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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

 عشق خداوند کمان رنگ خداوند به 

 : مقدمه

 نشو خشنود/  نیست کسی یار کسی کردیم تجربه ما/  نیست کسی اسرار محرم کسی امروز

 /.نیست سخنی شیرینی ز جلاد خندیدن/  محبت کرد اگه دشمن

. دهد هدیه را عشق ما به تا امده شخص این. میکنم فکر که میشود ما زندگی وارد شخصی گاهی

 شخص یه گاهی. کند عشق از گریزان را ما تا امده شخص این بفهمیم میشه باعث اتفاق یه اما

 گرانبازی ما و میمونه بازی یک مثل زندگی. کنیم مرور رو گذشته دیگه بار یک ما که میشود باعث

 که جایی از تو و میشه راهت سد عشق یهو هستی عشق از گریزان وقتی. هستیم بازی این

 شده حتی میاد عشق. باشه گریزان عشق از نمیتونه کسی. میشی عاشق نمیکردی فکرشم

 . خبر بی و یواشکی

 ./خندید تو عشق بر ماه/  لرزید تو چشم در اشک

*** 

. داشت جریان خانه داخل در ی کننده خفه سکوت چه. شدم خانه وارد. کردم باز کلید با را در

 نارک اپن روی و برداشتم کابینت داخل از را فنجون. رفتم آشپزخونه به. کردم رها مبل روی کیفمو

 کردم احساس. ریختم داخلش قهوه و دادم قرار گاز ی شعله روی را جوش قهوه. گذاشتم گاز

 گاهمن ترس با و بود ایستاده رفته رو و رنگ های لباس با دختر یه برگشتم. است سرم پشت کسی

 .میکرد

http://www.romankade./
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  نرفتی هنوز چرا: 

 برداشتم سمتش به قدم چند. زد زل بهم سکوت در و گرفت تعجب رنگ نگاهش

 نمیزنی؟ حرف چرا: 

 چشمای این. شدم حل نگاهش ی قهوه داخل و کردم نگاه چشمهایش به. عقب رفت قدم یه

 .گرفتم نگاهش از نگاهمو. باشد او مثل دختری به متعلق میشه مگه معصوم

 نمیزنی؟ حرف که لالی تو نکنه ببینم: 

 نگفت چیزی بازم

 ؟ چیه اسمت: 

  کرد باز دهنشو بالاخره

 سایه -

 نرفتی؟؟ هنوز چرا میگم زدی؟؟ حرف بالاخره عجب چه: 

 شدم بیدار خواب از الان اخه:  سایه

  هستی گرسنه! اهان،: 

  نه:  سایه

 گفتم دستوری و سرد لحنی با ، میگه دروغ داره که بود معلوم

  بشین: 

 روی مقابلش و برداشتم پنیر و نون یخچال داخل از. نشست صندلی روی و کرد اطاعت حرفم از

  گذاشتم میز

  بخور: 
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. سوخت براش دلم اما چرا نمیدونم. کرد خوردن به شروع مکث مقداری با و کرد نگاهم تردید با

 اب چه. نشستم مقابلش صندلی روی. داشت فرق بودم دیده قبلا که دخترای تمام با اون انگار

 داشت زیبای اسم. باشد داشته سرنوشتی چنین او مثل زیبای دختری باید چرا. میخورد اشتها

 . سایه سایه

 داری قشنگی خیلی اسم میدونستی: 

 ممنون:  سایه

 .بود معصوم اینقدر که بود نشده غرق لجن توی هنوز انگار

 ؟؟ سالته چند: 

 91:  سایه

 بود تر کوچک من از سال چند فقط

 بپرسم؟ سوال یه:  سایه

 بپرس: 

 !هستی؟ کی تو:  سایه

 چی؟ یعنی: 

 نه یا هستی من مثل هم تو:  سایه

 .نکن مقایسه خودت با منو لطفا: 

 !؟ هستی کی پس:  سایه

 بیرون بفرما شده تموم کارت ممنوعه فضولی جوون دختر: 
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 صندلی روی از نیامد خوشم کردم استفاد که لحنی از اما چرا نمیدونم. شد بلند صندلی روی از

 شدم بلند

 واستا: 

  گرفتم جلوش. نوشتم روش مو شماره و برداشتم اپن روی از برگ یه. ایستاده سرجاش

 !چیه؟؟ این:  سایه

 .بگیر تماس باهام بیایی بیرون زار لجن اون از خواستی اگه. تلفنم ی شماره: 

 .رفت و انداخت بهم عجیبی نگاه. گرفت دستم از رو برگ

 مد سوخت قهوه. اشپزخونه توی دویدم و افتادم قهوه یاد یهوو که. میکردم نگاه رفتش به داشتم

 کمک سایه به میخواست دلم اما چرا نمیدونستم. کردم دم اول از و بیرون ریختمشون. بودم کرده

 وجدانم پیش بعدا که میکنم کمکش خواست کمک ازم اگه. بود معصوم نبود غرق هنوز اون. کنم

 رفتم پله چهارتا اون روی از. گذاشتم سینی داخل و ریختم فنجون توی را قهوه. نباشم شرمنده

 وابخ هنوز. گذاشتم تخت کنار میز روی را سینی. بود شام بازار نبود که اتاق. شدم اتاق وارد. بالا

 .کشید صورتش روی پتو. کشیدم تازه نفسی و کردم باز رو پنجر و زدم کنار رو پرده. بود

  داری؟؟ جلسه امروز تنبل پاشو: 

 فوری دیدمش برهنه نیمه که بیرون برم حموم از امدم. کردم آب از پر را وان.  رفتم حموم داخل

 بستم چشمامو

 شدی؟؟ ظاهر من جلوی مدلی این باز تو: 

 بود قرار کی. بستم را حموم در و کردم باز چشمامو. شد حموم وارد. زد کنار منو حرفی هیچ بدون

 کردم آویزان در پشت برداشتم را اش حوله. خدامیدونه فقط بشه آدم

 !داری مهمی ی جلسه امروز بیا زود: 
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. گذاشتم میز روی را مرغ شیر تا آدمیزاد جون از. شدم آشپزخونه داخل. بیرون رفتم اتاق از

 شد ظاهر جلویم حوله با آرسین که صندلی روی نشستم خودم

 بشین بفرما باشه عافیت بخیر صبح سلام: 

 حرف و شدن لال میبینم که افرادی ی همه امروز چرا نمیدونستم نشست، مقابلم صندلی روی

 نمیزنن

 آیا؟؟ گذاشتی جا دخترت دوست کیف توی زبونتو: 

 کرد نگاه بهم

 بزن حرف آرسین بابا ای: 

 بده انجام رو کارا متین بگو نمیرم شرکتت امروز من:  آرسین

 .نیازه تو وجود به و مهمه چقدر جلسه این میدونی خودت خوب بابا ای: 

 نمیرم که گفتم:  آرسین

 بدن انجام برات دیگران بدی کارتو داری عادت تو: 

 کوبید میز روی دستاشو عصبانیت با یهو

 بیرون بفرما نمیخواد کسی هر. هستم که هستم همینی من:  آرسین

. مبود کرده عادت اخلاقش به جوری یه. نمیترسیدم دیگه ازش. بود شده بیدار چپ دنده از باز این

 . شدم بلند صندلی روی از. بود غم و خشم از پر کردم نگاه چشماش به

 کجا؟؟:  آرسین

. اوردم در کمد داخل از را رنگش مشکی شلوار و کت. اتاقش سمت رفتم و ندادم جوابی بهش

 یرو را وسایل. کرد نگاهم متعجب آشپزخونه سمت رفتم. برداشتم هم را کراواتش و ساعت شونه،

 میکرد نگاهم تعجب با هنوز ، طرفش رفتم. گذاشتم اپن کنار صندلی
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 .بودم رفته پیش وقت خیلی که بریم فریادها این با بود قرار اگه: 

 زد لبخند بهم

 .میکنی خشک موهاتو و میشی بزرگ کی: 

 بی آرسین مدت این تمام.  زدم شونه موهاشو شانه با شدم، موهاش کردن خشک مشغول حوله با

 راینقد همیشه کاش. بود نشسته صندلی روی ساله هفت یا شیش های بچه عین ساکت و حرکت

 نشستم صندلی روی و گرفتم فاصله ازش. شد تموم که کارم. بود اروم

 کردی خالی هاتون دلی و دق خوب:  آرسین

 ها؟ دلی و دق کدوم: 

 .کردی تلافی موهام سر هم تو. سرت کشیدم فریاد یه:  آرسین

 برسی ات جلسه به باید بخور باش زود. نیستم تلافی اهل من: 

 خانم مامان چشم:  آرسین

 تا هال داخل رفت آرسین صبحانه صرف از بعد. آرسینم مادر میکردم احساس گاهی ، زدم لبخند

 .شدم میز کردن جمع مشغول منم بپوشه لباس

 ببند رو کراوات این بیا:  آرسین

  چشم: 

 شدم کراوات بستن مشغول و طرفش رفتم

 نمیتونی پسری تو اما ببندم کراوات میتونم اما دخترم من ها جالبه: 

  نه خودت برای اما آسونه دیگه نفر یه برای بستن:  آرسین

 بود کننده قانع جوابت: 
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 با. شد منتقل بهم نگاهش غم و گرمی. کرد برخورد نگاهش به نگاهم بستم که رو کراواتش

 بریدم دل نگاهش از بدبختی

 دیگه بریم بهتر خوب: 

 بریم اره:  آرسین

 بیرون رفتیم و برداشتم کیفمو و کردم درست شالمو

 شرکت؟ نمیای تو:  آرسین

 چکار؟ بیام ندارم کاری اونجا که من درضمن. بخوابم خونه میریم نه: 

 راحتی طور هر اوکی:  آرسین

 ستادای کنارم ارسین ماشین که بشم ماشین سوار خواستم می. بیرون رفتم حیاط در از زدم لبخند

 .نرو تو اما میگم زیاد پرت و چرت میشم عصبی گاهی. نکن ترکم وقت هیچ تینا:  آرسین

 کن کار اعصابت روی بیشتر فقط نمیرم: 

 چشم:  آرسین

 .میامد خوابم خیلی. کردم حرکت خونه سمت به و شدم ماشینم سوار. رفت و زد بوق برام

 کردم باز مانتومو های دکمه رفتم اتاقم به. شدم آپارتمان وارد کردم پارک ماشین رسیدم وقتی

 چشمامو. میامد خوابم. شدم ولو تخت روی. بودم ی شلخته دختر کلا. اتاق طرف یه کردم پرتش

 شاید نداشت جوابی که سوالی ؟؟.چیه آرسین با نسبتم پرسید ازم که افتادم سایه یاد یهو بستم

 .عشق از گریزان هستم گریزان ما هردوتایی بود این جوابش

 خرس به خداا یا. پریدم جا از ساعت دیدن از ، برداشتم گوشیمو چشمام، کامل کردن باز از قبل

 کردم بازش داشتم، ام پی هستم، شیفت جات من برو تو گفتم

 نره یادت خوشمزه شام اونجا، میایم امشب ما سلام:  متین
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 از. هستند پلاس اینجا شب هر. کنم چکار مغول قوم این دست از من اخه سرم، توی زدم دست با

 خونه ی بقیه دیگه بود، ریخته بهم اتاقم فقط. شدم رد لباس ی کوله میون از شدم بلند تخت روی

 اباب ای خالی، خالی. میخورد لباسی کمد درد به یخچالم شدم، آشپزخونه داخل. میموند گل مثل ام

 سویچ. کردم عوض لباس و برگشتم اتاقم به بودم، گرفته عزا داره، کردن خرید ی حوصله کی

 رو رحمتی مجید صدای که بشم ماشین سوار میخواستم. پارکینگ رفتم و برداشتم را ماشین

 شنیدم

 پناهی؟ خانم:  مجید

 سمتش برگشتم

 دارید؟ کاری رحمتی آقای بفرماید:  

 بگیرم رو وقتتون ی لحظه چند میشه اگه میخواستم:  مجید

 واجبه؟؟ خیلیی کارتون: 

 مگه؟ چطور:  مجید

 .تر زود بگو واجبه کارت اگه اما دارم عجله من اخه: 

 بزنم حرف باهاتون تا کافه بریم روز یه باید اما برید، شما پس:  مجید

 فعلا اوکی،پس: 

 سوال هیچی که جواب ماشن کولر بود گرم هوا هایپرمارکت، سمت به رفتم و شدم ماشین سوار

 باری چندین حالا تا بود خوبی پسر ، بود ام بالا ی طبقه ی همسایه رحمتی مجید. میپرسید

 سبد یه. شدم هایپر وارد کردم پارک رو ماشین نشده، فرصت اما بزنه حرف باهام خواسته

 ودب همین ام ضعف نقطه بخرم، باید چی نمیدونستم میچرخیدم، هاا قفسه بین و برداشتم چرخدار

 که دممیش کلافه داشتم. بودم عجیبی دختر آرسین قول به کنم، خرید نمیتونستم لیست بدون

 .آمد شایان صدای
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 تینا:  شایان

 .قوزبالاقوز شد چسپید بهش امد سبزه بود گل برگشتم، طرفش به

 خانم تینا سلام:  شایان

 اینجا و شما علیک: 

 خرید اینجا امدم همه مثل منم:  شایان

 میکردم نگاه ها قفسه به بیخیالش اما بودم داده سوتی

 هستی؟ کلافه قدر این چرا:  شایان

 تنوع واسه: 

 بشر این میپرسه های سوال چه

 کنم کمک بهت میتونم:  شایان

 قنیمت بیابان در کفش لنگ قولی به. بودم نیاز کمک و کلافه خیلی

 تینا برد خوابتتت:  شایان

 ،!کن کمک میتونی بخرم چی نمیتونم اما کنم خرید میخوام: 

 میام الان کن صبر لحظه چند:  شایان

 امد صداش خودش از قبل کاشته، منو رسما احمق گذاشت، ی دقیقه چند دیووونه، پسر ، رفت

 شد دیر ببخشید:  شایان

 نیست مهم: 

 میدادم قرار ماشین داخل خریدامو داشتم:  شایان
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 اهان: 

 مووسایل کرد کمکم. داشتم شایان ی همراه با توپ خرید یه کردیم، پر پر رو سبد شایان کمک با

 گذاشتم ماشین داخل

 خداحافظ خوب:  شایان

 رفت و گرفت فاصله ازم

 شایان: 

 بله:  شایان

 کمکت بابت ممنون: 

 خواهش:  شایان

 یادداشت برگ یه با سفید رز گل همون که بشم ماشین سوار امدم رفت، و داد تکون دست برام

 .داشتم برش. دیدم ماشین ی شیشه روی

 (.بوس یه آغوش یه. دیدار ی لحظه امید به)

 .ندیدم مشکوک رو کسی کردم نگاه اطرافم به ، کنم چکار ها یادداشت و ها گل این با من خداا ای

 عمیق نفس. مشکوک های پیغام و گل این از ، میترسیدم داشتم کم کم شدم، ماشین سوار

 .ها گل این نه کنم فکر امشب های مهمون به باید الان. ام خونه سمت رفت و کشیدم

 

 برگه یه آوردم، در مانتومو دادم، قرار خودش جای در رو وسایل از کدوم هر شدم، ام خونه وارد

 زپ و پخت مشغول اتمام، از بعد نوشتم، برگ روی را کنم درست میخواستم که چیزای و برداشتم

 رپس میخواست اگه میتونست شایان بودم برده پی جدیدا البته نمیامد، خوشم شایان از. شدم

 ایانش دست توی خیلیا زندگی. نمیکنه نابود رو ی بقیه زندگی خوب پسر نبود، اما باشه خوبی

 کلی از بعد. کشیدم عمیق نفسی آرسین، جمله از خیلیاست نابودی عامل شایان. بود بازیچه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 13 

 زندگی این از بودم خسته حموم، داخل رفت و برداشتم حولمو شد، تموم کارم خستگی و زحمت

 هم گاهی و ام خونه به مغول قوم ی حمله آرسین، ی خونه درس، دانشگاه، همش بار، کسل

 لانا البته میشد، ام زندگی چشنیه هیجان یکم کاش مسخره، و تکراری های روز با زندگی. نقاشی

 تا داره شوخی ی جنبه بیشتر که میرسه، بهم مشکوک پیغام و گل شاخه که هست ماهی چند

 برگشتم، هال به و بستم اسبی دم موهامو پوشیدم، لی شلوار روی زرد بلوز حموم از بعد. هیجان

 به امد، در صدای بشینم، مبل روی خواستم تا. نبود کاست و کم چیزی. کردم چک رو چی همه

 دستش در دستمو کرد، دراز دستشو شد، هویدا متین خندان ی چهره. کردم بازش و رفتم طرفش

 .گذاشت

 کدبانو بر سلام:  متین

 شکمو بر سلام: 

 اب نگین. شدن خونه وارد بهراد و نگین متین، از بعد. کرد رها و فشرد اروم دستمو و زد چشمکی

 میخواهی خوب. کرد لمس دستمو انگشتان سر فقط و امد جلو دستشو خودش خاص غرور اون

 میدستی مدلی این چرا دیگه نده ندی، دست

 سلام:  نگین

 سلام علیک: 

 .شدیدم مزاحم باز ما ببخشید! سلام:  بهراد

 مراحمید شما حرفیه چه این. سلام: 

 که ببندم رو در خواستم نشد وارد کسی دیگه

  مماغم اخ:  ارغوان

  کردم باز فوری رو در

 خوبه؟ حالت شد چی: 
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 خواستگار تا چند همون دیگه شوهری بی این تو حالا کردی ناقصم زدی فقط خوبم اره:  ارغوان

 .پرید داشتم که هم چلاق

 گفتم لبخند با

 حرفا این و راهرو وسط زشت داخل بیا حالا: 

 .بود مهربونی و بامزه دختر کلا بغلم، پرید و داخل امد ارغوان

 شدم له: 

 بیرون امد آغوشم از

 لیاقت بی:  ارغوان

 .دادم تکون سری خنده با

 دارید؟ میل چی دوستان خوب: 

  چای:  متین

 خوردی خودت چی هر:  ارغوان

 چای:  بهراد

 اسپرسو قهوه:  نگین

 بیارم؟ ، دارم ترک قهوه اما کردم تموم اسپرسو: 

 کافیه بیاری لیوان یه نیست، نیازی:  نگین

 دم قهوه میباست فقط بود اماده قبل از چای رفتم، آشپزخونه به. رو کلاس همه این کنه جمع یکی

 ده،ش اش دلبسته که دیده چی دختره این توی متین نمیدونم بود، نروم رو بدجور نگین این. کنم

 و میزنه حرف ی مسخره مدل یه بالا، رفته دوزش الان میزاشت کلاس تر کم اوایل اون نگین البته
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 آروم، نداشت حرف هم متین. بود باحالی و مهربون گرم، خون دختر ارغوان. اخرشه میکنه فکر

 و بداخلاق آرسین از اینم امد صدا به در زنگ. بود آروم و خجالتی یکم بهراد. خاکی و مهربون

 لیوان داخل. برداشتم رو بطری یخچال داخل از گذاشتم سینی داخل رو های فنجون. غمگین

 .گذاشتم میز روی را سینی رفتم، هال به. ریختم

 کردی؟ تموم اسپرسو گفتی که تو:  نگین

 کردم درست آرسین ی واسه بود مانده باقی فنجون یه انگار: 

 ترک ی قهوه ارغوان خودمو برای. کن تف شو هسته حالا خوردی افتاد، چین دماغش روی نگین

 آرسین به و کرد نگاه متین به میخورد قهوه و بود نشسته مبل روی اخم با آرسین. بودم اورده

 و ساکت جو رفته، راه پسر این اعصاب روی کی باز نیست معلوم انداخت، بالا شونه متین. اشاره

 بود رفته سر ام حوصله. نمیزد حرف کسی بود کننده خفه

 بود؟ خوب جلسه: 

 بستیم میلیونی داد قرار یه اره،:  متین

 باشه مبارک: 

 بدهید توپ شیرینی یه باید:  ارغوان

 .میشن ورشکسته که بدن شیرینی قراردادی، هر بستنه با باشه قرار اگه:  نگین

 نمیشه چیزی نباش نگران تو:  ارغوان

 باشم نگران باید هست ام آینده همسر متین:  نگین

 خودش نه میخواهی پولش خاطر به اونو تو پس:  ارغوان

 .میگرفتند گارد داشتند ارغوان و نگین میشد، دعوا داشت

 بیخیال هاا بچه:  بهراد
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 نکنید شروع لطفا نگین و ارغوان:  متین

  کرد شروع اون اول بگو ارغوان به نگو من به:  نگین

 کردی شروع تو نگفتم چیزی که من:  ارغوان

 ساکت. میکنم تمومش من. کرده شروع کی نیست مهم:  متین

 نگفتند چیزی اما کردند نگاه بهم عصبانیت با نگین و ارغوان

  شام بریم چیه؟ نظرتون: 

 شدت به موافقم:  متین

 کنارم امد ارغوان. رفتم آشپزخونه به و شدم بلند مبل روی از

 میخواهی؟ کمک:  ارغوان

 پرسش و نیکی: 

 چشه؟ آرسین این:  ارغوان

 اعصابش روی رفتند لی لی باز حتما نمیدونم: 

 افتاد غذا به چشمش ارغوان

 .میاد خوشمزه نظر به:  ارغوان

 .نمیاد پ ن پ: 

 .بودم کرده درست ژله نوع چند و قارچ سوپ لویه، سالاد لازانیا، زدند، لبخند بهم

 .گذاشتم میز روی را ها ظرف

 نمیای؟ کنار نگین با چرا تو ارغوان: 
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 نمیاد خوشم ازش:  ارغوان

 نده حرص خودتو بیخودی هم تو نمیدم محل بهش اما طور، همین منم: 

 ایکبری دختر کنم اش خفه میخواد دلم:  ارغوان

 عزیزم باش بیخال و اروم: 

 میکنم سعی:  ارغوان

 شام بیان بگو هاا بچه به برو هم الان آفرین،: 

 ایستاد آشپزخونه دم ارغوان

 شام بفرماید خوشگلم شام بفرماید عزیزم شام بفرما خانم شام، بفرماید آقایان:  ارغوان

 چهره به اخم هنوز آرسین. نشستند ها صندلی روی و شدن آشپزخانه وارد لبخند با ها بچه

 .میزد شور بدجور دلم شده، چی میدونه خدا داشت،

 دختر عالیی پختت دست:  متین

 پسر ممنون: 

  عالیه بودم کرده قارچ سوپ و لویه هوس:  بهراد

 امده خوشتان که خوشحالم: 

 خورد لویه یکم و کرد خالی سوپو ظرف فقط نگین

 جان؟ نگین نمیخوری چرا: 

 بزنم صدمه اندام به نمیخوام زیاد، هات غذا کالری:  نگین

 !!خدااا بود کی دیگه این گرفتم، خندمو جلوی زور به
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  راحتی طور هر: 

 کن درست کالری کم غذای بعد ی دفه:  نگین

 کن درست کالری کم غذای برایمون تو، ی خونه میایم ما بعد ی دفه پشنهاد، یه:  ارغوان

 عزیزم نیستم بیکار تینا مثل من:  نگین

 میکنم تر کم غذامو کالری بعد ی دفه: 

 که هم آرسین نمیزدند، حرف کلا که متین و بهراد نگه، چیزی دیگه که کردم اشاره ارغوان به

 .بیرون رفت بزنه حرفی اینکه بدون و شد بلند جاش از همه از تر زود نگین. بود کرده اخم بدجور

 !کنه تشکر یه میگیره درد زبونش انگار:  ارغوان

 ارغوان بیخیال: 

 آبجی مرسی:  بهراد

 امد؟ خوشت ها غذا از خواهش: 

  بود عالی:  بهراد

 گفت خشک و سرد صدای با شد، بلند صندلی روی از آرسین رفت، و پاشد لبخند با

 ممنون:  آرسین

 .شد آشوب دلم لحنش سردی از بیرون، رفت

 افتاده؟ اتفاقی شرکت توی: 

 جنگ؟ میدون یا است ساختمانی شرکت اونجا نمیدونم من:  ارغوان

 جنگ ی عده یه میکنن کار ی عده یه دو، هر:  متین
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 برسه فریاد به خدا:  ارغوان

 شده سگ این اخلاق شده چی بگو کن، ول رو جنگ حالا: 

 داره ربط دلربا به اما نمیدونم دقیقا:  متین

 کیه؟ دلربا:  ارغوان

 شد بلند صندلی روی از لبخند با ارغوان. کردیم نگاه بهش همزمان متین منو

 . ممنون بود عالی غذات:  ارغوان

 بیرون رفت

 شرکت؟ آمد دلربا مگه: 

 میاد که روز چند الان اره،:  متین

 نگفتی؟ من به چرا متین وایی: 

 !میدونی میکردم فکر:  متین

 گهدی دلرباست، دلیلش میگیره، پاچه آرسین روز چند چرا پس بگو نمیدونم، میبینی که حالا: 

 میخواد؟ چی

 ردب و برداشت رو آرسین هم بعد کرد گردوخاک کمی شرکت، امد امروز دلربا فقط نمیدونم،:  متین

 شد مرغ تخم مثل چشمام

 نگرفتی؟ جلوشو چرا کجاا؟: 

 نداشت ی فایده من های حرف همین ی  واسه بره خواست خودش آرسین:  متین

 که گفت چی دلربا یعنی. بود داغون داغون اعصابم میداد، بد گواه دلم شد، چی یعنی بابا ای

 عصبیه اینقدر آرسین
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 کنی؟ حلش میتونی نظرت به:  متین

 ..میکنم سعیمو تمام اما نمیدونم: 

 باشی موفق:  متین

 نمیاید؟ که میگید دارید چی شما:  نگین

 خصوصی حرف سری یه: 

 داری؟ من نامزد با خصوصی حرف چه تو:  نگین

 !خصوصی روشه اسمش: 

 میزد زر داشت هم نگین این بودم عصبی

 تینا تو با اش بقیه بریم، کم کم ماها بهتره خوب:  متین

 اینجا؟ خبره چه بگید نمیخواهید:  نگین

  میگم بعد بریم بیا فعلا:  متین

 و مبود مانده من حالا رفتند و کردن خداحافظی ازم هاا بچه یکی یکی آشپزخونه، از بیرون رفتیم

 دلربا این میزد، شور عجیب دلم. بزنم حرف آرسین با بعد و کنم جمع رو میز  رفتم اول آرسین،

 امد آرسین که میکرد جمع رو ها ظرف داشتم جونش، از دیگه میخواد چی

 شده چیزی! بودی سایلنت رو امشب: 

 نداد؟ خبر بهت خبرچین کلاغ مگه:  آرسین

 کیه؟! خبرچین کلاغ: 

 !متین:  آرسین

 خوشگلی اون به متین کلاغه؟ شکل کجاش اون: 
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 گفت عصبانیت با و میز روی زد دستاشو

 بفهم. ندارم شوخی تو با من:   آرسین

 بود خراب خیلی اوضاع انگاری رفتارش، از خوردم جا

 باش آروم باشه: 

 بگو راستشو میپرسم سوال یه:  آرسین

 بپرس: 

 هستی؟ من عاشق تو:  آرسین

 نه که معلوم! شدی دیوونه: 

 گفتت فریاد با

 چراااا؟؟؟ کردی کارو این من با چرا پس:  آرسین

 بزن حرف واضح کردم، چکار من مگه: 

 کردی؟ جدا دلربا از منو چرا:  آرسین

 نداره ربطی من به دلربا و تو شدن جدا: 

 .گرفتی من از عشقمو تو دادی، نشون من به رو عکسا اون تو توییی، اصلی مقصر:  آرسین

 .کرد خیانت تو به دلربا. میگی چرت داری که کردی؟ مصرف چیزی تو آرسین: 

 .داد فشار و گرفت دستمو مچ

 کن ولم دستمو اخ: 

 .کنه جلوه خیانت کارش که کردی کاری تو. نکرد خیانت من به اون:  آرسین
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 .دیوووونه شدی دیووونه تو: 

 هستییی؟ چی دنبال موندی؟ کنارم دلربا رفتنه از بعد چرا:  آرسین

 .کن ول دستمو دیگههه بسه: 

 .بودم ندیده عصبی اینقدر رو آرسین حالا تا گرفت، درد کمرم دیوار، به خوردم کرد پرتم

 ی بقیه مثل هم تو موندی کنارم پولم بخاطر:  آرسین

 .ندارم نیازی تو پول به دارم پول خودم من: 

 گذاشت سرم طرف دو دستشو دو و طرفم امدم

 نمیری؟ بیرون ام زندگی از چرا موندی؟؟ کنارم نیستی عاشقم وقتیی چراا پس:  آرسین

 نبود عشق از گریزان نام به مشترک ی نقطه یه چون بینمونه، دوستی اسم به ی رابطه یه چون: 

 .هست بینمون

 بودم خوشبخت دلربا با من وگرنه. دادی شکل رو مشترک ی نقطه این رو رابطه این تو:  آرسین

 شدی؟ عجیب قدر این چرا آرسین شده؟ چته تو: 

 .شدم عاقل بلکه نشدم عجیب:  آرسین

 بفهم کرد خیانت به تو دلربا. حماقته نیست، عاقلی این: 

 رو هاا دروغ این کن بسه خفهه،:  آرسین

 داد فشار و گرفت دستمو

 کن ولم اخخخ: 

 کشید فریاد صورتم توی
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 همیشه برای بیرون شو گم ام زندگی از:  آرسین

 بیرون کشیدم دستش از دستمو

  بروو واقعی بروو همیشه برای دفه این:  آرسین

 .اش سینه توی کوبیدم و دادم هولش

 بیرون شو گم تو من، ی خونه از حالا میرم، باشه: 

 برگشتی اما رفتی بار هزار حالا تا:  آرسین

 بیرون برووو. میبینی حالا داره فرق دفه این: 

 زمین روی کردم پرت رو گلدون انداخت، بهم نگاهی آرسین

 ببینمت نمیخوام دیگه ، بیرون شووو گم: 

 نشه پیدات من بر دور دیگه شدم خسته ازت تینا:  آرسین

 .در سمت بردمش و گرفت دستشو

 نگیر سراغمو دیگه برووووو منم، شده خسته که اونی: 

 زمین، روی خوردم سر. بستم محکم رو در بیرون رفت در از کرد، باز رو در انداخت، بهم نگاهی

 مدلی این من با نداشت حق آرسین ام، گونه روی شدن روان اشکام کم کم. گرفتم بغل مو ها زانو

 یگناه چه من اخه دیگه، بود بسه شنیدم و دیدم هرچی. بود شده پر پر ظرفیتم دیگه. بزنه حرف

. کردم نگاه اتاق به کردم، روشن رو چراغ رفتم، آخری اتاق به و شدم بلند زمین روی از. کردم

 اتاق هب و برداشتم چاقو یه و رفتم آشپزخونه به. بود آسین از بودم کشیده که های نقاشی بیشتر

 نای. میزدم نقاشی بوم توی رو چاقو. برداشتم را بود  آرسین از که رو های نقاشی. برگشتم اخری

 آغوش در وار جنین خودمو و کشیدم دراز زمین روی و شدم خسته. میکردم خالی حرصمو جوری

 های بداخلاقی تمام با من. بشکنه منو دل نداشت حق آرسین بود، سوخته بدجور دلم. کشیدم

 کنار شکستنش حرمت و توهین با نمیتونستم اما بودم آمده کنار هاش، گذرانی خوش آرسین،
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 ینآرس. کرد رفتار طوری این من با میمون دختریه اون بخاطر بد، خیلی بود کرده بد آرسین. بیام

 مخواب و شدن سنگین چشمام کم کم. ببینمش نمیخواستم دیگه شد تموم. مرد دیگه من برای

 صدای چنین من چراا اخه ، شب وقت این بود کی یعنی. شدم بیدار ام گوشی زنگ صدای با. برد

 طعق گوشیم صدای. رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند جایم از. گذاشتم ام گوشی روی چرتی و بلند

 نگاه ساعت به. شد بلند دوباره زنگش صدای داشتم، برش. دیدم اپن روی را گوشی بود، شده

 .کردم قرار بر رو تماس ساعت؟ این کیه،؟ یعنی الخالق جل. بود شب نصف سه. کردم

 بفرماید سلام: 

 امد مرد یه صدای

 میگیرم تماس کلانتری از من سلام:  مرد

 شده؟ چی یعنی ، پایین ریخت هوری دلم

 شده؟ چیزی بفرماید: 

 میشناسید؟ مولایی سایه اسم به خانمی شما:  مرد

 مگه؟ چطور: 

 .999 کلانتری بیاید لطفا. کردند دستگیر پارتی توی رو ایشون:  مرد

 خوش شب نمیشناسم رو کسی همچین من: 

 دادن رو شما ی شماره اخه هستید؟ مطمئن:  مرد

 خوش شب بله: 

 که تینا برسرت خاک یعنی افتاده، اتفاقی آرسین برای حتما گفتم اوففف کردم، قطع رو تماس

 که ور اسمی یهو که اتاقم میرفتم داشتم. جهنم به بره آرسین اصلا میشی، آرسین نگران هم هنوز

 صبی که دختری چطور سرم، توی زدم دست با. سایه مولایی سایه. کردم زمزمه رو گفت مرد اون

 رو بودم شده جن عین که صورتمو اول اتاقم، سمت رفت و دادم تکون سری. کردم فراموش دیدم
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 نم،ک کمک باید شد گرفته دستم و کردم دراز کمک دست که حالا پوشیدم، لباس بعد کردم، پاک

 رو ماشین سویچ. بیاد بیرون زار لجن اون از باید سایه نشم، شرمنده وجدانم جلوی بعدا تا

 پارتی وقت سه ساعت اخه. روندم کلانتری سمت به و شدم ماشین سوار بیرون، رفتم و برداشت

 وحیر بیشتر البته بودم خسته. بدن ادامه ملت میزاشتند یا میکردنند جمع زودتر یا. کردنه جمع

 تپش مرد یه بود، خلوت سالن داخل، رفتم. کردم پارک رو ماشین رسیدم، کلانتری به. جسمی تا

 طرفش رفتم بود نشسته میز

 آقا سلام: 

 بفرماید سلام:  مرد

 اینجا بیام گفتند. گرفتند تماس من با: 

 موردی؟ چه در:  مرد

 کردند دستگیر پارتی توی مولایی سایه اسم به رو خانمی گویا: 

 کنم چک کنید صبر:  مرد

 باشه: 

  کوتاهی تایم از بعد

 راست سمت چهارم اتاق برید درسته، بله:  مرد

 ممنون: 

 بود ایستاده در پشت پسری یه گفت، که اتاقی همون طرف رفتم

  سلام: 

 بفرماید سلام:  پسره

 اینجا بیام گفت بود نشسته سالن داخل میز پشت که آقای اون: 
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 بیرون امد بعد کمی و شد اتاق وارد زد رو اتاق در پسره

 داخل بفرما:  پسره

 بود نشسته میز پشت پیر نسبتا مرد یه. شدم اتاق وارد

 سلام: 

 بفرما دخترم، سلام:  مرد

 افتاده گیر پارتی توی گویا مولایی سایه دنبال امدم من: 

 بیارنش میگم الان:  مرد

 ممنون: 

  جلالی جلالی:  مرد

 گذاشتم احترام و شد اتاق وارد جوان پسر همون

 قربان بله:  جلالی

 بیار رو مولایی سایه خانم بازداشتگاه برو:  مرد

 قربان چشم:  جلالی

 دلم بودم که بچه. میاد خوشم نظامی احترام این از اما چرا نمیدونم رفت، و گذاشت احترام دوباره

 صدای. بشم مهندس خانم میخواستم سرم، به زد مهندسی عشق بعدا اما بشم، پلیس میخواست

 بیرون کشید افکارم از منو مرده

 دخترم بشین:  مرد

 ممنون: 
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 ودیب کاش. افتادم بابام یاد دلیل بی یهو. بود مهربونی مرد چه نشستم، زنگ سبز صندلی روی

 کشیدم نفسی کرده، گیر دنیای چه تو دخترت ببینی تا بابای

 چیه؟ مولایی سایه با نسبتتون:  مرد

 هستم دوستش: 

 نداری؟ که مشکلی بدی امضاء باید:  مرد

 نه: 

 فامیل و اسم:  مرد

 پناهی تینا: 

 زدن رو در مینوشت، برگ روی داشت چیزای یه

 داخل بفرما:  مرد

 احترام خانمه. گرفت تعجب رنگ نگاهش دید منو تا سایه شدن، اتاق وارد سایه با چادری خانم یه

 گذاشت

 کن امضاء رو اینجا بیا:  مرد

 کرد امضاء رو برگ و رفت میز طرف به سایه

 دختر نری جاهای همین دیگه امیدوارم:  مرد

 امیدوارم:  سایه

 کرد من به نگاه مرد

 کن امضاء بیا هم تو:  مرد

 .کردم امضاء رو برگ و شدم بلند صندلی روی از
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 باش دوستت مراقب بیشتر:  مرد

 چشم: 

 سمت به شدیم، ماشین سوار. میامد من همرای حرفی هیچ بدون سایه بیرون، زدم کلانتری از

 توی پام که نبود بارم اولین. میامد خوابم میشد، روشن داشت کم کم هوا. افتادم راه ام خونه

 عوض مکانش دفه هر فقط کلانتری، بودم امده باری چند آرسین لطف به میشد، باز کلانتری

 .میشد

 کردی؟ تعجب من دیدن از چرا: 

 .خوردم جا دیدنت از همین برای نشناختی، منو تو گفت مرده اون اخه:  سایه

 .میداد ارور مغزم. بودم پرید هم خواب از تازه نداشتم، خوبی شب: 

 !!میکنی کمکم گفتی خودت اما. شدم مزاحمت ببخشید:  سایه

 .خواستم خودم من نیستی مزاحم: 

 میداد آزارم برگردم جهنم اون توی دوباره اینکه فکر ، آمدی که ممنون:  سایه

 باهاتم من. اونجا برنمیگردی وقتت، هیچ دیگه راحت خیالت: 

 دختر این مراقب من. میکنم عمل بهش اما بودم زده حرف دهنم از تر بزرگ زد، لبخند بهم

 ....لذت نه داره حرمت دختر بشه، دست به دست پسرا بین نمیزام دیگه هستم،

 .میکرد نگاهم سردرگمی با سایه خونه، رسیدیم

 بیا دنبالم: 

 بود کرده صبح اینجا شباشو آرسین گاهی که اتاقی سمت رفتم

 .بمونی اتاق این توی میتونی: 
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 ممنونم:  سایه

 میگم رو خونه این قوانین برات ،فردا همین ی واسه میاد خوابم الان: 

 باشه:  سایه

 خوش شب بخوابم برم من خوب: 

 خوش شب:  سایه

 اما کردم باز مانتو های دکمه. زمین روی کردم پرت شالمو شدم، ولو تخت روی و رفتم اتاقم به

 .خواب دل به زدم و بستم چشمامو. بیارم درش نبود حسش

 من وایی شدم، میخ سرجام 91 ساعت دیدن با برداشتم رو گوشی و دادم قوسی و کش بدنمو

 رفتم اتاق در طرف به عجله با و شدم بلند تخت روی از باشم آرسین ی خونه 6 ساعت میباست

 نداره، وجود من زندگی توی آرسینی دیگه که افتاد یادم. ایستادم سرجام ترمز، روی زدم یهو که

 افتاد، خودم به ی آینه توی نگاهی کشیدم، آهی. باشه شاد امیدوارم بود، مرده برایم آرسین

 مبرداشت رو شونه بودند، شده سیخ جوری این موهام که بودم کرده برق پریز داخل دستمو انگاری

 یه باید. کردم عوض لباسامو زدم، شانه را بودن کمرم گودی روی تا که رنگمو خرمای موهای و

 ستد شستن و مربوطه کارای انجام بعد و دستشوی رفتم. کنم لباس کوه این اتاق این برای فکری

 و صبحانه میز دیدن با. بود خواب هنوز سایه انگاری. افتادم راه آشپزخونه طرف به صورتم، و

 .خوردم جا شده شسته ظرفهای و مرتب ی آشپزخونه

 بخیر صبح سلام:  سایه

 برگشتم سایه طرف به

 بخیر هم تو صبح سلام: 

  نداره؟ که اشکال کنم آماده رو میز:  سایه

 خوبه هم خیلی: 
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 .بود تنش دیشب های لباس هنوز سایه نشستیم، ها صندلی روی دوتای

 نکردی؟ عوص لباساتو چرا: 

 ندارم لباسی دیگه اینا جز چون:  سایه

 نبود یادم ببخشید: 

 نداره اشکال:  سایه

 میز برام کسی. بودند کرده فوت مادرم و پدر که زمانی از یعنی بود وقت خیلی. زدم لبخند

 اهل زیاد میچیندم، میز آرسین برای یا خودم برای خودم همیشه. بودم نکرده آماده صبحانه

 هخورد چی آرسین الان یعنی پنیر، و نون لقمه یه گاهی و میخوردم چای بیشتر نبودم، صبحانه

 هک تینا برسرت خاک شدم، نگرانش یانه؟ شده بیدار خواب از اصلا نرفته رفته شرکت صبحانه،

 بکنه، موهاشو دونه دونه دلربا اون کنه، جان نوش کوفت بخوره درد الهی آرسینی، فکر به هنوز

 .بگیرند گازش و لباسش توی بره مورچه صدها الهییی. بشه کباب داغ چای با دهنش

 خوبه؟ حالت:  سایه

 مگه؟ چطور: 

 .میجوی لبتو میکنی، ریز ریز رو نون داری اخه:  سایه

  میکرد درد لبم بود، شده ریز ریز کردم نگاه دستم داخل نون به

 نیست چیزی خوبم: 

 شدم بلند صندلی روی از و کشیدم سر چایمو

 آشپزخونه کردن مرتب و صبحانه بابت ممنون: 

 .نکردم کاری. میکنم خواهش:  سایه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 31 

 اتاق دم برداشتم، لباس و حوله گشتم، رو کمد داخل. رفتم کمد طرف به برگشتم، اتاقم به

  ایستادم

 جان سایه سایه،: 

 .طرفم امد عجله با سایه

 شده؟ چیزی بله:  سایه

 گرفتم سمتش رو وسایل

 .دمپوشی یکبار اینو تیشرته، این جز به هستند نو همشون بپوش، رو اینا و بگیر دوش یه برو: 

 نداره اشکالی ممنون:  سایه

 کنیم خرید برات بریم تا باش داشته رو اینا فعلا: 

 بپوشم من بده نمیخواهی که لباساتو از هرکدوم. نیست نیازی:  سایه

 ؟!اوکی خرید، میریم عصر. میخوام لباسامو ی همه من تازه نیستند، تو مناسب من های لباس: 

 ممنون باشه:  سایه

 بگیر دوش برو نکن تشکر قدر این: 

 دیشب که اتاقی به و برداشتم ساک یه بود، ی ساده دختر چه حموم، سمت رفت و زد لبخند بهم

 داخل و داشتم برشون. بود آرسین از وسیله مقدار یه و لباس دست چند. رفتم بود داخلش سایه

 زمین روی را ساک رفتم، نقاشی اتاق همون یا آخری اتاق به. بیرون زدم اتاق از گذاشتم، ساک

 اخلد برداشتم رو ها بوم. بودم کرده تیکه تیکه چاقو با رو آرسین های نقاشی بیشتر. گذاشتم

 ازش هنوز که نقاشی، های بوم اون. میدم بهش دیدمش وقت هر را ساک. انداختم زباله سطل

 گفته بهش چی دلربا اون نیست معلوم خنگ، احمق، ی پسره میزنم، سرش توی هم رو بود مانده

 و بالا رو ها شبکه کردم، روشن را تلویزیون و نشستم مبل روی چه؟ من به اصلا شده، خر که

 ولمشغ فیلم تماشای به و گذاشتم میز روی کنترل رسیدم، خارجی فیلم یه به تا کردم پایین
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 و آشپزخونه رفتم. بیرون بود امده سایه انگاری امد حموم در صدای که بود فیلم اخرای. شدم

 نشستم کنارش بود نشسته مبل روی سایه. کردم روشن را ساز چای

 باشه آفیت: 

 باشی سلامت:  سایه

 .بود تر لاغر و کوچک من از سایه. بودند کشاد براش لباسام کردم، نگاه بهش

 ها لباس این با شدی بامزه: 

 بهتره که هیچی بی از:  سایه

 بیارم چای برات برم من بله، که اون: 

 نکش زحمت تو میرم خودم:  سایه

 !دختر نیست زحمتی: 

 روی را سینی. برگشتم هال به سینی با و ریختم ها لیوان داخل رو چای شدم، بلند مبل روی از

 گذاشتم میز

 چای بفرما: 

 ممنون:  سایه

 برداشتم رو لیوان زدم، لبخند

 داری؟ دوس چای خیلی انگاری:  سایه

 مگه؟ چطور: 

 !ریختی لیوان داخل اخه:  سایه

 دارم دوس هم قهوه البته میخورم زیاد چای: 
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 .اهان:  سایه

 هستی؟ دانشجو: 

 چی؟ تو. برم که نشد یعنی نرفتم، اما شدم قبول نه،:  سایه

 میخونم مهندسی اره: 

 باشی موفق:  سایه

 داری؟ چی دیپلم باشی، سلامت: 

 .تجربی:  سایه

 گذاشتم میز روی را لیوان

 و برو، جااین از لطفا کنی، تکراری رو ات گذشته کارهای دوباره میخواهی اگه بگیر، تصمیمتو ببین: 

 .بمون صادقانه پس نه اگه

 تمنیس حاظر دیگه من اینجا، نمیامدم که کنم، تکرار رو گذشته کارهای میخواستم اگه من:  سایه

 .برگردم جهنم اون به

 

 ماجرا حله پس اوکی: 

 .بگی رو اینجا قوانین میشه راستی ، حله اره:  سایه

 نیمک زندگی کسی کنار نمیشه آخه من، به تو کنم اعتماد تو به من یعنی اعتماده، اول قانون اره،: 

 نداریم اعتماد بهش که

 ماداعت من به تو دارم اعتماد تو به من. نمیکردم قبول رو پشنهادت که نداشتم اعتماد اگه:  سایه

 داری؟
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 .نبودی ام خونه داخل الان که نداشتم اگه: 

 .داری قانون هنوز یا شد تموم:  سایه

 طرف به که چیزای اما داره خودشو زندگی هرکسی درست نداریم، کاری پنهان دوم هست، هنوز: 

 بگیم هم به باید رو داره ربط مقابل

 باشه:  سایه

 ها قانون بود همینا: 

 بگی میخواهی چی گفتم ترسیدم قوانین گفتی وقتی:  سایه

 .زدیم لبخند هم به دوتایی

 .بپرس داری سوالی اگه:  سایه

 وقته؟ چند: 

 چی؟:  سایه

 .کارته همین: 

 ماه سه:  سایه

 بردنت؟ بدهی جای اینکه یا برادر؟ یا پدر اعتیاد بود؟ چی دلیلش: 

 دادم سفته. کدوم هیچ:  سایه

 چقدر؟: 

 میلیون 01:  سایه

 کردم نگاهش تعجب با
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 دادی؟ سفته مقدار این عقل کدوم با: 

 نمیکردم رو اینکار که داشتم عقل اگه:  سایه

!! بده؟ سفته مقدار این شده مجبور که کردند پهن براش دامی چه یعنی انداخت، پایین سرشو

 .میکنه گریه داره کردم احساس

 برگردی جهنم اون به نمیزارم دیگه نکن گریه: 

 .کردم نوازش موهاشو شد، بلند صدایش هق هق انداخت، آغوشم در خودشو

 امن جات تو: 

 بیرون امد آغوشم ار

 پرداخت باید یا وقت اون اجرا، بزار میتونه. دارم عوضی اون دست سفته من امنه؟ چطوری:  سایه

 .جهنم اون توی برگردم یا زندون برم یا کنم

 .میگیرم هاتو سفته من: 

 چطوری؟:  سایه

 کنی شون پاره تا دستت میدم رو ها سفته آینده، روز چهار سه تا. میکنم پیدا راحلی یه: 

 کنی؟ آزاد منو میتونی یعنی:  سایه

 میتونم اره:  

 نیمیتو چطوری احمق تینای اخه بگه نیست یکی زدم، لبخند بهش کرد، نگاه بهم شک با سایه

 ککم میتونه شایان میگفتت حسی یه دیووونه، دختر میدی الکی قول چرا بگیری رو ها سفته

 .کن

** 
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 ماشین سوار لباس، خرید بریم و بپوشه تا سایه دادم را بود شده کوچک برام که شلوار مانتو

 .افتادیم راه خرید مرکز سمت به و شدیم

 هاا خوبه فرمونت دست شما میگم:  سایه

 کن صدا اسمو شما میگی چرا: 

 اسمتو نمیدونم اخه:  سایه

 چیه؟ اسم نمیدونی تو واااا: 

  نه:  سایه

 هستم تینا من: 

 خوشبختم:  سایه

 طور همین منم ممنون: 

 د،خری مرکز این توی کلی. نمیدونه منو اسم سایه اما هستید، هم با سایه و من روز چند بود جالب

 تهخس چون اما خریدم پیتزا هم شام ، خریدیم سایه برای لباس دست چند تا رفتیم پایین و بالا

 رآسانسو طرف به داشتیم کردم، پارک جایش سر رو ماشین. بخوریم و خونه بریم شد قرار بودیم،

 که میرفتیم

 پناهی خانم:  مجید

 سمتش برگشتم. میدونه منو امد و رفت زمان انگاری

 بله سلام: 

 خوبید؟ سلام علیک:  مجید

  ممنونم: 
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 نمیخواهید؟ کمک:  مجید

 ممنون نه: 

 ؟.قهوه صرف برای بزاریم قراری یه هم با فردا دارید وقت اگه چیه؟ نظرتون:  مجید

 دیگه روز چند بزاریم ممکن اگه دارم، مهمون الان من مجید آقا والا: 

 انداخت سایه به نگاهی مجید

 خانم سلام:  مجید

 سلام علیک:  سایه

 میبینمتون بعدا پس اوکی:  مجید

  حتما: 

 .شدیم جدا هم از لبخند با

 .نشست کنارم تایمی از بعد سایه کردم، رها مبل روی خودمو شدم، ام خونه وارد

 بود؟ کی پسره این:  سایه

 رحمتی مجید: 

 !!خوب؟:  سایه

 کردم نگاه بهش

 میکرد زندگی اونجا گویا مادربزرگش قبلا میکنه، زندگی بالا ی طبقه امده هست ماهی چند: 

 !خوب؟:  سایه

 .نداره خوب دیگه کوفت: 
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 چیه؟ قرار این جریان:  سایه

 نشده قسمت که الان تا اما بزنه حرف باهام میخواهد که داده گیر وقته چند نمیدونم: 

 !شده؟ عاشقت نکنه ببینم:  سایه

 بشه من عاشق بیاد کار یه بیکار، مگه: 

 .باشه شده شاید معلوم کجا از:  سایه

 نیست عاشقا مثل نگاهش: 

 شدی؟ عاشق تو:  سایه

 .شدم بلند مبل روی از

 بیا میخواهی اگه هم تو شام رفتم من: 

 .هاا صندلی روی نشستیم امد هم سایه. گذاشتم میز روی و ظرف داخل را ها پیتزا

 .بگی برام باید:  سایه

 رو؟ چی: 

 ات درباره کنجکاوم کلی. زندگیتو داستان:  سایه

 زدم لبخند

 نیست جذاب چندان من زندگی: 

 بدونم میخوام هرچی:  سایه

  میگم برات حالا: 

 نیستی؟ کنجکاو من ی درباره تو:  سایه
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 !!نباشم میشه مگه: 

 بگو تو بعد و میگم برات من اول پس:  سایه

 موافقم: 

 نم راه سر اونو سرنوشت چرا و کیه دختر این بدونم میخواستم. شدیم خوردن مشغول زد، لبخند

 بیرون غذایی مجبوره امشب هم آرسین یعنی. درآورده سر جهنم اون توی از چرا داده؟ قرار

 توی نیست معلوم الان رو، فکرها این کن تموم تینا واییی. نخوره مشروب زیاد امیدوارم بخوره؟

 نایتی کرده فراموش حتی آرسین میکنه، مست داره پارتی کدوم توی یا شده ولو دختر کدوم بغل

 .کردم عوض لباس اتاقم، رفتم شام صرف از بعد. کشیدم آهی. فکرشی به تو وقت اون داره وجود

 .کردم رها خواب آغوش در خودمو و کشیدم دراز تخت روی

 

 کشیدم، دست میز روی بسته چشم با صبحی، اوله خری کدوم یعنیی آمد، ام گوشی صدای

 کردم روبرقرار تماس و برداشتم رو گوشی

 بله: 

 خوابی؟ تینا:  متین

 بخواب زدم خودمو بیدارم نه: 

 کجاست؟ آرسین:  متین

 داری؟ کار آرسین با: 

 اره:  متین

 خودش به بزن زنگ پس: 

 نبودی؟ باهاش صبی مگه خاموشه،:  متین
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 دیگه دختر یه یا دلربا، بزن زنگ. دیدمش بودید ام خونه که شبی بار اخرین من: 

 زنگ دوباره گوشیم نشستم، تخت روی. آرسین شده روزم و شب بابا ای. کردم قطع رو گوشی

 بود متین بازم. خورد

 بنال:  

 کرده؟ چکار آرسین تینا؟ شده چی:  متین

 .فاتحه. مرده من برای آرسین. نداره ربطی من به دیگه آرسین کارای: 

 .بزنیم حرف هم با تا نهار برم دنبالت میام:  متین

 ببینم رو کسی نمیخوام فعلا ندارم، حرفی: 

 ننویس ما پای رو آرسین گناه:  متین

 .باشم تنها روزی چند میخوام نداره، گناه به ربطی: 

 بزنیم حرف هم با بیا تینا:  متین

 .ندارم گفتن برای حرفی تازه. باشم تنها روزی چند میخوام فعلا جان متین: 

 !!!باشی تنها داری حق روز چند فقط  باشه،:  متین

 میخواد تنهای روز چند بگو گرفت، سراغمو کسی هر: 

 که؟ میای لواسان بریم قرار دیگه روز چند راستی چشم،:  متین

 .بده خبر بزنگ قبلش برید خواستید وقتی: 

 خانمی اوکی:  متین

 کن خوشحالم خداحافظی یه با: 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 41 

 خداحافظ باش، خودت مراقب:  متین

 خداحافظ: 

 لااص جوونشه، دلربا اون پیش یا خوابه، دخترا بغل توی آرسین الان حتما بود، 1 ساعت کردم، قطع

 به شدم، بلند تخت روی از دادم، بیرون حرص با نفسمو. باشه هست، که الاغی هر با چه من به

 رفتم برداشتم، رو گوشی. کشیدم داخلشون شونه یه بود، خوب موهام وضعیت کردم نگاه آینه

 بفرستم ام پی متین برای تا ها ام پی قسمت

 رفت دبای.. کنی خالی آدما بعضی زندگی تو جاتو باید.. خودت پای با اونم.. رفت باید وقتایی یه* 

 ..نشکنه ات خورده ترک قلب تا رفت باید.. نره بین از چیزاا بعضی تا

 امد ام پی برایم. کشیدم آهی. زدم رو ارسال دکمه

 یه.. روزی یه بدون ولی...نشه متوجه برش و دور بودنه شلوغ اثر در شاید رفتی وقتی*  متین

 خودتو وقتت هیج تو اما.. باشه شده دیر کمی شاید زمان اون اما.. میوفته یادت بدجوری... جایی

 ...نشو مغرور و نباز

 یادش. نمیاد یادش منو بشه هم خلوت تازه نمیشه، خلوت سرش حالا حالا آرسین خوشه، دلش

 .نیاد یادم دیگه من شاید بیاد هم

 آشپرخونه داخل رفتم دستشوی از بعد رفتم، بیرون اتاق از

 سلام تینا:  سایه

 بخیر صبح سلام: 

  صبحانه بیا:  سایه

 .مالیدم تست نون روی زمینی بادام کرم برداشتم، چای لیوان یه

 بخور راحت بشین:  سایه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 42 

 هال داخل برم من کافیه، همینا نیستم، صبحانه اهل زیاد: 

 اهان:  سایه

 نشست کنارم سایه زدم، گاز نون به و نشستم ها مبل روی

 نخوردی؟ صبحانه چرا: 

 بودم نکرده جمع تو خاطر به رو میز شدم، بیدار از زودتر من:  سایه

 میگی؟ خودت از برام کی راستی ممنون، اهان: 

 بخواهی وقت هر:  سایه

 بگی برام امروز چیه؟ نظرت: 

 برات میگم داری حوصله اگه:  سایه

 بدونم ازت مشتاقم: 

 توه نوبت من از بعد نره یادت فقط:  سایه

 میگم برات منم هست، یادم: 

 ؟.کنم شروع کجا از:  سایه

 .گرفته شکل داستانت جا هر از. میخواد دلت که جایی هر از: 

 .گذاشتم میز روی را چای لیوان. بودیم خیره خاموش تلویزیون به سکوت در

 فرزنده تک امدم، دنیا به متوسط ی خانواده یه توی من. کنم شروع ها کتاب مثل بزار:  سایه

 تا. داشتیم آرومی و شاد زندگی. دبستان معلم مامانم بود، ساختمان پیمانکار بابام بودم، خانواده

 کلی کنه، اجازه خونه یه و بفروشه رو مون خونه شد مجبور بابام شد، مریض یهو مامانم اینکه

 زمستون، سرد روز یه اینکه تا شد، زبیا زندگی بازم شد، بهتر حالش اینکه تا شده مامانم خرج
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 شدیم، داغون. کرده تموم جا در و افتاده ساختمان بالای از بابام که داد خبر و امد بابام همکار

 قسمت با کسی اما بره، نداشت حق بابام بود، مرگ اون حق بوده مریض اون میگفت مامانم

 ام خاله که میگذشت سخت داشت زندگی بود افتاده عقب خونه اجازه بجنگه، نمیتونست

 هرهز داشت، پسر یه و دختر دوتا خالم کرد، قبول مامانم. کنیم زندگی اون با و بریم داد پیشنهاد

. بود خوب ام خاله ی خونه زندگی. بود من از تر بزرگ احمد من، از تر کوچک زهرا بود من همسن

 .بودم شده تنها تنهای دیگه گرفت، مامانمو جون مریضی، گرفتم، که دیپلم

 کرد نگاه بهم و کرد سکوت

 شدی؟ عاشق حالا تا:  سایه

 اره: 

 کشید آهی زد، پوزخندی سایه

 تنشبس مشغول و نشستم زمین روی ، شد باز کفشم بند که میگشتم، بر مدرسه از داشتم:  سایه

 آبی چشم جفت دوتا با آوردم بالا که سرمو ایستاده، سرم بالا کسی. کردم احساس که شدم

 که میشدم، غرق داشتم نگاهش دریای داخل کردم، برخورد

 نمیخواهی؟ کمک کوچولو خانم -

 شدم بلند زمین روی از

 ممنون نه: 

 !!چیه؟ اسم کوچولو خانم -

  سایه: 

 کرد دراز دستشو

 هستم بابک منم -
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 گذاشتم دستش توی دستمو

 خوشبختم: 

 برسونمت میخواهی طور، همین منم:  بابک

  ممنون نه،: 

 چه آرامبخشی، لحن چه داشت، گرمی نگاه چه من خدایی رفت، و شده رد کنارم از. زد لبخند بهم

. تمینشس لبام روی لبخند افتادم می یادش تا هاا دیووونه عین. کوچولو خانم میگفت بخش لذت

 و رفتم مسیر اون از صدبار ببینمش، دوبارش میخواست دلم. میشد سپری او یاد با روزم و شب

 چند. رهب و کنه بیتاب قلبمو بود امده فقط انگار نبود، ازش خبری اما ببینم، رو بابک شاید تا آمدم

 پایین رمس. کنم انتخاب خونه به رفتن برای رو دیگه مسیر یه گرفتم تصمیم بود، گذشته ی هفته

 دتن تند قلبم. زمین روی افتادم بهم، خورد ماشین یه یهو که میشدم رد خیابون از داشتم و بود

 حس خودم کنار رو کسی بود، قلبم روی دستم نبود، شدید ضرب بودم، ترسیده خیلی میزد،

 .زدم لبخند اختیار بی بود، بابک اینکه ، آوردم بالا سرمو کردم،

 که بودمت گشته الان کجاست؟ حواست کوچولو خانم:  بابک

 .بود دزدیده دلمو آبی نگاه اون انگار مردم، پیش وقت خیلی من که نداری خبر

 کوچولو؟ خانم خورده موش زبونتو:  بابک

 داد تکون صورتم جلوی دستشو بگیر، آروم قلبم این تا کنم نگاهش میخواست دلم فقط

 خوبه؟ حالت:  بابک

 خوبی؟ تو مرسی: 

 .شدم بلند زمین روی از کمکش با کرد دراز دستشو خنده، زیر زد

 نداره درد که جایت:  بابک
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 قلبم: 

 دکتر؟ بریم میخواهی:  بابک

 خوبه حالم نه: 

 .گرفته درد قلبت گفتی اخه:  بابک

 میشه خوب بود ترس از: 

 ماشینش سمت رفت داشت، سفیدی های دندون چه ، زد لبخند بهم

 !!!کجا؟؟: 

 نشده چیزت که تو برسم، کارام به میرم:  بابک

 همین ی واسه نبینمش دیگه ممکن و میره داره دیدم دریاب، منو یکم شدم، عاشقت من بابا

 .زمین روی انداختم خودمو

 شده؟ چی کوچولو خانم:  بابک

 .میره سیاهی چشمام جلو میکنه درد سرم: 

 .عطرت این فدای به من کرد، ماشینش سوار و کشید آغوشش توی منو

 بیمارستان میرم الان:  بابک

 پایین افتاده فشارم کنم فکر نیست، نیازی: 

 میگیرم میوه آب الان برات پس اوکی:  بابک

 نیستم زحمت به راضی: 

 .خریده آبمیوه برام بود، زیبا خیلیی بابک کنار در بودن زد، لبخند فقط
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 بود؟ چی اسمت راستی:  بابک 

 گرفت دلم

  سایه: 

 کوچولو خانم قشنگ اسمت:  بابک

 ممنون: 

 گرفت مقابلم برگ یه

 بگیر تماس باهام شد لازم اگه باشه داشته شمارمه این:  بابک

 آب دلم توی قند ی کارخونه گرفتم، شمارشو شدم، خوشحالم خیلی بزنم، فریاد میخواست دلم

 و میدادم گوش اهنگ روز اون بودم خوشحال و شاد رسیدند، منو کوچه دم تا. میکردند

 .بودم شده عاشق نگاه یه با من اما بود مسخره شاید. میکردند نگاهم تعجب با همه. میرقصیدم

 

 اطرهخ میرفتیم که جای هر بود، خوبی پسر خیلی بابک گرفت، شکل کم کم بابک و من ی رابطه

 نستممیتو کمتر بودند، شده شروع ام مدرسه امتحانات بود، عالی بابک کنار در زندگی. میساختیم

 همین منم میدونست، من ی درباره رو چیز همه بابک من، برای عذاب یعنی این و ببینم رو بابک

 .بود من ی فرشته بابک. طور

 آمد اس ام گوشی برای که میخوندم درس داشتم اتاقم توی

 کجایی؟ عزیزم سلام*  بابک

 میخونم درس دارم اتاق توی* 

  باشی موفق*  بابک

 باشی سلامت* 
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 میکنی؟ تموم کی*  بابک

 دیگه روز پنچ* 

 بزاریم قرار بیا امتحان از بعد پس*  بابک

 شده تنگ برات خیلی دلم باشه* 

 نزدیکه دیدار ی لحظه*  بابک

 میبینمت پس* 

 فعلا اره*  بابک

 ام خاله شاید کردم فکر امد، در صدای. شدم خوندن درس مشغول و کنارم گذاشتم رو گوشی

 با. شد اتاق وارد احمد و شد باز اتاقم در بعد، ی دقیقه چند اما. بودم بیخیال همین برای باشه

 ..کردم نگاهش تعجب

 شده؟ چیزی داری؟ کاری: 

 باش من با بیا. دارم دوستت من سایه:  احمد

 نگو پرت و چرت قدر این و بیرون برو: 

 .شدم بلند زمین روی از طرفم، امد

 میکشم فریاد وگرنه نشو نزدیک: 

 .بکش فریاد میخواد دلت قدر هر نیست کسی:  احمد

 .بودم ترسیده جلو، میامد عقب میرفتم

 نکن اذیتم لطفا احمد: 

  باشی من با باید تو:  احمد
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 کشیدن جیغ به کردم شروع انداخت، گیرم دیوار کنار

 کن ولمم: 

 نمیگذرم ازت راحت. انداختم گیرت تازه:  احمد

 .نمیشدم حریفش اما کنم، فرار دستش از تا میکردم تقلا

 خبره؟ چه اینجا:  خاله

 شدم پنهان ام خاله سر پشت رفتم گرفت، فاصله ازم احمد ام خاله صدای با

 نیست خبری:  احمد

 میکردی؟ غلطی چه داشتی:  خاله

 هیچی:  احمد

 احمد گوش توی زد یکی خاله

 .میشی نزدیک سایه به باشه اخرت بار:  خاله

 بیرون رفت و پایین انداخت سرشو احمد

 بیا عشوه احمد جلوی تر کم هم تو:  خاله

 نکردم کاری که من: 

 کن دقت پوشیدن لباس توی بیشتر هست، بهت حواسم:  خاله

 دارم رو بابک وقتی چرا نبود، من حق این گریه، زیر زدم منم بیرون، رفت و کرد اخم بهم خاله

 اقات توی ادم خوب. بودم پوشیده شلوار و تاپ کردم، نگاه لباسم به. بیام عشوه احمد جلوی باید

 وارد یهو ام خاله هیز پسر میدونستم کجا از من اخه میپوشه، لباس میخواد دلش جور هر خودش

 بیاد. بشم قبول کنکور و بشه تموم ام مدرسه وقتی که بود داده قول بابک. میشه اتاقم
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 توی کشیدم، عمیق نفس تا چند. میشدم خلاص اینا دست از دیگه ماه چند فقط. ام خواستگاری

. میگرفت قیافه میکرد، اخم برایم راست و چپ هم خاله ، منو میخورد نگاهاش با احمد روز این

 خوشحال خیلی رسید بابک با دیدار ی لحظه و شد تموم امتحانات. بود شده بد خونه جو خیلی

 بودم

 عشقم سلام: 

 خوبی؟ سلام علیک:  بابک

 باشم بد میشه، مگه تو دیدن با: 

 ناراحتی میکنم احساس:  بابک

 .دارم مشکل خونه توی یکم: 

 مشکلی؟ چه:  بابک

 ندارم غم دیگه من هستی که تو عزیزم کن ولش: 

 کن زندگی من با بیا میکنی اذیت خیلی اگه:  بابک

 کنیم می زندگی باهم کردیم ازدواج وقتی: 

 بگی تو چی هر باشه:  بابک

 من با احمد خونه رفتم وقتی. گذشت خوش بهمون کلی روز اون داشتم را بابک که بود خوب چه

 شد خونه وارد

 بود؟ کی ژیگول پسر اون:  احمد

 خودت برای میگی چی پسر؟ کدوم: 

 شد راهم سد که خونه داخل برم خواستم
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 کنار برو: 

 نباشی کلا بهتر پس نیستی من مال که حالا:  احمد

 کنار بروو خودت برای میگی چی: 

  خونه داخل بردم و گرفت دستمو

 وحشی کن ولم: 

 طرفم امد خاله زمین روی افتادم کرد پرتم

 خواهرزاده این نداری خبر اما گوشم توی زدی دختره این بخاطر ، خانم مامان بگیر تحویل:  احمد

 شده فروخته خود ات

 تو میگی چی:  خاله

 بود پسره اون پیش الان میپره، پولدار پسرای با خانم:  احمد

 میدونی؟ کجا از:  خاله شوهر

 .دادن قلو دلمو حال در دیدمشون خودم:  احمد

 میگه؟ راست احمد سایه:  خاله

  میکردم گریه فقط

 بودی ولو پسره اون بغل توی چطوری بگو بزن حرف د:  احمد

 .کنه زندگی خونه این توی نداره حق دیگه دختره این میگم دارم:  خاله شوهر

 .اتاق توی بردم و گرفت دستمو ام خاله

 هااان؟ کردی غلطی چه سایه:  خاله



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 51 

 نکردم خلافی کار من کن باور خاله: 

 میگه؟ چی احمد پس:  خاله

 کرده بزرگش: 

 .میگه راست پس:  خاله

 ...خاله: 

 . گذاشت دهنم جلوی دستشو

 شو خفه:  خاله

 تاوان دارم جوری این که کردم چکار مگه. بدبختم قدر این چرااا من خدایا. بیرون رفت اتاق از

 شد اتاق وارد خاله که میشد قطع داشت ام گریه. میدم

 کنی؟ زندگی خونه این توی نمیتونی دیگه تو سایه:  خاله

 برم؟ کجا من خاله: 

 .برایشون هستی بدی الگوی تو دارم دختر من اما نمیدونم:  خاله

 نکردم کاری من خاله: 

 .کنم خراب زندگمو نمیتونم من. کنی زندگی اینجا تو نمیخواد دیگه همسرم:  خاله

 خوابگاه میرم. بشم قبول دانشگاه من بزارید: 

 بد خیلی. کردی بد سایه. میزنم حرف باهاش من:  خاله

 .بود گرفته دلم بدجور. کردم کار چه من اخه بیرون، رفت اتاق از
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 دادم اس بابک به و برداشتم گوشیمو

 کجایی عشقم سلام* 

 داد جواب تا گذشت طولانی مدت

 شده؟ چیزی خونه، سلام*  بابک

 نمیخوان منو دیگه اونا گفت، خالم به دیده، هم با رو ما ام پسرخاله* 

 کنیمی زندگی من با میای بد به این از همیشگی، پارک بیا کن جمع وسایلتو فرداصبح*  بابک

 بشم مزاحمت نمیخوام* 

 فعلا میبینمت فردا نیستی مزاحم*  بابک

 فعلا باشه* 

 شیرین چه زندگی و بود کنارم در بابک باشه، مراقبمم که دارم رو بابک لاقا که بودم خوشحالم

 دراز تخت روی بود، آلی ایده مرد اما میشد عجیب گاهی یکم درسته بابک. کنارش در میشه

 کباب. میکنیم ازدواج هم زودتر جوری این. کنم زندگی بابک با برم من داره اشکالی چه کشیدم،

 لیک با و بستم چشمامو میترسیدم، ازش گاهی فقط گاهی بود تضاد از پر برام، میشه خوبی همسر

 رایب نبود، خونه کسی همیشه مثل شدم، بیدار که وقتی صبح. برد خوابم شیرین رویاهای و آرزو

 ریختم، ام کوله داخل را ضروری وسایل از مقداری خوردم، صبحانه بعد حموم رفتم اول همین

 زور ، بدبختی دوران خداحافظ. بیرون ام خاله ی خونه از زدم برام، میخره بابک وسایلمو ی بقیه

 .جدید و باعشق ، تازه زندگی یه سوی به پیش. الکی گیرهای و پولی بی گویی،

 ابکب. میشدم خوشبخت بابک با من. شدم بابک منتظر و نشستم نیمکت روی رسیدم، پارک به

 به کاش با دیدم رو بابک تا آمد، بابک بالاخره انتظار ها ساعت از بعد. بود زندگیم فرد تنها و امید

 کنار کشید خودشو. رفتم طرفش

 نمیاد خوشمم گریه از گفتممم بهت صدبار:  بابک
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 کردم پاک اشکامو

 بود آخرم بار ببخشید: 

 بریم بیا:  بابک

 آرامش دلم من.  شدم ناراحت برخوردش طرز از. شدم ماشینش سوار افتادم، راه سرش پشت

 ترسش از. رو اش محلی بی نه میخواست، را بابک آغوش دلم. رو او خشم نه میخواستم رو بابک

 .بود متنفر گریه از بابک. نداشتم هم گریه جرات

 شده؟ چیزی: 

 خوردی؟ صبحانه نه،:  بابک

 اره: 

 .میزد حرف باهام کاش. بود گرفته دلم نزد، حرفی مقصد به رسیدن تا و داد تکون سری بابک

 رسیدیم اش خانه به بالاخره

 شو پیاده:  بابک

 .داشت مرتبی و خوشگل ی خونه. رفتم اش خونه داخل به بابک ی همراه و شدم پیاده ماشینش از

 داری قشنگی ی خونه چه: 

 راستی سمت اتاق برو ممنون،:  بابک

 باشه: 

 د،بو ی سرمه دکوراسیون و اتاق رنگ. بود خلوتی و تاریک چه. گفت بابک که اتاقی همون رفتم

 ، خونه این کشیدم، دراز. داشت نرمی تشک. نشستم تخت روی دیواری، کمد یه نفر، دو تخت یه

 اربید وقتی. برد خوابم زود خیلی.  قشنگ و جدید زندگی یه برای آغازی. بود عشقم منو ی خونه

 وردنخ برای چیزی یه گرفتم تصمیم نبود، خونه بابک بیرون، رفتم. بود تاریکی به رو هوا شدم
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 که هیچی بی از اما نشدم سیر. خوردم رو همونا کردم پیدا فقط پنیر و نون. کنم درست یا پیدا

. منکرد پیدا چیزی اما. میگشتم رو ها شبکه و کردم روشن وی تی و نشستم مبل روی. بود بهتر

 تهرف کجا بابک یعنی کشیدم، دراز مبل روی بود، رفته سر ام حوصله. کردم خاموشش همین برای

 بابک این بود، خوابه دو اش خونه میچرخیدم، خونه توی کلافه میزد، شور دلم نمیاد، چرا بود،

 تیره های لباس همیشه. بود بنفش ی سرمه مشکی خونه وسایل رنگ بود، تیره رنگ عشق

 .کشیدم آهی. نداشت جا اش زندگی توی روشن های رنگ انگاری. میپوشید

 ازش ور جعبه و رفتم خونه، امد دستش توی پیتزا ی جعبه داشتنه با بابک که بود شده تاریک هوا

 گرفتم

 نباشی خسته سلام: 

  ممنون،:  بابک

 .نشست مبل روی

 بخور شام برو:  بابک

 نمیخوری؟ تو: 

 خوردم بیرون من:  بابک

 ماا بودم گرسنه که این با بخوریم، شام باهم میخواست دلم رفتم، آشپزخونه به و کشیدم آهی

 اله داخل برگشتم ، یخچال توی گذاشتم شو ی بقیه. بخورم پیتزا تکه چندتا تونستم فقط

 بشین بیا:  بابک

 نشستم کنارش

 بودی؟ کجا: 

 .میپرسی چرت سوال باشه آخرت بار سرکار، معلوم خوب ، خاله خونه:  بابک
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 ببخشید: 

 هغریب بابک این و بود رفته آشنا بابک اون انگار. عبوس و بداخلاق بود، شده مدلی این چرا این

 .بود امده

 .ناراحته اش خونه امدم من اینکه از نکنه بود، شده عوض چرا

 ناراحتی؟ اینجا من آمدن از تو: 

  نه:  بابک

 اهان: 

 ناراحتی؟ اینجای اینکه از تو:  بابک

 نه: 

 لممقاب رو ها برگ. نسشت کنارم و امد برگ چندتا با بعد کمی رفت، و شد بلند مبل روی از بابک

 گذاشت

 کن امضا:  بابک

 چین؟ اینا: 

 داری؟ اعتماد من به:  بابک

 اره که معلوم: 

 کن امضا پس:  بابک

 این مبدون تا بودم شده کنجکاو اما نمیخواد منو بد بابک میدونستم کردم، امضا و دادم تکون سری

 بودند؟ چی برگها

 شد؟ عوض ات قیافه چرا:  بابک
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 !!بودن؟ چی اینا بدونم که کنجکاوم اخه: 

 میفهمی وقتش به سورپرایز،:  بابک

 رد خودمو کرد باز دستاشو کرد، نزدیک بهم خودشو کرده، گل ام فضولی بیشتر حرفش این با

 کردم رها آغوشش

 .میگذره خوش بهت من پیش تو:  بابک

 هستم تو عاشق من دارم اعتماد تو به من میدونم،: 

 . نشست لبش روی بر لبخند

 .بخوابی بری بهتر:  بابک

 .زوده هنوز اما: 

 بشی بیدار زود باید. داری کار کلی فردا:  بابک

 باشه اهان،: 

 که اتاقم برم ، شدم بلند

 سایه:  بابک

 سمتش برگشتم

 بله؟: 

 میای همراش و برمیداری وسایلتو دنبالت، میاد جعفر اسم به نفر یه فردا:  بابک

 کجا؟: 

 سورپرایز:  بابک
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 باشه: 

 بخواب آرامش با و راحت خوش، شب:  بابک

 خوش شب ممنون: 

 ودم،ب کنجکاو بینهایت چین؟ سورپرایزاش یعنی. گفت بخیر شب بهم قشنگ چه رفتم، اتاق به

 زا کلی میزد، شور دلم دلیل بی بشه چی قرار خبره چه فردا. بود عجیب فرداش، قرار ها، برگ اون

 وخوشگلم های لباس نبود، بابک. شدم بیدار که صبح برد، خوابم تا شدم پهلو اون به پهلو این

 هم شور دل بودم، کنجکاو داشتم، استرس شدم، بابک دوست منتظر. کردم آرایش پوشیدم

 .دنبالم میامد خودش لااقل کاش. داشتم

 امد هیز العاده فوق پسره یه کردم، باز رو در و شدم بلند مبل روی از امد، صدا به در زنگ بالاخره

 .میکرد نگاهم بد خیلی داخل،

 هستید؟ جعفر شما: 

 برم باید بردار وسایلتو خودمم، اره:  جعفر

 ینهآ از هیزه، خیلییی جعفر این بگم بابک به باشه یادم شدیم، ماشین سوار برداشتم، مو کوله

 .پایین بودم انداخته سرمو. مینداخت بهم رو کثیفش نگاه همش

 میترسیدم داشتم کم کم بودم، شده خارج شهر از

 میریم؟ کجا داریم ما: 

 دادند دستور آقا که جای:  جعفر

 میرسیم؟ کی: 

 .مونده کم:  جعفر
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 داشت، نگه خونه یه جلوی ماشین بالاخره. میشوستند رخت دلم توی داشتند انگاری بابا، ای

 بودم ترسیده

 شو پیاده:  جعفر

 .میامد بزرگی ی خونه نظر به. شدم پیاده ماشین از

 بیا همرام:  جعفر

 درختی یا گل گونه هر از خالی اما بود بزرگ خونه حیاط افتادم، راه سرش پشت اردک جوجه عین

 شدیم سالن وارد کجاست، دیگه اینجا. بود

 بیا طرف این از:  جعفر

 یاب صدای. زد در رسیدیم، اتاق یک به. داشتم بدی خیلی خیلی حس گفت، که طرفی همون رفتم

 امد داخل

 داخل بروو:  جعفر

 خودشو طرفش، دویدم شدم، خوشحال بینهایت بابک دیدن از شدم، اتاق وارد و کردم باز رو در

 .شد راهم سد و کنار کشید

 بشین برو:  بابک

 .نشست میز پشت صندلی روی هم بابک نشستم، صندلی روی رفتم تعجب با

 مطلب اصل سر میرم خوب:  بابک

 دادم تکون سری

 بدهکاری من به میلیون 01 شما مولایی خانم خوب:  بابک

 کردم هنگ
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 !من؟؟؟: 

 برگها اون دیشب دادی، بهم سفته میلیون 01 اره:  بابک

 خبره؟ چه اینجا خدایا بودند؟؟ سفته برگها اون. بودم کرده کپ

 میکنی کار برام یا میدی بهم پولمو یا داری، راه دو الان:  بابک

 ندارم پول من: 

 میکنی؟ کار برام پس:  بابک

 کاری؟ چه: 

 گرفت شماره یه و برداشت رو تلفن بابک

 دارم کارت اتاقم بیا شایان:  بابک

 گذاشت رو گوشی

 نبودی؟ من عاشق مگه تو: 

 خنده زیر زد

 !!!!!من بشم، تو عاشق من:  بابک

 ؟؟!چی پس نبودی عاشقم اگه: 

 همین بودی، هدف یه من برای فقط تو:  بابک

 زدند رو اتاق در

 داخل بیاا:  بابک

 شد اتاق وارد پسر یه
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 بده آموزش بهش بگو رعنا، پیش ببر رو دختر این:  بابک

 طرفم امد نبود، کثیف و هیز نگاهش اما کرد، من به نگاهی شایان

 بریم پاشو:  شایان

 بابک یهو. بود سخت خیلی برام امده پیش اتفاقات هضم بودم، کرده مچاله صندلی توی خودمو

 .زمین روی افتادم دیوار، توی خوردم کرد پرتم و گرفت دستمو و امد

 پاشووو یعنیی پاشو میگه وقتی:  بابک

 گرفت جلوشو شایان که طرفم امد خشم با. کردم فراموش کمرو توی درد فریادش از

 من با دختره نکن، عصبی خودتو:  شایان

 نکردم اش جنازه تا ببره تر زود اینو:  بابک

 باش اروم تو باشه:  شایان

 سمتم امد شایان

 بریم شو بلند:  شایان

 بودم، ترسیده بدجور بود بد حالم بود، کابووس یه همه اینا رفتم، همراش و شدم بلند ترس با

 طرفمون امد خانمه یه بود؟؟ کجا اینجا. بود دختر از پر بالا، ی طبقه رفتیم

 بدی آموزش دختر این به باید تو رعنا:  شایان

 کرد نگاهی بهم رعنا

 میاد کیلومتر صفر نظر به:  رعنا

 داره آموزش به نیاز همین برای:  شایان

 برات میسازمش تخت، خیالت:  رعنا
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  داشت، غم رنگ که نگاهی انداخت، نگاهی من به شایان

 باشه بهش حواست:  شایان

 زد چشمکی شایان به رعنا

 راحت خیالت:  رعنا

 .رفت و داد تکون سری شایان

 بیا من با:  رعنا

 .بودم شده کوکی عروسک یه عین. شدم اتاقی یه وارد همراش

 چیه؟ اسمت:  رعنا

 سایه: 

 دختری؟:  رعنا

 باشم؟ پسر میخوره ظاهرم به: 

 خنده زیر زد

 اینجا بود نیامده تو مثل دختری وقته خیلی کارا، این به چه رو تو اخه:  رعنا

 کجاست؟ اینجا اصلا. هستم چجوری من مگه: 

 تا چند اما سخته برات اولش میبینی، آموزش کم کم جهنمه، اینجا. هستی ی ساده دختر:  رعنا

 .جهمه همیشه جهنم اما. میشه عادی برات بندازی راه مشتری

 قرار من. بودم ترسیده. کنم باور نمیخواستم اما میزدم حدس چیزای یه میگفت، داشت چی این

 .بشم نابود بود
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 کشیدم آغوشش در و شدم نزدیک بهش گریه، زیر زد سایه

 .شدم نابود عشقم توسط من بخوری، ضرب داری اعتماد بهش که پسری از بده خیلیی:  سایه

 باش آروم میکنم، درکت: 

 شدن خورد و خوردن کتک رو، شدن دست به دست پسرا بین میکنی؟ درک چطوری:  سایه

 رو عشقت توسط

 حدودی تا میکنم درک رو دومی اما نه رو اولی: 

 کرد نگاه بهم بیرون، امد آغوشم از

 چی؟ یعنی عشق از خوردن شکست میفهمی پس:  سایه

 میفهمم خوب اره: 

 کشیده درد من بود، تر بدبخت من از سایه سوخت، براش دلم. کشید عمیق نفس چندین سایه

 این میتونستم. میکنه بازی آدما با بد چه سرنوشت بود، نشده بازی آبرویم با سایه مثل اما بودم

 ایه سفته بخوام شایان از باید یعنی. کنه کمک بهم میتونست شاید که بود شایان همون شایان

 میده؟ پس یعنی. بده پس بهم رو سایه

 بگیری؟ هامو سفته میتونی واقعا:  سایه

 میکنم سعیمو تمام میتونم، اره: 

 چطوری؟ اخه:  سایه

 هایت سفته دنبال میرم فردا پس فردا: 

 کنی رها اسارت بند از منو بتونی امیدوارم:  سایه
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 میتونم: 

 .نهک کمکم شایان خداکنه پسره، اون بند از بشه آزاد باید سایه شایان، پیش میرم بتونم، باید

 میگی؟ زندگیت از برام کی:  سایه

 برات میگم بعد بگیرم هاتو سفته بزار اول: 

 کشید آهی سایه

 بخوریم غذا بریم خوب: 

 بریم:  سایه

 .باد بادا چی هر میگیرم، تماس شایان با فردا بودم، گرفته تصمیممو

*** 

 نفسی .بگیرم تماس شایان با گرفتم تصمیم ، صبحانه و دستشویی از بعد شدم، بیدار که صبح

 .داد جواب تا خورد زنگ باری چند گرفتم، رو شایان ی شماره. برداشتم رو تلفن و کشیدم

  سلام: 

 آمد شایان متعجب صدای

 !!تینا سلام:  شایان

 فروشی بستنی کنار آلاچیق لاله، پارک بیا 0 ساعت عصری: 

 شده؟ چیزی:  شایان

 بای فعلا برات، میگم دیدمت: 

 از کرده تعجب که بود معلوم قشنگ. کردم قطع رو گوشی ندادم، بهش زدن حرف فرصت دیگه

 .داشت هم حق خوب. تماسم
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 وشیدم،پ لباسامو میکنه، کمکم شایان میگفت قلبم اما داشتم استرس گذشت، زود خیلیی ساعت

 امدم بیرون اتاق از شایان، با قرار سر به رفتن واسه بودم اماده

 میری؟ کجا:  سایه

 .بگیرم هاتو سفته میرم: 

 کی؟ از:  سایه

 .میگم برات برگشتم، شده دیرم الان: 

 باشی موفق:  سایه

 .بودم ترسیده کوچولو یه. زدم لبخند

 آلاچیق داخل. بریم که برو. کشیدم عمیق نفس تا چند. شدم پیاده ماشین از رسیدم، پارک به

 کجاست؟ شایان پس بابا ای بودن، نشسته جوان پسر و دختر چندتا فروشی، بستنی کنار

 تینا:  شایان

 .برگشتم صداش سمت به

 سلام: 

 بشینیم  نیمکت روی بریم بیا پر اینجا:  شایان

 .نشستیم نیمکت روی. دادم تکون سری

 !!خوب:  شایان

 میخوام کمک ازت: 

 !کمکی؟ چه!!! من از:  شایان

 .داده سفته میلیون 01 میخوام رو مولایی سایه اسم به دختری یه های سفته: 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 65 

 کرد نگاهم تعجب با شایان

 میشناسی؟ کجا از رو سایه تو:  شایان

 پاکه هنوز اون کنم، کمکش میخوام شدم، آشنا باهاش آرسین ی خونه توی: 

 هب یعنیی بزنه، حرف اش گوشی با تا رفت و شد بلند نیمکت روی از و انداخت بهم نگاهی شایان

 نشست کنارم و امد بستنی هویچ دوتا با شایان تا گذشت تایمی. میکنه کمک من

 بشی روشن بزن:  شایان

 ؟!خریدی بستنی هویچ آب رفتی! بدی سفته من به قرار تو: 

 داره زمانی چیزی هر:  شایان

 خوردن مشغول و بیخیالی در به زدم منم. بود گرفته لجم شد، خوردن مشغول راحت خیال با

 .شدم

 

 او مثل دختری یه به کنی؟ کمک سایه به میخواهی چرا:  شایان

 زندگی یه میتونه سایه. داره نیاز کمک به و نشده غرق لجن توی هنوز کردم، حس دیدمش وقتی: 

 .نیست اونجا به متعلق سایه. کرده چکار قبلا نیست مهم کنه، شروع خوب

 کنی کمکش که کرده پیدا رو تو سایه که خوب:  شایان

 میکنی؟ کمک من به چی تو: 

 میکنی؟ فکر چی خودت:  شایان

 اره میگه حس: 

 کن اعتماد بهش. داری بیداری حس انگار:  شایان
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 میکنی؟ کمکم پس: 

 خورد زنگ اش گوشی زدنش حرف از قبل

 ببخشید:  شایان

 از طرفم امد. داشت هم های خوبی نبود، داستان بدیه آدم شایان انگاری رفت، و شد بلند جاش از

 گرفت جلویم برگ چندتا. شدم بلند نیمکت روی

 سایه های سفته اینم:  شایان

 رتشک خدایا سایه، آزادی حکم بودند، سایه ی سفته اینا اره. گرفتمشون دستش از خوشحالی با

 شما امانتی از این:  شایان

 خوبی خیلی تو مرسی: 

 ینا فقط مهم. نبود مهم برایم هم زیاد البته نشنیدم، که گفت لبش زیر چیزی زد، تلخی لبخند

 بودند هاا سفته

 دیگه برم من: 

 باش خودت مراقب:  شایان

 طور همین هم تو: 

 .سایه بشه خوشحال چه گرفتم، فاصله ازش

 !تینا؟:  شایان

 سمتش برگشتم

 بله: 

 نزدیک امد
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 طعم و کنه استفاده امده پیش فرصت از بگو میکنم، آرزو براش رو ها بهترین بگو، سایه به:  شایان

 بکشه رو خوشبختی

 میگم باشه: 

 .خیلی بود سخت خیلی شایان شناختن و درک شدم، ماشین سوار رفتم. زد لبخند بهم

 طرفم امد نگرانی با سایه شدم، خونه وارد خوشحالی با رسیدم

 شد؟ چی:  سایه

 شدند روان اشکش کم کم گرفتشون، دستم از تردید با گرفتم، جلوش رو ها برگ

 دیووونه ؟ میکنی گریه چرا: 

  انداخت آغوشم در خودشو

 ی فرشته یه تو. کردی رها منو تو:  سایه

 خانم دیوونه نکردم کاری: 

 کرد نگاهم شک با بیرون امد آغوشم از

 گرفتی؟ کی از گرفتیشون؟ چطوری:  سایه

 .آسونی به شایان از: 

 میشناسی؟ کجا از رو شایان تو:  سایه

 بپرس سوال بعد. کن نابود رو ها سفته این برو اول: 

 باسل این باید. نداشتم شده اتو و تمیز لباس دیگه. کردم عوض لباسامو. شدم جدا ازش لبخند با

 انلیو. نشستم صندلی روی. بود آشپزخونه داخل سایه رفتم، بیرون اتاق از. میکردم مرتب رو ها

 نسشت رویم روبه هم خودش و گذاشت جلوم رو چای
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 هایت فرصت از و بکش رو خوشبختی طعم داره آرزو برات رو ها بهترین بگم بهت گفت شایان: 

 .کن استفاده

 .بشه رها اونجا از میتونست هم او کاش. بود ها گرگ اون برخلاف شایان:  سایه

 قربانیست یه هم شایان یعنی شده؟ بودن سیاه به مجبور هم شایان یعنی

 میشناسی؟ کجا از رو شایان نگفتی:  سایه

 .بود آرسین های دوست از شایان: 

 چیه؟ تو با نسبتش آرسین:  سایه

 میفهمی گفتم داستانمو وقتی: 

 میگی؟ برام کی:  سایه

 برات میگم فردا: 

 میشم آشنا تو با من بالاخره خوب چه:  سایه

 دلخورم ازت من اما اره: 

 کردم؟ چکار مگه چرا؟:  سایه

 گفتی دروغ: 

 رو؟ چی:  سایه

 از اما شدی قبول دانشگاه گفتی. دروغه که شده معلوم داستانت از اما سالته 91 گفتی تو: 

 .ندادی کنکور اصلا که شد معلوم داستانت

 سالمه 91 من. پرسیدی سنمو کنی کمک بهم میخواهی و هستی کی بدونم اینکه از قبل:  سایه

 شایان کمک با دادم امتحان کنکور من. گفتم تر زیاد یکسال فقط
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 همهم چیزای اما بگی کاملش نمیخواد. گفتی نصف داستانتو که پیداست موجود شواهد از پس: 

 بگو شو

 بدم ادامه نتونستم شده بد حالم چون اره:  سایه

 بگو برام الان پس: 

 کشید اهی سایه

 رقاص یا ساقی فقط شد قرار بودم کار تازه چون اولش دیدم، آموزش رعنا توسط من:  سایه

 و برقصم ها گرگ برای که بود سختم خیلی باشه، نداشته رابطه باهام کسی و باشم ها مهمونی

 دیگه میفهمیدم میکردم نگاه که بهم داشت حضور ها مهمونی خیلی توی بابک. بشم ساقی

. یگنم آقا یا ریس بهش همه. نیست بابک اسمش که فهمیدم البته. متنفرم ازش و نیست عاشقش

. ادمد کنکور امتحان من و برد منو شایان. میکرد استفاده دخترا زدنه گول برای فقط بابک اسم از

 .کرد دعوا شایان با کلی فهمیدم بابک وقتی البته

 بودید؟ کجا:  بابک

 بده امتحان تا بردم رو سایه:  شایان

 کی؟ ی اجازه با:  بابک

 بود امتحان یه فقط:  شایان

 دانشگاه بره اینکه نه کنه کار من برای تا اینجا امده دختره این:  بابک

 لطفا بیخیال:  شایان

 گرفت موهامو و انداخت بهم خشمی پراز نگاه بابک

 بردی رو شایان دل انگاری:  بابک

 بیخیال بود امتحان یه فقط نزن هم حرفا این از و کن ولش:  شایان
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 کرد ولم بابک

 سراغش بفرستم مشتری باید گذشته، خوش بهت زیادی:  بابک

 .دختره هنوز اون اما:  شایان

 .کرد شایان منو به نگاهی بابک

 نجریا الان اما میموندم باهاش خودم بود قبلا اگه. نمیخواد دختر دلشون مشتری از خیلی:  بابک

 کرده فرق

 کنیم؟ چکارش پس:  شایان

 دیگه؟ یکی پیش بفرستمش یا باشه تو با میخواهی:  بابک

 

 حرف من کردنه آبرو بی از راحت چه. بود شده خشک اشکم. شدم مچاله خودم توی ترس از

 کرد نگاه من به شایان. بود ترسیده بدجور. هستم ادم من که انگار نه انگار میزند

 .دیگری آغوش میفرستمش نمیخواهی اگه. نبودی دختر یه با حالا تا میدونم:  بابک

 میخوامش نه،:  شایان

 بقیه از حسابش و ادمه میکردم حس اما چرا نمیدونم. باشه زده حرفو این شایان که نمیشد باورم

 جداست ی

 خوشگلیه دختر داری هم حق. برده دلتو پس:  بابک

 داد تکون سر فقط شایان

 برات کنند اش اماده میگم پس خوب:  بابک

 کشید فریاد. همراش برد و کشید و گرفت دستمو
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 رعناااا رعنا:  بابک

 .امد عجله با رعنا

 آقا بله:  رعنا

 یدکن خوشگل هم رو اتاق شایان، برای بفرستید ترگل و خوشگل کنید اماده امشب اینو:  بابک

 کنید امر شما هرچی اقا چشم:  رعنا

 قرار من هام، رگ توی بود زده یخ خونم. کشوند خودش دنبال منو رعنا.  رفت و کرد ول دستمو

 میکردم گریه. میرفت گیچ سرم شایان، برای بشم کشی پیش بود

 برات میشه عادی کم کم اما سخته، اول بار همه ی واسه:  رعنا

 .برم من بزار نمیخوام: 

 بیاا کنار باهاش سرنوشتتت این بدون. باش خوبی دختر:  رعنا

 نمیخوام: 

 گوشم توی زد رعنا. میکردم گریه.  کردم داد بی دادو به شروع

 .میشی سگا خوراک برسه اقا گوش به صدات اگه دختر، باش ساکت:  رعنا

 !سگ؟؟: 

 آقا نمیامد راه بود چموش خیلی بود اینجا قبلا دختر یه. میخورنت زنده زنده سگ اره:  رعنا

 .داره سیاه سگ سه. سگا جلوی انداختش

 منو بخورن سگا بزار بدرک: 

 شکنجه هم میخوری کتک هم اونجا شکنجه، اتاق میبرت آقا وگرنه نزن حرفو این بیچاره:  رعنا

 باشی نفر باچند زمان هم مجبوری هم میشی
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 بود آشغال یه اون. بود معنا تمام به حیوان یه بابک این بود، امده بند اشکم ترس از

 میکنه مدارا باهات خوبیه پسر شایان. باش خوبی دختری:  رعنا

 تقدیرم این نخوام چه بخوام چه من بود، مرده روحم انگاری میزدم حرف نه میکردم گریه نه دیگه

 مآرایش. کردند صاف موهامو. بود کوتاه کوتاه. پوشیدم حریر جنس از مشکی خوابه لباس یه. بودم

 شایان به من. میفرستادم لعنت هم سیاه بخت به سکوت در منم. زدند برام خوشبو عطر. کردند

  امد بابک شدم که اماده کنه نابود منو میخواست اون اما داشتم اعتماد

 است اماده دختره اقا:  رعنا

 شدم جمع خودم توی و کشیدم خجالت نگاهش از انداخت، نگاهی بهم بابک

 باشی خوبی دختر و داری نگه راضی رو شایان بتونی امیدوارم. داری زیبای اندام: بابک

 طرفم امدم. دادم قورت دهنمو آب

 و شدم عاشق که حیف بودی اخریش تو نمیکنم صید دختر دیگه و شدم عاشق که حیف:  بابک

 کوچولو خانم بودی خودم مهمون امشب وگرنه بستم دخترا برای آغوشمو

 شده عاشقش حیوون این که دختری اون بدبخت میخورد، بهم صداش از حالم

 شایان پیش ببرش:  بابک

  آقا چشم:  رعنا

 .بودند زده مشکی ربان درش روی که اتاقی یه سمت برد منو و گرفت دستمو رعنا

 تاقا توی رفتن و شدن سگا خوراک از بهتر خیلی شایان با بودن کن باور. باش خوبی دختر:  رعنا

 است شکنجه
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 هی بودم، ترسیده بدجور. بست رو در و داخل داد هول منو و کرد باز رو اتاق در. بود امده بند نفسم

 یزیچ تخت جز. بودم داده تکه در به. بود مقابلم بود شده تزیین مشکی گلها با که دونفر تخت

 شد ظاهر جلویم شایان. نبود اتاق داخل

 نکن اذیتم لطفا: 

 باشی دیگه یکی با مجبوری فرداشب نباشی من با امشب:  شایان

 برم اینجا از من بزار: 

 باشی اینجا که خواستی خودت تو:  شایان

 خواستم؟؟ کی من: 

 باشی اینجا الان که کردی کاری بودنت، ساده با کردنت، اعتماد زود با:  شایان

 بده نجات منو. کردمم غلط من: 

 میزدم بیل خودمو ی باغچه بودم زن بیل اگه من:  شایان

 تتخ روی رفت. پیش راه نه داشتم پس راه نه بودم افتاده باتلاقی بد توی. بود گرفته ام گریه

 نشست

 بشین بیا واینستا اونجا:  شایان

 چسپیدم در به بیشتر

 .بشین بیا پس کنم کاری هر میتونم بخوام اگه من. بده نجاتت نیست قرار در اون:  شایان

 .لباس این برسر خاک. نشستم تخت روی و رفتم ترس با

 شرایط به کنی عادت تا بدم فرصت روزی چند بهت میتونم فقط من:  شایان

 چی؟ یعنی: 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 74 

 .میشم مشتریت خودم. میگیرم مشتریاتو جلوی روز چند:  شایان

 نمیدی؟ نجاتم کلا چرا: 

 .سخته خیلی اینجا از رفتن اما آسونه اینجا امدن:  شایان

 کنم؟ چکار من اخه: 

 بیا کنار باهاش کن، قبول سرنوشتتو:  شایان

 میکنی؟ کمک بهم چرا: 

 انداخت بهم نگاهی

 ..شایدم. کردم کمک اینجا های بچه از خیلی به من. شدم عاشقت نکن فکر:  شایان

 بگه بهم رو شاید این روزی یه شاید کرد، سکوت

 بخواب بگیر حالا:  شایان

 .کشید دراز تخت روی

 برو کردی پیدا نجانت برای فرصتی روزی یه اگه:  شایان

 میرمم حتمااا کردم پیدا اگه: 

 .دبو سیاه های سنگ این میون سفیدی سنگ شایان. کشیدم دراز تخت ی گوشه. زد لبخند بهم

 

 کم کم تازه میرفتم، شایان اتاق به شبا بعضی و بودم ساقی و رقاص فقط من شب، اون از بعد

 اگه فقط نداره، وجود شکنجه اتاق اسم به هم اتاقی نخورد، رو دختری سگی اصلا که فهمیدم

 ات میگفتند وارد تازه دخترای برای رو حرفا این. میخوره کتک نکنه، پیروری بابک از دختری

 کار از اآی کیه؟ عاشقشه بابک که دختری اون بدونم میخواست دلم خیلی. کنند پیروری و بترسند
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 جورایی یه همه بودند اینجا که دخترای نه؟ یا شده حیوون این عاشق اونم یانه؟ داره خبر بابک

 میخواست بابک کاری هر و داشت دست به رو دخترا کنترل رعنا شرایطشون، با بودند امده کنار

 اصلی اسم کسی که بود جالب. میشد استفاده شایان اسم از همجا بابک اسم جای به. میداد انجام

 فتهگ راست بابک. داشت هواشو و بود نزدیک بابک به بیشتر همه از شایان نمیدونست، رو بابک

 رو دختر اون پدر خدا نیامد، کسی دیگه و بود امده اینجا به که بودم دختری آخرین من بود

 چی همه. داد نجات هویلا این شر از رو دخترا ی بقیه بابک زندگی توی امدنش با که کنه رحمت

 ...اینکه تا میرفت پیش خوب

 از بود بابک. شد باز اتاق در بودم گرفته بغل غم زانو و بودم نشسته تخت روی. بودم اتاق توی

 .دیوار به خوردم و عقب رفتم طرفم امد بابک شدم، بلند تخت روی

 میترسی؟ من از:  بابک

 نه: 

 خنده ریز زد بابک

 بشی سوگلی قرار امشب کوچولو خانم:  بابک

 چی؟ یعنیی سوگلی؟: 

 ردک پرداخت بیشتر کسی هر میزارن قیمت روت مهمونی، میری ترگل و خوشگل تو امشب:  بابک

 .اونی مال شب یه

 .کشید هام گونه روی دست. افتاده شماره به نفسم پرید، رنگم کردم، کپ

 .بگذره خوش بهت قرار کوچولو نترس:  بابک

 زد چشمکی بهم

 .داره صاحب قلبم که حیف اما داره صفا تو با بودن:  بابک

 گرفت فاصله ازم. بگم که نداشتم هیچی
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 .میبینی بد خیلی خیلی وگرنه باش خوبی دختر امشب:  بابک

 جستی بار یه. بود تموم کارم دیگه امشب زمین، روی افتادم خوردم سر رفت، و زد چشمکی

 ییوایی کنه، کمکم نمیتونست هم شایان دیگه. ملخک مشتی تو اخر ملخک جستی بار دو ملخک

 وممعل امشب. بود گرفته دلم بدجور. بود من نابودی شب امشب. بشم فروخته بود قرار امشب من

 وجود من انگار نه انگار. میکردند برخورد کالا یه مثل من با راحت چه. میاد سرم بلای چه نبود

 عادت منم کردند عادت اینا ی همه که حالا. کردم پاک اشکامو. دارم احساس میکشم نفس دارم

 .کنم عادت تا داد فرصت بهم شایان. برام میشه عادی کم کم سخته اولش رعنا قول به. میکنم

 سوگلی یه امشب تا. کردند اماده منو دیگه دختر چندتا با رعنا. میکنم عادت اما نکردم عادت

 یرهت رنگ عشق بابک کلا بودم، پوشیده مشکی براق پارچه متر نیم نه که لباس. باشم ترگل

 در مهمونی توی شد که شب. کنند استفاده تیره های رنگ از میکرد مجبور هم رو همه داشت

 من روی راحت چه حیوون یا بودند ادم اینا میشد، بد داشت حالم گرفتم، قرار فروش معرض

 بهش من و داد پشنهاد رو بالاتری رقم نفر یه که میشد فروخته کم کم داشتم. میگذاشتند قیمت

 زا بیشتر که داشت عسلی رنگ به چشمای بود جوون پسره. بودم ترسیده بدجور. شدم فروخته

 تموم کارم امشب بود بد حالم خیلییی. کرد ماشینش سوار منو. داشت را خشم و غم رنگ هوس

. شد ولو تختش روی و زد تلخی لبخند انداخت نگاهی بهم. بود شلخته چه. شدم اتاقش وارد. شد

 یه شدی تو شدم اشنا تو با صبش. بودم اورده شانس بازم. شدم بلند خروپفش صدای کم کم

 فرار امد پلیس پارتی توی وقتی همین ی واسه نمیخواستم رو جهنم اون دیگه. برام فرصت

 .گرفتم تماس تو با رعنا جای به. نکردم

 

 گذاشتم دستش روی دستمو. کرد نگاه بهم

 .خودت برای بساز تازه زندگی یه. آزادی تو الان سایه شد تموم همچی دیگه: 

 میکنم استفاده درست امده پیش فرصت از میسازم:  سایه

 میاد خوابم بدجور کنیم لالا بریم بهتر خوب: 
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 .میاد خوابم منم اره:  سایه

 که ردمب پی سایه های گفته از. بود ی پیچیده پسر چه شایان. رفتم اتاقم به کردم روبوسی سایه با

 به هک دخترای تمام با آرسین. قربانی یه اونم شاید. باشه گناه بی شایان دلربا جریان توی شاید

 آرسین الان یعنی. همین ببره خونه دختر بود کرده عادت فقط. نداشت رابطه میبرد اش خونه

 .بود شده تنگ براش دلم عجیب خوشحاله؟

 وییلباسش ماشین داخل برداشتم لباسامو از تکیه چند دستشویی، از بعد شدم، بیدار که خواب از

 ریختم لیوانم داخل چای. میکردم شروع جایی یه از باید بالاخره. ریختم

 شدی بیدار من از زودتر تو یکبار عجب چه:  سایه

 .زدم لبخند بهش برگشتم، طرفش به

 بریزم چای برات بشین: 

 .نشستم رویش روبه گذاشتم، مقابلش و ریختم براش چای نشست، صندلی روی سایه

 خوابی؟ خوب دیشب: 

 میخوابم راحت و میشم خوشحال. میکنم فکر جهنم اون از رهای به وقتی نبود، بدک:  سایه

 پس خوب: 

 روشنه؟ ماشین چرا:  سایه

  ریختم لباس: 

 .!!!! شام بازار اتاقت اما مرتب و تمیز ات خونه تمام عجببم، در:  سایه

 .باشند دستم دم وسایلم دارم دوس من تازه. توش راحتی همین واسه شخصیه، جای یه اتاق: 

 شلخته خانم اهان،:  سایه
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 اتاقم فقط نه باشه شلوغه و مرتب نا میباست ام خونه تمام. بودم شلخته اگه: 

 شدم قانع:  سایه

 افرین: 

 میکنی؟ شروع که تو میگم تینا:  سایه

 رو؟ چی: 

 داستانتو:  سایه

 کنجکاوی؟ اینقدر چرا تو: 

 .گذشته برات چی و هستی کی تو بدونم میخواد دلم خیلی داره، هم کنجکاوی تو زندگی:  سایه

 خودم از برات میگم امروز دختر، فضولی خیلییی: 

 کن شروع پس اوکی:  سایه

 توست داستان از تر طولانی کم و داره فصل دو من داستان درضمن. بخورم چایمو بزار: 

 !!یعنی فصل؟ دو:  سایه

 میشی متوجه گفتم وقتی یعنی: 

 بینهایت مشتاقم. اهان:  سایه

 .برات میگم هال توی بریم بزار باشه: 

 .نشستم مبل پایین و هال توی رفتم خوردم که مو چای. نگفت چیزی دیگه سایه

 دوساعته؟ میکنی چکار دیگه بیاا سایه: 

 نشست کنارم و گذاشت زمین روی را ها ظرف. امد پر دستای با سایه
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 چین؟ اینا: 

 .تخمه پفک، چیس،:  سایه

 اوردی؟ رو اینا چرا اینکه منظور. میدونم: 

 میخوره درد به تنقلات گفتم طولانیه داستانت گفتی چون:  سایه

 اهان: 

 کشیدم عمیقی نفس. کردم نگاه خاموش وی تی به

 مادرم. بود شده بزرگ گلی مامان میگفتیم بهش که گلی اسم به خانم یه پیش و بود یتیم پدرم: 

 آشنا باهم دانشگاه توی بابام و مامان.  میکرد زندگی اصفهان که داشت، ناتنی برادر یه فقط

 ودمب فرزنده تک. ماشین تعمیرگاه بابام داشت، رانندگی آموزشگاه مامانم. میکند ازدواج و میشن

 و مکرد پیدا علاقه مهندسی به کم کم اما بودم پلیسی عاشق اوایل. داشتیم آرومی و شاد زندگی

 مجبور شده مریض چون اما میکرد زندگی تهران ما پیش قبلا ، گلی مادر ریاضی، ی رشته رفتم

 اینکه تا گلی، مادر پیش شمال میرفتیم ما بود تعطیل وقت هر. کنه زندگی شمال بره شد

 رفتند بابام و مامان همین برای. شده مریض گلی مامان میدادم امتحان داشتم من که خردادماه

 جاده توی تهران میامدند داشتند وقتی تاشون سه هر. شد ختم مرگ به که سفری. عیادت شمال

 .کردند تصادف

 مک کم خودش، پیش اصفهان ببرد منو ام دایی. ام خانواده مرگ و نبودن گذشت سخت برام خیلی

 وسد کسی با مدرسه توی. کنم فکر ام خانواده به کمتر میشد باعث خوندن درس و شد بهتر حالم

 مهربونی دختر. شدم دوس سارا با چهارم سال اینکه تا میدادم ترجیع رو تنهای جورایی یه نبودم،

 .بود لاغرتر من از داشت مشکی های چشم و موها سبزه، پوستی بود

 .شد شروع سارا پیشنهاد از من زندگی اول فصل شایدم نمیدونم

 تینا:  سارا

 جانم: 
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 بیرون؟ بریم نوید با تو منو امروز میای:  سارا

 عاشق مرغ دوتا با بیام کجا من سارا بیخیال: 

 میکنی سپری تنهای و میخونی درس چقدر میگذره، خوش بیا لطفا:  سارا

 خوب؟ مزاحم من باشید هم با و راحت میخواهید دوتا شما اخه اما: 

 میکنم قهر باهات نیایی نیستی، مزاحم هم اصلا:  سارا

 میام باشه سارا، اووف: 

 کرد بوس مو گونه و پرید سارا

 تینا عاشقتم:  سارا

 طور همین منم: 

 ودب خوبی پسر نوید. کنه ملاقات عشقش همون یا نوید با سارا تا پارک هم با بریم شد قرار عصر

 . دیگه چیزی برای نه میخواد، ازدواج و عشق بخاطر رو سارا که بود معلوم

 داد دست سارا و من با نوید

 بود شده تنگ برات دلم دادید افتخار خانم تینا عجب چه:  نوید

 . زدم لبخند بهش

 بود شلوغ سرم کوچولو یه: 

 .کیه پسره این که کردم اشاره سارا به ایستاد، نوید کنار و امد پسر یه. زد لبخند بهم نوید

 .دوستش تینا و عشقم سارا جان، پوریا. دوستانم از یکی پوریا. میکنم معرفی هاا بچه:  نوید

 داد دست سارا و من به پوریا
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 آشنایتون از خوشبختم:  پوریا

 منم: 

 ؟!واستیم اینجا طور همین قرار:  سارا

 بشینیم آلاچیق اون داخل بریم عشقم نه:  نوید

 نشستیم و آلاچیق سمت رفتیم چهارتایی

 بگیرم بستنی بریم سارا منو خوب:  نوید

 بگیر هم آب: 

 چشم:  سارا

  شدیم تنها پوریا و من رفتند، نوید و سارا

 !درسته؟ نیستی؟ اصفهان اهل تو:  پوریا

 ؟!نیستید اصفهانی هم شما انگار. هستم تهرانی من اره: 

 اصفهان امدم دانشگاه و درس ی واسه هستم کرجی منم:  پوریا

 باشید موفق اهان: 

 . بود شیرازی هم نوید بود، اصفهانی سارا فقط چهارتا ما بین از زد، لبخند بهم

 !باشی ارومی و ساکت دختر میاد نظر به:  پوریا

 مگه؟ چطور: 

 !نمیزنی حرف زیاد اخه:  پوریا

 بگم که ندارم حرفی: 
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 اهان:  پوریا

 

 .داشت ی قهوه لخت موهای و مشکی چشمای. انداختم پوریا به فوری و سطحی نگاهی یه

 هستی؟ سارا ی رشته هم تو:  پوریا

  اره: 

 میخونم مکانیک مهندسی منم:  پوریا

 .باشی موفق خوبه: 

 .نداشتم حرفیدن حال و حس. بزنم حرف باهاش زیاد نمیخواست دلم

 خوشگلی؟ خیلی میدونستی:  پوریا

 یپسر دوست موقع اون تا یعنی. خوشگلم که بود نگفته بهم پسری حالا تا خوردم، جا حرفش از

 .بودم مدرسه و درس درگیر همش نداشتم

 هستند کش پسر چشمات خوردی؟ جا چرا:  پوریا

 دارید لطف من به ما..ش: 

 درسته؟ نداشتی پسر دوست حالا تا:  پوریا

 .بودم درسام درگیر اخه: 

 باشم؟ پسرت دوست اخرین و اولین من میدی افتخاره پس:  پوریا

 .داشت اهنگی چه لحنش میزد، حرف پروا بی چه

 شدیم؟ آشنا هم با که نیست هم ساعت نیم هنوز ما: 
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 .شد عاشق میشه دقیقه یک در گاهی نداری ربطی زمان به عشق:  پوریا

 بدم وا زود نمیخواست دلم اما داشتم قبول حرفشو

 .ندارم شما مورد در شناختی من اما: 

 .میکنیم ازدواج داشتیم اگه اما میشم جدا نداشتی تفاهم اگه میشیم دوست هم با خوب:  پوریا

 .بودند درست همه حرفاش

 میخوام فرصت من اما: 

 میدم فرصت بهت روز چند باشه:  پوریا

 از ور شکلاتی بستنی لبخند با. سمتمون امدند ها بستنی با نوید و سارا. براش دادم تکون سری

 ی یرهخ نگاهای شدم، بستنی خوردن مشغول لذت با. داشتم شکلاتی بستنی عشق گرفتم، سارا

 نفر یه که این از. نگاها این از امد خوشم کم کم اما میکرد ام عصبی اولش. میکردم حس رو پوریا

 پریدم خونه، رفتم وقتی گذشت خوش خیلی هاا بچه با روز اون. میکنه تعریف ازم میده بها بهم

 باز موهامو. شدند برابر چندین چشمام زیبای میکردم احساس کردم نگاه چشمام به آینه، جلوی

 بود جالب داشت، حسی یه. میامد چشم به بیشتر موهام خرمایی رنگ انگار ریختم دورم و کردم

 .بیرون رفتیم هاا بچه با دوباره تا گذشت روزی چند. میدیم رو پوریا خواب توی

 کردی؟ فکراتو:  پوریا

 اره: 

 نه؟ یا قبوله خوب:  پوریا

 درخواستتو میکنم قبول. کنم امتحان شانسمو میخوام: 

  شد خوشحال پوریا

 تینا عاشقتم:  پوریا
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 شده عاشقش. بود رفته پیش حد از تر زود پوریا منو ی رابطه. حرف این شنیدن بود شیرین چه

 .بودم

. بود ریخته پولشو حسابم به و بود فروخته بابام تمیرگاه مون، خونه ام دایی بگم، بود رفته یادم

 .گر افراطی داشتم، مذهبی العاده فوق دایی زن. دادیم پسش بود رهن مامانم آموزشگاه

 استفاده مامانم ماشین از شد قرار و گرفتم مو گواهینامه رشته، انتخاب و کنکور امتحان از بعد

 .عشق و شادی از پر زندگی خوب چه. کنم

 استفاده روشن های رنگ بپوش، بلند ماتنو. نزن رژ نزن لاک. میداد گیر بهم خیلی ام دایی زن

 بیخیال دایی زن این اما گیرنده زیادی بهم که بود گفته بهش باری چندین دایی البته نکن،

 شده رت سخت تحملش. بود اعصابم روی بدجور. بود شده بیشتر گیراش که بود وقتی چند نمیشد،

 های شهر همه دانشگاه ی واسه. بودم دنیا ادم ترین کار گناه من انگار میکرد رفتار جوری یه. بود

 .بود زده فولاد مادر این دستت از فراری راه دانشگاه انگاری بودم، زده اصفهان جز به رو

 .میزد بال بال داشت معمول طبق دایی زن خونه، رفتم پوریا با دیدار از بعد

 که اتاقم داخل میرفتم داشتم و دادم سلام

 خانم بیحیا امدی عجب چه:  دایی زن

 ندادم جوابشو همین ی واسه. نداشتم رو باهاش شدن دهن به دهن حس

 دختر تو نگذاشتیی برامون آبرو نمیزنی، حرف چرا:  دایی زن

 لاکم؟ رنگ یا است، کننده تحریک لباسام رنگ بازم شده؟ چی باز بابا ای:  

 .گذشته حد از حیایت بی بود، این موضوع کاش:  دایی زن

 طرفش رفت دایی زن شد، خونه وارد دایی

 زده گندی چه خواهرت دختر این ببین بیاا امدی که شد خوب چه:  دایی زن
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 خانم؟؟ شده چی:  دایی

 پسر یه با دختر یه. توبه خدایاااا واییی کیه؟؟ پسره اون ازش بپرس برده، رو ابرومون:  دایی زن

 .میکنه امد و رفت غریبه

 ؟؟!!خانم میگی چی:  دایی

 .رفته همسایه و در جلوی آبرویم:  دایی زن

 طرفم امد دایی زن

 .موضوعه همین بابت داری تهوع حالت که روز چند این نکنه ببینم:  دایی زن

 شووو خفهههه: 

 تینااا:  دایی

 ندادم انجام اشتباهی کار هیچ من بفهمه، دهنشو حرف بگوو زنت به من جای به لطفااا جان دایی: 

 نکردی اشتباهی میگی بعد داری رابطه غریبه پسر با تو گستاخ:  دایی زن

 بفهمم نکردممم نه: 

 اسلب بزار، راحتش گفتی. باش دختر این مراقب گفتم بهت هی آقا، تویی تقصیر همش:  دایی زن

 .بزن حرفی یه چی؟ الان کردی سکوت کرد آرایش زد لاک کردی، سکوت پوشید روشن رنگ های

 که هستید شماها همین ، هستی دل سیاه که بس از نمیده، بچه بهتون خدا چرا فهمیدم الان: 

 .گرایی افراط با میدید، جلو بد رو اسلام رو دین

 حیاااا بی دختررر کن شرم:  دایی زن

 .کنم شرم که نکردم کاری: 

 .نداری که هم حیا نیست، حالت که بزرگ احترام کنی؟ چکار میخواستی دیگه:  دایی زن
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 هااا کردم گیری عجب: 

 !دادی رد جواب خانم اعظم پسر به چرا که فهمیدم الان:  دایی زن

 چرا؟؟ وقت اون: 

 داشتی سر زیر رو خیابانی پسره این چون:  دایی زن

 .داشت مشکل خانم اعظم پسر. نداره ربطی هم اصلا: 

 بود؟ چش مگه چرا:  دایی زن

 بلند صدای با نداره حق. بپوشه نازک جوراب. کنه کار بره، دانشگاه نداره حق من زن. نبود چش: 

 براتون بگم بازم و بزنه حرف

 معرض در مردم پسرای برای خودتو میخواد دلت حیایی، بی خونت توی نداری، لیاقتت:  دایی زن

 .بزاری تماشا

 میدی ادامه زدنت زر به شمااا نمیگم چیزی من هرچی بسههه: 

 دار نگه احترام:  دایی زن

 بدارم نگه تا دار نگه متقابله، احترام: 

 .بشه تطهیر باید تو روح ببخشت، خدا تا کنی توبه بری باید تو:  دایی زن

 بگوو هی حالا نکردم، کاری من میگم الخالق جل: 

 نجاای نداره حق نشه تطهیر نکنه توبه تا دختر این بگو، چیزی یه ساکتی چرا شما آقا:  دایی زن

 .کنه زندگی

 گذاشتم آزادت کردم بدی کار انگاری اما گرفتم آسون بهت خیلی تینا:  دایی

 دایی؟ چرا دیگه شما: 
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 اتاقت برو شو ساکت تینا:  دایی

 کنید؟ قضاوتم بزارم و بشم ساکت باید چرا: 

 سر خیر دختریه بشوو ساکت:  دایی زن

 عالی تو خوبی تو: 

 نپری هرز دیگه تا داد شوهر باید رو تو:  دایی زن

 شووو خفه: 

 تمرف و صورتم روی گذاشتم دستمو پیچید گوشم توی سوت صدای گوشم، توی زد یکی دایی زن

 بدم زهاجا چقدر. کنم زندگی خونه این توی نمیتونستم دیگه. کردم گریه آروم صدای با اتاقم، توی

 اتاقم توی امد دایی. کنند تحقیرم

  بیرون برو لطفا: 

 بشه جوری این خواهرم دختر نداشتم توقع:  دایی

 شدم؟ طوری چه مگه: 

 .رفت و شدی حیا بی:  دایی

 بزار تنهایم لطفا دایی: 

 خانم اعظم پسر با کنی، ازدواج باید:  دایی

 بار سه حتما: 

 دار نگه احترام تینا:  دایی

 لطفا باشم تنها میخوام جوون دایی: 

 شدی خیرسر خیلی:  دایی
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 باهام اینجوری که کردم چکار من مگه خداایاا. بیرون رفت و داد تکون سری ندادم، جوابی دیگه

 را چمدونم برم، که گرفتم خودمو تصمیم. اشک کلی از بعد. جرم عاشقی مگه. میکنند رفتار

 کشیدم، دراز تخت روی. برداشتم هم مدارکمو گذاشتم، داخلش رو مهم وسایل و برداشتم

 .بود خونه این توی من زندگی شب آخرین امشب بستم چشمامو

 برگ یه مسجد، دایی زن بود، سرکار دایی خوردم، صبحانه گرفتم، دوش یه بیداری، از بعد صبح

 برداشتم،

 نارک در اینجا نمیتونم و نمیخوام دیگه من باشید، شاد و سالم همیشه امیدوارم جوون دایی سلام)

 تا میرم دارم ها، تهمت و تحقیر و توهین الکی، گیرای از شدم خسته دیگه کنم، زندگی ها شما

 .باشید خوش همیشه کنید، درکم امیدوارم روزامو، کنم سپری تنهای

 ...(تینا شما دار دوست

 جعبه داخل هامو چمدون بیرون، زدم خونه اون و اتاق از وسایلم با چسپوندم، آینه روی را برگ

 داخل رو روزی چند. بود شده شروع جدیدم زندگی. صندلی روی کولمو. گذاشتم ماشین عقب

 ارقر پارک داخل و زنگ سارا. بود کنکور ی نتیجه منتظر صبرانه بی. بودم کرده سپری ماشین

 نشستم آلاچیق داخل قرار سر رفتم گذاشت،

 داغونی؟ قدر این چرا:  سارا

 .میکنم زندگی ماشین توی دارم روز سه: 

 چراا؟ واا:  سارا

 .شده خراب اون از بیرون زدم: 

 جسارت ایول:  سارا

 نشستیم پرسی احوال از بعد و امدند هم پوریا و نوید

 !تینا؟؟ خوبه حالت:  نوید
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 شجاع خانم بیرون زده:  سارا

 کجا؟ از:  پوریا

 جوونم دایی ی خونه از: 

 .دادی نجات خودتو ات دیووونه دایی زن اون شر از داشتی، هم حق البته:  سارا

 داییش؟ زن بود چطوری مگه:  نوید

 اوای شیطانی آوای هی. کنم گوش راحت خیال با اهنگ یه نمیتونم دوسال منو، کرد خفه. افراطی: 

. کرد شروع خونه داخل از باید رو حجاب میگه. بپوشم لباس خونه توی نمیتونم راحت شیطانی،

 بگم بازم. کرده درست شری یه زدم لاک وقت هر

 .کافیه قربونت نه:  نوید

 .خوشبختی های های بدبختی، بای بای گفتی پس:  سارا

 .همچین ای: 

 میکنی؟ زندگی کجا الان:  پوریا

 !ماشین توی: 

 هتل؟ نمیری چرا:  پوریا

 .بخرم خونه بتونم شدم قبول دانشگاه که فردا. کنم انداز پس پول باید من الان: 

 خوابگاه میری خوب:  نوید

 .خودم اختیار خودم ی خونه. نمیاد خوشم مابگاه خوابگاه و شلوغی از: 

 .شدم قانع:  نوید
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 ما ی خونه بیا پاشو میگم:  سارا

 .بیرون منو میندازه بابات بعدش روز دو روز یه مهمون. جوون اجی ممنون: 

 وگرنه امدن، دوتاشون که دارم اتاقی هم چهارتا که میدونی تینا، هستم ات شرمنده منم:  نوید

 .خونه میکردم دعوتت

 .خیلیی فکرمی به که همین جوون، نوید ممنون: 

 .رفت و شد التحصیل فارغ اتاقیم هم کن، زندگی من با بیا:  پوریا

 بشم مزاحم نمیخوام مرسی: 

 .هست توهم ی خونه من ی خونه گلم، نیستی مزاحم:  پوریا

 نه اما جان پوریا میدونم: 

 نداری؟ اعتماد بهم پس:  پوریا

 ؟.داره ربطی چه: 

 بیا پس نداره ربط اگه:  پوریا

 بیاد ات دانشگاه جواب وقتی تا بمون پوریا ی خونه فعلا. داره اشکالی چه برو تینا اره:  سارا

 یه دلم. بود شده تنگ ادم مثل خوابیدن برای دلم ماشین، از بودم شده خسته رفتم، فکر توی

 .کنم زندگی اش خونه برم نداشت اشکالی. بود عشقم هم پوریا تازه. میخواست خونگی غذای

 نمیای نداری اعتماد بهم بود کلام یک تودختر، میکنی فکر چقدر:  پوریا

 .نداری بگو هی حالا. دارممم اعتماد بهت من:  

 .بیا پس:  پوریا

 میام باشه: 
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 .کنم زندگی پوریا با تا رفتم منم. شد سپری خنده و شادی با روز اون. زد لبخند بهم پوریا

 با نقلی، ی دوخوابه ی خونه یه شدیم، خانه وارد برداشت، ماشین داخل از هامو چمدون پوریا

 .آپن ی آشپزخونه

 عزیزم امدی خوش:  پوریا

  ممنون: 

 کرد راهنمایی داشت، کرمی دری و بود راست سمت که اتاقی طرف به

 توست ما فعلا اتاق این:  پوریا

 .خوبه: 

 .دیواری کمد یک نفره، تک تخت یه شدم، اتاق وارد

 پسنده؟ مورد:  پوریا

 .قشنگه و کوچولو چه خیلی، اره: 

 بگو داشتی لازم چیزی اگه امده، خوشت که خوب:  پوریا

 چشم: 

 کنی استراحت تو تا میرم من خوب:  پوریا

 ممنون: 

 و تخت برای دلم چقدر وای. گذاشتم کمد داخل وسایلمو بیرون، رفت اتاق از و زد لبخند بهم پوریا

 حموم دلم چقدر که وایی. برم حموم یه باید حتما خواب از بعد بود، شده تنگ راحت خواب یه

 اما بود عشقم پوریا درست داشتم، زیاد پوشیده های لباس عزیزم دایی زن لطف به. میخواست

 .خودم برای داشتم ها قرمز خط سری یه بالاخره
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 هک گذاشت ساعت چند نمیدونم رفتم، فرو خواب به و کشیدم دراز تخت روی کردم عوض لباسمو

 رسید گوشم به پوریا صدای

 .شو بیدار خانم تنبل:  پوریا

 .میامد خوابم هنوز کشیدم، عمیق نفسی کردم، باز چشمامو

 !!شده شب دختر بشو بیدار تینااا:  پوریا

 نکش فریاد قدر این میام الان بیدارممم: 

 هآین توی خودم به نگاهی شدم، بلند تخت روی از حرص با رسیدم، گوشم به پوریا ی خنده صدای

 شدم آشپزخونه داخل. رفتم بیرون اتاق از و بستم کش با موهامو انداختم،

 آلود خواب خانم سلام:  پوریا

 .میخوابیدی روزی سه دو یه بودی، خوابیده ماشین داخل روز چند من مثل هم تو اگه: 

 نشو عصبی حالا بهت، میدم حق باش:  پوریا

 بود ام گشنه. نشستم صندلی روی

 هستی؟ گرسنه:  پوریا

 .اره: 

 کباب جلو جووون اخ گذاشتم، جلویم رو غذا ظرف لبخند با

 ؟!پختی خودت که نگو: 

 چرا؟ آشپزی هست، رستوران وقتی تا اخه! کارا این منو:  پوریا

 نامرتبه؟ ات خونه چرا میگم بله، بله: 

 .است پسرونه مجردی ی خونه چون:  پوریا
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 بکشم ات خونه گوش و سر به دستی یه باید بعدا بود، ی کننده قانع جواب چه: 

 .میشی خسته نمیخواد:  پوریا

 !میکنی کمک هم خودت چون نمیشم: 

 گرفتم دوش یه. کردیم مرتب رو خونه هم غذا از بعد. کردیم میل رو غذامون سکوت در. زد لبخند

 .خواب دل به زدم دوباره و

 ماشین توی خوابیدن خوبه، تخت چقدر وای دادم، بدنم به قوسی و کش شدم بیدار که خواب از

 روی خودمم کردم، آماده رو صبحانه میز بود، خواب هنوز پوریا رفتم، بیرون اتاق از عذاب، یعنیی

 ی ونهخ توی زندگی میخوابه، ظهر لنگ تا خودش اما تنبل میگه من به پوریا این نشستم، صندلی

 خوش قرار میدونستم فقط بشه چی قرار  آینده در نمیدونستم. بود گذشته عالی که الان تا پوریا

 .نیامد پوریا کردم صبر هم چی هر بودم، گرسنه بگذره،

 .تنبلللل بشووو بیداررررر شد ظهر لنگ پوریاااا: 

 ودمخ برای پنیر و نون لقمه یه. میکنم شروع تر زود خودم اصلا بیخیالش نمیشه، بیدار چرا این

 خوردم ریختم استکان داخل چای گرفتم،

 بشوووو بیدار کلا شام ی واسه بخواب بگیر پوریاااا: 

 !!...تنبل خرس نداره، خبر خودش از الوده، خواب میگه من به

 .دختر تو میزنی جیغ قدر این چرا:  پوریا

 .خوابی هنوز اما شده ظهر لنگ که تو، یا تنبلم من: 

 .بودم رفته حال از نبودم که خواب کشیدی، کار ازم دیشب خر عین:  پوریا

 .کردی کار کوچولو یه فقط تو دادم، انجام من رو کارا همه واا: 

 بله بله:  پوریا
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 بلا و بله: 

 .افتاد میز به نگاهش

 صبحانه جووون اخ:  پوریا

 شد خوردن مشغول تند تند

  خوب میشی خفه یواش: 

 هستم گرسنه:  پوریا

 کنی؟ شکم فدای میخواهی رو جون: 

  نه:  پوریا

 گل پسر بخور یواش پس: 

 .کردم جمع رو میز صبحانه خوردن از بعد. داد تکون سری پوریا

 ؟ بلدی آشپزی:  پوریا

 اره که معلوم: 

 خونگی غذایی جوون اخ:  پوریا

 پرو بچه گرفتی آشپز مگه: 

 .گرفتم سرم تاج نه:  پوریا

 براش دادم تکون سری

 یخونگ غذای کرج میرم وقتی فقط. میخورم نیمرو یا بیرون غذای همش اصفهانم وقتی من:  پوریا

 کن درکم یکم. میخورم
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 .شدم قانع باشه: 

 م،کن درست شام میباست فقط همین برای بودیم، خورده صبحانه ظهر چون. شد باز نیشش پوریا

 .کردم اماده رو میز. کردم درست مندراوردی چیز یه بود، خونه توی که چیزای با

 شده اماده شام بیا خان پوریا: 

 انداخت غذا به نگاهی نشست، رویم به رو هم پوریا نشستم، صندلی روی

 نکشه؟ بیمارستان به کارمون خورده؟ میشه حالا اینو میگم تینا:  پوریا

 .میشی قبرستان راهی یا میاد خودشت یا یخور نترس: 

 حرف دستپختم. شدم خوردن مشغول و کشیدم غذا خودم برای. کرد نگاهم تردید با پوریا

 کرد خوردن به شروع کم کم هم پوریا. بود شده عالی غذایم نداشت

 .نمیامد خوشمزگی این اش قیافه به اصلا شده خوشمزه چه دختر، ایول:  پوریا

 .کردیم سپری باهم رو خوبی شبی. بهش زدم لبخند

 کمک میرفت روزاا بیشتر پوریا میگذشت، خوش کلی و بیرون باهم میرفتیم چهارتای گاهی

 و میپوشیدم راحت لباس من نبود خونه که وقتی. میرفت سرکار مثلا جورایی یه میداد، دوستش

 ی خونه مهمون که بود ی هفته یه. خودم برای بودم ی دیوونه. میرقصیدم و میدادم گوش اهنگ

 .میشد بیشتر بهش روز هر عشقم میکرد، محبت بهم خیلی پوریا. بودم پوریا

 .نشست کنارم و امد چای استکان با هم پوریا که. خوردم چای داشتم و بودم نشسته ها مبل روی

 .شده نزدیک یکم بهم

 تینا؟:  پوریا

 !جان: 

 داری؟ دوس منو تو:  پوریا
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 اره که معلومه: 

 کنی؟ ازدواج من با میخواهی:  پوریا

 است اره هم سوالت این جواب: 

 خوردن پیوند هم با روحامون داری قبول:  پوریا

 .اره خوب: 

 شد تر نزدیک بهم کرد، نوازش مو گونه پوریا

 بشن یکی هم جسمامون. هستند یکی روحامون حالا چیه؟ نظرت:  پوریا

 .شدم بلند مبل روی از عقب دادم هولش کمی دست با طرفم، اون کردم صورتم ، جلو اورد سرشو

 میزنی؟ پسم چرا:  پوریا

 باشم داشته رابطه باهات نمیخوام اما دارم دوستت من پوریا ببین: 

 چرا؟ اخه:  پوریا

 ازدواج از بعد: 

 داره؟ فرقی چه:  پوریا

 میکنه فرق من برای: 

 طرفم امد و شد بلند مبل روی از پوریا

 چطوری من. نکردی هم بوس منو حالا تا حتی تو اما. دوستیم هم با ماه چندین الان تو و من:  پوریا

 کنم باور عشقتو

 میخواهی؟ بوس فقط الان تو: 
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 اره:  پوریا

 شدم نزدیک بهش

 ببند چشماتو: 

 کرد باز چشماشو زدم، اش گونه روی اروم ی بوسه بست، چشماشو لبخند با پوریا

 !!!همین؟؟:  پوریا

 .خوش شب خواب وقت دیگه خوب. اره: 

 خط اما نبودم مذهبی دختر کردم، آزاد شدمو حبس نفس. اتاقم توی پریدم و زدم چشمک بهش

 داشتند رابطه و نامحرم من به پوریا کنی حساب بخواهی جور هر. داشتم خودم برای های قرمز

 و نداد گیر بهم خوب بازم. کشیدم دراز تخت روی زیاده، سرش از هم بوس این گناه، باهاش

 .برد خواب و کشیدم عمیق نفس. نمیکنه اذیتم که معلوم عاشقمه خوب کنه، اذیتم نخواست

 ناراحت دستم از که بود معلوم بود، نکرده فرقی پوریا رفتار بود، گذشته ماجرا اون از روز چند

 اعتماد خودم به بودم، خوشحال. کنید اعلام را کنکور نتایج بود قرار فردا. کرده درکم و نشده

 .ممیش قبول ام علاقه مورد ی رشته و عالی دانشگاه یه میده، ثمره هایم تلاش میدونستم داشتم،

 نمیخواهی؟ چیزی. بیرون میرم دارم من عزیزم:  پوریا

 .همرات خدا عشقم نه: 

 .برگردم دیر شب من ممکن:  پوریا

 باش خودت مراقب باشه: 

 طور همین هم تو چشم:  پوریا

 خوردن مشغول و نشستم صندلی روی. کردم دم قهوه خودم برای. شد جدا ازم لبخند با پوریا

 .شدم عصبی لباسام، روی ریخت اورد در بازی مرد ناجوانه قهوه اما. شدم قهوه
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 .بزنه گندتت بابا ای: 

 ندچ فقط. نداشتم تمیز لباس. کنم عوض لباسمو تا اتاق توی رفتم و شدم بلند صندلی روی از

 بود مانده باقی برام لباس دست

 تمیز لباس که نبود حواست چرا خنگ ی دختره نیست، یار من با شانس انگاری امروز بابا ای: 

 .نداری

 ماشین داخل و برداشتم کثیفمو لباسای. بپوشیدم رو بود مانده برام که های لباس همون

 جلویش منمیتون که مدلی این بشند، شسته لباسام میاد پوریا وقتی تا خداکنه. ریختم لباسشویی

 اما راچ نمیتونم شدم، کردند تماشا تلویزیون مشغول و نشستم مبل روی کلافکی با. بشم ظاهر

 . برد خواب

 همه اون پوریا دیدن از. کردم باز که چشمامو میکنم، حرکت داره بدنم روی چیزی کردم احساس

 کنار کشید خودشو. پریدم جا از و ترسید خودم به نزدیک

 ترسیدی؟ چرا:  پوریا

 ترسیدم. پریدم خواب از یهوو بودم خواب خوب: 

 اهان:  پوریا

 دو چشماش و میکنه نگاهم مدلی این چرا این. کردم حس خودم روی را پوریا ی خیره های نگاه

 یه با باز یقه ی بنده دو تاپ یه همش من واییی ای که شد روشن ذهنم چراغ یهو.  میزنند دو

 پوریا که بشم بلند مبل روی از میخواستم. رفت آبروم سرمم بر خاک. بود تنم کوتاه سفید شلوار

 .کرد راهم سد دستاشو

 خوشگله؟ کجا:  پوریا

 اتاقم میرم: 

 وقت؟ اون چرا:  پوریا
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 برسم خوابم ی ادامه به برم میخوام: 

 میاد همرام داره هم پوریا دیدم اما برم، که شدم بلند مبل روی از فوری رفت، کنار پوریا

 کجا؟ تو: 

 بری؟ من بدون میخواهی یعنی:  پوریا

 ترسیدم ارش اما چرا نمیدونم

 اره خوب: 

 .گرفت دستمو

 کن ولم لطفا پوریا: 

 خودش سمت کشید منو و داد فشار بیشتر دستمو اما

 کنم ولت میگی الان کردی دیووونه منو پوشیدی، لباس مدلی این رفتی کجا؟:  پوریا

 گرفت منو دوباره که کنم فرار امدم بیرون، کشیدم دستش از دستمو

 میگذره خوش دوتامون به نگیر، سخت تینا:  پوریا

 نکن اذیتم میکنم خواهش: 

 .کنیم حال و عشق کمی میخوام فقط بود، کجا اذیت:  پوریا

 قبع خودمو منم میکرد نزدیکم خودشو هی میشد، جری بیشتر پوریا اما کنه ولم تا میکردم تقلا

 بهم یخیل نداشتم، فرار راه دیگه. میزد تند تند قلبم بودم، ترسیده دیوار، توی خوردم. میکشیدم

 کرد، کردن کار به شروع مغزم یهو میخورد، گردنم به هایش نفس داغ حریم بود، شده نزدیک

 قماتا سمت کردم فرار. کردم رها نفسو کرد، ولم اخ گفتنه با پوریا دلش، توی زدم کردم خم زانمو

 گوشم توی زد یکی گرفت، دستمو پوریا که
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 هرزه میزنی منو:  پوریا

 عوضیی کن ولم: 

 صورتم میزدم، نفس نفس. کردم قفل درو و اتاقم توی پریدم اش سینه توی کوبیدم دست با

 ناخن فشار دلیل به بود شده کبود بازویم صورتم، توی بود زده بدجور شرف بی میسوختتت،

 این توی دیگه من موندنه گریه، زیر زدم و انداختم تخت روی خودمو. میکرد درد گردنم هایش،

 از هگری شدت از کم کم. کنه اذیت منو بخاطر پوریا نمیکردم، فکر وقتتت هیج نبود، صلاح خونه

 .رفتم حال

 از. کردم جمع مدارکمو. بودند ماشین داخل هام لباس هنوز شدم، بیدار خواب از درد سر با صبح

 ایلمووس تمام اتاقم، برگشتم و برداشتم لباسامو نبود، خونه پوریا بیرون، رفتم احتیاط با اتاق

 درست. گذاشتم ماشین داخل رو ها چمدون. کردم عوض لباسامو گذاشتم، هایم چمدون داخل

 ودب گذشت خوش بهم. بود مراقبم بودم اش خونه که مدتی این توی اما کنه اذیتم میخواست پوریا

 شاز باید میکردم احساس. بودم کرده پیدا بهش بدی حس اما چرا نمیدونم بود، عشقم پوریا تازه

 مورد ی رشته. بودم زده حدس درست. بگیرم رو کنکور جواب تا و کافینت رفتم اول. بشم جدا

. ودمب خوشحال بینهایت. بودم شده قبول تهران ملی دانشگاه کشی نقشه مهندسی یعنی ام علاقه

. رمبگی جشن پوریا با و برم تا خریدم ی دایره ی ژله شکلاتی کیک یه فروشی، شیرینی رفتم

 منمیدون. بشم جدا ازش آرامش با میخواستم شایدم. کنم تشکر ازش جوری این میخواستم شایدم

. دب خیلی بود کرده بد حقم در پوریا. بود رفته بین از عشقم تمام انگاری داشتم حسی یه اما چرا

 .کردم باز رو در کلید با. کشیدم عمیق نفس چندتا

 !شده؟؟ ریخته بهم چرا اینجا واا شدم، خونه وارد کردم، باز رو در کلید با

 ایی خونه پوریاا: 

 .بود خونه پس آمد، پوریا اتاق از صدای

 پوریااااااا: 
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 های دکمه برعکس، اما بود پاش شلوارک. کردم نگاه بهش بیرون، امد پوریا و شد باز اتاقش در

 یا بزنم حرفی بتونم اینکه از قبل بودم، کرده هنگ بود، لب رژ بدنش روی بودند، باز پیراهنش

 یکک دیدنش با بیرون، امد اتاق از بود تنش زیر لباس فقط که دختره یه. بدم نشون العملی عکس

 .زمین روی افتاد دستم از

 عشقم خبره چه اینجا:  گفت خاصی ی عشوه با دختره

 .نیست خاصی خبر:  پوریا

 کرد نگاهی بهم

 نرفتی؟ هنوز تو:  پوریا

 .میکشید تیر قلبم. نمیشد خارج آوایی اما بزنم، حرفی تا کردم باز دهنمو

 کیه؟ این:  دختره

 .بود من سوال همون دقیقا سوال این جالب، چه

 بودم گفته بهت که تینا همون:  پوریا

 آویزونه؟ ی دختره همون ات خونه اوردیش سوخت براش دلت که همونی امد، یادم اهان،:  دختره

 نه انگاری اما باشه رفته میکردم فکر اره،:  پوریا

 خیلیی بود بد حالم خیلی بگم، نمیتونستم هیچی

 گرفتی؟ سکوت ی روزه:  پوریا

 آویزونم؟؟ من: 

 .اره که معلوم خوب:  دختره

 گرفت رو دختره اون دست پوریا. بود پرو چه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 102 

 بیخیال اینو عشقم، بریم بیا:  پوریا

 نبودم؟ قت...عش... من... مگه: 

 زد پوزخندی پوریا

 منم. ندادی بهم میخواستم که رو چیزی اون تو. گذرانی خوش یعنی عشق عزیزم!! عشقم:  پوریا

 دیگری سراغ رفتم

 ...راحتی همین به: 

 .هست یکی جات نباشه حواست اگه پست دنیا این توی راحتی، همین به اره:  پوریا

 !!!!!!!!بود عشقم همون پسره این یعنی نمیکردم، درک حرفاشو

 سیر زتا کوتاهی مدت از بعد باشه تو با کسی هر ، بمونه تو با نمیتونه کسی تینا میدونی:  پوریا

 .میشه

 چراا؟؟ وقت اون: 

 بود کرده پیدا لرزشش صدام

 .رابطه یعنی عشق. عشق نه لذت برای دختر سردی، خیلی تو اخه:  پوریا

 میدونی؟ چی عشق از تو شوو خفه: 

 میدونم باید که قدری اون:  پوریا

 !گرفتی اشتباه عشق با هوسو تو: 

 یکیه دوتاش هرچی حالا:  پوریا

 دادم تکون براش تاسف روی از سری

 بری بهتر تینا، دیگه بس:  پوریا
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 نیستم اینجا موندم مشتاق هم زیاد: 

 دختره سمت کردم پرت کلیداشو

 .داری نیاز اینا به من از بیشتر تو: 

 عسیسم مرسی:  دختره

  صورتش توی وکوبیدم زدم لبخند کردم، جمع قدرتمو تمام. پوریا طرف رفتم

 تو سهم اینم: 

 با داد، دستم به آب لیوان سایه کردم، پاک مو گونه روی شده ریخت های اشک کردم، سکوت

 .شد تازه گلویم آب نوشیدن

 باهم نگو. چشیدم رو عشقی شکست و بودن یتیم طعم من فقط میکردم فکر الان تا:  سایه

 .همدردیم

 خر متفاوتی شکلی با اما اتفاق یه ممکن نفر چندین ی واسه همشکل، ها ادم بیشتر سرنوشت: 

 .بده

 رو هامون خانواده متفاوت سن دو توی خورده، شکست ما تای دو هر تو، و من مثل درست:  سایه

 کردیم فرار. دیدیم خیانت شدیم، عاشق دادیم، دستت از

 منو که تاثیری گذاشت، تاثیر بدجور ام زندگی روی اتفاق اون اما کردم، فراموش رو پوریا من: 

 .عشق از گریزان ی دسته و دار جز اورد

 !شدم دسته این جز منم انگاری:  سایه

 کشیدم آهی

 .بود زندگیم اول فصل داستان این: 
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 و شده شروع تازه من زندگی دوم فصل بود، من زندگی کپ جورایی یه که اول فصل:  سایه

 .دومت فصل از بگو تو اما نداره، داستانی

 فرستادم بیرون نفسمو. کشیدم سر رو لیوان داخل آب ی مانده باقی مقدار

 دور که خونه از شدم، ماشین سوار ، میرفت گیچ سرم ، بود بد خیلی حالم بیرون، زدم خونه از: 

 سر گریه بلند صدای با و کردم آزاد داشتم، که را مزخرفی بغض اون کنار، زدم رو ماشین شدم

 داشبورد داخل از کاردی بکشم، خودمو میخواست دلم میکوبیدم، ماشین فرمون روی مشت. دادم

 اردک میخواستم. بودم مرگم وقت نمیخواستم، رو زندگی این دیگه قلبم، سمت گرفتم و اوردم در

 ،بودنو قوی بهش مادرش و پدر که دختری هستم تینا من آمد یادم یهو که کنم قلبم توی فرو رو

 هن ، رو خودکشی و شکست نه.. بودند داده یاد رو، خدا بر توکل رو، جنگیدن مشکلاتو، با مبارز

 زندگی یه تا زادگاهم برگردم بود قرار من انداختم، را کارد...  رو مشکلات مقابل در امدند کوتاه

 تهران به خودمو اصفهان از ترس کلی و بدبختی با.  عشق بی زندگیی کنم، شروع رو جدید

 اما کنم، استفاده ازش شهری بین نمیتونستم هنوز بود، شهری داخل من ی گواهینامه رسوندم،

 ود،ب شده تنگ آلودگی شهر تهران برای دلم. نداد گیر بهم راه پلیس که بود یار باهام خدا و شانس

 د،ش انجام کافینت با دانشگاه نام ثبت. بشه زده شهر این داخل بود قرار جدیدم زندگی استارت

 مناسب مکانش یا خرید برای. نمیدادند اجاره خونه مجرد دختر به ، میکردم زندگی ماشین توی

 .بود کم من پول یا نبود

** 

 این بود سخت چه میکردم، زندگی ماشین توی هنوز اما میشدند، شروع کلاسام دیگه روز چند

 هم ها خوابگاه بودم، نکرده پیدا باشه جور پولم با که ی علاقه مورد ی خونه هنوز جدید، زندگی

 هیچ مزندگی ی گذشته افراد با نمیخواستم بودم، کرده عوض کارتمو سیم نداشتند، پزیرش دیگه

 حموم یه دلم. بشم رد ازش بودم مجبور اما بود برام خوبی دوست سارا باشم، داشته ارتباطی

 .باشه خودم مال که زندگی راحت، خواب یه میخواست، حسابی و درست

 هم اینجا شانسمو داشتم اشکالی چه دیدم، بنگاه یه که میچرخیدم، هااا خیابان توی هدف بی

 دوار. کنم کمکم خدایا رفتم، بنگاه طرف به شدم، پیاد و کردم پارک رو ماشین. میکردم امتحان
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 ویر میز طرف این هم آقای یه و بود نشسته میز پشت آقا یه که رو روبه میز طرف به شدم، بنگاه

 حک صالحی محمد اسم روش که بود میز روی چوبی اسم پلاکارت یه. رفتم بود نشسته صندلی

 .بود شده

 خانم بفرما سلام:  صالحی

 میخواستم خرید برای آپارتمانی ی خونه یه من سلام: 

 !!شد جور مشتری ات خونه برای زود چه شاکری، میبنی:  صالحی

 انداخت من به نگاهی بود نشسته صندلی روی که آقای اون

 !بود یار باهام خدا اره:  شاکری

 .میفروشه رو اش خونه مناسب قیمت یه با داره آقا این امدید موقع به ، خانم میدونی:  صالحی

 شد، واقع پسند مورد و خواست خدا اگه و دیدن برای بریم هست امکانش الان اگه پس خوب چه: 

 .رو قرارداد ببندیم

 یینپا قیمت این با ی خونه چنین جایی هیج عالیه، هم قیمتش میگیره، قرار پسند مورد:  صالحی

 .نمیکنی پیدا

 شدند بلند ها صندلی روی از شاکری و صالحی دادم، تکون سر

 دارید؟ ماشین خانم:  صالحی

 دارم بله: 

 بیاید ما ماشین پشت پس:  صالحی

 باشه: 

 بود قشنگی جای خونه، اون سمت افتادیم راه و شدیم ها ماشین سوار و بنگاه از بیرون رفتیم

 اش دستشوی و حموم بود، خوابه سه بود، بزرگ و دار جا. شدم خونه وارد. داشت تمیزی ی محله
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 سر. بود عالی عالی خونه این بودم تنها که من برای. داشت هم کوچولو بالکن یه بود، جدا هم

 نصف شو خونه همین برای کشور از خارج بره میخواست شاکری اخه رسیدیم، توافق به هم قیمت

 . خریدم منم. میفروخت داشت قیمت

 بود، من مال خونه این. نداشت تعلق بهم که جاهای در زندگی از ماشین در زندگی از بودم خسته

 هم پولمو ی مانده باقی خریدم، هم مو خونه وسایل کم کم من، اختیار من، زندگی من، سقف

 خرج ودنب نیاز زیادی پول بودم نفر یه. کنم استفاده سودش از بتونم ماه هر تا بانک داخل گذاشتم

 حس مدرسه، از تر متفاوت تازه، و جدید محیط یه. بود شده شروع هایم دانشگاه های کلاس. کنم

 میگفتند ها اولی ترم ما به. بودم شده پخته نبودم خام دختر اون دیگه داشتم، شدن بزرگ

 .!!بودند بالایی ترم اول از خودشون انگاری. نشنیده چیزهای حق به ترمولک،

 .نمیکردم فکر چیزی به موقعیت و خوندن درس جز

 برش بیرون، افتاده دختره یه کلاسور از برگ یه دیدم که میکرد عبور دانشگاه حیاط از داشتم

 دختره سمت رفتم و داشتم

 خانم ببخشید: 

 سمتم برگشت اش شونه روی زدم

 بفرما بله:  دختره

 .گرفتم مقابلش رو برگ

 بیرون افتاد شما کلاسور از برگ این: 

 انداخت بهش نگاهی و گرفت رو برگ

 ازت ممنونم میشدم، بدبخت بود شده گم اگه بده، خیرت خدا:  دختره

 که نکردم کاری میکنم خواهش: 

  جلو اورد دستشو
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 شما؟ و هستم ارغوان من:  ارغوان

 گذاشتم دستش توی دستمو

 هستم تینا منم: 

 خانم تینا خوشبختم:  ارغوان

 طور همین منم: 

  برم من خوب:  ارغوان

 با هم سر پیش روزها. میامد جالبی دختر نظر به. رفت و گرفت فاصله ازم زدم، لبخند بهش

 .بودند گذر در سرعت

 تعداد چه. امد میزد صدا دوستاشو داشت که دختر یه صدای که میامد بیرون سالن از داشتم

 ما شونه روی دستی داشتند، هم اسمای چه. ترمه اتنا تهمینه، توران، تارا،!!. بود زیاد هم دوستاش

 دختره این بود آشنا چه سمتش برگشتم نشست

 بله: 

 نشناختی؟:  ارغوان

 نه راستش اما میزنی آشنا: 

 .دادی بهم برگمو که روزی اون دختر همون ارغوان منم بابا:  ارغوان

 زدم لبخند بهش

 شما؟ خوبی امد یادم: 

 .نداری جواب زدم صدا رو اسمی هر چیه؟ اسمت راستی مرسی:  ارغوان

 میکردی؟ صدا... و توران و تارا داشتی که بودی تو این: 
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 داشت ت اسمت توی بود یادم فقط اخه اره،:  ارغوان

 تینا: 

 داری؟ کلاس. نمیکنم فراموشش دیگه تینا،:  ارغوان

 شد تموم نه: 

 کافه بریم پایه پس:  ارغوان

 نمیدونم: 

 بریم بدو ندارم نمیدونم:  ارغوان

 .بود ارغوان و من دوستی آغاز روز اون. بود ی بامزه دختره چه

 پوستی ، مشکی موهای بود، خوبی دختر خیلی ارغوان دوستی، ی رابطه این شد تر عمیق کم کم

 اش رشته. میامد خوشم ازش بود، خوشگلی دختر صورتی، لباهای ، ی قهوه های چشم برنزه،

 بود دبیرستان دوم که الناز اسم به خواهر یه بود، کرده فوت پدرش بود، تهران اهل و معماری

 تفاوت این بود جالب خیلی داشت، سنی تفاوت سال 91 خودش با که ، مریم اسم به مادری. داشت

 یمال وضعیت. نزدیک از بودمشون ندیده حالا تا البته بود، براشون دوست یه مثل مادرش ، سنی

 .بود متوسط شون

 .شد ولو کنارم کلافگی با ارغوان

 !چته؟: 

 شدم خسته وایی:  ارغوان

 بگم؟ چی داشتم کلاس تا پنچ که من ی خسته همه این داشتی، کلاس تا سه تو: 

 .ی جنازه پس تو:  ارغوان

 .برسونمت بریم بیا خوب چین، همین ای: 
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 ما ی خونه بیای شام باید امشب:  ارغوان

 نمیشم مزاحم بیخیال: 

 بیای باید جوون سلطانه مریم دستور نداریم، مزاحم:  ارغوان

 بریم پس اوکی: 

 بوسید مو گونه

  جونم ای:  ارغوان

 رو ماشین بشم، آشنا اش خانواده با میخواست دلم ارغوان، ی خونه سمت رفتیم و زدم لبخند

 .کرد باز رو در ارغوان. کردم پارک

 داخل بفرما:  ارغوان

 ممنون: 

 .شدم شون خونه وارد

 .امده گلت دختر ببین بیا گلی مریم:  ارغوان

 بیرون آمد آشپزخونه از لبخند با ارغوان مامان

 خلم دختر بر سلام:  ارغوان مامان

 !!جوون مریم داشتیم:  ارغوان

 طلوعی خانم سلام: 

 سمتم امد لبخند با ارغوان مامان

 مریم بگو یا خاله بگو یا طلوعی، خانم نگو بهم گلم، دختر سلام:  ارغوان مامان
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 شدم مزاحم ببخشید جون، خاله ممنون: 

 مراحمی تو عزیزم حرفیه، چه این:  جون خاله

 تشکر: 

 جان تینا سلام:  الناز

 .کردم نگاه طرفش به الناز صدای شنیدن با

 خوبی؟ جان الناز سلام: 

 جوون تینا ممنون:  الناز

 .نشستیم مبل روی گرفت منو دست الناز

 .بیارم برات ارغوان اتاق از برم یا داری لباس:  الناز

 دارم لباس مانتوم زیر نیست، نیازی: 

  باش راحت بیار، در پس:  الناز

 گلم راحتم: 

 میشناسیم رو همدیگر سال صد انگار. گرمی ی خانواده چه اوردم، در مانتو

 .دریابه هم رو منو یکی:  ارغوان

 آزار دل میشه کهنه بازار به امد که نو:  الناز

 مزدی الناز منو نشست، ما از فاصله با مبل رو و کرد نگاهمون تعجب با ارغوان قدش، زدیم الناز با

 خنده زیر

 کنارمون بیا عزیزم نکن قهر: 
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 تنهای منو دوتای شما نمیخوام:  ارغوان

 هست هم لوس چه:  الناز

 فروش ادم نزن حرف تو:  ارغوان

 کنارمون بیا بدو نشو لوس ارغوان: 

 .نسشت کنارمون و امد تکون سری لبخند با ارغوان

 اینو میکنی تحمل چطوری:  الناز

 خانم الناز میگن، درخت به این:  ارغوان

 میکردی؟ تحمل رو ارغوان چطوری تینا حالا، خوب:  الناز

 میکنم تحمل تورو من که طور همان:  ارغوان

 وسط نپر جسد تینا گفتم:  الناز

  زامبی خودتی، جسد:  ارغوان

 بگو بهش چیزی یه تینا:  الناز

 نداری زبون خودت مگه:  ارغوان

 هرخوا یه منم کاش شد، تبدیل گریه به ام خنده کم کم اما بودند، دیووونه دوتا این خنده زیر زدم

 .داشتم

 میکنی؟ گریه چرا برسرم خاک:  الناز

 شدی؟ ناراحت ما دست از نکنه شده؟ چی تینا:  ارغوان

 بگو چیزی یه تینا میکردیم، شوخی داشتیم:  الناز
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 داشته دوستم باشم داشته دوستش کنم، بازی کنم، کل کل باهاش تا داشتم، خواهر منم کاش: 

 سخت خیلی سخته تنهای. باشه

 کردند بغلم دوتایی

 .خواهرت میشم خودم:  الناز

 نکنی گریه دیگه هستم آبجیت که منم:  ارغوان

 کردم پاک هامو اشک بوسیدم، رو دوتاشون

 دارم رو شماها خوبه چه: 

 شام بیاید خل دخترای:  جوون خاله

 و ی قهوه موهای سبزه پوستی الناز. بودم خانواده این عاشق سرمیز، رفتیم خنده با تای سه

 باباشون عکس قاب اخه. بود رفته باباش به ارغوان و مادرش به الناز انگار. داشت مشکی چشمای

 ودب وقت خیلی نداشت، حرف مامانش دستپخت. بودم دیده باباشو عکس همین برای بود میز روی

 .بودم نخورده رو ی دیگه خونگی غذایی خودم، دستپخت جز به که

 سنی تفاوت سال19 باباش با ارغوان. بودند هم عاشق خیلی پدرش و مادر بودم، شنیده ارغوان از

 دلیل به اما بود جوان هنوز جوون خاله. بود گرفته جونشو سرطان که بود جوون خدا بنده. داشت

 . مادرفداکاری چه. بود نکرده ازدواج الناز و ارغوان داشتنه

 بیرون امدم افکارم از دستم به ارغوان دست برخورد با

 شده؟ چیزی جانم: 

 میکنم؟ صدات دارم دوساعته دختر تو کجای:  ارغوان

 نبود حواسم ببخشید: 

 اش نامه یا میاد خودش یا نباش نگران:  الناز
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 بیاد مرگش خبر امیدوارم: 

 پسره بیچاره واا:  الناز

 نیست تینا زندگی توی کسی الناز، هاا خوشه دلت:  ارغوان

 میاد بیاد باید که اونی بالاخره:  جوون خاله

 وصله در سر هم ممنوع ورد تابلوی است، بسته در اما: 

 .ندارم سواد من گفت و امد عشق:  الناز

. مدها کجا از نفهمه که بیرون بندازمش لگد با چنان بیاد، من طرف میکنه غلط عشق کشیدم، آهی

 .دیوار از صدتا بخوره من از یکی که میزنمش جوری

 چطوره؟؟ دستپختم چیه؟؟ نظرت:  جوون خاله

 است العاده فوق دستپختون: 

 .کرده تعریف پختت دست از ارغوان:  جوون خاله

 داره لطف من به ارغوان: 

 بچشم غذاتو طعم میخواد دلم منم:  الناز

 کنم درست غذا براتون تا ام خونه بیای پاشید: 

  جوون اخ:  الناز

 .کردیم جمع رو میز شام، خوردن از بعدا

 بشورم رو ظرفها من بدهید اجازه: 

 میشوره ماشین نیست، نیازی دخترم نه:  جوون خاله
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 ممنون هم شام بابت اهان،: 

 باش راحت و نکن غریبگی اینجا لطفا دخترم، خواهش:  جوون خاله

 چشم: 

 من اتاق بریم بیا بسه خوب:  ارغوان

 بریم باشه: 

 .نکنید اذیتت رو تینا الناز، و ارغوان:  جوون خاله

 سلطان مریم باشه:  ارغوان

 بانو مریم باشه:  الناز

 .بود جوری و جمع اتاق شدیم، ارغوان اتاق وارد خنده با

 کنیم؟ چکار الان خوب:  ارغوان

 کنیم؟ نگاه بزارم انیمیشن:  الناز

 دختر؟ تو اخه ی بچه مگه:  ارغوان

 .میکنند نگاه انیمیشن سنی هر با ادما ی همه الان داره، ربطی چه:  الناز

 کرده فرق زمونه الان. دارم قبول رو الناز حرف: 

 جون آبجی لایک:  الناز

 بابا تسلیمم:  ارغوان

 کنیم؟ نگاه چی حالا: 

 دلبر و دیو:  الناز
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 قدیمیه خیلی این نداری؟ تر جدید:  ارغوان

 نوستالژیه بهتر، اتفاقا: 

 نمیشی هم بیخیال الناز طرف رفتی:  ارغوان

 نوچ: 

 حسود:  الناز

 نشستیم هم جفت تای سه. گذاشت رو دلبر و دیو الناز خندیدم، هم الناز منو. دراورد زبون ارغوان

. نمیشد سیر ازش آدم که بود های انیمیشن دسته اون از دلبر و دیو. شدیم کردند نگاه مشغول و

 تدس به میخوام که هستم دیوونه من میگفتند دوستام باشم، بل مثل میخواست دلم بودم بچه

 .بشم گرفتار دیو

 میده ادم به درس کلی انیمیشن این: 

 چی؟ مثلا:  ارغوان

 سیاهست دیوا مثل قلبش اما دارند انسان ظاهر بعضیا پاکه، دلشون اما دارند دیو ظاهر بعضیا: 

 میشوند گل خارها محبت از اینکه یا:  الناز

 داره درس و نکته همه این کارتون این بودم نکرده دقت حالا تا جالب چه:  ارغوان

 شد ادم و اخلاق با عاشق بل محبت با بود شده دیو بداخلاقی از که ی شاهزاده نگاه: 

 همدیگر به کنید محبت و باشید اخلاق خوش:  اصلی ی نکته:  الناز

 نخورید رو ها ادم ظاهر گول و: 

 باشید نداشته هراس عاشقی از:  ارغوان

 بله بله:  الناز



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 116 

 شدم بلند زمین روی از

 کنم زحمت رفع کم کم دیگه من خوب: 

 کجا؟:  ارغوان

  دیگه مون خونه: 

 میمونی اینجا امشب نخیر:  الناز

 دادم زحمت کافی اندازه به: 

 خوردیم، رو میخوریدم روز هر که رو غذا همون زحمت کدوم. دادم زحمت میگه هی درد:  ارغوان

 دیگه بخواب و زمین روی بنداز رختخواب یه هم خواب برای

 میاری؟ جوش چرا باشه، باشه: 

 خوب ادم برای نمیزاری اعصاب:  ارغوان

 بداخلاق این با برسه دادت به خدا الناز ببخشید،: 

 کنه جادو رو ارغوان بیاد، جادوگر اون بگیم باید:  الناز

 .میشد خونه وسایل شماهم بشم دیو من:  ارغوان

 جادو بیخیال. میشم بدبخت بشه این عاشق نمیاد کسی بعدم: 

 دوتا شما هستید پرو چه:  ارغوان

 این کنار در بودن. رفتیم حال از تا سوزندیم، آتیش کلی تا سه ما شب اون خنده، زیر زدیم

 .داشتم دوس رو خانواده
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 و الناز بودم، خوابیده زمین روی پایین من دیشب دادم، بدنم به قوسی و کش شدم، بیدار خواب از

 امروز من. سرم بر خاک وای ، خوردم جا ساعت دیدن با و برداشتم گوشیمو تخت، روی بالا ارغوان

  بلند صدایی با بود، 1 ساعت الان داشتم، کلاس 91 ساعت

 ارغوااااان: 

 پریدن جا از الناز با همراه به ارغوان بیچاره

 کردند؟ حمله دیوا امده؟ دزد شده؟ چی:  ارغوان

 کردند؟ حمله مغولا میکنه؟ درد جایت:  الناز

 .مغول و دیو بود، شده بامزه خیلی دوتاشون ی قیافه بود، گرفته ام خنده

 کشیدی؟ فریاد که بود مرگت چه میخندییییی؟ چرااا درد:  ارغوان

 و کلاس این عاشق دستشویی، توی پریدم اتاق از شدم، بلند جام از افتادم، کلاسم یاد یهو

 اتاق داخل الناز بیرون، امدم دستشویی از بدم، دستش از نمیخواستم همین برای بودم استادش

 بود شده زول بهم جلاد مثل هم ارغوان نبود،

 میخوام لباس شده، دیر کلاسم نکن، نگاهم طوری اون: 

 بردار کمد داخل از میخواهی چی هر:  ارغوان

 کو؟ الناز: 

 بخواب اتاقش توی رفت:  ارغوان

 اهان: 

. یدمپوش و برداشتم رو خاکستری شلوار با توسی مانتو یه شدم، لباس گشتنه مشغول کمد داخل

 دیشب اخه کنم، استفاده ارغوان های لباس از بودم مجبور اما بودند، کوتاه برام هایش لباس یکم

 بهش بود، خوابید راحت خیالت با ارغوان. بود شده چروک که هم مانتو شلوارم، روی ریخت شربت
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 کردم سرم شالمو. زدم برداشتم قرمزشو لب رژ. بخورش موش الهی بود خوابیده ناز چه کردم نگاه

 .میرسم دیر میدونستم بیرون رفتم اتاق از

 صبحانه بیا تینا:  جوون خاله

 شده دیرم برم باید اما خاله ممنون: 

 داد دستم به پنیر و نون لقه یه جوون خاله

  بخور اینو:  جوون خاله

 بوسیدم شو گونه

 خداحافظی جوون خاله ممنون: 

 همرات خدا:  جوون خاله

 داشتیم، جالبی استاد. روندم دانشگاه طرف به عجله با شدم ماشین سوار بیرون، امدم خونه از

 که بود91 ساعت. بیست اخلاقش و بود عمومی درسش اخه بودند، شلوغ ی همیشه کلاساش

 ه،کلاس سر استاد یعنی این بود بسته کلاس در کلاسم، سمت رفتم بدو بدو دانشگاه، رسیدم

 شدم کلاس وارد زدم در و گرفتم رو در ی دستگیره

 هست اجازه استاد ببخشید: 

 داخل بفرما:  استاد

 یه ارکن خالی صندلی یه کلاس اخر فقط نمیشد، پیدا داخلش خالی صندلی کردم، نگاه کلاس به

 ماا میکردم، یادداشت تند تند منم میداد درس استاد نشستم، صندلی همون روی رفتم بود، پسر

 شد، خم من از زودتر پسره اون که دارم، برش بشم خم امدم زمین روی افتاد خودکارم یهوو

 ادمافت پوریا یاد دلیل بی داشت مشکی چشمای شد، قفل نگاهم توی اش نگاه اورد بالا که سرشو

 ، کلاس اتمام از بعد. شدم جزو ی ادامه نوشتن مشغول. گرفتم دستش از رو خودکار و کردم اخم و
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 کنارم که پسری فهمیدم میکرد، غیاب و حضور کلاس اخر بود عادتش کرد، غایب و حاظر استاد

  که بیرون دانشگاه از میرم داشتم نداشت، ربطی من به البته. بود متین اسمش نشسته

 پناهی خانم:  متین

 .برگشتم طرفش به و ایستادم

 بفرماید بله: 

 میخواستم رو جزوتون ببخشید:  متین

 گرفتم طرفش به و کردم جدا کلاسور از رو کلاس این به مربوط های برگ

 جزوها اینم بفرما: 

 گرفتشون دستم از

 میدم تحویل بهتون فردا:  متین

 کلاس همین سر آینده ی هفته شنبه پنج برای باشه ندارم، کلاس من و هست جمعه فردا: 

  ممنون باشه،:  متین

 میکنم خواهش: 

 شکل دلم توی بد حس عالم یه میامد، بدم ازش دلیل بی رفتم، ماشینم طرف به شدم جدا ازش

 لاساک ی هفته آخرین آینده هفته. بودم شده متنفر مشکی چشم پسرای تمام از انگار. بود گرفته

 .گذشت زود چه. دوم ترم امتحانات شروع و ازاد مطالعه بعدش بود،

 .بدم پس بهش رو ارغوان های لباس باید شنبه

 شده شنبه پنچ بودم، کرده اماده هم امتحانات برای خودمو دادم، تحویل بهش ارغوانمو های لباس

 امروز ببینم، رو مشکی چشم پسر اون بودم مجبور دوباره امروز بود، دوم ترم کلاس آخرین بود

 ماشینمو ؟.کنم چکار جزو بدون من الان بود گرفته لجم بود، نیامده اما بده پس جزومو بود قرار
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 هک دانشگاه در از. بود نیامد گیرم نزدیکا پارک جای اخه بودم کرده پارک دانشگاه از تر دور کمی

 اون اما بودم دانشگاه تو قبلا رو یکیشون دیدم، دیگه پسر چندتا کنار رو متین امدم، بیرون

 سمتم امد و دید منو متین نمیشناختم، رو دیگه دوتای

 پناهی خانم سلام:  متین

  مدرس آقای سلام علیک: 

 گرفتمشون دستش از گرفت سمتم رو ها برگ

 ها جزو بابت ممنون:  متین

 میکنم خواهش: 

 میخواهی اگه میاد، دیگه ساعت نیم هم واحد خط نیامده، امروز دانشگاه سرویس:  متین

 برسونمت

 دارم ماشین خودم: 

 اهان:  متین

 خورد اخه برسونه، منو مثلا تا کرده چینی فلسفه ساعت دو پرو بچه رفتم، و دادم تکون سری

 .ام خونه رفتم شدم، ماشینم سوار. دارم ماشین من فهمیدم وقتی ذوقش توی

 کاری دیگه خوندم درس جز ایام این توی شدند، شروع تر زود میکردم فکر که اونی از امتحانات

 کم هم اهو. میگشتم عار بی و بیکار که بود ی هفته یه شدن، تموم امتحاناتم موقعیت با نمیکردم،

 .میشد مزخرف داشت کم

 مون خونه بود امده ارغوان امروز

 !تینا؟؟:  ارغوان

 !!جانم: 
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 .شدیم خسته خیلی امتحانات تایم این توی میگم:  ارغوان

  چی؟ که اره، خوب: 

 پارتی؟ بریم میای میگم:   ارغوان

 !کجا؟ ؟!!پارتی: 

 بریم بیا میشه، برگزار پارتی یه شهر بیرون امشب:  ارغوان

 میشه دردسر ارغوان بیخیال: 

 برمیگردیم نگذشته خوش اگه میریم بود، کجا دردسر بابا ای:  ارغوان

 میخورده درد به پارتی یه وقته، چند این بودیم شده خسته حسابی نمیگفت هم بد

 بریم؟ ی پایه الان:  ارغوان

 بریم اره: 

 عزیزدلم ایول:  ارغوان

 بپوشیم؟ چی حالا: 

 لباس دونه چندتا اینکه یا باشیم، داشته که هم لباس از پر اتاق یه دختراا ما یعنیی:  ارغوان

 .داریم بپوشم چی مشکل بازم. باشیم داشته

 همینه دختراا ویژگی از یکی: 

 بشم اماده تا خونه میرم من پس خوب:  ارغوان

 بپوش کن انتخاب چیزی یه همینا بین از دارم، لباس من نمیخواد: 

 باشه:  ارغوان
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 تنگ ارشلو روی سفید گشاد آستین بلوز یه من. گشتیم لباس دنبال و اتاق داخل رفتیم ارغوان با

 ویر تا ارغوان برای اما بود زانو بالا من برای که زرشکی ساتن پیراهن یه ارغوان. پوشیدم مشکی

 .میامد بهش خیلی. پوشید رو بود امده اش زانو

 .میاد بهت چه. شدی خوشگل چه: 

 خودم مال پس:  ارغوان

 تو مال باشه: 

 راحت چه:  ارغوان

 لباسه یه از بیشتر تو ارزش. هستی من دوست تو خوب: 

 بوسید مو گونه

 من بشم تو قربون:  ارغوان

 دیووونه خدانکنه: 

 هاا شدی خوشگل هم تو:  ارغوان

 که بودم خوشگل: 

 نفس به اعتماد بابا:  ارغوان

 درآوردم براش زبون

 دراز زبون:  ارغوان

 میخواد دلم: 

  شده دیر که کنیم آرایش بیا حالا پرو، بچه:  ارغوان

 رو نیم اوکی: 
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 اون سمت رفتیم ورگل ترگل. بودیم شده ناز و خوشگل کرد، آرایش رو من ارغوان رو، ازغوان من

 .میزد حرف ازش ارغوان که پارتی

 

 گلها عطر از بشینم، باغ این تماشای به ها ساعت میخواستم دلم بود، قشنگی و بزرگ باغ چه

 .بودم طبیعت عاشق. ببرم لذت

 دیگه بریم بیا زده خشکت چرا تینا:  ارغوان

 قشنگه؟ باغ این چقدر میبینی: 

 .قشنگیه جای خیلی بشه، کوفتتشون اره:  ارغوان

 است العاده فوق: 

 داخل بریم بیا تماشا، دیگه بسه اره،:  ارغوان

 بریم باشه: 

 بود کرده پر رو فضا هم بدی بوی نور، رقص بود، بلند خیلی موزیک صدای شدیم، سالن وارد

 خبره؟ چه ببین:  ارغوان

 خونه؟ دیوونه یا پارتی اینجا: 

 دو هر کنم فکر:  ارغوان

 .بودند ولو دخترا بغل تو پسرا

 بدیم قر وسط بریم بیا:  ارغوان

 بریم: 
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 موزیک این بودم، نرقصید که بود وقت خیلی میکردیم، همرای آهنگ با و وسط رفتیم ارغوان منو

 بودم شده خسته. میشد بهتر بود، تر پایین یکم موزیک صدای اگه اما. بود عالی رقص و

 استراحت برم من: 

 برو باشه:  ارغوان

 طرف رفتم. میرقصید داشت هنوز ارغوان اما بودم شده خسته من داشت، انرژی چقدر ارغوان این

 چیس و پنیر از. بود مشروبات انواع از های لیوان و خوراکی از پر میز روی سالن، وسط میز

 رو ها لیوان از یکی نداره، اشکالی بارش یه چیزی هر میزنند، چشمک بهم ها لیوان خوردم،

 کسی. امد خوشم بود خوب نداشت، بدی ی مزه شیرین، نه و بود تلخ نه کردم، مزه مزه برداشتم،

 بزس اش لونه دم میاد بدش پونه از مار بابا ای بود، متین که این کردم نگاه بهش ایستاد، کنارم

 .میشه

 .برام جالبه اینجا تو:  متین

 داره؟ اشکالی مگه چرا: 

 !امدی تنها! نه:  متین

 مگه؟ چطور: 

 نداره صفا تنهای جاهای همچین اخه:  متین

 آوردم خودم با همراه یه همین، برای: 

 رفتند فرو هم توی هایش اخم

 امدی؟ کی با وقت اون:  متین

 هستی؟ کی شما داری؟ ربطی چه تو به: 

 .پرسیدم همین برای هستی، من دانشگاه همکلاسی تو خوب:  متین
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 .نمیشه شما فضولی برای دلیلی این بازم اما: 

 نشو عصبی خوب خیلی:  متین

 نفس یه رو لیوان محتوای میامد، بدم خیلی میامد بدمم ازش کنم، اش خفه میخواست دلم

 الاب نفس یه و برداشتم دیگه لیوان یه بودم، شده عصبی بود، کنارم در متین اینکه از. خوردم

 کردم نگاهش سوالی گذاشت، لیوان روی دست متین برداشتم که رو بعدی لیوان. رفتم

 .بشه بد حالت ممکن نخوری دیگه بهتر:  متین

 زدم پس دستشو

 نکن دخالت من کارهای توی قدر این پسر آقا: 

 ریت متفاوت محتوای که رو بعدی لیوان. نمیکرد اذیتم دیگه موزیک صدای  کشیدم، سر رو لیوان

 ها انلیو این انواع تمام میخواست دلم نکرد، اذیتم زیاد اما بود، تلخ یکی این برداشتم،. داشت رو

 .کنم امتحان رو

 میشه بد حالت دختر، نکن لجبازی:  متین

 خاله پسر نداره ربطی تو به: 

 امد ارغوان صدای بده، جوابمو بتونه اینکه از قبل

 شده؟ چیزی تینا:  ارغوان

 کرد نگاه ارغوان به متین

 خانم سلام:  متین

 نمیکنی معرفی تینا سلام، علیک:  ارغوان

 هستند فضول ی پسرخاله ایشون: 
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 چی؟:  ارغوان

 کرد دراز ارغوان جلوی دستشو متین

 خانم تینا همکلاسی هستم مدرس متین:  متین

 تینا دوست هستم طلوعی ارغوان منم:  ارغوان

 خوشبختم:  متین

 طور همین منم:  ارغوان

 خوردم و برداشتم دیگه لیوان یه

 .بود شده گرم. خوردم و برداشتم دیگه لیوان یه

 بشه بد حالش ممکن نخوره دیگه بگید دوستتون به خانم ارغوان:  متین

 باشه خودش کار توی سرش بگو خاله پسر به ارغوان: 

 برداشتم دیگه لیوان یه

 هاا میشه بد حالت تینا بسه:  ارغوان

 امدی؟ تنها تو پسرخاله خودمه، به حواسم: 

 امدم دوستام با نه:  متین

 متین دست به دادم رو مشروب لیوان

 بردار ما کچله سر از دست دوستات، پیش برو خاله پسر: 

 !!تینا؟؟:  ارغوان

 نمیخوامممم مزاحم باشم، تنها دوستم با میخوام! چیه؟: 
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 برم بهتر من باشید خودتان مراقب خانمها خوب:  متین

 برو کاره، بهترین: 

 ایستاد کنارم ارغوان رفت، و داد تکون سری متین

 کردی؟ برخورد جوری این چرا:  ارغوان

  چه؟ تو به: 

 !شده بد انگاری حالت:  ارغوان

 بزور داشت بود، گرفته دستشو پسره که شد دختری اون پرید حواسم ندادم، رو ارغوان جواب

  گرفتم رو ارغوان دست بالا، ی طبقه میبردش

 شده؟ چی:  ارغوان

 بریم بدو: 

 رفتیم ها پله طرفه به و کشیدم دستشو

 شده؟ چی کجا؟:  ارغوان

 وری این میامد داشت پسر یه زور با دختره یه: 

 خوب؟:  ارغوان

 بدیم نجاتش باید ما: 

 .بریم که بدو:  ارغوان

 .بود شده گرم هوااا چقدر بود، شده خشک دهنم داشت، وجود بالا ی طبقه توی اتاق تا چند

 میاد جیغ صدای:  ارغوان
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 نمیشنوم که من کجا از: 

 بیا دنبالم:  ارغوان

 یرو دختر یه میگفت، ارغوان که شدیم اتاقی همون وارد میرفت، گیج سرم میشد، بد داشت حالم

 میزد پا و دست داشت که بود تخت

 کن ولش عوضی هویی: 

 

 هال وسط کردم، باز چشمامو داشت، درد بدنم. بود شده خشک گلویم میکرد، درد سرم شدت به

 یه کردم، دقت بهش!!! بود؟؟ خوابیده کنارم بود کی این خوابیدم، چرا اینجا من وا بودم، ام خونه

 موزیک، متین، بودم، پارتی دیشب سرم، وایی. بود شده صورتش پخش آرایشش که دختره

 اینجا؟؟ کیه این. ام خونه امدم چطوری من. رقص مشروب،

 شدی؟ بیدار بالاخره که میبینم:  ارغوان

 خبره؟ چه ارغوان: 

 کنم ات خفه میخواد دلم که نزن حرف بیین:  ارغوان

 .میکرد نگاهم ها جلاد عین

 !کیه دختره این ؟ شده چی مگه چراا؟: 

 .نگینه اسمش. داره اسم هم دختره میگن، درخت به این:  دختره

 میکنی؟ چکار اینجا تو خانم نگین حالا خوب: 

 نمیدونم:  نگین

 نمیاد؟ یادتون هیچی دوتا شما یعنی:  ارغوان
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 .یادمه مبهم های تصویر با کفش، لنگ رنگ، عسلی چیزی یه بالا، ی طبقه رفتیم یادم نگاه: 

 مبهم چیزهای و موزیک صدای کنه، اذیتم میخواست که یادمه رو پسره یه منم:  نگین

 شد؟ چی دیشب بگم، براتون بهتر پس:  ارغوان

 بگو اره: 

 .نشست نگین منو کنار ارغوان

  پسره طرف رفتی تو بود، افتاده تخت روی نگین شدیم، اتاق وارد تو و من:  ارغوان

 کن ولش عوضی هویی:  تینا

 کرد نگاه بهت پسر کشیدی، و گرفتی رو پسر دست

 جو جو تو سراغ میام میکنم ول اونو باشه:  پسره

 عقب عقب رفت پسر. سرش توی کوبیدی و اوردی در کفشو لنگ یهو

 بدم نشونت جوجویی یه:  تینا

 شده دیووونه. اوردی کجا از قدرت همه این تو که بود زده خشکم چوب عین بهش، میزدی لگد با

 میخندید هم با دوتای نگین، کنار تخت روی افتادی و زدن قه قه به کردی شروع یهو بودی،

 خوبه؟ حالت تینا: 

 قارقار میگه قورباغه:  تینا

 میو میو میگه کلاغ:  نگین

 ترسیده بود، شده بیهوش هم پسره اون کنم، چکار نمیتونستم بودید، شده دیووونه دوتاتون

. شتممیگ متین دنبال آدم همه اون بین ، پایین ی طبقه رفتم عجله با افتادم، متین یاد یهو. بودم

 بود ایستاده پسره یه کنار دیدمش بالاخره
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 !!متین؟؟ آقااااااا: 

 برگشتم طرفم به

 خانم؟ ارغوان شده چی:  متین

 کنید کمکم لطفا بده حالش تینا: 

 کیه؟ این شده؟ چی:  پسره

 کجاست؟ خوب میگم، برات بعد آرسین:  متین

 بیا دنبالم: 

 مدهن با. میاوردید در حیوانات صدای داشتیم نگین و تو اتاق، توی امدند باهام پسره اون و متین

 .سمتت امد متین میکردم، نگاهتون باز

 بریم بیایی بهتره تینا:  متین

 متنفرمممم ازت متین بهفمم متنفرمم، ازت نشووو نزدیک من به:  تینا

 بودم کرده تعجب. بود تنفرت چشمات توی گرفته، فاصله ازت متین بیجاره

 جوووون بداخلاق بابا:  نگین

 دارید؟ ماشین. بریم اینجا از بهتر:  متین

 امدیم تینا ماشین با اره: 

 میکنه؟ چکار بیهوش اینجا پسره این:  آرسین

 کرد بیهوشش تینا: 

 چطوری؟ چرا؟:  متین
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 .جونش به افتاد لگد و کفش لنگ با هم تینا میکرد، اذیت رو دختره این داشت پسره اون چون: 

 دبلن تخت روی از کردم، کمکت و گرفتم دستتو طرفت امدم کردند، نگاه بهت تعجب با دوتای

 .نداشتی تعادل اما شدی،

 بیام نمیخوام کن ولم:  تینا

 بریم بیا نکن لجباری تینا: 

 .بیرون کشیدی دستم از دستتو

 کن ولم گفتم:  تینا

 یرس دیگه عالمی توی کلا هم تو میامد هایش خنده خفیف صدای و بود رفته حال از کلا که نگین

 .میکردی

  میام کنار تینا با منم کن بغل رو دختره اون تو متین:  آرسین

 باشه:  متین

 کردی نگاه بهش تو، سمت امد آرسین کرد، بلند رو نگین دستاش روی متین

 میخوام عسل من:  تینا

 !!!عسل؟؟: 

 .کنم عسل هوس من شد باعث سفید دیو این چشمای رنگ:  تینا

 زمین روی کوبیدی پاتو

 میخوام عسل من:  تینا

 ؟!!سفیدم دیو من:  آرسین

 .هستی خوشگل سفید دیو یه تو اره:  تینا
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 .انداختت اش شونه روی و کرد بلندت برنج گونی یه مثل و نزدیکت امد آرسین

 دم و شاخ بی دیوو کن ولم:  تینا

 شکمش به میزدی لگد پا با کمرش، به میکوبیدی مشت دست با

 دختر باش آروم:  آرسین

 .ماشین سمت رفتیم

 گرفتی رو آرسین پیراهن ی یقه ، رو تو هم آرسین گذاشت، ماشین توی رو نگین متین

 براش بشم بل میخوام من که هستی دیوی همون تو:  تینا

 .رفتی حال از و زدی لبخند

 .نیستم بلد رانندگی من: 

 اینجا؟ امدی چطوری پس:  آرسین

 بلده رانندگی تینا: 

  میرسونمتون من:  متین

 میام باهات منم نمیتونی که تنها:  آرسین

 بیا باشه:  متین

 .امد خودش ماشین با آرسین و تو ماشین با متین

 رهاتون هال وسط بالا اوردن کشیدن آغوش در تورو آرسین و رو نگین متین  رسیدیم، خلاصه

 .کردند

 .دیشب ماجرای اینم
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 سرم توی زدم دست با کشیدم، خجالت بینهایت

  بزن تر محکم:  ارغوان

 جاش امد عصبانیت کنار رفت خجالت. فهمیدم دردمو بدن دلیل الان. بود شده پرچم ابروم

 دوشش روی انداخت منو که کرد غلط خیلی آرسین: 

 .تشکرته جای به واا:  ارغوان

 مشروب دراز گوش حیوون اون مثل خرخره تا من که بود متین اون مقصر اصلا بود، گرفته حرصم

 کرد بغل منو کرد غلط خیلی هم آرسین اون. خوردم

 دادید نجات منو که دخترا ممنون:  نگین

 .باشیم داشته رو خودمون هوای باید خودمون نیست، پشتمون کسی وقتی: 

 میکرد دفاع ازت بود که هم ی دیگه دختر هر:  ارغوان

 اونو؟ کردی بیهوش چطوری:  نگین

 خوردم که بود چیزای بخاطر کنم فکر نمیاد، یادم اصلا نمیدونم: 

 میگیره فازی یه کسی هر:  نگین

 .بودم گرفته هرکول فاز منم اره: 

 متنفری؟ متین از چرا تو:  ارغوان

 .بودم گرفته هم تنفر فاز انگار گفتم، چیزی یه من حالا نمیدونم،: 

 .شدم بلند زمین روی از

 بگیرم دوش یه برم: 
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 میرم من هم بعد:  نگین

 ی قیافه اصلا هاا، دراوردم دیشب من بازی دیوونه چه ایستادم، ولرم اب زیر حموم، سمت رفتم

 ودمب داده سوتی بشم، رو روبه آرسین با نه و متین با نه نمیخواست دلم دیگه نبود، یادم آرسین

 .حسابی

 

 چشم و زیتونی موهای سفید، پوستی نگین شد، وارد ما ی دوستانه جمع به هم نگین روز اون

 یه فرزنده تک. امد کنار باهاش میشد اما بود، مغرور کوچولو یه. داشت روشن ی قهوه های

 رفت یننگ بعدش اما گذاشت بیکاری به اوایلش ، بود گرمی تابستون. بود بالا روبه متوسط خانواده

 کنم، کامل نقاشیمو ی دوره و برم گرفتم تصمیم منم رانندگی، کلاس رفت ارغوان  موسیقی، کلاس

 الان نرفتم دیگه شدن، سنگین درسام بعدش اما میرفتم نقاشی کلاس بودم که راهنمایی اخه

 م،داشت کلاس زوج روزهای های صبح کردم، نام ثبت نقاشی آموزشگاه یه. برم دوباره تا بود وقتش

 همین برای بود ترسید چشمون دور، دور و کافه روی، پیاده ، خرید میرفتید ها بچه با هم گاهی

 شمچ و تیپ خوش استاد یه بود، مخلوط نقاشیمون کلاس. بودیم کشیده خط رو مارتی پارتی دور

 بها بهش زیاد من اما میکردند ضعف و غش براش دخترا سرمدی، آیان اسم به داشتیم هم آبی

 .من به اصلا بود که بود خوشگل. نمیدادم

 رایب! شده؟ پنچر یعنی این نداره، تعادل ماشینم کردم احساس که خونه میرفتم کلاس از داشتم

 چپ سمت عقب لاستیک بود درست حدسم بله دیدم کردم، پارک خیابون ی گوشه همین

 توی سرمو میخواستم دلم نداشتم که هم زاپاس. کنم چکار حالا خدااا ای. شده پنچر ماشینم

 .بشه داغون بیشتر اعصابم بود شده باعث هم هوا گرمی این بکوبم، شیشه

 پناهی خانم -

  بود استاد که این کردم نگاه صدا طرف به

 استاد سلام: 
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 امده؟ پیش مشکلی سلام علیک:  آیان

 .شده پنچر ماشینم لاستیک اره: 

 کنم عوضش بده رو زاپاس خوب:  آیان

 .ندارم زاپاس: 

 بیاد که میگیرم تماس داره آپاراتی که دوستم با الان نداره اشکال:  آیان

 شدم مزاحم که ببخشید ممنون خیلی: 

 مراحمی تو حرفیه؟ چه این:  آیان

 .داشتند پارتی خوب چه ببره، رو ماشین و بیاد تا گرفت تماس دوستش با آیان

  روشنه کولرش بشو ماشین سوار برو گرم هوا:  آیان

 نیست نیازی ممنون: 

 میریزی عرق داری دختر، نکن تعارف:  آیان

 .آپاراتی رفتیم و امد دوستش شدم، ماشینش سوار خجالت با

 تر ور اون خیابان تا چند کافه بریم بیا بشه درست ماشین تا میگم:  ایان

 نیست نیازی: 

 هست:  آیان

 این زا داد، سفارش بستنی دوتامون برای بپرسه من از که بدونی میگفت، که ی کافه همون رفتیم

 .نیامد خوشم زیاد کارش

 و باشه خودش حرف باید حرف که هایست ادم اون از بود معلوم نیامد، خوشم زیاد کارش این از

 .ندارد اهمیتی براش دیگران نظر
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 ناراحتی؟ چیزی از:  آیان

 اره: 

 چی؟ از:  آیان

 .ندارم دوس وانیلی بستنی من: 

 کرد اخم

 .میاد خوشت بخوری یکبار:  آیان

 نزدم ام بستنی به دست اورد، رو ها سفارش گارسون دستش، از گرفت لجم ای

 نمیخوری؟ چرا:  آیان

 ..ندارم دوست که گفتم: 

 میاد خوشت کن امتحان گفتم منم:  آیان

 بخورم نمیخوام رو چیزی که وقتی نداره دلیلی: 

 .شده عصبی جوابم از بود معلوم کرد مچ دستشو

 میزنی؟ حرف من حرف روی که هستی نفری اولین میدونستی:  آیان

 ...نمیری کتم تو زور حرف: 

 امد گارسون و کردم بلند دست. پروو پسر حقت. بود شده عصبی بدجور

 بفرماید بله:  گارسون

 لطفا بیارید شکلاتی بستنی یه: 

 رفت و نوشت رو سفارش گارسون
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 میدونستی؟ لجبازی خیلی:  آیان

 گفتند حرفو این بهم خیلیا: 

 هستم سرکش دخترای کردنه رام عاشق من:  آیان

 کنی رامش قرار تو که نیست دختری اون من اما: 

 نشو ناراحت نداشتم منظوری:  آیان

 انال میگرفت آتیش داشت عصبانیت از. داد جهت تغییر یهوو چرا این الخالق جل زد، لبخند بهم

 ،بخورم امدم تا اوردند برام که رو بستنی. میکرد نگاه بهم لبخند با و شد خاموش آتیشش یهو

 شد بلند صندلی روی از آیان

 بریم پاشو شده درست ماشینت:  آیان

 بخورم بستنی میخوام تازه من اما: 

 دارم کار من بریم باید نیست وقتی دیگه:  آیان

 رو حساب صورت آیان شدم، بلند ام صندلی روی از لبخند و آرامش با آیان، این بود ادمی عجب

 گرفتم ماشینمو آپاراتی، سمت رفتیم. کرد پرداخت

 کنم؟ پرداخت باید مقدار چه: 

 .کردم پرداخت خودم:  آیان

 بدم؟ شما به چقدر خوب: 

 !بزنی؟ حرف دادن پول از نباید بیرون، میری پسر یه با وقتی ندادن، یادت تو به:  آیان

 .عصبی چه اووف

 گرفتم یاد الان: 
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 دختر گل افرین:  آیان

 استاد جناب دیگه برم من اجازه با: 

 بای:  آیان

 چونه نه زدیم چک نه بهتر چه. دیگه بود کی این ام خونه سمت رفتم و شدم ماشینم سوار

 .بهونه بی و خرج بی شد درست ماشینم

 ردخت یه عکس که داد تمرین. نبود مهم اصلا من برای اما بود، کرده فرق رفتارش هایش سرکلاس

 .کشیدم رو الناز رفتم نشن ناراحت نگین و ارغوان اینکه دلیل به منم کنیم، نقاشی رو

 ات شدم خم. زمین روی ریختند وسایلم و کردم برخورد نفر یه به که بیرون سالن از میرم داشتم

 کنم جمع وسایلمو

 خوبه؟ حالت:  آیان

  کنم بالا سرمو اینکه بدون

 ممنون اره: 

 برداشتم وسایلمو

 داری؟ مشکلی من با:  آیان

 چی؟ ی واسه نه: 

 .نمیکنی نگاه صورتم به اخه:  آیان

 .کردم نگاه بهش

  اجازه با هم الان ندارم مشکلی شما با من: 
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 اما. کنند دریای غرق ادمو میتونست چشماش داشت، گیرای آبی های چشم شدم، رد کنارش از

 .بودم بلد شنا من

 نقاشی که داد تمرین آیان. داشت ادامه هنوز نقاشی ترم. میشد شروع داشت دانشگاه جدید ترم

 کلاس اتمام از بد ، بودم عصبی بیارم، قبری کدوم از پسر الان من اخه بدهیم، انجام رو پسر یه

 !تینا:  آیان

 شد خاله پسر زود چه

 سرمدی جناب بله: 

 نکنه برخورد صمیمی بفهمه تا گفتم فامیلشو قصد از

 شده؟ چیزی هستی؟ عصبی چرا:  آیان

 شما؟ تمرین از: 

 !کجاست مشکلش:  آیان

 کنم نقاشی رو پسری کدوم میکنم، فکر دارم: 

 کنی؟ نقاشی رو کدوم نمیدونی که هست برت دور پسر قدر این یعنی:  آیان

 شدم سردرگم نیست دوربرم پسری چون برعکس اتفاقا: 

 کنی نقاشی منو میتونی خوب:  آیان

 رو؟ شما: 

 داره؟ اشکالی چه. اره:  آیان

 هیجی: 

 خوبه؟ 6 ساعت قبلی، ی کافه همون عصر فردا پس:  آیان
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 خوبه اره: 

 میبینمت پس:  آیان

 میبینمت: 

 من داره آرزو آیان وقت اون کنند، نقاشی رو آیان آرزوشونه دخترا ی همه بیرون، امدم کلاس از

 .جالبه چه کنم، نقاشی اونو

 چه کنم، نقاشی اونو من داره آرزو آیان وقت اون کنند، نقاشی رو آیان آرزوشونه دخترا ی همه

 .جالب

 فرن یه نه میگفت یا دیگه، روز یه میگفتم باید حرفشو، کردم قبول راحت اینقدر چرا من اصلا

 میگفت من به روز اون ، خودخواه پسره مشتاقم، چه میکنه فکر الان میکنم، پیدا رو دیگه

 بهش کسی، هر نه هستم تینا من اما میکنه، اطاعت ازش برشه و دور که کسی هر حتما سرکش،

 !!!کیه؟ تینا میکنم ثابت

 روزها زود چه. میشه شروع جدید ترم آینده ی هفته از بدم، انجام رو دانشگاه کارای باید امروز

 .میشدند سپری

 بودم، کشیده که چشمی خط دلیل به کردم، نگاه آینه به بار اخرین برای کردم، جمع وسایلمو

. هدار رنگی چشمای خودش فقط کرده فکر. بودند شده گر جلوه تر زیبا و بهتر ام میشی چشمای

 توانایی تمام میخواستم. داشتم قرار آیان با که ی کافه همون سمت رفتم و شدم ماشین سوار

 رم،بهت اون از من که بفهم میخواستم. کنم ثابت رو بودنو ی حرفه بهش و ببرم کار به نقاشیمو

 .میخواست اثبات دلم اما چرا نمیدونم

 که نکنه حس تا کردم دیر که خودم به ایوول بود، ربع و شیش ساعت کردم پارک رو ماشین

 شوپا و بودم نشسته صندلی روی آیان بود، خلوت شدم، کافه وارد شدم، پیاده ماشین از. مشتاقم

 ابلشمق صندلی روی خیال بی بود، عصبی کرد، مچ دستاشو دید منو رفتم طرفش به میداد، تکون

 .نشستم
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 خوبید؟ استاد سلام: 

 .بیرون میزد دهنش از آتیش هوا، جای به قطعا بود اژدها الان اگه داد، بیرون نفسشو

 .داشتی تاخیر ساعت ربع:  آیان

 بود ترافیک: 

 برسی موقع به که بیافتی، راه تر زود میباست:  آیان

 .نشده طوری که حالا خوب: 

 میخورد حرصی چه جوون ای کشید، دوباره نفسی

 کنم؟ شروع: 

 .بعد بیارند رو ها قهوه اول بزار دادم سفارش قهوه:  آیان

 خود. دارند نظری هم بقیه که انگار نه انگار بود داده سفارش خودش ی علاقه با و خود سر بازم

 لب نبود قرار پس نبود من سفارش چون خوب اما داشتم دوست لته اوردند، رو لته های قهوه. رای

 .بزنم بهش

 .داره خوبی های لته اینجا:  آیان

 ندارم دوس من اما: 

 داری؟ دوس چی پس:  آیان

 بودم سفارش خودم که رو چیزی: 

 ؟!!داشتی دوست بودی داده سفارش لته خودت الان اگه یعنی:  آیان

 اره: 

 .کرد نگاهم خاصی حالت با
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 کنی شروع بهتر:  آیان

 باشه: 

 کهت صندلی به کمرشو گذاشت، قهوه فنجون کنار میز روی دستشو گذاشت، پاش روی پاشو آیان

 بود گرفته هم ژستی چه. شد خیره رو روبه به داد،

 !کن شروع:  آیان

 اش ینقاش. میکردم کار دقت و ظرافت با شدم، کشیدنش مشغول گرفتم، دست به شاستیمو تخت

 سمتش گرفتم ، کردم تموم رو

 !شده؟؟ چطور: 

 خوب اما ندارم حرف کارم میدونستم شد، بهش کردن نگاه مشغول دقت با و گرفتش دستم از

 .دربیاره منو لج بخواد و بگیره ایراد ازش داشت امکان

 !میکردی؟ کار نقاشی قبل از که انگار خوبه، کارت:  آیان

 .میرفتم نقاشی کلاس قبلا اره: 

 بلدی هم ی دیگه کارا دلبری و لجبازی جز خوبه،:  آیان

 کی؟ برای کی؟ من: 

  کرد خم جلو به خودشو یکم

 من ی واسه و الان:  آیان

 ریخت سقف: 

 کردی؟؟ زیبا خودتو همه این دلیل بی بگی میخواهی یعنی:  آیان

 .کنم دلبری تو برای ندارم هم نیازی هستی، مدلی این همیشه من: 
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 کنی؟ انکار من به عشقتو میخواهی یعنی:  آیان

 ؟؟؟؟!!!رو تو به عشقم: 

 .شیفته خود بگیره، اینو جلوی یکی

 نکن انکار شدی؟ من عاشق تو اره:  آیان

 .داری زیادی هم نفس به اعتماده تازه هستی خودشیفته ، خودخواهی بر علاوه: 

 میکردند نگاهمون تعجب با بودند کافه داخل که افرادی خنده، زیر زد

 میخندی؟ چی به: 

 میزد موج توش خنده آثار هنوز که صدای با

 میکنی انکارش داری اما دخترا ی همه مثل شدی، من عاشق تو تینا تو، انکار به:  آیان

 .زدم پوزخندی

 .سرمدی جناب نیستی شما عاشق من: 

 عزیزم باش راحت آیان بگو:  آیان

 شدم بلند صندلی روی از بکشه، برق از اینو یکی

 .ندارم شما به حسی گونه هیج من سرمدی جناب: 

 میدم قول اینو بهت میشی من مال تو:  آیان

 برو: 

  باش خیال همین به آش بده سنار 
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 ستش،د از بود گرفته لجم. پرویی تو زکی گفته قزوین پای سنگ به ، رفتم و گرفتم فاصله ازش

 خراب اعصاب با. من اخه چکار میخوام رو احمق اون تصویر بهتر، چه مونده پیشش هم نقاشی

 .خونه رفتم

 آیان ،ببینم رو آیان دیگه نمیخواست دلم نقاشی، کلاس برم نمیخواست دلم دیگه اما چرا نمیدونم

 عاشق دخترا بس از کنند، پیروری ازش همه میخواد دلش داره، روانی مشکل که معلوم قشنگ

 انآی بگم باید کنم، توصیف رو آیان بخوام اگه هستند، اش شیفته و عاشق همه داره توهم شدن،

 .خوشگل کمی و عصبی توهمی، خودشیفته، مغرور، خودخواه،

 هم نگین. نمیشد ناامید اما میشد، رد هی میداد امتحان هی بود، گواهینامه درگیر هنوز ارغوان

 .نمیاد خوشش نبود معلوم اینکه با میداد ادامه رو موسیقی کلاس

 فاقیات مگه نرفتم هم رو قبلی. نرم چرا گفتم بعدش اما برم نمیخواستم اولش داشتم، کلاس امروز

 .اشتمگذ بیابون به سر عشقش از یا میکنم، فرار ازش دارم که میکنه فکر آیان نرم اگه تازه افتاد،

 کمی بودم دودل چون اما. شدم رفتن ی اماده کردم، آرایش هم کوچولو یه کردم، عوض لباسامو

 شدم وارد و زدم در بود، شده شروع کلاس اینکه برای رسیده، دیر

 داخل؟ بیام میتونم استاد ببخشید: 

 کرد نگاهم خشم با آیان

 بفرما:  آیان

 حرص از میامد خوشم اما چرا نمیدونم عصبیه، که بود معلوم حرکاتش از نشستم، صندلی روی

 کلاس اتمام از بعد خوردنش،

 .دارم کارت بمون شما پناهی خانم:  آیان

 طرفم امد و بست رو کلاس در بیرون، بودند رفته کلاس از هاا بچه ی همه ایستادم، جایم سر

 نیامدی؟ رو قبلی کلاس چرا:  آیان
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 داشتم کار: 

 بود؟ تر واجب من دیدن از کارت یعنی:  آیان

 ببخشید؟؟؟؟: 

 نزدیکم امدم

 میکنی فرار ازم داری همین برای شدی، من عاشق تو:  آیان

 .ندارم ی علاقه شما به من سرمدی جناب. هستی هم توهمی زدم، حدس درست: 

 عقب رفتم سمتم، امد عصبانیت با

 .آیان بگو سرمدی نگو اینقدر:  آیان

 .بگم رو اسمتون ندارم دلیلی سرمدی، استاد جناب: 

 .بزنی صدا اسمو مجبوری شدی، من مال وقتی خوشگلم:  آیان

 نمیشم تو مال من: 

 .ندارم حرف دخترا کردن رام توی من جوون دختر ببین:  آیان

 کنی رام منو نیست قرار تو اما: 

 هستی من کوچولوی خانم تو:  آیان

 نیستم کسی به متعلق من: 

 شدی من عاشق تو:  آیان

 نکن حساب عشق منو احترام استاد، جناب ببین: 

 میترسی؟ ازم پس:  آیان
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 نداری ترس پس نیستی که ها غول شکل: 

 هر ودب کر انگاری در سمت رفتم. دادم ترجیح قرار بر رو فرار کوبید، میز روی دستشو عصبانیت با

 شد خیره چشمام توی شد راهم سد میداد، جواب ی دیگه چیز یه میگفتم چی

 هستی من تینای تو میشی من مال تو هستی من عاشق تو:  آیان

 بیرون اوردم هزاری یه کیفم داخل از گرفت، فاصله در از من تبع به هم آیان ، گرفتم فاصله در از

 .گرفتم طرفش به و

 چیه؟؟ این:  آیان

 بگیرش: 

 گرفت ازم رو هزاری

 .بشم تو مال من که باش خیال همین به آش بابت بده رو هزاری این برو حالا: 

 همین به مگه کنه خودش مال منو میخواد سادیسمی، ی پسره ، بیرون زدم رفتم در از عجله با

 کلمش واقعا آیان این شدم، ی حرفه کافی اندازه به نمیام، نقاشی کلاس دیگه زوریه، مگه راحتیه،

 کنند، بستری تیمارستان باید اینو برسه، اش خانواده داد به خدا ترسیدم، ازش داشتتتت،

 ...روانی پسری خطرناکه

 راحت که میشد تموم کی خداا، ای درس بازم کلاس، بازم دانشگاه بازم بود، شده شروع جدید ترم

 قبول شدن، رد بار هزار از بعد بالاخره هم ارغوان.. بودم گذاشته کنار هم رو نقاشی کلاس بشم،

 .بده بهمون حسابی شیرینی یه امتحانات از قبل شد قرار و گرفت رو اش گواهینامه و شد

 میشن شروع امتحانات دیگه هفته یه هست حواست خانم ارغوان میگم: 

 چی؟ که خوب:  ارغوان

 .نیست بده شیرینی خانم، خسیس این تینا هاا بیکاری:  نگین
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 خودتی خسیس:  ارغوان

 .تویی که فعلا:  نگین

 هاا میزنمت نگین:  ارغوان

 نداری جراتشو:  نگین

 افتادید هم جون به دوباره گربه و سگ عین دیگه بسه واییی: 

 نگینه مقصر:  ارغوان

 تویی نخیر:  نگین

 لطفاا بسه هاا بچه: 

 به مجبور هم بدبخت من میشد، دعواشون هم با گاهی دوتا این شدند، ساکت ارغوان و نگین

 بودم کردن تحمل

 من مهمون بیرون بریم شام:  ارغوان

 بریم ارگانیک رستوران یه:  نگین

 نمیشه شب هزار شب یه بیخیال، نگین وایی: 

 کنم؟ خراب اندامو من شب یه بخاطر:  نگین

 .بخور سالاد تو عزیزم خوب:  ارغوان

 .داد فشار هم روی دندوناشو نگین

 بریم پس خوب: 

 !الان؟ از:  ارغوان
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 .بزنیم هم قدم کم یه خونه، توی پوسیدیم خوب: 

  پس اوکی:  ارغوان

 شدیم، پارک وارد تای سه. کردم پارک خیابون کنار رو ماشین پارک، رفتم و شدیم اماد تای سه

 .دیدم رو متین کردم احساس دور از میامد، خوبی بوی چه

 بهتره بریم طرف این از هاا بچه: 

 تره قشنگ که پارک طرف این چرا؟ وا:  نگین

 نداره که فرقی حالا:  ارغوان

 منو متین کنه خدا ، سمت همون رفتیم کردم، گیری عجب ببینم، رو متین این نمیخوام من بابا ای

 امد صدای. پایین بودم انداخته سرمو. نبینه

 !آزاد؟؟ خانم -

 بود کی دیگه این عقب، برگشت نگین

 کرمی آقای سلام:  نگین

 دریا نم بودند، ایستاده سرمو پشت دیگه پسر تا سه و متین بیداد، ای داد ای ، برگشتیم عقب به

 .ببرم باید هم آب آفتاب برم،

 تینا و ارغوان دوستام کرمی، بهراد همکلاسیم. میکنم معرفی:  نگین

 .شایان و متین آرسین، دوستام. آزاد نگین همکلاسیم. میکنم معرفی منم:  بهراد

 .کرد نگاه نگین به متین

 نیستی؟ شبی اون دختر همون شما:  متین

 شب؟ کدوم:  نگین
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 بهش زدم

 .خونه بردند رو ما آرسین و متین بودیدم، مست که شبی همون: 

 وخندش جلوی بروز ارغوان. بود کرده کپ بیچاره زدم، لبخند بهش کرد، نگاه بهم زده شوک نگین

 بود گرفته

 میگید؟ شبو کدوم:  بهراد

 دخترا جریان همون:  آرسین

 داشت؟ ربطی چه خوب:  بهراد

 بودند نگین و تینا دخترا، اون:  آرسین

 من به رو شایان کشیدم، خجالت کلی وایی. کردند نگاه نگین منو به بهراد و شایان

 هستی؟ بهادر بزن دختره همون تو:  شایان

 دوستاشون برای جزییات با رو چیز همه که دوتا این قربون. دادم تکون بله ی نشونه به سری

 .رفت و شدیم سوژه بودند، کرده تعریف

 .شد قسمت که بودم ندیده بهادر و بزن مست دختر:  شایان

 .لعنت صدام پدر ای. میشدم آب خجالت از داشتم زدم، لبخند

 خانم؟ تینا بهتره حالتون الان:  متین

 مدرس آقای ممنون: 

 !!بشن؟ خاله پسر زود دارند دوست چرا پسرا این نمیدونم من کلا

 نکردی؟ عسل هوس که دیگه:  آرسین

 شدم عصبی مینداخت، متلک داشت پرو گرفتم،پسر منظورشو
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 .باش من هوس فکر به بعد بگیر یاد رو خانم یه با برخورد طرز برو اول شما: 

  نزدیکم امد

 میگی داری چی باش حواست خانم دختر:  آرسین

 نباش نگران تو هست حواسم: 

 بیخیال آرسین:  شایان

 میشناسم خوب رو جماعت این من بیخیال چیرو چی:  آرسین

 شناس؟ جماعت جناب مونه چه ما مگه: 

 کن بیرون سرت از منو فکر جون دختر بیین:  آرسین

 داره توهم میخوره، من پست به پسری هر چرا بابا ای

 شدم؟ عاشقت من که داده خبر بهتون اشتباهی 991 کدوم: 

 قعاش مثلا و میچسپید بهش فوری میبینید خوشگل  و پولدار پسر یه تا دخترا شما:  آرسین

 کلم طرف نمیام دارم رز گل وقتی من جوون دختر اما میشید،

 اون داخل و باشیم افتاد دور جزیره توی اگه سوما داری، توهم برو دکتر یه دوما خودتی، کلم اولا: 

 .میدم ترجیح تو به رو نارگیل من نارگیل، و تو باشم من فقط جزیره

  ههه:  آرسین

  درد: 

 کنید بس لطفا:  متین

 بریم بهتر نگین و ارغوان: 

 !!دختر پروی خیلی:  آرسین
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 کن نگاه آینه توی ببینی میخواهی پرو: 

 .کنید تمومش لطفا خانم تینا و آرسین:  شایان

 م،بود عصبی بدجور. بود گرفته لجم ای کردم، حرکت اونا جهت خلاف بر و گرفتم رو ها بچه دست

 .چلغوز پسر کلممم، میگه من به

 بدی؟ شام میخواهی گوری کدوم: 

  دیگه شب یه باشه بهتر:  ارغوان

 بزنیم هم به رو برنامه نباید که گربه چهارتا بخاطر امشب، همین ، ابدا و اصلا: 

 ندارم رو بهراد به کردن نگاه جرات کلاس توی دیگه رفت، آبروم رسما:  نگین

 شام بریم روز، دو دنیا بابا بیخیال: 

 هست اطراف همین رستوران یه:  ارغوان

 جا همون بریم پس: 

 باشه:  ارغوان

 گربه؟ چرا حالا:  نگین

 .گفتم چیزی یه میدونم، چه: 

 .اهان:  نگین

 هم آرسین ی، قهوه چشم ی گربه بهراد مشکی، چشم ی گربه متین طوسی، چشم ی گربه شایان

 ....خنگ ی گربه چهارتا. عسلی چشم ی گربه

 مچش گربه پروو، بچه میکنه، داغ مغزم میکردم، فکر که آرسین به بود، گذشته روزها ماجرا اون از

 من مگه اخه شدی، من عاشق تو میگه بهم بعدا بود، کرده برخود گونه مثل من با اول عسلی،
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 ات بیجاره نگین. داره سادیسم آیان اون مثل اینم بشم، گربه توی عاشق بیام کاره یه بیکارم

 ادهد رد فقط بودیم نکرده کاری که ما جریان، با آمد کنار کم کم اما میکشید خجالت روزی چندین

 شروع امتحاناتم.. همین بود شده پرچم آبرومون کوچولو یه فقط سوتی، تا چند با همراه بودیم

 ....نمیکردم فکر هم چیزی یا کسی به بودم، امتحانات درگیر بودند، شده

 طرفم رفتم. کنم پارک دانشگاه از تر دور رو ماشین بودم شده مجبور نبود جا چون معلوم طبق

 که ماشین

 ؟!خانم تینا:  متین

 برگشتم طرفش به

 !بله: 

 هستید؟ خوب:  متین

 خوبید؟ شما ممنون: 

 تشکر:  متین

 داشتی؟ کاری: 

 بزنیم؟ حرف هم با میشه:  متین

 میکنیم؟ لگد گل داریم الان نظرتون به آیا: 

 بزنیم؟ حرف باهم جدی طور به که بود این منظورم نه:  متین

 میکنیم؟ شوخی دارم الان یعنی: 

 .داد قورت رو دهنش آب شده، کلافه بود معلوم قشنگ

 بخوریم؟ چیزی یه و بزنیم حرف هم با خلوت و دنج جای یه بریم میشه:  متین
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 .خلوت هم دنج هم اینجا: 

 اوردم بیرون کیک کیفم داخل از

 بگو حرفتو حالا خوراکی اینم: 

 .کشید تازه نفسی

 .دلبستم بهت دیدمت که اول روز همون از من تینا راستش:  متین

 .خنده زیر زدم

 میخندی؟ چرا:  متین

 .خوب داره خنده دار خنده حرف کنم، گریه میخواهی پس: 

 نمیشم متوجه:  متین

 عاشقی توهم تو، هم الان. شدم عاشقش من که بود زده توهم آرسین دوستت اون پیش روز چند: 

 !!شدی عاشقم میگی و امدی و زدی

 رو تو من ، نیست توهم واقعی، من حس درضمن. میکنم عذرخواهی آرسین طرف از من:  متین

 میخوام ازدواج برای

 زدی؟ حرفو این دیگه دختره تا چند به: 

 حرفو؟ کدوم:  متین

 .میخوام ازدواج برای تورو من: 

 .دارم دوستت من تینا تو، به فقط:  متین

 .بزنی گولم زیبات حرفای با بخواهی تو که نیستم دخترا دسته اون از من جوون پسر ببین: 

 ..من ببین:  متین
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 بالا اوردم دستمو

 گفتم و شنیدم بود لازم که رو چی هر نگو، هیچی هیس: 

 ....اما:  متین

 هیسسسس: 

 کردم اشاره سر با نکردم، ی توجه اما. شیشه به زد باری چند. شدم سوار کردم، باز رو ماشین در

 هستم، تر لجباز من دید که بعدش اما ایستاد سرجاش و نرفت اولش کنار، برو ماشین جلوی از

 وحشتناکی طور به ماشین های لاستیک صدای کردم، حرکتم سرعت با منم کنار، کشید خودشو

 لانا گرفته، جزو ازم یکبار دیده، منو بار سه نمیکنم، درک رو پسرا این فاز واقعا من. شد ناز طنین

 اول همون از متنفرم، ازت چرا فهمیدم حالا مشکی چشم ی گربه میکنه، عاشقی ادعای امده

 ادعای متین هم الان آیان بعد پوریا اول که بودم خوشگل چقدر من مگه ؟!چیه نیتت بود معلوم

 همون بدم، قرار بازیچه قلبمو نمیخواست دلم دیگه بودم، عشق از گریزان من. دارند عشقمو

 شپی عالی پسر دوست و عشق بدون من زندگی. برام بسه شکست و شد لمس قلبم که یکباری

 ...دردسر بیخیال پس میرفت،

 

 ام خونه بودند امده هاا بچه بودند، شده تموم امتحانات

 پارتی؟ بریم چیه؟ نظرتون:  نگین

 .بسه پشتمون هفت برای قبلی ی دفه همون نگین بیخیال:  ارغوان

 هاا نمیگه هم بد: 

 چرا؟ دیگه تو تینا اوااا:  ارغوان

 !خوبه برامون هیجان و تنوع یکم رفتیم، پیش یکسال بار اخرین بابا ای: 

 حال و عشق بریم امشب پس اوکی:  نگین
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 ممنوع مشروب بدهید، قول فقط:  ارغوان

 حالا: 

 .ضدحاله همیشه ارغوان این:  نگین

 نگو پرت و چرت باز نگین:  ارغوان

 لطفا کنید بس نگین و ارغوان: 

 سه .نمیان کنار باهم اصلا هستند، مدلی این دوتا این چرا نمیدونم کردند، هم نگاه خشم با دوتای

 بود، قصر نبود که خونه البته ، رفتیم تهران شهر بالا خونه یه طرف به و شدیم اماده و رفتیم تای

 ...کردیم گذرانی خوش و رقصیدیم زدیدمو کلی

 کم کم داشتم، دوست خیلییی مو رشته باشم، چهارم ترم نمیشد باورم بود، شده شروع جدید ترم

 نمتی دیگه.. پناهی تینا مهندس خانم میرسیدم، هام آرزو به داشتم میشدم، مهندس خانم داشتم

 ه،دیگ دختر یه سراغ رفته حتما بود، خورده سنگ به تیرش بود، عالی خیلی این بودم، ندیده رو

 ...میخوریم گول زود و هستیم ساده اینقدر که دخترا ما بیچاره

 ود،ب شده تموم دیر کلاسم. دانشگاه بیام و برم واحد خط با  بودم مجبور و بود شده خراب ماشینم

. سمبر تاکسی ایستگاه به تا کنم روی پیاده کمی شدم مجبور همین برای. بود رفته هم واحد خط

 بود کم یکی همین زد، بوق برام ماشین یه

  پناهی؟ خانم -

 خدا ای بود، چی اسمش بود، ی قهوه چشم ی گربه که این برگشتم، ماشین طرف به و ایستادم

 شد پیاده ماشین از نمیاد، یادم چرا

 شناختی؟ -

 نمیاد یادم اسمتون اما بودی نگین همکلاسی: 

 بهرادم -
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 خوبید؟ اهان،: 

 ممنون:  بهراد

 امرتون؟: 

 نیاوردی؟ ماشینتو:  بهراد

 مگه؟ چطور. شده خراب نه: 

 برسونمت بشین:  بهراد

 میرم خودم ممنون: 

 بزنم حرف باهات میخوام لطفا:  بهراد

 .بشم مزاحم نمیخوام: 

 لطفا شو سوار نیستی، مزاحم:  بهراد

 ایبر کرد، اعتماد بهش میشد که بود صداش لحن و چشماش توی چیزی یه. بزارم دلم کجایی اینو

 شدم ماشینش سوار همین

 کردی اعتماد که ممنون:  بهراد

 بزنی؟ حرف باهام میخواهی گفتی خوب. خواهش: 

 اره:  بهراد

 شدی؟ عاشقم نگو دیگه تو لطفا: 

 .خندید آروم

 .نمیگم نترس:  بهراد
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 بشنوم حرفاشو بودم کنجکاو بود، حاکم ماشین توی سکوت

 چیه؟ ندارند که اونای با دارند خواهر که پسرای فرق میدونی:  بهراد

 نمیدونم نه: 

 قتو یه که نکند بازی دختری احساس با که هستند مراقب بیشتر دارند، خواهر که پسرای:  بهراد

 .نشه تلافی خواهرشون سر

 ؟!!خوب: 

 مثل هم متین دارم، دوستش نهایت بی بشه، دکتر میخواد که دارم ساله 91 خواهر یه من:  بهراد

 احساس با که نیست پسری. میشناسم سال 91 الان رو متین من سالشه، 91 داره خواهر یه من

 .کنه بازی کسی

 .کردم تعجب بودیم، ام خونه نزدیکای. بگم بهش که نداشتم حرفی منم کرد، سکوت

 میدونی؟ کجا از منو ی خونه آدرس تو: 

 گرفتم متین از:  بهراد

 .اهان: 

 .کرد پارک آپارتمان نزدیک ماشین

 ممنون: 

 .گذاشتم در ی دستگیره روی دستمو

 متنفری؟ متین از چرا تو:  بهراد

 .دارم خاطره یکیشون با چون بزارم شهر این پسرای تمام از من: 

 .کردم باز رو در
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 .کن فکر بهش خوبیه پسر متین بنویسی، ی بقیه پای رو نفر یه گناه نیست قرار:  بهراد

 گرفتم جلو ی برگه ، دادم تکون سری

 بخور بدردت شاید باش داشته شمارمه:  بهراد

 و ودب خوبی پسر متین بهراد، حرفای طبق بودم سردرگم. شدم پیاده ماشین از و گرفتم شمارشو

 متین از من رنگ، یه متین و پوریا چشمای چون نمیشه دلیل. بودم متنفرم ازش جهت بی من

 بودم کلافه داشت سال 4 خواهر یه هم پوریا اما میگفت راست بهراد شایدم نمیدونم باشم، متنفرم

 ....بدجور

 از سعک تا چند! چین؟؟؟ اینا خدایاا برد، ماتم یهو که میگشتم، گوشیم توی داشتم و بودم بیکار

 چکار من گوشی توی ها عکس اینا میمون، شکل ی دختره یه و طوسی چشم ی گربه اون

 جل. که رفتیمه پارتی پیش روز چندین که ی خونه همون باغ این! گرفتم؟ اینو کی! میکنه؟؟

 دب چه پسره این بود، کی دختره این ازشون، چیزی نمیامد یادم اما گرفتم، هم عکسای چه الخالق

 .....دمب ارغوان و نگین نشون باشند، بزار بیخیال گفتم اما کنم پاکشون میخواستم است، سلیقه

 ی درباره بیجام قضاوت برای بگیرم، وجدان عذاب کوچولو یه بود، شده باعث بهراد های حرف

 تموم رمت این نگین میکنم، ازش دلجوری یه ببینمش اگه باشه، خوبی ادم واقعا متین شاید متین،

 اشدوست و بهراد که بودم شنیده نگین از میرفتیم، یونی باید حالا حالا هنوز ارغوان منو میکرد،

 ...میکرد تموم آینده ترم گویا طوسی چشم ی گربه اون البته میکنند، تموم ترم این هم

 اها بچه از تا چند دیدم که میشدم رد یونی حیاط از داشتم. امتحان بازم بود، شده امتحانات وقت

 طرفشون رفتم زدند، غمبرک هاا نیمک روی

 خبره؟؟؟ چه سلام: 

 بدبختی خبره:  ندا

 شده؟ چی وایی: 

 .هشد دوس دختره یه با رفته میکشم نقشه براش دارم ماه چندین که خوشگله پسر اون:  فریبا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 159 

 داره دختر دوست فهمیدیم تازه وقت اون آرسین، درگیر ذهنمو ماه چند کن فکر:  آرزو

  نهه که هم معمولی ها دختر دوست این از:  ندا

 .شده دختره چاک سینه عاشق:  فریبا

 بود هم خوشگل دلربا کاش حالا:  آرزو

  .هستند دیوونه زدید؟ غمبرک هاا شما شده، دوس دختر یه با رفته پسر یه اینکه بخاطر فقط: 

 کرده آرسین و خودش های عکس از پر اینستاشو تمام ی عقده دختره:  ندا

 عکساشو ببینم کو: 

 میشه مگه داریم مگه بیاا د کردم، هنگ دیدم که رو ها عکس داد، بهم گوشیشو فریبا

 کردی؟ هنگ چرا تو تینا:  آرزو

 کردم تعجب همین برای نمیاد آرسین این به اصلا دلربا این: 

 گرفته حرصمو همین برای هم ما:  فریبا

 !!بود خوشگل کاش حالا:  آرزو

 شدم بلند نیمکت روی از

 کجا؟:  ندا

 بشید پسره این بیخیال هم ها شما دارم، کار کلی خونه برم باید: 

 باش خودت مراقب:  آرزو

 میکنیم سعی:  ندا

 بگذره خوش:  فریبا
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 عکسا اون به و آوردم در کیفم داخل از گوشیمو میشه، مگه اخه رفتم، و زدم بهشون چشمکی

 دوستش با دخترشو دوست بود، کثیف چه آرسین این بود، یکی عکس دوتا دختر کردم، نگاه

 جهنتی این به داشتم تازه میشه، کاری شوت پسره دوتا این بین که دختره بیچاره شده، شریک

 که طوسی چشم گربه اون و آرسین که جریان این فهمیدنه با اما خوبیه پسر متین میرسیدم

 ....هستند رزلی موجودات خیلیی پسرا که فهمیدم هستند، دوس دختر یه با نیست یادم اسمش

 بهش شدم، چشم تو چشم آرسین با بیرون امدم که سالن در از و دادم هم امتحانمو آخرین

 کنارش از عوضی، پسری بود، حقش شده عصبی دادم، تکون سری تاسف روی از و زدم پوزخندی

 برای نشد، روشن ماشینم کردم کاری هر دانشگاه بیام میخواستم وقتی امروز رفتم، و شدم رد

 بگه نیست یکی برم، پیاده تاکسی ایستگاه تا مجبورم هم الان بیام، آژانس با شدم مجبور همین

 اب ماشین یه که میرفتم خودمو راه داشتم زدید، دور قدر این چرا زدید تاکسی ایستگاه که شما

 اب بود احمقی کدوم نیست معلوم بودم، ترسیده ایستاد، تر جلو کمی و شد رد کنارم از سرعت

 !!!!بود آرسین که این شد، پیاده اش راننده ماشین، طرف رفتم عصبانیت

 طرفش رفتم عصبانیت با

 رانندگیه؟ مدل چه این: 

 شدم منصرف بعدش اما بهت بزنم میخواستم:  آرسین

 داری؟ سادیسم: 

  دانشگاه؟ توی بود رفتاری چه اون اره، کنم فکر تو اما نه که من:  آرسین

 تو امثال مناسب رفتاری: 

  نزار من دم روی پا جوون دختر ببین:  آرسین

 نیست من از مشکل پس هست، اش ی تکه یه میزارم پامو جا هر من که بلنده قدر اون تو دم: 

 نده باد به سرتو باش مراقب هاا درازه خیلی زبونت:  آرسین
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 هستم مراقب: 

 دادی؟ رد جواب متین به چرا تو راستی:  آرسین

 داره ربط خودم به: 

 ندارم نیازی کلم گل به دارم، رز گل وقتی گفتم بهت هم قبلا من:  آرسین

 خنده زیرر زدم

 میخندی؟ چرا:  آرسین

 دلرباست؟ همون رز گل از منظورت: 

 .دراوردی آمار رفتی مهم برات که میبینم:  آرسین

 نداره من برای اهمیتی میمون اون: 

 بزن حرف درست من عشق ی درباره:  ارسین

 بشی شریک دوستات با عشقتو داری عادت تو هه: 

 کشید فریاد داد، فشار هم روی دندوناشو

 باش حرفاتتت مراقب:  آرسین

 حرفامو کنم اثبات بهت میخواهی پایین، بیار صداتو: 

 کن ثابت اره:  آرسین

 دادم آرسین به رو گوشی عکسا، ی پوشه داخل رفتم اوردم، بیرون گوشیمو

 کاری پاس دوستت و خودت بین رو دختره وقت اون داری عشق ادعای عاشق، جناب کن نگاه: 

 .میکنی
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 دهنمو آب میشه، منفجر الان این خداا یا بود، شده سرخ صورتش بود، کرده ورم گردنش رگ

 خیلیی نکنه سکته بودم، ترسیده عقب، رفتم قدم چند و دادم قورت

 خوبه؟ حالتون آرسین آقا: 

 زمین، روی کرد پرت رو گوشی بیرون، بود زده حدقه از و بودند شده سرخ چشماش کرد، نگاه بهم

 .کشید فریاد صورتم توی و داد فشار و گرفت بازوهامو عقب، رفتم طرفم آمد

 بگووو آوردی؟ کجا از اینااااا:  آرسین

 داد تکونم بود، امده بند زبونم ترس از

 لعنتییییی بزن حرف:  آرسین

 گرفتم پارتی توی: 

 گرفتیی؟ چراا:  آرسین

 خنده برای الکیی، طوری همین نمیدونممم،: 

 ماشینش طرف رفتم کرد ولم

 میکشمشووون:  آرسین

 رفتم، عقب عقب بودند، شده روان هایم اشک دلیل بی رفت، سرعت با و شد ماشینش سوار

 این نمک چکار الان کرده، خیانت که بوده دختره اون این یعنی بودم، کرده اشتباه من یعنیی واییی

 هنوزم ماا بود شکسته اینکه با برداشتم، گوشیمو گند، تینا زدی گند بکشه، رو دلربا نره آرسین

 یداپ رو برگه کردم، گشتن به شروع کیفم توی نشستم، جدول روی افتادم، بهراد یاد میکرد، کار

 تا خورد بوق تا چند گرفتم، رو بهراد ی شماره لرزان دست با کردم

 بفرماید سلام:  بهراد

 !!بهراد: 
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 شما؟ هستم خودم:  بهراد

 هستم تینا: 

 ؟..میلرزه صدات چرا خوبی؟:  بهراد

 خداا وایی من اون زدم، گنده من بهراد: 

 چی؟ شده؟کی؟ چی تینا:  بهراد

 .هستند کار خیانت گربه و آرسین کردم فکر من نمیدونستم، بخدا: 

 نمیفهمم بگو درست تینا:  بهراد

 خطره تو میمون و گربه جون کن، پیدا رو آرسین: 

 کیه؟ میمون کیه؟ گربه زدی؟ چیزی تینا:  بهراد

 کن پیدا رو بود طوسی چشماش که هم دوستت اون کن، پیدا رو دلربا برو بهراد: 

 خوب؟ چرا:  بهراد

 میکشههههه رو اونا آرسین: 

 چراا؟؟:  بهراد

 بکشه رو دوتا اون رفت شده دیوونه آرسین چراا؟ و کوفت چراا؟ و درد: 

 میگیرم تماس متین با الان من:  بهراد

 !!!!متین میگی تو آرسین میگم منم: 

 دنبالشون بریم دونفری خوب:  بهراد

 بده خبر منم به. بده رخ اتفاقی نزار: 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 164 

 باشه:  بهراد

 اکسیت ، ایستگاه سمت رفتم تیناااا، سرتتت بر خاک منم، مقصر بشه قاتل آرسین اگه کرد، قطع

 بودم، من مقصر بده رخ که اتفاقی هر داشتم، وجدان عذاب بدجور ام، خونه سمت رفتم و گرفتم

 ......؟؟!!چرااااا دادی نشونش رو عکسا اون چرا

 .نشستم در پشت بستم رو در

 

 ....نشستم در پشت بستم رو در

  کردم سکوت

 کشت؟؟ رو دلربا آرسین:  سایه

 میدی؟ من به اب لیوان یه!! بود زندون الان که بود کشته اگه: 

 اره:  سایه

 مگلوی خوردم، و گرفتم دستش از رو لیوان برگشت، اب لیوان یه با و آشپزخونه داخل رفت سایه

 .شد تازه

 میشناسم؟ من که شایانی همون شایان این میگم:  سایه

 .همونه این اره: 

 بعدا؟ برای میزاری یا میدی ادامه الان اهان،:  سایه

 میدم ادامه: 

 اوکی:  سایه

 .گذاشتم پام روی برداشتم، مبل روی از رو بالشت کشیدم، عمیقی نفس
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 بخاطر بودم، زده گند من بود، بد حالم خیلی ، کردم جمع شکمم توی پاهامو نشستم، در پشت: 

 که نکرد خطور ذهنم به لحظه یه چرا بودم، شده مشکوک پسراا ی همه به لعنتی پوریایی اون

 سینآر الان یعنیی میزدم، قدم هال توی و شدم بلند واییی، تینا وایی باشه، گناهکار دلربا شاید

 زمین روی. میرفت گیچ سرم بودم زده قدم بس از میکردممم، دق داشتم خداااا، واییی شده؟ قاتل

 چی هر اگه نده، رخ بدی اتفاق میکردم دعا دعا و بستم چشمامو. دادم تکه اپن به و نشستم

 دستمو گرفتم، دردم اپن، به خورد سرم پریدم جا از امد آیفون زنگ صدای. بودم من مقصر میشد

 رفتم آیفون طرف به و گذاشتم سرم روی

 کیه؟: 

 کن باز رو در بهرادم تینا:  بهراد

 و عصبی نمیاد، بهراد چرا بابا ای شدم، زدن قدم مشغول دوباره کردم، باز هم رو در زدم، رو دکمه

 .بودم نگران

 طرفش رفتم ، بست رو در و شد خونه وارد بهراد

 شد؟ قاتل آرسین: 

 بشه بود ممکن اما نه:  بهراد

 .نشستم کنارش نشست، مبل روی و شد رد کنارم از بود ناراحت

 کردی؟ رو کار این چرا:  بهراد

 رفک میکنه، کاری پاس دوستش و خودش بین رو دلربا عشق ادعای با داره آرسین میکردم فکر: 

 .شدی بازیچه و گناهست بی دلربا میکردم

 باشه؟ گناهکار دلربا ممکن نرسیده، فکرت به یعنی:  بهراد

 .رسید ذهنم به دلربا بیگناهی فقط نه،: 
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 مه دخترا نیستند پسرا گناهکار فقط. داریم هم بد دختر داریم بد پسر که اندازه همین ما:  بهراد

 .باشند گناهکار میتونند

 نیفتاده؟ اتفاقی که کسی برای کردم، اشتباه دارم قبول: 

 .خورده کتک هم دلربا شده، بیمارستان راهی شایان:  بهراد

 من خداییی وایییی: 

 .گرفتم دستام میون سرمو

 خوردند کتک فقط نیامده، سرشو بلای نباش، نگران:  بهراد

 هستم من مقصر: 

 .میکنند خیانت بهش دارند دلربا و شایان که میفهمید باید آرسین بالاخره:  بهراد

 نمیشنید من زبون از کاش اما: 

 گذشت بود چی هر تینا بیخیال:  بهراد

 خوبه؟ آرسین حال الان: 

 بود؟ خوب حالت شده خیانت بهت فهمیدی وقتی تو:  بهراد

 بودم داغون داغون نه، که معلومه: 

 عشقش و دوستش خورده، ضربه نفر دو از آرسین تازه تو، مثل هم آرسین:  بهراد

 شده له له پس: 

 دقیقا:  بهراد

 .قلبمو شکستن صدای رو، ریا و دروغ رو، خیانت تلخ طعم میکرد درک خوب کشیدم، آهی
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 میگفتی؟ تلفن پشت بودند کی میمون و گربه تینا، راستی:  بهراد

 شایان هم گربه دلرباست، میمون: 

  خنده زیر زد بهراد

 گربه؟ و میمون چرا حالا باحالی، های اسم چه:  بهراد

 .نمیدونستم اسمشو هم شایان میمونه، شکل دلربا چون: 

 دختر تو ی دیووونه:  بهراد

 واقعا مرسی: 

 بودی؟ اورده کجا از رو عکسا اون:  بهراد

 تدلرباس دختر اون فهمیدم هم بعد کردم، پیدا را عکسا اون میگشتم، گوشیمو داشتم نمیدونم،: 

 آرسین دختر دوست

 عجیب چه:  بهراد

 بیارم؟ برات میخوری چی راستی: 

 برم باید دیگه من نمیخوام، چیزی:  بهراد

 برو بعد و بخور چیزی یه بمون: 

 دارم کار نه:  بهراد

 شدم بلند منم شد، بلند مبل روی از

 بگو منم به شد خبری هر: 

 باش خودت مراقب باشه:  بهراد
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 طور همین هم تو: 

 .بود گذشته خیر به که خداروشکر بازم کشیدم، نفسی. رفت و زد لبخند بهم

 از کاش ای میکردم، سرزنش خودمو بودم، آرسین نگران بود، گذشته جریان اون از روزی چندین

 حس هم ارغوان و نگین حتی بودم، شده افسرده نمیشد، دار خبر عشقش خیانت از من زبون

 گیرمب تماس آرسین با میخواست دلم نمیگفتم، چیزی من خوب اما افتاده اتفاقی که بودند کرده

 شر از تا بود راهی یه کاش بشم، بهراد مزاحم نمیخواست دلم هم زیاد نداشتم، شمارشو خوب اما

 .....میشدم راحت وجدان عذاب این

 از روز، وقت این بود کی یعنی امد، زدن در تق تق صدای که میکردم دم قهوه خودم برای داشتم

 کردم باز رو در فوری شده، چی یعنی خدااا وایی بود، متین که این کردم نگاه در چشمی

  سلام:  متین

 شده؟ چیزی: 

 نباش نگران نه:  متین

  داخل بیا: 

 شد خونه وارد متین

 میارم قهوه برات الان بشین: 

 بیرون بیا شو اماد برو نمیخواد:  متین

 کجا؟: 

 بشو اماد تو حالا:  متین

 میشم اماده من بخوری تو تا کردم دم قهوه آشپزخونه توی ، اوکی: 

 باشه:  متین
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 رفتم قاتا از و کردم عوض لباسامو بود، کرده گل فضولیم بریم؟ کجا بود قرار یعنی رفتم، اتاقم به

 میخورد قهوه داشت آشپزخونه داخل متین بیرون،

 شدم اماده من: 

 بریم بهتر شد تموم ام قهوه منم:  متین

 اوکی: 

 برداشتم هامو سویچ

 آوردم ماشین:  متین

 برداشتم عادت طبق: 

 بخاطر که بود وقتش الان شاید کرد، حرکت سکوت در شدم، متین ماشین سوار و بیرون رفتم

 کنم عذرخواهی ازش متین ی درباره افکارم

 بگم؟ چیزی یه: 

 بگو اره:  متین

 ببخش منو: 

 بابت؟:  متین

 .بودم متنفرم ازت دلیلی هیج بدون اینکه: 

 نگفت چیزی متین

 وارد تو از قبل که بود پسری نبودی، تو مقصر. میکردم برخورد باهات مدلی اون نباید شاید: 

 .بود شده زندگیم
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 حالا کردم، خواهی عذر خودم اما کردم اشتباه من اره میکرد، اذیتم سکوتش این نگفت چیزی

 ، ردک پارک ماشینشو چون رسیدیم انگاری دادم، انجام مو وظیفه من نبخشه چه ببخشه چه متین

 بود شهر بالا محله یه کردم، نگاه اطراف به

 کجاست؟ اینجا: 

 آرسین مال روی روبه ی خونه اون:  متین

 !!خوب: 

  بزن حرف باهاش برو:  متین

 میکشه منو آرسین شدم، سیر جونم از من نظرت به: 

 نترس نمیکشتت،:  متین

 برم؟ من چرا: 

 بشی خلاص وجدان عذاب اون از تا بزنی حرف آرسین با باید:  متین

 میشدم راحت عذاب این از جوری یه باید من نمیگفت هم بد

 میام باهات منم:  متین

 در زد، رو در زنگ. داشتم هم حق خوب بودم ترسیده من، هم بد و شد پیاده ماشین از متین اول

 روبه شدیم هال وارد کردیم، گذر ازش داشت، کوچولو حیاط یه شدیم، خونه وارد دوتای شد باز

 ندچ راستم سمت میرفت، بالا به که داشت پله تا چند چپم سمت بود، دار اپن ی آشپرخونه رویم

 چه خورد آرسین به چشمم داشت، جالبی معماری اش خونه میرفت، پایین به که داشت پله تا

 شد عصبی دید منو تا بود شده ژولیده

 میکنه؟ چکار اینجا دختره این:  آرسین

 بزنه حرف تو با امده:  متین
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 بخندی ریشم به امدی ببینی؟؟ شدنمو نابود اینکه یا بزنی حرف من با آمدی:  آرسین

 بالا رفت صداش

 بیرون شو گم میاد بدمم تو امثال تو از:  آرسین

 باش حرفات مراقب هویی: 

 میشه؟ چی مثلا نباشم:  آرسین

 نمیاد خوشت ازش تو که چیزی: 

 آشغالید همتون دخترا شما:  آرسین

 هستید عوضی همتون هم پسرا شما: 

 شکست زد گلدون یه

 میبینی؟ خرابمو حال میکنی کیف کرده؟ خیانت بهم جنست هم که میکنی حال:  آرسین

 زمین روی کوبیدم برداشتم رو بود اپن روی که رو ظرفی

 داریم هم خائن پسر خائن، دختر بر علاوه ما شدی؟ اذیتت دیدی؟ خیانت خودت فقط کردی فکر: 

 یم،کرد خورد و زدیم دوتایی یکی یکی رو ها کابینت تو های ظرف رفتم، منم آشپرخونه توی رفت

 ظرف از شدیم خسته میداد، دست ادم به خوبی حال میشکستیم، ها ظرف تق تق داد، حال ایییی

 .نشستیم ها مبل روی شدیم، خونه مهمون وارد پایین رفتیم ها پله از شکستند،

 

 .میکنم درک رو داری الان که حسی: 

 بودی؟ عاشق هم تو:  آرسین

 اره: 
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 دیدی؟ خیانت:  آرسین

 .چشیدم طعمشو منم اره: 

 داغونم:  آرسین

 بشی آروم یکم شاید تا بزن حرف: 

 .بودم آشنا باهاش من که دردی ، بود درد از پر که نگاهی انداخت، نگاهی بهم

 عالی ام زندگی بود زنده مادرم وقتی تا بودم، دوردونه عزیز بودم، فرزند تک سرم خیر:  آرسین

 نتونستم گرفت، زن رفت بابام که وقتی مخصوصا شد، جهنم ام زندگی مادرم مرگ از بعد اما بود

 رم،ب میخوام گفتم همین برای ببینم، مادرم جایگاه در رو کسی نتونستم کنم، تحمل رو خونه جو

 نه،ک زندگی جدیدش همسر با خر سر بدون بتونه تا خرید برام رو اینجا مخالفتی هیچ بدون بابام

 گاهن یه با دلمو اسمش مثل دیدم رو دلربا اینکه تا بود، گرم بازی دختر و پارتی دانشگاه، با سرم

 صدای با ها شب میشدم، بیدار خواب از دیدنش امید به ها صبح زندگیم، ی همه شده دلربا برد،

 بعضی با درسته داشتم، دوستش خیلی بود، کرده جادو انگاری منو دلربا میبرد، خوابم گرمش

 هتک تکه انگاری دلم سخته، خیلییی دیدن خیانت بود، عشقم اما میامدم، کنار سخت اخلاقاش

 .شده ویرون دنیام شده،

 هم الان زد، یخ احساساتم یهوو دیدمش دختره اون با وقتی اما شدم، عاشق دیدنش با منم: 

 .شدم عشق از گریزان

 کردی؟ فراموشش:  آرسین

  اره: 

 چطوری؟:  آرسین

 مشقت و سختی کلی با: 
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 م،شد بلند مبل روی از و کشیدم اهی کردم، نگاه رفتنش به رفت، و شد بلند مبل روی از آرسین

 جارو رو ها ظرف خورده و برداشتم را جارو بودم، نشده متوجه اصلا من که بود رفته کی متین

 یخال راستی سمت اتاق رفتم اول داشت، اتاق تا دو بالا، ها پله از رفتم خوردم، آب لیوان یه. کردم

 نشسته تختش روی آرسین. شدم اتاق وارد رو، در به زدم تق تق بود، اتاقش یکی اون پس بود،

 .بود زمین روی میمون اون از شکسته قاب تا چند بود،

 رفتی؟ کردم فکر:  آرسین

 میکردم جمع رو اونا داشتم بود، شیشه خورده از پر ات خونه: 

 یفک من قلب شکستن از کردم کیف ها ظرف اون شکستن، از من که همانطور دلربا یعنی:  آرسین

 کرد؟

 .نداره کیف ها قلب شکستنه اما ندارند، احساس اونا چون داره، کیف ظرفها شکستنه: 

 دلربا؟ سراغ رفت چرا دخترا همه این زد، نارو من به شایان چرا:  آرسین

 رنف نده نخ یکیشون دونفر ی رابطه یه توی وقتی تا میگن اما نمیدونم، رو ها سوال این جواب: 

 .نداره وجود سومی

 .بود رنج و درد از پر که آهی کشید، آهی آرسین

 .میرم دارم من خوب: 

 باشه:  آرسین

 از. دلربااا برسرتتت خاک کنه، خیانت دختر یه بده چقدر بیرون، رفتم اتاق از و زدم لبخند بهش

 وارس و ماشینش طرف رفتم نرفته، هنوز که این وا دیدم، رو متین ماشین بیرون رفتم که خونه در

 شدم

 نرفتی؟ هنوز: 

 بودم تو منتظر:  متین
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 نموندی؟ خونه داخل چرا: 

 داشتید بشکن بشکن بیاد، سرم بلای ترسید:  متین

 اهان: 

 .کرد حرکت متین

 خورده ضرب بدجور آرسین بود، دلربا عاشق واقعا آرسین:  متین

 میکنم درکش خوب خیلی میکنم درکش: 

 کرد پارک ام خونه نزدیک رو ماشین

 . شدم دلبسته اشتباهی من کنی، عذرخواهی نبود نیازی تو راستی:  متین

 کن فراموشم نیست، مناسب برات من با بودن بکشی، درد تو نمیخوام من: 

 میکنم سعی:  متین

 که بشم پیاده ماشین از میخواستم زدم لبخند بهش

 !تینا؟:  متین

  بله: 

 کرد دراز دستشو

 میشی؟ دوست من با:  متین

 گذاشتم دستش توی دستمو

 اره: 

 .باشم کنارت در همیشه دوست یه مثل میدم قول:  متین
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 طور همین منم: 

 .شدم پیاده ماشین از

 

 م،نداشت دلیلی اما ببینمش، و برم میخواست دلم بود، گذشته آرسین با دیدارم از روزی چندین

 برای نمیخوره، زیاد خونگی غذایی که بود معلوم کنم، درست غذا براش که رسید نظرم به یهو

 سبزی قورمه عاشق درصد 10 ایرانی مردایی کردم، درست مرغ خوراک و سبزی قومه همین

. کردم درست هم مرغ خوراک همین ی واسه باشه درصد 0 اون جز آرسین شاید البته هستند،

 پارک رو ماشین. افتادم راه آرسین ی خونه سمت به و کردم عوض لباسامو هاا، غذا پختن از بعد

 اما دادم، فشار باری چندین رو آیفون زنگ!! باشه، خونه کنه خدا شدم، پیاده ماشین از و کردم

 از شدم خونه وارد!!!! عجب چه. شد باز در اما برم که میشدم ناامید داشتم دیگه نکرد، باز کسی

 شدم هال وارد. داشت نیاز باغبونی به حیاط این گذاشتم، حیاط

 بیایید نیست نیازی دیگه نگفتم مگه خانم سوری:  آرسین

 هستم تینا نیستم، خانم سوری من: 

 پهلو از اش نوازی مهمون اتاقش، سمت رفت و داد تکون سری کرد، نگاه بهم و برگشت آرسین

 شده ژولیده و زشت چقدر گذاشتم، میز روی را غذا های ظرف آشپزخونه، توی رفتم. حلقم توی

 اینا بود، دستش که هم مشروب ی شیشه میداد، هم مرده ماهی بوی بلند، موهای و ریش بود،

 رفط به و ریختم لیوان توی و برداشتم یخچال داخل از لیمو آب. شده داغون خیلیی آرسین یعنی

 .نشستم کنارش و رفتم بود، نشست تخت روی. شدم وارد و زدم در رفتم، آرسین اتاق

 کرد؟ خیانت بهت عشقت چرا کردی فکر خودت با حالا تا:  آرسین

 تگف سردم، من گفت بهم کرد، پیدا جایگزین برایم باشم، داشته رابطه نخواستم باهاش چون: 

 .رابطه یعنی عشق گفت عشق، نه لذت برای دختر
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 بدی حس. رفتاراش روی هاش لباس روی میدادم، گیر زیاد بهش چون رفت دلربا شاید:  آرسین

 .داغونم دارم

 .دراورده قلبمو و ات سینه توی کرده دست یکی میکنی حس میکنم، درکت: 

 .دکردن تکه تکه ام سینه توی ساطور با قلبم انگاری قلبم، خالی جایی داره درد خیلی:  آرسین

 ...دردناکه چه میدونم،: 

 توی رو لیوان و گرفتم دستش از رو شیشه. کشید سر رو شیشه محتوای و زد پوزخندی آرسین

  گذاشتم دستش

 بخور اینو: 

 .دیوار توی کرد پرت رو لیوان و شد بلند تخت روی از شدم عصبی یهو و انداخت نگاهی بهم

 ...هستیییییی عوضی یه توهم دختری هم تو! میبینی خراب حالمو میکنی کیف داری:  آرسین

 شدم بلند تخت روی از ، کرد قاطی یهوو چرا این

 !!آشغالی؟؟؟ هم تو پس پسری هم تو!! شدی؟؟ دیووونه: 

 شکست و زد رو شیشه

 نارو بهم چرا پس نبود دوستم مگه شایان بودم عاشقش من کرد، ترکم چرا رفت چراا:  آرسین

 !زد؟؟

 نکن طوری این خودت با آرسین بسه: 

 .بمیرمممم میخواد دلم شدم رد روم از رفت اما بودم عاشقش بینهایت داشتم دوستش:  آرسین

 گرفت دستش توی شیشه تکه یه
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 مهم اصلا هم دلیلش رفته دلربا نمیاره، هم گل قبرت سر دلربا بدون اما بکش، خودتو بزن اره: 

 برق توی توهم یارش با اون نمیاری، دست به رو چیزی خودت کشتنه با تو کرده خیانت اون نیست

 بیااا خودتت به. راهش به چشم

 میومد خون داشت دستش از تخت، روی انداخت خودشو و کرد نگاه بهم آرسین

 کردی؟ چکار خودت با ببین آرسین وایی: 

 ردمک پیدا رو اولیه های کمک ی جعبه تا گشتم، رو ها کابینت توی و آشپزخانه داخل رفتم اتاق از

 ستشد باسمان مشغول. بود بریده دستشو کف شیشه تکه نشستم، کنارش. برگشتم اتاقش به و

 .کرد مچاله صورتشو درد از شدم،

 داره درد یکم ببخشید: 

 شد تموم کارم. داد تکون سری

 جایی؟ این چرا:  آرسین

 بخوریم هم با بیارم گفتم پختم غذا: 

 بلدید؟ هم ی دیگه کارهای پسرا غرور و قلب کردنه خورد جز به دخترا شما:  آرسین

 ی دیگه کار چی قلبشو دادن قرار بازیچه و دخترا احساسات با کردند بازی جز به پسرا شما: 

 بلدید؟

 برداشتم سرشو فوری اما گذاشت، هم شونه روی سرشو و کشید آهی

 نداشتم بدی قصد ببخشید:  آرسین

  شدم بلند تخت روی از

 غذا بریم پاشو: 

 باشه:  آرسین
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 تا ه،شد له له کرده، چکار مردم پسر با ببین دلربا، بده خدامرگت آشپزخونه، توی رفتم زودتر من

 استفاده سو دخترا از هستند بلد فقط و هستند سنگ و ندارند احساس پسرا میکردم فکر حالا

 .دارند نیاز محبت به هم پسرا دارند، قلب هم پسرا انگاری اما کنند

 کرد نگاه ها غذا به. نشستم رویش به رو منم نشست صندلی روی امد آرسین

 ندارم دوست قورمه من میدونی:  آرسین

 باشی درصد 0 اون جز میکردی فکر کردم، درست هم خوراک شد خوب پس: 

 درصد؟ پنچ کدوم:  آرسین

 .دارند دوست قورمه مردا درصد پنچ و نود: 

 اهان:  آرسین

 شدیم خوردن مشغول

 بشی؟ داعش عضو میخواهی تو راستی: 

 کرد نگاه بهم تعجب با

 مگه؟ چطور نه:  آرسین

 !!گذاشتی بلند موهاتو گذاشتی، داعشی ریش اخه: 

 برسم خودم به نبود حسش:  آرسین

 !!میرفتی حموم یه لاقل: 

 کارا این به برسه چه ندارم هم خودمو ی حوصله من:  آرسین

 !برسی خودت به و بری حموم یه غذا از بعد بهتر: 

 داشتم حوصله اگه:  آرسین
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 .میشی سرحال و میشه عوض حالت دوش زیر بری وقتی چنگلی جناب: 

 کرد نگاهم چشمی یه آرسین

 شدی جنگیا ی شبیه چیه؟ خوب: 

 پختی؟ خودت رو اینا:  آرسین

 .پخته مون محله رفتگر زن پ ن پ: 

 نیست بدک دسپختت هاا، میشی چیزی یه نخوری ترشی:  آرسین

 !!واقعا مرسی: 

 .بودم نخورده خوشمزگی این به خونگی غذای بود وقت خیلی:  آرسین

 نستمتو که بودم خوشحال میخورد، غذاشو اشتها با آرسین نگفتیم، چیزی دیگه زدم، لبخند بهش

 اتاق به و کردم جمع رو ها ظرف منم اتاقش توی رفت آرسین غذا، صرف از بعد. کنم خوشحالش

 رو تراشی ریش خمیر  و دستشویی داخل رفتم بود، کشیده دراز تخت روی آرسین رفتم،

 زدم صورتش روی را خمیر از مقداری نشستم، تخت روی بازگشتم، اتاقش به برداشتم

 میکنی؟ چکار داری:  آرسین

 میدم قرارت شده انجام عمل توی: 

 دختر دیووونه تو:  آرسین

 بزن ریشاتو برو پاشو حالا میدونم،: 

 هاا لاحا حالا نمیکردم کارو این اگه بود حقش بود، گرفته ام خنده رفت، و شد بلند حرص با آرسین

 ویت بود جالب. میشه ترسناک آرسین اما میشن جذاب سبیل و ریش با پسرا بعضی بود، دار ریش

 رفتم!!!! آرسین؟ اتاق داخل بود مجبور حموم، بره میخواست کسی اگه یعنی داشت، حموم اتاقش
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 آب از پر رو سفید وان!! داشتند امکاناتی چه پولدار های ادم بود، بزرگی حموم چه حموم، داخل

 !!بود شده عوض چقدر شد، اتاق وارد شده تیغ شیش صورتی با آرسین کردم،

 ؟؟!!!شد خوب حالا:  آرسین

 نشده کامل هنوز اما اره: 

 یعنی؟؟:  آرسین

 حموم بپر آرسین: 

 ندارم حوصله بیخیال:  آرسین

 میاد ات حوصله بخوره بدنت به اب: 

 لبجازی خیلیی:  آرسین

 دیگه حموم برو سیاه، روت میگه دیگ به دیگ: 

 کی بود، دار مارک های لباس از پر کردم، باز کمدشو در منم حموم، داخل رفت غر غر با آرسین

 در به هم رو اش حوله گذاشتم، تخت ی لبه روی برداشتم لباس براش رو، راه همه این میره

 .عسلی چشم جنگلی ی گربه آرسین بیرون، اتاق از رفتم و کرد آویزون

 ی اندازه به بودم، کرده تجربه رو آرسین شرایط منم بیاد، دم گذاشتم چای شدم، آشپرخونه داخل

 ریختم، هاا فنجون داخل رو چای کشیدم، عمیق نفس. کشیدم درد و ریختم اشک هم کافی

 شد آشپزخونه وارد آرسین

 باش آفیت: 

 باشی سلامت:  آرسین

 گذاشتم مقابلش رو چای فنجون نشست، صندلی روی

 میچسپه حموم از بعد چای: 
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 مرسی:  آرسین

 .بودم شده خسته. برم دیگه بود بهتر خوردم، چایمون

 دیگه برم من خوب: 

 !کجا؟:  آرسین

 دیگه ام خونه: 

 اهان:  آرسین

 باش خودت مراقب: 

 طور همین تو:  آرسین

 که ماشینم طرف رفتم بیرون، زدم خونه از و زدم لبخند بهش

 ؟!!تینا:  متین

 برگشتم

 سلام: 

  سلام علیک:  متین

 سلام:  بهراد

 میکنی؟ چکار اینجا تو:  متین

 .آوردم هم آرسین برای بودم، پخته غذا: 

 میرسیدیم زودتر کاش:  بهراد

 بخورید برید هست هنوز: 
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 پس خوب:  بهراد

 شده داغون خیلی آرسین: 

 شده ضعیف الان اما بود قوی نبود، طوری این قبلا آرسین اره:  متین

 نیست کس هیچ شبیه الان شده عوض آرسین:  بهراد

 شده شهر این های خورده شکست تمام ی شبیه آرسین: 

 کشیدم آهی

 داره شماها مثل دوستای خوبه اما: 

 تو مثل دوستی و:  متین

 دیگه برم من خوب: 

 باش خودت مراقب:  بهراد

 بای:  متین

  خداهمراتون: 

 و بزنی جیغ کنی گریه راحت میتونی باشی دختر اگه. شدم ماشینم سوار و زدم لبخند بهشون

 .نیست راحت چیزاا این پسرا برای اما باشی، داغون

 

** 

 با دیدارم آخرین از که بود روزی چند بود، سررفته ام حوصله بودم نشسته بیکار خونه توی

 بود شده اش قیافه بود، کرده کوتاه موهاشو و آرایشگاه بود رفته بالاخره بود، گذشته آرسین

 دلربا اما نامردن و میکنند خیانت پسرا کردم می فکر همیشه نه، اش روحیه اما قبلی آرسین
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 اما رش،کا پسره کنند،میگویند خیانت پسرا باشند، کار خیانت میتونند هم دخترا که کرد صابت

 شدوست به اینکه از اما نمیشناختم زیاد رو شایان کنند، خیانت نباید هستند ریحان که دخترا

 در جای نباید خیانت است مقدسی ی رابطه خیلی دوستی بودم، متنفر ازش کرده خیانت راحت

 کنی خیانت هست دوستتم که جنست هم به مخالف جنس خاطر به کن فکر. باشد داشته آن

 طرفش، رفته شایان که داده چیزی چراغی نخی یه حتما دلربا البته. فطرت پست و حقیر چقدر

 .منتفرم دلربا و شایان از صورت هر در. برعکس شایدم

 هم امروز میکشیدم، رو ها نقاشی اقسام و انواع بودم، گذاشته نقاشی اتاق رو اخری اتاق اسم

 حس کنارش در بودن بودم، کرده پیدا باهاش همزادپنداری حس یه. بودم کرده نقاشی رو آرسین

 جا از در صدای با خواب، دل به زدم و کشیدم دراز تخت روی کوفته و خسته. میداد بهم خوبی

 جل ،بغلم توی افتاد آرسین. کردم باز رو در رفتم شب، وقت این دیگه بود کی این خدااا یا ، پریدم

 بستم رو در. میکنه غلطی چه اینجا این الخالق

 میکنی؟ چکار اینجا تو شده؟ چی آرسین: 

 .مبل روی انداخت خودشو الکل، مزخرف بوی میداد، هم گندی بوی چه اوووف

 !!!آرسین: 

 .کنارش نشوند منو و گرفت دستمو

 خانم ملوس نگو هیچی هیس:  آرسین

 نمیترسیدم، ازش اما چرا نمیتونم موهام، توی کشید دست ؟!!!!ملوس گفت من به الان این ملوس

 میکرد بازی موهام با. گذاشت ام شونه روی سرشو. بود مست اینکه با

 میره خوابم الان آرسین نکن: 

 برداشت ام شونه روی از سرشو. میرد خوابم میکرد بازی موهام با کسی بودم، حساس موهام روی

 ...دلربا مامانم، رفت، بود که دیگه کسی هر شدی، زندگیم زن تنها تو میدونی:  آرسین
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 بوسید و گرفت موهامو از تکه یه داشت، درد لحنش چه

 نرو جایی دیگه تو:  آرسین

 باشه: 

 یهو ،بود سنگین چه اتاق، داخل ببرمش تا بشه، بلند تا کردم کمکش میرفت، حال از داشت دیگه

 زحمت به مردمو، پسر کردم چلاق زدم سرمم بر خاک شد، بلند اخش صدای و هال وسط شد ولو

 اب و کنم بلندش و سمتش رفتم دوباره. بود شده زمین پخش بامزه خیلی گرفتم، خندمو جلوی

 سنگین کنم چکار خوب هواا، رفت آخش و در توی خورد سرش البته رسوندمش اتاق به بدبختی

 با تخت یه بود، مهمون اتاق این نداده، پس خورده چی هر انگاری. کردم ولش تخت روی. بوددد

 تمودس که بیرون برم میخواستم میخوابیدن، اینجا نگین یا الناز ارغوان، گاهی داشت دیواری کمد

 گرفت

 رم...نا..ک.. مون.. بم:  آرسین

 ایبر نبود تخت روی جای هیکلی، که هم آرسین بود نفره یه تخت زدم، زانو کنارش تخت پایین

 لداخ دستمو هدف بی. شده پخش جوری این که نه میخوابید درست اگه بود البته من، نشستنه

 یادم. میکردم ناز رو گربه داشتم انگار داشت، هم نرمی موهای چه جوون گربه. بردم فرو موهاش

 روی از بود، برده خوابش. میکرد ام خفه داشت الکل بوی این فقط. بپرسم شامپوشو اسم باش

 تا گرفتم دهنمو جلوی دست با افتادم، خودم به توی که نگاهم اتاق، توی رفتم و شدم بلند زمین

 اب قرمز شورت یه!! بودممممممم مست پسر یه جلوی تیپی این من خدا یا. نشه بلند جیغم صدای

 آرسین این جلوی سوتی کم تینا، برسرتتت خاک. سرم توی زدم دست با صورتی، تنه نیم یه

 بدون اصلا خودم ی خونه توی میخواد دلم اختیاری، دیواری چهار خوب ،!!شد اضافه اینم که دادی

 شلوار و بلوز با لباسامو... ام خونه میاد عسلی چشم گربه شبی نصف میدونستم، چه بخوابم، لباس

 یادش. بوده تنم چی من که نیاد یادش فردا آرسین خداکنه. کشیدم دراز تخت روی و کردم عوض

 .شده زمین پخش که نیاد
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. کردم دم که چای شدم، میز کردن اماد مشغول دستشویی، از بعد و دادم بدنم به قوسی و کش

 بود بهش پشتم شد، آشپزخونه وارد آرسین

 هستی؟ کی شما میکنم؟ چکار اینجا من:  آرسین

 سمتش برگشتم

 !!تینا؟؟:  آرسین

 بله: 

 !کجاست؟ اینجا:  آرسین

 .پریون شاه دختر ی خونه: 

 میکنم؟ چکار اینجا من حالا:  آرسین

 گذاشتم میز روی را ها فنجون

 اینجا امدی دیشب تو. بپرس خودت از: 

 نشست مقابلم هم آرسین نشستم، صندلی روی

 بخیر صبح سلام راستی: 

 بخیر هم تو صبح:  آرسین

 .خوردم صبحانه دوتای زدم، لبخند بهش

 اینجا امدم یهو دیشب که ببخشید امد، یادم دیشب از چیزای یه:  آرسین

 نداره اشکالی: 

 کردم جمع رو میز صبحانه از بعد. نیاد یادت من لباس فقط بیاد میاد یادت هرچی خداکنه
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 سرکار برم عصر لاقل نشد که صبی برم، من خوب:  آرسین

 .میموندی نهار برای: 

 بعد ی دفه دارم کار دیگه نه:  آرسین

 راحتی طور هر اوکی: 

 میکنه درد کمرم من چرا نمیدونی تو راستی:  آرسین

 امد کش نیشم

 نمیدونم نه: 

 خورده جای به حتما اهان،:  آرسین

 شاید: 

 رفتم دیگه من خوب:  آرسین

 خداهمرات: 

 شده پرت دیشب نبود یادش که خداروشکر خنده، زیر زدم بیرون، رفت در از و زد لبخند بهم

 ...هال وسط

 خوندن و دانشگاه آرسین، ی خونه رفتن بودم شده کارم من میشدن، سپری تند تند روزهای

 ر،دخت پارتی، رفتن، شرکت بود شده هم آرسین کار. بودم کرده عادت آرسین به جورایی یه. درس

 این سریع خیلی گذشت، یکسال چطور نفهمیدم اصلا. بودم شده غافل ی بقیه از جورایی یه. الکل

 .نشستم کافه توی متین روی روبه دیدم امدم خودم به ، بود شده طی یکسال

 میکنی؟ چکارا خبرا؟ چه خوب:  متین

 خبر؟ چه تو. آرسین و دانشگاه درس، میدونی، که خودت: 
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 .نداری خبر ازشون تو که داد رخ اتفاقات خیلی خبری، بی اطراف از که درگیری قدر اون:  متین

 شده؟ چی بگو!! واقعا؟: 

 .شدند پولدار اینا نگین و کرده فوت نگین بزرگ پدر:  متین

 .رفتم هم چهلم مراسم گفتم هم تسلیت دارم، خبر که اینو: 

 کنیم ازدواج هم با میخواهیم نگین منو که داری خبر هم این از خوب، چه اهان:  متین

 افتادم سرفه به حلقم، توی پرید میخوردم داشتم که ی قهوه

 خوبه؟ حالت تینا:  متین

 عقط ام سرفه امد، بالا نفسم کشیدم، سر و برداشتم رو متین ی آبمیوه لیوان دادم، تکون سری

 .کردم پاک دهنمو دور دستمال با شد

 خوبم اره: 

 بود؟ دار شوک قدر این خبرم یعنی:  متین

 !!!!نگین با جز میکردم تصور هرکسی با تورو من خوب اره، راستش: 

  مگه؟ چطور:  متین

 .داره فرق تو با نگین اخلاق اخه نمیدونم،: 

 هستیم هم با که الان اما:  متین

 درگیرم زیادی اره انگاری باشه، مبارک: 

 آرسین؟؟ با هم تو:  متین

 .میدونی هم خودت موند، خواهیم هم دوست و هستیم دوست فقط آرسین منو: 
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 کنی؟ زندگی مدلی همین میخواهی ابد تا تو:  متین

 . ازدواج و عاشقی و عشق بیخیال. میکنم زندگی راحت دارم هستم، عشق از گریزان من: 

 میشی عاشق بالاخره هم تو تینا اما:  متین

 .ممنوع عشق ورود نوشتم قلبم سردر روی نمیشم،: 

 قلبت تو میاد و نداره سواد عشق اما:  متین

 کرد غلط خیلی: 

 نشو عصبی بیخیال باشه:  متین

 نگفت؟ من به چرا میکشم رو نگین من: 

 شلوغه سرت تو چون:  متین

 فراموش هم خودمو داشتم دیگه جورای یه. بودم شده آرسین درگیر بدجور من کشیدم، آهی

 گرم خودشو سر جوری این میخواست. بودند گرفته رو آرسین دوروبر زیادی دخترای. میکردم

. دش نابود من ی خونه امدی تو که شبی همون آرسین منو ی رابطه. بودم نگران براش خیلی کنه،

 .داری نقش من زندگی سوم فصل در تو الان. من زندگی دوم فصل پایان از اینم

 باشه شاد و قشنگ سومت فصل امیدوارم:  سایه

 ممنون: 

 شدم بلند زمین روی از

 !کجا؟:  سایه

 بخوابم اتاقم میرم: 

 برو بعد بخور چیزی یه:  سایه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 189 

  ام خسته الان: 

 بود، کرده اذیتم خاطراتم مرور. کردم فقل رو اتاق در شدم، اتاق وارد و گرفتم فاصله سایه از

 چیزی یه به خورد پام. بود خودم مخصوص چیزا سری یه اخه بودم نگفته سایه به رو چیزا بعضی

 بل روی لبخند بود نشسته سنگ تخته یه روی. بود آرسین عکس قاب داشتم، برش و شدم خم

 مرور ذهنم توی کاراش حرفاش. میامد بهش خیلی رزد رنگ میکرد، نگاه خیره دروبین به و داشت

 ازت آینه، توی کوبیدم دستامو. بودم شده عصبی ی آینه توی کرد پرت رو عکس قاب. شد

 .آرسین متنفرمم

 تینا کن باز رو در ؟!شده چی تینا:  سایه

 خون ازش کردم، نگاه بهش میسوخت دستم. میکردم خالی آینه سر حرصمو سایه، به توجه بی

 رمس در، به میکوبید محکم یکی بمیرم، نمیخوام من ترسیدم. بود شده بریده رگم انگاری میامد

 .رفت سیاهی چشمام شد باز اتاق در زمین، روی افتادم میرفت، گیچ داشت

 .بمیرمممم نمیخوام من: 

 رفتم حال از

 امد یادم بود، دستم توی سرم هستم؟، اینجا چرا من وا بودم، بیمارستان توی امدم که بهوش

 .برید دستم رگ که میکردم خالی آینه سر حرصو داشتم

 امدی؟ بهوش بالاخره تینا:  سایه

 کرده گریه خیلی یعنی این. بودند چسپیده هم به هاش مژه کردم، نگاه بهش

 خوبی؟ تو خوبم من اره: 

 تنهایی؟ کنم چکار من بمیری اگه نگفتی نامردی، خیلی تو:  سایه

 .ی آینه توی کوبیدم دستمو عصبانیت روی از فقط که، بکشم خودمو نمیخواستم من: 

 !خواب؟ ساعت عجب، چه:  مجید
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 .کردم نگاه سوالی سایه به میکنه؟؟ چکار اینجا این وا

 کارچ نمیدونستم. باشه امده سرت بلای نکنه که ترسیدم نکردی باز زدم در چی هر وقتی:  سایه

 دیدم رو مجید در دم رفتم زدند در یهو که میکوبیدم در به گریه با داشتم کنم،

 کنید کمک خدا تورو مجید آقا: 

 شده؟ چی:  مجید

 تیناااا: 

 خونه داخل امد مجید و کنار رفتم

 کجاستت؟ تینا:  مجید

 کنید کمک اتاقش توی: 

 اتاق، داخل امدیدم ما و شد باز در بالاخره ، در به کوبیدن به کرد شروع و اتاقت طرف امد مجید

 دکشی آغوش در تو مجید بودم ترسیده خیلی. میامد خون دستت از داشت و اتاق کف بودم افتاده

 .بیمارستان اوردیمت و

 کردم نگاه مجید به

 هستم شما مدیون جونمو من ممنون: 

 همین فقط بودم مناسب جایی یه مناسب زمان یه در فقط من نزن حرفو این:  مجید

 زدم لبخند بهش

 بمیرم نمیخواست دلم اصلا ممنون، بازم: 

 زدی؟ دستتو رگ چرا پس:  مجید
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 تعصبانی با منم بود شکسته آینه شیشه فقط کنم، خودکشی بخوام خوردم خر مغز مگه نزدم،: 

 .همین رگم روی شد کشید شیشه که میزدم آینه به داشتم

 سالمی که خوشحالم اهان،:  مجید

 میمردم من میشد چیزیت اگه:  سایه

 دیووونه خدانکنه: 

 میکرد چکار من خونه دم مجید که افتادم فکر این به یهو

 کردی؟ می چکار من ی خونه دم شب وقت اون شما ببخشید: 

 براتون اوردم نذری آش:  مجبد

 ممنون اهان: 

 خدا. کردم خریت حتی اگه باش مراقبم جوونم هنوز من خدایا دادی، نجاتم که مرسی خدایا

 .عاشقتم جوون

 خونه میریم شد تموم که سرمت همین برای سطحی بریدگیت:  سایه

 ...خوبه: 

 .میداد هم مزخرفی بوی داشت ی خفه فضای نمیامد، خوشم بیمارستان از کشیدم، عمیق نفسی

 شد تموم سرمت کنم خبر رو پرستار برم من خوب:  مجید

 ممنون: 

 .بود شده بسته مچم دور سفید باند یه کردم، نگاه دستم به رفت مجید

 کرد بلندت حرکت یه با قویه، خیلی مجید این ها میگم:  سایه

 !مثلا؟ الان کنم چکار خوب: 
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 بداخلاق کار هیچ:  سایه

 فکر ببینه کی هر الان بود، داغون داغون روحیم و جسم بودم خسته میامد خوابم زدم، لبخند

 خونه امدم و شدم مرخص دستم، از کشید رو سرم امد، پرستار با مجید. کردم خودکشی میکنه

 مجید آقا ممنون بازم: 

 نکردم کاری میکنم خواهش:  مجید

 اجازه با خوب: 

 خداحافظ:  سایه

 خداهمراتون:  مجید

 پرچم ابرویم اتاقم توی امده مجید خاک، یعنیی برسرممم خاک اتاقم توی رفتم شدیم، جدا ازش

 ادند سوتی برای فقط گذاشتن منو یعنی بودند، پلا و پخش ور اون ور این هایم لباس رفت، شده

 خودمو کلافگی با اوووف. دادم که جلوش بدم سوتی که بود کم مجید فقط. مخالف جنس جلوی

 .بیرون فرستادم حرص با نفسامو تخت، روی انداختم

 رو حس این که بود باری دومین این البته میاد، زدن در صدای کردم احساس که بودم خواب

 اما مبود خسته بشم، بیدار نمیخواست دلم اصلا کردم، بغل رو بالشت بیخیالش بازم اما داشتم،

. هکرد بیدار خواب از منو که خرمگسی بر لعنت دیگه، نمیبرد خواب بودم، شده بیدار دیگه خوب

 میخواست دلم خیلی بیرون، رفتم اتاق از. میکرد درد کوچولو یه دستم شدم، بلند تخت روی از

 .نبود کسی اما. ببینم رو بود کرده بیدار خواب از منو که رو خرمگسی

  بخیر صبح:  سایه

 کردم نگاه سایه طرف به

 ؟؟؟!!زد زنگ بود کی بخیر، هم تو صبح سلام: 

 .بود امد فروشی گل از نفر یه:  سایه
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 هی دونه یک جای به دفه این البته سفید رز گل بازم داد، بهم و برداشت رو گل دست اپن روی از

 داشتم برش داشت هم یادداشت یه!!!! ام خونه دم اون. بود تایی ده گل دست

 آغوشت قرار بی عشقم میرسیدم، هم به داریم کم کم است، نزدیک دیدار ی لحظه عزیزم، سلام)

 ( A طرف از. هستم

 دیگه؟؟ کیه این خدا ای شده، عوض متنش

 کیه؟ طرف از نکردم، نگاه کارتشو:  سایه

 میشه فرستاده سفید رز گل برام که هسته ماهی چند یه بگم، بهت رفت یادم رو چیزی یه: 

 کی؟ طرف از:  سایه

 ابهام آقای طرف از: 

 ؟!!!!ابهام آقای:  سایه

 ابهام آقای میشه پس A طرف از نوشته اما کیه نمیدونم: 

 بابا ایول داری پنهان عاشق:  سایه

 !داره؟ ایول کجاش: 

 احساس بی دیگه باحاله:  سایه

 رجگ بوی آشپزخونه، رفتم مربوط کارای انجام از بعد دستشویی، داخل رفتم و دادم تکون سری

 میامد

 !میاد؟؟ جگر بوی چرا سایه: 

 ..اورده و خریده جگر برات جونت مجید چون:  سایه

 !!!!!!!!!!!جااااان؟؟؟: 
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 میکشی؟؟ فریاد چرا کوفت:  سایه

 !خریده؟ من برای جگر مجید: 

 بخور بیا اره، خوب:  سایه

 .شدم جگر خوردن مشغول نشستم، صندلی روی.. ملی تیم حد در بودم کرده تعجب

 نمیخوری؟ چرا تو: 

 من نه دادی دست از خون تو بعدشم ندارم، دوست:  سایه

 اهان: 

 بعد. بود نشده قسمت اما بخرم برم میخواست بود وقت خیلی داشتم، دوس جگر بود، خوشمزه

 ....جگرا این جبران به ببرم و کنم درست چیزی یه برایش باید

 

 و ودب نشسته مبل روی سایه هال، داخل رفتم برداشتم دانشجویمو کارت سیم با  قدیمیمو گوشی

 نشستم کنارش میکرد، نگاه وی تی

 سایه؟: 

 جانم:  سایه

 گرفتم مقابلش رو گوشی

 برات میخرم نوشو یه شدی قبول که کنکور باش، داشته رو گوشی این فعلا: 

 خوبی خیلی تو تینا مرسی واییی:  سایه

 .زدم لبخند بهش
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 بخریم، باید هم کتاب کنکور، کلاس بری باید هم تو میشه شروع ام دانشگاه دیگه روز چند: 

 .بگیریم ات مدرسه از باید هم مدارکت

 هستی فرشته یه تو کن باور تینا:  سایه

 بود ی ساده و خوب دختر کنم، کمک بهش میخواست دلم داشتم دوست رو سایه بوسیدمش،

 بپرسم؟ سوال یه:  سایه

 بپرس اره: 

 !توست؟ ی قصه شایان همون من ی قصه شایان فهمیدی؟ کجا از:  سایه

 ی خونه به که های دختر بیشتر فهمیدم میرفتم، آرسین همرای به که های پارتی این توی: 

 .شایانه دلالشون میان آرسین

 اهان:  سایه

 

 صدای. میکردم درست شام برای سمبوسه و فسنجون خورشت داشتم منم بود، اتاقش توی سایه

 داخل امد متین کردم، باز رو در بود متین کردم، نگاه در چشمی از امد، زدن در

 سلام: 

 خوبی؟ سهیل ستاره سلام علیک:  متین

 خوبی؟ تو ممنون: 

 تشکر:  متین

 بیارم چای برات بشین: 
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 باید و داریم قرار لواسون هاا بچه با صبح فردا بگم و کنم خراب تنهایتو دیوار ، امدم نه:  متین

 .بیای

 میام اوکی: 

 دختر گل آفرین:  متین

 زدم لبخند بهش

 هستند هم آرسین و دلربا فردا که بگم:  متین

 .ببینم رو دلربا میخواد دلم خیلی تازه داره؟ اشکالی چه باشن خوب: 

 میبینمت فردا دیگه برم من پس، خوبه اهان:  متین

 فردا تا عزیزم باشه: 

 بود قرار فردا بودم، دیده رو جوون میمون عکس فقط حالا تا رفت، متین و دادیم دست باهم

 بود شده جوری یه دلم ببینم هم رو آرسین فردا بود قرار اینکه از ببینم، خودشو

 ؟!مسافرت میری داری فردا:  سایه

 روزه یک دورهمی یه نه، گفتی تو که غلظتی اون با: 

 بگذره خوش بهت امیدوارم اهان:  سایه

 .میاری من ی همراه فردا هم تو خانمی: 

 دوستا شما دورهمی وسط بیام کجا من اما:  سایه

 نباش نگران نمیاد یادش رو تو آرسین درضمن میشی، آشنا من دوستای با میای هم تو: 

 ببینم دوستاتو میخواد دلم منم اوکی،:  سایه

 میبینیشون فردا: 
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 میاد خوبی بوی چه:  سایه

  کن درست ژله و سالاد سریع تند زود! بیاد؟؟ بد بوی میخواستی پس: 

 قربان چشم:  سایه

 .خوردیم و کردیم درست غذا شادی و خنده با

 دیشب اتاقم، برگشتم دستشویی، از بعد شدم، بلند تخت روی از و دادم بدنم به قوسی و کش

 نداره، فرقی هم زیاد البته شمال، میریم همین برای شده، کنسل لواسون گفت و زد زنگ متین

 شمال از اینکه محض به انداختم، اتاقم به نگاهی. نداره لواسون و شمال دورهمیست، دورهمی

 شه،ب پرچم کسی جلوی آبروم نمیخواست دلم دیگه کنم، تمیز و مرتب رو اتاق این باید برگردم

 مچ هی پوشیدم، مشکی اسپرت کفش و سفید شال خاکستری، شلوار با همراه زانو بالا یخی مانتو

 یالک الکی های فکر و ببینه دستمو زخم کسی نمیخواست دلم بستم، مچم دور هم مشکی بند

 اتاق از رفتم ترگل و خوشگل دادم، انجام هم ملایم آرایش یه برداشتم، هم سفیدمو کیف. کنه

 .بیرون

 ..زده هم تیپی چه:  سایه

 !یعنی؟ شدم بد: 

 عزیزم شدی جگر هم خیلی نه که معلوم:  سایه

 شدی خوشگل هم تو مسخره،: 

 مررسیی:  سایه

 بوسی یه بده خرسی: 

 بوسید لپمو سایه

  بریم:  سایه
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 .شده دیرمو که بریم اره: 

 ماشین سوار دوتای. بودم کرده درست خوراکی هم کمی یه بودیم، کرده جمع دیشب رو وسایل

 .شدیم

 .میشی رفیق زود ارغوان با مطمئنم: 

 میزنم رو حدس همین منم کردی که های تعرف از:  سایه

 داشتم دوس رو ها دوهمی این. بود شده تنگ دوستام برای دلم زدم، لبخند بهش

 نداره؟ اهنگ ماشینت این:  سایه

 داره: 

 برازی؟ میشه پس:  سایه

 البته: 

 داشتم دوستش و بود شرایط این مناسب که اهنگی به تا کردم، پایین و بالا هامو آهنگ منو

 کردم پلی رو اهنگ. رسیدم

 همه شمال بریم بزن/  خیال و فکر از دور شمال بریم بزن حال، عشقو و دریا شمال بریم بزن)

 تو اهنگ و چالوسه جاده و فانوسه تا چند/  سال های ماه کمه پیشت بودن واسه سال ماهای

 مبری بزن/  بیام شمال تو با غمام غرقه وقتی فقط آرزومه ازت میخوام اینو/  نمه نم بارون گوشمه

 این کنار رویایی حس یه خوب اتفاق یه/  دریا این غروب تره قشنگ تو با دنیا بیخیال شمال

 قلب/  حالیه عجب وای باهات چالوس جاده عالیه کنارت شمال حسوحال/  تنهایی و تو منو آتیش

 تو اب دنیا بیخیاله شمال بریم بزن/  فازیه عجب وای شمال بریم بزن احساسیه تو با عاشقه من

 نوم/  تنهایی و تو منو آتیش این کنار رویایی حس یه خوب اتفاق یه/  دریا این غروب تره قشنگ

 رقص و شمع شب دست تو دست مست ما/  گرما فصل شده شکولاتی تنها دریا کنار همیم با تو

 / جنگل باهم بریم بزن هستم تهش تا و دارم دوست/  شرط تا چند مببیندیم نرد تخته آخرش

 تو با یادن بیخیاله شمال بریم بزن/  گرمم باهات نباشم آتیشم کنار هستم باهات که میکنم عشق
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 زنب/  تنهایی و تو منو آتیش این کنار رویایی حس یه خوب اتفاق یه/  دریا این غروب تره قشنگ

 این ارکن رویایی حس یه خوب اتفاق یه/  دریا این غروب تره قشنگ تو با دنیا بیخیاله شمال بریم

 (.آرسس ایمان ، پرستو ، محمودی یاسر:  شمال بریم بزن/.()تنهایی و تو منو آتیش

 .آرسین ی خونه شمال رسیدیم، مقصد به

 رسیدیم که پایین بپر: 

 نمیدونم رو داخل از قشنگه که بیرون این از:  سایه

 تره قشنگ داخل از: 

 رفت شد پیاده ماشین از متین ایستاد، ماشینم روی روبه متین ماشین شدیم، پیاده ماشین از

 طرفش

 خوبی؟ سلام: 

 از خشم با هم ارغوان و نگین بود، ناراحت و عصبی چه خونه، داخل رفت و کرد نگاهم کلافگی با

 .!!!بودند دوتا این متین خراب حال دلیل پس شدند، پیاده ماشین

 برسرت خاک ببین:  نگین

 .کردی روانی رو متین خودت، سر بر خاک:  ارغوان

 هاا شی تا وسط از میزدمت:  نگین

 باشی داشته هم ها عرضه این از نمیاد بهت:  ارغوان

 بکشید خجالت دیگه بسه نگین ارغوان: 

 روبا دم نکن زر زر دیگه یکی تو:  نگین

 ندارم دعوای تو با من دیگه، کن بسه داخل بروو نگین: 
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 داخل رفت و کرد نگاهمون خشم با نگین

 اکبیری ی عجوزه ی دختره:  ارغوان

 ساکت هم یکی تو: 

 میپری؟ چرا من به دیگه وا:  ارغوان

 گرفتم رو ارغوان دست

 داخل برو هم تو سایه: 

 ماشینم کنار بردم رو ارغوان داخل، رفت و داد تکون سری سایه

 شماها؟ چتونه هست معلوم هیچ: 

 من نه داره مشکل نگین این:  ارغوان

 .نیستی سابق ارغوان اون شدی عوض هم تو: 

 بیام کنار دیگه عجوزه این با نمیتونم فقط هستم، همون من:  ارغوان

 برای دوتا، شما دست از شده کشیده جنون به متین بکنید، رو اطرافیان فکر بدرک خودتون: 

 .نمونده اعصاب ماهاهم

 نیست خودم دست:  ارغوان

 هدف بی و دلیل بی یهو کردم، نگاه بهش

 شدی؟ متین عاشق تو نکنه ، نکنه ارغوان: 

 دوزدید ازم نگاهشو پرید، رخسارش از رنگ

 !شدی دیووونه نه که معلومه:  ارغوان
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 !!میزنی؟ مشکوک اما: 

 شدی؟ آرسین عاشق تو:  ارغوان

 .باهاشه دلربا تازه منه، دوست فقط آرسین میگی؟ چرت چرا: 

 .باهاشه نگین تازه منه، دوست فقط متین:  ارغوان

 پروو بچه میداد، خودم تحویل خودمو حرفای داشت

 بیا هم تو داخل رفتم من:  ارغوان

 اون از! باشه، شده متین عاشق ارغوان اگه!. بودم کرده شک ارغوان به داخل، رفت و گفت اینو

 رفتم کشیدمو عمیقی نفس. میده رخ سوم جهانی برسه،جنگ دادمون به خدا!! نگین هم طرف

 داخل

 و گل از پر برزگ حیاط یه کردم، استشمام رو ها گل بوی داخل، رفتم و کشیدم عمیق نفسی

 امد بهراد. بودم امده اینجا قبلا بود، سفید مرمر سنگ از ویلا نمای باربیکیو، با همراه درخت،

 دادیم دست هم به طرفم،

 خیر به رسیدن خوبی؟ سلام:  بهراد

 خوبی؟ تو ممنون سلام علیک: 

 .نه انگاری متین اما اره من:  بهراد

 !داره تعجب جای باشه خوب حالش اگه امده ارغوان و نگین ی همراه وقتی: 

 شدند؟ گربه و سگ عین جدیدا دوتا این چرا نمیدونم من اره، که اون:  بهراد

 !بگذره خیر به شده که چی هر کنه خدا اما نمیدونم، منم: 

 !کیه؟؟ دختره این راستی آمین،:  بهراد
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 .خوبیه دختر شدم دوست باهاش تازه است سایه اسمش: 

 اوکی:  بهراد

 رفتم سایه طرف به و گرفتم فاصله بهراد از لبخند با

 شدی؟ آشنا هاا بچه با:  

 شناختمشون کردی تو که های تعریف از اما نه مستقیم طور به هنوز:  سایه

 میشی هم جور باهاشون کم کم: 

 بازوش به چشمم بود، شده تنگ براش دلم شدم، آرسین چشم تو چشم افتاد، رو روبه به نگاهم

 حلقه آرسین بازوی دور دستشو که کسی اون به بود، شده حلقه بهش ظریفی دستای که خورد

 توی بود، تر خوشگل عکساش از خودش خدای بود، ایشون خانم دلربا پس کردم، نگاه بود کرده

 !!!میمون گل واقعیت در بود، میمون عکساش

 !موافقید؟ قل قل بریم بشه راه به جوج و کباب بساط تا دوستان، خوب:  بهراد

 .اره گفتیم همگی

 چی؟ یعنی جوج و قل میگم تینا:  سایه

 کباب جوجه یعنی هم جوج قلیون، کشیدن یعنی قل: 

 ممنون اهان:  سایه

 عزیزم خواهش: 

 ی هطبق بود، بزرگ هال یه و دستشوی و حموم آشپزخونه، شامل پایین ی طبفه ویلا، داخل رفتیم

 یه اتاق تا چهار و کوچولو هال یه شامل میشد جدا پایین ی طبقه از پله تا پنچ با که بالا

 و باز موهامو کردم، عوض شلوار و بلوز یه با لباسمو و ها اتاق از یکی سمت رفتم. بود دستشویی

 و بکشیم قلیون بود قرار که جای اون از آشپزخونه، سمت رفتم بیرون، امدم اتاق از. کردم رها
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 هک کارم شدم، کردن درست مشغول. کنم درست لیمو آب شربت گرفتم تصمیم داشت، نکوتین

 رنگ چقدر. بود آرسین برگشتم طرفش به شده، آشپزخونه وارد کسی کردم احساس شد تموم

 .میامد بهش زرد

 تینا؟ شدی عوض چقدر:  آرسین

 !نشدم عوضی شدم عوض خوب باز: 

 کنی؟ اثبات رو چی میخواهی:  آرسین

 .رو چی هیچ: 

 !!!تینا شدی سرد:  آرسین

 گذاشتم سینی داخل رو ها لیوان و پارچ

 .لازم بودن سرد گاهی: 

 !شدی معرفت بی:  آرسین

 .میزنه معرفت از دم هم کسی چه هه،: 

 زیلو روی ها بچه شدم، حیاط وارد. خیلی بود پروو خیلی بشر این بیرون، زدم آشپرخونه از

 هم سینآر نشستم، سایه کنار و وسط گذاشتم رو سینی بود، برپا هم قلیون بساط بودند، نشسته

 ژل میاورد، پایین آرایششو مصرف دوز اگه کردم، نگاه دلربا به نشست، جونش دلربا کنار امد

 عوض موهاشو رنگ و درمیاورد چشماشو لنز برمیداشت، هاشو گونه پرتز ، میکرد خالی لباشو

 آبی سرخ کوتاه تاپ یه با قرمز تنگ شلوار یه. میشد خوشگلی بینهایت دختر قطعا میکرد،

 نای داشت، مشکل پوشیدنش لباس مدل با میگفت آرسین چرا میکردم درک حالا. بود پوشیده

 لباس و آرایش طرز با دیگه آرسین انگاری. دورهمی مهمونی یه نه میخورد پارتی درد به تیپ

 کشیدم نفسی. بود خوشحال کنارش در و بود امده کنار دلربا پوشیدن

 تینا؟ میکنی سیر کجا:  ارغوان
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 خبرش یا میاد خودش یا:  نگین

 .میکردم فکر درس بازم و دانشگاه شروع به داشتم: 

 گفتی وایی:  ارغوان

 هااا میخورید حسرت بعدش میشه تموم یکساله همین همش نزنید، غر قدر این بابا:  متین

 نمیخورم حسرت اصلا که یکی من:  ارغوان

 بخورم؟ حسرت چرا مهندس خانم بشم قرار زحمت همه این از بعد طور، همین منم: 

 بله بله:  متین

 هستی؟ مهندس هم شما خانم سایه:  بهراد

 بده کنکور امسال قرار تازه سایه: 

 .هاا میپری ها بچه با جدیدا:  نگین

 نمیشناسه سال و سن دوستی: 

 هستی؟ ی رشته چه:  متین

 تجربی:  سایه

 داری؟ پزشکی توهم هم تو حتما:  دلربا

 .داره علاقه مهندسی و پرستاری به نداره، علاقه پزشکی به اصلا سایه اتفاقا: 

 بشه وارد هم دکتر یا پرستار یه مهندس جمع این بین ها خوب:  متین

 چیه؟ شما ی رشته جان دلربا: 

 انداخت دماغش رو چینی دلربا
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 دارم زبان و آرایشگری مدرک اما نرفتم همین برای نمیاد خوشم دانشگاه از من:  دلربا

 باشی موفق: 

 عمران، ارغوان کشی، نقشه متین عمران، آرسین بودند، خونده تی آی مهندسی نگین و بهراد

 و کرده قبول رو دلربا دوباره آرسین که حالا بود، خونده معماری هم شایان کشی، نقشه که منم

 ؟.!!!میبخشه هم رو شایان کم کم پس بخشید

 مدرک و دانشگاه بری خودت اینکه اول. شد مهندس خانم میشه جور دو میدونید:  بهراد

 .بشی مهندس آقای یه زن اینکه  دوم بگیری مهندسی

 داشتم دوست رو دوستانه جمع این چقدر. نشست لبامون روی لبخند

 جوجه و کباب کردن درست مشغول پسرا شادی، و خنده خوراکی، خوردن و قلیون کشیدن از بعد

 وبیهخ یه دریا، لب برم گرفتم تصمیم منم دلربا، با هم نگین بود، شده جور ارغوان با سایه شدند،

 .میداد آرامش بهم امواج صدای بود، نزدیک دریا به که بود این داشت ویلا این که

 بک فلش

 !کنیم؟ شیطونی یکم هستید ها بچه: 

 !کنیم؟ چکار مثلا:  ارغوان

 !خالی پسرا روی و کنیم آب از پر رو ها نوشابه بطری این: 

 میشه دردسر تینا بیخیال:  نگین

 پایتم که من:  ارغوان

 شد تصویت پس یک به دو: 

 .برسه فریادمون به خدا:  نگین
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 ثانهخبی لبخند با میکشیدن، قلیون و بودند نشسته پسرا کردیم، آب از پر رو ها بطری تای سه

 پسرا سمت رفتم

 هاا میزنه مشکوک لب روی ی لبخنده این:  بهراد

 شده؟ چیزی دخترا:  متین

 .کردیم خالی رو ها بطری حرکت یه در زدم، چشمک ها بچه به

 ؟؟!هاا دیووونه بود چکاری این:  آرسین

 میزنند مشکوک گفتم که من:  بهراد

 بود تینا پشنهاد:  نگین

 کردند نگاه من به پسرا

 .دیگه شدید خنک یکم چیه خوب: 

 .بدممم نشونت خنکی یه:  آرسین

 کنی؟ چکار میخواهی مثلا: 

 لاوی از و گذاشتم فرار به پا منم کردم، زیاد سرعتشوو یهو عقب، رفتم منم طرفم، امد و شد بلند

 .بیرون زدم

 کردی؟ رم چراا: 

 واستا داری جرات:  آرسین

 شده هار آرسین بگیرره، اینوو یکی: 

 .میکشیدم نفس بریده بریده میگرفت، داشت نفسم وایی

 کنی؟ اذیت منو میاد دلت: 
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 میکنم خنک کوچولو یه فقط نمیکنم اذیتت:  آرسین

 بیخیالم عزیزم: 

 جیغ کرد، بلندم زمین روی از حرکت یه با و رسید بهم آرسین نداشتم، دویدن توان دیگه

 میدادم تکون خودمو و میکشیدم

 کن ولم: 

  هیس:  آرسین

 نداشت فایده میکردم تقلا چی هر خدا وایی دریا، سمت میرفتیم داشتیم

 .کمک بهراد ارغوان، نگین، متین، کنه، کمکم یکی: 

 نمیاد کمکت به کسی نکن خسته خودتو خودی بی:  آرسین

  زمین بزار منو: 

 میل کمال با:  آرسین

 .شدم خیس شده، وارد بهم شوک کرد، پرتم یهو

 دخترت دوست یه بکنه، موهاتو دونه دونه که بده شیطون دختر یه بهت خدا بده، خدامرگ: 

 .بیاره در پدرتو میاد گیرت

 میخوردم حرص منم میخندید، بلند صدای با فقط آرسین

 میشه خراب صورتت نخور، حرص قدر این:  آرسین

 .کردی خیس منو کلا تو اما کردم خیست کوچولو یه من ، آرسین نامردی خیلی: 

 ی رهپس بودند، شده سنگین لباسام بودند، شده خیس خیس شلوارم و بلوز شدم، بلند آب توی از

 طرفم امد آرسین چلغوز،
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 میخواهی؟ چی دیگه: 

 نشی دیده بغلم، بیا شدن، نما بدن و خیس لباسات:  آرسین

 دور دستامو کرد، بلندم دستاش روی امد، خوشم آرسین غیرت این از هم کشیدم خجالت هم

 نگاهمو خان، گربه این داشت گرمی نگاه چه شدم، چشم تو چشم باهاش کردم، حلقه گردنش

 .گرفتم ازش

 شدی؟ سنگین چه:  آرسین

 .شدند خیس لباسام خوب: 

 شکست کمرم:  آرسین

 .کردی کشیده آب موش منو خودت حقته: 

 .داشت ناهماهنگی قلب ضربان چه دادم، تکه اش سینه به سرمو

 حال زمان

 بانو میکنی سیر کجا:  متین

 .بیرون کشید گذشته از منو کنم اش خفه میخواست دلم

 خیسه؟ صورتت چرا:  متین

 بودم؟ کرده گریه چرا من واا بود، خیس کشیدم، ام گونه روی دست

 کردی؟ گریه چرا شده؟ چیزی:  متین

 نمیدونم: 

 کرد نگاهم تعجب با متین

 نمیدونم کن باور: 
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 شده اماده غذا کنم خبرت امدم بریم، بیا اوکی:  متین

 بریم باشه: 

 .برداشتیم قدم هم کنار در دوتای

 روی روبه افتادم قشنگم شانس از بودند، انداخته هال وسط سفره هاا بچه شدیم، ویلا داخل

 های نگاه چون شد کوفتم غذا رسما اما. بودم بهراد های کباب جوجه عاشق متین، کنار و آرسین

 گهب بهش نیست یکی ادمو، میکنه دیووونه هاش نگاه اون با اوفف بود، بهم آرسین ی کننده ذوب

 روی. کردیم جمع رو سفره غذا، کردنه کوفت از بعد. بخورم غذامو بزار منو، نه کن نگاه دلرباتو

 .شدم ولو مبل

 خوبه؟ حالت:  سایه

 چی؟ تو عالی: 

 ممنون خوبم منم:  سایه

 میگذره؟ خوش بهت: 

 .داری خوبی دوستای اره:  سایه

 هستند هم تو دوستای دیگه الان: 

 اره که اون:  سایه

 صفا همیشه بودند دوستان جمع در خوشحاله، که بود مشخص اش چهره از زدم، لبخند بهش

 .بزرگه نعمت یه داشتن خوب دوست میخنده، دلت ها ساعت برای میره، بین از غمات داره،

 کجاست؟ آرسین میگم دلربا:  نگین

 بخوابه اتاق توی رفت میکرد درد سرش:  دلربا

 پیشش؟ نمیری چرا تو:  نگین
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 باشه تنها میخواد گفت:  دلربا

 اهان:  نگین

 درست مرحم براش باید بود، گرفته درد سرش بازم رفتم، آشپرخونه به و شدم بلند مبل روی از

 آرسین الان همزدم، و کردم اضافه بهش هم لیمو آب قاشق تا چند ریختم پیال داخل فلفل کنم،

 به رو پیال. بود شده آماده مرحم میمون، ی قیافه دیدن و گیری عشوه به نه داره نیاز مرحم به

 دراز تخت روی آرسین شدم، اتاق وارد زدن در آرسین،بدون اتاق سمت رفتم و گرفتم دست

 .میداد فشار سرش روی را بالشت و بود کشیده

 بیرون برو میکنه درد سرم گفتم نمیفهمی چرا دلربا:  آرسین

 هستم تینا نیستم دلربا: 

 .کرد نگاهم تعجب با نشست، تخت روی

 میکنم؟ چکار اینجا تو:  آرسین

 اوردم مرحم برات: 

 .نشستم تخت روی و رفتم 

 بکش دراز: 

 شده تنگ دلم کنار، زدم پیشونیش جلو از موهاشو گذاشت، پاها روی سرشو و کرد نگاهم کمی

 پوست دادن، ماساژ و مالیدم پیشونیش به را لیمو آب با مخطوط فلفل ی، گربه موهای این برای

 آهسته و گذاشتم پام جای رو بالشت. برده خوابش کردم احساس شد تموم که کارم. داشت نرمی

 ازش نگاهمو.. خواب وقت میشد ناز چه روش، انداختم روپوش گذاشتم، بالشت روی سرشو

 بیرون امدم دستشویی از. شستم دستامو و شدم دستشویی داخل. بیرون رفتم اتاق از بریدمو

 .نشستم مبل روی

 بک فلش
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 شده؟ چی آرسین: 

 اتاق توی رفتم من میکنه درد سرم:  آرسین

 برات؟ بیارم قرص:  ارغوان

 نمیخورم قرص من:  آرسین

 چرا؟ وقت اون واا:  نگین

 .میشم خوب بخوابم. نمیاد خوشم خوردن قرص از:  آرسین

 میگشتم فلفل دنبال ها کابینت توی آشپزخونه، رفتم منم اتاق توی رفت آرسین

 میگردی؟ چی دنبال:  متین

 فلفل: 

 چی؟ برای:  متین

 کردن درست مرحم برای: 

 داد بهم رو بود داخلش فلفل که رو ی شیشه تعجب، با متین

 ممنون: 

 کردم مخطوط رو لیمو آب و فلفل برداشتم، هم رو لیمو آب یخچال داخل از

 خوبه؟ سردرد برای مرحم این:  متین

 .میکنه معجزه ماساژ با همراه البته اره: 

 عالی چه:  متین
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 آرسین. شدم اتاق وارد و زدم در آرسین، اتاق سمت رفتم و برداشتم رو مرحم زدم، لبخند بهش

 بود گذاشته اش پیشونی روی دستشو ساعد بود، کشیده دراز تخت روی

 میخواهی؟ چیزی:  آرسین

 آوردم مرحم برات: 

 نشستم سرش کنار تخت روی

 بردار دستتو: 

 نداره فایده کارا این بیخیال:  آرسین

 کن کج من طرف به سرتو یکمی نه، یا داره فایده میبینیم حالا: 

 اوکی:  آرسین

 دادم ماساژ سرشو زدم، کنار موهاشو داد، انجام گفتم که رو کاری

 میشه تر اروم داره سرم داره، فایده واقعا انگاری:  آرسین

 که گفتم: 

 گرفتی؟ یاد کجا از:  آرسین

 گرام دایی زن از: 

 اهان:  آرسین

 شد تموم کارم

 بهتره؟ حالت الان: 

  ممنون اره:  آرسین
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 .میشه خوب کاملا حالت بزنی که هم چرتی یه میکنم، خواهش: 

 گربه این داشت سفیدی های دندان چه. زد لبخند بهم آرسین

 حال زمان

 کنیم؟ بازی شطرنج میای تینا:  بهراد

 اره: 

 نشستم بهراد روی روبه صندلی روی و شدم بلند مبل روی از

 سیاه؟ یا سفید:  بهراد

 نداره فرقی: 

 شدیم بازی مشغول. چیند مقابلم رو سیاه های مهره

 بردی؟ مرحم آرسین برای:  بهراد

 داشت درد سرش اره: 

 کرد قبول رو دلربا دوباره احمق ی پسره:  بهراد

 .فرمانده دلش عاشقه، خوب: 

 نداری؟ دلربا با مشکلی تو:  بهراد

 باشم؟ داشته مشکل باهاش باید چرا: 

 نمیخوره آرسین درد به دلربا:  بهراد

 تو و من نه آرسینه، گیرنده تصمیم: 

 ...تو و میشد تو عاشق آرسین اگه:  بهراد
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 حرفش وسط پریدم

 .همین فقط میمونه باقی هم دوستانه هست، دوستانه فقط آرسین منو ی رابطه: 

 نشو عصبی باشه:  بهراد

 بهراد آقا مات و کیش: 

 میکرد نگاه بازی ی صفحه به متعحب بهراد

 بردی؟ چطوری:  بهراد

 آسونی به: 

 !!کردی تقلب:  بهراد

 دیگه نزدن جر باختی بهراد وااا: 

 نکردیم بندی شرط خوبه بازم باشه،:  بهراد

 خسیس: 

 .میشه دیر روزی یه:  بهراد

 !نداری خبر تو شده دیر وقته خیلی: 

 داخل از رو پارچ بخورم، آب تا آشپزخونه داخل رفتم شدم، بلند صندلی روی از زدمو لبخند

 ایدش نبودم، عشق از گریزان اگه نبود دلربای اگه شاید ریختم، لیوان داخل اب و برداشتم یخچال

 آمدم. شاید البته میشدیم معشوق و عاشق وقت اون آرسین منو شاید میداد، اجازه قسمت اگه

 انداخت بهم امیز تحقیر نگاهی. شد آشپزخانه وارد دلربا که بیرون برم

 شده؟ چیزی: 

 میخواهی؟ ما ی رابطه جون از چی تو:  دلربا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 215 

 دارم؟ شما به چکار من: 

 .دیگری مال هم تو منه، مال آرسین. نیستی آرسین مال تو تینا، بفهم رو چیزی یه:  دلربا

 چی؟ که خوب: 

 همین بودی رهگذر یه فقط تو:  دلربا

 !!رهگذره اون تو هستم ماندگار اون من اما ماندگار، یا هستند رهگذر یا ادما درست ببین: 

 برو و بگذر! هستی رهگذر یه فقط تو منم آرسین زندگی ماندگار:  دلربا

 مک مدتی یه شاید ها ماندگار میرن، بالاخره اما میشن ساکن مدتی برای دلیل بی رهگذرها گاهی: 

 .هستند همیشه اما بشن رنگ

 !!امیدواری خودت به خیلی:  دلربا

 همینه مدلشون ها ماندگار: 

 دخترا ما میامد، بدم ازش بود پروو خیلی میموووون، دختر بیرون، رفتم و زدم چشمکی بهش

 از آرسین. بود من زندگی توی دختره همون دلربا میاد، بدمون زندگمون توی دختر یه از همیشه

 چسپوند آرسین به کوالا مثل خودشو طرفش، رفت دلربا بیرون، بود امده اتاقش

 شدی؟ بهتر عشقم؟ چطوره حالت:  دلربا

 کنار کشید خودشو آرسین

 بهترم اره:  آرسین

 عشقم بشم فدات:  دلربا

 نخوریم شب به که افتیم بی راه کم کم بهتر امده، هم آرسین که حالا:  متین

 موافقم اره:  بهراد
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 .میاد من با ارغوان: 

 بهتر چه:  نگین

 نهامو ماشین طرف به. کردیم عوض لباس و رفتیم ها اتاق به کرد، نگاه نگین به خشم با ارغوان

 رفتیم

 نداشتم دعوا تحمل واقعا دیگه تینا ممنون:  متین

 میکنم خواهش: 

 جاده دل به زدیم جلو، ارغوان و نشست عقب سایه زد، لبخند بهم

 اهنگ تینا:  ارغوان

 کن انتخاب چیزی یه خودت: 

 اوکی:  ارغوان

 .شد پلی موزیک و کرد مکث یکی روی بالاخره تا کرد پاایین و بالا رو ها موزیک ارغوان

 تو ادنی تا پر میزنی پریدی آسون من بومه از/  بازی دیوونه از دم میزنی ندیدی عاشق منو حالا تا)

 تو/  آومد در قلبم از که دارم رو حسی همون من نه نگو من دله با بسازی نتونستی تو/  بسازی

 تو، لبهق نه نگو بسازی نتونستی تو/  مونه دو هر قلبه واسه جدایی این دیووونه بمونی نتونستی

 ایهس فرقه که بدون/  موت لای به لا تو ریز برقصه دوباره باز که بمون/  درآومد من قلبه رویه توو

/  ستما مال دنیا که بدون دیووونه من کنار تنها تو نیستی/  نور تو میبینی که جای خالیه هاست

 باز دیز فریک دستاتو میلرزه نبینم/  عاشقاست مال غصه که گفته کی بده دیووونگی میگه کی

 از همه شن قفل که بزار/  دستمون دوتا نرسه نبوده نباشیم که جای نبوده/  عکسمون قاب رو

 تو/  شن مات و کیش ها غریبه که بذار همه جفتن هامون شیشه/  من با شو رد تو بعد کنارشون

 توو تو بهقل نه نگو بسازی نتونستی تو/  دومونه هر قلبه واسه جدایی این دیوونه بمونی نتونستی

 فسیمن هم میگفتیم کنارت باخت دلم این از تر بد نمیشم دیگه که پر بزن/  درآومد من قلبه رویه

 وت/  نساختی نساختی نزاشتی راهیی هیچ تو من واسه نخواستی نتونستی بمونی تا نشد/ 
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 توو تو لبهق نه نگو بسازی نتونستی تو/  دومونه هر قلبه واسه جدایی این دیووونه بمونی نتونستی

 (.بازی دیووونه:  حسینی مهدی ، صادقلو مسعود/.()دراومد من قلبه رویه

 آشپزخونه داخل رفتم دستشویی، از بعد شدم، بیدار خواب از

 بخیر صبح سلام:  سایه

 بخیر هم تو صبح عزیزم سلام: 

 نشستم صندلی روی

 خوابیدی؟ خوب:  سایه

 چی؟ تو. داشتم عالی خواب یه دورهمی اون از بعد اره: 

 بود عالی خوابم منم:  سایه

 وزامر بالاخره اتاقم، داخل رفتم من صبحانه صرف از بعد. شدیم صبحانه خوردن مشغول لبخند با

 از دسته یه میشورم، لباسامو اول اهان کنم، شروع کجا از خوب. بدم سامونی و سر اینجا به باید

 مخترع پدر خدا ریختم، داخلش رو ها لباس لباسشویی، ماشین سمت رفتم و برداشتم لباسامو

 .کنه رحمت رو لباسشویی ماشین

 میکنی؟ کار چه داری:  سایه

 میشورم لباس دارم خوب!! میدم آب ها گلدون به: 

 نباشی خسته اهان:  سایه

 باشی سلامت: 

 رفت جونم اووفف شستم، ماشین با لباسامو دسته دسته

 . سوختتتت بیچاره ماشین!!! داری لباس تو چقدر:  سایه
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 میخریدم لباس منم خرید، میبرد رو ما راست و چپ که نگین اون مقصر: 

 !!ی کننده قانع جواب چه:  سایه

 کنم اتو رو اینا تا کنی کمکم باید بعد: 

 ببخیال بابا:  سایه

 نرو در هم کار زیر از نداریم، بیخیال: 

 یجون دیگه بودیم، لباسا مشغول شب تا. خنده زیر زدم منم کرد، نگاهم مظلوم گربه مثل سایه

 .برد خوابمون هال توی نرسیده اتاق به بود، نمونده باقی برامون

 کردی چلاقم زدی سایه، نده مرگ خدا. کمرم وایی شکمم، وایی گردنم، واییی: 

 کوبیدم سایه سر توی رو بالشت

 مرگته؟ چه اخ:  سایه

 دختر؟ خوابی بد قدر این چرا تو: 

 خوابی خوش این به من وا:  سایه

 برسه ات زده فلک شوهر اون فریاد به خدا کردی نابودم خودت، جون اره: 

 .خنده زیر زد سایه

 پروو دختر بخندی آب رو: 

 .میخوردم حرص منم میخندید، فقط سایه

 داریم کار کلی که صبحانه بریم بیا بسه کوفت: 

 بازممم خدا واییی:  سایه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 219 

 دختر نزن غر: 

 سایه کنار در نمیخواست دلم وقت هیچ دیگه خوردن، به نشستیم کردیم، اماده رو صبحانه میز

 ور اتاق رفتیم صبحانه خوردن از بعد. بود گرفته در کمرم و شکمم میزنه، لگد خر عین بخوابم،

 .کردیم مرتب و تمیز هم رو اتاق دادیم، قرار خودشون جای رو ها لباس سایه کمک با. کنیم مرتب

 ور بودم کرده گم که رو چیزا سری یه بود، شده مرتب و داره جا چه. اتاق بگیم اینجا به میشد الان

 .کردم پیدا

 !!شده قشنگ چه اتاقت:  سایه

 شده اتاق الان اره: 

 هااا درآمد جونمون ولی:  سایه

 دیگه داره زحمتی کاری هر: 

 الان؟ کنیم چکار خوب:  سایه

 بخوریم شام بیرون بریم: 

 پس ایوول:  سایه

 شام بعد و استراحت اول دور، شام تا چون: 

 موافقم:  سایه

 و بگیر دوش یه تا حموم طرف رفتم بیداری از بعد خواب، دل به زدم و کردم ولو خودمو تخت روی

 حموم سمت رفتم و برداشتم حولمو. بیاد جا حالم

 حموم؟ میری داری:  سایه

 رانی قایق مسابقات میرم دارم پ ن پ: 

 تیناااا واییی:  سایه
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 عزیزم نخور حرص: 

 .گرفتم ولرم آب با دوش یه و حموم داخل رفتم

 .رستوران سمت رفتیم و شدیم ماشین سوار سایه با و کردم عوض لباسامو

 بریم؟ رستورانی نوع چه: 

  نمیدونم:  سایه

 ایرانی؟ یا فرانسه ایتالیایی،: 

 فرانسه:  سایه

 عزیزم اوکی: 

 .بودم امده آرسین با بار اولین که رستورانی همون فرانسوی، رستوران سمت رفتیم

 کردم پارک رو ماشین

 گرونه خیلی اینجا دیگه جای یه بریم بیا میگم جان تینا:  سایه

 بشو پیاده نمیشه، شب هزار شب یه: 

 هستم تو جیب فکر من:  سایه

 .نمیشه چیزی شب یه عزیزم نباش: 

 اوکی:  سایه

 طرفمون امد فرم لباس با آقای یه داخل، رفتم و شدیم پیاده ماشین از

 امدید خوش خیلی سلام:  آقای

 ممنون سلام: 
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  طرف این از بفرماید:  آقای

 ها صندلی روی رفت، و گذاشت میز روی را منوها و نفر دو میز یه سمت کرد راهنمایی رو ما

 نشستیم

 ؟!اینجا شلوغه چه:  سایه

 .هستند شلوغ همیشه باکلاس و شیک های رستوران: 

 .هستند وجق و عجق خیلی اسما این بخوریم چی حالا:  سایه

 میکنم کاریش یه الان نمیدونم: 

 سمتمون امد گارسون کردم اشاره گارسون به کردم بلند دست

 بفرماید:  گارسون

 .مخلفات با همراه بیارید رو آشپز سر پشنهاد غذای پرس یه و چهار شماره غذایی پرس یه لطفا: 

 حتما بله:  گارسون

 رفت و کرد تعظیم گارسون

 دادی؟؟ سفارش که هستند های غذا مدل چه دیگه اینا:  سایه 

 .میاد خوشت بخوری هستند ی خوشمزه های غذا: 

 خوردی؟ قبلا مگه:  سایه

 .نه رو سرآشپز پشنهاد اما خوردم، اره رو چهار ی شماره: 

 .!میدادی سفارش چهار ی شماره همون از دوتا خوب:  سایه

 .کنم تجربه رو جدید چیزای دارم، دوس من: 
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 .شدم قانع بله اهان:  سایه

 زدم لبخند بهش

 کردی؟ قبول چرا تو گفتم چیزی یه من حالا ایرانی رستوران یه میرفتیم کاش اما:  سایه

 باش بیخیال امشبه، همین همش: 

 عزیزم اوکی:  سایه

 .کشیدم آهی

  بلک فلش

 کجاست؟ دیگه اینجا: 

 .عالی فرانسوی رستوران یه:  آرسین

 . ایتالیایی یا ایرانی جای یه بریم آرسین بیخیال: 

 !کنی امتحان رو جدید چیزای بگیر یاد نکن غرغر:  آرسین

 .شدم قانع اوکی: 

 چه. بودم رفته ایتالیایی رستوران قبلا فرانسوی، رستوران به چه منو اخه شدیم پیاده ماشین از

 یچ دیگه اینا کردم نگاه منو به نشستیم، دونفر میز سر آقای یه راهنمایی با اینجا، بود شیک

 .عجیبی اسمایی چه بودند،

 بخوریم؟ چی:  آرسین

 بده سفارش خودت خوشمزه چیز یه نمیدونم: 

 اوکی:  آرسین

 .کرد صدا رو گارسون آرسین
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 !امرتون؟:  گارسون

 مخلفات با. هفتاد و چهار ی شماره:  آرسین

 .برسه داد به خدا رفت، و کرد تعظیم گارسون

 دادی؟ سفارش بودند چی اینا: 

 .گفتم الکی عدد دوتا نمیدونم:  آرسین

 !!نگو دروغ: 

 .میکنم انتخاب ی شماره یه طوری همین اینجا میام وقت هر هستم، مدلی این من:  آرسین

 تووووو ی دیوونه واا: 

 داره عالمی هم دیووونگی:  آرسین

 بله بله: 

 باحاله جدید چیزای ی تجربه:  آرسین

 .نفرسته بیمارستان به مارو و باشه خوشمزه جدیدتون ی تجربه این امیدوارم: 

 رفتی؟ ایرانی رستوران فقط تو:  آرسین

 .بخورم پاستا که رفتم ایتالیایی رستوران یکبار نه،: 

 جدید؟ چیزای از میترسی:  آرسین

 داره؟ دلیلی چه امشب قرار بگیم میشه حالا نمیکنم، امتحان رو جدید چیزای زیاد اما نه: 

 گذاشت میز روی جعبه یه آرسین

 چیه؟ این: 
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 تو برای گوشی یه:  آرسین

 دلیلش؟: 

 خریدم برات همین برای زمین، گوشیتو زدم روز اون:  آرسین

 .خریدم گوشی خودم برای خودم من اما ممنون: 

 !!!کنی رد رو کسی ی هدیه نباید وقت هیچ:  آرسین

 کردم بازش و برداشتم رو جعبه شد ناراحت کردم احساس

 !آیفونه که این: 

 .خریدم برات سون آیفون اره:  آرسین

 قشنگه خیلی ممنون: 

 .امده خوشت که خوب:  آرسین

 ودب سخت نداشتم دوس آیفون. بود خریده برام طلایی رنگ به آیفون گوشی یه زدم، لبخند بهش

 .دیگه کادوست خوب اما. داشتم دوس سامسونگ من باهاش کردن کار

 

 نبود بدک خوردم، ظرفم داخل غذای از استرس و تردید با آوردند رو غذا های ظرف

 آمد؟ خوشت:  آرسین

 چهار؟ یا هفتاده شماره این خوبه اره: 

 .چهار:  آرسین

 است؟ خوشمزه چی تو از: 
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 اش مزه مزخرفه نه راستش:  آرسین

 کردم خندیدن به شروع ارومی به

 نخند کوفته:  آرسین

 چیه؟ نمیدونی که میدی سفارش رو چیزی مجبوری مگه خوب: 

  هستم مدلی این من که گفتم:  آرسین

 دیگه بخور پس مدل آقای: 

 بخور ازش یکم تحمل، قابل غیر:  آرسین

 .خیلیییی بود بد خیلییی. داد دست بهم تهوع حالت خوردم، غذاشو از مقداری

 میخوره؟ اینو کسی یعنی مزخرفه، که این: 

 !شاید نمیدونم:  آرسین

 حلقم تو شون سلیقه: 

 امشب بسازم سالاد با باید:  آرسین

 است خوشمزه بخور من غذای از خوب: 

 ممنون نه:  آرسین

 .سیره ادم یه و گرسنه ادم یه از بهتر سیر نصف ادم  دوتا: 

 بله اهان:  آرسین

 بخور پس: 

 اوکی:  آرسین
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 .خوردیم من بشقاب از دوتای

 حال زمان

 .رفتند و گذاشتند میز روی غذا های ظرف

 باشه عالی اش مزه خداکنه عجیب، که شکلشون:  سایه

 .است خوشمزه بخور: 

 داخل غذایی از من، برای هم آشپز سر پشنهاد و بودند گذاشته سایه برای رو چهار ی شماره

 بود تحمل قابل نبود، بدک خوردم بشقابم

 چیه؟ نظرت: 

 خوبه؟ چی تو از آمد خوشم خوبه:  سایه

 است خوشمزه منم از اره: 

 ها جالبه جدید چیزای ی تجربه:  سایه

 اره: 

 ولپ همه اون خوردیم که غذای این بابت باید که فهمیدم وقتی البته گذشت، خوش بهمون سایه با

 .بود کرده عش خنده از سایه کشید، سوووت سرم بدم

 نخند کوفت: 

 دیگه جایی یه بریم گرونه اینجا که گفتم:  سایه

 .میخوریم زمینی سیب و ماست نون ماه آخر تا خوردیم، گرون غذای امشب بیخیال: 

 بله بله:  سایه
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 ،ی پنچره شیرینی. براش کنم جبران تا کنم، درست غذا مجید برای بودم گرفته تصمیم امروز

 کردم درست ژله و ماکارونی سالاد سمبوسه، فسنجون،

 داریم؟ مهمون غذا، همه این:  سایه

  نه: 

 هااا غذا پس:  سایه

 کردم درست مجید برای: 

 میکنی؟ درست غذا مجید برای شدی؟ مهربون آومد در کدوم از آفتاب:  سایه

 همین فقط کنم جبران میخوام: 

 بله اهان:  سایه

 انداختم سرم شالمو کردم درست هامو غذا

 میام الان برم من خوب: 

 پس اوکی:  سایه

 .زدم رو مجید واحد در زنگ بالا، ی طبقه رفتم شدم آسانسور سوار

 !؟؟ کیه:  مجید

 تینا منم: 

 شدم رو روبه مجید متعجب ی قیافه با و شد باز در

 افتاده؟ اتفاقی:  مجید

  نه: 
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 شده؟ چی پس:  مجید

 داخل؟ بیام میتونم: 

 گذاشتم اپن روی رو، ها غذا. شدم اش خونه وارد کنار، رفت مجید

 چیه؟ اینا:  مجید

 تشکر بایت غذا: 

 نبودم زحمت به راضی اما مرسی:  مجید

 نبود زحمتی: 

 زد لبخند بهم مجید

 دیگه برم من خوب: 

 بیارم برات چیزی ی قهوه چای، بمون:  مجید

 برم باید اما ممنون: 

  اهان:  مجید

 بیرون رفتم در از

  کافه بریم بزار قرار روز یه: 

 حتما باشه:  مجید

 فعلا: 

 خداهمرات:  مجید

 کرد باز رو در سایه زدم در پایین ی طبقه برگشتم
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 امدی؟ زود چه:  سایه

 دیگه امدم و دادم رو ها غذا بهش رفتم: 

 گفت؟ چی:  سایه

  کرد تشکر هیچی: 

 اهان:  سایه

 هسای بودم، درگیر حسابی بودند شده تر سخت دانشگاه های درس بودند، شده شروع هایم کلاس

 بهش گاهی من میزد، تست و میخوند درس دائم و بود کنکورش های کلاس درگیر بدجور هم

 .میکردم کمک

 کردم باز رو در بود، مجید کردم، نگاه چشمی از زدند، رو در زنگ

 خوبی؟ سلام: 

 خوبی؟ شما ممنون سلام:  مجید

 شده؟ چیزی تشکر: 

 بدم پس هاتو ظرف امدم نه:  مجید

 ممنون اهان: 

 .داد بهم رو بود گذاشته رو ظرفها داخلش که پلاستیکی

 امد؟ خوشت بود خوب: 

  ممنون اره:  مجید

 !داخل؟ بفرما: 

 دارم کارم برم باید نه:  مجید
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 مایلی طور هر اوکی: 

 خداحافظ دیگه برم من خوب:  مجید

 خداهمراتون: 

 عوض مجید میکردم احساس بودم، شده مرخص بیمارستان از وقتی از بستم، رو در منم رفت

 .زدم توهم من شاید نمیدونم شده،

 بود؟ کی:  سایه

 مجید: 

 میخواست؟ چی:  سایه

 بود اورده رو ظرفها هیچی: 

 اهان:  سایه

 خوبه؟ حالت تو: 

 ممنون اره:  سایه

 میایی؟ نگران نظر به اما: 

 همین فقط دارم کنکور استرس:  سایه

 بیخودی نترس باهوشی تو تازه کجا؟ کنکور کجا؟ تو: 

 میکنم سعی باشه:  سایه

 .اتاقش داخل رفت و زد لبخند بهم
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 نگرانی دوز میکردم حس میخوند، درس اتاق توی هم سایه میکردم، اماده رو عصرونه میز داشتم

 زهنو اما کرده، اش تجربه قبلا خوبه حالا ؟،!داره ترس اینقدر کجا کنکور اخه رفته، بالاتر سایه

 روی برداشتم آویز از شالمو بود غریبه پسر یه کردم نگاه در چشمی از زدند رو در زنگ نگرانه،

 کردم باز رو در و انداختم سرم

 پناهی؟ تینا خانم منزل:  پسره

 هستم خودم بله: 

 گرفت طرفم رو هست جعبه یه داخلش بود معلوم که پلاستیک یه

 شماست برای این:  پسره

 گرفتم دستش از رو پلاستیک

 کیه؟ طرف از: 

 هستم پیک فقط من نمیدونم:  پسره

 ممنون اهان:  

 خوش روز:  پسره

 ابهامه؟ آقا طرف از بازم یعنی چیه؟ یعنی بستم، رو در رفت، و گفت اینو

 چیه؟ این بود؟ کی:  سایه

 چیه؟ ببینم تا میکنم بازش الان داد بهم اینو بود پسره یه: 

 کیمش گلهای با قرمز رنگ به شکل مربع کادوی ی جعبه یه اوردم، بیرون پلاستیک از رو ی جعبه

 بود

 ؟!باشه بمب نکنه میگم:  سایه
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 کادو بمب برام که دارم؟ دشمنی کسی با پولدارم؟ ام؟ نابغه ام؟ سیاسی ام؟ ستاره من: 

 !!!!!!!بفرستند؟

 گفتم چیزی یه من حالا خوب:  سایه

 داره گناه بکش کار مغزت اون از: 

 چیه؟ ببینیم بازکن بیخیال منو تینا وایی:  سایه

 هاا تری فضول من از تو: 

 بر که قرمز قلب یه قرمز، رز های گل ی شده پر پر های برگ میون در ، کردم باز رو جعبه در

 .داشت قرار بود شده حک* LOVE* لاو رویش

 قشنگه چه وایی:  سایه

 بود آشنا چه عطر این داشتم، برش

 ابهام پسره اون طرف از اینم یعنی:  سایه

 .شاید نمیدونم ابهام، پسر نه ابهام آقا: 

 هاا؟ خوشگله قلب:  سایه

 .میاد خوشم بفش رنگ قلب از من ،اما اره: 

 بنفش؟ چرا حالا واااا،:  سایه

 .من قلب مثل درست افتاده، گیر عشق قرمز گرمای و نفرت رنگ آبی سرمای بین چون: 

 رو قلب بود، آشنا بدجور عطرش بگه، چی جوابم در نمیدونست انگار انداخت بهم نگاهی سایه

 رفتم اتاقم طرف به و گذاشتم جعبه داخل

 نمیخوری؟ عصرونه کجا؟:  سایه
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 ندارم میل نه: 

 عماق از و برداشتم رو قلب و کشیدم نفسی بودم، کلافه نشستم، تخت روی و شدم اتاق داخل

 ...عطر این من خداییی وایی. کردم بوش وجودم

 

 :  بک فلش

 بوی چه من خدای وای کردم، باز درشو برداشتم، را بود نصف که رو ادکلن های شیشه از یکی

 .این بود متفاوت خیلی میرسیدم، جنون به داشتم بو این از میداد،

 !بزنه؟ دست من های ادکلن به نداره حق کسی میدونی:  آرسین

 .گذاشتم جایش سر رو شیشه

 .داشت العاده فوق بوی نمیدونستم، نه: 

 ایستاد کنارم

 مهه این از بعد که میبینی آورد، برام داشت پاریس به که سفری آخرین توی مادرم اینو:  آرسین

 .میکنم استفاده ازش خاص مواقع در فقط نرفته، بوش هنوز سالها

 عطرش خاطرم توی رفت ابد تا کردن بو یکبار با اصل اصل بوست، خوش بدجور: 

 .شده غرق گذشته توی بود معلوم نگفت، چیزی آرسین

 ؟!!کلک ها میدونی رو دخترا ضعف نقطه هم تو: 

  ضعف؟ نقطه کدوم:  آرسین

 .میشن پسرا ادکلن و عطر بوی جذب لباس، و صورت از قبل دخترا: 

 نمیدونستم جالب چه:  آرسین
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 داری؟ عطر و ادکلن همه این چرا پس: 

 .دارم علاقه چون:  آرسین

 میدی؟ ترجیح آب دوش به رو عطر دوش چون شایدم: 

 شایدم:  آرسین

 رفت حموم امد ادکلن: 

 دیگه اره:  آرسین

 میخواست دلش همش آدم میداد عجیب بوی یه کردم، بو برداشتم، رو ها شیشه از دیگه یکی

 کنه بوش

 کنم؟ بوش دارم دوس همش بشم بیخیالش نمیتونم جوری این چرا این: 

 .باشی داشته گرایش بهش میشه باعث است، کننده تحریک چون:  آرسین

 کردم دور ام بینی از رو شیشه

 میزنی؟ رو دخترا مخ این با پس اهان: 

 .اره جورای یه:  آرسین

 !پرویی خیلی: 

 چرا؟:  آرسین

 ارا محض: 

 .نمیکرد هم انکار پرو بچه دادم، تکون براش سری زد، لبخند آرسین

 داری؟ علاقه ادکلن به خیلی: 
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 داری؟ علاقه چی به تو خیلی، اره:  آرسین

 .تزیینی چیزای و گل: 

 !دارند جواهرات عشق دخترا اما اهان،:  آرسین

 نیستند هم مثل همه: 

 .دارم قبول اینو:  آرسین

 باشه عطر بخرم کادو برات خواستم باشه یادم داری، علاقه عطر و ادکلن به تو که جوری این: 

 .برام نخر ادکلن و عطر وقت هیج:  آرسین

 چرا؟ واا: 

 میاره جدایی چون:  آرسین

 .دیووونه پسر، این بودم دیووونه اتاق، از بیرون رفت و گفت آروم حرف این

 

 :  حال زمان

 قلب من برام باید آرسین چرا اما بود آرسین طرف از شک بی قلب این بود، بوی همون این

 فیدس کارت یه کنم، پیدا چیزی یادداشتی، ، کارتی شاید تا کردم نگاه رو جعبه داخل! بفرسته؟؟

 .برداشتم و دیدم رو بود رز گل دوتا روش که

 گم وفایت رسم چرا تو! / خبری با دلم راز از که تو! / میگذری دلم غمگین ی کوچه از که تو) 

 پریشان زلف ای تو با... / شبان مهتاب مه ای توام با/  ؟!شده گم ات مشی چشمان برق! / شد؟

 نفسم دیگر تو بی... / است باران شاعر اشکم تو بی... / است گریان ام خاطره صد تو بی... / جهان

 اب! / سکوت اوج در تو و گفتم عشقم قصه از تو با/  ست خشکیده من دل جوی تو بی! / آمد بند

 !!.(.امد بند نفسم کن حذر عشق از گفتی! /  خمود و تردید پر نگاهی
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 بی اینقدر چرا میخواهی؟ جونم از چی!!  چراا؟؟ میکنی رو کارا این من با چرا آرسین، بهت لعنت

 دلم ،کشیدم نفسی کردم، پاک هامو گونه آرسین، بهتتت لعنت کنم؟ فراموشت نمیزاری که رحمی

 .بیرون زدم اتاق از و کنم عوض هامو لباس بیرون، خونه از برم گرفتم تصمیم گرفت، یهو

 !میری؟ کجا:  سایه

 قبرستون: 

 خوبه؟ حالت شده؟ چی تینا:  سایه

 میاد زود بام میرم دارم خوبم، اره: 

 باش خودت مراقب:  سایه

 باشه: 

 بود جوری یه حالم بودم، کلافه خیلی بیرون، زدم در از

 اب آرسین چرااا اخه بودم، کلافه و عصبی کردم، حرکت بام سمت به سرعت با شدم ماشین سوار

 اب نفسمو میفرستی؟ یادداشت و قلب من برای چرا داری رو دلربا که تو میکنه؟ رو اینکارا من

 نای الان کردی بیرون منو خودت میکوبیدم، ماشین فرمون روی بر مشت فرستادم، بیرون حرص

 تخلو جای یه شدم، پیاده ازش و کردم پارک رو ماشین رسیدم، بام به بالاخره ؟؟ چی یعنییی کارا

 هچ کردم نگاه روشن های چراغ به بود، پیدا شهر تمام بالا این از زمین، روی نشستم کردم، پیدا

 میشد؟ فرستاده برام آرسین طرف از هم ها گل اون یعنی. دارد وجود شهر این دل در که های راز

 طرع مثل دیگه نفر یه شاید میداد، رو آرسین عطر بوی قلب این اما بعید، کاراا این آرسین از نه اما

 این زا تکراری روزای این از بودم خسته اوفففف گرفتم، اشتباه من شایدم باشه، داشته رو آرسین

 که این واا کردم نگاه بهش نشست، کنارم در کسی کردم احساس کشیدم، اهی مزخرف، حس

 .بود شایان طوسی چشم ی گربه

  میکنی؟ چکار اینجا تو: 

 .کرد نگاهم تعجب با و برگشت من طرف به
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 اینجایی؟ هم تو:  شایان

 .اونجام پ ن پ: 

 .شدم خلوتت مزاحمم ببخشید:  شایان

 .شد بلند زمین روی از

 .بمون میخواهی اگه نیستی مزاحم: 

 نشست جایش سر دوباره

 .اینجا امدم همین برای بود تر خلوت جاها ی بقیه به نسبت اینجا:  شایان

 اهان: 

 نم سرنوشت داره، سرنوشتی دنیا این توی کسی هر میکردم، نگاه رو روبه به سکوت در دوتایی

 دنیای غرق کردم نگاه شایان به. میخوا؟ من جون از چی آرسین این کیه؟ ابهام آقای این بود؟ چی

 .بود خودش

 میخوام عذر ازت: 

 چی؟ بابت:  شایان

 دلربا و تو جریان سر: 

 داره؟ تو به ربطی چه اینا خوب:  شایان

 .برداشتم پرده دلربا و تو ی رابطه از که بودم کسی من: 

 !چطوری؟!!!! ؟؟!تو:  شایان

 عکس داخل دختر همون دلربا فهمیدم بعد گرفتم، عکس تا چند پارتی یه تو اتفاقی، طور به: 

 ماجرا ی ادامه و آرسین دختر دوست
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 .نیست این مهم بیخیال اهان:  شایان

 میبخشی؟ منو: 

  اره:  شایان

 ممنونم: 

 ؟!آرسین با رفت دوباره دلربا:  شایان

 .احمقه یه آرسین حماقته، کارش اما دارم، خبر میدونم: 

 .ندارم دلربا به کاری من کن باور:  شایان

 میدونم: 

 میدونی؟ احمق رو آرسین چرا:  شایان

 کیی.. دهنتو ی لقمه که اینه مثل درست دیدی، خیانت آن در که ی رابطه به برگشتن من، نظر از: 

 بعضی اوقات گاهی دهنت، توی بزار میخواد رو اش شده جویده و شده پشیمون حالا دزدیده دیگه

 .بشی فرض احمق که میشه باعث کارا

 شدم قانع:  شایان

 گرفته؟ دلت چرا تو: 

 ؟؟!گرفته دلم میدونی کجا از:  شایان

 .خودتی دنیای غرق و اینجا امدی چون: 

 .اهان:  شایان

 .میکنم گوش بگی بخواهی اگه: 

 بود تولدم امروز:  شایان
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 کردم نگاه بهش

 .گرفته دلم همین ی واسه:  شایان

 داشتم برش کیفم داخل از کیکه، یه کیفم داخل افتاد یادم یهو

 داری؟ فندک: 

 مگه؟ چطور اره:  شایان

 بدی؟ بهم میشه: 

 شنرو را فندک و کردم باز رو کیک. داد بهم رنگشو طلایی فندک و کرد نگاه بهم تعجب با شایان

 .کردم

  کن فوت: 

 کرد فوت رو فندک تعجب با شایان

 مبارک تولدتتتت هوراااا: 

 ممنون:  شایان

 بردم شایان دهن طرف به و برداشتم رو کیک از تکه یه کردم، قسمت دو دست با رو کیک

 کن باز دهنتو: 

 رو کیک تکه اون هم شایان زدم، لبخند بهش گذاشتم، دهنش داخل رو کیک کرد، باز دهنشو

 گذاشت دهنم داخل

 ازت ممنون:  شایان

 نکردم کاری من اما خواهش: 

 حیف خیلی حیفی تو:  شایان
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 .نشدم متوجه: 

 .وقتت دیر بری، بهتر:  شایان

 اوکی: 

 شدم بلند زمین روی از

 .میام همرات ماشین دم تا:  شایان

 بیا باشه: 

 .ماشینم سمت رفتیم دوتای

 باش خودت مراقب نامرده خیلی دنیا این:  شایان

 باش خودت مراقب هم تو باشه: 

 میسوختت، شایان برای دلم. کردم حرکت خونه سمت به شدم، ماشینم سوار زد، لبخند بهم

 ایانش شاید باشه، شدن بد به محکوم و باشه بیگناه شایان شاید که میکردم حس اما چرا نمیدونم

 .طوسی چشم ی گربه میکنه، حمل خودش با رو رازی

 ..بود نشست مبل روی سایه شدم، خونه وارد

 خوبی؟ سلام:  سایه

 ممنون: 

 اتاقم طرف رفتم

 بزنیم حرف هم با میخواهی تینا:  سایه

 خوش شب میاد خوابم نه: 

 ....تولد تولد کشیدم، دراز تخت روی. شدم اتاق وارد
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 :  بک فلش

 !!آرسییین کجای؟ آرسین: 

 .هستم آشپزخونه توی نزن، فریاد:  آرسین

 .بده حالش که بود معلوم بود، نشسته صندلی روی آرسین شدم، آشپزخونه وارد

 خوبی؟ سلام: 

 چه؟ تو به بد یا خوب علیک که گیرم:  آرسین

 میگیری؟ پاچه رفته؟ راه اعصابت رو کی باز: 

 یمیش ناراحت میگم بهت چیزی یه بری بهتر ندارم، اعصاب و حوصله اصلا کن باور تینا:  آرسین

 هااا

 نشستم روش روبه صندلی روی

 نمیرم اینجا از چته؟ نگی وقتی تا: 

 .کرد نگاهی بهم

 اتاقم میرم من بمون تو اوکی:  آرسین

 میرم من یا چته؟ میگی یا: 

 داد تکون برام سری

 هاا منووو نمیبینی دیگه برم من آرسین: 

 شدم بلند صندلی روی از نگفت چیزی

 همیشه برای خداحافظ پس اوکی: 
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 گرفت دستمو و شد بلند یهو

 نده عذابم دیگه تو بد حالم:  آرسین

 بگو پس: 

 کشید موهاش داخل دست کلافگی با کرد، رها دستمو

 .تولدمه نحس روز امروز:  آرسین

 شدی؟ هار همین برای: 

 !!تینا؟:  آرسین

 هستی؟ عصبی که اینه منظورم: 

 ...مرگمم روز کاش میاد، بدم تولدم روز از اره،:  آرسین

 گذاشتم لباش روی دستمو

 نگوو هیچی هییییس: 

 اره،د هم نرمی های لب چه شعور بی نشستم، صندلی روی و برداشتم دستمو کرد، نگاهم تعجب با

 نشسته رویم روبه تینااا، سرتت بر خاک

 میاد؟ بدت تولدت روز از چرا: 

 شد فوت بعدش روز و کردم تصادف تولدم روز مادرم چون:  آرسین

 .اهان: 

 کشید آهی

 میخوری؟ قهوه: 
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 اره:  آرسین

 میام میکنم درست قهوه منم هال داخل برو پس: 

 باشه:  آرسین

 خاطرات آرسین کنم، متفات براش رو روز این باید من سوخت، براش دلم رفت، و داد تکون سری

 پس نگرفتم، تولد وقتت خیلی منم بسازم، براش خوب خاطرات باید پس داره، روز این از بدی

 .فرستادم اس متین برای برداشتم، گوشیمو. میگیرم تولد دوتامون برای امروز

 خوبی؟ سلام: 

 کردی؟ ما از یادی خبرا چه خوبی؟ تو ممنون سلام:  متین

 دارم؟ زحمتی یه برات: 

 .بگو رحمتی تو:  متین

 ساعتی؟ چندین یه بیرون بکشی اش خونه از رو آرسین میتونی: 

 چی؟ برای:  متین

 نه؟ یا میتونی: 

 میتونم اره:  متین

 بیرون بکش پس: 

 !الان؟؟:  متین

 بیشتر یا ساعت پنچ برای الان همین نی، گل وقتت نه، پس: 

 خبره؟ چه:  متین

 خان فضول میگم برات بعد: 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 244 

 میگیرم تماس باهاش الان باشه:  متین

 فعلا مرسی، باشی، موفق: 

 فعلا میکنم، خواهش باشی، سلامتی:  متین

 هال داخل رفتم سینی با کردم، اماده رو ها قهوه خوشحال گذاشتم، کیفم داخل گوشیمو

 قهوه بفرما: 

 ممنون:  آرسین

 خورد زنگ اش گوشی

 رفت یادم شیر و شکر: 

 سرگرم ساعتی چندین آرسین بتونه متین خداکنه ، آشپزخونه داخل رفتم و شدم مبل روی از 

 گوشیشو هال، داخل رفتم شیر و شکر با. بدم انجام میخوام که رو کارهای بتونم من تا کنه،

 میز روی گذاشت

 بود؟ کی: 

 متین:  آرسین

 گفت؟ چی: 

 بیلیارد بریم گفت:  آرسین

 گفتی؟ چی تو: 

 اینجاست تینا نه گفتم:  آرسین

 میری بگو بزن زنگ بابا ای: 

 !چرا؟؟:  آرسین
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 بیرون برو دوستات با هم تو خرید پاساژ برم قرار ارغوان با من: 

 انداخت بهم نگاهی

 میدم اس بهش الان:  آرسین

  شد بلند دادم، تکون سری

 کجا؟: 

 بیرون برم بشم اماده که میرم:  آرسین

 اهان: 

 ریخته امروز برای ذهنم توی برنامه کلی خداروشکر، کشیدم نفسی اتاقش، داخل رفت آرسین

 یه از آرسین بریم، دوتایی تا موندم آرسین منتظر و برداشتم کیفمو شدم، بلند مبل روی از. بودم

 قاآ بالاخره میزدم، ضربه اپن به حوصلگی بی با اووف شدن، اماده برای میداد طولش بیشتر دختر

 بیرون اتاق از امد کشش دختر تیپ با

 بازی؟ دختر یا بیلیارد میری: 

 دوتا هر:  آرسین

 زد چشمکی

 هاا عجب: 

 بریم؟:  آرسین

 اره: 

 سرم خیر داشتم، خرید کلی بازار سمت رفتم طور، همین منم شد خودش ماشین سوار آرسین

 .امروز شود چه. بود آرسین خودتو تولد امروز
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 ،شدم مجلسی لباس ی مغازه اولین داخل بخرم، لباس خودم، برای بریم باید اول شدم، پاساژ وارد

 هی وگرنه کنم، خرید جا همین از باید من و داره وجود دنیا این توی مغازه همین فقط کنم فکر باید

 رد با امد، خوب نظر به لباس دوتا و زدم کشت مغاز توی کلی میشم، لباس خرید الاف چهارساعتی

 لکپو اش یقه روی که بود صورتی بلند لباس یه اولی رفتم، پرو اتاق به ها لباس داشتنه دست

 نگر بود، کوتاه لباس جلوی و بلند لباس پشت ، پوشیدم رو دومی نمیاد، بهم زیاد بود، شده دوزی

 یادم بهم. بود مانند شنل و حریر از هم لباس های آستین بود، رنگ طلایی های تور با مشکی لباس

 چی حالا بخرم، کادو آرسین برای باید حالا خریدم، رو دومی لباس همون بودم، شده خوشگل

 لباس!!! سخته خیلی پسراا برای اما آسونه خیلیی گرفتن کادو دخترا برای  بخرمم؟؟؟؟ براش

 رونگ چیز یه باید برام، نگیر گفت روز اون که هم ادکلن و عطر نمیدونم، سایزشو که من نه بگیرم

 یه براش میخرم ساعت یافتم اهان زدم بشکن یهو خرید، آیفون گوشی من برای اون براش بخرم

 ای نشد، پسندم چیزی اما کردم زیرورو رو فروشی ساعت مغازهای تا چند گرون، و شیک ساعت

 و شدم مغازه وارد برد، دلمو رنگ مشکی شیک ساعت یه فروشی، ساعت ی مغازه یه جلوی بابا،

 تساع بخورم، خشک نون باید چندماه تا ساعت این خرید بود،با گرون خیلیییی اما خریدم همونو

 کیک یه. کردم حرکت فروشی شیرینی سمت به و شدم ماشین سوار. گذاشتم کیفم داخل رو

 اهکل شمع، دونه چند یه و بادکنک کلی همراه به شکلات و نسکافه طعم با شکل لوزی کوچولو

 نمیدونستم کردم، حرکتت آرسین ی خونه سمت به و خریدم شادی برف و فشفشه  عروسکی،

 بالاخره میاد، بدم عددی شمع از چون نمیخریدم میدونستم هم اگه تازه بشه، ساله چند قرار

 دادم ام پی متین به و اوردم در گوشیمو. هست منم تولد مثلا امروز

 میگذره؟ خوش سلام: 

 .نمیگذره بد ممنون سلام:  متین

 من به بده ام پی بیاد خواست هم وقتی کن گرم رو آرسین سر دیگه ساعت چند تا میگم: 

 چشم اما داری ی نقشه چه نمیدونم اینکه با:  متین

  مرسی: 
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 خواهش:  متین

 یخچال داخل رو کیک شدم، خونه وارد و کردم باز رو در کلید با و گذاشتم کیفم داخل رو گوشی

 کمی به اتاقش!!! کوچیک، اتاق چون بهتره طوری این بگیرم اتاقش داخل رو جشن. دادم قرار

 ود،ب کردن باد بادکنک وقت حالا کردم، مرتب رو اتاق تند تند داشت، نیاز کردن، مرتب و نظافت

 ادب رو ها بادکنک تلمبه با و اوردمش و رفتم بودم، دیده حیاط داخل انباری توی قبلا تلمبه یه

 پلا و پخش رو ها بادکنک. میرفت نفسم امروز وگرنه بیامرزه رو تلمبه مخترع پدر خدا کردم،

 بعد دادم، قرار خودشون جای در رو ها شمع زدم، دیوار به هم تارو چند اتاق، توی کردم

 باز موهامو کردم، عوض لباسامو و کناری اتاق رفتم. بود اماده چی همه ایول میکنم روشنشون

 داشتم ام پی برداشتم مو گوشی کردم آرایش هم کمی گذاشتم،

 اش خونه سمت رفت آرسین سلام:  متین

 ممنون اهان: 

 چراغارو کردم، روشن رو ها شمع بودم، شده عالی کردم نگاه آینه توی خودمو بود، اماده چی همه

 روی بود روش دریای پری عکس که رو ی کلاه.  رفتم آرسین اتاق به و برداشتم رو کیک خاموش

 نفسی. برداشتم هم رو شادی برف و گرفتم دستم توی رو کیک امد در صدای. گذاشتم سرم

 .بشه خوشحال خداکنه کشیدم عمیق

 کشیدم فریاد ریختم شادی برف شد، اتاق وارد آرسین شد، باز اتاق در

 مبارککککک تولدتتت: 

 امد و شد عصبی یهو اما زدم لبخند دیدم، چشماش توی رو خوشحالی برق کرد، نگاهم تعجب با

 .بودم کرده تعجب زمین، روی افتاد کیک دستم زیر زد و طرفم

 من برای تو بعد دادم دست از مادرمو نحس روز این توی میگم من ؟؟؟ هااان تووو چتههه:  آرسین

  کنی؟؟ صابت رو چی که!! میگیری؟؟ تولد
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 مخش با بودند، اورده هجوم قلبم به مبهم حس کلی و عصبانیت پشیمونی، خشم، تعجب، ترس،

 بیرون رفتم نبود، درست رفتار این نه نبود این من حق نه بیرون، رفت اتاق از و کرد نگاه بهم

 کن صبر: 

 برگشت طرف به

 دیگه؟؟ چتههه هان:  آرسین

 ترسویی؟ تو منتفری؟ مادرت از تو: 

  میفهمی؟ بود؟ من عشق من مادر میکنی؟ زر زر چی داری:  آرسین

 نمیامد در خونش میزدی کارد بود عصبی

 دوباره عار، بی عاشق و میشه مادر کودک تولد با زن مادر، ی دوباره تولد یعنی کودکی هر تولد: 

 ی دوباره تولد از یعنیی امروز، از بودن متنفر با تو اما شده متولد هم خودش ش فرزنده با انگاری

 اونو میتونی تو همراته، همیشه روحش اما خاک، توی جسمش تو مادر آرسین ی، متنفره مادرت

 .بکشی اونو یا داری نگه زنده

 طرفش رفتم بود، زد حلقه اشک چشماش توی بود، ناراحت فقط نبود عصبی دیگه

 خالی کن خالی خودتو کن گریه میشی اروم ریختن اشک با اگه: 

 گرفتت دستاش میون سرشو نشست، ها پله روی شدند روان هایش گونه روی کم کم هایش اشک

 نشستم کنارش شد، بلند اش هق هق کم کم

 من از پدرم نیامد، دیگه و کرده تصادف اما بگیره کیک من تولد برای تا بود رفته مادرم:  آرسین

 .نگرفت جلومو برم خواستم وقتی همین برای میدونست، مقصر منو چون شد منتفر

 نوشته جوری این سرنوشت نبودی، تو مقصر: 

 بود جوون هنوز اون چرا؟؟ اخه:  آرسین
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 .مینویسه جوری یه کسی هر برای دیگه سرنوشت: 

 تا بود مادرم کاش میشد، برگزار قشنگ و عالی همیشه مثل روز این تا بود مادرم کاش:  آرسین

 .نبود منتفر من از پدرم

 کردم پاک اشکاشو دست با

 ولدت بر علاوه میخواستم بسازم، خوب خاطرات برات میخواستم فقط کنم، اذیتت نمیخواستم من: 

 بگیرم جشن هم خودمو تولده تو

 نمیگیری؟ تولد هم تو مگه:  آرسین

 نگرفتم تولد دیگه کردند فوت ام خانواده وقتی از: 

 زدم تلخی لبخند

 گاهی و میده خوب کادوی بهت سرنوشت گاهی هستند، بد و خوب کادوهای مثل زندگی اتفاقات: 

 همین فقط. بگیرم برات سرنوشت از رو خوبه کادو اون خواستم منم. بد کادوی هم

 گرفت دستمو و شد بلند ها پله روی از آرسین

 ازیمبس رو خوبی کادو اون بریم بیا بگیریم، جشن مادرمو شدن مادر سالروز بریم بیا پس:  آرسین

 .زدم لبخند بهش

 .کردی داغون رو کیک زدی بداخلاق اما: 

 خاروند سرشو آرسین

 میگیرم جشن کیک بدون خوب:  آرسین

 بریم بیا باشه: 

 .کردم خاموش رو چراغ شدیم، اتاق وارد دوتای
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 ممنون رنگی، بادکنک چقدر:  آرسین

 میکنم خواهش: 

 برای بستم، چشمامو. خوردم لیز بادکنک، روی رفت پام اما بیارم کادوشو تا میز سمت برم امدم

 ترس نیست،؟با حالیم مردم نکنه ندارم درد چرا پس کردم، چلاق خودمو زدم گرفتم تولد آرسین

 روم و بود کرده حلقه کمرم دور دستاش شدم، مواجعه آرسین عسلی نگاه با و کردم باز چشمامو

 .بزنم پلک حتی نمیتونستم. قفل نگاهم تو نگاهش بود، شده خم

 خوبه؟ حالت:  آرسین

 دورکمرم بود حلقه هنوز آرسین دستای اما شدم صاف و گرفتم ازش نگاهمو امدم خودم به

 ممنون خوبم اره: 

 تمرف میز سمت به و کشیدم نفسی برداشتم، دستاشو و فهمیدم انگاری دادم تکون خودمو کمی

 .طرفش گرفتم و برداشتم رو کادو جعبه احتیاط، با البته

 !چیه؟ این:  آرسین

 خوب میخواد کادو تولد،: 

 خریدی؟ کادو من برای تو:  آرسین

 .خریدم همسایه پسر برای پ ن پ: 

 زد برق شادی از چشماش کرد، بازش لبخند با گرفت، رو جعبه دستم از

 کنم قبول اینو نمیتونم من اما:  آرسین

 .کنیم رد رو میگیریم که رو کادوی نباید گفت بهم نفر یه: 

 زد لبخند آرسین
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 تینا ممنون خوشگله چه:  آرسین

 امده خوشت که خوشحالم: 

 نگاه بهش تعجب با کردم، حس صورتم روی لباشو نرمی  کرد، خم طرفم به سرشو طرفم، آمد

 کردم

 !!!کردی؟ چکار الان: 

 کردم تشکر ازت زیبا کادوی این بابت:  آرسین

 .بود گرفته اش خنده آرسین بودم، کشیده خجالتتت بود، کرده بوس منو آرسین جدی جدی

 جوون ای ، کشیده هم خجالتی چه:  آرسین

 سرش توی کوبیدم بالشت با

 پرووووو: 

 دهکشی خجالت اما بود ام گونه روی بوسه یه فقط درست لوس، پروو، ی پسره بیرون، رفتم اتاق از

 ...تولد این بود شده تولد چه شام نه داشتیم کیک نه.  نبودم ناراحت کارش از اما بودم،

 میرم دارم من:  آرسین

 ؟!!!کجا: 

 بگیرم شام و کیک:  آرسین

 نگیر عددی شمع فقط اهان،: 

 چرا؟:  آرسین

 میاد بدم تولد عدد شمع از: 

 دیگه؟ امری چشم:  آرسین
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 بیا هم زود: 

 میام زود باشه:  آرسین

 باش خودت مراقب: 

 چشم:  آرسین

 روی آشپزخونه داخل. بود شده نابود نازی این به کیک کردم، تمیز رو اتاق منم رفت، آرسین

 موآرایش کم یه گرفتم تصمیم بود، رفته سر ام حوصله نمیاد؟ آرسین این چراا نشستم، صندلی

 .کنم تجدید

 امد آرسین بالاخره ام گوشی با بازی و آرایش تجدید از بعد

 بساری؟ یا بخری غذا رفتی: 

 کشید طول ببخشید خوب:  آرسین

 گرفتی؟ چی حالا ببخشه خدا: 

 . بود خرید شکل دایره ی نسکافه شیر کیک یه کرد، باز رو کیک در

 قشنگه؟ کیک:  آرسین

 گرفتی؟ چی شام اره،: 

 پیتزا:  آرسین

 خوبه: 

 قشنگن؟ ها شمع ببین:  آرسین

 بود گرفته فانتزی کوچولو عدد شمع
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. میاد بدت اگه بزم اما دارند، فرق هاا شمع این اما نمیاد خوشت عددی شمع از میدونم:  آرسین

 .بیرون میدازیمشون

 اینا نه بود تولد عدد بزرگ ها شمع اون منظورم من. هستند خوب اینا نه: 

 میزاریم کیک وسط رو صفر عدد و میچینیم کیک دور را ده تا یک از الان خوبه پس اهان:  آرسین

 خوبه؟؟

 .باحاله خلاقیتت قشنگه اره: 

 کرد روشن و گذاشت کیک روی ها شمع

 میکنیم فوت سه دو یک با: 

 باشه:  آرسین

 زدیم، دستت. کردیم فوت رو ها شمع دوتایی و دادم نشون رو اعداد دست با

 مبارک تولدت:  آرسین

 مبارک هم تو تولد: 

 دهن توی رو کیک من اول زدیم، برش رو کیک از گوشه یه و گرفتیم دست در دوتایی کارد

 از امد خوشم بود ی خوشمزه کیک گذاشت، من دهن در رو کیک آرسین هم بعد گذاشتم، آرسین

 .طعمش

 ؟؟!هست خوشمزه:  آرسین

 خیلی اره: 

 گرفت جلوم قرمز رز گل شاخه عدد یه زد، لبخند بهم

 چیه؟ این: 
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 تو به من کادوی:  آرسین

 لبخند با گرفتمش دستش از

 قشنگه خیلی ممنون: 

 کردم نگاهش تعجب با جلو اورد صورتشو

 دیگه کن تشکر میکنی؟ نگاه چرا:  آرسین

 ممنونم که گفتم: 

 کن تشکر من مثل نه:  آرسین

 میز طرف رفتم پسر، این بود پرو خیلی

 گرفتی؟ چی پیتزا: 

 چپ؟ علی کوچه رفتی الان:  آرسین

 داره خوبی هوای و آب آخه اره: 

 خواستی خودت پس باشه،:  آرسین

 یچشمک و کشید لباهام روی و زد ی بوسه گلبرگش بر و گرفت دستم از رو گل شاخه و طرفم آمد

 نوم لب آرسین یعنی کار این مونده باز دهنم آشپزخونه از بیرون رفت و گذاشت میز روی گل و زد

 خاک. کردم تجربه رو مبهمی حس یه هم و شدم زده هیجان هم کشیدم خجالت هم بوسیده،

 ..ام جنبه بی برسر

 .گذاشتم ها بشقاب داخل و درآوردم جعبه ازداخل رو پیتزا

 بمل روی لبخندی افتاد، گل شاخه به نگاهم نشستم، صندلی روی گذاشتم، یخچال داخل رو کیک

 ، شده آشپزخونه وارد آرسین!!! حیا، بی دختره بکش خجالت کردم، جمعش سریع که نشست

 بود، داده حالت هم موهاشو بود، پوشیده رزد تیشرت و سفید شلوار بود، کرده عوض لباساشو
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 و شیشه. بود لیوان دوتا و شیشه یه هم دستش داخل. میامد بهش رزد رنگ. بود شده خوشگل

 نشست صندلی روی گذاشت، میز روی را ها لیوان

 .زدم تیپ رفتم منم زدی تیپ تو دیدم:  آرسین

 میاد بهت خوبه: 

 کنیم تر هم لبی یه گفتم:  آرسین

 خوبه: 

 .زد لبخند بهم

 .میکنی حفظ رو موهاتو رنگ این خوب ها میگم:  آرسین

 اصلیشونه رنگ این نکردیم، رنگ موهامو: 

 میگی؟ دروغ:  آرسین

 موهامه طبیعی رنگ بخدا نه: 

 رنگه خوش چه:  آرسین

 گرفت دستش توی موهامو از تیکه یه

 نرمه چه:  آرسین

 .گرفت دماغش جلوی رو بود دستش توی که موهامو ی تیکه اون

 داره هم خوبی بوی چه:  آرسین

 .داشتم عجیبی حس یه نمیکردم، نگاه بهش اصلا کرد، رها موهامو

 .داری هم رنگی خوش چشمای:  آرسین
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 .تره قشنگ تو چشمای رنگ اما: 

 خوردن مشغول! تر قشنگ تو چشمای نگفت حالا بود، پروو خیلیی آرسین این داد، تکون سری

 به رو ها گیلاس از یکی ریخت، شراب ها لیوان داخل و کرد باز رو شیشه در آرسین شدم، پیتزا

 .داد دستم

 .شده باران بوسه هاا فرشته توسطه که قلبت سلامتیه به نگاهت، شهر سلامتیه به:  آرسین

 مهربونت قلب نگاهت، عسل سلامتیه به: 

 .داشت خوبی طعم زدیم، هم به رو ها گیلاس

 !!خوبه؟:  آرسین

 ممنون اره: 

 گرفت دستم آرسین.  گذاشتم سینک داخل کردم، جمع رو ها بشقاب شراب، و شام صرف از بعد

 پلی موزیک اش گوشی با و کرد خاموش چراغارو. ایستادیم اتاقش وسط. اتاقش طرف رفتیم و

 .کرد

 رقص هم الان شراب شام:  آرسین

 اوکی: 

 دست اش، شونه روی گذاشتم راستمو دست کمرم، پشت گذاشت راستشو دست طرفمو، آمد

 هی میگفت بهم حسی یه کنم، نگاه چشماش به میترسیدم اما گذاشتم، چپش دست داخل چپمو

 ودب گرفته خوابم. میدادیم تکون آهنگ ریتم با رو خودمون میبازم، نگاه این به چشما این به روزی

 گرفتم فاصله آرسین از و شد تموم آهنگ بالاخره رقص، این از

 نیامد؟ خوشت رقص از انگاری:  آرسین

 نمیاد خوشم آروم های رقص از نه راستش: 
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  اهان:  آرسین

 !!!!خونه؟؟ برم شب وقت این چجوری من بود شده وقتت دیر وایی افتاد، ساعت به نگاهم

 !!بری؟ میخواهی:  آرسین

 دیگه اره اما شده دیر خیلی اینکه با: 

 کن ولش هیچی... چیز اگه میگم:  آرسین

 حرفتو دیگه بگو: 

 بشه خراب قشنگ شب این حرفم با نمیخوام:  آرسین

 بگو اخر تا میگی یا نگو اول از یا: 

 انداخت نگاهی بهم

 که میشه خوب بخواهی، اگه میگم:  آرسین

 بگو حرفتو درست کردی لبم به جون آرسین واییی: 

 بخواب من با و بمون اینجا امشب:  آرسین

 وا زیادی تینا برسرت خاک شدم، عصبی حرفش شد هضم که کم کم کردم، نگاهش باز دهن با

 جوابت اینم داری

 زا میکنی، تصور تخت توی را دخترا فقط هم تو اما ادمی تو میکردم فکر که سرم بر خاک یعنی: 

 داشتم بیجای توقع باز دختر پسر یه

 گرفت دستم که بیرون برم اتاق از امدم

 نزن دستتت من به: 

 بگو دیگه چیزی یه منظورم من!! شدی؟ متوجه اشتباه بخدا تینا:  آرسین
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 !!بود؟؟ چی منظورت: 

 .همین بمونی اینجا میتونی بخواهی اگه گفتم وقتت دیر چون الان:  آرسین

 !بود؟ چی منظورش حرفت ادامه: 

 یبغل اتاق بری بعد بخوابم من تا بمونی من اتاق توی بخواهی و میشه اگه که بود این:  آرسین

 ..همین بخوابی

 گرفت فاصله ازم. میداد گویی راست بوی لحنش میبارید، صداقت نگاهش از

 یه یحت داری فرق برام ی بابقیه تو تینا اما کرد، نباید اعتماد باز دختر پسر به داری حق:  آرسین

 فقط بمونم تنها امشب نمیخواستم بود، قشنگ همچی امروز. نکردم فکر بد ات درباره هم لحظه

 .همین

 ریسپ دختر یه با شبش هر اینکه با آرسین کردم، قاطی منم گفت بد حرفشو بود، خودش مقصر

 احترام بهم همیشه بودم، نکرده حس ازش خودم به نسبت باشه بد که نگاهی حالا تا اما میشد

 .میداد ارزش بهم میگذاشت،

 میمونم: 

 تنمرف از مانع چیزی یه اما چی نمیدونم کرده، تعجب که بود معلوم اما بود من به پشتش اینکه با

 نشست تخت طرف اون و زد دور رو تخت آرسین نشستم، تخت ی لبه روی. بود شده

 داری؟ ترحم حس بهت سوخت؟ برام دلت:  آرسین

 میرم میخواهی تو اگه اما. برم میترسم وقت، دیر درضمن دارم، اعتماد بهت چون نخیر،: 

 بمون نه:  آرسین

 داشت برش بلافاصله اما پام، روی گذاشت سرشو.زدم لبخند بهش

 .نداشتم بدی قصد ببخشید:  آرسین
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  مرتب لباسامو کردم، جمع پاها و دادم تیکه تخت پشت به

 پاهام روی بزاری سرتو میتونی الان: 

 گذاشت پاهام روی سرشو و کرد نگاهم تعجب با

 تفاوت؟ همه این چرا:  آرسین

 باشند؟ هم مثل ادما میخواهی چطور نیست هم مثل دست انگشت پنج وقتی: 

 حرفیه اینم:  آرسین

 نیاز محبت به ماها ی همه بود، بسته چشماشو آرسین. شد کشید موهاش توی هدف بی دستم

 نمیده، رو اجازه این نه،غرورشون پسرا اما بکنیم محبت درخواست میتونیم راحت دخترا ما داریم،

 .بود محبت ی تشنه آرسین

 :  حال زمان

 ینا توی کسی من از تر احمق یعنی سرم، توی کوبیدم  و برداشتم رو بالشت نشستم، تخت روی

 هم به منو طوری این یادداشت یه قلب، یه چرا! کنم؟ فکر آرسین به باید چرا من نیست، دنیا

 من سر بلای چه اوففف! میشه؟ مرور برام دائم داره چرا بودن آرسین با خاطرات! بود؟ ریخته

 ،کردم استشمام عطرشو کردم، نگاهش و برداشت رو قلب کشیدم، آهی! رفته؟ کجا تینا اون آمده،

 مرور خاطراتشو و میکنم فکر بهش دارم من زمین، روی کردم پرت رو قلب آرسین، بهت لعنت

 هاا محبت از میکنه، سپری شبشو داره دختر کدوم بغل تو نیست معلوم آرسین وقت اون میکنم،

 داره جونش دلربا اون حتما. شد هار زیاد محبت از که بود گلی اون آرسین اما میشوند، گل ها خار

 ثلم دلتنگی بود، شده تنگ آرسین برای دلم من کنم انکار میخوام چرا. میاد خرکی عشوه براش

 بودن نمیتونم چرا بود، شده مرگم چه من. میاره در پا از ادمو یواش یواش و میمونه گاز نشته

 میمون دلربای این چرا اما داشت دختر دوست هزارتا آرسین! کنم؟ تحمل دلربا کنار در رو آرسین

 من به اصلا دادم، قرار چشمام روی دستمو ساعد کشیدم، دراز تخت روی دوباره!! اعصابه؟؟ روی
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 نفسمو. من ی آینده نه بود من ی گذشته آرسین میرم، پیش جلو به دارم من آرسین، زندگی چه

 .بیرون فرستادم حرص با

 کی/  میگیره کی تو تنها دستای/  شبهاتو رحم بی تاریکی/  من بی میکنه پر کی روزا این) 

 رو از دلواپسیم/  میده جونشو دردات واسه کی/  چشمات دلواپس دلواپسم/  تو شعرا میخونه

 کی چه من به اصلا/  داره دوست کی چه من به اصلا/  فهمیده حالتو من مثل کی/  نیست حسادت

 دوستت کی چه من به اصلا/  همراته کی آغوش وای ای/  سرده هوا روزا این وای ای/  دنیاته تو

 که بس از ام خسته من/  داره تب تو بی که تنی این از/  مدندت جا عطر از ام خسته من/  داره

 این از ام خسته من/  بردار سرم از دست ام خسته من/  میاره اسمتو کسی وقتی/  لرزیدم

 دوستت کی چه من به اصلا/  نمیزاری رحمی بی آنقدر/  اما کنم فراموشت میخوام/  خودآزاری

/.()  همراته کی آغوش وای ای/  سرده هوا روزا این وای ای/  دنیاته تو کی چه من به اصلا/  داره

 (. چه من به اصلا:  امینی شادی

 

 تخت روی از میدادم، فشارش دستم با داشت درد خیلی سرم شدم، بیدار خواب از سردرد با صبح

 رو بآ بطری برداشتم، کابینت داخل از قرص آشپزخونه، داخل رفتم دستشوی، از بعد و شدم بلند

 خوردم قرص همرای به آب و برداشتم یخچال داخل از

 میخوری؟ چی قرص خالی شکم با صبی اول:  سایه

 سردرد: 

 نشستم صندلی روی

 !کنم؟ کوفت من بدی قهوه یا چای یه میشه سایه: 

 الان باشه:  سایه
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 کنار وقتی! دارم؟ من که حالی چه این شدم، جوری این من چرا اخه گذاشتم، میز روی سرمو

 چای لیوان سایه میکنم، فکر دارم ، دورم ازش الان که نمیکردم فکر بهش همه این بودم آرسین

 برداشتم سرمو گذاشت، سرم کنار رو

 !نخوردی چیزی حالا تا دیشب از بخور چیزی یه چای این جای به:  سایه

 میخورم کشید میلم ندارم، میل: 

 ی؟ گرفته قدر این چرا ریخته؟ بهممت همه این قلب اون چرا تینا؟ تو چته:  سایه

 ادم گاهی نداره، هیچی به هم ربطی میریزم، هم به گاهی میگیره، دلم گاهی ادم منم خوب بابا ای: 

 .میشه خراب حالش

 میشی؟ عصبی چرا نگفت چیزی که من باش اروم باشه:  سایه

 میدی؟ گیر قدر این چرا دیگه بسه سایه اوففف: 

 .شدم بلند صندلی روی از دست به لیوان

 نگفتم؟ چیزی که من:  سایه

 ندارم حوصلتو بهفهم: 

 که طوری همان درست کردم، خالی سایه سر الکی. شده مرگم چه نمیفهمیدم اتاقم، توی رفتم

. نم زندگی از نمیشی گم چرا واییی، آرسین واییی میکرد، خالی من سر بود عصبی وقتی آرسین

 بشنوه سایه که جوری بلند صدای با. نبود مهم اما بود داغ کشیدم سر رو چای لیوان

 شد درست که حالم دارم نیاز تنهایی به فعلا. کردم خالی تو سر هستم عصبی امروز من ببخشید: 

 .گذرونی خوش بیرون میرم

 زندگیم از رو تو هستم تینا من اگه... بسته چشماشو نمیاد یادش آرسین. شدم ولو تخت روی

 .کشیدم آهی خان، آرسین میکنم بیرون
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 این بودم، داده درس به حواسمو ی همه بودم، خوندن درس سرگرم بود، رسیده امتحانات فصل

 که ازش داشت، استرس بود هول بود، ترسیده انگاری بود، شده جوری یه سایه وقته چند

 تم،داش شک بهش بازم من اما میبینه، که هست های کابووس و کنکور بخاطر میگفت میپرسیدم

 دادن از بعد داشتم تصمیم. میگفت بهم بود مهمی چیز اگه چون کردم، بزرگش زیادی شایدم

 نگت براش دلم که بماند حالا بگیرم، وسایلمو و بدم وسایلشو آرسین ی خونه برم امتحانم اخرین

 .بود شده

 .شدم خونه وارد کوفته و خسته دادم، هم امتحانمو آخرین

 نباشی خسته دلاور سلام:  سایه

 باشی سلامت سلام: 

 داد دستم به رو شربت لیوان سایه شدم، ولو مبل روی

 بیاد جا حالت بخور:  سایه

 جوون سایه ممنون: 

 عالی شربتش خوب اما میچسپید بیشتر چای هوا این توی البته خوردم، رو لیوان داخل شربت

 .بود

 بود؟ خوبه امتحانت:  سایه

 .بود اخری که این مهم نبود، بدک ای: 

 ..مونده شدن مهندس خانم تا دیگه ترم یه همش:  سایه

 ...روست پیش هم کوفتی نامه پایان این هنوز هاا خوشه دلت: 

 میشی موفق باهوشی تو:  سایه

 عزیزم ممنون: 
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 دکتر؟ بری نمیخواهی هنوز تو میگم: 

 بیخیال نیست که طوریم نه،:  سایه

 هستم نگرانت من اما: 

 خوبه حالم من نباش:  سایه

 باشی خوب همیشه: 

 زیر حموم، توی رفتم دست به حوله و اوردم در لباسامو ، اتاقم داخل رفتم شدم، بلند مبل روی از

 زنگ صدای که بودم حموم داخل گرفت، آروم بدنم و شد رفع خستگیم ایستادم، ولرم آب دوش

 رمب و بخورم چیزی یه تا آشپزخونه داخل رفتم. کردن حموم از بعد!! بود؟ کی یعنی شنیدم رو در

 کردم گرم و اوردم بیرون دیشبو غذای یخچال داخل از آرسین، ی خونه

 بخوری؟ غذا میخواهی:  سایه

 هستم گرسنه اره: 

 نشست کنارم صندلی روی و امد

 طور همین منم:  سایه

 !!بود؟؟ کی راستی: 

 بگم بهت رفت یادم پرسیدی شد خوب:  سایه

 .برگشت گل دسته یه با رفت و شد بلند صندلی روی از

 !!داری گل بازم:  سایه

 برداشتم رو یادداشت سفید، رز گل بازم گرفتم، دستش از رو گل دسته
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 یمیش من مال تو زودی به نزدیکه، تو منو وصال کردم، طی یکی یکی رو تو به رسیدن های پله) 

 (. A طرف از. بهار از تر زیبا ای

 شد شروع بازم اما بودم خوشحال نبود خبری ازش وقتی چند بود، ابهام آقای طرف از بازم

 ابهامه یاور اون طرف از بازم:  سایه

 !؟

 خودشه طرف از اره: 

 ..کردنه عشق طلب ی نشونه رز سفید گل که خوندم جای یه:  سایه

 ..رابطه و حس بود پاک یعنی سفید گل شنیدم من اما: 

 است متفاوت نظرات:  سایه

 بیخیال اره: 

 زباله سطل سمت کردم پرت رو گل دسته

 !!بودند خوشگلی های گل بود حیف:  سایه

 بخور غذا بیا بیخیال: 

 اوکی:  سایه

 میزد حرف باهام کاش بود، پریشون سایه شدیم، خوردن مشغول دوتای زدم لبخند بهش

 ی،ارغوان شلوار لیموی، مانتو اتاقم، داخل رفتم غذا صرف از بعد. بشم پاپیچش زیاد نمیخواستم

 تمرف و برداشتم هم رو آرسین وسایله ساکه کردم، انتخاب پوشیدن برای زرد کفش و کیف شال،

 بیرون اتاق از

 !کجا؟:  سایه
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 آرسین ی خونه: 

 کرد نگاهم تعجب با

 .چرا؟؟؟ جا اون:  سایه

 بیارم وسایلمو و بدم وسایلشو: 

 اهان:  سایه

 میام زود: 

 طرفم امد سایه

 میمونه وفادار بهت همیشه بهترینی، تو دارم دوستت خیلی تینا:  سایه

 خواهری عاشقم: 

 برخوردم مجید به پارکینگ توی بیرون، زدم خونه از بوسیدیم، رو همدیگر

 پناهی خانم سلام:  مجید

 !خوبی؟ باش، راحت تینا بگو: 

 !خوبی؟ تو ممنون:  مجید

 تشکر: 

 کافه؟ بریم عصر فردا چیه؟ نظرت:  مجید

 ساعتی؟ چه کجا؟ موافقم: 

 بگی تو که ساعتی هر و جای هر نمیدونم:  مجید

 کنیم هماهنگ رو جای یه بده ام پی بهم خوب: 
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 ندارم شمارتو:  مجید

 میگفت راست

 کن یادداشت: 

 زد زنگ بهم و کرد یادداشت گفتم شمارمو اورد، بیرون گوشیشو

 میدم ام پی بهت پس:  مجید

 برم من نداری کاری اگه اوکی: 

 خداهمرات:  مجید

 بای ممنون: 

 یدمج منو و بشکنه طلسم این باید بالاخره افتادم، راه آرسین خونه سمت به و شدم ماشین سوار

 نهک خدا... مجید با قرار سر میرم من بباره، آسون از سنگ اگه حتی عصر فردا قرار، سر بریم هم با

. ودنب مهم نبود یا بود آرسین بریزه، بهم اعصابم نمیخواد دلم اصلا نباشه آرسین ی خونه دلربا

 مه رو آرسین ی خونه کلیدای باشه یادم شده؟ مدلی این چرا چشه؟ سایه این بفهمم باید بعدش

 .بدم پس

 

 شدم، رد حیاط از کردم، پارک رو ماشین

 خاک کنم، تمیز رو اش خونه واسش نبودم که من دیگه اره بود، ریز بهم چه شدم، خونه سالن وارد

 نبیرو غذای های ظرف از پر آشپزخونه توی بودی، شده آرسین ی خونه خدمتکار که تینا برسرت

 دم،بو عصبی خودم دست از دادم، تکون سری!!! کنه درست غذا نبود که آشپزه تینا دیگه اره بود،

 که کارای چه به مجبور منو همزادپنداری حس این یعنی! موندم؟؟؟ آرسین کنار در چرا من واقعا

 رو ساک داخل وسایل شدم، بود خودم مال مثلا که اتاقی وارد نبود، خونه آرسین انگاری!! نکرد،
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 دادم، قرار ساک داخل و برداشتم هم و خودم وسایل گذاشتم، میز روی و کمد داخل و کردم خالی

 بود داده تکه در به که بود آرسین آوردم، بالا سرمو شد، اتاق وارد کسی کردم احساس

 میکنی؟ چکار اینجا تو: 

 باشم؟ کجا میخواهی نباشم اینجا هست، ام خونه اینجا:  آرسین

 نیستی؟ خونه روز وقت این تو اصولا: 

 اینجا؟ آمدی که شده تنگ من برای دلت نکنه میکنی؟ چکار اینجا تو هستم، که الان:  آرسین

 !باشی؟ خونه نمیکردم فکر بگیرم، پس وسایلمو بدم، پس وسایلتو امدم نخیر،: 

 طرفمم آمد آرسین

 .شدی قهاری گوی دروغ جدیدا:  آرسین

 دادم تکون سری

 میکنی؟ رفتار جوری این چرا:  آرسین

 .داره العملی عکس عکسی هر: 

 نبودی؟ ی کینه:  آرسین

 نیستم هم هنوز: 

 دیگه بسه تینا کن تمومش:  آرسین

 تمپر کشید، و گرفت دستمو اما بشم، رد کنارش از میخواستم گرفتم، فاصله ازش و زدم پوزخند

 که بشم بلند میخواستم! میکنه،؟ رفتار جوری این چرا این بودم کرده هنگ تخت، روی کرد

 .کردم بغلم پشت از و تخت روی انداخت خودشو

 دیووونه کن ولم: 
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 داد فشار بیشتر خودش به منو آرسین کردن، تقلا به کردم شروع

 برم بزار: 

 هااا نفعته به بیشتر نخوری تکون:  آرسین

 کرد فرو موهام توی سرشو بیرون، کشید موهام داخل از موهامو کش برداشتم، کردن تقلا از دست

 هست کننده دیووونه موهات بوی:  آرسین

 نکن اذیتم: 

 که ندارم کاریت:  آرسین

 .بود شده حبس ام سینه توی نفسم میشد، مورم مور میکشید، نفس گوشم کنار

 است کننده مست تنت بوی:  آرسین

 کن ولم برم بزار آرسین: 

 اچر کنه، دیووونه منو میخواد این بودم، حبس دستاش حصار توی هنوز اما گرفت فاصله ازم کمی

 میرفت اتاق از داشت کردم، رها نفسمو شد، بلند تخت روی از و کرد ولم میکنه؟ تاب بی دلمو

 .کمرش به خورد سمتش کردم پرت رو بالشت که بیرون

 بهت لعنت دیووونه، احمقققق،: 

 کیی. کنه رفتار مدلی این من با نداشت حقت آرسین بودم، عصبی ازش کرد، نگاه بهم و برگشت

 تخت روی از بود، حقش صورتش، توی خورد سمتش کردم پرت برداشتم رو ها بالشت از دیگه

 منو، کوبیده دیوار ی سینه به و گرفت بازوهامو آرسین اما برم و بردارم رو ساک تا شدم، بلند

 گوشم دم اورد سرشو گرفتم، ازش نگامو شدیم، چشم توی چشم گرفت، دردم

 تینا کن نگاه من به:  آرسین
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 نداشتم، خوندن سواد من اما داشت حرف دنیای نگاهش کردم، نگاه چشماش توی اختیار بی

 ورتص به میکشید که نفس بود، نزدیک بهم خیلی جلو، آورد سرشو. بود کننده دیووونه نگاهش

 م،میباخت داشتم. میکرد برخورد لبام به لباش میزد حرف اگه. میکردم گرما احساس میخورد، منم

 .بود افتاده دلم به لباش ی وسوسه. منو میکرد تسلیم داشت نگاهش این

 کجایی؟؟عشقممم آرسین عشقم:  دلربا

 ی دیگه سمت بردم سرمو و گرفتم آرسین از نگامو دلربا صدای با

 !کجاایی؟ عشقم جووون آرسین:  دلربا

 .گرفت فاصله ازم آرسین

 نبود قرار میفهمی بشه طوری این نبود قرار:  آرسین

 عشقممممم:  دلربا

 لد سر بر خاک بیرون، فرستادم بودمو شده حبس نفس بیرون، اتاق از رفت و انداخت بهم نگاهی

 من فقط کرده، تست رو شهر این دخترای ی همه آقا باختم، آرسین به من!! باختم، ام، جنبه بی

 .!!بودم مونده

 که بود الان همین کن نگاه. است شده تمام بود، رفته خواب ساعت های عقربه میان من تمام)

. میدادم آب را بوسیدنت وسوسه الان همین. بودم گرفته قاب را لبانم خنده الان همین. رفتی

 ...الان همین

 (.میکند اشباع را تمامم دارد تاریکی. آورم می بالا نور میزنم که عق روزها این

 تخت روی از کشمو کردم، پاک اشکامو بود، شده خیس ام گونه خر، خیلی تینا خریی خیلی

 اچر من سرم بر خاک. کنه بازی باهام نمیزارم دیگه کردم، سرم شالمو و بستم موهامو و برداشتم

 .بیرون زدم اتاق از و برداشتم رو ساک بود، شده بد حالم! شدم؟؟ مدلی این
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 کرده خلوت اتاق توی باهم جونش دلربا و آرسین انگاری بیرون، زدم اتاق از و برداشتم رو ساک

 ونا به هم تو نداره، تو به حسی هیچ آرسین باخودت؟ میکردی فکر چی تینا، برسرت خاک بودند،

 آب لیوان یه و آشپزخونه داخل رفتم همین برای داریم، تشنگی حس فقط الان من نداری، حسی

 نفسی آرسین، متنفرممم ازت میکنه؟ بازی من با آرسین چرا بوده، بد حالم خوردم، و برداشتم

 یب نگاهشو، اون به باختن لباشو، بوسیدن ی وسوسه رو، امروز میکنم فراموش من کشیدم، عمیق

 که در سمت رفتم رو، خسته قلب این تابی

 ماندگار خانم تینا اینجاست کی ببین به به:  دلربا

 گذاشتم در ی دستگیره روی دستمو برو، فقط نگو چیزی تینا باش آروم

 زدم؟ بهم آرسین با خلوتتو نکنه اینجا؟ من بودن از هستی؟ عصبی چیه؟؟:  دلربا

 طرفش برگشتم عصبانیت با

 دلربا؟ تو میکنی زر زر داری چی: 

 کوچولو پیشی باش آروم تو؟ هستی عصبیی پیشی چه واییی:  دلربا

 هایی نگاه این اش، مسخره لحن این بود، اعصابم رو خیلیی میکرد، لی لی نروم روی داشتت

 عقب رفت قدم چند اش سینه توی کوبیدم طرفش رفتم مزخرفش،

 واسه ی جوجه هنوز بگیر، فاصله ازش منه مال آرسین کردی؟ رم وحشیییی؟ چته هوییی:  دلربا

 .چیزاا خیلی

 مرغ خانم خوردنه، سر اهل ماهی مثل آرسین اخه بهش، بچسب دستی دو: 

 مراقبم من نباش نگران تو:  دلربا

 !هستی؟ چی مراقب:  آرسین

 میخواد؟ چی اینجا دختره این امدی؟ عشقم:  دلربا
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 !!!!داره اسم دختره این: 

 !بمونه یادم اسمتو که نیستی، مهم برام زیاد:  دلربا

 !ماسته عین که هم آرسین این نمیکشمم؟؟ اینو چراا من خدااا وایییی

 بری؟ نمیخواهی تو بیینم:  دلربا

 شدی ام مانع تو که میرفتم داشتم: 

 تینا؟ پارتی بیای ما با هم تو چیه؟ نظرت:  آرسین

 .بگذره خوش بهتون نمیام من نه: 

 میگذره خوش بریم بیا:  دلربا

 داد؟؟ رویه تغییر چراا این

 نرفتی پارتی وقته خیلی بیا اره:  آرسین

 .نرم اینکه یا برم بودم، دوراهی بین

 میاره هم نازی چه دیگه، پارتیه یه میکنی، فکر داری که نکرده ازدواج درخواست ازت:  دلربا

 میام باشه: 

 پس خوبه:  آرسین

 داری؟ لباس:  دلربا

 افتادم بود ساک الان و بودم پوشیده آرسین تولد شب که لباسی یاد یهو

 دارم اره: 

 بشیم آماده بریم پس:  آرسین
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 ود؟ب چی کردنت قبول رفتن پارتی بود، کم آب بود کم نون اخه رفتم، اتاق به و دادم تکون سری

 با. درختم من مگه اخه این، میگه من به شد، مهربون من با دید رو آرسین تا احمق ی دختره

 قوی تو تینا کشیدم، نفس تند تند آرسین، از خودم از بودم عصبی تخت روی کوبیدم مشت

 اون گذشت خوش چه کشیدم، اهی برداشتم، ساک داخل از لباسمو دختر، نباز خودت هستی

 کردم، آرایش هم یکمی بالا، بستم موهامو کردم، تنم رو مشکی لباس و آوردم در لباسامو شب،

 دمز تلخی لبخند بودم، شده خوشگل انداختم، سرم روی هم رو شال پوشیدم، و برداشتم رو مانتو

 شدم، عصبی میامد، آرسین اتاق داخل از دلربا های خنده صدای رفتم، اتاق از دست به ساک و

 بیرون زدم خونه از. دلربااا بمیری الهی. دادم بهش بودم بلد زشتت فوش چی هر.... ییی دختره

 حیاط این به فرستادم، هایم ریه داخل به رو تازه هوای بودم، داغون و عصبی شدم، حیاط وارد

 هعلاق مورد گلهای بودیم، کاشته هاشو گل آرسین منو که رو حیاط این کردم، نگاه کوچک زیبای

 ابهام آقای اون بس از البته قرمز، رز و بنفشه من ی علاقه مورد گلهای یاس، و میخک آرسین ی

 روی ساک شدم، ماشینم سوار. آمده بدم گل نوع این از میکنم احساس. بود فرستاده رز برایم

 .گذاشتم ماشین فرمون روی سرمو  و عقب صندلی روی کردم پرت

 

 :  بک فلش

 توو تنبلی خیلیی آرسین: 

 وقت؟ اون چرا:  آرسین

 نمیکاری؟ گل اما داری قشنگی این به حیاط: 

 باغبونم؟ من مگه:  آرسین

 داره؟ ربطی چه وااا: 

 کنه درست رو اینجا تا میارم باغبون یه باشه،:  آرسین

 .اخه باغبون چرا میتونی خودت وقتی نه، نگو تنبلی میگم: 
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 نیستم بلد من:  آرسین

 میدم یاد بهت من نداره، که کاری: 

 ؟ بلدی تو مگه:  آرسین

 اره که معلوم: 

 وقت؟ اون کجا از:  آرسین

 حیاط توی میکاشتیم گل بابام با داشت، حیاط مون خونه: 

 داریم؟ نیاز چی به الان اهان،:  آرسین

 بیل، کود، خاک، گل،: 

 خرید بریم پس بله، بله:  آرسین

 بریم اوکی: 

 

 :  حال زمان

 شهشی بود، آرسین برداشتم، ماشین فرمون روی از سرمو شیشه به چیزی شدنه کوبیده صدای با

 پایین کشیدم رو

 !بله؟؟: 

 بودی؟ خواب:  آرسین

 .نه: 

 بیا ما ماشین پشت اهان،:  آرسین
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 اوکی: 

 روشن رو ماشین. شدند ماشین سوار جونش دلربا با و رفت هم آرسین بالا، کشیدم رو شیشه

 .بگذره خوش بهم امیدوارم فقط میشه، برگزار کجا پارتی نمیتونم افتادم، راه و کردم

 به که امد یادم یهوو قیمت، گرون هاایی ماشین هم همه. بود اینجا ماشین چقدر رسیدیم، بالاخره

 دادم ام پی بهش و برداشتم گوشیمو همین برای بشه، نگران ممکن و ندادم خبر سایه

 .جون ابجی دارم دوستت نشی، نگران خونه میام دیر امشب من جوون سایه سلام: 

 ی دیگه چیزه ماشین سویج جز شدم، پیاده ماشین از گذاشتم، ماشین داشبورد توی رو گوشی

 بزرگی حیاط چه شدم، حیاط وارد و دادم قرار ام مانتو چیب داخل رو ماشین سویچ برنداشتم،

 الهل گل ی افسانه شقایق، گل آرسین واژگون، لاله گل من بود، میمون گل دلربا گل، چقدر داشت،

 سیاوش ی شده ریخته ناحق به خون از قدیم های زمان در میگن بود، دردناک و قشنگ واژگون

 ستم،نی لاله این مثل من البته پایین، انداخته سرشو رنج و شرم از که ی لاله امد، در واژگون ی لاله

 چیزا این به دارم چرا الان نمیدونم نمیاره، کم قویی تینا پایین، بندازم سرمو نمیشه باعث هیچی

 !اخه؟؟ میکنم فکر

 دیگه بیا ایستادی؟؟ چرا:  دلربا

 از و باشم حیاط داخل صبح تا میخواد دلم شاید چه تو به اصلا میده، دستور من به میمون دختری

 با و کشیدم نفسی امشبه، یه همین فقط باش اروم تینا میمون، چه توو به اخه ببرم لذت هوا این

 که هم عده یه رقص عده یه مست عده یه!!! اینجا بود خبر چه اووف شدم، ویلا وارد حرص

 بود، رت سنگین نبود تنش لباس بود، پوشیده دوکته کوتاه، قرمز جلف لباس یه دلربا بیخیالش،

 هر میخوری؟ حرص چرا تو تینا؟؟ چه تو به اخه. بود پیچیده خودش دور پارچه متر نیم همیشه

 اخلد از... میگذشتتت خوش خیلی انگاری آرسین به بودند، هم بغل تو میکردم نگاه بهشون وقت

 رگتهم چه بودم، کرده داغ بالا، رفتم سر هم پشت و برداشتم لیوان دوتا گرفتند، جلوم که سینی

 جوری این امشب چرا پس دیدی، ی دیگه زیاد دخترای بغل توی رو آرسین قبلا که تو تینا؟

 بود، گرفته درد سرم. میشد خوردنم حرص باعث دیدنش داشتم، مشکل دلربا با من کلا! شدی؟
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 و رفت گیج سرم که در سمت برم خواستم داشتم، تهوع حالت خونه، برم کاش بود، بد حالم وایی

 بود ی قهوه چشم پسر یه کردم نگاهش گرفت، دستمو نفر یه که زمین بخورم میخواستم

 باش مراقب کوچولو خانم -

 تو از مرسی و هستم تینا: 

 خوبه؟ حالت تو هستم، رامین منم -

 میکنه درد سرم فقط اره: 

 بدم قرص بهت بریم بیا خوب:  رامین

 تو؟ داری قرص ایوول: 

 اره:  رامین

 بریم پس اوکی: 

 ودم،ب داده تکه بهش کلا میکرد درد سرم خیلی اتاقا، از یکی سمت رفتیم دوتای و گرفت دستمو

 توی میباست الان بود، میمون اون تقصیر همش پارتی امدم کردم غلطی عجب بودم، حال بی

 شدیم اتاق وارد حال، این با اینجا نه باشم، سایه کنار خونه

 بدی؟ قرص بهم تر زود میشه: 

 طرفم امد

 میدم قرص از بهتر چیزی یه بهت:  رامین

 روم انداخت خودشو تخت، روی کرد پرت و گرفت منو

 خوشگلم میدی خوبی بوی چه:  رامین

 عوضییی کن ولم: 
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 نمیشد، بیخیالم میکردم، تقلا چی هر بود، سنگین هم چقدر زدن، پا و دست به کردم شروع

 ،میرفتم حال از داشتم دیگه کجاییی؟؟ خدایاااا بود، بد خیلی حالم بود، کرده پاره پاره لباسامو

 .رفتم حال از شدند، بسته چشمام کم کم نداشتم، کردن تقلا برای جونی

 وایی میکرد، درد سرم خصوص به بدنم تمام پایین، بودم شده پرت طبقه ده ساختمان از انگاری

 هم آرسین اتاق حتی یا من اتاق! بود؟؟ کجا دیگه اینجا کردم؟ نگاه اطرافم به! شده؟؟ چم من

 ودمخ به. اتاق تخت من پسره اون واییی شده؟ چی دیشب کن فکر تینا نشستم، تخت روی. نبود

 اینجا نکنه شده، عوض لباسم چرا ؟؟من چی یعنی این.... بود تنم مردونه پیراهن یه کردم نگاه

 !شده؟ نابود دیشب من زندگی نکنه! دیشبی؟؟ اتاق همون

 باشه؟ رسیده هدفش به پسره اون نکنه!  شده؟؟ نابود دیشب من زندگی نکنه

 ام زندگی که حالا میزد، چشمک برایم میز روی لیوان شدم، بلند تخت روی از زدم، کنار رو پتو

 کوبیدمش میز ی لبه به برداشتم، رو لیوان! داره؟ ی فایده چه موندم زنده پس شده؟ نابود

 روی را شیشه میخواستم. منو ببخش خدایاا  زندگی، خداحافظ آوردم، بالا چپمو دست شکست،

 که بکشم دستم رگ

 نکن کارو این نه:  شایان

 عقب رفتم طرفم، امد که بود شایان کردم، نگاه صدا طرف به

 جلووووووو نیاا: 

 ایستاده

 .کنار بزار رو شیشه اون باش، آروم شایان منم این تینا:  شایان

 نابودی به منو پسره اون شد، نابود لعنتی پارتی اون توی من زندگی باش، میخواهی کی هر: 

 ...حقمه مرگ پس کشید،

 رسیدم سر موقع به من نیفتاد، برات اتفاقی قسم، خدا به تینا نیامد، سرت بلای:  شایان
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 نزدیکم امدم کردم، نگاهش تعجب با

 رو پسره حساب بودی، شده هوش بی تو اتاق، سمت امدم شنیدم، جیغ صدای من دیشب:  شایان

 .ام خونه اوردم رو تو و رسیدم هم

 بود گرفته اروم قلبم

  نیفتاده؟ اتفاقی یعنی: 

 کن باورم نه:  شایان

 دمز بلند بلند و کردم رها آغوشش توی خودمو هوا بی گرفت، دستم از رو شیشه کشیدم، نفسی

 نوازش موهامو شایان کردی، حفظ آبرومو که ممنون خدایاا خیلی، بودم ترسیده خیلی گریه، زیر

 کرد

 شد تموم چی همه تینا، باش آروم:  شایان

 .کردم پاک اشکامو بیرون، امدم آغوشش از

 ؟!!شده تموم کارم کردم فکر دیدم، لباس مدل این با غریب جای یه خودمو وقتی: 

 .امانی در تو نکن، فکر بهش دیگه:  شایان

 کجان؟ لباسام راستی: 

 پیراهنمو از یکی همین برای بودی، پاره پاره های لباس با تو ام، خونه اوردمت که دیشب:  شایان

 .کردم تنت رو بود نو که

 نشست کنارم تخت روی شایان تینا، سرتت بر خاک نشستم، تخت روی و کشیدم خجالت یهو

 کنم فکر البته بودم بسته چشمامو کنم فکر:  شایان

 کنم فکر میگه پروو بچه دادم، فشار لبم روی دندونامو
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 عوض لباساتو داشتم که وقتی کردم، خاموش رو چراغا. میاد دردت میشه، زخم لبات نکن:  شایان

 .میکردم

 بود گرفته اش خنده کردم، نگاه مشکوک بهش

 هاا میشی بامزه میکشی خجالت وقتی:  شایان

 هااا پرویی خیلی: 

 یوای افتادم دیشب یاد شد، جمع زود خیلی اما بشینه، منم لبایی روی لبخند شد باعث خندید،

 .بود گندی شب چه خداا

 اشک؟ چرا دوباره تینا؟ شده چت:  شایان

 ترسیدم بدجور بود، بدی شب خیلی دیشب: 

 نیفتاده اتفاقی اینکه مهم کن، فراموش گذشت بیخیالش اما میدونم،:  شایان

 .میکنم سعی: 

 دخترگل افرین:  شایان

 شدی من قهرمان الان تو هستم، تو مدیون زندگیمو من: 

 .زد تلخی لبخند

 کنم درست چیزی یه برات برم من هستی گرسنه حتما:  شایان

 بود؟ پارتی که ویلای همون بری هم بعدش میشه ممنون، اره: 

 چرا؟:  شایان

 .هستند اونجا وسایلم و ماشین چون: 

 میرم باشه اهان:  شایان
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 ممنونم: 

 میکنم خواهش:  شایان

 شد بلند تخت روی از شایان امد، در و زنگ صدای یهو زدم، لبخند بهش

 داره؟ عجله قدر این چرا کیه؟ این ببینم برم من:  شایان

 عجله قدر این چرا صبح وقت این بود،؟؟ کی یعنی اتاق، از بیرون رفت شایان دادم، تکون سری

 شنیدم رو آرسین صدای یهو.. بود شده شایان من نجات ی فرشته داشت؟؟

 تونستی؟ چطور چرا؟؟ شایان؟؟ چرا:  آرسین

 نکردم کاری من میکنی اشتباه داری تو:  شایان

 تینا؟؟ هم الان دلربا اول پیداست، عکس توی چی همه:  آرسین

 .است دیگه چی یه جریان شدی؟ متوجه اشتباه آرسین:  شایان

 .بزن حرف لعنتی چیه؟ جریان:  آرسین

 بیرون رفتم و شدم بلند تخت روی از شده؟؟ خبره چه

 خبره؟؟؟ چه اینجا: 

 خبره؟ چه اینجا: 

 طرفم امد متین کردند، نگاه من به تایی سه

 نیاورده؟ سرت بالایی که شایان خوبه؟ حالت تینا:  متین

 کردم نگاهش تعجب با

 .بزنه آسیب بهت کسی نمیزارم دیگه نترس عزیزم تینا:  آرسین
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 صورتش توی کوبید مشت با و شایان سمت رفت و زد حرفو این آرسین

 کردی؟ چکار باهاش عوضی:  آرسین

 شایان از حمایت ی نشونه به شایان و آرسین بین رفتم که بزنه، رو شایان دوباره میخواست

 .ایستادم

 تو؟ چتهه میکنی؟ چکار: 

 .کرد نگاه بهم تعجب با آرسین

 نکرده؟ اذیتت شایان هستی؟ اینجا خودت خواه دل به تو یعنی:  متین

 .نکرده اذیتت منو شایان درضمن اره، جورایی یه: 

 !!!مرگشه؟؟ چه این وا خنده، زیر زد آرسین

 !تو؟ چته: 

 انال اما! چیزاا؟ این دروغه شاید کرده اذیتت شایان شاید کردم فکر دیدم عکساتو وقتی:  آرسین

 میبینمت اینجا طوری این که

 داد تکونم و گرفت بازوهامو کرد، حمله سمت به یهو

 خیانت چرا زدی؟ ضربه بهم چرا نابودم؟ من دیدی که تو تینا؟ چراا دیگه تو چرااا؟؟؟:  آرسین

 فروختی؟ بهش منو که داشت چی شایان کردی؟

 کن ولم. حرفاتو نمیفهمم میشم، اذیتت دارم آرسین کن ولم: 

 .اش پیشونی توی کوبیده دست با کرد، رها منو آرسین

 منم رس بر خاک ی، بقیه از بدتر تو نه نه ی بقیه مثل هم تو اما داری فرق تو میکردم فکر:  آرسین

 ...خ زیر که ی هرزه یه فقط تو اما پاکی تو میکردم فکر که احمق
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 ماسیدد دهنش توی حرفش زدم بهش که گوشی توی با

 مثل آغوشم که دلربا اون نه تینا منم این! میزنی؟؟ زر چی داری میفهمی عوضی شوو خفهه: 

 باشه باز کسی هر برای پرانتز

 دفاع خائن شایان این از داری چرا میکنی؟ غلطی چه لباس مدل این با اینجا تو پس:  آرسین

 !!میکنی؟

 ومن که هستی کی تو بودم، مرده الان من نبود دیشب مینامیش خائن تو که شایانی همین اگه: 

 میزنی؟ حرف خیانت کدوم از میکنی؟؟ بازخواستت

 داده؟ نجاتت شایان که شده؟ چی تینا:  متین

 ادلرب با سرش منو، رفت یادش خوب اما پارتی برد منو بپرس، خان آرسین این از بلکه نه، من از: 

 برای. بود کرده کرش دلربا هاا خنده صدای کرده، کورش دلربا خرکی های عشو بود، گرمم جونش

 رس میباست الان نمیداد نجاتم اگه نبود شایان اگه ندید، زدنمو پا و دست نشنید، فریادهامو همه

 .بکشی عربده خاکم

 خوبی؟ الان خدا، وایی:  متین

 اره شایان لطف به: 

 براش دلم شده، کبود چشمش زیر کردم، نگاه شایان به بیخیالش. کرد نگاهم تعجب با آرسین

 سوختت

 میخوام عذر من....  کردم فکر من:  آرسین

 میشه؟ حساب تو به خیانت شایان با بودن که هستی کی تو نکن، فکر آرسین نخواه: 

 !بوده؟ دلربا با قبلا شایان خوب؟؟؟:  آرسین

 داره؟؟ من به ربطی چه این: 
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 بشه بد حالت ممکن باش اروم تینا:  شایان

 .میزاره من برای آرامشی آرسین این مگه: 

 منو ببخش تینا:  آرسین

 های حرمت! شد؟؟ داده جوش ام شکسته قلب رفت، و شد تموم رو، تو بخشیدم الان باشه: 

 !!!خورد؟ پیونده شده شکسته

 رفایح بد، خیلی بود کرده بد آرسین نمیکرد، قبول بخشیدنشو قلب کرد، نگاهم شرم با آرسین

 نزدیکم امد آرسین. نبودم لایقش که زد من به

 ... من تینا:  آرسین

 آوردم بالا باش ساکت ی نشونه به دستمو

 .هستیم هم با شایان و من. کنم روشن رو چیزی یه و بگم من اول بزار: 

 !چی؟ یعنی حرف این:  متین

 .ایم شده هم عاشق شایان منو یعنیی: 

 میکرد نگاه بهم شوک با بود کرده هنگ آرسین

 !!حالا تا کی از! شایانی؟ با تو:  آرسین

 میشه ماهی چند یه اره،: 

 .نداره امکان این میگی؟ دروغ داری:  آرسین

 شدم عاشق من بگم، بهت ندارم دروغ: 

 .حرفمو کنه تایید و بفهمه خداکنه کردم، نگاه بهش گرفت، دستمو شایان

 .هستیم هم با ماه چند الان دوتا ما میگه راست تینا:  شایان
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 درکش!! اشک؟؟ چرا دیدم، چشماش توی رو اشک ی حلقه عقب، رفت قدم چند آرسین

 ...نمیکردم

 نمیشه که این اخه اما:  آرسین

 میشه هم خوب نشه چرا: 

 نگفتی؟ چرا پس:  آرسین

 .بشنوی حرفامو اینکه به برسه چه ندیدی منو که بودی جونت دلربا سرگرم، قدر اون: 

 .بشنوی حرفامو که این به برسه چه ندیدی منو که بودی جونت دلربا سرگرم قدر اون: 

 میگی؟ دروغ داری همین ی واسه هستی عصبی و ناراحت من از:  آرسین

 .نداره ربطی تو به باشم که پسری هر با من بگم؟ دروغ باید چرا اما هستم عصبی ازت: 

 .داریم مشترک ی نقطه یه و رابطه باهم ما گفتی خودت تو اما:  آرسین

 بین زا رو نقطه این دلربا پیش رفتن با تو اما بود، عشق از گریزان فقط تو و من مشترک، ی نقطه: 

 .کردی نابود رو دوستی این تو اما بودیم، دوست تو و من. بردی

 بیرون کشید شایان دست توی از دستمو و طرفمو امد آرسین

 .تمهس کنارت من تینا بگی؟نترس رو دروغا این بزنی؟ رو حرفا این کرده مجبورت شایان:  آرسین

 بیرون کشیدم دستش از دستمو

 کردیم شروع جدید زندگی یه من. نگفتم هم دروغی نیستم، چیزی به مجبور من: 

 من؟ بدون:  آرسین

 من ی آینده شایان و هستی من ی گذشته تو: 

 .ندارم من که داره چی شایان:  آرسین
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 کردم نگاه شایان به

 رستوران یه توی خودمو. خوندم میت نماز دخترا ی بقیه برای شدم عاشق وقتی من:  شایان

 اشصد به شلوغی به توجه بدون من که بود پیانو صدای همون تینا عشق که کردم تصور شلوغه

 دادم گوش

 منو داری که داره؟ وجود ی رابطه تو و من بین مگه درضمن. وفاداری و فداکاری یعنیی عشق: 

 میکنی؟ بازخواست

 طرفم آمد میکشید، پریشونش موهای توی دست بود، شده کلافه آرسین

 ...عاش من لعنتی:  آرسین

 گذاشتم لباش روی دستمو

 شیم ساکت بهتره پس نتونستیم اما بشیم عاشق خواستیم تو و من نگو، هیچی هیس: 

 گرفتم اش عسلی غمگین چشمای از نگاهمو برداشتم، دستم

 .بری دیگه بهتر ببینمت، نمیخوام دیگه: 

 تمبرگش رسید، گوشم به در شدنه بسته محکم صدای رفتم، اتاق سمت به و گرفتم فاصله ازش 

 بود ایستاده واج و واج هال وسط متین اما بود رفته آرسین

 .داره نیاز دوستش به الان اون دنبالش برو متین: 

 چی هر کردم تموم امروز من زدم، زانو اتاق در کنار زمین روی رفت، و انداخت من به نگاهی متین

 زد زانو کنارم شایان نداشتم، اشکامو اختیار. بشه شروع بود قرار که رو

 دختر؟ میزنی پسش چرا داری دوستش وقتی آخه:  شایان

 ندارم دوستش: 

 داره؟ دلیلی چه قرار بی این چیه؟ هات گریه دلیل الان پس:  شایان
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 .کرد ام دیوونه چشماش توی اشک شد، خورد آرسین امروز: 

 نکن انکارش شدی عاشق تو:  شایان

 بهتره خیلی بشن انکار اگه حسا بعضی: 

 کرد نگاه چشمام به مستقیم آورد، بالا سرمو و گرفت مو چونه

 نمیتونه چشمات اما بتونه شاید زبونت:  شایان

 کرده خورد رو آرسین من کرد، نوزاش موهامو. بود گرفته خیلی دلم گذاشتم، آغوشش توی سرمو

 .بودم

 نده عذاب خودتو قدر این کوچولو خانم:  شایان

 شد خورد آرسین امروز: 

 نکن فکر بهش دیگه شده که کاری بیخیال:  شایان

 کردم پاک دست با اشکامو

 !بیاری؟ وسایلمو بری میشه: 

 کنم درست غذا برات بزار اول اما میشه، که البته:  شایان

 نیستم گرسنه: 

 بیارم رو وسایل برم من پس باش:  شایان

 روی پتو کردم، ولو تخت روی خودمو اتاق، داخل رفتم شدم، بلند زمین روی از برداشتم، سرمو

 .کشیدم خودم

/  بکن رو ،دل خب تره بد ای کلافه که جوری این/   من واسه نسوزه دلت ، بری میخوای اگه برو)

/  خواب توی بارم یه حتی همو ما ندیدی کن فک/  آب روی های خاطره همه این از و دل بکن
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 من/  بکن دل بریزه میخواد ، تو پای پشت اشکاشو/   من چشم نداره گریه هم قطره یه برو راحت

 شاید/  مســـافری راه اول از تو که میدونستم چون/  بری اینجا از تو بخوای ،اگه میرم نمی که

 ی غصه/  نری خدافظی بی که ، خــدا دست سپردمت/  بگی چیزی تو اونکه بی من که نفهمیدی

 یه برو راحت/  نمیدونم فقط خودم رسیدم مقصد به شاید/  بمونم همینجا شاید ، نخور راهمو

 هک نفهمیدی شاید/  بکن دلو بریزه میخواد ، تو پای پشت اشکاشو/ من چشم نداره گریه هم قطره

 ، نخور راهمو ی غصه/  نری خدافظی بی که ، خــدا دست سپردمت/  بگی چیزی تو اونکه بی من

 /  بمونم همینجا شاید

 (.کلافه:  چاوشی محسن/(. )نمیدونم فقط خودم رسیدم مقصد به شاید

 بود شایان کردم، باز چشمامو صدای کردن احساس با

 .بردارم اتاقم از چیزی میخواستم کردم، بیدارت ببخشید وایی:  شایان

 .میشدم بیدار باید دیگه ندارم، اشکالی: 

 .دادم قوسی و کش بدنم به و نشستم تخت روی

  کنار اوردم وسایلتو:  شایان

 حموم؟ برم میتونم من ممنون،: 

 میتونی که البته:  شایان

 !کجاست؟ حموم: 

 آشپزخونه کنار:  شایان

 اهان: 

 اقات از برداشتم، لباس ساک داخل از ، شدم بلند تخت روی از بیرون، رفت اتاق از زدم، لبخند بهم

 کرده تنم مردونه پیراهن که بود بار اولین شدم، حموم وارد کردم، باز رو حموم در بیرون، رفتم

 ،میبرد بین از خستگییامو میداد، آرامش بهم آب ایستادم، آب دوش زیر اوردم، در پیراهنمو بودم،
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 بود، نشدنی آرسین و تو رابطه نشو، خورده و نشکن تینا بودند، روان ام گونه روی هایم اشک

 بسه، اه و اشک تینا. چیزی هر واسه بود دیر شد، تموم چیزی هر شروع از قبل که بهتر همون

 .کن حرکت جلو روبه و کن فراموش رو گذشته

 آشپرخونه وارد. رفت ضعف دل میامد، خوبی بوی یه بیرون، امدم حموم از و پوشیدم لباسامو

 شدم

 ؟!میاد خوبی بوهای چه: 

 بشین بیا پختم غذا برات:  شایان

 بود کرده درست مرغ پلو. نشستم صندلی روی

 باشم گرسنه همه این نمیکردم فکر: 

 جونت نوش بخور:  شایان

 خالی بشقابم میخوردم، غذا هاا زده قحطی عین کردم، حمله میز روی غذاهای به زدم لبخند بهش

 .شد

 بکشم برات بازم:  شایان

 اره: 

 دیروز از کردم، خوردن غذا به شروع قبل از تر یواش دفه این کردم، پر ظرفمو دوباره شایان

 شد خالی بشقابم. کنم حمله جوری این داشتم حق بودم، گرسنه بودم، نخورده چیزی

 میخواهی؟ بازم:  شایان

 .بود خوشمزه خیلی ترکیدم، دیگه نه: 

 کوچولو خانم جونت نوش:  شایان

 ها خوبه دستپختت: 
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 باشه داشته یاد پختن غذا باید مجرد ادم:  شایان

 بله بله: 

 خوبه؟ حالت الان:  شایان

 میشم خوب بالاخره نباشم هم خوب: 

 باهاتم من اما کنی؟ چکار میخواهی نمیدونم:  شایان

 شایان ممنون: 

 خواهش:  شایان

 ببخش منو راستی: 

 چی؟ بابت:  شایان

! چی کارت فهمیدم هم وقتی شدم، متنفرم ازت کردی خیانت رفیقت به تو فهمیدم وقتی من: 

 .هستی که نیستی اونی تو میکنم احساس الان اما آمد، بدم ازت بیشتر

 .هستند نیستند که اونی به محکوم ها آدم گاهی:  شایان

 .داد تغییر و کرده تغییر میشه اما: 

 شاید نمیدونم:  شایان

 برداشت میز روی از رو ها بشقاب

 .شدی تخیان به محکوم دوباره که ببخشید هستم، تو با من گفتم، آرسین به که ببخشید راستی: 

 گفتم درضمن وجب، صد چه وجب یه چه حالا گذاشته سرم از آب من نیست، مهم بیخیال:  شایان

 پاتم من که

 .میکنم جبران لطفاتو این اما طوری؟ چه یا کی؟ نمیدونم شایان: 
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 یشایان اون شایان این انگاری بودند، دردناک خیلی گربه این های لبخند زد، تلخی لبخند بهم

 .بود که نبود

 !!!شایان؟؟: 

 ! بله:  شایان

 بگو برام رو دلربا خودتو جریان خواستی خودت که وقت هر یعنی روزی یه: 

 .نزدیک شایدم باشه دیر روز اون شاید میشه فاش همچی روزی یه:  شایان

 هاا، میزنه حرف رمزی هم شایان این

 بود؟ چی عکس از منظورش آرسین میگم شایان: 

 داده نشون بهش تو و من از عکس سری یه دلربا کردم فکر اما نمیدونم:  شایان

 .برام جالبه بلده هم کارا این از میمون اون: 

 خندید شایان

 دلرباست؟ منظورت میمون:  شایان

 میمونه گل دلربا دیگه اره: 

 کوچولو خانم تو ی دیووونه:  شایان

 بزرگ بابا شما عاقلی: 

 کم کم باید بیخبرم، ازش حالا تا دیشب از میکشه منو سایه الان وای ، چل و خل پسری خندید،

 شدم بلند صندلی روی از برم،

 !کجا؟:  شایان

 شدم مزاحمت زیادی دیگه خونه برم: 
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 کوچولو خانم مراحمی تو:  شایان

 فراموش زندگیشو قهرمان وقتت هیچ دختر یه هستی، من زندگی قهرمان تو ازت ممنونم: 

 .نمیکنه

 داخل از امد، ماشینم کنار تا همرام شایان برداشتم، ساکمو داد، تکون سری و کشید آهی

 گرفتم شایان سمت به و برداشتم رو کادو جعبه داشبورد

 !چیه؟ این:  شایان

 تاخیر خیلی با البته تولدت، کادوی: 

 !خریدی؟؟ تولد کادو من برای تو:  شایان

 .خریدم خودم برای پ ن پ: 

 بودم خریده چین نماد سفید و سیاه گردنبند یه براش کرد، بازش و گرفتم دستم از رو جعبه

 ممنون قشنگه:  شایان

 .میکنیم انتخابش که هستیم ما خود این سیاه دیگری و سفید یکی داره نیمه دوتا ادمی هر: 

 بود قشنگ هم تفسیرش:  شایان

 باشی سفید همیشه امیدوارم: 

 خوبی خیلی تو تینا ممنون:  شایان

 تری خوب تو اما: 

 شدم ماشین سوار

 .باش خودت مراقب:  شایان

 طور همین تو: 
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 .زدم بوق براش منم داد، تکون دست برایم شایان. کردم حرکت کردم، روشن رو ماشین

 به گردنبند این اتفاقی طور به بود، امده خوشش بودم، داده بهش که کادوی از شایان انگاری

 .آدمی هر ی نیمه دو سفید و سیاه بود 61 شکل خریدم، براش و خورد چشمم

 و،ر گوشی ترکیده سایه حتما خورد، ام گوشی به چشمم برداشتم، رو شایان کادوی ی جعبه وقتی

 غاسرا رفتم اول داشتم، زیادی ام پی و زنگ برداشتم، گوشیمو کردم، پارک خیابون کنار ماشین

 پی خبره؟ چه واا نگین، از تا دو متین، و بهراد از تا پنچ ارغوان، و آرسین از تماس تا ده هاا، تماس

 .کردم باز هامو ام

 نمیدی؟ جواب چرا کجایی؟:  آرسین

 لعنتی دیگه بده جواب تیناا:  آرسین

 ....بده جواب تورخدا تینا:  آرسین

 بده جواب من مرگ:  آرسین

 بده منو جواب لطفا! کجایی؟ تینا:  متین

 نگرانی از مردیم دختر کجای؟ جان تینا:  متین

 نگرانت بده جواب اجی بودم گرفتار بخدا اما هستی، عصبی دستم از میدونم جون اجی:  ارغوان

 .هستم

 .بده رو ی بقیه جواب لاقل خواهری! قهری؟؟ من با تینا:  ارغوان

 .دیگه بده جواب رو گوشی این خوب کردی، نگران رو همه دختر تو کجایی بابا ای:  نگین

 .نگرانتم بده ج تونستی وقت هر دختر نمیدی؟ جواب چرا افتاده؟ اتفاقی چه تینا:  بهراد

 .ترنج کافه میای 0 ساعت جاشه؟ سر امروز قرار خوبی؟ تینا سلام:  مجید
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 بیخیال، اوووفف میگشتند؟ من دنبال همه اینا که بود شده چی یعنیی من، دارم خواهی خاطر چه

 برای. میزد شور بیخودی دلم شده؟ چی یعنی!! نداده؟؟ ام پی و نگرفته تماس باهام سایه چرا

 دادم ام پی نگین و ارغوان بهراد،

 .نمیبینمتو زودی به خوبه حالم من بودم گذاشته جا رو ام گوشی ببخشید عزیزم دوستای سلام: 

 با و بشکنم رو طلسم این باید من بباره هم سنگ اگه حتی امروز. بود 4/0 کردم، ساعت نگاه

 .بزارم قرار مجید

 دادم ج دیر ببخشید. باشم داشته تاخیر دقیقه چند ممکن اما میام، من بله مجید، آقا سلام: 

 .بود شده گم گوشیم

 لیلد میفهمیدم باید بالاخره. کردم حرکت ترنج کافه سمت به صندلی، روی کردم پرت رو گوشی

 م،کشید نفسی. درمیارم هم سایه دل از میریم بعد چیه؟ من با گذاشتن قرار برای مجید اصرار این

 مغ بشون، لبانت روی را لبخند بزن، ات چهره به رو تفاوتی بی ماسک داره، جریان زندگی تینا اره

 ی،انداخت کل کسی بد با سرنوشتت اهایی بجنگ، سخت شرایط با هستی قوی تو بزن، پس رو ها

 رت دور ماشینمو شدم مجبور نبود جا چون رسیدم کافه به. میبازی بازی این توی تو منم، برنده

 ماشین از لبخند و نفس به اعتماد با بود، خوب ظاهرم کردم، نگاه خودم به آینه توی. کنم پارک

 ود،نب اما گشتم، مجید دنبال چشم با شدم، وارد و کردم باز رو در رفتم، کافه سمت به. شدم پیاده

 نیامد هنوز شایدم رفته؟ نکنه

 !هستند؟ پناهی خانم شما ببخشید:  گارسون

 مگه؟ چطور بله: 

 بالا ی طبقه برید:  گارسون

 ممنون: 

 .طرفش رفتم بود، نشسته دونفره میز یه سر مجید رفتم، بالا ها پله با
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 یکی سرنوشت میشه؟ مگه داریم؟ مگه اخه بودم، شده خیره صندلی روی بر اش خالی جای به

 دترینب امروز بودم، شده گیچ. سرم رو بریز اتفاق دوباره بعد کنم هضم رو قبلی اتفاقات بزار یکی،

 به و کشیدم عمیق نفسی کشیدم، سر فنجونمو داخل ی مانده باقی ی قهوه بود، زندگیم روز

 نداره، امکان این نه شد، باز دهنم دیدم، پایین ی طبقه که چیزی از کردم، نگاه کافه اطراف

 روی از کشیدم، نفس تند تند نمیکشم، دیگه خدا وایی بود، واقعی اما. کردم بسته و باز چشمامو

 میشدم نزدیک میز به چی هر پایین، رفتم ها پله از رفتم، هاا پله طرف به و شدم بلند صندلی

 رقرا آب لیوان میز روی قفل، هم تو ها نگاه و بود هم دست توی دستاشون میشد، بدتر قلبم حال

 بر رو لیوان بودند، نشده من حضور ی متوجه اصلا که بودند هم غرق قدر اون دوتا اون داشت،

 .بود کرده کپ دیدنم از و برگشت طرفم به صورتش، توی پاشیدم حرکت یه با و داشت

 رفیق؟؟؟ به خیانتشون مجازه داره، خواهر پسرای: 

 .میچکید آب صورتش از نشد، خارج آوایی اما شد باز دهنش

 میکنی؟ چکار اینجا... توووو:  نگین

 هه کن، نگاه رفاقت مدعی نداره، وجود دنیا توی دوتا شما از تر آشغال شو، خفه نگین شو خفه: 

 .میخوره بهم ازتون حالم

 اخه فرستادم، هایم ریه داخل به رو تازه هوای بیرون، زدم کافه از سرعت با و دادم تکون سری

 دستمو که بود بهراد عقب، برگشتم شد، کشید و گرفته دستم داره، امکان چیزی چنین چطور

 .بود گرقته

 بخوره من به دستت نمیخواد دلم کن ولم: 

 بدم؟ توضیح برات بزار لطفا تینا:  بهراد

 بود هویدا چیز همه بدی؟ توضیح چیرو: 

 جرمه؟ عاشقی نوشته دنیا کجای:  نگین

 رفتم نگین طرف به و بیرون کشیدم بهراد دست از دستمو
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 ی حلقه میکنی غلط پس میزنی بهراد عشق از دم که تو جرمه، خیانت اما نیست جرم عاشقی: 

 .داری دستت توی رو متین

 ...خوب:  نگین

 .دیگه بگو حرفتو ادامه شدی ساکت چرا: 

 کردم نگاه بهراد به

 متین قلب یکبار میدونی که تو بودی، آرسین شدنه داغون شاهد که تو بهراد چرا؟؟ دیگه تو: 

 لعنتی؟ چراا دیگه تو بودی، متین ی همراه جا همه و بودی رفیق که توی بهراد شکستته،

 نشست بهراد نگاه توی شرم

 تری کثیف همه از خودت نکش، آب جانماز دیگه تو:  نگین

 .نیستم خائن اما هستم، کثیف من اره: 

 گرفتم فاصله کمی ازشون

 .میگم متین به خودم وگرنه بردارید، خیانت این از پرده خودتان تا میدم مهلت بهتون: 

 ییوای. گند بود زده گند اما رفاقته آخر بهراد میکردم فکر من بود، بد حالم ماشینم، سمت رفتم

 چقدر خدا واییی بود، داده دستش کار دلربا با نگین گشتنه انگاری نشه، آرسین دیگه متین خدا

 دچن داشتم، تهوع حالت میرفتم، ام خونه سمت به سرعت با. میاد سرم بلا داره دیشب از بکشم،

 هرچی دستشویی، تو کردم پرت خودمو رسیدم، خونه به بالاخره کنم، تصادف بود نزدیک باری

 تمداش همین برای کنم هضم نتونستم رو اتفاقات نبود، خوب اصلا حالم آوردم، بالا رو بودم خورده

 و نشستم زمین روی بیرون، رفتم دستشویی از زدم، صورتم به آب مشت مشت. میاوردم بالاشون

 دم،کشی نفس تا چند کنکور، کلاس رفته حتما کجاست؟ نیست معلوم سایه دادم، تکه دیوار به

 حال سرنوشت، گل آفرین نزن زور بیخودی هستم من بازی این ی برنده عزیز، سرنوشت ببین

 آشپزخونه داخل کردم، عوض لباسامو رفتم، اتاقم به و شدم بلند زمین روی از بود، شده بهتر

 خبری سایه از هنوز اما بود شده شب1 ساعت. کردم درست نعناع نبات چای خودم برای و شدم
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 مد،ا اتاقش داخل از تلفنش صدای اما گرفتم تماس باهاش میشدم، نگران داشتم کم کم بود نشده

 .تمنشس تخت روی برداشتم رو برگ داشت، قرار برگ یه کنار میز روی تلفنش اتاقش، داخل رفتم

 .نشستم تخت روی برداشتم، رو برگ

 روی خودم باید میکنم احساس چون رفتم من!!! باشه؟ خوب حالت امیدوارم جوون آجی سلام) 

 خودت مراقب بشم، مزاحمت این از بیشتر نمیخوام دیگه رفتم من تینا بایستادم، خودم پایم

 .( باش

!! چرا؟ اخه شده؟ چی یعنیی بره، بزاره باید سایه چرا نمیشد باورم خوندم، رو متن این بار چندین

 نهنک گرفتم، دستام میون سرمو. شدم خسته دیگه بسه نمیشه، تموم لعنتی روز این چرا وایی

 حرفای به داشتم. میکرد درد سرم امروز، شده روزی عجب خدا وای! کرده؟؟ فرار ترسیده سایه

 میرم میشم دیووونه اخرش من خدایااا میکردم، فکر بود زده همسایه پسر اون کافه توی امروز که

 کردم احساس دیدم، آرسین ی خونه توی رو سایه که بود پیش ماه چند بخیر یادش تیمارستان،

 رایب منو دست سایه وقتی داره، کمک به نیاز پاکه، سایه میگفتت حسم کنم، کمک بهش باید

 یه برام، دوست بهترین شد همدم، یه برام شد سایه و بودم تنها نکردم، رهاش منم گرفت، کمک

 ینا نه نه... نکنه بوده، درست همسایه پسر حرفای نکنه. نگین و ارغوان از تر صمیمی حتی خواهر

 خیانت وایی میده، تشخیص رو بد و خوب ادم حسم اما نباشم شناس ادم من شاید نداره، امکان

 نه،بکش دلش که نیست حقش متین کن، کمک متین به خدایا بزارم، دلم کجای رو نگین و بهراد

 خرا بهراد میکردم فکر من. بخوره ضربه هم بهراد و نگین از نباید دیگه خورده ضربه من از متین

 ون،بیر رفتم اتاق از. کشیدم عمیق نفس تا چند. شده اشتباه دوچار حسم انگار نبود، اما رفاقته

 چکار شایان با بود، ذهنم توی صدا کلی بشم، خلاص لعنتی سردرد این شر از تا خوردم قرص

 روی بردم، پناه اتاقم به و کشیدم آهی بزارم؟ دلم کجایی رو ابهام یارو این آرسین؟ وایی کنم؟

 دعوت خواب مهمونی به خودمو.. بستم چشمامو باشه، امن سایه جای خداکنه کشیدم، دراز تخت

 .کردم
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 تاقا توی که من دیگه؟؟ کجاستت اینجا وا بودم، پوشیده سفید لباس یه بودم، زار ریگ یک توی

 هی صدا، سمت رفتم رسید، گوشم به مبهمی صدای ترسیدم، شد، آلود ی مه هوا یهو!!! بودم خوابم

 .بود ایستاده ی مه مییون بود، من به پشتش که پسر

 کجاست؟ اینجا ببخشیدد: 

 .ژولیده ظاهری با اما بود آرسین که این سمتم برگشت

 کن کمکم کن کمک بهم:  آرسین

 شدی؟ شکلی این چرا ؟ آرسین شده چی: 

 شد دور ازم

 کننننن کمکم تینا:  آرسین

 کشیدم فریاد شد، محو ی مه توی

 آرسییین آرسییییییییین: 

 د،بو وحشتناکی صدای خیلی رسید، گوشم به خنده ترسناک صدای یه آرسین، صدای جای به اما

 نخو از پر افتاده، دستام به نگاهم زمین، خوردم و کرد گیر چیزی به پا رفتم، عقب عقب ترس از

 .بود خونی و کثیف لباسم. بودمم ترسیده. بودند

. بود خواب چه دیگه این وایی میزدم، نفس نفس میریخت، صورتم از عرق پریدم، خواب از یهو

 چرا شده؟ چی یعنیی وایی بود، خواب که خداروشکر کردم، روشن را آباژور نشستم، تخت روی

 وایی خنده صدای اون بود؟؟؟ چی دستام و لباس روی خون اون میخواست،؟ کمک ازم آرسین

 زیر حموم، داخل رفتم. بود صبح 1 ساعت کردم، نگاه ام گوشی به میزد، تند تند قلبم ضربان

 این بالاخره. بود شده خنک بدنم بودند، حرکت حال در تنم روی آب قطرات ایستادم، آب دوش

 برای رفتم، آشپزخونه به و کردم تنم رو حوله. درمیارم سر چی همه از میشه، هضم اتفاقات

 بیدار من از زودتر همیشه سایه بخیر یادش نشستم، صندلی روی کردم، دم گلاب چای خوردم

. باشه خوبه حالت امیدوارم عزیزم؟ رفتی چرا کجایی؟؟ سایه کجایی میکرد، اماده صبحانه میشد
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 سر رو چای. باش هم آرسین مراقب خدایا بود کرده درگیر ذهنمو خواب اون کشیدم، نفسی

 .داشتم برش خورد، زنگ تلفن کشیدم،

 بود متین. داشتم برش خورد زنگ تلفن

 خوبی؟ سلام: 

 نکردم که بیدارت خوبم،:  متین

 شده؟ چیزی. بشم روا کام شاید تا شدم خیر سحر امروز نه: 

 میدونی خوب راستی... چیزه:  متین

 حرفش توی پریدم

 شده؟ چی باز بگو درست متین وایی: 

  بیمارستان؟ بیای میتونی:  متین

 شده؟ چی من خدایی وایی: 

 خوب یعنی نشده، چیزی:  متین

 دیگه بگوو کردی لبم به جون متین واییی: 

 کرده خودکشی آرسین:  متین

 کرد تولید خراشی گوش صدای و زمین روی افتاد دستم از چای لیوان

 تینااا شده؟ چی خوبه؟ حالت تینا:  متین

 بیمارستان؟ کدوم: 

 نگرا ببین...... بیمارستان:  متین
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 چی یعنییی رفتم، اتاقم سمت به دو با و کردم قطع رو تماس بزنه، حرفشو ی بقیه ندادم اجازه

 خودکشی میمون دلربای اون بخاطر میخواست یکبار کرده، رو حماقتی همچین آرسین که شده؟

 رو یلباس اولی میکشم، رو دلربا دستام همین با خودم من کرده؟ اذیتش دلربا هم الان یعنیی کنه،

 دااخ بودم، نگرانش خیلیی بیرون، خونه از زدم سویچ برداشتن با و پوشیدم رو امد دستم به که

 سادر متین که بیمارستانی همون طرف به سرعت به باش، مراقبش خدااایاا نده، رخ براش اتفاقی

 دص در صد رانندگی طرز این با. نداشتند معانی برایم اصلا که ها قرمز چراغ کردم، حرکت بود داده

 یه ودم،ب نگران و عصبی خیلی کنم، پرداخت باید سنگین ی جریمه یه یا میشه باطل ام گواهینامه

 ماا هستم، من مقصر و نداره ربطی دلربا به آرسین کار این که میکشید فریاد وجودم توی چیزی

 نزدیک شدم پیاده که ماشین از رسیدم، بیمارستان به بالاخره. بدم بها صدا این به نمیخواستم دلم

 رسیدم پرستاری ایستگاه به داشتم، عجله خیلی جوب، توی بشم پرت بود

 رفته؟ کجا کرده خودکشی سلام: 

 چیه؟ بیمار اسم بگو و باش اروم. خانم سلام علیک:  پرستار

 آرسین: 

 چیه؟ فامیلش:  پرستار

 بود چی خداا ای بود چی فامیلش میداد ارور مغزم وایی

 چیه؟ فامیلش خانمی:  پرستار

 یافتم اهان

 نیکزاد آرسین: 

 دق داشتم وایی. داشت قرار رویش روبه که کامپیوتری داخل کرد سرش داد، تکون سری پرستار

 میکردم

  11 اتاق بالا طبقه راست سمت:  پرستار
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  ممنون: 

 هاستفاد پله از و نداشتم آسانسور ی حوصله گفت، پرستار که طرفی همون به رفتم سرعت به

 اما ،گذاشتم در ی دستگیره روی دستمو بود، گفته پرستار که اتاقی در به رسیدم بالاخره کردم،

 کردم مکث

 !!تینا؟:  ارغوان

 آغوشم توی پرید برگشتم، طرفش به و برداشتم دستمو

 از میدونم زد، شور برات کلی دلم ندادی؟ جوابمو چرا عزیزم خوبه؟ حالت جوون اجی:  ارغوان

 ببخشید ابجی ناراحتی من دست

 نیست نیازی ببخش طلب نیستم ناراحت ازت من عزیزم، بگیر نفس یه ارغوان وایی: 

 !تینا؟ خوبی پس، خداروشکر:  ارغوان

 ممنونم اره: 

 !؟.خوابه کنم فکر هم الان. خوبه حالش نباش آرسین نگران:  ارغوان

 اتاقش داخل برم من پس اهان: 

 برو باشه:  ارغوان

 جفت بود، دستش توی سرم بود، کشید دراز تخت روی آرسین شدم، اتاق وارد و زدم لبخند بهش

 ریخته صورتش روی موهایش. جذاب ی دیووونه احمق، پسری بود، شده پیچی باند دستش مچای

 نزدیکتر تختش به ؟؟!راحل شد هم خودکشی بگو اخه احمق پسرک. بود خوابیده ناز چه بود،

 صورتش روی از ارومی به موهاشو دست با ،!خوبه حالش دیدم که الان بود گرفته اروم قلبم شدم،

 م،کرد بهش پشتمو و گذاشتم تخت روی دستمو گرفتم، فاصله ازش خورد تکون کمی کنار، زدم

 وتاموند هر افتاد، طپش به قلبم گرفت دستمو یهو ببینه، منو نمیخواست دلم نشه بیدار خداکنه

 مدت چه نمیدونم میکرد، رها دستمو آرسین نه و داشتم رفتن توان من نه بودیم، کرده سکوت
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. برگردم که خواست آرسین نه و سمتش برگشتم من نه آرسین نه و زدم حرف من نه گذاشت

 کردم آزاد شدمو حبس نفس و بیرون رفتم اتاق از منم کرد، رها دستمو

 امدی؟ کی خوبی؟ سلام:  متین

 امده که هست ساعت نیم:  ارغوان

 شدم رد کنارشون از و لبخند دوتاشون به گذاشت؟ ساعت نیم سرعت همین به وا

 کجا؟ تینا:  ارغوان

 بره بزار:  متین

 رد کنارش از اما شدم، رو روبه بهراد با اما بیرون، رفتم بیمارستان سالن از و نشنیدم چیزی دیگه

 شدم

 بزنم حرف باهات باید کن صبر تینا:  بهراد

 سمتش برگشتم

 منیاس تویه که داره صنم اینقدر من تازه.. که جریانی در نیستم من بزنی حرف باید که اونی با: 

 گمی توش

 .کردم حرکت و شدم ماشین سوار بود، درد از پر دلم ماشینم، سمت رفتم

 ترسناک، سکوت یه بود، درد از پر که سکوتی بود، حرف از پر بود فریاد از پر من سکوت

 لتحوی پس شو، بیخیال پس نمیارم، کم من ببین میکنی؟ چکار داری سرنوشت آهای سرنوشت

 .سالمه آرسین و بود گذشته خیر به خوبه بازم بود، آرسین خودکشی دیشبم خواب

 چراغ غول بشم تا اینجا بودم امده من هستم، نیکزاد فرهود شرکت جلوی دیدم امدم خودم به

 با یکبار قبلا. شدم پیاده ماشین از کشیدم نفسی میدونه، خدا بشه چی بود قرار حالا جادو،

 جبورم گرفت تماس باهاش باباش که گردش میرفتیم هاا بچه با داشتیم یعنی اینجا، آمدیم آرسین
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 یدونستمنم همین برای بودیم، نشسته ماشین داخل نرفتیم بالا البته اینجا، بیایم هم با همه شدیم

 .ساختمان سمت رفتم میپرسم، نگهبان از نداره اشکال. است طبقه کدوم توی دفترش

 .است طبقه کدوم نیکزاد فرهود آقای دفتر ببخشید سلام: 

 کرد نگاهی من به بود میانسالی فرد که نگهبان

 دخترم پنجم ی طبقه:  نگهبان

 ممنون: 

. ردمک مرتب شالمو کمی کردم، نگاه خودم به آسانسور ی آینه توی شدم آسانسور سوار لبخند با

 .رفتم منشی میز طرف به و شدم خارج آسانسور از

 خانم سلام: 

 امرتون؟ سلام:  منشی

 بزنم حرف نیکزاد فرهود مهندس جناب با میخوام: 

 نمیپزیرند قبلی وقت بدون رو کسی ایشون:  منشی

 میونه در زندگی و مرگ بحث لطفا خانم: 

 کرد نگاهم تعجب با منشی

 حتما ببینم رو نیکزاد اقای باید من دقیقه چند فقط لطفا: 

 میزنم حرف باهاشون من:  منشی

 مرسی مرسی: 

 غلطی چه دقیقا الان تو گل دختر بگه نیست یکی اخه نبود، دلم تو دل اتاق داخل رفت منشی

 داشت، مهربونی و ناز منشی چه. رفت و بودم داده رد پاک بگم؟ چی وایی بکنی؟ اینجا میخواهی
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 هم کلی میزنه، حرف دماغی تو میکنه، غرق آرایش توی خودشو که آرسین منشی اون برعکس

 بیرون امد اتاق داخل از منشی. شیک و ساده بود عالی دختره این. میزاره کلاس

 .البته دقیقه چند برای داخل بفرما:  منشی

 گرفتم دستاشو

 کنه شادی پراز زندگیتو خدا امیدوارم خانم ممنون: 

 ایباب بود، بزرگی اتاق نسبتاً شدم، اتاق وارد بارش، تعجب های نگاه مقابل در ، زدم چشمک بهش

 .بود نشسته میز پشت آرسین

 میدم گوش واجبه کارتون میگفت پرتو خانم سلام،:  فرهود

 مادرش به آرسین چشمای رنگ میشه، تر جذاب باباش از قطعا بشه پیر آرسین نزدیک، رفتم

 .بود رفته

 ندارم وقت من بگید رو کارتون خانم:  فرهود

 الاح کرده، ترد رو آرسین این تازه بیمارستانه، توی پسر بگم نمیتونم که یهو بگم؟، چی خدا ای

 دادم قورت دهنمو آب بگم؟ چی

 کردیم استخدام نیرو ما بگم باید امدی کار برای اگه:  فرهود

 نیامدم کار برای نه: 

 چی؟ پس:  فرهود

 .افتاد داشت قرار میز روی و بود داخلش آرسین عکس که عکسی قاب به نگاهم

 چی پسرم، عکس قاب به هم الان میکردی نگاه خیره من به داخل امدی که اول:  فرهود

 هستی؟ کی تو اصلا میخواهی؟

 کشیدم نفسی
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 .هستی ادعا اهل هم شما هاا جالبه: 

 میگی؟ چی ادعا؟ کدوم:  فرهود

 ازش حقیقت در اما هستی پسرت عاشق بگی ی بقیه به تا دادی، قرار میزت روی پسرت عکس: 

 .ادعا همش نداری، خبر اصلا

 .باش حرفات مراقب درضمن هستی؟ کی نگفتی دارم، خبر پسرم از من:  فرهود

 از رپ بانکیشو حساب کنی، ترد پسرتو بودی بلد فقط تو نداری، خبر مهندس جناب نداری خبر: 

 میگنن اینا به بیاری، درش شرکتات از یکی ریاستت به بزنی، اسمش به ماشین و خونه کنی، پول

 .نیکزاد جناب پدری مهر

 میدونی؟ زندگیم و من ی درباره چی تو ، باش زدنت حرف مراقب:  فرهود

 میز روی کوبیدم دستامو

 میدونه، مادرش مرگ مقصر خودشو که دارم خبر پسری از اما ندارم خبر تو زندگی از من اره: 

 دوستش پدرش کرده، تردش پدرش که پسری داده، دستت از رو مادرش تولدش روز که پسری

 اش بانکی حساب ماه هر فقط پدرش مهر از که پسری میدونه، همسرش مرگ مقصر اونو و نداره

 ؟.بگم بازم میشه پر

 .عصبیه و متعجب بود معلوم شد بلند اش صندلی روی از

 هیچی مقصر اونو وقت هیچ. نکردم ترد رو آرسین وقت هیج من میگی؟ داری چی تو:  فرهود

 .ندونستم

 بیرون؟ انداختی پسرتو گرفتی زن وقتی چرا پس: 

 بره خواست خودش اون:  فرهود

 ینکرد فکر حالا تا میری؟ چرا ازش نپرسیدی بره، گذاشتی راحتی به هم تو میره داره گفت اون: 

 میدونه؟ مادرش مرگ مقصر خودشو آرسین که
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 بود عصبی و نگران کرد، شل رو کرواتش

 دارم دوست اونو من باشه، مستقل آرسین میخواستم فقط من:  فرهود

 خبری؟ بی ازش چرا پس: 

 .خوشه دوستاش با خوبه، حالش دارم، خبر:  فرهود

 بیمارستانه توی پسرت میدونستی الان داشتی خبر اگه آخه د: 

 کشید فریاد

 !نگفتی؟ اول همون چرا!! اونجاست؟ چرا ؟!!خوبه حالش آرسین!! شده؟ چی چییییی؟:  فرهود

 کرده خودکشی آرسین مطلب، اصل سر برم یهوو نخواستم خوبه، حالش باشید، آروم: 

 پسرم پیش بریم بیا ایستادی چرا:  فرهود

 بریم باشه: 

 بریم اتاق از رفتم عجله با

 کن کنسل قرارمو تمام پرتو خانم:  فرهود

 .بود عصبی و ناراحت و نگران شدیم، آسانسور داخل. بود کرده کپ منشی بیچاره

 بریم من ماشین با بهتر: 

 بریم باشه:  فرهود

 .بود نشده قیمت ارزون ها ماشین سوار حالا تا حتما شدیم، من ماشین سوار دوتای

 سکوت. بود نشده قیمت ارزون های ماشین سوار حالا تا حتما شدیم، من ماشین سوار دوتای

 پایین کشید رو شیشه بود، برقرار بینمون
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 بکشم؟ سیگار میتونم:  فرهود

 باشید راحت بله: 

 چه ود،ب بلک کاپیتان سیگارش مارک پس امد، بلک کاپیتان عطر بوی اورد بیرون که سیگارشو

 .داره وجود هم سیگارش نمیدونستم باحال

 همه ،بود شیطونی پسر گرفت، ی دیگه رنگ فرشته منو زندگی امد دنیا به آرسین وقتی:  فرهود

 یپر با همین برای بودم، شده تنها خیلی رفت فرشته وقتی بودند، فراری دستش از ها گربه ی

 ریپ با حتما گفتم بشه، مستقل میخواد کردم فکر بره میخواد گفت آرسین وقتی کردم، ازدواج

 تردش وقتت هیج من کنه، زندگی مستقل و راحت بره تا میخرم خونه براش گفتم داره، مشکل

 .زندگیمه عشق یادگار اون منه، جون آرسین نکردم،

 بشه طرف بر سوءتفاهم این که خوبه چه. نداریم دوستش شما و شده ترد کرده فکر آرسین اما: 

 هستی؟ کی تو نگفتی:  فرهود

 آرسین های دوست از یکی هستم تینا من: 

 پسرم به من رسیدن دوباره برای شدی تلنگری یه که ممنون البته و خوشبختم اهان:  فرهود

 بدم انجام کاری میتونی که خوشحالم: 

 .... یا دوستش تو:  فرهود

 هستیم دوست فقط آرسین منو: 

 اهان:  فرهود

 تهساخ هیولا ازش. عاشقه و مهربونه اما باشه، خشن و ترسناک خیلی آرسین بابای میکردم، فکر

 مشکل و بیاد کنار پدرش با هم آرسین امیدوارم. مونده دور پسرش از که پدر یه فقط اون اما بودم

 ی گربه رو آرسین اسم من وقت اون بودند، فراری آرسین از هاا گربه جالبه بشه، حل بینشون

 .گذاشتم عسلی چشم
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 میدونی؟ شو خودکشی دلیل:  فرهود

 .دیگه دلیل کلی و خوردن شکست شدن، ترد پوچی، ناامیدی، تنهای، شاید: 

 گذاشتم تنها پسرمو که هستم بدی پدر چه:  فرهود

 .ستیمه که باشیم اونی نتونیم ما که میشه باعث چیزاا بعضی گاهی فقط هستند، خوبی پدر شما: 

 گرفتم اشتباه پول با رو محبت:  فرهود

 .ساخت رو آینده باید الان کنید، فراموش رو گذشته: 

 یادهپ ماشین از دوتای. رسیدیم بیمارستان به بالاخره. زدم لبخند بهش کرد، نگاهی لبخند با بهم

 ایستادیم اتاقش در دم بیمارستان، داخل رفتیم و شدیم

 .کنید ملاقات تنها آرسین با باید شما میارم، اول من باشند، داخل ها بچه کنم فکر: 

 دخترم ممنون:  فرهود

 من دیدن با. بودند اتاق داخل نگین و بهراد ارغوان، متین، شدم، اتاق وارد و زدم لبخند بهش

 .کردند تعجب

 بیرون برید لطفا میشه ها بچه: 

 رفتم همراشون منم بیرون، رفتند و کردند نگاهی همه به

 داخل بفرماید: 

 .بستم رو در شد، اتاق وارد فرهود

 بود؟ آرسین بابایی این:  ارغوان

 اره: 

 !میکنه؟ چکار اینجا:  متین
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 آوردمش من: 

 !چرا؟:  نگین

 نداشت خاصی دلیل: 

 نگس نیست که رو یعنیی! میرند؟ رژه متین جلوی راحتی همین به که نمیکشن خجالت دوتا این

 میگیره حرصم. انگار نه انگار نگین اون اما هست نگاهش در شرم یکمی بهراد حالا قزوینه، پای

 از من شد باعث و آمد نفر یه کفش ی پاشنه تق تق صدای میبینم، رو دختر یه خیانت وقتی

 !دیگه؟ میخواد چی اینجا این بود، میمون دلربای کردم، نگاه طرف اون به. بیام بیرون افکارم

 امد؟ سرش بلایی چه کجاستت؟ عشقمم وایی:  دلربا

 .شد راهش سد متین که اتاق داخل بره میخواست

 کنار برو ببینم، عشقمو برم میخوام:  دلربا

 .بری نمیدونی داخله آرسین بابای فعلا:  متین

 طرفم امد افتاد من به چشمش تا کنار کشید دلربا

 .میکنم حالیت الان کردی؟ چکار آرسین با نیست معلوم عوضی تویی مقصر:  دلربا

 .گرفته دردش که بود معلوم دادم، فشار و گرفتم دستشو که بزنه گوشی تو بهم میخواست

 !افتاد؟. افتی می ور که نیفتاد در من با عروسک، ببین: 

 وحشی کن ولم:  دلربا

 خانم عروسک خودتی وحشی: 

 گرفتم فاصله هاا بچه از کردم، رها دستشو

 کجا؟ تینا:  ارغوان
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 لالا خونه،: 

 افیک تلنگر یه فقط گاهی بود، رسیده باباش به آرسین بود راحت خیال. رفتم و دادم تکون دست

 .کنه عوض رو ما تا

 کاری دیگه نگین و بهراد با بودم، خبر با آرسین حال از ارغوان طریق از بود، گذشته روزی چند

 برای بزنم، حرف متین با دارم اطلاع متین به خیانت راز از وقتی میکشیدم هم خجالت نداشتم،

 که بودم خوشحال خیلی باباش، ی خونه بود برگشته آرسین. بودم ارتباط در ارغوان با فقط همین

 یهسا از. میکنه زندگی شاد و نیست تنها دیگه جوری این برگشته، اش خانواده آغوش به آرسین

 هنوز متین باشه، خوشحال و سالم هست که جا هر خداکنه میزد، شور براش دلم نداشتم، خبری

 که بود حقش متین بود، داده قرار عذاب در منو این و نداشت خبر نگین و بهراد خیانت جریان از

 یگهد آرسین یه متین نکنه که میترسیدم بشنو، من زبون از نمیخواست دلم اما بدونه، رو واقعیت

 من هب گفتم منم نیست، کنش ول و چسپیده آرسین به چسپ مثل دلربا اون میگفت ارغوان بشه،

 .نداره ربطی من به آرسین کارهای دیگه والا چه،

 در چشمی از کیه؟ اخه موقع این امد، صدا به در زنگ که میپختم، کیک داشتم آشپزخونه داخل

 کردم باز رو در آرسین، پدر بود فرهود که این کردم نگاه

  سلام: 

 داخل بیام میتونم سلام، علیک:  فرهود

 !شده؟ چی یعنیی خدایا شد، خونه وارد کنار، رفتم در جلوی از

 بشینید بفرما: 

 نشست مبل روی فرهود

 قهوه؟ یا چای: 

 دارم کارت بشین بیا کدوم هیج:  فرهود
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 .نشستم مبل روی

 خوبه؟ آرسین حال شده؟ چیزی: 

 .دعوتی امشب بگم امدم نداده، رخ هم خاصی اتفاق. خوبه حالش آرسین:  فرهود

 کجا؟: 

 آرسین دوستای همه و تو ما، ی خونه:  فرهود

 مناسبت؟ چه به: 

 .گرفتیم اش خونه به آرسین برگشت مناسبت به جشن یه:  فرهود

 باشید هم کنار در همیشه امیدوارم خوب، چه: 

 رو تو امدم خودم من اما کرد دعوت تلفنی دوستاشو ی بقیه آرسین دخترم، ممنون:  فرهود

 کنم دعوت

 ممنون دارید، لطف من به شما: 

 شد بلند مبل روی از فرهود

 ما خونه شام صرف به 1 ساعت امشب پس:  فرهود

 ادرس؟ فقط: 

 ......خیابان:  فرهود

 بیارم چیزی یه براتون بمونید اهان،: 

 برسه پختنت کیک به برو هم تو دارم، کار برم باید:  فرهود

 .میکنم درست کیک دارم من فهمید کجا از این کردم، تعجب



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 310 

 میدونید؟ کجا از شما: 

 بیرون رفت و کرد باز رو در

 .میفهمی کنی نگاه آینه توی خودت به:  فرهود

 اتاقم سمت رفتم و بستم رو در! چی؟؟ یعنیی واا شد، آسانسور داخل و زد بهم چشمکی و خندید

 پر مرغ تخم و آرد از صورتم فهمیدم، رو اش خنده و چشمک دلیل. دیدم آینه توی که خودمو

. رمبب هم آرسین برای کیک این از باشه یادم گذاشتم، فر داخل و کردم اماده رو کیک ی بقیه بود،

 چی اباب ای کردم، نگاه لباسام به داشتم، وقت هنوز گرفتم، دوش یه رفتم کیک شدن آماده از بعد

 اوووفففففف. بودم کلافه و سردرگم رسمی، غیر ساده،، اسپرت، مجلسی، عادی، رسمی، بپوشم،

 در، سمت رفتم بزارم؟، دلم کجایی دیگه اینو! بابا؟ ای کی دیگه این زدند، رو در زنگ! ؟.کنم چکار

 کردم باز رو در!!! بود شایان که این واا

 !میخواهی؟ چی اینجا تو: 

 بداخلاق چه:  شایان

 نکن اذیتم نیست خوب حالم شایان: 

 خوبه؟ در دم همین نه یا شده چی بگی تا داخل بیام میشه:  شایان

 .بستم رو در شد، ام خونه وارد شایان کنار، کشیدم خودمو

 هستی؟ آتشی قدر این چرا شده؟ چی ببینم بگو بداخلاق خانم خوب:  شایان

 ....بپوشمم چی من هستیم، دعوت جایی وقتی که خانما ما همیشگی مشکل همون: 

 کرد نگاهم خنده با شایان

 سلامتی؟ به دعوتی کجا:  شایان

 نیستی؟ دعوت تو مگه آرسین ی خونه: 
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  نه من اهان،:  شایان

 .هستند دعوت دوستاش ی همه گفت فرهود اخه: 

 آرسین دوستهای جز دیگه من رفته یادت سوم چیه؟ مناسبت دوم! کیه؟ فرهود اول:  شایان

 نیستم

 جز بازم سوم ، اش پدری ی خونه به آرسین برگشت مناسب به دوم آرسینه، بابای فرهود اول: 

 .میشی دوستاش

 نمیشم مزاحمت بشو اماده برو پس. اهان:  شایان

 !میایی توهم درضمن مراحمی، تو: 

 بیام؟ کجا من نه،:  شایان

 !میای پس هستی که من دوست اما نه آرسین دوست: 

 .بخورم کتک نیام اگه میترسم کوچولو، خانم اوکی:  شایان

 !داری؟ خبر اخلاقم از که خوبه میخوری، کتک اره: 

 بود گرفته ام خنده منم او ی خنده از خنده، زیر زد شایان

 بشم حاظر برم منم بخور داری دوست چی هر آشپزخانه برو تو: 

 چشم باشه:  شایان

 اتاقم، داخل رفتم منم آشپزخونه رفت شایان

 خلدا دستمو بودم، مونده کلافه لباسام بین بازم اتاقم، داخل رفتم منم آشپزخونه، رفت شایان

 شد اتاق وارد و زد در شایان... هااااا افتادم گیری عجب! کنم؟؟ چکار بابا ای بردم، فرو موهام

 میخواهی؟ چیزی شده؟ چیزی: 
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 !!!میخواهی، کمک تو انگاری اما نمیخوام چیزی منم نشده چیزی نه:  شایان

 !کنی؟ کمکم میتونی بگی میخواهی یعنی: 

 نه که چرا بخواهی اگه:  شایان

 کن انتخاب برام لباس بیا بفرما پس اوکی: 

 کوچولو خانم باشه:  شایان

 میکنه؟ طوری این چرا این وای کرد، ور اون ور این لباشو. کرد نگاه لباسام به

 بپوشی؟ باید لباسی مدل چه چطوریه؟ جشن این میگم:  شایان

 !!لباس کرد انتخاب میشد راحت که میدونستم اگه نمیدونم دوستانه، جشن یه: 

 بپوش شلوار و کت:  شایان

  شلوار؟ و کت چرا؟ حالا: 

 .شیکه و ساده رسمی، مجلسی، چون:  شایان

 بود؟ نرسیده خودم فکر به چرا پسر، این بود باهوش چه

 مناسبه؟ کدومش دارم شلوار و کت مدل سه من: 

 ببینم کو:  شایان

 کرد نگاه بهشون دقت با گذاشتم، مقابلش رو شلوار و کت های مدل

 بپوش اینو بیا:  شایان

 .شیک و ساده رنگ لیموی ی راسته شلوار یه با لیموی هفت حقه کت یه کردم، نگاه لباس به

 هاا خوبه ات سلیقه: 
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 کنی عوض لباساتو تو تا بیرون میرم من ممنونم،:  شایان

 ممنونم: 

 و نگین با رو شلوار و کت این کردم، عوض لباسامو منم بیرون، اتاقم از رفت و زد لبخند شایان

 منشست آینه جلو صندلی روی میامد، بهم بودمش، نپوشیده هنوز بودم، خریده پاساژ توی ارغوان

 هی شلوار، و کت این روی کردم، آرایش ملایم نکردم، شلوغش البته شدم، کردن آرایش مشغول و

 و بود نشسته مبل روی شایان بیرون، رفتم اتاق از خوشگل و آماده. بود مناسب سفید بلند مانتوی

 .داشت دستش در قهوه لیوان

 !!نگذره بد: 

 کرد نگاهم لبخند با و شد بلند مبل روی از شایان

 بداخلاق شدی خوشگل چه:  شایان

 سلیقه خوش ممنون: 

 زدم چشمک بهش

 آیا؟ بریم: 

 بریم اره:  شایان

 خونه؟ میرسونی منو که بعد بریم، تو ماشین با نمیارم، ماشین من فقط: 

 بریم بیا اره:  شایان

 افتادم کیک یاد که بیرون بریم میخواستیم

 کیک وایی: 

 بود، شده نرم اوردم درش بمونه، گرم که فر داخل بودم گذاشته رو کیک آشپزخونه، داخل رفتم

 گذاشتم ظرف داخل و دادم، برشش شکل لوزی
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 شده جزغاله گفتم منم گفتی تو که جوری اون سالمه، که این:  شایان

 اهان: 

 برداشتم رو ظرف

 چیه؟ کیک این مناسبت حالا:  شایان

 اونجا تا ببرم رو کیک این گرفتم تصمیم همین برای امد، فرهود که میپختم کیک داشتم هیجی: 

 .بخوریم

 طور این که:  شایان

 .شدیم ماشینش سوار و بیرون رفتیم خونه از کیک ظرف با

 !بلدی؟ رو شون خونه آدرس: 

 ؟.باشه آبادی سعادت یا زعفرانیه کنم فکر اما نه:  شایان

 ..........خیابان آباد سعادت: 

 پس اوکی:  شایان

 .میکرد حرکت اینا فرهود ی خونه سمت به سرعت با شایان

 مقصد به رسیدیم بالاخره

 !!!بود دورررر چه: 

 امدم تند که من شدی؟ خسته:  شایان

 دیگه طرفی از هم دور راه این طرف یه از ترافیک شدم، کلافه: 

 هاا نداری اعصاب:  شایان
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 گرفت خودش به ترسیدن حالت طرفش، برگشتم

 دالم گناه نخل منو خدا تلو نه:  شایان

 کشید نفسی گرفتت، ام خنده لحنش از

 شد رفع خطر آخش:  شایان

 میدونستی؟ دیووونه خیلییی: 

 دارند عالمی هم ها دیوونه:  شایان

 بله اونکه: 

 خوبه؟ ماشین داخل همین نه یا بریم میخواهی:  شایان

 بریم: 

 شدیم پیاده ماشین از

 !همرات؟ امدم من نشه دردسر برات تینا میگم:  شایان

 !مثلا؟ دردسری چه: 

 نمیدونم:  شایان

 نمیده رخ اتفافی نترس: 

 بشی ناراحت تو نمیخوام فقط ندارم مشکلی که من:  شایان

 خوبه؟ بیرون همین یانه بریم نمیشم ناراحت من: 

 ؟!هاا افتادی راه هم تو:  شایان

 زدم رو در زنگ زدم، بهش چشمکی
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 بفرماید؟ -

 کنید باز رو در لطفا هستم تینا: 

 خانم داخل بفرما بله -

. ددارن بزرگی حیاط چه جاان ای گذاشتیم، حیاط داخل به قدم شایان با شد، باز تیکی صدای با در

 بودم شده حیاط محو

 .داخل؟ بریم نمیخواهی:  شایان

 برم؟ کجا کنم ول رو قشنگی این به حیاط: 

 داری؟ حیاط عشق:  شایان

 خیلی اره: 

 زد داری معنی لبخند بهم

 گردی حیاط بیا بعد بریم، بیا الان:  شایان

 بریم باشه: 

 که ها رنگی چراغ این از زمین روی سالن در تا حیاط در بین ی فاصله رفتیم، سالن در سمت به

 رد خدمتکار روشون، میزاشتم پامو همش بود، بامزه خیلی داشت، قرار بود چی اسمشون نمیدونم

 .کرد باز رو

 .آمدید خوش خیلی داخل، بفرماید سلام:  خدمتکار

 شدیم خونه سالن وارد لبخند با شایان و من

 .بگیرم رو لباساتون میتونم من بخواهید اگه:  خدمتکار

  ممنون: 
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 داد بهش کتشو هم شایان خدمتکار، دست به دادم شالمو و کیف مانتو، من

 بیاید من ی همراه:  خدمتکار

 مبل روی داخل هاا بچه همه شدیم، دیگه سالن یه وارد کرد، باز رو در رفتم، خدمتکار سر پشت

 .بودند نشسته ها

 سلامممم: 

 سلام:  شایان

 دادند رو سلام جواب سر با کردند، تعجب من کنار در شایان دیدن از کردند، نگاه ما به همگی

  دخترم،؟ خوبی:  فرهود

 ممنونم: 

 کرد اشاره بود کنار که خانمی یه به فرهود

 پری همسرم میکنم، معرفی:  فرهود

 خوشبختم: 

  طور همین منم:  پری

 دوستام از یکی شایان میکنم معرفی: 

 شدم مزاحم ببخشید خوشبختم،:  شایان

 پسرم مراحمی:  فرهود

 آمدید خوش خیلیی دوتایتون:  پری

 ممنون: 
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 تشکر:  شایان

 .زدند لبخند بهمون پری و فرهود

 ونچ مبل نشستیم، مبل اون روی رفتیم شایان و من بود، خالی نفره دو مبل یه فقط سالن داخل

 بدرک بود، کرده اخم آرسین بودیم، شده هم نزدیک شایان منو کم یه بود، کوچولو خورده یه

 .بود نشسته کنارش هم جونش دلربا چشه؟ نیست معلوم

 !کردی؟ دیر چرا:  ارغوان

 دوررر که هم راه بود ترافیک: 

 افتادی؟ می راه زوتر خوب:  نگین

 نشده دیگه: 

 رسیده سلامت به اینکه مهم بیخیال:  متین

 پوشیدی؟ شلوار و کت پسری مگه جان تیناا:  دلربا

 .کردم انتخابش شیکه و ساده رسمی مجلسی چون لباس مدل این نداره ربطی: 

 یا ارتیپ مناسب که لباسی پوشیده، تاپ یه با کوتاه دامن یه رفته جلف دختره تو، به اخه بیشعور

 پوشیده شلوار و بلوز هم نگین و ارغوان خانوادگی، مهمونی یا دورهمی یه مناسب نه عروسیه،

 کرد نگاه آرسین به. بودند

 کنی، زندگی خوشبختی و شادی با ات خانواده کنار در و باشی سالم همیشه امیدوارم آرسین: 

 .باشی شاد و خوشحال زندگیت عشق با همراه و نزنی حماقت به دست هم دیگه

 وسط انداخت خودشو پا جفت دلربا این بزنه حرف آرسین اینکه از قبل

 زبیااا چه مرسی وایی:  دلربا

 !!!!میمون؟ کرد دعا برای کی اخه
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 بشی خوشبخت باهاش و برسی عشقت به هم تو امیدوارم ممنون:  آرسین

 شایان گوش نزدیک بردم سرمو افتادم، کیک یاد یهوو زدم، لبخند بهش

 !بیارمش؟ برم یا بیاریش میری گذاشتیم، جا ماشین داخل رو کیک من: 

 میرم خودم:  شایان

 شد بلند مبل روی از شایان

 کجا؟:  فرهود

 .بیارم میرم گذاشته جا ماشین داخل چیزی یه تینا:  شایان

 رفت شایان

 امدی؟ شایان با تو مگه:  ارغوان

 نداشتم رانندگی حوصله اره: 

 گذاشتی؟ جا چی حالا:  نگین

 .کیک: 

 مناسبت؟ چه به کیک؟:  متین

 رفتمگ تصمیم همین واسه مون، خونه امد آرسین بابای که میپختم، کیک داشتم نداره، مناسبتی: 

 بخورم هاا شما با رو کیک بیام

 بود شده تنگ کیکات برای دلم:  بهراد

 زدم بهش زوری لبخند یه

 بخورم کیک اون از میخواست دلم خیلی منم راستش:  فرهود
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 براتون آوردم کردم خوب پس: 

 کرده هوس دلم عالیست، تینا کیکای وایی:  ارغوان

 نشست مبل روی و امد شایان زدم، لبخند بهش

 کو؟ کیک: 

 خدمتکار به دادم:  شایان

 اهان: 

 هکن مثل که هم دلربا. میکرد نگاه من به خشم با گاهی از هر و بود گرفته سکوت ی روزه آرسین

 یانشا. کنم اش خفه میخواست دلم بود، اعصاب رو خیلیییی میمون این بود، چسپیده آرسین به

 کردم نگاه بهش گرفت، دستمو

 هستی؟ عصبی قدر این چرا دستتو، پوست کندی:  شایان

 میشم حرصی دلربااا دیدن از نیست خودم دست: 

 .نداره حرص خوردن ارزش که میمون بیخیالش:  شایان

 بخنده لبام من میشه باعث همیشه پسر این زدم لبخند

 هک افتادم شده فوروارد متن یه یاد یهو بخنده، لبام من میشه باعث همیشه پسر این زدم لبخند

 و درد از پر دل میشوند، دیگران ی خنده و شادی باعث و میخندند زیاد که های ادم بود، نوشته

 های فنجون سینی با یکی خدمتکار تا دو! بود؟ غم و درد از پر هم شایان دل یعنی دارند، غمی

 گرفتند، چای و کیک همه جلوی شدند، سالن وارد کیک های بشقاب سینی با دیگری و چای

 نمیخواهی خوب آمد، عشوه و ناز دلربا فقط برمیداشتند، رو کیک های بشقاب لبخند با همگی

 میکرد نگاه کیک بشقاب به خاصی حالت با روانی دختره! چیه؟ برای نازت دیگه برندار،

 باشه عالی قدر این نمیکردم فکر:  فرهود
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 بدی بهم رو پخت دستور باید بعدش:  پری

 حتما چشم امده، خوشتان که خوشحالم: 

 .ودمب کرده دستپختتو هوس کلی ات، خونه توی نمیگیری دورهمی دیگه که تینا بمیری:  ارغوان

 در اما کرده فرق چیزای یه الان درست میامدید، خودتان میکردم دعوت که نبود من این قبلا: 

 بازه همیشه دوستام روی به من ی خونه

 پس خوب:  متین

 دوتا این!! نداره، خبر چیزی از متین هنوز یعنی این داشتند هم با خوبی ی رابطه متین و بهراد

 که رانگا نه انگار بودند، نشسته بیخیال متین کنار در قشنگ و ساده خیلی بودند پرویی اخره

 !شده چیزی

 نمیخوری؟ چرا دلربا:  ارغوان

 بخورم نمیتونم همین برای داره زیادی کالری اخه:  دلربا

 و نگین این. خورد رو کیک از مقداری نگین بهترر، چه نکن کوفتت خوب ییی، افاده چه واییی

 .بودند هم مثل جورایی یه دلربا

 کوچولو خانم هاا داری خوبی دستپخت:  شایان

  ممنون: 

 شیداست موزون حراجی هفته اخر:  نگین

 برم باید حتما پس عالی، چه:  دلربا

 نمیای؟ تو تینا برم، سر یه شاید منم:  ارغوان

  نه: 
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 قاطع چه:  نگین

 نمیری؟ چرا:  دلربا

 نمیخوام لباس فعلا دارم، نپوشیده لباس کافی اندازه به: 

 .خوبه تماشا برای اما دارم زیاد لباس منم:  ارغوان

 برم منم شاید نداشتم کاری کشید ام حوصله اگه: 

 قطف نکردم توجه حرفا ی بقیه به دیگه مهمونی، این بود کننده کسل چه بودم، شده خسته اوفف

 .الکی الکی میزدم لبخند

 !چرا؟؟ تو اما بره سر ام حوصله دارم حق من:  شایان

 دمیکن حوصله بی و کلافه رو ادمی هر نگاهاش، و آرسین ، خرکی عشوه و دلربا الکی، حرفای این: 

 بریم؟ میخواهی داری هم پری دل چه:  شایان

 میریم بعد بخوریم، شام بزار اول زشته،: 

 .بده ادامه زدنت لبخند الکی به پس اوکی:  شایان

 باشی؟ کلافه داری حق چرا تو راستی: 

 نیست جزشون که من آرسین دوستای مهمونی اینجا خوب:  شایان

 صمیمی دوستت یه بشی دوستشون دوباره میدم قول بهت: 

 حس رو نگاهی جادو، چراغ غول بودم شده فعلا من زدم، لبخند بهش انداخت، خاصی نگاه بهم

 نمایی دندون لبخند میکرد، نگاهم خاصی حالت با که بود دلربا کردم، نگاه سمت اون به کردم

 ی دیگه دختر هر شاید بکشم، رو دلربا میخواست دلم شایان، طرف برگردوندم رومو و زدم بهش

 .میریخت بهم روانمو بدجور دختررررر این اما بود تر آسون تحملش بود آرسین کنار
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 شام میز سر بریم بهتر خوب:  پری

 سالن از. میشم خلاص جو این از دارم کم کم خداروشکر وایی شدند، بلند ها مبل روی از همگی

 زا نشستیم، ها صندلی روی همگی داشت، قرار آشپزخونه اپن نزدیک بزرگ میز یه شدیم، خارج

 ها اغذ اقسام و انواع ،!!بشه کوفتمم قرار غذا یعنیی این افتادم، آرسین روی به رو قشنگم شانس

 که بودم نخورده قاشق تا دو کشیدم، گوشت خورشت و پلو خودم، برای داشتند، قرار میز روی

 اون به میکنی نگاه من به چرا مرض خوب کرد، منصرفم عذا خوردن ی ادامه از آرسین نگاهای

 غذایم اب بازی مشغول. کنم کوفتتت غذا منم بزار کن، نگاه بهت آویزونه کنه مثل که عزیزت عشق

 گوشم نزدیک اورد سرشو کردم، نگاه بهش نشست، دستم روی شایان دست شدم،

 نکنه نگاه بهت دیگه تا گرفتم دستتو بخوری غذا نمیتونی آرسین نگاهی از چون:  شایان

 بود، زده حدس درست شایان دادم، فشار دستتشو زدم، لبخند بهش پسر، این بود مهربون چه

 مآورد بالا که سرمو شدم، غذا کردنه کوفت مشغول کلافگی با منم و گرفت ازم نگاهشو آرسین

 بود، کرده کوفتم که منو غذای میکنه، بازی غذاش با  داره بلکه نمیخور غذا آرسین که دیدم

 کشیدم خوردن از دست. نداشتم تحمل دیگه. بود شده کوفتش خودشم غذای

 بود عالی غذاتون ممنون: 

 عزیزم نخوردی چیزی که تو اما:  پری

 خوردم داشتم جا که جای تا: 

 جونت نوش:  فرهود

 گردی؟ حیاط برم میتونم داره قشنگی حیاط خونه این: 

 دخترم البته:  فرهود

 ممنون: 
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 اینکه با بود، خوبی هوایی چه شدم حیاط وارد شدم، خارج سالن از و شدم بلند صندلی روی از

 رد بهم دیگه اما چرا نمیدونم. بودند داده حیاط این به زیبای ی جلوه بازم اما بودند عریان درختا

 بودیم، شده راز از پر ماها ی همه بود، مرده دلم انگاری جورایی یه نمیگذشت، خوش دوستام جمع

 یامد،م طرفم به داشت که بود آرسین بله برگشتم، شنیدم پا صدای. هم با بودیم شده غریبه چه

 رویم به رو دیگه، کنه زهرمار رو گردی حیاط این تا امده هم الان بود کرده کوفتم که رو شام

 بود عصبی ایستاد،

 !میخواد؟ چی اینجا پسره اون:  آرسین

 !پسره؟ کدوم: 

 شایان همون:  آرسین

 مهمونی امده من ی همراه: 

 نیست من ی خونه توی هاا خائن جایی:  آرسین

 داره وجود جمع این توی هم شایان از تر خائن: 

 کشید موهاش توی دستی و عقب رفت قدم چند

 !بدی؟ ادامه رو بازی این میخواهی کی تا:  آرسین

 !!بازیه؟؟ کدوم منظورت دقیقا: 

 شایان به نسبت عشقت به تظاهر همین:  آرسین

 نیست کار در تظاهری هیچ: 

 باشی باهاش نباید تو کاره، خیانت یه شایان نمیفهمی چرا:  آرسین

 !!باهاشی تو اما کار خیانت یه هم دلربا: 

 !شایان؟ با رفتی هم تو هستم دلربا با من چون اینه دردت پس:  آرسین
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 دوست که طور همان نداره ربطی تو به من پسر دوست بفهم آرسین داره؟، ربطی چه نخیر: 

 .ندارند ربطی من به تو دخترایی

 !دیگه؟ پسرته دوست شایان:  آرسین

 اره که معلومه پ ن پ: 

 هاا نداره برنده بازی این کن تمومش لطفا تینا:  آرسین

 .باشه داشته بازنده یا برنده که نیست کار در بازی: 

 داری؟ دوس رو شایان واقعا تو بگی میخواهی یعنی:  آرسین

 دارم دوس رو شایان من نمیفمی چرا دارم دوستش اره: 

 گرفتت بازومو

 میگن ی دیگه چیز یه چشمات میگی، دروغ داری:  آرسین

 حالیته چشما حرف حالا تا کی از تو: 

 بسه دوتامون هستیم خسته بسه تینا:  آرسین

 نداره ربطی تو به این و هستیم هم با شایان و من بفهممم آرسین واییی: 

 کرد رهام دادم، تکون خودمو

 !فهمیدی؟ بزنی دست من به نداری حق دیگه: 

 میکشتم دنبالت داشتم جای این تو عزیزم تینا:  شایان

 .تگذاش دستم توی دستشو و کنارم امد شایان گرفت، فاصله ازم شایان صدای شنیدن با آرسین

 کم داشتم رسید، موقع به بده خیرش خدایا دادم، فشار دستشو گذاشت، دستم توی دستشو

 میاوردم،
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 بزنیم قدم هم با بیا عزیزم امدی شد خوب چه: 

 بود ایستاده جایش سر همچنان آرسین اما گرفتیم فاصله آرسین از زد لبخند بهم شایان

 دادی نجات منو امدی که بده طولانی عمر بهت خدایا: 

 مگه؟ میگفت چی:  شایان

 هستیم هم عاشق ما نداره باور: 

 کنه؟ باور رو دروغ این آرسین میخواهی واقعا تو:  شایان

 بهتره دوتامون هر ی واسه این اره: 

 کنه باور تا میکنم کاری الان پس باشه:  شایان

 بکنی؟ میخواهی چکار: 

 بود آرسین به پشتم من ایستاده، روی به رو شایان

 !داری؟ اعتماد من به:  شایان

 اره: 

 اما ترسیدم کمی جلو اورد صورتشو و داد قرار صورتم طرف دو دستاشو و شد نزدیک بهم شایان

 نآرسی به پشتم ،چون فکری عجب میبوسیم، رو همه داریم ما مثلا که میکرد وانمود داشت شایان

 که بود آرسین شد، کشیده کسی توسط دستم یهو اما میخورد، گول راحت همین برای بود،

 میکرد نگاه بهم خشمگین

 شدی نامرد و پست تینا، شدی کثیف خیلی:  آرسین

 گرفت دستشو شایان که گوشم توی بزنه میخواست بالا، برد دستشو
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 بزنه، سرت به تینا کردنه لمس یا زدن کتک فکر حتی که باشه آخرت بار پسرر آقا هوییی:  شایان

 فهمیدی؟

 رو تینا هم الان گرفتی من از رو دلربا اول تو:  آرسین

 .نباش چیزی مدعی پس. نداشتید ی رابطه هم با تینا و تو دارم خبر من که اونجای تا:  شایان

 بفهم نداره ربطی تو به من کارای پس من نه دلرباست تو عشقت و دختر دوست آرسین: 

 بیرون کشید شایان دست از دستشو آرسین

 ببینم رو دوتا شما نمیخواد دلم دیگه:  آرسین

 نیستم تو با دیدار مشتاق چندان منم: 

 گرفت فاصله ازمون و انداخت نگاهی بهم

 اذیتتت رو تینا بودی عاشق اگه نبود، کنارت دلربا الان داشتی دوس رو تینا اگه تو:  شایان

 بازی لاشی نه میخواد فداکاری عشق نمیکردی،

 ردد قلبم رفت، و داد فشار هم روی دندوناشو... کرد نگاه شایان منو به خشم با و برگشت آرسین

 حس چرا داره؟ احساسی من به آرسین میکنم حس چرا شدند، روان اشکام اختیار بی بود، گرفته

 واشکام شایان چرااا؟ میزنه؟ آتیش قلبمو آرسین ناراحتی چرا نمیخواد؟ رو دلربا آرسین میکنم

 کرده پاک

 کوچولو خانم باش قوی پس کردی انتخاب راهو این خودت:  شایان

 بد خیلی شایان بد حالم میسوزه داره قلبم میشم؟ دیووونه دارم چرا بده؟ حالم چرا: 

 کشید موهام لای دست ، گرفت آغوشش توی منو

 دهکر اذیتت خیلی رو تو آرسین!! داری آرسین به حسای یه تو اما کنی اعتراف نمیخواهی:  شایان

 عشق یعنیی این نگرانشی هنوز تو اما
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 هستم عشق از گریزان من بشم عاشق نمیتونم من: 

 کن رجوع قلبت به:  شایان

 است خسته خیلیی قلبم یعنی میگیره، تصمیم برام داره عقلم وقتی: 

 !بریم؟ میخواهی باشه،:  شایان

 ببینم رو آرسین نمیخوام دیگه بریم اره: 

 زد لبخند بهم بیرون، امدم آغوشش از زد، موهام روی ی بوسه

 بزن لبخند باش زود:  شایان

 نمیاد لبخندم: 

 میکنم بوستت جدی جدی یا میزنی لبخند یا نیست حالیم حرفا این من:  شایان

 هااا پرووی خیلییی: 

 لبخند پس:  شایان

 زدم لبخند بهش زور به

 کوچولو خانم آفرین:  شایان

 ی دیووونه تو دیوونه: 

  علیک و سلام میگه دیگ به دیگ:  شایان

 .زد چشمک بهم نشست، لبخند لبم روی جدی دفه این

 .زدم چشمک بهش. زد چشمک بهم نشست، لبخند لبم رو جدی دفه این

 هاا بزنی چشمک من جز کسی به نداری حق کوچولو خانم هویی:  شایان
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 بترسم؟ باید الان: 

 .بترسی باید که معلومه:  شایان

 ترسیدم واییی وایی: 

 ودماغم لبخند با هم شایان بود، گرفته ام خنده کشید، اش نداشته های سبیل به دستی شایان

 کشیدم دماغم روی دست و کنار بردم سرمو گرفت، دردم کشید، و گرفت

 پروو بچه گرفت درد دماغم اخه: 

 لوس دختر حقتت:  شایان

 !!!خل خله پسره این خنده، زیر زدیم یهو و کردیم نگاه هم به دوتای

 . بودند نشسته ها مبل روی سالن داخل و بودند خورده شام همگی شدیم، خونه سالن وارد

 !دوساعته؟ کجایی:  ارغوان

 دارید قشنگی حیاط واقعا میزدم، قدم داشتم: 

 میبینند قشنگ چشمات:  فرهود

 بشینید بیاید:  پری

 میریم داریم ما اجازتون با دیگه نه:  شایان

 زوده هنوز پسرم کجا:  فرهود

 میاد خوابش تینا اخه:  شایان

 کردم صاف صدامو بود؟ نگاهی مدل چه این چتونه؟ وا کردند، نگاه من به همه

 میریم دیگه ما همین واسه ام، خسته خیلیی اره: 
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 راحتی جور هر دخترم باشه:  پری

 باشید خودتان مراقب:  فرهود

 دلربا کردیم، خداحافظی و دادیم دست همه با پوشیدیم، اورد، لباسامو خدمتکار زدیم، لبخند

 عصبی ایستادم، آرسین مقابل. بود چندش دختر این چقدر بود، شده آرسین آویزون معمول طبق

 دستمو گذاشتم، دستش توی دستمو کرد، دراز طرفم به دستشو میکرد، نگاهم خشم با و بود

 میکردم نگاه بهش لبخند با اما بود گرفته دردم داد، فشار محکم

 خداحافظ: 

 نه،میک اذیتم داره آرسین که بودند فهمیده همه میداد، فشار دستمو تر محکم فقط نگفت چیزی

 داشت کم کم داد، فشار دستمو بیشتر آرسین گذاشت، دستم توی دستشو و کنارم امد شایان

 درمیامد جیغم

 عزیزم بریم بهتر دیگه:  شایان

 سالن در از داشتم وقتی زدم، لبخند بدبختی به میکرد، دردی چه وایی کرد، رها دستمو آرسین

 دم،ش چشم تو چشم آرسین با و برگشتم همین برای برگرد، گفت بهم حسی یه بیرون، میرفتم

 که منم جاده اینور/  تویی شاده که اون منم غمگینه که اون/  تویی جاده اونور منم جاده اینور) 

 رو/  کجاست به نگاهت تو توا به نگاهم من/  خودم تکرار مثل تویی جاده اونور/  شدم گم دوباره

 میدونی وقتی حتی/  بری من بدون که راحته چه تو واسه/  کجاست به راهت بگو راهیه دو رو به

 حوصلمون میره سر هم حرفای از وقتی/  فاصلمون باور چقد سخته من واسه/  مقصری خودت که

 منمیخوا حتی دیگه/  تویی شاده که اونی منم غمگینه که اون/  تویی جاده اونور منم جاده اینور/ 

 ارهد/  هام خاطره این گیر من و میری داری تو/  نرو بگم نمیشه ولی نگراتتم/  رو فاصله کنی کم

 چی همه ولی جاده اونور/  شبه ی سایه زیر هنوز جاده اینور/  باهام نیستی دیگه که میشه باورم

:  ارسلان/.()  تویی جاده اونور منم جاده اینور/  جلویی من از خیلی نمیرسم تو به من/  مرتبه

 .(جاده
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 اخرین شد، کشیده شایان توسط جورایی یه دستم که میشدم، غرق نگاهش توی داشتم دیگه

 .بود آرسین لبای محو لبخند دیدم، سالن از رفتن بیرون از قبل که چیزی

 میشدی نگاهش غرق داشتی اخه کشیدم دستتو ببخشید:  شایان

 ممنون کردی کاری خوب: 

 .شدیم ماشین سوار دوتایی و زد لبخند بهم

 آرسین این بودم، بسته چشمامو میکرد، درد دستم شدیم، ماشین سوار دوتایی و زد لبخند بهم

 های خواب چه رحم بی سرنوشت ای میکنه؟ تابی بی من قلب چرا میکنه؟ رفتار مدلی این چرا

 اتفاق نکنه که میترسیدم اما چرا؟ نمیدونم! بده؟ رخ چیزی چه آینده در قراره! من؟؟ برای دیدید

 یه عقلم! میکنه؟ زر زر قلبم چراا!! نمیخواد؟؟ رو دلربا آرسین میکنم حس چرا بده، رخ بعدی

 !؟کنم چه عقلم و قلب بین جدال این با نشه، شنیده قلبم صدای تا میکشه فریاد رو چیزا سری

 خوابی؟ کوچولو خانم رسیدیم،:  شایان

 نمیشد؟؟ خوب دستم درد چرا بابا ای داشتم، درد هم هنوز کردم باز چشمامو

 رسیدیم زود چه بیدارم، نه: 

 خوبه؟ حالت تو ببینم:  شایان

 میکنه درد دستم فقط اره: 

 کردم تعجب زد، ی بوسه رویش بر و گرفت دستمو شایان

 داری دوستش که اونی به گرفت درد بدنت از جایی وقت هر میگفت، مادرم بودم که بچه:  شایان

 .میشه آروم دردش زود کنه، بوست بگو

 بشم؟ خوب تا کردی بوسم داری؟ دوس منو تو چون یعنی: 

 .نکردم درک نگاهشو معنی اما انداخت، بهم خاصی نگاه شایان
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 بود؟ پیچی باند آرسین های مچ چرا میگم:  شایان

 .کرد عوض بحثو قشنگ خیلی

 بود کرده خودکشی چون: 

 !کی؟!!! واقعا:  شایان

 .دید ات خونه توی منو که روزی همون شب: 

 !چرا؟؟ وقتت اون:  شایان

 اون بازم دفه این شایدم کنه خودکشی میمون دلربای اون خاطر به میخواست یکبار نمیدونم،: 

 !!کرده کاری یه میمون

 !میگه دیگه چیز یه من حس اما:  شایان

 ؟!باشه کرده مرگ هوس دیوونه شایدم: 

 نمیخواد دیگه الان اما میخواست مرگ دلم قبلا منم:  شایان

 !!نمیخواهی؟ الان چرا! میخواستی؟ مرگ قبلا چرا: 

 کرد نگاهی لبخند با بهم

 نیست مهم بیخیال:  شایان

 بخوریم چیزی ی قهوه چای، یه بالا بریم بیا خوب اوکی: 

 بشه بد برات نمیخواد دلم هم ام خسته هم شب، دیروقت نه:  شایان

 !برام؟ بشه بد چرا: 

 هزمون و دور این توی زنکا خاله که میدونی موقع اون ببینه منو ی همسایه یه ممکن خوب:  شایان

 .شدند زیاد
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 طلبت چای یه پس اوکی اهان: 

  باشه:  شایان

 کردم باز رو در

 من زندگی قهرمان باش خودت مراقب: 

 !میدی؟ قولی یه کوچولو خانم:  شایان

 میدم قول اره کنم عمل بهش بتونم اگه بگو قولتو: 

 .باشم زندگیت قهرمان من بازم افتاد که هم اتفاقی هر بده قول:  شایان

 .نمیکنه فراموش زندگیشو قهرمان صورتی هیچ در دختر یه دیوونه، میدم قول باشه: 

 باشه؟ سیاه و پلید قهرمان اون اگه حتی:  شایان

 باشه هم پاک و سفید میتونه سیاه و پلید قهرمان: 

 بری بهتر دیگه:  شایان

 شدم پیاده ماشین از

 باش خودت مراقب: 

 بیشتر تو:  شایان

 استیر به آیا!! میدونه؟ پلید و سیاه خودشو اون یعنی نفهمیدم، منظورشو رفتم، آسانسور طرف به

 اما میشم، خل من بالاخره اوفف!! بد؟ یا خوبی اخرش تو شایان!! کنم؟ اعتماد اون به نباید من

 و زمان آرسین اون اما بود من آبروی نگران چون بالا شب وقت این نیامد داشتم دوس غیرتشو

 قشنگ خدااا، ای میشد، پیدا من ی خونه دم اش کله و سر مست شبا نصف نبود حالیش موقعیت

 پیشوازم، میامد بود سایه الان اگه کردم، روشن رو چراغا کردم، باز رو در. بود کرده سوژه منو

 جورایی یه بود شده سایه بود، شده تنگ براش دلم! دختر تو هستی قبری کدوم سایه سایه
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 که آرسین اون بودم، گرسنه کشیدم، شکمم روی دستی میکرد، پر تنهایمون برام، خواهر

 روی برداشتم، پنیر و نون یخچال از و رفتم همین برای بره، پایین گلوم از غذا بود نگذاشته

 بازی شایان احساس با دارم الان من یعنی بشه؟ من عاشق شایان ممکن یعنی. نشستم صندلی

 من هب شایان اگه!! باشه؟ داستان بدیه آدم شایان نکنه!! بدم؟ شایان به دل یهوو من نکنه! میکنم؟

 درگیری خود کشیدم، عمیق نفسی اوفف....  که بفهمه همسایه پسر اون اگه!! چی؟ بزنه ضربه

 فاقتشر ادعایی که کسی بهراد میکرد فکرشو کی!!! متین واییی گرفتیم، اینا لطف به که نداشتم

 رهدخت بگو، را رو و چشم بی نگین اون کنه، خیانت دوستش به راحتی به میکشید فلک به سر

 ینآرس امشبو شام بودم، کرده فکر که بس از بود گرفته درد سرم. متینه با انگاری هم هنوز پروو

 مشبا انگاری نخیرر بودم، کرده کوفت افکارم با خودم که هم رو پنیر و نون این بود، کرده کوفتم

 یخچال داخل رو پنیر ظرف و نون و شدم بلند صندلی روی از بخوابم، گرسنه شکمم با باید من

. اشب دوستام ی بقیه و سایه مراقب خدایاا افتاده، سایه اتاق به نگاهم اتاقم، سمت رفتم و گذاشتم

 .کشید آغوشش در منو خواب. کشیدم دراز تخت روی و کردم عوض لباسامو شدم، اتاق وارد

 ی هفته یه هفته این بود، گذشته بود نگذشته خوش اصلا که مهمونی شب اون از هفته یک

 هم آدم مثل میداد، بد اتفاق یه گواه دلم داشتم، استرس میزد، شور دلم من، برای بود جهنمی

 زا میاوردم، بالا همش بود، ریخته بهم ام معده داشتم که استرسی بخاطر بخورم، غذا نمیدونستم

 زده زنگ من به کسی نه و بودم زده زنگ کسی به من نه نبود، خبری هم هاا بچه از کدوم هیچ

 داشتم، ترس احساس خیلی میترسیدم داشتم، بد حس یه بودم، همکس و همجا از خبر بی بود،

 از متین شایدم!! باشه؟ افتاده شایان برای اتفاقی نکنه! آمده؟ آرسین سر بلای بازم نکنه وایی

 ودمب نشسته صندلی روی میشدم، دیووونه رسما داشتم! شده؟ خبر با بهراد و نگین خیانت جریان

 با باشه، نداده رخ بدی اتفاق کسی برای لطفا خداایااا میدادم، تکون عصبی حالت به پاهامو و

 زا باشه، داشته خوبی خبر هست که کسی هر خداکنه! کی؟ دیگه این پریدم، جا از در زنگ صدای

 ،داشت دستش به گل دست یه که بود پسره یه کردم نگاه در چشمی از شدم، بلند صندلی روی

 کردم باز رو در ، بازم یعنیی واییی

 پناهی؟ خانم سلام:  پسره

 امرتان؟ هستم خودم بله: 
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 .طرفم گرفتم رو گل دست

 شماست برای این:  پسره

 گرفتمش دستش از سفید، رز گل دست بازم

 ممنون: 

 خداحافظ:  پسره

 برداشتم گل داخل از رو یادداشت بستم، رو در و دادم تکون براش سری

 تو زودی به عشقم مانده، باقی دیگه قدم چند فقط دادم، انجام رو رسیدن هم به مقدمات عشقم) 

 سیرآب زودی به که هستم هایت بوسه ی تشنه میشم، مست تنت عطر از و میگیرم آغوشم در رو

 (A.   میشم

 لسط توی کردم پرت رو گل. دستم میده کار داره ابهام آقای این کنم، چکار یاروو این با من واییی

 زا هی بودم، بیقرار... باش متنفر پسرا از میگه حسی یه برنمیدارید، من سر از دست چرا زباله،

 بد حالم میچرخیدم، خودم دور طور همین و آشپزخونه به اتاق از اتاق به هال از هال به آشپزخانه

 دیگه سرم چرخیدم، خودم دور پس از شده، مزخرفی روز چه امروز خداا ای بود، قرار بی قلبم بود

 امد، رد تق تق صدای بستم، چشمامو دیگه، بگیر آروم قلبم واییی شدم، ولو مبل روی و رفت گیچ

 ار،کن رفتم در جلوی از بود متین کردم، باز رو در و شدم بلند مبل روی از! کی؟ دیگه این بابا ای

 زا حتما وایی نشستم، کنارش نشست، مبل روی بود، پریشون و سردرگم بستم، رو در داخل امد

 !!شده مدلی این متین که شده برداشته پرده خیانت

 !شده؟ چیزی: 

 انداخت نگاه بهم

 بگم بهت چیزی یه میخوام:  متین

 باشی خبر خوش قاصدک امیدوارم فقط بگو، خوب: 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 336 

 .لرزید دلم گرفت، نگرانی و غم رنگ نگاهش

 ..خوب شده چیزه میدونی راستش خوب:  متین

 شده؟ چی بگوو راحت! کنی؟ لبم به جون میخواهی تو باز متین درد: 

 گرفت پلیس رو آرسین:  متین

 کشیدم آسودگی روی از نفسی

 حالت با رانندگی بازی؟ دختر چرا؟ دفه این نیست، که بارش اولین میکردم، دق داشتم وایی: 

 افتاده؟ گیر پارتی توی یا مستی؟

 کدوم؟ هیچ:  متین

 چی؟ پس: 

 شدم بلند منم شد، پا به آشوب دلم توی شد، بلند مبل روی از

 شدم سر به جون!! دیگه بنال د: 

 .شده قاتل آرسین:  متین

 یرانندگ مستی توی حتما! چی؟ یعنییی خدا واییی شد، اکو سرم توی قاتل ی واژه و متین صدای

 دردسر خودش برای نکن، رانندگی مستی گفتم بهش صدبار مرده، طرف و نفره یه به زده کرده

 چل و خل کرد درست

 تینا؟ خوبی:  متین

 ماد از که رانندگی حادثه تازه پیر؟ یا بوده جوون طرف گرفته؟ زیر رو کی ماشین با آرسین اره،: 

 نمیسازه قاتل

 نیست این موضوع تینا:  متین
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 کشیدم فریاد

 بگوووو چیییییی؟؟؟؟؟ پس: 

 شده کشته دلربا:  متین

 داره؟ آرسین به ربطی چه این خوب: 

 دلرباستت قاتل آرسین:  متین

 خنده زیر زدم

 ی مسخره خیلی بود چرتی شوخی خیلی: 

 گرفت دستمو که بشم رد کنارش از امدم

 آرسینه دادگاه امروز تازه نیست شوخی حرف این:  متین

 تسم به و بیرون کشیدم متین دستت از دستمو داشتم تهوع احساس میرفت، گیچ داشت سرم

 بود شده بد حالم اوردم، بالا رو بودم خورده چی هر دویدم، دستشویی

 .کن باز رو در خوبه؟ حالت تینا شده؟ چی تینااا:  متین

 بیرون امدم و کردم باز رو در بودم شده بهتر زدم، آب صورتم به و کردم باز رو آب شیر

 خوبی؟:  متین

 مکانا نشستم، مبل روی تا کرد کمکم و گرفت منو متین که بیافتم میخواستم رفت گیچ سرم

 باشه؟ خودش عشق قاتل ادم میشه مگه باشه، کشته رو دلربا آرسین نداره

 نمیتونه باشه قاتل نمیتونه اون نکرده، کاری آرسین امده، پیش اشتباهی یه نداره امکان: 

 میشه معلوم چی همه امروز باش اروم:  متین

 گرفت دستمو شدم، بلند مبل روی از
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 حالت؟ این با کجا:  متین

 افتاده؟ اتفاق این کی راستی بریم، که بشم اماده میرم داره، دادگاه امروز نمیگی مگه: 

 !مهمونی از بعد روز:  متین

 اش سینه توی کوبیدم مشت با و شدم عصبی

 میگییی؟؟ من به الان تو وقت اون: 

 .فهمیدم خودم صبی کن باور:  متین

  خداااا ای: 

 بیرون اتاق از زدم و پوشیدم رو امد دستم به که شلواری و مانتو اولین اتاقم، سمت رفتم

 دیگهه بریم بیاا زده خشکت چرا: 

 بریم باشه:  متین

 ازنی تازه هوای به پایین، کشیدم رو شیشه کردیم، حرکت دادگاه سمت به و شدیم ماشین سوار

 .داشتم

 دختر؟ میخوری سرما:  متین

 دارم نیاز هوا این به من نیست مهم: 

 بخواهی تو جور هر باشه:  متین

 یگناهب آرسین نداشتم، امکان این بیرون، بزنه بود ممکن آن هر میکرد، قراری بی سینه توی قلبم

 زا کرد، پارک رو ماشین رسیدیم، بالاخره. میشه آزاد آرسین بکشه، عشقشو نمیتونه اون بود،

 بود شده شروع دادگاه و بودیم رسیده دیر چون رفتیم، دادگاه سمت به و شدیم پیاده ماشین

 بهم اگه زمین، روی بودم گرفته ریتم پام با نشستیم، هاا صندلی روی داخل، ندادن رامون

 تونهنمی دلربا قاتل آرسین اما کرد باور درصد دو میشد شاید کشته شایان زده آرسین میگفتند
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 سرم برسونه، قتل به عشقشو میتونه وجدانی بی عاشق کدوم اخه آرسینه عشق دلربا باشه،

 شدم بلند صندلی روی از بودم، آورده کم هوا میترکید، داشت

 !کجا؟ تینا:  متین

 کنم تازه نفسی بیرون میرم: 

 بیام؟ همرات میخواهی:  متین

 خوبه حالم نیست، اجباری نه: 

 انداخت هایم شونه روی کتشو متین

 نخوری سرما تا ببر همرات اینو:  متین

 ممنونم: 

 تا آرسین بیگناهست، آرسین بابا نمیری، بین از چرا دلشوره ایستادم، دادگاه حیاط داخل و رفتم

!! کشی؟ عاشق میشه مگه داریم مگه الخالق جل بکشه، ادم بره حالا نکشته، هم مورچه یه حالا

 برم بود قرار سرم خیر امروز داد، بهم کتشو متین که خوب چه بود سرد هوا!! آرسین کی اون

 ای نکنم اذیتت میدم قول بیرون بیا آرسین بودم، شده دادگاه حیرون اما دانشگاه، واحد انتخاب

 از بعد رهبالاخ. بود پا به آشوب قلبم توی میکرد، درد دلم وایی آرسین، دیگه بیا کنم، اذیتت تر کم

 لبخند با بود، کم آرسین فقط بود جمع همه جمع بیرون آمد ی بقیه ی همه به و متین انتظارات

 جلو رفتم

 کو؟ آرسین پس همگی سلام: 

 داغون و پریشون همه

 کو؟ آرسین بابا ای: 

 طرفم امد ارغوان
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 بازداشتت فعلا آرسین جون ابجی:  ارغوان

 !چرا؟: 

 !نگفت؟ بهت متین مگه:  ارغوان

 !دیگه میشد آزاد آرسین باید بود دادگاه امروز اما گفت اره: 

 !بدی؟ توضیح میشه شما وکیل آقای:  ارغوان

 هوکیل که بود معلوم و داشت دستش به کیف یه و بود پوشیده مشکی شلوار و کت که مرده یه

 نزدیکم امد قدم چند

 توی باید موقع اون تا نیکزاد آقای و میشم مشخص بعدی دادگاه توی قاضی نهایی رای:  وکیل

 باشند بازداشت

 جرمی؟ چه به اخه د: 

 تجاوز و قتل:  وکیل

  خنده زیر زدم

 بود، میلشون روی از دوتا اون های رابطه بود، آرسین عشق و دختر دوست دلربا وکیل، جناب: 

 باشه کش ادم نمیتونه آرسین

 و کرده وارد ضربه فروتن دلربا شکمم به چاقو با دفه سه آرسین آقای شواهد طبق بر اما:  وکیل

 نشده یافت ای ان دی البته شده تجاوز بهش هم قتلش از قبل

 و بیرون رفتم دو به بود، کرده قاطی باز ام معده میگفتت، زیادی پرت و چرت داشت یاور این وایی

 آب شیشه و کنارم امد ارغوان. میمیرم تهوع این از اخرش من شدم، زدن عق مشغول جوب لبه

 صورتم توی پاشید رو

 بهتری؟ الان:  ارغوان
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 ممنون اره: 

 وکیل سمت رفتم و شدم بلند زمین روی از

 زندان بره آرسین تا ایستادی ماست مثل هاا وکیلی سرتت خیرر تو: 

 ..خانم:  وکیل

  بالا اوردم دستمو

 نیستت ادم اصلا مغرور، عصبیه، بداخلاقه، خوره، مشروب بازه، دختر آرسین نگو، هیچی هیس: 

 بزنه ور نفر یک چاقو با بیاد موقع اون میشه، بد حالش میبینه خون آرسین باشه، قاتل نمیتونه اما

 بیگناهست اون میشه، آزاد بعدی دادگاه توی آرسین نه نه عشقشو، چی اونم

 گرفت دستمو طرفمو امد ارغوان

 جون ابجی باش اروم:  ارغوان

 بیرون کشیدم ارغوان دست از دستمو

 خونه برسون منو متین: 

 بشو ماشین سوار بیا باشه:  متین

 اون بده نجات رو آرسین خدایااا بود، بد حالم دادم، پس بهش کتشو و شدم متین ماشین سوار

 نمیتونه بکشه ادم نمیتونه اون بیگناهست،

 !تینا؟ خوبی:  متین

 .مرد فرداش اما خوبه حالش گفت دکتر که مریضی اون مثل خوبم، اره: 

 میشه حل چی همه باش آروم خدانکنه،:  متین

 باشه؟ قاتل آرسین میکنی باور تو: 
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 نه:  متین

 میگفت؟ چی هویج اون پس: 

 دیگه؟ کیه هویچ:  متین

 دیگه وکیل مثلا همون: 

 میزنه حرف شواهد برطبق وکیله اون خوب:  متین

 شواهد؟ کدوم اخه: 

 ...تازه لباساش روی هم دلربا خون بوده، چاقو روی آرسین انگشت اثر ببین:  متین

 بشنوم چیزی نمیخوام دیگه نگوو هیچی هیسس: 

 باش اروم تو فقط نمیگم چیزی دیگه باشه:  متین

 اوناست؟ طرف چرا پس نیستت آرسین وکیل مگه هویچ اون درضمن: 

 میگه ما به رو حقایق اما آرسینه طرف و وکیل اون:  متین

 کثیف و بزرگ دروغ یه دروغه نیست حقیقت این: 

 باشی آروم کن سعی نکن، اذیتت خودتو اینقدر تینا:  متین

 لداخ میکرد تابی بی بدجور بالا، بود زده قراریش بی دوز قلبم بیچاره دادم، تکون براش سری

 ونج افیت بازم مردی هم الان بودی مکافات بودی زنده لعنتی دلربای. کن کمکم خدایاا ام، سینه

 .نیستم هم ناراحت اما مرگته از نیستم خوشحال آرسینی،

 رسیدیم خونه به بالاخره 

 بگو منم به شده خبری هر: 

 باش خودت مراقب باشه:  متین
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 دانشگاه؟ برم خراب فکر این با نمیتونم بگیری مرخصی من برای میتونی متین راستی: 

 نباش نگران برات میکنم حلش:  متین

 متین ممنونم: 

 میکنم خواهش:  متین

 لهپ از همین برای و نداشتم آسانسور ی حوصله شدم، پیاده ماشین از و زدم دردناکی لبخند بهش

 و خوردم خواب و سردرد معد، قرص آشپزخونه رفتم شدم، خونه وارد کردم، باز رو در بالا، رفتم ها

 هباش افتاده هیچی بخاطر آرسین نمیشد، باورم هنوز کشیدم دراز تخت روی بر و رفتم اتاقم به

 نزدیک دختری به اجازه بدون حالا تا بود، نکرده احترامی بی دختری هیج به حالا تا اون زندان،

 نبود، ناموسی بی اهل اما بودند، بیشتر سرش موهای از دختراش دوست تعداد درست اره نشده،

 اون تازه نیست، تجاوز اهل آرسین نکرد، احترامی بی من به هم یکبار حتی بود مست همه این

 خون آرسین نیست، هم قاتل نیست، متجاوز آرسین پس نشده پیدا(D.N.A) ای ان دی گفت هویچ

 من آرسین نه نه بکشه، ادم بره حالا داره، خون به حساسیت میگیره، گیچته سر میبینه

 ه،ندار گناهی آرسین که میفهمه هم قاضی میکنه، آزاد اونو بعدی دادگاه توی قاضی بیگناهست،

 شده، قاتلش به هم و کرده تعارض بهش هم که داده راه خونش به رو کسی چه دلربا نیست معلوم

 فجرمن داشت سرم واییی بشه؟؟ شناخته قاتل آرسین که کرده کاری چرا! کی؟؟ دلربا قاتل یعنی

 داغون بودم خسته بده، نجات رو آرسین خدایاا کن کمکم خدایاا کنم؟ چکار الان من میشد،

 دمکشی نفسی ندارم، دیگه درسو و دانشگاه تحمل میگیره، مرخصی برام متین خوبه بازم داغون،

 مک کم که میکرد اثر داشت قرص انگاری میدم، قول بهت من آرسین میشی آزاد بستم، چشمامو و

 برد خوابم و شدند گرم چشمام

 

 :  بعد ماه یک

 نمیشد باورم بودم، کشیده عذاب فقط من ماه یک این تویی بود، آرسین نهایی دادگاه روز امروز

 م،بخور مشروب بکشم، سیگار مدت این توی میشد بد حالش سیگار بوی از که دختری تینا من



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 344 

 چی هر بودم کرده قاطی هم ام معده کنم، مصرف رو بخش آرام و مسکن های قرص اقسام و انواع

 راه ام خونه توی رو کسی بودم، نهاده سر پشت رو جهنمی روزهای کلا میاوردم، بالا رو میخوردم

 هویج اون به چی هر مرگ، جنس از خوابی میخواست خواب یه دلم بودم، فراری همه از نمیدادم،

 راندشتد شهر این تویی وکیل یعنی نمیشه، که گفت بگیر رو آرسین با ملاقات قرار برایم گفتم

 یانشا از بود شده جهنم دنیام بشه؟ آرسین وکیل که کرده پیدا رو هویچ این فرهود که بود قطعی

 یکس دلربا بدم، بها بهش نمیخواست دلم که داشتم حسی یه میداد، بد گواه دلم نبود خبری هم

 بگیره هدی یا بده رضایتت که نبود کسی میشد شناخته گناهکار آرسین اگه یعنی این و نداشت رو

 دلم میشه، آزاد آرسین بود، ممنوعه کردن فکر بد چیزای به نه دادم تکون سرمو... بود ممکن و

 که روزای همون بودم، آرسین پیش که روزای همون بود، شده تنگ تکراری روزای اون برای

 اره اما چطوری؟ اینکه یا کجا؟ یا و کی نفهمیدم بود، کرده عاشقم که روزای همون میداد، حرصم

 و دردناک عشقی بود، شده عاشق که عشقی از گریزان بودم، شده آرسین ی دلبسته احمق منه

 روزی یه که پسری آرسین عاشق بداخلاق، و مغرور دیوونه، کوچولو پسر یه عاشق طرفه، یک

 شه،ب عاشقم تا میکنم تلاشمو تمام بشم آزاده بزار نیست، عاشقم که آرسینی بودم، متنفر ازش

 هم پری مثل مهربون شوهر مادر یه و فرهود مثل جذاب شوهر پدر یه تازه میشد، من مرد آرسین

 متین کمک با. بمونه باقی رویا یه فقط چیزاا این نزار خدایا میشد، زیبا دنیایم میامد، گیرم

 دیگه که بودم ریخته اشک قدر اون میشدم دیووونه داشتم راحت خیال با و گرفتم مرخصی

 . بود شده خشک چشمام ی چشمه

 مدت، همه این از بعد حموم رفتم و شدم بلند مبل روی از میشد، شروع دادگاه دیگه ساعت چند

 یداپ عجیبی آرامش احساس خورد، بدنم پوست به که آب بودم، گرفته مرده سگ از تر بد بوی یه

 نمگرد به رو بودم گرفته کادو آرسین از که رو گردنبندی و پوشیدم لباسامو حموم از بعد کردم،

. دمرسی سالم بالاخره اما. کنم تصادف بود نزدیک بار چند ، دادگاه سمت رفتم ماشین با. انداختم

 منم ندادند اجازه و بود شده شروع دادگاه بودم، رسیده دیر معمول طبق کردم، پارک رو ماشین

 صندلی روی میرفت، گیج داشت دیگه سرم میرفتم، ور اون به ور این از بودم قرار بی داخل، برم

 آرامش تا کشیدم گردنبندم روی دست میشم، کلافه دارم بیرون، نمیان چرا اینا وایی نشستم،

 .بشه منتقل بهم
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 :  بک فلش

 بود گرفته ضرب پام با و بود نشسته ها پله روی

 !میکنی؟ چکار:  آرسین

 رفته سر ام حوصله میدم، تکون پامو دارم هیچی: 

 کرد نگاه بهم نشست، کنارم

 شده؟ چیزی میکنی؟ نگاه مدلی این چرا: 

 ببند چشماتو:  آرسین

 چرا؟: 

 ببند چشماتو کن اعتماد:  آرسین

 اوکی: 

 هالل روش که گردنبند یه کردم، باز چشمامو کردم، حس گردنم روی چیزی یه یهو بستم، چشمامو

 بود انداخت گردنم به رو بود شده حک

 !چیه؟ این: 

 !گردنبنده نیست معلوم:  آرسین

 چیه؟ مناسبتش اینکه منظورم: 

 .همین فقط دیگه دوستی به دوست یه کادوی هیجی:  آرسین

 قشنگه خیلی ممنون: 

 امده خوشت خوشحالم:  آرسین
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 نای به ی هدیه حالا تا بود، ارزش با برام خیلیی کشیدم، گردنبند روی دست و زدم لبخند بهش

 داره نیاز ویژه تشکر یه به ارسین میکردم احساس بودم، نگرفته قشنگی

 ببند چشماتو: 

 چشم باهاش. کرد باز چشماشو فوری زدم، اش گونه روی بر آروم ی بوسه بست، چشماشو آرسین

 خجالت بوسیدنش از نمیدونم آشپزخونه، توی کردم فرار و کشیدم خجالت ازش شدم چشم توی

 .بود حقش ویژه تشکر این اما نگاهش از یا بودم کشیده

 :  حال زمان

 لرزید دلم خراب، حالی با اما بیرون امدن همه و شد باز لعنتی اتاق اون در بالاخره

 !شده؟؟ چی: 

 گرفتنش متین و بهراد که زمین بخوره میخواست فرهود

 میکنمم دق دارم شده؟ چی دیگه بگید: 

 .قلبم میداد بدی ندایی بود، اشک از خیس صورتشو و بودند کرده سکوت همه

 کجاست؟ آرسین شده؟ چی بگو تو وکیل جناب: 

 شد اعدام به محکم آرسین بردند، طرف اون از رو آرسین:  وکیل

 دیوار روی گذاشتم دستمو اعدام، اعدام شد اکو صداش رفت، گیچ سرم

 الان همین ببینم رو آرسین باید من: 

 نمیشد اما:  وکیل

 گرفتم کتشو ی یقه و وکیل طرف رفتم خشم با
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 رو وت کارد با و میکنم خراب سرت روی را اینجا وگرنه ببینم الان رو آرسین باید من هویچ ببین: 

 .ببینم آرسین باید من فهمیدی میکنم حقله حقله

 

 .میکرد نگاهم باز دهن با بود، شده شوکه وکیله بیچاره

 شدی؟ دیوونه کن، ولش تینا:  ارغوان

 .هویچ جناب میکشمت وگرنه ببینم، رو آرسین باید الان من میشم، هم دیووونه باشه لازم: 

 آرسین بیش میبرمت من کن ولم باشه باشه:  وکیل

 گرفتم فاصله ازش و کردم رها شو یقه

 بیا من ی همراه:  وکیل

 باشه سرش بالای زور فقط باید نیست، حالیش که ادم زبون رفتم، همراش و دادم تکون سری

 ریادف میبردند، رو آرسین داشتند سرباز تا دو شدیم، تاریک نسبتا سالن یه وارد هویچ، ی مردکه

 کشیدم

 آرسییییییییین: 

 هب چی وکیل نمیدونم خوردمش، فرو اما میکرد، ام خفه داشت بغض کرد، نگاه طرفم به و ایستاد

 کردیم، پر رو بود ببینمون که رو قدمی چند کردند، رها رو آرسین دستای که گفت سربازا اون

 دهز دستبند دستایی بودند، شده نامرتب بلند موهایش و ریش بودیم، گرفته قرار هم روی روبه

 ،بگیرم اشکامو جلوی بود سختت برام خیلییی کردم، رها آغوشش توی خودمو طرفم، گرفت شو،

 میشد، متوقف زمان کاش بود، شده تنگ آغوش این آرامش برای دلم نکشم، فریاد که بود سخت

 .میشدیم هم مال همیشه برای آرسین منو کاش

 داره مسولیت ما برای دیگه بسه:  سرباز
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 اشکی دوتامون چشمای شدیم، جدا هم از بودم، مجبور اما نمیخواستت رو آغوش این از رهای دلم

 نلرزه صدام تا کردم جمع توانمو تمام غم، و درد از پر دلامون بود،

 .نه دار بالای اما میره دار ی چوبه کنار گناه بی سر میدم، قول بهت من میشی آزاد تو آرسین: 

 که بودند نشده دور قدمی چند ببرنش تا گرفتند دستاشو سربازا

  دقیقه یک لطفاا: 

 وشگ دم انداختم، آرسین گردن به و کردم باز گردنم از رو گردنبند ، آرسین طرف رفتم ایستادند

 بردم سرمو

 عسلی چشم ی گربه دارم دوستت: 

 که ردمیک نگاه جوری دردناک، نگاهی میکرد، نگاه فقط نمیگفت چیزی آرسین گرفتم، فاصله ازش

 همرای و دستمو کرد رها کم کم اما بود دستش توی دستم ببینه، منو نیست قرار دیگه انگاری

 .رفت سربازا

 سنف صدا بی چه/  سکوت این تو غبار این تو/  قفس توی شکست پرم/  نفس هم ای گرفت دلم) 

 ممیگیر دستاتو روز یه/  تنهایی های روز رفیق/  میمیرم غصه از دارم/  ها نامهربونی این از/  نفس

 / باشی عاشقم میشه چی/  خونه هم همزاد ای تو/  باشه هقم هق پناه/  میتونه گریه شب این تو/ 

/  صدا هم دو سفر هم دو/  زبون هم دو نفس هم دو/  ما دوباره عشق دوباره/  تو دوباره من دوباره

 با بزار/  باش من باور بهار/  پاییز مرگی شب این تو/  باش من آخر پناه/  تنهایی پایان ای تو

 دلم/  باشه نشین هم چشمات با/  خونه آینه میخوام/  باشه ترین روشن شبم/  چشمات مشرق

 نفس صدا بی چی/  سکوت این تو غبار این تو/  قفس این تو شکست پرم/  نفس هم ای گرفت

 (. گرفت دلم:  حامی/(. )  نفس

 ،میزد زار داشت دلم دویدم، بیرون به زیاد سرعت با کنم، تحمل رو فضا این نمیتونستم دیگه

 یگهد رسیدم ماشینم به کن، کمک خدایاا بود، مرده که انگاری نمیکردم حس دیگه قلبمو ضربان
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 روی دستی. شدند هام گونه روان هایم اشک زمین، روی افتادم نداشتن، وزنمو تحمل توان پاهام

 بود ارغوان کردم نگاه نشست، ام شونه

 باش آروم جوون ابجی:  ارغوان

 باشه قاتل نمیتونه اون گناهست بی آرسین: 

 میشی نابود خودت، با نکن طوری این:  متین

 باشه زندان توی باید بیگناهست، وقتی چرا: 

 کرده قتل به اعتراف خودش آرسین:  نگین

 !میگی؟ داری چی تو: 

 کشته رو دلربا که گفت خودش آرسین:  نگین

 اون باشه، کرده اعتراف نکرده که کاری به باید چرا آرسین نمیشد باورم بود، گرفته درد سرم

 .باشه قاتل نمیتونه

 !کجاستت؟ فرهود: 

 بیمارستان بردنش همین برای بود شده بد حالش اون:  متین

 پیشش برم باید من: 

 !اخه؟ حالت این با:  ارغوان

 شدم بلند زمین روی از

  خوبه حالم من: 

 میام باهات منم:  ارغوان
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 هب تازه فرهود بیچاره. افتادم راه متین ماشین سر پشت شدیم، ماشین سوار و دادم تکون سری

 دوباره افتاد جدا که بود رسیده پسرش

 هب تازه فرهود بیچاره افتادم، راه متین ماشین سر پشت شدیم، ماشین سوار و دادم تکون سری

 ارهدوب انگار بود، شده پا به آشوب دوباره قلبم توی ازش، دوباره افتاد جدا که بود رسیده پسرش

 .جادو چراغ غول میشدم باید

 انمک از متین بود جالب افتادیم، راه متین همراه کردم، پارک رو ماشین رسیدیم، بیمارستان به

 پری بود، کشیده دراز تخت روی فرهود شدم، اتاق وارد داشت، خبر هم فرهود اتاق و بیمارستان

 گرفت جلوشو پری که بشینه تخت روی میخواست دید منو تا فرهود بود، ایستاده کنارش هم

 باش اروم عزیزم:  پری

 پیشم بیا تینا:  فرهود

 گذاشتم دستش توی دستمو طرفم، کرد دراز دستشو فرهود تختش، کنار رفتم

 من به ور آرسین دوباره تینا بگیرن، ازم اونو نزار برگردوندی، من به پسرمو یکبار تو تینا:  فرهود

 .اشهب زنده اما باشه دور ازم میمیرم، آرسین بی من تیناا بدم دستت از پسرمو نمیتونم من برسون،

 دادم فشار دستشو آرومی به

 پدر یه به دختر یه قول این نمیشه، اجرا آرسین برای حکم اون دختر، یه منم پدری یه شما: 

 دارم اعتماد بهت:  فرهود

 بیرون رفتم اتاق از کرد، رها دستمو کردم، بسته و باز چشمامو

 دادی؟ که بود قولی چه این:  متین

 بشه انجام قرار که قولی یه: 

 نداره امکان این اما:  نگین



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 351 

 داره امکان بخوام من اگه: 

 !چی؟ یعنی:  بهراد

 میکنم عمل بهش بدم قولی اگه من میشناسید منو شما: 

 ممکنه غیر قول این به کردن عمل اما:  نگین

 هستم ممکن غیر چیزهای حل عاشق منم: 

 نیست خوب حالت تو:  متین

 .ندارم نیاز تیمارستان به و بیمارستان به هنوز خوبه، حالم اتفاقا: 

 تینا:  بهراد

 دیگه بسه هیس: 

 گرفتم فاصله ازشون

 !کجا؟ تینا:  ارغوان

 حرکت از قبل اما شدم، ماشین سوار و ماشین طرف رفتم و دادم تکون هوا توی دستی براشون

 شد ماشینم سوار ارغوان

 !کجا؟ تو: 

 میام همرات بری، تنها نمیزارم:  ارغوان

 ییبلا کنم، عمل قولم به باید من کردم، حرکتت ام خونه سمت به سرعت با و انداختم بالا شونه

 رازی ممکن یعنی کرده؟ اعتراف نکرده که کاری به احمق اون چرا اخه بیاد، آرسین سر نباید

 .میکشید تیر داشت دوباره سرم باشه؟ درمیون
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 هکرد قاطی باز ام معده بود، بد حالم رفتم، بالا هاا پله از سرعتت با و رسیدم ام خونه به بالاخره

 روعش و بردم پناه دستشویی به و نبستم رو در اما شدم خونه وارد میمیرم، آرسین بدونه من بود،

 بود شده داغون ام روحی و جسمی حالم کردم، زدن عق به

 کن باز رو در خوبه حالت تینااا:  ارغوان

 بیرون امدم و کردم باز رو دستشویی در بودم، شده خنک صورتم صورتم، به زدم آب مشت مشت

 !خوبی؟:  ارغوان

 صدای این زمین، روی انداختم رو امد دستم دم که چی هر بودم، عصبی زدم، پوزخندی بهش

 .میداد آرامش بهم شکستن

 میترسم کم کم دارم باش آروم تینا:  ارغوان

 امد در هم جیغام صدای کم کم

 .باش آروم توروخدا میکنی؟ چکار داری تینا:  ارغوان

 کنارم نشست و کشید جیغی ارغوان زمین، روی افتادم هال وسط

 !شده؟ چته! خوبی؟؟ آبجی:  ارغوان

 خوبم خیلیی اره: 

 !میکنی داغون خودتو داری:  ارغوان

 اگه نکرده، کاری اون بیگناهست من آرسین ارغوان میمیرم، آرسین بدون من شدم، داغونم من: 

 .نمیکنه پیدا ادامه دیگه من زندگی نباشه آرسین

 ابجی بشم قربون الهی:  ارغوان

 اون آرسین کاش میکرد، گریه هم ارغوان شد، بلند هایم گریه هق هق آغوشش، توی کشید منو

 دلمو انداخت لرزه به بدجور آرسین نگاه بود، نگاهش داخل امید کمی کاش نمیکرد نگاهم طوری
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 خوبه؟ حالت اجی، تیناا:  ارغوان

 بیار سردرد و خواب قرص برام برو فقط خوبم، من: 

 باشه عزیزم باشه:  ارغوان

 و سوال کلی بودم، قرار بی آشپزخونه، داخل رفت هم بعد و بشینم مبل روی تا کرد کمکم ارغوان

 گرفتم ازش رو ها قرص نشست کنارم ارغوان میشدم، روانی داشتم میرفتت، رژه ذهنم توی فکر

 خوردم آب لیوان با

 ببندی؟ سرتو بیارم دستمال:  ارغوان

 میشم خوب بخوابم یکم نیست، نیازی نه: 

 بود شده تند قلبم ضربان کشیدم، عمیق نفس تا چند

 بیمارستان؟ ببرنت بیان متین و بهراد بزنم زنگ:  ارغوان

 نیست نیازی خوبه حالم من نه: 

 بخوابی؟ تا اتاق داخل بریم میخواهی:  ارغوان

 میخوابم مبل همین روی نه: 

 باش اروم فقط اجی باشه:  ارغوان

 گذاشتند، اثر کم کم قرصا بستم، چشمامو و کشیدم دراز مبل روی شد، بلند مبل روی از ارغوان

 .برد منو و سراغم امد خواب

 

 که سفید لباس همون! اینجا؟ میام هی چرا من بابا ای دیدم، خودمو زار ریگ یه توی دوباره

 ،صدا همون طرف رفتم رسید، گوشم به دختر یه های ناله صدای بود، تنم بود پاره پاره پایینش
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 ایشموه بودند، کشیده زنجیر به انگاری رو نفر یه رسیدم کثیف جای یه به بود، شده آلوده مه هوا

 .سوخت براش دلم بود، تنش پاره لباس یه بودند، ریخته صورتش روی

 میکنی؟ چکار اینجا هستی؟ کی تو: 

 سمتش دویدم بود، سایه که این برسرم خاک بالا اورد سرشو

 ه؟آورد سرت رو بلا این نامردی کدوم شده؟ چی میکنی؟ چکار اینجا تو. بشم قربونت الهی سایه: 

 ببر اینجا از منو ابجی بده، نجاتم تینا:  سایه

 باشه برم قربونت باشه: 

 صداش فقط نبود اما کردم، نگاه سایه به افتاد، دلم به لرز آمد، وحشتناک ی خنده اون صدای یهو

 امد

 کن کمکم تیناااا:  سایه

 .گشتم دنبالش و شدم بلند

 بریمممممم اینجا از بیا سایه! رفتیی؟ کجا سایه: 

 اخه؟؟ خبره چه اینجا بابا ای نبود، گشتم رو جا هر نبود اما

 دور و بود ایستاده پابه چهار یه روی که بود آرسین صدا، سمت رفتم زد، صدا اسممو کسی

 .میشد مانع چیزی انگار اما سمتش برم میخواستم بود، رنگی قرمز دار طناب هم گردنش

 میدم نجات من نباش نگران آرسین: 

 تینااا میترسمم من تینا کن عمل قولت به و بیا تینا دارم، دوستت تینا:  آرسین

 نیافته تو برای اتفاقی باش آروم عزیزم: 

 دارم دوستت:  آرسبین
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 دارم دوستت منم: 

 هب نگاهی ، میخندید داشت انگار ایستاده، آرسین کنار و امد نبود معلوم صورتش که نفر یه یهو

 ناپیده آرسین و ی پایه چهار اون به زد پا با یهوو ندیدم، صورتشو مه وجود دلیل به اما کرد من

 کشیدم فریاد اسمشو وجودم تمام با شد،

 آرسیییییییییییین: 

 به شروع و گرفت دستمو و امد شایان اما سمتم بیا میخواست مرده اون و امدد خنده صدای

 .بود شده خون از پر دستام زمین، خوردم کرد، دویدن

 کوچولو خانم باش قوی نترس:  شایان

 .خیلی بودم ترسیده خیلی بودم، خون از دریایی وسط چوب تخت یه روی تنها رفت، و شد غیب

 کردم باز چشمامو ارغوان های تکون با

 .میزدی فریاد همش دکتر؟ بریم میخواهی! شده؟ چته تینا:  ارغوان

 نبود کار در خونی کردم، نگاه دستام به دادم، قورت دهنمو آب تند تند نشستم، مبل روی

 !کردی؟ عرق قدر این چرا تیناا:  ارغوان

 من، آرسین، قتل، دلربا، سایه، شایان، ابهام، اقای همسایه، پسر حرفای بود، صدا کلی سرم تو

 لح پازل یه مثل بود شده زندگیم دارند، ربط انگاری هم به اینا ی همه میگفتت چیزی یه عشق،

 رفتمگ دستش از رو لیوان گرفت مقابلم ابی لیوان ارغوان بود، افتاده جای یه اش تکه هر که نشده

 بود شده تازه گلویم کشیدم، سر و

 دکتر بریم بیا ترسناکه، حالت این:  ارغوان

 زا آرسین نجات برای خوبی راحل اما بود ناممکن خطرناک کمی یه که فکری زد، سرم به فکری یه

 .بود احمقانه حکم اون
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 میشم دیووونه دارم بگو چیزی یه تینا:  ارغوان

 بود حراسون گرفت، دستمو ارغوان شدم، بلند مبل روی از زدم، لبخندی بهش

 نمیزنی؟ حرف چرا کجا؟:  ارغوان

 برم باید هم الان خوبه، حالم من: 

 .بیرون کشیدم دستش از دستمو

 !بری؟ میخواهی کجا:  ارغوان

  نباش من نگران ارغوان دارم، نیاز تازه هوای به: 

 بیرون امدم اتاق از کردم، عوض لباسامو رفتم، اتاقم به 

 میام همرات منم:  ارغوان

 ممنونم هم امروز بابت تون خونه برو تو نه: 

 نیست خوب حالت تو تینا اما:  ارغوان

 بشم هم بهتر قرار تازه کن، باور خوب حالم: 

 منو نترسون! چی؟ یعنی:  ارغوان

 برم باید دیگه من عریزم، نترس: 

 مقصدم سمت به سرعت با و شدم ماشین سوار بیرون، زدم خونه از و زدم ی بوسه اش گونه بر

 بایدن من کنم، استفاده میتونستم تیر همین از فقط تاریکی، توی بود تیر یه این کردم، حرکت

 م،میکن قمار جونم روی بشم مجبور اگه حتی شده، که قیمتی هر به حالا بشه، اجرا حکم اون بزارم

 این باش، داشته هوامو خدایا بدم، انجام میتونم بخوام کاری هر پس هستم جادو چراغ غول من

 خواهرم نزار خدایا باشه، داشته هم رو آرسین و سایه هوای خدایا نداره، خوبی ی نشونه خواب

 .باش مراقبش هست که جا هر بکشه، عذاب
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 : بعد هفته یک

 کامل مفهوم به مدت این تو بود، مونده باقی احمقانه و رحمانه بی حکم اون اجرا تا دیگه روز چهار

 ورم،بخ نمیتونستم غذا میخوابیدم، قرص زور با بود، شده ویرون دنیام بودم، کرده تجربه رو جهنم

 ی زنده من بودند متحرک مرده اونا که بود این در ها زامبی با من فرق میشد، بد حالم چون

 کن، معجزه خدایا بخوره، هدف به تا بودم منتظر فقط بودم، کرده رها کمان از تیرمو من متحرک،

 وامنمیخ کنم، فروشی آدم نمیخوام من خدایا بخور، هدف به تاریکی تو تیر این تا کن کاری خدایا

 زایا در شاید وقت اون نخوره هدف به تیر این اگه کنم، گرفتار آرسین جای به رو دیگه بیگناه یه

 بود، دلم و عقل وجدان، بین سخت جدالی بیافته، خطر به دیگه نفر یک جون آرسین جون

 ارب من بودند، گذاشته قلبم روی آتیش ی تیکه یه انگاری بشه، برنده قرار کدوم نمیدونستم

 املباس بود، افتاده گود چشمام زیر بودم کرده گریه بس از میکردم، حمل دوشم روی رو سنگینی

 من ،بودم معجزه یه منتظر فقط بود، شده رنگ زرد سفیدم، زیبای پوست اون میزنند، زار تنم توی

 ایدمش بشه؟، شروع کی اینکه یا بشه؟، چی قرار نمیدونستم که بزارم، بازی یه توی پا میخواستم

 شور بیشتر دلم بود، خاموش اما گرفتم، تماس شایان با باری چند ندارم، خبر من و شده شروع

 بابا ای شد، زده در زنگ. بشه بسته آرسین به رسیدن و رهای برای ها در تمام میترسیم میزد،

 مرفت و شدم عصبی میزدند، در و زنگ هم سر پشت تند تند برنمیدارند؟ من سر از دست اینا چرا

 ها مبل روی همگی شدند، خونه وارد بهراد و نگین ارغوان، متین، کردم، باز رو در در، سمت

 .کنم پذیرایی ازشون نداشتم ی حوصله و حال نشستیم،

 .برداره آشپرخونه داخل بره میخواد چی هر کی هر: 

 این بود، غمگین هاشون چهره بودند، گرفته سکوت ی روزه همگی انگار نگفت، چیزی کسی

 شدم بلند مبل روی از همین برای نرو، روی شدتت به و بود اور عذاب سکوت

 .نیدک کده غم به تبدیل رو دیگه جای یه برید دیگه شماها هست کده ماتم کافی اندازه به اینجا: 

 خوبه؟ حالت پرید رنگت اینقدر چرا تو جون اجی:  ارغوان

 شدند تکه تکه خنجر با که های توپ اون از البته توپم توپ خوبه حالم خیلیی اره: 
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 شد بلند مبل روی از نگین

 رارق و گناهکار آرسین که کن قبول و بیا میکنی داغون خودتو داری چرا تینا دیگه بسه:  نگین

 بشه اجرا شده صادر که حکمی

 نگین شو خفه: 

  نمیرسی جای به انکار با تو. نمیشه حل چیزی من شدن خفه با:  نگین

 .بشناسید رو دوستون بهتر باید که شماها گناهست، بی آرسین: 

 کرده اعتراف قتل به خودش آرسین رفته، یادتت انگار تینا:  نگین

 .کرده غلط خیلی اون: 

 ندیدی آسیب بیشتر تا کن قبول تینا بسه:  نگین

 اینو بفهم بیگناهست اون: 

 .میشدم کلافه داشتم طرفم، امد نگین

 کمح اون داد، انجام نمیشه کاری که کن قبول تینا نشکن پس هستی قوی دختر تو تینا:  نگین

 بهتره برات کنی قبول تر زود چی هر تینا میشه اجرا و شده صادر دیگه

 نمیشهههههه اجرا حکم اون میشه ازاد آرسین ندارم، تحمل دیگه من نگین بسه: 

 !کنی؟ چکار میخواهی! چطوری؟ اما:  نگین

 رو آرسین میکنم رها اما میریزم، هم به رو شهر یه باشه شده: 

 نگین کن بس هم تو تینا باش اروم:  بهراد

 داررررررر ی چوبه پای بره بیگناه دیگه روز چهار قرار آرسین وقتی باشم اروم چطوری: 
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 داررررررر ی چوبه پای بره بیگناه دیگه روز چهار قرار آرسین وقتی باشم اروم چطوری: 

 .کنید بسه توروخدا ها بچه:  ارغوان

 .داد انجام کاری نمیشه کن درک اما بده، حالت میدونم تینا:  متین

 میشه بخوام وقتی من میشه: 

 !چطوری؟ اخه اما:  نگین

 هدف به تا میکنم دعا دارم نشستم کردم، رها تاریکی توی تیر یه زندگیم، روی کردم قمار من: 

 بخوره

 کردی؟ چکار تو:  بهراد

 دادم انجام رو میدادم انجام باید که رو کاری: 

 قیمتی؟ چه به اما:  نگین

 جونممم قیمت به: 

 شدی؟ دیوونه تو:  متین

 زنجیریش نوع از اونم شدم دیوونه اره: 

 رفتی؟ کجا روز اون تو شدی؟ عجیب خیلی تینا:  ارغوان

 کنم رها تاریکی توی تیرمون بتونم که جایی رفتم من: 

 نمیدونیم؟ ما که میدونی چی تو چیه؟ تیر این:  نگین

 میدونم فقط میشه؟ تموم و شروع کی و چیه؟ نمیدونم که شدم بازی یه وارد فقط من هیچی،: 

 میشه رها آرسین

 !؟.میگی چی داری میفهمی خودت! چی؟ یعنی:  بهراد
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 .دیگه بسه اره اره،: 

 .نیازی دکتر تو تینا کنیم؟ بسه رو چی:  نگین

 .ساکت لطفا الان میرم، کردم پیدا نیاز دکتر به اگه باش مطمئن: 

 شروع دردش داشت کم کم سرم کشیدم، نفسی میکردند، نگاه هم به و کردند سکوت ها بچه

 ارغوان سمت رفتم میشد،

 اوانیت چیزی هر بخوری، حسرتشو بعدها که نشی تسلیم بجنگی، باید میخواهی که چیزی برای: 

 نمیاد دست به چیزی سختی بدون داره،

 نمیشم متوجه:  ارغوان

 بود یار باهات بخت شاید کن امتحان شانستو عاشقی که یا میخواهی رو چیزی اگه: 

 ایستادم نگین مقابل و گرفتم فاصله ارغوان از

 بهاشو بیاری دستش به میخواهی اگه بشه، خیانت و گناه به آلوده نزار مقدسه و پاک عشق: 

 .بپرداز

 نمیاد خوبی بوی حرفات این از:  نگین

 رفتم متین سمت به و زدم تلخ لبخندی

 وقتی. نشد خوب اما باشه ی دیگه جوری تو و من سرنوشت میشد شاید افتاده، اتفاقات خیلی: 

 .میزنه پرسه حوالی همین عشق کن دقت بگذر، و ببخش رسید وقتش

 رفتم بهراد سمت به

 رو کاری تاوان اما نشه، میخواهیم ما که اونی گاهی ممکن میدونم آموختم، رفاقت درس تو از من: 

 .رفیقشو نمیکنه رها وقت هیچ واقعی رفیق یه نترس کن، پرداخت دادی انجام که

 دادم تکه اپن به و گرفتم فاصله ازشون
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 ببینمتون زودیا این به نمیخوام برید دیگه بهتر: 

 تینا اما:  ارغوان

 هاا شما اینکه یا میگیریم رو ارسین رهای جشن هم با همه دیگه روز چهار نگو، هیچی هیس: 

 میکنید شرکت آرسین منو درگذشت مراسم توی

 میگی؟ داری چی:  بهراد

 .کنید دفن آرسین کنار منو باید پس کنم رها رو آرسین نتونم اگه: 

 !میگی؟؟ داری چی تو من خدای وایی:  نگین

 کردم باز رو در در، سمت رفتم

 خوش شب بیرون بفرما: 

 نشستم، زمین روی و خوردم سر بستم، رو در بیرون، رفتند و کردند نگاهی من به و هم به ها بچه

 ات میکشم خودمو کنم، رها رو آرسین نتونم اگه بودم، گرفته تصمیمو من شدند، روان هایم اشک

 اتاق به و شدم بلند زمین روی از کشیدم، وجودم اعماق از آهی. برسم آرسین به دنیا اون شاید

 از بودم، شده معتادا عین خوردم، مسکن قرص با و ریختم لیوان داخل آب پارچ داخل از رفتم،

 آرسین تولد روز دیگه روز چهار بود، رحمانه بی خیلی کن، کمکم خدایا. بودم خورده قرص که بس

 توی آرسین تولد روز که رو آهنگی اون برداشتم، گوشیمو مسخره، حکم اون اجرا موقع و بود

 توی بخیر یادش کشیدم، دراز تخت روی و بستم چشمامو کردم، پلی رو بودم داده گوش اش خونه

 هب روز اون من قلبم، های طپش اون کننده، خیره نگاهای اون میرقصیدم، اهنگ این با آرسین بغل

 کادو اون من خدایاا میده، ی هدیه ما به رو بد و خوب کادوهای دفه هر سرنوشت گفتم آرسین

 هک واییی شدی؟ دنیام کی شدم؟ عاشقش کی نمیدونم. بشم رحم بی نزار خدایا میخوام، رو خوبه

 کم کم نگیر، ازم رو آرسین خدایاا قلبمه سهم آرسین. میشم خفه عشق باتلاق این توی دارم

 .برد خوابم آرسین خاطرات و یاد با سراغم، آمد خواب
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 افتاده گیر رحمانه بی دوراهی یه بین بود، مونده باقی مسخره حکم اون اجرای تا دیگه روز دو

 هکلاف داشتم کن، معجزه خدایا میدونستم، رو آرسین نجات راه اما کی؟ قاتل نمیدونستم بودم،

 بشم، مآرو شاید تا بگیرم دوش یه برم گرفتم تصمیم همین برای بود، گرفته حالم عجیب میشدم،

 همین برای نداشتم، رانندگی حوصله بیرون، زدم خونه از و کردم عوض لباسامو حموم از بعد

 از دور بگیرم، فاصله همه از تا دور، خیلی جایی یه برم میخواست دلم کردیم، روی پیاده به شروع

 بودم، داده بله جواب متین به روز همون اگه شاید کنم، زندگی آرسین کنار در هاا بدی ی همه

 توی گیره، آرسین دست دلم فعلا اما میکردم، زندگی هام بچه و همسر کنار در راحت داشتم الان

 قیقهد هر الان اما بود دلگیر برایم ها جمعه غروب فقط قبلا میزنه، پر پر هی بیچاره قلب این سینه

 مجبور شاید نمیخورد هدف به تیرم فردا تا اگه دارم، اعتماد بهت من کن کمکم خدایا دلگیره،

 رفاح این از تر پرو من ببین سرنوشت اهای نیاد، در جور قلبم و وجدان با که کنم رو کاری میشدم

 کی ،میگرفت آروم آرسین کنار در فقط قلب این میکرد قراری بی قلبم بشو، بیخیال و بیا هستم

 دبو وقتی تا انگار نشنیدم؟ چطور رو عشق سرود ندیدم؟ رو زندگی لبخند چطور شدم؟ عاشقش

 خواب اون زندگی، این از بودم شده خسته اوووف... قرارم بی و تاب بی نیست که الان اما نفهمیدم

 های خون اون بود؟ چی خواب اون تعبیر بودم، نگران و میترسیدم بود، فکرم توی همش لعنتی

 دیووونه دارم وایی. زنجیر و سایه قرمز، دار طناب و آرسین هاا، خنده صدای اون دستم، روی

 ها لد فریاد به خدایاا بارونه، وسط در روشن شمع یه داشتنه نگه مثل آرسین داشتنه نگه. میشم

 .برس خسته

 ببخشید خانم -

 برگشتم

 بفرماید؟ بله: 

 گرفت مقابلم برگ یه

 کجاست؟ آدرس این میدونی -
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 تدس به کردم شروع شد، گذاشته دهنم جلوی دستمال یه یهو کردم، نگاه بهش و گرفتم رو برگ

 ...برد خوابم و شد تاریک جا همه کم کم اما زدن پا و

 کردم، نگاه اطراف به نشستم، تخت روی بود؟، کجا دیگه اینجا وا کردم باز چشمامو سرم، وایی

 جل بود، من از شده نقاشی های تصویر از پر اتاق دیوارهای روی ندیده، چیزای حق به خدایا

 داخل و شدم دزدید نفر یه توسط من الان یعنی شدم، بلند تخت روی از! چی؟ یعنی این الخالق،

 یتو قلم یه همین فقط میشه؟ مگه داریم؟ مگه! شدم؟ حبس است من از نقاشی از پر که اتاقم یه

 نوم احمقی کدوم یعنی.. میکشه هم تیمارستان به کارم کم کم. شد جور اونم که بود کم زندگیم

 با خانم یه و باز اتاق در!! دزدیده؟؟ منو که بوده قطعی آدم!!! دزدیده؟؟ منو چرا اصلا!!! دزدیده؟

 لال کنم فکر بیرون، رفت و کرده من به نگاهی گذاشت میز روی را سینی شد، اتاق وارد سینی

 گرسنه داشت، قرار نون مقداری و آلو خورشت و پلو ظرف یه داخلش کردم، نگاه سینی به!! بود،

 داخلشون چیزی شاید معلوم کجا از میزدند، مشکوک هاا غذا این اخه شکم، بیخیال اما بودم

 قدم چند و خوردم جا دیدنش با داخل، امد پسر یه شد، باز در کشیدم، نفسی. ؟!باشند ریخته

 تمام پشت یعنی!!! میکنه؟؟ چکار اینجا این میشه؟ مگه داریم؟ مگه من خدای وای عقب، رفتم

 طرفم امدم! خبره؟ چه اینجا میشم، خل کم کم دارم خدااا، وایی!! داره؟؟ دست این اتفاقات این

 نهنک بودم، کرده کپ رسما میکرد، نگاهم لبخند با ایستاد، سرجاش دیوار، به خوردم عقب رفتم

 .میشم خل دارم خدا واییی ؟!میشه؟ مگه مگه اخه! میبینم؟ خواب دارم

 

  تووووووو: 

 !خوردی؟ جا حسابی دیدنم از انگار من، اره: آیان

 نداره؟؟؟! داره هم خوردن جا: 

 زد نمایی دندون لبخند

 !نشدی؟ که اذیتت:  آیان
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 !کنی؟ دعوت مهمون مدلی این داری عادت شما فقط نه: 

 میامدی؟ ام خونه بیا میگفتم بهت اگه اما ی، خونه صاحب خودت تو:  آیان

 نه که معلوم: 

 .بیشتر هم هیجانش تازه کنم، دعوتت مدلی این شدم مجبور منم همین برای:  آیان

 زد چشمکی

 !چیه؟ اجبار این دلیل بدونم میتونم حالا بله بله: 

 !! دیگه؟ میخواد چی این داخل، امد دختر یک و شد باز در و کوبید بهم دستاشو آیان

 .نکنی شلوغش زیاد زیباست کافی اندازه به عشقم:  آیان

  چشم -

 !میگه؟ داره چی این

 خبر؟ چه بدونم میشه الووو: 

 میفهمی زودی به عزیزم، خیر خبر:  آیان

 خوشگل کل در داشت، ی قهوه و درشتی چشمای بود، تیره پوستش کرد،رنگ نگاه دختر اون به

 .بود

 .باش خوبی دختر تینا کنید، شروع شماها میرم من:  آیان

 سمتم آمد دختره بیرون، رفت اتاق از و زد لبخند بهم

 کنم شروع کارو من تا بشینید صندلی روی لطفا -

 ره باداباد، چی هر بشم، آیان رقصونه گربه مجبورم فعلا نشستم، صندلی روی و دادم تکون سری

 هنرسید خودم به بود وقت خیلی بودم، نرفته آرایشگاه به بود وقت خیلی. آید خوش آید پیش
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 خوب خیلی کارش رسید، موهام و صورت به حسابی بشه، جبران بود قرار امروز انگاری اما بودم

 هب ترسی فقط! چیه؟ اجباری مهمونی این مناسب نمیدونستم بود، شده خنک صورتم پوست بود،

 .شد تموم تایمی چه نمیدونم از بعد کارش که میبرد خواب داشت دیگه بود، افتاده دلم

 شد تموم بشی بلند میتونی -

  ممنون: 

 .گرفت مقابلم لباس کاور یه شدم، بلند صندلی روی از و کشیدم ی خمیازه

 !.میخواهید؟ کمک بپوشید باید اینو -

 گرفتم دستش از رو کاور

 ممنون نه اهان: 

 دیوونه این به که اونجای از. بیرون رفت و گذاشت تخت روی جوراب بسته یه و کفش جعبه یه

 مومح همون پرو اتاق رفتم همین برای باشه، گذاشته دوربین اتاق توی بود ممکن و نبود اعتمادی

 بود، کرده صاف موهامو کردم، نگاه خودم به آینه توی بیرون، امدم و پوشیدم لباسو خودمون،

 لهخوشگ بود، لباسم با تضاد در آرایشم بود، بلند و ساده سفید، لباسم بود، مات صورتم آرایش

 گوای میزدند، چنگ رخت دلم توی داشتند انگار نمیداد، خوبی حس بهم لباس این اما بودم، شده

 خودت خدایا پوشیدم، هامو کفش و جوراب رفتم، تخت طرف به و دادم تکون سری دلم، میداد بد

 طرفم امد و شد نگاهم محو داخل، امد آیان و شد باز اتاق در بگذره، خیر به امروز کن، کمک

 شدی ها فرشته عین شدی ناز چه:  آیان

 پوشیدم رو لباسی مدل این من که است مراسمی نوع چه مهمونی این بدونم میشه ممنون،: 

 دیگه عروسی امشب:  آیان

 !کی؟ با کی!!!! عروسی؟: 

 عشقم تو منو عروسی معلوم خوب:  آیان
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 با تا بودم پوشیده عروس لباس الان من یعنی! میگه؟ چی داره این جااان شد، باز تعجب از دهنم

 دهش تند قلبم طپش! میشه؟ مگه! کنم؟ ازدواج باهاش تا دزدیده منو آیان یعنی! کنم؟ ازدواج این

 بست دهنمو گذاشت ام چونه زیر دست آیان. بود

 میشی من مال تو که گفتم کردی؟ تعجب قدر این چرا:  آیان

 .عقب کشید سرمو

 باش خیال همین به آش بده سنار برو گفتم بهت منم: 

 نخواهی چه بخواهی چه منی مال تو. شدم ات جوابی حاظر همین عاشق:  آیان

 ندارم احمقانه کار این برای دلیلی هیج چون نمیکنم، ازدواج تو با من نمیخوام، که معلومه: 

 میخواهی؟ دلیل:  آیان

 میخوام دلیل اره: 

 باشه:  آیان

 بزنم زنگ باید کم کم! میریم؟ داریم کجا خدا وایی برد، منو همراش و کشید گرفت، دستمو

 اتاقی طرف به نیست، انتظارم در خوبی چیز میکردم حس بود، افتاده شور به دلم تیمارستان،

 .میامد هم بدی بوی و بود تاریک شدیم، اتاق وارد کرد، باز رو اتاق در رفتیم،

 !میکنیم؟ چکار اینجا ما! کجاست؟ اینجا: 

 بدم دلیل بهت تا اینجا آوردمت منم میخواستی دلیل تو:  آیان

 بود مونده کم دیدم مقابلم که چیزی از کرد روشن که رو چراغ میگه، داره چی نمیشدم متوجه

 زد حلقه چشمام توی اشک من، خداییی وای دربیارم، شاخ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 367 

 و گرفت موهاشو و شخص اون طرف رفت آیان زد، حلقه چشمام توی اشک من، خدایی وایی

 انامک چطور این! چی؟ یعنیی بود، سایه که این کردم کپ بالا، امد سرش خفیفی جیغ با کشید،

 .کرد تعجب من دیدن از هم سایه! میکنه؟ چکار اینجا سایه داره،

 !میکنی؟ چکار اینجا تو تو:  سایه

 از رپ هم بدنش کل بودند، پور پاره لباسش سمتش، رفتم و امدم بیرون بهت از صداش شنیدن با

 ستهب گلمو راه بغض بود، گرفته قرار شکنجه مورد حسابی انگار بود، شده بسته هم زنجیر به زخم،

 بود

 کن فرار بروو تینا:  سایه

 .دمیکر ناله یواشی بکشه، فریاد که نداشت نا حتی سایه کشید، بیشتر رو سایه موهامو آیان

 !!چراا؟؟ کردی جوری این سایه با چرا کنن، ولش: 

 کرد رها رو سایه موهای آیان

 پیروی تاوان اینم کنه همکاری من با نشد حاظر کوچولو حیوون این نکرد، اطاعت ازم چون:  آیان

 .من از نکردن

 بابکه همون این تینا:  سایه

 .شدند گشاد تعجب از چشمام

 آیان آیانم من تینا برای اما. هستم بابک تو برای من اره:  آیان

 .میشی نابود وگرنه کن فرار تینا:  سایه

 کرد بلندم و گرفت دستمو و امد آیان

 وگرنه میشه رها سایه کنی ازدواج من با اگه من، با ازدواج ی واسه دلیل اینم عشقم ببین:  آیان

 بمیره تا میدم زجرش قدر اون چشمات جلوی
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 هستیی ناشناخته موجود یه نه نه حیوونی یه تو: 

 هامون خواست به رسیدن برای. بدم انجام حاظرم کاری هر تو داشت و رسیدن برای من:  آیان

 .داد قربونی باید گاهی

 این سایه با بود تونسته چطور ادم، جز به داشت شباهت چی هر به بود رویم روبه که ادمی این

 .بود شده تعبیر خوابم از بخش یه انگار کنه، رفتار مدلی

 بروو تینا. نکن نابود خودتو من رهای برای بروو، اجی:  سایه

 بکشه زجر باید دختر این اخه چقدر بشم فداتش الهی کردم نگاه بهش

 من؟ با ازدواج برای بود محکم دادم بهت که دلیلی عشقم:  آیان

 رفتم سایه طرف به و کشیدم دستش از دستمو

 کنم عمل قولام تمام به میدم قول نبینی، صدمه دیگه میدم قول بشی، رها میدم قول: 

 ینا نمیشد باورم بیرون، اتاق از برد و کشید گرفت، دستمو آیان کشیدم، ام گوشواره روی دست

 منمیدونست اما بود خودشیفته یکم داشت توهم یکم اره باشه، من نقاشی استاد آیان همون پسر

 یباز خیلی عقد ی سفره یه کردم نگاه روم به رو به ایستادم منم ایستاد اشغاله، و بیرحم قدر این

 گل هم کلی بود، سفره داخل هم نقره جنس از دونی شمع و آینه بود، شده انداخته زمین روی

 !!!!باشه آیان همین ابهام آقای نکنه که امد ذهنم به لحظه یه اما چرا نمیدونم رز، سفید

 قشنگه چه ببین توست، منو عقد ی سفره این کن نگاه:  آیان

 قشنگه اره: 

 میشم خوشبخت تو منو هستی، من زندگی ی فرشته تو:  آیان

 ندادم تو به جوابی هنوز که من اما: 

 میشه انجام ازدواج این پس دادم، بهت منم خواستی دلیل تو نپرسیدم، سوالی ازت منم:  آیان
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 کنم فکر باید من: 

 .بشو آماده عروسیمون برای کن، فکر ی دقیقه چند و سفره این کنار بشین عشقم باشه:  آیان

 مردابی چه توی دادم، تکه مبل به نشستم، زمین روی رفت، و گرفت فاصله ازم و زد چشمکی بهم

 میک بود، ظالم یه آیان باشه، آیان اتفاقات این پشت نمیکردم فکر وقت هیج. بودم کرده گیر

 .گذاشتم مبل روی سرمو بودم، ترسیده

 :  بک فلش

 ته؟رف نکنه نبود، اما گشتم، مجید دنبال چشم با شدم، وارد و کردم باز رو در رفتم، کافه سمت به

 نیامده هنوز شایدم

 هستید؟ پناهی خانم شما ببخشید:  گارسون

 مگه؟ چطور بله: 

 بالا ی طبقه برید:  گارسون

 ممنون: 

 صندلی روی لبخند با طرفش رفتم بود، نشسته نفر دو میز یه سر مجید رفتم، بالا ها پله از

 نشستم

 سلام: 

 !خوبی؟ سلام علیک:  مجید

 بود ترافیک شد دیر ببخشید ممنون: 

 آمدم پیش دقیقه چند منم نکردی، دیر هم زیاد:  مجید

 گذاشتیم قرار هم با تو منو شکست طلسم این بالاخره خوبه،: 
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 بالاخره اره:  مجید

 کن شروع خوب: 

 کشید نفسی مجید

 بگم؟ کجا از نمیدونم راستش:  مجید

 حرفا جور این و شدی عاشقم که نگو توروخدا فقط: 

 و میز روی گذاشت رو قهوه های فنجون و امد سینی با گارسون زدم، لبخند منم خندید، مجید

 رفت

 باشی؟ قهوه اهل شاید گفتم دادم، سفارش هم تو جای به که ببخشید:  محید

 هستم قهوه عاشق من نداره اشکالی نه: 

 پس خوب:  مجید

 خوردم مو قهوه از مقداری

 کنی؟ شروع میشه: 

 زد حلقه قهوه فنجون دور دستاشو و شد خم جلو به و کشید نفسی مجید

 ...که جوری این که چیزای یه خوب بود قرار خوب اولش من تینا ببین:  مجید

 حرفش وسط پریدم

 حاشیه بدون مطلب اصل سر برو نگاه مجید باش، آروم: 

 نیستم مجید من اینکه اول باشه،:  مجید

 هستی؟ کی پس: 
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 افشار نوید سرگرد بگم بهتر یا افشار نوید:  مجید

 خوردم جا

 کردی؟ معرفی مجید خودتو پس چرا! چی؟ یعنی: 

 هستم ماموریت توی یعنی بودم مجبور من( : مجید)نوید

 داره؟ من به ربطی چه اینا خوب: 

 .هستیم پرونده یه درگیر ما که دوساله الان بگم، اول از بزار( : مجید)نوید

 یه از رو دخترا که فهمیدیم و فرستادیم باند اون داخل نفوذی یه روسپی، دخترای و مواد چاقاق

 .امد گیرمون هم اسم چند و نقاشی تصویر تا چند میارند، فساده ی خونه

 ! چه؟ من به چیزا این نوید، ببخشید نه مجید خوب: 

 باش صبور داره ادامه هنوز:  نوید

 .خوردم مو قهوه از مقداری و دادم تکون سری

 امدم جاش من بعد و بود ساکن بالای طبقه واحد توی قبلا مادربزرگم:  نوید

 !چرا؟ نمیدونم اما امدی، مادربزرگت جایی تو اره خوب: 

 .امدم بود تو تصویر که نقاشی تصویر اون بخاطر من:  نوید

 !میشه؟ مگه! داریم؟ مگه کردم هنگ

 ینیسنگ خلاف تنها نیستم قاچاق کار توی من کن باور دیگه چی هر یا سرگرد مجید نوید ببین: 

 .نیستم هم دخترا جور اون از نیستم، چیزا این و مواد اهل من بوده، پارتی و قلیون داشتم که هم
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 اما بودی، نخ سر یه تو چون بگیرم اطلاعات ازت و بدم جلوه تو عاشق خودمو تا امدم من:  نوید

 ور حقیقت من شد قرار بیمارستان، شب اون از بعد و نداری ارتباطی باند اون با تو فهمیدم بعدش

 .بگم تو به

 سخت برایم نوید حرفای هضم بود، شده تموم فنجون داخل ی قهوه دادم تکه صندلی پشتی به

 .بود

 بدم؟ سفارش قهوه بازم:  نوید

 ارهه: 

 چکار قاچاق باند رییس پیش من تصویر اخه داد، سفارش قهوه دوباره و کرد صدا گارسون نوید

 کردم گیری عجب بابا ای! میکنه؟

 !بگی؟ نمیخواهی چیزی تو خوب:  نوید

 !!تعجبم در فعلا من! بگم؟ باید چی: 

 باشه؟ داشته رابطی جریان این با سایه ممکن! بود؟ کی سایه دختر اون:  نوید

 حرفا این به چه رو سایه بابا نه: 

 نیست؟ آشنا برات شایان یا مهراب بابک، اسم تو اوکی:  نوید

 اون نهنک شده دختره یه عاشق بابک میگفت سایه تازه میگفت، سایه که کسی همون بابک نکنه

 چی قاچاق شایان نداره امکان نه نه باشه، خودمون شایان همین نکنه شایان هستم، من دختر

 باشه

 رسیده؟ فکر به چیزی:  نوید

 داره، وجود دنیا این توی اسم هم صدتا بزنم تهمت کسی به الکی ندارم حق من

 نیستند آشنا برام ها اسم این نه،: 
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 !مطمئنی؟:  نوید

 اره: 

 خوردم مو قهوه از مقداری

 !کنی؟ کمک ما به حاظری تینا:  نوید

 کمکی؟ چه: 

 برسونی رییس اون به رو ما بتونی شاید تو:  نوید

 لااص فعلا اما  هستم، پلیسی عشق ندارم، حوصله اصلا نیستم، کارا این اهل من نوید، بیخیال: 

 نیست حسش

 بدی نجات رو خیلیا میتونستی تو فقط نیست اجباری باشه:  نوید

 خوبه خیلی بدم نجات خودمو بتونم من فعلا: 

 برم من نداری کاری دیگه اگه خوب باشه،:  نوید

 بشه بسته پرونده این و بشن دستگیر زودتر امیدوارم گفتی بهم رو حقیقت که ممنون نه: 

 بگو من به خواستس هم کمکی هر باش خودت مراقب ممنون:  نوید

 .میگم بهت فهمیدم چیزی یا رسید ذهنم به چیزی اگه تازه تشکر، باشه: 

 اوکی:  نوید

 رفت و شد بلند صندلی روی از و زد لبخند بهم نوید

 

 : حال زمان
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 مروزا شاید بودم، گفته نوید به شایان حتی یا سایه و بابک ی درباره روز همون اگه شاید نمیدونم

 ایهس اصلا باشه؟ بابک همون آیان که میکرد فکرشو کی واقعاا نمیشدم، گرفتار مرداب این توی

 خها اصلا! آورده در سر اینجا از اما بشه، مستقل تا بود، رفته من پیش از سایه میکنه؟ چکار اینجا

 .میداد رد داشت مغزم دیگه بود، ذهنم توی فکر کلی وایی! طوری؟ چه

 عشقم:  آیان

 امد کردم نگاه بهش و برداشتم مبل روی از سرمو. کنه جمع اینو بیاد یکی کوفتت، مرض، درد،

 کرد دراز مقابلم دستشو و نزدیک

 آوردم چیزی یه برات شو بلند و بگیر دستمو:  آیان

 .شدم بلند زمین روی از و گذاشتم دستش توی دستمو

 عزیزم ببند چشماتو:  آیان

 !چرا؟: 

 نباشه کاریت ببند تو:  آیان

 کردم، باز چشمامو کردم، حس سرم روی چیزی بستم، چشمامو بیرون، فرستادم حرص با نفسمو

 رز گلهای از تاج یه کردم، نگاه خودم به آینه داخل گرفت، طرفم به رو آینه بود، دستش به ی آینه

 .بود گذاشته سرم روی سفید

 !امد؟ خوشت:  آیان

 قشنگه اره: 

 .بودم شده ها پرنسس این عین بود، قشنگ خیلی هم خدایی

 میزارم سرت روی و میکنم درست تاج برات روز هر باشه، سرش روی تاج باید من ی ملکه:  آیان

 عشقم
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 !بپرسم؟ سوال یه: 

 بپرس جانم:  آیان

 !شد؟ چی پس بشه مستقل تا رفت اون اخه! میکنه؟ چکار اینجا سایه: 

 بنویسه برات رو نامه اون تا خواستم ازش من:  آیان

 !میدی؟ توضیح کم یه: 

 ماا بیاره اطلاعات برام تو از و باشه من با تا خواستم ازش توست پیش سایه که فهمیدم من:  آیان

 قرار کردم، تهدیدش داشتم ازش که های فیلم و عکس با منم شد شاخ برام و نکرد قبول خوب

 .بشه جدا ازت و بنویس رو نامه اون برایت نمیشه خبرچینم که حالا شد

 نخواست چون بود، امده سایه سر من بخاطر بلاها این پس تعجب، کار توی بودم زده من امروز کلا

 کشیدم نفسی شده، جوری این بفروشه، منو

 شده؟ چیزی عشقم؟ خوبه حالت:  آیان

 نشده چیزی نه خوب، حالم اره: 

 باشه غمگین و ناراحت نداره حق من عروس:  آیان

 نمیکنم ازدواج باهات من منفی، من جواب آیان ببین: 

 زمین روی کرد پرت رو آینه و شد عصبی کرده، تعجب بود معلوم قشنگ

 نیست؟ مهم برات سایه جون یعنی:  آیان

 امکان نیست، خوب اصلا حالش تازه کرد، زندگی کنارم ماه چند و شد من زندگی وارد یهو سایه: 

 نمیکنم خراب بخاطرش زندگیمو من پس بمیره، روز چند یا دیگه ساعت چند تا داره

 .داد فشار هم روی هاشو دندان آیان
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 بشی من مال باید تو هستی، من ی ملکه تو کنی ازدواج من با باید تو اما:  آیان

 دیگه برم من بهتر پس نبود، کافی دادی بهم که دلیلی: 

 میخواهی؟ تری محکم دلیل:  آیان

 باشه داشته ارزش که دلیلی یه اره: 

 کشید موهاش توی دستی

 برات میارم داره ارزش و محکم خیلی دلیل یه الان باشه باشه:  آیان

 دست دوباره زد، حرف جوری این که داره ی دیگه دلیل چه یعنیی خداا یا رفت، و زد چشمک بهم

 لعنتی روز این چرا. باش سایه مراقب خدایا بده، نجاتمون خدا وایی کشیدم، هام گوشواره روی

 .بودم شده کلافه نمیشه، تموم

 دست دوباره زد، حرف جوری این که داره ی دیگه دلیل چه یعنی خداا یا رفت، و زد چشمک بهم

 لعنتی روز این چرا. باش سایه مراقب خدایا بده، نجاتمون خدا وایی کشیدم، هام گوشواره روی

 ویت بد حس کلی دیده، برام سرنوشت که خوابهای از میترسیدم بودم، شده کلافه نمیشه، تموم

 یه با آیان میرفت، فرو قلبم توی خنجری یه مثل هم آرسین برای نگرانی بود، شده انباشته قلبم

 زد بهش فلش یه و گذاشت میز روی را لپتاب بود، لبش روی خبیثانه لبخندی امد، لبتاب

 ببینی دلیلتو تا عشقم جلو بیاا:  آیان

 بود فیلم یه ایستادم، لپتاب روی به رو کنار، رفت آیان میز، سمت رفت و دادم قورت دهنمو آب

 داشت، قرار سرش روی اسلحه یه که بود آرسین کردم، هنگ دیدم که چیزی از. کرد اش پلی که

 میزد قدم هی که هم آیان بود، افتاده خون غرق زمین روی هم دلربا ی جنازه

 .دیگه بکش بیا بکشی میخواهی کنی؟ صابت رو چی مثلا که بزنی قدم میخواهی هی:  آرسین

 زد لبخند و ایستاد آرسین مقابل آیان

 میدی کشتن به خودتو خودت، تو نه من:  آیان
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 چی؟ یعنی:  آرسین

 توست با انتخابش میکنم، پشنهاد راه تا دو بهت من:  آیان

 !چی؟ نکنم انتخاب رو راه دو این از کدوم هیچ من اگه:  آرسین

 خنده زیر زد آیان

 کنی انتخاب رو راه یه مجبوری:  آیان

 !اجبارم؟ دلیل وقت اون:  آرسین

 تینا زندگی بگم بهتر یا تینا،:  آیان

 !داری؟ چکار اون به تو!! تینا؟:  آرسین

 داری راه دوتا تو حالا تیناست، بخاطر میده رخ که اتفاقی هر تیناست، داستان این راس:  آیان

 میکشمتتت خودم من بخوره تینا به دستت:  آرسین

 کی عدد ی نشونه به دستشو ی اشاره انگشت کرد، آرسین به پشت و زد شیطونی لبخندی آیان

 آورد بالا

 زنده تینا وقت اون دار ی چوبه بالای بری و بگیری گردن رو قتل این میتونی تو اول راه:  آیان

 .میمونه

 آورد بالا انگشتو دومین و چرخید آرسین طرف به

 کلش بدترین به چشمات جلوی تینا وقت اون نکنی قبول رو قتل میتونی تو راه دومین اما:  آیان

 توست با انتخاب حالا مرد، خواهد ممکن

 نیستی ادم اصلا تو هستییی روانییی آشغال یههه تو:  آرسین
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 خسته باش زود راه دو این بین کن انتخاب پسر، آقا داره حدی من صبر بفهم خودتو حد:  آیان

 شدم

 !نمیده؟ رخ اتفاقی تینا برای کنم قبول رو قتل من اگه که هست تضمینی چه:  آرسین

 توست با انتخاب داری، رو راه دو همین فقط تو نیست، کار در تضمینی هیچ:  آیان

 بکشی؟ رو تینا میخواهی چرا:  آرسین

 انتخاب ور یکی تینا زندگی و خودت زندگی بین باید که توی این بکشم رو تینا نمیخوام من:  آیان

 کنی

 میشم قاتل من قبول باشه باشه:  آرسین

 آرسین ی شونه روی زد آیان

 گل پسر آفرین:  آیان

 فیلم. ریختن آرسین لباس و دست روی رو، دلربا خون از مقداری دادند، آرسین دست به رو چاقو

 اطربخ آرسین نمیشد باورم باشه، آیان دلربا، قاتل نمیشد باورم عقب، رفتم قدم چند شد، تموم

 .بود گرفته درد قلبم خدا وایی گرفته، گردن رو قتل من

 !!خوبه؟ حالت عشقم:  آیان

 ظالمییی تو قاتلی یه تو بکشی؟ رو دلربا تونستییی چطور تو شووو خفه شوووو خفه: 

 طرفم امد آیان

 .بشه کشته باید بزنه صدمه من عشق به که کسی میمرد باید دلربا عزیزم، باش اروم:  آیان

 !بود؟ فروخته تو و من به تری هیز چه اون مگه: 

 گلم باش آروم و مبل روی بشین بیا:  آیان
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 خیلی بود رحمانه بی خیلی بازی این بود، خراب حالم بودم، کرده داغ نشوند، مبل روی منو آیان

 .میشد تموم داشت تحملم. بود ظالمانه

 !کشتیی؟ رو دلربا چرااا بزن حرف د: 

 !شد؟ حمله بهت بود رفته آرسین و دلربا با که مهمونی توی یادته:  آیان

 !میدونی؟ کجا از تو اره: 

 منم کنه، اذیتت رو تو تا بود، داده پول دلربا پسره اون به اینکه مهم نیست، مهم اینش:  آیان

 دش چی نمیدونم هم بعد بیاد جاش سر عقلش تا بشه تجاوز بهش دادم دستور اول فهمیدم وقتی

 غرق و بود افتاده زمین روی هم دلربا میچکید، خونه ازش که دستمه به چاقو یه دیدم یهوو که

 .نیستم قاتل من کن باور بود خون

 ور احمق آرسین اون نیستم، قاتل من میگه بعد کشته رو دختر زده میکشید، سوت داشت مغزم

 تایدس با خودمم وگرنه بمیری کن دعا آرسین بگیره، گردن رو قتل کرد، قبول راحتی به که بگو

 حتی داره، ی رابطه یه همه با دلربا این. میکنم خاکت قبر توی زنده زنده میکشمتتت، خودم

 .آیان با انگاری

 میشناسی؟ کجا از رو دلربا اصلا تو: 

 عشقم طولانی داستانش:  آیان

 بشنومم میخوام: 

 خانم لجباز باشه:  آیان

 رفتن راه به کرد شروع

 هی دلربا رو، پسرا دلربا میکنم، شکار رو دخترا من بود، شکارچی من مثل جورای یه دلربا:  آیان

 زنه،می تیغشون و میشه دوس دار پول پسرای با دلربا بود، پسرا از متنفر که پرورشگاهیه دختر

 ادلرب با داشته هم وقتی است چکاره دلربا میفهمه شایان اما بود شکار یه دلربا برای هم آرسین
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 اشتباه برداشت هم آرسین میده، نشون آرسین به و میگیره عکس ازشون نفر یه میزنه حرف

 کم کم و میکشتم تو دنبال من که بود ها موقع همون. میخوره بهم دلربا و آرسین ی رابطه میکنه،

 به شدم، خبر با کارش و دلربا از اتفاقی طور به آرسینه، تو و من راه سد فهمیدم و کردم پیدات

 احمق اون اما بندازه، جدایی آرسین و تو بین و بشه آرسین زندگی وارد دوباره تا دادم پول دلربا

 .رسیدم حسابشو منم کنه اذیتت را تو تا داد پول نفر یک به

 هاخ. برام بود زیاد خیلیییی هم با اتفاقات این حجم بودم، کرده تب بود، گرفته درد سرم وایی

 !باشه؟ پست اینقدر ادم یه ممکن چطور

 !چیه؟ تو با شایان ی رابطه: 

 .دیگه آیانه دست زیر شایان معلومه خوب ی، احمقانه سوال چه

 است پیچیده شایان و من ی رابطه:  آیان

 من عاشق تو میدونی! توست؟ زندونی سایه میدونه! داره؟ خبر آرسین گناهی بی از شایان: 

 !داره؟ خبر امروز ازدواج از!! هستی؟؟

 عشقم میپرسی سوال خیلی:  آیان

 باشم کنجکاو دارم حق افتاده اتفاقات همه این: 

 داره خبر همچی از شایان است، اره سوالات تمام جواب:  آیان

 کرد کمک همین برای پس کرده، خیانت من به اون اما داشتم اعتماد شایان به من کشید، تیر قلبم

 هترب بودم، کرده بزرگی اشتباه چه من وایی بشم، نزدیک آیان به بتونم تا بشم دور آرسین از تا

 زدم زانو جلوم آیان بود، شایان به کردن اعتماد و بودن ، زندگیم اشتباه ترین قشنگ بگم

 توست و من روی پیش آینده نکن فکر گذشته به عزیزم:  آیان

 !تو؟ با ازدواج واسه میده من به دلیلی چه این اما آرسین نه توی قاتل شد معلوم الان: 

 کنی انتخاب رو یکی باید تو که میزاره رویت پیش رو را دوتا فیلم این:  آیان
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 بگو رو انتخابی های راه: 

 پایین میاد بره اگه یا نمیره، دار بالای آرسین موقع اون کن قبول رو من با ازدواج اول راه:  آیان

 !چیه؟ دوم راه: 

 میشی آرسین مرگ شاهد و نمیکنی ازدواج من با:  آیان

 کشیدم عمیقی نفس

 مرگ و کن تنت رو سیاه رخت یا بده، نجات رو آرسین جون کن تنت رو سفید رخت یا:  آیان

 .تماشا رو آرسین

 ها انتخاب این غمگینه چه عشق، این بود کثیف چه دوراهی، این بود رحم بی چه

 است آشفته ذهنم الان دارم فکر به نیاز من: 

 بیا در آشفتگی از هم تو بشم اماده عروسیمون برای میرم من تا:  آیان

 اضافه گل خدایا! بود؟ کی دیگه این رفت، و زد موهایم روی ی بوسه و شد بلند زمین روی از

 خلق باهاشون رو ناشناخته موجودات این اخه چرا کنیم باری باهاش ما تا میفرستادی اوردی

 ظالم هم قدرا این شایان کنم؟؟ قبول شایان ی درباره رو آیان حرفهای باید چرا من اصلا! کردی؟

 مدلی این شایان میزد، موج غم و صداقت فقط چشماش توی بود من کنار در وقتی اون نیست،

 خوب اما گلو، توی نرفت راحت هلو این شد؟ چی و میکردم فکر چی من کشیدم، نفسی نیست،

 .نشست لبم روی لبخند میره، داره

 :  بک فلش

 بود تیر یه این کردم، حرکت مقصدم سمت به سرعت با و شدم ماشین سوار بیرون، زدم خونه از

 به حالا ،بشه اجرا حکم اون بزارم نباید من کنم، استفاده میتونستم تیر همین از فقط تاریکی، توی

 پس هستم جادو چراغ غول من میکنم، قمار جونم روی بشم مجبور اگه حتی شده، که قیمتی هر

 خدایا نداره، خوبی ی نشونه خواب این باش، داشته هوامو خدایا بدم، انجام میتونم بخوام کاری هر
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 هست که جا هر بکشه، عذاب خواهرم نزار خدایا باشه، داشته هم رو آرسین و سایه هوای

 هب و برداشت گوشیمو رسیدم، پلیس ی اداره به بالاخره بود، صدا از پر سرم توی. باش مراقبش

 برداشت بوق چند از بعد زدم، زنگ نوید

 !کجایی؟ نوید سلام: 

 شده؟ چیزی هستم اداره توی من سلام علیک:  نوید

 بیرون بیا دارم، کارت داخل میام دارم من: 

 باشه:  نوید

 خها بیاد نوید تا ایستادم در دم رفتم، اداره سمت به و شدم پیاده ماشین از و کردم قطع رو تلفن

 امد بالاخره نوید نبود، بلد که اتاقشو

 شده؟ چیزی خوبه؟ حالت تو تینا:  نوید

 بزنم حرف باهات باید من اتاقت بریم میشه: 

 بیا همرام اره:  نوید

 ی قهوه در شدیم، راهرو یه وارد سالن از گذشتن از بعد رفتم نوید همرای به و دادم تکون سری

 رویم به رو و بست رو در نوید نشستم، هاا صندلی از یکی روی داخل، رفتیم کرد، باز رو اتاق یه

 نشست

 شده؟ چی بگو شدم، نگران:  نوید

 بخوره نزدیک هدفش به تیرم کن کمک خدا بگم؟ چطوری یا! بگم؟ چی باید دونستم نمی

 بزنی؟ حرف نمیخواهی:  نوید

 توست؟ از بالاتر منظورم میکنه؟ کار باند ی پرونده اون روی کسی تو جز خوب: 

 میپرسی؟ چی برای صادقی سرهنگ اره:  نوید
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 بیا اونم میشه پس: 

 داری؟ چکار سرهنگ به شده؟ چی تینا:  نوید

 بگم حرفامو تا بیاد بگو برو لطفا: 

 سرهنگ از بود، بهتر جوری این رفت، و شد بلند صندلی روی از کرد، بهم نگاهی تعجب با نوید

 تکون پامو حوصلگی بی از دارم، نیاز کمکت و معجزه به شدت به خدایا میگیرم، نامه ضمانت

 ایانش اما دیگه، میکرد کار بابک برای شایان بالاخره بدم، لو رو شایان بشم مجبور شاید میدادم،

 رفک اینا کردن راضی به باید الان! کنم؟ فروشی ادم چطوری اخه بود کرده حفظ منو ابروی و جون

 سرهنگ همون که مسنی آقای یه با نوید و شد باز در. تیرم خوردن هدف به چطوری به بعد و کنم

 ها صندلی روی سرهنگ و نوید دادم، سلام سر با شدم، بلند صندلی روی از شدن اتاق وارد بود

 .نشستند

 داری؟ کاری چه کار من با تو دخترم خوب:  سرهنگ

 کنم معامله باهاتون میخوام من: 

 !ی؟ معامله نوع چه:  نوید

 .میخوام نامه ضمانت یه ازتون من: 

 چی؟ ازای در ی؟ نامه ضمانت نوع چه:  سرهنگ

 یعنی پس داره منو های نقاشی هستید، دنبالش شماها که باندی رییس که گفت من به نوید: 

 نجات اعدام از رو آرسین هم شما و میدم شما به رو رییس اون من پس میگیرد، من دنبال

 .میدهید

 میامد نظر به عصبی و کلافه نوید

 !چیه؟ نامه ضمانت این جریان! کیه؟ آرسین:  سرهنگ
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 دمیدهی نامه ضمانت یه من به شما بشه، اعدام قرار نداد، انجام که قتلی جرم به نیکزاد، آرسین: 

 شما بدم تحویل بهتون رو نزدیکه بهش که یکی یا باند اون رییس روز 91 مدت صرف من اگه که

 میدهید نجات اعدام از رو آرسین هم

 !بدی؟ انجام میخواهی رو کار این چطوری:  سرهنگ

 وقتی که بدهید ها ردیاب این از من به فیلما مثل هم شما میکنم، تلاشمو تمام اما نمیدونم: 

 .کنید دستگیرش و بیاید شما بشه فعال و کنم لمسش دیدمش

 واقعیه زندگی نیست، پلیسی فیلم این تینا اما:  نوید

 .فیلمه یه مثل هم زندگی اما میدونم: 

 بدی؟ انجام کارو این مدت این توی میتونی چطور اما:  نوید

 هک منم این نمیدهید دست از چیزی که شما داره، نشد شده که قمار یه است معامله یه فقط این: 

 وسط گذاشتم همچیمون

 کرد نگاهم خاصی جور نوید

 قبوله:  سرهنگ

 کشیدم آسودگی روی از نفسی

 دیگه؟ میدهید نامه ضمانت من به شما پس: 

 دختر این برای برو هم تو افشار میکنم، امضا و مینویسم برات و اتاقم میرم من اره:  سرهنگ

 بده رخ ی معجزه شاید بگیر، ردیاب

 داشتم توانشو من اما بود سختی قمار

 در سمت رفت سرهنگ شدیم، بلند هم نوید منو شد، بلند صندلی روی از سرهنگ

 کنه درک کارو این ارزش عشقت امیدوارم:  سرهنگ
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 صندلی روی نشستم دوباره بیرون رفت سرهنگ زد لبخند بهش

 خطرناکه؟ کارت میدونی:  نوید

 !شدی؟ عاشق تو: 

 اره:  نوید

 کردن خطر یعنی عشق بدونی بهتر باید پس: 

 میرسم عشقم به منم بشه حل پرونده این اگه:  نوید

 داره؟ عشقت به ربطی چه پرونده این: 

 هدوسال که من میده، عروسی ی اجازه پرونده این اتمام از بعد کرده شرط رعنا روانیی بابای:  نوید

 حیرونم

 بشی خوشبخت امیدوارم رعناست، خوشبخت عروس اون اسم پس: 

 !شدی؟ عاشق فهمیدی کی بشی، خوشبخت هم تو امیدوارم:  نوید

 فهمیدم رفت که همین نمیفهمیدم بودن که وقتی تا: 

 رو نامه ضمانت سرهنگ شد زده در بود، ام شونه روی سنگینی بار زد، تلخی لبخند بهم نوید

 بشه رها آرسین و کنم عمل بهش بتونم خداکنه بود، فرستاده

 بدم ردیاب بهت بریم بیا:  نوید

 بریم باشه: 

 .میام اونا کنم لمسشون وقت هر گفت و کرد وصل ردیاب گوشوارهام به نوید

 :  حال زمان
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 دهش کلافه کردم، لمس رو لعنتی ی گوشواره این بار صد نمیای چرا همسایه پسر نده مرگته خدا

 معجزه که شکرت خدایا جالب، چه بود، افتاده شکارش دام به که شکارچی آیان دیگه، بودم

 آزاد آرسین فیلم این با الان نشه اعدام آرسین فقط میخواستم من خورد هدف به تیرم کردی،

 دلم نداشتم رو بودن اینجا تحمل دیگه. کردم عمل قولم به من میشه، تموم ها غم و میشه

 .بشم خلاص آیان این شر از زودتر میخواست

 شدم؟ خوشگل ببین عشقم:  آیان

 اواقع آیان نگذریم حق از بود، شده جذاب خیلی سیر آبی شلوار و کت اون داخل کردم، نگاه بهش

 .داشت روانی مشکل که حیف اما بود، خوشتیپی و جذاب خوشگل، پسری

 شدی عالی: 

 امد خوشت خوشحالم:  آیان

 کرد بلندم مبل روی از و گرفت دستمو طرفو آمد

 کنه جاری رو عقد بیاد عاقد تا بشینم جامون سر بریم بیا دیگه خوب:  آیان

 بیرون کشیدم دستش از دستمو

 !میکنی؟ چکار:  آیان

 نمیکنم ازدواج باهات من: 

 شدی؟ خل سرتت به زده:  آیان

  نه: 

 نکنی ازدواج من با اگه میمیره آرسین:  آیان

 ومن زندگی نباید که اون خریت کرد، قبول رو بود نداده انجام که رو کاری کرد، حماقتت آرسین: 

 .بده پس کارشو تاوان باید احمق اون کنه، خراب



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 387 

 طرفممم امد خشم با نمیامد، در خونش میزدی کارد بود، شده عصبی آیان

 !چرا؟ نمیخواهیییی منو چراااا:  آیان

 ایدش نمیدونم بودیم شده آشنا هم با دیگه جور یه اگه شاید نیستم، تو سهم من آیان، باش اروم: 

 نیستیم هم سهم ما اما میشم عاشقت

 میکشید فریاد ریخت بهم رو عقد ی سفره وسایل

 تتخ تو رفت من جلوی میفهمی من جلویی و فروخت منو راحتی به بود قلبم سهم که اونی:  آیان

 سیک مال نمیزارم منم منی، سهم تو الان زد نارو بهم بودم قلبش سهم که اونی دیگهه، پسره یه با

 فهمیدی؟ بشی من مال باید تو بشی، دیگه

 نهمیک داغون رو نفر یه میزنه یکی دختره، اون بوده آشغالی چه سوختت براش دلم لحظه یه برای

 بدن پس تاوان باید ی بقیه وقتت اون

 نمیشه زوری هیچی اما متاسفانه، من: 

 بیارم دستت به پول و زور با میخوام که رو چی هر گرفتم یاد من:  آیان

 نمیام دستت به زور و پول با من اما: 

 یدارب وقتی که اتاقی اون داخل رفتیم بودم، ترسیده بالا، ی طبقه برد و کشید و گرفت دستمو

 کرد رها دستمو. بودم داخلش شدم

 به رو دخترا همه که آیانی من سرت، روی گل تاج اون به اتاق این های دیوار به ، کن نگاه:  آیان

 که گلی فرستادم گل برات کردم پیدات وقتی شدم، تو عاشق نداشتم، دل کشاندم، نابودی

 سعی تو بخاطر من سفید، رنگ عاشق منم بودی رز عاشق تو بود، تو و من ی علاقه از ترکیبی

 توووو اما کردممم محبت بهتت من بشم عوض کردم

 بود؟ تو کار ها پیغام و گل اون نکش، فریاد قدررر این باش اروم: 

 نیستییی من سهم میگی حالا. میفرستادم پیغام و گل راست و چپ برات بود، من کار اره:  آیان
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 نیستم تو سهم من اما ها گل بابت ممنون بود، تو کار فهمیدم الان من: 

 خودش سمتش کشید منو و گرفت دستامو

 نخواهی چه بخواهی چه میشییییی من مال تو:  آیان

 برممممم من بزار کن ولم: 

 تخت ی لبه به خورد سرم زمین روی افتادم کرد، پرتم

 میشی اجبار با نشدی محبت با که حالا میشی من مال تو:  آیان

 بیاا میکنممم ات تکه تکه خودم نوید کنه، چکار میخواهد این اورد در شلوارش از کمربندشو

 بیشتر ضرباتش میکشیدم جیغ چی هر کرد، من زدن کتک به شروع زیاد رحمی بی با دیگه،

 یالبیخ نمیکشم، جیغ دید وقتی نیاد، در جیغم که تا دادم فشار رو تخت تشت دندانم با میشد،

 کشید موهامو طرفمو امد و شد زدنم

 بکش جیغ. برسم ارامش به من تا بزن جیغ نمیکشی، فریاد چرا:  آیان

 بده انجام میخواهی کاری هر نمیکشمم: 

 میکنم ادمت من اما سرکشی و جسور خیلی:  آیان

 .بود شده داغون کمرم بود، گرفته درد سرم کرد، بلندم زمین روی از موهام کشیدن و گرفتنه با

 برم من بزار: 

 نمیری جایی زودیاا این به کنم، رفتار چطوری باهات فهمیدم تازه:  آیان

 دست بدهه، نجاتم خدا تخت، روی کردم پرتم میشد، ی تخلیه داشت ام انرژی داشت درد بدنم

 رو انداخت خودشو کشیدم، لعنتی گوشوارهای این روی

 تینا منی مال تو تینا میکنم رامت:  آیان
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 ندبل جیغم صدای تا دادم، فشار لبم روی دندونامو شد، پاره گوشم کشید، دندوناش با گوشوارمو

 کشید لبش روی زبون بالا، آورد سرشو. نشه

 تینا داری ی خوشمزه خون چه:  آیان

 !خوناشام؟ یا ادمه این شد بد حالم

 برم بزار کن ولم: 

 بکش جیغ کن خواهش کن التماسم:  آیان

 بده نجات منو یکی وایی بده، حالش داره سادیسم این

 میمونه تنت روی دندونام جای بگیرم گازش داری، سفیدی و نرم بدن:  آیان

 شد باز شدت با اتاق در. بودم شده داغون بدنم گرفت، گازم و گردنم توی برد سرشو

 شد بلند روم از آیان باشه، نجات ی فرشته هست که کی هر خداکنه شد، باز شدت با اتاق در

 !میکنی؟ چکار اینجا تو:  آیان

 میکردی؟ غلطی چه داشتی:  شایان

 بود شده قهرمانم شایان بازم گذاشتم، گوشم روی دست نشستم، تخت روی

 نداره ربطی تو به:  آیان

 !؟الان پس نمیکنی، اذیتت رو تینا گفتی میشی، عوض گفتی عاشقی، گفتی که تو:  شایان

 میده جواب زور اما نداد جواب محبتتت نمیکنه قبول منو:  آیان

 ظالمی نه کنی عاشقی شد قرار تو بفهم آیان نمیده، جواب وقتت هیچ زور:  شایان

 !چه؟ تووو به اصلا:  آیان
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 داشتم درد امد، خون گوشم از کمی اوردم، در گوشم از گوشوارمو بدبختی با شد، برقرار سکوت

 کمرم نه اما

 کردم اعتماد تو به که منم مقصر:  شایان

 گرفت دستمو سمتم، امد و آیان ی سینه توی زد شایان

 خوبه؟ حالت:  شایان

 توروخدا ببره اینجا از منو: 

 باشه:  شایان

 دیوار به کوبیدش و کشید گرفت رو شایان و امد آیان

 کنه لمس منو تیناییی نبایددد کسی بزنی، دست بهش ندارییی حق:  آیان

 ندبل تخت روی از میکشت، شایان داشت میداد، فشار و کرد حلقه شایان گلوی دور دستاشو آیان

 شدممم

 میکنی اش خفه داری کن ولش: 

 بمیره باید بزنه دست من عشق به که کسی:  آیان

 آیان، سر توی زدم سینی با زمین، روی ریخت بود داخلش چی هر برداشتم، میز روی از رو سینی

 شایان طرف کرد، نگاه من به و رفت عقب عقب سرش، توی زدم دوباره کرد، ول رو شایان گلوی

 بیرون زدیم اتاق از گرفتم رو شایان دست و رفتم

 تینا متاسفم من:  شایان

 کنیم فرار باید ما نیست وقتش الان: 

 شدیم، که حیاط داخل ببرن، ها کفش این شور مرده بود، مهم فرار فقط الان اما میکردم درد بدنم

 زدم زانو منم کنارش زمین، روی افتاد شایان ایستادم، آمد، گلوله شلیک صدای
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  شایاااااااان: 

 کن... فرار.... نا...تی.... برو:  شایان

 نمیرم جایی تو بدون من نه: 

 بودی خودت مقصر اما برادر متاسفم:  آیان

 کرد بلندم و گرفت دستمو

 پاشوو شایان کن ولم نه: 

 بست چشماشو شایان

 شایااااااااان: 

 بیاا من دنبال رفتت و شد تموم مرد:  آیان

 دار نگه خودت پناه در رو شایان خدایااا کشید، و گرفت دستمو

 بشید تسلیم پلیس ی محاصره در اینجا -

 .امدن بالاخره شکر خدایا ایستادیم،

 کن ولم شد تموم چی همه دیگه امد پلیس: 

 نکن فراموش هستی من مال تو نمیری، جا هیج تو شده شروع تازه:  آیان

 برم من بزار کن ولم: 

 عزیزم شو خفه:  آیان

 هی زد، کنار رو زمین روی های برگ پاش با نمیکنه، رها منو چرا این بودم کلافه میکشید، دستمو

 کرد بازش بود، زمین روی دریچه
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 پایین بیرون:  آیان

 اخه اما: 

 گذاشت سرم روی رو اسحله حرفم، وسط پرید

 کن عجله پایین برو گفتم:  آیان

 اینجا الخالق جل بودند، دار پاشنه کفشام اخه رفتم، پایین ازش سختی با بود، نردون یه

 نوید یعنی الان شایان، برای بلکه خودم برای نه بودم نگران شدم، تاریک تونل یه وارد!! کجاستت؟

! آیانه؟ برادر شایان الان واقعی نده، رخ شایان برای اتفاقی خدایاا!! داده؟ نجات رو سایه و شایان

 شدم گیچ خدا ای

 بیاااا تر تند:  آیان

 طور همین لباسم دامن بلنده، کفشم ی پاشنه نمیدونم،: 

 دربیار کفشاتو:  آیان

 کرد پاره پاره لباسمو پایین و نزدیک امد آیان طرفش، کردم پرت اوردم، در کفشامو

 .بیافت راه شد حل مشکلت الان:  آیان

 دیگه این بود ادمی عجب

 ی دیوووونه تو: 

 بیا راه شو خفه هم حالا هستم تو ی دیووونه اره:  آیان

 و نهک پیدا فیلمو اون نوید خداکنه فقط بیاد، سرم چی قرار نمیدونستم بودم، افتاده گیری عجب

 گره آیان با من سرنوشت شاید کنند، پیدا نجات هم سایه و شایان کنه، رها رو احمق آرسین اون

 میشد، تموم داشت ام انرژی بودم شده خسته داشت، درد بدنم بودند، گرفته درد پاهام. خورده

 رسیدیم دیگه نردون یه به بالاخره
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 بالا برو:  آیان

 باشه: 

 پیدا منو همیتون نوید یعنی بیابونه، که اینجا الخالق جل بالا، رفتم بشر، این بده دستور بلده فقط

 گرفت دستمو آیان!! کنه؟؟

 !میریم؟ کجا: 

 کنه جدامون نتونه کس هیچ که جای بشی من مال تو که جای یه:  آیان

 !میریم؟ کجا: 

 کنه جدامون نتونه کس هیچ که جای بشی من مال تو که جای یه:  آیان

 ایدش بمونم، زنده طوری این شاید بیام، کنار آیان با باید انگاری آیانم، با بودن محکوم من انگاری

 پلیسا جوون، اخ امد، پلیس ماشین آژیر صدای یهو. معلوم؟ کجا از بشم آیان عاشق رمانا، مثل

 دستمو آیان که برم میخواستم شکرت، خدایا کردم، پیدا نجات جااان ای ریختند، ملخ و مور مثل

 رمس روی گذاشت رو اسحله و کرد حلقه دورم دستشو بغلش، توی افتادم پشت از کشید، و گرفت

 .نمیری جای تو:  آیان

 کن رها رو تینا بشی، تسلیم بهتر شد تموم همچی:  نوید

 بگیرید من از اونو نمیتونید شما من مال فقط تینا:  آیان

  برم بزار: 

 نداری منو از جدایی حق تو هستی من مال هستی من سهم تو نه:  آیان

 کنی رها رو تینا بهتره هستی پلیس ی محاصره در تو:  نوید

 نمیکنم رهاش اما میکنم شلیک بهش شم مجبور اگه نمیکنم، رها رو تینا من:  آیان
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 جلو امد قدم چند نوید میگه؟ داره چی این میکرد، اشاره بهم چشم با نوید

 میکشم رو تینا وگرنه نیا جلو:  آیان

 نمیکنی رو اینکار تو نه:  نوید

 میکنم چرا باشه لازم اگه:  آیان

 بره بزار ترسیده تینا:  نوید

 .داد فشار خودش به بیشتر منو و زد موهام روی ی بوسه آیان

 نمیکشممم دست عشقم از من:  آیان

 رو آیان قلب های طپش صدای. بود شده خاموش هم ها ماشین آژیر حتی بود، قرار بر سکوت

 همتوج چیزای یه نگاهایش از و کردم دقت نوید به بیشتر بود، ترسیده هم او انگار میکردم، حس

 مششک توی کوبید دستم آرنج با وقتت، هیچ یا حالا یا کردم، جمع ماندمو باقی انرژی تمام شدم،

 رفتند پلیسا کرد، فرار و شدم رها حصارش از منم رفت، هوا به اخش پاش، ساق به زدم پام با و

 روی اینکه از قبل ، هام شونه روی انداخت کتشو من، سمت امد نوید گرفتند، اونو و آیان طرف

 گرفت منو نوید بیفتم زمین

 بزنهههههه دست من عشق به نداره حق کسی آشغال کن ولشش:  آیان

 !خوبه؟ حالت تو:  نوید

 ببر اینجا از منو: 

 بری؟ راه میتونی:  نوید

 ندارم انرژی دیگه نه: 

 چسپوندم نوید به خودمو طرفم، امدن خانم دوتا

 کنن کمکت میخوان خانما این نترس:  نوید
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 نکن دور خودت از منو لطفاا نهه: 

 باش اروم باشه:  نوید

 ودم،ب خسته شدیم، ماشین سوار دوتایی برد، پلیس ماشین طرف به و کرد بلند دستاش روی منو

 ودب شده تخلیه دیگه ببرن، رو کثیف عشق این شور مرده اتفاقاش، بود تحمل از بیشتر امروز

 ام انرژی

 بیمارستان میرسیم الان تینا:  نوید

 میاد خواب ام خسته: 

 هستی قوی تو دختر کن تحمل:  نوید

 بده نجات رو سایه و شایان و آرسین نره یادت: 

 هست حواسم باشه:  نوید

 .بستم چشمامو بخوابم، میخواستم بیمارستان تا بودم خسته

 بودم نوید بغل توی کرد، باز چشمامو هستم کسی آغوش توی اینکه احساس با

 بیمارستان رسیدم نترس:  نوید

 کرد رها آروم منو تخت روی نشست، لبم روی محویی لبخند

 میاد پرستار الان:  نوید

 ممنون: 

 !خبره؟ چه شده؟ چی -

 داره نیاز کمکت به تینا رعنا، امدی شد خوب:  نوید

 بود نوید عشق این پس من، سمت امد بود رعنا اسم که پرستاری خانم اون
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 نوید داره لایک ات سلیقه: 

 رفتم حال از و رفت سیاهی چشمام

 دست انگاری میکرد، درد بدنم زمین، روی بودند کرده پرت هواپیما از منو اینکه مثل خدا واییی

 ردم،ک باز چشمامو همین برای بودم، شده بیدار دیگه اما میامد، خوابم هنوز بود، دستم توی نفر یه

 ،بود شده تنگ برایش دلم چقدر بود، خواب هم او انگار اما بود نشسته صندلی روی کنارم ارغوان

 .داد فشار دستمو کرد، باز چشماشو بودمش، ندیده بود سال صد انگار

 میکنه؟ درد جایت خوبه؟ حالت شدی؟ بیدار وایی:  ارغوان

 خوبه حالم من باش اروم: 

 گریه زیر زد

 شده؟ چیزی میکنی؟ گریه چرا دیووونه: 

. ردمک دق پیشت بیمارستان بیام گفت گرفت تماس باهام مجید وقتی میمیردم، داشتم:  ارغوان

 دختر؟ کردی چکار تو

 بهت؟ نگفت نوید مگه دوم نوید، نه مجید اینکه اول: 

 چرا این تازه بهم، میگی بخواهی هروقت خودت گفت ازش پرسیدم نه نوید، همون خوب:  ارغوان

 .کردم هنگ که من چیه؟ جریان شده؟ پلیس و داد هویت تغییر یهو

 نه؟ یا شد آزاد نگفتت؟ چیزی آرسین از طولانی، خیلیی جریانش بود، پلیس هم اول از: 

 نآرسی چطوری شده؟ چی بگی میشه تینا میشه، آزاد زودی به آرسین گفت نوید بابا، ای:  ارغوان

 بشه؟ آزاد قرار

 میشه آزاد آرسین باهاش تا کردم پیدا مدرکی یه من: 

 هسته؟ مدرک همون بخاطر هم الانت حال این:  ارغوان
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 میکنم تعریف برات شد راه روبه حالم وقت هر اره، جوراییی یه: 

 .نکنم دق فضولی از موقع اون تا من خداکنه فقط باشه:  ارغوان

 .دادم تکون سری و خندیدم

 خوبه؟ حالش خبر؟ چه سایه از: 

 .ندارم خبری ؟نمیدونم!سایه:  ارغوان

 بزنی؟ صدا رو رعنا پرستار بری میشه: 

 میرم الان اره:  ارغوان

 ممنون: 

 لباس خونی، و پاره عروس لباس اون جای به کردم، نگاه خودم به بیرون، اتاق از رفت ارغوان

 میاد،ن خوشم بیمارستان لباس از بیار، لباس ام خونه از بره ارغوان بگم باید بود، تنم بیمارستان

 حسی یه باشه، خوب حالشون خداکنه میزد، شور دلم! خوبه؟؟ حالشون شایان و سایه یعنی الان

 .متنفرممممم سفید رنگ از که میکشید فریاد درونم از

 بود؟ رعنا این یعنی شد وارد پرستار یه با ارغوان و شد باز اتاق در

 خانم رعنا از اینم:  ارغوان

 هستی؟ نوید نامزد رعنا شما: 

 !شده؟ چیزی هستم خودم عزیزم اره:  رعنا

 دماغشو سبزه، پوستی با گرد صورت داشت، مشکی درشت چشمایی کردم، نگاه دقت با بهش

 بود زیبای دختر کل در بود، کرده عمل انگاری

 چطوره؟ سایه حال بگید بهم لطفا میشه: 
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 ماا میبره زمان کردن عفونت هایش زخم شده کم بدنش آب بستریه، بغلی اتاق داخل سایه:  رعنا

 .میشه خوبه حالش

 .کشیدم آسودگی روی از نفسی خوبه، سایه حال که خداروشکر

 دیگه؟ خوبه اونم چی؟ شایان: 

 .داده دستت از زیادی خون است بستری یو سی ای بخش داخل:  رعنا

 من خدای وایی

 میشه؟ خوبه: 

 اره خدا امید با:  رعنا

 انتخاب ازدواج برای رو خوشگلی دختری نوید میگم، تبریک درضمن ممنون، جون رعنا وایی: 

 کرده

 جان تینا ممنون:  رعنا

 زدم لبخند بهش

 برم من نداری من با کاری اگه:  رعنا

 .ندارم کاری نه ممنون: 

 میکرد نگاهم تعجب با ارغوان بیرون، رفت و زد لبخند بهم

 !چته؟: 

 بپرسم؟ سوال میتونم:  ارغوان

 میدم جواب خواست دلم اگه اما اره: 

 دارند؟ ماجرا این به ربطی چه اونا بودند؟؟ تو با هم شایان و سایه:  ارغوان
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 خورد تیر من بخاطر و داده نجات منو شایان بگم میتونم فقط دارند طولانی های جواب سوالات: 

 .بود شده زندونی من بخاطر هم سایه

 شدم گیچ که بدتر بابا ای:  ارغوان

 خنده زیر زدم نشست، صندلی روی کلافه

 نخند کوفتت:  ارغوان

 !چند؟ ساعت راستی باش، اروم باشه: 

 کرد نگاه ساعتش به

 صبح 1 ساعت:  ارغوان

 بیاری؟ لباس ام خونه از بری میشه اهان،: 

 ندارم کلید که من اما اره:  ارغوان

 کنی استفاده اون از میتونی هست کلید یه گلدون کنار پادری زیر: 

 برم من پس خوب چه:  ارغوان

 ازت ممنونم: 

 بوسید منو ارغوان

 !بدم؟ خبر ی بقیه به راستی:  ارغوان

 میخواهی اگه اره: 

 پس اوکی:  ارغوان

 بود، هشد پاره گوشم بودم، خورده ضربه چندتا کمربند با فقط نبود چیزیم من بیرون، رفت اتاق از

 هب حواستت خداایا نمیشه، که لباسا این با اما بشم مرخص باید پس. بودم رفته راه برهنه پای با
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 به لعنت نیست، مرگ سهمش اون بمیره، نباید زندگیم قهرمان نبست مرگ حقش اون باشه شایان

 از هک اونی به لعنت. حماقتش بابت آرسین به لعنت هستم، من مقصر افتاده که اتفاقی هر که من

 .ساخت هویلا یه آیان

 بیرون برم اتاق از میخواستم. شدم راحت آخش کردم، عوض لباسامو ارغوان آمدن از بعد

 !کجا؟:  ارغوان

 ببینم رو سایه میرم: 

 میان الان دادم خبر ها بچه به:  ارغوان

 بیام من تا باشید همینجا امدن، اوکی: 

 باشه:  ارغوان

 شدم، اتاق وارد و زدم رو در شده، بستری بغلی اتاق داخل سایه گفت رعنا بیرون، رفتم اتاق از

 دستش داخل سرم بود، بسته چشماشو  نبود، اتاق داخل سایه جز کسی سایه، تخت سمت رفتم

 عذاب همه این که بود من تقصیر همش بمیرم الهیی بودند، گذاشته باند هایش زخم روی بود،

 کرد باز چشماشو بود؟ کرده گناهی چه دختر این اخه کشید،

 ؟!تینا ابجی:  سایه

 بهتره؟ حالت عزیزم، جانم: 

 زد حلقه چشماش توی اشک

 ببخشید منو میگفتم، بابک ی درباره بهت باید من متاسفم، من:  سایه

 هااا گذشته بیخیال درضمن تو نه بودم من مقصر نکردی اشتباهی که تو سایه باش اروم: 

 .بودم مقصر من اما بگی تو چی هر باشه:  سایه

 !باشه؟ بشو خوب زود فقط تو مقصر، بیخیال: 
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 بهت هم رو چی همه میکنم گوش بگی تو چی هر میشم خوبی دختر بعد به این از چشم،:  سایه

 میگم

 عزیزم بودی، خوبی دختر تو: 

 زدم بوسه اش پیشونی روی زدم، لبخند بهش

 میام اما میرم الان من: 

 جون ابجی باشه:  سایه

 از بشه، خوب هم شایان خداکنه راست، به رو سایه حال که بودم خوشحال بیرون، امدم اتاق از

 بتونه اون شاید تا رعنا پیش برم باید همین برای نمیدادن راه یو سی ای داخل منو که اونجای

 بود اونجا رعنا رفتم، پرستاری ایستگاه به. کنه کمکم

 !شدی؟ بلند تخت از چرا تو دختر:  رعنا

 بیماراست واسه بیمارستان تخت خوبه حالم که من: 

 باشی اینجا باید هم رو امروز تو اما:  رعنا

 نرفتم جایی هستم جا همین که من: 

 هاا داری جوابی یه تو میگم چی هر من:  رعنا

 زدم لبخند

 اینجا؟ امدی که شده؟ چی حالا:  رعنا

 ببینم رو شایان میخوام من: 

 ممنوعه اونجا به ورد بستری یو سی ای توی اون:  رعنا

 شو ام پارتی دیگه تو پیش امدم همین برای: 
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 ها عجب:  رعنا

 میرقصم خیلیی ات عروسی شب جاش به لطفا: 

 خنده زیر زد رعنا

 کنم باری پارتی برات بریم بیا:  رعنا

 جوون رعنا عاشقتمم: 

 ات دادن سبزا لباس اون از من به رعنا بازی پارتی با یو سی ای سمت رفتم و زد ام شونه به رعنا

 داخل برم

 بیا زود دقیقه چند فقط:  رعنا

 ممنونم چشم: 

 بود، وصل بهش دستگاه تا چند و بود خوابیده تخت رو شایان داخل، رفتم و بوسیدم شو گونه

 .گذاشتم دستش روی دستمو میریختند، صورتم روی اراده بی اشکام

 انج شایان! کنم؟؟ چکار اخه تو بدون من بشو، بیدار ام زندگی قهرمان شو، بلند توروخدا شایان: 

 ارید دوس اونو تو هسته، برادرت آیان میدونم نیستم عصبی دستت از اصلا من ببین شو، بیدار

 تممیاف دردسر توی وقتی منو کی دیگه بشه طوریت تو اگه شایان کردی، کمک بهش همین برای

 قهرمانم پاشو! میده؟ نجات

 میشد بلند داشت ام هق هق کم کم

 تموم وقتت خانم:  پرستار

 میرم الان باشه: 

 زدم اش پیشونی روی ی بوسه

 .دارم دوستتت شو خوب زود: 
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 .دادم تحویل رو لباس بیرون امدم یو سی ای از

 !خوبه؟ حالت:  رعنا

 کنی؟ بغلم میشه: 

 به تونست آیان چطور بود، خراب قلبم حال کردم، رها آغوشش در خودمو کرد، باز دستاشو رعنا

 دایاااخ تیمارستان، میرفت باید زندان جای به انگار بود بیمار واقعا آیان! کنه؟ شلیک خودش برادر

 کردم پاک اشکامو دست با بیرون، امدم رعنا اغوش از بده، نجات رو شایان

 کردم اذیتت حسابی: 

 اصلا نه:  رعنا

 اتاقم برم من: 

 شده؟ چی پس نیستی بیمار گفتی که تو:  رعنا

 هستند منتظرم اونجا دوستام اخه: 

 پس برو اهان:  رعنا

 دار تفنگ چهار اون با کردم باز که در رفتم، اتاقم مثلا سمت به و شدم جدا رعنا از لبخند با

 شدم مواجعه

 سلام: 

 طرفم امدن

 !خوبه؟ حالت الان! دیوونه؟ کردی چکار تو:  متین

 !توست؟ کار آرسین آزادی:  نگین

 !کردی؟ چکار! شدی؟ بیمارستان بستری چرا:  بهراد
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 شد؟ پلیس یهو چرا ات همسایه پسر اون:  متین

 شده؟ بستری چرا سایه دختر اون خورده؟ تیر چرا شایان:  نگین

 خوب باشید آروم نفر یک به نفر چند یکی، یکی واییی: 

 نشستم تخت روی و رفتم کنار زدمشو

 .ندارم دادن توضیح برای مناسبی شرایط الان کنید باور: 

 امد؟ سرت بلای شده؟ چی:  متین

  ام خسته فقط نه: 

 ! شده؟ چی چرا:  بهراد

 بشه؟ آزاد قرار آرسین میدونی:  نگین

 .دادم پلیس به کردم پیدا اتفاقی طور به که آرسین آزادی مدرک خودم من اره: 

 !!میدادی توضیح حسابی و درست کاش:  ارغوان

 !میشه؟ آزاد آرسین کی راستی نیست، حسش الان: 

 فردا:  بهراد

 زدم لبخند

 ام گشنه من: 

 بیارن؟ غذا برات بگم:  ارغوان

 !میخوره؟ بیمارستان غذای کی اخه: 

 رستوران بریم بیا پس:  بهراد
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 بگیرد غذا سایه منو برا برید شماها نه: 

 میرم من پس اوکی:  متین

 ممنون: 

 عزیزم خواهش:  متین

 قرار امروز بیمارستان، امدم هم زود صبح خوابیدم، سیر دل یه کردم، حموم خونه، رفتم دیشب

 برم که میگرفت جلومو حسی یه خوب اما بود، شده تنگ براش دلم بشه، آزاد آرسین بود

 ندرفت ها بچه ی بقیه بودم، مونده بیمارستان توی همین برای بودم، عصبی آرسین از استقبال،

 صندلی روی راهرو داخل و بیرون امد اتاق از برد خوابش که وقتی بودم، سایه کنار استقبال،

 ور روانشناسی های جلسه باید اما میشه، مرخص سایه دیگه روز چند تا میگفت دکتر نشستم،

 .بود شده شکنجه جسمی و روحی نظر از آیان دست به حسابی داره هم حق خوب بده، ادامه

 !اینجای؟ چرا:  رعنا

 اینجا امدم بود خواب سایه: 

 .کنارم صندلی روی نشست

 !خوبه؟ حالت:  رعنا

 خوبی؟ تو ممنون اره: 

 !خبر؟ یه راستی تشکر،:  رعنا

 باشه خیر امیدوارم: 

 عروسی روز تعیین برای بیان نوید خانواده قرار هفته اخر:  رعنا

 رفتت و شدی عروس جدی جدی جووون اخ: 

 برسونه بهم رو ها عاشق ی همه خدا شکستت، طلسم انگار اره:  رعنا
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 آمین: 

 کشیدم سوز پر اهی

 بگم؟ چیزی یه:  رعنا

 بگو اره: 

 استقبالش؟ نرفتی چرا اما آرسینی، عاشق تو میگفت نوید:  رعنا

 بیخیالش پس نیست، کافی همیشه عشق جوون رعنا میدونی: 

 گذاشت ام شونه روی دست رعنا

 بشی خوشبخت و بشنوه قلبتو صدای خدا امیدوارم:  رعنا

 زدم لبخند بهش

 !ببینم؟ رو شایان برم من میشه: 

 بازی؟ پارتی برم باید من یعنی الان:  رعنا

 لطفا اره: 

 میرم پس باشه:  رعنا

 برام بگیر وقت بیشتر فقط ممنون: 

 میکنم سعی:  رعنا

 و ایستادم شایان تخت کنار داخل، دادن راه منو بازی پارتی با یو، سی ای سمت رفتیم رعنا با

 گرفتم دستشو
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 زادهآ آرسین امروز شایان شده، تنگ برات دلم ببین دیگه، بشو بیدار پسر گل میخوابی چقدر: 

 باید تو فقط میشه، راه روبه داره چی همه شایان میدونی میشه، خوب داره هم سایه حال میشه،

 .بشی خوب

 گربه موی مثل بود نرم چه کشیدم، موهاش داخل دست

 اسم من روز اون دیدمت؟، بار اولین پارک توی یادت هستند، نرم گربه مو مثل موهات شایان: 

 نگت چشمات رنگ برای دلم باز چشماتو بودی، طوسی چشم گربه تو گربه، گذاشتم چهارتارو شما

 .شده

 کردم پاک اشکامو میکردند، سرسربازی هایم گونه روی های اشک

 مدل ام، زندگی قهرمان دیگه بشو بیدار کردی، تصاحب قلبمو و شدی زندگیم وارد یهوی شایان: 

 .بزن حرف باهام پاشو گرفتم

 شد تموم وقت خانم -

 کردم پاک اشکامو بابا، ای

 باشه: 

 کردم نگاه عمیق شایان به

 قهرمانم بشو خوب زود: 

 .خوبه بازم بودم، شایان کنار بیشتر دفه این بیرون، رفتم 

 ارغوان. نشستم راهور داخل بود، خواب همش ها دارو این دلیل به سایه بود، رفته سر ام حوصله

 طرفم امد که دیدم رو

 !خوبی؟ سلام: 

 !خوبی؟ تو سلام علیک:  ارغوان
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 !میکنی؟ چکار اینجا ممنون: 

 امدیم ها بچه با:  ارغوان

 آرسین؟ ی خونه برید نبود قرار مگه: 

 بیمارستان امد ما با هم آرسین:  ارغوان

 کردم نگاهش تعجب با

 !!تینا:  آرسین

 نگاه بهم دوتای بود، شده عوض چه کردم، نگاه بهش شدم، بلند صندلی روی از آرسین صدای با

 دیوونه هم هنوز چشما رنگ این بود، شده تنگ براش دلم رفتیم، هم سمت اروم اروم میکردیم،

 ماا بود، بیتابش بدجور قلبم کردم، رها آغوش تویی خودمو گرفتم، قرار رویش به رو بود، کننده

 صورتش، توی کوبیدم هوا بی بیرون، امدم آغوشش از شدم، عصبی افتادم، حماقتش اون یاد یهو

 م،بکش رو آرسین میخواستت دلم بودم عصبی نشستم، نیمکت روی حیاط، سمت رفتم عجله با

 بود تر بالا عصبانیت دوز اما شده تنگ براش دلم

 آرسین شدم، بلند نیمکت روی از. آرسینه که بود معلوم نشست، کنارم کسی کردم احساس

 گرفت دستمو

 !شده؟ چی فرار، هم الان خشونت بعد محبت اول چته؟ تو:  آرسین

 من نه چته؟ بگی باید تو بپرسی، خودت از باید! شده؟ چی میپرسی من از: 

 شده طوریت یه تو اما نیست چیزیم من:  آرسین

 !میفهمی؟ میشدی اعدام الکی الکی داشتی تو کردی؟ اعتراف نکرده کار به چرا: 

 بیخیال پس شدم آزاد که الان:  آرسین

 باشه داشته سنگینی بهای بود ممکن آزادی این: 
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 .همین ازاد، منو و کرد پیدا مدرک یه پلیس! چی؟ یعنی:  آرسین

 زدم پوزخند

 بود من اسارت تو رهای بهای بود، من ازدواج تو آزادی بهای خیلییییی، آرسین احمقی خیلی: 

 بفهمم بزن حرف درست! ؟ تو میگی داری چی:  آرسین

 بهتر بمونی نفهم: 

 شد راهم سد اما برم تا گرفتم فاصله ازش

 برو بعد بزن حرف:  آرسین

 کنار برو میگم، برات شد لازم وقت هر ندارم حوصله: 

 دیگه بگو منو نکن دیووونه:  آرسین

 !مهمه؟ برات مگه: 

 مهمی برام تو لعنتی اره:  آرسین

 فرهس پای من نشستنه تو رهای بهای آرسین نمیکردی، قبول رو دلربا قتل بودم مهم اگه نیستم: 

 من اگه نگفتی خودت با کنار، به اینا اصلا خورد، تیر شایان تو ی احمقانه کار بخاطر بود، عقد ی

 تیخواس فقط گرفته؟ فیلم ازت آیان چرا که نکردی فکر! میاد؟ سرم بلایی چه بفهمم رو حقیقت

 باشه؟ میتونه چی فداکاری این بهای نکردی فکر احمق کنی؟ فشانی جان و فداکاری

 بچه داخل، رفتم و شدم رد و کنار زدمش. دادم تکون براش سری میکرد، نگاهم متعجب آرسین

 رفتم منم طرفم، امدن دیدن که منو بودند، نشسته هاا صندلی روی راهرو داخل سرگردون ها

 خورد جا ماها دیدن از بود بیدار سایه. اتاق داخل امدن ها بچه سایه، اتاق طرف

 !شده؟ چیزی:  سایه

 بپرس دیووونه این از:  نگین
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 کردی؟ رفتار جوری اون چرا:  ارغوان

 تینا بزن حرف د:  متین

 !بگم؟ چی: 

 کارتو؟ دلیل:  ارغوان

 گوشش توی کتک و خشم بعد آغوش و محبت اول:  نگین

 شدم گیچ من ؟ شده چی بگید میشه:  سایه

 احمق ی پسره بود حقش: 

 کرده؟ چکار مگر:  بهراد

 من هب که این بخاطر احمق آرسین این بعد کشته رو دلربا زده آیان! کنه؟ چکار میخواستی دیگه: 

 .کرده قبول رو قتل نرسه ی صدمه

 !کشتت؟ رو دلربا بابک:  سایه

 !کیه؟ آیان:  ارغوان

 .شدن اسمه دو همه جدیدا:  نگین

 بزنه؟ صدمه تو به باید چرا دلربا قتل:  بهراد

 دیگه بسه وایی: 

 رفتهگ درد سرم بود، کثیف عشق این مقصر بودم، شده کلافه بودم، عصبی نشستم، صندلی روی

 بلند صندلی روی از امد، داخل نوید و شد باز یهو اتاق در. میخوره بهم حال عشقه چی هر از بود،

 شدم

 شده؟ چی: 
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 خوبه؟ حالت تو:  نوید

 اره: 

 نیاد بیرون فعلا کسی اینجا میان مامور دوتا الان هستند، اینجا هم دوستات پس خوبه:  نوید

 !شده؟ چی: 

 !چراا؟ بدونیم میشه:  ارغوان

 نیست چیزی:  نوید

 بود نگران کردم نگاه بهش و طرفش رفتم

 !چیه؟ حرفا این پس نشده چیزی اگه:  متین

 شده؟ چیزی یه میدونم شده؟ چی بگو نوید: 

 کرد فرار آیان:  نوید

 برسونه آسیب بهم نزارید توروخدا من سراغ میاد اون خدا واییی:  سایه

 !تگزاس؟ مگه اینجا کرده؟ فرار چی یعنی نمیشه، چیزی سایه نترس: 

 باشه؟ اینجا ممکن و کرده فرار که فعلا:  نوید

 !اینجا؟ خبره چه بگه یکی:  ارغوان

 !خطره؟ توی ما جون چرا:  نگین

 کنه اذیتت رو شما بخواد ممکن من، خاطر به: 

 شدم گیچ که من:  بهراد

 افتادم آرسین یاد یهو بود، افتاده شور دلم
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 !آرسین؟ واییی: 

 !کجاست؟ آرسین:  نوید

 !سراغش؟ بره نکنه وایی بود، حیاط تویی: 

 نباش نگران میرم الان من:  نوید

 میامد جیغ صدای

 !شده؟ چی:  ارغوان

 نیاید بیرون شما میکنم، چک میرم من:  نوید

 میام من: 

 نکن لج تینا:  نوید

 میام یعنی میام گفتم: 

 افته بی خطر به جونت ممکن نروو:  ارغوان

 نمیزنه صدمه من به آیان: 

 نمیزنه صدمه خودم جون اره بود، شده خراب بیمارستان جو بیرون، رفتم اتاق از نوید با همراه

 ...نزد که ی صدمه همین فقط زد بهم کمربند ضربه تا چند و کرد پاره گوشمو فقط

 !خبره؟ چه:  نوید

 شده گیری گروگان -

 .من خدایی موند باز دهنم صدا، طرف رفتم امد، میکشید فریاد اسمو که صدای

 !!بالاخره امدی:  آیان
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 خوبه؟ حالت آرسین کردی،؟ چکار تو: 

 هستم عالی خیلییی:  آرسین

 بود گذاشته گلوش زیر چاقو یه و بود گرفته رو آرسین آیان،

 داری؟ اون به چکار! میخواهی منو تو کن ولشش: 

 بزن صدا اسمو آیان بهم بگو نمیزنی صدا اسمو چرا تو:  آیان

 نکن تر سخت رو کار کنار، بزاری چاقو بهتر:  نوید

 آرسین گلو روی داد فشار رو چاقو آیان

 بگیر منو کن ول اونو باش، اروم لطفا: 

 تینا به بده رو تفنگ پلیس اقا:  آیان

 تو؟ میگی چی:  نوید

 

 تینا به بده رو تفنگ پلیس آقا:  آیان

 تو؟ میگی چی:  نوید

 خواستی خودت پس:  آیان

 شد گم آرسین ی ناله صدای داخل من فریاد صدای آرسین، پهلوی روی کشید رو چاقو

 محرف به اگه اما بود، ساده خراش یه نمیشه، طوریش سوسول پسر این نکش فریاد و نترس:  آیان

 ..بده رخ بدتری اتفاق ممکن بعد ی دفه نکنید گوش

 .بده بهم رو ات اسلحه نوید: 
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 تو شدی دیووونه:  نوید

 .شدم دیووونه اره: 

 .بده تفنگتو پلیس آقا عشقم، افرین:  آیان

 .گرفتم ازش رو تفنگ لرزون دستای با گرفت، طرفم به شو اسحله نوید

 کن ول رو آرسین پس تفنگ اینم: 

 داری؟ راه دوتا تو حالا:  آیان

 دوراهیی بازم خدایاا واییی

 !راها؟ این چین خوب: 

 !کنی؟ انتخاب رو یکی باید سوسول بچه این و من بین:  آیان

 نمیشم متوجه: 

 پیدا نجات سوسول این کنی شلیک من به اگه میشمارم، 1 تا من توست، دست تفنگ:  آیان

 .میبرم اینو گردن من نکنی شلیک اگه اما میکنه

 بودم ترسید دادم، قورت دهنم آب

  یک:  آیان

 بود دهنم توی قلبم آوردم، بالا رو تفنگ لرزون دست با

  دو:  آیان

 .بیاد خون گلوش از کمی شد باعث و آرسین گلوی روی داد فشار رو چاقو آیان کمک، خدایاا

 سه:  آیان
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 مهای گونه روی هایم اشک کردم، نگاه رو روبه ی صحنه به گرفتم، دستم از رو تفنگ نوید بنگ،

 زدم زانو کنارش و طرفش دویدم و امد خودم به بود، افتاده زمین روی آیان شدن، روان

 میخوام عذر من آیان: 

 ابد تا دارم دوستت گفتی، بالاخره:  آیان

  آیاااااااان نبند چشماتوو: 

 رو آیان بود، شده خون از پر دستام نمیزد، دیگه قلبم بست، چشماشو و بود لبش روی لبخند

 !شدم؟ قاتل من و مرده آیان یعنی بودم، نشسته زمین روی هنوز من اما بردن،

 .شو بلند تینا:  نوید

 روی زا و گرفت دستمو نوید خونم، از پر دستای به میکردم، نگاه دستام به فقط و نکردم حرکتی 

 .کرد بلندم زمین

 !شده؟ چی:  رعنا

 بشوره دستاشو تا ببر رو تینا رعنا،:  نوید

 دمام دستشویی از بشورم، دستامو تا کرد کمک دستشویی، داخل برد منم و گرفت دستمو رعنا

 ...هیچی دیگه و امد ارغوان فریاد صدای همجا، شد سیاه کم کم بیرون،

 تخت روی نشستم کردم، چه که افتادم یادم بودم، تخت روی کردم، باز چشامو داشت درد سرم

 !خوبی؟ تینا:  ارغوان

 شدم قاتل من مرد آیان: 

 تینا باش اروم:  متین

 ببینم رو ایان باید منم: 
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 بده حالش این بیاد پرستار بگم برم من:  نگین

 برم باید من: 

 گرفت دستامو و امد متین

 نیست خوب حالت تو باش اروم:  متین

 ببینم رو آیان باید من برممم بزار خوبم: 

 خبره؟ چه شده؟ چی:  رعنا

 باشه مرده اگه... اگه حتی ببینم رو آیان باید من بفرستت فریادم به رعنا: 

 .طرفم امد رعنا کنار، رفت کرد ول منو متین

 عمل اتاق توی الان آیان تینا، باش آروم:  رعنا

 !خوبه؟ حالش: 

 نباش نگران اره:  رعنا

 !چطوره؟ حالش اون! چی؟ آرسین: 

 میشه مرخص فردا برداشته، خراش یه فقط خوبه، حالش اونم:  رعنا

 کشیدم نفسی

 !بزنم؟ بخش آرام بهت میخواهی:  رعنا

 .بیرون برم میخوام فقط ارومم، من خوبه، حالم من نه: 

 !بری؟ میخواهی کجا:  رعنا

 آیان عمل اتاق در پیشت: 
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 بریم بیا باشه:  رعنا

 رفتم رعنا همرای و کردم پاک اشکامو

 میکنید؟ چکار اینجا شما:  نوید

 لطفا باشم، اینجا میخوام من: 

 بمون باشه:  نوید

 آیان نزار خدایا بده، نجات رو آیان خدایاا نشستم، صندلی روی منم رفت، و زد لبخند بهم رعنا

 !شد؟ طوری این من سرنوشت یهو چرا اخه بمیره،

 !!!نوید: 

 بله:  نوید

 !زندان؟ برم قرار من: 

 میشه پرسیده سوال چندتا ازت فقط نباش، نگران نه:  نوید

 ممنون باشه: 

 کنارم امدن ها بچه

  آرسین پیش برید شماها: 

 هستند آرسین کنار بهراد و نگین:  ارغوان

 !ی؟ راه روبه:  متین

 خیلی اره: 

 میشه حل چی همه نباش نگران:  متین
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 طرفش رفتم بیرون، امد عمل اتاق از پرستاری

 شده؟ چیزی: 

 داره نیاز خون به بیمار:  پرستار

 !اش؟ خونی ی گروه: 

 منفی O:  پرستار

 بدم خون بهش میتونم من پس منفیه،O من خونی ی گروه: 

 بیا من ی همراه:  پرستار

 نیست خوب حالت تو اما:  ارغوان

 خوبه هم خیلی حالم منم: 

 صندلی روی ندارم، ترس برای وقتی الان اما میترسیدم، دادن خون از رفتم، پرستار ی همراه

 دبلن صندلی روی از میخواستم بیرون، رفت پرستار دادن خون از بعد بستم، چشمامو نشستم،

 بشم

 !میکنی؟ چکار:  رعنا

 برم میخوام: 

 بشو بلند بعد کن استراحت یکم بخور، رو کیک و آبمیو این بیا اول دادی خون تازه:  رعنا

 رعنا رفت، گیچ سرم شدم که بلند خوردم، رو ازشون مقداری گرفتم، ازش رو آبمیو و کیک

 گرفت دستمو

 کن استراحت کمی گفتمم:  رعنا

 نشستم صندلی روی
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 باشه: 

 تهخس دوستام، لیست توی بود رفته بود، خوبی دختر خیلی بیرون، رفت و داد تکون سری رعنا

 بستم چشمامو میامد، خوابم و بودم

 ازم که بودم، اتاقی همون توی کردم، باز چشمامو دادم، ماساژ گردنمو کمی میکرد، درد گردنم

 کشیدم، ی خمیازه شدم، بلند صندلی روی از! بود؟ برده خوابم چطوری من بودند، گرفته خون

 عمل یعنی این نبود، عمل اتاق در پشت کسی. بیرون رفت اتاق از دادم، بدنم به قوسی و کش

 .پرستاری ایستگاه سمت رفتم شد، تموم

  سلام: 

 خانم؟ خواب ساعت سلام، علیک:  رعنا

 خوبه؟ حالش! شده تموم عملش آیان خوابیدم، خیلی انگاری: 

 ممنوعه ورودش که اتاقه یه داخل و خوبه حالش آیان خوابی، که هست ساعتی چند یه:  رعنا

 پیشش برم تا کجاست؟ آرسین اتاق خوبه، که خداروشکر: 

 91 اتاق راست سمت:  رعنا

 خانمی ممنون: 

. بودند اتاق داخل ها بچه همه شدم، اتاق وارد آرسین، اتاق سمت رفتم منم زد چشمک بهم رعنا

 .چرخید من سمت نگاها

 !خوبه؟ حالت:  ارغوان

 آرسین؟ خوبی تو ممنون، اره: 

 تشکر:  آرسین

 داخل امد نوید و شد باز اتاق در امروز، بود روزی عجب کشیدم، نفسی
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 ی؟ اماده تینا نباشی، خسته سلام:  نوید

 دادن سلام بهش سر با ها بچه

 !چی؟ ی واسه باشی، سلامت: 

 !بدی؟ جواب سوال تا چند به باید:  نوید

 باشن آسون فقط باشه: 

 طور همین تو آرسین:  نوید

 نیست مشکلی باشه:  آرسین

 بیرون بریم باید ما:  متین

 بدم توضیح دوباره ندارم حوصله بگیرد رو سوالاتون جواب تا بمونید نخیر: 

 میان مامور تا چند الان نداره اشکال:  نوید

 شدن اتاق وارد مامور دوتا نوید، با همراه. ایستادم آرسین کنار دادم تکون سری

 نیکزاد آرسین و پناهی تینا فاطمی، سروان و مرادی سروان:  نوید

 !هستید؟ آشنا سرمدی آیان با کجا از شما پناهی، خانم:  مرادی

 .میرفتم پیش سال چند که بودم، ام نقاشی کلاس استاد آیان: 

 است؟ سرمدی آیان روسپی دخترای باند رییس داشتید خبر شما:  مرادی

 .هست من عاشق باند اون رییس که بودم شنیده نوید از فقط نداشتم خبر نه: 

 !نوشتی؟ رو داد قرار اون همین برای پس:  مرادی
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 هک گذاشتم، قرار یه نوید و سرهنگ با همین برای گناهست، بی آرسین که میکردم حس من اره،: 

 رو آرسین بیگناهی که کردم پیدا مدرک یه بعدش اما نشه، اعدام آرسین رییس اون قبال در

 میکرد اثبات

 بود؟ چی سرمدی آیان و فروتن دلربا ی رابطه میتونید شما:  فاطمی

 .میکرد کار آیان برای دلربا: 

 !کاری؟ نوعی چه:  فاطمی

 نمیدونم: 

 !بود؟ چی فروتن دلربا با سرمدی شایان ی رابطه:  فاطمی

 دمیش دوست دار پول پسرای با آیان، با اش همکاری از قبل دلربا داشت، خبر دلربا کار از شایان: 

 یه چی همه خوب اما کنه رو آرسین برای دستشو تا شد دوست دلربا با شایان میزد، تیغ رو اونا

 .شد گر جلوه دیگه جور

 میدونید؟ چی رو فروتن دلربا شدن کشته دلیل:  مرادی

 کشت اونو آیان و داد انجام کاری یه خورد سر دلربا: 

 بدهید؟ توضیح تر واضح میشه:  فاطمی

 .نمیپرسید آیان از رو ها سوال این چرا: 

 شما اول اما میپرسیم هم او از:  مرادی

 اونو آیان هم همین برای بود دلربا دستور حمله این شد، حمله بهم که بودم پارتی یه توی من: 

 .کشت

 میداد غذاب شب اون یاد

 ی؟ حمله نوع چه:  فاطمی
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 .کرد تجاوز بهم میخواستتت که پسر یه: 

 .باش اروم تینا:  نوید

 بدبختم قدر این من چرا کشیدم، نفسی

 درآوردید؟ سرمدی آیان ی خونه از سر شده چی:  فاطمی

 گذاشت، دهنم روی پارچه یه هم بعد پرسید ادرس ازم کسی که میزدم قدم خیابون توی داشتم: 

 .بودم آیان ی خونه توی شدم که بیدار شدن هوش بی

 !شد؟ پیدا چطوری مدرک اون:  مرادی

 .کنم انتخاب رو یکی آرسین رهای و خودم اسارت بین من تا گذاشت فیلم یه برام آیان: 

 بود؟ چی وسط این سرمدی شایان نقش:  فاطمی

 .داد نجات آیان های شکنجه از منو اونو بود، من حامی شایان: 

 .میداد عذابم اوریشون یاد و وقت چند این حوادث میگرفت، درد داشت سرم

 افتاد؟ اتفاقی چه امروز:  فاطمی

 بکشه رو آرسین میخواست آیان: 

 .بود شده بد حالم شد، تداعی سرم توی شلیک صدای

 کردی؟ شلیک سرمدی آیان به چرا:  مرادی

 میشد کشته آرسین نمیکردم، کارو این اگه چون: 

 میرفت گیچ داشت سرم

 !خوبه؟ حالت:  ارغوان
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 برم میتونم من نه: 

 برو میتونی اره:  نوید

 .بود شده بد شدت به حالم بود، شده مرور برام اتفاقات بیرون، زدم اتاق از

 .بود شده بد شدت به حالم بود، شده مرور برام اتفاقات بیرون، زدم اتاق از

 !پرید؟ رنگت چرا تینا شده چی:  رعنا

 ببینم رو شایان بایدد من: 

 ... اما:  رعنا

 حرفش وسط پریدم

 بزنم حرف باهاش تا دارم نیاز من لطفاا،: 

 نیست خوب حالت که تو اما:  رعنا

 میشم هم بهتر ببینم رو شایان اگه خوبم: 

 باشه:  رعنا

 ودستش شایان تخت کنار رفتم داد، جواب بالاخره اما رعنا، بازی پارتی کشید طول کمی دفه این

 .زدم زانو کنارش و گرفتم

 عثبا من شایان کردم، اشتباه خیلی من شایان بشو، ام حامی پاشو بده، حالم بشو بیدار شایان: 

 اذیتت تو شدم باعث من دادم، جلوه کاری خیانت رو تو فداکاری من شدم، دوستات از تو جدایی

 واسه نم کردم، شلیک برادرت به من شایان بخندم، تا بزن لبخند بیا کرده، اخم بهم زندگی بشی،

 شایان بیافته، خطر به آیان و تو جون شدم باعث من کردم، شلیک آیان به آرسین، جون نجات ی

 متاسفم، من شایان بزار، مرهم ام خسته قلبم روی پاشو شایان زدم، گند خیلی من ببخش، منو

 شایااااان
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 احساس بد، خیلی بود بد حال بود، شده بلند صدام هق هق بودند، هایم گونه روان هایم اشک

 خورد تکون دستش کردم

 کن ادعو منو پاشو شایان کن، شیرینش پاشو شده تلخ زندگیم شایان شده، بیدار افرین شایان: 

 نیطوفا دنیام شایاان است، خسته ات کوچولو خانم پاشو شایان کن، سرزنشم اشتباهاتم، بخاطر

 شایاااااااان شو، نسیم بیا

 برید باید شما لطفا خانم:  پرستار

 .دقیقه چند لطفا: 

 بیرون بفرما. باشه داشته ملاقاتی نباید وخیم، حالش بیمار نه:  پرستار

 !!!بود خوب که حالش! شده؟ چی مگه چرا؟؟: 

 .شد بد بیمار حال پیش ساعت چند:  پرستار

 بشه تر بد اینکه نه بشه خوب حالش باید شایان نه نه: 

 بیرون بفرما خانم:  پرستار

 نم،ک پاک گندامو باید من بزاره، تنها منو نداره حق شایان بود، بد حالم میرفت، گیچ داشت سرم

 گرفت دستمو و امد پرستار نیست، شایان سهم رفتن

 بیرون بفرما:  پرستار

 نای مرهم تو جز کی/  میخونه نگاهمو غم تو جز کی دیوونه آخه/  نمیتونم تو بی که نگذر من از: 

 فتنر/ بود رنگا بخشش تو آمدن/ زندگی این دیگه نداره دومی بگذری من از اگه تو/  خستمه قلبه

/  نهسی تو قلبه این مرگ تو رفتنه/  زندونه تو قلبم گونه، رو روان هایم اشک/ هاست رنگ فرار تو

 / داره بدی حال خورده ترک قلب این/  باخته تو دنیای به دنیام/  قلبمه طوفان بستت چشمای

 وش بیدار/  بشکن رو حصار این پاشو من حامی/  زندونه یه من سهم بشه جدا دستم از دستت اگه

 (.آلود مه خواب:  رزازپور مهدیه/ ) غم از پر آلود مه خواب این از
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 .رفتم حال از شد، جدا شایان دست از که دستم

 :  بعد هفته یک

 اتاق بودم، انداخته برق حسابی رو خونه کردم، حرکت بیمارستان سمت به شدم، ماشین سوار

 از بعد هم رو آرسین. بشه مرخص بود قرار فردا اخه بودم، کرده آماده ورودش برای هم رو سایه

 یه بود، قرار هم دیگه روز چند خوبه، حالش که میدونستم اما بودم، ندیده دیگه بازجویی اون

 بین البته بودم، دعوت منم خوب که بشه، برگزار شون خونه داخل رهایش مناسب به مهمونی

 خبر ازشون تلفنی و بودم ندیده رو هاا بچه از کدوم هیچ تازه. بودم مردد هنوز نرفتن و رفتن

 تم،داش استرس میاد، بهوش زودی به دکتر ی گفته به و بود بهبود به رو هم شایان حال. میگرفتم

 نوید بود، ملاقات ممنوعه که هم آیان. ببخشه منو زدم آیان به که تیری بخاطر شایان خداکنه

 یب شایان اول از گفتم منم داده، جلو بیگناه رو شایان و کرده اعتراف همچی به آیان که میگفت

 هم نگین و بهراد خیانت راز از پرده بالاخره. بزنم حرف آیان با میخواست دلم خیلی. بود گناه

 خجالتش از حسابی هم متین گفته، رو حقیقت متین به رفت بهراد میگفت ارغوان شد، برداشت

 خوشحال براشون خیلی کنند، ازدواج هم با دیگه ماه چندین قرار هم نوید و رعنا. بود درامده

 م،کرد پارک رو ماشین. بودم لبخندش منتظر منم. میزد لبخند همه به داشت زندگی انگار بودم،

 .بگیم چی هم به قرار نمیدونستم البته داشتم قرار آیان روانکاو با امروز

 سلام:  رعنا

 خوبی آینده عروس سلام علیک: 

 ممنون:  رعنا

 !اتاق؟ کدوم روانکاو همون مرجانی خانم: 

  چپ سمت بالا طبقه:  رعنا

 عزیزدلم ممنون: 

  زدم رو در ، روانکاو خانم اتاق سمت رفتم زد، چشمک بهم رعنا
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 داخل بفرما:  مرجانی خانم

 شدم اتاق وارد کردم، باز رو در

 هستم تینا من سلام: 

 بشین بفرما سلام علیک:  مرجانی خانم

 نشستم میزش نزدیک صندلی روی

 امدی که ممنون:  مرجانی خانم

 !خوبه؟ حالش خبر؟ چه ایان از میکنم، خواهش: 

 میشه منتقل تیمارستان به زودی به خوب اره:  مرجانی خانم

 اونجا؟ چرا: 

 .بشه درمان و بستری باید دوچاره آزاری دیگر همون یا سادیسم بیماری به آیان:  مرجانی خانم

 است دختره اون مقصر همش بود، بیماریش ها رفتار این دلیل پس: 

 داری؟ خبر عشقش جریان از پس:  مرجانی خانم

 شده خیانت بهش میدونم فقط نه: 

 بهت بدجور میگه تو از زیاد آیان. داره اش کودکی در ریشه بیماری این البته:  مرجانی خانم

 شده دلبسته

 .بشم عاشقش وقت اون میشد شاید بود شده دیگه جور یه کاش: 

 کنی؟ کمک آیان به حاظری تو:  مرجانی خانم

 !کمکی؟ چه: 
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 درمان روند این به و کنی کمک او به عشق این با میتونی تو توست، عاشق آیان:  مرجانی خانم

 ببخشی سرعت

 کنم؟ صحبت آیان با تصمیمی هر از قبل میشه نمیدونم،: 

 !بزنی؟ حرف باهاش داری دوست:  مرجانی خانم

 باشه ممکن اگه اره: 

 بگیرم ملاقات قرار برات میکنم سعی من:  مرجانی خانم

 برم؟ میتونم منم نیست گفتن برای چیزی اگه خوب ممنون،: 

  اره:  مرجانی خانم

 و ودب بیمار اون میسوخت آیان برای دلم بیرون، رفتم اتاق از لبخند با و شدم بلند صندلی روی از

 رفتم، حیاط داخل. میکنند پرداخت تاوان اطرافیان میزنه ضربه یکی نبود، خودش دست کاراش

 مجازات وقت اون کنه، پیدا بهبود اگه! کنم؟؟ کمک آیان به باید یعنی نشستم، نیمکت روی

 ؟!!!برمیدارند من سر از دست ها دوراهی این کی بودم، کرده گیر دوراهی بین ؟!میشه

 خوبی؟ تینا سلام:  متین

 !خوبی؟ تو ممنون اره سلام علیک: 

 نشست کنارم نیمکت روی

 نیستم خوبم نه چرا دروغ:  متین

 !ناراحتی؟ چی از: 

 عکس هیج اما زدم کتکش گفت، نگین به عشقش از و امد پرو پرو بهراد که داری خبر:  متین

 .کرده خیانت من به بهراد نمیشه باورم هنوزم کردم، برخورد بد سوخت دلم نداد، نشون العملی

 نبودی عاشق: 
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 بودم:  متین

 ناراحت و عصبی بهراد از بیشتر تو نداری، علاقه نگین به داری دوس رو بهراد که قدری اون اما: 

 .نگین از تا هستی

 بگو خودت از بیخیال منو. نمیدونم هیچی دیگه نمیدونم:  متین

 دادن دست از درد اما بشه فراموش روزی یه شاید و غمگین و دردناک عشق دادن دست از درد: 

 پیدا کم واقعی رفیق. نمیشه خوب وقت هیچ که میمونه قلب توی خنجر یه جای مثل دوست یه

 .نره یادت رو بخشش هنر اما میگذره میلت برخلاف زندگی گاهی نده، دستش از میشه

 یدکش موهاش توی دستی کلافه و گرفت ازم نگاهشو و کشید اهی کرد، نگاه بهم سکوت در متین

 !داشتی؟ خبر تو:  متین

  اره: 

 نگفتی؟ چرا پس:  متین

 سر من بشنویی، من از نمیخواستم تازه! بود؟ فرصتی جورواجور اتفاقات همه این با نظرت به: 

 که نرفته یادت زدم گند آرسین جریان

 نیستی هیچی مقصر تو اما:  متین

 کن لمسش جاریست هوا در عشق کن نگاه اطرافت به ، بیخیال: 

 نمیشم متوجه:  متین

 .میشی متوجه کنی دقت اگه: 

 زمین روی گرفت ضرب پاش با متین

 باشند خوش هم با نگین و بهراد بزار و ببخش: 
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 نممیک دعا خوشبختیشون برای و نمیشم چیزی مانع من میگی درست تو شاید نمیدونم:  متین

 پسر گل آفرین: 

 از داشت هم اون انگاری بود، شده عشق از گریزان ی دسته و دار جز هم متین انگاری زد، لبخند

 .نداشت فرار راه که میکرد فرار چیزی

 تینا:  نوید

 شدم بلند نیمکت روی از اسمم شنیدن با

 بله: 

 طرفم امد نوید

 کنی؟ ملاقات آیان با میخواهی تو:  نوید

 اره: 

 !!!دختر تو شدی دیوونه:  متین

 بزنم حرف باهاش تا کنی کاری برام میتونی نداره، ربطی هیج: 

 ملاقات باهاش تو تا کنم هماهنگ برم من گرفت، ملاقاتتو ی اجازه و زد زنگ مرجانی خانم:  نوید

 کنی

 ممنونم: 

 خونه برم منم پس:  متین

 کن فکر هم حرفا به باش خودت مراقب: 

 باش خودت مراقب هم تو باشه:  متین
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 ویه نشستم، صندلی روی اتاق در دم داخل، رفتم نوید همرای منم. رفتم متین زدم، لبخند بهش

 هایا وقتت، چند این توی کشیدم چی بود، شده تعبیر مردانه ناجوان خیلی که افتادم، خوابم یاد

 .آفرین بیا کوتاه دیگه شدم، برنده من و باختی دیدی سرنوشتت

 داخل بیای میتونی:  نوید

 دز لبخند من دیدن با بود، نشسته تخت روی آیان اتاق، داخل رفتم و شدم بلند صندلی روی از

 میبینمت که خوشحالم:  آیان

 بود جذاب هم هنوز اما بود، شده لاغرتر کردم، نگاه بهش

 میترسی؟ من از تو تینا:  آیان

 نه که معلومه: 

 میکنه؟ چکار اینجا پلیس آقا این بگو پس:  آیان

 بیرون برو لطفا نوید: 

 ... اخه اما:  نوید

  برو: 

 بیرون رفت و انداخت من به نگاهی نوید

 میکردم شلیک بهت نباید من متاسفم، من: 

 نمیترسی اگه البته تر نزدیک بیا بیخیالش، شده که کاری:  آیان

 تر جلو قدم چند رفتم

 نیستی ترسناک که تو: 

 بود خواهم هم ابد تا و هستم عاشق خیلی من:  آیان
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 میدونی هم خودت نیست ممکن تو و من عشق آیان: 

 بزن صدا اسمو بازم بخش لذت خیلی تو توسط اسمم شنیدن:  آیان

 .بود شده باعثش من جنس هم که بیماری بود، بیمار اون میسوختت، براش دلم

 نکشی عذاب تا کن فراموشش نشدنیه، عشق این ببین جان آیان: 

 شایان و آبی چشم آیان بود، خاص چه نگاهش آبی بودم نکرده دقت الان تا شد، خیره چشمام به

 طوسی چشم

 کنی؟ فراموش منو میتونی تو:  آیان

 اره: 

 زد پوزخندی آیان

 بگیر دستمو:  آیان

 بود سرد چه دستش، توی گذاشتم دستمو طرفم، کرد دراز دستشو گرفت، تعجب رنگ نگاهم

 منه نوبت الان بردی، لذت من آزار با تو اما میبردم، لذت دیگران آزار با حالا تا من:  آیان

 همین نیستم تو سهم فقط من کنم، اذیتت رو تو نخواستم وقتت هیچ من آیان: 

 .بشی ی دیگه کسی سهم نمیزارم پس نیستی، من سهم وقتی:  آیان

 بشی خوب تا کنی تلاش باید الان تو میگی؟ چی تو آیان: 

 بخشش لذت باشه تو عذاب با که مرگی اما مرگه من راه اخر:  آیان

 .ردک ول دستمو بودم، ترسیده خنده، زیر زد بلند بلند میگفتت، داشت چی این زد، چشمک بهم

 تو عذاب اینم کنی، فراموشم نمیتونی وقت هیچ دارم، دوست:  آیان
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 آیان میکردم، نگاه رو روبه ی صحنه به بودم، کرده هنگ صورتم، توی شد پاشید خون یهو

 تمام با افتادم، زمین روی دیوار، به خوردم و رفتم عقب عقب. بود زده گردنشو شاهرگ

 .شدن بسته چشمام بود، شده تیره دنیا میزد، تند تند قلبم کشیدم، جیغ وجودمممم

 ورن کردم، نگاه اطراف به شدم، بلند زمین روی از! بود؟ کجا دیگه اینجا شدم، بیدار سالن یه توی

 کم نور با قشنگ جای یه بود، هاا شمع ی برعهده سالن

 !تینا؟:  شایان

 کردم، رها آغوشش توی خودمو طرفش، رفتم و زدم لبخند شایان دیدن با برگشتم، صدا طرف به

 شدم جدا آغوشش از زد، موهام روی ی بوسه

 بود شده تنگ برات دلم: 

 فسقلی بودم تنگت دل منم:  شایان

 گرفت مقابلم دستشو شد، پخش اهنگ یه صدای یهو زد، دماغم به دستشو زدم، لبخند بهش

 !میرقصی؟ من با:  شایان

 اره که معلومه: 

 گذاشتم، اش سینه روی سرمو بودیم، شده هماهنگ اهنگ ریتم با گذاشتم، دستش توی دستمو

 میامد خوابم

 میترسم تنهایی من نری، وقتت هیچ بده قول شایان: 

 داری دوستاتو نیستی، تنها که تو اما:  شایان

 نکنی؟ ترکم بده قول میده، خودشو بوی گلی هر: 

 بری باید تو:  شایان

 نمیرم جای تو بدون من: 
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 کوچولو خانم دارم دوستت:  شایان

 بیشتر من: 

 .زد لبخند بهم شایان

 بخوابی بهتر:  شایان

 میاد خوابم اره: 

 .خیلی میامد خوابم بستم، چشمامو کم کم کرد، بلندم زمین روی از و پاهام زیر انداخت دستشو

 شنیدم صدای یه

 برگشت بیمار دکتر آقای -

 .بودم بیمارستان توی کردم، باز چشمامو زیاد خستگی با

 امدی بهوش بالاخره تینا خداروشکر:  ارغوان

 میکنه درد بدنم دارم، حسی یه: 

 میکنم صدا رو رعنا الان:  ارغوان

 !میکنم؟ غش زرت زرت جدیدا من چرا. بودم شده بهوش دوباره من بیرون، رفت ارغوان

 آلو خواب خانم بر سلام:  رعنا

 بشه مرخص قرار سایه خونه برم میخوام من سلام: 

 تو کاری کجای شد مرخص:  رعنا

 .هستم اینجا که روز چند من مگه! چی؟ یعنی: 

 کردی لالا که است دوهفته الان:  رعنا
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 !چرا؟: 

 یعنی؟ نیست یادت هیچی:  ارغوان

 شروع بود، شده تند نفس افتادم، آیان خودکشی ی صحنه یاد یهو کردن فکر به کردم شروع

 .برد خوابم کرد، تزریق بهم رعنا که داروی با کشیدن، جیغ به کردم

 کردم باز چشمامو بود، سفت تخت این چقدر میکرد درد هم کمرم بودم، تشنه

 میخوام آب: 

 میدم بهت الان:  سایه

 خوردم ازشو کمی گرفت، دهنم جلوی رو آب لیوان یه سایه

 ممنون: 

 خوبه؟ حالت عزیزم خواهش:  سایه

 !خوبی؟ تو ممنون،: 

 خوبم منم اره:  سایه

 !امده؟ سرم بلای چه: 

 نبود مهمی چیز:  سایه

 بده جوابمو سایه: 

 بودی کرده سکته:  سایه

 اب آیان دیدم، که بود چیزی ترین دردناک آیان خودکشی بود، نیاورده تحمل دیگه قلبم انگاری

 باورم هنوزم کشتت، خودشو من عذاب بخاطر فقط اون گرفت، جای ذهنم توی ابد تا کارش این

 .شد تر ام گونه. نمیشد
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 هااا میشه بد حالت دوباره نکن فکر چیزی به ابجی:  سایه

 نمیشن فراموش وقتتت هیچ چیزای یه: 

 .میکشی عذاب فقط طوری این اما:  سایه

 فراموش میشد کاش بره، یادم از نیست قرار گاه هیج که عذابی داد، ابدی عذاب یه من به آیان

 کشیدم آهی بره، یادم میشد کاش بشه،

 نکن اذیتت خودتو قدر این تینا:  سایه

 با سالن اون توی که باشه رقصی اون بیاد، یادم که رو چیزی آخری میخواد دلم سایه میدونی: 

 .داشتم شایان

 !دیدی؟ دیدم من که رو خوابی همون هم تو یعنی:  شایان

 چرخوندم طرفش به سرمو

 !!!!شایاااان؟: 

 بله:  شایان

 بیرون رفت سایه تختم، کنار امد بود، نشسته چرخدار صندلی روی

 !خوبه؟ حالت تو: 

 خوبم اره:  شایان

 .گریه زیر زدم و سرمم روی کشیدم را پوش رو افتادم، اتفاقات یاد یهو

 خونه صاحب میکنی گریه چرا تق تق:  شایان

 کنار زد صورتم روی از رو پوش رو
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 آرسین، رفتن زندون دوستاتت از تو جدایی دلربا مرگ بود، من تقصیر همچی متاسفم من: 

 ..ش تو، خوردن تیر آیان، خودکشی

 دهنم روی گذاشت دستشو

 مه دوقلو های برج سقوط بلادن، مرگ کندی، ترور بگی میخواهی حتما دیگه، بسه اوففف:  شایان

 !بوده؟ تو کار

 کشیدم نفس تند تند برداشت، دستشو سرم، دادن تکون به کردم شروع

 !شد؟ چی:  شایان

 میکردی ام خفه داشتی میکشم نفس دهنم از من: 

 بکشی؟ نفس دماغ از نگرفتی یاد هنوز سنت این با:  شایان

 ترم راحت دهن با نه: 

 .گذاشت دستم روی دست شایان

 چرخداری؟ صندلی رو چرا: 

 بیمارم هنوز چون:  شایان

 خونه برم میخوام من: 

  نمیدونی:  شایان

 !چرا؟: 

 بیماری هنوز هم تو چون:  شایان

 سفته خیلی تختش این شدم، خسته بابا ای: 

 خانم ستاره پنچ هتل نه بیمارستان اینجا:  شایان
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 .نشست لبم روی اراده بی لبخند

 !بخشیدی؟ منو شایان: 

 !چی؟ برای:  شایان

 ببخش منو کرد، خودکشی من عذاب واسه آیان: 

 خودش دست کاراش بود بیمار اون بود، بزرگم برادر آیان دارم، دوس رو آیان بینهایت من:  شایان

 کرد سعی کرد، پیدا رو تو دوباره و شد تو عاشق وقتی اش، بیماری این از میبرد لذت نبود،

 اعدام اون بود، مرگ آیان عاقبت اخر بشه، که نشد اما برداره، دست کاراش از کنه، درمان خودشو

 .نیست مقصر وسط این کسی اما امدن، کنار برادر مرگ با برام سخت بود، گناهکار چون میشد

 به دل اگه نبودم، عشق از گریزان اگه شاید نمیدید، منو آیان نمیرفتم نقاشی کلاس من اگه شاید: 

 .نمیادم پیش ها جریان این سپردم، نمی آرسین

 این بشن فراموش باید اما برامون، نوشته بد سرنوشت رفت، و شد تموم بود که چی هر:  شایان

 .بد اتفاقات

 بخشب منو انداختم خطر به جونتو که ببخش منو بشی جدا دوستات از شدم باعث که ببخش منو: 

 .شدم برادرت مرگ باعث که

 .نبود تو تقصیر اتفاقات این از کدوم هیج تینا:  شایان

 !منو؟ میبخشی: 

 کوچولو خانم نبودم کنارت الان میدونستم مقصر تورو اگه من بخشیدم، اره:  شایان

 خونه برم زودتر میخوام من: 

 .میشم مرخص دیگه روز چند تا من اما نمیدونم رو تو:  شایان

 میکنم مرخص خودمو دیگه روز چند تا منم: 
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 .خندید منم لب لبخندش از زد، لبخند و داد تکون سری شایان

 :  بعد ماه پنچ

 بار آخرین بود، رعنا و نوید عروسی روز امروز بودم، نشسته آرایشگاه سالن داخل صندلی روی

 اخرهبال رعنا و نوید داشتم، هیجان کوچولو یه همین برای باشم، رفته عروسی کی نمیاد یادم اصلا

 .بودم خوشحال براشون خیلی میرسیدن، عشقشون به

 جوش دوباره هم متین و بهراد رفاقت نشد، راهشون سر مانع و بخشید رو نگین و بهراد متین،

 متین نشده، مشخص شون عروسی دقیق تاریخ هنوز اما کردند نامزده بهراد و نگین الان خورد،

 همه میاد، پیش بینشون داره چیزای یه میکنم احساس شده، ارغوان عشق ی متوجه انگاری هم

 خودش با تا رفته میگن ماه، چند مسافرت رفته هم آرسین. میرسن عشقشون به دارن انگاری

 رارف که خودم نظر از اما گذاشته، مسافرت به سر من عشق از آرسین میگه شایان البته بیاد، کنار

 نکورک شده هرطوری میخواد امسال کنکور، کلاس درگیر و نمیبینه کابووس شبا دیگه سایه. کرده

 به داده دستت از برادرشو بالاخره. شد غیب روزی چند یه هم شایان. بشه قبول و کنه شرکت

 و خودکشی ی صحنه آیان، وحشتناک ی خنده صدای شبا برخی هم هنوز. داشت نیاز تنهای

 وا کمک با تا روانشناس، پیش برو میگن ها بچه برام، کابووس صورتم روی خونش شدن پاشید

 خداحافظی زندگیم از روشن های رنگ. دارم دوس رو عذاب این انگار نمیرم، من اما کنی، فراموش

 میبینه، صدمه میشم نزدیک که کسی هر به میکنم احساس دارم، بودن نحس حس یه. کردند

 گها البته تنها، تنهای عشق، بدون دوست بدون کنم زندگی تنهای و دور جای یه برم دارم تصمیم

 .بشه پیدا جایی چنین

 .پاشید میتونید شد تموم خانم:  آرایشگر

 موهای بود، تیره آرایشم شدم، بلند صندلی روی از بودم، شده خسته میمیرد، داشتم عجب چه

 نمیخواد دلم نمیاد، خوشم زیاد جمع مدل از ریز، فر رو عقب موهای بودند، داده درشت فر جلومو

 رنگ لباسم پوشیدم، لباسمو و اتاق یه داخل رفتم. بودم شده خوشگل باشند، عذاب توی موهام

 زیپ جلویش عقب، جای به بود، ام زانو روی تا و تنگ داشت، مانندی جرم حالت یه بود، مشکی

 .کردم پا رو نما شب دار پاشنه مشکی های کفش میامد، بهم داشت،



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 439 

 اول شایان بود قرار. بگیریم وقت ارایشگاه یه توی نمیتونستیم  دیگه، آرایشگاه یه بود رفته سایه

 نمیاد؟ چرا کجاست؟ ببینم تا شایان به زد زنگ. سایه دنبال بریم بعد و من دنبال بیاد

 !کجایی؟ سلام: 

 بیام نمیتونم شد خرابه ماشینم من کوچولو خانم ببخشید سلام:  شایان

 کنم؟ چکار الان من پس بابا ای: 

 .دنبالت بیاد آرسین زدم زنگ:  شایان

 اون؟ چرا حالا: 

 بودند مشغول ی بقیه:  شایان

 بیرون فرستادم حرص با نفسمو

 خوبه؟ که خودت حال پس، باشه: 

 آرایشش گویا بگم، رو ماشین جریان که سایه زدم زنگ راستی نه، ماشین این اما اره من:  شایان

 دنبالش میرم خودم میشه درست دیگه ساعت یک تا من ماشین اونجا، فعلا الاف و شده خراب

 باش خودت مراقب پس باشه: 

 کوچولو خانم طور همین هم تو:  شایان

 فعلا: 

 دیدار امید به:  شایان

 پا هب آشوب دلم توی ببینم، رو آرسین بود قرار ماه چند از بعد. سایه بیچاره کردم، قطع رو گوشی

 خیر به خدا. شد قرار بی دلم امد اسمش تا بازم اما کنم فراموشش کردم سعی همه این بود، شده

 بود آرسین خورد زنگ ام گوشی. کشیدم اهی. رو امشب کنه
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 میام الان: 

 رفتم شدم، خیابون داخل کردم باز در رفتم پایین آرایشگاه هاای پله از و کردم قطع رو تماس

 شدم سوارش و ماشینش سمت

 سلام:  آرسین

 شدم تو مزاحم ببخشید سلام علیک: 

 مراحمی:  آرسین

 منو داشت عطر بوی این دوری مدت همه این از بعد بود، کرده پر رو ماشین فضای عطرش بوی

 یمملا آهنگ یه کردم، تازه نفسی و پایین کشیدم رو شیشه بودم، آورده کم نفس میکرد، روانی

 هنگ عکس ی آتلیه جلوی نداشتم، بهشو کردن نگاه جرات اصلا میشد، پخش ماشین ضبط از هم

 رعنا و نوید. بودند امده زودتر رعنا و نوید دوستای داخل، رفتیم و شدیم پیاده ماشین از داشت

 طرفم امد اخم با رعنا. زدم چشمک بهشون میگرفتند، عکس داشتم

 امدی؟ چرا گرفتن عکس وسط: 

 بکشمتتتت امدم:  رعنا

 میاد؟ دلت: 

 کردید؟ دیر قدر این چرا:  رعنا

 دیگه ببخشید: 

 بگیریم عکس بیاید:  رعنا

 اوکی: 

 چهارتای مختلف های حالت در بگیریم، عکس تا ایستادیم نوید و رعنا کنار رفتیم آرسین با

 طور همین هم آرسین گرفتم، عکس داماد و عروس با تنهای من بعد گرفتیم، عکس
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 دوتا شما حالا:  عکاس

 بود کم قلم یه همین بگیرم، عکس آرسین با من وای

 .بگیرید هم دوتا شما گرفتن عکس زوجی ها بچه تمام اره:  رعنا

 ایستادیم هم کنار

 بشید نزدیک بهم:  عکاس

 داشت انگاری قلب شد، حبس سینه توی نفسم انداخت، کمرم دور دست و من به چسپید آرسین

 رمب تا شدم جدا آرسین از. شد گرفته که عکس آرسین، این بودد پرو چه بیرون، میزد ام سینه از

 ورمبخ نزدیک و زمین روی های سیم به کرد گیر کفشم ی پاشنه قشنگم شانس از اما رعنا پیش

 لقف نگاهش دستم، توی دستش یکی اون بود کمرم زیر دستش یه گرفت، منو آرسین که زمین

 .میخورد صورتم به داغش نفس بهش، بود غرق الان میکردم فرار نگاه این از که منی. نگاهم

 کنیم نگاه من به:  عکاس

 .شد گرفته عکس و چرخید دوربین طرف به سرمو همزمان

 بیرون خودمو آرسین آغوش از. شد گرفته عکس و چرخید دوربین طرف به سرمو همزمان

 .کردم رها نفسمو کشیدم،

 شد قشنگی یهووی عکس:  عکاس

 .هستند ما منتظر تالار داخل ملت بریم، بهتر دیگه خوب:  نوید

 بود، هشد سخته کشیدن نفس میزد، تند نبضم قلبم، بود قرار بی هاا، ماشین سمت رفتیم همگی

 بود، ممکن غیر ازش هم فرار نمیشه، فراموش که عشقی آرسینم، عاشق نخوام چه بخوام چه من

 طور به هم با بود، کرده انتخاب رو مشکی رنگ هم آرسین که بود جالب شدم، ماشینش سوار

 هک هم سکوت این بود، کرده تر سخت کنارش در بودنمو چشماش، دیدن. بودیم کرده ست اتفاقی

 حتی نه و آهنگی نه بوقی، نه ختم، مجلس یا عروسی میریم داریم نیست معلوم بود، اعصاب رو
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 شه،نمی مدلی این نخیر میدادم، تکون پامو کلافگی با بودم، شده پشت لاک سوار انگار سرعتی،

 .رو اهنگ کردم پلی و ضبط سمت بردم دستمو

 من با/  رحم بی بری تو نباشم تونستی چطوری/  نه یا من بی میگذره خوش بهت دیوونه چطوری)

 چه/  دلتنگی با منو کردی ول کندی دل چجوری/  نامردی با منو کردی رها کردی تا چجوری

 یه/  بگیری دستاشو تو من بی میتونی جوری چه/  نمیری جایی بیاد اسمم میشه روت جوری

 ریجو چه/  دریاست مثله تو دله که میکردم فکر جوری چه/  پرواز نمونده برام بستی بالمو جوری

 الموب جوری یه/  بگیری دستاشو تو من بی میتونی جوری چه/  نمیری جایی بیاد اسمم میشه روت

 یب میتونی جوری چه/  دریاست مثله تو دله که میکردم فکر جوری چه/  پرواز نمونده برام بستی

 قلبه چطوره/  من بی تو آوردی طاقت چطوری/  شی جدا من از میتونی جوری چه/  باشی تو من

 تو من بی میتونی جوری چه/  نمیری جایی بیاد اسمم میشه روت جوری چه/  رحم بی تو سنگیه

 مثله وت دله که میکردم فکر جوری چه/  پرواز نمونده برام بستی بالمو جوری یه/  بگیری دستاشو

 (.دیووونه چطوری:  گلزار رضا محمد/.() دریاست

 ماشینش این نداره هم درمون و درست اهنگ یه کردم، خاموش رو ضبط

 !کردی؟ خاموش چرا:  آرسین

 .نمیخورند مراسم این بدرد اهنگات پیداست موجود شواهد از عروسی میریم داریم: 

 !میخورند؟ کجا درد به پس اهان:  آرسین

 .کده ماتم: 

 به بده گاز امد دلش عجب چه رفت، بالاتر سرعتش کمی. فشار گاز روی پاشو و داد تکون سری

 چاره،بی قلب ای بگیر آروم میکرد، قراری بی سینه توی قلبم کشیدم، عمیقی نفس. ماشین این

 عروسی تالار به رسیدیم کلافگی همه اون از بعد بالاخره

 رسیدیم عجب چه اوفففففف: 

 کلافی؟ من کنار در بودن از حد این تا یعنیی:  آرسین
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 نداره تو به ربطی: 

 داره؟ چی به ربط پس:  آرسین

 هن بوقی نه پشت، لاک مثل سرعت مطلق، سکوت ماشین توی عروسی، میریم داریم سرمون خیر: 

 .میزارن قرآن نوار یه میرن که هم ختم مراسم والا سوتی، و جیغ نه شادی، اهنگ

 .میخنده این وقتت اون هستم عصبی من میخنده؟ چرا چشه؟ این وااا خنده، زیر زد

 نمیرسم حرفام توی داری خنده چیز به میکنم فکر چی هر: 

 کرد نزدیک بهم خودشو آرسین

 بود شده تنگ خوردنت حرص برای دلم:  آرسین

 !!میکنه مسخره منو داره الان این

 کوفتتتت: 

 اب صورتم کشید، و گرفت دستمو کنم بازش اینکه از قبل اما گذاشتم در دستگیر روی دستمو

 یه دستش با شد، بلند قلبم ضربان صدای شد، حبس ام سینه توی نفس شد، مماس صورتش

 .بویید کرد جدا موهامو از شاخه

 .بود شده تنگ نگات جادوی صدات، لحن تنت، عطر موهات، برای دلم:  آرسین

 اونم یعنی میکنه؟ فکر من به آرسین یعنی بود، سخت برام حرفاش هضم دادم، قورت دهنمو آب

 هنگ، هنگ زد، هایم گونه بر ی بوسه ملایم کرد، نوازش مو گونه نگاهش، به باختم! عاشقمه؟

 یچ نمیدونم یهو زد، لبم روی آروم ی بوسه نمیفهمیدم، چیزی قلبم صدای جز. بود نگاهش اسیر

 رارف جوراییی یه ماشین از و کردم باز رو ماشین در. کنار کشیدم خودمو افتاد کار به مغزم که شد

 گرفت دستمو که بالا میرفتم ها پله از داشتم کردم،

 ود،ب ایستاده پایین ای پله روی طرفش، برگشتم گرفت، دستمو که بالا میرفتم ها پله از داشتم

 گرفت دستمو جلو، آورد سرشو
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 دلم حال/  هست خوابم توی خیالت شبا/  هست بهت حواسم دور از اما میکنی فرار ازم: ) آرسین

 جا هر/  مونده جا موهات عطر دستم روی! / هست؟ حواست اصلا غمگینم و دلتنگ نیست خوش

 مباز/  شی جور دیگه یکی با اگه حتی یا شی دور ازم چی هر/  پاشیده تنت عطر انگاری میرم که

 بازی بشه شب تا بخند/  دربست ی خونه یه هست جا برات همیشه قلبم توی/  دلم به وصل دلت

 (.فرار:  رزازپور مهدیه/. )تر

 کشیدم دستش از دستمو خندید، هم آرسین نشست، لبم روی لبخند اراده بی زد، چشمکی بهم

 النس وارد. ساخته بالا ی طبقه رو سالن این که ببرن رو اونی شور مرده بالا، ها پله از رفتم و بیرون

 نزدیکی این دادم اجازه چطوری بشه؟ بازیچه قلبم دادم اجازه چطور بود، شده تند نفسم شدم،

 این به چطور گرفتم؟ رو عشق نگاهش از چرا گرفت؟ لبمو قلبمو لمس ی اجازه چطوری رو؟

 ترسیدم. نشست ام شونه روی دستی باختم؟ آسونی

 میکنم صدات دارم دوساعته ترسیدی؟ چرا:  ارغوان

 ترسیدم همین برای صداتو، نشنیدم: 

 !خوبی؟ الان:  ارغوان

 ممنون اره: 

 گرفتی؟ دستت موهات از شاخه یه و واستادی اینجا منگولا عین چرا پس:  ارغوان

 خوبم که گفتم: 

 میز سر بریم بیا اوکی:  ارغوان

 دادم دست نگین به بود، عروس جایگاه نزدیک میز. میز سر رفتم و دادم تکون سری

 خوبی؟ تینا! کردی؟ یخ قدر این چرا:  نگین

 دیگه بسه خوبم اره بابا ای: 

 میندازی؟ جفتک چرا باش اروم:  نگین
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 .خوبه حالم من بیخیالم، لطفا: 

 هک دلی کنم؟ راضی رو کدوم نمیدانم. نگفتند چیزی دیگه و کردند نگاه هم به نگین و ارغوان

 سری! داره؟ وصال آرسین منو عشق یعنی. باشد عاقل میخواد که عقلی یا باشد عاشق میخواهد

 پا، گریز ی پرنده روحم اما بود عروسی مجلس توی جسم بشم، رها افکار این از تا دادم تکون

 شد اضافه جعممون به هم سایه بالاخره

 کردی؟ دیر قدر این چرا:  ارغوان

 .کردم آرایشم نشستم اول از صورتم توی ریخت آب لیوان زمین، خوردم سالن وسط:  سایه

 دیگه تو شانسی خوش چه:  نگین

 خیلی اره:  سایه

 رقص بریم هاا بچه:  ارغوان

 میزدم، دست و میکردم تماشا فقط منم شدن، دادن قر مشغول و وسط رفتم و شدن بلند تای سه

 .بود آرسین درگیر فکرم نداشتم، رقص حوصله اصلا

 دختر وسط بیا:  نگین

 نیستت حسش: 

 زن پیر خاله:  ارغوان

 میگفت کاش کشیدم، آهی افتادم، آرسین آروم ی بوسه یاد کشیدم، لبم روی دست زدم، لبخند

 تایم بالاخره دادم، تکون خودمو صندلی روی کمی. داشتم اطمینان حسش از کاش عاشقمه، که

 مشغول اشتها با هستند خوشمزه که بود معلوم ها غذا ظاهر از رسید، شام وقت و شد تموم رقص

 کشون عروس برای هم ی بقیه و شون خونه رفتن ملت نصف کادو، و شام از بعد. شدم خوردن

 شایان سمت رفتم سالن، بیرون رفتیم ها بچه با کشون، عروس جوون  اخ. بودند مونده

 کوچولو خانم شدی خوشگل چه:  شایان
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 شدی نظیر بی هم تو: 

 زد چشمک بهم

 شایان؟ یا میریم آرسین با:  سایه

 شایان: 

  اوکی:  سایه

 بالا، ولم و شاد اهنگ سرعت جووون ای شد، سوار هم شایان شدیم، شایان ماسین سوار سایه با

 کشون عروس عاشق دیگه، طرف یه کشون عروس طرف یه عروسی ترکوندیم، سوتت، و جیغ

 با مچش تو چشم که کنم تازه نفسی تا پایین دادم رو شیشه بود، نمونده برام نفس دیگه بودم،

 براش رسید خونشون به هم داماد و عروس ماشین شد، کم هیجانم از لرزید، دلم شدم، آرسین

 !؟باشه آرسین منو عروسی هم روزی میشه یعنی گرفت دلم یهو ام، خونه سمت رفتیم و زدیم بوق

 / بگذرم چشمات خیال از میخوام که وقته چند/  میکنم تمرین که چندیس کنم فراموشت باید)

 تکرار بار هر که یست جمله کنم فراموشت باید/  گرفتی جای ذهنم و قلب در رحمانه بی تو اما

 از رو خواب نگاهت جادوی/  خیالم در میشی تکرار بیشتر فقط فراموشی جای به اما/  میکنم

 لحن/  شده قلبم ی زمزمه عشقت نوای/  شده افکارم دائم رهگذر آغوشت عطر/  ربوده چشمم

 منو تو چشمان جادو ای/  خیالمه ی وسوسه لبانت بوسیدن/ شده روانم اندازه طنین صدایت

 و تنها خسته، عاشقی/  شکسته پر و شکسته دل/ مجنون و سرگشته عاشقی/  کردی عاشق

 (.چشمان جادو:  رزازپور مهدیه/.()قرار بی عاشقی شدم من چشمان جادو ای/  پژمرده

 !شدی؟ آروم چرا:  شایان

 شدم خسته: 

 اهان:  شایان

 داشت نگه در دم
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 ممنون:  سایه

 خواهش:  شایان

 کردی لطف خیلی: 

 کوچولو خانم نکردم که کاری:  شایان

 زدم لبخند بهش

 باش خودت مراقب:  شایان

 خوش شب چشم: 

 .بالا رفتیم سایه با و شدم پیاده ماشین از

 :  بعد ماه یک

 و خواب توی راست و چپ اما ندیدم واقعیت در رو آرسین جریانش، و عروسی شب اون از بعد

 عسل ماه رفتند هم رعنا و نوید. که ندارم راحت خواب یه چلغوز اون دست از داشت، حضور رویام

 رسما فعلا هم ارغوان و متین. شد مشخص بالاخره عروسیشون تاریخ هم بهراد و نگین. ماهه چند

 .ازدواج مقدمات برای برین رسیدن تفاهم به اگه تا شدن دوست هم با

 شایان نداشتم، رانندگی ی حوصله چون کردم، جمع ساکمو شمال، مسافرت بریم قرار هم امروز

 زنگ تک گوشیم بودم، اماد و حاضر کردم، نگاه آینه توی خودمو. بریم اون با تا بیاد شد قرار

 .امده یعنی این بود شایان خورد،

 !ی؟ اماده سایه: 

 اره:  سایه

 منتظره شایان بریم بیا: 

 بریم اوکی:  سایه
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 شدیم سوار و شایان ماشین سمت رفتیم دوتای

 خوبی؟ سلام: 

 ؟!خوبی تو سایه!! توخوبی؟؟ ممنون کوچولو خانم سلام:  شایان

 تشکر:  سایه

 به نکرد فکر عقب، صندلی سایه بودم، نشسته جلو صندلی من کردیم، حرکت و زد لبخند شایان

 .افتادم حرفامو و فرهود یاد یهو. میکرد تاب بی قلبمو آرسین با دیدار

 :  قبل روز سه

 حافظه دختر این رفت، یادش کلید سایه این بازم زدند، رو در زنگ که میکردم دم چای داشتم

 شدم رو به رو فرهود با سایه جای به اما کردم، باز رو در رفتم دادم، تکون سری. نداره

 سلام: 

 داخل بیام میتونم دخترم سلام:  فرهود

 شد خونه وارد فرهود کنار رفتم در جلو از

 میارم الان کردم دم تازه چای بشینید بفرما: 

 ممنون باشه:  فرهود

 و گذاشتم فنجون داخلش برداشت رو سینی آشپزخونه، داخل رفتم منم نشست مبل روی فرهود

 یه گرفتم، فرهود جلوی رو سینی  هال، داخل رفتم دست به سینی. ریختم چای ها فنجون داخل

 برداشت فنجون

 ممنون:  فرهود

 نشستم مبل روی
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 !افتاده؟ اتفاقی: 

 ندهشرم نشد اما کنم ویژه تشکر ازت تا میگرفتم مهمونی یه یا اینجا میامدم تر زود باید:  فرهود

 !چی؟ ی واسه تشکر اما شرمنده دشمتون: 

 ازت چی هر شدی، پسرم نجات باعث تو دادی، انجام بزرگی کار آرسین و من حق در تو:  فرهود

 !کنم؟ جبران چطوری نمیدونم کمه، بازم کنم تشکر

 و خوشحال شماها وقتی میدادم، انجام رو کار همین بود هم ی دیگه کسی هر نکردم کاری من: 

 جبرانه بهترین خودش هستید خوشبخت

 دخترم ممنونم کردی، عمل بهش تو اما گرفتم ناممکن قول یه تو از من:  فرهود

 .میشد آزاد باید بود بیگناه آرسین نیست، تشکر به نیازی: 

 بشه تو مثل دختری عاشق داره حق آرسین:  فرهود

 .ندارم خبر خودم که شده من عاشق حالا تا کی از آرسین خوردم، جا حرفش از

 نیست من عاشق آرسین: 

 هم؟ از میکنید دوری و انکار چرا پس هستید هم عاشق دوتا شما که وقتی نمیفهمم من:  فرهود

 .میکنیم انکار رو حس این ما چرا که بود سوال خودمم برای بگم، نداشتم چیزی کردم، سکوت

 چرا کردی، قمار ات زندگی روی اون بخاطر هم تو کرد قبول رو اعدام تو خاطر به آرسین:  فرهود

 هستید؟ عاشق قدر این وقتی نمیشی؟ من عروس پس

 نداره وصال نیاد زبون به که عشقی داره، نیاز چیزا خیلی نیست، کافی تنهایی به عشق: 

 .کنیم درک همو های دل حرف. کنیم توجه نگاه در جاری عشق به باید گاهی:  فرهود
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 پر عشق از من نگاه وقتی داره، ی فایده چه نشنوه آرسین اما بزنه عشق فریاد من دل وقتی: 

 .فایده چه کوره آرسین چشم اما باشه،

 !آرسین؟ از مشکل پس:  فرهود

 .نیست مشخص تکلیفش که عشق این از مشکل نیست، کسی از مشکل: 

 عشق یعنی خودش این دادید انجام هم برای فداکاری همه این:  فرهود

 پس بدم نجات رفتن ماشین زیر از رو نفر یه مثلا من اگه یعنی شما حرف این اما هاا ببخشید: 

 ...میکنم عشق ابراز بهش دارم و هستم عاشقش

 .بگذرید هم بخاطر جونتون از نمیشدید حاظر نبودید، هم عاشق اگه اینکه منظورم من نه:  فرهود

 .نداره وصالی نشه بیان عشق این که وقتی تا اما عاشق ما درست، شما حرف: 

 نمیارم در جوونا شما کار از سر که من بگم چی نمیدونم دیگه والا:  فرهود

 باشیم عشق از گریزان همیشه برای شاید. نرسیم بهم آرسین منو هیچوقت شاید: 

 میزنم حرف آرسین با من دخترم نگو جوری این:  فرهود

 .نمیشه زوری عشق نگید، آرسین به چیزی لطفا: 

 باشم داشته تو مثل عروسی میکنم افتخار شخصه به که من:  فرهود

 ممنونم دارید لطف من به خیلی شما: 

 برسی قلبت آرزوی به امیدوارم دخترم، دارم دوستت خیلی:  فرهود

 ممنونم: 

 .فرهوده مثل شوهری پدر دختری هر آرزوی خدایی زدیم، لبخند بهم

 :  حال زمان
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 .دادم بدنم به قوسی و کش شدم، پیاده ماشین از رسیدیم، بالاخره

 نباشی خسته شایانی: 

 کوچولو خانم باشی سلامت: 

 زدم لبخند بهش

 .نباشید خسته دادیم زحمت بهتون حسابی:  سایه

 باشی سلامت هستید، رحمت دوتا شما:  شایان

 !شده؟ شایان عاشق سایه نکنه.. نکنه! میکنه؟ نگاه شایان به مدلی این چرا سایه

 !نمیای؟ چرا:  شایان

 میام دارم: 

 و اتاق داخل رفتم. کردیم پرسی احوال و سلام همه با. بودند امده ها بچه همه شدیم، ویلا وارد

 گوش زیاد عاشقانه های آهنگ جدیدا بودم، شده مشکوک حسابی سایه به کردم، عوض لباسامو

 رو ما اکیپ اسم باید رفت، دست از هم یکی این میکرد، نگاه رو شایان خاصی مدل یه میداد،

 باید باشه، داشته دوست رو سایه هم شایان خداکنه هستیم، عاشق همون عاشقا، اکیپ بزارن

 کنار. بودند کرده اماده حیاط داخل را کباب بساط ها بچه بیرون، رفتم اتاق از. بزنم حرف باهاش

 نشستم حصیر روی دخترا

 بگم خبر یه هاا بچه:  ارغوان

 بگو: 

 باشه خیر امیدوارم:  سایه

 خاستگاری زمان تعیین برای بزنن زنگ متین خانواده قرار مسافرت این از بعد:  ارغوان

 طرفمون امد هراسون پسرا کشیدم، جیغ و کردیم نگاه هم به تایی چهار
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 !شده؟ چی:  بهراد

 !دیدید؟ چیزی ماری سوسک:  متین

 !خوبه؟ حالتون:  شایان

 شدیم خوشحال دادم خواستگاری خبر خوبیم،:  ارغوان

 متین سمت رفتم و شدم بلند لبخند با دادن، تکون برامون سر پسرا

 بشید خوشبخت امیدوارم بهت میگم تبریک: 

 تینا ممنون:  متین

 زدم چشمک کردم، نگاه ارغوان به

 !مجازه؟ بغل: 

 متین از بعد بودم، خوشحال براشون خیلی کشید، آغوشش در منو متین داد، تکون سر ارغوان

 آلاچیق سمت رفتم و کشیدم بلند نفسی کنه، خوشبخت رو همون خدا. کشیدم آغوش در ارغوانو

 تاوانی عشقمون به رسیدن برای ماها از کدوم هر کردم، نگاه دوستام جمع به نشستم، روش

 انشای. بیشتر من تاوان بود تر سخت من امتحان شاید شدیم، امتحان ی شیوه به کدوم هر دادیم،

 نشست کنارم

 غرقی؟ کجا:  شایان

 جا همین: 

 برسید بهم هم آرسین و تو میشه کی:  شایان

 وقتت هیچ شاید: 

 !نداری؟ دوستش مگه:  شایان
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 هستم عاشقش چقدر میدونی خوب خودت: 

 !چرا؟ پس:  شایان

 شده ریخته عشق این پای خون همه این وقتی برسیم بهم چطوری؟: 

 نبود تو تقصیر آیان مرگ بگم بار چند تینا:  شایان

 میدونم مقصر خودمو من اما نه بگو تو: 

 بساز آرسین با رو ات آینده کن فراموش رو گذشته دخترجوون، میکنی اشتباه:  شایان

 !چی؟ وقت اون باشه ندیده من با رو اش آینده آرسین شاید: 

 داره دوستت آرسین که میدونی هم خودت:  شایان

 قلبمونه تو فقط حس این اما داره دوست منو اون اونو من: 

 حله؟ مشکل دارم دوستت بگه:  شایان

 بشنوم؟ دارم دوستت یه نیست حقم جریان، و اتفاق همه این از بعد: 

 .گذاشتم اش سینه روی سرمو خودش طرف کشید منو شایان

 .کنم فراموش رو بد اتفاقات تمام که جوری میخواد، متفاوت عشق ابراز یه دلم: 

 برسی ات خواست این به میدم قول:  شایان

 شدی؟ جادو چراغ غول هم تو: 

 !!چیه؟ جادو چراغ غول:  شایان

 شدی؟ عاشق چی تو راستی کن، ولش هیچی: 

 اره شاید نمیدونم:  شایان
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 دیگه است سایه خوشبخت دختر اون: 

 اره شاید:  شایان

 لوس پسر شاید و کوفتت: 

 ببوس گربه جای منو:  شایان

 زدم بوسه رو اش گونه روی زدم، لبخند

 دارم دوستت دوستانه طرز به: 

 زد موهام روی بر بوسه کرد، نوازش موهامو شایان

 طور همین منم:  شایان

 زدم لبخند بهش

 کمک؟ میای شایان:  بهراد

 گرفتم فاصله شایان از

 کمک برو: 

 ممنوع غم دیگه فقط باشه:  شایان

 عزیزم چشم: 

 .بود خشم نگاهش در عشق جای به اما افتاد آرسین به نگاهم پسرا، سمت رفت شایان

 این مگه بود، خشم نگاهش در عشق جای به اما افتاد آرسین به نگاهم پسرا، سمت رفت شایان

 خشم الان اما. بود شاعر و مجنون رعنا و نوید عروسی شب! عشقش؟ کو پس نبود عاشق

 فقط الان بودم، کرده براورد رو آرزو تا سه بودم، جادو چراغ غول من کشیدم، نفسی اژدهاست،
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 لازمه دیگه جادوی چراغ غول یه به انگاری شده، تموم ام جادو قدرت اما مونده، خودم آرزوهای

 .بشیم خوشبخت کن کمک خدایا من، آرزوهای کردن برآورده برای

. امد دعوا صدای یهو که داخل بردیم شدن اماد ها کباب خنده و شوخی کلی با دخترا سمت رفتم

 داشتند هم بهراد و متین میزدند، رو همدیگر داشتن آرسین و شایان بیرون، پریدم دخترا با

 میکردند جداشون

 !اینجا؟ خبر چه:  نگین

 میکنید؟ چکار دارید هست معلوم هیچ: 

 کرد رم یهوو که بپرس احمق اون از:  شایان

 عوضی شو خفه:  آرسین

 تمومش جهانی، جنگ تماشا نه دوستانه، دورهمی امدیم سرمون خیر ساکت، دوتاتون بسهههه: 

 .کنیییید

 ویلا از رفت انداخت من به رو درد و خشم از پر نگاهی من طرف امد و زد پس رو متین آرسین

 .گرفتم جلوشو که آرسین دنبال بره میخواست متین بیرون،

 میرم من بمون تو کن صبر: 

 بره متین بهتر عصبی آرسین الان:  سایه

 آبم من اتش آرسین اگه: 

 کنه؟ دعوا شایان با باید اخه چرا نمیکردم، درک رو آرسین کارای این دلیل بیرون، زدم ویلا در از

 .میزد لگد اب به و بودم ایستاد دریا لب آرسین

 داری؟ دعوا هم آب با: 

 دارم نیاز تنهایی به برو تینا:  آرسین
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 چیه؟ برای خشم این آرسین: 

 طرفم برگشت

 بپرس خودت از برو رو سوال این:  آرسین

 !!!هستم؟ من خشمت دلیل یعنی: 

 بود ناراحت اما نبود خشمگین طرفم، امدم

 !چیه؟ ناراحتی این دلیل: 

 زندگی روی چرا کردی؟ پیدا من نجات برای راهی چرا انداختی؟ خطر به خودتو جون چرا:  آرسین

 کردی؟ قمار خودت

 .میشدم آیان اسیر نمیخواستم چه میخواستم چه من میشدی، آزاد باید بودی بیگناه تو: 

 دادی؟ نجات منو جون آیان، منو جون بین چرا:  آرسین

 افتادم کذایی روز اون یاد

 میده؟ عذابم که میندازی چیزای یاد منو داری چرا: 

 برسم جواب یه به میخوام چون:  آرسین

 !من؟ دادن عذاب با: 

 .کنم کارو این نخواستم وقت هیج بدم، عذابت نمیخوام من نه:  آرسین

 رو ها سوال این کن بس پس: 

 !خوشبختی؟ و شاد شایان با تو:  آرسین

 اره که معلوم خوب: 
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 نشست لبش روی دردناکی لبخندی

 تو؟ یا من بود؟ کی تقصیر:  آرسین

 مینویسه بد که سرنوشته این مقصر. کدوم هیچ: 

 ،عشق و درد از پر نگاهی کرد، نگاه خیره چشمام به گرفت، دستامو ، شد نزدیک بهم کشید، آهی

 .حرف از پر نگاهی کننده، ذوب نگاهی

 سپ نتونستیم اما شیم عاشق خواستیم ما خودت قول به ست، نشدنی چیزا بعضی گاهی:  آرسین

 .شیم ساکت بهتر

 .شد بلند شکستم قلب صدای کردم احساس

 !!یعنی؟: 

 .تماس تقدیر توی جدایی شاید رسیدیم، پایانش به رابطه این شدن شروع از قبل انگار:  آرسین

 بودم کرده بغض بدجور گرفتم، فاصله ازش بریدم، نگاهمو چشماش از

 بگی؟ چیزی نمیخواهی:  آرسین

 کشیدم آهی

 باشیم جدا بهتر پس نمیشیم خوشبخت هم کنار در ما انگار میگی راست تو انگار: 

 زیاد غم کران، بی دریای و ماندم من رفت، و رد کنارم از زد، حلقه آرسین چشمایی توی اشک

 .قرار بی قلبی

 / خیسه چشات تو کردم بغض من/  میشه شروع اینجا از قصه این/  خداحافظ میگی میبوسمت)

 ما/  میبندم چشامو من و میری/  میری خودت رویای سمت تو/  میشه رو داره دوتامون دست

/  نمیبینی میری ولی میری میبینمت/  میخندم گریه با چرا من پس/  باشیم جدا هم از خواستیم

 عشق این اگه/  اینه هم تو حال بگو بده تتهایی چقدر/  میگیری دستاتو ولی من از میبوسمت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 458 

 ارنذ باش داشته انصاف کم یه/  شم خوب زمان مرور به بودم داده قول/  گیره هم تو پای شه کشته

 مگه ولی/  تاریخ تقویم تو عشقه داستان این/  نیست ما تقصیر بگی الان شاید بین/  شم خورد

/  یرهنم کتم توی نمیتونم نه/  خوند فاتحشو فقط نشست بعد/  کرد گور رو خاطره همه این میشه

 هک آدمی واسه/  کنی پرش تو که تا جات خالیه بدون/  بشینه عقب شبه یک عشق میشه مگه

/  من بهم زدی یهو چرا نمیدونم/  نه وقت یه نری که کردم کاری هر منکه/  بودی بتش تو عمر یک

/  من بدون میکردی فکر تو/  نشد اکران هیچوقت که فیلمی مثل/  نکن انگار اینو عاشقتم

 هک گفتی/  میگیره دستاتو یکی اونجا/  میشه من همدرد یکی اینجا/  میره ما دنیای از دلشوره

 دترزو دوتامون جون/  پشیمونیم رفتن از دو هر ما/  کرد رو برام دستاتو تو بغض/  اما بری میتونی

:  باند 10/.)میگیری دستاتو ولی من از میبوسمت/  نمیبینی میری ولی میری میبینمت/  برگرد

 (.سخته تنهای چقدر

 لاوی داخل ویلا، سمت رفتم کشیدم، آهی باشم، اینجا نمیخواستت دلم دیگه کردم، پاک اشکامو

 نبود خبری آرسین از بودند، نشسته ها مبل روی ها بچه شدم،

 نه؟ یا میرسونی منو شایان تهران، برگردم میخوام من: 

 بشو اماده برو اره:  شایان

 کردم نگاه سایه به

 برگرد ها بچه با تو: 

 اوانت همه این از بعد باید چرا بودم، عصبی پوشیدم، لباس و رفتم اتاق به ، داد تکون سری سایه

 من گناه زد؟ پسم بعد و کرد هوایی دلمو آرسین چرا! کنیم؟ تموم رو نکردیم شروع که رو چیزی

 و شد زده اتاق در. کردم پاک مو گونه روی شده ریخته اشکهای کشیدم، اهی وسط؟ این چیه

 داخل امد بهراد

 داری؟ کاری: 

 !تینا؟ خبره چه:  بهراد
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 نیست خاصی خبر: 

 .تو هم الان صحرا به زد آرسین اون اول:  بهراد

 !رفت؟ کجا آرسین مگه: 

 رفت و برداشت ماشینشو سویچ امد عصبانیت با:  بهراد

 !چه؟ من به خوب: 

 .میکشید رنج تاتون سه جوری این کنی، مشخص  خودت با تکلیفتو باید تو تینا:  بهراد

 !تامون؟ سه: 

 دیگه آرسین و شایان تو اره:  بهراد

 داره؟ ربطی چه شایان به آرسین و من موضوع: 

 کنی؟ انتخاب باید تو:  بهراد

 نکرد انتخاب منو انتخابم اما کردم انتخاب من: 

 !چی؟ یعنی:  بهراد

 نیست مهم بیخیال: 

 بشی اروم تا تینا بزن حرف:  بهراد

 هستم اروم من: 

 ین،آرس متنفرم ازت. بود شکسته غرورم، قلبم، نمیکنه؟ درک حالمو کسی چرا بیرون، زدم اتاق از

 شدن بلند مبل روی از دیدنم با ها بچه! منو؟ کردی هوای چرا میکردم فراموشت داشتم که من

 خوبه؟ حالت:  ارغوان
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 هستم عالی: 

 نکشی عذاب قدر این تا نمیکنی مشخص خودتو تکلیف چرا:  نگین

 مشخصه تکلیفم من: 

 نمیشه که جوری این کنی انتخاب رو یکی آرسین و شایان بین باید تو تینا ببین:  نگین

 میشید اذیت همتون وسط این:  ارغوان

 !بدی؟ عذاب و بکشی عذاب میخواهی چرا:  نگین

 نمیکشه، عذاب اما میده عذاب که کسی هستم، من داستان بد ادم میگید راست شماها اره: 

 .آرسین رفتن زندان شایان خوردن تیر دلربا، و آیان مرگ هستم، من چی همه مقصر

 نیستی چیزی مقصر تو تینا. بسه:  شایان

 .میکنند نگاه من به کار گناه یه چشم به اینا اما: 

  نیست طوری این تینا نه:  ارغوان

 !چطوری؟ پس: 

 بکشی عذاب تو نمیخواهیم ما:  نگین

 .کرد تموم رو بود نشده شروع که رو چیزی اون نمیخواد منو آرسین بابا: 

 !چی؟ یعنی:  متین

 نمیشه زوری که عشق من، از نه بپرس خودش از برو اینو: 

 بریم ما بهتر دیگه بسه:  شایان

 بریم اره: 
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 تینا:  ارغوان

  حرفش وسط پریدم

 شدیم جدا اون و من شدن ما از قبل بشنوم، چیزی دیگه نمیخوام بسه: 

 منکن گریه میکردم سعی شدم، ماشین سوار بود، بد قلبم حال بیرون، زدم ویلا از شایان ی همراه

 بشی خالی تا کن گریه نگیر، اشکاتو جلوی:  شایان

 امدنمی در صدام دیگه میکردم، گریه وجود تمام با گریه، زیر بزنم تا بود کافی شایان حرف همین

 رس و گرفتم دستش از رو بطری گرفت، مقابلم رو آب بطری شایان بودم، افتاده نفس نفس به

 .کشیدم

 !شدی؟ بهتر الان:  شایان

  اره: 

 داری؟ حسی چه:  شایان

 دیگه حس کلی و خشم درد، حماقت، تنفر،: 

 هستی؟ متنفر و عصبی کی از بیشتر:  شایان

 خودش اما برد دلمو منو، داد بازی که آرسین از. سپردم دل خوردم گول بودم ساده که خودم از: 

 .کند دل و نداد دل

 داره دلیل کارش این برای شاید:  شایان

 !مثلا؟ دلیلی چه: 

 !!گذشته عشقش از که داره دلیلی یه حتما اما نمیدونم،:  شایان
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 یه کنه، فراموش رو دلربا تا میخواست رو نفر یه فقط اون بودم؟ عشقش من معلوم کجا از اصلا: 

 .همین میخواست بازی برای رو نفر

 بود عاشقت آرسین نگو، جوری این:  شایان

 شد نصیبم زدن پس یه الان اما میخواستم متفاوت عشق ابراز یه منو، زد پس که فعلا: 

 میکنم عمل قولم به من اما:  شایان

 ممکنه غیر کار این: 

 گرفتم یاد چیزای یه گشتم تو با بالاخره منم هستی ممکن غیر کارهای استاد تو:  شایان

 .کشیدم آهی نشست، لبم روی تلخی لبخند

 باختم من نیست، مهم دیگه: 

 حرفاست این از تر قوی من کوچولوی خانم:  شایان

 میاد بهم نه و اندازمه نه ولی دارم دوسش که داره رو لباسی اون حکم برام آرسین: 

 کوچولو خانم باش قوی کن صبر میده رخ خوب اتفاق یه بد اتفاق هر از بعد:  شایان

 وقتت هیچ نکن ترکم هستی، که مرسی میکنم، سعی: 

 گرفت دستمو شایان

 میمونم کنارت در ابد تا:  شایان

 زدم لبخند

 میاد خواب: 

 بخواب کمی برسیم تا:  شایان
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 اوکی: 

 برد خوابم زود بودم، خسته خیلی بستم، چشمامو

 رسیدیم شو بیدار جان تینا:  شایان

 کشیدم ی خمیازه و کردم باز چشمامو

 میاد خوابم هنوز: 

 بخواب بالا برو:  شایان

 کردم باز رو ماشین در دادم، بدنم به قوسی و کش

 ارزش ازب گفت قلب معنیه بی گفت منطق خطرناکه گفت تجربه نیست امکانش گفت غرور:  شایان

 تینا توست با انتخاب داره، امتحان

 باشم داشته رو انتخاب بهترین میکنم سعی ازت ممنون: 

 بزن زنگ داشتی نیاز بهم هستم همیشه من:  شایان

 چشم: 

 .رفت و زد بوقی شایان و شدم پیاده ماشین از

 :  بعد هفته یک

 روی هی نداشتت، رو کاری هیچ ی حوصله بودم، شده افسرده بدجور کذایی، سفر اون از بعد

 خندلب منم به زندگی میشه کی بودم، شده خسته میدادم، گوش غمیگن آهنگ بودم، پلاس تختم

 !.بزنه؟

 سمت رفتم و شدم بلند تخت روی از نداشت، ی فایده اما میزدم ورق مجله داشتم بیکاری از

 .بود نشسته صندلی روی سایه آشپزخونه،



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 464 

 !سایه؟ میکنی چه: 

 میخورم عصرونه دارم:  سایه

 .نداره حوصله هم او کردم حس نشستم، رویش روبه صندلی روی

 ی؟ دمغه چرا! شده؟ چی: 

 ام حوصله بی فقط نشده، چیزی:  سایه

 سرجاش بیاد هامون حوصله شاید تا بزنیم حرف بیا اوکی،: 

 بگیم؟ چی خوب:  سایه

 دیگه کن شروع جای یه از نمیدونم: 

 سوال؟ بپرسم تینا:  سایه

 بپرس اره: 

 !کنی؟ چکار میخواهی آرسین با:  سایه

 فراموش منم رو، چیز همه کرد تموم شروع از قبل آرسین بدم، انجام نیست قرار خاصی کار: 

 نرسیده اخر به که دنیا میکنم

 !شایان؟ با میری پس:  سایه

 !!ندارم؟ خبر که برم قرار کجا شایان با: 

 میمونی؟ شایان با تو که این منظورم:  سایه

 اره که معلومه: 

 !شدی؟ عاشقش پس:  سایه
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 کنم اذیتش خواست دلم یهو

 بدجور اره: 

 رفت و داد دلو سایه بود درست حدسم پس میداد، تکون عصبی پاهاشو و نشست نگاهش تو غم

 !بودن؟ شایان عاشق داره اشکالی: 

 بشی خوشبخت باهاش امیدوارم نه:  سایه

 !شدی؟ عاشق چی تو: 

 نمیاد من به عاشقی نه:  سایه

 زدم لبخند سوختت، براش دلم زد، زیادی غم با رو حرف این

 میشند گرفتار بهش همه که است الهی موهبت یه عشق: 

 میشه نصیبم عذابش ففط بشم که هم گرفتار من اما:  سایه

 میاد هم تو سراغ خوشبختی سایه نگو جوری این: 

 امیدوارم:  سایه

 میتونه مخالف جنس این گاهی نیست، زدن رل برای فقط مخالف جنس بدون رو چیز یه درضمن: 

 باشه ادم حامی و دوست بهترین

 خوب اره:  سایه

 هست من دوست و حامی شایان نیست، من ی معشوقه یا پسر دوست شایان: 

 کرد نگاه بهم تعجب با

 نیستید؟ هم عاشق دوتا شما یعنی:  سایه
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 نمآرسی عاشق فقط متاسفانه من بشم، یکی عاشق دفه هر نیست، که ستاره پنچ هتل من قلب: 

 .هستید هم عاشق شایان و تو که میکنند فکر همه بلکه من تنها نه:  سایه

 ریا بی ساده، پاک، داریم دوست ی دوستانه طرز به رو همدیگر ما: 

 رینبهت شایان میشد، خوشبخت شایان کنار در سایه عاشق، بابا نشست، لبش روی لبخند سایه

 خواست ضدحال یهو دلم اما چرا نمیدونم بود، سایه برای زوج

 شد دختر یه عاشق شایان که بگم باید سایه راستی: 

 شد پنچر ماشین لاستیک مثل یهو

 !کیه؟ دختر اون:  سایه

 میگم بهت گفت بهم اگه اما نمیدونم: 

 خوبه اهان:  سایه

 شدم بلند صندلی روی از

 بگم بهت رو رازی یه: 

 بگو اره:  سایه

 .عشقه از بهتر مرگ ببند، قلبتو درهای بدون، رو رازی یه: 

 .زد تلخی لبخند

 .بکش پس پا وقت اون تره خوشبخت تو بی دیدی اگه اما بجنگ، عشقت برای سایه: 

 بمردا مثل من عشق نامهربونه، که زمونه این دست از بود گرفته دلم بیرون، رفتم آشپزخونه از

 بود من انتخاب آرسین میشدم، غرق بیشتر میزدم پام و دست چی هر دردناک، و داغ بود، مذاب

 دنیاش از من که راحته الان بود، تظاهر بودنش عاشق شد، خاطره و رفت نبودم، انتخابش من اما
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 ادند قلبمو جواب کرد، نابود و زد احساسمو ی مانده باقی من، بدون نیست سخت که براش رفتم،

 .کردم پلی آهنگ و برداشتم رو گوشی کشیدم، دراز تخت روی عشق، با

 اومدی گفتی/  شدی غم بار کوله من دوشه روی حالا/  شدی عاشقم گفتی عشق از گفتی یادته)

 من واسه/  عشق کدوم حس کدوم/  من غم از شده پر دلت صبر ی کاسه/  من همدم ابد تا بشی

 کدوم/  عزیزم نمیاوردی دلم روز به چی/  عشق کدوم حس کدوم/  عزیزم مردین عشقت با تو

 با تو من واسه/  عشق کدوم حس کدوم/  عزیزم نمیاوردی دلم روز به چی/  عشق کدوم حس

 تو/  منفی نقش خواه خود ادم یه/  چی؟ من نقش بوده زندگیت تو بگو/  عزیزم مردین عشقت

 کشمب تو از چقدر نه/  مغروره خیلی لعنتی این نره یادت ولی/  کبودت دیگه میشه حس و نیستی

 ندیده رو راه کل ساده من/  قلبم صمیم از بودم که حیف ولی/  چشم رو چشم باشه بگم چقدر

 ایبر اینجا دیگه/  بزنم واست تنم تو نمونده رگی/  همن رو پلگات هم تو خودمم با جنگ/  رفتم

 اصلا رابطه این تو خرابه چی همه وقتی/  سخته باورش که شنیدم ازت چیزایی یه/  خطه آخر من

 تو هب نفرین/  فرشته اون پس شد چی بگو چیز یه فقط/ هم از فاصله بگیرم میکنم کاری خودم/ 

 کدوم/  عزیزم مردین عشقت با تو من واسه/  عشق کدوم حس کدوم/  عشقت به نفرین اصلا

 با تو من واسه/  عشق کدوم حس کدوم/  عزیزم نیاوردی دلم روز به چی/  عشق کدوم حس

 (. عشق کدوم حس کدوم:  آمین و بی ای/. ) عزیزم مردین عشقت

 :  بعد دوهفته

 که بس از بودم شده چاق کیلوی چند مزخرف، و تکراری بود، شده بار کسل خیلی ام زندگی

 این روی که بس از شدم کلافه داشتم، که ی مسخره حال از بودم شده خسته میخوردم، تنقلات

 هرفت هم سایه شدم، بلند تخت روی از و کشیدم نفسی بودم، شده پهلو اون به پهلو این از تخت

 ایچ خودم برای آشپزخونه، داخل رفتم حسابی، میزد مشکوک رفته، کجا نگفتت اما بیرون، بود

 بدرک نخواست منو آرسین باشم، قوی باید من دادم، تکه اپن به و ریختم لیوان داخل کردم، دم

 چیزی ما هنوز نبود، ی رابطه که اون و من بین اصلا داره، جریان هم هنوز من زندگی نخواست، که

 قطف ما بودیم، نرفته دوتایی جای بودیم، نساخته عاشقانه خاطرات که ما بودیم، نکرده شروع رو

 اهاج اهنگها، بعضی با فقط بودیم، تنها دوتایی گاهی بودیم، ساخته مشترک ی خاطره هم با گاهی

 کاخ بود، نشده بدل و رد عاشقانه حرفای که ما بین عاشقی، نشده که این داریم، خاطره غذاها و
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 ؟کنم نابود خودمو باید چرا نبودم، که نبودم آرسین انتخاب من بودیم، نساخته که هم با آرزوها

 ونبد بتونم باید منم پس ساخته، من بدون خودشو زندگی اون بدم؟ تاوان تنهای به باید من چرا

 یعنی تلخ میشم، داغون خودم فقط نمیشه، حل چیزی من خوردن غصه با بسازم، زندگمو اون

 جسور من میخواد، جسارت عشق کشیدم، آهی باشه، ات چاره راه نمیخواد که باشی آدمی دچار

 وادارش و آرسین پیش میرفتم داره دلیلی آرسین که بودم مطمئن درصد یک اگه اما بودم

 ه،دار دلیل یه فقط آرسین کار میزنم، گول خودمو الکی دارم من اما بگه، کارشو دلیل تا میکردم

 از همش شد ساخت ی خاطره اتفاقی طور به هم اگه همین، فقط ندارم دوستم نمیخواد منو اون

 اپن روی را لیوان میزنه، صدا اسمو کسی و میاد صدای کردم احساس. بود تظاهر آرسین طرف

 خورشید:  آرسین ماند، باز دهنم دیدم که چیزی از کردم، بازش و پنچره سمت رفتم و گذاشتم

 دارممم کارت پایین بیااا تیناا کرد، طلوع ام زندگی

 فتم،ر پایین تند تند هاا پله از در، سمت دویدم و گرفتم فاصله پنچره از میکنه؟ چکار اینجا این

 چهکو وارد داشت؟ ی نقشه چه باز بود، دستش به بلندگو یه و بود ایستاده وانت یه توی آرسین

 .شدم

 !میکنی؟ چکار اینجا تو: 

 که وقتی اما شده چی که نفهمیدم اما شد، جوری یه دلم دیدمت که روزی همون از:  آرسین

 معاشقت بدجوری من ام، زندگی ی فرشته تینااا عاشقی، یعنی حال و حس این که فهمیدم نبودی

 حرفاشو داشتم هنوز بودند، شده تنیس توپ ی اندازه چشمام بودم شده باز غار مثل دهنم

 خبر چه اینجا ریخت، سرم روی گل کلی یهوو و داد تکون رو وانت روی پتوی که میکردم حلاجی

 .ایستاد مقابلم و زمین روی پرید وانت روی از بود؟

 رو قیعش نمیتونم اما شکستم، ناخواسته رو دلت میدونم کردیم، گذر اتفاقات خیلی از ما:  آرسین

 هستی قلبم ی ستاره تک تو هستم، عاشقت من کنم، انکار دارمو بهت که
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 مگه اخه میچسپه، چه رمانتیک خواب این کابوس همه اون از بعد میبینم، خواب دارم قطعا من

 قعش از و رویم روبه بیاد الان زد، پس منو که کسی یهوو میشه مگه باشه، واقعی چیزا این میشه

 ؟!!بیدارمممم من یعنیی این امد درد و گرفتم بشکن بازومو!! بگه؟

 داره حقیقت همچیز کن باور اما خوابه همش اینا میکنی احساس میدونم:  آرسین

 دریا؟ لب حرفاتو کردی فراموش آرسین! کنم؟ باورت چطوری اخه اما: 

 داشتم دلیل من:  آرسین

 !دلیلی؟ چه: 

 شاد ات کنار کشیدم خوشبختی او کنار در دیدم وقتی شایانی، عاشق تو میکردم فکر من:  آرسین

 .کنار کشیدی خوشبختم دلربا با من کردی فکر وقتی که تو مثل درست باشی

 .بودند شده هم عاشق احمق دوتا یعنی کردم، بسته و باز چشمامو

 گرفت دستامو

 ؟؟؟!میشی من عشق:  آرسین

 ارزش دوباره امتحانش گفت قلب شد، تکرار ذهنم توی شایان حرف بود، هزار روی قلبم خدا وایی

 .داره

  اره: 

 گرفت مقابلم جعبه یه و زد زانو جلویم

 !میکنی؟ ازدواج من با:  آرسین

 یهووی خوشبختی همه این از قلبم شدن، روان ام گونه روی اشکام بودم، کرده هنگ سوالش از

 .بود شده تاب بی

 !میکنی؟ ازدواج من با عشقم:  آرسین
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 بله بله: 

 این تنگ بدجور دلم که وایی کشید، آغوش در منو کرد، دستم رو حلقه و شد بلند زمین روی از

 .شد سهمم بالاخره عشقم بود، آغوش

 عاشقتم:  آرسین

 عاشقتم منم: 

 دیگه بسه وایی:  متین

 هاا هستم کوچه وسط هاا زشته:  ارغوان

 .بود جمع همه جمع امدم، بیرون آرسین آغوش از

 !امدید؟ کی ها شما: 

 بودیم اینجا اول همون از ماها:  سایه

 نبود حواست شما:  بهراد

 .زدم لبخند

 کردم عمل قولم به دیدی کوچولو خانم:  شایان

 رفتم شایان طرف به

 .گرفتم فیلم هم لحظات تمام از تازه:  شایان

 کردم رها آغوشش توی خودمو

 بهترینی تو دارم دوستتت خیلیییی: 

 دارم دوستت منم:  شایان
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 بود چنگم توی خوشبختی. بود زده لبخند منم به زندگی امدم، بیرون شایان اغوش از

 کنه پذیرایی ازمون خانم عروس تا بالا بریم خوب:  نگین

 .میکرد خودنمایی انگشتم توی بدجور ام حلقه خونه، داخل رفتم شادی و لبخند با همگی

 :  بعد ماه 1

 پاشوو خرسی مگه تینااا:  سایه

 میادددد خوابم کن ولم: 

 آرایشگاه بری باید تو میاد آرسین الان:  سایه

 بخوابممم میخوام من بره تنها خودش آرسین بگو: 

 کنار زد صورتم روی از رو پتو

 هاا میکنی وری پیاده نروم روی بدجور کن ولم بابا ای: 

 پاشو خواهر تینا ، میشم خل تو دست از آخرش من:  سایه

 .میداد صدا دارا زنگ ساعت این عین کشیدم، سرم روی پتو

 کن ولم بخوابمم میخوام من: 

 برهه نمیتونه تو بدون که داماد عروسیته، امروز بابا:  سایه

 !رو؟ امروز رفت یادم چطور من وای نشستم، سیخ تخت روی یهو گفت؟ چی الان این

 شدی بیدار عجب چه:  سایه

 بشم؟ عروس قرار من امروز جدی جدی: 

 بیا زود کنم حاضر صبحانه برم من شدی بیدار تو که حالا پ، ن پ:  سایه
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 عزیزم اوکی: 

 و من از مشترکی عکس که قابی افتاد، میز روی عکس قاب به نگاهم بیرون، رفت اتاق از سایه

 و ناب ی عاشقانه یه دقایق، بهترین ساخت برای بود فرصتی مدت این داشت، دلش در رو آرسین

 هآشپزخون رفتم و کردم عوض لباسامو دستشویی از بعد شدم، بلند تخت روی از لبخند با تک،

 وقتتتت سر دوباره بیام میخواستم امدی عجب چه:  سایه

 شدی بزرگا مادر شبیه چقدر تو امروز: 

 میاد آرسین الان که بخور صبحانه هر، هر:  سایه

 باشهههه واییی: 

 زنگ ام گوشی. میزد غر هی داشت، استرس من از بیشتر سایه این اما بشم عروس بود قرار من

 کردم برقرار رو تماس کرد، خودنمایی صفحه روی بر آرسین چهره و خورد

 جانم: 

 پایین بیا عشقم:  آرسین

 چشم: 

 بلا بی:  آرسین

 .کردم قطع رو تماس

 برم من خوب: 

 میام دیگه ساعت چند تا منم سلامت، به:  سایه

 عزیزم اوکی: 
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 اهآرایشگ به رو نیاز مورد وسایل قبل از پایین، ها پله از رفتم خوشحالی با کردم، روبوسی هم با

 زد ام گونه روی ی بوسه آرسین شدم، ماشین سوار بودند، برده

 !چطوره؟ ام زندگی حال:  آرسین

 !خوبی؟ تو شدم عالی دیدم رو تو بودم خوب: 

 !!!بود بد روزی چنین توی میشه مگه:  آرسین

 چند این بودم، شاد بینهایت بود، ما وصال روز امروز میکرد، حرکت سرعت با ماشین زدم، لبخند

 زده هیجان ساعت های عقربه خوش و شادم وقتی چرا نمیدونم من شد، سپری باد و برق مثل ماه

 خواب یه خوب چیزای این ی همه نکنه افتاد شور به دلم یهو میکنن، حرکت تر تند و میشن

 این تو یهوو نکنه کنم؟ پرواز وحشتناک کابووس به خیال و رویا از دفعه یه نکنه! باشه؟ طولانی

 فک میزنند، چنگ رخت دلم توی انگار بودم گرفته استرس سراغم؟ بیاد بدبختی خوشبختی،

 .کرد پارک رو ماشین آرسین میداد، بد گواه دلم بود، کرده عرق دستام

 رسیدیم بفرما:  آرسین

 شدند روان ام گونه روی هایم اشک

 !میکنی؟ گریه چرا برسرم خاک:  آرسین

 بشه خراب همچی یهو نکنه میترسم: 

 .کشید آغوشش در منو

 کردیم، پرداخت رو عشق این تاوان ما اما کشیدیم، سختی خیلی میدونم عزیزم، نترس:  آرسین

 بشه ما راه سد نمیتونه دیگه کسی

 میزنه شور دلم دارم استرس: 

 زندگیشونه در مهمی روز روز، این چون دارن شور دل و استرس دامادی و عروس هر:  آرسین
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 امدم بیرون آغوشش از

 عادیه چیزاا این کردم بزرگش زیادی من میگی راست تو اره: 

 منتظره آرایشگر که برو هم الان دختر گل آفرین:  آرسین

 زدم لبخند بهش

 باش خودت مراقب باشه: 

 دارم دوستت باش، خودت مراقب هم تو چشم:  آرسین

 دارم دوستت منم: 

 ام شور دل داد، آرامش بهم آرسین امن و گرم آغوش شدم، پیاده ماشین از و زدم چشمک بهش

 شدم سالن وارد بالا، رفتم ها پله از بود، شده تر کم

 سلام: 

 کردید دیر یکم خانم سلام:  آرایشگر

 ببخشید: 

 بنشینند صندلی روی و بشید آماده:  آرایشگر

 اوکی: 

 متین، ارغوان عروسی بخیر یادش نشستم، صندلی روی و کردم عوض لباسامو!! بود اخلاق بد چه

 این خدایاا بودیم، خوشحال و شاد چقدر رقصیدم، چقدر گذشتت، خوش چقدر نگین و بهراد

 دما میکنن کاری یه جیغ، گذاشتم رو آرایشگاه اسم چرا فهمیدم الان. نگیر، ازمون رو خوشبختی

 ممنوع، آینه برنامه بود شده آرایشگاه ارازل پشنهاد به موهامووو، کند واییی بکشه، جیغ

 توی حتی بودند، زده رنگ موهامو میکشیدم، درد فقط میارند سرم دارن بلایی چه نمیدونستم

 از بعد آرایشگاه، بودند امده هم ها بچه! رنگی؟؟ چه نمیدونستم اما بودند، گذاشته لنز چشمام
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 ود،ب سفید ی مسخره لباس اون پوشیدن وقت حالا. شد تموم آرایشگر کار بالاخره رنج و درد کلی

 لباس خرید ی واسه حتی بپوشم، رو سفید لباس این بتونم تا مشاوره بودم رفته جلسه چند

 بودم دیده خودمو نه بود جالب جورایی یه خرید، ی واسه رفتند من جای ها بچه نرفتم، هم عروس

 ازب چشمامو هنوز اما گرفتم قرار آینه روی به رو پوشیدم، لباسمو هاا بچه کمک با لباسامو، نه و

 .بودم نکرده

 کن باز چشماتو:  سایه

 شدی عروسک خیلی:  ارغوان

 افته می پس دیدنت با آرسین بیچاره:  نگین

 کن نگاه خودتو و کن باز چشماتو:  رعنا

 .بودم شده قشنگ خیلی کردم، باز چشمامو استرس با

 رهچه یهو میزد، حرف تلفن با داشت سایه بودم، شده قشنگ خیلی کردم، باز چشمامو استرس با

 .شد هویدا آینه توی آیان ی

 میشی من مال فقط تو:  آیان

 .شد پخش فضا توی وحشتناکش ی خنده صدای

 بردار سرم از دستت شووو خفه: 

 هب کشیدن، جیغ به کردم شروع بود، شده خونی صورتم بود، خون از پر افتاد، دستام به نگاهم

 پرت و برداشتم سرم روی از تاجمو نشستم، ها مبل روی ها بچه کمک با بودم، افتاده نفس نفس

 زمین روی کردم

 !شده؟ چی:  سایه

 بیارید آب براش:  ارغوان
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 بیاریددد در رو لعنتی های لنز این: 

 داد، دستم به رو اب لیوان رعنا بود بد حالم خیلی اورد، در چشمام داخل از رو آبی لنزای نگین

 خوردم ازشو مقداری

 شدی؟ جوری این چرا:  نگین

 کنم ازدواج نمیتونم من: 

 !میگی؟ داری چی تو:  سایه

 !تینا؟ شدی خل:  ارغوان

 کنمممممم ازدواج نمیتونم من: 

 بگذری؟ عشقت از میخواهی راحتی همین به:  نگین

 شده گیر دامن آیان خون نیست خوب حالم من: 

 نمیشی؟ آیان بیخیال تو چرا:  سایه

 نداره ربطی تو به اون مرگ:  نگین

 نکن خراب آرسین با خوشبختیتو:  ارغوان

 شادی و وصال نه داره جدایی و درد فقط عشق این نمیکنم، ازدواج من کنید ولمممم: 

 !کنی؟ خراب زندگیتو میخواهی نیست دیگه که کسی یه بخاطر:  رعنا

 ننوشته هم کنار آرسین و من اسم سرنوشت: 

 .مینویسیم رو سرنوشت که هستیم ما این:  شایان

 توی خودمو سمتش دویدم داد، ارامش بهم دیدنش کردم، نگاه شایان به کردم بلند سرمو

 .کرد جدا اغوشش از منو بود، گرفته اروم قلبم کردم، رها آغوشش
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 !شده؟ چی تینا:  شایان

 تخوشبخ آرسین با من میگه حسم افتاده، زندگیم روی آیان سایه میکنم احساس نمیتونم من: 

 نمیشم

 یالک حس یه بخاطر فقط الان برسی، آرسین به تا جنگید دنیا کل با تو کوچولو خانم:  شایان

 ارک ترین ممکن پس از الان بودی غیرممکن کارهای اهل که تو!! کنی؟ قبول رو شکست میخواهی

 من تینا میگیری، اشتباه تصمیم یه دوتاتون جایی داری تو! چی؟ آرسین وسط این! برنمیایی؟؟

 همه نای الان جنگیدی دنیا با تنهای تو داری، دوستاتو و آرسین نیستی تنها تو کنارتم، همیشه

 .نکن قبول رو باخت هستند کنارت ادم

 بودند آتیش رو آب عین شایان های حرف

 ی،کن تلاش بهش رسیدن برای باید داره ناز خوشبختی اما میاد خودش پروست بدبختی:  شایان

 کنی کار تنهای به نیست قرار تو مبارزه، یه من خواهر ببازی، توهمم یه به نزار هستی قوی تو تینا

 هستند تو منتظر مهمون کلی الان تینا، نیار کم ما، شدی آرسین با الان بلکه نیستی من دیگه تو

 .خانم عروس

 ازم رو خوشبختی این آیان نمیزارم پس قوی دختر همون هستم تینا من کشیدم، عمیق نفسی

 بگیره

 .توست با انتخاب باز، خوشبختی راه:  شایان

 !کنم؟ چکار شده خراب که ارایش این با: 

 نشده خراب هم زیاد:  سایه

 هست تجدید برای وقت داری زمان هنوز تازه:  ارغوان

 د،بو دستم توی شایان دست هم مدت تمام کنند، درست آرایشمو تا نشستم صندلی روی دوباره

 شدم بلند صندلی روی از. شدند مرتب هم موهام شد درست آرایشم
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 شدی تر فرشته بودی فرشته:  شایان

 ممنون: 

 !خوبی؟ الان:  ارغوان

 !بده؟ حالم من فهمیدی چطور تو شایان راستی اره،: 

 رسوندم خودمو عجله با رسید گوشم به فریادت صدای یهو میزدن حرف سایه با داشتم:  شایان

 اینجا

 ممنون اهان: 

 میام باشی داشتی نیاز بهم که وقت هر من که گفتم عزیزم خواهش:  شایان

 زدم لبخند بهش

 امد گویا داماد آقای:  سایه

 اش گونه روی ی بوسه منم بوسید، پیشونیمو شایان انداختم، صورتم روی تور کردم، تنم شنلمو

 طفق بگذاره، اثر آرسین روی نباید من بد حال زدم، لبخند بیرون، سالن از رفت و زد لبخند زدم،

 د،شدن سالن وارد بردار فیلم با آرسین. باش اروم پس کنم، تحمل رو لباس این باید ساعته چند

 ودمب متنفرم رنگ این از اینکه با بود، پوشیده سفید شلوار و کت آرسین بود، شده خوشگله چه

 ممحک دستمو عصبانیه، کردم احساس داد، دستم به رو گل بود، داده آرسین به خاصی جذابیت اما

 یه حتما شدیم، ماشین سوار. میکشیدن سوت و جیغ ها بچه ماشین، سمت رفتیم داد، فشار

 !شده؟ چی یعنی خدا وایی بود، هم تو آرسین های اخم شده چیزی

 !شده؟ چیزی آرسین: 

 بشه خراب امشب نمیخوام نگو، هیچی هیس:  آرسین

 شده؟ چی دیگه بگو شده، خراب کافی اندازه به امشب: 
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 .یمکن تصادف بود نزدیک بار چند بودم، ترسیده جوراییی یه کرد، زیاد رو ماشین سرعت آرسین

 دار نگه رو ماشین من جون توروخدا: 

 کرد پارک رو ماشین خیابان کنار آرسین

 !مرگته؟ چه بگوو د: 

 شایان ی گونه روی لبت رژ رد باید چرا ببینه؟؟ زنمو من از قبل داره حقی چه شایان:  آرسین

 !باشه؟

 میگفتتتت داشت چی این

 !میگی؟ چی میفهمی خودت: 

 !میکنی؟ چکار داری میفهمی چی تو میفهمم، من اره:  آرسین

 مریضت ذهن این و تو سر بر خاک: 

 شم پیاده ماشین از و اش سینه توی کوبیدم رو گل دست

 .بودم عصبی خیلی شدم، پیاده ماشین از و اش سینه توی کوبیدم رو گل دسته

 شو ماشین سوار بیا میری؟ کجا تینا:  آرسین

  بزار تنهام: 

 !؟!شدی عصبی تو که نگفتم چیزی که من تالار، بریم بشو سوار بیا تینا، نکن لج:  آرسین

 نمیکنی؟ درک رو شایانه منو بین که ی رابطه چرا تو آرسین بگی؟ چی میخواستی دیگه: 

 یصمیم ی رابطه این به نمیتونم من ببینم، ی دیگه کس هر از قبل عشقمو دارم حق من:  آرسین

 . نکنم حسادت! چیه؟ نمیدونم که
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 برادرش مرگ مقصر اینکه با داد، نجات منو بار چند انداخت، خطر توی جونشو من بخاطر شایان: 

 باران، قطرات مثل پاکه شایان منو بین ی رابطه میکنه، حمایت ازم دل و جون با هنوز اما هستم

 مجبور شایان که افتاده اتفافی چه که میپرسی عصبانیت، این جای به عشق مدعی حق صاحب

 ما ماا نیست ما بین سدی گفتی دربیاری، بازی دیووونه و بکشی هوار اینکه نه پیشم بیاد شده

 .هستیم خودمون بین سد خودمو

 که ازدواجی بود، گرفته درد سرم نبود، مهم برام چیزی دیگه شدم، سوارش و ماشین سمت رفتم

 شد سوار و کرد باز رو در آرسین پیداست، اولش همین از نکوست

 ..م عذر من:  آرسین

 حرفش وسط پریدم

 یه تا چرا نخواه، عذر بیخودی جوابی دنبال هنوز وقتی نیستی پیشمون وقتی آرسین، نخواه: 

 روابط میزنند؟ برچسپ بهش یا! میشه؟ خونده ی عقده میکنه برخورد صمیمی پسر یه با دختر

 .چیزاست خیلی ی دهنده پیوند قلب. نیستند ی شناسنامه و خونی همیشه

 مندرض شدم، عصبی آن یه فقط کنم، ناراحتت نمیخواستم بخدا کردم، اشتباه من باشه:  آرسین

 نگفتم چیزی که من

 تداش سایه گذشته، شدن ناراحت از دیگه من کار بگو، هم چیزی یه بیا نکن تعارف توروخدا نه: 

 امد و فهمیدم هم شایان شد، بد حالم و دیدم رو آیان زدم توهم من یهو که میزد حرف شایان با

 .بود خورده بهم تو و من عروسی الان نمیامد شایان اگه شاید آرایشگاه،

 !خوبه؟ حالت الان برسرم خاک وایی:  آرسین

 خوبم اره: 

 !نگفتی؟ بهم زودتر چرا:  آرسین

 ... خوب اما بشه خراب شب این من بخاطر نمیخواست: 
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 حسادت اطرافتت پسرای تمام به دارم دوستت زیاد چون کردم، اشتباه من ببخش رو من:  آرسین

 .میکنم

 ایانش و من ی رابطه به بخواهی نداری دلیلی تو نشی، خواهی عذر به مجبور تا نکن اشتباه دیگه: 

 توی امن تو جای وقتی جداست، هم شایان جای جداست من قلب توی جایگاهت تو کنی حسادت

 !چرا؟ حسادتت عشقه این ی پایه اعتماد وقتی قلبم

 ناراحتتت وقتت هیچ دیگه میدم قول و میخوام عذر ازت دلم تهه از و کردم اشتباه من:  آرسین

 خانممم ببخش شما شدم، عصبی دلیل بی و زود من نکنم،

 نکن خرابش پس بشیم ما قرار تو و من آرسین میشی، عصبی دلیل بی باشه اخرت بار: 

 میدم قول شد تموم دیگه سرورم، چشم:  آرسین

 هستند دوتا ما منتظر مراسم توی ملت که کن حرکت هم الان باشه،: 

 .چشم بشم، مهربونت دل اون قربون من الهیی:  آرسین

 تماس که بس از بودند کرده خفه رو خودشون هاا بچه کردم نگاه ام گوشی به کشیدم، نفسی

 .زدم اس شایان به بودند، گرفته

 .نشده چیزی نترس تالار میرم داریم ما سلام: 

 !شده؟ چیزی:  آرسین

 .نباشند نگران که دادم اس زدند زنگ که بس از ترکوندن رو گوشی ها بچه اما نه: 

 اهان:  آرسین

 نماشی از آرسین کمک با کردند، روشن فشفشه و ترقه ماشین جلوی رسیدیم، تالار به بالاخره

 رد قران زیر از گرفت قرار ما مقابل بود آب و قران داخلش که سینی یه با جوون پری شدم، پیاده

 هب داشتم من داشتم، عجیبی حال یه نشستیم، جایگاه توی کردند، دود برامون اسپند شدیم،

 دلم تو دل کنه، جاری رو خطبه تا اومد عاقد محض، خوشبختی یعنیی این و میرسیدم آرسین
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 قند سایه و رعنا. بودند داشته نگه رو پارچه نگین و ارغوان. بودم شاد و داشتم استرس نبود،

 ،شایان. داشتند قرار روش ها حلقه که بود دستش قزمز شکل قلب بالشت یه الناز میسابیدن،

 رسید سوم بار به بالاخره عاقد. بودند ایستاده راست سمت هم بهراد و متین فرهود،

 !وکیلم؟ خانم عروس:  عاقد

 بله شایان عزیزم برادر و بزرگتراا ی اجازه با: 

 رسیده عشقم به من بودم شده آرسین زن شرعی و رسمی من کشیدن، جیغ و زدند دست همه

 قهحل زد، ی بوسه پیشونیمو و زد کنار صورتم روی از رو تور آرسین. بود من مال خوشبختی بودم

 میکردم، نگاهشون منم رقص برای وسط ریختند ملت کادو، و امضا از بعد. کردیم هم دست رو ها

 رتز زرت و کنی نگاه ی بقیه به و بشینی مجسمه عین میباست بود، کننده کسل شدن عروس

 .بزنی لبخند و بگیری عکس

 زرت زرت و کنی نگاه ی بقیه به بشینی، مجسمه عین میباست بود، کننده کسل شدن عروس

 اسممر این چرا بود، گرفته خوابم بود، رفته سر ام حوصله اوفففف بزنی، لبخند و بگیری عکس

 .بخوابم سیر دل یه برم من که نمیشه، تموم

 خانم عروس خوبی:  سایه

 !نمیشه؟ تموم چرا رفته سر ام حوصله نه: 

 برقص بیا پاشو خوب:  سایه

 ؟.رقصید میشه مگه مسخره لباس با اخه: 

 کنی انتخاب لباس نیامدی که خودتی مقصر:  سایه

 سنگین و شلوغ قدر این نه ساده لباس یه گفتم من: 

 برسه آرسین فریاد به خدا میزنی غر چقدر واییی:  سایه

 کردم نگاهش چشمی یه
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 نکردم پلت و شل نزدم تا برو: 

 هاا نداری اعصاب رفتم باشه باشه:  سایه

 نخواه نمیخواهی بخواه میخواهی هست که همینی: 

 رفتم من باشه اوفف:  سایه

 مبل این روی سرمو میخواست دلم بودم، شده خسته خیلی خدایی رفت و داد تکون سری سایه

 ود،ب رفته یادم کل به که بود شده مشغول ذهنم قدر این افتادم، سورپرایز یاد یهو. بخوابم بزارمو

 با. کردم اشاره میکرد هلاک خودشو داشت وسط اون که ارغوان به بشه، چی امشب قرار که

 طرفم امد و کرد ول رو رقص حرص،

 !شده؟ چی هان:  ارغوان

 ها تویی من از تر بداخلاق: 

 بداخلاق بگی بهم که کشیدی رقص وسط از منو:  ارغوان

 !هماهنگه؟ چی همه بپرسم میخواستم نه: 

 !موردی؟ چه در:  ارغوان

 دیگه میگم رو سورپرایز ارغوان وایی: 

 جمع خیالت اره اهان:  ارغوان

 نشه خراب چیزی یهوو که کنه چکی یه برو باز تو حالا: 

 خانم عروس چشم:  ارغوان

 ما دونفری رقص زمان و داخل امد آرسین بالاخره. داشتم دلشوره یکم رفت، و زد چشمکی بهم

 .شدیم رقصیدن مشغول اهنگ با و گذاشتم آرسین دست توی دستمو خوشحالی با رسید، دوتا
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 میبره خوابم بغلت توی الان رقص و اهنگ این با میامد خوابم من: 

 کن تحمل مراسمه اخرای کم کم کوچولو خرس:  آرسین

 !!!خرسم؟؟ من: 

 گرفت اش خنده آرسین

 بخندی آب رو: 

 میخوری حرص وقتی میشی ملوس خیلی:  آرسین

 بخوری کتک وقتی میشی ملوس تو: 

 .میده حرص منو فقط پروو بچه داد، تکون سر لبخند با آرسین

 !بشه؟ چی قرار امشب گفتم بهت راستی: 

 !بشه؟ چی قرار نه:  آرسین

 بیخیال پس هیچی: 

 دیگه بگو بابا ای:  آرسین

 بفهمی تا کن صبر خودت: 

 باشه:  آرسین

 .شد تموم رقص زدم، لبخند

 بشید جمع خانمه، عروس کردنه پرت گل دسته وقته الان گل دخترایی خوب:  ارغوان

 بیار مبل روی از رو گل دسته برو آرسین: 

 باشه:  آرسین
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 بردم رو گل دسته زدم، چشمک جی دی به گرفتم، آرسین از رو گل دسته ایستادن همه دخترا

 ردک پلی رو صدا جی دی. کرد تعجب سایه دادم، سایه به رو گل دسته و عقب برگشتم یهو اما بالا

 !نی؟میک ازدواج من با سایه. بود زندگیم اتفاق بهترین تو دیدن ام، زندگی خورشید سایه:  شایان

 .بود کرده کپ سایه

 !میکنی؟ قبول همسرت عنوان به منو ام زندگی شیرینی:  شایان

 رو حلقه و زد زانو و امد سایه جلوی شایان شد، پلی ملایم اهنگ یه و شد قطع شایان صدای

 گرفت مقابلش

 !ام؟ زندگی عشق میکنی ازدواج من با:  شایان

 .بود نشسته لبخند هایش لب روی بود، روان اشک هایش گونه روی سایه

  بله:  سایه

 به رو حلقه شایان باحال، و جالب چه عروسی وسط خاستگاری زدند، دستت و کشیدن جیغ همه

 .بودم خوشحال خیلی شد، بلند دخترا ی دوباره جیغ و کرد سایه دست

 هسای. بودم خوشحال خیلی شد، بلند دخترا ی دوباره جیغ و کرد سایه دستت به رو حلقه شایان

 کشیدم آغوش در رو

 عزیزم الهی بشی خوشبخت: 

 ابجی ممنون:  سایه

 باشه شاد بینهایت زندگیتو امیدوارم:  آرسین

 داداش ممنون:  شایان

 لتم نخود نخود. یافت پایان شایان خاستگاری با بالاخره عروسی. گفتند تبریک بهشون ها بچه

 .خود ی خونه بفرماید
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 ادم خود عروسی کشون عروس خوب اما بودم کشون عروس عاشق شدند، ها ماشین سوار همگی

 ماشینمون. هست هم بر حوصله اما انگیزه، هیجان و عالی شدن عروس درسته نمیده، حال اصلا

 ونش خونه آرسین. میدادند انجام نمایشی حرکتات ماشینا ی بقیه میکرد، حرکت پشت لاک مثل

 تا هزار که ی خونه توی نبودم حاظر چون بود، من پشنهاد این البته خرید، دیگه یکی و فروخت

 اه بچه کمک با دوتایی رو مون خونه دکور. کنم شروع مشترکمو زندگی کردند، امد و رفت دختر

 بشه، شروع قشنگ خیلی بود قرار انگار جدید فصل این بود، نو و تازه چیز همه بودیم، چینده

 رو ما ی عاشقانه و قشنگ لحظات بود قرار که ی خونه جدیدمون، ی خونه به رسیدیم بالاخره

 نوماشی آرسین. رفتند و زدند بوق برامون ها ماشین. بود شده بنا عشق با که ی خونه باشه، شاهد

 شدیم رد که حیاط از شدم، پیاده ماشین از کرد باز رو ماشین در کرد، پارک پارکینگ داخل

 کرد بلند دستاش روی منو کرد، باز رو در آرسین

 شدم سنگین لباس این با کمرت میشکنه نکن: 

 .زمین روی گذاشت منو داخل رفتیم قدم چند

 زیاده؟ قدر همین وزنت کلا یا شدی سنگین لباس این با حالا:  آرسین

 شدم سنگین لباس این با گفتم که من کوفت: 

 نداری وزنی میدونم کردم بلندت هم قبلا بله اهان:  آرسین

 پسر آقا پرووی خیلی: 

 دختر خانم ملوسی خیلی:  آرسین

 هب اتاق گذاشتم، اتاق داخل به قدم حیرت با کردیم، باز که رو در اتاقمون، سمت رفتیم خندیدم،

 شمع زمین روی بودند، شده آویزان سقف به و تخت دور به ها گل بود، شده تزیین هندی سبک

 یخیل اتاق. بودند کشیده کوچولو قلب یه قرمز رز گل با تخت روی بودند، گذاشته LOVE شکل به

 .بود شده قشنگ

 شده عالی اینجا: 
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 ها بچه به آفرین اره:  آرسین

 داشتم برش. داشت قرار رویش یادداشت و دوربین یه افتاد، میز به نگاهم

 ما کار تزیینات باشه، امده خوشتان اتاقتون از امیدوارم دیوونه، و عاشق زوج بر سلام "

 .باشید خوشبخت شایانه، کار خاطربازی برای دوربین این و دختراست

 کرد روشنش و برداشت رو دوربین آرسین بودند، دیووونه خیلیی اراذل این

 داری؟ حسی چه الان خانم عروس خوب:  آرسین

 هستم کلافه هم لباس این از میاد خوابم: 

 آینده هاا بچه برای بگو چیزی یه پرسیدم جدی تینا ا:  آرسین

 منو عروسی شب امشب سلام، پسر یا هستید دختر نمیدونم که آینده ها بچه اوکی، اهان: 

 نباهاشو که ارازله کار شده درست هندی های عروس اتاق مثل میبینید که رو اتاقی این باباتونه،

 که شد چی نمیدونم حتی و دیدم رو باباتون چطور بار اولین نیست یادم دقیقا میشید، آشنا

 دم،ز تاریکی دل به و گذاشتم دستم کف جونو بهش رسیدن برای من میدونم فقط شدم، عاشقش

 نای تاوان افتاد، برامون اتفاقات خیلی رسیدیم، هم به تا کردیم گذر آتش و آب از باباتون و من

 .زیباست خیلی وصالش اما بود سنگین خیلی عشق

 !شد؟ تموم:  آرسین

 اره: 

 منه نوبت حالا پس:  آرسین

 اوکی: 

 گرفتم آرسین از رو دوربین
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 این دیدم امدم خودم به وقتی اما شد شروع کجا یا کی از نمیدونم گلم، های بچه سلام:  آرسین

 خیره چشمام توی گستاخی با که مشی چشم دختری مامانتون زندگیم، تمام شده خانم وروجک

 شدیم عاشق وقتی شد، ام خسته قلب مرحم که دختری کرده، عسل هوس که میگفت و بود شده

 آغار قرار باهاش رو جدیدی فصل و رسیدم عشقم به که خوشحالم. شدند هم زندگی امتحانات

 .میشیم هم تر خوشبخت بیاید شماها وقتی و هستیم خوشبخت ما. کنم

 دارم حرف من بگیر رو دوربین: 

 شد تموم که گفتی:  آرسین

 بگم رو چیزای یه افتاد یادم الان: 

 باشه:  آرسین

 دادم آرسین به رو دوربین

 شقع از گریزان دلایل سری یه به ارازل و باباتون منو یعنی ماها که بگم رفت یادم گلم های بچه: 

 رو واقعی و زیبا عشق یه شد راهمون سد و امد عشق اما میکردیم، فرار عشق از یعنی بودیم

 .کردیم خودمان به متعلق رو خوشبختی عشق، این قبول با ما و داد نشون بهمون

 جدی؟ شد تموم الان:  آرسین

 اره: 

 کنم خاموش:  آرسین

 اره: 

 اوکی:  آرسین

 داد قرارش میز روی و کرد خاموش رو دوربین آرسین

 شد جالبی بازی خاطر چه:  آرسین
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 بشم خلاص لباس این شر از قرار من و شد تموم بالاخره اما اره: 

 دارند عروس لباس عشق دخترا همه:  آرسین

 کردم تنم تو بخاطر فقط و متنفرم ازش من اما: 

 دیگه خودمی عشق:  آرسین

 گرفت دستامو آرسین زدم، لبخند بهش

 روز هر باشم، کنارت در همیشه بسازم، برات رو زندگی بهترین میدم قول بهت تینا:  آرسین

 باشم داشته دوستت دیروز از بیشتر

 تتوق هیچ میسازیم، هم کنار در عالی زندگی یه. باشم داشته دوستت ابد تا میدم قول بهت منم: 

 .میشه بیشتر بهت ام علاقه روز هر و نمیکنم عادت بهت

 !دارم؟ اجازه:  آرسین

 .بود شده شروع آرسین و من جدید زندگی زد، لبخند بهم دادم، تکون سرمو

 آخر پارت

 : بعد سال10

 وزدیر همین انگار  عمر، این کرد گذر زود چه میکردم، نگاه بیرون به و بودم ایستاده پنجره کنار

 عاشفانه قرار و قول آرسین با که بود دیروز همین انگار گذاشتم، خونه این داخل پامو که بود

 جشن رو ازدواجمون سالگرد پنجمین و بیست داریم امروز و بستیم عاشقانه پیمان گذاشتیم،

 ها بچه تمام سال هر مثل امروز. باشه گذاشته زمان همه این نمیشه باورم هم هنوز میگیریم،

 و شاد همه کردم نگاه جمعمون به. رو پیوند این بگیریم جشن هم با تا بودند، شده جمع خونمون

 .بودیم خوشبخت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزازپور مهدیه - عشق از گریزان

telegram.me/romanhayeasheghane 490 

 پرستار خانم رعنا رسیدیم، خوشبختی این به تا کردیم گذر ها اتفاق خیلی از ماها ی همه

 قوی دخترای بودند، دختر قلو چهار یه صاحب که زوجی همسایه، پسر و پلیس آقا نوید مهربون،

 .بودند داده نوه نوید و رعنا به دوتاشون بودند، شده عروس تاشون سه مهربون، و

 شکلم نگین اینکه با که عاشق پسری بهراد بود، شده نمونه مادری الان که افاده پر دختری نگین

 یه پرورشگاه از دوباره ازدواجی جای به بهراد اما ، او مجدد ازدواج برای اصرار و داشت شدن مادر

 ،سایه خواهرم برای نمونه همسری و گاه تکیه زندگیم، حامی ترین بزرگ شایان. آورد ملوس دختر

 از منو و ربود پسرم از رو دل که هدیه دارند، ی هدیه اسم به محبت با و زیبا دختر یه که زوجی

 زوجی ارغوان و متین. بود داده بهم رو مادربزرگ نقش هم الان و کرد تبدیل شوهر مادر به مادر

 به منو که پسری آرسین. بود شده دخترم شوهر مادر الان که دوستم اولین ارغوان عاشق،

 با هک پسری بود، آرسین و من عشق ی ثمره اولین پسرم. کرد تبدیل دنیا دختر ترین خوشبخت

 ،آیان گذاشتم پسرمو اسم. بود خودم کپ پسرم برد، بین از زندگیمو های کابووس تمام امدنش

 اسم به داشتند دختر یه هدیه و آیان بشه، زنده خوب خاطرات میاد آیان اسم جا هر میخواستم

 رپس یه سامان و تارا. بود آرسین کپ تارا بود، تارا دخترم آرسین منو عشق ی ثمره دومی. نازنین

 آرسین دستای. بشند هم آشا اسم به دختر یه صاحب زودی به بود قرار  احسان، اسم به داشتند

 خورد حلقه دورم

 !بانو؟ میکنی سیر کجا:  آرسین

 عمر این گذر به: 

 .دارند بچه خودشون دیگه الان امدند دنیا به هامون بچه بود دیروز انگار گذشت زود چه:  آرسین

 تر قشنگ حس یه شدن بزرگ پدر و مادربزرگ اما بود قشنگ حس یه شدن پدر و مادر اره: 

 .قشنگ های حس همه این بابت ممنونم:  آرسین

 محض خوشبختی این بابت ممنون: 

 دارم دوستت:  آرسین
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 دارم دوستت منم: 

 .کنید فوت رو ها شمع بیاید بابا و مامان:  آیان

 جمع داخل رفتیم دست تو دست آرسین با

 !چرا؟ میکنید پیچ پیچ و خلوت دامادا و عروس تازه این عین:  شایان

 میخواد دلامون چون: 

 آوردم در زبونمو

 دراز زبون ای:  شایان

 داخل ببر زبونتو گذشته ازت سنی:  نگین

 بزرگ مادر نمیخواد دلم: 

 بچه شمارش با. گذاشتند مقابلمو 10 شمع با شکل قلبی بزرگ کیک یه خنده، زیر زدیم همگی

 برای خوشبختیم، ما کشیدن، سوتت و جیغ و زدند دست همگی. کردیم فوت رو ها شمع هاا

 ما شدیم، دیروز از تر عاشق روز هر هم، پای به پا کردیم تلاش خوشبختی این به رسیدن

 که ور اونی انتقام نخواستیم رو، زندگی این کردیم انتخاب ما نشکستیم، رو کسی اما شکستیم

 زا گریزان ی دسته و دار های بچه ما بگیره، اروم قلبمون تا بخشیدیم بگیرم، ی بقیه از رفته،

 بخشیدیم، که بودیم قوی قدر اون اما. رفت باد بر آرزوهامون شکست، قلبمون که هستیم عشق

 و سخت رو خوشبختی راه. کرد هدیه بهمون رو عشق زندگی ساختیم، دوباره هدف و ها آرزو

 خوشبخت امروز عشق از گریزان ی دسته و دار. شدیم پیروز و موفق هم کمک با ما اما بود دشوار

 .ترین

 9116/1/14:  پایان

 از ممنون عشق، از گریزان رمان خوانندگان و دوستان شما خدمت نباشید خسته و سلام

 .کنید حمایت( دل بی آس) ام بعدی رمان و بلاتکلیف عشق ام قبلی رمان از لطفا. حمایتاتون
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 قرار بقیه اختیار در هامو نوشته بتونم ما تا کرد فراهم رو امکان این که غلامی آقای از ممنون

 .بدیم

 .باقیست همچنان شما و من حکایت دفتر امدیم پایان به

 رزازپور مهدیه:  نویسنده

  

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ابرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مر
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