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 نام او  به

 #پارت_اول

 .کردیم ی لب با او همخوان ریدر گوشش و ز هدفونش

 تنهات.....   یحواست هستش ک  

کرد تا چشمش را باز کرد   یداد و چشمانش را باز و بسته م یاش را تکان م ینیهر کلمه لب و ب  با
کردن :تو امسال  دادینگاهش به جمال پدرش افتاد به تته پته افتاد .پدرش شروع کرد به داد و ب

 ولقب هیرها،فقد کاف  یدیسر و شکلتو تکون م یدیواسه من اهنگ گوش م  یحاال دار   یکنکور دار 
 و.دونمو ت یمن م ینش

در دست گرفت و شروع   ی.خودکار ختیر  نیزم یرا رو شی داغون وارد اتاقش شد کتاب ها یاعصاب  با
 کردن کرد. یبه نقاش 

خواند به خاطر   یبود که درس را دوست نداشت،مهم بود فقد و فقد به خاطر پدرش درس م  مهم
 ترس از پدرش؟  ای پدرش 
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با   یدوازدهم رشته تجرب هیعالقه داشت،مهم بودکه دانش آموز پا یقیبود که او فقدو فقد به موس مهم
 بود؟  یمعدل عال

 نبود .  مهم

و تار بود و در خارج از کشور   تاریگ یبود که او دوست داشت هم اکنون در کالس ها نیا مهم
 .  کردی م یخوانندگ 

 صدات؟!!! ن ی:با هم  گفتیاو م یآرزو  نیبه ا شهیگفته برادرش افتاد که هم ادی

 

 #پارت_دوم 

در کنکور قبول شود.هدفش  خواستی .او مدیایتوانست کنار ب  ینم  یاضیبا ر امدی که کنار م یهر درس با
 هم بود اما... نیرفتن به دانشگاه نبود،البته ا

  تاریبه کالس آموزش گ تواندیگر در کنکور قبول شود مبود که پدرش شرط گذاشته بود که ا  نیتر ا مهم
 . گذاشتیم یو درون قبر   دیچی پ یرا در کفن م   شیآرزوها  دیصورت با  نیا ریبرود .در غ 

ثبت نامش    یگفت تا در کالس یبه پدرش م دیرا فراموش کند با  یاضیتوانست ر  ینم  لیدل نیهم به
 کند.

و پشتکار    زه،عالقهی به نام انگ یز ی چرا؟؟چون چ یدان یبود م  یحوصلگ یب  تی خواندنش با نها درس
 درونش نبود. 

 کند. ی نگاه م  بیزشت و بدترک یکه انگار دارد به موجود کردی بدبخت نگاه م یبه کتاب ها چنان

 

 برود .  یاضیبه کالس ر خواهدیکه به پدرش گفت م یوقت

پدرش   ی با آرزوها شهیو رها هم بال درآورد،پدر سرهنگش آرزو داشت دخترش دکتر بشود.  پدرش
 بابا دکتر بشود.  یدرس بخواند و برا دیگیگفت:چرا من؟چرا به رزا نم یو م  کردی بحث م
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.برادرش هم مهندس  خواندیم  یاز او بزرگتر بود و معمار  یکه دوسال یگفت،خواهر یرا م  خواهرش
بودند. فقد  دهی. خواهر و برادرش به آنچه آرزو داشتند رسکردی م یعمران بود و در خانه خودش زندگ

 نکرده بود. دایدست پ شی خانه رها بود که هنوز به آرزو ها نیدر ا

 

 #پارت_سوم 

  گریکدیار افتاد ماتش زد دو آموزشگاه کن ابانی .نگاه رها به آن طرف خستادیا نی که ماش یهنگام
خودشان   ش ی. آرزوهادید یکه هر شب در خواب م یهمان شی ش،آرزوی ایرو کدامیمقصدش و  کدامی

 اه نیتوانست.ا یو نخواه یتوان یو نم یفهماندند تو نتوانست یبه او م ایو گو دندیکشی را به رخ م
 یدی: ددیبزند و بگو یل یآنها تا در گوش آنها س یابیدست یکرد برا یم شتریب شتریاش را ب  زهیهمه انگ

 ؟؟یدیتوانستم د

 

.و رها در دل  زدیبود که مدام لبخند م   یکه استاد آمده بود،استاد خانوم گذشتینم یا قهیدق چند
شد و بدون توجه به چشمان بهت زده از کالس   زی زند.صبرش لبر یم  نیریواقعا ش نیاعتراف کرد ا

 آمد.  رونیب

 

او گذاشته بودند  یبرا ایکه گو ی ا یصندل یآموزشگاه رفت و بر رواز  رونیب
و الحق هم  کردی نشست.چشمانش،نگاهش،وجودش به آموزشگاه دوخته شد.خود را در آن تصور م

که وارد آموزشگاه  یبود به کسان دایکه حسرت در آن ها هو یبود.با چشمان  ین یری ش یایچه رو
بود و دور   یعال  یاض ی:استاد ردیکه به پدرش بگو زدیبه سرش م یدیپل یکرد.فکر ها ینگاه م شدندیم

 ثبت نام کند.   شیاهایاز چشمان پدر در آموزشگاه رو

  یتار یگ شی و بازهم دور از چشمان پدر با پول ها شیسال پ نیناخوداگاهش برگشت به چند ریضم
را و همسرش را آگاه نکند.   ی وضوعکه بفهمد م ستیدانست و کدام مادر  یبود،مادرش م  دهیخر

 به کارش نداشت اما..  یسرهنگ هم کار 

 پدرش فرستاده بودند.   یاش را برا یاضیآزمون ر جهیکه نت  یزمان اما
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 جان او را گرفته بودند.  ای شد و گو دیناپد  تاریگ

 #پارت_چهارم 

بزرگ شدم چرا   گهیمن د امیتونستم ب یشد و با خشونت رو به پدرش گفت:خودم م   نیماش سوار
 زنه.   یم نیری استادش ش امیآموزشگاه نم  نیا گهید د،منیفهم ینم

  یزمان م یدخترک استاد مورد نظرش را انتخاب کند چند هفته ا نیتا ا دانستیم یبه خوب  سرهنگ
 برد. 

 ند.را  یدر همان حوال یگر یآموشگاه د یسو به

  ایچهل  یمرد یاضیدختر.استاد ر نیپسند نبود و چه سخت پسند بود اآموزشگاهم مورد نیا استاد
دخترک گستاخ از  نیاش دوستانه نبود. و بازهم ادر هم چهره  ییبود،کچل با ابروها یپنجاه ساله ا

 یاهادر گوشش بود و فارغ از صد گذشت،هدفونشی ها مو کوچه هاابان ی آمد.از خ رونی کالس ب
 بود.اطراف 

 . یمن  ونهیتوام،د ونهی.دیمن ی،بهونه یمن یدونه هی

کرد. نام خواننده، محل   یرا به او منتقل م ایدن  یحس ها نیکه در گوشش بود بهتر هدفون
 . یقیموس  وانهیبود د وانهید ک یاو  یآر  دانستیرا م ،همهیتولد،شماره مل

بود از   ر     زیکه در آن لبر  یفروشگاه است.فروشگاه  نیدانستند دختر سرهنگ عاشق ا ی.همه مستادیا
  یدل را به غوغا وا م بی فروشگاه عج نیتریرنگ در و  دیسف ییانویتا     ا    آرزوها .پ  اهایرو

 ربودند از او .  یآمد دل م یفروشگاه به چشم م یکه در گوشه گوش  ییتارهایداشت.گ

🖤🖤🖤🖤🖤🖤 

 رت_پنجم#پا 

 رساند.  یو وجود فرهاد را به گوش م  امدیو خنده م یشاد یصدا شانیراهش ادامه داد از خانه  به

  نیمزه اش گاه مزه دار ،خنده بر لب حاضران ا یب یها یشوخ که با شوخ   اریبس ینامزد رزا،فرد فرهاد
  کینزد یلب داد و بر رو  ریز یشد.سالم دهیآورد.تا پا در خانه نهاد،چشم ها به سمت او کش یخانه م
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 ی خسته گذرانده بود، شی که با پاها یابان یکوچه و خ یزد.خسته بود خسته  یمبل پرتاب  نیتر
 بود.    یاضیدرس،اجبار و از همه مهم تر ر

 ؟یشد ثبت نام کرد یزبان در دهان چرخاند و گفت:چ  مادرش

کال   دمیو من فهم زدیکه مدام لبخند م  یبسته در پاسخ مادرش گفت:استاد اول یرها بود با چشمان و
به لبخند زدن باشد که  ،اگریر یگ یسخت م یو گفت:رها تو دار   دیزند. خواهرش خند یم  نیریش

 زند؟  یم ن یری به نظرت فرهاد هم ش خنددی فرهاد کال م

 لب به دندان گرفت،فرهاد ماتش زد.  د،مادریخند رها

من   یول یرزرو کن  طیاز االن بل دیخوانندتون کنسرت داره با   نیزد و گفت:اول فرورد  یهم لبخند فرهاد
دخترم بره .   زاشتمینم  بودمیمنم م یمخصوصا که امسال هم کنکور دار  یبزاره بر  یحاج  دونمیم دیبع

  یم دیبا اوکند هر طور که شده است ،  یش را راض پدر دی او سخت بود.با یرها خشکش زد باورش برا
خودش به آن عمل کند.سرهنگ را چطور   دیاست که با  شیزندگ یاز آن اجبار ها یک یهم  نیرفت ا
 کند؟؟   یراض

 .رم یخانه م نیاصال از ا دم یبرم کنکور نم  دیاگه نزار گمیخود گفت:م با

به   دیبرود. با تواندیتا سر کوچه هم نم افتدیهم که ب شی پا دیگو یدانست که چرت م یخودش م 
با او همراه   یلحظات زندگ  یدر تمام شی اش همان که پا به پا یم یدوست صم دیدوستش بگو

 دوست.  نیدوستش و چه شاد بود ا یشاد  یکه مثل کوه پشتش بود.آر  یبود.همان

🖤🖤🖤🖤🖤 

 #پارت_ششم

 اش را برداشت و با دوستش تماس برقرار کرد. یگوش

 ؟یشاد+الو 

 ؟ یسالم خوب -

 ؟ ییکجا ی+مرس
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 . رونی از کالس اومدم ب-

 کنسرت داره؟  یخبر دار  ی+شاد

 ؟؟ یکن  کاریچ ی خوا  یحاال م  دمیآره تو کالس که بودم فهم-

 کنم.  شی راض دیبا  یدونم چطور  یکنم اما نم یبابامو راض  دی+با

 .ی صحبت کن  یبا بابات جد دیرها با یدونی م-

 فکرو دارم. نی+خودمم هم

 .ستمیبه حساب خودت،گفته باشم من پول بده ن ری بگ طیواسه منم بل یبر  یفقد خواست-

 خور.   س،مفتی+خس

 حساب کرد من حساب کردم.  یک  نمایس میرفت  شیدفعه پ ن یرها،بب-

 خونه ما؟  یای+چرت نگو،نم

 کنه ی م یمعرف  یست یک اگه نرم مامانم منو به بهز  یدونیبزرگه م ییبرم خونه دا دیشرمنده با-
 اکران شده خفن خفن.  یلمیف کی نمایس میدنبالت بر امیم ،فردایراست

 دنبالم،فعال قطع کن حوصلتو ندارم.  ای +باشه ب

 . یادب خدافظ  یب-

 

 صحبت کند.   ز ی و با او ن  دیایتا پدرش ب  کردی صبر م  دیبا یآر 

 کرد و شروع به درس خواندن کرد. یپل یآهنگ

 نگذشته بود که در اتاقش به صدا آمد و سپس پدرش داخل شد.  یزمان

 .دیشن  یداد. سالم یسالم
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 تخت نشست و گفت:استاد چطور بود؟  یبر رو سرهنگ

 را پشت گوشش داد و گفت:مزخرف. شیموها

 . ادیم گهید یکی تازه کرد و گفت:امروز بعدازظهر  ینفس  سرهنگ

 اد؟ی:مد یَشک پرس  با رها

نگاه   کردیجزوه ها م یدر پنهان شدن در البه ال یکه سع یبه کتاب ها و آن هدفون ینگاه سرهنگ
 .ادی کرد و گفت:آره م

 . دیبود که به پدرش بگو وقتش

 خوام برم.   یکنسرت م نیرا بلند کرد و گفت:اول فرورد  سرش

 . یو گفت:حرفش هم نزن تو امسال کنکور دار  دیچهره در هم کش سرهنگ

 . کشهی طول نم شتریسه ساعت ب  ایپاسخ داد:دو  یبا خونسرد رها

 . یتست بزن یکل  یتونی:همون دو،سه ساعت م سرهنگ

   بره؟بابایوقت نم نایرم؟اینم  ابونیکوچه خ  رم؟بازاری نم یرم؟مهمونی نم رونیگفت:من ب تی با عصبان رها
بهم   تارممیکه دوست دارم،گ ییبرم کالسا دیزارینم دی درس،خستم کرد دیگیم گمیمن م  یچرا هرچ

  خودمبه جون  دمیبرم کنسرت کنکور نم  دیکشم اگه نزار ی نم گهیفقط درس درس د دیگی.م دیدینم
 . ارمیاسمتونم نم گهید

 بود. قتیحقگفت ی داشت حرفش،دروغ نم  شیزخم بود، ن یبر رو نمک

 سخت گرفته بود به دخترش.  یادی بود ز شی مات حرف آخر رها سرهنگ

 دستش را بلند کرد و.....  سرهنگ

🖤🖤🖤🖤🖤 

 #پارت_هفتم 
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گرفت در اتاق را   شی را در پ رونیگذاشت و برخاست.راه ب  زیم یدستش را بلند کرد و در لبه  سرهنگ
  یز ینگفت و چ یز ی چ گری. رها درهی بگ  طیبرات بل گمیفرهاد م ایباز کرد و هنگام بستن گفت:به رهام 

 گفتن.  ینداشت برا

اش که   ی.در چشمان آب بایجذاب و ز  اری با چهره بس یکه استاد جوان آمد ،استاد گذشتیم یساعات 
 . یبرده ا یپ  انوسی به عظمت اق ایگو یکردینگاه م

بود.شروع به درس دادن کرد و    نجایهم ا یکاش شاد یا یدر دل اعتراف کرد عجب استاد جذاب  رها
  امیب  تونستمیکاش آموزشگاه بود و م یمزخرفه،ا  اریرها با خود گفت:اه اه درس دادنت که بس

 واسه تو.  یخوشگل  نیا فیرون،حیب

داد،رها در فکر کنسرت بود.استاد  یبودند.استاد جوان درس م دهیبهم چسب ییساعت گو یها عقربه
  یکرد لباس چه بر تن کند.استاد تند تند رو یداد،رها فکر م  یم حی مسئله ها را توض یبا دقت تمام
 ستادگذراند.باالخره ا یم الشیخ یرا از صفحه  شینوشت،رها تند تند لباس ها  یم یز یبرگه ها چ

 کند.  هیکنسرت ته یبرا  یلباس دیکالس آموخت که با  نیجوان رفت.و رها از ا

  یبود چرا که رها دختر  یسخت  اریکار بس  یکردن شاد  یبه بازار برود .اما راض   یبا شاد دیباز هم با و
. و آخر هم گریکدی  یو گذراندن پاساژ ها از پ یاز خستگ زدیغر م شهیهم یسخت پسند بود و شاد

  دوست. دو کردیخانواده رها مشام مهمان  یو خود را برا  کردی خودش را وبال گردن رها م یشاد
در   گریکدی یدادند پا به پا  یم گریکد ی یداشتند. اما جانشان را برا یکم یبودند که با هم اشتراک ها

با رها بزرگ شده بود  یدکتر بود.که از کودک یاتک دختر خانواده یلحظه ها بودند.شاد یتمام
کمتر از او هم   مارها همانند رزا نبود ا یبرا یشاد دیبزرگ شده دست مادر رها بودند.شا شانیهردو

معرفتش تنگ شده  یبرادر ب یهمدم .دلش برا کدامیهمراه  کدامی.یک ینبود او دو خواهر داشت نه 
 کرد.  یم یبود مستقل زندگ یکه چند سال یبرادر  یبود برا

 

 #پارت_هشتم

مغازه به   نی از ا یآورد ری رها تو که منو حمال خودت گ یر یصبرش تمام شد و گفت:آخ بم  گرید یشاد
  یمغازه از سمت چپ مانتو دوم  نیسوم گمیبا خودم م شهیهم ریبگ ادیمن  ،از یکشون یاون مغازه م

  یمغازه سوم ینیب  یاوقات م  یفقط گاه یقشنگ یهم مانتوها یلیهم باهاش کنار اومدم خ  شهیهم
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پاساژ   ن یمغازه از ا نیقول بده  سوم ایتو هم ب یه بعدمغاز سین  یمردونه داره البته مشکل لباس 
 ؟؟؟ یرو انتخاب کن  یلباس دوم

  میبر ایب  ،باشهیکن ی صحبت م ادیز یکه هم خنده اش گرفته بود و هم کالفه شده بود گفت:شاد رها
 داره؟  یچ مینی بب

شناخت خود را به مغازه سوم رساند و مات مغازه شد چرا که مغازه سوم   یسر از پا نم گریکه د یشاد
  بایز  اریبس ییمانتو یبه راه افتاد. لباس دوم یبا گفتن مغازه بعد یو شاد دیدرش بسته بود رها خند

  یکن یم فی چقدر قشنگه به به ک  یوا یباز شده بود گفت:رها وا ششیکه ن یرنگ بود.شاد   یو مشک
دختر   میبر ایب   ا،یب  یخفنا نیکفشش معرکس از ا فوی نوچ نوچ ک نیشلوارشو بب   یاو یوا یکن ینگاه م
 رو بخر.   نایهم

  یو راه دیخر  زی از لباس ها خوشش آمده بود همان ها راهم پس از بر تن کردن ن زیخودش هم ن رها
 رستوران شدند. 

 خورم ی م چی:من ساندویشاد

 نداره. چیرستوران ساندو ی:شادرها

 دختر. یمعرکه ا یتو باحال یدستت مرس  یبهم جوجه بد ی خایم یوا ی:وایشاد

 دادـ  زیو سفارش دو پرس جوجه ن  دیخند رها

 خونه رهام؟  می:بررها

 . امیباهات م یزد و گفت:قبرستون هم بر  یلبخند یشاد

 خوبه؟  لمشیحاال ف گهید  نمایس میبعدش بر میو گفت:تا ساعت شش اونجا باش   دیخند رها

 .دم یقشنگ البته منکه ند یل ی:معرکس خیشاد

 شد؟؟  یچ  مینباشه که تهش نفهم ییلمایف نیو گفت:از ا  دیخند رها

 شد .  یدم چ یم  حی کرد و گفت:خودم برات توض یاخم یشاد
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 آوردند پس از خوردن به سمت خانه رهام به راه افتادند. شانیرا برا شانیغذا

 

 #پارت_نهم 

رهامممم   س ی ن یبلند گفت:الوووو کس   اری بس ییبا صدا  ینه شدند.شادخانه را باز کردند و وارد خا  در
 . یاستقبال از مهمونات آمازون   ایب  یهست یکدوم گور 

 هم ادامه داد:رهام؟؟ رها

 مجتمع.  نیآمد. و گفت:چخبرتونه بابا من آبرو دارم تو ا رونی رهام بود که از اتاقش ب و

 ؟؟ی و گفت:پس من چ دی لب ورچ یخود را به برادرش رساند و در آغوشش فرو رفت شاد رها

  یهمان کودک ،ازیشاد یبود حت  شانیرا هم در آغوش گرفت .رهام برادر هر دو یو شاد دیخند رهام
همان روزها که با رزا و رها و   شانیکودک یروزها ری بخ  ادشیبا هم بزرگ شده بودند. شانیهمه 
.همان روزها که در کوچه دنبال  دیخر یم  یبستن شانیرفت و برا یبه پارک م  شی اخواهره یشاد
 . دندیدوی م گریکدی

 

 نجا؟ یا دیوقت روز اومد نیشده ا یمبل نشستند رهام گفت:چ  یرو  بر

 . نمایس میکه بر نجایا میبعد اومد دیخر می آورد و گفت:رفت رونیشالش را از سرش ب رها

 رزرو کنم آره؟  طیباال داد و گفت:بابا زنگ زد و گفت برات بل یی ابرو رهام

 نره عشقم البته مهمون خودت آقا مهندس. ادتیزودتر از رها پاسخ داد:آره رزرو کن منو   یشاد

 نه؟  یشیو گفت:تو آدم نم دیخند رهام

 گذاشت و گفت:نه.  شیرا به نما شیدندان ها یشاد

 امروز هم خودشو مهمون من کرد. تاسف تکان داد و گفت: یاز رو یسر  رها
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اونوقت زورت اومده  یپاساژ به اون پاساژ کشوند نیبه غضب داد و گفت:از صبح منو از ا یباد یشاد
 ؟یناهار به من داد هی

 دارم.  یدست از سرت بر نم  یمهمون توهم شام هم فراموش نکن  نمارویو گفت:البته س  دیخند رها

 ت خور بدبخت. اش داد و گفت:مف ین یبه ب  ینیچ یشاد

 . دیدهنتونو ببند د یسرش را گرفت و گفت:شما دوتا نمتون رهام

 رهام.   یشعور یب یل ی:خرها

 :احمق. یشاد

 د؟ یدونست یشمال م میبر  میخوا ی م دی:عرهام

 را متعجب نگاه کردند و گفتند:نه   گریکدی یو شاد رها

  یکه شما م  یالبته بعد از کنسرت یو شما شاد نای:امروز که بابا زنگ زده بود گفت با خانواده عمو ارهام
 .دیبر نیخوا

 را در آغوش گرفتند. گریکدی یو رها با خوشحال یشاد

 

 #پارت_دهم

 من بده.  یبرا حیتوض هیخفن و  لم  یف نیحاال لطف کن ا یشاد گمیو گفت:م   دیخند رها

 بدم.   حیتوض تونمی من نم  ینگاه کن  لمویخوب ف  یخواست یکرد و گفت:م  یاخم یشاد

سپرده بود امروز برادرش   یرا به فراموش شیشاد بود همه غم ها  زین  یامروز  با شاد دیدوباره خند رها
 شده بود.  شی باعث شاد نایخواهند به مسافرت بروند،همه ا یبود که م دهیبود شن دهیرا د

 داشت.  یخندانش عالم  شهیزدن کنار دوست هم قدم
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 خونتون؟   امیرهاامشب شام ب  گمی:میشاد

از   یمن شام مهمون تو هستم فکرش هم نکن که بتون ر،امشبی را باال انداخت و گفت:نخ  شیابرو رها
 . ستین  یخونمون مشکل ای ب یبعد شام خواست یدر بر  رشیز

 .ینگفتم تو منو شام خونتون راه نداد یو گفت:اگه به مامان گل دیلب ورچ  یشاد

 . یمامان گل گفتیبه مادر رها م یاز همان کودک دیگو یمادر رها را م ،همانیگل مامان

 بدبخت.   یخونه ما پالس شهیزد و گفت:تو که هم یشاد یبه پا یلگد رها

بدم وگرنه پامو تو   ادی یاض یبهت ر امی گل سرهنگ بودا که ب یکردو گفت:فقد بخاطر رو یاخم یشاد
 . زارمی خونتون نم

گفته   شد،بابایسرش نم یچیکه ه فیچه خوشگل بود اما ح  یدید یاگه م روز یگفت:استاده د رها
 . گهیاموزشگاه د هیبرم  دیفردا با

که درس بخونم و رتبه خوب  ارندی که دکترن انقدر فشار نم یمن  یگفت:مامان بابا یبا ناراحت  یشاد
 . ارمیبراشون ب 

رو تا رتبه   گهیچند ماهه د نیا خونمیکنم حاال درس م  کاریچ گهیگفت:شانس د یهم با ناراحت  رها
 برم دنبال آرزوهام.   ارمی ب  یخوب

 .گهیبخونم د دی:خوب منم بایشاد

  دیمن با یکن پا به پا  من تنها برم دانشگاه بدون تو از سرت دور نکهیفکر ا  یبخون دی:بله که بارها
 . یدرس بخون

 به بابامم گفتم.  رم یقبول نشم دانشگاه نم یکه تو قبول شد  ی:من اگه تو دانشگاهیشاد

که  نیهم  یعنی ندیگویم نیهم خوب بود.رفاقت به ا یدوست همراه  نیبود نه؟؟؟داشتن چن خوب
 ؟؟ یخواهیچه م گرید ستیکنارت باشد کاف 

بودند؟؟هرچه  ابانیرا در آغوش گرفت.مهم بود که وسط خ ی،شاد یدوست نیچن  یدلش رفت برا رها
اطراف   یکردند اصال مهم نبود.آن دو فارغ از نگاها  یکه آن دو را نگاه م یکه بود مهم نبود نگاه عابران 
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  ستین نواده،مهم خون و خا ییای خواهر دن  نیاعتراف کرد:تو بهتر یدر احساسشان غرق بودند و شاد
 . یه کنارممهم ک نیهم

 من.  یبرا  ینی گونه خواهرکش و گفت:توهم بهتر  یرها بوسه زد بر رو و

 یم  گفتندیداشتند م یقدم بر م ابانیهدف در خ   یآمدند .و همانطور ب رونیب  گریکدی آغوش  از
 شد و خود را به خانه رها مهمان کرد. روزیپ یو باالخره شاد  دندیخند

 خانواده بود.  نیبود؟نبود او هم دختر ا مهمان

 

 ازدهم ی#پارت_

دو روز را وقت داشت درس    نی نوروز بود.هم دیع گریمشغول درس خواندن بود دو روز د سخت
اش بود چرا که  یسال زندگ  نیبهتر دیبروند .سال جد خواستندی نوروز به سفرم امیبخواند  در ا

که نکوست از بهارش   یلسا ندیگو امیو اال میبود و از قد  شیآغازش با رفتن به کنسرت آرزوها
 . داستیپ

دارد استاد دانشگاه است و   یآموزشگاه هم خوب نبود .حال فرهاد بود که گفته بود دوست نیا استاد
 التماس از او خواهش کند که به رها درس بدهد .  یبا کل تواندیم

 او بروند.  ش ی نوروز با فرهاد پ التیبود بعد از تعط قرار

 درس خواندن.او هم سخت مشغول درس خواندن بود. یبرا امدی رها م شی به پ یهم گاه یشاد

رفت،لباس   یم  شیبه کنسرت آرزوها  گریبال در آورده بود چرا که دو روز د یرها بود که از خوشحال و
  بای.زکردیم ییبدجور خودنما شیقهوه ا یچشم ها ستادیای م نهی آ یو در جلو  دیپوش  یرا م شیها

 نداشتند.  گریکدیبه   یشباهت چیاز رزا و رهام ه باتریز  یبود حت

گفت دوستش که قرار   ی.فرهاد و رزا هم در آن کنسرت بودند فرهاد میافسانه ا یبای بود اما نه ز  بایز
 آموزش دهد هم است.  یاض یاست به رها ر

 پالسه.  نجایا شهینداره هم یبشر کارو زندگ  نی . رها با خود گفت:اامدیخنده فرهاد م  یصدا
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 را زد. pmcرا برداشت و   ونینشست و کنترل تلوز یمبل  یرفت و بر رو رونیاتاقش ب  از

  اری کرد.رقصش بس دنیمبل برخاست و شروع به رقص  یدر حال پخش بود.فرهاد از رو یشاد یقیموس
خنده دار بود .فرهاد به سمت رزا نامزدش رفت و دستش را گرفت .رزا هم همانند نامزدش بود رها  

 هم با خنده گفت:خدا خوب در و تخته رو با هم جور کرده. 

 نیا یمادر رها نشسته بود و برا دیبه سمت رها آمد و دستش را گرفت  و او را هم به وسط کش رزا
  نیری و فرهاد خودش دیکرد همان لحظه سرهنگ از راه رس  یم یدزد و شا  یدست م شی زندگ یگل ها

 . دیخندیبود که دست سرهنگ را گرفت و به وسط کشاند سرهنگ هم فقد م 

 یاز خدا چه م گریبود د یرا کم داشت آن هم وجود پسر خانواده.اگر او هم م  یز یچ شانیشاد
 خواستند؟

 

 #پارت_دوازدهم

 مقلب القلوب و البصار  ای

 و النهار  لیمدبر ال  ای

 محول الحول و االحوال ای

 احسن الحال.  یحالنا ال حول

 سال..... آغاز

را در آغوش گرفتند   گریکدیسرهنگ و همسرش،  یخوشحال بودند رها، رهام، رزا و فرهاد حت همه
که  در آورد و به فرزندانش داد.همه شاد بودند و رها شادتر چرا ییقرآن اسکناس ها یپدر از البه ال

  یم نبالشبه او گفت که آماده باشد به د  کیزنگ زد و بعد از تبر یرفت به شاد  یامروز به کنسرت م
 رفتن به کنسرت.  یروند برا

صورتش نشاند    یبر رو  حیمل یشی ستاد،آرایا نهیآ یبار صدم بر جلو یرا برتن کرد و برا  شیها لباس 
شدند و به  نی از اتاق رفت.فرهاد و رزا هم آماده بودند سوار ماش رونی اش را برداشت و به ب یگوش
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در دل رها بر پا بود.خوشحال بود خوشحال تر از   یکه چه آشوب  دانستیرفتند.خدا م  یدنبال شاد
رفت    یجلوتر م نی .هر لحظه که ماشگذاشتیم یسربه سر رها و شاد شیها یفرهاد با شوخ  شهیهم

 د . ش یم شتری و ب   شتریاسترس رها ب

 بود.   یاضیتکان داد،همان استاد ر یشخص یبرا یشدند.فرهاد دست ادهیپ  نیماش از

 کرد.  یبا دوست گرمابه گلستانش شروع به معرف  یپس از سالم و احوال پرس فرهاد

 هم همسر بنده رزا جان.  شونی جان،ا نی بنده آرم زیدوست عز شونی:افرهاد

دختر خوبمون دوست خواهرخانم   یهم شاد شونیبا رزا، فرهاد گفت:ا نیآرم یپس از احوال پرس 
 بنده هستند.

و   یساله با شلوار کتون مشک  یس دیو چند ساله اما شا ستیب یبود مرد  نی آرم یرها بر رو نگاه
 بود.   یرگیاز ت یی ایدن  اهشیرنگ.چشمان س  دیسف یراهنیپ

قرار است به رها آموش   ن،اویبود؟آرم مرد اسمش چه ن یا یعنیمرد جذاب بود  کی یاش برا چهره
 بدهد؟   یاضیر

 .گفتمیکه م یدختر سخت پسند نیرهاجان هم  شونمی با لبخند گفت:ا فرهاد

 لب داد   ری ز یسالم رها

 :سالم خانم. ن یآرم

  ادیدختر بچه که صداش از ته چاه در م نیقراره به ا یعنی در دل اعتراف کرد  نیبود حالش آرم  دگرگون
 از دست تو فرهاد.  امیکنار ب ن یبا ا یخدا من چطور   یدرس بدم؟وا یاضیر

هم گوش شده بود،تمام   شینشستند چشم ها یصندل  یرها شدند و بر رو یسالن آرزوها وارد
  یکه در حال پخش بود گوش سپرده بود چشمانش بر رو یکی وجودش گوش شده بودند و به موز

  یو همخوان دیکش یم غی اش را در آورده بود و ج یگوش یکه در حال اجرا بود ماند.شاد یستیتاریگ
  نیاو فقد گوش سپرده بود نگاه آرم کردیم  یاش را در آورده بود و نه همخوان یگوش  نهاما رها  کردیم

استاد  ییبا چهره کودکانه آنچنان گوش سپرده بود که گو یدخترک آرام افتاد .دخترک نیا یبر رو
 است.  یقیموس
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اش را در آورده   ی.فرهاد هم گوشزدندی م غی ج یو گاه کردندیم  یو همخوان  دیخند یم یو شاد رزا
 کرد.  یصحبت م   نیهم با آرم یبود و گاه یلمبردار یبود و مشغول ف

 جان رها را گرفتند .  ییتمام شد و گو باالخره

 

 زدهم یت_س#پار

نمدونم هدفون،شارژر،کوفت و درد همه  ؟لباسیبرداشت ویانداخت و گفت:همه چ یبه رها نگاه رزا
 . ایروبردار

 .یگفت:رزا رزا بس کن جون ما توکه از مامان بدتر  یبا کالفگ رها

نشست   ی صندل  یراه افتاد و بر رو  نیکولش انداخت و به سمت ماش یاش را برداشت و بر رو کوله
 گر؟ یج  یرها کنارش نشست و گفت:چطور  دنیم با ده ی.شاد

 ؟ یزد و گفت:خوبم تو چطور  یلبخند رها

 ومده؟یعموت هنوز ن یجا کرد و گفت:خوبم خوب،دخرا جابه   فشی ک رزا

 . ومدنیکه هنوز ن ینیب یچشماتو باز کن م  کمی زد و گفت: یشاد یبه پا یلگد رها

 اد؟ یم یاون با ک  یمطمئن بشم رهام چ دمی و گفت:پرس   دیخند رزا

 . ادیگفته که فردا م  ادیبه چهره نشاند و گفت:امروز نم یاخم  رها

 گفت:عموم اومد. نیماش دنیشان شد رها با داز دور وارد کوچه ین یماش

نشست و   یامد و در کنار شاد نیبه طرف ماش یکوچکش که هم سن و سال رها بود فور  دختر
 مگسا؟  دیگفت:چطور

 گوسفند.  یو گفت:باز تو صحبت کرد دیخند یشاد

 ؟ یکن یخپل چرا صحبت نم  یکوباند و گفت: تو چطور  یبر شکم شاد یمشت کاین
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 من صحبت کنم؟  یزار یباال داد و گفت:تو م   ییابرو رها

 . ستیرا باز کرد و گفت:مهم ن   ششین کاین

کرد و بر   یکوچکش سالم و احوال پرس  یو پسرعمو شی شد و با عمو و زن عمو ادهیپ  نیاز ماش رها
گفت:رزا آهنگ و تا   غی با ج ینشست رزا و فرهاد هم سوار شدند و به راه افتادند.شاد  یصندل یرو

 وسط براتون.   امیکن ب  ادیآخر ز

 سپرده بود. و به خواننده گوش   زدیرها هم دست م دادی در حالت نشسته دستانش را تکان م یشاد

 

 

و  یباکالسا هدفون زد نیمثه ا یواسه من اومد یداغون گفت:اه اه حالمو بهم زد یبا اعصاب یشاد
 . یصحبت کن اعصابمو خورد کرد  کمیاه  یزن یقدم قدم م

 بگم برات؟  یو هدفونش را خاموش کرد وگفت:چ  دیخند رها

 .هیگریآشنا شدم بد ج یکیبه کمر رها زد و گفت:تو نت با   یمشت یشاد

 واسه کنکور؟   یدرس بخون ستیمگه قرار ن یستیو گفت:تو آدم بشو ن  دیخند رها

 . کنمی را باز کرد و گفت:آخر شب باهاش چت م  ششین یشاد

 بزن.   رشوی:از من گفتن بود خ رها

 شام بدو بدو.   دیایبلند گفت:ب یخواست پاسخ بدهد که فرهاد با صدا یشاد

 

 #پارت_چهاردهم

 عمو چه خبر از درس ها؟؟  یرو به رها گفت:خوب  یبا لبخند شیعمو

 :خوبم مشغول درس خوندنم واسه کنکور. انداخت و گفت   ینگاه شی به عمو رها
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همش سرش تو   کنهی کتاباشو باز نم یمن که ال کاین  نیعمو ا یکن ی و گفت:خوب م دیخند  شیعمو
 ؟ یمن کایمثله ن ای  یخونیشما هم درس م یجان شما چ یشاد شهیگوش نیهم

 رهاست.  ری تقص خونم،همشی م شیوگفت:منم کم و ب دیخند یشاد

 ؟ی رها ری تقص  یخونیگفت:تو درس م شیعمو

 گهیمنم مجبورم پا به پاش درس بخونم د رهیرها بدون من دانشگاه نم  دیدونیگفت:اره خوب م  یشاد
 . میتا با هم بر

هم دنبالش راه افتاد و  یرفت شاد  رونیزد و برخاست و به سمت ب  یادش  یبه پا یلگد رها
 رها ؟  گمیگفت:م

 انداخت و گفت:هوم؟  ینگاه  ایبه در رها

 ؟ یکن  کاریچ یخوای :بعد از کنکور میشاد

 .  نمیب یم  تاریآموزش گ  رمیباال انداخت و گفت:معلومه م یشانه ا رها

 ؟:فرهاد و رزا کجا رفتند یشاد

 . ششیرفتن پ نجای،اومده ا نیآرم  هیروزی:دوست فرهاد همون د رها

 م؟یگفت:چرا به ما نگفتن که بر  یبا ناراحت  یشاد

 من به تو نگفتم. یو گفت:گفتن ول  دیخند رها

هم که مثل  کای ن  نیخوام برم ا یو گفت:انگل،خوب من دلم گرفته م دیبه کمر رها کوب یمشت یشاد
 .دهیخرس خواب 

 . میایمنم به رزا گفتم نم ی:خوب تو هم خواب بودرها

 اش را در آورد و به رزا زنگ زد.  یگوش یشاد

را   شیکه بود تمام درد ها یرا در کنارش داشت با شاد ینگاه کرد.چقدر خوب بود که شاد   ایبه در رها
 بود.  یحضورش کاف  نی،هم نیاما هم زدی هم نم یحرف خاص  کردی فراموش م
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 .فشی زنگ زدم ح ری د اندیرو به رها گفت:گفت دارند م یشاد

 

 وارد خانه شدند. نینگذشت که رزا و فرهاد همراه دوستش آرم یر ید

 کردند. یبه سمت آنها رفتند و سالم یو شاد رها

 د؟ یبه غلط کردن افتاد شدیچ  دیومدیبا خنده گفت:شما که نم فرهاد

 نبودم.  یبه همراه لیشد وگرنه من ما  مونیپش  یزد و گفت:شاد فرهاد یبه پا یلگد رها

 نبود؟ یبه همراه  لیرا در آغوش گرفتند.بخاطر حضور او ما  گریکدی  نیآرم یبد نبود اما ابروها حرفش

 

 با اخم گفت:رها اصال به من نگفته بود. یشاد

 .کنهیمامان من باز شر به پا م نی روبه فرهاد گفت:فرهاد جان داداش،من برم خونه بهتره ا  نیآرم

 

 رفت.   رونی از خانه ب یکوتاه یبا خداحافظ  و

 

 #پارت_پانزدهم

 

که   ی. رها جان داد زماننواختی در دستش بود و م تاری ش،گیدخترعمو کایرا سپرده بود به ن نگاهش
خواست تا بنوازد.سرهنگ چشمان   کای او را در دست گرفت و از ن و دید شی عمو نیرا در ماش  تاریگ

 چشم دوخته بود. تاریکه با حسرت  به گ دیدخترکش را د
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  نیبهتر شی برا دهدیم کند،قولیاش را براورده مدر دل اعتراف کرد بعد از کنکور قطعا خواسته سرهنگ
کنکورش را بدهد   خرد،فقدیم شی برا یی انوی کالس ثبت نامش کند، پ نیکند و در بهتر هیرا ته تاریگ
 تمام است.  گرید

باالخره   گفتیآن و رها بود که با خود م دنیو کنکور را، راه رس دیدیرا در در دور دست ها م تاریگ رها
 .رسمی و به آرزوهام م شمی و قبول م دمیکنکور م

 .یقشنگ تر بزن بابا حالمونو بهم زد کمی  کای با خنده گفت:ن یشاد

 . نستایبزارم تو ا میندارم فقد آوردم تو ساحل عکس بنداز ادیرفت و گفت:منم گفتم  یچشم غره ا کاین

 کردندـ  دنیحرفش فرهاد و رزا شروع به خند نیا با

 ؟ یر ی بگ ادی یگفت:خوب چرا نرفت  رزا

 بود.  دهیتولدم خر  یبرا  ماین نمیعالقه ندارم ا  تاریگفت:به گ کاین

 . گرفتیمن م  یکاش رهام برا یرها بود که با خود گفت:ا و

 . دیبده من اونو تا چنان براتون بزنم که حال کن  ایگفت:ب فرهاد

فقد  نیانداخت و گفت:نه ا  قی دق یرا در دست گرفت و نگاه  تاریرا به فرهاد داد فرهاد گ تاریگ کاین
 . دنی.و شروع کرد به خندخورهی بدرد عکس م

  گهیقول بده که سال د دیبا یکالس ول رهی گفت:انشاهلل بعد از کنکور رها جان م یدکتر،پدر شاد یآقا
 واسمون بزنه.  نجایهم

 زد و گفت:چشم حتما. یلبخند رها

 دکتر.  میشوهرش داد گهیتا سال د نی و گفت:ا  دیخند فرهاد

 کرد و گفت:چرند نگو.  یاخم  رها

 .ن یحاال بب کنمی خودم عروست م یباز گفت:عروس نش   شیبا ن فرهاد

 .نی رفت و گفت:حاال باش تو و بب یچشم غره ا رها
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 و گفت:باش.   دیدوباره خند فرهاد

 شام. دیگفت:بفرما یبلند یبا صدا یشاد مادر

 

 #پارت_شانزدهم

 شدند .   نیماش سوار

 ؟ یگفت:دفتر و کتاب همه رو برداشت فرهاد

 ؟ یزن یحرفا رو م   نیا یکه دار  میاخت و گفت:وا مگه دبستانبه فرهاد اند  ینگاه رها

  یول هیاستاد خوب فه،واقعایاعصابش ضع کمی  نیآرم نیرها،ا  نیبب یگفتم،ول  یو گفت:کل  دیخند فرهاد
 کنه.  یم تابیت نیآرم  نیوگرنه ا یر یکن مطلب رو همون بار اول بگ  یسع ق،یدق

 ؟ یبا تعجب گفت:چ  رها

  شی بندازمت به ر شاهللیخودتو بکن گلم ا  یسع رهیگیپاچه م شهیم یعصب  یعنی و گفت:  دیخند فرهاد
 . نیآرم  نیهم

 ؟ یچ یعنی با تعجب گفت:وا  رها

 ادیبخت برگشته ب هیباش درساتو بخون کنکور قبول شو تا  یدختر خوب  یعنی و گفت:  دیخند فرهاد
 . رتتیبگ

 فرهاد زد و گفت:مسخره. یبه بازو یمشت رها

 شدند و وارد ساختمان شدند.  ادهیپ  نیاز ماش شانیهر دو  نیماشتوقف  با

 در پاسخ به او سرش را تکان داد. نی لب داد و آرم  ریز یخانه شدند رها سالم وارد

بپر دو تا قهوه   یکرد زیخوب خونه رو تم  نمی بی م نیدست داد و گفت:به به داش آرم نیبا آرم فرهاد
  یتیمورد پسند سرکار خانوم ه می نیبده بب   ادیدختر من چهار تا عدد  نیبه ا ایبزار بدو بعد ب یز یچ یا
 . خورمیکه بدون شکالت نم  یدون یم یار ی نه،آها شکالت هم ب  ای
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 شاپ؟  یکاف یمگه اومد کمتیگفت:کارد بخوره به اون ش نیو آرم  دیخند زی ر زی ر رها

نشست.روبه رها کرد و   شیبه سمت رها رفت و روبه رو یسمت آشپزخانه رفت و بعد از لحظات  به
 . نمیگفت:کتابتو بب 

مرد. اما   نیداد.و رها ماند از درس دادن ا یم  حیتوض قی دق اریدرس دادن بس  یبود برا یآغاز  نیا و
چشمش به    کیلن. رها در گوشه سا ییانوی گرامافون و پ  کی یپ  دیچرخ یم ینگاه رها در همان حوال 

خودشان قهوه    ی. فرهاد برخاست براشدندی که در دفتر نوشته م یبود و بک چشمش به اعداد  انویپ
 و شروع کردند به خوردن. ختیر

 زند؟ ی م انویمرد پ نی ا ایکه آ کردیفکر م  نی در تمام مدت به ا رها

اگه خواست پنجشنبه ها   یگفت دمیحاال من خبرشو بهت م  میریما م گهیبرخاست و گفت:د فرهاد
 نه؟ گهید ادیب

 . ایسرش را تکان داد و گفت:آره پنجشنبه ها ب نیآرم

 گفت:خوبه.  نیآمدند و رها در پاسخ فرهاد در مورد درس دادن آرم رونی بعد از تشکر ب شانیدو هر

 

 #پارت_هفدهم

 

 در حال پخش بود.  ییق یبود، موسبود و غرق معادالت نامفهوم   شی جلو شی ها جزوه

 دوخته شده بود. یلحظه درب اتاقش با ضرب باز شد و نگاه متعجب رها بود که به شاد همان

  میپاشو بر گهید یداد و گفت:شورشو در آورد ش یبه ابروها ین یها و کتاب ها چجزوه  دنیبا د یشاد
 .  کنهی مامانت داره شام درست م شیپ

 ؟ یدعوت  نجایهم اگفت:البد تو  یلبخند  رهابا

 ؟ یست یباال انداخت و گفت:االن واقعا تو خوشحال ن ییابرو یشاد
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 خوشحال باشم؟  دیبا  قایدق یو گفت:از چ   دیخند رها

 را باز کرد و گفت:از حضور گرم من.  ششین یشاد

 به آشپزخانه رفتند. یو رها برخاست و همراه با شاد  دندیخند شانیدو هر

 . شستیآن ها را م  یکه مامان گل ییها اریخ دنیباز شد با د  ششین یشاد

 !یمظلوم به خود گرفت و گفت:مامان گل یا افهیق یشاد

 به او داد که موجب خنده رها شد.  یار یو خ  یرها برگشت سمت شاد مادر

 دو دختر خودش.  شناخت،همانندیدخترک را م نیرها خوب ا مادر

 بردار ساالد درست کن. کاهو ها رو  نی رها گفت:رها هم مادر

 م؟ی نشست و شروع کرد و ساالد درست کردن و رو به مادرش گفت:مهمون دار زیم یبر رو رها

تازه   کنهیداره غذا درست م یمامان گل یکنی ساالد درست م یساعته دار  کی ماتش زد و گفت: یشاد
 م؟ یمهمون دار یپرس یم

 .ادیو گفت:فرهاد با مادر و پدرش م دیخند  مادرش

 اد؟ ینم  دیبا خنده گفت:فرش یشاد

 .امدی و رها خوشش نم  یعنوان از شاد چیبرادر فرهاد که به ه  دیفرش

 .ادی و مادر رها گفت:از دست شما دوتا نم  دیخند رها

 مغرور گرفت و گفت:بهتر.  یا افهیق یشاد

 ؟ یکردی م ویک  بتیگفت:غ یلحظه فرهاد و رزا وارد شدند و فرهاد با اخم رو به شاد همان

  دیکه چقدر من دلم واسه فرش گفتمیم یداشتم به مامان گل کردمی نم بتیگفت:من ؟منکه غ یشاد
 تنگ شده.

 تو و رها تنگ شده. یکردو گفت:اونم دلش برا زیرا ر شیچشم ها فرهاد
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 منکه دوسش دارم .  یو گفت:دل به دل راه داره،ول دیخند یشاد

 . دندیو رزا خند رها

 شاد بودن فرزندانش. نیا یمادر رها دلش رفت برا و

 

 #پارت_هجدهم  

خودش،امسال کنکور   یشده برا ی زد و گفت:ماشاهلل هزار ماشاهلل رها جان خانوم  یفرهاد لبخند مادر
 دخترم؟  یدار 

 ود . به کار افتاده ب یشاد یها شاخک

 امسال کنکور دارم.  د،بلهیدر پاسخ مادر فرهاد گفت:ممنون شما لطف دار رها

 دخترم؟  یخون یم ی زد و گفت:چ  یفرهاد لبخند مادر

 .خونمیم  ی:علوم تجربرها

مشغول درس   یکه حساب  دمیدخترم من از رزا جان شن  ی فرهاد:انشاهلل که موفق باش مادر
  گنیتو خونه همه بهش م گهید خوند،االنی دام درس مکه کنکور داشت م یمنم زمان دی،فرش یخوندن

 دکتر.  یآقا

و فرهاد هم هر لحظه از خنده رو   دیخندی م زیر  زیر یمنظور حاج خانم را گرفته بود.شاد گریهم د رها
 بود.  دنیبه ترک

 اوردند؟ین  فیرها گفت:خدانگهشون داره براتون ،امشب چرا تشر مادر

 . مارستانی گفت:امشب پسرم ب  یفرهاد با لبخند مادر

 باهم.   میش  یرو به رزا گفت:گمون کنم قراره جار   یآرام یباصدا رها

 . کردیم  یهم او را همراه یاش باال گرفت شادخنده یشد و صدا  زیحرف رها صبر فرهاد لبر نیا با



 زنند ینم ادیدخترها عشق را فر

27 
 

 . زدیحاضر نبود با رها باشد حاال مادرش دم از ازدواج م  یلحظه ا دیفرش

 ؟یار یب یواسمون چا یخوایرو به رها گفت:رها جان نم  یشاد

 در جمع حاظر شد.  یچا ینیبه او رفت و برخاست و با س  یچشم غره ا رها

 ؟یبر  یخوای م نیآرم  شیروبه رها گفت:پ  فرهاد

 . رمی :آره م رها

 شام.   دیرها رو به جمع گفت:بفرما مادر

 . دیکش یآسودگ ینفس از رو رها

 

 #پارت_نوزدهم 

 شد.  نیرا مرتب کرد و وارد خانه آرم  شی را در کوله اش گذاشت .لباس ها هدفونش

 .امدیم نیآرم  شیبود که پ یپنجم  یجلسه نیا

 . گفتیبود،همانطور که فرهاد م ری سخت گ  اریبس  یاستاد نیآرم

 . امدی بود که رها خودش تنها م یاچند جلسه  امد،امایم ن یهمراه رها به خانه آرم شهیفرهاد هم لیاوا

 گفت:سالم.  ن،رهایآرم دنید با

 تو.  ای :بن یآرم

اما  شدی رو ممرتب روبه  اریبس یبا خانه ا امدیکه م یچند وقت  نیپشت سرش به راه افتاد در ا رها
 امروز... 

 قهوه؟  ای یخور یم یگفت:چا یبه آرام  نیآرم

 . خورمینم یز ی لب زد:چ رها
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 یبود که بر رو یتار یآن گ یشروع به درس دادن کرد و نگاه رها پ نی آرم ها نشستند و یصندل یرو  بر
 مرد نوازنده بود. نیکاناپه افتاده بود و بدون شک ا

 نوشت.  یم یز یتند و تند رو برگه ها چ نیآرم

 .دیبد  حی دوباره توض شهی گفت:م  یرها به آرام  

 همه قصد داشتند او را برنجانند.   د،امروزیهم ساب یرا رو  شیدندان ها نیآرم

رها نوشت و از رها خواست تا به آن پاسخ    یبرا یدادن،سوال  حیدوباره شروع کرد به توض نیآرم
 بدهد.

 ماتش زد ماند که چگونه به آن پاسخ بدهد. رها

 .دیبد  ح یتوض شهیدونم،می گفت:نم یبه آرام  رها

 ؟ یفهم یچرا نم  دمیم حیباره دارم توض تو دختر،سه یشد و داد زد:چقدر خنگ زی لبر نیآرم  صبر

و   ینبود همانند شاد یوقت دختر خود دار  چینشود.ه زیهم فشار داد تا اشکش لبر  یلبانش را رو رها
و  ی مرد به او گفته بود تو احمق نی.و اشدیم زیاشکش لبر گفتیبه او م یز ی چ یرزا نبود تا کس 

 . یفهم ینم

 .کوچولو،دختر یکن هیگر خوادی آرام تر گفت:حاال نم یبا صدا دیکه حال و روز رها را د نیآرم

داد   حیرا توض زی همه چ عیسر یلی خ  نیتا خودش را کنترل کند آرم دیهم ساب یرا رو  شیدندان ها رها
نه  کوله اش را برداشت و از آن خا عیسر یلیخ  نیآرم یدادن ها حی توض انیدم نزد .با پا گریو رها د
 دور شد. 

 بودند دهیتا آرامش کند.ازهمان اول پدر و مادرش آنقدر نازش را کش خواستیرا م  یحضور شاد دلش

 را نداشت.  یحرف  دنیحال طاقت شن  که

 داد. ری تغ یرا به سمت خانه شاد رشیمس
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 ستم ی#پارت_ب

 بود. یبود که کنار شاد یساعات 

 یحاضر   طیشرا  نیتو بدتر ایعن یکه مشغول درس خواندن بود کرد و گفت: یی به رها ینگاه یشاد
 . یدرس بخون

 هم اضافه شده. نیآرم نیعالوه بر بابا ا یشناس یمنو نم یبابا  ،تویگفت:شاد رها

  عیضا نو یا یآ  کردمی خراب م نو یا یآ بودمیکردو گفت:خاک تو سرت رها من اگه م یاخم یشاد
 . کردمیم

 بگم. یچ ینتونستم ه ،یشناس یگفت:خوب تو که منو م یبا ناراحت رها

همون جزوه رو هم  یکردی ش مبار  چاردی نتونستم ،چهارتا ل یچ یعنی گهید ی:خوب گاویشاد
 تو سرش.  یدیکوب یم

 . کردمیکارو م نیگفت:زشت بود اگه ا یبا ناراحت رها

 . دهیو گفت:زشت فرش دیرا در هم کش  شیابروها یشاد

 وسط. نیا یدار  کاری چ دویفرشو  گفت: دیبا خند رها

 ؟ی گفت چهارتا حرف بارش کن اوک یز یدفعه بعد چ یگفت:ول  تیو با جد دیهم خند یشاد

 . ی:اگه تونستم اوکرها

 شعور؟ یو ب  یتو خنگ دونستیاز کجا م یکرد و گفت:ول  ز ی چشمانش را ر یشاد

 . ی خودت  شعوریزد و گفت:ب   شیبه پا یلگد رها

 خوشم اومد ازش.  هیبچه زرنگ ی:ول یشاد

 اون؟ ای یگفت:تو االن طرف من  یبا ناراحت رها

 . یو گفت:طرف حق،االن پسر مردم حرف حق و زده گفته خنگ دیخند یشاد
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 گذاشتم تو گروه. یو گوش داد دیآهنگ جد  یهست یشعور ی:تو واقعا آدم برها

 . میزدیم  یباز شد و گفت:آره قشنگ بود با بابام بندر   ششین یشاد

 .وونهیو گفت:د  دیخند رها

روز تو خونه مونده غذا  هیمامان من هنر کرده  نیبر بدن ا میشام بزن میو گفت:پاشو بر دیخند یشاد
 درست کرده.

 . دندیخند شانیدو هر

 . کردیشکر م  یدوست  نیداشتن چن یهر روز، خدا را برا یبود حضور شاد خوب

 

 کم یوت ی #پارت_بس

 را با نمره کامل داده بود. شیاضیبند نبود،آزمون ر شی پا یرو یخوشحال  از

 .دادی اش را گوش مموردعالقه یقیکه موس ییهاخوشحال،مثل همان زمان  یلیبود،خ  خوشحال

 به خانه رفت.   یو با خوشحال  دیخر یای نی ریش شانیخانه کی نزد یفروش  ی نی ریش  نیتر کینزد از

 . خونهیشده کبکت خروس م یبه چگفت:به دنشیبا د  مادرش

 . یاضیداد که نمره کامل گرفته است آن هم از ر حی مادرش را در آغوش گرفت و توض یبا خوشحال  رها

 خوشحال شد. اریهم بس یخبر داد،شاد یاش را برداشت و به شاد یگوش

رفت.باز هم فرهاد گفته بود که همراهش  یاش مبه خانه  دیکالس داشت با ن یهم با آرم امروز
 .دیآی من

 

 به تکان دادن سرش اکتفا کرد.  نی لب داد و آرم  ریز یاش را در دست گرفت و وارد خانه شدسالم کوله

 قصد صحبت نداشت.  ییدرهم بود گو شیهابه درس دادن کرد ،رها اخم  شروع
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 مثال؟  یباد گرفته رها کرد گفت:االن قهر  افهی به ق ینگاه  نیآرم

 قهر باشم.  دیاجوابش را داد و گفت:چرا ب یفور  رها

 را باال داد و گفت:نمدونم. شی ابرو نیآرم

 .دی ادامه درس رو بد د،یری وقت منو نگ دیدون یگفت:پس حاال که نم رها

 ه؟ی و گفت:تالف  دیرا درهم کش شی ابروها نیآرم

 ؟ یچ یزد و گفت:تالف یپوزخند رها

 مانده درس را هم داد،با تمام شدن درس رها از خانه او خارج شد.  یباق  نیآرم

 به رها گفته بود که بعد از کالس حتما در خانه باشد و درس بخواند.  سرهنگ

 معرفتش تنگ شده بود.  یبرادر ب یبرا دلش

در دست داشت و   تاریگ ابانیدر کنار خ  یداد.مرد ریرا به سمت خانه برادرش تغ  رشیمس
 و تمام وجودش گوش شد.  ستادیها ا.رنواختیم

 ادامه داد. رشیو به مس دیکش  قیعم  ینفس

 .فقط کنکور را بدهد.شودی را بدهد خالص م  د،کنکوریرسی م شیبه آرزو   گریوقت د چند

 

 ودوم ست ی#پارت_ب

چپ و راست شد و به راه افتاد.از   ی اش شد،کمسرش گذاشت و سوار بر دوچرخه  یرا بر رو کالهش
گرفته   ادی را به لطف برادرش رهام  یاش بود.دوچرخه سوار همدمش دوچرخه  یهمان کودک
 بود. شانیهای ر یادگی یهم پا به پا  یبود،شاد

 . شدیاش رد مآن با دوچرخه یو بارها از رو ختیر یم نی زم  یرا بر رو شیهاغم

 .  دیراند تا به خانه فرهاد رس آنقدر
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 با آن ها را داشته بود. یبه او گفته بود قرار است به گردش بروند و از رها خواستار همراه رزا

 ؟ ییبه خانم خانما،کو سالمت عموو گفت:به  دیرها خند دنیبا د فرهاد

 دندان نما زد و گفت:سالم،سالم.  یلبخند رها

 را در آغوش گرفت.   رزا،رها

 . ادیهم م نیاالن آرم دیسوارش دیای:ب فرهاد

 اد؟ی به باال جست و گفت:اونم م نینام آرم   دنیرها با شن  یابروها

 فضول خانوم.  امیاز پشت سرش گفت:بله منم م ییصدا

 در پشتش، جا خورد. ن یآرم دنیبا د برگشت

 داد. یآرام سالم ییتته پته و صدا با

 .میسوارشو بر  نی داش آرم ای:ب فرهاد

پاسخ   تواندینم  نکهیاز ا امدیفضول خانم،از ضعفش بدش م در هم بود و ناراحت از لفظ شی ابروها
 بدهد.

 

 شدند . ادهیرا نگه داشت و همه پ  نیماش  فرهاد

 .اورند ی در ب تگریکه سر از چ کردی فکرش را م رها

 رفتند.   یو رزا به سمت فروشگاه کوچک  فرهاد

که  یمحکم باشن!کس دیتحملشون رو ببرن باال!با یآستانه دیبه سمت رها آمد و گفت:آدما با  نیآرم
  ی !منم به شوخسهیوا  یزندگ یتونه در برابر مشکال یکه نم رهی غم بغل بگ یبا چهارتا حرف بخواد زانو

 گفتم فضول.

 حرف ها را به او گفته بود.  نیهم یبود بارها شاد یمنطق  شیها حرف
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 غم بغل نگرفتم. ین زانو :مدینداشت فقط توانست بگو نیآرم یحرف ها  یبرا  یپاسخ

 زد و گفت:از رفتارت معلومه.   یلبخند نیآرم

 رزا هم آمدند.  فرهاد

رها   شیداداش چند روز پ  نیخوبه؟البته که خوبه آرم  ییما راض  نی آرم نیرو به رها گفت:از ا فرهاد
 چقدر خوشحال بود.  یبا نمره کامل داده بود نمدون  شویاض یآزمون ر

 نگفت.  یز ی زد و چ  یلبخند نیآرم

 رزا . یفرهاد و خنده ها یخالصه شد به صحبت ها گردششان

 

 وسوم ست ی#پارت_ب

 هم با ارزش شده بودند.  هاه یثان یی.گوگذشتندیهم م یاز پ روزها

 دخترک درس نخواند؟  نیبود که ا یاهیثان

 فقط به خاطر آرزوهام.  گفتیخسته شده بود مدام با خود م گریهم د خودش

 !شدندی تر هم م کیشدند،نزدی به لحظه پر رنگ تر مهم لحظه  شیآرزوها

پرداختند،  یکه با او به جنگ م  یقطور  یکتاب ها نیا یرا تمام کرده بود و ال شی درس ها گرید
 بسته بود.

  امتیبه ق یدار یو د ندهیدر نبودشان در آ یو ابراز خوشحال یادگار ی کیصفحات، کتاب ها   انیپا در
 نوشت.  یم

 . دیرساندی م انیبه پا  گرید یآن هم ساعات اش،کهی اض یجلسه ر  نیمانده بود آخر فقد

 بود.  تاریاش پس از کنکور رفتن به کالس آموزش گبرنامه  نیاول
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سخت   دیاش همانند رها شود، بارتبه  خواهدیبود که اگر م  دهیباور رس نیبه ا گریهم د یشاد
 کوشش کند. 

 

به  ،ویار یب  یرتبه خوب یبتون دوارمی،ام یگفت:خسته نباش  نی ،آرمیاضیآموزش ر  یاز ساعات پس
 ! یباش ،موفقیآرزوهات برس 

و مزاحمتون  شتونیپ ومدمی که من م یچند وقت نی زد و گفت:ممنون از شما بابت ا یلبخند رها
 .شدمیم

 . یبد ین یری ش هیحتما  تی نره به من واسه قبول ادتیفقط  دیو گفت:شما مراحم بود دیخند  نیآرم

 خوشحال شده بود گفت:قبول شدم چشم حتما. ی قبول  دنیکه از شن  رها

طاقت   گرنتوانستیکرد،دی م ییکه درکنار کاناپه خودنما ی تار یگ یو رها نگاهش ماند رو دیخند  نیآرم
 د؟یاو گفت:شما نوازنده  اوردیب

 را باال داد و گفت:بله با اجازتون. شی ابرو نیآرم

مگه شما استاد دانشگاه  یبر لبش نشست وگفت:چقدر خوب ول یماتش زد و سپس لبخند رها
 د؟ یستین

 .زنمی م  انویهم پ یگاه  تاری،در کنارش هم گزد و گفت:استاد دانشگاه هم هستم  یلبخند نیآرم

 د؟ یزنی باز شد و گفت:واسه خودتون م ششین رها

 تو آموزشگاه. دادمیآموزش م شی چند وقت پ با،ی:تقرن یآرم

 د؟یدیشما آموزش هم م  یعنی،یعنی د؟یگیم یحرف گفت:جد  نیا دنیبا شن رها

 دارم دختر.  ی:مگه من با تو شوخن یآرم

برم    خوامیبود گفت:من چطور بگم!من بعد از کنکور م یاستاد راض نیا یکه در دل از آموزش ها رها
 .دی دیچطور بگم شما به من آموزش م شهیم نینم،هم ی بب  تاریآموزش گ
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 زد و گفت:چرا که نه حتما.   یلبخند نیآرم

بعد از کنکور مزاحمتون   گهید رمیگفت:ممنون ممنون من م یکوله اش را برداشت و با خوشحال رها
 .شمیم

 . یای بهم زنگ بزن بگم چه وقت ب سی برخاست و گفت:شمارمو بنو  نیآرم

 زد .  رونی ازخانه ب یرا نوشت و با خوشحال  نیاش را در آورد و شماره آرم یگوش رها

بدهد و در انتظار کنکور   یچگونه خود را به خانه رسانده بود.فقط توانست خبر را به شاد دیفهمن
 گوش کند.  یقیو موس  ندیبنش

 

 وچهارم ست ی#پارت_ب

 شد  تمام

 افت ی انیپا

 ش یزندگ غول

 ش ی آرزوها مانع

 . کنکور

 جز…! شی آرزوها ینبود برا یمانع گرید

 داده بود.  یخودش عال   یها ینیب  شی کنکور که آن هم با پ جینتا

را تک به تک از پنجره اتاقش به   شیهارا داد،کتاب  تارشیکه در خانه گذاشت دستور آوردن گ پا
 را هم سوزاند! شی اضیر ی انداخت،کتابها رونیب

 ش ی به رو یدست دیرا که د تارشیگ

 آن کاشت.  یبر رو  یاو بوسه  دیکش
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برود،سرهنگ هم موافقت خود را    نیآرم شیتار،پ یآموزش گ یبرا خواهدیپدرش گفته بود که م به
 اعالم کرده بود. 

به  یعالقه داشت شاد یقیهم طبق گفته خودش کنکور را خوب داده بود.هرچه که رها به موس یشاد
 باشد.  دهیآن را ند ینبود که اکران شود و شاد یلمیعالقه داشت،ف نمایس

 را گرفت.  نیاش را برداشت و شماره آرم  یگوش رها

… 

 :بله؟! ن یآرم

 هستم.  ن،رها ی:سالم آقا آرمرها

 خوب بود؟  ؟کنکوری:سالم رها خانم خوبن یآرم

 مرد به زمان کنکور او و گفت:ممنون،کنکور هم بله خوب دادم.  نیزد از توجه ا یلبخند رها

 ؟یزنگ زد تاری آموزش گ ،واسهیشی:انشاهلل که قبول من یآرم

 زد و گفت:بله. یلبخند رها

 .یای ب یکه چه روز  زنمیبهت زنگ م   ام،خودمیم گهیچند روز د ستمی:من االن تهران نن یآرم

 :ممنون.رها

 ؟ یندار  یکنم،کار ی:خواهش م ن یآرم

 خجول زد و گفت:نه خدافظ.  یلبخند رها

 را قطع کرد.   یگوش و

 .گهیو گفت:فقط چند روز د دیکش  تارشیگ یبر رو یدست
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نفسم تازه شد اومم چه   یکنکور خالص شدم اصال انگار  ن یچقدر خوشحالم از شر ا یدونی:رها نمیشاد
 ! یخوب یهوا

 و گفت:منم.  دیخند رها

من که فراموش کرده   ایدمت گرم دختر حال داد ی:بله بله خاکستر کتاباتونو مشاهده کردم،ولیشاد
 . دمیم شیکاروبکنم حاال بزار برم خونه همه رو آت نیبودم ا

 :اصال حال و هوامو عوض کرد.رها

 ش؟ یآت ی:بویشاد

 .گمیو گفت:نه خره، سوختن کتابا رو م  دیخند رها

تو نت آشنا شدم،هنوز هم  یک ی رها بهت گفتم با  ی،وا یگیو گفت:آهان اونو م دیهم خند یشاد
 .فرستهینم چونهی پی م نمتیعکس بفرس بب  گمیم یهرچ کنمی باهاش چت م

 . میبخور یبستن هی میبر  ایسرکارت بزاره حاال ولشکن ب خوادی:آشناس حتما مرها

 وپنجم ست ی#پارت_ب

 

 در خانه رها.   یشاد  ای یرها در خانه شاد ای بودند  گریکدیبود که کنار    یروز  چند

 . ایدن یهافارغ از غم   دندیخندی و م گفتندیم

 . میبر  ایب گهیخودتو خر نکن د ی:شادرها

 آخه ؟ کاریچ  امی:من ب یشاد

 . میبا هم بر ا ی:خوب من تنهام برها 

 ازش.  ادی :خوشم نمیشاد

 که! هی:چرا؟پسر خوب رها
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 آقا نبود که به تو گفته بود خنگ؟  نی گفت:هم دویرا در هم کش  شیابروها یشاد

 گذشته ها گذشته.  گهیگفت:چرا گفت اما د یبا ناراحت رها

ورداشته بهت گفته خنگ و   یگفت:رها انقدر ساده نباش دختر چرا انقدر تو گاو تی با عصبان  یشاد
 گذشته ها گذشته؟ یگینفهم اون وقت تو م 

 کنم هوم تو بگو؟   کاری چ یگیگفت:خوب م یبا ناراحت رها

 .گهید یجا هینرو برو  نیا شی :پیشاد

 بره؟ یزمان م یکردن بابا کل یراض  یدونی:مرها

پرو بشه اخماتو بکش تو هم چهارتا   یباز باشه و بهش بخند شتین نکهینه ا ششی:خوب برو پیشاد
 چشم غره هم بهش برو تا بفهمه.

 . رونیب  کنهی بابا خوب پرتم م  یو گفت:ا  دیخند رها

 :غلط کرده.یشاد

 ؟ یای:نمرها

 . امی :میشاد

 

 آرام در گوش رها زمزمه کرد:اخماتو بکش تو هم.  ی خانه شدند .شاد وارد

 و گفت:خر.  دیخند رها

  شیرا به نما  دشیسف یو دندان ها دیخندی که گستاخانه م ییرها یمرد جوان ماند بر رو چشمان
 گذاشت یم

 .دی ن یبش  دیبفرما دیرک جا خورد و گفت:سالم خوش اومددر کنار دخت  یشاد دنیبا د  نیآرم

 کاناپه نشستند.  یهم بر رو  یو شاد رها
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 شروع کرد به آموزش نت ها.  یحرف   چیهم بدون ه نیآرم 

 . کردی بود نگاه م نیکه در دست آرم  یتار یبه گ اقیرها سراسر وجودش گوش شده بود و با اشت و

 گرم بود.  اشی هم سرش با گوش یشاد

 

 شد؟  گه؟تمومی د می:رها جان بریشاد

 حاال.  دی و گفت:بود دیرا در هم کش شی ابروها نیآرم

 خدافظ.  میریم گهیممنون ما د یلی:نه خ یشاد

 ام؟ ی ب ی:ممنون من جلسه بعد کرها

 .دمی :بهت خبرشو م ن یآرم

 . جمهورسی ر رانگا گهیاالن بگو چنان م نیهم  دم،خوبیگفت:بهت خبرشو م  یآمدنشان شاد  رونی ب با

 . نیبا ا یو گفت:تو سر لج دار   دیخند رها

 نما؟ یس میو گفت:بر دیهم خند یشاد

 . می:بر رها

 

 وششمست ی#پارت_ب

 

 . دیای ب دیبا نیبا خشونت گفت:غلط کرد رزا

 . گفتینم چیدر هم بود و ه شیاخم ها یشاد

 فرهادن. یاالن؟اونا همشون دوستا  کاریچ  میایب  خوامی:ما م رها
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 . دیای ب دی:من کار ندارم شما دوتا بارزا

 . تاریواسه آموزش گ نیآرم شیبرم پ خوامی :رزا من مرها

 هم هستش. نیآرم اری:بهانه نرزا

 :خوب تو برو. رها

مارمولک تو گوش رها   یتو دونمیمنکه م نیساکت نش ینطور یکرد و گفت:تو هم ا یرو به شاد رزا
 . یحرفا رو خوند نیا

 :من؟اصال ،تازه موافق هم هستم. یشاد

،حال  یبر  ی حق ندار  گفتینبود که به او سرسختانه م یشاد  نینگاه کرد هم یبه شاد   یبا ناباور  رها
 من موافق هستم. گفتیم

 .میای نداره م یمشکل ی:باشه حاال که شاد رها

 :رها!د یلب غر ریز یشاد

انقده  شونین یهم هستن اگه بب نیخواهر و بردار آرم    دیستیگفت:تازه تنها هم ن یبا خوشحال  رزا
 باحالند. 

 چندتا خواهر و برادر داره؟  نی:آرمرها

 داره؟  یبا خشم جواب داد:به تو ربط  یشاد

 .یشعور یب  یل یخ ی:شادرها

 :پنج تا بچه هستند. رزا

 کم.  یبا تعجب گفت:پنج تا چ یشاد

 و گفت:بزار ادامه بده.   دیخند رها
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بزرگتره ازدواج کرده که با دختر خالش ازدواج    نیدوسال از آرم نیداداش بزرگ داره به اسم رام کی :رزا
که دوسال   نیداره به اسم ام گهیداداش د کیو هفت سالشه و  ستیب  نیهم که آرم یکرده،بچه بعد

سال   کیهم که از شما دوتا  یبعد یاونم ازدواج کرده با دختر عمه اش و بچه ها کترهی کوچ نیاز آرم
تازه   دمیهمه رو من از فرهاد پرس  نایانا،ایو ک انیپسر به اسم ک کی دختر و  کی اندکترند،دوقلو یکوچ
دختر   دبا یداده که با چیسه پ ر ی که مامانش گ نهیا کنهی م یجدا از خانوادش زندگ  نیآرم نکهیا لیدل

 . کنهی م یجدا زندگ  ن یبه خاطر هم  رهی بار نم ری هم اصال ز نیدوستش ازدواج کنه که آرم

 گفت:چرا مامانش گفته با اون دختره ازدواج کنه؟  یبا ناراحت رها

 ؟ید یداد تو فقط قسمت همون دختره رو فهم حی همه توض نی:ایشاد

 :با تو نبودم. رها

دنبالتون ،منم  میای البته فردا صبح م نیآرم یالیو یه سوب شی پ دیجمع کن  لتونو ی،وسا دونمی: نمرزا
 . یبا یبه مامان کمک کنم با  رمیم

  لمویکه رزا پخته منم برم خونمون وسا هیبه رها کرد و گفت:آش ینگاه یاز اتاق خارج شد .شاد رزا
 جمع کنم . 

 :برو.رها

 بوده است.   نیآرم یبود که مورد ازدواج یآن دختر   یهمه پ افکارش

 :همون بهتر که از اون خونه رفت. کردی خود تکرار م با

 را در کوله اش گذاشت و از اتاق خارج شد.  لشیوسا

 

 وهفتمست ی#پارت_ب

 نداشت.  ادی چی را کرده بود اما! او که ه تارشیگ یهوا دلش

 یه هادر دست گرفتن گاه هم دلش مسئل تاریآموزش و گ  یبرود برا نیبه خانه آرم خواستیم دلش
 . خواستیرا م  یاضیر
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 شده بود سوق داد. انیکه از دور نما  ین یرا به ماش نگاهش

 ؟ یکن  ینگاه م  ی:به چیشاد

 . نی:به ماش رها

 یقشنگ اون وقت تو دار  زیهمه چ نیساحل ا نیهوا تو ا نیرا باال داد و گفت:تو ا شی ابرو یشاد
 .  یزنی مشکوک م یتو دار  نمی رها بب  یکن یو نگاه م   نیآرم نیماش

 حرف.  نی از ا هی:منظورت چرها

 .ی دون یزد و گفت:تو که بهتر م  یپوزخند یشاد

 . فهممی من نم هیدرست بگو منظورت چ   یو گفت:شاد دیرا در هم کش  شیابرو ها رها

 نه؟  گهید  ی:عشق و عاشق یشاد

 ؟ یک  یبا بهت گفت:عشق و عاشق  رها

 رفته هوم؟  شیپ  یتا مرحله مخ زن اینه؟ دیدوست نی :تو و آرمیشاد

  نیمنو آرم نیب  یکنیم وی فکر نی حرف با خشم گفت:واقعا برات متاسفم که همچ   نیا دنیبا شن رها
 . ستین  یچیه

 :خودتو گول نزن نه من خرم نه تو بچه .یشاد

 او.  یحرف را زد و رفت و رها ماند در بهت و هضم حرف ها نیا

 یکه برا ی و دختر و پسر پشتش داد و وارد اتاق نیلب به آرم ری ز یشد و سالم  الیوارد و  یناراحت با
 نگفتند. چیکدامشان ه چیه یهم همانجا بود ول یدخترها گذاشته بودند شد. شاد

 وارد شدند.   ینیبا چهره دلنش  یلحظه رزا و دخترک همان

جون   اناین،ک یجون خواهر آرم  انای دختر خانوم خوشگل،ک نیها اگفت:بچه ها بچه یبا خوشحال  رزا
 دوست منو و رها.  یشاد نمیرها خواهر منه ا شونیا
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 کرد.  دیتقل یکرد،رها هم از شاد یزد و ابراز خوشحال  یلبخند یشاد

 رها . دیآرام به به رها گفت:ببخش یل یخ یشاد

 را در آغوش گرفتند.   گریکدیکرد و  یبه شاد  ینگاه رها

 .ستیدو نگر  نیبا تعجب به ا  انایک

 .دنیهم م یهستند جونشونو برا ینجور یدوتا هم نیو گفت:ا  دیخند رزا

 .انی زد و گفت:مثل منو ک یلبخند  انایک

 باعث شد تا نگاه ها به سمت آنها روانه شود.   گریدو دختر د یصدا

  نینوش شونیکرد و در آخر گفت:ا یآنها را در آغوش گرفت و دوباره شروع به معرف  یبا خوشحال  رزا
 . ناینامزد س  ایخوشگله هم دن نیهمسر حامد و ا

 واسه ناهار.  نیپا نیایگفت بگم ب دی:فرشن ینوش

 هم اومده؟  دیبا تعجب گفت:فرش یشاد

 و گفت:آره.   دیخند رزا

 م؟یکه ما هست  دونهی:مرها

 .دونهی:آره مرزا

 تو کار داره .   یکلک کی نی:ایشاد

 . دیفرش قیشف قیرف  نایس  نیبه خاطر دوستاش اومده هم ری :نخرزا

 داره؟  ی:چطور مگه با شما مشکلانا یک

 دوتا رو نداره علتش هم نامشخصه . نیا دنیچشم د دیفرش  نی:ارزا

 خودن ناهار از اتاق خارج شدند.  یو برا دندیخند همه
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داد و راهش را   یتمام سالم دتیو با جد دیرا در هم کش شیاخم ها یرها و شاد دنیبا د  دیفرش
 نشست.  یگر یو درسمت د دیکش

 

 وهشتمست ی#پارت_ب

 تابستان و نشستن در ساحل بود. یشب ها یهوا هوا

 .دندیخندیو گاه هم م گفتندیهم جمع بودند و م  دور

 . گفتیبا رزا م  ییفرهاد هم از آشنا گفت،یم شی از خاطرات سرباز نایس

 پوست کندن بودند.  وهیمشغول م انای هم کنار ک  یو شاد رها

  شی پ رهیرفت؟االن هم داره م یم  یاضی واسه آموزش ر  نیآرم  شی ما پ یرها ن ی:گفتم بهتون افرهاد
 نه. ا یداره  ادی  نمیرها بب نیبده به ا  تارتویپسر همون گ انیتار،ک یما واسه آموزش گ نیداش آرم

 ندارم! ادی یچ یبا بهت گفت:من؟منکه ه رها

 داده؟ ادی یبه شما چ نی:پس رها خانم آرمحامد

 به رها انداخت و گفت:رها دو جلسه اومده. ینگاه  نیآرم

 .  تاریگ نیدختر عاشق ا نیبده ا ادشیبابا زود  ی:افرهاد

 :چشم حتما. ن یآرم

 نداره خودت بزن . ادی:پس حاال که رها خانم نایس

 . یزن یچقدر قشنگ م ننیو گفت:آره داداش بزن بب دیخند  انایک

 را از برادرش.گرفت و شروع به نواختن کرد.   تاریگ نیآرم

 تو دلم یشده واسه  تنگ

 نگرانت شدم  یجور  بد
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 دونمیکردم به تو من م بد

 خودم  یآدمه بدو ب هی

 تو.  ریکس و غ چیخوام ه ینم

 

هم فکر   یشاد  یبتواند بنوازد به حرف ها نیآرم که همانند  کردی فکر م یدر دلش غوغا بود به روز  رها
 .کردیم

دمت گرم دمت گرم بزن دست  ایشروع به سوت زدن کرد و گفت:دمت گرم داداش حال داد فرهاد
 قشنگه رو.

 . ایخوب زد ولیو گفت: ا دیخند نایس

 گفتند.  یز یچ کی هر

 د؟ یبخور  یچ دیخوای:شام م رزا

 ای  ییتزایپ ک ی رونیب میر یهممون م رونی از سرت ببر ب میدرست کن  ویز یما چ  نکهی:فکر احامد
 . میزنی م یچ یساندو

 گفت:مهمون تو؟  یبا خوشحال  فرهاد

 من.  س،مهمونی :خسحامد

 . رونیآماده شدن و رفتن به ب یزدند و رفتند برا  دست

 

 قشنگ زد .  یلیگرم خ :دمش یشاد

 خوب بود . یل ی:اوهوم خرها
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مغرور   کمیعاشقش شدم    ییجورا  هیباحال اصال   یلیخ کنمیپسره گفتم باهاش چت م  نی:رها ایشاد
 معلومه.

 ه؟ ی:اسمش چرها

 .شمیوابسته م نیکنه منم دارم به ا تمیباشه اذ یک ی ترسمیم گهینم  دونمی:نم یشاد

 :بهش بگو شمارشو بده.رها

 زنگ بزنم.  تونمی :داده اما من نمیشاد

 :چرا؟ رها

 دوست دارم.   شوینجوریمن هم هیبفهمم ک خوامی :نم یشاد

 ؟ ی :آخرش چرها

 . دونمیگفت:نم یبا ناراحت  یشاد

 برگشتند به سمتش.   انای ک یصدا با

 .دیکن ی چقدر صحبت م دیبخواب دیری :بگانا یک

 . زیو زی :ون ینوش

 براتون.  مونهیم ییمن مثل الال ی:صدایشاد

 . دیبخواب   دیری:بگایدن

 شد.  انایکاشت که باعث خنده ک یگونه شاد یرو یابوسه  رها

 زد و چشمانش را بست.  یلبخند یشاد

 ونهم ست ی#پارت_ب

  وستیپیم  قتیبه حق یشاد یهاداد،گفتهی را به او نشان م قیبود که حقا ییحرف ها ری درگ ذهنش
 . قتی حق نیاز ا یو رها فرار 
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و   تیاز واقع یبود او هم فرار  شی مجازدوست  رینداشت،ذهن او هم درگ یهم حال و روز بهتر  یشاد
 شناخت او بود. 

 بودند. یهم باور عاشق  د یشا  یعاشق یروزها ری دو دختر جوان درگ هر

 .یشاد گهی:من برم درها

 حواست باشه ها   ی: برو ولیشاد

 بفهمه. یار ی در ن یباز  عیضا

 ؟ یندار  یحواسم هستش کار  یگفت:نه شاد ی با نگران رها

 :نه خدافظ.  یشاد

  یدوخت و سالم نیرا به زم  شی شد چشم ها نیگذاشت و وارد خانه آرم بشی را در ج شی گوش رها
 لب داد.  ریز

 . ارمیقهوه ب هیتا  نی بش ای:سالم رها خانم ب ن یآرم

 :ممنون.رها

 ؟ یبرگشت و گفت:خوب  تارشیبا گ  نیآرم

 زد و گفت:خوبم ممنون.  یلبخند رها

تر از   یو چشمان مشک  یمشک یبا موها یمانده بود مرد شیرومرد جوان روبه  یرها بر رو نگاه
 .شیموها

 او. یها  ییبایگفت و رها در دل از ز یم  تاریاز گ او

 . کردیم ی و رها با دقت او را بررس دادی م حی با دقت توض او

 گذشتند و  یها م هیثان

 تمـــــــــــام 
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 رفت.  رونی بکرد و از خانه  یخداحافظ  یبا ناراحت رها

 

 که نبارد چشمت؟...  یاز درد بخند شده

 پر غصه مهارت دارم.  یخنده  نیدر ا من

 

 .د یرا در آغوش گرفت و از درد قلبش نال  یشاد

 درد مبتال بود.  نیچرا که او خودش هم به ا ختیاشک ر شیپاهم پابه  یشاد

 گفت:بهش بگم؟ یبه آرام  رها

 باهات؟  یرفتارش چطور  دونمی:نم یشاد

 :خوبه. رها

 . دونمی:نم یشاد

 دارم. خودم نگه  یتو تونمیمن نم  گمی:بهش مرها

 :پس بهش بگو. یشاد

 :دفعه بعد که رفتم خونش نگم نه؟ رها

 اما نگو فعال. دونمی:نم یشاد

 بهش بگم ؟  ی:چطور رها

 گل براش بخر ببر. کی:یشاد

 گل!  کیگفت:همش  یبا ناراحت رها

 .  دونمی:نم یشاد



 زنند ینم ادیدخترها عشق را فر

49 
 

 آهنگ بزنم هوم؟  کیکنم براش   نیتمر ییزدن رو خودمم تنها تاریگ امی:برها

 . هیگفت:عال یبا خوشحال یشاد

 . گرشید ی ایبود تا رها برود دنبال رو یکلمه کاف  نیهم

 

 امی #پارت_س

 

از داشتن  یبه دنبال نواختن آهنگ تاریگ یبه دنبال آموزش ها  گذراندیم نترنتیو روز را در ا شب
 . کردی کمک م زیهم کماکان به او ن ینشده بود،شاد رشیگدست یز ی،هنوز هم چاحساس 

 . اری  یبود برا یابه دنبال راه چاره گریهم د یشاد

 کار؟ ی اونجا چ امیکرد و گفت:خوب من ب یهدفونش را در آورد و به سرهنگ نگاه یناراحت با

  یتو بهانه درس و کنکور رو آورد  زتی خونه عز میهر موقعه ما رفت نیقبل از ا  یایب  دی:رها باسرهنگ
 . ینه کنکور  هینه درس گهیحاال که د

 .امیب خوامینق زد و گفت:نم رها

 لوازماتو جمع کن بدو.  یای ب دیبا میندار  خوامی :نم سرهنگ

 . امی منم م ادی؟اگه اون ب ادی:اصال چرا رهام نم رها

 .  ادی:رهامم مسرهنگ

 م؟ یرو نبر ی:شادرها

 فقط حاظر شو. اریبردار ب  یخوای م ویک  گفت:هر تی با عصبان سرهنگ

 و از اتاق خارج شد.   دیرا محکم کوب در

 دـ یایبا آنها ب  دی گفت که با یاش را برداشت و به شاد یگوش
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  وهیدوست نداشت.آنجا نه درختان سرسبز و باغ پر م  یبه خانه مادربزرگش را از همان کودک رفتن
 بود.  با یمدرن و ز یاداشت نه خانه

پا در    یزرد که وقت ییبا نورها روحی سرد و ب یادرخت و خانه  کیاز  یخال  یمیبود قد یاخانه   آنجا
 . شدیقلبت مچاله م یگذاشتیخانه م

افسرده  یخوشحال شدن مادرش،مادر  یبود،برا دهیدر خانه مادرش چ یهمانیبازهم تدارک م شیعمو
 . ریو گوشه گ

سپرده بود و   جان  اشت یکه در مامور یداخته بود فرزندروز ان نیاز فرزندش بود که او را به ا یدور 
 مادر.  نیشده بود و داغش مانده بود بر دل ا  دیشه

 

 دادند و نشستند. یو رها وارد خانه شدند و و سالم  یشاد

 آمد و گفت:چه خبرا کنکور خوب بود؟ منکه خراب کردم.  ششانیبه سرعت پ  کاین

 ؟ یگیبا افتخار م ینطور یا یو گفت:تو خراب کرد دیخند یشاد

 بشم.  زی مثل عز  یتوقع داشت  یو گفت:آره پس چ  دیخند کاین

 .گهی:انشاهلل سال درها

 . ریچند وقت اخ نیرها او را سخت در آغوش گرفت و گله کرد از نبودنش در ا دنیبا د مادربزرگش

 دستش را سخت در آغوش گرفته بود.  زشی در کنار مادربزرگش نشسته بود و عز 

 ها داشت. نوه  گریسوا از د یحساب  یهمان کودک  از

 بود. ز خانه روح بهتر ا یسرد و ب  اطیشدندبازهم ح  اطی او را صدا زدند و  وارد ح کای و ن یشاد

 

 کم یوی #پارت_س
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  خواستی م خت،دلشیریتخت نشسته بود آرام آرام اشک م یدگرگون بود و ناراحت بر رو  حالش
نبود که عاشق   نینداشت حداقلش ا تاریجهنم که گ بهخواند یدرس م  دیبرگردد به قبل به جهنم که با

 و پرده چشمش را بشکافد.  ردیغم بغل بگ  یزانو دنشیباشد که حال با ند

 .ینگاهش کرد و گفت:حتما کار داره که گفته امروزو نر  یبا ناراحت  یشاد

 داره؟  کاری :چ رها

  دونهیاو م نکهیکه ا یفکر کرد یتو با خودت چ یایکار واجب داره که بهت گفته ن هی:رها حتما  یشاد
 . یواقعا خر   ره،یحالتو بگ خوادی حاال هم م  یعاشقش

 !یاد:شدینال  رها

 گرفتم کوفت کن. یبرات بستن ایب  یگفت: درد شاد تی با عصبان  یشاد

 بخش خورده است. قرص آرامش  کی ایگو کردی آرامش م یبستن

 به خوردن کردند . شروع

 !دمیرها داد زد و گفت:فهم ناگهان

 و؟ یبا بهت نگاهش کرد و گفت:چ یشاد

  ریبا شماره من بگ ییتو دونهیبده اونکه نم  یکنی گفت:شماره پسره که باهاش چت م یبا خوشحال  رها
 .پرسمیم یز یچ ه ی یالک کنمیهوم؟بعد من باهاش صحبت م 

شمارشو فرستادم بزار    ایب  ادیم ادتی  ییزایچه چ هیوسط گر یبه فکر فرو رفت و گفت:واقعا خر  یشاد
 . کری رو اسپ

 طرف خط. از آن یی صدا یبرا دندیو انتظار کش  تماس را برقرار کرد یبا خوشحال  رها

 بله-

 انداخت و گفت:سالم.  یبه شاد  ینگاه رها
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 د؟ یکرد و گفت: سالم،بفرما یمکث  مرد

 ؟ یرسول  ی:آقارها

 .دی اشتباه گرفت ری:نخ مرد

 . ستیدانستند ک یآشنا بود اما نم شیصدا

 اند.  یرسول یشماره رو دادن گفتند آقا نی:به من ارها

 . ستی:حاال که نمرد

 بدونم تا به اون شخص بگم که اشتباه شماره داده. لتونویفام شهیگفت:م دیترد  رهابا

 من زند هستم.  یمزخرف بود ول اریبس  لتی:هر چند که دلمرد

 در هم گره خورد و  رها لب زد:خدافظ.  یرها و شاد نگاه

  یحال دوست مجاز  زدیم رهمی آنها را با ت هیکه سا یه بود که باور کند؟کس ک  شد،اصالینم باورشان
 است.  یشاد

 !!دیفرو شده بود لب زد:فرش  قیعم  یدر بهت یشاد

 کرد؟ یفکرشو م ی:ک رها

 !!دی:فرشیشاد

 ؟ ییتو شاد دونهی:مرها

 !!دیلب زد:فرش  یشاد

 . دیداد زد:آره فرش تی با عصبان رها

 .شهی:باورم نم یشاد

 . یبزار  یقرار  کی باهاش  دیبا  شهی:منم باورم نم رها
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 ؟ ی:چطور یشاد

شب   ای البته االن نگو بزار فردا صبح  شین یبب یخوایآخر هفته باهاش قرار بزار بهش بگو م ای:فردا رها
 بگو.

 کنم؟یچت م  دیمن االن چندماهه دارم با فرش  یعنی شهی:باورم نم یشاد

 . میوقته تو اتاق یلیمامانت تنهاست خ  شیپ میبر ایب  شهی:منم باورم نم رها

 ودوم ی #پارت_س

 بودند و مشغول فکر کردن بودند .  نشسته

 مطبش.  میبر دیتامل گفت:با یبا کم رها

 ؟  میبگ یچ میبراق شد و گفت:بر یشاد

 چه وقت مطبشه.  رمی من به رزا زنگ بزنم امار بگ سایبوده وا   یکارا چ نیکه منظورت از ا میگ ی:مرها

 را برداشت و از اتاق خارج شد. شی گوش رها

  یقیزدن موس یداشت برا نی را در حال تمر یک یموز چ،یفراموش نکرده بود ه زی خودش را ن درد
 عشق.

 

 به مجتمع کرد و گفت:خودشه.   ینگاه رها

 لبانش را در دندان گرفت و وارد مجتمع شدند. یشاد

 برگشت و نشست.  یصحبت کردن به سمت شاد  یرفت و پس از کم  یمنش ز یبه سمت م رها

 . یپرسی:حواست باشه ها محکم ازش مرها

 . توانستیاما نم شانیبرگردد به خانه  خواستینگفت دلش م چیه یشاد

 برخاستند و داخل شدند .  یصدا زدن منش با
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 بود. یگرم بود و فارغ از حضور رها و شاد اشی نشسته بود و سرش با گوش  زشی م پشت

دست او را دنبال   دیبرداشت که باعث شد چشمان فرش  یشکالت  زشیم یاو شد و از رو کینزد رها
 کند و به صورتش برسد.

 را نباخت و گفت:سالم رهاخانم.   خودش

 اومده؟  شیپ  یو گفت:مشکل یو نگاهش را سر داد سمت شاد 

و روز او را    که حال ند،رهایبنش ی صندل ینگفت تنها توانست بر رو چیلب از لب باز نکرد و ه یشاد
 ه؟ یکارات چ نیو گفت:هدفت از ا دید

 :کدوم کارا؟ د یفرش

 ه؟یچ یدادن به شاد امی گفت:خودتو به اون راه نزن،هدفت از پ تی با عصبان رها

 نبود. یو گفت:هدف  دیکش قیعم  ینفس  دیفرش

 هوم؟  یبد امیبهش پ دیحاال چرا با یرو نداشت یشاد دنیکه چشم د ؟توی:پس چرها

و مارو تنها   رونیپس تو برو ب  گمیم یبه خود شاد لشویانداخت و.گفت:دل یبه شاد  ینگاه دیفرش
ـ   بزار

 درنگ نکرد و خارج شد. رها

 

رفتند باالخره رها سکوت را   رونی به سمتش رفت و دستش را گرفت و از مجتمع ب یشاد دنید با
 گفت؟  یشکست و گفت:چ

شده،گفت که االن از   مونیبعدش پش  یبده ول میزآزارم بده و با خواستهی:گفت،گفت اولش م یشاد
 . کنهیدوا م ی او چه درد یرها شرمندگ  یکارش شرمنده ول

 .ختندیهم اشک ر یآغوش رها فرو رفت و هردو پابه پا در

 وسومی #پارت_س
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 شود؟یو دلت نلرزد!مگر م  ینیرا بب  اری

 .الی خ یبود جزو آن دسته از محال ها محال

 . اری یهادر خنده  ی بخندند و تو غرق شو  گرانیو د دیبگو فرهاد

 او. یهای در خوب  یو تو بمان دیفرهادش بگو یهای از خوب رزا

 دارد.  ین یریش  حس

 ...اما

 درهم بود. ییابروها شانیجمع دوستانه انیدر م اما

 رهام 

جمع گذاشته بود حال فرهاد  نی جمع ها بود و به اصرار خواهرانش پا در ا نی که خسته از ا یبرادر 
 . گفتی بذله گو در کنارش بود مدام چرت و پرت م

 و خنده گذرانده بود.   یدر شوخ شی کودک یبود از همان ابتدا نیهم  شیخلق خو فرهاد

 هم همانند فرهاد بود. رزا

 .. یول

 ،مغرور بود.  دیهمانند فرش  ادیه زن دیخندی همانند فرهاد م ادینه ز  ارشی یول

 منو رزا. یعروس   وری:اومدم که بهتون اعالم کنم آخر شهرفرهاد

 خنده.مرد خوش  نیا یکردند برا یدست زدندو ابراز خوشحال همه

 گه؟ ی:داداش شام امشب با تو دحامد

 . شهیشب که هزار شب نم هی:فرهاد

 رهامم که هست.  گه،البتهید دیدست به کار بش گهینوبت شما هست د نیو آرم دی:فرش نایس
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 بود؟  یکره خاک  نیا یاما مگر فقط او تنها دختر رو نی دست به کار شدن آرم یرفت دلش برا رها

 بود و عاشق!  دختر

 بود.  یاما سراسر وجودش غرق شاد رزا

 برگشت به طرف او.  نیآرم یصدا با

 .ستمی ن  شیبرم ک  دیبا ا،منی هفته هم ن نی:ان یآرم

 رفت. و

 ماند در بهت!  رها

مرد که حال دلش،   نیو رها چه راحت دل بسته بود به ا  گفتیم امدنشی مرد چه راحت از ن نیا
 . بردیبه سر م یسراسر وجودش،در ناراحت

 وچهارم ی #پارت_س

 

 بند نبود آرام و قرار نداشت. شی پا یرو

 بود. دهیامروز زمانش رس  چراکه

 ...عشقاعتراف 

 .  اری وصال

 کردی م  یخوشبخت  یآرزو ش یمدام در دل برا کردیبه دوستش نگاه م  یبا نگران یشاد

 . ارشیبه  دنیرس  یآرزو 

 گفت:خوب بود؟  یبا نگران  یشاد یبرا کشیاز نواختن موز بعد

 برو.  گهیبود برو د یبا لبخند گفت:عال یشاد
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 را در آغوش گرفتند.  گریکدیرفت  یرا برداشت و به طرف شاد  تارشیگ رها

 ! یبر گونه رها کاشت و گفت:موفق باش یبوسه ا یشاد

 

 بود،خودش هم همانگونه بود. یقرار تر از هر زمان  یاو شده بود،قلبش ب  یخانه وارد

 قهوه آورد.  شیبرا نیآرم  شهیکاناپه نشست و مثل هم یرو  بر

 آره؟ ادیفردا که جواب کنکورت م یسروقت آموزشمون راست میبر  تارتویگ اری :خوب در بن یآرم

 :بله.رها

 .گهید تارتویگ اریدر ب  ی:موفق باشن یآرم

 من بزنم؟  شهی با تته پته گفت:م رها

 را باال داد و گفت:تو؟   شیتک برو نیآرم

 :آره. رها

 . نمیو گفت:بزن بب  دیخند  نیآرم

 . ارشی  نیریش یرها ماند در آن خنده ها و

 لب گفت و شروع به نواختن کرد.  ریز  ییر آورد و به نام اورا د تارشیگ

 ! بایآن هم ز نواختیم

 را داشت! استعدادش

 را داشت!  اشزهیانگ

 عشقش را داشت،  و

 . نواختیم نگونهیا که
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 بود.  کیدختر و نواخته شدن موز نیا ییبا ی جوان هم غرق ز مرد

 

 چگونه تمام شد.  دیقدر از سر احساس زده بود که نفهم آن

 بود.   یعال نیدست زد و گفت:آفر نیآرم

 :من،من،من دوست دارم! رها

 و به او نگاه کرد. دیکش  قیعم  ینفس

 خورد.  یدر هم گره م شیدر بهت فرو بود آرام آرام ابروها نیآرم

  خوره،واسهیدون اجازه باباش آب هم نم که هنوز ب یادختر بچه  کی و گفت:تو ؟تو؟تو  دیناگهان خند و
حرف و به من  نیخبر داره دخترش ا ک،باباتیچه رمانت یکه عاشقم یزن یآهنگ م یمن اومد
چرا به من دل  ستیکه معلوم ن یدختر بچه نفهم هست ک یهوم؟تو  یبا اجازه بابات اومد اهمیگفته؟

 .یشد افمی و ق  پیتو عاشق ت  یدی منو د افهیو ق  پیتو فقط ت  یگمونم نکنم دل بسته باش ،البتهیستب

  یراحت حرف از بچگ کرد،چهیمرد که چه راحت با احساسات او برخورد م نیا یبود در حرف ها  مانده
 و چه راحت او را نفهم خواند.  زدیاو م

 !دیزد و بار  ینمانده است چشمانش رعد یز یچ گریکه د  ییگو شدیهر لحظه فشرده تر م قلبش

 بشنود برود و کودک خطاب شود. ری دانست چه کند؟بماند و تحق ینم

 و کوله اش را برداشت و از آن در خارج شد.   برخاست

 ! گریشده بود ،عاشق بود د گرانیبود که موجب ترحم د ختهیآنقدرها اشک ر ابانی خ در

 

 منم.. نی؛ ا دهیآنکه به انتها رس نیا

 وپنجم ی #پارت_س
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 و غم   یناراحت در

 و شکست  یآشفتگ  در

 کنکورش آمده بود. جینتا

 دخترکش. یدر نظر گرفته بود به مناسبت قبول   یهمانی که پدرش م یبود طور  یاش عال  رتبه

دلش را شاد کند و دلگرم   یفقط کم یتوانست کم نیبه او آورده بود که ا کی نزد یهم رتبه ا یشاد
 لحضه ها.   یدر تمام یشود به حضور گرم شاد 

و غصه خورد و بغض   ختیاشک ر دیکش ادیبه او چه گفته است داد زد فر ن یآرم دیکه فهم یشاد
 کرد.

 .چینگفته بود ه چیرها ه اما

 دخترکش. یقبول یهمانیم یبند نبود و همه را خبر کرده بود برا شیپا ی رو  یاز خوش سرهنگ

  ری بخرد و او را غافل گ ییانویپ شیدخترکش سنگ تمام بگذارد و برا یبرا خواستیدلش م سرهنگ
 کند.

 درس خواندش را  گرفته است.  جهیتوانسته بود او را شاد کند که نت ی فقط کم  شیقبول  خبر

 مانده بود. دیفرش یهم در بهت حرف ها یشاد

 ... شیدلبستگ

 چیه

 . پوچ

 همانند رها.  اوهم

 بود .  گریکدیدوست دو خواهر دو همدم سرنوشتشان همانند  دو

 ...اما
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 داشتن خانواده یبرا  کردندیکر م را ش  خدا

 دوست و همدم.  کیو

 را که داشتند.  گریکد یکه نداشتند  هرچه

 رسانده بود.  شیاش پا گذاشته بود و پدرش را به آرزو نهیرید یبه آرزوها  گریهم د رها

 هم همانند رها.  یشاد

 م؟ی لباس بخر می:بریشاد

 .اد یسرش را تکان داد و گفت:آره،رزا هم م رها

 م؟ یبخور یبستن می:بعدش.بریشاد

 . میزد و گفت:بر یلبخند رها

 بخرم؟  یز یبرات چ  دیو گفت:منم با دیخند یشاد

 بخرم.  دیسر تکان داد و گفت:منم با رها

 خوب برام بخر .   زیچ هی:یشاد

 !ای :تو هم برام بخررها

 بخرم برات؟   یاما چ خرمی :میشاد

 . تاریلب زد:گ رها

 رم؟ ی پد بگکه برات النچ ی:گمشو دار  یشاد

 ؟ یر یبرام بگ  یخوای چشمانش برق زد و گفت:واقعا م  رها

 . رمیبگ  یک یبرا رم ی برات نگ  یتو خواهر من هی:آره مگه چیشاد

 و گفت:ممنونتم.  دیرا در آغوش کش  یشاد  یبا خوشحال  رها
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 ؟ یخر یاونو بخر برام م می:توهم برو برام اون ساعت که تو اون پاساژه بود با رهام رفت یشاد

 . خرمیگفت:البته که م یبا خوشحال  رها

که مثل کوه   نیهم یو شاد ی حال شانیلحظه ها در پر یرا داشتند در تمام  گریکد یخوب بود که  چقدر
 بودند بس بود بس! گریکدیپشت 

 

 وششمی #پارت_س

 

 . گذراندنیو پاساژ و مغازه را از نظر م  گذراندنیرا پشت سر م ابانیوخ کوچه

 . دیخندی و م  گفتندیدلشان م یهااز غم  فارغ

 به او. د یخندیرها م  یاز خستگ زندیغر م  یشاد شاننه یریبازهم به رسم د و

 . دندیخریمهی هد زیفارغ از سوپرا گری کدی  یبرا  یچه ذوق با

بود و خوشحال تر از   اشی عروس  وریدو خواهرش خوشحال بود چرا که آخر شهر نیهم در کنار ا رزا
 بود. زین شهیهم

 ؟یاالن به من بد نیساعت منو هم نیا شهی:رها!نم گفت ی م  یبا خوشحال یشاد

 . گفتی نم  چیو ه دیخند  یم رها

 

 بود که حتما خورده شود.  شانیخوردنشان هم از همان رسم ها  یبستن

 ..و

 ها!رسم  نیبود ا بایز چه

 رون؟ی ب می:آخر هفته بررزا
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 رفته؟  ادتی میزی:آخر هفته خونه عز رها

 م؟یدانشگاه قبول شد دونهی:رهام میشاد

 خوشحال شد. ی:آره بابا خودم بهش گفتم کلرزا

 گه؟یخونه د می:بررها

 اکران شده معرکس. یلمیف  کی نمایخونه،اول س  میبر رو یچی :چیشاد

 حرکت کردند .   نمایسمت س به

 خوب بود! امروزشان

 بود!  یعال

 ؟ یو خوشحال نباش  یخواهرانت، دوستانت باش  کنار

 دارد!  یعالم چه

 خواهرش نبود یشاد

 نبود!  دوستش

 نبود!  همدمش

 رها. یبود برا یامعجزه  او

 وهفتمی #پارت_س

 

 تختش نشسته بود یو بر رو دهیرا پوش  شیها لباس 

 .کردی نگاه م شی به خود و لباس ها ی هم با خوشحال  یشاد

 حضور داشت. یهمانیم  نیهم در ا دیامشب فرش گذشتیم یگر ید زی در دلش چ اما
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 اد؟یهم م دی:فرشیشاد

 .ادیگفت:آره م یبا ناراحت رها

 بگم. ی:بهش چ یشاد

 نگو بهش محل نده.  ی چی :هرها

 م؟ ی:بریشاد

 . میو گفت:بر  دیکش ینفس رها

 

 دارد!  یو بهت زدنش عالم دنشیو د رفتنش

 ؟ که او را دعوت کرده بود خواستیچه م یهمان یم نیدر ا او

 .میدار یبساط وانهیعشقو و دل د منو

 اما  دیلرز دلش

   دیهم لرز چشمانش

 کرد   بغض

 و

 نشود.  قهیدندان بر هم گذاشت تا جلو نرود و با او دست به  یشاد

 بهتر از رها نداشت.  یو روز هم حال  خودش

 خانوم کوچولو. گمیم  کیگفت:تبر یشد و با پوزخند کیبه رها نزد  نیآرم

 ؟یلب از لب گشود و گفت:تو چرا اومد رها

 ؟یتو عاشقم نبود ؟مگهی:نکنه ناراحت شدن یآرم
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 خوامی نم گهیکردم که عاشقت شدم حاال هم برو د یغلط  کیمن  نجایا ،یا ی ب ی:تو حق نداشت رها
 .نمتی بب

حاال حاال ها دست از سرت بر   گهید یکرد  یخانوم کوچولو بد غلط ری !نخی:به!تو که عاشقم ن یآرم
واجب تر از تو   یکنکور کوچولو!من کارها یکه قبول شد زت ی جا نیا ای کردم ب داتیمن تازه پ  دارمی نم

 دارم خدافظ. 

 در دستش گذاشت و از در خارج شد.  یجعبه کوچک و

 . گفتی سخن م نگونهیمگر چه گفته بود که حال با او ا تی بود در بهت و عصبان مانده

 بر ما دل  خودکام  ما...    یدارد زندگ تلخ

 

 وهشتم ی #پارت_س

 

  یاما نم رفتی م شی را باز کند تا پا او هیگرفت هد می از ساعت ها جنگ و دعوا با خودش تصم بعد
 توانست. 

 زده کردپدر و مادرش او را شگفت  هیهد

 بود  شیکه جزو آرزوها  یاهیهد

 !شی اهایرو  یانویپ

 بود.  دهیخر  بایگرامافون ز کی شیبرا بردارش

 آالتش داشت. و ابزار  ی قیبه موس یهمه ربط  شیهاهیهد

تا به  یاو بودند و به قول فیاست و فقط منتظر جشن تکل یقی او عاشق موس دانستندی همه م ییگو
 برسد!   فیسن تکل

 او نبود اما   یبرا یهمان ی کرده بود درست بود که م افتیدر یادیز یها هیهم هد یشاد
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 کرده بودند. هیته یا هیهد شیو برا دانستندی رها م یاو را خواهر دوقلو  همه

 هیهد دن یرا برداشت آرام آرام درب جعبه را برداشت با د  زشی م یرفت و جعبه کوچک رو دستش
 داخل جعبه بهتش زد !

 شد! خوشحال

 کرد! ذوق

 را در مشتش فشرد .  تاریگ فیکوچک و ظر اری بس ی نیتز  یتار یگ

 . اریاز طرف  یماندن ادیکوچک اما به  یاهیهد

 . رفتی م  ورتمهیاعصابش  یرزا بر رو یها حرف

 هم وجود داشت.  اریکه  زدی م یاز گردش حرف

 خوب بود اما  اری دنید

 !؟داریکه عشقت را بر سرت کوبد را چه د یار ی

 . رفتندی اش به مسافرت مهم نبود با خانواده یاز همه شاد بدتر

 چه کند ! دانستی نم

 دیبه رزا نه بگو  توانستی نم و

 . بردیکه رزا با ضرب کتک هم شده بود او را م  چرا

 برود  نیآرم  شی پ تاری آموزش گ یبرا خواهدی نم گرید دیکرده بود که به پدرش بگو قصد

 اما

 .توانست ی نم یرفت ول ی رفتن هم که م یپا تا
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 ونهم ی #پارت_س

 

 کوچولو گفت:  شازده

 حرفا یکارا بعض  یبعض 

   کنهیبدجور دل  آدمو آشوب م 

 ؟ یمثل  چگفت  گل

 کوچولو گفت:  شازده

 ی دونیکه م یوقت مثل  

 قراره یدلم برات ب 

 ... یکنی نم یو کار  

 

 بود.  یگر ید یدر جا زشی همه چ شیدلش،هوا

 را آموخت.  تاریگ یهاو نت  یاضیر یکه در آن مسئله ها یخانه ا در

 همان خانه که عاشق شد و دلش را باخت. در

 که عشقش را به زبان آورد و آنگونه پاسخ گرفت.  ی همان محل در

 آنجا بود.   قراریدلش ب  نگونهیحال ا و

 با ما! یومدی:رها میشاد

 . یمرس امی:نه،نمرها

 کنم؟  کاری :خوب من نتها اونجا چیشاد
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 مامان و بابات که هستن. یستی:تنها که نرها

 خواهرکش در تنگنا بود.   یدلش برا دیست و رها را در آغوش کشبرخا یشاد

بود و رها به آن مسافرت   جهینتی ب  شی ها رفت،اصراری بدون خواهرش به مسافرت م   دیبا حال
 . رفتی نم

 ! ایاریب  ی:برام سوغاترها

 . خرمیتو هم م یبرا  دمیخودم خر یبرا ی:هرچ یشاد

 گلم.  ی:مرسرها

 باشه؟ یبرو گردششون نزار فکر کنه کم آورد نای:با رزا ایشاد

 لب زد:باشه. رها

 برسرش نشاند و از اتاق خارج شد.  یادوباره رها را در آغوش گرفت و بوسه یشاد

 چند روز!  یبودند تا به حال از هم دور نشده بودند آن هم برا گریکدی  قراری ب شانیدو هر

 دلتنگ خواهرکش هست.  نددانستی به پدرمادرش و آنها هم م زدی غر م یشاد

 . خواستی را م شیها  تیو حما یشاد یها  یهم دلش شوخ رها

 . ی:بهت بگما لباس خوشگل بپوشرزا

 .پوشمی :مگه من لباس زشت هم مرها

 !ای برندار تارتویم  تاری:گ رزا

 :چرا؟!رها

 . ستیکارا ن  نی ا ی:چون اونجا جارزا

 بود. یفردا م یکاش شاد ی:اگفت یمدام م رها
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 استوار در پشتش است.  یکوه  ایکه بود گو یشاد

 که بود یشاد

 بودی م یگر ید یرها

 در پشتش.  یبدون همراه و همدم و کوه رفتی م  دیحال با اما

 !! تنها

 ام#پارت_چهل 

 .دیای را در تنش کرده بود و آماده بود که فرهاد به دنبالش ب  شیها لباس 

 صحبت کرده بود  یاز ده بار با شاد شیب

 داده بود دیاو ام به

 خودش را نبازد! که

 را که نه دلش را نبازد!  خودش

 را نبازد. دشیرا که باخته است ام دلش

 

 !نگونهیهم هم شی ها ینداشت شوخ  یفرهاد تمام  یها حرف

 آنها و درخشش در تن.  ییبایاز ز  گفت یبود م دهیکه با فرهاد د یعروس  یهم مدام از لباس ها رزا

 

 ! باخت

 را  خودش

 را  دلش
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 را.  دشیام

 را باخت خودش را!  ارشی دید

 عشقش را باخت دلش را! دید

 را!  دشیاستادش را باخت ام دید

 لب داد. ریز یسالم

 . یسالم کن یحاال صدا ندار  یدوستم دار  یزدیآرام گفت:اونروز که خوب داد م شی روبه رو مرد

 . دیکوبی مرد ابراز عشقش را بر سرش م نی درهم شد ا شی ابروها

وقت   چیکه ه دمیهم فهم گهید ز ی چ هی تاریوگ  یاضیلبانش را از هم گشود و گفت:با تو عالوه بر ر رها
 ابراز عشق کرد اونم به تو. دینبا

 بشنود.  یمرد حرف   نیو نماند تا از ا  رفت

 .یکردند از نبود شاد گفتند،گلهیم  کیو به رها تبر دندیخند ی و م گفتندیم همه

 .گرانیبا د گرفتیو چگونه گرم م  کردی او که چگونه با او سرد برخورد م ی رها ماند در رفتار ها 

 د ید قراری را ب ی جمع چشمان  انیم در

 ! دیفرش

 بود  او

 اما

 نبود.  یشاد

 خوابش برد و فراموش کرد تمام اتفاق ها را!  دهیکه به خانه نرس یبود طور  یبد   اری رها روز بس یبرا

 کم یو#پارت_چهل 
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   ییهر محفل که ره ُبردم چو شمعم سوخت تنها به

جبران کنند   گریکدی نبودشان را در کنار  خواستندیم  ییدر آغوشش بود گو یبود شاد  ساعتها
 و زمان بود  نی از زم شانیحرفاها

 بود! اوردهین شی برا یکه شاد ییها یسوغات چه

 رها هم گرفته بود  یخود گرفته بود برا یبرا رچهه

 .کردی دختر نبود قطعا با او ازدواج م یشاد اگر

 .دی پرستی او را م عاشقانه

   دیاش لرز یگوش

 برداشت 

 کرد   نگاه

 د یلرز

 .میگوی را م دلش

 و دلدارش بود.   ارشیاز  یمتن

 عاشق (  ی)منتظرتم خانوم کوچولو

 .  لرزانندیندارند دل را م  ییمعنا چ یکه ه ییکلمه ها گاه

 کرد:  پیاش را گرفت و تا یگوش یشاد

 نباش(  ام،منتظر ینم گهی)من د

 گفت:نرم؟  یرو به شاد رها



 زنند ینم ادیدخترها عشق را فر

71 
 

 . دونمی:نم یشاد

  د یاش دوباره لرز یگوش

 و

 ! دیلرز

 ( ارمت یو به زور م  گمیدر خونتون به بابات حرفاتو م امیم یای)ن

   کردیم دیدگرگون شد او را تهد  حالش

 گرفته بود. ی را به باز  احساساتش

 بکنه.  خوادیم  یچه غلط  نمیبا خشم گفت:نرو بزار بب یشاد

 شه؟؟یم  یمامانم بفهمن چ ای اگه بابا  یدونی گفت:م یبا ناراحت رها

 ؟ یر یم یعن ی:یشاد

 :مجبورم! رها

 ودوم #پارت_چهل 

 

 بود  شادے

 همراهش 

 همدمش

 .دوستش

 کنارش هست.  دانستدریهم ڪنبود.چرا  چینگران ه  گریهبوددڪاو

   واردخانهاوشدند
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دست از سرش   دیو محکم و استوار جوابش را بدهد و بگو استادیکه صاف ب  دادی م  دیبه رها ام شادے
 بردارد 

  و

 . دادیپاسخش فقط سرے بود که تکان م رها

 القلب..! الحبخطواتحزينةفي

 !قلب است،عشق.. درڪغمنا یهاےگام

 

 دید

 د یتپ

 لرزےد 

 کرد.  وبغض

 قلب ساکنش. دیتپ  ارشی دنیازد

 اش لرزےدچانه 

 او که چه آسان با احساساتش برخورد کرد.  کردزۻ بغ

 . داخلیرها کرد و گفت:بفرما  ،نگاهےحوالےڪشادے در کنار دختر  دنیباد آرمےن

 .  امینم گهیلب باز کرد و زبان در دهان چرخاند و گفت:من د رهالباز

 . ای نگاهےبه شادے و سپس به رها انداخت و گفت:ن نیآرم

 دیگوی و م کندی که او مخالفت م گفتیبا خودش م شدیازتعجب  باال رفت باورش نم  شیابروها رها
 .زدی م امدنشیحاال چه راحت دم از ن  اےی ب دیبا

 بهت نبوداز رها در  همکمیشاد
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 ! م؟ی کشوند نجایچرا ا امینم هگفتمڪ گفت:من رها

 .یای نیتونستی :م آرمےن

 .ی:تومنوتهدےدکردرهاباناراحتےگفت 

رها با شادے به    خواستی دلش نم امدینگاهےبه شادے انداخت از حضور شادے خوشش نم نیآرم
 باشد.  شانیوگوهاو شادے شاهد بحث و گفت  دیایخانه او ب 

 .یتونےبر ی:االنمن یآرم

 زد  رهابهتش

 ! دادیبه رها دستور م او

 د یشادےرا گرفت واز درب خارج شد و محکم کوب رها،دست

 .میگوی را م درب

 اورد یدر نم نیآرم  سرازحرفهاے

 . زندیکردنش م رونیبارهم دم از ب  یڪ اےی ب دیبا دیگو یدم م یڪدانست منظورش چه است  نمے

 وسوم #پارت_چهل 

 

کند دل  مرا ، جان  گر  بدهم به دل شکن .. ش 

 بود اما پا نداده بود به رفتن و برداشتن آن دهیلرز اشی گوش شی پ یقیدقا

 خواندنش. و

 

 را برداشت  اشی گوش
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 و  

 خواند 

  ماند

 از دلدارش بود  یمتن

 خونم،کارت دارم   ای )فردا ب

 ( ایب  تنها

 تنها به خانه او برود. خواستی داشت که از او م  یبا او چه کار   نیآرم

 کرد  پی کردو تا یدستش را لمس گوش رها

 ( ؟یدار  کارمی)چ

او   الیدور از خ تیو هم در واقع الیهم در فکر هم در خ دیبا نگونهیاز او که ا خواستیمرد چه م نیا
 باشد. 

 قربان  دیمدام با یکن یکه آورده است نگاهش که م  یکوچک تاریاز گ آن

 رفت.  اشصدقه

 نبود.  نیآنقدرها هم دلنش شیپدرش هم برا وانی پ یحت

 د یاش لرز یگوش

 ( ؟یدی)ترس

 کرد  پی تا رها

 (؟ی)از چ

 اش روشن شد    یدوباره صفحه گوش  و
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   یایفقط تنها ب  میکه بار اول با فرهاد و رزا رفته بود ییهمون جا تگریچ ای)ب

 نده کار دارم.(  امیپ گهید گمیهم بهت م ساعتش

 .کردیو در تن رها م  دیدوزیو م دیبریهم را م یی!حرف ها چیداد ه یپاسخ نم یمرد به سوال نیا

  

 ...  شیعالج  خو یمانده ام به درد دل  ب َدر

 مشاورش بود. یشاد خواستی و از او مشورت م  گفتیم یبه شاد دیبا

 اما

 کارش را.  ایرا   شیپا بدهد به رفتن تا شاد شود دلش به نگاه او و بشنود حرف ها گفتی م دلش

 او خواب و خوراک را گرفت ز او  یحرف ها  کنجکاو

 آن هم محال بود شودی کارش دارد و نلرزد دلش مگر م دیبگو

 ی شگیهم یهمان محال ها از

 

 .  یگـاهـــ ،یگردان دل  زارم،  به نگـاه شـاد

 وچهارم #پارت_چهل 

 

 ...  یکن یچه م نمیدست برده در دل و د یا

 بود.  ریهمه درگ فکرش،روحش

 . کردی م  یرحمانه دلش را ربوده بود و با احساساتش باز   یکه ب یار ی ریدرگ

 بود.  نشیکه صاحب دل و د یار ی
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نگفته  چیهداده بود و   ارشیهم پا به راه  یبرود و چه خوب که شاد خواهدیگفته بود که م یشاد به
 بود.

امروز و آن روز   انی م یآمده بود و چه فرق اری نیهمراه هم یآمده بود که روز  ی تگر یبه همان چ حال
 بود

را نداده است اما حال امروز با عشق جلو    شیبود که چرا پاسخ تندگو نیتمام دقدقه اش ا روزآن
 آمده بود

 . گریبود د عاشق

 و نلرزد قلبش!محال است،محال! ندشیکه بب ییاز همان ها گرید ی و بازهم محال  دشید

 ... ییبای رحمانه ز  یب چه

 خواستشی بود م اهمی دن نیترکه اگر زشت  خوردیخودش قسم م با

 اما

 . زندی جا م افتد یکه ب  شیها همه احساسات است پا نیا

 به رها انداخت و گفت:زبونتو موش خورده؟ ینگاه  نیآرم

 :سالم. رها

 . کی :علن یآرم

 نجا؟ یا  ی:چرا منو کشوندرها

 . تیخواستگار  امی ب خوامی :من یآرم

 ستادیا

 قلبش 

   زبانش
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 زمانش 

 ! گفتیچه م او

 !زد؟یاز چه م دم

و حال   دیایب  شیبه خواستگار خواستی به تته پته افتاده بود هول شده بود شرمش شده بود او م رها
 . کردی م یابرها سپر  یدر رو

 ؟ یکرد:چ زمزمه

 واسه آخر هفته.  ی انداخت و گفت:گفتم که بدون ینگاه  نیآرم

 و رفت  دیراهش را کش  و

 عاشق تر هم شده بود.  چیکه بود ه عاشق

 از جهان به تو نازم که نازنين جهانى...  من

 وپنجم#پارت_چهل 

 

 تر هم شد. ریبود درگ  ریوجودش درگ  تمام

 بود   عاشق

 شد.  ترعاشق 

 چه در دلش گذشت.  دیای ب شیبه خواستگار  خواهدیبه او گفته بود که م نیکه آرم یداند هنگام خدا

 کرده بود و  یکه گفته بود او هم بال در آورده بود خوشحال یشاد به

   یخوشبخت  یآرزو

 اما
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  تیبه خواستگار خواهدی رها گفته بود که او که عشق تو را پس زده بود چه شده است که حال م به
 . دیایب

 و استرس در وجود رها رخنه کند. دیود تا شک و تردب یجمالت کاف نیهم

 . گرید یمادرش طرف یطرف نگاه ها  کیاحساتش  همه

 .  ری امر خ یتماس گرفته بود برا  شانیبه خانه  نیآرم  مادر

 نگفته بود . چیسرهنگ هم ه و

 . رساندی را از فرهاد به رها م ییهاحرف  رزا

شده بود که به  یخاطر مادرش راض  نیازدواج کرده است و به هم نیمادر آرم  ی شنهادیآن دختر پ که
 . ردیخانه سرهنگ تماس بگ 

 شده بود که رها چه بر تن کند.  ن یتمام دقدقه اش ا رزا

 فروشگاهارا گذرانده بودند. یروز مدام همراه شاد  دو

  شیبه نما  ییبای و اندامش را به ز  بای شده بود که صورت ز رشیرنگ دستگ یخاکستر   یوشلوار کت  و
 . گذاشتیم

 بود.  اشی عروس یها  دیخر  ریهم درگ رزا

 خانه وجود نداشت.  نی در ا ییهم که گو رهام

به   یپ  نیشده بود و با تماس مادر آرم  ریچند وقت اخ  نیدخترش در ا یها ریمتوجه تغ مادرش
 کردیم  یخوشبخت  یآرزو شی عاشق شدن دخترکش برده بود و مدام برا

 .کردیوجو مپرس  نیمدام از فرهاد در مورد آرم  سرهنگ

 . ردیدلش آرام بگ یفقط کم شد ی باعث م  دیشنیاز زبان فرهاد م نیآرم یها  یکه از خوب یوقت و

 . شودیبه ازدواج ختم م  یخواستگار  نیکه ا دانستندی همه م ایاو بود گو یهمه خوشبخت  یآرزو و
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 ست..تو بسته  مانیعشق ،به ا یمن ا مانیا

 وششمارت_چهل #پ

 

 ست ینگری بود و به خودش م  ستادهیا نهیآ یاز هزار بار در جلو  شیب

 خودش  به

 و

 ! شی بایز چشمان

 .آمدندی اش به خانه سرهنگ مو خانواده نیبود که آرم  یشب امشب

 زده بود.  اشنهیدست رد به س دیایاما هر چه گفته بود که ب خواستی را م  شیشاد دلش

 هم امشب حضور داشت  رهام

 !بود دگر  برادرش

 و همسرش هم حضور داشتند  رزا

 ! گریبود د  خواهرش

   ندی را بب ارشیهرچه زودتر  خواستی م دلش

 .کردی تصور م یمشک یوشلوار مدام او را در کت  و

 اما  شیروکه شدند نگاه رها دوخته شد به مرد روبه  وارد

 نبود. شی اهایوشلوار رواز آن کت  یخبر 

 شد.  نیاز قلبش فشرده و غمگ یفقط کم و فقط

 او اما
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   کردیم ی سالم و احوال پرس یهمه به گرم با

 اما و

 حالت ممکن.  نیرها به سردتر با

 شد.  نیاز قلبش فشرده و غمگ گرید یباز هم کم  و

 جا بود به جز رها. همه  نیآرم نگاه

 شد.  نیکوچک از قلبش فشرده و غمگ یلیخ یابازهم تکه  و

 و برادرانش هم حضور داشتند.  خواهر

 کدلیشروع کرد دم زد از عاشق بودن پسرش آن هم  نی بود جز ازدواج که پدر آرم  زی از همه چ حرف
 رها و نجابتش.  ینه و هزار دل گفت از خانوم

 عاشق اوست  نیرها ماند در آن حرف پدر او که گفته بود آرم  و

 ببرد.  ادیدلش را از  یها یو فشردگ  یآن گرفتگ یباعث شد تمامحرف  نیا

 را به اتاقش برد.  نیپدرش،آرم  ییراهنما با

 او شد.  یباعث ناراحت  نیدر هم بود و ا ارشی یابروها

 ؟ یبپوش یتر نداشت قشنگ نی:لباس از ان یآرم

 !یتر نداشت   بای ز نیلباس از ا گفتی لباس را انتخاب کرده بود حال او م  نیهم فشرده شد او بهتر دلش

 نگفت.  چیه

 ؟یدیفهم یگیجواب مثبتتو م  یر یادامه داد:م نیآرم

 نگفت  چیه بازهم

 گمیلب زد:به مامانم م نیرا نکرد و با خارج شدنش از درب و در پاسخ سوال مادر آرم نکاریا یول
 بهتون جوابمو بگه. 
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  دینداشت نشست او با خودش چه فکر کرده بود که رها با یدید نیکه به آرم  ییجا نیدر گوشه تر و
 جواب مثبتش را اعالن کند . یفور 

 . افتدی م  یاتفاق نیچن دانستی چه خوب م  یگوش کرد و شاد یفقط به حرف شاد  رها

 دل آرام که ُبرد از دلم آرام کجاست ...؟  آن

 

 وهفتم #پارت_چهل 

 

 رود ...  یتو و دل نم یز کو رومیم من

 

گفتن  یبرا  یبود حرف یاز آن شب به مادرش گفته بود جوابش مثبت است سرهنگ راض بعد
 نداشت. 

 بود کیگرفته بود مراسم ازدواج رزا هم نزد یگر یرنگ د گرید خانه

 داده بود یامی به رها پ   تیعصبان  یو همان شب از ر نیآرم

 ( یبره تو عاشقم  ادمی)نزار 

 علتش نگفتن جواب مثبتش در همان لحضه بود. دانستی نگفته بود چرا که م چیرها ه و

اشک   یکرده بود و دم از جواب مثبتش زده بود شاد فیاتفاقات را تعر نیا یشاد یکه برا یوقت
 روانه کرده بود.   شیبرا یخوشبخت یبود و بازهم آرزو  ختهیر

 بود. یشاد یگذاشته بود و خواستار رفتن به خواستگار  شیپا پ دهمیفرش

 غم زده را خوشحال کند.  یتوانسته بود شاد یخبر فقط کم نیا و

 پا بند نبودند. یرو  یو فرهاد هم از خوشحال رزا



 زنند ینم ادیدخترها عشق را فر

82 
 

   گفتیمدام م فرهاد

 دوستم شد باجناقم(  نی)بهتر

 خواهرک کوچکش هم تن به ازدواج داده بود. نکهی رزا هم خوشحال از ا و

پسرش هم  شدندی گرفته بود چرا که هر دو دخترش از او دور م یمادرشان غم خانه دلش را کم  اما
 خانه نبود. نیدر ا گریبود که د  ییچند صبا

س از رفتن خواهرانش  که پ کردیزد مبود مدام به رهام گوش  دهیکه حال و روز همسرش را د سرهنگ
 کند. ی در آن خانه زندگ دیبا

 خود رها  اما

 چرا که به عشقش  بردیبه سر م  یخوشحال  در

 ارش ی

 د یرس  یم همدمش

 . کردیرا شکر م شی داشت خدا ندهیآ یرا در کنارش برا  نیهمان که آرم یمبهم بود ول یکم هرچند

 !؟خواستی حضورش چه م  جز

 که بود   نیاما هم دادی خوش نشان نم  یرو ارشیکه  هرچند

 بود.  یکاف

  

 

 وهشتم#پارت_چهل 

 بود  خوب

 بود معرکه
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 . میگوی را م  شی عاشق

بار رها حضور   نیباز هم تماس گرفته بودن و به خانه سرهنگ پا گذاشته بودند اما ا نی آرم خانواده
 را هم به ارمغان آورد.  یشاد

 شهیدرهم بود مثل هم ارشی یابروها

 هم نه شهیهم یشهیهم

 شد که عشقش را به زبان آورده بود. نگونهیا یاز زمان  

 البته با او!  گفتینم  چیه مردش

 . شدیم یابر سر شاخه یبه خصوص فرهاد همانند بلبل  گرانید با

 رزا و فرهاد بود.  یها همه نقشه ها نیهم حضور داشت ا دیفرش

 اعالم کرده بود که تا قبل از   نیآرم

 را برگذار کنند.  شانیو شروع ترم تابستانه مراسم نامزد مهر

 از حد رها شده بود. شی ب یباعث شاد نیا و

   گریبود د عاشق

 و صفا داشت.  یتر شدن به عشقش شاد کی نزد یبرا  یهر راه و

 "تو" روشن چراغ چشم ؟  یبه رو شودی م یک

 

 داشت  یهم عالم یشاد ی دنش هم براو صحبت کر  دیفرش یها نگاه

 

حراب است در شهر مسلمانان... یرو مرا  "تو" م 
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 را صدا زده بود و با او سرسختانه مشغول سخن گفتن بود   نی آرم سرهنگ،

 مرد بسپرد  نیبه ا خواست ی را م  دخترش

گفت که او  که غم در دلش خانه زند را  ای  دیایدخترکش ب یدلش را که اگر خم به ابرو یهاحرف    تمام
 کند. چه نیبا آرم  داند

داشته بود که مبادا حال دخترکش را دگرگون کند و خودش را نگه  ختیری اشک نم مادرکش
 ببرد.  نیرا از ب اشی خوش

 ی و رها غرق خوشحال  دیرس انیشب به پا نیهم ا باز

 هنوز   ارشی گرچه

 او خوب نبود.  با

 .یدست از من بشو م،تویشوی دل از مهرش نم  من

 

 ونهم #پارت_چهل 

 

 بود.  ارشیدر تنش بود و منتظر  شیها لباس 

 . دیدرخشی در تنش م   شیلباس ها نیباتریز

 . کردی فکر نم اشنه یرید یبه آرزو ها گریبود د  ییچندصبا

 ست یمهم ن شیبرا گرید ییگو

 اما بود

 بود نشیآرم کهی هنگام

 .آمدندی و به چشم نم شدندی نم  دهید گرید آنها
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 از خانه قدم برداشت  رونی مادرش به ب یصدا با

   ایبرداشت  قدم

 .دیدو

 دید

 را   ارشی

 ..میغم گداخت نیهمچو موم از آتش  ا  ما

 شد   نیکرد و سوار ماش  یسالم

 از جا کند  نیماش

دفعه  یپوش ی جلف و م  یلباسا نیا ادی رها انداخت و با داد گفت:خوشم نم یبه سرتاپا  ینگاه  نیآرم
 ؟ یدیآخرت باشه فهم 

  فهمم،فکری م  یآروم هم بگ نویپوشم،همی آرام گفت:باشه نم ییانداخت و با صدا نی به آرم  ینگاه رها
 من داره. یبرا یبهتر  ییرایباالتر گ  یولوم صدات رو ببر  ینکن هرچ 

 دختر  نیا یماند در حرف ها  نیآرم

 که نه بهتش زد  ماند

 نشان دهد.  یخود ،یگفته باشد و به قول  یز ی چ خواستی فقط م او

 . دیهم نداشت بگو یز ینگفت و چ یز یبود چ  بای هم ز اریرها بس یلباس ها بلکه

 ...  یو از عاقبتش با خبر  یدار  دوستش

روانه دخترو پسران جوان بود که چه عاشقانه   شانینگاه هردو  شگاهیگرفته بودند در آزما شیآزما
 .گفتندی سخن م

 برگشت و به دست رها داد.   یکی رفت و با پالست رونیب  نیهم از ماش  نیآرم ستادیا نیماش
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 بود .  وهیآبم

 به دنبال دارد؟ یچه لذت اریدر کنار  خوردنش

 ! معرکست

 شد.  ادهی پ نیو رها از ماش ستادیدر خانه رها ا یجلو  نیماش

 داخل؟  یای گفت:نم نیو به آرم دیکش  قیعم  ینفس

 لب زد:نه، برو تو. نیآرم

تر سخن نگفته   شی راه دو جمله ب  نیلب گفت و به طرف خانه راه افتاد در تمام ا  ریز  یداحافظخ رها
 بودند اما 

 !ستیای هم کاف  نشیهم

 چند كنيم از تو قناعت به نگاهى ؟  تا

 

 #پارت_پنجاهم

 

 ..میکه جان در سر کار تو کن  میکرد عهد

رقم   شیبرا اشی اتفاقات زندگ  نیاز بهتر  یک یبود که  شی بایو ز یاهی رو یاز آن روزها یک یهم  امروز
 ! خوردیم

 شب بود  ن یا همانیبود و رها هم م  یاز شاد دیفرش  یمراسم خواستگار  امشب

 بازهم همراه و

 ارش ی

 !بازهم
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 .رفتندی م  یهمانیبه م نش ی بار اول با آرم یبرا

 بودند   دهیتدارک د بای ز یلباس یشاد همراه

 . رفتندی انواده اشان به خانه دکتر مو فرهاد هم همراه خ رزا

 هم باهم. ارشی رها و  و

 در تنش بود  شیبای لباس ز همان

 بودند.  دهیخر یکه به همراه شاد یهمان

از   عیسر دیرا شن  ارشیرخش  یها سپرده بود که تا صدا  نیماش یگوش به صدا شانیخانه  اطی در ح 
 خانه خارج شود. 

 . دیشن و

 داد  ینشست و سالم نی رفت و در ماش  رونی از خانه ب عیسر

 سوق داد   نی را به آرم  چشمانش

 لب گفت   ریز یهم سالم او

 بود! دهی را رها فهم نیاخالق تر شده بود اخوش   امروز

 . کردیکوچک او  را متوجه م ری تغ یو فقط کم  گریبود د عاشق

 

  یو حالازدواج کند همان حس  خواستی را چنگ زد خواهرکش م شیبغض گلو دیرا که د یشاد
 داشت که در مراسم رزا داشته بود.

 بود که او را جدا کرد.  نیدستان آرم نیرا در آغوش فشرد و ا او

 بود!  لمس

 بار!  نیاول
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 بار!  نیترعاشقانه

 نبود!   دروغ

 نبود!  انکار

 بود.  دهینفهم  چی ه یهمان یتا آخر م اگر

 به خاطر ازدواج خواهرکش هست اما  گفتندیبا خود م همه

 حال و روز شده بود.  نیفقط همان لمس موجب ا دانستندی نم آنها

 کاشت.  یجواب مثبت را داد و چطور مادر فرهاد بوسه بر گونه شاد یکه چطور شاد  دینفهم

 آرام کنار رها نشسته بود. اری بود که بس  نی آرم فقط

 بود. یاندنم  ادیو به  ییای تمام شد و چه شب رو شبشان

 

 کمیو#پارت_پنجاه 

 

 بودن ...  خبری وضع  جهان را ب کندیم گوارا

 بود  خوب

 بود   یعال

 بود معرکه

 .میگوی را م نی و آرم دیفرش  یدوست

 باشد.  نینچنیهم پس از ازدواج ا یکه رابطه رها و شاد شدی باعث م  یدوست نیا



 زنند ینم ادیدخترها عشق را فر

89 
 

به دنبالشان  شانینشسته بودند که نامزدها شانیخانه   اطیآماده و حاضر در ح یهمراه شاد به
 . ندیایب

آمدنش به  لی دل نیآرم دازیامروز رها را در معرکه قرار داده بود و به او گفته بود که با یشاد
 را بپرسد.  شیخواستگار

 موضوع بود . نیا دنیهم خود خواستار فهم رها

 در فکر  خود ُافتادم َسر از زانو گذشت...  کهبس 

   نواختی م بای و چه ز نواختیم  تاریگ انشیبرا  نیآرم

 دادـ صی تشخ لومتریها کاز ده توانیرا م دیرا به فرش   یو شاد یرا به شاد دی عاشقانه فرش  یهانگاه

 اما  بایآن سفر شمالشان افتاد چه ز ادی

 بود از آن سفر  دهینفهم چیه

 بودند. را گرفته بود و از آنجا دور شده  یدست شاد دیفرش

 بپرسم؟  یز یچ هی شهیلب از لب گشود و گفت:م رها

 راحت شه.  التی به رها انداخت و گفت:دوتا بپرس خ ینگاه  نیآرم

  یگفتیتو که م یاومد عیچرا تو سر یحاال من گفتم عاشقتم ول   یبا من ازدواج کن  ی:چرا خواست رها
 ! یمنو دوست ندار 

  هیمجبورم بگم،تو اگه  یانگار   یحاال حاال ها بهت بگم ول خواستمی و گفت:نم  دیکش ینفس  نیآرم
  کنمیخوبم که خداروشکر م یل یاز شانس خ  یدوستت دارم،ول گفتمیمن بهت م یکردی هفته صبر م

روز   نیاونروز بهتم زد خوشحال بودم اون روز بهتر  ،منیو زودتر از من گفت  یتوهم عاشق من بود
دوست   ی عاشقم یدوست نداشتم اول تو بگ نکهیباور غلط دارم ا کی دونمینم  یمن بود،ول  یگزند 

تو حتما با   ینکرد  یکار خوب  نیهمچ یآزارت بدم تا بفهم کمیعنوان پس گفتم  چینداشتم به ه
کامال در  یول کنمی ولت م  ییجا هیقطعا  تیمن اومدم خواستگار یوقت  یخودت فکر کرده بود
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دوست نداشتم االن بهت بگم  تیخواستگار  امیاحساس به تو نداشتم محال بود ب  یازره اگه  یاشتباه
 .گمیراستشو م ای دمی جواب نم ای شهیاز من م یسوال  کی یوقت یکه من عاشقت بودم ول 

 

 اربها یبه  خواهمیاز خدا وصل  تو م روزو شب

 

 اش سر خورد . از گونه اشکش

 عاشق  یدل سپرده بود به مرد بایعاشق شده بود و چه ز بایز چه

 .  شدیبود به هق هق افتاده بود باورش نم یخوشحال  یاز رو اشکش

 هم عاشقش بود  او

 یخواهی از عشق چه م ری نامرد به غ ایدن نیا در

 که عاشقت باشد  یار ی

 مبادا برود و تو را تنها بگذارد  قلبت گذاشت که قاب گرفت و در گوشه دیبا را

 بزند و دلت را بشکند  یحرف مبادا

 مبادا  و

 شود  یگر ید عاشق

 راحت است   التیکه در قاب قلبت باشد خ همان

 راحت.   راحت

 ی انی#پارت_پا
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 و سعادت بود .  یروال خوشبخت   یرو  شیزندگ   یروزها

شهر را شام   یو همه  خواندی تر بود،فرهاد کبکش خروس م  کینزد یز یازدواج رزا از هر چ مراسم
 کرد،ی خود م  فتهی که مردم را ش زدیو آنقدر حرف م  دادیم

 ! گریبود د عاشق

گرفته  یگر یهم رنگ د شی. رفتار هاشهیعاشق پ نینبود شده بود آرم نیخشمگ نیهم آرم  نیآرم 
 بود 

   گریبود د عاشق

 رها  همانند

 یشاد

 د یفرش

 فرهاد 

 رزا 

 سرهنگ

 ی گل مامان

 رهام...  و

 کرده بود. شی از ب شیخانواده سرهنگ را ب یخبر شاد  نیکه عاشق همکارش شده بود و ا یرهام

مشغول   نی بر نداشته بود و تمام مدت همراه آرم شی دست از آرزوها شیعالوه بر حفظ عاشق رها
 بود.  تاریآموزش گ

 خورد یرقم م شیبرا اشی زندگ یروزها  نی باتریاز ز یکی

 ...در
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 ! نیآرم کنار

 که مبادا برود . یو نگهش دار  دیسفت و سخت به آن چسب دیخوب را با  یروزها

 ... ستیبند  مهر  کس  یروم ؟ که دلم پا  کجا

را نداشت چرا که درس را دنبال    نیپدرش نبود آرم  یها یر یاگر سخت گ گفت ی با خودش م گاه
 حال  ینداشت ول  تیهم اهم یاندک  شی برا  یاضی و ر کردی نم

 همان  یاض یر همان

 شده بود واسطه عشقش! اشی زندگ زیتنفرآم  موجود

 نبود آن بود نیگر ا 

 نبود  عشق

 نبود! اری

 را برداشت و سازش را کوک کرد و نواخت   تاریگ دیبا

 دل عاشق... یبرا  نواخت

 

 ! نی..آرم

 ...جانم!

 ..دوستت دارم. 

 ندارد انیاغاز پا نیا گفتم

 اگر عشق است اسان ندارد عشق

 ��انیپا
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   ️❤ تونیاز همراه ممنون

 ️❤د یخودتون عفو کن  یداشت شما به بزرگوار  یرمانم بود و اگر مشکل نیاول

 طنز هستش.  یبه کم ختهیکه به زبان اول شخص نوشتم و آم ادگار،یبه اسم باشد به  میبعد رمان

   ️❤ تونیاز همراه ممنون

 ️��️❤ش خو روزگارتون

   زنندی نماد یفرراعشق#دخترها 

  roman_8393:@ کانال

   Asma. JhNقلم: به

 

 

 

 

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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