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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 مقدمه :  

مجبور به انتخاب  تیتو زندگ یجا هیهم تلخ.  یگاه ن،یریش ی. گاهکندیهست که خبر نم یپر از اتفاق ها یزندگ

و  یسالها دست و پا بزن یکامل نباشه. اما انتخاب توست و تو مجبور دینباشه. شا نیبهتر دیکه شا ی. انتخابیشیم

بازند و  یم ایرحمانه. بعض یسخت و ب یکند. بازیم یباز شیبا ادم ها یانتخاب. سرنوشت گاه نیدر ا یغرق بش

حس مه آلود است که  هی. عشق کندیعشق است که برنده و بازنده بودن رو مشخص م نیو ا شوندیبرنده م ایبعض

ه ک دیای. آن قدر آهسته مردیگیاجازه نم یآمدنش از کس ی. برادیآ ی. عشق ناخوداگاه مداندیآنرا نم انیپا چکسیه

زدن تو مصمم تر  نیزم یعشق برا یو مغرور تر باش یمقاومت کن شتری. هر چه بشودینم مدنشمتوجه آ چکسیه

 یعشق شد میشده. اما حاال که تسل نیکه تمام وجودت با عشق عج ینیبیو م یای. تو ناگهان به خودت مشودیم

ام و تم دواندیم شهیر دمقلب آ یتو اهیگ هی. عشق مثل گذاردیتنها م یو تو رو تنها زندیناگهان عشق بهت ضربه م

 یهمون بهار زییبدونه که پا یکم تر کس دی. شاستین یکم گناه یگناه یعشق ب وانی. در دشودیآن را صاحب م

ه . فقط تیامینه پ ،ینه حرف ،ی. که سالها ازش گذشته، نه ردمینوع دوست داشتن هم دار هیست که عاشق شده بود. 

قدم زدن در  ،یقیموس دنیکه با بارش باران، شن ی. همان ترکش هااستمانده  یدوست داشتن باق یدلت ترکش ها

. اما شوندیبغض همراه م یبد، با چاشن یتا خاطره خوب سه  ی. چهارتا خاطره خورندیآشنا، ته دلت وول م یابونیخ

کابوس  و با شهیم داریکه با کابوس ب ی. کسیخودساخته و قو ینامعلوم با فرد یگذشته  هی. ادیاز دستت بر نم یکار

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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توان  . پروانه نهرهیکه عنکبوتش س شهیم ریاس یتار یکه تو ستیاون پروانه  تیکه داستانش، حکا ی.کس خوابهیم

 دیجنگ شهیکه هم یذره ذره زجر بکشه تا که مرگ پروانه رو در آغوش بکشد. کس دی. باشهیداره و نه خورده مپرواز 

شده اما عشق سد راه  یانتقام نفوذ یکه برا ی. کسستین خوب دنیجنگ شهیکه هم دیبا خودش و حسش. اما فهم

 عاشق. یهم داستان شد. داستان نفوذ نیهم یانتقام شده. برا نیا

 :  ایناد

 شیمتنفر بودم. هوا کم کم داشت آت کیشدم. اووففف که از تراف ادهی. پول آژانس رو حساب کردم و پدمیرس باالخره

وارد  یافتاد، رفتم سمتش، وقت ی. خوب آفتاب خانم موهامو جمع کن خفه شدم. چشمم به گل فروششدیبارون م

داشت و چندان  یعیهم فقط گل طب یگل فروش نیخوش سر مست شدم. عاشق گل ها بودم. ا یشدم از اون همه بو

داشتن، خوشم  یها بزرگ که فقط گل مصنوع یرو دوست داشتم. از گل فروش نجایهم ا نیهم یهم بزرگ نبود. برا

دل کندم و رفتم سمت رستوران.  یو از گل فروش دمیزدم و سه شاخ گل رز خر یداخل گل فروش یچرخ هی. امدینم

 یصدا ی. به جاامدیعطر و اود م یغذا، بو یبو یرستوران رو دوست داشتم. به جا نیدر رو باز کردم و وارد شدم. ا

زدن عالقه مند شده بودم. من آخرش  انویبه پ امدمیرستوران م نیبه ا ی. از وقتامدیم انویپ یچنگال و قاشق صدا

 چهار نفر زیم هیرو سر  هاداشتم. به اطراف نگاه کردم، بچه  یفیلط ی هیروح انایمثل ک. منم یقیکالس موس رمیم

 . رفتم سمتشوندمید

 سالم دوستان گلم -

 جوون ی: سالم ابج تارا

 نشستم یصندل یرو

 عشقم؟! ی: خوب نیآرت

 !؟یممنون تو خوب -

 لبخند زد بهم

 !؟ی: چه عجب آمد شهاب

 ها بهشون دادم گل
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 که ی: تو خودت گل نیآرت

 زدم چشمک

 گل گرفتم از تو نگرفتم شهاببببب ایکه من از ناد یاون قدر یعنی:  تارا

 .خرمیدختر گل فروشه، تازه من که برات خرس و شکالت م ای: ناد شهاب

 لبخند زد تارا

 ؟ی: راحت آمد نیآرت

 رو اعصاب بود. کیاره، اما تراف -

 !!!دنبالت ادیب نیآرت ی: چرا نگفت تارا

 امی: گفتم بهش اما گفت خودم م نیآرت

 گهید ارنیپول درب ییجا هیاز  دیسر شهر. تازه آژانس ها هم با نیاز اون سر شهر بکشونمش ا امدیاخه دلم ن -

 هاا ی: به فکر همه هم هست شهاب

 اهوم -

 .شهیاخرش عاشق گل فروش م خرهیم ایکه ناد یهمه گل نیبزن. وگرنه با ا یگل فروش هی گمیم نی: آرت شهاب

 و بس نیهم نیتازه صاحب قلب من فقط فقط آرت ابه،ینوع گل کم هیخودش  نیآرت -

 کردم ی. ناراحت نشو، شوخزمی: باشه عز شهاب

 ناراحت نشدم که -

 سر تکون داد. بهش لبخند زدم شهاب

 . من خبرمون بدملهی: خوب حاال که جمع تکم شهاب

 : نه بزار من بگم تارا
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 : باشه تو بگو شهاب

 مشخص شد. مونیعروس خی: باالخره تار تارا

. بهش نگاه شدیمن داشت عروس م یخوشحال شده بودم. تارا یییلینکشمم. خ غیجلو دهنم گذاشتم تا ج دستمو

 چشمامون جمع شده بود. یکردم. دوتامون اشک تو

 ستیها مکان عموم دینکش غی: ج نیآرت

 که میداد ی: حاال چرا اشک، خبر خوب شهاب

 اشکشو به راه ست شهیهم ناینداره ا یتلخ فرق ایخبر خوش  گهید نهی: مدل خانما ا نیآرت

 ی. دستمال برداشتم و گوشه رونینکشمم. از آغوشش امدم ب غیج کردمیم یسع یلی. خدمیرو در آغوش کش تارا

 چشممو پاک کردم

 شمی: باالخره دارم عروس م تارا

 یخوشبخت بش -

 : قسمت تو هم تارا

 ممنون -

 کجاست؟! ی: حاال عروس نیآرت

 میاما هنوز انتخاب نکرد می: چند جا رفت شهاب

 هستم ی: من که به محضر هم راض تارا

 هستم ی: من به محضر هم راض تارا

 دیکمرم جمع شده با یعالم قر، تو هیتازه من  ده،یباالخره روز وصال رس ،یریتوپ بگ یعروس هی دیتو با خودیب -

 کنم. یخال

 میلبخند زد یهمگ
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 خودم بگم؟! ای یگیم ای: خوب حاال نوبت ماستت. ناد نیآرت

 زمیخودت بگو عز -

 زد چشمک

 میکه، قرار اخر هفته، خانواده هامون رو باهم آشنا کن نهی: خوب خبر من ا نیآرت

 .یشیعروس م یتو هم دار ا،یجان ناد ی: ا تارا

 بخت منم باز شد. گهیاره د -

 میخوشبخت بش ی: همگ شهاب

 که غذا مورد عالقه ام بود سفارش داده بودند یمن ماکارون ی. گارسون غذا رو آورد. برانشاالیا میهم گفت با

 جان نیآرت یمرس -

 : من برات سفارش دادم تارا

 تارا نگاه کردم. به

 زمیممنون عز -

 دمیبوس لپشو

 بوس متعلق به من بود نیاالن ا ینکرده بود ی: اگه دهن لق نیآرت

 !!یخواهیبوس م -

 : اره نیآرت

بهمون نگاه کرد. شهاب و تارا داشتند  یکنار زیبه پاش. اخش بلند شد. م دمیلبخند زدم و با پام کوب بهش

 .دنیخندیم

 !؟یخواهیبازم م -
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 بود یکاف نی: نه ممنون، هم نیآرت

پروانه شکل داخل بشقاب نگاه کردم. باالخره  یماکارون نیو سر تکون دادم. مشغول خوردن غذام شدم. به ا دمیخند

 یخانواده ها خوب بود، اما بعد از نامزد یرابطه  یدوتا قرار بود مال هم بشن. قبل از نامزد نیبعد از دو سال عذاب ا

 یمذهب یکمیمتوسط و  یخانواده  هیبود. تارا هم  نیما پنپول دار و ا یخانواده  هیجنگ شروع شد. شهاب از 

اش کرد. اگه من  یخونه زندون یتارا تو یکه بابا ییتا جا یخانواده هاا. حت نیهم اختالف افتاد ب نیهم یداشت. برا

 بودم االن... زبونمو گاز گرفتم. دهیبودم و تارا رو که رگ دستشو زده بود ند دهیاون روز نرس

 !!!یزیریاشک م یتو هنوز دار ای: ناد شهاب

 سمت شهاب گرفتم دیقورت دادم. چنگال رو به نشونه تهد بغضو

 ارمیچنگال چشماتو در م نیبا هم ادیتارا ب یقطره اشک از چشم ها هی یاگه باعث بش -

 من ینابود یبرا یتام دار اری: اگه من باعث رنج تارا شدم. تو اخت شهاب

 یکه به فکرم ی: عاشقم خواهر تارا

 با عشق نگاهم کرد نیلبخند زدم. آرت بهش

  ریسر راه رابطه تون قرار نگ یسنگ جی: خداکنه شما دوتا ه شهاب

 وانی! از ل؟یرابطه رو قبول نکنن چ نیا نیبرادر آرت ای. اگه خواهر من ختیحرف شهاب دلم ر نیچرا اما ا دونمینم

 بارکیبا تارا بود به جز  یتارا فرق داشت. شهاب دختر باز بود اما از وفت ما دوتا با شهاب و انیخوردم. جر ینوشابه کم

قبل از من دوست دختر داشته.  نیشهاب بود. درست آرت یگذشته  هم،تارا  یبابا یتینارضا شتریخطا نکرده بود. ب

بند بار که برادر  یام و نه ب یمذهب ادیبده. منم نه ز ریکه خواهرم بخواد گ اوردهیمثل شهاب گند به بار ن گهیاما د

ل و شک نبودرابطه مون  یسنگ تو ایمشکل  چیسطح بود. ه هیهم در  مونیخانوادگ یبده. طبقه  ریبخواد گ نیآرت

تارا و  دنیرس انیساله که دوستم. سر جر کیاالن  نیچرا استرس گرفتم. من با آرت دونمیهم نخواهد گرفت اما نم

قلبمو لمس نکرده بود. از دوران  یکس نیعوض کرده تا قبل از آرت مویزندگ نیآرت. میشهاب ما دوتا عاشق هم شد

 با تارا دوست بودم. رستانیدب

 زد به دستم. بهش نگاه کردم. نیبا تارا دوست بودم. آرت رستانیدوران دب از
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 : حواست کجاست؟؟ نیآرت

 جا نیهم -

 !؟یخوری: چرا غذاتو نم نیآرت

 خورمیم -

. بعد از خوردن غذا، شهاب و تارا با هم خواستیم نیاروم در کنار آرت یزندگ هیزد. مشغول خوردن شدم. دلم  لبخند

 سمت خونه هامون. میبا هم رفت نیمن و آرت

  نیآرت -

 : جانم عشقم نیآرت

 من استرس دارم -

 !؟؟یچ ی: برا نیآرت

 !!؟یاگه داداشت منو پسند نکنه چ -

 رو پسند نکنه!؟ یماه نی: مگه خر کله شو گاز زده!!!! دختر به ا نیآرت

 زنهیدلم بدجور شور م -

 میشیمال هم م گهیتا چند ماه د یمشکل چیما با شهاب و تارا فرق داره. من و تو بدون ه انی: عشقم، جر نیآرت

رو سر کوچه نگه داشت.  نیدرست بود اما من بازم دل شوره داشتم. ماش نیآرت یو لبخند زدم. حرفا دمیکش ینفس

 شدم. ادهیپ نیاز ماش

 : مراقب خودت باش نیآرت

 منم دوستت دارم -

مراقب خودت باش. حواست  گفتیاز گفتن دوستت دارم، م شتریب نیزد. در رو بستم و رفتم سمت خونه، آرت لبخند

 .نشستیاز دوستت دارم ها به دل آدم م شتریب یته دل یجمله ها نیا ی. گاهدیخریکادو م میبرا ایبه خودت باشه. 
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ود پدر ب میکه هم برا زمیعوض کردم. من با خواهر عز لباسموبود. رفتم داخل اتاق و  امدهیهنوز ن انایدر رو باز کردم. ک

تخت  یبود. رو زیبرام همچ انایو ک میبچه بودم مادر و پدرمون رو از دست داده بود ی. وقتکردمیم یو هم مادر زندگ

 انایبودم!!! ک هخواهرم فکر نکرد یبابا چرا تا حاال به تنها یتنها چکار کنه؟؟!! ا انایمن ازدواج کنم ک یولو شدم، وقت

 ایمن ازدواج کنم اونم ازدواج کنه.  دیخواستگار آمد اما همه رو رد کرد. اما شا یبراش کل ست،یکه اهل ازدواج ن

که خاموش شده بود رو زدم به  مویکنه. گوش یکنار ما زندگ ادیب دیبا نیآرت خورم،یاصال من از کنارش جم نم نکهیا

 چشمامو باز کرد زنه،ینفر داره صدام م هیکردم  اسشارژ و خودم زدم به دل خواب.. احس

 شوو داری!!! بیرفت یخواب خرس ااایناد اااای: ناد انایک

 دمیکش ی خمیازه

 اااااای: ناد انایک

 شدم داریب -

 : چه عجب، ساعت هفته هااا انایک

 تو روح یا دم،یخدا امروز کالس داشتم، با اون استاد گند دماغ. تند تند لباس پوش یییتخت نشستم، وا یرو هوی

قنعه نه خواب بهاره. م رنیم ی! خرس هم خواب زمستاندم؟؟یقدر خواب نیمن چرا ا یییکه پنچره ندارهههه. وا یاتاق

 . رفتم آشپزخونهرونیاز اتاق ب دمیبه دست پر

 امروز کالس دارمممم. ینکرد دارمیچرا زودتر ب -

مربوط، برگشتم  ی. بعد از انجام کارهاییچش بود.!!! رفتم دستشو نیخنده. وااا ا رینگاه به من کرد و زد ز هی انایک

 آشپزخونه

 .رونیپرتم نکنه ب یاخر نیدانشگاهه. که استاد ا یبرسون یمنو فور دیامروز با -

 !؟؟ی: نگاه ساعت کرد انایک

 بود میداخل هال نگاه کردم. هفت و ن وارید یساعت بزرگ رو به

 شههههیبدبختت شدم. هشت کالس شروع م یییوا -
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 زده به سرت یدیخواب ادی: انگار ز انایک

 چطور مگه؟!! -

 شبه نه صبح. می: خواهر خلم ساعت هفت و ن انایک

 ولو شدم یصندل یشام بود نه صبحانه. رو زیهم که نگاه کردم، م زیباز موند، به م دهنم

 دق کردم خوو ،یزود تر بگ شدینم -

 مقصر منم!!! ی: تو حواس پرت انایک

 گهید یگفتی. زودتر مکنمیدارم دق م یدیخوب تو که د -

 تکون داد سر

 شام. ای: پاشو برو لباس عوض کرد و ب انایک

 گذاشتم یبلند شدم. بهش احترام نظام یصندل یرو از

 اطاعت قربان -

 .دمیبه خودم خند ی. چشمک زدم و رفتم داخل اتاق و لباسمو عوض کردم و کلدیخند

ام نشستم. ش یصندل یبه آشپزخونه برگشتم و رو ،یمل میداده بودم در حد ت یسوت یعنی. دمیبه خودم خند یکل

حرف بزنم اما  ن،یآرت یباهاش درباره  خواستمیدر سکوت مشغول خوردن بود. م انایخورشت گوشت بود. ک

با  میجمعه بر ایازدواج کنم، ب اشباه خوامیرو دوست دارم و م یپسر هیاز کجا شروع کنم!؟ بگم من  دونستمینم

ا خد یهاش ازدواج کنم!!! امن با یبا دوست پسرم آشنا و اگه تو اجازه بد میبر ایبگم ب ایام آشنا شو!!!  ندهیهمسر آ

 بگم!!! یچکار کنم؟! چ

 شده!؟ یزی: چ انایک

 نه، چطور مگه!؟ -

 داخل دهنش گذاشت یسبز
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 .یفکر یانگار تو ،یکنیم یبا غذات باز ی: اخه دار انایک

 امروز چطور گذشت؟! ینه، راست -

 بود. شهی: مثل هم انایک

 قورت دادم دهیقاشق غذا داخل دهنم گذاشتم و نجو هیزدم و  لبخند

 !!!شهیهوا داره گرم م یدید -

 رو داخل بشقاب رها کرد و بهم نگاه کرد قاشقش

 یدرست استفاده کن هیاز حاش یستی: برو سر اصل مطلب، چون اصال بلد ن انایک

 دهنمو قورت دادم آب

 دمیندارم. من فقط از هوا سوال پرس یمطلب -

 پس بگو یبگ یزیچ هی یخواهیم دونمیم شناسم،یمن تو رو م ای: ناد انایک

 حرف زدن با برادرش؟؟؟؟ نهیزم نیمثل من مشکل داره در ا نیآرت یعنیخداا حاال چکار کنم؟!!  یا

 ونهیپسر درم هی ی: پا انایک

 !!!؟دیاز کجا فهم نیدهن باز بهش نگاه کردم. ا با

 دهنت ی: ببند دهنتو تا پشه نرفته تو انایک

 آب خوردم. وانیبستم. از ل دهنمو

 نه؟؟؟ ای Aجناب  نیاز ا یگی: م انایک

 !؟یدار بیتو علم غ -

 : نه انایک

 !ن؟یآرت یدرباره  یدونیپس از کجا م -
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 نی: پس اسم عشقت آرت انایک

 بودم. رهی. با تعجب بهش خدیفهم یخود خدا، چطور ای

. شبا تا یداره. حواس پرت شد Aاولش  یخریکه م یزایچ شتریماه که ب شیبهم نگاه نکن. االن ش یجور نی: ا انایک

و....  یگیهم دروغ م یگاه ،یعشق یدیکه گوش م یآهنگ ها ،یکرد دایپ یشور و شوق خاص هی ،یداریوقت ب رید

 بازم بگم؟؟

 بودم عیضا یلیمن خ دمیشا ایخواهر منم چه زرنگ بود  نیتکون دادم. ا سر

 : خوب؟؟! انایک

 دمیتا نفس کش چند

 .میبا تو و برادرش با من آشنا بش نیجمعه قرار آرت -

 حلقم. یتو یبند جمله

 : پس دلت رفته؟! انایک

 .نییو سرمو انداختم پا دمیچرا اما خجالت کش دونمینم

 .خوادیشجاعت م یخجالت نداره. عاشق یباال، عاشق ری: سرتو بگ انایک

 باال آوردم. سرمو

 ی: هم خوشحالم، هم ناراحت و هم عصب انایک

 چرا؟؟!!!! -

 .یام چون زودتر بهم نگفت یو هم تلخ، عصب نیریهم ش یناراحتم چون عاشق ،ی: خوشحالم چون عاشق شد انایک

 !!!!؟یتو هم عاشق شد انایک -

 : نه انایک
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 نکنه خواهرم عاشق شده و چون شکست خورده تا االن ازدواج نکرده!!!! گه،یچرا اما حس کردم داره دروغ م دونمینم

 : حاال چرا با برادرش؟! انایک

 برادر داره، اونا هم مثل ما خانواده شون رو از دست دادن هیفقط  نیچون آرت -

 : اهان انایک

 ناراحته کردمیآب خورد. حس م وانیل از

 زارمی. تازه من تو رو تنها نمشمیو من باهاش خوشبخت م ادیکه ازش خوشت م دونمی. مهیپسر خوب نیآرت یآبج -

 نگاه کردم. داخل چشماش اشک جمع شده بود. بهش

 روزید نیشدم. انگار هم وووونهیتنت د یاز بو دمت،یبود که در آغوش کش روزید نی. انگار همیچه زود بزرگ شد -

 من عاشق شده، خواهرم بزرگ شده. یکوچولو ایاون ناد نیبود که بابا بهم سفارش کرد مراقبت باشم. اما حاال بب

رفتم و در آغوش  انایبلند شدم و به سمت ک یصندل یبود. بغضمو قورت دادم و از رو یاش جارگونه ه یرو اشک

 گرفتمش.

 قربون خواهرم برم -

 شونه ام یو زد رو رونیآغوشم آمد ب از

 وووونهی: خدانکنه د انایک

  کنمیاصال من ازدواج نم -

 ازدواجه. یقسمت هر دختر ،یکنی: تو غلط م انایک

 !؟یازدواج نکردپس چرا تو  -

 لبخند زد. بهم

 شامتو بخور نی: خانم فضول بش انایک
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 نشستم. یصندل یتکون دادم و رو سر

اگه ازدواج نکرده، فقط بخاطر بزرگ کردن من نبوده و  انایک گمیبا خودم م یبود. گاه بیعج یخواهر منم کم نیا

 نمدوینم هویعذاب وجدان نداشته باشم.  یطور نیا خوامیمن فقط م دم،یداشته باشه. البته شا ی گهید لیدل دیشا

 گهی. دشهیام م یخواهرم جار شهیکنه، چه باحال م واجازد نیاگه خواهر من با برادر آرت دیشد اما به فکرم رس یچ

 هم مجرد بود. نیاخه برادر آرت مونه،یهم تنها نم

 !؟یکنیفکر م یبه چ یدار گهی: د انایک

 یچیبه ه  -

 ود. ب نیام فرستاده بود و انال یبرام پ نیروشن کردم. آرت مویباال انداخت. بعد از شام رفتم داخل اتاقم. گوش ابرو

 : سالم عشقمم نیآرت

 !!؟یدیچرا جواب نم زم؟؟یعز ییی: کجا نیآرت

 ام بده. یپ یات خاموشه!! روشن کرد ی!! گوشی: باز ش تموم کرد نیآرت

 !؟یعشقم، االن روشن کردم. با داداشت حرف زد یسالم خوب -

 ؟؟؟یبا خواهرت حرف زد یسالم خانم، اره حرف زدم. تو چ کی: عل نیآرت

 داشت بیخواهر من علم غ نیاره حرف زدم اما ا -

 : چطور مگه؟! نیآرت

 اخه خبر داشت عاشق شدم. -

 : چه جالب، داداش منم خبر داشت که عاشقم!!!! نیآرت

 باهوشن یلیخ نایا ای میبرخورد کرد عیضا یلیما دوتا خ ای -

 هر دو مورد دمی: شا نیآرت

 .ستیدر هر حال جمعه وقت آشنا دم،یشا -
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 ی: اره و بعد هم وقت عروس نیآرت

 ادین شیپ یخداکنه مشکل -

 استرس نداشته باش نقدریا اد،ینم شی: پ نیآرت

 باشه. -

 تا شکلک خنده فرستادم براش چند

 : قربون خندهات. من اجازه دارم برم بخوابم؟! نیآرت

 .ی. خوب بخوابریاره عشقم شب بخ -

 خانمم ری. شب بخینی: ستاره بچ نیآرت

کن و  لطف زیدلم عز یگذاشتم. ا زیم یرو مویشدم. گوش نیشد، آفال نیقلب فرستاد، براش قلب فرستادم. آفال برام

 .........بردیکتاب رمان برداشتم و مشغول مطالعه شدم. اخه خوابم نم هیبشه.  یزیچ ستیشور نزن. قرار ن

کنم و بپوشم، اما  دایپ یزیچ هیتخت، تا  یبودم رو ختهیسر قرار مالقات، تمام لباس هامو ر میقرار بود بر امروز

 کالفه شده بودم. ییانتخاب کنم؟؟! وا دنیپوش یکدوم رو برا دونستمینم

 !!؟؟یراه انداخت: چرا بازار شام  انایک

 بود نگاه کردم. ستادهیدرگاه در ا یکه تو انایک به

 شمیم ییبپوشم؟؟! دارم روان یچ دونمینم -

پرت  یمانتو بادمجون هیتخت شد.  یشد رو ختهیر یانبوه لباس ها یتکون داد و امد داخل اتاق، مشغول وارس سر

 شونه ام انداخت یهم رو یشال بادمجون هیهم پرت کرد سمتم.  یشلوار خاکستر هیکرد سمتم، مانتو رو گرفتم. 

 لباس ها رو اتو کن و بعد هم بپوش. نیا ری: اول بگ انایک

 !!!؟رهیحاال چرا رنگ ت -

 !؟ی: پس چ انایک
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 .دیسف ای یصورت ،یقرمز، اب -

 داره. پس اتو کن و بپوش یرسم میت ییجورا هیقرار  نی: دختر جوون، ا انایک

 جوون یآبجاطاعت  -

انتخاب کرد. بهم لبخند زد و رفت سمت در اما  میهم برا یمتوسط مشک زیسا فیک هیو  یجفت کفش مشک هی

 برگشت و بهم نگاه کرد.

 سمت در اما برگشت و بهم نگاه کرد. رفت

 یوقت برادرش فکر نکنه زشت هینکن.  شیهم آرا ادی: ز انایک

 !!کنهیکه خوشگل م شیواا آرا -

 کرده. شیحتما زشت بود که آرا گهیم گه،ید نی: خوب هم انایک

 .دمیموهام کش یال دست

 باشه -

 یصندل یو رو دمیآمده بودند رو، اتو زدم. لباسامو پوش رونی. لباس ها رو که انگار از دهن گاو برونیاز اتاق ب رفت

از لوازم  که پر زمیچقدر!!!؟؟! به م یعنیکم  نیکنم. حاال ا شیگفت کم آرا اناینشستم. موهامو باال بستم، ک نهیآ یجلو

 ریت یرژ لب کم رنگ داشت. از لباس ها ییچند تا هینبود، فقط الک و  شیااصال اهل آر انایبود نگاه کردم. ک یشیآرا

 یداشت. از خشونت و بد دهن یلطف ی هیآروم و روح تیبود، شخص ی. استاد نقاشکردیاستفاده م ادیرنگ هم ز

 .کردیم یدور

 !؟یتو هنوز اماده نشد یی: وا انایک

 مونده شیآماده ام. فقط آرا -

 و رژ لب برداشت و به دستم داد. ملیکرم ضد آفتاب، ر هی ز،یم یو از رو کینزد امد

 هیکاف نای: هم انایک
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 کمه خووو -

 .ی هی: اما کاف انایک

 کننده بزنم دیالاقل کرم سف -

 شکل روح نکن خودتو. ،یهست دیسف ی: تو به اندازه کاف انایک

 هیتشب یمرس -

 تا شب نشده ا،یلطف کن زود ب نیداخل ماش رمی: خواهش، من م انایک

 باشهههههه -

که انتخاب کرده بود. استفاد کردم. هر وقت من  یو از همون لوازم دمیکش ینفس رون،یزد و رفت از اتاق ب لبخند

و کفش رو  فیسرم انداختم. ک یمترسک و.... شال رو ،یروح، جن، دفتر نقاش گه،یبهم م یزیچ هی کنمیم شیآرا

 ام بلند شد یشاس گو ی. کفش ها رو پام کردم. صدارونیبرداشتم. از اتاق زدم ب

 می! ما راه افتاد؟یی: کجا نیآرت

 میما هم راه افتاد -

 عشقم نمتیبیپس م ی: اوک نیآرت

 بود رگاهیخودم هنوز تعم نیشدم. ماش انایک نی. سوار ماشرونیشکلک خنده فرستادم. از خونه رفتم ب براش

 : چه عجب!! انایک

 .کردیم یالک پشت رانندگ نیحرکت کرد. ع نینگفتم. ماش یزیچ

 گاز بده کمی -

 مجاز باشه. دی: سرعت با انایک

 مممیرسیم رید یطور نیا -



 نفوذی عاشق

 
19 

 

 است دنیبهتر از هرگز نرس دن،یرس ری: د انایک

 دمیدن کباری. دادیم تیاهم یبه قانون رانندگ یلی. خگرفتتتیخوابم م شدمیم انایک نیهر وقت سوار ماش پووووف،

 .دمیکش ی ازهی. خمکردیم یآهسته رانندگ شهیتند بره. هم

 !ره؟یگیخوابت م یه ی: مگه خرس انایک

 رهیگیتو بشه خوابش م نیهم سوار ماش ریواال ش -

 چرا کش آمده؟؟؟! ابونیخ نیا م،یرسیچرا نم ییزد. وا ییدندون نما لبخند

 دممیرسیاگه سوار الک پشت بودم، زودتر م -

 یمن بش نیسوار ماش یستیخراب نشه، اون وقت مجبور ن یمراقبت کن تا ه شتریب نتی: از ماش انایک

 کنمیبه بعد حواسمو جمع م نیاز ا -

 میدیحرص نزن، رس ادیگل خواهر، حاال هم ز نی: آفر انایک

 خداروشکر -

 قیآالچ یهمشگ یی! اونم جواب داد. همون جا؟ییاس زدم کجا نی. به آرتمیشد ادهیپ نیرو پارک کرد. از ماش نیماش

 . بهش لبخند زدم.دمیرو د نیوسط پارک. آرت یبوفه  کینزد

 : سالم نیآرت

 سالم -

 سالم کی: عل انایک

 جا گذاشته بود. نیداخل ماش شویگوش اد،ی: داداشم االن م نیآرت

ن و مشغول گشت فشیداخل ک انایزنگ خورد، ک انایک ی. گوشکردیبا آرامش بهم نگاه م نیگرفته بودم. آرت استرس

 به دستش بود شیدود نکیامد سمتمون. ع نیبرادر آرت نیاش بود که مت یکردن گوش دایپ

 .نیبرادرم مت کنمیم ی: خوب معرف نیآرت
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 نگاه کرد نیآورد و به مت رونیب فشیسرشو از داخل ک انایک

 انایخواهرم ک کنمیم یمنم معرف -

. به برداشت فشویخم شد و ک انایسکوت برقرار شد. ک یافتادن. لحظه  نیزم یهمزمان رو ن،یمت نکیو ع انایک فیک

مراه و ه دیمنو کش یحرف چیبود!!!؟ بدون ه یقدر عصب نیمن نگاه کرد، مچ دستمو گرفتتت، با قدرت فشار داد. چرا ا

 نیا انای. کشکستیبرخورد کرد؟؟ مچ دستم داشت م یمدل نیا انایشد؟!! چرا ک یچ هووویخودش برد. جل الخالق  ی

 همه زور از کجا آورده بوددد!!

 ولم کن انایدستم شکستت ولم کن. ک یآبج -

. دیباریم شیخدااا از چشماش آت ایدستمو ول کرد و برگشتم سمتم. از ترس چند قدم رفتم عقب،  ستاد،یا هوی

اش مشخص بود.  یشونیپ ی. رگ رورونیبزنه ب شیازشون آت خواستیاش گشاد شده بود انگار م ینیب یسوراخ ها

 بودم دهیند یمدل نیرو ا انایوقت ک چیشده بود. ه نیبدجور خشمگ

 شده؟! یچ یآبج -

 .امیتا من ب یکنیخونه. صبر م یریاالن م نی: هم انایک

 شده خوبب!! یچ -

 انجام بدهه. گمیرو که م ی: کار انایک

بود!! رفتم سمت  ختهیبهم ر هووی انایچه خبر بود؟؟؟! چرا ک نجایرو سمتم پرت کرد. با سرعت ازم دور شد. ا چیسو

 بشه. سردرگم بودم..... یعصب انایک امدیم شیکم پ یلی. خکردیو سوار شدم. مج دستم قرمز شده بود و درد م نیماش

 : انایک

 اروینشستم. سرمو به د نیزم یدادم و نفس نفس زدم. سر خوردم و رو هیتک واریبرام نمونده بود، به د یجون گهید

 نیمو برداشتم و اول یگوش دم،یکش یسرم آوار بشه. آه یگذشته ام رو یجور نیکه ا شدیدادم. هنوز باورم نم هیتک

 کردم. یپل ستمویآهنگ ل

 سرم یکه چ یاالتیذهن خ هیو  یصبح / دوباره پاکت خال یتا دم دما یو فکر توئه لعنت یداریمنو شب و ب دوباره

و  ییجا هیحالم بده خب / تو سرت گرمه  ینیبیتو نم چهیپیهام تو کل خونه م هیگر یآخه بعد تو / دوباره صدا ادیم
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سراغم و / منم که همش  یریگیهر شب و مست و خرابم تو هم که نم گهیهمه بغض / د نیمنم و ا ییصدا ستیازت ن

/  خوامتیم یکه هست یجور نیالو / الو برگرد تو رو هم یبهم بگ ییشمارم و وا یریحبس تو اتاقم نشستم که بگ

تا دم  یو فکر توئه لعنت یداری/ دوباره منو شب و ب خوامتتتیم یبد ترم ش نیاز ا یحت یعوض ش ستیالزم ن گهید

 اخه بعد تو /  ادیسرم م یکه چ یاالتیهن خذ هیو  یصبح / دوباره پاکت خال یدما

 ام، اهنگ قطع شد. جواب داد یزنگ خوردن گوش با

 بنال -

 دق کرد. یاز نگران ایتو؟ ناد یی: کجا سحر

 .زنهیدم از رفاقت م کنهیدوست ندونه دوستش کجاست، پس غلط م هی یوقت -

 رو قطع کردم. یگوش

 یهمه چ یفرصت نداد هیبه حال خودم و  یآب از سرم گذشته / منو گذاشت گهیروزا کارم شب و روز اشکه من د نیا

 چند نیکه تو ا ستین التمیخ نیتو موندم گرچه / تو اصال ع یدروغا رو به من نگو بچه، من چقدر پا نیحل شه / ا

سراغم / منم که همش حبس تو اتاقم  یریگیکه نم مهر شب و مست و خرابم / تو ه گهیگذاشته / د یوقته به من چ

 ستیالزم ن گهی/ د خوامتیم یکه هست یجور نیالو / الو برگرد تو رو هم یبهم بگ ییشمارمو وا یری/ نشستم که بگ

/ الو عشقم تو فکرت بودم امشب چقدر شمع روشنه تو خونه / من  خوامتتتیم یبد ترم ش نیاز ا یحت یعوض ش

رو برداشتم و  ی(. گوشیاالتی: خ یو ساس یعشقم /.) مالن یشنویکردم امشب / الو م هی/ چقدر گر وونهید یاالتیخ

شدم اما هنوز گرمم  یروان دیشا ای شدمیم یو شکست. بدرک چه بهتررر. داشتم روان وارید یپرت کردم خورد تو

 از داخل پاکت در اوردم و بهش نگاه کردم گارینخ س هی. ستین میحال

 .میبعد از چند سال دوباره من و تو باهم تنها شدجوون  گاریس ینیبیم -

 .کردمیو  مچاله م اوردمیرو از پاکت در م گاریس یرو مچاله کردم. دونه دونه نخ ها گاریس

 .رمیبگ گاریس یکه بخوام آرامشمو از شما نخ ها ستمین فیضع گهیاما من د -

 یخورد تو یزیچ هی هوووی. رمیگیآروم نم کنم،یم ی. چشمامو بستم، چرا هر کاردمیکش قیچند تا نفس عم 

 شکممم، چشمامو باز کردم. 
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 : چته مرگته تو!؟ سحر

 سمتش پرت کردم فویک

 ابراز محبتت کشته منو -

 با محبتم یلی: اره خوب من خ سحر

 ختتیسقف ر -

 !؟یبا دستت چکار کرد ییی: وا سحر

 دستم شد. یچیزانو هام گذاشتم. سحر مشغول باند پ یشکمم جمع کردم و سرمو رو ینگفتم. زانو هامو تو یزیچ

 رحم کن الاقل واری: بابا خودت به درک، به د سحر

 شهینم شیزینباش، چ وارینگران د -

 اخالقتت یتو دهیشده؟! سگ پر ی: باز چ سحر

 بلند کردم و بهش نگاه کردم و لبخند زدم سرمو

 من عاشق شده. یکوچولو ایناد -

 تو چته؟! ه،یعال نکهی: خوب ا سحر

 شده؟؟ یعاشق ک ،یبپرس دیاالن با -

 شده!! ی: خوب عاشق ک سحر

 سماوات نیآرت ن،یآرت -

 : خداکنه پسره مثل اسمش خوشگل باشه سحر

 !؟؟یخنگ شد یازدواج کرد یتو چرا از وقت -

 : چطور مگه؟؟ سحر
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 !!ندازه؟ینم یزیچ ادیسماوات، سماوات تو رو  نیآرت گمیدقت کن دارم م -

 صورتشو کج و کوله کرد. با تعجب نگاهم کرد یکم

 که  یبگ یخواهی: نم سحر

 کردم. سحر وا رفت نییباال و پا سرمو

 .دمیکش یکردم، سحر وا رفته بود. نفس نییباال و پا سرمو

 !؟یچ یعنی: خوب.  سحر

 زدم. پوزخند

 آشنا شدم نیو مت نیامروز با آرت -

 !ن؟؟ی: مت سحر

 اره. -

 به به ،ی: چه اسم سحر

 شممیم یدارم روان -

 !؟یگیم ای: به ناد سحر

 کنمیجدا م نیرو از آرت اینه، ناد -

 : چراا؟؟! سحر

 نگاه کردم بهش

 نپرس یدونیرو که م یجواب سوال -

 کنهیفرق م نیو آرت ایناد انیو کارن مردن، جر رای: م سحر

 تشونیالبته فقط هو -
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 !؟ی: هنوز هم عاشق سحر

 نگاهش کردم یبرزخ

 که برات آمد یمناسب سیهمه ک نی. با اینگاه نکن، تو ازدواج نکرد یمدل نی: ا سحر

 یخبر ندار یزیحرف نزن که انگار از چ یجور هیسحر  -

 وجود نداشت یوانمود نکن که انگار راحل یجور هی: تو هم  سحر

 دمیکش یآه

 .چرخمیبهم زد که هنوز دارم دور خودم م یلیامروز گذشته ام چندان س -

 یرو بهش بگ قتیحق یخواهیکه نم لیدل نیبه ا ،یاز عشقش جدا کن ایناد یتونیتو نم انای: ک سحر

 مونهیپنهان بود بازم پنهون م قتینگه داشتم. تا امروز حق یرو دور از همچ ایسالها ناد نیتمام ا -

 باشه!؟؟ ایناد یاگه بهاش دل شکسته  ی: حت سحر

 زارهیاره، تازه من اگه بزارم کارن نم -

 ستین یرایم گهیوجود نداره. همان طور که د یکارن گهی: د سحر

 .دمیکش ینفس

 ی: تو هنوز هم عاشق سحر

اما در اخر به دست کارن نابود شد. اما من  رهیکنه و هم انتقام بگ یهم عاشق تونهیعاشق شد و فکر کرد که م رایم -

 اگه دلش بشکنه. یبرسه حت بیبهش آس دمیو بس. اجازه نم نیهم امیفقط عاشق ناد

 یشد ووونهی: تو باز د سحر

 بودم ووونهید شهیمن هم -

 برداشتم فمویبلند شدم. ک نیزم یرو از
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 برم دیبا تو. من با نجایکردن ا زیتم -

 یرو بگ قتیحق یشی: باشه برو، اما بدون اخرش مجبور م سحر

 کنمیمن اجبار رو قبول نم یدونیتو که خوب م -

د. اما شده بو یاز خشمم خال یفقط مقدار واریبوکس و د سهی. با کرونینگفت. از باشگاه زدم ب یزیو چ دیکش ینفس

. عشق یانتقام بود و عشق اما االن فقط نفرت هست ب یروز هیجدا بشه،  نیاز آرت دیبا ایبودم. ناد یهنوز هم عصب

 یدرک کنه. اخه خداا پسر قحط تونهیهم نم نیهم ی. برادهیند یزیاما چ دهیبرگردن. سحر فقط شن رایکارن و م دینبا

 شددد!!!؟؟؟؟..... نیعاشق آرت ایبود که ناد

 بود. ستادهیوسط هال ا ایرو باز کردم، ناد در

 !!؟هویات خاموشه؟؟! چته شده  ی! چرا گوش؟؟ی: کجا بود ایناد

 ام شکست. یگوش -

 سمت اتاقم رفتم

 هست یزیچ نیتو و مت نیشده؟؟ ب یبگو چ انای: ک ایناد

 و بهش نگاه کردم برگشتم

 کرده یهم قاط نیمت گهیم نی: اخه آرت ایناد

 یفراموشش کن دیبا ،یحرف بزن نیبا آرت یوقت حق ندار چیه گهید -

 توو؟! یگیم ی: چ ایناد

 یدیکه شن ینیهم -

 می: اخه چراا؟! ما عاشق هم هست ایناد

 ریفاصله بگ نیاز آرت ایناد م،یشما دوتا غلط کرد -

 !؟؟یعشق چ یدونی: تو اصال م ایناد
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 .شهیفراموش م نیکن. کم کم آرت یسخته اما سع دونم،ینه نم -

 خوامیم لیبگو چرا؟! من دل انایک کنم،ی: درکت نم ایناد

 دمممیکش ادیفر

 ییییبر دنشیبه د ایو  یباهاش حرف بزن یحق ندار گهی. دنننیهم یفراموشش کن دیتو با -

گونه  یرفتم سمت اتاقم و در رو محکم بستم. پشت در نشستم. اشک رو ا،یمقابل نگاهم پر از تعجب و اشکبار ناد در

 .ختیام ر

 پنهون بمونه. دیبا قتیحق نیبخاطر خودت ا ،یدور بش نیاز آرت دیمنو ببخش خواهر کوچولو اما تو با -

 ه؟؟یعشق چ دونمیم یتخت ولو کردم. من بهتر از هر کس یبلند شدم، اشکامو پاک کردم. خودمو رو نیزم یرو از

ر وقت فک چی. هزارهینم نیاگه من بزارم، مت ی. حتتونهیهم م ایداره. اما اگه من تونستم پس ناد یچه رنج ییدرد جدا

 ........ییلیخسته بودم خ یلی. خزارهخواهرم اثر ب ی ندهیآ یرو رایکارن و م یگذشته  کردمینم

 :  ایناد

 انایو ک نیمت نیممکن ب یعنیمخالفت کرد؟! چرا جبهه گرفته؟!  نیبا آرت هویخواهر منم خل شده بود، اخه چرا  نیا

. مشیم چیگ شتریب کنم،یفکر م ی. هر چدمیدارم رد م گهیقاط زدن؟؟! اوففف من د هوویهمه  دنیباشه که با د یزیچ

منو از  اانیشده بودم. ک نیها هم قرار داشتم. چقدر دل تنگ آرت ه. تازه با بچرمیبگ نمویماش رگاه،یبرم تعم دیامروز با

 رونیقرار. از اتاق رفتم ب یهم جز دوستام بود و دل عاشق منم ب نیمنع کرده بود، اما خوب آرت نیآرت دنید

 : کجا؟؟؟! انایک

 رمیبرم بگ دیهم با نمویبا دوستام قرار دارم. تازه ماش -

 : با کدوم دوستات؟؟! انایک

 گهیشهاب و تارا د -

 ااای: زود ب انایک

 باشه -
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 یا کرد،یم چیبرج زهر مار بود. تازه منو هم سوال پ انایدو روز از اون ماجرا گذشته بود اما هنوز ک رون،یخونه زدم ب از

 خدااا....

 بود نمونیب یکنار بچه ها نشسته بودم، سکوت مسخره  قیآالچ داخل

 .گهیکار د هیسراغ  میحاال بر م،یسکوت کرد ی: خوب به انداره کاف شهاب

 م؟؟ی: خوب چکار کن تارا

 !ه؟یدوتا چ نیمخالفت ا لی: اخه دل شهاب

 به ما هم بگو یدیاگه تو فهم -

 .ادیکه کال رد داده، کم مونده بود امروز همرام ب نی: مت نیآرت

 دارند یدوتا با هم گذشته  نیا دی: شا تارا

 پر از نفرت؟!!! یحتما هم گذشته  -

 عشق دمیشا ای:  شهاب

 دهیکه انگار روح د ختهیبهم ر یجور نی: دلت خوشه هاا، مت نیآرت

 وسط؟؟ نی. عشق کجا بود، ادهیشو د یهم انگار دشمن خون انایک -

 یشده به نفرت امروز لیتبد یمیعشق قد دی: شا تارا

 شهیم لیبودم، نفرت به عشق تبد دهی: ما شن نیآرت

 : خوب حاال برعکسش شده شهاب

 نه؟! ایبوده  نشونیب یزیچ نایا می: حاال از کجا بفهم تارا

 خاله سحر!! -

 بهم نگاه کردند. ییتا سه
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 قطعا خبر داره ی. اون از همچاناستیو تنها دوست ک نیخاله سحر بهتر -

 : خوب پس ازش بپرس. نیآرت

 آوردم و به خاله سحر زنگ زدم. چند تا بوق خورد تا برداشت. رو بلند گو صداشو گذاشتم رونیب فمیاز ک گوشمو

 سالم خاله جوون -

 !؟یخوب زمی: سالم عز سحر

 !د؟یتشکر شما خوب -

 شده؟! یزی: ممنون، باز چ سحر

 سوال دارم؟! هینه،  -

 زمی: بپرس عز سحر

 بود قبال؟!! یرابطه  انایو ک نیمت نیب ایآ گمیخاله سحر م -

 برقرار شد سکوت

 الو خاله -

 نه از من یبپرس انایاز ک دیسوال رو با نی: ا سحر

 جدا کنه. خوادیم نیفقط منو از آرت گهینم یزیکه چ انایک -

 بگم؟! یچ دونمی: واال نم سحر

 نه؟! ایبوده  یزیچ نشونیفقط بگو ب -

 بود. نشونیب یزیچ هی: اره  سحر

 امروز چرا نفرت!!!؟اگه عاشق بودند پس  -

 .نیاست هم دهیچیپ یلیدوتا خ نیا یبگم. فقط رابطه  تونمینم یزیجون، من چ ایناد نی: بب سحر
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 .دمیکش یآه

 ممنون خاله سحر -

 بگم. یزیچ تونمیکه نم دی. ببخشزمی: خواهش عز سحر

 . خاله جون سالم برسون.کنمیدرک م -

 : ممنون، تو هم سالم برسون خداهمرات سحر

 خداحافظ -

 رو قطع کردم یگوش

 عاشق هم بودند یدی: د شهاب

 همه نفرت االن چرا؟؟!!!! نی: اما پس ا تارا

 کرده!! انتیخ نیمت دیشا -

 !انایک دمی: شا نیآرت

 دوتا هنوز هم عاشق هم هستند. نی: ا شهاب

 !؟؟یدیرس جهینت نیاز کجا به ا -

 .ستین ی: چون هر دوتاشون مجرد هستند. از دوست پسر و دوست دختر هم خبر شهاب

 . میبه همه نگاه کرد ی. امکانش بود. همگگفتیهم نم بد

 .میکن داریحسشون رو ب دی: خوب پس با تارا

 بشه!! داریحسشون ب می: خوب چکار کن نیآرت

 دارم یفکر هی: من  شهاب

 !؟یچه فکر -
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 زد چشمک

 ی: اکشن باز شهاب

 نگاه کردم...... بهش

بود..  یچیبهتر از ه یبود. اما خوب کاچ یمسخره  یکمیگذاشت، فکر جالب اما  ونیفکرشو باهامون درم شهاب

 یفست و فود وجود داشت. دو ساعت رو هی کرد،یرفت و امد م نیکه مت یریمس ینقشمون بود. تو یامروز زمان اجرا

 ایب نیبشن و مت انایچند نفر پول داد تا مزاحم ک هبخره. شهاب هم ب تزایکار کردم تا بره از اونجا برام پ انایمخ ک

 نیسوار ماش ییخونه... چهار تا ادیب نیمت نیکردم تا با ماش یرو خال انایک نیماش نیاز بنز ینجاتش بده. منم مقدار

 .میداشت. بود یدود شهیشهاب که ش

 سوال؟! هیشهاب  -

 : بپرس شهاب

 !؟یبشه چ تی! اگه خواهرم اذ؟؟یچ ادیبه موقع ن نیاگه مت -

 .مینرفت. وارد عمل بش شیبر طبق نقشه پ یزیتا اگه چ م،ینجایما ا نیهم ی: برا شهاب

 کار مسخره است نیا گمی: من دارم م نیآرت

 شهیم داریب انایو ک نیمت نیحس عشق ب یمدل نی. اادیکه نجاتشون بده، خوششون م ی: دخترا از کس تارا

 .میدوباره عاشق بشن. تا من و تو بهم برس نایتا ا میکن یهر کار میما مجبور -

 امد انای: ساکت ک شهاب

گذاشت با دو تا جعبه اومد  یساعت مین هیرفت داخل فست و فود.  انای. کمینگاه کرد رونیدر سکوت به ب یهمگ

د. خاموش ش هوی نشیشد و حرکت کرد. اما ماش نیسوار ماش انایبشه. ک داشیپ باستیم نیکم کم مت گهی. درونیب

همونجا خاموش شد. انگار  انایک نیقسمت سوت و کور هم داشت. که ماش هیرفت و امد داشت.  نیکه مت یریمس نیا

 تموم شد. نشیبنز

 شهی: خوب االن شروع م شهاب
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 !اد؟ینم نیپس چرا مت -

 .شهینم یزیچ مینگران نباش. ما هست ادی: م نیآرت

 ......زدیتکون دادم. اما دلم شور م سر

 

 :  انایک

 مغازه هم نیکه با تارا رفته خورده. ا خوادیم یاز مغازه  تزای! پ؟یکرده اونم چ تزایهوس پ هویبود،  یهم روان ایناد نیا

 ایداره که ناد یخوب یها تزایچه هم شلوغه انگار پ نجا،یا رونمیاون سر ناکجا آباد بود. اوفف خسته شدم، دوساعت ح

. سوار شدم. داشتم نیاعالم شد. جعبه ها رو گرفتم و رفتم سمت ماش امداده بود. باالخره شماره  ریگ نجایبه ا

بودم که!!!!! حاال  نیپمپ بنز روزیتموم کردم؟؟؟ تازه د نیبابا من چرا بنز یخاموش شد. ا نمیماش هوویکه  رفتمیم

. بهتر زنگ بزنم آژانس، ازش زدی. پرنده هم پر نمابونیخ نیچه سوت و کور بود ا شدم. ادهیپ نیچکار کنم؟؟ از ماش

 برداشتم. مویبه جاش بهش پول بدم. گوش رم،یبگ نیبنز

 یاونجا رو نگاه کن چه داف خوشگل قی: رف

 : اره چه نازه

 امد سمتم شونیکیباشم.  الیخیکردم آروم و ب یسع

 ما رو ابیدر یکمی: خوشگله 

 نگاه کردم بهش

 یجان چه نگاه ی: ا

 کارتون یپ دیبهتر بر -

 بهتر نجایاز ا می: کجا بر

 .دمیکش ینفس
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 !!دیدار ازیشده خانم به کمک ن یزی: چ کارن

 و بهش نگاه کردم. برگشتم

 نههه -

از پسرا دسمتو گرفت. دست  یکیداد. برام ابرو باال انداخت.  هیو بهش تک نشیبرام تکون داد و رفت سمت ماش یسر

کم ش یگذاشتم با لگد زدم تو نیکاپوت ماش ی. دستمو رونیزم یکمرش، افتاد رو ی. با زانو زدم توچوندمیپسر رو پ

 شد. نی. پخش زمیکیاون 

 .دیاما گوش نداد دیگفتم که بهتر بر -

 پسرا بلند شدن و فرار کردند. به کارن پوزخند زدم. با تعجب نگاهم کرد 

 تموم شد تو هم برو -

 خبر داشتم. ی. البته من از چمیو ما خبر نداشت یبزن و بهادور هم بود رای: م کارن

 نگاهش خشم بود ی. برگشتم سمتش، تودیبشم. اما دستم گرفت و کش نیندادم و رفتم تا سوار ماش جوابشو

 کارن ولم کن -

 !؟یزنی: اگه ولت نکنم. منو هم م کارن

 گفتم ولم کن. -

 نهیبیبه خواهرت بگو دست از سر برادرم برداره وگرنه بد م رای: م کارن

 نگاه چپ به خواهرم بنداز.  یجرات دار -

 : ازت متنفرم کارن

 چیکه به من بهت دارم ه یحس شیتنفر پ -

 چراااااا؟! رای: چرا م کارن
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 . زدم به کتفشرونیب دمیاز دستش کش دستمو

 بشه ایناد الیخیهم بگو ب نیبه آرت. چوقتیه ریسر راهم قرار نگ چوقتیه -

 یها کی. با لگد به جون الستیییلیبودم خ یعصب یییلی. خنشیهم فشار داد و رفت سمت ماش یرو دندوناشو

 نی. فاش شدن ارونیب کنمیرو از زندگمون م نیبشه. کارن و آرت تتیاذ ایناد دمیافتادممم. من اجازه نم نیماش

 ...نسو زنگ زدم آژا دمیکس. چندتا نفس کش چیه ینداره برا ی دهیفا یرازها

 :  ایناد

 بود که اون پسرا رو زد!!!!! انایک نیواقعا ا یعنی! م؟؟ی! مگه دارشه؟؟یشوک بودم. مگه م یتو هنوز

 داره؟! ینسبت یبا بروسل انایک نیا ا،یناد گمی: م شهاب

 !!!ن؟یک رای: آقااا، کارن و م تارا

 ه؟؟یچ انی: اصال جر شهاب

 !!؟؟؟یاون موقع االن!!!!.. اخه چطور کنهیاکشن هم نگاه نم لمیف یحت انای. کشمممیدارم خل م یییوا -

 کارن؟ گفتیم نی: چرا خواهرت به مت نیآرت

 !!رایگفت م انایکه داداشت به ک یلیبه همون دل -

 و خشونت اصال امکان نداره انای: ک تارا

 جان شده بود. یپا جک هی انای: واال امشب ک شهاب

 من هنوز هنگم -

 ی: چه حس مشترک نیآرت

 وسط نیهست ا یراز هی:  تارا

 یگفت بی: چشم بسته غ شهاب
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 و کارن برام آشناست رایاسم م کنمیچرا اما حس م دونمی: نم نیآرت

 ستیمن آشنا ن یبرا رایم ایاما اسم کارن  -

 شد ی: عجب شهر شام شهاب

 بود. نشونیب یدوتا چه نفرت نی: ا تارا

 !م؟؟یچکار کن دیاالن با -

 پروندم وزی: من که ف شهاب

 جان شده باشه. یامشب جک ف،یلط ی هینقاش با روح یانایهضم کنم، ک تونمی: منم که نم  تارا

سرم داره  ییییوسط؟؟ وا نیبود ا یک رایاون پسرا رو زده!!! م یشده بود. آخه چطور بیبرام غر یلیامشب خ انایک

 کشهیسوت م

 بشه؟! ی: دوستان االن قرار چ تارا

 حرف بزنم دیبا نی: من با مت نیآرت

 نه -

 : چرا؟! نیآرت

 .میکشف کن دی. ما خودمون باشهیبدتر م یجور نیچون ا -

 موافقم ای: منم با ناد تارا

 نیو مت انایسراغ ک رمیبعد م م،یکن یکار هیخودمون  میتونیم مینیبب ای: اول ب شهاب

 : باشه قانع شدم نیآرت

و کارن  رایاسم م نیآرت ی!؟؟ چرا براراایگفت م انایبه ک نینگفت، هنوز هنگ بودم.!! چرا مت یزیچ یکس گهید

کردم. رفتم داخل  ی. از بچه ها خداحافظدمینوشابه هم خر هیذهنم بودم.. سر راه  یسوال تو ییآشناستت!؟؟ کل

گذاشتم. رفتم داخل اتاق.  خچالی.!! نوشابه رو داخل بودزود تر از ما راه افتاده  نکهینبود با ا یخبر انایخونه. از ک
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 . منو کهکردیرو اماده م زیداشت م انای. کرونیبسته شدن در امد پس باالخره امد. لباس عوض کردم و رفتم ب یصدا

 لبخند زد دید

 شلوغ بود یلیخ د،یشد ببخش ری: د انایک

 نشستم. یصندل یرو

 اهان. -

 نشست. یصندل یگذاشت و رو زیم یها رو، رو بشقاب

 یفکر ی: تو انایک

 چکار کنم؟! دیخیابون مزاحمم بشن. با یتو یروز هی. اگه کردمیداشتم فکر م -

 سیدر رو ببند زنگ بزن پل نتی: برو داخل ماش انایک

 نداشتم. نیاگه ماش -

 : فرار کن انایک

 هاا عجب

 !؟یبرم کالس رزم هینظرت چ -

 برو یخواهی: اگه م انایک

 !؟ییایتو نم -

 ستمین زایچ نیکه من اهل ا یدونی: م انایک

 نداشته ام بود که دهن او پسرا رو صاف کرد!!!!! یامشب اون روح عمه  پس

 .یهمه راهو رفت نیکه به خاطر من ا یممنون آبج -

 دستم گذاشتم. یرو دست
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 دمیتو جونمو هم م یشاد ی. من براکنمیم یتو هر کار ی: من برا انایک

 !؟یعشقمو ازم جدا کن یخواهیپس چرا م -

 برداشت. دستشو

 تموم شد. انی: اون جر انایک

 از عشقم جدا بشم! چرا خواهرم جبهه گرفته؟ دینه نشد، من حق دارم بدونم چرا با -

 : شروع نکن انایک

 نگفتم یزیمن که هنوز چ -

 زیم یرو دیبلند شد و با دست کوب یصندل یرو از

 و بس نیهم یبهش فکر هم نکن یوقتت حت چیه گهیو د یجدا بش نیاز آرت دی: تو با انایک

فاصله  مشناختیکه من م یانایبا اون ک یلیخ انایک نی. ماتم برده بودم. ارونیخشم نگاهم کرد و رفت از آشپزخونه ب با

 لیراز رو کشف کنم، من دل نیا دیمن نبود. من با یخواهر، اروم و منطق انایمنطق ک یو ب یدختر عصب نیداشتت. ا

به منم ربط داره رو ازم  دونمیرو که م یحق نداره راز ره،یبگ زمحق نداره عشقمو ا انایبفهمم. ک دیرو با زایچ نیا

 پنهون کن. حق نداره عذاب بکشه و عذاب بده.....

 رو براشون گفتم. انایصحبتمو با ک انیشاپ. منم جر یکاف میبا بچه ها اومد بود امروز

 : پس خواهرت به کل انکار کرد؟! شهاب

 اره -

 که!! مینگ یزی: قرار بود چ نیآرت

 .نیهم ستمین زایچ نیاونم گفت من اهل ا یایتو هم م ،یمن برم کالس رزم دمینگفتم. فقط پرس یزیمن که چ -

 !!کنهیکار م یکه رزم یبدون خوادی: اخه چرا انکار کرد؟؟ چرا نم تارا

 بهش نگفته یزیچ رایکه از اسم م یلی: حتما به همون دل نیآرت
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 گفته!!! یزیحاال نه که داداش تو از اسم کارن بهت چ -

 !د؟یکنیدعوا م دی: االن چرا دار تارا

 که می: دعوا ندار نیآرت

 !م؟ی: خوب االن چکار کن شهاب

 که ی: عقل کل تو بود نیآرت

 شده لیدوتا، عقل من به کل تعط نی: واال با ا شهاب

 انااایک یییی: وا تارا

به همکارش  یزیچ هی د،یشاپ شد. ما رو که د یبا همکارش وارد کاف انای. کمیبه در نگاه کرد یحرف تارا، همگ نیا با

 نگاهم کرد که از صد تا فوش بد تر بود. یجور هیگفت و آمد سمتمون. 

 : سالم خو..... شهاب

 رو گرفت. انایدست ک نیبه شهاب انداخت، شهاب خفه شد. آرت انایکه ک ینگاه با

 خانم... انایک دینی: بب نیآرت

به  نکهی. بدون ارونیب دیکش نیدستشو از دست آرت هویساکت شد.  انایبا نگاه ک نینگاه کرد. آرت نیبه آرت انایک

 نگاه کنه. یکس

 زود برو خونه ای: ناد انایک

 همکارش و پشت به ما نشست شیپ ز،یگفت و رفت سمت م نویا

 قلبم یی: وا تارا

 شلوارم یی: وا شهاب

 نگاه کردم بهش
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 .شدیم سی! با اون نگاه خواهرت شلوارم داشت خ؟ی: خوب چ شهاب

 ما یخونه  میبر ایب یخواهیم گمیم ای: ناد تارا

 شهینم یزینه چ -

 دمیچه خشن شده هااا، رسما مرگمو داخل نگاهش د انایک نی: ا شهاب

 شده یمدل نیا دایجد -

 !؟؟یگینم یزیچرا چ نی: آرت تارا

 فکر کنم از ترس زبونش بند اومده یی: وا شهاب

 !؟یخوب نیآرت -

 !!!ارمیبرم از خونه برات شلوار ب یخواهی: م شهاب

 بگووو خوووب یزیچ هی -

 نگاه آشنا بود برام نیا یعنی: من انگار...  نیآرت

 !؟؟؟یدیرو د انایک نیخشمگ ی: مگه تا حاال نگاها تارا

 : خشم نبود عشق بود نیآرت

 عشقق!!!!! -

 : نه اون عشق نیآرت

 !؟یپس چ -

 آشنا بود یلیبه چشمام نگاه کرد. من فقط عشق رو حس کردم. نگاهش خ یدستشو لمس کرد. وقت ی: وقت نیآرت

 !!دیباریم شیفقط آت انایک یجان داداش گلم زده به سرت، از چشما نی: آرت شهاب

 آشنا بود!!!! یچ یعنی -
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 لحظه حس کردم که.... هی. شناسمیرو م انایدارم ک نیقیاما من  دونم،ی: نم نیآرت

 کرد سکوت

 !!؟یحس کرد یچ -

 بهم نگاه کرد نیآرت

 !!یزنیحرف م مهیبابا چرا نصفه و ن ی: ا شهاب

 کنهیمسخره بود اما حس کردم مامانم داره بهم نگاه م یلی: خ نیآرت

 دو متر باز شد دهنم

 هااان -

 : واااااا تارا

 !؟؟یچ یعنی:  شهاب

 حس بود هی. فقط دونممی: نم نیآرت

 مادرت باشه؟؟!! انایک شهی: مگه م تارا

 حس کردم. یطور نیلحظه ا هیمادرمم. فقط گفتم  انای: تارا جان نگفتم که ک نیآرت

 : چرا به ما با خشم نگاه کرد به تو با عشق؟! شهاب

 رد دادم و رفت کشمینم گهیواقعا خل شدم. دمن  -

 نجاستیهنوز ا انایک م،ی: فعال بهتر بر تارا

 خفه مون نکرده امدهیتا ن م،ی: اره بر شهاب

منو  اانیک نیا یعنی یییداشتم. امروز هم اضافه شد. وا الی. کم فکر و خرونیب میو رفت میها بلند شد یصندل یرو از

 نیا یتو یعنیخوب بود!!!!  نی. اما چرا نگاهش به آرتیییلیبد بود خ یلیبهم خ. نگاهش زدی. دلم شور مکشهیم
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آشناست؟؟!!  نیآرت یبرا انایکرد؟؟؟! چرا ک رییدرجه تغ 180 نیمت دنیبا د انایرخ داده!!!! چرا ک یچ یلعنت یگذشته 

 خودت کمک کن..... ایام داره! خدا ندهیآ یرو میمستق ریبدونم چون تاث دیاما با ترسمیگذشته م نیکم کم دارم از ا

 :  انایک

 یونه خ زهیسقفش بر هویدستات  یسر بزارم رو ترسمیتو / م یمن رو شونه  یبگم بارونه حالم مثل اشکا یچ قمیرف

هر ش یتو ینیبیم یباش وونهید یخوایم ییوقتای/  ادهیمرحم همون وقتا که درد دل ز شهیچقدر کم م ییوفتایتو / 

اونه که من از دست دادم گمون  یکیتن رفت /  ستهبا عشق اومد خ یکیفرق داره  ییبا جدا یی/ جدا ادهیعاقل ز

به  یسنگ ی/ گاه یشیبغضت شکسته چکه م یکردم خودش از دست من رفت / شکستن با شکستن فرق داره گاه

 /. ییشیکه به هر تکه هزاران تکه م زننیت م شهیش

 قطع شد هوی آهنگ

 !!؟یچه اهنگ نیدرد ا ی: ا سحر

 شدم. رهیخ واریکرد، به د ینگاه کردم. با نگاهم دوباره اهنگ رو پل بهش

زمستونم اگه  شهیتو ب یبایز یآهو نی/ هم رهیدشت م کیکه از  یشده آغوشم از عشق مثل کوه یخال چقدر

م دل ستیکه ن یهر چ یشده رود / دلم تنگه برا یآب شد. جار نمیبیدر برف م ییدنبال رد پا رمی/ م رهیبرگشت م

اونه که من از دست  یکیبا عشق اومد خسته تن رفت /  یکیفرق داره  ییبا جدا ییکه بود / جدا یهر چ یتنگه برا

 یه/ گا یشیبغضت شکسته چکه م یدادم گمون کردم خودش از دست من رفت / شکستن با شکستن فرق داره گاه

 (.یی: جدا یلیزند وک ی/.) علیشیکه با هر تکه هزاران تکه م یزنیت م شهیبه ش یسنگ

 رو برداشت و خاموش کرد. بهش نگاه کردم یسحر گوش ،یاز شروع اهنگ بعد قبل

افتادم.  میتمام قرض ها ادیدلم.  ی. غم عالم امد تودمیرو بهت نم ینگاه کن. گوش یمدل نیا یخواهیم ی: هر چ سحر

 !؟یدیهست! اخه تو گوش م یچه اهنگ مرگ نیدپرس شدم. ا

 دمیکش ینگفتم، فقط آه یزیچ

گو چه خوب ب ؟؟یبش رهیخ واریو به د یکن نی!؟ نگاه خشمگیتا فقط سکوت کن نجایا یمنو کشوند انایک یی: وا سحر

 .زمیمرگته عز
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 از قهوه مو خوردم یمقدار

 ترسمیم -

 !؟ی: از چ سحر

 امروز گاف دادم -

 !؟یک ی: جلو سحر

 نشسته بودند زیم نیچهارتاشون سر اامروز  -

 : کدوم چهار؟! مثل ادم حرف بزن سحر

 نیشهاب، تارا و آرت ا،یناد -

 نه تکه تکه. یدرست حرف بزن شهی: خوب، م سحر

 دمیکش ینفس

گفته بودم  ایشدم. اخه به ناد یعصب دمیبچه ها رو د هووی. میکالس ها حرف بزن یتا درباره  م،یاومد یامروز با شاد -

دستمو گرفت. منم بهش نگاه کردم،  نیشروع به دعوا کنم که آرت خواستمی. رفتم سمتشون. مریفاصله بگ نیاز آرت

 اما نه با خشم بلکه با عشق

 اشکال نداره نکهی: خوب ا سحر

 !؟؟یشده باشه چ کیتحر شتریبچه ها ب ی! اگه کنجکاو؟؟یمنو بشناسه چ نیاگه آرت -

 ..ادیب ادشیتو رو  نیکنجکاو هستند. تازه فکر نکنم آرت ی: اونا به انداره کاف سحر

 !ن؟یاز آرت رهیگیچرا فاصله نم ده؟یحرفمو گوش نم ایچراا ناد -

ماه عشقشو  کی یتو ایناد یاون وقت توقع دار یکارن رو فراموش کن یهمه سال هنوز نتونست نی: تو ا سحر

 فراموش کنه!!!!!!

 فراموش کنههه. دیبا -
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 یدونیخودت هم م شهیفاش م قتیحق نی: باالخره ا سحر

 یدلدار یمرس -

 .کنهیم دایابراز پ یبرا یراه هی شهیهم قتی!! حقیکنیفرار م یاز چ یدار انای: ک سحر

 نگاه کردم بهش

 !دم؟یشن یجمله رو از ک نیبار ا نیاول یدونیم -

 !!؟؟ی: از ک سحر

 از بابام -

 .دمیکش یآه

 تا پنهان بمونه کنمیم مویرو آشکار کنم اما امروز تمام سع قتیکردم تا حق مویروز تمام سع هی -

 تا پنهان بمونه کنمیم مویرو آشکار کنم. اما امروز تمام سع قتیکردم تا حق مویروز تمام سع هی -

 یعالقه دار نیاما به آرت یاز کارن متنفر باش دیتو شا ،یتونیکه نم یدونی: اما م سحر

 نه حتماا دی. درضمن شاایگناهست درست مثل ناد یب نیخوب اره، آرت -

 !؟یاز هم جداشون کن یخواهی: پس چرا م سحر

 یکنی. درکم نمیکنیتو منو درک نم -

 دستم گذاشت یرو دست

 رو بدونن. قتیکارن هم حق دارند حق یحت نیو آرت ایناد انا،یاما ک فهمتتیم کنم،ی: درکت م سحر

 !!یزدیحرفو نم نیا یکردیاگه درکم م -

 یکن یدغدغه زندگ یراحت و ب ی. تو هم حق دارنمیعذاب تو رو بب خوامی: من نم سحر

 وسط زندگمون دنیو کارن جفت پا پر نیآرت هووی نکهیتا ا کردم،یم یمن راحت داشتم زندگ -
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 هستند!؟ تونیاز زندگ یاونا جزء یکنی: چرا قبول نم سحر

 یگیچرت و پرت م یدار یجور نیسحر بسه، هم یییوا -

فقط  دمیکش یمن چ دیمنو. سحر نبود و ند یدرد ها فهممیسحر نم نیقهوه مو خوردم. ا یمانده  یتکون داد. باق سر

 .دیشن

 وسط؟! نیا یچ ایو ناد نی: گناه آرت سحر

 ستین یکم گناه یعاشق -

 یدیبا سکوتت عذاب م یرو دار ی هیتو هم خودتو هم بق انای: ک سحر

 !مونم؟یپش یاز چ یدونیم -

 ؟؟ی: از چ سحر

 که چرا کارن رو نکشتم. نیا -

 ی ووونهی: تو واقعا د سحر

 ام. وونهید شهیاره من هم -

 !؟یچکار کن یخواهی: االن م سحر

 رونیام پرت کنم ب یجدا کنم. کارن رو از زندگ نیرو از آرت ایناد -

 یخودخواه یلی: خ سحر

 بلند شدم یصندل یبرداشتم. از رو مویزدم، گوش یپوزخند

 : کجا؟؟ سحر

 ماجرا رو مشخص کنم نیا فیتکل دیخونه، با -

 یبش مونینکن که بعدا پش ی: کار سحر
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 وجب چه صد وجب هیآب از سرم گذشته حاال  -

 نیا یرو که تو یزیکارن تمام چ زارمی. من نمدمیشدم و به فرمون مشت کوب نیسوار ماش رون،یشاپ ب یاز کاف رفتم

ه شد ی. حتشکنمیدوباره نم شمیمدت ساختم رو خراب کنه. من نابود شدم. اما از اول خودمو ساختم. دوباره نابود نم

ام  یزندگ یکارن رو تو تونمی. اره من خودخواه هستم، من نمبرمیکشور م نیاز ا ایشهر  نیاز ا رمیگیرو م ایدست ناد

د بو کینزد یباال بود چند بار یلی!!!!! سرعتم خده؟یمگه کارن اجازه معشق رو بدم  نیا یتحمل کنم، تازه من اجازه 

 لرحم. وسط ها یب انایرحم باش ک یشدم و رفتم داخل خونه. ب ادهیپ نی. از ماشدمیتصادف کنم. باالخره رس

 .ستادمیا

 ااااایناد -

 خونه است دونستمیم

 .میباهم حرف بزن دیبا رونیاز اتاقت ب ایب ایناد -

 .رونیآمد ب ایگذشت، در اتاق باز شد و ناد یکم

 اوردمیم یلفظ ریبرات ز یکردیچه عجب، صبر م -

 بدم  حینباش، بزار توض ی: لطفا عصب ایناد

 بود؟؟!. یپس امروز چ ر،یفاصله بگ نیمگه من بهت نگفتم از آرت -

 عاشقشم. نم،ی: من عاشق آرت ایناد

 رفت عقب یشدم کم کی. بهش نزددمیبلند کش ینفس

 .یاگه امروز کتکم بزن ی. حتکشمی: من از عشقم دست نم ایناد

 !!!زنمیاحمق فکر کرده من کتکش م نیا یعنی

 کتکت بزنم؟! تونمیم یمن چطور یاخه احمق تو خواهرم -

 !!؟!یکنیمنو از عشقم جدا م ی: پس چرا دار ایناد
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 به سوال هام جواب بده. -

 : باشه ایناد

 نه؟! ای یدیبهش رس یخواست یتا امروز هر چ -

 دمی: اره رس ایناد

 بخوام؟! یزیشده تا حاال من ازت چ -

 : نه نشده ایناد

 ی. من خواهرت نه بلکه مادرت هستم. هر چیعشقشو فراموش کن یریفاصله بگ نیکه از آرت خوامیاما االن ازت م -

 .یییجدا بش نیاز آرت خوامیازت نخواستم اما فقط ازت م یزیوقت چ چیبرات فراهم کردم. ه یخواست

 از عشقم بگذرم لیبدون دل تونمی. اما من نمیخواستم برام فراهم کرد یهر چ شهی: اما اخه چراا؟؟! اره هم ایناد

 داخل کمان گذاشتم. رمویت نیآخر دم،یکش یآه

 .دمیبهت حق انتخاب م -

 !؟ی: چه حق انتخاب ایناد

م اسم گهید یکه حت ییجا هی رمیمنم م یرو انتخاب کن نیاگه آرت .یرو انتخاب کن یکی نیمن و آرت نیب دیبا -

 نباشه.  یخبر نیکه از آرت ییجا هی میریم ییدوتا ی. اگه هم منو انتخاب کنینشنو

 رها کردم و رفتم سمت اتاقم رمویت

 !؟؟یرحم باش یهمه ب نیا یتونی: اما اخه چطور م ایناد

 رحم. یانتخاب. اره من ب یبرا یعشقت. چهل و هشت ساعت وقت دار ایخواهرت  ای -

وقت تن به  چیه گمی. من مجبورم بودم، درسته ممیگونه ها یاتاق شدم و در رو بستم. اشکام سر خوردن رو وارد

 نینبود. کاش آرت ندهیآ لیمجبورم که مجبور باشم. خواهرم منو ببخش. کاش گذشته دخ یاما گاه دم،یاجبار نم

 رحم و خود خواه نبودم....... یبودم. کاش ب تهنفرت نبود. کاش کارن رو کش یقلبم جا یبرادر کارن نبود. کاش تو
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 :  ایناد

ه رو به رو نشد انایدو روز بدتر از جهنم بود برام. اصال با ک نیبهم داده بود تموم شده بود. ا انایکه ک یروز فرصت دو

 هیدم. افتاده بو ریگ یبعد برزخ یبد بود. تو ی.!!! حالم اساسامدیاصال نم دمی. شارفتیصدا م یو ب امدیصدا م یبودم. ب

رحم  یب یلیخ انایبود اما من باالخره انتخابمو کرده بودم. ک یمسخره  یخواهرم. دو راه گریطرف عشقم و طرف د

 هی ستتونیکه نم یانای. کتمشناخیرو نم انایک گهیمن د دونمیشده بود!! فقط م یگذشته چ نیا یتو دونمیبود. نم

 کردیم راهمبرام ف خواستمیرو که م یزیکه هر چ یاشکام بود. خواهر ختنیر لی. حاال خودش دلنهیقطره اشکمو بب

 یاز رو یحال یتارا و شهاب. با ب ی ندهیآ ی.. امروز قرار بود برم خونه رهیگیزندگمو م زیچ نیحاال داره با ارزش تر

ادم  هیا نبود. انگار ب انایک گهیمن د یانایخونه نبود. ک انای. کرونیتخت بلند شدم و لباس عوض کردم. رفتم از اتاق ب

م اما بود ختهیاشک ر یبا آژانس رفتم. به اندازه کاف نیهم ینداشتم برا یرانندگ ی. حوصله کردمیم یزندگ بهیغر

 شدم. زنگ رو زدم، در باز شد. وارد خونه شدم. ادهیپ نیرو پرداخت کردم و از ماش هیهنوز هم بغض داشتم. کرا

 اخه تو!! یی! کجا؟؟ی: خوب نیآرت

 رها کردم. نیآغوش آرت یپروا خودمو تو یب

 باهات چکار کرده!!! انایشده؟؟! ک ی: چ نیآرت

 رونی. از آغوشش امدم بدمیتمام وجود عطر تنشو بو کش با

 !!!ایناد ی: خوب تارا

 زدم یجون یب لبخند

 دو روز که نی: مردم ا نیآرت

 نگاه کردم. بهش

 نجامیاالن که ا -

 گفت؟؟! یچ انای: ک شهاب

 بود نگاه کردم یخونه که خال به
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 خونه هم ثمره داد. نیکنن. باالخره انتظار ا یزوج خوشبخت داخلش زندگ هیخونه هم قرار آباد بشه و  نیباالخره ا -

 دستمو گرفت. تارا

 یرسیم نی: تو هم به آرت تارا

 دمیکش ینفس

 میما قرار بر -

 : شما؟؟؟! شهاب

 !؟یگردیبرم ی: کجا؟! ک نیآرت

 دور. هیچوقت ییجا هی میاما قرار بر دونمینم -

 !؟یکنیم یشوخ ی: دار نیآرت

 بهم حق انتخاب داد منم انتخاب کردم انایندارم. ک ینه شوخ -

 !؟ی: چه حق انتخاب تارا

 رو انتخاب کن یکی نیمنو آرت نیگفت ب -

 من. الیخیب ،ی: تو هم اونو انتخاب کرد نیآرت

 اما مجبورم ستمین الیخیب -

 زد یپوزخند

 یجا زد ی. اما تو به راحتمیمن و تو قول و قرارها داشت ایناد ی: جا زد نیآرت

 .ختنیگونه ام ر یاشک رو قطرات

 ستیراحت نبود و ن -

 .یماه جا زد کیشدن. اما تو  روزیدوسال. اخرش هم پ ی. اون چدنی: شهاب و تارا هم مشکل داشتند اما جنگ نیآرت
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 فرق داره -

 : اره فرق داره اونا عاشق بودند اما تو نه. نیآرت

 .دمیکش یآه

 شهاب!!؟ ایمن  ای: تارا چند بار بابات گفت  نیآرت

 بار یلی: خ تارا

 کنار دیکش یخانم به راحت نی. اما حاال ای: اما تو باز کنار شهاب موند نیآرت

قت. و چیه نمیبیوقت خواهرمو نم چیه گهیسابق فرق داره. من اگه تو رو انتخاب کنم. د یانایبا اون ک گهید انایک -

 از راه دور یحت

 .زدیحرفا م نیاز ا ادیمنم ز یگفت بابا یزیچ هی: حاال اون  تارا

 .ادیهم کوتاه م انای: باالخره ک شهاب

 ییجا هی یریواقعا م رمیبگه م ی. وقتادیکوتاه نم یزیاز چ انای. کیدیفهم یاون وقت م یدیدیرو م انایاگه تو نگاه ک -

 .رسهیبه گوشم نم یکه اسمش حت

 ؟؟یرو فراموش کن نیآرت یتونیواقعا م یعنی:  شهاب

ن تمام . اوستیفقط خواهرم ن انایکنم. ک یزندگ تونمیهم نم انایبدون ک . اماکنمیرو فراموش نم نیوقت آرت چیمن ه -

 اانیازم نخواسته. ک یچیوقت ه چیخواستم برام فراهم کرده ه یهر چ شهیمنو بزرگ کرده هم انایخانواده ام هست. ک

 .میزندگ یمادرمه پدرمه دوستمه خواهرمه اون همه 

 ام بلند شد. هیهق گر هق

 ام بلند شد. هیهق گر هق

 نکن فدات بشم هی: گر تارا

 !!!؟کشممیم یمن چ دیدونیرحم شده. شماها نم یعوض شده. ب انای. کشمیم یدارم روان -
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 کردن؟؟! یگذشته که قاط یدوتا چ نیا نیب یعنی:  شهاب

 عقدت کنم میبر ای. بگهیتحمل ندارم. بسه د گهی: من د نیآرت

 !!یکرد یتو هم قاط -

که راحت داره ترکم  ایاز ناد نمی. ادهیو عطر زنونه م گاریس یبو دایکه جد نی: خوب چکار کنم؟؟! اون از مت نیآرت

 کنهیم

 .تونمینم انای. اما من بدون کستتیبخدا ن ستتیراحت ن -

 !گن؟ینم یزی! چرا چه؟یرفتارا چ نیا لی: اخه چرا؟! دل تارا

 رو بگه قتیحق دیزنگ بزن همون خاله سحر، اصرار کن شا ای: ناد شهاب

 : نه که اون روز گفت تارا

 که گهیبهمون م یزیچ هی: باالخره  نیآرت

 خوب دهیسر نخ بهمون م هی: اره،  شهاب

 خاله سحر رو گرفتم. چند تا بوق خورد تا بر داشت. یبرداشتم و شماره  موی. گوشدمیباال کش دماغمو

 سالم -

 !؟یخوب زمیسالم عز کی: عل سحر

 نمتیبب خوامیم -

 شده!! چرا صدات گرفته؟ یزیچ ای: ناد سحر

 کافه یایب شهیخاله جوون م -

 : اره حتما. آدرس رو بفرست سحر

 باشه -



 نفوذی عاشق

 
50 

 

 رو قطع کردم یگوش

 گفت؟؟! ی: چ نیآرت

 .ادیگفت م -

 کافه می: پس بر شهاب

 گهید می: اره بر تارا

. باالخره خاله سحر میکافه. هر چهارتامون استرس گرفته بود میخاله سحر ادرس رو ارسال کردم، با بچه ها رفت یبرا

 زیامد. براش دست تکون دادم با لبخند امد سمت م

 : سالم بچه ها سحر

 نشست یصندل ی. رومیسر جوابشو داد با

 شده؟! ی: خوب چ سحر

 در کنار هم مخالفه. ایازش متنفره. با بودن من و ناد لیدل یب انایک که یهمون ا،یعاشق ناد نمی: من آرت نیآرت

 لبخند زد نیسحر به آرت خاله

 موافقه!!!!؟ ایبا بودن تو با ناد نیکا... مت یبگ یخواهیم یعنی. بعدا ستیاز تو متنفر ن انای: ک سحر

 : نه اونم مخالفه. نیآرت

 شدن!؟؟ نیو مت انایبه ک لیتبد رای: چرا کارن و م شهاب

 سحر جا خورد خاله

 اون گذشته رخ داده؟؟ یتو یداره؟؟! چ گهیاسم د هیچرا خواهرم  -

 یاز خودش بپرس دی: با سحر

 !!دونم؟یاز خواهرم نم یزی. من چرا چدهیجوابمو نم -
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 کردن!!! دایدوتا از هم تنفر پ نیرخ داده که باعث شده ا یچ انایو ک نیمت نی: ب نیآرت

االن هم با سکوتش هم خودش و هم شماها رو  داره  دهیعذاب کش یلیخ انایبگم. فقط ک تونمینم یزی: من چ سحر

 .دهیعذاب م

 چرا سکوت کرده؟؟! -

 دهی: فکر کن ترس سحر

 !؟؟ی: اخه از چ نیآرت

 .دیکش یسحر آه خاله

دوباره خودشو ساخت. االن که دوباره گذشته اش آمده سراغش  ایتالش و بخاطر ناد ینابود شد. با کل انای: ک سحر

 کنه اما دوباره با گذشته رو به رو نشه. یحاضره هر کار

 از گذشته شده؟!! یشده که فرار ی: چ نیآرت

 با خواهرم چه کرده؟؟! نیاخه مت -

 خبر نداره قتیکارن هم از حق ی. حتاناستیسوالها دست ک نی: جواب ا سحر

 !؟دی: لطفا بگ نیآرت

 گفتم یادیاالن هم ز نی. تازه همتونمی: نم سحر

 دوتا عاشق از هم دور بشن!! نیا ادیدور. اخه دلتون م ییجا هیرو ببره  ایناد خوادیم انای: ک شهاب

 زیرو که براش عز ایدل ناد یحت کنهیم یهر کار قتینگفتن حق یدور شدن از کارن. برا یبرا انای: گفتم که ک سحر

 .شکنهیرو که دوستش داره رو م نیدل آرت ن،یتر

 . پس حسم درسته گفته!!!شناسهیاز قبل منو م انای: پس ک نیآرت

 سحر سر تکون داد خاله

 رو کشف کنن قتیحق نایتا ا دی: الاقل کمک کن تارا
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 .ستیحرف زدم اما گوشش بدهکار ن انایبا ک ی: کل سحر

 شمیبه کل دارم خل م ییوا -

 : من که رسما خل شدمم.. نیآرت

 یخواهیاما نم دیکمک کن یتونی: خاله سحر شما م شهاب

 .دیخاله نگاه کردم. چند تا نفس کش به

 کرد.. یکار هی شهی: م سحر

 !؟ی: چ نیآرت

 رو باهم رو به رو کرد رای: کارن و م سحر

 نداره قبال روبه رو شدن دهی: فا شهاب

 آشکار شد. قتیحق دیاون وقت شا ن،یو آرت ایناد ی. به همراه رنیسقف قرار بگ هی ریز ی: وقت سحر

 !مشون؟یسقف ببر هی ریز ی. فقط چطورهیپشنهاد خوب -

 اونجا. دیایبا کارن ب یجور هیتو هم  نیخونه مون. آرت کنمی: فردا عصر دعوتون م سحر

 عاشقم خاله -

 دیکن دایزن خوب پ هیشوهرم  یبرا دی: فقط اگه بعدش من کشته شدم فراموشم نکن سحر

 کشهیدوست چند ساله شو نم انای: ک تارا

 .یدونینم انایاز ک یچی: تو ه سحر

 ادم بکشه!!!!!! یممکن خواهر من روز یعنیشد،  یخال هوویدلم  یتو

 !د؟یدعوت کن یعصر شهی: حاال نم نیآرت

 شهیم ی. خونه خالتیمامور رهی. تازه فردا شوهرم مفتمی: ش سحر
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 برات کنمیخاله جووون جبران م نیتو بهتر -

 .....دمیرسیم نی. من به آرتشدیآشکار م قتیبود. باالخره حق یسحر بهم لبخند زد. فردا عصر روز بزرگ خاله

 :  انایک

 کمیرو از عشقش جدا کنم.  ایمنو انتخاب کرده. اما خوب ناراحت هم بودم که مجبور شدم ناد ایبودم که ناد خوشحال

 عشق تازه عوض هیبده. اما خوب باالخره من خواهرش بودم. منو با  حیرو به من ترج نیآرت ا،یکه نکنه ناد دمیترسیم

 یخونه  میکه قرار بود بر ی. از صبمیسحر دعوت بود یخونه  ز. خواهرم غم داشت و باعثش من بودم.... امروکنهینم

 عوض شده بود، بدجور استرس داشت. اصال حواسش جمع نبود. ایسحر، رفتار ناد

 تو حالت خوبه؟! -

 !؟ی: اره خوبم تو خوب ایناد

 میبر یاهوم خوبم، آماده  -

 .می: اره بر ایناد

 ای. نادرفتمیهم تند نم ادیالبته ز کردم،ینم یمثل قبل اروم رانندگ گهی. دمیشد نیسوار ماش رون،یب میخونه رفت از

شده. از من  ریس ای. از دنکشهی. خوب اره از عشقش جدا شده االن داره رنج مشهیسکوت کرده بود، برعکس هم

منو  ای. نادانیخوب م یو روزها شهیبد تموم م یزها. باالخره روکنهیرو فراموش م نیناراحته، اما باالخره آرت

رو  ایهم ناد نیهر دوتامون مناسب تر. آرت یاز کارن برا ی. دورمیشیهم م یخواهر ها نی. دوباره بهتربخشهیم

 نی. امیشهر بر نیاز ا میخواهیداره. تازه ما م ازیبه زمان ن یزی. هر چسازهیم دیجد یزندگ هی. اونم کنهیفراموش م

 ثمره بخشه. ییجدا

 ا؟یناد -

 : بله ایناد

 خارج!!! مینه کال بر ای یرانی! شهر ام؟یبه نظرت کجا بر -

 .دونمی: نم ایناد
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 بده ینظر هیخوب  -

 : حوصله خارج رو ندارم ایناد

 انتحاب کن رانیا یشهر تو هیباشه پس.  -

 کنمی: حاال بزار بعدا انتخاب م ایناد

 الیخیو ب ادیباهام راه ب کنهیم یکه منو انتخاب کرده و داره سع نی. همارمیبهش فشار ب ادیز دیزدم. نبا لبخند

رو  ایناد کنمیم ی. سعسازمیم ایناد یو بدون دردسر برا یعال یزندگ هی. من ییعال ییعشقش بشه. خودش کل

 و کارن.. نیآرت وجودآل داره. البته بدون  دهیا یزندگ هیخوشبخت کنم. خواهر من حق 

 رو پارک کردم. نیسحر، ماش یخونه  میدیرس

 !یبش ادهیپ یخواهینم -

سمت واحد  میشدم و رفت ادهیپ نیاسترس داره!!!! از ماش نقدریا ایناد نیشد. چرا ا ادهیپ نیتکون داد و از ماش سر

 بعد در باز شد. یزنگ رو زد و کم ای. نادنایسحر ا

 گل یدخترا دی: سالم خوش آمد سحر

 : سالم خاله سحر ایناد

 داخل!!! میایب یتعارف کن یخواهیسالم، نم -

 : بفرما داخل سحر

 سحر نگرانه کردمی. احساس ممیجلو در رفت کنار، وارد خونه شد از

 حالت خوبه؟!! -

 : اره چطور مگه؟؟ سحر

 !!ینگران ادیاخه به نظر م -

 : نه خوبم سحر
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 مشکوکه یزیچ هی کردمیحساس شده بودم اما بدجور حس م یادیمن ز دیباال انداختم. شا ابرو

 ارمی: من برم ترانه رو از خونه بابام ب سحر

 باشه برو -

 زد.  لبخند

 تا من برگردم دیکن ییرای: از خودتون پذ سحر

 سالم برسون یبه عمو عل -

 : باشه سحر

 !؟یدار یچا -

 : نه خودت دم کن سحر

 باشه -

وسط  نیا یزیچ هی گهیضربه گرفته بود. چرا حسم م نیزم یساکت بود، با پاش رو یلیخ ایتکون دادم. ناد سر

ونه خ لیسحر رفته بود. وسا یعنی نیبسته شدن در امد. ا یدم کنم، صدا ی!!!! رفتم داخل آشپزخونه، تا چالنگه؟یم

 وونهیسحر هم د نیجمع شده بود. ا یل شکستنیوسا شتریخونه خلوت شده بود. ب ییجورا هیجا به جا شده بود. 

 جا گذاشته یزیچ هیسحر خل  نیزنگ در آمد. حتما باز ا یشده بود. صدا

 در رو باز کن ایناد -

 رونیساز رو زدم و رفتم از آشپزخونه ب یچا دکمه

 ...یم ی!! اخه کیجا گذاشت یزیچ هیبازم  -

 .دیدهنم ماس ی. حرفم تومیاشخاص رو به رو دنید با

 میچشمام گرد شد. من و کارن همزمان گفت د،یدهنم ماس ی. حرفم تومیاشخاص رو به رو دنید با

 چه خبره؟؟؟ نجایا
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 زد یپوزخند کارن

 ؟؟یراه انداخت ی: باز چه باز کارن

 در رو قفل کرد. ایکه ناد رونیبره ب خواستینگاه کردم. کارن م ایبه ناد تیعصبان با

 !!؟یکنی: چکار م کارن

 حل بشه انیجر نیامروز ا دی. بادی: خسته مون کرد ایناد

 ایسمت ناد رفتم

 رو بده دیکل -

 : هرگز ایناد

 داستان نیحل بشه ا دی. بادیکنیما رو نابود م یزندگ دی: شما دوتا دار نیآرت

 ستین یحل شدن وجود نداره. اصال داستان یبرا یزیچ -

 !د؟؟یما رو از هم جدا کن دیخواهی: پس چرا م نیآرت

 مانع عشق شد!!! لیدل یب شهی: اخه مگه م ایناد

 دیشماها وارد زندگمون بش خوادی: من دلم نم کارن

 خوادددینه که من دلم م یییوا -

 : پس خواهرتو جمع کن کارن

 تو برادرتو جمع کن -

 رهینم رونیخونه ب نیکس از ا چی: امروز ه ایناد

 آشکار بشه دیبا قتیحق نی: ا نیآرت

 خدا ییی. اخه چطور ممکن؟؟! واشدمیم یداشتم روان ییوا
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 نامرده هی رایکه م نهیا قتی: حق کارن

 کارن هم مرد مرداست. -

 تلخه شهی: حرف حق هم کارن

 اخه!!! یدونیم یتو از حق چ -

 . دی: دعوا نکن نیآرت

 !د؟یزنیو کارن صدا م رای! چرا هم رو مد؟؟یبگ انوی: جر ایناد

 اددیداره به سرم م دمیترسیم ی. از هر چدمیکش ینفس

 !!!انا؟یشده ک هویچرا  دونمیالبته نم راستیاسمش م یخواهر جنابعال نی: ا کارن

 بودم انایک من از همون اول هم -

 !!؟ی: پس از همون اول بهم دروغ گفت کارن

 کردم سکوت

 ؟؟ی: داداش تو چرا کارن شد نیآرت

 بشم نی: من کارن بودم اما مجبور شدم مت کارن

 اجبارت کرد؟؟! ی: اخه چرا چ نیآرت

 خانم انایک نی: هم کارن

 بگو یزیچ هی ی: آبج ایناد

نابود کرد. بعد هم خبر مرگشو بهم  مویمن شد. زندگ یدختر با کلک وارد زندگ نیداره که بگه!! ا ی: اخه چ کارن

 جلوم سبز شد. گهیاسم د هیزنده با  هویدادن. اما 

 اش نابود شد من هستم نه تو یکه زندگ یاون -
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 برادرم نشده باشه!! یکار. از کجا معلوم که خواهرت مثل تو با کلک وارد زندگ بی: خفه شو فر کارن

 من درست حرف بزن یایدرباره ناد یهوو -

اون همه مدت بهم  ی. اصال تویرو به من دروغ گفت ی. فقط خوب همچیاما نه داشت ،ی: تو که اصال خواهر نداشت کارن

 !!!!!یراست هم گفت

 !!؟ی!! منو حذف کنیبد رییتغ تویباعث شد هو ی!! چانا؟؟ی: چرا ک ایناد

 چون نامرده ادهی: چون ش کارن

 برو در رو باز کن ای. نادیتو عال یتو خوب -

 کنمیدر رو باز نم یرو نگ قتیحق ی: نه تا وقت ایناد

 رو بگم!!! یچکار کنم؟ همچ باستیافتاده بودم. االن م یریگ عجب

 میدختره در رو باز کنه تا بر نیبگو ا نی: بازم سکوت. آرت کارن

 ادمه اسم داره. ستیدختره درخت ن نیا -

 : از کجا معلوم که اسمش راست باشه و مثل تو پر از دروغه نباشه! کارن

 یکارن خسته ام کرد گهیاوووف بسه د -

 یکاش مرده بود را،یم ی: نابودم کرد کارن

شکمش. چون حواسش نبود، ضربه رو که خورد پخش  یکرده بودم با لگد زدم تو یقاط گهیکاش مرده بودم، د اره

 تکنارش نشس نیشد. آرت نیزم

 : داداش حالت خوبه؟؟! نیآرت

 !!!؟یچکار کرد یآبج یی: وا ایناد

 .شهینم شیزیخوب کردم. نگران نباش چ -
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 یهست یعوض یلی: خ کارن

 .یهست یعوض یلی: خ کارن

 موندن رو نداشتم نجایتحمل ا گهید

 بگو یزیچ هی ی: آبج ایناد

 .دمیکش ادیفر

که شماها  یرحم و سنگ دل و بدجنس. اصال هر چ یکار، ب بیفر هیدروغگو،  هیام،  ینامردم، عوض هیاره من  -

 رو بده به مننن. دی. فقط اون کلددیگیم

 سد راهم شد. نیرو سمتم گرفت، از دستش گرفتمش. رفتم سمت در، اما آرت دیبا شوک کل ایناد

 یبد تو ادم کنمیحس م دونم،ی. ماریدر ب یفیلطفا منو از بالتکل ،ییتو برام آشنا شناسمت،یکه م دونمی: م نیآرت

 .یستین

 نگاه کردم. بهش

 رو بگو قتیلطفا حق انای: ک ایناد

 قاتله.. هیکه خواهرت،  نیا قتی: حق کارن

 : قاتل!!!!!!!! ایناد

 !یدونیاز خواهرت نم یچی: انگار تو هم، ه کارن

 آمد سمتم ایزد. ناد یپوزخند

 رو بگو. قتیحرف بزن حق! تو رو جون من قسم ؟؟یگینم یزی: چرا چ ایناد

وسط هال،  ینهار خور زیسکوت بشکنه. رفتم سمت م نیاخرش بود. وقتش بود ا نجای. ادمیگونه اش کش یرو دست

 .دمیگذاشتم. چندتا نفس کش یصندل ینشستم و پامو رو زیم یرو

 اخه از کجا شروع کنم.؟؟! -
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 یداداشم شد یکه وارد زندگ ی: از اولش از اون وقت نیآرت

 آخرشه. نکهیا -

 .یدروغ گفت ای یرو که پنهان کرد ی: پس از اول بگو. از هر چ ایناد

 .گمیبگم از همون اول، اول م دی!! اما حاال که باشهیم یچ دونمینم -

 .دمیکش یآه

حله بود م هیبود..  یزیهر چ انیعشق بود که آغاز و پا نینبود، ا یکیبود  یکیداستان بگم. پس  هیاول براتون  دیبا -

ود. ب نیمنصور، احمد و فرز ،یچهار نفر. عل نی. اسم اکردندیم یکه چهار تا پسر که با هم دوست بودند. داخلش زندگ

ا هم.. ب شتریهم ب نیبودند، منصور و فرز یمیصم شتریبا هم ب احمدو  ینامزد داشت. عل یچهار نفر فقط عل نیا نیب

گرم احمد با  یروز آفتاب هیمحله شدن. در  نیداشتند وارد ا ماهیدختر به نام پر هیکه  دیجد یخانواده  هیروز  کی

 قعاش قیو گفت مبارک باشه رف دیخند یکرد. عل فیتعر یعل یاز حسش برا یعوض شد، وقت اشیدن ماهیپر دنید

ه ک دمیبرگشت، فهم یاحمد از سرباز یوقت ،یسرباز رفتیاول م دیبا ،یاحمد بره خاستگار نکهی. اما قبل از ایشد

 بود به ماهیکه دوست پر یکه اکرم نامزد عل یسرش آوار شد. اما وقت یرو ایشده، دن نیفرز یخورده  نیریش ماهیپر

کرد تا خانواده  یپافشار یفرق کرد. احمد کل یبسته. همچ اورو دوست نداره و دل به  نیفرز ماهیاحمد گفت که پر

 یکس گهیبود د یخورده پسر نیریش یرسم بود اگه دختر مایاخه اون قد. ماهیپر یشدن برن خاستگار یاش راض

ب مناس تیاحمد وضع دیکه د یوقت ماهیحرفا بود. پدر پر نیمنطق تر از ا یاما عشق ب رفتیاون دختر نم یخاستگار

و احمد چند  نیفرز نیاعالم کرد. ب ماهیرو رد کرد، احمد رو نامزد پر نیفرز نیهم یسر تره برا نی. از فرزارهد یتر

 یانتظام یرویوارد ن یو احمد ازدواج کردند و از اون محله رفتند. احمد و عل ماهیرخ داد. اما باالخره پر یریدرگ یبار

و احمد،  ماهیخدمت کنن. چند سال بعد از ازدواج پر نشونبه وط خواستندیشدن بودند و م سیشدن چون عاشق پل

دل باباش بود. مثل باباش رنگ  زیکه عز یانایبه احمد داشت. ک یبیکه شباهت عج یدختر شدن دختر هیاونا صاحب 

اوقات سر کار بود و  شتریو اکرم هم دختر دار شده بودند. اما چون اکرم پرستار بود و ب یبود. عل یچشماش عسل

 . دوشدنیر هم بزرگ مدو دوست در کنا نیبود و ا انایک یوقتا سحر خونه  شتریب نیهم یماه خونه دار بود برایپر

بشه.  لیوک ای سیپل خواستیم انایدکتر بشه. ک ایپرستار  خواستیهم داشتند. سحر م یکه تفاوت ها یمیدوست صم

 هم بود.. یکار بود. اما اهل نقاش یرزم نکهیبا ا انای. کدیدینظر احمد م ریرو ز یرزم میتعل یاز بچگ انایک

تر از  بود که باباش زود یزییروز پا هیهفت سالش بود..  انایک یهم بود.. وقت یکار بود اما اهل نقاش یرزم نکهیبا ا انایک

 امد خونه. شهیهم
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 !؟؟یشده زود امد ی: چ ماهیپر

 ادی: امشب قرار مهمون ب احمد

 نایا ی: عمو عل انایک

 ام. یمیقد یاز دوستا یکی: نه،  احمد

 !اد؟یم ی: ک ماهیپر

 خانواده اش ی: منصور به همراه  احمد

 : منصور؟؟! ماهیپر

 افشار یپسر آقا مون،ی: اره هم محل احمد

 امد. ادمی: اهان،  ماهیپر

 بچه هم دارند؟! ی: بابا انایک

 پسر دارند همسن خودت هی: اره دختر نازم،  احمد

 کنمیم یپس باز ی: اخ جوون کل انایک

ت کردن دوس دایو پ یباز ،ینقاش دنیکش ،یزرم نیتمر کرد،یکه فکر م یزایبه تنها چ انایاون وقتا ک د،یخند احمد

و  یکنیپسر ع هیهمش به پسر خانواده که  انایمهمونا امدن. ک ی. وقتیو باز یالیخیب یعنی یبود، دوران کودک دیجد

 تا رفتند داخل اتاقبه درخواست باباش اون دو یبود. وقت امدهی. اصال از پسره خوشش نکردیخورد لوس بود نگاه م هی

ارن رو هم ک انای. کدیرو کش انایک یدعواشون شد. کارن موها اناینگذشته بود که کارن و ک یمیکنند. هنوز تا یتا باز

اتفاق، احمد و  نیا یو ابروش شکست. برا زیم یو سرش خورد به پا نیهم افتاد زم یهول داد، کارن دست و پا جلفت

لوس که تازه باهاش آشنا شده بود متنفر شد.  یاون روز از اون پسر بچه  انایرو دعوا کردند و ک انایک یکل ماهیپر

ن باز بمونه. بعد از او یرزم نیاز تمر یتا مدت انایحس تنفر رو شناخت. کارن باعث شد ک انایهمون روز بود که ک دیشا

هم  یرابطه رو محدود کردند، وقت نیروع کنن، ارفت و آمد خودشان رو ش خواستیمنصور که تازه م یاتفاق خانواده 

رابطه و رفت و  نی. باالخره انهیکارن رو نب ی افهیتا ق کردیخودشو داخل اتاق حبس م انایاحمد، ک یخونه  امدنیم

 یبودند اما هم کالس یهم مدرسه  انا،یبزرگ و خانم شده بود. سحر و ک انایآمد ها، به کل قطع شد.. سالها گذشت و ک



 نفوذی عاشق

 
62 

 

ه س یاخه قرار بود خانواده  کرد،یم ریابرا س یبود که رو یچند روز انای.. کاتیادب انایو ک خوندیم ینه. سحر تجرب

مدل مادر شدن بود.  نیهم عاشق ا انایمادر، ک یعنیبود، اخه خواهر بزرگ  جانیپر از ه اناینفرشون، چهار نفر بشه. ک

 ایناد یاز بو انایگذشت. ک انایرو در آغوش ک اینبود. احمد ناد انایامد، دل تو دل ک ایدن هب انایعشق ک ایناد یوقت

 دیلرز یشد اما از استرس دستش م ووونهیکوچولو د

 لرزه!! ی: چرا دستات م احمد

 نتونم مراقبش باشم!! ای نیبخور زم ترسمی: اخه م انایک

 گذاشت انایک یشونه  یدست رو احمد

 .یشیکه موفق نم یبترس یاگه بخواه یکار یاول نیهم یدار یبزرگ ی فهی: تو االن وظ احمد

 کنمیمراقبت م ایاز ناد ی. من به خوبترسمینم گهی: چشم د انایک

 زد. انایک ی شونهیبه پ یب*و*س*ه  احمد

 دخترم. نی: افر احمد

. ایناد یبرا کردیم یمادر انایبود و ک یکی ایو ناد انایبه رنگ سبز داشت. اتاق ک یشکل مادرش بود و چشما ایناد

 و عاشقانه.. بایز یخواهر یرابطه  نیچه خوشحال بود از ا ماهیپر

 نگاه کردم ایکردم و به ناد سکوت

 بود!!!!.. سیپل یگیم یداشت!!! االن دار یبابامون کتاب فروش ی: تو که گفت ایناد

 تو هم مثل من کابوس بشه خوابهات خواستمیمجبور بودم دروغ بگم، نم -

 مگه افتاده؟؟؟! ی: چرا کابوس!!! چه اتفاق ایناد

 ما با هم دوست بودند.؟؟! ی: پس بابا ها نیآرت

 اره. -

 ؟؟؟یانتقام گرفت یجور نیا دمی!! نکنه چون موهاتو کشیاز من متنفرم بود ی: پس از همون بچگ کارن
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 قبلش خبر نداشتم. یهست میها یتو همون کارن بچگ دمیات شدم، فهم یوارد زندگ نکهیبعد از ا -

 تو داره!!! انتیبه خ یداستان چه ربط نی: پس چراا؟؟ ا کارن

 قرار امروز آشکار بشه. یجلو، همچ میریصبور باش، کم کم م -

 .دمیرو به دستم گرفتم، آب نوش وانیل ختم،یآب ر وانیداخل ل زیم یپارچ رو از

 !یادامه بد شهی: م ایناد

 گذاشتم. زیم یرا، رو وانیتکون دادم. ل سر

 گذاشتم. زیم یرا، رو وانیتکون دادم. ل سر

 !؟؟یو لوس بود ینکی: داداش تو واقعا ع نیآرت

 بابام و عموم با بابات خبر نداشتم؟؟! یاره اما لوس نه، چرا من از دوست ینکی: ع کارن

 !!؟یخبر داشته باش نیکه از ا یخبر داشت یتو از چ -

 .میرسیادامه بده کم کم به جوابامون م انایک دی: بسه. بزار ایناد

 همه کنجکاو بودند.؟!  نیا نایداشت که ا یبه جز درد چ قتیحق نی. اخه مگر ادمیکش ینفس

اختصاص داده  ایوقتشو به ناد یهمه  انایخواهرانه خرسند بود. چون ک یرابطه  نیاحمد هم از ا ماه،یعالوه بر پر -

.. همه خواستیبرادر کوچولو م ایشد. دلش خواهر  ایاو هم کم کم عاشق ناد. اما کردمیحسادت م یکمیبود. سحر 

نگران بود. احمد سردرگم و  ماهیاسترس و تنش بود. پر زبود اما جو حاکم بر خانه پر ا یو عال یدر ظاهر عاد زیچ

قرار  کردمیم حس انای. اما کستین یزیشده؟؟! اونا میگفتند نه چ یزیکه چ دیپرسیم یهر چ انایناراحت بود. ک

خلع درجه، ملحق از کار، حبس در خونه شد.. اون  انتیاحمد به جرم خ هوی نکهیافتاده... تا ا یاتفاق هیطوفان بشه و 

لبهاش مهر سکوت بود. همه  یبود. رو انتیمحله. حاال جرمش خ نیدرست کار و پر تالش اون مرد معتمد و ام سیپل

 داخل اتاقش خواب انایشب که ک هیرفتار داده بودند..  رییبود. اهل محل تغ نیبد و سنگ یلینگرانش بودند. جو خ

 تخت بلند شد. ی. از رودید ایناد یگهواره  کنارنفر رو حس کردم. چشماشو باز کرد و باباشو  هیبود، حضور 

 شده؟؟! یزیچ یی: بابا انایک
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زد و به آ*غ*و*ش  ایبه ناد یرفت. ب*و*س*ه  انایرو از داخل گهواره برداشت و به سمت ک ایناد ،یبدون حرف احمد

 گذاشت. انایک یشونه  یسپردش. دستشو رو انایک

عاشقتون  شهینترس. بدون من هم یزیباش. از چ یقو شهی: دخترم، مثل جونت از خواهرت مراقبت کن. هم احمد

 هستم.

 .دمی: منم عاشقتم بابا جونم. چشم قول م انایک

کوچولو که غرق خواب بود نگاه  ایبه ناد انای. کرونیبهش لبخند زد و رفت از اتاق ب*د و یرو ب*و*س* انایک احمد،

وقت  یمن ک ی. اخه باباکردیکرد و او را داخل گهواره گذاشت. مشغول قدم زدن داخل اتاق شد. با خودش فکر م

. چرا لحن صداش شده بودند!!!؟ دیموهاش سف کههمه شکسته بشه؟؟! اخه مگه چقدر زمان گذشته بود  نیکرده ا

ور . دلش ششدیم نییذهنش باال و پا یعالم سوال تو هیبود.!؟؟  یبود؟!! چرا نگاهش پر از غم و نگران یاسترس نقدریا

سرد در  ی رهیدستگ ی. چراغ اتاق کار باباش روشن بود. رفت سمت اتاق. دستشو رورونی. از اتاق زد ببیعج زدیم

 گذاشت.......

 .دمیکردم. پارچ آب رو برداشتم و سر کش سکوت

 ...یبابامون خ یجد یجد یعنی:  ایناد

 وسط حرفش دمیپر

 ثابت کردم. نوینه اصال و ابدا. من ا -

 ؟؟ی: تو چکار کرد ایناد

 نکرده بودم. ینیب شیرو پ زایچ یسر هیرو که قول داده بودم، رو انجام دادم. فقط  یکار -

 تو داره؟! یبه دروغ ها یما داره؟!! چه ربط انیبه جر یچه ربط انیجر نیا فهممی: هنوز هم من نم کارن

هم بهت  ی هیرابط داره. درضمن جز من بق زیبه همه چ زیاول ماجراست. داستان ما اخر ماجراست. همه چ نیا -

 دروغ گفتند.

 !ا؟ی: مثال ک کارن
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 .یرسی: داداش صبر کن. کم کم به جوابت م نیآرت

 شده؟! ین شب چاو ی: آبج ایناد

شبانه. مرور  یاتفاقات گذشته. چقدر سخت بود گفتن از کابووس ها یآور ادی. چقدر برام سخت بود. دمیکش یآه

 رو که قرار بود فراموش بشن..... یاناتیجر

 سر در گذاشتم و در رو باز کردم. ی رهیدستگ یرو دستمو

 

بابام،  ی قهیشق یاسحله رو دنیسرد در گذاشتم و در رو باز کردم. وارد اتاق شدم و با د ی رهیدستگ یرو دستمو

 افتاد. انایهنگ کردم. احمد نگاهش به ک

 : منو ببخش دخترم. اما من مجبورم به اجبار احمد

 : با... انایک

حبس در  انایک غیج یشد. صدا نی. احمد پخش زمدیپاش وارید یخون احمد رو د،یچیگلوله در فضا پ کیشل یصدا

 بار مرد....... نیاول یبرا انای. اون شب کنیزم یگلو اش شد. افتاد رو

 و رفتم سمتش و در آ*غ*و*ش گرفتمش. نییپا دمیپر زیم یاز رو ا،یناد یها هیهق هق گر یصدا دنیشن با

 آروم باش. یآروم باش خواهر -

 کردم نوازشش

 ی. درک تصادف از درک خودکشنمیچشما رو بب نیاشک ا خواستمیچرا بهت دروغ گفتم! من نم یدیحاال فهم -

 آسون تر بود.

 .رونیآ*غ*و*ش*م امد ب از

 کارو کرد؟! نیگناه بود پس چرا ا یب ی: مگه نگفت ایناد

 فشار روش بود و بابامون جا زد. اجبار رو قبول کرد. یبود. چون تحملش تموم شده بود. کل گناهیاره ب -
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 مامانمون افتاد؟!! یبرا ی: چه اتفاق ایناد

 دستم یرو تو یزیاز روم ینشستم. قسمت یصندل یرو زیم یبه جا نباریفاصله گرفتم اما ا ای. از ناددمیکش یآه

 مچاله کردم......

روز  هیکرد حالش خوب باشه..  یم یاما سع انایداغون بود. ک یلیخ ماهیبر عهده کرد. حال پر یکار رو عمو عل ی همه

نگاه  انایخوب نبود. کنار دوستاش ایستاده بود. به ک انایکه چندان با ک یداخل کالس نشسته بود. مژده دختر انایکه ک

 تحملش تموم شد. انای. کزدیمسخره م یا. پوزخند هکردیگوش دوستاش پچ پچ م ی. توکردیم

 م؟یبلند بگو تا ما هم بشنو یدار ی: مژده اگه حرف مهم انایک

 گمیبابات م یو خودکش انتی: دارم از خ مژده

 بلند شد یصندل یرو از

 زر زر نکن یخودیب ی: هوو انایک

 خائن بود. هیتو  یزر زر !!!  بابا یگیم قی: تو به حقا مژده

 : خفه شوو انایک

 .فیضع هیترسو  هی ر،یسواستفاده گ هیخائن بود.  هی: هنوز هم زبونت دراز، بابات  مژده

ه به مدرس یرو از مژده جدا کردند.. عمو عل انایک یبه سمت مژده حمله کرد. با تمام وجودش کتکش زد. به سخت انایک

 انایپدر مژده از ک ،یعمو عل یونیمژده شکسته بود. با پا درم یماجرا شد. دست و دو تا از دنده ها ریگیامد و پ

بود  گرفته میتصم یثبت نام کرد. عمو عل گهیمدرسه د هی اونو یاز مدرسه اخراج شد. عمو عل اناینکرد. اما ک تیشکا

از  انایروز که ک هی.. کردیبا اهل محله هم دعوا م یهر از گاه انایکنه، اخه ک دایاون سه نفر پ یبرا گهید یخونه  هی

 و ذاشتپاهاش گ یدلش جمع کرد. سرشو رو ینشست. زانوهاش تو نیزم یبود به اتاق کارش رفت. رو ریباباش دلگ

و زشت شده بود؟!! چرا باباش، زود جا زده بود!!!  گنیهمه غم نیا بایشاد و ز یاون زندگ هویکرد. اخه چرا  هیگر

از  خواستیدر ذهنش نقش بست. م یخودکش یپاش برداشت. به اتاق نگاه کرد. بارها و بارها صحنه  یسرشو از رو

امه پاکت ن هیخم شد.  زیاونجا بود. به سمت م یزیانگار چ .تاداف زیم یبلند شود و برود. اما نگاهش به گوشه  شیجا

 اورد. ردنیبود برش داشت. بازش کرد و کاغذ داخلشو ب
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. من مرده ام. دخترم یخونینامه رو م نیا یحالتون خوب باشه، االن که تو دار دوارمی. امزمی: ) سالم دختر عز احمد

 نتایرفاقت کنم اما بدجور خ خواستمیدام. م هی یام. من افتادم تو گناهیمن ب انایمن مجبور شدم. ترکتون کنم. ک

 یب یاگه تونست انایدرخواست کنم. ک هیاثباتش نداشتم. دخترم میخوام ازت  یبرا یام اما مدرک گناهی. من بدمید

م اما نتونست. من یریهم کمک بگ یراه از عل نیا یتو یتونیشدمو جمع کن. تو م ختهیر یمنو اثبات کن. ابرو یگناه

 یقو هشیهم انایدرخواسته. ک هیفقط  نی. ایستیو تو مجبور ن هیکار سخت دونمی. میکه تونست دیتو تالش کن شا

که  دیباش منو سر بلند کن. ببخش یقو شهیباش. هم ایو ناد ماهی. مراقب پریمجبور نش یزیکن که به چ یبمون و سع

 ود.گذاشته ب انایسخت به عهده ک تیمسول هیمتن نامه رو خوند. احمد  ترکتون کردم. تا ابد دوستتون دارم.(. چند بار

 باباشو ثابت کنه. اون یگناه یقسم خورد تا ب انایگذاشته بود. اون روز ک انایک یسخت به عهده  تیمسئول هی احمد

سحر هم رفت همون  گهید یمدرسه  هیرفت  انایک یاتفاق رو مجازات کنه.. وقت نیقول داد تا مسبب ا انایروز ک

روز سرد زمستون بود،  هیاما کنار هم بودند..  نبودند یکنار دوستش باشه. اون دوتا همکالس خواستیمدرسه. چون م

 دیرو د ینکیمرد ع هی. بعد دیرو دم در خونه شون د نیماش هیسمت خونه. که از دور  رفتیاز مدرسه داشت م انایک

 ایناد یبرا ریافتاد که ش ادشی انایک هویشد و رفت. همون موقع  نیو سوار اون ماش رونیکه از خونه شون امد ب

و بعد به خونه رفت. در رو باز کرد و وارد خونه شد. اما خونه بهم  دیخر ریش یرفت از سوپر نیهم ی. برادهینخر

تخت بود. نازش کرد و بهش  یرو ایبود. گلدون گل شکسته بود. دلش به شور افتاد. رفت داخل اتاق . ناد ختهیر

 . دنبال مامانش گشترونیلبخند زد. از اتاق رفت ب

 ییی: مامان جوون مامان کجا انایک

 مامانش رفته حموم.؟؟! رفت سمت حموم و در زد یعنی. امدیاب از داخل حموم م ینگرفت. صدا یجواب

 مامان جون یی: اونجا انایک

هم به  ایناد هیگر ی. صدازدیو مامانشو صدا م دیکوبید. محکم به در م. در قفل بوامدینم یصدا گهیآب، د یصدا جز

 یافتاد و برا نیزم یرو به رو اش. رو یصحنه  دنیوارد حموم شد اما با د انای. باالخره در شکست و کدیرسیگوش م

 زده بود.... شوبار دوم مرد. اخه مادرش کف حموم افتاده بود و رگ دست

بلند شده بود. رفتم سمت خواهرم. از خودم متنفر بودم که باعث رنجش خواهرم شده بودم.  ایناد یها هیگر یصدا

 دمیهم به من داد. آب رو خوردم. چند تا نفس کش وانیل هیو  ایاب به دست ناد وانیل هی نیآرت

 : اخه چرااا؟؟! ایناد
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 طوره. نیهم یبرسه. زندگ نیتا به زم زنهیباال چند تا چرخ م یندازیرو که م بیس هی -

 کارو کردن؟! نیبود؟!! چرا مامان و بابا ا یبدبخت نیباعث ا ی: ک ایناد

 مجازات شد. یبدبخت نیازشون دفاع کنم اما اونا مجبور به مجبور بودن شدن. مسبب ا خوامینم -

 ادامه نده. یخواهیم ست،یاگه حالت خوب ن گمی: م نیآرت

 و کارن. رایبه م میرسیم میتمومش کنم. تازه دار دیرو شروع کردم با یزیچ هیحاال که  -

 ...دمیکش یحالش بهتر شده بود. آب دهنمو قورت دادم. چشمامو باز و بسته کردم. نفس ایناد

چند روز اول ففط  انایازشون استقبال کرد. ک اقیخودش. خاله اکرم هم با اشت یرو برد خونه  ایو ناد انایک ،یعل عمو

ماه هم پدر و هم مادرشو از دستت  شیکمتر از ش یفاصله  ینداشت. اخه تو یسکوت کرده بود. چندان حال خوب

رو از  انایک د،یپریاز خواب م انایک یها غیهم سحر از ج یگاه دیپریو از خواب م دیدیداده بود. هر شب کابووس م

 ییچا یعمو عل یکه خاله اکرم ازش خواست برا یما جهنم تر شده وقتجهنم بود ا انایک ی. زندگکردیم داریخواب ب

ز یم یرو، رو ینیبود. س زیم ینبود. چند تا پرونده رو یخبر یوارد اتاق شد اما از عمو عل یچا ینیبا س انایببره. ک

رو که اسم مادرش روش نوشته شده بود رو برداشت و بازش کرد و با  یگذاشت، رفت سمت اون پرونده ها.  اون

 بار سوم مرد. یپرونده برا یخوندن متحوا

 !؟یکنیچکار م یتو دار انای: ک یعل عمو

 رفت سمتش یکنه. عمو عل هیگر تونستینم ینگاه کرد. حت یشوک به عمو عل با

رو باعث مرگ احمد و  یشما ها رو خراب کرد. هر کس یرو که زندگ یمجازاتش کنم. هر کس دمی: قول م یعل عمو

 شد. ماهیپر

 بود؟! ی: اخه چرا؟ مگه گناه مامان من چ انایک

 کرد. یخودکش نیهم ی: مامان تو پاک بود. برا یعل عمو

ر سح یشونه  یکه آروم شد. سرش رو یکردن. وقت هیزدن و گر ادی. شروع کرد به فررونیاز شوک امد ب انایکم ک کم

 بلند شد. نیزم یافتاد. از رو نشیاون مرده و ماش ادی بود
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 : کجا؟! سحر

 حرف بزنم. یبا عمو عل دی: با انایک

 و وارد اتاق شد یسمت اتاق عمو عل رفت

 شده؟! یزی: چ یعل عمو

 بود 46 نیاخر پالک اون ماش ی: دو شماره  انایک

 !ن؟ی: کدوم ماش یعموعل

 سوارش شد. ینکیکه اون مرد ع یخونه مون پارک بود. همون یکه اون روز جلو ی: همون انایک

 ؟؟؟ی: چرا زود تر نگفت یعل عمو

 مهم باشه کردمیچون فکر نم دی. شادونمی: نم انایک

 ادته؟؟یرو  نیاون مرده، مدل اون ماش ی افهی: ق یعل عمو

 پرادو بود. نیبود. مدل ماش ادیاون مرده رو نه اخه فاصله ز ی افهی: ق انایک

 به حافظه ات. حاال برو استراحت کن. نی. افرمیسر نخ دار هی: االن  یعل عمو

و  کرده ر یحرمت یمادرم ب میرو که به حر یاون شخص یعمو عل یاگه حت گفتی. با خودش مرونیاز اتاق رفت ب انایک

 ..کنمی. خودم مجازاتش مکنمیم داشینکنه من خودم پ دایپ

از اون خانواده شده  یعضو گهی. دکردندیم یزندگ یعمو عل یهنوز هم خونه  ایو ناد انایسال گذشته بود. ک چند

. اما هنوز از اون مجرم خوندیم یپرستار یهم بزرگ شده بود. سحر هم رشته  ای. نادخوندیرشته حقوق م انایبودند. ک

وجود  ینشده بود. اخه مدرک واضح ریدستگ یواقع رمبه چند نفر مشکوک بود اما هنوز مج ینبود. عمو عل یخبر

 ینابود کرده بودند. عمو عل شویبود که زندگ یاز خشم و نفرت پر شده بود. هدفش انتقام از کسان اناینداشت. قلب ک

 ردهباباش دام پهن ک یکه برا یبود که، ممکن اون نیرو که گفته بود. ا یزی. فقط تنها چدادیاطالعات نم انایبه ک ادیز

کار کرده بود و هم  یانداره  ریهم ت انایسالها ک نیا ینفر باشه.. تو هیحرمت کرده بود  یکه مادرشو ب یبود با اون

 ...یزرم



 نفوذی عاشق

 
70 

 

 یشب پنهون هی نیهم یگرفت خودش اطالعات کسب کنه. برا میتصم انای. کگفتینم یزیچ یکه عمو عل یاون جا از

 رنگ توجه اش یآب یپوشه  هیپرونده ها و پوشه ها شد.  نیمشغول گشتن ب اطیبا احت ،یرفت داخل اتاق کار عمو عل

 یکی. امدیاز عکسا به نظرش آشنا م یکی. ودرو جلب کرد. پوشه رو برداشت و بازش کرد. چند تا عکس داخلش ب

چند ورق کاغذ نوشته شده  یهات هم رو حیتوض یسر هیبود.  یپسر چشم قهوه  هیاز عکس ها هم متعلق به  گهید

 اش هیبر عل یاست اما مدرک یمضنون اصل یاز نظر عمو عل ،یاکبر نیبرد که فرز یدن اون نوشته ها پبود. با خون

ا . بشمیم کیمن دارم به هدفم نزد گفتیم یحس هینوشته شده بود.  یزایقهوه چشم هم چ سر. درباره اون پستین

 .دمیتخت دراز کش ی... رورونیپوشه عکس گرفتم. پوشه رو سر جاش گذاشتم و از اتاق رفتم ب یاز محتوا یگوش

 !؟ی: کجا بود سحر

 : اتاق بابات  انایک

 !؟؟یکردی: خاک بر سرت اونجا چکار م سحر

 گشتمیم یزیچ هی: دنبال  انایک

 ؟؟ی: چ سحر

 گمیبخواب، بعدش برات م ری: بگ انایک

 : باشه سحر

 یفکر هیخودم و زدم به دل خواب....... قشنگ اطالعات به دست اورده بودم.  یبست. پتو رو انداختم رو چشماشو

گرفتم برم دانشگاه   می......  امروز تصمشدمیتر م کیبه هدفم نزد شیبا اجرا کردمیهم به سرم زده بود. که حس م

 .امدم متا باالخره خان ستادمیداشتم. دم در ا ازیسحر، به کمکش ن

 !؟یکنیچکار م نجای: تو ا سحر

 کافه میبر ییآمدم دوتا ؟؟یسالم من خوبم، تو خوب کی: عل انایک

 : سالم. ممنون. کافه به چه مناسبت!! سحر

 .خوادیقهوه خوردن که مناسبت نم هیبابا،  ی: ا انایک
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 : اهان سحر

 .میسفارش داد کیک. قهوه و میدونفر نشست زیم هیدانشگاهش. سر  کینزد یکافه  ییدوتا میرفت

 !ه؟؟یچ انی: خوب بگو جر سحر

 خوامیم نی: ماش انایک

 بخره نیبرات ماش خواستی: بابا، که م سحر

 خوامیچند ساعت م یخراب برا یکمیو  نییمدل پا نیماش هی: نه.  انایک

 ؟؟یچ ی: واا، برا سحر

 !!!یبرام جور کن یتونیم خوام،ی: م انایک

 درب و داغون داره نیماش هیاز دوستام  یکی:  سحر

 جان پس برام جورش کن ی: ا انایک

 ؟؟! یخواهیم یچ ی: اول بگو برا سحر

 گمی: تو جور کن، برات م انایک

 یلجباز یلی: خ سحر

 دونمی: م انایک

 ای شهیم یفکرم عمل دونستمیقرض گرفت. نم نشویماش یچند ساعت هیفردا  یبا دوستش تماس گرفت، و برا سحر

 بردارم. یقدم هیشانسمو امتحان کنم.  خواستمینه؟؟! فقط م ایکارم  دهیم جهینه؟؟! نت

بردارم.  یقدم هیشانسمو امتحان کنم.  خواستمینه؟!! فقط م ایکارم  دهیم جهینه؟! نت ای شهیم یفکرم عمل دونستمینم

کش کم باستیکنه. من م دایمدرک پ تونستینم یبهتر بود. حاال که عمو عل یچیمسخره بود، اما از ه یکم هیفکرم 

 دمشی.. ددمیبرام بزرگ تر بود کش یزیبه مانتوم که دو سا یتدس هیبه قولم عمل کنم.......  دیکنم. من قول دادم با



 نفوذی عاشق

 
72 

 

ا . بنمیجان زد به ماش یتکون خورد. ا نیماش هوینشستم.  نمیداخل ماش یشد. فور نشیکه با دوستش سوار ماش

 شدم. ادهیپ نیاز ماش یحالت زار

 : آقا حواست کجااستتت؟؟! انایک

 !!یپارک کرد کیقدر نزد نی: چرا ا کارن

 کوره یجلو نیماش ی: خبر نداشتم که راننده  انایک

 نداره!! یشلوغ کار گهیکه درب و داغون د نیماش نی: ا

 .ستین یشما پول دار که اره، مشکل ی: برا انایک

 دمیچراغش شکسته پولشو م هی:  کارن

 زدم و با بغض به کارن نگاه کردم یپوزخند

 : پولت مال خودت. انایک

 .ختمیاشک هم ر یرو باز کردم. چند قطره  نیماش در

 دمیکه نشده! گفتم که خسارتتو م یزی! چ؟یکنیم هی: چرا گر کارن

 خورمیامروز کتک م یچراغ من کل نیاخه؟! به خاطر هم یدونیم یمن چ ی: تو از بدبخت انایک

 : کتکککک!!!

 : اخه چرا؟؟! کارن

 : محض ارا. انایک

. معلوم دمیشدم و با سرعت رفتم. تند تند نفس کش نی. مظلومانه به کارن نگاه کردم و سوار ماشدمیباال کش دماغمو

 اول رو رها کردم خداکنه به ری. تشمیملوس م یلیخ کنمیبا بغض نگاه م یوقت گهیشده. سحر م ریبود که ذهنش درگ

دوست سحر دادم و  لیدرست کردم و تحو نوی. چراغ ماشمدارم. لباسامو عوض کرد ازیپسر ن نیهدف بخوره. من به ا

 رفتم خونه... وارد اتاق شدم
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 !!!ی: چه عجب باالخره امد سحر

 !!!امی: مگه قرار بود ن انایک

 : خووب بگو سحر

 رو؟؟! ی: چ انایک

 رو نیماش انی: جر سحر

 نمیچیبابام م یگناه ی: من دارم مقدمات اثبات ب انایک

 !؟ی: چطور سحر

 !!یطور هی:  انایک

 بگو گهی: لوس نشو د سحر

 گمیکه به وقتش بهت م کنمیم یکارا هی. اما دارم دونمینم قی: هنوز دق انایک

 یمسخره  یلی: خ سحر

 گهی: با تو گشتم د انایک

 یوت روزیبازم برم به پاتوق کارن. د خواستمیخنده...... چند روز گذشته بود. امروز م ریسمتم پرت کرد. زدم ز بالشت

 دیخر کتک خوردم. چشم کبود شده بود. همه تعجب کرده بودند. اما بازم کم بود. با نیبار ع نیاول یباشگاه برا

تم. در گذاشتم و در رو، دو بار بس یگاز گرفتم و دستمو ال رداشتم،. نگاهم به در افتاد. بالشت رو بامیبه چشم ب شتریب

 . دستم نابود شده بود.نیزم ی. افتادم رودیچیهمه وجودم پ یدرد تو

 با خودت؟؟! ی: خاک بر سرم، چکار کرد سحر

 حرف بزنم. تونستمیدرد نم از

 : برم زنگ بزنم اورژانس سحر

 گرفتم. دستشو
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 خوادی: حالم خوبه. نم انایک

 !؟یکارو کرد نیاخه چرا ا:  سحر

 زد به سرم. هووی دونمی: نم انایک

 بلند شدم. یرو از

 اریکن ب دایباند برام پ هی: برو  انایک

 هیرحمانه خوردم.. سحر  یو ب یکتک حساب هیتخت نشستم. االن قشنگ معلوم بود  یتکون داد و رفت. رو یسر

 باند برام آورد، به دستم بستم.

 دکتر می: پاشو بر سحر

 ستین یازی: نه ن انایک

 : تو چت شده؟؟! سحر

 زمیعز یچی: ه انایک

 تخت بلند شدم و لباس عوض کردم. فکر کنم دستم شکسته بود. یرو از

 !؟یری: کجا م سحر

 یپرسیسوال م یلی: خ انایک

 : خوب نگرانتم خره سحر

 زمی: نباش عز انایک

 سمت در رفتم

 : مراقب خودت باش سحر

 : چشم انایک
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و وارد کافه شدم. رفتم سمت  دمیکش ی. نفسشهیاز پشت ش دمشیداغون زده بودم. به چشمم. د یدود نکیع هی

 صندوق

 .؟دیندار ازیآقا شما به گارسون ن دی: ببخش انایک

 : نه خانم

 ی: اوک انایک

افه از ک و ستادمیوسط کافه خم شدم با بند کفشم ور رفتم. ا ی. الککردمیصندوق فاصله گرفتم. نگاهشو حس م از

 ااای. زدم خودمو داغون کردم باایلطفا ب ای. تورخدا برونیزدم ب

 خانم دی: ببخش کارن

 ناراحت برگشتم سمتش. یجووون. با چهره  اخ

 دی: بله بفرما انایک

 !نت؟یکه اون روز زدم به ماش یستین ی: شما همون کارن

 : اره خودمم امرتون انایک

 سرت امده؟! یچه بال دی: ببخش کارن

 برداشتم. مویدود نکیع

 مو برداشتم. نگاهش رنگ غم گرفت. یدود نکیع

 سرت آمده؟! یی: چه بال کارن

 در جا موند. یینوازشگر. دستمم ال ی: چشم خورده به مشت انایک

 !؟ی: دکتر رفت کارن

 خوشه هاا یلیبار. دلت خ کی ی: اره. سه بار به جا انایک
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 کردم اون طرف که برم، اما سد راهم شد. رو

 !؟ی: داخل کافه چکار داشت کارن

 : با دوست پسرم قرار داشتم!!! خوب معلومه دنبال کارم. انایک

 شد؟! دای: پ کارن

 خوانی: نه گفتند کارگر نم انایک

 !؟یچکار کن یخواهی: االن م کارن

 .شهیآدم بسته م یبرا یتمام درها یرو که وقت ی: همون کار انایک

 !؟یچ یعنی:  کارن

 .شهیم دایپ یکار هیپس  گه،یباال شهر د نجای: خوب ا انایک

بازو گرفت و  هووی! رسم؟یبه هدفم م یطور نیا یعنیکردم.  ریبه خودم ذهنشو درگ وولیکنارش رد شدم و رفتم. ا از

 .دیکش

 !؟؟یکنی: چکار م انایک

 چه مرگش بودد.!!! نی. انیو پرتم کرد داخل ماش نشیبرد سمت ماش منو

 چته؟!! ی: هووو انایک

 بشم اما در رو قفل کرد. با تعجب نگاهش کردم. ادهیپ خواستمیم

 ات یمشتر نیاول شمی: خودم م کارن

بد  من دیکرده! شا یبرداشت نیمن چن یافتاد. چه منحرف بود که از حرفا میگفت، اما کم کم دو هزار ینگرفتم چ اول

نقشه  نیبا ا انای. خاک بر سرت ککنمیبشه با دوتا حرکت آدمش م کیحرف زدم!!! در هر صورت اگه بخواد بهم نزد

 . ستادیا نی!! ماشیچشم اکتفا کن یودکب نیبه هم شهیبه شدت. حاال نم کردیدستم درد م دنت،یکش

 شوو. ادهی: پ کارن
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 ! در سمت منو باز کردم؟؟یامده بود یچ یبرا نجایبود. واا ا ستادهیا مارستانیب هی جلو

 ؟؟یشینم ادهی: چرا پ کارن

 شدم. ادهیپ نیماش از

 !؟؟یچ یبرا میآمد نجای: ا انایک

 یدار ازی: ممکن دستت شکسته باشه، به مداوا ن کارن

چرا خوشم  دونمیاما نم خواستمیم نویمن سوخته بود!! اره خوب منم از اول هم ، هم یدلش برا یعنیخوردم. االن  جا

بدن و چشمم هم دارو  یها یکبود ی... دستم نشکسته بود فقط در رفته بود. براشیامد و تعجب کردم از نگران

 نوشته.

 یکن تیشکا یتونیم ی: اگه بخواه دکتر

 ؟؟ی: از ک انایک

 بال رو سرت آورده نیکه ا ی: کس دکتر

 ممنون ستین یازی: نه ن انایک

 ام بود که بگم فهی: در هر صورت من وظ دکتر

 .رونیتکون دادم. رفت ب سر

 !؟یکنینم تی: چرا شکا کارن

 تخت بلند شدم. یرو از

 ستین یازی: ن انایک

 : نترس. من هواتو دارم. کارن

 چشماش نگاه کردم. به
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. اما زنهیمنو م یرو ندارم. اره معتاده، قمار بازه. به هر بهونه  ی: من مامان و بابامو از دست دادم. جز عموم کس انایک

 کنم. تیکه شکا خوامینم یعنی تونمیخرابه اش تنها سر پناهمه. پس نم یهست که دارم. خونه  یتنها کس

 بلند با من یاون وقت کردمش معتاد. تا حاال با صدا ده،ینکش گاریس هیتا حاال  یعمو عل چارهیکنارش رد شدم. ب از

 .زنهیکتکم م گمیحرف نزده اون وقت م

 : سوار شو کارن

 داد به دستم. وهیآبم هینشستم. درد دستم کم تر شده بود.  نیماش داخل

 : ممنون انایک

با  ادیسرت م ییبال هی. اما اخرش کنمیم ی. منم خانواده مو از دست دادم. با عموم زندگکنمیمن درکت م نی: بب کارن

 .یخوریکه م یهمه کتک نیا

. درضمن خدا رحمت کنه خانواده رمیعموم م شیو از پ کنمیکنم. کم کم پول پس انداز م دای: بزار دوباره کار پ انایک

 تتوو

 برادر هم دارم هیمن  ی: از تو هم. راست کارن

 : خدا نگهش داره انایک

 اش. یخوبه خودم خبر دارم از زندگ حاال

 !ه؟یاسمت چ ی: راست کارن

 رای: م انایک

 : منم کارنم کارن

 !!!؟رایتکون دادم. حاال چرا گفتم م سر

 خوشبختم تونیاز آشنا یبگ باستی: االن م کارن

 .ستیبا تو هم ن یآشنا یدر گرو می. اما خوشبختستمین ی: من چندان دختر خوشبخت انایک
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 با تو خوشبختم یی: اما من از آشنا کارن

 باال انداختم. شونه

 برم خونه ام دی. من باینگه دار شهی: م انایک

 رسونمتی: خوب م کارن

عموم زنده زنده  یخواهیخود داره. م یما که جا ی. محله دنیرو ند ینیماش نیمحله باالتر از ما هم چن ستی: ب انایک

 خاکم کنه.

 !م؟یریم ی: پس با چ کارن

 . دوتا پا دارم خووبستمی: چالق که ن انایک

 که یشی: خسته م کارن

 گهی: عادت کردم د انایک

 در رو باز کنم اما برگشتم و نگاهش کردم خواستمیرو نگه داشت. م نیماش

به وقتش پولتو پس  نیهم یباشم. برا یکس ونیمد خوادیآقا کارن درسته. االن پول ندارم اما دلم نم نی: بب انایک

 .دمیم

 .میشیحساب م یحساب ب یجور نیقبول کن. ا نیخسارت اون ماش یپول رو به جا نی. استین یازی: ن کارن

 : باشه ممنون انایک

 شدم. برام بوق زده و رفت. ادهیپ نیماش از

 نیخوردم زم گمیبگم؟؟!! خوب م یچ یمشغول قدم زدن شدم. االن به عمو عل انیایبوق زد و رفت. منم کنار خ برام

 هیگرفتم و رفتم سمت خونه.. وارد اتاق که شدم.  نینداده باشه. ماش یو دستم داغون شده. فقط خداکنه سحر سوت

 سرم یبالشت خورد تو

 : آخ، چه مرگته باز؟؟! انایک
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 بپرسم نه تو. دیمن با نوی: ا سحر

 ووونهی: برو بابا. د انایک

 خورد بهم. یبعد بالشت

 !؟؟یندازیمرض، مثل ادم بگو چته!! چرا جفتک م ی: ا انایک

 !؟ی: کجا بود سحر

 .رونی: ب انایک

 تخت نشستم یرو

 از امروز!!! نمیا روزی! اون از د؟یکنیبا خودت چکار م ی: دار سحر

 نمیچی: گفتم که دارم، مقدمه م انایک

  یزنیم بیبه خودت آس ی: اما تو دار سحر

 از نقشه ام بود ی: جزء  انایک

 : کدوم نقشه ات؟ مثل ادم حرف بزن سحر

 ولم کن، خسته ام یی: وا انایک

 .گمیم دونمیرو که م یزیبه بابام هر چ ،ینگ یزی: اگه چ سحر

 یکنی: تو غلط م انایک

 گمی: پس حرف بزن وگرنه بخدا به بابام م سحر

 دختر. نیکردم از دست ا یریعجب گ اوووووف

 برات بگم نی: بش انایک

 تخت نشست.  یرو کنارم
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 یاطالعات مربوط به مضنون پرونده  یسر هیکردم. که  دایپوشه پ هی. ی: اون شب که رفتم داخل اتاق عمو عل انایک

 بابام از نظر بابات وجود داشت.

 : خوووب؟؟!! سحر

 برسم. نیکه به فرز کنم،یم دایپ یراه هی: منم دارم  انایک

 : خووب سحر

 .رسمیم نیکارن به فرز قی. منم از طرکننیم یزندگ ششیهستند که پ نیدوست فرز یپسرا ن،ی: کارن و آرت انایک

 .!!یدوست دختر کارن بش یخواهیم یعنی:  سحر

  ووونهی: معلومه که نه. د انایک

 !؟؟ی: پس چ سحر

 بشم نیفرز یبه عنوان خدمتکار وارد خونه  خوامی: م انایک

 !شه؟ی: واااا مگه م سحر

 یمعتادش زندگ ی. خانواده شو از دست داده با عموخورهیکه دائم کتک م ریدختر فق هی رایم کنهی: کارن فکر م انایک

 . به شدت هم دنبال کاره.کنهیم

 !ه؟یک رای: م سحر

 گهی: منم د انایک

 !را؟؟ی: حاال چرا م سحر

 .دیبه ذهنم رس هوی دونمی: نم انایک

 !؟یباشه چ یچیه یکارات برا نیا یگناه کار؟؟! اگه همه  نیفرز نی! ا؟یدونی: حاال از کجا م سحر

 نابود کرده!! مویبوده که زندگ یکس نیفرز نیا گهیاما حسم م دونمی: نم انایک
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 !؟یزنیم شیخودتو به اب و آت یحس دار هیفقط بخاطر  یعنی:  سحر

 .یسراغ بعد رمینبود م نی. اکنمیم سکیشد؟! االن دارم ر ینشستم چ کاری: اره. سه سال ب انایک

 تو دختر ی ووونهی: د سحر

 ام. وونهید شهی: اره من هم انایک

 !ه؟ی: حاال پسره چه شکل سحر

 .یموهاش مشک ی: چشماش قهوه  انایک

 بک ها؟! سیس ایپسر هالک هاش  نی: از ا سحر

 پهی. اما خوشگله و خوش تدونمیبک رو نم سی. سستی: هالک که ن انایک

 ؟ینخور زی: بپا ل سحر

 : کجا؟؟ انایک

 .یخوریم زیل یلغزنده است و اگه عاشق بش یزندگ ی: جاده  سحر

 که عاشق بشم. ستیبشم قرار ن ی: من قرار نفوذ انایک

 کنهی: اما عشق که خبر نم سحر

 هااا زنمتیم یریس هی رمیگی: سحر م انایک

 .دمیکش ینقاش ایب ی: آج ایناد

 رو ازش گرفتم یو بغلش کردم. نقاش ایسمت ناد رفتم

 خاله!! یدیکش ی: حاال چ سحر

 : علوس و المال ) عروس و داماد(. ایناد

 جون چه خوشگله. یجانم آج ی: ا انایک
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 ایتو ناد یشیم کاسویپا پ هی: فردا  سحر

 .شمیم وسی: من پکاس ایناد

 بودم...... ایناد یها یزبون نیریخنده. عاشق ش ریز زدم

 . لباس عوض کردمنمیکارن رو بب یدوباره برم تا به طور اتفاق خواستمیروز گذشته بود. امروز م چند

 ؟؟ی: کجا شال و کاله کرد سحر

 کارن دنی: د انایک

 : بازم کافه!! سحر

 بار باشگاه نی: نه ا انایک

 !!دنیباشگاه پسرا راه م ی: مگه دختر تو سحر

 دارم گهیفکر د هی: نه  انایک

 دمشیبوس

 : فعال انایک

 : مراقب خودت باش سحر

 : منم دوستت دارم انایک

 داره؟!! ی: چه ربط سحر

 دوستت داره. یعنیمراقب خودت باش  گهیم یکی یوقت گنی. مدونمی: نم انایک

 : منظور جنس مخالفه باهوش. سحر

 بابا یخی: ب انایک

 تنت؟ یلباس چ نیا ی: راست سحر
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 لباس مارک دار بپوشم که.. تونمی. نمرمی: خوب من فق انایک

 !!یکنیخودتو االف م یدار ی: الک سحر

 و فکر دائم. یکاریبهتر از ب ی: تالش الک انایک

 !؟؟یاون خونه بعدش چ یتو ی: اصال رفت سحر

 آمد خوش امد. شیپ ی. هر چدونمی: نم انایک

 .شمیدختر خل م نیخدا من آخرش از دست ا یی: ا سحر

 تعجب داره یجا ی: هنوز خل نشد انایک

 کارت خطر ناکه وونهی: د اخه د سحر

 .نی. فقط همیمنو ببر خونه اش خدمتکار یدل سوز یپسر از رو هی خوامی: کجاش خطر داره!! من فقط م انایک

 یکم هیاالف کرده بودم.  کیخودمو داخل بوت یو سر تکون داد. بهش چشمک زدم و رفتم... الک دیکش ینفس سحر

منو خفه کنه لبخند زدم  خواستی. به فروشنده که دلش مرونیکه از باشگاه امد ب دمشیبودم.. باالخره د دهیزود رس

ور ک یکمیبشر اخه  نیباشه. ا دهی!!! خداکنه ددیمنو د یعنیرد شدم و رفتم.  ریسر به ز یلی. خرونیو از مغازه امدم ب

رو از  امروز یعنیکه رو به رو ام بود.  ی. با پا زدم به سنگامیب گهیباشه مجبورم دوباره از اول چند روز د دهیبود. اگه ند

م نشد. با خشم برگشت الیخیکم بود. بهش توجه نکردم اما ب نیبابا هم یبرام بوق زد. ا نیماش هیدستت داده بودم!! 

 گرفتم شمویکش اومدن ن یجلو یکارن، به سخت دمیبارش کنم اما د بایز یکه چند کلمه 

 : سالم سوار شو کارن

 شمیسالم. نه مزاحم نم کی: عل انایک

 ی: مراحم کارن

 خدا خواسته سوار شدم. از

 !؟؟یکنیچکار م نجای: تو ا کارن
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 !؟ی. تو چکننیفروشنده استخدام م نجایا یبودم. مغازه ها دهی: شن انایک

 !؟ی. حاال استخدام شدرمیباشگاه م نجای: من ا کارن

 : نه. انایک

 : حالت بهتر شده؟! کارن

 درد دارم. هیمگه من  ،ییی: ه انایک

 خدا کاش خودش پشنهاد بده. یاالن بهش بگم منو ببر خونه تون!!!؟ زوده ممکن بهم شک کنه!! ا یعنی. دمیکش یآه

 بهش فکر نکن. ادی: ز کارن

 زدم. یتلخ لبخند

 بغل نگه دار نی. همشمیمزاحمت نم ادیمن ز نی: بب انایک

 ی: گفتم که مراحم کارن

ر منم اث ی. انگار خل بودن سحر روشناسمشیبرام آشناست. انگار م کردمی. همش حس مدیرسیبه نظر م یخوب پسر

 کرده.

 از اون فکرا نزده؟! گهی: به ذهنت که د کارن

 : کدوم فکرا!! انایک

 !!ی: همون فکر اون روز کارن

 !!یافتاد که منظورش چ ادمی هوی

 ی. وگرنه من منظور خاصیفکر کردکه منحرف  یشما بود نی: من هنوز از اون فکرا به سرم نزده. اون روز ا انایک

 نداشتم.

 !؟یکردم باهام امد نتیسوار ماش ی: پس چرا وقت کارن
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 باشه. نیبزار هم نهیچون گفتم حاال قسمت ا دمیچون دلم قرص بود. شا دیشا دونمی: نم انایک

 کار بهت پشنهاد بدم؟! هی:  کارن

 !!رسمیدارم به هدفم م یراحت نیبه هم یعنیجوونم  یا

 !؟ی: چه کار انایک

 بشو. یمنش ایتو ب میشرکت بزن هیمن و دوستام قرار  نی: بب کارن

 یبه سالمت ی: حاال ک انایک

 .ستی. معلوم نمیگردی: هنوز دنبال جا م کارن

 باشم که.. کاریب یتا وقت گل ن تونمی: وااا، من که نم انایک

 نه.؟! ایگناهکار  نیفرز نیبفهمم ا دی. باخوامیرو م نیپشنهاد داد!! من فرز نیکار بود اخه ا نمیا

 من اریبشو دست ای: خوب ب کارن

 !؟ی:هنوز که شرکت نزد انایک

 یو برا دمیم ادیرو  وتریام شو. برنامه هامو چک کنه و بهم بگو. منم کم کم بهت کار با کامپ یشخص اری: نه. دست کارن

 .دمیحقوق مناسب هم بهت م هی. کنمیکار اماده ات م

 .کنمیم دایکم کم به خونه اش هم راه پ یطور نیبود. ا یچیبهتر از ه ی! البته کاجگه؟؟یم یچ نیا خوامیم یچ من

 ندارم. نیبه فرز دنیرس یبرا یراه  گهی. جز کارن درمیگیکم کم ازش اطالعات م

 باشم. دیبتونم مف دوارمی: باشه قبول. فقط ام انایک

 رمیبگ یگوش هیبرات  دیناراحت نباش. با یتونی: م کارن

 : چرااا؟؟ انایک

 .میبا هم هماهنگ و در ارتباط باش دی: چون با کارن
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 ی: اهان. اوک انایک

 نگران نباش. گهید ی: االن کار دار کارن

 لبخند زدم. اره کار داشتم. دانشگاه هم که رو هواست. بهش

 . شمیم ادهینگه دار، پ گهی: خوب د انایک

 : کجا؟! کارن

 .گهیبرم خونه ام د دی: خونه پسر شجاع. خوب با انایک

 : اهان کارن

 رو نگه داشت. نیماش

 !!؟یچرا بهم کار داد ی: راست انایک

 .کندی: خوب دوستا به هم کمک م کارن

 م؟؟ی: مگه ما دوست انایک

 دستشو سمتم دراز کرد. کارن

 ؟یشی: با من دوست م کارن

حس خوب بهم منتقل شد. دستمو از  هیداخل دستش گذاشتم. بهش لبخند زدم. از برخورد دستش به دستم  دستمو

 دستش جدا کردم.

 ی: فعال با انایک

 ی: با کارن

 شدم برام بوق زد و رفت.. دایپ نیماش از
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 گهیقرارمون بود. د نیاول نی. امروز با کارن قرار داشتم. اشدمیبودم و داشتم آماده م ستادهیا نهیآ یبه رو رو

 قیطور دوستش شده بودم.. من از طر نیاش و هم یشخص اریراهش سبز بشم. االن من دست یجلو یاتفاق باستینم

 یول. به قشمیرها م یلعنت یکابوس ها نی. من باالخره از شر اکردمیرو کشف م قتی. من حقدمیرسیم نیکارن به فرز

 سرم انداختم. ی.. شالمو روکنمیشده رو جمع م ختهیبه ناحق ر ی. آبروکنمیکه به بابا و مامانم دادم عمل م

 !!؟یریم ی: دار سحر

 : اهومم انایک

 ریهم از دانشگاه ات بگ یسراغ هی ست،ین ی: اگه برات زحمت سحر

 . هدفم مهم تر از درسه.ستی: فعال من کار دارم. حس دانشگاه ن انایک

 .ووونهید یشی: خوب اخراج م سحر

 خورمی: چه بهتر، من به درد وکالت نم انایک

 دیپر از حرص کش ینفس

 !!؟یچکار کن یخواهی: پس م سحر

 است. قتیمن االن کشف حق ی. تنها فکر و دغدغه دونمی: هنوز نم انایک

 برداشتم. فمویک

 !!یشد یشخص اری! پس چرا دستی: تو مگه قرار نبود، خدمتکار بش سحر

 نداره که... یفرق اریدست ایکارن بودنه. حاال خدمتکار  کی: مهم نزد انایک

 !؟یرسیم نیبه فرز ی: چطور سحر

 .شهیم دایپ یراه هیباالخره  دونمی: نم انایک

 !یگفتی: کاش به بابام م سحر

 گمیکردم بهش م دایپ یزیچ ،یسرنخ ی: وقت انایک
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 !؟؟یکنیچکار م یدار یبدون دوارمی: ام سحر

 . دوارمی: منم ام انایک

 یوسط عاشق نش نی: فقط مراقب باش ا سحر

 باشم نه عاشق. یبابا، من قرار نفوذ ی: ا انایک

ستم. ه گانهیکه من باهاش ب ی. عشق، عشق کلمه رونی. لبخند زدم. براش بوسه فرستادم و رفتم از اتاق بدیکش یآه

 دایپ مونیزندگ یانداخت تو شیرو که آت یاون دیعشق وجود نداره. من اول با یبرا یمن حاال حاال ها جا یزندگ یتو

 قیآالچ هیداخل  دمشیپارک با کارن قرار داشتم. از دور د ل.... داخمیرسیهم م یو نابود کنم. بعدا به عشق و عاشق

 زده بود. گاماس گاماس رفتم سمتش. یو شکالت یقهوه  پینشسته بود. ت

 : سالم انایک

 بلند کرد و بهم با لبخند نگاه کرد سرشو

 !؟یسالم خوب کی: عل کارن

 ؟؟ی: ممنون شما خوب انایک

 پس راحت باش. م،ی: شما نه، بگو تو. ما باهم دوست کارن

 سمتم گرفتم یگوش هیزدم و نشستم.  لبخند

 مال تو نمی: ا کارن

 بود. یگوش نیخودم سه برابر ا یکوچولو بود. گوش یلمس یگوش هی. گرفتمش

 دمیم ادی: امروز باهات کار، با لپ تاپ رو  کارن

 : باشه  انایک

ال و اص دمیکه انگار تا حاال لپ تاپ ند کردمیرفتار م یدادن. منم جور حیلپ تاپ رو باز کرد و شروع کرد به توض در

 در آوردم و کارن رو کالفه کردم. یهم خنگ باز یکمی. ستمیکار باهاشو بلد ن
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 !!یگرفت ادیرو که گفتم  یزایچ نی: االن ا کارن

 : اهومم انایک

 : خداروشکر کارن

 کرده بودم. تیرو بدجور کالفه و اذ چارهیام گرفت. ب خنده

 کردم ی: من هوس بستن کارن

 !!یهوا و بستن نیا ی: تو انایک

 .دهیحال م شتریب یزمستون خوردن بستن ی: تو کارن

 هنی. اما االن کجاست که ببخورمیم یهستم که داخل زمستون بستن یبیمن ادم عج گفتیسحر م قه،یسل وولیا

 باشه بهش بگم ادمیکارن هم مثل من بود.! 

 !میبخور می: بر کارن

 می: اره بر انایک

و  یالت. من شکمیو بخور میبخر یتا بستن میو رفت میبزنم!!!!؟ بلند شد یبستن ی نهیمن دست رد به س شهیم مگه

 .یلیکارن وان

 : خوشمزه هست!! کارن

 : اره انایک

 : نوش جان کارن

 : ممنون. نوش جان تو هم انایک

. خودش از شدیم انینما دیخندیم یچال کوچولو داشت که وقت هیسمت چپ صورتش  یگونه  یلبخند زد. رو بهم

 خوشگل تر بود.. شیعکس ها

 شده؟! یزی: چ کارن
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 : نه. چطور مگه!! انایک

 یچی: ه کارن

 فکر بد کنه خواستمیبهش نگاه کردم. نم یادیز انگار

 نگاه کردم. رهیبهت خ نیهم یگونه اش چال داشته باشه. برا یبودم. پسر دهی: تا حاال ند انایک

 : اهان. کارن

 یتوهم هستند. کاف ییپسرا هم خدا نی. اکنمین پ حتما فکر کرده عاشق چشم و ابروش شدم. که بهش نگاه م پ

 .....دیشد زننیتوهم م گهید ینگاهشون کن ای یلبخند بهشون بزن هی

ود. ام شده ب یاز زندگ ی. انگار کارن بخشکردمیم یام باز یباهاش پ ای دمشیدیم ای. شدیوقتم با کارن پر م شتریب

نشه و  چیسه پ یکه اخراج نشم و عمو عل رفتمیوسط مسطا هم دانشگاه م نی. ادادیبا نگاهش حرصم م یسحر هم، ه

 باستیز یلیخ رایاسم م کردمیحس م یبفهمم. گاه یزیاز ماجرا چ یبهم شک نکنه. هنوز وقتش نبود، که عمو عل

 ایکه با ناد یبود. وقتا خبریبود. خواهر کوچولو ام از همه جا ب ایناد یها طنتیام ش ی. دلخوشانایتر از ک بایز یحت

 یکه فقط غرق باز یاون روزا ،یالیخیب یاون روز ها ی. براشدیام تنگ م یکودک یدلم برا بیعج کردم،یم یباز

 قیچه زود بزرگ و گرفتار غم شدم...... داخل آالچ ریبخ ادشی ییرحم که خبر نداشتم. ه یب یایدن نیا ازبودم. 

 بود. پیخوشت شهی. کارن مثل هممینشسته بود

 !یبزن یخواهیشرکت رو نم نیا گمی: م انایک

 .میگردیدنبال جا م می: هنوز دار کارن

 !!!دی: چند ماه گذشته هاا. هنوز دنبال جا هست انایک

 .میرسیبه تفاهم نم میری: هر جا م کارن

 بزرگ تر یبه حال مسئله ها ی. وادیتفاهم ندار یکوچک یمسئله  نی: شما که سر چن انایک

 میای: نگران نباش. هنوز اولشه، کم کم باهم کنار م کارن
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 هویداخل پارک. کارن  یطور نیهم ایمهم بود. حاال داخل شرکت کار کنم  نیمن فقط فرز یباال انداختم. برا شونه

 بلند شد

 بدو  راای: م کارن

 : چرا؟؟! انایک

 : گشت ارشاد کارن

 . از شانس خوبمون. گشت افتاد دنبالمون. کارن دستمو گرفته بود ومیکرد دنی. شروع به دودمیفنر از جا پر نیع

اله بغل کارن مچ ی. چشمامو بستم، خودمو تومیو سنگر گرفت ییدستشو واریپشته، د می. رفتدممیدویاسب م نیع

از  هپری. کارن مرهیلو م تمی. هورمونیگشت بگ گه. اشمیبفهمم بدبخت م یخداا نجاتم بده. اگه عمو عل ییکردم. وا

 . خداا کمکم کن..شمی. رسما بدبخت مشهیکشف نم قتی. حقرسمینم نیدستم. به فرز

 آروم باش. رفتند رای: م کارن

 : از کجا معلوم؟؟ انایک

 دی: چون سر و صدا خواب کارن

 : اهان انایک

 ی. قهوه زدیدغدغه، چشماش برق م یباز کردم و سرمو گرفتم باال، که با نگاهش رو به رو شدم. آروم و ب چشمامو

 کنار. دمینگاهش غلبه کرده بود به عسل نگاهم. به خودم امدم و کش

 دی: ببخش انایک

 .میشد نیزد.. رفتم و سوار ماش یلبخند بامزه  کارن

 !؟یفرار نکرده بودم. تو چ سی: تا حاال از دست پل کارن

 بارم بود.  نی: منم اول انایک

 داشت. جانی: اما ه کارن
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 سکته داشت. شتری: ب انایک

 زد. لبخند

 قدر هم ترس نداشت. نیا گهی: د کارن

م خانواده ها ه ی. اسمامون ثبت شناسنامه شده بود. تازه پامیندار یکه با هم نسبت میثابت کن میامدی: تا م انایک

 وسط. شدیم دهیکش

 خنده. ریز زد

 .ستین یتو که مشکل یبرا ادیسر من م یاصل ی. بالیهم بخند دی: با انایک

 قابل تحمل هستم!! ریقدر غ نیمن ا یعنی:  کارن

 پ،یخوشگل و خوشت ،یقابل تحمل نبود. تازه خوشبحال همسرش. اخه کارن پسر خوب و مهربون رینگفتم. غ یزیچ

 .یهر دختر یآل و مناسب برا دهیساده و پول دار بود. ا

 ؟؟یگینم یزی: چرا چ کارن

 اجبار که بنا بشه یرو دینبا یاما زندگ یهست ی: تو پسر خوب انایک

 !؟ی: اهان بله از اون لحاظ، پس تو هم طرفدار عشق کارن

 .شهیکه بدون عشق نم ی: خوب زندگ انایک

 !؟ی: عاشق شد کارن

 زدم یپوزخند

 ؟؟؟ی: نه. تو چ انایک

 دارم. یحس هی. اما دونمی: نم کارن

 یکن دایاسم حستو پ دوارمی: ام انایک
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 : ممنون کارن

 !؟؟یرسونیاتوبوس م ستگاهی: منو تا ا انایک

 : اره. کارن

حس داشت!!  یکارن به ک یعنینداشت.  ییمن جا یبود اما فعال در زندگ یقشنگ یلبخند زدم. عشق کلمه  بهش

 با اون دختر آشنا بشم..... خواستیدلم م یلیخ

 یبهم پ شتریب نیهم یبرا. مینیرو بب گری. کم تر همدمیگرفته بود میگشت ارشاد، من و کارن تصم انیاز اون جر بعد

بود. با نگاه  نیزم یفنجان قهوه هم مقابلم رو هیداده بودم.  هینشسته بودم و به تخت تک نیزم ی... رومیدادیام م

 دهی. تا حاال ندکردیم یگونه اش بدجور دلبر ی. چال روتادمکارن اف یرنگ چشما ادیبه  اریاخت یکردن به قهوه ب

ه بود ک یپسر نیام وجود داشته.!! کارن اول یزندگ یبودم گونه پسر چال داشته باشه! حاال نه انگار هزار تا پسر تو

. مبود ییحاال چه پسر، چه دختر. کال دختر درون گرا رفتمینم یدانشگاه سمت کس یشده بودم. تو یمیباهاش صم

 بودمش. دهیکه ند شدیم ی.. چند روزگرفتیخنده اش م اریاخت یادم ب دیخندیم یخوش خنده بود. وقت یلیکارن خ

چون بهش عادت کرده  دیشا دونمیدلم براش تنگ بشه؟؟ نم دیداشتم. اما اخه من چرا با یمثل دل تنگ یحس هی

داشتم که باهاش  یعادت فراتر رفته بود. حس زام شده بود.!! اما انگار حسم ا یاز زندگ یچون بخش دمیبودم. شا

م اس هیکارن  دمیگوگل سرچ کردم و فهم یتو روزی. اما دستیاسم خارج هیکارن  کردمی... قبال فکر مبودم گانهیب

 یجور نیمثل منو داشت هم یطیاگه اون هم شرا دمیشا دونمیصادق بود. نم یلی. کارن برعکس من خستیرانیا

بودم. من از  چیدروغگو بود.!!!؟ سردرگم شده بودم. گ هیاو هم  دی. اصال از کجا معلوم شاشدیممجبور به دروغ گفتن 

 سرم ی.... بالشت خورد تودمیترسیم بیحس تازه متولد شده و عج نیا

 احمق؟!! یزنی: اخ اخ، چرا م انایک

 !؟ی. معلوم هست کجا غرقزنمی: سه ساعت دارم صدات م سحر

 جا بودم. نی: هم انایک

 : قشنگ معلوم بوددد!! سحر

 .دمیآه بود کش هیشب شتریکه ب ینفس

 : چه مرگته تو؟! سحر
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 یچی: ه انایک

 : دروغ نگو سحر

 ندارم که بگم خو ی: دروغ انایک

 . بگو چته؟!ی: چند وقت عوض شد سحر

 شدم مگه؟؟ ی: چطور انایک

 ی: مثل عاشقا شد سحر

 هستند؟! یعاشق چطور یدونی: اخه مگه تو م انایک

 بدونه!!؟ یک یخواهیسرم عاشقم، من ندونم پس م ری: پ ن پ. خ سحر

 تعجب بهش نگاه کردم با

 !؟ی: مگه تو عاشق شد انایک

 که ی: اره، اما تو خبر ندار سحر

 . دستمو کناروارید یو رفت عقب. دستشو گرفتم و پرتش کردم، خورد تو دیبلند شدم. سحر ترس نیزم یاز رو هوی

 شده بودم یچرا اما بدجور عصب دونمی. نمکردیسرش گذاشتم. سحر با ترس نگاهم م

 که نگفتم. یبد زی! چی: چرا رم کرد سحر

 !ه؟ی! اصال طرف ک؟یعاشق شد ی: تو ک انایک

 .یشیم ی: ارسالن، چند ماه سحر

 تخت نشستم. یفاصله گرفتم. قلب درد گرفته بود. رو ازش

 !هوو؟ی: چت شد  سحر

 ندارم. تیبراش اهم گهیبودم که تا االن بهم نگفته بود. حتما د بهیغر حتما
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 حرف بزن انای: ک سحر

 بهم هجوم آورده بودند. ایبد دن یتخت بلند شدم. دلم شکسته بود. تمام حس ها یرو از

 اناااای: ک سحر

 با من حرف نزن گهی: د انایک

 شده!!؟ یخدا چ ای:  سحر

 بشه!! یچ یخواستیم گهیشده؟!! د یچ یپرسیم ی: دار انایک

 نگفتم!. یبد زی!!؟ من که چیهست یلطفا بگو چرا عصب انای: ک سحر

 . من کهیزندگتو بهم نگفت یمسئله  نی. اون وقت تو بزرگ ترگمیرو هم بهت م لیمسا نی: من کوچک تر انایک

 خواهرت بودم

 زدم یپوزخند

 ازت. رمیدلگ یلی. خی: البته از نظر تو فقط لفظ انایک

 سمت در. اما سد راهم شد رفتم

 : برو کناررر انایک

 سمت در. اما سد راهم شد رفتم

 : برو کنارررر انایک

 نکن. یجور نیا انای: ک سحر

 ؟؟ییریازم بگ یخواهیرو هم م ی. حق ناراحتیرو که ازم گرفت ی: حق خواهر انایک

 شهیهم تو انای. کیبود که تو سرگرم کارن بود نیمن اگه بهت نگفتم فقط بخاطر ا اناینگو. بخدا ک یجور نی: ا سحر

 یخواهرم
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 نه اخر از همه. دمیفهمیاگه خواهرت بودم. اول از همه م گهی: بسه د انایک

 نکن توروخدا یجور نیا انایبهت بگم. ک خواستمی. مدونهینم ی: هنوز که کس سحر

تخت نشستم. اشک داخل چشمام جمع  یواکنش نشون دادم!!؟ رفتم و دوباره رو یجور نیچم شده بود؟؟ چرا ا من

 از کجا اخه امده بود!!!! تیهمه حجم عصبان نیشده بود. ا

 .یزیکه چقدر برام عز یدونیکنم. خودت م ریفکرت رو درگ خواستمیمن فقط نم انای: ک سحر

 ام کرده بود. وونهیبدونه د بهیسحر منو غر نکهیرفته بودم اما دست خودم نبود. حس ا تند

 !؟یدی: چرا جوابمو نم سحر

 .دمیگونه مو پاک کردم. دماغمو باال کش یشده رو ختهیر اشک

 بگم؟؟؟ ی: چ انایک

 ازم ناراحت نباش. ی: منو ببخش. آج سحر

 دمیکش ینفس

 نداشتم یمنظور ای: بخدا من قصد  سحر

 دمی: بخش انایک

 !!؟یکنی: پس چرا بهم نگاه نم سحر

 بود. ینگاه کردم. صورتش اشک بهش

 ووونهی!!؟دیکنیم هی: تو چرا گر انایک

 .یروان یکنیم هی: چون تو گر سحر

 یخر یلی: خ انایک

 ی: تو که خر تر سحر
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 شونه اش گذاشتم. یزدم. سرمو رو یلبخند

 !!ی: ارسالن پسر همون همکار عمو عل انایک

 : اره ، همون سحر

 !؟!ستیجد یتا چه حد انی: حاال جر انایک

 . یخواستگار ادیخانواده اش حرف بزن و ب. قرار با ییلی: خ سحر

 !؟یکنیازدواج م ی: پس دار انایک

 : هنوز که نه سحر

 برداشتم و بهش نگاه کردم. سرمو

 !؟یکنیمنو فراموش م ی: ازدواج کن انایک

 به شونه ام زد

 .یتو خواهرم ی: معلومه که نه، روان سحر

 رهیاز من بگ تو رو خوادیکه م کنمی: من اون ارسالن رو خفه م انایک

 دوستت دارم حسود خانم. یلی: خ سحر

 تو رو ازم جدا کنه. ادیقرار ب یاالغ هی یهمه سال دوست نیکنم. بعد از ا یحسود دمی: با انایک

 به کارن حسادت کنم دی: پس منم با سحر

 : کارن!!!!! به اون چرا؟؟؟! انایک

 : چون هوش و حواستو برده سحر

 !!یشد ونهی: وااا د انایک

 کارنه. زیاون چ دونمیفکرتو مشغول کرده! م یزیچ هی دونمی: م سحر



 نفوذی عاشق

 
99 

 

 ینیبیهمه رو عاشق م یبابا. عاشق شد الیخی: ب انایک

 گفتم فکرت مشغول شده ی: من نگفتم عاشق شد سحر

 سرش یتو دمیتخت رو برداشتم و کوب یبشر مجاز بود بدجور. بالشت رو نیابرو باال انداخت. االن کشتنه ا برام

 .!!یو جفتک انداخت ی: باز کم آورد سحر

 هااا ی. به ترشردی. ارسالن نگکنمیدکورتو عوض م زنمی: سحر م انایک

 بلند بلند. دیخند

 : خدا شفات بده انایک

 : اول تو رو سحر

 تکون دادم سر

 !!؟ی: پس عاشق کارن شد سحر

 بار کی ی: اره سه بار به جا انایک

 : پس چرا فکرت مشغوله؟؟! سحر

 چکار کنم فکر کنم. دیبا نکهیو ا نیبا فرز یفکرم مشغوله، به رو به رو شهی: من هم انایک

 !!یبه بابام بگ یخواهی: هنوز نم سحر

 گمی: نه زوده. به وقتش م انایک

 یموفق بش یکه راه انداخت یباز نیا یتو دوارمی: ام سحر

 خودم ی ووونهید ی: ممنون آبج انایک

 نه من ییتو وونهی: د سحر

 من بودند....... یعشقا ای. سحر و ناددمیشو بوس گونه
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. سحر فوق العاده شاد یخواستگار انیحرف زد و قرار شد امروز ب یبا عمو عل اقیاشت یگذشته بود. آقا یهفته  چند

 سرم. یو ناراحت بودم. امروز با کارن هم قرار داشتم.. شالمو انداختم رو یبود. اما من عصب

 : واا کجا!!؟ سحر

 : پارک با کارن انایک

 : امروزززز!!!! سحر

 : پ ن پ فردا انایک

 منه هاااا ی: امروز خواستگار سحر

 هااا دونمی: م انایک

 !؟یریم ی: پس چرا دار سحر

 .رمیپارک. سفر قندهار که نم رمی: م انایک

 چکار کنمم!!! نیخدا من از دست ا ی: ا سحر

 منو بوس کن ای: ب انایک

 !!اناااای: ک سحر

 امی: داد نزن. زود م انایک

 !؟؟ینر شهی: حاال نم سحر

 دمشیبوس

 خونه ام گهی. حرص نخور. چند ساعت دشهی: نه نم انایک

. دلم کردمیم یباز وهیآب م وانیداخل ل ی..... با نرونی. بهش چشمک زدم. رفتم از اتاق بدیپر از حرص کش ینفس

با ارسالن و خواهرش آوا  یارسالن رو خفه کنممم. اخه من بدون سحر چکار کنم؟؟! من و سحر از بچگ خواستیم

 شتری. بخوردیکتک م ادیاز من ز ،یدر کودک الن. ارسالن از ما بزرگ و آوا از ما کوچک تر بود. ارسمیدوست بود
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که چقدر حرص  یییسحر چشمش دنبال ارسالن بود. آه یمن و سحر سر ارسالن بود. از همون کودک یدعواها

ز ا وانی... لویوی گفتمیسحر رو به کل ببره. قبال به ارسالن م اد،یارسالن. االن هم که داره م نیاز دست ا خوردمیم

 تعجب به کارن نگاه کردم. باشد.  دهیدستم کش

 !رسه؟؟یم رای: الوو صدا به م کارن

 : اره. انایک

 دختر!! یرق: پس کجا غ کارن

 جا چی: ه انایک

 : تو حالت خوبه؟! کارن

 تکون دادم. صورتشو مقابل صورتم گرفت سر

 : دروغ نگو. چشمات پر از غمه کارن

 دمیکش یعقب. آه دمیخودمو کش یکم

 کنهی: خواهرم داره ازدواج م انایک

 !!ی: تو که تک فرزند بود کارن

 ستتیکه ن یو شناسنامه  یخون یرابطه  یبه معنا شهی: خواهر که هم انایک

 !؟؟ی. خوبه مبارک باشه تو چرا ناراحتیگی: اهان دوستتو م کارن

 هااا دی: شما پسرا کال درک ندار انایک

 میکه ندار بیاما علم غ میداشت؟؟ درک دار ی: چه ربط کارن

 .شمیدوستم ازدواج کنه، من تنها م ی: خوب وقت انایک

 .دمیکش آه
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 . لیعزرائ ی: قرار بره خونه شوهر نه خونه  کارن

 .ری: زبونتو گاز بگ انایک

 .دیهست یاحساسات یلی: شما دخترا خ کارن

 دیاحساس هست ی: شما پسرا هم ب انایک

 .میاما ما هم احساس دار دی: در مقابل شما دخترا شا کارن

 ارسالن رو بکشم. خوادی: دلم م انایک

 خنده. ریز زد

 !!؟یخندی: االن چرا م انایک

 شنیناز و بامزه م ییلیخ شنیم یعصب یهستند وقت بایکه ز ی: دخترا کارن

ن قلب م یخطر بودم. اما برا یقلبش ب یکرد!!!!! کارن عاشق بود و من برا فیتعر میرمستقیاالن از من به طور غ نیا

 کارن خطرناک بود..

 !ه؟یفکر. مگه پسره آدم بد ی: باز رفت تو کارن

 . اما بازم من ناراحتم خووهیهم پسر خوب یلی: نه خ انایک

 !!!یبا سحر آشنا شد یچطور ی. راستشهی: ناراحت نباش. خوشبخت م کارن

 .دمیکش ینفس

. برمیاز دست عموم به اونا پناه م یهستند. گاه یخوب یسحر ادم ها یام بود. مامان و بابا ی: سحر همکالس انایک

 سحر هم که فرشته است.

 بخت. یکه خواهرت قرار بره خونه  یخوشحال باش دی: اهان. پس االن با کارن

 که منو تنها بزاره. خوادی: خوشحالم اما خوب باز دلم نم انایک
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 .رمیبگ ویویاز اون  دیبا یحال اساس هی. دمیکش قیتا نفس عم چند

 !؟ینباش نیغمگ گهی: چکار کنم تا د کارن

 .یبرم مجلس خواستگار دی. اخه بایبرسون ستگاهیمنو تا ا شهی. مستمی: ن انایک

 چراا؟؟! گهی: تو د کارن

 که من نباشم شهینم ادیخواهرم داره خواستگار م ی: وااا برا انایک

 برسونمت ستگاهیپاشو تا ا ی: اوک کارن

 : تشکر انایک

 زد بهم. منم بهش لبخند زدم. چشمک

 .ادیبخند. غم به چهره ات نم شهی: هم کارن

که به کارن  یحس نیاز ا دمیترسیناراحت نبودم. اما م گهیبود. دلم باز شد. د یباز شد. بودن با کارن عال شمین

 داشتم.....

 بودم. میاتاق شدم، مشغول درآوردن لباس ها وارد

 !!!ی: چه عجب باالخره آمد سحر

 امی: گفتم که م انایک

 !!!ییاین یخواستی: پ ن پ م سحر

 داخل کمد، لباس برداشتم. از

 رمیمیدارم م ییی: وا سحر

 شده؟؟ ی: چرا!!! چ انایک

 : استرس دارم به شدت. سحر
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 آخه!!؟ یچ ی: برا انایک

 خوو ادی: خواستگار داره م سحر

 ستادمیا نهیآ یجلو

 !!یها رفتار نکن دهیشوهر ند نیمثل ا شهی: م انایک

 !یهست یقدر عصب نی: چرا ا سحر

 ستمی: ن انایک

 !؟یارسالن بهت نگفتم ازم ناراحت یزود تر درباره  نکهی: نکنه هنوز بخاطر ا سحر

 با کش خفه کردم و به سحر نگاه کردم. موهامو

 .ستمیسحر جان، قبال هم بهت گفتم من ناراحت ن نی: بب انایک

 !؟ی: پس چرا بداخالق شد سحر

خانواده ها با هم  ،یبریم یچا هی. تو هم انیم شنیبشه. پا م ی. حاال انگار قرار چیاریشورشو درم ی: اخه تو دار انایک

خود.  ی. در اخر هم نخود نخود ملت بفرما خونه دیکنیبا هم قار قار م دیری. بعد شما دو تا کالغ عاشق مزننیحرف م

 وسط!؟ نیا هیاسترس چ گهیحاال د

 دهن باز نگاهم کرد. در اتاق باز شد با

 مهمونا آمدن. رونیب دیایاکرم : بچه ها ب خاله

 خداا ییی: وا سحر

 خشم بهش نگاه کردم با

 کنمیدهنتو صاف م ،یاریاداها درب نیاز ا ی: بخواه انایک

... حوصله ام سر رفته بود. چقدر چرت و پرت رونیاز اتاق ب میسرم انداختم و رفت یدهنشو قورت داد. شال رو آب

ارسالن  یدادن. من روبه رو لیتشک یو اجتماع یگردن اقتصاد زیم ای یامدن خواستگار ستی. معلوم نگفتندیم
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. انگار که دارم پوست ارسالن رو کندمیمپرتقال دستم بود. با خشونت کامل داشتم پوستش  هینشسته بودم و 

 !! باالخره رفتند سر اصل مطلب. کنمیم

 .دوتا برند باهم حرف بزنند نیا یدیجان اگه اجازه م ی: خوب عل اقیاشت یآقا

 مبل بلند شدم. یاز رو هوی. یاز هر صحبت قبل

 باهات حرف بزنم. دیبا اطیداخل ح ای: ارسالن ب انایک

 نداشتم. لیها رو حس کردم. اما حوصله تحل نگاه

 شده؟! یزیجان چ انای: ک اقیاشت خانم

 .میحرف بزن خوامی: نه فقط م انایک

 جا بزن نیهم یدار ی: خوب حرف آوا

 ایمنتظرم. زود ب اطیداخل ح. من ی: خصوص انایک

 .دمیکش قی. چند تا نفس عماطیجمله آخرمو گفتم و رفتم داخل ح دیتاک با

 خانم!! انایک یداشت ی: با من کار ارسالن

بودمش. رفتم سمتش.  دهیمدت بود که ند هیو بهش نگاه کردم. قبال الغر بود اما االن چاق شده بود. اخه  برگشتم

 زدم. یشدم. چند قدم رفت عقب. پوزخند کیبهش نزد

 !؟؟یباهاش ازدواج کن یخواهیو م ی: پس عاشق سحر شد انایک

 : اره، اشکال داره؟؟ ارسالن

 مقابلش گرفتم. دیبه نشونه تهد انگشتمو

که  دمیاجازه نم ی. اون خواهر منه. عشقمه. دوستمه. به کسستین یدختر معمول هی: اره اشکال داره، سحر  انایک

ونه گ یاشک رو یاگه باعث بش ینکرده باعث رنج سحرم بش ییکنه. پس خوب گوشاتو وا کن اگه خدا تشیبخواد اذ

 ؟یدی. فهمیرو مالقات کن لی. هر روز عزرائیمرگ کن یصد بار آرزو یکه روز کنمیم ی. اون وقت کارزهیاش بر
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 نگاهم کرد. یحالت خاص با

 خوشبختش کنم کنمیم ی: من عاشق سحرم پس سع ارسالن

 شاد باش و خوشبخت!!؟ شهیسحر هم یدی. عاشق ماندن مهمه. قول مستی: عاشق بودن مهم ن انایک

 کنمیاما تالشمو م دمی: قول نم ارسالن

 .یرو مالقات کن لیعزرائ دیوگرنه با یباش یتالش گر ماهر دوارمی: ام انایک

 خانم. انایک دوارمی: منم ام ارسالن

 کنارش رد شدم. از

 ویوی. جناب انایخانم نه فقط ک انای: درضمن ک انایک

 .دیهال شدم. نگاه ها سمتم چرخ داخل

 : خوب من برم استراحت کنم اخه خسته ام. شبتون خوش انایک

ارسالن هنگ کرده  چارهیجذبه، ب ولی. ادمیتخت دراز کش یتعجب آور ملت رفتم سمت اتاق... رو یمقابل نگاه ها در

 ام بلند شد. برش داشتم. از طرف کارن بود یگوش یبود. صدا

 مراسم تموم شد!! ؟ی* سالم خوب کارن

 ؟ارهیسالم ممنون تو خوب کی* عل انایک

 !!ی* پسره رو که نکشت کارن

 * نه. اما مقدماتشو آماده کردم انایک

 چارهی. بشیبرا هوی* دلم سوخت،  کارن

 منم نه اون. چارهیدلت براش نسوزه. ب خودی* ب انایک

 * باشه حسود خانم. کارن



 نفوذی عاشق

 
107 

 

  دیبخوابم. ببخش خوامی* کارن من خسته ام، م انایک

 برو بخواب زمی* خدا ببخشه، باشه عز کارن

 جمع کنه. یکی. کارخونه قند رو زمیبه من گفت عز االن

 بنگ بنگ شبت قشنگ ویک وی* ک انایک

 بودم. دهی،تا حاال نشن یجالب ی* چه جمله  کارن

 خودم سرودم. هوی* خوب االن  انایک

 فعال یایخانم شاعر. شبت رو نی* افر کارن

 یبا کی* شبت ش انایک

 شکمم. چشمامو باز کردم یکارن بدجور خطرناک بود..بالشت خورد تو نیگذاشتم. ا زیم یرا رو یگوش

 : چه مرگته باز؟؟ انایک

 تخت نشست یرو

 !؟ی: با ارسالن چکار کرد سحر

 یچی: ه انایک

 ها شده بود دهیآمد، داخل هال مثل جن د ی: پس چرا وقت سحر

 شهیدائمش م قیرف لیکردم. که تو رو خوشبخت کنه وگرنه عزرائ دشی: اهان. چون تهد انایک

 .دی. کنارم دراز کشدیمو بوس گونه

 ی: عاشقتم خواهر سحر

 طور نی: منم هم انایک

 .امدیطوفان م یرخ بده. بدجور بو یاتفاق هی. انگار قرار بود زدیدلم شور م بیبا کارن قرار داشتم. اما عج امروز
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 شده؟! یزی: چ سحر

 : نه چطور مگه؟! انایک

 ی! صبحانه هم نخوردی: اخه انگار استرس دار سحر

 نداشتم. لیم ادی: نه من خوبم. ز انایک

 به لبم زدم. رژ

 : خوب من برم انایک

 کارن؟؟ شیپ یری: م سحر

 : اره انایک

 : مراقب خودت باش سحر

 ارسالن! شیپ یریم ی. تو کزمی: چشم عز انایک

 گهی: چند ساعت د سحر

 خوش بگذره ی: اوک انایک

 : به تو هم سحر

 چشمک زدم...... بهش

 .دمیبر قرار بود. چند تا نفس کش نمونی. بدجور سکوت بمیخوردیم ی. بستنمیها نشسته بود مکتین یرو

 : از دوستت چه خبر؟!. کارن

 : جواب مثبت داد. زمان عقد هم مشخص شد انایک

 . خوشبخت بشنی: به مبارک کارن

 نی: آم انایک
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 !؟ی: هنوز ناراحت کارن

 ستمین گهی: نه، د انایک

 !؟یبری. از دست عموت به کجا پناه مکنهی: االن که دوستت داره ازدواج م کارن

 اتاقم حبس بشم. ی: مجبورم تو انایک

 یشیم تیکه اذ یجور نی: ا کارن

 عادت کردم. گهی: د انایک

 هی. امروز کارن فرق کرده بود. کردمیچرا اما حس م دونمیشستند. نم یدلم رخت م یتکون داد. داشتن تو یسر

 .کردینگاهم م یجور

 !!رای: م کارن

 : بله انایک

 بگم!؟ یزیچ هی:   کارن

 : اره بگو انایک

 عاشق شدم! یدیازم پرس ادتهی:  کارن

 ! ؟یاسمش چ یدونیاما نم یدار یحس هی ی: اره. تو هم گفت انایک

 کردم. دای: من اسم اون حس رو پ کارن

 دستم. دهیقلب کار م نیکه کارن عاشقش بود. اخرش ا یام شد. به اون دختر یحسود

 : چه خوب. انایک

رو نداشتم. تا حاال  یحس نیکدوم چن چیام بوده، اما تا حاال به ه یزندگ یتو ادیمن دختر ز را،یم یدونی: م کارن

دختر تک و خاص، که هر وقت  هیام سکونت داره.  یداریخواب و ب یکه تو ینکرده. دختر وونهید یطور نیا یدختر

ور ام. انگار ک یزندگ یدخترا امده تو نیا ی. از وقتکنهیرو داره پنهون م یراز هی کنمی. حس مکنمیبه چشماش نگاه م
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بهش کمک کنم اما االن بدجور عاشقش شدم.  خواستمی. اولش فقط منهیبیرو نم یدختر چیچشمم ه گهیشدم و د

 کنم. یزندگ تونمیبدون اون نم

با  گهیجور د هیعاشقش شده. اگه  یجور نی. خوشبحال اون دختر که کارن ارونیحبس شده مو فرستادم ب نفس

 کارن اشنا شده بودم. حتما االن من اون دختر بودم.

. قلبم شمی. غرق نگاهش مشمی. چون غرق لحن صداش مگهیم یکه چ فهممینم زنهیکه حرف م یگاه یدونی: م کارن

 .کنهیدر هر طپش اسم اونو زمزمه م

ممکن من عاشق کارن باشم!! نه  یعنیشدم!!!؟.  یجور نیزد، اما من بغض راه گلومو، سد کرده بود.. من چرا ا لبخند

 !گه؟؟یرو م زایچ نیاره به من ا!! چرا دکنهیچرا بس نم یی. واستمیمن عاشق ن

 قلبم اسمش حک شده. یاون دختر تک و خاص فقط مال منه. رو یدونی: م کارن

 .دمیبا حرص و حسرت کش ینفس

 .یباهاش خوشبخت بش دوارمی: ام انایک

 .دمیچرا اما ترس دونمی. نمدمیچشمام نگاه کرد. نگاهمو ازش دزد یشد. تو کیبهم نزد یکم

 یاون دختر تو را،یم ییکه خواب از چشمام ربوده تو یکرده. اون دختر وونهیکه دلمو برده و منو د ی: اون دختر کارن

 تو. راایم

 کردم. هنگ

 .رایم یمن شد یتو زندگ را،ی: من عاشق تو شدم م کارن

 کردم. هنگ

 .رایم یمن شد ی. تو زندگرای: من عاشق تو شدم م کارن

 کرده بودند. یسرم خال یرو خیسطل آب  هی. انگار ستادیاز حرکت ا قبلم

 !!؟یبگ یزیچ یخواهیعشقم نم رای: م کارن
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 بلند شدم. مکتین یام حبس شده بود. از رو نهیس یتو نفس

 شده؟؟! ی: چ کارن

 کردم. دنیبه کارن نگاه کنم، سر تکون دادم و شروع به دو نکهیا بدون

 راااااایصبر کن. م راای: م کارن

 اایدنبالمممم ن اااااا،ی: دنبالم ن انایک

 ایبه چند نفر برخورد کردم  دونمیمرده بودم!!! نم دمی. شامردمیبد بود. داشتم م یلی. حالم خدمیدویتمام سرعت م با

 یواری. از پا افتاده بودم. کنار دامدینفسم باال نم گهیتصادف کنم. د خواستمیبرام بوق زدن. چند بار م نیچند تا ماش

 رایبود. کارن عاشق م جهینت یکه ب ی. فرارکردمیفرار نداشتند. من از خودم فرار م یبرا یپاهام جون گهینشستم. د

در آوردم. کارن  فمیاز داخل ک کرد،یکه داشت خودشو خفه م مویبودم. حالت تهوع داشتم. گوش انایشده بود اما من ک

 لرزون گرفتم. ییسحر رو با دستا ی. تماس که قطع شد. شماره زدیبود که تند تند زنگ م

 : سالم جانم سحر

 ستی. من... حالم.. خوب ناای: سح..ر ب انایک

 !!!ییشده؟؟ کجا ی: خاک بر سرم، چ سحر

 ..دونم....ی: نم انایک

 نفر بپرس هیاز  ایمن االن چکار کنم؟!! به اطرافت دقت کن  ای: خدا سحر

 تابلو بود. هیاطرافم نگاه کردم.  به

 ...مدرسه دخترانه.... هدانجاستیمدرسه. ا هی : انایک

 قربونت بشم. امی: باشه باشه االن م سحر

 ییوا .راستتیکه عاشق کارن شده اما کارن عاشق م انایک چارهی. بامدیباال م یرو خاموش کردم. نفسم به سخت یگوش

راحت تر و قابل هضم تر بود.  یلیبود. خ ی گهید ی. اخه چراا!!؟؟ عشق چراا؟؟!! اگه کارن عاشق کسرمیمیخدا دارم م

 .....ستیاما حواسم ن رمیمید دارم می. حالم زار بود. شاکردی!!! سرم درد مرایاخه چرا م
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 خدا مرگم بده  یی: وا سحر

 باز کردم. چشمامو

 : حالت خوبه؟! سحر

 .میشد نیتکون دادم.. کمکم کرد و سوار ماش سر

 مارستانیب برمتی: االن م سحر

 : نه. انایک

 ستی: اما تو حالت خوب ن سحر

 .دمیکش ینفس

 شمی: خوب...م انایک

 رو داخل دهنم گذاشت. کیاز ک هیتک هیآورد.  رونیب فشیاز داخل ک کیک هی

 !!یشونیقدر پر نیچرا ا انایشده!؟ ک ی: چ سحر

 از قبل بهتر بود.. با زبون، لبامو تر کردم. حالم دمی. چند تا نفس کشرمیکاش بم ییدلم تازه شد. وا داغ

 اعتراف کرد. رای: امروز کارن به عشقش نسبت به م انایک

 .یداره نه ناراحت یخوشحال نکهی: خوب خره ا سحر

 راستتتیهستم اما کارن عاشق م انای! من ک؟؟ی: باز خنگ شد انایک

 . اون عاشق تو شده. اناستیهمون ک رای: م سحر

 رهیکه فق یرایشده، نه اون م کیبه کارن نزد قتیکه بخاطر انتقام و کشف حق یدختر انامی: من ک انایک

 !!؟ی: تو هم عاشق سحر

 دمیکش یآه
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 .ستی: حس من اصال مهم ن انایک

 یستیکه ن شگوی. اما خوب پیرو شروع کرد ی: درست تو باز سحر

 من حاال چکار کنم!؟ ییی: وا انایک

 رو به کارن بگو قتی: برو حق سحر

 بگم!؟ یبرم چ قای: دق انایک

وسط دلمو  نیشدم تا به او برسم اما ا کیهستم. به عموت مشکوک شدم به تو نزد انای: خوووب بگوو من ک سحر

 باختم و دلتو بردم.

 .یو بعد هم ازدواج و خوشبخت میرو کشف کن قتیباهم حق ایاشکال نداره ب گهیاونم م ،یراحت نی: به هم انایک

 .دیبا حرص کش ینفس

 بدجور یخواهر ی: بدجور سر خورد سحر

 .رمیبه سر بگ ی. االن چه گلدونمی: م انایک

 .ستیمعلوم ن یچیکه ه یرو شروع کرد یراه هی. دونمی: نم سحر

بهش  یچکار کنم؟؟! چطور نیحاال با فرز یی!!! وایعاشق من شد یبود کاری. کارن اخه بدمیبا حسرت کش ینفس

 خداا چکار کنم!!!؟؟ یی!! وا؟؟یگناه باشه چ ی!؟؟ اگه بیبشم!!! اگه گناه کار باشه چ کینزد

مغز  بودم. دهینرس ی جهیفکر کرده بودم اما به نت یام خاموش بود. کل یمدت گوش نیا یگذشته بود. تو یهفته  هی

که به کارن داشتم، فرار  یاز حس کردم،یفرار م رای. من از کارن نه بلکه از مدادمیپرونده بود. داشتم جون م وزیف

. مثال ندهیرو انداخت اخر ماه آ یبهونه نامزد یاحمق با کل نیا اسحر باشه ام ینامزد ندهی. قرار بود اول ماه آکردمیم

داشتم خل  ادیام کمتر بشه. بعدا ازدواج کنه. از فکر ز یفکر یریمن اول مشخص بشه و درگ فیتکل خواستیم

 ن بود، نه عاشق شدن.شد ی. قرار نفوذشدمیم

 !؟یکنیفکر م یبازم دار یی: وا سحر

 سابم ی: نه دارم کشک م انایک
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 یدار یجواب هی شهی: اوووف. هم سحر

 : اهوووم انایک

 !؟؟یدیهم رس ی جهیهمه فکر کردن به نت نی: با ا سحر

 یکم و قدر ی: ا انایک

 نه. یعنیحرفت  نی: ا سحر

 دمیکش ینفس

 رو بگو یبرو به بابام همچ ایلج نکن ب انای: ک سحر

 بشه!!؟ ی: برم بگم که چ انایک

 کنهی: خوب بابام کمکت م سحر

 دردسر بندازم یعمو رو تو خوامی: من نم انایک

 ییدردسر افتاده فعال تو یکه تو ی: اون سحر

 بابات الیخی. بهیمن کاف نی: هم انایک

 کارن رو مشخص کن فی: خوب الاقل تکل سحر

 : چکار کنم مثال؟! انایک

 تو روشن کن. بدبخت تا االن حتما دق کرده ی: گوش سحر

 بگم؟؟!! یخراب کنم. روشن کنم که زنگ بزن که چ شویزندگ خوامی: نم انایک

 رو قتی: حق سحر

 . لطفا درک کن. بفهم شهیسحر نم شهی: نم انایک

 دمیکش ینفس
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 : تازه از کجا معلوم که کارن عاشق باشه!؟ انایک

 قاشق!!!! ه؟ی: پس چ سحر

 حسش به من ترحم باشه دی: شا انایک

 : ترحم!! سحر

 هستم. اول به من کمک کرده و بعد ترحم رو عشق تصور کرده. چارهیمن بدبخت و ب دهی: خوب اره، اون د انایک

 !!؟ی: حس تو چ سحر

 یچی: حس من ه انایک

 قبول کن ی: دلبست سحر

 .گمینم یزیاز حسم چ یکس شیبه عشق اعتراف کنم. اما پ یواشکیخودم  شیپ دیباال انداختم. من شا شونه

 یکنی: باالخره تو هم قبول م سحر

 شووو سحررررر الیخی: ب انایک

 : باشه باشه تو حرص نخور. سحر

 بخواب ری: بگ انایک

 : باشه. شب خوش سحر

تو ذهنم وول  زایچ یمشغول بود. کل . فکرمبردیتکون دادم. بالشت رو بغل کردم. چشمامو بستم اما خوابم نم سر

 تخت بلند شدم. رفتم سمت در. یزد به سرم. چشمامو باز کردم. سحر خواب بود. از رو یزیچ هی هوی.. خوردیم

 : کجا؟! سحر

 !!!یداری: ب انایک

 : اره. سحر
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 اتاق بابات رمی: م انایک

 : اونجا چرا؟؟! سحر

 یزیچ یباف. خوب دنبال مدرک سرنخ کوفت ریعمو زنج رهی: دنبال زنج انایک

 امی: منم م سحر

 .رمیخودم م خوادی: نم انایک

 زارمی: تنهات نم سحر

 چراغ رو، روشن کنه. دستشو گرفتم خواستی. سحر میاتاق عمو عل میرفت ییتکون دادم. دو تا سر

 !؟؟یکنیچکار م ی: دار انایک

 .کنمیدارم چراغ رو، روشن م ک،ی: تار سحر

 تو!!! یکنیچراغ روشن م ،یدزد میما امد زمیبانک زد. عز شهیبا تو فقط م یعنی:  انایک

 !!؟؟ی: دزد سحر

 می: اره. مدرک قرار کش بر انایک

 چراغ قوه دادم. بهش

 طرف. نی: تو اون طرف رو بگرد من ا انایک

 : باشه سحر

رو  نیکنم که فرز دایپ یزیچ ایبرسم.  نیکنم تا بدون کارن به فرز دایپ یزیچ خواستمی. ممیگشتن شد مشغول

 سحر خل شده. نیچراغ روشن شد. ا هوویجلو بده. من به کارن برسم. مشغول گشتن بودم که  گناهیب

 : سحرر م.. انایک

 هنگ کردم یعمو عل دنید با
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 . آب دهنمو قورت دادم.دیدهنم ماس یهنگ کردم، حرف تو یعمو عل دنید با

 !د؟؟یکنیم یچه غلط نجای: شما دو تا ا یعل عمو

 با ترس به من نگاه کرد. سحر

 : با شما دو تا هستمممم یعل عمو

 اتاقش گرفته بود. یبود. البته حق هم داشت. مچ ما دو تا رو تو یعصب چه

 ...زهی: بابا.. ما... خوب... چ سحر

 !؟؟یهات، قرار ازدواج هم کن یبچه باز نی: ساکت، خوشم باشه، تو با ا یعل عمو

 اخه بابا.... : سحر

 : ساکتتتت یعل عمو

 بدجورر بود. ییلیخ شدیم یهم عصب یاما وقت شد،ینم یعصب یعمو عل نیباال. ا دیمتر پر کی سحر

 : مقصر منم. سحر تو برو داخل اتاق انایک

 اشاره کردم. بهش

 : اما.. سحر

 : سحر جون برو. من با عمو حرف دارم. انایک

 رونیتکون داد و رفت ب سر

 دمی: گوش م یعل عمو

 .دمیتا نفس کش چند

 امدم داخل اتاقتون دنبال سرنخ. سحر هم، همرام امد ی: من پنهان انایک

 !!!ی: سرنخ چ یعل عمو
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 خودم دست به کار شدم نیهم ی. منم برادیگینم یزیبابامو اثبات کنم. شما که چ یگناه یب خوامی: من م انایک

 .؟؟!کنمیم دایو گناهکار رو پ کنمیاحمد رو ثابت م یگناهی: مگه من بهت نگفتم خودم، ب یعل عمو

 ! االن چند سال گذشته.؟؟ی: پس ک انایک

 .کنمی. من دوباره دارم پرونده رو باز مکنمیتالشمو م ینشستم!!!؟؟ من دارم همه  کاریمن ب یکنی: تو فکر م یعل عمو

 .نمیبش کاریب تونمیاما منم نم ،یکنیتالش م یدار دونمی: م انایک

 !؟یرسیم ی: اخه با گشتن اتاق من به چ یعل عمو

 !؟؟هیک نی: فرز انایک

 !؟؟یشناسیرو از کجا م نی: تو فرز یعل عمو

 !؟؟یدونیپرونده م یرو مضمون اصل نی: چرا فرز انایک

 !؟یدونیرو از کجا م زایچ نی: تو ا یعل عمو

 هم داره. یها دهی: گشتن اتاقتون فا انایک

 .رونیبا حرص فرستاد ب نفسشو

 !ستیبارت ن نی: پس اول یعل عمو

 : نه، خوب من جواب دادم حاال شما؟. انایک

از همون موقع هم شر بود. احمد با منصور  نیمنو احمد بودند. فرز یمیقد یو منصور از هم محله ها نی: فرز یعل عمو

منصور و زنش رعنا فوت کردن و احمد  ی. به طور ناگهانشهیهم باز م نیفرز یپا نیب نیهم یکار شده بود. تو هیوارد 

 دردسر افتاد. یتو

 ؟؟یبهش شک کرد نایهم یفقط برا یعنی:  انایک

 : نه. یعل عمو
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 : پس ؟؟! انایک

. اما پزشک دونستیرو مقصر م نیبود تازه احمد، فرز یهووی: مرگ منصور و رعنا از نظر احمد مشکوک و  یعل عمو

 یشک داشت وقت نیاز تصادف اعالم کرد. احمد به شدت به فرز یمرگ منصور رو سکته و مرگ رعنا رو ناش یقانون

 .دونستیم نیهم گناهکار شد مقصر رو فرز

 : خوب!!! انایک

ندارم. اما دارم  یمدرک چیشک کردم. اما خوب ه نیکه انجام دادم. مثل احمد به فرز یقاتی: منم با تحق یعل عمو

 پرونده رو باز کنم. کنمیتالش م

 !ه؟ی: کارن ک انایک

 کنهیم یبرادرش زندگ یبه همراه  نیفرز شی: کارن پسر منصور و رعناست که پ یعل عمو

 شدم. کیبهش نزد نیهم ی. براکنهیم یزندگ نیفرز شیپ دونمی: اهان. م انایک

 !؟؟ی: تو چکار کرد یعل عمو

 رو کشف کنم قتیبرسم و حق نیشدم تا به فرز کی: به کارن نزد انایک

 نگاهم کرد. آب دهنمو قورت دادم. یبرزخ

 نداشتم ی گهید ی: خوب چکار کنم!! چاره  انایک

 نگاهم کرد. آب دهنمو قورت دادم. یبرزخ

 نداشتم گهید ی: خوب چکار کنم!! چاره  انایک

 : خوب! یعل عمو

 بابامو ثابت کنم. یگناه یب دیبرسم. من با نیاز کارن به فرز خوامی. مگهید نی: هم انایک

 اش با من هیباشه. بق ایبه فکر خودت و ناد دی: تو فقط با یعل عمو
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. رهیباباش دامنشو بگ یفردا مثل من، گناه نکرده  خوامی. من نمشهیداره بزرگ م گهید ای: عمو جوون ناد انایک

 کار نگاه کنن. انتیخ هیبهش به چشم دختر  گرانید خوامینم

بهت سخت گذشته، اما من دارم تمام  دونمیدر چارچوب قانون عمل کنم. م دی: من مرد قانون هستم. با یعل عمو

 . تو نگران نباش.کنمیتالش م

 براتون دردسر درست کنم.  خوامی. خودم وارد عمل شدم. من نمدیشما مرد قانون هست دونمی: منم چون م انایک

 !؟؟یچکار کن یخواهی: اخه م یعل عمو

 . کنمیگناهکار بودنشو ثابت م ایگناه  ی. بشمیم کینزد نی: به فرز انایک

 !؟؟یدیکار رو انجام م نیا یراه پر از خطره. چطور نی: ا یعل عمو

 شهی. راهش هم باالخره جور مخورمیو خطر م ری: به قول بابام، من هر صبح نون پن انایک

 ات کنم. یخونه زندون ی: مجبورم نکن تو یعل عمو

 فرار داره. یبرا یراه هی ی: هر زندون انایک

 .رونیبا حرص فرستاد ب نفسشو

 !؟یدردسر بنداز یخودتو تو یخواهی!! چرا م؟یخودتو عذاب بد یخواهی: چرا م یعل عمو

. دمیهمرامه. من مرگ مامان و بابامو د شهیترس، رنج و درد هم ،یعذابم. کابوس. نگران یاالن هم تو نی: من هم انایک

 گناه نکرده رو پاک کنم. حاال چه با کمک شما چه بدون کمک شما. نیا دیقول دادم. من با من بهشون

 .دیکش یآه یعل عمو

 . براموندی. عشق و محبت داددیسقف داد ای. شما به من و ناددیدهیانجام م دیدار دیکه تونست ی: شما هر کار انایک

 .یافت یدردسر ب ینکرده تو ییخدا خوامی. من نمیکرد یپدر

 قورت دادم. بعضمو

 نکن. اما لطفا سد راه، هم نشو. ،یکمک نکن یخواهی. شما هم اگه مدمیکار رو انجام م نی: عمو جوون من ا انایک
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 نگاه کردم. بهش

 راه از اول هم مال من بود. نیانجام بدم. ا یکار هیمنم  دی. بزاردیلطف کرد یلی: شما تا االن هم خ انایک

 نگاه کرد. بهم

ام  فهیوظ دمیکه انجام م ی. احمد دوست نه بلکه برادرم بود. من هر کارمی: من و احمد، مثل تو و سحر بود یعل عمو

 هست.

 .دیکش یآه

 .میزنی: االن هم برو بخواب. بعدا باهم حرف م یعل عمو

 ری: شب بخ انایک

ه و خانواد یعمو عل یبرا یاتفاق خوامی!!!؟ من نمکنهیبهم کمک م یعمو عل یعنی. رونیلبخند زد. از اتاق امدم ب بهم

 ییبغلم. دست ال دی... داخل اتاق شدم. سحر پردمیکش قیخودت کمکم کن. چند تا نفس عم ایاش رخ بده. خدا

 .دیموهام کش

 !؟ی: حالت خوبه؟؟ کتک که نخورد سحر

 من بلند کنه!!! یتو بلند کرده که رو ی. بابات تا حاال دست روووونهی: اخه د انایک

 دعوات کرده!!؟ یلی: خوب نه. پس حتما خ سحر

 : نه. انایک

 !؟ی: پس چ سحر

 .می: فقط با هم حرف زد انایک

 !؟دیگفت ی: چ سحر

 رو بهش گفتم و ازش کمکم خواستم قتی: حق انایک

 : خوب. سحر
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 تخت نشستم یرو

 . گهید نی: هم انایک

 !یکارن رو هم گفت انی: جر سحر

 ازشو اره. یکمی:  انایک

 !؟یکنی: االن با کارن چکار م سحر

 شهیخودش جور م ی. کم کم همه چکنمیم یکار هی: باالخره  انایک

 !؟؟یچ یعنی:  سحر

 بخواب ریبگ امیباش. من خوابم م الیخیب یعنی:  انایک

 شمی: من اخرش از دست تو خل م سحر

 داره ی: خل شدن هم عالم انایک

 دمیتخت دراز کش یرو

 : برو کنار سحر

 : چرا؟؟ انایک

 کنارت بخوابم خوامی: م سحر

آروم گرفته  ی. بهش لبخند زدم و چشمامو بستم. قلبم کمدیتخت دراز کش یکنارم رو وار،یسمت د دیکش خودمو

 زود خوابم برد. نیهم یخسته بودم. برا یلیبود. خ

نشده بود. سحر و ارسالن هم مشغول  یباهام حرف بزنه. اما هنوز خبر یروز گذشته بود. منتظر بودم تا عمو عل دو

االن اونم به من فکر  یعنیکارن تنگ شده بود.  یبرا ییجورا هیبودند. دلم  یفراهم کردن تدارکات مراسم نامزد

و فقط ترحم بوده!! سردرگم  ستیحسش عشق ن دهیهمف دمیپر کرده!! شا گهیدختر د هیمنو با  یجا ای کنه؟؟؟یم

 و برام آشناست. شناسمشیاز قبال م کردمیچند وقته از بس به کارن فکر کرده بودم، همش حس م نیشده بودم. ا
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 ببر ییعموت چا یبرا ایجان ب انایجاان، ک انایاکرم : ک خاله

 امی: چشم االن م انایک

 یارک هیبام با یگناه یاثبات ب یحرف بزنم. خدا کنه سد راهم نشه و بزار من برا یوقتشه با عمو عل یعنیحرف  نیا

دلشوره داشتم.  یکمی. یبرداشتم و رفتم سمت اتاق عمو عل زیم یرو از رو ینیانجام بدم. رفتم داخل آشپزخونه. س

 نشسته بود. زشیدر زدم و وارد شدم. پشت م

 آوردم ی: سالم براتون چا انایک

 نیبش ای: ممنون ب یعل عمو

 نشستم.  یصندل یگذاشتم و رو زیم یرا، رو ینیس

 تتیحما خوامیم نیهم یبرا ،یکنیکار خودتو م ،یتو هم مثل احمد لجباز دونمیفکر کردم. م ی: من کل یعل عمو

 خطر باشه یکنم. تا جونت کمتر تو

 لبم نشست یرو لبخند

 : ممنون عمو جوون انایک

 !؟یدار ی: برنامه  یعل عمو

 رسونهیم نی: اره. کارن منو به فرز انایک

 !؟ی: خوب چطور یعل عمو

 ی. زندگهکنیم یمعتاد و قماربازش زندگ یعمو شیکه پ ریو فق میتیدختر  هیهستم.  رایمن م کنهی: کارن فکر م انایک

 داره. ازیداره، به کار و پول ن یسخت

 .امدهینگاهم کرد. معلوم بود از اون قسمت صفات عمو خوشش ن یمدل خاص هی

 خبر نداره!؟ تتی: پس از هو یعل عمو

 : نه انایک
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 ؟؟یشیم نیفرز یوارد خونه  ی: االن چطور یعل عمو

 دارم ینقشه  هی:  انایک

 کنمی: گوش م یعل عمو

دارم. اونم منو  ازیعروس کنه به زور. منم فرار کردم به خونه و کار ن خواستیکه عموم منو م گمی: به کارن م انایک

 خونه شون به عنوان خدمتکار. برهیم

 یآسون نی: به هم یعل عمو

 .شمیحاال ممکن داستانو عوض کنم. اما در هر صورت من وارد اون خونه م نهی: اصل نقشه ا انایک

 و سر تکون داد. دیکش ینفس

 . مشخصات رو بگورمیات بگ یجعل تیبرات شناسنامه با هو دی: با یعل عمو

 نگفتم. یزیچ گهی. دراستی: من فقط بهش گفتم اسم م انایک

 ی: اوک یعل عمو

 گذاشت. زیم یگردنبند رو هی

 همرات باشه. شهی. همابهیرد  هیگردنبند  نی: داخل ا یعل عمو

 : چشم انایک

منو داخل  ی. شماره رسونمیخودمو م ی. منم فورفرستهیهشدار خطر برام م ،ی: درضمن اگه لمسش کن یعل عمو

 .یبهم از حالت خبر بد یبتون یکن که هر وقت فرصت کرد رهیبه عنوان همراه اول ذخ تیگوش

 : چشم. انایک

 مراقبت باشم تونمیالاقل م یطور نی. اما چه کنم که مجبورم. اشیداخل آت ندازمتی: دارم با دستم خودم م یعل عمو

 .ستیبرام ن ی. خطرشمینم میزی. من چدی: نگران من نباش انایک
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 شجاعت از کجا؟! نیا دمیپرسی. حتما ازت می: اگه دختر احمد نبود یعل عمو

 بلند شدم. گردنبند رو برداشتم. یصندل یزدم. از رو یتلخ لبخند

 برم؟! تونمیم ی: من ک انایک

 : شناسنامه ات رو که گرفتم. یعل عمو

 میتصادف مرد هی یماها تو دی. بهش بگدیباش ایافتاد. مراقب ناد ی: ممنون عمو جون، فقط اگه اتفاق انایک

 برات رخ بده. یاتفاق زارمی. نمیهست ماهی: تو امانت احمد و پر یعل عمو

 کنهیاما خوب اتفاق که خبر نم دونمی: م انایک

 !یکردینم ی: کاش لجباز یعل عمو

 .شمی: من موفق م انایک

در  یچ دونستمی. تا االن شعار داده بودم االن وقت عمل بود. نمرونیبرام تکون داد. رفتم از اتاق ب یزدم. سر لبخند

 بودم.... یباز نیا یهم وجود نداشت. من برنده  یبودم. راه برگشت راه گذاشته نیانتظارمه اما پا در ا

شتم. گذا لهیوس یمقدار هیچند دست لباس  ،یمیقد یکوله پشت هیبود. داخل  کیپنچ صبح بود. هوا هنوز تار ساعت

 ،یعمو عل روزیبودم. د ایناد شیپ شتریچند روزه ب نی. اشدیسحر تنگ م یدلم برا ا،یناد یسحر خواب بود. دلم برا

من رفتم به سحر بگه. دل  یگفتم وقت یکنم. به عمو عل امنو بهم داد و قرار شد من امروز نقشه مو اجر یشناسنامه 

ودم به خ نهیآ یکجاست؟ بگن رفته مسافرته خارجه.. تو انایک دیپرس یرو نداشتم. تازه قرار بود هر کس یخداحافظ

 شکارن منو فرامو دوارمی. امییشکو رایم یشیم گهیخانم، از امروز به بعد د انایوقتش بود ک گهینگاه کردم، حاال د

 نکرده باشه. کوله رو برداشتم.

 !؟؟یریکجا م ی: دار سحر

 !!!یداری: تو ب انایک

 تخت نشست. یرو

 !؟؟یریشده؟ کجا م ی: چ سحر
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 دمیکش ینفس

 رو کشف کنم قیحقا رمی: دارم م انایک

 ؟؟یچ یعنی:  سحر

 نیفرز یکارن و بعد هم خونه  شیپ رمی: م انایک

 تخت بلند شد و امد طرفم یرو از

 : بابام خبر داره؟ سحر

 کنه. یمن رفتم بهت بگه از طرف من ازت خداحافظ ی: اره، قرار بود وقت انایک

 شو نرو. خطرناکه الیخیب انایخداا، چطور بابام بهت اجازه داد؟؟ ک ییی: وا سحر

 کارن امن. نگران نباش شیدر ارتباطم. جام پ یعمو عل . من باشهینم یزی: چ انایک

 .رونی. از آغوشم امد بزدیباشه. دلم شور م دارمونید نیاخر نیکه ا دمیترسی. مدمشیکرده بود. در آغوش کش بغض

 !!یدیقول م هی:  انایک

 ؟؟ی: چه قول سحر

 مراقبت کن. درضمن منو هم فراموش نکن ای: اگه من بر نگشتم، از ناد انایک

 کتفم. یتو دیمشت کوب با

 : خفهه شو  سحر

 ستادیدر ا یو جلو رفت

 زارممی. نمیکه بر زارمی: اصال من نم سحر

 !!!یسد راهم بش یخواهی. االن میمن بود یو همرا یحام شهی: سحر تا به امروز هم انایک

 خواممینم ادیسرت ب ییبال خوامی: نم سحر
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 کنهیاما خوب بازم اتفاق خبر نم شهیکه نم یزی: چ انایک

 کنهیرو بسپار به بابام اون حلش م ی. همچی: نرو ابج سحر

 کن سد راهم نشووو تمی: االن هم دست بابات. اما منم مجبورم که برم. سحر حما انایک

 پاک کرد اشکاشو

 قول بده هی. اما یبر زارمی: باشه م سحر

 !؟؟ی: چه قول انایک

 .یبا ارسالن ازدواج نکنم. پس قول بده که برگرد ،یکه تو  برنگرد یتا زمان خورمی: من قسم م سحر

 کرده. یخدا، اون ارسالن چه گناه ی: ا انایک

 : قول بدههه سحر

 باز و بسته کردم چشمامو

 .دمی: باشه قول م انایک

 در رفت کنار یلبخند زد و از جلو بهم

 .کنمیم ینه بلکه مادر یخواهر شیهم نباش. برا ای: مراقب خودت باش. نگران ناد سحر

 : باشه. ممنون خواهر گلم انایک

 رونیقورت دادم و از در رفتم ب بغضمو

 : زود برگرد سحر

اش زدم. از اتاق  یشونیپ یرو یبود. پتو رو انداختم روش. بوسه  دهی. ناز خوابایتکون دادم. رفتم داخل اتاق ناد سر

. تازه قرار با کارن هم کنمیسحر شرکت م ی. تو عروسکنمیرو بزرگ م ای. نادگردمیاما برم رمی. من مرونیرفتم ب

باجه  هی. خودمو به شدی. کم کم هوا داشت روشن مگهیخوشبخت بشم.... هوا بدجور سرد شده بود. زمستون بود د

 دیخواب آلود به گوشم رس یصدا هیبار گرفتم تا باالخره کارن رو گرفتم. پنج  یتلفن رسوندم. شماره 
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 : بله کارن

 رای: کارن منم م انایک

 امدین یصدا

 ااایب ادتهی. اگه هنوز منو میدیرو د گریبار همد نیهستم که اخر ی: کارن من همون پارک انایک

خداا حاال چکار  یحسش ترحم. ا دمیروز گذشته، فهم نیچند گهیرو قطع کردم. حتما فراموشم کرده. اره د یگوش

. خاک بر سرت که یکه عشق کارن رو باور کرد انایوارد اون خونه بشم. خاک بر سرت ک یکنم!!! بدون کارن چطور

هنوز منو  دیشا اد،یب دیمکت نشستم. اما شاین یسرما چکار کنم؟؟! رفتم رو نیا ی. اوووف حاال من تویدلباخت

 خودمو جمع کردم تا گرمم بشه. ی. کمستیترحم هم حس قو ادیاما م .ستیفراموش نکرده. اره عاشقم ن

راه  هی. مجبورم از ادیمن چکار کنم!! اصال بهتر اگه ن ادی! اگه ناد؟؟یکارن م یعنیخودمو جمع کردم تا گرمم بشه.  یکم

 کی یویسنار هی!!!؟ من رهیم شیطبق نقشه پ یهمچ اد،یاصال اگه ب ؟یوارد اون خونه بشم! اما اخه از چه راه گهید

 خی. بهتره پاشم برم تا زدمیم خیدارم  یی. وادادیطرفه نوشتم. از کجا معلوم نقشه ام جواب بده.!! اوفففف مخم ارور م

 هی من ییبلند شدم. بابا مکتین یبرگردم خونه. از رو دیدست از پا دراز تر با هینزدم. اون همه ادعا داشتم اما االن با 

 که رفتمیم شتم!! پرسون پرسون داکنمی!! من به قولم عمل مکنمیم دایتو پ یگناه یات باثب یبرا یراه

 رااای: م کارن

 بود. آمدم سمتم ستادهیاز من دور تر ا یبرگشتم سمت صدا، کارن با حالت آشفت ستادم،یا

 : کارن.. رایم

 کتفمم یتو زد

 توو؟! ی: کجا بود کارن

 . دیرنگمو گرفت و کش یخاکستر یبافتن ی لبه

 !هوو؟ی یچرا رفت ؟؟یکجاا بود ؟؟ی: چرا خاموش بود کارن

 : خوب من..  رایم
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 کرده!؟؟ دایچرا دست به زن پ نیزد بهم، چند قدم رفتم عقب. واا ا دوباره

 !.؟؟ی: د حرف بزن، چرااااا به فکر من نبود کارن

 .دهیو نگران بود. مهلت حرف زدن هم که نم یعصب چه

 !!یمن افتاد ادیهمه مدت  نیشده بعد از ا یبگو!! چ یزیچ هی:  کارن

 : خوب مجال بده حرف بزنممم رایم

 : حرف بزززن کارن

 : من...خوب... فرارر.. کردم. رایم

 : فرارررررر!!!! کارن

 : اره مجبور شدم. رایم

 .نییانداختم پا سرمو

 شده؟؟! یچ نمیکن بب فیبشو. تعر نیسوار ماش میبر ای: ب کارن

 .دمیکش یرو، روشن کرد. نفس نیماش ی. بخارمیشد نیسوار ماش ییتکون دادم. دوتا سر

 .دمی: گوش م کارن

 کردم. یشالم باز یگوشه  با

 یکتکم زد. فقط از شانس خوبم گوش یکل نیهم یکرده بود. برا دایشارژکن رو پ میرفتم خونه، عموم س ی: وقت رایم

 عموم  نکهیبودم. تا ا یاتاق زندون یتو یدوستم جا گذاشته بودم. چند روز یرو خونه 

 دهنمو قورت دادم. آب

 طلبشون ببرن. یمنو جا انی: عموم گفت که منو سر قمار باخته، قرار ب رایم

 نیفرمون ماش یرو دنیکرد به مشت کوب شروع
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 هاا ییییهاا لعنت ی: لعنت کارن

 نگاه کردم. چه ناراحت بود. منو ببخش کارن، من مجبورم. بهم نگاه کرد. بهش

 که نشده!! یزی: االن حالت خوبه؟! چ کارن

 نشده یزی: خوبم. نه چ رایم

تره. کارن منو  یاما قدرت عشق قو شهیرو بهش بگم ازم خشمگین م قتیحق یوقت دونمی. مدیتا نفس کش چند

 گفتن.. من االن مجبورم به دروغ بخشهیم

 یرفتن نداشتم برا یبرا ییمزاحمت بشم، من جا خوامیحست تو به من ترحم. منم نم دونمیکارن، من م نی: بب رایم

 .گردنیمزاحم تو شدم. اونا دنبال من م نیهم

 دستم گذاشت. یرو دستشو

 حس من به تو ترحمم؟؟!! یکنی: ترحمم!!!! تو فکر م کارن

ار به عنوان خدمتک تونمیهستند. لطفا به من کمک کن. من م کیبهم نزد یلیکارن، حس ترحم و عشق خ نی: بب رایم

 خونه تون کار کنم. امیب

 دیکش ادیفر سرم

 : خفه شووووو کارن

 خوردم. جا

رو  تهران نیجهنم شده بود. تمام ا امینداشت. دن ییبرام معنا یمن مرده بودم. زندگ یکه نبود یمدت نیا ی: تو کارن

ات . دوباره زنده شدم. با صددمیصداتو شن یبود. امروز وقت دهیو دعا کش هیکنم. کارم به گر دایتو رو پ دیگشتم تا شا

من عاشقتمم  رایحس من ترحممم!! م یگی. اون وقت تو ممخودمو رسوند یبا چه سرعت یتونیجون گرفتم. نم

 بدجورر.
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. ستیعاشق واقع هی. کارن تونمیشدم. نه من نم ادهیرو باز کردم و پ نی. در ماشدمیعشق رو داخل نگاهش د انعکاس

ول اما من ق ستادم،یا هوی. ستتتیدروغا ن نیقدر راحت دروغ بگم. لعنت به قلبم. حق کارن ا نیا تونمینم گهیمن د

 بکشه. ذابمثل من ع ایبزارم ناد تونمیدادم، من قسم خوردم. من نم

 آروم رو داره. یزندگ هیحق  ایمثل من عذاب بکشه. ناد ایبزارم ناد تونمینم من

 شده!! یچ رای: م کارن

 . برگشتم سمتش.بخشهی. کارن هم تورو میکنیرو جبران م نایا یهمه  یروز هی ،یتحمل کن دیتو با یمجبور

 !؟یکنیم هیگر ی: چرا دار کارن

 !کنم؟؟یم هیبود. اما چرا متوجه نشده بودم که دارم گر سی. خدمیگونه ام کش یرو دست

 !؟؟یگینم یزیچرا چ رای: م کارن

 مشکل و دردسر دارم. ی: کارن لطفا، من کل رایم

 لطفا باورم کن. رای: من عاشقتم، با من جات امنه. م کارن

 .دمیکش یآه

 : من تو رو باور دارم، اما من خودمو باور ندارم. رایم

 !؟؟یهست گهینفر د هی: نکنه عاشق  کارن

 : نه. رایم

 ؟؟؟یکنی: پس چرا منو رد م کارن

 .ایدن نیخوب اعتماد ندارم به ا ترسم،ی: من فقط م رایم

 سمتم دراز کرد. دستشو

 به من اعتماد نکن. به عشق اعتماد کن.  ا،ی: دستتو بده به من. به دن کارن
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 باور کرد!؟ شهیرو مگه م یکه گند زده به همچ یبه عشق اعتماد کرد!! حس شهی!! مگه معشق

 به عشق اعتماد کن. رای: م کارن

تو آ*غ*و*ش*ش. هنگ  دیمنو کش هویباداباد.  یداخل دستش گذاشتم. هر چ دیدستمو با ترد دم،یکش ینفس

بود. خودمو از  نیماش یبخار ییاز گرما شتریآ*غ*و*ش*ش ب یبهم منتقل شد. گرما بیحس عج هیکردم، 

 پاک کردم. منو ببخش، عشقم.گونه مو  یشده رو ختهیر یآ*غ*و*ش*ش جدا کردم. اشک ها

 .یبخند دی. فقط بایندار ختنیحق اشک ر گهی: د کارن

 زدم. یتلخ لبخند

 میبر ای: ب کارن

 : کجا؟! رایم

 : خونه مون کارن

 : به عنوان خدمتکار!!؟ رایم

 : نه خره، به عنوان عروس کارن

بابا من  ی. امی. سوار شدنشیسمت ماش می! دستمو گرفت و رفتشه؟؟؟یم یپاط یداره قاط یکردم. چرا همه چ تعجب

زن کارن  ادیبا کارن ازدواج کنم!! حاال که نه من بدم م یشوخ یچاه. نکنه شوخ یزدم تو رجهیش امده،یاز چاله درن

با نه با ؟یهستم چ انای! اگه بفهم من ک؟؟؟یاش راه نده چ همنو داخل خون نیفرز نی. اگه ازدیدلم شور م یییبشم!!! وا

 هستم. رایمن م ستم،ین انایک گهی. تازه من ددهیاز کجا بفهمه!!! اون که تا حاال منو ند خوادیم

 !؟ی: چرا تو فکر کارن

 !؟ی: اگه عموت منو پسند نکنه چ رایم

 .یتو عشق من هست کنه،ی: پسند م کارن

 دمیکش ی ازهیبه من. خم لعنت
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 !!ادی: خوابت م کارن

 هستم ابونایآواره خ شبی: اره، از د رایم

 بخواب ریدل س هیبرو  ،یبا عموم آشنا شد ی: وقت کارن

 : باشه رایم

 .یبش تیاذ زارمینم گهیاما من د ،یشد تتیاذ یلی: خ کارن

 زدم. لبخند

 !؟؟یمنو دوس دار ی. تو چزهی: قلب من از عشقت لبر کارن

 نگاه کردم. بهش

 : اره، منم دوست دارم. رایم

 یزندگ چکسیاگه ه دیبود. شا یمدل هی طیحرفم دروغ نبود. من واقعا کارن رو دوست داشتم. اما شرا نیزد. ا لبخند

ه ک یطی. شرامیکردیم یو خوشبخت زندگ شدمیباهم آشنا م گهید طیشرا هی یما رو جهنم نکرده بود. من و کارن تو

 نبود. لشیدخ یدروغ

 میدی: رس کارن

 بود. یبزرگ یشدم. چه خونه  ادهیپ نیو از ماش دمیکش ینفس

 امیمن االن م نیبش نجای: تو ا کارن

 بود. انگار کارم سخته بود. اطیهم داخل ح گاردیبود. چند تا باد نیمبل نشستم. خونه پر از دورب یتکون دادم. رو سر

 د؟؟یدار لیم ی: چ خدمتکار

 آب  وانیل هی:  رایم

 ارمی: االن م خدمتکار
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 یزشالم با یو با گوشه  دادمیبود؟؟! پامو تند تند حرکت م یچ نیواکنش فرز یعنیدلم نبود.  یزدم. دل تو لبخند

 وانی. خدمتکار لرفتیذهنم رژه م یفکر رو یکنم!!؟ کل دایمدرک پ دیبا ی. استرس داشتم. اصال من چطورکردمیم

 کنه. چرا یغن ومیاوران ای. کارن رفته حرف بزنه دمیمال ی. چشمامو کمامدی. خوابم مدمینفس سر کش هیآب رو آورد 

 .رونیاز دلشوره خوابم نبرد، صبح زود هم که زدم ب شبی. دادددیبابا من خوابم م ادینم

 راای: م کارن

 مبل بلند شدم. یمرد امد طرفم. از رو هیسمت صدا نگاه کردم. کارن با  به

 رایعشقم م نمیهستند. ا نیعمو فرز شونی: ا کارن

 : سالم رایم

 کارن. یبه قد و باالم نگاه کرد. زد به شونه  نیفرز

 ات به عموت رفته هااا. قهی: پدر سوخته سل نیفرز

 دستشو سمتم دراز کرد. دستمو داخل دستش گذاشتم نیلبخند زد. فرز کارن

 خوشبختم تونی: از آشنا رایم

 عروس خانم ی: منم، خوش آمد نیفرز

 : ممنون رایم

 یاالن فقط عمو نیندارم. فرز یداور شیگناهکار بود!! نه نه من حق پ نیفرز یعنی. رونیب دمیاز دستش کش دستمو

 ثابت بشه. یزیکه چ یعشقمم. تا وقت

 برو داخل اتاق استراحت کن ی: عشقم خسته  کارن

 نگاهش کردم. یچیبرم؟! با گ دیخسته ام. فقط من کجا با یدیبده که فهم رتیخ خدا

 اتاق رو نشونت بدم میبر ای: ب کارن

 : باشه رایم
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 اتاق رو باز کرد هیکارن رفتم.. در  یلبخند زدم و همراه  نیفرز به

 .یاستراحت کن نجایا یتونی: م کارن

 : ممنون. رایم

اتاق رو نداشتم.  لیحوصله تحل یگرم بود. از خستگ یاتاق با رنگها هیلبخند زد. وارد اتاق شدم. در رو بست.  بهم

چه خسته بودم. به شماره سه  یییروم انداختم. وا تویتخت.  یگذاشتم و خودمو پرت کردم رو نیزم یکوله رو، رو

 خوابم برد.... دهینرس

تخت نشستم. با  یکارن جا خوردم، رو دنیو چشمامو باز کردم. از د دمیکش یبه بدنم دادم، خمیازه  یو قوس کش

 نگاهش کردم. لبخند زد یچیگ

 نشستم و نگاهت نجایا نیهم ی. براامدیبرم اما دلم باهام راه ن خواستمی. میخواب دمی. اما دیداریب نمی: امدم بب کارن

 کردم.

 خدا قلبممم. یییوا

 ؟؟ی! چرا لباس عوض نکرد؟یدیخواب یجور نی: چرا ا کارن

 تخت. خوابم برد یول شدم رو یطور نیخسته بودم. هم یلی: خ رایم

 می. پاشو بریاستراحت کرد ی: اگه به اندازه کاف کارن

 : کجا؟! رایم

 ..میعالم کار دار هینفر آشنات کنم. بعد هم  هیبا  خوامی: اول م کارن

 : چند ساعت خوابم؟؟ رایم

 غروبه گهی: االن د کارن

 به خودم، از خرس جلو زدم. ولیا

 .ادینکنه هنوز خوابت م گه،ی: پاشو د کارن
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 : نه  رایم

 اتاق رو باز کرد. هی.. در رونیکارن رفتم ب یتخت بلند شدم. خودمو مرتب کردم و از اتاق به همراه  یرو از

 یداداش نی: آرت کارن

 خدا چه ملوس بود یی. وارونیناز از اتاق امد ب یپسر بچه  هی

 با.. رای: م کارن

 وسط حرفش. دمیپر

 میشی: خودمون باهم آشنا م رایم

 زانو زدم. دستمو مقابلش دراز کردم. نیمقابل آرت نیزم یرو

 هستم رای: من م رایم

 کوچولوشو گذاشت داخل دستم دست

 نی: من آرت نیآرت

 .دمیشو بوس گونه

 ی: تو چقدر ناز رایم

 ی: تو خوشگل نیآرت

 هااا ی: دل داداشمو برد کارن

 : فعال که داداشت، دل منو برده. رایم

 میکار دار رایکن. من و م یجان برو داخل اتاقت باز نی: آرت کارن

و ر ایناد یقرار بود جا نیبود. انگار آرت یبهم لبخند زد و رفت داخل اتاقش. چه پسر حرف گوش کن و با مزه  نیآرت

 برام پر کنه.
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 میبر ای: ب کارن

 : کجا؟؟ رایم

 !ی: آشپزخونه. حتما گرسنه  کارن

 دمیشکمم کش یرو دست

 یلی: اره خ رایم

ه حمل زیبه م ییجورا هیبود.  زیم یرو مهینشستم.. پلو و خورشت ق زیسر م یصندل یزد. سر تکون دادم. رو لبخند

. کارن دمیشدم. دست از خوردن کش ریکه س نیکردم و مشغول خوردن شدم. انگار از مغولستان فرار کرده بودم. هم

 دستمال سمتم گرفت هی

 : دهنتو پاک کن. کارن

 نیفرار کرده. که ا یدختره از قحط نیا گنیاز دستش گرفتم. دور دهنمو پاک کردم. االن ملبخند دستمال رو  با

 نخورده بودم.  یزیچ شبیحمله کرده به سمت غذا. البته خوب من حق دارم از د یجور

 می. پاشو بریشد ری: اگه س کارن

 می: باشه بر رایم

 کارن رفتم.  یبلند شدم و همرا یصندل یرو از

 : کارن؟؟! رایم

 ستادیا

 : جانم کارن

 گفت!؟ ی: عموت چ رایم

 : تو رو قبول کرد. کارن

 !!یراحت نی: به هم رایم
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براش از عشق تو گفتم.  یام جهنمه. وقت یعاشقت هستم. بدون تو زندگ دم،یفهم ی: عموم منو دوس داره. وقت کارن

 اونم قبولت کرد.

 هستم و از کجا آمدم!؟ یمن ک ستی: اصال براش مهم ن رایم

 یزیچ گهید یتو داخل قلب من هست نکهی. مهم ازارهی. عموم به انتخاب من احترام می: تو انتخاب من هست کارن

 .ستیمهم ن

 هی ی. جلوستمیزدم. لعنت به من. لعنت به من. کارن صادقانه عاشق من شده. منم عاشقش هستم اما صادق ن لبخند

 .ستادیدر ا

 : چشماتو ببند و دستتو بده به من کارن

 : چرا؟! رایم

 مقابلم گرفت دستشو

 : اعتماد کن کارن

 لبخند سر تکون دادم، دستمو داخل دستش گذاشتم و چشمامو بستم با

 هااا ینگفتم باز نکن ی: تا وقت کارن

 : باشههه. رایم

 خنک.  زیچ هی یاتاق شدم، پام رفت رو وارد

 : حاال چشماتو باز کن کارن

خداا من حتما هنوز  ییینکشم. وا غیج جانیدهنم گذاشتم، تا از ه یو چشمامو باز کردم. دستامو رو دمیکش ینفس

 .ستین یواقع زایچ نی. انمیبیم ایخوابم، دارم رو

ت سرخ درس یقلب که از برگ گلها هی. وسط ییایرو ،یایرو هی. نمیبیم ای. اره حتما من دارم روستین یواقع زایچ نیا

رخ بده!!  تیواقع یتو زایچ نی! اشه؟ی. اخه مگه ممیبود ستادهیاتاق پر از شمع کوچک و بزرگ ا هیشده بود. درون 
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عکس ها از کجا  نی!! اصال ام؟؟یمن بود. مگه دار یها کساز ع یاتاق قاب ها یها وارید ی!! رودارمیمن ب یعنی

 جعبه مقابلم گرفت هیآمده؟!! کارن 

 !؟یکنی: عشقم با من ازدواج م کارن

 سکته رو زدم. رسما

 ...رم...دای: من... ب رایم

 عاشقت شدم برات سفارش دادم. دمیفهم یحلقه رو، وقت نی. ایداری: معلومه که ب کارن

 .ستادیگرفت. قلبم از حرکت ا دستمو

 حلقه رو دستت کنم!؟ نی: اجازه هست ا کارن

جمعمم کنه.  نیزم ی!؟ خدا منو بکشه. از رورهینم شیپ دیکه با یاون جور یزیچ جیچکار کنم؟؟! چرا ه دیاالن با من

. سرمو به نشون مثبت تکون دادم. با لبخند کردیهمه عشق هستم!!! کارن هنوز منتظر نگاهم م نیا قیاخه من ال

 . خوردنیگونه هام سر م یحلقه رو دستم انداخت. اشکام رو

 !؟یکنیم هی: چرا گر کارن

 : من.. م...ن.. عاشقتمم رایم

 : منم عاشقتم. کارن

 .دیگونه ام کش یرو دست

 نشونت بدم. یزیچ هی خوامی: اشکاتو نگاه دار. تازه م کارن

قرار بشم!!!.من عاشقش بودم. اخه  نمیمن سورپرایز تر از ا یعنیتر هم وجود داره!!  ییایرو یزیچ یعنیزدم.  لبخند

. به انگشتر داخل انگشتم بردیرو م یپسر مهربون و دل پاک، دل هر دختر نیعاشق کارن نشه. ا یکس شدیمگه م

گاهش . با دهن باز نستادمیلباس عروس مقابلم ا هیبا  نقشنگ بود. کار یلیحلقه با سنگ کربا بود. خ هینگاه کردم. 

 کردم.

 داد. رشییتغ یکم اطیعاشقتم شدم. دادم خ یلباس مال مادرم بود. وقت نی: ا کارن
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 ..رمیبم خوامی. من االن مستیاوج خوشبخت نیاگه ا اینداشتم بگم. رسما الل شده بودم، خدا یچیه

 : خوشت اومد؟! کارن

 تند سر تکون دادم. تند

 !دیزیاشک بر دیفقط با ،ی: شما دخترا چه تو غم چه تو شاد کارن

رو که به کارن داشتم رو دوست داشتم. من صادقانه عاشق بودم.  یحس نیبا تمام وجود عاشق کارن بودم. من ا من

 کارن آرامش قلب من بود. یلبها یخنده 

 .یشیم یلباس عال نی: فردا با ا کارن

 کردم. کپ

 : فردااا !!! رایم

 مونهی: اره، فردا روز عروس کارن

 رمیمیخدا قلبم. من امشب م یییوا

و  میبشم. ما مال هم هست داریبدون تو بخوابم و ب خوامیکنم. نم یلحظه بدون تو زندگ هی یحت خوامینم گهی: د کارن

 .شهیم یمال هم بودن رسم نیفردا ا

ا من فرد یعنیروشن.  یازدواج کنم!!!! چشم و دل عمو عل دیبا کارن با یجد یمن جد یعنیضربان گرفته بود.  قلبم

 !!شمیعروس م

 !؟ی: نکنه مخالف کارن

 سر تکون دادم. یفنشون من به

 !؟یزنی: چرا حرف نم کارن

 .دمیکش یقورت دادم. نفس بغضمو

 شوکه شدم. کمی: من خوب  رایم
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 دیموهام کش ییال دست

 من قربونت برم عشقم ی: اله کارن

 .ووونهی: خدانکنه د رایم

 خوشبختت کنم دمی: قول م کارن

 دمی: منم قول م رایم

. کارن منو شمیمن و کارن خوشبخت م نکهی!؟ مهم اشهیم یچ ستیبه قولم عمل کنم!!. مهم ن تونستمیمن م واقعا

بر من باخ تیکه کارن از هو یحلواتو بار بزارند. روز یاله انا،یلعنت بهت ک گفتیبهم م یحس هیدر آغوشش.  دیکش

 ...میکنیم یشبخت زندگبخشه و ما باهم خویبه حرفام گوش بده. منو م یاما وقت شهیو ناراحت م یبشه عصب

!!! پوریگ نیآست دیلباس عروس سف نیمن بودم با ا نهیدختر داخل آ نیا یعنیبودم.  ستادهیا نهیاتاق رو به رو آ وسط

 هیدارم!! البته  یی!! چقدر احساس تنهادارم؟؟؟یمن ب یعنی یی!! واشهی!! کارن شوهرم مکنمیامروز من ازدواج م یعنی

و متفاوت شدم. قلبم چه  بایز شیآرا نیلباس با ا نیداخل ا قدرعالم حس جورواجور هم بهم هجوم آورده بودند.. چ

. از هول کنهیشده و امروز داره شوهر م یازش خواستگار روزیهستم که د یعروس نیاول یعنی. کردیم یتاپ تاپ

 در زدن امد ی.. صداییلیخ میحل گید یتو میبا سر نر میحل

 : بله رایم

 داخل امیب تونمی: م کارن

 دمیکش قیتا نفس عم چند

 اای: اره ب رایم

 شد. به طرفم امد انیکارن نما یباز شد و چهره  یبه آروم در

 یخدا، تو چه ناز شد یی: وا کارن

 یشد ی: تو هم عال رایم
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. دکریم یبدجور دلبر دیکت و شلوار سف نیلپش، داخل ا یرنگش با اون چال رو یزد. کارن با اون نگاه قهوه  لبخند

 دستشو سمتم گرفت

 عشق من می: بر کارن

 داخل دستش گذاشتم. دستمو

 عشق من می: اره بر رایم

پهن شده بود. خدمتکار ها دو طرف  نیزم یعقد کوچولو اما خوشگل رو یسفره  هی. رونیب میاز اتاق رفت ییدوتا

هم با کت و  نیشده بود. فرز یبامزه و خوردن یلیخ دیهم داخل اون کت و شلوار سف نیبودند. آرت ستادهیسفره ا

 ی. عاقد رومیمبل دو نفر نشست ی. روکردیممدل خاص نگاهم  هیبود.  ستادهیا نیرنگش کنار آرت یشلوار مشک

رو  قسمت هیهوامو داشته باش. قران رو باز کردم.  ای. خدادمیکنار کارن نشسته بود. قران رو برداشتم و بوس یصندل

.! عاقد شدیسحر حس م یخال یرو کارن گرفته بود. عاقد هم شروع کرد. چقدر جا گهیمن گرفته بودم و قسمت د

م به گلو ا ی. بغض بدجورشدیاما نم را،یهستم نه م انایبکشم من ک ادیفر خواستیرو گفت، دلم م رایاسم م یوقت

 . من به عشق اعتماد دارم.دمیکش قیعم یحس متفاوت داشتم. بار سوم شد. چشمامو بستم نفس هی. زدیچنگ م

 !لم؟؟ی: وک عاقد

 : بله رایم

 یکارن رو حس کردم و بهش نگاه کردم. داخل چشماش شاد ی رهیدست زدن آمد. چشمامو باز کردم. نگاه خ یصدا

. سحر قسم خورد، بدون من ستیو سحر خال ایناد یتخت داخل اتاق نشسته بودم. چقدر امروز جا ی... روزدیموج م

کنارم  ییآشنا چیتنها بودم، ه یلیمن خ مروزبهش خبر بدم ازدواج کردم. ا یحت نکهیازدواج نکنه، اما من بدون ا

. وردنخیگونه هام سر م یاراده رو یاشکام ب. کنهیازدواج با خبر بشه! منو تکه تکه م نیاز ا یاگه عمو عل ییینبود. وا

 نیب شهیم یعنیگناهکار باشه!! من چکار کنم؟؟ سرم درد گرفته بود.  نیبشه؟؟!! اگه فرز یراه قرار بود چ نیاخر ا

 کنارم نشست. یو انتقام تعادل برقرار کرد!؟؟ در باز شد و کارن وارد اتاق شد. اشکامو پاک کردم. فور قعش

 شده!!! یزی! چ؟یکنیم هیگر ی: چرا دار کارن

 نشده یزی: نه. چ رایم

 !!؟هی: پس چرا گر کارن
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 بود. ادیز یخال یی: امروز من ازدواج کردم اما جا رایم

 کردم. ینکن. منم امروز احساس تنها هیقربونت برم. گر ی: اله کارن

 چشمام نگاه کرد. به

 .زارمیوقت تنهات نم چی. من همیرو دار گری: اما من و تو االن همد کارن

 ؟یکنارم بمون شهیهم یدی: قول م رایم

 !؟یدیقول م ی. تو چدمی: اره قول م کارن

 ؟؟؟یبهت دروغ بگم چ ایکنم  ی. اما اگه من کار اشتباهدمی: اره منم قول م رایم

 وقت دروغ نگو چی. بهم هادیبدم م یلی: من از دروغ خ کارن

 !؟یریاگه دروغ بگم م یعنی:  رایم

 یکن دروغ نگ ی: معلومه که نه. اما سع کارن

 دیبود. من مجبورم بهش دروغ بگم. من با یقیاز دروغ متنفرم بود اما من سر تا پا دروغ بودم. فقط حسم حق کارن

 بهش دروغ نگم. صادق باشم. گهیتموم شد د یهمچ یوقت دمیرو. اما قول م قتیکشف کنم حق

 شده؟! یزی: چ کارن

 : نه چطور مگه!! رایم

 شد یمدل هی: اخه نگاهت  کارن

 .ستین یزی: نه. چ رایم

 !!ی: با اهنگ موافق کارن

 : اره رایم

 موهام زد. یرو یشونه اش گذاشتم. بوسه  یکرد. سرمو رو یمکث آهنگ پل یرو به دستش گرفت. با کم یگوش
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 / گمیادم د هیتو / انگار  شیبگم پ خواستمیم شهیهم زمیصدا عاشق تو شدم با خندهات / عز یهوا آروم آروم ب ی)ب

 نی/ ا امهی/ خوشحالم عشقه تو دن شهیکم م مونیاز تنها میبا هم باش ی/ وقت شهیاز امروز به بعد قلبامون ماله هم م

ه تو وسط دلم ثابت ی/ جا ستین یکم زیچ نی/ ا ستین یمک زیچ نیهمرامه ا ی/خوشحالم خوشبخت ستین یکم زیچ

/عشقمون  زارمیتو رو تنهات نم یدونیقبول دارم / م یبگ یرابطه / جون بخواه هر چ نیبهتر از ا ی/ واسه من چ

 زیچ نی/ ا امهی/ خوشحالم عشقه تو دن شناسمهیکه من م یاسم نیمحکمه دستامون تو دست همه / اسم تو بهتر

/  امهی/ خوشحالم عشق تو دن ستین یکم زیچ نی/ ا ستین یکم زیچ نیهمرامه ا ی/ خوشحالم خوشبخت ستین یکم

 : خوشحالم(...... اریو کم ی/.) مالن ستین یکم زیچ نیهمرامه ا ی/ خوشحالم خوشبخت ستین یکم زیچ نیا

نگفته بودم. فقط بهش گفتم  یازدواج به عمو عل نیاز ا یزیهفته از ازدواج من و کارن گذشته بود. اما من هنوز چ دو

 یکه اون عکس ها رو کارن، وقتا دمی.. من فهمزنمیداخل خونه ماندگار شدم، هر وقت هم فرصت کردم بهش اس م

هر روز  و گفتمیقصه م نیآرت یبرا رفتمی.. هر شب مگرفتهیکافه و رستوران منتظرش بودم ازم م ایپارک  یکه من تو

 یلی. حتما خکردمیفکر م ایبودم به ناد نیکه با آرت یرو دوس داشتم. وقتا نیآرت. فوق العاده کردمیم یباهاش باز

 رو نیبشم که دلم براش بدجور تنگ شده.. فرز زمیخواهر عز یفدا یو کچل کرده سحر رو. اله رهیگیمنو م یبهونه 

 یبود. سع بیهم عج ی. نگاهش مهربون و گاهدیرسیبه نظر نم ی. آدم بددمیدیصبحانه، نهار و شام م زیسر م مه

شمال ماه عسل.  میرفت ییبود. چند روز اول ازدواجمون دوتا یام با کارن عال ینکنم.. زندگ لشیتحل ادیز کردمیم

 یبودم به زندگ دهی.. چسبمیعاشق هم بود تینها ی. من و کارن بمیاما زود خوب شد میالبته بعدش سرما هم خورد

 نیه اب تونستمیکه کارن رو از دست بدم. من بدون کارن نم دمیترسی. مقتیاز حق دمیترسیمشترک با کارن. فقط م

 بود بدجور.... ریشده بود..ذهنم درگ امیدن یادامه بدم. اون همه  یزندگ

 .زدمیمجله ورق م یتخت نشسته بودم. حوصله ام سر رفته بود. الک یرو

 رای: م کارن

 آوردم. بهش نگاه کردم. رونیاز مجله ب سرمو

 : جانم رایم

 !؟یخونیمجله م ی: دار کارن

 تخت پرت کردم یرو، رو مجله

 : نه. رایم
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 !!رونیب میبر ی:  من حوصله ام سر رفته. موافق کارن

 : اره بدجور رایم

 : پس پاشو اماده شو کارن

 : چشم عشقم رایم

 بال عشقم ی: چشمت ب کارن

 کردم. شیهم آرا یتخت بلند شدم و لباس عوض کردم. کم یزدم. از رو لبخند

 می: من اماده ام. بر رایم

 می: باشه بر کارن

 مبل نشسته بود و روزنامه دستش بود. یرو نی. فرزرونیب میگرفت و از اتاق رفت دستمو

 : کجا؟! نیفرز

 دور دور میریم می: حوصله مون سر رفته. دار کارن

 : خوش بگذره نیفرز

 : ممنون رایم

 .میپارک. مشغول قدم زدن بود میرفت میشد نیماش سوار

  رای: م کارن

 : جانم رایم

 !؟؟یخوش بختم تو چ یلی: من با تو خ کارن

 فراتر از خوشبخت هستم. یزیچ هی: من با تو  رایم

 .دمیتو رو از دست م کنمیحس م یچرا اما گاه دونمینم رای: م کارن
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 راه؟؟! نیاز عاقبت ا دهیقلب کارن هم حس کرده و ترس یعنی

 !؟یزاری: تو که منو تنها نم کارن

 !؟ی. تو چکنمی. من عشقمو ترک نممونمی: من کنارت م رایم

 .یمن هست یای. تو دنمونمی: معلومه که منم کنارت م کارن

. سرنوشت دمیکش ی. نفسستین یاعتبار ایاما به دن یمن ییایدن یافتاد. تو ییآسرا دونیاز اهنگ فر هیتک هی ادی هوی

رو  یخوشبخت نیا نیریطعم ش خوامیزدحال نزن. من هنوز م ایزود نیلطف کن به ا یخوش نشون داد یحاال که رو

 بچشم.

 رای: م کارن

 : جان رایم

 دارم ی: من احساس گرسنگ کارن

 : چه جالب منم. رایم

 .میبخور یزیچ هیرستوران  می: بر کارن

 ری: نه. برو از اون دکه. سمبوسه بگ رایم

 به اون طرف پارک انداخت. ینگاه

 : چشم کارن

 بال ی: ب رایم

 .امیمن االن م نیبش نجای: تو ا کارن

 : باشه. رایم

 .زدمیربه مض مکتین ی هیبود و داشتم با کفش به پا نیینشستم. سرم پا مکتین یبا لبخند ازم جدا شد. منم رو کارن
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 !!!انااا؟ی: ک ارسالن

 خدااا چه کار کنم؟؟! یییسمتم. وا امدیاسمم، رسما هنگ کردم. سرمو آوردم باال، ارسالن داشت م دنیشن با

 !!!انااااا؟ی: ک ارسالن

خداا چه کار  ییسمتم. وا امدیکه داشت م دمیاسمم، رسما هنگ کردم. سرمو آوردم باال، ارسالن رو د دنیشن با

 بلند شدم. مکتین ی!!!؟ از رورمیبه سرم بگ یکنم!!؟؟ االن چه گل

 !؟یکنیچکار م نجای!! تو ا؟یخودت انای: ک ارسالن

 راه فرار بود. نیبهتر

 آقاا ی: اشتباه گرفت رایم

 .ستادمیکردم اون طرف و با عجله راه افتادم. اما سد راهم شد. ا رومو

 !!یمگه تو هلند نبود انایک ؟؟یکنیفرار م ی: چرا دار ارسالن

 .ستمین انایک. من دی: لطفا مزاحم نش رایم

 شده؟؟؟! ی: چ کارن

 .کردینگاهم م ی. سوالستادی. کارن کنارم اکردمیکنم!!!؟ داشتم سکته م یخدااا، چه غلط ای

 !!دی: شما با همسر من چکار دار کارن

 شده؟! ی: ارسالن چ سحر

 چقدر دل تنگش بودم. ییبه سحر افتاد. وا نگاهم

 رفته هلند. پس انایک ی: مگه تو نگفت ارسالن

 من اشاره کرد. به

 پسر که ادعا داره همسرشه!!!! نی!! با اکنهیچکار م نجایا انای: ک ارسالن
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 .ستمین انایآقا منو اشتباه گرفته. من ک نی: ا رایم

 .دیشما اشتباه گرفت انا،ینه ک راستی: اسم همسر من م کارن

 شده بود. ینگاهم کرد. هول کرده بودم. ارسالن عصب یچیبا گ سحر

 چه خبرههه؟! نجای: ا ارسالن

 !!!یشناسیآقا رو م نیتو ا رای: م کارن

 .دمشی: نه. من تا حاال ند رایم

 دهنمو قورت دادم. سحر دست ارسالن رو گرفت. آب

ه رو ب گرانید یگاه نیهم یعشقش ترکش کرده. برا شی. چند وقت پستی. برادر من حالش خوب ندی: ببخش سحر

 .دیببخش. شما رهیگیعشقش اشتباه م یجا

 .ادیم شی: نه اشکال نداره. اشتباه پ رایم

 : اما.. ارسالن

 وسط حرفش دیپر

 دکتر دوباره داروهاتو عوض کنه. دی. انگار بامیبر ایب زمی: عز سحر

 نجاتم شده بود. ی. سحر فرشته دمیکش یقیعم یو برد. نفس دیبا عشق نگاهم کرد و دست ارسالن رو کش سحر

 : تو حالت خوبه؟! کارن

 نگاه کردم. بهش

 ؟ی: اره خوبم. سمبوسه گرفت رایم

 رو آورد باال کیپالست

 : اره. با سس تند کارن
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 میبخور نیداخل ماش میجان. بر ی: ا رایم

 .می: باشه بر کارن

اشنا  هیاگه دوباره  امینم رونیاز خونه ب گهید ییگوشم، رد شده بود. وا خیخطر بزرگ از ب هی. میشد نیماش سوار

 هی یقربون سحرم بشم که فور ی. الهشمیلو بره. بدبخت م تمی!!؟ اگه هویسحر نباشه نجاتم بده چ گهی!! دیچ نمیبب

من  یعنیکرد. االن ارسالن قاط زده. هلند  یمعرف ووونهیدروغ سرهم کرد و منو نجات داد. ارسالن رو برادرش و د

 گهیم یسحر به عمو عل یعنی یی.. وامونهیتهران مهلند خوبه!! چقدر هواش مثل  ییچقدر هوا ییاالن هلند بودم!! وا

بگم. اخه  ی. بهتر رفتم خونه خودم به عمو علگهیمن ازدواج کردم!!! خوب نه سحر راز داره اما ارسالن حتما م

دم، سرم امده بو رینکنه. من خ یرو گفتم قاط انیجر یبه عمو عل یکنم تا وقت دایپ یزیچ هیبگم!؟ بهتر اول  یچطور

 ای گناهستیب ای نیخودمو جمع و جور کنم. هدفم مهم تره. فرز دیمدرک جمع کنم اما کال از هدفم دور شدم. با

ه خبره؟! اما چ نمیتا بب نیسر برم اتاق فرز هی دی.. بابشمکشف کنم. پس بهتر دست به کار  دیمنم که با نیگناهکار. ا

 تم بشکن زد. بهش نگاه کردمصور ی! کارن جلو؟یاخه با چه بهونه 

 !؟یهمه غرق نیا ی: تو چه فکر کارن

 دمیکش ینفس

 .کنمی: به اون دختر و پسر فکر م رایم

 شده. ووونهی: پسره چه عاشق بوده که با از دست دادن عشقش د کارن

 : اره. دلم سوخت رایم

 .شمیم یمنم روان ی. تو هم اگه منو ترک کنیخانم نی: بب کارن

 ما رو جدا کنه. تونهی: فقط مرگ م رایم

 .دارمیهم دست از سرت برنم ای. من اون دنتونهیمرگ هم نم ی: حت کارن

 .یحرفات بمون یپا شهیزدم. خدا کنه هم لبخند

 !؟ی. بهم شک کردیدیو حرفاشو شن یدیاون پسر رو کنارم د ی: وقت رایم
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 : چرا شک کنم!؟ کارن

 من بهت دروغ گفتم و اون پسره حرفاش راست بوده؟!! دیکه شا یفکر نکرد یعنی:  رایم

 .یگیتو به من دروغ نم دونمی. مکنمی: من باورت دارم. بهت شک نم کارن

 .یترکم کن نکهینه ا یبهت دروغ گفتم. درکم کن یدیفهم ی. کاش وقتیباورم داشته باش شهیهم کاش

 خونه؟! می: بر کارن

 شکالت بخر نیآرت ی: اره. اما قبلش برا رایم

 : چشم کارن

 بال عشقم ی: ب رایم

 : قربونت عشقم. کارن

رد... بوسم ک ییچندتا هیخوشحال شد و  یییلی. خمیدیخر یعالمه، خوراک هی نیآرت یخونه، البته قبلش برا میرفت

رو شروع کردم  یباز نی. من اکشهههیمنو م یتخت ولو شدم. االن چکار کنم؟؟! عمو عل یلباسمو عوض کردم. رو

هم  کنم،یم یکه نشده. هم عاشق یزیهم چ ننکرده بودم. البته اال ینیب شیهدف بزرگ. من عشق رو پ هی یبرا

 خواستی. چقدر دلم مکنمیادامه اش هم در ادامه فکر م یکارم سخت تر شده. برا کمی. فقط گردمیدنبال مدرک م

سحر ناراحت نشده باشه که من ازدواج کردم. کاش سحر به قولش عمل  دوارمیبپرسم. ام ایسحر رو بغل کنم، از ناد

 م،دیکش ی ازهینگن. تا خودم بهش بگم. خم یزیچ یکدوم به عمو عل چیکنه. کاش فعال ه دواجنکنه و با ارسالن از

 انگار خوابم گرفته بود. چشمامو بستم و به دل خواب زدم....

 مامو باز کردمکارن، کم کم چش یاحساس کردن نوازش ها با

 .کنمی. دو ساعت دارم نوازشت میشد داری: چه عجب ب کارن

 کنند خوو داریخواب آور بود تا ب شتری: نوازشات ب رایم

 زد و سر تکون داد. لبخند

 شام می: عشقم پاشو بر کارن
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 به بدنم دادم. یو قوس کش

 شام امیم شورمی: تو برو. من االن دست و صورتمو م رایم

 : باشه عشقم کارن

شدم. دست و صورتمو شستم. لباسامو عوض کردم. از  ییتخت بلند شدم. داخل دستشو ی. از رورونیاز اتاق ب رفت

 نشستم. یصندل ینشسته بودند. با لبخند رو زیرفتم. همه سر م رونیاتاق ب

 : برات غذا بکشم؟؟ کارن

  کشمی: ممنون. خودم م رایم

بود. بدون  یعال شهیخانم مثل هم رای. مشغول خوردن شدم. دستپخت سمدمیتکون داد. غذا داخل ظرف کش سر

 یاز رو نیروغن سرخم نکرده. فرز یتو یکنم. تا عمو عل یکار هی دی. باشدیو در سکوت غذا خورد م یحرف جیه

 بلند شد. یصندل

 اتاقم. اریقهوه ب هی رای: سم نیفرز

 به سرم زد یفکر هیمن و کارن لبخند زد و رفت سمت اتاقش.  به

 : کارن؟؟ رایم

 : جانم کارن

 !!شهیرو ببرم ناراحت م نیعمو فرز ی: اگه من قهوه  رایم

 : اخه چرا تو ؟! کارن

 بشم. عروسش هستم خوو کترینزد نیبه عمو فرز خوامی: م رایم

 چشمک زد. بهم

 برو، عروس خانم. نی: اره. افر کارن

 داماد. ی: باشه آقا رایم
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هونه بود. که با ب دهیبلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه. چرا قبال به فکرم نرس یصندل یزد. لبخند زدم. از رو لبخند

 !!؟؟نیقهوه برم داخل اتاق فرز ی

 برمیرو م نیعمو فرز یخانم من قهوه  رای: سم رایم

 : باشه خانم رایسم

 و در زدم. دمیکش یقیعم یرو داد دستم. رفتم سمت اتاقش. نفس ینیس

 داخل ای: ب نیفرز

 با تعجب نگاه کرد دیگذاشتم. منو که د نیبار پا داخل اتاق فرز نیاول یرو باز کردم و برا در

 : چرا تو؟! نیفرز

 داره؟؟! ی. اشکالارمیخودم براتون قهوه ب خواستمی: م رایم

 : نه  نیفرز

 گذاشتم. زشیم یرو. رو ینیس

 نی: بش نیفرز

و  زیکوچولو. م یکتاب خونه  هیو کرم.  یاتاق متوسط با رنگ قهوه  هیمبل نشستم. به اطراف نگاه کردم.  یرو

 و چند تا مبل. یصندل

 : اتاقم خوشگله؟؟ نیفرز

 نگاه کردم. نیدرآورده بودم. به فرز یباز عیضا

 .دی: اره. رنگ دکورش قشنگه. کتابخونه هم که دار رایم

 نگاه کردم. نیدرآورده بودم. به فرز یباز عیضا

 .دی: اره. رنگ دکورش قشنگه، کتابخونه هم که دار رایم
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 ؟ی: کتاب دوس دار نیفرز

 روحست. ی. کتاب غذایلی: اره خ رایم

 بردار. ی: پس برو هر کدوم رو دوس دار نیفرز

 : نه ممنون رایم

 .یبهم پس بد دیبا یخوند ی: نگفتم که مال خودت. وقت نیفرز

زبون  شتریمبل بلند شدم و رفتم سمت کتابخونه. به کتاب ها نگاه کردم. ب ی. از روزدیپرده حرف م یخوردم، چه ب جا

 م که.برش دار خواستمیکتاب نظرمو جلب کرد. م هی. دهیبابا با کالس، بابا فهم ،یبابا خارج ،یاصل بودن. بابا الکچر

 : اونو برندار نیفرز

 بود. نگاه کردم. ستادهیکه کنارم ا نیهوا موند. به فرز یتو دستم

 : اون کتاب خاصه نیفرز

 باال انداختم. ابرو

 دیکتاب بهم بده هی. پس خودتون ی: اوک رایم

 .امدیبود. به نظر جالب م یزندگ یداخل قفسه رو برداشت و بهم داد. اسم کتاب شفا یاز کتابها یکی

 : ممنون رایم

 یرنگ که گوشه  اهیس زیم هی. نگاهم به نیفرز نیداشت ا یاش نشست. مدل خاص یصندل یرفت رو یحرف بدون

ز تسبیح سب هیداخلشون بود.  اءیاش یسر هی. یعکس و نقاش یقاب قرار داشت که به جا یبود افتاد. روش کل وارید

 بابام بود. حیتسب نیبرام اشنا بود. انگار ا یلیداخل قاب بود که خ

 !ن؟؟یچ نای: ا رایم

 متی: غن نیفرز

 تعجب نگاهش کردم. با
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 ؟یعنی:  رایم

 .رمیگیم متیاز بازنده ها غن شمیجنگ برنده م نیا یمن تو یمثل جنگه. وقت ی: زندگ نیفرز

 !!یدیم متیهم غن یبازیم ی: وقت رایم

 برنده هستم. شهی. همبازمی: من هیچوقت نم نیفرز

 مال بابام بود!! اما اگه بود، پس یعنینگاه کردم.  حیداشت. دوباره به اون تسب یباال انداختم. چه اعتماد به نفس ابرو

من  یها یباعث تمام عذاب ها و بدبخت نیفرز یعنیگناهکار باشه!!؟  نیممکن فرز یعنی!؟؟ نهیچرا دست فرز

 هست!!؟

 نظرتو جلب کرده!؟؟ یزی: انگار چ نیفرز

 نیبود، هم بیجالب و عج ی: نه. فقط برا رایم

 .دمیکش ینفس

 : خوب من برم شب خوش رایم

 : شب خوش نیفرز

با  من یعنیدرست بود.  یحدس عمو عل یعنیبه دلم افتاده بود.  دی. شک و تردرونیلبخند زدم و از اتاق زدم ب بهش

 یه بار برند نیهمون شخص باشه. ا نیخدا چکار کنم؟؟! اگه فرز یی!! واکنمیم یسقف زندگ هی ریام ز ینابودگر زندگ

هزارتا وجود داره.  حینباشه. از مدل اون تسب دی. اما شادجونش خواهد بو رمیگیرو هم که م یمتیجنگ منم. غن نیا

من باشه و چه نباش.  یچه نابود کننده زندگ نیگرفته!! فرز متیکه شکستش داده و ازش غن دیجنگ یاما اخه با ک

 هب یست. دزدیشور م بیمال بابام باشه. دلم عج دیبگم. شا حیراجب تسب یبه عمو عل دی. باستین یو نرمال یآدم خوب

 شونه ام خورد.

 تو حالت خوبه؟! رای: م کارن

 نگاه کردم بهش

 : اره خوبم رایم
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 گفته!؟ یزیشده؟! عمو چ یزی: چ کارن

 بهم کتاب هم داد تا بخونم نی: نه. بب رایم

 .ی: چه خوب. پس دلشو به دست آورد کارن

 : چطور مگه؟؟! رایم

 از کتابخونه اش کتاب برداره. دهیبهش اجازه م اد،یخوشش ب ی: اخه عموم از هر کس کارن

 : اهان. چه خوب. رایم

 !!؟یکه خوب ی: تو مطمئن کارن

 .ادی: اره فقط خوابم م رایم

 . پس بخوابزمی: باشه عز کارن

 . دمیتخت دراز کش یرو

 عشقم. ری: شب بخ کارن

 : شب خوش عشقم رایم

داخلشه!!  یزیاون کتاب حساس بود!! نکنه چ یرو نیکنه شب منو.. اصال چرا فرز ریاما خدا به خ ریشب تو بخ اره

حواسمو جمع کنم.  شتریب دیحرف بزنم. با یفردا با عمو عل دیشک دارم. با نی. منم االن به فرزارمیسر درب دیبا

موهاشو نوازش کردم و چشمامو  ی. به ارامشدیخواب ناز م یتو یلی. کارن خواب خواب بود. خدمیکش ی ازهیخم

 بستم....

حموم داخل وان نشسته بودم.  یساعت گذشته بود که تو کی دمیساعت شا مین دیچقدر گذشته بود. شا دونمینم

وقتش  کردم. االن یلفتش بدم. آهنگ رو پل نایاز ا شتریب دی. نبادمیکش یبه دستم بود. سردرگم بودم. نفس یگوش

بفهمه که من ازدواج کردم چه عکس  یبگم؟؟! از کجا شروع کنم؟؟! وقت یاس ام اس بدم. اما چ یبود به عمو عل

 .کباریهم  ونیش کبار،یمرگ  دمیکش ی! آهده؟؟ینشون م یالعمل

 : سالم عمو جون رایم
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 گذشت. ی قهیدق چند

 !؟ییمعلوم هست کجا چی: چه عجب دختر تو ه یعل عمو

 فرصت نشد بهتون اس بدم دی: ببخش رایم

 : حالت خوبه!؟ یعل عمو

 !؟دی: ممنون شما ها خوب رایم

 .ستیکه ن ی! جات خوبه!؟ خطر؟؟ی. چه کارا کردمی: اره ما هم خوب یعل عمو

 سوال دارم هیهم وجود نداره. فقط  ی: جام خوبه. خطر رایم

 : بپرس یعل عمو

 سبز بابام کجاست؟؟ حی: اون تسب رایم

 !؟یافتاد حیاون تسب ادی هوی: چرا  یعل عمو

 : شما اول جواب بده، تا منم جواب بدم. رایم

 : قبل از تهمت زدن بهش، همراش بود. یعل عمو

 دیواضح تر بگ شهی: م رایم

 یهمراش نبود. حت حیاش، تسب یری. اما بعد از دستگدمیبار قبل از رفتن به اون انبار، دستش د نی: اخر یعل عمو

 شده؟؟ ی. حاال تو بگو چنیداخل انبار هم نبود. انگار آب شده بود رفته بود داخل زم

 دمیرو د حی: من اون تسب رایم

 : کجا؟؟ یعل عمو

 .نیفکر کنم همون بود. داخل اتاق فرز یعنی:  رایم

 گناهکاره. نی: پس حدس درست بود، فرز یعل عمو
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 همون باشه!! نیهزارتا وجود داره. از کجا معلوم ا حیاز مدل اون تسب ،ی: اما عمو عل رایم

انکار کرد و شاهد اورد که  نیاونجا بوده. اما فرز نی. گفت فرزنیاش دست فرز حی: احمد بهم گفت تسب یعل عمو

 خونه بوده.

 !!!کنمیم یام، زندگ یمن االن دارم با نابودگر زندگ یعنی:  رایم

 اش با من. هیشد. بق لیتبد نیقی. االن شک من به رونیب ای: از اون خونه ب یعل عمو

 .دمیباز و بسته کردم، چند تا نفس کش چشمامو

 .میخواهیم یشتری. مدرک بشهیمشخص نم نیگناهکار بودن فرز ح،یتسب هیعمو. با  شهی: نم رایم

 .کنمیرو ثابت م نی: اما جون تو مهم تر. من خودم گناهکار بود فرز یعل عمو

 بهتون بگم یزیچ هی دی: من اول با رایم

 شده!!! یرو؟؟! چ ی: چ یعل عمو

 ویسنار هی. من تک نفره نیفرز یخونه  اری: از اول قرار بود. کارن به من ترحم کنه و منو به عنوان خدمتکار ب رایم

کرد. عمو جون لطفا  ینیب شیپ شهیرو شروع کردم، اما اتفاقات رو نم یدو نفر است. من باز یباز نینوشتم، اما ا

کار اشتباه اما درست انجام دادم. من و  هی. من شهیم هعقل خف یوسط، صدا ادیعشق م یپا ینشو اما وقت یعصب

 و کارن با هم ازدواج کردن. رایم یعنیکارن 

 نجای. االن اشهیسر وقتم. با تانک از روم رد م فرستهیکرده. االن موشک م ی. االن قاطدمیکش قینفس عم یدر پ یپ

 االن خونمو حالل اعالم کرده. یعمو عل ییی. واشهیم ییرو محاصره کرده. االن حمله هوا

سوم بخاطر ازدواج من و  یاالن خونمو حالل اعالم کرده. فکر کنم جنگ جهان یعمو عل ییوا شه،یم ییحمله هوا االن

 ه!!!!شروع بش یعمو عل تیعصبان

 .روووونیب ااایاز اون خونهه ب ی!؟؟؟؟ فورییییییییکرد یتو چه غلط اناااااااا،ی: ک یعل عمو

 .رونیزده ب شیاژدها از دهنش آت نیاالن ع د،یرو شن یعمو عل ادیفر یصدا شدیم قشنگ
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و ر نجایا یبه راحت تونمیخطره. من نم یهم تو نیگناهکار باشه، جون کارن و آرت نی: عمو جووون لطفا، اگه فرز رایم

 رو شروع کردم بزار تمومش کنم. یکار هیترک کنم. عمو جون من 

 .ستیموندن تو داخل اون خونه سالح ن انای!؟ کیکار رو کرد نی. چرا ایتو که عاقل بود انای: ک یعل عمو

. بزار کارمو تموم کنمینم یشدم اما عاشق هم شدم. حواسم هست کار اشتباه ی. من نفوذرامیم گهی: من االن د رایم

 .خوادیرو. مدرک م نیگناهکار کرد فرز شهیکه نم حیتسب هیکنم. با 

ست د دیرو ثابت کنم. من با نیگناهکار بودن فرز دیبمونم من با نجایا دیاجازه بده. چه اجازه نده. من با یعمو عل چه

 رو کنم. نیفرز

 نباشه؟ از کجا معلوم که جونت در خطر نباشه؟ من نگرانتم نی: از کجا معلوم که کارن همدست فرز یعل عمو

. عمو نگران من نباش. بهم ستیهمدست ن نی. اون با فرززنهینم یبی: من در کنار کارن جام امن. کارن به من آس رایم

 شمیفرصت بده من موفق م

 داخل اون خونه. فرستادمتیبگم؟؟! من اشتباه کردم کاش نم یبهت چ دیبا دونمینم ییدختر وا یی: وا یعل عمو

 کن. سد راهم نشو. تمیعمو بازم حما کمی. االن که به هدف نزدنجامیا گهی: االن که د رایم

 !!؟ی: تو عاشق کارن یعل عمو

 .زنهینم یعشق به هدفم لطمه  نی: اره. اما ا رایم

گناهکار.. چند ضربه به در خورد. از جا  نیدور شدم. اما االن که برام اثبات شد فرز یکمیمن فقط از هدفم  درسته

 دمیپر

 !!؟هی: ک رایم

 : حالت خوبه؟! کارن

 شده!؟ یزی: اره خوبم. چ رایم

 یوقته داخل حموم یلی: نه فقط نگرانت شدم اخه خ کارن
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 امی: باشه االن م رایم

 بمون. فقط نگرانت شدم یخواهیتا هر وقت م ستین ی: عجله  کارن

 : نگران نباش من خوبم. رایم

 : باشه. من رفتم راحت باش کارن

 .رونیزود تر برم ب دی. بادمیبلند کش ینفس

 .رونیب ییایاز اون خونه ب دی. بعد بای. اما فقط چند ماه فرصت دارشمی: سد راهت نم یعل عمو

 .کنمیم دایمدت مدرک پ نیهم ی: باشه عمو جوون، تو رایم

 یهر وقت احساس خطر کرد انای. کفرستادمتی. کاش نمیمراقب خودت باش، تو امانت احمد هست انای: ک یعل عمو

 اون گردنبند رو لمس کن.

. جام امنه. عمو جوون به همه سالم برسون. به سحر بگو به قولت عمل نکن و منو شهینم میزی: چشم. من چ رایم

 .دیباش ایو نادبهم شک نکرده. مراقب خودتون  یبرم تا کس دیببخش. من با

 بهم از خودت خبر بده. ی: باشه. فرصت کرد یعل عمو

 : چشم. روز خوش رایم

دوش گرفتم. حوله تنم کردم از  ینشد. جنگ هم رخ نداد... فور یگذشت. از تانک و موشک هم خبر ریخوبه به خ باز

و  کیک ینیس هی. که در اتاق باز شد و کارن با کردمیتخت نشسته بودم و موهامو خشک م ی...رورونیحموم زدم ب

 وارد اتاق شد. کنارم نشست یچا

 ی: بزن روشن بش کارن

 زمی: ممنون عز رایم

 خوردم. مویاز چا یلبخند زد. مقدار بهم

 .یاهنگ گوش بد ،یحموم هستم. تو آب دراز بکش نی: من عاشق وان ا رایم
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 زد. چشمک

 امی: دفه بعد منم همرات م کارن

 سرش یتو دمیباز موند. با بالشت کوب دهنم

 ادببببب، پروووو یب ییی: ا رایم

 ....زدمشیبچه پروو. منم با بالشت م دیخندیغش م غش

 نیرزف دنیبا د دمیترسیکردن. م دایدر حال فرار کردن بودم تا مدرک پ شتریمدت ب نیا یگذشته بود. تو یماه کی

کنم.  یزندگ لکسیو ر الیخ یام، ب یبدم. تمام وجودم از تنفر پر شده بود. برام سخت بود کنار نابودگر زندگ یسوت

م و نهار هم شا یبرا یبد بود. حت یلیبود اما حال قلبم خ م. فرصتم ککردیم دارمیو کارن ب دمیدیشبا کابوس م شتریب

رم آورده س ینگرانم بود. چند تا دکتر باال یلیخ چارهیارن ب. ککردمیرو بهانه م یحال یو ب یخستگ رفتم،ینم زیسر م

 بودم نیتآر شیکه پ یی. وقتااوردمیخوردن درم یو ادعا خوردمیکه نم کردنیم زیتجو میبرا یبود. اونا هم دارو الک

 هنکیبدون ا کردنیم ی. اون دوتا با قاتل مادر و پدرشون زندگسوختیهم م نیکارن و آرت یحالم بهتر بود. دلم برا

فرار کرده بودم.  یتخت نشستم. بس بود هر چ یبه کارن صدمه بزنه.... رو ن،یفرز یخودشون بدونن. ممکن بود حت

شده  کی. االن که به گناهکار نزدارمیاالن وقتش نبود که کم ب بودمهمه شعار داده  نیبودم. ا دهیترس یبس بود هر چ

 ارسالن هم تنگ شده بود..... یبرا یسحر، عمو و خاله، حت ا،یناد ی. دلم برازدمیجا م دیبودم نبا

 حالت خوبه؟! زمی: عز کارن

 لبخند بهش نگاه کردم با

 : اره حالم خوبه. رایم

 ارندیبرامون شام ب گمی: االن م کارن

 زیسر م می: نه. بر رایم

 مکث نگاهم کرد با

 : انگار واقعا حالت خوب شده!!! کارن
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 تخت بلند شدم. یرو از

 : اره، گفتم که حالم خوبه. رایم

 زد. میموها یرو ی بوسه

 .یخداروشکر که خوب شد کردم،یداشتم دق م گهی: د کارن

 منم تموم شد یماریب میداره. تا یمیتا هی یماری: هر ب رایم

 نشو لطفا ضیمر گهی: د کارن

 یمن تعجب کرد. به سخت دنیبا د نی. فرزرونیاز اتاق ب میرفت ییلبخند سر تکون دادم. دستمو گرفت و دوتا با

 لبخند زدم

 : سالم رایم

 !؟یسالم عروس خانم. خوب کی: عل نیفرز

 : ممنون رایم

بودم. بعد از  نیفرز ینگاه ها ریمشغول خوردن شدم. البته غذا کوفتم شد. چون ز ینشستم. به اروم یصندل یرو

 کوفت کردن غذام.

 !!؟؟ی: غذا رو دوست داشت کارن

 بود. ی: اره عال رایم

 !!ی: پس چرا کم خورد نیفرز

 داشتم خوردم. لی: هر چقدر م رایم

 زمی: نوش جونت عز کارن

 بلند شدم. یصندل یزدم. کارن هم بهم لبخند زد. از رو لبخند
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 : حالت خوبه؟؟ کارن

 استراحت کنم رمی: اره خوبم. فقط م رایم

 : باشه برو. شب ناز کارن

 ری: شب بخ نیفرز

 : شب خوش رایم

ا چاقو ب خواستیدلم م یی. وادمیکش قیفاصله گرفتم و رفتم سمت اتاق. داخل اتاق که شدم، تند تند نفس عم زیم از

ام انج یکار هیهر چه زودتر  دیرو نداشتم. با نیتحمل فرز گهی.. آروم تر شده بودم. دییییشکمش، عوض یبزنم تو

ر افتاد. چقدر الغ نهیو فرار. نگاهم به آ یهمه لوس باز نیا ود. بس بکردمیخونه گورمو گم م نیزودتر از ا دی. بادادمیم

 نکهیرو نابود کنم نه ا نیچشمام گود افتاده بود. من قرار فرز ری. زنیشده بودم. خدا لعنتت کنه فرزززز دهیو رنگ پر

 یعنیبود.  هبهم داد نیکه فرز یتخت نشستم. چشم به کتاب افتاد. همون کتاب یو رو دمیکش یخودم نابود بشم. آه

 یمراقب باشم سوت دینداشتم. فقط با گهید یبهونه  نیبود که دوباره برم داخل اون اتاق!!! جز ا یخوب یبهونه  نیا

ت ا یزندگ یباز نیو اخر نیاول یباخت. برا یتو خواه نیبرنده من هستم. فرز یباز نیا یبرخورد کنم. تو یندم. عاد

. یجهنم کرد مویرو شکست بدم. زندگ یحرفه  یتو خوامیهستم که م واردتازه  گریباز هیشد. من  یبازنده خواه

کنم و  دایمدرک پ دیرو به کارن بگم!! اما ممکن حرفمو باور نکن، پس اول با قتیحق دیبا دی. شاکنمینابود م تویزندگ

رو نگه  رکمد یسر هیتما و مغروره ح دارهینگه م متیکه غن نیمثل فرز یرو بگم. شخص زیبعد به کارن همه چ

ه باهوش اونک گنیضعفش. م ینقطه  شهیغرورش م نیبهشون نگاه کنه و به خودش افتخار کنه. هم شهیداشته تا هم

من  حساب نینقطه ضعف ازش استفاده نکن. با ا نینقطه ضعف طرف مقابل رو بدونه اما با شعور اونکه با دونستن ا

 و چشمامو بستم.... دمیکش یفسبالشت گذاشتم. ن یشعور. سرمو رو یباهوش ب هی شمیم

موضوع  یازم درباره  نیفرز نکهیتا کتاب رو کامل خوندم. اصال حوصله نداشتم. اما از ترس ا دیطول کش یروز دو

 ی. موهامو توستادمیا نهیآ ی. جلونیوقتش بود که برم اتاق فرز گهیکتاب سوال کنه، کامل خونده بودمش.. االن د

 مخواستیقدرته.. م یبودم. رژ قرمز نشونه  دهیشن اخهرژ قرمز هم زدم.  هی. دمیبه لباسم کش یکش خفه کردم. دست

 در رو باز کنم که در خودش باز شد. کارن وارد اتاق شد

 !؟یریم یی: جا کارن

 نی: اره اتاق عمو فرز رایم
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 شده؟! یزی: چ کارن

 کتابشو پس بدم خوامی: نه. فقط م رایم

 زمی: باشه عز کارن

ه . چند ضربه بیهست ینده، نترس تو قو یبرخورد کن، آروم باش، سوت ی. عادرونیلبخند زدم و از اتاق رفتم ب بهش

 .دمیدر کوب

 داخل ای: ب نیفرز

 نگاهم کرد. یبا حالت خاص نیرو باز کردم، وارد اتاق شدم. فرز در

 : سالم. رایم

 گذاشتم. زشیم یتاب را، رو. کزشیسر تکون داد. رفتم سمت م برام

 شد ریکه د دی: ممنون بابت کتاب، ببخش رایم

 بهی: برام عج نیفرز

 !؟ی: چ رایم

 !!یاالن داخل اتاقم هست ،یکردیکه دائم از من فرار م ی: تو نیفرز

 مراقب باشم. شتریب دیبه من شک کرده. با نیفرز یعنیبه خودم آمدم.  یخوردم. اما فور جا

 فرار کنم؟؟ دی: من چرا با رایم

 .یبود یمدت فرار نیا یاز خودت بپرس. که تو دونمی: نم نیفرز

 نبودم. فقط حالم خوش نبود ی: نه. فرار رایم

 .یانداخت. لبخند به لبم بود. البته لبخند زورک ینگاه بهم

 !؟یطور. االن خوب نی: که ا نیفرز
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 : اره ممنون. رایم

 کتاب نگاه کردم. یقفسه  به

 بازم کتاب بردارم؟! تونمی: من م رایم

 یتونی: البته که م نیفرز

اون کتابو هر طور شده،  دیروش حساسه. من با نیداخل اون کتاب باشه که فرز یزیچ هی دیسمت کتابخونه. با رفتم

 .نمیبب

 د؟؟؟یعالقه دار سیبه فرانسه و انگل ادی: انگار ز رایم

 !؟ی: اره. تو چ نیفرز

 عالقه دارم. ایو اسپان ایتالی: من به ا رایم

 .میسفر رفت هی دی: جالبه. شا نیفرز

 کتاب برداشتم. هیسر بزن.  هی ایو اسپان ایتالیبرو ا ای. از اون دنفرستمیحتما، من تو رو به سفر مرگ م اره

 !؟یبخون یخواهیم نوی: ا نیفرز

 ادی: اره. به نظر جالب م رایم

 ی: اوک نیفرز

 لبخند زدم و رفتم سمت در بهش

 شب خوش گهی: خوب من برم د رایم

 رژ قرمز بزن. شهی: من به رنگ قرمز عالقه دارم، هم نیفرز

هم حس بد ب هی. امدی. از نگاهش و لحن صداش اصال خوشم نرونیحرصم گرفت، از اتاق رفتم ب شتریکردم اما ب تعجب

 بود. بهم نگاه کرد. دهیکشتخت دراز  یانتقال داد.. وارد اتاق شدم. کارن رو
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 !!ی: بازم کتاب گرفت کارن

 که کتاب دوس دارم. یدونی: اره. م رایم

 م؟یعالم کتاب بخر هی. میفردا بر یخواهی. میبه کتاب عالقه دار نقدری: تو که ا کارن

 .دیخر میریتموم بشه. بعد م نیعمو فرز ی: اول بزار کتاب ها رایم

 : باشه عشقم کارن

که  یرو قبول داشت، وقت نیفرز یلیاون خ سوخت،یکارن م ی.. دلم برادمیچشمک زد. رفتم کنارش دراز کش بهم

 ی. کارن قرار بود با شوک هاشهیکرده، داغون م یهمه سال کنارش زندگ نیقاتل پدر و مادرشه، و او ا نیبفهمه فرز

 ازهی. خمستیهر درد یداغون بشه. عشق دوا زارمی. نمکنمیم تشی. حمامونمیرو به رو بشه. اما من کنارش م یادیز

 ....دادیم تیو چشمامو بستم. آغوش کارن بهم آرامش و امن دمیکش ی

از  یشده بودم. اما مراقب هم بودم که بهم شک نکنه. گاه کترینزد نیمدت به فرز نیا یماه گذشته بود. تو دو

و  ی..رابطه ام با کارن عالکردمیم افتیحس بد از حرفاش و نگاهش در هیاوقات  یبعض شدم،یم ینگاهاش حرص

 یرابطه  نیممکن ا گفتیو م زدیسر م همب یدلواپس ی. فقط گاهمیعاشقانه بود. من و کارن بدجور عاشق هم بود

داشت برام پر  ایناد یخال ییجا یکه مثل پسرم شده بود و حساب نیترس مدام همرام بود.. آرت هیخراب بشه.  یعال

نکرده بودم. بار ها و بار  دایپ یفرصت داشتم اما هنوز راه گهید کماهی.. همش شدینم ایبرام ناد نی. اما بازم آرتکردیم

 نیزفر یکتابخونه  یکتاب ها گهیشده بودم. د لسوفی. از بس کتاب خونده بودم. فنیبودم داخل اتاق فرز هها، رفت

کرده بودم. از پس استرس داشم، حالت  یقاط گهی. ددیرسیبه ذهنم نم یراه ردمکیفکر م ی. هر چشدیداشت تموم م

اون  ندید ینداشتم برا ینقشه  جی. هدادمیکه بهش بها نم کردیذهنم زر زر م یتو یصدا هیتهوع گرفته بودم. البته 

 هیوقت  هینکنه  نکهیاما من از ترس ا میو بگرد رونیب میداد که بر شنهادی. کارن چند بار پنیکتاب و گشتن اتاق فرز

ختان  در نیب اطیو داخل ح داشتمیبرم لویز هی کردم،یم یآشپز ی. گاهکردمیمختلف رد م یبه بهونه ها نمیآشنا بب

 یتو شدیکنارمون.. قشنگ م امدیهم م نیاوقات فرز ی. گاهمیگذروندیخوش م نیبا کارن و آرت ی، کل کردمیپهن م

خوب بود اما فرصت کم بود. به  طی. شراکردمیبودم و ازش فرار نم ماریخوند، که باور کرده اون مدت، من ب نینگاه فرز

 مونیببر و من بتونم اتاقشو بگردم. اما بعد پش وابش. خزمیبر نیفرز یبود، که قرص خواب، داخل قهوه  دهیفکرم رس

 .......کردیدعوت م تی. منو به خواب ابدشدیم داریشدم. چون بعد که از خواب، ب

 روز بعد. سه
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 .دمیبه در کوب ی. ضربه دمیکش قیعم ینفس

 داخل. ای: ب نیفرز

 گذاشتم زیم یرو، رو ینیلبم بود اما، وجودم پر از استرس بود. س یرو باز کردم و وارد اتاق شدم. لبخند رو در

 نی: بش نیفرز

 مبل نشستم. یرو

 شمی: کم کم دارم، معتاد قهوه هات م نیفرز

 .!!یشبا قهوه بخور ،یوقته عادت دار یلی: تو که خ رایم

 داره. ی گهید یطعم و مزه  هیتو  ی: اره، اما قهوه ها نیفرز

 بودم دهیهم ترس یکمیاسترس داشتم.  ی. بدجوردادمیزدم. پامو تند تند تکون م لبخند

 شده؟؟! یزی: چ نیفرز

 : چطور مگه!!؟ رایم

 !ی: اخه انگار استرس دار نیفرز

 .دادمیاسترس انگار داشت کار دستم م نیباشم اما ا یعاد کردمیم یسرم سع ریخ

 استرس گرفتم. نیهم ی. براخوامی: راستش من بازم کتاب م رایم

 بردار. یخواهیرو که م یبرو هر کتاب گه،ید ی ووونهی: د نیفرز

. رو امدیانگور مونده هم م یمشروب خورده بود. چشماش سرخ شده بودند و بو یانگار نیمبل بلند شدم. فرز یرو از

 ازش فاصله گرفتم. یکمی. آب دهنمو قورت دادم. کنارم حسش کردم. برگشتم سمتش. ستادمیکتابخونه ا یبه رو

 اما کاش رنگ چشمات سبز بود. یهست ی: تو دختر خوشگل نیفرز

 خوردم. جا
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 دوس دارم. شتریرو ب یگ عسل: سبز قشنگه اما من رن رایم

 .یشدی: اما من عاشق رنگ چشم سبز هستم. تو اگه رنگ نگاهت سبز بود فوق العاده م نیفرز

 گرفت. یشاخه از موهامو به باز هیامشب زده بود به سرش. با دست  نیا

 یدار یو خوش حالت فیلط ی: موها نیفرز

 .امدیخوشم نم ادیز یکینزد نیاز ا. خوردیبو بهم م نیعقب. حالم داشت از ا دمیکش سرمو

 : بهتره من برم، بخوابم. شب خوش رایم

 برگشتم سمتش. د،یکردم اون طرف که برم. اما دستمو گرفت و کش رو

 ندارم که تی: فرار نکن. کار نیفرز

 برگشتم سمتش. د،یکردم اون طرف که برم. اما دستمو گرفت و کش رو

 ندارم که تی: فرار نکن. کار نیفرز

 .کنهیم تمیبو داره اذ نی. فقط اکنمی: فرار نم رایم

 کوفت. یییدرد، ا یییمرررض، ا یییا د،یخند

 ....راایم نیی: ب نیفرز

ن صورتش دست تکو ی. نشستم کنارش و جلودمیکش ینفس یشد. با آسودگ نیاز تموم کردن حرفش، پخش زم قبل

 دادم.

 حالت خوبه؟؟! بلند شوو. نیفرز ن،ی: فرز رایم

 یبلند شدم. جلو نیزم یشد. چه عجب، از رو هوشیبار به شونه اش ضربه زدم. اما تکون نخورد. پس باالخره ب چند

 امد و دو یکیت یصدا هی هوویبرش دارم  خواستمی. رفتم سمت اون کتاب تا بهش دست زدم و مستادمیکتابخونه ا

 یرنگ، رو یگاوصندوق مشک هیتوبه.. اای!! خداشه؟؟یم!!؟ مگه میطرف کتابخونه از هم باز شدن. جل الخالق!! مگه دار

کتاب دستت بزند. رفتم  نیبه ا یکس دادیاجازه نم نیهم ی.. پس براشدیقرار داشت. که با اثر انگشت باز م وارید



 نفوذی عاشق

 
168 

 

 گذاشتم، تا بتونم گاوصندوق رو باز کنم. یانگشت یجا ی. انگشت اشاره شو رودمی. دستشو گرفتم و کشنیسمت فرز

تند  . ازشامدمیدستم م یبه دستم گرفتم و هر چ موینشده. گوش داریعجله کنم. تا ب باستیدرش باز شد. م هباالخر

رو سر جاش گذاشتم. دوباره به کتاب دست زدم. دو طرف بسته شد.  زی. بعد از اتمام کارم، همچگرفتمیتند عکس م

و بردمش  دمیرها کنم. دستاشوو گرفتم و کش یجور نیرو هم نیکه فرز شدیقرار دادم. نم بمیرو داخل ج یگوش

 یقتو یجور نی. کمرم درد گرفته بود. اامدیوزن نم نیا کلشیو ه افهیبود، اصال به ق نیسنگ یییلی. خزشیسمت م

 ......رونیافتاده. لبخند زدم و از اتاق رفتم ب زشیخوابش برده و کنار م یاز مست کنهیفکر م شهیفردا بلند م

 روز قبل. سه

 م؟؟یتماشا کن لمیف یایجوون، م رای: م کارن

 : اره.  رایم

 بزارم؟! ی: چ کارن

 بزار. فقط ترسناک نباشه یخواهیم ی: هر چ رایم

 : اطالعات عشقم کارن

وشم امد. بود. ازش خ یجالب لمیبود. ف زیاش سلنا گوم ینقش اصل گریکرد. که باز یلبتاپ پل یرو لمیف هیزدم.  لبخند

 کشفش کند. همه دخترا پرنسس هستند. دیپرنسس درون داره که با هی یهر دختر گفتیداشت. که م ینکته جالب

 !م؟؟؟یکن یباز یای: م کارن

 !!ی: چه باز رایم

 قتی: جرات و حق کارن

 افتم. یب ریبپرسه که من نتونم جواب بدم و گ یکه کارن بخواد سوال دمیترس هویچرا اما  دونمینم

 !!م؟یکن یشد؟؟ باز ی: چ کارن

 خوابم گرفته کمیبعد. من  ی. بزار برامیدید لمی: االن که ف رایم

 رو دست خرس هاا. یزنیکم کم م یهاا!! دار یهمش خواب دای: تو هم جد کارن
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 خوب. شمیهم خسته م ،یکاریخوابم. از ب شتریب نیهم یندارم که انجام بدم. برا یبابا، خوب کار ی: ا رایم

 !؟یزیچ هی:  کارن

 !!!یزی: چه چ رایم

 مادر شو  ای: ب کارن

 : جااان!!!! رایم

 .خوادیتازه منم دلم پدر شدن م ،یشیخسته نم یکاریاز ب گهید یمادر بش ی: خوب وقت کارن

 .دمیخجالت کش یکمیزد.  چشمک

 قربونت برم من. ی: اله کارن

 سرش. یتو دمیشد. منم با بالشت کوب کینزد بهم

 ایجفت پا ب کیرمانت یوسط صحنه ها شهی: هم کارن

 .امیتا منم جفت پا ن اریدرن یپروو باز ،ی: مقصر خودت رایم

افتادم که با ارسالن، آوا و سحر  یاون روز ادی هویپسر بودم بدجور.... نیمنم براش سر تکون دادم. من عاشق ا خنده،

 . منشدیم یقیکه اگه حق یسرم انداخت. فکر یتو یفکر هی ،یادآوری نیا ،یباز نی. امیکرد قتیجرات و حق یباز

از کارن،  ژهیتشکر و هیبعدا  دیمدرک جمع کنم. با ییپا ردبدون جا گذاشتن  تونستمیبه هدفم برسم. من م تونستمیم

 بکنم.. افتهیسرم ب یکه باعث شد تو یفکر نیبابت ا

 ام زدم. یکردم. به خط سحر پ یدرآوردم. اهنگ پل بمیاز داخل ج مویداخل حموم، در رو قفل کردم. گوش رفتم

 : سالم رایم

 : سالم شما!!؟ سحر

 انای: سحر منم ک رایم

 .دهیکه جوابمو نم ینداد. حتما ازم عصب یجواب
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هم گفتم  یاما سحر من مجبور به ازدواج با کارن بودم. سحر من به عمو عل ،یهست یازم عصب دونمیم ی: آبج رایم

 لطفا جوابمو بده. ی. آبجیبهت بگه که به قولت عمل نکن

 !!؟ییانایمن، تو واقعا ک یخدا یی: وا سحر

 !!؟یبخشیجوون. منو م ی: اره خودمم آبج رایم

 دمیفهم ی. اره درسته وقتیباش انایک کردمی. فکر نمدمی. اگه جواب ندادم چون ترسبخشمی: معلومه که م سحر

 فکر کردم درکت کردم. ی. اما وقتیشدم که چرا بهم خبر نداد یدلم گرفت که چرا کنارت نبودم. عصب یازدواج کرد

 ممنون که اون روز نجاتم دادم. ،یهوامو دار شهی: عاشقمم سحر، که هم رایم

 نشد یزی: اون روز اولش منم هنگ کرده بودم. اما خداروشکر که چ سحر

 گذشت. ریاره. خوب شد که به خ یی: وا رایم

 !!؟ی: خوشبخت سحر

 و ارامش دارم. تی. در کنارش امنهیپسر خوب ییلی: اره. کارن خ رایم

 : خداروشکر. سحر

 خوامیازت کمک م ی: آبج رایم

 : تو جون بخوا سحر

 !!؟میکرد یباز قتیبا آوا و ارسالن جرات و حق میبود ییراهنما یوقت ادتهی: جونت سالمت.  رایم

 !!؟یگی. حاال کدوم دفه رو ممیکردیرو م یباز نیا ادی: واال ما ز سحر

 : همون دفه که ارسالن جرات رو انتخاب کرد و مجبور شد از اتاق باباش اون دارو رو برداره رایم

 امد. خوب!!! ادمی: اهان، اهان  سحر

 خوامی: من از اون دارو م رایم
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 !؟یچ ی: برا سحر

 نفهمم. یزیچ ی! فقط عمو عل؟؟یتا فردا برام جور کن یتونیدارم. م ازی: ن رایم

 شده!؟ یزیچ ترسمیدارم م انای: ک سحر

کنم، اما قرص خواب  هوشینفر رو ب هی دیکردن هم با دایمدرک پ یکنم. برا دایمدرک پ دی: من فرصتم کمه، با رایم

 کردم. هوششیکه ب ادین ادشیکنم و هم باعث بشم که طرف  هوشیتا هم ب خوامی. من اون دارو رو مارهینم یفراموش

 گمی: باشه من به ارسالن م سحر

 : ارسالن!! رایم

 از خودمونه. گهی. اونم دکنهی. ارسالن برات جور مفهممینم یزیجمع. بابام چ التی: اره. خ سحر

 ینیممنون. تو بهتر ی: ممنون ابج رایم

 .یام جبران کن یشب عروس دیاست. البته با فهیکنم وظ یهر کار ی: تشکر نکن. تو خواهرم سحر

 : باشه چشم رایم

 بهت برسونم؟؟! ی: چطور سحر

 برامون شده بود!! یمخف یجا هیو  شدیبود که آجرش کنده م وارید هیپشت مدرسه،  ادتهی:  رایم

 ادمهی: اره  سحر

 : بزار همونجا. رایم

 : باشه.  سحر

 هم به گهی. دخوامیهستم. فقط تا فردا دارو رو م شتیبره من تا اخر هفته پ شیخوب پ زی: سحر جوون. اگه همچ رایم

 ام نده. یخط پ نیا

 صبرانه. باشه. نگران نباش ی: منتظرت هستم ب سحر
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 نره عاشقتم. ادتیبرم.  دی: من با رایم

 : مراقب خودت باش. منم عاشقتم. سحر

. ستادمیدوش ا ریگذاشتم. ز توالت زیم یرو، رو یطور. گوش نیگونه مو هم یام ها رو پاک کردم. اشک رو یپ تمام

عالوه بر  دیکنم. فردا با دایمدرک پ تونمی. اون وقت مزمیریم نیفرز یکه دارو رو به دستم آوردم داخل قهوه  نیهم

 ....دمیکش یخودمو هم روشن کنم. نفس فیرفتن به مدرسه، تکل

 روز بعد. سه

مشکل هم حل شد. دارو عمل کرد. تازه شانسم خوب  نی. با کمک سحر و ارسالن ارونیزدم و از اتاق رفتم ب لبخند

 یعمو عل یعکس ها رو برا نیهر چه زود تر ا دیمشروب هم خورده بود. فقط هنوز سردرگم بود. با نیبود که فرز

 ام کنار عشقم بسازم..... یاصل تیبا هو یعال یزندگ هی تونمیو م شمیبفرستم. بعدش رها م

 از داخل کمد، حوله رو برداشتم 

 کارن : بازم حموم!!!

 : اره رایم

 یآب ول هست یتو یکه ه ی: مگه اردک کارن

 هاا یارررردک!!!! کال ازم باغ وحش ساخت یگیخرس االن هم م یگیبهم م کباری:  رایم

 یبش ضیمر ترسمینداشتم. اخه م ی: ناراحت نشو منظور کارن

 .شمینم ضی: نترس عشقم، مر رایم

 سمت حموم رفتم

 اای: پس زود ب کارن

 کنمیم ی: سع رایم
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. دمیاسترس خواب یبا کل شبی.. ددهیم ریگ دایکارن هم جد نیزدم و رفتم داخل حموم و در رو قفل کردم. ا چشمک

نشده پس  یزیلو بره و نتونم به هدفم برسم. اما خوب تا االن که چ تمیدارو اثر نکرده باشه و هو دمیترسیهمش م

 یکه کردم ب یعکس ها به درد نخورن؟؟ نکنه هر کار نیا هکه نکن زد،یبود. اما بازم دلم شور م زیکارم موفق آم یعنی

چرت رها بشم.  یفکر ها نیخونه باشم؟؟! سرمو تکون دادم تا از ا نیثمر بمونه؟؟ نکنه بازم مجبور به موندن داخل ا

 ام دادم. یپ ی. به عمو علدمیکردم. داخل وان دراز کش یاهنگ رو پل

 : سالم عمو جون رایم

 !؟؟ی: سالم دخترم. خوب یعل عمو

 .خورهیبه درد م نی. ببفرستمی: ممنون. عمو جوون چند تا عکس م رایم

 : باشه بفرست. یعل عمو

 رو که گرفته بودم براش فرستادم یعکس ها ی همه

 همه عکس؟؟! نی: ا یعل عمو

 بود گرفتم. نیکه داخل گاوصندوق فرز ی: از کاغذها رایم

 !؟یکرد دایپ یبه گاوصندوق دسترس ی: چطور یعل عمو

 : گفتم که بهم اعتماد کن. بهم فرصت بده. سخت بود اما ممکن هم بود رایم

 !؟؟یخطر ننداخت ی: خودتو که تو یعل عمو

 برام نداشت. ی: نه عمو جوون خطر رایم

 انای: نگرانتم ک یعل عمو

 : نباشد. من جام کنار کارن امنه. رایم

 .دوارمی: ام یعل عمو

 نه!؟ ای خورهیکه براتون فرستادم بدرد م یزایچ شهیمعلوم م ی: فقط عمو جوون، ک رایم
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 .شهی: تا فردا مشخص م یعل عمو

 دمیپس من فردا بهتون اس م ی: اوک رایم

 : باشه دخترم. فقط مراقب خودت باش. یعل عمو

 خوب یخبرها دی: چشم، مراقبم. من برم تا فردا. به ام رایم

 : باشه برو. یعل عمو

چقدر دل  ییوا انا،یهمون ک شدمی. من مشدیتموم م زیفردا همچ یعنی. دمیام ها رو پاک کردم..چند تا نفس کش یپ

داره تموم  زیسحر هم دلم تنگ شده. اخ جووون همچ یهمه مدت ازش دور نبودم. برا نیتنگ خواهرم بودم. تا حاال ا

اولش قهر کنه اما عشق  دی. شاادیاما کنار م شهیم هو شوک تیکارن اذ دونمیشدم. م یباز نیا ی. من برنده شهیم

بدون دردسر  ای. نادشهیبابام پاک م یاز آبرو اهیس ی. اون لکه میکنیم یمعجزه گر است. ما با هم خوشبخت زندگ

اشه!! که بابام قاتل ب یبه گفته  نی. البته اگه فرزشنیبا قاتل خانواده شون رها م یاز زندگ نی. کارن و متکنهیم یزندگ

آرامش  نیا کنمیحس م شهیدلم آشوبه؟! چرا هم یخداا باالخره تموم شد!!! اما پس چرا تو یییهست. وا کنمیحس م

بد فکر کنم.  یزایمن حق ندارم به چ ره،یم شیداره خوب پ زیقبل از طوفانه!!؟ دوباره سرمو تکون دادم. حاال که همچ

 فقط لطفا اخم نکن با تشکر..... یکنم!؟؟ زندگ بشخرا یچرا پس با فکر الک زنه،یداره لبخند م یزندگ

کال سردرگم شده  دونمیبود. نم بیاحساس من بود که عج نیا دمینبود. شا دمیشا دونمیبود، نم یبیروز عج امروز،

مدل ترسناک نگاهم  هیصبحانه حضور داشت.  زینبود. امروز صبح هم که سر م داشیکال پ روزیکه د نیبودم.. فرز

. انگار زدیاتاقش تا حرف بزنن..دلم بدجور شور م خلرفتند دا یی. بعد از صبحانه هم کارن رو صدا زد و دوتاکردیم

 یداره بهش چ نیفرز یعنینبود.  یبود که از کارن خبر کساعتیقرار بود طوفان بشه..به ساعت نگاه کردم، االن 

هزار  یرو؟؟! نکنه من شکست بخورم؟؟! قلبم رو زیهمچ دهیفهم نی؟؟ نکنه فرزترسناک بود! نی!؟؟ چرا نگاه فرزگهیم

ه ، نه . نکردیصبر کنم!! زمان هم که کند حرکت م دینه هنوز با ایام بدم  یپ یبه عمو عل دیاالن با دونستمی. نمزدیم

. اوووف دارم دمیکش ینگاه کردم. هنوز بازش نکرده بودم. آه زیم ی. قاط زده بودم. به پاکت روکردی،تند حرکت م

د . در اتاق باز شقهیدو دق ریقلب مسخره آروم بگ یی. امتخت نشست یبلند شدم و رو ی نهیآ ی. از جلوشمیم وونهید

 کردم لبخند بزنم. یشده!؟؟ با تمام توان سع یچ یعنیخدااا  ایگرفته وارد اتاق شد.  ی افهیو کارن با ق

 !؟؟یچرا دمغ زمی: عز رایم

 سراغم. ادیداره م لیعزرائ گفتیم یحس هینشست.  کنارم
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 . خسته ام فقطدمیبد خواب شبی: د کارن

 !!یخوریسرما م ی: نکنه دار رایم

 دیشا دونمی: نم کارن

به سمتم، دستمو گرفت و به چشمام نگاه کرد. آب دهنمو  دیگفته!!؟ چرخ یبهش چ نیشده؟؟ فرز یچ یعنیخدا  یا

 قورت دادم.

 !!؟هی: چ رایم

 پر از رمز و رازه. تیعسل یچشما نی: ا کارن

 از راز هاست. یصندوقچه  ی: خوب قلب هر زن رایم

 !!یستیتو عاشق من ن یعنی:  کارن

 داشت؟؟؟! ی: معلوم که هستم. اما چه ربط رایم

من  یعنیپس  یکنیرو از من پنهون م یزیچ هیاما تو  یاز تو پنهون نکردم. چون تو عشقم هست یزی: من چ کارن

 !!؟ستمیعشقت ن

 گرد شد. چشمام

 نداره. یدوتا به هم ربط نی: اصال هم ا رایم

 !؟؟کردیم یجور نیچرا ا نیرها کرد. ا دستامو

 !!؟.یبگ یتونیکه نم یدار ی! چه راز؟؟یکنیرو ازم پنهون م ی: چ کارن

 !؟کنهیم یجور نیبهش گفته که ا یچ نیباز و بسته کردم. اخه فرز چشمامو

 !!؟یدی: چرا جوابمو نم کارن

 . دستشو گرفتم.دمیکش ینگاه کردم. نفس بهش
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 دارم. یلیدل هیرو بهت نگفتم و ازت پنهون کردم. حتما  یزیعاشقت هستم. اگه هم چ تینهایکارن، من ب نی: بب رایم

 !؟؟یلی: چه دل کارن

 گرفته بود. حرصم

 .گمیهم م لشویرو که پنهون کردم رو بهت گفتم دل یزیاون چ ی: وقت رایم

 !؟؟ی: ک کارن

 ی: وقت گل ن رایم

 .رونیب دیاز دستم کش دستشو

 !؟یکنیمنو مسخره م ی: دار کارن

 .گمیاما باالخره م دونم،ینم دمیفردا، شا دیامروز، شا دی. شاگمیبهت م دی. هر وقت، وقتش رسوونهی: نه د رایم

 .دیکش یلبخند زدم. نفس بهش

 زنهیاتفاق بد رخ بده. دلم شور م هی. قرار کنمی: همش حس م کارن

 . نگران نباش. تازه قرار اتفاقات خوب رخ بدهشهینم یچی: ه رایم

 از دستت بدم. ترسمیم رای: م کارن

 .شمینکن. من و تو از هم جدا نم یدلمو خال ی: تو رایم

 تخت بلند شدم. حولمو از داخل کمد برداشتم. یتکون داد. از رو سر

 !؟یاونم با گوش ،یتو حموم یتو چرا ه ییی: وا کارن

 .دهی. آب و اهنگ بهم آرامش مکنمیم لکسیر دم،ی: خوب اهنگ گوش م رایم

 .ی: اهان. اوک کارن

 گفته؟؟! یبهش چ یعوض نیشده بود. اون فرز یمدل نیرو هم برداشتم و داخل حموم شدم. چرا کارن ا یگوش
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گفته؟؟! با  یبهش چ یعوض نیشده بود. اون فرز یمدل نیرو هم برداشتم و داخل حموم شدم. چرا کارن ا یگوش

. دمشیبترسم. من برنده م گهید باستی. نممیشده بود کینزد یکارن دل منم به شور افتاده بود. به اخر باز یحرفا

 اس زدم. یو به عمو عل دمیکش قیچند تا نفس عم

 نشد!؟ ی: سالم عمو جوون. خبر رایم

 دختر. ی: سالم. گل کاشت یعل عمو

 تمومه؟؟ نیکار فرز یعنی: اخ جووون  رایم

 افته زندان. یم نیفرز یسال 50کم کم  یکرد دایکه پ یزای: اره. با چ یعل عمو

 !!؟شهیبابام هم ثابت م یگناه ی: اخ جووون. ب رایم

 .شهیاحمد باز م ی: هنوز نه، اما پرونده  یعل عمو

 شد. یپنچر شده. بادم خال کیالست نیع

 بود!!! دهیفا ی: پس کارم ب رایم

 یگناه یب ،یمدت زمان کم یاحمد رو باز کرد. تو یرو متهم کرد. پرونده  نیفرز شهی: نه دخترم. االن م یعل عمو

 .یانجام داد ی. تو کار بزرگشهیاحمد اثبات م

 : اما بازم کم بود کارم رایم

 .می. فقط منتظر حکم هستمیکنیم ریرو دستگ نیفرز میایم گهینگو. تا چند ساعت د یجور نی: ا یعل عمو

 واقعا تموم شد. ی: پس همچ رایم

 .ینیبب بیآس خوامیبشه. نم یری. چون ممکن درگرونیب یای: اره دخترم. بهتر از اون خونه ب یعل عمو

 .ی. بهم اعتماد کردیکرد تمی: باشه عمو جوون. ممنون که حما رایم

 . زود برو خونه که دل همه برات تنگ شدهی. خطر کردی: ممنون که کمک کرد یعل عمو

 : باشه عمو جوون منم دلم تنگ براشون. رایم
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 اونجا. میایاز اون خونه، که ما کم کم م رونیب ایبرم. تو هم ب دی: خوب من با یعل عمو

 .نمتیبیجوون. م ی: باشه عمو عل رایم

 یجست کباریخونه.  رفتمیم گهیتموم شد. هورااااا، چند ساعت د زیها رو پاک کردم. من برنده شده بودم. همچ اس

دوش  هیاش باخت. لبخند زدم.. یزندگ یباز نیاخر یتو نیملخک. فرز یملخک اخر تو مشت یملخک دوبار جست

نشستم و موهامو خشک کردم و شونه زدم.  یصندل ی. کارن داخل اتاق نبود. رورونیگرفتم. از حموم رفتم ب یحساب

 . درست به هدفرونیخونه برم ب نیاز ا باستی. مزدیدلم شور م یتخت نشسته بودم. کم یپاکت رو برداشتم....... رو

 گهی. ددمیپوش رونیب . لباسشدیبابام هم ثابت م یگناه یافتاد زندان. ب یم نیبودم اما خوب فرز دهینرس میاصل

 در اتاق زده شد. اماوقت رفتن بود. 

 : بفرما رایم

 وارد اتاق شد رایسم

 اتاقشون. دیگفتن بر نی: اقا فرز رایسم

 کم بود. نیبابا، فقط هم یا

 .رمی: باشه االن م رایم

رو زدم . وارد شدم. با لبخند  نی. در اتاق فرزرونی!! سر تکون دادم. از اتاق رفتم بیدم اخر نیچکارم داره؟ ا یعنی

 نگاهم کرد

 نی: بش نیفرز

 دیگفت کارم دار رای: ممنون راحتم. سم رایم

 .نیباهات حرف بزنم. پس بش خوامی: اره. م نیفرز

 مویروشن کن. گوش تویگوش یضبط صدا زد،یم ادیفر یحس هیچکارم داره؟؟!  یعنیمبل نشستم.  یبابا. رو یا

د بلند ش زینه؟؟! اما به حرف حسم گوش دادم. از پشت م ایداره  دهیفا دونستمیبرداشتم و ضبط رو، روشن کردم. نم

نگاهش، حالم  ری. ذوب شدم زکردیرفتار م بیچرا عج نی. اکردیم زمیام نشست. با نگاهش داشت آنال یو روبه رو

 مبل بلند شد. شروع به قدم زدن کرد. جل الخالق رد داده انگار. یاز رو هویاز نگاهش.  شدیداشت بد م
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مبل بلند شد. شروع به قدم زدن کرد. جل  یاز رو هویاز نگاهش.  شد،ینگاهش، حالم داشت بد م ریشدم ز ذوب

مدل رفتار  ! اون اززد؟؟یهمه شور م نی! چرا دلم اکرد؟؟یرفتار م یمدل نیچرا امروز ا نیفرز نیالخالق رد داده انگار. ا

 نیباشم. اما ا نیزم یادم رو نیشاد تر باستیبود. من االن م یبی. امروز واقعا روز عجنیاز فرز نمیکارن ا یو حرفا

 .ستادیپشت به من ا نی.. فرززاشتیدل شور مگه م

 گفتم. دست نیکارن آفر ی قهیاون روز به سل ،یشدم. تو فوق العاده هست تیبایمحو ز دمت،یکه د ی: روز اول نیفرز

 بودم. دهیگذاشته بود که د یدختر نیخوشگلتر یرو

 سمتم و بهم نگاه کرد. برگشت

 یایکه بهت اعتماد نکنم. هر شب منتظر بودم که ب گفتیاعصاب بود. چشمات م ی: فقط رنگ چشمات، رو نیفرز

 .کردیم مکار منصرف نیبهت اعتماد کنم. چشمات از ا خواستمی. اما هر وقت میاریاتاقم و قهوه ب

 .اوردمیحرفاش سر در نم از

 قلبم حست کرده بود. ،ییآشنا دونستمی: م نیفرز

 قلب هم داشت!!!! نیفرز نیحرفا اخه مگه ا چه

 .شمیحرفات نم ی: متوجه  رایم

 داد. هیتک زیم به

 .بایز ماهی. مثل پری: مثل احمد جسور نیفرز

 من لو رفته بودم!!! یعنیخوردم.  جا

 !!؟؟؟ریش یلونه  یتو یایچطور اجازه داد ب ی: عل نیفرز

 پام. یترم. پامو انداختم رو یبترسم. من قو دیدهنمو قورت دادم. من نبا آب

 نداره یترس ریپ ریش یکه از آمدن به لونه  ریبچه ش هی:  رایم

 بودم اما ظاهرمو حفظ کرده بودم دهیخنده. گردنبندمو لمس کردم. ترس رینگاه کرد و زد ز بهم
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 .ریبچه ش هیداره، نسبت به  یادیز یتجربه  ریپ ریش نی: ا نیفرز

 نیمه ی. براترسهینم یزیرو تجربه نکرده، از چ یزیبا تجربه خطرناک تره. چون هنوز چ ریش هیاز  ر،یبچه ش هی:  رایم

 .ادیازش برم یهر کار

 اخم نگاهم کرد. با

 برنده هستم. شهی: من هم نیفرز

 .یبازیبار م نیبار فرق داره. ا نیاما ا یبرنده بود نیهم یواسه  ینکرد ی: تو تا حاال با من باز رایم

 زدم. یپوزخند

 . اما من اونو هم شکست دادم.دادیشعار م ادی: احمد هم ز نیفرز

 یوت یازش حرف بکش، نترس شجاع باش، عمو عل انای. ادامه بده کستادیفاصله گرفت. دوباره پشت به من ا زیم از

 راهست.

 !!؟یبابام دام پهن کرد ی: پس تو برا رایم

 که کار من بود!! یدونیتو نم یعنی:  نیفرز

 ! مگه بابام چکارت کرده بود؟؟؟؟یکارو کرد نینه!!؟ چرا ا ایتا بفهمم کار تو بوده  نجایامدم ا نیا ی: من برا رایم

 خشم به سمتم برگشت. با

 زندگمو ازم گرفت. آبرومو برد. منم جبران کردم. ی: احمد غرورمو له کرد. همه  نیفرز

 . اون درست کار بود.زدیصدمه نم یمن به کس ی: دروغ نگوو بابا رایم

ت رو اش. من اول جواب مثب ی. من عاشقش شدم. من اول رفتم خواستگاردمیرو د ماهی: من بودم که اول پر نیفرز

رو ازم گرفت. غرورمو  ماهینامزده من. عشقمو از چنگم درآورد. اون پر یکرد رفت خواستگار یگرفتم. اما احمد نامرد

 کردم. یله کرد نابودم کرد. منم تالف

 مبل بلند شدم. یرو از
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مال تو باشه. مامان و  شیدی. اخه مگه مسابقه است، که چون اول دیما رو خراب کن یزندگ ی: تو حق نداشت رایم

 کردن. اون... یمن عاشق هم بودند. اون دوتا عاشقانه زندگ یبابا

 زد. ادیوسط حرفام و فر دیپر

. االن تو دختر میکردیم یعاشقانه زندگ ماهیرو از من نگرفته بود االن من و پر ی: خفهه شوووو. اگه احمد پر نیفرز

 .یمن بود

و گول بابام یبود. اخه تو چطور تونست نیمن بهتر یمثل تو باشم. بابا یختر ادمد خواستیوقت دلم نم جی: من ه رایم

 !؟یبد بشیو فر یبزن

و گول بابام یبود. اخه تو چطور تونست نیمن بهتر یمثل تو باشم. بابا یدختر ادم خواستیوقت دلم نم جی: من ه رایم

 !؟یبد بشیو فر یبزن

اطالع  یزی: اعتماد به نفس احمد، کار دستش داد. اعتماد احمد به منصور نابودش کرد. البته منصور هم از چ نیفرز

رو به احمد بگه و  زیهمچ خواستیمن باخبر شد. م تیهم که از ن یدست من بود. وقت ی چهینداشت. اون هم باز

 خواستیم دیفهم ی. رعنا هم وقتایاون دن ستادمش. اما خوب من زرنگ تر بودم و با مرگ موش فررهیمنو بگ یجلو

 . اما اون رو هم از سر راه برداشتم.رهیرو بگه و از من انتقام بگ قتیاحمد حق شیبره پ

 .یهمه نامرد نی. از ایرحم یهمه ب نیباز موند از ا دهنم

 دوستت بود!! گهی! منصور که د؟ی. تو وجدان نداری: چقدر تو سنگ دل رایم

باشه. مهم  خوادیکه م یزی. حاال اون مانع هر چدارمیرو از سر راهم برم یبه هدفم، هر مانع دنیرس ی: من برا نیفرز

خوندم خوابش  یوجدانمم الال یکه شده. برا یمتیبرنده باشم، حاال به هر ق دی. من باگهید یزیبرداشتنشه نه چ

 کردم. تو نگران نباش

 زد. یچشمک

 !؟ینشد ری: چطور تو دستگ رایم
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مرگ  یرو حل کرد. به آسون زیهمچ شهیکنه اما خوب با پول م رمیدستگ خواستی: احمد بهم شک کرد و م نیفرز

ام ثابت شد. پول چاره  یگناهیاز تصادف نشون دادم. ب یمنصور با سم رو سکته و شکست شدن گردن رعنا رو ناش

 دردهاست. یهمه  ی

ا چه ادم ب دونمی. نمکننیم یدارند با قاتل پدر و مادرشون زندگ دوننیکه نم نیکارن و آرت چارهی. بیپست یلی: خ رایم

نابود  لیدل یرو ب ایلیخ ی. تو زندگیکرد ی. تو ناجوانمردانه بازیستیسقف هستند. تو اصال آدم ن هی ریز یرحم یب

 .یکرد

رو اول شروع کرد اون  یباز نیوجود نداشت. بابات ا یرحم یباز نیا یو تو گرفتمیاز احمد انتقام م دی: من با نیفرز

که من  یکه من قاتلم. هر کار فهمیوقت نم جیدلم کاشت. نگران کارن هم نباش اون ه ینفرت رو تو یبود که دونه 

 داشت. یلیدل هیکردم 

 .دمیکش ینفس

 سوال بپرسم؟! هی:  رایم

 .دمیسوالتو هم م نیرو گفتم. جواب ا زی: اره بپرس. من که همه چ نیفرز

 .کردمیشک ذهنمو برطرف م دی. بادمیپرسیم دیسخت بود اما با برام

 !؟؟ی: تو.. باعث مرگ.. مادرم شد رایم

 .دیکش یزد و آه یتلخ لبخند

 یبه پر یروز هیداشتم که  دیسالها هم ازدواج نکردم. چون ام نیا یبودم. تو یعاشق پر تینهای: من ب نیفرز

حرف بزنم. تا ازش بخوام  ماهیزمان دادم، بعد هم امدم خونه تون تا با پر یبه پر یاحمد. کم ی. بعد از خودکشرسمیم

پسم زد. گفت ازم متنفره.  ماهیبراش گفتم. اما پر سمو ارامش دادم. از ح یبا من ازدواج کنه. بهش قول خوشبخت

رو مال  یپر کردمیرو انجام دادم که فکر م یکردم. کار ی. منم قاطگهید یاحمد نه کس یقلبش فقط جا یگفت تو

 خودشو کشت.. ی. اما پرکنهیمن م

 .ختمیو اشک ر دمینشم. تند تند نفس کش نیمبل رو گرفتم تا پخش زم ی دسته

 وجدانم بلند شد. ادیفر یبود که عذاب وجدان گرفتم و صدا ی. اون تنها باربخشمیوقت خودمو نم جی: ه نیفرز
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 وجدانم بلند شد. ادیفر یبود که غذاب وجدان گرفتم و صدا ی. اون تنها باربخشمیوقت خودمو نم چی: ه نیفرز

 .ستادیآمد و رو به رو ام ا نیفرز

 ..یرخ بده من عاشقش بودم. پر یاتفاق ماهیپر یبرا خواستمی: من نم نیفرز

 دمیکش ادیفر

 .یییییلعنت ییاریب فتیکث یاون لباها یاسم مامانمو رو ی: خفه شووووو.. تو حق ندار رایم

قط کنه. من ف یقلبمو بشکنه. با غرورم باز باستی. اما اون حق نداشت منو رد کنه. نمفمیمن کث ی: اره حق دار نیفرز

 مال من باشه. خواستمیم

 اش. نهیس یقفسه  یتو دمیکوب مشت

 یییلی. خیییهست یییعوض یییلی: خ نیفرز

 گرفت دستامو

 .زکمینشو عز یکوچولو، وحش رینکن ش هی: بسه گر نیفرز

 رونیب دمیاز دستش کش دستمو

 : به من دست نزن آشغااال. رایم

 و در رو قفل کرد. ستادیدر ا یجلو نیفرز هویزد. به سمت در رفتم. اما  یپوزخند

 برمم. خوامی! در رو باز کن. م؟؟یکنیچکار م ی: دار رایم

 : کجا؟؟ عجله نکن کارت دارم هنوز. نیفرز

 !؟یخواهیازم م یچ گهی! دینابود کرد موی: زندگ رایم

 : خودتو نیفرز

 بودم. دهی!! بدجور ترسادیچرا نم یعمو عل نیتعجب نگاهش کردم. ا با
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 !؟یبر زارمیم یراحت نی. به همیدونیرو م قتیحاال که حق ،یهست یک دونمیحاال که م ی: فکر کرد نیفرز

 دهنمو قورت دادم. آب

 اخر راه ست. نجای. ایانجام بد یتونینم یکار چی: تو ه رایم

 من هنوز اخر راه نشده یتو اره، اما برا ی: برا نیفرز

 .یفرار کن یتونی. بازم نمیاگه منو هم بکش ی: حت رایم

 .ستی: اون قدرا هم گرفتن من اسون ن نیفرز

مو انجام داده  فهیبودم اما ناراحت نبودم. من وظ دهیاسحله شو برداشت و به سمتم گرفت. ترس زش،یپشت م رفت

 .نییاسحله رو آورد پا هویبود. اما  نیفرز یاخر راه برا نجایبودم. ا

 .رهیبم یاسون نیمثل تو به هم یدختر خوشگل فهی: ح نیفرز

 گذاشت. زیم یرو، رو اسحله

 کرد. داریتو عشق رو در من ب یبایز یدونی: م نیفرز

 بزار برم. ایبکش  ای! ؟؟یگیم یدار ی: خفه شو، چ رایم

 .کنمیو بعد هم خالصت م کنمی: اول تو رو مال خودم م نیفرز

 . من مال کارن هستمم.شمیوقت مال تو نم جی: من ه رایم

 شک نکن یشی: نگران نباش. کارن هم اخر راه ست. تو هم مال من م نیفرز

 .دمیگردنبندم کش یرو دست

 .یزندان آب خنک بخور یتمام عمرت رو تو دی. کارت تمومه. بایبزن یبه کارن صدمه  ی: تو حق ندار رایم

 .واریخنده. امد سمتم، منم عقب عقب رفتم تا که خوردم به د ریز زد

 !!؟یبه دام انداختن من کار راحت ی: تو فکر کرد نیفرز
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 .یکنیکه فکر م ی: راحت تر از اون رایم

 .دیگونه ام کش یگرفت و دست رو موهامو

 : ولم کنن. دستتو به من نزن رایم

با پام زدم به ساق پاش.  نیهم ی. براکردیدراز تر م مشیبردم اون طرف. اما ول کن نبود. داشت پاشو از گل صورتمو

 . اسحله رو برداشتم.زیولم کرد منم فرار کردم و رفتم سمت م

 شکست خورد. ریبه دست بچه ش ریپ ری. شی: بدجور باخت رایم

 نگاه کرد. بهم

 .یشی: تو هم مثل مادرت اخرش مال من م نیفرز

 سمتم منم اسحله رو گرفتم سمتش امدم

 نشوو. کی: نزد رایم

ن رو کار یشیمن م میکوچولو. بابات رو نابود کردم مامانتو مال خودم کردم. تو هم تسل ادیبهت نم نی: بزار زم نیفرز

 .کشمیچشمات م یجلو

 : خفه شووو رایم

 . غرق خون شده بود......نیزم یافتاد رو نیبلکه چند بار.  فرز کباریکردم. نه  کیشل هووی

 حال. زمان

 :  انایک

بود. چشماش سرخ شده بود، رگ  ی. نگاهم به کارن افتاد، بدجور عصبدمیکش قیبلند و عم یکردم. نفس سکوت

انداخت. کارن  یوحش یمشک یاون گاو ها ادیمنو  هویود. ب یرنگ لباسش هم که مشک رون،یاش زده بود ب یشونیپ

نگاه کردم. هنوز  نیو آرت ای. به نادرفت رونیمبل بلند شد و رفت سمت در، محکم در رو بست و از خونه ب یاز رو

 .کردنیم هیداشتن گر
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 !.دیدیرو د قتیزشت حق ی. االن چهره دیازش مطلع ش دیخواستیکه م یقتیاون حق نمیا -

 دمیکش یآه

 .دیشد کیکابوس و رنج شر ی. تودی. اشک رو لمس کرددیدرد و غم رو حس کرد -

از  یشبخ هیرو گفتم اما نه کامل،  قتیداشتن که بخوان بگن!؟ حق ینگفتند. اصال چ یزیانداختند اما چ ینگاه بهم

 دور کامل اون اتفاقات هیبس بود. دوباره  گهیبود. د دهیقلبم درد کش یگذشته هنوز پنهون مونده بود. به اندازه کاف

 .....رونیزدم از خونه ب نیهم یاداشتم. بر ازیتازه ن یرو دوره کرده بودم. به هوا

 روز بعد.  سه

 گذاشتم. زیم یرو، رو بشقاب

 شام ایب ایناد -

شتم دا گهیبرقرار بود. د نمونیب بیعج یسه روز سکوت نیا یرفتارش فرق کرده بود. تو ایاز مرور گذشته، ناد بعد

 زیم یظرف ساالد رو، رو کرد؟یرفتار م یجور نیا ایسکوت مسخره. مگه من چکار کردم که ناد نیاز ا شدمیم یعاس

شد.  شیبا غذا ی. در سکوت کامل مشغول بازتنشس یصندل یهم امد و رو اینشستم. ناد یصندل یگذاشتم و رو

 بشقاب رها کردم. یتحملم تموم شده بود. قاشق را تو گهید

 معلوم هست تو چته!؟ جیه -

 نگاه کرد بهم

 چطور مگه!؟ ،یچی: ه ایناد

 !ا؟یآ ی. روزه سکوت گرفتیاالن سه روز که عوض شد -

 رهی. فقط ذهنم درگستین یزی: چ ایناد

 اون وقت؟! یبابت چ -

 حوصله ندارم. الیخیب انای: ک ایناد
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 بلند شدم یصندل یزد باال. از رو آمپرم

 انگار فقط من حوصله دارم. من تحمل دارم. انگار فقط من جنس قلبم از سنگ شده. -

 نگفتم. یزی! من که چ؟یکشی: چرا هوار م ایناد

 !!!یکن یبرات مشکله کنار خواهر قاتلت زندگ ه؟یسکوتت از هزار تا حرف بدتره چ نیهم -

 بسهه، ساکت شو. انای: ک ایناد

 غیج یصدا ن،یزم یرو ختنیظرفها ر یو همه  دمیرو کش یزیکه روم رونیبره ب خواستیبلند شد. م یصندل یرو از

 شد. یبا شکستن ظرفا قاط ایناد

و  . تویارینداشت سر در ب یربط جیکه بهت ه یاز گذشته  یسکوت شوو. تو خودت خواست یبه من بگ یحق ندار -

 نداشتت یکه بهتون ربط یزایبه دونستن چ دیداد ریگ نیآرت

 طور نیهم نیسر بابا و مامانم امدم. آرت یهم داشت. منم حق داشتم بدونم چه باال یلی: چرا نداشت؟؟ خ ایناد

 . یچه اون جور یجور نیاونا مردن حاال چه ا -

. فقط چون یمنو از عشقم جدا کن یخواستی. تو میخواهیخودت م یرو برا زیکه همچ یخودخواه یلی: تو خ انایک

 بفهمم یزیمن از گذشته چ یخواستینم

 داشتم. یلیکه کردم دل یهر کار ی. من برایدون شد ی. استاد همچیشد!! جغد دانا شد یچ یدیاالن که فهم -

 حق نداشت منو باز خواست کنه. ایهمه ماجرا، ناد نیکند شده بود. حرصم گرفته بود. بعد از ا نفسم

 .یازم پنهون کن یاما منم حق داشتم که بدونم، تو حق نداشت ،یداشت یلیهر کارت دل ی: باشه قبول تو برا ایناد

 شده بود. یکفر

 !؟یمن با خبر بش یکه از گذشته  یدار یتو چه حق -

 !؟؟یجدا کن نیمن و از آرت یخواستیکه م یداشت ی: تو چه حق ایناد
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 نیدادم!! من تمام ا یها ی!! من چه تاواندمیکش یمن چه رنج ستی!! اصال مهم ننهیمشکل فقط االن آرت یعنی -

 کردم. بعد االن فقط برات عشقتت مهمم!! ینه بلکه مادر یتو خواهر یسالها برا

 دادم.  هی. عقب عقب رفتم. به اپن تکدیچیقلبم پ یعمق تو یدرد هی

به  خواستیکه م یکه نخواست خواهرش رنج بکشه، کس یقاتلم، دروغگو ام، خودخواه هستم. کس هیاره من  -

ه ک یشد اما خوب عشق در قلبشو زد. کس یباز هیانتقام وارد  یکه برا یباباش عمل کنه. کس یخواسته قولش، به 

 برنده شد اما باخت رو هم تجربه کرد.

 .......نیزم ی. افتادم رودیکشیم ریچشمام تار شده. قلبم ت یخشک شده بود. جلو دهنم

 : ایناد

حرف بزنم.  یباهاش اون طور باستیمن بود. نم ریهمش تقص. شدمیم ووونهینشسته بودم. داشتم د یصندل یرو

بهم  یزیهم چ یبودم. کس خبریب انایمهار کنم. از حال ک تونستمیخواهرمو حفظ کن. اشکهامو نم اایاشتباه کردم. خدا

 .یییلیاحمقم خ یلیرفتار کنم. خ یاون مدل باهاشنبود که  انایضرب گرفته بودم. حق ک نیزم ی. با پام روگفتینم

 شده؟! یچ ای: ناد سحر

 سر دادم هیبغل خاله سحر رها کردم و گر یشدم و خودمو تو یصندل یرو از

 شده؟! ی: دق کردم بگو چ سحر

 بزنم. باستیزدم که نم یمن بود. حرفا ریغش کرد. همش تقص هوی انایک -

 شونه هام گذاشت و از آغوشش جدا کرد منو. یرو دست

 گفت؟ ی: دکتر چ سحر

 کشمیبشه. خودمو م شیزی. اگه خواهرم چگهینم یزیکس چ چیه -

 دیگونه ام کش یرو دست

 .تونهیمرگ رو شکست داده، بازم م کباریحرفهاست. قبال  نیتر از ا یاون قو شه،ینم شیزیچ انای: نترس، ک سحر
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 .دمیباال کش دماغمو

 .شهیخوب م اناینکن. حال ک هی: گر سحر

 شده؟! یچ ی: ابج تارا

 شد. دتریام شد هیتارا نگاه کردم و گر به

 نکن قربونت برم هی: گر تارا

 .رمیبگ یخبر هی: من برم  سحر

 تکون دادم سر

 چش شده؟! انای: ک شهاب

 رمیمیمن م ادیسرش ب یحالش بد شد. اگه بال هوی -

 سمتش. ادیب ترسهیهم م لی. عزرائدمیکه من د یانای: واال اون ک شهاب

 .ستی: شهاب جوون االن وقتش ن تارا

 درکش کنم. باستیبهش فشار امد. م یلیچند وقته خ نیبد حرف زدم. ا یلیخ  -

 : خودتو سرزنش نکن. تارا

 حالش خوبه!!؟ انایشده؟؟! ک یچه خبره؟! چ ای: ناد نیآرت

 کتفش یتو دمیشدم و کوب یحرص نیآرت دنید با

دردناکش رو به رو شد. کاش عاشقت  یکه خواهرم با گذشته  ییمقصر تو ،یمن شد یکه وارد زندگ ییمقصر تو -

 قتتتتیدونستن حق یبرا یکردی. اصرار نمییییشدیخواستم ترکت کنم مانع ام نم ینشده بودم. کاش وقت

 اروم باش.  ای: ناد شهاب

 شدمم. نیعاشق آرت . مقصر منم کهنجاستتتیاالن ا نیاروم باشممم!!! خواهرم بخاطر من بخاطر آرت ییچطور -
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 اینداره. به خودت ب یربط نیبه تو و آرت انایحال خراب ک ای: ناد کارن

 .نمشیتا اشکام پاک بشن و بهتر بتونم بب دمیگونه ام کش یخشم بهش نگاه کردم. دست رو با

. تو یترکش کرد قتیکه بدون تونستن حق ی. تویشد انایک یکه وارد زندگ ییهمش مقصر تو ،یگیاره تو راست م -

که دوباره  میفقط باعث شد نی. خواهرم تاوان عشق تو رو پس داد. من و آرتیاما عاشق نبود یکه دم از عشق زد

 اون درد و رنج ها رو حس کنه. انایک

 زنده استت رایم دونستمی: من نم کارن

 .اناستتتتیاسم خواهر من ک -

 .یکنیخودتو داغون م یاروم باش دار ای: باشه ناد تارا

 نگاه کردم. نیآرت به

 رووونیب نجایبروو از ا -

 .دیاالن بر نیبهتر تو و مت نی: آرت شهاب

 .رمینم ییبره اما من جا تونهیبره. م خوادیم نی: اگه مت نیآرت

 .ستیخوب ن ایلج نکن برو. حال ناد نی: آرت شهاب

 .مونمیم نجایا انایندارم. من بخاطر ک ایبه ناد ی: من کار نیآرت

 . خاله سحر امد سمتمون.ستادیا واریاز ما فاصله گرفت و کنار د نیآرت

 شد خاله؟! یچ -

 : حالش خوبه سحر

 : چش شده؟؟! تارا

 بود. یشوک عصب هی:  سحر
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 .دمیکش یبلند نفس

 : االن حالش خوبه. نگران نباش. سحر

 !نمش؟یبب تونمیم -

 .یتونی: البته که م سحر

 کارن نگاه کردم. به

 دوباره حالش بد بشه. دنت،یخواهرم با د خوامی. نمیبر شهیکارن م -

 .نهی. کارن هم متاناستیک را،یم ی: وقت کارن

 لطفا برووو. نیباشه، باشه مت -

 برام تکون داد. یسر

 !ن؟یآرت ییای: نم کارن

 مونمیم نجای: نه من هم نیآرت

 .ی: اوک کارن

 داخلش بود..... انایکه ک یجمعمون نگاه کرد و رفت. منم رفتم سمت اتاق به

 :  انایک

 زدم. یجون ی. بهش لبخند بدمیرو د ایچشمامو باز کردم و ناد ن،یهم یداخل اتاقه، برا یکردم کس حس

 منو ببخش. یگفتم. خواهر یچ دمیشوک بودم. نفهم ینداشتم. من هنوز تو یغلط کردم. بخدا منظور ی: آبج ایناد

 .ادیم شیخواهرا دعوا پ یهمه  نیکه نشده. ب یزیباشه. آروم باش، چ -

 یمهربون نقدریکه ا ی: قربونت برم خواهر ایناد

 یخدانکنه روان -
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 سرد بودم. یلیمن خ ایداغ بود  یلیخ ایناد ایسمتش دراز کردم. دستشو داخل دستم گذاشت.  دستمو،

 هاا ی: خوب همه رو ترسوند سحر

 من هفتا جون دارم. یدونیتو که خوب م ،یدیترس یالک -

 جوون. یشیپ د،ی: فعال که دو تاش پر سحر

 : چرا دو تا؟؟! ایناد

 گمیبعدا م الش،یخیب -

 تکون داد یسر

 : سالم تارا

 تارا جان یسالم خوب کیعل -

 بده ی: ممنون. خدا سالمت تارا

 راست گفتم نیدی: د شهاب

 !؟یگفت یمگه چ -

 : شهاببب تارا

 بزار بگه یچکارش دار -

 ادیو سراغتون نم ترسهیاز شما م لینگفتم، فقط گفتم عزرائ یزی: چ شهاب

  ی: گل گفت سحر

 کردمینگاه م رهیبود به داخل اتاق خ ستادهیاتاق ا رونیکه ب نی. در اتاق باز بود. نگاهم افتاد به آرتمیدیخند

 ایناد -

 : جانم ایناد
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 !اد؟؟یداخل نم نیچرا آرت -

 ادینداره که ب یلی: دل ایناد

 انداختم. ینگاه بهش

 ادیبرو بگو ب -

 : باشه. ایناد

 دهنشو دم گوشم آورد سحر،

 نرفت نیداد. اونم رفت اما آرت شیفرار ایبود، اما ناد نجای: کارنم ا سحر

 نیحسابش از کارن جدا بود. آرت نیبود که بود. رفت بدرک که رفت. به من چه اصال. آرت نجایباال انداختم. ا شونه

 . اشکشو پاکختیگونه اش ر یداخل اتاق شد. دستمو با لبخند سمتش گرفتم. اومد طرفم و دستمو گرفت. اشک رو

 کردم.

 گل پسرم ادیبهت نم هیگر -

 که نتونم بهت بگم دمیترسی:  دوستت دارم. م نیآرت

 دمیموهاش کش یال دست

 وونههید -

 خدا شانس بده ،ی: چه محبت شهاب

 چوندمیسمتم، اونم با لبخند امد. منم با لبخند گوششو گرفتم و پ ادیشهاب نگاه کردم. اشاره کردم که ب به

 ببرمش باالتر ایدوز محبتش خوب  -

 بسه، محبت سنجم پر شد یعال ی: عال شهاب

 لباشون بود یرها کردم. همه خنده رو گوششو
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 .ین. دوباره رنج رو تجربه کمیکه باعث شد دی: ببخش نیآرت

 گذشته سود آوره. یادآوری یالزم بود برام. نگران نباش. گاه دیشا -

 .دمیکش ی ازهیدوباره امده بود و بهم سر زده بود. خم یشوک عصب ،یمیقد اری نی. اامدیبودم و خوابم م خسته

 سحر -

 : جانم سحر

 برو منو مرخص کن -

 یباش نجایا یچند روز دی: اما تو که حالت هنوز خوب نشده. با ایناد

 برم خونه. سحر برو مرخصم کن. خوامیمن م -

 : لجباز الاقل امشب رو بمون سحر

 برم خونههه خوامیبابا. خسته ام م یا -

 رمی: باشه هوار نزن. االن م سحر

 از همون اول. نیافر -

 .رونیبا حرص سر تکون داد و رفت از اتاق ب سحر

 که برات بهتره یبمون نجایا ی: خواهر ایناد

 .ستین می. تازه من که طورشمی. خونه که باشم زود خوب مرهیجوب نم هی یابم تو ادیز مارستانمیمن با ب -

اق . دلم اتامدیخوشم نم مارستانیب یو بو مارستانیرو دوست نداشتم. از جو ب مارستانیسر تکون داد. اصال ب ایناد

 خسته بودم. یلی. خخواستیخودمو م

 گهید می: خوب بهتر ما بر تارا

 .میریاالن با هم م دی: بمون ایناد
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 ی: اوک شهاب

سوار  نیداخل ماش خواستمیم ی. وقترونیب مارستانیاز ب میآورد. رفت فیتشر صیترخ یسحر خانم با برگه  باالخره

کارن نگران منه، که  یعنیشدم.  نیتوجه بهش سوار ماش ی. اما بدمید ابونیاون ور خ نیبشم. کارن رو داخل ماش

 ..ستیمونده؟؟؟! اصال به من چه!. کارن برام مهم ن نجایا

 بعد :  یهفته  کی

 یتح ایناد نیشده بودم. ا یاتاق زندون نیا یبودم و تو دهیتخت دراز کش نیا ی. از بس روشدمیم یداشتم روان گهید

 گهیرو انجام بدم. د یکار ای رون،یب امیاز اتاق ب زاشتیاتاقم بخورم. نم یمجبورم کرده بود. صبحانه، نهار و شام رو تو

از  تمخواسینشستم و موهامو شونه زدم. با کش بستم. م یصندل یو. کالفه شده بودم. رگرفتمیداشتم زخم بستر م

 وارد اتاق شد ایکه ناد رونیاتاق برم ب

 برو دراز بکش یچرا بلند شد ی: ابج ایناد

 حرص گفتم با

 .دمیشدم. از بس خواب یروان ایناد ییوا -

 یدر حال استراحت باش دی: خوب تا حالت خوب نشه با ایناد

 کشهیم مارستانیکه نه، به ت مارستانیاتاق باشم کار به ب نیداخل ا گهید ی هیثان هیمن اگه  -

 .رونیدستمو گرفت و از اتاق برد ب هوی

 دکتر انگار حالت بده. می: بر ایناد

 سمت تلفن رفت

 خاله سحر زنمی: االن زنگ م ایناد

 .ستین میزیمن حالم خوب، چ اایناد ییوا -

 زنگ نزنم!؟ یعنی:  ایناد
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 قدر نگران نباش نینه زنگ نزن. من خوبم. ا -

 باز حالت بد بشه ترسمیهمش م ستی: چه کار کنم. دست خودم ن ایناد

 .شهیبد نم گهیبود. نترس حالم د یشوک عصب هیفقط  -

 ی: باشه آبج ایناد

 هست من بخورم؟؟! یزیچ -

 !؟یبا چا ای یخوریبا قهوه م کیپختم. امدم اتاقت که بپرسم، ک کی: اره ک ایناد

 آشپزخونه شدم. داخل

 لطفا یبا چا کیک -

 : چشم. ایناد

از  یمقابلم گذاشت و روبه رو ام نشست. مقدار یرو با چا یشکالت کیبشقاب ک اینشستم. ناد یصندل یلبخند رو با

 رو خوردم. کیک

 شده، دختر. یعال -

 : خوشحالم که خوشت امده ایناد

 عروست کنم دیکم کم با -

دوتا  نیا یبهم سر زده بود. حس کرده بودم که رابطه  یچند بار نیمدت، آرت نیا یچهره اش عوض شد. تو حالت

 آشوبه.

 چه خبره؟! نیاز آرت -

 باال انداخت شونه

 بود. نجایا روزیکه د یدی. دستین یخاص ی: خبر ایناد
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 رو داخل بشقاب رها کردم چنگال

 !د؟یبا هم قهر کرد -

 .میاز هم جدا باش نی: بهتر من و آرت ایناد

 !؟؟یافتاد ییبه فکر جدا هویبود. چطور شد  نیآرت اتیدن یهمه  شیتو که تا چند وقت پ -

 : خوب... ایناد

 کرد یمکث

 بهتره یی. پس جدامیخوریبه درد هم نم نیمنو آرت دم،ی: فکر کردم د ایناد

 . ارزش صداش از عشق بود.گهیداره دروغ م دونستمیم

 دیهست یبرات هست. شما دوتا، زوج عال یپسر مناسب نیآرت -

 تعجب بهم نگاه کرد با

جدا بشم. االن چرا از وصال  نیتا من از آرت یکن یهر کار یحاظر بود شیتو که تا چند وقت پ هو،ی: چطور شد  ایناد

 !؟؟یزنیحرف م

 .دمیکش ینفس

ق فر انیکارش. اما االن جر یعقلم رفته بود پ ،یبدون یزیتو از گذشته چ خواستمیمن اون موقع نم ایناد نیبب -

 کرده.

 .یرنج ببر دنشیات بشه و با د یکارن وارد زندگ خوامینم ،یتو عذاب بکش خوامی: من نم ایناد

و کارن بوده مربوط به گذشته هاست.  رایم نیب یفرق داره. تازه هر چ انیجر نیبا ا انیخواهر گلم. اون جر -

 من است. یتو خوشبخت یخوشبخت

 یرو تو پرداخت کن یخوشبخت نیا متیق خوامی: نم ایناد
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 نیهم یبودم که از دستت بدم برا دهیمن قبال اشتباه کردم. من حق نداشتم تو رو از عشقت جدا کنم. من ترس -

ه ب ای. ناددمیرو چش ییتو اشتباه نکن. عشقتو ترک نکن. من طعم جدا ایزدم. اما ناد یبدون فکر دست به هر کار

 از عشقت جدا نشو یراحت

 !هینظر اون چ دید دیحرف نزدم. با نی: هنوز با آرت ایناد

 .یعاشقته تو هم عاشق اون نیو از عشقت جدا. آرت یباش نیبخاطر من، غمگ خوادینم -

شکرت که  ایخواهرمو نابود کنم. خدا خواستمیکرد. چقدر من خودخواه بودم که م ینگفت و با چنگالش باز یزیچ

 کیک یرو از معشوقه اش جدا کنم. مشغول خوردن ادامه  یعقلم امد سر جاش. من حق نداشتم که بخوام عاشق

 شدم.

 !؟رنیبگ یعروس خوامیم یشهاب و تارا ک گمیم -

 گهی: دو ماه د ایناد

 میافتاد یعروس هی. پس یچه عال -

 : اهومم ایناد

. اون دوتا هم تاوان عشق رو پرداخت کرده بودند. االن وقت پاداش عشق رسنیشهاب و تارا هم دارند بهم م باالخره

 بود......

 ماه بعد. کی

 :  ایناد

شاد و  تینهایتارا و شهاب بود. هر دوتاشون ب یعروس ندهیآ ی. اخر ماه میپارک نشسته بود یها مکتین یرو

 کم تر نگرانش بودم. گهیهم خوب بود. د انایحال بودند. حال کخوش

 ؟یفکر یقدر تو نیشده؟ چرا ا یچ ای: ناد شهاب

 نشده. یزیچ -

 شما دوتا چه خبره ؟ نی: ب تارا
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 ستیما ن نیب ی: خبر نیآرت

 !!دی: انگار از هم جدا شد شهاب

 .میو ذهنمون رو آروم کن میتا فکر کن میداشت ازیمدت ن هینه، فقط  -

 .میمدت از هم فاصله گرفت هی: فقط  نیآرت

 لبخند نگاهم کرد. با

 از عشق گذر کرد. شهینم ی: به راحت نیآرت

 لبخند زدم. منم

 بود؟! یچ انایو ک نیمت نیب دی: اخرش نگفت شهاب

 گذشته چه خبر بوده!! نیا ی: تو تارا

 .میبه هم نگاه کرد نیو آرت من

 شد؟؟! ی: باالخره اون روز خونه سحر خانم چ شهاب

 گفتن؟! یچ نیو مت انای: ک تارا

 .میسکوت کرده بود نیو آرت من

 ها می: ما منتظر هست شهاب

 گهید دیبگ یزیچ هی:  تارا

 نگفت. یزیچ ادیز نیحرف زد، مت انایک شتریواال اون روز ب -

 گفت؟؟ یچ انای: خوب ک تارا

 !؟یحرف زد یاون مدل نی: چرا اون روز با مت شهاب

 خوب... -
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 .دمیکش یکردم و نفس یمکث

دوتا عاشق هم  نی. بعد انایا نیمت یداخل خونه  رهیم رایو با اسم م شهیم یهم نفوذ انایبوده. ک سیمن پل یبابا -

 .شنی. اما از هم جدا مشنیم

 و تارا با تعجب بهم نگاه کردند. شهاب

 !نا؟یا نی: چرا خونه مت تارا

 نگاه کردم. نیآرت به

 کارش رسوند. ییهم آمد اونو به سزا انایخالفکار بود و ک نی: فرز نیآرت

 !ه؟یک نی: فرز شهاب

 ما دوتا یقاتل خانواده  -

 من. ی: مثال همون عمو نیآرت

 .دیبگ گهیدور د هیشد.  یبه چ یچ دمی: من که نفهم تارا

 شد؟! سیپل هویتو چرا  ی: بابا شهاب

هم  ناایتازه باعث مرگ مامانمم شده. ک کنه،یبابام دام پهن م یبرا نیبود اما من خبر نداشتم. فرز سیمن پل یبابا -

شده بوده. بعد هم  نیهمون مت ایشده البته قبلش عاشق کارن  نایا نیفرز  یوارد خونه  قتیحق نیاثبات ا یبرا

 گرفت. نیانتقامشو از فرز

هم  نیجلو داده. البته من و مت یعیمرگ طب هیمنو هم کشته اما با پول دادن قتلشون رو  یمامان و بابا نی: فرز نیآرت

 .میدیتازه فهم

 رفتار کردم. چون قلب خواهرمو شکسته بود. یاون مدل نیمن اون روز با مت -

 .دی: حاال گرفت نیآرت

 که من زود تر گفتم یزیچ یخواستیو تارا اول به هم و بعد به ما نگاه کردنند. تارا م شهاب
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 گفت. شهیو واضح تر نم شتریب نی. چون از ادینپرس یزیاز گذشته چ گهیلطفا د -

 گفت. شهیواضح تر نم نیهم ی. برانهیو مت انایگذشته ک نی: ا نیآرت

 .پرسمیسوال نم گهی: باشه. د تارا

 لبخند زدم. بهش

 دوتا عاشق هم بودند. نیدرست گفتم، ا دیدی: د شهاب

 شما دوتا رو از هم جدا کنند.  خواستندی: اره. اما چرا م تارا

 باخبر بشم قتیمن از گذشته و حق خواستینم انایچون ک -

 اش بشه. یدوباره وارد زندگ انایک خواستینم نی: چون مت نیآرت

 !!!؟یباش نیبا آرت خوادی: االن هم نم شهاب

 فاش شد. زیچون همچ خوادیاالن م -

 !؟؟یچ نی: مت تارا

 : اونم موافقه نیآرت

 شماست ی: پس حل شد. بعد از ما عروس تارا

 دوارمی: ام نیآرت

 خدا. اول شما حاال بعد ما دیبه ام -

 دوتا با هم بد شد؟! نیا ی: چرا رابطه  شهاب

 سوتفاهم ها یسر هی لیبه دل -

 ناگفته یحرف ها لی: به دل نیآرت

 گذاشت. زیم یپاکت رو هی شهاب
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 رفت. ادمی نوی: اقا حرف تو حرف شد. ا شهاب

 تاریرو برداشتم و از داخل پاکت، کارت رو درآوردم. از چوب بود و به شکل گ پاکت

 !؟یپس انتخاب کرد نویا -

 منتخب شد. نیا یانتخاب یاون کارت ها نی: اره. ب تارا

 : خوشگله مبارک باشه نیآرت

 .ی: سالمت باش شهاب

 زد یچشمک

 !د؟یرو زنده کن یمیاون عشق قد دیخواهی: االن نم تارا

 کنمیخواهرم دخالت نم یکارها یتو گهینه. من د -

 مسئله به اون دوتا مربوطه. نی: ا نیآرت

 .یی: اوک تارا

شت سرنو نی. از اانایو ک نیمت دیو شا نی. تارا و شهاب. من و آرتشدیم بایداشت ز ی. زندگزدیداشت لبخند م یزندگ

 یمانع یزیچ گهی. دمیبش یجار انایمن و ک دیبشه. شا ایدوباره اح یمیاون عشق قد دیشا .ستین دیبع یزیچ چیه

 .......مینبود. انگار ما دوتا هم تاوان عشقمون رو داده بود نیمن به آرت دنیرس

 تارا و شهاب. یعروس روز

 :  انایک

اصال حوصله  شگاه،یرفته بودم آرا ایمنم به اصرار ناد شگاه؛یتارا آرا یرفته بود همراه  ایبود؛ ناد یروز عروس امروز،

رنگ  امد،یخوشم م شمیکرده بودم؛ خوشگل شده بودم. از مدل آرا رییبود. به کل تغ ینداشتم اما خوب اجبار خوب

 ادهیپ نیانداختم. لبخند زدم و از ماش یبه خودم نگاه نهیآ یورو پارک کردم. ت نیشده بود. ماش یهم عال م،یموها

گرفته بودند؛ هنوز  یبزرگ بود که اونجا عروس یشهاب اون قدر یبابا یداخل تاالر نبود؛ اخه خونه  یشدم. عروس

. ودحاکم ب یبیبود و جو عج یقاط ینفر نشستم. عروس شیش زیم هیسر  یصندل هی یبودند. رو امدهیعروس و داماد ن
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هم داخل مجلس حضور داشتند.  یبا چادر رنگ یچند نفر یطرف با حجاب، حت کیطرف همه لخت و بد حجاب،  کی

بلند شدم. تارا و شهاب دست  یصندل یو دست زدن بلند شد؛ انگار عروس و داماد آمده بودند؛ از رو غیج یصدا هوی

نشستند.  گاهیجا یعروس بود. تارا و شهاب تو شساق دو ایساق دوش داماد، ناد نی. آرترفتندیدر دست هم راه م

 آمدن سمت من. نیو آرت ایناد

 یچه خوشگل شد یآبج یی: وا ایناد

 خوشگل بود شهیهم انای: ک نیآرت

 نیریخود ش ی: ا ایناد

 بودند. ووونهیدوتا د نیا دم،یخند

 رسمیشما دوتا نم ییکه خوشگل باشم، بازم به پا یمن هر چ -

 ی: تو که از عروس هم خوشگل تر شد ایناد

 !ه؟یک نیری: االن خود ش نیآرت

 کنم فیازش تعر خوادی: خوب خواهرم دلم م ایناد

 جنگ دونینه م یعروس دمیامد د،یدعوا نکن -

 نه من استی: مقصر ناد نیآرت

 پروو ی: ا ایناد

 گهیبسه د ییوا -

 نشستم یصندل یرو

 گهید دینیبش دیریبگ د؟؟یستادیدرخت ا نیچرا ع -

 نشستند. یصندل یرو ایو ناد نیآرت

 امده؟؟ی: خاله سحر هنوز ن ایناد
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 .رسهینه، اما اونم کم کم م -

 ناز شده. یلی: تارا خ ایناد

 استرس داره کنمیلباس عروس مثل فرشته ها شده. اما حس م نیا یاره، تو -

 : حق داره هر آن احتمال دعوا هست نیآرت

 خدانکنه یی: وا ایناد

 : انگار مهمونا از دو کشور متفاوت هستند نیآرت

 .گهید یزیچ مهم اون دوتا هستند نه -

 : اهوم، خدا کنه خوشبخت بشن. ایناد

 تکون دادم. سر

 هم باالخره آمد نی: مت نیآرت

 .ختنیسرم ر یسطل آب رو هیانگار  نیحرف آرت نیا با

 : سالم کارن

 !یداداش یشد پیسالم، چه خوشت کی: عل نیآرت

 جان؟! ایناد یخوب رسم،یتو که نم ی: به پا کارن

 !د؟ی: سالم، ممنون شما خوب ایناد

 .ی: مرس کارن

 کارن رو، حس کردم. با آرامش بهش نگاه کردم. نگاه

 !؟ی: سالم خوب کارن

 سالم، ممنون کیعل -
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بغلم؛  یتو دیدختر بچه با لباس عروس پر هی هوی. شدیتفاوت باشم اما نم یب خواستمینشست. م نیکنار آرت کارن

 نگاهش کردم، آتوسا بود، بوسش کردم.

 !؟یسالم عشقم خوب -

 ی: اره، چه خوشگل شد آتوسا

 یتو خوشگلتر -

 بوسش کردم. دوباره

 نکن تی: آتوسا خاله رو اذ سحر

 نداره که میکار -

ه، هشت سال یکنه. آتوسا یبچه ها باز ی هینشست، آتوسا هم رفت تا با بق یصندل یسر تکون داد و کنارم رو سحر

 سحر و کارن رد و بدل شد. نیب یدختر ناز و خوشمزه. نگاه ها هیعشق سحر و ارسالن بود،  یثمره 

 ارسالن کجاست؟؟! -

 تی: طبق معمول مامور سحر

 خوب گرفتیم یامشب رو مرخص هی -

 نیو آرت ایناد یعروس یرو گذاشته برا ی: مرخص سحر

 اهان -

 شد کیبهم نزد یکم

 شد. کیبهم نزد یکم

 شده امشب هاا پیچه خوشت دیکارن، ورپر نی: ا سحر

 گرد شده به سحر نگاه کردم یچشما با
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 زشت شده!! یعنی ؟یکنینگاه م یمدل نی: چرا ا سحر

 الیخیسحرر ب -

 زد و سر تکون داد. لبخند

 د؟یایرقص، شماها نم میری: خوب ما م ایناد

 .میایما هم کم کم م د؛یشما بر -

من  همش به نیکه ا ستیمجلس ن نیا یتو یزیچ گهید یعنی. کردمیرفتند وسط. نگاه کارن رو حس م نیو آرت ایناد

 !!!کنهینگاه م

 رقص؟! می: ما هم بر سحر

 بگم کیبرم به شهاب و تارا تبر خوامیتو برو، من اول م -

 : باشه. برو سحر

 بلند شدم و رفتم سمت، عروس و داماد. یصندل یرو از

 .دیخوشبخت بش دوارمیخوشگال، ام کیتبر -

 : ممنون  تارا

 انایک ی: مرس شهاب

رقص؛ .... شام، چهار مدل غذا بود، کباب  یدوتا رو بردن وسط برا نیدست دادم. دختر و پسرا آمدن و ا بهشون

 تنخیبدمزه بود... بعد از صرف شام، بازم ملت ر یلیکه خ ؛یاهیگ یمدل غذا هی، جوجه کباب، رولت گوشت و  دهیکوب

 .میبودتنها  زی!! من و کارن سر مشمیخسته نم نایرقص؛ ا یوسط برا

 ادیبهت م ی: هنوز هم مثل قبال رنگ آب کارن

 .ینه آب ستی روزهیلباس هم ف نی. رنگ استیمثل قبل ن یزیچ چیه -

 سر حرف رو باهات باز کنم. خواستمیفقط م ر؛ی: باشه، باشه، جبهه نگ کارن
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 با تو ندارم. یمن حرف -

هم بود. از تارا و شهاب  یعروس یآخرا گهیموندن رو نداشتم. تازه د نجایا یحوصله  گهیبلند شدم. د یصندل یرو از

 کردم یخداحافظ

 ایب نیآرت ایتو با سحر  ا،یناد -

 !؟یزود نی: کجا به ا ایناد

 برم بخوابم خوامیخسته ام، م -

 : حالت خوبه!؟ ایناد

 تو خوش باش ستین یزیجون خوبم. چ یاره آبج -

 دکتر؟؟ میبر یخواهی: م نیآرت

 باش؛ فعال ای. مراقب نادستین یزیگفتم که چ -

 جدا شدم نیو آرت ایلبخند از ناد با

 ؟یریم ی: دار سحر

 اره -

 شده؟ یزی: چ سحر

 . شب خوش فعالنینه، خوابم گرفته هم -

 : باشه برو اما مراقب خودت باش. سحر

 .نیلبخند زدم و رفتم سمت ماش بهش

 راایم رای: م کارن

 برگشتم سمتش ستادم،یا
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 که یانیکشته شده؛ در جر یعنیمرده،  رایم انام،یمن ک -

 میبا هم حرف بزن دیمن و تو با انای: باشه، ک کارن

 ندارم یگفتم که من با تو حرف -

 : اما من با تو حرف دارم کارن

 نداره یبه من ربط -

 رو باز کردم؛ اما کارن در رو بست. نیماش در،

 !؟یکنیچکار م -

 باهات حرف بزنم خوامی: گفتم که م کارن

 بزن  -

. ما یدرکم کن دیاشتباه کردم اما تو با دونمیتازه اتفاقات رو هضم کردم؛ م دم؛یرو فهم قتی: من تازه حق کارن

 .میباهم دوباره شروع کن میتونیم

 .دمیکش ینفس

 وجود نداره. یما ؛یمن، من هستم؛ تو، تو هست -

 رو باز کردم و سوار شدم نیماش در

 چشمام راز آلوده؟ یگفت ادتهی -

 ادمهی: اره  کارن

 نابوده. افتهیچشما ب نیاز ا یچشما راز آلوده، هر کس نیا -

ه نگ یکه تصادف نکنم. گوشه  نیا یاشکامو نداشتم. برا اریم. اختگاز فشار دادم و با سرعت حرکت کرد یرو پامو

ار رفته که باهام چک ادشیانگار  م؛یدوباره شروع کن گهیم ؛یدرکم کن دیبا گهیکردم. م هیراحت گر الیداشتم و با خ

 کرده!. دستمو سمت ضبط بردم و روشنش کردم.
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حرفام مثل تک تک دردهام  خودهیب گهیقبل / بازم د یخونه تنهام مثل شب ها نیا یشب تو یکیتار یتو بازم

قم عش گفتیروز بهت م هیکه  یدروغه / اون ینیروزا دلت شلوغه چقدر سخته که بب نیته قلب / چقدر ا ختمشونیر

ه از هم گهیافته از چشمم / خستم من د یب گهی/ بهتر که د ارهیکه تهش غصه ب ینداره عشق یمعن گهی/ واسه من د

بتونم اونجا راحت کم کنم از دردهام /  دیکه شا گهیجا د هی رمیبه بعد تنهام / م نیخستم / من در قلبم رو بستم / از ا

 بتونم اونجا دیکه شا گهیجا د هی رمیبه بعد تنهام / م نیاز همه خستم / من در قلبم رو بستم از ا گهیخستم من د

 خوامیتو رو م گفتیکه م ینت رو بردار مثل هر روز و هر بار دل خسته برو / اونکم کنم از دردهام / بردار چمدو تراح

 یفقط تو یتنهاست / عشق واقع شهیکه عاشقه هم یاون استیقانون دن نیا یهمه دردهام در بسته برو / انگار یرو

 گهیتلخه واست حرفام / خستم من د گهیکه د دونمی/ م رهخاطره دا ی/ دل من با تو فاصله داره دل تو با ک استیرو

بتونم اونجا راحت کم کنم از  دیکه شا گهیجا د هی رمیبه بعد تنهام / م نیاز همه خستم / من در قلبم رو بستم از ا

 دردهام/)سحر : خستم(.

 ماه بعد : کی

. البته میتارا و شهاب شام دعوت بود ی. امشب خونه کردمینشسته بودم و موهامو درست م ،یصندل یرو نهیآ یجلو

جور کنم که نرم، اما بعد با خودم گفتم  یبهونه  هی خواستمیهم دعوت بودند، اول م نایو کارن ا نایعالوه بر ما، سحر ا

از خانوادمون بشه، اون برادر شوهر  ینخوام، کارن قرار بود عضو چهکه تا ابد از کارن فرار کرد، من چه بخوام  شهینم

که شده بود مربوط به گذشته ها بود و  یو تحملش کنم، هر چ امیباست باهاش کنار ب یخواهرم بود. پس م ی دهنیآ

خوشبخت  نیبا آرت ایبلند شدم. ناد یصندل یهم قرار نبود دوباره تکرار بشه. شالمو سرم انداختم ، از رو یزیچ

رو خراب کنم، اما  ایناد یآرامش خودم، زندگ یبرا خواستمیمهم بود، من قبال خودخواه بودم که م نیفقط هم شد،یم

 .رونیرو برداشتم، از اتاق رفتم ب فیبرام مهم تر بود. ک یزیاز هر چ ای. نادستمین گهیاالن د

 !؟یآماده شد ایناد -

 شهی: االن تموم م ایناد

 ایتو هم زود ب ن،یداخل ماش رمیپس من م -

 : باشه. ایناد

. رونیکادو رو برداشتم. از خونه رفتم ب یاپن جعبه  ی! از روشهیآماده م یکه ک دونهیباشه، خدا م گهیم یطور نیهم

ود. هم ب دیگذشته عالوه بر دردناک بودنش، مف یادآورینشستم.  نیعقب گذاشتم. داخل ماش یصندل یجعبه رو، رو
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ما رو نگفتم، ا قتیفقط بهش حق. من دمیمنم مقصر بودم اما حق رو به کارن هم نم دونم،یتنها کارن رو مقصر نم گهید

 من..... دونست،یم نکهیاون منو نابود کرد، با ا

 می: خوب من آمدم بر ایناد

 چه عجب -

 .میرو، روشن کردم و راه افتاد نیماش

 .کردیم نییباال و پا یدستشو برد سمت ضبط، ه ایناد

 رو انتخاب کن یکیبابا  یا -

 !؟یکه تو دار یچه آهنگ ها نی: آخه ا ایناد

 چشونه مگه!؟ -

 که رهیگیحاد م یافسردگ نهیتو بش نیماش ی: آدم سالم تو ایناد

 یریحاد نگ یکه افسردگ اریفلشتو همرات ب ،یمن نشست نیماش یبعد که تو یدفه  -

 : اطاعت قربان ایناد

 نگاه کردم. ایبه سرم زد. به ناد یفکر هی هوی ستادم،یچراغ قرمز ا پشت

 ایناد -

 : جانم ایناد

 ست؟ین یزیچ یامشب که نقشه  یمهمون -

 : نقشه؟ ایناد

 سحر یخونه  یاره، مثل مهمون -

 .میکنیکارتون دخالت نم یتو گهی. ما دی: نه آبج ایناد
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 سبز شد. حرکت کردم چراغ

 !م؟؟یبر گهیشب د هی یخواهی. میروبه رو بش نیبا مت یخواهیاگه نم ی: آبج ایناد

 در کار نباشه. یمطمئن بشم که نقشه  خواستمیفرار ندارم. فقط م یبرا یلیدل -

 ساده است یمهمون هیجمع، فقط  التی. خستی: ن ایناد

 میشد ادهیرو پارک کردم. پ نینداشتم. ماش یحس چندان خوب زد،یچرا اما دلم شور م دونمیتکون دادم. نم سر

 ره؟یگیخونه ها نم نیداخل ا نایدل ا -

 رهیبگ دیشا دونمی: نم ایناد

 پنچم بود. یشهاب طبقه  یرو زد. در باز شد. خونه  زنگ

 : آسانسور خرابه که ایناد

 میکنیاز پله استفاده م -

 .هیلیخ مینش تیباال، م می: تا برس ایناد

 میزدی. نفس نفس ممیخسته شد ییباال. خدا میو از پله ها رفت دمیخند

 پهلوانان دی: خسته نباش شهاب

 دیی: کوفتت، شما که خونه تون آسانسور نداشت چرا مهمون دعوت کرد ایناد

 همه حرص خوردن نداره نی: چند تا پله که ا شهاب

 میحرف زدن، برو کنار که هالک شد یبه جا -

 جلو در رفت کنار از

 بود که حواسم رو پرت کرد ایمقصر ناد د،ی: اخه ببخش شهاب

 . به جمع سالم کردم و جواب گرفتم.مینفرا بود نیآخر ایخونه شدم، همه آمده بودند. من و ناد وارد
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 ی: خوش آمد تارا

 ممنون عروس خانم -

 ستیبد ن یریبگ لی: منو هم تحو ایناد

 مبل نشستم. اصال به کارن توجه نکردم.. ی. رودیرو در آغوش کش ایناد تارا،

 آتوسا پس کو؟ -

 آواست ی: خونه  سحر

 چه عجب امشب ارسالن هست -

 آمد. نیهم یبود ، برا امدهیهم که ن ی: اره امشب سرش خلوت بود، عروس سحر

 اهان -

 کرد... یم ییرایبا لبخند ازمون پذ تارا

مبل بلند  یهم داشت. از رو یبود... دستپخت خوب دهیزحمت کش یکرد...حساب یم ییرایبا لبخند ازمون پذ تارا

 شدم.

 کجاست؟ ییجان دستشوتارا  -

 : اخر راهرو تارا

 ممنون -

کارن، غذا کوفتم شده بود. چند تا مشت آب به صورتم زدم. از  یاز نگاه ها ،ییزدم و رفتم سمت دستشو لبخند

کارن  نیتازه حالم رو عوض کرد.. ا یپرده رو کنار زدم، وارد تراس شدم. هوا دم،یآمدم. تراس رو د رونیب ییدستشو

 رو کنارم حس ی. حضور کسدمیکش قیچند تا نفس عم ه،رخ نداد یاتفاق چیکنه، انگار که ه یرفتار م یلمد نیچرا ا

 خواستم برم که دستم رو گرفت یآرامش ندارم که. م قهیبابا دو دق یکردم، به شخص نگاه کردم ، کارن بود. ا

 به من دست نزن -
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 دمیرو کش دستم

 خوام باهات حرف بزنم ی: م کارن

 ؟یفهم یخوام با تو حرف بزنم چرا نم یمن نم -

 ؟یفهم یخوام باهات حرف بزنم تو چرا نم ی: من م کارن

 دمیکش یحرص نفس با

 .میایبهتر باهاشون کنار ب م،یما اشتباه کرد ی: هر دوتا کارن

 من با کارام کنار آمدم -

 امی. چون من باهات کنار مای: پس با منم کنار ب کارن

 نمتیبب خوادیخواد باهات حرف بزنم و نه دلم م یبفهم من نه دلم م ،ی گهیهر اسم د ای نیکارن مت -

 ی: تو هنوز هم عاشقم هست کارن

 برو بابا دلت خوشه -

 رو برداشتم فمیک رون،یتراس رفتم ب از

 برم شب خوش دیبود اما من با یتارا جان ممنون شب خوب -

 !؟یفرار کن یخواه یم ی: تا ک کارن

 نکردم یتوجه  بهش

 ؟؟ییایبا من م ایناد -

 زنمی: دارم با تو حرف م کارن

 .دمیسمت در که دستم رو گرفت، دستم رو کش رفتم

 گفتممم به من دست نزن -
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 سمت خودش دیرو باز کردم، اما کارن رو بست و دستم رو گرفت و منو کش در

 ینم ادمیوقت  جیبگو که ه ؟یبهم ندار یحس جیبگو که ه ؟یکن ی: به چشمام نگاه کن و بگو که بهم فکر نم کارن

 یبگوو دوستم ندار ؟یافت

 اش و ازش جدا شدم نهیبه س زدم

تو  . حسم بهشهیکنم قلبم پر از نفرت م یبهت فکر م یکشته شد. وقت رایم یدوستت ندارممم. عشق تو به همراه  -

 وجود نداره. یفقط نفرته. عشق

 ییستین ریتقص ی: کارم اشتباه بوده اما تو هم ب کارن

 یگناه هست یب یخورده  بیفر هیوسط  نیمن هستم تو ا یاره مقصر همچ -

 یی: من فکر کردم تو مرد کارن

 سحر و ارسالن نگاه کرد به

 کشمیساله که دارم عذاب م نی. چندییدوتا گفتن که تو مرد نی: ا کارن

. عذاب چچیه یفهمیم چ،یکه من بهت دادم ه یدر مقابل عذاب یکه تو بهم داد یمن خودم ازشون خواستم، عذاب -

 تو تموم شد اما عذاب من هنوزز نه

 یجهنم کرد موی. زندگییخودخواه یلی: خ کارن

 ییکرد هیام هد ینه که تو بهشت رو به زندگ -

. اما تو سالها بهم گرفتیمن بود م یجا یگرفتم که هر کس یآن میتصم هی: مگه من چکارت کردم؟! من فقط  کارن

 یعذاب داد

 خنده. به سحر نگاه کردم ریز زدم

من چطور نابود شدم. ارسالن  یدیبه من گذشت. تو که د یسالها چ نیا یسحر تو که شاهد بود گه،یم یچ ینیبیم -

 .یتو هم که شاهد بود
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 کارن نگاه کردم. به

رو  کار نیبا من ا یر تونستهستم. اما تو چطو نیرو ازت پنهون کردم من قاتل فرز قتیمن بهت دروغ گفتم من حق -

 !!!یکن

 گذشته رو فراموش کرد شهیداد، م رییتغ شهیرو م زی: همچ کارن

 کنهینم رییکه تغ یسرم آورد ییشه، تو بال ینم -

چکار  دمیذهنم مرور شد. نفهم یقبلش تو یو حرفا دمید یرو اون جور نیفرز ی: بسه تمومش کن. من وقت کارن

 کردم 

 چطوررر؟؟! یبچه مون رو بکش یاما تو چطور تونست ن،یزم یادم رو نیاصال من بد تر یلعنت -

 : بچهه!!؟ ایناد

 دادم. هیکه پر از سوال و تعجب بود نگاه کردم. به اپن تک یهامو پاک کردم. به جمع اشک

کردم.  فیتحمل نداشت. اون روز من داستان رو ناقص تعر گهینکردم. قلبم د فیرو تعر قتیمن اون روز، تمام حق -

 گم یاما االن کاملش م

 ....دمیکش قیعم ینفس هی

 بک :  فلش

. کارن داخل رونیگرفتم... از حموم رفتم ب یدوش حساب هیاش باخت، لبخند زدم....  یزندگ یباز نیآخر یتو نیفرز

رو، خشک کردم و شانه زدم. پاکت را برداشتم.. استرس داشتم، اما االن  مینشستم، موها یصندل یاتاق نبود، رو

رو باز  پاکت دم،یکش یداخلش با خبر بشم. نفس یمحتواپاکت رو باز کنم، از  نیا ستیبایبود. پس م یاخر باز گهید

خدا من  ییبلند نشه. وا غمیج یدهنم گذاشتم تا صدا یآوردم. حواب مثبت بود. دست رو رونیکردم، برگه رو ب

عشق من و کارن داخل  ی. اشک شوق از چشمام روان شد. االن ثمره دمیشکمم کش ی. دست روشدمیداشتم مادر م

. به همونیبخشه زندگ یبچه شاد نی. اشهیخوشحال م یکارن از ماجرا با خبر بشه کل ی. وقتکردیشکمم داشت رشد م

. االن هم که امدیم گهیتا چند ساعت د یخونه برم. اخه عمو عل نیاز ا ستیبا یبدجور. اما من م امدیکارن بابا شدن م

ر خط یممکن جون کارن هم تو ی. حتشهخراب ب زیهمچ ستیرو به کارن بگم، ممکن حاال که اخر باز قتیحق شهینم



 نفوذی عاشق

 
216 

 

! م؟؟سیبنو یکاغذ و خودکار برداشتم. حاال چ هیبراش،  سمینویبه سرم زد، نامه م یافته. پس چکار کنم؟؟! فکر یب

 یاحتماال وقت دونمی.) سالم عشقم مدمیکش ی. نفسشهیفاش م قیدنبالم و حقا ادینامه رو بخونه، م نیکارن ا یوقت

از کارا شدم. من با  یسر هی. کارن من مجبور به یکه درکم کن دوارمی. اما امیهست یعصب یخونینامه رو م نیا یدار

 هیبهت دروغ بگم فقط من  نکهیرو بهت بگم. نه ا قتیاما نتونستم حق ادیتو از دروغ خوشت نم دونستمیم نکهیا

 و دمیبهت بگم، که خودمم تازه فهم ور یقتیحق هی خوامیرو ازت پنهون کردم. اخه مجبور بودم، اما االن م زایچ یسر

ما سه تا . کارن، شمیمنم دارم مادر م ،یشیپدر م یکارن، عشقم تو دار ،یشیتو هم مثل من خوشحال م دونمیم

 یه . کارن رابطیکنیدرکم م ،یرو بفهم قتیحق یکه وقت دونمی. ممیرو در کنار هم آغار کن دیجد یزندگ هی میتونیم

 یکه من آغار گرش نبودم. کارن وقت یباز خوره،یرقم م یباز نیا انی. امروز پاشهیتر م یقو ی هیمن و تو داره هر ثان

. شهیحل م زیبا عشق همچ یباش ریاگه ازم دلگ ی. حتمیدنبالم. من و بچه مون منتظرت هست ایب ینامه رو خوند نیا

داخل پاکت قرار دادم. پارکت رو،  شیماجواب آز ی.( نامه رو به همراه ینره دوستم دار ادتینره دوستت دارم.  ادتی

دلم شور  یتخت نشستم. کم یدر انتظار من ، کارن و بچه مون بود. رو یگذاشتم. خوشبخت نهیکنار آ زیم یرو

 در هویهول کرده بودم.  د،یکوب یتند تند مشت به در م یکیغرق خون شده بود.  ن،یزم یافتاد رو نی....... فرززدیم

ارن شوک زده بهم . کنییراحت شد و اسحله رو اوردم پا المیکارن، خ دنیگرفتم، اما با د باالشکسته شد. اسحله رو 

 .کردینگاه م

 !یهست یتو ک ؟؟ی: تو چکار کرد کارن

 بدم حی: عشقم بزار برات توض رایم

 که دستش بود رو سمتم گرفت یسمتش اما اسحله  رفتم

 : خفه شوو. من عاشقت بودم اما تو... ازتت متنفرمم کارن

مام و چش نیزم یافتادم رو د،یچیشکمم پ یوحشتناک تو یامد. درد کیشل یبزنم. صدا یبتونم حرف نکهیاز ا قبل

 بسته شد....

 حال :  زمان

 دمیکش قیعم ینفس
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بچه دار  تونمیهم نم گهیکه بچه مو از دست دادم، د دمیهوش بودم. بعد هم که به هوش امدم، فهم یدو هفته ب -

از  یزیخواستم که آزادش کنه، به سحر و ارسالن هم گفتم چ یبازداشت بود. از عمو عل یبشم. اون موقع کارن تو

 رو، شروع کنه. یتازه  یزندگ هی نیبه کارن نگن، فقط بهش بگن که من مردم، فراموشم کنه و با آرت قتیحق

 شهیخدا باورم نم یی: وا ایناد

 دمیکوبیپاک کردم به سمت کارن حمله کردم، مشت بهش م اشکمو

ه ک زدمینکرده بودم، من حدس نم ینیب شیشدم، اما من عشق رو پ یباز هیوارد  دم،ینقشه کش هیمن  یاره لعنت -

 .ییکردم من بهت دروغ گفتم اما تو نابودم کرد یعاشق تو بشم. من فقط پنهون کار

 ولو شدم نیزم یام بلند شد. رو هیمنو از کارن جدا کرد. هق هق گر سحر

 آروم باش زمی: آروم باش عز سحر

 : من کارن

 صداتو بشنوم خوامیخفه شوو نم -

 برو نجای. از استی: االن وقتش ن سحر

 کنارم نشست ایکارن رفته بود. ناد یعنیبسته شدن در آمد،  یبعد صدا یکارن رو حس کردم و کم نگاه

 .یآبج رمیبرات بم یی: اله ایناد

 رو گفتم. قتیآب داد. باالخره خالص شدم. تمام حق وانیل هیبهم  تارا

 مجازات شدم؟! یجور نیسحر مگه من چکار کرده بودم که ا -

 بود یجور نیفقط سرنوشتت ا یتو مجازات نشد یآبج یچی: ه سحر

 .کردینوازشم م یآروم به

 کار رو کرده باشه؟! نیا تونهیچطور م نیاخه مت شهی: باورم نم نیآرت

 االن نه نی: آرت سحر
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 من عذاب داد.اره من به کارن عذاب دادم، چون اونم به  -

 اشکامو مهار کنم. تونستمینم

 شممیم ووونهیدارم د ییی. وامیفراموش کن ایب گهیکه من عاشقش هستم، م گهیهنوز م -

 بسه آروم باش، ممکن باز حالت بد بشه انای: ک سحر

 تورو خدا آروم باش ی: آبج ایناد

 قلبم گذاشتم یدست رو کرد،یدرد م قلبم

 ستیانگار حالش خوب ن مارستان؟یب میبر دیخواهی: م ارسالن

 می: اره بر ایناد

 برم خونه خوامیمن خوبم، فقط م -

 میری: باشه. االن م سحر

ارسالن شد. دلم  نیسوار ماش ایسحر راننده بود. ناد م،یشد نمیبلند شدم.. سوار ماش نیزم یکمک سحر از رو با

 خسته شده بودم. یکوفت یزندگ نیاز ا گهید خواست،یمرگ م

 رمیکاش بم -

 دلبندم لطفا خفه شوو انای: ک سحر

 گونه ام رو پاک کردم. یرو اشک

 خوامیم گاریس -

 اعصابم ی: له له نکن رو سحر

 دمیحرص نفس کش با
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فکر کن. خواهر گلم من شاهد بودم،  ایبه ناد یکنیبه خودت فکر نم ،یهست یدوباره شروع نکن، تو قو انای: ک سحر

 یبجنگ یتونیو م یهست یقو دونمیاما م یدیکش یچ دونمیم

بودم، اخه چرا سرنوشت ساز مخالف زد؟ چرا بازم کارن رو سر  دهیجنگ، تازه به آرامش رس نیخسته شدم از ا -

 راهم قرار داد؟

 سرنوشت سر درآورد. نیاز کار ا شهیوقت نم چی: ه سحر

 .دمیکش یآه

 رحم بوده. یبا من ب شهیسرنوشت هم نیاما قبول کن ا -

 حرف حق جواب نداشت....... گه،ینگفت، خوب معلومه د یزیچ

 بعد :  یهفته  کی

اتاقم  یتو شتریچند روز ب نیشهاب همرام بود. ا یخونه  یمهمون یبودم، هنوز هم ترکش ها دهیتخت دراز کش یرو

امروز بود که بچه مون از  نیرو هم. دردم تازه شده بود، انگار هم ایناد یحوصله  یرو نداشتم، حت یچیبودم. حس ه

ود. باباش کشته شده ب یو انتقام یآن میکه بخاطر تصم یپسر، بچه  ایدختر بود  دونمینم یکه حت یدست دادم، بچه 

درد از دست  دم،یکشیاتفاقات. داشتم دوباره درد م نیرخ داده بود ا روزید نیهمه سال، انگار هم نیبعد از گذشته ا

تخت  یدر آمد. اشکم رو پاک کردم رو یعشق رو. صدا انتیوقت مادر نشدنم رو، درد خ چیدادن بچه ام رو، درد ه

 .شستمن

 داخل ایب -

 زدم. امد و کنارم نشست. یوارد اتاق شد. بهش لبخند تلخ ایناد

 !؟ی: بهتر ایناد

 اره. خوبم -

 بغض داشت. صداش

 شده؟؟ یزیچ -
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 .نییانداخت پا سرشو

عاشق  ،یشدیبا کارن آشنا نم ،یشدینم یباز نیوقت وارد ا چیمن هستم، اگه من نبودم، تو ه ی: مقصر همچ ایناد

 ی. اصال اشدی. دوباره دردات مرور نمامدینشده بودم، دوباره گذشته ات سراغت نم نیاگه من عاشق آرت ،یشدینم

 شد. عمن امدم دردسر ها شرو یبودم. از وقت امدهین ایکاش من به دن

. یمن هست یاتفاق زندگ نیتر نیریو ش نیتو قشنگتر ایناد ،یزنیهست که م یچه حرف ها نیتو!! ا یشد ووونهید -

 .دمیرو در آغوش کش ایبار در آغوش گرفتمت انگار دن نیاول یوقت

 گرفتم دستاشو

که منو وادار به  یبود یلیمرده بودم. تو دل ،یو بدبخت بتیکه من بعد از اون همه مص ،یاگه تو نبود وونهیاخه د -

 ییمامان و بابا ادگاریکرد. تو  یزندگ یادامه 

 هاشو پاک کردم اشک

 حرفا نزن نیاز ا گهید -

 تا من عذاب نکشم. یشد یباز نیتو وارد ا ی: اما ابج ایناد

 بابا مون رو ثابت کنم. یگناه  یب خواستمیشدم، چون قول داده بودم، من م یباز نیمن وارد ا -

 ات باز کردم. یکارن رو به زندگ ییاما من پا ،ی: تو گذشته ات رو فراموش کرده بود ایناد

من  یکه کارن برادرشه و به گذشته  یبدون ستیبا یاز کجا م ،یشد نیبه تو نداره، تو فقط عاشق آرت یربط نیا -

 ربط داره!.

 : اما من بهت درد و رنج دادم ایناد

 یتو بهم آرامش داد ،یتو درد نداد -

 .دمیموهاش کش یشونه ام گذاشت، دست ال یرو سرشو

 .یو حال خوب من هست یزندگ یادامه  لی. تو دلدمیبد بود اما بخاطر تو جنگ یلیمن حالم خ -
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 از همون اول اشتباه بود. نیکردم، عشق آرت تتیکه اذ دی: ببخش ایناد

 .ستیاشتباه ن یعشق چیه ،ینکرد تیتو منو اذ -

 : اما عشق کارن اشتباه بود. ایناد

 عشق کارن هم. یهر عشق در وقت تولد درسته. حت -

 شونه ام برداشت.  یاز رو سرشو

 !؟ی: تو هنوز عاشق کارن هست ایناد

 تو زنده است یبرا نیکشته شد. اما عشق آرت رایعشق کارن به همراه م -

 ات بشه. یکارن وارد زندگ خوامینمعذابت بدم.  خوامیکشته بشه. چون نم دیبا نی: عشق آرت ایناد

 حرف بزنم اما مهلت نداد. خواستمیم

رو فراموش  نیمنم آرت یطور که تو کارن رو فراموش کرد نی. همگهیکشور د هی گهیشهر د هی میبر ای: اصال ب ایناد

 یمهم تر یزی. تو برام از هر چکنمیم

 ایناد -

 حرفم رو قطع کرد. فونیزنگ آ یدر پ یپ یصدا

 !ه؟؟یک نیخدا ا ای:  ایناد

 بدو در رو باز کن دونمینم -

 منم پشت سرش رفتم. رون،یاز اتاق رفت ب ایناد

 !ه؟یک -

 نی: آرت ایناد

 خوب، در رو باز کن -
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.. در هال رو هم باز کرد و زدیزنگ م یمدل نیا نیشده بود که آرت یزیرو زد و در باز شد. حتما چ فونیآ یدکمه  ایناد

 وارد خونه شد. نیآرت

 وارد خونه شد. نیهال رو هم باز کرد و آرت در

 ؟یزنیشده؟! چرا مثل طلب کارا در م ی: چ ایناد

 افتاده؟! یاتفاف -

 !ه؟ی: گناه من چ نیآرت

 گناه تو!!؟ -

 بشم؟! سهیبا اون مقا دیبرادرم مجازات بشم؟ چرا با ییبه جا دی: چرا من با نیآرت

 می. ما قبال حرفامون رو زدرونیبسه برو ب نی: آرت ایناد

 نه من ی: تو حرفاتو زد نیآرت

 چه خبره؟؟! نجایبگه ا یکی -

 بهش عمل کن. یخواهیاگه منو م ،یدی: شرط مو که شن ایناد

 بفهم ا،یناد تونمی: نم نیآرت

 : پس برو. ایناد

 چه خبره؟! دمیپرس -

 !ه؟؟یتو بگووو گناه من چ انایکرده. ک انتیبه تو خ نیچون مت خواد،یمنو نم ای: ناد نیآرت

 .نیمبل بش یآروم باش، برو رو نیآرت -

 نگاه کردم ایناد به

 دم کن. یتو هم برو چا -
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 ی: اما آبج ایناد

مبل نشست. منم کنارش نشستم. چقدر  یرو نیاشاره کردم که بره، اونم با اخم رفت سمت آشپزخونه. آرت بهش

 بود.  شونیپر

 کن فیخوب تعر -

 .کنهیکه داداشم با تو کرده مجازات م یداره منو بخاطر کار ای: ناد نیآرت

 رو مجازات کنه ی گهیکس د گه،ینفر د هیکس حق نداره، بخاطر گناه  چیه -

 کنهیرو م نکاریداره ا ای: پس چرا ناد نیآرت

 .کنهی. مجازات نمدهیاون فقط ترس -

 من ترسناکم! یعنی:  نیآرت

 از تو که نه -

 بترسه! دی! چرا اصال با؟ی: پس از چ نیآرت

 شما دوتا رو از هم جدا کنم. خواستم،یمنم م شیچند ماه پ ادتهی -

 .ادمهی: اره، خوب  نیآرت

تو رو ازش جدا کنم تا  خواستمیم نیهم یرو از دست بدم برا ایناد خواستمیبودم. من نم دهیاون موقع منم ترس -

 از تو جدا بشه خوادیم نیهم یمنو از دست بده. برا ترسهی. مکنهیکار رو م نیرو حفظ کنم. اونم االن داره هم ایناد

 بگذرم؟؟! نیاز مت دیمن با یعنی:  نیآرت

 معلومه که نه. -

 نهیا ای: اما شرط ناد نیآرت

 بود. ووونهیخواهر منم د نیخوردم. ا جا
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 انتخاب کنم؟! یداداشمه. اخه من چطور ایاونو انتخاب کنم  دیبا ای گهی: م نیآرت

 دمیشک یشرط گذاشته. نفس نیآرت یبرا ایرو انتخاب کن. امروز ناد یکی نیمن و آرت نیگفتم ب ایروز من به ناد هی

 !؟یچقدر دوس دار ایتو ناد -

 کرد یمکث

 دمیمحو اون نگاه سبزش شدم. کم کم فهم دمیرو د ایناد یتارا و شهاب هستم. وقت ونیرو مد ایبا ناد یی: آشنا نیآرت

 دوستش دارم یلیصاحب قلبم شده. خ ایکه عاشقش شدم. ناد

 !؟یداداشت رو چقدر دوست دار -

 دوست دارم. یلیکنارم بوده. اونم رو هم خ شهی. همیکرده و هم مادر ی: اون منو بزرگ کرده، هم پدر نیآرت

 انداخت ینگاه بهم

 کار کنم؟!. تو بگو چتونمیهم نم ایازش بگذرم. از ناد تونمیهم که باشه بازم نم ایادم دن نیاگه بدتر نیمت انا،ی: ک نیآرت

 خوامیرو م ایتو و ناد یچون خوشبخت امیکنار م نیکدوم نگذر. من با مت جیهر دوتاشون رو حفظ کن. از ه -

 ستیاشتباه کرده اما اون بد ن دونمیم ست،ین یادم بد نیمت انا،ی: ک نیآرت

 ستیبرام مهم ن نیخوب و بد بودن مت -

 دوستم نداره گهید ای: ناد نیآرت

 .دهیداره. گفتم که فقط ترس -

 مانع اش شد. فونیزنگ آ یدر پ یپ یبگه اما صدا یزیچ هی خواستیم

 !ه؟؟یبابا باز ک یا -

 نهیمت دی: شا نیآرت

 : باز کنم؟؟ ایناد
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 اره -

 مبل بلند شدم. یدر رو باز کرد. از رو ایناد

رن . کادیرو خراب کنن. خوب مثل آدم زنگ بزن فونیگرفته بودند. آ میدو تا برادر تصم نیمبل بلند شدم. ا یرو از

 وارد خونه شد.

 !د؟یزنیزنگ م یمدل نیشده؟؟! چرا ا یزی: چ ایناد

 امد سمتم کارن

 میبا هم حرف بزن دی: من و تو با کارن

 در چه مورد؟! -

 : من از اون نامه خبر نداشتم کارن

 .گهی. من تحمل ندارم دیکارن، بهتر تمومش کن نیبب -

 شد رهیگرفت. به چشمام خ دستمو

 شمیدارم پدر م دونستمیمن از اون نامه خبر نداشتم. نم گمی: دارم م کارن

 دمی. اما دستمو کشزدیداخل نگاهش موج م بیعج یقیحق

 بروو نجایلطفا از ا -

 رمینم ی: تا حرفمو باور نکن کارن

 .رونیخواهرم گفت برو ب یدی: نشن ایناد

شونه اش، هنگ  یپام و بلندم کرد و منو انداخت رو ریدست انداخت ز هویو بعد به من نگاه کرد.  ایاول به ناد کارن

 کرده بودم

 خواهرمو ول کن ؟یکنیچکار م ی: دار ایناد
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تا به خودم آمدم سوار  ن،یماش یپرت شدم تو هوی. انگار مغزم جا مونده بود. رونیمنو برد ب ایبدون توجه به ناد کارن

 شده و در ها رو قفل کرد. نیماش

 برم در رو باز کن خوامیمن م ؟یکنیچکار م یدار -

 : ساکتت کارن

 حرکت کرد. نیماش

 بشمم اهیپ خوامی. من میدیتو منو االن دزد -

 .دیمنو دزد یجد یچکار کنه؟ جد خوادیم یروان نی. اکردیم یو با سرعت رانندگ دادیگوش نم بهم

 نگه دارر ن،یالوو کارن، الوو مت -

 .دارمینگه نم دم،ی: تا به مقصد نرس کارن

نگاهش  یگفت از نامه خبر نداره تو یسرم. برام سوال بود که چرا وقت یرو انداختم رو شرتمیبابا، کاله سو یا

وگرنه خوب بلدم بود حالشو  ،رفتمیبخاطر همون موج بود که آروم بودم و داشتم همراش م دمیموج زد! شا قتیحق

 ستادیا نی. باالخره ماشرمیبگ

 !م؟ییما کجا یبگ شهیخوب، حاال م -

 : به اطرافت نگاه کن کارن

 ابونیشاپ هم اون ور خ یکاف هیتوقف ممنوع.  یتابلو هینگاه کردم.  رونیب به

 !م؟؟یکجا آمد یدی: فهم کارن

 !!مینجایحاال چرا ا -

 نگاه کرد  رونیب به
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فکر کردن، که چرا تو وارد  نیدرخت نشستن و به ا نیا ریآمدن. ز نجایمون، کارم شده بود ا یی: بعد از جدا کارن

 تقیهم که حق یتصادف کنم؟ وقت نتیبا ماش ستیبا ی! چرا اون روز م؟یاصال تو منو دوست داشت ؟یام شد یزندگ

 بود. روغها و حرفا د داریبرام دردناک بود که همه اون د دم،یرو فهم

 .یدونیم گهیرو االن د لیداشتم. اون دال لیکه کردم دل یهر کار یمن برا -

 .یو دروغ گفت یاما بازم کلک زد یداشت لی: اره تو دل کارن

 .گرفتمیانتقام م دیمن با ،یورود به اون خونه بود یمجبور بودم. تو تنها راه من برا -

 درک کنم کنمیم یسع یعنی کنمی: درک م کارن

 .دیسمتم چرخ به

 : باور کن از اون نامه خبر نداشتم. کارن

 گهیم قتیچشمات از حق -

 : پس باورم کن کارن

 .دمیکش یآه

 درک کنم. کنمیم یسع -

 چگاهمیگ یشده بودم. کنارت زانو زدم. اسحله رو، رو چیکردم، تازه به خودم آمدم، گ کیبهت شل ی: وقت کارن

 .دنیسر رس سایپل یتو رو برداشتم. اما قبل از هر کار یاسحله  نیهم ینداشت. برا ریکردم اما ت کیگذاشتم و شل

 دیکش آه

اطر بخ دمیشده بودم. برام سخت بود که قاتل بودم. اما جنگ ابونای: داغون شده بودم. خواب نداشتم. پرس زن خ کارن

 کردم دایشدم و خودمو پ یقو نیآرت

. از دست دادن بچه ام. داغونم یکرد کیمن حامله ام اما بهم شل یدونستیتو م نکهیمنم سخت گذشت، فکر ا یبرا -

. دیو مشروب کش ی، پارت گاریکردم. اما بعدش کال رد دادم، کارم به س یمدت افسرده بودم، چند بار خودکش هیکرد. 

 .دمیجنگ ایاما با کمک سحر خودمو جمع کردم. بخاطر ناد
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 .میو داغون شد دمی: هر دوتامون عذاب کش کارن

 اره بدجور -

 ؟یمنو ببخش شهی: م کارن

 اما عقلم مردد بود. دیکشیم ادیبله رو فر قلبم

 اما عقلم مردد بود دیکشیم ادیبله رو فر قلبم

 دارم تا بتونم خودمو بخشم. ازیبخشش ن نیتره، اما به ا نیگناه من سنگ دونمی: م کارن

 ببخش یدارم. تو هم خواست ازیتو، خودم ن دنیچون به بخش بخشم،یاره م -

 دمی: من تو رو زودتر از خودم بخش کارن

 زدم یتلخ لبخند

 من برم؟ یزاریحاال م -

 رسونمتیخودم م ،یبر یتونیلباس که نم نی: با ا کارن

 یولباس رفت ت نیبا ا شدی. خوب معلوم بود که نمیباب اسفنج شرتیسو هیشلوار زرد با  هیلباسم نگاه کردم،  به

 .ابونیخ

 کرده ریگ یطیبد شرا یتو نیشرط گذاشته، آرت هی نیآرت یبرا ای: ناد کارن

 کرد یمکث

 کنه، مراقبت باش یخوشبخت و خوشحال زندگ ایتا بتونه در کنار ناد رون،یب رمیم نیآرت ی: من از زندگ کارن

 نگاه کردم. بهش

 .شهیخوشبخت نم ایبدون تو در کنار ناد نیگفته، آرت یزیچ هی تیعصبان یتو ایناد ،یبر ستیالزم ن -

 نفر رو انتخاب کنه هی نیتو و آرت نیب یخواست ایتو هم از ناد یروز هی:  کارن
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 رو بگم. تازه با همم که مشکل داشتم. قتیحق خواستمیبودم نم دهیخوب من ترس -

 بر مال شد. یشرط هم بزارم اما خوب همچ نیآرت یبرا خواستمیم یازدواج حت نی: منم مشکل داشتم با ا کارن

 .شنیدر کنار هم خوشبخت م ایو ناد نیمشکالت حل شد، آرت گهیاالن د -

 زد لبخند

 خونه؟ یمنو برسون شهیحاال م -

 : اره کارن

 / شهیهم مونمیعشقت م ی/ نرو پا شهیحال تو خوب نم ینجوریحرکت کرد، کارن ضبط رو، روشن کرد. )نرو ا نیماش

 / عشقو خوامیتورو نم یممکنه بشنو ری/ غ قهیکه عشق من چقدر عم ی/ کاش بدون قهیمن خنده هاته هر دق یزندگ

/  رهی/ بذار غرور من با تو جون بگ ایدوباره ب هحس کن از چشام / دلم گرفته از همه خاطره ها / چقدر بهت بگم ک

/ بذار غرور من با تو  ایچقدر بهت بگم که دوباره بما / دلم گرفته از همه خاطره ها /  یخرابه حال هر دو ینجوریا

 وخونه باشه / بذار رومون اسم خونواده باشه / نر یما / نرو بذار عطرت تو یخرابه حال هر دو ینجوری/ ا رهیجون بگ

ا ابر / ت میکشیپر م میشیبا هم / بال هم م میکشیقد م یتموم شه دوداش بره / گفت شیآت نیطوفان بره / ا نیبذار ا

/  ادیاه نمکوت ادی/ پا به پات م خوادیکه خوبتو م شتهیپ یکینرو / نگو هرچه بادا باد  یفهمیهمو اگه م میفهمیم یگفت

ه خراب ینجوریرابطه جدا / ا نی/ نذار بشه ا ایرو ب یباز نیکن ا وم/ تم خوادینم یزیقلبت چ یتو شیقبل یجا ریغ

از حسرت نبودنش  قهی/ هر دق شهیعشقشم هم یشه / باورش نشد پا یکیما / آخرش نشد راه ما دوتا  یحال هردو

با تو جون  ن/ بذار غرور م ای/ دلم گرفته از همه خاطره ها / چقدر بهت بگم که دوباره ب برمیساده دل نم گهیپرم / د

 نیبود. در ماش یمدل هی. حال قلبم ستادیاز حرکت ا نیباند : نرو(. ماش25ما /.)  یخرابه حال هر دو ینجوری/ ا رهیبگ

از هر  یکرد. قلبم ته یبشم اما دستمو گرفت، برگشتم سمتش و نگاهم با نگاهش تالق ادهیپ خواستمیرو باز کردم، م

 نیاز ماش یحس شده بودم. دستمو رها کرد. فور ی. انگار نسبت به کارن بنبود یگونه نفرت بود اما از عشق هم خبر

 ایکه وارد هال شدم، ناد نی. همدمیکش قیشدم و زنگ رو زدم. در باز شد، وارد خونه شدم. چند تا نفس عم ادهیپ

 بغلم. یتو دیپر

 ؟ی: حالت خوبه آبج ایناد

 رونیآغوشش امدم ب از
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 اره من خوبم -

 یشلوغش کرد یالک ست،ین یزیگفتم چ یدی: د سحر

 ی: خداروشکر که آمد نیآرت

 !نجا؟یشما ها ا -

 !؟یدار تیشکا نیاز مت نجا،یا میما هم آمد دن،یزنگ زد و گفت تو رو دزد ای: ناد ارسالن

 : معلوم که داره. ایناد

 دمیکه نشده، فقط با هم حرف زد یزینه ندارم، چ -

 ی: وا آبج ایناد

 !؟یکرد یهمه شلوغ کار نیا ی. چرا الکیکوفته آبج -

 دمی: خوب ترس ایناد

به جاش به برادر شوهرت  ،یشرط مرط بزار یحق ندار گهیتو هم د ایناد م،یحل کرد من و کارن مشکالت رو -

 . با تشکر از سحر ورهیتماس بگ یمراسم خاستگار نییتع یکن که برا یادآوری نیتو هم به مت نیاحترام بزار. آرت

 ارسالن، من برم بخوابم

 سمت اتاقم. رفتم

 !؟یدیتو کارن رو بخش یعنی:  ایناد

خسته شدم از جنگ و حس نفرت، هر دوتامون تاوان  گهیوسط مقصر بودم، د نیخبر نداشت، منم ا یچیه کارن از -

 .دیتموم شد. شماها هم فراموش کن زی. همچستیمهم ن گهی. گذشته دمیداد

ساله در  نیبود امروز. اون نفرت چند یتخت ولو شدم، عجب روز یداخل اتاق شدم. رو ،یتعجب یمقابل نگاه ها در

 .......رهینم ادمیاون همه خاطره رو  رمیهم بگ یاگه فراموش ی. من حتدمیکش ینابود شد. نفس قهیدق نیز چندار

 : یخواستگار روز
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هم خواسته بودم که  نایو سحر ا ی. از عمو علادیخواهرم خواستگار ب یخوشحال بودم، اخه قرار بود برا ییلیخ امروز

 شده یبستر مارستانیتارا بد شد و ب یامشب حضور داشته باشند. شهاب و تارا هم دعوت بودند، اما چون حال بابا

رژ لبم رو پررنگ تر کردم و از اتاق  کمیقشنگ شده بودم.  ،به خودم نگاه کردم نهیآ ی. توامدنیبود، اونا امشب نم

 رو زدم. ایدر اتاق ناد رون،یرفتم ب

 داخل ای: ب ایناد

 تخت نشسته بود. حوله تنش بود. یرو ایرو باز کردم، وارد اتاق شدم. ناد در

 ؟یتو چرا هنوز آماده نشد -

 : منتظرم، الکم خشک بشه ایناد

 ستیدختر آدم بشو ن نیتکون دادم. ا سر

 ها ستیبد ن یکم عجله کن هیپرنسس خانم  -

 ندارم که یلباسم رو تنم کنم و موهامو سشوار بکشم، کار دی: فقط با ایناد

 شمیدختر اخرش خل م نیاز دست ا من

 ی: آبج ایناد

 جانم -

 !؟ی: تو خوشحال ایناد

 !!!یخوشحال یپرسیبعد تو م ارم،یمن دارم پر درم -

 .یو درد بکش یکارن رو تحمل کن ی: خوب نگرانم، که تو بخاطر من مجبور بش ایناد

 گذشته شد. یدفن تو زیندارم. همچ یبا کارن مشکل گهیگفتم من د قبال هم -
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 یبرا یزوج مناسب نیساز رو، روشن کردم. آرت ی. داخل آشپزخونه شدم. چارونیلبخند زدم. از اتاق رفتم ب بهش

 یزنگ امد. رفتم و در رو باز کردم. عمو عل یآروم گرفته بود. صدا گهیبودم، قلبم د دهیبود، من کارن رو بخش ایناد

 وارد خونه شد.

 سالم عمو جوون -

 !؟یخوب زمی: سالم عز یعل عمو

 .دینیتشکر، بفرما بش -

 : سالم خواهر عروس سحر

 سالم خاله عروس، آتوسا و ارسالن کو؟! کیعل -

 عمه اش، ارسالن هم که ی: آتوسا خونه  سحر

 طبق معمول سرکار -

 تکون داد. سر

 کو؟ ای: ناد سحر

 شهیهنوز داره آماده م -

 .ستی: اوووف، حاال خوبه فقط خاستگار سحر

 یگرفت بره کال خونه  میفوت کرده بود. سحر هم بعد از مرگ مادرش تصم شیزدم. خاله اکرم چند سال پ لبخند

اش بود. اخه آوا سه تا عمه  یخونه  شتریاش کرد. آتوسا ب ینکرد و همراه  یکنه، ارسالن هم مخالف یباباش زندگ

 کردم. یراهیپذ ینیریو ش یو سحر با چا ی. از عمو علیبچه داشت و آتوسا هم که عاشق باز

 !ی: سحر بهم گفت که تمام گذشته رو مرور کرد یعل عمو

 طوره نیبله، هم -

 !؟یکنیم یفداکار یدار ایبخاطر ناد ای یایکنار ب یتونی: واقعا م یعل عمو



 نفوذی عاشق

 
233 

 

 کنار آمدم -

 !!!امیبود، من با کارن کنار ب بیقدر عج نیا یعنیبا شک نگاهم کرد.  یعل عمو

و ر ندهیداشتم. گذشته ها گذشته، آ ریمنم تقص ست،یکه اون ن یدرسته کارن باعث عذاب من شده، اما مقصر همچ -

 ساخت. دیبا

 سحر اشاره کردم. به

 هیکه قرار با هم  است،یو ناد نیندارند. االن بحث آرت یمشکل گهیبا هم حرف زدن، د انای: بابا جوون. کارن و ک سحر

 رو شروع کنند. دیجد یزندگ

االن کارن و  شه؟یچرا آماده نم ایناد نیبود. ا یخوب ینشونه  نیا دینگفت، شا یزیسر تکون داد اما چ یعل عمو

 . زنگ در به صدا آمد. از جام بلند شدمستین یهنوز خبر ایاما از ناد ان،یهم م نیآرت

 کنمیمن در رو باز م نی: تو بش سحر

 ایتو باز کن من برم سراغ ناد -

 نشسته بود. نهیآ یجلو یصندل یرو ایبه در زدم، وارد اتاق شدم. ناد یتکون داد. ضربه  سر

 چرا؟؟ یستیهمه آمدن، تو آماده ن -

 : تموم شد تموم. ایناد

 بلند شد. یصندل یرو از

 : خوب شدم. ایناد

 سر تا پاشو نگاه کردم. لبخند زدم. از

 ادیبهت م یشمیچقدر بهت رنگ  ،یشد یعال -

 ی: ممنون آبج ایناد

 ایب یچا ینیخوب، اول برو داخل آشپزخونه، بعد با س -
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 : چشم ایناد

 بال یب -

 وارد هال شدم. دم،ی. چند تا نفس کشرونیاز اتاق ب رفتم

 وارد هال شدم دم،یچند تا نفس کش رون،یاز اتاق ب رفتم

 سالم -

 مبل ها بلند شدن یاز رو نیو مت نیآرت

 سالم کی: عل نیمت

 جوون انای: سالم ک نیآرت

 زدم لبخند

 دینیبفرما بش -

 یوارد هال شد و به آروم یچا ینیس هیبا  ایتن کرده بودند. ناد یسحر نشستم، هر دوتاشون کت و شلوار مشک کنار

 زد یتک سرفه  یمبل نشست. عمو عل یتعارف کرد. بعد هم رو یسالم داد، به همه چا

 !ه؟یداماد، شغلت چ ی: خوب آقا یعل عمو

 .میزنیشرکت م هی میهستم، با دوستام دار یمعمار ی: دانشجو نیآرت

 !؟یو پس انداز دار نیخوب خونه و ماش ،یکاری: پس ب یعل عمو

 ام جمع کردم. یعروس یپول هم برا یدارم، مقدار نی: خونه ندارم اما ماش نیآرت

 نگفت یزیسر تکون داد و چ یعل عمو

 شمیداداشم هستم، من ضامنش م بانی: من همه جوره پشت نیمت

 ضامن خودت بشه دیبا یکی:  یعل عمو
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 وا رفت. نیمت

 .دی. به عشق اعتماد کنشهیم ایو ناد نیعشق ضامن آرت -

 به من نگاه کرد. یعل عمو

 اما عشق بهت وفا نکرد. یتو به عشق اعتماد کرد ،یروز هی:  یعل عمو

 د،یکار. پس به من اعتماد کن انتیهم خ یوفا داره گاه یعشق گاه ر،ییو در حال تغ ستیاره، درسته عشق ثابت ن -

 .شمیم ایو ناد نیمن ضامن آرت

 !د؟؟یو نگران هست دیقدر شک دار نی: شما چرا ا نیمت

 نگاه کرد. رهیخ نیبه مت یعل عمو

 یبیدختر، عاشق شد و اعتماد به عشق کرد، من مخالفت کردم. گفت از عشقش بهش آس نیا یروز هی:  یعل عمو

اما  یوندیبکشه. تو نم مارستانیضربه رو از عشق خورد. کم بود کارش به ت نیاما بزرگتر شه،یو خوشبخت م رسهینم

حق ندارم که نگران و مخالف  ایندارم. پس آ وکرده که حسابش ر یدختر عاشق، اون قدر خودکش نیکه ا یبهتر بدون

 باشم؟!

 هم رخ بده. ایناد یمن رخ داده، برا یکه برا ،یاتفاق شهینم لیدل -

 .کنهیفرق م انیجر نیبا ا انی: بابا جوون، اون جر سحر

رو  ایناد یمن است، من خوشبخت یزندگ ایدو تا هم نوشت. ناد نیا یکه گناه من و کارن رو، پا دیعمو جون نبا -

 .شهیخوشبخت م نیبا آرت ایدارم که ناد نانیو اطم خوامیم

هم عذاب بکشه. اما من  ایناد خواستیبودم، نم دهیمن عذاب کش ،ینگران ینگاه کردم. حق داشت برا یعمو عل به

 .ینسبتا طوالن ی. بعد از سکوتکنهیرو خوشبخت م ایناد ن،ینداشتم، که آرت دیترد

 تیمحرم یا غهیص هیحله. بهتره  زی. حاال که همچاریها رو پخش کن. سحر برو قرآن ب ینیریش ای: ناد یعل عمو

 خونده بشه.
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مبل بلند شدم و رفتم داخل  یموافقت. از رو نینه به اون مخالفت نه به ا م،یجا خورده بود یمعلوم بود، همگ قشنگ

مامان و بابام رو  یتخت نشستم، در صندوقچه رو باز کردم. حلقه  یآوردم. رو رونیتخت ب ریاتاق. صندوقچه رو از ز

قرار  نیاخه ا امدی!! اما دلم نمنیرو هم بدم به آرت نیا دم،یشبابام ک حیتسب یبرداشتم. اشکم رو پاک کردم. دست رو

ارم. ودم نگه دخ یرو برا حیتسب نیا تونمیازدواج کنم اما م ستیقرار ن گهیبود متعلق به همسر من بشه درست من د

بل م یا رویو ناد نی. آرترونیفقط دوتا حلقه رو برداشتم. صندوقچه رو سر جاش گذاشتم. از اتاق رفتم ب نیهم یبرا

 رو به روشون نشسته بود. یسرش انداخته بود و بامزه شده بود. عمو عل یچادر رو ایکنار هم نشسته بودند. ناد

 ریپارچه رو بگ نیسر ا ایب انای: ک سحر

 ؟یبساب یخواهیم یچ م،یقند ندار یاخه وقت -

 سر یپارچه رو باال نیبود. من و مت وونهیسحر هم د نیفکر کرد و دو تا پرتغال برداشتم و لبخند زد. ا یکم سحر

رو خوند. بعد از خطبه، دوتا حلقه رو سمت  غهیهم خطبه ص ی. عمو علدیو سحر پرتغال ساب مینگه داشت ایو ناد نیآرت

 گرفتم نیو آرت ایناد

 .دیدست هم کن یمال مامان و بابام هستند که به عنوان نامزد نایا -

 منو در آغوش گرفت ایناد

 ی: عاشقتم خواهر ایناد

 شتریمن ب -

 رو در آغوش گرفتم نیجدا شدم و آرت ایاغوش ناد از

 خواهرم رو خوشبخت کن -

 : چشم نیآرت

 بود...... دهیعشقش رس به ایدوتاشون لبخند زدم. چه خوبه که ناد به

 ماه بعد. دو

 : ایناد
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باالخره حال  م،یامشب با تارا و شهاب قرار شام داشت م،یچهار نفر نشسته بود زیم هیسر  نیرستوران، با آرت داخل

 م،ینیرو بب گریکرده بود، تا باالخره همد دایفرصت پ یعنیتارا خوب شده بود، تارا قرار امشب رو قبول کرد،  یبابا

 براش تنگ شده بود. مدل م،یاز هم با خبر بود یتلفن شتریمدت ب نیا یتو

 ان؟یچرا نم نایا -

 دونمی: نم نیآرت

 .میبود که االف نشسته بود یساعت میام سر رفته بود، ن حوصله

 میغذا سفارش بد ایب -

 سر تکون داد و گارسون رو صدا زد. نیآرت

 نوشابه و ساالد. یبه همراه  ک،یشلی: چهار پرس، ش نیآرت

هر چهار تامون بود.. باالخره تارا و شهاب  یمورد عالقه  یغذا کیشلیسفارش ها رو نوشت و رفت. ش گارسون

 یکردم، به شهاب هم دست دادم، رو یو باهاش روبوس دمی. تارا رو در آغوش کشمیبلند شد یصندل یآمدن، از رو

 میها نشست یصندل

 !د؟یکرد رید نقدری: چرا ا نیآرت

 بود نیبدجور سنگ کی: تراف شهاب

 کیتراف یعنی: تهران  تارا

 برات تنگ شده بود یلیتارا، دلم خ ییوا -

 رو داخل دستم گذاشت. دستش

 زدلمیطور عز نی: منم هم تارا

 میاضافه تر نبود یچند ماه هیخونه بخت، اگه  دیریم دیدار گهیشماها د م،ینبود یدو ماه هی: خوبه ما، فقط  شهاب

 .دیبود یسمونیحتما االن دنبال س
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 ا ، شهااابب -

رفت خر  ایشدن، ناد ادهیشدن، بعد اونا پ طونیسوار بر خر ش نیو مت انای!! اول کگمی: کوفت، مگه دروغ م شهاب

 یعقد و عروس یمرحله  دیرفت یخواستگار یهم از مرحله  هووی ،یسوار

 مونده یباق یمیتا یهم نبود، بعدم هنوز تا عروس یهووی نی: همچ نیآرت

 االن برو محضر نی: نه تعارف نکن هم شهاب

 لهی: االن تعط نیآرت

 پروو ی: ا شهاب

 شهاب ایکوتاه ب -

 .دنیمشکالت حل شد و دوتا عاشق به هم رس نکهی: مهم ا تارا

 : بله بله شهاب

 شهاب؟؟ یتو االن ناراحت -

 شد. یبه چ یچ دمیشوکه ام، تعجب کردم و نفهم شتری: واال ب شهاب

 یگفتیم یچ گهید یبود ی: اگه خواستگار نیآرت

 عمو ات موافقت کرد؟ هویکرد. چتو  فیتعر ایاره ناد یی: وا تارا

 موافقت کرد. هوویاما  گهید یچاله  هی یتو میبرخورد کرد که من گفتم باز پرت شد یاول جور دونم،ینم -

 گذاشت ری: خداروشکر به خ تارا

 : اهوم نیآرت

 غذا ها رو آورد. گارسون

 !دی: چه زود سفارش داد شهاب
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 .دیکرد ریشما د -

 .می: گرسنه بود نیآرت

 . منم گرسنه هستم به شدتدی: خوب کرد تارا

 : نوش جان نیآرت

 : ممنون تارا

 میخوردن شد مشغول

 !گذره؟یخوش م ی: خوب دوران نامزد شهاب

 گذرهی: بد نم نیآرت

 طرف. هی ینامزد میتا نیطرف، ا هی یدوست میاون تا یعنی -

 : چراا؟! شهاب

 .گهیتاالر، متر کردن پاساژ ها و..... خسته شدم د دنیهمش بدو بدو، استرس، دنبال خونه، د -

 است. ینیریاما دوران ش یشی: اره خسته م تارا

 هیبیحس و حال عج هی نش،یری: استرس داره اما از نوع ش نیآرت

 براتون شهیم یکه بشه، عاد ی: اره، اما طوالن شهاب

 .دیکشش ند ادیز قای: دق تارا

 .دیکشش ند ادیز قای: دق تارا

 چند ماه بسه نی. هممیدیکشش نم ادیز کنه،یکه حادثه خبر نم ی: از اون جا نیآرت

 نه؟! ایمشخص شد  یعروس خی: حاال تار تارا

 که کدوم بشه. ستیمد نظره، اما هنوز معلوم ن خیفعال دو تا، تار -
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 ریسخت نگ ادی: ز شهاب

 نشده. دایاما خوب هنوز خونه پ رم،یگینم -

 پسند نشده ی: بهتر بگ نیآرت

 حاال همون -

 شهیماجراست که حل م نیریبخش ش نی: ا تارا

 : اهوم نیآرت

 ازش رو خوردم. یام رو باز کردم. مقدار نوشابه

 ؟ی: جهاز ات رو کامل کرد تارا

 هم چون جا نبود، قرار بعد از خونه گرفتن، بخرم یزایچ هی. شهیهنوز نه، داره کامل م -

 ی: به سالمت تارا

 ممنون -

 دمیکش یآه

 سوزهیم انایک یمن دلم برا -

 : چرا؟؟ شهاب

 قرون ندارم که کمکش کنم. هیمنم  کنه،یهمش داره پول خرج م -

 .ستیشما که بد ن ی: وضع مال شهاب

 رفته بودم. یکار هیسر  یاالف یکنم. کاش به جا یکار هیبازم، خودم  خواستیاما دلم م ست،یاره بد ن -

 با من لی: گفتم که نصف وسا نیآرت

 یکه آشنا هست انایکه، جهاز مال دختره، تازه با اخالق ک شهینم -
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 دستم رو گرفتم. هویسر تکون داد. از ساالد خوردم. تارا  نیآرت

 ..یخوشگل یچه حلقه  یی: وا تارا

 بهم داد انایاهوم، مال مامانه، ک -

 استیناد یمنم، مال بابا ی: حلقه  نیآرت

 : از تو هم قشنگه شهاب

 لبخند زد. نیآرت

 . اما به لطف خدا حل شددمیبه عشقامون رنج کش دنیرس یما برا ی: هر چهار تا تارا

 تر بود ی: فقط از ما طوالن شهاب

 از ما هم دردناک تر بود. -

 بدجور عذاب آور بود.: تاوان عشق ما کوتاه بود اما  نیآرت

 : اره موافقم. تارا

نسبت به عشق فرق  دگاهمیرو درک کنم، د انایک تونستمیمدت بزرگ تر شده بودم، بهتر م نیا یتو کنمیم حس

 رو هم درک کنم. نیمت تونستمیم یبودم. حت دهیهم د گهیشکل د هیرو با  ایکرده بود، دن

 سوال؟ هی ی: راست شهاب

 : بپرس نیآرت

 اسم داد؟ رییتغ نیچرا مت میدینام داد. اما نفهم رییتغ انایچرا ک میدی: ما فهم شهاب

 قای: اره دق تارا

 .مینگاه کرد نیبه آرت یهمگ

 .دیاز خودش بپرس دیبر دونم،ی: نم نیآرت
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 .میباشه ازش بپرس ادتی -

 تکون داد. سر

 فروش و اجازه گذاشته. یما، چند واحد رو برا یامد، ساختمان کنار ادمیاالن  ی: راست تارا

 میایسر م هیپس  ،ی: چه عال نیآرت

 دوره یلیاونجا خ -

 : نسبت به کجا؟! شهاب

 از خواهرم دور باشم ادیز خوامیمن نم -

 : اهان تارا

 کنه. اما لجبازه. یتا با ما زندگ کردیدور بمونم، حقش نبود تنها بمونه. کاش قبول م انایاز ک ادیز امد،ینم دلم

 با هم کنار آمدن؟! انایو ک نیاالن مت یعنی:  تارا

 : اره نیآرت

 اداست! دی: شا شهاب

 .دیرو بخش نیاز ته دلش مت اناینه، ک -

 طور نیهم، هم نی: مت نیآرت

 امروز یها لیشدن فام روز،ید ی: عاشقا تارا

 شدن و دو تا برادر باجناق.  یدو تا خواهر جار هوی دی: شا شهاب

 فکر نکنم -

 ممکنه. زیهمچ ایدن نیا ی: از کجا معلوم؟ تو شهاب
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 هی. بقو بس نیفقط برادر شوهر من بود هم انایک یبرا نیفرق کرده بود اما عاشق هم نبود، مت انایباال انداختم. ک شونه

 غذامون در سکوت خورده شد........ ی

 .یعروس روز

 : انایک

 .دمیقبرشون کش یقبر مامان و بابام نشستم. دست رو کنار

 یمادر ،یکردم عالوه بر خواهر یمدت سع نیدارم، تمام ا یچقدر امروز احساس تنها دیدونیدلم، نم یزایسالم عز -

 .شهیتون بدجور حس م یخال یاما امروز جا ا،یناد یکنم برا یو پدر

 گونه ام رو پاک کردم. یرو اشک

گو. ن گهیاندازه. لبخندش رو که د یتو م ادیمنو  شهیبه تو شباهت داره، نگاه سبزش هم یلیخ ایمامان، ناد یدونیم -

اخه  شم،یجدا م ایخوشحالم اما ناراحتم هستم، اخه از ناد یلیخ رسه،یمن امروز به عشقش م یکوچولو طونیش

 .ستندیامشب شماها ن

 .دمیکش یآه

 کم گذاشته باشم. ایناد یبرا دیکه شا کنم،یدلم بدجور هواتون رو کرده، همش حس م -

 .یهم گذاشت ادی: تو کم نه، بلکه ز ایناد

 بودند. از جام بلند شدم ستادهیا نیو آرت ایپشت سرم نگاه کردم. ناد به

 !د؟یکنیچکار م نجایشما ا -

 دمیگونه اش کش یاز آغوشم جداش کردم. دست رو ه،یگر ریآغوشم رها کرد. زد ز یآمد سمتم، خودشو تو ایناد

 نجاینه ا یباش شگاهیآرا دیکنه. تازه تو االن با هیاش گر یروز عروس دیعروس خانم که نبا ،یهو -

 شگاهیآرا میمامان و بابا مون، بعد بر دارید دمیای: قرار شد اول ب نیآرت

 کنار قبر ها نشست. ایناد
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ه شما رو ن کمراقبت کرده. م یازم به خوب انایک دیستیبراتون تنگ شده، شما که ن یلی: مامان و بابا سالم، دلم خ ایناد

 اش دلرباست. یبه عمو احمد رفته. نگاه عسل انایک گهیم شهی. خاله سحر همدمیفقط عکساتون رو د دم،یند

 هاشو پاک کرد. اشک

 کرده.  یو پدر یکه در حق مادر یکنارم هست. خواهر انایاما ک ،ی: امروز من قرار عروس بشم، جاتون خال ایناد

 نشست، دستشو گرفت ایکنار ناد نیآرت

 دیقاتل مامان و بابام تالش کرد یریدستگ یکه شما برا دونمیاما بابا جون م دمی: سالم من فقط عکساتون رو د نیآرت

دخترتون رو خوشبخت کنم،  دمیکار ناتمام شما رو تمام کرد. ممنونم ازتون. بابا جون و مامان جون قول م انایو ک

 .مونمیکنارش م شهیهم

 .دیبر دیعروس خانم و آقا داماد پاش گه،ید خوب بسه -

 می: بزار فاتحه بخون ایناد

 .میفاتحه خوند ییتکون دادم. سه تا سر

 !؟یآورد نی: ماش ایناد

 اره -

 میپس ما بر ی: اوک نیآرت

 نمتونیبیم یعروس یتو -

 رفتمیمن با سحر م نیهم یتارا بود. برا ا،یشدم، ساق دوش ناد نیلبخند زدم و ازشون جدا شدم. سوار ماش بهشون

پارک کردم،  نی. ماشدمیمد نظر رس شگاهیسرشار بودم.. به آرا یداشتم، از خوشحال بیحس عج هی. امروز شگاهیآرا

در باز شد، وارد  هیرو زدم. با گذشت چند ثان فونیعقب برداشتم، زنگ آ یشدم. کاور لباس رو از صندل ادهیپ

 بود. چند تا مبل هم داشت.  یشدم. سالن نسبتا بزرگ شگاهیآرا

 ؟ی: چه عجب باالخره آمد سحر

 کار داشتم -
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  نیبش ای: ب سحر

 دختر جوان بود هی شگرمینشستم، آرا یصندل یرو

 انتخاب کردم. ونی. من  برات رنگ مو ، مدل مکاپ و شیکرد ریکه د ی: از اونجا سحر

 بهت اعتماد دارم -

 زد، لبخند زدم و چشمامو بستم. یچشمک

 زد، لبخند زدم و چشمامو بستم. یچشمک

 !؟یکجا بود ی: راست سحر

 قبرستون -

 ؟یگیم یجور نیچرا ا گهینده. د ،یجواب بد یخواهی: نم سحر

 بابا، رفته بودم بهشت زهرا یا -

 : اونجا چرا؟ سحر

 سر به مامان و بابام زدم. هیرفتم  -

 : اهان سحر

 هم آمده بودند. نیو آرت ایناد -

 ؟یهم رفت نیآرت ی: سر خاک مامان و بابا سحر

 من نه، اما اونا حتما رفتن -

 خوابم نبرده بود. شبی. ددمیکش ی ازهیخم

 کن یبا ما زندگ ایتو ب کنهیداره ازدواج م ای: االن که ناد سحر

 نوچ -
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 بهتره یکه از تنها یما باش شی: چرا خوب؟ پ سحر

 ختمیبرنامه ر هیخودم  یمزاحم بشم، دوما برا خوامیاوال نم -

 !؟؟ی: چه برنامه  سحر

 یگرد رانیبزنم تو کار سفر و ا خوامیقرار بشم گردشگر، م -

 مکث کرد. یکم

 هی یگفتیرو به رو ات، م یرو گذاشته بود رانیا ینقشه  م،یداشت ایبعد امتحان جغراف م،یبود یرستانیدب ادته،ی:  سحر

 .دهیانگار اون روز رس ،یگردیرو م رانیروز کل ا

 زدم. لبخند

 گردش و مسافرت بود، اصال درس نخوندم. یآمدم، اون روز فکرم همش پ ادمیاره  ییوا -

 کردم. ییچند تا شهر فرصت کردم و باهات همرا یمنم برا دی: شا سحر

 زدم. لبخند

 یهم عال یلیخ -

 دنیرس یوقتش بود که دوباره مرور بشن و برا دین شاداشتم قبال، اما با گذر زمان فراموش شدن، اما اال یاهایرو چه

 بهشون تالش کنم.

 یدیاما تو ترش کنه،یکوچولو هم داره ازدواج م ای: ناد سحر

 جهت اطالع، من قبال ازدواج کردم -

 هاا ستی: بله بله، اما ازدواج مجدد هم بد ن سحر

 نفس راحت بکشم. خوامیولم کن بابا، تازه م -

 کرد یمکث
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 ؟یچکار کن یخواهیم نی: با مت سحر

 .گهید کنمیچمچاره، چکارش کنم؟! برادر شوهر خواهرم هست، تحملش م -

 !!یندار یحس چیه یعنی:  سحر

 .یحس یعشق بود بعد شد نفرت االن شده ب یروز هینه،  -

 هااا ی ووونهی: تو هم د سحر

 هستم ووونهید شهیاره من هم -

 نینه من اون دختر سابق بودم و نه مت گهی. ددمیکش ی ازهی. دوباره خمزدیحرف م یسحر هم، ه نیا امدیم خوابم

. یشینم یاما هیچوقت اون آدم قبل ،یبدتر بش دیشا ،یبهتر بش دیشا ده،یم رییاون پسر سابق بود. عشق آدمو تغ

بودم، نه کارن،  راینه من م گهیمونده بود. د یباق طرهمشت خا هیداده بود. از عشق من و کارن فقط  رییعشق ما رو تغ

تا  .رهیتا قلب خودمون آروم بگ میبود دهیرو بخش گریکرده بود. ما همد رییتغ یما، همچ یما، زندگ تیکارن بود. هو

 .امدیام خوشم م ونی..... باالخره کارمون تموم شد. عوض شده بودم. از مدل مکاپ و شمیخودمون رو ببخش میبتون

 کلک ی: خوشگل شد سحر

 عروسک  شتریتو ب -

ام رو  یبود. گوش اوردهین نیاخه سحر ماش م،یمن شد نیسوار ماش شگاه،ی... بعد از حساب کردن پول آرادیخند

 بوق جواب داد. نیزنگ زدم. بعد خوردن چند ایبرداشتم به ناد

 ی: سالم ابج ایناد

 ؟ییسالم عروس خانم، کجا -

 .هیآتل میبر ادیهستم، تا ب نیمنتظر آرت شگاه،ی: آرا ایناد

 میایما هم االن م ،یاوک -

 : باشه، به خاله سحر سالم برسون ایناد
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 حتما، خداحافظ -

 رو قطع کردم. یگوش

 : کجا بود؟! سحر

 اونجا میریما هم م ن،یدر انتظار آرت شگاهیآرا -

 میبر ،ی: اوک سحر

 میبر ی: اوک سحر

شد، شروع کردم به بوق  نیسوار ماش ایکه ناد میدیرس یراه افتادم. وقت شگاهیرو، روشن کردم و به سمت آرا نیماش

 زدن.

 نکن جادیا یصوت ی: آلودگ سحر

 خواهرمه یعروس خواد،یدلم م -

 الاقل، پشت سر هم نزن وونهی: د سحر

 بزنم. ونیدر م یکیتلگراف بفرستم که  خوامیمگه م -

 ها یجواب بد یدار یزیچ هی گمیم ی: هر چ سحر

 ییفکر کرد یچپس  -

 .دمیو سر تکون داد، خند دیکش یحرص نفس با

 است نیریحرص دادن تو ش ،یزیاز هر چ شتریب -

 پرووو ی: ا سحر

 زد به شونه ام یدستمال کاغذ یجعبه  با

 نزن، خواهر عروس رو نزن. -
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 خوادی: خواهر عروس، دوست خودمه پس دلم م سحر

 با جعبه زد به شونه ام دوباره

 توواز دستت  -

 است نیریزدن تو ش ،یزیاز هر چ شتری: ب سحر

 کردم یمکث

 است نیریما دو تا ش یدوست ا،یدن نیا یتو یزیاز هر چ شتریب رینخ -

 کنه. یدوست تونهیمثل ما دو تا نم یچکیه قا،ی: دق سحر

 بایداخل لباس عروس فوق العاده ز ای. نادمیرفت هی. داخل آتلمیشد ادهیپ نی. از ماشمیدیرس هیزدم.. به آتل چشمک

شده بودند. به  رینظ ی. دوتاشون بامدیم نیهم به آرت یشده بود. نگاه سبزش درخشان تر شده بود. لباس داماد

مختلف داشتند عکس  یدر ژست ها ایو ناد نیآرتنکنم. بغضم رو قورت دادم..  هیخودم قول داده بودم که گر

 ایو ناد نی. تارا و شهاب هم به آرتمیکرد کیتارا و شهاب هم امدن، بهشون لبخند زدم. با هم سالم و عل گرفتند،یم

 .وستندیپ

 عروس و داماد باشن یهمراه  دی: ساق دوش ها مگه نبا سحر

 خوب اره. -

 تر امدن ریدوتا د نی: پس چرا ا سحر

 دونمینم -

 امد سمتم ای.. ناددیکش ینفس

 رمیعکس بگ میبر دیایخاله سحر ب ،ی: ابج ایناد

 م؟یایعکس عروس و داماد با ساق دوش هاست. ما کجا ب -

 دیهست ای: شما اصل کار نیآرت
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 میبر ای: لوس نشو، ب ایناد

 ی: ناز نکن، ناز کش ندار سحر

 می. در حال عکس گرفتن بودمیمختلف عکس گرفت یدر انواع و اقسام ژست ها ییتا شیش میتکون دادم و رفت سر

 شد. مثال برادر داماد بود. اما االن آمده بود.. با لبخند به سمتمون اومد هیوارد آتل نیکه مت

 دیطول کش نیهم یبرا امیب یخراب شد، مجبور شدم با تاکس نمیماش دی: ببخش نیمت

 : اشکال نداره. نیآرت

.. بعد از میستادیچند تا عکس کنار هم ا یتو نیمنو مت ،یعکس گرفتن. به طور اتفاق یبرا ستادیهم کنارمون ا نیمت

 نیتارا و شهاب. منم رفتم سمت ماش نیهامون. سحر رفت داخل ماش نیسمت ماش میرفت یعکس گرفتن، همگ

 سرگردون بود نیخودم، مت

 ؟ییایم یتو با ک -

 به آژانس زنمی: زنگ م نیمت

 دیهوا قاپ یرو سمتش پرت کردم، تو چیسو

 کن. یرانندگمن پام درد گرفته، تو  -

 کردیم یالک پشت رانندگ نیسوار شد.. ع نیگذاشت، تا مت هیشدم، چند ثان نیماش سوار

 نیمت -

 : بله نیمت

 !ینیبیگاز رو م -

 : اره نیمت

 پس گاز بدهه -

 : باشه  نیمت
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 .دمیپریم نیی. باال و پادمیکشیم غیبوق گذاشتم. ج یداد. دستمو رو نیسرعت به ماش یکم

 ریآروم بگ انای: ک نیمت

 نمیکه ساکت بش شهیتک خواهرمه، نم یعروس -

 .میبزار برس میهست نی: باشه، اما االن داخل ماش نیمت

که  یخودم افتادم، عروس یعروس ادی هوویبه خودم افتاد و  نهیآ یهم مثل سحر ضد حاله. نگاهم تو نیمت نیا

دروغ شکل  ی هیمن بر پا یمن، رابطه  ی. عروسدمیکش یبود. آه لیفام ایآشنا  ن،یساکت، اروم، بدون عکس، ماش

وتاه ک مشیعشقم خوشبخت بودم درسته تا احالمو گرفت. من ب یهم بود که سرنوشت حساب نیهم یبرا دیگرفت، شا

 بود. نیریبود اما ش

 بود. نیریکوتاه بود اما ش مشیبا عشقم خوشبخت بودم، درسته تا من

 اگه ناراحتت کردم دی: ببخش نیمت

 ناراحت نشدممن  -

 گونه ات سر خورد؟ ی: پس چرا اشک رو نیمت

 .دمیگونه ام کش یرو دست

 نیشدم، فقط هم یاحساسات -

 : آهان. نیمت

 دمیکش ینفس

 ممنون ی: راست نیمت

 بابت؟ -

 امیباهات ب یاجازه داد نکهی: ا نیمت

 همرام. یایگفتم تو ب نیهم یبرا ،یچون پام درد گرفته، سخت بود برام رانندگ -



 نفوذی عاشق

 
252 

 

 باال انداخت. حس کردم ناراحت شد. ابرو

 .یما هست یاز خانواده  یدرضمن تو عضو -

 یدونیاز خانواده ات م ی: ممنون که منو جزئ نیمت

 .شهیدختر حساب م یاز خانواده  یدر کل برادر شوهر خواهر عضو -

 بگه. خوادیم یزیچ هی نیمت کردمیچرا اما حس م دونمیتکون داد، نم سر

 ؟یبگ یخواهیم یزیچ -

 کرد یمکث

 یبش یعصب ترسم،ی: اره اما م نیمت

 بگو -

 دهنشو قورت داد آب

 قدر ترسناکم نیمن ا یعنی -

 : نه نیمت

 گهیپس بگو د -

 انداخت. ینگاه بهم

 یخوشگل شد یلی: خ نیمت

 حرفش سرخ شدم نیکردم از ا حس

 ممنون -

 ادهیپ نی. از ماششدیهمکار سحر برگزار م ییداخل باغ رستوران دا یعروس م،یدیزد.. باالخره به رستوران رس لبخند

 نیدلف یمجسمه  هیحوض پر از آب که وسطش  یمبل رو به رو یرو ایو ناد نی. آرتدمیکشیم غیو ج لیشدم، ک
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 ی.. شهاب پشنهاد داد که عروسدیرسیهم نم ربه پنجاه نف یکم بود حت یلیشکل داشت، نشستند. تعداد مهمونا خ

هامون بعد از اون اتفاقات و  لیبود. فام ینیباغ خوشگل و دلنش نجایقبول نکرد. ا ایاو باشه اما ناد یبابا یخونه 

بار ما ردشون  نیبابام، ما رو ترد کردند، اما بعد از برگشت آبرو، دوباره آمدن سمتمون که ا یبه ناحق آبرو ختنیر

 م..یکرد

 میدیچه عجب ارسالن ما تو رو د -

 نشستم یصندل یرو

 کارم ری: چکار کنم؟! درگ ارسالن

 یخود دار یتو که جا نمش،یبی: واال من که زنش هستم، درست نم سحر

 سرم شلوغه یکه در کنارتون باشم اما خوب گاه کنمیم موی: تمام سع ارسالن

 زمیعز دونمی: م سحر

که  ادمهینگاه جفتشون پر از عشق و احساس بود، به ارسالن نگاه کردم، هنوز هم  یسالها، تو نیهم بعد از ا هنوز

 ام بود. سحر به پهلوم زد یحام شهیبرادر هم هیباهاش برخورد کردم.. ارسالن مثل  یچطور یشب خاستگار

 شوهرمو ی: خورد سحر

 شده بودم. با لبخند به سحر نگاه کردم رهیبدجور به ارسالن خ ییوا یا

 ات افتادم یشب خاستگار ادی هوی -

 دمیباور کن اون شب ازت ترس ادمه،یهنوز هم اون نگاه پر از نفرتتو  یی: وا ارسالن

 یدیترسیم دمیبا -

 یکن تیمنو اذ یهمه سال جرات نکرد نیترسوندت که هنوز بعد از ا ی: قربون خواهرم بشم که جور سحر

 : اره واال ارسالن

 دمیخند
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 نیآرت چارهی: ب ارسالن

 نکردم دیاونو تهد -

 : چرا؟؟! ارسالن

 دونمینم -

 من کوتاه بود!! واری: فقط د ارسالن

 تکون دادم دییبه نشونه تا سرمو

 واقعا ی: مرس ارسالن

 کنه یکار کنهینم دایجرات پ نیهم یبرا ست،یچه خطر انایک دونه،یخودش م نی: آرت سحر

 قایدق -

 هیچوقت حسرت داشتن خواهر به دلم نموند چون تو رو داشتم ی: درسته خواهر ندارم ول سحر

 من فدات بشم خواهر گلم یاله -

 شویکه بخاطر من دو سال عروس یسحر ست،ینشدن فیاش توص یکه وفا دار ی. سحر دختردمشیآغوش کش در

بچه دار شد. سحر برام تک بود. از آغوشم  ریبخاطر من د یکرد، حت تیکنارم بود، ازم حما شهیعقب انداخت، هم

 جدا شد

 انای: ک ارسالن

 بله -

 سوال؟ هی:  ارسالن

 بپرس -

 رو!!؟ ایناد ای یدوست دار شتری: سحر رو ب ارسالن



 نفوذی عاشق

 
255 

 

 !ه؟یچه سوال نی: وا ا سحر

گفت کدوم رو  شهینم ،یمامان و بابامه، جونمه. سحر دوستمه، نفسمه، رابطه ام باهاش دل ادگاریخواهرمه،  ایناد -

 .دمیهر دوتاشون م یبرا مویدوست دارم. اما زندگ شتریب

 : عاشقتم سحر

 شتریمن ب -

 : عاشقتم سحر

 شتریمن ب -

 براتون حفظ کنه شهیرابطه رو هم نی: خدا ا ارسالن

 نی: آم سحر

 خدا دیبه ام -

 نم؟یبش تونمی: م نیمت

 : البته ارسالن

رفت.  یلبش کنار نم یافتاد، چقدر خوشحال بود، لبخند از رو ایکنار ارسالن نشست. نگاهم به ناد یصندل یرو نیمت

ر کشت. ه یم ایمثل پروانه دور ناد ن،یمثل فرشته ها شده بود. فقط دوتا بال کم داشت. آرت د،یاون لباس سف یتو

 یگاه ،یزندگ یخوشحال باشند. ترانه عاشق و  وشبخت،خ شهیهم دوارمیشاد و عاشق بودند. ام تینها یدوتاشون ب

 شد. بهش نگاه کردم نییصورتم باال و پا ینواخت. دست سحر جلو یم نیغمگ یشاد و گاه

 شده؟؟! یچ -

 : حواست کجاست؟ سحر

 چطور مگه!؟ -

 کنمی: دو ساعته دارم صدات م سحر
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 بودم نیو آرت ایناد یغرق تماشا -

 : اهان سحر

 تکون دادم. سر

 رقص می: ارسالن پاشو بر سحر

 زمیعز الیخی: ب ارسالن

 رقص میبر ایتو ب انای: ضدحال، ک سحر

 میباشه بر -

 : قربونت سحر

 فدات -

کمرم جمع شده بود که االن وقتش بود،  یعالمه قر تو هیوسط.  میبرامون سر تکون داد. من و سحر با هم رفت ارسالن

 یرو نیهم ی. برای. خسته شده بودم حسابکردندیداشتن ذوق ذوق م گهیبودم پاهام د دهیبشن.. از بس رقص یخال

 نشستم. سحر آمد کنارم یصندل نیاول

 ؟ی: خسته شد سحر

 اره -

 .ارهیم یکردن خستگ ی: خوب، دلبر سحر

 نگاهش کردم یتعجب

 ؟؟یدلبر -

 ات شروع شد. یاما کم کم دلبر ،یدیرقصیم ی: اول داشت سحر

 کنم؟! یدلبر یاخه از ک -
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 گهید نی: مت سحر

 حرص گفتم با

 سحرررر -

 حرکاتت شد. یعشوه قاط کنه،یداره نگاهت م یدیکه فهم نی: کوفتت، هم سحر

کردن  یدلبر یشده بودم، اما متوجه  نیمت ینگاها یمتوجه  کردم؟؟یم یمن واقعا داشتم دلبر یعنیخوردم.  جا

 بودم من. یخودم نشده بودم، چه خنگ

 .دمیرقصیندارم خوب، فقط داشتم م یلینداشتم، دل یقصد دلبر -

 وقت بود که قطع شده بود. یلیکه خ یگرفته، برق انینگاهت جر یتو دیجد یبرق هی انا،یک یدونی: م سحر

 ندارم یحس چیه نیمن به مت -

 یندار یبه کارن حس یگفتی: اون روزا هم م سحر

 .ستمیعاشقش ن گهی. من دکردیاون موقع فرق م -

 هیبچه خبر نداشته، دوباره  انیاز جر نیمت یدیحاال هم که فهم ،یعاشقانه دار یخاطره  ی: اما باهاش کل سحر

 سراغت ادیداره م یحسها

کردن بهش  دایحس پ ییبه معنا نیخوب داشته باشم، اما ا یرابطه  هیباهاش  خوامیو م دمیرو بخش نیمن مت -

 .ستین

 .یاما عاشق شد یباش ی: قبال هم قرار بود فقط نفوذ سحر

 شدم؟یم نیمت یمن دوباره داشتم دلبسته  یعنیداشت؟  قتیسحر حق یحرفا یعنی

 .دیکنیحسهاتون رو انکار م دی: شما هر دوتاتون دار سحر

 .میبشه، بعد به انکار برس دایپ یبزار اول حس -
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دور  امدنیرفتند وسط، زوج ها هم کم کم م نیو آرت ایپخش شد. ناد میاهنگ مال هی. دمیکش یتکون داد. نفس سر

 . ارسالن آمد سمت سحر.زدندیشون حلقه م

 خانم خوشگله یدیدور رقص م هی: افتخار  ارسالن

 خنده ریزد. زدم ز یچشمک

 : زهرمار ارسالن

 بسته شد شمین

 بد اخالق -

 : خاک انداز ارسالن

 زبون درآوردم. ارسالن دستشو به طرفه سحر گرفت براش

 رقص الیخیب ی: تو که گفت سحر

 رقص میبر گمی: االن م ارسالن

 وونهیزوج عاشق اما د هیرفتند وسط. سحر و ارسالن  ییبا لبخند، دستشو داخل دست ارسالن گذاشت و دوتا سحر

 بودند.

 مکث آمد سمتم. یرو حس کردم، بهش نگاه کردم. با کم نیبودند. نگاه مت وونهیزوج عاشق اما د هیو ارسالن  سحر

 شده؟؟ یزیچ -

 : نه نیمت

 !یحرفتو بزن شهیم -

 !؟یرقصی: با من م نیمت

و دستم نیمت هوینرم؟؟  ایبرم  د؟؟ییتا ایرد کنم  ستیبا یمقدمه حرفشو زد. چکار کنم؟! االن م یب هویخوردم.  جا

وسط، دستاشو دور کمرم حلقه کرد، منم دستامو دور گردنش انداختم. سحر با  مینکردم. رفت یگرفت، منم اعتراض
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 بود، درخواستشو یادب یرقص که نگاه نداره. ب هیدختر، پرو  د،ینگاهم کرد. براش چشم غوره رفتم. خند یحالت خاص

. هنوز هم از همون کردمیکه نم یبیکار عج دم،یرقصیم نی. چراغا رو خاموش کردند. من فقط داشتم با متکردمیرد م

 یهم شب عروس کباریخودمون،  یشب عروس کباری دم،یرقصیبود که ما دوتا م یبار یدوم نی. ازدیم یمیعطر قد

 .نییو سرمو انداخته بودم پا کردمینگاه نم نیمت ی. به چشمانیآرتو  ایناد

 !؟یکنی: چرا بهم نگاه نم نیمت

 کرد.. حصار دستاشو تنگ تر خوادیبابا خوب دلم نم یا

 له شدم، ولم کن -

 : اول بهم نگاه کن نیمت

 اوردم باال و به چشماش نگاه کردم. سرمو

 کشه یم شیرو به آت اینگاه راز آلود، دن نی: ا نیمت

 خودمو تکون دادم یازش گرفتم. کم نگاهمو

 ولم کن -

 : عطر تنت مست کننده است نیمت

بلند شد و  شیپاش گذاشتم، آخ یدستامو از دور گردنش برداشتم، پامو رو نیهم یشد، برا یکم داشت پرو م کم

 .دمیدادم. چند تا نفس کش هیدرخت تک هیرهام کرد، منم فرار کردم. قلبم تپش گرفته بود. به 

 !؟یکنیکردم، چرا فرار م ی: مگه من کار بد نیمت

 تنها باشم خوامیم -

 یهمه تنها نیا ستی: بس ن نیمت

 دمیمقدمه پرس یب هوی. کردیقرار م یرنگ هنوز هم دل رو ب ینگاه قهوه  نیم. انگاه کرد بهش

 !ن؟یمت یتو چرا شد -
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 نگاهم کرد. یچیخورد و با گ جا

 ؟یشد نیچرا االن مت ی. تو از اول کارن بودرایشدم اسم شد م یبودم چون نفوذ انایمن ک -

 دیکش یآه

 اسم دادم رییتو رو فراموش کنم، تغ نکهی: واسه ا نیمت

 داره؟! یواا، چه ربط -

 .شدمیم تیافتادم و اذ یتو م ادیکارن، من  گفتیبهم م ی: هر کس نیمت

 اهان -

 بخوره رو نیاسم که به آرت هی نیهم یاندازه رو فراموش کنم برا یتو م ادیکه من رو  یزیهر چ خواستمی: من م نیمت

 خودم انتخاب کردم. یبرا

 برم که سد راهم شد. خواستمیم دم،یکش ینفس

 برم، برو کنار خوامیم -

 !؟یهست ی: تو هنوز هم از من عصب نیمت

 نه. -

 !؟یکنی: پس چرا دائم ازم فرار م نیمت

 .یتو هم پرسم کرده بود امد،ی. از اون مدل رقص خوشم نمستیدر کار ن یفرار -

 من و تو خراب شد؟ ی: چرا رابطه  نیمت

 دونمینم -

 ؟یرو بهم نگفت قتی: چرا همون موقع حق نیمت
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تو شدم اما عاشقت شدم،  یهستم با نقشه وارد زندگ انایمن ک گفتمیازت محافظت کنم، تازه اگه م خواستمیم -

 !؟یکردیمن و توست. باور م یخانواده  یقاتل و نابود کننده  نیفرز

 .کردمی: اره باور م نیمت

 کردمی: اره باور م نیمت

 .یکردینم کیکه بهم شل ،یکردیباور م تو اگه منو -

 .دیکش یکرد و اه یمکث

که چند سال از من و برادرم مراقبت کرده، در اصل قاتل مامان  یسخت بود باور کنم، مرد ،یگی: اره تو راست م نیمت

باور  یمن بود یرو که اسحله به دست داشته و عمو ام رو کشته بود. تو جا یو بابامه. سخت بود باور کنم دختر

 !؟یکردیم

کردن بهت  کیقبل از شل دیسخته باورش برات، اما شا دونستم،یبهت نگفتم، چون م یزیهم چ نیهم ینه، برا -

 .دادمیفرصت حرف زدن م

 کردم کیکه چرا بهت شل کنمیمن هر روز خودمو لعنت م کشم،ی: من هنوز هم دارم عذاب م نیمت

 رو پر بده.فراموش کن، گذشته رو رها کن. خاطرات بد  -

 چشمام نگاه کرد به

 .میشروع تازه داشته باش هی ایشب فوق العاده است، ب کی: امشب که  نیمت

 .میاما نفرت برداشت میروز عشق کاشت هیمن و تو  -

 یهر چ م،یکنی. اونا عشقشو نفرت شد. ما دو تا از اول شروع مابیرو در نیو مت انایک ال،یخیو کارن رو ب رای: م نیمت

 میکنیهمون رو برداشت م میکاشت

 کردم یکوتاه مکث

 شه؟یم یعنی -
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 شهیبا هم باشن، م یوقت یول اه،یداره هم س دیسف یهم روزا مونه،یم انویمثل پ یخوندم، زندگ یجا هی:  نیمت

 دیفو با س رمیدرس بگ اهیاز س م،یرو رد کن اهیو س دیسف یروز ها م،یبزن انویبا هم پ ای. پس بدیخوب شن هیقیموس

 .میکن یخاطره باز

 و دستشو سمتم گرفتم ستادیزدم. مقابلم ا لبخند

 با شما آشنا بشم تونمیهستم م نی: سالم سرکار خانم من مت نیمت

 شده بود. وونهیپسر د نیا

 میبده یعاشق یفرصت برا هیو به خودمون  میآشنا بش شهی: م نیمت

 داخل دستش گذاشتم. دستمو

 !؟یچ میخوشبختم. اما اگه عاشقت نشد تونیهستم از آشنا انایمن ک -

 میدوتا دوست خوب در کنار هم باش میتونی: اون وقت م نیمت

 موافقم -

 از دستش جدا کردم دستمو

 جمع شیپ میخوب بهتر بر -

 : موافقم بانو نیمت

 آمد سمتمون دی. سحر تا ما رو ددیعقل داشت که انگار اون هم پر یکمی نیفقط مت دم،یخند

 !؟ی: کجا بود سحر

 دستشو سمت سحر گرفت نیمت

 هستم نیرو دارم، من مت یبا چه کس یی: افتخاره آشنا نیمت

 .کردینگاه م نیبه مت یجیبا گ سحر
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 من سحر. یو دوردونه  زیدوست عز شونیا -

 ها یدی: خوشبختم، با اجازه ل نیمت

 زد و از من و سحر فاصله گرفت یلبخند زدم، چشمک بهش

 ؟یسرش اورد یی: چه بال سحر

 یجیه -

 : پس چش بود!؟ سحر

 .میشانس دوباره بده هیبه خودمون  میگرفت میتصم نیمن و مت -

 بشکن و چشمک زد سحر

  میافتاد گهید یعروس هی: اخ جون  سحر

 . تند نرومینشد دیشا میعاشق شد دیجوون، گفتم شانس دوباره، شا وونهید -

 ادیب شیبه صالح پ یخوشحالم، هر چ یلی: خ سحر

 نیآم -

 دلتون جوون باشه یحس تو نیاگه صد سال هم بگذره باز هم ا یعنی: عشق  سحر

 هی. قرار بود امدیو عشق م یخوشبخت یدر راه بود، انگار بو یخوب یانگار خبر ها د،یوز یآروم میسیتکون دادم. ن سر

 ویسنار هیانتقام  یشد و برا لیتبد رایکه به م یدختر انا،یتموم بشه.... من ک یمیداستان تازه شروع بشه. داستان قد

 یسوزان عشق گرفتار شد. برا یشد اما در شعله ها ینفوذ نتقاما یعشق نداشت. برا یها لهینوشت اما خبر از ح

 عاشق. یهم داستانش شد داستان نفوذ نیهم

  انیپا

1397/1/13. 
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 میو ت یغالم ی. با تشکر از آقادیکرد تیخدمت شما همراهان، ممنون که منو حما دیسالم و خسته نباش با

فقط  یکاف ستی. عشق در هوا جادیکن تیعشق( هم حما غامیام ) پ یکه از رمان بعد شمیهمراهشون. خوشحال م

 .دیحسش کن

 .ستیمن و شما همچنان باق تیدفتر اما حکا دمیآمد انیپا به

 رزازپور. هی: مهد سندهینو

انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه این رمان رمان اختصاصی سایت و 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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