟ یبخور یجونم چ ستایبسه...خب و انی :پوزهی شال

 خورم ی :قهوه ممن

 .می خوردیو م میهم سفارش دادن و هر سه تامون سکوت کرده بود اونا

 نه؟  یرو شکستم گفتم:عشق من علک  سکوت

 گید  ستای:ول کن وزهی شال

 عاشق آرادم؟ ی...واقعا علک دمیچرا خب،سوال پرس-
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 . شهیعاشق نم لیدل  یب  ی...کسسین  ی:نه عشقتون هرجورم باشه بازم علکانیپو

 روبه روم.  یقهوه ا زیپوزخند زدم و چشم دوختم به م اروم

 

 

 

 ستا« یکاور و  »عکس

 ( رانیشما عز  میدتق گهیپارت د هی)

 ستا« ی»و

 کرد ی کار م زهیشال  یچشما یکه با دقت داشت رو زهی دوختم به مامان شال چشم

 ها بود.  شگریآرا نیاز بهتر یکی  زهیشال  مامان

 به خودم اومدم   زهیشال یچقد بود با صدا دونمیکه نم  یاز مدت بعد

 ستا؟ ی چطور شدم و-

 کم بود گفتمیم یبودن هرچ ک یو ش ییبایکردم و لبخند زدم.از ز نگاش

 ی شد یعال -

 ممنون...برو مامان کار تورو شروع کنه -

 کنم  یکار خوامینم ادیمن؟؟؟من ز-

 کنم برات.  کاری چ دینپرس  ینشستم و شروع کرد،حت یاومد سمتم و منو بزور برد رو صندل زهیشال  مامان

حرفاش با    یخنده هاش،دعوا هاش...حت یهاش،برا یاوقات تلخ  یآراد تنگ شده بود.برا یبرا دلم
 . کایم
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 بودم؟  یک گهید من

 حرف زدن عشقم با عشق خودش تنگ شده بود؟!!! یبرا دلم

اتفاق ها افتاده  نیهم کرده باشن؟خب،اگرم ا یخوشبخته؟نامزد کردن؟نکنه عروس   کای االن با م یعنی
نداره،چون  یمن سود یباشه هم برا وفتاده،یاتفاق ها ن نیاگه ا یمن داره.حت یبرا یباشه،چه سود

 . ستمی.من که در حد اون نخوادیرو نخواد،منم نم  کایآراد اگه م

 بودم که غرورشو شکوند و اقرار کرد.  یکس و کارم!من کلفت خونش بودم!من همون  یگدام!من ب من

 قورت دادم.  و بغضمو ادی کردم اشکم در ن یاشک تو چشمام نشست اما سع نم

 گفت:خب تموم شد. زهیچقد بود مامان شال دونمیکه نم  یاز ساعت بعد

 متفاوت روبه رو شدم.  افهیبا ق  یباز کردم و با دختر چشمامو

و    ملیداشتم که در حد خط چشم نازک و ر میمال شیبود آرا یعروسک یل یشده بود و خ یچتر موهام
  یل یشده بود،ابروهام مرتب بود و خ ختهی بود.موهام کامال لخت بود و رو شونه هام ر  یرژلب کالباس

 جون  لهخا یرو بغل کردم و گفتم:مرس   زهیذوق زده شدم و آروم مامان شال  ریتغ  نهمهیقشنگ بود.از ا

 ام؟ یمن ن یخوای،میتو که از من سر تر شد یو گفت:وااا شمیاومد پ زهی شال

 شهیم ریتولد د  نیگفت:بر زهی و مامان شال دمیخند  آروم

 .گهینگاه کردم که اشاره زد بعدا م زهیبه شال یحرف مامانش تعجب کردم و سوال  از

 بود؟  یتولد چ  ؟پسی پارت یمهمون میقرار نبود بر مگه

 انیهنوز با پو دونهیمامان من که نم وونهیگفت:د زهی اونورتر تا من مانتو و شالمو بپوشم شال  میرفت
کلمو    یپارت  رمیبفهمه من دارم م ،بعدشمیرعلیدارن منو بدن به ام لی...اونا هنوزم مزنمی حرف م

 . کنهیم

 و گفتم:خب حرص نکن  دمیخند  آروم

 و زنگ زد آژانس و منم نشستم منتظر آژانس.  دیخند  زیر
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******************************************* 

 »آراد«

 و شروع کردم به سشوار کردن موهام .  زیم  شی رفتم پ میو مستق  رونی حموم اومدم ب از

 از تموم شدن کار موهام بعد

 لی.ساعت استدمیپوش یبرداشتم با کت مشک یبا شلوار مشک  دیسف شرتیت  هیسمت کمد و  رفتم
برداشتم و رفتم سمت   مویبنز مشک  چییرو هم بستم به دستم و بعد از دوش گرفتم با عطر سو  ینقره ا

 . میخونه خارج شدم و پامو گذاشتم رو پدال گاز و ِد بدو که رفتشدم و از   نیدر و سوار ماش

 خورهیکه زنگ م  دمیرو د میراه گوش تو

 روبهرو شدم   کای با اسم م برداشتم

 کا یبله م-

 عمل کنن  خوانی آراد،بابامو م ییکجا-

 زدم و آروم تو دلم گفتم:به من چه  پوزخند

 یی جا رمی من دارم م-

 گم یم نجایا ای ب یچ-

 ی مهمون  رمی...دارم مکای نکن م فی تکل نییمن تع  یبرا-

از داشتن  یمونی..اصن معلوم هس تو چته؟پشیمهمون  یبر یخواینگرانم بعد تو م  نجایمن ا-
 باشه من از تو بچه دارم.  ادتیمن؟هوم؟فقط 

 واس من شاخ شده هه

 ی ...بامیزنی....بعدا حرف مکای نکن م دیتحد-
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به فرمون و از حرص   دمی و با مشت محکم کوب  یکنار یقطع کردم و گذاشتم رو صندل ویگوش
  یبرا لنگهیکارم م یجا هیوقتش شده.اما  گهی.دیبرم سراغ نقشه بعد دیدندونامو رو هم فشار دادم.با

 باشه که...... یدختر هی دی...باینقشه بعد

 

جوون   یکر کننده اهنگ و دختر و پسرها یپارک کردم و وارد باغ شدم و با صدا نویماش  دمیرس یوقت
 حالم بهتر شد. 

 رقص.  ست یبر و بچ و به همشون سالم کردم و بعدش نشستم و چشم دوختم به پ زی سمت م رفتم

پسر که  هیدوتا دختر و  دنی از رقص مسخره اونا بهم خورد و رومو کردم سمت مخالف با د حالم
 آشنا بود..... یبی به طرز عج افشیاز دخترا ق یکیبودن و  ستادهیا

 نداشت؟  نجا؟امکانیبود.اما اون؟ا ستایدختر....و اون

 از دخترا همون دوستش بود و معلوم بود با هم اومده بودن. گهید یکی

 نقشه ام مشکل نداره.  یجا چیه گهی.ددمیفهم  حاال

آروم از جام بلند شدم و رفتم  ستا،یو  یحواس  یو بدوستش و پسره رفتن برقصن  نکهیا دنید با
 سمتش ....

 

 

 

 رات« یبا تغ ستایکاور:و  »عکس

 لطفا(  نیکنه؟؟؟؟نظرات رو کامنت کن کاریکه چ رهی )به نظرتون م

 از همه(  ی)مرس

 ستا« ی»و
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 رو برداشتم و آروم بردم سمت دهنم.  وهیآبم وانیو ل یصندل  یرو نشستم

پر از   گیدختر و پسرا با هم د ی.همه شدیم میو حسود  کردمی که در حال رقص بودن نگاه م یافراد به
 ی چ ی؟هیبودن...اما من چ یشاد

 که سنگ صبور نداشتم.  یدوست،حت  هیهمدم، هیبه عنوان   یرو حت   چکسیه من

 آراد برام مهم نبود...  یداشتم،به اندازه   اگرم

 یخنده هاش،برا یبودم....چقد دلم براش تنگ شده بود برا اوردهی ....امروز اصال اسمشو به زبون نآراد
 اخم هاش،رفتار مهربونش...

 هم تنگ شده....  کای هاش با م یخوش رفتار یدلم برا یحت هه

 .شمیعشقم با عشقش خوشحال م یهستم؟بابت خوش رفتار  یچجور آدم گید من

 !جالبه

 مردونه اما آشنا نشست روش.  کلی با ه یشد و فرد  دهیکنارم کش  یم که صندلدر افکارم بود غرق

 قند تو دلم آب شد شهیمثل هم  دنشیترس سرمو گرفتم باال و به صورتش نگاه کردم.با د با

آراد بود....بعد از چند وقت دوباره   نی.اشدیروانه م  کیحرکت کوچ   هیتو چشمام جمع شد و با  اشک
 دمشیدیداشتم م

  یحرکت چی.اونم به روبه رو زل زده بود و ه کردمی فقط نگاش م ی اشک یزده بودم بهش و با چشما زل
 ازم گرفته بود.  زویو توان همه چ دادی.بغض گلومو فشار مکردینم

 شده تا صبح هم سکوت برقرار باشه و من فقط به آراد نگاه کنم.   یخواست حت یم دلم

 واضح بود. نیومد،ایقسط نداشت بهم نگاه کنه فقط زل زده بود به سمت جلو.ازم بدش م انگار

رو گونه   زهیبر یدر پ  یبود تا اشکام پ  یکاف نیصورتش برگشت سمت من.هم   یقیاز دقا بعد
 غرورم شکسته بود.  شهیبود.مثل هم ری بغضمو قورت بدم،اما د  کردمی م یهام.سع
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که منو جذب خودش کرده بود و ول کن   ییو فقط زل زدم تو چشاش،چشما دم یکش قینفس عم  هی
 ماجرا نبود 

 وارد قلبم شد   یو خنجر بزرگ نییسرشو انداخت پا  هوی

 دست خودم نبود  کارام

 باال. اریبه حرف اومدم و گفتم:سرتو ب   نیهم یبرا

 یدختر هی گر خوامی نکن....نم هیبود گفت:گر  نیی که سرش پا  نطوریشد و اونم هم  دوباره روانه اشکام
 نم یرو بب

 ...فقط نگام کن کنمی نم هیزدم.  با شوق اشکامو پاک کردم و گفتم:باشه...گر  لبخند

 آورد باال و نگام کرد  سرشو

 کردم ی نگاش م منم

 من نشسته فکر نکرده بودم که به حرف اومد شی و چرا پ کنهی م کاریچ  نجا یکه ا نیبه ا هنوز

 باهات کار داشتم-

   مونمیتا صبح هم طول بکشه کارت م -

 ...بس کن.... ستایو-

 قبل یخوردم کرد....مثل دفعه ها  بازم

 م یزنگ بزن قرار بزار یو گفت:وقت کرد زیکارتش ک شماره داشت رو گذاشت رو م عیسر

 و کجا.اما بدون توجه رفت  یخواستم بگم کسرمو و تکوم دادم و    یزی توجه به چ بدون

 سوال ایدن یرفت....من موندم    بازم

 جواب بودن  یب که

 بود   یوجودش تا کارش باهام چ لیدل از



 ن ی ریش  ایعشق تلخ 

86 
 

 

 به خودم اومدم  انی پو یموضوع فکر کردم؛با صدا نیچقد گذشت و چقد به ا دونمینم

 برقص.خودش گفت  زهی برو با شال ستایو-

 شده؟هوم؟  یسمتش که نگام کرد و مشکوک گفت:چ برگشتم

 ی چ یه-

که منتظرم بود تا   زهیرفتم سمت شال  دمیبه موهام و صورتم کش یدست نکهیشدم و بعد از ا بلند
 باهاش برقصم. 

 . دمیرقصیو منم با حرکات اروم م   دنیبه رقص میبهش شروع کرد دمیرس یوقت

 عوض شد  زهیو جام با شال  دمیحرکت چرخ  هی یتو

دستش   یتو  وانیکرد،لی زل زده بود بهم و نگام م میحرکتم با آراد چشم تو چشم شدم....آراد مستق با
به سر تا پام نگاه کرد و   کدفعهی کردی در حال له شدن بود.چشام تو چشاش قفل بود و اونم نگام م

 اخماش رفت تو هم 

 که اونم آراد بود. کردمیکه نگاه م یی مت جاغرقم،نگاشو برد س یا گهید یایکه متوجه شد تو دن زهی شال

برگشت سمتم و مچ دستمو گرفت و به دنبال   عیآراد اخماش رفت تو هم و سر  دنیبا د زهی شال
 و اصال به اطراف داد زد  دیخودش کش

 شد  دایباز سروکلش پ -

 کرد ی نگاه م زهی سمت آراد که با تعجب و اخم به رفتار شال برگشتم

 ی کنی م کاری چ زهیدستم شال  یدستم در حال شکستن بود که گفتم:،آ انیپو  شیپ  میدیرس یوقت

 یکردیبهش نگاه م   یچ یبرا-

 سکوتتتتت -
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 شده؟   ی:،چانیپو

 ؟یکنه؟هان؟چرا الل شد تتیاذ یخوایم  ستا،بازیبا تو ام و-

 ی ستیمن ن یجا چوقتین لحن گفتم:بس کن...تو هگرفت و با همو  بغضم

صدام کردن توجه  انی و پو زهیشال یو هرچ  یبرداشتم و راه افتادم سمت در خروج   لمویوسا بعدشم
 نکردم.

و تو ذهن و قلبم فقُط فقط آراد   زهی گرفتم و راحت اجازه دادم اشکام بر نیماش  دمیکه رس  ابونی خ سر
 بود.

************************************** 

 که نرگس جون درست کرده بود بودم.  یبعدازظهر بود و مشغول خوردن ناهار ۳  ساعت

 بود   زیم یشد سمت شماره آراد ک رو دهیقاشق بازم نگام کش ۳نداشتم و بعد از  لیم اما

 جواب دادم: عیسر که کنارم بود زنگ خورد و میگوش

 الو-

 ستا یسالم و-

 سالم،بله؟ -

 !نینداشتم...فقط نگرانتم،هم ی....قسط بدستایو-

 دونم یم-

 ؟ یناراحت-

 ؟ یندار ینه...کار-

 ی ن با-

 ی با-
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 ناراحت بودم  زهی واضح بود از شال نیگذاشتم رو تخت و بلند شدم و ا ویگوش

 شروع کردم به طول و عرض کردن اتاق   

 ...گی زنگ بزنم بهش د دیبا

 پررو ام؟ کنهی فکر م یعنی

 خب خودش گفت زنگ بزن...  نه

 زنم؟یم پس

 وقت نگه دختره هول بود! ی نه

 داره  یربط  چه

 گرفتم زنگ بزنم بهش  میبا خودم حرف زدم که تصم انقد

 

 

 

 کاور آراد«   »عکس

 امتحانات(  انیاز پا کنم،بدی.جبران مادیز  ریبه شما،شرمنده بابت تاخ میتقد گیپارت د هی)

 ستا« ی»و

از   یمیشدن ن هیتخل یعنی نی...باالخره زنگ زدم و ازیگذاشتم رو م ویو و گوش دم یکش قینفس عم  هی
 وجودم.  یاسترس ها

  رونی از حموم اومدم ب نکهیساعته گرفتمو و بعداز ا میدوش ن هیبرداشتم و رفتم سمت حموم. حولمو
 چکدومشونی رنگ و رو رفته ام.ه ی.چشم دوختم به لباسا یموهامو سشوار کردم و رفتم سمت جالباس
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  یسرخاب یرو باز کردم و چشمم خورد به مانتو  یک ینبودن.رفتم سمت کشو هام و  یدرست و حساب
 . دمیپوش یوار و کفش مشک و شل  یلباسا بهتر بود.خالصه همون مانتو رو با شال همون رنگ هیاز بق که

 برداشتم و از خونه خارج شدم. میزدم و کوله ام رو با گوش  ملیر هیکرم با   هیو  نهیجلو آ نشستم

 .دونستمیرو هم نم لشیبرسم،دل ری خواست زودتر از آراد برسم اونجا.دلم نمخواست د یم دلم

بود که کار آراد باهام    ریرگبه محل مورد نظر همش فکرم د دنیگرفتم و تا رس  یتاکس هی ابونی خ سر
اون شب...شب  یرخ داد.تمام صحنه ها نمونیکه ب ییمدت و اتفاق ها نهمه ی..اونم بعد از اهیچ

  ر یقتح دنش،صحنهی...صحنه بوس لمیف هیآراد...همشون از ذهنم عبور کرد...مثل  ی....خونه یمهمون
 گوشم و...  ریکه زد ز یکردن..صحنه ا

رو دوس داره و احتماال    کایم دونستمیم نکهیبا ا یهاش،بازم من آرادو دوس داشتم...حت یتموم بد با
 تا حاال ازدواج کردن. 

 ادهی پ نیبود پول راننده رو حساب کردم و از ماش دنیکه نشونه از رس نیماش  ستیراننده و ا یصدا با
رو از نظر گذروندم و ته   باکالس بود  کیش  یلیوارد شدم کل کافه که خ یشدم و رفتم سمت کافه.وقت

 . دمیسالن آراد رو د

 خواست زودتر از اون برسم. یکه اومده بود!اما من دلم م نیا عه

و اروم  ستادمیچند لحظه ا ششیپ  دمیرس یو وقت زشی آروم راه افتادم سمت م یقدم ها با
 گفتم:سالم 

 . یایانقد زود ب  کردمی رو نگاه کرد و گفت:سالم،فکر نم سرتاپام

 گهیروبه روش و گفتم:خب اومدم د نشستم

 ؟ یاوم خوبه..خودت خوب -

  نیهم ی کردم واکنش نشون ندم و برا یبود اما سع اد یو آروم بودنش تعجبم ز  تیم یصم نهمهیا از
 گفتم:بله...حرفاتو بگو 

 ادهی حاال...وقت ز میگیم-
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  مردمی،من از استرس داشتم م  نییپا  ارمی خواست بزنم فکشو ب یخونسرد بودنش دلم م نهمهیا از
 اد؟؟ یوقت ز  گفتیم نیاونوقت ا

 ؟ یخوریم  یخب چ-

 ...حرفاتو بزن خورمینم  یزیچ-

 باشه.. -

 و قفل هم کرد  زیبه سمت چپ خم کرد و دستاشو گذاشت رو م سرشو

 بدم  ی شنهادیپ هیبهت  خوامی زل زد و گفت:م بهم

 د ییاز هم بازش کردم و گفتم:بفرما یاخمام رفت تو هم ول  کمیحرفش  از

 نه؟  ای  یکنی قبول م-

 تا نشنوم نه-

 کنم یجوابم جا خورد و انتظار داشت بگم اره قبول م از

 بزنه که... یحرف هی دیشا اما

 شد؛  یحرفش چشام قد نعلبک  با

 ی همخواب من بش  یایکه ب نهیا شنهادیپ-

 خورد یبهم مداشت ازش   حالم

نبودم...من عاشقش بودم اونوقت اون....به  یدختر نی فکر کرده بود...من همچ  یراجب من چ اون
نبود...هر چقد هم که بد بود  ینجوریآراد بود؟نه نبود؟آراد ا نیرو داده بود؟ا ی همخواب  شنهادیمن پ
 نبود...  ینجوریاما ا

 که عشقم بود و االن.... یچهره او چشمام فقط زل زده بود به  دی لرزی ام از بغض م چونه

 گفتم:ازت متنفرم....تو... محکم
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 امتحان کوچولو بود.  ه یکردم... یو گفت:جوش نزن...شوخ  دیوسط حرفم و بلند خند دیپر

 ها بدم..  شنهادیپ نیبهت از ا یست ین هیبق نی تر شد بهم:تو که ع کی و نزد  زیشد رو م  خم

 اوردم یحالش خوب نبود نه؟من که از حرفاش سر در ن  نیا

 شدم  جیسر اصل مطلب..من گ یبر میمستق شهیهدف سرمو تکوم دادم و گفتم:م یب

 ی بود جیشد که نوک انگشت اشاره اش رو زد رو دماغمو و گفت:گ یچ هوی  دونمینم

 بود؟  ی...موضوع چدمیفهم ینم واقعا

 ... ویبدم همه چ  حی برات توض خوامیم-

بود،   یاسمش چ دونمیعاشقت بودم...نم دمیفهم رونی که...از خونه ام انداختمت ب یز اون روزا-
که با    یاز وجود من بود یمی تو ن  دونستمی....فقط م یزیهر چ ایداشتن...  ،دوس یعشق،وابستگ
 برام   ی....تو فرق داشتیاز وجودم رو با خودت برد یم یرفتنت،اون ن 

 

آراد بود.عشق من بود...آراد معترف شده بود   نیگفت؟ای داشت م یچ نیحرفاش متعجب بودم...ا از
تا   خوامیشم...م داریب خوامی خواب...اما اگر خواب هم باشه نم هی نیکابوس...ا ه ی نیکه عاشقم شده؟ا
 ابد خواب باشم.

...قلب من ستیانوم قلبم ناون خ دمیافتاد...فهم کایکه راجب م   ییاز مکث ادامه داد:با اتفاقا بعد
 ...کای نه م ییباور کنم که عشق من تو خواستمیمن بودم که نم  نیعشقشو انتخاب کرده بود،ا

 ب یمثل خودش بود...اما تو...مهرت به دلم نشسته بود اونم عج ی...واسه من نبود...واسه آدمکایم

 . خوامیو هنوزم م   یخودم باش  یبرا خواستمیم فقط

 ...بخشمی داشتم..من جات باشم نم ی...رفتار اشتباهیشب که خونه ام بود  نیشب...اخر اون
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 دهیبخش زی ...من آرادو بابت همه چستی و تو دلم گفتم:از خدا که پنهون ن  نییانداختم پا سرمو
 که هولم داده بود و... یبود...هم اون روز هم اون روز

 ...ستای ن دوست دارم وحرفش سرمو بلند کردم و زل زدم تو چشماش:م با

 آراد؟ یخوایم  یهام باز شد و گفتم:از من چ لب

 ...شه یهم یسال...برا کیماه و  کیروز و  کی ی...نه برایباهام باش -

 یبروز ندم و برا یزیچ چیکرده بود و حالمو دگرگون کرده بود ه وونمیکردم در برابر حرفاش که د یسع
بگم...من  ی!تو...چجور؟یعاشقم شد یکه بگ یومدی!بازم م یدیدیمنو نم شبیگفتم:اگه د نیهم

 )اره جون عمت( کنمی حرفاتو باور نم

...حرفام  دونمی...میباش  یتونیکجا م  دونستمیازت نداشتم نم یمن دنبالت گشتم...اما آدرس ستایو-
 نیه انشون نایعاشقتم...اما ا گمینشستم م نجایکردم و االن ا تتیاذ نهمهیکه ا  ی...منیباور نکردن 

 .ستیدروغ ن   یهست ول یکه دروغ بگم...باور نکردن  سین

 

عاشق من گدا و تنها شده  یعنیآراد عاشقم شده بود... شد یاز حرفاش...باورم نم رفتیدلم غنج م ته
بدم    یبگم؟چه جواب یخودش کرده بود؟آراد من به تو چ  یکه قلبمو برا ینیآراد خودم؟هم نیبود؟هم

 در برابر حرفات که آرزوم بود؟ 

 فکرامو بکنم...تا فکرامو نکنم... خوامیبا زبونم تر کردم و  گفتم:حرفات درسته اما من...م لبمو

 محض  قتی...حرفام حق ستای...اما ویقطع کرد و گفت:حق دار حرفمو

 خودت زنگ بزن...  گهیهفته د هیتکوم دادم و کوله ام ر برداشتم و گفتم:  سرمو

 ست؟ین  ادیهفته؟ز کی-

روزه بگم باشه؟نه هرگز...درسته که  هی یخوای ؟میدار یهه جالبه آراد...تو از من چه توقع-
 ...دمتیبخش
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قبول کنم که تو  تونمیو گفتم:هنوز عاشقتم و دوست دارم اما...نم نییکردم و سرمو انداختم پا مکث
 ..تا فکرامو بکنم  یصبر کن  دی...بایحس رو دار نیهم هم

 نداره...  یو گفت:باشه...اشکال  نییسرشو انداخت پا  دآرا

  ی قشنگش زل بزنم.لعنت یقربون صدقه اش برم و به چال گونه  یلبخند زد که باعث شد تو دلم کل هی
 از تو گذشت؟  شدیمگه م

 

 

 ( زانیشما،عز  میتقد گهیپارت د هی)

 »آراد«

 مختلف بود. یموضوع ها ر ی روشن زل زده بودم و ذهنم درگ ونیزیداده بودم رو مبل و به تلو لم

  قینه؟طبق تحق ای خورهیشکست م کای تموم بشه؟م ی و خوش  یخوب هی ستای ممکن داستان و یعنی
  کای با شکست م  یعنینداره، یکه کردم پدرش رو عمل کردن و االن بهتره...اما بازم وعض خوب  ییها

بشه...هه..همونطور که حال من بد شد.همونطور که خانوادمو ازم گرفت   دی...که باشهیحالش بدتر م
 یهم مهمه...آقا یوقتا زندگ ی و بعض ستیپول ن یبفهمه همه چ دیرم،بایگ یازشون م ویزندگ نمم

 فرهاد...هه

 برداشتم؛   ویرشته افکارم پاره شد و خم شدم و گوش یگوش  یصدا با

 کرد   ییبرام خودنما  کایو اسم م  شماره

 شدیم  عیضا کردمیم ی محل  یبهش ب  یادیاگه ز دادمیجواب م دیبا

 بله-

  یمحل  ی...چرا بهم بدمتی...دو هفته اس ندشمیپ ای...برم ی می...من دارم میدیالو آراد؟چرا جوابمو نم -
وگرنه  هگیاومده د ت؟البدی اومده تو زندگ یکس نمیتا االن هوم؟بب  یشدم هان؟از ک بهیغر ؟مگهیکن یم

 ...یتو که همش باهام بود 
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  ی.هستمیزنی حرف م امی...االن مهیچه حرف نی ...اکایم گهیقطع کردم و گفتم:بسه د حرفشو
 مارستان؟ یب

 یخر یل یاره... خ-

 ام ی...االن مکایم هیخر چ -

 ی با-

 ی با-

چه  دونمیم  ستایداره...با وجود و  ییبای ز یلیخل...فکر کرده عاشق چشم و ابروشم...نه که خ ی دختره
 خانم...هه  کای آقا فرهاد و م  ارمی سرتون ب ییبال

از خونه خارج شدم و   نیماش  چییو سو  میو بعد از گرفتن گوش دمیپوش یبلوز و شلوار خاکستر هی
 شدم.   یسوار بنز مشک

 

 راه ننداز اعصاب ندارم  هیشه اما و اگر و گربگو با گمیمی هرچ کایم-

 باشه -

 حوصله ندارم   یدونیبشه؟خودت م یچ نجایا امیکه..درضمن ب ستمیکه ن کاریمن سرم شلوغه...ب-

  دونمیچرا...اما م قایدق دونمی...نه حوصله من نه حوصله بابام.نم یحوصله نداشت  چوقتی اره تو ه-
 اومده... یتر شده.آراد؟راستشو بگو...کس دیاالن شد

 نه-

 ؟؟؟؟؟نه؟  نیهم-

 بگم  یچ سی ن یکس  یوقت-

 شمیسرت شلوغه... اما بمون پ گمی م  نبارمیباشه...باشه ا-
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 برم..امروز شرکت نرفتم  دیشرمنده...با-

 باهات  امیپس منم م-

 بابات  شی ...بمون پ سی الزم ن-

 ام ه....بچه   ی..تو....بابام یآراد...من و تو نامزد-

 بمونه... سی ...اون بچه قرار نشششیقطع کردم و گفتم:ه حرفشو

 من...  ؟امایچ-

 ت یوضع  نی...با امیکن یاالن عروس سیما که قرار ن-

 میری بگ ی باز حالش بد شه عروس نکهی?؟منظورت بابامه؟اون خوبه...بزار قبل ات یکدوم وضع -

 کار دارم  یمن کل  کنمی م دیکا،تاکیانجام بشه...م دیکار دارم که با یمگه مشکل فقط حال باباته؟من کل-

 ... مهم تر از بچته؟مونیکارت مهم تر از من و زندگ-

 ماه و چند هفته اش..برو بندازش...  ۲االن  نی...هم مونهیاون بچه نم -

بندازش؟به   یگیمن و تو ،اونوقت تو م  آراد...من دوسش دارم...اون از وجود یرحم شد  یچقد ب-
 ؟ یراحت  نیهم

 . یراحت  نیاره به هم-

...هر ساعت زنگ نزن،چون وقت  شتیپ  امینشدم و گفتم:الزم دونستم خودم م گشید یحرفا منتظر
 ندارم جواب بدم. 

 باشه ...مراقب خودت باش.. -

 ... مارستانی ب ی تکوم دادم و راه افتادم سمت خروج سرمو

 ستا« ی»و

 کنار سنگ قبر مامان و شروع کردم:  نشستم
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 ی مامان سالم

 ...شرمندتم. زنمی بهت سر نم ادیکه ز د یببخش

 گمیم موی؟زندگ ینی بی ؟میمامان

 ؟ ویهمه چ یدید

 خودم برات بگم  خوامیاما م یکه خبر دار دونمیم

 من عاشق آراد بودم...و هستم یمامان

  ای هیداده تا ابد باهاش باشم.به نظرت کار درست شنهادیبهم پ  یاونم دوسم داره...مامان دم یفهم ایتازگ
 من دوسش دارم... ی...؟مامان

تا   یاگه برا یرو از دست بدم...حت  تیموقع نیا تونمی رو گونه ام رو پس زدم و گفتم:نم   یاشک قطره
جز اونو    چکسیاه باشه...چون هاگه اشتب  یحت  کنمیقبول م  شنهادشویابد هم منو نخواد من بازم پ 

که دارم و آراد...که طبق  یخودشه...من موندم و عشق یزندگ   ریدرگ زهی ...شالی...تو رفتگهیندارم د
 گفته خودش دوسم داره...

  ی...کنارم...مامان دلم برات تنگ شده..براکمی...نزدشمی...پیکاش بود یمامان؟ا
  یکس و تنها ب یمثل من ب  چکسی ه کنمیهات...دعا م  یهات...مهربون  ینوازشت...حرفات...دلگرم

؟برام دعا  یپشتت نباشه.مامان چکسی ه نکهیسخته مخصوصا ا یمادر  یب  یمادر نشه...مامان
 ...اشکامو پاک کردم و نیاز ا شتریبنشم  تی کن...دعا کن اذ

 مامانم. زنمی تم:بازم بهت سر مو گف دمیشدم سنگ قبر سرد مامان رو بوس خم

 . خداحافظ

  یتو کارتم نداشتم و ب یادیپول ز نکهی...با ارمیو چند دست لباس بگ  یگرفتم برم لباس فروش میتصم
 .شدیلباس تموم م  کهیچندتا ت دنیبا خر نیقی

 شهر راه افتادم. متی ارزون ق یبه سمت فروشگاه ها ادهیپ  یپا با

 شدم.  نیتریزدن لباسا از پشت و  دیپاساژ شدم و مشغول د هیوارد  دمیرس یوقت



 ن ی ریش  ایعشق تلخ 

97 
 

 اونجا بود و همشون ناز بودن.  یو رنگا رنگ ادیز  یلباسا

که اونجا بود  ییاز مانتو ها یکیو   ستادمیا یلباس فروش هی ینداشتم.جلو  ناروی ا دیمن که پول خر اما
 چشممو گرفت: 

 نیزانو بود.کناره اش هم باز بود.آست ری که جلوش تا زانو بود و پشتش تا ز  میضخ یریمانتو ش هی
  یعنیمانتو هم باز بود  یبود و جفت مچ دست بود.جلو  دهیهاش هم بلند بود و دور مچش کش کش

 قشنگ بود بد به دلم نشسته بود. یلیدکمه و ...نداشت.در کل خ  چیه

 .خرمیم الی خیگرونه.اه به درک که گرونه،بابا منم دل دارم ...ب زدیداد م  شیقشنگ نهمهیبا ا اما

 ن؟ یاریرو برام م یریمغازه شدم و گفتم:سالم اون مانتو ش  وارد

 بله البته -

تو تنم قشنگ  یل یتعجب کردم...خ ییبای ز نهمهینگاه کردم از ا نهیمانتو خودمو تو آ دنیاز پوش  پس
رو   یفروشنده و تا دستمو دراز کردم تا کارتو بدم،دست شیهم گرفتم و رفتم پ یشلوار کرم  هیبود..

 دستم قرار گرفت. 

 کرد؟وای م کاریچ  نجایدست...برگشتم سمت اون فرد...آراد؟ا نیآشنا بود ا چقد

 ؟ یکن ی م کاریچ  نجایا-

 شه؟یتوجه به من گفت:چقد م یب

 ...تومن-

 . کردی داد دست فروشنده و فروشنده با تعجب نگامون م کارتشو

 .گمیبرگشت سمتم و گفت:بهت م آراد

 . میلبخند زد و بعد از گرفتن کارتش از مغازه خارج شد هی بعدش

 سمت طبقه دوم پاساژ ...  میراه افتاد و

 ؟ یکن ی م کاری چ نجای؟ایچرا حساب کرد ؟اصنیریگفتم:کجا م  عیسر
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بهت؟دنبالتم...هرجا که  ومدهین  یخوب هیو گفت:چ شیشون یپ سمتو و اخم نشست رو برگشت
 . یری کجا م  نمیبب خوادی...دلم مخوامتی م ؟خبیدنبالت بودم...تعجب کرد ی...سر خاک هم رفت یبر

 برم...  خوامیمن م یو رو شد و اب دهنمو قورت دادم و گفتم:باشه...ول  ری از حرفاش ز دلم

 ... ینکرد دیهنوز خر-

 کردم...   دمویمن خر-

 کنم دیواست خر   خوامیمن م-

 ندارم  ازین-

  دیخر خوامیم ای ....اما االن لج نکن...ب یخوایهفته وقت م هی یشد و گفت:درسته گفت ظی غل اخمش
 کنم واست. 

 . زدیکتکم م داشتیبرم   نجایهم کردمیمخالفت م گهید کمی اگه

 سرمو تکوم دادم و کنارش راه افتادم..... نیهم یبرا

 

 

 ..( زارمی پارت م ریکه د ییروزا نیبه عنوان جبران ا گید پارت هی)

 »آراد«

موضوع   نیو هم  کردمیخرش م  یجور هی دیبه خواسته هام با دنیبدست آوردن قلبش و رس  یبرا
 ...دمیند ستا یمثل پ یدوسم داره...در کل دختر ساده ا  یبه اندازه کاف  ستایبود....چون و یامروز کاف

دخترونه بد   راهنیپ هی...ستادمیا  ونیلیم کی از  شتریکه معلوم بود لباساش ب ی لباس فروش هی یجلو
 داشت.  ییبایبود ز  یهر چ ستای...چون وشدیخوشگل م ستایچشممو گرفت صد درصد تو تن و

 ه؟یچ یا روزهیف راهنی نگاش کنم گفتم:نظرت به اون پ نکهیا بدون
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 :کدوم؟ ستایو

 که بلنده. یهمون-

 ندارم از اولم گفتم.  ازیلباسا گرونه...بعدشم من ن نی...اانیآراد ا-

 تفاوت نسبت به لباسا نگام کرد که گفتم:عه واقعا؟   یب افهیسمتش که با ق  برگشتم

 ار....-

 ادامه بده و دستشو گرفتم و بردم داخل مغازه.  نزاشتم

 ن؟ یاری که بلنده رو م یا روزهیمغازه دار گفتم:اون لباس ف  روبه

 با عشوه گفت:بله حتما... دختره

 ...خوامی :آراد من نمستایو

 خوام یمن م-

...فکر  شهی کنه بد اعصابم خورد م  یلجباز ینجورینگفت..اگه قرار باشه ا یچیه گهیگرفت و د خندش
 مثل االنم خوبم. شهیکرده من هم

 هیبپوشه...داشتم بقهم با تعجب رفت تا  ستایو و ستای پرت کرد تو بغل و بایلباسو آورد و تقر  دختره
دختره که معلومه  نی...ایخوشگل  نهمهیو گفت:تو با ا شمیکه دختره اومد پ زدمی م دیلباسا رو د

 ...نیایگداس؟به هم نم

 داره؟  ینشست و گفتم:به شما ربط  میشونیرو پ ظیغل اخم

 ...شمی من از همه لحاظ باهات دوس م یاگه بخوا-

 برو سر کار تا کل ساختمان رو خراب نکردم رو سرت.   ریبگ-

 ....ری بگ یحرفا جد نیبب -
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و با لبخند روشو کرد سمتم و  شمیاومد پ  ستایگرفت جلوم که همزمان و یکارت یاز مکث کوتاه بعد
 ...من قبولش نکردم. میگفت:عشقم بر

بازومو گرفت و با    ستایو لباسو پرت کرد تو صورت دختره و کارت از دست دختره افتاد...بعدش بعدش
 میاز مغازه دور شد کمی یخندم گرفت...وقت ستای...از رفتار و حرکات ورونیب میهم از مغازه اومد

 ...یینورا یآقا یش  یبازومو ول کرد و گفت:کرم از خود درخته..بخند خال

 .. یاش کرد عی خوب ضا شییخدا یخنده و گفتم:خب به من چه...ول ر یز زدم

 و گفت:الزم بود.... دیخند  زیر

 با دو رفتم سمتش و گفتم:چرا الزم بود؟؟؟؟   بایتند قدم برداشت که تقر بعدش

 نشده... دایبرات خاستگار پ گهید یکی تا  می..االنم بریریگ یبعدا جوابشو م-

  دیشد که دستشو تو دستم گرفتم و گفتم:هنوز خر ی چ دونمیخنده و نم ریک گفت بلند زدم ز  نویا
 . مینکرد

 آراددددد یاااوا-

 ها؟-

 کوفت -

 کوفت؟  یگفت-

 اره-

 ی چ یعنی کوفت  یدونیاصن م-

 اره-

 ؟ یچ یعن یخب -

 گ یکوفت د یعنی-
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 یتو.....فدام شد یکل وجودم فدا یعنیگفتم:نه نه..کوفت  نی هم یکنم و برا تشیاذ کمی خواستم
 رفت 

 س ین  نطوری...ارمی برگشت سمتم و گفت:نخ تی با عصبان  ستای و  دمیهمپخند بعدش

 هست...هست... -

 ه؟ یاشاره کردم و گفتم:نظرت چ یمانتو طوس هیبحث عوض بشه  نکهیا یبرا

 اوم قشنگه --

 بپوشش..  میبر-

 برات  ادیخاستگار ن گیگفت:مراقب باش د شخندین با

 رفت داخل مغازه................................... بعدشم

 

 کا« ی»م

  وونمیروزا داشت د نی...آراد...آراد...امیرو مرخص کرده بودن و ما هم تو راه خونه بود  بابا
 نی...از همه بدتر در ادادیبود...آراد ولم کرده بود...رسما بم محل نم ختهیبهم ر  ی...همه چکردیم

 نای...امیکن یم  یعروس  ریبچه رو بنداز و د گفت یم خواد،اونی م ادیبابا مراقبت ز گنیکه دکترا م تیموقع
 بابا خودم اومدم؛ یکرد...با صدا  یجا خطور نم چی به ه ؟عقلمیچ یعنی

 زودتر...   نیرو بکن یعروس  یآراد چخبر...کارا کا؟ازیم-

 ی بابا...به زود م یدیبابا ناراحت نشه گفتم:انجام م نکهیا یو برا  دمیلب کش  ریز یآه

***************** ---------------------------------------------***************** 

با بابا ناهار خوردم وارذد اتاقم شدم و همونجا پشت در نشستم...چونم از بغض   نکهیاز ا بعد
 خداااا ی....ا،آراد،بچتونیعروس  گفتیهر لحظه م کرد؟بابای م کاری ....آراد داشت چدیلرز
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 کردی واست رو ازم نماون پسره اس...اگه اون روز....بخاطر موضوع بابا اون درخ ری تقص همش
که سرانجامش بشه   شدینم  کیاالن...االن من...هنوز دختر بودم و آراد از قسط بهم نزد

  امیروز گفت زنگ نزن الزم باشه م  نی...آراد اخرکردی م وونمیب*چ*ه....افکار گوناگون داشت د
دارم...به آغوش و نوازشش...به بودنش..به حرفاش و لحن آروم   ازیاالن...بهش ن من...اما شتیپ

 کننده اش. 

 و برداشتم و شماره آرادو گرفتم:  میسمت گوش  رفتم

 

 

گل و   ی ....خواستم به دنبال کننده هامیهممون خوب باش  شاالین؟این،خوشی)سالم دوستانم.خوب
  یو صحبت ها شتریب ییآشنا ی هستش که....برا نینظر به خصوص دارم و اونم ا هیخوشملم بگم 

  لتریتلگرام رو چون ف توننیچون اکثرا نم گمی...تلگرام نممیواتساپ بزن  ای کای گروه در روب هی شتریب
)خخخخخ(...خب کارم تموم شد،نظرات رو راجب گروه کامنت  نطوری...خودمم همنایو ا خوادیم

 ( نیبزار

 کا« ی»م

 سالم آراد -

 ؟ یدار یسالم کار-

 داشته باشم که زنگ بزنم؟  یکار دیمگه با-

 من کار دارم  یندار یخب باشه اگه کار-

 ؟ یکن ی م یدار کاریآراد حواست هست چ -

 ه؟ یاره..مشکل چ-

 ؟ ییبدونم االن کجا  خوامیآراد م-

 که کجا هستم! یدار کاریکرد و آروم گفت:تو چ مکث
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 گه؟؟؟؟یبه تو چه د یگفت  میتو مستق ؟االنیچ-

 ...رون ی من هستم ب کایم-

  دمیآراد...واقعا فهم ؟هانیرفتن نبود رونیکجا آراد...تو که اهل ب رونی وسط حرفش و گفتم:ب دمیپر
 ندازم یبدون من بچه رو نم نوینداره اما ا ی..باشه اشکال یکن یم  یمحل یکه بهم ب

 یندازی.بچه رو مدمیهر جا که باشم به خودم مربوطه درضمن واسه کارام به تو جواب پس نم رونی ب-
 ی ندازیخوبم م

 آراد  -

 ..خداحافظ کایبسه م-

 یییییی لعنت-

 رو قطع کرد   یگوش

االن نفسم بند  کردمی که حس م یجور هیگر ر یو بلند زدم ز  نیچم بود اما نشستم رو زم دونمینم
 .............ادیم

 

 ستا« ی»و

که  زدی حرف م  یراما جو گهیم یو چ  زنهی حرف م  یبا ک  نمیکه بب کردمیآرادو نگاه م  یچشم ری دور ز از
 !یواضح نبود.لعنت   یچیه

 ...هرگز!ستیدر ارتباط باشه؟نه آراد دروغ گو ن کای هنوز با م نکنه

هم  گهید زی از چ  ای یگفت:مانتو رو قبول کرد یع یطب افهیتلفن رو قطع کرد اومد سمتم و ق  نکهیاز ا بعد
 خوشت اومد؟ 

 مهمه...  یلی بهش زنگ زد که خ یک ی زدم تو چشماش و از چشاش خوندم که  زل
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کردم جلوه ندم   ینه...سع ای دهی اصال جوابمو م اینه... ایبود درسته  یاگه االن بپرسم ک دونستمینم
 مانتو خوبه... نیگفتم:نه هم نیهم یکنجکاو شدم و برا

 میحساب کن  میباشه...بر-

 من حساب کنم؟ شهیگرفتم و گفتم:م نشیآست از

 نه-

 حساب کنم   رمیپس کارتو بده خودم م-

 چرا؟ -

 ...زهیچون ....اومم..چ-

فقط خودم   خوادیدخترا نگات کنن...دلم م ادیمن خوشم نم یییبگم اخه لعنت  دمیکش یم  خجالت
 نگات کنم 

 ستا؟ یچرا و-

 ی نجوریهم-

 .. یخنده گفت:عه منم گوشام مخمل با

 ...یستی شما خر ن ر یحرفش خندم گرفت و گفتم:نخ از

 و رفتم حساب کردم.......  دمیهم کارتو از دستش کش بعدش

 

نگاه با ساعت کردم که  هی دمیفهمی نم  لشویو من دل دیبرام خر لی و وسا  یخوراک یآراد کل نکهیاز ا بعد
 . دادیرو نشون م  ۸:۳۰

 رم ی گیآژانس م هیخودم... رمیم گهی گفتم:آراد من د عیسر
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عشقم با هر   ادیبدم م ه؟منی چ یدون ی...اصن میزنی بعد حرف آژانس م یمن نشست  نیتو ماش -
 . ارمشیو م  برمشی ...پس خودم دربست میبره خونه اصن اون برا منه نه هرک ین یماش

 ؟یدیکه دوباره گفت:االن خجالت کش نییقند تو دلم آب شد و سرمو انداختم پا لویک  لویحرفش ک از

 و گفتم:نه  دمیخند  زیر

 معلومه خصوصا چهره ات -

 االن صورتم سرخ شده... دونستمیم

 خب آدرس رو بگو... -

درب و داغونم رو به آراد پولدار بدم؟بعد  یشهر ن ییآدرس اون خونه پا  یعنیشد...  خیتنم  هوی
 چون منو دوس داره.  شهینم مونیپش

 او،اون دوسم داره.داره ب یربط  چه

 ستا یبا تو ام و -

 )...(ابونی برو خ  زهیها؟چ-

 اها باشه. -

 و سکوت کردم. اوردم ی خودم ن ی،به روگدا گفت باشه   هیبود که بهم بر خورد انگار به  یجور  لحنش

 

انداخت و بعدش زل  یمیقد ینگاه به اطراف که پر شده بود از خونه ها هیخونه..  شیپ  میدیرس یوقت
 لب زد:کدومه خونت؟  هوی. زد بهم..

 طبقه نرگس جون و گفتم: اونجا  کیدهنم قورت دادم و با خجالت انگشتمو گرفتم سمت خونه  آب

 تو؟  یطبقه برا هیاون -

 اون خونه....برا منه  نیی به دندون گرفتم و گفتم:نه...پا  نموییپا لب
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 ...شهیم ی چونه ام و سرمو آورد باال و گفت:دندونتو فشار نده رو لبات،زخم  ری نرم گذاشت ز دستشو

 نرفته که؟  ادتی...یجوابمو بد  دیبا گهیروز د  ۳...فقط..یبر یتونیم

 نه...خداحافظ -

 شدم. ادهی رو باز کردم و پ  نیهم در ماش  بعدش

بود رفتم سمت خونه. با   ادیز  یلیکه خ المیانداختم و بعد از گرفتم تموم وسا نشیاخرمو به ماش نگاه
  کیالست غی ج یوارد خونه شدم و در رو بستم صدا یبود.وقت ستادهیبازش کردم..آراد همچنان ا دیکل
 نشون داد که رفت.  نشیماش یها

ط تن داغ از ذوق و  رفتم سمت اتاقم و به محض وارد شدنم خودمو رسوندم به حموم...االن فق منم
 .کردی خجالت و غم و عشق و...حموم آروم م

 

 

ارسالش   یکه بزود  دمی.اخه داشتم واسه رمان جدکنمیکمه دوستان گلم...شرمنده...جبران م دی)ببخش
 هستش( بای رمان هم انتقام ز کردم،اسمیفکر م  کنمیم

 »آراد«

 درد گرفت. کرد،قلبمی م یتوش زندگ  ستایکه و  یخونه ا دنید با

  یاون خونه برا نیی و طبقه پا ستیبود،بازم گفت اون خونش ن یمتر ۷۰  کی خونه کوچ هی نکهیا با
 تره.  کیکوچ نشیی پا یعنیاونه.

 .دمیم شیلحظه دلم گرفت که دارم باز هی

 فکرا از سرم بپره. نی تکوم دادم تا ا سرمو

جلو    دمیش خوردم و بعدش دراز کشغذارو آوردن با کمال آرام ی.وقتارنیزدم تا برام غذا ب زنگ
 گرفتم؛ مویو گوش  ونیزیتلو



 ن ی ریش  ایعشق تلخ 

107 
 

 کامنت گذاشته. یکل کایم  دمیواسه پست جد دمیشدم و د جمی پ وارد

پست گذاشته از حرص   شی ساعت پ هیرو   مونییدوتا ی از عکسا یک ی دمیخودش شدم و د  جیپ وارد
 . دمینفس ترسناک کش هیدندونامو روهم فشار دادم و 

 بوق جواب داد ۳شمارشو گرفتم و بعد  عیسر

 کا یالو م-

 سالم آراد -

 اد یهان؟ده بار گفتم بدم م یزاریعکسامونو م   یچ یبرا-

 برو بابا -

 لب گفتم:لعنت  ری نکن ک....دهنمو بستم و ز ی.کارکای درست صحبت کن م-

 هس.دلم خواست عکس نامزدمو و پدر بچمو بزارم.  ک نیهم-

 خفه شو...-

 قطع کرده بود.  کایبود،چون م ریبگم اما د گهیچهارتا حرف د خواستم

 .اما من دارم براش. سوزونهیاحمق اون داره منو م ی دختره

 ستا« ی»و

 .کردی م ییخودنما میرو گوش  زهی شدم و شماره شال داریب میزنگ گوش یبا صدا صبح

 خواب آلو گفتم: یرو برقرار کردم و با صدا  تماس

 سالم-

 هاااا  یری وقت خبر مارو نگ ی؟یخوب   ستایسالم و-

 .شهی خخخخ خب وقت نم-
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 شدم.  الیخ ینگفتم،اما ب زهیآراد و حرفاشو به شال  شنهادیلحظه عذاب وجدان گرفتم که پ هی

 ؟ یکنیکار م شه؟؟؟مگهیوقت نم-

 نه...کار کجا بود-

 ...باهات حرف دارم شتیپ  امیظهر ب  خوامیم-

 گلم...منتظرتم.  ایب-

 ی با-

 ی بابا-

 . دمیچقد خواب  ی.وادادیرو نشون م ۱۱نگاه به ساعت کردم که  هیاز قطع کردن  بعد

و موهامو شونه کردم و از   نهیو بعد شستن صورتم رفتم نشستم جلو آ  سیشدم و رفتم سمت سرو پا
 باال بستم. 

  دیداشتم.شا یخوب بود.انرژ بی کرم به دست و صورتم زدم و رفتم تو آشبزخونه.امروز حالم عج هی
  عیلبخند رو لبم اومد اما سر هی شبی....با فکر دشبیبخاطر د  دیبود.شا میبخاطر وجود آراد تو زندگ

 گرفتم ناهار درست کنم.  میصبحونه ساده خوردم و بعدش تصم هیجمعش کردم.

 ها بود  یرو نگاه کردم، از همه خوراک  میکه کرده بود ییها دیخر

 درست کنم.  یراشکی پ کمیگرفتم مرغ و پلو و  میتصم

 کردم به درست کردن... شروع

  دمیزنگ فهم یاما با صدا پختمی غرق بودم و غذا م الیچقد گذشته بود و چقد تو فکر و خ دونمینم
 اومده. زهی شال

 سمت در و بازش کردم.  رفتم

 اش شدم  هیاومد داخل محکم بغلم کرد و متوجه گر  یوقت
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 ی کن یم هیگر زه؟چرا ی جونم...شال یا-

 تموم شد  ستایو-

 نم یداخل بب ای ...بیچ  یعنی؟یچ-

 داخل و اونم شروع کرد؛  میهم رفت با

  یرو چ  انیخراب شد.من جواب پو ی...همه چیخواستگار انی شون م یرعلی ...فردا شب امستایو-
 کردم.  دایدختره پ  هیرو با  یرعل یمن ام  کنهی .بابام قبول نمستایو شهیم وونهیاگه بفهمه د انیبدم؟پو

 . یرو دوس دار انیتهش طالق و تو پو  یرعلی دلم.بهشون بگو ازدواج با ام زی نکن عز هیگر-

 تو!  یگیم یمن  تو خونه اس.چ هیهر ثان  یحرفا نیا ستایهه و-

 برات...آروم باش.غصه نخور   رمی بم-

 !؟ ستایو-

 جانم؟ -

 داره؟  یاشکال نجایا ادی ب  انیاگه زنگ بزنم پو-

 . نی حرف بزن ادینه گلم..بگو ب-

 ..واقعا ازت ممنونم. ستایو  یمرس-

تا   ینیگذاشتم داخل س یراشکیبشقاب مرغ و پلو و چندتا پ  هیو رفتم تو آشبزخونه و  دمیبوس گونشو
 بدم به نرگس جون. 

 در اتاقم خارج شدم و رفتم سمت در نرگس جون. از

 پسره اومد دم در!تعجب کردم و گفتم:  هیدر زدم  یوقت 

 ست؟ ی نرگس جون ن  دیاوم سالم،ببخش-

 .دیچند لحظه صبر کن -



 ن ی ریش  ایعشق تلخ 

110 
 

 بود؟؟؟ یک گهید نیا

 جان   ستایسالم و-

 د ییسالم نرگس جون بفرما-

 ی دیدستت درد نکنه،چرا زحمت کش-

 اس..نوش جونتون.فعال فهیوظ -

 روزت خوش دخترم -

 ن یکز کرده گوشه اتاق و زل زده به زم  زهیشال  دمیتو اتاق و د رفتم

 میغذا بخور کنمی سمتش و گفتم:سفره پهن م رفتم

 ندارم.  لیم-

 چرا؟ -

 ستا یاشتها ندارم و-

 باشه -

 گرفتم تنهاش بزارم.  میتصم

 اومد. انی ساعت پو میاز ن بعد

 شک.  یآراد هم انقد دوسم داره؟من که دوسش دارم،ب  ی عنیرو بغل کرد. زهیاومد عاشقونه شال یوقت

 چند روز شد.  نیآراد تو ا یآراد،کارا یحرفا ریدرگ ذهنم

شب  هیشب باهام حرف زد، هیشب بهم گفت کارم داره،  هیزود! یل یزود اتفاق افتاد.خ یل یخ یچ همه
  بمیواقعا براش مهم بودم که تعق یعن یو براش مهمم.  ستین  یبا کاراش بهم نشون داد حرفاش الک

 کرده بود؟ 

 سمت آراد. دیآشبزخونه و دوباره ذهنم پر کش  نیو زل زدم به کف زم دمیآه کش هی
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 گهیروز د ۲که قرار بود   یجواب یکه الزم بود برا ییزای چ یل یهنوز برام روشن نبود.خ زایچ ی لیخ اما
 بدم. 

 نگاه کردم؛  زهی رشته افکارم پاره شد و سرمو بلند کردم و به شال زهی شال یصدا با

 ستا؟ یو-

 جانم؟ -

 ؟  یایم-

 نشستم. ششونیشدم و رفتم پ پا

 جانم؟ -

 واسه من فکر کنه که جواب آراد رو بدم(   سی ن یک ی.)یکن یتو بهتر از من فکر م  ستایو-

 شده مگه؟  یخب،چ-

 ک...  دمی...من اجازه نمگهیم انیپو-

پاشو بزاره تو خونه   یل*ا*ش* یاون پسره  خوامی نم یرو قطع کرد و گفت:من حت زهی حرف شال انیپو
 . برمی رو م زهی بخواد سرنوشت نسازه باهام شال یلی .خزهیشون بخاطر شال  زهی شال

 ش؟ ی بری نگاه کردم و گفتم:کجا م انیپو یبه چهره عصبان ینگران  یتعجب و کم  با

 نجا یهر جا،دور از ا-

 ن؟ یفرار کن  یعنی-

 . دیشا-

 .نی نه...فرار نکن-

 ازدواج کنم؟  یرعل ی:پس بمونم با ام زهی شال
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.بعد  خورهیبا تو نم   یبدرد زندگ نیکرد داشیپ کایکه با م یو اون موقع ا تشی نه خب...با اون وضع-
 . ستی.اما فرار درست ن سی ن یحرف گهی(دانی)پو یشون یتو عاشق ا

 دونم یم-

.انقد رو  کنمی ...در هر صورت من دخالت نمنیفرار کن  ن،نه ی بجنگ دیفرار؟شما با یگ یو باز م یدون یم-
 چون دوستت هستم گفتم بهت. 

 

 

 

 

 

 

 

 زه« یکاور:شال   »عکس

نکردن و    دییبودم که هنوز هم تا دیاون رمان جد ریپارت گذاشتم.اخه درگ ری.ددی)دوستان گلم ببخش 
 ( نیکن  تیام...اما فرستادم حما یعصبان  یمن حساب 

 »آراد«

 .... کایم یرو برداشتم و رفتم به سو نمیماش  چییآماده شدم و سو یمشک  پی ت با

 

 در رو زدم و بعد از باز شدن در وارد خونه شدم.  زنگ

 یاومد استقبال و گفت:سالم خوش اومد عیسر کایم
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 ...اومدم حرف بزنم باهات. کایم ومدمیخوش و بش ن یبرا-

...و دادی جوابم رو م  ستایرو امروز بهش بگم و کم کم شروع کنم.چون فردا...و ییزایچ هی خواستمیم
 صد درصد مثبت بود. 

خونه مستقل  هیخودش  یبراکه   کای سمت اتاق م میرفت میباباش نبود و مستق   میوارد خونه شد یوقت
 .شدیمحسوب م

 :خب؟ کا یم

 بچه رو بنداز -

 هرگز -

 هرگز -

و دستمو بردم   ستادمیا شیقدم هی یتکوم داد و منم محکم قدم برداشتم و رفتم سمتش.تو سرشو
 ؟ یمن گوش کن  یبه حرفا دیرفته که تو با ادتیبود و گفتم:  ستادهیلباسش که بد ا قهیسمت 

 نه-

 باهام باش...  ایگفتم:پس االن ب کردمیاش رو درست م  قهیکه  نطوریهم

 نگام کرد و گفت:  شوکه

 ؟ یچ-

 باهام باش.  ایدارم...ب  ازین-

 نرفته؟  ادتیمن حامله ام آراد.تو که -

 .یبه من چه که حامله ا  یهست.ول ادمی-

 . کردمینم نکارویاگه حامله نبودم بازم ا یبسه آراد.حت -

 م:چرا؟نامحرمم بهت؟؟هوممم؟ گذاشتم رو گونه اش و گفت دستمو
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 پنجره و پشت کرد بهم. شیپس زد و رفت پ دستمو

 دوباره بابام بفهمه و...حالش بد بشه. خوامیکرد و گفت:نه...اما نم مکث

 هه...-

 رم؟ یتو موهام و گفتم:نکنه منتظره من تورو بگ دمیکش دستمو

 ؟ یزنی محرف   یچ  ؟ازیچ یعنی...عنیبا ترس و شک برگشت سمتو و گفت:  کایم

 !یتجربه کرده.اونم به راحت گهید یکی هاشو با  نیکه اول  خوامیرو نم  یزن-

 ی دوس داشت  یلی..تو که بچه خ مینکن...ما بچه دار  یشوخ  کنمی آراد...خواهش م-

 . یستی...تو هم زن من نمییبچه دوس داشتم و دارم،اما از زن خودم،نه زن هر جا-

 ... نکهیفقط بخاطر ا یرعل یانگار با چند نفر بودم...اون ام یزنیحرف م یآراد...طور-

 ،چونی.اومدم حرفامو بگم.بهتره خودت بچه رو بندازخوامینم حی وسط حرفشو و گفتم:من توض دمیپر
 هاشو...  نیکه اول یو زن  رمتی گیمن که نم

منو دوس   گهیو دستشو گذاشت رو لبام و با بغض گفت:آراد؟قانع شدم.تو د کینزد اومد
 دم؟ ی!درست فهمیندار

 سکوتم بغضش شکست و اشکاش سر خورد رو صورتش  با

نه   یمن ی...تو برایاز دستم در بر زارمی نم ه؟منیچ یدون یو گفت:اما م  دیکه نگام کرد تلخ خند کمی
 .گید یدخترا

 هم داشتم. فشیکث  یاون بابا یشدنش.برا تیاذ نهمه یبردم از ا  یم لذت

 احساس گفتم:  یب

 ... یبکن   یتونینم  یکار  چی...متاسفم..هکایم-

 بگم. تونستمیبود که م ییحرفا  نیبهتر نیهم پشت کردم بهش و از اتاق خارج شدم.ا بعدش
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 ستا« ی»و

آراد رو گرفتم و با استرس منتظر موندم تا جواب بده.ضربان قلبم رفته بود رو هزار و نوک   شماره
 شده بود.  خیانگشتام 

 و کالفه جواب داد؛ یعصبان  یتا بوق با صدا  ۴از  بعد

 ه؟یالو چ-

 الو آراد؟ -

 یی ..توستایو-

 زنم یبعدا زنگ م کنمی اره...فکر کنم بد موقع زنگ زدم،قطع م-

 نه...بگو حرفتو -

 ؟ ی،خوب -

 اره-

 گ ید یستین-

 کالفه ام  کمی-

 خب نباش -

 کنمیم  یباشه سع-

 . میجا قرار بزار هیفردا، گمیباشه.م-

 ۴بهتر شد و گفت:باشه.همون کافه،ساعت  کمی  صداش

 نمت یبی باشه..م-

 زم ی خداحافظ عز-
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 خواستم بگم خداحافظ قطع کرد.  زم؟تای به من گفت عز نیا

 نرگس جون صدام زد  سیو تا خواستم برم سرو زیرو گذاشتم رو م  یگوش

 جان؟؟  ستایو-

 بله؟ -

 لحظه  هی ایب-

 و گفت:مزاحم نباشم؟  دیدرو باز کردم خند یدم در و وقت  رفتم

 ن؟ یداشت ینه.کار-

 ماش ی پ ای شب شام ب-

 نه خونه راحتم.-

 ... ای شبه ب هی-

 باشه -

*************** 

و کرم زدم و رفتم سمت   ملیر هی و   دمیپوش یمشک ریو شال حر  نیبا  شلوار ج یمانتو کوتاه مشک  هی
 خونه نرگس جون. 

 . دییدر زدم همون پسره که اوندفعه در رو باز کرده اومد دم در و گفت:بفرما یوقت

 لب گفتم:سالم  ری خونه شدم و ز وارد

 سالم-

  یپسرمه.شمال زندگ نی.ایداخل و رو مبل نشستم نرگس جون اومد و گفت:خوش اومد  رفتم
 .خونهیم یپرستار.بچمرهیدانشگاه م  کنه،اونجایم

 مبارکه به من چه خب
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 موفق باشن -

 . نجایا نیجان بش ی جون:عل نرگس

 نشست درست روبه روم.  یاسمش عل  دمینرگس جون که فهم پسره

 ارم یب  ییچا رمیجون هم گفت:م نرگس

 نجا؟ یبود امشب منو دعوت کرد ا یچفازش 

 ن؟ ی خونی شما درس م-

 دارم...  یزبان آلمان پلمینه فوق د-

 ن؟یامه ندادچرا اد-

 نداشتم.  طیشرا-

 اهان.-

 شدم رو چهره اش:  قیزدم و دق یلبخند مصنوع  هی

 بد نبود.  افشیق

 کن( شیدرو ستای)عه و

 و؟یچ

 )چشمارو( 

 ه یچه شکل نمی بب خامیبابا،خب م   برو

 پس؟(  ی)آراد چ

 رو دهنت  زنمیحرف نزن م گهی.ددمید آرادو

 زدن.  دیخفه شد ومنم شروع کردم به د  یوج
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 .سالم

 .ری و عصر بخ  دیخسته نباش ضمن

 هستم. معصومه

  رید نایخراب بود و تا بخوام بخرم و ا  میام.گوش یرمان نزاشتم.شرمنده همگ شهیهفته م ۳ حدودا
 شد.

 . کنمی،چون جبران م نیهنوزم طرفدارم باش  دوارمیام

 کرونا.  روسی همه و نگرفتن و یبرا تی موفق یارزو

 ی بابا

 جذب کننده بود. یل یخ  یدرشت عل یچشا

 هیدانشجو با نظم و  هی دادیصورتش،نشون م یرو ش ی و لخت و کوتاهش و ته ر یمشک یموها
 خوبه. یل یپرستار خ

 چشاتو ببند( ستای)زشته و

 ی ...انقد مزاحم نشو وجگی برو د ؟؟؟یتو اومد باز

 )باشه( 

 به درک.  ؟بروییییی ؟وجیشد ناراحت

 .ستایو یدادیکاش تو هم دانشگاه رو ادامه م  یاورد و گفت:ا ین یریو ش  ییجون چا نرگس

 ندارم نرگس جون.  یدرست تیموقع-

 مثل تو درسشو ادامه نده. یشه،دختریم فیح-

 .گهید هی نطوریا تیوضع گید-

 که گذشت نرگس جون به حرف اومد؛  کمی
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 م؟ یغذا بخور میبر-

 می:اره بریعل

 تابع جمع پا شدم و به دنبالشون رفتم اشبزخونه. منم

نگاه رو   نیا ومد؛منینفسم بند م   کردینگام م  یبود.وقت ن ی.نگاش سنگکردینگام م یپسره عل  نیا چقد
 دوس نداشتم.من فقط نگاه آراد رو دوس داشتم.

 باشه. سختم شتریباعث شد ب نینشست درست روبه روم.ا  ی،علیصندل  ینشستم رو یوقت

 باشم.  الیخ یکردم ب یو سع  دمینفس کش هی

کردم و گفتم:دستتون درد نکنه   زی دستمال دهنمو تم هی،با  یسخت یغذا با کل یاز خوردن کم بعد
 نرگس جون. 

 هر حال نوش جونت.  ،بهینخورد یزی جون:تو که چ نرگس

 ی مرس-

 بود...بدون شک.   یمردونه اش دقت کردم.عال  یو صدا یعل به

 باهوت حرف بزنم.   خوامیم ستایکه نرگس جون گفت:راستش و مینشسته بود  ییرای از شام تو پذ بعد

 ها؟؟؟حرف؟؟؟ 

 د ی:ببخشیعل

 تونم؟یلبخند زد و گفت:م هیپا شد رفت تو اتاق.و نرگس جون  یعل

 و؟ یچ-

 حرف بزنم -

 بله-

 . کنم یازت خاستگار یعل یبرا خوامیگم،میُرک م یلیخ  یل یخ-



 ن ی ریش  ایعشق تلخ 

120 
 

  هوی که  کردمی از من؟؟؟؟.متعجب نرگس جون رو نگاه م یشد،خاستگار خیهنگ و نوک انگشتام  مغزم
 .فکراتو بکن. خوامیگفت:االن ازت جواب نم

  یآراد،لبمو تر کردم و تموم شجاعتمو جمع کردم و گفتم:من...چجور یآراد و قلبم که شده خونه  ادی با
 فکر کنم.چون...چون اونم دوسم داره. گهید یبه کس تونمیرو دوس دارم.نم  گهید یکیبگم...من 

 ...متاسفم دیو گفتم:ببخش دمیخم شدم گونه نرگس جون که شوکه بود  رو بوس  اروم

چند   یوارد اتاقم شدم به حرفا یکار بود.وقت  نیبهتر نیاپا شدم و تند تند از خونه خارج شدم. عیسر
واقعا من و اراد خوشبخت   یعن ی.دادیعشق اراد رو م یام فکر کردم.حرفام همش بو شی لحظه پ

  رفک نی ...سرمو تکوم دادم تا امیممکن از هم جدا بش  ایم،یرسی م ییجا هیواقعا به  یعنیم؟یشیم
 مسخره از سرم بپره. 

 و به دست خواب سپردم.بستم و خودم   چشامو

*************************** 

.از دمی رو د  ینرگس جون عل ی نقل  اطیح یاز اتاقم خارج شدم که تو یو مشک یطوس پی ت هی با
 ی انداختم و گفتم:سالم اقا عل نییخجالت سرمو پا 

 خشک گفت:سالم.  یلیخ

 خارج شدم و سوار اژانس شدم و ادرس کافه رو دادم. اطیاز ح  عیسر منم

 

 ،درسته؟یجوابت رو بگ  دیهم که با ،امروزیحرفاتو بزن یخوا یم  ی:خب گفتآراد

 اره-

 پس شروع کن -

 تکوم دادم و بدون ترس و استرس شروع کردم.  سرمو
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 《ی کاور:عل عکس》

 

 ...بوس رو گونه همتون(گهید نیخبر دار کنم،خودتونیکمه،اما جبران م دونمی)م

 《آراد 》

 کرده استرس نداشته باشه شروع کرد.  یسع دادیکه نشون م یبا چهره ا ستایو

که  ی.اما همونقد مال و امول م یداشت یمتوسط  یسالم بود بابام فوت کرد...وضع مال ۹ یمن وقت-
خونه اجاره کنه تا    هیکردن.مامانم بزور تونست  رونیاز ما گرفتن و مارو ب  میرو خانواده پدر  میداشت
 م یکن  یزندگ میبتون

تا بچه   ۳سال از مامانم بزرگتر بود و  ۱۵که  ییاقا هیروز  هیتا کم نداشته باشم.اما  کردیتالش م  مامانم
  نیتام  یمامانم.من دوس نداشتم ازدواج کنه،اما برا ی داشت و زنش فوت کرده بود،اومد خاستگار

 بود.. یمرد خوب  یل یمجبور شد ازدواج کنه باهاش.خ امانممون،می زندگ

  م،بایکرد یسال زندگ ۸...حدودا میپوزخند زد و گفت:اما ما از باطنش خبر نداشت دیکه رس  نجایا به
  لیرو گرفتم مامانم به دل  یزبان المان پلمیکه من فوق د ییهمون روزا یخونه...اما تو هی یهم،تو

 فوت کرد. ینفس تنگ

 و گونه اش رو پاک کرد و ادامه  داد؛ر  یاشکا

...منم رونی هفته که اونجا موندم،اون شوهر مامانم منو انداخت ب کیمامانم مرد،فقط  یوقت-
  کهی جز چندتا ت  یچیدوست،که تو باشگاه باهاش اشنا شده بودم...ه هیرو نداشتم...به جز  چکسیه

 خونه خرج کردم.  لیخونه و وسا دیهم در راه خر نارویپول نداشتم...هم کمیطال و 

سال کار   ۲.کردمیجا به عنوان خدمتکار کارخونه کار م  هی... و ادیز  یلیدنبال کار گشتم...خ بعدش
 کارخونه.... یاونجا به دروغ گفت با مردا  یاز کارگرا یک یروز  هیسالم شد.. ۲۱کردم.
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 دم ی:ادامه نده...فهممن

جز موندن تو خونه  یکنم...راه کاری چ دونستمیداشتم...نم یکاربده یبعدش اخراج شدم.کل -
ازدواج  شنهادیبهم پ رمردی پ هی نیدر اون ب ی.حتداشتن ینداشتم..اما طلبکارا دست از سرم برنم 

  خونه به  دمیمجبور شدم دنبال کار بگردم...که تهش رس نکهیکرد.اما کم کم ولم کرد.تا ا تمیاذ یلیداد.خ
 تو

تر بودم اما بازم...اون پسره   نییازت پا  یل یخ نکهیشد که عاشق تو شدم...با ا یچجور دونمینم
 کرد،پسر شوهر مامانم بود. یهم،اون شب تو خونه ات باهام بد رفتار

 ی حرفاش تعجب زده بودم...ول از

عذاب بکشه...سرمو تکوم دادم و بدون   تونستیدختر چقد م هیخورد بود.اخه   یکل اعصابم
 به سرم زده بود رو به زبون اوردم؛  یاراده،فکر

 ؟یدار نامهی...گواهنمیرم،بب یگ یجمع کن...واست خونه م لتویوسا-

 گفت: اره  شوکه

 خونت آمادس...  اطی تو ح نتمیماش-

 تلفن بزنم.  هی رمیپا شدم و گفتم:م بعدش

 که شوکه بود،اروم گفت:باشه.  ستایو

 

 هیو  ستای و یکه اضافه دارم رو اماده کنن برا ییاز خونه ها یک یداشتم زنگ بزنم به بچه ها تا  قسط
  نکارمیشدم،اما ا کی نزد ستایانجام کارام به و یخوشگل هم بخرن براش اماده کنن.درسته من برا ۲۰۷

 کمکش کردم  کمی شه،همیهم باعث جلب اعتمادش م
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 《ستایکاور و عکس》

  خوامیتونم،مینم ییخودم رو بزارم.البته تنها یکانال رمان بزنم..که رمان ها هی)سالم...من قسط دارم  
 بزاره بگه(  تونه،کامنتیهس که دوس داره و م  ی..اگر کس میو رمان بزار میباش  سندهیدوتا نو

 《ستایو 》

 بود. بیعج   یلی.خ اوردمیاراد سر در نم  یکارا از

 رو برام بکنه؟  نکارایچقد دوسم داره که حاظر شده ا یعن یبا اون حرفاش کال تعجب زده شدم.  روزید

 .دی دنبالم تا ببرتم خونه جد ادیکه قراره ب  امروزم

 محاله.  یخوشبخت نهمهیا منو

 

زودتر اماده بشم تا  خواستمی.میکفش مشک  یبه عالوه  دمیپوش  دیبا شال و شلوار سف  یمانتو اب هی
 برم به نرگس جون بگم.

 اتاق خارج شدم. لم،ازیو وسا  فیساده هم کردم و بعد از گرفتن چمدان هام و ک شیارا هی

 

 ...کجا؟ ستایجون:و نرگس

 ممنونم.  نیکه کرد ییهمه لطف هاتون و کمک ها ی.برا نجایاز ا رمی اتاقش شدم و گفتم:دارم م وارد

 ؟اره؟ یت شدناراح  یتو بخاطر خاستگار-

 بگم اخه ی.اوممم...چجورس ی ن نطورینه...هرگز ا-

 بگو دخترم -

 نامزدم برام خونه گرفته...-
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 .ی بش  ،خوشبختیدرهم و ناراحت شد و گفت:اها بسالمت افشیق

 ی اقا عل  یعروس شاالیممنون.ا-

 زد و منم اروم بغلش کردم و گفتم:خداحافظ   لبخند

 زدم.  یزی رفت و لبخند رتمام وجودمو فرا گ یگفتن نامزدم،ذوق  از

***************** 

 ستا یچشاتو ببند و-

 ِا اراد ولش کن -

 نه ببند -

 خداا یوا-

 . وفتیبستم و اراد اروم دستمو و گرفت و گفت:حاال راه ب چشامو

 داشتم.  یب یقرار گرفتن دستش رو دستام حس عج  با

خم شدم اما اراد منو نگه  بای زدم و تقر  یاروم غیکه ج نیبود بخورم زم کی جابه جا شد و نزد پام
 میداشت.و دوباره راه افتاد

 یکن ی م کاری چ نیاراد بب -

 ی ش  زیسوپرا خوامیم-

 وونهید-

 گیشمام د وونهید-

 قند تو دلم اب شد. لویک  لویحرفش ک نیا از

 حرف اراد چشامو باز کردم  با
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 باز کن چشاتو -

 متر بود روبه رو شدم.  ۲۵۰گفت  شهیخونه بزرگ که م هیباز کردن چشام، با

 بود.  یکه وصف نشدن  ییفضا

 گفتم:آراددد غی با ج با یذوق رفتم جلوتر و تقر از

 قابل شمارو نداره-

 آراد  شی دور خونه و دوباره رفتم پ دمیدور چرخ  هی

 نداشتم.  ییجا ن یممنونم.انتظار همچ -

 . یخوبه که خوشحال-

 ؟یدعوت کرد  ویو گفتم:کس  دیزنگ ابروهام باال پر یصدا با

 . فونیباال انداخت و رفت سمت آ شونه

 تر خورده شد.  یطوالن گهیبار د هی فونی که آ کردینگاه م شوکه

 آراد؟  هیک-

 ام ی رفت تو هم و گفت:واسا م اخماش 

 رفت.  اطی تند تند از خونه خارج شد و سمت ح و

 دم دره! یک نمیسمت پنجره تا بتونم بب  دمیدو

 که مقابل در بود تعجب کردم. یکس دنیدر رو باز کرد...اما من با د آراد

 بود!دستمو گذاشتم رو قلبم! نکنه هنوز با هم باشن؟!   کای !اون مکایم

 که در حال بحث کردن بودن. کای گاز گرفتم و با ترس زل زدم به آراد و م لبمو
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پنجره کنار رفتم   شی تند اومد سمت خونه.از پ یآراد رو حل داد و با قدم ها  کاینگذشت که م  یا هیثان
 .یدر ورود شیپ بایو خودمو رسوندم تقر

 از اشک وارد شد. زی لبر یو چشا ت یبا عصبان   کایم

 بود ستاده یا کای ترس زل زدم به آراد که پشت م با

 گفت:  ادی به فر لیبلند متما یبا صدا  کایم

 

 

 

 

 

 چه شود( یپارت بعد ی)وووا

 

 ؟ یریمنو بگ یجا  یخوایم  یتو دهات-

با خودت   یفکر کرد ی...چ،هعینی و گفت:چه  رقابت سنگ دیدور چرخ  هیزد و  یصدا دار  پوزخند
 ..*" یندار ؟زبونیگدا؟چرا الل شد یدختره 

 خانم.  ستمیباشم بد*"ن  یوسط حرفش و با بغض گفتم:هرچ دمیپر

 دختره گدا... نیعه..بچه زبون وا کرد.بب-

 گوشش.  ریسمت اراد شد،اراد محکم زد ز کای م یسمت خودش و وقت دیرو کش کایبا ضرب م  اراد

 ...کارو؟حقشهیمن!اراد زد م یخدا

 ؟ی:تو...اراد تو منو زد کا یم
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 اراد!  شنسمتینم

 برات هان؟  رمیمیعاشقتم م  گفتیبود م یک

 .خوامی رو نم   ییکه هرجا ی.کسخوامتی تم...نم:خفه شو.قبال هم بهت گفاراد

 بچ...  یحت-

 زدم تو دهنش و نزاشتم ادامه بده. محکم

 حاال.  رونی.گمشو بستامیمن عاشق و-

 بابام.  یخودم،برا ی:متاسفم..براکا یم

 ی متاسف باش دی:اون که صد درصد بااراد

 .. یکنی م کاری چ نمی:برو بباراد

از اشکم و گفتم:انگار سرنوشت منو با   سیخ یو منم دستامو گذاشتم رو گونه ها رونی رفت ب  کایم
 نوشتن.   یبدبخت

 . هیگر ر یمبل و بلند زدم ز یرو نشستم

 . نییپا  اریبود گفت:صداتو ب ستادهیکه همونطور اونجا ا آراد

 !ستای به حرفش نکردم که گفت:ساکت و ییاعتنا

 فکر کردم.  کایم شی پ  قهیچند دق یقورت دادم و به حرفا بغضمو

 اخر اراد چرا زد تو دهنش؟ دفعه

 بگه که اراد نزاشت و زد تو دهنش. یزیخواست چ   کایم

 بگه؟؟  خواستی م یچ یعنی

 کرد.  نکارویبگه که اراد ا خواستیراجب من م زیچ هی دوباره  ال،البد یخیب اه



 ن ی ریش  ایعشق تلخ 

128 
 

 حقش بود.  اصال

 . دمیمبل دراز کش یوار رو  نیجن  بای گذاشتم رو دسته مبل و تقر سرمو

 ها.. ینخواب ستای:واراد

 نه.-

 .دمینفس کش هیچشمامو بستم و  نیهم یفکر نکنم، برا شیپ قهیدادم به اتفاق چند دق حیترج 

 بلند شد؛  می ساعت هم نشده بود که زنگ گوش مین هنوز

 .کنهینگاه ماراد نشسته تو اشبزخونه به من دمیجا پا شدم و د از

 در اوردم.  مویو گوش فمی سمت ک رفتم

 جواب دادم و گفتم: عیافتاده بود.سر زهیشال اسم

 !یدیجواب نم زنمی زنگ م یتو، ه  ییزه؟کجایالو شال -

 !؟ یستیخونه ن  ؟چراییتو کجا-

 . کنمی نم یاونجا زندگ گهیخونه؟د-

 . گرفتیلحظه هم نگاشو ازم نم  کیبه اراد نگاه کردم که   یچشم ریز

 ؟ یکن ی نم  یاونجا زندگ گهید یچ یعنی-

 .اراد خونه گرفت برام. گهید نی هم یعنی-

 ؟ یالک-

 گم ینه راست م-

 با خودش هااا؟! رهیاونم درگ -

 دونم یو گفتم:چم  دمیخند  زیر
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 تا تنور گرمه بچسبون  الی خیخب ب -

 و یچ-

 ی بابا حواست باشه زنش بش-

 وونهید-

 گید گمیراست م -

 باهام؟   یداشت کاری حاال چ-

 م یریم میما دار-

 ما؟ -

 ان یمن و پو-

 ن؟ یباالخره کار خودتون رو کرد ن؟یریکجا م -

 عشق رو تلخ کنم. نی،ایرعل یبا موندنم و اجبار خانوادم و وجود ام خوامی.نمستایو نهیری عشق ما ش-

 حاال؟   نیرینداره.کجا م ینه،اشکال یباشه.اگه نظر خودت ا -

رو گرفتم و قسط ادامه   سانسیل گهیبه بعد.منم د نیز اا دهیکه دانشگاه رامسر درس م انی شمال.پو-
 دادن ندارم.

 ؟ ی.فقط خانوادت چزهی اها..باشه.مراقب خودت باش شال-

 هم مراقب خودت باش  ال،توی خیخانوادم نامه گذاشتم.حتما تا حاال خوندن.ب یبرا-

 باشه گلم ،فدات شم.خداحافظ -

 .یبابا-

 . کنهی ونطور داره نگام مهم انیپو دمیکه د فمی گذاشتم تو ک ویگوش
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 .؟ یو گفتم:سکته کرد کینزد رفتم

 .بده؟کردمی نه..داشتم نگات م-

 یی نورا یاقا ری خ-

 گ؟ ید یینورا یاقا-

 اوهوم -

صدا   یلیمنو به فام گهی.حاال دهیچ یینورا یاقا گمی جا پا شد و افتاد دنبالم و گفت:االن بهت م از
 .؟؟ یکن یم

 . خوادیو گفتم:اره..دلم م  دمیبلند خند یتو سالن و صدا  دمیدو

***"""""""""""""""""""""""" 

 《اراد 》

فردا شب   یمهمون  ادی کدفعهی...کردمی خراب کنه فکر نم وی همه چ کای بود امروز م کینزد نکهیبه ا اصال
عروسکو با خودم ببرم تا تموم   نیکه ا  تی موقع نیو بهتر انی و باباش م کایم ادی افتادم که به احتمال ز

 .هه عروسک!وفتهیکه منتظرشم ب  ییاتفاقا

 . میدعوت یکه فردا شب مهمون  گفتمیعروسک م نیبود به ا  بهتر

 رو کاناپه پا شدم و رفتم سمت اتاقش و در زدم. از

 بله اراد؟ -

 داخل  امیاومم ب-

 سا یوا-

 

 ا یب-
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 ؟ ی بخواب ی خواست یباز کردم و رفتم داخل و گفتم:م درو

 نه-

 موندم ،برم؟! نجایکه منم ا یست یاگه راحت ن-

 خونه خودته.   نجای.ا هیچه حرف نیوا اراد.ا-

 نجا یتو ا یخونه -

 بگم  یباشه چ  -

 .میدعوت  ینگو.فقط فردا شب مهمون  یچ یه-

 م؟ یدعوت-

 . یایب د یمن دعوتم تو هم با-

 ام؟ ی چرا ب-

 . یچون نامزدم-

دوسش  یلیجلوه بدم مثال خ  نکهیا ی.برانییبار پشت سر هم پلک زد و سرشو انداخت پا  چند
از  نوی؟اینبود یچونه اش و سرشو اوردم باال و گفتم:خجالت ریو دستمو گذاشتم ز  کیدارم،رفتم نزد

 . دمیفهم یخونم زد اطیح یکه اون شب تو  یحرکت

که اشنا   شتری.ب یبش  دیسرخ و سف وادخیهاش سرخ شد که باعث خندم شد و گفتم:حاال نم  گونه
 .میکن ی م ،ازدواجیجد یهمه چ میدیو د میشد

 اوم -

 گه؟ یفردا شب د یایم-

 باال انداخت که گفتم:تو چشمام نگاه کن! شونه

 ..*" و بدون نگاه کردن بهش از اتاق خارج شدم.  یناگهان یل یکرد که خ نگاه
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 نیا کا،مجبورمی ر انتقام گرفتن از فرهاد و ماز اتاق خارج شدم *" و اروم زمزمه کردم:بخاط  یوقت
 دختره رو تحمل کنم 

 

 

 بودم.(  ضی روزا مر نیداره شرمنده،ا ی)اگر کم و کسر

 《اراد 》

 سرد و طلخ ام رو به مچ دستام و گردنم زدم و از اتاق خارج شدم. عطر

 و در زدم.  ستا یسمت اتاق و رفتم

 اراد ایب-

 جا خوردم.  دنشیاتاقش شدم و با د وارد

 یکلوش داشت و تا رو ییها نیبود که است دهیپوش  یلباس سرخ اب هیناز و خوشگل شده بود.  یلیخ
 زانو بود. 

 بود .  دهیهم پوش یکفش صورت  هیفر کرده بود و   موهاشو

 شو زد و گفت:من اماده ام. یاخر رژلب صورت  در

 کرده.  وونهی خانم چه کرده،همرو د  ستایو نینشه گفتم:اووو،بب  عی ضا نکهیا یبرا

 و گفت:آرادددد...  دیخند زی ر ستایو

 جون -

 خوشگل شدم؟ -

 ی شد یعال -

 . یکه هست یزد و بعد از مکث کوتاه مدت گفت:آراد...مرس  لبخند
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 و گفتم:قربون شما.  دمیکه خوش کرده بود خند یپوزخند زدم و به دل هیدلم  تو

 .میمانتو و شالتو بپوش بر-

 باشه عشقم -

 .هوی شمی م وونهیمن د یحرفا بزن  نی.از امایعه نداشت-

 . میخنده گفت:باشه من تسل  ریز زد

 مبل نشستم.  یزدم و از اتاقش خارج شدم و رو چشمک

 ااایشونم نشست و همزمان گفت:تو هم جذاب شد یرو  یدست دمیگذشت که د نی م ۷یال ۵ حدودا

 نشه برات.  دایستگار پ باش خا مراقب

 .رهیمراقب تو باشم تا چشم نامحرم تورونگ دیچه حرفا.فعال با گهیبرگشتم سمتش و گفتم:د 

 ؟ ی االن تو محرم-

 بعدا. شمیم-

 . میپاشو بر-

************* 

 (ستای)و

بود و معلوم   ادی هم ز تی.جمع یدنیبا شکوه بود و د یمهمون هیکردم. م،تعجبی وارد مجلس شد یوقت
 اسم و رسم داره. یرو گرفته حساب یمهمون نیکه ا یبود کس

و منم شال و مانتومو در اوردم و نشستم  میکه پسره تنها نشسته بود،من و آراد هم نشست زیم هی یرو
 جفت آراد. 

مردونه  یبه دستا  یچشم  ریگاه محکم برام.ز هیتک هی ی عنیروزا.وجود آراد  نیآرامش داشتم ا چقد
 اراده دستمو بردم سمت دستش و لمسش کردم.  یب  یلی رون پاش بود نگاه کردم و خ یاد که روآر
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 .نمی سرمو بلند کردم و به چهره اش نگاه کردم تا عکس العمل شو بب همزمان

بکشم و بازم اعتمادم    قینفس عم هیزد که باعث شد  ی نگاش کردم اونم نگام کرد و لبخند نرم یوقت
 بشه. شترینسبت بهش ب 

 .کردیم وونمیآل بود.اصال داشت د دهیواسم ا آراد

 حسو داره؟  نیاونم هم یعنی

 اخه.(  هیچه حرف نی)معلومه که داره،ا

 رو دور دستم قفل کرد و نرم فشارش داد. دستش

 حرکتش برام حکم شهادت دوس داشتنش رو داشت.  نیا

 به همه نگاه کردم.   دیچرخ چشمم

 شدم.  ینگاه ینیمتوجه سنگ که

 روبه رو شدم.  اهیجفت چشم س هیسمت نگاه و با  رگشتمب

 کا؟ یم

 خدا.اخه چرا همه جا هست؟  یا

انگشتاش رو هر از   یال گارینگاش کردم که متوجه شدم قفل شده رو من و اراد و س  قیو دق درست
 .برهی سمت لباش م یگاه

 . سیباغ ها ن نیاراد اصال تو ا دمینه،که د ای کنهی اراد نگاش م نمیبب برگشتم

 .شهیپاره م  کهیمن و اراد قلبش داره ت  دنیزد با د ادینگاه کردم و سکوتش برام فر کایبه م  دوباره

 اونا قلب من شکست.  دنیمثل اون موقع ها که با د درست

 باهاش حرف بزنم.  رفتمی خوب بود م چقد

 بود!  یعال نیا
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 امیگوش اراد گفتم:من االن م ریز

 کجا؟؟ -

 .نپرس امیم-

 .حواستو جمع کن.ایباال انداخت و گفت:زود ب  شونه

 . کایتکوم دادم و از جا پا شدم و راه افتادم سمت م  دییبه عالمت تا سرمو

 خودش نشده بود. یمتر می و هنوز متوجه حظور من تو ن کردیهنوزم داشت به اراد نگاه م کایم

 کا؟ یکردم و گفتم:م یتک سرفه ا یاون شلوغ یتو

 ؟ینگاشو از اراد براره گفت:دوسش دار نکهیا بدون

 روم  ختنیر  خیسطل اب   هیحرفش انگار  نیا با

از  یدوسش دارم.شده عضو یل یخ دونمیکمتر از تو.فقط م ایاز تو  شتریب دونمیاره.دوسش دارم.نم-
 وجودم که اون عضو آرامش.

 هه.پس شده آرامشت!ها؟ -

.چون   ادیکنارشو و دستمو گذاشتم رو دستش اما دستشو پس کشسد و گفت:از دستت بدم م نشستم
 من. یدستا یدست عشق منو لمس کرده به جا

 تو چشمام جمع شد و گفتم:خب...آراد  اشک

 اراد منو دوس نداره نه؟؟-

 . نطورهیا م،البدیاالن با منه و قراره ازدواج کن یخب وقت -

 شهیدرست نم یزی چ نیو گفتم:با ا دمیکش رونیانگشتش رو ب  یال گاریبگه و س یزی ندادم چ اجازه
 .فرض کن من خواهرت... کایم

 شن ی.صاحب نامزد ادم نمکننینم  انتیوسط حرفم و گفت:خواهرا خ  دیپر
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.اراد خودش اومد سمتم.اون شب که من سیمن ن  ری.من صاحب نامزدت شدم.اما تقصیاره حق دار-
 مدت خودش اومد سراغم. هیکرد.بعد از  رونمی بهش گفتم،پسم زد.ب

 بخدا...   کای.م ادینخواستم که ب من

 !نه؟ینه؟ته حرفت هم  ؟مگهیاراد دوست داره و تو هم دوسش دار یبگ یخوایم-

 نه یندارم.اره هم  یتو هم ترس س،ازی از خدا که پنهون ن-

 .ی دون ینم  یچی اما تو ه-

 ه؟ یمنظورت چ-

اشاره زد و گفت:دکتر گفته ضرر داره برام.اما  گارشیس روشن کرد و به گاریس هیو  دیکش  ینفس
 کردم!  کاری چ ادیب  ادمی کشمیکرد.م کاریبره آراد باهام چ   ادمی کشمی.مکشمیم

 ؟ یزنی حرف م یاز چ-

 هوا. دمیمتر پر ۳بلند اراد  بایتقر یصدا با

 ؟هان؟یکنی م کاری چ نجایا ستایو-

 . رونی بکش ب می از زندگ کا؟پاتوی تو م و

 به اراد نگاه کرد و پوزخند زد .   کایم

 دستمو گرفت و وادارم کرد پا شم.  اراد

 د یاراد که حلقه شده بود دور دستام دلم سوخت براش و گفتم:ببخش یقفل شد رو دستا کایم یچشا

 . میسر جامون و نشست میتکوم داد و من و اراد هم رفت  سیسرشو به نشونه مهم ن کایم

 ؟ یداشت کارشیاراد گفت:چ  مینشست یوقت

 ی چ یه-

 زد؟ یننم از خاک در اومده بود داشت باهاش گرم حرف م ؟اونوقتیچ یه-
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 باهاش تا اروم شه.  زدمی .فقط داشتم حرف مس ی ن یچ یاراد.گفتم ه-

 نگفت.  یزیو چ  دیو ترسناک کش یعصبان  نفش

 تو سرم  دیچی پ کایم  یحرفا

 ! یدونینم  یچ یتو ه اما

 بود.ممکن راجب اراد باشه؟  یچ منظورش

 نگرانت شد؟ یدیبابا.اراد دوسم داره.مگه ند نه

 .نهیهم اره

 

 شد.بوس بوس(  رید  دیعشقام ببخش ی)وا

 《اراد》

 رو باهم.  ستایمنو و و یعنی...دیمارو د کایم  یبابا م،فرهادیکه بود یمهمون یتو شبید

 .ادیز ی لیگرفته شد خ  حالش

 بو ببره. ستاینکرد که و یکار ای شمونی پ  ومدیآوردم ن شانس

 ستای .وستای.وستای.وستایو

 !نیشده ا  یبدبخت هی حاال

 . نجایا ادیبگم ب ستایزد که به وبه سرم  هویخودم بودم که  خونه

 ستایبرداشتم و شمارشو گرفتم:سالم و مویگوش

 سالم اراد.-

 چخبر -
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 ؟ ییکجا یچ یه-

 نجایا ای خونه ام.پاشو ب-

 چرا -

 ی نجوریهم-

 گهیساعت د هیتا  امی باشه م-

 ی اوک-

**************** 

 《ستایو》

 شدم و راه افتادم سمت خونه اراد. نمی ماش سوار

 براش تنگ شده بود. دلم

 روز از بودنمون با هم نگذشته. کیهنوز  نکهیا با

 و وارد خونش شدم.  اطیتو ح بردم  میمستق نویدم،ماش یرس یوقت

 سالاام، اراد؟-

 عشقم  ایب-

 .دیعشقم،قلبم لرز یگفتن واژه  از

 ....خخخخخخ املت یاونم چه ناهار دهیناهار چ زیم دمیسمت آشبزخونه که د رفتم

 من... یخدا یوا

 نگام کردخنده که اراد هاج و واج  ریزدم ز بلند

 یخندیچرا م-
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 من قربون اون ناهار پختنت...املت؟؟؟؟ یعنی-

 . ومدیاز دستم برم نیفقط هم گهیاره د-

 پشت گردنش.   دیدستشو کش ن،بعدشییخندش گرفت و سرشو انداخت پا بعدشم

 م یبخور  ایاشکال نداره حاال ب-

 و بهش نگاه کردم. یصندل  یرو میهم نشست با

 نگام کرد  یمتوجه نگاهم شد و سوال اراد

 و گفتم:دوست دارم اراد اینه!اما دلمو زدم به در ایجمله خاص بگم  هیچرا دو دل بودم  دونمینم

 ی خانوم شتریعه ما ب-

 قند اب شد و شروع کردم به خوردن املت که درست کرده بود. لویک  لویجملش تو دلم ک از

 خوشمزه بود!  یل یلقمه خوردم،عاشقش شدم........خ هیتا  اما

 .میکردی عاشقانه نگاه م لمیف هیو  مینشسته بود یو   یت یاز غذا جلو بعد

 رو مبل.   دمیکه سرمو گذاشتم رو پاش و دراز کش شد  یچ دونمینم

 .دمیکه کرد فهم یزی از حرکت ر نویاز حرکتم تعجب کرد شوکه شد ا آراد

 ستا؟ یو-

 بله-

 ... یلی...به هر دل میجدا بش گهیهمد ،ازیروز هیاگه -

 آراد ادامه نده...-

 باشه -

 《کایم》
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 .دادیچشام َامون نم یاتاقم نشسته بودم و اشکا یتو

تجربه کردم   گهید یکی هامو با  نی گناهکار بودم درست...من خطاکار بودم درست...من اول من
 کرد؟ کاریدرست...اما آراد با من چ

 شه؟یمگه م اخه

 .کردیم  نکارویآراد ا دیهر جورم که بد باشم،نبا من

اشقمه...مگه بچه دوس ع  کرردی دوسش داشتم...اونم دوسم داشت...اما چرا؟مگه ادعا نم من
 نداشت!؟ 

 چرا من و بچه رو ول کرد و رفت.  پس

 بلند شد.... میگر یگذاشتم رو قلبم و صدا دستمو

 رو صورتم رد دستاش بود...  هنوزم

 خداااا....آراد بخاطر اون دختره منو زد؟  یا

 بود؟  یاز دهات  ری کردم؟مگه اون دختره غ کاریچ مگه

 . ومدیزور م   هق هق افتاده بودم و نفسم به به

 ندادم.  تیاما اهم  کردیاز خدمتکارا اومد که صدام م یکی یصدا

 هاش...  یادگاری تموم  یسمت کمد آلبوم عکسامو با آراد در آوردم به عالوه  رفتم

 شد...  شتریعکسامون درد دلم ب دنید با

  ینجوریا دیاخه...سرنوشت من نبا یکرد ینجوریبود....خدا من ازت دلخورم،چرا ا یبتیچه مص نیا
 شدینوشته م

 در و باز شدنش برگشتم سمت در  دیشد یصدا با
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 هیو بلند بلند گر رمی چند روز نتونستم جلو خودمو بگ نیمثل ا گهیبود.د ستادهیتو چارچوب در ا  بابا
 کردم. 

 . کردیفقط نگام م  بابا

 بلند شدم و رفتم سمتش. اروم

که عاشق شم،که ازش بچه دار بشم،اما  مهیمدل زندگ نیبد منه...ا سرنوشت نی ؟ایبابا؟ناراحت شد-
 باشه و قسط ازدواج داشته باشه. گهید یک یاون ولم کنه و بره...بره با 

 و دستامو گذاشتم رو صورتم  نیزدم رو زم  زانو

 نکن   هیتورو نداشت.پاشو،گر  اقتی...آراد لکاینکن م  هی:گربابا 

شما هم هست.اگه  ری.تقصستااای اراد ن ریفقط تقص  ؟بابا ی فهمی خوامش،می...مخوامیبابا...من آرادو م -
 نیاز ا چکدومیه دیومد،شایو اون بال سرم نم یرعل یاون پسره ام یکه برم خونه  نیکردیمجبورم نم 

 .بابا برو..تنهام بزار وفتادیاتفاقا نم

 اراد.بابا هم رفت...  نیدلنش یچهره جام پاشدم و رفتم سمت عکسا و زل زدم به  از

 نداشتم. ویچ یکه حال ه کردی درد م یطور قلبم

 وار تو خودم جمع شدم.  نی و جن  دمیدراز کش نی زم یرو

 

 《اراد》

وقتش بود خورد شدن و نابود شدن خودشو و   گهی...هه دششیفرهاد زنگ زده بود که برم پ  امروز
 .شدی تموم م  ستای...بعدشم کارم با ونمیدخترشو بب 

 اومده. امکیپ  ستایاز و دمیو دبرداشتم مویگوش می گوش  امکیپ  یصدا با

 بود:   یجمله آلمان هیکردم که  باز

 . یفقط تو هست میاهای بود:در تمام رو نوشته
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 دختره دلش خوشه ها نیا هه

 و فرهاد.  کایت رو انجام دادم و رفتم سمت خونه مشرک  یکارا

 

 

 بده  حی :آراد توضفرهاد

 و یچ-

 ازت بچه داره.  کای ...میکن یکه م هیکارا چ نی...اهیاون دختر ک -

.دختر شما،دختر نبود که اومد نیرو دار   یلی من باشه اقا فرهاد.درضمن خ یاز کجا معلوم اون بچه برا-
 ن؟ یفهمی با من،م

 نزن تو سرم  نویانقد ا دونمیاره.م-

 اقا فرهاد!  حقته

 ازدواج کنم گهید یکی .من قراره با نیپس بس کن -

 در هم شد و اروم قلبشو گرفت.  افشیغ

 که حامله اس.  تی وضع نی.با اشهیول نکن.اون داغون م ؟دخترمویکنی م نکارویچرا ا-

 بندازه   بچشو تونهیم-

 تونه؟یم دتیشماست.اصال نامزد جد یبچشو؟اون بچه دوتا -

  یگفتم:بفهمه هم مشکل زهیریو نقشه هام بهم م  شهی بفهمه داستان م ستای اگر و نکهیا یاداوری با
 نداره

 واقعا؟ -

 اره-
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 .می صحبت کن نجا،تایا ادی ب میزن یبرداشت و گفت:پس زنگ م  شویگوش

رو خاموش   یرو عوض کردم و قبل   ستایو یحساب شده کار کردم و شماره   یلی خ دونستینم هه
 کردم. 

 رو بده.  دشیخاموشه بهم نگاه کرد و گفت:شماره جد دید یوقت

 حتما -

  یدونیخوب م شه،خودتمینابود م کای وگرنه م یبا دخترم ازدواج کن  دیو گفت:با نییانداخت پا  سرشو
 تو.  یاون بچه برا

 . خوامیرو نم  کای م ن،منیمزاحم من نش گهیاقا فرهاد،د-

 یکن ی اشتباه م یاراد،دار-

 هه-

 .ستایو یشدم و رفتم سمت خونه   نمیاز اونجا خارج شدم و سوار ماش عیسر

******************** 

 《ستایو》

 .کردم ی زده بودمش،نگاه م وارید یکه از من و اراد بود،و رو یعکس  به

 م،همی...چون همو دوس دارنهیری !اما االن شیییییل یبود....اوالش تلخ بود.خ نی ریعشق ش چقد
 من،هم اراد.

 ناز بود و گفتم:قربونت بشم. یل یرو عکس که خ  دمیکش دست

 .فونی آ شیخودمو رسوندم پ  عیدر سر یصدا با

 .اطی باز کردم و رفتم سمت ح عی اراد خوشحال شدم و سر دنید با

 تم:سالم اراددد شد بلند گف  اطیوارد ح یوقت
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 دل زی سالم عز-

 . دینگام کرد و بعدش خم شد گونمو بوس کمی  کینزد  دیرس یوقت

 ! یکنی چپ و راست بوس م ی.هایو گفتم:پررو شد دمیخند  زیر

 گفت:خانوم خودمه میشدیکه وارد خونه م نطوریو دستشو انداخت دور شونه ام و هم  دیخند بلند

 نگام کرد و گفت:هوم؟ یچشم  ریبلند کردم و نگاش کردم که ز سرمو

 د یو خودش هم خند دمیخند

 خانم   ستای:واراد

 جانم -

 بپرسم؟  یسوال هی-

 بپرس -

 ؟یکه در حقت کردم،بازم دوسم دار ییکارا نهمهیبعد ا  یچجور-

 .. .سین  زایچ نیدندونام گرفتم و گفتم:دوس داشتن به ا نیچشماش نگاه کردم و لبمو ب تو

 ... یدر حقم نکرد یکار بد ادیصورتش رو از نظر گذروندم و گفتم:بعدشم تو ز کل

 شما  یلبخند زد و گفت:فدا اراد

 اراد؟-

 جونم -

 یشهر باز میبر-

 ؟ یشهر باز-

 اوهوم -
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 باشه برو اماده شو -

 ممنون -

 هیهم بستم و  دم،موهامویپوش ی با شلوار و کفش مشک  یو شال طوس یمانتو طوس هیاتاقم و  رفتم
 و کرم.  ملی زدم با ر  یرژلب کالباس

 . زنهیحرف م یک یبا  یاراد داره تلفن  دمیو د نییادکلن هم زدم و رفتم پا هی

 حظور من نشد و هم چنان مشغول صحبت بود.  متوجه

 و گوش دادم.   ستادمیستون ا پشت

 انقد مزاحم نشو -

-........ 

 ه یاخه تو،حرف حسابت چ یگیم یچ-

-....... 

 سی من ن یاون برا گمیم-

-........ 

 اراد گوش بدم؟  یبه حرفا دیمن چرا با اصال

 ( زنه ی داره باهاش حرف م هیک نی)ا

 خفه شو..من به اراد شک ندارم   یوج

 )من دارم.( 

 به من چه.االنم خفه  یدار تو

 )از من گفتن بود( 
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 مممیگفتم:بر عیو سر دادمیجلوه ندادم که داشتم گوش م یجور

 زنمی :بعدا بهت زنگ ماراد

 

 عشقم  میبر-

 

 

 رمانم گفتم.دوستون دارم(  یکیکردنم رو در اون  رید لی)سالم عشقا.شرمنده.دل 

 م؟ یاز اونا سوار ش میاراد بر-

 ؟ یترسینم-

 نه  یتو هست-

 دم یخند بعدشم

 میسوار ش  می...برطونی ش-

 کرد به حرکت کردن.  م،شروعیسوار شد یوقت

 بود.  یجان ی ه یلیمنم که بدتر...اخه خ  زدنی م غیج همه

 .میسفارش داد یکافه و هر دوتامون بستن میم،رفتیسوار شد لهیچند تا وس  نکهیاز ا بعد

 و تلفن مشکوک امشب اراد.  کایاون شب م یشد سمت حرفا دهیذهنم کش هوی

 اگه ازش بپرسم بگه؟ دیشا

 پرسم؛ ی م میمستق ریغ

 سوال هیاراد -
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 بگو -

 تو....-

 ؟ یکرده باش یهست که....ازم مخف یموضوع ای یزی کردم و گفتم:چ مکث

 ؟یکرد یفکر  نی مشکوک نگام کرد و گفت:چطور همچ اراد

بود که....که تو خونه باهاش   یتمام گفتم:اون ک ییو با پررو میدادم به صندل هیباال انداختم و تک  شونه
 ی حرف زد یتلفن 

 ده. خن  رینگام کرد و بعدش زد ز کمی

از   یکیاز اون شرکت ها،شرکت من بود. یکی مارستان،کهیب هیتا شرکت دارو فرستاده شده به  ۲از -
  ریهستن که بندازن تقص نیشد حاال اونا دنبال ا یفرد ه یشدن  نای اون دارو مشکل داشت و باعث ناب

 . ستیشرکت من ن  یشرکت من.اما برا

 که کردم ناراحت شدم و گفتم:اها  ییقضاوت نابه جا از

 تو بخور  یهم نگام کرد و گفت:حاال بستن اراد

 

 اراد منو رسوند خونه و خودش رفت خونه. یاز شهرباز بعد

 .ادیز  یلی شده بود خ خسته

 . دمیوارد اتاقم شدم و خواب عیسر

 

 وقت صبح.مطمئنًا اراد نبود  نیبود ا یک  نیبا زنگ خونه چشامو باز کردم.اوف ا صبح

 دمی چقد خواب یکرد.وا یبرام دهن کج  ۱۱:۳۰ یساعت رو  یساعت نگاه کردم که عقربه ها به

 و جواب دادم.  فونیو رفتم سمت آ  دمیمانتو و شال پوش هی عیسر
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 هیک-

 هستم یپست چ -

 ام یاالن م-

 در.  شی و خودمو رسوندم پ  رونیرفتم ب  عیسر

 رو ندارم  یپست کرده بود.من که کس یزیبرام چ   یک یعنی

 فرستاده؟ نویا یسالم.ک-

 فرستنده نداره خانم -

 ن؟یرفت تو هم و گفتم:ادرس رو درست اومد  اخمام

 ن یرو امضا کن  نجایبله خانم.ا-

 رو از دستش گرفتم و بعد از امضا درو بستم.   کیکوچ ی جعبه

 .. رو ندارم. یو اراد کس زهی بود؟اخه من جز شال  یک نیا یعنی

 باشه؟  تونهیم یرو نداره!پس ک نجا یهم ادرس ا زهی شال

 :رفتم داخل خونه و جعبه رو باز کردم  عیسر

 گردنبند که قلب نصفه بود و نقره بود.  هیپاکت بود و  هیرنگ ساده بود که داخلش   دیجعبه سف هی

 《A》قلب نصفه نوشته بود یرو

 ؟ یچ یعنی

 کاغذ مثل نامه بود. هیرو باز کردم که توش  پاکت

 نامه رو باز کردم و شروع کردم به خوندن: عیسر
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 "سالم

 .ری به خ وقت

 .یو از ته قلب باور کن   یکه نوشتم رو بخون ییحرفا دوارمیام

از من جدا  چوقتیهستش که ه یکه از اراد نارو خورد اما اراد کس یاراد.کس ی ام.نامزد قبل کایم من
 چون بهم عادت کرده. شهینم

 بهت ثابت کنم. نویا تونمیم

هم گردنش    شهیهم 《M》اراد نوشته  یگردنبند،گردنبند ست من و اراد هستش.رو قلب نصفه  اون
 . ینیبب   یتونیهست.م

 . نهیکنار بهتر باشه و کار درست هم هم یاگه تو پاتو بکش  دیشا

.چون گهی م یبندازش،اما الک گهی ارادو تو شکمم دارم.اراد م یبچه  ،منیتو که از اراد بچه ندار چون
 .گهیم ینجوریتو وسطه ا یپا

 . میخانم!پاتو بکش کنار،بزار ما با ارامش کنار هم باش ستایو

 بهت بگم.  خواستمی م نارویهم ا یشب،تو مهمون اون

و واضح   یع یطب یلیباور کردن حرفام.چون خ  یبرا خوادی تفکر م کمی  ،البتهیحرفامو قبول کن دوارمیام
 بود حرفام. 

 " خداحافظ

 هفته بعد... دو

 《کایم》

 هیبه بعد  نی کردم و هر روز بهش زنگ زدم بسه.از ا یو زار هیمونده اراد منو بشناسه.هر چقد گر هنوز
 ی نهیکه صد درصد گز ارمیبدست نم   ایارم،یبدستش م ا ی وفته،حاالی کنم تا به غلط کردن ب یم یکار

 . شهیاخر م
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 هرگز...  نم،امایشیو کنار م  امی...با خودش فکر کرد من کوتاه مهه

بچه رو که    نیبرآمده شده بود گذاشتم و ادامه دادم:من حق خودمو و ا یشکمم که کم یرو دستمو
 انتقام ساده باشه..  هیحق، نیاگه ا یرم،حت ی گ یبشه رو ازش م  اهیس  شیقراره زندگ

 نشونیب   ییاز دعوا و جدا یگذره،اما هنوز خبر یم ستایهفته از فرستادن اون بسته به دست و دو
رو نداره،مجبوره با آراد سر کنه،اما من  یخ*ر*ا*ب که کس یاون دختره  نطوره،چونی.حتما هم ستین

 باش...  رهمنتظ ری غ یمنتظر اتفاق ها یی.هه آراد نورانمیش  یدلم خنک بشه.من آروم نم دیزارم.با ینم

 به خودم اومدم؛  میخدمتکار شخص یصدا با

 اومد.  نیخانم،،ماش-

 باشه  -

 برداشتم و از خونه خارج شدم.  لمویوسا عیسر

 شدم،راننده گفت:خانم کجا برم؟  نیسوار ماش یوقت

 .میشگیمورد نظر رو دادم و خودمو سپردم دست افکار هم  مارستانیب  آدرس

************************* 

 و زل زدم به سقف.  دم یتختم دراز کش یرو

موضوع   نیگذاشت رفت؟اخه اولش که با ا یعل  ریسر داستان ام نکهیا ایآراد دوسم نداشت؟ یعنی
گرفت   میتصم هویماهه شد، ۲ش بچه دار شدم،بچ  دم،ازشیباهاش خواب غهیکنار اومد،بدون عقد و ص

س  یمهم ن گهیتجربه کرده،اونم ناخواسته، ازدواج نکنه!د گهید یکی هاشو با   نی که اول یدختر هیبا 
 نیشدن خودمو و ا  تیزارم،اما حق اذ یدختر کوچولوم کم نم  نیا یکم ندارم،واسه  یبرام.پول و زندگ 

 ازش.  رمی گ یکوچولومو م

 با دخترم حرف بزنم.  کمیولش کن. اصال

 و دستمو گذاشتم رو شکمم. دمیپهلو دراز کش به
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  نمیهم مثل اونا.نب شن،تویبدون پدر بزرگ شدن و م  ایل ینداره.خ ؟اشکالیدختر من؟تو هم ناراحت-
 .باشه؟؟؟؟؟؟ م یکنیم  یزندگ یی...من و تو تنهاااایغصه بخور

 بزارم؟؟؟؟  یچ  نم،اسمتویواسا بب اصال

 خوردم. کنن،حسرتیاسم انتخاب م ننیشیهمه زن و شوهرا با هم م نکهیا یاداوریلحظه با  هی

رو نگه دارم و واسش    ستیاسم باباش تو شناسنامم ن یتو شکمم که حت ،بچهییتنها دیمن با حاال
 اسم انتخاب کنم.

 اسم شدم. نیو از ته دلم عاشق ا دمیکردم،به اسم آالگل رس یم  نییکه اسمارو باال و پا نجوریهم

 . یگل هم باش ه یشب شاالینگاه به شکمم انداختم و گفتم:پس اسم تو شد آالگل.ا هی

 

 《آراد》

قشنگش که غرق خواب بود   یو به چهره  دمیکش ستایرنگ و  یمشک یموها ینوازش وار رو دستمو
 شدم.   رهیخ

 ... نجایخواب بود اومدم ا یوقت

 .و متوجه اومدن من نشده خوابهیخسته اس که انقد م  یلیخ  حتما

از پدر   یندگی به نما کا ی دعوت بودم و ممکن بود م نیسنگ یمهمون هیداشتم. ییامشب نقشه ها واسه
 . ادیشرکتشون ب یبرا رشیپ

 .بهتر.... لیدل چیسراغمو نگرفت.به ه گهیکه زنگ زد و من چهار تا حرف بهش گفتم،د یاون شب  از

 و شروع کردم به خوردن.  ستایو یو نشستم رو مبل روبه رو ختمیر یچا وانیل هی

که  یتاپ و شلوارک نی.اونم با ایلقمه چپش کن هی یبر کنهیدختره چرا ادمو وسوسه م نیا یلعنت
 خوشگلش کرده.  یو حساب  دهیپوش

 باز شد. ستایو یپلکا یکه ال دمیفکرم خند به
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 ؟ یمداو یاز جاش پا شد و گفت:اراد ک دیقشنگ منو د یوقت

 خوشگل خانم  یخواب بود یوقت-

 ؟ یو گفت:چرا صدام نکرد دیحرفم خند به

 .یبود دهیناز خواب  یل ی.خومدیبهش گفتم:چون دلم ن یحرف واقع  هی نیاول یبرا

 کرده بود. هیگر یسرخ بود و انگار کمی  چشماش

 گفتم:چرا چشم هات سرخه؟  ع ینگرانم کرد و سر نیا

 . هینطوریاخم کرد و گفت:نه.خواب بودم ا کمی

 راحت گفتم:اها الیخ  با

 االن. امی م نیبش-

 زم یباشه عز-

 فکر تنها گذاشت.  ای دن هیسمت اتاقش رفت و منو با  به

گذره.هنوز کارم باهاش تموم نشده.هنوز نتونستم فرهاد و   یم ستایماه از با هم بودن من و و ۱ حدود
 . ترسوندیهمش منو م نایکنم.ا کینزد ستایبه و  شتریشد خودمو ب  یاعث مب نی رو نابود کنم. و ا  کایم

 و برداشتمش  میذهنم رفت سمت گوش میزنگ گوش با

 

 ( کای)کاور عکس م 

 ( ادمی ز یل یخ  یلیخ  ریبابت تاخ  دی)بچه ها سالمممممممممم.ببخش 

 .خت ی گرفته بود اعصابمو بهم ر یری تماس تصو نکهیعمه و ا ی شماره

 حال عمه رو داره؟؟ یک االن
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 جواب دادم. یمجبور

 سالم عمه جان-

 ؟ یعمه خوب زی شد و گفت:سالم عز انیعمه نما ی چهره

 رون؛ ی در اتاقشو باز کرد و اومد ب ستایو

 اراد؟-

 خب عمه چخبر -

 . سیفعال موقع حرف زدن ن دیساکت شد و فهم ستایو

 دختر خوشگل نشون کردم. هیمن برات  نجایا ایپا شو ب نی عمه..بب زی عز یسالمت-

 کنم  یم  دایکه با خنده گفتم:عمه من خودم دختر مورد نظرمو پ کردی متعجب نگام م ستایو

 ؟ یمجرد باش یخوایم  یکن.تا ک  یما زندگ شی پ ای پاشو ب ؟اصالیبلند گفت:واااا تا ک یبا صدا عمه

 ابروشو انداخت باال و نگام کرد.  هی ستایو

  ینجوریندارم.ا گهید یعشق منه.اما چاره  نیواس ما شاخ شده و انتظار داره االن به عمه بگم ا نمیا
 بهتره. 

 کردم.  دایپ مویعمه؟من دختر زندگ-

 خوره؟  یچطورن؟وضع اونا به ما م ه؟خانوادشی؟؟؟؟؟کیچ-

 و ناراحت شد.  نییسرشو انداخت پا ستایو

 گفتم:مگه من خانواده دارم که خانواده نداشتن اون بد باشه... عیسر منم

 ی وا اراد؟تو مارو دار-

 صبر کن عمه -
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 ک ینزد ادیاشاره کردم که ب ستایو به

 ؟ یزن یحرف م  یمتعجب گفت:با ک  عمه

 صبر کن -

درشت   یکه عمه با چشا  ستایو یاومد کنارم و نشست.منم به اجبار دستمو انداختم رو شونه  ستایو
 ؟ یشده گفت:اراد زن گرفت 

 رم ی بگ خوامیم نویو گفتم:نه...ا دمیخند بلند

 ه؟ یکه عمه گفت:دختر خانم اسمت چ ینگام کرد و بعد زل زد به گوش ستایو

 ستا یو-

 تو  ی...چقدم نازیچه اسم قشنگ-

 . نیکمتر دل و قلوه بد گهید:بسه من

 با عروسمون حرف بزنم  خوامیبه تو چه.م-

 باو(  هی)اه عروس چ

 خانم چند سالته  ستای:وعمه

 سالمه  ۲۴-

تا باهات حرف   زنمی.اراد بعدا زنگ منی.مراقب خودتون باشزننی اها خوبه پس..بچه ها صدام م-
 بزنم.فعال خداحافظ 

 خداحافظ -

 شونشو تکوم داد که متوجه دست خشک شدم رو شونش شدم.  ستا یقطع کردم،و یوقت

 . رونیب  میری امشب م ستایبرداشتم و گفتم:و دستمو

 چرا؟ -
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 .انیدعوتم که همه با خانم هاشون م  یمهمون هی-

 تنها برم که.  شهینم

 اها باشه. -

 .یخوبه که هست  یلیبهش زدم که گفت:خ  یلبخند

 فدات -

********************** 

 《ستایو》

امشب انتخاب کرده بودم هم نگاه  یتخت که برا یکردم به لباس رو یکه موهامو شونه م نطوریهم
 . کردمیم

جا   عیو سر دیاز سرم پر رون،هوشی تخت زده بود ب ریکه برام پست شده بود و از ز یجعبه ا دنید با
 تخت.  ریسازش کردم ز

رو به   یحرف   نیتر  کیکوچ یحت تونمی.اما نمرهیهفته گذشته ذهنم همش درگ اون روز تا االن که دو  از
 . ستیراست ن   کای م یو از نظر خودم حرفا شمیعاشقش م شتری اراد بگم چون هر روز ب

 ساده باز گذاشتم و فرق وسط گرفتم. موهامو

 کرد. لیو رژلب و خط چشم زدم که صورتمو تکم   ملیکرم با ر هی

 و شالم رو هم انداختم رو موهام.  دمیپوش لباسمو

.مشغول زدن بودم که میشگیو رفتم سمت عطر هم دمیرو هم پوش  یسانت ۵ساده پاشنه  یها کفش
 در باز شد و اراد وارد شد.

 به زبون اوردم.شده بود.فکرمو  پیخوشت   یلیهنگ کردم،اخه خ دنشی سمتش و با د برگشتم

 اراد یشد  پیخوشت یل یخ-
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 زم یعز  نطوریتا پامو نگاه کرد و گفت:تو هم هم سر

رو پنجه    یو به طور ناگهان  ستادمیاراده رفتم رو به روش ا یب  یلی حرفش تو دلم قند اب شد و خ با
 ...*"  ستادمیپاهام ا

 شدم.  ینقره رنگ   ری سر خورد رو گردنش که متوجه زنج چشمام

گردنبند،گردنبند ست   اون》تو ذهنم نقش بست و اون جمله اش منو به شک انداخت:   کایم ی نامه

 《گردنشه. شهیهم 《M》اراد نوشته یمن و اراد هستش،رو قلب نصفه 

 که داشت بردم سمت گردن اراد. یبا لرزش  دستمو

 کردم.  یمن فقط به اون گردنبند فکر م   یکرد ول ی متعجب و دست پارچه نگام م اراد

 ..دمیکش رونی گردنبند رو از لباسش ب اروم

گردنبند از دستم سر  هیثان ۲نفسمو بند اورد.لبمو گاز گرفتم و بعد از  Mنصفه که روش نوشته بود  قلب
 .کردیاراد که به کارام نگاه م  ی خورد و افتاد و چشام سر خورد سمت چشا

 قدم شد و گفت:  شیبگم پ یزی چ نکهیا بدون

 بود. میگردنبند مامانمه...اسم مامانم مر نیا-

 

 !!گفت؟؟یبود.اراد داشت دروغ م  کای گردنبند ست اون گردنبند م نیا اما

 چرا قلبه نصفه اس؟؟؟ -

 اومم با بابام ست بود.گردنبند بابام دست عمه ام هستش.-

 بود..... کایگردنبند م یکپ نی.اما اگفت؟؟؟؟؟؟یراست م یعنی

 . اوردمی سر از کاراش در م  دیبا

 و گفتم:   دمیکش یقی مطمئن بشه قانع شدم نفس عم نکهیا یبرا
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 کم شده؟؟(  کیدارم ازتون.چرا کامنت و ال ت ی)بچه ها انتظار حما

 فکر کردم. -

 فکرا نکن.  نیوسط حرفمو گفت:نه.از ا دیبرهنه پر پا

 

واقعا اراد منو  یعنیگردنبند درست مثل همون گردنبند بود. نیحرفا بود.ا  نیداستان بدتر از ا اما
 خواد؟ ینم

دادن به  دیکه تو چشمام حلقه زده بود و پاک کردم و با حفض ارامش و ام ی.اشکدیترکیداشت م دلم
 .میخودم گفتم:آراد بر

 عشقم.  میبر-

کت و شلوار   بود.خدا رو شکر واسه امشب یو رسم  کی ش یل یبرگزار شده بود خ  یکه مهمون یط یمح
 تو چشم بودم.  یلی انتخاب کردم وگرنه خ

 . ریگوشم گفت:دستمو بگ ریکه اکثر آدما اونجا نشسته بودن آراد ز یشدنمون به سالن اصل  کی نزد با

 نگاه کردم که به دستش اشاره کرد.  بهش

 دستمو دور دستش حلقه کردم و لب هامو رو هم فشار دادم.  منم

 کرد و منم مجبور بودم با هزار جور ادم متفاوت هم کالم بشم. یال پرسبا هزار نفر سالم و احو آراد

  یبودم؟وجود اراد باعث شد تو چند مدل مهمون یطی مح نی همچ هی....من تا حاال تو نمیواسا بب اصال
 و با چند مدل ادم حرف بزنم.

 قرار گرفت.  دمیمهراد تو د رفتمی که با خودم کلنجار م نجوریهم
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 من نهههههههههههههه  یخدا

 )اره(

 آراد،اون مهراده.  یشدم و گفتم:وا هول

 ششیپ میکو؟عه اره.بر-

 خوادیاالن م دهیتا منو ند میبر ایبرام.ب  شهیحرف درست م  یکل نهیمنو با تو بب   نی.اهیچ ششیپ  میبر-
 منو مورد تمسخر قرار بده.

 با غضب برگشت سمتم و گفتم:غلط کرده. اراد

 !یچ-

 .دیکه مارو د می شد یم ک یبه مهراد نزد میداشتکم کم  گهید

 نه! یوا

 اراد شروع کرد؛  میشد  کشی نزد یکرد.وقت  یمتعجب نگام م  مهراد

 چه عجب پسر...به به باالخره چشم ما به جمال تو روشن شد. -

 کرد.  یهنوز داشت منو نگاه م مهراد

 .یعقده ا  یوسط پسره  ارهیخواد داستان عمل کردن دماغ منو ب  یبازم م البد

 ؟ ی:ازدواج کردمهراد

 با سر بهم اشاره کرد. بعدشم

 با لبخند نگام کرد و گفت:نامزدمه. اراد

 تو سرم رژه رفت.  کای م ی.اما باز داستان اون گردنبند و نامه ختیکلمه دلم ر  نیگفتن ا با

 . رونی ب یانداخت نویاون شب تو مراسم خونت ا ادمهی-
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 .می عاشق هم شد یول رونی اسم داره،درضمن انداختمش ب نیکرد و گفت:ا یتک خنده ا اراد

 ؟؟؟؟؟؟؟؟یزد غ یت ینطوریابرو باال انداخت و گفت:تا حاال چند نفرو ا مهراد

 ؟ یچ-

 :حرف دهنتو بفهم مهراد. اراد

 اراد ول کن. -

 هان؟؟؟ یخانم؟نکنه بد*" شد ستای:اره ومهراد

و بخوابونم تو   ارمیو تا خواستم دستمو باال ب  دمینقطه جوش رس نی حرفش به اخر نیا از
 صورتش،دست اراد مشت شد و محکم فرود اومد تو صورت مهراد. 

 .یداشت یخودمو نگه م یدوست ،حرمتیدخترو نداشت نی:حرمت ااراد

 کردن.  یکه اطرافمون بودن متوجه شدن و پچ پچ م ایبعض

 کرده بودم؟؟؟؟؟؟؟ کاریکرد.مگه من چ یشده بود و با خشم و نفرت نگام م ی مهراد خون دماغ

 ؟ یچ یعن یشد؟ ی رتیاراد رو من غ نمیبب  واسا

 به هم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ختهیر یشدم.چرا همه چ  جیپاسخگو باشه من گ یکی

********************** 

 《کایم》

 از بابا.  ی ندگ یرفته بودم به نما  یمتفاوت بود به اون مهمون  یل یکرده بودم و خ میکه گر یا افهیق با

 ه،همونیو چشماش آب  یکه حاال موهاش و ابروهاش قهوه ا یکردن دختر یاصرا فکر نم ستایو و اراد
 .یچشم و ابرو مشک  کایم

 نظر داشتم. ری روبه رو شون نشسته بودم و تموم کاراشون رو ز درست
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اومد.البد راجب   شیو مهراد پ   ستایاراد و و نیبود که ب یمهمون  لیاوا یاون دعوا ری فکرم درگ هنوز
 ل.... دعوا شد. یاون دختره 

 بود! جالب

 کنم.  یهم م یامشب نقشه ها داشتم.و عمل واسه

 

هم سرشو تکوم داد بعدش اراد از جاش   ستایگفت و و یزیچ ا ستیکه گذشت،اراد دم گوش و یمدت
 بلند شد و رفت سمت دوستاش تا صحبت کنه.

 مشغول بود و وقتش بود برم کارامو انجام بدم.  یحساب  اراد

متوجه شد   یو اروم کنارش نشستم.اول متوجه نشد و وقت ستایراه افتادم سمت و کیدختر ش  هی مثل
 برداشتم و بازش کردم.  کشوی کوچ یدست فیپوزخند زدم و ک زیدرشت شده نگام کرد،ر یبا چشما

 ؟ یکن  یم کاری منه،چ فیخانم اون ک -

 ! سیه-

  شیطوس یتو چشما فشیکه اماده کرده بودم رو گذاشتم تو ک یکاغذ نکهیشد و منم بعد از ا ساکت
 . یکن نکارویکنم ا یگمون نم نشستم.البته  نجایچرا ا ینگ  یزل زدم و گفتم:به نفع خودته به کس

کف دستمو اوردم باال و جلو   ادیدر ب یاز هنگ نکهیا یو برا  کای نوشته بودم م یسیدستم به انگل کف
رو   لمی وسا عیگرد شده اش سر یچشما ینگه داشتم و بعدش هم جلو هیثان  ۲صورتش به اندازه 
 خارج شدم.  یبرداشتم از مهمون

 《ستایو》

 و سکوت کرده بودم. میحال برگشت به خونه بود در

 انداخته توش.  یچ کایم نمی دادم و مشتاق بودم بب یرو محکم فشار م  فمیک

 مشکوک شده؟؟  یهمه چ ه؟چرای از کاراش چ  منظورش
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 ؟؟؟؟؟؟؟  چرا

 نگذشت؟  ؟خوشیخوب  ستاینگام کرد و گفت:و  اراد

 .ومدیحدصله بودم که گفتم:نه.خوشم ن   یب اونقد

 ؟ یرو گرفت   افهیق نیا نی مه یبرا-

 خستم.تند تر برو لطفا.  کمینه -

 من حال ندارم. نیهم یهست و برا  یزیچ هی دهینشون داد فهم نیلب گفت و ا  ریز یا باشه

 

 . میدیرس  دمیفهم ستادیا نیماش  یوقت

 . نمتیبب ستایو-

 سمتشو نگاش کردم.  برگشتم

 ؟ یناراحت  یاز چ-

 .ستمیمن اصال ناراحت ن -

نرم رو گونه ام زد و گفت:شبت به   ی خودش کرد و بوسه ا  کیکوچولو زد و صورتمو نزد  یلیلبخند خ  هی
 ر یخ

 تکوم دادم و گفتم:خداحافظ.  سرمو

نشون داد که   نیماش یها کی الست غی ج یوارد خونه شدم.بعدشم صدا عیشدم و سر ادهیپ بعدشم
 اراد رفت. 

باز کردم و کاغذ   فموی اب شدم و نشستم رو تخت و ککردم و وارد اتاق خو یط یی رای حوصله راه پذ یب
 . رونی ب  دمیرو کش

 شروع کردم به خوندن متن داخلش.  ع یکاغذ به اندازه کف دست بود.سر هی
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کاغذ شمارم   نییتو رو به شک انداخته.مگه نه؟؟اون پا زایچ  یلیاالن خ دونمیخانم.م  ستای)سالم و
 بشه(  رتیدست گ گهید  یزای زنگ بزن تا چ ینوشته شده،دوس داشت

 . دیلرزیو دستام م دیچرخ  یاسترس چشمام دور متن م با

 خواد؟؟؟  یاز جون من م  یچ نیا

 ده؟ یم میکنه؟نکنه باز ی م کاریاراد داره چ نیا

 نگاه کردم.  زاشیتموم چ  برام فرستاده شده بود رو باز کردم و به کایکه توسط م یاون جعبه ا بازم

 اشکام شد.  زشی مانع ر  میبه گلوم چنگ انداخت اما زنگ گوش بغض

 اس.  زهیبرداشتم که نشون داد شال مویگوش

 الو سالم.-

 ستا؟ یو  یسالم عشقممممممم.خوب-

 ی اره تو خوب-

 . یستیمن که خوبم اما تو خوب ن-

 دارم که.  یتیچه وضع یدون ینم  زهی شال-

 . شتیپ  امی م ااای.ناراحت نباششتیپ امی تهران.فردا م میای م میدار میما از رامسر حرکت کرد نیبب -

 . ایباشه.فقط حتما ب-

 باشه گلم خداحافظ -

 .، یبابا-

 تخت خوابم برد.  یکردم که همونجا رو هیگر اونقد

  زهیطرز زنگ زدن شال نیشد چشمامو باز کردم.ا یزنگ در که پشت سر هم زده م  یبا صدا صبح
 خر.  یبود.ازدواج کرده،هنوز ادم نشده دختره 
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و بعد   سیرفتم سمت سرو  عیرو باز گذاشتم و سر یرفتم درو باز کردم و در ورود  عیو سر  دمیخند کمی
 انیپو  دیرفتم.شا  رونیگذاشتم و از اتاقم ب یبا شال مشک  یو شلوار اب کی تون هیاز انجام کارام،

 شوهرش هم همراهش بود. 

 البته همراهش بود.  که

 :سالم دورت بگردممممممم. زهی شال

همو بغل   دیشد یدلتنگ یاز رو زهیبعد،من و شال  هی ثان  کیسمتم و منم دستامو باز کردم و  دیدو
 کردم  هیگر زهیتو بغل شال  ی.اونقد دلم پر بود که حساب میکرد

 اه کردم؛ و بهش نگ میاز هم جدا شد انیپو یسرفه ها با

 ؟ ی خوب  انیسالم اقا پو-

 .نیممنون.چقد دلتنگ بود-

 به جفتمون اشاره کرد. بعد

 .شه ینابود تر از نابود داره م میقد نخود شده بود.مخصوصا االن که زندگ  زهیشال یاره.دلم برا-

 .هیگر ریبلند زدم ز یبعد با صدا و

 دنبال خودش و رو مبل نشوند.  دیدستمو گرفت و کش زهی شال

 کنم .  ینکن. ازت خواهش م هیگر ستایو-

کرده.اون..اص..اصال منو دوس  انتی...ارا...اراد...بهم...به من درو...دروغ گفت...بهم خزهی شال-
 ؟؟؟؟ یفهم ی..داده.مینداره...دلمو...باز

 شده؟   یکن چ فیبرات.اروم باش،تعر  رمی بم-

  یحرف م  ینجوریقت بود اشده که راجب اراد که عش یخانم،خودتو ناراحت نکن.چ  ستای:وانیپو
 ؟ یزن
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برام فرستاده بود رو برداشتم   کایکه م ییزای سمت اتاقم و تموم چ دمیدو بایاز جام پا شدم و تقر عیسر
 . انیو پو زهیشال  یز،جلویرو م  ختمیو اوردم ر

 نامه ها بخون... نیزه،ای نامزدش که از بچه داره برام فرستاده.شال  ناروی.انینگاه کن-

 شد.  دیام شد هیگردوباره  بعدشم

 رفت تو هم.  یاخماش م زهی کردن و شال یبا خوندن هر خط از نامه ها تعجب م  انیو پو زهی شال

 گردنبند... نیگفت:ا دیهمه رو د یوقت

 گردن اراد. دمشیوسط حرفش و گفتم:د دمیپر

 م؛ینگاه کرد انی شوکه به پو زهی ام بند اومد و هم من هم شال هیگر انی سکوت کرد که با حرف پو زهی شال

 شده. یی معما یلی.اصال خبهیعج  یلیموضوع خ  نیا-

 گفت! یم راست

""""""""""""""""^^^^^^^^^"""""""""""""""""" 

 

 《اراد》

 کنم.  یرو درک نم  ستایحال و رفتار و اصال

گردبند   نیباشه ا دهیرو به اون رو شد.نکنه فهم  نیا  د،ازیرو گردنم د یگردنبند لعنت نیکه ا یوقت از
 .؟ کاستیم

 که شک کنه. ندازم یگردنم نم گهیبابا.از کجا بفهمه.اصال د نه

 بهتره.  یطور نیا اره

 رو گرفتم که بازم جواب نداد.  ستایشماره و  دوباره

 بهم گفت حالش خوبه.  یبار تلفن  هیدو روز فقط  نیا ی گذره و کال تو یم یروز از اون شب مهمون ۲
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 . یبود و باور نکردن  بیبرام عج  ستایو یکردن ها یدور نیواقعا ا اما

 .شمیپ  ومدیزود تر از خودم،م ستایو چون

 داره واسم. یسود ی.انگارشمیپ  ادیدرک.ن به

 ( ی زن یحرف م  ستایراجب و ی؟داریشد وانهی)وااا د

 .دیفکر از سرم بپره و پر  نی تکوم دادم تا ا سرمو

 سوزن انداختن نبود.  یشلخته بود که جا فیاونقد کث  خونم

  ادی کرد رو گرفتم و باهاش هماهنگ کردم تا فردا ب یم زی خونمو تم ومدیم شهیکه هم یزنه ا هی شماره
 کنه. ز یخونمو تم

 . دمیو خواب دمیاز اونم رو تختم دراز کش بعد

***************** 

 《کایم》

خودش بفهمه   نکهیبدون ا یجور  هیاراد بودم تا  یتو سرم بود.از صبح دم در خونه  یادیز یاا نقشه
 وارد خونه اش بشم.

 . رمی تونستم از اون دختره و اراد انتقام بگ یداشتم که قشنگ م یینقشه ها هی

 . رمی بگخوام  انتقامم رو  ی.فقط مستیجدا بشن،اما من.....برام مهم ن  گهیاونا ممکن از همد درسته

 داشت کنجکاو شدم. یو سر و وعض داغون افهیاراد که ق یزن مسن به خونه  هیشدن  کی نزد با

 اراد جواب داد و در رو باز کرد.  نکهیزنگ در رو زد و مثل ا زنه

 انجام نقشه هام.  یفرصت بود برا نیبهتر نیا

 شدم و گفتم: ادهی پ عیسر

 خانوم؟ -
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 برگشت سمت من.  زنه

 خودمو بهش رسوندم و گفتم:شوهرم درو باز کرد؟   عیسر یلیخ

 ن؟ یهست یینورا یشما خانوم اقا-

 ن؟ یدار کاریچ  نجایبله.شما ا-

 کردن خونه.  زیتم یبرا  نیخودتون زنگ زد-

 خدا! یوا

خونه    نیایب شهیم،نم ینبود.اما ما امروز مهمون دار ادمی دی اره.ببخش یزدم به اون راه و گفتم:وا خودمو
 درو باز کرد.  نی هم ی.شوهرم خبر نداشت برانیکن زیرو تم 

 پس من.... -

 دسبند طالمو در اوردم و گرفتم جلوش.  عیحرف بزنه و سر  نزاشتم

 .شهی هفته ات م هیحقوق -

 نکردم.  یمتعجب گفت:اما من که کار زنه

 باالخره وقتت که طلف شده.-

 باشه خانوم،دستتون درد نکنه.خداحافظ. -

 که اماده کرده بودم رو ارسال کردم و وارد خونه شدم.  یامک یاون پ  ع یت،سررف  یوقت

 بره و تمرکز کنم رو نقشه ام. ادمیداشتم اونا رو   یو من سع ومدیخاطراتم با اراد جلو چشمام م تموم

 در،اراد همزمان در رو باز کرد. شی پ دمیرس یوقت

 شد.  یعصبان کمیمن هم جا خورد،هم  دنید با

 ؟ی کنیم  کاریچ  نجایتو..ا-
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 . زمی کارت دارم عز-

 لبخند زدم و دستمو گذاشتم رو دستش و پسش زدم و وارد خونه شدم.  بعدشم

 اماده ام رو مرور کردم و دوباره برگشتم سمت اراد.  یحرفا گهیبار د هی

 م؟ یحرف بزن یای ب یخوا  ینم-

 داخل.  ادیقرار بود خدمتکار ب-

 . میخب،به جاش من اومدم که حال کن-

 ه؟یچشمک زدم و گفتم:نظرت چ  بعدش

 . کای م رونی کرد و گفت:برو ب یظیغل اخم

 نجا؟؟ یا  ادیب  یدهات یاون دختره  هویچرا؟؟ممکن -

.من اومدم خوش  یکتکم بزن  شهیکه نم شهی.همگهیشد و اومد سمتم که گفتم:نه د  یحرفم عصبان با
 . میباش

 ما کم کم نگاش اروم شد.خشن نگام کرد ا اراد

 درست حرف بزن. ستایراجب و-

 .خب؟میزن  یراجبش حرف نم گهیباشه.اصال د-

 . مهیبا خودم.چون اون زندگ ی.با همه،حتزنمی حرف م شهیچرا اتفاقا.من راجب اون هم-

و به جاش گفتم:خب بر   اوردمیخودم ن  یدلم گرفت اما به رو گفتیکلمه که قبال به من م نیگفتن ا با
 .اما من اومدم تا خوش بگذره بهمون.تهیفرض که اون زندگ

 . دیمنظورمو فهم  انگار

 و گفتم:بگذره؟  دمیخند بعد

 نداد و فقط زل زد بهم.  یجواب
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 گوشه. هینقشه ام مانتومو در اوردم و پرت کردم  یاجرا ینکردم و برا ینامرد منم

 شتم.قرمز دا یتنه  مین هیمانتوم  ریز از

 .ومدیبرامده بود نم  کمیبه شکمم که  ادمیز البته

 کوتاه داشتم. یلیخ  یشلوارک ل هی رشیشلوارمم در اوردم که از ز بعد

 کرد. یبهم نگاه م یخنث  یل یژکوند به اراد نگاه کردم که خ هلبخندی با  بعد

 《ستایو》

 کردم.  ینگاه م  شدیکه پخش م یمسخره ا لمینشسته بودم و به ف ونیزیتلو یجلو

 بود. گهید یکردم،اما فکرم جا ینگاه م لمهیف به

 بود. گه،ارادید یاز جا منظورم

 برداشتمش و گفتم: عیسر  میزنگ گوش یصدا با

 بله؟ -

 ن؟ یهست  یسالم خانوم،شما خانم محب-

 ارم ی به جا نم  یبله ول-

 نامزدتون هستم. هیمن همسا-

 گفت،نامزد؟ یچ

 ه؟ یخب کارتون چ-

 . نیگرفته.خودتون رو برسون شیات یینورا یه اقاراستش خون-

 ش؟ ی؟اتیچ

 .ومدیداشت بند م بایاز دستم افتاد و نفسم تقر یگوش
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 شه؟یمن تو ات اراد

 !!!نههههههههههههههههههههههه

 اراد. یراه افتادم سمت خونه  نیو با ماش  دمیمانتو و شال پوش  عیسر

 دست خودم نبود.  میهام و طرز رانندگ  هیتموم وجودمو فرا گرفته بود و گر استرس

 

 . سیشد مهم ن ینباشه.خونش هر چ  شیکنم فقط اراد تو ات ی م ا،دعایخدا

 شد.  شتری اراد شون شدم استرسم ب یوارد کوچه  یوقت

 اراد،از شدت تعجب دهنم باز موند.  یخونه  شی پ دمیرس یوقت

 خونه که... نیا

 نگرفته. شیاصال ات  خونه چرا

 چخبره؟  نجایا

 که داشتم در خونشو باز کردم و وارد شدم.  یدیکل با

 خونه حکم فرما بود.  یتو  سکوت

 گفت؟ یم  یاون زنه چ پس

 و بازش کردم و قدم به داخل خونه گذاشتم. یدر ورود شیپ  دمیاط،رسی کردن ح یاز ط بعد

 که تو خونه به چشمم خورد،  یزی چ نیاول

 

 

 شد( ری د دی)عشقا ببخش
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 که کنارش افتاده بود رو مبل.  غی شال قرمز ج هی زنانه و   کیو ش دیسف

 .دنیبوس یبودن و داشتن همو م ستادهیرو که ا  کای به سمت چپ برگردوندم و اراد و م سرمو

 رفت.  جیبند اومد و سرم گ نفسم

 دم؟؟؟؟؟ یدیداشتم م یچ من

قسط داشت بهم  کای چرا م فهممیکرده.اراد اصال دوسم نداشت.حاال م انتید...اراد...اراد بهم خ...ارااراد
 بفهمونه چخبره. 

 که اون کاغذ رو بهم داد. یمهمون نیبزنه تا اخر  یکه اراد نزاشت حرف یاون شب مهمون از

زبونم در رفت که هر دو شون  ریاز ز یناله ا هیگرفتم و  واریرفت که با دستم به د ی اهیس چشمام
 برگشتن سمتم.

 کرد.  ینگام م الیخ یب  کای م یشوکه شد ول دنمیبا د اراد

 .... ستای:واراد

 خشم و نفرت و لب زدم؛  با

 . رمیکنم و م یکه بهت دارم رو دفن م یاندازه عشق  نجا،هریبرام.هم  ینگو.ُمرد ی چ ینگو اراد.ه یچ یه-

دادن من  یهمه باز نیقسط تو از ا دونمیگه که گفتم:نمب  یزیبشه و چ کیخواست بهم نزد  دوباره
 ازت متنفرم.  فهممیبود،اما االن م یچ

 لجن بد تره.اراد ازت متنفرم.  هیکه از  یمثل تو متنفرم.ادم یف یادم کث از

 بلند گفتم:ازت متنفرمممممممممممممممممممم.  یو با صدا هیگر ریزدم ز بلند

 با دو از خونش خارج شدم.   بای تقر بعدشم

 .رهی بگ یکردم اراد،منو به باز یفکر نم  چوقتیه

 !یلعنت
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 روز انداخت؟  نیداره که منو به ا یعشق چ نیا اصال

 .شهیوارد قلب ادما م یهههههه؟چجوری چ یعشق لعنت نیا

 شدم.   یمرده بودم اما عاشق اراد نم کاش

 

 .ازت متنفرم. ادیکردم:ازت بدم م یلب تکرار م  ریختم،زیر  یرفتم،اشک م ی راه م  ابونایتو خ  ادهیپ

 . شدیم یپام خال  ری و هر لحظه انگار ز رفتیم  یاهیکم کم س چشمام

 شدم.  ن یشد و فرش زم اهیتو چشمام س ایشد که کل دن یچ هوی  دونمینم

******* 

 《اراد》

 کردم. ینگاه م کایبه م زدیم ادی که از تموم وجودم فر یو خشم  دادمیرو هم فشار م دندونامو

 . دادیهول شده بود اما به روز نم اونم

 بود؟؟؟؟؟؟؟هااااان؟ یچه غلط نیا-

 بد باشن.  تونن یخواستم بهت ثابت کنم همه م یمن م-

 و از نظر گذروندم. صورتش یشدم و تمام اجزا ک یپوزخند بهش نزد با

 ؟؟؟؟یچ  یعنیبد   یدونیبد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اصال تو م-

لباس مناسب نداره  نکهی.به ادمیبگه اما نزاشتم و دستشو گرفتم و دنبال خودم کش  یزیخواست چ  یم
 . نیتوجه نکردم و انداختمش تو ماش 

 ؟ یکن یم  کاری که گفت:چ نیک تنم بود نشستم تو ماش  یهمون لباس ورزش با
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 .هیبگم بد چ بهت خوامیم-

 گرفتم. کا،گازشوی مداوم م یو داد و حرفا غی روشن کردم و در برابر ج نویماش  بعدم

 که حس پرواز کردن بهم دست داده بود. رفتمی تند م اونقد

  زایچ  یلیبهت خ خوامیبا پشت دست زدم رو دهنش و گفتم:.االن م هویکه  زدی م غیهم دائم ج  کایم
 رو ثابت کنم.خفه شو حاال!

 

 شد و فقط به رو به رو نگاه کرد. الل

 بهم بگه ازت متنفرم.  ستایازم ناراحت بشه.و ستایبره.و ستایباعث شده بود و یلعنت

 شدم.  وونهی برام مهمه؟اه فکر کنم د نایشد؟؟؟؟؟چرا ا یچ

رو باز کردم و دستشو و گرفتم و   کای شدم و در طرف م اده یپ  نیخونشون،از ماش  شیپ  میدیرس یوقت
 کردم.  ادشیپ

 :نه اراد....بابام نه. کا یم

 هه!-

و در همون نظر اول باباش مارو و ما اونو   میوارد خونشون شد دمشیکش  یکه م یو در حال  بزور
 .میدید

اومده بود خونه   یچ یبرا  نی.ببریبگ  لیرو ول کردم و گفتم:دخرتو تحو کای سمت فرهاد و دست م رفتم
 من.

 شده؟  ینگاه کرد و گفت:چ   کایبه سر و وعض م  فرهاد

 بابا....-

 کن بزار تا بگم. سی.پس ههیتا بهت بگم بد بودن چ ام ی.بهت گفتم مسیه-
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 ها تموم بشه.  یباز ن یبگم تا تموم ا  زویبود که همه چ نیا قسطم

 

 

 

 بعدا(  کنمیکمه.جبران م دیش)ببخ

 م؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هوم؟؟؟؟؟؟؟ یمن ک ی دون ینگاه کردم و گفتم:م کردی در هم نگام م ی افهیفرهاد که با ق  به

 .شدیم  ینجوریاسترس داشت ا ی.وقتدیکش یتند تند نفس م کایو م  کردی متعجب نگام م فرهاد

 ام. مینه؟من پسر مر ؟مگهیشناس یکه م  مویزبونم،لبمو تر کردم و گفتم:مر با

 

 شدنش،قلبشو گرفت و افتاد رو مبل پشت سرش.  یاز شدت تعجب و عصب  فرهاد

 بابا؟  هیک میچخبره؟مر نجای؟ایو گفت:بابا خوب  ششیرفت پ  کایم

 ه؟تویک میسمت منو گفت:اراد حرف بزن.مر  دیدو دهینم  یطرف و جواب  هیفرهاد زل زده به  دید یوقت
 ؟ یهست یک

به خواهرم سنم   یزد  نتی و گفتم:اون روز که با ماش ستادمیفرهاد ا یو رفتم جلودستم پسش زدم   با
 بزنن،بازم سنم کم بود. شیمامانم و بابام خودشونو ات  یهم که با کارات باعث شد یکم بود.اون روز

 هیگرفتم  میشد.از همون روز تصم لی تشک نهیکس شدم.تو دلم ک یهمون سن کم،تنها شدم.ب تو
 . رمی ازت بگ یانتقام درست و حساب 

  یشد.خبر دار ینطوریهم دخترت.چون خانواده ما هم ا  یهم خودت عذاب بکش کنمیم یکار هی گفتم
 .یکارا رو کرد نیا ،خودتیکه؟؟؟چرا خبر نداشته باش
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زن شوهر دار  هی ؟؟؟؟عاشقیمامانشو دوس نداشت  یزدم و ادامه دادم:به دخترت گفت  پوزخند
 !؟ی.!هان؟؟؟؟؟گفتیبود

 گهید لمهیف نایا رن؟؟؟ارادی نفر بم  ۳...من باعث شد...شده یمن؟؟؟؟بابا ی؟بابایگیم ی:آراد چکا یم
 !یگیدروغ م یمگه نه؟تو دار

  کم؟؟؟؟ارادی نزد یاول بدون عشق و احساس اومد ؟ازیداد یمدت منو باز نی ا یبگ یخوا  یم یعنی
 بشم. داریخواب باشم و بتونم ب  دیحرف بزنننننننننن.داد بزننننننننن،شا

 گفتم.  یمن دروغ ،نهیتو نه خواب -

کنم منو   کاریاما اون زود تر گفت:چ  یسمت فرهاد که بگم تو باعث رفتن مامان و بابام بود برگشتم
 ؟ یببخش 

 !ررررررررری زدم و گفتم:بم یصدا دار  پوزخند

 نزدم و از خونه خارج شدم. یحرف  چیه گهید بعدشم

"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 《ستایو》

 خورد تو چشمام و باعث شد،چشمامو ببندم.  یدیکه باز کردم نور شد چشمامو

 جان؟؟؟ ستایخورد تو گوشم:و زهی شال یاشنا یصدا

 من؟؟؟  زی عز  یخوب

 خوام تنها باشم.   ی.مرونی و گفتم:برو ب هیگر ریافتاد زدم ز ییشد و چه اتفاقا  یچ نکهیا یاور ادی با

 

 باشه!تو فقط اروم باش. -
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 سرم.  ریبالشت ز یرو ختیرو گونم سر خورد و ر  یباال و اشکا دمیکش دماغمو

 رفت.  یکه تو دستم بود رو اعصابم رژه م یسرم

 شدم.  الیخ یب اما

 . شدیم دیهام شد ه یو دائم گرجلو چشمامو   ومدیبار ها م کایاراد و م دنیبوس  ی صحنه

 کردن بکشم و به اون فکر کنم؛  هیعالمت سوال باعث شد دست از گر هی اما

 داد؟یم  یمنو باز دیاراد با چرا

 خواست سو استفاده کنه؟  یم یعنی

 برام؟؟؟  دیخر  ز یو اون همه چ نیقسطش سو استفاده بود،چرا خونه و ماش  اگر

 کارا رو در حقم کرد.  نیاصال ا چرا

  

 .(یشکست بخور  دیموضوع نبا نیو در برابر ا یشجاع  یلیتو خ  ستای)و

 حرفاس.  نیتر از ا نیموضوع سنگ اما

 (یو اومد ی)اما تو عشقتو به اراد همونجا دفن کرد

 . ستین  یکه تموم شدن ادهیعشق اونقد ز نیا اما

 

 در باز شد. رفتمی که با خودم کلنجار م نطوریهم

بدون نگاه کردن به در،پشت کردم به سمت در و   نیهم  یکرد و برا یکه اراد باشه داغونم م نیا فکر
 . رونی برو ب یهست یگفتم:هر ک 

 اومدم حرف بزنم.-
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 .شهیکرد،مثل هم  وونهید صداش،لحنش،گرماش،عطرش،نگاش،منو

 نداشت.  یلیدل  نایحرف زدن و ا گهیبزرگ.د انتیخ هیکرده بود. انتیاون بهم خ  اما

 داده. یاون...اون کال منو باز چون

 اولش....از همون اولش............... از

 .ازت متنفرمممممممممممم.رونننننننیزدم و گفتم:برو ب  غیج  بلند

 شد. یدوباره اشکام جار بعد

باعث شد به   نی هم کردن و یکردن و دوباره به سرمم دست کار رونی داخل و ارادو ب ختنیر  پرستارا
 برم.  یق یخواب عم

 

 خودتونه(  یکه کمه.بخاطر عجله ها دی)ببخش

 《اراد》

 که افتاد هم ناراحتم هم خوشحال.  ییتونستم بگم بابت اتفاق ها یم  یطور کل به

 رفت.  ستایو نکهیانتقامم رو گرفتم،ناراحت بخاطر ا کای که از فرهاد و م نیبابت ا خوشحال

 چرا برام مهم شده. دونمینم ستا،امای بود با و یر بازجو هیقسط من فقط   درسته

 رفتارو باهام کرد و بهم گفت ازت متنفرم،االن ناراحتم! نیا نکهیچرا بابت ا دونمینم

 کنم.  یحال خودمو درک نم واقعا

 بدم بهش.  حی بود که نزاشت توض یاونقد عصبان  ستایو

 امروز به خواست من نبود.  تیداده باشم،موقع شیجورم که باز هر

 خودم نبود.  ی د،خواستهیکه منو د یتیاون وضع یتو
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 گرفت.  یو و... تو ذهنم شکل م   یمنف یفکر ها یحق داره.منم بودم کل البته

 

 !گشتیبرم   ستایکردم،و ی اگه تالش م  دیشا اما

حرفت   گهی.دیفت که گر یریو فرهاد انتقام بگ کایم ستا،ازیبا و یخواست یم ؟تو یگیم یاراد تو چ اه
 ه؟؟؟؟؟؟یچ

 شدم.  جیخودمم گ اوففففف

 

 !نگید نگید

 .هیک  نمیو برم تا بب رونیب  امی باعث شد از فکرام ب فونیا یصدا

 دستپاچه شدم و گفتم:بله؟ ستایدوست و یچهره  دنید با

 دم در. ن یایاقا اراد لطفا ب-

 با..باشه. -

 همراش باشه. ستایو دیشا

 و درو باز کردم.  اطی تو ح دمیدو عیسر

 سالم.-

 بود.   ینگاه کردم که خال نشیماش به

 باشه.   یدنیبخش یکه کرد  یکنم کار ینباش.فکر نم  ستایدنبال و-

 بدم.  حینزاشت توض  ستایاما و-

 .ومدمین زای چ نیا یباال انداخت و گفت:برا شونه
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 اشنا بودن. یل یدر اورد که خ دیتا کل  ۲  بشی ج از

 گرفته بودم.  ستایو یهستش که برا  ین یخونه و ماش یدایکه کل نایا

 پس فرستاده؟  یعنی

 نامه بفرسته و بگه دوست دارم(  ی)نه پس،انتظار دار

 ...نایا-

 خواد باهاش حرف بزنم؟   یو خونه اس.چرا نم نی ماش یدایکل-

 طرفش.  یاین گهی.به نظرم بهتره دیدونیرو خودت بهتر م  لشیدل-

 و سوار شد و گازشو گرفت و رفت.   نشیماش بدم و رفت سمت  یجواب  نزاشت

 خوردم.   یدستام و حرص م نی مبل نشسته بودم و سرمو گرفته بودم ب یرو

 رو شکوندم.  ستای دستام دل و نیخوردم چون با هم یم  حرص

 نبود.  گهید ستایخوردم چون و یم  حرص

 .نمیب یرو نم  ستایو گهیخوردم چون د یم  حرص

 

 ست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ین  یماجرا تموم شدن نی!چرا ااه

 

 لشویبرام مهمه.اما هنوز دل ستای خودم،حاظرم اعتراف کنم که و یمن االن تنها و در حظور خدا یول
 . دونمینم

.خودمم زانو هامو  زیم یعکس اراد بود و گذاشته بودمش رو به روم رو میصفحه گوش  یرو《ستایو》
 . کردمی بغل کرده بودم و به عکس نگاه م

 . کردمیداشتم اما،با قورت دادن اب دهنم،خفش م بغض
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 کرد.  یمن فقط به عکس اراد نگاه م یاما چشما گذشتیساعت ها م دیشا

 بود؟! ی چه سرنوشت نیا خدا

 داغون تر و بدبخت تر بشم و برگردم.  نکهیخواستم کنار اراد خوشبخت بشم!نه ا یم من

 س؟؟؟؟ ی ن یخوشحال  هی یجون مگه بعد از هر سخت خدا

 سراغم؟؟؟  ادیم گهید یسخت هیمن، یها یچرا بعد سخت پس

 بود. میاتفاق زندگ  نیاز مرگ مامانم،که بد تر اون

 امانم.شوهر م یانداختن من از خونه  رونی از ب اونم

 اراد و عاشق شدنم. یاز خدمتکار شدنم تو خونه  اونم

 از شکست خوردنم. نمیا

 . زهیو اجازه دادم بشکنه و اشکام بر  رمی شکستن بغضمو بگ ینتونستم جلو گهید

 منو نابود کرد. یبود،اما زندگ  میتموم زندگ اراد

 کرد. نیکس تر  یشده بود مرد من،اما منو ب اراد

 با کارش،نفس منو بند اورد.  نفس من بود،اما اراد

کردم، اون وقت اون   یتونست؟من که تموم احساسمو خرج اون م یدلش اومد؟؟؟اصال چجور اصال
 برسه؟  یخواست به چ یداد؟م میمدت باز نی.اما اخه چرا؟؟؟چرا ادادیم یمنو باز

 بود.  یقسطش خوشگذرون زهیبه قول شال  دیشا

 

 نبود.  یزیدادن چ یکه قسطش جز باز یگذاشتم رو صورتم..*"..توسط کس دستامو
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 غروب و بهتر بود صبح برم.  ۶برم سر خام مامانم.اما االن ساعت  خواستیم دلم

 غذا بخور گلم. ایب  ستای:وگفت ی که م زهی شال یصدا با

 ندارم.  لیو گفتم:م رونیفکرام اومدم ب  از

 و چشمامو بستم. نیرو زم  دمیتم و به جاش دراز کشتالش کرد ک برم غذا بخورم،نرف یچ هر

سرم بالشت   ریخوابم برد،بودم اما روم پتو بود و ز شبیچشمامو باز کردم همونجا که د یوقت صبح
 کارا رو کرده بود. نیاومده بود و ا زهی بود.حتما شال

 داد. یصبح رو نشون م میو ن ۸ساعت نگاه کردم که  به

 مامانم. شیموقع بود برا رفتن پ ن یبهتر

 رونیاز اتاق ب  فمی و ک میو بعد از گرفتن گوش دمیپوش یو سورمه ا یلباس مشک  هیبلند شدم و  عیسر
 شون خوابن.  زهیشال   دمیرفتم که از سکوت خونه فهم

 رفتم. رونی از خونه ب عیسر منم

 

اشنا از اونور   نیماش هیو سوار شم،که  ادیاوتوبوس منتظر بودم تا اوتوبوس ب ستگاهیا تو
 جلب کرد. ابون،نظرمویخ

 اراد بود. ن یکه ماش نیکه..ا نیا

من  ی شد.متوجه من نبود اما چشما ادهیفکرا بودم که در سمت راننده باز شد و اراد پ نیهم تو
 زده بودن و ول کن نبودن. یاراد قفل  یدرست رو

 .دیکار دستم داد و اراد منو د نیدر اخر هم و

 . ختیهمون دور متوجه نگاهش شدم باز دلم ر از
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 . کمینزد ادیخواست ب  یدلم نم اصال

 !شدی حالم داشت بد م   بازم

 .ستادیا ستگاهیو رفت جلو تر از ا  دیکه همزمان اوتوبوس رس ابونی خ نوریا ومدیم داشت

و   دیدویکرده بود و حاال پشت سرم م  یرو ط  بونایتا به در اتوبوس برسم.اراد هم خ دمیدو بایتقر منم
 زد.  یصدام م

 .ستااای!وسایوا  ستای:وگفتیم همش

 سابق نبودم.عوض شده بودم. ستایو گهیمن...د اما

 خوردم. یگولشو نم گهید

 بهشت زهرا.  کینزد مینشستم تا برس   یصندل  یسوار اتوبوس شدم،رو یوقت

 《آراد》

 !یییییییلعنت

و خواستم باهاش حرف بزنم،اون  دمیرو د ستایاز شانس گوه من بود.درست همون موقع که و نمیا
 و نزاشت.  دیرس  یاتوبوس لعنت 

 بدم.   حیباهاش حرف بزنم و توض اد،تا یلحظه نم  هی ی.حتده یداره عذابم م ستایو

 کننده اس. وونهیواقعا د نیا

 

 زدم.  و داد نینشستم و سرمو گذاشتم رو فرمون ماش نیماش یتو

 خدااااااااااااااااااااااااااااااا.-

*********************** 

 گذروندم.  یشرکت رو سپرده بودم به معاونم و کل روزا رو تو خونه م یکارا
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 .گذشت  یو خاطرات اون م ستایو یروزام هم،با عکسا  کل

 .هیچ  لشیدل  دمیفهم ینم

 عذاب وجدان دارم؟   ایدارم؟ دوسش

 رو نداشتم.  شونیک یعالمه سوال تو سرم بود اما،جواب  هی

 االن حالش خوبه؟ یعنی

 کجاست؟  االن

 کنه؟ ی م کاریچ

 بشه؟ یبارون  شیطوس یکنه و چشما  هیگر نکنه

 بهش بفهمونم اشتباه کردم. یاخه چجور ایخدا

 روز افتادم؟؟  نیگرفته و من به ا کای آه م نکنه

 واب دادم.و ج  رونی از فکر اومدم ب میزنگ گوش با

 بله؟ -

 الو اراد؟-

 جانم؟ -

 فوت کرد. کای م یبابا نیا-

 ؟یجا بلند شدم و گفتم:چ از

 برام خبر رسوند.   یکی-

 باشه.خداحافظ -

 خداحافظ داداش.-
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 کردم. انیپا یلجن آرزو یزندگ نیا ی*" و برا

 《کایم》

 . کنمممیبرگرد!بابا خواهش م  گهیبار د هیگفتم:باباااااااااا،فقط  یزدم و م  یم غی ج  بلند،بلند

 جونممم!  بابا

 تونست.  یخواست ارومم کنه،نم  یم یک هر

 و برد تو اتاق.  دیعمه ام اومد طرفم و بزور منو کش 

 شدمممممممم.  نی تنها تر گهیکنمم.بزار باور کنم د هیعمه بزار گر-

 . سیب ن برات خو هیهمه گر  نی!اکای ساکت باش م-

 جواب بده. یپرسم درست و حساب  یسوال م هی

 تکوم دادم و لب باز کردم:بپرس.  سرمو

 بوددددد؟؟  یتو شکمت؟باباش کجاست؟بابات چرا سکته کرد؟مشکلتون چ هیبچه ک  نیا-

 . دیپرس یم  نارویکرد و ا یم هیکم کم گر عمه

 اتفاق هارو بگم. نیا  یاسم باعث و بان یتونستم حت  یشده بود و نم دیام شد هیگر منم

 خود بابام باشه.  ر ی اون شخص هم نباشه،و تقص ری تقص دیشا

 !شمیم  وونهی!بگوووو.دارم دکااااااااای:حرف بزن م عمه

 بدم:  حی کردم اروم باشم و توض یسع

 نه؟ گهیبود د میدوس داشت؟هااا؟؟؟اسمش مر  ویعمه...بابا..بابا به جز مامان من ک-

من دخترشون رو کشت!بابا فرهاد   یزن شوهر دار رو دوس داشت.بابا هی من.. ین بابا...اواون
همه خطا کرد و   نیهمه کار کرد.ا  نیمن...باعث شد اون زن و شوهرش،خودشونو بکشن.عمه!بابا ا

 تو دل پسر اون خانواده شد. نهیک  لیباعث تشک 
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 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یفهم یاون پسره!م یبچه هم،بچه   نیپسر هم از ما انتقام گرفت.ا اون

 زد.  یدهنش گذاشته بود و زار م یدستشو جلو عمه

 .م یو طاقت نداشت میکرد یم  هیدوتامون گر هر

دوس   موی زنه شو.گفت نه،من مر  نیا الیخی عمه به حرف اومد:چقد..اون موقع بهش گفتم ب کدفعهی
 . نجایشد به ا دهیدارم.اخرش کش

 اون دلت! یبرا  رمی بغلم کرد و گفت:بم بعدش

 کردن. هیبلند شروع کردم به گر یلی خ یبا صدا بایتر شد و تقر دیام شد هیحرفش گر نیا با

 

 روز مثل برق و باد گذشت.  ۴۰

  ییدختر خوشمل هم همرام بود که همدم تنها هی!البته یی خونه بزرگ و تنها هیمن مونده بودم و   حاال
 من شده بود.

 .شمینموند پ  کسچی مدت برگشت شهرشون و ه نیتو ا عمه

 بمونه؟؟  شتیکه پ  یرو دار ی.تو اصال کس یجا دار یچقد انتظار ب  کای!مهه

 برام.  ،بسهیکه تو هست نیگذاشتم رو شکمم و زمزمه وار گفتم:هم دستمو

 .شدیاومون بچم تموم م  ،باییتنها نیکردم که ا دواریخودمو ام بای و تقر دمینفس کش هی

 

 ( کنمی .خواهش منیکامنت بزار یک ی )بچه ها لطفا 

 خوردم.  یم وهیابم  یل یم یمبل نشسته بودم و با ب  یاز ظهر بود و من رو بعد

 .فون یدر هوش و حواسم رو برد و باعث شد تند تند برم سمت آ زنگ

 ه؟ یگفتم:ک  یوقت
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 .فونیا یاراد اومد جلو  ی چهره

 شدم.  یجور هیو   ختیر یهر دلم

 نه.اما دستم به طور خودکار رفت سمت دکمه و فشارش دادم. ا ی دونستم باز کنم  ینم

 که اراد اومد داخل. نیباز شد و مثل ا در

 و بازش کردم.  یو رفتم سمت در ورود دمیشلوار و بلوز گشاد پوش هی عیسر منم

 در بود. یدسته گل،جلو  هیبا  اراد

 داخل.  ادیدر کنور رفتم تا ب   یتو چشماش نگاه نکردم و فقط از جلو یحت

 من.  نیروزه سکوت گرفته بود،درست ع اونم

 رو بستم و برگشتم  به کاراش نگاه کردم.  در

 و خودش نشست رو مبل و زل زد به شکمم.   زیگل رو گذاشت رو م دسته

 !گمیم تی بهم نگاه کنه گفت:تسل نکهیا بدون

 . گفتم:ممنون اروم

 و رو مبل نشستم. کینزد رفتم

 ست؟ ین  شتیپ  یکس-

 نه-

 رو دارم؟   یزدم و گفتم:اصال مگه من کس  یزیر  پوزخند

  یلیالزمه بگم خ یاومد نیبرا ا ؟اگه یاومد تیتسل ی.براهیمن گفتم:خب.کارت چ ینگفت ول  یزیچ
 . ادینم  تی برا تسل ی.االن کسیاومد رید

 نباشه تا راحت باهات حرف بزنم.  یکه کس  امیموقع ب هیخواستم -
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 من و تو هست؟  نیهم ب  یحرف؟مگه حرف-

 اره.-

 ؟ یتا خطا هاتو جمع کن  یاوه!نکنه راه افتاد-

 . بای تقر-

 .ستنی ن  یخطا هات جمع شدن یاما فکر کنم بعض -

 .نیپوزخند به شکمم اشاره کردم و گفتم:مثل ا با

 رو هم فشار داد و بعدش گفت:عه؟!جالب شد. لباشو 

 جاش؟؟ ک-

 نرفته که؟  ادتیبچه برا من باشه؟؟قبال هم بهت گفته بودم. نیاز کجا معلوم ا-

 . یبچه رو به گردن نگرفت  نیا چوقتیکه ه ادمهی.ادمهی نه.اتفاقًا -

 من نباشه.  یچون ممکن برا-

 قرص خوردم.  یرعلیرو گذاشتم کنار و گفتم:من ...بعد از رابطه با ام  خجالت

 به من؟  یبچه رو قالب کن  نیکه ا یندار یا گهید یواقعا؟بهونه -

 که انگار من بدم*" یکن ی رفتار م یچرا جور-

تجربه   گهی د یک یکه بار اولش رو با  یخوام االن داستان گذشته رو بکشم وسط،اما از دختر یهه.نم-
 داشت.  شهینم یا کهی کنه،انتظار د یم

 

 کردم آروم باشم.  یتو چشمام حلقه زد اما سع اشک

  ی پسر ب هی .در واقع من یکرد رونی ب میرو از زندگ ستایکار احمقانه،و  هیادامه داد:با  یبا گستاخ  اونم
 هستم.  ستایارزش تو ذهن و
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 من انتقامم رو گرفتم.دلم خنک شد. -

باهاش    رمیز شما انتقام بگ که ا نیا یرو دوست نداشتم.فقط برا  ستاینگام کرد و گفت:من و  خونسرد
 عشق نبود. نیباشه اما ا ستایمن و و نیلشق ب هیبودم تا تو ذهن تو 

 دوسم داشت.از همون اولش.اما من نه.!من دوسش نداشتم. ستایچرا؟و دروغ

 

 من؟؟؟!  شیاالنم دوسش نداره؟نکنه اومده که برگرده پ یعنی

 قرارم.  یفهمم که دوسش دارم.بهش وابسته شدم،ب یگذره،م یماه از اون روز م  ۱از   شتریاما حاال،که ب -

من حرف از دوس داشتن  یتونه،جلو  یم یبچمه،چجور ینباشه، من به اراد عالقه دارم،بابا یدروغ
 بزنه؟! گهید یکی

 به من داره؟  یچه ربط   نیندادم که دلم باهاشه و گفتم:خب ا جلوه

 . یدرستش کن دیبا-

  یازش دور بشه.اون وقت االن برم کار ستایاون روز اون کارو کردم که و گفت؟منیداشت م یچ نیا
برگشت اراد به سمت خودم،روشن باشه،اما   یمن برا دی االن تنها نقطه ام نیهم دیکنم که برگرده؟شا

  یرا.بشهیخاموش م  شهیهم یمن برا دیاراد،نقطه ام یتو زندگ ستایو یدوباره  کیاثر کوچ هیبا 
 !شهیهم

 ؟ یبد یجواب یخوا یکا؟؟نم یم-

 . دمینم ومد،انجام ی.اگرم مادیاز دست من بر نم یکار-

 چرا؟ -

.اگر مغزم  تی کنم که برگرده تو زندگ یتونم برن عشقتو راز ی،نمیسابق من ،نامزدیبچم یچون تو..بابا-
 .زارهیباشه،دلم نم یراز

 ه؟ یکرد که گفتم:چ ی تعجب نگام م کمی با
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 کنم.  یاصال باور نم  ،چونیست دارنگو که منو دو-

 گفتم که...تو..-

  انتیچرا؟چون ادم به عشقش خ یدونی.مستمیاره من نامزد سابق تو ام و پدر بچت.اما عشقت ن-
.پس من عشقت  یکارو نکرد نیعشقش،اما تو،ا یبرا دارهیکنه.تموم احساسشو نگه م ینم
 ؟؟؟؟؟؟ ی.اوکستمین

که   ییبخشمت،بخاطر کارا  یاگاه بلند شدم و گفتم:اما من نمزد و راه افتاد سمت در که ناخد چشمک
 . یدر حقم کرد

 ! یمنو ببخش س ینشه.درضمن الزم ن   داتیپ میتو زندگ گهیسمتم و گفت:د برگشت

 . رونی از خونه رفت ب بعدشم

 کردم.  هیشد و همونجا نشستم رو مبل و اروم گر  یکیاشکام  زشی با ر رفتنش

 《ستایو》

 خوردم.  یو به زور م ذاشتمیکتلت رو تو دهنم م یها لقمه

ها،بخور   وفتهی.باز فشارت میپوست و استخون شد نی .بخاطر من!بب گهیجان؟بخور د ستای:وزهی شال
 لطفًا. 

 .رون ی خوام برم ب یبلند شدم و گفتم:م  یکه خوردم از رو صندل گهید کمی تکوم دادم و  سرمو

 کجا؟ -

 دور بزنم.  رمیم-

  مویو گوش  دمیپوش یبا شال و کفش طوس  یمانتو و شلوار مشک هیم تو اتاق و شد و منم رفت قانع
 نکنه. یدوباره شروع به امر و نه  زهیاز خونه خارج شدم تا شال  عی و سر بمی انداختم تو ج

 .شدمی و شوهرش نم زهی داشتم تا حداقل سر بار شال  یسر پناه هیکاش  یا

 ازش شده. ینه حرف دمیکه نه اراد رو د شهی ماه م ۱از  شتریب االن
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:اراد گمیو م دمیم شی.منم دلدارگه ی.همش از عشقش به اراد مزنهیراجبش حرف م  ادی دلم باهام ز اما
 نکن. یقرار یخواد.تو رو پس فرستاده.پس انقد ب  یتورو نم

و  بشم  داریخواب باشه و من ب هیروزا  نیخواست تموم ا یکه چقد دلم م دونستیخدا م اما
 خواب بود. هی بگم:خدارو شکر فقط 

 رفتن نداشتم. یبرا یکردم و مقصد مشخص یم یهارو ط ابونی ها و خ کوچه

 

 .ستادمیا ابونیراه رفتن خسته شدم و گوشه خ   یاز کل بعد

 شد.  ری رو به روم نگاه کردم که از تعجب اشکام سراز یبود!به خونه  ییآشنا ابونیخ چه

 بود که اراد واسم گرفته بود. یهمون خونه ا نیا

 عشق به خونه نگاه کردم که تموم خاطرات اراد تو سرم مرور شد.  با

 که بود نشستم و باز زل زدم به خونه.   یکی باغچه کوچ یکناره   یسرم رو پشت

 . و تموم درد هام تازه شد دمیکش  ینفس

 ه؟یهمه اتفاق چ نیا لیتونستم بفهمم دل ینم  هنوزم

 اراد.  یخوش گذرون  ای همه اتفاق شد  ن یشدنم باعث ا عاشق

 کردم در  خونه باز شد.  یفکر م  زیکه به همه چ  نجوریهم

جام بلند شدم اما تا خواستم برم،اراد دز   نه،دزی بب  نجاینکنه اراد تو خونه باشه و االن منو ا نکهیترس ا از
 که خورد من بودم.  ی زیچ  نیو چشمش به اول رونی خونه اومد ب

 . وفتمیبود نگاه نکنم و راه ب  یکردم به صورتش که هنوزم برام جذاب و خواستن یسع

 و چشمام قفل شده بودن رو اراد.  نیبودن به زم دهیپاهام چسب اما

 . یکن یقرار یبراش ب  دیکاره.تو نبا انتیدروغ گو و خ هی زمه کردم:اون هم گذاشتم و زم یرو رو پلکام
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 .دهیاراد داره جون م یداد دلم برا ینشون م نیقلبم رفته بود باال و ا تپش

 بود که منو نابود کرده بود.  یاراد کس اما

 .ستاده یاراد رو به روم ا رم یبه خودم اومدم د تا

 .نمی بی دارم تو رو م دار؟منی ب  ای.من خوابم ستایو-

 زد.  یحرفاش منو گول م نیداشت با ا بازم

 بچه دارن. هی و   کاستیعاشق م  یوقت دهیچرا عذابم م اخه

 صبر کن.  کنمی خواهش م ستایراه افتادم که خودشو بهم رسوند و گفت:و عیسر

 برو. -

 .ومدین گهیو د ستادیکلمه اکتفا کردم و تند تند از قبل راه رفتم.ارادم همونجا ا نیهم به

 

و منم سوار  ستادیهم ا یدست بلند کردم و تاکس یتاکس هی یجلو عیو سر ابونیبودم سر خ  دهیرس
 رو دادم. زهیشدم و آدرس خونه شال

 برم.   نجایاز ا شهیهم  یخواست برا یم دلم

 نشه. انینما میاراد تو زندگ  از یرد چیه گهیکه د یجور

 !کنهی م ری تغ ایازش نمونه،چقد دن یرد چیه گمی باشه،اما االن م شمیهمش پ گفتمی!قبال مهه

 

کنم   کاریرفتم که چ  یکردم و با خودم کلنجار م یخورد رو هر لحظه پاک م یکه رو گونم سر م ییاشکا
 . نمیاراد رو نب گهیتا د

 که ازش داشتم تو دلم خفه شده بود. یعشق چون
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دلم مغزم   یعشق رو خفه کرده بود و حاال به جا نیا دمیاراد د یکه اون روز تو خونه  یا صحنه
 گرفت.  یم میتصم

 . دییبه سرم زد و همزمان راننده گفت:خانم بفرما  یفکر کدفعهی

 .امیاالن م نی و گفتم:صبر کن  دمیباال کش دماغمو

 جواب داد..  زهیهمرام نبود،زنگ خونه رو زدم که شال یکه پول ییاشدم و از اونج ادهیپ

 داخل.  ایستا؟ب یو-

 رو حساب کن.   یپول تاکس  ایب-

 که حالم خرابه.  زدیداد م صدام

 . نییپا ادیباز کرد و منتظر موندم تا ب  درو

 ؟یشده؟کجا بود  یپول راننده رو حساب کرد بهم گفت:چ یو وقت نییاومد پا  عیسر

 . یپرس  یمامانا م  نی عصاب و کالفه بودم که گفتم:چرا ع   یب اونقد

روزا رو   نی که ا یراست رفتم تو اتاق هیتوجه بهش که ناراحت شده بود وارد خونه شدم و   یب بعدشم
 بشه.  یروزا قراره چ نیته ا دونستمیکردم و نم یتوش سر م 

 

انقد منو  ستایاومد تو اتاق و گفت:و میمستق نیهم ی نشده بود و برا الیخی ب زهی شال نکهیثل ام اما
 اخه!؟ یبود  ؟کجایکرد هی شده؟چرا چشمات قرمزه؟گر  ینکن.بگو چ تی نکن.خودتو اذ تیاذ

 کنه؟یم یزندگ  ین،کس یکه شمال دار یبه زبون آوردم و گفتم:تو خونه ا  فکرمو

 درشت شد و گفت:چطور؟  چشماش

 تو بگو. -

 نه.-
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 ...برم.نجایخوام..از ا یبه من.م نیبد  دشویکل-

 ؟ یچ-

 بهتون.  دمیم لیتحو دویاونجا،من کل نیکه گفتم.هر موقع اومد  ینیهم-

 اونجا؟  یبر یخوا یشمال.دومن چرا م میرینم یزود  نیاولن ما به ا-

 کردم به حرف زدن؛بلند شد و بلند بلند شروع  یها هیبه گر  لیتبد بغضم

  یکه به اراد دارم تو دلم خفه شده.فقط م یخوام برم چون عشق ی.م نمیخوام برم تا عشقمو نب یم-
 خونتونو بده به من.  دی،کلیلطفا، تو رو خدا دست از سرم بردار.اگه واقعا دوستم زهی خوام برم. شال

نکن،ناراحت   هیبرات.اروم باش.باشه تو برو اونجا.فقط گر  رمی و بغلم کرد و گفت:بم  کیاومد نزد زهی شال
 نباش خب؟! 

 جدا شدم و نگاش کردم که گفت:باشه؟ ازش

 ن؟ ی ریبگ  طیفردا برام بل یبرا  نیتونیتکوم دادم و گفتم:م سرمو

 . زمی اره عز-

 ممنون. -

  میراد که تو گوشو باز زل زدم به عکس ا  یرفت،منم نشستم رو صندل  رونیاز اتاق ب  زهی شال نکهیاز ا بعد
  یقرار یب یدلم اروم بشه.درسته عشقم نسبت بهش خفه شده بود،اما دلم گه گاه کمیبود و گذاشتم 

 کرد.  یم

 《اراد》

نداشت   یخال  یجا هیبود و  ستای و  یاتاقم که پر از عکس ها یوارایتخت دراز کشده بودم و به د رو
 کردم.  ینگاه م

 رفت.  ی داد و نم یکاش امروز،به حرفام گوش م یا

 ..اشتباه کردم. مونمی..بازم رفت.بازم رفت و نزاشت بگم غلط کردم،نزاشت بگم پشاما
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 نسبت به من نداره. یعشق گهید دی.شاستی دلش با من ن گهید دیشا اصال

 کردم؟؟؟؟؟؟؟؟من!!!!!!!! هیاشِک.من گر دم یکه د دمیکش یبود.دست  سیصورتم خ  یرو

 کردم؟؟؟؟ هینکرده بودم،االن گر هیکه تو عمرم گر من

 برام مهم شده بود و خودم خبر نداشتم؟  نقدریا ستایو یعنی

 که خبر نداره.  ستاستیخودم که خبر دارم،اون و البته

 برداشتمش که شماره مهراد بود.  عیسر میزنگ گوش با

 داره؟  کار ی چ یعنی

 جواب دادم و گفتم:بله؟  زود

 

رو کامنت    نیو اراد دار ستایو و کای دز سرنوشت م یچه تصور نکهی)بچه ها همتون راجب ا
 (ن،لطفااااااایکن

 سالم داش اراد. -

 ؟ یسالم مهراد خوب -

 قربونت.زنگ زدم بابت اون شب... -

 گذشت.  گهیدادم و االن د یجواب هیمنم  یزد یحرف   هیمهراد.حاال  الیخ یب-

 

 ؟ یداشت یادامه دادم:کار نی هم یحوصله بودم و برا  یب  یلیخ

 . شتیپ  امی کنم و ب ینه خواستم معذرت خواه-

 . ای.ب یاوک-
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 کرد.  یم یاثر میحال لعنت نیا یبرا دیشا

 ام یم گهیدو ساعت د ای کیباشه تا -

 باشه.منتظرتم. -

 . ارمیدر ب  یو شلختگ  یفی خوته رو از کث  کمیقطع کردم و از جام بلتد شدم تا  ویگوش

 

 ساعت گذشت که زنگ خونه به صدا در اومد.  کی حدودا

 و بازش کردم.   فونی و رفتم سمت آ زی ظرف که دستم بود رو گذاشتم رو م  یسر هی

 رفتم سمت در و بازش کردم.  بعدشم

 ه؟ینجوریچرا ا افت ی اومد داخل و گفت:سالم.اوه اوه!ق مهراد

 ؟؟ یگفتم:چجور یسوال

 ؟نه  یبه خودت نگاه نکرد-

 نگاه کنم. نهیبه خودم تو آ ستی تا برام نظر بده پس الزم ن  ستین  ستایو یتو دلم گفتم نه.وقت اروم

 کردم.  ینگاه نم نهی وقت بود به خودم تو آ  یلیفکر کنم خ  االنم

 که تو حال بود و زل زدم به صورتم. یقد نهیآ یجلو رفتم

 قرمز بود. کمی چشمام گود شده بود و چشمام  ریز

 در اومده بود. ادیز  یلیهام خ شیو شلخته بود و ته ر شونیپر موهام

 عوض شده بودم!! چقد

 :نگفتم؟؟؟ مهراد

 مهراد. الیخ یب-
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 شده؟  یزیچ-

 نه بابا. -

 نجا؟ یا ادیامشب نامزدت م نمیبب -

 نامزد؟؟؟ -

 .گهید ستایکه گفت:و کردم ینگاش م  متعجب

 اها.-

 نیهم یحال من نشان دهنده  ن یرفته بود و ا سهیهم  یبرا  ستایمهراد.و نیبود ا  الیخوش خ چقد
 بود.

 شده؟؟؟  ینجوریا افتیچرا ق-

بخاطر اشتباهات و دروغ    یعنیبود.اما رفت، مینامزدم نبود.تموم زندگ ستاینگاه کردم و گفتم:و  بهش
 من رفت.  یها

 .نمی حرف بزن بب ؟درستیچ-

 

 گفتم.  ستایکردم و از عشقم به و فیماجرا رو تعر ازی تا پ ریس از

به نظرم کارت اشتباه   اد،امای خوشم نم   ستایاز و ادیکه به سکوت گذشت مهراد گفت:درسته ز کمی
 .یداد یم شی باز  دیبود.نبا

 ؟؟ یدونست یام.نم  یادم پست فطرت و عوض  هیمن -

 ؟؟یتکوم داد و گفت:حاال باهاش حرف زد سرشو

 نزاشت باهاش حرف بزنم.  دمش،امایاومد و د شی پ  تشیدو بار موقع-

 ؟ یادرس و شماره ندار-
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 ازش؟؟ یندار یآدرس چی تو هم ه نمی.آدرس هم ندارم.ببدهیشماره اش رو دارم،اما جواب نم-

 ازش ندارم.  ینشونه ا چینه.ه-

 خاموش شد.   دمیروشن ام یبد تر شد و تنها نقطه  حالم

 《ستایو》

 !شهیبود سمت آراد،مثل هم  دهیکردم.ذهنم پر کش ینگاه م رونیاتوبوس به ب یپنجره  از

 داده بود. یمنو باز یبود ول  میکه تموم زندگ یآراد

 . شدمیو منم در کمال ارامش به اراد خوشبخت م شدینم  ینطوریا چوقتی کاش ه یا

 وجود نداره. یزی چ نیهمچ گهی...داما

 

 . میبش  زاریتلخ باشه و ازش ب  نکهی ا یبود،به جا نیری ها ش عشق ی هیکاش عشق من و اراد مثل بق یا

رامسر،از جام بلند شدم و راه افتادم به سمت در اتوبوس و    میدیرس یتوقف اتوبوس و گفتن جمله  با
بودن رفتم و  دهیکه اونجا صف کش یزرد رنگ یها یدو تا چمدون هام،به سمت تاکس لی بعد از تحو

 شدم.  شونیکیسوار 

قفل در انداختم و بازش کردم و وارد   یخونه رو تو دیدم،کلیرس  انیو پو زهی شال یبه خونه  نکهیاز ا بعد
 خونه شدم. 

 رو بهم وارد کرد.   یمثبت پر قدرت  یانرژ هیخونه،  لطیح ی رامسر با گلخونه ها زی پاک و تم  یو هوا آب

نسبتًا بزرگ شدم که قرار بود   یخونه رفتم و وارد خونه ا یقدم برداشتم و به سمت در ورود اطیح یتو
 من و غم عشق اراد باشه! ییبه بعد شاهد تنها نیاز ا

کرد که با   یفکر م  نیکنم،اراد به ا یکه بهش دارم فکر م یقدر که من به اراد و عشق نیکاش هم یا
 . ادیسر من م ییهاش،چه بال یخود خواه

 حرفا بود.  نیاراد سنگدل تر از ا نکهیمثل ا اما
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  میازش تو زندگ ییخوام رد پا  ی نم چوقتمیکنم.اما ه  ینم قیمن تا عمر دارم از عشقم به اراد در اما
تر از عشق اراد  نیری سه تا لغت ش نیا دی.شاییبا عشقش و تنها مونمیبه بعد خودم م نیباشه.از ا

 باشه. 

 

********************** 

 توش نبود.  یچیه رفتم که هو به سمت اشبزخون دمیبه صورتم کش یدست

 راه افتادم.  یو مشک  یاب پی ت  هیبا  نی هم یو برا د یگرفتم برم خر میتصم

فروشگاه افتاد و  هیزدم،نگام به   یبردم و قدم م یلذت م نجایا زی پاک و تم یکه دز هوا نطوریهم
 راهمو به سمت فروشگاه کج کردم. 

 

 ( نیبد یهاتون انرژ کی)زودتر از قولم گذاشتمااااا.پس با ال

 برسونه خونه. لهی وس نهمهیاژانس گرفتم تا منو با ا هی و همونجا   دمیالزم بود رو خر یهر چ حدودا

 ...کمیاحساس ارامش داشتم،البته  نجایا

 در اوردمش و جواب دادم.  فمی از ک عیسر  میزنگ گوش یصدا با

 الو ؟-

 ؟یدی خانم.رس   ستایسالم و-

 . دی.االنم رفته بودم خردمیاره ظهر رس-

 .زمیعز یکرد یخوب کار-

 ؟ یداشت یخب کار-

 ؟ یندار ینه خواستم حالتو بپرسم.مشکل-
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.چرا فکر  زهیشدم و گفتم:من حالم خوبه شال   یعصب دادیم  ینگران یکه بو زهی شال یحرفا نهمهیا از
 . یبر یو حوصلمو سر م ادیاخالقاته که بدم م نیداغون شدم هان؟؟از هم یکن یم

 جواب نموندم و قطع کردم.  منتظر

 .زهیری بهم م  شتریمنو ب زهیشال یکارا نیکردم اما...ا یکار بد دونستمیم

  هیگرفتم برم  میکتلت،تصم هیهارو جا به جا کردم و بعد از پختن   لیخونه،تموم وسا دمیرس یوقت
 بزنم.  اطیح  تو  یچرخ

 

رفتم و   یبزرگ خونه راه م اطیح  یگل و درخت ها نیکرده بودم و ب یرو پل یاهنگ قشنگ  میگوش با
 به اراد دور کنم.  شهیکه مربوط م یزی کردم فکرمو از هر چ یم یسع

و   زهی شال یگذاشته بودم خونه   مکارتمویو س میخواست ازش دور بشم اما گوش  یچقدر دلم م دونمینم
 گرفته بودم.  دیجد  مکارتیو س یگوش هیاالن 

روح و تنم رو   ،دردیخبر  یو ب یدور نیا دیقبال بندازه.شا ادی خواستم اگر زنگ زد،بازم منو  ینم چون
 کم کنه.

کنارم   یقرمز و صورت یشمعدون ینشستم و زانو هامو بغل کردم و گل ها  اطیگوشه ح یچمن ها یرو
 رو نوازش کردم. 

 دن!خوشگل بو  یلیخ

 اراد انداخته بود. ادیکردم،درست وصف حالم بود و منو بد جور به  یکه گوش م یاهنگ 

 دروغ هاش.  یبوسه هاش و حت ادیحرفاش و کاراش، ادی

 .شدیو اراد واقعا عاشقم م شدی نم  ینطوریکاش ا یا

 دادنم بود. ی.اراد نه تنها منو دوست نداشت و نداره،بلکه قسطش فقُط فقط بازالیخ  یزه اما

 گونه ام بشه. یاز گوشه چشمم روانه  یناراحت شدم و باعث شد قطره اشک کمیفکرا  نیا با
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که اراد و خبر    نجایا یاروم باش.تو اوند ستاینوک انگشتم رد اشک رو پاک کردم و زمزمه وار گفتم:و با
 . یو خودتو نابود کن  ی باز بهش فکر کن نکهیا  ،نهیدور باشاراد  یها

 

 و بلند شدم و راه افتادم سمت در خونه و وارد خونه شدم و در رو قفل کردم.  دم یکش قینفس عم  هی

 نگاه کردم. ونیزی قشنگ با تلو لمیف هی دمیمبل دراز کش یحال رو یاز خوردن کتلت هام،تو زعد

 《اراد》

شرکت تموم بشه تا   یخواستم زود تر کارا  یکردم و فقط م یرو امضا م   زمیرو م  یحوصله برگه ها یب
 برم خونه. 

 

 مزه ام به اتاق،سرمو بلند کردم و گفتم:بله؟  یلوس و ب  یورود منش با

 اومدن.  یسار یاقا-

 کن.  شییراهنما -

 رو داشت.اوفففففف!  ارو ی نیا یحوصله  یک

  دییو فقط تا  رمی نفهم  یچیخود،شروع کرد به حرفاش که من ه  یب یاومد داخل و بعد از حرفا یسار
 کردم و قرار داد رو امضا کردم و اونم بلند شد و رفت.

 .رونیبرداشتم و از شرکت زدم ب  لمویکردم،وسا یاحساس ازاد  یوقت منم

 

 .دمیفهم  ینم یزیاز سرنوشتم چ م،نهیاز زندگ نه

 که عشقمه،اما... ستایمنو تو شکمش داره،اونم از و  یبچه که  کایاز م اون
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و ازش بخوام تا با    کای م شیکه باز برم پ دیکنم اما فقط به ذهنم رس کاریبگم و چ  یچ دونستمینم
 حرف بزنه. ستایو

 

که  دمیخجالت کش  ستادم،اولیا فونشیکنار آ یو وقت  کایم یخونه  شیپ  دمیرس  نیم  ۲۰از  بعد
 منه. یبچه  شونیک یافتاد که اون دو نفره و  ادمی شم،امایدوباره دارم مزاحمش م

 .گه ید یو کس گهید زینه چ  ستاستیو  تیمن!االن اولو کنمی اصال چقد به اون بچه فکر م اه

 د؟؟ ییجواب داد:بفرما  ی زن هی یزدم که بعد دز مدت زنگو

 کار دارم.   کای من با م-

 . دییبفرما-

 منم وارد خونه شدم. باز کرد و  درو

 

کرد اومد استقبالم و  یم یری شدن شکم بزرگش جلو گ دهیگشاد که از د  یلباس کرم هیبا   کایم
 بشه؟  یچ نجا؟؟کهیا ی گفت:سالم.بازم اومد

 کنم استقبال نبود.. فکر

 .کا ی باهات حرف دارم م-

 . نیبش  ایاها.ب-

مبل،نشست روش و گفت:اول من   یمبل دو نفره نشستم و اونم با کمک نگه داشتن دسته  هی یرو
 بگم؟

 رو؟؟  یشدم و گفتم:چ   کنجکاو

 حرفام رو. -
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 خب بگو. -

ماهه اس.دکتر   ۶.بچم االن یف یضع  یلیمتخصص،بهم گفت خ  شی رفته بودم پ روزیبچه دختره.د-
 . یدلت بخواد بدون دیو هم هست.گفتم شات یبچه   نی.باالخره اادی ب ایبه دن  یماهگ ۷ دیگفت شا

 .اسمشو بزار... یگیکه م  یکنی م یشکمش نگاه کردم و گفتم:اره.کار خوب به

 وسط حرفم و گفت:اسمش رو انتخاب کردم..  دیپر

 کرد و ادانه داد:آالگل. مکث

 بود.  یاسم قشنگ میبگذر یهر چ از

 اهان.قشنگه.-

 . ادیاره.اول اسمش با اول اسم تو جور در م -

 خوبه.حاال من حرفامو بگم؟  یل یاره.خ-

 شنوم.  یاره.م-

 خانم.  دییو گفت:بفرما   کایقرص داد به م هیاب و  وانیل هیشروع کنم که خدمتکارش اومد و  خواستم

 لطفا.  اریب کی قهوه و ک  هیقرص رو خورد ره به خدمتکارش گفت: نکهیبعد از ا  کایم

 م خانم.چش-

 خدمتکارش رفت بهم نگاه کرد و گفت:خب بگو.  یوقت

که   یکار اشتباه دونمیبدون اون.م شمیم وونهی.دارم دارم ی رو بدست ب ستایخوام و  یراستش..من م-
 رو ندارم که بهش بگم. یکس گم،امایرو بهت م نایا

 

 نگاه کرد و گفت:خب! بهم



 ن ی ریش  ایعشق تلخ 

202 
 

 یزایچ  یل یکه دوسم داره.اما االن رفته چون اون روز اون اتفاق افتاد و خ دونمیبرام مهمه.م ستایو-
اتفاق بودم.از حس تو به  نیا لیموضوع شد البته خودمم دل  نیباعث ا یخودت بود لشیکه دل گهید

 ابانتخ یزندگ یادامه  یتونم تو رو برا  ینم  چوقتیخودم خبر ندارم،اگر هم داشته باشم،ه
 . ستامیکنم،چون..چون عاشق و

 

گفتم دوسش  یحاال فقط م ستام؟؟تایخودمم نا اشنا بود.من گفتم عاشق و یبرا   یاخرم حت ی جمله
 دارم اما االن گفتم عاشقشم؟؟

 خودت نجاتم بده. ایخدا

 . نییکرد و سرشو انداخت پا  یزیاخم ر کایم

 

 نگاه کردم که سکوت کرده بود.  کایبه م رو برامون گذاست و رفت.منم دوباره  کی قهوه و ک  خدمتکارش

 ؟ یکنی رو شکستم و گفتم:کمکم م  سکوت

برق گرفته ها سرشو بلند کرد و نگام کرد و    نیع هویزد اما   ینم  یرفت و حرف  ی با انگشتاش ور م 
 ازم نخواه خب؟؟!  گهیتونم کمکت کنم اراد.د یگفت:نه.من نم 

 

کردم تا االن  یانتقامم از فرهاد انتخاب نم  یرو برا ستای به در بسته خوردم.چقد خوب بود که و  بازم
 . وفتمیروز ب نیعاشقش بشم و االن به ا

 

 ( زارماایها نره باال من پارت نم  کی)عشقا ال

 و قهوه ات رو بخور.  کیک-

 و قهوه چشم دوختم و گفتم:ممنون. یشکالت  کیک به
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 شدم و به سمت در قدم برداشتم که گفت:کجا؟ربات بلند    نیع بعدشم

 ندارم که بمونم.  یکار گهیبود.د  نیکارم هم-

 .رونیدر رو باز کنم و برم ب  نکه یا یتلنگر بود برا هی  نینگفت و هم  یزیچ

............................................................... 

 《کایم》

 چشمامو بستم.و   دمیکمک خدمتکارم رو تخت دراز کش با

  یشدنم موقع گفتن اون جمالت اراد بود که ازم م  یو عصب یبخاطر ناراحت دیحالم بد شده بود.شا کمی
 حرف بزنم تا برگرده.   ستایخواست برم با و

ضرر   یلیداشته باشم.چون هم واسه خودم هم بچه خ یاسترس و غم و ناراحت دی بهم گفته بود نبا دکتر
 هم برام واضح نبود. لشینداشتم و دل یداره.چون اوضاع خوب 

 

شدم و اروم از جام بلند شدم و بعد از انجام    داریکه درست تو چشمام بود ب د یبا تابش خورش  صبح
هم  یو شال و کفش مشک دمیپوش یگشاد و بلند بادمجون  یبا ماگتو یمشک  یدامن شلوار هیکارام،
راست رفتم تو اشبزخونه تا صبحونه   کیو خط چشم هم زدم و   ملیر  رژلب بنفش با هیو   دمیپوش

 کنم.  دیتو شکمم خر یجغله  نیا یو بعدش برم برا  خورمب

 . ادیخونه منتظر موندم تا اژانس ب  یاژانس زنگ زدم و جلو هی،یمختصر یاز خوردن صبحونه  بعد

 . میاژانس اومد ادرس مورد نظرم رو دادم به راننده و منتظر موندم تا برس نکهیاز ا بعد

 

  یزیساعت هنوز چ میو بعد از ن زدمی و لباس بچه بودن دور م یسمون یکه پر از س ییپاساژ ها یتو
 بودم.  دهینخر

 نظرمو جلب کرد و واردش شدم.  ومدی قشنگ به نظر م الشی مغازه بزرگ که وسا هی



 ن ی ریش  ایعشق تلخ 

204 
 

 

اتاق بچم همه   یمطمئن شدم برا نکهیو بعد از ا دمیخر یو کرم  دیو سف یبه رنگ صورت  ازی تا پ ریس از
 بفرسته خونم. میفروشنده گفتم تا مستق دم،بهیخر زیچ

 به سمت خونه رفتم. یتاکس  هیبا  بعدشم

 تو سرم.  دیچیراه بودم که حرف اراد پ تو

 ( امستی)من عاشق و

 بهش بکنم؟؟؟؟  یکمک  تونمیمن م یعنی

 شه؟؟یاراد م یبگم باعث خوشحال زویحرف بزنم و بهش همه چ ستای اگر من برم با و یعنی

 نداره! ی.پس به من ربطمونمی م نجایو من بدبخت ا رسنی خوشحال به هم م یل ی.اونا خ گهیاره د خب

 《ستایو》

 که افتاد فکر نکنم. یینبود که به اراد و اتفاق ها یو لحظه ا گذروندمیم ییخوته تنها  نیتو ا روزامو

تو حال و احوال  یریتغ چیه نجا،نتونستمیبا اومدنم به ا  دونمینه.اما فقط م ایخوب بود   نیا دونمینم
 کرده. ری درگ شتریاراد و خبر نداشتن ازش،منو ب دنی ند یخودم بکنم و حت

من   یاراد برا دونمیموضوع ها خالص بشم.م نیاز تموم ا بکن  یکار هیروم بزار. شی پ یراه هی ایخدا
 ..حداقل بهم کمک کن فراموشش کنم شه،امایمن نم یهم برا چوقتی نبود و ه

 بهش فکر کنم.  شتریب نکهیا نه

 

 اراد شدم.  یبرداشتم و وارد صفحه  مویگوش

 . زاشتینم  زایچ نیوقت بود پست و ا  یلیخ
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تا گل    کردی م هیداشتم که نوشته بود:)آسمون عاشق گل شد،هر روز گر یعکس نوشته ا هیمن  اما
 پستش کردم.  نیهم یقشنگ بود و برا یل یبخنده( و به نظرم خ 

 

 ازش.  کردمیم یمعذرت خواه  دینبود و با اون رفتارم با زهی از شال یروز بود که خبر ۲

 

 گرفتم و منتظر موندم تا بوق بخوره.  شمارشو

 بله؟ -

 ؟ ی خوب  زهیسالم شال -

 ؟ی سالم ممنون تو خوب -

 . کردیرفتار م یعاد  یلیاخالقش بودم که خ نیا عاشق

 .خواستم ازت مع...یمرس-

 اون روز. یوسط حرفم و گفت:حق داشت دیپر

 ؟؟یستیازم ناراحت ن یعنی-

 نه.-

 .زهی عاشقتم شال-

 ؟ یندار یاونجا مشکل نمی قربونت بشم.بب-

 خوبه.  ینه.همه چ-

 راحت شد.   المیخب خ -

 ؟ یندار یکار-
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 نه خداحافظ -

 .یبابا-

 

حالم  دیبرم بازار تا شا کمیگرفتم   میتصم نی هم یناراحت نشده و برا زهیشال نکهیراحت شد از ا  المیخ
 بهتر بشه.

********************** 

 

 

 ( کای)کاور:م 

 . زدمی بزرگ و شلوغ دور م یبازار ها یتو

 مغازه بهم چشمک زد. هی نیتریاز پشت و یکاربن یآب یمانتو هی

 و نگاش کردم. ستادمی وا نیتریپشت و رفتم

 .دادیبود که خبر از گرون بودنش م  کیاونقد ش مانتوش

 که باهاش غذا بخورم.  موندینم  یپول گهیکنم،د نایخواستم پولمو خرج ا  یاگر م من

 باشه. ونیلیم  کیاگر  یخوام بخرمش حت یبابا،خب منم دل دارم.م یا

 

 . ارهیمن رو ب  زی مغازه شدم و به خانونه گفتم تا سا وارد

 شده. رم یحس کردم چقد باعث تغ  دمش،واقعای تو اتاق پرو پوش  یوقت

 نداره. یدلم گفتم اشکال   یتومن بود و تو ۳۵۰  متشیلحظه رفتم حسابش کردم که ق همون
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کرده بود اما به هر حال ذهن و قلب   جادیا ری حالم تغ یتو یبودم،اندک دهیکه خر ییبخاطر مانتو دیشا
 من پر شده از اراد.

 

صورت اراد    یو مغزم قفل شده بود رو ونیزی پاهام بود و چشمام قفل شده بود رو تلو یرو  وهیم ظرف
 بگه دوست دارم اراد. یه نکهیو قلبم قفل شده بود رو ا

 .دادیکرد اما...بهم آرامش م  یم  ریدرگ  شتریمنو ب دیها شا بی ترک تیا

کردم   یبود االن از اراد نفرت داشت اما من...بار ها سع ی.هر ک هیچطور دوست داشتن نیا دونمینم
 وجود نداره اما نشد. یآراد گهی اروم باشم و بهش فکر نکنم و به خودم بگم د

 《کایم》

 دارم!؟  یکلمن چه مش نی بگ یدرست و حساب  ن؟لطفایگیم نویا شه یدکتر چرا هم یاقا-

هفته  ۲ماه و  ۶و گفت:خانوم شما در طول باردار بودنتون تا االن که  دی کش یق ینفس عم دکتر
 بشه.. فیضع  ن یباعث شده هم شما و هم جن نیو ا نیاسترس داشت شهیشده،هم

 شه؟یم یچ ؟االنیچ یعنیترس اومد سراغم که گفتم: دوباره

 ممکن... نی اگر از خودتون مراقبت نکن-

 ؟ یممکن چ -

 ...ن یجن ایشما  ای ممکن -

 !؟؟؟؟ گفتیداشت م یچ نیره؟ای بچم بم  ایمن  ایممکن  یعنی

  یبرا  یمشکل چیه  نی بچه مونده برام.کمک کن نی.فقط هممیندارم تو زندگ  چکسوی دکتر من ه یاقا-
 ! کنمی.خواهش م ادین  شی کدوممون  پ چیه

 . نیمراعات کن یخانم.خودتون با  ستی دست من ن-
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 به بعد مراقب خودم هستم.  نیباشه.باشه من از ا-

 . میتا بچه رو ازتون جدا کن نی بش یبستر نی ایب  دیماه شد با ۷باشه که درست  ادتونی-

 .چشم.دونمیم-

 که اومده بودم،برگشتم خونه. یزدم و با اژانس رونیاز مطب ب  یاز خداحافظ بعد

اون به  ایاون بشم، یمن ب ایو باعث بشه  ادیب  شیبچه پ ایمن  یبرا یتا مشکل دمیترس یم همش
 کنه.  یو زندگ نهی و منو نب ادیب  ایدن

خورد رو برداشتم و زل زدم به    یبود و داشت خاک م  زمیم یکه از اراد مونده بود و رو یعکس   تنها
 لبخند جذابش. 

چرت به   یزندگ  هی نکهینه ا میهم بود یکاش من و اراد واقعا برا ینبود!ا ینطوریا مونیکاش زندگ یا
 . میداشته باش لیشکل و شما نیا

تموم دار و ندار   شهیم  ادیب ای که به دن گهیبود که بچه دارم و دو روز د نیا میدلخوش  هیمن  دیشا
رسته خودم  کردم.د یاالن داشتم درکش م دی!شاکنهیم  یمن،اما..االن اراد دور از عشقش داره زندگ

 . نمیاز عشقشو بب یو دور ییتونم تنها یدوسش دارم اما..نم یلیخ

 اراد.  شیبشه و برگرده پ یحرف بزنم،راز ستای بکنم و برم با و  یحرکت  هیاگر  دیشا

 (ست یبازگشت اراد به سمت تو ن  یبرا یراه چیه گهید ینجوری)اما ا

  یاولش دلم نم دیشه،شایمن م یباعث خوشحال نی !و ارسهیم شی !اما حداقل اراد به زندگدرسته
نداره که   یخواد اونا به هم برسن.اشکال  یبود،اما االن دلم م نهیحرص و ک  یکنم و از رو یخواست کار

 .شهینم چیه  چوقتی.البته با بچم هشهیم چیمن ه یزندگ

 

 زدم و دستمو گذاشتم رو شکمم. یق یعم  لبخند

 《اراد》
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 گفتم. یبلند  یو لعنت  واریتو د دم یکوب یمحکم مشت

 ستاااااااااااااااااااااایعربده زدم:و بای صورتم قاب گرفتم و تقر یرو دستامو

سرنوشت   نی بدون تو.اخه چرا ا شمیم وونهیبار به حرفام گوش بده!من که دارم د هیبرگرد!فقط  یلعنت
 من نوشته شد؟! یبد برا

  یمثل قبال بوسه هام الک  گهی،دی.اگر برگرد ستیدر کار ن یدادن یباز چیه گهیتو فقط برگرد...د ستایو
 کنم.تو فقط برگرد..  ینم یالک یها فیمثل قبال ازت تعر گهیشه،دیم تیعشق و واقع  یرو ست،ازین

 

تخت افتادم و    یحرف زدن با خودم رو نداشتم و همونجا رو یحالم اونقد بد شده بود که نا گهید
 شدم.  هوشیب  بایتقر

************************** 

 

 ( نی و حال کن نیبخون نی.بر۵۲ و  ۵۱)دوستان حواستون باشه دو پارت فرستادم پارت 

 کرد.  داریداد منو ب یم  یری لبتاپم که خبر از تماس تصو یصدا صبح

عمه و بچه هاش   دنیزدم سمت لبتاپ و بازش کردم و تماس رو بر قرار کردم که با د  رجهی ش عیسر
 زدم و گفتم:سالم. یلبخند

 اراد؟؟؟؟؟؟ -

 و گفتم:بله عمه؟ دمیاراد رو گفت که ترس  یجور عمه

 هان؟؟؟چرا صورتت آشفته اس.! هینجوریا افتیچرا ق-

 و حال بدم گفتم:نه خوبم. ستایو ادی با

 م کجاست؟ خان ستایاون و-
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 .ستین  نجایعمه نفهمه گفتم:خوبه.ا نکهیا ی اما برا دیکش ری ت قلبم

 ؟ یمطمئن -

 اره عمه. -

 پس چته؟-

 خوبم عمه! ییییلی.خستی ن میزیچ-

 . نجایا نیایو ب یری خواست دست دختره رو بگ  یباشه.دلم م-

 .میای زدم و گفتم:باشه.اگر شد م  یزیر  پوزخند

 .گهید میخب ما بر-

 باشه خداحافظ. -

 خداحافظ. -

 

رو گرفتم تا بلکه    ستایرفتم و شماره و میخوردم،به سمت گوش   ینیری و ش یچا  وانیل هی نکهیاز ا بعد
 جواب بده.

 خاموش کرده بود. شویاز قبل گوش نکهیغافل از ا اما

 

 ازم متنفر شده!؟ ایانقد زود براش فراموش شدم؟؟ یعنی

 روزام عذاب آور و سخت شده بود.  نیا چقد

 حالم بهتر بشه. دیجا برم تا شا نیکه از ا شهیخوب م چه

 ..؟ ؟؟یشد چ  یخبر ستایاگر از و اما



 ن ی ریش  ایعشق تلخ 

211 
 

 . کنمی کار رو م نیکه اوضاع بهتر شد برگردم.اره هم  یعمه حالم بهتر بشه و تا وقت شی اگه برم پ دیشا

 عمه.  شی رفتنم به کانادا و پ یبهتره برم دنبال کارا پس

 《ستایو》

 کردم حالم خوبه.  یاحساس م  امروز

 .رسهیبرام م یخبر خوب  کردمیچرا اما حس م دونمینم

 راجب اراد بشنوم.   یزیخوام چ  یو االنم نم  ستیخبر اراد برام خوش ن یبه اندازه  یخبر چیه اما

 روز افتادم؟؟؟!!! نیداره که من به ا یمگه عشق چ اصال

 عشق رو درک کنم و وصف حال امروزم هم مشخص بشه.  یواقع یمعن  یروز هیاش ک یا

 

 دونه آلوچه برداشتم و گذاشتم تو دهنم. هیز،یم یدراز کردم و از رو دستمو

 گفتم. یاوممم کش دار هیطعم خوشمزه اش لذت بردم و  از

*********************** 

 《کایم》

 گرفتم اما خاموش بود.  یرو م  ستایو  یشماره   یصبح ه از

 خواست ثابت کنه؟؟؟  یم ویجواب ندادنش چ  نیبا ا یعنی

 خوشحال شدم.  یشمارشو گرفتم که بوق خورد و کم   دوباره

 تا بوق جواب داد؛  ۵ یال ۴از  بعد

 بله؟ -

 جواب داده بود؟ ی ک  یعنی.ستایبود جز و یهر کس  ییصدا نیا
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 کار دارم.   ستایمن با و دیببخش-

 ن؟؟ ی هست یتونم بپرسم ک یشمارشو عوض کرده.من دوستشم.م-

 هستم. کای..مکایمن..م-

داره  ن؟اونی دار یبر نم ستایگفت و بعد ادامه داد:چرا دست از سر و  یاوف کش دار هی دوستش
 . کنهیم  شویزندگ

 من باهاش حرف دارم.-

 خودشو بده.زود! ؟شمارهیدخالت نکن  شهیبگه که گفتم:م یزی چ خواست

 ... یکن تشیاگه اذ-

 رو بهش بگم. ییزای چ هی دیبا-

 ۰۹کن......... ادداشتیگفت:باشه  کالفه

تا بوق با شک و   ۳گرفتم که بعد از  ستارویو یقطع کردم و شماره  عیشماره رو نوشتم.سر نکهیاز ا بعد
 گفت:بله؟؟  دیترد

 سالم.-

 سالم.شما؟؟ -

 ام.  کایمن م-

 ؟ یدار کاری خب..چ-

 باهات حرف دارم. -

 اما من ندارم. -

 . نمتی.بزار بب ستی ن یاالن وقت لجباز ستای؟ویچ یعنی-

 کرد و گفت:حرفات راجب اراد؟  مکث
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 ماست.  ینه.راجب همه -

 .ستمیمن..تهران ن-

 خب ادرس بده. -

 رامسر... -

 . نمتی بیباشه.فردا م-

 باشه.خداحافظ -

 خداحافظ. -

 

 

باهاش حرف بزنم تا بلکه برگرده   دی که با دونستمیبگم،فقط م یچ  ستایدونستم قراره به و ینم خودمم
 اراد.  شیپ

****************** 

به   نکهیکردم و بعد از ا  شیارا شه یو مثل هم  دمیپوش  یبا شال و شلوار مشک  یمانتو گشاد طوس هی
 در.  شیاژانس زنگ زدم،خودمو رسوندم پ 

کاغذ نوشته بودم رو دادم  یرو که تو   قیاژانس اومد و منم سوار شدم و ادرس دق قهیدق ۵از  بعد
 دست راننده تا منو برسونه.

 

 که اطراف شکمم درد گرفت و صورتم از درد مچاله شد.  میشده بود ک یبه رامسر نزد بایتقر

 انجام بدم باشه. دیکه با یکردم اروم باشم و حواسم به کار یسع اما
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 یشدم و با قدم ها ادهیبه ادرس مورد نظر،به اژانس گفتم منتظرم بمونه و خودمم پ میدیرس یوقت
 نبود رفتم. ستای که در حد و یبزرگ یاهسته به سمت خونه  

 . ستین  ستایو یبرا  نجایبودم که ا مطمئن

 زنگ فشار دادم. یو انگشتمو رو  ستادمویدر ا شیپ

 تو.   ایه؟؟بیجواب داد:ک هیثان ۳،۴از  بعد

 رو باز کرد و منم وارد خونه اش شدم.  در

 من و اراد کوچک تر نبود. یخونه   اطیاونقدر بزرگ بود که از ح اطشیح

 تا من برسم بهش.  ستادیباز شد و خودش ا ستایخونه توسط و یورود در

 مالقاتت کنم. یخونه ا  نیگفتم:انتظار نداشتم تو همچ دمیرس یوقت

 دوستم و شوهرشه.  یخونه   نجایسالم.ا-

 سالم.اها،خوبه. -

 در کنار رفت و منم وارد خونه شدم.  شیپ از

 . نی و گفت:بش ییرایکرد سمت حال و پذ ییراهنما منو

 نجا؟ یا یمبل دو نفره و گفتم:چرا اومد کینشستم رو  منم

 . ینجوریحس نگام کرد و گفت:هم  یب

 

 و دلش.  دونستیبود که فقط خودش م  یکه گفت پر از معن یکلمه ا نیا

 کردم! یم درکش

 اومد و نشست رو به روم. ی نیری و ش یبا دو تا فنجون چا نی م ۱۰از  بعد
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 شنوم.  یو بدون مقدمه گفت:م  میمستق

 بخورم؟؟  مویی چا یزاری زدم و گفتم:نم  یاروم لبخند

 تکوم داد و گفت:بفرما.  سرشو

که قراره بگم رو   ییو حرفا ستی حالت خوب ن دونمیخوردم گفتم:م  موییدو قلوپ از چا نکهیاز ا بعد
 .دمیو من بهت حق م  ی.حق داریکن ی باور نم

 اوهوم.خب شروع کن.-

بود که  نیهم ا لش یداشت.دل  نهیمن متنفر بود و ک  ی شروع شد که اراد از بابا ییداستان از اونجا-
من  یمن مادر اراد رو دوس داشت و باعث شده بود مادر و پدر اراد خودشونو بکشن و بابا  یبابا

 خواهر اراد رو هم کشته بود.

قرار داد تا بابامو   لهی.من رو وسرهیمن انتقام بگ یاز بابا رهی بگ میماجرا ها باعث شد که اراد تصم نیا
قرار داد تا  شی رو به ما بزنه،تورو تو زندگ  یینها یضربه  نکهیا یآزار بده و تونست.اما اون وسط برا

 مثال بگه قراره ازدواج کنه.

 

کردم تورو دوست   یهم فشار بدم و ادامه بدم:من فکر م   یگرفت و باعث شد لبامو رو یدرد کم شکمم
  یبچه ازش تو شکمم داشتم باعث شد از تو و اراد متنفر بشم و کار هی نکهیداره و عاشقت شده و ا

 .نی کنم که از هم جدا بش

که اراد از اول دوست نداشت و   دم ی.اما حاال فهم نیکردم که جدا بش یکار یزیامه ر نقشه و برن  یکل با
  ارهی زده تا تورو بدست ب  ی.دست به هر کاردهیتو.االن داره بخاطر تو جون م ی وونهینداره.اما...االن..د

  نجایبندازم.االنم ا  ادکه خودم و بچم رو گردن ار ستیاما از همه جا به در بسته خورده.من قرار ن 
  تیزندگ یرو بهت بگم و خودت برا  یاراد.اومدم تا همه چ شی پ یکنم برگرد یتا تورو راز ستمین

 .یری بگ میتصم
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و غم سرخ  یبدم،صورتش از شدت ناراحت  صیتونستم تشخ یبود و فقط م یوصف نشدن  حالش
 .زهی ری شده و اروم اشک م

و   یوار عاشق اراد هست وونهیکه تو هم د دونمیاشکم در اومده بود اما با لبخند گفتم:م خودمم
االن  نیهم ی،برایبه تموم اتفاق ها شک داشت  یبرات سوال بود و حت  زایچ یل یمطمئنم که تا االن خ

 برات روشن کنم.  زوی تا همه چ  نجایاومدم ا

 :اراد..اراد خودش گفت که..دوسم داره؟؟؟ستایو

 .اره-

 گه؟؟ید دتونیجد یباز نمیکنم.ا  یاما من باور نم-

که باور کردنش برات سخته و هنوزم به من و اراد و   دونمی.م ستیدر کار ن  یو دروغ یباز چی!هستایو-
 ماه اتفاق افتاد رو بهت گفتم. ۱۰ نیا یرو که تو  تیمن تمام واقع ،امای شک دار  تیکل زندگ

 

 حال خودم اصال مناسب نبود.  یبمونم،چون برا نجایا نیاز ا شتریخواستم ب ینم گهید

زود از جام بلند شدم و گفتم:خوشحال شدم  یل یخ نی هم یکرد و برا یدرد م یلیشکمم خ  اطراف
 خوام...  یم یزی چ هیبرم.اما ازت  دیبا گهی.من ددمتید

 ؟؟ یچ-

 . ونتیبه عروس  یدعوت کن ن،منویو هر موقع که ازدواج کرد یریبگ  میدرست تصم نکهیا-

 

 نگاه کرد و سرشو تکوم داد و گفت:بچت چند ماهشه؟؟ بهم

 روز.   ۱۵ماه و  ۶-

 زد و گفت:خوبه.  یتلخ  لبخند

 کرد.  یدر همراه شیاز جاش بلند شد و اشکاش رو پاک کرد و منو تا پ  بعدشم
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 《ستایو》

 . شدیم لیو تحل  هیتو سرم تجز کای م  یکردم و تموم حرفا  یم هیبلند گر یصدا با

 کردم؟؟  یتموم مدت اراد منو دوست داشت و من قضاوت م  یعنی

 گرفته بود. یاون مدت من به باز ی..اون تواما

 ؟؟؟ یزاری م یخداااااا.چرا منو سر دو راه یا

 کنم؟؟؟؟؟؟  یریگ  میو تصم رمی کدوم موضوع رو در نظر بگ یعنی

 

 .ختن یر یگردنم م  یخوردن و رو  یگونه هام سر م  یدونه به دونه از رو اشکام

  یدو راه نینشستم و همش به ا نجایکه ا هیادیدونستم مدت ز یو زمان دستم نبود،فقط م  ساعت
 . زمی ری و اشک م  کنمیفکر م 

 

بعدش عاشقم   ره،امای داد،از من استفاده کرد تا بتونه از دشمنش انتقام بگ یمدت اراد منو باز تموم
 شد و االن در به در دنبالمه؟؟؟

 

 رو گرفتم؛   زهیگرفتم و شماره شا مویگوش

 جان؟؟  ستایالو و-

 .زهههههیسالم شال -

 نه؟؟  شتیبود پ  کای برات.م  رمی بم-

 ا..ره..-
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 به هق هق افتاده بودم. هیشدت گر از

 هان؟؟؟ یشد ی نجوریگفت که ا یچ-

 داد اما عاشقم شد. میاراد از اول باز..گ..گفت که...اراد..عاشقمه..گفت کایم-

 !!!گه؟؟یدروغ د  هی ؟؟؟بازمیچ-

 من... زهی .شالتهینه..واقع-

شد که حس کردم نفسم  دیشد یام به حد  هینتونستم ادامه بدم و بگم اراد رو دوست دارم و گر گهید
 بند اومده.

 .کنمی باش.ازت خواهش م ستا؟ارومیو-

خودش بود.اصال اراد نقش   یت..اون روز که با اراد بود،به نقشه گف کای کردم اروم باشم و گفتم:م یسع
 نداشت. 

 . شهی!؟؟؟؟؟اصال باورم نمیگیم یدار یچ-

 ؟؟؟؟؟ یکرد یم کار یچ یتو بود زهی شال-

 .دادمیادامه م مویدرست زندگ میتصم هی.من بودم با ستاینکن و هیگر-

 درست!! میتصم دیگی ناله گفتم:همتون م با

 شت؟؟ ی پ  میایما ب یخوا یم-

 خوام تنها باشم.االنم خداحافظ.  ینه.م-

 باشه خداحافظ. -

 -------------- 

 《آراد》

 دارم. طیچهارشنبه بل  یدوشنبه اس و برا  امروز
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عمه تا بلکه حال   شیتونم برم پ  یراحت م  الی شرکت رو سپردم دست معاون شرکت و حاال با خ یکارا
 و هوام عوض بشه.

 

 آماده بود و االن دوست داشتم برم پارک.  لمیوسا

 

 .رونیهامو گذاشتم تو گوشم و از خونه زدم ب یو هنسفر  دمیپوش دیسف شرتیبا ت   یشلوار مشک هی

 

 . دادمیگوش م شدی پخش م میاز گوش یبه اهنگ زدمیخودمون قدم م ابونی پارک خ یتو

 زد.  یکنارم بود و باهام قدم م  ستایخواست االن و یدلم م چقد

 وفته؟؟؟یم ییاتفاق ها نی همچ شن،براشونیعاشق م یهمه وقت یعنی

 دروغ بزرگ گفتم. هیرم، یتقص  یاتفاق ها هستم و اگه بگم ب نیا یخودم باعث و بان  البته

 

 کردن.  یم یپارک باز یکه با تاب و سرسره ها یینشستم و زل زدم به بچه ها یصندل  هی یرو

 و حالش بود.   ستایو شی کردم اما فکرم،پ یاونا نگاه م به

 شدم.  دینا ام ستایاز برگشت و کمی

 باشه که بخواد برگرده. یکنم راه یفکر نم چون

 .ستا یخورده که روش نوشته و یقلب لعنت نیا ی مهر رو هیهر حال  به

و اگه برنگرده  نیریش شهیکه اگه برگرده م مونهیهم دارم که تا ابد تو دلم م ستای از و یعشق تلخ هی
 .مونهیهمچنان تلخ م
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بلند   نیهم یگرفتم برگردم خونه و برا می.تصمشدیم کی ساعت گذشته بود و هوا داشت تار ۱ حدودا
 شدم و راه افتادم. 

رو تماشا   شدی که پخش م یتچر ینشسته بودم و برنامه   ونی زیتلو یبود و من طبق معمول جلو شب
 کردم.  یم

  ینگاه کردم؛لعنت شیطوس یکه چاپ شده بود و کنارم افتاده بود رو برداشتم و به چشما ستایو  عکس
 . موندیم ادشیگرفت که ادم تا ابد  یپاچه آدمو م یجور کیچشماش سگ داشت. 

عاشقونه و فوق   ی زندگ هیساختم،  یرو م یزندگ ن ی...براش بهترشدی!اگر نمشدی نم  ینجوریکاش ا یا
 العاده!

 

 نگاه کردم.  ستایدادم به مبل و همچنان به عکس و هیتک  سرمو

 کرد.  یبود که االن منو آروم م یکار ،تنها کار نیا دیشا

 رفتم کانادا،حالم بهتر بشه.   یکنه وقت خدا

********************* 

 《ستایو》

و حرف   هی .کارم فقط گررمی درست بگ میتصم کیگذشته و من هنوز نتونستم   کای روز از اومدن م کی
 زدن با خودم بود. 

 

 برداشتمش و جواب دادم:الو؟   عیو رفتم سمتش و سر  دمیاز جا پر میزنگ گوش یصدا با

 جان؟؟؟  ستایو-

 زه؟ یشال یخوب -

 ؟؟؟ یتو خوب-
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 نه.افتضاحم.-

 شت؟؟ یپ م یایما ب یزار یچرا نم -

 خوام تنها باشم. یول کن تو رو خدا.گفتم که م-

 بگم؟؟  یزیچ هیباشه.-

 بگو!-

 .یبرگرد دیم،بای دیو د میفکر کرد انیمن و پو یعنیبه نظرم..-

 ؟؟ یچ-

 

 

و فقط   خونمی.من اکثر رمان هارو مدینکن  غی.امتحان داشتم.درضمن انقد تبل گ یشد د ری د دی)ببخش
نه  انی م غی تبل یفقط برا ایبه فالن رمان سر بزن.بعض دین نگرما ری کامنت بزارم.انقد ز کنمیوقت نم 

 خوندن رمان.( 

  ریتغ  زوی.عشق همه چنی گذشته رو فراموش کن دین،بایهم تو هم اراد همو دوست دار یبه نظرم وقت-
 . ستایو دهیم

 ! یچی.هدونمی نم یچی من ه زهی شال-

 باشه.من برم فعال. -

 خداحافظ. -

 

 اراد رو فراموش کنم.  یتونم قصد اصل یم یبود.اما..چجور زهی حق با شال دیشا

 (ده یم  ری تغ  زوی)عشق همه چ
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 کرده بود.   ریمنو درگ زهی شال حرف

 کنم. کاریچ دیسخت بود که بفهمم االن با برام

 

 باز کردم و نگاش کردم. میاراد رو با گوش  عکس

  یازش داره پامو عقب بکشم در صورت کای که م یبا فکر کردن به گذشته و بچه ا  دیمنه.چرا با یبرا اراد
 که اراد عاشقم شده. 

 .. رمی..من ممن

 . دمیزد رو انجام م زهیکه شال  ی!همون حرفاره

 اراد. شیگردم پ  یبرم من

 .. رمیتونم،پس م یکه بدون اون نم دونمیکار ها در حقم کرده باشه اما..خودم خوب م یلیخ  دیشا

********************* 

کوله،به اژانس  کی یتو ختمیرو ر المیوسا نکهیو بعد از ا  دمیپوش یو سورمه ا  یدست لباس مشک  هی
 رو نداشتم.  زایچ نی اتوبوس و ا یدنبالم و منو ببره تهران.چون حوصله  ادی زنگ زدم تا ب

ن شدم،در هارو قفل کردم و  خونه مطمئ  زیاز همه چ یاژانس زنگ خونه رو زد و منم وقت نی م ۱۰از  بعد
 بعدش سوار اژانس شدم و گفتم بره تهران.

 

  یم یقرار یو دلم ب  نمیتو س دی کوب یروبه رو شدن با اراد.قلبم محکم م یداشتم برا یبی عج استرس
 کرد.

 کردم.  یهم داشتم که درکش نم یدلشوره و نگران هی

 بگم که برگشتم تا باهاش ادامه بدم. یبگم.از کجا و چجور یبهش چ  دمیدونستم قراره اراد رو د ینم
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 به تهران.   میدیگذشت که رس  میساعت و ن ۳ حدوداً 

 

 《ارد》

سفارش هارو بکنم و بعد برم   نی بود و من االن اومده بودم شرکت تا اخر گهیساعت د ۳ یبرا طمی بل
 فرودگاه. 

 

 قرار شده بود که مهراد منو برسونه فرودگاه. کردم، یامر و نه هیو معاون و بق  یبه منش  نکهیاز ا بعد

 . امیموضوع کنار ب  نیکم کم بتونم با ا دیفکر نکرده بودم،شا ستایبه و ادی جالب بود امروز ز  برام

 . ننیقرار بودن تا منو بب  یو مادربزرگ هم که ب عمه

 

 خونه گذاشته بودم که در نبود من مراقب خونه باشه.  یخدمتکار هم برا هی

------------------------------ 

شدم و به مهراد گفتم راه  نیمهراد،سوار ماش  نیچمدانم رو برداشتم و گذاشتم تو ماش نکهیاز ا بعد
 .وفتهیب

 ؟؟ یگردیبرم   یکه مهراد گفت:ک میراه بود تو

 .هر موقع که حالم بهتر بشه.ستیمعلوم ن-

 گه؟یکه افتاده اس د ییمنظورت از بهتر شدن حالت،کنار اومدن با اتفاق ها-

و   دیاوهوم گفتم که مهراد تا ته ماجرا رو فهم هیو نگامو دوختم به رو به رو و   دمیکش یق یعم  نفس
 بعدش سکوت کرد. 
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اونجا   یها  یصندل  یداره و ما هم رو ری ساعت تاخ می ن  مایکه هواپ میدیفرودگاه فهم میدیرس یوقت
 تا زمان پرواز اعالم بشه. مینشست

 

 《ستایو》

 اراد. یگرفتم تا منو برسونه خونه  یتاکس هیشدم و  ادهی شهر از اژانس پ اول

  زهی به شال یشد.حت  ی م شتریدلم ب یقرار یشدم،دلشوره و استرس و ب  یتر م  کیبه اراد نزد یهر چ 
 برام اراد بود. تیهم نگفته بودم که اومدم تهران.االن الو

 

شدم و پولشو حساب کردم و رفتم سمت   ادهی پ یاراد،با استرس از تاکس یخونه   شیپ  میدیرس یوقت
 در خونه. 

 قرار دادم و اروم زنگ رو فشار دادم.  فونی آ یرو رو دنیلرز یکه از اضطراب م  دستام

 خوشحال؟؟؟ ای شهیم شوکه دنمیاالن اراد از د یعنی

 زنه جواب داد:بله؟؟  هی

 س..سالم.اراد هست؟؟-

 رفتن.   یینورا یاقا-

 رفته شرکت؟ -

 نه خانم.رفتن کانادا. -

 ن؟؟ یهست ینگاه کردم که گفت:شما ک  فونیبه آ یناباور با

 رفتهههههه.   یرفت؟؟؟بگو ک یک-
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 .االن هستن فرودگاه فکر کنم. شهیم یساعت میشوکه گفت:ن زنه

 بود؟؟  یچه ساعت  یبرا  طشی بل-

 خانم اما....    دونمینم-

  دیو برم فرودگاه تا شا رمی بگ یتاکس هیتا  ابونیسمت خ   دمیکه ادامه حرفاشو بشنوم و دو نستادمیوا
 قبل رفتن اراد بهش برسم.

 که نفسم رفته بود. دمیدویم یجور

 دست بلند کردم و سوار شدم.  یتاکس هی یجلو عیسر ابونیسر خ دمیرس یوقت

 به فرودگاه...  نیبر عیاقا لطفا سر-

 چشم خانم.-

 نه... یبرسم و اراد بره!!!وا  رید نکنه

 

به داخل    دمیرو حساب کردم و دو  یپول تاکس عیفرودگاه و منم سر شیپ مید یکه رس دینکش یطول
 فرودگاه. 

 اونا باشه. نیاراد ب دیکردم تا شا یو به تموم ادما نگاه م دمیدو یتو فرودگاه م بایتقر

 از اراد نبود. یخبر چیه اما

 گشتم اما نبود.  ینجوریکل فرودگاه رو ا دیشا

  ییبه نام اراد نورا ییاقا هیاروم گفتم:خانوم.. یل یاز کارمندا و نفس نفس زنان و خ یکی سمت  رفتم
 کرده؟؟؟ پرواز ماشونیکانادا داشتن...ه..هواپ طیبل

 .دونم یخانم.من چم  یپرس یچه سوال م-

 کن برامممممم.   دایاراد رو پ  عیرو به روش و گفتم:سر زی رو م دم یبا دست کوب محکم
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 کنم.  یم کاریچ شدی نم میحرفا بودم و حال   نیتر از ا  یعصبان االن

 اونجا باشه.  دینن،شای شیاون سالن که مسافر ها م یتو نیخانم بر-

 کجاست اون سالن؟؟ -

 سمت سالن. دمیدو عیانگشت به سالن مورد نظر اشاره کرد منم سر با

 

رو    چکسیبودن نگاه کردم اما ه  ستادهیکه اونجا نشسته بودن و ا ییبه کل ادما دمیسالن که رس به
 نکردم.  هیبه اراد تشب

 رفته؟؟؟؟  یعنی؟؟؟؟؟؟یچ یعنی

 

 داره بگه( یراجب پارت بعد یهر نظر ی)هر ک

رفت به سمت در    یکه داشت م یپسر هیمتوجه  هویو باز به آدما نگاه کردم که  دمیدور چرخ  هی
 شدم.   یخروج

 برام آشنا بود.  یلیپهن و قد بلندش از پشت،خ  یها شونه

 دستش بود.  یساعت مشک  هیافتاد به دستش که  نگام

 ساعت آراد بود! نیا

 صداش زدم:آراددد. یقدم به جلو برداشتم و با ناباور هی متر ازم فاصله داشت.اما من  ۳ حدودا

 و چمدان رو ول کرد و عقب گرد کرد. ستادیا پسره

 بود!!!! اراد

 قدم به جلو برداشت.  هیکردم که  ینگاش م  یجور نیهم
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 . ادی کرد که باعث شد اشک منم در ب یکه توش اشک جمع شده بود نگام م ییچشما با

 سمتش و دستامو انداختم دور گردنش و بغلش کردم.  دمیدو عیسر

 ؟ یخودت  ستاینخورد اما بعدش دستاشو دور کمرم حلقه کرد و لب زد:و  یتکوم چیه اراد

راست    کایخودم لمس کنم.اراد م گفتم:اره خودمم.اومدم که بمونم.اومدم که عشقتو نسبت به هیگر با
 ؟؟؟یگفت؟؟؟؟تو دوسم دار

 از خودش جدا کرد و تو چشمام زل زد.  منو

 من دوست ندارم... -

 . یمی تو تموم زندگ وونتم،اصالیتم،عاشقتم،دینگاش کردم که گفت:روان  دیشک و ترد با

 . شهیو گفتم:باورم نم دمیخند ومدیکه از چشمام اشک م نطوریهم

 باورت بشه.-

 موهام زد.  یرو  یاز حرفش دوباره بغلم کرد و بوسه نرم بعد

 ؟ یرفت  یم  یتو بغلش بودم که ازش جدا شدم و گفتم:بدون من کجا داشت قهیدو دق دیشا

 رفتم.  یبدون تو نم-

 ؟؟ یچ-

 قلب بود. نیتو ا ادتی-

 که باعث شد چال گونه اش معلوم بشه. دیخند بعدشم

 بود. ستادهیگوشه ا هیکه متوجه مهراد شدم  تازه

 برم.  یو گفت:اراد من چمدان تو رو م  نییانداخت پا  سرشو

 منتظر ما باش.  نیباشه.تو ماش-
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 باشه. -

 .میدستمو گرفت و با هم از فردگاه خارج شد  اراد

گرمش گرفت و به مهراد   یمنو تو دستا یپشت نشست و دستا م،ارادیمهراد شد نیسوار ماش یوقت
 رستوران. ای یکافه ا هیگفت:ما رو ببر 

 باشه. -

 اراد نگاه کردم و گفتم:چرا؟  به

 زم؟ یچرا عز یچ-

 رستوران.  ا یکافه  میبر-

 خوام باهات حرف بزنم.  یم-

 !!!!شمایم وونهی،دیکن ی نگام م ینطوریگوشم گفت:ا  ریکردم که ز ینگاش م نجوریهم

 تر کرد.  دیکه زد خندمو شد یگوشم حرف زد،قلقلکم اومد و خندم گرفت،البته حرف ری ز نکهیا از

 

 

 اما مهراد منتظر موند.  رهی م یکافه اراد به مهراد گفت که بره و خودش با تاکس ه ی شیپ  میدیرس یوقت

 تو کافه. میو اراد هم رفت من

 خوره؟  یم یاراد گفت:عشقم چ مینشست یوقت

 .یخور یخودت م   یهر چ-

 باشه. -

 . شهیسفارش هارو داد بهم نگاه کرد و گفت:هنوز باورم نم یوقت اراد
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 . نطوریمنم هم-

 گفت؟؟؟ یبهت چ  کایراست گفت؟مگه م  کایکه م یفرودگاه گفت  یتو-

 ماجرا رو.  ازیتا پ  ر ی.از سویهمه چ-

 ؟؟؟ یتو هم باور کرد-

 . ستیدادن در کار ن ی قبل دروغ و باز یاره.حس کردم مثل دفعه -

 . نییشرمنده سرشو بندازه پا یلیباعث شد اراد خ  حرفم

 کنم. یام با تو فکر م ندهیفراموش کردم.به آ ویاما من همه چ-

 زد.  یق یبلند کرد و نگام کرد و لبخند عم سرشو

 بود.  یهامونو آوردن که بستن سفارش

 .رونیب  میالت تا بردنب امی اراد گفت:پس فردا،م میخوردن بود  یمشغول بستن یوقت

 چرا؟؟؟ -

 . ینجوریهم-

 باشه. -

*************************** 

 .شهی:من که باورم نم زهی شال

بود  یعاشقانه ا  تیموقع هیبود.اصال  یچه صحنه ا یدون یباورت بشه.نم دیو گفتم:با  دمیخند بلند
  یاصال نگامون نم نییسرشو انداخته بود پا ،بدبختیدی د یمهراد رو م افهیق د یفقط با ییی.وازهی شال

 کرد.

 و گفت:   دیخند زهی شال

 . یبهت خوش گذشته که انقد خوشحال  یپس حساب -
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 بود.  روزید می روز زندگ   نیو اشک و غم و غصه،بهتر یسخت  نهمهیبه نظرم بعد از ا-

 . یشیخوشبخت م یخوبه که االن دار یل یخ-

 اوهوم.-

 

 که فردا با اراد دارم.  یقرار ی.برارمیلباس خوشمل بگ  هیتا  میاومده بود زهیمن و شال  امروز

 مانتو خوبه ها! نیا گمیم-

 شدم.  شیی بای کرد نگاه کردم و محو ز  یاشاره م زهی که شال ییمانتو به

 داشت.  یقشنگ یبود.به نظرم جلوه  ری کم رنگ که جلو باز بود و از جنس حر یمانتو صورت هی

 بپوشمش؟؟  میبر-

 . میبر-

  دش ییهم خودم تا زهی شال دم،همیفروشنده مانتو رو آورد و من پوش نکهیو بعد از ا میمغازه شد وارد
 . میبخر نویهم م یگرفت میو تصم میکرد

 

 .مید یخر دیو کفش سف یو شلوار طوس  دیشال سف هی میهم رفت بعدش

 قشنگ بودن. یلینظرم لباسام خ  به

  دیبود گفت:به نظرم تو با  شیکه حواسش به رانندگ نطوریهم زهی که شال میراه برگشت به خونه بود تو
 .ی باش کایدست بوس م 

 چرا؟ -

  یکه موضوع چ یدیفهم  ینم  چوقتیو ه  یموند یزد،تو همون جا م یچون اگه اون باهات حرف نم -
 بوده.
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 ازش تشکر کنم؟؟  دیاوهوم.به نظرت با-

 اره.-

 ازش ندارم.  یا نشونه چیاما ه-

 .شهیم دایپ-

 به خونه سکوت کردم.  دنیتکوم دادم تا رس  سرمو

 

 که لنگر انداخته بودم. یخونه،شام خوردم و رفتم تو اون اتاق  میدیرس یوقت

 دارم. امیپ هیاز طرف اراد  دمیگرفتم دستم که د مویگوش

 《نره ادتیقرار فردا  عشقم》بازش کردم و خوندم: عیسر

 《بره؟  ادمی .مگه قراره ری خ  نه》کردم: پیزدم و تا  لبخند

 《خانومم  ری .شب به خنه》جواب داد: عیسر

 . دمیکش یخفه ا غی قند اب شد و از ذوق ج لویک لویبه کار برد،تو دلم ک  امشیکه اخر متن پ یواژه ا از

 ------------------- 

کم و کسر ندارم،از اتاق   یزیمطمئن شدم چ نکهیانداختم و بعد از ا نهینگاه رو به خودم تو آ نیاخر
 خارج شدم. 

 زد و گفت:بابا جذاببببببب.   یسوت دنمیتو حال نشسته بود که با د زهی شال

 اومد؛ انیپو  یکه صدا دمیخند  زیر

 ؟؟؟ یارادو بکش  یخوا  یخانم م ستایو-

 دنبالت؟؟  ادیبا خنده گفت:خودش م زهی که شال دمیخند  دوباره
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 اره.-

 رون؟؟؟ ی ب  نیبر نیخوا  یم یچ ینگفت برا-

 . رونی ب میری نه.نگفته بهم.فقط گفت م-

 داده که برم دم در.  امی اراد پ دمیدر اوردم و د موی گوش عیو سر دیلرز بمیتو ج  میگوش

 دن.اراد و خود اراد بهم چشمک ز نی از خونه خارج شدم و ماش یاز خداحافظ بعد

 نسبتًا بلند گفتم:سالمممممم.  یشدم و با صدا  نیماش سوار

 اخم کرد. هوینگاه به سر تا پام کرد و  هی

 وجود داشته باشه،اما نبود.  ییخطا  دینگاه به خودم انداختم تا شا هیعکس العملش تعجب کردم و  از

 ؟یکه زد  یپ یچه ت نی:ااراد

 نگاه کردم و گفتم:چطور؟بده؟؟؟!!!!  بهش

 دم؟؟؟؟؟ یدست تو و خودم م یکار هی شمی م وونهیمن د یگینم-

 . دمیکه ترس یرفتار کرد ی.جوریا وونهیهم د ش یجور  نیبلند گفتم:تو هم  هوی هنگ بودم اما  اولش

 که باعث شد خودمم بخندم.  دیخند اراد

 .گهیتو ام د ی وونهیام؟؟؟خب د وونهید-

 . وفتیدادم و گفتم:راه بتکوم  سرمو

 روشن کرد و گازشو گرفت...  نویماش اراد

 

 یاراد بود،  فضا یدستا نیمن به اراد و دستم که ب یرکی ز ری ز یو نگاه ها شدیپخش م  یمیمال اهنگ
 گرفتم. ی ارامش م تیموقع نی کرده بود و من به شخصه از ا جادی رو ا  یخوب
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 ستا؟؟ یو-

 جونم!؟-

 م؟یر یم میکجا دار یدون یم-

 نه.-

 . گمیخب منم بهت نم-

گرد شده نگاش   یجمله اش،تعجب کرده و با چشما نیو با گفتن ا گهیفکر بودم که االن م نیتو ا من
 کردم که گفت:جونم؟؟؟

 !؟ یگیتنگ کردم و گفتم:نم  چشمامو

 خارج از شهر،باغ من.  میریم میبابا.دار گمیخنده که گفت:م  ری زدم ز  هویخودم  اما

 چرا!؟؟؟؟؟ -

 . یفهم ی م میرفت-

 . میلب گفتم باشه و منتظر موندم تا برس ریز

 

 

 م؟ی دیباغ بود گفتم:رس  هی که شب ییفضا کی یرو به رو  نیتوقف ماش با

 .میبا خنده گفت:نه هنوز تو راه اراد

 قهقه زد.  بعدشم

 . یکن ی منو مسخره م یدار ی.هتو بازوش و گفتم:حواسم هست هااااا  دمیمشت کوب با

 مسخره کنم؟  وی تو رو مسخره نکنم ک -
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 کن.   یفقطم با من شوخ ،دومنیجز من حرف بزن  یدختر چیبا ه یو گفتم:اولن تو حق ندار دمیخند

 چشم. یو گفت:چشم.به رو نشی گذاشت رو س دستشو

 بانو. دییسمت در من و بازش کرد و گفت:بفرما شد و تند تند اومد اده یپ  نیاز ماش بعدش

 

 . کیچه رمانت یباال انداختم و گفتم:وا  ابرو

 سمت باغ.  میشدم و اونم در رو باز کرد و با هم رفت ادهیپ بعدشم

 باغ باز موند.اصال شوکه شده بودم.   یو قشنگ ییبایدهنم از ز میباغ که شد وارد

 

حوض بزرگ بود که    هیبنفش بودن،وسط باغ  یسبز که پر از گل ها یدرختچه ها اطیتا دور ح  دور
 داشت.   یغذا خور زی بزرگ بود و کنارش م قیآالچ هیابشار داشت.گوشه باغ 

 رنگا رنگ بود.  یهم پر از گل ها ق یمخالف آالچ ی کناره

 هم بود. یبزرگ  یدرخت ها البته

 بگم،زبونم بند اومده بود. یچ دونستمینم اصال

 اراد؟؟-

 .. هی..عالنجایا-

 تو.  ی.برادونمیم-

 دارم برا تو.  یهر چ  ه؟منیو گفت:چ دینگاه کردم که خند  بهش

 آقامون. یفدا-
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و   یو از قشنگ  دمیچرخ  یدور تا دور باغ م  م،منمی نیکنه و بش  زشی تا تم ق یرفت سمت آالچ اراد
 بردم.  یلذت م شییبا یز

 

 .م؟؟؟؟یبخور  وهیم یایاراد برگشتم سمتش که گفت:م یصدا زدن ها با

 . لیبا کمال م-

برداشتم و شروع کردم به  یتا توت فرنگ  وه،چندیظرف م یکنارش نشستم و از تو قیتو آالچ رفتم
 . یِ خوردن که گفت:بابا تو غذا خوردنت هم پر از دلبر

 ؟؟ یدیاعتماد به نفس گفتم:تازه فهم با

 .دایاالن به چشمم م ی.ول ری خ-

 کرد.  یم قی رو تزر یبردم،اصال حرفاش بهم حس خوشبخت   یحرفاش لذت م از

 

 زد به سرفه افتادم؛ یزیکه بدون مقدمه و برنامه ر یحرف با

 ؟؟؟ یشیزنم م ستایو-

 شد؟؟ یدستش پشتمو نوازش کرد و گفت:چ  با

 بگو. گهیبار د هی...یچینشستم و گفتم:ه صاف

 چشماتو ببند. -

 چرا!!!!!؟؟؟؟؟؟!؟!؟!-

 تو ببند. -

 باشه. -

 گفت:حاال باز کن.  هیثان ۵بستم و اراد بعد از  چشمامو
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 من نگهش داشته بود زل زدم. یکه تو دستش بود و جلو یزیباز کردم و به چ چشمامو

 بود.! یانگشتر قشنگ چه

 داشت.  غیگرد به رنگ قرمز ج  نیتک نگ هیبود و فقط   ییمثل حلقه که طال یزیچ هی کال

 نگاه کردم و گفتم:خب؟؟؟   بهش

 ؟؟ یش یخانومم م-

 پر رو دست چپم رو جلوش نگه داشتم.  یلیخ منم

افتاد،انگشتر رو انداخت تو دستم و بعدش   شیاول به دستم هنگ نگاه کرد اما بعد که دو هزار اونم
 .یمال من گهینرم بغلم کرد و گفت:االن مطمئنم که د

 . نطوریمنم هم-

 

 م؟؟؟ی عقد کن یخودش جدام کرد و گفت:خب ک  از

 !!!.؟؟؟؟؟؟¿¿¿¿شد و گفتم:ها یچشمام قد نعلبک  گهید ندفعهیا

 .گهید میعقد معلوم کن   خیکه کردم.االن تار یخاستگار-

 تو.  یاوووو.چقد هول -

 مونن چون اونجا کارمند هستن.  ینم  ادی خب.اونا ز انیعمه ام و مادر بزرگم دارن م-

 بمونن.   توننیروز نم ۳از   شتریو ب  انیام گفته چهارشنبه م عمه

 

 !ه؟؟؟یفکر کردم و گفتم:خب،نظر خودت چ کمی

 فکر کرد و گفت:جمعه خوبه.  کمی
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 . دیخند بعدشم

 و گفتم:باشه.قبوله. دمیخند منم

 

 

 ----------------------- 

 .میو کارا رو انجام بد  میکن  دیعقد خر یتا برا میاومده بودسه شنبه بود و من و اراد  امروز

 

رو  گهید ی زایتا چ میو االن اومده بود میرو گرفته بود زای چ نیسالن عقد و عاقد و ا میرفته بود صبح
 . میبخر

 م؟؟یآشنا عمه اس.بر ی طالفروش  نیا ستایو-

 . میباکالس بود نگاه کردم و گفتم:بر ی لیکه خ  یطالفروش  به

 . ارنی اراد گفت که حلقه هاشونو ب یو بعد از سالم و احوال پرس میشد  یطال فروش وارد

 به نظرم قشنگ نبودن.  چکدومیحلقه رو اورد،به حلقه نگاه کردم اما ه یجعبه ها یوقت

 ومد؟یخوشت ن  ستای:واراد

 اوممم.-

 ظر بد نبودن. ست حلقه که به ن  هیگرفت سمت  انگشتشو

 قشنگه ها؟ نیا-

 . هیعال دمیکه دقت کردم د  قشنگ

 معرکه اس.-
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 دستمون. می حلقه هارو در اورد و داد تا ما بنداز طالفروش

حلقه تعهد من و اراد  نیا میمن حلقه خودم رو و اراد حلقه خودشو انداخت دستش،متوجه شد یوقت
 هستش.

 . میتا بخر زی رو م  میگذاشت همونارو 

 برام.  دیخر  یلفظ ریگردنبند که پالکش قلب بود و روش کار شده بود رو ره عنوان ز هی اراد

 

 لباس. دیخر  یتو پاساژ ها برا میطال راه افتاد دیاز خر بعد

 .میاز پا افتاد ؟بابایکن ی انتخاب نم یچ ی چرا ه ستایو-

 .ستنیخب قشنگ ن-

 بکن.  یدوست دار یلبخند گفت:باشه عشقم.اون شب،شب تو هستش.هر کار با

 و گفتم:اون لباسه چطوره؟  دمیخند

 بپوش.  میکردم نگاه کرد و گفت:قشنگه.بر  یکه اشاره م  یلباس  به

 

.البته میبخر  نویگرفتم هم میاد،تصمی بهم م دمیلباس رو تن زدم و د نکهیو بعد از ا میمغازه شد وارد
 . نهیاد منو تو اون لباس ببنزاشتم که ار

 اراد. یسراغ لباس ها میو رفت میدیرنگ هم خر  دیو کفش سف  یدست فیک هی بعدشم

 

 نه. گفتمیاراد هم به تموم لباس ها و کت ها م  یبرا

 نظرمو جلب کرد.  یبه سورمه ا ل یپرنگ متما  یکت شلوار اب  هیکالفه شده بود که  گهید اراد

 . میدیخر  یو شلوار و کفش مشک دی سف رهنیپ  هیو اون کت رو با  هیعال میدید،فهنیاراد اونو پوش یوقت
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 شب.   میو ن ۱۰که شده بود ساعت   میتو بازارا گشته بود انقد

 .هوم!؟میغذا بخور هی  میبر گمیمن م ستایو-

 عشقم.  میبر-

 .میرستوران و جوجه سفارش داد میهم رفت با

 بگم؟ یزیچ هی اراد گفت: ارنی تا غذا رو ب میمنتظر بود یوقت

 بگو.  زی زدم تو چشماش و گفتم:تو صدتا چ زل

 عقد،مهراد و برادر و خواهرش رو دعوت کردم.  یمن برا-

 اخمام تو هم رفت.  کمی زد  یکه مهراد بهم م ییحرفا یو با باد اور  نییانداختم پا سرمو

 ؟؟؟ یناراحت شد-

 نه.باالخره مهراد دوست تو هستش. -

دارم،نه موضوع اونقدر مهمه که   نویلطفا ناراحت نشو.نه من طاقت ا ،امایکه ناراحت شد دونمیم-
 بشه.  تی باعث ناراحت

 تکوم دادم که غذا رو اوردن و غذا تو سکوت خورده شد.  سرمو

 و قرار شد اراد منو برسونه.  میشد  نیاز خوردن غذا سوار ماش بعد

 

 ستا؟ یکه اراد گفت:و میراه بود تو

 جونم!؟-

 چقد دوست دارم؟؟  ی دونست یم-
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 نه،چقدر!؟-

 ها...  ارهیتعداد مردم جهان،ضربدر تعداد س یاندازه وسعت آسمون ضربدر کل جهان،به عالوه -

به ثابت    ازی دارم.ن مانیوسط حرفش و گفتم:اوووووو،حاال چخبره..من به عشق تو ا  دمیخنده پر با
 . ستین  نایکردن و ا

 کرد گفت:قربونت بشم.  یکه به روبه رو نگاه م نجوریهم

 خدا نکنه.-

 

 . ری اراد گفت:شب به خ نایا زهی شال یخونه   شیپ  میدیرس یوقت

 . زمی عز ری نگاه کردم و به لبخند گفتم:شب تو هم به خ  بهش

 در رو باز کرد. عیسر یلیهم خ زهی شدم و رفتم سمت خونه و زنگ در رو زدم و شال ادهیپ بعدشم

 که رفتم داخل،اراد هم رفت.  یوقت

 االن دلم براش تنگ شد. نیقسم بخورم از هم حاضرم

 

 زد.  یاومد که از حال داشت صدام م زهیشال  یلباسامو عوض کردم صدا یوقت

 بله؟ -

 . نمیبب   ایب-

 . میکرد کارایکه ما چ نهیجو کنه و بب خواست پرس و  یم االن

 . نیکرد کارای چ نمیکن بب فینشستم که گفت:خب تعر زهیشال  شی رفتم و پ رونیاتاق ب  از

 که گفت:چته؟ دمیخند بلند
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 .یبپرس  یخوا یرو م زایچ  نیزدم هم  یحدس م -

 خب حاال بگو. -

 هارو هم اراد برد.  دی.خرمیکارا رو کرد یهمه  یچ یه-

 .نمی تا بب یاوردی خاک تو سرت.اون حلقه و لباستو م-

 فکر نکردم.  زایچ نیموند.اصال به ا نیتو ماش گهید-

 خسته ام.  یلیبلند شدم و گفتم:االنم خ بعدشم

 و گفت:برو بخواب خوابالو.  دیخند

 . یداشته باش یشب شکالت -

 . واریدادم و خورد تو د یجا خال پرت کرد طرفم و منم شوییچشمک زدم که دمپا بعدشم

 هم شروع کرد به غر زدن. زه یرفتم تو اتاق شال  دمی خند  یکه م نطوریهم

 ---------------------------------- 

 اومد داخل اتاق.  زهیالک سبز بودم که شال  هیزدن  مشغول

 . نجایا انی ب  ناینگاش کردم که گفت:امشب قراره اراد و عمه اش و ا یسمتش و سوال  برگشتم

 اومدن؟؟اصال مگه امروز چند شنبه اس؟  نایمگه عمه اش ا-

 چهارشنبه.-

 

 . انیاراد گفته بود عمه اش و مادر بزرگش چهارشنبه م یوا

 م؟ یکار دار یکل یبگ یخوا یم یعن یخب -

 . میشام هم بپز  دی.تازه بامیکارا رو انجام بد مین شروع ک  ای.دست از الک زدن بردار بگهیاره د-
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کرد که انگار سر   یرفتار نم  یبردم.جور  ینسبت به خودم لذت م زهیشال  یری پذ تی مسئول نهمهیا از
 بارم. 

 

 به انجام کار ها.  میهم شروع کرد با

 کرد.  یم زی زنا داشت خونه تم ن ی بدبخت هم ع انیپو

 .میکرد یهم همش مسخره اش م زهیو شال  من

بدون حرکت   نطوریهم قهیدق ۱۰رو مبل و تا   میافتاد یبود که هر سه تامون با خستگ میو ن  ۷ ساعت
 . نیاماده بش نی بر دیو گفت:پاش دیمثل فنر پر زهیشال  هویکه  میرو مبل لم داده بود

  ننیب یتو رو م انیم اروی ی برو آماده شو.االن خانواده ؟؟بدویکرد سمت من و گفت:تو مثال عروس رو
 درستش کن.  ای رو دستمون و حاال ب  یمونیتو هم م کنن،بعدی فرار م

 و سرش رو تکوم داد و رفت سمت اتاقشون.  دیخند انیپو

منم به حساب تو   شهیروزا تموم م نینگاه کردم و گفتم:باالخره ا زهی تنگ شده به شال یبا چشما منم
 رسم. یم

 بدو برو اماده شو. -

موهامو  رونیاومدم ب  یگرفتم و وقت یا قهیدق  ۱۰دوش  ه یتو حموم و  دمیپر عی سمت اتاقم و سر رفتم
 نه.  ایامشب دارم  یبرا  یلباس مناسب نمیسشوار کردم و کمد رو باز کردم تا بب

 

با چشمام   ی خوب یکه هم خوان یو شال طوس  یطوس زیبا شوم   یمشک یدامن شلوار هی نکهیاز ا بعد
 کنم.  شی ارا کمیتا  نهیآ یجلو دم،نشستمیداشت رو انتخاب کردم و پوش
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هم زدم و   یرژلب کالباس   هیهم زدم.در اخر  ملی و ر دمیخط چشم کش هیکرم و پنکک زدم و  کمی یاول
 ادکلن دوش گرفتم. هیبا 

 

 نگام کرد و گفت:حاالخوب شد. زهی زه،شالیشال  شی رفتم اشبزخونه پ یوقت

 خوب شدم!؟ -

 . اری ب  ییاومدن،تو چا یوقت  گمی.میشد یعال -

 .تونمینم ه؟منیمگه خاستگار-

 .میندار تونمینم-

از رو به رو شدن و عمه و مادر بزرگ اراد استرس   کمیزنگ باعث شد   یبگم که صدا یزیچ خواستم
 . رمیبگ

 .میال کندر تا استقب  شیپ میرفت انیو پو زهیو شال  من

بود   ادی که سنش ز ییبود،از اونجا دهیبه خودش رس ی ل یزن مسن اومد داخل که خ هیاز همه  اول
 مادر بزرگ اراد. دمیفهم

 اخه.قربونت بشم. یخودشو انداخت تو بغلم و گفت:چقد تا ناز  عیسر دیمنو د یوقت

 شدم و گفتم:ممنون.خدا نکنه.  شوکه

 تر اومدن داخل. کیدختر و پسر دوقلو کوچ  هیساله با  ۳۸خانم حدودا   هی دمیازم جدا شد و د  بعدش

 عمه اش بود. نمیا حتما

 داره. یقشنگ یعروسمون چه چشما یرو گونم گذاشت و گفت:واا یاومد سمتم و بوسه نرم خانمه

 نظر لطف شماست. -
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 قرمز بود. یدسته گل پر از گل ها هیهم در اخر وارد شد که دستش  اراد

 واضح من و اراد رو تنها گذاشتن.   یلیتن سمت حال و خرف هنه

 . دییعشقم بفرما-

 لبخند دسته گل رو ازش گرفتم و گفتم:ممنون. با

 !؟شمیم وونهیمن،من د یجلو  ینیبش  ینجوریا یگیخانومم چه خوشگل شده امشب،نم-

 !؟نجایا نیای که قراره ب ی و گفتم:شما بگو چرا به من نگفت دمیخند  زیر

 دستور عمه بود. گهید-

 .گهید ن یایشما؟؟ب نی گیم یبلند عمه اش اومد که گفت:چ  یبگم که صدا یزیچ خواستم

 .ستایو میاوه اوه بدو بر-

 یمبل دو نفره نشسته بود و اراد هم نشست رو یکه رو زه ی تو حال و من نشستم کنار شال میهم رفت با
 نفره که درست رو به روم بود.  کیمبل  هی

 

  هیاش گفت:خب مهر م،عمهیزد م یکرد کارای عقد چ یمن و اراد برا نکهیحرف راجب ا یکل  نکهیاز ا بعد
 چند تاست اراد جان؟ 

 کرد.  یمنو نگاه م نطوریبه اراد نگاه کردم که اونم هم شوکه

 . میفکر نکرده بود زایچ نیبه ا  یحت ما

 ن؟ی نکرد  نیی:نکنه تععمه

 . میموضوع فکر هم نکرد نیبه ا یتر از اراد گفتم:ما تت زود

 کرده با شما.  کاریو گفت:اشکال نداره.عشق چ دیبزرگش خند مادر

 دخترم؟ هیتا سکه خوبه! نظر تو چ  ۱۰۰۰کرد و ادامه داد:به نظرم  مکث
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 هست که محبت هاش در حد مامانمه. یکیبهم گفت دخترم،حس کردم بعد از مامانم  نکهیا از

 ست؟ ی ن ادیز-

 . ستای زود تر از مادر بزرگش گفت:نه و اراد

 تا باشه. ۱۰۰۰ام  هیتکوم دادم و باالخره قرار شد مهر سرمو

 

 . اریب  ییدم گوشم گفت:پاشو برو چا زهی شال

 گفتم و با لبخند بلند شدم و رفتم سمت آشبزخونه.  یاوف اروم  هی

رو برداشتم و رفتم تو حال که عمه اش با    ینی،س ینیو گذاشتم تو س ختمی ر ییبه تعداد چا نکهیاز ا بعد
 ما.  میدار یلبخند گفتم:نگاه کن چه عروس

 زد.  یکرد و لبخند م  یهم نگام م اراد

 اراد،دور از چشم و گوش همه گفت:نوکرتم به موال. شی پ  دمیرو دادم و رس  یی که به همه چا یوقت

 . زهینشستم کنار شال عیحرفش خندم گرفت و سر از

 

 قصد رفتن کردن و رفتن.  هیبود که اراد و بق ۱۱ساعت  خالصه

مردم از استرس.همش   یعن یاوفففف بلند گفت و بعدش دوباره گفت: هی زهی رفتن شال   نکهیاز ا بعد
 بمونه رو دستمون. ستایاز و  م،بعدیخوا یرو نم  ستا یبشن و بگن و مونی پش نای کردم ا یفکر م 

 .زنمتااااای م زهیص گفتم:شال و منم با حر دیخند  یکه بلند بلند م انیپو

 .کنهیاالن منو له م  نیا میبر ایگفت:ب  انیو به پو  دیخند خودشم

 رفتن تو اتاقشون. بعدشم

 رو تخت.  دمیلباسام، دراز کش ضیرفتم تو اتاقم و بعد از تعو منم
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 که بهمون کمک کرد. میباش  کای دست بوس م دی.البته بامیدیخوب بود که من و اراد بهم رس  چقد

من   چوقتی ه گهید دیگفت.شا یرو نم  《عروسمون》 یاراد به من واژه  یاگر اون نبود...عمه  دیشا
 . موندیم یقلبمون باق یعشق تا ابد تو نیو ا  میدید یو اراد همو نم

 

 ازت ممنونم .  زی بابت همه چ ایخدا

 ----------------------------------------- 

 .شگاهیدنبالم و منو برسونه آرا ادیو من االن منتظرم تا اراد ب  دهیزود فرا رس یلیعقد خ   روز

 در. یاراد رو گرفتم که جواب داد و گفت:خانومم بپر جلو یشماره   دوباره

 قطع کرد.  بعدشم

 ریکه د یشدم که گفت:عشقم؟ناراحت شد  نیو سوار ماش رونی رفتم ب  عینثارش کردم و سر وونهید هی
 اومدم؟

 ساعت از وقتم گذشته. م یال زود برو که ننه.حا-

 چشم.-

 راه افتاد. بعدشم

 ؟ یخوشحالم.تو چ یل یخ ستایکه گفت:و  میراه بود تو

 . شتریمن ب-

 . ومد؟؟؟نهیم رتی .اصال پسر بهتر از من گیخوشحال باش دیو گفت:تو که با  دیخند

 هاااا.مگه من چمه؟ نی زن یحرفا رو م  نیا نیر ی راه م زهی حرص نگاش کردم و گفتم:تو شال با

 . یماه یل یعشقم.تو خ ستین  تی زیتو چ-
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 !ی.پس چگهیبله د-

 .شگاهی بدم گل بزنن و بعدش خودم برم ارا  نویماش  رمیگفت:منم م شگاهیارا  شیپ  میدیرس یوقت

 .هیآتل میبر  دیباش.چون قبل رفتن به سالن،با  نجایباشه فقط سر ساعت ا -

 چشم.-

 .شگاهیفتم سمت آراشدم و ر ادهیلبخند زدم و پ بعدشم

 

 (ستایو اراد و مدل لباس و  ستای)عکس کاور:حلقه و

و خودمو برانداز   نهیگفت کارم تموم شده.منم رفتم جلو آ شگریساعت گذشت که آرا ۴ ای ۳ حدودا
 کردم. 

 تاج گل هم دور سرم گذاشته بود. هیدرشت کرده بود و  یفر ها موهامو

  شیارا دیو سف یو مشک  یطوس هیو نازک تر از قبل بودن.دور چشمامو با سا یحاال قهوه ا ابروهام 
 بود. دهی لبامکش یهم رو یرژلب کالباس هیکرده بود و 

 .میا روزهی ف راهنی تونستم بگم خوشگل شده بودم.مخصوصا با اون پ یم کال

 .زم یعز یشد یاومد سمتم و گفت:عال  شگریارا

 . یمرس-

سالن   یفضا یکفشم تو یپاشنه   یکه باعث شد صدا می زنگ خورد و تند تند رفتم سمت گوش میگوش
 پخش بشه. 

 جواب بدم؛  عیرو لبام و سر  ادیب یبود و باعث شد لبخند محو می اراد رو گوش  ی شماره

 بله؟ -

 نمت؟؟؟ یتا من بب  رونی ب یای ب یخوا  ینم-
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 اقامون.  امیاالن م-

داشت و خودشم قدش تا زانو هام بود   یبلند ییها نیرنگم که است  دیقطع کردم و شنل سف بعدشم
 . دمیرو پوش 

جذابش که  پی اراد بود و ت دمیکه د یزی چ نیخارج شدم و اول شگاهیرو برداشتم و از ارا لمیوسا
 برد.  یدل م یحساب 

رفم و منم با لبخند دسته که دستش بود اومد سمتم و دسته گل رو گرفت ط  ید یبا دسته گل سف اراد
 گل رو از گرفتم.

 راه افتاد و رفت سمت در و برام بازش کرد. بعدش

 . نیدر رو بست،خودش نشست تو ماش  نکهیسوار شدم و بعد از ا منم

 سمت اراد.  ی شهیبه ش زنهیداره م لمبرداریف دمید هوی

 نشده بودم. لمبرداریف یوقت متوجه  نهمهیلحظه خندم گرفت که ا هی

 اونجا.  می و ما هم بر  هیآتل رهیبه اراد گفت م لمبرداریف

نداشت که قبل از عقد   یخونده شده بود،مانع تی محرم غهیمن و اراد از قبل ص نیکه ب  ییاونجا از
 .هیآتل  میبر

 

 داد.  یبهم ارامش م   یکه حساب شدیپخش م یعاشقانه ا  میمال اهنگ

 خوشحال بودم که همش لبخند رو لبام بود. انقدر

 نمت؟ یو برگشت سمتم و گفت:بب ستادیا کدفعهی اراد

 نکرد ...*" ینگاش کردم که اونم نامرد عیکه از حرکتش متعجب شده بودم سر منم

 . موندیکردم تو دلم م یکارو نم ن یازم جدا شد و گفت:االن ا هیاز چند ثان بعد
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 چشم دوختم و اونم راه افتاد. رونیو به ب   دمیو نگاهمو ازش دزد دمیخند  زیر

 

 داخل.  میبرام در رو باز کرد و با هم رفت ه،ارادیآتل  شیپ  میدیرس یوقت

 . ادی تا ب میو گفت منتظر بمون  یکرد سمت اتاق  ییساله بود ما رو راهنما ۳۰خانم حدودا  هیکه  عکاس

عقدم رو   یاومدم عکس ها می با عشق زندگ نکهیناخداگاه گفتم:خوشحالم از ا  هویکه  میاتاق بود تو
 . رمیبگ

 . شتریهم از پشت بغلم کرد و گفت:من ب اراد

 . اریکه عکاس گفت:عروس خانم شنل رو در ب میکه عکاس اومد از هم جدا شد میحس گرد یوقت

 . زی م یدر اوردم و گذاشتمش رو منم

ره کرواتت و شما عروس خانم برو کنارش  و به    ریو دستتو بگ سایوا:خب اقا داماد لطفا اونجا عکاس
 . دیدستتو بزار رو شونش و بهم نگاه کن هیو   سایوا مرخی صورت ن

 

 

راه  گهیکننده بود،د یاز عکس ها چقد روان  یو بماند که بعض میعکس گرفت  یکل  نکهیبعد از ا خالصه
 عقد. یسمت سالن برا  میافتاد

 شد و در رو برام باز کرد. ادهی سالن،بازم اراد پ شیپ  میدیرس یوقت

 

 اراد و... اومده بودن استقبال من و اراد. یو عمه  زهی شال

 .میها نشست یصندل یرو  میو اراد هم رفت من

 .شدنی نفر توش جا م ۱۰۰بود.حدودا  یقشنگ سالن
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 نبودن.  ادیما هم ز یمهمون ها البته

 ود.ب دیو سف  ییعقدمون هم به رنگ طال سفره

 

بود،اما  نییپا  باینگاه به اراد کردم که سرش تقر هیکردم   زیکل سالن و ادماش رو آنال نکهیاز ا بعد
 .میلبخند زد گهیکه متوحه نگاه من شد،بهم نگاه کرد و همزمان به هم د یوقت

اراد شون بود،اومدن  یالیساله که از فام ۲۰دختر حدودا  هیاراد و  یو عمه  زهی شروع کرد و شال عاقد
 باال سر من و اراد قند و پارچه نگه داشتن.

که االن  ییبرا منه.وحود اراد و فضا  ایدن  یها یکردم تموم خوشبخت یخوشحال بودم.احساس م   یلیخ
 .نی ش یو خوشبخت م نیبا هم هست شهیهم یکرد که تو و اراد برا  یاثبات م م،بهمیتوش بود

 لم؟؟ یحرف عاقد که گفت:عروس خانم وک با

 خواد.  یم ی لفظ ریزود تر گفت:عروس ز زهیخودم اومدم اما شال  به

  یلفظ ریرو که توش ز  یقرمز رنگ یبا لبخند اومد سمتم و جعبه  هیبق  نیاونور مادر شوهر اراد از ب از
 . یمن بود رو داد دستم و گفت:خوشبخت بش

 . یمرس-

 لم؟ یگفت:عروس خانم وک  تیرو گفت و در نها زایچ یسر هیبعد دوباره عاقد  و

 بزرگتر ها بله. ینسبتًا خوب گفتم:با اجازه  یو با صدا  دمیکش یق یعم  نفس

 و سوت و دست کل سالن رو پر کنه.   غیکه اخر جمله ام گفتم باعث شد ج یبله ا ی واژه

  ییداد دستمون تا مهر نها ناروی دفتر و عقد نامه و ا یسر هیاراد هم بله رو گفت،عاقد  نکهیاز ا بعد
 ازدواج من و اراد خورده بشه.

 

 نبودن.  یخورد شده بود.اصال تموم شدن م،اعصابمیکه من و اراد امضا کرده بود انقد
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 حلقه ها رو آورد و داد دستمون. زهی که تموم شد،شال نیاز ا بعد

بزرگ و مردونه اش و بعد از   یو اراد دست چپ منو گرفت تو دستا میو اراد هم رو به هم نشست من
تو چشمام نگاه کرد و با چشماش باهام حرف زد،حلقه رو انداخت تو دستم و بعدش   ریدل س هی نکهیا

 .دی دستم رو نرم بوس  یرو

 باشم. نیبرات بهتر دوارمیو گفتم:ام حلقه رو انداختم تو دستش منم

 که بتونم خوشبختت کنم. دوارمیمنم ام-

کرد تو ظرف و عسل و بعدش   کشویاراد ظرف عسل رو داد دست اراد و اراد هم انگشت کوچ ی عمه
 گرفت سمت دهنم. 

 یبه اندازه  شه،درستیم نیر ی به بعد عشق من و اراد ش نیعسل بهم ندا داد که از ا  نیریش طعم
 ... شتریب دمیشا ایعسل، ینی ریش

 

  یعکس العمل نکهیگفتن،منم بدون ا کیاز همه مهراد و برادر و خواهرش اومدن و بهمون تبر اول
اراد و  یمهمون ها که اکثرا مهمون ها  یازشون تشکر کردم.بعدشم همه  یینشون بدم،با خوش رو 

 . مین و ما هم خوشحال بودگفتن و کادو داد کی بودن،بهمون تبر نایعمه اش ا

 

اراد باعث شد به اراد نگاه کنم و   یزنگ خوردن گوش  یگفتن و کادو دادن تموم شد،صدا  کیتبر یوقت
 ه؟ یاروم بگم:ک 

 .دونمینم-

 خب جواب بده.-

 

 (ستای و مدل مو و کاپی شد...کاور:م ری د دی)ببخش
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 《آراد》

صفحه رو لمس کردم و   عیگفت جواب بده،منم سر ستایکه و  یناشناس بود و نشناختم،اما وقت شماره
 گوشم؛ یرو گذاشتم رو یبعدش گوش 

 بله؟ -

 ؟ یینورا یالو،اقا-

 بله خودم هستم.شما؟؟-

 کردن...  مانیامروز زا شونیخانم هستم.ا  کای من پزشک م-

 

 به؟؟ کلمه هام گفتم:خب..االن..حالش خو نیفاصله ب  کمی با

تر خودتون رو   ن،درسته؟؟زودیکه خودشون گفتن،شما پدر بچش هست نطوری.امارستان یب  نیایلطفا ب-
 .شهیمعلوم م مارستانی ب نیبرسون 

ندادم و  تیو نگران شده بود اهم هیک دیپرس یم یکه ه ستایهم فشار دادم و به و یرو چشمامو
 .. نیرو بد  مارستانیگفتم:ادرس ب

 نگاه کردم.  ستایقطع کردم و به و مارستانیب گفت کدوم نکهیاز ا بعد

 بود؟؟؟   یتر گفت:ک  دهیلرز یو باصدا دیلرز یاز ترس م چشماش

 .مارستانی ب میبر دیبا-

 !؟ ؟؟؟چرایچ-

 نگو.فقط پاشو.  یچ یه-

 جشن. یتو برا یخونه  می.قراره برنجاستیمهمون ا نهمهیحالت خوبه؟؟ا-
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متعجب همه،پشت   یچشما یحرفاش و اون همه مهمون توجه نکردم و دستشو و گرفتم و جلو  به
و به صدا زدن  میشد نی و بعدش،با هم سوار ماش یو تند تند رفتم سمت در خروج  دمشیسرم کش

 ندادم و گازشو گرفتم.  تی اهم هیو عمه و بق  ستایدوست و یها

 

 .؟؟؟؟ مارستانی ب میبر دی با م؟چرایری م میدار چه خبره؟تو زده به سرت؟؟؟کجا یبگ شهیاراد م-

 کرده. مانیزا کایم-

 ؟؟ یزن یبه هم م  کایروز ازدواج ما رو بخاطر بچت از م  یبه ما داره.تو دار یخب،چه ربط -

شده   یچ ستی.معلوم نمارستانی ب نی ایزنگ زد گفت حتما ب  ؟؟دکترشیگیم یدار یچ-
 ؟؟ یفهم ی ستا،میو

 

 و گفت:باشه. ختیرو گونش ر  یاشک قطره

 !؟هیچ یادامه ندادم و فقط گفتم:آبغوره گرفتنت برا گهید منم

 .زنم ی خودم زار م  یمن ابغوره نگرفتم..فقط دارم به حال بخت و زندگ-

 نکن اعصاب منو خورد تر نکن.  هیگر یالک-

 

 مارستان؟؟؟ یب یبر یم  یلباسا دار نیگفت:منو با ا هینگفت اما بعد از چند ثان یزیچ

 هستش.بردار و بپوش.  یصندل یلباسات اون پشت،رو -

 

 . دینگام کرد و بعد خم شدم به سمت عقب و مانتو و شالش رو برداشت و پوش یجور هی
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 نگران شد. شتریدلم ب  مارستانی ب  شیپ  میدیرس یوقت

اره و بهش  پرست شیپ میو با هم رفت  مارستانیداخل ب میرفت  عیو سر میشد ادهیباهم پ ستایو و من
 .... کایگفتم:من همراه خانم م 

 سمت زنه که معلوم بود دکتره.  میبرگشت ستایزنه نصفه موند،و من و و  هیبا صدا زدن  حرفم

 ؟؟ یینورا یاقا-

 بله خودمم.-

 . نیای دهنشو قورت داد و گفت:دنبالم ب اب

 کردن.  ینگاه م میزد عروس و داماد یکه داد م ستایبه سر و وعض من و و  مارستانیب کل

 

 .میاتاق شد و ما هم دنبالش رفت هیراهرو،وارد  هیکردن  یبعد از ط  دکتره

 بود،وجود داشت.  دهینوزاد که روش خواب  هیبا  کیتخت کوچ هیاتاق  داخل

 نوزاد رو برداشت و اومد سمت ما. دکتره

 

 . دیچرخ  یکه به بچه زل زده بود م  ستایبچه و و نیشده بودم و چشمام ب  شوکه

 

 شماست.  یکوچولو نیبچه رو داد بغلم و گفت:ا دکتره

 چروک شده رو داد دستم.  بای تقر یبرگه  هیو  بشیدست کرد تو ج  بعد

 

 ه؟؟؟یچ  نی:امیبا هم گفت  میزد ینم  یکه تا اون موقع حرف  ستایو و من
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 .گمیم تی کرد و گفت:بهتون تسل ستاینگاه به من و بعد به بچه و و هی دکتره

 رفت.  رونیاز اتاق ب  ستایو نگران من و و دهیترس یدر مقابل چشما بعدشم

 بود هم نگران. یهم عصبان ستایو

 . دمیفهم دیکاغذو از دستم کش عیکه سر شیاز کار ناگهان  نویا

 نوم: که من بش ییکاغذ رو باز کرد،شروع کرد به خوندن نامه با صدا نکهیبعد از ا ستایو

.خبرش  نی .اما شما خوشبخت هستستمین  ایدن نیتو ا  ن،منیخونی نامه رو م نی.االن که اسالم》》
که  ی.بچه انیدارم.اما لطفا مراقب بچم باش  یخوشبخت   ی.براتون آرزونیکه ازدواج کرد  دیبهم رس

 من خودم رفتم و تنهاش گذاشتم. کنه،امای منو پر م  ییکردم،تنها یارزو داشتم و فکر م یبراش کل

مراقبش   کنمی باشه.ازتون خواهش م ستایآالگل.تو شناسنانه هم،اسم مادر اسم و نیحتما بزار اسمشو
 . دیباش

 سالش بشه. ۱۸که  یتا وقت دیبوجود اومد بهش نگ  یاز سرنوشتش که چجور چوقتیه

 《《(کای)م

  ی،حالمو بد کرد و وادارم کرد همونجا روبود هیکه بخاطر گر ستایلرزون و یجمالت از لب ها دنیشن
 . نمیبش  یصندل

کرد آرومش   یاومد سمتم و بچه رو از بغلم گرفت و سع  عیسر ستایافتاد که و هیتو بغلم به گر بچه
 کنه.

 کردم.  یم  لیتحل هیکه افتاده بود رو تجز  ییو اتفاق ها واریمن زل زده بودم به د اما

  یخودمو نم چوقتی کارام،ه نی رو نابود کردم.من بخاطر ا کای م یچقد خود خواه بودم..من زندگ  من
 ! چوقتیبخشم،ه

 ------------- 

 .زم ی عز میبهم گفت:اراد؟؟پاشو بر  ستایچقد گذشت که و دونستمینم
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 سکوت -

 خونه. مینشده بر داریکوچولو خوابش برده،پاشو تا ب نیا نیاراد؟؟بب -

 سکوت -

 اراد؟؟؟-

 اومد سمتم و نشست کنارم.  گمینم  یزیچ دید یوقت

 ؟؟؟ یخودتو نبخش   چوقتیکه ه یکن یفکر م نیبه ا یدار-

.اما  کنمی زد و گفت:درکت م  یفکر من بود،برگشتم سمتش که لبخند کم جون قایکه دق یگفتن جمله ا با
 .یجبرانش کن   یتونیتو م

گفت   کایبه مامان داره،که م  ازی.نیی به بابا داره،که تو  ازیکوچولو ن نینگاش کردم که ادامه داد:ا یسوال
 من مامانش باشم. 

 

اونقد دلش مهربون   ستایبچه رو نگه داره.اما و نیکرد ا یقبول نم  چوقتیبود ه یهر کس  داگهیشا
 نداره. گسید  یک یمن که از  یبا بچه  یمشکل چیکرد ه یبود که رفتارش اثبات م 

رو صورتش رو پاک کرد و گفت:خنده   یو نم اشکا دیرو صورتش کش  ینگاه کردم که دست ستایو به
 داره نه؟؟

 کجاش؟ -

 .میهم دار مون،بچهیما روز عروس  نکهیا-

 زدم و از جام بلند شدم. یتلخ   لبهند

و  میشد  نیو سوار ماش  میخارج شد مارستانیسکوت و در کنار هم،از ب یهم بلند شد و تو ستایو
 خونه.  میرفت

------*********-------------- ----- 
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 سال بعد( ۵)

 

 《ستایو》

 آروم به سمت تاب رفتم و اروم روش نشستم.  یقدم ها با

  یافتاد و هر لحظه اش با کل  یاتفاق هیاش  قهیکه هر دق یسمت گذشته.گذشته ا دیپر کش  فکرم 
 االن ماست.  یخوشبخت ،باعثیو بلند ی ،پستی نیری و ش یتلخ

 . شهیاز ما،من و اراد و دخترامون م منظورم

 یادامه  میگرفت میکانادا.تصم میاومد شهیهم یو اراد و آالگل برا کا،منیسال بعد از مرگ م کی
 کردن.  یهم در کنار خانواده هاشون زندگ  انی و پو زهی .شالمیبگذرون  نجایرو ا مونی زندگ

  ایخوشگل به نام آرام به دن یکوچولو دختر  هیحامله ام.منم  دمیکانادا،من فهم میهم که اومد یوقت
 چهار نفر.   میسه نفرمون اضافه شد و شد یبه خانواده  گهیعضو د هیآوردم و 

که افتاد،مارو به  یی.چون تموم اتفاق هامیو هست می از خدا ممنون بود یو اراد بخاطر همه چ من
 رسوندن.  نجایا

اومدم و  رونیکنارم نشسته،از فکر گذشته و اتفاق هاش ب  یکیداد  یتکوم خوردن تاب که نشون م با
 .کنهی اراد با لبخند نگام م دمیبرگشتم سمت مخالفم و د

 ؟ یکرد  یفکر م یبه چ-

 گذاشتم رو شونه اش و اونم دستشو حلقه کرد دور کمرم.  سرمو

 به گذشته و اتفاق هاش. -

 اها.-

 ؟؟ یکنی اراد تو هم مثل من فکر م-

 ؟؟ یدر مورد چ-
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  یو خوشحال یخوشبخت  نهمهیها،دست به دست هم دادن تا ما رو به ا یو خوش یتموم سخت نکهیا-
 برسونن! 

 صد درصد. -

 دوست دارم. یل یاراد خ-

 دوست دارم خانومم.  شتریزد و گفت:من ب  یموهامو بوسه ا یرو

 .یامرس یو تو دلم زمزمه کردم:خدا دمیکشی قیبستم و نفس عم چشمامو

  یمتر دور تر از ما نشستن و دارن خاک باز ۳آرام و آالگل حدودا  دمیچشمامو باز کردم د یوقت
 . کننیم

 داد زدم:آالگللللللللللل،آرامممممممممم... بلند

 .چته؟؟ستایاروم و-

کل وجودشون از خاک و ِگل پوشونده شده و با   دمیسمت ارام و االگل که د دمی جام بلند شدم و دو از
 . کننی دارن نگام م یطان ی لبخند ش

 

 گرفت.  یدوتا وروجک ادم خندش م نیحرکات ا از

 یبه سمت در ورود میخنده و بعدش دستاشونو گرفتم و راه افتاد ری نتونستم تحمل کنم و زدم ز منم
 . نیدار یباز فیهم عشق کث.شما نیرو خط بکش   یخونه و گفتم:ده بار گفتم دور خاک باز

 . دنیخند یم یدل نواز یبا صدا دوتاشون

 بود رو صدا زدم.  ایخدمتکارمون که اسمش ثر عی و سر میخونه شد وارد

 آالگل و آرام رو ببر حموم.  ایا؟؟؟؟بیثر-

 م؟ یبخور تزایپ میر ی :مامان؟؟شب مآالگل
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 . نیبخور تزاینداره که ببرمتون پ ن،امکانیخودتون ساخت یکه برا ی با سر و وعض ری نه خ-

 و گفت:مامانننننن.  نیرو زم دیپاشو کوب یبا لجباز آرام

 ! سیه-

  تزایپ م،مایخوا یم  تزای:ما پگفتنیکردن و همش پشت سرهم م غی ج  غیشروع کردن به ج دوتاشون
 .میخوا یم

 که گفتم:باشه..باشههههه.  گفتنیم انقد

 .میخوا  یم تزایما پ  گفتنیم ینجوریاونا هم اما

 و تخص بودنشون.  ی لجباز نهمهیگرفت از ا  یداشت خندم م واقعا

 اومد ارامو بغل کرد و دست االگل رو گرفت و با خودش برد.  ایثر

 ام کردن. وانهی...دشی و گفتم:آخ دمی کش یق ینفس عم منم

 ؟یکرد کارشونی با خنده اومد داخل و گفت:چ اراد

 و آرام؟؟؟  ا؟آالگلیک-

 .گهیاره د-

 بردشون حموم.   ایثر یچ یه-

 ابون؟؟ یپارک سر خ میبر یا هیستا؟پایگفت:واقعا؟؟و کدفعهی 

 ام.  هیاوهوم.پا-

 

 . رونی ب میکاله گذاشتم رو سرم،با اراد از خونه زد هیو  دمیبلوز شلوار پوش هی نکهیاز ا بعد

 دور دور..  میرفت یم  ییهر موقع بچه هامشغول بودن ما تنها نکهیگرفت از ا خندم
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اراد گفت:به نظرت عشق ما چه  هویکه  میزد یمختلف بود،قدم م یکه پر از ادم ها یرک بزرگ پا یتو
 داشت؟؟  یطعم

 ؟؟ی .به نظر تو چنیریاوممم.هم تلخ بود هم ش-

 . نیریبه نظر منم هم تلخ بود هم ش-

بود،دستشو انداخت رو شونه ام و منم خودمو بهش   ی کی من  یجمله که با جمله   نیاز گفتن ا بعد
 . میپاک راه رفت یچسبوندم و با لبخند تو 

 

 (انی)پا

ممنونم از دوست خوبم فاطمه  ن یرمانم رو دنبال کردن.همچن نجایکه تا ا یاز تموم کسان  ممنونم》
که  دیمان جد ر هیو  بای به بعد با رمان انتقام ز نیموضوع رمان بهم کمک کرد.از ا یخادملو که تو

 خدمتون هستم. گم،دریاسمشو نم

 

 《.۱۳۹۹خرداد سال   کمی ی قهیدق ۳۵و   ۱۲:ساعت ان یپا  خیتار

 

  

 . نی عاشقانه مراجعه کن  یرمان ها تی به سا شتریب  یرمانها افتیدر یبرا

www.romankade.com 
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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