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 رمان آماده شده است کی تیکتاب در سا نیا

www.1roman.ir 

 

 نژاد یبهتر  حانهیرمان درد عشق به قلم:ر  دانلود

 

 حرمت تمام خاطرات مشترکمان  به

 را باورنکردم  ینگاه چیه

 قدم نزدم  یابانیخ چیه در

 را بو نکردم  یشاخ گل چیه

  دمیرا نفس نکش یباران چیه

 از تو بود من آنجارا خط زدم از حافظه ام ... یادی یکجا که عطر  هر

 ... زندیم ادیرا که مدام دوستت دارم را فر  یحاال مانده ام چگونه خط بزنم قلب و

 نام خدا  به

 ایغرور و  چیه یب چه وقت ؟ چه آسان دوستت دارم ایآنکه بدانم چطور کجا  یدارم ب دوستت

 . .. دانمینم شیبرا گرید یقیگونه دوست دارم چون طر  نیتو را ا یدشوار 

 دیکنم ؛ با تو بخندم با تو باشم تا ابد . شا یرا سپر  می؛ با تو لحضه ها رمیدارم با تو بم دوست

 نیدست ا یول مینیرا بب یخوش زندگ یرو میبود که ما نتوان نیسرنوشت هم ا ریدست و تقد

 . دیرس انیگونه به پا نیصورتمان فرود آمد . قضا و قدر ما هم ا یبر رو یروزگار مانند شالق

 

 ؟یباهاش حرف زد نجوریچرا ا ینفهم یلی_رستا خ
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بعد اون اتفاق  کنمیو فکر پسرو نم یرفته من فکر ازدواج و خواستگار  ادتیانگار  ترای_م

 بسه اصال حوصله ندارم. ترایم ییکردم و ادامه دادم:واا یپوف

 االن تو.... شهیسال پ هیاون اتفاق مال  یکنینابود م تویزندگ ی_رستا دار 

 که نرفته؟ ادتی شهیبس کن االن کالسمون شروع م ترایو قطع کردم: م حرفش

 نگام کرد... تیو با عصبان یکنینابود م تویزندگ یبدون دار  نویا ینرفته.  رستا ول ادمی_نه 

 ز من به سمت سالن دانشگاه حرکت کرد.و زود تر ا 

 وضع ادامه داره ؟؟؟!! نیا یتا ک دونستمیبودم نم یعصبان یلیخ

بود کنارش نشستم از  دهیزود تر رس ترایخسته شدم به سمت کالسم  حرکت کردم م گهید

موقع  یبعض یدوستش داشتم ول یلیبود خ میمیدوست صم ترایناراحت بود م  یلیدستم خ

قابل  ریمن حرفاش غ یبرا یالبته حرفاش کامال درست بود ول شدیقابل تحمل م ریحرفاش غ

 تحمل بود.

.  با ورود استاد همه ساکت شدن   هیدختر خوب یلیو بهش گفتم خ میزندگ ی هیقض ی همه

 انگار عصا قورت داده اه اه .. ومدیاستاده بدم م نیاز ا یلیداشتم خ یاالن کالس جامع شناس

رو کردم  رونیب میاز کالس اومد تراینفس راحت بکشم با م هیت باال خره تونستم از دو ساع بعد

 برسونمت؟؟ ییجا هیتا  یخوایخونه م رمیمن م ترایو گفتم :م ترایبه م

کرد و  یممنون و خداحافظ رمیگفت: نه خودم م زدیموج م یکه توش ناراحت یلحن سرد با

 مهلت نداد تا منم حرفم و بزنم و رفت .

مرده  هیکه تا سه ماه با  یمن یآسونه برگردم به زندگ یلیچشه خب مگه خ ترایم دونمینم

شدم  نیسوار ماش ادیتوقعش ز  ترایواقعا م نینداشتم و با اراده محکم شدم ا یفرق چیمتحرک ه

 و به طرف خونه حرکت کردم.

دوست داشتم  یلیخ ویروانشناس یاز بچگ یسالمه رشته انسان ۲۰راه به خودم فکر کردم  یتو

 ندهیآ کردیکه اگه تو گذشته اش اون خطارو نم ییاز دست دادم همون بابا شیسال پ هیبابام و 
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 اینابود شد بابام از دن میکه زندگ یهمون روز نحس همون روز  قای. دق شدینم نیمن ا ی

 دهیمن از درون از هم پاش دمیآه کش ادشیکه افتاد بابام بود. با  ییاتفاقا سببم دیرفت. شا

 یسالم بود االن با مامانم زندگ ۱۹از درون ...فقط  یخشک و سر بودم ول رونمیب دیبودم. شا

اونم همسرش و از دست داده و  هیزن خوب یلیاسمش سوگله خ میخدمتکار دار  هیو  کنمیم

منو بفهمه از دو  یگذشته  یهر ک دونهیفقط به فکر ازدواج منه نم مانمما کنهیم یما زندگ شیپ

ساله  هی.  میکنیم یزندگ ییالیو یخونه  یخوبه تو یلیخ مونیوضع مال شهیهم رد نم میفرسخ

و بروز ندادم دل من از سنگ شده من  میوقت ناراحت چی. هختمیوقت اشک نر  چیکه من ه

وقت به  چیو حاال خشک و مغرور ه طونیبود و ش فارغ ایکه از دن یدختر  ستمیقبل ن یرستا

 گذرهیسال م هیو نابود کرد از اون روز نحس  میاز همون پسرا زندگ یکیچون  دمیپسرا رو نم

بود  فتادهیشد کاش اون روز به اون خونه نرفته بودم کاش اون اتفاق ن کیمن تار  یکه زندگ یروز 

 ندارن. یا دهیکاش ها فا نیا یکاش ول

پر گلمون رد  یدرو از باغچه  یانداختم تو دویپارک کردم کل نگیپارک یو تو نیخونه ماش دمیرس

 شدم وارد خونه شدم .

 . نیبلند سالم کردم سوگل:سالم رستا خانم خسته نباش یباصدا

 ممنون سوگل مامانم کجاست؟-

 رستا خانم به من که فقط گفتن کار دارم . دونمی_واال نم

 _باشه ممنون.

لبتاپم  یتوسر رفتم  هیسمت اتاقم رفتم لباسام و در آوردم و با تاپ و شلوارک عوض کردم  به

چشمام داشت  دمیتخت دراز کش ینبود لپتابمو خاموش کردم رو یکردم خبر  یچک هیو  المیمیا

مامانم اومده بود_سالم  نییدر اومد احتمال دادم. مامانم باشه رفتم پا یکه صدا شدیگرم م

 ؟یبود جامامان ک

 شده؟ یز یمامان چ ششیواهمه داشت رفتم پ یز یبود انگار از چ یجور  هی 
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باهات صحبت  یموضوع هیدر مورد  دیگفت:  با ومدیکه انگار صداش از ته چاه م مامانم

 افتاده باشه گفتم ؟؟ یاتفاق بد دیکنم دلشوره گرفتم که شا

 مامان؟ شدهیچ

 ادته؟یفرد که  ایآر   مونیمیقد ی_دوست خانوادگ

 چطور؟؟ ادمهی_آره 

 ؟؟؟یمان ادته؟ی_پسرشون و که 

 دب که انگار عصا قورت داده؟ا یب ی_آره همون پسره 

 یمکث کرد و ادامه داد: ازت خواستگار  یکم امیمامان باباش م شی_آره همون.  االن هم از پ

 کرد. 

 که قصد ازدواج ندارم  ینگاش کردم :مامان بهشون گفت یو جد سرد

 پسر عصا قورت داده. هیاونم با  مخصوصا

 یکه تو خونه باش شهیهمش نم یازدواج کن دیرو باال خره که با ایمسخره باز  نی_رستا بس کن ا

. 

 رفته من........... ادتیچه زود  کنمی_نه مامان من ازدواج نم

 .بگه و رفتم تو اتاقم یز یحرفم و خوردم و نزاشتم مامانم چ ی هیبق

 گوشم .  یو گزاشتم تو یهندزفر 

کنم  هیمحرم دردامه  دوست داشتم گر که  یگوش دادم آهنگ شمسیآهنگ عذابم نده از عل به

از اون  یکاف یبه اندازه  شیسال پ هیسمج راه خودشون و باز کنن  یاشکا نیا دینه نبا یول

تنگ شده بود  یمیقد یاون رستا یکه از خون خودم بود. دلم برا یضربه خوردم همون یعوض

آدم  هیاالن خودم شده بودم  یول هیسرد و مغرور بودن چه جور  دونستیوقت نم چیکه ه یاون

 اتاق و افکارم و به هم زد . یکه مامانم اومد تو کردمیسرد و مغرور داشتم فکر م
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راه  یز یباز تو آبرور  نکهیاز ترس ا ستین ایمثل قبل یمان یچه نخوا ی_رستا چه بخوا

دارن  میهست تازه از خارج اومدن وتصم ایمثل قبل یمن رفتم خونه اشون فک نکن مان یننداز 

نگران نباش امشب هم به خودت برس  فهمنینم یچیتو هم ه هیبا تو ازدواج کنه ازقض یکه مان

اون پسر  دونمیحرصم گرفته بود. نم یلیرفت. خ رونیو از اتاق ب یخواستگار  برا انیچون قراره ب

  یبچگ یمن فقط تو کننیم فیتعر  شیکه همه دارن از خوشگل هیعصا قورت داده ک

هم مغرور بود که من  شیاز همون بچگ یهم خوشگل بود ول یبچگ یخودمه تو همسندمشید

 شهیدوسالش بود که رفتن خارج تو دعواها هم یلدعوامون بود و شهیهم ومدیازش بدم م یلیخ

 هی دیدلم بزارم اه با یصورتم حاال امشب و کجا یلبخند اومد رو هیفکر  نیبا ا شدمیم روزیمن پ

 . نهیخوان فکرمو هم نکنه آره هم یمان نیکنم که ا یفکر 

فکر  هیکنم ناگهان  کاریچ دیحاال با یواا شدمیآماده م دیعصر بود االن با ۶ یکاینزد ساعت

دوش گرفتم و  هیصورتم رفتم و زود  یفکر خنده اومد رو نیبا ا نهیبه سرم زد آره هم یطانیش

لباس  دمیبود پوش یخب حاال وقتشه شلوار پاچه گشادم و که رنگش هم نارنج رونیاومدم ب

 چیه دمیهم پوش میعروسک ییدمپا دمیخرس بود پوش هیهم که روش عکس  ربعمسه  نیآست

بورم دم  یبه خودم کردم المصب هنوزم خوشگل بودم موها نهینگاه تو آ هیهم نکردم  یشیآرا

که متناسب با  ینیو ب یگوشت یتر از هر موقع بود لبا یآب میآب یپشت سرم بستم چشما یاسب

 زیر  زیو از ازدواج منصرف کنه و ر  یبچه گونه ام مان پیت نیصورتمه خوب بود فک کنم هم

 . دمیخند

در اومد و  یبود که صدا میو ن ۷.ساعت  نییمهمونا اومدن برم پا یتختم نشستم تا وقت یرو

 و به سمت سالن حرکت کردم. رونیمامانم با مهمونا از اتاق اومدم ب یاحوالپرس یبعد صدا

به احترامم از جا بلند شدن رفتم جلو و باهاشون سالم و  یمان یسالن شدم. مامان بابا وارد

 یبه مان دمیرس یبودن . وقت یخوب یکردم به باباش هم دست دادم بنظر آدما یاحوالپرس

 کنن. فیتعر  شیپیاومد پس همه حق داشتن از خوشتنگامون تو هم گره خورد نفسم بند 
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تو صورتش. ته  یور  هیبود  ختهیو حالت دار ر  شیمشک ینافذ بود. موها اهیس چشاش

واقعا محشر بود.  یسورمه ا رهنیبا پ ی.کت و شلوار مشک کردیتر م ادیو ز  تشیجذاب ششیر 

 یرو با چشمام قورت دادم رفتم و کنار مامانم نشستم.  تعجب و   تو یکامال مان نکهیبعد از ا

 بود خخخخخ. دنمیحس کردم و فک کنم تعجبشون به خاطر لباس پوش یمان ینگاه مامان بابا

 

 

کنم من دوست ندارم ازدواج کنم مامانم برا  کاریبود. خوب چ یاز دستم عصبان یلیخ مامانم

 کمیکرد و گفت: شرمنده رستا امروز  یکنه روبه مامان مان یو مخف دنمیاوضاع لباس پوش نکهیا

 . دیپوش نارویا نینتونست درست لباس انتخاب کنه به خاطر هم کردیسرش درد م

 

 شده؟؟یو رو کرد به من : رستا جون خدا بد نده چ هیچه حرف نینه سارا جون ا-

 گهیم ییامانم هم چه دروغا.م دیبه روم پاش یحالت خوبه؟ _بله خداروشکر بهترم. لبخند االن

سر اصل مطلب  میرو کرد به مامان:خب بر  یمان یخسته کننده بابا یها بعد از دوساعت حرفا

خبر داشته  ایرستا خانم از قضا دیوسط حرف باباش: بابا قبلش با دیپا برهنه پر  یما ....مان

 که اطالع نداشته باشه. شهیمباشه ن

روکردم  نیکنجکاو بودم به خاطر هم یلیداشته باشم؟؟؟؟ خ خبر یا هیاز چه قض دی!!!من با واا

 اطالع داشته باشم؟؟؟ یاز چه موضوع دیمن با یو گفتم:آقا مان یبه مان

پدر مادر من و مادر  دیبدون دیهست که شما با یموضوع مهم هیرستا خانم  دینیگفت:بب یمان

ما تا  یموضوع رو بهتون نگن امروز هم مادرتون اومدن خونه  نیداشتن که فعال  ا میشما تصم

:نه بابا یبس کن .مان یوسط حرفش:مان دیپر  یمان ی.. بابامیموضوع صحبت کن نیدر مورد ا

بدونم البته ناگفته  رویچ دیبا یعنی مردمیم یدارن که بدونن. داشتم از کنجکاو حقرستا خانم 

 بود .نماند استرس هم تمام وجودم و گرفته 
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 یلیمشکل خ هیبه شما ندارم و من به  یعالقه ا چیمن ه دینیرو کرد به من و ادامه داد: بب یمان

کن  گنینفر ازدواج کنم .  و مادر و پدرم م هیکه من با  شهیحل م یبزرگ برخوردم که فقط موقع

که مشکلم حل شد از هم  یتا زمان یول میکنی.  ما باهم ازدواج م دیهست نهیگز  نیشما بهتر 

 .  میشیم جدا

. پوست لبم و با دندونام کنده بودم.طاقتم طاق شد دمیلرز یداشتم از خشم م شدیباورم نم یوا

چون من  نیخودتون فکر کرد شیپ یگفتم:واقعا شما چ ینسبتا بلند ی.بلند شدم و با صدا

 ایآر  یخودتون؟خانواده به نفع  نیازم استفاده کن نیتونیهستم م تونیدختر دوست خانوادگ

 صالی.و رو کردم به مامانم و با خشم و است ستمیدست شما ن ی چهیمن باز  نیبدون نویفرد ا

 بهش گفتم:

دست  ی چهی!؟ مگه من باز یداد یکار  نیبهشون اجازه همچ ی_مامان واقعا در عجبم چه جور 

 فردم؟ ایخانواده آر 

 یلیروت خ یجلو یخانواده  نیا ستین یکنیکه تو فکر م ی_رستا جون آروم باش بخدا اونطور 

جان  یصبر کن مشکل مان هیبه ما کمک کردن حاال اونا ازمون کمک خواستن مگه چ یتو زندگ

 .نیشیحل بشه بعد از هم جدا م

رستا جون  نی:ببستادیهم از جا برخواست و جلوم ا یخواستم جواب مامانم و بدم مامان مان تا

 مشکل پسرمون حل شه.  میخوای. ما فقط م مینکرد چهیبخدا ما تو رو باز 

 همه آدم چرا منو؟؟؟؟ نیا نیب نی_چرا من و انتخاب کرد

 .ی. خانواده دار می_چون از تو شناخت کامل دار 

 ...؟؟؟؟نیدونیاز گذشته ام م ی!!!شما چنیدار  یزدم :اا شما شناخت کامل یحرص پوزخند با

لطف و در  نیچند ساله امون ا یبه حرمت دوست اویب یول میندون یز یتو چ یاز گذشته  دی_شا

 حق ما کن.



                 
 

 

 رمان کینژاد کاربر انجمن  یبهتر حانهیر |رمان درد عشق 

 

 

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

 

9 

 

 یلیبنظرم خ هیقض نیطرف ا هیبگم . از  یچ دونستمیپر التماس بود. واقعا نم لحنش

 طرف هم دلم براشون سوخت. هیمسخره بود از 

 کمتر شده بود. تمیاز عصبان کمی

قبول ندارن ازدواج  شونیکه اگفت:مامان اگر  راشیرسا و گ یبا صدا یبزنم مان یخواستم حرف تا

 . یاجبار کن ستیندارم الزم ن یمن حرف میکن

 . ستیبهتر از رستا ن چکسیپسرم ه ی_مان

پر التماس مامانش انداختم و با اخم  ینگاه به چشما  ٬بزنه یا گهیخواست حرف د یمان تا

 فکر کنم. دیگفتم:با

 یلیاونجا باشم. خ تونستمیهم نم گهید ی هیثان هی یحت گهیتحمل وزنم و نداشت. د پاهام

 یبا دو خودم و رسوندم به اتاقم.نشستم رو بایکردم .تقر  یآرام یاعصابم خورد بود. خداحافظ

من به خودم قول دادم  یکنم ول هیگر  خواستیرو داشت . دلم م هیگر  یدلم هوا یلیتخت.خ

بودم  یستا آرماننکنم . من ر  هیوقت گر  چینباشم . ه فیوقت ضع چیه گهی.قول دادم که د

 یمن رستا ستمین شیسال پ هی فیضع یرستا گهیبشکنتم. من د گهیبار د هی تونهینم ی.کس

صا از مامانم بد بود. از همه دلخور بودم. از بابام .  از خودم. مخصو یلیمحکم االنم.. حالم خ

تمام  ییو پررو یو به راحت انیشده بود که اونا ب یمامانم راض یر !!آخه چه جو شدی.باورم نم

وقت از خانواده  چیمامانم ه ادیم ادمیاز کار مشکوک بودم.  ییجا هیبخوان ازم استفاده کنن. به 

 یبه راحت یچه جور  دونمیازشون .حاال واقعا نم دیترسیم ییجورا هی.ومدیفرد خوشش نم ایآر  ی

بودم.بغض  دهیواقعا مغزم کشش نداشت. از درون از هم پاش گهیو قبول کرده.د شنهادشونیپ

از  کمی. دستم و گزاشتم رو گلوم تا ختمیر یاشک م دینبا یبه گلوم چنگ انداخته بود. ول یبد

 کاریچ دیداستان مسخره بود. با هیاتفاقات برام مثل  نیا یبغضم کم بشه. همه  نیا

باهاش  دیبا یعنیکالفه شدم. با خودم فکر کردم  یلیفکر کنم.خ دی.اصال چرا گفتم باکردمیم

سوخت.چرا حس  ی. چرا دلم برا مامان مانکنمینه؟ اصال چرا دارم بهش فکر م ایازدواج کنم 

. کردمیم رونیفکرا رو از سرم ب نیا دیما ضربه خورده . سرمو تکون دادم با یکردم از خانواده 

 . از تخت اومدمرفتیاز جلو چشمام نم لحظه هی یجذاب و مغرور مان ی افهیچرا ق دونمینم
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 دیشده . با یچرا انقدر زود راض نمیبب دی. بادمیپرسیو از مامانم م رفتمیم دی. بانییپا

 .گفتمیازدواج مسخره م نیو بعد جوابم و در مورد ا دمیفهمیم

. کننیاز من پنهان م وی. دارن چفتهیقراره ب یچه اتفاق دمیفهمیم دی. با رونیاتاق اومدم ب از

. رفتم کنارش  تخت نشسته بود یدر اتاق مامانم در زدم و وارد شدم. مامانم رو یرفتم جلو

کردن  یدر مخف یکه سع یینشستم . تازه متوجه ام شد . لبم و با زبونم تر کردم . با صدا

واقعا تحمل  گهید فهممیمن واقعا نم نیلرزشش داشتم شروع کردم به حرف زدن: مامان بب

خونه  یرفت یدست اونا بشم؟ چه جور  ی چهیباز  یقبول کرد  یه جور ندارم . بهم بگو . بگو چ

 یما و اون خانواده افتاده . ترس تو نیب یمامان . بهم بگو چ کنمیاشون؟ واقعا درکت نم

غم   نیسرچشمه ا دونمیبود. نم انیغم  نما هیچشماش  یه . مامانم تویفرد چ ایچشمات از آر 

ما دو خانواده  یزندگ یتو ییاتفاقا هیاز  بغض گفت: رستا  زیلبر  یاز کجاست . مامانم با صدا

 گهیبس بود . د تیزندگ ینابود ی. اون ضربه برا ینابود ش دیشا یافتاده که اگه تو بفهم

نپرس چرا  یاز دواج کن یکه با مان خوامی. فقط ازت م نمیشکستنت و بب گهیبار د هی خوامینم

از  یلیخترم من مجور بودم که برم اونجا . اونا خ. د میقبول کن نویا میچون هممون مجبور 

تا  یول یستیازدواج ن نیبه ا یراض دونمیمشکالت ما رو حل کردند . حاال نوبت ماست .م

انداخت . راه نفسم  یبه قلبم چنگ م یکی ار. انگ نیشیحل شه از هم جدا م یمشکل مان

. رو کردم به مامانم و با  کردیساله ام داشت سر باز م کیبسته شده بود . کم کم اون زخم  

چرا ؟؟؟؟ اونا چه مشکلمون  ؟یچ ی؟ آخه برا یکه داشتم گفتم : مامان چرا مجبور  یتوان نیاخر 

 هیافتاده . مامان با گر  ینابود شه . آخه تو گذشته چه اتفاق میو حل کردن ؟ بهم بگو . چرا زندگ

تاق را پر کرد . باشه مامان اگه تو ا ی. و هق هقش فضا تونمیبگم . نم تونمیگفت : دخترم نم

از اتاق  کردمیدر محکم بودنشان م یو سع دندیلرز یکه م یی. با پاها فهممیخودم م یگینم

 رفتم. رونیب

اگه بابام اون کار و  کنمیو که بابام کرد و فراموش نم یوقت اون کار  چیخودم فکر کردم ه با

اتفاقا بازم  نیا گهیبهم م یحس هی.  شدیو رو نم ریمن انقدر ز  یهم زندگ شیسال پ کی کردینم

 ...دیافتاده . با یبفهمم که چه اتفاق دیمسببش بابامه . با
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تخت . سرم و با دستام گرفتم .  یاتاقم . درو پشت سرم بستم . خودمو لم دادم رو یتو رفتم

 ترایاز م دیکه با نهیا دیبه ذهنم رس اهویاون همه ه یکه تو ی. تنها راه کردمیم یفکر  هی دیبا

و   گرفتمیاز اون کمک م دیباتجسس بود . سیپسر عموش پل ادمهیکه  یی. تا اونجا رمیکمک بگ

 ٬بور ی. موها ستادمیاتاقم ا یقد ی نهیآ ی. رفتم و جلو کردمیخانواده م نیدر مورد ا یقیتحق هی

ها آرزوم و  یلیمتناسب با صورتم . خوشگل بودم . خ ینیو ب یگوشت یلب ها ٬سبز  یچشم ها

زدم . بغض  ی. پوزخند تلخ شدنینم کممینزد دیشا دنیفهمیاگه گذشته ام و م یداشتن ول

.  میکه من ک رفتیم ادمی دیبه خودم کردم . نبا گهینگاه با غرور  د هیو بسته بود .  گلومراه  یبد

.  ستادمیبر تنم زده شد ا یروزگار که مثل شالق یاه یسخت یکه جلو ی. همون میمن رستا آرمان

 یو. رفتم تاس ام اس بدم  ترایبه م دی. با میگوش یسر رفتم تو هیو   دمیتختم دراز کش یرفتم رو

حتما باهات حرف بزنم فردا دانشگاه  دیبا ترای. _ سالم م ترایم یکردم رو کیها . کل امکیپ

منتظرتم . سند و زدم  یشاپ سار  یکاف ۶بده  . فردا ساعت  یلی.  حالم خ تونمیواقعا نم امینم

بشن  ریاشک ها سراز  نیکنم . دوست داشتم باال خره ا هیارسال شد . دوست داشتم گر  امیو پ

.  ارمیاشک ها کم ب لیس نیا یجلو دینه . نبا یدوشم کم بشه . ول یبار رو ینیاز سنگ کمیو 

آهنگ  یگوشم . رو یو گذاشتم تو می. هندزفر  دهین مبدش و داره بهم نشو یروزگار بد جور رو

 گهیکردم . د ی. با آهنگ لب خون زدیحرف دل من و م قایکردم . دق کیکل یبسمه از بهنام بان

 نیمن و ا یسنگ واریگونه ام سر خوردند و د یرو می. و اشک ها رمیخودمو بگ یجلو  منتونست

 اشک ها را شکستند .

 #پارت_نهم

 :  یمان

.  رفتیچشمام  رژه م یاون صحنه جلو شهینداشتم . هم یموهام چنگ زدم . حال خوب یتو

 دی. شا امیباهاش کنار ب یچه جور  دونمیاون صحنه رو فراموش کنم . نم دیبا یچه جور  دونمینم

که  خواستندیمشکالت بهم هجوم آورده بودند و م ی. همه  تونمیمن نم یول ادیمامانم کنار ب

رو به صورتم بزنم .  یالیخینقاب غرور و ب دیبا یخسته شدم . تا ک گهی. د ارنیدربمن و از پا 

. ساعدم و گزاشتم رو  دمیتخت دراز کش یمشکالت کمرم و خم کردند . رو نیا ینیسنگ
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زنگ  یبه همه کس . به اون روز . به اون روز نحس . صدا زی. فکر کردم به همه چ میشونیپ

را جواب دادم :  یگوش ندازمیبه شماره ب ینگاه نکهیهم زد . بدون ا افکارم و به یپرده  میگوش

. مگه  یبه من زنگ نزن عوض گهیگفتم : مگه نگفتم د یعصب ی. با صدا زمیعز  ی_ بله _ مان

 ینجور یچرا ا یگفت : مان زدیکه ترس توش موج م ییآخرو با داد گفتم . با صدا ینگفتم جمله 

که واقعا  ییمجازات مسخره رو . با صدا نیبس کن ا روخداکردم . ت یاشتباه هیمن  یکنیم

اشتباه کوچک نبود اگه همه بخوان اون کارو  هیاون   نیقابل کنترل بود گفتم : بب ریخشمش غ

به من زنگ  نزن خانم به ظاهر محترم . چون من دارم  گهی. د ستیپاک ن یکس گهیکنن که د

 یرو قطع کنم صدا یسکوت تا خواستم گوش فقط ومدیاز اون ور خط ن یی. صدا کنمیازدواج م

 ومدین ییصدا یافتاد . چند بار گفتم الو الو ول ی. نگران شدم . چه اتفاق دمیرو شن یز یافتادن چ

 رفتم . رونیچنگ زدم  و از اتاق ب یصندل ی. کتم رو از رو دمیترس یلی. خ

که  کردمی. دل تو دلم نبود . فقط دعا م شدمیآماده م دیشش بود . با یایکی: ساعت نزد رستا

 یطوس یگرفتم . موهام و با سشوار خشک کردم . مانتو عیدوش سر  هیقبول کنه . رفتم و  ترایم

 شیسرم . آرا یو  انداختم رو دمیو شال سف دمیهم پوش میآب نی. شلوار ج دمیو پوش دمیسف

اتاقش بود . نرفتم تو چون از بحثمون  ی. مامانم تورفتم  رونیهم کردم و از اتاق ب یورتص میمال

و  دمیدستم چرخوندم . کفش اسپورت سف یو تو چیی.  سو رونیبود ب ومدهیتا حاال از اتاقش ن

شاپ حرکت کردم  یو روشن کردم و به  سمت کاف نیرفتم . ماش نمیهم پا کردم و به سمت ماش

داشت  دیسف یایزانت نیماش هی رونیکه از خونه اومدم ب ی. از وقتنظرم و جلب کرد  یز یچ هی. 

.  ستین یز یدادم که چ یبعد به خودم دلگرم یگرفته بودم . ول یبد ی. دلشوره  کردیم بمیتعق

دنج  یجا هیکه  دمیرو د ترایو پارک کردم . م نیماش دمیرس یکردم .  وقت الیمن فکرو خ دیشا

 روبه روش نشستم . _ سالم  یصندل یو رو تمنشسته . رف

  ترای_ سالم م

 .  رمیمیرو بگو  که دارم از استرس م هی_ سالم بدو قض



                 
 

 

 رمان کینژاد کاربر انجمن  یبهتر حانهیر |رمان درد عشق 

 

 

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

 

13 

 

به  یلیکه  من خ نهیکه هست ا ییکردم . _ خب حاال موضو فیرو براش تعر  هیقض ی همه

خانواده  نیا یتو یتا بفهمم چه اتفاق یکمکم کن یتونیم ترایدارم . م ازیکمک پسر عموت ن

 افتاده ؟

بود گفت : باشه رستا  رهیخ ینامعلوم یچونه اش و به نقطه  ریز که دستش و زده بود  ترایم

 یبهش زدم و تشکر آروم ی. لبخند کم جون زنمی. امروز حتما بهش زنگ م کنمیحتما کمکت م

بهم خبر بده .  یگرفت یپس هر موقع خبر  ترایاز جا بلند شدم . _ م قهیکردم . بعد از چند دق

زدم . گفتم :   ی؟ _ انقدر خودتو ناراحت نکن . لبخند تلخ ی. فقط ... _ فقط چ زمی_ باشه عز 

رفته  نیاز وجود من از ب یمین یدونیخودت خوب م ترایم ینشون بدم ول  الیخیخودمو ب تونمیم

کردم و رفتم .  یآرام یبرداشتم و خداحافظ یصندل یو از رو فمی. ک ستمی. من آدم سابق ن

واقعا مطمئن شدم  گهی. د دمیرو د ایبازم اون زانت تا خواستم حرکت کنم ردمو روشن ک نیماش

 نیشدم و به سمت ماش ادهیپ نی. از ماش هیاون ک دمیفهمیم دی. با کردیم بمیکه داشت تعق

 حرکت کردم .

وقته سارا  یلیگاز فشردم . درسته که من خ یحد رو نیشدم و پام و تا آخر  نی: سوار ماش یمان

.  فتهیبراش ب یاتفاق  خواستمیبازم نم یحذف کردم ول میکه کرد از زندگ  یفیرو بعد اون کار کث

 وو خاموش کردم و با د نی. ماش دمیگاز فشردم . بعد ربع ساعت باال خره رس یرو شتریپام و ب

. به سمت آسانسور رفتم و سوار شدم . به طبقه سوم  دمیبه سمت آپارتمان چهار طبقه    دو

درو باز  یکس یده بار زنگ  در رو زدم ول کیکردم . رفتم جلو . نزذ دای. واحد چهار و پ دمیرس

بدم  مکه مجبور بودم انجا یبودم . نکنه بازم اون کارو کرده باشه . تنها کار  دهیترس یلینکرد . خ

بود که درو بشکنم . پس رفتم عقب و به در ضربه زدم و در با شتاب باز شد . رفتم تو و  نیا

به سمتش رفتم . نبضش و گرفتم . هنوز   عیافتاده بود . سر  نیزم یرو هوشیکه سارا ب  دمید

دورو برش نبود .   یا گهید زیچ ای یقرص چیکرده باشه چون ه یزنده بود . فکر نکنم خودکش

 یرو میدیبه طبقه اول رس یرفتم . سوار آسانسور شدم . وقت رونیکردم و از خونه ب غلشب

از  یناله مانند یگزاشتمش تا خواستم برم و سمت راننده سوار شم صدا نیعقب ماش یصندل

 فتهیداره م یبفهمم چه اتفاق نکهیکه بدون ا گهیم یچ نمیسارا بلند شد . رفتم جلوتر تا بب
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اما با  یآروم یبهش کردم . با صدا یعقب رفتم و اخم وحشتناک عی. سر  دیگوشه لبم و بوس

شباهت به ناله  شتریکه ب یفیضع ی؟ نگو که بازم ... با صدا افتاده یخشم  گفتم : چه اتفاق

شد که سرم  یچ دونمینم زدمیو  گفت : نه بخدا داشتم با تو حرف م دیحرفم پر  انیداشت م

 مارستانیب نیتر  کیشدم و به سمت نزد نیدادم و سوار ماش نتکو یرفت و افتادم . سر  جیگ

 حرکت کردم .

 نیماش یتو یز یچ چینداد . ه یجواب چیه یضربه زدم ول نشیماش ی: چند بار به پنجره  رستا

رو خوب تونستم  یدو چشم عسل یبودند . ول یدود نیماش یها شهیمعلوم نبود . تمام ش

 یم یاون آرش عوض یچشم ها ادیبدم که به من زل زدند . اون چشم ها من و  صیتشخ

بود  نیکه اون لحضه برام مهم بود ا یز یچ تنها رونیب کردمیفکرا رو از سرم م نیا دیانداخت . با

 یکه بتونه از پشت پنجره بشنوه گفتم :  شما  ک یبلند ی. با اخم با صدا هیآدم ک نیکه ا

هم نم  یدود یها شهی؟؟ به وضوح تونستم از پشت ش دیکنیم بمیتعق دی؟ چرا دار  دیهست

کنجکاو شده بودم  یلی. خ کردیم هی. چرا داشت گر  ا. و نمیبب شیعسل یچشم ها یاشک و تو

هوا خشک شد . حس  یآورد . دستام تو نییو پا نیماش شهی. تا خواستم دوباره در بزنم ش

راه  یکردم نفس بکشم . بغض بد یکم آوردم . سع ژنی. اکس دهیکردم زبونم به سقفم چسب

 یاشک رو یه هاهمزمان با افتادنم قطر  و. افتادم  سمینتونستم سر پا وا گهیگلومو گرفته بود . د

تخت  یشدم رو داریب یرفت و از حال رفتم . وقت یاهیگونه ام سر خوردند . چشمام س

اومد که چگونه از حال  ادمی یکنار تختم خوابش برده وقت یصندل یرو ترای. مبودم  مارستانیب

 میاجازه دادم که گونه ها میها کاومد . به اش یرفتم دوباره حالم بد شد . دوباره اون بغض لعنت

 یکه جلو یز ینبود . فقط تنها چ فیانقدر بد که قابل توص داشتم . یکنند . حال بد سیرا خ

همه  نیتوان ا گریبود که به من زل زده بودند . د  یبارون یعسل یچشمانم بود آن چشم ها

به هق هق  لیتبد میآرام اشک ها یکمکم کن . صدا ایکنم . خدا کاریچ ایمشکل نداشتم . خدا

 شد . ترایشدن م داریهق هقم باعث ب یشدند و صدا

به اطرافش کرد . و بعد نگاهش به من  یشده بود هاج و واج نگاه داریکه تازه از خواب ب ترایم

زدم خب حقم داشت واقعا حال و روزم ترسناک  یبود پوزخند دهیافتاد . از حال و روزم ترس
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گفت : رستا  یناراحت یرا در دستانش گرفت و با صدا شد دستم کیشده بود . به من نزد

که حال و روزت شده  شدهیدلم . تروخدا بگو چ زیعز  شدهینکن . چ هیخدا گر  ورستا جونم تر 

به  یفروغم نگاه یآب به دستم داد . آب را که خوردم بهتر شدم . با چشمان ب  یوانی. ل نیا

 کردم  ترایم

 _مامانم  خبر داره  که حالم بد شده ؟ 

 رونیشاپ اومدم ب یمنم از کاف یرفت به مامانت  خبر بدم .  وقت ادمی_نه ازبس هول کردم 

 تیضیبه مر  ی. خدارو شکر ربطبه اورژانس خبر دادم  عیو سر  نیزم یرو یتو افتاد دمید

 فشارت افتاده بود .  کمینداشت فقط 

از حال  لیشده دل ی_رستا چ« گفت یبا لحن آروم و ناراحت نداشت و تیضیبه مر  یربط »

  ه؟یهات چ هیگر  نیا لیدل ه؟یرفتنت چ

در  یکه سع یکردنام. با لحن لرزان هیبسه گر  گهینه. د یول شدندیم یچشمام داشتن بارون باز

«  کردم  انیداداشم و با تنفر ب» و گفتم : آرش داداشم  ترایمحکم بودنشان داشتم رو کردم به م

من  هک یکه اون بال رو سرم آورد . همون ی. همونو نابود کرد به خاطر انتقام  میکه زندگ یهمون

تو  یکوفت یخون یمار یب نیکه باعث ا یبود برادرم . همون عوض یک یعشقمه ول کردمیفکر م

چه  دونستیشوکه شده بود . نم ترایآخر و با داد گفتم . م ی. جمله  دمیبدنم شده بود و د

با  ترای. م ادیسال از خارج ب هیبعد  یبازم اون آرش عوض شدی. آخه مگه م دیبگو دیبا یز یچ

.  تیتو زندگ ادیسال بازم ب هیبعد  شهیگفت : اما چه طور ممکنه ؟ مگه م یدار  خش یصدا

 زدم. ی. پوزخند تلخ شهیباورم نم یوا

بودن  میکه وخ ترای؟ م میبعدا راجبش صحبت کن شهیبگم م یز یچ تونمیاالن واقعا نم ترای_ م

به اشک  ادمیرفت . چشمانم را بستم  رونیتکان داد و از اتاق ب یتند تند سر  دیاوضاع را د

به خواهرش هم  رحم نکرد  یکه دلش حت ی. چرا اون پست عوض کردیم هیافتاد . چرا گر  شیها

ن کثافت به خاطر نفرتش به پدرم زدم . او یکند . پوزخند صدادار  هیتونست گر یچه طور م

که قراره در  دونستمیبودم . واقعا نم دهیبر  یزندگ نیمنو نابود کرد . خسته بودم . از ا یزندگ

 . فتهیب یچه اتفاق ندهیآ



                 
 

 

 رمان کینژاد کاربر انجمن  یبهتر حانهیر |رمان درد عشق 

 

 

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

 

16 

 

که  دمیشدم مادرم رو کنار تخت د داریب یافکار چشمام گرم شد و به خواب رفتم . وقت نیا با

شدنش شد . نگاه  داریخورم که باعث ب یدستاش و خوابش برده . تکون یدستام و گرفته تو

زنگ زد گفت  یوقت ترایگفت : _ رستا م یآروم اما پر بغض یبه من کرد . با صدا یناراحت

شد که حالت بد  یبود سکته کنم . حالت خوبه االن دختر گلم ؟ چ کیاز ترس نزد یمارستانیب

 گفتم :  یخش دار  ی. تو بهم بگو . با صدا هشدینگفت چ ترایکردم م یشد ؟ هرکار 

مرخص  یجواب سواالت و بدم . مامان دکتر نگفت ک تونمینپرس . االن نم ی_ مامان لطفا سوال

 ؟ شمیم

 دمیتکون دادم . لباسام و پوش ی. سر  میبر  میتونی_ چرا گلم . سرمت هم که تموم شده . االن م

 کردم به مامان :  . رو رونیب می. همراه مامان از اتاق اومد

هنوز  نمیشاپ  که حالم بد شد . ماش یکاف ترایاومده بودم با م نیمامان من با ماش ی_ راست

 آوردش ؟  ایاونجاست 

و به سمت  میگرفت یلب گفتم . تاکس ریز  یآوردش االن خونه است . باشه ا ترایم زمی_ آره  عز 

 دیشدم . مامان کل ادهیو حساب کرد . پ نیماش هیمامانم کرا میدیرس ی. وقت میخونه حرکت کرد

. من با دو خودم و به اتاقم رسوندم . درو پشت سرم بستم .  میدر و  وارد شد یو انداخت تو

 یتاپ و شلوارک عوض کردم . خودمو پرت کردم رو هیخسته شده بودم . لباسام و با  یلیخ

چند روز . به آرش . به  نیقات ااتفا یزانوهام . فکر کردم . به همه   یتخت . سرم گذاشتم رو

زنگ  ترایبرداشتم و به م ویو من افتاده . گوش یخونواده مان نیکه تو گذشته ب ی. به اتفاق یمان

 از دو بوق جواب داد .  بعدزدم 

 _ الو رستا

 ؟ ی_ سالم . خوب

 ؟  ی. بهتر شد زمی_ سالم عز 

 ؟ یرو گفت هی_ آره . زنگ زدم بگم که به پسر عموت قض
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 .  دهی. گفت که تا فردا خبرا  رو بهم م ره گفتم _ آ

 تو زحمت انداختمتون .  دیممنونتم . ببخش یلی_ خ

 . کنمیخواهش م زمی_ نه عز 

 ی. با نتمیبی_ پس فردا دانشگاه م

  ی_ مواظب خودت باش . با

. کم کم داشت خوابم  هیچ هیکه قض فهممیداشتم . فردا م یرو قطع کردم . سر درد بد یگوش

منتظرتم . لطفا « پارک .... » کردم : فردا  امیبه پ یبلند شد . نگاه میگوش امیپ یکه صدا بردیم

نه  ای برم دیفردا با دونستمیبود . نم یک گهید نینگاه کردم . ا امیدارم . دوباره به پ یکار مهم ایب

 یلیداشت . خ میچه کار  نمیبرم تابب دیابود . به نظرم ب یک نیا نمیکنجکاو بودم بب یلیخ ی. ول

 کیباک کل یب نیاز رام رهیم زارهیم هویآهنگ  یآهنگام . رو ستیل یدلم گرفته بود . رفتم تو

 نیا دیبا راگونه ام روان شدند . آخه چ یرو میگوشم . اشک ها یو گذاشتم تو یکردم . هندزفر 

 چه کار کنم . دیبا دونستمینم گهی. آخه چرا . هق هق کردم . د فتهیمن ب یهمه اتفاق برا

برانکاردو آوردن سارا رو  ی. وقت ارنیشدم . به پرستارا گفتم که برانکارد ب ادهیپ نی: از ماش یمان

نشستم . سرم و با دستام  مارستانیب یها یصندل ی. رو میشد مارستانیگزاشتم روش . وارد ب

سارا  وردکه در م یز یافکارو هر چ نیا دیبه بوسه اش افتاد و سرم و تکون دادم . با ادمیگرفتم . 

دکتر از اتاق  قهیآشغاله . متاسفم براش . بعد از ده دق هی. اون  رونیب زمیهست و از فکرم بر 

 .  سادمیدکتر وا یبلند شدم . روبه رو یصندل ی. از رو رونیاومد ب

 ؟ هی_ خانم دکتر مشکلش چ

چرا از حال رفتن حرف بزنن .  نکهیخودشون باهاتون در مورد ا خوانیمحترم خانمتون م ی_ آقا

هست .   یخبر خوب دینترس یبگن . ول خوانیحاال م یول دونستنیاز قبل خودشون م نکهیمثل ا

کنجکاو شده بودم .  یلیخ یدستام و مشت کردم ول میعوض نیمن شوهر ا کردیفکر م نکهیاز ا

دستش بود . رفتم جلو تر  یبود . سرم تو دهیدراز کش مارستانیتخت ب یسارا . رو اتاق یرفتم تو
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 یو اخم ترسناک دمیشد . چشمام و دزد رهیو کنارش نشستم . چشماش و باز کرد . بهم خ

 کردم . 

 برات افتاده ؟ ی_ خب چه اتفاق

من من جواب داد : _ م.. من حا .. حامله ام . چشمام دو دو زد دستام و مشت کردم .  با

به  یخب باباش کجاست ؟؟ نگاه ناراحت یزدم . رو کردم بهش : ااا به سالمت یپوزخند صدادار 

 من کرد . 

 زدم . یرفت . پوزخند یحامله ام ول دونستیم نکهی_ باباش ترکم کرده . با ا

اوردمت  تیانسان یبکن . من فقط از رو یخوایم یبه من نداره . هرکار  یبطر  چیه نی_ خب ا

. از جا بلند شدم خواستم به سمت  ومدهیهم به تو ن تیکه انسان دمیحاال فهم ی. ول مارستانیب

 در بروم که با حرف سارا خشک شدم : 

کار برام  هی دیابار ب هیکردم تو هم به خاطر اون  یبار خودکش هیمن به خاطرت  یمان نی_ بب

 نیو به خانوا ده ام بگم که ا یباهام ازدواج  کن دی. با دمید بی. به هر حال به خاطر تو آس یکن

به سمتش برگشتم . با  عیبس بود سر  گهیباهم . د میشیخوشبخت م یبچه مال تو هست . مان

من  یکرد ی. اوال تو خودکش دمیپرروتر از تو ند نیگفتم :  بب یبلند یوحشتناک و با صدا ماخ

خونه با حلقه ازدواج  امیکه ب یولت کردم چون وقت یچ یکن . دوما برا یکه نگفتم خودکش

باهات ازدواج کنم از جونمم  خواستمیولت نکنم . من م یخوایم گه؟ینفر د هیتو بغل  نمتیبب

 گهید کنمیزدواج ما گهینفر د هی. سوما من دارم با  یکرد کاریتو چ یداشتم ول تدوست شتریب

خودت  یانداخمت دور . اون بچه ات و هم بزار برا میوقته از زندگ یلیدورو بر من نپلک . من خ

هر چه زود تر با رستا ازدواج کنم واگرنه  دیاتاق را ترک کردم . با یعصب یبلند ول ی. با قدم ها

 . فتادمیم طانیش نیدام ا یوبازم ت

رو  یمان ی هیقض نکهیا یاسترس داشتم . هم برا یلیشدم . خ داری: صبح ساعت هفت ب رستا

کردم . مانتو  یمیمال شی. آرادوش گرفتم  هی عیبود . سر  یاون آدم ک نمیبب نکهیبفهمم هم ا

و هم سرم  میسورمه ا ی. مقنعه  دمیسوخته ام و هم پوش یقهوه ا نیو شلوار ج یتنگ خاکستر 
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و هم  میم خواب بود . بدون صدا کفش پاشنه دار قهوه ارفتم . مامان رونیاتاق ب زکردم و  ا

شدم . چند بار به پشت سرم نگاه کردم . خدارو  نیرفتم . سوار ماش رونیو از خانه ب دمیپوش

و روشن کردم و به سمت دانشگاه حرکت کردم . بعد از پنج  نینبود . ماش یشکر اون عوض

 یکه رو دمیرو د ترایو پارک کردم . به سمت دانشگاه پا تند کردم . م نی. ماش دمیرس قهیدق

ناراحت سرشو  دیمنو د یدانشگاه نشسته بود . به سمتش رفتم . وقت یها مکتیاز ن یکی

 افتاده که انقدر ناراحته کنارش نشستم . یچه اتفاق یعنی دمی. ترس نییانداخت پا

 بهم کرد .  ینی.  نگاه غمگ ترای_ م

بهش  ینگاه دهیناراحت کننده هستن . ترس یلیبزنم خ خوامیکه م ییحرفا نیرستا ا نی_ بب

 کرد ؟؟ کاریزود تر بگو . پسر عموت چ کنمیکردم : خواهش م

 یزهایکرده بود . چ قیپسر عموم بهم زنگ زد . رفته بود و در مورد اون خانواده تحق شبی_ د

 ترسان به دهانش چشم دوختم . یبهت بگم . با چشما دیبا یول یشنوینم یجالب ادیز 

 یدوست بودن . بابا یمان یبابات با بابا یکیرستا از کوچ نیشروع به حرف زدن کرد : بب ترایم

 یمن همه چ یول یرو تو بدون نایا دیتو هنوز مجرد بوده . شا یبابا یزود تر ازدواج کرد ول یمان

 هیشدن . بابات از شرکت  کیشرکت زدن و شر  هیبا هم  یمان ی. بابات با بابا گمیرو بهت م

کرد و  یچشم پوش یمان یبابا یمکث کرد و ادامه داد : ول یکرد . کم یونیلیاختالص چند م

گفت :  زدیتوش موج م یکه ناراحت ییاز بابات نخواست که پولو به شرکت بده . با صدا یحت

رفته بوده  یشب که بابات مهمون هیرو ندونست .  یمان یبابا یفداکار  نیبازم بابات قدر ا یول

 ییحرفا نیداره از ا ترایبا اصرارشون شبو اونجا موند . حس کردم که م نایا یمان یبابا یخونه 

و  شیبق ترایگفتم : م  تیبگه . دستشو گرفتم و با قاطع دیبا یول کشهیکه قراره بزنه عذاب م

 اناون شب بابا و مام ایالبته گو یاتاق مامان مان یفته توادامه داد : اون شب بابات ر  ترایبگو . م

. بابات هم از فرصت استفاده کرد و به اتاق  دندیجدا خواب یاتاقا یدعواشون شده و تو یمان

. بابات  یزمان نیهمچ یبرا کردهیم یرفت .  البته بگم بابات از قبل لحضه شمار  یمامان مان

 یفوت کرد و ادامه داد : ول رونینه . نفسش و با صدا به بتج... ک یکه به مامان مان خواستهیم

 یوقت یاتاق مامانش ول یتو ادی. م کنهیم یقرار یپنج  سالش بود که شب ب ینتونست . مان
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از ترس  یغیج نهیبیو در .... مکه داشته لباسش  یو باباتو در حال نهیبیمامانش و خواب م

بازم در  یول کنهیم رونیو باباتو ب شهیم یعصبان یلیخ یمان ی. بابا شنیم داریو همه ب کشهیم

و باباتو هم از شرکت اخراج  گهیکس موضوع و نم چیو به ه کنهیم گهید یه فداکار یحقش 

چند ساله  یبه حرمت دوست یباباتو ببره ول یآبرو تونستهیم یبه راحت یمان  ی. بابا کنهینم

. بعد ها  شنیشوکه م یلیهم مامانش خ ی. اون شب هم مان گهیکس نم چیبه ه یز یاشون چ

به هر حال  ادیکنار ب تونهینم یمان یول انیموضوع کنار م نیبا ا شهم مامان یمان یهم بابا

و  کنهینم یبچه ها باز  ی هی. مثل بق زنهینم یحرف چیه شیتا شش  سالگ یبوده . مان کیکوچ

 یول ادیموضوع کنار ب نیا با تونهیم  شهیشش سالش م یبعد وقت یول نهیشیگوشه م هیفقط 

پسر عموم « کامران » من به  گهید زیچ هی ی. ول دهچشمش بو یجلو شهیبازم اون صحنه هم

فقط  یکنه که مجبوره باهات ازدواج کنه ول یهم در مورد مشکل مان یقاتیتحق هیگفتم که 

دختره  هیبه خاطر  یکه تمام مشکالت مان نهیکنه اونم ا دایپ قاتشیتحق نیاز ب زیچ هیتونسته 

 نیاز ا شهینم نیپنهان کردن و به خاطر هم یلیمشکل و خ نیخانواده ا نیا نکهیمثل ا ی. ول

 دهیمثل پتک بر سرم  کوب ترایم یخودش بهت بگه . حرفا نکهیمشکلشون سر در آورد مگر ا

ستم . حس شده بود . حال خرابم خراب تر هم شده بود . چشمانم  را ب یشده بودند . بدنم ب

گونه ام روان شدن . بدون  یرو میصداها در سرم اکو شدن . راه نفسم تنگ شده بود . اشک ها

 رفتم . نمیبه سمت ماش هیرا برداشتم و با گر  فمیک یحرف چیه

به  یمان چارهی. ب ی. وا دادمیپدال گاز فشار م یرو تونستمیکه م ییو روشن کردم . تاجا نیماش

.  سوختیقلبم  داشت م به فنا رفت . هق هق کردم .   شیسال از زندگ هیخاطر اون کار  بابام 

 وکه چرا اونا من  دمیبود . پس تازه فهم ادیاز حد ز  شیفشار دادم . سرعتم ب شتریگاز ب یرو

ازدواج چند  نیبا ا تونستمیم دیبه گردنمون بود . شا یبزرگ نیانتخاب کردن . حقم داشتن . د

. حاال  دمیخانواده رو فهم نیترس مامانم از ا لیادا کنم .  حاال دل و گمونیخانواد نیروزه د

 دبو ترایچند بار زنگ خورد . م میازدواج و قبول کرد . گوش نیکه چرا مامانم زود ا دمیفهم

به  خودم  نیماش هیبوق ممتد  یو با صدا شدیچ دمیجواب بدم  که نفهم رویخواستم گوش

و دست  نیشد . نتونستم کنترل ماش یچ دمیاز جاده منحرف شد   . نفهم نیاومدم  و ماش
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 زیچ چیه گریبر خوردم و د یدرخت یو به چپ چرخوندم و محکم به تنه  نی. ماش رمیبگ

 مطلق . یاهیجز س دمینفهم

و پارک کردم و وارد خونه شدم  نیشدم . به طرف خونه حرکت کردم . ماش نی: سوار ماش یمان

ابوالفضل گفتن  ای یصدا دمیکه شن یز یخراب بود . وارد خونه شدم و تنها چ یلیاعصابم خ

. جلوش رفتم . مامانم  دمیوارد شدم و مامانم و در حال حرف زدن با تلفن د عیمامانم بود . سر 

 کرد .  قطعتلفن و 

 مامان !؟ شدهی_ چ

  مارستانیب میبر  دی_ برو حاضر شو . با

 ؟ یچ ی!؟ برا مارستانی_ ب

بوده و نتونسته کنترل  ادیز  یلیرستا سرعتش خ نکهیمثل ا زدمی_ داشتم با مامان رستا حرف م

 جاده تصادف کرده  یو تو رهیو به دست بگ نیماش

 یچرا ول دونمینگران شده بودم . نم یلیمجال حرف زدن بهش رو نداد . نگران شدم . خ هیگر  و

با  میشد نیحاضر شد . سوار ماش عیسر  که رستا رو از دست بدم . مامانم دمیترسیم یلیخ

 ادهیپ نی. از ماش میدیرس قهی. بعد از ده دقکردم  یرانندگ مارستانیسرعت به سمت ب نیآخر 

 . میشد مارستانیبلند و محکم  همراه با مامانم وارد ب یها قدمشدم و با 

 :  رستا

چشمام وزنه گذاشته بودن . دهنم خشک  شده بود .  یدرد چشمام و باز کردم . انگار که رو با

افتاد که تصادف کرده  ادمیبه ذهنم فشار آوردم . تازه  کمیاونجا بودن .  یمان یمادرم و خانواده 

 به طرفم اومد .  عیبهوش اومدم سر  دید یبودم . مامانم وقت

 _ خدارو شکر دخترم به هوش اومد . 

 ادیدرد ز  ی. اونقدر  کردمیحس م یپام درد بد یهق هق کرد . توان حرف زدن هم نداشتم . تو و

 اومد به طرفم و با اخم گفت :  یمثل ناله از دهنم خارج شد . مان یز یچ هیبود که 
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 ؟  ی_ درد دار 

ر بهم همراه با پرستار اومدن تو . پرستا قهیو بعد از چند دق رونیرفت ب یتکون دادم . مان سرمو

 شدن و به خواب رفتم .  نیکرد . چشمام سنگ قیآرامبخش تزر 

از مامان کس  ریبه اطرافم کردم . به غ یشده بود . نگاه کیچشمام و باز کردم هوا تار  یوقت

.  دیدستش گرفت و بوس یبیشدم دستام و تو داریب دید یاتاق نبود .  مامانم وقت یتو یا گهید

 گفتم :  یآروم و خش دار  یبا صدا

 _ مامان

 _ جون مامان

 ؟  هوشمی_ چند روزه من ب

 گفت :  ینینگاه غمگ با

 روز ۲_ 

 خواستیبه ذهنم هجوم آوردن . دلم م ترایم یبهش کردم . تمام اون حرف ها یجون یب نگاه

 ی. با صدا دمیکش  رونیکنم . چرا مامان بهم نگفته بود . آخه چرا . دستم و از دستش ب هیگر 

 گفتم :  یناراحت پر بغض و

 ؟ ی_ چرا مامان !؟ چرا بهم نگفت

 بهت نگفتم ؟ روی_ چ

 که بابام باهاشون کرد .  یدر مورد کار  ی_ در مورد مان

 به من نگاه کرد :  ینگاه ناراحت و وحشت زده ا با

 . یدی_ آخه چطور فهم

 . گفتم :  نییانداخت پا سرشو
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 بوده .   یچقدر آدم پست که بابام نهیمهم ا دمیچه طور فهم ستی_ مهم ن

چشمامو باز کردم و در کمال  دمیدرو شن یصدا یورومو برگردوندم و چشمام و بستم . وقت و

روبه روم نشست . با اخم و جذبه  یصندل ی.  جلو اومد و رو دمیخودم د یرو جلو یمان یناباور 

 گفت :  یخاص

 _ حالت چطوره ؟ 

 گفتم :  یلحن سرد با

 _ ممنون خوبم

من واقعا عجله دارم . در مورد ازدواج  یول ستیحرفا ن نیا یبرا یاالن اصال زمان خوب دونمی_ م

 ؟  یفکراتو کرد

 _ اره 

 _ خب ؟

 و مطمئن گفتم :  محکم

 .  میشیهم که مشکلتون حل شد از هم جدا م یتا زمان کنمیازدواج م باهاتون

با همون اخم گفت :  یرفت ولگ یبعد نگاهش رنگ خوشحال یاول با تعجب نگام کرد ول یمان

 محکم اتاق را ترک کرد . یبا قدم ها یحرف چیممنونم . و بدون ه یلیخ

بود و  زایچ نیاز ا شتریب یلیدر حق بابام کرد خ یمان یکه بابا یبودم . کار  یراض ممیتصم از

افتاد .  ترایم یبه حرف ها ادمی. چشمام و بستم .  کردمیکمک پسرشون م دیاالن هم من با

بوده باشه . به هر  یکه بابام انقدر پست و عوض شدیوقت باورم نم چیدستم و مشت کردم . ه

 یتا ک گهینابود شده بودم . د رونیداشتم از درون و ب یمنم به خاطر اونه . حال بد یختحال بدب

ا ب دیبخوابم تا شا کمی. خواستم  دونمیهمه ضربه رو تحمل کنم خودمم نم نیا تونستمیم

چشمام و  یمختلف  به خواب رفتم .  وقت یخواب حالم بهتر بشه . چشمام و بستم و با فکرا

 .  زنهیحرف م شیکه داره با گوش دمیاتاق  د یتو رو ترایباز کردم م
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 یکن بشیتعق ینگفتم که جور  یمن بهت آدرس خونه اش و دادم ول ینفهم یلیخ نی_ بب

. من در حقت لطف کردم . به خاطر اون  یهست یبفهمه ک یبزار  یکه بفهمه بعد هم به راحت

از  چارهیکه دختر ب یکرد یکار  ،یکرد کاریچ نیبب یول ینیکردم که رستا رو بب یالتماسات کار 

 حال بره . 

 نه من نه تو  گهید یکن نکارویاگه ا یکنی_ تو غلط م

 

نخواه که  یازم کار  هگیو کردم اونم به خاطر عشقم بهت د یکه خواست یخب من کار  لهی_ خ

 به ضرر رستا باشه . 

 

 خب  لهی_ خ

 

 ی_با

و به تمام حرفاش گوش دادم رنگش مثل  دارمیچشمش بهم افتاد که ب یقطع کرد . وقت ویگوش

که بهش اعتماد داشتم هم  ی. تنها کس شدی. باورم نم یچ یعنی.  دمیشد . لبم و جو واریگچ د

 بلند و با خشم و درد گفتم :  یبهم ضربه زد . با صدا

 راسته .  دمیکه شن ییبود ؟ نگو حرفا یک نیا ترای_ م

 .  نییبهم کرد . سرش و انداخت پا یشرمنده ا نگاه

 شی. چند روز پ فتهیب یاتفاق نیقراره همچ دونستمی. من اصال نم_ رستا واقعا منو ببخش 

عشقته و دم در  یکردیکه فکر م یانزم تشاونیتعجب کردم . راس یلیآرش بهم زنگ زد .   خ

باهام داره . من  یآدرس بهم داد و گفت کار مهم هیکردم .   دایبهش پ یحس هی ومدیدانشگاه م

 امیمن بهش ندادم . چند روز گذشت باز بهم پ ی. گفت که آدرس تو رو بدم ول ماحمقم رفت
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دوستاش کمک خواست . از  یکیمنو از کجا آورده گفت که از  ی. بهش گفتم شماره  دادیم

 اون حسم بهش عشقه . دمیچند روز گذشت . فهم

عاشقش شدم . اونم روز بعدش اومد و ابراز احساسات  دمیگفت : فهم یو شرمندگ هیبا گر  و

کرد . منم که عشق چشمام و کور کرده بود آدرس خونتون و بهش دادم . شرمنده سرش و 

.  فتهیب یاتفاق نیقراره همچ دونستمیو ادامه داد : رستا تروخدا ببخش واقعا نم نییانداخت پا

  من واقعا ..

 :  دمیدندونام غر  نیاز ب یخشم باورنکردن با

 .  نمتیبب خوامینم گهیبرو گم شو د یشو . تو از پشت بهم خنجر زد گم

داشتم سر بالشت  حرص یهر چ رونیرفت ب ی. وقت ختمیصدا اشک ر  یکردم اونور و ب رومو

 دونستمینم گهی. د ختمی. داد زدم . اشک ر  زدمیمحکم به بالشتم  م یکردم . با مشت ها یخال

.  ختمیکه سرم اومده بود . اشک ر  یهمه بدبخت نیواقعا خودمم خنده ام گرفته بود از ا گهی. د

 که چشمام بسته شد و به خواب رفتم . ختمیر  کاونقدر اش

 روز بعد2

. با کمک مامانم از اون اتاق حال بهم زن  دمیمرخص شدم . لباسام و پوش مارستانیاز ب تازه

داده بود  هیژست خوشگل تک هیبا  رونیب ی. هنوزم از دست مامان دلخور بودم . مان میرفت رونیب

کردم و اونم آرومتر جواب داد .  یلب به مان ریز  ی. تشکر آروم میشد نی. سوار ماش نیبه ماش

کردم . به سمت اتاقم رفتم  یلب ریز  ی. خداحافظ میشد ادهیپ نیما رو رسوند خونه از ماش یوقت

کنم . لباسام و  هیشونه اش و به حال زارم گر  یکه سرم بزارم رو خواستیآغوش گرم م هی. دلم 

 قاتاتفا نیداشتم . وان و پر آب کردم . نشستم توش . تمام ا ازیدوش آب گرم ن هیدرآوردم . به 

.  دیشنیروزا خدا صدامو نم نی. خدارو صدا زدم . چرا ا ختمیند روز و مرور کردم . اشک ر چ

ازدواج به  نیعاقبت ا دونستمیزدم . نم یاخه چرا . خدا هم با من قهر کرده بود . پوزخند دردناک

صبر  یز رو هیگرفته بودم . اخه تا کجا تحمل دارم . منم ادمم ،  شی. از درون ات شهیکجا ختم م

 ی. من کنشستم  نهیآ ی. روبه رو دمی. حوله امو هم پوش رونی. از وان اومدم ب شهیمنم تموم م
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سر  ایکه دن یبدش و بهش نشون داد . همون آدم یکه روزگار رو ی. همون یبودم ؟رستا آرمان

.  هیدرد و رنج چ یمعن دونستینم شیسال پ کیکه  یباهاش داشت . همون دختر  یناسازگار 

دخترت  یکرد یبود . چرا؟ چرا بابا؟ چرا کار  دهیو چش کردیحاال با تمام وجود درک م یول

منو به هم بزنه .  یو زندگ ادیب ایآرش به دن دیخودِ تو با یبدبخت شه؟ آخه چرا به خاطر هوس ب

 وبابام  یشده بود . کارا نیخوشم افتاد . سرم سنگ یبه اون روزها ادمی.  زیم یسرم و گذاشتم رو

 ادامه دارن بتایمص نیا یتا ک دونمی. نم انیداغ بر قلبم فرود م خیآرش مثل س یکارا

چه کار  دیبا دانستینم گری. د اوردیزد ، عذاب وجدان داشت او را از پا در م شیبه موها یچنگ

 دیکش قیبه صورت معصوم خواهرش افتاد . چشمانش را بست ،چند نفس عم ادشیکند . 

رو به  واریکم نشد . دستش را محکم مشت کرد و به د شیو ناراحت تینباز هم از عصبا یول

 به آن روز افتاد آن روز نحس .  ادشی.  دیکوب شیرو

 دلم برات تنگ شده یلیخ گمیکه م یآدرس نیبه ا ایرستا عشقم ب_ »

 ؟ امیب یکه خونه است چه جور  نجای_ اا آرش ا

 ؟یبه خاطر عشقمون . تو به من اعتماد ندار  گهید ای_ ب

 _ معلومه که دارم . 

 مکث کرد و ادامه داد : یکم

  امی_ باشه م

از  رمیمن االن م ایکارتو خوب کن گهید اریکرد : مه اریرا قطع کرد . رو به مه یزد . گوش یلبخند

 بهم بده .  ریبگ لمیاتفاقا ف

 زد .  یلبخند اریمه

 « و خوب بلدم .  _ باشه  آرش من کارم

کابوس آن شب  دیبا ی. تا ک دیایب ادشیآن روز نحس به  دیبا یتا ک گریتحمل نداشت . د گرید

 رستا در سرش اکو شد :  یرا به خاطر آور و صداها لمی. به سمت بالکن اتاقش رفت . ف ندیرا بب
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 ؟ زمیعز  ییآرش کجا_  »

 .  ستین نجایاون ا ی_ دنبال آرش جونت

 امد .  شیوحشتزده رستا جلو صورت

 ؟ آرش کجاست ؟ آرش!؟ یهست ی_ تو ک

سالم رسوند بهت البته بهت بگم اون که عشقت نبود داداشت بود  یلی_ خانم کوچولو آرش خ

» . 

نداد از دادش  تینداد . اهم یتیشده بود . اهم یدستش رامشت کرد . از دستش خون جار  

 نیکند . با بلند تر  یخودش را خال خواستیحاضر مفقط در حال  زندیبر  رونیها ب هیهمسا

 ممکن گفت :  یصدا

 ی_ خدا چرا چرا من انقدر احمق بودم چرا اون بال رو سر خواهرم آوردم . به خاطر اون بابا

 بردم . انتقام چشمام و کور کرد .  نیخواهرم و از ب یچرا زندگ میعوض

خسته شده  ییتنها نیاز ا گریاتاقش شد . د نماند . داخل شیبرا ییصدا گریداد زد که د انقدر

که  یکار  ایو  زدیامروز با رستا حرف م نیهم دیبا ایبود .  دهیبر  گری. د توانستینم گریبود . د

 نهرا هم در دست گرفت و با شا نشیماش چیسو دی. لباسش را پوش دادیرا انجام م کردیم دینبا

 لرزان از اتاقش خارج شد . یها

 چشمام و باز کردم . شماره ناشناس بود جواب دادم .  میگوش ی برهیحس و با

 _ الو 

...._ 

 _ الو 

..._ 

 قطع کنم .  نیحرف بزن نیخوای_ اگه نم



                 
 

 

 رمان کینژاد کاربر انجمن  یبهتر حانهیر |رمان درد عشق 

 

 

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

 

28 

 

درد در قلبم . رستا  نیچه کنم با ا دونمی_ روزها با بغض سر کردم شب ها با درد نم

مسخره  یلیکنم که راه خ یو ازت معذرت خواه امیب خواستمیخواهرم دو راه داشتم . راه اولم م

 یشدم . ول تیمار یعذابت دادم ، من باعث ب یلیخ دونمیبهتره . م یلیراه دوم خ یبود ول یا

مثل من نداره .  ییجا ای. دن شمیتورو هم راحت کنم . از صفحه روزگار محو م خوامیاالن م

 یچیمن ه یمعذرت خواه دونمی. م کنمیپرت م نجایدره ام . االن خودمو از ا یاالن جلو یدونیم

 دوارمی. ام ستیروز گار ن نیا یجام تو می. من آدم عوض گمیمن بازم م ی. ول کنهیو عوض نم

 . حافظ. خدا یخوشبخت بش

خودشو  نیکه بب گفتیبگم . عقلم م یچ دونستمیشوک بودم . نم یتماس قطع شد . هنوز تو 

شماره اش  یشد . رو روزیبر عقلم پ . نا خوداگاه دلم گفتینم نویدلم ا یول یکشت راحت شد

شدم .تنها  یعصبان یلیخ باشدیمشترک مورد نظر در دسترس نم یبا صدا یکردم ول کیکل

هر   یچرا ول دونمی. نم دیلرز یزنگ بزنم . دستام م ترایبود که به م نیا نمبک تونستمیکه م یکار 

 جواب داد .  ترایکه بود برادرم بود . بعد از دو بوق م یچ

 _الو رستا

وقت  هیکنه زود برو  یخودکش خواستیدره است فکر کنم م هی ی_آرش بهم زنگ زد گفت تو

 .  وفتهیبراش ن یاتفاق

 دونستمیشد، نم یاشک هام جار  لیتختم نشستم . نا خود آگاه س یرو قطع کردم، رو یگوش 

د چرا بازم به که باهام کر  یکرد ؟  بعد اون همه کار  یاون خودکش یعنیکنم .  کاریچ دیبا

 ی. درد روح سوختی. قلبم م کردیم ی! داداش! کاش واقعا برام برادر کردم؟یم هیخاطرش گر 

نبود . بعد از چند  فی. هق هق کردم . حالم اونقدر بد بود که قابل توص دادیبهم عذاب م یلیخ

 بود . با استرس جواب دادم :  ترای. مزنگ خورد  میگوش قهیدق

 _ ا الو 

 گفتم :  تیاعصابم راه رفت . با عصبان یرو ترایهق م هق

 شده ؟ ی_ چ
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 ساینامه ازش مونده بود، اونم مال تو هست . به پل هیرفتم دره نبود فقط  ی.. وقت_ ر.. رستا

 گفتم .

 . هق هقش اوج گرفت  یصدا

 رود خونه  ینکردن . افتاده تو دای_ جسدش و پ

بسه .  گهی. د مردمیاز دستم افتاد . کاش م یوشمجال صحبت کردن را از او گرفت . گ هیگر  و

و نابود کرد هم مرد . با زور  میهم که زندگ یچنگ زدم . اون کس میچشمانم را بستم . به گلو

 ی. مثل مرده ها دمیو پوش میو شال سورمه ا دمیسف نیو شلوار ج یر یش یبلند شدم . مانتو

 حرکت کردم . یردم و به سمت در خروجنک یمادرم توجه یبودم . به صدا زدن ها دهمتحرک ش

کنم . تمام قوامو جمع کردم . به  یتونستم رانندگ ی. نم دیلرز  یو روشن کردم . دستام م نیماش

 ندهیآ یو برا میرفت یکه من و آرش م ییزدم . همون جا یسمت دره حرکت کردم . پوزخند تلخ

 . چه قدر احمق بودم . ساده بودم .  میختیر  یامون برنامه م

 رستا _  »

 شونه اش .  یگذاشتم رو سرمو

 «باش .  شمینگو فقط پ یچیه شی_  ه

برادر پشتم بود .  هی. کاش از اول مثل  فتادیوقت اون اتفاقا نم چیتکون دادم . کاش ه سرمو

محاصره  سی. اطراف رو پل دمیساعت رس می. بعد از ن زدیکاش خودشو به عنوان عشقم جا نم

 هیگوشه نشسته بود و گر  هیدادم که  صیرو تشخ ترایشدم . از دور م ادهیپ نیکرده بود . از ماش

. متوجه ام  ستادمیسرش ا یلرزان به سمتش رفتم . باال یافتاده و پاها ی. با شانه ها کردیم

رو  به سمتم گرفت . نامه رو از دستش گرفتم . پاکت نامه  یپاکت نامه ا یحرف چیشد . بدون ه

 رو باز کردم  و شروع به خوندن کردم : 

خواستم  اریاز مه یبار حرفم و  بهت بگم . ظلمت کردم . کار  نیآخر  یخواستم برا یرستا م »

 هیسخت یلیمن برات کار خ دنیکه بخش  دونمیتو شد . م یانجام بده که باعث نابود شدن زندگ
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روحم  میبدون اگه ببخش یخود خواهم ول یلیخ دونمی. م  میکه ببخش خوامیازت م یول

نداشتم . برام سخت بود  یانتقام چشمام و کور کرد . منم بچه بودم سن یدون ی. م شهیآروم م

سخته  یلیکرد . خ ی. مامان من به خاطر بابات خود کش نمیپر پر شدن مادرم و به چشم بب

بهت بگم رستا  .  خوامیحرفم و م نیعذاب آرو و درد ناکه . آخر  یلیده . خمادرت جلوت جون ب

خوشبخت  دوارمیبرات ندارم . ام یا گهید زیاز عذاب چ ریمن به غ نچو یتا راحت باش رمیمن م

 « . خداحافظ .  یبش

که  ییبه رد جا مانده از اشکش کردم . نامه رو در دستم مچاله کردم . به جا یپر درد نگاه

 ینبودن . راحت م یا گهیکس د ای سایحرکت کردم . اونجا پل میرفتیمن و آرش م شهیهم

 بلند و با بغض گفتم :  ییتونستم حرفام و باهاش بزنم . رو کردم به آسمون و با صدا

چقدر تخس و  ادیم ادتی.  یکردم عشقم یبهم داداش . من احمق ساده فکر م یکرد بد

با کشتن  یفکر کرد ی. خودتو کشت نیتو و امثال تو شدم ا یرابه خاطر کا یبودم . ول طونیش

 ییعذاب کارا ایحداقل اون دن نکهیا ی. بازم برا شهینه نم شهیمن دوباره درست م یخودت زندگ

  ینکش و یکه برام کرد

 گفتم :  یبلند تر  یصدا با

 . بخشمتیم

هر چه زود  دیشدم . با نیشدن . به سرعت از اونجا خارج شدم . سوار ماش ریسراز  میها اشک

به سمت خونه حرکت کردم . امروز  هیگاز فشردم و با گر  ی. پامو رو کردمیتر از اون جهنم فرار م

سرم خراب شد . آه  یرو ایدن گهینگفتم . بار د یچیه ی. دوباره شکستم ول ختمیفرو ر  گهیبار د

 زا رو  بچشم کاش .طعم اون رو تونستمیم گهیبار د هیخوشم کجان . کاش فقط  یروزا

 روز بعد3

 یفکر کردم . اونقدر فکر کرده بودم که مغزم در  حال متالش یکاف یسه روز به اندازه  نیا یتو

   ی. در مورد ازدواجم با مانشدن بود . در مورد آرش فکر کردم 
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انداختم سه  یبه خودم نگاه نهیآ یرفتم . تو نهیآ یباهام کرد . جلو ترایکه م یدر مورد کار  

از اون همه مشکل  یتونست یوقت یهست یبسه رستا تو دختر قو یو زار   هیروز درد و غصه و گر 

 دیخودم رو گرفته بودم . دوباره با یقطع می. تصم ستین یز یچ نمیپس ا یجون سالم در ببر 

.  نرویهم نداشتم . از اتاق اومدم ب یدوست یحت گهیزدم د یخودم فرو برم . پوزخند دجل یتو

 ی. چند تقه به در زدم و وارد  شدم . مامانم کتاب به دست رو ستادمیدر اتاق مامان ا یجلو

 دیبه روم پاش یز یتخت نشستم . نگاه محبت آم یبود . جلوش رفتم و رو دهیتختش  دراز  کش

 گرفتم و شروع به حرف زدن کردم : دستم. دستش رو در 

. اون  دمیباالخره خودم فهم یول یچرا بهم نگفتدلخور بودم که  یلیمامان ازت خ یدونی_ م

من نه .  یو نابود کرد ول میباالخره اون زندگ یخوشحال شد یلیآرش مرده  خ یدیکه فهم یروز 

رو در مورد ازدواجم با  ممیتا تصم نجایهم نداشت . اومدم ا یتیبرام اهم یخوشحال نشدم ول

 .  مبگ یمان

 بهم کرد .  ینگاه کنجکاو مامان

 دادم :  ادامه

چند روز هم که  یگرفتم برا میخانواده کرده تصم نیبر سر ا ییکه بابام چه کارا دمیفهم یوقت

 حل شه باهاش ازدواج کنم .  یشده تا مشکل مان

 داد .  ینگاه مامان عوض شد و جاش رو به خوشحال رنگ

 .  دمیدخترم االن  بهشون خبر م یو گرفت میتصم نی_ بهتر 

محکم و استوار به سمت اتاقم رفتم و به آهنگام پناه بردم .  یم و با قدم هاتکون داد یسر 

 کردم و با احساس به آهنگ گوش سپردم .  یرو پل شمیپ یستیآهنگ تو که ن

 شمیپ یستیتو که ن »

  گمیم یبه هر ک گمیم یهرچ

 از دل من رهیم زارهیبا من بمونه م که
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 ندارم به جز دل ییجا ایبا تو باشم تو دن خوامیم

  یبمون یتونیتو م گمیم نویا تو

 شهر نیا یکه همه حسودام بشن آدما یمنو اونجور  یبساز  یتونیم

 قلبمو بسازش یبده بمون قول

 « قهر  نیا گهینرو بسه د یمنو آروم کن یتونیتو م فقط

خوشحال شدن  یلیخبر داد خ یمان یمادرم به خانواده  یمثل برق و باد گذشت . وقت زیچ همه

بود که  ی. و امروز روز  ارمیازش سر در ب دیمن با یبزرگ بود ول یلیخ یمشکل مان نکهی. مثل ا

فکرشم مسخره بود  یزدم حت یهمخونه بشم پوزخند یقرار بود که با مان شدیعوض م میزندگ

 شد . یم لیتبد تیمسخره امروز به واقع کرف نیا یول

 دیو شال سف دیسف یدوش گرفتم . مانتو هی. هه !  یمان یشدم زن رسم یم گهیدو ساعت د تا

و  حمیمل یگذاشتم . رژ لب صورت رونی. موهامو فر کردم و از شالم ب دمیرو پوش دمیو شلوار سف

کرد خوشگل شده بودم .  کفش  لیو تکم شمیهم آرا ملیزدم . رژگونه و ر  میگوشت یهم به لبا

 چشماش برق زد .  دیمنو د یرو هم پام کردم . مامانم هم حاضر بود .  وقت دمیسف ارپاشنه د

 گفت :  یآروم یرو کرد بهم و با صدا مامان

 .  تهیفورمال ینجور ینه ا دمید یو م تی_ کاش ازدواج واقع

 ادیب یبود که مان نینگفتم . قرار بر ا یز یو چ نییبهش کردم . سرمو انداختم پا یسرد نگاه

 یرو جلو ی. درو باز کردم و مان دیزنگ در به گوش رس یصدا قهی. بعد از چند دقدنبالمون 

.  دیسف رهنیو پ یو قلقلک داد . کت و شلوار سورمه ا مینیعطر تلخش ب ی. بو دمیخودم د

 پ شده بود . یخوشت یلیخ

 _ سالم 

 ؟ نی_ سالم آماده ا
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 _ اوهوم 

. مامان و باباش زود تر از ما به محضر  میرفت یمان نیو صدا کردم و با هم به سمت ماش مامان

خونسرد بودم . بعد  یلی. خ جانیو نه ه ینداشتم نه استرس نه ناراحت یحس چیرفته بودن . ه

.  میبه سمت محضر حرکت کرد یشدم . همراه مان ادهیپ نی. از ماش میدیرس قهیاز چند دق

مخصوص  یصندل یو مامان من . رو یمان یاز مامان بابا رینبود به غ چکسی. ه زدم یشخندین

 . عاقد شروع به خوندن خطبه کرد : مینشست

 ؟ لمیوک ای_ آ

 گفتم :  یآرام یکردم و با صدا یبه مادرم و بعد به مان ینگاه

 _ بله 

شناسنا مه ام .  یچقدر راحت اسمش اومده بود تو شدیبله را گفت . باورم نم یهم مان بعد

 یگفتن خانواده ها . از مادرم خداحافظ کی. بعد از تبر بود  دهیخر  یساده ا یبرام حلقه  یمان

 .  دمیشنیهق هقش و م یسخت بود ازم جدا شه . بغلش کردم . صدا یلیکردم . براش خ

 خوام برم .  ینم شهیهم یبعدش هم من که برا زنمیهر روز بهت سر م دمی_ مامان قول م

 مواظب خودت باش .  یلی.  خ ارهیو به سوگل گفتم برات ب لتی_ وسا

. امروز روز  میشد نیسوار ماش یبا مامانم همراه با مان میطوالن یکرد . بعد از خداحافظ بغلم

 برام داشته باشه . یعاقبت خوب ممیتصم نیبودم که ا دواریبرام بود . ام یتازه ا

همخونه با هم  هی سرمون به کار خودمون باشه و فقط مثل یبود که هم من هم مان نیبر ا قرار

 افکارم پاره شد :  ی شهیر  یمان ی. غرق در افکارم بودم که با صدا میکن یزندگ

هر  ٬ یکن یم یزندگ یعاد یلیو مثل قبل خ یر یکه تو دانشگاهت و م یدون ی_ خب خودت م

 .  میش یدومون سرمون تو کار خودمونه هر موقع هم مشکلم حل شد از هم جدا م

 دونم فقط ... ی_ م
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 ؟ ی_ فقط چ

 ؟  هیتونم بپرسم مشکلت چ ی_ م

 فشرد .  یدستاش م ینگاهش عوض شد و جاش رو به خشم داد . فرمون رو تو رنگ

 ؟  میمورد صحبت نکن نیشه در ا ی_ م

 یبود . شانه ا یکه از گفتنش  فرار  هیمشکل چ نیدونستم که ا یبهش کردم . واقعا نم ینگاه

باندم . استرس تمام وجودم رو در بر گرفته بود . بعد از مدت چس شهیباال انداختم . سرمو به ش

. پشت  دمیرو د ییبایز  ی. آپارتمان پنج طبقه  میشد ادهی. پ میدیرس دیبه خونه جد قهیچند دق

.  میشد ادهیسه رو زد . از آسانسور پ ی. طبقه  میحرکت کردم . سوار آسانسور شد یمان سر

بود .  ییبایز  ی. خونه  میدر و وارد شد یو انداخت تو دیکل ی. مان میستادیا یدر خانه ا یجلو

.  سمت راست  دمیرو د ونیز یبا کاناپه و تلو ییرایسالن پذ میکه وارد شد ی. وقت میوارد شد

 ییدستشو شیهم پ یاپن یو حموم بود و سمت چپ هم دو تا اتاق بود . آشپزخونه  ییشودست

 :  بهم کرد و گفت ینگاه یو حموم بود . مان

نکرده فقط محل  یر ییتغ چیه تی_ اون اتاق مال تو هست همونطور که بهت گفتم زندگ

 .  نیکرده ،هم رییتغ تیزندگ

که اشاره کرده بود وارد  یبعد پشت به من کرد و به سمت اتاق خودش رفت . به سمت اتاق و

اتاق بود .  یگوشه  ی. تخت دو نفره ا یطوس یبود . طرح سورمه ا  یقشنگ یلیشدم . اتاق خ

 یبود ول یقشنگ یتخت نشستم . در کل خونه  یهم کنار تختم بود . رو یرنگ یکمد سورمه ا

 شدیکردم . چشمام رو بستم . چشمام داشت گرم م ی. پوف کردمیم یبیمن هنوز احساس غر 

 هیرو با  یمان یرفتم . صدا رونی. از تخت بلند شدم و از اتاق ب دمیزنگ در و شن یکه صدا

دستش بود .  رو کرد به من که کنجکاو وسط سالن   یدرو بست ساک  نکهی. بعد ا دمیم شنخان

 بودم .  ستادهیا

 آورده . لتویوسا ٬_ سوگل خانم اومده بود 
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تا  دیتکون دادم و ساک و ازدستش گرفتم و به سمت اتاقم رفتم . ربع ساعت طول کش یسر 

 زود به خواب رفتم .  یلیگذاشتم و خبالشت  یکمد بزارم . خسته سر رو یلباسام و تو

 یو هاله  دیتابیبود و نور مهتاب از پنجره به اتاق م یکیچشمانم را باز کردم اتاق غرق تار  یوقت

 یمکالمه  یصدا رونیاز اتاق اومدم ب یرفتم . وقت نییرو درست کرده بود . از تخت پا ییبایز 

 :  دمینفر شن هیرو با  یمان

 من ازدواج کردم .  یفهمیبه من زنگ نزن چرا نم گهیگفتم د نی_ بب

..._ 

 حرفا پره  نی_ اوف تروخدا بس کن که گوشم از ا

..._ 

و دورو بر  یخبر ازدواجم و بهت بگم باز کنه نش خواستمی_ هه االن جواب تلفنتو دادم چون م

 . مواظب بچه ات هم باش .  یمن بپلک

 زد !؟  یحرف م یا کب یعنیشده بود .  کیتحر  یلیخ میکنجکاو حس

گرسنه شده بودم . رفتم  یلیاوردم . خ یموضوع سر در م نیباال انداختم . باالخره از ا یا شانه

 درست کنم . یز یچ هیآشپز خونه تا  یتو

. سرمو از آشپز  دیرسیبه ذهنم نم یا گهید یغذا چیدو تا تخم مرغ برداشتم . ه خچالی یتو

 : رونیخونه آوردم ب

 ؟یخوایدرست کنم تو هم م مروین خوامی_ م

 نشسته بود گفت : ونیز یکه مقابل تلو یمان

 _ اوهوم 

 « اا شعر شد » مغرور نچسب  یانگار که الله غول سه سر پسره  اه
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رو صدا زدم . غول سه سر وارد  ی. مان دمیدرست کردم . بشقابا رو هم چ عیسر  مروین هی

هم غذاش و خورد . ظرف ها رو  یخوردم . مانغذا رو تند  ٬ مینشست زیآشپز خونه شد . سر م

هم آرومتر جوابم رو داد . وارد اتاقم شدم . بازم مثل  یگفتم و مان یآروم ریشستم . شب خ

باره به ذهنم هجوم آوردن . دوباره  کیگوشم گذاشتم و تمام اتفاقات  یو تو یهندزفر  شهیهم

. چشمام رو  دیکش ریادم . قلبم تشدنشون رو ند ریسراز  یاشک تا پشت پلکام اومد  اجازه 

تنها  گهید یافتاد . کاش مثل دخترا یاتفاقا برام نم نی. کاش ا دمیکش قیبستم و چند نفس عم

 روز خوش باشه . هی دنیدغدغه ام د نکهیو کفش بود نه ا سدغدغه ام انتخاب لبا

.  ترایخودم و آماده کنم با روبه رو شدن با م دی. فردا باگوشم در آوردم  یرو  از تو یفر  هندز

از پشت بهم خنجر زد . چشمام رو بستم و با افکار  یکردم دوستمه ول یکه فکر م یهمون

 مختلف به خواب رفتم . 

خونه آغاز  نیا یکه تو یصبح نیبه اطراف کردم . اول یشدم . نگاه داریزود از خواب ب صبح

رو  میو مقنعه  سورمه ا یو شلوار ل یجذب مشک یم . مانتوبه دست و صورتم زد ی. آب کردمیم

. رفتم  رونیآوردم . از خونه ب یو از خونه امون م نمیو ماش رفتمیسر فرصت م دی. با دمیپوش

ربع  هیدراز کردم سوار شدم و به سمت دانشگاه حرکت کردم . بعد از  یتاکس هی یبرا رودستم 

محکم به سمت دانشگاه حرکت کردم .  یرو حساب کردم و با قدم ها نیماش هی. کرا دمیرس

که  دمیرو د ترایکردم . با غرور وارد کالس شدم . م یکالس داشتم . پوف ترایمتاسفانه االن با م

از  یکی یتوجه به اون رو ی. ب دیبار  یاز سر و روش م یها نشسته و ناراحت یاز صندل یکی یرو

در آوردم . بعد از دوساعت کالس  می. جزوه ام و از کوله پشت ته سالن نشستم یها یصندل

. کوله ام رو برداشتم و از کالس خارج شدم داشتم از  دمیکش یخسته کننده نفس راحت

از هر  ی. با نگاه خشک و خال ستادمیا ترایرستا گفتن م یصدا  اشدم که ب یدانشگاه خارج م

 .  ستادیبهش انداختم . جلوم ا ینگاه یحس

 گفت :  یبا لحن خشن ترایم
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تو  یاشتباهچیبود که عاشق آرش شدم . ه نیکه کردم ا یرستا من تنها اشتباه یدون ی_ م

بهت بگم که تو قاتل  امیخواستم ب یمن دشمنتم . م یکن یتو فکر م ینکردم ول مونیدوست

 .  یآرش

 و بلند تر کرد : صداش

 . ازت متنفرم رستا متنفر . کرد  یبه خاطر تو خود کش آرش

 گفتم :  یبلند یمنم با صدا ستادمیبودم . جلوش ا یعصبان یلیخ

 ی،اون خودکش یو آدرس خونه ام و به اون داد یبدون . تو رفت نویا یکرد انتیتو بهم خ نی_ بب

 یتیاهم چیکرده باشه چه نکرده باشه برام ه یکرد من که نگفتم ، چه به خاطر من خودکش

 تو مغز کوچولوت فرو کن .  نوینداره ا

 گفت :  یحرص یخورد با صدا یکه خون خونش و م ترایم

و بهم تج... کنن و  انیکه ب ستمیکه مثل تو ن کنمی. خدا رو شکر م یهست یعوض هی_ رستا تو 

 . من ..  رنیو ازم بگ میدخترونگ

صورتش فرود آوردم . دستام  یحرفش و بزنه و دستم رو باال بردم و محکم رو یادامه  نذاشتم

 . بغض گلوم رو قورت دادم .  دیلرز یم

. من احمق برات اومدم از برام  یدشمن هیدونستم که تو  یوقت نم چیه ترایم یآشغال یلی_ خ

 تو ...  یدردام گفتم ول

 و با خشم بهش کردم و با دو از دانشگاه خارج شدم . پشتم

مثل  ترایم یچسبوندم . حرفا نیماش ی شهیمو به شگرفتم و سوار شدم . سر  یتاکس هی عیسر 

 یتونستم حرفاش و هضم کنم . حرفاش اکو وار تو یقلبم فرو رفته بودن . اصال نم یخنجر تو

 سرم تکرار شدن . 

 «.  رنیو ازم بگ میو بهم تج... کنن و دخترونگ انیکه ب ستمیکه مثل تو ن کنمیخداروشکر م »
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 ترایارزش م یحرف ب هیباشم نه با  یقو دیو مشت کردم . چشمام رو بستم من با دستم

گلوم و به زور قورت دادم و در جلد مغرور بودنم فرو رفتم . بعد  ی. بغض تو زمیبه هم بر  نجوریا

و حساب کردم . به سمت خونه رفتم . سوار آسانسور  نیماش هیخونه . کرا دمیرس قهیاز چند دق

 ادهی. پ نمشی. هنوز وقت نکردم بب نمیخونه مون تا مامان و بب رفتمیحتما امروز م دیاشدم . ب

در  یجفت کفش زنونه پاشنه دارو جلو هیوارد بشم  نکهیقبل از ا یول ستادمیشدم مقابل در ا

 دهیزن به وضوح شن هیو  یبحث مان یدر و وارد شدم . صدا یو انداختم تو دی. کنجکاو کل دمید

 و به حرفاشون گوش دادم :  ستادمیا یدر اتاق مان یرو صدا جلوس یبشد .  یم

 من ؟  یخونه  یاومد ییبگم . تو با چه رو یدونم چ ی_ واقعا نم

و بچه ام  یو با من ازدواج کن یر یاز اون دختره طالق بگ دیمن دوستت دارم . تو با یمان نی_ بب

 .  یو هم قبول کن

 دیبه گوش رس یمحکم یلیس یبعد صدا یبه در چسبوندم ول شتری. گوشمو ب دمینشن ییصدا

شدم .  یندونستم و وارد اتاق مان زی. موندن پشت در و جا شدیعقب . وا چ دمی. دو متر پر 

با خشم نفس  یگونه اش و مان یچشمام از تعجب گرد شد . دختره دست گذاشته بود رو

 .   ستادمیا یمان یبه رو روزد . جلو رفتم و  ینفس م

 چه خبره ؟  نجای_ ا

 نیبودم . ا یبغل مان یکه تو دمیفهم یو وقت تمیشد که موقع یچ دمیبهم کرد . نفهم ینگاه

آروم کنار گوشم زمزمه کرد  یلیخ یول رونیب امیخواستم از بغلش ب یکرد . م نیبود ا یچه حرکت

 : 

  هیتا واقعا فکر کنه که ازدواجمون واقع میکن نکارویدختره ا نیا یجلو دی_ انقدر وول نخور با

.  رونیداد دختره از بغلش اومدم ب یبا صدا نکهیبغلش موندم تا ا یتو نطورینگفتم و هم یز یچ

 نیآخر  یتو یدختره با چاقو به سمتم حمله کرد ول فتهیم یبفهمم داره چه اتفاق نکهیبدون ا

کرد . خشک شده بودم . انگار که  خودشو جلوم پرت کرد و چاقو به شکمش اصابت یلحظه مان
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افتاده بود .  نیزم یغرق خون رو یکار کنم و مان یچ دیدونستم با یبودن . نم تهپام و بس

 به دختره کردم :  یکنارش رفتم . نگاه غضبناک عیسر 

 ؟  یکار کرد ی_ آشغال چ

 با حالت دو از خونه خارج شد .  دهیترسکه شوکه شده بود  دختره

 به خاطر نجات جون من چاقو خورد .  یبودم . مان دهیترس یلیخ

 دستام گرفتم .  یو تو دستاش

 تروخدا بلند شو تروخدا  ی_ مان

 نیدونم چرا انقدر نگرانش بودم قطعا به خاطر ا یشدن . نم یجار  میشکست و اشک ها بغضم

بودم .  دهیترس یلیرو برداشتم و به آمبوالنس زنگ زدم . خ یبود که جونم و نجات داد . گوش

 یلی. چشماش بسته بود . خبهش کردم  یاتاق رو در بر گرفته بود . نگاه  یهق هقم فضا

 اش .  نهیس یشده بود . نا خود آگاه سرمو گذاشتم رو شتریمعصوم شده بود . هق هقم ب

 ! یدیترو خدا بلند شو تو االن به خاطر من خواب ی_ مان

 . دی خره آمبوالنس رسکرده بودن . باال سیهام لباسش رو خ اشک

برانکارد گذاشتن  یرو رو یبرانکارد وارد شدن . مان هیلرزان درو باز کردم . با  یو با پاها هیگر  با

روز خوش داشته باشم  هی دیمن نبا یعنیافتاد  یاتفاقا برام م نیبهش کردم اوف چرا ا ینگاه

و من  دنرو به اتاق عمل بر  ی. مان میدیزود رس یلیآمبوالنس نشستم . خ یتو یرفتم و کنار مان

در آوردم . به  فمیرو از ک مینشستم . گوش مارستانیب یها یصندل ینگران و هاج و واج رو

 مامانم زنگ زدم . بعد از دو بوق جواب داد : 

 _ دخترم 

 گفتم :  یخش دار و پر بغض یصدا با

 _ مامان 
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 گونه ام روان شدن  یدوباره اشک هام رو و

 ن نگران شد : ماما یصدا

 ! هینطور یچشده !؟ چرا صدات ا ی_ رستا چ

 چاقو خورده  یمان مارستانیب نیا ای_ مامان ب

رو قطع  یحرف زدن بهش بدم گوش یبرا یفرصت نکهیو گفتم و بدون ا مارستانیآدرس ب عیسر 

 یاومدن . صدا یمان یساعت مامان و خانواده  میدستام . بعد از ن یکردم . سرمو گذاشتم رو

 رو اعصابم . دستام و مشت کردم .  دیکشیم یمامانش نقاش هیداد و گر 

 :  مامان

 _ حالت خوبه ؟

ساعت که برام مثل قرن ها گذشت باالخره دکتر از  کیبه ناچار تکون دادم . بعد از مدت  یسر 

 اتاق عمل در اومد . به سرعت به سمتش هجوم بردم . 

 دکتر حالش چطوره ؟ عملش چطور بود ؟  ی_ آقا

 بهم انداخت .  ینگاه

 ؟  دی_ شما همسرشون

 _ بله

 ... یبود ول یز یآم تی_ عمل موفق

 :  دمیپرس یلرزان و نگران یصدا با

 ؟یچ ی_ ول

 ... ومدیبه هوش ن گهیساعت د ۲۴. اگر که تا  دیدعا کن دی_ با
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به  یحرف چیام رو با درد بستم . بدون هحرفش و خورد و از جلومون رد شد . چشم ی ادامه

 خودم کردم :   یسمت نماز خونه رفتم . وضو گرفتم و شروع به حرف زدن با خدا

خوام  یکه ازت م یز یاالن تنها چ ای؟ آخه چرا خدا یمن گذاشت یهمه مشکل و برا نیچرا ا خدا

 بار صدامو بشنو .   نیا ای. خدا ادیبه هوش ب یکه مان نهیا

به آغوشش افتاد .  ادمیاومدم .  رونیحرف زدن با خدا از نماز خونه ب گهید یقهیاز چند دق بعد

 نکهیا یگفت که حتما برا یچشمم . عقلم م یاومد جلو یشدم . صورتش همش م یجور  هی

است . افکار  گهید زیچ هی ستین نیگفت فقط ا یقلبم م یجونم و نجات داد نگرانشم ول

 گفت :  دیمنو د یوقت ینشسته بودن . مامان مان نایور کردم . مامانم اد ممسخره امو از ذهن

 چاقو خورده  یکن که چه جور  فیو تعر  ایبعد ب نشی_ االن زمان مالقاته برو بب

. وارد شدم .  دمیمخصوص رو از پرستار گرفتم و پوش یتکون دادم . لباسا یخدا خواسته سر  از

دم و دستگاه بهش وصل بود دوباره هجوم اشک و  یکه کل دمیتخت  د یرو هوشیرو ب یمان

دونم چم شده  یبشن . کنار تخت نشستم . نم رینذاشتم که سراز  یچشمام حس کردم ول یتو

. با  نمیصورت جذابش بب یکردم هنوزم اون جذبه و غرورو تونستم تو اهبود . به صورتش نگ

 گفتم :  یلرزان یصدا

  کشنیم یمامان بابات دارن چه زجر  یندوینم یبخواب نجایا یخوا یم ی_ تا ک

 با زمزمه گفتم :  و

 .  نجامیمن هم ایش داریب دیبا یباشه ول گهیمن بلند شو د نطوریهم

. ناباور  دمیبلند شم حرکت آرام دستاش رو د نکهیقبل از ا یتخت بلند شدم ول یاز رو دیام نا

 ایپرستارو صدا زدم . خدا عیبزنم . سر  غیج یخواستم از خوشحال یکردم . م یگر ینگاه د

 شکرت . شکرت

 :   یمان
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چشمم رد  یباره از جلو کیداشت . اتفاقا به  یدرد چشمام و باز کردم . شکمم درد بد با

 برام تکرار شد :  ترایم یشدن . صدا

 ینیب یشه . حاال م کیاون دختره بهت نزد زارمینم ارمی. به دستت م یمن دوستت دارم مان »

 .« دارم  یاهمون بر ماون و از سر ر 

چشمام زل  ی. به رستا زل زدم اونم   تووارد اتاق شدن  نایو مشت کردم . رستا و مامان ا دستام

سرش و گذاشت  هی.  مامانم با گر شکسته شده بود . نگاهم و ازش گرفتم  یلیزد . حس کردم خ

 شونه ام :  یرو

 یعوض ی_ حالت خوبه مادر ؟  دستش بشکنه دختره 

 تکون دادم رو به همه گفتم :  یرو بهشون گفته . سر  هیکه رستا قض دمیفهم

 حرف بزنم ؟  ییبا رستا تنها قهیشه چند دق یم

 رفتن .  رونیتکون دادن و از اتاق ب یبعد سر  یول دمیمتعجبشون رو د نگاه

 کنارم نشست .  رستا

  یازت ممنونم جونم و نجات داد یلی_ خ

 بهش کردم .  یروح یب نگاه

  یکارو کن نیا دیبا یدم ول یفکر نکن دارم بهت دستور م نی_ بب

 بهم کرد .  یکنجکاو نگاه

 دادم :  ادامه

 یلیخواست تو رو بکشه پس خ یکه م یدیخطر ناکه خودت د یدی_ اون دختر و که امروز د

مثل  میکن یم یجلوش نقش باز  میدیهر موقع اون دختر و د نکهی. دوم امواظب خودت باش 

 وز . امر 

 گرفت .  ینگاهش رنگ دلخور  یدونم چرا ول ینم
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 رفت .  رونیلب گفت و از اتاق ب ریز  یا باشه

 دونستم چرا  یآوردم . واقعا نم یدختر کم م نیروزا مقابل ا نیدونم چرا ا ینم

 :  رستا

 یدونم چرا ول ی. نمدلخور شدم  میکن یگفت نقش باز  نکهیاز ا یلیرفتم . خ رونیاتاق ب از

 دیهم رفته بودن خونه استراحت کنن . اول با نایخسته بودم . مامانم ا یلیدلخور شده بودم . خ

آوردم .  یو از خونه امون م  نمیرفتم ماش یگرفتم و بعد هم م یدوش م هیرفتم خونه و  یم

حرکت  مارستانیب یحالش خوب شده بود .  به سمت خروج یخوشحال بودم که مان یلیخ

شد .  یم کیگرفتم . هوا داشت تار  یم یرفتم و بعد تاکس یم ادهیپ ابونیا سر خت دیکردم . با

 یکه صدا ابونیبه خ دمیرس یقدم برداشتم . داشتم م عیخلوت بود . سر  یلیخ یلیخ ابونیخ

 یکه دستمال هیک نمی. برگشتم تا بب دمیزد از پشت سرم شن یرو که اسم منو صدا م یمرد

 شدم .  هوشیو ب فتهیداره م یچه اتفاق دمیگرفته شد و نفهم مینیب یجلو

 :  یمان

ذهنم اومده  یتو الیدونم چرا رستا نبود . صد تا فکر و  خ ینم یقرار بود مرخص بشم ول امروز

 :  دمیرو شن میاس ام اس گوش یشدم که صدا یداشتم آماده م دمیبود . لباسام و پوش

 میش یبازم مال هم م دهیدارم و االن اون زمان فرا رس یگفتم رستا رو از سر راهمون بر م یمان »

 « دارم . دوستت دارم .  یرستا رو از سر راه بر م یمان

خواست  یم یعوض یشد . سارا لیتبد نیقیشکم به  یکردم . وا یبه گوش یزده نگاه بهت

تونست . استرس تمام وجودم و در بر  یوقت نم چیتونست ه ینم یول ارهیسر رستا ب ییبال

 خودت همراهم باش . ای. خدااومدم  رونیاز اتاق ب عیگرفته بود . سر 

 :  رستا

بود .   کیبه اطراف کردم . همه جا تار  یکرد . نگاه یرا باز کردم . سرم به شدت درد م چشمانم

و بسته بودن . نتونستم چون دست و پام ر  یدستم خشک شده بود . خواستم حرکتش بدم ول
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افتاد اون مرد من و صدا کرد و  ادمیمن افتاده بود ؟ به ذهنم فشار آوردم ،  یبرا یچه اتفاق

زدن کردم . بعد از  غیشروع به ج ده؟یمنو دزد یک یعنی دمیترس یلیهوش کرد. خ یب ومن یکس

باره تمام اتاق روشن شد . چشمانم را  کی.  دمیباز شدن درو شن یزدن صدا غیج قهیپنج دق

شد چند  یچشمانم را باز کردم . جا خوردم ،خشک شدم . باورم نم ییآشنا یبا صدا یبستم ول

 یلبخند مسخره جلوم هستن. با صدا هیو اون دختره با  ترایکنم  که   م وربار پلک زدم تا با

 گفتم :  یرفته ا لیتحل

 !؟ ترای_ م

 زد .  یپوزخند ترایم

 اسمش ساراست رو کرد بهم و گفت :  دمیدختره که فهم اون

سر راهمون و من با کمک  یگفته بودم که اون مال منه تو اومده بود ی_ خانم کوچولو به مان

 از سر راه برت دارم .  یموقع عال هیتا  دمتیدزد ترایم

 به چشماش زل زدم :  ترایم یرو از زور خشم بستم . با صدا چشمام

تو اونو ازم  یت گفتم که آرش به خاطر تو خودشو کشت! من عاشق آرش بودم ول_ رستا به

 . میدیرو کش دنتیمنم ازت متنفر شدم و با سارا نقشه دزد یگرفت

 تمام قوام و جمع کردم و گفتم :  یرفته بود ول لیتحل قدرتم

  نیهست یمشت پست عوض هی_ همتون 

 یشناختن ول یرو از کجا م گریهمد ترایبود که سارا و م نیخورد ا یکه داشت ذهنم رو م یسوال

 : ختیافکارم به هم ر  ترایم یبا صدا

 یبه سر م ایدن نیا یآخرشون که تو یرستا خانم استراحت کنن به هر حال روزا میبر  ی_ آبج

 برن 

 که به من گفته بود تکه  ترایم یگفت آبج نیتعجب چشمام گرد شد . ا از
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 دم : و به زبون آور  فکرم

 !؟ی_ آبج

 زد :  یپوزخند ترایم

 منه  یچون اون خواهر ناتن ی_ اره آبج

 و ترس .  الیفکر و خ ایدن هیخارج شدن . من موندم و   یحرف چیبدون ه و

 :  یمان

تونن  یمزخرف نم یسایپل نی. نگرانش بودم دو روز گذشته و ا میخبر داده بود سایتمام پل به

پدر سارا  یالیو دیرس یکه به ذهنم م یز یخودم دست به کار بشم . تنها چ دیکنن با یکار  چیه

 ی. پوز خند عصب دمیسارا رو د یکه رو ییکه خارج از تهران بود . همون جا ییالیبود . همون و

گاز فشردم .  یرو شتریبود . ب یشده بود اعصابم بد جور خط خط دهیرستا دزد ی. از وقت مزد

 باشه . ومدهیسرش ن ییخودت کمک کن بال ایخدا

 :  رستا

چرا  دمیکش یعذاب م یلیمن سال ها گذشته بود . خ یبرا یدونم چند روز گذشته بود ول ینم

گوشه  هی یکردم   . تو یخودم رو آروم م دیبا دمیکش یقینکرده بودن !  نفس عم دامیتا حاال پ

دونم چم شده بود . دلم براش تنگ شده بود  یکنه . نم یم دامیپ یاز قلبم مطمئن بودم که مان

باز شدن در  یتو دختر . صدا یشد وونهیرستا د ستیدر کار ن یدلتنگ چی. به خودم تشر زدم ه

 شد . با نفرت سرم و بر گردوندم .  انیو بعد قامت سارا نما دمیو شن

 کنار .  یکه از سر راه من و عشقم بر  دهیوقتش رس گهی_ خانم کوچولو د

 گفت :  یبلند بایتقر  یاش  زل زدم . سارا با صدا نهیپر ک یرس و نفرت به چشمات با

 _ محسن سامان 

 خودم جمع   یوارد شدن . از ترس تو ختیر  یو ب یکلیکه دو مرد ه دینکش یطول
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 لحن مزخرف رو به اون دو تا مرد گفت :  هی. سارا با  شدم

  نیار یبعد هم دخلشو ب دی_ خوب ازش استفاده کن

 رفت . رونیبهم کرد و از انجا ب یز یو نفرت انگ دارانهیخر  نگاه

تر شدن . با  کیو نزد کیخودم مچاله شده بودم . اون  دو تا مرد نزد یترس و اظطراب تو از

 گفتم :  یلرزان و ترسان یصدا

 آشغاال  نینش کی_ به من نزد

 یتر م کیو نزد کیاشتن نزدد نجوریآزاد کنم . هم یلعنت یطنابا نیکردم که خودمو از ا تقال

زدم .  غی. ج سادنیآخر خط بود . اومدن و جلوم وا گهید نیدلم خدا رو صدا زدم ا یشدن . تو

آخر خط بود آره آخر خط چشمام و  گهید نیبره سمت مانتوم ا خواستیم شونیکیدست 

 رفت . مرگ خودم و امضا کردم .  لیحلبستم . قدرتم ت

 :  یمان

رستا بود  زیچ نی. تمام خاطرات برام زنده شدن . همشون و پس زدم االن مهم تر  دمیرس الیو به

 غیج ی. محکم به عقب رفتم و در و شکستم . صدا. در قفل بود  دمیدو الی. با دو به سمت و

دم ی. دو تا مرد و د. درو باز کردم  دمیدو ومدیرستا م یکه صدا ی. به همون سمت دمیرستا رو شن

چشمام و  یشدن . نتونستم خشمم رو کنترل کنم . خون جلو یم کیه رستا نزدکه داشتن ب

خوردن زدمشون . اونقدر زدم که خودم  ی. به سمت اونا رفتم تا م دمیکش یگرفت . عربده ا

.  دمیچشماش د یو تو دیحال افتادن به سمت رستا رفتم . برق ام یخسته شدم . اونا ب

 دستش و گرفتم : 

 !؟  اوردنیسرت ن ییکه  بال ایون عوض؟ ا ی_ رستا خوب

 به نشانه نه تکون داد .  یحال سر  یب

 . به خودم فشردمش .  دمیهق هقش و شن یخفه  یبغلم . صدا یخود آگاه سرش و گرفتم تو نا

 آروم باش تموم شد نترس  شی_ ه
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 نفر رستا رو از خودم جدا کردم . هیدست زدن  یصدا با

زنه . از کنار رستا بلند شدم با نفرت به   یکه داره دست م دمیو چر خوندم و سارا رو د سرم

 سمتش رفتم : 

 اون دختره  ینه برا یمن کن یکارا رو برا نیا دیتو با یول کیچقدر رمانت ی_ اوو مان

  ؟یدیزن منو دزد ی_ به چه حق

 زد :  یپوزخند

  رهیبم دیدختر با نیو ا یامروز مال من ش نیهم دیتو  با ی_ تو مال من

 دو دو زد .  چشمام

 آشغال  یفیهرزه کث هی_ تو 

خودش مچاله شده بود . دست و پاش و باز کردم . بغلش کردم  یسمت رستا رفتم . تو به

جلومون ظاهر شدن . رستا رو به خودم  گهیکه دو تا مرد د میشد یاز کنار سارا رد م میداشت

کاش  یآماده کرده بودم ا یز یهر چ ی. خودمو براحس کردم  یکردم . لرزشش و به خوب کینزد

 خبر داده بودم .  سیپل بهقبل از اومدنم 

 جانیبا عشقش بود . ه ییزد . فردا روز رو به رو گارشیبه س یقیرا بست . پک عم چشمانش

 با رستا افتاد :  دارشید نیبه آخر  ادشیداشت . 

 من شما رو دوست دارم .  یخانم آرمان_  »

 « .  من خودم عشق دارم . خداحافظ .  نیلطفا مزاحمم نش ییایپور  ی_ هه  آقا

 شیبه اسم آرش و دوست داره از زندگ یکس  دیکه فهم یروز شکست . خورد شد  و وقت اون

رود به  یباز شد . فردا م  شیکه آرش مرده راه برا دیفهم  یوقت یخارج شد .  ول رانیرفت و از ا

  یزد  . مطمئن بود که رستا او را حت گارشیبه س یرسد  . پک محکمتر  یم و به عشقش رانیا

 .  اوردیب ادشیتواند  خودش را به   یاو  خوب م  یول  دیآ ینم مه ادشی
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 :  رستا

بهم کرد . دو تا مرد جلومون  یرو چنگ زدم . نگاه آرامش بخش یمان یبودم بازو دهیترس

 ادیسرش ب ییبال نکهیا یشدن .  از ترس و نگران ریجلو رفت . با هم در گ یبودن . مان ستادهیا

داشت نگاهشون  یز یهر دوشون و در حد مرگ زد . سارا با لبخند نفرت انگ ی. مان دمیلرز  یم

.  دمیدستش د یچاقو رو تو هی یکیاون  یبود ول ریاز اونا در گ یکیبه شدت با  یکرد . مان یم

اونطرف خورد  یکنه اطراف رو نگاه کردم و چشمم به چوب یکار  کهنیخشک شدم . قبل از ا

کنه چوب رو بلند کردم و به  یبتونه کار  نکهیبرش داشتم به سمت مرد رفتم و قبل از ا عیسر 

 دیحال افتاده بود . سارا هم که فهم یبود ب ریباهاش در گ یکه مان یدسرش ضربه زدم . مر 

تر از اون دستم و گرفت و با  عیسر  یمان یخواست درو ببنده ول عیسر  هیچ یقصد منو مان

. سارا  یمان نیبه ماش میدی. رس دمیدو یم یکشوند . همراه با مان رونیمنو به ب یادیسرعت ز 

 یحال سرمو به پشت ی. ب میفشرد و از اون جهنم فرار کرد ازگ یرو یمان یول دیدویداشت م

 بهش کردم :  ینگاه یجذاب مانبم و  یدادم . با صدا هیتک یصندل

 _ حالت خوبه رستا ؟ 

 تکون دادم .  یسر 

و خون را پاک کردم . نگاهمون به  دمیلبش کش ی. دستم را رو دیچک یلبش خون م یگوشه  از

نافذش چشم بردارم . قلبم به تپش افتاد و  اهیس یتونستم از اون چشما یهم گره خورد . نم

 یبود . چرا وقت یچه حس گهید نیا ایشد و چشماش و از چشمام گرفت . خدا میآخر اون تسل

افتاد نکنه ... افکارم و پس زدم . امکان نداشت . اتفاقا مثل  یدم قلبم به تپش مید یرو م یمان

 یچشمم راه افتاد . امروز بازم مان یسمج از گوشه  یچشمام رد شدن . قطره اشک یاز جلو لمیف

 ید . فقط خدا کنه که اون مرد نمرده باشه . فکرم و به زبون آوردم . با صداجونم رو نجات دا

 گفتم :  یبه مان یلرزان

 اون مرد نمرده !؟  ی_ مان

 زد .  ینبضشو گرفتم هنوز نبضش م عی_ نه سر 
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 . دمیکش یراحت نفس

 شد گفت :  انیگونه اش نما یکه چاله رو یبا لبخند یمان

 ممنون ید_ امروز تو هم جونم نجات دا

 زدم :  یکه داشتم لبخند تلخ یهمه درد نیا نیب

 تو دوبار  یبار جونتو نجات دادم ول هی_ من 

 دهیگونه اش و د یبار بود که چال رو نیاول یمرد جذاب بود . برا نیزد . چقدر ا یپهن لبخند

 شدم . رهیو به جاده خ دمیبودم . آه کش

رفت .  رونیرا در ساک گذاشت . استرس تمام بدنش را در بر گرفته بود . از اتاق ب شیها لباس

 یلیکه به رستا خ یزمان کس نیشد و به سمت فرود گاه حرکت کرد . در هم نشیسوار ماش

 زنگ زد . اتصال تماس را زد :  شیرساند به گوش یبود و خبر ها را به او م کینزد

 _ الو 

 _ الو آقا سام 

 شده؟  یز ی_ چ

 :  دیبا استرس به گوش رس شیصدا

 چون که رستا خانم  ازدواج کرده .  رانیا دیای_ آقا سام لطفا ن

 بلند شد . با داد گفت :  نشیماش یها کیالست غیج یترمز زد و صدا یخشک شد رو دستش

 ازدواج کرده ؟  ی_ ک

 شه  یم یهفته ا هی_ 

 قلبش سوزش داشت .  دیکش یقیعم نفس

  یگفت یاز همون اول م دی. نبا ی_ من بهت پول دادم که االن بگ
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 را قطع کرد .  یگوش دیرا که د سکوتش

. طاقتش طاق شده بود . او  گریرا در دستانش فشرد . آرام و قرار نداشت . بس است د فرمان

زدواج اگر او ا یکرد حت یخودش م یرفت . رستا را برا یم رانیخودش را گرفته بود به ا میتصم

 کرده باشد . 

 :  رستا

شد و باهاش هم  ادهیهم پ یکرد مان یشدم . خسته و کوفته بودم . بدنم درد م ادهیپ نیماش از

 .  میقدم شدم و به سمت خونه حرکت کرد

 یز یکم چ ییدستگشر بشه به هر حال آدم ربا یعوض یدم که اون سارا ی_ رستا بهت قول م

 .  ستین

و گفتم  ی؟رو کردم به مان میفرار کن میخواست یکه من و مان یافتاد . او کجا بود وقت ترایبه م ادمی

 : 

 هم بود .  ترایاز سارا م ری_ به غ

 نگاهم کرد .  کنجکاو

 یخودش خواهر ناتن یو به گفته  یدوست عوض هیزدم البته  یدوستمه . پوزخند ترای_ م

 ترایم  میکرد یفرار م میکه داشت یوقت یول دنیمنو کش یدزد یبا سارا  نقشه  ترایساراست و م

 فکر کنم فرار کرده  دمیرو ند

به اتاقم رفتم و  ی. بدون معطل میکرد . بدون حرف وارد شد یبعد اخم یتعجب نگاهم کرد ول با

 به در زد و وارد شد :  یتقه ا یشد که مان ی. چشمام داشت گرم م دمیتخت دراز کش یرو

 ار زنگ زده نگرانه حتما بهش زنگ بزن _ مامانت تا حاال صد ب

در آوردم و به مامانم  فمیرو از ک میگوش یحالیرفت . با ب رونیاز اتاق ب یتکون دادم مان یسر 

 شد :  دهینگران و پر استرس مامان  شن یزنگ زدم . صدا
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 مادر  ی_ الو رستا خودت

 _ سالم مامان آره منم 

 . گفتم :  دیهق هقش به گوش رس یصدا

 زنم .  ینکن من حالم خوبه فقط خسته ام بعدا بهت زنگ م هی_ مامان بسه گر 

 آم خونه ات .  ی_ برو قربونت برم امروز م

 یبه مان ادمیبودن  لمیف هیاتفاقات مثل  نی. ا دمیرو قطع کردم . آه کش یگفتم و گوش یا باشه

 هیچ هیچ یتازه ام به  مان حس نیمن چم شده ا ایافتاد . قلبم شروع به تپش کردن افتاد . خدا

 ؟ 

 : یمان

که سارا  یوقت یرو تو زندون بندازم . ول ترایهرچه زود تر سار و م دیخسته شده بودم . با یلیخ 

خواستم از رستا طالق  ی. سرمو با دستام گرفتم . من نم رمیاز رستا طالق بگ دیبره زندان منم با

چشمم اومد . اون روز که  یجلو شیمعصوم و طوفان یخواستم؟ چشما یآخه چرا نم رمیبگ

باهام .  یکرد کاری. رستا چ  دمیشن یگفت هق هقاش و م یم یچ دمیفهم یخوردم م قوچا

 . ارمیخودت کمکم کن تا بتونم طاقت ب ایاوف خدا

 هفته بعد  دو

دانشگاه رفت  یرفتم شرکت و رستا هم م ی. من هر روز مبود  یعاد زیدو هفته همه چ نیا یتو

کرده بود .  شهیوجودم ر  یبود که تو یبرام گنگ و مبهوت بود حس تازه ا یلیکه خ یز یچ یول

وقت عاشق  چیشده بود . من با خودم عهد کردم که ه شتریو ب شتریبه رستا که هر روز ب یحس

شدم  یعاشق دختر کس یعنیحسم عشق نباشه اگه عشق باشه  نی...  خدا کنه که ا ینشم ول

نداشت .  یبه هر حال رستا گناه یشبانه ام شد ول یسال حرف نزدن من و کابوسا هیکه باعث 

شده بودن .  ریدستگ ترایگرفتم چون هم سارا و هم م یاز رستا طالق م دیزدم تا االن با یپوزخند

 با مامان افتاد :   روزمید یبه مکالمه  ادمی
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 یزندان و مشکل تو هم حل شد حاال از رستا م پسرم خدا رو شکر اون دختره افتاد تو_  »

  یر یطالق بگ یتون

زد  یتکون داد و لبخند یکه سر  دید یچشمام چ یدونم تو ینم یبهش کردم ول ینگاه ناراحت

 و  گفت : 

 « نداره  یر ی_ پدرش اون کارا رو کرد خودش که تقص

 تو درونم داد زد :  یحس هیبود .  یمنظورش چ دمیفهم یم حاال

  یتو عاشق رستا شد یشد عاشق

 به خودم کردم :  ینگاه ستادمیا نهیآ یجلو

که عهد کرد عاشق نشه االن عهدم شکسته بود و عاشق شده  یفرد مرد مغرور  ییایآر  یمان من

حس عشقه . عشق  نیکه به سارا داشتم هوس بود و ا یاون حس دمیفهم یبودم  . حاال م

 بهم داشته باشه .   یحس هیزدم . فقط خدا کنه اونم  یرستا جلوم اومد لبخند ی افهیق

 :  رستا

 هیناشناس داشتم حاال هم  یها امیدو هفته همش پ نیا یرو در دستم چرخوندم . تو میگوش

اون هر روز  یدادم ول یرو نم اماشینگران شده بودم جواب پ گهیداشتم . د گهیناشناس د امیپ

وقتش بود به خودم  گهیه خاطر آوردم و آروم شدم . درو ب یداد . صورت مان یم امیپ شتریب

که من به  یگرفته عشقه . عشق یتک تک سلوالم جا یکه مثل مخدر تو یحس نیاعتراف کنم ا

 هیتب تند و داغ بود نه  هیکه به آرش داشتم  یاون حس دمیزدم . تازه فهم یدارم . لبخند یمان

 هم دوستم داره ؟  یمان یعنیداد  یلبخندم محو شد و جاش رو به نگران عیسر  یعشق ول

شده  ریدستگ انتکاریخ یترایخوشحال بودم که هم سارا هم اون م یلیو پس زدم . خ افکارم

هم دوستم  یمان نکهیا یبود و نگران امایپ نیکرد ا یم یکه اعصابم و خط خط یز یچ یبودن ول

شد  یتموم م یبود ک یچ یبود که مشکل مان نیبود ا رشیم درگکه فکر  یز ینه . فقط چ ایداره 

از فکر خودم خنده ام  میر یطالق بگ میحل نشه تا نتون ایزود نیکردم که به هم یم افقط دعا دع
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 یقلب لعنت نیرفت . اه دوباره ا رونیهم ب یرفتم همزمان با من مان رونیگرفت . از اتاق ب

 :  سادمیاز جلوش رد شم که با صداش وا عیخواستم سر  دیشروع به تپش کرد دستام لرز 

 _ رستا 

 تپش کرد برگشتم به سمتش  شتریبا صداش ب قلبم

 _ بله ؟ 

داشت بعد از دست دست  یکالفه بود چشماش برق خاص یلیاش خ افهیگرفتم باال ق سرمو

 کردن گفت : 

  یچی_ ه

 رفت . رونیرفت و ب یبه سمت در خروج و

با خنده تکون دادم و به سمت آشپزخونه  یم هم خنده ام گرفته بود . سر تعجب کرده بود هم

 هاش افتاد :  امیبه پ ادمیو خوردم و دوباره  ختمیآب ر  یوانیرفتم ل

 « کنم .  یزنم و عطرت را استشمام م یم گارمیمحکم به س یدوباره پک »

 « قلب کن  نیقلب شکسته ام را سالم تر  نیو ا ایمن ب یهست یا »

 «  تیکه بشنوم صدا یاست روز  کینزد یول تیگذرد بدون صدا یروزا سخت م نیا »

 یم دیتر با عیهستن فقط سر  یبه چه معن امایپ نیا دمیفهم یآوردم نم یسر در نم واقعا

 هیک نیکه ا دمیفهم

 یزد . حال خوب گارشیبه س یبرداشت و فندک را روشن کرد و پک یگار یو دوباره س دوباره

 دیبگو یز یکرد به رستا چ یکرد که با رستا رو به رو شود . جرئت نم یم یمار نداشت لحضه ش

کرد تا از  یم یکار  دیبودند . با زیشک بر انگ یلینوشت خ یم شیکه برا ییهمان شعرها

همه  نیبسش بود ا گرید یدارد ول یبه مان یبود که رستا حس مطمئن ردیشوهرش طالق بگ
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 یجدا م یرستا را از مان دیاگر شده با تحد ینبود . حت یبود کم کس ییایعذاب . او سام پور 

رستا  یبرا یبار هزارم شعر  یرا برداشت و برا شیکرد . گوش یکرد و رستا را مال خودش م

 نوشت : 

 « صورت همچون ماهت  دنید یکنم برا یم یلحضه شمار  میزندگ_  »

 ی برهیو یخفه کرد . با صدارا با فندکش روشن کرد و خودش را در دود  گارشیرا زد . س سند

 را خواند : شیگوش دیجد امیخاموش کرد و پ یگار یرا در جا س گاریس شیگوش

 «؟  نیشه انقدر مزاحمم نش یدارن !؟ م یشعرا چه معن نی؟ ا یهست یتو ک_  »

 گونه داد :  نیداده بود . جوابش را ا امیبار رستا به او پ نیاول یشد . برا ینم باورش

 «  میکه ک یفهم یزود م یلیندم .  خ امیتونم بهت پ ینم_ »

 یزود قرار بود به عشقش برسد ول یلیاش گذاشت . خ یشانیپ یرا زد . ساعدش را رو سند

 رستا  یزندگ یشود با نابود یم یکارش مساو نیدانست ا ینم

 : رستا

رو  یهمه فکر کردن . گوش نیا یفهمم  .  مغزم کشش نداشت برا یم یبه زود یچ یعنی اوف

چشمام  یجلو یمان اهیس یکنار تخت چشمام رو بستم و دوباره چشم ها یعسل یگذاشتم رو

تنگ  یشم . مانتو یدلتنگت م یلحظه که نباش هیباهام  یکرد کاریچ ی. مان دمیاومد . آه کش

ود برم مامانم تنگ شده ب یدلم برا میو ساپورت مشک یدم با شال مشکیو پوش میطوس یمشک

رفته بودم آورده بودم  روزید نیو هم نمیبرداشتم ماش یعسل یو از رو چییسر بهش بزنم . سو هی

در بود  یجلو ومیلیدسته گل  ل هیتوجهمو جلب کرد .  یز یدر چ یجلو یرفتم ول رونی. از خونه ب

 هیداشت اونقدر که مستش شدم .   یخوب یلیخ یکردم بو بوش. برش داشتم رفتم داخل 

 داخلش بود بازش کردم و داخلشو نگاه کردم .  یکارت

 «کنم  یم متیگل و با تمام عشق درونم تقد نیا_  »
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ناشناس بهم  امیداره که پ یگل ربط به همون کس نیاز دستم افتاد . مطمئن بودم ا کارت

رفتن  رونیب الیخیخسته شده بودم . از جا بلند شدم حالم گرفته شده بود ب گهیداد . اوف د یم

 بود اتصال تماس و زدم : یزنگ خورد . مان میگوش ارمیلباسام و در ب نکهیقبل از ا ی. ولشدم 

 _ الو 

 _ الو رستا

 زد  یموج م یصداش کالفگ یتو

 _ بله 

 :  دیبه گوش رس ریتا خ یبا کم صداش

 گم ؟  یکه م یآدرس نیبه ا یایشه ب ی_ م

 شدم  نگران

 شده ؟  یز ی_ چ

 باهات حرف بزنم .  یموضوع هیدر مورد  دی_ نه فقط با

سطل آشغال   و به  یانداختم تو عیداشت کردم . گال و کارت و سر  ادیگفتم و آدرس و  یا باشه

که  یموضوع نمیگلو فراموش کردم و االن کنجکاو بودم بب هیسرعت از خونه خارج شدم . قض

 البته فعال هیخواست بگه چ یم یمان

 یها نشسته به سمتش رفتم نگاه یاز صندل یکی یکه رو دمیرو د یانشاپ شدم . م یکاف وارد

 رو به روش نشستم  یصندل یبهم کرد رو

 ؟  یداشت ی_ خب کار 

موج  ینافذش ناراحت اهیس یچشما یبهش کردم تو یکالفه بود دستش و مشت کرد نگاه یلیخ

 زد :  یم

  میتون ی_ خب من مشکلم حل شد و ما م
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 کرد  مکث

  می_ از هم جدا ش

کرد . پوست لبم و  یکف دستم فرو کردم که زق زق م یسرم خراب شد نا خنام و تو یرو ایدن

خودم رو گرفتم مطمئن بودم  میاحساس کردم . تصم یخون و به خوب یکه مزه  دمیانقدر جو

و  مونیزندگ یغرور لعنت نیبزارم که ا دیپس نبا دمیبهم داره از برق چشماش فهم یحس هیاونم 

شکست بشکنه من به  یهم اعتراف کنه  غرورم هم م یکردم که مان یم یکار  دیخراب کنه با

 و گفتم :  یرو کردم به مان یمحکم و پر تحکم یگم . با صدا یخاطر عشقم م

  رمیگ یمن طالق نم ی_ ول

 شده بود  جی. گ دمیصورتش د یتو یو به خوب تعجب

 ادم : زدم و دوباره حرف رو ادامه د یلبخند

 کنم  ینتونم زندگ گهید یاز دور  رمی_ چون اگه طالق بگ

 میمستق ریمن غ گهیبلند شدم و به سمت در رفتم د یصندل یزدم از رو یشد . لبخند شوکه

 یمان یرفتم که با صدا یم رونیخودشه داشتم ب لیم گهیخب د یمنظورمو بهش رسوندم ول

 داد .  ستیمغزم فرمان ا

 _ رستا 

 درخشان تر بود .  شهیبه سمتش برق چشماش از هم برگشتم

 _ بله 

 زد :  یلبخند

و  میدیخواب یاتاق هم نم یمونه درسته که تو یاز من نم یز یچ گهید میر ی_ اگه طالق بگ

  یبود ول تهیازدواجمون فرمال

 تر شد  کینزد بهم
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 کنم  یتونم زندگ یم یکیکه بهم نرد نی_ هم

وقت  چیگفت ه میمستق ریبزنم پس اونم دوستم داره اونم غ غیج یخواستم از خوشحال یم

افته دستم رو تو  یداره م یبفهمم چه اتفاق نکهیخوشحال نبودم . بدون ا نقدریا یزندگ یتو

 یافته ول یداره م یبودم خواستم ازش بپرسم که چه اتفاق جیگ میرفت رونیدستش گرفت و به ب

تمام وجودم شد عشق و آرامش قلبم شروع به  لبام حس کردم . یو رو باشنتونستم چون ل

 لباش و از لبام جدا کرد :  قهیکردم بعد چند دق شیکرد و گونه هام رنگ گرفتن همراه دنیتپ

  می_ دوستت دارم زندگ

 با لبخند و لذت گفتم :  منم

 مغرورم  ی_ دوستت دارم آقا

 دیرس یه بود حاال به عشقش مکه کرد یبود باالخره بعد از آن همه صبر  شیبرا یروز خوب امروز

 را در دست گرفت  شیگوش

 « هتل ... اتاق ...  ایگم ب یکه م یآدرس نیبه ا میمن ک یبدون یخوا یاگه م_   »

 شد و به سمت هتل حرکت کرد .  نشیسوار ماش دیآ یرا ارسال کرد . مطمئن بود م امیپ

 :  رستا

من رو دو دل  امیپ نیا یرفتم دانشگاه ول یم دیسر کار بود من هم با ی. االن مان دمیرا د امیپ

 هیآدم ک نیکه ا نمیرفتم و بب یم دیخودم رو گرفتم با میبعد تصم ینرم . ول ایکرده بود که برم 

و برداشتم مقنعه م و هم سرم کردم و از خونه  ممیو با ساپورت قرمز مال میبلند زرشک یمانتو

 یشدم ول یافتاد و غرق خوش روزیبه اتفاقات د ادمیشدم باز هم  نیرفتم . سوار ماش رونیب

دستم  یبفهمه من زنم و گذشته ام و بفهمه اوف  فرمون و تو یوقت یبود که مان نیاز ا مینگران

 ونبا خبر نبود قرار بود امروز بهش یمن و مان هیکس از قض چیفشردم خدا لعنتتون کنه هنوز ه

اتاق شماره ...  دیشدم و از شون کل ادهیپ نیاسترس گرفته بودم از ماش دمی. به آدرس رس میبگ

هتل باهام قرار گذاشته بود  یچرا تو دمیترس یکردم م دایگرفتم . از پله ها باال رفتم . اتاق رو پ
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 ور  دیکل کشتیمن رو داشت م یکنجکاو نیخب ا یکردم ول یم یواقعا داشتم کار اشتباه

 یکه روبه رو دمیمرد رو د هیبود درو نبستم و  قامت  یبزرگ تییشدم سو در و وارد یانداختم تو

 بمو و مردانه اش گفت :  یبود با صدا ستادهیپنجره ا

  ی_ خوش اومد

 ؟  هیچ امای؟ اون پ نیهست یشه بپرسم شما ک ی_ م

 ادیبه ذهنم فشار آوردم به  یهر چ یآشنا بود ول یلیاش برام خ افهیبه سمتم ق برگشت

 اوردمشین

  یتون ینم گهیحاال د یول یپسش زد یزمان هیکه  یهمون ییایسام پور  اری_ به ذهنت فشار ن

 گفتم :  یداد مانند یکرد با صدا یکار م یچ نجایخوردم . اون ا جا

 دوست دارم .  یلیظاهرا محترم من ازدواج کردم و شوهرم و خ ی_ آقا

 زد .  یحرص در آر  پوزخند

نفر  هی قیمن خارج بودم  و هر روز از طر  یدون یسر اصل مطلب خب م برم عی_ اوم بزار سر 

 بسه اون همه صبر کردن .  یول یکه ازدواج کرد دمیگرفتم و حاال هم فهم یازت خبر م

 :  میقدم با هم فاصله داشت هیشد فقط  کمینزد یلیخ

و با من  یر یازش طالق بگ دیبا یکن هیسر قبر شوهرت زار زار گر  یباال یخوا ی_ اگر که نم

 .  ستین ایدن نیا یتو یمان گهیواگرنه د یازدواج کن

 زد . یمسخره ا ولبخند

گفت ؟ گفت اگه  یچ نیا دیچیپ یبود معده ام در هم م فیقابل توص ریکه داشتم غ یحس

 زدم :  یوار  وانهیکشه لبخند د یرو م یباهاش ازدواج نکنم مان

 ام  یاوال من اصال تو رو دوست ندارم دوما من عاشق مان یا وونهیتو د یگ یم ی_ چ
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باشه خواستم از اون  یالک دشیخودت کمکم کن که تحد ایرفت . خدا یم جیداشت گ سرم

 رونیآخر خالص شد و من چه از درون و چه از ب ریت زشینفرت انگ یجهنم فرار کنم که با صدا

 :  دمیپاش

 یاتفاق چیه یمال من ش یر یاگر که ازش طالق بگ یر _ رستا فکر خودتو بکن تا فردا وقت دا

  یو پسم بزن یاگر که باهام ازدواج نکن یافته ول یبراش نم

 پوزخند ادامه داد :  با

  نمتیب یم یزود سر قبر مان یلی_ خ

هتل  رونیبه ب عیکثافت تموم نشه،سر  نیا یجلو رومیذره ن هیو گرفتم به در تا همون  دستم

 نیآورد . سوار ماش یکه داشت منو از پا در م یعذاب آور  یداشتم درد روح ی. درد بد دمیدو

 یرو م ی! اون کثافت  گفت اگه باهاش ازدواج نکنم مانیفرمان ،مان یشدم سرم و گذاشتم رو

چرا؟چرا حاال که داشتم  ایکرد . خدا یمشت زدم اونقدر که دستم زق زق م رمونف یکشه.رو

هستم؟ آره خدا؟! هق  یزندگ نیمن سزاوار همچ یعنیاومد؟ بال سرم  نیشدم ا یخوشبخت م

شد  شتریعشقم هق هقم ب یمان یسوختم . وا یرو در بر گرفت، داشتم م نیماش یهقم فضا

گذرم اونقدر هق هق کردم که به سک سکه  یبه خاطر تو از خودم م یدوستت دارم ول یمان

 افتادم خدا چرا چرا ؟ 

 :  یمان

فشردم  شتریگاز ب یدختر بشم رو نیعاشق ا یروز  هیشد  یورم نمخوشحال بودم با یلیخ

 هیو  میرستا امروز قرار بود که به خانواده هامون بگ شیکردم که برم خونه پ یم یلحضه شمار 

بلند خودمو رسوندم  یو پارک کردم با قدم ها نیخونه ماش دمی. رس رمیمجلل بگ یمراسم عروس

اتاقش  یرفتم تو دمیازش نشن ییدر و وارد شدم . رستا رو صدا زدم صدا یتو مانداخت دویکل

به قطره اشک  رهیتختش بود . نامه رو باز کردم خ یکه رو دمینامه رو د هیاونجا هم نبود فقط 

 بود ، نامه رو باز کردم و شروع به خوندن کردم :  ختهینامه ر  یشدم که رو یخشک شده ا
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از  میتون یکه دوستت دارم مشکلت هم که حل شد، حاال م من بهت دروغ گفتم یمان_  »

 « منو هم فراموش کن  یخوشبخت ش دوارمیمن رفتم ام میهم جدا ش

 یچ دمیشدم نفهم وونهیحرفاش دروغ بود؟! د یشد . همه  یسه بار نامه رو خوندم باورم نم دو

ها  وونهیاشت . انگار دبر ند یزنگ زدم ول  شیچند بار به گوش میکار کردم . چنگ زدم به گوش

سطل  یافتاد که تو یکه چشمم به دسته گل و کارت دمیچرخ یداشتم م دمیدور اتاق چرخ

 بود . برش داشتم و کارت و خوندم :  هآشغال افتاد

 « کنم  یم متیگل و با تمام عشق درونم تقد نیا »

کرد درونم آتش گرفته بود گل و برداشتم  یحرفاش دروغ بود قلبم درد م ی. همه  دمیکش عربده

بهش زدم و  یمشت نهینکردم رفتم به سمت آ ییگل تو دستم رفت اعتنا یغایپرپرش کردم ت

که با تمام  یشد اون ی. داد زدم  خدا چرا باورم نم دیچک یهفت تکه شد از دستم خون م نهیآ

ورد شدم شکستم غرورم منو گول زد خ یراحت نیکرد به هم انتیعشقم عاشقش بودم بهم خ

پر  یمرده متحرکه با صدا هی ستین یچیفرد ه ییایآر  یمان گهیشکست آره من شکستم د

 گفتم :  یبغض

 چرا؟! ؟یکارو باهام کرد نیچرا ا رستا

کردم حاال  ینم هیوقت گر  چیکه ه یبزرگتر و بزرگتر شد . سر خوردم بغضم شکست و من بغضم

 کرد . انتیکه بهم خ یدختر  هیکردم به خاطر  یم هیداشتم گر 

 :  رستا

 هیمرده متحرک  هیمامان . از عصر که اومده بودم خونه مثل  یها یشدم از حاضر جواب خسته

در موردم  یکار کرد؟ چ ینامه رو خوند چ یوقت یمان یعنینقطه .  هیگوشه نشستم و زل زدم به 

بغض کم شه خب حقم  نیاز ا کمیفکر کرده؟ بغض به گلوم چنگ انداخت گلوم و چنگ زدم تا 

شدن حتما  ریگونه ام سراز  یدر موردم کنه  بغضم شکست اشک هام رو یر داشت هر فک

 یپاسخ از مان یتماس ب ۳۰و برداشتم  میباشم گوش یبرده اون عوض دیبا نهیسرنوشت منم ا

سوخت سرم  یچشمام م ؟یرو سزاوار من کرد یزندگ نیچرا ا ایاسمش خدا یرو دمیدست کش
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منو  ایسوختم خدا ی! داشتم از درون م ممن چه جور تحمل کن ایشده بود خدا نیسنگ

 ینیب یبه من !؟ نم یرفتم کنار پنجره داد زدم : خدا روتو پشت کرد نمیروزا رو بب نیبکش نزار ا

 ؟  یبنده اتو  فراموش کرد نیکشم !؟ ا یچه جور دارم عذاب م

 :  دمیکش داد

 ! آره؟

  دمیبر  دمیبر  گهیبکش د منو ایخوردم . خدا سر

را  شیزد . گوش گارشیبه س گریرستا را مال خودش کرده بود . پک د نکهیبود از ا خوشحال

او اتفاقات  را به او  ونیلیدو م شنهادیبرداشت و به سوگل خدمتکار به ظاهر وفادار رستا که با پ

 گفت زنگ زد بعد از سه بوق جواب داد :  یم

 _ الو آقا سام 

 خبر ؟  _ الو چه

 مکث کرد :  یکم سوگل

خورن  یمتحرک رفتن تو اتاقشون نه شام م یمرده ها نیا نیاومدن ع ی_ آقا رستا خانم از وقت

 نه ناهار 

 و گفت :  دیرا با دستش مال چشمانش

 کنم  یکنم خودم خوبش م ی_ خوبش م

 دانست چه کرده بود با رستا چه کرده بود  یرا قطع کرد . نم یگوش

 :  یمان

که عاشقش  یعطر کس یداد بو یعطر اون و م یبغلم . بوش کردم بو یو گرفتم تو بالشتش

ازم نمونده  یچیه گهیکنم د کاریچ دیدونستم با یحال بودم . نم یکرد . ب انتیبهم خ یبودم ول

کردم درد قلبم درد روحم هزار برابر  یبهش نم یتوجه دیچک یبود هنوز از دستم خون م
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 ینامه نوشته بود . چرا نم یافتاد که رو یبه قطره اشک ادمیجسمم بود .  دردناک تر از درد

اشتباهه؟پوزخند  یز یچ هیوسط  نیکردم که ا یخواستم قبول کنم که دوستم نداره  چرا حس م

کرده بود رستا منو  انتیکردم که بهم خ یقبول م دیخب با یزدم ول یدردناک و عذاب آور 

  یو ازم گرفت میزندگ یشکست

 ینفس بکشم به چه بهونه ا یمن با چه بهونه ا حاال

 یرا م یبود که در آن صورت مان یجوابش منف ای ردیجواب را از رستا بگ دیبود که با یروز  امروز

 امیرا برداشت و به رستا  پ شی. گوش دیرس یجوابش مثبت بود و به خواسته اش م ایکشت و 

 داد : 

 یآن زمان دیانقدر ظالم شده بود ؟ شا یزد او ک یپوزخند«  نمتیب یخانومم امروز پارک ... م »

مادرش را کشته بود ؟ پدرش او ظالم بود  یغرق خون بود و چه کس شیکه مادرش کشته جلو

را با  شیگرفته بود خواسته ها ادیاو  یبود ول دهیرا فهم نیستمگر بود گناهکار بود خودش هم ا

 . اوردیبه دست ب دیتحد وزور 

 نکنم .  تیو اذ چکسیبا عدالت باشم و ه  میتو زندگ شهیدم که هم یقول م یمامان »

 و با لبخند  گفت :  دیبر سرش کش یدست مادرش

 «  زیکسو به هم نر  یوقت زندگ چیبا عدالت باش ه شهی_ اره هم

که به مادرش قول داده بود با عدالت باشد االن  یکس  ٬زد  یرا مشت کرد . پوزخند دستش

 گناهکار ندارد .   کیبا  یفرق چیه

 :  یمان

از  یکی یاز دستم رفته بود . به سمت آشپز خونه رفتم و تو یادیحال بلند شدم خون ز  یب

زدم به  یبه خونه کردم پوزخند یکردم  . نگاه یچیها باند و برداشتم و دستم و باند پ نتیکاب

به خودم کردم  نهیبه آ یاه. نگ دمیو پوش میمشک یو شلوار ل یجذب مشک شرتیاتاقم رفتم و ت

کردم آره  یاخم وحشتناک ستمین یچیه گهیمن د نهیلبام نب یلبخند و رو چکسیگه هید دیشا



                 
 

 

 رمان کینژاد کاربر انجمن  یبهتر حانهیر |رمان درد عشق 

 

 

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

 

63 

 

 یکنم قلبم داشت م یاون دختر و  فراموش م دمیجد یمن مان ستمیقبل ن یمان گهیمن د

رفتم  رونیکار. از خونه ب انتیدخترا مثل همن همشون خ یبود همه  دهیسوخت روحم ضربه د

 .  دیبپرسم چرا با تابار از رس نیآخر  یبرا دی. با

 :  رستا

دستم موند . امروز  یدستم فشار دادم که جاش رو یاونقدر تو ویرو خوندم . گوش امشیپ

 یکردم . گلوم م یازدواج م  زینفرت ان گ یعوض هیخورد من با  یرقم م اهمیسرنوشت شوم و س

قبل از  یاومد ول یم نییاز پا ییسوخت خدا پشت کرده بهم اونم پشت کرده بهم . صداها

مرد من نبود  نیکرد؟ ا یکار م یچ نجایوارد اتاق شد . شوکه شدم اون ا یانم هیبفهمم ک نکهیا

شده  یچیجلوشون و گرفتم دستش باند پ یمرد مغرور من نبود اشک تا پشت پلکام اومد ول

ازم متنفر بشه تا انقدر  یکردم مان یم یکار  دی.  با اوردمیخودم ن یبه رو یول بود نگران شدم

 گذرم اون از خودش نگذره  . با اخم گفتم :  یاز خودم م ونعذاب نکشه من به خاطر ا

 ؟  یکن یم کاریچ نجای_ تو  ا

 شد :  کمینزد

  المصب دوستت داشتم عاشقت بودم چرا رستا ؟  ؟یداد می_ چرا ؟ چرا باز 

 گفتم :  یبلند یبهش کردم . با صدا ینگاه

در کار نبود لطفا  یعشق و دوست داشتن چیهوس بود ه هیاونم  یفهم ی_ من دوستت ندارم م

 منو فراموش کن 

 چشماش خاموش شده بود .  یتو دیذره برق  ام هیچشماش نگاه کردم همون  یتو

 گفت :  یلرزان یصدا با

  یچشمام نگاه کن و بگو که دوستم ندار  ی_ تو

 کردم :  یآخر و هم خالص م ریت دیبا یشکستم ول ی. داشتم م دمیلرز 
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 نافذش نگاه کردم و گفتم :  اهیس یچشما یتو

 _ دوستت ندارم  

 یمرد مغرورم داره م نمیبه وضوح خورد شدنش و حس کردم رومو کردم اونور تا نب شکست

 یاز هر حس یخوام منم جلوت بشکنم  نگاهش کردم چشماش خال یبرو نم یشکنه برو لعنت

زانو افتادم هق زدم مرد مغرورم  یرفت . رو دویبود عقب عقب رفت و درو محکم به هم کوب

 شکست مردم خرد شد می. مان دیچرخ یدور سرم م ایدوستت دارم دن یشکست مان

رفتم . اوف  نییآرام به سمت پا یهاو برداشتم و با قدم  چییلباسام رو تنم کردم سو یحال یب با

شکستن  و  دنیسخت تر از د زیچ چیسخته ه یلیچشمام بود . خ یهمش اون صحنه جلو

 یم یآشپزخونه آشپز  یاتاقش بود و سوگل داشت تو ی. مامانم تو ستیخرد شدن عشقش ن

کردم و از خونه خارج شدم .  یآرام یکرد خداحافظ یکارام دخالت م یتو یلیروزا خ نیکرد ا

و  یشدم انگار که پاهام تحمل وزنم و نداشتن . اون عوض ادهیپ نیاز ماش دمیبه آدرس رس یوقت

و نزاشتم  سادمیکرده بودم رو به روش وا یبدم به سمتش رفتم اخم وحشتناک صیتونستم تشخ

 زدن کردم :  رفبزنه و خودم شروع به ح یاون حرف

 یدم . اتاقم جدا هست زندگ یم فیازدواج کث نیعشقم دارم تن به ا بدون به خاطر نوی_ ا

قلبم زنده  یرو تو یمان شهیبدون هم نویهم به کار تو ندارم . ا یکار  چیکنم و ه یخودم و م یعاد

 رو عوض کنه .  نیتونه ا ینم گهیکس د چیدارم و نه تو نه ه ینگه م

زد با  یآروم گرفتم . لبخند یمان ادیزدم دستم و مشت کرده بودم با  یخشم نفس نفس م از

 گفت :  یمسخره ا ینفرت رومو کردم اونطرف با صدا

 یمن تو یو فقط جا  یکن رونیرو از قلبت ب یکنم که مان یم یزود کار  یلیبدون خ ی_ قبول ول

 قلبت باشه . 

  گفتم : یو پر بغض نیخشمگ یزدم و با صدا یحرص پوزخند

 باطل  الیخ ی_ زه
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همه درد خرد شم نزار  نیا ریخودت بهم قدرت بده نزار ز  ایخشم از اونجا دور شدم . خدا با

 صبرم و از دست بدم نزار 

 :  یمان

شدم به  ادهیپ نیآخر و خالص کرد . نابود شدم نابود . از ماش ریحرف آخرش و هم زد و ت رستا

 سمت دره رفتم داد زدم : 

 یببرم . رو نیتونم نفسم و وجودم و از ب یچه جور م ینفسم یچرا ؟ چرا تو االن وجودم رستا

مشت زدم  نیشدن اشکام به زم ریکنم از سراز  یر یرو چنگ زدم تا جلوگ نیدو زانو افتادم . زم

 هیفرد  ییایآر  یکردم . من از االن عوض شدم مان یم هیگر  دینه نبا یداشت ول هیگر  یدلم هوا

 شد . با اخم بلند شدم با درد گفتم :  هگیآدم د

 داره   هیگر  ی_ دلم هوا

 تو  یدور  یوقت رهیگ یدلم م همش

 من نبود  یاز اولش عشق تو برا دمیفهم یکاش م یتو نموند یول

 دلت با من نبود  یکردم اما چاره چ یتو هر کار  

 گفتم :  یلحن عذاب آور  با

 کنم رستا یم فراموشت

. چقدر زود فراموش کرده بود که قاتل است قاتل خواهرش .  دیعکسش کش یرا رو دستش

بود و حاال  یادیز  گریقاتل خواهرش آن د یدانست که گناهکار است ول یزد خودش م یپوزخند

را نابود  انشیاطراف یداشت زندگ شیها یکرد . او با ندانم کار  یرستا را نابود م یداشت زندگ

 افتاد :  شیسه ماه پ به ادشیکرد .  یم

 ؟  یکرد یم کاریچ یعوض کهیمرت نی؟ هان با ا یکن یم یچه غلط نجایتو ا_  »

 ترس نگاهش کرد .  با
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 _ داداش من ... 

 « خورد و ...  زیم یحرفش را تمام کند و او را هل داد و سرش به لبه  نگذاشت

 قاتل کیرا با دستانش گرفت . او قاتل بود  سرش

که داشت  یعذاب آور  یخسته روح یخسته بودم نه خسته جسم یلیهام و در آوردم خ کفش

کرد . به سمت اتاق مامان رفتم در زدم و  یدعوت م یکرد و من و به مردگ یروح و از تنم جدا م

 یتخت نشسته بود کنارش نشستم . دستم و تو دستش گرفت و با لحن ناراحت یوارد شدم . رو

 گفت : 

 ؟ چرا ؟  نیختیچطون شده چرا انقدر به هم ر  ی_ رستا تو و مان

 گلوم خش دار شده بود گفتم :  یکه بر اثر بغض تو یآروم و خش دار  ینکردم با صدا نگاهش

 شدم  یافتاد من عاشق مان یدونم چه اتفاق ی_ مامان نم

 حرفا به مامانم : نیمکث کردم برام سخت بود گفتن ا یکم

که داشتم  یوقت زیاون آشغال نفرت انگ ادتهیکه  میاستگار که اومده بود خو ی_ اون سام عوض

 کردم  یرو م یحس خوشبخت یبا مان

 به گلوم چنگ انداخت :  بغض

خوام بهت  یگفت که م شیدو روز پ نکهیداد تا ا یم امیشد بهم پ داشیپست پ ی_ اون عوض

  میبگم ک

 هم برام عذاب بود :  شونیآور  ادیو چنگ زدم  مانتوم

  رمیطالق نگ یاگه که باهاش ازدواج نکنم و از مان_ گفت که 

 چشمام حس کردم :  یاشک و تو 

 ازدواج کنم  یاز خودم بگذرم و با اون عوض یکشه و من مجبورم به خاطر مان یرو م ی_ مان
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 . موهامو نوازش کرد : دیگونه ام روان شدن . مامان منو به آغوش کش یهام رو  اشک

و  یکه دوستش دار  یکن یزندگ یبا کس دیزارم دخترم انقدر عذاب بکشه تو با ی_ من نم

  یپست عوض هینه  یعاشقش

 ترس سرمو بلند کردم :  با

کار کنم  یچ یکشه اونوقت من بدون مان یرو م ی_ ما .. مامان اگه باهاش ازدواج نکنم مان

 کنم .  یباهاش ازدواج م یکنم من به خاطر مان یخواهش م

 آغوشش :  یتو دیبهم کرد دوباره منو کش یدار  یمعن نگاه

 ؟  یرو دوست دار  ی_ انقدر مان

 کردم . با هق هق گفتم :  یهق خفه ا هق

 دوستش دارم که به خاطرش از خودم بگذرم  ی_ اونقدر 

 :  یمان

 هفته بعد : 1

 کانادا  یخواستم برا یم طیبل هیامروز  ی_ بله  برا

... _ 

 _ ممنون 

... _ 

 احافظ _ خد

 دیکشور برم شا نیخواستم از ا یم ارمیتونستم طاقت ب یرو قطع کردم . نه من نم یگوش

کردم زمزمه  یدر محکم بودنش م یکه سع یلرزان یدرد و تحمل کنم . با صدا نیا کمیتونستم 

 کردم : 



                 
 

 

 رمان کینژاد کاربر انجمن  یبهتر حانهیر |رمان درد عشق 

 

 

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

 

68 

 

  یالو چرا قطع کرد »

 یدوباره قهر کرد چرا

 ندارم  تیکار  گهیپرسم بعد د یم زیچ هی

  یشه برگرد یم الو

 یشه بر گرد یم الو

 تونم از فکرت درام  یسالم نم الو

 « برام  ینفس مثل

پرواز داشتم . ساکم و  گهیساعت د هیبودم .  دهیچیساکم پ یزدم . لباسام رو تو یتلخ پوزخند

 یبا خودم خداحافظ گهیبه عبارت د ایزدم و  یکردم . پوزخند یبرداشتم و با خونه خداحافظ

 کردم . 

 :  رستا

مونه انگار که  یخونه برام مثل زندون م نی. ا یکردن و فکر کردن به مان هیشب کارم شده گر  هر

با اون کثافت ازدواج کردم .  شیندارم . سه روز پ دنینفس کش یبرا یراه چیقفسم و ه یتو

ط به خرم فق یعذابا رو به جون م نیا یکردم دور از چشماش باشم همه  یم یسع شهیهم

کرد  یم ینداشتم همش سع یبه کار اون عوض یکار  چیه یبه خاطر عشقم به مان یخاطر مان

 یپوزخند گهیکس د چینه ه هیزاشتم . جسم و روح من متعلق به مان یمن نم یشه ول کمینزد

که توش  یافتادم . خونه ا یترم و م نیمطمئنا ا دمیفهم یهم از درسام نم یچیروزا  ه نیزدم ا

 یبرا یبود ول یبود که سه تا اتاق داشت خونه بزرگ و قشنگ یمتر  ۲۰۰خونه  هیکردم  یم یزندگ

کرد که باهاش ازدواج نکنم منم  یپا فشار  یلیقفس نداشت . مامانم خ هیاز  شتریب یمن حکم

هفته بود  هیتنگ شده بود  یمان یکردم دلم برا ی. پوف یخب به خاطر مان یدوست نداشتم ول

افکارم غرق بودم که سام بدون اجازه وارد اتاق  ی. تو ودمب دهیمغرورش و ند که صورت جذاب و

 شد .
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 :  یمان

چشمام رو که مهماندار اشاره کرد نشستم .   ییها یاز صندل یکی یشدم . رو مایهواپ سوار

اتفاقات افتاد دوباره و دوباره تلخ شدم مثل قهوه تلخ که با صد قاشق شکر  یبه همه  ادمیبستم 

 لرو برداشتم و قب میبود . گوش ترایکردم امروز دادگاه سارا و م یشه ناراحت پوف ینم نیر یش هم

اعصابم  یپر بغضش رو یحرکت  کنه به مامانم زنگ زدم بعد از دو بوق صدا مایهواپ نکهیاز ا

 کرد :  ینقاش

 _ الو پسرم 

 _ سالم مامان

 :  دیهق هقش به گوش رس یصدا

 ؟  ی؟ نگرانتم مادر .  االن فرودگاه گهیفرهاد د شیپ یر  ی_ پسرم م

خواد حرکت کنه .  مامان  یکم کم م گهیشدم د مای_ نگران من نباش مامان  آره سوار هواپ

 شد ؟   یامروز دادگاه چ

بود و به تو چاقو زده بود به دو  سال حبس  دهیرستا رو دزد نکهیبه خاطر ا یعوض ی_ سارا

 سال  کیهم به  ترایمحکوم شد م

 یتو ویگوش دیلرز  یآب یاون چشما یدلم برا دیدلم لرز  ختمیاسمش به هم ر  دنیبا شن دوباره

 دستم فشردم 

 دم  یبهت خبر م دمی_ باشه مامان هر موقع رس

 _ باشه قربونت برم خداحافظ 

کرده  یاون لحظه رستا حس آزاد دیکه حکم طالق اومد شا یرو قطع کردم . هه ! وقت یگوش

دونستن که  یلحضه عمرم بود  . نه مامانم نه بابام نم نیبدتر  دیمن شا یزدم ول یتلخ شخندین

رم خارج  یآب و هوا عوض کنم دارم م نکهیا یکنن برا یمن عاشق رستا ام و اونا فکر م

 یمن دارم از خودم فرار م دیفهم ینم چکسیاز دل من خبر نداشت ه چکسیهزدم .  یپوزخند
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رفتم خونه اون تا  یم دیرفت خارج با لیادامه تحص یوستم بود که براد نیکنم . فرهاد بهتر 

سطل آشغال  افتاد . اون کارت روش  یبه اون گال تو ادمیوضعم سر و سامون بدم .  نیبه ا کمی

 نکنه ... نه امکان نداره نه  ختیبه نوشته هاش افتاد دلم ر  ادمی

 :  رستا

 اخم رومو کردم به طرفش و گفتم :  با

 ندادن ؟  ادیر و مادرت ادب و بهت _ پد

 زد . ابرو باالانداخت و گفت :  یز یمسخره و نفرت انگ لبخند

 _ نه 

 و شروع به حرف زدن کرد :  یصندل یو نشست رو کمیبا خشم برگردوندم . اومد نزد رومو

فرهاد تولدشه پس  میمیکانادا چون دوست قد میخارج از کشور بر  میبر  دیفردا ما با نی_ بب

امشب  یو جمع کن که برا لتیپس وسا یایباهام ب دیرم تو هم با یمن م یمنم باشم و وقت دیبا

 گرفتم .  طیبل

 اخم و خشم  بلند شدم و گفتم :  با

چه برسه به  گهید امیمن با تو بهشت هم نم یدوز  یو م یبر  یخودت م یتو برا یگ یم ی_ چ

 خارج 

 با خشم بلند شد :  اونم

  میر  یو م یکن یو جمع م لتیکه گفتم وسا نی_ هم

 رفت .  رونیبلند از اتاق ب یبا قدم ها و

رفتم . خوشحال بودم که اون  یم دینداشتم با یا گهید یبه بالشت زدم چاره  یحرص مشت با

سام  نیگلوم . حاال ا یبغض نشست تو یرفته بودن ول رونیب میاز زندگ ترایو م یعوض یسارا

بالشت  یبالشت هق هقم تو یرو . سرم و کردم تو یاومد و نابودم کرد هم منو هم مان یعوض
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 یعوض هیشناسنامه ام رفته بود و اسم  یاسم عشقم از تو یزود اسم مان رخفه شد . چقد

بلند  یبرا یینا گهیکردم اونقدر که د هیشناسنامه ام . گر  یجاش اومده بود تو زیپست نفرت انگ

 :  دیچیپ یدر گوش شیا زور بلند شدم و به مامانم زنگ زدم . صداشدن نداشتم . ب

 _ رستا 

 _ سالم مامان

 کنه ؟  ینم تتیکه اذ یحالت خوبه اون عوض زمی_ سالم عز 

 زدم .  یپوزخند

 خارج  می_ نه .  مامان من امشب با سام قراره بر 

 متعجب مامان بلند شد :  یصدا

 _ خارج !؟ 

 خواد بره منم مجبورم که باهاش برم .  یم شیاز دوستاشه خود عوض یکیتولد  نکهی_ مثل ا

 :  دیچیمامان پ یعصب یصدا

 بشه  یکه چ بیکشور غر  هی یر  یم یر  یجا نم چی_ تو ه

 دم  یگردم قول م یندارم مجبورم زود بر م ی_ مامان مجبورم چاره ا

 گفت :  یلیم یب با

 مواظب خودت باش  ی_ باشه ول

 یرفتم و آماده م یم دیشش بود با یکایبه ساعت کردم  نزد یقطع کردم . نگاه گفتم و یا باشه

 ؟ یعذاب ؟  آخه ک نیشد ا یتموم م یشدم . ک

رفتم . سام هم آماده بود و  رونیکه الزم داشتم رو برداشتم . آماده از اتاق ب ییحوصله لباسا یب

 میشد نیاومد ازش سوار ماش یبدم م یلیکردم خ ینگاهش هم نم میبا هم از خونه خارج شد
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رفتن و  یمن جلوتر از اون حرکت کردم کارا میدیرس ی. وقت میبه سمت فرودگاه حرکت کرد

که مهماندار اشاره کرد نشستم از شانس بدم  یصندل ی. رو میشد مایو وارد هواپ میدانجام دا

. چشمام رو  میاشنداشته ب یتماس چیتا ه دمیممکن به پنجره چسب یسام هم اومد کنارم تا جا

عذاب و حس نکنم . با  نیاز ا کمیبرام خوب باشه حداقل موقع خواب  کمیخواب  دیبستم شا

 شدم .  داریبسام از خواب  یصدا

  میدی_ عشقم رس

 تا آخر عمر . دیتحمل کنم شا نویا دیبا یعشقمش چندشم شد اوف تا ک یکلمه  از

زارم  یو نم بندمیپا دمیمن بر عقا ینداشتن ول یروسر  ایسرد بود . همه شال  یلیخ نجایا هوا

که قبال رزرو کرده بود حرکت  یو به سمت هتل میشد یبده . سوار تاکس رییتغ نویا زیچ چیه

 نیو دردام ا یهمه بدبخت نیا نیدونستم ب یخسته شده بودم .  واقعا نم یلی. خ میکرد

 دلم بذارم .  یامسافرت و کج

 :  یمان

و دستش و چند بار به   میشد . بغل هم کرد انیت فرهاد در چار چوب در نمادرو زدم و قام زنگ

 شانه ام زد . 

 .  یبودمت  خوش اومد دهیچند وقت بود ند یدون یم  ی_ دلم برات تنگ شده بود مان

 :  رونیبغلش اومدم ب از

 عوض کنم .  ییآب و هوا هیاومدم  گهی_ آره د

 بهتر بگم اومدم از خودم فرار کنم .  ایزدم تو دلم گفتم  یپوزخند

 در کنار رفت :  یجلو از

 حرف نگفته دارم که بهت بگم .  یتو پسر کل ای_ ب
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بود که سالن و آشپز خونه قسمت  یبزرگ بایتقر  تییتکون دادم و وارد شدم . سو یسر 

 نشستم .  یراحت یاز مبل ها یکی یراست بود طبقه باال هم اتاقا بود . رو

 اومد رو به روم نشست :  هم فرهاد

 _ خب از خودت بگو 

 مرد ترک خورده  هیمرد شکست خورده  هیزدم  یتلخ شخندین

 :  گفتم

 ندارم بگم  یز ی_ چ

 که حوصله حرف زدن ندارم گفت :  دیفهم یوقت

 عوض شه  کمیتو هم  یحال و هوا رمیگ یم نجای_ فردا تولدمه ا

 تکون دادم :  ینبود سر  یخب چاره ا یحوصله تولد نداشتم ول اصال

 _ مبارک باشه . باشه حتما 

 زد و گفت :  یلبخند

و خانومش اونا مهمون  میمیخوبم و قد یلیحتما تو رو با دو نفر آشنا کنم سام دوست خ دی_ با

  یآشنا ش دیمخصوصمن حتما باهاشون با یها

 تکون دادم . با دست طبقه باال را نشان داد و گفت :  یسر 

 _ سمت راست اتاق تو هست . 

 هیتخت  هیبود  یداخل شدم اتاق خوشگل یکردم و به سمت اتاق حرکت کردم وقت یآروم تشکر

گوشه و خودمو پرت کردم  هیو کمد هم سمت چپ بود . ساکم و پرت کردم  ینفره و کنارش عسل

 رفت .  نیاز وجودم از ب یمیچشمام زنده شد و دوباره ن یتخت . دوباره چشماش جلو یرو
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رود و او مجبور بود که  یحوصله به سمت اتاق خودش م یکه ب دیشد . رستا را د وارد

از هتل گذاشت و به مکالمه اش با فرهاد  یرا گوشه ا لشیکاناپه بخوابد . وسا یامشب را رو

 فکر کرد : 

 فرهاد فردا تولدته ؟ _  »

 یباهات آشناش م مهیمیقد یدوستا از یکیهم  یسام مان یراست نیای_ آره حتما تو خانومت ب

 آد .  یکنم حتما ازش خوشت م

 فرد  !؟  ییایآر  ی_ مان

 « _ آره 

که فکر  یوقت یاصال به نفعش نبود ول نیهم در آنجا حضور دارد و ا یبود که مان دهیفهم حاال

 زد . یروزمندیرا از رستا متنفر کند . لبخند پ یبود تا مان یکرد فرصت مناسب یم

 :  رستا

 نیبه ا یشدم .  حس خوب یاالن آماده م دیبا یاون عوض یپنج بود به گفته  یکاینزد ساعت

و خط چشم   ملیکمرنگ زدم با ر  یرژلب صورت هینشستم  نهیآ یجلو یصندل یتولد نداشتم رو

کت  هیرفتم . سام  رونیو  ب دمی. شالمو هم پوش مویبا جوراب شلوار  دمی. لباس بلند قرمزمو پوش

کرد . به سمتم اومد  تمیتند ادکلنش اذ یبود و موهاشو ژل زده بود . بو دهیپوش یطوس رشلواو 

 و گفت : 

نقشت و به  دیو تو با  یکنن که تو منو دوست دار  یاونجا دوستام هستن و فکر م نی_ بب

  یعاشقم یو وانمود کن یکن یباز  یخوب

 زدم و گفتم  :  یکردم . پوزخند یم ینقش باز  یعوض نیبا ا دیبا یعنیشد .  چندشم

 سخته کنارت قدم بردارم  یلیکنم هر چند که برام خ یکنم که نقش باز  یم ی_ سع

 زود تر از اون از هتل خارج شدم .  و
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 : یمان

تونستم بخوابم  یکه نم نییپا یبا سرو صداها یخسته بودم ول یلیروز تولد فرهاد بود . خ امروز

به  یشد . حالت با مزه ا انیقامت فرهاد در چار چوب در نما در زدن اومد و بعد ی. صدا

 خودش گرفت و گفت : 

خوام تو رو با مهمونام  یاوال تولدمه دوما مگه نگفتم م یتو که هنوز آماده نشد یچ یعنی_ اا 

 آشنا کنم ! 

عطر تلخم و به خودم زدم . از  دمیدوش گرفتم . لباسام رو پوش هیتکون دادم  یحوصله سر  یب

 :  دیرفتم و به سمت سالن حرکت کردم . فرهاد به سمتم چرخ رونیاتاق ب

 تا آشنات کنم  ایب  دنیمهمونام رس ای_ ب

ها هم مشغول صحبت بودن . حد  یو بعض دنیرقص یاز دخترا و پسرا داشتن وسط م یبعض

 بودن .  ینفر  ستیاکثر ب

زن نشسته بودن فرهاد با  هیمرد و  هیرفتم که  یمبل دو نفره ا سمتش رفتم با هم به طرف به

 بلند رو به اون دو نفر کرد و گفت :  ییصدا

 و کردم  فشیهم از دوست بنده که تعر  نیا زانی_ خب عز 

زد باورم  ینفر به قلبم چنگ م هیرفتم . خشک شدم شوکه شدم گلوم سوخت انگار  جلوشون

 یکرد با چشم ها یشد اونم شوکه تر از من داشت نگاهم م ینم شد ر .. رستا اونجا باورم ینم

کرد  یبودم اسمش سامه داشت با لبخند نگاهم م دهیبه مرده کردم که فهم یوحشت زده نگاه

بودم که رستا چقدر  دهیهم فشردم پس اون گل و کارت روش  . تازه فهم یو. دندونام رو ر 

 یدستا یتا زودتر به خودش اومد دستش و توبودم که چرا طالق خواست . رس دهیفهم هیعوض

. انگار که روحم و از تنم جدا  دیکش ری. قلبم تشد  رهیدستشون خ یسام قفل کرد . چشمام رو

 کرد :  ررستا حالم و بد ت یکردن صدا

 _ عشقم 
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 گفت :  سام

  یمان یحاال آشنا شدم . خوشبختم آقا یشناسم ول ی_ نه نم

 نجایحاال که اومده بودم ا ایدهنش خدا یخواستم برم بزنم تو یو به سمتم دراز کرد . م دستش

من خورد  گهیاومدم د یبود ازدواج کرده بود داشتم از پا در م نجایتا از رستا دور باشم حاال اون ا

 یاونا بشکنم . با غرور نگاهش کردم و دستم و گذاشتم تو یبازم نخواستم جلو یشدم ول

 و فشردم .  ستشد

 سام .  ی_ منم خوشبختم آقا

کرد . آهنگ بلند بود و وضع اعصابم و بد تر  یلبش داشت نگاهم م یرو یمند روزیلبخند پ با

بد  یلیاز مبل ها نشستم . حالم خ یکی یکرد . دو باره نگاهم به سمت دستشون رفت . رو یم

 هیدستم و مشت کرده بودم . روز آرامش داشته باشم .  هیتونم  یبود خدا چرا چرا من نم

زود  یکرد ول یگرفتم و نگاهم تو نگاه رستا قفل شد . داشت نگران نگاهم م االلحضه سرمو ب

رستا  یشد سام هم از فرصت استفاده کرد و گونه  کینزد شترینگاهش و عوض کرد . به سام ب

 ی قهیدق هیهم فشار دادم قطعا اگه  یمشت کردم دندونام و رو شتری. دستام و ب دیرو بوس

به سمت بالکن خونه  یلرزان یزود با قدم ها نیشدم به خاطر هم یهم اونجا بودم خرد م گهید

چرا . ازدواج کرده بود .  یگلوم نشسته بود چرا لعنت یتو یبد بود بغض بزرگ یلیرفتم . حالم خ

. چشمام رو  ارمیکن تا دووم ب یضم کنم کار اتفاقا رو ه نیپام تا بتونم ا یبذار جلو یراه هی ایخدا

 . ناله کردم :  رمیخواست راه خودشو باز کنه بگ یکه م یقطره اشک  یتا جلو دمبا دستام فشار دا

 _ رستا چرا ؟چرا ؟ 

 به جمله اش افتاد :  ادمی

 « یشناس یآقارو م نیعشقم ا» _  

 شده بودم . هه . بهیزدم پس االن براش غر  یدردناک پوزخند

 :  رستا
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 یمان یکرد ؟ حالم بد شده بود . چشم ها یکار م یاونجا چ یشد ! آخه مان ینم باورم

 نیرو سرم خراب شد . ا ایرو گرفتم دن یدست اون عوض ینگفته اش و بهم گفت . وقت یحرفا

اونو عذاب دادم !  کارم نیبا ا یانگار  یبهم فکر نکنه ول نیاز ا شتریب یمان نکهیا یکارو کردم برا

سام افتاد . چندشم شد .  یبه بوسه  ادمیداغونم کرده بود .  یبد بود . حال مان لمحا یلیخ

من  یفاصله گرفتم . مان یبالکن . از اون عوض یرفته بود تو یکار کنم من ؟ مان ی! چ ایاوف خدا

 یلبخند چندش آور  شد و با کی. سام بهم نزد یو نابود کرد می! خدا لعنتت کنه سام که زندگ

 گفت : 

هست و با  نجایهم ا یدونستم مان یهر چند از قبل م  ٬ یکرد ینقشت و خوب باز  نی_ آفر 

 بد شده ! یلیجان خ یحال مان یکارا حتما تا حاال صد بار ازت متنفر شده .  انگار  نیا

 یلیبوده و به من نگفت ! خ نجایا یدونسته که مان یو به دندون گرفتم . پس از اول م لبم

واقعا ازم متنفر  یمان یعنیدونستم .  یحال شده بودم . واقعا نم یب یلی؛ خ یلیبود . خ یعوض

خوام  یدونم م ی؟ نم هیفهمم حسم چ یواقعا نم ایچشمام اشک حلقه زد . خدا یشده ؟ تو

بغضم داشت بزرگتر خودت بهم قدرت بده .  اینشه ؟ مانتومو چنگ زدم . خدا ای شهازم متنفر 

»  گفتم  ی! به خودم لعنت فرستادم کاش حداقل نم نهیقسمت منم ا دیشد . شا یو بزرگتر م

سمج از گونه ام روان  یخرد تر شد . قطره اشک یحرفم مان نیبا ا«  یشناس یآقارو م نیعشقم ا

 .  نهیخواستم که اون کثافت ضعفم و بب یچشمام رو فشار دادم . نم عیسر  یشد ول

 :  یمان

سوختم . از درون گرم بودم . گرما  یداشتم م یهوا خنک بود ول نکهیسوختم با ا یم داشتم

 ٬. هضم اون حرفاش برام سخت بود  دیکش یم ریکرد ؛ قلبم هنوز هم ت یداشت خفه ام م

و از  یگوش یحال یزنگ خورد . با ب میخودم بودم که گوش یسخت بود ! تو حال و هوا یلیخ

 اتصال تماس و زدم :  ناشناس بود . شمارهر آوردم د بمیج یتو

 _ الو 

  ی_ الو مان
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 ؟  دیی_ بله ؟ بفرما

 _ مامان رستا هستم . 

 کردم . مامان اون چرا به من زنگ زده بود !؟ تعجب

 ؟  نیداشت یکار  دیی_ بله بفرما

 گفت :  یدو دل با

 بسه عذاباتون  گهیواجبه د یلیخ حتما رو در رو  باهات حرف بزنم . کارم دی_ خب پسرم من با

 کردم !  تعجب

 ؟  ی_ چه موضوع

 خونه ام .  ایگم سه شنبه عصر ب ی_ رو در رو بهت م

 یبود . واقعا نم یکنجکاو شده بودم . منظورش از عذاب چ یلیرو قطع کرد . خ یگوش و

ذاره که  ینم یکنجکاو رانیبرم ا دیهر جور شده با یدونستم . من تازه اومده بودم خارج ول

کردم نگاهش نکنم . به  یتا سه شنبه برم . داخل رفتم . سع دیبا  ٬بمونم  نجایا نیاز ا شتریب

. اخم  دمیکه نشستم سام رو روبه روم د نیهم یول ٬سالن نشستم  یمبل ها نیر سمت دور ت

 گفتم :  یحرص یکردم و با صدا یترسناک

 ؟  نیداشت ی_ کار 

 یو بطر  ننیش یکه پسرا و دخترا دور تا دور هم م هینطور یهم ا یباز  میکن یباز  هی میخوا ی_ م

 .  ایببوسن تو هم پاشو ب گرویهمد دیکه افتاد اون دو نفر با یهر دو نفر  یرو میچرخون یرو م

 بزنه که فرهاد  داد زد :  ی.   خواست حرف نیکن ی_ نه اصال حوصله ندارم . خودتون باز 

  یهم ندار  یراه فرار  چیه یایب دی. با یگوشه نشست هیانگار مرده ها  گهید ایپاشو ب ی_ مان

به رستا نکردم . فرهاد  ینگاه چیاز پسرا نشستم ه یکی شیکردم . به ناچار بلند شدم . پ یپوف

دو تا  یافتاد . خنده ام گرفته بود . اولش رو یچند نفر  یرو چرخوند . اول رو یاومد وسط و بطر 
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و  یزدم .  دوباره فرهاد بطر  ی. لبخند تلخ دنیو بوس گریدش همدپسر افتاد و با چن

  یسر بطر  نمیمن .  سرمو بلند کردم تا بب یافتاد رو یسر   بطر  هیچرخوند .  از شانس بدم 

رستا  دیبا یعنیکرد .  دنیشد . قلبم شروع به تند تپ یبد تر نم نینه از ا یافتاده ؟ وا یک یرو

 رو ببوسم !؟

 کرد و گفت :  یبعد اخم یو مشت کردم . رستا هم بدتر از من شوکه شده بود ولر دستم

 ؟  من که خسته شدم .   هیمزخرف یچه باز  نی_ ا ا

 .  نهیفرهاد مجبور شد که دوباره بش یبا صدا یول

 :  فرهاد

 نیوسو بب گریهمد دیافتاد پس با یتو و مان یرو ی. بطر  نیمن رد بش یجنازه  ی_ اگر که از رو

 . 

 :  رستا

 یم دی؟ من اگه که ببوسمش ممکنه که عشقم لو بره . نه نبا یشد . آخه چطور  ینم باورم

  دیزاشتم . نبا

 کرد . گفتم :  یکردم به سام که داشت با اخم نگاهمون م رو

 رو ببوسم !؟  بهیمرد غر  هیتونم  یمن که نم گهیبگو  د یز یچ هی_ ا عشقم تو 

و  نییکردم . سرشو انداخته بود پا یبه مان ینگاه میاز لحن خودم دلخور شدم . ن خودم

گفتم . چون  نویمن مرد من به خاطر خودت ا یمان دمیکش یدستاش و مشت کرده بود  . آه

 .  یخوام دوباره وابسته ام بش ینم

 رو کرد بهم و با لبخند گفت :  سام

 منو ببوس .  ایپس ب می_ باشه زندگ
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ترم شد و رو به  کیکار کنم ؟ نزد یچ دیدونستم با یاز وحشت گشاد شد . نم مچشما

 جمع کرد و گفت : 

 ما افتاده .  یها رو یبطر  نی_ خب فکر کن

حرکت خودمو کنار  هیقرار داشت . خواست ببوستم که با  میسانت هی یشد . لبش تو کترمینزد و

 گفتم :  یآروم یو با صدا دمیکش

 از اتاقا  یکی یرم باال تو یحالم بده م کمی_ من 

بود . خدا لعنتش کنه .  متاسفم براش  یادیز  نیا گهیبه سمت باال حرکت کردم . نه د عیسر  و

 .  ی. اوف مان هیعوض یلیخ

 نیمحکوم به ا میمنو به چه گناه ایگونه ام روان شدن . خدا یشکست و اشک هام رو بغضم

 مثل من .  قایکشه دق یعذاب مچقدر داره  می؟ مان یکرد یزندگ

 :  یمان

خوشحال بودم که نذاشت  یزدم . ول یسرم خراب شد . پوزخند تلخ یرو ایحرفش انگار دن با

 یواقعا نم گهیبلند شد . د یهمهمه ا یببوستش . سرم و با دستام گرفتم . صدا یاون عوض

.  رونیسرعت از خونه زدم ب کردم و به یاونجا باشم از فرهاد عذر خواه گهید هیثان هیتونستم 

 کردم .  یم  یخودمو خال یر جو هی دیبا

 :  رستا

بود .  یاتاق مان نجای. پس ا دیبه مشامم رس یعطر مان یوارد شدم بو یوقت یاتاق شدم ول وارد

. هق  ختمیآروم به سمت تختش رفتم و بالشتش و بغل کردم . بوش کردم . اشک ر  یبا قدم ها

کردن . با  سی.  و اشک هام بالشتشو خ میمن . مرد من . دوستت دارم زندگ یهق کردم . مان

 زمزمه کردم :  دردبغض و 

 رو احساس تو چشمام و بستم _  »

 از دستم  یر  یم یروز  هیدونستم  ینم
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 از آسمونم  یخواستم بر  ینم

 و تنها بمونم  یخوام بر  ینم

  مونمیبد پش یروزا نیا از

 خوام  یرو نم یزندگ نیا یادامه  گهیبدون تو د ینباش تو

 « شه چشمام  یم یتو ابر  یاز دور  رهیگ یدل من م ینباش تو

 عاشقتم . یهق کردم . مان هق

تا خواستم بلند شم سام با خشم اومد تو .  یول ٬تخت بلند شدم  یهام و پاک کردم از رو اشک

 گفت :  ینیخشمگ یبا نفرت  زل زدم تو چشماش . با صدا

 ؟  یکن یم هیو گر  یتو اتاق اون عوض ی_ آهان پس حالت بده و اومد

 گفتم :  یبلند بایتقر  یصدا با

 یباشه کس ادتیهم اتاق عشقمه  نجایبا تو نباشم ا یول رمیتو ؟  من حاضرم بم یگ یم ی_ چ

 نه اون .  ییتو هیکه عوض

به صورتم زد . به  یمحکم یلیکار کنه س یخواد چ یبفهمم م نکهیخشم جلو اومد و بدون ا با

شد !  شوکه سرمو بلند کردم و  یگونه ام . باورم نم  یعقب پرت شدم . دستم و گذاشتم رو

دست رو من بلند کرده بود ؟ بلند شدم و به  طرفش رفتم . با  یبهش نگاه کردم . اون به چه حق

 گفتم :  فرتخشم و ن

 کثافت .  یهست یعوض هیتو  یآشغال هی_ تو 

از خونه خارج شدم  یکرد پنهان یم یاز اتاق خارج شدم . اون مکان بهم احساس خفگ عیسر  و

 شدم .  یاونجا بودم خفه م گهید کمیخب اگر  یشناختم ول یجا رو نم چی. ه

 :  یمان
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و در کمال  دمیچیکوچه پ یداشتم . تو یرفتم . احساس خفگ یکوچه ها راه م یتو نجوریهم

کرد . نگرانش  یم یرو ادهیلرزان پ یکرد و با قدم ها یم هیگر که داشت  دمیتعجب رستا رو د

زمزمه  یپشت سرش بدون سر و صدا راه افتادم . صدا واشیشدم . نخواستم متوجه ام بشه 

 :  دمیاش و شن

رو دوست دارم . به خاطر  یمن مان ایمجازات بشم . خدا دیبا یآخه من به چه گناه ایخدا »

 « . من مرد من خورد بشه  یمان دیکثافت با یاون عوض

گفت ؟ گ .. گفت من و دوست  ی. پاهام خشک شد اون چ دیهق هقش به گوش رس یصدا

 یو کنجکاو یجیطرف گ هیاز  یطرف خوشحال بودم ول هیشده بودم . از  جیگ یلیداره ؟ خ

 یها امشب بفهمم . با قدم نیهم دیاز کار اشتباه بود . با ییجا هیکرد  .  یام م وونهیداشت د

گفت . به  یبلند نی. از ترس و تعجب جا خورد و ه ستادمیا جلوشبلند به طرفش رفتم و 

 سمتش رفتم با اخم گفتم : 

 _ نترس

 کرد .  یاشک هاش و پاک کرد و اخم ساختگ عیچشمام زل زد . سر  یتو

 خوام رد بشم شوهرم منتظره .  یکنار م نیمحترم لطفا بر  ی_ آقا

 زدم . گفتم :  یپوزخند

 .  یدونم که دوستم دار  ینکن من م یبسه رستا برام نقش باز  گهی_ د

 کردو گفت :  شتریخورد . اخمش و ب جا

به شما ندارم  و شوهرمو  یحس چیازدواج مسخره بود تا مشکل شما حل شه و من ه هی_ اون 

 دوست دارم . 

دستام گرفتم . به سمت خودم برش  یبازوش و تو یحرکت ناگهان هیبرگرده و بره که با  خواست

 لباش .  یگردوندم و لبم و گذاشتم رو

 :  رستا
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کردن  قیرو بهم تزر  ایخوب دن یشکافت . تمام حسا یام و م نهیشدم . قلبم داشت س داغ

 گفتم :  ی. لباش و از لبام جدا کرد . با خشم ساختگ

 _ متاسفم براتون 

نگران شده  یلیخ یزدم ول یلبم و لبخند یبلند از اونجا رفتم . دستم و گذاشتم رو یبا قدم ها و

نه  یبرده باشه ؟ وحشت کردم . وا ییبو هیچرا ازم متنفر نشده بود ؟ نکنه از قض یبودم . مان

 باشه واگرنه ... دهینفهم یز یچ ای. خدا دی. قلبم تند تند تپ یشه با کشتن مان یم یمساو نیا

 :  یمان

بعد  یول میمن . عشق زندگ ی. رستا اوف رستا ارمیسر در ب هیقض نیاز ا دیبا ٬زدم  ی. لبخند اه

 بده ؟  میبود پشت سرشم و اون حرفا رو زد تا بازم باز  دهیدوباره نگرانش شدم . نکنه فهم

 راه چند مرد یوسط ها ینگران . پا تند کردم ول گهید یمیاز وجودم خوشحال بود و ن یمین حاال

 هی. به سمت صدا رفتم .  دمیزن رو شن هی یها غیج یمست بودن و صدا یلیکه خ دمیو د

 هیبه سمت اون سه تا مرد رفتم .  عیکرد . سر  یافتاده بود و تقال م نیزم یکه رو دمیدختر و د

چاقو دستش گرفت و خواست به  شونیکیشدم .  ریمشت به فکشون زدم و باهاشون در گ

 . کنجکاو به عقب نگاه کردم .راه چاقو از دستش افتاد  یسمتم حمله کنه که وسط ها

که چوب به دست به کمر اون مرده زده . از ژستش خنده ام  دمیکمال تعجب رستا رو د در

 خنده .  ریزدم ز  یو پق رمیخودمو بگ یگرفت . نتونستم جلو

 :  رستا

 ریکه با چند نفر درگ دمیرو د یبه طرف صداها رفتم و مان دمیو داد و شن غیج یصداها یوقت

 یاز اون مرد ها چاقو به دست داشت به طرف مان یکیلرزان به سمتشون رفتم  یشده .  با پاها

برش  دمید ابونیاز خ یچوب رو گوشه ا هیسالح گشتم و  هیکرد . با ترس دنبال  یحمله م

 نکهیاز ترس ا دیلرز  یه کردم و چوب رو به کمرش زدم . دستام مداشتم و به سمت مرد حمل

 وانهیخنده . ا وا د ریزد ز  یکرد . بعد پق یداشت با تعجب نگام  م ی. مان ادیب یسر مان ییبال

خنده داره  میز یچه چ نمیبه خودم کردم بب یمم خنده ام گرفته بود . نگاه یشده . رو آب بخند
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هم گذاشتم جلو  یکیپام و گذاشته بودم عقب و  هیخنده .  ریکردم زدم ز  دمبه خو ی؟ نگاه

 یدست گرفته بودم . دستم و هم مشت کرده بودم گذاشته بودم جلو ی. چوبو به حالت تدافع

 گفتم :  ی. خنده امو خوردم و با اخم ساختگ ستادمیچوبو ول کردمو صاف ا یام . زود نهیس

 . ومدنین نایتا ا میبر  نیای؟ خب ب نیاونجا واست نیخوا ی_ فکر کنم تا فردا صبح م

 ینخنده بود . اله ینطور یوقت ا چی. ه دمیکش یتکون داد و با خنده باهام همراه شد . آه یسر  

رو کرد بهم و  یچشمام جمع شد . با نگاه خاص یمن قربون اون خنده هات برم . دوباره اشک تو

 گفت : 

 . ی_ ممنون جونمو نجات داد

 . یبار جونمو نجات داد هیزدم . تو هم  یحیمل دلبخن

 فقط گفتم :  یول 

 بود . یانسان فهیکنم وظ ی_ خواهش م

 ییکه بال دمیترس یدونه که اون لحظه مردم و زنده شدم . م ی. فقط خدا م یانسان فهیوظ هه

 . نگاهش رنگ غم گرفت . ادیب یسر مان

 گفت :  یمحکم اما پر غرور  یبا صدا 

 _ رستا چرا ؟ 

 خواستم بحثو عوض کنم .  نیبحث بزرگ شه . به خاطر هم نیذاشتم که ا یم دینبا

 :  گفتم

 با اونا ؟ نیشد ریتونم بپرسم چرا در گ ی_ خب م

 شده بود ؟  خواست جوابم و بده  ریچرا با اونا درگ نمینگران بودم بب یلیخ واقعا

 ... یول نیزم یرو امی یو خوندم که االن با مخ مچاله . اشهدم هیکرد به  ریکه پاشنه کفشم گ 
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بغلش فرو رفتم . عطرش و به مشامم  یدور بازوم حلقه شد . تو یقدرتمند مان یدستا

داد  یقلبم رو فشار م یاست . انگار کس حهیرا نیمن خوش بو تر  یعطرش برا ی حهی. را دمیکش

تک تک سلوالم جا گرفته بود .  نگاه  یکه مثل مخدر تو هیعشق چ نیدونستم ا ی. واقعا نم

 دهیترس یلی. خ کیها خلوت بودن و تار  ابونیبود .  خ یاهش کار سختیس ینکردن به چشما

  رونیبودم . از بغلش اومدم ب

 _ ممنون 

 یتو یرفتم خونه . قدم هام و تند کردم . ستاره ها یتر م عیسر  دیبه راه خودم ادامه دادم . با و

 یرو درست کرده بود . حس خوب ییبایز  یزدن . هالل ماه هاله  یمآسمون بهم چشمک 

خونه در زدم . در با  یجلو دمیرس یبا دل من . وقت یکار کرد یتو چ ی. مان دمیداشتم . آه کش

سالن نشسته بودن .  یباز شد . وارد شدم . مهمونا رفته بودن فقط سام و فرهاد تو یقت یصدا

 زد . چشمش که به من افتاد به سمتم هجوم برد .  یصورت سام موج م یتو یکالفگ

 کردم ؟  یدق م یمن تا حاال داشتم از نگران یدون ینم ی_ تا حاال کجا بود

 خب لحنم گزنده بود :  یکردم ول یم عیضا ادیز  دیفرهاد نبا یزدم . جلو یپوزخند

 دق کنه .  یرانموضوع از نگ نیبه خاطر ا یکه کس نمیب ینم یلی_ خواستم هوا بخوردم . دل

به سمت طبقه باال حرکت کردم . سام هم پشت سرم داخل شد . نگاه شماتت گرم و بهش  و

 گفت :  یحرص یدوختم . با صدا

 هتل  میر  یو جمع کن م لتی_ وسا

کشه نفس  یکه اون نفس م ییجا  ٬هست باشم  یکه مان ییخواستم جا یشدم . م نیغمگ

 یرفتم .از فرهاد خداحافظ نییو جمع کردم . پا لمیوسا یپکر  افهینبود . با ق یچاره ا یبکشم ول

. باهم به طرف  دمیکش یبود آه ومدهیهنوز ن ی. مان میکردم و با سام از خونه خارج شد

کرد  یم یسکوت رانندگ یپارک شده بود ،سوار شدم . تو ابونیاز خ یکه گوشه ا میرفت نشیماش

 نیا بسته بودن . چراغ ها خاموش بودن به خاطر همشده بودم . مغازه ه رهیخ رونی. منم به ب
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 یبه آسمون کردم . آسمون آب یداد . دوباره نگاه یوهم آور و سوت و کور جلوه م ابونیخ

 .  تاداف ادمی یز یچ ٬زد  یبرق م

 خشک گفتم :  یلیخ

 ؟  میگرد یبر م یهم که تموم شد . ک ی_ خب تولد دوست جنابعال

  بهم کرد : یدار  یمعن نگاه

 _ فردا 

 یدادم و با فکر اتفاق ها هیتک یصندل یسرم رو به پشت ٬خسته بودم  یلیندادم . خ یجواب

 امشب به خواب رفتم .

به دو رو بر کردم . چشمم خورد به  ی. نگاه دمیشدم سام رو کنار خودم ند داریاز خواب ب یوقت

 یشدم و به سمت بار رفتم . صدا ادهیپ نی؟ از ماش نجایا میاومد یکلوب .  تعجب کردم ! ما ک

 یمستانه  یقهقهه ها یکردن . صدا یم تیچشمم رو اذ یرنگ یآهنگ کر کننده بود و نورها

 یبدم که گوشه ا صیاون همهمه تونستم سام رو تشخ ی. تو دیرس یپسرا به گوش م ودخترا 

 نشسته و در حال خوردن مشروب بود . با اکراه به سمتش رفتم . 

 گفتم :  یندبل یصدا با

 ؟  یکن یکار م یچ نجای_ تو ا

آخرش   السیخورده و االن مست بود . گ یلیخمارش و بهم دوخت . معلوم بود خ یها چشم

 یلیخورد . خ یانداخت و بلند شد . تلو تلو م زیم یرو ی. پول دیکوب زیرو هم خورد و محکم به م

 یدنیبود . نوش یحالش کار دستم نده . بار بزرگ نیکه ا دوارمیبودم ام دهیمست شده بود . ترس

 یکردم . صدا یاومد . پوف یاز مشروب بدم م یلیبودن . خ دهیچ زیم یرو رو یختلفم یها

 آهنگ واقعا کر کننده شده بود .

 .  ستادمیبه اطرافش کرد . رفتم و با حرص جلوش ا ینگاه جی. سام گ میکلوب خارج شد از



                 
 

 

 رمان کینژاد کاربر انجمن  یبهتر حانهیر |رمان درد عشق 

 

 

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

 

87 

 

و  نتینفر هم بگو ماش هیبه  میر  یم یبا تاکس یکن یرانندگ یونت یوضعت نم نی_ تو با ا

 .   ارهیب

الکلش  ی. بو میدست بلند کردم . سام تلو خوران به سمتم اومد و سوار شد یتاکس هی یبرا و

 یبه خاطر کلوب شلوغ به نظر م ابونیخ نیچشم دوختم . ا ابونیزد . به خ یحالم و بهم م

بود متوقف شد . سام  کیوش بایکه ز «  ساحل »  هتل  یجلو نی. بعد از ربع ساعت ماش دیرس

داشتم . بازور خودشو بهم  یشد . جلوش قدم بر م ادهیپ نیاز ماش جیو گ دپولو حساب کر 

در نگه داشتم . در  ی. کارت و جلو میکارت اتاق و گرفتم و سوار آسانسور شد رشیرسوند . از پذ

اتاق  هیکوچک که  تییسو هیبود  یباز شد . چراغ و روشن کردم . هتل قشنگ یکیت یبا صدا

 یمبل نشستم . حس دلشوره  یاتاق بود . رو یهم تو خچالیو  ونیز یکاناپه . تلو هیداشت و 

کاناپه .  نگاهش کردم . چشماش  یوجودم رو در بر گرفته بود .  سام خودشو پرت کرد رو یبد

 سرخ سرخ شده بود . 

 گفت :  یخمارو گرفته ا یکرد بهم و با صدا رو

 سالم بود  ۱۶شونه هاش و از درد و دالم بگم .  یکس و نداشتم که سرم و بذارم رو چی_ تا حاال ه

 زد . صداش بغض دار شد :  یپوزخند

 بودن .  رونیروز که رفتم خونه مادر و پدرم  ب هی_ 

 .  دیکش یب محرفا عذا نیگرفته تر شد . انگار از گفتن ا صداش

 .  دمیمردو د هیاتاق خواهرم گذاشتم  یپا تو ی_ وقت

 گلوش چنگ زد . دستاش و مشت کرده بود .  به

 شده بودم .  رفتم جلو . به خواهرم گفتم :  یعصب یلی_ خ

 چرا؟

 اون بهم گفت ترو خدا داداش تروخدا .  یول
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 لباسش رو چنگ زد .  ی قهی.  دیاز گوشه چشمش چک یاشک قطره

 و مرد .  زی_ هلش دادم و سرش خورد به لبه م

 اشک و درد زمزمه کرد :  با

به التماساش نکردم فقط  ییاعتنا چی_ قاتل خواهرم منم . من قاتل خواهرمم . من آشغال ه

 چشمام و گرفته بود .  یخون جلو

 هم فشرد و لبش و به دندون گرفت .   یو رو پلکاش

 گناهکارم . هی_ من 

 .   دیصداش به گوش رس یو هق هق ب دنیهاش لرز  شونه

بزنم الل شده بودم . او .. اون قاتل خواهرش بود ؟ انگار  یتونستم حرف یشده بودم . نم شوکه

 دنیبه سمت اتاقم رفتم . چ ی. باورش برام سخت بود . با منگ دیچیمعده و روده ام در هم پ

 ب آور بود . داستان درد ناک و عذا هیاتفاقا کنار هم برام مثل  نیا

 :  یمان

 یو فکر م دمیچرخ یو سوت و کور م کیتار  یابونایخ یبرنگشته بودم خونه فرهاد . تو هنوز

 یکه مغازه هاشون و باز کردن . تو دمیرو د یشد . چند نفر  یکردم . هوا کم کم داشت روشن م

تر  عیبهم بگه . سر خواست  یرو م یمامان رستا چ نمیتا بب رانیرفتم ا یم دیفکر بودم . فردا با

 یم قیو زردش حس آرامش رو بهم تزر  یکرد . رنگ نارنج یداشت طلوع م دیراه رفتم . خورش

زدم .   ینیدر آوردم و در و باز کردم . لبخند غمگ بمیج یکه فرهاد داده بود رو از تو یدیکرد . کل

بود . باغچه  یمیقد یفرهاد درست مثل خونه ها یانداختم . خونه  اطینگاهم و دور تا دور ح

خوش رنگ بهم  یها لیگال  یو گل ها یشمعدون یکه خودش درست کرده بود . گل ها ییبایز 

افتاد . به طرف گل  ها رفتم . کنارشون  اطیح یزدن . نگاهم  به تاب گوشه  یچشمک م

کرد .  یگل ها و حرف زدن باهاشون سبکم م دنید ی. از بچگ دمیروشون کش ینشستم . دست

که االن باهام بود نه با  یاز  درد یول دمیکش یفرستادم .  آه ام هیذت عطر گل ها رو به ر با ل
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عاشق  هیتاب نشستم . درد عشق و  یشد . رو یگل ها کم نم دنیحرف زدن با گال و نه با د

 هیحس  ٬ یکس یحس ب ٬که داشتم قابل وصف نبود . حس درد  یتونست بفهمه . حس یم

 کرد .  یدر شکستنم م یوجودم رخنه کرده بود و سع یعشق توحس درد  ٬بغض شبانه 

 کنم  یدفتر عشق را که باز م »

 خوانم  یخط را م نیاول

 خوانم چون ان خط با دست تو نوشته شده .  یو دوباره آن خط را م بندمیرا م چشمانم

 توان چاره کرد  ی؟ عاشق را نم یدان یم

 بتواند انرا گفت  یکه هر کس ستین یفیتوص عشق

 «ممکن است  ریکردنش غ رونیکند و ب یاست که در  انسان رخنه م یمخدر  عشق

 :  یمان

تاب  یرو ٬به اطراف کردم  یو گردنم به شدت درد گرفته بود . چشمام رو باز کردم . نگاه کمرم

دم عطرشون ز  یبه باغچه کردم . لبخند یتاب بلند شدم و دوباره نگاه یخوابم برده بود . از رو

 باتریگل ها افتاده بود و رنگ زرد خوش رنگش باعث ز  ینور آفتاب رو من و مست کرده بود .

خورد .  یآشپزخونه داشت صبحونه م یدادن گل ها شده بود . وارد خونه شدم . فرهاد تو لوهج

 به سمتم هجوم برد :  دیمن و د یوقت

 ؟ ی_ پسر تو تا حاال کجا بود

برم  دیبا رمیگ یم طیخونه رو تاب خوابم برد . امروز بل دمیرس رید  یرو ادهیرفتم پ شبی_ د

 اومده .  شیبرام پ یکار  هی رانیا

 به شونه اش زدم :  یدست

 دو روز هم ممنونم .  نی_ به خاطر ا
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 یکه حس کردم بو یز یچ نیبه سمت اتاقم رفتم . داخل شدم و اول یا گهیبدون حرف د و

تختم نشستم و بالشتم و بو کردم و در  یعطر رستا ؟ رو یعطر رستا بود . تعجب کردم  . بو

زدم . پس رستا  ی. لبخند تلخ دمیبالشت د یرو رو یکمال تعجب قطره اشک خشک شده ا

 زیچ هیرستا ؟ چرا ؟  یکار و کرد نیپس چرا ا ختیگرفتم . قلبم ر  لمبوده ! بالشت و بغ نجایا

 وجودم داد زد : رستا تورو دوست داره .  یتو یحس هیم و بسته بود . بزرگ راه گلو

و  دیاز گوشه پلکم چک یو نا خود آگاه قطره اشک دمشی. بوس دمیقطره اشکش کش یرو یدست

 ینم شهیمرد عاشقم هم هیمنم  ٬منم احساس دارم  ٬زدم  ی. لبخند ختیاشک رستا ر  یرو

 یو بزنم به صورتم و مانع اشکام بشم . اشکام و پاک کردم . گوش میحس یتونم نقاب غرور و ب

 گرفتم .  طیامروز بل یرو برداشتم و برا

 :   رستا

رفتم .  رونیو جمع کردم . تنفرم از سام هزار برابر شده بود . حاضر و آماده از اتاق ب لمیوسا

 گفت :  یگرفته ا ی. با صدا فتهینگاهم بهش ن ادیکردم ز  یسع

 ؟  یده ا_ آما

و باهم از هتل خارج  رشی. سام کارتو داد به پذ میتکون دادم و با هم از اتاق خارج شد یسر 

و براش آورده  نشیزدم . پس حتما ماش ی. پوزخند دمیدر هتل د یو جلو نشی. ماش میشد

اش داده بود .  یشانیپ یرو ینیبهش انداختم چ ینگاه می. ن   میشد نیبودن . سوار ماش

 رونیقاتل بودنش و بهم گفته . نگاهم و به ب شبیبود که د دهیفهم مازدم . حت یشخندین

 ی هیزدم . کاش منم مثل بق یرفتن . لبخند یطرف و اون طرف م نیدوختم . مردم آزاد به ا

و پارک کرد .   نی. ماش میدیبه فرود گاه رس قهیدغدغه و آزاد بودم . بعد از چند دق یمردم ب

 ٬دخترک سه  میوارد بش نکهی. قبل از ا میحرکت کرد فرودگاهو به طرف ساک ها رو برداشت 

زد تا  یداشت و مردم رو صدا م یکهنه ا یدستش عروسک ها یکه تو دمیرو د یچهار ساله ا

 ختیوجودم ر  یتو یز یچ هی.  دیدلم لرز  دنشی. با د  رنیعروسک هاش و بگ نیاز ا یکیو  انیب

به صدا کردن سام نکردم . رفتم روبه روش و  ییتنا. بغض گلوم و پس زدم و به طرفش رفتم . اع

 جلوش زانو زدم : 
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 _ خانم خوشگل 

 ناز و مظلومش گفت :  یکرد . با صدا نگاهم

 _ بله خاله جون ؟ 

 چشم هام جمع شد :  یتو اشک

 ؟  یفروش یخوشگل و چند م یعروسک ها نی_ ا

 گفت :  یذوق کودکانه ا با

 دو تومنه  نیبخوا ی_ خاله هر چ

 .  دمیصورتش کش یرو ی. دست دیلرز  تشیمعصوم نیا یذوقش برا نیا یبرا دلم

 خرم .  ی_ خاله جون همش و م

از دو تومن  شتریب یزدم . عروسک ها رو ازش گرفتم و پول یمعصومش برق زد . لبخند یچشما

 ام زد : بهش دادم . خواستم برم که صد

 _ خاله 

 بهش و با بغض گفتم :  روکردم

 _ جونم ؟ 

 هم جذاب بود .  یلیبود اونم مثل تو مهربون بود . خ ییعمو هی شیپ قهی_ چند دق

بهم  یدار  یلرزان به سمت سام رفتم . نگاه معن یصورتش زدم و با پاها یرو ی. بوسه ا دمیخند

 کرد : 

 ؟  یدیخر  هیآت و آشغاال چ نی_ ا

 فشرده ام گفتم :  یدندون ها نیو ب نیخشمگ یصدا با
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که از نظر تو آت و آشغاله از نظر اون  یینای_ همه که مثل تو تو ناز و نعمت بزرگ نشدن . ا

 بچه است .  هی ی هیعروسکا سرما نیطال هست . متاسفم برات ا هیبچه 

 تاسف تکون دادم .  یاز رو یسر  و

 زدم :  ینیخشمگ پوزخند

 قاتل توقع داشت .  هیاز  نیاز ا شتریب دیکه نبا_ هر چند 

اون طفل معصوم . بغضم و  یبه سمت فرودگاه حرکت کردم . جگرم آتش گرفته بود برا عیسر  و

 وضع اون بچه حالم و خراب کرده بود . دنی. د دمیکش یقورت دادم . آه دردناک

کردم .  یبدم اومده بود . اخم یلیبه عقب کردم . سام خودشو بهم رسوند . از حرفش خ ینگاه

عطر  یکه مهماندار اشاره کرد نشستم . بو یصندل ی. رو میشد مایپرواز و کرد . سوار هواپ یکارا

 یکنه . با دو دل یکه من و مست م یعطر  ،یبو یتلخ عطر مان یبه مشامم خورد . بو ییآشنا

شد  یتلخ شد . باورم نمشد . خشک شدم . دهنم  لیتبد نیقیبه عقب کردم و شکم به  ینگاه

از وجودم خوشحال بود  یمی. ن دی. قلبم تند تند تپ نتمی؟ اخه ! زود رومو کردم اونور تا نب ی! مان

چه  نیا ایوجودم سر باز کرد . خدا یتو یکس یو حس ب ییناراحت . حس تنها گهید یمیو ن

 ینجور یما خدا هم اراه تنفسم رو بسته بود . حت یکه دچارش بودم؟ بغض بزرگ ودب یسرنوشت

 یجلو یول زمیبود . خواستم اشک بر  ایدن نیا یخواست امتحانم کنه . شکنجه منم تو یم

 !  ینگاهش کن یحت یباشه و نتون شتیخودم رو گرفتم . شکنجه آور بود که عشقت پ

 :  یمان

 سرم اکو شد :  یاون بچه تو یخودم بودم . صدا یتو

 « دو تومنه .  نیبخوا ی؟ هر چ نیخر  یعروسکا م نیاز ا یکیعمو جون _  »

طفل معصوم ها مظلوم  نیشد همه مثل ا یم ی. چ دمیکش یو مشت کردم . آه سوزناک دستم

بچه ها  نیندادم . به نظر من به خاطر ا یتی. اهم دیاز گوشه چشمم چک یبودن؟ قطره اشک

 شهیداشتم . هم یبد یلی. حس خ میانجام بد میتونست یبود که ما م یکار  نیکردن کم تر  هیگر 
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اتفاق ها  نینخوام به ا گهیکرد . چشمام رو بستم تا د یرو خراب م حالمبچه ها  نیا دنید

 ییدادم . اعتنا هیتک یبودن . سرمو به صندل دهیدرد ها امانم رو بر  نیشد . ا ینم یفکر کنم ول

حال خودم به حال  کنم به هیخواستم گر  یکنم فقط م یم هیدارم گر  ننینکردم که بب گرانیبه د

. با درد و بغض  دنیصدا از چشمم چک ی. اشک هام ب گهید یبچه ها یاون بچه به حال همه 

 زمزمه کردم : 

  دمتید یرفت یم دمتیبا اون د دمتیپنجره باز بود د »

  دمتید یشاد بود دمتید یدیخند یم دمتیگفت د یم اسمتو

 ذاشتم باز اون پنجره رو  ینم یکاشک

 خبر و  یموندم از تو هنوزم ب یم

 حال و  نیا یبفهم یمن ش یروزم جا هی یکاشک

 ذاشتم باز اون پنجره رو  ینم یکاشک

 خبرو  یموندم از تو هنوزم ب یم

 « حال و  نیا  یبفهم یمن ش یروزم جا هی یکاشک

 یبچه ها یبرا ٬دل خودم  یبرا ٬عاشقا  یقلبم . وجودم آتش گرفته بود برا یگذاشتم رو دست

 معصوم

بلند شدم .  یصندل یدر فرودگاه تهران فرود اومد . از رو مایاز دو ساعت خسته کننده هواپ بعد

کردم .  یبعد دوباره نگاه یکردم ول ینگاه میجلوم هم بلند شدن . ن یهمزمان با من صندل

بگم . رستا نگاهش  یز یچ تونستمی؟ از تعجب نم کردیم کاریچ نجایچشمام گرد شد . رستا ا

که دلم و برده . برام باورش و هضم کردنش  ییچشماش . چشما یافتاد . زل زدم تو امبه چشم

!؟ چشمم خورد به سام . لبم و به  دمیجلوم بوده و من نفهم یهمه مدت صندل نیسخت بود . ا

 یمیمال میسخارج شدم . ن مایاز هواپ  یو کالفگ تیدندون گرفتم . خدا لعنتت کنه ! با عصبان
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 نکهیواقعا کالفه شده بودم از ا گهیو نوازش داد . ملتهب شده بودم . د هامکه اومد گونه 

 .  ای. اوف خدا نمیرستا رو بب دیبا شهیهم

**** 

 :  رستا

اعماق وجودم  و سوزوند .  یاز التهابم کم کرد . نگاه مان کمیکه خورد به گونه هام  یمینس

. سرمو  میفرودگاه بود . سوار شد نگیپارک یسام تو نی. ماش میساکمون و از بار بر گرفت

به  گشتمیبه بچه ها کردم . کاش منم بر م یکردم . نگاه یو به مردم نگاه شهیچسبوندم به ش

 . چشمام رو بستم و رفتم به گذشته :  میبچگ

 بابا مامان دختر گلتون ناز گلتون گل مجلستون اومد . _  »

 با خنده گفت :  بابا

 سالته  ۱۶تو ؟  یبزرگ بش یخوایم یخدا آخه رستا ک ی_ ا

 سالم باشه .  ۵سالم باشه چه  ۵۰کودک درونم فعاله چه  شهی_ وا بابا من هم

 « .  دمیبا خنده گونه مامانم رو بوس و

 یصندل یشد . صاف رو داشونیاشک ها از کجا پ نیباز ا دونمی. نم دمیبه گونه ام کش یدست

 بهش کردم :  یسام نگاه ینشستم . با صدا

  میدیشو رس ادهی_ پ

 یو ب یبیخونه احساس غر  نیا یچرا تو دونمی. نمجهنم  نیا یتو امیب دی. بازم با دمیکش یآه

آسانسور روشن و  ی. چراغ ها می. باهاش همراه شدم . سوار آسانسور شد کردمیم یکس

به در  دمیخورد . از ترس به سکسکه افتادم . چسب یخاموش شدن . آسانسور تکون بد

داشت که آسانسور و باز کنه  ی. راه نفسم تنگ شده بود . سام سع ستمآسانسور . چشمام رو ب

تکون و خورد و سقوط کردنش حس شد . رنگم مثل گچ  نیبود . آسانسور آخر  دهیفا یب یول

 .  یاهیبه جز س دمینفهم یچیه گهیشد . د
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**** 

  : یمان

 هیبا  یفرق چیبه دورو برم کردم . حالم بد بود . دوست داشتم داد بزنم . ه ینگاه یجیگ با

 دمیفهمی. نم دنیلرز  ی. شونه هام م کردیگلوم داشت خفه ام م یمست نداشتم . بغض تو

 :  دیچیپیسرم م یکجام . فقط حرف ها تو

 « رستا به خاطر تو ازدواج کرد . _  »

 دو زانوم افتادم . ناله کردم :  یتعادل خودم و حفظ کنم . رو نتونستم

 رستا  رستا

شده بود .  ی. چشمام طوفان نییشدن . سرمو انداختم پا ریشکست اشک هام سراز  بغضم

چرا انقدر من پستم ؟ چرا ؟ هق هق مردانه ام باعث شد که سر مردم به سمتم برگرده .  ایخدا

 اله کردم : ن ینکردم . فقط با منگ یتوجه

 رستا به خاطر من ...  ای_ خدا

لرزان به  یبغضم و پس زدم . با شانه ها خواستم عربده بکشم  یو مشت کردم . م دستم

 دونستمیکه م یز یکار کنم . فقط تنها چ یچ خوامیم دونستمیرفتم . نم نمیسمت ماش

 نیشده بود . بدتر  نیسنگ. سرم  سوختیانتقامم از سام و به دست آوردن رستا بود . گلوم م

 . شتمو دا میزندگ یحس تو

چشمم . زبونم  یگذاشته بودن رو ییلویچشمام رو باز کردم . انگار وزنه صد ک یحال یب با

 یآوردم . وا ادیتازه اتفاق ها رو به  دمیبه اطرافم کردم . پرستار رو که د یشده بود . نگاه نیسنگ

 به پرستار کردم :  یآسانسور ! نگاه

 من چم شده ؟  _

 بهم کرد :  یمهربون نگاه
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 هی. سرت  مارستانیها تو و همسرتو رسوندن ب هیکه آسانسور افتاد همسا یوقت ی_  گل

فردا  یاستراحت کن کمیشده .  جادیا یدستت کوفتگ یبرداشته و چند جا یخراش سطح

 .  یشیمرخص م

 بود :  دهیامانم رو بر  یکنجکاو یول ارمیسوال و به زبون ب نیا خواستمیکردم . نم یلب ریز  تشکر

 ؟ اون حالش چطوره ؟  نی_ از همسرم خبر دار 

 تکون داد :  یناراحت یاز رو یسر 

 .  دیبراش دعا کن دی_ با

 یبه خودم اعتراف کنم . ول خواستمیافتاده بود ؟ نم یچه اتفاق یعنیرفت .  رونیاز اتاق ب و

هم به هم  یمن و مان دیشا مردی. اگه اون م ستیواقعا خوشحال بودم که سام حالش خوب ن

 یبه اطراف کردم . بو ی. نگاه کردیصورتم . سرم درد م یلبخند اومد رو ی. با فکر مان میبرس

.  دادیبهم م یحال منف مارستانیب دی. اتاق سف زدیالکل و شست و شو دهنده حالم رو بهم م

شد و بعد قامت مامان در  نییدر باال و پا رهیدوست داشتم زودتر خالص بشم از اونجا . دستگ

 دستاش گرفت :  یبه سمتم اومد . دستم و تو یشد . با نگران انیچهارچوب در نما

 _ حالت خوبه دخترکم ؟ 

 تکون دادم .  یسر 

 _ سام چطوره ؟ 

 زد :  یپوزخند

 کماست .  یبوده االن تو دیشد یلیکه به سرش خورده خ ی_ ضربه ا

 هیمامانم  یچشما یرو نداشتم . تو یو نگران یناراحت ای یحس دلسوز  چیه زدم . یشخندین

 . رو کردم بهش و گفتم :  زدیاسترس و وهم موج م

 شده ؟  یز ی_ چ
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رفت .چشمام رو بستم . نا خود  رونیدستم نشاند و از اتاق ب یرو یتکون داد . بوسه ا یسر 

شدم !؟  خواستم  یچرا انقدرنازک نارنج  دونمی. نم دیاز گوشه چشمم چک یآگاه قطره اشک

اشکم رو حس کردم . با وحشت و شوکه شده چشمام رو باز  یرو یاشکم رو پاک کنم که بوسه ا

 کردم .

 !؟ با لکنت گفتم :  ی! مان شدیاز تعجب باز شد . باورم نم دهنم

 ؟  یکنیم کاریچ نجای_ تو.. تو ا

ستبرش و هل دادم تا ازم جدا شه  نهیلبم . س یروبزنم . لباشو گذاشت  یا گهیحرف د نذاشت

نداره دست از تقالکردن برداشتم .  یا دهیفا دمید یحرفا بود . وقت نیاز ا شتری. اما اون زورش ب

لباشو از لبام جدا کرد .  قهی. سرشار از عشق و آرامش شدم . بعد از چند دق دمیبوسیبا ولع م

به پا بود . زل زدم به  ینافذش طوفان اهیس یچشما نیا یخمارش نگاه کردم . تو یچشما یتو

 گفتم :  ینیچشماش . با لحن غمگ

 ؟  یکنیکار م یچ نجای_ تو ا

 قلبش .  یتخت نشست . دستم و گرفت و گذاشت رو یرو کنارم

 نکن که قلبم نتپه . یکار  تپهیتو م یقلب برا نی_ رستا ا

 . مور مور شدم .  دیو بوس انگشتم

 .  یکه به خاطر من با اون پست فطرت ازدواج کرد دونمیمن م ی_ رستا

 گفتم :  کردمیدر خشن بودنش م یکه سع یبود !؟ با لحن دهیشدم . اون از کجا فهم شوکه

 _ من شوهرمو دوست دارم ... 

 کردن بسه .  ینقش باز  گهینگو د یچیه شی_ ه

 اش . هلش دادم . با بغض گفتم :  نهیس یگذاشت رو سرمو

 _ ولم کن 
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 که سوزوندم گفت :  یپر بغض یبه خودش فشرد . با صدا  شتریب منو

 .  یکرد انتی_ دوستت دارم . خدا لعنتم کنه که فکر کردم بهم خ

 هیمن مرد مغرور من داشت گر  یبهش کردم . مان یشده . نگاه سیکردم گونه ام خ حس

موهاش .  یکرد . دستم و کردم ال سیبسه . بغضم شکست و گونه هامو خ گهی؟ نه د کردیم

 . با هق هق گفتم :  دمی. لبش و بوس دمیاشکش و بوس

 _ عاشقتم مرد من 

 . کنار گوشم زمزمه کرد :  دیهق هقم به گوش رس یبرق زد . بغلم کرد . صدا چشماش

. به خاطر  یشی. مال خودم م رمیگیانتقام م یاز اون عوض میشیوقت از هم جدا نم چی_ ه

 من . نفسم  یرستا شتمی. من پ یبترس دیاون کثافت نبا دیتحد

 شد .  شتریهقم ب هق

 کشهیکرد . گفت تو رو م دمیتروخدا خودتو تو درد سر ننداز . فراموشم کن اون تحد ی_ نه مان

 . بودن ما کنار هم امکان نداره . 

 .  دیتند تند تپ یمان قلب

 بسته است .  برم نفسم به نفست زارمیمن تو رو نم سی_ ه

. اگر . دل شوره داشتم  دادیتپش قلبش بهم آرامش م یاش چسبوندم . صدا نهیبه س سرمو

کنارم  یبدون اون . اروم شده بودم . بودن مان ستمین یچی. من ه ستمینباشه منم ن یکه مان

 هام فرستادم .  هیعطرش و به ر  یشده بود . بو قیآرامبخش بهم تزر  هیمثل 

 خودت کمکم کن . خودت ایخدا

به در بسته  رهیرفت . خ رونیلرزان از اتاق ب یبا پاها یا گهیو بدون حرف د دیام رو بوس یشونیپ

گلوم . بغض داشت خفه ام  یبه سکسکه شده بود . دست گذاشتم رو لیشدم . هق هقم تبد
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 دهیجا فهماز ک یحس دلشوره و استرس مثل خره به جونم  افتاده بود . آخه مان ٬ کردیم

 باعث ...  دنشیبود ؟ فهم

 ...  ایفکرم و پس زدم . فکر کردن بهش هم برام عذاب بود . خدا هیبق

.  شدمیعشقمون م میزود تسل دی. آروم شدم . نبا یبوسه مان یلبم جا یگذاشتم رو دست

. خواستم چشمام رو ببندم و فقط به عشقم فکر کنم که در با  فتهیبراش ن یاتفاق یمان ایخدا

 شتاب باز شد : 

 _ رستا 

 تعجب به مامانم  نگاه کردم .  با

 دستگاها رو بردارن .  خوانیشده و م یسام مرگ مغز  گنی_ م

 .  دمیرسینداشتم . من به عشقم م یحس ناراحت چی. ه شهیباورم نم ایخدا یشدم . وا شوکه

**** 

 :  یانم

من اون فکرا رو در مورد  یکنم . آخه چطور  یخودمو خال دیگوشه پارک کردم . با هیرو  نیماش

 هیگر  یزدم . آسمون هم مثل من دلش گرفته بود . هوا یبود . تلخند یرستام کردم ؟ هوا ابر 

ود نب ی. نشستم . االن کس کردیبود که آرومم م ییجا نی. بهتر  ستادمیا اچهیدر  یداشت . جلو

 خودم . داد زدم :  ی. خودم بودم و خدا نهیرو بب کستنمکه ش

 !؟  کردمی؟من آشغال اون فکرا رو در مورد رستا م چرا

اومد .  یبه آسمون کردم . رعدو برق یزدم . دستم قرمز شد . نگاه نیبه زم یمحکم مشت

گونه ام و پاک  یرو یشدن . بارون اشکا یاشکام رو نگرفتم . بارون و اشکام قاط یشکستم . جلو

 زدم . رستا به خاطر من ازدواج کرد ؟  یا گهیکرد . مشت د

 .  سوختمیم داشتم
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بر خوردش  ی. صدا دادیبارون بهم آرامش م یصدا رمت؟یاز اون کثافت بگ یچه جور  من

آخه؟  شدیم یچ گفتیکرده بود . اگه مامان رستا بهم نم جادیا یقشنگ یصدا نیبا زم

قلبم شد . بارون شدت گرفته بود  دنیکش ریکه باعث ت دمیکش یقیتم . نفس عمچشمام رو بس

از اون پست فطرت  انتقام  دیبود . از جا بلند شدم . با ختهیام ر  یشانیپ یرو سمیخ ی. موها

زنگ خورد مامان رستا بود .  میرو باز کردم خواستم سوار شم که گوش نی. با نفرت در ماش رمیبگ

 نگران جواب دادم  :

 _ الو 

... _ 

 ؟  یچ

 ... _ 

 .  امیی_ باشه باشه االن م

شکرت . مانع از سر راه من و رستا برداشته شد .  ای. خدا شدیرو قطع کردم . باورم نم یگوش

 بارون مخلوط شد گفتم :  یکه با صدا یبلند یرفتم وسط بارونا با صدا

 . یبنده ها تو دار  یشکرت شکرت که هوا ای_ خدا

خانواده ها اعصابم و داغون کرده  یها غیناله و ج یدو خودم و به اتاق رستا رسوندم . صدا با

 کشی. نزد دیلرز   تشیمعصوم نیا یبود . دلم برا دهیبود . وارد اتاق شدم . رستا معصوم خواب

. پلکاش بهم خورد و  دمیرتش کشصو یشدم . گوشه تختش نشستم . دستم و نوازش گونه رو

چشم  نیا یکس یچشماش رو آروم باز کرد . با لبخند نگاهش کردم . حاضر بودم جونمو بدم ول

 . زمزمه کرد :  رهیها رو ازم نگ

  ی_ مان

 زدم :  یپر آرامش لبخند

 ؟  ی_ جون مان
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 دوستت دارم ؟  یلیخ یدونستی_ م

 .  دمیو بوس شینیب

 ملوسم  یشیپ دونمی_ م

 گفت :  یخوشحال با

 فقط ...  میدی_ باالخره به هم رس

 شک گفتم :  با

 ؟  ی_ فقط چ

 باهاش ازدواج کردم ؟  دشیکه به خاطر تحد یدی_ تو از کجا فهم

 زدم .  یلبخند

 _ مامانت گفت . 

 .  دیخند

 _ از دست مامانم 

ود . نتونستم خودم و خنده هاش تنگ شده ب یچقدر دلم برا ایعشق نگاهش کردم . خدا با

 . عطر موهاش و استشمام کردم . با عشق گفتم :  دمشیکنترل کنم و محکم به آغوش کش

 من .  ی. دوستت دارم آهو یمونیمال خودم م شهی. هم شمیوقت ازت جدا نم چی_ ه

 روز بعد :  دو

شرت  ی. تزدم . مثل بچه ها شده بودم  یبه خودم کردم . لبخند نهیآ یتو ینگاه گهید بار

ادکلن تلخم و که مورد  شهی. موهامو هم زده بودم باال . ش دمیو پوش میمشک یو ل میسورمه ا

. استرس داشتم  گفتمیاز گذشته ام بهش م دیکردم . امروز با یخودم خال یعالقه رستا بود رو
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خودت کمکم کن .  ایخدا ٬به خودم زدم  ی. لبخند پر استرس دمیترسیالعملش م کس. از ع

 وجودم پر از عشق بود . عشق به رستا . 

**** 

به   یبه خود داد . نگاه یبود . تکان دهیچیدر سرش پ یدرد چشمانش را باز کرد . درد بد با

شده بود .  جیبه دستش کرد که سرم به آن وصل بود . گ یبود . نگاه یمعمول یاطرافش کرد اتاق

 زمزمه کرد :  یآرام یکند . با صدا ادیخودش را پ تیموقع توانستینم

 ؟  ستین نجایا ی_ کس

درست آن دو  توانستیبود . نم کیدو مرد وارد اتاق شدن . اتاق به شدت تار  قهیاز چند دق بعد

 که بدنش منجمد شده .  کردی. حس م ندیمرد را بب

 ؟ نیهست ی_ شما ک

 : رستا

رو   میمشک دیبلند راه راه سف یمانتو ٬داشتم . سمت کمد رفتم  جانیگرفتم . ه عیدوش سر  هی

رفتم .  رونیسرم و از در ب ی. شالم رو  انداختم رو دمیرو هم پوش می. ساپورت خاکستر  دمیپوش

از اون . فقط چند تا از لباسام  رمیدو روز تونستم طالقم رو  بگ نیا یتو ٬خوشحال بودم  یلیخ

سالن برداشتم . از مامان  زیم یرو  از رو چیی. سو ارمیاون خونه ب برم از دیمونده بود که با

 دیبود و خورش یآسمون آب ٬ دمیکش یقیرفتم . نفس عم رونیکردم و از در ب یخداحافظ

گذشته ام رو   یوقت یمان نکهیاز ا دمیترسیزدم . م ی. لبخند زدیآسمون برق م یدرخشان تو

آوردن  اون  ادیکردم . دوباره بغض گلوم و فشرد به  ی؟ پوف کنهیکار م ی؟ چ گهیم یبفهمه چ

 . زمزمه کردم :  انداختیاتفاقا لرزه به تنم م

 آرش

رو پارک کردم با  نی. ماش دمیقرارمون بود رس یکه جا یبه پارک قهیزدم . بعد از چند دق یپوزخند

ها  مکتیاز ن یکی یبدم که رو صیرو تونستم تشخ یو استرس وارد پارک شدم مان جانیه
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. دستم رو  گرفت و  میهم زل زد ینشسته . به سمتش رفتم و کنارش نشستم . به چشما

آدم  نی. عطر بهتر  دمیگردنش فرو بردم . نفس کش یگود یسرم رو  تو دیبه سمت خودش کش

عطر عشقم رو استشمام کردم . نگاهمون به چند تا بچه افتاد که با ذوق و شوق داشتن  میزندگ

کردم  یبه مان یرو بهم داد . نگاه یاحساس خوب جانشونیو ه غیج ی. صدا کردنیم یاز تاب ب

. منم  یبه پسر بچه ا دمیگوشه . رد نگاهش رو گرفتم و رس هیبه  دزل زده بو ی. با اخم و ناراحت

نگاه با حسرتش به  ٬پاره اش  یاخمام رفت تو هم با بغض نگاهش کردم . لباس و کفش ها

 پسرک زانو زدم :  یهم اومد دنبالم . جلو یها . از جا بلند شدم به سمتش رفتم . مان یبستن

 _ آقا پسر 

 .  دمیو لپش رو بوس دمیبه صورتش کش یگل انداخته بود . دست لپاش

 .  یتاب باز  میبعدش هم بر  میبخر  یبرات بستن میخوای_ من و عمو م

 گفت :  یمظلوم یبرق زد . با صدا چشماش

 .  دنینخل یوقت بالم ممن چین خاله من ماما بابام ه_ منو

 یلحن حرف زدنش . از جلو یطفل معصوم هم خنده ام گرفته بود برا نیا یدلم سوخت برا هم

 بهش زدم .  ی. چشمک کردیداشت با عشق نگاهم م یپاش بلند شدم . دستش رو گرفتم . مان

**** 

چشمانش   یچشمانش گذاشت . وقت یعدش را رواز آن مردها چراغ اتاق را روشن کرد . سا یکی

 دنیبه اطرافش کرد . د یساده بدون پنجره . نگاه یبه نور عادت کرد ساعدش را برداشت . اتاق

که هزاران سوال در آن بود  یآن  همه دستگاه و سرم تعجب را مهمان چشمانش کرد . با نگاه

تر بود  ادیسنش ز  یگر یو د خوردیو چهار ساله م یاز مردها حدود س یکیکرد .  نگاهبه آنها 

حس نداشت  شیبهشان کرد . خواست از جا بلند شود اما نتوانست . پاها ی. نگاه ۴۴حدود 

 حس نداشت !؟ شیافتاده بود !؟  چرا پاها شیبرا یبه آنها کرد . چه اتفاق یبا وحشت نگاه
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لب  یزل زده بودن . زبانش را رو بود . آن دو مرد مثل مجسمه به او ختهیبه هم ر  اعصابش

 گفت :  یآرام اما پر خشم یو با صدا دیترک خورده اش کش

 ؟ من کجام ؟  نیهست ی_ شما ک

هم حدود  یگر یرفت . مرد د رونیاز اتاق ب خوردیو دو ساله م یاز ان دو مرد که حدود س یکی

باره مثل  کیاتفاقات به  ؟ تمام کردیاتاق چه م نیبود . چشمانش را بست . او در ا ۴۰ ٬ ۳۹

به خود آمد آن مرد هم رفته  یچشمانش گذشت . چشمانش گرد شد . وقت یاز جلو لمیف کی

. آن  سوختی. چشمانش م دیکشیم ریرستا ! تمام تنش کوفته بود . سرش ت ٬ سوربود . آسان

را رو  یباز و بسته شدن در چشمانش را باز کرد . در کمال تعجب دختر  یها را بست . با صدا

 گفت :  یلرزان ی. با صدا دید شیبه رو

 ؟  یهست ی_ تو ک

 یتخت نشست . با صدا یو کنارش رو کشیبود . نزد انیصورتش نما یرو یمسخره ا لبخند

 گفت :  یچندش آور 

 رستا  یمی_ فکر کن دوست قد

بود !   ترایبود !؟ با تعجب نگاهش کرد . او م دهیدختر را کجا د نیو اذهنش فشار آورد . ا به

 صورتش را پوشاند ؛  یکرد با رستا بود . اخم یاز رستا خواستگار  یکه وقت یهمان

 ؟  یکنیکار م یچ نجای_ تو ا

 زد .  یپوزخند

 انتقام .  ی_ فرض کن برا

که چرا او  دانستیدارد . اصال نم یموضوع به او چه ربط نیا دانستیشد . نم شتریب تعجبش

 آنجا بود !؟ 

**** 
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 :  رستا

زدم  ی. لبخند یدست مان یاش تو گهیدست من بود و دست د یپسرک تو یاز دست ها یکی

شدم . رو  یفروش یکردم . با لبخند نگاهم کرد ؛ وارد بستن میتقد مینگاه پر عشقم رو به مان

 کردم به پسر : 

 ؟  یخوایم یچه جور  یدلم بستن زی_ عز 

 لحن با مزه اش گفت :  با

 .  خوامیم یفیق ی_ خاله مم ممن

 . رو به فروشنده گفتم :  دمیبه روش پاش یلبخند

  نیبد یفیق ی_ آقا سه تا بستن

 کردم که به من زل زده بود . با خنده گفتم :  یبه مان ینگاه

 ؟  یدیخوشگل ند هی_ چ

 کنار گوشم گفت :  آروم

که البته االن دارم  دمیکرده ند وونهیکه من و د یعشق دوست داشتن یول دمیکه د _ خوشگل

 ها هستم منتظرتم .  یباز  لیکنار وسا رونی؛ من ب نمیبیم

 خارج شد . یفروش یبا خنده از بستن و

 پا انداخت :  یپا رو ترایم

 ؟  یینجایبدم که تو چرا ا حیبرات توض قای_ خب بذار دق

 به دهانش چشم دوخت .  منتظر

 آزاد شدم  قهیوث دیزندان بودم . االن هم با ق یلی_ خب من به دال

 زد  یپوزخند
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و  زهیتنها انگ رونیاز زندان اومدم ب یزندان . وقت گردمیانتقامم و که گرفتم بازم بر م ی_ ول

دان شد . بعد ها زن یکه باعث مرگ عشقم و افتادنم تو یهدفم انتقام بود . انتقام از رستا اون

کار من  فتاداون اتفاق ا ی. وقت کردمیم بتونیکردم هر روز تعغ دایکه ازدواج کرده . توروپ دمیفهم

 .   یکما بود یتو هنوز تو یرستا به هوش اومد ول مارستانیرسوندنتون ب یهم راحت تر شد ؛ وقت

 زد :  یپوزخند

به سرم زد . گفتم اگر که همه  یجا به دردم خورد . فکر  هیبود که شغل پدرم باالخره  نجای_ ا

 .  شهیکارا آسون تر م یفکر کنن تو مرد

 زد   یحرص در آر  پوزخند

رو  کنهیها مراقبت م ضیکه از مر  مارستانیبار اون دو تا باهم باشن . مسئول ب نی_ بزار آخر 

نرمال باشه و  یلیخ تیاتیح میعال یول یهمه فکر کنن مرد شهیکه باعث م ی. آمپول دمیخر 

 نیدوست داشت ا شتریسرمت بزنه . اونم که پول و ب یکنه رو تو جادیدستگاه ها مشکل ا یتو

خواستن ببرنت سرد خونه من  یوقت یو به همه گفتن که مرد ی. دکترا فکر کردن مرد ردکار و ک

 .  میو تو رو از اونجا برد میرو جات گذاشت یا گهیمرده د هی گهیو چند نفر د

 صورتش را پوشاند :  یمسخره ا لبخند

 شیکارا راحت تر پ یاگه فکر کنن مرد ینجور یکارارو کردم به خاطر انتقام . ا نی_ و االن هم ا

 .  رمی. من اومدم انتقام خودم و خواهرم و آرش رو بگ رهیم

 شیرف هاراهم از پشت بسته  بود . اما ح طانی!؟ او دست ش گفتیشده بود . او چه م شوکه

گونه راحت  نیا یقابل باور بود که فکر کنن او مرده . ول ریغ شیاو را به وسوسه انداخته بود . برا

 اصورتش را پوشاند خواست از جا بلند شود ام یرا از سر راهش بردارد . لبخند یمان تواندیم

 گفت :  ترایانداخت . م ینگاه تراینتوانست ؛ با سوال به م

پا تو هم راه  یتراپ ویز یکه آوردم با ف ییدکتر ها نید روز پاهات حس ندارن ا_ متاسفانه تا چن

 .  اندازنیم
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شده بود او سام  یهمه اتفاق . عصب نیاز ا دیچه بگو دانستیرفت . نم رونیاز اتاق ب و

 چشمانش گذاشت ؛ یهر چه زود تر بتواند راه برود . دستانش را رو دیبود با ییایپور 

 :  رستا

. ملچ و ملوچش   میخارج شد یفروش یها رو حساب کردم و با پسرک از بستن یبست یها پول

 گفتم :  یمهربون یکرده بود . با صدا جادیرو ا یبا مزه ا یصدا

 کن  ی_ خب حاال برو باز 

رو دستش دادم .  ی. بستن کردی. با لخند نگاهم م دمید نهیرو کنار سرسره دست به س  یمان

 دستم رو گرفت : 

 حرف باهات دارم .  یمن امروز کل یشد همش دو رو بر اون بچه ا میمن حسود گهی_ بسه د

 خنده گفتم :  با

 حسود  ی_ آقا

اش را  یو بستن کردیم یبه پسر انداختم که داشت با ذوق و شوق تاب باز  یا گهید نگاه

 دفعه  هیکردم .  یبه مان یراحت شده بود . نگاه المی. از او خ خوردیم

 مکتین هیکنم منو به سمت  یز یچ یبزاره از اون بچه خداحافظ نکهیو بدون ا دیرو کش دستم

 گفتم :  زدیکه توش خنده موج م ییجا کشوند . با صدا نیدنج تر  یتو

 ؟  یا وونهی_ مگه د

 تو ام  وونهی_ آره د

 کیج کیو ج رکیح ریج یبود صدا یساکت ی. جا مینشست مکتین یشدم . رو یخوش غرق

 میتکه از بستن نیتموم شده بود . منم آخر  شیبستن ی. مان کردینجشک ها روحمو نوازش مگ

 :  زدیچشماش خنده موج م یکردم . تو یبه مان یو خوردم . نگاه

 _ لبت و پاک کن 
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شد  . انگشتش  رو  کیتعجب نگاهش کردم . سرش رو با خنده تکون داد و بهم نزد با

 اش رو نشونم داد :  ی. انگشت بستن دیلبم کش یرو میمال

 .  گمیو م نی_ ا

 .  دیسیبعد انگشتش رو ل  و

  کردمیشده نگاهش م شوکه

 بود که خوردم .  یبستن نیبهتر  نی_ ا

 زدم :  یکارش لذت برده بودم . لبخند نیتعحب کرده بودم هم از ا هم

  وونهی_ د

گذاشتم . بدون مقدمه شروع به حرف  اش نهیس یرو دور شونه ام انداخت . سرم رو رو دستش

 : کردیم یگذشته سپر  ی. انگار داشت تو آدیزدن کرد . حس کردم صداش از دور م

 دانشگاه رفتم با سارا آشنا شدم ؛  ی. وقت یاز زندگ دمیفهمینم یچی_ نوزده سالم بود ؛ هنوز ه

 زد :  یصدا دار  پوزخند

 یتب زود گذر و تند بود . ازش خواستگار  هی یولکردم . فکر کردم عشقه  دایبهش پ یحس هی_ 

 کردم . قبول کرد . 

به  شتریمکث کرد . چشماش رو بسته بود . دستش رو گرفتم فشارش دادم . من رو  ب یکم

 خودش فشرد : 

بود .  دهیکه تورو دزد ییرفتم . همونجا الشونیروز با ذوق و شوق حلقه ازدواج به دست و هی_ 

 .  کشتیداشت منو م جانیه

 گرفته تر شد :  صداش

. گال و  دمیمرد د هیاتاقش اونو با  یجوابم رو نداد . رفتم تو ی_ وارد شدم . صداش زدم ول

. اون هر روز بهم  دمیکش یبهم فشار اومد . سخت یلیحلقه از دستم افتاد . ازش متنفر شدم خ
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بور شدم با تو ازدواج کنم . مج نیبه خاطر هم کردی. ولم نم دادمی؛ جوابش و نم زدیزنگ م

؛  االن  نیتب داغ و زود گذر بود . هم هیاون  یعاشقشم ول کردمیبود ؛ فکر م نیمن ا کلمش

 .  کنمیدارم عشق و تجربه م

 میبغضم گرفت . مان دیهضم حرفاش برام سخت بود چونه ام لرز  ٬ رونیبغلش اومدم ب یتو از

 برام سخت بود .  یول دهیچقدر عذاب کش

شدم و  کشی. نزد دمیصورتش کش ی. دستم رو نوازش گونه رو دمیچشماش ترس رو  د یتو

 کرد :  دایپ ی. چشماش برق خاص دمیلبش رو بوس

 من  ی_ دوستت دارم رستا

گذشته عذاب آورم رو بگم . چشمام رو بستم .  دیحاال من با ٬زدم . حاال نوبت من بود  یلبخند

 کردم بغضم رو پس بزنم .  یسع

 :   میکردن گذشته لعنت فیشروع کردم به تعر  یلرزان یشونه اش گذاشتم . با صدا یرو رو سرم

 یایلباس بود . دن دنیبودم تنها دغدغه ام پوش طونیدختر شر و ش هیداشتم .  یعاد ی_ زندگ

 ...  یابر ها ساخته بودم ول یدخترونه ام رو رو یصورت

 . کردیداشت خفه ام م بغض

و ازت  دمتیدانشگاه د یمن تو نجایا ایروز گفت که ب هیداشتم .  یادیز  یهانپن ی_ تماس ها

. قبول  میبا هم دوست ش ایخوشم اومده . من ساده و احمق هم  رفتم . گفت اسمم آرشه ب

 بهش وابسته شده بودم .  شتریو من ب گذشتیکردم ؛ روزها م

 .  دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

بهش  شتریخونه ام . منم عشق چشمم رو  کور کرده بود . از چشمام هم ب ای_ بهم گفت که ب

 اعتماد داشتم . باورش داشتم رفتم خونه اش ...

 رو  مشت کردم ؛  دستام عرق کرده بود . دستام
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آشغال . با لبخند  اری. مه دمیصداش زدم نبود به جاش اون دوست کثافتش رو د یچ هر

 شد .  کیچندش آورش بهم نزد

 رو فشار دادم .   کامپل

به صورتم زد من رو  با زور به اتاق برد . تقال  یلینشو . س کمی_ گفتم بهم دست نزن گفتم نزد

 بود . بعدش ...  دهیفا یب یول زدمی. اسم آرش رو صدا م کردمیم

 .  کردمیداشتم هق هق م حاال

 رو نابود کردن .  میرو گرفت . زندگ می_ دخترونگ

بهش کردم . چشماش رو بسته بود  یمنقبض شدن . با ترس نگاه یمان یهاکردم بازو  حس

 . با ترس زمزمه کردم :  فشردیهم م یدندوناش رو رو

 ... ی_ مان

 گفت :  یعصب یصدا با

 اش و بگو  هی_ بق

 صورتم روان بودن ی. هق هقم رو  خفه کردم . اشکام رو دمیکش یقیعم نفس

همون روز نحس خبر دادن بابام سکته کرده . از مامانم  قایرسوندنم . دق مارستانی_ به ب

 یانتقام برا یاون اومده بود برا مهیکه آرش برادرمه برادر ناتن دمیگفتم چرا ؟ چرا ؟ فهم دمیپرس

انتقامش کرد ؛ اون روز نحس آرش رفته بود محل کار  بابام گفته  لهیمن و وس یانتقام از بابام ول

و  اوردهیمن افتاده گفته که انتقامم و ازت گرفتم .  اونم طاقت ن یابر  یگفته چه اتفاق هیکه ک

 سکته کرده . 

 نیصورتش سرخ شده بود . از ب ی. مان دیچیمعده و روده ام در هم پ ٬ زدنیبه گلوم کارد م انگار

 فک قفل شده اش گفت : 

 ؟  رهی_ اون آرش چرا خواست از بابات انتقام بگ
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گنجشک ها قطع  کیح کیقم سخت بود . عذاب آور بود . جحرفا به عش نیگفتن ا برام

 حاکم شده بود .  یشده بود . فقط سکوت مرگبار 

؛ بابام با مامانش رابطه برقرار  شهیمامانش عاشق بابام م شهی_ بابام با مامان آرش آشنا م

 .  آدیم ایو آرش به دن کنهیم

 رو حبس کردم .  نفسم

 به مامان آرش نداشته .  یحس چیه یکارو کرده ول نیا شیهوس لعنت یبابام از رو ی_ ول

 رو با صدا فوت کردم .  نفسم

 چیه یاومده ول ایآرش به دن دونهی. م شهیو عاشق مامانم م شهی_ بابام با مامان من آشنا م

 بابام و دوست یلی. مامان آرش خ کنهیو با مامان من ازدواج م کنهیو اونارو ول م کنهینم یکار 

 ۵آرش   یوقت آرهیم ایآرش رو به دن خورهیبهش م یضربه بد کنهیترکش م یداشته وقت

به خاطر مادرش  رهیگیم میو تصم فهمهی. آرش م کشهیبه خاطر بابام خودشو م شهیم سالش

 .  کنهیکارو با من م نیو ا رهیاز بابام انتقام بگ

 یکردم . تو یمان یبه چشما یصورتم مونده بود . سرم رو باال گرفتم و نگاه یاشکام رو یجا

 به پا بود .  یچشماش طوفان

 زد  یتلخ پوزخند

 .  ارهیبالرو سر همه ب نی_ پس باباش عادتش بوده  که ا

 گلوم رو بشکافه .  خواستیگلوم م ی. بغض  تو دمیرو فهم منظورش

  امهیبا مامانت کنه بابام عامل بدبخت خواستهیکار م یکه بابام چ دونمیم یمان دونمی_ م

چرا  ایبغضم بزرگ و بزرگتر شد ؛ خدازدم  خیبهم کرد . از نگاهش  یروح یسرد و ب نگاه

 شد !؟  ینطور یا

 **** 



                 
 

 

 رمان کینژاد کاربر انجمن  یبهتر حانهیر |رمان درد عشق 

 

 

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

 

112 

 

 :  یمان

 ی. سع سوختمی. داشتم از درون م سوختیزده بود . فکم منقبض شده بود گلوم م خی تنم

 بودم :  یعصبان یلیخ یکردم لحنم گزنده نباشه ول

 نه دختر !  ی_ اوم پس تو زن

کار از کار  گهید یشدم ول مونیچشماش حلقه زد . از حرفم پش یخاطر لحنم اشک تو به

 گفت :  دیکه وجودم و به آتش کش یپر بغض یگذشته بود . با صدا

 دونستیکه م یستیاون آرش پست نمثل  گهیتو د کردمی_ من بهت اعتماد داشتم . فکر م

 کرد باهام ؟!  کاریچ یمن خواهرشم ول

 .  نییسرم رو انداختم پا مونیپش

 ... ینکن من قصد بد سهیمقا ی_ رستا من رو با اون عوض

 رو قطع کرد .  حرفم

 هی نیاعتماد کرد . همتون مثل هم یپسر  چیبه ه شهیکه نم دمیتازه فهم ی_ متاسفم مان

 .  یمشت عوض

 یچشمام دور شد . مشت یرو برداشت و با دو از جلو فشیبشن . ک ریاجازه داد اشکاش سراز  و

 خودت کمکم کن ایبه پام زدم . چشمام رو فشار دادم . خدا

 شیرا هم گذاشت خوشحال بود که پاها یانداخت . قدم بعد یسرد آهن یها لهیم یرا رو وزنش

نشست  زشینفرت انگ لچریو یتراپش رو ویز یحسشان را به دست آورده بودن ؛ با کمک دکتر ف

داشته باشد . با  اجیاحت گرانیناتوان به نظر برسد و به کمک د نکهیاز ا خوردی. حالش بهم م

 کردیم یسپر  ی. چشمانش را بست لحضه ها را با سخت دیتختش دراز کش یکمک دکترش رو

 چشمانش را باز کرد :  ترایم ی. با صدا یلحضه کشتن مان دنیفرا رس یبرا قرار بود ی. ب

 خبر بد دارم !  هی_ 
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 سرش را تکان داد .  یکنجکاو با

 _ رستا ازت طالق گرفته . 

  ٬زد  ی. پوزخند زدیرا م حدسش

کنار ازدواج دوباره با رستا  میاگه اون رو از سر راه ببر  هیموضوع االن مان نی_ نگران نباش مهم تر 

 از آب خوردن هم برام آسون تره . 

 رفت .  رونیتکان داد و از اتاق ب یسر  ترایم

**** 

 :  رستا

 زتریخنجر هم ت یز یبرام از ت یبودن . برام باورش سخت بود . حرف مان یصورتم جار  یرو اشکام

رو روشن کنم  نیندم خواستم ماشچرخو نیرا در ماش چییلرزانم سو یو دردناک تر بود ؛ با دستا

. صبر کردم تا بهم برسه اشکام رو پاک کردم .  دمید دنیرو در حال دو یبغل مان نهیکه از آ

 با اخم نگاهش کردم :  ٬ دیپر  نیماش یتو عیسر 

 ؟  یکار دار  ی_ چ

حرف  نیاون بودم هم ی؛ منم جا. منم بهش حق دادم  دمیرو به وضوح در صورتش د یمونیپش

 گفت :  ینیغمگ یخب برام حرفش تلخ بود . با صدا یول زدمیمرو 

شدم . ببخشم رستا تروخدا ببخش .  یعصب یلیگفتم خ یچ دمی_ رستا تروخدا ببخش نفهم

 .  یمیزندگ یعشق من یمن یرستا یباش یتو هر جور 

عذاب دادنش  بغلش کردم .  گهیچشماش جمع شده بود . بس بود د یکردم . اشک تو نگاهش

 اش پنهان کردم .  نهیس یسرم رو تو

 .  یخوایکه تو م ستمین یکه من اون دیببخش دی_ ببخش

 به خودش فشرد .  منو
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 .  خوامیکه من م یهست یهمون قاینگو تو دق ینجور ی_ نه رستا ا

 هق کردم .  هق

 _ دوستت دارم 

 .  دیموهام رو بوس یرو

 ازم برنگردون  وقت روتو چیه گهی_ د

؛ اشکام رو با نوک انگشتاش پاک  رونی. از بغلش اومدم ب دمیرو تکون دادم . به آرامش رس سرم

 زدم :  ییبایرو دوست داشتم . لبخند ز  یمن چقدر آخه مان ایزدم ؛ خدا یکرد لبخند

 _ خب پس من برم خونه 

 کرد . دلم غنج رفت محو خنده و نگاهش شدم .  یکوتاه خنده

 .  نمیمنم برم تدارکات بب  ی_ باشه خانوم

 _ تدارکات !؟ 

 زد  یلبخند

  یفهمی_ م

رو روشن کردم چقدر مرد من خوب بود چقدر  نیشد . کنجکاو شدم . ماش ادهیپ نیاز ماش و

خلوت و  ابونیسبکم کرده بود . خ یدلش پاک بود . سبک شده بودم گفتن اون اتفاق ها به مان

رو به وجود آورده  یکیتار  یکرده بودن  و هوا میرو پشتشون قا دیرها خورشسوت و کور بود . اب

 ی. ضبط رو روشن کردم و رو یخوشحال بودم از داشتن مان دمیکش یقیعم فسبودن . ن

کردم . صداش رو بلند کردم و فقط به عشقم فکر کردم  کیمورد عالقه ام کل یآهنگ ها کسیم

. 

 روز بعد :  دو
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بود و انعکاسش  دهیپنجره به داخل اتاق تاب یاز ال دیز کردم . نور خورشرو آروم با چشمام

گرفته بودم که  میتخت بلند شدم . تصم یو از رو دمیکش یا ازهیصورتم افتاده بود . خم یرو

.  دمیرو پوش میو شلوار ل یو مقنعه خاکستر  یمشک یگرفتم . مانتو یدوباره برم دانشگاه، دوش

 یرفتم . مامانم و سوگل تو رونیو از اتاق ب دمیرو هم پوش میسورمه ا یدار ورن اشنهکفش پ

مامانم به  یکه با صدا رونیازشون کردم . خواستم از خونه برم ب یآشپزخونه بودن . خداحافظ

 سمتش برگشتم : 

 خونه  ای_ امشب زود ب

 _ چرا ؟ 

 زد .  یلبخند

 _ حاال 

 رونیباال انداختم و از خونه ب ینه شد . شانه ادوباره وارد آشپزخو یا گهیحرف د چیبدون ه و

درخت ها من رو مست کرده  یشکوفه ها یبهار بود و بو کیخوشحال بودم . نزد یلیرفتم . خ

 ابونیرو روشن کردم و به سمت دانشگاه حرکت کردم . خ نی. ماش دمیکش یقیبود . نفس عم

 هیهد زیعشق عز  هیبه منم  آرامش و  شکرت که ایزدم . خدا یاهو بود لبخند با لذتیها پر از ه

رو از  میگوش بره،یرو پارک کردم . خواستم وارد بشم که با حس و نیماش دمیرس ی. وقت یداد

شد . با لبخند اتصال تماس  انیچشمک زنان نما یرو صفحه گوش یدر آوردم . اسم مان فمیک

 رو زدم : 

 _ الو عشقم 

 ؟  یخوب زمی_ سالم عز 

  ی_مرس

  یداشت ی_ کار 

 شد .  طونیش یمان یصدا لحن
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 صدات تنگ شده بود .  یاالن دلم برا یخواهم داشت باهات ول ادیز  ندهی_ کار که در آ

 .  دمیخند

  وونهی_ د

 _ باشه خانومم مراقب خودت باش . دوستت دارم 

 خانوممش دلم غنج رفت . لبخندم عمق گرفت .  از

 _ منم 

 وارد دانشگاه شدم . ییبایرو قطع کردم و با لبخند ز  یگوش

**** 

حال بهم زنش را هم  یعصا نیا گریتوانسته بود راه برود . تا دو روز د نکهیبود از ا خوشحال

در  شیرا برداشت و با سوگل تماس گرفت . بعد از سه بوق صدا شی. گوش گذاشتیکنار م

 .  دیچیگوش پ

 _ الو سوگل 

 ... _ 

 .  شهینفهمه واگرنه گرون برات تموم م یبدون من زنده ام . کس نویا یول ستی_ مهم ن

 ... _ 

 ؟  ستین ی_ چه خبر ؟ خبر 

 ... _ 

 کیاش نزد یصورتش را پوشاند پس آن لحظه دوست داشتن یکرد . لبخند مسخره ا تعجب

 بود . 

 _ باشه 
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بود اما  هدیپوس کیرا قطع کرد . فقط چند روز مانده بود ؛ دلش در آن اتاقک تار  یگوش

 یبرود . چشمانش را بست و به روز نابود شدن رستا و مان رونیکند و به ب سکیر  توانستینم

 سر راهشان نبود . یو کس شدیمال خودش م گریزد رستا د یفکر کرد . لبخند

 :  یمان

 اومدم . امروز تولد رستا بود و نییپا هیچهار پا یبادکنک رو هم وصل کردم . خسته از رو نیآخر 

من بودن و مامان رستا و  ی. فقط مامان و بابا رمیتولد مختصر بگ هیگرفتم که براش  میمن تصم

 با مامانم افتاد . روزمیبه مکالمه د ادمیزدم  یسوگل . لبخند

 مامان من عاشق رستا شدم . _  »

 زد :  یلبخند

 « .  رسونهیمامان رستا خبرا رو زود م  ٬ دونمی_ م

به اطرف کردم با طرز  ینکردن ؛ نگاه یام گرفت . خوشحال بودم که خانواده ام مخالفت خنده

که  یبودم . فشفشه ها رو هم گذاشتم گوشه ا دهیبادکنک ها رو دور تا دور خونه چ یماهرانه ا

که متن  یکی. کمخصوص  بود  کیکه مونده بود ک یرستا اومد روشنشون کنم ؛  تنها کار  یوقت

زدم ؛ شمع ها رو دور تا  یباشه . لبخند نیباتر یمن ز  یو برا نیرستا شوکه آورتر  یبرا دیاروش ش

مشخص بود . دستام رو به هم زدم و از  یبه واضح کیک یکه متن رو یگذاشتم جور  کیدور ک

 یرو تو دیکل دنیچرخ یصدا نیه نیبه ساعتم کردم ؛ در هم یاومدم . نگاه رونیآشپزخونه ب

چراغ ها رو خاموش کردم . رستا وارد شد  جانیو با ه عیسر  میبه هم کرد یهنگا میدیدر شن

 :  دیپر استرسش به گوش رس یصدا

 سوگل ٬_ مامان 

 :  میگفت یبلند یچراغ ها و فشفشه ها رو روشن کردم .  با هم با صدا عیسر 

 تولدت مبارک  ٬_ تولدت مبارک 
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و به سمتش رفتم .  دمی؛ خند دیچرخیم هیمن و بق نیدر خشکش زده بود . نگاهش ب دم

 دستام گرفتم :  یدستاش رو تو

 من  ی_ تولدت مبارک رستا

 یبغلم با خنده دستم رو نوازش گونه رو یتو دیشد که پر  یچ دمیبهت خارج شد . نفهم از

 .  دمیکمرش کش

  یکه هست یممنونم ازت مرس ی_ مان

 خنده اضافه کرد :  با

برم  خوامیم یآخه ؟ پس اون موقع که گفت یدیتو از کجا فهم نبود که تولدمه ادمی_ من خودم 

 منظورت االن بود ! نمیتدارکات بب

  دمی_ آره .  از مامانت فهم

 ام شدت گرفته بود .  خنده

 خانواده استا  نجایزشته ا رونیاز بغلم ب ای_ دختر ب

 دنیلرز یصدام شونه هام م یگونه هاش رنگ گرفته بودن . از قهقهه ب رونیاز بغلم اومد ب عیسر 

. داشتن با لبخند نگاهمون  میرفت هیبهم رفت خنده ام رو خوردم . به سمت بق ی؛ چشم غره ا

 گفتم :  یبلند ی؛ با صدا دمیگنجیبه خودم نم جانی.  از ه کردنیم

  کی_ خب اول کادو بعد ک

 با تعجب نگاهم کرد :  رستا

 ها !  بعد کادو کهیتولد اول ک یتو دمی_ من د

  دمیخند

 _ تولد تو فرق داره 
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داد . رستا  هیساعت زنونه خوشگل هد هی. مامان رستا بهش  دیبه روم پاش ییبایز  لبخند

لباس خوشگل بهش  هیذوق زده شده بود . از ذوقش دلم غنج رفت مامان و بابام هم  یلیخ

نگاه رستا گره  ینگاهم تو دی. همه نگاه ها به سمتم چرخ یروسر  هیدادن و سوگل هم  هیهد

 آوردم و با خنده گفتم :  خورد ؛ دستم رو باال

  نینگاه نکن ینجور یمن ا ی هیبه هد میرسی_ خب م

 کردنینگاهم م یرستا برق زد . با کنجکاو نگاه

 عشق کنار گوش رستا زمزمه کردم  با

 _ چشمات رو ببند 

 _ چرا 

  دمایمنم کادوم رو نم ی_ اگه که نبند

بهشون زدم  ی. چشمک کردنی، چشماش رو بست ؛ همه داشتن با لبخند نگاهم م دیکش یپوف

 یآماده بود . همگ زیرستا گذاشتم . همه چ یجلو زیم یرو رو کیکه گرفته بودم و ک ی؛ حلقه ا

 گفتم :  یروح نواز  یشده بودن . با صدا رهیبه من خ جانیبا ه

 _ رستا چشمات رو باز کن 

 شماش رو باز کرد ... چ یبه آرام رستا

**** 

 :  رستا

با »  دنِ ید کردنیقند آب م لویک لویدلم ک ی؛ انگار تو ختیر  یز یدلم چ یخشک شد ؛ تو زبونم

 ارویحس دن نیکنارش شوکه ام کرده بود . بهتر  یو حلقه کیک یرو« ؟  یکنیمن ازدواج م

 یگفتم . همه داشتن با کنجکاو یخفه ا یدهانم گذاشتم و وا یداشتم ؛ دستم رو شوکه زده رو

 و رساش گفت :  رایگ یبا صدا یکردن . مانینگاهم م
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 _ منتظر جوابما 

رو بهم منتقل کرده بودند . با لبخند  ایدن یحس ها نیو بهتر  نیباتر یحلقه، ز  نیجمله و ا نیا 

 گفتم :  ییبایز 

 _ بله 

برق زد به سمتم اومد و حلقه رو با آرامش از  یمان یدست زدن ها  بلند شد . چشمها یصدا

 :  دیبوس متیجعبه مخصوصش در آورد و دستم کرد . دستم رو با مال

 من  نیمن بهتر  ی_ عاشقتم رستا

 که فقط خودش بتونه بشنوه گفتم :  یآروم یلبخند دستش رو فشردم . با صدا با

 بود ازت ممنونم مرد مغرور من نیرو گرفتم امشب برام بهتر  میزندگ یکادو نی_ امشب بهتر 

! با ذوق به  شدی. باورم نم دمیگنجیبه خودم نم یذوق مرگ شده بودم ؛ از خوشحال انقدر

 ؛ مامانم با لبخند رو کرد به من و گفت :  زدیدستم نگاه کردم . برق م یتو یحلقه 

 رو ببر  کی_ رستا ک

 زودتر حرف زد :  یجوابش رو بدم که مان خواستم

 مونده  گهید زیسورپرا هیم هنوز نه هنوز _ او

به سمتم  ی. مان میکردینگاهش م اقیو اشت یبا کنجکاو میداشت یبه من زد . همگ یچشمک و

 یبعد زیسورپرا نمیتا بب دیتپیاومد و دستم رو گرفت و از جا بلندم کرد . قلبم مثل گنجشک م

 گفت :  یز یانگ جانی. به سمتم برگشت و با لحن ه هیآقامون چ

 _ چشمات رو ببند 

 _ بازم ؟ 

  شهیکه برات جالب نم ی_ اگه نبند
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منم  سادی. وا دیاجبار چشمام رو بستم . دستم رو گرفت و من رو دنبال خودش کش به

نوازش گونه به صورتم خورد .  میمال میچون نس میپنجره باش یجلو دی. حس کردم با سادمیوا

 زمزمه کرد : 

 _ چشمات رو باز کن 

اون همه بچه شوکه  دنیآهنگ و د یخشک شدم ؛ صدا یواقع یرو باز کردم . به معنا چشمام

که دستشون بود  یپرچم یبودن . شوکه شده رو سادهیتا بچه به صف وا ۲۰ ٬ ۱۰ام کرده بود . 

پرچم بزرگ  ی. رو رمیرو بگ غمیج یدهنم گذاشتم تا بتونم جلو ینگاه کردم . دستم رو جلو

 نوشته بود : 

 « رستا دوستت دارم  »

که توش اشک حلقه  یاونجا بودن . با چشمان ستیتار ینفر هم گ ۶ ٬ ۵. حدود  شدینم باورم

 کردم :  کردیکه داشت با لبخند نگاهم م یزده بود رو به مان

  یر ینظ یتو ب ی_ مان

.  نواختنیکردم . داشتن آهنگ سلطان قلبم رو  م رونیبه ب یعمق گرفت. دوباره نگاه لبخندش

 جانی. قلبم ازه دیاز گوشه چشمم  چک یکنم . قطره اشک شوق فیحالم رو توص تونمینم یوا

پرچم رو دست گرفته بودن من رو  نیاون همه بچه معصوم که ا دنی. د دیتپیو شوق کوبنده م

من  زدنیبه دست داشتن آهنگ سلطان قلبم رو م تاریکه اون گوشه گ ی. افراد کردیذوق زده م

 ٬ کردنیکردن . داشتن با لذت نگاهمون م نایبه مامانم ا یکرد . نگاهرو هزار برابر ذوق زده تر 

 نیتر  بایاون صحنه برام ز  دنی. د دیلرز یم جانیکنم . دستام از ه کاریچ دونستمیواقعا نم

 :  ختمینگاه و صدام ر  یبود . تمام عشق وجودم رو تو اینصحنه د

 دوستت دارم  ی_ مان

 شد . با عشق زمزمه  کرد :  کیبهم نزد یمان

  یینایبهتر  قیانجام بدم تو ال تونستمیبود که م یکار  نیکمتر  نی_ ا
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 االن جلومه  نمی_ بهتر 

.  سمیسر پا وا تونستمیکردم . از ذوقم نم نییبه پا یزد . دوباره نگاه یبرق درخشان چشماش

حس کنه . از ته  تونستیدختر م هیدرک کنه  تونستیدختر م هیذوق و شوق من رو فقط 

 خودم تشکر کردم . یقلبم ازخدا

 بنده خداها  آقامون اجازه رفتنشون رو داد .  نیساعت نواختن ا هیاز  بعد

 گفت :  یبا شوخ یمان ی؛ بابا میلبخند سر جاهامون نشست با

گشنم  یلیمن خ میشام بخور  میرو ببره که بر  کیدخترمون ک یجان اگر اجازه بد ی_ حاال مان

 شده . 

 با خنده گفت :  یخنده ؛ مان ریز  میزد همه

 _ اجازه منم دست رستا خانمه 

 مشی. تقس دمیرو بر  کیبا خنده تکون دادم و ک یبهم زد که دلم غنج رفت . سر  یچشمک و

.  میوارد آشپزخونه شد یمن و مامان و مامان مان میرو خورد کمونیک یهمگ نکهیکردم . بعد از ا

زدم ؛ با لبخند  یبه سرم زدم . بشکن یطانیفکر ش هیدفعه  هیخوشحال بودم ؛  یلیخ یلیخ

مورد عالقه من .  یغذا ٬؛ غذا خورشت فسنجون بود  دمیبشقاب ها کش یبرنج رو تو یطانیش

 تونستمیچشم همه نمک و فلفل رو برداشتم و تا م دور از ختمیهم برنج و خورشت ر  یمان یبرا

و باباش رو صدا زدم و همه سر  یقهقهه ام رو گرفتم . مان ی. جلو ختمیر برنج و خورشتش  یرو

نشست .  یفلفل یبرنج و خورشت نمک یجلو یمان یاز شانس بدم بابا مینشست زیم

قاشقش رو به سمت دهانش برد  یمان یشد و بابا رید گهید یول ٬نه  یبزنم وا غیج خواستمیم

بلند و پشت سر همش نگاه همه رو به خودش  یسرفه ها ی. صورتش قرمز قرمز شد و صدا

کرد . لبم رو به دندونم گرفتم . حس کردم که صورتم گل انداخته . با زور خودم رو نگه  رهیخ

داد .  یمان یرو پر آب کرد و به بابا یوانیل یبا نگران یداشتم تا قهقهه ام به هوا نره . مامان مان

 گفت : آروم شد رو به مامانم  کمی نکهیبعد از ا

 _ چرا انقدر شور و تند بود ؟ من مردم و زنده شدم . 
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 کردینگاهم م طنتیداشت با ش یخنده مان ریزدم ز  یو پق رمیخنده ام و بگ یجلو نتونستم

 گفت :  زدیکه خنده توش موج م ییبود چون با صدا دهیفهم ییزایچ هی. فکر کنم 

کار  نیخواسته ا ییبنده خدا هی دیه بود شا_ بابا جانم فکر نکنم مامان رستا تند و شورش کرد

 .  نیمن اومد یمن شما جا یاز شانس عال ارهیرو بر سر من ب

زدم و سرم رو  یبه مان ی؛ خنده ام رو خوردم . چشم غره حرص دیسر ها به سمت من چرخ همه

 یسرم رو با تعجب باال بردم . مامان و بابا و مامان مان هیبلند خنده بق یانداختم . با صدا نییپا

. سوگل هم  کردیو داشت با لبخند و لذت نگاهم م دیخندینم یو فقط مان دنیخندیداشتن م

 یمان یبابا یکردم . با صدا دنیزده بود ؛ منم خنده ام گرفت و شروع به خند یمیمال بخندل

 :  نییختم پاخنده ام رو خوردم و شرمنده سرم رو اندا

من بدبخت رو ناکار  یمان نیا یبه جا نیبب مایدونستینم یبود یطونیرستا عجب ش ی_ ا

 . یکرد

گرفتن که  میتصم نایا یشده بود و مان ۱۲ یکایو خنده شام صرف شد . ساعت نزد یشوخ با

بره و پکر شدم . از مامان و باباش  خوادیم یدلم گرفت که مان یچرا ول دونمیبرن . نم

زد منم متقابال لبخند زدم . با  ی. لبخند با محبت دیکردم ؛ نوبت به خودش رس یخداحافظ

 گفتم :  یآروم یصدا

بود که انقدر خوش  یتولد نیاول نیبود ا نیممنون ؛ امشب برام بهتر  زی_ به خاطر همه چ

 گذشت . 

 خنده اضافه کردم :  با

 .  میفلفل و نمک رو بپوشون هیقض_ البته اگه 

 تر شد :  کی. نزد دیخند

 ؟  یدمق کنمی_ حس م

 .  نییرو انداختم پا سرم
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  شهیدلم برات تنگ م یر یم ی_ چون تو دار 

 زد چونه ام رو گرفت و سرم رو باال آورد .  یلبخند

 یبرا میبر _ قربون دلت برم من .  خانم کوچولو برو زود بخواب که من فردا صبح دم درم 

  شیآزما

 تعجب گفتم :  با

 !؟ شی_ آزما

 گفت :   یطونیلحن ش با

 یواقع یحاال که واقع یول خواستینم شینبود آزما یدفعه قبل که ازدواجمون واقع گهی_ آره د

 .  میبد شیآزما دیبا

پس کارا داشت حل  میدادیم شیفردا آزما شدیخوشحال شده بودم ؛ باورم نم یلی! خ یوا

تکون دادم ؛ اومد جلو و گوشه لبم رو  ی. با لبخند سر  میشدیمال هم م یو من و مان شدیم

 :  دیبوس

 _ دوستت دارم 

 شکرت ! مامانم خسته گفت :  ایخدا دمیلبم کش یرفت ؛ با لذت دستم رو رو رونیاز خونه ب و

 بخوابم .  رمیخسته ام م یلیخودت ظرفارو بشور من خ زحمتی_ رستا ب

 بره گفتم :  نکهیاز ا قبل

 ؟  شیآزما یبرا میبر  میخوایفردا م یدونی_ مامان م

 لبخند نگاهم کرد .  با

  دونمی_ آره م



                 
 

 

 رمان کینژاد کاربر انجمن  یبهتر حانهیر |رمان درد عشق 

 

 

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

 

125 

 

کارم  یآشپزخونه و ظرفا رو شستم . وقت یرفتم تو عیبه سمت اتاقش حرکت کرد . سر  و

گوشم گذاشتم و خودم  یرو تو میهندزفر  اومدیتموم شد خسته به سمت اتاقم رفتم . خوابم نم

 سپردم . « عاشقم از هوروش بند » رو به آهنگ 

 سمیبارونا خ ریمن با تو ز  »

 ستمیمن که بلد ن برگشتنو

 و زیهمه چ یمن داد ادی تو

 ستمیتو تا ابد ن یب ینباش

 دل نیبا ا گهیبا تو قهره د من

 همه جوره تمیبه باز  یراض دهیبار  یچشام چجور  نیبب

 دل نیبا ا هیتو عال یباز 

 نباشه غم کمینباشه غم آخه عاشقم باش  کمیدم آخه عاشقم باش  آخه

 رفت  کیجاده رو با  شهیکله رو عاشق کرد نم یرو باطل کرد من ب یزندگ شهیتو م با

 وارمیرفت تو در و د شهیم مارمیسالم دل ب شهیتو م با

  ذارمیتو جونمو م واسه

 « نباشه غم  کمیغم آخه عاشقم نباشه  کمیدم آخه عاشقم باش  آخه

لبام آورد . کمتر  یامشب لبخند رو رو ادیگوشم در آوردم  یرو از تو یهندزفر  دمیکش یا ازهیخم

 فرو رفتم . یقیبه خواب عم قهیاز دو سه دق

افتاد مثل  شیبه آزما ادمیدفعه  هیشدم .  داریصورتم از خواب ب یرو دیحس اشعه نور خورش با

الزمه رو انجام دادم .  یرفتم و کارها ییبه سمت دستشو عیتخت نشستم . سر  یجن زده ها رو

نگاهم به خودم  نهیدفعه برگشتم سمت آ هیرد شدم تا مانتوم رو انتخاب کنم که  نهیآ یاز جلو

ها فشن شده بود و پف کرده بود . شده  یجنگل هی. موهام شب ادیدر ب غمیبود ج کی؛ نزد دمافتا
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 خوردیتر از حد معمول م دیچشمام پف کرده بود و صورتم سف ریوگرا ؛ ز جاد نیا نیبودم ع

 هیسا یکردن . اول کم شینشستم و شروع کردم به آرا شیآرا زیم یصندل یگفتم . رو ییوا یا

رو  یمیمال یبستمشون . رژگونه صورت یزدم و دم اسب یبه پشت پلکم زدم ؛ موهام رو شانه ا

 شمیآرا ملیزدم . خط چشم و ر  میو قلوه ا یگوشت یرو به لبا میگر یرژلب ج ٬گونه ام زدم  یرو

کمد باالخره  ختنی؛ بعد از ربع ساعت به هم ر  کردمیلباس انتخاب م دیکرد . حاال با لیرو تکم

 دمیسف ی؛ کفش پاشنه بلند صورت دمیرو پوش میو شال صورت یو شلوار ل میگر یجکوتاه  یمانتو

 یدست فیشده بودما ! ک یگر یبه خودم انداختم ؛ عجب ج ینگاه نهیآ ی. تو دمیرو هم پوش

مامانم  یمونده بود تا اومدن مان قهیدق ۵رفتم .   رونیاز اتاق ب عیرو هم برداشتم و سر  میمشک

خب  یاز حد بلند بود ول شیرفتم ؛ پاشنه کفشم ب رونیاز خونه ب عیخواب بودن سر  نایا

بدم ؛ سرش  صیرو تونستم تشخ یکردم . مان یاحساس کمبود کنه ؛ خنده ا یمان خواستمینم

داشتم رها و آزاد  ارویحس دن نیکرد ؛ بهتر  دنیفرمان گذاشته بود . قلبم شروع به تپ یرو رو

متوجه اومدنم نشده  یکه تازه از قفس خفه کننده اش در اومده باشه . مان یبودم مثل پرنده ا

 گفتم :  یبلند یتو . با صدا دمیدفعه در رو باز کردم و مثل جت پر  هیگل کرد .  میطونیبود ش

 _ پخ 

 به من کرد :  یشد . منگ نگاه داریمثل جن زده ها از خواب ب یدفعه مان هی

 ؟  یهست ی_ تو ک

با مزه و خنده دار شده  یلیاش خ افهیق رمیخودم رو بگ یجلو تونستمیخنده . نم ریزدم ز  یپق

 قهقه ام گفتم :  نیکه از چشمام اشک اومد . از ب دمیدبود . اونقدر خن

 ؟ من رست...رستاما  یگیم ی...چ یچ ی...مان_ ما

 کرد .  دنیبه خودش اومد ؛ اونم همراه من شروع به خند تازه

  یبودم فکر کردم دزد دهیخوابم نبرد االن خواب جانیاز ه شبیخدا د ی_ وا

. موهاش رو هم باال زده بود  یمشک یو شلوار ل یجذب آب شرتی. نگاهش کردم ؛ ت دمیخند

 زدم .  یلبخند یو دوست داشتن پیخوشت شهیمثل هم
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 ها  یبا چشمات قورتم داد هی_ چ

 نازک کردم :  یچشم پشت

  شی_ چ

 و من رو به طرف خودش کشوند .  دیخنده لپم رو کش با

 دختر ؟  ی_ آخه تو با دلم چه کرد

 کردم . من زود تر لبام رو از لباش جدا کردم .  شیبه لبم زد . با عشق همراه یبوسه ا و

 ها  شهیم ریبسه د گهی_ خب د

 لبخند با عشق نگاهم کرد :  با

 .  رهیبا تو زمان و مکان از دستم م شهیم هیمن با تو هر ساعت برام مثل ثان ی_ برا

 یکه به من داد یبابت عشق یمرس ایزدم خدا یلبخند

که آرامش رو  شدیپخش م نیاز ضبط ماش یمیمال کیرو زد و راه افتاد ؛ موز  نیماش استارت

 یرو باشیبود و منعکس اشعه ز  یانداختم ؛  هوا آفتاب رونیبه ب ی. نگاه کردیوجودم م ریسراز 

 دیع گهیهفته د هیصورتم  درست کرده بود . ؛  یرو رو ییبایز  یصورتم افتاده بود و هاله نارنج

حس  یسفره و قران و شمعدون یرو نیهفت س ٬ یگل یداشتم . تنگ ماه جانیبود ؛ ه روزنو

رو خاموش  نیماش یمان یوقت میدیرس یک دمیفکر بودم و  نفهم یتو کردیم قیرو بهم تزر  یخوب

شدم و  ادهیپ نیاز ماش یطبقه با مان ۳ یانداختم . ساختمون«  ایرو»  شگاهیبه آزما یکرد نگاه

آسانسور  یتو یمیطبقه سه فشرد  . آهنگ مال ی؛ رو می. وارد آسانسور شد میشد لبا هم داخ

شده بودم ؛  دهیکوچولو از آسانسور ترس هیآسانسور بر سرم اومد  یاون بال تو یپخش شد از وقت

با لبخند  ی. مان میشد ادهیاز آسانسور پ میدیبه طبقه سوم رس کردیکه اعالم م یزن یبا صدا

 زیکه پشت م ی. خانم جوون میشد شیگرفت و با هم وارد واحد آزما دستاش یدستم رو تو

 یبود .   چند نفر  ریروش درگروبه یبا کاغذها هیحدس بزنم که منش تونستمینشسته بود و م

 یمنش زیبه سمت م یبودن .  ؛ مان یجوون یزوج ها تیها نشسته بودن . اکثر  یصندل یهم رو
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 ونیتمام دکوراس ٬کردم  زینشستم و خوب اطرافم رو آنال ها یاز صندل یکی یرفت منم رو

. در  کردنیدرش شنا م یقرمز و نارنج یها یبود و ماه یگوشه ا یبزرگ ومیاتاق سبز بود ؛ آکوار 

بهم  یحس خوب یلیخ ومیآب آکوار  یبود . صدا یقشنگ یجا دادیکل اونجا بهم آرامش م

 پاش گذاشت :  ی؛ دستم رو رو تکنارم نشس یصندل یاومد و رو ی. مان دادیم

  شهینوبت ما م گهی_ عشقم تا ربع ساعت د

 مجبور بودم بگم :  یول ارمیموضوع رو به زبون ب نیا خواستمیبا لبخند تکون دادم ؛ نم یسر 

 االن هم استرس گرفتم .  ترسمیذره از آمپول زدن م هی میمن کال از بچگ یمان گمی_ م

  یرو آب بخند شیخنده . ا ریزد ز  یمان

 بزنم بهتا  یحرف هیمن  شهی؟ نم هی_ چ

 خنده اش رو گرفت :  یجا یبا آرامش لبخند

 که قند تو دلت آب بشه خانومم .  ذارمیو نم شتمیمن کنارتم . من پ ینترس وقت یچی_ از ه

دادم ؛  یفیچشماش خنده موج زد ؛ دستش رو فشار خف یتا بناگوش باز شد . دوباره تو شمین

 کیبردز کل یانگر  یباز  یدر آوردم و رو فمیک یرو از تو میصله ام به شدت سر رفته بود گوشحو

اسممون  یکه منش کردیمن نگاه م یهم داشت به باز  ی. مان  کردن کردم یکردم و شروع به باز 

 زد :  ارو صد

 یفرد و خانم رستا آرمان ییایآر  یمان ی_ آقا

دستم رو با آرامش فشرد و  یمان دمیترسیکوچولو م هیفوت کردم .  رونیرو با صدا به ب نفسم

 رو کرد به من و گفت :  ی؛ مان میشد شیباهم وارد اتاق آزما

 بعدش تو  دمیم شی_ من اول آزما

 یتو یرو باال زد ؛ دکتر از اتاقک کوچک نشیتخت نشست و آست یرو یتکون دادم . مان یسر 

ساله  ۵۵ ٬ ۵۰دکتر حدودا  هیکردم جوابم رو با لبخند داد .  بهش یما اومد . سالم شیاتاق پ
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و آمپول رو دست گرفت . لبم رو به دندون گرفتم  دیچیپ یمان یرو دور بازو یبود . مچ بند

 . زهیدلم بر  یتو یز یباعث شد چ لآمپو دنید

نداره ؛ دکتر آمپول رو  یترس چیصورتش به سمت من بود و با چشماش بهم فهموند که ه یمان

مچ دستش  یرو رو یپنبه ا یباز کردم مان یکرد . چشمام رو بستم وقت قیتزر  یداخل دست مان

چشمام  ی. تو دیبه روم پاش یآورد . به سمتش رفتم لبخند نییرو پا نشیو آست دادیفشار م

 فت : گرمش گر  یدستا یزده ام رو تو خی یتخت بلند شد و دستا یترس رو خوند از رو

 .  شتمیمن پ نیتخت بش یرو ایآروم ب شهی_ اصال درد نداره زود تموم م

رو باال زدم دکتر با لبخند مچ  نمیتخت نشستم . آست یلرزان رو یآروم شده بودم با پاها یکمی

دستم رو گرفت و فشار داد . دکتر آمپول رو  ی؛ مان زدینم یحرف چی. ه دیچیبند رو دور دستم  پ

 رددستش گرفت و با لبخند نگاهم ک یکردم . چونه ام رو تو یبه مان یخواست بزنه با ترس نگاه

 : 

 تمومه نگاه من کن  ی_ تا سه بشمار 

نفس حبس شده ام رو با  یمان یشد . با صدا جادیدستم ا یتو یفیکردم سوزش خف نگاهش

 دادم :  رونیصدا ب

 خانومم تموم شد .  یدی_ خب د

 یگرفتم و دوباره رو جهیسرگ یتخت بلند شدم ول یمچ بند رو از دور دستم برداشت . از رو دکتر

 نگران به سمتم اومد :  یتخت نشستم مان

 رمیبگ وهیو آبم کیبرات ک عیمن سر  نیبش رونیها ب یصندل یرو ای_ حتما فشارت افتاده ب

  امیم

ها  یاز صندل یکی یرو میرفت رونیو از اتاق ب میاز دکتر کرد یکمکش بلند شدم . تشکر  با

 نشستم . 

 امییم رمی_ زود م
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وارد شد .  وهیو آبم کیبا ک یبعد مان قهیتکون دادم . چشمام رو بستم حدود ده دق یسر 

 وهیرو داخل آبم یآروم شروع به خوردن کردم ن  ٬رو برام باز کرد و داد دستم  کیپوست ک

رو هم دستم داد .  خنده ام گرفته بود مثل پدرو دختر  وهیتموم شد آبم کمیک یگذاشت ؛ وقت

 . با خنده گفتم :  خوردمیمنم م کردیباز م برامکوچولوش  اون 

 دهنم ؟ یدیم یام دار  ین ی؟ مگه من ن ی_ خودت چ

 خنده گفت :  با

انقدر  ستمیهم ن ین یمثل تو ن رهینم جیسرمم گ ندارم لیمن خودم م یمن ین ی_ اره تو ن

 باشم .  ینازک نارنج

 گفتم :   ظیبه بازوش زدم با غ یام رو هم خوردم و مشت وهیقطره آبم نیآخر 

  یار یحرص من رو در ب ادییخوشت م یلیخ ی_ انگار 

  دیخند

 _ حرص دادنت لذت بخشه 

 قهر و بغض روم رو کردم اونور . اومد کنارم : با

 . زمیکردم عز  یشوخ شهی_ اا خانومم چقدر زود ناراحت م

عاشقانه تحمل  یعاشقانه و نگاه ها یاز حرفا ریچرا ناراحت شده بودم فکر کنم به غ دونمینم

 نداشتم .  یرو از مان یا گهیحرف د

 خبر توپ برات دارم !   هی ی_ حاال قهر نکن خانوم

بهش گفت و  یز یرفت چ یو به سمت منشبهم زد  یبهش کردم ! چشمک ینگاه جانیه با

 .  میرفت رونیدستم رو گرفت و باهم از اونجا ب

 پس فردا  ای!؟ گفت تا فردا  ادییم شیجواب آزما یحداقل تا ک دمیپرس ی_ از منش

 تکون دادم :  یسر  جانیه با
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 _ خب حاال تو خبر خوبت رو بگو . 

 :  دیخند یبد جنس با

 . گمیبهت م نیماش یتو میدی_ رس

در سمت  ی. مان هیخبر خوب چ نی؛ دل تو دلم نبود تا بفهمم ا میخارج شد ایساختمان رو از

 گفت :  ینیمن رو باز کرد با لبخند دلنش

 بانو  دیی_ بفرما

گفت  طنتیبه دهنش چشم دوختم ؛ با ش جانیشد . با ه نیناز سوار شدم . اونم سوار ماش با

 : 

  گمی_ نچ نم

 قدرت زدم به بازوش ؛ شدم با تمام  یکفر 

 .  زنمیوقت باهات حرف نم چیه گهید یاگه نگ گهیبگو د ایام کرد وونهید گهی_ د

 بازوش گذاشت .  ی. دستش رو رو کردیتعجب نگاهم م با

  ایام دار  یآورد ! عجب زور  یچ نمینازن یبر سر بازو نی_ آخ آخ بب

 :  دمیفک قفل شده ام غر  نی. از ب زدمیبزنم . از حرص نفس نفس م غیج خواستمیم

 ... ی_ مان

 باال آورد .  میبه عقب رفت و دستاش رو به صورت تسل یترس مصنوع با

 .  گمی_ باشه باشه م

 کرد :  یصورتش رو جد حالت

  شهیم لیکه سال تحو یروز  قایدق گهیهفته د هینداشت  یمشکل شمونی_ اگر که آزما

 شد :  طونیش لحنش
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رو هم با هم  لی. سال تحو شهیو روح و جسممون متعلق به هم م میکنی_ با هم ازدواج م

 .  میگذرونیم

 بگم انگار الل شده بودم .  یز یچ تونستمیشده بودم نم خشک

 قشنگ دارم .  زیسورپرا هی_ االن هم برات 

 زدم :  غیشوک و بهت در اومدم ج از

 !   ی_ مان

.  دمیو با ذوق و شوق خند یرو باز کردم و مثل بچه ها دستم رو انداختم دور گردن مان دستم

 گردنم فرو برد :  ی. سرش رو تو دیکمرم کش یرو زیدستش رو نوارش آم

 _ عاشقتم . 

 .  دمیرو بوس سرش

 نکهیباشه من نه هنوز لباس عروس گرفتم نه ا یهفته وقت کم هی یکنیفکر نم ی_  فقط مان

 .  میرو مشخص کرد مونیوسعر یجا

 بهم زد .  یآورد . چشمک رونیرو از بغلش ب من

 .  میر یلباس عروس هم فردا م ی_ جاش که نگرانش نباش برا

 گفتم :  یبزنم . با کنجکاو غیج خواستمیم یخوشحال از

 ؟  هیچ زتی_ حاال سورپرا

 اونجاست .  زمیکه سور پرا ییجا هی میر ی_ االن م

 ؟  ی_ به خانواده هامون گفت

 رو تا بنا گوش باز کرد :  ششین

 _ اصال کال نظر اونا بود . 
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 نگفتا ! یخدا مامانم چز  ی_ ا

گونه اش  یچال رو یرو یبوسه ا عیشده بود سر  یخواستن یلیگونه اش خ ی. چاله رو دیخند

.  دیکشگونه ام گذاشت من رو به سمت خودش  ی؛ دستش رو رو دیزدم . چشماش درخش

رو برام  ییبایز  یقلبش ملود ی. صدا دیتپیکردم ؛ قلبش آروم م میاش قا نهیس یسرم رو تو

 :  دیسرم رو بوس یدرست کرده بود . رو

 .  میآرزو کن هی ای_ ب

 خنده گفتم :  با

 _ باشه 

 دلم آرزوم رو کردم .  یتو

 _ من آرزو کردم 

 !؟   یی_ چه آرزو

 بهش چسبوندم :  شتریرو ب خودم

 ؟  ی. تو چ میوقت از هم جدانش چی_ آرزو کردم که ه

 . ی_ منم آرزو کردم که به آرزوت برس

رو روشن کرد و راه افتاد .  نیماش یچشم دوختم ؛ مان رونیزدم . کمربندم رو بستم و به ب لبخند

؛  یمان زیرپراسو یداشتم برا جانی. ه کردیداشت غروب م دیقرمز بود و خورش بایآسمون تقر 

اشغال گرفتم و باعث شد من  اریکه از مه یلعنت یضیاون مر  میخون یضی. مر  ی!؟ وا شیآزما

رو  میضیمر  ی! کاش زودتر به مان ایچشمام حلقه زد ؛ خدا یبچه دار شم ! اشک تو منتون

؛  کردی؛ بغضم داشت خفه ام م زنهیم یکه مان یواهمه دارم . واهمه از حرف یول گفتمیم

 هم ...  یمان خواستیهم بچه م یدستم رو فشار دادم . مان

 حالم رو خراب تر کرد :  ینگران مان ی. صدا ختنیصورتم ر  یرو یکی یکی اشکام



                 
 

 

 رمان کینژاد کاربر انجمن  یبهتر حانهیر |رمان درد عشق 

 

 

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

 

134 

 

 ؟  یکنیم هیگر  یشده ؟ دار  ی_ رستا چ

 :  ایصورت نگرانش زل زدم . دلم رو زدم به در  به

 نویکه ا یتو حق دار  یش واهمه دارم ولگذشته ام هست که از گفتن یتو گهید زیچ هی ی_ مان

 .  یبدون

 و نگران نگاهم کرد .  کنجکاو

خونم رفت که امکان بچه  یکه تو یمار یگرفتم ب یخون یمار یبهم تج... کرد ب اریکه مه ی_ وقت

 کمه .  یلیدار شدنم خ

بشم  رهیکرد که شوکه زده و با بهت بهش خ یکار  یمان ی! صدا ایخدا زدنیبه گلوم کارد م انگار

 . 

رو بهم گفت  زیخبر دارم . مامانت همه چ تیمار ینکن من از ب تیمن خودت رو اذ ی_ رستا

 .  یتا تو بهم بگ اوردمیمن رو خودم ن

 زد و با خنده گفت  :  یشدم . لبخند رهیبهت زده بهش خ همچنان

 غصه نخور .  یمن یرستا یهم نش_ حاال هم مثل منگال نگاهم نکن تو بچه دار 

**** 

 :  یمان

 بغلم گرفتم .  یترمز زدم سرش و تو یرو یرو گوشه ا نی. ماش کردیم هیکردم داشت گر  نگاهش

ندارم ؛ من خودت رو دوست دارم من دارم به خاطر  یناراحت چینکن . من ه هی_ اا رستا گر 

 یمهم اون عشق تو یبچه دار بش یتونیکه تو نم ستی. برام مهم ن کنمیخودت باهات ازدواج م

 نگاهت به منه . مهم بودنت کنارمه 

 گفت :  یخش دار  یبا صدا رستا
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 نهیبگم دوستت دارم دوست دارم داد بزنم که عشق من بهتر  یبا چه زبون دونمینم ی_ مان

 که ...  خوامیمعذرت م ی. مان

 گفتم :  ی؛ با لحن دلخور  رونی.  از بغلم آوردمش ب دمیحرفش پر  نیب

 نیپس از ا خوامتیبا تمام وجود م خوامیمن تو رو م ستیالزم ن یرستا عذر خواه نی_ بب

 حرفا نشنوم 

 خواستم بحث رو عوض کنم :  و

 رفتا  ادتیرو  زمیسورپرا یانگار  گهی_ خب د

 ، ذوق کرد :  شنیکه اول ناراحتن بعد ذوق زده م کیکوچ یبچه ها مثل

  فتیآره بدو راه ب ی_ وا

من و رستا  یکه قرار بود عروس یرو زدم و به سمت باغ نیعشق نگاهش کردم . استارت ماش با

...  ی؛ من عاشق داشتن بچه بودم ول کردمیبه خودم اعتراف م دیبرگزار بشه حرکت کردم . با

بردمش ؛  نیزود از ب یداشتم ول یو هر کس بود . حس ناراحت زیرستا برام مهم تر از هرچ

نگاه  رونیچسبونده بود و با لبخند به ب شهیبه رستا کردم . سرش رو به ش یزدم نگاه یلبخند

پشت کوه ها پنهان شده بود . کم کم از تهران  دیو خورش شدیم کی. هوا داشت تار  کردیم

 :  دیبا تعجب رستا به گوش رس ی. صدا میخارج شد

 ؟  میچرا از تهران خارج شد ی_ مان

اونا هم  دی؛ به مامان رستا و مامان بابام خبر داده بودم و تا االن با یفهمیزدم . م یچشمک

 . دنیرسیم

 بهش کردم :  ینگاه میرستا ن یصدا با

 به تو بگه ؟  میضیوقت کرد در مورد مر  یمامان من ک ییخدا یمان گمی_ م

 .  دمیخند
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رو و  زیآرش و بابات همه چرو بهم گفت ؛ از  زیکه تولدت بود مادرت همه چ ی_ روز 

 .  یتا خودت بگ اوردمیخودم ن یرو یز یرو هم گفت . من هم چ تیمار یب

. وارد باغ  میدیرس عیخلوت بود و سر  یلیزدم ؛ جاده خ یزد ؛ خوشحال بود . لبخند یلبخند

 :  دمیپر بهت و وحشت زده رستا رو شن یصدا میشد

 ؟  یکیتار  نیا یباغ تو یتو میچرا رفت ی_ وا مان

 رو پارک کردم .  نیرو تا بناگوش باز کردم . ماش شمین

 .  میبر  ادهیراه رو پ هیبق دیشو با ادهی_ رستا پ

دور و اطراف فقط درخت و گل  میگذشت ی. از راه سنگ میشد و با هم هم قدم شد ادهیپ یدودل با

. رستا داشت با لذت به اطرافش نگاه  کردیم رهیبود که چشم رو به خودش خ ییبایز  یها

 کردنیبدم با لبخند نگاهمون م صیتونستم خانواده هامون رو تشخ میکه گذشت ی. وقت کردیم

آسمون بهم چشمک  یشده بود و ماه تو کیشده بود . هوا تار  رهیزده بهشون خ ت؛رستا به

 یاز گل ها یا گهید یبایدو راهه داشت که سمت راستش باغچه ز  هیبود  ییبای. باغ ز  زدیم

که قرار بود عروس  یپوشونده شده بود  بود . سمت چپ هم اتاق ومیلیخوشگل و ل یرنگ لیگال

درست شده بود نگاهم رو به  یمتفاوت یکه با شکل ها ییبایز  یها سبزهخانومم آماده شه بود . 

بودن و با  سادهیوا نایمامانم ا مینیها رو بچ یکه قرار بود صندل ییکرد ؛ جا رهیخودشون خ

 میدی. بهشون رس خوردیمن و اونا چرخ م نی؛ رستا با بهت نگاهش ب کردنیلبخند نگاهمون م

 شده بود . با خنده گفتم :  رهیبهشون خ ترستا با به ی؛ سالم کردم ول

 مونیعروس نجای. ا دمیباغ رو خر   نیا یمال خودم ش دیرو ندارم و زود با تی_ چون طاقت دور 

 .  میکنیرو بر پا م

 از دهنش خارج شد . یز یانگ جانیه یبهت خارج شد . دستش رو دهانش گذاشت و وا از

و بعد  دمیموهاش رو بوس یبغل من . با خنده رو دیچشماش جمع شد اول پر  یاشک شوق تو

به بغل مامانش موند و  یا قهیبا بغض از مامان و بابام تشکر کرد و بغل مامانش رفت . چند دق

 :  دیلرز یم جانیدستاش گرفت . دستاش از ه یتو وسمتم اومد ؛ دستم ر 



                 
 

 

 رمان کینژاد کاربر انجمن  یبهتر حانهیر |رمان درد عشق 

 

 

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

 

137 

 

ذوقم و حس درونم رو ابراز  یچه جور  تونمینم شهیداره درست م زیهمه چ شهی_ باورم نم

 . امیزن دن نیکه من خوشبخت تر  نهیا دونمیکه م یز یکنم فقط تنها چ

 :  رستا

اصال  ییبه دورو برم کردم ؛ وو یکنم . با شوق نگاه کاریچ دونستمیذوق و شوق نم از

همدست شده  یروزا خانواده هامون هم با مان نیباور کنم ؛ خنده ام گرفته بود ا تونستمینم

بود . از ته  دهیچیعطر گل ها پ ی. بو دمی. خند کردنیم  زیشگفت انگ یاز من کارا یبودن پنهان

 وش باز کردم . رو تا بنا گ شمیبودم ؛ ن وشحالقلبم خ

* 

 هفته بعد .  کی

 نهیکرده بودم . از آ رییتغ یلیخ یلیبه خودم کردم . من اون رستا نبودم خ ینگاه دوباره

بود و رو به باال  دهیچیقشنگ پ یلیبورم  رو خ یبه خودم کردم . موها یا گهینگاه د شگاهیآرا

 یرو یپر رنگ یبود رو هم فر کرده بود ؛ رژ لب صورت ختهیصورتم ر  یکه رو ییبسته بود و موها

 . دادیرو بزرگ تر نشون م میگوشت یبود لب ها دهیکه دور لبم کش یلبم زده بود . خط لب

که به مژه هام زده بود باعث پرپشت شدنشون شده بود . خط  یملیو ر  یصورت میمال رژگونه

برسه ؛  یشده بودما خدا به داد مان ریگی؛ عجب ج دادیتر نشون م دهیچشم چشمام رو کش

به لباس عروسم کردم . چقدره خوشگل بود ؛  یاعتماد به سقفم تو حلقم . نگاه دمیخند

 یلیکه توش به کار برده بودن خ ییتنگ شده بود . زرق و برقا باالشپف دار بود و  نشییپا

بهش  یدست هم سمت راست لباس بود . ذوق زده یپف دار  دیخوشگلش کرده بود ؛ گل سف

 مامان با لبخند به سمتش برگشتم :  ی؛ با صدا دمیکش

 .  یخوشبخت بش شاالیا ی_ ماشا هللا انگار ماه شد

 چشماش حلقه زد با لبخند رفتم سمتش و بغلش کردم .  یتو اشک

 .  زنمیهر روز بهتون سر م امیوقت ن چیه رمیام ننداز من که نم هی_ ا مامان گر 
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چقدر  یکارت دعوت با مان یکه برا روزید ادیبه خودم کردم ؛ با  یزد . دوباره نگاه یلبخند

صورتم نقش بست  یرو یقینشست ؛  لبخند عم یآخر هم حرف من به کرس یول میبحث کرد

 . 

 کارت دعوته خوشگله  نیا گمیم یا مان_  »

 _ نه اون خوشگل تره 

  نیا گمیم ی_ مان

 _ باشه باشه غلط کردم. 

 « بودن .  سادهیهم وا ی؛ دوتا کبوتر که روبه رو دمیکارت کش یرو یدست

 روش رو با لذت زمزمه کردم :  متن

 ایغرور  چیه یچه وقت چه آسان دوستت دارم ب ایکجا  ٬آنکه بدانم ؛ چطور  یدوستت دارم ب »

 « ...  دانمینم شیبرا گرید یقیگونه دوست دارم چون طر  نیتو را ا یدشوار 

 وندیبه هم پ یامروز قلب و روح من و مان قایبود و دق لی. امروز سال تحو دمیکش یقیعم نفس

دل کندم . مامان با لبخند کمکم کرد شنلم رو بپوشم . شنلم  نهیزدم و از آ ی. لبخند خوردیم

 کمیکفشم پاشنه بلند بود راه رفتن  نکهیسرم گذاشتم ؛ به خاطر ا یو کالهش رو رو دمیرو پوش

از  شگریو تشکر از آرا یسخت بود . مامان دنباله لباسم رو گرفت و بعد ازخداحافظ رامب

گرفتن  لمیف یبردار ها رو آماده برا لمیو ف نهیرو دست به س یکه مان میاومد رونیب شگاهیآرا

 . دمیدر د یجلو

با مزه  یلیاش خ افهیقهقهه بزنم ق خواستمیمتر باز موند . م میمتوجه ام شد ؛ دهنش ن یمان

 زمزمه کرد :  رتیشده بود ؛ با ح

 _ رستا 

 شد ؛  کیدستش گرفت . بهم نزد یسمتم اومد دستم رو تو به
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 .  یشد یبهشت یمثل حور  شهیباورم نم ی_ چقدر خوشگل شد

 زدم ؛  یلبخند

 ها شهیم رید میر یبگ لمیف دیبا ایب گهی_ خب د

 تکون داد . مادرم رو کرد به من و گفت :  یسر 

 منتظرتونم  نیماش یتو رمیستا من م_ ر 

زن رو کرد  یبردار ها لمیاز ف یکیبردار ها زن و دو تا مرد بودن ؛  لمیتکون دادم ؛ دو تا از ف یسر 

 و گفت : یبه من و مان

دستاتون  یآقا داماد لطفا شما صورت عروس خانوم رو تو رمیفعال عکس بگ خوامی_ خب م

.  دیشونه آقا داماد و به هم زل بزن یرو دیو عروس خانوم شماهم دستتون رو بذار  نیر یبگ

دستاش قاب  یهم با لبخند صورتم رو تو یشونه اش گذاشتم مان یزدم ؛ دستم رو رو یلبخند

دستم گرفتم و با لبخند  یرو تو یمان یمختلف بازو یگرفت ؛ بعد از چند تا عکس و ژست ها

 یبفهمم داره چه اتفاق نکهیبردار ها هم با پله اومدن . بدون ا لمیفو  میسوار آسانسور شد

 لبام گذاشت :  یلباش رو رو یمان افتهیم

 دوستت دارم .  یلیخ یشد یخواستن یلی_ رستا خ

 طنتیدر آسانسور داشتن با ش یجلو لمبردارایدر آسانسور باز شد ف یکردم وقت شیهمراه منم

 فاصله گرفتم ؛ گونه هام از شرم سرخ شده بود . یاز مان عیسر  کرنینگاهمون م

دستاش گرفت ؛  ی. دستم رو تو شیالیخیرو تا بناگوش باز کرد ؛ حرصم گرفت از ب ششین یمان

 نیبه ماش ی. نگاه کردیم ییوسط آسمون خودنما بایز  یلیخ دیبود و خورش یآب یآسمون آب

شده بود  نیتزئ بایرز ز  یصورت یشده بود سمت جلو با گل ها نیخوشگل تزئ یلیکردم . خ یمان

عقب  نشسته  یشده بود  مامان صندل نیتزئ یهم با گل پف دار قرمز  نیماش قبو کناره و ع

 خم شد :  یدر سمت جلو رو برام باز کرد و کم یبه روم زد ؛ مان یبود لبخند

 بانو  دیی_ بفرما
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هم سوار  یبرداشتم . مان نیزم یاسم رو گرفتم و از رولب نییلبخند و ناز سوار شدم . پا با

 رو روشن کرد و حرکت کرد ؛  نیشد و ماش

 آورد و داد زد :  رونیشروع به بوق زدن کرد . سرش رو از پنجره ب یمان 

 ؛  امیمرد دن نیمن خوشبخت تر  نمی_ من خوشبخت تر 

خنده زدم به بازوش . توجه همه مردم به ما جلب شده بود و با خنده و لبخند نگاهمون  با

 .  کردنیم

 ؟  هیکاراچ نیا یا وونهیمگه د ی_ مان

 عشق نگام کرد :  با

 ام .  وونهیعاشق د هیعاشقه منم  هی یکارا نیکنم . ا کاریچ دونمی_ انقدره ذوق زده ام نم

ساعت و  می؛ باالخره بعد از ن میدیخندی. مامانم و من هم م دادیبوق فشار م یرو نجوریهم

چه خوشگل بود بهت زده به  یی. وو می؛ وارد باغ شد میدیرس یمان یها یباز  وونهیبعد از د

رو بغل کرده بودن من رو  گریکه همد یباغ زل زدم . دامادو عروس عروسک یروبه رو یکالسکه 

 غرق لذت کرد . 

 چقدر اون کالسکه خوشگله  یمان ی_ وا

 یجلو یمان یو سوگل و چند تا از مهمون ها یمان یمامان و بابا میزد . وارد باغ شد یچشمک

به اطراف کردم ؛  یزدم ؛ نگاه ی. لبخند پر عمق زدنیبودن دست و کل م سادهیدر به صف وا

گذاشته بودن .  ییبایز  یسنگ فرش چراغ ها نیدور تا دور زم باز موند ؛  رتیدهنم از بهت و ح

که  دمیدورتا دور باغچه به کار برده بودن ؛ محو اطرافم شده بودم و نفهم یو صورت دیسف یتورها

 :  زنهیداره صدام م یمان

 _ رستا بفرما خانومم 

رفت ؛  یمان یزد و به سمت مامان و بابا یشدم ؛ مامانم لبخند ادهیرو گرفتم با لبخند پ دستش

 یما از جا بلند شدن و شروع به دست زدن کردن  . لبخند دنیه محض دمهمون ها ب یهمه 
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در  هی مینشستیم یکه من و مان یی؛ جا رونیب زدیم ریچشمام داشت از تح گهیزدم ؛ د

شده بود ؛ از در  دهیپوش لیو خوشگل گال یرنگ یدرست کرده بودن که دور تا دور در از گل ها

خوشگل درست  دیسف یشده کردم . با تور ها دهیچ یها یو صندل زیبه م ینگاه میکه گذشت

چون امشب  شدینشسته بود . باورم نم زیم ی. عاقد رو میزدم ؛ جلوتر رفت یشده بودن ؛ لبخند

بودن ؛ خشک شده  دهیچ نیعروس و داماد سفره هفت س خصوصم زیم یبود رو لیسال تحو

. دور تا  کردنیتوش شنا م یز و نارنجقرم یها یبود ؛ ماه زیوسط م ییبایز  یبودم . تنگ ماه

چشم  تونستمیبود که نم بایبودن ؛ انقدر ز  دهیچ نیو قرآن و هفت س نهیدور تنگ سبزه و آ

 ازشون بردارم با بهت زمزمه کردم : 

 ! ی_ مان

نشستم  یصندل یآورد . رو رونیب زیرو برام از م دیدار سف هیپا ی. صندل دیبه روم پاش یلبخند

 نیا یهمه  یخوشحال ٬استرس  ٬دلشوره  ٬ جانینشست . ه میکنار  یصندل یهم رو یمان

 یدستا زیم ریاز ز  ی. مان شدیم لیسال تحو گهید ی قهیدق ۵حس ها رو با هم داشتم . فقط 

زدم عاقد شروع به خوندن خطبه کرد و قلب من داشت از جا در  ی. لبخند تلرزانم رو گرف

 . اومدیم

 گفت :  یبلند یطبه رو کرد به من و با صدااز خوندن خ بعد

 ؟ اورمیفرد در ب ییایآر  یمان یشمارو به عقد دائم آقا لمیوک ایآ ی_ خانم رستا آرمان

 گفتم :  یو آروم جانیپر ه ی. با صدا دیکوبنده تپ قلبم

 _ بله 

 زده بود ؛  یدستم رو فشار داد لبخند پر عمق یزدم مان یو سوت بلند شد . لبخند غیج یصدا

 ؟  اورمیدر ب یشمارو به عقد دائم خانم رستا آرمان لمیوک ایفرد آ ییایآر  یمان ی_ آقا

 داد زد :  یپر ذوق وشوق یبا صدا یمان

 _ بله هزار بار بله 
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با خنده بهم اشاره کرد  ی. مادر مان کردیزدن ؛ مادرم با لبخند نگاهم م غیدست و ج یهمگ

.  کردیبا تعجب نگاهم م یکردم مان دنیبلند شروع به خند یا صدارو لگد کنم ب یمان یکه پا

آخ  یگذاشتم ؛ صدا یمان یپا یزدم و با تمام قدرت پاشنه کفشم رو رو یچشمک یبه مامان مان

 کرد .  شتریام روب ندهخ یمان

 آب .  ریز  نیکه سر من رو بکن نیدی_ آخ آخ دل غافل تو و مامانم دست به دست هم م

زد و  یبه باباش کرد . باباش چشمک یزدم . اشاره ا ی؛ لبخند کردیخنده و لبخند نگاهم م با

بلند شد . «   رادیه دیشب که شد از حم»  بلند و کر کننده آهنگ  یصدا قهیبعد چند دق

 . با خنده گفتم :  میسادیو با هم وسط مجلس وا دیاز جا بلند شد . دست من رو کش یمان

 ؟  گهید هیهنگچه جور آ نی_ ا

  یفهمی_ حاال م

و ادا و اطوار از خودش در  زدی. بشکن م میتند کرد دنیرو گرفت و باهم شروع به رقص دستم

و از  دمیبه کمرم دادم چرخ یو تاب چی؛ از خنده روده بر شده بودم . منم با لبخند پ آوردیم

 بود :  انویپ یملود هیدلنوازش برام مثل  یبغلش . صدا یپشت افتادم تو

 _ عاشقتم خانومم 

 گرمش به گردنم خورد :  نفس

 _ منم عاشقتم مرد من 

شروع به  یمهمونا با خنده وسط اومدن و دور تا دور من و مان یهمگ قهیاز چند دق بعد

 :  دمیمامان رو شن یمختلف صدا یبا آهنگ ها دنیساعت رقص میکردن . بعد از ن دنیرقص

 رقص تانگو و مخصوص عروس و دامادمونه .  ینوبت یاالن هم نوبت گهی_ خب د

 بلند شد :  یهمگ یصدا

  االی االی نیبرقص االی_ 
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که  ی. کت و شلوار  میبه تمام زندگ امیکردم . به عشقم به رو میبه مان یخنده نگاه با

و کراوات  یو لباس سورمه ا یخودش کرده بود . شلوار و کت مشک رهیبود من رو خ دهیپوش

از اطرافمون پراکنده  یزدم ؛ بعد از چند لحضه همگ یاون رو جذاب تر کرده بود . لبخند یطوس

دل خودم رو که مخصوص آهنگ تانگو بود رو گذاشتن .  ی. آهنگ وا میموند ینشدن و من و ما

دستش رو دور کمرم گذاشت من هم با عشق دستم رو دور شونه اش انداختم .  متیبا مال یمان

دستم رو گرفت  یمان میدی؛ به قسمت تند آهنگ رس میآروم شروع به تکون دادن خودمون کرد

بغلش  یبغلش افتادم دوباره دستم رو گرفت و تو یپشت تو زا دمیو به عقب پرت شدم و چرخ

دستش افتادم و  یتم رو گرفت من رو چرخوند و من رو؛ دس زدیافتادم . چشماش برق م

 . با عشق نگاهش کردم ... میهمزمان آهنگ هم تموم شد به هم زل زد

 زیزدم ؛ با هم به طرف م یدستش بلند شدم . لبخند یدست زدن از رو یزدم همگ یلبخند

 یباز کردم نگاهرو تا بناگوش  شمیبا لبخند بهم زل زده بود ن ینشستم . مان یصندل یرو میرفت

لباسشون کنم نگاهم به سوگل  زیو سوگل کردم . وقت نکردم آنال یمان یبه مامانم و مامان و بابا

 زیآنال الیخیبود و عرق کرده بود . با تعجب و نگران نگاهش کردم . ب دهیافتاد رنگش به شدت پر 

 اومدم .  رونیبلباس ها  زیاز فکر سوگل و آنال یمان یبهش کردم . با صدا یشدم و نگاه

 ندارم  یغم رممیبم گهیخدارو شکر د می_ امشب مال هم شد

 گفتم :  یلحن دلخور  با

  رهیگیحرف مردن رو نزن که دلم م ی_ ا مان

 _ چشم خانومم 

زدم وسط  ی. لبخند دیبلند شد و من رو هم دنبال خودش کش یصندل یزدم . از رو یلبخند

 ی. همه با لبخند بهمون زل زده بودن . چشمک کردمیبا تعجب نگاهش م میسادیمجلس وا

تب دارش  یشد منم با لبخند دستم رو دور بازوش حلقه کردم به چشم ها کیبهم زد بهم نزد

 ییایرو یخلسه ا یهرم نفس هاش گونه ام رو قلقلک داد تو میشد تر کیو نزد کیزل زدم نزد

خشک شدم  دی. رنگم پر  میقب برگشتگلوله به ع کیوحشتناک شل یکه با صدا میفرو رفته بود
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 یمان یو به بازو دمیکش یغیج کردمیروام رو باور نم شیرفت اتفاق پ یاهی. چشمام س

مهمون ها به  غیج یکثافت زل زده بود . صدا یترایچنگ زدم . اونم شوکه تر از من به سام و م

به حرکت  یمن و مان یزل زدم . اسلحه اش رو روبه رو ی. وحشت زده به سام لعنت دیگوشم رس

 داد زد :  یدر آورده بود با قهقهه عصب

کرد  یکار  ترایبود م تراینقشه م نیا زمیمن مردم ! نه عز  نیآره ؟ فکر کرد نیکرد ی_ که عروس

 .  تونیاونم با مرگ آق مان رهیو خواست از تو انتقام بگ دیکه دکترا بفهمن من مردم و من رو دزد

 .  دیکش ریت قلبم

رو  تونیعروس یتمومم رو تموم کنم . با لطف سوگل خانم جا مهین هم اومدم و کار ن_ و اال

  دمیفهم

 گفت :  هیوحشت زده ام رو به سوگل دوختم . با گر  نگاه

  نیببخش نمی_ خانم ببخش

 بود .  سادهیبا لبخند کنارش وا ترایمثل زهر شده بود . م دهنم

چه بهتر که هر دوتون  یرستا ول رسمیزندان و به تو نم افتمیرو بکشم م تونی_ االن اگه آق مان

 .  نیر یبم

 گفت :  یعصب یصدا با

 برسه  یا گهیاحد د چیبه ه دیپس نبا رسهیرستا به من نم ی_ وقت

 :  سادیمن وا یکبود اومد و جلو یو با صورت یعصب یمان

 به رستام نداشته باش  یبه رستا نداشته باش من رو بکش کار  ی_ کار 

 زد .  یوزخندپ

 .  نیر یدو تاتون بم دی_ اوم نه با
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باورش برام سخت بود . سوگل ... زنده موندن سام ....  زدنیبه قلب و روحم چنگ م انگار

 از زندان و انتقام گرفتنش .  ترایاومدن م

 گفت :  یز یبا لحن نفرت انگ ترایم

 میتو  زندان افتاد یعوض یتو من و خواهرم سارا به خاطر نکهی_ رستا به خاطر آرش به خاطر ا

 یزندان ول افتمی. اول و آخرش که م کنمیکار رو باسام تموم م نیو ا گرفتمیازت انتقام م دیبا

 تو نابود بشه .  یچه خوب که زندگ

 چنگ زدم .  یآب دهنم رو قورت بدم .  به کمر مان تونستمینم گهید

 !  ی_ مان

 به روم زد :  یلبخند

 ندارم .  یغم گهید دمیبهت رس دمی_ به آرزوم رس

 نشونه گرفت .  یاسلحه اش رو به سمت قلب مان سام

 زدم :  یغیج

 _ نه ! 

 یرفت ؛ گلوم سوخت . مان یاهی! چشمام س یخورد . وا یکرد . گلوله به قلب مان کیشل سام

 داد زدم :  غیبه سام کردم . با ج یافتاد نگاه نیزم یبهم زد و رو یلبخند با درد

  تونمینم تونمینم یبکش من رو هم بکش بدون مان_ 

 .  دیخند سام

 کار رو کنم  نیهم خوامی_ باشه منم م

و  دیرنگم پر  دیچیتمام بدنم پ یتو یکرد . درد بد کیاش رو به سمتم گرفت و شل اسلحه

 حال شده بود دستش رو گرفتم :  یب یافتادم مان نیزم یرو یخشک شدم کنار مان
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 دوستت دارم  می... بازم با هم دمیمنم به آرزوم رس ی_ تموم ش...شد مان

 گفت :  یخش دار  یصدا با

 _ دوستت دارم 

من  یول کننیم کاریموقع مرگشون چ هیبق دونمیزدم ! نم یرو فشار دادم . لبخند دستش

 وفا بستم . یب یایدن نیبودم با عشقم و چشمام رو به ا میلبخند زدم چون با مان

 سال بعد : پنج

از  ی. مشت دمیاز جسمم روحمم سرد شد لرز  ریسنگ قبر سرد گذاشتم ؛ به غ یرو رو دستام

 مشتم فشار دادم :  یخاک رو برداشتم و تو

بعد رفتنت  یدیند یشد معرفتی؟ چقدر ب میکنار هم باش شهیهم می_ مگه ما به هم قول نداد

 تو شکستم ؟  یچطور ب

سرم انداختم . هوا دم داشت و آسمون هم مثل دل  من  یبه آسمون باال یگرفته بود نگاه دلم

سنگ قبرش گذاشتم اشک هام راه خودشون رو باز کردن و  یداشت ؛  سرم رو رو هیگر  یهوا

 گونه ام روون شدن :  یرو

 یچرا ؟ چرا من به جا کنمیاز خدا گله م شهی. هم ستمیمنم ن یستین یاز وقت یرفت ی_  از وقت

 مردم ؟ تو ن

 شده بود . چشمام رو بستم :  مارتریکه از بعد رفتنش ب مارمیقلب ب نیسوخت ا قلبم

  شتیپ امیکاش منم ب کنهیداره نابودم م کشهی_ نبودنت من رو داره م

 رو بو کردم :  خاکش

اعدام شدن راحت  میکه باعث شدن من و تو به هم نرس یی_ تموم شد اون آشغاال اون مسببا

 بخواب . 



                 
 

 

 رمان کینژاد کاربر انجمن  یبهتر حانهیر |رمان درد عشق 

 

 

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

 

147 

 

هر روز  نیسکوت مرگبار قبرستون حاکم شد . کارم شده بود هم یهق مردونه ام تو هق

به  مارمیقلب ب یعشق از دست رفته ام ؛ دستم رو گذاشتم رو یکردن برا هیو گر  نجایاومدن به ا

اما قبول  زدمیقلب م وندیپ دیکرده بود و با دایقلبم خورده بود قلبم مشکل پ یکه تو یر یخاطر ت

از کار  یقلب لعنت نیکه ا کردمیم یعشقم ؛ لحضه شمار  شیپ رفتمیم دیچون با کردمینم

 . میبه هم برس میو من و زندگ فتهیب

؛ با   مارمیقلب ب یدستم رو گذاشتم رو کردیشب اونجا موندم ؛ قلبم به شدت درد م یکیتار  تا

 :  دمیسقبرش رو بو یدرد و اشک ازجا بلند شدم خاک لباسم رو تکوندم ؛ رو

 عشق من امییبازم م امیی_ بازم م

 دهیکنارهم چ فیرفتم ؛ قبرستون سوت و کور بود و قبر ها به رد نمیبه سمت ماش یحالیب با

سنگ قبرها گذاشته بشه ؛  نیا نیکه سنگ قبر منم ب یروز  کهیزدم نزد یشده بودن ؛ پوزخند

رو روشن  نیچسبوندم . ضبط ماش شهیرو زدم و حرکت کردم ؛ ساعدم رو به ش نیاستارت ماش

سرعتم  ٬خلوت بود  ابونی. گلوم سوخت ؛ خ میشگیشده بود آهنگ هم«  یرفتآهنگ » کردم . 

نگه  یپاهام سست شد و گوشه ا  ییو اون روز کذا شیپنج سال پ ادیبا  یکردم ول شتریرو ب

 داشتم .

 شده ترو خدا . کجاست اون کجاست ؟  یبگه چ یکیتروخدا _  »

که  یدختر  نی؛ در رو با شتاب باز کردم ؛ ا دمیکه رستا بود دو یلرزان به سمت اتاق یپاها با

 « من بود ؟ نه نبود . سر خوردم .  یبودن زندگ دهیروش کش دیپارچه سف

 دنیکش ریکه باعث ت دمیکش قیبه فرمون زدم ؛ لبم رو به دندون گرفتم چند بار نفس عم محکم

وحشتناک شبانه ام .  یها شده بود کابوس ها الیفکر و خ نیآروم تر شدم ؛ ا یکمیقلبم شد ؛ 

به  قهیبعد از چند دق شدیدوباره راه افتادم ؛ روحم به درد اومده بود ؛ هوا کم کم داشت سرد م

خم به سمت خونه  یلرزان و کمر  یرو پارک کردم و با شونه ها نیماش یحالی؛ با ب دمیرس خونه

 : دیمادر به گوش رس یصدا قهیدر رو زدم بعد از چند دق حرکت کردم زنگ

 تو پسرم  ای_ ب
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پر  یبود ؛ خواستم به سمت اتاقم برم که صدا سادهیدر به استقبالم وا یتو . مادر جلو رفتم

 تحکم و محکمش من رو وسط راه متوقف کرد : 

 .  میکنیفردا کار رو تموم م یشده و برا دایقلب پ وندیپ ینفر برا هی ی_ مان

 سرخم بهش زل زدم :  یگشتم به سمتش با چشم ها بر

 _ مادر من ... 

 حرفم رو ادامه بدم :  نذاشت

گور نلرزون به  یتنشون رو تو یکارا رو کن نیکه تو ا ستنین ی_ بخدا نه رستا نه مادرش راض

 .  کنمیرو حاللت نم رمیش  یخدا اگه قبول نکن یخداوند

 چشمام دور شد . یاز جلو یا گهیبدون حرف د و

 کردم بخوابم .  ی؛ چشمام رو بستم و سع دمیتخت دراز کش یرو

 ؛ با لبخند به طرفش رفتم :  دمیرستا رو د داشتمیسرسبز قدم بر م یچمن ها نیب »

 نجایا ای_ رستا رستا ب

 دم : ؛ دستم رو به سمتش دراز کردم با وحشت زمزمه کر  شدیاون ازم دور تر و دور تر م اما

 _ رستا 

 « .  دمیچشماش د یرو تو یشد درخشش اشک دور

 یعسل یآب از رو یوانیلرزان ل یعرق بودم ؛ با دستا سیشدم خ داریوحشت از خواب ب با

؛ بازم کابوس ...  بازم  دمیکوب یعسل یرو محکم رو وانی. ل  دمیبرداشتم و الجرعه سر کش

 نگاه خسته ام رو به عکس رستا دوختم :  کردی... بازم ... سرم درد م دنینرس

تو حسرت لبخندت  دیبا ینبودنت من رو ذره ذره آب کنه ؟ تا ک دیبا ی؟ تا ک ی_ رستا تا ک

 ؟ یبمونم ؟ تا ک
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 انیپا

 نژاد یبهتر  حانهیر 

 داستان ادامه دارد نیجلد اول... ا انیپا

 

 www.1roman.ir: پیتا منبع

 رمان مرجع رمان کی

که رمان ها و  دیخواه یو م دیهست سندهینو ایو  دیبا ما هست یبه همکار  لیاکه م یدرصورت

ما مراجعه  تیبه وب سا دیتوان یساخته و منتشر شوند م لیدر قالب نرم افزار موبا تانیشعر ها

 .دیر یکرده و با ما تماس بگ


