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در حین تلخی ن سههختی شههیرینی خاصههی داره ا بعد ام اتتام سههختی به آن پی میبری ...عشههق مقدمه:)عشههق 

 .ناژه ی ترسناا ن شاید ه  میبا باشه ا در نظر انسان ها متفان، است

بعضههی ام عشههق ها با پایان خور ن بعضههی با پایان بد به اتتام میرسههه...پم میتونی  بگی  عشههق ه  تلخه ه  

 .(...میبا ه  خوب ن ه  بد نشیرین ه  ترسناا ه  

 :شرنع رمان

 با صدای کوبیده شدن در ری پلدام رن بام کردم ن با صدای گرفته گفت :بله؟

 نرگم خان :نیستا دم در کار، دارن

 !ای خدا کی تتوم میشه اینهته بدبختی کی اخه؟؟؟

 اخه جز طلبدارا کی با من بدبخت بیچاره کار داره

 ممن:چش  نرگم خان  ارن میا

کش ن قوسههی به بدن  دادم ن پا شههدم یه شههان ن مانتو پوشههیدم ن بدنن نگاه کردن به قیاف  در آینه راه افتادم ن ام 

 ...در خاره شدم

 نقتی رسیدم پیش در با چهره ای که رنبه رن شدم انگار دنیا خراب شد رن سرم

 سالم آقای صادقی-

 مدی تسویه کنیچه سالمی خان ... یک ماهه به ما بدهداری هنوم نیو-

 صدار اننقد بلند بود که ترسیدم ن رن شدم

 خان  با شتام-

 آرنم تر آقای صادقی من آبرن دارم...چش  دنبان کار هست  حقوق ماه انن رن بگیرم میام برای تسویه-

 هه به هته اینو میگی؟؟؟ببین خان  محبی اگه تا اخر ماه تسویه ندنی دیگ عصبانی میش -

 آرنم صحبت کنیدچش  آقای صادقی -

یه پومخند حوال  کرد ن راشههههو کشههههید رفت.من موندم ن یه عالته بدبختی ا باعش ن بانیش انن مرتیده شههههوهر 

 ...مادرم بود که بعد ام مرگ مادر عزیزم منو ام خونه انداخت بیرنن
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گرگه...با بغضهههی  سهههاله چجوری باید تنها مندگی کنه تو دنیایی ا پر ام ۲۰انقد بی فدر بود ا نفهتید یه دختر 

ا چسبیده بود به گلوم تند تند رفت  ستت اتاق  ن به نرگم خان  صاحبخانه ی دنتا اتاق  توجه ندردم...نقتی 

 ...رسیدم تو اتاق بغض  ترکید ن هق هق سر گرفت

بعد ام مدتی که نتیدنن  چند ساعت بود با سردرد عجیب پا شدم ن رفت  ستت سرنیم بهداشتی صورتتو با 

د شست  ن راه افتادم پیش آینه. با حوله ی کوچد  صورتتو خشک کردم ن شونه رن گرفت  ن موهای بلندم اب سر 

ا تا باسهههههن  بود رن شهههههونه کردم نگام افتاد به صهههههورت  ا چقد جیاب بود البته اینو بهترین دنسهههههت  شهههههالیزه 

 ...یومد ن پوست گندمیمیگه...چشتای طوسی با لب های قلوه ای ن کتی گوشتی.دماغ ساده ا به صورت  م

شلوار جین هتیشگی رن پوشیدم ن مانتو شان مشدی ساده رن با کفش آن استار سفیدم پوشیدم ن رفت  ستت 

 :کیف  نسایل  ن ریخت  تور ن ام اتاق خاره شدم ن رفت  ستت اتاق نرگم خان 

 نرگم خان ؟من دارم میرم بیرنن-

 باشه نیستا جان برن مراقب بار-

 چش  خداحافظ-

 خدابه هتراهت-

 :هتینجوری ا با قدم های ارنم میرفت  ستت پارا گوشیتو ام کیف قدیتی  در انردم ن شتاره شالیزه رن گرفت 

 الو نیستا سالم-

 سالم خوبی-

 مرسی فدا، ش  تو خوبی؟-

 نه شالیزه میای پیش ؟-

 اره گل  چت شده؟-

 بیا پارا هتیشگی حرف میزنی -

 باشه عزیزم میام ارن-

 بای باشه-

 بای-
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نشهههسهههت  رن صهههندلی ن اشهههک هام ریخت...اخه تا کی تنهایی؟تا کی بدبختی؟تا کی مندگی پر دردسهههر؟مگه من 

 ...چته که نتیتون  رنم خور داشته باش ؟

با دسهت های ی  شهدم صهور، پر ام اشهد  رن پاا کردم ن رنمو کردم سهتت آسهتون ن گفت :بامم مرسهی هتینده 

 ...ه کارم به جاهای باریک نتیدشه بسهآبرنم نتیره بسه برام هتیند

بام خوبه شهههههههالیزه هترامه موا یه خواهر تو د  ن شهههههههادی باهامه...تتوم مشههههههدالت  رن تا جایی ا بتونه حا 

سالشه ن یه  ۲۳میدنه شالیزه ام خانواده های سطح متوسط داره ن یه خواهر بزرگتر ام خودر داره...خودر ه  

 ...گرافیک سان امم بزرگتره ن دانشجو رشته

 دستتو مدم میر سرم ا دستی نشست رن شون  برگشت  ن دیدم شالیزه با لبخند نگام میدنه

 عه انمدی؟-

 اره چی شده؟-

 امرنم صادقی انمد...سوپری محا-

 نشست پیش  ن با اخ  گفت:خب چی مر مر کرد مرتیده بشده

 ...تومن ۵۰۰تومن ه  ندارم تا برسه  ۵۰میگه پولشو میخواد...من حتی -

 .تومن انمد دم در ۵۰۰مردیده بدبخت گدا...خاا رس تو سرر ایدبیری مشت...چقد گداست ا ناسه -

 نای شالیزه میبینتش میلرمم قیافش ترسناکه-

 فالحی دیگ مزاحتت نشد که؟-

 نه انن نتیاد سراد  اننبار که داد ن بیداد کردم دیگه نیومد-

تا بچه قد ن نی   ۳ر کرد که انمد ام تو خواسههههتگاری کرد خوبه بهتر مردیده پیر ن چرنا...راجب خودر چی فد-

قد داره...تو یک دختر خوشههگا فوق العاده جونن بعد انن با انن ریش ن سههیبیا سههفیدر ن چشههای هیز ن سههن 

 .ن خورده ای انمده...ناقعا متاسف  برار ۵۰

 مدش کرد ن دست کرد تو کیفش ن کیف پولش رن در انرد

رن دسههتش ن گفت :نه شههالیزه...دیگ نه چندبار کتک کردی بسههه تو خود، دانشههجویی دسههتتو سههریا گیاشههت  

 خرجت بارست من میرم دنبان کار پون هارن جور میدن 
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دستشو ام میر دست  کشید بیرنن ن گفت:نیستا...لج ندن ببر بده طلب این یارن صادقی رن نگرنه میام دهنشو 

 ....مبشه اعصاب  خط خطی میشه سرنیم میدن .چون بفهت  یه بار دیگ مزاحتت

 نه شالیزه من پولو قبون نتیدن -

 ...بگیر نیستا نگرنه نه من نه تو راسی-

 یه پالستیک در انرد ن گفت:مامان  برا، یه پالتو بافته

 نای شالیزه من چی بگ ....ناقعا متنون-

 بیا کارتو ه  بگیر من باید برم-

 ارن داری مجبورم میدنی؟ -

 ردن نیم...نتیخوام اذیت بشی نیستا من تورن موا خواهرم دنست دارمبحش مجبور ک-

 ..کارتو ن پالستیک گرفت  ن گفت :مرسی متنون گل ...ام مامانت ه  تشدر کن

 خب من باید برم ام هتدالسی  جزنه بگیرم...کاری نداری؟-

 نه برن...خداحافظ-

  بابای-

 .اکسی گرفت  ن رفت  ستت خونهبعد ام اینده شالیزه رفت رفت  ستت خیابون ن یه ت

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 «آراد»

 میدا؟-

 جونت -

 تو منو دنس داری؟-

 دستشو گیاشت رن دست  ن گفت:بیشتر ام انن چیزی که فدرشو بدنی عشق 

 پومخند آرنم تو دل  مدم ن من مدم تو چشتار ن گفت :خوبه پم

 خندید ن گفت:دیاتو نتیخوری دیگ؟
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 دی برم حساب کن  بری نه اگه تو ه  سیر ش-

 انهوم بری -

 کیفشو برداشت ن با نام ن عشوه پاشد من  رفت  بعد ام حساب کردن

 رفت  ستتش ن گفت :بری 

 دستشو حلقه کرد دنر دست  ن ام رستوران خاره شدی  ن رفتی  ستت ماشین

 ؟نقتی سوار شدی  دستشو برد ستت ظبط ن یه مومیک ریت گیاشت ن گفت:میشه بیام باها،

 کجا بیای اخه میدا-

 بیام خونت...من خونه حوصل  سر میره بابا ه  که هیچوقت خونه نیست-

 باشه بیا-

 به کف دستش بوسه مد ن ارنم دستشو گیاشت رن گون  ن گفت:عاشقت  آراد

 یه لبخند مدم ن گفت :عشقی

 تا خونه دیگ حرفی نزدی  ن سدو، بود

ن میدا ه  مانتوشههههو در آنرد ا یه تاپ بندی آبی تنش بود  نقتی رسههههیدی  خونه مسههههتقی  نشههههسههههت  رن کاناپه

شهههالشهههو برداشهههت ن انمد سهههتت  ن پیشههه  نشهههسهههت ن گفت:آراد میگ  چیزه...فردا شهههب دنسهههت  رعنا مهتونی 

 گرفته میشه بری ؟

 بری ؟تو میتونی بری اما من نتیام-

 !!؟چر ااخه تو ا اها مهتونی بودی ام نقتی رابطتون پررنگ شد هتش نه میاری-

اخه اگه من با تو بیام ا آبرن نتیتونه برام دختره ی جلف؛آراد نورایی با تو حرف ن لوس بیام مهتونی یا تو بشههی 

خانوم خونش ملده قلب من اگه تو باشهههههی باید هتین ارن سهههههرمو میدوب  به دیوار...رنمی ا انتقام رن ام بابا، 

 ..بگیرم رنمی که نفم آسوده میدش 

 زنی ؟؟؟؟بعدا راجبش حرف ب-

 لبخند کترنگی مد ن گفت:باشه
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 .بعدش  ه  آرنم کشیدمش تو بغل  بوسه ای ناچار مدم رن موهار

 (عدم رنی کانر نیستا جون)

 ««لطفا انرژی بدین بهتت »»

 «آراد»

 بعد ام رفتن میدا نارد اتاق  شدم ن تیشرتتو در انردم ن رن تخت درام کشیدم

افتادم؛نقتی که پدرم خودشو ن مادرم آتیش مد ن کسی نبود نجاتشون  دستامو گیاشت  رن چشتام ن یاد گیشته

بده نقتی ا خواهر دنقلوم توی تصادف عتدی کشته شد ن....هه باعش ن بانیش کسی نیم جز فرهاد ن هتین 

 .باعش میشه با فدر کردن بهش آتیش بگیرم

 .انتقامتو میگیرم«یداپدر م»تصتی  گرفت  بخواب  ن ام فدر ن خیان دنرش  به موقعش ام فرهاد

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

با صدای آررم گوشی  بیدار شدم ن کش ن قوسی به بدن  دادم پاشدم نشست  رن تخت ن میر لب گفت :انف بام 

 شرکت ن انن منشی آنیزنن

تیپ  دقیقه ای گرفت  ن نقتی ام حتام خاره شههدم موهامو سههشههوار کردم ن به یه ۱۰رفت  سههتت حتوم ن یه دنر 

آبی سفید اکتفا کردم ن سوییچ جنسیم سفیدمو برداشت  ن هتینجوری که نسایا پخش شده ی توی خونه رن 

 لگد میدردم خاره شدم ن سوار ماشین شدم

  تو راه بودم ن مشغون عوض کردن اهنگ ا گوشی  منگ خورد مدم کنار

 !بله-

 سالم اقا-

 گیری  ا علیک-

 من برای آگهی منگ مدم-

 گرفته اس چه صدای د  آلودیصدار عجیب 

 خب ا چی-

 ...گفت  اگه قبون میدنین-
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 منتظرت  ۴ساعت -

 ....باشه فقط-

  به بقیه حرفش اهتیت ندادم ن قطا کردم ن راه افتادم

نقتی نارد شههرکت شههدم با درنر نارد دفتر شههدم ا منشههی بلند شههد ن با لبخند لوند ن آرایش دلیظ ن صههدای تو 

 دمادی شرنع کرد

 تو دل  گفت  با بی حسی نگار کردم یه انف

 .....آقای نورایی مدارا رمم رن گیاشت  ا امضا کنید ن آقای راد منگ مدن گفتن ا-

 آقای راد رن بگیر برام ن نصا کن-

 چش  آقای نورایی حتتا-

 !!!نگی اینو میتیری؟

 نارد اتاق  شدم ن منتظر تتاس شدم

 دن شدمبعد ام تتاس مشغون دید مدن مدارا ن امضا م 

 ...ظهر بود که برگشت  خونه

 با بیحالی نشست  رن مبا که پر ام نسایا بود به نگاه کلی به خونه انداخت  ن سرمو تدوم دادم

 ناقعا خیلی کویفه بدبخت اننی ا بشه خدمتدار انلین رنم کترر میشدنه

 بود ا میدا تتاس تصویری گرفت ۴تقریبا نزدیک 

 ی میتیرم؟یه منگ   یه پی ام یه خبرنای سالم عشق  نتیگی ام دلتنگ-

 شرمنده میدا-

 قربون میدا گفتنت  میگ ...من که امشب نتیرم مهتونی پم بیا بری  خرید-

 باشه-

 پم منتظرت  بیا دنبال -

 چش -
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 بابای-

 بود پم چرا نیومد؟ ۴بعد ام قطا کردن یه نگاه به ساعت کردم که 

شهه :یه شههلوار کتون مشههدی با تیشههر، قرمز پوشههیدم کتونی اسهه ر،  شههونه بار انداخت  ن رفت  تو اتاق  تا حاظر

 .مشدیتو ه  پوشیدم ن راه افتادم ستت حیاط

مشهههغون بیرنن بردن ماشهههین بودم ا متوجه مرد ن دختری شههه  که مرده داد ن هوار میدرد ن دهن دختره خونی 

 :نیدم ستتشونبود ن مرده خاست یدی دیگ بزنه که در چش  به  مدن ام ماشین پیاده شدم د

  آهای چخبره-

دختری قدمی به پشت سر برداشت رفت  نزدیک ن گوشه آستین دختره رن گرفت  ن کشیدم پشت  ن گفت:چرا 

 مدیش؟

 کیف پولتو دمدید-

 برگشت  ستت دختره ا ام ترس میلرمید ن گفت :راس میگه؟

 نه بخدا من ندمدیدم-

 باشه کیفتو بده-

 ن میپ کیفو بام کردم ن گرفت  جلور ن گفت :کدنمه؟ کیفشو گرفت  ن رن کردم ستت مرده

 هیچددنمو شاید تو جیبار باشه-

 نفم عتیق کشیدم ن گفت :چقد تور پون داشتی

 تومن۳۰۰-

کیف پولتو در آنردم ن رفت  نزدیدش ن یه مشت خوابوندم رندهنش ن گفت :دفعه اخر، باشه تهتت میزنی پولو 

 .گتشو تا راهی بیتارستان ندردمتدر آنردم ن انداخت  تو جیبش ن گفت :

 یارن دنتا پا داشت دنتا دیگ قرض گرفت ن رفت

  برگشت  ستت دختره ا رنگ ن رنر پریده بود

 لخند مدم ن گفت :تو چرا ترسیدی!؟
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 متنون-

 سرشو انداخت پایین ن ادامه داد:نتیدنن  چجوری تشدر کن 

 نیام نیم برن...نایسا-

 ....ا،دستتالو گرفت  ستتشو ن گفت  لب

 گرفت ن گفت:بامم مرسی

 لبخند مدم ن راه افتادم ستت ماشین ا یهو انن  راه افتاد ستت ماشین

 عه کجا-

 اینجا؟صبر کن ببین  من با این خونه کار دارم شتا اقای نورایی هستین؟؟؟-

 بله ن شتا؟-

 ...من برای آگهی-

 ادامه نداد که گفت :بری  داخا

 جب به اطراف انداخت ن گفت:شتا تنها مندگی میدنین؟باه  رفتی  داخا ن یه نگاه متع

اره چطور؟میترسههههههی بخورمت اینجا کار میدنی...بلند قاه قاه مدم ن نگام افتاد بهش که چقد مظلومه ن حدندا -

 .ساله باشه...نلی جیابیت خاصی داره ۲۱میخوره 

 نه اخه تعجب کردم-

 ...خب بشین البته اگه جا ناسه نشستن هست-

  ه ای ام مبا ن میرچشتی نگام کردنشست گوش

 خب استت چیه؟-

 نیستا محبی-

 (عدم رنی کانر عدم آراد)

 «نیستا»

 با خستگی میاد نارد اتاق  شدم ن مستقی  افتادم رن تخت ...به نورایی ن خونش فدر کردم
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کردم که خیلی  به خونه ای که قراره ام این به بعد بیشهههههتر نقتامو اننجا باشههههه  به اخالق سهههههگی ن تخم آراد فدر

 ...خیلی رن اعصابه

 اما این چیزا برای من مه  نیم مه  اینه که بتون  دهن طلبدار هارن ببندم

با نجود اینده ام فردا کارم شهههرنع میشهههه ن نصهههف حقوق  رن پم فردا میگیرم انگاری که کا دنیا برا منه..نورایی 

تا پم فردا ن با دنسهههههههت دخترر میرن بیرنن ن تفریح  باید کا خونه رن برق  گفت فردا  تو این یک رنم ن نی  

 .بندامم تا پم فردا نصف حقوق  رن بده...پم باید استراحت کن  تا فردا خسته نباش 

 نگاه  افتاد به عدم مامان که رنی میز کوچولوی اتاق بود

دمه رفت  ستتش ن عدم ن گرفتش من مدم به چشتای مامان  که میدرخشید هتیشه اخرین چیزی که امر یا

چشههتای براقش موقا مرگش بود...عدسههو بغا کردم ن اشههدام سههر خورد رن گونه های برجسههت ...لبهامو با مبون  

تر کردم ن عدم گیاشههت  سههر جا بعدر اشههدامو پاا کردم لباسههتو با تیشههر، ن شههلوار خونگی ا خیلی دادون 

 شده بود عوض کردم که در مدن

 بله؟-

 بیام تو نیستا؟-

 بیا نرگم جون-

 د اتاق شد ن موا هتیشه لبخند دلنشین به رنم پاشید ن گفت:خوبی؟نار 

 عالی ام نرگم جون-

 کار پیدا کردی عزیزم-

 اره-

 خب چیدار مربوط به رشته ا،؟-

 .نرگم جون انلن من فقط فوق دی ل  مبان آلتانی دارم دنمن نخیر خونه ی یدی قراره کار کن -

 ...نای ببخش دخترم-

 ...جاره های عقب مونده رن ه  میدماشدان نداره ک  ک  ا-

 مدش کردم ن گفت :انن چیه دستتون
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 اِ میبینی پاا یادم رفت...برا، آر آنردم-

 درضتن نیام نیم به فدر اجاره باشی اینده تو اینجایی باعش دلخوشی منه دختر

 خندیدم ن رفت  نزدیدش آشو امر گرفت  ن آرنم بغلش کردم:مرسی نرگم جون

   خسته ای امرنم کال بیرنن بودیخب برم که تو ه-

 باشه شب بخیر-

 خوب بخوابی مادر-

 .با رفتن نرگم جون رفت  یه قاشق گرفت  ن شرنع کردم به خوردن آر که معرکه بود

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

ن مانتویی صبح با آررم گوشی  بیدار شدم ن پریدم پایین ن سریا رفت  صورتتو شست  ن رفت  ستت جالباسی 

ا مامان شهههالیزه برام بافته بود رن برداشهههت  ن پوشهههیدم با شهههان ن شهههلوار مشهههدی ن کفش هتیشهههگی یه تونیک 

 .مشدی ه  میر مانتوم پوشیدم تا نقتی اننجا مانتومو در انردم راحت باش 

 ن برام تدرار ندنهتند تند نسایلتو گرفت  ام خونه بیرنن مدم دنس داشت  مند برس  که دنباره قانون های دیرنم ر 

مین راه بود..نقتی رسیدی  دم در با یه دختری ا خیلی  ۱۵سوار یه ماشین شدم ن آدرس دادم ن تا خونه ی انن 

آرایش دلیظ داشههت ایسههتاده بود...دختره فوق العاده لوس بود ن هی با نام باهار حرف میزد ن انن با سههر تدون 

 دادن جوابشو میداد

 فت  ستتشونام ماشین پیاده شدم ن ر 

 سالم آقای نورایی-

 دختره با اخ  چش  چرخوند برام ن گفت:عشق  ایشون خدمتداره؟

 آراد:اره

 اینده دمادشو نتیتونه بدشه بار.....رن کرد ستت  ن ادامه داد:ببین  بچه کدنم نری؟پایین یا بار؟-

 آراد پیشدستی کرد ن گفت:اگه بچه بار بود ارن اینجا بود میدا جان؟

 پم اس  این گند دماغ ن لوس میداست اها
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  میدا:خب حار

 .ببخشید آقای نورایی اگه میشه من برم کارمو شرنع کن -

 نورایی کلیدن گرفت ستت  ن گفت:ندته ها ن قانون ها یاد، نره...کلید دستت باشه پم فردا ما شام خونه ای 

 چش -

 ار بزن میدا دنباره چپ چپ نگام کرد که دل  خواست یه کشیده آب د

 با اجامه-

 ام پیششون گیشت  اما صدای دختره رن شنیدم که گفت:دختره دهاتی

تحتل  ک  بود ن برگشههههت  سههههتتش ن گفت :فرض میدنی  من دهاتی ام حداقا فرهنگ ن تربیت  بارتر ام تو بچه 

 قرتی

 پررنبا حرص نگام کرد ن گفت:آراد ببین چی میگه

د بود  با جدی بودن گفت:خان  محبی حواسهههههههت باشهههههههه نگرنه بد آراد که خندر گرفته بود ن صههههههورتش کبو

 میشه...میدا بری 

 سوار ماشین شدن ن صدای جیغ های رستیک ماشین خشگلش که بنز بود در انمد

بغض سههههههنگین شهههههههههده بود ن چسههههههبیهههده بود بهههه گلوم آب دهنتو قور، دادم ن درن بهههام کردم ن نارد خونهههه 

 ....................................شدم

 (دنستان این  یه پار، طورنی امم حتایت کنید)

 نارد خونه شدم ن درن پشت سرم بست  ن قدم برداشت  به داخا خونه

آب دهنتو قور، دادم ن به اطراف  نگاه کردم مانتومو در آنردم ن نسایلتو گیاشت  یه گوشه ن ایستادم نسط حان 

  دستتو مدم به کترم ن یه نفم عتیق کشیدم

 .گ اینجوری نتیشه به جای نگاه کردن باید شرنع کن نه دی

تتوم لباسا ن پارچه ن هر چیزی که کویف بود رن ریخت  تو دنتا سبد ن رفت  ستت لباسشویی لباسارن ریخت  تو 

 لباس شویی ن چندتا پارچه برداشت  ن رفت  سراغ گرد گیری
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گه مواجه میشههههههدم.اننقد تتیز کردم که ممان ام اننقد خونش بزرگ بود که با هر تتیز کردن با چیزهای کویف دی

 دست  در رفته بود ن قار ن قور شدت  منو هوشیار برای اطراف  کرد

نشست  رن یدی ام مبا های ن سرمو تدیه دادم.چند تا نفم کشیدم ن بلند شدم ن راهی آشبزخونه شدم ن در 

 ....ردم به خوردنیخچان ن بام کردم ن یه تخ  مرغ برداشت  ن نیترن کردم ن شرنع ک

بعد ام سههیر شههدن دنباره شههرنع کردم به تتیز کردن....بعد ام کلی کار کردن که شههاما مرتب شههدن آشههبزخونه ن 

 .رن نشون میداد پم هنوم خیلی نقت دارم ۳حان ن نشیتن بود نگاهتو انداخت  به ساعت که 

ز ن نهاراحتی نگهاه کردم ن قیهاف  در ه  تها در مواجهه شهههههههدم...بها عج ۸راه افتهادم سههههههتهت پلهه ن رفت  بهار کهه بها 

تا ام اتاقا رن تتیز کردم ن به دلیا خسههتگی میاد ید  نشههسههت .ناییی کترم شههدسههت دیگ ایشههار  ۷شههد..خالصههه

 !!!!درد ن بالم بخوره تو سر میدا...حار چرا میدا؟؟ام حرف  خندم گرفت..........نایییییی کترم آی خدا جون

ین اتاق شههدم که نسههبت به بقیه بزرگتر بود ن سههت طوسههی ن سههفید بود ن نسههایا بعد رفا خسههتگی نارد به آخر 

های بیشتری داشت ن خیلی شلخته بود ن هر چیزی یه طرف بود رن نوا پاهام نارد اتاق شدم تا یه موقا چیزی 

د رن لگد ندن ....یه تخت سهههفید ن طوسهههی دننفره داشهههت با یه میز ن آینه طوسهههی ن میز ن صهههندلی سهههفید ن کت

دیواری طوسههههههی ن دیوارا طوسههههههی خیلی کترنگ نگاه  افتاد به عدسههههههای رن دیوار....اِ پم اینجا اتاق آراد  نیگا 

نیگا چه عدسههایی داره لعنتی...رفت  سههتت عدسههار تو یدی ام عدسهها که خیلی بزرگ بود آرنج هار رن مانشههو 

بود توی یدی ام عدسا دستشو گیاشته بود ن با یه اخ  ساده به ستت چپ نگاه میدرد ن دستاشو قفا ه  کرده 

بودرن کرناتش ن یدی ام ابرنهاشههههو ید  بار انداخته بود ن به دنربین نگاه میدرد...توی یدی ام عدسهههها که با میدا 

بود میدا یه شههلوارا یه نجبی پوشههیده بود با بارناف سههفید ن آراد شههلوار جین با تیشههر، سههفید پوشههیده بود ن 

  ود دنر گردن آراد ن به  من مده بودن با دیدن میدا بلند گفت :اه اهمیدا دستاشو انداخته ب

شههرنع کردم به تتیز کردن ن با خسههتگی کاما چشههت  رفت سههتت میز ن آینه که هنوم سههتتش نرفته بودم قدم 

برداشهت  سهتتش ن به تتوم نسهایا های رنی میز نگاه کردم کلی عطر ن ادکلن ن اسه ری مو ن ژن مو ن... بود یدی 

م عطر هارن برداشهههههت  بو کردم اننقد سهههههرد ن خنک بود که آدم دلش میخواسهههههت تا عتر داره بور کنه ظرفش ا

نسههبت به بقیه بزرگتر بود ن معلوم بود عطر اصههلیش اینه ید  سههر عطرن بام گیاشههت  تا بور ب یچه تو اتاق...یه 

تب بودن تو چش  بود.درام کشیدم نفم کشیدم ن نشست  رن تخت ن نگامو چرخوندم تو اتاق که ام تتیزی ن مر 

رن تخت که بوی عطر پیچید تو دماد  دمادتو نزدیک بالشههههت کردم بوی هتون عطر رن میداد  خیلی دلنشههههین 

بود.بلند شههدم ن در عطرن بسههت  ن ام اتاق خاره شههدم رفت  پایین ن کا خونه رن ام نظر گیرنندم ن لبخند رضههایت 

 .بود ۹مندی مدم ن نگام افتاد به ساعت که 

 :شونه بار انداخت  ن بعد محد  خودمو انداخت  رن مبا ن چشتامو بست  که گوشی  تو جیب  منگ خورد
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 الو نیستا-

 سالم شالیزه خوبی-

 !!!اره تو چرا صدا، اینجوریه؟؟؟-

 هیچی بابا ید  میاد کار کردم-

 کار؟-

 اره دیگ خونه یدی کار میدن -

 ه شدی؟الهی بتیرم برا، ارن خوبی؟خیلی خست-

 هتینجوری که یدی ام پاهام ام رن مبا سر میخورد به ستت پایین  گفت 

 تا اتاق کلی کویفی نشلختگی داشت تتیز کردم ۹متری با  ۹۰۰اره خوب  فقط کا خونه -

 شالیزه خندیدن گفت:خسته نباشی ناقعا راستی چقد خوب که کار پیدا کردی

 فدا، خواهری-

  ی افتادن ن شدستن چیزی انمدیهو پام خورد به یه چیزی ن صدا

 چی شد نیستا؟-

 برگشت  ستت پام که خورده بود به مجسته ی رنی میز عسلی ن مجسته شدسته رن ممین

 گری  در انرمده بود

 شالیزه من بهت منگ میزن  یه چیزی شدست فعال-

 «ه بد میبینیچیزی ام خونه ک  بشه یا خراب باش»گوشیو انداخت  کنار که صدای آراد تو گوش  پیچید:

 نای حار چیدار کن ؟؟؟؟

 «نیستا»

با خسههتگی کیفتو انداخت  گوشههه اتاقو ن رفت  سههتت تخت سههریا درام کشههیدم اننقد خسههته بودم که چشههتام 

 .افتاد رن ه  ن دنر شدم ام هته چیز حتی اینده آراد میدشه منو که هتون رنم انن خرابداری کردم

**************************** 
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با صدای در اتاق  ری چشتامو بام کردم ن موقعیتتو درا کردم که نسط اتاق افتاده بودم حتتا دیشب ام صبح 

 رن تخت افتاده بودم یهو صدای نحشتناا در منو به خودم آنرد ن دن متر پریدم بار ن گفت :بله

 نیستا جان؟-

 دستتو گرفت  به کترم ن بزنر بلند شدم ن رفت  ستت درن بامر کردم

 الم نرگم جون خواب بودم نشنیدم در مدینس-

 به سینی تو دستار نگاه کردم که حانی صبحانه بود

 اخه دختر چرا دیرنم کتتر کار ندردی-

 کترم ید  تیر کشید که آرنم گفت :مجبور بودم

 چرا اخه-

 نگرنه امرنم نصف حقوقتو نتیداد-

 ۹:۳۰اینجوری که هالا شدی بیا صبحانه رن بگیر بخور که ساعت -

 ناقعا؟نای ارن دیر میشه که...محتت کشیدین  هتیشه منو خجالت میدین شتا -

سینی رن گرفت  ن سریا درن بست  ن سینی رن گیاشت  رن تخت ن رفت  صورتتو شست  ن بعدر صبحانه خوردم 

 ن تصتی  گرفت  امرنم ید  مرتب تر باش  تا چش  انن بچه قرتی در بیاد

شلوار مشدی با یه مانتو ساده طوسی پوشیدم با شان ن کفش مشدی... موهامو ام بار دم اسبی بست  که  یه 

صههههورتتو کشههههیده میدرد یه ریتا ن رژلب هلویی مدم ن ام خونه خاره شههههدم ن تند تند رفت  سههههتت خیابون ن به 

 .انلین ماشین دست تدوم دادم

رگشهت سهتت  ن گفت:میخوای آدرس رن سهوار شهدم ن آدرس رن دادم انن  راه افتاد اما پسهره با یه تیپ مسهخره ب

 تغیر بدی ؟موال بری  خونه ی من خوشگله؟

 ...چشتامو ریز کردم ن گفت :یا بزن کنار یا

 یا چی عزیز-

چهههاقومو ام کیف  در انردم ن آرنم بردم نزدیهههک گوشههههههش ن خودمو کشههههههیهههدم جلو ن گفت :شههههههدتتو سههههههفره 

 میدن  فهتیدی؟؟؟؟؟؟؟ حار بزن کنار احتق
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 رد ن گفت:باشه باباچونش تدوم خو

 مد کنار ن پیاده شدم ندرن محد  بست  ن برای یه تاکسی مرد دست تدوم دادم ن آدرس رن دادم ن انن  راه افتاد

نقتی رسیدم پیش خونه سریا نارد شدم ن بعد گیاشتن نسایل  یه گوشه شرنع کردم به جابه جایی پرده هایی 

 ...تو کتدکه دیرنم شست  ن لباسایی ا شست  رن گیاشت  

بعدر ید  مبا ها ن تابلو ها جاشهههون رن عوض کردم چون آراد میگفت:بایدهر دنهفته یه بار دکوراسهههیون خونه 

 ید  تغیر کنه

بعد ام اتتام کارها رفت  تو آشهههههبزخونه ن با گوشهههههی  یه اهنگ گیاشهههههت  ن شهههههرنع کردم به دید مدن کابینت ها ن 

صههتی  گرفت  مرغ سههوخاری قیته ب زم...قیته رن گیاشههت  ن شههرنع خوردنی ها ام اننجایی که آشههبزی  خوب بود ت

کردم به انجام بقیه کارها...دنتا ژله ه  درست کردم ن گیاشت  تو یخچان میوه چیدم ن گیاشت  رن میز چایی ه  

 .دم کردم که منگ خونه خورده شد

 ..داسترس  شدید شد هتش ه  بخاطر رنبه رن شدن با آراد ن گفتن شدستن مجسته بو

 رفت  در رن بام کردم ن ایستادم

 میدا با جیبه ن هتچنین آراد داشتن میومدن ستت  یعنی داشتن میومدن داخا

 رسیدن پیش 

 سالم آقای نورایی سالم میدا خان -

  میدا سرشو تدوم داد ن با اخ  کردن به  رفت داخا ن آراد نگام کرد ن گفت:سالم

 هته جارن دید میزدن ن با تعجب نگاه میدردن انن  رفت داخا ن با ه  ایستاده بودن ن

 خوب تتیز ندردم؟-

 عالی بود کار، میدا نظر، چیه؟-

 خوبه بدا نیم-

 اینو نگی چی بگی دختره ی مشت

نشههسههت رن هتون مبلی که نزدیک به جای مجسههته بود...لبتو به دنون گرفت  ن ام ترس یه نای آرنم گفت ...اگه 

بگ  بهشههههههون بدنن ترس سههههههرمو بلند کردم ...ن گفت :ببخشههههههید آقای  میدا بفهته شههههههر میشهههههههه باید خودم



                 
 

 

 Masomeh|  عشق تلخه یا شیرینمان ر 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

19 

 

نورایی...من...من حواسهههههه  نبود...یعنی حواس پرتی کردم...اشههههههتباهی پام خورد به انن مجسههههههته ی رنی میز 

 ن...نشدست

پایین که جیغ میدا هور ام سههههههرم پرنند که گفت:دختره ی احتق تو چیدار کردی  نداخت   سههههههریا سههههههرمو ا

 کجا بود بیشعور...تو یادگاری منو شدوندیهان؟حواست 

 انمد ستت  ن گفت:حقت نیم چهارتا حرف سنگین بهت بگ  هااا؟رن شدی؟

یهو آراد پرید جلو ن گفت:میدا چته اشههدان نداره....رن کرد سههتت  ن انگشههتشههو گرفت سههتت یه مجسههته که رن 

 حبیمیز تلویزیون بودن گفت: حار خوبه انن مجسته رن نشدوندی خان  م

میدا بلند تر ام قبا گفت:یعنی مجسهههههته ای که من گرفت  مه  نیم اننوقت مجسهههههته ای که دنسهههههتت گرفته 

 مهتههههه...من دیگه یه لحظه ه  اینجا نتیتون 

 .رفت ستت کیفش ن کیفشو برداشت ن رفت نقتی خاره شد آراد مد میر خنده ن بلند میخندید

 بهتر که انن مجسته شدست خان  محبیباتعجب خیره شدم بهش که گفت:بیخیان هتون 

 !یعنی من که ارن باعش دعواتون شدم امم ناراحت نیستین-

 چشتک مد ن گفت:نچ... ببین  دیا پختی دیگ؟

 لبخند مدم ن گفت :بله تا دستاتون رن بشورین میزن میچین 

 انکی-

دیا بخور ن برن..راسی تشدرم نقتی میزن چیدم انمد دیا خورد ن نقتی تتوم شد گفت:متنون...خود، ه  اینجا 

 بابت شدستن مجسته اس...نصف حقوقت  رن میزه بردار ن برن

 چش -

ام حرفش تعجب  بیشتر شد.با خودم گفت :خب مگه اینا هتو دنس ندارن پم چرا آراد ام شدستن مجسته ای 

 !!!!که میدا بهش داده بود خوشحان شد؟؟

 «آراد»
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عجیب بود...یاد ترسههیدنش افتادم که داشههت دییه شههدسههتن مجسههته این دختر عجیب دتگین بود ن این برام 

رن میگفت...بهتر هتون بهتر که مجسههته شههدسههت نگرنه هر رنم جلو چشههت  بود که انن دختره ایدبیری گرفته 

 برام.اه اه

 .صبح بیدار شدم ن تصتی  داشت  امرنم بتون  خونه

ر به آشههههبزخونه دید مدم که مشههههغون انجام کارها هتینجوری که به موهام دسههههت میدشههههیدم رفت  پایین ن ام دن

 بود...آرنم آرنم رفت  ستت آشبزخونه ن با صدای متوسط گفت :کی انمدی؟؟؟

 یهو برگشت ستت  ن آرنم جیغ مد ن گفت:ببخشید ترسیدم...نی  ساعته انمدم

 کلید نداشتی که؟؟درن چجوری بام کردی؟-

میدا با یه تاپ بارناف ن شلوارا مشدی داره ام پله ها میاد  اشاره کرد به پشت سرم ن من  برگشت  عقب دیدم

 پایین.یا خدا این کی انمد

 میدا:من درن بام کردم برار یه ساعت قبا انمدنش رسیدم اینجا

 خندم گرفته بود ام پررن بودنش دختره آنیزنن حار خوبه خودر دیرنم قهر کرد ن رفت

 باشه نیستا صبحانه آماده کردی؟-

 دن میزد ن با صدای لرمنن ن موا هتیشه د  آلود گفت:بله بفرمایید چشتار دن

 میز تقریبا آماده بود

میدا ه  انمد ن نشههسههتی  ن شههرنع کردی ...سههدو، خونه رن برداشههته بود داشههت  لقته برمیداشههت  که میدا به 

  حرف انمد

 .نامزدی مارن اعالم کنه میدا:آراد...بابام گفت آخر هفته میخاد یه مهتونی بالتاسده بگیره ن اننجا

 .لقته رن گیاشت  رن میز ن گفت :من بعدا با شتا حرف میزن  در این مورد نلی...دیاتو خوردی بار منتظرت 

 میدا:باشه عزیزم

 برگشت  ن به نیستا نگاه کردم که مشغون پختن دیا بود

گیاشت  رن سرم ن یه انف بلند  راهتو کشیدم ن رفت  ستت پله ها ن نارد اتاق  شدم.نشست  رن تخت ن دستامو

 ..گفت  ن من مدم به عدم آرام رنی دیوار
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 .باید یه فدری برای عقب انداختن مهتونی بدن .تو فدر بودم که میدا نارد شد ن با لبخند انمد پیش 

 خوشحان نشدی؟-

 ناسه چی؟-

 بخاطر مهتونی که بابام میخواد بگیره-

 .....چرا  نلی...من میخوام که-

 «نیستا»

آرنم نشهههههسهههههت  رن صهههههندلی ن به آراد فدر کردم...چرا باید مهتونی پدر میدا ناسهههههه اعالم نامزدیشهههههون منو به  

بریزه؟مگه من چند رنمه که آراد رن میشناس ؟!اصال چرا باید بشین  ن بهش فدر کن ؟محد  پارچه ای که دست  

صههال چرا باید اینجوری بشهه ؟فقط برای بود رن پر، کردم گوشههه آشههبزخونه ن آرنم گفت :ای خدا چ  شههده من...ا

نامزدی کسههههههی که خونش کار میدن  ن خدمتدار خونش هسههههههت ؟نه من فقط یه خدمتدارم پم به من ربطی 

 ...نداره...اره من نباید بشین  ن به نامزدی آراد ن میدا فدر کن 

ماشههار حیاط که نبود قد یه آرنم بلند شههدم ن بعد ام انجام کارهای آشههبزخونه رفت  تو حیاط تا ید  تتیزر کن  

باغ بود...بعد ام مدتی که نتیدنن  چقد بود صدای سر ن صدای داخا خونه منو به خودم آنرد رفت  ستت در ن 

آرنم به داخا نگاه کردم:میدا دنر خونه میدنیید ن آراد دنبالش بود ن با صدای بلند میگفت:نایسا نرنجک ناسا 

 ببین  ناسه من بلبا مبونی میدنی

رم انداخت  پایین ن دنباره رفت  تو حیاط ن به بقیه کارام رسههیدگی کردم اما یه لحظه ه  قیافه شههاد ن شههنگون سهه

میدا ن آراد ام ذهن  نتیرفت...آخه چقد باید بدبخت باشهه  که بشههین  به خوشههحالی اننا فدر کن ؟ندنه حسههود 

طی داره اصهههال....سهههرمو به راسهههت ن چپ شهههدم؟ندنه چون میدا باهام بد رفتاری میدنه اینجوری شهههدم؟اه چه رب

 تدوم دادم ن نارد خونه شدم که با دیدن صحنه رنبه رنم مبون  بند انمد؛

 .میدا رن پاهای آراد نشسته ن آراد با عشق من مده بود تو چشتار ن یه چیزی میر لب میگفت

 ...سعی کردم بی تفان، باش  ن سریا خودمو رسوندم به آشبزخونه ن مشغون کارام شدم

اما یه چیزی بیشتر فدرمو مشغون کرده بود:اینده رابطشون خیلی عجیب موال رنم انن من اننطوری جواب دادم 

به میدا ن آراد چیز خیلی مهتی به  نگفت یا دییه مجسههههههته ن قهر میدا ن بودنش امرنم اینجا یا این رفتارهای 

 ......خوبشون یا
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 .نجام بدم ن هتینطور ه  پیش رفتبامم تصتی  گرفت  فدر ندن  ن فقط کارامو ا

 (دنستان به  انرژی بدین تا قوی تر بنویس )

 «نیستا»

با خستگی ن بی حالی نارد اتاق  شدم ن سریا لباسامو در آنردم ن رفت  حتوم ن بعد ام نی  ساعت انمدم بیرنن 

خیلی قدیتی شده بود ن بد ن یه شلوار ن بلوم بنفش پوشیدم ن نشست  رن تخت ن نگام افتاد به لباسام که دیگه 

شههده...باید نصههف دیگه حقوق  رن نقتی گرفت  برم حسههابی خرید کن  البته اگه پول  به اندامه باشههه...یاد قیافه 

خندنن ن شهههههههاد میدا افتادم که چقد نجود یه مرد تو مندگیش تاریر گیاره...یا خود آراد که با میدا بهش خور 

شههههقی نداره با دانشههههگاه ن درس خوندن شههههاده...انن من  که فقط آفریده میگیره...شههههالیزه ه  که حداقا اگه ع

شههدم برای سههختی برای د  برای کار کردن برای دنیدن دنبان آرامش که برام دسههت نیافتنی ن هتش د  ن دصههه 

 .جاشو میگیره

 تصتی  گرفت  برای دنر شدن ام ناراحتی به شالیزه منگ بزن 

 ت ؛گوشیتو برداشت  ن سریا شتارشو گرف

 :تا بوق جواب داد ۴بعد ام 

 سالم-

 سالم نیستا خان  چه عجب خبرمونو گرفتی-

 خب چیدار کن  شالیزه صبح میرم اننجا تا شب دیگ-

 ایشار یه شوی خوب گیر، میاد امدناه میدنی راحت میشی-

 هه بابا کی میاد منو بگیره-

 !!!فت نا مگه تو چته؟؟؟دختر به این خوبی خشگلی گلی خلی...عه چی گ-

 اااا شالیزه چی میگی؟-

 اییی ام دهن  پرید خو-

 آرنم خندیدم ن گفت :خب چه خبر!؟

 ....سالمتیت ....خبر اینه که این استادم بود امینی-
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 ...خب-

 امم...خواستگاری کرد-

 یه جیغ آرنم کشیدم ن گفت :جدا هتون که یه ناحد حیفت کرد ن چند بار تو کالس راهت نداد؟؟

 درصد منفی ۳۰درصد موبته... ۷۰که من  گفت   اره...خالصه-

 پم میشه گفت دنسش داری-

 یه جورایی...خب چجوری بگ  پویان یه جوری عجیب به دن میشینه-

 ....طرف رن توضیح میدی ۱۸اننننن خب حار لوس نشو یهو نارد جاهای باریک میشی چیزای موبت -

 بعدش  مدم میر خنده

 م دیگمرض مسخره...خب من توضیح داد-

 تو اصن توضیح نده گل  خب حار بگو کی عرنسی داری ؟؟؟-

 نیستااا...من هنوم جواب ندادم بهش...شایدم جواب  منفی باشه ام کجا معلوم؟-

 .عه بابا من ام دن تو خبر دارم میدنن  با فدر کردن بهش دلت دنج میره ن قربون صدقه ار میری-

 نیستا دست  بهت برسه خفت کردم-

 یدم ن گفت :باشه چرا هاپو میشی عجق بلند خند

 :با حالت چندر نار گفت

 اه اه میدننی ام عجق  بدم میاددد هی میگی-

 :با خنده گفت 

 اشدان نداره عادی میشه...ام این به بعد دیگ میاد میشنوی-

 :حرصی گفت

 نیستااا-

 باشه باشه خداحافظ-
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 برن بتیر بای-

 ناقعا برای شههههههالیزه خوشههههههحان بودم.بفرما این  ام شههههههادی جدید با خنده قطا کردم ن یه نفم عتیق کشههههههیدم 

 ...مندگیش

 ...آرنم ری پلدام رن بست  ن سعی کردم به چیزی فدر ندن  ن فقط بخواب 

 «شالیزه»

 آرنم آرنم پانرچین رفت  ستت آشبزخونه ن آرنم ام پشت دستامو گیاشت  رن چشتای مامان 

 ااا شالیزه ندن-

 مامان فهتیدی من ؟-

 جز تو کی میاد چشای منو میگیره؟-

 بابا-

 با چاقو انمد طرف  ن گفت:چی گفتی نرپریده؟

 :خندیدم ن گفت

 ببخشید خب-

 خب چیدار داشتی-

  انمدم یه چیزی بگ  بهتون-

 بگو ببین -

  راستش...یدی اماستاد هام هم... امم ...یعنی ام من خواستگاری کرده-

سان امم بزرگتره ن اخالق خوبی داره...به نظرم اگه با بابا صحبت  ۶ر خوبیه سرمو انداخت  پایین ن ادامه دادم:پس

 کنین ن جواتونو بدنن  میتون  تصتی  نهایی رن بگیرم

مامان با تعجب دسههت ام کار کشههید نگام کرد ن چشههار رن ریز کرد ن گفت:یعنی تصههتی  اصههلی رن گرفتی ن اخر 

 کار انمدی به ما بگی؟

 نقتی که شتا ه  جوابتون موبت باشه نه خب من جواب  موبته-
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 مامان دنباره مشغون ریز کردن هویج شد ن گفت:جواب ما منفیه

 ..اما شتا هنوم به بابا نگفتین که-

 بسه. یاد، رفته تو باید با امیر علی امدناه کنی اننا تورن چند ساله نشون کرده میدننن-

ی من بهشههههون جواب موبت دادم که شههههتا اینجوری مامان جان خودتون دارین میگین نشههههون کرده میدننن  ک-

 راجبش تصتی  میگیرین؟؟

من ن بابا، تصهههههتی  امدناه تورن گرفتی  انن  فقط امیرعلی الدی به کسهههههی دیگه فدر ندن...تامه قرار گیاشهههههته -

 بودن این هفته بیان اینجا حرف بزنی  راجب هتین موضوع

ر بسههههههته شهههههههده...من امیرعلی رن فقط یه پسههههههرعتو مامان جان من پارسهههههههان گفت  این موضههههههوع پرننده ا-

 ...میدنن  هتین ن بم

ببین شالیزه رن حرف ما حرف نیار اخر هفته عتو، اینا میان پم حرف اضافه نباشه الدی ه  بهونه نیار راجب -

 انن استاد، ه  باید بیخیان بشی  فهتیدی؟؟

 ...مامان-

 یامان...برن دیگ هیچی نگو نگرنه عصبانی میش -

م تیر میدشهههید اگه دن دقیقه دیگه اننجا میتوندم متدن بود به مامان بی احترامی کن  پم اننجا رن ترا ن سهههر 

 .به اتاق  رفت 

 «نیستا»

صههبح با اینده خیلی دیر شههده بود آرنم آرنم آماده شههدم نبعد یه آژانم منگ مدم ن سههریا خودمو رسههوندم خونه 

  آراد

 نارد شدم با صدای تقریبا بلند گفت:چرا دیر کردی؟نی  ساعت تاخیر نقتی رسیدم خودر درن بام کرد ن نقتی

 ...من -

 حرف نباشه صبحانه آماده کن میخوام برم شرکت-

 چش -

 سریا رفت  تو آشبزخونه ن چایی دم کردم ن شرنع کردم به چیدن میز
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ن خیلی جیاب به نظر مین هته چی آماده بود ن انن  با یه کت ن شههههلوار شههههیک آبی کترنگ نارد شههههد  ۱۰بعد ام 

 .میومد

با دیدنش چند لحظه محور بودم ن تحسهههین میدردم سهههلیقه ی میدارن.اما سهههریا به خودم انمدم ن چشهههتامو 

 .گرفت  امر

 بری ۴مشغون خوردن بود که گفت:امرنم میتونی مندتر بری یعنی ساعت 

مهتونی رن راه بندامی... رنی  اما اخر هفته یعنی جتعه شهههههههب میخوام یه مهتونی بگیرم باید اسههههههتونا بیای ن

 ......حقوقت ه  جبران میدن 

 آرنم گفت :مهتونا چند نفرن؟

 .نفر ۵۰ ۴۰-

 ...اما من که تنهایی نتیتون -

 میدنن  یه فدری میدن  برار-

 باشه-

 بلند ن شد ن برگشت ستت  ن من مد تو چشتام ن برای انلین بار یه لبخند به رنم پاشید ن گفت:خداحافظ

 .دوم دادم ن انن  رفتسرمو ت

 ...بعد ام ساعت ها با به یاد آنردن لبخندر دل  ریخت ن ام ذنق یه لبخند مدم

 ...نااا چه ربطی داشت خوب...چرا باید لبخند بزن ؟؟؟؟اصال چرا باید برام مه  باشه....انن فقط لبخند مد هتین

 (دنستان گلتتتت  انرژی میخوام هااا)

 «عدم کانر:شالیزه»

 «آراد»

اعصهههههاب  خورد بودن اصهههههال حوصهههههله ی میدارن نداشهههههت  اننقد امرنم لوس بامی در آنرده بود که آبرن برام نتونده 

 .بود...ام اننجایی که دن رنم دیگ جتعه اس ن قراره خون  مهتونی بگیرم با میدا انمدی  خرید

 آراد میگ  بیا لباسامونو ست کنی !هوم؟-
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 :سرد جواب دادم

 نه خوش  نتیاد-

 اخه؟...خندید ن ادامه داد:اینجوری چش  بقیه در میاد چرا-

 میدا؟منظور، ام چش  بقیه دختراست دیگ؟-

 چه ربطی داره ....نلی آره-

 باشه انن لباسه رن نگاه کن-

 اشاره کردم به یه لباس آبی پررنگ که آستین هار سه ربا بود ن یعقه قایقی بود ن بلند بود

 ید  میاد حجابی نیم؟-

 کردم ن گفت :یعنی میخوای لباسی موا انن بگیری؟ خنوی نگار

اشههههاره کردم به لباس دکلته قرمز که تا نسههههطای رنن پا بود ن خیلی تنگ بود ن قسههههتت بارتنه ار حریر ن بود ن 

  کامال دید داشت

 نه خب...نلی..یه چیز بگ  عصبانی نتیشی؟-

 نه بگو-

 به نظرم انن قرمزه قشنگ تره-

 جدا؟خب بخری -

 ...؟؟؟تو که گفتیبخری -

 .(پریدم نسط حرفش ن گفت :ام دخترای...خوشت میاد؟؟؟)دنستان جای خالی رن نتیتون  پر کن 

 ...نه آراد این چه حرفیه-

 .خب این لباس برای انن دختراست نه ناس تو...در شأن دنس دختر من نیم اینو ب وشه-

 خندید ن گفت:بری  انن آبیه رن ب وش 

 مرگ نشو...مگه من چی گفت ؟چه مند تو خر میشی آخه؟ها دیگ اینجور ذنق 
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نقتی لباسو پوشید قبون کرد ن با یه کیف کفش آبی کترنگ تر خریدر تتوم شد ن نوبت من شد...من  یه کت 

 ن شلوار کرمی گرفت  ن بعد ام اتتام خریدا میدا سریا گفت:بری  بستنی بخوری ؟

 تو سرما؟-

 انهوم میخوام-

 ت : باشه به رنی جفت چشامیه نفم کشیدم ن گف

 ید  گیشت ن در حان قدم مدن به ستت کافه بودی  که میدا به حرف انمد:آراد یه چیزی بگ ؟

 بگو-

 .احساس  میگه تو ام هیچی رامی نیستی-

 یعنی چی؟-

سههرشههو انداخت پایین ن نگاشههو دنخت به کفشههار ن آرنم لب مد:انگار ام نجود من خوشههحان نیسههتی...رفتار، 

 ..تار، خیلی چیزا رن....رنشن میدنه...انگاری....نلش کن اصال....رف

سهههرشهههو آنرد بار من مد به رنبه رن ن ادامه داد:شهههاید من اشهههتباه میدن ..چون پسهههری در حد تو نقتی منو دنس 

ی نداشته باشه صد درصد تنهام میزاره نه اینده باهام بتونه ن باهام هتراه باشه...دلیلی نداره نقتی دنس  ندار 

 ...باهام باشی

برای انلین دل  برار سوخت.شاید اشتباه ام من بود که میدارن به بامی گرفت  یه بچه ه  بهش نگاه کنه عشقو 

 ام چشار میخونه...نفم عتیق کشیدم ن گفت :دیگ احساست چی میگه؟

چون تنهام ن خیلی چیزا آراد...آراد شههههاید...چون تو کال هتینطوری هسههههتی من هتچین فدری میدن ..شههههایدم -

 .تدیه گام تویی میترس 

 کال چجوری ام؟-

سهههرد خشهههک بیشهههتر نقتا خنوی ن عادی...اها حرفای عاشهههقانه ن اینا نیسهههتی ن کلی چیزای دیگه که نتیخوام -

 حتی بهشون فدر کن 

 چرا نتیخوای بهشون فدر کنی؟-

 ...چون با فدر کردن میاد بهشون یه حس  میگه تو.....تو دنس  نداری-
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طور نیم...حتی یه درصهههد ام این حم ها نداشهههته بار خب؟؟.. من نقتی رنم انن دیدمت عاشهههقت شهههدم این-

 یادته انن رنم رن؟

 :حار خوبه هتش درنغ میگ  چون

انن رنم با یدی ام شرکت ها داشت  قرارداد می بست  که آقای متشخصی نارد شد ن انن طرف قرارداد بود ن بعد )

ید  انن ام جوننیش خاطرخواه ام مدتی فهتیدم انن هتون  به لجن کشهههههه که مندگیتو  قا فرهاد یعنی هتونی  آ

سههههههالتون  ۱۳مامان  بود اما بهش نرسههههههیده بود ن نقتی مامان  مارن یعنی من ن خواهرم آرام رن به دنیا آنرد ن ما 

ای مامان  ن ساله داشت پیدا شد ن منش فو، کرده بود.نشست میر پ ۱۰شد  سرنکله ی فرهاد با اینده یه دختر 

هتش گفت:جدا شههو ام شههوهر،...هزارتا عدم ن فیل  های درندین ام بابام برای مامان  فرسههتاد ن درسههت نقتی 

سههالتون بود دعوای مامان ن بابام شههرنع شههد سههر داسههتان عدسهها ن فیل  های درندین که فرهاد فرسههتاده  ۱۴ما 

ته بود دسههههههت ام سههههههرر برداره فرهاد ه  حرصههههههش بود بابام هتش اندار میدرد هتون رنما مامان  به فرهاد گف

گرفت نبرعدم دسهههت گیاشهههت رن آرام معصهههوم ن پاا ن توی یه تصهههادف عتدی که توسهههط خودر بود آرامو ام 

پیش ما برد.ام انن به بعد هته چی بدتر شد ن هر رنم هته چی بد ن بدتر شد مامان  افسرده شده بود ن خودشو 

غام میفرسهههتاد که اگه مامان  نره باهار امدناه ندنه منو میدشهههه یا بابامو باعش مرگ آرام میدننسهههت فرهاد پی

میدشه...مامان  انن رنم نشست با بابام حرف مد ن بابام بخاطر عصبانیتش که قابا کنترن نبود انن رنم که من 

تو مدرسههههههه بودم خودشههههههو ن مامانتو آتیش مد ن هیچدم نبود که نجاتشههههههون بده...ام انن به بعد من درسههههههت 

سهههههههال  شهههههههد دیگ جدا مندگی  ۲۳موقعیت مه  مندگی  با عت  ن خانواده پدری  مندگی کردم...بعد ام اینده 

میدردم ن شرکت قدیتی بابامو دنباره راه انداخت  ن هته چیو جفت ن جور کردم اما چه فایده که اصا کاری های 

اشههت  ام فرهاد؟....بعد ام آشههنایی با فرهاد مندگی  نبودن؟چه فایده که خاطره ی تل  داشههت ؟چه فایده که کینه د

دخترشو شناخت  ن تصتی  گرفت  امر انتقام بگیرم...نتیجه تحقیق هام این بود که فرهاد خط قرمز داره ن انن  

دخترشه ن اگه کوچیک ترین ضربه بهش بخوره فرهاد بیشتر درد میدشه...ام دخترر سو استفاده کردم چون 

 ۲۸ان  اسههتفاده کرد ن خواهرمو کشههت ن قسههط کشههتن منو داشههت....حار من  تو سههن انن  ام خط قرمز های مام

 (.....سالگی فقط برای انتقام ام فرهاد با میدا دنست  ن فرضی قسط امدناه دارم ن نقشه های میادی دارم

 ...با میدا نارد کافه شدی  ن بستنی شدالتی سفارر دادی  ن در کتان آرامش ن سدو، خوردی 

 «ستانی») 

ستتش ن بامر کردم مشغون مرتب کردن اتاق آراد بودم که شناسنامه قرمز رنگی رنی میز به  چشتک مد رفن 

( ۱۳۷۰.۱۰.۲۵با اس  آراد نورایی مواجه شدم خیره شدم به عدسش ن لبخندی مدم ن نگام رفت ستت تاری  تولد)

اشههههت  رن میز ن رفت  سههههتت تخت تا ماه دیگ تولدر بود.شههههناسههههنامه رن گی ۲پم متولد ممسههههتون بود یعنی 
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مرتبش کن  که ام میر تخت چند تا چیز به شدا کتاب یا...خ  شدم ستتشون ن گرفتتش ن با چندتا آلبوم رنبه 

رن شههدم ن یه دفتر سههاده مشههدی.اگه اینارن ببین  یعنی فضههولی کردم؟خب این یه بار اشههدان نداره آراد مندگیش 

 ...ه ای  فامیلی چیزی نبود  یا رابطه ار با میدا...پم نگاه میدن  اینارنعجیبه تاحار هیچ خبری ام خانواد

انن آلبوم رن بام کردم ن چهار مانو نشهههسهههت  نسهههط اتاق ن شهههرنع کردم به نگاه کردن عدسههها که عدسهههای آراد بود 

بام ن بد هتش یا آتلیه بود یا باغ ن شههههتان ن....اما ک  ک  رسههههیدم به عدسههههای تدی میدا که هتش با لباس های 

بود چقد تو  ۱۸بود.با مدن صهههفحه بعد با عدسهههای آراد ن میدا رنبه رن شهههدم...هتشهههون ه  صهههحنه های موبت 

 .عدسا شاد ن خندان بودن

 ...ای کار آراد ناسه..... اه این چه فدریه اصال

دا آشنا شدم ن سعی کردم چشتتو ام آلبوم بگیرم ن دفتر خاطرا، بام کردم...شرنع کردم به خوندن:)امرنم با می

 (.....فهتیدم عشق ناقعی یعنی چی

با خوندن هر خط که عشهههق آراد رن داد میزد انگار اعصهههاب  به  میریخت اخه چه ربطی به من داره که اینجوری 

 .میش  من فقط اینجا کار میدن  نه چیزی بارتر ام این نه پایین تر ام این

 .بوجود انمده بود ن درکشون نتیدردم چشتام ن  دار بود ام حم های بیخودی که تو قلب 

 :درق خوندن بودم که حم کردم سایه ای بارسرمه

 :آرنم سرمو بلند کردم که آراد با صدای بلند عربده مد

 تو داری چه دلطی میدنی  به نسایا شخصی من دست میزنی-

 اشد  در انمد ن ریخت رن گونه هام

 آرنم بلند شدم ن گفت :ببخشید

یم اینجهها کههار میدنی چهههار بههار بههه رن، خنههدیههدم عوض این کههه شههههههرمنههده بشههههههی پررن چی؟؟؟دنر رنم ن-

 شدی؟هاننن؟به چه دلیا به اننا دست مدی؟

مبون  بند انمده بود چی میگفت ؟میگفت  فضههههههولی  گا کرد؟یا کنجدان بودم؟یا اینده یه کوچولو برام اهتیت 

ی من ایسهههههتاد ن محد  گوشهههههه بامنم رن گرفت ن داره؟انمد سهههههتت  ن من چند قدم رفت  عقب ن انن توی یه قدم

 تدوم  داد ن بلند گفت:دِ رن شدی مگه؟بنان ببین  چرا داشتی میخوندی اننارن؟چرا آلبومو نگاه کردی؟

 .سرم پایین بود اشدام راهشو پیدا کرده بود
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 ..محک تر ام قبا تدوم  داد ن گفت:بنان ؟رن نشو.دلیا بیار تا پرتت ندردم بیرنن

 .نجایی که حرفی برای گفتن نداشت  ن هتش سدو، کرده بودم محد  هل  داد که محد  خوردم به دیوارام ان

 ام درد کترم ن شونه هام جیغ آرنمی مدم ن بغض سنگین تر گلوم ترکید ن هق هق  بلند شد

 کترمو گرفت  ن چشتامو بست  ن آرنم لبتو گام گرفت  تا صدام در نیاد

 تا بالیی سر، در نیانردمبلند داد مد:گتشو بیرنن 

 .دیگه میخاسی چیدار کنی عوضی...خیلی بیشعوری  منو بار درگیر کی شدم

با درد شههههدید کترم که داشههههت جونتو میگرفت آرنم راه افتادم ن لحظه آخر نگار کردم که با اخ  ن عصههههبانیت 

 نگام میدرد

ندلی ن ام درد شههدید کترم  سههرمو آرنم ام اتاق خاره شههدم ن خودمو رسههوندم تو آشههبزخونه ن آرنم نشههسههت  رن صهه

 .گیاشت  رن میز ن بلند گریه کردم

 «آراد»

عصهههبانی بودم ام کاری که کرده بود ن خیلی پشهههیتون بودم که هلش دادم...حسههه  معلوم نبود ه  عصهههبانی ه  

من که  پشهههیتون...نباید باهار رفتار بدی میدردم انن تنهاس کسهههیو نداره رنحیه ار ضهههعیفه ....انف لعنت به

 .بخاطر چهارتا یادداشت که هتش درنغ بود ن چهارتا آلبوم که نبودر بهتره  یه هتچین کاری کردم

باید امر معیر، خواهی کن ...انن ارن حتتا داره گریه میدنه نباید ایندارن میدردم اخه دلیلی نداشت قسطی 

 .یرم تا امر معیر، خواهی کن داشته باشه ام کارر ن شاید فقط ام رنی کنجدانی این کارن کرد.پم م

 رفت  ستت پله ها ن ام دنر متوجه ار شدم که تو آشبزخونه نشسته بود ن سرر رن میز بود

 :آرنم قدم برداشت  ستت آشبزخونه ن رفت  ستتش ن آرنم صدار مدم

 نیستا؟خان  محبی؟-

 ختر، که نام کنه ن جواب ندهجوابی نداد شاید چون ناراحته جوابتو نتیده...اه آراد خاا تو سر، مگه دنس د

 گوشه آستینشو گرفت  ن تدومش دادم ن گفت :خان  محبی؟نیستا خان  ؟؟؟

دیدم جوابی نتیده آرنم دسههتتو بردم سههتت سههرر ن سههرشههو بلند کردم اما با این کارم جسهه  بی حالش در حان 

  افتادن رن ممین شد ن من  سریا خ  شدم ن گرفتتش
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 ز بود ن کامال بیهور بودچشار بسته بود ن لپ هار قرم

هون شده بودم ن چند لحظه در هتون حان بودم جوری که نیستا رن دستام گرفته بودم ن نشسته بودم رن ممین 

 ن پاهار رن ممین افتاده بود

سریا بلند شدم ن بغلش کردم ن راه افتادم ستت حیاط ن گیاشتش تو ماشین ن سریا سوار شدم ن راه افتادم 

رسههونتش بیتارسههتان...اننقد تند میرفت  که حد نداشههت هتش ه  خودمو لعنت میفرسههتادم سههتت بیرنن تا ب

 .که باعش این حان نیستا بودم

 «نیستا»

آرنم ری پلک هام رن بام کردم ن سههومر دسههت  باعش شههد صههورت  جتا بشههه من مدم به اطراف  من بیتارسههتان 

تاری انمد داخا ن  بودم؟کی منو آنرده بود؟هته چی موا صههههههحنه ی مه  فیل  ام که پرسهههههه گیشهههههههت  ذهن  

 .گفت:بهور انمدی بلخره؟نامزد، کشت خودشو خودمنی ندرد شانم آنردی 

 خندید ن انمد ستت  ن گفت:سرمت تتوم شد میتونی بری

 تو دل  گفت  نامزد کجا بود خان  دلت خوشه ؟یارن منو مده

 مرسی-

رن شههدم.پرسههتار با لبخند خاره شههد ن آراد آرنم صههدای آراد چشههتامو کشههید سههتت در با چهره پریشههونش رن به 

 انمد ستت  ن با صدای پر ام پشیتونی گفت:بهتری؟حالت چرا بد شد؟

با اخ  من مدم بهش اما ته دل  ناراحت شدم که اخ  کردم اما اختامو ام بین نبوردم ن گفت :خود، بهتر میدننی 

 اقای نورایی

 بودم سرشو انداخت پایین ن گفت:ببخشید من عصبانی

 ...هرجورم عصبانی بودی نباید هل  میدادی...کار اشتباهی کردی آقای نورایی-

 بغض  ترکید ن بلند مدم میر گریه که چشتاشو رن ه  فشار داد ن گفت:نیستا

 با صدا کردن است  توسط آراد قلب  ریخت پایین ن گفت :صدام ندن

  هتچین عین لجبام ها گفت  که خندید

 یی بیشعور میخندی؟کترمو شدوندی بعد میخندی من دیگ تو خونتون کار نتیدن بیشعوری آقای نورا-
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 عه مگه دست تو باید کار کنی-

 اگه نخوام بدن ؟-

 :شیطون گفت

 من  یه کاری میدن -

 پررن گفت 

 چیدار اننوقت؟-

 ....با کار ناگهانیش

« 

 «نیستا»

توی یه حرکت ناگهانی خ  شههههههد ن پیشههههههونی  رن بوسههههههید ام کار یهویی که بوس بود ن توسههههههط آراد بود شههههههوکه 

ه کردم آراد بی شههدم اننقد که نفسهه  تو سههینه حبم شههده بود ام خجالت داغ شههدم  به سههتت مخالف آراد نگا

 .حرف خیره بود به  ن من این سنگینی نگاه رن حم میدردم

 :دقیقه هتینجوری گیشت که به حرف انمدم ۲شاید حدند 

 میشه بری بیرنن-

 فقط میدننسههت  حال  خیلی بده در حدی که درد کترم ن دعوا چند سههاعت قبا خودمو ن آراد ن فرامور کردم ن 

داخا ریاضههههههی بود ن مجهون بود.اننقد با خودم  x کار ناگهانیش برام موا فقط به بوسههههههیدنش فدر کردم.دلیا

کلنجار رفت  ن که پرسههتار انمد ن سههرم رن جدا کرد ام دسههت  ن گفت:دنتا قرص نوشههته دکتر برا، دادم به نامزد، 

 .برا، بگیره برای درد کتر ن اینا خوبه

 د تو فدرم سریا گفت :خان  انن نامزدم نیمبا گفتن اس  نامزد، اعصاب  به  ریخت ن بامم بوسیدنش انم

ام حرف  سرشو ام برگه های دستش خاره کرد ن نگام کرد بعد چند رانیه گفت:حار هرچی انن که گفت نامزدین 

 دیگ نتیدنن 
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بامم ام این حرف پرستار شوکه شدم.چرا باید آراد منو نامزد معرفی کنه؟اگه میخاست هتراه  باشه میتونست 

دیگ تو ذهن  قرار گرفت که بامم مجهون  x ه یا چتیدنن  یدی ام فامیالمه!اما چرا گفت نامزد؟بامم یهبگه برادرم

 .بود

 آرنم ام تخت پایین رفت  به بیرنن رفت  آراد انمد ستت  ن گفت:میخوای کتدت کن 

فت :دیگه شهههب با ناراحتی نگار کردم ن گفت :شهههتا کتک هاتو کردی.میتونی بری برگه دارنهامو امر گرفت  ن گ

 .شده ن دیگ رمم نیم بیام خونت کلفتی تا اخرر کتدت ه  بزنی

 ....این چه حرفیه نیستا من-

 پریدم نسط حرفش ن گفت :کشتش ه  دم داره.یه خان  پشت بند است  بیار

 آرنم خندید ن گفت:باشه نیستا خان 

دی  بیتارسهههههتان ن بعد گفتین نامزد جدی گفت :خنده نداشهههههت آقای نورایی.متنون که انن کتک مدین ن بعد آنر 

 .من هستین بعدر ه  دلط کاری کردین

یه تای ابرنشهههو انداخت بار گفت:ارن تیده انداختی؟؟؟میدا آرمنشهههه یه جا یه بار بگ  نامزدمه اننوقت من تورن 

کههه هیچی نیسههههههتی در برار من گفت  نههامزدمی اننوقههت اعتراض داری؟اگههه ه  بوسههههههیههدمههت فقط جههای برادری 

د اینجا ه  گفت  نامزدمی چون برادر که نتیشهههد چون فامیلی یدی نبود مجبور شهههدم بگ  نامزدمی.ها خیلی بو

 .بلند پرنامی که منظور رن چیز دیگ گرفتی

 .یه پومخند کنج لبار نشست ن اخرر راه افتاد رفت

حرفا نبود.آرنم حرفار موا خنجر نارد قلب  شهههههههد:من منظوری ام کارار نگرفته بودم!من اصههههههال منظورم این 

نشست  رن صندلی بیتارستان ن اجامه دادم اشدام رنانه بشه.اخه چرا عیاب  میدی لعنتی.انن ام خور رنیی ن 

جنتلتن بامی رنم انن انن ام لبخند ن رفتار خوبت انن ام هون دادنت انن ام حرفا، که موا مخ  مبون یا هتون 

 .خنجر میتونه.لعنت به تو آراد

 .رستان خاره شدم ن سریا یه تاکسی گرفت  ن آدرس خونه رن دادمپاشدم ن ام بیتا

نقتی رسهههیدم نرگم جون تو حیاط راه میرفت نقتی منو با انن نضهههعیت که دسهههتتو به کترم گرفته بودم نموهام 

بام بود ن دسههههههت  دارن بود ن یدی ام آسههههههتین هام بار بود دید سههههههریا انمد طرف  ن گفت:چی شههههههدی دختر کجا 

 .شب ۱۱یر کردی ساعت بودی؟چرا د



                 
 

 

 Masomeh|  عشق تلخه یا شیرینمان ر 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

35 

 

 حار به این چی بگ ؟

هیچی خونه ی انن یارن خوردم ممین بعد حال  بد شههههد انن  برد بیتارسههههتان سههههرم نصهههها کردم برای هتین دیر -

 .شد نگران نبار نرگم جون خوب  ارن

 .الهی شدر خدا خیر بده انن آقارن که برد، بیتارستان-

 به این رنم انداخت یا با حرفار قلبتو مچاله کردها اره خدا خیرر بده که هون داد ن منو 

 نرگم جون من میرم بخواب -

 باشه شبت بخیر گرسنت نیم؟-

 یه چیزی میخورم نگران نبار-

 باشه گل  برن-

 شب خور-

نارد اتاق  شههدم ن سههریا لباسههتو عوض کردم ن پشههت لباسههتو مدم بار ن جلو آینه ایسههتادم ن سههعی کرم پشههتتو 

 د مدن پشت  یعنی کترم بودم که گوشی  به صدا در انمدببین  در حان دی

 :رفت  ستتش ن گرفت  ن با شتاره شالیزه رنبه رن شدم برداشت 

 الو شالیزه-

 صدای گریش پیچید تو گوشی

 چی شده شالیزه؟خدا مرگ  بده حرف بزن چرا گریه میدنی-

 نیستا خونه ای؟؟-

 اره گل  چی شده-

 دارم میام اننجا-

 .باشه منتظرم-

 :نقتی شالیزه رسید شرنع کرد به گریه کردن ن من هتش دلداریش میدادم ن میگفت  توضیح بده چی شده
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شههالیزه:نقتی پویان امینی امم خواسههتگاری کرد من به مامان  گفت  نلی اننا پاشههونو کردن تو یه کفش ن گفتن نه 

 هتین!من امیرعلی رن فقط پسههههههرعتو میدنن  من  فقط امیرعلی من امیرعلی رن دنس ندارم انن منو نتیخواد 

 امر بدم میاد بعدر

قرار شهههد اخر هفته یعنی فردا بیان خونتون برای حرف مدن من امشهههب نشهههسهههت  با بابام اینا حرف مدم ن گفت  

 .کردی گتشو بیرنن.من  انمدم نامردیعاشق پویان شدم اما بابام مد تو گوش  ن گفت:تو به ما 

 ...کن ؟من ن پویان هتو دنس داری نیستا حار چیدار 

 خواست حرف بزنه که هق هقش مانا شد ن من  گفت :باشه حرف نزن

 .گوشیشو گرفت  ن سریا شتاره پویان رن پیدا کردم بهتر بود ارن پویان پیشش باشه تا هتو آرنم کنن

 :تا بوق جواب داد ۴بعد ام 

 الو شالیزه خوبی؟-

 تی شالیزه امسالم اقای امینی ...من دنست صتی-

 پم شالیزه کجاست؟آ؟چیزی شده؟-

 نه میاد نگران نباشید شالیزه پیش منه. اگه که شالیزه مهته براتون ارن بیاین به آدرسی که اس میزن -

 چش  ارن خودمو میرسون  ارن میرس  فقط مراقب شالیزه باشین-

 .اننقد صدار پر ام نگرانی بود که یه لحظه دل  سوخت ناسشون

و قطا کردم ن رفت  سههتت شههالیزه ن گفت :نگران نبار ارن میاد حرفاتونو میزنین هته چی معلوم میشههی گوشههی

 خب؟؟گریه ندن پاشو برن سر ن صورتتو بشور

 شالیزه پا شد رفت صورتشو بشوره من  یه تونیک با شان پوشیدم ن رفت  تو آشبزخونه تا چایی دم کن 

ن من  سریا بام کردم که نقتی پویان انمد پیش در شالیزه پرید ن بغلش دقیقه صدا منگ به صدا در انمد  ۵بعد 

 ن مد میر گریه

من  رفت  تو آشهههبزخونه ن گیاشهههت  تنها باشهههن.اخرر ه  قرار شهههد پویان بتونه اینجا پیش شهههالیزه ن اننا برن تو 

 .اتاق خواب بخوابن من  تو حان بخواب 
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کردم.آرنم انگشتتو آنردم بار ن عدسشو تو هوا کشیدم.یه آه ام  نقتی درام کشیدم قیافه آراد رن تو ذهن  مجس 

ته دن کشهههههیدم ن دلیا کارام رن نفهتیدم.یعنی دلیا چیه؟چرا من به آراد فدر میدن ؟یا چرا امرنم بابت حرفار 

ن برام ناراحت شههدم من که در برار تتوم حرفا سههاکت بودم ن دم نتیزدن اما امرنم بخاطر چهارتا حرف آراد مار مدم 

خیلی مه  بود؟ندنه دنسههههش دارم؟محد  مدم تو سههههرم ن گفت :دیوننه شههههدی تو اننقد بدبختی داری که اصههههال 

 .دنس داشتن به دنر ام،

 .یه پومخند مدم ن سعی کردم دیگه به آراد فدر ندن 

جوری پیش دنستان گل  مند پار، گیاشت  چون خوشحال  که تعداد کامنت ن ریک ها داره میره بار اگه هتین)

 (بره  یه داستان دیگ ه  دارم شاید دست به قل  شدم

 «نیستا»

  میدا پیچیددستتو گیاشت  رن منگ ن آرنم فشار دادم.بعد ام چند رانیه صدای

 کیه؟-

 بام کنین من -

 .درن بام کرد ن من  با قدم های رک شتی راه افتادم

س شههاید تتسههخر شههاید مورد تحقیر...نقتی رسههیدم رنبه رن شههدن با آراد برام سههخت بود شههاید خجالت شههاید تر 

پیش در  آراد با کت ن شههلوار سههرمه ای خیلی شههیک ن پیک با تنه ی آرنمی که به  مد ام کنارم رد شههد.بامم دل  

 گرفت اما به رنی خودم نیانردم ن نارد خونه شدم

 .میدا با تاپ ن شلوار مرد رن مبا نشسته بود ن داشت موهاشو میبافت

 ان سالم خ-

 سالم مندتر صبحانه آماده کن.مند بار-

 دنر ام چشتش یه چش  دره رفت  ن گفت :چش 

 .سریا نارد آشبزخونه شدم ن شرنع کردم به آماده کردن صبحانه

میدا بعد ام میا کردن صههههبحانه ار که ایشههههار بچسههههبه به گلور گفت:برای فردا ام امرنم یه خانتی میاد برای 

 کتک کردن
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 باشه-

  مچی صورتی ن کوچیدش نگاه کرد ن گفت:فدر کن  نی  ساعت دیگ بیاد فامیلیش ه  مظفریبه ساعت 

 باشه متنون-

پا شههد ن رفت سههتت اتاق تا حتتا اماده بشههه گورشههو گ  کنه.بعد ام جتا کردن میز ن شههسههتن ظرفا متوجه حرف 

 :مدن میدا شدم؛گور س ردم به حرفار

 عه این چه حرفیه-

........... 

 ینو گفت ؟عشق  من ا-

 اِ امیرعلی نگونن-

 باشه عزیزم.....چش  آقای موریی دارم میام-

حرف نزدنش گویهای تتوم شهههههههدن مدهالتهه ار بود  خودمو بها تتیز کردن میز مشههههههغون کردم کهه ام اتهاق انمهد 

قرمز ن ماپ دار پوشیده بود با یه مانتو کوتاه قرمز ن شان حریر  ۸۰بیرنن میر چشتی نگار کردم که یه شلوار قد 

 .کفش پاشنه دار مشدی با آرایشی که اگه خبر نداشت  این میدا خان  بانر نتیدردم خودشه

 میدا:اگه آراد انمد خونه بگو میدا با دنستار رفتن شتان فردا میاد. خودم ه  بهش میگ  اما تو ه  بگو

 !!!!!!!!!!!!!!ناسا ناسا

شهههق ؟گفتی امیر علی؟امیر علی موریی؟موریی شهههتان؟ارن که داشهههتی با یه پسهههر حرف میزدی؟بهش گفتی ع

 فامیلی شالیزه ه  هم!اس  پسر عتوی شالیزه امیرعلی ؟؟؟؟؟آراد چی شد؟

 !!!ناسا ببین  چی شد ارن؟من که گیج شدم

این مگه میدا نیم مگه با آراد تقریبا نامزد نیسههههههتن مگه امیرعلی قرار نیم با شهههههههالیزه امدناه کنه!مگه مورد 

ده شالیزه نیم این یارن؟پم چرا؟باید یه کاری کن   اره باید سر میدا رن گرم کن  تا شالیزه بتونه ام اعتتاد خانوا

 .امیرعلی آتو بگیره ن بتونه با پویان امدناه کنه

 ببخشید میدا خان ؟-

 چیه؟-
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چون آقا  میشه بیاین بگین دیاها ن دسر هایی که فردا شب ب زم چیا باشه یا دیای مورد عالقه خودتون چیه؟-

 (آراد خواستن مورد عالقه شتا باشه)نای چی گفت  اگه ام آراد ب رسه چی؟؟؟

 خندید ن انمد نزدیک ن گفت:ناقعا؟خب بنویم دیا هارن

 گوشیتو در انرم ن به بهونه نوشتن به شالیزه پی ام دادم تا بیاد اینجا

 ......ا گفت:خب هتینا بسهنزدیک یه ربا معطا بودی  ن میدا میگفت ن من  الدی مینوشت  که مید

 !با تته پته گفت :ااا هتینا بود دیگ اخه آقا آراد ناراحت نشه امم

 نیشخند مد ن گفت:نه

 گوشی  پی ام انمد که شالیزه بود ن گفته بود: دم در منتظره

  میدا سریا گفت:دیگ کاری نداری که ؟من عجله دارم یاد، نره به آراد بگی تا فردا هست  شتان پیش دنست

 چش -

کشههیدم ن به شههالیزه پی ام دادم تا حواسههش باشههه ن ببینه چخبره ن ام هته چیز عدم  نقتی خاره شههد یه نفم

 .بگیره

نشههسههت  رن مبا نشههیتن ن شههرنع کردم به اهنگ گیاشههتن بعد ام گیاشههتن یدی ام اهنگ های نسههترن دیم رن 

ک   شده بود تتوم دنیای من ن در هر صور، به بامم فدرم پر کشید ستت آراد آرادی که این رنما تو هتین مد، 

فدرر بودم شهههههههاید بهش عالقه دارم؟شهههههههاید بهش نابسههههههته ام؟شهههههههاید بخاطر اتفاق هایی که بینتون افتاده 

 (اینجوریه؟اه چرا جواب سوار رن نتیدنن .گوشیتو گرفت  ن نارد گوگا شدم ن سرچ کردم )عشق چجوری است

شق ناژه مقدس است.نقتی یدی نارد مندگی شتا بشود ن تتام فدر شتارا با خوندن متن انن تعجب  میاد شد)ع

به بامی بگیرد ن در هر صههههههور، در هر موقعیت به ان فدر کنید در برار ان ضههههههعیف باشههههههید یعنی دلبسههههههته ی ان 

 .(شدید

نن با بقیه رن نخوندم ن آرنم میر لب گفت :ندنه من  بهش دن بسههت ؟نه اینطور نیم من نباید بهش دن ببندم ا

 ..... میدا ...اما میدا که با امیر علی...آراد دنسش داره اما با من

بغض گلوم ترکید ن مدم میر گریه اشههههدام دننه دننه عین مرنارید میریخت رن بلومم ن اعصههههاب  بیش ام حد خورد 

مانا این شههههههده بود.چرا اینجوری شههههههد اخه؟من فقط قرار بود بیام اینجا کار کن  نه اینده نابسههههههته بشهههههه  باید 
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احساس بش .نباید درصدر بره بار نگرنه نابود میش .. ببین  آراد ن میدا با ه  هستن اما میدا که با امیرعلی 

 رفت ارن!یا آراد که آنچنان بهش اهتیت نتیده؟

 .صدای منگ در تلنگر برای رهایی ام فدر ن خیان ن معتا های مختلف ذهن  بود

شهههنگه  به  انرژی بدین که هتین امرنم که نقت دارم ن حال  بهتر شهههده  دنسهههتان پار، بعدی بسهههیار بسهههیار ق)

 (پار، بعدی رن بزارم برای شتا  عشقای خودم

 «آراد»

ام صههههههبح که ام خونه انمدم بیرنن تا ارن که تو راه برگشههههههت به خون  هر چی به میدا منگ میزن  ن پی ام میدم 

 !ن حرف مدن با من دانطلب بود جواب نتیده.یعنی چرا؟انن که هتیشه برای منگ مدن

 نقتی رسیدم خونه با قدم های بلند راه افتادم تو حان ن نشیتن ن بلند داد مدم:میدااااا؟

یهو دیدم نیسههههتا ام آشههههبزخونه انمد بیرنن با دیدنش اخ  دلیظی نشههههسههههت رن پیشههههونی  ن بلند داد مدم:میدا 

 کو؟کدنم گوری رفته؟

خان  گفت میره شههههههتان پیش یدی ام دنسههههههتار...هتراه دنسههههههتار  ام ترس یه قدم رفت عقب ن گفت:میدا

 رفته فردا صبح برمیگرده

 !یه تای ابرنم رن دادم بار ن گفت :یه رنمه شتان؟دلط کرده.شتان چیه

 شونه بار انداخت ن با درنر گفت :برن سر کار،

 یهو دیدم یه خانتی ام کنارم گیشت ن گفت:سالم آقا

 موند ایندفعه ام تعجب دهن  بام

 !شتا؟؟؟؟-

 مظفری هست  میدا خان  گفت بیام اینجا برای مهتونی فردا-

باشه...عقب گرد کردم ن رفت  ستت اتاق  ن بلند در در کردم:خودر کدنم گوری پم.ناسه من شتان میره یه -

 .رنمه..ها دارم برا، میدا یه کار کن  که پشیتون بشی

دم ن سوییچ ماماراتی مشدیتو گرفت  ن راه افتادم ستت پله سریا کت ن شلوارمو با تیپ سفید مشدی عوض کر 

 ن بلند داد مدم:من میرم بیرنن مند میام.انمدم میز ناهار اماده باشه خان  محبی
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 نیستا با نگاه هتیشگی که پر ام د  بود نگام کرد ن گفت:چش 

چه حالی داره اننوقت میام  چقد پررن ام من.بدترین نحو متدن باهار رفتار کردم ن اصههههههال معلوم نیم بیچاره

 .دنباره باهار بدخلقی میدن 

 .ماشینو رنندم ستت خونه فرهاد خونه ی میدا شون

 نقتی رسیدم مستقی  رفت  ستت عتار، بزرگشون ن دیدم فرهاد نشسته ن داره سیگار میدشه

 سالم آقا فرهاد-

 سرشو تدوم داد ن انمد ستت  ن گفت:سالم این طرفا؟

 میدا کجاست؟-

  دا؟مگه دیشب نیومد پیشت بتونه تا شب مهتونیمی-

 میدا ام صبح که رفت  شرکت انن  رفته شتان.جواب تلفن هامو نتیده-

 امدان نداره-

 خب شتا منگ بزنین بهش-

 اشاره کرد ن یدی ام بادیگارد ها شتاره میدارن گرفت گوشی رن داد دست فرهاد

 :گوشی تا بوق صدای پر ام شادی میدا پیچید تو ۳بعد ام 

 الو باباجون-

 سالم میدا کجایی؟-

 من پیش آراد دیگ-

نفم هام آتیشی شد ن موا یه گرگ نگام رفت ستت گوشی ن سریا ام دست فرهاد قاپیدم ن نزاشت  حرفشو 

 .به میدا بگه

میدااا یا هتین ارن آدرس انن خراب شهههههههده ای که هسههههههتی رن میدی یا جور دیگ رفتار میدن  فهتیدی یا نه -

 ه ی احتق؟دختر 

  با تته پته گفت:آراد...من
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 خفه شو آدرس رن بده-

 با کی رفتی که انقد خوشحان بود صدا، ...دعا کن دست  بهت نرسه فقط ببین چی میشه

 .سدو، کرده بود ن حرفی نتیزد بلند داد مدم:آدرس بده میداااا

 «نیستا»

ما هنومم ام آراد دلخورم امر خجالت میدش  نسوسه شدم هته چیو به آراد بگ  اینجوری ام میدا رننده میشه.ا

 یه جورایی دن دن بودم

 تلفن خونه رن برداشت  ن میر لب گفت :اگه حرفامو بانر ندنه اگه تحقیرم کنه چی؟ نلی بامم به آراد منگ مدم

 با صدایی که پر ام عصبانیت بود جواب داد

 بله-

 آقای نورایی ببخشید منگ مدم...خواست  بگ  که-

 شت فرمون سریا پ-

میدا خان  شههتان نرفتن.یعنی به من گفتن میره شههتان اما من ناخداگاه مدالته شههون رن شههنیدم ایشههون با یه -

 ......آقایی به نام امیرعلی موریی خیلی صتیتی حرف مدن ن گفت  ارن میام

 تتوم موضوع رن گفت  حتی شالیزه که آشنا در انمدن

 انن  در جواب گفت:باشه خداحافظ

 دقیقه انمد خونه ن صدام کرد ۱۰طا کرد.بعد ام ن ق

  بله-

 لباس ب ور بیا بری  کار دارم-

 دل  هری ریخت ن ترس  میاد شد میدا بفهته من به آراد گفت  خونتو میریزه

 چرا بیام؟-

 گفت  بیا-

 تحت تأریر حرف جدی ن خشدش قرار گرفت  ن گفت :چش 
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خداحافظی ام خان  مظفری که بدبخت کال متعجب بود با آراد ام مانتومو پوشههههههیدم ن کیفتو برداشههههههت  ن بعد ام 

 خونه خاره شدم ن سوار ماشینش شدم ن انن  با سرعت بار متتایا به پرنام راه افتاد

 ید  رفتی  که گفت:منگ بزن ام دنستت آدرس اننجایی که رفتن رن بگیر

 سرمو تدوم دادم ن منگ مدم به شالیزه

 ن بدهالو شالیزه آدرس اننجار -

 چی؟-

 من ن نامزد دختره داری  میای   اننا هنوم اننجان؟-

 آراد بلند داد مد :انن نامزد من نیسسم

 :ام ترس دن متر پریدم هوا که شالیزه گفت

 انن چشه ؟؟ارن آدرس رن اس ام اس میدن -

 باشه-

 (یری  اننجا؟بعد ام اینده قطا کردم یه سوان تو ذهن  قرار گرفت)ارن میدا میدننه ما داری  م

 تصتی  گرفت  ترسو بزارم کنار ن ب رس 

رنمو کردم ستت آراد ن با قیافه ای مواجه شدم که مبون  چسبید به جار ن تدوم نخورد ن رن شدم.آراد اختار 

موا سه تا گره تو ه  بود ن دستار مشت بود دنر فرمون نفم های بلند میدشید ن به موهار که پخش شده 

  یت نتیدادبود رن صورتش اهت

 بغض  گرفت با دیدن قیافش حتتا خیلی دنسش داره که اینجوری عصبانی میشه برار

  سرمو انداخت  پایین ن اجامه دادم اشدام بریزه

 آرنم دستتو آنردم بار ن اشدامو پاا کردم.یهو صدای آراد تتوم د  ن دصه ام رن بند آنرد

 چرا گریه میدنی؟-

 یعنی نگران  شد؟

 ...دنست  ناراحت شدمهیچی برای .-
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 یعنی انقد باهار صتیتی ؟-

  سرمو تدوم دادم سعی کردم سوان هر رنمم رن امر ب رس 

 شتا چی؟خیلی دنسش داری؟-

 یه نگاه به  انداخت ن لباشو تر کرد ن گفت:اره

 هتین بم بود...هتین کافی بود برای شدستن .حار تتوم معتا های ذهن  حا شد

یدا معلوم نبود چجور دختریه.من ....من  عاشق آراد شدم عاشق هتین مغرنر ن ام خود آراد عاشق میدا بود ن م

راضههی ن عاشههق پیشههه.هتونی که هیچوقت برا من نتیشههه هتونی که اینجوری میدارن دنس داره.هتونی که منو 

ه ن به  تهتت هون داد ن نزدیک بود کترم آسههههههیب ببینه هتونی که انن رنم انمد نجات  داد تا انن مرده منو نزن

ته ی خودر  بامم منو دلبسهههههه با اینده مد، کتی هسههههههتش اما  با کارار   با رفتار ن اخالقش  نزنه.هتونی که 

کرد.سرمو تدیه دادم به شیشه ن دستتو ام پنجره بیرنن بردم تا بارنن بشینه رن دست  ن آتیش اعتاق نجودم رن 

 .ک  کنه

یا پیاده شدم ن رفت  ستتش انن  پیاده شد ن بغل  کرد سریا نقتی رسیدی  ام دنر ماشین شالیزه رن دیدم ن سر 

 گفت:گریه کردی؟

 نه بگو چخبر شده اینجا؟-

 .اشاره مد به یه ستت ن من  نگاه کردم  یه نیالی بزرگ ن میبا بود

 .آراد انمد ستت  ن گفت:من میرم داخا شتا ه  بشینین تو ماشین میدا نبینه شتارن بهتره

 بفهته من  باهار انمدم ها ربد نتیخاد عشقش

 .شالیزه به حرف انمد ن گفت:من میخوام بیام باید با امیرعلی رنبه رن بش 

 .آراد سرشو تدوم ن با ه  راه افتادن ستت نیال آراد ام رن دیوارر رفت بار ن درن بام کرد برا شالیزه

 «آراد»

میاد تو خیابون اصهههلی نه ۶بود سهههاعت  سهههریا رفتی  سهههتت در.اینجا آدرسهههی نبود که میدا داده بود میدا گفته

 !اینجا

 نقتی نارد شدی  بلند داد مدم:میداااا گتشو بیا بری 
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یهو دیدم یه پسهههههری با شهههههلوارا بدنن تیشهههههر، انمد پایین ن گفت:شهههههتا؟اینجا چیدار میدنی چجوری انمدی 

 داخا؟

گار کرد دنست نیستا بلند با پومخند نگار کردم که یهو دنست نیستا ام پشت من انمد جلو ن پسره شوکه ن

گفت:به به امیرعلی شههههتا مگه قرار نیم امشههههب بیای خواسههههتگاری من.مدش کرد ن ادامه داد:دِ با تو ام مندگی 

 .خراب کن..ببین هترن انداختی به جون ه ...بگو انن دختره بیاد پایین کوری مگه نامزدر منتظره

  انیت رفت  بار که جلومو گرفتدیدم هیچ تدومی نتیخوره ن فقط نگامون میدنه با عصب

 من  نامردی ندردم ن یه مشت مدم بهش 

چشهههههامو ریز کردم ن رفت  نزدیک انن  چسهههههبید به دیوار که من  رفت  نزدیک تر  یه نگاه به سهههههر تا پار کردم ن 

 ......دستتو بردم بار ن محد  مدم میر گوشش

 «نیستا»

دیرنم بعد ام اینده آراد با میدا ام انن خونه خاره شههدن یک راسههت رفتن خونه ن امرنم رنم مهتونی ن من ن خان  

مظفری سخت مشغون کاری  اما فدرم بیشتر ام انن چیزی که فدرشو بدنین مشغوله.آراد با اینده دیرنم میدارن 

نانه دنر میدا میگرده ن هیچی بهش نتیگه حتی ام دیرنم تا ارن یه داد کوچیک با انن امیرعلی دید بامم موا پر 

ه  سههرر نزده.ام مگه میشههه نامزدتو با یه پسههر تو بدترین شههرایط ببینی ن هیچی نگی؟شههالیزه میگفت لباس 

نیم پم چرا  نامردیهردنتاشههههون خیلی بد بود ن معلوم نبود چه چیزایی بینشههههون بود؟خب مگه این اسههههتش 

 اد هیچی نتیگه؟آر 

 .بغض گلومو فشار داد ن یه چیزی برام رنشن شد ن انن این بود که آراد میدارن دنس داره

 ....درست موا من که آراد رن دنس دارم ن با اینده میدنن  میدارن میخواد اما بامم

 با صدای خان  مظفری رشته ی افدارم پاره شد

 نیستا جون کارا تتوم شد چایی میخوری بیارم؟-

 انهوم-

 .نشست  رن صندلی آشبزخونه ن دستتو گیاشت  میر سرم ن خیره شدم به میز
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شاید تقدیر من  اینجوری رق  خورده که سر عشق ه  شانم نداشته باش .شاید خدا خواسته من جز بدبخت 

م اینده انمدم ترین ها باشههههه .ها انن ام مندگی  ن بی پدری انن ام مرگ مامان  انن ام بیرنن کردن  ام خونه انن  ا

 .خونه کسی کلفتی که اخرر ه  عاشقش بش .عاشق کسی که یدی دیگ رن دنس داره

 با گیاشتن چایی جلوم دست ام فدر کردن کشیدم ن گفت :مرسی خان  مظفری

 خواهش میدن  چرا انقد تو فدری؟-

 من؟نه-

 چرا دیگ...عاشق شدی؟-

 :تک خنده ای کردم ن برای اینده خیط نباشه گفت 

 کن یه درصد فدر-

 درصد عاشقی ۹۹اینده یه درصد عاشق نباشی شاید...اما -

 چطور؟-

 اننطوری که تو میری تو فدر ن دم به دقیقه اشک تو چشا، جتا میشه من فدر میدن  که یدی رن میخوای-

 دلتو مدم به دریا ن گفت 

 اره-

 دیدی گفت ....حار کی هم این پسر خوشبخت-

 خوشبخت؟نلش بان-

 به کسی نتیگ بگو دیگ -

 ها آراد-

 ؟¿چی!!!!!!!!!!!آراد-

 اره..هتین آرادی که یدی دیگ رن میخاد-

 فدرشو ام سر، بیرنن کن.انن که خیلی بد رفتار میدنه-

 میدنن  اما خب...انگاری دل  ام جار کنده شده ن ناسه آراد شده-
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 شاید بانر ندنین اما توی هتین مد، ک  خیلی بهش نابسته شدم

 اشتباه-

 شتباه؟ا-

 اره ه  اینده عاشق شدن چرته.ه  آراد اشتباست-

 چرا عاشق شدن چرته؟-

 عشق تل  ن بیهوده اس-

 شتا چشیدی؟-

 اره یه عشق سخت ن طاقت فرسا-

 اهان-

 ک  ک  مهتونا میومدن ن من  سخت مشغون پییرایی بودم

د ن میدا با لباس های فوقالعاده پچ کردن  برگشهههههت  سهههههتت در ن دیدم آراتقریبا هته انمده بودن که یهو هته پچ

شههیک نارد شههدن صههدای اهنگ بار بود ن اننا خور آمد میگفتن ن بقیه اننارن تحسههین میدردن.میدا یه لباس 

 آبی پررنگ پوشیده بود ن موهاشو فر درشت کرده بود

ن رابت آراد ه  کت ن شههههلوار آبی کترنگ پوشههههیده بود که حسههههابی جیابش کرده بود.نگام رفت رن دسههههتاشههههون 

  موند؛؛دستاشون توی ه  قفا بود

 بغض  در حان ترکیدن بود سینی که دست  بود رن گیاشت  میز ن ام خونه خاره شدم ن نارد حیاط شدم

نقتی نارد حیاط شدم بغض  ترکید ن اشدام سرامیر شد.نشست  میر یدی ام درختا ن مانو هامو بغا کردم ن سرمو 

ده بودم ن هتش قیافه ن دست های میدا ن آراد جلوم ظاهر میشد ن این باعش گیاشت  رن مانوهام.به هق هق افتا

 .میشد یه خنجر بزرگ نارد قلب  بشه

سهههرمو بلند کردم ن به سهههتت راسهههت نگاه کردم ن صهههدای هق هق  پخش شهههد.بعد دقایقی که نتیدنن  چقد بود 

 صدای آشنایی که موا قرص آرامبخش بود منو به خودم آنرد

 خان  محبی؟-

 با ام اینده صورتتو طرفش کن  اشدامو پاا کردم ن برگشت  ستتشق
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 بله-

 چیزی شده؟اینجا چیدار میدنی؟-

 ...نه چیزی نیم ید  دل  گرفته بود هتین-

 دلت گرفته بود؟-

 پا شدم ن گفت : من میرم.... بله چیزی نیم

 راه افتادم که ام پشت دستتو گرفت ن گفت:انن بگو موضوع چیه بعد برن

 برگشت  عقب ن گفت  :دستتو نن کن آقا آراد...تورنخدا نل  کن چرا عیاب  میدی

 دستتو آرنم نن کرد ن گفت:چی؟چیدار کردم مگه؟من عیابت میدم!؟

یک تر ام سهههیاهی بود ن یه مورچه ه  نبود.نگامو انداخت  رن صهههورتش ن من مدم یه نگاه به اطرافتون کردم که تار 

تو چشههتار کنترن نگام دسههت خودم نبود ن اصههال حالی  نبود چیدار دارم میدن .دن قدم بهش نزدیک شههدم ن 

 گفت :اره تو عیاب  میدی.تو...تونستی...تو این مد، ک  منو عاشق خود، کنی

 د ن گفت:چی؟با چشتای درشت شده نگام کر 

 کار بعدی  دیگ خیلی سنگین بود *"گفت:چه دلطی میدنی؟هان؟؟؟

 اشک تو چشتام جتا شد ن انن نزدید  شد ام ترس رفت  عقب ن انن  انمد نزدیک

ش .صورت  پر، شد اننقد انمد که دیگ راهی برام نتوند ن خوردم به درخت دستشو برد بار ن محد  مد میر گو

 یه طرف ام درد جیغ  در انمد.استپ!استپ!گناه من چی بود؟عاشقی؟

تف انداخت پیش پام ن گفت:لیاقت کتک خوردن ن حرف شههههههنیدن ه  نداری.ام فردا نبینتت تو خونه ام.رن، 

شههههههق  اننقد میاده که فدر کردی با یه بار بوسههههههیدنت ن خندیدن  یا نجا، دادنت یا دسههههههتتو گرفت  میتونی عا

 .بشی.تو یه تار مو منو نتیتونی داشته باشی..ها بچه ای دیگ نگرنه هتچین فدرایی شدا نتیگرفت تو سر،

 .پشتشو کرد به  ن گفت:خیلی اعتتاد به نفم داری

  راهشو کشید رفت ن من  آرنم نشست  رن ممین ن بلند مدم میر گریه

جلو خودمو بگیرم من که نخواسهههت  برای من  مگه من چیدار کردم؟من فقط...فقط دنسهههش دارم فقط نتونسهههت 

بشهههه من فقط اقرار کردم که دنسهههش دارم!من...من که قسهههطی نداشهههت  فقط خواسهههت  بدننه که عیاب  میده با 
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کارار.هتین!اما انن چیدار کرد؟مد تو گوشهههههه  تحقیرم کرد تف کرد برام مگه من چته؟چون گدام؟چون کلفت 

داسهههت ن ایندار کردم؟؟؟؟دسهههتتو گیاشهههت  رن قلب  ن آه پر ام درد خونش هسهههت ؟یا چون میدننسهههت  عاشهههق می

کشیدم آراد امرنم تو هتین ممان قلب منو مچاله کرد ن به  رابت کرد عشق یعنی تلخی عشق یعنی درد عشق 

یعنی شههدسههت شههدسههت در برار طرف ....نتیدنن  چقد گیشههته بود اما تصههتی  گرفت  برم داخا چون دیگ ک  

 .د میومد.درسته آراد گفت دیگ نیام اما امشب باید باش  ن ببینتش برای اخرین بارک  نفس  داشت بن

نقتی نارد شهههدم سهههریا رفت  سهههتت آشهههبزخونه ن نسهههیله پییرایی گرفت  رفت  سهههتت مهتونا انن نسهههط ام دیدن 

 .شخص آشنایی قلب  ریخت ن نوا انگشتام ام استرس ی  مد

گفت:به به نیستا خان !کلفت شدی!ها انن رنم که ناسه خود، خور انن  نقتی منو دید یه پومخند مد ن بلند 

یدی ن هتش دنبان خور گیرننی بودی فدر  میگیرنندی ن دماغ عتا میدردی لباس های شههههههیک می وشهههههه

 میدردی رنمی به این رنم بیوفتی؟

کشههیده بود  هته سههدو، کرده بودن ن گور میدادن اما من حال  خیلی بد بود. من به اندامه کافی امرنم سههختی

 اما این دیگ نه؟خدایا خود، کتد  کن

 آراد ید  اننور تر ایستاده بود انمد نزدیک ن گفت:شتا هتو میشناسین؟

 برای ام بین بردن آبرنی رفت  گفت :بله

با اخ  دلیظی برگشههت سههتت  ن گفت:با شههتا نبودم خان  محبی در ضههتن شههتا اینجا چیدار میدنی.دیگ جا، 

 .نناینجا نیم بفرما بیر 

اشهههههدام سهههههر خورد ن نگام چرخید سهههههتت بقیه که نگام میدردن.میدا با نیشهههههخند نگام میدرد ن بقیه متاسهههههف 

 بودن.آراد محد  تر ام قبا گفت:بفرما بیرنن

 من مدم رن صورتش ن تو دل  گفت :این اخرین باره خوب ببین !نگار کن

 ....................برگشت  ستت شخص آشنا ن

ود.پسههههههر شههههههوهر مامان  هتونی که هتش اذیت  میدرد ن داشههههههتن پدر رن به رم من شههههههخص آشههههههنا مهراد ب

میدشهید.هتونی که نتیزاشهت کاری کن  نتیزاشهت حرکتی داشهته باشه  حتی نقتی دمادتو عتا کردم دعوا راه 

 .انداخت....هه خالصه کن  این  موا بقیه اس.اما ارن که به آرمنر رسیده من بدبخت ترین 

پایین ن یاد حرف آراد افتادم ن نگامو کشهههیدم رن صهههور، آراد که بااخ  ن فک منقبض من مده بود سهههرمو انداخت  

 .به 
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 ....هر کار بدی ه  میدردم آراد نباید اینطوری رفتار میدرد این کارر...این کارر تا اخر تو ذهن  میتونه اما من

 حرف دلتو به مبون آنردم ن گفت :اما من دنست داشت 

  تعجههب کرد.امهها این پررنیی نبود اشههههههتبههاه محض منههدگی  بود.بی فدری من بود.شههههههدسههههههتن من ام پررن بودن

 .بود نابودی من بود

کیفتو برداشههت  ن ام کنار نگاه های پر تتسههخر  متاسههف ن نگاه خشههتگین میدا ام خونه خاره شههدم.من رفت  تا 

پایین.هه اننقد میدا رن دنس  آراد راحت باشهههه با عشهههقش.نجود من برار تتسهههخر آمیز بود ن کالسهههش میومد

داشههت که من دریبه ن تنها مه  نباشهه ....شههاید به قون خان  مظفری آراد اشههتباه بود باید پا رن دل  میزاشههت  ن 

 .امشب ایندارن نتیدردم

 :آستین مانتوم رن کشیدم تا نوا انگشتام ن آرنم راه افتادم رنمو کردم ستت آستون ن آرنم شرنع کردم

یه رنمی یه دختری به نام نیسههههههتا باباشههههههو ام دسههههههت داد بعدر مامانش رفت یعنی انمد پیش  خداجون!یادته

تو.بعد شههههههوهر مامانش اننو کتک مد بچه هار اذیتش کردن ن آخرر انداختنش بیرنن.یادته مجبور شهههههههد 

ار کنه دانشههههههگاه رن نن کنه هتونی که درس خون بود ن قرار بود با کتک مامانش بره آلتان.یادته مجبور شههههههد ک

سهههههههاله رفت خونه ی مردم ن حتی پسههههههرای جونن تا پون در  ۲۰؛کلفتی کنه تا بتونه خونه بگیره....هتون دختر 

بیاره اما اننا اذیتش کردن ن حتی یه بار نزدیک بود امر اسهههتفاده بشهههه!اما هواشهههو داشهههتی نزاشهههتی که آسهههیب 

 .ببینه

ی خیابونی اشههههههتباه بگیرنش چون انن پاا بود آرنم ک  ک  تونسهههههههت دنتا اتاق اجاره کنه که مبادا با دختر ها

 ..قسطش مندگی آرنم بود نه چیز دیگهبود

سههاله امر خواسههتگاری کرد در صههورتی که ۵۰سههالگی مرد  ۲۲ندنه یاد، رفته کارر به جایی کشههید که تو سههن 

چیز....آسهههیب ه  سهههن بچه ی کوچیدش بود.یادته تو در ن هتسهههایه آبرن نداشهههت تنها بود خسهههته بود ام هته 

 .دیده بود نه آسیب جستی آسیب رنحی...انن تنهایی رن چشیده بود سخت بود برار اتفاق های دیگ

یادته یه جا کار پیدا کرد خواسههههههت بره اننجا اما چون سههههههر ن نعض بدی داشههههههت بهش تهتت دمدی مدن!اما یه 

بشه .یادته به پسره عاد، کرده  پسری اننو نجا، داد انن نزاشت دختر آسیب ببینه ن یا دست مرد رنر بلند

بود ن به کارار سههرا میدشههید یادته پسههر بوسههش کرد نه ام رنی دنس داشههتن بلده بی دلیا نلی هتین باعش 

شد حم دختر بیشتر .یادته دختر خونه ی پسره کار میدرد کتدش کرد حرف شنید دستور تحویا گرفت نامزد 

انضههاع دختر عاشههق پسههره شههد؟یادته پسههره هولش ن داد ن باعش  پسههره اننو مورد تتسههخر قرار میداد.نلی با این

شههد آسههیب ببینه یادته نقتی دختر اقرار کرد عاشههقشههه مد تو گوشههش؟تحقیرر کرد بیرننش کرد ....انن دختر 
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فقط فقط آرادن میخواسههت.دختر فقط عاشههقش بود نتیخواسههت برای انن باشههه چون آراد پیش یدی دیگ شههاد 

 .دبود عاشق یدی دیگه بو

به اینجا حرف  رسهههههیدم اشهههههدام ریزر کرد ن بلند مدم میر گریه کیف  رن ممین کشهههههیده میشهههههد ن من بلند گریه 

میدردم هر ام گاهی آدمایی که ام کنارم رد میشههدن به  نگاه میدردن ن نیشههخند میزدن.آره مندگی من نیشهخند 

 .داره

م چون تو....خودخواهی منو پایین تر ام خود، آراد  من نتی خواسهههههت  که باهام باشهههههی...ن به هیچ دلیا نتیخوا

میدننی هر چقد درنرم شهههههدسهههههت بسهههههه.دیگه نه..تو منو مدی آرامشهههههتو به  ریختی امم کتک گرفتی ناسهههههزا 

 هیچ به نفا تو.اما یه چیزی؟دلت آرنمه؟خوبی خود،؟عیاب نجدان نداری؟ ۱گفتی تحقیر کردی ن کال تو بردی 

 «کانر :مهراد»

 (تون شدم جبران میدن .ریک ها بره بار هاببخشید کته شرمند)

 «آراد»

اعصاب  اننقد خورد بود که حتی حوصله ی ادامه ی مهتونی رن ه  نداشت  موضوع میدا  حرفای نیستا داستان 

بحش مهراد ن نیسههتا هتش قاطی شههده بود ن حضههتش سههخت بود.رفت  سههتت مبا ن نشههسههت  نگامو کشههیدم 

 دن  رقصیدن خندیدن ن...بودن.میدا انمد نزدید  ن نشست کنارمستت بقیه که هر کی مشغون حرف م 

 هنوم نتیخوای باهام حرف بزنی؟-

 نه-

 بامم خوبه جواب های کوتاه میدی-

 انم-

 ....ام دیرنم که دعوامون شد تا ارن-

 .اعصاب  بهت گفت  بعد ام مهتونی حرف میزنی  نزار تو مهتونی اعصاب  به  بریزه به اندامه کافی ریده شده به-

 ...هه ناقعا؟داستان انن دختره چی بود؟ندنه تو ه -

با عصههبانیت برگشههت  سههتتش که دهنشههو بسههت ن خیره شههد به رنبه رن... من  شههرنع کردم به خوردن نوشههیدنی 

 .*"شاید ارن رمم بود ن آرنم  میدرد
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  ک  میرفتن.تقریبا هته نتیدنن  چقد خورده بودم ن ممان چقد گیشههههههته بود اما بقیه خداحافظی میدردن ن ک

 رفته بودن که مهراد معانن شرکت  انمد طرف 

 .آراد ببخشید امشب ید  جشن رن به  مدم...با دیدن انن دختر کال اعصاب  به  ریخت-

 .نه مه  نیم مهراد...من خودم قبلش باهار بحو  شده بود...نقتش بود بره-

 موضوع تو چی بود؟-

 ادعا کرد عاشقته-

 لفت خونت بود؟چی؟انن که ک-

 .... اره نلی تا دید چهار بار به رنر خندیدم-

فهتیدم فهتیدم....من اصهههههال امر خوشههههه  نتیاد انن باعش ن بانی خیلی چیزا تو خانوادمون شهههههد انن بچه من -

 بابام بود.خواهرم ه  بخاطر نجود انن خیلی اذیت شد بخاطر هتین خوش  نتیاد امر

 ..رده بودم خون  کار کنه.خب میتونی بری داداردرکت میدن  حار میفهت  کیو آن-

 قربونت...فردا میبینتت خداحافظ-

 خداحافظ-

 .بعد ام اینده پون انن خدمتداره رن دادم انن  رفت ن من موندم ن میدا...ن یه دنیا حرفای ناگفته که باید میگفت 

 نم ن گفت:میخوای من شرنع کن ؟نشست  رن مبا ن کرناتتو شا کردم ن کتتو در آنردم میدا ه  نشست رنبه ر 

بابام...یه مشههههدلی داشههههت با امیرعلی قرار - انهوم دنس دارم بدنن  چی شههههد که ایندارن کردی ن رفتی اننجا...-

 ...شد من برم اننجا ن یه سری مدارا بیارم

 ....آراد- باهر طریقی که شده نه؟-

 چیه درنده مگه؟-

بزار توضهههیح بدم....بعد مجبور شهههدم برم من نتیخاسهههت  کار به جاهای باریک بدشهههه خب انن  خواسهههت ن من -

 ...بخاطر کار بابام مجبور شدم قبون کن 

 .ی خواست  ن نتیدننست  اینجوری بشهمن نت- -
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هه رفتی با یه پسر ن***ریختی رن ه ...بعد میگی بخاطر بابام بود...بابا، رامی بود به این؟اصال فرض میدنی  -

بابا، هیچی  دلیا این کار، ه  به کنار من چی؟من چیداره ام؟به نظر، باید قبولت کن ؟به نظر، باید نامزد 

 .د مدم گفتی اشتباه کردم دلط کردم اما این کافی نیمکنی ؟دیرنم مدمت سر، دا

با چشههههههتای کاسهههههههه ی خون نگام کرد ن گفت:میدنن  اشههههههتباه کردم کارم کال اشههههههتباه بود نباید این کارن قبون 

 میدردم.اما یعنی چی که کافی نیم؟یعنی هتینده پشیتون شدم کته؟

 چشار قد توپ شد ن نگام کرد -

 چیه؟چیز بدی گفت ؟-

 ...یعنی چی...آراد تو قون داده بودی-

- 

آراد خیلی بدی...منو با دختر خیابانی ها مقایسههههههه کردی؟آراد من عاشههههههقت  اما تو چجوری منو دنس داری که -

 ...تچین مقایسه ای کردی آراد من میدا اَم هاااه

- 

دم بدنن  آراد اذیت  ندن...من دختر خیابونی نیسههههت ...بابام نتیدننه.آراد من دنسههههت دارم نگفت  چون فدر کر -

من فقط فدر نتیدردم این موضههوع ها پیش بیاد ن انن دختره ی عوضههی بهت  دردسههر این موضههوع تتوم میشههه 

 بگه...اصال چه دلیلی داشت بهت ابرام عالقه کنه ندنه تو رفتاری داشتی باهار.؟؟؟

بین  چرا موضههههههوع هارن قاطی میدنی انن دختره کلفت  بود نه کتتر نه خب پم....رمم شههههههد بفهته بابا،....ب-

 بیشتر...ابرام عالقه ار ه  الدی ن مفتی بود

آراد به بابام نگو ناراحت میشهههه متدن قلبش ناراحت بشهههه...درضهههتن با موضهههوع انن دخرذه کاری ندارم بهت -

 اطتینان دارم

تشههه هته چی شههرنع بشههه نقتی میدا ناقعا دنسهه  نقطه ضههعف فرهاد دخترر اذیت شههدن دخترر....دیگ نق

داره نقتی خودر بامی رن شههههههرنع کرد پم من  دیگ دسههههههت بدار میشهههههه  برای رسههههههیدن به خواسههههههته هام ن 

آرمنهام.......میدا ه  که خر بانرر شههده من میخوامش من برای یه شههب ه  نتیخوامش هدف من فقط انتقام 

 ......ام فرهاده

 .ماده بار نی  ساعت دیگ منتظرت میدا دیگ حرفی نباشه.آ-
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ناینستادم که بشنوم چی میگه ن رفت  ستت اتاق  ن لباستو عوض کردم ن نشست  رن تخت ن گوشیتو گرفت  ن 

 .نارد صفحه ام شدم خبری نبود

فدرم پر کشید ستت نیستا.دلیا عاشق شدنش چی بود فقط چون باهار خوب رفتار میدردم ن یه بار بوسش 

 فار گور میدادم؟؟؟؟؟کردم یا به حر 

 .شاید بچگی کرد انن که سنی نداره به هر حان کارر اشتباه محض بود ن اینده مدم تو گوشش برار بم بود

 ....................................................نتیدنن  چقد گیشته بود که میدا نارد شد

 «کانر:آراد»

 (خخخ این  پار، بعدی ریک ام یاد نشه فرامور خ)

 دنستان گل  من چند رنمی درگیر درس ن مدرسه ام.متدن نتون  پار، های کافی بزارم

 .ناقعا شرمنده شدم چون انرژی کافی رن داشت  اما نقتش رن ندارم

 .رمان من آماده هستش فقط دعا کنین درسام خوب پیش بره ن بتون  مندتر پار، جدید بزارم

 .ودم نبود ن این رنما کال امتحان دارمامیدنارم امم ناراحت نشین چون دست خ

 .پم درک  کنین چون هتتون عین من درس دارین ن جای درا کردن هست

منتظرم باشید...من خیلی مند نقتی که ید  درسام سبک شد میام ن پار، های جدید رن در اختیار شتا عزیزان 

 .قرار میدم

 *....دنستون دارم

 «آراد»

 .و بام کردم ن سعی کردم گوشی رن ام رنی میز بگیرم ن موفق شدمصبح با صدای منگ گوشی  چشتام

 بله-

 سالم آقای نورایی-

  بفرما-

  نتیاین شرکت؟انن هفته اس-
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 نخیر خان  نتیام امرنم قرار های امرنم رن بزارین ناسه فردا-

 ...چش  آقای نورایی فقط-

 .یشتر بدم میادحرفشو شدست  ن قطا کردم...من ام هرچی بدم بیاد ام این منشی ب

 ...برگشت  ستت میدا که درق خواب بود

 .ها...هنوم مونده که آسیب ببینی ن بابا، بشدنه ن من لی، ببرم

 ....نفم عتیق کشیدم ن پاشدم ن حولتو برداشت  ن رفت  ستت حتوم

 «نیستا»

غض لعنتی ته گلوم اشدای رن گون  رن پاا کردم ن سعی کردم صدام صاف باشه...چند بار سرفه کردم اما این ب

 چسبیده بود ن نن کن نبود

 :شتاره ی شالیزه رن گرفت  ن منگ مدم

 سالم نیستا جان-

 سالم شالیزه-

 نیستا؟خوبی؟چت شده؟-

 ...میای پیش ؟میدنن  که تو نعضت ام من بدتره اما بیا...دارم میتیرم-

 بغض  ترکید ن مدم میر گریه

 ..ا تو اماخه چی شده که اینجوری گریه میدنی؟هان؟ب-

 .شا...لیزه....شالیزه بیا...حال  خیلی بده انگار دل  شدسته-

 .یعنی چی اخه...بتون میام ارن-

 باشه-

 .گوشیو قطا کردم ن درام کشیدم رن ممین ن جنین نار تو خودم جتا شدم

 .آراد تو چیدار کردی؟من...دنست داشت  لعنتی اما تو درنرمو دلتو قلبتو رنحتو نابود کردی

 دنن  چقد گیشته بود ن چقد گریه کرده بودم اما با صدای در آرنم گفت :بیا شالیزهنتی
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 :شالیزه انمد داخا ن با دیدن  شوکه شد ن چند رانیه فقط نگام کرد

 چه بالیی سر، انمده؟چقد گریه کردی؟کی اذیتت کرده؟هان حرف بزن-

 سدو، گریه

 !با تو ام نیستا بگو...کی باها، ایندارن کرده-

 ، سنگین گریه شدیدسدو

 انمد طرف  ن آرنم بغل  کرد ن گفت:حرف بزن قشنگ .گریه ندن بگو ببین  کی اشدتو در آنرده؟

 شالیزه انن نابودم کرد.من فقط عاشقش شدم-

 چی!!!!!!!کیو میگی؟-

 ....شالیزه....بلند گریه میدردم ن فقط به حرفای آراد فدر میدردم که چجوری عین آشغان باهام رفتار کرد-

 بگو چی شده گریه ندن محد  بار-

آرنم شههههرنع کردم به تعریف کردن...تتوم چیزارن گفت  ام انن تا اخر ام تتوم ماجرا گفت  برار. ن شههههالیزه با د  -

 ...من مد به  ن گفت:نیستا...نباید بهش میگفتی

 میدنن  بزرگترین اشتباه مندگی  رن انجام دادم.میدنن  که چقد بدبخت -

 ..نیمبحش این -

دقیقا هتینه شههههههالیزه من نباید عین این دخترای سههههههاده بهش میگفت  ن بوسههههههش میدردم.نباید میفهتید که -

دنسش دارم من اشتباه کردم درسته اما انن  کار بزرگی کرد...قلبتو شدست خنجر نارد قلب  کرد.اصال میدننی 

اشههههههقشههههههه بهش اهتیت میده مهته چیه؟شههههههاید رمم باشههههههه دیگه بهش فدر کن  چون انن میدارن میخواد...ع

 ...برار

جلوی گریتو گرفت  ن با صهههدای آرنم تری گفت :چند رنم دیگه ه  نامزدیشهههون رسهههتی میشهههه.آراد اننقد میدارن 

دنس داره که بودنش با یه پسههههههر دیگه مه  نبود برار ن مه  میدا بود که برا خودر باشهههههههه چون دنسههههههش 

 .رن نادیده گرفتمیدا نامردیداره.حتتا چون خیلی دنسش داره 

 .اشتباه ندن...شاید موضوع این نباشه-

 این نباشه پم چیه؟-
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 ...ببین نیستا...کاری ندارم که آراد میدارن میخواد یا نه اما تو آرادن فرامور کن-

 فراموشش میدن ...نقتی تو فرصت کتی عاشقش شدم تو فرصت کتی ه  فراموشش میدن -

 م موهامو کنار مدشالیزه لبخند دلگرم کننده مد ن آرن

 «دانای کا»

 .نیستا سخت در اشتباهه شاید خیلی چیزا مند اتفاق بیوفته اما فرامور کردن هرگز

نیسههههههتا قلبش رن هدیه کرده به آراد با تتوم رفتار های خوب ن بد آراد.شهههههههاید فرامور کردن بهتر ام عاشههههههقی 

دن توی یک رانیه اتفاق بیوفته اما باشههههه شههههاید فراموشههههی خوشههههتزه ترام عاشههههقی باشههههه اما نه...عاشههههقی مت

 .سان ه  اتفاق نتیوفته ۱۰سان که سها ۱فراموشی حتی 

آراد ه  سههههههخت در اشههههههتباهه چون با انتقام آرنم نتیشهههههههه فقط هته چی بدتر میشهههههههه آراد هته چیو خراب 

 آراد فقط میدنه چون خودخواه ن فقط به فدر انتقام خودشههه...شههاید اگه فرهاد رن میبخشههید هته چی بهتر بود

 .اینجوری اطرافیانش رن ناراحت میدنه ن آسیب میزنه

اما نیسهههتا حم یه بچه ای رن داره که خوراکیش رن گرفتن ن انن مونده تنها ن بی دفاع نیسهههتا تنها بود اما با کار 

تر آراد بیشههتر تنهایی رن حم کرد.شههدسههته بود اما با کار آراد بیشههتر شههدسههت دتگین بود اما با کار آراد بیشهه

 دتگین شد

 (این  یه پار، جدید اما کوتاه بامم شرمنده... دنستون دارمت )

 «نیستا»

نقتی چشههتتو بام کردم داخا محیطی پوشههیده ام رنگ سههفید بودم..سههرم خیلی تیر میدشههید ن نور رمپ خیلی 

 اما کی منو آنرد رن اعصههاب بود.فهتیدم اینجا بیتارسههتان بود...اما؟!اها من حال  بد شههد سههرم گیج رفت ن افتادم

 بیتارستان!؟

 .ام درد سرم ن کا بدن  به خودم پیچیدم ن ناله ای کردم

 صدای آشنای شالیزه پیچید تو گوش 

 اِ نیستا؟خوبی؟-

 عالی ام...پرسیدن داره خو....تو اینجا چیدار میدنی ؟کی منو آنرد بیتارستان؟-
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 منگ مدن به  خبر دادن یه خانتی تورن رسوند ن اخرین شتاره گوشیت شتاره من بود-

 اها...خب برن حار-

 چی؟!برم؟-

 اره دیگه...من که بهور انمدم برن دنبان مندگیت-

 چی میگی  دیوننه شدی؟نلت کن  برم؟-

 ...شالیزه برن بتونی میشینی نصیحت میدنی بخدا حان ندارم-

ما بدنن نعضههیتت ام من چون میخوام بگ  خودتو اذیت ندن هته چی درسههت میشههه میگی برم؟باشههه میرم...ا-

 بدتر نیم

کیفشههههههو ام رن میز کوچیههک کنههار تخت  برداشههههههههت ن رفههت بیرنن.این  اخرین کسههههههی کههه رفههت ن من مونههدم ن 

 تنهایی .موا هتیشه

به پهلو شدم ن دیدم نصف سرم مونده هنوم.پرستاری جونن انمد داخا ن گفت:به به چشاتو نا کردی...دنستت 

 کو پم؟

 .گفت  بره-

 بری خونه ارن؟ خب چجوری-

 .چَ َا چالق ؟؟؟بچه که نیست  خودم میرم-

 باشه خان  آرنم تر ارن میگ  دکتر ه  بیاد حرفای رمم رن بگه-

نقتی رفههت بیرنن فقط برای یههه رههانیههه دل  خواسههههههههت ای کههار ارن آراد اینجهها بود.موهها اننههدفعههه...بوسهههههه  

 ....میدرد میگفت اگه نیای یه کاری میدن 

 ...د تو باهام چیدار کردی؟تو دیونن  کردی...نابودم کردی...ای کار بودی فقط بودیای خدا....آرا

 دکتر ن پرستار نارد شدن

 .دکتر مرد جوننی بود ن خیلی ابهت داشت

خههب خههانتی...چقههد کههارای بههد کردی این دن رنم...دههیا نخوردی!آب ک  خوردی هتش گریههه ن بغض ن ....خههب -

 داستان چی بوده؟
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 ارن نوشتین؟چیزی نیم...د-

 بله یه عالته...نتیخوای بگی؟-

 نای دارن....متاسفانه نتیتون  بگ -

 .......باشه...دارن هارن بخور-

بعد ام کلی حرف مدن پرسههههههتار سههههههرم  رن در آنرد ن من  لباسهههههه  مرتب کردم ن با بی حالی راه افتادم سههههههتت 

 .اینده گفت  بره بامم پولو حساب کرد ن رفت بیرنن...پون بیتارستان رن شالیزه حساب کرده بود قربونش برم با

 .سر خیابون یه تاکسی گرفت  ن آدرس خونه رن دادم

 نقتی رسیدم خونه نرگم جون سریا انمد ستت  ن گفت:دختر کجا بودی؟من که نصف جون شدم

 چیزی نبود...حال  بد شده بود بیتارستان بودم-

 سرما خوردی؟-

 نه سرم گیج رفت-

 زم...ید  صبر کنار برا، دیا می -

 رمم نیم-

 رممه برن خونت ی  مدی-

نارد اتاق  شدم ن خودمو رسوندم پیش بخاری ن هتونجا رن ممین نشست .دستتو بردم ستت کیف  ن عدم آراد 

 .رن که یواشدی ام آلبور گرفته بودم ن اصال یادم نبود رن در آنردم

 .من مدم به عدم خوشگلش ن آرنم لبخند مدم

 رد شد که سریا خاست  عدم رن قای  کن  اما انمد ستت  ن گفت:عدم کیه؟ببین !؟؟نرگم جون نا

 هیشدی...بیخیان نرگم جون-

 خب دیدم کیه...عدم یه پسر بود-

 نرگم جوننن-

 ببخشید چشت  افتاد..کی هم حار؟-
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 بیخیان-

 دنسش داری؟-

 ضایا اس؟-

 ه درست میشهخیلی....این حان ن رنم، بیتارستان رفتنو ....اشدان ندار -

 نرگم جون؟-

 تا حار عاشق شدی؟-

 ..اره-

 سخته؟-

 .سالگی ام دست دادمش...اما خیلی خوب بود ۳۵سالته ن تو  ۴۰...با اینده نه...بیشتر خسته کننده اس-

 خوشتزه اس؟-

 خیلی...برای من که خوب بود-

 ...برای من ام هتین انلش تل  ترین بود-

 خب نلش کن بیا دیاتو بخور-

   نرگم جونچش-

 ماه بعد ۱

 اشدای گونتو پم مدم ن گفت :شالیزه من نتیام

 نن کن نیستا...یه ماه گیشته ام انن موضوع ها.نتیخوای بیخیان بشی؟-

 نتیتون ...شالیزه نلش کن تو نتیفهتی حرف منو...بیخیان-

 خب فردا شب میای با ما؟-

 دانه شالیزه یه بار گفتی گفت  حوصله ندارم..نن کن تورنخ-

چرا نن کن راه انداختی تا دهن نا میدن  میگی نل  کن...میخوای بدشههههی خودتو یا با د  ن دصههههه خودتو خفه -

 کنی؟هان؟اخرین بار تو بیتارستان ناراحت  کردی چی گفت ؟گفت  نعضیتت بدتر ام من که نیم.هست؟
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گی نعضهههیت تو بدتر ام ببخشهههید خب...من اعصهههاب  خورده...موقعیت خوبی ندارم حوصهههله ندارم...راسهههت می-

 .منه...اما من موا تو نیست  آرنم نیست  تحتل  کته

پم من چجوری تحتا میدن  که باید امیرعلی رن با اینهته بدبختی ن رشههههههی بامی هار قبون کن  خود، که -

رم شاهد بودی..اما پویان رن دنست دارم عاشقش  فردا میخوام برم باهار مهتونی....امیر علی قراره بشه شوه

انن  به منر خانوادم  اما من با پویان هسهههههت  دنسهههههش دارم...تحتا من میاد نیم نیسهههههتا نادیده میگیرم تو ه  

نادیده بگیر...نتیتونی؟اشدان نداره  تالر کن..خودتو ام تنهایی دنر کن...آراد دنست نداشت درسته..اما تو ه  

 ...ارپا بزار رن دلت سعی کن عین انن باشی با هر کم موا خودر ب

 :لبتو با مبون  تر کردم ن گفت 

 شالیزه...باشه....ادامه نده...من میام باهاتون...فقط لباس ندارم-

 :لبخند رضایت مند شالیزه به رنم پاشیده شد ن گفت

 تو بیا لباسش با من-

 «آراد»

 .تو دفتر نشسته بودم ن منتظر بودم جلسه شرنع بشه... نقتی بقیه انمدن جلسه شرنع شد

 چی با فدر ن خیان من پیش میرفت.فدرم درگیر بود درگیر خیلی ام موضوع هاهته 

گوشی  رفت رن نیبره ن نگامو کشیدم رن گوشی ن دیدم شتاره میدا افتاده دست ام منگ مدن برنتیداره.گیاشت  

 .رن سایلنت ن با حوصله بقیه جلسه رن پیش بردم

بار منگ مده یه پی ام داده گفته:باهام  ۵ن دیدم میدا بعد جلسههه که یه سههاعت گیشههته بود گوشههی  رن برداشههت 

 تتاس بگیر کار فوری دارم

 دهن کجی کردم به پی ام ن شتارشو گرفت ؛

 الو آراد-

 صدار پر ام گریه ن د  بود

 بله کاری داشتی؟چی شده؟-

 آراد بدبخت شدی -
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 چرا-

 آراد من حامله ام...بابام بفهته میتیره-

 چی شوخیت گرفته؟درضتن یاد، رفته بخاطر کارای بابا، بار انلت رن با اننیارن بودی هوم یاد، رفته؟-

ن بخدا امرنم آممایش دادم موبت بود. چیدار کنی  حار؟ آراد موضهههههوع های گیشهههههته رن نلدن  میدنن  بخاطر -

 اما ارن بیا مندتر امدناه کنی  بابام بفهته سدته میدنهبابام انن اتفاقا افتاد 

 خب حار.... امشب میام خونتون-

 بیا با بابام حرف بزن مندتر امدناه کنی -

 ها به هتین خیان بار.جوجه رن اخر پاییز میشتارن فرهاد خان تامه انلشه

 باشه فعال خودتو ناراحت ندن...بای تا شب-

 باشه خداحافظ-

 ...اشت  ن رفت  ستت در ن خاره شدمنسایلتو برد

سوار بنز مشدی جدیدم شدم ن راه افتادم...این نقشه که خوب پیش رفت اما نقشه بعدی....اننی که باید جای 

 .دنس دخترم باشه کی باشه؟کی میتونه بقیه کارامو پیش ببره...بعدا راجبش فدر میدن 

رن مبا ن دیا سهههفارر دادم بامم خونه پر ام کویفی  نارد خونه شهههدم ن بعد ام تعویض لباس ن حتوم...نشهههسهههت 

شههده بود...بعد ام اینده نیسههتا رن انداخت  بیرنن دیگه ترجیح دادم کسههی نیاد...اما نیسههتا...نیسههتا کی بود؟چرا 

شد؟شاید چون ارمر نداشت بهش این مد، یادم رفته بود نیستا رن...هتونی که اقرار کرد عاشقته....پم چی

 .دقیقا هتینهفدر ندردم ن 

بود...نارد اتاق  شههدم ن یه شههلوار مشههدی با تیشههر، مشههدی با کت تک سههفید پوشههیدم ن  ۶:۳۰سههاعت دنرنبر 

 .موهامو به ستت بار درست کردم ن ساعت مشدیتو بست  ن عطر تل  ن سردمو مدم ن ام اتاق خاره شدم

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

 خب تاری  امدناجتون کی باشه؟-

 رم بابا جون هتین ماه خوبهبه نظ-

 نه میدا جان...ماه بعد خوبه-
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 آراد تو که خود، گفتی این ماه-

 نه هتچین چیزی نگفت -

 فرهاد خندید ن گفت:عجله داری میدا؟

 نه باباجون اخه خودر گفته بود-

احته ن اگه بفهته با چشهه . ابرن به  اشههاره مد ن قلب باباشههو اشههاره کرد...ربد منظورر این بود که قلب بابار نار 

 مریض میشه...کجای کاری میدا خان ؟هوم؟

 پم هتون شد ماه بعد دیگه-

 فرهاد:بله دیگه...شام رن بخوری 

مشغون شام شدی  که ام قسط کشک بادمجان رن که خیلی بوی دلیظی داشت بردم ستت میدا ن گفت :بخور 

  ام اینا خوبه

 ش  فرهاد مد ن آرنم گفت:ببرر اننور نتیتون تا چشتش افتاد به کشک بادمجان یه عق دنر ام چ

 یهو فرهاد متوجه شد ن پیشدستی کرد ن گفت:بگیر دخترم...دست نامزد، رن رد ندن

 اخه نتیخورم باباجان دنس ندارم ام اینا-

 بخور دیگه..دستتو رد ندن-

سههرنیم بهداشههتی ن گرفت ام دسههت  اما تا یه لقته گیاشههت دهش عق مد ن دنید سههتت  یه چشهه  چرخوند برام

 حان

 فرهاد دست اچه گفت:چی شد بدمزه بود؟میدا چش شد

 ربد بهش نساختهیچی-

 چرا نسامه انن که هتیشه میخورد کشک بادمجون-

 نتیدنن -

 .به ادامه دیام ادامه دادم ن اصال پا نشدم برم پیش میدا
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شهههههههد ن گفت:چت شهههههههد یهو؟بد مزه میدا بعد ام دقایقی با رنگ ن رنی پریده انمد که فرهاد با دیدنش شههههههوکه 

 ...بود؟یا

 نه احساس کردم تور مو بود حال  بد شد-

 چرا رنگ ن رن، پریده-

 ن چیزی نیم خب ید  حال  بد شد-

ها دارم برا، مونده هنوم...میدننست  ارن فرهاد گیر سه پیچ میده ن فدرر مشغون میشه.میدا ه  ام استرس 

 گیج شده بود..سعی کرم بیخیان باش  ن

 ساردن گیاشت  پیش میدا ن گفت :بخور

 نتیتون  ارن-

 یهو با بیخیالی ن تن صدای بار گفت :میگ  بخور برا بچه خوبه

میدا برگشههت سههتت  ن چشههار پر ام اشههک شههد چشههار قد نعلبدی شههد ام حرف ناگهانی  جلوی بابار سههعی 

نگامون کرد ن میدا بااشک های سرامیر  کردم نشون بدم حواس  نبود برای هتین یه نگاه به فرهاد کردم که شوکه

 :ام چشتش سرشو انداخت پایین ن فرهاد بلند گفت

 (شرمنده هتتون که دیر شد بامم ببخشید...ریک ها بره بار که پار، بعد خیلی قشنگه)

 «آراد»

 با دادی که فرهاد مد میدا بلند شد ن من  به تقلید ام میدا ام جام بلند شدم

 ...میدا:بابا من -

 خفه شو-

 رن کرد ستت من ن گفت:تو چیدار کردی؟خجالت ندشیدی؟

 ...خیلی ببخشید اقا فرهاد میدا انلین هاشو-

 نسط حرف  ن گفت:آرادمیدا با بغض تو صدار پرید 

 فرهاد:بزار بگه



                 
 

 

 Masomeh|  عشق تلخه یا شیرینمان ر 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

65 

 

انلین هاشههههههو با یدی دیگه تجربه کرده.دلیلش ه  خودتون بهتر میدننین...بامم خیلی خوب بودم که قبولش -

 کردم

 ...میدا با توجه به حرف سنگین  گفت:آراد تو چیدار کردی

 قیافه فرهاد در ه  بود ن مرد شده بود ن معلوم بود قلبش درد گرفته

 میدا...بچه تو شدتت برای کیه؟انین هاتو با کی تجربه کردی چجوری من دلیلشو میدنن ؟فرهاد:

 پومخند مدم ن گفت :بزارین من بگ 

 میدا با د  من مد به  ن گفت:نه آراد

 .چرا نه...بزار بگ  تا بابا، بدننه من گناه میادی نداشت -

.فرهاد ه  ام انن تا اخر قلبشو گرفته بود ن اختار هته ی اتفاق هارن ام جتله موضوع امیرعلی ن خودم رن گفت .

 تو ه  بود

 بعد ام تتوم شدن حرف  جهت نگاهتو عوض کردم ن یهو صدای یه چیزی انمد ن میدا جیغ مد

برگشهههههت  سهههههتتشهههههون ن دیدم فرهاد افتاده رن ممین..میدا با عجله رفت سهههههتتش ن من  آرنم میر لب گفت :تامه 

 .ام، نگرفت انلشه..من هنوم انتقام  رن 

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

 «نیستا»

 .توی پاساژ های شیک باکالس دنر میزدی  ن به بوتیک ها نگاه میدردی 

 .پویان ن شالیزه دست تو دست ه  جلوتر میرفتن ن من  ام پشت سرشون میرفت 

با سهختی ن مشهدال، بخصهوص  چقد سهخت بود.من ام دنسهت صهتیتی برای داشهتن عشهقش در کنارر حتی

 .خودر حسودی میدردم

فقط ه  چون آراد بود اما با من نبود دنسش داشت  اما انن دنس  نداشت.صبرم تتوم شده بود اما انن حتتا تا 

 .حار با میدا امدناه کرد

 .اشک تو چشتام رن کنترن کردم تا راهشون رن پیدا ندنن

 .بختی کردم تا امیرعلی بینشون رن خراب ندنه که میدنهبا اینهته برای شالیزه ن پویان آرمن خوش
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 صدای شالیزه منو به خودم آنرد ن گفت؛

 اینو ببین قشنگه به نظرم-

به لباس ماسهههههدی آبی کاربنی نگاه کردم که چقد نام بود.آسهههههتین های کلور داشهههههت که میباییش رن چند برابر 

 کرده بود

 قشنگه شالیزه-

 .داخا تا بخره سرشو تدوم داد ن با ه  رفتی 

اننا رفتن تا لباس رن ببین  من  رفت  سههههتت لباسهههها.یعنی ارن آراد کجاسههههت؟چیدار میدنه؟حالش خوبه؟بهش 

 خور میگیره؟ندنه ناراحت باشه؟ندنه میدا اذیتش کنه؟

 .خدا کنه هرجا که هم حالش عین من نباشه ن هیچوقت نباشه

 .چش  دنخت  به یه لباسی که خیلی شیک بود

ر راسته پارچه ای سبز فیرنمه ای بود با یه تاپ بارناف هتون رنگی نلی با پارچه پر ام پولک.یه کت ساده یه شلوا

 .کوتاه ه  داشت که جنم پارچه ار عین شلوارر بود

 .چقد این لباس قشنگ بود.ای کار من  عین شالیزه یدی رن داشت  که باهار بیام خرید ن انن  برام نظر بده

 ده؟شالیزه:خوشت انم

 انهوم خیلی قشنگه-

 برای فردا ید  رستی نیم-

 نه برعدم به نظرم خیلی شیک ن ساده اس-

 خب بگیرر-

 نه بابا معلومه خیلی گرننه من یه لباس ساده میگیرم-

 میگ  بگیر برن ب ور ببین چطوره بگو چش -

 نگ بود ن فیت تن  بودآرنم خندیدم ن دیدم کا کا بی فایده اس  لباسو گرفت  ن رفت  ن پوشیدمش.خیلی قش

 .بعد ام تایید شالیزه خودر برام حساب کرد.بعدر ه  به پیشنهاد پویان رفتی  کافه
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 .توی کافه یه جای دنج نشستی 

 پویان:نیستا خان ؟

 بله-

 خیلی ساکت هستین چرا-

 نه...بی حوصله ام-

 ....شالیزه:پویان جان

 پویان:خب دلیلش چیه

 عشق.خیالتون راحت شد؟-

 ...ببخشیدشرمنده-

 شالیزه:پویان بسه...خب نیستا جون  چی بخوری ؟

 من:قهوه میخورم

 .اننا ه  سفارر دادن ن هر سه تامون سدو، کرده بودی  ن میخوردی 

 سدو، رن شدست  گفت :عشق من علدی نه؟

 شالیزه:نن کن نیستا دیگ

 چرا خب سوان پرسیدم...ناقعا علدی عاشق آرادم؟-

 .باشه بامم علدی نیم...کسی بی دلیا عاشق نتیشهپویان:نه عشقتون هرجورم 

 .ارنم پومخند مدم ن چش  دنخت  به میز قهوه ای رنبه رنم

 «عدم کانر نیستا»

 (یه پار، دیگه تقدی  شتا عزیران)

 «نیستا»

 چش  دنخت  به مامان شالیزه که با دقت داشت رنی چشتای شالیزه کار میدرد
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 .ر ها بودمامان شالیزه یدی ام بهترین آرایشگ

 بعد ام مدتی که نتیدنن  چقد بود با صدای شالیزه به خودم انمدم

 چطور شدم نیستا؟-

 نگار کردم ن لبخند مدم.ام میبایی ن شیک بودن هرچی میگفت  ک  بود

 عالی شدی-

 متنون...برن مامان کار تورن شرنع کنه-

 من؟؟؟من میاد نتیخوام کاری کن -

 .بزنر برد رن صندلی نشست  ن شرنع کرد حتی ن رسید چیدار کن  برا،مامان شالیزه انمد ستت  ن منو 

 .دل  برای آراد تنگ شده بود.برای انقا، تلخی هار برای خنده هار دعوا هار...حتی حرفار با میدا

 من دیگه کی بودم؟

 !!!دل  برای حرف مدن عشق  با عشق خودر تنگ شده بود؟

ندنه عرنسههی ه  کرده باشههن؟خب اگرم این اتفاق ها افتاده باشههه چه یعنی ارن با میدا خوشههبخته؟نامزد کردن؟

سههههههودی برای من داره.حتی اگه این اتفاق ها نیوفتاده  باشههههههه ه  برای من سههههههودی نداره چون آراد اگه میدا رن 

 .نخواد من  نتیخواد.من که در حد انن نیست 

 .درنرشو شدوند ن اقرار کرد من گدام!من بی کم ن کارم!من کلفت خونش بودم!من هتونی بودم که

 .ن  اشک تو چشتام نشست اما سعی کردم اشد  در نیاد ن بغضتو قور، دادم

 .بعد ام ساعتی که نتیدنن  چقد بود مامان شالیزه گفت:خب تتوم شد

 .چشتامو بام کردم ن با دختری با قیافه متفان، رنبه رن شدم

ی  داشههههت  که در حد خط چشهههه  ناما ن ریتا ن رژلب موهام چتری شههههده بود ن خیلی عرنسههههدی بود آرایش مال

کالباسههههی بود.موهام کامال لخت بود ن رن شههههونه هام ریخته شههههده بود ابرنهام مرتب بود ن خیلی قشههههنگ بود.ام 

 اینهته تغیر ذنق مده شدم ن آرنم مامان شالیزه رن بغا کردم ن گفت :مرسی خاله جون

 ن سر تر شدی میخوای من نیام؟شالیزه انمد پیش  ن گفت:نااای تو که ام م
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 آرنم خندیدم ن مامان شالیزه گفت:برین تولد دیر میشه

 .ام حرف مامانش تعجب کردم ن سوالی به شالیزه نگاه کردم که اشاره مد بعدا میگه

 مگه قرار نبود بری  مهتونی پارتی؟پم تولد چی بود؟

نه مامان من که نتیدننه هنوم با پویان حرف رفتی  اننورتر تا من مانتو ن شهههههههالتو ب وشهههههه  شهههههههالیزه گفت:دیون

 .میزن ...اننا هنومم میا دارن منو بدن به امیرعلی بعدش  بفهته من دارم میرم پارتی کلتو میدنه

 آرنم خندیدم ن گفت :خب حرص ندن

 .ریز خندید ن منگ مد آژانم ن من  نشست  منتظر آژانم

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

 «آراد»

 . ام حتوم انمدم بیرنن ن مستقی  رفت  پیش میز ن شرنع کردم به سشوار کردن موهام

 بعد ام تتوم شدن کار موهام

رفت  ستت کتد ن یه تیشر، سفید با شلوار مشدی برداشت  با کت مشدی پوشیدم.ساعت استیا نقره ای رن 

و برداشت  ن رفت  ستت در ن سوار ماشین ه  بست  به دست  ن بعد ام دنر گرفت  با عطر سوییچ بنز مشدیت

 .شدم ن ام خونه خاره شدم ن پامو گیاشت  رن پدان گام ن دِ بدن که رفتی 

 تو راه گوشی  رن دیدم که منگ میخوره

 برداشت  با اس  میدا رنبهرن شدم

 بله میدا-

 کجایی آراد بابامو میخوان عتا کنن-

 پومخند مدم ن آرنم تو دل  گفت :به من چه

 ن دارم میرم جاییم-

 چی بیا اینجا میگ -

 برای من تعیین تدلیف ندن میدا...دارم میرم مهتونی-
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من اینجا نگران  بعد تو میخوای بری مهتونی..اصههههن معلوم هم تو چته؟پشههههیتونی ام داشههههتن من؟هوم؟فقط -

 .یاد، باشه من ام تو بچه دارم

 هه ناس من شام شده

  ...بایتحدید ندن میدا....بعدا حرف میزنی-

گوشهههیو قطا کردم ن گیاشهههت  رن صهههندلی کناری ن با مشهههت محد  کوبیدم به فرمون ن ام حرص دندننامو رن ه  

فشهههار دادم.باید برم سهههراغ نقشهههه بعدی.دیگه نقتش شهههده.اما یه جای کارم میلنگه برای نقشهههه بعدی...باید یه 

 ......دختری باشه که

شدم ن با صدای کر کننده اهنگ ن دختر ن پسرهای جونن حال  بهتر نقتی رسیدم ماشینو پارا کردم ن نارد باغ 

 .شد

 .رفت  ستت میز بر ن بچ ن به هتشون سالم کردم ن بعدر نشست  ن چش  دنخت  به پیست رقص

حال  ام رقص مسخره اننا به  خورد ن رنمو کردم ستت مخالف با دیدن دنتا دختر ن یه پسر که ایستاده بودن ن 

 .....یافش به طرم عجیبی آشنا بودیدی ام دخترا ق

 انن دختر....نیستا بود.اما انن؟اینجا؟امدان نداشت؟

 .یدی دیگه ام دخترا هتون دنستش بود ن معلوم بود با ه  انمده بودن

 .حار فهتیدم.دیگه هیچ جای نقشه ام مشدا نداره

 .... م بلند شدم ن رفت  ستتشن بی حواسی نیستا  آرنم ام جابا دیدن اینده دنستش ن پسره رفتن برقصن 

 «عدم کانر:نیستا با تغیرا،»

 (به نظرتون میره که چیدار کنه؟؟؟؟نظرا، رن کامنت کنین لطفا)

 (مرسی ام هته)

 «نیستا»

 .نشست  رنی صندلی ن لیوان آبتیوه رن برداشت  ن آرنم بردم ستت دهن 

ه ی دختر ن پسهههرا با ه  دیگ پر ام شهههادی به افرادی که در حان رقص بودن نگاه میدردم ن حسهههودی  میشهههد.هت

 بودن...اما من چی؟هیچی
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 .من هیچدم رن حتی به عنوان یه هتدم یه دنست حتی که سنگ صبور نداشت 

 ...اگرم داشت  به اندامه ی آراد برام مه  نبود

 برای اخ  آراد....امرنم اصههههال اسههههتشههههو به مبون نیانرده بودم....چقد دل  برار تنگ شههههده بود برای خنده هار

 ...هار رفتار مهربونش

 ....هه حتی دل  برای خور رفتاری هار با میدا ه  تنگ شده

 .من دیگ چجور آدمی هست ؟بابت خور رفتاری عشق  با عشقش خوشحان میش 

 !جالبه

 .درق در افدارم بودم که صندلی کنارم کشیده شد ن فردی با هیدا مردننه اما آشنا نشست رنر

   بار ن به صورتش نگاه کردم.با دیدنش موا هتیشه قند تو دل  آب شدبا ترس سرمو گرفت

اشههک تو چشههتام جتا شههد ن با یه حرکت کوچیک رنانه میشههد.این آراد بود....بعد ام چند نقت دنباره داشههت  

 میدیدمش

من مده بودم بهش ن بههها چشههههههتهههای اشههههههدی فقط نگهههار میدردم.انن  بهههه رنبهههه رن من مده بود ن هیچ حرکتی 

 .درد.بغض گلومو فشار میداد ن توان هته چیزن امم گرفته بودنتی

 .دل  می خواست حتی شده تا صبح ه  سدو، برقرار باشه ن من فقط به آراد نگاه کن 

 .انگار قسط نداشت به  نگاه کنه فقط من مده بود به ستت جلو.امم بدر میومد این ناضح بود

بود تا اشدام پی در پی بریزه رن گونه هام.سعی میدردم  بعد ام دقایقی صورتش برگشت ستت من.هتین کافی

 .بغضتو قور، بدم اما دیر بود.موا هتیشه درنرم شدسته بود

 یه نفم عتیق کشیدم ن فقط من مدم تو چشار چشتایی که منو جیب خودر کرده بود ن نن کن ماجرا نبود

 یهو سرشو انداخت پایین ن خنجر بزرگی نارد قلب  شد

 دم نبودکارام دست خو

 .برای هتین به حرف انمدم ن گفت :سرتو بیار بار

 اشدام دنباره رنانه شد ن انن  هتینطور که سرر پایین بود گفت:گریه ندن....نتیخوام گریه دختری رن ببین 
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 لبخند مدم. با شوق اشدامو پاا کردم ن گفت :باشه...گریه نتیدن ...فقط نگام کن

 سرشو آنرد بار ن نگام کرد

 نگار میدردممن  

 هنوم به این که اینجا چیدار میدنه ن چرا پیش من نشسته فدر ندرده بودم که به حرف انمد

 باها، کار داشت -

  تا صبح ه  طون بدشه کار، میتون -

 ....نیستا...بم کن-

 بامم خوردم کرد....موا دفعه های قبا

 بزن قرار بزاری  سریا کارتش ا شتاره داشت رن گیاشت رن میز ن گفت:نقت کردی منگ

 بدنن توجه به چیزی سرمو ن تدوم دادم ن خواست  بگ  کی ن کجا.اما بدنن توجه رفت

 بامم رفت....من موندم ی دنیا سوان

 که بی جواب بودن

 ام دلیا نجودر تا کارر باهام چی بود

 نتیدنن  چقد گیشت ن چقد به این موضوع فدر کردم؛با صدای پویان به خودم انمدم

 برن با شالیزه برقص.خودر گفتنیستا -

 برگشت  ستتش که نگام کرد ن مشدوا گفت:چی شده؟هوم؟

 هیچی-

 .بلند شدم ن بعد ام اینده دستی به موهام ن صورت  کشیدم رفت  ستت شالیزه که منتظرم بود تا باهار برقص 

 .نقتی رسیدم بهش شرنع کردی  به رقصیدن ن من  با حرکا، ارنم میرقصیدم

 ت چرخیدم ن جام با شالیزه عوض شدتوی یه حرک

با حرکت  با آراد چشهه  تو چشهه  شههدم....آراد مسههتقی  من مده بود به  ن نگام میدرد لیوان توی دسههتش در حان 

 له شدن بود.چشام تو چشار قفا بود ن انن  نگام میدرد یددفعه به سر تا پام نگاه کرد ن اختار رفت تو ه 
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 .یگه ای درق  نگاشو برد ستت جایی که نگاه میدردم که انن  آراد بودشالیزه که متوجه شد تو دنیای د

شالیزه با دیدن آراد اختار رفت تو ه  ن سریا برگشت ستت  ن مچ دستتو گرفت ن به دنبان خودر کشید ن 

 اصال به اطراف داد مد

 بام سرنکلش پیدا شد-

 دبرگشت  ستت آراد که با تعجب ن اخ  به رفتار شالیزه نگاه میدر 

 نقتی رسیدی  پیش پویان دست  در حان شدستن بود که گفت : آی دست  شالیزه چیدار میدنی

 برای چی بهش نگاه میدردی-

 سدوتتتتت-

 پویان: چی شده؟

 با تو ام نیستا بام میخوای اذیتت کنه؟هان؟چرا رن شدی؟-

 بغض  گرفت ن با هتون لحن گفت :بم کن...تو هیچوقت جای من نیستی

 .لتو برداشت  ن راه افتادم ستت در خرنجی ن هرچی شالیزه ن پویان صدام کردن توجه ندردمبعدش  نسای

 .سر خیابون که رسیدم ماشین گرفت  ن راحت اجامه دادم اشدام بریزه ن تو ذهن ن قلب  فقطُ فقط آراد بود

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

 .ی که نرگم جون درست کرده بود بودمبعدامظهر بود ن مشغون خوردن ناهار  ۳ساعت 

 قاشق بامم نگام کشیده شد ستت شتاره آراد ا رنی میز بود ۳اما میا نداشت  ن بعد ام 

 :گوشی  که کنارم بود منگ خورد ن سریا جواب دادم

 الو-

 سالم نیستا-

 سالم بله؟-

 !نیستا....قسط بدی نداشت ...فقط نگرانت  هتین-

 میدنن -
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 ناراحتی؟-

 کاری نداری؟نه...-

 ن بای-

 بای-

 گوشیو گیاشت  رن تخت ن بلند شدم ن این ناضح بود ام شالیزه ناراحت بودم

 شرنع کردم به طون ن عرض کردن اتاق

 ...باید منگ بزن  بهش دیگ

 یعنی فدر میدنه پررن ام؟

 ...نه خب خودر گفت منگ بزن

 پم میزن ؟

 !نه ی نقت نگه دختره هون بود

 چه ربطی داره

 با خودم حرف مدم که تصتی  گرفت  منگ بزن  بهشانقد 

 «عدم کانر آراد»

 (یه پار، دیگ تقدی  به شتا شرمنده بابت تاخیر میاد.جبران میدن  بد ام پایان امتحانا،)

 «نیستا»

یه نفم عتیق کشههیدم ن ن گوشههیو گیاشههت  رن میز...بارخره منگ مدم ن این یعنی تخلیه شههدن نیتی ام اسههترس 

 .های نجودم

حولتو برداشهههههت  ن رفت  سهههههتت حتوم.یه دنر نی  سهههههاعته گرفتتو ن بعدام اینده ام حتوم انمدم بیرنن موهامو 

سهههشهههوار کردم ن رفت  سهههتت جالباسهههی.چشههه  دنخت  به لباسهههای رنگ ن رن رفته ام.هیچددنمشهههون درسهههت ن 

که ام بقیه لباسا بهتر  حسابی نبودن.رفت  ستت کشو هام ن یدی رن بام کردم ن چشت  خورد به مانتوی سرخابی

 .بود.خالصه هتون مانتو رن با شان هتون رنگی ن شلوار ن کفش مشدی پوشیدم
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 .نشست  جلو آینه ن یه کرم با یه ریتا مدم ن کوله ام رن با گوشی  برداشت  ن ام خونه خاره شدم

 .نست دل  می خواست مندتر ام آراد برس  اننجا.دل  نتخواست دیر برس  دلیلش رن ه  نتیدن

سهههر خیابون یه تاکسهههی گرفت  ن تا رسهههیدن به محا مورد نظر هتش فدرم درگیر بود که کار آراد باهام چیه..انن  

بعد ام اینهته مد، ن اتفاق هایی که بینتون رم داد.تتام صههههههحنه های انن شههههههب...شههههههب مهتونی....خونه ی 

 ...حنه تحقیر کردن..صحنه ای که مد میر گوش  ن ص آراد...هتشون ام ذهن  عبور کرد...موا یه فیل ...

با تتوم بدی هار بامم من آرادن دنس داشههههههت ...حتی با اینده میدننسههههههت  میدا رن دنس داره ن احتتار تا حار 

 .امدناه کردن

با صههدای راننده ن ایسههت ماشههین که نشههونه ام رسههیدن بود پون راننده رن حسههاب کردم ن ام ماشههین پیاده شههدم ن 

  سههههتت کافه.نقتی نارد شههههدم کا کافه که خیلی شههههیک باکالس بود رن ام نظر گیرنندم ن ته سههههالن آراد رن رفت

 .دیدم

 .عه این که انمده بود!اما من دل  می خواست مندتر ام انن برس 

 با قدم های آرنم راه افتادم ستت میزر ن نقتی رسیدم پیشش چند لحظه ایستادم ن ارنم گفت :سالم

 .نگاه کرد ن گفت:سالم فدر نتیدردم انقد مند بیایسرتاپام رن 

 نشست  رنبه رنر ن گفت :خب انمدم دیگه

 انم خوبه..خود، خوبی؟-

ام اینهتههه صههههههتیتیههت ن آرنم بودنش تعجب  میههاد بود امهها سههههههعی کردم ناکنش نشههههههون نههدم ن برای هتین 

 گفت :بله...حرفاتو بگو

 میگی  حار...نقت میاده-

نش دل  می خواسههت بزن  فدشههو بیارم پایین  من ام اسههترس داشههت  میتردم اننوقت این ام اینهته خونسههرد بود

 میگفت نقت میاد؟؟

 خب چی میخوری؟-

 چیزی نتیخورم...حرفاتو بزن-

 ..باشه-
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 سرشو به ستت چپ خ  کرد ن دستاشو گیاشت رن میز ن قفا ه  کرد

 به  من مد ن گفت:میخوام بهت یه پیشنهادی بدم

 تام رفت تو ه  نلی ام ه  بامر کردم ن گفت :بفرماییدام حرفش ید  اخ

 قبون میدنی یا نه؟-

 تا نشنوم نه-

 ام جواب  جا خورد ن انتظار داشت بگ  اره قبون میدن 

 ...اما شاید یه حرفی بزنه که

 با حرفش چشام قد نعلبدی شد؛

 پیشنهاد اینه که بیای هتخواب من بشی-

 حال  داشت امر به  میخورد

من چی فدر کرده بود...من هتچین دختری نبودم...من عاشقش بودم اننوقت انن....به من پیشنهاد  انن راجب

 ...هتخوابی رن داده بود؟این آراد بود؟نه نبود؟آراد اینجوری نبود...هر چقد ه  که بد بود اما اینجوری نبود

 ....ن ارن چونه ام ام بغض میلرمید ن چشتام فقط من مده بود به چهره ای که عشق  بود

 ...محد  گفت :ام، متنفرم....تو

 .پرید نسط حرف  ن بلند خندید ن گفت:جور نزن...شوخی کردم...یه امتحان کوچولو بود

 ..خ  شد رن میز ن نزدیک تر شد به :تو که عین بقیه نیستی بهت ام این پیشنهاد ها بدم

 این حالش خوب نبود نه؟من که ام حرفار سر در نیانردم

 سرمو تدوم دادم ن گفت :میشه مستقی  بری سر اصا مطلب..من گیج شدمبی هدف 

 نتیدنن  یهو چی شد که نوا انگشت اشاره ار رن مد رن دمادتو ن گفت:گیج بودی

 ناقعا نتی فهتیدم...موضوع چی بود؟

 ...میخوام برا، توضیح بدم هته چیو-
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بودم...نتیهههدنن  اسههههههتش چی بود   ام انن رنمی کهههه...ام خونهههه ام انهههداختتهههت بیرنن فهتیهههدم عهههاشههههههقهههت-

عشههههق نابسههههتگی دنس داشههههتن...یا هر چیزی ....فقط میدننسههههت  تو نیتی ام نجود من بودی که با رفتنت انن 

 نیتی ام نجودم رن با خود، بردی....تو فرق داشتی برام

که عاشق   ام حرفار متعجب بودم...این چی داشت میگفت؟این آراد بود.عشق من بود...آراد معترف شده بود

 .شده؟این یه کابوس...این یه خواب...اما اگر خواب ه  باشه نتیخوام بیدار ش ...میخوام تا ابد خواب باش 

بعد ام مدش ادامه داد:با اتفاقایی که راجب میدا افتاد...فهتیدم انن خانوم قلب  نیسههههت...قلب من عشههههقشههههو 

 ...عشق من تویی نه میدا انتخاب کرده بود این من بودم که نتیخواست  بانر کن  که

 میدا...ناسه من نبود...ناسه آدمی موا خودر بود...اما تو...مهر، به دل  نشسته بود انن  عجیب

 .فقط میخواست  برای خودم باشی ن هنومم میخوام

 ...انن شب...اخرین شب که خونه ام بودی...رفتار اشتباهی داشت ..من جا، باش  نتیبخش 

تو دل  گفت :ام خدا که پنهون نیسهههت...من آرادن بابت هته چیز بخشهههیده بود...ه  انن  سهههرمو انداخت  پایین ن

 ...رنم ه  انن رنمی که هول  داده بود ن

 ...با حرفش سرمو بلند کردم ن من مدم تو چشتار:من دنست دارم نیستا

 لب هام بام شد ن گفت :ام من چی میخوای آراد؟

 ...ماه ن یک سان...برای هتیشهباهام باشی...نه برای یک رنم ن یک -

سههههههعی کردم در برابر حرفار که دیونن  کرده بود ن حالتو دگرگون کرده بود هیچ چیزی برنم ندم ن برای هتین 

گفت :اگه دیشهههههههب منو نتیدیدی!بامم میومدی که بگی عاشههههههق  شهههههههدی؟!تو...چجوری بگ ...من حرفاتو بانر 

 (نتیدن )اره جون عتت

..اما آدرسههههی ام، نداشههههت  نتیدننسههههت  کجا میتونی باشههههی...میدنن ...حرفام بانر نیسههههتا من دنبالت گشههههت .-

ندردنی...منی که اینهته اذیتت کردم ن ارن اینجا نشهههسهههت  میگ  عاشهههقت ...اما اینا نشهههونه این نیم که درنغ 

 .بگ ...بانر ندردنی هست نلی درنغ نیست

شده بود...یعنی عاشق من گدا ن تنها شده بود؟هتین  ته دل  دنج میرفت ام حرفار...بانرم نتیشد آراد عاشق 

آراد خودم؟هتینی کهه قلبتو برای خودر کرده بود؟آراد من بهه تو چی بگ ؟چهه جوابی بهدم در برابر حرفها، کهه 

 آرمنم بود؟
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 ...لبتو با مبون  تر کردم ن گفت :حرفا، درسته اما من...میخوام فدرامو بدن ...تا فدرامو ندن 

 د ن گفت:حق داری...اما نیستا...حرفام حقیقت محضحرفتو قطا کر 

 ...سرمو تدوم دادم ن کوله ام ر برداشت  ن گفت :یه هفته دیگه خود، منگ بزن

 یک هفته؟میاد نیست؟-

 ...هه جالبه آراد...تو ام من چه توقعی داری؟میخوای یه رنمه بگ  باشه؟نه هرگز...درسته که بخشیدمت-

ایین ن گفت :هنوم عاشههقت  ن دنسههت دارم اما...نتیتون  قبون کن  که تو ه  هتین مدش کردم ن سههرمو انداخت  پ

 ..حم رن داری...باید صبر کنی تا فدرامو بدن 

 ...آراد سرشو انداخت پایین ن گفت:باشه...اشدالی نداره

مگه  یه لبخند مد که باعش شهههههد تو دل  کلی قربون صهههههدقه ار برم ن به چان گونه ی قشهههههنگش من بزن .لعنتی

 میشد ام تو گیشت؟

 (یه پار، دیگه تقدی  شتا عزیزان)

 «آراد»

 .ل  داده بودم رن مبا ن به تلویزیون رنشن من مده بودم ن ذهن  درگیر موضوع های مختلف بود

یعنی متدن داسهههتان نیسهههتا یه خوبی ن خوشهههی تتوم بشهههه؟میدا شهههدسهههت میخوره یا نه؟طبق تحقیق هایی که 

ن ارن بهتره...امهها بههامم نعض خوبی نههداره یعنی بهها شههههههدسهههههههت میدهها حههالش بههدتر کردم پههدرر رن عتهها کردن 

میشههههه...که باید بشههههه...هه..هتونطور که حان من بد شههههد.هتونطور که خانوادمو امم گرفت من  مندگیو امشههههون 

 میگیرم باید بفهته هته چی پون نیست ن بعضی نقتا مندگی ه  مهته...آقای فرهاد...هه

 ه افدارم پاره شد ن خ  شدم ن گوشیو برداشت ؛با صدای گوشی رشت

  شتاره ن اس  میدا برام خودنتایی کرد

 باید جواب میدادم اگه میادی بهش بی محلی میدردم ضایا میشد

 بله-
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الو آراد؟چرا جوابتو نتیهههدی...من دارم میتیرم...بیههها پیشهههههه ...دن هفتهههه اس نهههدیهههدمهههت...چرا به  بی محلی -

؟ام کی تا ارن هوم؟ببین  کسههههههی انمده تو مندگیت؟ربد انمده دیگه نگرنه تو که میدنی؟مگه دریبه شههههههدم هان

 ...هتش باهام بودی

 حرفشو قطا کردم ن گفت :بسه دیگه میدا...این چه حرفیه...ارن میام حرف میزنی .هستی بیتارستان؟

 اره... خیلی خری-

 خر چیه میدا...ارن میام-

 بای-

 بای-

اشهههق چشههه  ن ابرنشههه ...نه که خیلی میبایی داره...با نجود نیسهههتا میدنن  چه بالیی دختره ی خا...فدر کرده ع

 سرتون بیارم آقا فرهاد ن میدا خان ...هه

یه بلوم ن شهههلوار خاکسهههتری پوشهههیدم ن بعد ام گرفتن گوشهههی  ن سهههوییچ ماشهههین ام خونه خاره شهههدم ن سهههوار بنز 

 .مشدی شدم

 یه راه نندام اعصاب ندارممیگ  بگو باشه اما ن اگر ن گر میدا هرچی-

 باشه-

 من سرم شلوده...بیدار که نیست  که..درضتن بیام اینجا چی بشه؟خود، میدننی حوصله ندارم-

اره تو هیچوقت حوصههله نداشههتی...نه حوصههله من نه حوصههله بابام.نتیدنن  دقیقا چرا...اما میدنن  ارن شههدید -

 ...تر شده.آراد؟راستشو بگو...کسی انمده

 نه-

 تین ؟؟؟؟؟نه؟ه-

 نقتی کسی نیم چی بگ -

 باشه...باشه اینبارم میگ  سر، شلوده... اما بتون پیش -

 شرمنده...باید برم..امرنم شرکت نرفت -

 پم من  میام باها،-
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 رمم نیم...بتون پیش بابا،-

 ....آراد...من ن تو نامزدی ..تو....بابای بچه ام ه-

 ...ه قرار نیم بتونهحرفشو قطا کردم ن گفت :هیششش...انن بچ

 ...چی؟اما من-

 ما که قرار نیم ارن عرنسی کنی ...با این نضعیت-

 کدنم نضعیت?؟منظور، بابامه؟انن خوبه...بزار قبا اینده بام حالش بد شه عرنسی بگیری -

 مگه مشدا فقط حان باباته؟من کلی کار دارم که باید انجام بشه...میدا تاکید میدن  من کلی کار دارم-

 کار، مه  تر ام من ن مندگیتون... مه  تر ام بچته؟-

 ...ماه ن چند هفته ار..برن بندامر ۲انن بچه نتیتونه...هتین ارن -

 چقد بی رح  شدی آراد...من دنسش دارم...انن ام نجود من ن تو  اننوقت تو میگی بندامر؟به هتین راحتی؟-

 .اره به هتین راحتی-

 :رمم دننسههههت  خودم میام پیشههههت...هر سههههاعت منگ نزن چون نقت ندارم منتظر حرفای دیگش نشههههدم ن گفت

 .جواب بدم

 ..باشه ...مراقب خود، بار-

 ...سرمو تدوم دادم ن راه افتادم ستت خرنجی بیتارستان

 «نیستا»

 :نشست  کنار سنگ قبر مامان ن شرنع کردم

 سالم مامانی

 .ببخشید که میاد بهت سر نتیزن ...شرمندت 

 ینی؟مندگیتو میگ مامانی؟میب

 دیدی هته چیو ؟

 میدنن  که خبر داری اما میخوام خودم برا، بگ 
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 مامانی من عاشق آراد بودم...ن هست 

تامگیا فهتیدم انن  دنس  داره...مامانی به  پیشنهاد داده تا ابد باهار باش .به نظر، کار درستیه یا ...؟مامانی 

 ...من دنسش دارم

پم مدم ن گفت :نتیتون  این موقعیت رن ام دسهههت بدم...حتی اگه برای تا ابد ه  منو قطره اشهههدی رن گونه ام رن 

نخواد من بامم پیشههههههنهادشههههههو قبون میدن  حتی اگه اشههههههتباه باشهههههههه...چون هیچدم جز اننو ندارم دیگه...تو 

 ...دارهرفتی...شالیزه درگیر مندگی خودشه...من موندم ن عشقی که دارم ن آراد...که طبق گفته خودر دنس  

مامان؟ای کار بودی...پیشهههه ...نزدید ...کنارم...مامان دل  برا، تنگ شههههده..برای نوامشههههت...حرفا،...دلگرمی 

ها،...مهربونی ها،...دعا میدن  هیچدم موا من بی کم ن تنها بی مادر نشهههههه...مامانی بی مادری سهههههخته 

ذیت نش  بیشتر ام این...اشدامو پاا مخصوصا اینده هیچدم پشتت نباشه.مامانی ؟برام دعا کن...دعا کن ا

 کردم ن

 .خ  شدم سنگ قبر سرد مامان رن بوسیدم ن گفت :بامم بهت سر میزن  مامان 

 .خداحافظ

تصههتی  گرفت  برم لباس فرنشههی ن چند دسههت لباس بگیرم...با اینده پون میادی تو کارت  نداشههت  ن بی یقین با 

 .خریدن چندتا تیده لباس تتوم میشد

 .پیاده به ستت فرنشگاه های ارمنن قیتت شهر راه افتادمبا پای 

 .نقتی رسیدم نارد یه پاساژ شدم ن مشغون دید مدن لباسا ام پشت نیترین شدم

 .لباسای میاد ن رنگا رنگی اننجا بود ن هتشون نام بودن

اننجا بود چشههتتو  اما من که پون خرید اینارن نداشههت .جلوی یه لباس فرنشههی ایسههتادم ن یدی ام مانتو هایی که

 :گرفت

یه مانتو شیری ضخی  که جلور تا مانو بود ن پشتش تا میر مانو بود.کناره ار ه  بام بود.آستین هار ه  بلند 

بود ن دنر مچش کش کشیده بود ن جفت مچ دست بود.جلوی مانتو ه  بام بود یعنی هیچ دکته ن ...نداشت.در 

 .کا خیلی قشنگ بود بد به دل  نشسته بود

 .ما با اینهته قشنگیش داد میزد گرننه.اه به درا که گرننه بابا من  دن دارم ...بیخیان میخرما

 نارد مغامه شدم ن گفت :سالم انن مانتو شیری رن برام میارین؟
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 بله البته-

پم ام پوشههههههیدن مانتو خودمو تو آینه نگاه کردم ام اینهته میبایی تعجب کردم...خیلی تو تن  قشههههههنگ بود..یه 

 .وار کرمی ه  گرفت  ن رفت  پیش فرنشنده ن تا دستتو درام کردم تا کارتو بدم دستی رن دست  قرار گرفتشل

 چقد آشنا بود این دست...برگشت  ستت انن فرد...آراد؟اینجا چیدار میدرد؟نا

 اینجا چیدار میدنی؟-

 بی توجه به من گفت:چقد میشه؟

 تومن...-

 .ا تعجب نگامون میدردکارتشو داد دست فرنشنده ن فرنشنده ب

 .آراد برگشت ستت  ن گفت:بهت میگ 

 .بعدر یه لبخند مد ن بعد ام گرفتن کارتش ام مغامه خاره شدی 

 ... ن راه افتادی  ستت طبقه دنم پاساژ

 سریا گفت :کجا میری؟اصن چرا حساب کردی؟اینجا چیدار میدنی؟

ده بهت؟دنبالت ...هرجا که بری...سر خاا برگشت ستتو ن اخ  نشست رن پیشونیش ن گفت:چیه خوبی نیوم

 .ه  رفتی دنبالت بودم...تعجب کردی؟خب میخوامت...دل  میخواد ببین  کجا میری

 ...دل  ام حرفار میر ن رن شد ن اب دهنتو قور، دادم ن گفت :باشه...نلی من میخوام برم

 ...هنوم خرید ندردی-

 ...من خریدمو کردم-

 من میخوام ناست خرید کن -

 نیام ندارم-

اختش دلیظ شهههههههد ن گفت:درسههههههته گفتی یه هفته نقت میخوای ....اما ارن لج ندن...بیا میخوام خرید کن  

 .ناست

 .اگه ید  دیگه مخالفت میدردم هتینجا برمیداشت کتد  میزد
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 .....برای هتین سرمو تدوم دادم ن کنارر راه افتادم

 (..پار، میزارم یه پار، دیگ به عنوان جبران این رنمایی که دیر)

 «آراد»

برای بدسهههت آنردن قلبش ن رسهههیدن به خواسهههته هام باید یه جوری خرر میدردم ن هتین موضهههوع امرنم کافی 

 ...بود....چون نیستا به اندامه کافی دنس  داره...در کا دختر ساده ای موا پیستا ندیدم

سههتادم...یه پیراهن دخترننه بد چشههتتو جلوی یه لباس فرنشههی که معلوم بود لباسههار بیشههتر ام یک میلیون ای

 .گرفت صد درصد تو تن نیستا خوشگا میشد...چون نیستا هر چی بود میبایی داشت

 بدنن اینده نگار کن  گفت :نظر، به انن پیراهن فیرنمه ای چیه؟

 نیستا:کدنم؟

 .هتونی که بلنده-

 . آراد اینا...این لباسا گرننه...بعدش  من نیام ندارم ام انل  گفت-

 برگشت  ستتش که با قیافه بی تفان، نسبت به لباسا نگام کرد که گفت :عه ناقعا؟

 ....ار-

 .نزاشت  ادامه بده ن دستشو گرفت  ن بردم داخا مغامه

 رنبه مغامه دار گفت :انن لباس فیرنمه ای که بلنده رن میارین؟

 ...دختره با عشوه گفت:بله حتتا

 ...نیستا:آراد من نتیخوام

 واممن میخ-

خندر گرفت ن دیگه هیچی نگفت..اگه قرار باشه اینجوری لجبامی کنه بد اعصاب  خورد میشه...فدر کرده من 

 .هتیشه موا ارن  خوب 

دختره لباسههو آنرد ن تقریبا پر، کرد تو بغا نیسههتا ن نیسههتا ه  با تعجب رفت تا ب وشههه...داشههت  بقیه لباسهها رن 

 ...:تو با اینهته خوشگلی...این دختره که معلومه گداس؟به ه  نتیایندید میزدم که دختره انمد پیش  ن گفت



                 
 

 

 Masomeh|  عشق تلخه یا شیرینمان ر 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

84 

 

 اخ  دلیظ رن پیشونی  نشست ن گفت :به شتا ربطی داره؟

 ...اگه بخوای من ام هته لحاظ باها، دنس میش -

 .بگیر برن سر کار تا کا ساختتان رن خراب ندردم رن سر،-

 ....ببین حرفا جدی بگیر-

تی گرفت جلوم که هتزمان نیستا انمد پیش  ن با لبخند رنشو کرد ستت  ن گفت:عشق  بعد ام مدش کوتاهی کار 

 .بری ...من قبولش ندردم

بعدر لباسهههو پر، کرد تو صهههور، دختره ن کار، ام دسهههت دختره افتاد...بعدر نیسهههتا بامنمو گرفت ن با ه  ام 

  ام مغامه دنر شهههههههدی  بامنمو نن کرد ن مغامه انمدی  بیرنن...ام رفتار ن حرکا، نیسههههههتا خندم گرفت...نقتی ید

 ...گفت:کرم ام خود درخته..بخند خالی شی آقای نورایی

 ..مدم میر خنده ن گفت :خب به من چه...نلی خداییش خوب ضایا ار کردی

 ....ریز خندید ن گفت:رمم بود

 بعدر تند قدم برداشت که تقریبا با دن رفت  ستتش ن گفت :چرا رمم بود؟؟؟؟

 ...وابشو میگیری..ارن  بری  تا یدی دیگه برا، خاستگار پیدا نشدهبعدا ج-

 .اینو ا گفت بلند مدم میر خنده ن نتیدنن  چی شد که دستشو تو دست  گرفت  ن گفت :هنوم خرید ندردی 

 ناااای آراددددد-

 ها؟-

 کوفت-

 گفتی کوفت؟-

 اره-

 اصن میدننی کوفت یعنی چی-

 اره-

 خب یعنی چی؟-
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 یگیعنی کوفت د-

 خواست  ید  اذیتش کن  ن برای هتین گفت :نه نه..کوفت یعنی کا نجودم فدای تو.....فدام شدی رفت

 بعدر هت خندیدم نیستا با عصبانیت برگشت ستت  ن گفت:نخیرم...اینطور نیم

 ...هست...هست-

 برای اینده بحش عوض بشه یه مانتو طوسی اشاره کردم ن گفت :نظر، چیه؟

 انم قشنگه--

 ..ب وشش بری -

 با نیشخند گفت:مراقب بار دیگ خاستگار نیاد برا،

 ...................................بعدش  رفت داخا مغامه

 «میدا»

بابا رن مرخص کرده بودن ن ما ه  تو راه خونه بودی ...آراد...آراد...این رنما داشهههههت دیونن  میدرد...هته چی به  

سهههتا ب  محا نتیداد...ام هته بدتر در این موقعیت که دکترا میگن بابا مراقبت ریخته بود...آراد نل  کرده بود...ر 

جا خطور نتی  به هیچ  نا یعنی چی؟عقل   ندام ن دیر عرنسههههههی میدنی ...ای یاد میخواد انن میگفت بچه رن ب م

 کرد...با صدای بابا خودم انمدم؛

 ...میدا؟ام آراد چخبر...کارای عرنسی رن بدنین مندتر-

 ب کشیدم ن برای اینده بابا ناراحت نشه گفت :انجام میدی  بابا...به مندیآهی میر ل

*****************---------------------------------------------***************** 

بعد ام اینده با بابا ناهار خوردم نارذد اتاق  شهههههدم ن هتونجا پشهههههت در نشهههههسهههههت ...چون  ام بغض لرمید....آراد 

 ار میدرد؟بابا هر لحظه میگفت عرنسی آراد بچتون....ای خدااااداشت چید

هتش تقصههههههیر انن پسههههههره اس...اگه انن رنم....بخاطر موضههههههوع بابا انن درخواسههههههت رن امم نتیدرد ارن...ارن 

من...هنوم دختر بودم ن آراد ام قسههط به  نزدیک نتیشههد که سههرانجامش بشههه ب*چ*ه....افدار گوناگون داشههت 

رد...آراد اخرین رنم گفت منگ نزن رمم باشههه میام پیشههت...اما من ارن...بهش نیام دارم...به آدور دیونن  مید

 .ن نوامشش...به بودنش..به حرفار ن لحن آرنم کننده ار
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 :رفت  ستت گوشی  ن برداشت  ن شتاره آرادن گرفت 

کننده های گا ن خوشتل  بگ   سالم دنستان .خوبین خوشین؟ایشار هتتون خوب باشی ....خواست  به دنبان)

یه نظر به خصوص دارم ن انن  این هستش که....برای آشنایی بیشتر ن صحبت های بیشتر یه گرنه در رنبیدا یا 

ینههها...خودم   میخواد ن ا تر  ل ی ف لگرام رن چون  ت تونن  تی ن ورا  ک تیگ  چون ا ن لگرام  ت ی ... بزن ناتسهههههههههاپ 

 (اجب گرنه کامنت بزارینهتینطور)خخخخ (...خب کارم تتوم شد نظرا، رن ر 

 «میدا»

 سالم آراد-

 سالم کاری داری؟-

 مگه باید کاری داشته باش  که منگ بزن ؟-

 خب باشه اگه کاری نداری من کار دارم-

 آراد حواست هست چیدار داری میدنی؟-

 اره..مشدا چیه؟-

 آراد میخوام بدنن  ارن کجایی؟-

 !ت مدش کرد ن آرنم گفت:تو چیدار داری که کجا هس

 چی؟ارن تو مستقی  گفتی به تو چه دیگه؟؟؟؟-

 ...میدا من هست  بیرنن-

پریدم نسهههههط حرفش ن گفت :بیرنن کجا آراد...تو که اها بیرنن رفتن نبودی؟هان آراد...ناقعا فهتیدم که به  بی 

 محلی میدنی..باشه اشدالی نداره اما اینو بدنن من بچه رن نتیندامم

خودم مربوطه درضههههههتن ناسههههههه کارام به تو جواب پم نتیدم.بچه رن میندامی خوب  بیرنن هر جا که باشهههههه  به -

 میندامی

  آراد-

 بسه میدا..خداحافظ-

 لعنتیییییی-
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  گوشی رن قطا کرد

 .............نتیدنن  چ  بود اما نشست  رن ممین ن بلند مدم میر گریه جوری که حم میدردم ارن نفس  بند میاد

 «نیستا»

تی آرادن نگاه میدردم که ببین  با کی حرف میزنه ن چی میگه اما جوری حرف میزد که هیچی ام دنر میر چشهههههه

 !ناضح نبود.لعنتی

 !ندنه هنوم با میدا در ارتباط باشه؟نه آراد درنغ گو نیست...هرگز

وشت بعد ام اینده تلفن رن قطا کرد انمد ستت  ن قیافه طبیعی گفت:مانتو رن قبون کردی یا ام چیز دیگه ه  خ

 انمد؟

 ...من مدم تو چشتار ن ام چشار خوندم که یدی بهش منگ مد که خیلی مهته

نتیدننسهههت  اگه ارن ب رسههه  کی بود درسهههته یا نه...یا اصهههال جوابتو میده یا نه...سهههعی کردم جلوه ندم کنجدان 

 ...شدم ن برای هتین گفت :نه هتین مانتو خوبه

 باشه...بری  حساب کنی -

 ن گفت :میشه من حساب کن ؟ ام آستینش گرفت 

 نه-

 پم کارتو بده خودم میرم حساب کن -

 چرا؟-

 ...چون ....انم ..چیزه-

 خجالت می کشیدم بگ  اخه لعنتییی من خوش  نتیاد دخترا نگا، کنن...دل  میخواد فقط خودم نگا، کن 

 چرا نیستا؟-

 هتینجوری-

 ..با خنده گفت:عه من  گوشام مختلی

 ...ن گفت :نخیر شتا خر نیستیام حرفش خندم گرفت 
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 .......بعدر ه  کارتو ام دستش کشیدم ن رفت  حساب کردم

رن  ۸:۳۰بعد ام اینده آراد کلی خوراکی ن نسههایا برام خرید ن من دلیلشههو نتیفهتیدم یه نگاه با سههاعت کردم که 

 .نشون میداد

 سریا گفت :آراد من دیگه میرم خودم...یه آژانم میگیرم

نشههسههتی بعد حرف آژانم میزنی...اصههن میدننی چیه؟من بدم میاد عشههق  با هر ماشههینی بره  تو ماشههین من-

 .خونه اصن انن برا منه نه هرکی...پم خودم دربست میبرمش ن میارمش

 ام حرفش کیلو کیلو قند تو دل  آب شد ن سرمو انداخت  پایین که دنباره گفت:ارن خجالت کشیدی؟

 ریز خندیدم ن گفت :نه

 خصوصا چهره ا، معلومه-

 ...میدننست  ارن صورت  سرم شده

 ...خب آدرس رن بگو-

یهو تن  ی  شههد...یعنی آدرس انن خونه پایین شهههری درب ن دادون  رن به آراد پولدار بدم؟بعد پشههیتون نتیشههه 

 .چون منو دنس داره

 .چه ربطی داره بان انن دنس  داره

 با تو ام نیستا -

 (...)ها؟چیزه برن خیابون-

 .اها باشه-

 . به رنی خودم نیانردم ن سدو، کردملحنش جوری بود که به  بر خورد انگار به یه گدا گفت باشه

نقتی رسههیدی  پیش خونه..یه نگاه به اطراف که پر شههده بود ام خونه های قدیتی انداخت ن بعدر من مد به ... 

 یهو لب مد:کدنمه خونت؟

 رفت  ستت خونه یک طبقه نرگم جون ن گفت : اننجاآب دهن  قور، دادم ن با خجالت انگشتتو گ

 انن یه طبقه برای تو؟-
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 لب پایینتو به دندنن گرفت  ن گفت :نه...پایین انن خونه....برا منه

 ...دستشو نرم گیاشت میر چونه ام ن سرمو آنرد بار ن گفت:دندننتو فشار نده رن لبا، مختی میشه

 ابتو بدی...یاد، نرفته که؟رنم دیگه باید جو ۳میتونی بری...فقط..

 نه...خداحافظ-

 .بعدر ه  در ماشین رن بام کردم ن پیاده شدم

نگاه اخرمو به ماشههههههینش انداخت  ن بعد ام گرفت  تتوم نسههههههایالم که خیلی میاد بود رفت  سههههههتت خونه. با کلید 

ستیک های ماشینش بامر کردم..آراد هتچنان ایستاده بود.نقتی نارد خونه شدم ن در رن بست  صدای جیغ ر

 .نشون داد که رفت

من  رفت  ستت اتاق  ن به محض نارد شدن  خودمو رسوندم به حتوم...ارن فقط تن داغ ام ذنق ن خجالت ن د  

 .ن عشق ن...حتوم آرنم میدرد

ببخشید کته دنستان گل ...شرمنده...جبران میدن .اخه داشت  ناسه رمان جدیدم که بزندی ارسالش میدن  )

 (میدردم اس  رمان ه  انتقام میبا هستشفدر 

 «آراد»

 .با دیدن خونه ای که نیستا تور مندگی میدرد قلب  درد گرفت

متری بود بامم گفت انن خونش نیسهههههههت ن طبقه پایین انن خونه برای اننه.یعنی  ۷۰با اینده یه خونه کوچیک 

 .پایینش کوچیک تره

 .یه لحظه دل  گرفت که دارم بامیش میدم

 .دوم دادم تا این فدرا ام سرم ب رهسرمو ت

یدم جلو تلویزیون ن  با کتان آرامش خوردم ن بعدر درام کشهههههه یارن.نقتی دیارن آنردن  تا برام دیا ب منگ مدم 

 گوشیتو گرفت ؛

 .نارد پیج  شدم ن دیدم ناسه پست جدیدم میدا کلی کامنت گیاشته

سههاعت پیش پسههت گیاشههته ام حرص دندننامو  نارد پیج خودر شههدم ن دیدم یدی ام عدسههای دنتاییتون رن یه

 .رنه  فشار دادم ن یه نفم ترسناا کشیدم
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 بوق جواب داد ۳سریا شتارشو گرفت  ن بعد 

 الو میدا-

 سالم آراد-

 برای چی عدسامونو میزاری هان؟ده بار گفت  بدم میاد-

 برن بابا-

 تدرست صحبت کن میدا.کاری ندن ا....دهنتو بست  ن میر لب گفت :لعن-

 .هتین ا هم.دل  خواست عدم نامزدمو ن پدر بچتو بزارم-

 ...خفه شو-

 .خواست  چهارتا حرف دیگه بگ  اما دیر بود چون میدا قطا کرده بود

 .دختره ی احتق انن داره منو میسومننه.اما من دارم برار

 «نیستا»

 .دصبح با صدای منگ گوشی  بیدار شدم ن شتاره شالیزه رن گوشی  خودنتایی میدر 

 :تتاس رن برقرار کردم ن با صدای خواب آلو گفت 

 سالم-

 سالم نیستا خوبی؟ی نقت خبر مارن نگیری هاااا-

 .خخخ  خب نقت نتیشه-

 .یه لحظه عیاب نجدان گرفت  که پیشنهاد آراد ن حرفاشو به شالیزه نگفت  اما بیخیان شدم

 نقت نتیشه؟؟؟مگه کار میدنی؟-

 نه...کار کجا بود-

 ر بیام پیشت...باها، حرف دارممیخوام ظه-

 .بیا گل ...منتظرت -
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 بای-

 بابای-

 .رن نشون میداد.نای چقد خوابیدم ۱۱بعد ام قطا کردن یه نگاه به ساعت کردم که 

 .پا شدم ن رفت  ستت سرنیم ن بعد شستن صورت  رفت  نشست  جلو آینه ن موهامو شونه کردم ن ام بار بست 

ن رفت  تو آشبزخونه.امرنم حال  عجیب خوب بود.انرژی داشت .شاید بخاطر نجود  یه کرم به دست ن صورت  مدم

آراد تو مندگی  بود.شهههههاید بخاطر دیشهههههب....با فدر دیشهههههب یه لبخند رن لب  انمد اما سهههههریا جتعش کردم.یه 

 .صبحونه ساده خوردم ن بعدر تصتی  گرفت  ناهار درست کن 

 ام هته خوراکی ها بودخرید هایی که کرده بودی  رن نگاه کردم  

 .تصتی  گرفت  مرغ ن پلو ن ید  پیراشدی درست کن 

 ...شرنع کردم به درست کردن

نتیدنن  چقد گیشهههههته بود ن چقد تو فدر ن خیان درق بودم ن دیا می خت  اما با صهههههدای منگ فهتیدم شهههههالیزه 

 .انمده

 .رفت  ستت در ن بامر کردم

 گریه ار شدمنقتی انمد داخا محد  بغل  کرد ن متوجه 

 ای جون ...شالیزه؟چرا گریه میدنی-

 نیستا تتوم شد-

 چی؟یعنی چی...بیا داخا ببین -

 با ه  رفتی  داخا ن انن  شرنع کرد؛

نیستا...فردا شب امیرعلی شون میان خواستگاری...هته چی خراب شد.من جواب پویان رن چی بدم؟پویان اگه -

 .دنه من امیرعلی رن با یه دختره پیدا کردمبفهته دیوننه میشه نیستا.بابام قبون نتی

 .گریه ندن عزیز دل .بهشون بگو امدناه با امیرعلی تهش طالق ن تو پویان رن دنس داری-

 !هه نیستا این حرفای هر رانیه من تو خونه اس.چی میگی تو-
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 بتیرم برا،...آرنم بار.دصه نخور-

 نیستا!؟-

 جان ؟-

 شدالی داره؟اگه منگ بزن  پویان بیاد اینجا ا-

 .نه گل ..بگو بیاد حرف بزنین-

 .مرسی نیستا..ناقعا ام، متنون -

گونشههو بوسههیدم ن رفت  تو آشههبزخونه ن یه بشههقاب مرغ ن پلو ن چندتا پیراشههدی گیاشههت  داخا سههینی تا بدم به 

 .نرگم جون

 .ام در اتاق  خاره شدم ن رفت  ستت در نرگم جون

 :جب کردم ن گفت نقتی در مدم یه پسره انمد دم در!تع

 انم سالم ببخشید نرگم جون نیست؟-

 .چند لحظه صبر کنید-

 این دیگه کی بود؟؟؟

 سالم نیستا جان-

 سالم نرگم جون بفرمایید-

 دستت درد ندنه چرا محتت کشیدی-

 نظیفه اس..نور جونتون.فعال-

 رنم، خور دخترم-

 ممین رفت  تو اتاق ن دیدم شالیزه کز کرده گوشه اتاق ن من مده به

 رفت  ستتش ن گفت :سفره پهن میدن  دیا بخوری 

 .میا ندارم-

 چرا؟-
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 اشتها ندارم نیستا-

 باشه-

 .تصتی  گرفت  تنهار بزارم

 .بعد ام نی  ساعت پویان انمد

 .نقتی انمد عاشقونه شالیزه رن بغا کرد.یعنی آراد ه  انقد دنس  داره؟من که دنسش دارم بی شک

 .رای آراد تو این چند رنم شدذهن  درگیر حرفای آراد کا

هته چی خیلی مند اتفاق افتاد.خیلی مند!یه شههب به  گفت کارم داره یه شههب باهام حرف مد یه شههب با کارار 

 به  نشون داد حرفار الدی نیست ن برار مهت .یعنی ناقعا برار مه  بودم که تعقیب  کرده بود؟

 .ره ذهن  پر کشید ستت آرادیه آه کشیدم ن من مدم به کف ممین آشبزخونه ن دنبا

 .رنم دیگه بدم ۲اما خیلی چیزا هنوم برام رنشن نبود.خیلی چیزایی که رمم بود برای جوابی که قرار بود 

 با صدای شالیزه رشته افدارم پاره شد ن سرمو بلند کردم ن به شالیزه نگاه کردم؛

 نیستا؟-

 جان ؟-

 میای ؟-

 .پا شدم ن رفت  پیششون نشست 

 جان ؟-

 (نیستا تو بهتر ام من فدر میدنی.)یدی نیم ناسه من فدر کنه که جواب آراد رن بدم-

 خب چی شده مگه؟-

 ...پویان میگه...من اجامه نتیدم ا-

پویان حرف شهههالیزه رن قطا کرد ن گفت:من حتی نتیخوام انن پسهههره ی ن*ا*ر*ی پاشهههو بزاره تو خونه شهههالیزه 

 .نسامه باهام شالیزه رن میبرمشون بخاطر شالیزه.خیلی بخواد سرنوشت 

 با تعجب ن کتی نگرانی به چهره عصبانی پویان نگاه کردم ن گفت :کجا میبریش؟
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 هر جا دنر ام اینجا-

 یعنی فرار کنین؟-

 .شاید-

 .نه...فرار ندنین-

 شالیزه:پم بتون  با امیرعلی امدناه کن ؟

ردین بدرد مندگی با تو نتیخوره.بعد تو عاشههههههق نه خب...با انن نضههههههعیتش ن انن موقا ای که با میدا پیدار ک-

 .ایشونی )پویان(دیگه حرفی نیم.اما فرار درست نیست

 میدنن -

میدننی ن بام میگی فرار؟شههههههتا باید بجنگین نه فرار کنین...در هر صههههههور، من دخالت نتیدن .انقد رن چون -

 .دنستت هست  گفت  بهت

 «عدم کانر:شالیزه»

ر، گیاشههههههت .اخه درگیر انن رمان جدید بودم که هنوم ه  تایید ندردن ن من دنسههههههتان گل  ببخشههههههید.دیر پا)

 (حسابی عصبانی ام...اما فرستادم حتایت کنین

 «آراد»

 ....با تیپ مشدی آماده شدم ن سوییچ ماشین  رن برداشت  ن رفت  به سوی میدا

 .منگ در رن مدم ن بعد ام بام شدن در نارد خونه شدم

 ان ن گفت:سالم خور انمدیمیدا سریا انمد استقب

 .برای خور ن بش نیومدم میدا...انمدم حرف بزن  باها،-

میخواسهت  یه چیزایی رن امرنم بهش بگ  ن ک  ک  شهرنع کن .چون فردا...نیسهتا جواب  رن میداد...ن صهد درصهد 

 .موبت بود

ه خونه مستقا محسوب نقتی نارد خونه شدی  بابار نبود ن مستقی  رفتی  ستت اتاق میدا که برای خودر ی

 .میشد

 میدا:خب؟
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 بچه رن بندام-

 هرگز-

 هرگز-

سرشو تدوم داد ن من  محد  قدم برداشت  ن رفت  ستتش.توی یه قدمیش ایستادم ن دستتو بردم ستت یقه 

 لباسش که بد ایستاده بود ن گفت :یاد، رفته که تو باید به حرفای من گور کنی؟

 نه-

 ...دردم گفت :پم ارن بیا باهام بارهتینطور که یقه ار رن درست می

 :شوکه نگام کرد ن گفت

 چی؟-

 .نیام دارم...بیا باهام بار-

 من حامله ام آراد.تو که یاد، نرفته؟-

 .یادم هست.نلی به من چه که حامله ای-

 .بسه آراد.حتی اگه حامله نبودم بامم ایندارن نتیدردم-

 بهت؟؟هومت ؟دستتو گیاشت  رن گونه ار ن گفت :چرا؟نامحرم  

 .دستتو پم مد ن رفت پیش پنجره ن پشت کرد به 

 .مدش کرد ن گفت:نه...اما نتیخوام دنباره بابام بفهته ن...حالش بد بشه

 ...هه-

 دستتو کشیدم تو موهام ن گفت :ندنه منتظره من تورن بگیرم؟

 میدا با ترس ن شک برگشت ستتو ن گفت:یعن...یعنی چی؟ام چی حرف میزنی؟

 !نتیخوام که انلین هاشو با یدی دیگه تجربه کرده.انن  به راحتی منی رن-

 آراد...خواهش میدن  شوخی ندن...ما بچه داری ..تو که بچه خیلی دنس داشتی-

 .بچه دنس داشت  ن دارم اما ام من خودم نه من هر جایی ...تو ه  من من نیستی-
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 ...میرعلی فقط بخاطر ایندهآراد...طوری حرف میزنی انگار با چند نفر بودم...انن ا-

پریدم نسههههط حرفشههههو ن گفت :من توضههههیح نتیخوام.انمدم حرفامو بگ .بهتره خود، بچه رن بندامی چون من که 

 ...نتیگیرمت ن منی که انلین هاشو

انمد نزدیک ن دسهههههتشهههههو گیاشهههههت رن لبام ن با بغض گفت:آراد؟قانا شهههههدم.تو دیگه منو دنس نداری!درسهههههت 

 فهتیدم؟

 ضش شدست ن اشدار سر خورد رن صورتشبا سدوت  بغ

ید  که نگام کرد تل  خندید ن گفت:اما میدننی چیه؟من نتیزارم ام دسههههههت  در بری...تو برای منی نه دخترای 

 .دیگ

 .لی، می بردم ام اینهته اذیت شدنش.برای انن بابای کویفش ه  داشت 

 :بی احساس گفت 

 ...میدا...متاسف ..هیچ کاری نتیتونی بدنی-

 .در ه  پشت کردم بهش ن ام اتاق خاره شدم.این بهترین حرفایی بود که میتونست  بگ بع

 «نیستا»

شهههتاره آراد رن گرفت  ن با اسهههترس منتظر موندم تا جواب بده.ضهههربان قلب  رفته بود رن هزار ن نوا انگشهههتام ی  

 .شده بود

 تا بوق با صدای عصبانی ن کالفه جواب داد؛ ۴بعد ام 

 الو چیه؟-

 و آراد؟ال-

 نیستا..تویی-

 اره...فدر کن  بد موقا منگ مدم قطا میدن  بعدا منگ میزن -

 نه...بگو حرفتو-

  خوبی؟-
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 اره-

 نیستی دیگ-

 ید  کالفه ام-

 خب نبار-

 باشه سعی میدن -

 .باشه.میگ  فردا یه جا قرار بزاری -

 ۴صدار ید  بهتر شد ن گفت:باشه.هتون کافه ساعت 

 باشه..میبینتت-

 افظ عزیزمخداح-

 .این به من گفت عزیزم؟تا خواست  بگ  خداحافظ قطا کرد

 گوشی رن گیاشت  رن میز ن تا خواست  برم سرنیم نرگم جون صدام مد

 نیستا جان؟؟-

 بله؟-

 بیا یه لحظه-

 رفت  دم در ن نقتی درن بام کردم خندید ن گفت:مزاح  نباش ؟

 نه.کاری داشتین؟-

 ماشب شام بیا پیش-

 .احت نه خونه ر -

 ...یه شبه بیا-

 باشه-

*************** 
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یه مانتو کوتاه مشهههدی با شهههلوار جین ن شهههان حریر مشهههدی پوشهههیدم ن یه ریتا ن کرم مدم ن رفت  سهههتت خونه 

 .نرگم جون

 .نقتی در مدم هتون پسره که انندفعه در رن بام کرده انمد دم در ن گفت:بفرمایید

 نارد خونه شدم ن میر لب گفت :سالم

 مسال-

رفت  داخا ن رن مبا نشههههسههههت  نرگم جون انمد ن گفت:خور انمدی.این پسههههرمه.شههههتان مندگی میدنه اننجا 

 .پرستاری میخونهدانشگاه میره.بچ 

 خب مبارکه به من چه

 موفق باشن-

 .نرگم جون:علی جان بشین اینجا

 .پسره نرگم جون که فهتیدم استش علی نشست درست رنبه رنم

 چایی بیارم نرگم جون ه  گفت:میرم

 چی بود امشب منو دعو، کرد اینجا؟فامر

 شتا درس میخونین؟-

 ...نه فوق دی ل  مبان آلتانی دارم-

 چرا ادامه ندادین؟-

 .شرایط نداشت -

 .اهان-

 :یه لبخند مصنوعی مدم ن دقیق شدم رن چهره ار

 .قیافش بد نبود

 (عه نیستا درنیش کن)

 چیو؟



                 
 

 

 Masomeh|  عشق تلخه یا شیرینمان ر 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

99 

 

 (چشتارن)

   چه شدلیهبرن بابا خب میخام ببین

 (آراد چی پم؟)

 آرادن دیدم.دیگه حرف نزن میزن  رن دهنت

 .نجی خفه شد نمن  شرنع کردم به دید مدن

 .سالم

 .ضتن خسته نباشید ن عصر بخیر

 .معصومه هست 

 .هفته میشه رمان نزاشت .شرمنده هتگی ام.گوشی  خراب بود ن تا بخوام بخرم ن اینا دیر شد ۳حدندا 

 .فدارم باشین  چون جبران میدن امیدنارم هنومم طر 

 .ارمنی موفقیت برای هته ن نگرفتن نیرنس کرننا

 بابای

 .چشای درشت علی خیلی جیب کننده بود

موهای مشههدی ن لخت ن کوتاهش ن ته ریش رنی صههورتش نشههون میداد یه دانشههجو با نظ  ن یه پرسههتار خیلی 

 .خوبه

 (مشته نیستا چشاتو ببند)

 گ...انقد مزاح  نشو نجیبام تو انمدی؟؟؟ برن دی

 (باشه)

 .ناراحت شدی؟نجییییی؟برن به درا

 .نرگم جون چایی ن شیرینی انرد ن گفت:ای کار تو ه  دانشگاه رن ادامه میدادی نیستا

 .موقعیت درستی ندارم نرگم جون-

 .حیف میشه دختری موا تو درسشو ادامه نده-
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 .دیگ نضعیت اینطوریه دیگه-

 به حرف انمد؛ید  که گیشت نرگم جون 

 بری  دیا بخوری ؟-

 علی:اره بری 

 .من  تابا جتا پا شدم ن به دنبالشون رفت  اشبزخونه

چقد این پسههههره علی نگام میدرد.نگار سههههنگین بود.نقتی نگام میدرد نفسهههه  بند میومد؛من این نگاه رن دنس 

 .نداشت .من فقط نگاه آراد رن دنس داشت 

 .ست رنبه رنم.این باعش شد بیشتر سخت  باشهنقتی نشست  رنی صندلی علی نشست در 

 .یه نفم کشیدم ن سعی کردم بیخیان باش 

 .بعد ام خوردن کتی دیا با کلی سختی  با یه دستتان دهنتو تتیز کردم ن گفت :دستتون درد ندنه نرگم جون

 .نرگم جون:تو که چیزی نخوردی به هر حان نور جونت

 مرسی-

 .ردم.عالی بود...بدنن شکبه علی ن صدای مردننه ار دقت ک

 .بعد ام شام تو پییرایی نشسته بودی  که نرگم جون گفت:راستش نیستا میخوام باهو، حرف بزن 

 ها؟؟؟حرف؟؟؟

 علی:ببخشید

 علی پا شد رفت تو اتاق.ن نرگم جون یه لبخند مد ن گفت:میتون ؟

 چیو؟-

 حرف بزن -

 بله-

 .گاری کن خیلی خیلی رُا میگ  میخوام برای علی ام، خاست-
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مغزم هنگ ن نوا انگشتام ی  شد خاستگاری ام من؟؟؟؟.متعجب نرگم جون رن نگاه میدردم که یهو گفت:ارن 

 .ام، جواب نتیخوام.فدراتو بدن

با یاد آراد ن قلب  که شده خونه ی آراد لبتو تر کردم ن تتوم شجاعتتو جتا کردم ن گفت :من...چجوری بگ ...من 

 .نتیتون  به کسی دیگه فدر کن .چون...چون انن  دنس  دارهیدی دیگه رن دنس دارم.

 ارنم خ  شدم گونه نرگم جون که شوکه بود رن بوسیدم ن گفت :ببخشید...متاسف 

سههههریا پا شههههدم ن تند تند ام خونه خاره شههههدم.این بهترین کار بود.نقتی نارد اتاق  شههههدم به حرفای چند لحظه 

راد رن میداد.یعنی ناقعا من ن اراد خوشبخت میشی ؟یعنی ناقعا به پیش ام فدر کردم.حرفام هتش بوی عشق ا

 .یه جایی میرسی  یا متدن ام ه  جدا بشی ...سرمو تدوم دادم تا این فدر مسخره ام سرم ب ره

 .چشامو بست  ن خودمو به دست خواب س ردم

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

وی حیاط نقلی نرگم جون علی رن دیدم.ام خجالت سههرمو با یه تیپ طوسههی ن مشههدی ام اتاق  خاره شههدم که ت

 پایین انداخت  ن گفت :سالم اقا علی

 .خیلی خشک گفت:سالم

 .من  سریا ام حیاط خاره شدم ن سوار اژانم شدم ن ادرس کافه رن دادم

 آراد:خب گفتی میخوای حرفاتو بزنی امرنم ه  که باید جوابت رن بگی درسته؟

 اره-

 پم شرنع کن-

 .تدوم دادم ن بدنن ترس ن استرس شرنع کردمسرمو 

 《عدم کانر:علی》

 (میدنن  کته اما جبران میدن  خودتون خبر دارین دیگه...بوس رن گونه هتتون)

 《آراد 》

 .نیستا با چهره ای که نشون میداد سعی کرده استرس نداشته باشه شرنع کرد
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شهههتی .اما هتونقد مان ن امولی که داشهههتی  رن سهههال  بود بابام فو، کرد...نضههها مالی متوسهههطی دا ۹من نقتی -

 خانواده پدری  ام ما گرفتن ن مارن بیرنن کردن.مامان  بزنر تونست یه خونه اجاره کنه تا بتونی  مندگی کنی 

شته باش .اما یه رنم یه اقایی که  تا بچه داشت ن  ۳سان ام مامان  بزرگتر بود ن  ۱۵مامان  تالر میدرد تا ک  ندا

رده بود انمد خاسههههههتگاری مامان .من دنس نداشههههههت  امدناه کنه اما برای تامین مندگیتون مامان  منش فو، ک

 ..مجبور شد امدناه کنه باهار.خیلی مرد خوبی بود

سههان مندگی کردی  با ه  توی یه  ۸به اینجا که رسههید پومخند مد ن گفت:اما ما ام باطنش خبر نداشههتی ...حدندا 

 .ی که من فوق دی ل  مبان التانی رن گرفت  مامان  به دلیا نفم تنگی فو، کردخونه...اما توی هتون رنمای

 اشدای رن گونه ار رن پاا کرد ن ادامه داد؛

نقتی مامان  مرد فقط یک هفته که اننجا موندم انن شههههههوهر مامان  منو انداخت بیرنن...من  هیچدم رن -

بودم...هیچی جز چندتا تیده طال ن ید  پون نداشهههههت ...به جز یه دنسهههههت که تو باشهههههگاه باهار اشهههههنا شهههههده 

 .نداشت ...هتینارن ه  در راه خرید خونه ن نسایا خونه خره کردم

سال   ۲۱سان کار کردم. ۲بعدر دنبان کار گشت ...خیلی میاد... ن یه جا به عنوان خدمتدار کارخونه کار میدردم.

 ....شد..یه رنم یدی ام کارگرای اننجا به درنغ گفت با مردای کارخونه

 من:ادامه نده...فهتیدم

بعدر اخراه شههههدم.کلی بدهداری داشههههت ...نتیدننسههههت  چیدار کن ...راهی جز موندن تو خونه نداشههههت ..اما -

اه داد.خیلی اذیت  کرد.اما ک  طلبدارا دست ام سرم برنتیداشتن.حتی در انن بین یه پیرمرد به  پیشنهاد امدن

 ک  نل  کرد.تا اینده مجبور شدم دنبان کار بگردم...که تهش رسیدم به خونه تو

نتیدنن  چجوری شههد که عاشههق تو شههدم...با اینده خیلی ام، پایین تر بودم اما بامم...انن پسههره ه  انن شههب تو 

 .خونه ا، باهام بد رفتاری کرد پسر شوهر مامان  بود

 ر تعجب مده بودم...نلیام حرفا

اعصاب  کلی خورد بود.اخه یه دختر چقد میتونست عیاب بدشه...سرمو تدوم دادم ن بدنن اراده فدری به سرم 

 مده بود رن به مبون انردم؛

 نسایلتو جتا کن...ناست خونه میگیرم ببین ...گواهینامه داری؟-

 شوکه گفت: اره
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 ...ماشینت  تو حیاط خونت آمادس-

 .شدم ن گفت :میرم یه تلفن بزن بعدر پا 

 .نیستا که شوکه بود ارنم گفت:باشه

 ۲۰۷قسههههههط داشههههههت  منگ بزن  به بچه ها تا یدی ام خونه هایی که اضههههههافه دارم رن اماده کنن برای نیسههههههتا ن یه 

خوشههههگا ه  بخرن برار اماده کنن.درسههههته من برای انجام کارام به نیسههههتا نزدیک شههههدم اما ایندارم ه  باعش 

 اعتتادر میشه ه  ید  کتدش کردم جلب

 《عدم کانر نیستا》

سههههههالم...من قسههههههط دارم یه کانان رمان بزن ..که رمان های خودم رن بزارم.البته تنهایی نتیتون  میخوام دنتا )

 (نویسنده باشی  ن رمان بزاری ..اگر کسی هم که دنس داره ن میتونه کامنت بزاره بگه

 《نیستا 》

 .یانردم.خیلی عجیب بودام کارای اراد سر در نت

 دیرنم با انن حرفار کال تعجب مده شدم.یعنی چقد دنس  داره که حاظر شده ایندارا رن برام بدنه؟

 .امرنمم که قراره بیاد دنبال  تا ببرت  خونه جدید

 .منو اینهته خوشبختی محاله

دتر اماده بشههه  تا برم به یه مانتو ابی با شهههان ن شهههلوار سهههفید پوشهههیدم به عالنه ی کفش مشهههدی.میخواسهههت  من

 .نرگم جون بگ 

 .یه ارایش ساده ه  کردم ن بعد ام گرفتن چتدان هام ن کیف ن نسایل  ام اتاق خاره شدم

 نرگم جون:نیستا...کجا؟

 .نارد اتاقش شدم ن گفت :دارم میرم ام اینجا.برای هته لطف هاتون ن کتک هایی که کردین متنون 

 ی؟اره؟تو بخاطر خاستگاری ناراحت شد-

 نه...هرگز اینطور نیم.انمت ...چجوری بگ  اخه-

 بگو دخترم-
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 ...نامزدم برام خونه گرفته-

 .قیافش دره  ن ناراحت شد ن گفت:اها بسالمتی خوشبخت بشی

 متنون.ایشار عرنسی اقا علی-

 لبخند مد ن من  ارنم بغلش کردم ن گفت :خداحافظ

 .ن لبخند ریزی مدمام گفتن نامزدم ذنقی تتام نجودمو فرا گرفت 

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

 چشاتو ببند نیستا-

 اِ اراد نلش کن-

 نه ببند-

 نای خداا-

 .چشامو بست  ن اراد ارنم دستتو ن گرفت ن گفت:حار راه بیوفت

 .با قرار گرفتن دستش رن دستام حم عجیبی داشت 

  شدم اما اراد منو نگه داشت.ن دنباره پام جابه جا شد ن نزدیک بود بخورم ممین که جیغ ارنمی مدم ن تقریبا خ

 راه افتادی 

 اراد ببین چیدار میدنی-

 میخوام سوپرایز شی-

 دیوننه-

 دیوننه شتام دیگ-

 .ام این حرفش کیلو کیلو قند تو دل  اب شد

 با حرف اراد چشامو بام کردم

 بام کن چشاتو-

 .رن شدممتر بود رنبه  ۲۵۰با بام کردن چشام یه خونه بزرگ که میشه گفت 
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 .فضایی که نصف نشدنی بود

 ام ذنق رفت  جلوتر ن تقریبا با جیغ گفت :آراددد

 قابا شتارن نداره-

 یه دنر چرخیدم دنر خونه ن دنباره رفت  پیش آراد

 .متنون .انتظار هتچین جایی نداشت -

 .خوبه که خوشحالی-

 با صدای منگ ابرنهام بار پرید ن گفت :کسیو دعو، کردی؟

 .انداخت ن رفت ستت آیفون شونه بار

 .شوکه نگاه میدرد که آیفون یه بار دیگه طورنی تر خورده شد

 کیه آراد؟-

 اختار رفت تو ه  ن گفت:ناسا میام

 .ن تند تند ام خونه خاره شد ن ستت حیاط رفت

 !دنیدم ستت پنجره تا بتون  ببین  کی دم دره

 .ا در بود تعجب کردمآراد در رن بام کرد...اما من با دیدن کسی که مقاب

 !میدا!انن میدا بود!دستتو گیاشت  رن قلب ! ندنه هنوم با ه  باشن؟

 .لبتو گام گرفت  ن با ترس من مدم به آراد ن میدا که در حان بحش کردن بودن

رانیه ای نگیشههت که میدا آراد رن حا داد ن با قدم های تند انمد سههتت خونه.ام پیش پنجره کنار رفت  ن خودمو 

 .وندم تقریبا پیش در نرندیرس

 .میدا با عصبانیت ن چشای لبریز ام اشک نارد شد

 با ترس من مدم به آراد که پشت میدا ایستاده بود

 :میدا با صدای بلند متتایا به فریاد گفت

 (نننای پار، بعدی چه شود)
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 تو دهاتی میخوای جای منو بگیری؟-

رقابت سههههههنگینی ها...چی فدر کردی با خود، دختره ی پومخند صهههههههدا داری مد ن یه دنر چرخید ن گفت:چه 

 "*..گدا؟چرا رن شدی؟مبون نداری

 .پریدم نسط حرفش ن با بغض گفت :هرچی باش  بد*"نیست  خان 

 ...عه..بچه مبون نا کرد.ببین دختره گدا-

 .اراد با ضرب میدا رن کشید ستت خودر ن نقتی میدا ستت اراد شد اراد محد  مد میر گوشش

 ...من!اراد مد میدارن؟حقشه خدای

 میدا:تو...اراد تو منو مدی؟

 !نتیشنستت اراد

 کی بود میگفت عاشقت  میتیرم برا، هان؟

 .اراد:خفه شو.قبال ه  بهت گفت ...نتیخوامت.کسی که هرجایی رن نتیخوام

 ...حتی بچ-

 .محد  مدم تو دهنش ن نزاشت  ادامه بده

 .من عاشق نیستام.گتشو بیرنن حار-

 .ا:متاسف ..برای خودم برای باباممید

 اراد:انن که صد درصد باید متاسف باشی

 ..اراد:برن ببین  چیدار میدنی

میدا رفت بیرنن ن من  دسهههتامو گیاشهههت  رن گونه های خیم ام اشهههد  ن گفت :انگار سهههرنوشهههت منو با بدبختی 

 .نوشتن

 .نشست  رنی مبا ن بلند مدم میر گریه

 .ستاده بود گفت:صداتو بیار پایینآراد که هتونطور اننجا ای

 !اعتنایی به حرفش ندردم که گفت:ساکت نیستا
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 .بغضتو قور، دادم ن به حرفای چند دقیقه پیش میدا فدر کردم

 دفعه اخر اراد چرا مد تو دهنش؟

 .میدا خواست چیزی بگه که اراد نزاشت ن مد تو دهنش

 یعنی چی میخواست بگه؟؟

 .ز راجب من میخواست بگه که اراد ایندارن کرداه بیخیان ربد دنباره یه چی

 .اصال حقش بود

 .سرمو گیاشت  رن دسته مبا ن تقریبا جنین نار رنی مبا درام کشیدم

 ..اراد:نیستا نخوابی ها

 .نه-

 .ترجیح دادم به اتفاق چند دقیقه پیش فدر ندن   برای هتین چشتامو بست  ن یه نفم کشیدم

 ه منگ گوشی  بلند شد؛هنوم نی  ساعت ه  نشده بود ک

 .نگاه میدنهام جا پا شدم ن دیدم اراد نشسته تو اشبزخونه به من

 .رفت  ستت کیف  ن گوشیتو در انردم

 :اس  شالیزه افتاده بود.سریا جواب دادم ن گفت 

 !الو شالیزه؟کجایی تو  هی منگ میزن  جواب نتیدی-

 تو کجایی؟چرا خونه نیستی!؟-

 .نتیدن  خونه؟دیگه اننجا مندگی-

 .میر چشتی به اراد نگاه کردم که یک لحظه ه  نگاشو امم نتیگرفت

 یعنی چی دیگه اننجا مندگی نتیدنی؟-

 .یعنی هتین دیگه.اراد خونه گرفت برام-

 الدی؟-
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 نه راست میگ -

 !انن  درگیره با خودر هااا؟ -

 ریز خندیدم ن گفت :چتیدنن 

 خب بیخیان تا تنور گرمه بچسبون-

 چیو-

 ا حواست باشه منش بشیباب-

 دیوننه-

 راست میگ  دیگ-

 حار چیدار داشتی باهام؟-

 ما داری  میری -

 ما؟-

 من ن پویان-

 کجا میرین؟ بارخره کار خودتون رن کردین؟-

 .عشق ما شیرینه نیستا.نتیخوام با موندن  ن اجبار خانوادم ن نجود امیرعلی این عشق رن تل  کن -

  اشدالی نداره.کجا میرین حار؟باشه.اگه نظر خود، اینه-

شهههتان.پویان که دانشهههگاه رامسهههر درس میده ام این به بعد.من  دیگه لیسهههانم رن گرفت  ن قسهههط ادامه دادن -

 .ندارم

 اها..باشه.مراقب خود، بار شالیزه.فقط خانواد، چی؟-

 برای خانوادم نامه گیاشت .حتتا تا حار خوندن.بیخیان تو ه  مراقب خود، بار-

 شه گل   فدا، ش .خداحافظبا-

 .بابای-

 .گوشیو گیاشت  تو کیف  که دیدم پویان هتونطور داره نگام میدنه
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 رفت  نزدیک ن گفت :سدته کردی.؟

 نه..داشت  نگا، میدردم.بده؟-

 خیر اقای نورایی-

 اقای نورایی دیگ؟-

 انهوم-

 ار دیگه منو به فامیلی صدا میدنی.؟؟ام جا پا شد ن افتاد دنبال  ن گفت:ارن بهت میگ  اقای نورایی چیه.ح

 .دنیدم تو سالن ن صدای بلند خندیدم ن گفت :اره..دل  میخواد

""""""""""""""""""""""""*** 

 《اراد 》

اصهههال به اینده نزدیک بود امرنم میدا هته چیو خراب کنه فدر نتیدردم...یددفعه یاد مهتونی فردا شهههب افتادم 

ار میان ن بهترین موقعیت که این عرنسههههههدو با خودم ببرم تا تتوم اتفاقایی که که به احتتان میاد میدا ن باب

 !منتظرش  بیوفته.هه عرنسک

 .بهتر بود به این عرنسک میگفت  که فردا شب مهتونی دعوتی 

 .ام رن کاناپه پا شدم ن رفت  ستت اتاقش ن در مدم

 بله اراد؟-

 انم  بیام داخا-

 نایسا-

 بیا-

 داخا ن گفت :میخواستی بخوابی؟ درن بام کردم ن رفت 

 نه-

 !اگه راحت نیستی که من  اینجا موندم  برم؟-

 .نا اراد.این چه حرفیه.اینجا خونه خودته-
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 خونه ی تو اینجا-

  باشه چی بگ  -

 .هیچی نگو.فقط فردا شب مهتونی دعوتی -

 دعوتی ؟-

 .من دعوت  تو ه  باید بیای-

 چرا بیام؟-

 .چون نامزدمی-

ت سههههر ه  پلک مد ن سههههرشههههو انداخت پایین.برای اینده جلوه بدم موال خیلی دنسههههش دارم رفت  چند بار پشهههه

نزدیک ن دسههتتو گیاشههت  میر چونه ار ن سههرشههو انردم بار ن گفت :خجالتی نبودی؟اینو ام حرکتی که انن شههب 

 .توی حیاط خون  مدی فهتیدم

ن سههفید بشههی.بیشههتر که اشههنا شههدی  ن  گونه هار سههرم شههد که باعش خندم شههد ن گفت :حار نتیخواد سههرم

 .دیدی  هته چی جدی امدناه میدنی 

 انم-

 میای فردا شب دیگه؟-

 !شونه بار انداخت که گفت :تو چشتام نگاه کن

 .نگاه کرد که خیلی ناگهانی ..*" ن بدنن نگاه کردن بهش ام اتاق خاره شدم

م گرفتن ام فرهاد ن میدا مجبورم این دختره رن تحتا نقتی ام اتاق خاره شههههدم *" ن ارنم ممزمه کردم:بخاطر انتقا

 کن 

 (.اگر ک  ن کسری داره شرمنده این رنما مریض بودم)

 《اراد 》

 .عطر سرد ن طل  ام رن به مچ دستام ن گردن  مدم ن ام اتاق خاره شدم

 .رفت  ستت اتاق نیستا ن در مدم
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 بیا اراد-

 .نارد اتاقش شدم ن با دیدنش جا خوردم

 .م ن خوشگا شده بود.یه لباس سرم ابی پوشیده بود که استین هایی کلور داشت ن تا رنی مانو بودخیلی نا

 . موهاشو فر کرده بود ن یه کفش صورتی ه  پوشیده بود

 .در اخر رژلب صورتی شو مد ن گفت:من اماده ام

 .برای اینده ضایا نشه گفت :اننن ببین نیستا خان  چه کرده هترن دیوننه کرده

 ...تا ریز خندید ن گفت:آراددددنیس

 جون-

 خوشگا شدم؟-

 عالی شدی-

 .لبخند مد ن بعد ام مدش کوتاه مد، گفت:آراد...مرسی که هستی

 .تو دل  یه پومخند مدم ن به دلی که خور کرده بود خندیدم ن گفت :قربون شتا

 .مانتو ن شالتو ب ور بری -

 باشه عشق -

 .یوننه میش  یهوعه نداشتیتا.ام این حرفا بزنی من د-

 .مد میر خنده گفت:باشه من تسلی 

 .چشتک مدم ن ام اتاقش خاره شدم ن رنی مبا نشست 

 مین گیشت که دیدم دستی رنی شون  نشست ن هتزمان گفت:تو ه  جیاب شدیااا ۷الی ۵حدندا 

 .مراقب بار خاستگار پیدا نشه برا،

 .باش  تا چش  نامحرم تورننگیره برگشت  ستتش ن گفت :دیگه چه حرفا.فعال باید مراقب تو

 ارن تو محرمی؟-
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 .میش  بعدا-

 .پاشو بری -

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

 (نیستا)

نقتی نارد مجلم شدی  تعجب کردم.یه مهتونی با شدوه بود ن دیدنی.جتعیت ه  میاد بود ن معلوم بود کسی 

 .که این مهتونی رن گرفته حسابی اس  ن رس  داره

نشهسهته بود من ن آراد ه  نشهسهتی  ن من  شهان ن مانتومو در انردم ن نشهسهت  جفت رنی یه میز که پسهره تنها 

 .آراد

چقد آرامش داشههت  این رنما.نجود آراد یعنی یه تدیه گاه محد  برام.میر چشههتی به دسههتای مردننه آراد که رنی 

 .رنن پار بود نگاه کردم ن خیلی بی اراده دستتو بردم ستت دستش ن لتسش کردم

 .مو بلند کردم ن به چهره ار نگاه کردم تا عدم العتا شو ببین هتزمان سر 

نقتی نگار کردم انن  نگام کرد ن لبخند نرمی مد که باعش شههههد یه نفم عتیق بدشهههه  ن بامم اعتتادم نسههههبت 

 .بهش بیشتر بشه

 .آراد ناس  ایده آن بود.اصال داشت دیونن  میدرد

 یعنی انن  هتین حسو داره؟

 (.ن چه حرفیه اخهمعلومه که داره ای)

 .دستش رن دنر دست  قفا کرد ن نرم فشارر داد

 .این حرکتش برام حد  شهاد، دنس داشتنش رن داشت

 .چشت  چرخید به هته نگاه کردم

 .که متوجه سنگینی نگاهی شدم

 .برگشت  ستت نگاه ن با یه جفت چش  سیاه رنبه رن شدم

 میدا؟
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 ای خدا.اخه چرا هته جا هست؟

گار کردم که متوجه شدم قفا شده رن من ن اراد ن سیگار ری انگشتار رن هر ام گاهی ستت درست ن دقیق ن

 .لبار میبره

 .برگشت  ببین  اراد نگار میدنه یا نه که دیدم اراد اصال تو این باغ ها نیم

 .دنباره به میدا نگاه کردم ن سدوتش برام فریاد مد با دیدن من ن اراد قلبش داره تیده پاره میشه

 .درست موا انن موقا ها که با دیدن اننا قلب من شدست

 .چقد خوب بود میرفت  باهار حرف بزن 

 !این عالی بود

 میر گور اراد گفت :من ارن میام

 کجا؟؟-

 میام.ن رس-

 .شونه بار انداخت ن گفت:مند بیا.حواستو جتا کن

 .میداسرمو به عالمت تایید تدوم دادم ن ام جا پا شدم ن راه افتادم ستت 

 .میدا هنومم داشت به اراد نگاه میدرد ن هنوم متوجه حظور من تو نی  متری خودر نشده بود

 توی انن شلودی تک سرفه ای کردم ن گفت :میدا؟

 بدنن اینده نگاشو ام اراد براره گفت:دنسش داری؟

 با این حرفش انگار یه سطا اب ی  ریختن رنم

کتتر ام تو.فقط میدنن  خیلی دنسش دارم.شده عضوی ام نجودم که  اره.دنسش دارم.نتیدنن  بیشتر ام تو یا-

 .انن عضو آرامش

 هه.پم شده آرامشت!ها؟-

نشست  کنارشو ن دستتو گیاشت  رن دستش اما دستشو پم کشسد ن گفت:ام دستت بدم میاد.چون دست 

 .عشق منو لتم کرده به جای دستای من
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 اشک تو چشتام جتا شد ن گفت :خب...آراد

 د منو دنس نداره نه؟؟ارا-

 .خب نقتی ارن با منه ن قراره امدناه کنی  ربد اینطوره-

اجامه ندادم چیزی بگه ن سیگار ری انگشتش رن بیرنن کشیدم ن گفت :با این چیزی درست نتیشه میدا.فرض 

 ...کن من خواهر،

 نتیدنن.صاحب نامزد ادم نتیشن نامردیپرید نسط حرف  ن گفت:خواهرا 

اری.من صهههاحب نامزد، شهههدم.اما تقصهههیر من نیم.اراد خودر انمد سهههتت .انن شهههب که من بهش اره حق د-

 .گفت  پس  مد.بیرنن  کرد.بعد ام یه مد، خودر انمد سراد 

 ...من نخواست  که بیاد.میدا بخدا

 !میخوای بگی اراد دنست داره ن تو ه  دنسش داری؟مگه نه؟ته حرفت هتینه؟-

 و ه  ترسی ندارم.اره هتینهام خدا که پنهون نیم ام ت-

 .اما تو هیچی نتیدننی-

 منظور، چیه؟-

نفسی کشید ن یه سیگار رنشن کرد ن به سیگارر اشاره مد ن گفت:دکتر گفته ضرر داره برام.اما میدش .میدش  

 !یادم بره آراد باهام چیدار کرد.میدش  یادم بیاد چیدار کردم

 ام چی حرف میزنی؟-

 .متر پریدم هوا ۳اد با صدای تقریبا بلند ار 

 نیستا اینجا چیدار میدنی؟هان؟-

 .ن تو میدا؟پاتو ام مندگی  بدش بیرنن

 . میدا به اراد نگاه کرد ن پومخند مد

 .اراد دستتو گرفت ن نادارم کرد پا ش 

 چشای میدا قفا شد رن دستای اراد که حلقه شده بود دنر دستام دل  سوخت برار ن گفت :ببخشید
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 .نشونه مه  نیم تدوم داد ن من ن اراد ه  رفتی  سر جامون ن نشستی میدا سرشو به 

 نقتی نشستی  اراد گفت:چیدارر داشتی؟

 هیچی-

 هیچی؟اننوقت نن  ام خاا در انمده بود داشت باهار گرم حرف میزد؟-

 .اراد.گفت  هیچی نیم.فقط داشت  حرف میزدم باهار تا ارنم شه-

 .نگفتنفش عصبانی ن ترسناا کشید ن چیزی 

 حرفای میدا پیچید تو سرم

 !اما تو هیچی نتیدننی

 منظورر چی بود.متدن راجب اراد باشه؟

 نه بابا.اراد دنس  داره.مگه ندیدی نگرانت شد؟

 .اره هتینه

 (نای عشقام ببخشید دیر شد.بوس بوس)

 《اراد》

 .اه دیشب توی مهتونی که بودی  فرهاد بابای میدا مارن دید...یعنی منو ن نیستا رن ب

 .حالش گرفته شد خیلی میاد

 .شانم آنردم نیومد پیشتون یا کاری ندرد که نیستا بو ببره

 نیستا.نیستا.نیستا.نیستا

 !حار یه بدبختی شده این

 .مد که به نیستا بگ  بیاد اینجاخونه خودم بودم که یهو به سرم

 گوشیتو برداشت  ن شتارشو گرفت :سالم نیستا

 .سالم اراد-



                 
 

 

 Masomeh|  عشق تلخه یا شیرینمان ر 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

116 

 

 چخبر-

 ی کجایی؟هیچ-

 خونه ام.پاشو بیا اینجا-

 چرا-

 هتینجوری-

 باشه میام تا یه ساعت دیگه-

 انکی-

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

 《نیستا》

 .سوار ماشین  شدم ن راه افتادم ستت خونه اراد

 .دل  برار تنگ شده بود

 .با اینده هنوم یک رنم ام بودنتون با ه  نگیشته

 .ن نارد خونش شدمتو حیاط نقتی رسیدم ماشینو مستقی  بردم

 سالاام  اراد؟-

 بیا عشق -

 .ام گفتن ناژه ی عشق  قلب  لرمید

 رفت  ستت آشبزخونه که دیدم میز ناهار چیده انن  چه ناهاری....خخخخخ  املت

 ...نای خدای من

 نگام کردبلند مدم میر خنده که اراد هاه ن ناه

 چرا میخندی-

 ؟؟یعنی من قربون انن ناهار پختنت...املت؟؟-
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 .اره دیگه فقط هتین ام دست  برمیومد-

 .بعدش  خندر گرفت ن سرشو انداخت پایین بعدر دستشو کشید پشت گردنش

 اشدان نداره حار بیا بخوری -

 .با ه  نشستی  رنی صندلی ن بهش نگاه کردم

 اراد متوجه نگاه  شد ن سوالی نگام کرد

 دلتو مدم به دریا ن گفت :دنست دارم اراد نتیدنن  چرا دن دن بودم یه جتله خاص بگ  یا نه!اما

 عه ما بیشتر خانومی-

 .ام جتلش تو دل  کیلو کیلو قند اب شد ن شرنع کردم به خوردن املت که درست کرده بود

 !اما تا یه لقته خوردم عاشقش شدم........خیلی خوشتزه بود

 .ی بعد ام دیا جلوی تی نی نشسته بودی  ن یه فیل  عاشقانه نگاه میدرد

 .نتیدنن  چی شد که سرمو گیاشت  رن پار ن درام کشیدم رن مبا

 .آراد ام حرکت  تعجب کرد شوکه شد اینو ام حرکت ریزی که کرد فهتیدم

 نیستا؟-

 بله-

 ...اگه یه رنمی ام هتدیگه جدا بشی ...به هر دلیلی-

 ...آراد ادامه نده-

 باشه-

 《میدا》

 .ون نتیدادتوی اتاق  نشسته بودم ن اشدای چشام اَم

من گناهدار بودم درسههت...من خطاکار بودم درسههت...من انلین هامو با یدی دیگه تجربه کردم درسههت...اما آراد 

 با من چیدار کرد؟

 اخه مگه میشه؟



                 
 

 

 Masomeh|  عشق تلخه یا شیرینمان ر 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

118 

 

 .من هر جورم که بد باش  نباید آراد ایندارن میدرد

 گه بچه دنس نداشت!؟من دنسش داشت ...انن  دنس  داشت...اما چرا؟مگه ادعا نتیدررد عاشقته...م

 .پم چرا من ن بچه رن نن کرد ن رفت

 ....دستتو گیاشت  رن قلب  ن صدای گری  بلند شد

 ...هنومم رن صورت  رد دستار بود

 ای خداااا....آراد بخاطر انن دختره منو مد؟

 مگه چیدار کردم؟مگه انن دختره دیر ام دهاتی بود؟

 .دبه هق هق افتاده بودم ن نفس  به منر میوم

 .صدای یدی ام خدمتدارا انمد که صدام میدرد اما اهتیت ندادم

 ...رفت  ستت کتد آلبوم عدسامو با آراد در آنردم به عالنه ی تتوم یادگاری هار

 ...با دیدن عدسامون درد دل  بیشتر شد

نوشههههته این چه مصهههههیبتی بود....خدا من ام، دلخورم چرا اینجوری کردی اخه...سهههههرنوشهههههت من نباید اینجوری 

 میشد

 با صدای شدید در ن بام شدنش برگشت  ستت در

 .بابا تو چارچوب در ایستاده بود.دیگه موا این چند رنم نتونست  جلو خودمو بگیرم ن بلند بلند گریه کردم

 .بابا فقط نگام میدرد

 .ارنم بلند شدم ن رفت  ستتش

شههق شهه  که امر بچه دار بشهه  اما انن نل  بابا؟ناراحت شههدی؟این سههرنوشههت بد منه...این مدن مندگیته که عا-

 .کنه ن بره...بره با یدی دیگه باشه ن قسط امدناه داشته باشه

 مانو مدم رن ممین ن دستامو گیاشت  رن صورت 

  بابا:گریه ندن میدا...آراد لیاقت تورن نداشت.پاشو گریه ندن
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نیستااا.تقصیر شتا ه  هست.اگه مجبورم بابا...من آرادن میخوام...میخوامش میفهتی؟بابا فقط تقصیر اراد -

نتیدردین که برم خونه ی انن پسهههره امیرعلی ن انن بال سهههرم نتیومد شهههاید هیچددنم ام این اتفاقا نتیوفتاد.بابا 

 برن..تنهام بزار

 ...ام جام پاشدم ن رفت  ستت عدسا ن من مدم به چهره ی دلنشین اراد.بابا ه  رفت

 .هیچیو نداشت قلب  طوری درد میدرد که حان 

 .رنی ممین درام کشیدم ن جنین نار تو خودم جتا شدم

 《اراد》

امرنم فرهاد منگ مده بود که برم پیشههههش...هه دیگه نقتش بود خورد شههههدن ن نابود شههههدن خودشههههو ن دخترشههههو 

 .ببین ...بعدش  کارم با نیستا تتوم میشد

 .انمده ن دیدم ام نیستا پیامکبا صدای پیامک گوشی  گوشیتو برداشت 

 :بام کردم که یه جتله آلتانی بود

 .نوشته بود:در تتام رنیاهای  فقط تو هستی

 هه این دختره دلش خوشه ها

 .کارای شرکت رن انجام دادم ن رفت  ستت خونه میدا ن فرهاد

 فرهاد:آراد توضیح بده

 چیو-

 .انن دختر کیه...این کارا چیه که میدنی...میدا ام، بچه داره-

وم انن بچه برای من باشهههههههه اقا فرهاد.درضههههههتن خیلی رن دارین.دختر شههههههتا دختر نبود که انمد با ام کجا معل-

 من میفهتین؟

 اره.میدنن  انقد اینو نزن تو سرم-

 !حقته اقا فرهاد

 پم بم کنین.من قراره با یدی دیگه امدناه کن -
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 .دیافش در ه  شد ن ارنم قلبشو گرفت

 .انن دادون میشه.با این نضعیت که حامله اسچرا ایندارن میدنی؟دخترمو نن ندن.-

 میتونه بچشو بندامه-

 بچشو؟انن بچه دنتای شتاست.اصال نامزد جدید، میتونه؟-

 با یادانری اینده اگر نیستا بفهته داستان میشه ن نقشه هام به  میریزه گفت :بفهته ه  مشدلی نداره

 ناقعا؟-

 اره-

 .اینجا تا صحبت کنی  گوشیشو برداشت ن گفت:پم منگ میزنی  بیاد

 .هه نتیدننست خیلی حساب شده کار کردم ن شتاره ی نیستا رن عوض کردم ن قبلی رن خامور کردم

 .نقتی دید خاموشه به  نگاه کرد ن گفت:شتاره جدیدر رن بده

 حتتا-

نن بچه سهههرشهههو انداخت پایین ن گفت:باید با دخترم امدناه کنی نگرنه میدا نابود میشهههه خودت  خوب میدننی ا

 .برای تو

 .اقا فرهاد دیگه مزاح  من نشین من میدا رن نتیخوام-

 اراد داری اشتباه میدنی-

 هه-

 .سریا ام اننجا خاره شدم ن سوار ماشین  شدم ن رفت  ستت خونه ی نیستا

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

 《نیستا》

 .به عدسی که ام من ن اراد بود ن رنی دیوار مده بودمش نگاه میدردم

 .عشق شیرین بود....انرر تل  بود.خیلییییی!اما ارن شیرینه...چون هتو دنس داری  ه  من ه  ارادچقد 

 .دست کشیدم رن عدم که خیلی نام بود ن گفت :قربونت بش 
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 .با صدای در سریا خودمو رسوندم پیش آیفون

 .با دیدن اراد خوشحان شدم ن سریا بام کردم ن رفت  ستت حیاط

 د بلند گفت :سالم ارادددنقتی نارد حیاط ش

 سالم عزیز دن-

 .نقتی رسید نزدیک ید  نگام کرد ن بعدر خ  شد گونتو بوسید

 !ریز خندیدم ن گفت :پررن شدیا.هی چپ ن راست بوس میدنی

 بلند خندید ن دستشو انداخت دنر شونه ام ن هتینطور که نارد خونه میشدی  گفت:خانوم خودمه

 که میر چشتی نگام کرد ن گفت:هوم؟سرمو بلند کردم ن نگار کردم 

 خندیدم ن خودر ه  خندید

 اراد:نیستا خان 

 جان -

 یه سوالی ب رس ؟-

 ب رس-

 چجوری بعد اینهته کارایی که در حقت کردم بامم دنس  داری؟-

 ...تو چشتار نگاه کردم ن لبتو بین دندننام گرفت  ن گفت :دنس داشتن به این چیزا نیم

 ...یرنندم ن گفت :بعدش  تو میاد کار بدی در حق  ندردیکا صورتش رن ام نظر گ

 اراد لبخند مد ن گفت:فدای شتا

 اراد؟-

 جون -

 بری  شهر بامی-

 شهر بامی؟-
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 انهوم-

 باشه برن اماده شو-

 متنون-

رفت  اتاق  ن یه مانتو طوسهههی ن شهههان طوسهههی با شهههلوار ن کفش مشهههدی پوشهههیدم موهامو ه  بسهههت  ن یه رژلب 

 .ا ریتا ن کرمکالباسی مدم ب

 .یه ادکلن ه  مدم ن رفت  پایین ن دیدم اراد داره تلفنی با یدی حرف میزنه

 .متوجه حظور من نشد ن ه  چنان مشغون صحبت بود

 .پشت ستون ایستادم ن گور دادم

 انقد مزاح  نشو-

-........ 

 چی میگی اخه تو حرف حسابت چیه-

-....... 

 میگ  انن برای من نیم-

-........ 

 ال من چرا باید به حرفای اراد گور بدم؟اص

 (این کیه داره باهار حرف میزنه)

 نجی خفه شو..من به اراد شک ندارم

 (.من دارم)

 تو داری به من چه.ارن  خفه

 (ام من گفتن بود)

 جوری جلوه ندادم که داشت  گور میدادم ن سریا گفت :بریتت 

 اراد:بعدا بهت منگ میزن 
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 بری  عشق -

 (.شرمنده.دلیا دیر کردن  رن در انن یدی رمان  گفت .دنستون دارمسالم عشقا)

 اراد بری  ام اننا سوار شی ؟-

 نتیترسی؟-

 تو هستی نه-

 بعدش  خندیدم

 شیطون...بری  سوار شی -

 .نقتی سوار شدی  شرنع کرد به حرکت کردن

 .هته جیغ میزدن من  که بدتر...اخه خیلی هیجانی بود

 .سیله سوار شدی  رفتی  کافه ن هر دنتامون بستنی سفارر دادی بعد ام اینده چند تا ن

 .یهو ذهن  کشیده شد ستت حرفای انن شب میدا ن تلفن مشدوا امشب اراد

 شاید اگه امر ب رس  بگه؟

 دیر مستقی  می رس ؛

 اراد یه سوان-

 بگو-

 ....تو-

 مدش کردم ن گفت :چیزی یا موضوعی هست که....امم مخفی کرده باشی؟

 د مشدوا نگام کرد ن گفت:چطور هتچین فدری کردی؟ارا

شهههههونه بار انداخت  ن تدیه دادم به صهههههندلی  ن با پررنیی تتام گفت :انن کی بود که....که تو خونه باهار تلفنی 

 حرف مدی

 .ید  نگام کرد ن بعدر مد میر خنده
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 شههرکت من بود.یدی ام انن دارن تا شههرکت دارن فرسههتاده شههده به یه بیتارسههتان که یدی ام انن شههرکت ها ۲ام -

مشههدا داشههت ن باعش نابینا شههدن یه فردی شههد حار اننا دنبان این هسههتن که بندامن تقصههیر شههرکت من.اما 

 .برای شرکت من نیست

 ام قضان، نابه جایی که کردم ناراحت شدم ن گفت :اها

 اراد ه  نگام کرد ن گفت:حار بستنی تو بخور

 .سوند خونه ن خودر رفت خونهبعد ام شهربامی اراد منو ر 

 .خسته شده بود خیلی میاد

 .سریا نارد اتاق  شدم ن خوابیدم

 صبح با منگ خونه چشامو بام کردم.انف این کی بود این نقت صبح.مطتئناً اراد نبود

 برام دهن کجی کرد.نای چقد خوابیدم ۱۱:۳۰به ساعت نگاه کردم که عقربه های ساعت رنی 

 .پوشیدم ن رفت  ستت آیفون ن جواب دادم سریا یه مانتو ن شان

 کیه-

 پست چی هست -

 ارن میام-

 .سریا رفت  بیرنن ن خودمو رسوندم پیش در

 یعنی کی برام چیزی پست کرده بود.من که کسی رن ندارم

 سالم.کی اینو فرستاده؟-

 فرستنده نداره خان -

 اختام رفت تو ه  ن گفت :ادرس رن درست انمدین؟

 جا رن امضا کنینبله خان .این-

 .جعبه ی کوچیک رن ام دستش گرفت  ن بعد ام امضا درن بست 

 ...یعنی این کی بود؟اخه من جز شالیزه ن اراد کسی رن ندارم
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 شالیزه ه  ادرس اینجا رن نداره!پم کی میتونه باشه؟

 :سریا رفت  داخا خونه ن جعبه رن بام کردم

 .کت بود ن یه گردنبند که قلب نصفه بود ن نقره بودیه جعبه سفید رنگ ساده بود که داخلش یه پا

 《A》رنی قلب نصفه نوشته بود

 یعنی چی؟

 .پاکت رن بام کردم که تور یه کادی موا نامه بود

 :سریا نامه رن بام کردم ن شرنع کردم به خوندن

 "سالم

 .نقت به خیر

 .امیدنارم حرفایی که نوشت  رن بخونی ن ام ته قلب بانر کنی

م.نامزد قبلی اراد.کسههههی که ام اراد نارن خورد اما اراد کسههههی هسههههتش که هیچوقت ام من جدا نتیشهههه من میدا ا

 .چون به  عاد، کرده

 .میتون  اینو بهت رابت کن 

هتیشهههههه ه  گردنش  《M》 انن گردنبند گردنبند سهههههت من ن اراد هسهههههتش.رن قلب نصهههههفه ی اراد نوشهههههته

 .هست.میتونی ببینی

 .ار بهتر باشه ن کار درست ه  هتینهشاید اگه تو پاتو بدشی کن

پای تو  نداری من بچه ی ارادن تو شههههههدت  دارم.اراد میگه بندامر اما الدی میگه.چون  چون تو که ام اراد بچه 

 .نسطه اینجوری میگه

 .نیستا خان !پاتو بدش کنار بزار ما با ارامش کنار ه  باشی 

 .انن شب تو مهتونی ه  اینارن میخواست  بهت بگ 

 .دنارم حرفامو قبون کنی البته ید  تفدر میخواد برای بانر کردن حرفام.چون خیلی طبیعی ن ناضح بود حرفامامی

 "خداحافظ
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 ...دن هفته بعد

 《میدا》

هنوم مونده اراد منو بشناسه.هر چقد گریه ن ماری کردم ن هر رنم بهش منگ مدم بسه.ام این به بعد یه کاری می 

 .حار یا بدستش میارم یا بدست نتیارم که صد درصد گزینه ی اخر میشهکن  تا به دلط کردن بیوفته 

 ...هه...با خودر فدر کرد من کوتاه میام ن کنار میشین  اما هرگز

دسههههههتتو رنی شههههههدت  که کتی برآمده شههههههده بود گیاشههههههت  ن ادامه دادم:من حق خودمو ن این بچه رن که قراره 

 ..ین حق یه انتقام ساده باشهمندگیش سیاه بشه رن امر می گیرم حتی اگه ا

دن هفته ام فرستادن انن بسته به دست نیستا می گیره اما هنوم خبری ام دعوا ن جدایی بینشون نیست.حتتا 

هتینطوره چون انن دختره ی م*ر*ا*ب که کسههههههی رن نداره مجبوره با آراد سههههههر کنه اما من نتی مارم.باید دل  

 ...ایی منتظر اتفاق های دیر منتظره بارخنک بشه.من آرنم نتی شین .هه آراد نور 

 با صدای خدمتدار شخصی  به خودم انمدم؛

 .خان   ماشین انمد-

  باشه-

 .سریا نسایلتو برداشت  ن ام خونه خاره شدم

 نقتی سوار ماشین شدم راننده گفت:خان  کجا برم؟

 .آدرس بیتارستان مورد نظر رن دادم ن خودمو س ردم دست افدار هتیشگی 

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

 .رنی تخت  درام کشیدم ن من مدم به سقف

یعنی آراد دنسهههه  نداشههههت؟یا اینده سههههر داسههههتان امیر علی گیاشههههت رفت؟اخه انلش که با این موضههههوع کنار 

ماهه شد یهو تصتی  گرفت با یه دختری  ۲انمد بدنن عقد ن صیغه باهار خوابیدم امر بچه دار شدم بچش 

یدی دیگه تجربه کرده انن  ناخواسههههههته  امدناه ندنه!دیگه مه  نیم برام.پون ن مندگی ک   که انلین هاشههههههو با

 .ندارم ناسه ی این دختر کوچولوم ک  نتی مارم اما حق اذیت شدن خودمو ن این کوچولومو می گیرم امر

 .اصال نلش کن.ید  با دخترم حرف بزن 
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 .به پهلو درام کشیدم ن دستتو گیاشت  رن شدت 

من؟تو ه  ناراحتی؟اشههههههدان نداره.خیلیا بدنن پدر بزرگ شههههههدن ن میشههههههن تو ه  موا اننا.نبین  دصههههههه  دختر-

 بخوریااا...من ن تو تنهایی مندگی میدنی .باشه؟؟؟؟؟؟

 اصال ناسا ببین  استتو چی بزارم؟؟؟؟

 .یه لحظه با یادانری اینده هته من ن شوهرا با ه  میشینن اس  انتخاب میدنن حسر، خوردم

 من باید تنهایی بچه تو شدت  که حتی اس  بابار تو شناسنام  نیست رن نگه دارم ن ناسش اس  انتخاب حار

 .کن 

 .هتینجور که استارن بار ن پایین می کردم به اس  آرگا رسیدم ن ام ته دل  عاشق این اس  شدم

 .شییه نگاه به شدت  انداخت  ن گفت :پم اس  تو شد آرگا.ایشار شبیه گا ه  با

 《آراد》

 .دستتو نوامر نار رنی موهای مشدی رنگ نیستا کشیدم ن به چهره ی قشنگش که درق خواب بود خیره شدم

 ...نقتی خواب بود انمدم اینجا

 .حتتا خیلی خسته اس که انقد میخوابه ن متوجه انمدن من نشده

به نتایندگی ام پدر پیرر ناسههه امشههب نقشههه هایی داشههت .یه مهتونی سههنگین دعو، بودم ن متدن بود میدا 

 .برای شرکتشون بیاد

 ....ام انن شبی که منگ مد ن من چهار تا حرف بهش گفت  دیگه سرادتو نگرفت.به هیچ دلیا.بهتر

 .یه لیوان چای ریخت  ن نشست  رن مبا رنبه رنی نیستا ن شرنع کردم به خوردن

.انن  با این تاپ ن شههههلوارکی که پوشههههیده ن لعنتی این دختره چرا ادمو نسههههوسههههه میدنه بری یه لقته چ ش کنی

 .حسابی خوشگلش کرده

 .به فدرم خندیدم که ری پلدای نیستا بام شد

 نقتی قشنگ منو دید ام جار پا شد ن گفت:اراد کی انمدی؟

 نقتی خواب بودی خوشگا خان -
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 به حرف  خندید ن گفت:چرا صدام ندردی؟

 .نیومد.خیلی نام خوابیده بودیبرای انلین یه حرف ناقعی بهش گفت :چون دل  

 .چشتار ید  سرم بود ن انگاری گریه کرده بود

 این نگران  کرد ن سریا گفت :چرا چش  ها، سرخه؟

 .ید  اخ  کرد ن گفت:نه.خواب بودم اینطوریه

 با خیان راحت گفت :اها

 .بشین میام ارن-

 باشه عزیزم-

 .به ستت اتاقش رفت ن منو با یه دنیا فدر تنها گیاشت

ماه ام با ه  بودن من ن نیسههههتا می گیره.هنوم کارم باهار تتوم نشههههده.هنوم نتونسههههت  فرهاد ن میدا رن  ۱حدند 

 .نابود کن . ن این باعش می شد خودمو بیشتر به نیستا نزدیک کن .اینا هتش منو میترسوند

 با منگ گوشی  ذهن  رفت ستت گوشی  ن برداشتتش

 (کانر عدم میدا)

 (تتتتتت .ببخشید بابت تاخیر خیلی خیلی میادمبچه ها سالمتت)

 .شتاره ی عته ن اینده تتاس تصویری گرفته بود اعصابتو به  ریخت

 ارن کی حان عته رن داره؟؟

 .مجبوری جواب دادم

 سالم عته جان-

 چهره ی عته نتایان شد ن گفت:سالم عزیز عته خوبی؟

 نیستا در اتاقشو بام کرد ن انمد بیرنن؛

 اراد؟-

 عته چخبر خب-



                 
 

 

 Masomeh|  عشق تلخه یا شیرینمان ر 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

129 

 

 .نیستا ساکت شد ن فهتید فعال موقا حرف مدن نیم

 .سالمتی عزیز عته..ببین پا شو بیا اینجا من برا، یه دختر خوشگا نشون کردم-

 نیستا متعجب نگام میدرد که با خنده گفت :عته من خودم دختر مورد نظرمو پیدا می کن 

 ما مندگی کن.تا کی میخوای مجرد باشی؟ عته با صدای بلند گفت:ناااا تا کی؟اصال پاشو بیا پیش

 .نیستا یه ابرنشو انداخت بار ن نگام کرد

 .این  ناس ما شام شده ن انتظار داره ارن به عته بگ  این عشق منه.اما چاره ی دیگه ندارم.اینجوری بهتره

 .عته؟من دختر مندگیتو پیدا کردم-

 ؟چی؟؟؟؟؟کیه؟خانوادر چطورن؟نضا اننا به ما می خوره-

 .نیستا سرشو انداخت پایین ن ناراحت شد

 ...من  سریا گفت :مگه من خانواده دارم که خانواده نداشتن انن بد باشه

 نا اراد؟تو مارن داری-

 صبر کن عته-

 به نیستا اشاره کردم که بیاد نزدیک

 عته متعجب گفت:با کی حرف میزنی؟

 صبر کن-

انداخت  رن شههونه ی نیسههتا که عته با چشههای درشههت شههده نیسههتا انمد کنارم ن نشههسههت.من  به اجبار دسههتتو 

 گفت:اراد من گرفتی؟

 بلند خندیدم ن گفت :نه...اینو میخوام بگیرم

 نیستا نگام کرد ن بعد من مد به گوشی که عته گفت:دختر خان  استت چیه؟

 نیستا-

 چه اس  قشنگی...چقدم نامی تو-

 .من:بسه دیگه کتتر دن ن قلوه بدین
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 خوام با عرنستون حرف بزن به تو چه.می-

 (اه عرنس چیه بان)

 عته:نیستا خان  چند سالته

  سالته ۲۴-

اها خوبه پم..بچه ها صهههههههدام میزنن.مراقب خودتون باشههههههین.اراد بعدا منگ میزن  تا باها، حرف بزن .فعال -

 خداحافظ

 خداحافظ-

 .منقتی قطا کردم نیستا شونشو تدوم داد که متوجه دست خشک شدم رن شونش شد

 .دستتو برداشت  ن گفت :نیستا امشب میری  بیرنن

 چرا؟-

 .یه مهتونی دعوت  که هته با خان  هاشون میان-

 .نتیشه تنها برم که

 .اها باشه-

 .لبخندی بهش مدم که گفت:خیلی خوبه که هستی

 فدا،-

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

 《نیستا》

 .برای امشب انتخاب کرده بودم ه  نگاه میدردمهتینطور که موهامو شونه می کردم به لباس رنی تخت که 

با دیدن جعبه ای که برام پسهههت شهههده بود ن ام میر تخت مده بود بیرنن هور ام سهههرم پرید ن سهههریا جا سهههامر 

 .کردم میر تخت

ام انن رنم تا ارن که دن هفته گیشههههههته ذهن  هتش درگیره.اما نتیتون  حتی کوچیک ترین حرفی رن به اراد بگ  

 .رنم بیشتر عاشقش میش  ن ام نظر خودم حرفای میدا راست نیست چون هر
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 .موهامو ساده بام گیاشت  ن فرق نسط گرفت 

 .یه کرم با ریتا ن رژلب ن خط چش  مدم که صورتتو تدتیا کرد

 .لباستو پوشیدم ن شال  رن ه  انداخت  رن موهام

یشگی .مشغون مدن بودم که در بام شد سانتی رن ه  پوشیدم ن رفت  ستت عطر هت ۵کفش های ساده پاشنه 

 .ن اراد نارد شد

 .برگشت  ستتش ن با دیدنش هنگ کردم اخه خیلی خوشتیپ شده بود.فدرمو به مبون انردم

 خیلی خوشتیپ شدی اراد-

 سر تا پامو نگاه کرد ن گفت:تو ه  هتینطور عزیزم

تا ناگهانی رن پنجه پاهام با حرفش تو دل  قند اب شهههههههد ن خیلی بی اراده رفت  رن به رنر ایسهههههه دم ن به طور 

 "*... ایستادم

 .چشتام سر خورد رن گردنش که متوجه منجیر نقره رنگی شدم

دنبند ست من ن اراد گردنبند گر  انن《نامه ی میدا تو ذهن  نقش بست ن انن جتله ار منو به شک انداخت:

 《.هتیشه گردنشه 《M》هستش رن قلب نصفه ی اراد نوشته

 .که داشت بردم ستت گردن اراد دستتو با لرمشی

 .اراد متعجب ن دست پارچه نگام می کرد نلی من فقط به انن گردنبند فدر می کردم

 ..ارنم گردنبند رن ام لباسش بیرنن کشیدم

رانیه گردنبند ام دست  سر خورد ن  ۲نفستو بند انرد.لبتو گام گرفت  ن بعد ام  M قلب نصفه که رنر نوشته بود

 .سر خورد ستت چشای اراد که به کارام نگاه میدردافتاد ن چشام 

 :بدنن اینده چیزی بگ  پیش قدم شد ن گفت

 .این گردنبند مامانته...اس  مامان  مری  بود-

 !!اما این گردنبند ست انن گردنبند میدا بود.اراد داشت درنغ میگفت؟؟

 چرا قلبه نصفه اس؟؟؟-
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 .ه ام هستشانم  با بابام ست بود.گردنبند بابام دست عت-

 .....یعنی راست میگفت؟؟؟؟؟؟.اما این ک ی گردنبند میدا بود

 .باید سر ام کارار در میانردم

 :برای اینده مطتئن بشه قانا شدم نفم عتیقی کشیدم ن گفت 

 (بچه ها انتظار حتایت دارم امتون.چرا کامنت ن ریک ک  شده؟؟)

 .فدر کردم-

 .ن فدرا ندنپا برهنه پرید نسط حرفتو گفت:نه.ام ای

 اما داستان بدتر ام این حرفا بود.این گردنبند درست موا هتون گردنبند بود.یعنی ناقعا اراد منو نتیخواد؟

دل  داشههههت میترکید.اشههههدی که تو چشههههتام حلقه مده بود ن پاا کردم ن با حفض ارامش ن امید دادن به خودم 

 .گفت :آراد بری 

 .بری  عشق -

ده بود خیلی شههیک ن رسههتی بود.خدا رن شههدر ناسههه امشههب کت ن شههلوار انتخاب محیطی که مهتونی برگزار شهه

 .کردم نگرنه خیلی تو چش  بودم

 .با نزدیک شدنتون به سالن اصلی که اکور آدما اننجا نشسته بودن آراد میر گوش  گفت:دستتو بگیر

 .بهش نگاه کردم که به دستش اشاره کرد

 .مو رن ه  فشار دادممن  دستتو دنر دستش حلقه کردم ن لب ها

 .آراد با هزار نفر سالم ن احوان پرسی کرد ن من  مجبور بودم با هزار جور ادم متفان، ه  کالم بش 

اصههال ناسهها ببین ....من تا حار تو یه هتچین محیطی بودم؟نجود اراد باعش شههد تو چند مدن مهتونی ن با چند 

 .مدن ادم حرف بزن 

 .رفت  مهراد تو دیدم قرار گرفتهتینجور که با خودم کلنجار می

 خدای من نهههههههههههههه

 (اره)
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 .هون شدم ن گفت :نای آراد انن مهراده

 کو؟عه اره.بری  پیشش-

بری  پیشش چیه.این منو با تو ببینه کلی حرف درست میشه برام.بیا بری  تا منو ندیده ارن میخواد منو مورد -

 .تتسخر قرار بده

 .ن گفت :دلط کرده اراد با دضب برگشت ستت 

 !چی-

 .دیگه ک  ک  داشتی  به مهراد نزدیک می شدی  که مارن دید

 !نای نه

 مهراد متعجب نگام می کرد.نقتی نزدیدش شدی  اراد شرنع کرد؛

 .چه عجب پسر...به به بارخره چش  ما به جتان تو رنشن شد-

 .مهراد هنوم داشت منو نگاه می کرد

 .ا کردن دماغ منو بیاره نسط پسره ی عقده ایربد بامم می خواد داستان عت

 مهراد:امدناه کردی؟

 .بعدش  با سر به  اشاره کرد

 .اراد با لبخند نگام کرد ن گفت:نامزدمه

 .با گفتن این کلته دل  ریخت.اما بام داستان انن گردنبند ن نامه ی میدا تو سرم رژه رفت

 .یادمه انن شب تو مراس  خونت اینو انداختی بیرنن-

 .اراد تک خنده ای کرد ن گفت:این اس  داره درضتن انداختتش بیرنن نلی عاشق ه  شدی 

 مهراد ابرن بار انداخت ن گفت:تا حار چند نفرن اینطوری تیغ مدی؟؟؟؟؟؟؟؟

 چی؟-

 .اراد:حرف دهنتو بفه  مهراد

 .اراد نن کن-
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 مهراد:اره نیستا خان ؟ندنه بد*" شدی هان؟؟؟

نقطه جور رسهههیدم ن تا خواسهههت  دسهههتتو بار بیارم ن بخوابون  تو صهههورتش دسهههت اراد  ام این حرفش به اخرین

 .مشت شد ن محد  فرند انمد تو صور، مهراد

 .اراد:حرمت این دخترن نداشتی حرمت دنستی خودمو نگه می داشتی

 .بعضیا که اطرافتون بودن متوجه شدن ن پچ پچ می کردن

 نفر، نگام می کرد.مگه من چیدار کرده بودم؟؟؟؟؟؟؟دماغ مهراد خونی شده بود ن با خش  ن 

 ناسا ببین  اراد رن من دیرتی شد؟یعنی چی؟

 یدی پاسخگو باشه من گیج شدم.چرا هته چی ریخته به ه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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

 《میدا》

 .ندگی ام بابابا قیافه ای که گری  کرده بودم ن خیلی متفان، بود به انن مهتونی رفته بودم به نتای

اراد ن نیستا اصرا فدر نتی کردن دختری که حار موهار ن ابرنهار قهوه ای ن چشتار آبیه هتون میدا چش  

 .ن ابرن مشدی

 .درست رنبه رن شون نشسته بودم ن تتوم کاراشون رن میر نظر داشت 

یش انمد.ربد راجب انن دختره ی هنوم فدرم درگیر انن دعوای انایا مهتونی بود که بین اراد ن نیسهههتا ن مهراد پ

 .ن.... دعوا شد

 !جالب بود

 .ناسه امشب نقشه ها داشت .ن عتلی ه  می کن 

مدتی که گیشت اراد دم گور نیستا چیزی گفت ن نیستا ه  سرشو تدوم داد بعدر اراد ام جار بلند شد ن 

 .رفت ستت دنستار تا صحبت کنه

 .امو انجام بدماراد حسابی مشغون بود ن نقتش بود برم کار 

موا یه دختر شهههیک راه افتادم سهههتت نیسهههتا ن ارنم کنارر نشهههسهههت .انن متوجه نشهههد ن نقتی متوجه شهههد با 

 .چشتای درشت شده نگام کرد ریز پومخند مدم ن کیف دستی کوچیدشو برداشت  ن بامر کردم
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 خان  انن کیف منه چیدار می کنی؟-

 !هیم-

شت  تو کیفش تو چشتای طوسیش من مدم ن  ساکت شد ن من  بعد ام اینده کادیی که اماده کرده بودم رن گیا

 .گفت :به نفا خودته به کسی نگی چرا اینجا نشست .البته گتون نتی کن  ایندارن کنی

کف دست  به انگلیسی نوشته بودم میدا ن برای اینده ام هنگی در بیاد کف دستتو انردم بار ن جلو صورتش به 

شت  ن بعدر ه  جلوی چشتای گرد شده ار سریا نسایل  رن برداشت  ام مهتونی خاره رانیه نگه دا ۲اندامه 

 .شدم

 《نیستا》

 .در حان برگشت به خونه بودی  ن سدو، کرده بودم

 .کیف  رن محد  فشار می دادم ن مشتاق بودم ببین  میدا چی انداخته تور

 منظورر ام کارار چیه؟چرا هته چی مشدوا شده؟؟

 چرا ؟؟؟؟؟؟؟

 د نگام کرد ن گفت:نیستا خوبی؟خور نگیشت؟ارا

 .اننقد بی حدصله بودم که گفت :نه.خوش  نیومد

 برای هتین این قیافه رن گرفتی؟-

 .نه ید  خست .تند تر برن لطفا-

 .باشه ای میر لب گفت ن این نشون داد فهتیده یه چیزی هست ن برای هتین من حان ندارم

 .نقتی ماشین ایستاد فهتیدم رسیدی 

 .نیستا ببینتت-

 .برگشت  ستتشو نگار کردم

 ام چی ناراحتی؟-

 .من اصال ناراحت نیست -
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 یه لبخند خیلی کوچولو مد ن صورتتو نزدیک خودر کرد ن بوسه ای نرم رن گونه ام مد ن گفت:شبت به خیر

 .سرمو تدوم دادم ن گفت :خداحافظ

 .تیک های ماشین نشون داد که اراد رفتبعدش  پیاده شدم ن سریا نارد خونه شدم.بعدش  صدای جیغ رس

بی حوصله راه پییرایی طی کردم ن نارد اتاق خواب شدم ن نشست  رن تخت ن کیفتو بام کردم ن کادی رن کشیدم 

 .بیرنن

 .یه کادی به اندامه کف دست بود.سریا شرنع کردم به خوندن متن داخلش

انداخته.مگه نه؟؟انن پایین کادی شهههههتارم نوشههههته سهههههالم نیسهههههتا خان .میدنن  ارن خیلی چیزا تو رن به شهههههک )

 (شده دنس داشتی منگ بزن تا چیزای دیگه دست گیر، بشه

 .با استرس چشتام دنر متن می چرخید ن دستام میلرمید

 این چی ام جون من می خواد؟؟؟

 این اراد داره چیدار می کنه؟ندنه بامی  میده؟

 .شده بود رن بام کردم ن به تتوم چیزار نگاه کردم بامم انن جعبه ای که توسط میدا برام فرستاده

 .بغض به گلوم چنگ انداخت اما منگ گوشی  مانا ریزر اشدام شد

 .گوشیتو برداشت  که نشون داد شالیزه اس

 .الو سالم-

 سالم عشقتتتتتت .خوبی نیستا؟-

 اره تو خوبی-

 .من که خوب  اما تو خوب نیستی-

 .که شالیزه نتیدننی چه نضعیتی دارم-

 .ببین ما ام رامسر حرکت کردی  داری  میای  تهران.فردا میام پیشت.ناراحت نباشیااا میام پیشت-

 .باشه.فقط حتتا بیا-

 باشه گل  خداحافظ-
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  .بابای-

 .اننقد گریه کردم که هتونجا رنی تخت خواب  برد

مدن شههالیزه بود.امدناه صههبح با صههدای منگ در که پشههت سههر ه  مده می شههد چشههتامو بام کردم.این طرم منگ 

 .کرده هنوم ادم نشده دختره ی خر

ید  خندیدم ن سریا رفت  درن بام کردم ن در نرندی رن بام گیاشت  ن سریا رفت  ستت سرنیم ن بعد ام انجام 

کارام یه تونیک ن شههلوار ابی با شههان مشههدی گیاشههت  ن ام اتاق  بیرنن رفت .شههاید پویان شههوهرر ه  هتراهش 

 .بود

 .بته هتراهش بودکه ال

 .شالیزه:سالم دنر، بگردمتتتتت 

دنید سههتت  ن من  دسههتامو بام کردم ن یک رانیه بعد من ن شههالیزه ام رنی دلتنگی شههدید هتو بغا کردی .اننقد 

 دل  پر بود که حسابی تو بغا شالیزه گریه کردم

 با سرفه های پویان ام ه  جدا شدی  ن بهش نگاه کردم؛

 بی؟سالم اقا پویان خو-

 .متنون.چقد دلتنگ بودین-

 .بعد به جفتتون اشاره کرد

 .اره.دل  برای شالیزه قد نخود شده بود.مخصوصا ارن که مندگی  نابود تر ام نابود داره میشه-

 .ن بعد با صدای بلند مدم میر گریه

 .شالیزه دستتو گرفت ن کشید دنبان خودر ن رن مبا نشوند

 . کن نیستا گریه ندن. ام، خواهش می -

کههرده.انن..اص..اصههههههههال مههنههو دنس  نهههامههردیشهههههههههالههیههزه...ارا...اراد...بههههه ...بهههه مههن درن...درنغ گههفهههت...بههههه  -

 نداره...دلتو...بامی..داده.میفهتی؟؟؟؟

 بتیرم برا،.ارنم بار تعریف کن چی شده؟-

 پویان:نیستا خان  خودتو ناراحت ندن.چی شده که راجب اراد که عشقت بود اینجوری حرف می منی؟



                 
 

 

 Masomeh|  عشق تلخه یا شیرینمان ر 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

138 

 

سههریا ام جام پا شههدم ن تقریبا دنیدم سههتت اتاق  ن تتوم چیزایی که میدا برام فرسههتاده بود رن برداشههت  ن انردم 

 .ریخت  رن میز جلوی شالیزه ن پویان

 ...نگاه کنین.اینارن نامزدر که ام بچه داره برام فرستاده.شالیزه این نامه ها بخون-

 .بعدش  دنباره گریه ام شدید شد

 .ویان با خوندن هر خط ام نامه ها تعجب می کردن ن شالیزه اختار می رفت تو ه شالیزه ن پ

 ...نقتی هته رن دید گفت:این گردنبند

 .پریدم نسط حرفش ن گفت :دیدمش گردن اراد

 شالیزه سدو، کرد که با حرف پویان گریه ام بند انمد ن ه  من ه  شالیزه شوکه به پویان نگاه کردی ؛

 .عجیبه.اصال خیلی معتایی شدهاین موضوع خیلی -

 !راست می گفت

""""""""""""""""""^^^^^^^^^"""""""""""""""" 

 《اراد》

 .اصال حان ن رفتار نیستا رن درا نتی کن 

 ام نقتی که این گردنبند لعنتی رن گردن  دید ام این رن به انن رن شد.ندنه فهتیده باشه این گردبند میداست.؟

 .ال دیگه گردن  نتیندامم که شک کنهنه بابا.ام کجا بفهته.اص

 .اره این طوری بهتره

 .دنباره شتاره نیستا رن گرفت  که بامم جواب نداد

 .رنم ام انن شب مهتونی می گیره ن کال توی این دن رنم فقط یه بار تلفنی به  گفت حالش خوبه ۲

 .اما ناقعا این دنری کردن های نیستا برام عجیب بود ن بانر ندردنی

 .نیستا مند تر ام خودم میومد پیش چون 

 .به درا.نیاد پیش .انگاری سودی داره ناس 

 (نااا دیوانه شدی؟داری راجب نیستا حرف می منی)
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 .سرمو تدوم دادم تا این فدر ام سرم ب ره ن پرید

 .خون  اننقد کویف شلخته بود که جای سومن انداختن نبود

ز می کرد رن گرفت  ن باهار هتاهنگ کردم تا فردا بیاد خونتو شههههههتاره یه منه ای که هتیشههههههه میومد خونتو تتی

 .تتیز کنه

 .بعد ام انن  رن تخت  درام کشیدم ن خوابیدم

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

 《میدا》

نقشههه اای میادی تو سههرم بود.ام صههبح دم در خونه ی اراد بودم تا یه جوری بدنن اینده خودر بفهته نارد خونه 

 .ار بش 

 .شت  که قشنگ می تونست  ام انن دختره ن اراد انتقام بگیرمیه نقشه هایی دا

 .درسته اننا متدن ام هتدیگه جدا بشن اما من.....برام مه  نیست.فقط می خوام انتقام  رن بگیرم

 .با نزدیک شدن یه من مسن به خونه ی اراد که قیافه ن سر ن نعض دادونی داشت کنجدان شدم

 .اراد جواب داد ن در رن بام کردمنه منگ در رن مد ن موا اینده 

 .این بهترین فرصت بود برای انجام نقشه هام

 :سریا پیاده شدم ن گفت 

 خانوم؟-

 .منه برگشت ستت من

 خیلی سریا خودمو بهش رسوندم ن گفت :شوهرم درن بام کرد؟

 شتا خانوم اقای نورایی هستین؟-

 بله.شتا اینجا چیدار دارین؟-

 .یز کردن خونهخودتون منگ مدین برای تت-

 !نای خدا
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خودمو مدم به انن راه ن گفت :نای اره.ببخشههههید یادم نبود.اما ما امرنم مهتون داری  نتیشههههه بیاین خونه رن تتیز 

 .کنین.شوهرم خبر نداشت برای هتین درن بام کرد

 ....پم من-

 .نزاشت  حرف بزنه ن سریا دسبند طالمو در انردم ن گرفت  جلور

 .میشهحقوق یه هفته ا، -

 .منه متعجب گفت:اما من که کاری ندردم

 .بارخره نقتت که طلف شده-

 .باشه خانوم دستتون درد ندنه.خداحافظ-

 .نقتی رفت سریا انن پیامدی که اماده کرده بودم رن ارسان کردم ن نارد خونه شدم

 .کن  رن نقشه ام تتوم خاطرات  با اراد جلو چشتام میومد ن من سعی داشت  اننا رن یادم بره ن تترکز

 .نقتی رسیدم پیش در اراد هتزمان در رن بام کرد

 .با دیدن من ه  جا خورد ه  ید  عصبانی شد

 تو..اینجا چیدار میدنی؟-

 .کار، دارم عزیزم-

 .بعدش  لبخند مدم ن دستتو گیاشت  رن دستش ن پسش مدم ن نارد خونه شدم

 .ره برگشت  ستت ارادیه بار دیگه حرفای اماده ام رن مرنر کردم ن دنبا

 نتی خوای بیای حرف بزنی ؟-

 .قرار بود خدمتدار بیاد داخا-

 .خب به جار من انمدم که حان کنی -

 بعدر چشتک مدم ن گفت :نظر، چیه؟

 .اخ  دلیظی کرد ن گفت:برن بیرنن میدا

 چرا؟؟متدن یهو انن دختره ی دهاتی بیاد اینجا؟؟-
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 .ت :نه دیگه.هتیشه که نتیشه کتد  بزنی.من انمدم خور باشی با حرف  عصبانی شد ن انمد ستت  که گف

 .اراد خشن نگام کرد اما ک  ک  نگار ارنم شد

 .راجب نیستا درست حرف بزن-

 باشه.اصال دیگه راجبش حرف نتی منی .خب؟-

 .چرا اتفاقا.من راجب انن هتیشه حرف میزن .با هته حتی با خودم.چون انن مندگیته-

که قبال به من میگفت دل  گرفت اما به رنی خودم نیانردم ن به جار گفت :خب بر فرض که با گفتن این کلته 

 .انن مندگیته.اما من انمدم تا خور بگیره بهتون

 .انگار منظورمو فهتید

 بعد خندیدم ن گفت :بگیره؟

 .جوابی نداد ن فقط من مد به 

 .پر، کردم یه گوشهمن  نامردی ندردم ن برای اجرای نقشه ام مانتومو در انردم ن 

 .ام میر مانتوم یه نی  تنه ی قرمز داشت 

 .البته میادم به شدت  که ید  برامده بود نتیومد

 .بعد شلوارم  در انردم که ام میرر یه شلوارا لی خیلی کوتاه داشت 

 .بعد با یهلبخند ژکوند به اراد نگاه کردم که خیلی خنوی به  نگاه می کرد

 《نیستا》

 .نشسته بودم ن به فیل  مسخره ای که پخش میشد نگاه می کردم جلوی تلویزیون

 .به فیلته نگاه می کردم اما فدرم جای دیگه بود

 .منظورم ام جای دیگه اراد بود

 :با صدای منگ گوشی  سریا برداشتتش ن گفت 

 بله؟-

 سالم خانوم شتا خان  محبی هستین؟-
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 بله نلی به جا نتیارم-

 .من هتسایه نامزدتون هست -

 چی گفت نامزد؟

 خب کارتون چیه؟-

 .راستش خونه اقای نورایی اتیش گرفته.خودتون رن برسونین-

 چی؟اتیش؟

 .گوشی ام دست  افتاد ن نفس  تقریبا داشت بند میومد

 اراد من تو اتیشه؟

 !!!نههههههههههههههههههههههه

 .سریا مانتو ن شان پوشیدم ن با ماشین راه افتادم ستت خونه ی اراد

 .رس تتوم نجودمو فرا گرفته بود ن گریه هام ن طرم رانندگی  دست خودم نبوداست

 .خدایا دعا می کن  فقط اراد تو اتیش نباشه.خونش هر چی شد مه  نیم

 .نقتی نارد کوچه ی اراد شون شدم استرس  بیشتر شد

 .نقتی رسیدم پیش خونه ی اراد ام شد، تعجب دهن  بام موند

 ...این خونه که

 .ه اصال اتیش نگرفتهچرا خون

 اینجا چخبره؟

 .با کلیدی که داشت  در خونشو بام کردم ن نارد شدم

 .سدو، توی خونه حد  فرما بود

 پم انن منه چی میگفت؟

 .بعد ام طی کردن حیاط رسیدم پیش در نرندی ن بامر کردم ن قدم به داخا خونه گیاشت 
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 انلین چیزی که تو خونه به چشت  خورد 

 (دیر شد عشقا ببخشید)

 .سفید ن شیک منانه ن یه شان قرمز جیغ که کنارر افتاده بود رن مبا

 .نفس  بند انمد ن سرم گیج رفت

 من چی داشت  میدیدم؟؟؟؟؟

دنسههههه  نداشهههههت.حار میفهت  چرا میدا قسهههههط داشهههههت به   کرده.اراد اصهههههال نامردیاراد...اراد...اراد...اراد به  

 .بفهتونه چخبره

 .ام انن شب مهتونی که اراد نزاشت حرفی بزنه تا اخرین مهتونی که انن کادی رن به  داد

چشههههتام سههههیاهی رفت که با دسههههت  به دیوار گرفت  ن یه ناله ای ام میر مبون  در رفت که هر دن شههههون برگشههههتن 

 .ستت 

 .شوکه شد نلی میدا بیخیان نگام می کرد اراد با دیدن 

 ....اراد:نیستا

 با خش  ن نفر، ن لب مدم؛

 .هیچی نگو اراد.هیچی نگو.مُردی برام.هتینجا هر اندامه عشقی که بهت دارم رن دفن می کن  ن میرم-

بود اما دنباره خواسههت به  نزدیک بشههه ن چیزی بگه که گفت :نتیدنن  قسههط تو ام این هته بامی دادن من چی 

 .ارن میفهت  ام، متنفرم

 .ام ادم کویفی موا تو متنفرم.ادمی که ام یه لجن بد تره.اراد ام، متنفرم

 .بلند مدم میر گریه ن با صدای بلند گفت :ام، متنفرمتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 .بعدش  تقریبا با دن ام خونش خاره شدم

 .هیچوقت فدر نتی کردم اراد منو به بامی بگیره

 !لعنتی

 اصال این عشق چی داره که منو به این رنم انداخت؟
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 .این عشق لعنتی چیهههههه؟چجوری نارد قلب ادما میشه

 .کار مرده بودم اما عاشق اراد نتی شدم

 .پیاده تو خیابونا راه می رفت  اشک می ریخت  میر لب تدرار می کردم:ام، بدم میاد.ام، متنفرم

 .انگار میر پام خالی میشد چشتام ک  ک  سیاهی میرفت ن هر لحظه

 .نتیدنن  یهو چی شد که کا دنیا تو چشتام سیاه شد ن فرر ممین شدم

******* 

 《اراد》

 .دندننامو رن ه  فشار میدادم ن خشتی که ام تتوم نجودم فریاد میزد به میدا نگاه می کردم

 .انن  هون شده بود اما به رنم نتیداد

 این چه دلطی بود؟؟؟؟؟؟؟هااااان؟-

 .من می خواست  بهت رابت کن  هته میتونن بد باشن-

 .با پومخند بهش نزدیک شدم ن تتام اجزای صورتشو ام نظر گیرنندم

 بد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اصال تو میدننی بد یعنی چی؟؟؟؟-

می خواسههت چیزی بگه اما نزاشههت  ن دسههتشههو گرفت  ن دنبان خودم کشههیدم.به اینده لباس مناسههب نداره توجه 

 .تش تو ماشینندردم ن انداخت

 با هتون لباس نرمشی ا تن  بود نشست  تو ماشین که گفت:چیدار میدنی؟

 .میخوام بهت بگ  بد چیه-

 .بعدم ماشینو رنشن کردم ن در برابر جیغ ن داد ن حرفای مدانم میدا گامشو گرفت 

 .اننقد تند میرفت  که حم پرنام کردن به  دست داده بود

با پشهههههت دسهههههت مدم رن دهنش ن گفت :.ارن میخوام بهت خیلی چیزا رن رابت  میدا ه  دائ  جیغ میزد که یهو

 !کن .خفه شو حار

 .رن شد ن فقط به رن به رن نگاه کرد
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 .لعنتی باعش شده بود نیستا بره.نیستا امم ناراحت بشه.نیستا به  بگه ام، متنفرم

 .چی شد؟؟؟؟؟چرا اینا برام مهته؟اه فدر کن  دیوننه شدم

  پیش خونشهههون ام ماشهههین پیاده شهههدم ن در طرف میدا رن بام کردم ن دسهههتشهههو ن گرفت  ن پیادر نقتی رسهههیدی

 .کردم

 .میدا:نه اراد....بابام نه

 !هه-

 .بزنر ن در حالی که می کشیدمش نارد خونشون شدی  ن در هتون نظر انن بابار مارن ن ما اننو دیدی 

 .رتو تحویا بگیر.ببین برای چی انمده بود خونه منرفت  ستت فرهاد ن دست میدا رن نن کردم ن گفت :دخ

 فرهاد به سر ن نعض میدا نگاه کرد ن گفت:چی شده؟

 ....بابا-

 .هیم.بهت گفت  میام تا بهت بگ  بد بودن چیه.پم هیم کن بزار تا بگ -

 .قسط  این بود که هته چیزن بگ  تا تتوم این بامی ها تتوم بشه

 (ببخشید کته.جبران میدن  بعدا)

 به فرهاد که با قیافه ی در ه  نگام میدرد نگاه کردم ن گفت :میدننی من کی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هوم؟؟؟؟؟؟؟

 .فرهاد متعجب نگام میدرد ن میدا تند تند نفم میدشید.نقتی استرس داشت اینجوری میشد

 .با مبون  لبتو تر کردم ن گفت :مریتو که می شناسی؟مگه نه؟من پسر مری  ام

 .جب ن عصبی شدنش قلبشو گرفت ن افتاد رن مبا پشت سررفرهاد ام شد، تع

 میدا رفت پیشش ن گفت:بابا خوبی؟اینجا چخبره؟مری  کیه بابا؟

 نقتی دید فرهاد من مده به یه طرف ن جوابی نتیده دنید ستت منو گفت:اراد حرف بزن.مری  کیه؟تو کی هستی؟

رنم که با ماشینت مدی به خواهرم سن  ک  بود.انن  با دست  پسش مدم ن رفت  جلوی فرهاد ایستادم ن گفت :انن

 .رنمی ه  که با کارا، باعش شدی مامان  ن بابام خودشونو اتیش بزنن بامم سن  ک  بود
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تو هتون سن ک  تنها شدم.بی کم شدم.تو دل  کینه تشدیا شد.ام هتون رنم تصتی  گرفت  یه انتقام درست 

 .ن حسابی ام، بگیرم

ه  خود، عیاب بدشی ه  دختر،.چون خانواده ما ه  اینطوری شد.خبر داری که؟؟؟چرا  گفت  یه کاری میدن 

 .خبر نداشته باشی خود، این کارا رن کردی

پومخنهههد مدم ن ادامهههه دادم:بهههه دختر، گفتی مهههامهههانشههههههو دنس نهههداشههههههتی؟؟؟؟عهههاشههههههق یهههه من شههههههوهر دار 

 بودی.!هان؟؟؟؟؟گفتی!؟

نفر بتیرن؟؟؟اراد اینا فیلته دیگه مگه نه؟تو  ۳باعش شههههد...شههههده میدا:آراد چی میگی؟بابای من؟؟؟؟بابای...من 

 !داری درنغ میگی

بدنن عشههههههق ن احسهههههههاس انمدی نزدید ؟؟؟؟اراد حرف  بامی دادی؟ام انن  یعنی می خوای بگی این مد، منو 

 .بزنننننننننن.داد بزننننننننن شاید خواب باش  ن بتون  بیدار بش 

 .تو نه خوابی نه من درندی گفت -

 برگشت  ستت فرهاد که بگ  تو باعش رفتن مامان ن بابام بودی اما انن مند تر گفت:چیدار کن  منو ببخشی؟

 !پومخند صدا داری مدم ن گفت :بتیررررررررر

 .بعدش  دیگه هیچ حرفی نزدم ن ام خونه خاره شدم

"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 《نیستا》

 .خورد تو چشتام ن باعش شد چشتامو ببندم چشتامو که بام کردم نور شدیدی

 صدای اشنای شالیزه خورد تو گوش :نیستا جان؟؟؟

 خوبی عزیز من؟؟؟

 .با یاد انری اینده چی شد ن چه اتفاقایی افتاد مدم میر گریه ن گفت :برن بیرنن.می خوام تنها باش 

 .باشه!تو فقط ارنم بار-

 .ن ریخت رنی بالشت میر سرم دمادتو کشیدم بار ن اشدای رن گون  سر خورد

 .سرمی که تو دست  بود رن اعصاب  رژه می رفت
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 .اما بیخیان شدم

 اما یه عالمت سوان باعش شد دست ام گریه کردن بدش  ن به انن فدر کن ؛

 ؟چرا اراد باید منو بامی میداد

 یعنی می خواست سو استفاده کنه؟

 اگر قسطش سو استفاده بود چرا خونه ن ماشین ن انن هته چیز خرید برام؟؟؟

 .چرا اصال این کارا رن در حق  کرد

 (.نیستا تو خیلی شجاعی ن در برابر این موضوع نباید شدست بخوری)

 .اما موضوع سنگین تر ام این حرفاس

 (دفن کردی ن انمدیاما تو عشقتو به اراد هتونجا )

 .اما این عشق اننقد میاده که تتوم شدنی نیست

 .هتینطور که با خودم کلنجار میرفت  در بام شد

فدر این که اراد باشههههه دادون  می کرد ن برای هتین بدنن نگاه کردن به در پشههههت کردم به سههههتت در ن گفت :هر 

 .کی هستی برن بیرنن

 .انمدم حرف بزن -

 .رر نگار منو دیوننه کرد موا هتیشهصدار لحنش گرمار عط

 .بزرگ.دیگه حرف مدن ن اینا دلیلی نداشت نامردیکرده بود.یه  نامردیاما انن به  

 .چون انن...انن کال منو بامی داده

 ...............ام انلش....ام هتون انلش

 .بلند جیغ مدم ن گفت :برن بیرنننننننن.ام، متنفرمتتتتتتتتتت 

 .جاری شدبعد دنباره اشدام 

پرسهههههتارا ریختن داخا ن ارادن بیرنن کردن ن دنباره به سهههههرم  دسهههههت کاری کردن ن هتین باعش شهههههد به خواب 

 .عتیقی برم
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 (ببخشید که کته.بخاطر عجله های خودتونه)

 《اراد》

 .به طور کلی می تونست  بگ  بابت اتفاق هایی که افتاد ه  ناراحت  ه  خوشحان

 .د ن میدا انتقام  رن گرفت  ناراحت بخاطر اینده نیستا رفتخوشحان بابت این که ام فرها

 .درسته قسط من فقط یه جور بامی بود با نیستا اما نتیدنن  چرا برام مه  شده

 !نتیدنن  چرا بابت اینده این رفتارن باهام کرد ن به  گفت ام، متنفرم ارن ناراحت 

 .ناقعا حان خودمو درا نتی کن 

 .ود که نزاشت توضیح بدم بهشنیستا اننقد عصبانی ب

 .هر جورم که بامیش داده باش  موقعیت امرنم به خواست من نبود

 .توی انن نضعیتی که منو دید خواسته ی خودم نبود

 .البته حق داره.من  بودم کلی فدر های منفی ن ن... تو ذهن  شدا می گرفت

 !اما شاید اگه تالر می کردم نیستا برمیگشت

 گی؟تو می خواستی با نیستا ام میدا ن فرهاد انتقام بگیری که گرفتی.دیگه حرفت چیه؟؟؟؟؟؟اه اراد تو چی می

 .انففففف خودم  گیج شدم

 !دینگ دینگ

 .صدای ایفون باعش شد ام فدرام بیام بیرنن ن برم تا ببین  کیه

 با دیدن چهره ی دنست نیستا دست اچه شدم ن گفت :بله؟

 .اقا اراد لطفا بیاین دم در-

 .ا..باشهب-

 .شاید نیستا هترار باشه

 .سریا دنیدم تو حیاط ن درن بام کردم
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 .سالم-

 .به ماشینش نگاه کردم که خالی بود

 .دنبان نیستا نبار.فدر نتی کن  کاری که کردی بخشیدنی باشه-

 .اما نیستا نزاشت توضیح بدم-

 .شونه بار انداخت ن گفت:برای این چیزا نیومدم

 .ر انرد که خیلی اشنا بودنتا کلید د ۲ام جیبش 

 .اینا که کلیدای خونه ن ماشینی هستش که برای نیستا گرفته بودم

 یعنی پم فرستاده؟

 (نه پم انتظار داری نامه بفرسته ن بگه دنست دارم)

 ...اینا-

 کلیدای ماشین ن خونه اس.چرا نتی خواد باهار حرف بزن ؟-

 .گه نیای طرفشدلیلش رن خود، بهتر میدننی.به نظرم بهتره دی-

 .نزاشت جوابی بدم ن رفت ستت ماشینش ن سوار شد ن گامشو گرفت ن رفت

 .رنی مبا نشسته بودم ن سرمو گرفته بودم بین دستام ن حرص می خوردم

 .حرص می خوردم چون با هتین دستام دن نیستا رن شدوندم

 .حرص می خوردم چون نیستا دیگه نبود

 .نتیبین حرص می خوردم چون دیگه نیستا رن 

 اه!چرا این ماجرا تتوم شدنی نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 .نلی من ارن تنها ن در حظور خدای خودم حاظرم اعتراف کن  که نیستا برام مهته.اما هنوم دلیلشو نتیدنن 

 بغا هامو مانو خودم .میز رنی رنم به رن بودمش گیاشههههته ن بود اراد عدم گوشههههی  صههههفحه رنی》نیسههههتا》

 .میدردم نگاه عدم به ن بودم کرده

 .بغض داشت  اما با قور، دادن اب دهن  خفش میدردم
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 .شاید ساعت ها میگیشت اما چشتای من فقط به عدم اراد نگاه می کرد

 !خدا این چه سرنوشتی بود؟

 .من می خواست  کنار اراد خوشبخت بش !نه اینده دادون تر ن بدبخت تر بش  ن برگردم

 شحالی نیم؟؟؟؟خدا جون مگه بعد ام هر سختی یه خو

 پم چرا بعد سختی های من یه سختی دیگه میاد سراد ؟؟؟

 .انن ام مرگ مامان  که بد ترین اتفاق مندگی  بود

 .انن  ام بیرنن انداختن من ام خونه ی شوهر مامان 

 .انن  ام خدمتدار شدن  تو خونه ی اراد ن عاشق شدن 

 .این  ام شدست خوردن 

 .تو بگیرم ن اجامه دادم بشدنه ن اشدام بریزهدیگه نتونست  جلوی شدستن بغض

 .اراد تتوم مندگی  بود اما مندگی منو نابود کرد

 .اراد شده بود مرد من اما منو بی کم ترین کرد

 .اراد نفم من بود اما با کارر نفم منو بند انرد

انن منو بامی اصهههال دلش انمد؟؟؟اصهههال چجوری تونسهههت؟من که تتوم احسهههاسهههتو خره انن می کردم  انن نقت 

 میداد.اما اخه چرا؟؟؟چرا این مد، بامی  داد؟می خواست به چی برسه؟

 .شاید به قون شالیزه قسطش خوشگیرننی بود

 .دستامو گیاشت  رن صورت ..*"..توسط کسی که قسطش جز بامی دادن چیزی نبود

 .درنب ن بهتر بود صبح برم ۶دل  میخواست برم سر خام مامان .اما ارن ساعت 

 .ا صدای شالیزه که میگفت:نیستا بیا دیا بخور گل ب

 .ام فدرام انمدم بیرنن ن گفت :میا ندارم

 .هر چی تالر کرد ا برم دیا بخورم نرفت  ن به جار درام کشیدم رن ممین ن چشتامو بست 
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.حتتا صهههبح نقتی چشهههتامو بام کردم هتونجا که دیشهههب خواب  برد بودم اما رنم پتو بود ن میر سهههرم بالشهههت بود

 .شالیزه انمده بود ن این کارا رن کرده بود

 .ن نی  صبح رن نشون می داد ۸به ساعت نگاه کردم که 

 .بهترین موقا بود برا رفتن پیش مامان 

سریا بلند شدم ن یه لباس مشدی ن سورمه ای پوشیدم ن بعد ام گرفتن گوشی  ن کیف  ام اتاق بیرنن رفت  که ام 

 .شون خوابن سدو، خونه فهتیدم شالیزه

 .من  سریا ام خونه بیرنن رفت 

تو ایسهههتگاه انتوبوس منتظر بودم تا انتوبوس بیاد ن سهههوار شههه  که یه ماشهههین اشهههنا ام اننور خیابون نظرمو جلب 

 .کرد

 .این که..این که ماشین اراد بود

ی من درست رنی اراد تو هتین فدرا بودم که در ستت راننده بام شد ن اراد پیاده شد.متوجه من نبود اما چشتا

 .قفلی مده بودن ن نن کن نبودن

 .ن در اخر هتین کار دست  داد ن اراد منو دید

 .ام هتون دنر متوجه نگاهش شدم بام دل  ریخت

 .اصال دل  نتی خواست بیاد نزدید 

 !بامم حال  داشت بد میشد

 .گاه ایستادداشت میومد اینور خیابون که هتزمان انتوبوس رسید ن رفت جلو تر ام ایست

من  تقریبا دنیدم تا به در اتوبوس برس .اراد ه  خیابون رن طی کرده بود ن حار پشت سرم میدنید ن صدام می 

 .مد

 .هتش میگفت:نیستا نایسا!نیستااا

 .اما من...دیگه نیستا سابق نبودم.عوض شده بودم

 .دیگه گولشو نتی خوردم

 .سی  نزدیک بهشت مهرانقتی سوار اتوبوس شدم رنی صندلی نشست  تا بر 
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 《آراد》

 !لعنتییییییی

این  ام شهههههانم گوه من بود.درسهههههت هتون موقا که نیسهههههتا رن دیدم ن خواسهههههت  باهار حرف بزن  انن اتوبوس 

 .لعنتی رسید ن نزاشت

 .نیستا داره عیاب  میده.حتی یه لحظه نتیاد تا باهار حرف بزن  ن توضیح بدم

 .این ناقعا دیوننه کننده اس

 .شین نشست  ن سرمو گیاشت  رن فرمون ماشین ن داد مدمتوی ما

 .خدااااااااااااااااااااااااااااااا-

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

 .کارای شرکت رن س رده بودم به معانن  ن کا رنما رن تو خونه می گیرنندم

 .کا رنمام ه  با عدسای نیستا ن خاطرا، انن می گیشت

 .نتی فهتیدم دلیلش چیه

 ارم؟یا عیاب نجدان دارم؟دنسش د

 .یه عالته سوان تو سرم بود اما جواب یدیشون رن نداشت 

 یعنی ارن حالش خوبه؟

 ارن کجاست؟

 چیدار میدنه؟

 ندنه گریه کنه ن چشتای طوسیش بارننی بشه؟

 .خدایا اخه چجوری بهش بفهتون  اشتباه کردم

 ندنه آه میدا گرفته ن من به این رنم افتادم؟؟

 .شی  ام فدر انمدم بیرنن ن جواب دادمبا منگ گو

 بله؟-
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 الو اراد؟-

 جان ؟-

 .این بابای میدا فو، کرد-

 ام جا بلند شدم ن گفت :چی؟

 .یدی برام خبر رسوند-

 باشه.خداحافظ-

 .خداحافظ دادار-

 .ن برای این مندگی لجن آرمنی پایان کردم "*

 《میدا》

 .فقط یه بار دیگه برگرد!بابا خواهش میدنتت بلند بلند جیغ می مدم ن می گفت :باباااااااااا 

 !بابا جونتت 

 .هر کی می خواست ارنم  کنه نتی تونست

 .عته ام انمد طرف  ن بزنر منو کشید ن برد تو اتاق

 .عته بزار گریه کنت .بزار بانر کن  دیگه تنها ترین شدمتتتتتت -

 .ساکت بار میدا!این هته گریه برا، خوب نیم-

 .  درست ن حسابی جواب بدهیه سوان می پرس

 .سرمو تدوم دادم ن لب بام کردم:ب رس

 این بچه کیه تو شدتت؟بابار کجاست؟بابا، چرا سدته کرد؟مشدلتون چی بوددددد؟؟-

 .عته ک  ک  گریه می کرد ن اینارن می پرسید

 .من  گریه ام شدید شده بود ن نتی تونست  حتی اس  باعش ن بانی این اتفاق هارن بگ 

 .تقصیر انن شخص ه  نباشه ن تقصیر خود بابام باشه شاید
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 !عته:حرف بزن میدااااااااا!بگوننن.دارم دیوننه میش 

 :سعی کردم ارنم باش  ن توضیح بدم

 عته...بابا..بابا به جز مامان من کیو دنس داشت؟هااا؟؟؟استش مری  بود دیگه نه؟-

بای من دخترشههون رن کشههت!بابا فرهاد من...باعش شههد انن...انن بابای من..یه من شههوهر دار رن دنس داشههت.با

انن من ن شهههوهرر خودشهههونو بدشهههن.عته!بابا این هته کار کرد.این هته خطا کرد ن باعش تشهههدیا کینه تو دن 

 .پسر انن خانواده شد

 انن پسر ه  ام ما انتقام گرفت.این بچه ه  بچه ی انن پسره!میفهتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 .بود ن مار می مد عته دستشو جلوی دهنش گیاشته

 .هر دنتامون گریه می کردی  ن طاقت نداشتی 

یددفعه عته به حرف انمد:چقد..انن موقا بهش گفت  بیخیان این منه شو.گفت نه من مریتو دنس دارم.اخرر 

 .کشیده شد به اینجا

 !بعدر بغل  کرد ن گفت:بتیرم برای انن دلت

 .دای خیلی بلند شرنع کردم به گریه کردنبا این حرفش گریه ام شدید تر شد ن تقریبا با ص

 .رنم موا برق ن باد گیشت ۴۰

حار من مونده بودم ن یه خونه بزرگ ن تنهایی!البته یه دختر خوشهههتا ه  هترام بود که هتدم تنهایی من شهههده 

 .بود

 .عته تو این مد، برگشت شهرشون ن هیچدم نتوند پیش 

 ی رن داری که پیشت بتونه؟؟هه!میدا چقد انتظار بی جا داری.تو اصال کس

 .دستتو گیاشت  رن شدت  ن ممزمه نار گفت :هتین که تو هستی بسه برام

 .یه نفم کشیدم ن تقریبا خودمو امیدنار کردم که این تنهایی با انمون بچ  تتوم میشد

 (بچه ها لطفا یدی کامنت بزارین.خواهش میدن )

 .بی میلی ابتیوه می خوردمبعد ام ظهر بود ن من رنی مبا نشسته بودم ن با 
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 .منگ در هور ن حواس  رن برد ن باعش شد تند تند برم ستت آیفون

 نقتی گفت :کیه؟

 .چهره ی اراد انمد جلوی ایفون

 .دل  هری ریخت ن یه جوری شدم

 .نتی دننست  بام کن  یا نه.اما دست  به طور خودکار رفت ستت دکته ن فشارر دادم

 .اد انمد داخادر بام شد ن موا این که ار 

 .من  سریا یه شلوار ن بلوم گشاد پوشیدم ن رفت  ستت در نرندی ن بامر کردم

 .اراد با یه دسته گا جلوی در بود

 .حتی تو چشتار نگاه ندردم ن فقط ام جلوی در کنور رفت  تا بیاد داخا

 .انن  رنمه سدو، گرفته بود درست عین من

 .مدر رن بست  ن برگشت  به کارار نگاه کرد

 .دسته گا رن گیاشت رن میز ن خودر نشست رن مبا ن من مد به شدت 

 !بدنن اینده به  نگاه کنه گفت:تسلیت میگ 

 .ارنم گفت :متنون

 .رفت  نزدیک ن رن مبا نشست 

 کسی پیشت نیست؟-

 نه-

 پومخند ریزی مدم ن گفت :اصال مگه من کسی رن دارم؟

لیههت انمههدی؟اگههه برا این انمههدی رممههه بگ  خیلی دیر چیزی نگفههت نلی من گفت :خههب.کههار، چیههه.برای تسهههههه

 .انمدی.ارن کسی برا تسلیت نتیاد

 .خواست  یه موقا بیام که کسی نباشه تا راحت باها، حرف بزن -

 حرف؟مگه حرفی ه  بین من ن تو هست؟-
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 .اره-

 انه!ندنه راه افتادی تا خطا هاتو جتا کنی؟-

 .تقریبا-

 .ا شدنی نیستناما فدر کن  بعضی خطا ها، جت-

 .با پومخند به شدت  اشاره کردم ن گفت :موا این

 .لباشو رن ه  فشار داد ن بعدر گفت:عه؟!جالب شد

 کجار؟؟-

 ام کجا معلوم این بچه برا من باشه؟؟قبال ه  بهت گفته بودم.یاد، نرفته که؟-

 .نه.اتفاقاً یادمه.یادمه که هیچوقت این بچه رن به گردن نگرفتی-

 .رای من نباشهچون متدن ب-

 .خجالت رن گیاشت  کنار ن گفت :من ...بعد ام رابطه با امیرعلی قرص خوردم

 ناقعا؟بهونه ی دیگه ای نداری که این بچه رن قالب کنی به من؟-

 "*چرا جوری رفتار میدنی که انگار من بدم-

یدی دیگه تجربه می هه.نتی خوام ارن داسههههههتان گیشههههههته رن بدشهههههه  نسههههههط اما ام دختری که بار انلش رن با -

 .کنه انتظار دیده ای نتیشه داشت

 .اشک تو چشتام حلقه مد اما سعی کردم آرنم باش 

انن  با گسهههتاخی ادامه داد:با یه کار احتقانه نیسهههتا رن ام مندگی  بیرنن کردی.در ناقا من یه پسهههر بی ارمر تو 

 .ذهن نیستا هست 

 .من انتقام  رن گرفت .دل  خنک شد-

کرد ن گفت:من نیستا رن دنست نداشت .فقط برای این که ام شتا انتقام بگیرم باهار بودم تا تو  خونسرد نگام

 .ذهن تو یه لشق بین من ن نیستا باشه اما این عشق نبود

 .درنغ چرا؟نیستا دنس  داشت.ام هتون انلش.اما من نه.!من دنسش نداشت 
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 !؟یعنی ارن  دنسش نداره؟ندنه انمده که برگرده پیش من؟؟

 .ماه ام انن رنم می گیره می فهت  که دنسش دارم.بهش نابسته شدم بی قرارم ۱اما حار که بیشتر ام -

درندی نباشهههههه  من به اراد عالقه دارم بابای بچته چجوری می تونه جلوی من حرف ام دنس داشهههههتن یدی دیگه 

 !بزنه؟

 جلوه ندادم که دل  باهاشه ن گفت :خب این چه ربطی به من داره؟

 .باید درستش کنی-

این چی داشههههههت میگفت؟من انن رنم انن کارن کردم که نیسههههههتا امر دنر بشههههههه.انن نقت ارن برم کاری کن  که 

برگرده؟شاید هتین ارن تنها نقطه امید من برای برگشت اراد به ستت خودم رنشن باشه اما با یه ارر کوچیک 

 !تیشه خامور میشه.برای هتیشهدنباره ی نیستا تو مندگی اراد نقطه امید من برای ه

 میدا؟؟نتی خوای جوابی بدی؟-

 .کاری ام دست من بر نتیاد.اگرم میومد انجام نتیدم-

 چرا؟-

چون تو..بابای بچتی نامزد سههههههابق منی نتی تون  برن عشههههههقتو رامی کن  که برگرده تو مندگیت.اگر مغزم رامی -

 .باشه دل  نتیزاره

 :چیه؟با ید  تعجب نگام می کرد که گفت 

 .نگو که منو دنست داری چون اصال بانر نتی کن -

 ..گفت  که...تو-

نتی  نامردیاره من نامزد سههههههابق تو ام ن پدر بچت.اما عشههههههقت نیسههههههت .میدننی چرا؟چون ادم به عشههههههقش -

 کنه.تتوم احساسشو نگه میداره برای عشقش اما تو این کارن ندردی.پم من عشقت نیست .انکی؟؟؟؟؟؟

افتاد سهتت در که ناخداگاه بلند شهدم ن گفت :اما من نتی بخشهتت بخاطر کارایی که در حق  چشهتک مد ن راه 

 .کردی

 !برگشت ستت  ن گفت:دیگه تو مندگی  پیدا، نشه.درضتن رمم نیم منو ببخشی

 .بعدش  ام خونه رفت بیرنن
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 .رفتنش با ریزر اشدام یدی شد ن هتونجا نشست  رن مبا ن ارنم گریه کردم

 《نیستا》

 .قته های کتلت رن تو دهن  مییاشت  ن به منر می خوردمل

 ً  .شالیزه:نیستا جان؟بخور دیگه.بخاطر من!ببین پوست ن استخون شدی.بام فشار، میوفته ها بخور لطفا

 .سرمو تدوم دادم ن ید  دیگه که خوردم ام رن صندلی بلند شدم ن گفت :می خوام برم بیرنن

 کجا؟-

 .میرم دنر بزن -

من  رفت  تو اتاق ن یه مانتو ن شههلوار مشههدی با شههان ن کفش طوسههی پوشههیدم ن گوشههیتو انداخت  تو قانا شههد ن 

 .جیب  ن سریا ام خونه خاره شدم تا شالیزه دنباره شرنع به امر ن نهی ندنه

 .ای کار یه سر پناهی داشت  تا حداقا سر بار شالیزه ن شوهرر نتیشدم

 .رن دیدم نه حرفی امر شدهماه میشه که نه اراد  ۱ارن بیشتر ام 

اما دل  باهام میاد راجبش حرف میزنه.هتش ام عشقش به اراد میگه.من  دلداریش میدم ن میگ :اراد تورن نتی 

 .خواد.تو رن پم فرستاده.پم انقد بی قراری ندن

شههدر  اما خدا میدننسههت که چقد دل  می خواسههت تتوم این رنما یه خواب باشههه ن من بیدار بشهه  ن بگ :خدارن

 .فقط یه خواب بود

 .کوچه ها ن خیابون هارن طی می کردم ن مقصد مشخصی برای رفتن نداشت 

 .بعد ام کلی راه رفتن خسته شدم ن گوشه خیابون ایستادم

 .چه خیابون آشنایی بود!به خونه ی رن به رنم نگاه کردم که ام تعجب اشدام سرامیر شد

 .بود این هتون خونه ای بود که اراد ناس  گرفته

 .با عشق به خونه نگاه کردم که تتوم خاطرا، اراد تو سرم مرنر شد

 .پشت سرم رنی کناره ی بادچه کوچیدی که بود نشست  ن بام من مدم به خونه

 .نفسی کشیدم ن تتوم درد هام تامه شد
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 هنومم نتی تونست  بفهت  دلیا این هته اتفاق چیه؟

 .گیرننی ارادعاشق شدن  باعش این هته اتفاق شد یا خور 

 .هتینجور که به هته چیز فدر می کردم در خونه بام شد

ام ترس اینده ندنه اراد تو خونه باشهههه ن ارن منو اینجا ببینه دم جام بلند شهههدم اما تا خواسهههت  برم اراد دم خونه 

 .انمد بیرنن ن چشتش به انلین چیزی که خورد من بودم

 .خواستنی بود نگاه ندن  ن راه بیوفت  سعی کردم به صورتش که هنومم برام جیاب ن

 .اما پاهام چسبیده بودن به ممین ن چشتام قفا شده بودن رن اراد

 .کاره.تو نباید برار بی قراری کنی نامردیپلدام رن رنی ه  گیاشت  ن ممزمه کردم:انن یه درنغ گو ن 

 .هت ش قلب  رفته بود بار ن این نشون می داد دل  برای اراد داره جون مید

 .اما اراد کسی بود که منو نابود کرده بود

 .تا به خودم انمدم دیرم اراد رن به رنم ایستاده

 .نیستا.من خواب  یا بیدار؟من دارم تو رن میبین -

 .بامم داشت با این حرفار منو گون می مد

 .اخه چرا عیاب  میده نقتی عاشق میداست ن یه بچه دارن

 .وند ن گفت:نیستا خواهش میدن  صبر کنسریا راه افتادم که خودشو به  رس

 .برن-

 .به هتین کلته اکتفا کردم ن تند تند ام قبا راه رفت .ارادم هتونجا ایستاد ن دیگه نیومد

رسههیده بودم سههر خیابون ن سههریا جلوی یه تاکسههی دسههت بلند کردم ن تاکسههی ه  ایسههتاد ن من  سههوار شههدم ن 

 .آدرس خونه شالیزه رن دادم

 .برای هتیشه ام اینجا برمدل  می خواست 

 .جوری که دیگه هیچ ردی ام اراد تو مندگی  نتایان نشه

 !هه!قبال میگفت  هتش پیش  باشه اما ارن میگ  هیچ ردی امر نتونه چقد دنیا تغیر میدنه
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اشهههدایی که رن گون  سهههر می خورد رن هر لحظه پاا می کردم ن با خودم کلنجار می رفت  که چیدار کن  تا دیگه 

 .اراد رن نبین 

 .چون عشقی که امر داشت  تو دل  خفه شده بود

صهههههحنه ای که انن رنم تو خونه ی اراد دیدم این عشهههههق رن خفه کرده بود ن حار به جای دل  مغزم تصهههههتی  می 

 .گرفت

 .یددفعه فدری به سرم مد ن هتزمان راننده گفت:خان  بفرمایید

 .امدمادتو بار کشیدم ن گفت :صبر کنین ارن می

 ..پیاده شدم ن ام اننجایی که پولی هترام نبود منگ خونه رن مدم که شالیزه جواب داد

 .نیستا؟بیا داخا-

 .بیا پون تاکسی رن حساب کن-

 .صدام داد میزد که حال  خرابه

 .درن بام کرد ن منتظر موندم تا بیاد پایین

 ه؟کجا بودی؟سریا انمد پایین ن نقتی پون راننده رن حساب کرد به  گفت:چی شد

 .اننقد بی عصاب ن کالفه بودم که گفت :چرا عین مامانا می پرسی

بعدشهه  بی توجه بهش که ناراحت شههده بود نارد خونه شههدم ن یه راسههت رفت  تو اتاقی که این رنما رن تور سههر 

 .می کردم ن نتیدننست  ته این رنما قراره چی بشه

هتین مسهههههتقی  انمد تو اتاق ن گفت:نیسهههههتا انقد منو اذیت  اما موا اینده شهههههالیزه بیخیان نشهههههده بود ن برای

 ندن.خودتو اذیت ندن.بگو چی شده؟چرا چشتا، قرمزه؟گریه کردی؟کجا بودی اخه!؟

 فدرمو به مبون آنردم ن گفت :تو خونه ای که شتان دارین کسی مندگی میدنه؟

 چشتار درشت شد ن گفت:چطور؟

 .تو بگو-

 .نه-
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 .ام..ام اینجا...برمکلیدشو بدین به من.می خو-

 چی؟-

 .هتینی که گفت .هر موقا انمدین اننجا من کلیدن تحویا میدم بهتون-

 انلن ما به این مندی نتیری  شتان.دنمن چرا می خوای بری اننجا؟-

 بغض  تبدیا به گریه های بلند شد ن بلند بلند شرنع کردم به حرف مدن؛

ن عشههقی که به اراد دارم تو دل  خفه شههده.فقط می خوام برم. می خوام برم تا عشههقتو نبین .می خوام برم چو-

 .شالیزه لطفا  تو رن خدا دست ام سرم بردار.اگه ناقعا دنستتی کلید خونتونو بده به من

شههههههالیزه انمد نزدیک ن بغل  کرد ن گفت:بتیرم برا،.ارنم بار.باشههههههه تو برن اننجا.فقط گریه ندن ناراحت نبار 

 !خب؟

 ر کردم که گفت:باشه؟امر جدا شدم ن نگا

 سرمو تدوم دادم ن گفت :میتونین برای فردا برام بلیط بگیرین؟

 .اره عزیزم-

 .متنون-

بعد ام اینده شههالیزه ام اتاق بیرنن رفت من  نشههسههت  رن صههندلی ن بام من مدم به عدم اراد که تو گوشههی  بود ن 

 .ا دل  گه گاهی بی قراری می کردگیاشت  ید  دل  ارنم بشه.درسته عشق  نسبت بهش خفه شده بود ام

 《اراد》

رن تخت درام کشهههههده بودم ن به دیوارای اتاق  که پر ام عدم های نیسهههههتا بود ن یه جای خالی نداشهههههت نگاه می 

 .کردم

 .ای کار امرنم به حرفام گور می داد ن نتی رفت

 .دماما..بامم رفت.بامم رفت ن نزاشت بگ  دلط کردم نزاشت بگ  پشیتون ..اشتباه کر 

 .اصال شاید دیگه دلش با من نیست.شاید دیگه عشقی نسبت به من نداره

 !!!!!!!!رنی صورت  خیم بود.دستی کشیدم که دیدم اشِک.من گریه کردم؟؟؟؟؟؟؟؟من



                 
 

 

 Masomeh|  عشق تلخه یا شیرینمان ر 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

162 

 

 من که تو عترم گریه ندرده بودم ارن گریه کردم؟؟؟؟

 یعنی نیستا اینقدر برام مه  شده بود ن خودم خبر نداشت ؟

 .خبر دارم انن نیستاست که خبر نداره البته خودم که

 .با منگ گوشی  سریا برداشتتش که شتاره مهراد بود

 یعنی چیدار داره؟

 مند جواب دادم ن گفت :بله؟

 (بچه ها هتتون راجب اینده چه تصوری دم سرنوشت میدا ن نیستا ن اراد دارین رن کامنت کنین لطفااااااا)

 .سالم دار اراد-

 سالم مهراد خوبی؟-

 ...قربونت.منگ مدم بابت انن شب-

 .بیخیان مهراد.حار یه حرفی مدی من  یه جوابی دادم ن ارن دیگه گیشت-

 خیلی بی حوصله بودم ن برای هتین ادامه دادم:کاری داشتی؟

 .نه خواست  معیر، خواهی کن  ن بیام پیشت-

 .انکی.بیا-

 .شاید برای این حان لعنتی  ارری می کرد

 دن ساعت دیگه میامباشه تا یک یا -

 .باشه.منتظرت -

 .گوشیو قطا کردم ن ام جام بلتد شدم تا ید  خوته رن ام کویفی ن شلختگی در بیارم

 .حدندا یک ساعت گیشت که منگ خونه به صدا در انمد

 .یه سری ظرف که دست  بود رن گیاشت  رن میز ن رفت  ستت آیفون ن بامر کردم

 .بعدش  رفت  ستت در ن بامر کردم
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 مهراد انمد داخا ن گفت:سالم.انه انه!قیافت چرا اینجوریه؟

 سوالی گفت :چجوری؟؟

 به خود، نگاه ندردی نه؟-

 .ارنم تو دل  گفت  نه.نقتی نیستا نیست تا برام نظر بده پم رمم نیست به خودم تو آینه نگاه کن 

 .ارن  فدر کن  خیلی نقت بود به خودم تو آینه نگاه نتی کردم

 .ی آینه قدی که تو حان بود ن من مدم به صورت رفت  جلو

 .میر چشتام گود شده بود ن چشتام ید  قرمز بود

 .موهام پریشون ن شلخته بود ن ته ریش هام خیلی میاد در انمده بود

 !!چقد عوض شده بودم

 مهراد:نگفت ؟؟؟

 .بیخیان مهراد-

 چیزی شده؟-

 .نه بابا-

 ببین  امشب نامزد، میاد اینجا؟-

 د؟؟؟نامز -

 .متعجب نگار میدردم که گفت:نیستا دیگه

 .اها-

 .چقد خور خیان بود این مهراد.نیستا برای هتیسه رفته بود ن این حان من نشان دهنده ی هتین بود

 چرا قیافت اینجوری شده؟؟؟-

من  بهش نگاه کردم ن گفت :نیسهههههتا نامزدم نبود.تتوم مندگی  بود.اما رفت یعنی بخاطر اشهههههتباها، ن درنغ های

 .رفت

 .چی؟درست حرف بزن ببین -
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 .ام سیر تا پیام ماجرا رن تعریف کردم ن ام عشق  به نیستا گفت 

ید  که به سهههدو، گیشهههت مهراد گفت:درسهههته میاد ام نیسهههتا خوشههه  نتیاد اما به نظرم کار، اشهههتباه بود.نباید 

 .بامیش می دادی

 من یه ادم پست فطر، ن عوضی ام.نتی دننستی؟؟-

 داد ن گفت:حار باهار حرف مدی؟؟سرشو تدوم 

 .دن بار موقعیتش پیش انمد ن دیدمش اما نزاشت باهار حرف بزن -

 ادرس ن شتاره نداری؟-

 شتاره ار رن دارم اما جواب نتیده.آدرس ه  ندارم.ببین  تو ه  هیچ آدرسی نداری امر؟؟-

 .نه.هیچ نشونه ای امر ندارم-

 .دم خامور شدحال  بد تر شد ن تنها نقطه ی رنشن امی

 《نیستا》

 !ام پنجره ی اتوبوس به بیرنن نگاه می کردم.ذهن  پر کشیده بود ستت آراد موا هتیشه

 .آرادی که تتوم مندگی  بود نلی منو بامی داده بود

 .ای کار هیچوقت اینطوری نتیشد ن من  در کتان ارامش به اراد خوشبخت میشدم

 .اما...دیگه هتچین چیزی نجود نداره

 .ر عشق من ن اراد موا بقیه ی عشق ها شیرین بود به جای اینده تل  باشه ن امر بیزار بشی ای کا

با توقف اتوبوس ن گفتن جتله ی رسههههیدی  رامسههههر ام جام بلند شههههدم ن راه افتادم به سههههتت در اتوبوس ن بعد ام 

ن سهههوار یدیشهههون  تحویا دن تا چتدنن هام به سهههتت تاکسهههی های مرد رنگی که اننجا صهههف کشهههیده بودن رفت 

 .شدم

بعد ام اینده به خونه ی شههههههالیزه ن پویان رسههههههیدم کلید خونه رن توی قفا در انداخت  ن بامر کردم ن نارد خونه 

 .شدم

 .آب ن هوای پاا ن تتیز رامسر با گلخونه های حیلط خونه یه انرژی موبت پر قدرتی رن به  نارد کرد
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ونه رفت  ن نارد خونه ای نسبتاً بزرگ شدم که قرار بود ام این به توی حیاط قدم برداشت  ن به ستت در نرندی خ

 !بعد شاهد تنهایی من ن د  عشق اراد باشه

ای کار هتین قدر که من به اراد ن عشقی که بهش دارم فدر می کن  اراد به این فدر می کرد که با خود خواهی 

 .هار چه بالیی سر من میاد

 .این حرفا بوداما موا اینده اراد سنگدن تر ام 

اما من تا عتر دارم ام عشهههق  به اراد دریق نتی کن .اما هیچوقت  نتی خوام رد پایی امر تو مندگی  باشهههه.ام این 

 .به بعد خودم میتون  با عشقش ن تنهایی.شاید این سه تا لغت شیرین تر ام عشق اراد باشه

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

 .ونه رفت  که هیچی تور نبوددستی به صورت  کشیدم ن به ستت اشبزخ

 .تصتی  گرفت  برم خرید ن برای هتین با یه تیپ ابی ن مشدی راه افتادم

هتینطور که دم هوای پاا ن تتیز اینجا لی، می بردم ن قدم می مدم نگام به یه فرنشهگاه افتاد ن راهتو به سهتت 

 .فرنشگاه کج کردم

 (نرژی بدینمندتر ام قول  گیاشتتااااا.پم با ریک هاتون ا)

 .حدندا هر چی رمم بود رن خریدم ن هتونجا یه اژانم گرفت  تا منو با اینهته نسیله برسونه خونه

 ...اینجا احساس ارامش داشت  البته ید 

 .با صدای منگ گوشی  سریا ام کیف  در انردمش ن جواب دادم

 الو ؟-

 سالم نیستا خان .رسیدی؟-

 .یداره ظهر رسیدم.ارن  رفته بودم خر -

 .خوب کاری کردی عزیزم-

 خب کاری داشتی؟-

 نه خواست  حالتو ب رس .مشدلی نداری؟-
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ام اینهته حرفای شهههههالیزه که بوی نگرانی میداد عصهههههبی شهههههدم ن گفت :من حال  خوبه شهههههالیزه.چرا فدر میدنی 

 .دادون شدم هان؟؟ام هتین اخالقاته که بدم میاد ن حوصلتو سر می بری

 .طا کردممنتظر جواب نتوندم ن ق

 .میدننست  کار بدی کردم اما...این کارای شالیزه منو بیشتر به  میریزه

نقتی رسهههههیدم خونه تتوم نسهههههایا هارن جا به جا کردم ن بعد ام پختن یه کتلت تصهههههتی  گرفت  برم یه چرخی تو 

 .حیاط بزن 

ه می رفت  ن سهههعی می با گوشهههی  اهنگ قشهههنگی رن پلی کرده بودم ن بین گا ن درخت های حیاط بزرگ خونه را

 .کردم فدرمو ام هر چیزی که مربوط میشه به اراد دنر کن 

نتیدنن  چقدر دل  می خواست امر دنر بش  اما گوشی  ن سیتدارتتو گیاشته بودم خونه ی شالیزه ن ارن یه 

 .گوشی ن سیتدار، جدید گرفته بودم

 .این دنری ن بی خبری درد رنح ن تن  رن ک  کنهچون نتی خواست  اگر منگ مد بامم منو یاد قبال بندامه.شاید 

رنی چتن های گوشه حیاط نشست  ن مانو هامو بغا کردم ن گا های شتعدننی قرمز ن صورتی کنارم رن نوامر 

 .کردم

 !خیلی خوشگا بودن

 .اهنگی که گور می کردم درست نصف حال  بود ن منو بد جور به یاد اراد انداخته بود

 .یاد بوسه هار ن حتی درنغ هاریاد حرفار ن کارار 

 .ای کار اینطوری نتیشد ن اراد ناقعا عاشق  میشد

 .اما مهی خیان.اراد نه تنها منو دنست نداشت ن نداره بلده قسطش فقطُ فقط بامی دادن  بود

 .با این فدرا ید  ناراحت شدم ن باعش شد قطره اشدی ام گوشه چشت  رنانه ی گونه ام بشه

اشههک رن پاا کردم ن ممزمه نار گفت :نیسههتا ارنم بار.تو انندی اینجا که اراد ن خبر های اراد  با نوا انگشههت  رد

 .دنر باشی نه اینده بام بهش فدر کنی ن خودتو نابود کنی

 .یه نفم عتیق کشیدم ن بلند شدم ن راه افتادم ستت در خونه ن نارد خونه شدم ن در رن قفا کردم

 .ن رنی مبا درام کشیدم یه فیل  قشنگ با تلویزیون نگاه کردممعد ام خوردن کتلت هام توی حا
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 《اراد》

 .بی حوصله برگه های رن میزم رن امضا می کردم ن فقط می خواست  مند تر کارای شرکت تتوم بشه تا برم خونه

 با نرند منشی لوس ن بی مزه ام به اتاق سرمو بلند کردم ن گفت :بله؟

 .اقای ساری انمدن-

 .نراهنتاییش ک-

 !کی حوصله ی این یارن رن داشت.انفففففف

ساری انمد داخا ن بعد ام حرفای بی خود شرنع کرد به حرفار که من هیچی نفهتیرم ن فقط تایید کردم ن قرار 

 .داد رن امضا کردم ن انن  بلند شد ن رفت

 .من  نقتی احساس امادی کردم نسایلتو برداشت  ن ام شرکت مدم بیرنن

 .ام سرنوشت  چیزی نتی فهتیدم نه ام مندگی  نه

 ...انن ام میدا که بچه ی منو تو شدتش داره انن  ام نیستا که عشقته اما

نتیدننسههت  چی بگ  ن چیدار کن  اما فقط به ذهن  رسههید که بام برم پیش میدا ن امر بخوام تا با نیسههتا حرف 

 .بزنه

ایسههههتادم انن خجالت کشههههیدم که دنباره دارم مین رسههههیدم پیش خونه ی میدا ن نقتی کنار آیفونش  ۲۰بعد ام 

 .مزاحتش میش  اما یادم افتاد که انن دن نفره ن یدیشون بچه ی منه

 .اه اصال چقد به انن بچه فدر میدن  من!ارن انلویت نیستاست نه چیز دیگه ن کسی دیگه

 منگو مدم که بعد دم مدتی یه منی جواب داد:بفرمایید؟؟

 .من با میدا کار دارم-

 .فرماییدب-

 .درن بام کرد ن من  نارد خونه شدم

میدا با یه لباس کرمی گشاد که ام دیده شدن شد  بزرگش جلو گیری می کرد انمد استقبال  ن گفت:سالم.بامم 

 انمدی اینجا؟؟که چی بشه؟
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 ..فدر کن  استقبان نبود

 .باها، حرف دارم میدا-

 .اها.بیا بشین-

 ا کتک نگه داشتن دسته ی مبا نشست رنر ن گفت:انن من بگ ؟رنی یه مبا دن نفره نشست  ن انن  ب

 کنجدان شدم ن گفت :چی رن؟؟

 .حرفام رن-

 .خب بگو-

ماهه اس.دکتر گفت شههاید  ۶بچه دختره.دیرنم رفته بودم پیش متخصههص به  گفت خیلی ضههعیفی.بچ  ارن -

 .د بدننیماهگی به دنیا بیاد.بارخره این بچه ی تو ه  هست.گفت  شاید دلت بخوا ۷

 ...به شدتش نگاه کردم ن گفت :اره.کار خوبی میدنی که میگی.استشو بزار

 ..پرید نسط حرف  ن گفت:استش رن انتخاب کردم

 .مدش کرد ن ادانه داد:آرگا

 .ام هر چی بگیری  اس  قشنگی بود

 .اهان.قشنگه-

 .اره.انن استش با انن اس  تو جور در میاد-

 مو بگ ؟اره.خیلی خوبه.حار من حرفا-

 .اره.می شنوم-

 .خواست  شرنع کن  که خدمتدارر انمد ن یه لیوان اب ن یه قرص داد به میدا ن گفت:بفرمایید خان 

 .میدا بعد ام اینده قرص رن خورد ره به خدمتدارر گفت:یه قهوه ن کیک بیار لطفا

 .چش  خان -

 .نقتی خدمتدارر رفت به  نگاه کرد ن گفت:خب بگو
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وام نیستا رن بدست بیارم.دارم دیوننه میش  بدنن انن.میدنن  کار اشتباهی که اینا رن بهت راستش..من می خ-

 .میگ  اما کسی رن ندارم که بهش بگ 

 !به  نگاه کرد ن گفت:خب

نیسههههههتا برام مهته.میدنن  که دنسهههههه  داره.اما ارن رفته چون انن رنم انن اتفاق افتاد ن خیلی چیزای دیگه که -

باعش این موضوع شد البته خودم  دلیا این اتفاق بودم.ام حم تو به خودم خبر ندارم اگر  دلیلش خود، بودی

 .ه  داشته باش  هیچوقت نتی تون  تو رن برای ادامه ی مندگی انتخاب کن  چون..چون عاشق نیستام

ارم اما جتله ی اخرم حتی برای خودم  نا اشههنا بود.من گفت  عاشههق نیسههتام؟؟تا حار فقط می گفت  دنسههش د

 ارن گفت  عاشقش ؟؟

 .خدایا خود، نجات  بده

 .میدا اخ  ریزی کرد ن سرشو انداخت پایین

 .خدمتدارر قهوه ن کیک رن برامون گیاست ن رفت.من  دنباره به میدا نگاه کردم که سدو، کرده بود

 سدو، رن شدست  ن گفت :کتد  میدنی؟

برق گرفته ها سههههرشههههو بلند کرد ن نگام کرد ن گفت:نه.من  با انگشههههتار نر می رفت ن حرفی نتی مد اما یهو عین

 !نتی تون  کتدت کن  اراد.دیگه امم نخواه خب؟؟

بامم به در بسههههته خوردم.چقد خوب بود که نیسههههتا رن برای انتقام  ام فرهاد انتخاب نتی کردم تا ارن عاشههههقش 

 .بش  ن ارن به این رنم بیوفت 

 (یزارمااعشقا ریک ها نره بار من پار، نت)

 .کیک ن قهوه ا، رن بخور-

 .به کیک شدالتی ن قهوه چش  دنخت  ن گفت :متنون

 بعدش  عین ربا، بلند شدم ن به ستت در قدم برداشت  که گفت:کجا؟

 .کارم هتین بود.دیگه کاری ندارم که بتون -

 .چیزی نگفت ن هتین یه تلنگر بود برای اینده در رن بام کن  ن برم بیرنن

............................................................... 
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 《میدا》

 .با کتک خدمتدارم رن تخت درام کشیدم ن چشتامو بست 

ید  حال  بد شده بود.شاید بخاطر ناراحتی ن عصبی شدن  موقا گفتن انن جتال، اراد بود که امم می خواست 

 .برم با نیستا حرف بزن  تا برگرده

د نباید اسهههههترس ن د  ن ناراحتی داشهههههته باشههههه .چون ه  ناسهههههه خودم ه  بچه خیلی ضهههههرر دکتر به  گفته بو

 .داره.چون انضاع خوبی نداشت  ن دلیلش ه  برام ناضح نبود

صهههبح با تابش خورشهههید که درسهههت تو چشهههتام بود بیدار شهههدم ن ارنم ام جام بلند شهههدم ن بعد ام انجام کارام یه 

ن بلند بادمجونی پوشیدم ن شان ن کفش مشدی ه  پوشیدم ن یه رژلب دامن شلواری مشدی با ماگتوی گشاد 

بنفش با ریتا ن خط چشههه  ه  مدم ن یک راسهههت رفت  تو اشهههبزخونه تا صهههبحونه بخورم ن بعدر برم برای این 

 .جغله ی تو شدت  خرید کن 

 .بیادبعد ام خوردن صبحونه ی مختصری یه اژانم منگ مدم ن جلوی خونه منتظر موندم تا اژانم 

 .بعد ام اینده اژانم انمد ادرس مورد نظرم رن دادم به راننده ن منتظر موندم تا برسی 

 .توی پاساژ هایی که پر ام سیستونی ن لباس بچه بودن دنر میزدم ن بعد ام نی  ساعت هنوم چیزی نخریده بودم

 .یه مغامه بزرگ که نسایالر قشنگ به نظر میومد نظرمو جلب کرد ن ناردر شدم

ام سههههیر تا پیام به رنگ صههههورتی ن سههههفید ن کرمی خریدم ن بعد ام اینده مطتئن شههههدم برای اتاق بچ  هته چیز 

 .خریدم به فرنشنده گفت  تا مستقی  بفرسته خون 

 .بعدش  با یه تاکسی به ستت خونه رفت 

 .تو راه بودم که حرف اراد پیچید تو سرم

 (من عاشق نیستام)

 دن ؟؟؟؟یعنی من میتون  کتدی بهش ب

 یعنی اگر من برم با نیستا حرف بزن  ن بهش هته چیزن بگ  باعش خوشحالی اراد میشه؟؟

 !خب اره دیگه.اننا خیلی خوشحان به ه  میرسن ن من بدبخت اینجا میتون .پم به من ربطی نداره

 《نیستا》
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 .ه افتاد فدر ندن رنمامو تو این خوته تنهایی میگیرنندم ن لحظه ای نبود که به اراد ن اتفاق هایی ک

نتیدنن  این خوب بود یا نه.اما فقط میدنن  با انمدن  به اینجا نتونسههههههت  هیچ تغیری تو حان ن احوان خودم 

 .بدن  ن حتی ندیدن اراد ن خبر نداشتن امر منو بیشتر درگیر کرده

د برای من نبود ن خدایا یه راهی پیش رنم بزار.یه کاری بدن ام تتوم این موضههههههوع ها خالص بشهههههه .میدنن  ارا

 هیچوقت ه  برای من نتیشه اما..حداقا به  کتک کن فراموشش کن 

 .نه اینده بیشتر بهش فدر کن 

 .گوشیتو برداشت  ن نارد صفحه ی اراد شدم

 .خیلی نقت بود پست ن این چیزا نتیزاشت

تا گا بخنده( ن به  اما من یه عدم نوشته ای داشت  که نوشته بود:)آستون عاشق گا شد هر رنم گریه میدرد

 .نظرم خیلی قشنگ بود ن برای هتین پستش کردم

 .رنم بود که خبری ام شالیزه نبود ن با انن رفتارم باید معیر، خواهی میدردم امر ۲

 .شتارشو گرفت  ن منتظر موندم تا بوق بخوره

 بله؟-

 سالم شالیزه خوبی؟-

 سالم متنون تو خوبی؟-

 .ادی رفتار میدردعاشق این اخالقش بودم که خیلی ع

 ...مرسی.خواست  ام، ما-

 .پرید نسط حرف  ن گفت:حق داشتی انن رنم

 یعنی امم ناراحت نیستی؟؟-

 .نه-

 .عاشقت  شالیزه-

 قربونت بش .ببین  اننجا مشدلی نداری؟-
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 .نه.هته چی خوبه-

 .خب خیال  راحت شد-

 کاری نداری؟-

 نه خداحافظ-

 .بابای-

یزه ناراحت نشهههده ن برای هتین تصهههتی  گرفت  ید  برم بامار تا شهههاید حال  بهتر خیال  راحت شهههد ام اینده شهههال

 .بشه

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

 (کانر:میدا)

 .توی بامار های بزرگ ن شلوغ دنر میزدم

 .یه مانتوی آبی کاربنی ام پشت نیترین یه مغامه به  چشتک مد

 .رفت  پشت نیترین نایستادم ن نگار کردم

 .شیک بود که خبر ام گرنن بودنش میداد مانتور اننقد

 .من اگر می خواست  پولتو خره اینا کن  دیگه پولی نتیتوند که باهار دیا بخورم

 .ای بابا خب من  دن دارم.می خوام بخرمش حتی اگر یک میلیون باشه

 .نارد مغامه شدم ن به خانونه گفت  تا سایز من رن بیاره

 .حم کردم چقد باعش تغیرم شدهنقتی تو اتاق پرن پوشیدمش ناقعا 

 .تومن بود ن توی دل  گفت  اشدالی نداره ۳۵۰هتون لحظه رفت  حسابش کردم که قیتتش 

شهههههههاید بخاطر مانتویی که خریده بودم اندکی توی حال  تغیر ایجاد کرده بود اما به هر حان ذهن ن قلب من پر 

 .شده ام اراد

ود رن تلویزیون ن مغزم قفا شده بود رنی صور، اراد ن قلب  قفا ظرف میوه رنی پاهام بود ن چشتام قفا شده ب

 .شده بود رن اینده هی بگه دنست دارم اراد
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 .ایت ترکیب ها شاید منو بیشتر درگیر می کرد اما...به  آرامش میداد

باش  ن نتیدنن  این چطور دنست داشتنیه.هر کی بود ارن ام اراد نفر، داشت اما من...بار ها سعی کردم ارنم 

 .بهش فدر ندن  ن به خودم بگ  دیگه آرادی نجود نداره اما نشد

 《میدا》

 اقای دکتر چرا هتیشه اینو میگین؟لطفا درست ن حسابی بگین من چه مشدلی دارم!؟-

هفته شهههده هتیشهههه  ۲ماه ن  ۶دکتر نفم عتیقی کشهههید ن گفت:خانوم شهههتا در طون باردار بودنتون تا ارن که 

 ..ین باعش شده ه  شتا ن ه  جنین ضعیف بشهاسترس داشتین ن ا

 دنباره ترس انمد سراد  که گفت :یعنی چی؟ارن چی میشه؟

 ...اگر ام خودتون مراقبت ندنین متدن-

 متدن چی؟-

 ...متدن یا شتا یا جنین-

 یعنی متدن یا من یا بچ  بتیره؟این چی داشت میگفت!؟؟؟؟

تین بچه مونده برام.کتک کنین هیچ مشههههههدلی برای هیچ اقای دکتر من هیچدسههههههو ندارم تو مندگی .فقط ه-

 !کدنمتون پیش نیاد.خواهش میدن 

 .دست من نیست خان .خودتون بای مراعا، کنین-

 .باشه.باشه من ام این به بعد مراقب خودم هست -

 .ماه شد باید بیاین بستری بشین تا بچه رن امتون جدا کنی  ۷یادتون باشه که درست -

 .میدنن .چش -

 .عد ام خداحافظی ام مطب بیرنن مدم ن با اژانسی که انمده بودم برگشت  خونهب

هتش می ترسههیدم تا مشههدلی برای من یا بچه پیش بیاد ن باعش بشههه یا من بی انن بشهه  یا انن به دنیا بیاد ن 

 .منو نبینه ن مندگی کنه

رن برداشههههههت  ن من مدم به لبخند تنها عدسههههههی که ام اراد مونده بود ن رنی میزم بود ن داشهههههههت خاا می خورد 

 .جیابش
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ای کار مندگیتون اینطوری نبود!ای کار من ن اراد ناقعا برای ه  بودی  نه اینده یه مندگی چر، به این شدا ن 

 .شتایا داشته باشی 

ن اراد شاید من یه دلخوشی  این بود که بچه دارم ن دن رنم دیگه که به دنیا بیاد میشه تتوم دار ن ندار من اما..ار

دنر ام عشقش داره مندگی میدنه!شاید ارن داشت  درکش می کردم.درسته خودم خیلی دنسش دارم اما..نتی 

 .تون  تنهایی ن دنری ام عشقشو ببین 

 .شاید اگر یه حرکتی بدن  ن برم با نیستا حرف بزن  رامی بشه ن برگرده پیش اراد

 (ه ستت تو نیستاما اینجوری دیگه هیچ راهی برای بامگشت اراد ب)

درسته!اما حداقا اراد به مندگیش میرسه!ن این باعش خوشحالی من میشه شاید انلش دل  نتی خواست کاری 

که مندگی من هیچ  نداره  دالی  به ه  برسههههههن.اشهههههه نا  ما ارن دل  می خواد ان نه بود ا کن  ن ام رنی حرص ن کی

 .میشه.البته با بچ  هیچوقت هیچ نتیشه

 .دستتو گیاشت  رن شدت لبخند عتیقی مدم ن 

 《اراد》

 .مشت محدتی کوبیدم تو دیوار ن لعنتی بلندی گفت 

 دستامو رنی صورت  قاب گرفت  ن تقریبا عربده مدم:نیستاااااااااااااااااااااا

لعنتی برگرد!فقط یه بار به حرفام گور بده!من که دارم دیوننه میشههه  بدنن تو.اخه چرا این سهههرنوشهههت بد برای 

 !د؟من نوشته ش

نیستا تو فقط برگرد...دیگه هیچ بامی دادنی در کار نیست.اگر برگردی دیگه موا قبال بوسه هام الدی نیست ام 

 ..رنی عشق ن ناقعیت میشه دیگه موا قبال ام، تعریف های الدی نتی کن .تو فقط برگرد

خت افتادم ن تقریبا بیهور دیگه حال  اننقد بد شههده بود که نای حرف مدن با خودم رن نداشههت  ن هتونجا رنی ت

 .شدم

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

 (برین بخونین ن حان کنین.۵۲ن  ۵۱دنستان حواستون باشه دن پار، فرستادم پار، )

 .صبح صدای لبتاپ  که خبر ام تتاس تصویری می داد منو بیدار کرد
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دیدن عته ن بچه هار لبخندی مدم  سریا شیرجه مدم ستت لبتاپ ن بامر کردم ن تتاس رن بر قرار کردم که با

 .ن گفت :سالم

 اراد؟؟؟؟؟؟-

 عته جوری اراد رن گفت که ترسیدم ن گفت :بله عته؟

 !.چرا قیافت اینجوریه هان؟؟؟چرا صورتت آشفته اس-

 .با یاد نیستا ن حان بدم گفت :نه خوب 

 انن نیستا خان  کجاست؟-

 .به.اینجا نیستقلب  تیر کشید اما برای اینده عته نفهته گفت :خو

 مطتئنی؟-

 .اره عته-

 پم چته؟-

 !چیزی  نیست.خیلیییی خوب  عته-

 .باشه.دل  می خواست دست دختره رن بگیری ن بیاین اینجا-

 .پومخند ریزی مدم ن گفت :باشه.اگر شد میای 

 .خب ما بری  دیگه-

 .باشه خداحافظ-

 .خداحافظ-

 .تت گوشی  رفت  ن شتاره نیستا رن گرفت  تا بلده جواب بدهبعد ام اینده یه لیوان چای ن شیرینی خوردم به س

 .اما دافا ام اینده ام قبا گوشیشو خامور کرده بود

 یعنی انقد مند برار فرامور شدم؟؟یا امم متنفر شده!؟

 .چقد این رنمام عیاب آنر ن سخت شده بود

 .چه خوب میشه که ام این جا برم تا شاید حال  بهتر بشه
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 ستا خبری شد چی؟؟..؟اما اگر ام نی

 .شاید اگه برم پیش عته حال  بهتر بشه ن تا نقتی که انضاع بهتر شد برگردم.اره هتین کار رن میدن 

 .پم بهتره برم دنبان کارای رفتن  به کانادا ن پیش عته

 《نیستا》

 .امرنم احساس می کردم حال  خوبه

 .نتیدنن  چرا اما حم میدردم خبر خوبی برام میرسه

 .چ خبری به اندامه ی خبر اراد برام خور نیست ن ارن  نتی خوام چیزی راجب اراد بشنوماما هی

 !!!اصال مگه عشق چی داره که من به این رنم افتادم؟؟؟

 .ای کار یه رنمی معنی ناقعی عشق رن درا کن  ن نصف حان امرنمم ه  مشخص بشه

 .گیاشت  تو دهن دستتو درام کردم ن ام رنی میز یه دننه آلوچه برداشت  ن 

 .ام طع  خوشتزه ار لی، بردم ن یه انمت  کش داری گفت 

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

 《میدا》

 .ام صبح هی شتاره ی نیستا رن می گرفت  اما خامور بود

 یعنی با این جواب ندادنش چیو می خواست رابت کنه؟؟؟

 .دنباره شتارشو گرفت  که بوق خورد ن کتی خوشحان شدم

 تا بوق جواب داد؛ ۵الی  ۴بعد ام 

 بله؟-

 این صدایی هر کسی بود جز نیستا.یعنی کی جواب داده بود؟

 .ببخشید من با نیستا کار دارم-

 شتارشو عوض کرده.من دنستش .می تون  ب رس  کی هستین؟؟-
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 .من..میدا..میدا هست -

ارین؟انن داره مندگیشههههو دنسههههتش یه انف کش داری گفت ن بعد ادامه داد:چرا دسههههت ام سههههر نیسههههتا بر نتی د

 .میدنه

 .من باهار حرف دارم-

 !خواست چیزی بگه که گفت :میشه دخالت ندنی؟شتاره خودشو بده.مند

 ...اگه اذیتش کنی-

 .باید یه چیزایی رن بهش بگ -

 ۰۹کالفه گفت:باشه یادداشت کن.........

تا بوق با شههک ن تردید  ۳  که بعد ام بعد ام اینده شههتاره رن نوشههت .سههریا قطا کردم ن شههتاره ی نیسههتارن گرفت

 گفت:بله؟؟

 .سالم-

 سالم.شتا؟؟-

 .من میدا ام-

 خب..چیدار داری؟-

 .باها، حرف دارم-

 .اما من ندارم-

 .یعنی چی؟نیستا ارن نقت لجبامی نیست.بزار ببینتت-

 مدش کرد ن گفت:حرفا، راجب اراد؟

 .نه.راجب هته ی ماست-

 .من..تهران نیست -

 .هخب ادرس بد-

 ...رامسر-
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 .باشه.فردا میبینتت-

 باشه.خداحافظ-

 .خداحافظ-

خودم  نتی دننسههههت  قراره به نیسههههتا چی بگ  فقط میدننسههههت  که باید باهار حرف بزن  تا بلده برگرده پیش 

 .اراد

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

نده به اژانم منگ یه مانتو گشاد طوسی با شان ن شلوار مشدی پوشیدم ن موا هتیشه ارایش کردم ن بعد ام ای

 .مدم خودمو رسوندم پیش در

دقیقه اژانم انمد ن من  سوار شدم ن ادرس دقیق رن که توی کادی نوشته بودم رن دادم دست راننده تا  ۵بعد ام 

 .منو برسونه

 .تقریبا به رامسر نزدیک شده بودی  که اطراف شدت  درد گرفت ن صورت  ام درد مچاله شد

 .  ن حواس  به کاری که باید انجام بدم باشهاما سعی کردم ارنم باش

نقتی رسههههیدی  به ادرس مورد نظر به اژانم گفت  منتظرم بتونه ن خودم  پیاده شههههدم ن با قدم های اهسههههته به 

 .ستت خونه ی بزرگی که در حد نیستا نبود رفت 

 .مطتئن بودم که اینجا برای نیستا نیست

 .دادم پیش در ایستادمو ن انگشتتو رنی منگ فشار

 .رانیه جواب داد:کیه؟؟بیا تو ۴ ۳بعد ام 

 .در رن بام کرد ن من  نارد خونه ار شدم

 .حیاطش اننقدر بزرگ بود که ام حیاط خونه ی من ن اراد کوچک تر نبود

 .در نرندی خونه توسط نیستا بام شد ن خودر ایستاد تا من برس  بهش

 .مالقاتت کن  نقتی رسیدم گفت :انتظار نداشت  تو هتچین خونه ای

 .سالم.اینجا خونه ی دنست  ن شوهرشه-
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 .سالم.اها خوبه-

 .ام پیش در کنار رفت ن من  نارد خونه شدم

 .منو راهنتایی کرد ستت حان ن پییرایی ن گفت:بشین

 من  نشست  رن یک مبا دن نفره ن گفت :چرا انمدی اینجا؟

 .بی حم نگام کرد ن گفت:هتینجوری

 .ام معنی بود که فقط خودر میدننست ن دلش این کلته ای که گفت پر

 !درکش می کردم

 .مین با دن تا فنجون چای ن شیرینی انمد ن نشست رن به رنم ۱۰بعد ام 

 .مستقی  ن بدنن مقدمه گفت:می شنوم

 لبخند ارنمی مدم ن گفت :نتیزاری چاییتو بخورم؟؟

 .سرشو تدوم داد ن گفت:بفرما

خوردم گفت :میدنن  حالت خوب نیسهههههههت ن حرفایی که قراره بگ  رن بانر نتی بعد ام اینده دن قلوپ ام چاییتو 

 .کنی.حق داری ن من بهت حق میدم

 .انهوم.خب شرنع کن-

داسهههتان ام اننجایی شهههرنع شهههد که اراد ام بابای من متنفر بود ن کینه داشهههت.دلیلش ه  این بود که بابای من -

پدر اراد خودشونو بدشن ن بابای من خواهر اراد رن ه  کشته  مادر اراد رن دنس داشت ن باعش شده بود مادر ن

 .بود

این ماجرا ها باعش شههد که اراد تصههتی  بگیره ام بابای من انتقام بگیره.من رن نسههیله قرار داد تا بابامو آمار بده ن 

بگه قراره امدناه  تونسهههت.اما انن نسهههط برای اینده ضهههربه ی نهایی رن به ما بزنه تورن تو مندگیش قرار داد تا موال

 .کنه

شهههدت  درد کتی گرفت ن باعش شهههد لبامو رنی ه  فشهههار بدم ن ادامه بدم:من فدر می کردم تورن دنسهههت داره ن 

عاشقت شده ن اینده یه بچه امر تو شدت  داشت  باعش شد ام تو ن اراد متنفر بش  ن کاری کن  که ام ه  جدا 

 .بشین
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که جدا بشههههههین.اما حار فهتیدم که اراد ام انن دنسهههههههت نداشهههههههت ن  با کلی نقشهههههههه ن برنامه ریزی کاری کردم

نداره.اما...ارن..دیوننه ی تو.ارن داره بخاطر تو جون میده.دسههت به هر کاری مده تا تورن بدسههت بیاره اما ام هته 

رامی کن   جا به در بسهههته خورده.من قرار نیسهههت که خودم ن بچ  رن گردن اراد بندامم.ارن  اینجا نیسهههت  تا تورن

 .برگردی پیش اراد.انمدم تا هته چی رن بهت بگ  ن خود، برای مندگیت تصتی  بگیری

حالش نصف نشدنی بود ن فقط می تونست  تشخیص بدم صورتش ام شد، ناراحتی ن د  سرم شده ن ارنم 

 .اشک میریزه

اراد هسهههتی ن مطتئن  که تا  خودم  اشهههد  در انمده بود اما با لبخند گفت :میدنن  که تو ه  دیوننه نار عاشهههق

ارن خیلی چیزا برا، سوان بود ن حتی به تتوم اتفاق ها شک داشتی برای هتین ارن انمدم اینجا تا هته چیزن 

 .برا، رنشن کن 

 نیستا:اراد..اراد خودر گفت که..دنس  داره؟؟؟

 .اره-

 اما من بانر نتی کن .این  بامی جدیدتون دیگه؟؟-

ندی در کار نیست.میدنن  که بانر کردنش برا، سخته ن هنومم به من ن اراد ن کا مندگیت نیستا!هیچ بامی ن در -

 .ماه اتفاق افتاد رن بهت گفت  ۱۰شک داری اما من تتام ناقعیت رن که توی این 

 .دیگه نتی خواست  بیشتر ام این اینجا بتون  چون برای حان خودم اصال مناسب نبود

ن برای هتین خیلی مند ام جام بلند شههدم ن گفت :خوشههحان شههدم دیدمت.من اطراف شههدت  خیلی درد می کرد 

 ...دیگه باید برم.اما ام، یه چیزی می خوام

 چی؟؟-

 .اینده درست تصتی  بگیری ن هر موقا که امدناه کردین منو دعو، کنی به عرنسیتون-

 به  نگاه کرد ن سرشو تدوم داد ن گفت:بچت چند ماهشه؟؟

 .رنم ۱۵ماه ن  ۶-

 .بخند تلخی مد ن گفت:خوبهل

 .بعدش  ام جار بلند شد ن اشدار رن پاا کرد ن منو تا پیش در هتراهی کرد
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 《نیستا》

 .با صدای بلند گریه می کردم ن تتوم حرفای میدا تو سرم تجزیه ن تحلیا میشد

 یعنی تتوم مد، اراد منو دنست داشت ن من قضان، می کردم؟؟

 .ی گرفته بوداما..انن توی انن مد، من به بام 

 ای خداااااا.چرا منو سر دن راهی میزاری؟؟؟

 یعنی کدنم موضوع رن در نظر بگیرم ن تصتی  گیری کن ؟؟؟؟؟؟

 .اشدام دننه به دننه ام رنی گونه هام سر می خوردن ن رنی گردن  می ریختن

راهی فدر میدن   ساعت ن ممان دست  نبود فقط می دننست  مد، میادیه که اینجا نشست  ن هتش به این دن

 .ن اشک میریزم

تتوم مد، اراد منو بامی داد ام من اسههتفاده کرد تا بتونه ام دشههتنش انتقام بگیره اما بعدر عاشههق  شههد ن ارن 

 در به در دنبالته؟؟؟

 گوشیتو گرفت  ن شتاره شایزه رن گرفت ؛

 الو نیستا جان؟؟-

 .سالم شالیزههههه-

 بتیرم برا،.میدا بود پیشت نه؟؟-

 ....رها-

 .ام شد، گریه به هق هق افتاده بودم

 چی گفت که اینجوری شدی هان؟؟؟-

 .میدا..گ..گفت که...اراد..عاشقته..گفت اراد ام انن بامی  داد اما عاشق  شد-

 !!!چی؟؟؟بامم یه درنغ دیگه؟؟-

 ...نه..ناقعیته.شالیزه من-
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به حدی شههههدید شههههد که حم کردم نفسهههه  بند دیگه نتونسههههت  ادامه بدم ن بگ  اراد رن دنسههههت دارم ن گریه ام 

 .انمده

 .نیستا؟ارنم بار.ام، خواهش میدن -

 .سعی کردم ارنم باش  ن گفت :میدا گفت..انن رنم که با اراد بود به نقشه ی خودر بود.اصال اراد نقش نداشت

 .چی داری میگی!؟؟؟؟؟اصال بانرم نتیشه-

 شالیزه تو بودی چیدار می کردی؟؟؟؟؟-

 .نیستا.من بودم با یه تصتی  درست مندگیتو ادامه میدادمگریه ندن -

 !!با ناله گفت :هتتون میگید تصتی  درست

 می خوای ما بیای  پیشت؟؟-

 .نه.می خوام تنها باش .ارن  خداحافظ-

 .باشه خداحافظ-

-------------- 

 《آراد》

 .امرنم دنشنبه اس ن برای چهارشنبه بلیط دارم

معانن شههرکت ن حار با خیان راحت می تون  برم پیش عته تا بلده حان ن هوام  کارای شههرکت رن سهه ردم دسههت

 .عوض بشه

 .نسایل  آماده بود ن ارن دنست داشت  برم پارا

 .یه شلوار مشدی با تیشر، سفید پوشیدم ن هنسفری هامو گیاشت  تو گوش  ن ام خونه مدم بیرنن

 .وشی  پخش میشد گور میدادمتوی پارا خیابون خودمون قدم میزدم به اهنگی ام گ

 .چقد دل  می خواست ارن نیستا کنارم بود ن باهام قدم می مد

 یعنی هته نقتی عاشق میشن براشون هتچین اتفاق هایی میوفته؟؟؟

 .البته خودم باعش ن بانی این اتفاق ها هست  ن اگه بگ  بی تقصیرم یه درنغ بزرگ گفت 
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 .هایی که با تاب ن سرسره های پارا بامی می کردنرنی یه صندلی نشست  ن من مدم به بچه 

 .به اننا نگاه می کردم اما فدرم پیش نیستا ن حالش بود

 .ید  ام برگشت نیستا نا امید شدم

 .چون فدر نتی کن  راهی باشه که بخواد برگرده

 .به هر حان یه مهر رنی این قلب لعنتی خورده که رنر نوشته نیستا

  دارم که تا ابد تو دل  میتونه که اگه برگرده میشهههه شهههیرین ن اگه برنگرده هتچنان یه عشهههق تلخی ام نیسهههتا ه

 .تل  میتونه

ساعت گیشته بود ن هوا داشت تاریک میشد.تصتی  گرفت  برگردم خونه ن برای هتین بلند شدم ن راه  ۱حدندا 

 .افتادم

 .که پخش میشد رن تتاشا می کردمشب بود ن من طبق معتون جلوی تلویزیون نشسته بودم ن برنامه ی چرتی 

عدم نیستا که چاپ شده بود ن کنارم افتاده بود رن برداشت  ن به چشتای طوسیش نگاه کردم؛لعنتی چشتار 

 .سگ داشت.یک جوری پاچه آدمو می گرفت که ادم تا ابد یادر میتوند

 !عاشقونه ن فوق العاده ای کار اینجوری نتیشد!اگر نتیشد...برار بهترین مندگی رن می ساخت  یه مندگی

 .سرمو تدیه دادم به مبا ن هتچنان به عدم نیستا نگاه کردم

 .شاید این کار  تنها کاری بود که ارن منو آرنم می کرد

 .خدا کنه نقتی رفت  کانادا حال  بهتر بشه

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

 《نیستا》

رسههههت بگیرم.کارم فقط گریه ن حرف مدن با یک رنم ام انمدن میدا گیشههههته ن من هنوم نتونسههههت  یک تصههههتی  د

 .خودم بود

 با صدای منگ گوشی  ام جا پریدم ن رفت  ستتش ن سریا برداشتتش ن جواب دادم:الو؟

 نیستا جان؟؟؟-
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 خوبی شالیزه؟-

 تو خوبی؟؟؟-

 .نه.افتضاح -

 چرا نتی ماری ما بیای  پیشت؟؟-

 .نن کن تو رن خدا.گفت  که می خوام تنها باش -

 ه چیزی بگ ؟؟باشه.ی-

 !بگو-

 .به نظرم..یعنی من ن پویان فدر کردی  ن دیدی  باید برگردی-

 چی؟؟-

ببخشهههههید دیر شهههههد دیگ.امتحان داشهههههت .درضهههههتن انقد تبلیغ ندنید.من اکور رمان هارن میخون  ن فقط نقت )

 (.نه خوندن رماننتیدن  کامنت بزارم.انقد میر رمان نگید به فالن رمان سر بزن.بعضیا فقط برای تبلیغ میان 

به نظرم نقتی ه  تو ه  اراد هتو دنسههههههت دارین باید گیشههههههته رن فرامور کنین.عشههههههق هته چیزن تغیر میده -

 .نیستا

 !شالیزه من هیچی نتیدنن .هیچی-

 .باشه.من برم فعال-

 .خداحافظ-

 .شاید حق با شالیزه بود.اما..چجوری می تون  قصد اصلی اراد رن فرامور کن 

 (ن تغیر میدهعشق هته چیز )

 .حرف شالیزه منو درگیر کرده بود

 .برام سخت بود که بفهت  ارن باید چیدار کن 

 .عدم اراد رن با گوشی  بام کردم ن نگار کردم
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اراد برای منه.چرا باید با فدر کردن به گیشهههته ن بچه ای که میدا امر داره پامو عقب بدشههه  در صهههورتی که اراد 

 .عاشق  شده

 ..من..من میرم

 .اره!هتون حرفی که شالیزه مد رن انجام میدم

 .من برمی گردم پیش اراد

 ..شاید خیلی کار ها در حق  کرده باشه اما..خودم خوب میدنن  که بدنن انن نتی تون  پم میرم

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

ژانم منگ مدم یه دست لباس مشدی ن سورمه ای پوشیدم ن بعد ام اینده نسایالم رن ریخت  توی یک کوله به ا

 .تا بیاد دنبال  ن منو ببره تهران.چون حوصله ی اتوبوس ن این چیزا رن نداشت 

مین اژانم منگ خونه رن مد ن من  نقتی ام هته چیز خونه مطتئن شههههههدم در هارن قفا کردم ن بعدر  ۱۰بعد ام 

 .سوار اژانم شدم ن گفت  بره تهران

 .د.قلب  محد  می کوبید تو سین  ن دل  بی قراری می کرداسترس عجیبی داشت  برای رنبه رن شدن با ارا

 .یه دلشوره ن نگرانی ه  داشت  که درکش نتی کردم

 .نتی دننست  قراره اراد رن دیدم بهش چی بگ .ام کجا ن چجوری بگ  که برگشت  تا باهار ادامه بدم

 .ساعت ن نی  گیشت که رسیدی  به تهران ۳حدنداً 

 《ارد》

 .دیگه بود ن من ارن انمده بودم شرکت تا اخرین سفارر هارن بدن  ن بعد برم فرندگاه ساعت ۳بلیط  برای 

 .بعد ام اینده به منشی ن معانن ن بقیه امر ن نهی کردم قرار شده بود که مهراد منو برسونه فرندگاه

 .بیام برام جالب بود امرنم میاد به نیستا فدر ندرده بودم شاید ک  ک  بتون  با این موضوع کنار

 .عته ن مادربزرگ ه  که بی قرار بودن تا منو ببینن

 .یه خدمتدار ه  برای خونه گیاشته بودم که در نبود من مراقب خونه باشه

------------------------------ 
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 .بعد ام اینده چتدان  رن برداشت  ن گیاشت  تو ماشین مهراد سوار ماشین شدم ن به مهراد گفت  راه بیوفته

 ه بودی  که مهراد گفت:کی برمیگردی؟؟تو را

 .معلوم نیست.هر موقا که حال  بهتر بشه-

 منظور، ام بهتر شدن حالت کنار انمدن با اتفاق هایی که افتاده اس دیگه؟-

تا ته ماجرا رن فهتید ن بعدر  یدم ن نگامو دنخت  به رن به رن ن یه انهوم گفت  که مهراد  نفم عتیقی کشهههههه

 .سدو، کرد

ی  فرندگاه فهتیدی  که هواپیتا نی  سهاعت تاخیر داره ن ما ه  رنی صهندلی های اننجا نشهسهتی  تا نقتی رسهید

 .ممان پرنام اعالم بشه

 《نیستا》

 .انن شهر ام اژانم پیاده شدم ن یه تاکسی گرفت  تا منو برسونه خونه ی اراد

ی شد.حتی به شالیزه ه  نگفته هر چی به اراد نزدیک تر می شدم دلشوره ن استرس ن بی قراری دل  بیشتر م

 .بودم که انمدم تهران.ارن الویت برام اراد بود

 .نقتی رسیدی  پیش خونه ی اراد با استرس ام تاکسی پیاده شدم ن پولشو حساب کردم ن رفت  ستت در خونه

 .دستام که ام اضطراب می لرمیدن رن رنی آیفون قرار دادم ن ارنم منگ رن فشار دادم

 راد ام دیدن  شوکه میشه یا خوشحان؟؟؟یعنی ارن ا

 یه منه جواب داد:بله؟؟

 س..سالم.اراد هست؟؟-

 .اقای نورایی رفتن-

 رفته شرکت؟-

 .نه خان .رفتن کانادا-

 با نابانری به آیفون نگاه کردم که گفت:شتا کی هستین؟؟

 .کی رفت؟؟؟بگو کی رفتهههههه-
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 .فدر کن  منه شوکه گفت:نی  ساعتی میشه.ارن هستن فرندگاه

 بلیطش برای چه ساعتی بود؟؟-

  ....نتیدنن  خان  اما-

ناینستادم که ادامه حرفاشو بشنوم ن دنیدم ستت خیابون تا یه تاکسی بگیرم ن برم فرندگاه تا شاید قبا رفتن 

 .اراد بهش برس 

 .جوری میدنیدم که نفس  رفته بود

 .ردم ن سوار شدمنقتی رسیدم سر خیابون سریا جلوی یه تاکسی دست بلند ک

 ...اقا لطفا سریا برین به فرندگاه-

 .چش  خان -

 ...ندنه دیر برس  ن اراد بره!!!نای نه

 .طولی ندشید که رسیدی  پیش فرندگاه ن من  سریا پون تاکسی رن حساب کردم ن دنیدم به داخا فرندگاه

 .بین اننا باشه تقریبا تو فرندگاه میدنیدم ن به تتوم ادما نگاه می کردم تا شاید اراد

 .اما هیچ خبری ام اراد نبود

 .شاید کا فرندگاه رن اینجوری گشت  اما نبود

رفت  سههههههتت یدی ام کارمندا ن نفم نفم منان ن خیلی ارنم گفت :خانوم..یه اقایی به نام اراد نورایی بلیط کانادا 

 داشتن...ه..هواپیتاشون پرنام کرده؟؟؟

 .چه سوان می پرسی خان .من چتیدنن -

 .محد  با دست کوبیدم رن میز رن به رنر ن گفت :سریا اراد رن پیدا کن برامتتتت 

 .ارن عصبانی تر ام این حرفا بودم ن حالی  نتیشد چیدار می کن 

 .خان  برین توی انن سالن که مسافر ها میشینن شاید اننجا باشه-

 کجاست انن سالن؟؟-

 .سریا دنیدم ستت سالنبا انگشت به سالن مورد نظر اشاره کرد من  
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به سههههالن که رسههههیدم به کا ادمایی که اننجا نشههههسههههته بودن ن ایسههههتاده بودن نگاه کردم اما هیچدم رن به اراد 

 .تشبیه ندردم

 یعنی چی؟؟؟؟؟؟یعنی رفته؟؟؟؟

 (هر کی هر نظری راجب پار، بعدی داره بگه)

 .که داشت می رفت به ستت در خرنجی شدمیه دنر چرخیدم ن بام به آدما نگاه کردم که یهو متوجه یه پسری 

 .شونه های پهن ن قد بلندر ام پشت خیلی برام آشنا بود

 .نگام افتاد به دستش که یه ساعت مشدی دستش بود

 !این ساعت آراد بود

 .یه قدم به جلو برداشت  ن با نابانری صدار مدم:آراددد متر امم فاصله داشت.اما من ۳حدندا 

 .ن رن نن کرد ن عقب گرد کردپسره ایستاد ن چتدا

 !!!!اراد بود

 .هتین جوری نگار می کردم که یه قدم به جلو برداشت

 .با چشتایی که تور اشک جتا شده بود نگام می کرد که باعش شد اشک من  در بیاد

 .سریا دنیدم ستتش ن دستامو انداخت  دنر گردنش ن بغلش کردم

 ر کترم حلقه کرد ن لب مد:نیستا خودتی؟اراد هیچ تدومی نخورد اما بعدر دستاشو دن

بت به خودم لتم کن .اراد میدا راسهههههههت  یه گفت :اره خودم .انمدم که بتون .انمدم که عشههههههقتو نسهههههه با گر

 گفت؟؟؟؟تو دنس  داری؟؟؟

 .منو ام خودر جدا کرد ن تو چشتام من مد

 ...من دنست ندارم-

 .ت  اصال تو تتوم مندگیتیبا شک ن تردید نگار کردم که گفت:رنانیت  عاشقت  دیونن

 .هتینطور که ام چشتام اشک میومد خندیدم ن گفت :بانرم نتیشه

 .بانر، بشه-
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 .بعد ام حرفش دنباره بغل  کرد ن بوسه نرمی رنی موهام مد

 شاید دن دقیقه تو بغلش بودم که امر جدا شدم ن گفت :بدنن من کجا داشتی می رفتی؟

 .بدنن تو نتی رفت -

 چی؟؟-

 .و این قلب بودیاد، ت-

 .بعدش  خندید که باعش شد چان گونه ار معلوم بشه

 .تامه متوجه مهراد شدم که یه گوشه ایستاده بود

 .سرشو انداخت پایین ن گفت:اراد من چتدان تو رن می برم

 .باشه.تو ماشین منتظر ما بار-

 .باشه-

 .اراد دستتو گرفت ن با ه  ام فردگاه خاره شدی 

هراد شدی  اراد پشت نشست ن دستای منو تو دستای گرمش گرفت ن به مهراد گفت:ما رن نقتی سوار ماشین م

 .ببر یه کافه ای یا رستوران

 .باشه-

 به اراد نگاه کردم ن گفت :چرا؟

 چی چرا عزیزم؟-

 .بری  کافه یا رستوران-

 .می خوام باها، حرف بزن -

 !!!!نی دیوننه میشتاهتینجور نگار می کردم که میر گوش  گفت:اینطوری نگام مید

 .ام اینده میر گوش  حرف مد قلقلد  انمد ن خندم گرفت البته حرفی که مد خندمو شدید تر کرد

 .نقتی رسیدی  پیش یه کافه اراد به مهراد گفت که بره ن خودر با تاکسی میره اما مهراد منتظر موند

 .من ن اراد ه  رفتی  تو کافه
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 خوره؟ نقتی نشستی  اراد گفت:عشق  چی می

 .هر چی خود، می خوری-

 .باشه-

 .اراد نقتی سفارر هارن داد به  نگاه کرد ن گفت:هنوم بانرم نتیشه

 .من  هتینطور-

 توی فرندگاه گفتی که میدا راست گفت؟مگه میدا بهت چی گفت؟؟؟-

 .هته چیو.ام سیر تا پیام ماجرا رن-

 تو ه  بانر کردی؟؟؟-

 .ن بامی دادن در کار نیستاره.حم کردم موا دفعه ی قبا درنغ -

 .حرف  باعش شد اراد خیلی شرمنده سرشو بندامه پایین

 .اما من هته چیو فرامور کردم.به آینده ام با تو فدر می کن -

 .سرشو بلند کرد ن نگام کرد ن لبخند عتیقی مد

 .سفارر هامونو آنردن که بستنی بود

 .ام دنبالت تا بری  بیرنننقتی مشغون بستنی خوردن بودی  اراد گفت:پم فردا می

 چرا؟؟؟-

 .هتینجوری-

 .باشه-

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

 .شالیزه:من که بانرم نتیشه

بلند خندیدم ن گفت :باید بانر، بشهههههههه.نتیدننی چه صههههههحنه ای بود.اصههههههال یه موقعیت عاشههههههقانه ای بود 

 .بود پایین اصال نگامون نتی کردشالیزه.ناییی فقط باید قیافه مهراد رن می دیدی بدبخت سرشو انداخته 

 :شالیزه خندید ن گفت
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 .پم حسابی بهت خور گیشته که انقد خوشحالی-

 .به نظرم بعد ام اینهته سختی ن اشک ن د  ن دصه بهترین رنم مندگی  دیرنم بود-

 .خیلی خوبه که ارن داری خوشبخت میشی-

 .انهوم-

 .ا بگیرم.برای قراری که فردا با اراد دارمامرنم من ن شالیزه انمده بودی  تا یه لباس خوشت

 !میگ  این مانتو خوبه ها-

 .به مانتویی که شالیزه اشاره می کرد نگاه کردم ن محو میباییش شدم

 .یه مانتو صورتی ک  رنگ که جلو بام بود ن ام جنم حریر بود.به نظرم جلوه ی قشنگی داشت

 بری  ب وشتش؟؟-

 .بری -

م اینده فرنشههههنده مانتو رن آنرد ن من پوشههههیدم ه  شههههالیزه ه  خودم تاییدر کردی  ن نارد مغامه شههههدی  ن بعد ا

 .تصتی  گرفتی  هتینو بخری 

 .بعدر ه  رفتی  یه شان سفید ن شلوار طوسی ن کفش سفید خریدی 

 .به نظرم لباسام خیلی قشنگ بودن

بود گفت:به نظرم تو باید دسهههت تو راه برگشهههت به خونه بودی  که شهههالیزه هتینطور که حواسهههش به رانندگیش 

 .بوس میدا باشی

 چرا؟-

 .چون اگه انن باها، حرف نتی مد تو هتون جا می موندی ن هیچوقت نتی فهتیدی که موضوع چی بوده-

 انهوم.به نظر، باید امر تشدر کن ؟؟-

 .اره-

 .اما هیچ نشونه ای امر ندارم-

 .پیدا میشه-
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 .کردمسرمو تدوم دادم تا رسیدن به خونه سدو، 

 .نقتی رسیدی  خونه شام خوردم ن رفت  تو انن اتاقی که لنگر انداخته بودم

 .گوشیتو گرفت  دست  که دیدم ام طرف اراد یه پیام دارم

 《نره یاد، فردا قرار عشق 《سریا بامر کردم ن خوندم:

 《گه قراره یادم بره؟م.خیر نه《لبخند مدم ن تایپ کردم:

 《انوم خ خیر به شب.نه《سریا جواب داد:

 .ام ناژه ای که اخر متن پیامش به کار برد تو دل  کیلو کیلو قند اب شد ن ام ذنق جیغ خفه ای کشیدم

------------------- 

 .اخرین نگاه رن به خودم تو آینه انداخت  ن بعد ام اینده مطتئن شدم چیزی ک  ن کسر ندارم ام اتاق خاره شدم

 .سوتی مد ن گفت:بابا جیاببببببب شالیزه تو حان نشسته بود که با دیدن 

 ریز خندیدم که صدای پویان انمد؛

 نیستا خان  می خوای ارادن بدشی؟؟؟-

 دنباره خندیدم که شالیزه با خنده گفت:خودر میاد دنبالت؟؟

 .اره-

 نگفت برای چی می خواین برین بیرنن؟؟؟-

 .نه.نگفته به .فقط گفت میری  بیرنن-

 .گوشیتو در انردم ن دیدم اراد پیام داده که برم دم در گوشی  تو جیب  لرمید ن سریا

 .بعد ام خداحافظی ام خونه خاره شدم ن ماشین اراد ن خود اراد به  چشتک مدن

 .سوار ماشین شدم ن با صدای نسبتاً بلند گفت :سالمتتتت 

 .یه نگاه به سر تا پام کرد ن یهو اخ  کرد

 .دم انداخت  تا شاید خطایی نجود داشته باشه اما نبودام عدم العتلش تعجب کردم ن یه نگاه به خو
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 اراد:این چه تی ی که مدی؟

 !!!!بهش نگاه کردم ن گفت :چطور؟بده؟؟؟

 نتیگی من دیوننه میش  یه کاری دست تو ن خودم میدم؟؟؟؟؟-

 .انلش هنگ بودم اما یهو بلند گفت :تو هتین جوریش ه  دیوننه ای.جوری رفتار کردی که ترسیدم

 .د خندید که باعش شد خودم  بخندمارا

 .دیوننه ام؟؟؟خب دیوننه ی تو ام دیگه-

 .سرمو تدوم دادم ن گفت :راه بیوفت

 ...اراد ماشینو رنشن کرد ن گامشو گرفت

اهنگ مالیتی پخش میشههد ن نگاه های میر میرکی من به اراد ن دسههت  که بین دسههتای اراد بود  فضههای خوبی رن 

 .ه شخصه ام این موقعیت ارامش می گرفت ایجاد کرده بود ن من ب

 نیستا؟؟-

 جون !؟-

 میدننی کجا داری  میری ؟-

 .نه-

 .خب من  بهت نتیگ -

من تو این فدر بودم که ارن میگه ن با گفتن این جتله ار تعجب کرده ن با چشههههتای گرد شههههده نگار کردم که 

 گفت:جون ؟؟؟

 چشتامو تنگ کردم ن گفت :نتیگی!؟

 .دم میر خنده که گفت:میگ  بابا.داری  میری  خاره ام شهر باغ مناما خودم یهو م 

 چرا!؟؟؟؟؟-

 .رفتی  میفهتی-

 .میر لب گفت  باشه ن منتظر موندم تا برسی 
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 با توقف ماشین رن به رنی یک فضایی که شبیه باغ بود گفت :رسیدی ؟

 .اراد با خنده گفت:نه هنوم تو راهی 

 .بعدش  قهقه مد

 ..هی داری منو مسخره میدنیبامنر ن گفت :حواس  هست هااااا با مشت کوبیدم تو

 تو رن مسخره ندن  کیو مسخره کن ؟-

 .خندیدم ن گفت :انلن تو حق نداری با هیچ دختری جز من حرف بزنی دنمن فقط  با من شوخی کن

 .دستشو گیاشت رن سینش ن گفت:چش .به رنی چش 

 .ت در من ن بامر کرد ن گفت:بفرمایید بانوبعدر ام ماشین پیاده شد ن تند تند انمد ست

 .ابرن بار انداخت  ن گفت :نای چه رمانتیک

 .بعدش  پیاده شدم ن انن  در رن بام کرد ن با ه  رفتی  ستت باغ

 .نارد باغ که شدی  دهن  ام میبایی ن قشنگی باغ بام موند.اصال شوکه شده بودم

های بنفش بودن نسههههههط باغ یه حوض بزرگ بود که ابشهههههههار  دنر تا دنر حیاط درختچه های سههههههبز که پر ام گا

 .داشت.گوشه باغ یه آرچیق بزرگ بود ن کنارر میز دیا خوری داشت

 .کناره ی مخالف آرچیق ه  پر ام گا های رنگا رنگ بود

 .البته درخت های بزرگی ه  بود

 .اصال نتیدننست  چی بگ  مبون  بند انمده بود

 اراد؟؟-

 ..اینجا..عالیه-

 .میدنن .برای تو-

 .بهش نگاه کردم که خندید ن گفت:چیه؟من هر چی دارم برا تو

 .فدای آقامون-
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اراد رفت سههتت آرچیق تا تتیزر کنه ن بشههینی  من  دنر تا دنر باغ می چرخیدم ن ام قشههنگی ن میباییش لی، 

 .می بردم

 .با صدا مدن های اراد برگشت  ستتش که گفت:میای میوه بخوری ؟؟؟؟

 .تان میابا ک-

رفت  تو آرچیق کنارر نشههههسههههت  ن ام توی ظرف میوه چند تا تو، فرنگی برداشههههت  ن شههههرنع کردم به خوردن که 

 .گفت:بابا تو دیا خوردنت ه  پر ام دلبریِ 

 با اعتتاد به نفم گفت :تامه فهتیدی؟؟

 .خیر.نلی ارن به چشت  میاد-

 .تزریق می کرد ام حرفار لی، می بردم اصال حرفار به  حم خوشبختی رن

 با حرفی که بدنن مقدمه ن برنامه ریزی مد به سرفه افتادم؛

 نیستا من  میشی؟؟؟-

 با دستش پشتتو نوامر کرد ن گفت:چی شد؟؟

 .صاف نشست  ن گفت :هیچی...یه بار دیگه بگو

 .چشتاتو ببند-

 !چرا!!!!!؟؟؟؟؟؟!؟!؟-

 .تو ببند-

 .باشه-

 .ت:حار بام کنرانیه گف ۵چشتامو بست  ن اراد بعد ام 

 .چشتامو بام کردم ن به چیزی که تو دستش بود ن جلوی من نگهش داشته بود من مدم

 !.چه انگشتر قشنگی بود

 .کال یه چیزی موا حلقه که طالیی بود ن فقط یه تک نگین گرد به رنگ قرمز جیغ داشت

 بهش نگاه کردم ن گفت :خب؟؟؟
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 خانوم  میشی؟؟-

 .جلور نگه داشت من  خیلی پر رن دست چ   رن 

انن  انن به دسهههت  هنگ نگاه کرد اما بعد که دن هزاریش افتاد انگشهههتر رن انداخت تو دسهههت  ن بعدر نرم بغل  

 .کرد ن گفت:ارن مطتئن  که دیگه مان منی

 .من  هتینطور-

 ام خودر جدام کرد ن گفت:خب کی عقد کنی ؟؟؟

 .!!!؟؟؟؟؟؟¿¿¿¿ایندفعه دیگه چشتام قد نعلبدی شد ن گفت :ها

 .خاستگاری که کردم.ارن تاری  عقد معلوم کنی  دیگه-

 .انننن.چقد هولی تو-

 .عته ام ن مادر بزرگ  دارن میان خب.اننا میاد نتی مونن چون اننجا کارمند هستن-

 .رنم نتیتونن بتونن ۳عته ام گفته چهارشنبه میان ن بیشتر ام 

 !ید  فدر کردم ن گفت :خب نظر خود، چیه؟؟؟

 .فدر کرد ن گفت:جتعه خوبه ید 

 .بعدش  خندید

 .من  خندیدم ن گفت :باشه.قبوله

----------------------- 

 .امرنم سه شنبه بود ن من ن اراد انمده بودی  تا برای عقد خرید کنی  ن کارا رن انجام بدی 

 .ا چیزای دیگه رن بخری صبح رفته بودی  سالن عقد ن عاقد ن این چیزا رن گرفته بودی  ن ارن انمده بودی  ت

 نیستا این طالفرنشی آشنا عته اس.بری ؟؟-

 .به طالفرنشی که خیلی باکالس بود نگاه کردم ن گفت :بری 

 .نارد طال فرنشی شدی  ن بعد ام سالم ن احوان پرسی اراد گفت که حلقه هاشونو بیارن

 .رم قشنگ نبودننقتی جعبه های حلقه رن انرد به حلقه نگاه کردم اما هیچددنم به نظ
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 اراد:نیستا خوشت نیومد؟

 .انمت -

 .انگشتشو گرفت ستت یه ست حلقه که به نظر بد نبودن

 این قشنگه ها؟-

 .قشنگ که دقت کردم دیدم عالیه

 .معرکه اس-

 .طالفرنر حلقه هارن در انرد ن داد تا ما بندامی  دستتون

 .وجه شدی  این حلقه تعهد من ن اراد هستشنقتی من حلقه خودم رن ن اراد حلقه خودشو انداخت دستش مت

 .هتونارن گیاشتی  رن میز تا بخری 

 .اراد یه گردنبند که پالکش قلب بود ن رنر کار شده بود رن ره عنوان میر لفظی خرید برام

 .بعد ام خرید طال راه افتادی  تو پاساژ ها برای خرید لباس

 .دی نیستا چرا هیچی انتخاب نتیدنی؟بابا ام پا افتا-

 .خب قشنگ نیستن-

 .با لبخند گفت:باشه عشق .انن شب شب تو هستش.هر کاری دنست داری بدن

 خندیدم ن گفت :انن لباسه چطوره؟

 .به لباسی که اشاره می کردم نگاه کرد ن گفت:قشنگه.بری  ب ور

ری .البته نزاشههت  که نارد مغامه شههدی  ن بعد ام اینده لباس رن تن مدم ن دیدم به  میاد تصههتی  گرفت  هتینو بخ

 .اراد منو تو انن لباس ببینه

 .بعدش  یه کیف دستی ن کفش سفید رنگ ه  خریدی  ن رفتی  سراغ لباس های اراد

 .برای اراد ه  به تتوم لباس ها ن کت ها میگفت  نه

 .اراد دیگه کالفه شده بود که یه کت شلوار ابی پرنگ متتایا به سورمه ای نظرمو جلب کرد

 .اد اننو پوشید فهنیدی  عالیه ن انن کت رن با یه پیرهن سفید ن شلوار ن کفش مشدی خریدی نقتی ار 
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 .ن نی  شب ۱۰انقد تو بامارا گشته بودی  که شده بود ساعت 

 نیستا من میگ  بری  یه دیا بخوری .هوم!؟-

 .بری  عشق -

 .با ه  رفتی  رستوران ن جوجه سفارر دادی 

 ن بیارن اراد گفت:یه چیزی بگ ؟نقتی منتظر بودی  تا دیا ر 

 .من مدم تو چشتار ن گفت :تو صدتا چیز بگو

 .من برای عقد مهراد ن برادر ن خواهرر رن دعو، کردم-

 .سرمو انداخت  پایین ن با باد انری حرفایی که مهراد به  می مد ید  اختام تو ه  رفت

 ناراحت شدی؟؟؟-

 .نه.بارخره مهراد دنست تو هستش-

ه ناراحت شهههههههدی اما لطفا ناراحت نشههههههو.نه من طاقت اینو دارم نه موضههههههوع اننقدر مهته که باعش میدنن  ک-

 .ناراحتیت بشه

 .سرمو تدوم دادم که دیا رن انردن ن دیا تو سدو، خورده شد

 .بعد ام خوردن دیا سوار ماشین شدی  ن قرار شد اراد منو برسونه

 تو راه بودی  که اراد گفت:نیستا؟

 جون !؟-

 دننستی چقد دنست دارم؟؟می -

 نه چقدر!؟-

 ...اندامه نسعت آستون ضربدر کا جهان به عالنه ی تعداد مردم جهان ضربدر تعداد سیاره ها-

با خنده پریدم نسههههههط حرفش ن گفت :انننننن حار چخبره..من به عشههههههق تو ایتان دارم.نیام به رابت کردن ن اینا 

 .نیست

 .گفت:قربونت بش  هتینجور که به رنبه رن نگاه می کرد
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 .خدا ندنه-

 .نقتی رسیدی  پیش خونه ی شالیزه اینا اراد گفت:شب به خیر

 .بهش نگاه کردم ن به لبخند گفت :شب تو ه  به خیر عزیزم

 .بعدش  پیاده شدم ن رفت  ستت خونه ن منگ در رن مدم ن شالیزه ه  خیلی سریا در رن بام کرد

 .نقتی که رفت  داخا اراد ه  رفت

 .م قس  بخورم ام هتین ارن دل  برار تنگ شدحاضر 

 .نقتی لباسامو عوض کردم صدای شالیزه انمد که ام حان داشت صدام می مد

 بله؟-

 .بیا ببین -

 .ارن می خواست پرس ن جو کنه ن ببینه که ما چیدارا کردی 

 .ام اتاق بیرنن رفت  ن پیش شالیزه نشست  که گفت:خب تعریف کن ببین  چیدارا کردین

 بلند خندیدم که گفت:چته؟

 .حدس می مدم هتین چیزا رن می خوای ب رسی-

 .خب حار بگو-

 .هیچی هته ی کارا رن کردی .خرید هارن ه  اراد برد-

 .خاا تو سر،.انن حلقه ن لباستو میانردی تا ببین -

 .دیگه تو ماشین موند.اصال به این چیزا فدر ندردم-

 .ی خسته امبعدش  بلند شدم ن گفت :ارن  خیل

 .خندید ن گفت:برن بخواب خوابالو

 .شب شدالتی داشته باشی-

 .بعدش  چشتک مدم که دم اییشو پر، کرد طرف  ن من  جا خالی دادم ن خورد تو دیوار
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 .هتینطور که می خندیدم رفت  تو اتاق شالیزه ه  شرنع کرد به در مدن

---------------------------------- 

 .سبز بودم که شالیزه انمد داخا اتاق مشغون مدن یه را

 .برگشت  ستتش ن سوالی نگار کردم که گفت:امشب قراره اراد ن عته ار ن اینا بیان اینجا

 مگه عته ار اینا انمدن؟؟اصال مگه امرنم چند شنبه اس؟-

 .چهارشنبه-

 .نای اراد گفته بود عته ار ن مادر بزرگش چهارشنبه میان

 ی کار داری ؟خب یعنی می خوای بگی کل-

 .اره دیگه.دست ام را مدن بردار بیا شرنع کنی  کارا رن انجام بدی .تامه باید شام ه  ب زی -

 .ام اینهته مسئولیت پییری شالیزه نسبت به خودم لی، می بردم.جوری رفتار نتی کرد که انگار سر بارم

 .با ه  شرنع کردی  به انجام کار ها

 .خونه تتیز می کردپویان بدبخت ه  عین منا داشت 

 .من ن شالیزه ه  هتش مسخره ار می کردی 

دقیقه هتینطور بدنن حرکت رن مبا ل   ۱۰ن نی  بود که هر سهه تامون با خسهتگی افتادی  رن مبا ن تا  ۷سهاعت 

 .داده بودی  که یهو شالیزه موا فنر پرید ن گفت:پاشید برین اماده بشین

بدن برن آماده شههههههو.ارن خانواده ی یارن میان تو رن میبینن فرار رن کرد سههههههتت من ن گفت:تو موال عرنسههههههی؟؟

 .میدنن بعد تو ه  میتونی رن دستتون ن حار بیا درستش کن

 .پویان خندید ن سرر رن تدوم داد ن رفت ستت اتاقشون

 .رس من  با چشتای تنگ شده به شالیزه نگاه کردم ن گفت :بارخره این رنما تتوم میشه من  به حساب تو می 

 .بدن برن اماده شو-

دقیقه ای گرفت  ن نقتی انمدم بیرنن موهامو سهههشهههوار  ۱۰رفت  سهههتت اتاق  ن سهههریا پریدم تو حتوم ن یه دنر 

 .کردم ن کتد رن بام کردم تا ببین  لباس مناسبی برای امشب دارم یا نه
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وبی با چشتام داشت رن بعد ام اینده یه دامن شلواری مشدی با شومیز طوسی ن شان طوسی که ه  خوانی خ

 .انتخاب کردم ن پوشیدم نشست  جلوی آینه تا ید  ارایش کن 

انلی ید  کرم ن پندک مدم ن یه خط چشههههه  کشهههههیدم ن ریتا ه  مدم.در اخر یه رژلب کالباسهههههی ه  مدم ن با یه 

 .ادکلن دنر گرفت 

 .نقتی رفت  اشبزخونه پیش شالیزه شالیزه نگام کرد ن گفت:حارخوب شد

 شدم!؟خوب -

 .عالی شدی.میگ  نقتی انمدن تو چایی بیار-

 .مگه خاستگاریه؟من نتیتون -

 .نتیتون  نداری -

 .خواست  چیزی بگ  که صدای منگ باعش شد ید  ام رن به رن شدن ن عته ن مادر بزرگ اراد استرس بگیرم

 .من ن شالیزه ن پویان رفتی  پیش در تا استقبان کنی 

د داخا که خیلی به خودر رسههیده بود ام اننجایی که سههنش میاد بود فهتیدم مادر انن ام هته یه من مسههن انم

 .بزرگ اراد

 .نقتی منو دید سریا خودشو انداخت تو بغل  ن گفت:چقد تا نامی اخه.قربونت بش 

 .شوکه شدم ن گفت :متنون.خدا ندنه

 .کوچیک تر انمدن داخاساله با یه دختر ن پسر دنقلو  ۳۸بعدر امم جدا شد ن دیدم یه خان  حدندا 

 .حتتا این  عته ار بود

 .خانته انمد ستت  ن بوسه نرمی رن گون  گیاشت ن گفت:ناای عرنستون چه چشتای قشنگی داره

 .نظر لطف شتاست-

 .اراد ه  در اخر نارد شد که دستش یه دسته گا پر ام گا های قرمز بود

 .شتنهنه رفتن ستت حان ن خیلی ناضح من ن اراد رن تنها گیا

 .عشق  بفرمایید-
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 .با لبخند دسته گا رن امر گرفت  ن گفت :متنون

 خانوم  چه خوشگا شده امشب نتیگی اینجوری بشینی جلوی من من دیوننه میش !؟-

 ریز خندیدم ن گفت :شتا بگو چرا به من نگفتی که قراره بیاین اینجا!؟

 .دیگه دستور عته بود-

 .ر انمد که گفت:چی میگین شتا؟؟بیاین دیگهخواست  چیزی بگ  که صدای بلند عته ا

 .انه انه بدن بری  نیستا-

با ه  رفتی  تو حان ن من نشست  کنار شالیزه که رنی مبا دن نفره نشسته بود ن اراد ه  نشست رنی یه مبا 

 .یک نفره که درست رن به رنم بود

یه چند  بعد ام اینده کلی حرف راجب اینده من ن اراد برای عقد چیدارا کردی  مدی  عته ار گفت:خب مهر

 تاست اراد جان؟

 .شوکه به اراد نگاه کردم که انن  هتینطور منو نگاه می کرد

 .ما حتی به این چیزا فدر ندرده بودی 

 عته:ندنه تعیین ندردین؟

 .مند تر ام اراد گفت :ما تتی به این موضوع فدر ه  ندردی 

 .دار کرده با شتامادر بزرگش خندید ن گفت:اشدان نداره.عشق چی

 تا سده خوبه! نظر تو چیه دخترم؟ ۱۰۰۰مدش کرد ن ادامه داد:به نظرم 

 .ام اینده به  گفت دخترم حم کردم بعد ام مامان  یدی هست که محبت هار در حد مامانته

 میاد نیست؟-

 .اراد مند تر ام مادر بزرگش گفت:نه نیستا

 .تا باشه ۱۰۰۰سرمو تدوم دادم ن بارخره قرار شد مهریه ام 

 .شالیزه دم گوش  گفت:پاشو برن چایی بیار

 .یه انف ارنمی گفت  ن با لبخند بلند شدم ن رفت  ستت آشبزخونه
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بعد ام اینده به تعداد چایی ریخت  ن گیاشهت  تو سهینی سهینی رن برداشهت  ن رفت  تو حان که عته ار با لبخند 

 .گفت :نگاه کن چه عرنسی داری  ما

 .ی کرد ن لبخند می مداراد ه  نگام م

 .نقتی که به هته چایی رن دادم ن رسیدم پیش اراد دنر ام چش  ن گور هته گفت:نوکرت  به مور

 .ام حرفش خندم گرفت ن سریا نشست  کنار شالیزه

 .بود که اراد ن بقیه قصد رفتن کردن ن رفتن ۱۱خالصه ساعت 

دنباره گفت:یعنی مردم ام اسههههههترس.هتش فدر می  بعد ام اینده رفتن شههههههالیزه یه انفففف بلند گفت ن بعدر

 .کردم اینا پشیتون بشن ن بگن نیستا رن نتی خوای  بعد ام نیستا بتونه رن دستتون

 .پویان که بلند بلند می خندید ن من  با حرص گفت :شالیزه میزنتتااااا

 .خودش  خندید ن به پویان گفت:بیا بری  این ارن منو له میدنه

 .اتاقشون بعدش  رفتن تو

 .من  رفت  تو اتاق  ن بعد ام تعویض لباسام  درام کشیدم رن تخت

 .چقد خوب بود که من ن اراد به  رسیدی .البته باید دست بوس میدا باشی  که بهتون کتک کرد

 اراد ن من هیچوقت دیگه شههههاید.گفت نتی رن 》عرنسههههتون《شههههاید اگر انن نبود...عته ی اراد به من ناژه ی 

 .میتوند باقی قلبتون توی ابد تا عشق این ن دی دی نتی هتو

 . خدایا بابت هته چیز ام، متنون 

----------------------------------------- 

 .رنم عقد خیلی مند فرا رسیده ن من ارن منتظرم تا اراد بیاد دنبال  ن منو برسونه آرایشگاه

 .وم  ب ر جلوی دردنباره شتاره ی اراد رن گرفت  که جواب داد ن گفت:خان

 .بعدش  قطا کرد

 یه دیوننه نوارر کردم ن سریا رفت  بیرنن ن سوار ماشین شدم که گفت:عشق ؟ناراحت شدی که دیر انمدم؟

 .نه.حار مند برن که نی  ساعت ام نقت  گیشته-
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 .چش -

 .بعدش  راه افتاد

 تو راه بودی  که گفت:نیستا خیلی خوشحال .تو چی؟

 .من بیشتر-

 .گفت:تو که باید خوشحان باشی.اصال پسر بهتر ام من گیر، میومد؟؟؟نه خندید ن

 با حرص نگار کردم ن گفت :تو شالیزه راه میرین این حرفا رن میزنین هاااا.مگه من چته؟

 .تو چیزیت نیست عشق .تو خیلی ماهی-

 !بله دیگه.پم چی-

 .بعدر خودم برم ارایشگاهنقتی رسیدی  پیش ارایشگاه گفت:من  میرم ماشینو بدم گا بزنن ن 

 .باشه فقط سر ساعت اینجا بار.چون قبا رفتن به سالن باید بری  آتلیه-

 .چش -

 .بعدش  لبخند مدم ن پیاده شدم ن رفت  ستت آرایشگاه

 (عدم کانر:حلقه نیستا ن اراد ن مدن لباس نیستا)

 .آینه ن خودمو براندام کردمساعت گیشت که آرایشگر گفت کارم تتوم شده.من  رفت  جلو  ۴یا  ۳حدندا 

 .موهامو فر های درشت کرده بود ن یه تاه گا ه  دنر سرم گیاشته بود

ابرنهام حار قهوه ای ن ناما تر ام قبا بودن.دنر چشتامو با سایه طوسی ن مشدی ن سفید ارایش کرده بود ن یه 

 .رژلب کالباسی ه  رنی لبامدشیده بود

 .دم.مخصوصا با انن پیراهن فیرنمه ای کال می تونست  بگ  خوشگا شده بو

 .ارایشگر انمد ستت  ن گفت:عالی شدی عزیزم

 .مرسی-

گوشی  منگ خورد ن تند تند رفت  ستت گوشی  که باعش شد صدای پاشنه ی کفش  توی فضای سالن پخش 

 .بشه



                 
 

 

 Masomeh|  عشق تلخه یا شیرینمان ر 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

205 

 

 شتاره ی اراد رن گوشی  بود ن باعش شد لبخند محوی بیاد رن لبام ن سریا جواب بدم؛

 ؟بله-

 نتی خوای بیای بیرنن تا من ببینتت؟؟؟-

 .ارن میام اقامون-

 .بعدش  قطا کردم ن شنا سفید رنگ  که استین هایی بلندی داشت ن خودش  قدر تا مانو هام بود رن پوشیدم

نسایل  رن برداشت  ن ام ارایشگاه خاره شدم ن انلین چیزی که دیدم اراد بود ن تیپ جیابش که حسابی دن می 

 .برد

اراد با دسته گا سفیدی که دستش بود انمد ستت  ن دسته گا رن گرفت طرف  ن من  با لبخند دسته گا رن ام 

 .گرفت 

 .بعدر راه افتاد ن رفت ستت در ن برام بامر کرد

 .من  سوار شدم ن بعد ام اینده در رن بست خودر نشست تو ماشین

 .یهو دیدم فیلتبردار داره میزنه به شیشه ی ستت اراد

 .یه لحظه خندم گرفت که اینهته نقت متوجه ی فیلتبردار نشده بودم

 .فیلتبردار به اراد گفت میره آتلیه ن ما ه  بری  اننجا

 .ام اننجایی که بین من ن اراد ام قبا صیغه محرمیت خونده شده بود مانعی نداشت که قبا ام عقد بری  آتلیه

 .ارامش می داد اهنگ مالی  عاشقانه ای پخش میشد که حسابی به 

 .انقدر خوشحان بودم که هتش لبخند رن لبام بود

 اراد یددفعه ایستاد ن برگشت ستت  ن گفت:ببینتت؟

 "*... من  که ام حرکتش متعجب شده بودم سریا نگار کردم که انن  نامردی ندرد

 .بعد ام چند رانیه امم جدا شد ن گفت:ارن این کارن نتی کردم تو دل  میتوند

 .یدم ن نگاهتو امر دمدیدم ن به بیرنن چش  دنخت  ن انن  راه افتادریز خند

 .نقتی رسیدی  پیش آتلیه اراد برام در رن بام کرد ن با ه  رفتی  داخا
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 .ساله بود ما رن راهنتایی کرد ستت اتاقی ن گفت منتظر بتونی  تا بیاد ۳۰عداس که یه خان  حدندا 

 .وشحال  ام اینده با عشق مندگی  انمدم عدم های عقدم رن بگیرمتو اتاق بودی  که یهو ناخداگاه گفت :خ

 .اراد ه  ام پشت بغل  کرد ن گفت:من بیشتر

 .نقتی حم گردی  که عداس انمد ام ه  جدا شدی  که عداس گفت:عرنس خان  شنا رن در بیار

 .من  در انردم ن گیاشتتش رنی میز

یر ره کرناتت ن شههههتا عرنس خان  برن کنارر ن به صههههور، عداس:خب اقا داماد لطفا اننجا نایسهههها ن دسههههتتو بگ

 .نیترم نایسا ن یه دستتو بزار رن شونش ن به  نگاه کنید

خالصههههه بعد ام اینده کلی عدم گرفتی  ن بتاند که بعضههههی ام عدم ها چقد رنانی کننده بود دیگه راه افتادی  

 .ستت سالن برای عقد

 .د ن در رن برام بام کردنقتی رسیدی  پیش سالن بامم اراد پیاده ش

 .شالیزه ن عته ی اراد ن... انمده بودن استقبان من ن اراد

 .من ن اراد ه  رفتی  رنی صندلی ها نشستی 

 .نفر تور جا میشدن ۱۰۰سالن قشنگی بود.حدندا 

 .البته مهتون های ما ه  میاد نبودن

 .سفره عقدمون ه  به رنگ طالیی ن سفید بود

ن ادمار رن آنالیز کردم یه نگاه به اراد کردم که سههههههرر تقریبا پایین بود اما نقتی که  بعد ام اینده کا سهههههههالن

 .متوحه نگاه من شد به  نگاه کرد ن هتزمان به ه  دیگه لبخند مدی 

ساله که ام فامیالی اراد شون بود انمدن بار سر من  ۲۰عاقد شرنع کرد ن شالیزه ن عته ی اراد ن یه دختر حدندا 

 .د ن پارچه نگه داشتنن اراد قن

خیلی خوشههههحان بودم.احسههههاس می کردم تتوم خوشههههبختی های دنیا برا منه.نحود اراد ن فضههههایی که ارن تور 

 .بودی  به  اربا، می کرد که تو ن اراد برای هتیشه با ه  هستین ن خوشبخت میشین

 با حرف عاقد که گفت:عرنس خان  نکیل ؟؟

 .گفت:عرنس میر لفظی می خوادبه خودم انمدم اما شالیزه مند تر 
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ام اننور مادر شههوهر اراد ام بین بقیه با لبخند انمد سههتت  ن جعبه ی قرمز رنگی رن که تور میر لفظی من بود رن 

 .داد دست  ن گفت:خوشبخت بشی

 .مرسی-

 ن بعد دنباره عاقد یه سری چیزا رن گفت ن در نهایت گفت:عرنس خان  نکیل ؟

 .ای نسبتاً خوب گفت :با اجامه ی بزرگتر ها بلهنفم عتیقی کشیدم ن با صد

 .ناژه ی بله ای که اخر جتله ام گفت  باعش شد جیغ ن سو، ن دست کا سالن رن پر کنه

بعد ام اینده اراد ه  بله رن گفت عاقد یه سههری دفتر ن عقد نامه ن اینارن داد دسههتتون تا مهر نهایی امدناه من ن 

 .اراد خورده بشه

 .اراد امضا کرده بودی  اعصاب  خورد شده بود.اصال تتوم شدنی نبودنانقد که من ن 

 .بعد ام این که تتوم شد شالیزه حلقه ها رن آنرد ن داد دستتون

من ن اراد ه  رن به ه  نشستی  ن اراد دست چپ منو گرفت تو دستای بزرگ ن مردننه ار ن بعد ام اینده یه دن 

هام حرف مد حلقه رن انداخت تو دسهههت  ن بعدر رنی دسهههت  رن نرم سهههیر تو چشهههتام نگاه کرد ن با چشهههتار با

 .بوسید

 .من  حلقه رن انداخت  تو دستش ن گفت :امیدنارم برا، بهترین باش 

 .من  امیدنارم که بتون  خوشبختت کن -

عته ی اراد ظرف عسهههها رن داد دسههههت اراد ن اراد ه  انگشههههت کوچیدشههههو کرد تو ظرف ن عسهههها ن بعدر گرفت 

 .ن ستت ده

طع  شههیرین عسهها به  ندا داد که ام این به بعد عشههق من ن اراد شههیرین میشههه درسههت به اندامه ی شههیرینی 

 ...عسا یا شایدم بیشتر

انن ام هته مهراد ن برادر ن خواهرر انمدن ن بهتون تبریک گفتن من  بدنن اینده عدم العتلی نشهههون بدم با 

ن ها که اکورا مهتون های اراد ن عته ار اینا بودن بهتون خور رنیی امشههون تشههدر کردم.بعدشهه  هته ی مهتو

 .تبریک گفتن ن کادن دادن ن ما ه  خوشحان بودی 

نقتی تبریک گفتن ن کادن دادن تتوم شهههههد صهههههدای منگ خوردن گوشهههههی اراد باعش شهههههد به اراد نگاه کن  ن ارنم 

 بگ :کیه؟
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 .نتیدنن -

 .خب جواب بده-

 (دن مو نیستاببخشید دیر شد...کانر:میداپ ن م)

 《آراد》

شههتاره ناشههناس بود ن نشههناخت  اما نقتی که نیسههتا گفت جواب بده من  سههریا صههفحه رن لتم کردم ن بعدر 

 گوشی رن گیاشت  رنی گوش ؛

 بله؟-

 الو اقای نورایی؟-

 بله خودم هست .شتا؟؟-

 ...من پزشک میدا خان  هست .ایشون امرنم مایتان کردن-

 م گفت :خب..ارن..حالش خوبه؟؟با ید  فاصله بین کلته ها

لطفا بیاین بیتارستان.اینطور که خودشون گفتن شتا پدر بچش هستین درسته؟؟مند تر خودتون رن برسونین -

 .بیتارستان معلوم میشه

چشههتامو رنی ه  فشههار دادم ن به نیسههتا که هی می پرسههید کیه ن نگران شههده بود اهتیت ندادم ن گفت :ادرس 

 ..بیتارستان رن بدین

 .بعد ام اینده گفت کدنم بیتارستان قطا کردم ن به نیستا نگاه کردم

 چشتار ام ترس می لرمید ن باصدای لرمیده تر گفت:کی بود؟؟؟

 .باید بری  بیتارستان-

 چی؟؟؟چرا!؟-

 .هیچی نگو.فقط پاشو-

 .حالت خوبه؟؟اینهته مهتون اینجاست.قراره بری  خونه ی تو برای جشن-
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ه مهتون توجه ندردم ن دسهههههتشهههههو ن گرفت  ن جلوی چشهههههتای متعجب هته پشهههههت سهههههرم به حرفار ن انن هت

کشههیدمش ن تند تند رفت  سههتت در خرنجی ن بعدر با ه  سههوار ماشههین شههدی  ن به صههدا مدن های دنسههت 

 .نیستا ن عته ن بقیه اهتیت ندادم ن گامشو گرفت 

 باید بری  بیتارستان.؟؟؟؟ اراد میشه بگی چه خبره؟تو مده به سر،؟؟؟کجا داری  میری ؟چرا-

 .میدا مایتان کرده-

 خب چه ربطی به ما داره.تو داری رنم امدناه ما رن بخاطر بچت ام میدا به ه  میزنی؟؟-

 چی داری میگی؟؟دکترر منگ مد گفت حتتا بیاین بیتارستان.معلوم نیست چی شده نیستا میفهتی؟؟-

 .قطره اشدی رن گونش ریخت ن گفت:باشه

 دامه ندادم ن فقط گفت :آبغوره گرفتنت برای چیه!؟من  دیگه ا

 .من ابغوره نگرفت ..فقط دارم به حان بخت ن مندگی خودم مار میزن -

 .الدی گریه ندن اعصاب منو خورد تر ندن-

 چیزی نگفت اما بعد ام چند رانیه گفت:منو با این لباسا داری می بری بیتارستان؟؟؟

 .بردار ن ب ورلباسا، انن پشت رنی صندلی هستش.-

 .یه جوری نگام کرد ن بعد خ  شدم به ستت عقب ن مانتو ن شالش رن برداشت ن پوشید

 .نقتی رسیدی  پیش بیتارستان دل  بیشتر نگران شد

من ن نیسهههتا باه  پیاده شهههدی  ن سهههریا رفتی  داخا بیتارسهههتان ن با ه  رفتی  پیش پرسهههتاره ن بهش گفت :من 

 ....هتراه خان  میدا

 .ا صدا مدن یه منه نصفه موند ن من ن نیستا برگشتی  ستت منه که معلوم بود دکترهحرف  ب

 اقای نورایی؟؟-

 .بله خودم -

 .اب دهنشو قور، داد ن گفت:دنبال  بیاین

 .کا بیتارستان به سر ن نعض من ن نیستا که داد می مد عرنس ن دامادی  نگاه می کردن
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 .اتاق شد ن ما ه  دنبالش رفتی  دکتره بعد ام طی کردن یه راهرن نارد یه

 .داخا اتاق یه تخت کوچیک با یه نوماد که رنر خوابیده بود نجود داشت

 .دکتره نوماد رن برداشت ن انمد ستت ما

 .شوکه شده بودم ن چشتام بین بچه ن نیستا که به بچه من مده بود می چرخید

 .دکتره بچه رن داد بغل  ن گفت:این کوچولوی شتاست

 .کرد تو جیبش ن یه برگه ی تقریبا چرنا شده رن داد دست  بعد دست

 من ن نیستا که تا انن موقا حرفی نتی مدی  با ه  گفتی :این چیه؟؟؟

 .دکتره یه نگاه به من ن بعد به بچه ن نیستا کرد ن گفت:بهتون تسلیت میگ 

 .بعدش  در مقابا چشتای ترسیده ن نگران من ن نیستا ام اتاق بیرنن رفت

 .ا ه  عصبانی بود ه  نگراننیست

 .اینو ام کار ناگهانیش که سریا کادین ام دست  کشید فهتیدم

 :نیستا بعد ام اینده کادی رن بام کرد شرنع کرد به خوندن نامه با صدایی که من بشنوم

سالم.ارن که این نامه رن میخونین من تو این دنیا نیست .اما شتا خوشبخت هستین.خبرر به  رسید 》》

امدناه کردین.براتون آرمنی خوشههبختی دارم.اما لطفا مراقب بچ  باشههین.بچه ای که برار کلی ارمن داشههت  ن که 

 .فدر می کردم تنهایی منو پر میدنه اما من خودم رفت  ن تنهار گیاشت 

 .استشو حتتا بزارین آرگا.تو شناسنانه ه  اس  مادر اس  نیستا باشه.امتون خواهش میدن  مراقبش باشید

 .سالش بشه ۱۸هیچوقت ام سرنوشتش که چجوری بوجود انمد بهش نگید تا نقتی که 

 《《(میدا)

شهههههنیدن جتال، ام لب های لرمنن نیسهههههتا که بخاطر گریه بود حالتو بد کرد ن نادارم کرد هتونجا رنی صهههههندلی 

 .بشین 

 .سعی کرد آرنمش کنهبچه تو بغل  به گریه افتاد که نیستا سریا انمد ستت  ن بچه رن ام بغل  گرفت ن 

 .اما من من مده بودم به دیوار ن اتفاق هایی که افتاده بود رن تجزیه تحلیا می کردم
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من چقهههد خود خواه بودم..من منهههدگی میدههها رن نهههابود کردم.من بخهههاطر این کهههارام هیچوقهههت خودمو نتی 

 !بخش  هیچوقت

------------- 

 .و بری  عزیزمنتیدننست  چقد گیشت که نیستا به  گفت:اراد؟؟پاش

 سدو،-

 .اراد؟؟ببین این کوچولو خوابش برده پاشو تا بیدار نشده بری  خونه-

 سدو،-

 اراد؟؟؟-

 .نقتی دید چیزی نتیگ  انمد ستت  ن نشست کنارم

 داری به این فدر می کنی که هیچوقت خودتو نبخشی؟؟؟-

مد ن گفت:درکت میدن .اما تو  با گفتن جتله ای که دقیقا فدر من بود برگشههههههت  سههههههتتش که لبخند ک  جونی

 .میتونی جبرانش کنی

با داره که تویی.نیام به مامان داره که میدا گفت من  با به  سههههههوالی نگار کردم که ادامه داد:این کوچولو نیام 

 .مامانش باش 

شهههههههایداگه هر کسههههههی بود هیچوقت قبون نتی کرد این بچه رن نگه داره.اما نیسههههههتا اننقد دلش مهربون بود که 

 .ارر اربا، می کرد هیچ مشدلی با بچه ی من که ام یدی دیگم ندارهرفت

 به نیستا نگاه کردم که دستی رن صورتش کشید ن ن  اشدای رن صورتش رن پاا کرد ن گفت:خنده داره نه؟؟

 کجار؟-

 .اینده ما رنم عرنسیتون بچه ه  داری -

 .لبهند تلخی مدم ن ام جام بلند شدم

 .دو، ن در کنار ه  ام بیتارستان خاره شدی  ن سوار ماشین شدی  ن رفتی  خونهنیستا ه  بلند شد ن توی س

------*********------------------- 
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 (سان بعد ۵)

 《نیستا》

 .با قدم های آرنم به ستت تاب رفت  ن ارنم رنر نشست 

کلی تلخی ن فدرم پر کشهههههید سهههههتت گیشهههههته.گیشهههههته ای که هر دقیقه ار یه اتفاقی افتاد ن هر لحظه ار با 

 .شیرینی پستی ن بلندی باعش خوشبختی ارن ماست

 .منظورم ام ما من ن اراد ن دخترامون میشه

یک سهههان بعد ام مرگ میدا من ن اراد ن آرگا برای هتیشهههه انمدی  کانادا.تصهههتی  گرفتی  ادامه ی مندگیتون رن 

 .ردناینجا بگیرننی .شالیزه ن پویان ه  در کنار خانواده هاشون مندگی ک

نقتی ه  که انمدی  کانادا من فهتیدم حامله ام.من  یه دختر کوچولوی خوشههههههگا به نام آرام به دنیا آنردم ن یه 

 .عضو دیگه به خانواده ی سه نفرمون اضافه شد ن شدی  چهار نفر

 .رسوندن من ن اراد بخاطر هته چی ام خدا متنون بودی  ن هستی .چون تتوم اتفاق هایی که افتاد مارن به اینجا

با تدوم خوردن تاب که نشههون می داد یدی کنارم نشههسههته ام فدر گیشههته ن اتفاق هار بیرنن انمدم ن برگشههت  

 .ستت مخالف  ن دیدم اراد با لبخند نگام میدنه

 به چی فدر می کردی؟-

 .سرمو گیاشت  رن شونه ار ن انن  دستشو حلقه کرد دنر کترم

 .به گیشته ن اتفاق هار-

 .اها-

 د تو ه  موا من فدر میدنی؟؟ارا-

 در مورد چی؟؟-

 !اینده تتوم سختی ن خوشی ها دست به دست ه  دادن تا ما رن به اینهته خوشبختی ن خوشحالی برسونن-

 .صد درصد-

 .اراد خیلی دنست دارم-
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 .رنی موهامو بوسه ای مد ن گفت:من بیشتر دنست دارم خانوم 

 .  ممزمه کردم:خدایامرسیچشتامو بست  ن نفم عتیقیدشیدم ن تو دل

 .متر دنر تر ام ما نشستن ن دارن خاا بامی میدنن ۳نقتی چشتامو بام کردم دیدم آرام ن آرگا حدندا 

 ...بلند داد مدم:آرگللللللللللا آرامتتتتتتتت 

 ارنم نیستا.چته؟؟-

شهههونده شهههده ن با لبخند ام جام بلند شهههدم ن دنیدم سهههتت ارام ن ارگا که دیدم کا نجودشهههون ام خاا ن گِا پو

 .شیطانی دارن نگام میدنن

 .ام حرکا، این دنتا نرنجک ادم خندر می گرفت

من  نتونسهههت  تحتا کن  ن مدم میر خنده ن بعدر دسهههتاشهههونو گرفت  ن راه افتادی  به سهههتت در نرندی خونه ن 

 .گفت :ده بار گفت  دنر خاا بامی رن خط بدشین.شتا ه  عشق کویف بامی دارین

 .شون با صدای دن نوامی می خندیدندنتا

 .نارد خونه شدی  ن سریا خدمتدارمون که استش رریا بود رن صدا مدم

 .رریا؟؟؟؟بیا آرگا ن آرام رن ببر حتوم-

 آرگا:مامان؟؟شب میری  پیتزا بخوری ؟

 .نه خیر با سر ن نعضی که برای خودتون ساختین امدان نداره که ببرمتون پیتزا بخورین-

 .لجبامی پاشو کوبید رن ممین ن گفت:مامانننننن آرام با

 !هیم-

 .دنتاشون شرنع کردن به جیغ جیغ کردن ن هتش پشت سره  میگفتن:ما پیتزا می خوای  ما پیتزا می خوای 

 .انقد میگفتن که گفت :باشه..باشههههه

 .اما اننا هتینجوری میگفتن ما پیتزا می خوای 

 .ه لجبامی ن تخص بودنشونناقعا داشت خندم می گرفت ام اینهت

 .رریا انمد ارامو بغا کرد ن دست ارگا رن گرفت ن با خودر برد
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 .من  نفم عتیقی کشیدم ن گفت :آخیش...دیوانه ام کردن

 اراد با خنده انمد داخا ن گفت:چیدارشون کردی؟

 کیا؟آرگا ن آرام؟؟؟-

 .اره دیگه-

 .هیچی رریا بردشون حتوم-

 ؟پایه ای بری  پارا سر خیابون؟؟یددفعه گفت:ناقعا؟؟نیستا

 .انهوم.پایه ام-

 .بعد ام اینده یه بلوم شلوار پوشیدم ن یه کاله گیاشت  رن سرم با اراد ام خونه مدی  بیرنن

 ..خندم گرفت ام اینده هر موقا بچه هامشغون بودن ما تنهایی می رفتی  دنر دنر

دی  که یهو اراد گفت:به نظر، عشههههههق ما چه طعتی توی پارا بزرگی که پر ام ادم های مختلف بود قدم می م 

 داشت؟؟

 انمت .ه  تل  بود ه  شیرین.به نظر تو چی؟؟-

 .به نظر من  ه  تل  بود ه  شیرین-

بعد ام گفتن این جتله که با جتله ی من یدی بود دستشو انداخت رن شونه ام ن من  خودمو بهش چسبوندم ن 

 .با لبخند توی پاا راه رفتی 

 (پایان)
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 فرنشگاه یک رمان

 

 

 

 

 

 یک رمان مرجا رمان

درصههورتی که مایا به هتداری با ما هسههتید ن یا نویسههنده هسههتید ن می خواهید که رمان ها ن شههعر هایتان در 

 قالب نرم افزار موبایا ساخته ن منتشر شوند می توانید به نب سایت ما مراجعه کرده ن با ما تتاس بگیرید.

 

 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 کاربر انجتن یک رمهان  |MAEE_A رمهان تناُس  ن انفصان

 

 نویسندٔه انجتن یک رمان  |FATEME078 رمان دن آشوب
 انجتن یک رماننویسندٔه   |FATEME078 رمان دن آشوب

 رمان بامیگر
 رمان رریی برکه

 رمان چانان

https://forum.1roman.ir/threads/30791/unread
https://forum.1roman.ir/threads/84681/unread
https://forum.1roman.ir/threads/84681/unread
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%a9%d9%87/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%86%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%86/

