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شدیم تنگ براش دلم همش و بودم حساس روش چرا دونستم ینم..نمشیبب خواست یم دلم  

  نبود خودم دست مسئله نیا و داشتم کراش روش یول چرا دونمینم

 اونور نوریا یه چشام مردمک.. کردمیم نگاه و رونیب داشتن پنجره پشت از..بودن اطیح یتو و بودن شده جمع هم دور همه

  بود امیت دنبال آره شدیم

 یموها ک یهمون بود معلوم لباس ریز از یحت کشیت شیش بدن و دیپوشیم جذب یلباسا شهیهم که یجذاب العاده فوق پسر همون

..کردیم محو لپش چال یتو وآدمو دیخندیم کردیم جمعشون یووقت کردیم یباز سرش یجلو شهیهم لختش و بلند  

  بود دنده هی و قد یلیخ که لیفام یرتیمغروروغ اما خوشگل پسر.  امیت آقا گمیم عشقمو آره..بودم دلتنگش

کجاست؟ امیت نمیبب: دیپرس خاله از مامان که میبود اطیح یتو  

رونیب رفت و گفت اومدم و باشه هی پاشد خورد زنگ ک تلفنش. دونمینم واال+  

خودم با زدن حرف کردم شروع و اتاق یتو و باال رفتم پاشدم بودم شده ناراحت البته و یعصب یلیخ حرف نیا دنیشن از که من  

!دختر تو یجیگ چقدر نهیبب دخترشو دوست رفته یدیع اول روز گید معلومه سرت تو خاک اخه  

:گفت ک اومد ییصدا هی هوی زدمیم حرف باخودم داشتم که نطوریهم  
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.کرد قطع تلفنشو بعدم شه؟ینم تیحال هنوز تو نه گفته گمیم خر پسره گید شو خفه د: گفت  

  بود قشنگ تمیعصبان تو یحت صداش بود امیت یصدا بودم شده شوک من

 بودم وارید پشت قایدق منم بود اتاقش قسمت دوتا بسن وارید ی انگار که بود یطور هی اتاقش اممیت اتاق یتو دمید اومدم خودم تابه

 نداد جواب بازم زد زنگ دوباره. نداد جواب تلفنشو رونیب بره تا نمیبش همونجا گرفتم میتصم منم خورد زنگ تلفنش دوباره..

:وگفت داد جواب ادیز تیعصبان با امیزدت زنگ ک سوم بار یبرا  

بود کریاسپ یرو صداش  ها؟بنال-  

 تر عیسر هرچه یزنیم حرف خودت از یدار تو مخالفه رابطه نیباا که نگفته اون و ستین تارا حرف نیا دونمیم من نیبب+

؟یدیفهم یگیم بهش یریم  

؟یفهمینم چرا خوادتینم گمیم باو ببند_  

 ینطوریهم شدیم بد یلیخ و دیدیم منو امیت رفتمیم اگه آخه کردم صبر و موندم ینطوریهم کردم تعجب اسمم دنیشن از که من

:گفت که اومد پسره یصدا هوی که کردمیم فکر داشتم  

  گمیم بهش خودم ینگ تو اگه نیبب_

یباش تارا با یتونینم که کلت تو کنمیم نویا نمتیبب هرجا من خر کهیمرت:گفتیم که شد بلند امیت غیج یصدا  

پس؟ یهست یگور کدوم ستین یریتصو تماس مگه اصن_  

یشد مزاحم که حموم برم خواستم یم پامه شورت فقط+  

  بگو تارا به بازم_

گید نمتیبیم من کن توصبر+  

آخه  تو یترسناک چقدر قرآن به لرزمیم ترس از دارم امیت نیبب یوا_  



  داداش یکرد یاتصال بهم دهیچیپ فازونولت یکرد سنگکوب یخورد گوه انقدر که یلرزینم ترس از+

شهیم من عاشق و داره دوستم تارا_   
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 شتر!هه: گفت زدو پوزخند ی امیت بعد دونم؟ینم اسمشم یحت که دارم دوست ویک من اخه بخشهیم فهیخل سهیک از داره گفتم باخودم

!دانه پنبه ندیب خواب در  

 و دمیدیم لختشو منم و دیدیم منو ومدیم اگه آخه حموم بره و ادیب خواد یم گفت نکهیا و بودم امیت بودن لخت نگران من حاال

  شدیم برپا یبد یزیآبرور

یکنیم نگاش توهم نداره یبیع خب:گفتیم میکنجکاو حس حاال  

ینکن گناه رونیب برو زود و بکن یسالم هی گفتیم دخترونم عفت و چپ حس  

شهیم یچ نمیتابب نیبش نجایهم!باو خفه:گتیم خجالتم حس  

 یلیخ دید منو اومد یوقت گید بود امیت من سمت ادیم داره یکی فهموندیم بهم که اومد قدم یصدا هوی نشستم همونجا کردمو گوش

:گفتم و دمیکش قیعم نفس هی و کردم بهش نگاه هی کرد تعجب  

ش؟یآخ چرا ولش اونو ؟بعدشمیکنیم کاریچ نجایتوا.....تو: +گفت و انداخت بهم ینگاه هی  شیآخ اوف_  

خب یندار شلوار کردم فکر_  

:گفتم و گفتم!هه هی هوی بعد نداره راهنیپ امیت که نشدم متوجه بودم هول انقدر  

! بابا یدار یکلیه عجب گفتمیم خودم با.  بستم چشمامو و ایح یب ها یلخت تو!یوااا_  

گهید آره+  

نبودا مهم واسم اصال راستش حاال کردمیم نگاه بهش یچشم ی یلخت گمیم یراحت گه؟چقدرید آره_  

!یمن اتاق تو شما نکهیا مثل دایببخش+  

  توام اتاق تو من آره یوا:گفتم تعجب با

 بود گرفته خندم!سالم یراست جلووگفت آورد دستشو میدید هوی. میدادیم دست بهم یول میکردینم بغل همو.میبود راحت امیت با

:گفت بهم و گرفت دستمو که رونیب برم خواستم دادم سالم بهش و خوردم خندمو  
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.نباشه زشت.میبر باهم امیب سایوا.منه اتاق در یجلو قایدق بابابزرگ:گفت بهم  

 سرشو امیت هوی که بود زده زنگ امیت به که یهمون.کردم یم فکر معشوق به داشتم راستش.نشستم تخت یرو رفتم و کردم قبول

اره؟ یدیشن رو زیچ همه یبود نجایا که موقعه اون از:گفت و رونیب اورد  

 گفتم

 نیهم دیشا اصال.ادیب خوشم ازش و نمیبب افشویق دیشا. یزن یم حرف من طرف از یخودیب چرا اره_

 نگاه توچشاش شهیم روت شه شوهرم اگه.یکرد رفتار من معشوق با ینطوریا چرا شعوریب یپسره.شوهردخترخالت.شد

 مرض مگه اخه گفتم بهش بعد نییپا ختیر یهر دلم.نییپا انداخت رو حموم یکاسه. بود شده یعصبان یلیخ که امیشعورتیب.یکن

؟یروان چل یپسره یدار  



 

 

 کرد صدام امیت هوی بود شده اروم جو که قهیبعدچنددق.دروبست بعدم.دیباش معشوقتون شماتوفکر.عاشق رخانمیخ نه:گفت یباناراحت

 رفتم.بودم بلد رو لیفام یپسرا یهمه یگوش رمز بگم بهتره.بودم بلد شویگوش رمز کردمیم یفضول شیگوش تو داشتم قبلش

... امیت یول دادن نایا و گرواصلیوج پیت خوش.دادن امیپ بهش دختر یکل دمید که.کردمیم چک رکتشویدا وداشتم نستایتوا  
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.کردم نیهمروس.بود نکرده نیس یحت امیت یول  

نایت اسم به یکی.بود داده امیپ یکی به امیت دمیهودی  

.ندزدنت باشم؟نگرانتم بات شهی؟میچطور.خوشگله سالم+  

  ارشام یامایپ یتو رفتم بعدش نزدم جا یول بودم کرده کپ امکایپ اون دنید با که من

.بود ویس یداداش امیت نیمخاطب یتو شمارش که  

 کریاست کردن نیس بعد ارشامم که ارشام واسه فرستاده شات هی امیت دمید اماشونیپ رفتم.بخونم اماشونویپ داشتم دوست یلیخ

.فرستاده ناراحت  

.کنن امتحانش که داشتن قصد امیت و ارشام بودو ارشام دختر دوست دختره اون دمیفهم که بود اونجا  

نوشته ارشام دمید هوی.مردمیم داشتم یخوشحال از  

ما؟ داداش زن چطوره؟خوبه شما عشق.رفت دیپر چیه که من عشق داداش خب+   

 میخوردیم چیساندو میوداشت میبود خالم خونه یوقت که من عکس که دمید بعد.صفحه یرو دیچک اشکم قطره اراده یوب ناخداگاه هوی

:وگفته فرستاده ارشام یبرا رو  

شهیاخر نیا_  

.ادینم باال امایپ گهید دمید هوی.بودم متعجب شتریب اما بودم خوشحال.بودم متعجب یلیخ  

:گفته بهش ارشام دمید.ادیب باال شیبق تا کردم روشن نتو  

 قبول مطمئنم بود گفته ؟اونمیگینم بهش چرا خب.نیندار هم کنار عکس هی.یریگ یم عکس ازش یواشکی ینطوریهم سال سه+

!باو کنه ینم  

.داد امیپ بهش خانوم نایت دختره اون.خوندم یم داشتم که نطوریهم  

.ما خونه ایب ستنین بابام مامانو امروز شده تنگ واست دلم عشقم سالم_  

برسم تا کن مرتب خوشگلتو هیموها اون.کن لباساتوعوض.عشقم اونجام گهید ساعت میتان.نوشتم براش یوناراحت تیعصبان یکل با  
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:/کوتاست موهام که منیگرفت اشتباه یباکس منو احتماال امیامات  

.گهید گمیم وجذابتو خوشگل کوتاه یموها همون منم:گفتم.کردم جمعش خوب یبودمول داده یبد یسوت  

.باشه هیفرستادو لبخند کریاست هی  

 نایت به که ییامایتندتندپ.زدم خیبدو.اریب تخت یرو منو یلباسا زحمت یب تارا:گفت اومدکه امیت یصدا هوی.ورفت نوشت یلوس

  کردم پاک اون یبرا هم خودم یبرا هم رو بودم داده خانوم

  سرجاش وگذاشتم کردم خاموش شویگوش گفتم امیت به باشه هی بعدم

.نبود اونجا حوله ببرم لباسارو خواستم یوقت  

.دمید رو امیت یپا ساق که بودم دوخته فرش به همو نگاه بودو نییپا سرم منم  

 بسته باچشم داشتم که ینطوریهم بکش خجالت ایح یشعوربیب:گفتم دستشو کردم ولباساروپرت گفتم!یییوه چشاموبستم

کردمیغرغرم  

نمیبب بازکن یچراچشاتوبست:گفت بهم امیهوتی  

  امیت یشعوریب یلیخ:گفتم وبهش گفتم ییییه دوباره

!گهید کن بس بابا یا که زد بلند یلیخ داد هیو توحرفم دیپر هوی  

شد باز خود به خود چشام بود شده وارد بهم که یترس شدت از من  

!زنه یم قهقه داره امیت دمید که  

!تنشه پوش تن هی دمید کردم باال که سرمو  

 گرفته دستمو دمید که رونیب برم اومدم.رفت ابروم سرم تو خاک!یوااا یا:گفتم خودم با ناخوداگاه دمشید که نیهم

برو نیبش روش هم گهید قهید دو یکرد صبر کجا؟تااالن:وگفت  
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!برو نیبش روش، هم گهید قهید دو یصبرکرد االن تا کجا؟:گفت و گرفت دستمو دمید که رونیب برم اومدم  

گهید گاوه توعه بخاطر همش! بابا برو+  

!!اونوقت چرا ؟یچ:گفتم و اومدم خودم به دوباره قهیدق چند بعد و ندادم محل بهش اول. شهیبدم خودت واسه اصن؟ چه من به-  

...جون آقا یراست اها بگم؟؟؟ بازم... اومده حموم از... سیخ... لخت... من... یعصب... یاونطور... تو خب-  

خب یلیخ. گهید خفه+  

!!هااااااا؟؟؟؟؟:گفتم هیثان چند بعد و سرم نیب گذاشتم دستامو  

گردنش پشت خورد قیدق)سمتش کردم پرت شوخود ییدمپا بعدم ؟یکرد یغلط چه D:) 

کردم پرتاب هم یکی اون. بود یگردن پس هیشب قایدق حرکتم نیا D: صدا نییپا از مامانو بعد کنمیم عوض لباس که گفت بهم اونم 

!یکنیم ییکارا چه نهیبب ادیب کنمیم  

 و یدیپوش هاتو ییدمپا باعجله یاومد گمیم ادیب خاله که هم یوقت اتاق، تو یاومد عجله با دنید همه:گفتم یاینگران چیه بدون

.بهم ینکرد سالمم اول یحت. ییدسشو تو یکرد پرت خودتو  



..نکن عیضا خودتو یالک جانن پسررخاله من بنظر. ادیم انکار نیا به کفشاهم تیموقع  

داشت نگه دهنمو جلو اومد بدو بدو. کنم صدا رو خاله برم خواستمیم تا که کرد پرت من سمت رو ییدمپا شد دوال هوی  

 پاک رژمو!! ؟یشد آزاد لهیطو از مگه امیت:گفتم و کردم بهش ینگاه هی دم،ید نهیآ جلو خودمو یوقت. اونور دادم هلش دستم با

.ییکرد  

!یخوشگل انقدر چرا بگو پس اَه اَه:گفت و کرد نگاه دستشو بعد بزنم؟؟؟ من که یدار رژ تو االن  

دراد چشت تا+  

 اومد، بدوبدو شده میزیچ فکرکرد و بود کرده هول که خاله حاال. نجایا ایب زود خاله. دادزدم و رونیب رفتم اتاقش از بدو بدو بعدش

؟؟یش آدم یخوایم یک تو دختر؟ شده چت! مرض:گفت خالم که زدمیم قهقهه و دمیخندیم بهش دمشید یوقت  
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؟یزنیم صدا چرا یندار کارم یوقت-  

 دود اسفند هی کنمیم خواهش! زنهیم چشمم االن کرده فیتعر نمکدون نیا حاال: گفتم هوی ادیم لکسیر یلیخ باال از داره اممیت دمید

 کن

دختر یش آدم یخوایم یک آخه:گفت و خنده ریز زد خاله هوی  

!شم آدم منم تا بگو بزن زنگ شده آدم امیت یدید که هرموقع. یکنیم نیتوه بهم چرا جون خاله اِاِ . گفتم کردمو ِمن ِمن کمی  

تارااااااااا:گفت امیت دمید هوی که رفت و دیخند هم خاله. داشتن خبر میدار یشوخ هم با امیت منو نکهیا از همه  

.بود کرده نیس شوامایپ یکی دهیفهم که شدم متوجه امیت زدن غیج یصدا طرز اون با  

:گفت و دیخند بودم لکسیر اونقدر نکهیا از بلههههههههه؟؟؟؟:گفتم و کردم جمع پامو و دست عیسر.نشدم هول اصال  

؟؟؟ینکرد هم رو یکردیم دینبا که رو یکار و ینکرد یفضول من یگوش سر اصال شما یعنی! اهاا  

!حد نیا در نه گهید یول یزنیم توهم یدار قاط دونستمیم همش! بابا بررو+  

هاا؟ کرده؟ نیس رو نایا یک پس ؟یگیم یدار یچ-  

 یمهربون همه اون با اونم البته و بودم کرده هماهنگ باهاش و بودم گرفته شیگوش یتو از رو آرشام شماره قبلش که ییاونجا از

 ریگ دوستات به برو خب. بابا یا دونمیچم:گفتم لکسیر یلیخ و بود راحت المیخ بوده، اون کار رهیبگ گردن که بود کرده قبول

اَه. باشن گرفته تویگوش اونا دیشا خب.. نیداداش مثل و پنیاک تو خودت قول به که ییهمونا. باشه اونا کار دیشا. بده  

.بشنوم هاشو حرف تا ستادمیا وارید پشت رفتم و گذشتم ازش یعصب بعد  

:آرشام به بود زده زنگ  

..برسم رو یکی حساب دیبا. مهمه یلیخ. یبد جوابمو هیثان سه تو خوامیم فقط دارم ازت سوال هی آرشام ؟یچطور داداش سالم+  

.بفهمه یوقت بخوره یحال زد چه بود قرار خدا بنده. دمیخندیم زیر دلم تو  

!؟؟؟یییییییییییچچچچچچچچ:زد داد. دمید هوی که دیپرس ازش  
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 شیپ شدم بد چقدر من االن یدونیم! که واقعا هااااا؟؟؟ یو یپ انیم خودشون که نیک سین معلوم نگفتم بهت مگه. یکرد غلط تو

نا؟یا  

 دلم لحظه هی راستش. بده بهم رد جواب نتونست زدم زنگ بهش نکهیا یبرا دیشا. بود من وونهید و داشت دوسم یلیخ آرشام

سوخت واسش  



؟!ها یکنیم دادیب و داد هیچ یروان! یییهووووووو: زدم داد و جلو رفتم  

 شعوریب دختر چندتا بخاطر که متاسفم تو یبرا من که واقعا. رهیبگ گردن که کردم خواهش آرشام از و کردم من اصال! آره

!یبزن بهم رفاقتتونو بود کینزد  

شدم رد یمحلیب با کنارش از کردمو چپ چشامو بعد  

!اَاَاَاَاَاَههه:زد داد بلند امیت. دادیم گوش حرفامون به بودو نکرده قطع رو تلفن فضولم آرشام اون. بود یریتصو تماس  

 غلط داداش آرشام. نداشتم خبر خدا به ؟یکنیم هیگر چرا داداش آرشام:گفت که دمیشن هوی. کرد نگاه یگوش صفحه به بعد و

 که....... عش یبرا دلم:گفت دمیشنیم رو آرشام یصدا داشتم هنوز که من آرشااااام ؟یکنیم که؟ یکنینم هیگر من واسه. کردم

:گفت بهم کنارمو اومد امیت هوی که بودم نشسته بود کرده قطع رو تلفن آرشام. میشد مواجه تلفن یها بوق با بعدش  

 آقاجون هوی میرفت باهم. کرد صدا رو امیت منو که اومد آقاجون یصدا هوی که ندادم محل بهش. دیببخش رفتم تند کمی آره، خب

.ایب بخر گهیم مادرت یهرچ برو تو بابا امیت: گفت  

 تنها برو رپارسایام با تارا: گفت من به رو بعد. شده خراب نشونیماش نیاریب تونو ییدا نیبر باهم هم پارسا و ریام و تو! تارا

!!بابا یا بره؟ چرا گهید تارا: گفت که اومد امیت یصدا هوی. نیبر. بابا باش مواظب. یبر باهاش بزارم که کرد خواهش ازم. بود  

!!کننیم نگاه ما به دارن همه که میشد متوجه هوی  
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برن من نیماش با بود نیا منظورم آقاجون اِ : گفت بعد. کننیم نگاه ما به دارن همه که میشد متوجه هوی  

گرفته خندش بود تابلو که آقاجون  

. ومدیم بدم ازش یبچگ همون از. کردیم نگاه بهم یطور هی رپارسایام. گرفت در سمت عاشورا و نیبر گفت و خورد خندشو

.نایا ییدا دنبال میرفت ماهم و رفت پوکر یلیخ امیت  

یشکالت یبستن م؟؟یبخور یبستن هی باهم میبر: گفت رپارسایام میبود که توراه  

 شهیش به چسبوندم رو سرم و کردم نازک واسش یچشم پشت هی و  رینخ:گفتم کردمو مقاومت. ضعفم نقطه رو بود گذاشته دست

 یها روز تو داشت، خبر ماجرا نیا از آقاا که ییاونجا از و شهیم بد یلیخ نیماش یگرما تو حالم. کردمیم تماشا رو رونیب و

 رو شهیش یه. رفتیم جیگ سرم. کردن سرفه به کردم شروع من. کی یرو گذاشت رو یبخار و باال داد رو ها شهیش زییپا گرم

..باال دادیم اون یه ن،ییپا دادمیم من یه باال، دادیم اون یه و نییپا دادمیم  

.شدینم باز و شد قفل پنجره که زد دکمه هی و باال داد رو شهیش  

ن؟؟؟ییپا یدیم زدم داد و برداشتم بودو پام ریز که یفرمون قفل  

مممم. د. ی. م. ن. رینخ: گفت برگشت بکشمش خوامیم فکرکرد چارهیب  

-زندان فقط ستم،ین نایا و هید اهل یدونیم. خودته دردسر که یبشکون سرمو یبزن یخوایم تهش  

؟؟یداد رد جواب بهم چرا: گفت دمید هوی. دار نگه خورهیم بهم داره حالم ریام: گفتم  

 ییجورای. شد سرخ صورتش هوی گفتم که نویا. خورهیم بهم ازت حالم و متنفرم ازت. ندارم دوستت نکهیبرا عالوه چون:گفتم

 بد افشیق اون از خودمم راستش واال. حداقل کنم دادیب و داد تونستمیم بود خوب باز. بود شلوغ یلیخ اونجا و میبود شهر یمرکزا

 فرمون قفل با بستمو چشامو. رفتیم خودش واسه یطور نیهم و نییپا بود انداخته سرشو گاو نیع بستم چشامو. بودم دهیترس

کردم خورد رو شهیش زدم  

@rezvannovels 
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!هاا؟؟؟ ؟؟یییکررد کاریچ تووو.. تو.. تو: گفت کردیم نگاه بهم بهت با داشت ینطوریهم  

 نییپا آوردم رو شهیش یچیه:گفتم یصندل به دادم لم لکسیر یلیخ. بود ختهیر لباسم رو فقط ها شهیش خرده بودم کرده باز چشامو

ها؟ ؟؟یکارکنیچ یخوایم مثال زنمینم گفت راحت یلیخ. کنار بزن گفتم و زدم لبخند هی بعدم و  

!!بابا برو:گفت و داد باال ابرو. ها یبزن نفعته به گفتم. ستادنیوا ما تراز جلو صدمتر هی سایپل دمید هوی  

توررررروووووخدااااااا بکشههههه که برهیم منو داره نیا کمکککک:زدم داد و دادم رونیب شکسته شهیش از سرمو  

.نیبد نجاتم نیایب یآ  

 ستاین یاونطور سیپل نیبب. کردمیم یشوخ داشتم بگو کنمیم خواهش توروخدا: کردیم التماس رپارسایام. دمونید سایمل هوی

بدبخت برنیم کننیم جمع هممونو  

.کردم تتیاذ ینطوریا خوردم گوه بلندگو اول:گفتم کردمو نازک واسش یچشم پست  

.دیببخش:گفت واشی رلبیز. کردیم نگاه بهم باز دهن با داشت چارهیب  

 بزن: گفتم م،یرفت که جلوتر کمی. میبر گذاشتن کلنجار یکل بعد باالخره تا کردم فیتعر سایپل واسه ویهمچ رفتم زدمو یپوزخند هی

 هی یتو رفتم و شدم ادهیپ. ستادیوا و نگفت یچیه من یمحلیب نگاه دمید با که چرا بپرسه خواست و انداخت بهم ینگاه هی   کنار

 جمعت دست به دستبند بود قرار گمینم منم ینطوریا. رفت باهاش دید دوستشو یگیم کجام؟ دمیپرس اگه دادم امیپ بهش بعدم پاساژ

.نداد جواب و کرد نیس فقط. ببرنت کنن  

کارکردمیچ بگه بره که نبود اهلش بابا نه یول بودم شده نگران کمی راستش  

..آقاجون ینداد،حت خبر بهم یکس یعنی:نگفت بهم یزیچ چکسیه خونه رفتم که شب اون  

!؟یکرد تصادف شده؟ یچ نتیماش رپارسایام:گفت و تو اومد امیت دمید هوی. نگفته بهشون یزیچ رپارسایام دمیفهم  

 از دمید کردم که یریگیپ. کرد خورد رو شهیش اومد یریزنج یروان هی هوی بودم چراغ پشت بابا نه:گفت و کرد مکث کمی

.بوده یروان یهمونطور شیبچگ  

 چش هی. طلبت یکی که کردم بهش اشاره هی چشم با. بدم جوابشو شدینم که فیح داشتم استرس یلیبدهوخ لو بود قرار فکرکردم

.کرد افتیدر من سمت از پوزخند هی با جوابشو و رفت بهم زیر غره  

 کینزد ساعت. برن قراره گفتن نایا مامانم ؟آخهیبمون نجایا امشب قراره تو بابا:گفت و کرد صدام آقاجون که بود شب یاخرا

بمونم بچه شیپ رترید تا که گرفتم اجازه ازشون منم. بود10 میون8  

 تارا پاشو رپارسایام پس باشه:گفت بهم آقاجون بعد. دارم هم مدرسه فردا آخه رمیم من ن: گفتم آقاجون به. بود داده اجازه بهم اونم

 نویا. کنمیم خواهش آقاجون:گفت رپارسایام هوی که بودم ساکت من. برم بااون گفت آقاجون نیهم بخاطر بود باال امیت آخه. ببر رو

.گفت استرس و ترس و یحالیب با  
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 نیبگ امیت به شهیم اگه. امروز شدم خسته یلیخ بخدا. گمینم تارا واسه نه: گفت کنهیم نگاش یاونطور داره آقاجون دید یوقت

.ببرتش  

 یول گرفت خندم یلیخ ببره منو گفت آقاجون یوقت رفتارش از. ادین رپارسایام شد یراض باالخره آقاجون بحث یکل با خالصه

کردیم خفم آقاجون! که بخندم تونستمینم  

 سمت کردم حرکت و خوردم غذا لقمه دو یکی. نییپا رفتم و دمیپوش لباسامو تند تند. شدم پا خواب از ساعت یصدا با صبح

 دوسال یکی. بودم شده آشنا باهاش دایجد که بود ییها بچه از یکی ایپر. میداشت ینیسنگ یلیخ یدرسا. بود یتجرب رشتم. مدرسه

 بود تر طونیش ازش اون که فابش یرفقا از یکی. ایا کره و کره عاشق البته. بود رقص عاشق که شنگول و شاد دختره هی. شدیم

 بعد. بودم برنداشته کارتمو نیهم بخاطر. نبود ادمی اصال من یول بازار میبر باهم مدرسه بعد اونروز بود قرار. بود یشاد اسمش

.بودن من منتظر م،یدیدیم رو گهیهمد مدرسه بعد که ییهمونجا. شونیشگیهم پاتوق بودن رفته یپر و یشاد مدرسه  

((یشاد))  



 هیتک نشیماش به و شد ادهیپ نیماش از بود جذب و یمشک پا سرتا که یپیت با خوشگل یلیخ پسره هی میدید هوی که میبود واستاده

 خودمون ما داداش: گفتم بهش جلو رفتم. سوخت لترشیف تمام بایتقر که یطور. دیکش قیعم پک هی و درآورد گاریس هی هوی. داد

:/میدار پسر دوست  

 و سرجان برگشتم. بود جذاب یلیخ المصب. کرد اونور روشو دوباره زدو پوزخند هی و برگشت بعد کرد اونور سرشو دمید هوی

 نطوریا بود دهید رو پسره اون یوقت از میبگ بهتره بود دهیهنگ یپر:/ کرد عمیضا یچطور که کردم فیتعر یپر واسه قهیدق ده

فه؟یضع انتی ؟یدار آنتن الوووووووو: _دادم حرکت چشاش جلو دستامو. بود  

 اومد تارا هوی که جذاب یِ لعنت خوشگلههه چه نیبب. ییشاااااااااااااااااااااد. یشاد: گفت هوی اومد خودش به دادم تکونش یوقت

سالاااااااااااااامممممممممم:زد داد و شمونیپ  

 پسرشه؟ دوست اون بنظرت یشاد یوا: گفت یپر. پسره اون سمت رفت تارا میدید هوی:/!! هوا میدیپر متر2 یپر منو

کنمیم بش و خوش باهم یلیخ واال دونمینم:گفتم  

. کنم تونیمعرف رفت ادمی ها بچه یوا یا:گفت تارا بزنه یحرف هی اومد تا. هیچ انیجر نهیبب جلو رفت. ارهیب طاقت نتونست یپر

یشاد آرشام آرشام، یشاد  

شم بدبخت نکنه عمیضا االن گفتم خودم با.  خوشبختم+  

.نیهمچن_  

 عاااا:گفتم و جلو آورد دستشو آرشام هوی خوشبختم بگه خواست یپر تا. آرشام ایپر. زیعز دوست یپر خان آرشام:گفت تارا بعد و

..است رانیا نجایا  

خوشبختم یلیخ تونییاشنا از: گفت و داد دست بهش ذوق با اسکول یپر بعدشم  

خوشبختم یلیخ یلیخ منم_  

 باهم خواستن اگه که اوردمین روش به یول. نبود طرفه کی یپر حس نیا و بود اومده  خوشش یپر از آرشام خود کردمیم حس

..نشه بد حالش یپر باشن  

..پاساژ تو رفت و نداد یمحل چیه بهش یول ستین همراهم کارتم خونه برو سر هی آرشام:گفت تارا که بازار میرفتیم میداشت  
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م؛یرفت و گفت یا باشه هی بخره خودش واس تا دمیم پول بهش ادیب خوشش یزیچ از اگه و دارم پول که:گفتم تارا به من  

.میاوردین روش به چکدومیه یول میبود شده ناراحت آرشام رفتار نیا از همه راستش  

 یمانتو تا سه و میکرد پرو میرفت همه بود خوشگل یلیخ که بود مانتو مدل هی میشد یمانتوفروش هی وارد و پاساژ هی یتو میرفت

میدیخر یطوس ست  

م؛یبپوش مونو لباسا ماهم و کنه حساب فروشنده تا جلو ببره تا میداد آرشام به هارو مانتو   

رفت و برداشت اونم   

:وگفت داد پس کارتارو کنه حساب تا فروشنده به میداد کارتارو میرفت ما یوقت اما   

مبارکه شده حساب-  

 کنهیم نگاه بهمون اخم با داره آرشام میدید که میبرگردوند رو سرمون هوی؛ ومدی یم بامزه یلیخ نظرم به بود یباحال ی فروشنده

:وگفت رونیب بردتمون و دیکش دستمونو  

.زن نه کنهیم حساب مرد دیخر نیای یم مرد هی با یوقت-  

گفت ایپر   

...اخه یول-  



:وگفت دیوبر حرفشو آرشام که  

.رمیگ یم پس ازتون نباش نگران-  

  کردم ساده تشکر هی فقط بودم خوشحال یلیخ تازه نبود مهم برام اصال که من

 برداشتم، و فمیک رفتم گذاشتم جا پرو اتاق تو ستین کولم دمید هوی کمه یزیچ هی کردم حس که میبود نشده دور مغازه از ادیز

.بمون تو آرشام: گفت( مغازه صاحب همون)پسره که میرفتیم میداشت  

شناختن؟؟؟؟یم کجا از همو نایا میبود کرده کپ همه  
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:گفت هیعصب بود تابلو چهرش از که آرشام  

ستاین یدید موقع هینزن، زرا نیا از گهید یدار دوست هاتو دندون واقعن اگه! منو نیبب-  

 نکهیا واز بودم کنجکاوتر همه از من اما بودن یعاد یلیخ دوتا اون.  میافتاد راه پشتش  وماهم داد ادامه راهش به دوباره و

چرا؟ دونم ینم خودمم شدم،راستش ناراحت یلیخ زد حرف ینطوریا اون با آرشام  

 کاغذو نکهیا محض به!یشاد ریبگ تماس باهام: بود نوشته کاغذش یرو که بود شماره هی کردم باز فمویک در و خونه رفتم یوقت

!لطفا یدید  

 حرف باهاش که کردیم خواهش ازم که بود یک نیا که بدونم داشتم دوست یلیخ خودمم بود رگذاریتاث یلیخ آخرش لطفا راستش

کرد دارمیب درونم یصدا که کردمیم فکر و زدم یم حرف داشتم خودم با  بزنم  

ستین فرهاد نباش نگران!ییکجا!الووو+  

.یلیل شمیم منم فرهاد شه یم اون باشه دیشا!اخه یدون یم کجا از تو!بابا شو خفه-  

.ش،بوس،الالیج بدو باش،بدو رو ساده الیخ خوش!هه+  

شعوریب یعوض خورده دماغت به من یخوش یبو ،بازیایم مشکال موقع همش چرا اصال بابا ببند-  

!!/:بابا بخواب برو+  

 یشکل چه اصال ه؟یک نمیبب پسره نیا به بزنم زنگ خوام یم دهه تازه ساعت بعدشم باشم داریب دارم دوست اخه توچه به شو خفه-

کارس؟یهست؟چ  

...که برداشتم تلفنو  
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دمید سرم پشت رو ایپر و تارا هوی که برداشتم تلفنو  

  کن اعتراف زودتر خودت فهموند یم بهم که کردنیم نگام یطور هی هردوشون

؟یکردیم کاریچ زمیخرعز:گفت بهم یا کره به ایپر هوی  

لست؟؟؟؟یطو نجایا مگه:گفت یسیانگل به بهمون البته:گفت بهم تارا وبعدم زیگاوعز دادمیم تورو یونجهی:گفتم یترک به منم  

 یاهاراست.گهید ؟بزنگیمنتظر چرا خب که گفتن واونام شدهیچ که گفتم بهشون بعد زدن قهقه میکرد وشروع رخندهیز میزد هرسه

 یم یزندگ خونه تواون باهم ایوپر وتارا من.خوندن درس واسه البته.میدار یمجرد خونه میا یرستانیدب ماچون.بگم رفت ادمی

میکرد  

بزنم زنگ شماره اون به تا برداشتم تلفنو منم کردنو سکوت ها بچه  



 یظیوغل نازک یباصدا و برداشت تلفنو هی نده جواب گهید کردم یم فکر که بوق چندتا از بعد گرفتم شمارشو

دییبفرما.بله.الووووو:گفت  

زد وبهم حالم کشدارش باعشوه و نازک یصدا بااون  

داشتم نگه گوشم در رو یگوش گفتمو یخال خشکو یسالم  

؟یدخترش دوس تو:گفت دختره بعد  

؟یک:گفتم  

 

#part16 

!گهید اریشهر: گفت  

 از خودم د؟یکن یم کاریچ من عشق شیپ شما دیببخش یآره؛ول:گفتم رک یلیخ و کردم جمع داشتم صدام تو تیوجد قدرت یهرچ

 داشتم. انداختما یدردسر چه تو خودمو بابا یا ؟یچ باشه زشت پسره کردم؟؟اگه کاریچ من.بودم شده شوکه حرف نیا گفتن

 شیپ بود رفته قهیدق هی داشت کار اریشهر با مامان.خواهرشم خدا به:گفت ینگران پراز ییصدا با دختره که کردمیم غرغر باخودم

 روش یحت که یببر ینطوریا مارو خچالی نیا دل یتونست چطور خانوم طونیش خب:گفت بعدشم. برداشتم رو یگوش من که اون

 کردم فکر خودم با کمی بود یپاک و خوب پسر نکهیا مثل اومد خوشم یلیخ خچالشی کهیت گفتن از اصال؟ هیچ اسمت ؟یش یرتیغ

.خوشبختم هیشاد اسمم: گفتم بهش دسیزائ گاوم نکهیا مثل.گنیم مغرورا به رو خچالی شدم متوجه  

نطوریهم منم_  

بکنم؟؟ ازت یخواهش هی شهیم گفتن بهش حرفش نیا بعد  

جانم؟؟ بگو آره_  

 خواهرشو یصدا. گفت چون شده رید:گفت خط پشت از یا مردونه و بم یصدا هی هوی. زدم زنگ من که ینگ داداشت به شهیم

 هی شهیهم داشتم دوست اسمشو یبچگ از راستش داشتم دوست اسمشو. ارررررریشــــــهـــر زدیم داد که دمیشن یم تلفن پشت از

 دمیفهم شد حکمفرما نمونیب که یسکوت با بود معجزه واسم بودم دهیشن االن که نیا و ارهیشهر شوهرم اسم:گفتیم بهم یحس

 یگفت میآبج به ویکرد قبول بدم شنهادیپ نکهیا قبل که یداشت عجله انقدر:گفت خنده تک هیبا بعد رونیب انداخته اتاقش از خواهرشو

یدخترم دوست  

کردم قطع ویگوش بعدم! تیبردپ بابا:گفتم بهش گفت حرفو نیا یوقت  

@rezvnnovels 
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 دختره خب:گفتم. بودن شده رهیخ من به باز دهن با هم تارا و ایپر و بودم رهیخ تلفن به من شدم مونیپش یلیخ کردم قطع نکهیا بعد

 که باش شدن سیسرو آماده:گفت تارا به کلمو پس زد یپر که کردمیم یباز میگوش کنار با انگشتام با. شدم هل اومد یخرک عشوه

 دونمینم بود شماره همون. خورد زنگ میگوش هوی که دمیخندیم داشتم.  خنده ریز میزد کردمو نثارش یا مسخره.شده عاشق یشاد

 یصدا هی هوی. دییبفرما بله: دادم جواب رو تلفن کردمو یجد خودمو عیسر. نشست لبم کنج لبخند هی شماره دنیباد یول چرا

:گفت خط پشت از دیناام و مهربون  

 لحنش نیباا یول چرا دونمینم.  توروخداااااا گهید کن قبول توروخدا دمیم درخواست بهت بار هزار اصال.کردم غلط بخدا یشاد_

 تو زدنیم و دنیکش یم موهاشونو یه ایپر و تارا آخه زدمیم قهقهه و وونهید باشه: گفتم بهش ناخداگاه بودمو شده یطور هی

 بود صداش یتو که یادیز باتعجب زنمیم قهقهه دارم دید که اریشهر.  شدم عاشق من چون شدن نابود که گفتنیم بهم سرشونو

  اونجام گهید قهیدق ستیب شو آماده ه؟یچ اجازه:گفت بعدم م؟یباش باهم کمی دنبالت امیب یدیم خوبه؟اجازه حالت یشاد دیپرس

 که زدمشیم بابالشت یه کردمو تارا دنبال تلفن کردن قطع بعد.  کرد رها ممتد یها بوق با رونیح منو و گفت یدارم دوست بعد

 نکهیا یجا به اما من به اونم گفتم اون به من بود ایباپر منظورمون. رشیبگ میگفت باهم تارا منو هری زدیم تارارو و اومد اهمیپر

 همو یموها میگفت یم زمان کی و باهم رو یحرف هی یوقت میداشت عادت کال. میبکش همو یموها تا میکرد هم دنبال میریبگ ارویپر



 اومده بند نفسم بود سخت خورده هی موها دنیکش نیهم خاطر به میببند یا گوجه خونه یتو موهامونو میداشت عادت کال.میدیکشیم

:گفتمیم تارا به و زدمیم نفس نفس قراردادمو زانوهام یرو دستامو و بودم شده دال و بود  

@rezvannovels 
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 صاف و بلند لخت و نرم یموها با طونیش شرو ییدخترا پمونیاک ماکال کردینم گوش حرف یول نییپا ادیب کاناپه یازرو گفتمیم

 یم نگاه بهش داشتم منم حال وسط بود دهیکش دراز خنده از وسط اون ایپر. بود ست باهم تامون سه یموها بود روشن ییا قهوه

 موهاااات!یییییییشاااااد یییییییهـ: گفت ترس با البته و مهربون و یجد یلیخ تارا هوی.  بود گرفته خندم خندش از دمیخندیم کردمو

 و دیکش موهامو و جلو اومد که شده یچ موهام که دمیپرس ازش ینگران با و ستادمیوا سرجام خیس نیع بودم شده نگران که من

 و میداشت ستیز امتحان فردا.  دمیپوش نایا مانتو اتاق یتو رفتم بود گرفته حرصم ازش.  زد چشمک هی و بود نشده دهیکش:گفت

 داره یپر دمید هوی. توراهه اونم نییپا برم که بود داده امیپ هم اریشهر. خوندنیم ستیز و بودن و نشسته تارا و ایپر اون بعد

 رو کفشهام یجاکفش یجلو.  در سمت رفتم کردمو یخداحافظ ها بچه از سرم به زد رکانهیز فکر هی خونهیم رو واناتیح بخش

:گفتم مظلوم یلیخ و کردم نگاه تارا به و کردم باز کتابو واناتیح درس صفحه هوی. بود زتوالتیم یرو من ستیز کتاب دمیپوش  

!!!جون یآبج تارا+  

  بود دهینفهم جانم؟انگار_

 بعد و کنن چاپ بزرگ انقدر ستیز کتاب یتو عکستو که یش  معروف انقدر کردمینم فکر:گفتم و ستادمیوا در کنار روش روبه

 تا بستیم کتابو داشت که دستش حرکت و کرد صدا اسممو و زد که یبنفش  غیج با. دادم نشون بهش رو ییصحرا وزغ عکس

 رفتم ها پله از بدوبدو بعدم در به تارا کتاب خوردن با شد مواجه که زدم یچشمک هی و رونیب رفتم بدوبدو در سمت کنه پرت

  نییپا

 و شدم ریجوگ اونموقع نکهیا از دنشید با داشت یخوشکل یلیخ کلیه و افهیق که بود نشسته یمشک یکمر هی یتو یگریج پسر هی

 به. بود یا قهوه که ییچشا باحال لپ چال دیسف پوست و بور یموها بود خوشگل یلیخ ییخدا شدم مونیپش زدم زنگ اریشهر به

که زدم قدم جلوتر به کردمو نازک براش یچشم پشت کنهیم نگاه بهم داره دمید اومدم که خودن  

@rezannovels 
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 یخوریم گوه یلیخ:گفتم بهش و سمتش برگشتم و شدم یعصبان! گهید باال بپر!بابا یا:گفت بهم دفعه هی و ادیم دنبالم داره دمید که

 الف یچطور باش منو! برهیم رژه پات جلو پدرتو ادیم عشقم االن. یندار مادر خواهر خودت مگه. دارم صاحاب خودم من!ها

 کامل یخونسرد با یول نبود دلم تو دل.شد ادهیپ نشیماش از بعدم اس؟؟وینطوریعه؟ا:گفت و زد قیعم لبخند هی دمید هوی زدمیم

 یچ دارم دمیفهمینم که بودم یعصبان انقدر  اروگرفتمیشهر شماره بعدم و ارمیم جا حالتو عشقم به زدنمیم زنگ االن ستایوا:گفتم

!بدبخت کنم دتیند دختر توسر خاک:گفتم بعدم گمیم  

 اریشهر بوق چندتا بعد گفت خفه هی شدو دایپ وجدان کله سرو هوی. خندهیم قشنگ چقدر یوا یا.زدن قهقهه کرد شروع هوی

 مخاطب اسم گرفت چشم لحظه هی یزندگ بود نوشته شماره یرو آورد ودر شیگوش و دیلرزیم شیگوش هم پسره اون دمید برداشت

توپس؟ ییکجا شده مزاحم نجایا اومده احمق هی اریشهر.سالم:گفتم اریشهر به بعدش و تر اونور رفتم و گرفتم فاصله ازش رو  

 نگاهم خوشگلش خنده با داره دمید که برگردوندم سرمو شد متوقف بدنم یتو خون انیجر کلمه نیا گفتن با! یزندگ پشتتم:گفت هوی

 در کردو بغلم پشت از و گرفت دستامو که خونه برم رفتم و گفتم یییییه هی من بشیتوج گذاشت کردو قطع ویگوش بعدم. کنهیم

 بخوام خودم نکهیا بدون ناخوداگاه بعد ییتو دونستمینم واقعا من دیببخش:گفتم کردمو یخواه عذر ازش واشی کجا؟؟؟؟:گفت گوشم

  نه؟؟؟؟ یندار دوستم گهید دمیپرس

کنم؟ کاریچ طهیسل نیا با خوامیم من گهیم االن گید نه خب:گفت توسرمو اومد وجدانم دوباره  

 برم اریشهر که بودم فکر تو بودم دهیرس توافق به درونم یصدا با که بود یبار نیاول راستش دادم حق بهش بحث نیا یتو

وگفت گردوند  



@rezvannovels 
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 نیا گفتن با یکن مراقبت خودت از یتونیم نباشم روز هی اگه دمیفهم شد خوب هم یلیخ تازه وونهید دارم دوست که معلومه:گفت

 شرکته تیمامور نباشم روز هی از منظورم:گفت باشه شده متوجه انگار که اونم شد کنده لبام از لبخند نباشمش روز هی حرف

 هم یبر یخواست که هرموقع تیمامور امیم منم خب:گفتم بهش شد باز خمی که بعدش و خودتم دل ور عمر اخر تا نباش نگران

 هی نرفت قنج واسش دلم بگم اگه هینامرد که زد بهم چشمک هی و گفت ایباهوش یلیخ هی بعد یرسیم کارت به تو هم میریم باهم

 شدیم سوار بود تو یجا یهرکس.یهست یدختر چجور دمیفهم شد خوب یلیخ: گفت و شکست رو سکوت هوی که مینشست خورده

 نیازا باشه:گفت کردو یا خنده تک!ادیب خوشت کنه نگاه بد بت یکی!ها شهیم میحسود یزنیم دخترکش پیت:وگفتم چوندمیپ بحثو

 کش پسر پیتوت:گفتم هوی! بابا کردم یشوخ:گفت خنده با که سمتش برگردوندم سرمو باتعجب. پوشمیم لباس احمقا یکپ بعد به

 بود تابلو گفتینم باخنده ؟؟؟یشاد میکن ازدواج بعد ماه شهینم ندارم اعتماد خودمم به که من نمیبب حاال؟بگو کنم کاریچ من یزنیم

 بهم نگاه هی بعد! نه که معلومه گفتم و سمتش برگشتم میبوسینم همو عاشقا قانون طبق:گفت که برم تا شدم بلند گفتمو ییییه هی!هیجد

 یشعوریب یلیخ!اررررررریشهر زدم داد یا دورگه یباصدا بود گرفته خندم. بوسمتیم من.نبوس منو تو خب: گفت و انداخت

 من یکرد فکر پس گفتم کردمو نگاش متعجب یچشا با!خانم العقل منحرف گمایم لپتو من:گفت انداختو بهم نگاه هی دوباره بعد! ها

:گفتم که گرفتم منظورشو بعد دنمیچم:گفت چرخوندو خوشگلشو یگم؟؟چشایم یچ  

@rezvannovels 
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بدبخت منحرف! یشعوریب یلیخ  

بللللللله؟:گفتم برگشتمو. کرد صدام دوباره که رفتمیم داشتم  

!برو حاالم. نبودم شتیپ من یوقت مخصوصا نزن یرنگ نیا رژ گید:گفت و زد یچشمک و فرستاد بوس  

.باال رفتم کردمو یخداحافظ بعدم گفتم یا باشه کردمو یا خنده تک  

 یلیخ واسم یزیچ هی یول بود اریشهر یکمر یتو پسر که کردم شکر و زدم زنگ شمارهه اون به که کردم خداروشکر لحظه هی

!دمیند اونو من یول دید منو اون پاساژ یتو میرفت امروز یوقت چطور که بود نیا اونم بود جالب  

. اوردم در لباسامو و اتاق یتو رفتم بعد کردم فیتعر براشون رو هیقض همه و کردن باز درو باهم ایپر و تارا زدم در و باال رفتم

ن؟؟؟ ای فرزنده تک ارشام که دیپرس تارا از ایپر هوی که میخوردیم وهیابم میداشت  

 تارا هوی کردن سرفه به کردم شروع گلومو یتو دیپر وهیابم اریشهر گفتن با 《رها ار،یشهر ارشام،》 بچن تا سه نه گفت هم تارا

 ته و لحن و بود اریشهر نیماش یکپ که ارشام نیماش گذشت چشام جلو از یچ همه هوی. پشتم زدن کرد شروع و یشد یچ: گفت

باشه؟ ارشام داداش اریشهر نیا نکنه گفتم تارا به هوی بعد بود ایارم هیشب بایتقر که ایارم چهره  

؟ییییچ: زد داد و ستادیا سرجاش و شد سرخ یپر هوی  

اره؟یشهر یگیم که یا پسره نیا اسم مگه تو؟ یگیم یچ: دیپرس بود متعجب که تارا  

 هی با هم ایپر دنیخند کرد شروع و داداش زن بگه بهت ارشام کن فک: گفت خنده با تارا که دادم نشون مثبت نشونه به سرمو

؟یندار داداشش از یعکس چیه تو گفتم تارا به! خنده ریز زد کردو دییتا حرفشو! ارررره یواااااااا کلمه  

:گفت  
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 اونو اصال منو عشق عکس یکنیم غلط تو گفتم کردمو نگاش متعجب و گرد یچشما با بعد! قهید هی  ستایوا باشم داشته دیبا چرا

یدار یم نگه تیگوش تو رو بهیغر نامحرم پسر هی عکس ولش  

!  باشه ارشام نستاگرامیا جیپ تو کنمیم فکر میگوش تو ندارم که من خب بزن ترمز دقه عی بابا یا: گفت و انداخت بهم ینگاه تارا

 و یپر کارم نیا با! که خودشه! یواااا یا: گفتم مویشونیپ یرو زدم یکی دنید با. داد بهم عکسشو تارا بعد گفتم اهان هی و دمیخند

گرفت خندم کارشون از. شده عاشق نیا واقعا نکهیا مثله! یوااااا یا گفتن و سرشون تو زدن هم تارا  

 

《تارا》  

 هی و هیچ هیقض که کرد فیتعر واسمون یشاد نکهیا از بعد تامون سه هر میبود خوشحال یلیخ بود زده رل یشاد نکهیا از

 که بود یمیقد یروستا هی ما یروستا.  کردم افتیدر روستامون از امیپ هی که میبخواب که تخت یتو میرفت سوزوندن شیات خورده

 ارتا یعروس فرداشب: گفت یم که بود مامانبزرگم خونه طرف از امیپ ،یدار برده و برده و بود یا خانزاده و خان دوران هنوز

 نایا مامانبزرگ شیپ که بود یک. بود فرستاده امویپ میرح مشت دونستم یم. میبر دیبا و میدعوت همه ما و بزرگه خان پسر خان

کرد؟یم کمک کارا یتو بودو شده بزرگ  

: گفتم. هستن هم امیت و پارسا ریام دعوتن، خونوادتون همه یول: گفت ارم؟یب خودم با هم رو گهید نفر دو تونمیم من دمیپرس ازش

 ادیب قراره اممیت نکهیا فکر با و کردم خاموش ویگوش صفحه منم و گفت یا باشه ارمیب هم اونارو خامیم تنهان خونه تو دوستام نه

که رونیب رفتم و دمیمال چشامو دوعه ساعت دمید کردم باز چشامو. برد خوابم  
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 غر یکل با اونام روستا میبر دیبا امشب که گفتم بهشون و کردم داریب خواب از رو ایپر ویشاد رفتمو بدو بدو افتادم شبید امیپ ادی

 بود حموم ی اتاق هر تو داشت اتاق دوتا خونمون چون خونه تو بودم مونده تنها و تک من حموم رفتن و پاشدن خواب از غر

 ابراز چیه مییتنها هم شیپ یوقت یحت که خودخواهه و مغرور انقدر چرا که کردمیم فکر امیت به. فکر یتو رفتم که بودم نشسته

  خودخواه پسره خوردیم بهم ازش حالم بود ختهیر بهم اعصابم یلیخ ومدیم بدم یلیخ کاراش نیا از کنهینم بهم یاحساسات

  زدمیم بهم رو کاناپه یها بالشت زدمویم داد کردمویم هیگر فقط گفتمیم یچ نبود میحال اصال

 با یشاد. مرده امیت! یچیه: گفتم و کردم نگاش ونیگر یچشا همون با کرد ارومم شده؟؟ چت تارا زد داد که یشاد یصدا هوی که

هان؟ ؟یچطور: گفت که گمیم یجد کرد فکر کردیم نگاه بهم بهت  

 مرده ستیل به اونم و کشتمش قلبم تو خودم یدستا با من رهیبم من یحرفا با که حرفاست نیا از تر جون سگ اون نترس: گفتم

  ها؟ بدبختم چقدر من یدونینم مگه نداره یبیع شد اضافه ها

  نباش نگرانم! هیعاد

 یعروس امشب رمیبگ دوش رمیم: گفتم زدمو یتلخ لبخند کنم خراب حالشونو نداشتم دوست زدیم حرف باهام هیگر با یشاد

! مایدار  

:گفت و اومد یپر که کرد جور و جمع خودشو هم یشاد  
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 یا: گفت یشاد که کردن هم دنبال میکرد شروع و قایدق: میگفت هم با هم یشاد منو نمیبب اربابتونو نیا دارم دوست یلیخ ییخدا

 سرجام که من ن؟ میا وانهید یلیخ میکنیم شهیر از موهامونو مشونیشناسینم یدقت که ییکسا سر که میکرد یریگ چه نیبب!بابا

 چون بود شده رید برگردوندم که سرمو کنهیم نگام ثانهیخب داره یشاد دمید که! ایگیم راس گفتم انداختمو ینگاه بهش بودم ستادهیا

.حسااااب یب حساب شیییییاخ:گفت بودو دهیکش موهامو یپر  

 بودو شده یکار گل دامنش یرو و بود دکلته که ینبات بلند رهنیپ هی و اومدم گرفتم دوش هی رفتم کردمو تموم بحثو بود 4 ساعت

 برشون که گفتمیم مامانم به هم یهرچ یول کردیم تمیاذ یلیخ پرم صورت و ها ابرو کردم یا رخترونه میمال شیارا و دمیپوش

 گفت اتاقمو تو اومد بود خورده سنگ به سرش انگار روز هی یول زوده و ام یرستانیدب هنوز که گفت یم و دادینم اجازه دارم



 گهید واقعا: گفت که رمیبگ شد یراض چطور که دمیپرس ازش گرفتم المویبیس نکهیا از بعد بودم شده ذوق خر منم رمیبگ لمویبیس

 یلیخ بود ست لباساشون. کردن باز  درو یشاد و ایپر که کردمیم فکر روز اون به داشتم گرفتم ینم اگه شدمیم داغون یلیخ

دمید که انداختم خودم به ینگاه و دمیترس لحظه هی کردن یم نگاهم متعجب شون هردو کردن باز درو یوقت بودن شده خوب  
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 چه دختر بابا شدم شوکه نجایا اورده عروسو اربابتون کردم فک گفت یپر هوی ها؟؟ بچه شدم بد دمیپرس ازشون میاوک دمید که

 عیسر اژانسه راننده دمید زد فونویا یکی که گفتم یا باشه ستین یپر اسمم ینکرد شوهر امشب نیهم اگه نیبب یشد خوب

 شده خوشگل و تر بزرگ یلیخ ومدیم در حدقه از داشت چشامون خان آرتا کاخ به میدیرس یوقت نییپا میرفت و میدیپوش کفشامونو

 یتو دوماد. بودن ومدهین هنوز بابام و مامان و بود یگوش یتو همش یول کردمیم امیت به یرکیرزیز یها نگاه بودن نامیا امیت بود

 از شتریب ازش بودم دهیشن فیتعر یلیخ اخه دمیدیم دومادو داشتم دوس یلیخ. ومدیم شگاهیارا از داشت عروس اما بود خونش

 خب یول بود یچرت رسم بنظرم ومدیم دوماد خونه به جداگونه عروس که بود رسم ما یروستا یتو کال. البته رتشیغ و غرور

  کرد؟ شهیم کارشیچ گهید

 دل ته از یبلند اخ که خورد بهم محکم چنان شدم شونه به شونه بزرگ یلیخ کلیه هی با هوی که زدمیم حرف یشاد با داشتم

 محکم که داره برش و بزنه دست فمیک به رفت و شد دال اونم که بردارم فمویک که بودم شده دال نیزم یرو بود افتاده فمیک.  دمیکش

 داد خودش هیشب که دستم؟ رو یزد یجرئت چه با: گفت که کردیم نگاهم تعجب با! پررو بچه کنار بکش: گفتم و دستش یرو زدم

  ؟یزد تنه بهم یجرئت چه با دمیکش

 بود گرفته حرصم کارش نیا از که من. کرد سکوت بعدم و محترم گفت و کرد یا هه هی بعد! محترم خانم نبود یعمد من کار-

!محترم نسبت به یاقا بود یعمد کامال من کار: +گفتم و زدم یا ثانهیخب لبخند کردم نگاه چشاش تخم تو  
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یزنیم منو عمدا یخوریم گوه تو بفهم دهنتو حرف! یهوووووووووو-  

  خوراکتون و خورد از دیکن یاداوری نبود ازین: گفتم تحکم با ینطوریهم+

 هی لحنش از! احمق فهیضع. یکنیم مویکلفت ویوفتیم خوردن گوه به یوفتیم کردن غلط به: گفت و انداخت بهم یزیام دیتحد نگاه

 تو. کردم برانداز بودو شده شونیپر کردیم دعوا باهام داشت یوقت که موهاشو تا پاش نوک از و اوردم باال سرمو دمیترس خورده

 اخر ه هی با مذکرا همه: گفتم دادمو جوابشو خودش هیشب دوباره بعد نداشتمش بود وقت یلیخ که یحس هی. دیلرز یچ هی دلم

 بهم و اومدن سرم پشت هم ایپر و یشاد. رفتم کردمو کج راهمو و منم فهیضع که ییتو فیضع حتما پس شنیم مونث اسمشون

: گفت که اومد ییاقا یصدا و جلوتر رفتن که انداختم بهشون ینگاه! المصبببب بودا خوشگل عجب دختر: گفت یشاد بعد دنیرس

 دوماد و عروس که بود نیا روستامون مسخره رسما نیدوم از. امشبمونه دوماد زیعز جان آرتا خان، یآقا نوبت باشه هم ینوبت

 گفت و اومد اقائه و اجبار یرو از ای عالقست و عشق یرو از یعروس نیا یبرگزار که کردنیم اعالم و کردنیم یمعرف رو

 داماد هوی. ادیم وجود به یزندگ یتو عالقه ستین مهم یول بزرگه خان اجبار یرو از یعروس نیا که میانیجر در همه درسته

 با بودم کرده هنگ رسما بودم کرده کپ داماد دنید با. نداشت شو خفه از کم که کرد نگاه رو اقا اون یطور و صحنه یرو اومد

:گفت و کرد یسالم و دستش دادن رو کروفونیم یوقت یول نباشه دوماد دیشا گفتم خودم  
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!یاجبار هه. یاجبار یزندگ اونم. ادیب بوجود یا عالقه یزندگ یتو کنمینم فکر یول درست نیمائ بزرگ شما:کردوگفت یسالم  

 دسته ها بچه یواااا:گفت یهوشادی؟؟؟یزد حرف ینطوریا خانتون توبا تارا یوا:گفتن کردنو نگاه بهم باز بادهن یشاد و ایهوپری

.میرفت خاک به یجمع  

 هیبا داره دمید ک امیت شیپ برم خواستم. دیزائ قلو ده گاوم یوا یا. بودم کرده یغلط چه من. بود فراگرفته وجودمو تمام ترس

.بد یلیخ. بود یبد یلیخ لحظه. دمیشن شکستنمو یصدا. توشکستم از هوی!رقصهیم وچندش لوس دختره  



 عروستون آقا:آرتاخان،گفت همون کنار باال اون بود ستادهیوا ک ییآقا هوی. دادنینم باباجواب و مامان به زدمیم زنگ

ومده؛چرا؟؟؟ین  

.بودن کرده کپ آوردن،همه رو عروس فوت خبر اومدن یزار هیبالوگر و باهول خانم هی آقاو هی و پسربچه هی هوی  

.دیفهم هاشون افهیق از شدیبودن،م دهیترس همهمه همه اون از یشاد و ایپر  

.بود اریشهر. کرد بغل سر پشت از رو یاومدوشاد یکی هوی ک میبود هم شیپ  

 یا محله هم از ک دادن جواب اونام نجاست؟؟؟؟کیا چرا ک دیپرس بودوازش شده متعجب بعد و خوشحال اول دنشیباد یشاد

 شیآت زنداداش سالم:گفت یدلقک لبخند کیبا دیرود یشاد ک آرشام. بودن باهم. بود آرشام و اریشهر اونا از منظورم. میامیت یها

 یلیخ عروسه اون مرگ یبرا. خنده ریز میبود زده ییتا سه!!نیییآم:گفتن هردوهمزمان بعد..اریشهر بده صبر بهت خدا پاره

 ایارم. بکش موهاشو:گفت اریشهر به یشاد هوی. میباش ناراحتشون آدم بچه نیع زاشتنیم دلقک دوتا نیا مگ یول نایبود ناراحت

:گفت یشاد دوبهیکش موهاشو زودتر آرشام هوی که!!چرااونوقت؟؟:گفت بود متعجب ک  
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 یقشنگ لحظه چه!!جااانم یبغلش؛ا تو دیکش محکم ارویپر بعدم. نکن یحسود گید تره خوشگل من دختر دوست:گفت یشاد به و

. دنیخندیم بهشون فقط اوردوپسراهمیدرم زبون یشاد واسه آرشام بغل تو از ایپر. شدیم احساس امیت یخال یجا واقعا. بود

 ازم!روگرفت؟ امیت سراغ من از آرشام قهیچنددق از بعد که خوردن تاسف و گفتن مرده عروس از کمی وپسرا میبود ستادهیوا

کجاست؟؟ امیت تارا یراست:دیپرس  

و؟؟یکس نیهمچ شناسمی؟نمیک:گفتم نشن متوجه اونا که یطور خونسرد یلیخ که کردنیم نگاه بهم ایپر و یشاد  

گ؟؟ید یکنیم یشوخ:گفت تعجب با!!کنمینم یشوخ ک بود شده متوجه من یازخونسرد انگار کردیم نگاه بهم بابهت آرشام  

نه؛ گفتم یخونسرد کمال با  

 و کردم بهش یگرفت؛نگاه ازم و امیت کردوسراغ شروع اون برگشت یوقت ارهیب وهیابم واسمون بود رفته ک اریشهر

!!زنهیم دخترو نیدهم مخ داره. قبرستون دونمیچم:گفتم  

 از بعد. بود اریوشهر آرشام چهره یتو هنوز تعجب یول شدم آروم کمی منم باالبردو میتسل نشانه به ه؛دستاشویگور کدوم چه من به

!!ها یطفل تنهاشدن چقدر رفت؛ یشب نیهمچ دخترشون ک یپدرومادر اون چارهیب گفتن ها بچه امیت بحث  

 یول زدم زنگ بهشون و کردم،رفتم حس بابارو و مامان کمبود ک میبود شکه م؛یداد ادامه ها وهیآبم خوردن به و میگفت یا آره

:گفتم نبودن؛باخودم دردسترس  
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!خب باشن خوش بزار ستماین مزاحم منه شب هی:گفتم خودم با  

 هی. بمونم اونجا گرفتم میتصم خودم کردمو یراه هارو بچه. بود شده تنگ یلیخ روستامون واسه خورد؛دلم بهم ک هم یعروس

 یوقت نویا بودمو اورده اونو چمدون یبودن،اشتباه هم هیشب یشاد منو یها چمدون چون بودم،اما آورده خودم همراه لباس چمدون

 داد زدمیم زنگ اگ ک بودم مطمئن و بشم ومزاحمشون بزنم زنگ بهشون خاستمینم هم گید و بودن رفته نایا یشاد ک دمیفهم

. ومدیدرم اریشهر و آرشام  

 شدو سد راهم جلو بود کرده آشنا روبامردم داماد ک آقاعه همون ک برم خوشگل و بایز کاخ اون از ک رفتم کردمو یپوف

 هست کنه یلیخ دمید. بروکنار راهم سر از ندارم یکار آقا با من ک گفتم بهش!!کارداره باهاتون د،آقایبر دیتونینم شما خانم:گفت

!!؟؟هاااانیکرد فکر یچ. نداره خان از کم منم یبابا. بابام به زنمیم زنگ االن:گفتم  

 به زدمیم زنگ منم ک کردیم متقاعدم داشت. بود بد یلیدم،خیترس موج اون از. زد موج چشاش تو ینیسنگ غم حرف نیا گفتن با

!!یبر یتونیم رجب:گفت آوردو خودم به منو یا مردونه یصدا هوی. نبود دسترس در شونیگوش یول بابام و مامان  

!!آرتاس دمید ک برگشتم  



..............ییییلیخ. بود ناراحت اونم  

.بود بازم قهی منو به رهیشده؛خ یزیچ کی بفهمم نگاهش یتو از تونستمیم  

:گفت شدو یدوجدیدزد ازم نگاهشو واونم کردم جور و جمع خودمو  
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!!!بابا برو گفتم کردمو یپوف ناخداگاه. برسن اونام تا یبمون نجایا توامشب ک گفت و گرفت تماس باهام بابات:گفت شدو یجد  

نه؟؟؟ مگ میک من یدینفهم هنوز:گفت کردو جمع خندشو عیسر یول کرد یا خنده تک. بمونم نجایا ک لباس نه دارم حال نه  

!زمیعز آخه یستین مهم:گفتم کردمو نگاه توچشاش خودش مثه  

!!توخونه بزوربرد دومنویکش دستمو یول برم ک کردمورفتم نازک واسش یچشم پشت بعدم  

!!نشدم موفق یول کردم یلجباز ادیز  

!!بشم موفق ک نتونستم  

 رونیب تودستش از بزوردستمو. بود باز باز رهنشیپ یها دکمه آخه بود معلوم جذابش و بزرگ و پهن کلیه لباسش ریز از

!!امیم خودم کن ول باشه!!یآخ،وحش:گفتم و دمیکش  

!!!باشه خودش اتاق دیرسیم نظر به ک اتاق کی یمنوبردتو  

. زد بهم یچشمک هی و واست کنم باز پتویز امیب بگو یاونارو؛خواست کن عوض:دادوگفت بهم مردونه شلوار و شرتیت هی بعد

!!نگو ک چشمکشم. بود زیآم طنتیش بدجور لحنش  

؟؟یخندیم یچ به مرض گفتم بعدم. اومد خودش وبه توسرش زدم فمویک ک کردیم نگاه بهم دهیهنگ یهمونطور  

:گفت شدو یجد دوباره خوردو خندشو ک  
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!بخااد ،دلتیدید خندمو ک یهست یافراد تعداد جز:شدوگفت یجد دوباره  

.یوخوشگل یگل نیا به پسر گم،منیم دروغ:گفت بعدم!!فرارکن زهیریم داره سقف:گفتم کردمو بدجورنگاهش  

کجاست؟؟؟ ییدستشو دیببخش:گفتم و زدم اوق و چرخوندم توحدقه گفت،چشمامو نویا یوقت  

!!ولوشد تخت یکردورو یظیغل اخم باشه دهیفهم منظورمو ک یانگار  

.بده بهم بلند نیآست هی پاشو:گفتم بهش  

 برو!!یییییهوووو:گفتم ک ارمیدرب لباسمو ک بود منتظر مشتاقانه دادو بهم بلند نیآست هی بلندشدو کل کل یکل بعداز

 ک گفت کردو صداش اومدو یکی ک رونیب برم رفتم!!!منه اتاق نجایا یول دیببخش:گفت و بهم انداخت ینگاه!!!بدوووو!!!رونیب

 گفت بعدم!!ستایوا خانم:کردوگفت صدام و گفت یمرخص باشه اونم و گفتم یشیآخ. کرد صداش بود پدرش فکرکنم ک خان آقا

 دلم شب نیا بود ناز چقدر ک یوا. کرد یا خنده تک. مهمه یلیخ خانومش. هستم تاراخانوم:گفتم و سمتش آره؟؟برگشتم ییتارا

!!یروجاگذاشت خانوم گفتم و دمیبر حرفشو ک یتونیتارام:گفت اوردم،بعدمین روم به یواسش،ول رفت غش  

 تارا یوقت. میبغل اتاق نیهم کمینزد بهت یبرم،ول دیبا من یکن عوض نجایهم لباساتو یتونیم تارا:چرخوندوگفت توحدقه چشاشو

 نکهیا مثله کنم عوض لباسامو همونجا ک وگفت بود تابلو رگش دو یازصدا. بود گرفته خندش خودشم ک گفتم یمرض گفت

!!چندش پسره کمینزد بهت یلیخ ک گفت بهم آخه هیبغل اتاق ک دمیفهم حرفاش از یول رونیب بره خاستیم  

 اصال. شد وخاموش کرد یلرزش میگوش ک کردم عوض لباسامو یبدبخت باهزارتا. کنم عوض لباسامو ک رفتم منم و رفت اون

 شارژر تاازش دربزنم خاستمیم در پشت دمیآرتاورس دنبال رفتم. بزنم زنگ بابام به خاستمیم تازه آخه. مینداشت من تراز بدبخت

!!!کردم هنگ سرجام ناخداگاه زد ک یحرف با ک بخام  
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((آرتا))  

 کامل حجاب انگار لحاظ اون از داشت،نه فرق یلیخ باهاشون نیا اما دادنیم وا جلومن دخترا تمام. بود یومغرور لجباز دختر

.کردینم عوض لباسشو من یجلو اما نبود مهم واسش ادیز داشتن  

 دختر. ااادیز یلیسوخت،خ یم براش دلم راستش. بندازمش کردن غلط به ک بستم عهد باخودم برخوردودعوامون نیاول همون از

 خبرنداشت اصال ک یدرحال دادیم وجوابمو کردیم دعوا یاونطور غروروتکبر بااون باهام اون. بدبخت یییلیبود،خ یبدبخت یلیخ

 رو پدرومادرش شدن فوت خبر خاستیم بسازه،ازمن والیه توذهنش من از خاستیم بابا یول چرا دونمینم. اومده سرش ییبال چه

 روم یا سلطه نیهمچ نکهیا از. اومد بدم بابام از لحظه هی. دادمیم بهش دخترو هی شدن میتی خبر بار نیاول یبرا دیبا من. بدم بهش

 جنازه مثل یکی هوی حرفا،که نیا و بگو خودت یتونیم اگ تونمینم من ک کردمیم دادیب دادو داشتم. بود شده خورد اعصابم داشت

 یبرا بار نیاول یبرا من مارستانیب میدیرس یوقت یحت. شدیپرنم اصال ک یخالث. شد یخال دلم ته هیک دمید یوقت. شد نیزم پخش

..........یییییلیخ بود بیعج یلیخ. کردم هیگر نداشت باهام یسنم چیه ک یدختر  
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.....ییییلیخ  

!!آره. تاراوبخابم یبغل تخت برم و شم هوشیب خودمم بود کیکرد،نزد اعتراف یزیچ به قلبم هوی ک بودم توفکرش  

. بود مزخرف کشش هی نیا نظرم به یول. بود کرده اعتراف تارا عشق به اون  

 بود،دختر تنش بابام مزخرف مراسم یتو ک یعروسک لباس اون یتو. نداشت تارارو یاونطور دنید تحمل دلم چرا دونمینم یول

. ومدیم نظر به یتپل  

.کردم کپ دمشید لباسم تو یوقت یول  

 با درونم یصدا ک کردمیم فکر داشتم. کردنیم شنا من یلباسا یتو رسما اندامش. جذاب و کلیه خوش. بود کلیه خوش یلیخ

.آورد خودم به منو ییصدا ک دمیجنگیم باهاش داشتم. کرد پاره افکارمو رشته بدبخت زیچ هی  

((تارا))  

. کنم گوش حرفاشون به تا موندم. رهیگیدعوام باباش وبا زنهیم حرف من درباره داره دمید ک رمیبگ شارژر آرتا از ک بودم رفته

 من ک تاراها همه. گنیم گروید یتارا هی دارن مردن؟؟؟حتما یمادرک شدههه؟؟پدرو میییتی یگن؟؟؟کیم یچ نایا!!!اااایخداااا یواااا

.گذاشتن مسابقه سرم دور ایدن کل هوی. ستمین  

. بددد یییلیخ. رفتیم جیگ سرم  

 یتو ک یبادرد. ومدینم ادمی یزیچ گهیود شد بسته چشام هوی. فتادمیم پدرومادرم با خاطراتم ادی دویچرخیم سرم دور کاخ اون

.نتونستم اما شم بلند کنم،رفتم عرض چه ک شدم،بلند بلند جام کردم،ازیم حس بدنم  

 رگه دو و آروم یصدا با. صداکردم رو اومد ادمی ک یاسم نیاول. شد یجار صورتم یرو اشکام از یلیبود،س شده باز ک چشام

آرتا؟؟؟ گفتم بود شده یاونطور درد از که یا  

 رونیب اومد هپروت اون از باصدام نکهیا مثل. وونستید پسره نیا شد ثابت بهم رسما حرکتش اون با. زدیم حرف باخودش داشت

:وگفت کنارم اومد و  
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 ک یبابغض. افتادم شبید یحرفا ادی. داشت غم چشاش اما!!!یییجد یلیبله؟خ:گفت شدو ردوبدل نمونیب سکوت هیو......جاااا

ومد؟؟ین کجاست؟؟؟چرا بابام گفتم بهش کردیم تمیاذ بودو توگلوم  



.بود کینزد بهم یلیخ. نشست روم روبه شدو کینزد بهم  

!!نه خودش یمتاسفم،ول:گفتنیم بهم چشاش. کرد کردوسکوت نگاه توچشام  

داشت؟؟؟ تیواقع شبید یحرفا:گفتم و شکست بغضم. زدینم یحرف چیه  

 آره؟؟؟؟آرررررررهههههههه؟؟؟؟؟؟

 جون!!!!توروخداااااااا. یییییلعنت بگو:گفتمیوم زدمیم مشت هاش نهیس به. بود شده هق هق به لیتبد هام هیگر. گفتمیم و زدمیدادم

.بگودروغهههه تارا  

!!!!توروخدااااااااا!!!!!!آررررتاااااااااااااا  

. بوووود دروغ بگو کنمیم التماست  

. دیچک گونم یرو ازباال یاشک قطره که زدمیم هق توبغلش. دیکش توآغوش منو آرتا که زدمیم هق و گفتمیم  

بدبختممم؟؟؟ انقدر یعنی. زهیریم اشک حالم به روستامون خان ک بدبختم چقدر نیبب:گفتم کردمو سرموبلند بعد  

؟؟؟ییییدیونم هاااا؟؟؟توچراجوابم  

((آرتا))  

 وگفتم کردم زودجمعش یجانم؟ول بگم وبهش بدم بندوآب بود کینزد ک بدم جوابشو رفتم و سمتش رفتم عیسر کرد صدام یوقت

 بله؟؟

.گرفت ازم خونوادشو سراغ کردو نگاه توچشام باشه افتاده ادشی گذشته یاتفاقا انگار که لحظه چند بعد  
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. گرفت ازم خونوادشو سراغ  

 شبید یخبرها ک بگم بهش خاستمیزدومیم داد. شد هق هق به لیتبد هاش هیشدوگر هیگر به لیتبد بغضش که زدیم حرف بابغض

. زندن اونا بودو یالک  

.کردیم هق هق زدویم مشت هام نهیس به  

. کردیم تحمل رو یزیچ نیچن دیبا یتونوجوان که دلش واسه هم خودش واسه هم بود شده کباب واسش دلم  

 یاشک قطره ناخداگاه. بود شده سیخ اشکاش شدت از لباسم. شد قیتزر بهم یزیچ هی کردم بغلش یوقت. توبغلم دمشیکش ناخداگاه

 روستا خان ک بدبخته اندازه چه تا مگ ک گفت بهم. ییییلیخ. شدم دلخور یلیخ زد ک یحرف با یول گونش یرو دیچک چشام از

.زهیبر اشک براش  

 هیگر انقدر. خونه مشیبرد کردنش مرخص بعداز. کردیم وونمید داشت نیوا دونستیم روستا ارباب عنوان به فقط منو اون یعنی

. میاورد سرحالش قند آب و وهیآبم یکل با که بود افتاده تخت یرو حال یب تابرگردم رونیب رفتم قهیدق چند ک کردیم یتاب یب و

؟؟؟یخورد خانومشو:گفت حالش باهمون!تارا:گفتم بهش و نشستم و جلوش رفتم. سرم به زد ثانهیخب فکر هی هوی  

!!!خوردمش هست هم خوشمزه یلیخ خانومش. آره:گفتم. ومدیم خوشم یلیخ شیغرورولجباز همه نیا از  

. برگردوند کردوسرشو نازک واسم یچشم پشت و انداخت بهم ینگاه مین  

. نمیبب روواقعا یختیریب وید بتونم روز هی کردمینم فکر:گفت حالت وتوهمون  

:گفتم بهش. زدمیم گول خودمو فکر نیا با من یول گفتیم دمیشا خب. گهینم دل ته از دونستمیم  
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!!!!اااایکن یزندگ ختیریب وید نیباهم عمر کی یمجبور یبزن بیآس خودت به یطور نیهم یبخا اگ تاراخانوم:گفتم بهش  



. دمیشن گردنشو یها مهره یوضوح،صدا به ک برگردوندسمتم سرشو یسرعت به  

 باهمون. گفتم بهش باالخره زور به یول بود سخت یلیخ گفتنش. لیتعط یزار و هیگر:گفتم لکسیر یلیخ و اوردمین خودم یرو به

هااا؟؟؟ یکنیم یدرخاست نیهمچ من از یدار یچطور تو اوال:کردوگفت نگاه بهم سیخ یچشا  

. کست تمام دادن دست از غم داره یدرد چه یبفهم ک یستین من یجا معلومه خب  

. تووو مثل یختیریب شخص مخصوصا. کنه ازدواج باهام تونهیم یکس نه شمیم یکس زن نه نخام تامن دوما  

 باور یحرف چیه بدون همه بگم یوهرچ نجامیا ارباب من!!!اااایزنیم حرف یک با یدار نره ادتی:گفتم و انداختم بهش ینگاه

 نظرم به. یریمیم ای یشیم من زن ای اونوقت. کردم یدراز دست بهت کنم ،اعتراف بگم دیبا البته بگم هیکاف. پدرم یحت کننیم

هااا؟؟؟ هیابد مرگ بهتراز یلیخ بودن وید هی زن و بودن زنده  

. کردیم نگاه یاونطور یوقت کنهیدامیپ یبانمک افهیق چقدر. کردیم نگاهم ومدیدرم حدقه از ک ییچشا با داشت  

. یکن وداع باهاشون ینتون یحت بندازمتا هاهم جنازه عییتش از نزار نکن یتاب یب انقدر:گفتم و دمیکش توهم اخمامو  

. گفت لب ریز یا کردوباشهیم رفتار باتکبر هنوز خودش یول نکارویا نکن ک کردیم التماس بهم چشماش  

!!!یخوابیم نجایا،همیب که گفتم کردمو صداش که رونیب بره خاستیم کردو پاک اشکاشو دست پشت با  

:گفت و انداخت بهم متعجب ینگاه  
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!!خب آره:تخت؟؟؟گفتم یرو:گفت و انداخت بهم متعجب ینگاه  

 ک ییوچشا بود یونگران تعجب پراز ک ییباصدا بعد. نداشت کنم دتیدخترند توسر کمترازخاک یا یمعن که انداخت بهم ینگاه

. توسرت توبغلت؟خاک:گفت ومدیدرم حدقه از داشت  

 خودش یرو وبه آشوبه تودلش بود ؟؟؟تابلویخندیم چرا دیپرس سرد یلیخ. بود گرفته خندم حرفش نیا از!!!دهیند دختر ارباب

!!!یبگ توسرتو خاک جمله نیهم االن قراره ک گفتم باخودم تیقبل نگاه از آخه:گفتم بهش. بود من حرف بخاطر هم حتما ارهینم  

. کاناپه یرو ومنم یخوابیم تخت یتورو چون شهینم براورده آرزوت الیخ خوش خانوم یول. بود دهیبخش الهام بهم یکی اصال

!!نیبب اونجارو!!آها  

 یکنیم اصرار و یدار دوست یلیخ اگ ،البتهیبخاب توبغلم دمینم اجازه بهت ک دیببخش واقعا:گفتم بهش طرفشو کردم رو بعد

!!کنماا قبول تونمیم  

!!بروبابا:کردوگفت نگاه بهم باتعجب  

. کنه تحمل تونستینم گید انگار. بود زده حلقه توچشاش اشک زدویم حرف. برسم منم ریبگ ترمز یکرد یاپردازیرو یلیخ

. ختیر براش،اشکش بودم ناراحت یلیخ  

!!!ییییهوووو:گفتم کردمو نگاه بهش  

. کرد پاک اشکاشو. کناااا جمع حواستو  

 چیه بدون و لکسیر یلیخ یول بخواب تخت یرو ایتوب و کاناپه رو رمیم ومن مهمونم نجایا من نه بگه االن کردمیم تصور

:گفت زدیم موج صداش والبته توچشاش ک یبغض والبته یتعارف  
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 تخت یرو:دمیپرس ازش اراده یب. کرد حرکت تخت سمت وبه بخابم رمیم!!ادیم خوابم:زدگفتیم موج صداش والبته

. آره داد جواب آروم یلی؟؟خیخوابیم  

!!!یبخواب اونجا یتونیم توهم:بردوگفت کاناپه سمت به دستشو بعد. گرفتمش هوا تو ومنم سمتم کرد پرت رو مالفه و بالشت بعدم  



. بخوابم کاناپه یرو قراربود ک بود یبار نیاول. زبانیم اون و بودم مهمان انگارمن زدیم حرف ها صاحبخونه مثل  

 از شتراوقات،صبحیب خوابمیم که خودم دونفره تخت یرو من آخه بره ششیپ آبروم ک دمیترسیم نیا نبودم،از ناراحت نیا از

. بخوابم کاناپه یرو ک نیا به برسه چه. شمیم پا نیزم یرو  

!!شهینم ادم خود تخت جا چیه زدم داد بعد. کردم ولو روش وخودمو برداشتم قدم کاناپه سمت به و گفتم خدا بر پناه  

. بشنوه اونم ک گفتم یطور نه ک داد  

 ییصدا با اونم. کنهیم هیگر داره بعله دمیفهم داد جواب اون ک ییصدا با نه،که ای کنهیم هیگر داره نمیبب ک بده یجواب خواستمیم

. ستین ایدن ارباب نیتر پررو و نیتر زشت و نیتر اعصاب یب تخت یرو دنیخواب بهتراز زیچ چیه:گفت بشنوم من ک بلند نسبتا

کاناپههه؟؟؟ آخه. بردینم بزارم،خوابم سرش به سر خواستمینبود،نم خوب حالش چون کنم سکوت دادم حیترج  

بخوابم تر راحت تا بودم رهنمودرآوردهیپ  

 یزیچ واونم شمیم پا ازش زودتر هم صبح و بکشم دراز ازش فاصله با اما تخت یرو برم گرفتم میبرد؟تصمیم خوابم مگ یول

. دمینپوش لباسمم گید راستش. تخت یرو رفتم و شدم پا فهمه،پسینم  

.دمیخواب یهمونجور پس نداشتم دوباررو شدن بلند حوصله اصال. که نهیبب قرارنبود ک اون  
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《تارا》  

 دوباره ارتا کمک به و بودم افتاده تخت یرو جون یب و حال یب که کردم هیگر انقدر رونیب بود رفته هم ارتا و خونه میرفت

 یلجباز با منم بشم زنش دیبا کنم یتاب یب یلیخ اگه: گفت کرد خکوبمیم زد که یحرف با که کردمیم هیگر امیب خودم حال به تونستم

 کرده یدراز دست بهم که بگه و بره تونهیم و اربابه اون که گفت و اومد چون بودم کرده یبد کار نکهیا مثل اما دادم جوابشو

 بدم شتریب البته ومدیم بدم ازش هم ومدیم خوشم ازش هم یول چرا دونم ینم مرگ خود با بود برابر معادلش که گفت یزیچ

 گردنم کردمیم فکر که برگشتم یطور زد حرفو نیا یوقت یول بودم بهش پشت من و میبود کرده کل کل هم با قبلش. ومدیم

 یرو امرزمیب خدا یبابا یعنی بابام اسم خواستمینم یطرف از بودم بدبخت چقدر سوخت خودم حال به دلم لحظه هی باشه شکسته

 گلوم به بغض کنم باز رو موضوع نیا که خواستم ینم هنوز. نداشتم دوست اصال خرابه دخترش کنن فکر و باشه مردم زبون

 و زور به و کردم قبول حرفشو ناچار به اونم سلطه ریز و ناراحتم بفهمه خواستینم دلم کردمیم کنترل خودمو یول زد یم چنگ

دمینشن صدامو خودمم که اومد در گلوم ریز از زور به یا باشه و گفتم بهش یواشی باشه کلمات با یباز یکل بعد  
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. سوالم از بودم کرده تعجب خودمم. بود اراده یب کامال سوالم باتو؟ گفتم. بخواب تخت یرو برو که گفت کل کل کمی بعد  

کنه؟؟یم فکر ایچ من راجب االن  

.خوابهیم کاناپه یرو که کردوگفت یا خنده تک. کنه فکر خادیم یهرچ درک به  

 معلوم نگاهش از. هام یتعارف دختر اون از من ک فکرکرد اونم. بد یلیخ. بودم داده یبد یلیخ یخب،سوت کنه خنده داشت حق

 واسش بالشتو و تخت یرو رفتم زدیم چنگ بهش بودو گلوم یتو ک یبغض باهمون. شدیم ردوبدل تخت و کاناپه نیب یه ک بود

 دهیکش دراز تخت یرو منم. کاناپه یرو رفت بعدش یول رفتم کردکه تعجب اولش. بخوابه کاناپه یرو بره ک گفتم کردمو پرت

 نیا تا یبدبخت آخه. کنم هیگر پدرومادرم مرگ یبرا تونمینم ک بدبختم یحد چه تا ک. کردمیفکرم بودنم بدبخت حد به بودمو

 حد؟؟؟

. بردینم خوابم اصال. درآوردم سرم از رو تابپوشم بود داده بهم ک یا یروسر و سمتش کردم پشتمو ک بودن شده یجار اشکام

 هوی که. کردمیم هیگر بابام و مامان واسه خفه یهمونطور بردوینم خوابم اصال یول. بود گذشته ساعت3 تخت به اومدنم موقع از

 بود اومده دزد باری بودم بچه یوقت آخه. کردمیم سکته ترس از داشتم. روش اومده یکی ک بود تابلو. شد نییباالوپا تخت دمید

 ترس حادثه اون یآور ادی با بود دراورده گوشم از خوشگلمو یها بودوگوشواره نشسته تختم یرو ینطوریهم قایودق خونمون

.کرد برخورد یزیچ کی با لبهام روصداکردم وآرتا برگشتم یوقت ک روصداکنم آرتا تا برگشتم و فراگرفت وجودمو تمام  
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 و اوردین طاقت دلم یول یاونور برگشتم دوباره نداره رهنیپ و لخته دمید که گذاشتم کنارم جسم یرو ترس با و کردم بلند دستمو

 و بودم کرده هنگ که من دیبوس  منو  آرتا و شد روشن هم خواب چراغ من برگشت با همزمان که دمیکش عقب به خودمو یکم

 یغلط چه یخواستیم:  زدن داد کردم شروع بعد گوشش تو زدم محکم و آوردم باال دستمو هوی که بودم شوک تو یا لحظه چند

 که زدمیدادم و بودم یعصب هنوزم ؟؟؟؟؟؟ یکن یغلط چه یخواستیم من شیپ یاومد یآورد در رهنتویپ چرا هان؟؟؟؟؟؟؟؟ یبکن

..............دمیم حیتوض بهت ستایوا گفت و داشت نگه دستمو  

 شدن داریب عمارت کل کنم فکر که زد یداد هوی یول.یپست یلیخ دادزدم ک ختنیریم یکیدوتا و دادنینم امون اشکام حالتم اون تو

 که زدم غلت ینش معذب هم تو که خوابمیم ازت بافاصله امیم گفتم بوددرآوردم  گرمم نکهیا واسه قبل لباسامواز بود سختم بابا:+

!خانوووووووممممممممممم یستین مهم اصال وگرنه بود ناخداگاه کامال منم سمت از اتفاق نیا یدیبوس منو و یبرگشت هم تو  

!آقااااااااااااا شد یاونطور که کنم صدات برگشتم دمیترس یلیخ و بودم گرفته قرار تیموقع نیا یتو گید بار هی من خب-  

بود خورده بر بهم یلیخ آخه دمیکش خودش نیع قایدق آقاشو  

 

#part42 

 هی از منظورم ستین یکنیم فکر تو که یاونطور نه نه- اومدم خودم به که دیناام و موشکافانه طور هی کردیم نگاهم یطور هی

! نبود نیا گهید بار  

هااا؟؟؟ یداشت پسر دوست تا چند تاحاال.نگو یچیه شو خفه+  

:))خدا به یچیه-  

  کردم باور منم باشه هع+

 فیتعر واسش رو دزد هیقض یوقت کردن دادیدادوب خودش نیع کردم شروع و کنم تحمل نتونستم گهید که انداخت بهم یبد نگاه

 طیشرا اون تو کردن یخوشحال یول دادمیم نشون خوشحال نکهیا با کاناپه یرو رفت و شد بلند و انداخت بهم یمونیپش نگاه کردم

 گفت یریخ به شب کردو یا خنده تک وقتی یفتین گفتم و آرتا سمت برگشتم کردینم یاری زبونم که یبود،طور سخت واسم یلیخ

بخوابم تونستم باالخره کردن هیگر یکل از بعد و کردم خاموش رو خواب چراغ که  
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《آرتا》  

 بودم کرده قضاوت رو چارهیب دختر یفکر چیه بدون بودم مونده مات یطور نیهم شدم ناراحت یلیخ بودم کرده که یکار از

 و شد قطع صداش دوساعت بعد که ستمین متوجه کردیم فکر و کردیم هیگر خفه خودش شیپ تارا و گذشتیم طور نیهم ها لحظه

.ادیدرب دلش از تا کنم یکار هی که بودم نیا فکر تو بردینم خوابم من یول برد خوابش  

.....سرم به زد یفکر هی هوی که کردمیم فکر صبح تا  

 شروع بازارو رفتم رونیب رفتم و شدم داریب خواب از" 6" ساعت صبح رونیب برم خونه از زود صبح که موندم داریب شبو کل

 کفش و فیک و شلوار و مانتو دست هی باشه داشته لباس دیبا باالخره شه موندگار و بمونه شمونیپ بود قرار خب کردن دیخر کردم

 و رژ دنیخر کردم شروع و یشیآرا لوازم مغازه رفتم لباسا از بعد باشه داشته یمشک لباس تا دمیخر پدرش مراسم یبرا یمشک

  شهیم خوشحال نهیبب رو نایا اگه حتما رنگارنگ یها الک

.دمینخر ریز لباس اومد ادمی که عمارت برم خواستم  

....... و گمیبچ یدوستا از یکی ایپرن به زدم زنگ بخرم تونستمینم خودم اونو گهید نه یول  
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کنه آماده خانوما به مربوط لیوسا از ساک هی برام که خواستم ازش  

ه؟؟یچ هیقض+ D: 

خوامیم زنم واسه ندار بر فاز یالک-  

!ییییییییییگرفت زن+  

  ایند یسوت باشه حواست یدیفهم ینفر نیاول-

کنمایم خفت باشه تر خوشگل من از آرتا خدا به خوشگله؟؟:| دهیند زن حاال خب+  

بابا یا-  

چرا؟؟+  

آخه تره خوشگل تو از-  

:(مبارکه میراض من پس+  

 ساکو شد تموم گفت و رونیب اومد یمشک دیسف ساک هی با  قهیدق چند از بعد و مغازه هی یتو رفت ندارم وقت ادیز که گفتم بهش

.بود" 8:30" تازه دمید رو ساعت شدم عمارت یراه و کردم یخداحافظ ازش و گرفتم  

 یکل با و شتاب با دمیرس یوقت دمیخر لباس نهمهیا دوساعته که بودم متعجب شتریب یول نه ای شده داریب تارا بدونم که بودم کنجکاو

. خوابه هنوز دمید که شدم اتاق وارد کیپالست و جعبه  

دمیچ چشمش یجلو رو همه ها الک و ها رژ دنیچ کردم شروع و رفتم و گفتم یشیآخ دلم ته  
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 شده بهشت نیع اون سمت و جهنم من سمت بود شده جهنم و بهشت نیع اتاقم شه زیسورپرا کرد باز چشاشو یوقت خواستم یم

...........رنگارنگ یچ همه بود  

. ستین وقت دمید که نمیبچ کمد یتو هم هارو مانتو خواستم  

 خشتکم تو خورد محکم پا هی هوی که کردمیم فکر خودم با داشتم شدم ولو تخت رو ازش فاصله با و رفتم و شدم الشیخ یب

 با و طلبکارانه و شد داریب خواب از ها زده جن نیع تارا زدم که یبلند داد با کردمیم حس نویا و بود شده جمع درد از صورتم

کردیم نگاهم قرمز یچشا  

یییوحش:| باز یکرد چته؟؟رم+  

شدم میعق کنم فکر من نه ییتو یوحش-  

 من بابا.  باشم شده میعق اگه ینیبیم بد یلیخ خدا به:گفتم و سمتش برگردوندم سرمو شدم متوجه یوقت که کردیم نگاه بهم بهت با

  ¿یوحش ی دختره بچم عاشق

آخه؟ کردم کاریچ مگه-  

نیندازیم جفتک خوابم تو واال یچیه+  

  بود شده دورگه خنده از که ییصدا با

  یزنیم عر کردم کاریچ کردم فکر حاال خب+

 و گوشش تو زد چک تا دو چشاش دنیمال کرد شروع و سمتم برگشت افتاد ها الک و ها رژ به چشمش که برگردوند سرشو بعد

!!!!!!نیواقع یانگار یوا: زد داد هوی که کرد لمس منو  

. ختیر یم اشک همراهش و زدیم یمشک الک دستاش به دستاش زدن الک کرد شروع و الکا سمت دیپر جت نیع هوی  



 یغلط چیه یتونینم توهم و کنمیم هیگر من یپست یلیخ دادزد که کردم یآور ادی بهش رو ازدواج شرط اون نداشتم اشکاشو طاقت

یکن  
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 کمد سمت رفت کردن هیگر کرد شروع اونم که گفتم بهش زیآم دیتحد یا باشه اوردمین روم به یول بودم شده ناراحت حرفاش از

 رو که بهم بود زده زل بودن شده خشک دستش تو لباسا کرد تشکر ازم صداش تو بغض همون با و درآورد هاشو یمشک لباس و

سمتش کردم  

نه؟ مگه خوشگلم یلیخ نه؟ شد عوض نظرت ه؟؟یچ+  

:|اصال نه-  

  که موندم ثابت سرجام اما رونیب رفتمیم دیبا من و کنه عوض لباس خواست یم دونستمیم

دوسر وید گهید رونیب برو+  

  اوردمین خودم یرو به اما گرفت خندم گفتنش سر دو وید از

  م ر ی م ن-

که؟؟ نداره یمشکل زمیعز نرو خب+  

  کرد عوض لباساشو و رختکن تو رفت که کردمیم نگاهش داشتم بودم شده ذوق خر حرفش از

  شد تموم گفت و رونیب اومد دادینم وا جلوم که بود یدختر نیاول گفت شدیم شدم ناراحت هم یلیخ برخورد بهم یلیخ

  میشد مواجه خانوم نرگس با که رونیب میرفت قبرستون سمت میافتاد راه باهم

  کردو نگاه تارا به تعجب با

................گفت  
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  دم؟؟ید واقعا من دیببخش:گفت کردو نگاه تارا به

ن؟؟؟؟؟یبود ارباب اتاق تو واقعا شما: دیپرس که کردیم نگاهش گنگ تارا  

شده؟؟ یزیچ زمیعز آره-  

  کنن دنید اتاق نیا از توننیم همسرشون و ارباب فقط یول خانوم نه+

  رفت و گفتم خانوم نرگس به یا یمرخص که سمتم برگشت متعجب تارا حرف نیا با

؟ینگفت بهم نویا چرا+  

و؟یچ-  

زنت؟؟ و تو فقط گهینم مگه اتاقتو هیقض نیا+  

!یشد تو زنم ندهیآ تو دیشا خب-  

.باش الیخ نیهم به هع+  

.مینیبیم-  

.افتاد راه پشتم زهرااونم بهشت سمت کردم حرکت و زدم مویآفتاب نکیع و ندادم کشش گید  



  زدناش کردناش،هق هیشد،گر شروع تارا یها یتاب یب که میشد زهرا بهشت وارد

 شروع و کنارش رفت پسر هی نشست که نیهم بود اون به همش چشمم نشست گوشه هی رفت شدو حال یب که کرد دادیب دادو انقدر

 پسره اما ستادمیا کنارش و رفتم دیدزد یم ازش سرشو یه آخه ومدهین خوشش وجودش از تارا بود تابلو یول. کردن صحبت کرد

.کنه یزندگ باهاشون و برگرده شهر بره تارا که کردیم التماسش پسره نبود که نبود کن ول  
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.امیت:گفت محکم و زد داد تارا هوی نبود کن ول پسره اما ستادمیا کنارش و رفتم  

ام؟یت جان-  

 و شکست آوردم فشار کتم دکمه به که انقدر که یطور دمید یعصب خودمو اومدم خودم به تا دیلرز دلم ته که گفت جان یطور هی

شدم آرومتر کمی زد بهش تارا که یحرف با اما نییپا افتاد  

قبر تو زارنشیم یچجور ینیبیم رو تابوت اون+  

زمیعز نمیبیم آره ستمین که کور هع-  

  قبرا همون تو یرفت روزه سه توهم+

!تارا خدا تورو-  

  شو ساکت لطفا+

 با دراومد استخوناش یصدا که چوندمیپ یطور دستشو و بغلم تو انداختم رو تارا رهیبگ دستشو تارفت پسره که شه بلند خواست

:گفتم کردمو نگاه صورتش تو تحکم و اخم  

ها؟ یزنیم دست من زن به یجرئت چه با+  

  بابا یزن چه-

تارا سمت کرد رو  

نجایا گهیم یچ اروی نیا تارا+  

 یباش داشته نظر بهش یکنیم غلط هم تو و همسرشه تارا که کنهیم اعالم بهت داره ارباب ؟ هیک اروی بفهم دهنتو حرف یهوووو-

!!!!گمشو حاالم  

ارباب شهیم یک واسه تارا مینیبیم حاال+  

  نورایا نمتینب-

 که اومدم یدوساعت بعد و نیماش تو رفتم بمونه شتریب خوادیم گفت تارا که میبر میخواست رفت امهیت اسمش بودم دهیفهم که پسره

....تارا دید  
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  خونه از پر دستشم ریز و نیزم یرو افتاده هوشیب

؟یچ باشه مرده اگه دیلرزیم پام و دست شدم خودیب خودم از هوی  

..هوووف  

  مارستانیب به میبرس زودتر چه هر تا رفتمیم نور سرعت با نیماش تو گذاشتمش و سمتش رفتم عجله با

  تو بردیم خودش با یزیچ هی و رونیب ومدیم پرستار هی قهیدق چند به قهیدق چند هر عمل اتاق بردنش میدیرس یوقت



  بود جا بر پا یبد آشوب دلم تو

 کل کل حوصله اصال آخه نزاشتم محلش بوده دکتر آقا نگو یدکتر لباس تو اما دمید رو امیت پسره همون هوی که بودم ستادهیوا

. نداشتم  

:  گفت و سمتم اومد عجله و هول با دختر هی هوی  

د؟؟؟یهست خانم همراه شما+  

؟؟؟؟؟؟؟؟ شده یچ. بله-  

 گرفتن خون کرد شروع و بست دستمو کش هی با شهیآزما اتاق شدم متوجه که اتاق هی یتو برد خودش با و دیکش دستمو دختره

 کاراش به داشتم کردمینم درکش اصال زد یلبخند و گفت یشیآخ دید جشوینت یوقت دادو قیتطب بود دستش تو که یخون با زود

《خورهیم هم به خوناتون شکر خدارو 》:گفت که کردمیم فکر  

دمیکش دستتونو که دیببخش کنم کنترل خودمو نتونستم مهیوخ یلیخ خانومتون وضع آقا دیببخش+  

  نداره یبیع پرستار خانم نه-

 ازش بود گهید یجا ی لحظه اون تو شعورمیب پسر دوست که خواستمیم خون یطور نیهم بار هی خودم من آخه دیببخش واقعا نه+

؟؟ ستین یچندش اسم( امیت) مزخرفه یلیخ متنفرم اسمش از یحت هست نجامیا دکتر بدم شانس از متنفرم  

موند وا دهنم امیت اسم دنیشن با  
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باشه؟ یعوض تونستیم چقدر آدم هی آخه  

  گذاشت تنها سوال یکل با منو و رفت پرستاره

.بود شده تنگ واسش دلمم یحت بودم مرده رسما ساعت چند نیا تو بودم تارا دنید منتظر صبرانه یب و عمل اتاق در رفتم  

  نمشیبب گهید ساعته مین تا تونمیم گفت و کرد صدام و اومد دکتر که دمیمالیم هامو قهیشق

............ شه داریب تا ششیپ رفتم و اوردمین طاقت  

  جلوش گذاشتم کاغذ هی شد داریب یوقت

 کرد امضاش نخونده اونم و جلوش گذاشتم کاغذو  حرفم ریز بزنم تونستمینم حاال بودمو کرده یط باهاش من بود نامه عقد کاغذ

  نگفتم یزیچ بهش مارستانهیب از صشیترخ واسه کرد فکر آخه

《تارا》  

 یلیخ خونوادم مرگ.  کردم امضاش عیسر نداشتم خوندنشو حوصله اصال منم و داد بهم برگه هی آرتا کردم باز چشامو یوقت

:.....دیپرس ازم که بودم فکرش تو واسم بود سخت  
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؟؟؟یخوایم غذا+  

..میکنیم حساب رونیب امیب ؟؟یریبگ کیک واسم شهیم.گشنمه یلیخ!آره-  

گردمیم بر االن باشه+  

  شد یم تد مهربون یلیخ دیخند یم یوقت

.زهینر پوالت باش مواظب+  



:|نبود جالب اصال-  

 یم یچ اون.  کردم هنگ گفت که ییزایچ با باهام زدن حرف کرد شروع و تو اومد پرستار هی رفت یوقت بخره وهیآبم تا رفت

 گفت؟

  نایا دادو خون بهم که بود اون بودمو مرده االن نبود آرتا اگه گفتیم داشت

  حالت به خوش دختر داره دوستت یلیخ اون+

  بود شده یمیصم باهام یلیخ

^^یکن دایپ رو یکس نیهمچ توهم وارم دیام ممنون-  

  بدون شوهرتو قدر باالخره:( ممنون+ 

. شوهر برسه چه ستمین هم شلغم واسش من بابا》:گفتن کرد شروع و تو اومد کردو باز درو آرتا ستین شوهرم اون بگم رفتم تا

《زنهیم ریت با منو هیسا خانوم نیا واال  

.بود حق حرفش خب یول گرفت خندم حرفش از  

  بدم قیتطب هیقض با خودمو خواستمیم من و بود گذشته هیقض اون از یروز چند

.دمیخواب و اوردمین روم به اما داشتم دلم یتو یدیشد درد اونشب بودم آرتا خونه وقت چند اون  
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(آرتا)  

 خودشم یول بودم نگرانش یلیخ و بود دلش ریز کال دستش یول چرا دونمینم ستین خوب ادیز تارا حال که شدم نیا متوجه شبید

  گفتینم یزیچ

 یقرمز ی لکه که کنم شونه موهامو تا تخت کنار ی نهییآ کنار رفتم ییدستشو رفته و ستین دمید که شدم داریب خواب از صبح

 تو که دمیپرس ازش و ایپرن به زدم زنگ گرفتم رو هیقض تازه باال اومد ندوزمیو که بعد یول دمیترس اول دنشید با دمید تخت یرو

 کردمو تشکر شد راحت المیخ جوابش با نداره یربط من به که زنونه یزایچ رویز لباس:  گفت که اونروز گذاشت ایچ ساک

. اوردمین روش به یزیچ اصال کردمو رفتار یعیطب ییدستشو از تارا اومدن با شد همزمان که کردم قطع رو یگوش  

:دیپرس خجالت و من من یکل با بعد خوبه گفت که دمیپرس حالشو بود دهیپر رنگ صورتش  

بردارم؟؟ ریز لباس تونمیم کجا دیببخش....ب+  

.کردم نگاهش طونیش شدیم آب داشت یانگار بود انداخته گل لپاش  

  دار برش یخواست  هست کمد تو هیدمشکیسف ساک تو-

:.....گفت و سمتم برگشت تعجب با دید رو لیوسا یوقت کردو باز رو کمد در  
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؟؟یدیخر خودت.  سررررت تو خاک+  

.دیخر دوستم نه-  

  رتیغ یب+

نبود پسر دوستم کفتم که گفت یرتیغ یب لب ریز  

؟یدار هم دختر دوست ک واقعا+  



  منحرف خواهرمه یجا دهیخر میبچگ یدوستا از یکی نه-

یمهم واسم یلیخ سین دهیخر یک چه من به آها،خب+  

:|اصن بود معلوم ستین مهم اصال-  

 بغض صداش زدیم حرف یوقت هنوز یول دادیم قیتطب طیشرا با خودشو داشت نکیا با کنه عوض لباساشو که توحموم رفت

.بده بهم مسکن دمنوش هی تا کنهیم درد کمرم که گفتم و کنه درست نبات ییچا هی که گفتم نرگس به و رفتم داشت  

  باال رفتم و داشتم برش و دیچ ینیس هی اونم که میبخور صبحونه اتاق یتو قراره گفتم

:دمیپرس حموم تو برهیم و کنهیم جمع رو مالفه داره دمید که اتاق تو رفتم  

؟؟یکنیم کاریچ-  

  کنمیم مرتب اتاقتو دارم یفیکث انقدر+

 برق چشاش نبات ییچا دنیباد و برگردوند سرشو بخوره صبحونه ادیب گفتم اومد ینم کوتاه اصال مغرور؟؟ انقدر دخترم آخه

........تا اومد و شد الیخ یب رو مالفه زد یخاص یلیخ  
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دیسرکش نباتو ییچا نفس هی اومد بخوره صبحونه  

ندارما یمصنوع تنفس حوصله من بخور هنو؟؟آروم یا زنده تر واشی یهووو+  

خودتنا از بزرگتر آرزوهات.  بابا برو-  

. داشت یخوب اون به یکلیه چطور بودم عجب در یول خوردیم دوتا اون من لقمه هی هر تو  

 گفتم که نگرفت اول بهش دادم رو دمنوش حموم سمت کنه حرکت خواست تا بشوره رو مالفه رهیم که گفت و خورد صبحونشو

.کنهیم بهتر حالتو خوبه  درد واسه ریبگ  

خانوم نرگس به بدم تا برداشتم ینیس زویم یرو گذاشتم رو دمنوش وانیل شد قرمز و انداخت گل لپاش حرفم نیا گفتن با  

 ومدیم در چاه ته از که ییصدا با شمویپ اومد که بودم نشسته شستیم رو مالفه داشت هم تارا بودو یخال وانیل برگشتم یوقت

:دیپرس  

داد؟ دمنوشو اون که یگفت یچ خانوم نرگس به+  

.......گفتم نباش نگران-  
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 رفت دوباره و گفت لب ریز یا باشه تو به دادمش منم و داد بهم نویا واونم کنهیم درد خودم کمر که گفتم بهش نباش نگران گفتم

 کنه پهنش تا خانوم نرگس به دادمش و گرفتم ازش و زدم یلبخند کنه پهن رو مالفه کجا دیپرس رونیب اومد یوقت حموم سمت

:دمیپرس و نشست لبم یرو ناخداگاه یلبخند کردمو نگاهش  

؟؟یبهتر+  

توچه به-  

:|چه من به یگیم راست خب+  

احساس یب-  

ه؟؟یچ فازت+  



نداره یربط تو به اونم-  

 قهیدق چند از بعد که زدن چرت کردم شروع و کاناپه یرو رفتم منم و دیکش دراز آروم و تخت سمت رفت کردو کج راهشو بعد

. کرد جلب خودش به نظرمو ییصدا  

 رفتم و شدم بلند کاناپه یرو از داره درد بود معلوم بود دلش ریز ودستشم ختیر یم اشک بودو دهیکش دراز تخت یرو تارا

.........من دنید با که تخت یرو کنارش  
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 درد یلیخ دمیپرس که کردمیم نوازش دلشو ریز بغلم تو آوردمش و گرفتمش حرکت هی تو که دیکش عقب خودشو کمی من دنید با

ندادم اجازه بهش که شه بلند خواست و گرفت جبهه هوی یدار  

 

ماینامحرم مثال اصال یکنیم کاریچ یدار تهیحال کن ولم-  

نامحرمم؟؟ بهت من گفته یک+  

  باز االن یگیم جوک-

زنه؟؟یم حرف ینطوریا شوهرش با یک یادب یب چقد تو زمیعز عه+  

برو پاشو گفت که بودم روم روبه وارید به رهیخ و سرم ریز گذاشتم دستمو منم و کرد کپ حرفم نیا گفتن با  

.م..ر..ی..م..ن  

. رمیم من باشه خب  

  یبکش خجالت شوهرت از دینبا گفتم گرفتمو دستشو بلند خواست تا

  شم زنت من ینیبب خواب تو هع-

  یشد خودت حاال+

 

《تارا》  

......و کارش زیم سمت رفت شدو بلند خودش شم بلند تر زود بزنم یحرف خواستم تا  
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  داشت نگه جلوم آوردو در برگه هی کارش زیم یکشو یتو از

واسم بود آشنا یلیخ کاغذه  

  کردم امضاش مارستانیب تو که بود یکاغذ همون نیا اومد ادمی هاااا

 

مثال؟ یچ که خب+  

ینیب ینم کاغذو مگ-  

...خب+  

عشقم عقدناممونه نیا مبارکه بگو نه خب -  



�🔯🨳�هااااااااااااااااااا+  

!یکرد امضاش خودت هم تو دادم نامه عقد بهت من میندار یزار و اشک بودم گفته-  

  متنفرم ازت یعوض گمشو+

  هست که نهیهم-

  کن ولم گفتم تیعصبان با که کردیم لوس خودشو داشت و کمینزد اومد

^^ستاین خوب ادیز دوران نیا یبرا تیعضبان-  

االن؟؟ یشد دکتر مرض+  

 نابود خودمو خودم یدستا با ؟؟ بودم کرده یغلط چه من بود شده وارد بهم یشوک اون و موندم من رفت کردو ولم که نیا از بعد

.نخوندم رو المصب اون چرا هست یا هیقض نیچن دونستمیم یوقت احمق منه آخه کردم  

 کنم ازدواج برم اونوقت دادم دست از خونوادمو روزه10تازه من بابا دادنیم مسابقه هم با و بود شده اشکام یقاط حرفام گهید

 االن؟؟

........که تخت یرو رفتم  
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.بود یاهیس و یاهیس دمید بعدش که یزیچ تنها کردو چرخش به شروع سرم دور ایدن کل  

. 

. 

 با داشت که بود آرتا صورت دمید جلوم که یزیچ نیاول و کردم باز چشامو از کنهیم نوازش صورتمو داره یکی نکیا احساس با

《 گفتمیم بهت زودتر یشیم زده ذوق و خوشحال انقدر دونستمیم اگه》: گفت کردم باز چشامو تا کردیم نگاهم حیمل لبخند هی  

 یبایز طعم یخوایم ها یزنیم منو یدار باره نیدوم نیا نیبب:گفت و دلش سمت برد دستاشو و شد دال که دلش تو زدم دونه هی

آخه؟؟ یریبگ خودت از شدنو مادر  

 تخت شدن نییپا و باال با ؟؟ بود یسرنوشت چه نیا آخه کردن هیگر کردم شروع و پتو ریز رفتم دوباره و انداختم بهش ینگاه

......رفته حتما که دمیفهم  
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 شدم متوجه روز چند نیا تو و دادینم ییصدا رونیب رفتمیم یوقت خودمون خونه آخه رونهیب کردم فکر نداشتم حوصلشو اصال

 و بستم درو نبود دمید که هم تورو نکردم داشیپ که گشتم المپ دنبال رمیبگ دوش هی تا حموم رفتم و پاشدم هینطوریهم نجامیا

:گفت پشت از ییصدا هی هوی که درآوردم رو رهنمیپ و ستادمیا رختکن به پشت  

. 

. 

!!!دختر یدار یکلیه عجب. واو  

.آرتاست دمید که صدا سمت برگشتم و بدنم به چسبوندم رهنمویپ. دمیترس  

کردم نگاهش طلبکارانه  

؟؟؟یکنیم یغلط چه نجایا تو+  



  بشکنم غرورمو تونستمینم دادمینم بروز جلوش یول شدمیم آب خجالت از داشتم

.یگذاشت شیپ پا زودتر خودت که میکن یآشت بزنم گولت خواستم یقهر دمید-  

 هیثان چند رهینم گفت یم که رونیب بره خواستم و دادن فحش کردم شروع و سمتش روکردم یحرص که افتادم نامه عقد اون ادی

 همونجا داشتم دوست داشت حیمل لبخند هی هنوزم رهنمیپ سمت رفت چشام که کردم دنبال منه،نگاهشو یرو رهیخ دمید که گذشت

........رهیبم زودتر چه هر کنم خفش  

 

#part60 

 یصدا با بود ومدهین هنوز اون یول.رونیب دمیپر رختکن از نور سرعت به سرم به زد ثانهیخب فکر هی هوی شدینم برداشته نگاهش

  رهیبگ یدوش هی تا رفته که دمیفهم آب

!گاو!بره خودش کرد دک منو شعوریب ی پسره  

.رمیبگ حالشو تا رونیب ادیب بودم منتظر صبرانه یب و برداشتم خی آب وانیل هی بودم دهیکش که یا نقشه سر رفتم  

  اومد مزخرفش نگید نگید یصدا یه و دادیم جون تلفن یرو داشت شیگوش هوی که بودم ستادهیوا

\:گید نیشدیم کنجکاو نیبود من یجا شماهم خب  

.یدینم جواب که تلفنتم به پس یاینم چرا ؟؟ییکجا عشقم داده امیپ بهش دختر هی دمید هی که رفتم  

 و بود شده جمع چشام تو اشک خودم یرو بودن ختهیر سردو آب اون یانگار داد دست بهم یبد یلیخ حس هی امیپ اون دنید با

 هی با و کرد باز حمومو در آرتا لحظه همون خوردیم تلو تلو دستم تو وانیل و دیلرزیم دستام حرص از کردمیم حس ارویلعنت اون

........... که روش کردم یخال رو آب کل که رونیب اومد پوش تن  
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 سرو از آب. زدن حرف بغض با کردم شروع و اوردین طاقت دلم گهید که کردیم نگاهم ومدیدرم حدقه از داشت که ییچشا با

: گفتن کردم شروع شدمو الشیخ یب نییپا ختیر یم وضعش  

 

.یبکن یخوایم که یغلط هر هم تو که شهینم لیدل نیا یول هیالک ما ازدواج و یارباب تو درسته نیبب+  

 اخم با شده ناراحت بود معلوم افشیق از بود بزرگ یروستا هی ارباب انگار نه انگار کردیم درکم یلیخ و بود یگرم خون پسر

کردیم نگاهم  

 

؟یزنیم حرف یچ از بگو آدم نیع و ایب خودت به و باش آروم االن هم تو پس کنم درکت دارم یسع من نیبب-  

!شن معطل زشته منتظرن جون اناید ندارم یحرف شما با من+  

 خودش یدستا یحت شکنهیم داره دستم کردمیم حس گهید که محکم انقدر فشردیم و دستش یتو گرفت دستمو که رفتمیم داشتم

: زدم لب آروم.  بودم ستادهیوا نداشت خون و بود شده دیسف  

.گرفت دردم! آرتا کن ولم ، آخ+  

 کردم یمصلحت مخالفت اولش ارمیب در رو هیقض یتاتو بودم خواسته خدا از منم دمیم حیتوض بهت نیبش گفت و کرد ول دستمو

نشوند تخت کنار کردو بلند منو که  
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کرد نگاهم بود یخنث هنوزم آخه دینشن اصال یانگار اما نزن دست من به زدم داد  

 

ها شده تیحسود یجور بد+  

.یمرس یکرد شتریب رو تنفرم اتفاقا نه من؟ ؟ یک-  

  بود یک کنمینم فیتعر گهید منم باشه پس آها+

:  دیپر دهنم از ناخداگاه ؟ چرا دونمینم یول نگو درک به گفتم خندهیم داره دمید یوقت که سمتش برگشتم متعجب اولش  

بود؟؟ که نبود تر خوشگل که من از باشه یچ هر+  

:|رفت آبروم دادم یبد هیسوت چه واس شدم دناشیخند زیر متوجه  

 با دوبار یکی نیآرت میکن عوض مکارتامونویس ما بود قرار چون نهیآرت دوست اون!  ستین تر خوشگل تو از نباش نگران نه-

  اومد ادمی یگفت رو اسمش که االن بود داده امیپ اناید به اون

 یسوت چه شدم متوجه تازه که دیخندیم زیر شدم خوشحال یلیخ یواااا گفتم و بغلش دمیپر شدم خوشحال یلیخ حرفا نیا گفتن با

  سمتش کردم رو دادم یا

گهید یارباب نباشه یچ هر شدیم بد خودت واسه نبود مهم که من واسه خب+  

:(یگیم توراس باش: زد لب بود شده دورگه خنده از که ییصدا با  
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رونیب دمیکش بغلش از خودمو نبود مهم برام ییخدا یول بودم داده یبد هیسوت دونمیم   

 

اد؟؟ین بدت+  

.ادیب بدش اریب مرد هی-  

:|توها یشعوریب یلیخ+  

.رونیب رفتم و دمیپوش مناسب لباس هی و کردم عوضش عیسر دارم شلوارک تاپ دمید که رونیب برم اومدم  

 رد کنارشون از یوقت بودن تر متعجب اونا نکهیا مثل یول بودم متعجب یلیخ بود من به نگاها ی همه شدم خارج اتاق از یوقت

.خانوم سالم:گفتنیم و زاشتنیم احترام بهم شدمیم  

  گوشه هی میرفت باهم و گرفتم دستشو که بزاره احترام خواست اونم خانوم نرگس به دمیرس که رفتمیم راه متعجب نطوریهم

جوون نرگس یزاریم احترام ینطوریا گهید چرا شما+  

  دیبوس کردوگونمو بغلم

.نیش خوشبخت انشاهللا دخترم گمیم کیتبر-  

کردمیم نگاهش ناباور و متعجب  

و؟؟؟؟یچ+  

یکن تا خوب باهاش دیبا که لجبازه خورده هی.هیخوب یلیخ پسر آرتا دخترم یکرد یکار خوب گهید اربابو با تیعروس-  

:)باشه آها+!!!!!  
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 وقته چند تازه که بود نکرده فکر نیا به اصال یروان احمق میکن ازدواج قراره که بود پرکرده جارو همه بود رفته یروان ی پسره

. رفت اونم و کردم یراه جونو نرگس زدیم یبد چنگ گلوم به بغض دادم دست از خونوادمو  

  زنینر وقتی که بودم زده زل سقف به فقط بودو شده جمع چشام تو اشک

 بود تنش ها خدمه لباس آخه بود خدمه از گرفت افهیق و شد سد راهم یجلو نبود خوشگل ادمیز که جوون دختر هی که برم خواستم

رفتیم غره چشم بهم طلبکارنه و جلوم اومد  

 

 یداهات یشد هوشیب یدیشن یوقت ها؟ داد شنهادیپ بهت یآره؟چطور احمق ی دختره شیکن خودت مال یتونست یباز هرزه با+

 کودن؟؟؟

شدم مانعش بره خواست تا و کردم یجد صورتمو عیسر یول بترکه بغضم بود شده باعث و بود گرفته حالمو یجور بد حرفاش  

 

؟؟ یزنیم حرف ینطوریا خونه نیا خانوم با یجرعت چه با تو!یه+  

 

  که یشد صاحاب ومدهین اوه-

 

........... داد و بم یصدا بدم جوابشو خواستم تا  
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:گفت دختره اون به و زد یبلند داد که اومد آرتا  

بده خانومو جواب نزن اضافه زر+  

.گرفت رو من یجلو و اومد که بود شونیا نیا نگفتم یزیچ خانوم به که من یول ارباب-  

 ساکتش و بگه یزیچ خواست باخشم آرتا که کردیم یخواه عذر داشت دختره شد بد حالم شییدروغگو تو بودن ماهر همه نیا از

 یرو دیبا نداشتم یا چاره یول دمیکشیم خجالت نکهیا با دمیکش باال خودمو و کردم حلقه دستاش تو دستامو و سمتش رفتم که کنه

.نکن خسته خودتو عشقم کن ولش گفتم و دمیبوس لپشو و دمیکش باال خودمو کردمیم کم رو یریکبیا ی دختره اون  

  خدمتکاره اون هم و آرتا هم کردن یم نگاهم تعجب با

  بغلش تو دیکش منو و کرد حلقه دستام تو دستاشو خواسته خدا از آرتا

.بدبخت بود سوجو یلیخ پررو ی پسره دهنش تو بزنم یکی داشتم دوست  

دادم تکون جلوش دستمو بود آرتا رهنیبازپ یها دکمه به فقط چشمش یول کردیم نگاهم وقاحت با هنوزم دختره  

؟؟یزیح انقدر شهیهم شما یهوو+  

.نیکن صحبت درست لطفا.. هیحرف چه نیا خانوم نه-  

  حرفش تو دیپر آرتا که بگه یا گهید زیچ خواست

.......رفت و کرد اکتفا آقا چشم به دختره. کن صحبت درست خودت  
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《کنم استراحت کمی اتاق تو میبر خستم کمی من عشقم》 گفتم و آرتا سمت کردم رو بود نرفته دختره تا  

.  اتاق سمت میرفتیم میداشت و گرفت دستمو خوشحال یلیخ که کردیم نگاهم حیمل لبخند هی با  

.رفته خدمتکاره اون شدم متوجه که دمید پشتمو  

  زدم آرتا یپا به یمحکم لگد

ها؟؟ یکنیم بغل منو یحق چه با رون؟؟تویب نیاومد حس از دیببخش عه+  

 

  گرفتم تورو اومدم یعقل چه با دونمینم خر منه نکنم اشتباه اگه-

 

:(یخر یدونیم خوبه+  

 

:|نکنا نیتوه یهوو-  

 

:( یکرد اعتراف خودت+  

 

!پوووووووف-  

 شدم ولو تخت یرو و اتاق یتو رفتم بود کرده صداش بودو دهیرس دادم به مامانش آخه رفت و گرفت فاصله ازم و دیکش یپوف

.........هوی که بودم تخت یرو لش یهمونطور  
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  دیکش دراز کنارم و اتاق تو اومد آرتا

.رونیب رمیم دارم گفتم و پاشدم بخورم هوا کمی و رونیب برم که سرم به زد هوی و کردم جور و جمع خودمو کمی  

.شد مانعم و اومد  

 

ندادم اجازه هنوز من یول رون؟؟یب یریم یدار+  

 

  زمیعز نیبب. نخواستم اجازه ازت منم-

 

زم؟؟؟؟یعز جان+  

 

  رونمیب که دادم اطالع نه؟ ای برم دمینپرس من چون دارن مشکل گوشات کنمیم فکر خوب پسر نیبب ختیر یب چندش. مرض-

 



 شدم اسطبل یراه افتادم اسبم( آرام) ادی شدم خارج که عمارت از رونیب رفتم و شدم رد کنارش از عیسر بزنه یحرف خواست تا

 ته یبچگ یتو مخصوصم ی منطقه شدم جنگل یراه و شدم سوارش الشی نوازش یکل از بعد بغلش دمیپر عیسر دمید آرامو یوقت

 نگاهش که دمید رو پسر هی هوی که شدم یم خارج عمارت از داشتم و شدم یراه بود شده تنگ اونجا واسه یلیخ دلم بود جنگل ته

................بود من یرو دوخته  
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. نداشتم دعوا و بحث ی حوصله اصال آخه نکردم توجه بهش اصال عمارت یتو بره خواست یم اونم  

  بود من نگاه منتظر یانگار که کردم نگاهش کرد جلب خودش به نظرمو که کرد یا سرفه

 

د؟؟ید ینم ییآشنا افتخار دیببخش+  

 

:|نه-  

 

.خشن چه+  

 

.دارم کار کنار بکش. احمق ختیر یب. مرض-  

 

.میشیم آشنا ینخوا یبخوا عمارتم نیا مال منم. یعصب چه اوه+  

 

.شهینم یچیه نخوام من تا-  

 

:|بابا یاوک+  

 

 حرکت منم و رفت کنار راهم سر از عیسر دمید پسره اون با کل کل تو خودمو اومدم خودم به تا و بودم یعصب آرتا از یلیخ

.کردم  

.هیگر و خواستم یم هیگر فقط اتفاقا ی همه از بود پر یلیخ دلم  

.میدیرس شدم متوجه رودخونه دنید با که بودم خودم یهوا و حال تو  

...........و نشستم یسنگ تخته یرو و نییپا اومدم  
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 حالم کردمیم دل دردو عتیطب با داشتم عادت یبچگ از نمییب توش عکسمو تونستم یم یحت که یپاک و زالل ی رودخونه کنار

  خواستم یم هیگر فقط بود خراب یلیخ



......هیگر و هیگر  

  کردن دل دردو کردم شروع و اوردمین طاقت گید که بودم نشسته یا لحظه چند

 

 حاال که یداد عذابم انقدر چرا ییییکرد کسم یب چرا یکرد ممیتی چرا یبرد بابامو و مامان چرا. بود یمشکالت چه نیا آخه! ایخدا]

  کردم کاریچ من مگه آخه چرا بمونم گهید یکی با دیبا

.آرتا جونم یبال به دمیرس باالخره و گفتم جا همه و زیچ همه از  

 شکستتم امیت شکستم بار هی من خدااااااااا تورو کنمیم خواهش اما دارم بهش نسبت مزخرف کشش هی که دارم آره،قبول! خدا آره

[ ندارم تحمل گهید من ببر نیب از حسو نیا خدا رو تو بخورم ضربه دوباره نزار کنمیم خواهش  

 

 یول بود قشنگ یلیخ صداش اومد برگ هی شکستن یصدا هوی که گفتمیم داشتم خودش با ببره دردامو تا گفتمیم آب به حرفامو

 خودت به تونمینم من بابا بابام و مامان شیپ ببرتم زودتر بده نجاتم خواستمیم خدا از و ختمیر یم اشک هنوزم و نکردم ییاکتفا

:)تونمینم قسم  

 

《آرتا》  

 

.بود خراب اعصابم و بودن داده بهم رو مهران اومدن خبر آخه شدم مونیپش یلیخ زدم حرف یاونطور تارا با که یوقت  

.داره نظر لیفام متاهل و مجرد افراد تموم به که یزیح و شعوریب همون مهران  

.ستین مهم واسش یچیه  

  افتادم راه تارا سر پشت و نییپا رفتم عیسر اطیح تو دنشید با. بودم کرده خطر افتیدر جانبش از

  جنگل بود اومده یروان دختره

........زدیم حرف ها وونهید نیع خودش با و آب یجلو بود نشسته جنگل بود اومده نکهیا بر عالوه  
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  گهیم یچ بشنوم بتونم تا بودم کرده زیت گوشامو

  چغندرم من انگار رسما شد یم تموم گرون یلیخ من واسه حرف نیا و بود تنها خودش نظر از حاال و بود متنفر ییتنها از اون

. 

. 

. 

 چیه که بودم شده مطمئن گید حاال بودم شده ناراحت یلیخ نداشتم ییجا حرفاش نیب اصال من زدویم حرف که بود یادیز مدت

 برگ یرو رفت پام که شدم خوشحال انقدر واشد شمین دمیشن اسممو یوقت شد باز من حرف که برم خواستم نداره بهم نسبت یحس

  شد بلند خشش خش یصدا و

  نهینب منو تا کنم یمخف خودمو کردم یسع شدیم بد یلیخ کردم دنبالش دیفهم یم اگ

. بود خوب یلیخ نیا و داره کشش هی بهم نسبت که گفت اون  



  ستادمیا پام یرو شده مسخ که یحرف با هوی که برم خواستم

!!!!!!من یخدا یوا ومدنیم در حدقه از داشتن چشام  

گفت؟؟یم یچ دختر نیا  

 

 کنم؟یم کاریچ یدونیم اصال..خدا به هیانصاف یب فقط دختر هی واسه مشکل همه نیا آخه کنم تحمل تونم ینم گهید من اوووووف+

.......کنمیم اعتراف بهش رو یچ همه و آرتا شیپ رمیم عمارت رفتم که یوقت  

.....ویچ خواستیم اون  

نتمینب که کردمیم یمخف خودمو هنوزم گفتن به کرد شروع زودتر اون کنه اعتراف ویچ قراره دمیپرسیم خودم از داشتم تا  

 

  برمینم آبروشو که گمیم کنم ازدواج باهاش کنمیم قبول که گمیم گمیم بهش+

 

شد کم صداش تن هوی  

 

  نکنه تمیاذ گمیم. شکسته دلم که گمیم+

حرفش تو دمیپر گاه ناخدا یول چرا دونمینم  

 

  نکنم تتیاذ دمیم قول من ینکن تیاذ منو تو-

 

..........کنم تجربه تارا با رو صحنه نیا نتونم که دمیترسیم چقدر من که یوا بود اشک دومون هر یچشا تو  
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لطفا.  باش شهیهم.  یلیخ. تارا دارم دوستت یلیخ)گفتم که کردمیم نوازش موهاشو. بغلم دیپر و اومد D:) 

 

؟؟یینجایا یک از تو بگو اول......راستش........  خب...... عه-  

 

اولش+  

 

؟؟یکرد بمیتعق سرت تو خاک-  

 

؟؟ هیچ یاحساس صحنه یدونیم اصال تو�😂�+  

 



یدونیم تو فقط  پ ن-  

 

�😂�بهش یدیر که هینیهم بگم دیبا خب+  

 

:(دونمیم-  

 

:|||ندارم یحرف+  

 

  انداخت بهم ینگاه که نشوندم سرش یرو یا بوسه بود بغلم تو هنوز تارا یول دمیخندیم بود خنده ریز میزد مونییدوتا

.کنم ازدواج باهات حاضرم کنمیم فکر دارم که االن-  

 

.دمیشن دونستمیم+  

 

:|که واقعا-  

 

 تنفر که بود ییصدا قایدق و بود آشنا یلیخ صدا کرد جلب خودش به نظرمونو یکی یصدا هوی که میزدیم حرف باهم میداشت

داشتم بهش نسبت یخاص  

. بود مهران خود آره  

.بود اومده جوش به خونم  

  میبود دهیند همو بود وقت یلیخ آخه. خورد جا من دنید با که سمتش برگشتم خشم با

  کرد بهم یچندش نگاه

 

ن؟؟یکنیم هاتونو یکار کثافت یواشکی خودتون نیریگیم رادیا هیبق از که؟؟ نیینجایا هم شما اوه+  

 

یزنیم حرف یک با یدار بفهم! مهران نخور گوه-  

. بود تارا یرو نگاهش  

  رفتم بهش یا غره چش ستادمویوا تارا یجلو رفتم

 

.کنم کورت یخوا ینم اگ البته فتویکث یچشا اون بدزد-  

 

کیتهد ته گهیم گید به گید شهیم هیقض. ایالش یبگ من به یندار حق گید+  

 



.نیزم یرو شد دال که زدم دهنش یتو یمحکم مشت  

  انداختن کهیت کرد شروع کرد بلند سرشو یوقت

 

.ییدا پسر سالم  

.خوبم منم ؟یخوب  

  نبود بد بود خوب هم سفرم

 

.......کردمیم تحمل فعال من نداختویم کهیت اون  

 

#part72 

 

بدم نشونش سگمو یرو اون و کنم خراب ارمیب دست به رو تارا بودم تونسته تازه که یشب خواستم ینم  

 

ها؟؟ دختره نیا با یکنیم یغلط چه نجایا+  

 

ها شهیم تموم گرون واست ببند دهنتو حرف-  

 

کرد حلقه انگشتام تو انگشتاشو و جلو اومد بود دمیترس شیپ قهیدق چند تا که ییتارا هوی که میکرد یم بحث میداش  

 

گمیم بهتون نینکن برداشت اشتباه چون یول کنم یم که ییکارا یبرا بدم پس حساب بهتون دیبا کنم ینم فکر+  

 

  بود شده ادب با یلیخ خوردم جا مهران برابر در اونم بودنش مودب همه نیا از

 

.حلقم تو تتونیترب اوه اوه-  

 

گفت و سمتش کرد رو تارا هوی  

 

.اه گهید بگم بزا نزن زر. ببند قهیدق دو+  

 

.تاراست خود شد راحت المیخ آخه بود گرفته خندم من یول بود شده متعجب لحنش از مهران  

 



 هم نامه عقد روستا یاهال بر عالوه موجوده مدارکشم. است بنده عشق و همسر شونیا. میهست شوهر و زن جان آرتا و من+

ارمیم واست هم یکپ هی یبخوا اگه. هست  

 

.رفت باالخره بحث جرو گهید کمی از بعد بود شده عیضا یجور بد مهران. کردنیم آب دلم تو قند لویک لویک حرفاش با  

تر طرف اون بردتم و دیکش دستمو تارا  

 

کن درکم. ترسمیم هنوزم من ها نداره برت دور+  

 

شده من زن فرد نیتر غرو غر کنمیم فکر:( باشه-  

 

  میادیز سرتم از+

 

........قشنگ حس اون با موندم من و رفت و شد اسبش سوار و نشوند گونم یرو یا بوسه و شد بلند  

 

#part73 

 

.کردم حرکت عمارت سمت به و شدم اسبم سوار  

.تاختم یم تارا پشت از  

.بود کرده دیسف منم یرو که یحد در بود یا حرفه یلیخ  

:گفت و تارا سمت کرد رو بعد کرد متوقفمون و سمتمون اومد مامان میشد عمارت وارد و میدیرس یوقت  

 

《تارا》  

 

  یبزار یخوشحال اسمشو شدیم کنمیم فکر. داشتم یخاص حس هی بود شده ریخ به ختم هیقض نیا نکهیا از

  سمتم اومد بود آرتا مامان کنمیم فکر که بانو ماه میشد عمارت وارد یوقت

 

؟؟یخوب.زمیعز سالم+  

 

دستم یرو گذاشت دستاشو که دادم یسالم یآروم به دمیکش یم خجالت ازشون نییپا انداختم سرمو  

 

.میبزن حرف کمی میبر ایب نکن یبیمادر،غر میبر ایب.برم خوشگلم عروس قربون+  

 



 خودش مال دیرس یم نظر به که یاتاق یتو میرفت باهم.برم مادرش همراه که فهموند بهم چشاش بستن با که انداختم آرتا به ینگاه

.باشه  

.بود نشسته دلم به مهرش بودمو شده دوست باهاش آوردم یم در شاخ داشتم کم کم زد یم که ییحرفا با  

.بود یمهربون یلیخ خانم  

 براشون نوه فکر به زودتر چه هر دیبا آرتا و من و رهیم یم داره( آرتا یبابا) شوهرش که گفتیم بود بیعج یلیخ حرفاش یول

!باشه پسر دیبا حتما هم بچه مویباش  

.کنم رفتار اونا مثل دیبا و خانزادم هی ی خونه تو اومد ادمی تازه که بودم شده جیگ حرفاش با  

.زد خشکم زد که یحرف با که کردمیم فکر بهش داشتم رفت ینم کتم تو جوره چیه شدن دار بچه اول ی نهیگز اون یول  

.بودم من نبود آماده که یکس تنها کنم فکر و آمادست زیچ همه و هیعروس شب شب فردا که گفت  

 

:)بودم داده دست از خونوادمو تازه من آخه بودم گرفته یدیشد استرس  

شه؟؟؟یعروس که فهمه یم ازدواجش از قبل شب هی عروس کدوم آخه  

 یا یداغ متوجه که زدمیم حرف( کنم صداش ینطوریا بود خواسته ازم آخه گمیم رو آرتا مامان) مادرجون با ینگران با داشتم

.شدم بود شده روان دماغم از که  

.نداشت ترس یجا خب  

 و هول آرتا که زد صدا رو آرتا مامانش بودم ینطوریهم یبچگ از کال. شدم دماغ خون گرفتم استرس یوقت میشگیهم عادت طبق

  سمتم اومد زده وحشت

  دادم حیتوض براشون رو هیقض و کردم آرومش کرد یم پاک دستش با رو خون که بود شده هول انقدر

 

تارا؟؟ باشم مطمئن-  

 

آره+  

 

......یراحت جور هر باوشه-  
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:جون مادر سمت کردم رو و شدم بلند شم بلند تا گرفت دستمو  

 

.خدانگهدار.  جون مادر ممنون+  

 

زمیعز حافظ خدا-  

 



حرفمون وسط دیپر آرتا بزنم یحرف رفتم تا  

 

جون؟؟ مادر یگفت تو دمیشن اشتباه من کنم فکر ؟؟ تارا یگفت یچ تواالن.  سایوا سایوا-  

 

:|خب آره+  

 

.شدم هیقض متوجه اومدم خودم به تا که دونستمینم لشویدل خنده ریز زد مامانش هوی  

 

.شوهرت مادر ها منه ه؟؟؟مامانهیک خانوم نیا یدونیم. ها ینشد آشنا هنوز تو کنم فکر!عشقم نه-  

 

خوبه؟؟ حالت تو آرتا دونمیم+  

 

  یشد جور مامانم با که یهست یکس تنها تو.راستش نه-

 

رخندهیز میزد زمان هم ماددجون منو حرفش نیا با  

 

تارا؟ گمیم-  

 

ها؟+  

 

؟ینزد یزیچ تو-  

 

گمشووو+  

 

.بانو ماه سمت کرد رو آرتا رونیب میبر میخواست تا و میکرد جور و جمع خودمونو عیسر که کردیم نگاهمون متعجب مامانش  

 

ها تاراعه داره دوستت که یکس تنها ها عمه بعد راستش..... مامان خب.... عه+  

 

. کرد فرار آرتا که زد داد بلند اسمشو مامانش حرفش نیا با  

 

.نبودن مغرور اصال و بودن خانزاده اونا  



 یطونیش نگاه که گفتم یچشم.بدونم خودم مامان اونو تونمیم که گفت بهم و دیکش آغوش تو منو مادرجون رفت آرتا نکهیا از بعد

انداخت بهم  

 

واست بکشه خودشو دماغ خون ی واسه که یکن یدلبر پسرم واسه ینطوریا یتونست یچطور+  

 

شدددد عاشق پسرتون نکردم یکار من خدا به-  

 

:(یخوشگل که بس زمیعز دونمیم+  

 

.حرفمون تو دیپر و تو آورد سرشو فقط آرتا و شد باز اتاق در بزنم یحرف رفتم تا  

 

نگووووووووو که هیدلبر هی بانو ماه گهیم دورغ+  

 

  دیکش خجالت زنت نییب!پسر یشد ایح یب چقدر تو-

 

  خدا به اونه یوونگید نیا مقصر+

 

  گفت کردو قطع حرفو بعد

 

.میش حاضر شام واسه ببرم زنمو دقه دو یبد اجازه اگه+  

 

کار؟؟یچ خوامش یم ببر خب-  

 

؟؟یباز شوهر مادر+  

.......که رفت بهش یا غره چش مامانش  
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حساسسسسه هیقض که بدو تارا اوه اوه گفت آرتا  

.شام یبرا میرفت و کردم عوض لباسامو و اتاق تو رفتم رونیب میرفت باهم و شدم بلند  

 باهم شد تموم که شام نکنم فکر بهش ادیز کردم یسع.بود جمع تو فرد نیتر یخنث آرتا پدر اما بود خنده و یشوخ یکل شام سر

  آرتا سمت برگشتم میشد اتاق وارد که نیهم اتاق یتو میرفت



 

  خوابم یم کاناپه یرو من دونمیم باشه باشه+

 

بهتر چه-  

 

.نداره یمشکل یقانون نظر از.....یعنی...ها یزنم تو یول+  

 

  ییایح یب یلیخ واقعا-

 

گید مونهیعروس شب فردا باالخره+  

 

یباش نداشته یکار باهام فعال که یداد قول بهم تو یول-  

 

بخواب برو.زمیعز نباش نگران قولش و مرده+  

 

ریخ به شب:(زمیعز یچندش یلیخ-  

 

:|ریخ به شب+  

 

 کردم یم الیخ و فکر خودم با داشتم.مهیعروس امشب که افتاد ادمی دوباره و پاشدم خواب از ومدیم که یبلند آهنگ یباصدا صبح

شگاهیآرا ببرتم تا کرد صدام آرتا که  

 

**** 

 

.نشناختم خودمو لحظه هی خودمم یحت که بودم شده خوشگل انقدر.کردم یم نگاه خودم به شگاهیآرا بزرگ ی نهیآ یتو داشتم  

داشتم استرس یلیخ.سمتم آورد رو بود قرمز یگال از پر که یگل دسته و اومد آرتا  

 

؟یکن سر به دست رو جون مادر یخوا یم یچطور+  

 

نباش نگران زمیعز نترس اصال تو یول حاال میکن یم شیکار هی-  

 

  باشه+



 

 دستمال یوقت و بشنوه منو داد یصدا و ستهیوا در پشت ادیب دیبا شوهرم مادر داشتم روستا ی مسخره رسم بابت یادیز استرس

.کنه یکار باهام آرتا که دمیترسیم جور بد من و شد راحت یچ همه از الشیخ لحظه همون...........یعنی بره گرفت رو یخون  

 رو عروس دینبا داماد بود رسم آخه ندادم اجازه بهش که برداره صورتمو یجلو تور خواست یم ندادم اجازه که جلو ومدیم داشت

  نهیبب ازدواج از قبل تا

دید منو یوقت و دیکش صورتمو یجلو تور تند که شدم یاونور  

 

دختر؟ یشد خوشگل چقدر اوه+  

 

ممنون-  

 

.باشم نداشته یکار باهات امشب دادم ینم قول بهت کاش یا+  

 

��یشعوریب یلیخ-  

 

:(نکش خجالت زمیعز+  

میرفت باهم و گرفت دستمو  
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  بودم نشسته سکوت یتو نیماش یتو

 

یشیم تیاذ که خوام یم معذرت واقعا شده تنگ مادروپدرت یبرا دلت دونمیم نیبب+  

 

ه؟یحرف چه نیا بابا نه-  

 

:(دارم دوستت یلیخ+  

 

:(منم.....خب......عه-  

.عمارت به میدیرس یوقت تا نشد بدل ردو نمونیب یحرف چیه گهید  

 بود تابلو که کردنیم نگاه بهم یبد نگاه با دخترا بود یباشکوه یلیخ مراسم.گاهیجا یتو میرفت و میکرد سالم پدرومادجون با

  شده شونیحسود



 با شمونویپ اومد آرتا مامان شام از بعد میدیصیرق شدیم پخش که یمیمال آهنگ با رقص یبرا کردن صدامون که میبود نشسته

کردیم نگاهمون ذوق  

 

ن؟یبر نیخوا ینم گهید نیبر نیپاش شماست نوبت باشه هم ینوبت خب خب+  

 

ها ستایوا خودت فقط ادینم خوشم که یدونیم مامان بابا یا-  

شما نیبر پسرجان باشه  

کردمیم کاریچ دیبا حاال اوف اومد باز استرسم  

.اتاق یتو میرفت  

 بغلم پشت از و اومد آرتا که میبود ستادهیوا یقد نهیآ یجلو بازکرد که رو لباسم پیز ارمیدرب لباسامو تا کرد کمکم و اومد آرتا

.کرد  

.ترسوندم یم یجور بد کاراش نیا با نمیا و نداشتم یخوش حال ازقبل  

  شد ریسراز دماغم خون هوی دارم دوستت یلیخ گفت و آورد گوشم کینزد لبشو

 

یشد دماغ خون باالخره اوف+  

 

ه؟؟یچ منظورت-  

 

باشه وقتش گهید کنم فکر+  

  بود آرتا بغل تو افتادن موند ادمی که یزیچ تنها و دمیکش یبلند داد قمی یتو انداخت یبزرگ یلیخ سوسک بزنم یحرف رفتم تا

《آرتا》  

 نیزم با سرش که کردم بغلش عیسر انداختم رو سوسک یوقت کنم سر به دست رو مامان بتونم تا بکنم اونکارو بودم مجبور

.دمیشن یم رو مامان کیتبر و خوشحال یصدا در پشت از نکنه برخورد  

 تارا دماغ خون به آغشته و گرفتم یدیسف دستمال مامان از و کردم باز درو و آوردم در رهنمویپ بود داده جواب نقشه نکهیا مثل

.رفت کنان یشاد مامان و مامان به دادم و کردم  

.........گذاشت تنها کرده غش یتارا با رو من و رفت  
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.دمیکش دراز کنارش و تخت یرو گذاشتمش و کردم بغلش و تارا شیپ رفتم  

بازه عروسش لباس پیز دمید که بکشم دراز خواستم.کردم باز موهاشو یها خم و چیپ و کردم باز موهاشو یرو یها رهیگ  

�😜�کردم یچرون چش کمی نکردم یکار گمینم  

.ارمین در لباساشو که بود خواسته خودش آخه نکردم عوض لباساشو یول  



.کردم پاک رو دماغش کنار خون و برداشتم یدستمال و شدم بلند  

 محل بهم و شد یسمت اون دید خودش یجلو منو تا و پاشد که گونش یرو زدم دوبار یکی و صورتش یرو دمیپاش آب کمی

.نزاشت  

  گفتم و کردم کلفت صدامو یول بود گرفته خندم العملش عکس از خب داشت حق

 

  میندار قهر+

 

میدار هم خوب یلیخ-  

 

ها یزنم رسما االن تو که نرفته ادتی+  

 

کرد مظلوم و درشت چشاشو و سمتم برگشت تعجب با  

 

ترسمیم سوسک از خب-  

 

زممممممممیعز+  

 

؟؟یکرد کاریچ مامانو یراست-  

 

��یدونیم که کرد رو یفکر همون یزد داد و یدید رو سوسک یوقت خب+  

 

��توسرت خاک شعورررریب-  

 

《تارا》  

 

 نیا به شرط که بود مرد یلیخ اون آوردم مانیا شیمردونگ به گفت بهم و خواستم کارشو اون لیدل آرتا از اومدم بهوش یوقت

.بود کرده قبول رو یبزرگ  

.بود نزده دست لباسم به یول کرده باز موهامو شدم متوجه پاشدم یوقت  

 منم کرد یم بغلم اوقت یبعض شب نصفه اما نگفتم بهش یزیچ و بود تخت یرو هم آرتا بخوابم تا رفتم و کردم عوض لباسامو

!شوریب ی پسره خنده یم داره دمید یم که کردمیم کارو نیهم و خوابه کردمیم فکر  

.شد ریسراز اشکام و افتادم مامانم ادی هوی  

 



زم؟یعز شده یچ+  

 

.یلیخ.شده تنگ مامانم واسه دلم-  

 

یبزن بیآس خودت به کارا نیا با دینبا یول ناراحتم منم لطفا نکن تیاذ خودتو انقدر گذشته که ماهه8 هیقض اون از+  

 

  شدم میقا پتو ریز و گفتم یواشی ی باشه-

 

(شد تموم مکافات همه اون با شب اون)  

 

 تو آخه بپوشم رونیب رهنمویپ تا اومدم و دمیپوش پوش تن اما دمیپوش حموم یتو شلوارمو گرفتم دوش هی و شدم بلند زود صبح

.بود خواب خواب هم آرتا و بود گرم یلیخ حموم  

کرد بغلم پشت از یکی هوی که بودم ستادهیا تخت به پشت  

  بودم زنش من باشه یهرچ اوردمین روم به یول بودم شده سرخ سرخ خجالت از

کاشت میشونیپ یرو یا بوسه و خودش سمت گردوند برم  

 

.خانوم خوشگل باشه تیعاف+  

 

.ممنون-  

 

.امیب بپوشم رهنیپ لباس برم من..... عه-  

 

  بپوش باشه��+

  گفت و کینزد اومد که دمیپوش لباسمو

 

ومد؟؟ین دردت یلیخ که شبید+  

 

!ینمک یب یلیخ مرض-  

 

.........و داشت نگهم که رونیب برم خواستم  
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رون؟؟یب یبر ینطوریهم یخوا یم+  

 

مگه؟؟ چمه-  

 

نگرفت مچمونو مامان تا یدار درد کن وانمود ها عقدته از بعد روز نکهیا مثل+  

 

♀��که واقعا-  

 

م؟؟یبر+  

 

.میبر-  

 

:زد لب گوشم در و شد دال که رفتمیم راه واشی نییپا میومدیم ها پله از میداشت یوقت نییپا میرفت  

 

م؟؟یکرد یکار شبید ما مگه!ها شهیم باوردم داره من+  

 

زمممممیعز گمیم بهت بهدا بزار-  

 

  کردم جمع رو هیقض عیسر و کنهیم نگاه ما به داره مامانش شدم متوجه بدم جوابشو خواستم تا

  میبخور صبحانه و میبر تا بودن ما منتظر زیم سر جون پدر و جون مادر میدیرس یوقت

  کنم حفظ تعادلمو مثال تا بود گرفته دستمو آرتا

 هی و بودن نشسته اونجا جون پدر و جون مادر که بود شده دهیچ روز هر مثل طرفش هی شده دوقسمت زیم مینیبش میخواست یوقت

 جون مادر کنار خواستم بود یدنینوش و اتیخشکبار،لبن اقسام و انواع بودو یصندل هی فقط که طرف اون و بود هم خال یصندل

نداد اجازه که نمیبش  

 

:(زمیعز اونجاست تو یجا+  

 

.کرد اشاره زیم طرف اون به  

 

؟ جون مادر چرا+  

 



؟؟یدار کاریچ مادر نیبش برو-  

 

  من شیپ اومد و برداشت شویصندل آرتاهم که نشستم و رفتم و گفتم یآروم ی باشه

بود اومده در جون مادر داد  

 

آرتاااااااااااااااااااا+  

 

؟؟ مامان شده یچ باز-  

 

.تاراست یجا اونجا+  

 

اونوقت؟؟ چرا-  

 

.داشته یسخت شب که یدونیم+  

 

ییییییییمامان خستم منم کردما من رو کارا همه-  

 

.نداشت ایح اصال پسره نیا بود انداخته گل خجالت از صورتم  

 گردنم دور انداخت خوشگل یلیخ گردنبند هی و اومد مامانش که میش بلند میخواست صبحونه از بعد خوردن صبحونه میکرد شروع

.گفت کیتبر دوباره و دتمیبوس و اومد و  

.بودن خوشحال یلیخ ایطفل  

  اتاق یتو میرفت باهم میبود اونجا گهید کمی نکهیا از بعد

*** 

  ببرم نیریش ییچا واسش که گفت کردو صدام آرتا هوی که میبود نشسته

  سرم به زد ثانهیخب فکر هی هوی

.اتاق تو بردم و کردم نمک از پر رو توش و برداشتم ییچا وانیل هی و خونه آشپز یتو رفتم  

 

نیریش ییچا ایب-  

 

:(یمرس+  

 

  بخور که نکردم یکار حاال خب



زدم یم قهقهه دلم تو وسط نیا من و کردیم حل شییچا تو هارو نک و خوند چر یم رو ییچا یتو قاشق  

رونیب کرد تف همشو و زد اوق هوی خورد نصفشو تا نفس هی و برداشت رو ییچا باالخره  

 

بود؟؟ یچ نیا اه+  

 

:(گید نیریش ییچا-  

 

  بود شور شور نکهیا+

؟؟یبد صیتشخ هم از رو وشکر نمک یتونینم میریگیم زن ماهم رنیگیم زن ملت ایب  

 

  توش ختمیر نمک قصد از اتفاقا نه-

 

.ستادمیوا و در سمت رفتم  

 

عشقم جونت نوش-  

 

.رونیب اومدم بعدش و  

دیکشیم نشون و خط واسم داشت که ومدیم صداش هنوز  
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  بود رفته سر حوصلم اما زدم دور اطیح تو کمی و رفتم

.روم ختیر رو سرد آب پارچ هی آرتا کردم باز درو که نیهم که اتاق تو برگشتم اطیاحت با  

  نییپا ختیر یم صورتم یجا ی همه از آب و بودم شده سیخ سیخ

کردمیم نگاهش حرص با  

 

:(بهتر هم زودتر یچ هر حموم برو نظرم به+  

 

!اونوقت؟ چرا-  

 

  بترسم نمتینب شه پاک شاتیآرا+

 



نهیب یم منو که یهست ییکسا کمتر جز باشه خدات از-  

 

:|یسعادت چه اوه+  

 

.اتاق یتو رفتم و اومدم و کردم عوض رو لباسام و رفتم  

 

باشه تیعاف+  

 

یباش سالمت-  

 

؟؟یچندم کالس+  

 

!خوشمزه ها ها ها-  

 

ییییبیب سالته چن دیببخش اوه+  

 

  برم تونمینم نجامیا که االن که دانشگاه رفتمیم! یبیب مرض-

پروفسور؟ داره دانشگاه نجامیا نکنه نمیبب  

 

یباش نایا ششم کالس کردمیم فک بابا ن عه+  

 

:|هه-  

 

میبر میخوا یم ببند چمدونتو پاشو پاشو+  

 

امینم ییجا کجا؟؟؟من-  

 

ها؟ ینبرد منو چرا ینگ بعدا پس باشه+  

 

تو؟؟ یزنیم حرف یچ از-  

 



 بتیغ جلسه نیاول که میبر پاشو کردم نام ثبت دانشگاه و هیچ رشتت که دمیپرس ازش و گرفتم ویشاد شماره تیگوش تو از+

.مینخور  

 

بودم شده خوشحال یلیخ  

 

گه؟؟ید یایم+  

 

اومدم واسا آره که معلومه-  

 

  بودم شده خوشحال یلیخ کنم جمع لمویوسا تا رفتم و شدم جدا آرتا از

.میکرد حرکت که بود شب یطرفا  

.ایپر و یشاد با امونیباز وونهید مخصوصا بود شده تنگ همه یبرا دلم بود شده تنگ هم شهر واسه دلم مدت نیا یتو راستش  

............ستادویوا یسوپر هی یجلو آرتا که دادم یم گوش آهنگ به داشتم  
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دیپرس ازم و ستادیا یسوپر هی یجلو   

 

  ستین گرسنت+ 

 

! ییییلیخ آره اوف-  

 

گفتم و سمتش کردم رو که دیخند یم داشت  

 

  ممیرژ من خوام ینم اصال نه نه یعنی...... خب........ عه- 

 

!!:| ؟؟یخر ینم- خرم ینم تو واسه پس باشه+  

 

؟؟یستین میرژ تو مگه.گهید نه+  

 

.نخر نخواست دلت یراحت جور هر باشه!آره آها-   



 یم نگاهش داشتم رفت یم داشت یوقت گشنمه یلیخ من بخره کنه خدا یوا رفت و شد ادهیپ نیماش از دیخند یم که طور همون 

شدم داشیپ وجدانم ی کله و سر هوی که کردم  

 

  مردمو پسر یخورد گشنته یلیخ واقعا نکیا مثل آرومتر کمی یهووو+ 

 

  شوهرمه االن مردم پسر یگیم بهش یدار که یاون-

 

  گرفته تورو اومده خورده کجا به سرش ستین معلوم دهیند شوهر باشه+

 

یخوشگل نیا به دختر باشه خداشم از-  

 

!اه گهید برو.کردیم اللت کاش یا- شکوند کمرمو نفست به اعتماد اوه اوه+   

 

  هیسمیساد مارانیب از دمیشا ناستیب کم چشاش دمیشا ای ست؟ین یروان نظرت به+ 

 

  ییآرتا با االن-

 

.اونم با گهید آره شد زودآرتا چه اوه+  

 

باشه؟؟ ضیمر دیبا چرا-   

 

  گرفته تورو اومده افتیق نیا با+ 

. گرفت یم ژست و رفتیم رژه نیماش یجلو همش که شدم یپسر متوجه بعد لحظه چند کرد گم گورشو که گفتم بهش ییبابا برو

  گفت که.نییپا دمیکش رو شهیش که شهیش به زد تقه دوتا و جلو اومد! یریکبیا بود زشت چقدرم اه

 

 پسره دست آرتا که نییپا انداختم سرمو و نزدم یحرف شدم آب خجالت از دمید سرش پشت رو آرتا هوی خوشگلم؟؟ یدینم شماره-

 ساعته دو من داداش-: گفت پسره به آرتا. دمیشن یم رو صداشون بود باز پنجره که اونجا از یول تر عقب بردتش کمی و دیکش رو

 یم بغل نهیآ یتو از کرده ریگ گلوم تو بد راستش داداش گرم دمت+ تو به دمشیم یبخوا هاگ ارمیب ریگ شمارشو تونستم بزور

 خاطر به خوندم دستشو بود خودش ی شماره نبود من ی شماره اون یول. گفتن شماره کرد شروع و کرد یاخم آرتا دمشونید

نگفتم یزیچ و کردم صبر نیهم  
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 زنگ مشغول هم پسره بزنه زنگ جا همون که گفت کردو متوقفش آرتا بره خواست یوقت گرفت یم شماره یخوشحال با پسره

دادینم جوا آرتا یول اومد در صدا به هم آرتا یگوش هوی که بود زدن  

 

  باشه داشته واجب کار دیشا بده جواب یدینم جواب چرا داداش+ 

 

ستین شیب یناموس یب هی داداش بابا نه-  

 

یراحت جور هر باشه+   

 نگاه آرتا به تعجب با پسره کردنه سالم و آرتا دادن جواب با شد برابر که ومدیم ابرو و چشم و کردیم نگاه بهم لبخند با پسره 

  گفت بهش تلفن همون پشت از آرتا که کردیم

 

  خوردم گوه بگو-

 

  شدم؟؟ دخترت دوست عاشق چون اونوقت چرا+

 

 هی که دمیکش یا خفه غیج بود شده وارد بهم که یترس از من نیزم یرو شدن پرت شیگوش خودشو زد بهش آرتا که یمشت با

 دوباره و شد نیماش سوار و اومد آرتا رفت در و پاشد شه کینزد بهش خواست دوباره آرتا تا و شد بلند یخون دماغ با پسره دفعه

 سمت کرد رو و داد رونیب صدا پر نفسشو که میبود راه تو خوند چشاش یتو از یحت شدیم نویا و بود یعصبان یلیخ کرد حرکت

: من  

 

  باش مراقب کمی لطفا+

 

  باشه-

 

بزنه یحرف نیچن اون که نییپا یدیکشیم رو شهیش دینبا اصال تو+  

 

  خب دونستمیچم من- 

 

  م؟یکن بس باشه+

 

  ؟؟؟یدار مشکل یکنیم شروع خودت-

 

  مینکن فکر بهش گهید ولش+



 

  ؟؟یدیخر یزیچ منم واسه مغازه یرفت یوقت حاال!یاوک-

 

  نه+

 

  سرت تو خاک-

 

  نینبود میرژ شما مگه اوه+

 

خب آره-  

 

میبخور اریب درش دمیخر هم تو واسه نباش نگران+   

 

*** 

.خوردن میکرد شروع و آوردم در رو کایک و یران   

 رژمو فمیک تو از شده پاک رژم زدمیم حدس که طور همون دمید که انداختم خودم به ینگاه نهیآ تو میخورد تنقالتو نکیا از بعد 

کنهیم نگاهم داره آرتا شدم متوجه که زدم دوباره و برداشتم  

 

؟؟یآورد شتمیآرا لوازم تو+   

 

! خب آره-   

 

  ؟یکن شیآرا دانشگاه تو یندار حق که یدونیم+

 

¿¿¿ !!!!!!!!چراااااااااااااا؟؟؟؟؟-  

 

  گفتم که نیهم+

 

! بابا برو-  

 

:(حاال مینیب یم+  
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.  پاشدم خواب از خورد یم چشام یتو که ینور با صبح   

.بودم اتاق هی یتو شدم داریب یوقت  

  انداختم آرتا به ینگاه بود تنم تاپم و شلوارم یبودول آورده در مانتومو آرتا 

 

  خودته؟؟ ی خونه نجایا+

 

مگه؟؟ چطور آره-  

 

واقعا؟؟+   

 

  زمیعز خودم نه!خودمونه ی خونه آره- 

 

:( آره+  

 

  شدم بلند داشت یمشک دیسف تم و بود خوشگل یلیخ میبود توش که یاتاق

 

منه؟؟ اتاق نجایا+  

 

��اتاقمونه-   

 

  ��واقعا؟ عه+ 

 

مهمون اتاق برم من یناراحت-  

 

  خودته خونه نکن تعارف باش راحت زمیعز نه+ 

 

:(هستم جا نیهم پس باش-  

 

  نه؟ یبود خواسته خدا از+ 



 

: گفت که کردم یم نگاهش داشتم قایدق آره-  

 

  بخورم صبحونه برم من یریس که تو خب-

 

رم؟یس من یدونیم کجا از+  

 

باشه صبحونه واسه ییجا گید نکنم فکر یخورد منو و یکرد نگاه منو که یاونطور خب-   

 

  آرتاااااااااااااااااااااااا+ 

 

تو واسه صبحونه ی همه ایب یشیم یعصب چرا باشه خب-  

 

هشته دمید که انداختم ساعت به ینگاه و رونیب اومدم و زدم صورتم و سر به یآب و ییدستشو یتو رفتم   

 دارمیب زود انقدر چرا گفتم و کردم آرتا به ینگاه خوردن صبحونه کردم شروع و نشستم یصندل یرو و حال یتو رفتم 

  ؟؟یکرد

 

.ها دانشگاه یبر قراره نکیا مثل-  

  ها؟؟ یبخور بتیغ رو جلسه نیاول که یخوا ینم

 

ایگیم راست یوا+  

 

 سر مقنعه دیبا االن و بودم متنفر مقنعه از دمیپوش کتانمو مانتو و یمشک سارپورت اتاق یتو رفتم و خوردم غذا لقمه دوتا عیسر 

بود من ی واسه ها کار نیتر سخت از یکی کردمیم  

بزنم رفتم و برداشتم رنگ یا قهوه و دخترونه رژ هی و کردم شونه مویچتر بستمو خوشگلمو یموها   

.کنهیم نگاهم داره که شدم آرتا متوجه نهیآ یتو از که   

  جلو اومد که زدم رژمو و نزاشتم محل بهش 

 

  ؟؟یداشت میکار هیچ-

 

کن تر کمرنگ صاحابم یب رژ اون و دستت تو بزار رو انگشترت جلوتر بکش مقنعتو+  

 



کرد پاک رژمو کیش یلیخ و ستادیوا کمینزد اومد که رژ جز دادم انجام رو گفت که ییکارا همه   

.........و نگفتم بهش یزیچ! میبر شد بهتر حاال شیآخ گفت و کرد کمرنگ نه که پاک البته   
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.افتادم راه و نگفتم بهش یزیچ  

بود روش من اسم که داد بهم یبانک کارت هی و سمتم اومد آرتا که میبود حال یتو  

 

.کن استفاده داتیخر واسه کارت نیا از گهید-  

 

.یمرس دارم کارت خودم من نه+  

 

��اومد ادتی شوهرتم من-  

 

.کنم یم قبولش باشه واقعا یمرس ایگیم راست یوا+  

 

.میشد نشیماش سوار و نییپا میرفت باهم  

.بود یخوشگل یلیخ پسر واقعا اون.انداختم بهش ینگاه  

 غرق باشیز امواج اون یتو آدمو که یمشک خوشگل یچشا و باال بود داده که بلد یموها.داشت یمشک رهنیپ و یمشک شلوار

کرد یم  

 

*** 

 

  ستین باهم اولمون کالس و برم دیبا خودم که گفت بهم دانشگاه یتو میدیرس یوقت

  شد گرفته یلیخ حالم

  کنم ناراحت اونم که بدم بروز خواستم ینم یول شدم ناراحت یلیخ واقعا

کالس یتو رفتم منم و برداشت قدم تا چند اون و مینیبب همو دانشگاه محوطه گوشه یصندل شیپ که میگذاشت قرار باهم  

.شدم کالس وارد که نیهم  

 همونجا و رفتم و کردم حرکت که دمید کالس ته یخال یصندل دوتا بودن پسرا با گرفتن گرم مشغول که شدم یجلف یدخترا متوجه

.نشستم  

  فمیک یرو گذاشتم سرمم و زیم یرو گذاشتم فمویک

نشست کنارم یصندل یرو و اومد یکی هوی که  



  اول روز نیهم از بشن پررو که نکردم بلند سرمو یول دمید شویسا آخه

  رمیبگ گرم نجایا یپسرا با که ستین درست اصال و بودم متاهل من و داشت فرق من هیقض بعدشم

 بچه از یکی اونم بود شده تنگ یلیخ هم مایفاط واسه دلم افتادم یپر و یشاد ادی هوی و رهیبگ دستمو رخواستیز اون از یکی هوی

.میدور ازش ماه چند که بود پیاک یها  

 جام سر فرد اون دنید با بگم یزیچ خواستم تا و کردم بلند سرمو و دستش یرو زدم عیسر بود پسر هی دست دسته اون یول

.شدم خکوبیم  

.کردیم نگاهم حیمل لبخند هی با داشت و بود آرتا  

  کردم ثابت بودنمو ایح با آرتا به و کردم حفظ امویح که بودم خوشحال

 

ستم؟؟ین کالست تو من یشد ناراحت+  

 

؟؟یکنیم کاریچ نجایا تو اصال نه-  

 

!ایاومد در خجالتم از خوب توهم یول عشقم بود زیسورپرا+  

 

.بود حقت-  

 

  شد وارد استاد و شد وا کالس در بگه یزیچ خواست تا

.گذاشتن احترام بهش و شدن بلند جاهاشون از همه  

  شد تموم یک کالس نشد میحال اصال داشتم ذوق انقدر

شد آرتا زونیآو پشت از دختر هی هوی که میبود ستادهیوا اطیح یتو شد تموم کالس یوقت  

 

تو؟؟ ییکجا بودم دلتنگت عشقم سالم+  

 

آشناست؟؟ چقدر صدات-  

 

  زدنیم حرف باهم و گرفتن فاصله قدم چند باشه رفته ادشی منو که یانگار و کرد یا خنده دید رو دختره و شد یسمت اون یوقت

  بود گرفته حرصم یلیخ کارش نیا از

. شد میحسود رسما آره  

.آرتا بغل دیپریم یگاه و دیخندیم یه دختره  

.......کردم ترک و دانشگاه و شد خورد یلیخ اعصابم آرتا کمر دور دختره ی شده حلقه یدستا دنید با  
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.بود شده بد یلیخ حالم  

؟؟؟ پس شد یچ ها؟؟؟؟؟حاال یندار بهش یحس چیه ینمگفت خودت مگه آخه بود شده چم من  

 اولم همون از هیچ یدونیم اصال چندش ی پسره متاسفم براش که واقعا رفت ادشی منو یحت دید رو دختره اون یوقت امروز اون

.بود تر خوشگل من از دختره اون که یانگار  ومدینم خوشم ازش  

  نبود که معلومه خب

  ترم خوشگل من که معلومه

  اه

  خونه به دمیرس باالخره که رفتم یم یهمونطور

  ستین آرتا که شدم متوجه خاموشه برقا دمید که زدم تو به دید هی و کردم باز درو و باال رفتم تندتند

  گرفت حرصم شتریب هیقض نیا از

.کردن غر غر کردم شروع بودم نکرده روشن برقو که یهمونطور و اتاقم یتو رفتم و بستم محکم درو و خونه تو رفتم یحرص  

 

 نجایا م؟هااا؟منیچ نجایا من.داره زن خودش انگار نه انگار سرت تو خاک.موند یریکبیا ی دختره اون شیپ گهید معلومه خب-

.ادیم بدم ازت م؟یچ  

 

سراغم اومد وجدانم هوی  

 

کنهیم ولت معلومه خب+  

 

بعد واسه بزا ندارم حوصلتو اصال االن وجدان نیبب-  

 

بود؟؟ یچ دختره اسم حاال+  

 

.ختیر یب هیریکبیا گهید بود یزیچ یمر یپر ؟حتما بود یچ دختره اسم ایگیم راست یوا-  

 

  زدم سکته ترس از که اومد ییصدا هی هوی

 

.بود مایس اسمش+  

 

  شدم مواجه آرتا خندون ی چهره با که کردم روشن برقو

 



؟یینجایا یک از تو!!!!!!!!!!!!  ههههع-  

 

مایس شیپ رفتم من نکهیا از بودنت ناراحت+  

 

  بود زشت اسمش چقدرم اه-

 

شد؟؟ تیحسود زمممیعز+  

 

تو؟؟؟ به یک-  

!بابا نه.الیخ یب  

 

.دمیم نشون بهت باشه+  

 

.جونت مایس شیپ برو اصال.رونیب برو-  

 

�😂�کردنه یحسود عالئم از یکی خودش االن نیا+  

 

!زنتما من نکیا مثل.شد میحسود اصال آره-  

 

لعنت منکرش بر+  

 

چرخ18 یلیتر ریز بره منکرش شاالهیا واقعا آره-  

 

��شد میحسود بگو گهید بار هی+  

 

  بابا برو-

 

  تو آورد در یال از سرشو که ارمیب در لباسمو تا رفتم و کردم رونشیب

 

��؟؟یآشت+  

 



.گمیم بهت بعدا بکنم فکرامو بزا-  

 

��کرد یآشت باالخره یآخ+  

 

!بروووووو-  

 

...... تو از مایس ییخدا یول+  

 

!تره زشت بابا تره زشت گفت لبخند با که سمتش برگشتم بزنه حرفشو هیبق خواست تا  

 

؟یبگ یخواستیم یچ دمیفهم که من بهم میرسیم تو و من باشه-  

 

.......رفت رونیب اتاق از و گفت ییخدا ای  
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.کردم عوض لباسامو نکهیا از بعد  

 بهش ینگاه که شمیپ اومد شد تموم زدنش حرف نکهیا از بعد زدیم حرف تلفن با داشت که انداختم بهش ینگاه و رونیب رفتم

 انداختمو

 

گشنمه من+  

 

صبح نیع بخور منو ایب-  

 

خورمینم عن من+  

 

عن؟؟ یگفت من به االن-  

 

:(آره+  

 

:|رسما یکرد نیتوه-  

 



.رسما یکرد میعصب توهم+  

.در اون به نیا  

 

انداخت بهم ینگاه و دیخند  

 

کنمیم کوتاه زبونتو نیا من-  

 

یباش موفق تیافتنین دست ی پروژه یتو+  

 

.مینیب یم-  

 

گشنمهههههههههه من+  

 

ندارم؟ دوست چاق زن من ایشیم چاق تو یخوریم چقدر-  

 

.هست که نهیهم+  

گهید یریس کنم؟؟؟؟تو درست غذا خودم یبرا فقط االن من یعنی  

 

کرد بغلم و کمینزد اومد  

 

.گهید کن درست نهار برو یشیم یعصبان چرا زمیعز+  

 

عه؟؟؟؟-  

 

.گید نزار گشنمون عشقم+  

 

  نگفته بهم یزیچ اصال یانگار کردیم رفتار یطور

کرد حرکت اتاق سمت به حمومو رهیم که گفت  

 وونهید کردم شروع و گذاشتم نیغمگ آهنگ هی تابهیماه یتو ختمیر و کردم حاضر رو یماکارون مواد و خونه آشپز یتو رفتم

.یباز  

.اومد سوختن یبو هوی که اوردمیم در هارو خواننده یادا قاشق با  

.شدم مواجه یماکارون مواد کیتهد با که گاز سمت برگشتم متعجب  



.یآشغال بندازم هم رو تابهیماه دیبا کنم فکر بود شده افتضاح یلیخ یوا  

.کردمیم نگاه مواد اون به آور چندش داشتم  

.شدم مواجه آرتا ممتد یها خنده یصدا با هوی که  

 

االن؟؟ یخندیم چرا+  

 

خانم؟؟ نیمند هنر نقدریا ها شاخه ی همه یتو یهست یرینظ یب آشپز واقعا-  

 

!ررررریخ نه+  

 

واقعا خوشحالم یلیخ-  

 

م؟یمونیم گرسنه نکیا از+  

 

دادم سفارش تزایپ نکهیا از نه-  

 

نه؟؟ مگه بپزم غذا تونمینم من یکرد فکر متاسفم برات که واقعا+  

 

آره-  

 

.کن کوفت خودت هم رو تزایپ پس+  

 

گه؟؟ید یخورینم تو یعنی آهان-  

 

!ریخ+  

 

شکرررر رو خدا-  

 

:|که واقعا+  

 

 بخورم تونستمینم اصال اما شکوندم و آوردم در مرغ تخم هی و کردم جور و جمع رو بودم زده که یگند اون و آشپزخونه تو رفتم

.بخوره تزایپ بود قرار اون آخه  



  خوام یم تزایپ من بابا

  کنه حساب تا رفت و زیم یرو گذاشت و گرفت تزایپ دوتا آرتا و اومد در صدا به فونیآ که کردم یم جنگ خودم با داشتم

  تزایپ خوردن کردم شروع و در،نشستم دم رفت دوباره که نیهم

  بود پر کامال دهنم اومد که آرتا

:........گفت دید منو یوقت  
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گلوت؟ تو نپره+  

 

  کردن سرفه کردم شروع انداختم بهش ینگاه تا

.گلوم تو دیپر غذا از کهیت هی لحظه هی  

.ستین شور چشام خدا به گفت و دیخند من دنید با  

  کردم یاوک خودمو یآب وانیل با

بودم کرده سرفه که بس بود شده جمع چشام تو اشک  

گفتم و کردم بلند آسمون به رو دستامو شد بهتر حالم نکیا از بعد  

 

......شر از منو!  ایخدا+  

 

بفرما حفظ حسودان گفتم و آرتا سمت کردم رو  

 

آره؟؟ حسودم من االن عه-  

 

.طوره نیهم قایدق+  

 

  کردیم نگاه من به خوردیم که طور همون و برداشت رو تزایپ از کهیت هی و کرد نثارم یا توله لب ریز دیخندیم که طور همون

!یخودت یگفت یچ دمیشن گفتم و کردم نازک واسش یچشم پشت  

داد ادامه خوردن غذا به خنده با  

  بود سخت یلیخ اسمش که یشرکت هی بره قراره گفت که نشستم آرتا شیپ رفتم و سطل یتو گذاشتم رو آشغاال و رفتم نهار از بعد

  رفت اونم و گفتم یا باشه

 کرده بالکم هم نستایا و تل یتو از و دادنینم جواب زدمیم زنگ بهشون یهرچ یول بود شده تنگ پیاک یها بچه یبرا یلیخ دلم

  بودن



بودن ناراحت نکردم دعوتشون یعروس واسه نکهیا از اونام حتما بودم ناراحت یلیخ  

  

 

* 

 

.برد خوابم مبل یرو منم و ومدین یول بودم منتظرش وقت رید تا شبید شدم داریب خواب از آرتا یصداها با صبح  

 و خوردم غذا لقمه دوتا دهیزوچیم دمید و شدم بلند عیسر شده رید دانشگاه گفت که کردم باهاش یسالم بودم اتاق یتو صبح

  میکرد حرکت دانشگاه سمت به و دمیپوش لباسامو

کردمیم یخون هم باهاش من و شد یم پخش باران لعنت آهنگ نیماش یتو  

 

  صدامو دوباره گرفته غم♡}

چشامو یهوا باز زده نم♡  

دوباره وارید به دادم هیتک و یستین♡  

ایرو تو زارمیم پا تو بعد♡  

نجامیهم شب هر تو الیخ با♡  

نداره نداره یتموم چشام اشک♡  

  بارون و زییپا و برگ خش خش یصدا♡

داغون قلب و تو الیخ باز♡  

دوتامون عکس به شمیم رهیخ و یستین♡  

کردمیم قرض دستاتو شدیم کاش♡  

کردم یم فرض تورو کنارم باز♡  

......{ بارون ریز میزدیم قدم صبح خود تا♡  

 

  کردنیم صدام که شدم یآشنا یها غیج متوجه میشد محوطه وارد یوقت میدیرس که شدم متوجه آرتا زدن ترمز با

.......�👻🔭�شدم یشاد و ایپر متوجه گردوندم بر سرمو یوقت  
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.کردن یم صدا منو که بود یشاد و ایپر یصدا واقعا اون  

.آرتا بغل یتو میشد پرت ییتا سه که بغلم دنیپر محکم برگشتم سمتشون به یوقت  

کردن غرغر کرد شروع یشاد که رونیب میاومد بغلش از  



 

؟؟؟یبگ بهمون یخواست یم یک-  

 

!!ویچ+  

 

!یپر ستین باغ تو خودش نیا اسکول گهید ازدواجتو-  

 

  خب نینداد جواب زدم زنگ بهتون یچ هر من واال آهان+

 

یومدیم بچت با یشد حامله یکردیم صبر-  

 

!نکنه خدا اه+  

 

......بود حقت یشعوریب یلیخ-  

 

افتاده؟؟ ییاتفاقا چه یدونیم تو اصال+  

 

ه؟؟یخبر نکنه یوا-  

 

.کرد نگاهم طونیش بعدشم  

شد آلود بغض صدام هوی  

 

......بابام و مامان شب همون ریخ ن+  

 

  شدن هیقض متوجه سکوتم با خودشون نکهیا مثل بزنم حرفمو هیبق نتونستم

 به زدم خودمو و کنم ناراحتشون خواستم ینم کنن عوض رو جو خواستن یم یول بود شده جمع دوتاشون هر یچشا یتو اشک

  یالیخ یب

  بود یکی هامون دانشگاه یول نبود باما کالسشون اونا میرفت و شد شروع کالس باالخره باهم زدن حرف یکل از بعد

کنن زمیسورپرا که خواستنیم و بودن کرده یکی به دست آرتا با گفتن که بودن کرده بالکم چرا که دمیپرس ازشون  

کالس یتو میرفت باهم و گفتم یا یاوک  

 و انداختم بهش ینگاه خوند رو آرتا یلیفام من اسم از بعد که شدم متوجه خوند یم اسمارو داشت استاد و میشد کالس وارد یوقت

  باشه داشته رو شوهرش هیلیفام دیبا ارباب زن گفت که خواستم لیدل ازش



گرفت یم خندش آدم اشیبعض دنیشن با و بود بیغر و بیعج یلیخ نشونیقوان  

آرتا شیپ اومد خرفت لوس یلیخ دختر هی که بود استراحت میتا و میبود نشسته  

 

کنم صداتون آرتا تونمیم.... عه آرتا آقا دیببخش+  

 

  گفتم و حرفش تو دمیپر بگه یزیچ خواست آرتا تا

خب تره قشنگ نیبگ آقا  

 

رم؟؟یبگ وقتتونو لحظه چند شهیم آرتا آقا دیببخش+  

 

دییبفرما بله-  

 

کالس؟ ته دینیبیم رو دختره اون راستش خب+  

 

اومده شیپ یخب؟مشکل-  

 

گفت که انداختم بهش یچندش نگاه  

 

ومدین خوششون من از ادیز خواهرتون کنم فکر+  

 

  کرد یا خنده و انداخت من به ینگاه فقط آرتا

 

؟؟یچ دختره اون خب-  

 

تنونستم من یول نگم بهتون خواست من از یول اومده خوشش شما از اون+  

 

��ندارم ازدواج قصد من محترم خانم-  

 

.نه که ازدواج نه+  

 

  دیند ادامه گهید لطفا-



 

  اومد خوشم یلیخ زدنش حرف طرز از

  نکنه کاریچ و کنه کاریچ دیبا که فهموند دختره به

  اومد بدم ازش یلیخ اه

 بشه؟تو عاشق کرد وقت یک اون اصال بده شدن دوست شنهادیپ پسر هی به خودش و ادیب که بشه خار تونهیم چقدر دختر هی آخه

��!آخه؟ دوروززززز  
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  میبخور ناهار تا رونیب میرفت ایپر و یشاد با دانشگاه از بعد روز اون

  نبود آرشام اما بود یشاد با اریشهر

.رفت تنها ایپر و نکرد قبول اون که کره برن خواست ازش ایپر ماه جند نیا یتو گفت که دمیپرس رو هیقض یشاد از  

!  زمیعز یوا  

  شد یم جمع چشاش تو اشک انداخت یم اریشهر به که ینگاه هر یتو ایپر

 

؟؟؟یا یاوک ایپر+  

 

:(عشقم آره آها! ها؟-  

 

.شناسمتیم گهید که من نگو یالک+  

 

:) ن خب..... عه-  

 

شمونیپ یایم بچت با گهید سال دو باش مطمئن.نباش ناراحت!زممممممیعز+  

 

��ایشد نوفونمونیاستام و یاومد بازم یول.نکنم فکر-  

��بخش آرامش خانم  

 

قتا؟؟یحق ای بود ها کهیت از نیا+  

 

.قتیحق مطمئنا-  

 



!که یمن عشق+  

 

  رونیب میاومد هوا و حال از آرتا یصدا با که میزد یم حرف هم با میداشت

میخور یم یچ ناهار یبرا که دیپرس ازمون  

میداد سفارشامونو همه  

  یسوخار مرغ من

برگ کباب آرتا  

جوجه یشاد  

دهیکوب اریشهر  

گویم ایپر  

 

  بود یپر داشت دوست گویم نمونیب که یکس تنها گفت شدیم

  بود شده تنگ باهاشون کل کل واسه دلم واقعا بود شده تنگ واسشون یلیخ دلم

شد مانعمون دیکش که یا خفه داد با یشاد میکن شروع میخواست تا آوردن سفارشامونو نکهیا از بعد  

 

!ناینخور نه نه+  

 

.اونوقت چرا-  

 

  باشه یک با قراره زیم نیا پول نیبگ اول+

��رمیبگ املت و بدم پس سفارشمو خوام یم نبود پولم فیک به حواسم من  

 

  شد یچ کردم فکر مرض�😂�-

 

من با میگفت هم با یپر و من هوی  

 

  یقبل عادت طبق گهیهمد یموها دنیکش میکرد شروع و

  رسهیم بزرگش یآرزو به بکشه زودتر رو یکی اون یمو که یاون بگن ویزیچ همزمان نفر دو اگه بود رسم ما نیب آخه

  دیکش موهامو پشت از ایپر که کرد صدام یشاد

دمیم نشون بهت گفتم و انداختم بهش یزیآم دیتهد نگاه  

دنیخند یم زیر زیر باهم آرتا و اریشهر  
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نشدن ساکت بازم که گفتم بهشون یساکت  

  یشاد خان هفت کردن رد بعد باالخره

  میکن شروع رو غذامون میتونست

  کنم ترک رو زیم بخوام که نبود یحد در یول شهیم بد داره حالم شدم متوجه هوی که میخورد یم غذا میداشت

  کردم حرکت ییدستشو سمت به و شدم بلند زیم پشت از عیسر و کنم تحمل نتونستم گهید و گذشت یا لحظه چن که کردم صبر

  آوردم باال رو خوردم یچ هر و ییدستشو یتو رفتم انیم پشتم از دارن و دنیترس ایپر یشاد که شدم متوجه

  رونیب ادیب دهنم از خواست یم دلم که یانگار داشتم یدیشد تهوع حال

  شستم صورتمو یوقت

کردیم نگاهم حیمل لبخند هی با یشاد  

 

؟؟یخندیم باز تو پته+  

 

!ایب ایپر-  

 

تارا؟؟ یبله؟بهتر:ایپر  

 

  زمیعز بهترم آره+

 

خنده از کرد غش یشاد هوی  

 

تارا پسره حتما+  

 

! شعوریب!مرررضضضضض-  

 

یباز خرهیم کرد شروع و رونیب رفت خنده با  

  دادم تکون براش تاسف سر از یسر که دیخند یم گوشه اون از آرتا

دادیم قر و خوند یم شعر خودش واسه یشاد  

 

(ادیم داره فندقمون ادیم داره فندقمون)  

 



  شد بد حالم دوباره که کنه جمعش نکرده یزیآبرور شتریب تا گفتم ایپر به

  آوردم باال خون نباریا یول

  گفت دهیترس و هولناک و کردیم نگاهم ینگران با آرتا

 

نترس باشه مارستانیب میریم خوبه؟؟االن حالت!تارا...تا...تا+  

 

  کردنیم نگاهم تر دهیترس اومدن هم یشاد و ایپر یوقت

 

  ستین مارستانیب به یازین.  خوبم-

 

.برهیم منو که گفت و کرد بلندم حرکت هی تو بزنم یا گهید حرف خواستم تا  

 

.شدم آشنا ییصدا متوجه که مارستانیب تو میرفت  

شد خیس تنم یموها صداش دنیشن با  

  بود امیت یصدا مطمئنا

  یعوض کهیمردت همون

  بودم آرتا بغل تو هنوز من و جلو اومد

 داد سالمشو جواب فقط بزور بهش توجه بدون آرتا که داد سالم بهش و کرد دراز آرتا یجلو دستشو و کرد نگاهمون وار چندش

کرد رد دستشو و  

خاله؟ دختر شده چت ط گفت کردو سالم منم به  

  ندادم بهش یجواب

  خورد یم بهم صداش از حالم

  شد بد حالم دوباره که بود معطل آرتا

  دنیچرخ کرد شروع سرم دور ایدن و

.بستم چشامو کردمو یمخف آرتا ی نهیس تو سرمو  

 

*** 

 

  کردم باز درد با چشامو آرتا نگران و ممتد یصداها با

داشتم یکوفتگ حس بدنم یتو  

کردم باز چشامو یوقت  

.نشوند میشونیپ یرو یمحکم ی بوسه و گرفت بغلش یتو منو و سمتم اومد خنده با آرتا  



  بود دکتر یانگار که شدم دختر هی یصدا متوجه هوی

زدیم یمهربون دختر  

نداشتم بهش نسبت یخوب حس و بود مارموز یول  

:گفت زد روش یا بوسه که همونطور و گرفت دستش یتو دستمو آرتا  

 

هو؟؟ی شد خانومم؟؟چت یخوب+  

 

:(نباش نگران خوبم-  

 

..........حرفمون وسط دیپر دکتره اون هوی  
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.ستین خوب ادیز عالمتاتون+  

 

چرا؟؟-  

 

ستین کار در یا بچه گهیم شوهرت که یاونطور آخه+  

 

  درسته-

 

.سمینویم واست شیآزما تا چند هی+  

مشکوکه عالمتات اریب واسم امروز نیهم یبد انجامشون دیبا حتما  

 

بگم یا باشه رفتم تا  

اتاق یتو اومدن نگران که دمیشن رو ایپر و یشاد یصدا  

  اومدن یاونطور یوقت

:گفت دکتره بزنن یحرف نکهیا از قبل  

 

رونیب دیبر خبرتونه چه+  

 

شعورررررر؟؟؟؟یب.یفهمیم منه خواهر نجاستیا که ینیا!بابا برو:یشاد  



 

.نمیبب رونیب برو یخودت شعوریب+  

 

کن صحبت درست با لطفا:ایپر  

 

؟؟یچ نکنم+  

 

زمیعز کنمیم درستت:ایپر  

 

بابا برو+  

 

کرد ترک اتاقو و کرد اکتفا بابا برو گفتن به دکتره  

  گفت هوی که دیخندیم گوشه اون از آرتا

 

!یپیاک نیهست ییدعوا همتون شما نه+  

 

دوستمون با یکرد کاریچ:ایپر  

 

یکن مراقبت دختر هی از ینتونست سرت تو خاک گهیم راست:یشاد  

 

کنمایم نابودت زنمیم امیم:ایپر  

 

میتسل بابا باشه:آرتا  

 

رفت ینم جوب هی تو پسرا با آبمون اولم همون از راستش بود گرفته خندم زدناشون حرف از  

رونیب رفتن یشاد و ایپر  

  خوردن کرد شروع و برداشت یکمپوت و رفت آرتا

  بود اومده در رقصه به شیشونیپ یرو لختش یموها و خورد یم ولع با

  شد جلب بهم نظرش که کردم یمصلحت یا سرفه

:گفتم کردمو نگاهش  

!نکن اسرار انقدر خورمینم من عشقم نه+  

  یخوریم توهم نبود حواسم یوا گفت و اومد دهنش یتو انداخت السیگ هی راه تو و جلو اومد



بود گرفته خندم یلیخ حرکتش اون از  

......زدن قهقهه کردم شروع  
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  گفتم کردمو نگاهش

 

رمیبم قراره دارم سرطان بگن کن فکر آرتا یوا+  

 

.ریبگ گاز زبونتو-  

 

.یکنیم کاریچ تو بگن اگه+  

 

.زمیعز نیبب-  

 

جانم؟+  

 

.یبعد رفت یکی اگه حاال داره همدم هی به ازین یمرد هر-  

 

  گمشو برو مرض+

 

.امیم باهات منم کردم یشوخ-  

 

!!!!!!!قبرستون+  

 

♂��کشمیم خودمو نه-  

 

شدم خوشحال آها+  

 

من؟؟ مرگ از-  

 



؟؟یکن یغلط چه ییتنها یخوایم تو ستمین من یوقت+  

 

یگیم راست واقعا گفت و زد دستم رو یا بوسه کوینزد اومد  

رونیب میرفت باهم آرتا و من و گذاشت روش یچسب و پنبه و آورد در دستم از رو سرم سوزن و اتاق یتو اومد پرستار هی  

شمونیپ اومد لماشهیف از بود تابلو که هول با امیت رونیب میرفت یوقت  

 

.داد جواب انگار سهل دمیپرس الناز تارا؟؟؟از خوبه حالت+  

 

.نداره نکارویا حق یا بهیغر چی؟هیدیفهم یکن صدا اسم با رو من یندار حق تو-  

  یکرد تورش دایجد نکهیا مثل که جون الناز شیپ برو توهم دارم شوهر االن من.امیت نیبب

؟؟؟؟؟؟؟یاوک  

 

نکن تارا-  

 

.ببند امیت+  

 

میرفت و میگرفت فاصله ازش عیسر  

 

《امیت》  

 

.رونیب اومد تارا اتاق از الناز یوقت  

(زدمیم مخشو داشتم بود وقت چند که گمیم رو خوشگله دکتر همون)  

 شیآزما دیبا داره رو عالئم نیا و ستین حامله گهیم چون یول خوبه گفت که دمیپرس رو تارا حال ازش و الناز شیپ رفتم عیسر

  بده سرطان

شدم ناراحت یلیخ حرفش نیا با  

سوختیم واسش یلیخ دلم و بود جوون و بود خالم دختر اون ینکن یکار هر خب  

  شدم خوشحال یلیخ راستش مردن عمو و خاله یوقت

  بود اونا مرگ آرزوهام نیبزرگتر از یکی

  گرفتمیم رو پرش و بال ریز من و شدیم میتی تارا یاونطور آخه

شد خراب یچ همه یعوض ی پسره اون اومدن با یول  

  گهید داره ییها تاوان هی هم من با شدن ریدرگ خب

  شونهیزندگ خوردن بهم دنیم تارا و آرتا که یتاوان مثال



!بدبخت یاحمقا  

 خانزاده اون که رهیبم قراره تترا و بود مثبت بگه الناز هم بود یمنف سرطان شیآزما جواب اگه تا زدمیم النازو مخ عیسر دیبا

کنه ولش  

دهنش یجلو گذاشت رو دستش متعب که زدم دستش یرو یا بوسه و کنار کشوندمش و گرفتم رو الناز دست  

 

  دکتر دیکنیم که هیکار چه نیا+

نتتونیبیم یکس االن  

 

ننیبب خب-  

 

؟؟یچ یعنی+  

 

  شدم عاشقت یلیخ من یعنی-

؟؟یباش من عشق یحاضر تو  

 

..........عه+  

 

گه؟؟ید آره یعنی سکوت-  

 

................عه+  

 

:(باشه مبارکم پس-  

 

.........بگم بهش رو تارا شیآزما مسئله تا اتاقا از یکی یتو میرفت باهم عیسر شد خوشحال یلیخ دختره چارهیب  
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《آرتا》  

 

 اون هوی که میرفتیم ییدستشو سمت به باهم میداشت و گرفت تهوع حالت دوباره میاومد یعوض امیت اون شیپ از تارا با یوقت

  دنیدو کرد شروع

دمیشن آشنا یصدا هی که ببندمش که شدم دال و شد باز کفشم بند لحظه هی  



ومدینم خوشم ازش اصال که ییصدا  

  بود امیت

بود تارا دکتر بغل تو یالش ی پسره  

.ازشون شد چندشم یلیخ پسر هی عنوان به لحظه هی  

  بوسهیم رو دختره هیشونیپ داره که دمید هوی

 

  گرفتمیم لمیف ازشون و آوردم در مویگوش عیسر

  بودم کرده فراموش رو تارا باالکل

شهینم ناراحت کهیمردت نیا واسه گهید مطمئنا نهیبب لمویف نیا اون اگه یول  

:گفت یم دختره به که شدم امیت یصدا متوجه تارا شیپ برم و کنم قطع لمویف رفتم تا  

 

.ازت دارم خواهش هی الناز نیبب+  

 

؟یچ-  

 

باشه؟؟ مثبته یبگ دیبا بود یمنف تارا دختره اون شیآزما اگه نیبب+  

 

؟؟؟؟؟!!!!!!چراا!!!!!؟؟؟؟یییییچ-  

 

اوناست نوبت االن و کردن خراب مویزندگ اونا چون گفت بشه دیشا نیبب+  

 

کردن؟؟؟؟ کاریچ ؟؟؟؟مگهیجنس بد انقدر-  

 

شکوندنم گفت بشه دیشا خب+  

 

!!!!واقعا-  

کنمیم کارو نیهم من باشه.شدم ناراحت  

 

  نداشتم سکوت جز یا چاره یول اوردمیم در شاخ کاراشون و حرفا از داشتم

کردمیم خراب زویچ همه و کردمیم دعوا و رفتمیم دینبا  

گرفتم لمیف حرفاشونم نیا از که شدم خوشحال یلیخ و کردم کنترل خودمو بزور  

  بده خون تارا تا شگاهیآزما یتو میرفت تارا با و شدم دور اتاق اون از عیسر



  بود زیه و مخ رو یلیخ گرفت یم خون تارا از دیبا که یپسر اون

کردیم نگاه بهش فقط پسره اما رهیبگ خون پسره که بود منتظر و فشرد یم چشاشو محکم تارا  

  گفت و انداخت پسره اون به ینگاه مین و کرد باز چشاشو تارا

 

.احمق گهید بکش خونو! فتنین چشات بپا یه+  

 

ارمیب تارا یبرا یآب تا رفتم  

گرفت دستم از رو آب و اومد عیسر برگشتم یوقت  

  پسره صورت یرو ختیر کلشو و کرد باز درشو و 

  بود شده روون پسره صورت سرو از آب

کردیم نگاه تارا به متعجب و  

گفت بهش تارا که  

 

  بود خودت مثل رفتارم نیبب+

.دیرسینم شما یشعور یب به البته  

 

خانوم یدار مرض ههوووووففففففف-  

 

یدار مشکل!من؟؟؟؟آره+  

 

دمیخندیم فقط وسط اون من  

 

گفت و زد یپوزخند و سرش یتو زد رو یبطر و ویکش پسره دست از رو شیآزما کاغذ و پسره سمت رفت تارا  

بدبخت نباش زیه انقدر  

!ها دهیند دختر گنیم بهت  

  رونیب رفت خودش بعدم و

کردم پسره از یالک یخواه عذر  

......میبود نشسته یصندل یرو باهم و تارا شیپ رفتم و  
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گفت تارا هوی که  



 

؟؟یکنیم ولم بود مثبت شیآزما جواب اگه+  

 

.نه که معلومه-  

 

شمینم ناراحت. نگو دروغ+  

 

  کنم ولت دیبا چرا خب-

آوردم دستت به تازه یوقت  

 

رم؟؟یبم قراره یک که یریبگ خیتار یستیوا یخوایم پس+  

 

.نه-  

ها خونه میبر شم بلند بشم شیآزما الیخ یب نکن یکار تو؟ یگیم یدار که هیچ پرتا و چرت نیا  

 

م؟یبد نشونش یتو میبر+  

 

میبر-  

 

میشد یعوض دکتر اون اتاق وارد هم با  

  امیت آقا دیجد دختر دست

.باشه مثبت صد در ی یحت جواب اگه دمیترسیم یلیخ و بودن سست پاهام  

  بود من پشت تارا نکهیا با شدیم میحسود امیت به دلم ته چرا دونمینم

.مسخرست یلیخ  

  گفت و تارا سمت کرد رو خوند و زد ورق هارو برگه بار چند نکهیا از بعد و بود نشسته جلومون دختره

 

.مثبته جوابتون که بگم دیبا متاسفانه+  

 

  شد تموم واسم ایدن کل

شد بد یلیخ حالم دمیشن یوقت بگه دروغ درصد هی حداقل ممکنه دونستمیم نکهیا با  

  نییپا کردن پرتم بلند یلیخ ی دره هی از خبر نیا دنیشن با که یانگار

  گفتیم یچیه بودو زده خشکش تارا



  داره سرطان بفهمه لحظه هی یتو آدم بود سخت یلیخ خب

 گفتم که دیپرس شدنشو دماغ خون لیدل ازم و گذاشت دماغش یرو پنبه دکتر بود شده یجار دماغش از خون بود بد یلیخ حالش

شهیم ینطوریا شهیم یاحساسات یلیخ یوقت  

 و دستم یرو رخت یم اشکاش درشت یها قطره اما زدم یم حرف هاش با و گرفتم دستام یتو دستشو و زدم زانو جلوش رفتم

  کرد ینم نگاه بهم خودش

  نیماش یتو میبر باهم و شه بلند که کردم کمکش

  بدم یدلدار تارا به داشتم یسع یول بودم نگران یلیخ خودمم نکهیا با

نبود که نبود شنوا گوشش یول  

  بود حرفا نیا از تر لجباز

 

*** 

 

  بود امیت و دکتره دختره اون با شدن رو روبه یبرا تیموقع نیبهتر نیا و بزارم تنهاش که خواست ازم خونه میدیرس یوقت

  کردم حرکت دانشگاه سمت به و برداشتم رو تارا شیآزما یها برگه عیسر

روندمیم نور سرعت به  

  شدم مهرداد کالس وارد عیسر

  من دوست نیتر یمیصم البته و یاحمد یآقا بود ترممون نیا استاد

  اومد اونم و رونیب ادیب خواستم ازش

خواستم جواب ازش دادم نشون بهش شیآزما یها برگه اومد یوقت  

دمیم حیتوض بعدا گفتم که مبکرد نگاهم متعجب  

خوند هارو برگه نکهیا از بعد  

......... گفت   
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پسر حالت به خوش خب+  

 

  گفتم بهش هیگر با

 

داره؟؟؟؟؟؟ سرطان زنم که حالم به خوش- 🤭 

 

.نه+  



.هیمنف که شیآزما نیا جواب  

 

؟؟؟؟یگیم یدار یچ....یچ..چ-  

مهرداد؟؟؟ یمطمئن تو  

 

  بود شدم خنده به لیتبد هام هیگر

 

؟؟؟یگیم راس یدار بگو آرتا جون-  

 

بودن؟؟ گفته یا گهید زهیچ شما به مگه کن باور+  

 

.نیماش سمت دنیدو کردم شروع و گرفتم فاصله ازش نه گفتن با  

  رفتم یم مارستانیب سمت به عجله با و شدم سوار

  بودم یعصب یلیخ و خورد یم خونمو خون

  کنه خراب رو یکس یزندگ راحت انقدر تونست یم چطور

  ادیم یخرک عشوه و نشسته زشیم پشت دمید که اتاقش یتو رفتم عجله با مارستانیب دمیرس یوقت

شدن یم دهیساب هم یرو دندونام بود شده قفل فکم که بودم یعصبان انقدر  

دمیوغر زدم زیم یرو یمشت و سمتش رفتم شدم قفل بهم یدندونا ریز  

 

هرزه؟؟ یدیفهم یگفت دروغ یگیم زنم به عیسر+  

 

  نگفتم یدروغ که من یول-

 

  گفت یم دروغ و کردیم نگاه چشام یتو رو پر رو پر

 

؟؟یستین بلد واقعا+  

 

ستمین دروغگو من بعله-  

 

  بود دیسف چشم چقدر نیا اوففف

  کردم یپل رو بودم گرفته امیت و اون از که یلمیف اون و آوردم در مویگوش عیسر

جاش سر نشست آروم و دیپر رنگش هوی  



گفتم و انداختم بهش یبد نگاه  

 

  گهید دکتر هی شیپ ببرم زنمو تونمیم که من+

یوقت که سوزهیم تو واسه دلم  

.خودت واسه یندار خواب یجا نهیبب نویا بابات  

 

من؟؟ از یخوا یم یچ هوووفف-  

ها؟؟ یریگیم لمیف هیبق از یا اجازه چه با اصال  

 

تو ییپررو چقدر+  

 

!باشه!باشه-  

.نده نشون خونوادم به و کن پاک نویا لطفا.دیببخش  

 

.ستمین بلد گفتن دروغ من یول دیببخش+  

 

.قبوله!باششششششه-  

شده اشتباه گمیم بهش اریب زنتو برو  

 

  کردم حرکت خونه سمت به و کردم ترک اتاقشو

.خونه دمیرس یوقت  

  دهیکش دراز کاناپه یرو جون یب و حال یب بود تنش که ییلباسا همون با تارا دمید

  کرد باز چشاشو که دادم تکونش و سمتش رفتم عیسر

  بود شده سرخ بود کرده هیگر که انقدر چشاش

  بود افتاده فشارش یانگار

  نخورد و کرد یلجباز که آوردم و کردم جا یپرقال آب خچالی یتو از و رفتم

.........اونجا میبر دیبا که گفتن و زدن زنگ مارستانیب از گفتم بهش که  
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  کرد نگاهم دیام نا

 



میندار خبر شده دایپ دیجد سرطان دوباره نکنه+  

 

!بابا نه-  

؟ینیب بد چقدر تو  

 

.دهیجد هیضیمر هی بندمیم شرط+  

 

؟یبندیم شرط واقعا! هووووفففففف-  

 

!آره+  

 

؟؟؟یچ سر-  

 

  یبگ تو که یکار هر بود غلط من حدس اگه+

یبد انجام دیبا رو بگم من که یهرکار بود درست من حدس اگه یول  

 

.قبوله! حتما-  

 

  کردم حالش به خنده دلم یتو

بودم شرط نیا برنده من االن نیهم از آخه  

.شدم زدش خی یانگشتا متوجه که میداد هم به عهد به وفا یبرا یدست  

میشد نیماش سوار و میرفت باهم و اوردمین روش به  

 

**** 

 

.مارستانیب به میدیرس قهیدق چند از بعد  

میدید رو دکتره اون راه یتو که میرفت باهم  

گفت و سمتش رفت عجله با تارا  

 

رفت؟؟ ادتونی که بود مونده جا یمرض دکتر شده یچ+  

 

  باش مسلط خودت به نه-



بگم بهت اتاقم یتو میبر بزار  

 

گهید بگو راحت هم رو یکی نیا یگفت یخوشحال اون با رو سرطان که شما اتاق کدوم+  

 

  یباش نشسته دیبا میبر ایب خب.....نه-

 

راحتم ستادهیا من+  

 

  یخواست خودت باشه-

 

گههههههههههید بگو+  

 

یندار سرطان تو و شد اشتباه شتیآزما جواب-  

 

؟؟؟؟؟ییییییچ.....یچ....چ.چ+  

 

  باش داشته هوامو آرتا گفت که خورد یم تلو تلو داشت

  گرفتمش وفتهیب نکهیا از قبل حرکت هی یتو و شدم کینزد بهش عیسر

مامان چوندنیپ و سوسک هیقض افتادم اونشب ادی بود بغلم یتو یوقت  

هیچ واسه اصال دونستمینم که بود لبم یرو بزرگ لبخند هی  

  کردم بغل رو تارا

رونیب اومدم اتاقش از و انداختم دختره اون به یبد نگاه  

 

** 

 

 که بغلم دیپر محکم دید منو یوقت و انداخت اطراف دورو به نگاه هی و ختیر یم اشک که یهمونطور کرد باز چشاشو تارا یوقت

گفت سرمش درد از یبلند آخ خودش  

گفت بود شده یقاط اشکاش با که یا خنده با و شد جدا ازم  

 

؟؟؟؟ یگیم راست تارا جون+  

  بگو بار هی خدااااااا تورو

! تارا جون  



 

.که نداره آفت بم بادمجون گفتم و کردم یمرموز ی خنده  

شد پام به یلگد ریز تز نشیریش ی خنده باهمون  

 

یندازیم جفتک چرا-  

 

.انداختم جفتک دمید خر+  

 

.شد شروع هامون کل کل دوباره باز االن-  

.......خب بزن ترمز دقه دو بابا  
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میکرد کل کل باهم یکل نکهیا از بعد  

  شد تموم تارا سرم یوقت و

اتاق یتو مسن خانوم هی شدن وارد و اتاق در شدن باز با شد همزمان که دمیبوس رو تارا و شدم دال   

.رفت آبرومون یکرد خراب گفت لب ریز تارا  

چشاش یرو گذاشته دستشو خانومه اون میشد متوجه که کردم یا خنده تک  

  گفت  و ما سمت کرد رو

 

باز امیم بعدا!جوونا شدم مزاحم موقع بد اگه دیببخش+  

 

کردیم غش خنده از داشت که شدم تارا قرمز صورت متوجه و رمیبگ جلومو نتونستم گهید  

:گفت و کمونینزد اومد خانومه  

پسرم؟؟؟ یکشینم خجالت  

بدبخت شد شدتموم آب خجالت از سرمم یحت نیبب  

خنده ریز میزد یپوق و میریبگ خودمونو یجلو مینتونست گهید سرم دنید و سرمون برگردوندن با  

خنده یم داره بود تابلو خورد یم تکون تکون چون یول مالفه ریز بود رفته تارا  

  دیخندیم زیر زیر هم خانومه

سمتش کردم رو  

 

.محرممه!دکتر زنمه+  



 

!دوستته کردم فکر من آها-  

پسرم نیش بخت خوش باشه  

 

  گفت تارا به که رونیب رفت یم اتاق از داشت و گذاشت روش یالکل پنبه و آورد در تارا دست از سوزنو

 

دخترمم+  

 

جان؟؟ مادر جان-  

 

!بگذره خوش+  

 

بود یخوب و مهربون زن  

  بود مامان مثل اخالقش

  دیکشیم خجالت تارا و دمیخندیم نوریا از من

  گفت و زد نمیس به یمشت رفت یوقت

 

؟یکرد بود یکار چه نیا!یبد یلیخ+  

 

.ینبود زشت ویانقدرخجالت قبال-  

 

؟یدیفهم عمته زشت+  

  زشتم من یگیم راست خب گفت و گرقت یلکسیر حالت که کردم یا خنده

  گفت که سمتش برگشتم متعجب

 

آرتا نگرانتم یلیخ+  

 

اونوقت؟؟ چرا-  

 

.یکنیم خودت زن منو زشتم یدونیم نکهیا با تو اونوقت داده سالم چشم دوتا بهت خدا+  

.روز هی نیهم یتو بود شده تنگ هات کهیت نیا واسه دلم گفتم که خندمیم چرا دیپرس که دمیخند یم داشتم  

.کار نیا از دهیکش خجالت یلیخ یانگار که گرفت دستم و کرد یا خنده  



  گفتم و سمتش کردم رو نداشتم دوست رو بگم خواستمیم که یحرف نیا اصال و خوردیم خونمو خون نکهیا با

 

.ستین نکاریا به یازین+  

��ریبگ یریبگ دستمو یخواست عشق با خودت موقع هر  

 

  کردن هیگر کرد شروع و بغلم دیپر

گفت که دنیخند کردم شرو هوی  

 

شده؟؟ چت باز+  

 

نایا و مامان افتادم عقدمون اول شب ادی یشد هوشیب یوقت-  

 

!پسر یشد ایح یب یلیخ+  

 

  نباش نیریش انقدر توهم-

دارما دوست یلیخ جات ینیریش من  

 

.میرفت باهم و اوردمین روش به که شد دیسف و سرخ  

شد ادهیپ خوشحال با که ستادمیوا فروشگاه هی یجلو  

  کردن دیخر کرد شروع و فروشگاه سمت رفت و

  داشتیبرم تنقالت خودش واسه یه

  گرفتم ازش خوشگل عکس هی داشتیم بر پسیچ بسته هی داشت که همونطور و کردم صداش

.....شد یخالکوب قلبم یرو که  
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  شد تموم ساعت هی از بعد باالخره کردو دیخر یکل نکهیا از بعد

.میکرد حرکت خونه سمت به باهم  

کنه مهمونم شام امشب قراره که گفت نیماش یتو که  

.کردم قبول خواسته خدا از منم  

.کنه عوض لباساشو تا اتاق یتو رفت میدیرس یوقت  

  کنم مرویتادن برداشتم مرغ تخم دوتا و آشپزخونه یتو رفتم منم



  دمیدینم جلومو گهید اصال و بود گرسنم یلیخ

رونیب اومد اتاق از تارا  

  میدار دانشگاه فردا که کردم یآور ادی بهش که

داد تکون میتفه از یسر  

دیپرس دفعه هی که  

 

؟؟؟ینداد منو هیلیفام چرا کننیم صدا هم هیشب هامونو یلیفام همه دانشگاه یتو چرا آرتا گمیم+  

 

.کردم یظیغل اخم  

 

یارباب هیسوگل االن یوقت مخصوصا یباش داشته شوهرتو هیلیفام دیبا و یارباب زن تو-  

 

نشد کم بودم زده بهش که یحرف ذوق از یزیچ که کرد یا خنده  

واسش رفت قنج دلم که کرد نگاهم یطور و کرد مظلوم نگاهشو بعد  

.شکستم هارو مرغ تخم  

  شدم کار به دست خودم و ندادم اجازه که کنه کمکم خواست تارا

  شد حاضر ها مرغ تخم یوقت

که دهنم یتد گذاشتم و کردم رول رو نون تند تند و برداشتم لقمه هی و زیم یرو گذاشتم رو تابهیماه  

.آوردم باال  خوردمو که یچ هر و ییدستشو سمت کردم پاتند هوی  

گفتم وار چندش و سمتش کردم رو دهنم شستن از بعد که کردیم نگاهم متعجب داشت تارا  

 

بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یکوفت چه گهید نیا اه+  

 

.��گهید آشپزمونه سر یشاهکارا-  

یجون ارباب  

 

.کردم یا خنده و دمیکش دماغشو یجون ارباب ی کلمه گفتن با  

 

بود یمار زهر چه اون مینیبب میبر ایب!بسه یزیر زبون+  

 

آشپزخونه یتو میرفت هم با  

  دنیخند کرد شروع تارا هوی که



:گفت که خندهیم چرا دمیپرس ازش  

 

�😂😂😂😂�.نیختیر نیریش جوش نمک یجا به و شکالت پودر فلفل یجا به باهوش یآقا خب+  

 

دمهید صالح خودم......... خب-  

 

بودم کرده خراب یجور بد  

 

آقا؟ بود کجا حواستون+  

 

گفتم گاه ناخدا و انداختم بهش ینگاه  

 

!تو شیپ-  

 

  نکیس یتو زاشتیم رو تابهیماه که یهمونطور نباشه حواسش یانگار اونم هوی که

:گفت  

؟یدار یکلیه چه.منم آره یوا  

  گفت و سمتم کرد رو باشه شده شیسوت متوجه تازه یانگار که انداختم کلمیه و خودم به نگاه هی بعد شدم متعجب حرفش از

 

.متاسفم واست واقعا+  

  کردمیم فکر گندت کلیه نیا به داشتم

.یبشکن مرغ تخم هی یتونینم که  

 

��.یبود من فکر تو دمینفهم منم باشه-  

 

.یمهم یلیخ ستین آره+  

 

نطورهیهم قایدق-  

 

.بود گرم یلیخ آخه درآوردم رهنمویپ و دمیکش دراز کاناپه یرو رفتمو  

:گفت که دمیشن رو تارا یصدا هوی.بودم دهیکش دراز آخه دیدینم منو تارا که بودم یطور شکر رو خدا یول  



 

؟؟یبخور منو پخت دست بار نیا یخوایم+  

 

.آره رمیمینم یبد قول اگه-  

 

!بخور کوفت+  

 

.باش زود فقط گشنمه نکن قهر گعید باشششههههه-  
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.خچالی سر رفته که شدم متوجه اومد که ییصدا با  

خنده از کردم غش دمید افشویقیوقت که شدم زیخ مین خورده هی  

  بود دهنش یتو دراز شکالت هی شد برعکس یوقت

  خوردیم شکالتم اون اوردیم خودش با رو رب و ها مرغ تخم که همونطور که

  چشماش یجلو گذاشت دستاشو و کرد ول رو ها مرغ تخم دید منو یوقت که زدمیم قهقهه داشتم و شدم بلند

.دید یم منو انگشتاش نیب از که بود یطور یول  

  دیکش ینیه

ندارم رهنیپ که شدم متوجه تازه که  

گفتم و زدم یسوت  

 

یشکوند هارو مرغ تخم ی؟؟زدیکنیم هول چرا خودتم به مطعلق من دختر نترس+  

.نخواستم اه  

دادم سفارش غذا و رستوران زدم زنگ بعدم  

 

رفتم و شدم بلند که خوردیم شکالتشو لکسیر یلیوخ نیزم یرو نسشت مانند قهر تارا  

  نبود مهم واسش اصال یخرابکار نیا که یانگار.ششیپ

.کنارش نشستم  

 

نه؟؟ واستون ستین مهم اصال+  

 

.واستون مهمتره ها مرغ تخم-  



 

  بود میزندگ یتو تو اومدن مهم زیچ تنها گفتم و بغلم یتو دمشیکش

دادم یهمونطور جوابشو منم که کرد یا حنده  

 

** 

 

  اومد در صدا به فونیآ که میبود نشسته هم کنار ایخرابکار اون کردن جمع از بعد

زد صدام تارا که رونیب رفتمیم داشتم  

 

کجاست؟ حواست! ها یلخت یهوووو+  

 

.رفت شدم عاشق-  

.اونه اثرات از  

 

  نییپا رفتم و برداشتم شرتمویت عیسر

  دیکش طول کمی باال امیب تا

بود شده رشید که کنه حیتوج خواستیم یه پسره آخه  

بود کرده ریگ کیتراف یتو و  

شدینم متوجه گفتمیم بهش که هم یهرچ  

پسره اون با زدن حرف یکل بعد  

باال اومدم عیسر  

  شدم وارد یوقت که

  نداد جواب زدم صدا رو تارا و

نبود حالم یتد و  

....دمید که اتاق یتو رفتم  

 

《تارا》  

 

  کرد طنتیش هوس دلم نییپا رفت آرتا یوقت

  بدنم و صورت یرو دمیپاش گرم آب کمی و رفتم عیسر

  شدم ولو تخت یرو و اتاق یتو رفتم و



  کرد بلندم عیسر و خوند دستمو اومد یوقت

:گفت کموینزد اومد  

 

؟؟ یدار کرم تو+  

 

؟؟یخوایم لویک چند آره-  

.مرض هم دارم کرم هم  

 

نه؟ مگه ینباش جواب حاضر یتونینم تو+  

 

.نه که معلومه-  

 

  شدم بلند

..........ناهار خوردن میکرد شروع و خونه آشپز سمت میرفت باهم و  
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  کردیم دمیتهد نگاهش با داشت یانگار که کرد بهم ینگاه تارا به دادم رو مرغ و قارچ خودمو یجلو گذاشتم رو یپپرون یتزایپ

 دیچرخیم تزایپ منو نیب نگاهش هم یگاه تزارویپ هم منو هم کردیم نگاهم لیم یب تارا خوردن کردم شروع و نکردم بهش ییاکتفا

 یعنی!خوامیم یپپرون من خب:گفت کنمیم نگاهش دارم دید یوقت که دهنش یتو بزاره تا باال بردیم داشت و برداشت قاچ هی

 بعد قراره که گفتم بهش. باش اروم:گفتم کردمو نگاهش. اه!یچیه نه یپرس یم نظر من از نه یلمبون یم ینیشیم ؟خودتیچ

 به زشت جلوش خوام ینم دارم قرارمالقات بایز یلیخ خانوم هی با که رونیب بزار خوشگلمو یلباسا از یکی رونیب برم ناهار

 !یکن بوسم یایب دیبا:گفتم ؟یچ گفت بود کرده قهر انگار که یهمونطور!داره شرط هی یخوایم یپپرون اگه گفتم بعدم امیب نظر

  که کنه بوسم که دالشد و گفت یاوف و اومد! باشه شده راحت الشیخ یانگار که لپم یرو زدم دونه هی که کرد نگاهم متعجب

((تارا))  

 دختر هیبا که گفت بهم یوقت شدمیم تر یعصب لحظه هر هم شدیم گشنم هم کردمیم نگاهش فقط من و خورد یم یاونطور یوقت

 کنم بوسش دیبا گفت  که یچ گفتم داره شرط هی اما دهیم یپپرون بهم گفت که بود اومده جوش به خونم گهید داره قرار خوشگل

 هی هوی دمشیبوس و چرخوند سرشو که کنم بوسش که شدم دال و رفتم و کردم یاوف کرد اشاره لپش به بعد که شدم منحرف اول

 گاز هی بعد شه حفظه تعادلم که گذاشتم تنش یرو دستمو بود کرده کپ رسما دمشیبوس سرم به زد طونیش و العاده خارق فکر

 متعجب!نخواستم تمیپپرون بگذره خوش برو حاال گفتم روشو کردم یخال کنارشو نوشابه بعدشم و گفت یبلند اخ که گرفتمش محکم

 تو  رفتم! متاسفم برات واقعا زدم داد اتاق یتو برم نکهیا از قبل.  اتاق سمت رفتم و کردم کج راهو که کردیم نگاه بهم توشوک و

:گفتم کردمو بازش دوباره بعد هوا دمیپر دومتر صداش از خودمم که زدم یطور بستم محکم درو و  
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 دوباره نگفتم بهش زیچی افتاد ادمی بعد دمیکوب درو یهمونطور دوباره و خب دختره اون شیپ برو ریبگ دوش بدوبرو االن:گفتم

 یهمون چون بود مهمون اتاق. اتاق هی یتو بردتم و گرفت دهنمو محکم جلو از اومد یکی که توسرت خاک گفتم کردمو باز درو

 باز در که بودم گرفته چشمامو دستام با و بودم دهیکش دراز تخت همون یرو رونیب رفت هوی میکردینم استفاده ازش اصال که بود

 تصورش داشتم یهمونطور شده اروم دمیفهم در شدن بسته از یول نمشییب نداشتم دوست نکردم باز چشامو شد بسته اروم و شد



 که شدم بلند بود ختهیر میشونیپ یرو سیخ هام یچتر بود وامونده متر ده دهنم کرد یخال روم نوشابه یکل یکی هوی که کردمیم

؟حموم میبر میشد سیخ هردو حاال:گفت  

 و کرد نگاهم لکسیر یلیخ. کن تکرار گهید هباریم؟یبر. دمینفهم کن صبر کن صبر:گفتم و انداختم بهش ینگاه حرفش ریتفس بعد

 و سرش یرو گذاشت دستشو که سرش تو زدم رو بالشت. یشد من از شتریب تو فقط یشد یا نوشابه توهم گهید میبر گفت

 بانمک.هستم که ستمین خوشگل شه؟خودم میحسود چرا نه :گفتم برگردوندمو سرمو کردمو نگاهش شد؟ تی؟حسودیروان چته:گفت

. آرتاااااااا زدم داد بست درو و حموم یتو گذاشت کردو بغلم یکی که بگم رو  یبعد رفتم دارم که ندارم بلند یمو هستم که ستمین

 بازم که زدم داد دوباره. شدینم باز ومدمیم اگه ومدینم نییپا نییپا دمیکشیم ررویدستگ یهرچ کرد قفل درو بعدم نداد یجواب که

 از یکی مغز نیهست؟بب یچ یبدون اگه البته یکن استفاده مغزت از و یکن گوش اگه! رفت سرم باش ساکت قهیدودق خب:گفت

 لگد و دمیخند زیر بود گرفته خندم حرفش نیا از نکهیا با نزاشتن اوردن کم گل تو واسه که یهمون انسانهاست بدن یاعضا

 حسود یبود خودت من منظور یافتاد یم امشب قرار ادی یکردیم فکر کمی اگه باشه باشه: گفت که زدم ارتا به یمحکم

 صدامو نبود ادمی امشبم قرار اصال بودم ساده چه من. شد اب دلم تو قند حرفش نیا با خودتم به متعلق گفتم بهت که من!خانوم

عشقم گهید کن باز کنم تتیاذ کمی خواستمیم. فقط بود سررفته حوصلم کمی. دونستمیم من عشقم!آرتا:گفتم کردمو مظلوم  
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((آرتا))  

 باز محکم درو ناخواسته دیکشیم رو عشقم کلمه اون که یوقت مخصوصا شدمیم خود یب خود از زدیم حرف باهام یاونطور یوقت

 نگاهم متعجب هنوزم. زدم گونش یرو یا بوسه وفتهین تا گرفت قموی دهیترس که کردم نکارویا عیسر انقدر بغلم تو گرفتمش کردم

 دستشو که شدمیم کینزد بهش داشتم. کردم نگاهش گرفتم دستم یتو دستشو نشستم کنارش و کاناپه یرو انداختمش که کردیم

 و لبم یرو گذاشت دستشو بشم کشینزد رفتم تا. اومد خوشم یلیخ یول کردم تعجب کمی اومد بدم گمینم کرد حلقه گردنم دور

 شد بلند کمی بود گردنم دور دستش که همونطور تارا اوردم یدرم شاخ تعجب از داشتم!خب سایوا تو یحول چقدر! بابا یا:گفت

 و کاناپه یرو افتادم اتاقش یتو رفت بدوبدو و شد بلند و زد گونم یرو یا بوسه لجباز دختره که بستم چسامو کمینزد اومد بعد

 طلبت یکی!یـــــــــــــــــیروان دختره یموندیم تو همون دیبا اوردمت رونیب حموم از زود! تارا نرسه بهت دستم اگه گفتم

 دراوردم راهنمویپ نداشتم جون گهید.  گهید شمیم ریپ خودم کنم بزرگ تورو کار؟تایچ خوام یم بچه یهست تو یتاوقت. تاراخانوم

.دمیخواب همونجا و  

"تارا"  

 دمیخندیم اتاق نوریا از من و کردیم غرغر هم سر پشت شد یعصبان یلیخ اتاق یتو رفتم و گذاشتم سرکارش یاونطور یوقت

 صداش که کرد غر غر گهید کمی آرتا شدینم پاک اصال چشام یجلو ومدیم ارتا افهیق یوقت اخه بود شده لیتبد قهقهه به هام خنده

 سشوار موهامو دوباره گرفتم دوش هی. کردم جمع موهامو کردم حاظر رو بپوشم شب یبرا خواستمیم که رو ییلباسا. شد قطع

 رفتم یم حموم اخر که یوقت بودم سرد اب ددش عاشق یبچگ از چون. شدیم نمک با یلیخ افمیق ومدمیم حموم از یوقت دمیکش

 خدشگل و تر یمشک سمیخ یها مژه. شدیم قرمز لبهام و دماغم نوک گرفتمیم دوش سرد اب با کال اوقات یبعض ای سرد اب ریز

 یموها بزنم یماه غیت موهامو گرفتم میتصم موهام بافتم به کردم شروع سرم یجلو شداز تموم موهام سشوار یوقت شدین تر

 باز درو اروم. بودم نکرده سرم شال دمیپوش رو میمشک ساپورت. بافتم رو بود میمشک یچشا متضاد قایدق که رو رنگم ییخرما

...دمید که کردم باز رو اتاق دراون رفتم یواشکی. دمیکش سر رو  یاب وانیل و رفتم آشپزخونه سمت به. کردم  
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 کنار از رفتم رفته ادشی امشب قرار کردم فکر بود ۸_۷:۳۰ حوش و هول ساعت چون شدم یعصب یلیخ ستین ارتا دمید که

 نشستم کاناپه یرو کنارش رفتم شستم گناهشو یاونطور که گرفتم وجدان عذاب لحظه هی اونجاست ارتا دمید که شم رد کاناپه

 بادستم زدم شیشونیپ یرو یا بوسه و زدم کنار موهاشو برهنش شکم یرو گذاشتم رو دستم بود شیشونیپ یرو اشفته لختش یمو

 یب شد تر متعحب و تر گشاد من یچشا شد باز آرتا یچشا یوقت که.....دا یکلیه عجب:گفتم و کردم نوازش و کشیت شیش بدن

 که کنم جمع مویسوت رفتم! خوابهیم رهنیپ بدون یگندگ نیا به کلیه!عجبا:گفتم و کردم نازک یچشم پشت و کردم نگاهش تفاوت

 یرو از لبخند بپوشه لباس بره و شه بلند که گفتم بهش و شدم بلند شدینم یول برم ششیپ از خواستینم دلم. کردم خراب دوباره

 خواب من. یدار دوست منو و یکرد نوازشم و یکرد بوسم دمینفهم اصال :گفت و زد بهم یچشمک و شد بلند. شدینم پاک لبش

 میرفت و میکرد حرکت بعد نیم چند. اتاق یتو رفتم و کردم کج راهمو و اوردمین روش به یول شدم اب خجالت از. خدا به بودم

 دیخر واسم گل شاخه هی مغازه یتو میرفت.  شم ادهیپ تا خواست ازم و داشت نگه یفروش گل هی کنار آرتا راه یتو رستوران سمت

 کارتو هم آرتا و شدم سوار من و رونیب میاومد مغازه از دیکش کارت مرده گفت رمزشو نکهیا از بعد و آقاعه به داد کارت ی و

 کارتشو رمز االن خب سرم به زد ثانهیخب فکر هی لحظه همون. مغازه یتو رفت دوباره که شه سوار اومد و داشبود یرو انداخت



 و داد بهم اومد برگشت یمشک و دیسف گل شاخه هی با آرتا  قهیدق چند از بعد.  نگفتم خودش به اما برداشتم کارتو دونستمیم

 میخواست یوقت. داشت نگه رستوران یجلو و کرد حرکت آرتا که بود دستم یتو ها رز شد خوشگلترم. شد رنگ سه حاال:گفت

.....دمید هوی تو میبر  

 

#part103 

 دیبا آرتا:گفتم بهش که بود گرفته دستمو ارتا. شانس نیا به بزنن گند. بودم گذاشته جا زیم یکشو یتو یعنی. ستین حلقم دمید هوی

 خانم نرگس داشت حق خب. شد نیغمگ حالت هی چشاش. گذاشتم جا خونه حلقمو من..... راستش.... خب. عه بگم بهت ویزیچی

 بعدم نداره یبیع گفت و اورد دستم به یفشار که دیببخش: گفتم مظلوم کرمو نگاهش ارهیدرب حلقشو دینبا ارباب زن بود گفته بهم

 یچیسرپ خاطر به منو که نیهم داشت حق خب نگفتم یزیچ یول شدم متعجب نکهیا با. دستم تو کرد و درآورد خودشو دست حلقه

 پسر از یکی نیآرم مینشست میرفت یوقت میشد رستوران وارد فشردمو دستشو لبخند با. داشت شکر یجا بود نکرده هیبن نیقوان از

 بلکه. رفتینم رو از رفتم یم غره چش یهرچ یول کردمیم حس خودم یرو لحظه هر یتو نگاهشو ینیسنگ دمید دانشگاهو یها

 نگاه ارتا یول دادم سفارش لهیف هی من اورد رو منو گارسون باشم توجه یب بهش کردم یسع حس یتو رفتیم شتریب لحظه  هر

 تزایپ ها،انواع یدنیدسرها،نوش ،برگ،انواعیسوخار ،بره،مرغیگو،ماهیله،میف من:گفتن کرد شروع و انداخت بهم یا ثانهیخب

 و بمیج تو بردم دستمو. کرد تمومش و خورد قهیدق چند بعد باالخره و دیخند بهم که کردمیم نگاهش متعجب من ها ساالد ها،انواع

 ونیلیم هی رسما بود داده سفارش که یییاونا پول شد کم استرسم از که کردم لمس رو بودم برداشته نشیماش یتو از که یکارت

 تزایپ اون دنیباد اورد هارو غذا گارسون ساعن مین بعد اومد لبم یرو یلبخند آرتاس کارت کارت نکهیا افتادن ادی به با. شدیم

 تو یعنی دمیپرس ازش خوردن کردم شروع و برداشتم و قارچ و گوشت یتزایپ و جلوش گذاشتم لمویف افتاد آب دلم رنگارنگ یها

 حساب تا رشیپذ سمت رفتم حرص با نزد دست یچیه به گهید و خورد برگو کباب فقط!دیشا:گفت و کرد ؟نگاهمیخوریم همرو

 فکر یکل از بعد دیپرس رمزو ازم بکشه مرده تا دادم کارتشو و رفتم. کرد فیح یلیخ بازم یول بود اون پول درسته خب کنم

 شمیپ اومد یوقت بود ادیز ییخدا. بود شده تومن۸۷۰۰۰۰غذاها پول.  شمیپ اومد آرتامتعجب لحظه چند از بعد اومد ادمی رمز کردن

 یکل بود شده عیضا. گرم دمت.  شد الزم یلیخ:گفتم بهش و زدم یچشمک و فرستادم یبوس براش دادم بهش و جلوش گرفتم کارتو

:گفت آرتا به و شد سبز راهمون یجلو نیآرم پسره اون که میرفت یم میداشت دمیخند بهش تودلم  
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 زیم رو هم نیآرم و آرتا نیماش سمت کردم حرکت و گرفتم آرتا از چویسوئ رم؟منیبگ وقتتونو لحظه چند شهیم دیببخش:گفت

  شدن محو ازنظرم شدم خارج رستوران از من یوقت که بودن نشسته

"آرتا"  

 ارباب از اربابو زن اومده احمق کهیمرت دهنش تو نزنم کردم کنترل خودمو یلیگفت؟خیم یچ اروی نیا شدینم باورم

 بود نشسته نیماش یتو تارا رفتم یوقت شدم خارج رستوران از و زیم یرو زدم حرص با دونه هی!اووووف......!خواســـ

 نور سرعت به دمیشنینم روهم زدیم حرف باهام که ییتارا یصدا یحت که بودم یعصب انقدر شدم سوار حرص با یهمونطور

 گهید من یوا.کنه یخواستگار ازش اربابو زن بود کرده جرعت چطور.بود شده تموم سخت برام یلیخ پسره حرف نیا.روندمیم

 که کردم نگاهش.بود دهیترس یلیخ.شدم تارا ییجا جابه متوجه زدم فرمون به که یمشت با!اه!هیا یزندگ چه نیا آخه فهممینم یچیه

 بخواد نکهیا فکر یحت.یش عروس قراره امبریپ سنت و خدا اذن به بگم باشه نداشته توقع بگم یچ دونستمیه؟نمیچ هیقض دیپرس ازم

 بگم شدم مجبور داشت بهم نسبت تارا که یادیز یکنجکاو با که ستین یزیچ کنم؟گفتم کاریچ حاال اه..آزارم بشه گهید یکی مال

بده دوستام از یکی حال  

"تارا"  

 بهم یزیچ دربارش اصال آرتا که بود مهم یحد در هیقض و اصال نبود خوب اصال حالش برگشت پسره اون شیپ از آرتا یوقت

 خوابم کلنجار یکل از بعد باالخره تا ختنیر اشک کردم شروع نشستم تخت یرو یوقت.ارمیب طاقت نتونستم.بود گرفته بد دلم.نگفت

 بود که یهرچ یول بود یچ هیقض دونمینم. بود دهیخواب کاناپه یرو آرتا شب اون شه تموم زود یلیخ لحظه اون خواستیم دلم برد

 تنگ لباس امروز گفت کردو نگاهم آرتا شدم داریب خواب از که صبح.ادین شمیپ که یدرحد بود کرده یعصبان رو آرتا یلیخ

 ؟بایش مادمازل هیبق واسه یخوایم یستین دلبر شوهرت واسه:گفت و کرد پاره ریزنج چرا؟که دمیپرس ازش.نکنم شمیآرا و نپوشم

 حرف یباک یدار نیبب:گفتم و ستادمیوا جلوش رفتم.زدیم حرف ینطوریا باهام یحق باچه اون. ستادیوا رگام تو خون حرفش نیا

 و باخشم. کلک و بادوز.بود یاجبار یعروس اون که یدونیم بهتر خودتم. یهست که یهست شوهرمخوب؟ پسر باشه یزنیم

 بیع شیخوایم گه؟ها؟اگهیم راست یعوض آرمان ش؟ها؟اونیخوایم توهم نکنه زد داد هوی که کردیم نگاه بهم کبود یصورت



 یموها یتو بادستاش خرمـبعدمیم دیسف پارچه براتون حودم.گرفت بغض رنگ صداش هوی.رمیگیم یعروس واست خودم نداره

کرد بهم پشتشو و زد چنگ پرپشتش  
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آرتا؟:گفتم آروم. کردم صداش بودم متعجب حرفش از هنوزم من  

شمیپ یفرسایم عاشقتو خودت یکن نکارویا باهام یتونست چطور!نگو یچیه!سیه+  

ه؟ها؟یچ هیقض ندارم خبر یچیه از من_  

کنه؟ صحبت باهام ادیب که شمیپ  ینفرستاد آرمانو تو یعنی!هـــــه+  

؟یچ به راجب_  

.....خود عروسم نکهیا مثل ؟ویدار خبر توهم و کنه ازدواج خواد یم نکهیا+  

 بهش هیگر با.شکست بغضم.نمینب رو پسره اون من چرا؟مگه بود؟آخه اعتماد یب حد نیا در آخه. بده ادامه بزارم نتونستم

 یجلو دستمو.زدیم داد اسممو که دمیشنیم راهرو یتو از صداشو رفتمیم داشتم یوقت رونیب زدم خونه از و متاسفم واست:گفتم

. من سرنوشت از نمیا هـــــه.کردن هیگر کردم شروع و دمیچسب وارید به شدم محو چشمش یجلو از که نیهم و گذاشتم دهنم

 برم خواستم و دادم هیتک وارید به دستمو.کردم قانع خودمو کمی داشت شلوارک فقط افتاد ادمی یوقت شدم دلخور ومدین دنبالم نکهیازا

؟یتولخت گفتم و نشیس یرو گذاشتم دستمو.بغلش یتو دیکش محکم منو آرتا که  

 بوسه و بغلش یتو دیکش منو دوباره که برم خواستم و گرفتم فاصله ازش!کن ولم:گفتم کردمو اخم اومدم خودم به هوی! آره خب+

 لوند دختر هی.بود یمجرد خونه نکهیا مثل.شد باز رومون روبه واحد در که کردم جدا خودموازش دوباره.زد سرم یرو یا

 نگاه منو داره اونم دمید که انداختم آرتا به یوقت؟؟نگاه هی یخواینم مسفره پسر آقا!اوه:گفت یکشدار یباصدا.وزشت

 گذشتم ازش رفتم حرف نیا دنیباشن.شمیپ ایب یخواست تنهام که االن خب عه:گفت کردو نگاه دختره به.دمیدزد ازش چشامو.کنهیم

 االن که یاون !خانوم دختر نیبب: گفت دختره به آرتا نه؟که ای رهیم دختره با نمیتابب ستادمیوا پله تا چند از بعد نییپا رفتم ها پله از

 بستن بلند یصدا اخه بست درو دختره.بود زیام دیتهد خورده هی ؟لحنشیدیفهم یریگیم دهیناد امروزو حرف توهم بود زنم رفت

 عجله با آرتا که بودم ستادهیا همونجا.نپرس و نگو که بود شده برپا دلم یتو یا ولوله هی بود زده که یحرف نیباا.اومد درش

 زیر استخونام نکنم اشتباه اگه:گفتم بهش که کرد حلقه کمرم دور دستشوومحکم بغلش دمیپر محکم دمشید یاونطور یوقت.اومد

 که اول کالس به.دانشگاه میرفت باهم!تارا دیببخش:وگفت زد روش یا بوسه و دستش یتو گرفت دستمو کردو یا خنده تک.شد

 درباره بهت داداشت گفت پرو پسره ندادم جوابشو که کرد سالم و جلوم اومد آرمان میرفت یوقت.میدیرس شیدوم به حداقل میدینرس

 ازدواج بگه تارفت ه؟کهیچ نظرت.اومده خوشم ازت نجایا یاومد یوقت از من راستش.بت گمیم خودم نه؟خب مگه نگفت شبید

 و بزگشت اول آرمان کردم کنترل خودمو یول گرفت خندم حرفش از ؟یبخور کتک تو میکن دعوا:گفت و اومد پشتش از آرتا میکن

.کرد فرار و واداد خورد رو یلیس نیاول تا  
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 استراحت لحظه چند استاد میبود آرتا فاب قیرف کالس یتو بگم بهتر و دانشگاه استاد نیتر جوان یاحمد استاد کالس یتو باهم

 تارا با من کردن صحبت کرد شروع بعدم.جلو برد خودش با و دیکش منم دست جلوو رفت و گرفت اجازه ازش ارتا که بود داده

 خواهر ماباهم کردن فکر مون مشابه یها لیفام خاطر به اتونیبعض نکهیا مثل.میستین برادر خواهر باهم ما و کردم ازدواج

 محکم خواسته خدا از اونم.کردم حلقه آرتا یدستا دور دستامو که زده بهت آرمانم.کردنیم نگاه چندش یطور هی دخترا میبرادر

 کارو نیا چطور شما.ستاین خوب اصال یلیفام ازدواج گنیم ن؟یلیفام باهم:گفت کالس کنه یدخترا از یکی هوی دیچسب دستمو تر

 نفرو هی ما آخه میشدیم آشنا شما با زودتر کاش یا میستین لیفام ریخ:گفتم و انداختم بهش یزیام دیتهد وجنات؟نگاه با پسر نیکرد

 حرفم نیباا دهیند دختر اون یا دهیند پسر شما تازه خت،بدبختیریزشت،ب:خورهیم شما به شمیچ ـهمه خودتونه مثل اخالقش میدار

 از رسمه ما یروستا تو آخه نه:گفت کردو نگاهم آرتا.بودم کرده عشیضا بدجور.مردمیم خنده از داشتم خنده ریز زدن کالس کل

 تا.هیداهات رفتاراتم که یا یداهات بچه پس هـــــه:گفت آرمان هوی.طیشرا درهر.روشه شوهرش لیفام کنه ازدواج دختر هی یوقت

 نسبتا یصدا با مقابلتو؟ها؟آرمان طرف یشناسینم مگه بزن حرف درست آرمان:گفت(یاحمد یآقا)مهرداد بزنه یحرف رفت آرتا

 اون:گفت زویم یرو زد یکی مهرداد هوی.کنه پورت و هارت بلده فقط که بدبخت یداهات هیباشه؟ها؟ یک سگ:گفت یبلند

.کن صحبت درست باهاش.خانزادس  



:گفت بهش آرتا هوی که.شد خفه انگار هوی کردیم نگاه آرتا و مهرداد به بهت با داشت که آرمان  
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ست؟ین بدمزه داداش آرمان+  

؟یچ_  

:گفت دوباره که.آدامسشه با کرد فکر حتما داشت دهنش تو آدامس هی شهیهم گه؟آرمانید یخوریم یه که همون+  

یچ_  

گهید گوه+  

 که انداختم بهش ینگران نگاه.یانظباط تهیکم هردو:گفت و زد یداد مهرداد که دنیخند کردن شروع کالس کل زد که یحرف نیا با

 کل از دست هنوزم رونیب رفتیم داشت آرتا یوقت.شد کم استرسم از که بست آرامش به من کردن دعوت نشونه به اروم چشاشو

 لولو دیشا باش مواظب یلیخ نیبب راستتو و چپ اول خونتون یبر یخوایم یوقت:گفت و آرمان سمت کرد رو بود برنداشته کل

 ازش آرتا شیپ رفتم رونیب میبر میتونست خوندن درس یکل بعد خالصه و رفتن اونا رونیب رفت و کرد یاخم بعدم خوردتت اومد

 زده زنگ  بهش یکی قبلش.شمیپ اومد آشفته آرتا که خونه میرفت.کرد فیتعر همرو اونم که گفتن ایچ بهش یانظباط تهیکم دمیپرس

 یبرا هم بود شده تنگ خاله یبرا هم دلم چون نکردم یمخالفت یول چرا دونمینم. روستا میبر دیبا هست که یهرچ دونستمیم.بود

 دره هی مثل که یغم یبزرگ یلیخ غم.داشت غم چشاش یول بود مهربون باهام هنوزم آرتا میبود شده روستا یراه.بابام و مامان

 یچ همه.ختنیر اشک کرد شروع کرد بغلم یوقت یول استقبالمون اومد آرتا مامان میدیرس یوقت.کردیم پرت باخودش منم و بود

 و زد آرتا توگوش زد یلیس هی یهمونطور بعدم.شد هق هق به لیتبد مادرش یاشکا که دیبوس مادرشو دست آرتا.بود مبهم برام

 و!آرتا:زدم داد و دهنم یرو گذاشتم دستمو کرد مامانش که یکار بود؟با خبر چه نجایها؟ا یکرد نکارویا چطور رتیغ یب زد داد

  خوبه:گفت که دمیپرس و حالش ازش و ششیپ رفتم

: زد داد دوباره مامانش  
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  زد داد دوباره مامانش که ششیپ رفتم

ها؟؟؟؟ یکن کارو نیا معصوم طفل نیا با یتونست چطور  

.زنهیم حرف یچ به راجب داره دونستمینم اصال بودومن من با منظورش  

گفتم که بودم ستادهیوا  

 

مامان؟؟ شده یچ نیبگ منم به شهیم+  

 

............عه-  

 

ستادمیا همونجا و شدم مسخ زد که یحرف با و اومد بلوند و لوند دختر هی هوی بزنه یحرف خواست مامانش تا  

!!!!!!!!!!!نه نه نه  

.نکرده کارو نیا آرتا نه باشه کرده کارو نیا باهام آرتا نداشت امکان  

گفت و ستادیا جلوم و اومد یخجالت چیه بدون دختره  



 

.شدا ناراحت ؟؟پسرمون یشیم بابا یدار که ینگفت بهش چرا آرتا.کردم تعجب! بود؟ نکرده یمعرف بهت منو.آرتام دوست من+  

 

؟؟؟؟یییییییییییییییییییییچ-  

 

.کرد ساکتش شو خفه باگفتن و زد یا یلیس زنه اون به آرتا بزنم یحرف خواستم تا  

  بود حرفا نیا از تر پررو دختره

  کرد دراز دستشو و ستادیا من یجلو اومد

 

.شما مجنون یلیل و آرتا ی بچه مامان.هستم ساناز من+  

  مردم یم تعجب از داشتم

 قصد انگار و ختنیر یم گوله گوله بودم گرفته باال رو صورتم و کردمیم نگاه رو سقف نکهیا با که بودن شده ادیز انقدر اشکام

نداشتن شدن تموم  

گفتم و شدم کینزد دختره به  

.چوقتیه.کنهینم کارو نیا چوقتیه آرتا  

گفتم و شدم کینزد آرتا به  

بود محض یکیتار زیچ همه و شد اهیس نظرم به ایدن هوی که............آر نه مگه  
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(امیت)  

 

  بزنم رو ساناز مخ تونستم یوقت

 باهاش دیبا که بود کرده لهیپ بودو باردار من از ساناز شد دایپ شوهرش اون و تارا یزندگ ختیر بهم یبرا فرصت نیبهتر

 مال شکمش یتو ی بچه اون که بگه آرتا پدر به و بره اگه که بودم گذاشته شرط کنه ولم نکهیا خاطر به منم و و کنم ازدواج

  کنمیم ازدواج هاش با آرتاست

.کرد کارو نیا و رفت و کرد قبول اونم  

  بودم جوابش منتظر که بود یساعت هی

  شده هوشیب و دیفهم تارا گفت که اومد سمتش از امیپ هی باالخره

گفت که نوشتم امیپ براش کمی بود خوب یلیخ  

 

؟؟یخواست نویا ازم چرا تو+  

 



بدم؟ جوابتو یخوا یم ازم چرا تو-  

 

نجایا تو بودن از ستمین خوشحال من+  

 

.بچه اون بودن از ستمین خوشحال منم-  

 

کنم درکت تونمینم+  

 

  ینگ یزیچ یکس به باشه حواست طور نیهم منم-

 

  وک+

 

  تخت یرو انداختم و کردم خاموش مویگوش

  کردم مرتب لممیوسا و کردم جمع لباسامو و پاشدم

  بودم یم آماده دیبا یریگ حال روستامون ییالیو ی خونه برم بود قرار خب

  شه انجام خوب هم دو پالن دوارمیام

دمیخواب و کردم کوک رو ساعت و گفتم کنه خدا هی خودم با  
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(آرتا)  

 

  شد آوار سرم رو ایدن یانگار شد هوشیب تارا یوقت

  نداشتم باهاش یکار و بودم دهیند حاال تا اصال رو دختره نیا و بودم نکرده یکار چیه من

دادمیم دستش از اوردهین دست به رو تارا هنوز یول دمیفهم یم دیبا بود جور هر و داشت رو ادعا نیا چرا دونستمینم  

کنه خراب مویزندگ ادیب کرده رشیاج یک فهممیم آخر  

  شد یم خراب حالم دمید یم خودمو یوقت یحت و بودم ستادهیا نهیآ یجلو

  کرد یم پاک نشیآست ی گوشه با اشکاشو که بود دهیرس ییجا به خان آرتا کار

  کرد یم هیگر خواب یتو و دید یم کابوس داشت اومدم خودم به تارا یهقا هق یصدا با که کردم یم فکر خودم با داشتم

  نزن دست من به گفت آروم که رمیبگ دستاشو خواستم کرد یم نگاهم متعجب و زده بهت که کردم دارشیب

  گفت و نییپا آورد دستاشو آروم هوی نزنم دست بهش تا بود گرفته باال دستاشو

 



یکرد هیگر+ 🤭 

 

..........خد تورو.شناسمینم اونو اصال من خدا به تارا نیبب-  

 

  شد صفر فاصلمون و تر جلو اومد تارا بزنم حرفمو هیبق خواستم تا

  بودم متعجب من نباریا

.{میزاریم سر پشت هم نویا نباش نگران} گفت آروم  

  شوق از اما ختمیر یم اشک نباریا

(♡دمیم قول بهت نباش نگران آره زمیعز آره) گفتم آروم و گرفتم بغلم یتو سرشو  
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(تارا)  

 

 شهیهم شهر تو آخه کنهینم یکار نیچن که بودم مطمئن و داشتم اعتماد یلیخ آرتا به یول بود سخت یلیخ برام طیشرا نکهیا با

  بود من شیپ

  شد نمیهم و نمیبب رو آرتا تونمیم که هیشب نیآخر که گفت یم بهم یحس هی همش

 

                ** 

 

  داره کار باهام آرتا پدر که گفت بهم و کرد دارمیب خواب از و اتاق یتو اومد عجله با خانوم نرگس زود صبح

  بودن اونجا هم ساناز و آرتا شدم وارد یوقت که پدرش اتاق یتو رفتم و شدم حاضر

  گفت و انداخت بهم ینگاه جون آقا

.عروس نیبش  

 تر متعجب خودم و تر گشاد لحظه هر چشام زد پدرش که ییحرفا با نشستم بود آرتا طرفش اون یا یسلطنت یصندل یرو و رفتم

  شدم یم

!خدا یا بود یریتقد چه نیا آخه  

:گفت و کرد نگاه چشام یتو رسما  

 

  دختر نیا شکم یتو گذاشت پسرم که بودم خواسته وارث هی ازتون و گوره لب پام هی من بودم گفته بهتون که همونطور+

 

  میگفت باهم آرتا منو زد حرفو نیا یوقت



  ستین من واسه گفت آرتا خود و آرتا گفتم من مال بچه اون یول

 یوارث واسش چون باشم دختره اون خدمت شیپ دیبا ماه نه نیا یتو که گفت من به و خورد گره جون پدر یاخما حرف نیا با

  ندارم

  ستادیا رگام یتو خون و بود شده دیسف دستم پوشت که یحد در شد یم شتریب آرتا دست یرو دستم فشار کلمش هر با

  کردم سرزنش خودمو لحظه ی یبرا

  نیغمگ و قرمز یچشا و آشفته یموها ، ساده یلباسا بود شده معتادا مثل روز چند نیا تو آرتا ی افهیق

 اون با و بده طالق منو دیبا آرتا باشه پسر دختره اون ی بچه اگه گفت باباش هوی که میکردیم نگاه هم به شده مسخ میداشت آرتا منو

  کنه ازدواج

 و زد صدام یناراحت با و اومد خانوم نرگس دوساعت از بعد که کردن هیگر کردم شروع و اتاقم سمت دمیدو و رونیب رفتم دیناام

.کنم کمکشون رنیبگ قراره که یکیکوچ جشن و پختن ینیریش یتو دیبا گفته آرتا پدر که گفت  

  رونیب فرستادم رو خدمه ی همه و نییپا رفتم

توش شدن یم ریسراز اشکام اوردمیم یا لهیوس هر با  
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  کنم یخال رو خودم و بزنم ادیفر فقط و برم که خواست یم خال مکان هی دلم

  بود صبر راه تنها کرد شیکار شدینم حاال یول

 یاتفاقات چه جشن نیا بعد دونستم ینم و بود چشمم یجلو آرتا ی افهیق همش و دادم یم انجام کارامو.ینیریش پختن کردم شروع

  وفتهیب قراره

  نداشتم ویکار چیه دادن انجام ینا و طاقت گهید

  قالب یتو ختمیر یم قرمز یچشا و هیگر با هارو ینیریش داشتم یوقت

:گفت و تو اومد مسن نسبتا خانوم هی  

 

.نداد گوش ساده احمق اون یول ایخور ینم بهش یقربت یتو گفتمیم بهش همش+  

هان؟ شد یچ آخرش  

من؟؟ ی برادرزاده به چه رو یداهات یتو آخه یشد بدبخت خودت  

  آرتاست ی عمه خانوم اون که دمیفهم همونجا از

  بودم شده ریتحق نطوریهم و دلخور یجور بد حرفاش از

گفت که کرد متوقفم آرتا سیخ و نمدار یچشا و مانند ادیفر و بلند یصدا بزنم یحرف خواستم تا  

 

؟یب یب هیحرف چه نیا-  

.نیکنیم اشتباه نیدار که کنمیم ثابت بهتون من نیبفهم نویا لطفا منه زن اون  

 



  رفت و انداخت بهم یچندش نگاه عمش

.رفت هم آرتا  

.شمیپ ومدین  

.نخور غصه بگه ومدین  

.بخنده و بکشه دماغمو ومدین  

:زدم بینه خودم به لحظه هی  

.[یخاندان نیا وارث واسه ساده کار خدمت هی فقط تو!شده؟ چت تو]  

  کردمیم پاک اشکامو که طور همون فکر نیا با

  شده تموم کارم که گفتم و آرتا پدر خان آقا شیپ رفتم

دادو بهم بزرگ یلیخ ستیل هی و اومد و کرد صدام ساناز که دمید برگشتم یوقت  
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  بخرم همشونو که گفت دادو بهم بزرگ یلیخ ستیل هی

  گفت و سزش یرو ختیر رو کاغذ یها خورده و کرد پارش و گرفت ستویل اون آرتا بگم بهش یزیچ خواستم تا

 

؟یدیفهم شکمته یتو که یا توله اون یبابا به بده ستویل برو+  

 

!زمیعز ییتو که باباش یول-  

 

؟؟یدیفهم دنهیکپ و کردن کوفت فقط نجایا یتو تو حق+  

 

.............عه-  

 

شدددددددد؟؟؟؟؟ میتفه گفتم! درد+  

 

!آره-  

  گفت و داشت نگهش آرتا که بره خواست

 

  یزد قبرستون تو هم قبرتو شماره یکرد شروع ویباز نیا یوقت که بدون رو انقدر نیهم+

 

  رفت و کرد سکوت دختره



  بود حقش که بردم یپ نیا به کردم فکر کمی یوقت یول بودم متعجب کمی اولش

  گفت هم کم تازه

  شه دردسر که نگفتم یزیچ یول شد بد حالم و ییدستشو یتو رفتم بار چن من و شد شروع جشن اونشب

  دیرس خواب وقت باالخره و شد تموم یسخت یکل با اونشب

.نرفت که نرفت بار ریز اون یول ساناز دختره اون شیپ بره اونشب آرتا شده که ظاهرم محض که کرد یم زور یه آرتا پدر  

کنم تحمل رو زنه اون ماه نه بودم مجبور چون کردمیم عادت اتفاقا اون به دیبا من  

 

  بعد_ماه_دو#

 

 اومد شب هی نکهیا تا بود خودش اتاق یتو اوقات شتریب هم آرتا و کردمیم تحمل رو دختره اون روز هر و هرشب که بود دوماه

  رونیب بره قراره که گفت بهم و

  تبود خوب ادیز حالش بنظرم یول نکردم یکنجکاو

......یوقت و خورد زنگ میگوش هوی که رونیب رفت  
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 که دادم جواب و شدم مونیپش بعدش یول شدم الیخ یب اولش و دمید رو یا بهیغر ی شماره دمید رو یگوش ی صفحه که یوقت و

گوشم یتو دیچیپ آشنا هی نگران یصدا هوی  

 

(امیت)  

 

  نداشت شونییجدا یبرا یا دهیفا و بود ثمر یب ساناز فرستادن و دهیچسب تارا به هنوز آرتا پسره اون که بود داده خبر بهم ساناز

  بود دوم ی نقشه نوبت حاال

  داشت دوست مامانو یلیخ تارا که ییاونجا از

 خراب حال با تارا تا کنن پوره پاره لباساشو و کنن تیاذ راه تو رو تارا که کردم یاوک ها بچه از تا چند با و زدم زنگ قبل از

  شدم یاوک ها بچه با یوقت کنم اجرا رو دوم ی نقشه بتونم و من ی خونه ادیب

:/هع خالم دختر شوهر آرتا به زدم زنگ اول  

 

.دییبفرما بله+  

 

.تونیزندگ اجل منم-  

 

!ها؟+  



 

.خانومتون یها لیفام از اممیت-  

 

؟یدیفهم ارین منو زن اسم و دهنتو اون ببند+  

 

  شد من زن یکشیم خودتو واسش یدار که یاون یدید موقع هی یدید چه رو خدا-

 

  بود شکمت تو جلوت دندون تا چهار یبود نجایا االن اگ نیبب+

 

.زدم زنگ نیهم واس دونمیم-  

 

!باو گمشو+  

 

.فرستادم واسش آدرسو و خونم ادیب داره عرضه اگه که گفتم بهش کنه قطع خواست تا  

ادیم که بودم مطمئن یول کرد قطع یحرف چیه بدون  

 که من ی خونه برسونه خودشو تر زود یچ هر که خواستم ازش و بده یلیخ مامان حال که گفتم بهش و زدم زنگ تارا به بعدش

............بود روستا یتو  
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(تارا)  

 

 بهم شده بد خاله حال گفتیم دهیبر یها نفس با که نگرانش یصدا اما کنم قطع خواستم امهیت که شدم متوجه دادم جواب یوقت

  نداد اجازه

  نداشتم ایدن تو رو خاله جز یچکیه چون شدم نگران یلیخ

  انداخت یم مامان ادی منو اون

  کردم قطع رو یگوش و رسونم یم خودمو گفتم

نداشتم رو خاله داغ توان گید من آخه بود سخت یلیخ  

  گفتم آرتا به که رو یزیچ تنها و برداشتم فمویک عجله با و بودم دهیترس یلیخ

 فرستاده امیت که یآدرس به  بود اطیح تو که ینیماش با و کردم یط یکی دوتا رو ها پله عیسر و کردم یخداحافظ ازش که بود نیا

  رفتم بود

  ندادم آرتا به هم اعتراض ای و زدن حرف فرصت یحت

  رفت هم خودش و کرد ادهیپ منو دادم رو آدرس که یا کوچه سر نیماش



  بود کیتار و بلند یلیخ کوچه

 ییروشنا و ها خونه المپ بود کرده روشن رو کوچه که یزیچ تنها و ینیبب جلوتو که نبود روشن اونجا هم چراغ دونه هی یحت

  بود مهتاب

  گفت و دیکش فمویک یکی هوی که رفتم یم داشتم

!:(برسونمت؟+  

  گرفتتم عیسر شونیکی هوی که دنیدو کردم شروع و دمیکش یا خفه غیج و دمیکش دستش از فمویک

  دنیخندیم اونا و کردم یم هیگر من

  کرد پاره نییپا تا لباسمو ی قهی و شد کینزد بهم بود دستش تو که ییچاقو با شونیکی

  بود کرده قفل پاهام که یجور بودم دهیترس یلیخ

  کنم یکار تونستمینم و کردیم قفل پاهام کنم جور و جمع خودمو تونستمینم و دمیترسیم وقت هر من کال

 شد دال که زدم شکمش یتو یمحکم لگد و کردم بلند زور به پامو که جلو ادیب خواست یکی اون و بودن گرفته دستامو دوتاشون

  نیزم یرو شدم پرت که زد گوشم یتو یمحکم هیلیس و نکرد ینامرد یول

  بود شده عرق سیخ بدنم کل و رفتمیم هیگر با امیت ی خونه دمیرس باالخره که دمیدویم باعجله و کردم جمع خودمو بزور همونجا

  کنم سالم بهش نکهیا بدون کرد باز درو امیت و زدم در و باال رفتم یوقت

......نداد که نداد جواب یول زدم صدا رو خاله بار چند  
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:گفت که کجاست دمیپرس و گرفتم رو خاله سراغ امیت از  

 

.مارستانیب بردمش+  

 

هان؟ یداد بهم رو نجایا آدرس چرا پس-  

 

.میبر باهم گفتم خب+  

 

ها؟ یفهمینم چرا-  

  دارم ششششوووووهههههرررررر: من

.شده نگرانم اونم حتما االن لطفا بفهم  

 

:دیپرس و شد کینزد بهم هیالک و یساختگ بود تابلو یلیخ که یتعجب با و جلوتر اومد  

 

خاله؟؟ دختر هینطوریا چرا لباسات+  



 

آخه؟؟ چه تو به ها خاله پسر توچه به آخه-  

 

  شد مانعم که رونیب برم خواستم و در کنار رفتم

 

.نمیبب اونور چته؟؟برو+  

 

 لباس هی خودت واسه مامان اتاق تو برو کوچه تو یبر ینطوریا زارمممممینم یعنی.یبر یتونینم که جر وا جر یلباسا نیا با-

.بردار  

 

  بودم مناسب لباس هی دنبال کمد یتو از و بود کرده اشاره بهش که یاتاق یتو رفتم کنم نگاهش نکهیا بدون گفتیم راست

 

(امیت)  

  گفتم بهش پرت و چرت یکل نکهیا از بعد و زدم زنگ آرتا به و ییدستشو یتو رفتم کنه عوض لباس تا رفت تارا یوقت

  فرستادم واسش که یآدرس همون خونم برسونه خودشو کنه ازدواج باهاش بزور تارا کنهینم باور اگ که گفتم بهش

 طالق ی برگه احتماال دیدیم نجایا رو تارا و نجایا ومدیم زودتر و کردیم باور درصد هی حداقل اگه  کردم قطع عیسر بعد و

شد یم امضا و مهر فردا تا نامشون  

 به در شدن دهیکوب با و شد باز شدت با خونه در هوی که کنهیم کاریچ که نمیبب رفتم و بود اتاق یتو تارا که شد یم قهیدق 6-5 خب

زنش هیریگ مچ اومده و دهیترس حرفام از آرتا که شدم متوجه وارید  

 

شن؟؟؟؟؟؟یم جدا تارا و آرتا نظرتون به  

Anonymous Poll 

119 votes 

 آره

 نه

رسهیم امیت به تارا گهیم یحس هی یول دونمینم  
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  چرا دروغ شد وارد افهیق اون با یوقت

  دمیترس خودمم تارا بر عالوه

......و جلو اومد  



 

(آرتا)  

 

  اون از تر مهم نشد باورم اصال زد زنگ بهم پسره اون یوقت

.کنهینم باهام یکار نیچن که بودم مطمئن داشتم اعتماد تارا به من  

  شد آشوب شتریب دلم تو رونیب زد خونه از عجله با یاونطور تارا یوقت و بود افتاده شور دلم واقعا کنم کاریچ خب یول

  افتادم بودم گذاشته واسش که یشرط و یاجبار ازدواج اون ادی که دمیکش یپوف و زدم موهام یتو یچنگ

  پسره اون شیپ باشه رفته و باشه شده وونهید دختره نیا نکنه.شدم وونهید

  بود فرستاده واسم که یآدرس اون سمت به افتادم راه و کنم تحمل نتونستم

  بود باز در دمیرس یوقت

 تارا بعدم و واستاده اتاق هی در پشت که دمید رو پسره اون شدم وارد و دمیرس یوقت که رفتمیم یکی دوتا رو ها پله و باال رفتم

  رونیب اومد لباس ی با یعصب

  بوده تارا شیپ اونم که گفت امیت اومد جوش به خونم دمید کرده عوض لباساشو یوقت

من از تر متعجب تارا و بودم متعجب من  

   کردیم نگاهم ملتمسانه تارا

.شدم سست.رفتم لیتحل بودم دهیشن که یحرف با من و  

:گفتم و ستادمیا تارا کینزد رفتم سست ییقدما با  

 

؟؟یگفتیم همش که یا یصبور جواب بود نیا+  

  آره یشد یعوض اون مال هان؟ شدم یعوض ی دختره اون ی چهیباز من نگفتم بهت مگه

 

  زدیم شمیآت نیهم که سکوت و سکوت فقط کردیم سکوت و گفتینم یزیچ جوابم در

!بگووووووووووووووووووووووو زدم داد و نییپا آوردم محکم دستم  

  نگو وونمید بگو یلعنت بگو

.کنم خراب همه روسر رو نجایا تا یشد اون مال بگو فقط تو  

  زد داد تارا پسره اون شیپ برم خواستم تا

 

.نشد یزیچ خدا به!نهههههههههه+  

.بگم واست بزار  

 

  کرد یم هیگر و گفتیم

 



ها؟؟؟ یکنیم هیگر چرا-  

 

گید بگم بزا خب+  

 

.......که بودم ستادهیوا منتظر  
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:گفت و جلو اومد امیت پسره اون هوی که  

 

میبود یوضع چه تو بگم بهت من بزار+  

 

  زدم داد که ببوستش خواست و شد یم دال داشت و گرفت و دستش و تارا سمت رفت بعد

 

.کن ولش بسه!بسسسسسههههههههههه+  

 

  کردینم هم یکار و خوردینم تکون یحت زدینم یحرف تارا

بود؟؟ تیرضا یرو از حرکاتش نیا یعنی  

  ختیر یم اشک فقط و نگفت یزیچ بازم اون یول زدم گوشش یتو یمحکم یلیس و جلو رفتم

  بکنن یکار چیه توننینم و فلجن که بود ییکسا مثل

  رونیب زدم خونه از عیسر

  کرده یکار نیچن باهام تارا که بود نشده باورم هنوزم

  تونست؟ چطور آخه

نمیبب کینزد از رو بودم کرده خودم عشق که رو یکس کردن انتیخ خواستم و شدم منصرف که نییپا رفتم یم داشتم  

  کنم باور تا نمیبب خودم یچشا با

  کنم فراموشش بتونم دیشا تا نمیبب چشام با

.کنم پاکش میزندگ از بتونم اگه البته  

  برگشتم رو بودم کرده یط که رو ییها پله آروم آروم

.زنهیم حرف تارا با داره که ومدیم یعوض ی پسره اون یصدا و بود باز هنوز خونش در  

گفت؟؟یم یچ داشت نیا  

  شدینم باورم خدا یوا

.......بکنم؟؟؟ رو کار نیا ونستم چطور  
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بکنم؟ نکارویا تونستم چطور شدینم باورم  

  خوردم رکب نیا از خانزاده من

  نمشونیبب ستون یال از بتونم تا تو رفتم کمی

  ختیر یم اشک آروم آروم و بود افتاده یهمونطور هنوز تارا

  دنیخند کرد شروع و داد بهش یآب وانیل و رفت کشینزد پسره اون

  کرد شروع خنده باهمون و جلوش گذاشت آبو

 

ن؟؟یا ترسو کمی دوننینم آقاتون یآخ+  

ن؟؟؟یبر راه نیتونینم نیکنیم قفل حساس مواقع تو  

 

  زدیم نمیس یتو توپ و تاپ قلبم زدیم که ییحرفا با

  کردم باورش چطور من

  نهیا سر ریز هم دختره اون انیجر حتما

  کردمیم فکر خودم با داشتم

  شه وارد بهم گهید شوک هی دوباره نداشتم توان گهید آخه بودم نرفته جلو هنوز

:گفتیم یخوشحال با و کنه جور و جمع خودشو گفت و شد بلند تارا یجلو از  

 

.خورد یباز احمقم اون یدید+  

.......گمایم  

.........باهم کمی یخوایم ییتنها االن و ازت شد جدا که حاال  

 

  کردم قطع حرفشو عیسر بگه حرفشو هیبق خواست تا

 

م؟؟یکن یکار کتک کمی یخوایم-  

............یدار راه دوتا تو نیبب  

 

  بود شده منگ و جیگ

  زدن حرف کرد شروع لکنت با من دنید با

 



.توام با یعوض ها ؟؟یینجایا یک از تو...... تو.....تو+  

 

.کنهیم یزیر برنامه مردم یزندگ ختنیر بهم واسه ک گنیم یکس ب یعوض بگم دیبا-  

 

  گفتم پشتشو چوندمیپ و گرفتم دستشو که بزنتم خواست و سمتم اومد

 

.تو بزن زر بعد بگم رو راه دوتا اون اول بزار+  

 گهید چوقتیه که جا هی شهر یگردیبرم یکنیم جمع کولتو و کج بعدم و فقط یخوریم کتک سگ نیع و یمونیم تو: اول راه

.نمتینب  

 خودته یپا خونت یول یبزن منو یتونست اگههههه اگه یتونیم توهم نباریا انکه بافرق یخوریم کتک سگ نیع بازم:دوم راه اما و

  موقع اون

زدنش کتک کردم شروع و بردم هجوم سمتش به و ندادم بهش یحرف مهلت  

 یم تر محکم و گرفتم یم جون بشاشش و خوشحال صورت دنید با و انداختم یم تارا به یدزدک که ینگاه هر با زدمیم یوقت

  زدم

  زدم داد کردیم پاک لبمو کنار خون که همونطور و شد بلند روش از زدم کتکش ریس دل هی که یوقت

.بردار دهنت اندازه گوهتو بعد به نیا از+  

...........دمید ک تارا سمت رفتم  
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  گردوند بر ازم روشو دمید که تارا سمت رفتم

.بودم شرمندش یلیخ  

  بود یعصب یلیخ دستم از اونم مسلما بود یعیطب هم کرد اون که یکار

  بودم کرده ناراحتش یلیخ

  دیکش رونیب دستم از دستشو عیسر که گرفتم دستشو بود حقم اون رفتار یول

:گفت یعصب و  

 

.نزن دست من به+  

 

.........خب تارا...........آخه یول-  

 

️☹بهت؟؟ بدم ؟؟حقیچ خب تارا+ 🤭 

آره؟ میشدیم جدا هم از یشدینم متوجه یاتفاق اگه ؟ یکن باور نویا مثل یکس یحرفا یتونست چطور آخه  



 

  نداشتم حرفش اون یبرا یجواب واقعا

  بود حق حرفاش

  خونه میگرد بر که شدینم بلند و بود کرده لج آخه کنم کاریچ دونستمینم

  سرم به زد یفکر هی هوی

  رونیب زدم خونه از و کردم بلندش حرکت هی تو و دستم تو گرفتم فشویک

 آنچنان و سرم یموها که کردم باز نویماش در و نیماش به میدیرس نییپا بزارمش که کردیم داد و غیج و زدیم مشت پشتم به یه

  شد کنده کردم حس لحظه هی که دیکش محکم

 تکون جاش از که زدم رو یمرکز قفل و نیماش تو نشستم خودمم عیسر دیخندیم اون حاال و زدمیم داد من اون یجا به نباریا

  نخوره

 خواستم ازش آروم یلیخ و شکستم رو یلعنت سکوت خودم آخرش که بود سکوت کال نیماش یتو و ختیر یم اشک هنوزم تارا

  کنه فیتعر برام رو هیقض داشت دوست اگه

  کرد ماجرا فیتعر به شروع کردن دل دل کمی از بعد اون

  بود شده وارد بهم که یتعجب شدت از شدیم تر گشاد دهنم واقعا لحظه هر تو

  نکرد نکارویا یول بکشه دستشو که داشتم انتظار و دستام یتو گرفتم دستاشو حرفاش از بعد

.اتفاق اون بابت کردم یخواه عذر ازش و زدم دستش یرو یا بوسه  

  خونه میدیرس تا شد یط سکوت یتو یهمونطور

  اتاق یتو رفت خودش و باشه تنها داره دوست فهموند بهم یکوتاه ریخ به شب گفتن با تارا میشد وارد و میدیرس یوقت

 عشوه یه دختره شد دایپ ساناز دختره اون ی کله و سر هوی که دمیمالیم هامو قهیشق و نشستم کاناپه یرو سالن یتو و رفتم منم

  ندم محل بهش خواستم منم و ومدیم یخرک

بست؟؟ یم دهنشو اون مگه آخه یول  

 

(تارا)  

 

اتاق یتو رفتم و برگشتم اونجا از یوقت  

  شد خورد اعصابم و افتادم هیقض ادی دوباره

  کرد جلب خودش به نظزمو صدا هی هوی که رمیبگ آب کمی تا خونه آشپز یتو رفتم.نداشتم نویا باور انتظار آرتا از اصال راستش

  ومدیم عشوه آرتا واسه داشت که بود ساناز اون ی نکره یصدا آره

  آرتا به بده بود دستش یتو که یشربت از خواستیم همش ساناز گرفتم شیآت اون دنید با

..........عیسر  
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  وانیل یتو ختمیر بالویآل شربت وانیل هی عیسر

 و گرفتم دستم یتو وانویل ارهیب در یباز کنه اونقدر دختره اون کنم تحمل تونستمینم یول بود امشب یاتفاقا ریگ در ذهنم نکهیا با

  جلو رفتم و انداختم بهشون ینگاه یمصلحت یلبخند با رونیب رفتم و کردم مرتب لباسامو

 

ار؟؟یب شربت واسم یگفت ادتهی.عشقم اومدم من+  

.جونت نوش بخور ایب  

 

.دادمیم دونیم ساناز دختره اون به و کردمیم قهر دینبا طیشرا اون یتو یول بودم دلخور ازش زدیم موج چشاش یتو تعجب  

  کردیم استفاده سو یطیشرا هر از پررو ی پسره نمیبش بغلش و برم تا کرد باز بغلشو آرتا

  نشستم کنارش و بغلش یتو رفتم یمصنوع یلبخند با دمیکش ینشون و خط براش چشام با

  کنم خفش داشتم دوست فشردیم بغبش تو منو محکم

.موقع اون بود کوتاه زبونم خب یول  

  کردیم کج واسم دهنشو یگاه از هر منو یچشا یتو بود زده زل دختره اون و میبود نشسته

.رو یریکبیا ی دختره رونیب بندازمش برم گفت یم طونهیش  

:دیپرس ازم( ساناز)دختره اون هوی  

 

؟؟یبود کجا زمیعز+  

گذشت؟؟ خوش  

 

:گفت گوشم در و دیبوس لپمو و خودش سمت برگردوند صورتمو و گرفت چونمو آرتا بزنم یحرف خواستم تا  

 

گه؟؟ید یآشت شده طاق طاقتم+ 🤭 

 

ر؟یخ ن-  

 

  رمیبگ سانازو شربت برم من پس باشه+

.نمیبب جات سر نیبش-  

 

..............هوی که دمیخند منم حرفش نیا از گذشت ریخ به شکر خدارو گفت و برگشت خنده با  
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:گفت منو سمت کرد رو ساناز هوی دمیخند منم  

 

زم؟؟یعز یرینم+  

 

!زمممیعز یرینم تو نه؟ من-  

.خب ادیم خوابش بچت  

 

  هست منم شوهر توعه شوهر عنوان به و تو شیپ که یاون.منو نیبب+

که؟ یدونیم نویا  

 

.یمن شوهر ی کنه شما زمیعز نه-  

 

  گفت دشیغر بهم یدندونا ریز و حرفش وسط دیپر آرتا بزنه یا گهید حرف خواست تا

 

  یزنیم زر چرا آخه+

  یعوض آخه یبود دهید من حاال تا اصال تو

 

  باش آروم حاملست اون گفتم بهش آروم و گرفتم جلوشو که ببره هجوم سمتش به خواست

:گفت تیوضع به توجه بدون دختره که بود واستاده بزور آرتا  

 

  باشه من شیپ شبم هی بوده تو شوهر همه نیا خب+

کوچولو؟؟ شده تیحسود شد؟؟ یچ  

 

  شد خفه صداش بدم جوابشو خواستم تا

شد مواجه زد بهش آرتا که یا یدهن تو با چون  

  شوهرتم من اگه گفت بهش داد با بعد

  بندازم شکمتم یتو ی بچه و بزنمت سگ نیع تونمیم پس

یبزن حرف یچطور همسرم منو با ریبگ ادی پس  

شدیم آب دلم تو قند زدیم حرف یاونطور یوقت  

  داشتم دوست پسرو نیا چقدر من

  نداشتم خبر خودمم ندهیآ از یحت یول

  بشه یچ بود قرار بچه اون اومدن بعد



.....اومدم رونیب فکر از آرتا داد یصدا با که کردمیم فکر داشتم  
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  افتادم رونیب فکر از آرتا داد یصدا با که کردمیم فکر داشتم

:گفت داد با  

 

.کن حرکت تارا اتاقمون میریم+  

 

  کمی باش آروم باشه خب-

  برگشت یبطر و وانیل هی با و رونیب رفت آرتا که میبود نشسته و اتاق یتو میرفت باهم

  اوردمین روم به یول مشروبه کردم فکر و دمیترس اولش حموم رفتم منم

  شدیم بد حالم افتادمیم امشب یاتفاقا ادی یوقت کنم جدا بدنم از پوستمو خواستیم دلم دمیسابیم خودمو فثط حموم یتو

 بهم دردسر و مشکل همه اون از حالم کنه نفوذ بدنم یسلوال تک تک به سرما تا دوش ریز رفتم و کردم باز رو سرد آب

  خوردیم

بود؟ یچ من گناه آخه  

 که خالم پسر حاملست ازش گفته و اومده یکی دارم دوست رو مرد اون که حاالم و میاجبار ازدواج بعدش مادرم پدرو مرگ

ارهیب سرم رو بال اون خواستیم  

  بکنم رو هووم هیکلفت و بمونم نجایا دیبا و نمیبینم رو چکدومشونیه گهید که قامیرف و دوستام

  بده طالق منو شه مجبور آرتا و شه پسر دختره اون ی بچه که نداشتم طاقت واقعا هیحکمت چه نیا آخه

  افتاده تخت یرو که دمید رو آرتا که رونیب رفتم و کردم عوض لباسامو و رختکن یتو رفتم و رونیب اومدم دوش ریز از

  اومدم خودم به صداش با یول خوابه کردم فکر اولش

:گفت کردیم نگاهم و بود زده زل که یهمونطور و زیم به داد شویتک و شمیپ اومد  

 

آره؟ یشد امیت پسره اون مال+  

.آخه اومد دلت چطور  

 

.مسته آقا بودم زده حدس درست بعلهههه شدم متوجه که کشینزد رفتم  

  زدینم یحرف و ومدیم لیم کمال با اونم که حموم سمت کشوندمش و گرفتم دستشو

  کردم باز رو سرد آب حرکت هی یتو و گرفتم فاصله کمی خودم و آب دوش ریز بردمش

  بود کرده سنکوب یانگار آرتا

........کردیم نگاهم باز یدستا و گشاد یچشا با آخه  
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  کردیم نگاهم باز یدستا و گشاد یچشا با

  بود زیآم دیتهد نگاهش رمیز همون از

  شد یم بزرگ یلیخ مشکلم گرنه و نبود باال یادیز الکلش دوز نکهیا مثل شکر خدارو

  بزنم رو رفتن حرف و برم و بزارم که ومدینم دلم اصال داشتم باهاش که ییها خاطره و ها یباز وونهید نیا با

  کرد شیکار شدینم خب یول

.یریکبیا همون شیپ خواستدبره رو دختره اون اگه و بمونه من شیپ و ادیب خواست منو آرتا اگه تا برم دیبا من  

  شد سیخ بدنش کمی نکهیا از بعد و آورد در شرتشو یت آرتا

  کرد خشک بدنشو و آورد در رو بود شده دهیچیپ من یموها دور که یا حوله و رونیب اومد عیسر

  شد ولو و تخت یرو افتاد رونیب میاومد حموم از یوقت

  بپوشه تا برداشتم لباس دست هی کمد از و رفتم

  شدم مواجه پفش خرو یصدا با جلوش گرفتم رو لباسا تا یول

  باشه من نگران نکهیا بدون بود دهیکپ گاو ی پسره

  آوردم لباس یک واسه باش منو

نتونستم کردم کار هر اما بخوابم تا رفتم و برهنش بدن یرو کردم پرت لباسارو  

  نبرد خوابم و

  شدم پا

  بودم گرفته رو یینها میتصم باالخره

  رفتم یم دیبا من

  کمیکوچ فیک یتو گذاشتم لباس تا چند عیسر

  کنه استراحت تا بره نگهبان تا موندم منتظر پنجره یرو روبه ها ساعت و

  دیخواب اتاقک یتو و رفت دمید یوقت

........آرتا یبرا نامه نوشتن کردم شروع  
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آرتا یبرا نوشتن نامه کردم شروع  

 

! عشقم سالم)  

.باشه یواقع اگه فقط قشنگه کلمه نیا.عشقم  

  کردم ناراحتت تیزندگ ی لحظه هر یتو من و یدیکش دردسر و مشکل یکل من با تو



.ببخش منو  

  باشه پسر دختره اون ی بچه دوارمیام

  نیآرت بزار اسمشو بود پسر بچه اگه لطفا

.خانه آرتا پسر یبرا ها اسم نیقشنگتر از یکی نیا بنظرم  

!آرتا شده طاق طاقتم گهید  

  دمیکشینم گهید

.کنم تحمل تونستم ینم  

.نکن من ریگ در خودتو و نشو ناراحت لطفا  

.بده ادامه اعصاب و مغز به حتما  

  یشیم ایدن کل تو دکتر نیبهتر تو

.دمیم قول بهت  

  نشکنه رو یکس دل بگو بچت به

.بعدش دهیم یبد تاوان آخه  

.نزن یحرف ششیپ هم من از.کن تیترب خودت مثل اونو  

.دارم دوستت  

♡قلبمه تو شهیهم جات  

  جا همه و شهیهم

.(تارا:امضا  

 

  شدم جدا ازش و زدم شیشونیپ یرو یا بوسه و شدم دال اراده یب که برم خواستم

رونیب امیب عمارت از و شم جدا ازش تونستم باالخره صاحابم یب قلب با رفتن کلنجار یکل از بعد  

......رفتم یوقت  
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.کنم کنترل خودمو و رمیبگ اشکامو یجلو تونستمینم اصال رفتم یوقت  

  نیمت به زدم زنگ

.دنبالم ادیب تا عموم پسر  

.بودم راحت باهاش یلیخ و بود بزرگم برادر مثل نیمت گفت شدیم  

.گفتم یم بهش دردامو و ها مشکل ی همه نیهم واسه  

واسم بود نیمت لمونیفام یتو فرد نیتر اعتماد مورد خونوادم بعد بگم تونمیم  

  بود آلود خواب صداش زدم زنگ بهش یوقت



  کرد قطع شویکردوگوش دییتا فقط شناخت و دیشن صدامو یوقت یول

  ادیب تا فرستادم شنیلوک یوقت

  بود عمارت یجلو که یآب جوب یتو انداختم و آوردم در مویگوش مکارتیس

  آب تو کردم پرت هم مویگوش

  بود رفته ادمی رو ها دیکل یول زیم یرو بودم گذاشته رو بانک عابر

  شدم جلوم از ینیماش زدن چراغ متوجه و اطیح یتو کردم پرت هارو دیکل

  نهیمت شدم متوجه کردم دقت که کمی

شدم نشیماش سوار و رفتم و دیترک بغضم دمشید تا  

کنم فیتعر واسش رو اتفاقا که خواست ازم کردن سالم از بعد  

  هیقض کردن فیتعر کردم شروع

  شدیم تر رونیح و تر متعجب لحظه هر

زد ینم هم یحرف  

بود کرده تعجب یلیخ  

  کرد روشن رو نیماش شد تموم حرفام یوقت

  کرد حرکت عیسر و

رفت یم جت نیع فقط و زدینم یحرف چیه  

  زدم داد

 

؟یریبم یخوای؟؟؟؟مییییییییروان چته+  

 

.سمتم برگشت یعصب  

 

.رهیبم قراره امیت رمیبم خوامینم من-  

  کرده فکر یچ خودش با احمق هیعوض ی پسره

حاال ستایوا.فهمهیم اومد جا که حالش  

.اندازم یم خوردن گوه به اونو یچطور من نیبب  

ش؟ینخوا روز هی شیبخوا روز هی که کشکه یزندگ مگه بعدشم  

.احمق کنه خراب تویزندگ خواد یم فقط دختره اون یدار اعتماد آرتا به و یگیم که ینطوریا  

؟؟یکرد خال دونیم توهم  

 

:......گفتم و کردم لوس خودمو  
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:گفتم و کردم لوس خودمو  

 

؟ها؟ینکن یکار لطفا شهیم یییداداش+  

!خدااا رو تو  

.کنم خلوت خودم با کمی خوامیم من  

.باشم تنها کمی خوامیم  

  نیبب.کن باور کشمینم گهید خدا به

مگه؟ یستین یشمیپ تو.ستمین تنها منم  

.رمیگینم طالق آرتا از که من تازه  

.میجون داداش شیپ اومدم خورده هی فقط  

 

.ها یکنیم خرم یدار دمیفهم-  

بود ریگ کارات درصد 90 ینداشت زبونو نیا تو  

 

:گفتم و دمیخند  

 

  خب یگیم راست+

.دارم قبول حرفتونو بار نیاول یبرا  

 

!تارا یزیچ هی فقط-  

  دارم یمجرد خونه کنماینم یزندگ نایا بابا شیپ گهید من

اونجا؟ یایب یندار یمشکل  

 

 ببره منو خواستم و بهش دادم رو نایا یشاد با خودمون هیمجرد خونه آدرس و سرم تو خورد یا جرقه هوی که کردمیم فکر داشتم

  اونجا

  نبود نایا و ساعت به حواسم اصال

  زدم در و میدیرس یوقت

  و در یجلو اومدن پسر تا چند هوی که بودم ایپر و یشاد منتظر خوشحال

.دنیخر نایا یشاد از رو اونجا که گفتن  

  بود شده تنگ ها بچه واسه یلیخ دلم



  بود شده تنگ هم آرتا واسه دلم دوساعت یکی نیهم یتو یوا

  شکر خدارو که گشتم ساکمو بیج یتو

  خودمون ی خونه بره که گفتم نیمت به و کردم دایپ خودمونو ی خونه دیکل

مرگشون از بعد که ساله دو یکی که زمیعز یبابا و مامان ی خونه  

.........مونده یخال  
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  کردیم اطاعت من یحرفا از فقط و گفتینم یزیچ چارهیب نیمت

 رمزشم گفت و زد یچشمک آخرشم.زنهیم زنگ بهم داشت کارم وقت هر که گفت و داد بهم شویگوش نیمت میدیرس یوقت و میرفت

��یبلد که  

گرفتم ازش رو یگوش یالک یتعارفا از بعد و کردم یا خنده  

خونه سمت رفتم و کردم یحافظ خدا ازش  

  کنم بازش دیکش ینم دستم

  کردم باز درو و دیرس فرا موعود ی لحظه باالخره یول

  شد خروار دلم یتو خاطرات از یلیس خونه یتو گذاشتن قدم با

  خودم تولد تا بابا و مامان تولد از

.هامون یآشت و ها قهر  

.خودم یها سوزوندن شیآت  

 کردم شروع و دادم شکستن ی اجازه خفتم بغض به و نشستم آروم آروم و دادم در به مویتک جا همون و افتادم آرتا ادی هوی یول

  ختنیر اشک

.کنم شیکار تونستمینم یول شدم مونیپش کردم ول رو آرتا نکهیا از راستش  

 

                     **** 

 

ازدههی ساعت شدم متوجه که دمیمالیم دست با چشامو داشتم و شدم داریب خواب از یگوش آالرم یصدا با صبح  

  بود شده خشک شبید از کمرم و بودم نشسته یهمونطور

.اومدم خودم به یگوش زنگ یصدا با که بودم آرتا فکر تو  

《شلنگ ممد》 بود نوشته روش آخه گرفت خندم دمید که رو اسم  

:گفت یم که شد پخش گوشم یتو یکس خندون یصدا که دادم جواب نهیمت یبرا دستمه که یا یگوش اومد ادمی یوقت  

 

نمت؟یبب امیب ییداداش؟؟کجا یچطور+  



 

:گفتم مکث کمی با  

 

.سالم+  

 

ستند؟ین نیمت آقا دیببخش خانوم سالم عه-  

 

.هستم خواهرشون من متاسفانه نه+  

 

  گرفت خندم خودم زدم که یحرف از

نبود که قصد از بودم گفته ناخداگاه یول  

 

  شدم مزاحمتون دیببخش.دیباش خانوم تارا دیبا شما کنمیم فکر آها-

 

.منه خط گهید نیا آخه دیریبگ تماس 911 خط با واجبه کارتون اگر.کنمیم خواهش نه+  

 

.خداحافظ ممنون آها-  

 

.نگهدار خدا کنمیم خواهش+  

 

  گفتم خودم با یگوش کردن قطع از بعد

.کرده یانصاف یب کمی لقبش انتخاب یتو نیمت  

  بعدم و ستیل بلک یرو گذاشتم و کردم مسدود خودش ی شماره جز به رو نیمت هیگوش نیمخاطب تمام کردن قطع از بعد

نهیبب تا کنه جو و پرس و دانشگاه بره که خواستم و زدم زنگ خودش به  

........نه ای دانشگاه رهیم هنوز آرتا  
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بره که خواستم و نیمت به زدم زنگ بعدم  

  کنه جو و پرس و دانشگاه

.نه ای دانشگاه رهیم هنوز آرتا نهیبب تا  

کرد قبول اونم  



.بودم نیمت خبر متظر و بودم کرده کز مبل ی گوشه منتظر من و  

 

(آرتا)  

 

  پاشدم خواب از که صبح

رونیب برم خواستم.ستین کنارم تارا دمید  

شدم شیبانک کارت متوجه که  

  بود زیم یرو که

  دمید رو بود تخت کنار که یمشروب ی شهیش بعد.شدم متعجب کمی اولش

افتادم شبید یاتفاقا نیا ادی و  

  شه خودم یمونیپش باعث که باشم نکرده ییخطا بودم دواریام

بپرسم ازش زودتر یچ هر خواستم  

ستادمیوا نهیآ یجلو و رفتم عیسر  

  کنم دایپ رو تارا تا رونیب برم و کنم شونه موهامو تا

.کردم کپ دمید که یزیچ با یول  

.شد پا به دلم یتو یبد آشوب هوی  

.بود نامه هی  

.تارا طرف از  

  شد ریسراز اشکام خوندنش با و کردم بازش

شدینم باورم  

  بود زده جا ایراحت نیهم به اون

.رفته و کرده ولم تارا کنم،که هضمش تونستمینم اصال  

  بود من به بندازه خواست یم که یا بچه اون و ساناز کهیزن اون به راجب حرفاش ی همه

  باهاش رو هیقض و رفتم بابا اتاق سمت به و رفتم رونیب اتاق از عجله با

.گذاشتم ونیم در  

.دنبالش برم ندارم حق که گفت و کرد نگاهم لکسیر یلیخ اون  

  دنبالش برم بخوام من اگه و کرده انتخاب خودشو راه اون گفت یم

.ستمین پسرش گهید  

  بعد به نیا از منم و کشهیم رو تارا اون تارا دنبال برم اگه گفتیم اون

  بدم انجام اجازه بدون رو یکار ندارم حق و دارم گاردیباد

  خوردیم بهم ازش حالم واقعا

  پدر عنوان به اونو خواستم ینم گهید



  بشناسم و کنم صدا

  بودم متنفر ازش یلیخ من و بود من لیعزرائ خودش اون.خوردیم بهم ازش حالم

  بودم متنفر

.متنفر  

.........رونیب زدم اتاقش از و دمیکوب اتاقشو در نفرت و خشم با  

 

#part130 

 

  تخت یرو کردم پرت خودمو و خودم اتاق یتو رفتم

  زدم موهام یتو یچنگ و کردم یپوف

.کنم یغلط چه دیبا حاال که کردن فکر کردم شروع و دمیکش یپوف و  

دیرسینم مغزم به یچیه اووووفففففف  

  بود جلوم تارا ی چهره فقط

  بگه اگه بودم مطمئن و نداشت رحم اصال مرد اون آخه

.کنهیکاروم نیا حتما کشهیم رو یکس  

.کنم یغلط چه دیبا حاال  

  ارمیب دووم و کنم یزندگ تونستمینم تارا بدون من مطمئنا

که نییپا کردم پرت زویم یرو گلدون  

شد شهیش ی شده خرد یها تکه به لیتبد  

  ندادم جواب و نزاشتم یمحل که زد در یکی هوی

  ندادم جواب که زد زنگ بارم نیدوم

  کنه ی دختره اون تا و شد باز در سوم بار

  ندادم اجازه و گرفتم جلوشو تو ادیب خواست ساناز

نهیبب رو اونجا نداشت حق تارا خودمو جز یکس و بود من اتاق اونجا باالخره خب  

:گفت در پشت همون از دختره اون هوی که بودم نشسته  

 

.نیشد جدا هم از که حاال نیبب+  

.اومده خوشم ازت منم.یباش من با یتونیم  

 

تر عیسر گمشو نیرینم ییدوتا شکمت تو ی توله اون خودتو یخوایم اگه!نیبب-  

خوب؟ دختر باشه  

 



!!بابا برو+  

.سگه نیع  

 

.خب سگم من-  

!.یعوض یکنیم نیتوه دخترا به یدار دختر یگیم بهت یدار یوقت یول هع  

!یهرررر  

 

.دمینشن ییصدا گهید  

  باهاش زدن حرف کردم شروع دوباره و( بابام)بزرگ خان اتاق رفتم رونیب رفتم دوباره

کردمیم خواهش ازش یول بود سخت برام یلیخ نکهیا با  

نشد که نشد یول کردمیم التماسش  

  گفتم گرفتمیم نمیآست کنار با رو چشمم گوشه اشک که یهمونطور و شدم بلند

  بخون رو نامه نیا ایب یخوایم اگه

  رفت بعد کرد انتخاب اسم ات نوه واسه عروست

  گفتم و سمتش کردم پشتمو

  نکن حساب من رو گهید

؟یدیفهم یندار من اسم به یپسر گهید  

  مردم من

........و رونیب رفتم و ارین منو اسم گهید  
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  رونیب اومدم یوقت

  گفت و رونیب آورد سرشو اونم

 

درک به.ندارم باهات یکار یبر یبخوا+  

!!بهتر کمتر سگم هی  

 

.نداشت تعجب یجا-  

.ییسگا سلطان خودت یوقت یکرد جمع ابونیخ کوچه تو از چرا یشدینم دار بچه که ییشما سوال ی فقط  

 

.شدم خم که گوشم تو زد محکم و جلو اومد حرفم نیا با  



 یوقت و کردم صدا رو( آقا و خوب یلیخ یخدمتکارا از یکی) رجب مشت داد با و کردم تند پا و انداختم بهش ینگاه نفرت با

و بره که گفتم بهش اومد  

  کنه چاپ من اسم به فوت بنر هی

  طاقت که کردیم نگام نگران و متعجب

دیپرس و اوردین  

 

آقا؟؟ شده یزیچ+  

 

  آقا نگو من به-

.کنهیم تیکفا آرتا همون  

؟؟یدیفهم نیبدون آقا منو ستین یازین گهید آورده جوب تو از منو بزرگ خان ستین  

.نداره آرتا اسم به یپسر گهید خانواده نیا.بگو همه به برو  

 

ه؟؟یحرف چه نیا-  

 

.کن چاپ بنرو برو تو+  

  رمیم دارم که من باشه بزرگ یلیخ

  ندارن من اسم ب یپسر نایا بدونن هم مردم

  لطفا عیسر

 

  آقا چشم-

 

اتاقم یتو رفتم و زدم موهام یتو یچنگ  

 کردم پخش اتاق یتو و شکوندم رو کردیم یمعرف پدر خودشو که اروی اون یپوال که ییها کارت تمام و کردم جمع لمویبند بارو

نییپا رفتم و  

  بودم رجب مشت منتظر و

  کردیم یتاب یب تارا یبرا یلیخ مامان

  بدم خبر بهش کردم کار هر و دنبالش برم خواستیم ازم

  کرد تعجب کمی اولش که گفته یچ شوهرش گفتم

  اومد کنار باهاش راحت یلیخ یول

  بود آشنا اشیباز سگ نیا با و شناخت یم شوهرشو ینکن یکار هر خب

......قهیدق چند از بعد که میبود رجب مشت منتظر مامان با  
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  اومد رجب مشت قهیدق چند از بعد که

  بود قشنگ و نیغمگ اونقدر بود کرده چاپ که یبنر

  مردم فکرکردم لحظه هی خودم که

  میکرد نصبش در یجلو باهم و میرفت

  کردیم هیگر یلیخ مامان

  کردم یخداحافظ ازش و زدم دستش یرو یا بوسه و کردم بغلش

  کردیم التماس خان آقا به که میشند یم مامانو یصدا که بودم نشده خارج عمارت از هنوز

  نکردن صادر فرمانو آقا زدمیم حدس که همونطور و برداره درو یجلو بنره حداقل که

  شدم ناراحت یلیخ مامان واسه راستش

  شدم خوشحال یلیخ واقعا یول

  کنن ینم رو بنر اون که

  ستمین یعوض اون پسر کاغذ یرو حداقل

  بزرگه نعمت هی خودش نیا و

  دیبا برم جا هر کردیم دمیتهد که میشندیم صداشو

  باشم گاردایباد مواظب

  دادم ادامه راهم به و ندادم یمحل بهش

!یانداخت یروز چه به منو نیبب تارا آخ  

  شدم شهر یراه و شدم موندن روستا الیخ یب

 

《تارا》  

 

  کنم باز درو که گفت و زد زنگ نیمت که بودم نشسته کرده کز یهمونطور خونه یتو

  کردم باز درو و رفتم و پاشدم

.......بده؟ ادامه دانشگاهشو قراره شد؟؟ یچ خب دمیپرس یپرس احوال و سالم یب که بودم هول اونقدر  
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بده؟؟ ادامه دانشگاهشو شد؟؟قراره یچ خب+  

 

.شدم عالف حاال تا صبح از نداره بیع نه نه!!!خانوم سالم به-  



 

:)))))))))گید بگوووووو نیمت+  

 

.شکر خدارو خوبم منم-  

 

!!!!!!!شد؟؟؟؟ یچ گفتم نیمت+  

 

چخبر؟؟ تو یسالمت یچیه-  

 

  رونیب خونم از گمشووو نیمت+

.نمیبب پاشو  

 

  باشه باشه-

  ؟یشیم هار چرا

.نینباش نگرانشون بده لیتحص ادامه قراره آقاتون  

 

.دمیپرس ینطوریهم ؟؟منیچ نگران بابا نه+  

 

.که نبود یزحمت کنمیم خواهش بابا ن-  

 

  بود فتیوظ گفتم خونسرد کردمو نگاهش

!تارا ییرو پر یلیخ گفت بار تاسف  

بردارم یآب وانیل تا آشپزخونه یتو رفتم  

  بود شده بد کمی حالم

.دونمیم آره زدم داد خوردم رو آب از جرعه هی که همونطور  

 

《بعد_روز_ده#》  

 

.گذرهیم رونیب زدم عمارت از که یروز از که شهیم یروز ده االن  

  شدمیم وونهید داشتم واقعا

  دمیشنیم رو آرتا یصدا لحظه هر یتو



  کردمیم حس اونو

  شمهیپ کردمیم فکر شهیهم

 و نمشیبب رونیب اومد آرتا وقت هر تا میستیوا عمارت کنار رو روستا میبر باهم و ادیب خواستم نیمت از و کنم تحمل نتونستم

..............شه رفع میدلتنگ از کم هی حداقل  
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  بودم شده ها وونهید نیع واقعا

  بودم داده اختصاص آرتا به کامل رو اتاق هی روز ده اون یتو

  بودم دهیکش چهرش از بزرگ ینقاش دوتا

  نوشتمیم رو آرتا اسم مختلف یها خودکار و ها رنگ و ها کیماژ با اتاق دیسف یها وارید یرو

  بودم بلد که یمختلف زبان چهار به

  یژاپن جا هی و یترک جا هی یسیلیانگ جا هی یفارس جا هی

  خونه اون یتو که رو روز هر من

  بود اتاق نیهم داشتن وجود عشق به گذروندمیم

  کردمیم پر پر اتاق یتو قرمز رز هی شدمیم پا خواب از که روز هر

  اتاق کف ختمیر یم و

  کنهیم انختاب منو اون داشتم مانیا نکهیا و آرتا عشق به فقط

  خوادیم منو اون

  نبود راه مهین قیرف اون

  ادیم که بودم مطمئن

  کنه ول منو بخواد درصد هی یحت که نداره امکان

  روستا میبر باهم و ادیب تا بودم نیمت منتظر صبرانه یب و دمیپوش لباسامو

  بود ادیز کم هی روستا تا نجایا از راهش درسته

  دیارز یم آرتا ی لحظه هی دنید به یول

  دیرس نیمت یوقت

  شوق و ذوق با من آخه روندیم عیسر یلیخ

.بودم آرتا دنید منتظر  

  ستادمیا عمارت کینزد یدرخت پشت و عمارت یجلو میرفت شوق و ذوق یکل با

  کردم کپ بودن کرده وصل عمارت یجلو که یزیچ با اما

  باشه داشته قتیحق نداشت امکان نه نه

  ومدین ادمی یزیچ گهید و رفت یاهیس چشام



 

                  * 

 

  بودم مارستانیب یتو کردم باز چشامو یوقت

  سرم به زد احمقانه الیخ و فکر یکل

داشت؟؟ یا یمعن چه بنر اون  

  بود تاسف بنره اون اون

...........ادیم ادمی داره ستایوا  

  بود مرگ بنر اون

  من عشق مرگ یبرا تاسف بنر

  شدمیم یروان داشتم

  تر خون دلم و بود خون ی کاسه بود؟؟چشام یفیکث هیباز چه نیا آخه

  سراغم اومد وجدان عذاب لحظه هی

  بودم کرده ترکش لیدل یب من.بود خودم ریتقص آره

  کنم باور تونستمینم من نه نه

  میبود دور هم از اون و من نشده دوهفته هنوز.داشتیم قتیحق دینبا نیا

  کردمیم حس چشامو یسیخ فقط و دادینم فرمون گهید مغزم

.............بگم خودمو درد و کنم وا زبون تونستمیم نه دمیشنیم یزیچ نه من اما زدیم حرف باهام ینگران با سرم باال نیمت  
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《نیمت》  

 

  شد هوشیب تارا یوقت

  شد پا خواب از بود خون کاسه هیشب که ییچشا با هم مارستانیب یتو.دمیترس یلیخ واقعا

کرد یم هیگر و کردیم نگاه جلو به فقط  

  مرگ دنیشن یحت.داشت حق خب

  فوتش پرچم دنید به برسه چه سخته هم عشقت

  کردیم هیگر فقط و دادینم جوابمو اون یول زدمیم حرف باهاش

  بود دهیکش دراز هم تارا زدم صدا رو دکتر و رفتم تند تند کنم کاریچ دیبا دونستمینم

  بود بسته چشاشو و

  اتاقش سمت میافتاد راه و اومد دکتر



  دادینم بهش یجواب تارا گفتیم یچ هر هم دکتره

  نتشینب تا کردیم پشت دکتر به و

  شدم شوکه که گفت یزیچ دکتر هوی

:گفت  

 

.کماه مشونیبفرست دیبا بمونه ینطوریهم اگه+  

 

.خوبه حالش دکتر یگیم یکماه؟؟چ-  

 

  مواقع نیا در و داره اعصاب مشکل ضتونیمر  دهینم فرمان مغزش یعنی بزنه حرف تونهینم+

کماه به شهیم منتقل مرض  

 

.ستین ینطوریا بابا نه-  

 

.متاسفم+  

 

.نباش دکتر نباش-  

 

  خوردن کردم شروع و کردم باز و گرفتم وهیآبم هی و رونیب رفتم

  سرم به زد راه هی هوی رونیب اومد که دکتر

.کنم ثابت بهش خودم تا تارا اتاق ادیب من با خوردم رو وهیآبم من نکهیا از بعد که گفتم بهش  

  تارا اتاق میرفت باهم خوردم نکهیا از بعد

  گفتم خوشحال

 

اومده؟؟ یک نیبب تارا+  

.خان آرتا اومد شاهزادت  

 

کجاست؟؟کو؟؟ گفت و ما سمت برگشت محکم یطور تارا هوی  

  سمتش رفت عجله با و دیترس دکتر که

  دیلنگیم جاش هی هیقض نیا

  ارمیب در تاتوشو دیبا

  بودم ناراحت کارم از خودم



بود نیهم کماه به رفتن از دادنش نجات یبرا راه تنها یول  

  گفتم بود کرده آروم رو تارا که دکتر به

 

.نداره اعصاب مشکل+  

.ستین هم یمغز فلج  

.تنگه دلش  

.عاشقه  

دکتر؟؟ یدید.خورده یبد ی ضربه  

  دیخوابیم داشت و بود دهیکش دراز دوباره تارا

  شدمیم ینطوریهم شدمیم جدا دخترام دوست از یوقت منم کردمیم درک حالشو

بودن ناز و خوشگل همشون المصبا آخه  

  نداشتم انخاب توان گید واقعا من و

  باشم تنها االن که بود شده باعث نیهم و

  نرسه چشاش به نور تا ساعدش یرو زاشتیم دستشو یگاه که شدم تارا متوجه اومدم رونیب که فکر از

  ادین نور تا دمیکش رو پرده و رفتم

  کنم مرخص رو تارا تونستم باهاش رفتن کلنجار یکل از بعد و دکتر شیپ رفتم بعدم

......رونیب میاومد مارستانیب از باهم و شد حاضر اونم و گفتم تارا به و رفتم  
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  کرد خوندن به شروع بود ضبط یتو قبل از که ینیغمگ و میمال آهنگ مینشست نیماش یتو یوقت و رونیب میاومد مارستانیب از

  اومد شیپ یمشکل اگه تا من ی خونه میبر خواستم تارا از

  نخواست که باشم ششیپ من

  باشه تنها دیبا و بده حالش مواقع نیا دونستمیم چون نکردم اصرار منم

  یسپر سکوت یتو ریمس تمام

  خاموش رو ضبط تارا هوی که شدیم

  گفت و کرد

 

!!!!!!!!!!آرتا بده حالم گمینم مگه+  

 

  تر متعجب خودش آرتا اسم آوردن با

  کرد نگاهم و برگشت من از



  بود بد یلیخ حالش واقعا

  نمیبب شویناراحت خواستینم دلم و سوختیم واسش دلم

  کنم یکار تونستمینم یول

  کرد شدیم چه خب

  کنه خلوت خودش با کمی تا نزدم یحرف و کردم سکوت

  نه ای خوایم کمک که دمیپرس کردمو صداش شددوباره ادهیپ و خونشون در میدیرس یوقت

 با و تو آورد پنجره از سرشو و شد دال و کرد نگاهم یخنث و برگشت خونه سمت رفت یم سست یقدما با داشت که یهمونطور

  گفت آلود بغض ییصدا

  دانشگاه بره قراره یگفت امروز

!نیمت ینامرد یلیخ  

  کرد رو و ریز دلمو حرفش

  نگفتم بهش یزیچ و داشتم خبر من که کردیم فکر اون

بود؟؟ یچ من ریتقص آخه خدا یا  

  رفت و بشنوه نخواست که بدم حیتوض بهش خواستم

  نشدم متعجب ادمیز خب

همه به مواقع نیا داشت عادت کال چون  

بود ییتنها کنه خوب حالشو تونستیم که یزیچ تنها و دادیم ریگ  

  خونه بره بودم منتظر

  رفتم و گرفتم گازو منم رفت یوقت

  برد ینم خوابم الیخ و فکر از صبح تا 

 

                 ***** 

 

  تارا ی خونه رفتم و پاشدم کاناپه یرو از صبح

  کردینم وا درو یکس زدمیم در یهرچ

  داشتم نارویا عمو ی خونه دیکل

  بود داده بهم یاضطرار مواقع یبرا تارا خود

  تو رفتم و کردم باز درو

  نبود یول گشتم رو اطیح کل

  بود تنش روزید که ییلباسا همون با دمید که خونه یتو رفتم

  کنم عرض چه که خواب البته دهیخواب کاناپه یرو

  دیدیم کابوس



  نداد جواب که کردم صداش

  صورتش یرو دمیپاش و آوردم آب کمی آشپزخونه از و رفتم

  شد داریب غیج با هوی که

  گفتم و کردم آرومش

 

  یبود دهیخواب نترس سسسسسیه+

  ستین یچکیه نجایا نیبب

.منم فقط  

 

  کنه دل و درد باهام تا بمونم تا خواست ازم و کردیم هیگر

  ادیب و کنه عوض لباساشو بره خواستم ازش

...............رفت و شد پا اونم و  
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  برگشت تارا یوقت

......من راستش خب  

  کار محل یتو بود شده دختر هی عاشق بود یوقت چند هی من خب

  مایفاط اسم به

  بود تارا یمیصم دوست ما یلیل معلوم قرار از و

  اعتراف تارا شیپ دارم یوقت خواستمیم

  بدم نشون رو صدا همون مایفاط به و کنم ضبط صدامو کنمیم

  پا اصال و بود سخت سر یلیخ چون

  میباش یمعمول یدوستا حداقل که شدینم یراض و دادینم

  بگم یزیچ رفتم تا نبود تارا از بهتر هم من دل حال چون بزنم یحرف خواستم و کردم روشن مویگوش ضبط

کرد شروع زودتر تارا  

 

.نیمت کردم محض تیخر+  

کنم؟ کاریچ اون بدون دیبا من حاال.محض تیخر  

  کردمیم رو دختره اون یکلفت اگه یحت

توتمیم حداقل که بود خوب بازم  

  باشم داشته خودم شیپ عشقمو



  نیمت کن باور

  شهیم میحسود منم خب

.خب دخترم  

  باشم کشیشر یکس با خواستمینم

  گمینم یچیه و زنمینم دم عقب میبرگرد اگه کن باور

نمشیبب من یول باشه دختره اون مال بزا  

  مردیم االن دینبا اون

  رهیبم االن نبود حقش

  عاشقمه گفتیم و دیخندیم یول شهینم باورت نیبب.بود عاشقم اون

  بردیم دلمو و زدیم گولم جذابش یچشمکا با و کردیم کل کل باهام

؟؟؟یچ من یول  

  یداداش دمیترسیم دارم دوستت بگم بهش که نداد اجازه بار هی یحت میلعنت غرور نیا

.دمیترسیم خدا به  

!!!!هیعوض امهیت اون ریتقص همش  

  نکنم ولش بودم داده قول بهش من

  میباش هم مال آخر تا بود قرار

  زدم جا من یول.میایب بر مشکال پس از

  کردم غلط.نیمت کردم غلط

خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تورو  

قرآننننننننننننننننننننننننننننننننننن تورو  

  شمیم وونهید دارم من ارتشیب برو

  بود شده هق هق به لیتبد هاش هیگر

  گفتن پرت و چرت کمی با کردم یسع

  کنم آرومش

  خورهیم یزیچ که دمیپرس ازش و رفتم

  نداد یجواب که

  نگفت یزیچ بازم که خوادیم یزیچ دمیپرس

...............کنه خلوت کمی تا خونه رفتم منم و  
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《نیمت》  



 

  شده ها وونهید نیع تارا و گذرهیم آرتا مرگ ی هیقض اون از یماه سه االن

  روانپزشک میبر گمیم بهش یچ هر

  نداشت ینرمال یروح حالت واقعا چون

  و رفتینم بار ریز جوره چیه اصال یول

  ومدیم من با نه ومدینم

  ومدیم رونیب خونه از نه و

  گرفتیم اشتباه آرتا با رو کلیه خوش و بلند قد یمردا ی همه و ششهیپ آرتا کرد یم فکر شهیهم

  گردوندم برش یخودکش از دوبارم

  کنم کاریچ دیبا دونستمینم واقعا

 

بعد_سال_سه#  

 

(نیمت)  

 

  زدمیم سر تارا به روز هر

  بود تر بد روز به روز و نداشت بهبود اصال حالش

  کردیم هنگ بار هی هیثان چند هر

  گرفت یم شیگر یالک بار هی ساعت چند هر

  یاریب رو آرتا اسم شدینم اصال جلوش

آرتا قبر سر بره که داشت اصرار همش  

  بودم ناتوان بهش دادن جواب یتو یول

  نبود نایا و قبر از یاثر چیه آخه

  و آرتا یبابا شیپ بودم رفته بارم هی

  گفت که دمیپرس رو قبرش یجا ازش

  کردن دفنش نشون و نام یب

  داره یانگار زدیم حرف یطور

  زنهیم حرف دشمنش به راجب

  نبود پسرش اون یانگار

 

(آرتا)  

 



  بودم تارا دنید یبرا قبل از تر دلتنگ روز هر من و گذشتیم ها روز

  عکساش با همش و دمشیند که ساله سه قایدق االن

گذرونمیم روزگار و کنمیم یسپر  

  نه ای خوبه حالش اون که دونستمینم اصال

.خوبه حتما یول  

کرده شوهر حاال تا حتما اونم و میعوض ی دختره اون با من کنهیم فکر چون  

  سال سه نیا بعد یحت تونستمینم اصال

  باشه کرده شوهر که کنم تصور

  میبود نگرفته طالق و بود من زن هنوز اون

  کنه ازدواج که داشت امکان نیا بازم یول

  بود شده خیس تنم یموها فکرام از

  رونیب برم خواستم و کردم باز درو و رفتم

  اوباش و ارازل ی دسته دارو که

  رونیب برم خونه از نزاشتن و ستادنیا در یجلو و اومدن بابا

 

!!!!کنار گمشووو+  

 

.دهید صالح نطوریا خان آقا شهینم-  

 

  تونستیم و نبود کور اگه خان آقا+

  کردیم باز کورشو یچشا اون که نهیبب یزیچ

.ندازنیم رو گهید یکی ی بچه بهش دارن دیدیم  

!!!!!!!کنار برو  

 

!آقا میتونینم-  

 

.نیبد مویگوش پس+  

 

  شهینم اونم+

 

  اروی اون شکم یتو یمحکم لگد

  شد باز اولش یلوال که دمیکوب محکم درو یطور و تو اومدم و زدم



  داشتن نگهم نجایا رایاس نیع ساله سه

  مارستانیب یتو سرکارم برنیم منو فقط

  نیهم تو گردوننیم برم و

  شده خراب

  شهیم بد حالم نمیبیم مرد هی یوقا گید سال سه نیا یتو

  شدم روانپزشک اعصاب و مغز دکتر و کردم تموم گاردایباد نیهم با دانشگاهمو

  زدم مطب و

نمیبیم رو غوال نره نیا همش مطبم یتو  

  زدم پنجره ی شهیش یتو یمحکم مشت و ستادمیا و شدم پا

  نییپا ختیر و شد خرد همش که

خورهیم بهم هم یزندگ نیا از حالن گهید  

بود؟؟ یاقبال و بخت چه نیا آخه  

.خدااااااااااااا یا  
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(نیمت)  

 

  شد ینم بهتر اصال تارا

کردینم گوش بهم اصال گفتمیم یچ هر  

  نبود من به حواسش و

  مارستانیب هی با داشت دوست یلیخ رو اعصاب و مغز چون

  اونجا و بره که بودم کرده هماهنگ

  شه کار مشغول

  کردم مطرح خودش با یوقت اما

  نشد خوشحال نکردو استقبال اصال

  نداشت یحس چیه

  کنم مجبورش خواستمیم و داشتم یدستور لحن من یول

  بود شده فیضع اعصابش واقعا مدت نیا یتو

  ومدینم مارستانیب اصال

  با هاش خاطره ادی رفتیم نکهیهم چون

  کرد یم هیگر و  افتاد یم آرتا



  یتو و ادیب حداقل که خواستم ازش

  شه کار به مشغول ما شرکت

  شد راحت بابتش المیخ و بود خودم شیپ ینطوریا

  بکنه فکراشو تا کنم صبر روز چند که خواست ازم

  بود یخوب خبر نمیهم

  کنهیم قبول ادیز احتمال به که بود یمعن نیا به نیا خود

 

 

                 **** 

 

پاشدم خواب از فرداش  

  تارا ی خونه سمت کردم حرکت شدم حاضر نکهیا از بعد و 

  که بود نیا دمیپرس ازش که یزیچ نیاول رفتم یوقت

 

ن؟؟یکرد فکراتونو خانوم خب خب+  

 

.هنوز ن-  

 

.گهید کن قبول خدا رو تو تارا+  

 

.ندارم حوصلشو و حال الیخیب-  

 

  دمیم قول نکن کار چیه ایب تو+

 

  فقط کن ول باشه-

 

*.*شدم خوشحال+  

 

  معلومه بازت شین از-

 

  همکار نمتیبیم امروز+

؟یایم من با  



 

.امیم خودم چندش ریخ ن-  

 

  فرستمیم آدرسو.منتظرتم.باوشه+

 

.باشه-  

 

.خداحافظ فعال پس+  

 

........خداحافظ-  
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  شرکت سمت کردم حرکت

که بودم منتظر اتاقم یتو و  

  شرکت اومد تارا ساعت کی هی از بعد 

  دادم نشون بهش جاشو و رفتم و کردم استقبال ازش

  بغلش دیپر عیسر دید رو مایفاط نکهیهم

  شرکتن تو رفت ارشونی که شدن خوشحال اونقدر

  آوردم درشون هپروت از یمصلحت یا سرفه با

 

.عشقم سالم یییییوا+  

 

  خانوم مایفاط خانوم معرفت یب سالم-

ن؟؟یچطور  

 

تو؟؟ یشد ینطوریا چرا یروان گمشووو+  

 

��؟؟یکرد شوهر-  

 

.نه+  

 



�😂�نینداد گوش گفتم چقدر رتتیگینم یچکیه دونستمیم-  

 

��!!بابا برو+  

  شده تیزیچ هی یانگار تو

 

  گمیم بعدا-

 

.یاوک آها+  

 

  شدم جدا ازشون و زدم یلبخند

  کردیم کار ساختمون ی پروژه یتو که جوون یپسرا از یکی که بود نگذشته لحظه چند هنوز

انداخت تارا به یا کهیت  

  پسره سر یتو زد و برداشت زشیم یرو از رو زونکن یکوتاه یخواه عذر با و مایفاط سمت کرد رو تارا

  یاول روز همون از کارش نیا با

  کند رو همه کلک

 

  شعوریب دارم شوهر من+

 

  کردیم نگاهش پسره اون از تر متعجب مایفاط زد که یحرف نیا با

  کاراشون سر برن که گفتم و دمیغر آروم نخندم داشتم یسع که همونطور و جلو رفتم من

  شدم دوست مایفاط با یراست

  کنم انیب بهش احساساتمو بودم تونسته باالخره

  بود یا یمنطق دختر

  ومدینم کنار اصال یول

  عنوان به رو پیخوشت و خوشگل منه و نکرد رد شانسشو ی پرنده باالخره نکهیا تا

  رفتیپذ پسر دوست

  بود یجد قصدم من یول

  نبودا یجد یعنی

��شد یجد سال سه نیا تو  

.....نداشت خبر ما یدوست از تارا و  
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(مایفاط)  

 

  بودم شده خوشحال یلیخ

  بودم دهید رو تارا دوباره هم و بودم شده دوست نیمت با هم

  آوردم در شاخ تعجب از دمشید یوقت

  کوچشون یتو ی گربه از یحت من

  کنم داشیپ نتونستم جا چیه یول بودم خواسته آدرسشو

  از یخبر اصال دمشید یوقت

  نبود شیپ وقت چند دختر اون

از پر همش چشاش یتو و بود افتاده گود چشاش.بود شده عوض یلیخ  

.بود اشک   

 کردمیم من که یکار تنها و کرد فیتعر واسم رو بود افتاده که ییاتفاقا و هیقض تموم اون و شاپ یکاف هی یتو میبود رفته باهم

  کنم نگاهش متعجب بود نیا

  ختمیر یم اشک پاش به پا منم

.دادمیم گوش خمش و چیپ پر هیزندگ به مشتاق من و کرد یم فیتعر اون  

  رمیبم یاله

.بود دهیکش یسخت چقدر  

  شد عوض هوامون و حال که کمی و میبود نشسته

.دونستیم گفت و نکرد تعجب اصال شدم دوست نیمت با که کردم مطرح منم  

  گفت که کجا از دمیپرس متعجب

☆__☆بلدم رو همه رمز من رفته ادتی نکهیا مثل  

.خنده ریز میزد دوتامون حرفش نیا با  

  میشد آشنا باهم یچطور کنم فیتعر براش که خواست ازم

گرفتیم خندم خودم افتاد یم ادمی یوقت  

  زدن قهقهه کردم شروع

  نبود خوب حالش اصال تارا

  متحرک یها مرده نیع کردمیم فیتعر هم فهیلط براش یوقت یحت

  کردیم نگاه بهم فقط

  بودم نگرانش یلیخ و سوختیم براش دلم

.کنم خوب حالشو داشتم دوست یول  

کردن فیتعر کردم شروع  



:.....................نیمت با خودم شدن دوست   
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  بودم ستادهیا آسانسور یتو ادمهی

  شد سوار و اومد نمیمت که

.کردیم نگاهم حیمل لبخند هی با همش  

  نییپا میومدیم طبقه هشت میداشت

  بود من یرو رهیخ نیمت و

  بود اومده خوشم ازش اول روز همون از

بدم نشون سبز چراغ بهش خواستمینم و نبودم نکارایا اهل یول  

.شد نما دندون لبخندش که کردم بهش یاخم  

.ستادیا4 طبقه آسانسور و شد کیتار جا همه هوی  

  رفته برق دمیفهم همونجا

یکیتار از دمیترسیم یجور بد واقعا من  

  شد قهقهه به لیتبد نیمت لبخند که دمیکش یبلند غیج شد کیتار یوقت

شد قطع کم کم صداش که گفتم یبلند مرض  

کردمیم خراب خودمو داشتم نوریا من و بود لکسیر هنوزم و رفتینم رو از یول  

  دمیکش یبلند غیج و بستم چشامو دوباره که خورد یتکون آسانسور

  دادمیم فشار روهم چشامو و گرفتم رو لهیم محکم دستام با و شد نیزم پخش همش که کردم ول دستمو یتو یزونکنا تموم و

گفت نیمت هوی  

 

.زنمیم قوه چراغ منم یبد بهم شمارتو اگه+  

 

09........گمیم خدا به باشه باشه-  

 

.شد حاال+  

 

  کرد روشن رو قوه چراغ بعد و

.یکن صدام جوون نیمت یتونیم نمیمت منم گفت و صورتش یرو انداخت رو قوه چراغ بعد  

  بود منتظره ریغ و خاص کمی مالقاتمون نیاول راستش خب

  رونیب میرفت ساعت مین از بعد آسانسور از یوقت



  داشتم کال سیم تا دو میگوش سر رفتم و

بود نوشته که اومد امیپ دوتا بعدم  

. دارم دوستت یلیخ  

.نیمت.منه شماره نمیا  

  نگفتم بهش یزیچ بعدش یول گرفت حرصم اولش

  کردم ویس دو مزاحم اسمشو و

��بود یشاد شماره کی مزاحم آخه  

  میکرد یم چت یشاد با میداشت که شب هی

  کردم پیتا یریبخ شب من و کرد یخداحافظ اون

  فرستادم دو مزاحم به اشتباها یول

  بود نیآنال آخه دید کنم حذفش تارفتم و

.رفت آبروم  

  ومدمیم کنار هیقض نیا با داشتم منم و بود شده تر یمیصم و تر راحت دید منو یوقت نیمت فرداش

.دیرس نجایا به رابطمون که امروز تا  

  بود خنده لبش رو و دیخندیم تارا

...........زدیم موج یبزرگ غم چشاش تو یول  
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(نیمت)  

 

  بود بد یلیخ تارا حال

  کنه فراموش رو آرتا بود نتونسته هنوز اون

داشتن مشترک اتاق ها یروان نیع  

  کردیم روح،دعوا هی با

  داشت هم یآشت و قهر باهاش یحت

  و بود شده خسته اول روز دو یکی همون هم شرکت از

  رونیب بود اومده

  که رفتینم بار ریز جوره چیه گهید

  شرکت برگرده

  خواستمیم نه و کنم تحمل تونستمیم نه گهید

  کنه تباه خودشو مرده که یشخص و روح هی یبرا اون که



  بودم نکرده وقت که خودم نیهم خاطر به

  کرد کمک بهم دوستم محمد یول

  اعصاب و مغز دکتر هی شیپ براش و

  گرفت نوبت

  کردینم قبول اصال اولش

  کرد قبول بعدش یول

کردم شیراض زور به نکرد که قبول  

...........میکرد حرکت دکتر مطب سمت به و نیماش یتو میرفت  

 

#part144 

 

(تارا)  

 

  کنم قبول خواستمینم اصال اولش

  مویادب یب تینها گهید کردمینم نکارویا هم اگه یول

  بود من نگران همش اون آخه دادمیم نشون

  کردیم کمکم و

  شدنیم باعث اونا هم دکتر رفتمیم اگه یول

  شه کمرنگ آرتا به نسبت خاطراتم

کنم فراموش اونو شدنیم باعث  

  وفتهیب اتفاق نیا خواستمینم اصال من و

  میشد دکتر یراه نیمت ادیز یها اصرار با

  رفت نیمت و میشد دکتر مطب وارد

  یپزشک مسئاله به مربوط که یفرم و

  کرد پر رو بود

  نداشتم حوصله اصال من چون

  پرکرد فرمو نکهیا از بعد

کنم امضا رشویز تا زد صدام و اومد  

  زدم امضا و رفتم

  شد نوبتمون تا میشد معطل یساعت مین و

  دکتره مطب یتو میرفت هم با

  بود نییپا سرش دکتره



نوشتیم ییزایچ هی کاغذ یرو داشت و  

.نییپا دیچک چشاش از یاشک قطره و انداخت ینگاه جلوش عکس قاب به همزمان  

  بود نشده ما حضور متوجه یانگار

  داشتم مکان اون و اون به نسبت یبد یلیخ حس

شم خارج اونجا از زودتر داشتم دوست  

  بود آشنا برام یلیخ کلیه و افهیق اون

  کرد بلند سرشو یوقت

  کردم کپ لحظه هی یبرا

  بودم زده حدس درست

  بود آرتا

  بود کینزد که داشتم ذوق انقدر

.کنم سکته  

  نییپا فتمین که داشتم نگه رو نیمت دست

بگم یچ دونستمینم  

  داشتم ذوق یلیخ

بودم چهره نیا دنید منتظر سال سه من  

  بود شده تنگ واسش دلم چقدر که آخ

  بود شده تلخ دهنم

  بود عرق سیخ دستام و

.........ستین نایا از بهتر هم افمیق رنگ که بودم مطمئن و  
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  هنوز آرتا یول کرد یا سرفه نیمت

  بود من یرو زوم

  شدیم دیسف اهیس چشام

  بودم داشته نگه خودمو زور به یول

  شه تموم ها یزود نیا به قراره که باشه یخواب دمیترسیم چون

گفت بلند نسبتا ییصدا با نیمت  

 

.ها تره خراب وضعت خودت تو!!!!!!!!!! دکتر+  

.کنم نتیمعا من ایب ایب  



 

کرد عشیضا جور بد کرد که یسکوت با آرتا  

  نبود بردار دست نیمت یول

  گفت و رفت آرتا به یا غره چش و

 

  مردمو دختر یخورد+

کن شیدرو چشاتو  

 

.رونیب برو-  

 

!بله؟+  

 

  باشه یخصوص دیبا نهیمعا رونیب برو-

 

  چشام بستن با که برم دیپرس ازم چشاش با نیمت

  بره که گفتم و کردم دییتا حرفشو

  آرتا بغل بپرم و برم رفت نیمت که نیهم خواستمیم و داشتم جانیه یلیخ

بمونم بغلش یتو یهمونطور شب تا و  

  داشتم من که یاحساس خالف بر یول

  نبود من مثل اصال اون

  بود شده زده و هم تو بود رفته چهرش من دنید با و

  از یدست و یصندل یرو داد لم آرتا

  دیکش صوتش نییپا تا باال

  گفت و

 

!!!خانم تارا گمیم کیتبر+  

.خب میایب نیکردیم دعوت تونیعروس  

  کشکه حرفاش که یعروس و دلقک دوماده

  باهاتم آخرش تا که یگفت اونم به

  نترس

باش؟؟؟ نداشته یکار باهام فعال و خوردم شکست بار هی قبال من یگفت  

 هااااااااا؟؟



 

  شدمیم ریتحق داشتم و بود بد یلیخ حرفاش

  رمیبگ جلوشونو نتونستم و بود زده حلقه چشام یتو اشک

 

  شوهر کدوم ؟؟یگیم یدار یچ+

  شدم یروان تو از بعد من

  دیکش روانشناس دکتر به کارم

  آوردنم مارستانیت از

؟؟یزنیم حرف ینطوریا بعد  

.واست متاسفم  

.متاسف  

 

  رونیب امیب اتاق از خواستم و برداشتم فمویک

.بغلش تو انداخت منو و گرفت پشت از دستمو آرتا که  

  شم جدا ازش خواستینم دلم

  نبود یا چاره بازم یول

  گفت که برم خواستم و شدم جدا ازش

.نکن ول منو  

.تارا نرو دوباره  

کردیم هیگر اونم گهید حاال  

  داد نشونم زشویم یرو عکس قاب و زشیم یجلو برد منو و دیکش دستمو

.دمید خودمو عکس توش که  

  ندادم بروز یول شدم خوشحال یلیخ

 

یکرد شوهر و یرفت تو وقت اون و کردم یزندگ خاطراتت با نجایا من نیبب+  

 

؟؟.چنده لویک شوهر-  

.یبزن حرف درست هیثان سه یتونینم یحت تو  

 

  گرفتم فاصله ازش کردمو نگاهش یعصب

  نکهیا از قبل و در سمت رفتم

  کردم باز درو بزنه یحرف بدم اجازه



  تو شد پرت نیمت کردم باز درو یوقت

  فتیب راه گفتم کردمو بهش ینگاه

پشتم از یحرف گفتن بدون اونم  

   افتاد راه 

  دهیشن مونو حرفا ی همه که گفت و

  شدم نیماش سوار و انداختم باال یا شونه تفاوت یب زور به

.........میکرد حرکت خونه سمت به و  
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(آرتا)  

 

  نشده باورم هنوزم

بود؟؟ تارا اون واقعا  

  بودم دوبارش دنید منتظر چقدر من که آخ

  کرد شدیم چه خب یول

  کرد انتخابشو اون

  دادم دستش از کال که کردمیم فکر شهیهم

  رمیبگ رو تارا سراغ و برم خواستمیم که موقع هر آخه

  کتکم مرگ یپا تا بابا ی دسته و دار

  زدنیم

  دادن بهم رو بابا فوت خبر شیپ وقت چند نکهیا تا

  چیه که نشدم ناراحت راستش

  شدم خوشحالم

  نکردم شرکت مراسماش از کدوم چیه یتو

  باشم قاتلش خودم خودم داشتم دوست

  یزندگ و قلب قاتل که بود اون چون

  بود من

  نمشیبب خواستمینم اصال

  بود تارا و من ییجدا باعث اون چون

  دمید رو ساناز دختره اون که عمارت رفتم مرگش از بعد مدتها از بعد

  کردیم کار کلفتا یپا به پا و بود شده دختر بچش



  یدیشا تا گلوش ریز گذاشتم چاقو و اتاق یتو بردمش 

  بترسه خرده هی

  دمیپرسیم ازش دادیب و داد با و

 

من؟؟ به شیبنداز یخواستیم که بود یک بچه حرومزاده اون یگیم زود+  

 

  گهید تو ی بچه-

 

  و برداشت یکیکوچ خراش که گردنش یتو کردم فرو رو چاقو یزیت خورده هی

  زد داد بلند

 

  گمیم کنار بزار اونو.نکن آخ-

 

!!بگووووووو+  

 

.امهیت ی بچه.امیت-  

 

  نکردم تعجب اصال امیت اسم دنیشن از

داشت یکشتگ پدر من با که بود اون تنها  

کردم هماهنگ ها بچه از تا چند با  

  برسن امیت حساب به و برن که

  انیب در خجالتش از کم هی حداقل

  میبود نشسته مامان با

  کرده ازدواج تارا گفت هوی که

  حرفش نیا با

  گرفت گر بدنم تموم و شدم یعصب یلیخ

  دمید پسره اون با رو تارا امروز یوقت تا رونیب زدم خونه از

  گرفت رو پسره اون دست منم دکتر دید یوقت

  شدمیم منفجر حسادت از داشتم من و

  اوردمین روم به یول

  رفت اتاق از و گذاشت تارا نکهیا تا

  دنبالش برم خواستم اول



  حداقل تا کردم صبر کمی بعد یول

..............کنه کش فرو تمیعصبان  
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  یصدا هوی که بودم نشسته

  اومد دادیوب داد

  کردم باز درو.بود ییآشنا یصدا صدا

  پسرست همون دمید که

  بود تارا دنبال که یپسر

  خانوم تارا شوهر ادیز احتمال به

بود من زن شناسنامه تو هنوز اون یول  

  شدینم لیدل باز نمیا یول

:زد داد که ببندم درو خواستم  

.تو امیب بزا تاراست به راجب  

شدم کنجکاو یلیخ اومد تارا اسم یوقت  

تو ادیب دادم اجازه و  

  کرد سالم اومد یوقت

خواستمیم خودم و بودم یحرص تارا دست از.ندادم بهش یجواب که  

  یکس چه که کنم یخال یکی سر

  پسره نیهم از بهتر

:گفت بزنم یحرف خواستم تا  

 

.تارا یعمو پسر هستم نیمت+  

 

  یهست که یعموش ؟؟پسریچ که خب-

.نیش خوشبخت شاالهیا  

رونیب برو  

 

.خان آرتا یبشکن منو خواهر دل ینداشت حق+  

.داداشش جلو یباش حیوق نطوریا یندار حق یشکوند که حاالم و  

 



  گفت که کردم نگاهش کنجکاو

 

.تارام برادر یجا من+  

.برادرش و عمو پسر  

؟؟؟یاوک شوهر نه  

 

زدم یا یمصنوع لبخند  

 

.یاوک هع-  

 

نه؟؟ ینکرد باور+  

 

؟یکردیم باور یبود من یجا تو. نه-  

 

.کنم ثابت تونمیم+  

 

؟یچطور-  

 

  دید فوتتو بنر یوقت خواهرم دل یحرفا از دارم صدا هی+

  بودم یمیصم باهاش یدید اگه تازه

  گرفتم رو دستش ای و

  بود میبرادر حق خاطر به فقط

  شده یروان تو از بعد اون آرتا

کرده یزندون خودشو ساله سه زدینم حرف یکس با و زدیم چت یه  

  داره اتاقم مرده کردیم فکر که یا آرتا یبرا تازه

اوردمیم در شاخ داشتم حرفاش با  

؟؟ییصدا چه دمیپرس منتظر  

  آورد در شویگوش بشیج از که

  کرد یپل رو صدا هی و

....(کردمیم رو دختره اون یکلفت اگه یحت. محض تیخر نیمت کردم تیخر:)گفتیم که بود تارا یصدا  

  دمینشن ییصدا گهید

  بودم کرده محض تیخر منم



دادم دست از عشقمو یدست یدست خودم  

  دادم رونیب پرصدا رو نفسم و زدم موهام یتو یچنگ

  گفتم و نیمت سمت کردم رو

 

؟؟یبود تارا ی خونه مدت نیا یتو تو+  

 

!خودم دارم زن من داداش هههههه-  

  گهید شو ما الیخیب

. خودت زن دنبال برو تو  

 

..........کردم حرکت داد بهم نیمت که یآدرس سمت به و برداشتم قمویجل و آوردم در رو روپوشم و دمیکش یآسودگ سر از ینفس  
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  بود یخوب پسر

.کنم یخواه عذر رفتارم خاطر به ازش دیبا  

  رونیب امیب اتاق از نکهیا از قبل

  کردمیم نگاهش متعجب داد دیکل بهم نیمت

  نترس گفت که

  کن باور بدش حال برا زاپاسه

  دادمیم گاز و رفتمیم نور سرعت به و شدم نیماش سوار و رفتم

  آدرس به دمیرس باالخره که

  خواستیم مادرم که رو یانگشتر تو برم نکهیا از قبل

  و برداشتم داشبورد تو از رو بده هیهد بهش

  کردم حرکت خونه سمت به

  دیکل با بزنم در نکهیا بدون

دمیکش حال تو یسرک.شدم خونه وارد  

  ستین تارا دمید که

  اومد هیگر یصدا هوی

  بازه مهین درش که هیاتاق از صدا دمید و رفتم

کنهیم هیگر داره و کرده کز دمید ک تو رفتم  

  یا خفه غیج و دیترس که ششیپ رفتم



  دیکش

  دادیب و داد کرد شروع بعدم

  رونیب بندازتم خونه از خواست و

میزنیم حرف یمنطق و مینیشیم گفتم که  

  کرد شروع دوباره و نکرد قبول

  هوار و داد

  اتاق از خواست و زدیم مشت نمیس به

  کردم بغلش حرکت هی تو که کنه رونمیب

  ومدیم فرود نمیس تو مشتاش هنوزم

  نایا و بودمش دهید دوسال بعد من یول

  نبود مهم واسم اصال

  که بود اتاقش تو در هی

  باشه حموم زدم حدس

آنچنان تارا کردم باز درشو عیسر و رفتم  

  دمیترس خودمم که دیکش ینیه

  بودم زده حدس درست پس

  بود حموم اونجا

......... و حموم تو بردمش  

 

# part149 

 

دوش ریز گذاشتمش و حموم تو بردمش  

  گفتم آبو متی بردم دستمو

 

؟؟ینطوریا ای میبزن حرف منطقے+  

 

ییپررو توچقدر-  

 

.یدید کجاشو تازه+  

 

  کردیم متعجبنگاهم

  نداشت زدن حرف قصد انگارے



  گمیم پرت و چرت دارم که کردمیم فکر خودمم

  نکردم ےیاکتفا ولے

  بودم دختر اون ے وونهید رسما من

  بردم اب ریش سمت دستمو

  نکرد حرکتے بازم که

  بود شده تنگ سشیخ و خورده نم موهاے براے دلم

  دیکش نےیه که کردم باز رو آب

  بود سرد اب

  گفتم و زدم چشمکے

��ادیم بدت گرم آب از نرفته ادمی  

  خوشگلشو موهاے خالصه

  بود کافے واسم نیهم و بودم دهید دار نم

  داشتنے دوست و بود بلند هنوز موهاش

  شد جارے اشکاش که زدم سشیخ سر روے اے بوسه

  شدم جدا ازش

  رهیبگ دوش تا رونیب برم خواست ازم که

  خواستینم دلم

  رهیبگ دوش بتونه اون تا رونیب رفتم خب ولے

  متوجه رونیب اومدم وقتے

  فکر هی که شدم روم به رو نهییآ

  سرم به زد ثانهیخب

  و برداشتم رو بود باال اون که قرمزے رژ

  نوشتم نهییآ رو بزرگ

 

《عشقم؟؟ کنےیم ازدواج باهام دوباره》  

 

  چسبوندم ق حرف ے حلقه توے مامانو ادگاری انگشتر وبعد

  دمیکش خطے دوباره کلمه ریز ڪال با

  شدم حموم در صداے متوجه و

  وارید پشت و رفتم بدو بدو

  نمیبب یڪنزد از رو واکنشش بتونم تا ستادمیا

  کنه قبول کردمیم خدا خدا



  بکشم جلوش خودمو نکنه قبول اگه خوردم قسم

...........موندم منتظر و رفتم  
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(تارا)  

 

  رمیبگ دوش بود قرار قبل چوناز

  اومد ارتا وقتے کردم آماده حموم تو لباسامو و حوله

  دمشید ڪ شدینم باورم هنوزم

  کرد فوران میدلتنگ حس دوباره و

  شدم خوشحال لےیخ اومد وقتے

  دمیترس لےیخ زدیم حرف و کردیم نگاهے اونطورے و حموم تو برد منو وقتے

  بود شده ڪترسنا و طانےیش جوره هی

  نبود ازش خبرے رونیب اومدم حموم از وقتے

  بکشم سشوار موهامو خواستم و نهییآ جلو رفتم

  شدم شوکه هوی که

  بود داده ازدواج درخواست بهم نهییآ تو

  و میبود شوهر و زن االنشم ما

  کردم اے خنده ارتا دوباره حرف ار

��نبود نرمال خرده هی پسر نیا  

  شد اب دلم تو قند

  میبود باهم که افتادم ےیروزا ادی

  دمید عشقم حلقه تو که رو انگشترے

  لحظه همون که انگشتم تو کردم برداشتمو

  اومد هم آرتا

بغلش دمیپر و سمتش حرکت تند تند  

  گفت و گذاشت کمرم رو دستشو

!!!یاومد که مرسے  

  موندے من زن کهیمرس

  گفتم و انداختم بهش نگاهے خوشحالے ے هیگر با

!ینمرد که مرسے  



  زدن قهقهه کرد شروع حرفم نیباا

  گفتم کردمو نگاهش چپ

.جنتلمن ادینم بهت اصال بودن احساسے  

  گفت باخنده

 

میکن تشکر نیمت از دیبا+  

 

!!!!!ن؟؟؟یمت-  

 

  رسوند بهم منوتورو که بود ارهاون+

.............من راستش  

  کردے ازدواج اون توبا.با.....تو.......کردمیرمڪف

 

  دادم سر اے قهقهه حرفش از

....... شدم ارتا مال بار نیاول براے من و شکست هارو فاصله و جلو اومد ارتا که  
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  شدم پا خواب از خوردیم صورتم تو که نورے با صبح

  دیکش ریت دلم ریز

  دلم ریز که شدم بلند و نکردم ےیاکتفا

  دیکش فےیخف ریت دوباره

  دمیکش بلندے داد و کنم تحمل نتونستم که

  سمتم اومد دهیترس دفه هی آرتا که

  دارے درد دیپرس

  نگفتم زےیچ که

  بود نیغمگ و نییپا بود انداخته سرشو

  ناراحته دونستمیم

  افتادیم باالخره اتفاق نیا ولے

  بردتم و کرد بلندم

  حموم توے

  کردم باز رو سرد اب و نشستم و وان تو رفتم لباس با



  بست آبو و اومد عیسر ارتا که

  گفت و انداخت بهم نگاهے

  دختر رےیمی؟؟میشد وونهید مگه

  کرد باز گرمو آب که کردم اے خنده

  شد گرم دلم و کمر که کمی

  رونیب بره خواستم ازش و پاشدم

  بود شده سیخ مهین که لباسامو منم و رونیب رفت

  رمیبگ دوش تا رفتم و آوردم در رو

  بار هی قهیدق چند هر آرتا

  نهیبب تا زدیم در و در پشت ومدیم

نه؟ ای خوبه حالم  

  گرفتیم خندم ازکاراش

  دادمینم جوابشو ولے

  شد تموم گرفتنم دوش نکهیا تا

  رونیب رفتم و

  گفت و شمیپ اومد مهیسراس که

 

خوبه؟؟ حالت+  

 

.اره-  

 

برےمدکتر؟؟+  

 

:( نهخوبم-  

 

........مع واقعا ببےنمن+  

 

برےمصبحونه؟؟-  

 

؟؟یچوندیبحثوپ+  

 

��ییجورا هیاره-  



 

��ممممیبر باشه+  

 

.......میکرد خوردن صبحونه به شروع و میرفت باهم  
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  و من دوباره دنیرس از ماهے چند

.گذشتیم بهم آرتا  

  مایفاط دنبال میرفتهبود

  میبود مایفاط ساقدوشاے ایپر و شادے منو

یساقدوشا هم آرتا و اریشهر و آرشام و  

  نیمت

  میموند روشون رهیخ تو اومدن پسرا وقتے

  بودن شده خوب لےیخ واقعا

  و اومد نیمت که میبود ستادهیا همه

  زد کنار رو مایفاط صورت جلوے تور

  گفت ما روبه و زد لبخندے دنشید با و

 

م؟؟یباش تنها لحظه چند هی ما شهیم+  

 

  گفتم نگاهشکردمو

 

  میکن درست میندار گهید شه ڪپا رژش ریخ نه-

 

  خنده ریز زدن پوقے همه حرفم نیا با

  بودم شده اب خجالت از

  شد طورے هی حالم هوی که میرفتیم میداشت

  داد دست بهم تهوع حالت

  و ندادم تےیاهم

  میکرد حرکت ها بچه با

  بودم ستادهیا ایپر کنار و میشد سالن وارد



  شد بد حالم و کنم تحمل نتونستم که

  به دو با و اوردم ایپر دست به فشارے

  رفتم ےیدستشو سمت

  نشد زےیر آبرو و تبودن ادےیز افراد شکر رو خدا

  رو خوردم چے هر و ےیشو دست تو رفتم

  آوردم باال

  کرد نگاهم طونیش ایپر که

 

طون؟؟یش نیکرد کارایچ شبید+  

 

  گمشووومنحرف-

 

.راهه تو فندوقمون گهیم حسے هی چه؟ولے من به+  

 

.بروبابا-  

 

  اومد آرتا هوی که رفتم بهش اے چشمغره

  گفت من به رو ایپر

 

  شده بابا بگم بهش اومد آرتا اوه اوه+

 

ااااااااااااااااااایپر-  

 

.کن زشیسورپرا خودت باشه+  

 

......خوردم حرفمو و شدن یڪنزد ارشام و ارتا بگم زےیچ تاخواستم  
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  گفت و شمونیاومدپ خنده با ارتا

 

.کرده ها چه جنتلمنمون نیا نیبب تارا یوا+  



 

.انداخت ارشام به ینگاه بعد  

  بهشون دوختم موشکافانه نگاهمو و دیخند ایپر

  گنیم یچ نمیبب تا

  دادن حیتوض کرد شروع خودش ارتا که

 

  بودن کرده کات هم با عاشق کبوتر دوتا نیا+

  خانوم ایپر رفتن کره خاطر به

  کره بره تا رهیگیم طیبل ایپر که بعدش

  مایهواپ یتو رهیم و

  اونجاست هم ارشام نهیبیم

  نشسته شیکنار یصندل و

  دمیخندیم فقط من و کردیم فیتعر داشت

  گفتم و ارشام سمت کردم رو

 

م؟؟؟؟ینداشت خبر ما و نیبود جنتلمن اونقدر شما+  

 

�😁� گهید مینیا ما................. خب-  

 

  و میرفت رقص ستیپ سمت باهم

  شد بد حالم دوباره که میدیرقصیم میداشت

  نگفت یزیچ یول کردیم نگاهم مشکوک ارتا

  میرفت و شد تموم یعروس

  کشون عروس

  اومد یم رونیب از ایپر و یشاد یصدا

  شدمیم خفه داشتم بخت بد منه یول

  بودم دهیکش دراز مایفاط و نیمت نیماش ریز اخه

  نیمت هوی که بودم نشسته

  کوچه هی یتو دیچیپ و کرد دره دو رو همه

  بود کیتار یلیخ

  شدینم دهید جا چیه که یحد در

  برسه المپ به دستم تا شدم دال کمی و شدم پا



..........کردم روشن المپو یوقت  
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  دوتاشون یچشا و کرده کم مایفاط با فاصلشو نیمت دمید کردم روشن المپو یوقت

  افتاد من به چشاشون المپ شدن روشن با و بستست

  کردم خاموش برقو دوباره و دمیکش ینیه

  نکردن توجه بهم واقعا کردم فکر و نگفتن یزیچ اونام

  گفتم و کردم صاف صدامو

 

  نیباش راحت شما شمیم یاونور من خب+

 

  شد نیمت و مایفاط قهقهه یصدا از پر نیماش کل حرفم نیا با

  حرفان نیا از تر رو پر نایا دمیفهم اونجا

  گفت خنده با و کرد روشن برقو نیمت

 

؟؟یکنیم کاریچ نجایا تو+  

 

  بزارم راحتتون و رونیب برم دیشا نیبد یلفظ ریز بهم اگه خب-

 

  گفتم و مایفاط سمت کردم رو که بود کرده سکوت نیمت

 

  بود نازیا اسمش میداشت دوست هی دبستان دوران ما جون مایفاط یراست عه+

  یقاسم شمیلیفام

 

  گفت و کردن سرفه کرد شروع نیمت گفتم لشویفام تا

 

خانوم؟؟ تارا بسه تومن ۱۰۰+  

 

نه-  

 

؟؟یچ پس خب+  



 

.ما ی خونه ادیب امشب دیبا مایفاط-  

 

!!!!!!!!!!عمرا+  

 

�🤭�طوووننننن؟؟؟یش یکن کاریچ یخوا یم-  

 

  گفت نیمت و شدن سرخ دوشون هر

 

.بگوو گهید زیچ هی. تارا یخر یلیخ+  

 

.شما شیپ امیم امشب منم پس خب-  

 

  گفتم که کرد نگاهم تر متعجب

 

  یکن یکار ستین قرار که تو خب+

  میبخور باهم ییچا هی امیم منم

 

  کردنیم نگاهم ساکت دوشون هر

.......بود دهیکش خجالت مایفاط یول  
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  شدم ادهیپ نیماش از

  کردم باز رو نیمت سمت در شدم ادهیپ که نیهم و

  گفتم و

 

�🙈�ننن؟؟یکردیم کاریچ نیداشت+  

 

��تارا یشد ادهیپ ستیثان ۳ تازه-  

 



  برم گهید من خب ایگیم راست اه+

 

  باشن راحت تا رفتم

  فرستادم شنیلوک واسش و زدم زنگ ارتا به و ستادمیا کوچه سر

  ومدنین که بودم منتظر یا قهیدق چند

  کردم باز درو دوباره و رفتم

  بود نییپا مایفاط سر

  گفتم که

 

  مایفاط که شده پاک رژت عههههه+

  یبزن بدم رژ

 

  کردیم کنترل خودشو داشت که نیمت حرفم نیا با

  خنده ریز زد یپق

  دمیخندیم همراهش منم

  دمیپرس ازش و گفتم نیمت به یساکت و شدم یجد

 

؟؟یدیم بهم کارتتو داداش نیمت+  

 

  دمیم اره-

 

  بلدم کارتاتو همه رمز که یاون تارا منما نیمت+

 

  باشه طونیش ینطوریا یتونیم تو جز یک دونمیم-

 

مااااااااااایفاط+  

 

تارا؟؟ بله-  

 

  بده من به کارتشو نیا اگه خدا به+

  شده یریزنج وونهید ای

  کنمیم یخال کارتاشو شهیهم. تو وونهید ای



 

  باشه درست دوم نهیگز کنم فک-

 

  برم من نیبد کارتو گهید خب+

 

  رفتم نیماش سمت و گرفتم کارتو

  اومدن همه ها بچه

  میکن کشون عروس میخواستیم چون

  میباش راحت تا ومدنین بزرگترا

  شدن ادهیپ همه و اومدن یوقت

......... میشد رقص مشغول وسطو میختیر باهم همه و کرد ادیز ضبطشو یصدا اریشهر  
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  گفت اروم نیمت هوی که میدادیم قر میداشت

 

داد؟ بهتون یک رو نجایا ادرس+  

 

!من-  

 

!!تارا برات دارم+  

 

��حاال باشه عهههههه:(-  

 

  میرفتیم میداشت که همونطور و میرسوند رو نیمت و مایفاط و خونه سمت میکرد حرکت رقص یکل از بعد

  زدم داد و نییپا دمیکش رو شهیش

 

��ها ینکن تشیاذ نیمت+  

 

.نویا ببر ارتااااااا-  

 



♀��کن تشیاذ اصال بخدا باشه باشه+  

 

 

(مایفاط)  

 

  میدیخند تارا دست از یکل اونشب

  تو دختر نیتر طونیش و نیتر شر کال

  بود اون پمونیاک

  میکن کاریچ باهاش دیبا میدونستینم

  وخی ک نامیا و ایح

  میکرد یراه هارو بچه نکهیا از بعد

  کرد باز رو خونه در نیومت

  که بود یا نرده یراهرو هی

  بود نوشته نرده هر یرو

ILove you=F 

  یباز تاب عاشق منم و دمید تاب هی اطیح یتو

  بخورم تاب کمی خواستم ازش

  باشه گفت بعد یول کرد نگاهم مردد کمی اولش

  و خونه تو ببره تا بهش دادم گلو دسته منم

  شدم خوردن تاب مشغول

  کردمیم یباز تاب داشتم من که شدیم نیم ۱۰

  بزنه سر بهم بود ومدهین یحت نیمت و

  دمیشن رو یکس سوت یصدا که تو رفتم

  شدم نیمت متوجه و برگشتم

  اووووووووه

  اقا بود کرده چه

  حموم بودن رفته

  کردیم نگاهم داشت و بود من محو لبخند با اونم

  گفتم کردمو اشاره مهمونا اتاق به دست با که

 

.برم من...... خب عههه+  

.شمیم مزاحم بعدا  



 

  نیداشت فیتشر عجله؟؟ نیا با کجا-

 

  داد جا بغلش تو منو و اومد هوی و

........شدم نیمت همسر یرسم طور به اونشب یبرا من و خواب اتاق یتو برد و  
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(تارا)  

 

.گذشتیم مایفاط و نیمت یعروس از روز چند  

  شدیم تر بد و بد روز هر حالم من و

  دکتر میبر باهم و ادیب که زدم زنگ مایفاط به

  ننیبب فوتبال خواستنیم نیمت و ارتا و داشت فوتبال اونروز چون اومد باهاش نمیمت

  دکتر فرستادن منو و دکتر میرفت مایفاط منو

  کرد رو یلبخند با دکتر ۶ب دادم شویازما برگه یوقت

  خوبه کوچولومون مامان شکر خدارو خب گفت و سمتم

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یچ میزد داد و دکتر سمت میبرگشت ییدوتا مایفاط و من حرف نیا با  

  حاملم ماهه ۲ گفت خونسرد یلیخ دکتر که

  شدن ریسراز اشکام حرفش نیا با

  خواستمینم بچه االن من بابا

  و دیخندیم یه مایفاط و رونیب میاومد دکتر مطب از باهم پاشدو مایفاط

  کردمیم هیگر همش من

 

؟؟یخندیم چرا یبگ شهیم+  

 

.راهه تو موشکمون موش-  

 

!!!!!مرض+  

 

  گرفت میگر دوباره حرفش نیا با

  میکرد حرکت خونه سمت به و میشد نیماش سوار و



  بود زود یلیخ االن بودم ناراحت یلیخ

  تو رفتم یعصبان و خونه میدیرس

  بودن دنید فوتبال مشغول ما به توجه بدون نیمت و ارتا

  نشد اه زدن داد بعد و شدن زیخ مین کاناپه رو ییدوتا ییهوی

  نشد و بزنه گل بود قرار مشونیت نکهیا مثل

  شدن ما متوجه و برگشتن مایفاط ی سرفه با

  کنارم اومد متعجب دید منو یوقت ارتا

  گفت و گرفت دستمو

 

  یشد ضیگفت؟مر یچ دکتر ؟؟یکرد هیگر شده؟؟یچ تارا+

 

  هیگر ریز زدم بلند حرفاش نیا با

  دیخندیم مایفاط و کردمیم هیگر من

  کردنیم نگاه ما به متعجب هم پسرا

......دیپرس یعصبان نسبتا ارتا هوی  
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دیپرس یعصبان نسبتا آرتا هوی  

 

ه؟؟یچ هیقض نیبگ شهیم+  

 

  کنهیم هیگر داره حاملست یچیه-

 

گلللللللللللللللللللللللللللللللل زد داد ارتا هوی  

  کاناپه یرو دنیپر نیمت با و

  گفت یعصب مایفاط

 

.ایشد پدر گمیم دارم+  

 

.مسخرست یلیخ تونیشوخ تارا؟؟ گهیم راست-  

 



�😭😭�گهههههههیم راست داره+  

  حاملم االن من یکرد کاریچ ستین معلوم

️☹میا بچه خودمون هنوز ما بابا. نیکن یباز عروسک بچت و تو نینیبش حاال  

 

  بزنه یحرف خواست تا و کردیم نگاهم متعجب آرتا

  گفت و کرد نگاهم طونیش مایفاط

 

�🤭�؟؟یشد حامله کرده کاریچ بگم یخوایم+  

 

ماااااااااااایفاط-  

 

.باشه باشه+  

 

  زد داد و دیپر آرتا هوی

  هووووووووووووووووووووووو وی

  شمیم بابا دارم

  گفت و نیمت بغل رفت

شم؟یم بابا دارم یدید  

  و کرد بغل منو و اومد بعد

  مایفاط سمت رفت باز یدستا با

  گفت و کرد ینینش عقب خودش که

  شدم هول کمی دیببخش

��خنده ریز زدن همه حرفش نیا با  
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  که یروز اون از یادیز یها ماه االن

  دلم یتو ماهه ۸ من و گذشته باردارم دمیفهم

  دارم طونیش ی بچه پسر هی

  بایتقر و دهیخر یباز اسباب یکل و خوشحاله یلیخ آرتا

ساخته پسرش واسه کیکوچ یشهرباز هی  



  پسرشه دنید یبرا قبل روز از تر منتظر روز هر و

  مایفاط شیپ یشاد و بود من شیپ روزا ایپر

  من از بعد وقت چند اخه

  حاملست خودشم خانوم که شد معلوم

  بود اومده کنار باهاش من از تر راحت یلیخ اون یول

  داشت یشتریب مراقبت ب ازین بود دوقلو بچش چون و

  نیزم افتادم درد شدت از و کنم تحمل نتونستم و دیکش یفیخف ریت دلم ریز که بودم تنها خونه یتو اونروز

  درد با و آرتا به زدم زنگ ادیم داره بچه که کردم حس و بود بد یلیخ حالم

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااایب زدم داد  

  کردم قطع تلفنو و

  بدبود حالم اونقدر

.بستم چشامو درد با و کنم تحمل پلکامو هینیسنگ نتونستم که  

 

(آرتا)  

 

  زد زنگ بهم یاونطور تارا یوقت

.ختیر یهر دلم  

  مارستانیب به زدم زنگ و شدم نیماش سوار

  برسم بهش تا رفتمیم نور سرعت به

  بودم دهیترس یلیخ

  نیزم رو افتاده هوشیب دمید خونه دمیرس یوقت

  رفتم ضعف و شد یخال پام ریز دنشید با

  مارستانیب مشیرسوند و کردم جور و جمع خودمو عیسر

 

                     ** 

 

  بود عمل اتاق تو تارا شدیم یدوساعت

  بود مارستانیب تو جون یب عشقم

  بود شده بد یلیخ حالم

  بودم دهیترس واقعا چون

  که بودم عمل اتاق در پشت

  کنه کمکم کرد یسع و دیرس راه از نمیمت



  نشد موفق که شم اروم و

  دکتر هوی که بخره یا وهیآبم تا رفت

:...........گفت و رونیب اومد اتاق از  
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  سالمه بچتون خب

  رونیب اومد عمل اتاق از خوشگل یلیخ ی بچه هی با پرستار که دمیکش یآسودگ سر از ینفس حرفش نیا با

  و شدم دال یخوشحال با و بچه سمت رفتم

!خان نیآرت یکرد تیاذ یلیخ مامانتو: گفتم و دمیبوس گونشو  

  نیآرت میبزار اسمشو میبود گرفته میتصم تارا با

  یرفت مامانت به ومدهین: گفتم بعدش

  طونیش و شر یکوچولو هی

  بود مسن یآقا هی دکتره

  بود گرفته خندش حرفام از

:گفت مهربونش لبخند نیب  

 

شه حاضر بره دیبا نیآرت آقا جون؟؟ بابا شد تموم حرفت+  

 

:( بره باشه-  

 

.برس زنت به برو جوون باشه+  

 

  عمل اتاق سمت رفتم و گرفتم فاصله دکتر از افتادم تارا ادی زنت کلمه گفتن با

  بخش بردنش و اوردن رو تارا لحظه همون که

 

                            *** 

 

  کرد باز چشماشو تارا که میبود بخش یتو که شدیم ساعت ۷

 

!آخ+  

 



زم؟؟یعز یدار درد-  

 

.نه+  

 

.یداد دقم تارا؟؟ یخوب-  

 

؟یچ بچه خوبم من+  

 

.زمیعز خوبه اونم-  

 

ش؟؟یاریم یک شکر خدارو!! هووووفففففففف+  

 

.......��.ادیم االن یهول چقدر-  
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یانیپا_پارت#  

بعد_سال_پنج#  

 

(ها بچه زبون از)  

 

.شتهیز نایت نپوش دامن دوفتم بهت= نیآرت  

 

دالم دوش دامن ییلیخ من یبل=نایت  

 

.گشنگه ییلیخ نتن عبض=نایس  

 

الیب دل دوفتم=نیآرت  

 

.شهیم گشنگ ییلیخ پوشهیم دامن هم الیش.گشنگه یییلیخ نایت الین نه= نایس  

 



��(یرتیغ) یلتیغ یب تو= نیآرت  

 

.یییتو=نایس  

 

.یتیخود= نیآرت  

 

(تارا)  

 

  میکرد جداشون و میرفت باالخره که میدیخندیم ما و کردنیم دعوا باهم داشتن ها بچه

اریشهر و یشاد دختر هم الیش و بودن مایفاط یها دوقلو نایس و نایت  

��باباش نیع بود یرتیغ یبچگ از من خوشگل پسر  

  داشت دوست رو الیش یلیخ هم نایس

  تاالر سمت میکرد حرکت هم با و میکرد جدا هم از رو ها بچه

  داد بهمون آرشام با ازدواجشو خبر سال همه نیا از بعد خانوم ایپر آخه

  داد ارواج به تن هم ایپر که میشد متعجب واقعاا یول

  بود ها جوجه پیاک پمونیاک اسم مونینگلیس یتو

  خنده ریز زدم یشاد حرف با که میشدیم تاالر وارد میداشت

  گفتم خنده با که خندمیم چرا دیپرس ازم مایفاط

��شد مرغا پیاک به لیتبد ها جوجه پیاک کرد کشف جان یشاد  

  گفتم و دمیبوس لپشو و ایپر شیپ رفتم که شد تموم یطونیش یکل با یعال اونشب

؟؟یشیم مامان یک شما خب خب+  

 

!!!!!!!!!؟؟؟¿¿¿¿؟؟یچ-  

 

�😍🔭�ادیم یک ما فندق شد اشتباه نه نه+  

 

��.وونهید برو-  




