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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

    

 **********)به نام خدا(************ 

 من(************   ی**)نام رمان:رزا 

 (******* ی ارمرادی :صفورا  سندهی**)نو 

 

 یلیامارت خ هیباغ    داریبه اسم رزاس .. پدر رزا سرا  ی:داستان ما درباره دخترخالصه
  ای..بالخره رزا ناخواسته دل به در شهیبزرگه... رزا عاشق ارسالن پسر صاحب امارت م

...  یکه عاشقشه ول کنهیو به ارسالن اعتراف م زنهیم
  ******************************,***************** 

 :رزا

سالن  ار نی ماش   دمیسرموبلندکردم که د   نیماش یدادم  .. باصدا  یبه باغچه آب م داشتم
 حس کردم ضربان قلبم رفت باال  دنشیشد . با د ادهی پ نیاومد تو  ...ارسالن از ماش

 سالم کردم ...  آروم

 با سر جوابمو داد شهیاونم مثل هم 

 پسر انقد مغروره؟؟؟؟؟  نی چرا ا  ا یدادم ..خدا  رونیب ینفس کالفه

http://www.romankade.com/
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با پوست   ی ارسالن فکر کردم .. ارسالن پسر قدبلندو چهارشونه ا یظاهر  یها  یژگیو به
  یهست که من عاشقشونم ....باصدا  یا یآب  یو چشمها  ی قهوه ا یو موها  یگندم

 ... رونی مامان از فکر ارسالن اومدم ب

 .کنمیساعته دارم صدات م  کی _دخترم حواست کجاست 

 گفتم: یتکون دادم و با شرمندگ  سرمو

 

 ؟ ی داشت یمامان جان کارجانم  دی_ببخش

 

 خوره دخترم ..   یزنگ م تی_گوش

  

 از مامان گرفتم، ویگوش

 پاسخ از ستاره بود یتماس ب  شیش یوا  

 ..  کنهیکلمو م االن

 شمارشو گرفتم که هنوز بوق اول نخورده جواب داد ...  یزود 

 

 گفت:  غیج غیج با

 . ید یجواب نم زنمیچال چرا زنگ م اهی_س

 

چال چقدم من   اهیس  گهیبهم م اههی چال چون چشمام س  اهی گفت س باز به من ایخدا
 ک روم گذاشته ...  یاسم  نیاز  ااااادی بدم م
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 حرص گفتم:  با

 چال.  اهیس ی_ستاره باز به من گفت

 

 چااال.   اهی_ آره س

 

 _سسسسستتتتاااااررهه. 

 

 گوشم کرشد. یزنیم غی_ آخ آخ دختر چرا ج

 

که با   یپوستم چروک شده از وقت کنمی حس م یانقد حرصم ند  ی_خوب کردم تا تو باش
 تو دوست شدم 

 د یحرفم غش غش خند نی ا با

 خندش منم خندم گرفت:  از 

 

 ی کار داشت یچ  نمیبگو بب الیخیحرفا رو ب  نی_حاال ا 

 اومده باشه با ذوق گفت:  ادشیتازه   انگار

 رفت بگم ... ادمی  ی_ آخ انقدر حرف زد 

 . رسمممیرزاااااا  ... بالخره دارم به آرزوم م ادیداره برام خاستگار م 
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  یکه تو از خوشحال ادی داره م  ی...  حاال ک یشیم ی_به به مبارکه بالخره عروس خانوم دار
 ...  ؟ یکن یاالن سکته م

 مکث کردم و بعدش با تعجب گفتم : یکم

 _نگو که ...؟؟؟ 

 

کرد و امشب    یساشا خاستگار  ی..  امروز صبح زن عمو زنگ زد و منو برا قااای_آرههههه دق
 غییییییییییییی گذاشتننن ج یقرار خاستگار

 االنه ک غش کنم  ...   یوا 

 

 گفتم: شتریتعجب ب با

 _دروغ نگو 

 . گمی_به خدا راست م

 گفتم:  یخوشحال با

 ...  یدخوشحالم کر  یلیخ یلیخ یدلم انشاهلل خوشبخت بش زی_مبارک باشه عز 

 عشقمم   ی_ مرس

 خبر بدم ...  خواستم یشب آماده شم فقط م یرزا جونم من برم برا  خب

 .  نمتیبی فردا تو دانشگاه م 

 

 گلم باشه برو خدافظ.  ی_مرس
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 _خداحافظ  

 

 

 قطع کردم   ویگوش

 ستاره خوشحال بودم ...   یبرا یلیخ

  

 رفته عمارت   شهیمامان نگاه کردم  .. بازم مثل هم یخال یجا به

 

 به سمت خونه ته باغ راه افتادم  ..  دمویکش یآه

 ...  کی آشپزخونه کوچ کی با دوتا اتاق و   کیخونه کوچ هی 

ته باغ شد  کی خونه کوچ  نی و ا میباغ اومد  ن یسالم بود با پدر مادرم به ا ۵ یوقت  از 
 خونه ما........ 

 

 :  ارسالن

 سرم گذاشتم ...  یو ساعدمو رو  دمی تخت دراز کش یرو

 اومد شرکت و اعصابمو داغون کرد ... دایامروز باز ش 

 در اتاق اومد یصدا  

   دی_ بفرمائ 
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 اومد تو و گفت:  مامان

 غذا بخور ..  ای_پسرم ب

 

 ندارم مامان جان.   لی _م

 

 ....   گهید  ایب ای دوست دار  یلیدرست کرده که خ ی_گالره خانوم)مادر رزا( قورمه سبز

 گفتم:  یکالفگ با

 

 .  ستی _گرسنم ن

 

 : دیپرس ینگران با

 .... یشده که کالفه ا ی_باز چ

 

 :  ارسالن

 ..  رون یتخت نشستم دستامو تو موهام کردم و نفسمو با شدت فوت کردم ب یرو

 

 مامان کنارم نشست...  

 

 شده ... ی_قربونت برم به من بگو چ
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 اومد شرکت اعصابموداغون کرده.   دای_امروز ش

 شکل گرفت ... شیشونیپ  یرو  ی اخم کمرنگ 

 

 کار داشت  ی_چ

 

دختره متنفرم   نیبگم ازا  ی.. مامان جان من به ک  یکنینم یرسم مونویچرا نامزد   گهی_م
 ....  خورهیحالم ازش بهم م

 که هوا برش داشته؟؟  میگفته ما قراره نامزد کن یک  اصن

 

 آروم صورتمو نوازش کرد:  مامان

 

تادخترشو به   کنهیرو مغز بابک کار م ادی عمته اون م ری همش تقص زم یعز  دونمی_م
 بخدا ...  ادی از دستم بر نم یتوبندازه من کار

پا   هیباباتو مرغش  که یشناسیتالش کردم نظر باباتو عوض کنم .. نشد که نشد م یلیخ
 داره   

 

 _آره  

 براش ... میانگار ما اصال وجود ندار    دهی چرا بابا فقط به حرف عمه گوش م دونمینم
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 ناراحت بهم زل زد ...   مامان

 شکل گرفت ...   نمونیسکوت ب  قهیدق چن

 سکوتو شکست و گفت:   نیمامان ا  بالخره

 

نگران نباش   شهیدرست م یخدابزرگه همه چ  میشام بخور  می_بلند شو قربونت برم ... بر
 ... 

 

 ندارم.  لی _گفتم که م

 ابروشو باال داد و گفت: یتا  هی 

 شامتو بخور  ... باشه؟  ایتوام ب رمیمن م  شمایناراحت م  یا ی_اگه ن

 گفتم.... یبه روش زدم و چشم یلبخند

 

 ... رفتم تو آشپزخونه .... یبا لباس خونگ رونی ب یاز عوض کردن لباسا بعد

 

 یبه بابا کردمو روصندل   یسالم آروم خوردنی سکوت  غذام یو بابا داشتن تو  مامان
 نشستم ... 

 

 توگلوم و به سرفه افتادم....  دیغذا پر ییهو یکه بابا زد  یکه باحرف خوردم یداشتم غذام 
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 ...  میکن یاعالم م دارویتو و ش یو  نامزد  رم یگیم   یبزرگ یمهمون نجایا  گهیهفته د کی _

 

 گفتم:   تیآب خوردم و از جام بلند شدم و با عصبان وانیل  هیحرص   با

 

   ستیدرکار ن یا  ی_نامزد 

 

 ابروشو باال داد و گفت:  ی تا هی شی ذات یبا همون خونسرد بابا

 ست؟؟ یدرکار ن یا  ی_چرا نامزد 

 

 ...  خورهیازون دختر حالم بهم م کنمینامزد نم دایوجه با ش  چی_چون من به ه

 

   یهست یچه تحفه ا  یفکر کرد  اقتهی ل یکه عاشق توعه ب داسیش فهیچشه ح  دای_مگه ش
 ها؟...   

 

 .... زنهیم یحرف   نیبه پسرش همچ یکدوم پدر هه

 

 زدم وگفتم: یپوزخند
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 پولم؟؟؟  ای_ عاشق من  

 

 گفتم بابا داد زد: نویتا ا  

  ادی از دهنت درم  یبفهم چ ستین  یجور نی _ خفه شو خواهر زاده من ا

 

 متقابال داد زدم وگفتم:   منم

 

 بارم شده به حرف   کی ینیبب ی خوایهست تو نم ی جور نی _پدر من ا

 به حرف پسرت گوش بده.   من

 

 اشد و گفت: پ یشد و از صندل زیصبر مامان که تا اون موقع ساکت بود لبر   بالخره

 

... خسته شدم از دستتون هر   نیباهم سرجنگ دار شهیشما دوتا چرا هم گی _بسه د
 ...  نهی شب بساطتون هم

 

خوشبخت   دایکه باش دونمیو م  خوامیم  شویمن خوشبخت  اقتهیل یب  نیا  ری _همش تقص
 بدشو بخوام؟؟؟   دیچرا آخه با  شهیم

 

 زدم و گفتم: یپوزخند
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 . شمی بدبختم م چیکه ه  شمی...خوشبخت نم دایپدر من با ش یکن یاشتباه م ی_دار

 

 . یشی م مونی_ارسالن خفه شو  پش

 

 نه من...   ن ی شما شهیم  مونیکه پش ی_اون

 

لحظه نگاه نگران مامان    نیو فقط آخر  رونیحرف از آشپزخونه اومدم ب ن یپشت بند  ا و
 ....  دمیخودم د یبابا رو رو  یو نگاه عصبان

 

 رفتم تو اتاقم ... 

 

 .... دمیتخت دراز کش یشلوارک رو  هیدراوردم و با  راهنمویپ

 

 تخت ..  یدوبار مشتمو کوبوندم رو  و

 ...  لعنت

 دختره؟؟  نیآرامش ندارم از دست ا چرا

 

خفش کنم ...    خواستیدلم م یکنینم یرسم  مونویگفت چرا نامزد دایش یامروز وقت 
 عاشقتم  گهیده تا ده تا دوست پسر داره اونوقت به من م یعوض یدختره  
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 ... کنهیاز بدن و صورتشو عمل م  ییجا هیهرروز   

 

 درام  ...  یعوض یدا یمو تکون دادم که از فکر ش  سر

 باغ افتادم ...  دار یرزا دختر سرا  ادی

 بود ... ایمثل رزا با ح کمی  دایکاش ش 

 

 ... کنمیم سهی با رزا مقا دارویش شهیهم 

 

 هزار برابر سرتره   دایذاتا که رزا از ش 

 

 هیدختر ساده ومهربون  

 

 کنم...  یستارش نگاه م  یمثل شب ب  اهی س ی هروقت که به چشما 

 ...  کنم یبهش فکر م ای 

فکر کردن بهشم برام آزار دهندس   یکه حت دایبر خالف ش دهیبهم دست م یحس خوب 
 ...    دنش یچه برسه به د

 

 ربود .... یخبر  یرزا بالخره خواب منو  به عالم ب ی بافکر کردن به چشما 
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 : رزا

 شدم   داریاز خواب ب میگوش یباصدا

 باغ بود ... یاز خونه تو  رونیکه ب  ییو رفتم دستشو رون یاتاق اومدم ب از 

 مربوطه  یبعد از انجام دادن کارا  

 ه یرفتم تو اتاقم و لباسامو با  

بلندمو شونه کردم و باالسرم   ی عوض کردم ...  موها  یخی  نیو  شلوار ج  دیسف یمانتو 
 سرم کردم ...  مویبستم و مقنعه مشک 

 

  یمعمول ین یو از نظر خودم خوش حالت ...  ب کی به خودم نگا کردم  ... لب کوچ نهیتو آ 
 ...  هیداده بود عمل ریگ دیبار که د نی ستاره اول که

 ... دیو پوست نسبتا سف  هیاز نظر خودم کامال معمول  یول

برداشتم  ... بعد از برداشتن    کمیاز تو کمد کوچ فمو یبه لبام زدم و ک  یکمرنگ یرژ صورت 
   رونیاز اتاق زدم ب  ازمیمورد ن ی زا ی دفتر و مداد وچ

 

 سمت آشپزخونه  ...   رفتم

 ... خوردیداشت صبحونه م بابا

 نشستم... نیسالم کردم و کنارش رو زم 

 

 و گفت:  دیدستشو رو سرم کش یمحمد با مهربون بابا
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 باباجان؟  یخوب ری_سالم دختر نازم صبحت بخ

 

 ن؟ یبابا جونم خوب خوبم  ..شما خوب ی_مرس

 ن؟ ی از روستا برگشت یک 

 

 برگشتم خونه یتو خواب بود یوقت شبی_شکر ...منم خوبم د 

 

 رد و بدل نشد .. نمونیب یحرف خاص  گهیگفتم و تا آخر صبحونه  د  یا  یبسالمت آهان

 

 :  رزا

 : دیاز خوردن صبحونه بلند شدم و عزم رفتن کردم که بابا پرس بعد

 

 دانشگاه درسته؟  ی ری م ی_دخترم دار

 _آره بابا جان چطور؟ 

رو به اتمامه .. پولشم رو   گهید  ری مامانتم بگ ی داروها یتونی ترم وسط راه اگه مدخ یچیه
 گذاشتم ..  نتیکاب

 

 زدم :  یلبخند

 گه؟ ی_چشم بابا جونم امر د
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 زد و گفت:  ی لبخند  متقابال

 که بگم به سالمت برو و به سالمت برگرد   گهی _امر د

 

 .... رونیو بعد از برداشتن پول از خونه زدم ب دمیگفتم و صورتشو بوس یبلند چشم

 

 

 ...  سادمیمنتظر وا   ابونیآژانس زنگ زدم و سر خ به

 .......................... 

 

 

 

.. االنه  ومدهیهنوز ن یساعته که منتظر آژانسم ول م ینگاه کردم .. حدودا ن میساعت مچ به
 بشه  رمیکه د

 ...  ادیم یک  نیماش نی ا  ایخدا

 

و   رونیاومد ب  اطی ارسالن از ح نیکه ماش دادمیفحش م  شی وقت یبه آژانسه و ب  داشتم
صاحاب تند تند بزنه....   یقلب ب  نیا  شهیباعث م نشم یماش دنید یاز کنارم رد شد ... حت

و از همونجا دنده عقب گرفت و   ستادی که ا کردمینگاه م نشیبه پشت ماش نطوریهم
 ... نی داد پا نویشما شهیو ش  ستادی کنارم ا  قایدق
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 نگاه کردم .. یتعجب به ارسالن جد با

 

 .یستاد یوا  نجا یافتاده ا  ی_اتفاق

 

 _سالم آقا ارسالن نه منتظر آژانسم.  

 برابر سالمم سرشو تکون داد و گفت:  در

 

 رسونمت.  ی_سوارشو م

 گلگون گفتم:  یخجالت و گونه ها با

 ... شمیمزاحم شما نم  ادی_نه آخه االن آژانس م

 

 کرده؟  رید یلیآژانس خ یکن ی_فکر نم

 سوارشو.  یستیمزاحم ن 

 

 .. نیخجالت رفتم سمت ماش با

 عقب ..  ای نمیمونده بودم جلو بش 

 بگه چقد پرروام  ...  نمیبا خودش بگه مگه رانندشم و اگه جلو بش نمیعقب بش  دمیترسیم
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 که خودش خم شد و در جلو رو باز کرد ...  کردمیبا خودم دو دو تا چهار تا م داشتم

 خداروشکر ..  هووف

 شدم و درو آروم بستم ..  سوار

... مست عطرش شدم ... پشت سر هم   دمیکش یقیو نفس عم نی سرم و انداختم پا 
 نره...   ادم یاز   چوقتیه بوش هکنم ک ی کار  خواستمی.. انگار م دمیکشینفس م

 ارسالن سرمو بلند کردم ...  یتو فکر عطرش بودم که با صدا  

 : دیمقدمه پرس یب

 .شهیدرست تموم م  ی_ک

 . گهیچهار سال د  ای_سه  

 بود درسته؟  ی_رشتت مهندس معمار

 ...پرسهیم  زاروی چ نیچرا ا  دونستمیبا تعجب تکون دادم ... نم سرمو

 

 شرکت ما  ... یایب یتونی _هر موقع که درست تموم شد م

   ی ای ب یام اگه خواست یکارآموز  ی.. برا یکار کن یبه عنوان مهندس معمار اونجا
 ...متی ری پذیم

 گرد شد  چشمام

 : دمیو ذوق پرس یخوشحال با

 

   نیگی_راست م 



 من  ی رزا

20 
 

 

 زد و گفت: نمیلبهاش بب  یرو باری یسال  د یکه شا یقشنگ یاون خنده ها  از 

 

 چرا که نه یباش ی _اگه مهندس خوب

 

 به من   نیلطف دار یلیممنون واقعا شما خ یلی_خ

و کار   می کارآموز  یاالن برا  نی بگم .. از هم یچ دونستم یزبونم بند اومده بود .. نم واقعا
 غمم گرفته بود ...   ندمیآ

 فکر کردم ..  ندم یاز پنجره زل زدم و به آ رونیبه ب یخوشحال با

 

 :  ارسالن

 

 ..   زدی برق م ینگاه کردم ... چشماش از خوشحال بهش

با  کنمیدارم نگاش م دید  یکرد ...وقت ریبرگردوند سمت من و نگاهمو غافلگ نگاهشو
 کرد .. یانداخت و با انگشتاش باز  نی خجالت سرشو پا

 

اومده بود نگاه   رون یجور نگامو روش حفظ کردم و به   موهاش که از مقنعه ب همون
 کردم ...

 ...  دمش یباز د یبا موها  زدمیباغ قدم م یشب که داشتم تو هی   ادمهی

 .. دی البته اون منو ند زدی داشت قدم م اونم
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 و صافش مثل آبشار روشونه هاش بود     اهی س یموها 

 نفس بره  یلیلحظه حس کردم موهاش خ هی

 اخم کردم و گفتم:  نهیموهاشو بب یکه پسر نیاز تصور ا  

 

 از مقنعه   رونی _  موهات خراب شده اومده ب

 

 مقنعه...   ری کل موهاشو کرد ز  کشیو کوچ فی نح یدستا با

  گهیآدرس دانشگاهش د دنیرو لبهام شکل گرفت ... بعد از پرس یبخش  تی رضا لبخند
 رد و بدل نشد ... نمون یب یحرف

 

......... .............. 

 :رزا

 تو زحمت  نی _ممنون آقا ارسالن افتاد

 

 بسالمت... ست ی ن ی_زحمت

 

 _خداحافظتون 

 :رزا

 شدم و رفتم داخل دانشگاه ..  ادهی پ نیازماش یاز خداحافظ بعد
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 شده بود ..   رمیخدا!!!! ...د ایساعتم نگاه کردم ..  به

 ...  دنی شروع کردم به دو 

  

که کرده    ییدو نی... ضربان قلبم بخاطر ا دمیکش قینفس عم سادمی در کالس وا  یجلو
 بودم  باال رفته بود... 

 صبر کردم تا حالم خوب شه ..  یکم

 به در زدم و در و باز کردم ...  یضربه آروم قهیاز چن دق بعد

 نگاها سمت من برگشت ..  همه

 تم:دهنمو قورت دادمو روبه استاد گف  آب

 

 .. ومدیشد استاد .. هرچقدر منتظر آژانس بودم ن رمید دی_ببخش

 

 تکرار نشه ..  گهی فقط لطفا د ینیرحسی.. خانوم م ستی ن ی_مشکل

 . نینیبش دیبفرما 

 جلو نشستم...  فیرد  یگفتمو رفتم کنار ستاره رو  یچشم آروم 

 

 آروم رو به من گفت:  یل یخ یبا صدا ستاره

 .یاومد   ری_دختر چرا د 
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  نیا  دمیرس ی اگه اون نبود عمرا نم  امی ب گهید یکیکرد مجبور شدم با  ری _ گفتم که آژانس د
 کالسو ... 

 

 ابروشو باال برد:  یتا  هی

 ؟ ی اومد ی_باک 

 

 ... کنهیفعال استاد داره به ما نگاه م کنمی م فی _با ارسالن .. بعد از کالس تعر

 .............. 

 

 :رزا

 بستم ... استاد جزوه رو  دی خسته نباش با

   گفتی درد گرفته بود .. از بس که استاد تند تند جزوه م دستم

 

 ...  میدانشگاه نشست اطیح  مکتی ن یو رو  رونیب میبا ستاره از کالس زد 

 

لبخند پت و    هیبود و  یستاره افتادم و بهش نگاه کردم ... سرش تو گوش  یخاستگار ادی 
 رولبش  ...  میپهن

 

 بلند شدم   یمحکم زدم و زود یپس گردن هیزدم   یطانیش لبخند
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زد که هرکس که تو دانشگاه بود   یغینبود شوکه ج نجایکه هوش و حواسش اصال ا  ستاره
 با تعجب بهش نگاه کرد...

 

 داد زد ...  غیبا ج  خندمیکه دارم م دیمنو د   یوقت

 

  سااااا ی وا   ی_اگه مرد

 

 

 

 و گفتم :  دنیخنده شروع کردم به دو با

 

 دخترمممم   ستمی_مرد ن

 .... کردنی ما نگاه م ی ای با تعجب به خل باز  همه

 ...   مید یدو یم هیتوجه به بق  یما ب و

نه و حواسم به جلوم نبود که  ایستاره هنوز دنبالمه   نمیلحظه پشتمو نگاه کردم که بب هی
دست کمرمو گرفت و از   هی که   نیافتادم رو زم  ینفر و  داشتم م هی با شدت خوردم به 

 کرد ..  ی ریافتادنم جلوگ

 

 ...  دمیپسر جلف و چشم چرون دانشگاه رو د  انیبلند کردم که شا سرمو
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 ن یمن.. من خوردم به ا   یخدا

 

 زد و گفت:  یهیکر  لبخند

 . ای شده بود  نی _خوشگله حواست کجاست اگه من نبودم االن پخش زم

 ..  دنیندمزش خ ی حرف ب نی خلوچلش به ا یبا دوستا  و

 

  دیکه نذاشت و کمرمو سفت چسب امیب رونی از بغلش ب خواستم

 همه جرئتش تعجب کرده بودم  ن یا از 

 گفتم :  یعصب 

 

 _ولم کن. 

 

 مگه جات بده؟؟؟   ی_چرا خانوم

 

 جمعت کنه ...   ادیحراست دانشگاه ب زنمیم غی_ولم کن وگرنه ج

 

آشنا دارم   یلیخ نجایچون من ا  یبری خودتو م یآبرو  یبزن غیکه اگه ج یدونیم ی_خانوم
  ... 

 ... کنمیشرط ولت م هیبه  البته
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 .ی ری شمارمو بگ دیبا 

 شد ... دایشدش پ نتیو لم  فیتا دندون رد  ۳۲زد که  یلبخند زشت  هی و

 

  کم یپاشنه پامو روپاش گذاشتم و فشار دادم که از درد قرمز شد و دستاش  تیعصبان با
 شل شد ...

 

 محکم تو گوشش خابوندم ... یلیس  هیو    رونیلش دادم و از بغلش اومدم بمحکم هو 

 

 کرد ینگام م یکه داشت با نگران دمی... ستاره رو د

 ...  دیبه گوشم رس انی شا یعصب یصدا  

 

 کنم کار یباهات چ دونمیم   یعوض  ی_دختره 

 

 زدم و گفتم: یپوزخند

 

 ...  یبکن یتونینم یغلط چی_ ه

 

بود که   نی ... براش سنگ دهیشد که انگار پارچه قرمز د  یگاوه وحش هی  هیگفتم شب نویا  تا
 بزنه...  یحرف نیدختر بهش همچ  هی
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 ... دنیبزنه دوستاش دستشو کش یاومد حرف تا

 ...   کننی داداش همه دارن نگاه م میبر  ای_ب

 لب گفت:  ری حوالم کردو ز  ین یلباسشو درست کرد و نگاه خشمگ  قهی

 .. منتظر باش فقط   نمکی_آدمت م

 رفت ..   تیبا عصبان و

 : دیتر و دستمو کش کی اومد نزد  ستاره

 

 ...   کننیدختر همه دارن نگات م میبر  ای_ب

 

 ... میدوباره نشست میکه نشسته بود   یکتیهمون نم یو رو   میاونجا رفت از 

 

 با اخم نگام کرد  ستادی ستاره جلوم ا   هویآخرش بودم که    دیو تهد یعوض  انیفکر شا  تو

 

 گفتم :  یبا شوخ 

 

 .ید ی_چته خوشگل ند

 

   دمیبودم که امروز د دهیند ی .. اما گاو وحش نهیتو آ  دمید  ادی_چرا ز 
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 ..  کنهیهنوز سرم درد م ی بود بهم زد یچ یاون پس گردن  دختر

 گفتم:  طنتیسردادم و با ش یا  خنده

 

 ..  الشیخیرو ب نی _خوب کردم حاال ا

کم کم داشت   گهیتا بناگوشت باز بود؟؟ د  شتی که ن یکرد  یم یباز اس   یبا ک یداشت 
 نجاتش دادم  ..  یدهنت که با پس گردن شدی پاره م

 

 باز کرد و گفت: ششوی دوباره ن ییپررو  با

 _آقامون بود.

 

 _آقاتون؟ 

 

 ..  گهید گمی ساشا رو م یرزا تو چرا انقد خنگ ی_وا

 گفتم:  یخوشحال با

 کو پس؟  می نیر یعروس خانوم ش ی_پس بله رو داد 

 

 سر داد و گفت: یا  خنده

 ...   یای ب دیحتما با مونهیجشن نامزد گهیهفته د ی..راست کموی ش دمی م تمی نیری_ش
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 ....امی_حتما م

 

 _فدااات.. 

 

  انیگاه شا یگاه و ب یدردسر گذشت البته اگه نگاه ها  یب مویهم نشست  گهیکالس د هی
 ...  میری رو فاکتور بگ

 

 ساشا اومده دنبال ستاره ..    دمیکه د  رونی ب میبا ستاره از دانشگاه اومد 

 ساشا و گفت:   نیسمت ماش د یدستمو کش ستاره

 ... متیتوام با ما برسون ای_رزا ساشا اومده دنبالم  ..ب

 

 برو آقات منتظرته .. شمی _نه گلم مزاحم نم

 . میرسون ی سرراه توام م گهید  ای ب یستی_ مزاحم ن

 

 کنم ... یرو  ادهیپ  کمی خوام یم کنمی_فدات شم تعارف نم

 

 آخه.. یشی خسته م  ی_ تا خونه راه بر

 

 برو گلم ... رمیگی م یاگه خسته شدم، تاکس شمی_نم



 من  ی رزا

30 
 

 

 پس مراقب خودت باش ..  زمی_باشه عز 

 _چشم.. 

 

 با ستاره به سمت خونه راه افتادم . یاز خداحافظ بعد

گفت دوست   یدنبالم  و م ومدی ارسالن م رفتمیبچه بودم مدرسه که م یوقت  ریبخ ادشی 
 مزاحمت بشه ... یک ی  وی ندارم تنها باش

 انداخت ...   کهیپسره بهم ت هیکه بودم ..  رستان ی دب ادمهی  باری

 اون پسره رو   دمیمدرسمونم ند یلومتری ک هی گهی سرش آورد که د  ییبال  چنان

عشق تا االنم ادامه داره   نیدل نه صد دل عاشقش شدم و ا  هیموقع ها بود که   همون
 ... 

 که ... فیح

 .... دمیکش یآه

 ازم دورتر شد ..  م یکه بزرگتر شد یهمه جا هوامو داشت اما هرچ شهیهم  

 مغرور شد ... 

 بودم ... مامانم موهامو کوتاه کرد ... ییدفعه که کالس دوم ابتدا  کی 

شد که تا چند روز باهام قهر کرد از اون موقع بهش قول دادم موهامو کوتاه   یعصبان انقد
 نکنم  ... 

 لبم شکل گرفت ...   یرو ی قیگذشته ها  لبخند عم یادآوریاز  
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  دیپرا  نیماش   هیگرفته بودم که   شیخونه رو در پ  ری تو فکر گذشته بودم و مس ینجوریهم
 با شدت جلوم توقف کرد و راهمو سد کرد...

 گرد شد .. چشمام

 با ترس چند قدم عقب رفتم ... 

شدن که صورتشونو  اده ی پ نیاز دو طرف باز شد و دوتا مرد از ماش  نیماش  یدرا 
 پوشونده بودن...

 

 اومدن سمتم ... 

 تا  خواستم فرار کنم گرفتنم ..  

 تر از من بودن ..   یقو  یلیاونا خ یم خودمو آزاد کنم... ولکرد یسع

 ... فی دختر ضع هیدر برابر   یکلیمرد ه  دوتا

 

 مطلق ....  یاهیدهنم گرفتنو سپس س ی دستمال رو رو هیبزنم  غیتا اومدم ج 

 

 :  ارسالن

 

شدم به سمت باغچه رو نگاه کردم و با چشم دور و   ادهیپارک کردم و پ اطیتو ح  نویماش
 طرافو نگاه کردم  ا

 ... گردمیم یدنبال چ  دونستمینم
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 ...دمیآقا محمد پدر رزا رو د 

 ... دادیداشت باغچه رو آب م  

 

 ابرومو دادم باال ...  یتا   هیتعجب  با

 داد   یرزا به باغچه آب م شهیهم 

 شد که امروز ...  چطور

 رفتم جلو سالم کردم. 

 و سالم کرد ...  دیمحمد زود دست از کار کش آقا

 ... ومدیمرد ساده خوشم م  نیاز ا چقد

 ..  دی_سالم آقا خسته نباش

 .. دی_سالمت باش

 :دم یپرس ی کنجکاو با

 

 ...   نید یبه باغچه آب م ن ی_آقا محمد چرا امروز شما دار

 کردن .. یکارو م نیهرروز رزا خانوم ا  ادمهی که  ییجا  تا

  زد .. یلبخند

 شدم ...  رهیگوشه لبش ک نشون دهنده کهولت سنش بود خ یچروکا  به
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خودم   نی هم ی.. برا  یی_دخترم هنوز از دانشگاه برنگشته حتما با دوستش رفته جا 
 آب بدم  ... ا یطفل ن یاومدم به ا

 

 : ارسالن

 به نشونه آها تکون دادم ..   سرمو

 

 گرفتم ... یبیل شوره عجچرا د دونمینم  ومدهی آقا محمد گفت هنوز رزا ن یوقت

 تکون دادم ..   سرمو

 ...کنمیبه من چه .. چرا به اون دختر فکر م اصال

 افتادم سمت خونه  ...   راه

 

 ... دمیرو شن دایش یکه شدم صدا  داخل

 

 من از دستش آرامش ندارم ...  روز ی..  یلعنت  اه

 ....  نمشیروز نب هیآرزومه حداقل   

 

 ...  کنهیم  یزیشرکت آبرور  ادیم  ای

 زه ی ری خونه  اعصابمو بهم م ادیم  ای 
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 رفتم جلوتر و به بابا سالم کردم ... 

 

 فقط سرشو تکون داد ..  یبا سرد بابا

 زدم ...  یپوزخند

 درک .. به

 

  غوشوی ج غیگوشخراش و ج یکه صدا  رفتمیداشتم از پله ها باال م  دایتوجه به ش یب
 .. دمیشن

 

 ی خسته نباش  مزدلی_سالم عز 

 شد و گفت: رهینامحسوس ب بابا خ یلیخ

 منو؟  ید ی_ند

 

 پوزخند گفتم:  با

 

 شرمنده   دمی_متاسفانه ند

 

 جاش بلند شد  از 

 زم ی_اشکال نداره عز 
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 که نذاشتم و رفتم سمت پله ها ... رهیخواست کتمو ازم بگ کی دستشو آورد نزد  

 

 باال ... ادی که  اونم پشت سرم داره م دم یگوشه چشم د  از 

 

 با اخم برگشتم سمتش گفتم:  دمی به در اتاقم که رس 

 دنبالم.  یافتاد  هی_چ

 

 متعجب نشون داد:  یالک خودشو

 ببرم ... نیازب تویخستگ میباهم خلوت کن کمی_وا اومدم تا 

 ...میما قراره ازدواج کن بهرحال

 بازومو بغلش گرفت ... و

 و گفتم: رونیب  دمیزدم و دستمو از تو دستش کش یپوزخند

 .. ؟یببر نیاز ب  موی خستگ  ی خوا یاونوقت م  یتوخودت خستم کرد  

 ...  میکن یباهم ازدواج نم چوقت یما ه بعدشم

 تو گوشت فرو کن ...  نو یا

 . کمیدستاشو گذاشت رو بازوم  سرشو آورد نزد 

 درخدمتم عشقم  یتو بخوا  یحرفو هر جور  نی_نزن ا 

 ...   ی توام از هر لحاظ که بخوا  اری در اخت من
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 دادم و گفتم : هولش

استراحت کنم    خوامیکنم ... حاالم گمشو م ی_شرمنده من از جنس دسته دو استفاده نم
 ... 

 

و بدون   دی به مانتوش کش یکه عمه صداش کرد ... دست بگه یزیخواست چ ت یبا عصبان 
 حرف گذاشت رفت ...  

 ...   دم یکش قینفس عم 

 زود گورشو گم کرد  خداروشکر

 موهامو مرتب کردم ...  یرفتمو کم نهیرفتم تو اتاق و لباسامو عوض کردم جلو آ 

 

 به اتاقم نگاه کردم   

  شتریب  با ی وسط اتاقه.. تقر  د یفتخت س هیو  یمشک   دیبزرگ با ست سف بایاتاق تقر  هی
 ..   دهیاتاق سف لی وسا

 .. ن ی و رفتم پا رون یاتاق اومدم ب از 

 

 نفره نشستم ..  هیمبل   یکردم و رو   یعمه و شوهرش نشسته بودن .. سالم سرد 

 

مبل    یمبل دونفره نشسته بود از سرجاش بلند شد و اومد رو  یباباش رو  شیکه پ دایش
 شد ...   رهیمن نشستو با لبخند بهم خ  یروبرو 
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 و پررو باشه؟؟   حیوق تونهیدختر م هیچقد  

 ..   رهیاز رو نم زنم ی پسش م یهرچ

 .. خوردیسنگم بود به غرورش برم بابا

 زدم  و خودم جواب خودمو دادم یپوزخند

 

 عالمه مال و اموال وسطه ..  هی  یپا خب

 شدم .. رهیگرفتم و بهش خ  دایعمه نگامو از ش  یبا صدا 

  

 ...  ی _ارسالن جان خوب

 یزن یبه عمت نم یسر هیچرا   

 شه؟؟ یعمم دلش برام تنگ م یگینم 

 

 لبم نشوندم و گفتم:    یرو یلبخند  بزور

 شهیوقت نم ادهیشرکت ز  یکارا دی_ببخش

 

 دستشو تو هوا تکون داد و باز ناز و خنده گفت:  دایش

 نکن.. تشی مامان اذ  نهیسنگ یل ی_نامزدم کاراش خ
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 کرد و روبه من گفت:   یتک خنده ا بابا

 نامزدت چقد هواتو داره؟  ینیبی_م

 

 همون نازش گفت:  با

 

 داشته باشم؟  وی ک ینامزدم و نداشته باشم هوا  ی_معلومه هوا 

... همش   شهی شرکت خسته م ادی ارسالل جان ب ذارمینم گهید میکن  یعروس  یوقتتازه   
 و سفر ....  حیتفر

 

 کردن ... دشیو تائ دن یحرف همه خند نی باا

 

 سرگرم کنم ... میکردم خودمو با گوش یزدمو سع  یپوزخند

 .... مینشست یصندل یرو  مویرفت زدیشام صدامون م یگالره خانوم که برا  یصدا با

 من نشست   یروبرو قایهم دق دایش

 کوفت کردم ... دایش ره ینگاه خ ریز  غذامو 

 

 ازشام بالخره عزم رفتن کردن... بعد

 

 باهاشون رفت ....  داهمیش 
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 کردم که نخواست بمونه...  تعجب

 خداروشکر که گورشو گم کرد ... بهرحال

 

 باغ و شروع به قدم زدن کردم  یتو  رفتم

 

 رزا افتادم  ... ادی  

 ... دنیپاهام منو سمت خونه ته باغ کش ستهناخوا 

باهم حرف  یخونن و با نگران رونی گالره خانوم و آقا محمد ب دمیکه د کترینزد  رفتم
 زنن یم

 

 ...  کترینزد  رفتم

 

 و گفت:  هیگر  ر یزد ز  دیگالره خانوم تا منو د 

 .نیکن  یکار هیتورو خدا   می_آقا بدبخت شد

 

 : دمیپرس ینگران با

 ... نی_آروم باش

 گالره خانوم   هیچ مشکل
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 خاموشه.... شمیبرنگشته ... گوش گهیرفته دانشگاه د ی_آقا رزا از وقت

 

 : ارسالن

 گرفتم  یبیو استرس عج  ختیکه آقا محمد زد  حس کردم دلم ر یحرف با

 آروم گفتم:  یصدا با

 دوستش رفته باشه  شیپ د ی_شا

 

 گفت: هیبا گر مادرش 

...اگه هم رفته باشه هرجور که شده  ..ششیکه بره  پ میندار میلیجا فام نی_ نه نرفته ا
 بهمون... دهیخبر م

 نیتورو خدا کمک کن آقا

 

(2) 

 کل:   یدانا

 نداره ... یکس ازش خبر چیکه رزا گم شده و ه هیروز  دو

 از وجودشو از دست داده  کهی ت  هی کنهیدر نبود رزا احساس م ارسالن

 .... دهیکه داره رو نفهم یبیحس عج  نیا  لی دل هنوز 

 نداره   یت یبراش جذاب گهیچرا در نبود رزا باغ  بزرگ عمارت د پرسهیهمش از خودش م  
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 اطالع داده ...  سیدانشگاه رو به پل یتو  ان یرزا با شا  یریستاره، دوست رزا،  درگ 

 

 رفته ...  نیزم ی...اما اون انگار آب شده و تو  گردنیم  یصولت ان یدنبال شا  سایپل 

 

 :رزا

 زدم:  غیو پرت کردم سمت در و ج  وانیل

 

 ولم کننننن آشغااال   اااااان ی _لعنتتتت به تو شا

 

 دوتا دستم گرفتم ... نیسرد نشستمو سرمو ب نیزم یرو

 

 کرده ... یاتاق زندان  نی منو تو ا  انی روزه که شا دو

کهنه توشه  چهی قال هیتخت دو نفره و  هیو درب وداغون که  فقط   یم یقد  یلیاتاق خ هی
 ... 

 

 در باترس سرمو بلند کردم ..  یصدا با

 داخل شد ...  شیهیبا همون لبخند کر انیشا

 

 شکسته گوشه اتاق انداخت ... وانی به ل نگاهشو



 من  ی رزا

42 
 

 

 پوزخند گفت:  با

 ... ی در آورد یباز  یوحش  دمی_شن

 

 شدم...  رهینگفتم فقط با خشم بهش خ یچیه

 موهام آورد تا لمسم کنه ...  کی تر اومد و دستشو نزد  کی نزد

 عقب   دمیترس از جام بلند شدمو خودمو کش با

 کرد و گفت:  یخنده ا  تک

 ندارم...  تی _نگران نباش خوشگله فعال کار

 

 زد و در ادامه حرفش گفت:  یچندش  چشمک

 _البته تا شب 

 

 :رزا

 که زد از چشام از ترس گرد شدن...  یحرف با

 

 .. توروخدا ولم کن یدار کارم ی.. چ یچ ی_برا 
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داشتم که روحمو   نویحس ا   خوردیگوشم .. نفساش که به گوشم م کی آورد نزد  سرشو
 .. کننی دارن از بدنم جدا م

 لب زد:  اروم 

 .ی_امشب قراره مال من بش

 

 زد و رفت عقب ... حرفشو

 

بلند شروع کردم به   یو با صدا  نیزم یکردم  پاهام تحمل وزنمو ندارن افتادم  رو  حس
 کردن   هیگر

 

 گفتم: هیبا گر  همونطور

 

 ..  یر ی انتقام بگ ینجوری ا  یخوا یکارت کردم که م ی_مگه من چ

 خدا ولم کن ..   تورو

   ر یازم نگ مو ینکن ...پاک  تمی اذ

 

 ..  دنیخند یکیستر ی کرد به ه شروع

 ..   دیخندید مبلن بلند

 شده بود ..   وونهی د انگار
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 ... دمیترس خودمو عقب کش با

 

 هاش که تموم شد با تمسخر گفت:  خنده

 

 _پااااک؟؟؟؟  

 .. .  نیدخترا همتون از دم نجس شما

 ... رهیگ ینزن که عقم م یمن حرف از پاک  شیپ

 

 . یکنیاشتباه م ی_د.دار

 

 هم فشار دادم:  یکه زد چشمامو رو  یداد با

 

 کنم ...  یاشتباه نم   چوقتی_خفه شووووو من ه

نکبت رو باور   قیکه حرف امثال تو و اون شقا  ستمیخر و ساده گذشته ن انیشا  گهی د من
 کنم  ... 

 ؟ ی دونیم

 من پاکم...  گفت ی به من م اونم

 ... ینداز یاون م ادی  یلیمنو خ تو

 افتادم .. یاون عوض ادی  دمتیهمون روز اول که د از 
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 بجاش   رمی گی.. از تو م رمی اون که نتونستم انتقام بگ از 

 

 ... گهی داره م ویحرفاشو ..ک دمیفهمینم

 ...  هیک قیشقا

 تکون دادم و با داد گفتم:   سرمو

 

 ... یلعنت ستمین هی_ من مثل بق

 دست از سر من بردار .. 

 خدا ولم کن برم .. تورو

 

 زد :  یپوزخند 

 اتاقو جلوم گذاشت و روبروم نشست.   یصندل

 

 نی همه تون مثل هم  یداستان برات بگم تا باور کن هی_بزار  

 

 وونس؟ یمرد د  نیا  ایکنه ... خدا فی تعر خوادیم وی... چ گهیداره م یچ

 صداش بهش نگاه کردم:  با

 دختر گستاخ شدم   هیعاشق  شی _دوسال پ

 ...  سادی وا  یروز مثل تو جلوم با گستاخ اون
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 نکرده بود باهام ..   یکار نی همچ یزد تو گوشم ... تاحاال کس یلیس

 دل نه .. صد دل عاشقش شدم ..  هیاز متنفر شم    نکهیا  یبجا

 ... اش یگستاخ عاشق

 بود .. ینداشت ... اون ازم فرار دهیکردم باهاش دوست شم  فا یم یهر کار 

 داد .. یرو نم یپسر چیبه ه 

 دوست نبود ...   چکس یه با

 ... کسالی... خواستنیدختر و م نی دانشگاه همه ا تو

 .. دمی..کادو خر دمی.. گل خر  دمی کردم .. منت کش یدوندگ  کسالی  قایدق

 ..... نمیدلش بش ی تونستم تو بالخره

 ..   میدوست شد  باهم

 م یباهم دوست بود کسالی مدت  به

 ... رمی بار دستشو بگ هی  یسال نذاشت حت کی   نیتو ا  

 شدم ...  وونشی د شتری سال ب کی   نیتو ا  

 گرفتم کال مال خودم کنمش... میتصم

 ....چوندیموضوعو گفتم... اما حس کردم منو پ بهش

 .. کردیبحثو عوض م عیو سر   ذاشتیبزنم نم یحرف از خاستگار  خواستمیم  هرموقع

 

 کم کم رفتارش باهام سرد شد .... 

 شب ... اون
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... انگار سخت بود براش راجب   د یکش یقیکرد  ... چشماشو بست و نفس عم سکوت 
 موضوع صحبت کنه ....   نیا

 زنگ زدم جواب تلفنمو نداد...  ی _اون شب .. هرچ

 یدوستم ...ابوالفضل... از بچگ ن یتر   یمیشم ... رفتم خونه صم یدارم خال از یکردم ن حس
 ... میباهم بزرگ شده بود 

 

 باز بود ...  در

 تو و حس کردم نفسم قطع شد ...  فتمر

 ..از وجودم کنده شد .  کهیت  هیکردم  حس

 داشتن .... یعوض  کهیبا اون مرت قیشقا

 

 

 ادامه نداد...  گهیمشت کرد و د دستاشو

 

 دستمو گذاشتم رو دهنم...   یناباور با

  سه یمردمک چشماش خ  کردمیم  حس

 

 نه اون ...   زدمیمن حرف م نه
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 منوال گذشت ...   نیبه هم قهیده دق حدود

 آروم گفتم:  یلیخ یسکوتو شکستمو با صدا   بالخره

 

 _ درسته  

   یداشت ی بد یلیتجربه خ تو

 .... ستنی همه مثل هم ن اما

 

   ستی_برام مهم ن

 ...  رمیانتقام بگ یکی دارم که از  از یحس انتقامم ن  یارضا  ی برا من

 ... ینفر تو هست هیاون   و

 .... یناو هیشب یلیخ تو

 ... یمن بچرخ  یراحت جلو دی... نباینداز یاون م ادی  منو

 

 بغض گفتم:  با

 

 ... یهست  یروان ماریب هی_تو  

 

 زد: ادی فر

 .ادیاز دستش بر م  یکه هرکار ماریب هی  مارمی_آره من ب
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 شد و رفت سمت در  ... بلند

 

 برگرده گفت: نکهیا  بدون

 شب منه  کی مهمون   ی_ هر دختر

 ... یفرق دار هیاما تو با بق 

 

 و درو از پشت قفل کرد.....  رونی اتاق رفت ب از 

 

 :  ارسالن

 

 بگم؟؟  یبا چه زبون دای_ش

 شمرده گفتم:  شمرده

 

 _دست از سر من بردار. 

 

 _ اما ارسالن من عاشقتم. 

 

 داد گفتم:  با
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 ؟ یفهم یخوره چرا نم یمن ازت متنفرم حالم ازت بهم م  ی_ ول

 _ سر من داد نزن. 

 

 صداتو بشنوم. ...  خوامی_خفه شو نم

 

 تر و بازومو گرفت تو دستش کی نزد  اومد

 

 ...   می مال هم بود یاز بچگ میمنو تو مال هم یبفهم یخوا یچرا نم  زمی_ ارسالن عز 

 اسممون بنام هم شده ... یبچگ از 

 ...  یبش نی مانع ا یتونینم تو

 

 زدم گفتم:  یپوزخند

 ؟ یکثافت هیچرا هرروز با  ی_ اگه مال من

 هااااا؟؟؟ 

 کارتن؟؟ یرنگارنگ چ یپس اون پسرا  یعاشق من یگیم  همش

 ..  یکن ی دوست پسر عوض م یروزبه روز دار 

   ؟یی چ ینی  نایا

 آمارتو ندارم؟؟  یکرد  فکر
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 گرد شد و با تعجب نگام کرد  چشاش 

 .یکن یچرا از خودت دفاع  نم  یچرا الل شد  هیگفتم: چ  کشوینزد  رفتم

 آروم زمزمه کرد:  یصدا با

 همش دروغه.  نای_ا

 

 دروغه؟؟؟  یگی اونوقت تو م دمیخودم د ی_ من با چشما 

 اسم تک تک دوست پسراتو بگم؟   یخوایم 

 

 ....رنینذاشتم دستمو بگ یسادست من حت  یدوست  هی_ اونا فقط  

 

 _هه  

سابقت    یگول بزن یتون یمنو نم   یول  یرو گول بزن هیبق دیو منم باور کردم شا   یگفت تو
 من خرابه  شیپ

 

 اشارمو سمت در گرفتم:   انگشت

 

 چشمام گمشو حوصلتو ندارم. ی_ االنم از جلو 
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و درو    رونی مبل برداشتو از اتاق رفت ب  یاز رو  فشویاز خشم قرمز شد بوده ک صورتش
 محکم بست 

 

 دستامو تو موهام فرو کردم ...  یباکالفگرو مبل نشستم و  

 رزا گم شده ...  دوروزه

 کنه....  یم ونمی داره د یحس لعنت  نینکردم که نکردم .. ا  داشیکل تهرانو گشتم... پ 

 چم شده ...  دونمینم

 ...  ایخدا

 کنه... ی..... داره نابودم م هیحس چ  نیا 

 خفقان آور اتاق رو نداشتم ...  یتحمل فضا گهید

و    ی... رفتم سمت منش رونیبرداشتم و از اتاق زدم ب زیاز رو م  موی بلند شدم گوش 
 صداش کردم سرشو بلند کرد ...

 

   سیرئ دی _بفرما

 

 امروز رو کنسل کن.  ی_قرارها 

 تعجب گفت: با

   دیبا  نی دار یمهم ی لی_اما امروز قرار خ
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 حوصله حرفشو قطع کردم   یب

 

  ای هیکه قرار مهم ستیامروز رو کنسل کن اصال برام مهم ن یقرارها  گم ی رادمهر م _خانوم 
 نه

 

 حرف اونجارو ترک کردم ...  نیاز زدن ا  بعد

 

 

 .... رونی زدم ب نگیشدم و با سرعت از پارک نیماش سوار

 کنه ... یداره پرواز م نیلحظه حس کردم ماش  کی رو گاز فشار دادم  پامو 

 ...... گشتمیم  ابونای خودم تو خ یهدف برا  یب

 

 

 

 

 گشتم که خسته شدم .. ابونایتو خ انقدر

 فرمونو به سمت خونه  کج کردم ... و

 :رزا

 



 من  ی رزا

54 
 

 

 شده بودم ...  رهی خ واری تخت نشسته بودم به د یرو

 در اتاق باز شد ... 

 غذا دستش بود .. ینیس  هیاومد تو و   انی که شا دم یگوشه چشم د  از 

 

 تخت گذاشت و روبه من گفت:  یرو رو  ین یاومد سمتم و س 

 _برات غذا آوردم...

 

 گفتم:  رمیبگ وارینگاهمو از د نکهیا  بدون

 خورم ی_نم

 

 ی نخورد  یچیه  روز ی _ لج نکن از د

 

 نگاه کردمو با داد گفتم:  بهش

 

 خورممم ی نم گمیم  ی_مگه کر

 

 محکم خوابوند تو گوشم:  یل یس هیسمتمو   اومد

   گردمیبرم گهی ساعت د  کی  رمیمن م یکه بخور _ به نفعته 
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 ..نباشه   یبحالت کاسه خال یواا

 

 درو قفل کرد  شهی و مثل هم  رونی از گفتن حرفش از اتاق رفت ب بعد

 

 رو گونم گذاشتم .. دستمو

 ... کرد یگز م گز

 هامو از سر گرفتم...  هیبغضم شکست و گر 

 

 و با هق هق داد زدم:   نیبلند کردم پرتش کردم رو زم وینیجام بلند شدم و س از 

 ااااان ی_لعنت بهت شا 

 زدم  یدر پ یپ یسمت در و مشتا  رفتم

 

 دادزدم:  

 درو باز کنهههههه    نیا  یکی_

 .... نییی درو باز کن ایلعنت

 

 مشت زدم که خسته شدم ...    انقد

 و سرمو گذاشتم رو زانوهام..... نیزم یسر خوردم رو همونجا

 



 من  ی رزا

56 
 

 ..  ایخدا

 کن ..  کمکم

 کنه ... یبهم دست دراز  انیشا  خوامینم

 ..   ییشنویصدامو م  ای.. خدا  ییکجا   ایخدا

 

 

 بلند کردم .. سرمو

 اومد تو سرم ...  یفکر هیآن   کی ین یس  یشکسته رو وانی چشمم خورد به ل 

 

 شکسته رو برداشتم  وانیاز ل  کهیت هیو   ینیبردم سمت س دستمو

 

 شدم ...  ره یخ وان یل کهیت به

 ..آره

 کاره ... نیبهتر  نیا  دیشا

 از دست بدم ...  موی که دخترانگ نهیبهتر از ا رمیبم

 آبرو بشم ... یب

 .... شکنهی بابا محمدم م کمر

 ... شهیمامان گالرم چروک م  صورت

   دیاز چشمم چک یاشک  قطره
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 .. دمیرگ دستم کش یرو رو شهیآن  ش کی

 

فشار دادم و قهقهه زدم و با    شتریرو ب شهیزدم ش یدستم نگاه کردم لبخند یخون رو  به
 داد گفتم: 

 ... یریازم بگ موی پاک  یتون ینم گهی د یصولت انی _ شا

 

 ....دمینفهم یزیچ   گهیرفت و د یاهی کم چشمام س کم

 

 کل:  یدانا

 رفت تو اتاق... انی شا یوقت

 ... دید  نیزم یرو  رزا رو غرق خون 

 

 نشست و چند بار رزارو تکون داد.. صداش زد ..  نی زم یوحشت رو  با

 نشون نداد ... ی واکنش  چیرزا ه اما

 بغلش گرفت ..  یترس و به سرعت  بلندش کرد و رزارو تو  با

 .... مارستانیکه رزا رو ببره ب رونی و تا خواست از خونه بره ب رونیاتاق زد ب از 

 

 :  انیشا

 سر جام خشکم زد.   سای پل یباصدا



 من  ی رزا

58 
 

 

 نکن ...   نیازا  شتریجرم خودتو ب یبش م یبهتره تسل یصولت ان ی _شا

 

 

 با دو خودشو انداخت تو خونه و با نفس نفس گفت:  گاردامیاز باد  یکی

 

وارد خونه شن فرار    نکهیتا قبل از ا  دیخونه رو محاصره کردن با  سایپل  می_آقا بدبخت شد
 ...  میکن

 

 

 

   میدی_ بار آخره که هشدار م

   میشو... نذار خودمون اقدام کن می.. تسل یصولت  انیشا

 

 یپشت اط ی و رفتم سمت ح  رونیاز خونه اومدم ب گاردمیو با با   نیزم یرو گذاشتم رو  رزا
 خونه  ... 

 اومد ..   یپشت سرم م گاردمی... با واریاونطرف د  دمی پر  وارید ی باال رفتم

 تر پارک کردم....  نی کوچه پا هی ن ی_آقا ماش
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 ها دور تا دورمو محاصره کردن ... سیبرسونم که  پل نیخواستم خودمو به ماش 

 

 کنم ...  ک ی و تا خواستم شل  ناگرفتمیاز ماش یکی اسلحمو به سمت  

 بود ...  گاردم ی اومد .. از سمت باد کی شل یصدا 

 

 بود ...افتاده  نیزم ی نگاه کردم  ..غرق خون رو  گاردمیباد به

 

 به پام خورد   یریت ام یبه خودم ب نکهیاز ا  قبل

 

 ... یلعنت

 ... نیزم یگرفتم و افتادم رو پامو 

 کنم اما...  کیآروم آروم اومدن سمتم ... اسلحمو بلند کردم خواستم  شل سایپل 

 

 کل:  یدانا

  ری شده بود و بالخره دستگ ر ی د گهیکنه اما د  کی شل سای خواست به سمت پل یم  انیشا
 شد

 

                                       (3 ) 
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 : ارسالن

 

 اتاق نبود ...  یتو  کسچیدر اتاقو باز کردم ... ه آروم

 کشیتخت خواب بود.... رفتم نزد  یرو رزا

 

 شده بود ...  یچیدستش باندپ 

 کردن ... داش یپ یعوض انیشا یرزارو غرق خون تو خونه   سایپل شی هفته پ ک ی  حدود

 مشت کردم ...  دستمو

 دوست دارم برم تو همون دادگاه فکشو بشکنم... یلیخ

 ...  فهممینم وی ز یچی  فقط

 کرد خودشو بکشه؟  یچرا سع رزا

 کنار تخت رزا نشستم.. یصندل یو رو   دمیکش ینفس

 به صورت غرق خواب رزا نگاه کردم ...  

 

 ...  شهیم  قیآرامش ذره ذره تو وجودم تزر کردمیحس م  کردمیبهش نگاه م هروقت

 

 تکون خوردن... پلکاش

 ...  رمی به خودم بگ یجد  افهیق  کمیکردم  یعقب تر بردم و سع موی صندل یکم
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 :رزا

 باز کردم ... چشمامو

دستم    یرو تو  ید یکرد خواستم دستمو رو سرم بزارم که درد شد ی درد م یلیسرم خ 
 حس کردم  

 شده بود .. یچیگفتم و به دستم نگاه کردم که باندپ یآخ  

 خورده .. هی_مواظب باش دستت بخ

 

 گرد به ارسالن نگاه کردم ... ی و چشما ی خوشحال با

 اومد .. ادم ی  یکم کم همچ 

  خواستیکه م ی.. دست دراز  قی درمورد شقا  انیاش  ی.. حرفا  انیشدنم توسط شا  دهیدزد
 بهم بکنه و در آخر ..

 

 ... ارمیب ادی اون صحنه هارو به  گهی د خواستمی بستم.. نم چشمامو

 نگران ارسالن سرمو سمتش برگردوندم  یباصدا

 

 _حالت خوبه؟ 

 شدم .. رهیخ بهش

 که چقد دلم براش تنگ شده بود .. دمیفهم تازه

 کنه؟؟ یم کاریچ نجایاون ا   یول
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 و بابا کجان ؟  مامان

   خوردنیمختلف تو ذهنم وول م  یسواال

 

 رزا خانوم گفتن ارسالن به خودم اومدم .. دنیشن با

 خدا آبروم رفت ... یوا  

 و تو فکر بودم ...  کردمیتا االن داشتم به ارسالن نگاه م 

 

 هام به خودشون رنگ گرفتن ..   گونه  کردمیم  حس

 گفتم:   ومدی که از ته گلوم م  ییبا صدا نی سرمو انداختم پا 

 ن یحواسم نبود که صدام کرد  دی_ببخش

 

 : ارسالن

 سرخش نگا کردم و دلم ضعف رفت .. یلپا  به

 بود .. ای دختر باح نیا  چقد

 ساله شده بود..۵  یهامثل دختر بچه  قایدق

 

 کردم و گفتم:  یتک خنده ا  

 ..  ستی ن ی_مشکل
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 گذاشته بودم اشاره کردمو گفتم:  زیم  یکه براش آورده بودم و رو  یدی دسته گل رز سف  به

 شما آوردم ..  ی_برا 

 خجالت گفت:  با

 به زحمت نبودم .. دست شما درد نکنه...  ی_راض

 

تخت که با سرعت بلند شدمو شونه  یرو نهیکرد بش  یو سع دیخودشو باال کش یکم
 فشار دادم ... نی هاشو به سمت پا

 

 چک کنه ...  تتویتا دکترت وضع یبه خودت حرکت بد  دی_نه لطفا بلند نشو .. فعال نبا

 گرد نگام کرد  ... یبرخورد دستام با شونه هاش سرشو با شدت باال آورد و با چشما  با

 

 شدم .. رهیخ بهش

 ... دهنمو قورت دادم  آب

 شده بود .. ره یبهم خ اونم

 ... میگفتینم یچی ه چکدومیه

 شدم ..  رهیلباش خ به

 با زبونم تر کردم ... لبمو

 انقد لباش کبودن...  چرا
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 ..ایچته به خودت ب ارسالن

 

 تر از رزا به خودم اومدم و رومو برگردوندم...  زود

 ... رونیو نفسمو با شدت فوت کردم ب  دمیصورتم کش  یرو  دستمو

 

 گفتم و رفتم سمت در که در باز شد و گالره خانوم اومد تو ... یدیببخش

 

 با بغض مامانشو صدا زد:  رزا

 _مامان 

 رفت سمتشو سرشو تو بغلش گرفت:  مامانش

 _جان مامان .. مادر به فدات دختر قشنگم .. 

 تو ...   یشد یمامان گفتنت برم... چ  قربون

   میدیکش ی منو بابا چ  یدونیم

 

 ... کردنیم  هیهردو تو بغل هم گر حاال

 شده بودم... رهیصحنه خ   نیو فقط به ا  گفتمینم یچیه

 

 ..ی_دخترم .. دکتر گفت رگتو زد 

 دخترم   چرا



 من  ی رزا

65 
 

 ...  یرو کرد  یگناه  نیهمچ  چرا

 

 هق هق گفت: با

 ... خواستی_مامان اون م

 ... خواستیم

 

 نتونست ادامه بده ... گهید

 شده بود مگه... یچ

 

 کردم..  یاخم

 .. نکنه

 نگاه گالره خانوم بهم افتاد.. تازه

 پاک کرد و گفت:   شیبا گوشه روسر  اشکاشو 

 

 خاک به سرم  یوا  ی_ ا 

 ..دمتونیآقا .. شرمنده ند سالم

 

 زدم و گفتم:  یلبخند

 _سالم گالره خانوم اشکال نداره..
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 رزا اشاره کردم.. به

 داره..  از ی_فعال دخترتون بهتون ن

 نی سرشو انداخت پا  رزا

 

 به گال انداخت:   یخانوم نگاه گالره

 تو زحمت    نی افتاد دی_ ببخش

 ..ستین ی_ جدًا زحمت

 

 در اومد..  یصدا 

 رزا بود.. دکتر

 از سالم کردن به ما به سمت تخت رزا رفت:  بعد

 _سالم دختر خانم 

 سالم کرد:  شی ته گلو  یبا همون صدا رزا

 دکتر .. ی_سالم آقا

 

 گفت: یبا شوخ دکتر

 رزا خانوم ... یبرگشت ییکه از صحنه جنا نمیبی_م

 لبخند اکتفا کرد .. هیفقط به   رزا

 حالت چطوره    نمی_خب بگو بب
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   کنه؟یدرد م تی جا

 

 .. کنهیسرم و مچ دستم درد م یکم_

 

  نی عیکه طب نای_خب ا

 .. نمیبب بزار

 

 رزا رو به ما گفت:  تیاز چک کردن وضع بعد

 مرخص شه .. تونهیم  ستین ی _خداروشکر مشکل

 

 .  رونی و دکتر رفت ب میکرد  یتشکر

 :دی از مامانش پرس رزا

 _بابا کجاست .. 

 مادرش جواب دادم:   یبجا من

 .  رنی استراحت کنن و دوش بگ ی_من آقا محمد رو فرستادم خونه تا کم 

 خونه  برمیو شمارو م دمیو انجام م ص ی ترخ  یکارا خودم

 لطفا  نیشما رزا خانم و آماده کن امی خانم تا من ب گالره

 

 خانم خجل گفت:  گالره
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 تو زحمت  میشمارم انداخت دی_ببخش

   رون یاز اتاق زدم ب  فسیوظ کنمی زدم و بعد از گفتن خواهش م یلبخند

 :رزا

 م یارسالن شد  نی مامان سوار ماش با

 وفته ی برام ن  یمامانم کنارم نشست که اتفاق  مویعقب نشست هردومون

  هیکه ارسالن برام آورده بود تو ر ید یگل رز سف  یشونه مامان گذاشتم و بو  یرو  سرمو
   دمیهام کش

 

 شدم  ره یخ رون یب به

 و مردم تنگ شده بود .. ابونایخ یدلم برا  چقد

 دوروز طاقت فرسا مثل دوسال برام گذشته .. نیکه ا انگار

ما بود و   ن یعروس بغل ماش ن یماش هیاز فکر در اومدم...  نایبوق بوق ماش یصدا با
 ... زدنیپشت سرش بوق م گهی د ینا یماش

 صورت عروس و داماد نگاه کردم ..  به

 صورت خوشحالشون... به

 ... کردمیخودمو با لباس عروس کنار ارسالن تصور م ام اه یتو رو  شهیهم 

 ... میرفتیرومون بود م شی که پ یخوب ندهیآ یبه سو  میخوشحال بود  نطوریهم هردو

 ...   هی افتنی دست ن یا یرو  هی  نیکه ا  فی ح اما
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 ..دختر عمش ..نامزد ارسالنه... دایکه ش گهی م شهی ارسالن آقا بابک هم  یبابا

 

 زدم ... یپوزخند

 ندارم که کنار ارسالن باشم ... یشانس  چینباشه من ه دامیاگه ش البته

 مرد تهرانه  .. نی اون پسر پولدارتر 

 .. دارمیسرا  هیمن دختر   اما

 بزرگه   یلیشرکت خ هی  سیرئ اون

 من .. اما

 طرفه من ..  هیعشق   نیا

 عشق ممنوعس... هی

 ... دمیکش یآه

 

 مامان بهش نگاه کردم ..    یباصدا 

 . میدیشو رس ادهی_دخترم پ

 

 شدم  ... ادهیپ نیکمک مامان از ماش با

 

 بغل در منتظرمون بودن.. نیو خاله نسر  بابا
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 ... دیبا سرعت سمتم اومدو منو تو آغوشش کش بابا

 

 گفت:   یبغض مردونه ا  با

 شدم به موال  گریون به ج.. خ ی _دخترم کجا بود

 نفس بابا؟  یخوب

 مثل بابا با بغض جواب دادم: منم

 یی بابا میعال دمی_االن که شمارو د

 

 

 .. میکرد  یو رفع دلتنگ   میتو بغلش حرف زد یکم

 اومدم ..   رونی بغل بابا ب از 

 نگاه کردم   نیخاله نسر به

 شده بود ..  رهی به ما خ یاشک  یچشما  با

 زد و دستاشو باز کرد که برم تو بغلش .. یلبخند کنمی نگاش م دید  یوقت

 

 زدم و تو آغوش مهربونش غرق شدم ... ی لبخند  متقابال

 مهربون بود ...  یلیخ ن ینسر خاله

 وروجک...  گفتیبهم م شهیکه بودم هم بچه

 گوشم گفت:  کنار
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   یکه سالم برگشت  خوشحالم

 

 ...جونمو حفظ کردم  ینگفتم و فقط لبخند ب یزیچ

 خونه خودمون ...  میو بالخره رفت  میباهم حرف زد گهید یکم

تنگ شده    کمونیخونه کوچ نی ا  ی... چقد دلم برا دمیکش  یقیبستم و نفس عم چشمامو
 بود ... 

 

 

 

 :رزا

 

 چشمام گود افتاده بود   ریاتاقم به خودم نگاه کردم....  ز   ی نهیتو آ    

 

 از شدو ستاره اومد تو  تق تق در اتاق اومد و بالفاصله در ب یصدا 

 

 زدم رفتم سمتش... یلبخند

 گفت: هی... با گر میتو بغل گرفت گروی همد

 

 یش دایمردم و زنده شدم تا پ  وونهی د ی_کجا بود 
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 ساعت با ستاره درد دل کردم ... کی از   شتریب

 

 بکنه  ...  خواستی م  انیکه شا  یازکار 

 ... رهیازم بگ موی نتونه پاک  انی کردنم تا شا یخودکش از 

 

 دعوام کرد که چرا اون روز باهاش نرفتم ... یکل

 

 شو عقب انداخته بود ...   ی بخاطر من نامزد 

 

 

 رون یب می از اتاق اومد  کردیناهار صدامون م یمامان که برا   یصدا با

 

 ...ستادیخواستم برم کمک مامان ستاره جلوم ا  تا

 

 _کجا کجا؟؟ 

 تعجب گفتم:  با

 _برم کمک مامان.
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 . نیکمکش تو برو بش  رمیخودم م یای خواد ب ینم_

 

 _آخه.

 داد سمت مبل و گفت:  هلم

 .نی _آخه نداره برو بش

 

 :رزا

   میستاره ناهارمونو خورد  هیا یشوخ با

 

 نامزد ستاره اومد دنبالش و رفتن به کاراشون برسن  ۳ساعت    یکاینزد

 

 رفتم سمت باغ  منم

 رنگارنگ و خوشبو باغ تنگ شده بود یگال یدلم برا  

 

 هامو از عطر خوشبو گلها پر کردم .. هیو ر  دمیکش یقینفس عم 

 به درخت  گردو ...  دم یشروع به قدم زدن کردم و رس 

 ....دمیکش یآه

 ... میکاشت ییدرختو من و ارسالن دوتا ن ی... ا ریبخ ادشی 
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درخت   نیا  شی پ میایدلمون گرفت بو   میکه هرموقع ناراحت بود   می بهم قول داد اونروز 
 ... 

 

 شدم... رهیبرگش خ یب ی شاخه ها به

 دادم ...  هینشستم بهش تک نیزم رو

 شد  یهنوزم بچه بودم ... حداقلش ارسالن ازم دور نم کاش

 بستم و غرق خاطراتم شدم.  چشمامو

 

 هفته بعد...  کی

 

 :رزا

 که مامان صدام کرد.   خوردمی صبحونه م داشتم

 

 _ رزادخترم 

 

 مامان  جانم

 

 تو کارام؟  یکمکم کن یتونیبزرگ داره م یمهمون  هی_ امشب عمارت  
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 ... امی _چشم حتما م

 . امی شما برو صبحونمو بخورم م 

 

 .ادهیکارا ز  ای_ باشه دخترم زود ب 

 

 :رزا

 تو عمارت... از صبحونه ظرفارو شستم و رفتم  بعد

 کردن ... یم  ز یتو عمارت بودن و داشتن عمارتو تم گم یدوتا خدمتکار د 

 انداختم ... ینگاه کل هیبه اطراف داخل عمارت  

   ییو طال دیسف  یسلطنت  یبزرگ بود و  مبل ها  یلیخ 

  نی ده بود و دوتا گلدون اوصل ش  واری بزرگ  به د ی و ی ت هیتا دور گذاشته شده بود و  دور
 طرف و اون طرفش بودن ...

 ... بای ز  ییو طال  دیسف یها   یواری با کاغذ د  

 بزرگ و ... هم داره   یلیو دوتا آشپزخونه خ گهیبود و سه طبقه د ییرا ی فقط پذ نیا  البته

 

 

 

 :رزا

 تو کارا کمک کردم و ناهارم و هم تو عمارت خوردم  به مامان  ۵ساعت  تا
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 استراحت کنم تا بازم به مامان کمک کنم کمیتا برم خونه و   رونی از عمارت زدم ب 

 

   دمیراه  ارسالنو با دختر عمش د وسط

 

 آروم گفتم: یتکون دادم و با صدا  یوسط راهشون رفتم کنار و سرم و کم  از 

 

 _سالم  

 

  یچیافتاده ه لی اون دختره که انگار از دماغ ف یبا سر جواب داد ول شهیسالن مثل همار 
 نگفت و از کنارم رد شدن  

 

 باهاش ازدواج کنه...  خوادیدختر خوشش اومده که م نیا هیارسالن از چ دونمینم

 و راهمو ادامه دادم ...  دم یکش یاه ناراحت

 

 : ارسالن

رو به   یدنینوش ینیکه رزا اومد سمتمون و س زدمیداشتم با اشکان )دوستم(حرف م 
 سمتمون گرفت ...
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 برداشتم.. ینی س  یاز رو  وانی ل هی

 

 رو به سمت اشکان گرفت ..  ینیس  

 شد.. ره یبرداشت و به رزا خ وانی ل هیرو لبش نشوند و   یپوزخند اشکان

 رزا انداختم و    یبه اشکان که زوم شده بود رو  ینگاه

 

 گفتم برو  یعصب

 گفت:  طون یش یاز رفتنش اشکان با صدا  بعد

 _ چه قدرم که خوشگله ... 

 هست   نجایدافا هم ا  نیاز ا یکلک نگفته بود  

 بزنم  نویامشب مخ ا   دیبا 

 

 سیکارا ن نی _خفه شو اشکان اون اهل ا

 

 زدم مخشو    دی_ امتحانش که ضرر نداره شا 

 گرفت سمتمو گفت:  دستشو 

 م؟ یشرط ببند یخوای_ اصال م

 

 دستشو با حرص گفتم: یرو  زدم
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 . زمی ری سمتش خونتو م ی_بر

 کتشو مرتب کرد: قهی و  ستادیتعجب سرجاش ا  با

 

 خوب داداش مال خودت ..  یلی_خ

 ی زنیچرا م 

 

 من چم شده ...   ایخدا

 چرا رو رزا انقد حساسم .. 

 .. اومد کنارم . دایکه  ش دمیصورتم کش  یرو  دستمو

 گرفت سمتم   وانویل  هیدستش بود و   وانیدوتا ل   

 

 .زمی_ بخور عز 

 

 نشونش دادم: وانمویل

 

 _خودم دارم. 

 لوسش گفت:   یصدا با

 ؟ ی ریازدست من بگ  نویا  شهیم یحاال چ   زمی_ خب عز 
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 دم یاز دستش گرفتم و همشو سر کش  وانویل کالفه

 

 بابک ... ییدا ش یپ می_ بلندشو بر 

 کارت داره   

 

♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️

♣️♣️♣️ (4 )♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️♣️ 

 

 و  ستادمی حرف از جام بلند شدم و رفتم سمت بابا ... کنار بابا ا یب

 ن؟ یداشت یگفتم بامن کار 

 

 ... میرو اعالم کن دا یتو و ش ی نامزد می خوایامشب م وانی _آره پسرم من و ک

 

 ازدواج کنم  دایبا ش  خوامی_ اما بابا من قبال گفتم که نم

 

 حرفا رو  نی _ارسالن بس کن ا

 گفت:  دایش یبابا
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  دایش یخاستگارا یما همه   ی چرا اسم رو دخترم گذاشت یستی_بابک از پسرت مطمئن ن
 م یرو بخاطر شما رد کرد

 

   کنمیدرست م وی االن همه چ دی جان ببخش وانی_ ک

 

 کرد به من:  رو

 تو اتاقم باهات حرف دارم. ای_ارسالن شمام ب

 

 **** 

 ؟ یازدواج کن یکال دوست ندار  ای ادیخوشت نم  دای_از ش

 

 متنفرم ...   دای_ من هم دوست ندارم ازدواج کنم و هم از ش

 . کنمیاون نماگرم ازدواج کنم با   

 

 ش؟ یخوا یکم داره که نم یچ دای_مگه ش

 ازش؟  ید ید ییخطا  مگه

 زدم:  یپوزخند

 ...    دم ید  ادی_ خطا که ز 

 ازدواج کنم؟  دا یمن حتما با ش یخوا یشما چرا م بابا
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 .. شهینم دا یتو و خونواده ما پ یبهتر و مناسب تر  برا  دای_چون از ش

..از همه مهم تر خواهرزادمه و ازش   ی شیاون عاشقته و مطمئنم  کنارش خوشبخت م 
 مطمئنم ..

 

  گهیبا من ازدواج کنه تا د خوادیو  م  ستیاون عاشق من ن یبفهم یخوا ی_بابا چرا نم
 بکنه. خواد یدلش م ینده تا هر غلط ریبهش گ یآزاد باشه  و کس

 

 ؟ ی گیم  دایش درباره هیمزخرفات چ نی_ ارسالن خفه شو ا 

 

 ن یبست ت ی که چشم رو واقع  نی شما نیو ا گمیم   توی _من دارم واقع

 

 ادامه نده  گهی _ بسه د

 

  رونیاز سرتون ب دارو یو شمام لطفا فکر ازدواج من با ش گمینم یچی ه  گهی_باشه من د
 نیکن

 

 گفت:  د یانگشت اشارشو گرفت سمتمو با تهد 

 و بکنم  خوادیکه دلم نم یکه کار یکنیمجبورم م ی_ارسالن دار
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 .نیبکن ن ی خوایم  ی_چه کار

 

 داشتم ...  یکه پسر کنمی و فراموش م کنمی_از ارث محرومت م 

 

 حرف بابا سر جام خشکم زد ..  نیا  دنیشن با

 

 

 طرد کنه   دایکه بابا منو بخاطر ش شهیباورم نم 

 

 جام بلند شدم و گفتم: از 

 

 یپا بزار ر یز  دایمنو بخاطر ش  کردمی_فکر نم

 

و عمه که پشت در    دایتوجه به مامان و ش یو ب  رونی حرف از اتاق زدم ب نیبند ا  پشت
 رون یو کتم ، از عمارت زدم ب چی بودن از کنارشون رد شدم و بعد از برداشتن سو

 ماه بعد.... سه

 

 :رزا
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  یو به رودخونه   دمیکش یقیآب فرو کردم .. نفس عم  ی سنگ نشستم  و پاهامو تو  یرو
 پر آب روستا زل زدم .. 

 

 روستا ...  میهفتس که با مامان و بابا اومد   کی  کی نزد 

 .. اما خوشگل و سرسبز... کی کوچ یروستا هی  

 

 ... گذرونمیجا م نیوقتمو ا  شتریروستا ب امیمن عاشق رودخونشم .. هر موقع که م 

 

 ... میدور هم بود نجایو ا   لی سال نو شروع شد و ما سال تحو روز ید 

 اما اصال بهم خوش نگذشت ... 

 ... دمیگذره.... حدود سه  ماهه که ارسالنو ند یوقته که بهم خوش نم یلیخ

 

 .. کنمیدق م شیدارم از دور کنمیم  حس

تو دلم   دمکری خوشحال شدم ... حس م یلیازدواج کنه خ دایبا ش خوادی نم دمیفهم  یوقت 
 ...هیعروس

 

 سرم خراب شد ...   ارویعمارت و ترک کرده دن  دم یشن یاما وقت  

 

 سنگ بلند شدم و رفتم سمت خونه ...  یو از رو   دمیکش یآه 
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 راه به اطراف روستا نگاه کردم .. ی تو

 بزرگ شدن ... نجای اومدن و هم ایبه دن نجایپدر و مادرم ا  

 مامانو بابا دختر عمو پسر عمو هستن .. 

و مامان و مادر  رهیم  ایو از دن ره یگی سالش بوده پدرش سرطان خون م  کی مامانم   یوقت 
 کردن .. یو با پدرمادر بابا محمد زندگ  رنی بزرگم م

 کنن   یبعدشم که مامانو بابا بزرگ شدن باهم ازدواج م 

 

 رفتن.... ایاز  دن شی پدر و مادر بابا و مادر مامان سال ها پ 

 *********** 

 

 :  ارسالن

 

 ... ی_سالم مامان خوش اومد 

 ی _سالم پسرم خوب

 

 گفتم:   کردمیم  ییکه مامانو به سمت کاناپه راهنما نطوریهم

 ی _خوبم شما خوب

 

 ... شمی خونه خوب م ی _اگه  برگرد
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 گفتم: کالفه

  نیهم  ن یای به اون خونه برنمگردم شما هروقت که م گهی_مامان جان چندبار بگم د
 ... نیکشیم  شیموضوعو پ

 

   یکنیلج م  یچ ی_ آخه برا 

 

 _لج؟ 

 پا گذاشت   ریز  دایرفته بابا منو بخاطر ش ادتونی

 نداره ؟؟  یو گفت پسر 

 ست یمن ن یجا  گهیاوصاف اونجا د نی ا با

 

 ...  ای _ تو بخاطر من ب

 فقط تو رو دارم ...  من

 ... یازدواج کن دای با ش گهیکه م خوادی پدرت صالحتو م  

 

 ... یزنیحرفا رو م  نیچرا ا  گهی _اخه مادر من .. شما د

 ..  هیکه چه مار خوش خطو خال یشناس  یم  دارویکه ش شما
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 گرفت و گفت:  شونمو

 با تو ازدواج کنه عوض شه ..  دی _ خب شا

زنده  یتا ک ستیمعلوم ن شهی رم ... روز به روزم حالم بدتر مدا یقلب ی ارسالن من ناراحت 
 بمونم  

 نم؟یمن حق ندارم ازدواج تک پسرمو بب یعنی

 

 قربونت برم   شهیوقت عوض نم  چیه دای_ش

 باال سرم باشه  تیسا   شهیمامان جانم خدانکنه انشاهلل هم یزن یم  هیحرفا چ  نیا

 

 نگفت و قلبشو فشرد ...  یزیچ گهی د مامان

 گفتم:   ینگران با

 ؟ یندار از ین  یزی_مامان جان چ

 گفت: ومدیکه انگار از  ته چاه درم ییبا صدا 

 ... فی.. تو ک اری_ فقط داروهامو ب

 ... نیزم یحرفش تموم نشده بود چشماش بسته شد و افتاد رو  هنوز 

 

 رون یعجله رفتم سمتش و تو بغلم گرفتمش و از خونه زدم ب  با

 

 سوار شدم پامو تا ته رو گاز فشردم...  نیعقب ماش یصندل  یاز گذاشتن مامان رو  بعد
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   کردمیپرواز م  بایو تقر  دمیکشیم  ییال نایماش ن یسرعت ب با

 ...  دیربع طول کش  کی ساعته کمتر از  مین راه

 و داد زدم:   مارستانیباز کردمو مامانو بغل گرفتمو رفتم تو ب نویماش در

 

 کمک کنه  یکی_ توروخدا  

 

 ******* 

 اتاق منتظر بودم  ... پشت

 ...رونی دکتر از اتاق اومد ب بالخره

 : دمیعجله رفتم سمتش و  با استرس پرس با

 

 شد   هوشیدکتر حال مادرم چطوره؟ چرا ب ی:آقا

 و گفت: زد یبخش نان یلبخند اطم  دکتر

 _آروم باش جوون ...

 .. االن حالش خوبه اما. ... شیخداروشکر که زود آورد  

 حرفش مکث کرد:  نیبند ا  پشت

 گفتم:  ینگران با

 دکتر. ی_اما چ
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 _حالش االن خوبه..

 هرچه زودتر عمل بشه وگرنه ممکنه از دست بره ...   دیبا یول 

 

♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️

♠️ (5)♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️♠️  

 ارسالن:  

 

 مادر من    یعمل بش  یخوا ی_آخه چرا نم

 نکن  تمیاذ  توروخدا

 

 .. کنمیعمارت عمل نم یو برنگرد  ینکن ی که گفتم تا تو با بابات آشت  نی_ هم

 بردار و به حرف پدرت گوش بده  یتورو خدا دست از لجباز  

 گفتم: یت یانگشتم چشمامو فشردم و با نارضا  با

 کنمیتباه م  موی_باشه فقط بخاطر شما زندگ

بزنه در اتاق زده شد و پشت بندش بابا با   ینگاهم کرد و تا اومد حرف یبا دلخور مامان
 وارد اتاق شد   میدسته گل مر

 و بهش داد  میگل مر  و   دیبوس شویشونیپ
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 ی _خانومم خوب

 با لبخند بهم نگاه کرد و  گفت:  مامان

 ... شم ی_ بهترم م

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :رزا

 رون یب میبا ستاره از کالس زد 

   مینشست مکتین یرو  اطیتو ح 

 ... رهی رفت تا دوتا قهوه برامون بگ ستاره

 نگاه کردم ...  میگوش یعکس ارسالن تو  به

 ... دمیکش یآه

 طرفست...   کیعشقم  یدونستیتو که م یدلم کاشت یچرا مهرشو تو ا یخدا 

 ...دیگونه هام چک  یرو یقطره اشک مزاحم ناخواسته

 

 .. زدی که صدام م دمیستاره رو شن  یصدا 

 گفت:  یو با نگران دی اومدم اشکمو پاک کنم که زودتر د  تا

 ی کن یم  هیگر ی چرا دار  زمی_رزا عز 

   ستین یچی_ه

 کنارم و گفت:  نشست
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 بتونم کمکت کنم  دیهست بگو شا  یزیچیدلم مشخصه   زی _عز

 .. دمیکش یاه

 کمکم کنه...  تونهینم چکسی_ه

 کردم....  فیبراش تعر وی همه چ و

 نگاهم کرد .... یبا ناراحت اره

 با دختر عمش ازدواج کنه؟ خوادی_ واقعا م

 با اون ازدواج نکنه خونرو ترک کرده تا یاما تو گفت 

 حالش بد شده برگشته ...  نیخاله نسر  ی_ آره گفتم ... اما از وقت

  گهیهفته د ک یگرفتن و    شونوینامزد  یمرخص شد مهمون  مارستانیخاله از ب میوقت
 .. شونهیعروس

 بده ...  یلیکنم ...حالم خ کاریحاال من چ  ستاره

 هامو گرفت و وادارم که به چشماش نگاه کنم .. شونه

 یفراموشش کن  د ی_ با

 زدم:  یپوزخند

 

 تونمی_نم

 

 ..  یهست  یا  یمن مطمئنم تو دختر قو   یتونی _م

   یبهش فکر کن یتونیمرد زن داره  .. تو نم هی گهی اون د  زمی عز نیبب
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 زشته یلیخ

 

 ... تونمیواقعا نم ی.. ول  یگی_درست م

 ساله عاشقشم  نیسخته .. من چند یلیخ

 

 ..شهیآسون م ی_ خودت بخوا 

 بسه..  هیگر  گهید 

 ..یباش یقو  د یبعد با نی از ا 

   اداایسر کالس االن استاد بد اخالقه م  میبلند شو بر  حاالم

 .. میستیما هنوز سر کالس ن  اونوقت

 

  مونمیمنتظرت م  نجایهم امی_تو برو من حوصله ندارم ب

 

 نمیبلند شو بب ؟یغمبرک بزن ی نیبش نجایا  یخوا یم  ای  ی_حوصله ندار

 

 _ستاره تورو خدا ولم کن  ..

 کالسو ندارم  حوصله

 ...امیب خوادیدلم نم 

 کرد و گفت:  یاخم یشوخ با
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 _ مگه دست خودته؟ 

 به زور ببرمت؟؟؟  ای  میبر ی شیبلند م ستیمن اگه تو رو نبرم سرکالس اسمم ستاره ن 

 

 گفتمو بلند شدم   یخب لهیاخم نگاش کردم و خ با

 

 .. کردینگاه م رهیخ رهیباز بهم خ شین با

 

 گفتم:  یعصب

 ببند تا خودم نبستمش... شتوین 

 باال گرفت:  میبا حالت تسل دستاشو

 

 بابا غلط کردم خوبه ؟؟  ی_ ا 

 شد.... ریسرکالس د  میبر  بدو

 

 

 ها نگاه کردم .. یغ یبه گروه جوجه ت مو یاول نشست ف یرد

 ...یغیگروه جوجه ت گن ی دانشگاه بهشون م یجلفشون کل بچه ها پی ت بخاطر

 نفر بودن که االن پنج نفرن .. شیش 

 جزوشون بود ..  انمیشا 
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 .. نمشیبب چوقتیه خواممی.. نمدمیند  انویشا  گهید یاز اون روز جهنم 

بود که   یکدوم خر نمیگفتم  و نگاه کردم که بب  یپهلوم آخ یکه رفت تو  یزی ت زیبا چ 
 پهلومو سوراخ کرد .. 

 وسطه حرفم و گفت:   دیستاره خواستم چند تا فحش آبدار بهش بدم که پر دنیبا د 

 _حواست کجاست احمق ..

 کنه ... یساعته داره صدات م  کی استاد  

 تعجب سرمو بلند کردم.. با

 جه نشدم؟؟!!  اومد که من متو یاستاد ک یوا 

 

 کرد نگاه کردم ... یکه با اخم نگام م یاستاد به

 

 حواستون کجاست؟  ین یرحسی_ خانوم م  

 بار صداتون کردم... نیچند

 

 استاد....  دی_ببخش

 

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡(6)♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 رزا

 زدم ..  یکتابم بود و همزمان قدم م یتو  سرم
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  نیدستم افتاد زم یسرجام خشکم زد و کتاب از تو   دمیکه د  یزیسرمو بلند کردم و با چ 
 چشمام جمع شد ... ی و  اشک تو

 

 ارسالن .. 

 ..   دیبوس یرو م دایمن داشت ش  ارسالن

 

 گونه هام حس کردم ..   ی اشک و رو  یگرم 

 ..  دید ونموی سمت من و صورت گر  دیلحظه سر ارسالن چرخ  هی یبرا  فقط

سمت خونه و در رو باز کردم و همونجا پشت   دمیتحمل نداشتم .. با سرعت دو  گهید 
بدنم نموند  ی تو یجون گهیکردم که د هیبلند انقد گر ینشستمو انقد با صدا  نی زم یدر رو

 خوابم برد... نیزم  یو همون جا رو 

 

 . ارسالن

که با صورت اشک آلود   دمیرزا رو د ونی سرمو عقب بردم و چهره گر  یز ی ادن چافت   یباصدا
 کرد ... ینگام م

 کوچولوشون ..  تی سمت سو  دیبرگشت  و با سرعت دو  کنمیدارم نگاش م  دید تا

 نه اون اشتباه متوجه شد .. یوا 

 دستمو گرفت ... دایرو هل دادم و تا خواستم برم دنبالش  ش دایش
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 ما هنوز ..  زمیعز  یری _ کجا م

 : دمیحرفشو کامل کنه و با خشم بهش توپ نذاشتم

 نداره. ی_به تو ربط

 

 نداره.. یگفته به من ربط ی_ ک

 پس بهم ربط داره  یدنبال اون کلفت ..تو شوهرم یبر یخوا یم تو

 

 اشارمو سمتش گرفتم:   انگشت

 کلفت ... یگیبارت باشه که به رزا م نی _اوال که دهنتو ببند و آخر

مثل زن و   کنمیحاال که دارم باهات ازدواج م یفکر کرد  یزدم( جد ی)پوزخند دوما 
 م؟؟؟ یشی م یواقع ی شوهرا

 

 انگشتم و داد زد:  یشدت زد رو  با

مشت کلفت گدائن که    هیکه اون و خوانوادش  قتهی حق  هی ن ی_ چرا بهش نگم کلفت .. ا
 کلفت صداشون زد .. دیبا

 مگه کار نداره؟؟  چرخهیباغ م یتو  یاصال اون به چه حق 

 فضول مزاحم خلوت ما شده  ی  دختره

 

 وار گفتم:  دیو با حالت تهد   دمیصورتم کش  یکردم آروم باشم ..دستمو رو یسع
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 خودم خفت کنم؟  ای  ی شیخفه م دای_ش

 زد: ادی فر

  شششمممی_خفه نم

 داره... مگه من...  یمگه اون چ  یزنیم نهیآشغالو به س یتو چرا سنگ اون دختره   

 

 صبرم تموم شد و نذاشتم حرفشو کامل کنه و  گهید

 زدم:  داد

 نه اون.. ی_ خفه شو تو اشغال 

 .  ینیب یسگ منو م  یاون رو  یکرد  ن یبهش توه نمیبه خدا قسم بب دایش  

 

   ؟ی ریگی طرفشو م  یجور نیکارکرده که ا  ی_ اون دختر  چ

 

 

 بهش زدم و گلوشو گرفتم و به درخت چسبوندمش و  با خشم گفتم: یمحکم یلیس

 

 خودتو به اون نده ..  ی_صفتا 

  کنمیتکرار م چوقتی ه  گهید نکهیو ا  میببوس  یکن یمن نشو که سع کی نزد  گهید
 نکن  نیبه رزا توه چوقت یییه
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 رفت یم  یصورتش داشت رو به کبود 

 

 نهههه ای  ی دی_فهم 

 

 تکون داد .. سرشو

 و شروع کرد به سرفه کردن ..  نیولش کردم که افتاد رو زم 

 

 توجه از کنارش رد شدم ..  یب

 که رزا بود ... ییرفتم سمت اونجا  و

 بود ..برش داشتم.. نیزم یرو  یکتاب 

 بود .. یکتاب درس 

 به دست رفتم به سمت عمارت ... کتاب

 

 :رزا

 .. دمیاز خواب پر مامان   یصدا با

 

 ؟؟ ی د یجا خواب نی_ دخترم چرا ا 

 

 : مالوندمی .. همونطور که چشمامو م سوختنی م چشمام
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 .ینجوری_هم

 _قربونت برم چرا صدات گرفتس؟ 

 شدم: رهیخ نی پا به

 . دونمی_نم

 

 برم برات سوپ درست کنم ... بلند شو برو تو اتاقت منم ی_ حتما سرما خورد 

 

 گفتمو به زور بلند شدم  .. بدنم کرخت بود   یچشم

 

 رفت .. جیلحظه حس کردم سرم گ هی خواستم راه برم  تا

 دادم ...  واری به د مویسرم گذاشتم و تک  یرو  دستمو

 ..بردیخوابم نم گهید  دمیتخت دراز کش یاتاقم و رو  یکمک مامان رفتم تو  با

 نامعلوم بدون ارسالن فکر کردم ... ندهیشدم و به آ  رهیبه سقف خ و

. 

 : ارسالن

گالره خانومو    یصحبتا  یکردم و تو فکر بودم که صدا  یخاموش نگاه م  ونیز یتلو بهداشتم 
 ... زدیکه داشت با مامان حرف م دمیشن
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  گمیش مبه  یو هرچ کنهیم  هیصدا گر یکه داره ب دمیوقتا د  ی_چند وقته تو خودشه بعض
 ...  گهینم  یچیشده ه یچ

زود برم   کم یامروز  نیبده .. اگه اجازه بد یلیامروزم فکر کنم سرما خورده ..حالش خ  
 خونه مواظبش باشم ... 

 

 بد شد حتما بگو .. یلیدلم .. اگه حالش خ زی_ برو عز 

 دکتر  مشی بریخونس با ارسالن م ارسالن

 به گوشم: دیمتشکر گالره خانوم رس  یصدا 

 گم ی.. چشم اگه بد بود حتما م نیممنون که هست یلی_خ

 ...کننیراجب رزا صحبت م کنمی م فکر

 از رفتن گالره خانوم بلند شدم و رفتم کنار مامان نشستم و گفتم :  بعد

 

 . گفتی م ی_مامان جان گالره خانوم چ

 رزا ناراحت بود. ی_ برا 

 گفتم:  ینگران با

 رزا؟ چرا؟  یبرا  _

 

 چند وقته تو خودشه. گهی _ م
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 _چرا 

 گفت: یپشت سر همم بلند شد و با شوخ یدنای از سوال پرس کالفه

 فضول .. من از کجا بدونم  ی_ پسره  

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇(7)◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 :رزا

 تختو نگاه کردم و داد زدم:  ریز  مهیسراس

 _مااامااان   ماامااان.

 وارد اتاق شد:  یبا نگران مامان

 .شده  ی_ دختر چ

 گوشم کر شد .. یزنیچرا داد م 

 ؟ ی دی_کتابمو تو خونه ند 

 پهلوهاش گذاشت و گفت:  یرو  دستشو 

 

 خانوم حواس پرت ..  ری_نه خ

 ؟؟ ی کتابتو گم کرد  شهی بازم مثل هم 

 

 گفتم:  ناراحت
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 مهم بود  یلی_آره کتابم خ

 

 ... کنمیکمکت م ام یبرم.. شب م دیکار دارم با یکل  ؟من ی فکر کن کتابو کجا گذاشت کمی_ 

 

 تخت نشستم ..  یگفتمو کالفه رو  یا باشه

 کردم مخمو کار بندازم که کتابمو کجا جا گذاشتم؟  یسع 

 از ذهنم رد شد .. یجرقه ا  

 اومد  ...  ادمی 

 رفت برش دارم .. ادمیو اونقدر حالم بد بود که  نیاغ از دستم افتاد زمروز تو ب اون

 .. دمیشدم و موهامو محکم  کش یاز دست خودم عصبان 

 بلند داد زدم  یکردم تو بالش و با صدا  سرمو

 

عاشق  یکنیغلط م ینفهم ...تو که جنبه عاشق شدنو ندار یبهم بگه دختره   ستین یکی 
 جنبهههه..  یب یشیم

سمت باغ و دنبال کتابم گشتم   و با سرعت رفتم   رونی ز انداختم شالم از خونه زدم با بعد
 ... 

 

 ***** 

 دادم و عرقمو پاک کردم ... هیبه درخت تک کالفه
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 و  کردمی ساعته که دارم دنبالش م کی از   شتریب

 نکردم ..  داشیگشتم پ یهرچ 

 ...دمیکوب نیزم  یپامو رو  یعصب 

 بوود نجا یهم  قایکتاب دق ادمهههی  من

 

   دمیخواستم برگردم خونه که ارسالنو پشت درخت د دی ام نا

 قلبم گذاشتم. یو دستمو رو  دمیکش یغیج

 ابروشو انداخت باال و گفت:  ی تا  هیشدم ..  رهیارسالن خونسرد خ به

 ؟ ی د یکه ترس ید ید یترسناک  زی_چ

 

 و گفتم:  نی سرمو انداختم پا  یشرمندگ با

 .. نی شت سرمشما پ دونستمینم دی_ببخش

 ..  دمیلحظه ترس هی 

 

 ؟ ید ی_مگه ترسناکم که ازم ترس

 گرد شد:  چشمام

  دمیترس دم یلحظه شمارو پشت سرم د   هی.. فقط   نی_ نه نه .. من که نگفتم شما ترسناک 
 .. 

 با اجازه من برم....  گهی.. د زیچ 
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 و خواستم برم که ...  نی انداختم پا  سرمو

 : ارسالن

 ... ستادمیبره که جلوش ا  خواست

 گفت:  زدی آروم که تعجب و ترس توش موج م یصدا با

 .کار دارم.  یبرم کل خوام یکنار ... م نیبر  شهی_ آقا ارسالن م

 

 .شهی_نم

 

 :رزا

 ... کنهیم ینجوریچرا ا  دمیفهمینم

 خواستم از سمت چپش برم که بازم جلومو گرفت ..  یباکالفگ

 گفتم:  یعصب

 

 ردشم .. خوامیکنار م نیارسالن بر  آقا

 

 نگام کرد ... رهی بازم از جاش تکون نخورد و فقط خ و

 

از کنارش رد شدم    رهی دوباره جلومو بگ نکهیاخم نگاش کردم و پا تند کردم و و قبل از ا  با
 که دستمو از پشت گرفت ... 



 من  ی رزا

104 
 

 

 ..  دن یجنبم شروع کرد به تپ یکردم نفسم رفت و قلب ب حس

   سوختی دستش داشت م ی از گرما دستم

 

 سرمو بلند کردم باهاش چشم تو چشم شدم .. 

 

که  یی . همون چشماکه عاشقشونم   یینگاه کردم .. همون چشما شیآب یچشما  به
 ساختم ...   یفانتز یباهاش کل

 بغضم گرفت  شهیمال من نم  چوقتی چشما ه  نیا  نکهیتصور ا  با

 آروم گفت:  یتر و با صدا  کی نزد  اومد

 ؟ یکن  ی_چرا ازم فرار م

 

 گرد شد ..  چشمام

 ... دیاز کجا فهم اون

 قورت دادم و گفتم:  بغضمو

 من از شما فرار نکردم ...  نیکنی_اشتباه م

 زد:  یپوزخند

 ... یکن یفرار مازمن  یدار یگی _دروغ م

 



 من  ی رزا

105 
 

 از شما فرار کنم....  یچ  یبرا  گمی_دروغ نم

 

 یهست  یکه چرا ازمن فرار یتو جواب بد  د ی سوال رو با نی_ ا 

 

 کردم دستمو از دستش آزاد کنم که نذاشت .. یو سع  دمویکش دستمو

 

 گفتم:  یعصب

 نداره ازتون فرار کنم  ... یلیفرار نکردم ... دل یمن از کس گم یبازم م ن یکن ولم

 

 : ارسالن

 

 درخت چسبوندمش و سرمو بردم کنار گوشش و  گفتم:  به

 ..   یستی ن یموش کوچولو دروغگوعه خوب 

مطمئن    فهممیخودم م  یروز  هی... اما  یکنی چرا از من فرار م یبگ  ی خواینم  درسته
 باش..._ 

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 گه ی د نمی_ اه ستاره بزار خودمو بب

 گفت:  یسرتق اب

 .. ینیخودتو بب  دیتموم نشده نبا  _نچ تا کارم 
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 گههههیمگه من عروسم ولم کن د  یاریدر م ی_آخه چرا مسخره باز 

 

 . شهیحرف بزن حواسم پرت م_ کم 

 

 :رزا

 ... دمی کش یکالفه ا  نفس

 ..  داستیارسالن و ش  یامشب عروس 

 برم ..  خواستمیماروهم دعوت کرده  نم ن ینسر خاله

.. به قول مامان   یو مجبورم کردن که برم عروس نجایا  ادیاما مامان زنگ زد به ستاره که ب 
 زشته نرم...

 کنه  .... لی منو از لولو به هلو تبد خوادیاالنم ستاره به قول خودش م 

 ستاره از فکر درومدم:   یصدا با

 خانوم غرغرو بالخره تموم شد....  دی_ بفرمااااائ

 

  دهیکش  نهیآ  یچپ نگاش کردم و از جام بلند شدم خواستم پارچه رو که ستاره رو چپ
 بردارم که بازم نذاشت.. نهیبود و از رو آ

 

 اخم نگاش کردم:  با
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 نم؟؟ یخودمو بب ی زاریچرا نم گهی_ د

 .. .یخودتو نگاه کن ینیساعت بش کی  یتونی_اول لباستو بپوش بعد م

 .. شدمینداشت چون موفق نم یا  دهیباهاش فا  کلکل

 کنار زد  نهیآ  یو ستاره پارچه رو از رو   نهیآ یورفتم جلو  دمیپوش لباسمو

 

 لحظه خودم نشناختم  ..  کی  یتا چشمم به خودم خورد دهنم از تعجب باز شد ... جد  

که   م یمال  شی آرا  هیکرده و  زی صورتمو کامل بند انداخته و ابروهامو دخترونه تم یموها 
گل   هیصورتم نشونده  و با موهام   ی کم رنگ رو  یبا رژگونه صورت  یشامل رژلب صورت

 پشت سرم درست کرده...

 خوشم اومد از کارش   یلیخ

 

 مان منهر  نیدوم نیمن تازه کارم و ا  فهی اگه قلمم ضع دیببخش زی )دوستان عز

 ن یبخون نی تو غم زده:هست  اگه دوست داشت یرمان اول من اسمش :دل ب 

 :((( دی از رمانم لذت ببر دوارمیو ام  دیتون ببخش یبه بزرگ ستمین ی خوب سندهیاگه نو  

 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆(8)☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 :رزا

 ..  می شد ادهیآژانس پ از 

 گلومو گرفت .. به در تاالر نگاه کردم ... یبغض لعنت بازم
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 از غصه وسط تاالر غش کنم .. ترسم ی حالم بده که م  انقد

و ازم گرفت و از مامانمم  خدمتکار اومد جلو و مانتو شالم  هیتو تاالر و    میمامانو بابا رفت با
 کنه...  زونی رختکن آو یمانتوشو گرفت تا تو 

 

 : ارسالن

 کرد.... وونمید یلعنت   لمبرداریف نیا دم یکش  یقیبستم و نفس عم نویماش در

 میکه انگار ما عاشق هم خوادی از ما کار م  یجوری

 رو لبم نشوندم.. یپوزخند

 عاشق   هه

 

 ...یکالفه شد  لمبرداریاز دست ف  زمی _عز

 

 و جوابشو ندادم ... رون ینفسمو فوت کردم ب دایش یصدا با

 سقف تحمل کنم.. کی   ریز  یچه جور نویخدا من ا  یا

 ..  اش یاز دست لوس باز   شمیاز االن دارم خسته م کنمیم  حس

 .. دیچیمغزم پ  ی حال بهم زنش تو یبازم صدا  

 

 ...یتو فکر  ؟یکنی فکر م یبه چ  ی_ارسالن جان دار
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 تو رو تحمل کنم...  یبعد چه جور  ن یکنم ازا یفکر م نی _به ا

 معترض گفت:  یصدا با

 .... یتحملم کن یتونی_ وا مگه من چمه که نم

 طعنه گفتم:  با

تورو به من قالب   خوانی_برو از پدر مادرت بپرس ... انقد تحملت سخت بود که به زور م
 کنن

 

 کم دارم ... یمگه من چ  یبد  یلی_ارسالن خ

 

 

 کردم:  زمزمه

   زا یچ یلی_  خ

 

 ...  کشمی نازشو م امی زدم ..فکر کرده قهر کنه م یبا اخم برگشت سمت پنجره .. پوزخند 

 

 شدم   ادهی.. پ مید یبه تاالر رس بالخره

 شه ... ادهی باز کردم و دستشو گرفتم که پ دایش یبرا  نو یناچارا درماش 

و همه شروع به دست زدن کردن ...  عمه  شواز ی تو تاالر که عمه و مامان اومدن پ میرفت
 د یاسپند دستش بود اومد جلو و دور سرمون چرخوند و صورتامونو بوس
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 ....نی_مبارکه انشاهلل خوشبخت بش

 

 :رزا

 دست تو دست هم وارد شدن .. دایتاالر باز شد ارسالن و ش در

 و پس زدم ...  شدی ه داشت تو چشمام جمع مک یو اشک دم یکش یتو دلم آه 

 عروس و دوماد...  گاهینشستن تو جا  رفتن

 

 مامان بلند شد:  قهیاز چند دق بعد

 م یبگ کی تبر می_رزا بلند شو بر 

 زدم و بلند شدم ..  یتلخ لبخند

  یبگم و براشون آرزو کی بود که به ارسالن و عروسش تبر نیاز کابوسام ا   یکی شهیهم
   وستی پ قتی کابوس به حق نیکنم و امروز ا  یخوشبخت

 

 شد.. یشدم بغض گلوم بزرگتر م یم   کترینزد دایقدم که به ارسالن و ش هر

 وقت نرسم ..   چیکردم ه یآرزو م 

 ما از جاشون بلند شدند   دنیبا د دایارسالن ش 

 خانوم   دای با شما ش نیانشاهلل که خوشبخت ش گم یم  کی _پسرم تبر

 کرد ...با ذوق تشکر   دایش
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 بگم ... کی رفت عقب و منو به جلو هل داد که تبر مامان

 رو لبم نشوندم ...  یکردم بغضمو قورت بدم و لبخند یسع

 نگاه ارسالن و حس کردم ... هینیسنگ گفتمی م ک ی داشتم تبر یوقت

کردمو ارسالنو تو لباس   ی اما سرمو بلند نکردم چون مطمئن بودم اگه سرمو بلند م 
 ..  شکستیبغضم م  دمید یعروسش م کنار شیداماد 

 

 ...زمونیسر م  میتموم شد و با مامان برگشت یکوفت کی تبر   نیا  بالخره

  یرقص نگاه کردم که دخترا داشتن با صورتا  ستیو به پ  دمیکش یقینشستم و نفس عم 
 ...دنیرقصی خوشحال م

 شد بهشون ..   م یلحظه حسود هی

 : ارسالن

 گفت اما سرشو بلند نکرد ... کی رزا اومد تبر 

 برام گنگ بودن ...  رفتاراش

 ..  رمی دوست داشتم به چشماش نگاه کنم تا آرامش بگ 

 ...  دهیکه هست بهم آرامش م یکه دارم .. اما هرچ هیچه حس نیا  دونمینم

  دایکه با ش یداغون ندهیشدم و به آ رهیخ دیرقص ی رقص داشت م ستی که تو پ دایبه ش 
 فکر کردم .. خواهم داشت

 

 .... اومدن سرمو بلند کردم   میدوستام که کنار صندل یصدا با

 بودن   ردادی.. بهراد ..اشکان و تآرمان
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 گفت:  طنتیبهشون زدم که آرمان با ش یلبخند

 

 ؟ یکن ینکنه به امشب فکر م ایشد  رهی_خوب به عروس خانوم خ

 تو بازوش کوبوندم  یخنده که با حرص مشت ریزدن ز  هیبعد با بق و

 ....ارهیب  یدنیصحبت خدمتکارو صدا زدم تا برامون نوش یاز کم بعد

 

 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(9)□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 :رزا

بابا   یباصداکه  کردمینگاه م  دنیرقص یو ارسالن که داشتن باهم م دایحسرت به ش با
 نگاهمو ازشون گرفتم

 ... یهمش تو خودت  کنمیافتاده؟ حس م ی_رزا جان اتفاق 

 تته پته گفتم:  با

 ... افتادهین  یاتفاق چی_نه نه ه

 

 ؟ یتو دانشگاه دار  ینکنه مشکل ی_پس چرا انقد تو فکر

 

 . ستین یمشکل  چی_ نه باباجان ه

 پشت بندش لبخند رو لبم نشوندم  و
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 از بابا   نمی..اون از ارسالن اشنیو همه دارن متوجه م  عمیانقدر ضاتو سرم که   خاک 

 

 : ارسالن

 

 ...دمیرقصی م دایداشتم با ش  یتیاخم و نارضا  با

 ... ادی خفه کرده بود تا خوشگل بنظر ب شینگاه کردم .. خودشو تو آرا  بهش

 احمق 

 : دیبا ناز صحبت کنه به گوشم رس کردیم یلوسش که سع  یصدا 

 _ارسالنم 

با لبخند عروسشونو نگاه   شونی .. همه دومادا موقع عروس یکنیبا اخم نگام م چرا
 .. کننااایم

 زدم: پوزخند

 که بخوام با لبخند نگاش کنم ... بنمینم یعروس نجا ی_خب آخه من ا

 

 نم؟؟ یبینم یعروس یگ یجلوته م یخوشگل  نیعروس به ا میچ  نجا ی_ وا پس من ا 

 

سر دادم که نگاه همه سمت ما برگشت و با لبخند به ما   یکه زد قه قهه بلند یحرف با
 شدن  ... رهیخ
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 ... میری گیقلوه م موید یدل م میدار کردنیم الی..البد خ هه

 با طعنه گفتم:  

 خوشگل؟  یگیم   تیبه چ یی_ خدا

 ...یقابل تحمل شد  کمیکه باهاش   هیشیهمش هنر لوازم آرا  نایا

 دست رو نقطه ضعفش گذاشتم که با اخم گفت: انگار

 .... یکنیکارات خستم م نی با ا ی_ ارسالن دار

 

 .ی.. خودت منو انتخاب کرد  ی_برام مهم ن

 

  دونمی .. نم یکن یباهام بد رفتار شهی هم یخوا ی_آره خودم انتخاب کردم اما تو انگار م
 ...  ادیم  کردم که انقد ازم بدت کاریباهات چ

 

 بردم کنار گوششو گفتم:  سرمو

 

 .. نهیش یلرزشم م یپا  خورهیخربزه م  یخانوم هرک دای_ش

 نشستم  گاهمونیرفتم تو جا  رونیرقص اومدم ب ستیولش کردم و از پ 

 .. شدیکه نم فیبکشم .. ح گاریداشتم س دوست

 نگاهمو دور تا دور سالن چرخوندم که چشمام به رزا افتاد  

 ...  رفتی ور م  ش یانداخته بود و با گوش  نی سرشو پا 
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آرامش تو   کنمیاز دورم که نگاش م  یهست که حت یدختر چ نی تو وجود ا دونمینم
 ...  شه یم  قیوجودم تزر

 

 چند وقته رفتار رزا عوض شده .. کنمیم  حس

 ... ه یار از من  فرارو انگ   ادیعمارت نم گهید 

 کنم... یو برم باهاش باز  میدوباره بچه ش خوادیدلم م یگاه

  یتو خونه درخت  میبر 

 نداشته باشم...  موی فکر ی دغدغه  ها   نیا  و

 .....گردهیزمان به عقب برنم چوقتیکه ه فی ح اما

 

 

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 :رزا

 شدم... رهی به خودم خ نهیآ تو

 مرده ها شدم .. هی...  شب گهیدرست م ستاره

 نابود شدم... یواقع  یکه از  ازدواج ارسالن گذشته به معنا   یدو ماه نیا  یتو  

 برن...   هیترک  یزندگ یبرا دایارسالن و ش  گهی هفته د  کی  قراره
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  هیو از  بنمینم گهید   یکیچشمم با   یارسالنو جلو  گهیخوشحالم که د یلیطرف خ هی از 
 ارسالن برام مثل جهنمه.. هرچند که ازدواج کرده...   یورطرفم د

 

 شبه   کی به ساعت نگا کردم ساعت  

که سبک   دی چرا هوس کردم برم کنار درخت گردو و باهاش درد و دل کنم .. شا دونمینم
 بشم... 

 ... رونی سر وصدا اومدم ب یدر اتاقو آروم باز کردمو ب  

 دادم...  هیبه درخت تک  نویزم یبه درخت و نشستم رو دمیراه رفتم رس یاز کم بعد

 شروع کردم به حرف زدن ... 

 _  سالم درخت گردو منم  ...

 عاشق   یرزا

 طرفم ..........  کی از عشقم بگم از عشق   اومدم

 

 : ارسالن

 روشن کردم و شروع به قدم زدن کردم.... گارمو یس

  یو ب دای مسخره ش  یصدا  ستم ی مجبور ن گهید نکه ی... ا دادیشب بهم آرامش م یکیتار
 ...  نمیبابا رو بب یها  یمحل

 ...متهیمدت کم بازم غن یبرا  یحت

 ..  دمیحرف زدن شن یکردم صدا  حس

 باشه ..   تونهی م یکردم که نصف شب ک تعجب



 من  ی رزا

117 
 

 .. دمیرزا رو د  دمیبه سمت صدا رفتم و به درخت گردو که رس 

 .... کردی داده بود و با خودش صحبت م هیدرخت تک به

 .. شهیم  میبهت حسود یگاه ی_جد

 درخت بودم ..کاش احساس نداشتم .. کاش سنگ بودم ... هیمنم   کاش

 ... هیعشق چ یکه بدون  یستین آدم

 بد ...  یلی،خ هیبد درد  یعاشق

 ... دمید یوقت ارسالنو نم چیکاش ه کنمیوقتا آرزو م  یگاه 

 ..  دمیدیچشماشو نم چوقتیه

 کور بودم ...  کاش

 ....سوختمی طرفم نم  کیالقل از عشق  ینجوریا 

 

♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧(10)♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧ 

 : ارسالن

 

 افتاد ... از دستم  گارمیجام خشکم زد و س سر

 رزا طرف من برگشت و اونم مثل من سرجاش خشکش زد ... سر

 اسمشو زمزمه کردم:   آروم

 _رزا
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 :رزا

 

 اتفاق افتاد ...   دمیترسیکه م یزیاز چ  بالخره

 پاهام ندارم ... یتو  ی جون کردمیم  حس

 .. کردی م  کاریچ  نجایا  اون

 دهن باز کنه و منو ببلعه  ن یداشتم زم دوست

 

 سمتش  سرعت ازجام بلند شدمو برگشتم  به

 آروم گفت:  یصدا با

 _راسته؟ 

 

 :رزا

 بگم ...  یزیگلومو فشرد و نتونستم چ بغض

 

نشستمو بغضم شکست و   نیزم ی که زد زانو هام سست شدن و دوباره رو یبا داد 
 صورتم روان شدن ... یاشکام رو 

 

 .یزنیچرا حرف نم ی_د لعنت

 داد زدم:  هیبا گر  متقابال
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 هان؟  یبدون یخوا یم ی_چ

 ... یو چطور ی ک   دونمیراسته .. من عاشقتم  ... نم آره

 دلم نگه داشتم من ... یدوستت دارم ...  چن ساله که عشقتو تو  یول

 ... من

 از سر گرفتم ... مو ینتونستم ادامه بدم و گر  گهید

 

 : ارسالن

 

 ..  کردیم  هیگر  یصورتش گذاشته بود و مثل ابر بهار  یرو  دستاشو

 شوک بودم ..  تو

 نشون بدم ..  یچه واکنش دی با دونستمینم

 

 ... میسکوت موند   یتو قهیدق چند

 .. کردیم  هیفکر بودم و اون همچنان گر  ی تو من

 

 و اشکاشو پاک کردم   نیزم ینشستم رو اوردموین طاقت

 

 نکن دختر خوب ... هی_گر 
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 ... هیبازم گر اما

 ... کردمیاحساس گناه م  دمید یکه م اشکاشو 

 ... زد یانگار خنجر به قلبم م 

 

زده بود  رونی گذاشتم و موهاشو که از شال ب نم یس یسرشو رو  یحرکت ناگهان  هی یط
 نوازش کردم ...

 

 ...دمیفهم یکاش زودتر م گفتمی ته دلم م 

 کرده بود ... ریی تغ یهمه چ دیشا

 ... مینبود  تی موقع  نیا  یاالن تو   دیشا

 کنم  کاریچ دونمینم

 داشته باشم..  دیبا یچه عکس العمل واقعا

 فکر کرده؟   یبا خودش چ اون

 لحظه هم ازدواج با رزا از ذهنم  رد نشده بود ...  هی  یحت  چوقتیه

 

 

 :رزا

 

 .. کردمی آرامش م احساس
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 سبک شدم ..  یواقع  یمعنا به

 منه  یبرا ایکل دن کردمی سرم تو اغوشش بود ... حس م  یوقت

 ... امیب رونیب  تیموقع  نیوقت از ا   چیه خواستمینم

  نی و سرمو پا رونیتک سرفش به خودم اومدم و با خجالت از بغلش اومدم ب  یصدا با
 انداختم ....

 

   ارسالن

 

 شدم ... رهیسرخ شده بود خ هیکه از گر   شینیصورت و ب به

 بانمک شده بود .. یلیخ

 رو جمع کردم .. گرفتیلبم شکل م  یکه داشت رو یلبخند

 

 

 

 د ی_ببخش

 ابرومو انداختم باال  یتا  هی

 ببخشم.  یچ ی_ برا 

 

 و عاشقت شدم.  رمیاحساسمو بگ یکه نتونستم جلو   نیا  ی_برا 
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 خدا   یا

 بگم من ..  یفرشته چ نیا به

 .. کنهیم  ی بخاطر عاشق شدنش عذرخواه یحت

 دست خودشه؟  مگه

 اس یدختر با ح  نیا  چقد

 

 بستم  ... چشمامو

 .. دمی کش یقیعم نفس

 

 بلند شدم... نی زم یکردم و از رو  یسرفه ا  تک

 کردم و رو به رزا گفتم:  اخم

 

 _رزا خانوم ..

 .... یمنو فراموش کن یتون ی.. اما م  ستی..عاشق شدن دست خود آدم ن کنمیم درکت

 

 بغض گفت: با

 سخته  شهی_بخدا نم

 ....یکه بخوا  هیکاف شهی_م
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 ..  تونمی _سخته نم

 .. فمیضع یلیمن خ 

 ازم نخواه فراموشت کنم .. 

 گناهه به تو فکر کردن ...  دونمی.. م یواج کرد ازد  دونمیم 

 ... دایش دونمیم

 

 حرفشو کامل کنه:  نذاشتم

 

 _رزا خانوم ...

   یهست  یا  یدختر قو  تو

 ... نیبب

 ... ومدمی نم کتینزد چوقتیهم ازدواج نکرده بودم ..ه دای اگه با ش یحت  من

 

 شد ره یبهم خ یناباور با

 توجه به نگاه غصه دارش ادامه دادم: یب

 ...قتهی حق  هی نی _ا

 چرا؟  یدونیم

 ...  کنهیباغ مارو م هی.. بابات باغبان یخدمتکار هی..تو   یستی تو در حدم ن چون 
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 ...میشرکت بزرگ دارم .. تو تهران نامدار هیمن  اما

 

 رو لبم نشوندم:  یپوزخند

   نای_با همه ا

 بهت فکر کنم؟  یکه بخوام حت یتو در حد من  بنظرت

 

 ...  دنیچشماش لغز مردمک

  نیچرا ا دونمیهمونجا وا بدم .. نم دمیترسینگاه کردن به چشماشو نداشتم ..م تحمل
 حرفارو بهش زدم؟ 

 واقعا حرف دل من بودن؟؟   نایا

 بهش کردم ..  پشتمو

 _خدانگهدار  

 :دیقدم که برداشتم صداش به گوشم رس  دو

 

  یتهران   یآقا یکرد  رمی تحق ینطوریا  نکهیاز ا یشیم  مونی_پش

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~چند سال بعد...... 

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

(11)♥️♥️♥️♥️♥️♥️ 

 :رزا
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 ..  رونی ب میون دانشگاه زدستاره از ساختم  با

 ... میامتحانمونم داد  نیآخر

 به ستاره با ذوق گفتم: رو

 تموم شد. گهیکه د شهیستاره باورم نم  ی_وا

 

 گفت:  یالت یکوبوند تو بازومو با صدا  یمحکم  مشت

 ..  گری_باورت بشه ج

 ...  ی خانوم مهندس شد گهید 

 

 

 و انگشت اشارمو سمتش گرفتم:   دمیبازومو مال 

 که خوشحالم  فی _ح

 پدرتو درآورده بودم   وگرنه

 ...یکارات بر نداشت نیهنوزم دست از ا  یول یشد  مادر

 نگفت  یزیچ گهیخنده کرد و شونشو باال انداخت و د فقط

 شدم: رهیستاره بهش خ  یکه با صدا  میتو سکوت راه رفت قهیدق پنج

   ی_اوه اوه راست

 خونمونااا   نیا یب د یباشه شب تو و خاله گالره با ادتی

 ... م یریشدنمونو جشن بگ لی فارغ تحص خوامیم
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 تا پس کلم باز شد: شمین

 م یا ی_چششششششممممم حتما م

 

 ... میو هرکدوم سمت خونه خودمون رفت میراه از هم جدا شد وسط

 

 

 

 

 دراوردم و رفتم تو خونه .. یبا خوشحال  کفشمو

 

 سفت بغلش کردم....  یبا خوشحال دمیمامانو که د 

 

 کرد و گفت:  ی تک خنده ا  مامان

 _چته دختر  

 ی کرد  خفم

 

 ....رمی گی م سانسموی جونم باالخره دانشگام تموم شد و ل ی_مامان

 ستاره بارون شد:  چشماش
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 ؟ ی گی_راست م

 گم ی_به جونه خودت راست م

 بغلم کرد و مثل من با ذوق گفت: متقابال

 

 ..  هیبابات خال ی _ خدا رو شکر دخترم بالخره خانوم مهندس شده جا

 ... دید یروزارو م نیبود و ا  کاش

 

 بغل مامان  اومدم  و بهش نگاه کردم   از 

 اشک تو چشماش جمع شده بود و بغض کرده بود    

 

 گفتم:  یدلخور با

 ...رهایگی م میمنم گر  یکن هینکن اگه گر هی_ مامان تو رو خدا گر

 نذار خراب شه ...........  هیروز خوب امروز 

 

 

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

 

 :رزا
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 ...   می شد  ادهی پ یاز تاکس   نایستاره ا   ییال یخونه و یروبرو قایدق

 

 باز شد  یکیت  یدر با صدا هیدر رو زدم که بعد از چند ثان زنگ

 تو  ... می همراه مامان رفت به

 رو لبم نشوندم ... یشدم و لبخند  رهیبود خ یرنگ  یکه پر از گال  نایبزرگ ستاره ا  اط یح به

 ... ومدیکوچولو سمتمون م نایکه با س دمی دور ستاره رو د از 

 کرد .... یستاره با مامان رو بوس 

درومد   غشیج یگاز تپل ازش گرفتم که صدا  هی یمعطل  یرو از بغل ستاره گرفتم و ب نایس
 ... 

 

 گفت:  یگوشمو گرفت و با شوخ ستاره

 

 ؟؟ یچال بازم پسرمو گاز گرفت اهی _ س

 

 ....  رم ی_آخ آخ ... به تو چه خالشم دوست دارم گازش بگ

 

 بچم آب شده .. یلپا   یبابا انقدر گازش گرفت ی_ا 
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 ...خورهیتو هوا سرده پسمل مامان سرما م میبر  بدو

 

پدر و مادر ستاره و پدر و مادر و برادر ساشا سالم کردم که  تو خونه و با  میبا ستاره رفت 
 گفتن ....   کیهمه بهم تبر 

 

شدم و همزمان به  یمشغول باز   نایکردم و رفتم کنار مامان نشستمو با س یتشکر
 افتاد فکر کردم ... ریچند سال اخ نیا  یاتفاقات

 

  هیافتاده ... دوسال بعد از رفتن ارسالن به ترک ی اد یز  ی چند سال اتفاق ها  نیچند ا تو
 .رفت  ..  ایکرد از دن یقلب ستی پدرم تو خواب ا

 

 ....  م یو از باغ رفت می دیخر  کی خونه کوچ  هیمقدار پول بهمون داد و    هیبابک  آقا

  هی  یردشون کردم و تو تمونیتا خاستگار از دانشگاه داشتم اما بخاطر مامان و موقع  چند
 شدم  ...  یشرکت منش

 

 از شرکت استعفا دادم .... یبخاطر مسائل شیماه پ  کی  اما

 

 اومدم ...  رونیدرد گرفتن انگشتام از فکر ب با

 سمت دستم نگاه کردم ... به

 ..  دادیدندوناش گرفته بود و فشار م نیانگشت دستمو ب نایس 
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 گفتم که نگاه همه برگشت سمتم... یآخ بلند 

 

 خنده گفتم:  با

 کوچولو انتقام تموم گاز گرفتنا رو ازم گرفته  نایس  ستین یزی_ چ

 

 خنده.... ر یحرف همه زدن ز  نی ا با

 گفت:  زد ی که خنده توش موج م یبا لحن ستاره

 

 _قربون پسر گل مامان بشم انتقام خودشو گرفت. 

 

 که گفتم:  دیخند  نایحرف ستاره س با

 بخورمت؟.... یخند یچرا م  طونیش ی_ پسره  

 

 

 دن یشروع کردم به قلقلک دادنش ..اونم قربونش بشم قش قش شروع کرد به خند و

 

 

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 : ارسالن

 

 ... رانی ا  میگردی که گفتم ما بر م  نی_ هم

 

 . رانی ... من دوست ندارم برگردم ا می_آخه چرا برگرد 

 

 ؟ یبرگرد  یخا ی_چرا نم

 

 گردم  یبرنم ستمیآزاد ن   رانی تو ا  _من

 

 رو لبم شکل گرفت   ی پوزخند ناخواسته

 

 ...یای با من ب  دی_من شوهرتم هرجا من برم توهم با 

 

 .. من ازدواج نکردم که به حرف تو از آرزوهام بگذرم ...  گردمیبرنم یکن  کممیت کهی_ت

 

 _مگه دست خودته؟ 

  یا یو توهم باهام م رانی ا  گردمی برم شهیهم یو برا  شهیکارام درست م گهیماه د۶من تا  
 .. 
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 ؟ ی دیفهم 

 

 ..  کشمیخودمو م  میاگه برگردون گردمی وجه برنم  چی_به ه

 

 با پوزخند گفتم: همچنان

 نه   ای  یا یم  دید می_خواه 

 

 ...   رونی از برداشتن کتم از خونه زدم ب بعد

 شدم و فرمونو به سمت شرکت چرخوندم ... نمیسوار ماش 

 روز خوش نداشتم ..  هی   دایاز دست ش هیومدم ترک ا  یاز وقت  

 ...گهیشبانش و هزارتا کار د یها  یرفتنا و مهمون  یگرفته تا پارت دنشیاز طرز لباس پوش 

 ... کنهیمخالفت م  رانی خوام برگردم ا یواقعا خستم کرده ... االنم که م 

 

 شدمو وارد شدم ... ادهیپ نیاز ماش دمیبه شرکت که رس 

 از جاش بلند شد و سالم کرد     دنمی با د یمنش  

 

 نشستم ... زمیتکون دادن سرم اکتفا کردم و رفتم تو اتاقم و پشت م به
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کنار هم نشسته   یخونه درخت ی من و رزا که تو  یها  یخورد به قاب عکس بچگ چشمم
شو رو شونم گذاشته  سر یخرگوش یمن دور شونش بود و رزا با موها ی و دستا میبود

 ... میزدیزل م نیبود و  با لبخند به دورب

  زمی چرا قابش کردم و رو م دونم یکردم و نم دایمامان پ   یمیقد  یآلبوما  نیعکسو ب  نیا
 گذاشتم...

 

 

 شدم .. رهیخ  هیاتاق به شهر ترک  یا  شهیبلند شدم و  از پنجره ش کالفه

 بود ... شمیرزا پ دایش یکاش بجا  

 ...  رانی برگردم ا خامیدروغ بگم به خاطر رزا م تونم یخودم که نم به

 دوسش دارم...   یلیخ کنمیم  حس

 نه   ای  خوادیبعد از زدن اون حرفا دوباره منو م دونمینم

 .. دونمیم دیبع که

 ... رهینم ادم یبغض دارش از   یآخرش و صدا  یاون حرفا  هنوز 

 رفته......  ایکه پدرش از دن دم یمامان شن از 

 

 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹(12)🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

🌹🌹🌹 

 :رزا
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 شدم و آدرس شرکتو به راننده دادم   یتاکس سوار

 

 دادم و چشمامو بستم ... هی تک  یبه صندل سرمو

 

دنش برام  نبو روز یاز د  شتریچند سال نتونستم ارسالنو فراموش کنم ... هر روز ب  نیتو ا  
 اول ..  ی ..مخصوصا روزاشدیسختر م

 ...  کنمی چند وقته بخاطر مشغله هام کمتر و کمتر بهش فکر م یول

 دلمو بدجور شکوند   نکهیبا ا یحت

 دلم گرفته ..  

  یبراش م امیکردمو از دل تنگ یدرخت گردو بودم و باهاش درد دل م شیاالن پ کاش
 گفتم

 بود .. رانیارسالن ا  کاش

 ادشه؟یمنو هنوزم   یعنی

 فراموشش کنم .. تونمی وقت نم چینبخشمش اما ه چوقتی ه دیشا 

 عشق اول و آخر منه .. اون

   دونمی... نم رانی االن برگشته ا دمیشا 

 

 راننده چشمامو باز کردم ... یبا صدا 
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 م ید ی_خانوم رس

 

 شدم  و داخل شرکت شدم .. ادهی پ یاز تاکس  هیاز دادن کرا بعد

 ...میکن یماهه که من و ستاره تو شرکت ساشا و ساسان کار م کی    حدود

 ساشا هوامو داشت ..  خداروشکر

 ساسان،  یرفتم سمت اسما ،منش 

 کرد  ..  یبود وداشت باهاش کار م وتریحواسش به کامپ بلکل

 .. هیمهربون  یلیدختر خ اسما

 خوشگله .. یلیخ ی لیخ  میشد یمیاومدم شرکت باهم دوست صم ی وقت از 

  یول هیگوشت  کمی نه بزرگ  و لباشم  ک ینه کوچ هینی... ب یقهوه ا   یسبز .. موها یچشما 
 خوش حالت ...

 ... هیدرک نکردم چ  چوقتیتو چشماشه که ه یغم هی  یول

 

فتم و پشتش با  گل کرد و رو نوک انگشتام راه رفتم و سمت اسما ر  میطونیلحظه ش هی
 بلند گفتم:  یصدا 

 

 _ پپپپپپپخخخخخخخ  

 

 زد .. یبلند یلیخ غیو ج دی ترس از جاش پر  با
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 کردم و دستمو رو شکمم گذاشتم   دنیبلند شروع به  خند یصحنه با صدا  نیا  دنید با

 

 قرمز شده بود ... تیاسما از عصبان 

  شوی عصبان یلحظه صدا   نی برداشت که با دو فرار کردم تو اتاقم و در آخر ز یخ سمتم
  دمیشن

 

 وگرنه کلکت کندس  ارم ی ن رتی_دعا کن گ

 

 نقشه کار کردن ... ینشستم شروع کردم رو  م یبا خنده رو صندل 

 

دراوردمو    نکمویدر سرمو بلند کردم و ع ینقشه بودم که باصدا  ریساعت درگ کی از   شتریب
   دی گفتم: _بفرما

 

 اومد تو و با اخم گفت: _  اسما

 

 اتاقم   اری گفته اگه نقشه آماده است ب سی ر

 

 بلند شدم و گفتم: یحرف خواست بره که زود  نیاز گفتن ا  بعد
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 _عشقم 

 

 نگفت  یزیچ یشد ..ول رهیو با اخم بهم خ سادیسرجاش وا  

 نه گفتم:بچگو یو با صدا  دمی رفتم سمتش گونشو محکم بوس 

   شهیتکالل نم گهی د دی_ ببش

 درومد   غشیبوس آبدار کردم که ج هیدوباره  و

 

 ...یکرد  یصورتمو تف مال  وونهی _عه نکن د

 

 ییییکرد  ی_آخ جون آشت

 

 .می گفته آشت یک ری_نخ

 

 ابرومو باال انداختم:  یتا  هی

 

 ؟؟؟ ی پس چرا باهام حرف زد  ی_اگه قهر

 نازک کرد   یچشم پشت

  یگربه شرک کردم و با لبا هیصدامو بچگونه کردمو سرمو خم کردم و چشمامو شب   دوباره
 گفتم:  زونیآو
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 ؟ ی دی_بخش

 

 اخم بهم نگاه کرد   با

 باز کردم و تند تند پلک زدم  شموین

 کرد: یپوف

 خوب خر شدم. یلی_خ

 باز گفتم: شی همون ن با

 

 ... یتو از اولم خر بود   زمی _عز

 

 صدام زد:  غیج با

 _ررررززززااااا 

 

 رو گوشام گذاشتمو گفتم:  دستمو

 _ آخ گوشم ...غلط کردمممم  

 اومدن تو ... یدر اتاق باز شد و ساسان و ساشا وستاره با نگران هوی 

 با ترس گفت: ستاره

 

 ... یزد غیشده اسما چرا ج ی_چ
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 تو. ونهی_ از دست دوست د 

 

 تعجب گفت: با

 کار کرده مگه؟   ی_رزا؟ چ

 

 من خرم.   گهی_م

 

 ... نی خنده و ساسانم سرشو انداخت پا ریکه زد ساشا و ستاره زدن ز   یباحرف

 ... دنیلرز ی شونه هاش از خنده م 

 

 ...رونیلبشو کج کرد و با قهر از اتاق رفت ب  خندنیدارن م دید اسما

 

 بعد داستان  عشق اسما و ساسان به  نی ازا  زمی عز  ی)دوستا

 

 (ادیخوشتون ب دوارمیاضافه شده ام  رمان

 

 : اسما
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نشستم و مشغول کارم   میو با اخم رو صندل دمی در اتاقو محکم کوب رون یاتاق اومدم ب از 
 شدم..

 خودم نبود   دست

   کردیمنو ناراحت م کمیکوچ یزا ی چ یحت

 دل نازکم.. یلیخ

 ..  نو یا  دونمیم  خودمم

 که دارم ..  هیبه خاطر مشکالت همش

 ...  کننیم  تمیاذ  یه شمی زود دلخور م دوننی ها هم چون م بچه

 هوامو دارن یلیخ اما

و    رونیدر اتاق رزا باز شد و ساسان و ساشا و ستاره و رزا اومدن ب قهیبعد از ده دق 
 ..ستادنیا  زمیم  یجلو

 مشغول کردم ...   وتریبا کامپ سرمو بلند نکردم و خودمو ی...حت توجه نکردم  بهشون

 

 

چپ که انگار مثال صداشو    یآروم صدام کرد که خودمو زدم به کوچه عل ی رزا با صدا 
 دمینشن

 

بگم   یزیشدم و  سرمو بلند کردم و خواستم چ  یصدام زدن که عصب   هیبق گهیچند بار د 
 خنده ... ری خنده دارشون ناخواسته بلند زدم ز  افهیق  دنیکه با د
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 خر شرک شده بود  ..  یر تاشون چشماشون مثل چشما چها هر

 

 صدا گفتن:    کی خندم خندشون گرفت و   دنید با

 د ی_ببخش

 

 صدامو صاف کردم و گفتم:  دمی که خوب بهشون خند قهیچند دق بعد

 خوووب  یلی_ خ

   بخشمتونیبعد از چند وقت بخندم م نیکه باعث شد نیا  بخاطر

 

 گفتم:  یسمتم که تند ان ی خواستن ب یو ستاره با خوشحال رزا

 ...زنمیم غیج نیکن م یسمتمو بازم تف مال نی ای _بخدا اگه ب

 

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀

🥀🥀(??13 )🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 

 

 : اسما

 

 باز کردم و رفتم تو ... اطویح در

 ..   شستنیر حوض ظرف مداشتن کنا هیهمسا  یزنا
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  یبا اتاق ها  یمیقد یلیخونه خ هی نجایانداختم ... ا یا   ینگاه کل  اطیدور تا دور ح به
 ..  کننیم یخونواده زندگ هیهر اتاق   ی دربو داغونه  که تو

 

 کرد ... یزندگ شهیکه نم نجایبهتره بگم فقط زندن.. وگرنه ا 

  یشدم که صدا  یکنار حوض رد م یصدا از کنار زنا یو داشتم ب نی انداختم پا  سرمو
 : دمیخانوم صاحب خونه رو شن رانی ا

 

 دختره   ی_ ه

 ؟ یسالم کن  یستیبلد ن  ای ندادن  ادی بابات بهت سالم کردن  ننه

 اخم به سمتش برگشتمو گفتم:  با

 که ارزششو ندارن ...نه   یدادن اما سالم کردن به کس ادی_ چرا بهم 

 ندادن ... ادمی 

 

 از خشم قرمز شده بود ...   

 توجه رومو ازش گرفتم   یب

 ....دهی م ریدادم همش بهم گ یپسرش جواب منف یبه خواستگار ی وقت از 

 

 داد زد:  غوشیج غیج یصدا با
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 ارزشم؟  یمن ب  یعوض  ی_دختره 

 بستم ... چشمامو

 گذاشت رو نقطه ضعفم...  دست

 عفتم.. رو

 

 تحمل نکردم وبا خشم برگشتم سمتش که از جاش بلند شد .. 

 گفتم:  یعصب 

 ؟؟؟ ی خورد ی_ االن چه گوه

 

 گم؟ ی دروغ م هی_ چ

 ...  یرونیصبح تا شب ب از 

 . ؟یمونیم  رونیکه تا االن ب هیچه کار   نیا

 ده؟ یبه تو کار م یک

 خانوم؟  هان

 

 که زد داد زدم:  یحرف با

 هفت جدو آبادته احمق    ی_عوض
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بزنه که رو هوا دستشو گرفتم و  محکم هولش   یلیس بلند کرد و خواست بهم  و دستش
 ...   نیدادم که خورد زم

 

 شروع کرد به آخ و اوخ کردن ... و

کنه که دستشو پس زد و  کنار حوض اومد سمتش و خواست بلندش   ی از زنا یکی
د چشمامو  که از در دیخودش بلند شد و با خشم اومد سمتم و موهامو از رو شالم کش

 بستم ..

 

 .کسو کار  آشغال  . یب ی _ دختره 

 ... یبه من فحش بد  ی جرات کرد چطور

 

 تو چشمام جمع شد ..  اشک

  ادی ب ادمیکه  وفتهیاتفاق م هی شه ی کسو کارم اما هم یفراموش کنم ب خوامیهمش من م  
 موضوع رو ....  نیا

 

 کس و ... یدردت اومد ب ی_آخ

 زدم تو گوشش و داد زدم : یمحکم  یلیحرفشو کامل کنه و س نذاشتم

 

 ...  کنمیخودم خفت م یدستا   نی وگرنه با هم  کسیب یگی_ بار آخرت باشه به من م
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داد شاهرخ رو   یبرداشتم و  خواستم برم داخل اتاقم که صدا   نی زم یاز رو  فمویک
 .... دمیشن

 

 اشغال  یدختره   یدست رو مادر من بلند کن  ی_چطور جرات کرد 

 برگشتم سمتش:  

 

 _ مادرته

 نچسبونه  هیخودشو به بق یبده صفتا  ادی مادرت  به

 

 تو دهنم .. دیگفتم به سمتم حمله کرد و با پشت دستش محکم کوب نویا  تا

 ...   ن ی شدت ضربه نتونستم تعادلمو حفظ کنم و  خوردم زم از 

 رو حس کردم .. ومدیم  نی خون که از گوشه لبم پا یگرم

 

 کن  یاز مادرم عذر خواه _زود

 

 زدم:  یپوزخند

 طلب بخشش کنم ...   ینکردم که بابتش از کس ی_من کار بد 

 

 آره؟  یمعذرت بخوا  ی خوای_پس نم
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 همون پوزخند گفتم: با

 معذرت بخوام... ینی_ تو خواب بب

 

 با لگد افتاد به جونم .. یگفتم دوباره مثل ببر زخم نویا  تا

 ...  دیکوب ی بدنم م یرو  شویدر پ یپ یها  ضربه

 کردن که ولم کنه ..  یالتماس م  اطی تو ح یزنا 

 .. .  زدی منو م یرحم یاون همچنان با ب اما

 دستش نجات بده  ... ریَمردم خونه نبود که منو از ز  ه یاز شانس بد من  

 بکنم ...  تونستمینم یدفاع

 و تو خودم جمع شده بودم ... کردمیم  هیگر فقط

 ..... دمینفهم یزیچ گهیشد و د اهی چشمام س  یجلو  ایورد دنکه به شکمم خ یلگد  با

 

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘ (14)⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘ 

 

 ساسان:  

 اسما نگا کردم ... یخال یجا به

 .. ومدهیدو روزه که شرکت ن  

 سرکار ...   ادیب خوادیخبر نداده که نم یحت
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 .. دارهیبرنم زنمیزنگ م  شیبه گوش میهرچ

 

 دستامو تو موهام فرو کردم ... یعصب

 ساشا به سمتش برگشتم ...  یصدا با

 دستشو رو شونم گذاشت و گفت:  

 ؟ ی_نگرانش

 نباشم داداش  شهی_مگه م

 

 ومده ین شیپ ی... آروم باش .. انشاهلل که مشکل ی_حق دار

 

 چقد دوسش دارم ..  یدونی_تو که م

 .. دهیگواه بد م دلم

 براش افتاده    یاتفاق کنمیم  حس

 نشده .. یچی_نفوذ بد نزن .. مطمئنم ه

 

   رونیبرات  از اتاق زد ب رمیقهوه بگ  هی رم ی شد و بعد از گفتن م بلند

 

 شدم .. رهیخ  رونیپنجره به ب از 

 دختر   ییکجا
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 ..   ییکجا

 

اسم   دنیدست از فکر کردن برداشتم ... نگاش کردم  ...  با د میگوش یصدا   دنیشن با
 که زنگ زده چشمام گرد شد  ...  یمخاطب

 

 اسما بود ...  شماره

 زود جواب دادم و تند تند گفتم:  

 

 _الو اسما .. 

 ؟ ی دی جواب نم زنمی..  چرا زنگ م ییکجا

 

 ....دیچیتو گوشم پ به یزن غر هی  یصدا  

 

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

 

 ..  مارستانیتو ب دمیشدم و دو ادهیپ ن یماش ز ا

 

 ...   ستادمیشماره اتاق اسما به سمت اتاقش رفتم و پشت در ا  دنیبعد از پرس 

 ... نمیرو بب یصحنه بد  دمیترسیم
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 و در اتاقو باز کردم و رفتم تو   دمی کش یقیعم نفس

 بود ...   دهیتخت خواب یرو

 ...شدم   کشینزد 

 شدم ..  رهیصورت کبود شدش خ به

 قلبم به درد اومد ..  

 

تا تک تک استخوناشو   نمیبالرو سرش آورده رو بب نیکه ا یفقط دوست دارم اون نامرد  
 خورد کنم ..

 که با ترس چشماشو باز کرد ... دمیگونش کش یشصتم و رو  انگشت

 

 من اشک تو چشماش جمع شد و بغض کرد ..  دنید با

 .تو بغلم.. دمشیکش

 _چت شده تو دختر؟؟ 

 

 صدام زد:   ومدی که انگار از ته چاه در م ییصدا با

 _ساسان... 

 

 سرت اومده .. یی.. جانم فدات بشم ..  چه بال زمی_جانم عز 
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 ... کردیم  هیگر فقط

 دستم اشکاشو پاک کردم:  با

 نکن ... هی_عمرم نفسم گر 

 ... کنهینکن که اشکات نابودم م هیگر

 

 تنهام ..  یل ی_ساسان من خ  

 ..   یلیخ

 

 دستم و رو لبش گذاشتم:  

 

 ...   ی.. تو منو دار یستیعشقم تو تنها ن سسیی _ه

 

 _چرا هستم ..

 کس و کار... یب گنیبهم م همه

 

 شده گفتم:   دیکل  یو مشت کردم و با دندونا دستم

 که گفته ...  یهرک کنمی _دندوناشو خورد م

 : اسما

 لبم شکل گرفت ... ی رو  یکی کوچ لبخند
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 خودمو تو بغل ساسان پرت کردم .. اونم با لبخند منو به خودش فشرد ..   دوباره

 ... دمیهام کش هیر یو تمام عطر تنشو تو  دمی کش یقیعم نفس

 ...   یلیآروم شدم  ..خ  یلیخ

 شدم ...  ره یخ ش یخاکستر یو به چشما  رونیبغلش اومدم ب از 

 ... زدیم ادی توشون فر ینگران

 ...   دمشیتو شرکت د  ش یماه پ  ۸  رستد

 مصاحبه ..  یبرا  ام یب خواستمیم

 از همون روز اول عاشقش شدم ... 

 عشق تو نگاه اول مسخره باشه ... دیشا 

 نگاه عاشقش شدم ... عاشق ساسان شدم ... هیمن با  تشیاما واقع 

   امیاز فکرش درب تونستمینم

 دوسش دارم  یلیاعتراف کرد که عاشقمه... خ  شیاونم عاشقم شده ...  دو ماه پ 

 نمونه .. داریپا نمونیعشق ب نیا  ترسمی م اما

 ولم کنه ... ترسم یترسم بفهمه پدرمادر ندارم ... م یترس بزرگ دارم  .. م  هیاز اون موقع   

  نیتو ا  دشیکه به ام یکه دل خوشم بهش .. تنها کس ی...تنها کس رمی میبدون اون م من
 هستم ساسانه  یزندگ

 اون ... دنیفکر کرده بودم ... اما بعد از د یبار به خودکش نیاون چند   قبل

 : رونیساسان از بغلش اومدم ب  یصدا با
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 ؟ ی_ نفسم .. آروم شد 

 زدم:  یلبخند

 آرومم... یشمیتو پ ی_وقت

 

 هام و نوازش کرد و گفت: گونه

 تا حسابشو بذارم کف دستش  هی بالرو سرت آورده؟  بگو ک نی ا  ی_اسما ک

 

 ..  ن ی نگفتمو سرمو انداختم پا یزیچ

 ... خواستمینم نو ی... و من ا دی دیمنو م  یاونجا و زندگ  ومدی م  هیک دیفهمیم اگه

 گفت:  تی چونم و سرمو بلند کرد با عصبان ری دستشو گذاشت ز   

 

 ..   هیک  ی_ حرف بزن اسما .. بگو اون عوض

 ... فهممیو م رمی خودم م یاگه نگ 

 

 جلو روم بود ...  یچهره عصب هیاون چهره اروم رفته بود و بجاش   گهید

 از دستش بدم ...  خوامیترس سکسکم گرفت .. نه .. من نم از 

 

 نشدم   ونهی حرف بزن تا د  ی_د لعنت

 ....   کنمیرو سر همه خراب م نجارویا یعالم اگه حرف نزن یبخدا
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💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

💐💐💐(15 )💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 

 

 : اسما

 بگم  تونمی_نم

 

 کرده؟   دتی_تهد

 

 _نه.

 

 ؟ ی گی_پس چرا نم

 

 کردم آرامشم و حفظ کنم ...  یبه سمت مخالف بردم و سع سرمو

 بگم. تونمینکن .. نم تمی _ساسان تو خدا اذ 

 

 پرستار اومد تو ...   ه یبگه در اتاق باز شد  یزیخواست چ تا

 ...  دم یکش یراحت نفس

 از چک کردن سرمم  رو به ساسان گفت: بعد
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 استراحت کنه...  دیبا  ماری_ ب

 

 : ساسان

 نشستم ..  مارستانیب یتو راه رو  یها  یصندل یو رو  رونی از اتاق اومدم ب 

 .. زدمی ضربه م نیبا پام به زم  یعصب  

 ...  رون یپرستار از اتاق اسما اومد ب هقیاز چند دق بعد

 بلند شدمو رفتم سمتش صداش زدم:  یصندل از 

 د ی_ببخش

 و برگشت سمتم:   ستادی ا

 

 د؟ ی _بفرما

 

 مارستان؟ یرو آورد ب  شونویا یک  شیبپرسم دو روز پ  شهی.. م دی_ ببخش

 

  یبودن آوردن ... که بعد از بستر هوشیکه ب شونویمرد جوان بودن ا  هیو   ر یخانوم پ هی_
 کردنشون رفتن ...
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زنگ خورد  ...  میکردم و خواستم برم تو اتاق اسما که گوش یرفتن تو هم ... تشکر اخمام
 نگاش کردم .. ساشا بود ... 

 دادم   جواب

 ؟ ی_ الو ساسان کجا رفت

 

 مارستان ی_ ب

 : دینگرانش به گوشم رس یصدا 

 

 افتاده؟   ی.. اتفاقیرفت یچ  یبرا  مارستانی_ب

 

 .مارستان یکردم آوردنش ب  دای_آره .. اسما رو پ

 

 _ چش شده مگه.

 

 . گمی_ساشا فعال حوصله ندارم بعدا م

 

 اونجا   امی ب خوامیبگو م مارستانیخوب .. آدرس ب یلی_خ
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قطع کردم ..  رفتم سمت اتاق اسما و در رو آروم باز کردم   وی به ساشا گفتم و گوش آدرسو
 شدم .. پاهاشو تو خودش جمع کرده بود و گوشه تخت مچاله شده بود .. رهیو بهش خ

  ز یو گوشمو ت ستادمیجلوتر رفتم و پشتش ا  ی.. کم  زدیداشت با خودش حرف م انگار
 کردم...

 

 ..  شمی _اگه بفهمه نابود م

 ..   کشمی.. نه .. خودمو م رمیمی م حتما

 ...  یدی آفر  یم  چارهیانقد منو ب دیچرا با   ایخدا

 .. ممیتی کس و کارم.. چرا  یپدر و مادر ندارم .. چرا ب چرا

 ندارم ولم کنن .. وی چکیداشته باشم که چون ه نویترس از ا  دیبا چرا

 .. دونمی.. م کنهی اون ولم م  دونمیم 

 

 شناخته؟  ینجوریمنو ا یعنیبه نشونه تاسف تکون دادم..  سرمو

 ..  کنمیچون پدر و مادر نداره ولش م کنهیفکر م یعنی

 صداش کردم    یدلخور با

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

💮💮💮💮(16 )💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮 

 

 : اسما
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 پشت دست اشکامو پاک کردم و با عجله به پشت برگشتم  با

 ساسان آب دهنم رو قورت دادم .. دنید با

 : دمیبا استرس پرس 

 .یی نجا یا  ی_ از ک

 

 _از اول حرفات  

 بغض گفتم:  با

 _کارت خوب نبود ...

 

که  یزی.. چ د ی.. بالخره فهم هیگر  ر یبلند زدم ز  ی ناخواسته بغضم شکست و با صدا و
 اتفاق افتاد ..   دمیترسیم

 گرفتم و با التماس گفتم:  بازوشو

  یترکم کن  ترسمیم  دمیترسیبهت بگم .. بخدا م خواستمی_ساسان تورو خدا ببخش منو.. م
  .. 

     رمی میبدون تو م من

 ....من

 آروم زد:  ی تو بغلش و با دستش پشت کمرم ضربه ها  د یمنو کش یحرکت ناگهان  هی یط

 

 خانومم... یکنیم هی _فدات بشم چرا گر 
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 چنگ زدم:  راهنشویپ

 _ساسان منو ببخش.

 ببخشم.  وی_چ

 گفت:  یهق ه با

 رفتن  ایکه بهت نگفتم پدر مادرم از دن نی_بخاطر ا 

 زد:  یکم رنگ لبخند

 

 .رفتن  ایکه پدر مادرت  از دن دونمی وقته م  یلی_من خ

 

 شدم و گفتم:  رهیبهش خ یتعجب و نگاه اشک با

 ی دونی_ تو از کجا م

  یم یدونم کجا زندگ یم  یکردم حت  قیکه عاشقت شدم رفتم و دربارت تحق ی_از وقت
 ...  یکن

 

 . یدونیم ی_پس چرا بهم نگفت 

 

اون جهنم دره   یتو ذاشتمیم   دی.. اما اشتباه کردم نبا  یبگ ویخودت همه چ خواستمی_م
 ... یبمون
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 :نی _سرمو انداختم پا

 اون جهنم باشم.   ی_ من مجبورم تو 

 

 _اونوقت چرا؟ 

 

 ندارم. یزندگ یبرا یی_چون جا 

 

 ..   ینداشته باش یی_ مگه من مردم تو جا

 

 ادامه داد:  یدلخور با

   خوامی.. من عاشق خودت شدم .. فقط خودتو م وونهید  ی_دختره 

 کنم یترکت م یفکر کرد  چرا

 خجالت سرمو تو اغوشش  پنهون کردم: با

 از دستت بدم ..  دم ی.. ترس دی_ببخش

 بهتر که ... نی هم ی.. اگه تو نباش ییتو میتنهام .. تنها دلخوش یلیخ من

 

 ساسان 

 

 لبش و نذاشتم حرفشو ادامه بده:  ی م رو گذاشت دستمو
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فکر   نیبه ا چوقتی ه رمیمیاگه ولت کنم م یکنم تو نفسم یوقت تورو ول نم چی_من ه
 .تونه منو از تو جدا کنه یولت کنم ... فقط مرگ م  یروز  هینکن که 

 

 : اسما

 داشتم ..  یحرفاش غرق آرامش شدم ..  احساس خوب از 

 ..   دادیم یزندگ د یضربان قلبش گوش دادم .. بهم ام به

 ..  خداروشکر

 .... خداروشکر

 .. .  خداروشکر

 هوا گفتم:  یبستم و ب  چشمامو

 _دوستت دارم 

 بستم لبخند قشنگشو حس کردم... یپشت چشما  از 

   شتری_من ب

 

 ب.... یلی_نه من خ

 د یو بوس میشونینصفه موند و چشمام گرد شدن ....ساسان پ حرفم

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

🌸🌸🌸(17 )🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 
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 :رزا

 که اسما توش بود ...  یسمت اتاق میعجله با ستاره و ساشا رفت با

  هیانگار   مارستانه یخبر داد که اسما ب ساشا  یاسما افتاده ...وقت یبرا   ی.. چه اتفاق ایخدا
 ...  ختنیرو سرمون ر  خیپارچ آب  

 ..  کنهیم بتیاز قصد غ  کردمی م فکر

 بود ... مارستانیمن ب  زیپس دوست عز  

 .. خدا

   میدر اتاقو باز کرد و رفت تو و  پشت سرش من و ستاره رفت ساشا

 هر سه تامون گرد شد ... یچشما   میدی که د یزیچ با

 

 

  دیاسما رو بوس  ساسان

 

 کردم خندمو کنترل کنم ... یگاز گرفتم و سع  لبامو

 ازم نداشتن .. یو ستاره هم دست کم  ساشا

کرد که به خودشون اومدن و به سرعت از هم جدا   یبا صورت سرخ تک سرفه ا  ساشا
 شدن .. 
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 اسما از خجالت قرمز شده بود ...  یها  گونه

 ..  زدی لبخند م  یانداخته بود ول نی سرش پا ساسانم

 .. پررو

 . م یزد یا  یطانیو  به هم لبخند ش  مینگاه کرد  من و ستاره به هم  

 

 ساسان پشت سرشو خاروند و گفت:  

 

   زهی_امم ..چ

   شهیمرخص م یک  نمیبرم با دکتر اسما حرف بزنم بب نم

 

 رفت سمت در ... و

 همراه با ساسان از اتاق خارج شدن ....  امیساشاهم با گفتن منم م 

 

 : میو همزمان باهم گفت میدر اتاق بسته شد به طرف اسما حمله کرد  تا

 چه خبره ... نجایبگو ا عی _زود تند سر

 ....   مونیهمزمان  نیبه ا میدیخند  و میستاره به هم نگاه کرد  با

 

 چپ  یسرشو به سمت مخالف برگردوند و خودشو زد به کوچه عل اسما
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 چه خبره  ی_چ

 گفت:  طنتیبا ش ستاره

 ...مممیدی د ویهمه چ گهی _بال خودتو نزن به اون راه .. ما د

  

 رو به من کرد گفت:  و

 دوتا رفتاراشون مشکوکه ها  نی _حس کردم ا

 .. دنیهم م ل ی لبخند ژکوند تحو  کنن یبهم نگاه م یه

 باهم دارن ... ی سروسر  هیبودم  دهیاز اولش فهم من

 

 : اسما

 

 

 کرد ... دی هم حرف ستاره رو تا رزا

 شدن ... رهیباز بهم خ شی منتظر و با ن  هردو

 

 ................. کردم ....  فیبراشون تعر  وی و همه چ دمیکش یکالفه ا پوف

 

  

 : ساسان



 من  ی رزا

164 
 

 

 ... رونیب م یاز اتاق زد  ییدوتا 

و بهش تشر    دمیبه بازوش کوب  یکردم و  مشت یا ی ... اخم ظاهر دیخندیساشا داشت م 
 زدم: 

 

   ؟یشد  وونهی _چته .. د 

 

 خنده بازوشو مالوند: با

 

 تنده ... شت ی انقد آت  دونستمی... نم ی_آخه لعنت

  یپرستار ای ما دکتر   یبه جا یکاراس؟ شانس آورد  ن یا  یجا  مارستانیآخه برادرمن ب 
 داخل وگرنه آبروتون بر فنا بود .. ومدین یزیچ

 

 شدم: رهیزدم و به روبرو خ ی لبخند  متقابال

 خب .. کار کنم  ی_چ

 .. رم ی خودمو بگ یاسما جلو  شیپ تونم  ینم 

 دلبره.. یلیخ 

 ... ماری لباس ب یتو  یحت
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 ...  ی_آخ آخ بدجور عاشق شد

 باال بزنن ... نی برات آست میوقتشه به مامان و بابا بگ  گهیبنظرم د  داداش

 

 _آره خودمم تو فکرش هستم. 

  

 •● •● •● •● •● •● •● •● •● •● •● •● •● •● •● •● • ● •● •● •● •● •● •● •● •● •● •● •● • ● 

 

 : اسما

 

 مرخص شدم ...   بالخره

 ... رونی ب میزد مارستانیبچه ها از ب با

 ... نمیبش د یبا یک نیتو ماش دونستمینم

 نگام کردن ...  یطانیساشا با لبخند ش  نیرزا و ستاره رفتن سمت ماش 

ساسان    نیسوار ماش  ییونمو دراوردم و با پرروبهشون رفتم و براشون زب یغره ا  چشم
 شدم............. 

 

 

 : اسما
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 بغض به در خونه نگاه کردم ... با

 خاطرات اونروز برام زنده شدن ... دوباره

 شده بود ... خی ..بدنم مثل  کردم یلرز م احساس

 

 

 : ساسان

 

 

 سرد اسما رو تو دستام گرفتم که به سمتم برگشت .. آروم گفتم:  دست

 ؟ ی _ قربونت برم چرا بغض کرد

 

 مثل جهنمه برام.   نجایخونه  ا   نی _ بازم برگشتم به ا

 زدم:  یمطمئن لبخند

   یمون  ینم نجایا  زدلمی_نترس عز 

 ارن ی سرت ب یی خراب شده بال  نی تو ا  ذارمینم گهید

 

 رو ندارم که  یی_اما من جا 

 کردم و نذاشتم حرفشو ادامه بده:  یاخم
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 .. گمیگفتم االنم م مارستانمی_اسما تو ب

 ؟ یجا باش یمگه من مردم تو ب  

    میکنیجمع م لتو یوسا  میر یاالن م 

 ی مونی اونجا م ی ریواحد تو آپارتمان دارم م  هی من

 

 سربار  تو باشم.  خامی_ساسان من نم

 

 

 یست ی وقت سربار من ن چ یتو ه ینزی حرفا رو م نی _آخه چرا ا

 

 _ هستم.

 ..  یکنیم  میعصب ی_دار

 

 گفت:  یناراحت با

 .. دی_باشه باشه آروم باش ..ببخش

 ... حداقل

 ابرومو باال انداختم: یتا  هیبهش کردم و  ینگاه

 ؟ ی_حداقل چ
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 من من گفت:  با

 بهت بابت خونه بدم .. انهیرو ماه یپول  هی_حداقل بزار  

 بدم ..  هیگفت کرا  شهی م درواقع

 راحت ترم ...  ینجوریا

 

 کردم و گفتم:  یپوف

   رمی مونده که ازت پول بگ نی... هم ری_نخ

 

 نگفت .. یزیچ گهی و د نی انداخت پا سرشو

 

 شو  ادهی_پ

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

🌼(18)🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 

 

 اسما:  

 

 شدم .. ادهیپ نیگفتم و از ماش  یا باشه

 کنم ..  شیراض یچطور دونمینم

 ..   شم یمعذب م یلیخ
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 ..  ستادی ساسان ا نیساشا کنار ماش  نیشدنم ماش ادهیبا پ همزمان

 شدن .. ادهیپ نی ساشا و ستاره و رزا از ماش 

 

 سمت خونه ..  میباهم رفت 

 ... دنیلرز یم دستام

 شد ... رهیبهم خ  یمتوجه لرزش دستام شد و با نگران رزا

  کلیدر باز شد و ه قهیساسان چند ضربه به در کهنه زنگ زده خونه زد که بعد از چند دق  
 شد ... انی خانوم تو چهار چوب در نما رانی گنده ا

 :دینگاهش بهم افتاد اخم کرد و رو بهم توپ تا

 

 پررو   ی_دختره 

 نجا؟ یا ی برگشت ییچه رو  با

 

 خانوم گفت:   رانی و رو به ا  ستادی من ا   یجلو  ساسان

 

 خانوم .. مواظب حرف زدنت باش ..  یه ی_ه

 

 گفت: یکه به ساسان افتاد ابروهاش باال رفتن و با کنجکاو  نگاهش
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 ؟ ی ریگی که طرفشو م  یدختره هست نیا  ی  کارهی..اونوقت شما چ دای_ ببخش

 

 : ساسان

 

 بلند گفتم:   یبه در پشت سرش و با صدا  دمیمشت کردم و کوب دستمو

 _مگه نگفتم مواظب حرف زدنت باش؟؟.؟

 

 دهنشو قورت داد و از ترس چند قدم به عقب برداشت... آب

 ... اط یکنارش زدم و دست اسمارو گرفتم و رفتم تو ح  

 بچه ها هم پشت سرم وارد شدن.. 

  

 نگاه کردم ... خونه ختهیبهم ر  اطیدور تا دور ح به

 .. دنیکشیم  ونیطرفش چند تا مرد نشسته بودن و قل هی

 مشت کردم ..  دستمو

 دختر .. نیا  یبرا  هی خطرناک  یجا یلیخ  نجایمن .. ا   یخدا

 االن خدا رحم کرد ..  تا

 

 زنه که دم در بود بلند داد زد: همون
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 تو؟  نیا یم نی پا  نینداز یکه مثل گاو سرتونو م لسیطو  نجایمگه ا  ی_ هو 

 

 همه به سمت ما جلب شد   توجه

نفر از پشت سرم   هی ی زدم و برگشتم سمتش و تا خواستم جوابشو بدم صدا یپورخند
   دیبه گوش رس

 

 چه خبره  نجای_ ا 

 

 شاهرخ جان ... یاومد ی_ خوب موقع

 رو مثل اون دختره بزار کف دستشون ... نایحساب ا  ایپسرم ب ایب

 اومدن مزاحمت درست کردن ...   یچ مثل

 

 من آورده بود... ی نکبت اون بال رو سر اسما نی ا پس

 

 هم فشار دادم و به سرعت و با خشم به سمتش رفتم   یرو  دندونامو

 

 که دست رو اسما بلند کرده ... یهست ی_ پس تو اون نامرد 

 

 باال انداخت و گفت:  ییابرو ش یهیکر افهیق با
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 _اره خودمم  

 رو سننه؟  تو

 

 : اسما

 

شد تو دهن شاهرخ و   دهیجمله شاهرخ تموم نشده بود که مشت ساسان کوب هنوز 
 زد:   ادی فر

 

 ... ی_تو گ.ه خورد 

 

 شدن ...  زیباهم گالو  و

 و به سمتشون رفتم ...   دمیکش یبلند غیج

 سه تا ساسان...  زدیاون م یکی

 

کردن از هم جداشون کنن   یبا عجله به سمتشون رفتن و سع  اطیتو ح یساشا و  مردا  
 ... 

 

 شدن  ... یکردن از هم جدا نم یم  کردنی تالش م یهر چ اما

  یتو  یدر پ  یپ ینشست و مشتا  نشیس  یو رو  نیزم یشاهرخ و پرت کرد رو  ساسان
 ....دادیبلند بهش فحش م یو با صدا   کوبوندی صورتش م
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 زدم: ادی فر هیو گر غیبا ج 

 ..ولش کن ..شی_ساسان..کشت

 

 .. دادی اون انگار کر شده بود و به کتک زدن شاهرخ ادامه م اما

 داد زدم:  دوباره

 _جون من ولش کن ... 

 

 : ساسان

 

 _جون من ولش کن ... 

 

 شاهرخ آش و الش بلند شدم ...  ی... چشمامو بستم و از رو ستادی از حرکت ا دستم

 ارمو سمتش گرفتم و داد زدم:اش  انگشت

 که اسما منو به جون خودش قسمم داد ..  یشانس آورد  

 رفت  ... یم رون یدستم ب  ریوگرنه جنازت از ز  

 

 

 کردم سمت اسما:  رومو



 من  ی رزا

174 
 

 م یجمع کن تا بر  لتوی_ بجنب برو وسا 

 

  د یشاهرخ به گوش رس فیدورگه و ضع یکه صدا  ی اتاق  هیحرف خواست بره سمت   بدون
 ... 

 

 پوزخند گفت:  با

 

 ... یهواشو دار ینجور یکه ا رسهی _مشخصه بهت خوب م

 

 شد ...  نیکه پخش زم دم یو دوباره مشتمو تو دهنش کوب دمیرو هم ساب  دندونامو

 خواستم دوباره برم سمتش اسما دستمو  گرفت و با بغض گفت:  تا

 _توروخدا ولش کن 

  

 اسما 

 

 شاهرخ بغض گلومو گرفت ... ی حرفا از 

 محکوم بشم   یبه نا پاک  شهی هم دیچرا با   ایخدا

 

 شد: رهیبا خشم بهش خ ساسان
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 ندارم ..  یخب بهش کار یلی_خ

 ن یایزود ب  نیجمع کن لتویوسا  نیستاره و رزا بر با

 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻(19)🌻🌻🌻🌻🌻🌻

🌻  

 

 ..  می با کمک رزا و ستاره جمع کرد لمویوسا

 .. شدیاز گلوم کنده نم بغض

 بودم .. فیبالتکل

 سربار ساسان شم ..   خواستمینم

 بدم.... هیکرا   شدینم یراض یحت

 

 بهم انداخت و اومد سمتم و بغلم کرد:  ینگاه رزا

   یشده دختر خوب ... چرا بغض کرد  ی_چ

 ..   دونمی_نم

 کنم ..  کاریچ  دیدونم با ینم

 برم ...  کجا

 

 _خب ساسان گفت که ... 
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 قطع کردم:  حرفشو

 سربارش باشم ...  خوام ی نم ی.. ولدونمی_م

 

 شد و گفت: ره یبهم خ ناراحت

 .. یب باشکه معذ  کنمی.. درکت م ی_حق دار

 

 نگفتم .. رزا هم به فکر فرو رفت ..  یزیچ گهی و د نی انداختم پا  سرمو

 خدا .. یا

 کردم .. یریگ چه

 کنم   کاریچ حاال

 

 چشمم خورد به رزا نگاه کردم ...  یکه جلو  یبشکن با

 گفت: یخوشحال با

 ... ی کن کاری چ دمی_فهم

 

 گفتم: کنجکاو

 کار ی_چ

 خونه  ما ..  ای_ب

 کردم:  یاخم
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 خونه ما؟  ای ب یگیسربار باشم م  خوامینم گمی.. م   ی_خسته نباش

 

 گفت:  یسرتق با

 ..   گهینکن د تی_عع اذ 

 خب ... ای .. توهم بمی مامانم تنها  منو

 ....  گهید  می... سه تا دختریشیمعذبم نم  گهید ینجوریا

 

 .... ی_ول

 که گفتم .. رو حرف بزرگترتم حرف نزن... ن یو اما و اگر نداره هم ی_ول

 

 زدم و بغلش کردم:   یلبخند  یقدردان با

 یکه هست ی_مرس

 زد و بغلم کرد  ی لبخند  متقابال

 براتون مزاحمت دارم   شهیکه هم دی_ببخش

 

 کرد:  یبلند کرد و اخم سرشو

  یست یمزاحم ن ری_نخ

 حرفو ها!!!!   نینزن ا  گهید
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  دهیبراش گفتم ند اتیانقد که از خوب نهیتو رو بب شهیخوشحال م  یلیمامانم خ اتفاقا
 عاشقت شده ... 

 

 از خودته ی_فدات شم خوب

 

 ی زد و گونمو بوس یلبخند

 ... مشیگذاشت ن یو با کمک ستاره و رزا تو ماش  ختمیتو چمدونم ر لمویوسا

صحبت    هیهمسا یاز زنا ی کیکه داشت با  رانی رو لباسمو تکوندم و به سمت ا ی خاکا
 رفتم  .. زنهیو مشخص بود داره پشت سر ما حرف م کردیم

 

 و با نفرت و پوزخند نگاش کردم   ستادمی ا  جلوش

 

   یخوایم ی _ها چته دوباره چ

 از خونم یکن یگورتو گم نم چرا

 و گفت:  هیکرد به همون همسا  رو

 چه پرروعه اول که ... ینیبی_م

 

 اعصاب حرفشو قطع کردم و گفتم:  یب

 نزن ...  ی_انقد زر اضاف
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 .خوام یدادمو م یآشغالدون نیا  یکه برا  یاون پول  

 

 _ هه!! 

 ؟ ی آشغالدون

 رو بت بدم؟  یبه قول خودت آشغالدون نیتا ا ی کرد یالتماس م  یروز  هیرفته   ادتی

 

   خوامشینم گهی که د نهی_مهم ا 

.. پولمو پس بده   نمیون پسر آش و الشتو ببتو و ا  ختیلحظه هم ر  هی یحت خوامینم
 برم   خوامیم

 

 خرا...  یتو هیپسر من از چ دونمینم ی_جد

  رهیبهش خ تیحرفشو بزنه و دستم و مشت کردم و جلوش گرفتم و با عصبان نذاشتم
 شدم:

 جملتو کامل کن  ی_جرئت دار

 نگفت  یزیچ   گهیشد و د رهیخ  میعصب یچشما  به

 

 زدم:  داد

 _پولم؟ 

 تته پته گفت:  با
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 .. االن پول نقد ندارم..زهی_چ

 ....  کنمیم  زیکارت بده وار  شماره

 

 وار گفتم:  دیتهد

 باشه  ادیتومنم کم و ز  هی  یبه حالت اگه حت ی_وا

 ~~~~~~~~~~~ 

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 :رزا

 ... دمیکش ی ساشا شدم و نفس راحت نیماش سوار

 

 خونه ما ... ادی کردم که بزاره اسما ب یبه زور ساسان و راض 

 انقد که باهاش بحث کردم ..   شدمیم  وونهی د داشتم

 که .. شدینم قانع

 

 ..   دنیخند  زیر  زیشدن و ر رهیخسته و زارم خ افهیساشا و ستاره به ق  

 کردم وگفتم:  یظاهر اخم
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   نیخند یم ی _هان چتونه به چ

 

 گفت:  زدیکه خنده توش موج م ییبه سر و روم اشاره کرد و با صدا  ستاره

 ی کوه کند یکه انگار  یدیکش قینفس عم  یجور هی_

 

 کردن ساسان بود بخدا ..   ی_ واال کوه کندن آسون تر از راض

 مونده بود منو بزنه کم

 خنده ساشا بلند شد:  یحرفم صدا  نی ا با

 _اتفاقا امکانش بود .. 

 حرف حرف خودش بود   شهی باز و زورگو بود هملج   یاز بچگ ساسان

 واال......   یهنر کرد یکرد  شی که راض نیهم

 

 

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀(20 )🍀🍀🍀🍀

🍀🍀🍀🍀 

 

 : اسما

 ... میستادیا  اطشون یرزا و ستاره پشت در ح با

 زنگ درو زد ... رزا
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  نی هم یباز کنن برا  فونیاز همونجا در رو با آ  شدی خراب بود و نم فونشونیآ  نکهیا  مثل
 که درو باز کنه ...  ومدی مامان رزا داشت خودش م

 ...  دمی کش یقیعم نفس

 ادیمامانش ازم خوشش ن دمیترسی طرف م هیو از  دمیکشیطرف خجالت م هی از 

  

به رزا داشت تو چارچوب   یاد یز   یلیکه شباهت خ یخانوم مسن هیدر باز شد و   بالخره
 شد ... انیدر نما

 _سالم مامان جونمممم  

 من اشاره کرد   به

 ... گفتمی که تو خونه ازش م یهمون اسما خانوم معروف  نمی_ا

 

 زد و بهم نگاه کرد که چشماش گرد شد ... یلبخند   مامانش

 کردم ..   تعجب

 رو لبم نشوندم و سالم کردم.... یلبخند

 گفت:  یو شرمندگ   یربونخودش اومد و با مه به

 ماهت دختر قشنگم   ی_سالم به رو 

 لحظه جا خوردم .. هی دیببخش

 ...نیهم  یبرا  یدار میمیقد  یاز دوستا یکیبه  ی بیشباهت عج آخه
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 :دی پرس یبا کنجکاو  رزا

 شناسمش؟ ی_عع کدوم دوستت مامان .. من م

 

 دوست من بود ...  نیبهتربود  ی..اسمش فخر یبود  ومدهین ای_نه دخترم تو هنوز بدن

 تعجب گفتم:  با

 بود  .. ی_خب اسم مادر منم فخر

 ؟ ی کنعان ی_فخر

 _بله

 گفت:  یتو چشماش جمع شد و با ناباور  اشک

 خدا   ی_وا

   یتصادف چه

 

 :دمیپرس دیاز ذهنم گذشت با ترد   یسوال

 ن؟ ی_شما گالره خانوم هست

 _آره دخترم خودمم 

 

 که  شدینم  باورم

 گشت یو دنبالش م  کردی م فی ازش تعر شهی باشه که مامانم هم  یخانوم همون گالره
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 تو بغلش   دیبا اشک منو کش مامانش

 من   ی_خدا 

 روبروبه   یفخر کنمیم  حس

 

   دمیکش  یقیبستم و نفس عم چشمامو

 .. دادیمادرمو م ی بغلش بو 

 غرق آرامش شدم ... کردمیم  حس

 که گالره خانوم اشکامو پاک کرد:  رونیبغلش اومدم ب از 

 فداتشم؟  یکنیم  هی_چرا گر 

 ندازه یمادرم م  ادی.. بغل شما منو   خوامی_معذرت م

 

 عوض کردم جو گفت: یبرا  یکه تا اون موقع ساکت بود به حرف اومد و با شوخ رزا

 تونو یباز  یبساط هند نی _جمع کن

 تو؟  میا یما ب  یذاریجان م مامان

 

 تو ... نی گل دخترا بفرما دی. ببخشخاک به سرم . ی وا ی_ا 

 

 گفت: یظاهر یبا ناراحت ستاره

   گهیجون دستت درد نکنه د خاله
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 مارو    یریگی نم لی تحو

 دل آزار.  شهینو که اومد به بازار کهنه م گنیکه م راسته

 

 

   هیچه حرف ن یدخترم ا  ی وا ی_ا 

 ... یکه رو تخم چشمام جا دار شما

 دلم  زی تو عز ایب

 

 

▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪

▪○▪○▪○▪○▪○ 

 زدم   کردیم  فی خودش و مامانم تعر یکه خاله گالره از جوون ییبه خاطره ها یلبخند

 

 ستاره با ذوق گفت:  

   نیبود یا  یمیصم یخاله چه دوستا  ی_وا

 دوستا داشتم  نیمنم از   کاش

 گفت:  یبه منو رزا نگاه کرد و موز  یچشم ریز 

 من که همشون دلقکن...  ی_دوستا 

 پرت کرد که صاف خورد تو سر ستاره و گفت:  شونی از اونطرف دمپا رزا
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   اااای _هووووووشههه دلقک خودت

 سمت رزا گرفتم:  کی سر دادم و انگشتمو به نشونه ال  یبلند خنده

 بود کارت... حال کردم  ی_عال

 

 : نی سرشو به نشونه احترام آورد پا رزا

 خواهر  می_مخلص

 

 د یخندیم  امونی خانومم قش قش به مسخره باز  گالره

   میبرداشت یگالره خانوم دست از مسخره باز   یصدا با

 

 ..   ی.. کامال مثل دوتا خواهر خون میبود یمیصم یل ی_آره ستاره جان خ

  می از هم دور شد   میازدواج کرد یاما وقت 

 نمش یدوست داشتم دوباره بب یلیخ

 

 ...  نهیکه دوست داره شمارو بب گفتی م شهیهم هم ی_مامان فخر

 نگفت  یزیچ  گهیو د  دیکش یآه

 

 

 ساعت رفت خونه خودش ..   ک یستاره بعد از   
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که با   رونیتو اتاق رزا گذاشتم  و درو باز کردم ..تا خواستم پامو از اتاق بزارم ب لمویوسا 
 ... دمیکش  یغیهوا و از ترس ج  دمیمتر پر   هی دمی که شن یپخ یصدا 

 

 و گذاشتم رو قلبم .. دستم

   زدیتند تند م  قلبم

 ... دمی کش یقیعم نفس

اشکنم قهقهه  یاخم رزا رو نگاه کردم که از خنده دلشو گرفته بود و بلند بلند به ر با
 ....زدیم

 تم: گف یبلند تر غی و با ج  نیحرص پامو کوبوندم به زم با

  کشمتتتتتتتتتت ی_م

 و منم  دنبالش کردم ...  دیرزا قطع شد و با ترس دو  خنده

 

 ... نمی_صبر کن بب

 نفهممم یکرد  وونمید

 

 کمک کن ... ای_ماااااامان مااااامان  ب

 دخترتو بکشه. خواد یعجوزه م  نیا 
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 _خفه شوووو  

 ...کنمیم خفت

 

   ستادمیگالره خانوم سر جام ا   یصدا با

 

 ترس گفت: با

 رو سرتون ..سکته کردم   نی. چرا خونه رو گذاشت _واه دخترا چتونه  . 

 حرص به رزا نگاه کردم و گفتم:  با

 رزاست  ...  ر ی_خاله همش تقص

 ..   کنهی م تمی اذ  همش

 . گهید ی تو شرکت چه هرجا چه

 

 کردنت  تی اذ  دهی م فیک یلی_آخه خ

 

 _مرض.......    

 

 کرد و گفت:  ی تک خنده ا خاله

 _امان از دست شما دوتا  
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☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘(21)☘☘☘
☘☘☘☘ 

 : ارسالن

 سکوتو شکست   دایش  یگوش یکه صدا  می خورد  یسکوت صبحانه م  یتو  میداشت

 به من انداخت ... ینگاه کرد و سپس نگاه شیاز جاش بلند شد و به صفحه گوش دایش

 برداشت و رفت تو اتاق ...  شویگوش  زمیو بعد از گفتن نوش جونت عز زد  یلبخند

 

 ابروم باال رفت ... یتا  هی  ناخواسته

 رفتارش مشکوک شده ..  کنمیکه حس م هیچند ماه 

 و    زنهیآروم حرف م یو با صدا   رهی و تو اتاق م یپنهون یهمش تماسا  

 کرد  ... یرفتم تو اتاق جا خورد و زود خداحافظ ییهو یکه   میوقت  شیچند روز پ یحت

 باال انداختم ...  یا شونه

از اتاق اومد   دایبه سمت در رفتم که ش میو گوش فم یجام بلند شدم و بعد از برداشتن ک از 
 ..... رونیب

 

 . سرکار   یری م یدار زمی _عز

 پس ...   نه

 _آره. 

 . یگرد یبر م ی_ ک
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 ازم ...  دهیرو نپرس ییال سوا نی تاحاال همچ نی کردم... ا تعجب

 

 _ساعت هفت چطور؟ 

  

 جا ...   نیا   انی _آخه چند از دوستام قراره ب

 ... ینش  تیاونا نباشن تا اذ  یاومد   یهماهنگ کنم که وقت گفتم

 گفتم: کالفه

 شه یتموم م یتو ک  یها یمهمون نی _ا

 

   گهید  شمیسرگرم م شمی پ انی دوستام م رهی من تو خونه حوصلم سر م  زمی _خب عز

 .  رنی هستن بعد م شمی چند ساعت پ فقط

 تکون دادم و از خونه خارج شدم .............  ینگفتم .. سر  یزیچ 

 

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

تکون دادم و بعد از گرفتن   یبلند شد و سالم کرد ... سر یشرکت شدم که منش وارد 
 ..رفتم تو اتاقم . یاطالعات از منش

 نداشتم ...  یاد یکار ز  امروز 
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 کار کردم ...  یچند ساعت هی

 شدم  ...  نیو سوار ماش رونیو جمع کردم و از شرکت زدم ب  لمیکالفه بودم ... وسا یکمی

 ساعتم نگا کردم ... ساعت پنج بود  ..اصال حوصله شرکتو نداشتم .. به

 رو هم ندارم ...  ی گری د یجا  حوصله

 روشن کردم و فرمونو به سمت خونه چرخوندم ... نو یماش 

 

  یبود ..  حتما مال دوستا اطی هم تو ح گهی د نیماش هی  دمیشدم که د اطی ح وارد 
 ...داسیش

 

 رفته بود دوستاش هستن ...   ادم یبلکل   اوف

 

 رفتم سمت خونه  و آروم درخونه رو باز کردم .... 

 

 ...  نبود   یچکیکه ه ییرایحال پذ  تو

 رفتن ...  نیزم ری تو استخر ز  البد

 سر و صدا به سمت اتاق رفتم و درو باز کردم ...  یب

 از دستم افتاد ... فی سرجام خشکم زد و ک  دمی که د یزیچ با

 شدم... رهیبه صحنه روبرو خ یرناباو با
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در به خودشون   یکه با صدا   دنی بوسیبود و داشتن همو م گهیمرد د هیتو بغل   دایش 
 اومدنو با عجله از هم جدا شدن ....

 

 زدم:  ادی فر

 ...یکنیم ی چه غلط یمن دار  ی.. تو خونه دای_ش

 تته پته گفت:   با

 _ارسالن 

 نشنوم  یچ ی_صداتو ببر ... ه

 

 باال  دم یکش قشویسمت اون مرد رفتم و   به

 شده بود ... رهیبا تعجب به ما خ مرده

 کوبوندم تو صورتش و افتادم به جونش ... یمشت

 و شوکه شده بود ...  کردیاز خودش نم یدفاع چیه

از خونه  مهینصفه ن یدستم فرار کرد و با لباسا  ریرو بزنم که از ز  یمشت بعد   خواستم
 زد ... رونیب

 

 نگاه کردم ...  دایش به

 ... کردی اون مرد نگاه م یخال  یترس به جا  با

 ست یاون مرد ن یاصل گناهکار
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 ...هیعوض یدایش  نیا  یاصل گناهکار

 ....واریخشم رفتم سمتش و چسبوندمش به د با

 

 _ارس.سالن غ غلط کردم ...

 

 که کوبوندم تو دهنش خفه شد ...  یمشت با

 ...نیکردم که خورد زم ولش

 لگد افتادم  به جونش ....  با

 زدم:  ادی فر

 ...  ی کرد انتیبهم خ ینجور ی_آشغال چرا ا

 ...   یداشت کم یچ آخه

 نکبت 

 

 ... رمیمی _ آخ نزن توروخدا ... غلط کردم ارسالن... تو رو خدا نزن دارم م

  آخ

 صورتش  یگذاشت رو  دستشو 

 ...  زدمی توجه به حرفاش همچنان کتکش م یب

 

 ... کردیم   یزی ر یحال شده بود و فقط ناله ها   یزدمش که ب انقدر
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 زدم:  یپوزخند

 ی کار مرگه.. برو خداتو شکر کن که نکشتمت عوض  انتیآدم خ ی _سزا

 

 

 روز بعد... سه

 

 : ارسالن

 

 روزه که از اون اتفاق گذشته ... سه

 کردم ... یرو تو اتاق زندان دایسه روزه که  ش قایدق و

 سمت اتاق رفتم و درو باز کردم ... به

 گوشه اتاق نشسته بود و پاهاشو تو خودش جمع کرده بود ...   

 در اتاق سرشو بلند کردو با ترس نگام کرد .... یصدا با

 .. شد یبرام زنده م شیچند روز پ یدوباره اتفاقا  دمیدی نحسشو م افهیهروقت ق 

  رتی... منم غ  شدیدوستش نداشتم ... اما بهرحال زنم بود .. محرمم محسوب م درسته
 خونه خودم!   یداشتم ....حق نداشت از اعتمادم سواستفاده کنه اونم تو 

 

 گرفتمش و بلندش کردم و داد زدم:  قهی از   تیعصبان با

 ؟ یکرد   یکار نی_چرا همچ
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 گفت:  ییپررو اون همه جرئت و از کجا آورده بود ...با  دونمینم

 ...  یباهام سرد بود شهیهم نکهی_  به خاطر ا 

 .... یسر سوزن دوستم نداشت  هیمنو اندازه   نکهیا  بخاطر

 ....  یکردی م رمیتحق شهیچند سال هم نی تو ا  نکهیخاطر ا  به

 زدم:  یپوزخند

 .. یکن انتیبهم خ یکه تو بخوا  ستنیقانع کننده ن لی دل نای_ا

 ی درخواست طالق بد یتونستیم

 ...کنمیکه که با کمال قبول م ی دونستیم نو یا  دیبا

  

 نداره ...  ی_طالق معن

 قانع کنندن   الی دل نیمن ا  بنظر

 کردم یجبران م یجور  هیکه داشتم و   یکمبود محبت دیبا

کنترل کنم و با پشت دستم کوبوندم تو دهنش و داد   شی خودمو در برابر پررو نتونستم
 زدم: 

 ی_بسه بلبل زبون

 اشارمو به سمتش گرفتم   انگشت

  یخونه برا ن یاز ا یجمع کن لتو یوسا یساعت وقت دار  کی ساعت ...  فقط  کی _ 
 ...  ی بر یگمش شهیهم
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 .... زنمی م شتی جا آت نی هم قهیساعتو پنج دق  کیساعت بشه   کی اگه  

 

 

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺(22)🌺🌺🌺

🌺🌺🌺🌺 

 

 رفته از خونه ....  دایاز دو ساعته که ش شتریب

 

 رو دوست دارم ... دایبدون ش سکوت 

 شدم   رهینشستم و به صفحه خاموشش خ  یو یت ی مبل رو به رو  یرو

 دم یز خوش ند رو  هیگذاشتم   یکشور لعنت نیدختره پامو تو ا نیبا ا  ی وقت از 

 ه یلعنت  یدایهمشم بخاطر ش 

 وصل بود و برداشتم و بهش نگاه کردم ...   وار ی که به د  دارویبلند شدمو عکس ش 

 خورد شد ...  یبلند  یکه قاب عکسش با صدا واری زدم و پرتش که به سمت د یپوزخند

 پاک کنم ... دایوقتشه خونمو از ش گهید

 باشه .. میخونم و زندگ یازش تو  دینبا  یاثر چیه

 وجود نداشته ..........  یزندگ یتو  چوقت ی که ه یانگار

  ****** 

 ؟ ی طالقو درست کن یکارا  یلوکان  تونست  شدی_چ
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 _آره داداش حل شد ... 

   یبرگه هارو امضا کن نی ا  دیبا فقط

 

 امضا کردشون؟  دای_ش

 

 کردم   شی نشد که راض ی_آره .. البته اولش راض

 ابروم رفت باال  یتا  هی

 شد؟  یراض ی_چه جور

   یراحت نیکردم  ... به هم دشی_ تهد

 زدم رو شونش: دوبار

 ... یکرد  ی_دمت گرم داداش کار خوب

 شدن؟   یشرکت چ یکارها 

 

 

 شده   دایتوپ براش پ ی_چند تا مشتر

 .. زننشیهوا م رو

  یتو داشته باششرک  نی هم ا یتون  یفروش شرکت اشتباهه تو م گمیارسالن .. بازم م  یول
 ....  یبزن رانیتو ا   گهیشرکت د  هیهم 
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   گهید یکی دست   یبد فهی..واقعا ح رهی گیشرکت تازه داره جون م نیا

 گفتم: کالفه

 شرکت برسم... نیبه ا نجایا  امیخسته شدم حوصله ندارم ب  نجایاز ا گهی_ نه د

 

 

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 : ارسالن

 درو زدم ...  موتیباز کردم و ر  اطیتو ح  نویماش

 اط ی داخل ح  دیپر دایدر کامال بسته شه ش نکهیا  قبل

 کردم ..  یاخم

 نجا؟ یاومده ا ییدختر با چه رو  نیا

 سمتش و بازوشو گرفتم:  رفتم

 ...  یکنی م  یچه غلط نجای_ا

 _اومدم باهات حرف بزنم.

 

  یبر نجای قول بدم زنده از  تونمیاالن گورتو گم کن .. وگرنه نم نیهم ی اومد   ی__غلط کرد
 رون یب

 

 _ارسالن. 
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 گلوشو گرفتم و فشردمش...   

  یکاری نمتیدور و اطراف بب  نیا  گهید کباری...  ی کنیبارت باشه اسم منو صدا م نی _آخر
 ... یراه بر یکه تا آخر عمرت نتون کنمیم

 و به در اشاره کردم:  ن یکردم رو زم پرتش

 نمت یاالن گمشو  نب  نی_هم

 

 با خشم بلند شد و گفت:  دایش

 منتظر انتقامم باش   ی.. ولرمی_باشه ارسالن خان .االن م

 ... ارمی و سرت م یکه منو کرد  ییرایتموم کتکا و تحق یتالف

 رو ترک کرد   از تکوندن لباسش خونه بعد

 

 زدم  یپوزخند

 بکنه   تونهیم ی..فکر کرده چه غلط هه

 

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤(23)❤❤❤
❤❤❤❤ 
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 اسما 

  میپهن کرده بود نیزم یتشک که رو ی پارچ آب سرد آروم آروم رفتم سمت رزا که رو هیبا
 خواب بود ...

 رو سرش که دستشو گذاشت رو صورتش... ختمی قطره از آبو ر دوسه

 کردم و داد زدم : یکل پارچ آب و  روش خال  ییهوی

 یییییییی _سونااااام 

 

 هوا و شوکه داد زد:  دیمتر از جاش پر   کی زد و  یغیج رزا

   یییخدااااا .. مامان کجا ا ی_

 ...اسمااا

   مییییدر بر نی ای اومده ب یسونام

 

 

 خنده ... ری بلند بلند زدم ز  اشی باز  وونهی د دنید با

 گذاشتم رو شونشو با خنده تکونش دادم  دستمو

 

 ....  یزنی با خودت حرف م یدار یشد  وونهی_ رزا چته د  

 برگشت سمتم و شوکه بهم نگاه کرد  و گفت:   

 _سونا....
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 صورت خندون من حرفشو ادامه نداد ....  دنید با

 شد ... رهی دستم خ یاز آب تو  یتر و به پارچ خال  نی آورد پا نگاهشو

 

 مکث کرد و به فکر فرو رفت    هیثان چند

 قدم به عقب برداشتم....   هیکه از ترس   دیکش یبلند  غیج ییهوی

 گوشم  آخ

 یییییتو بود یییی_عوض 

 خنده گفتم:  با

 _بلههه 

 سکته کردم کودن  یییییی_غلط کرد

 ...  یشینم شو  داریب گمیساعته م ک ی_خوبت کردم  

 هم سرت آوردم ... یکه منو کرد  ییتای اون همه اذ یتالف

 شرکت  میبر دیشد با ر یپاشو د پاشو

 

 کرد و گفت:  ز یچشماشو ر رزا

 ی رو دار یلی_خ

 سر دادم:  یا  خنده

 ... دونمی_م

 ..........  میکنیشد .. بعدا راجبش صحبت م ری پاشو د حاال
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♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 :رزا

 

 تو شرکت ... میاسما رفت با

 جا سوت و کور بود ...  همه

 بود  ومدهین یکس هنوز 

 شده   رمونی گفت د یالک شعوری ب یکنا دختره   نگاه

 

  فمویرفتم تو اتاقم و ک  ییچا ختنینشست  و منم بعد از ر زشیاسما رفت پشت م  
 ...  زیگذاشتم رو م

 گاه کردم  ن میتقو  به

 بهمنه ... ۹ امروز 

 روزه   نیتولدش تو هم ادمه ی که  ییاونجا  تا

 ...گرفتنیبزرگ م یبراش جشنا شهی بابا و مامانش روز تولدش هم میکه بود بچه

و    میبردیم  کی خودمون ک یبرا یتو خونه درخت یو دزدک میچوندی پیدوتا هم م ما
 بود... نی...هر سال تولدش بساطمون هممیخوردیم

 ... شهیوقت فراموشم نم  چیه خی تار نیا  ن یهم یبرا 

 عشق ارسالن از دلم....  نیهمچن
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 شدم  رهیو شوکه بهش خ  دمیاسما از جا پر  غیج یصدا با

 

 

 خدا؟  دیبه ام ی... کر شد یی_دختر کجا

 ...کنمیدارم صدات م کساعتهی

 تعجب کردم ..   

 متوجه اومدنشم نشدم ...   یبودم که حت غرق افکارم اونقدر

 

 دستشو جلو صورتم تکون داد ... دمیجواب نم دیکه د اسما

 

 منزل خانوم رزا؟  دی_ببخش

 ؟ یکنیم   ری رو ابرا س ییکجا

 

 ... رونیتکون دادم تا افکار چرت و پرت از ذهنم بپره ب  سرمو

 

 تو فکر بودم ..متوجه اومدنت نشدم   دی_ببخش

 

 _بله بله متوجه شدم  
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 بگم ... یچ خوامیبهش نگاه کردم که خودش گرفت م یسوال

 

 ؟ ی_اومده بودم تا بپرسم نقشه رو تموم کرد 

 ... بندهیگفت امروز قراردادو م ساسان

 بدمت   ای_آره آره ..ب

 .... رونیدم به اسما که رفت بدا یچک کردن کل  هینقشه رو دراوردم بعد از  زیم  ریز  از 

 

 فشار دادم ..   قمی و رو شق دستم

 ...دیترکیسرم داشت از درد م 

 ... رهی گیتو فکر گذشته سرم درد م رمی هروقت که م قایدق

شدم   رهیمنو ارسالن خ  یو به عکس ده سالگ  یبرداشتم و رفتم تو گالر موی گوش ناخودآگاه 
 .... 

  دمیعکسو توش د نی کردم و ا دا یپ مونویمی عکس قدآلبوم  یموقع جمع کردن انبار  روز ید
 ... 

 داشته باشمش  خواستیازش عکس گرفتم..دلم م  یچرا ..ول دونمینم

و خوشگل   یرنگ یبا هم به باغچه که پر از گال  می و داشت میعکس منو ارسالن بود  ی تو
    میکرد  یم ی دگیبود رس

 عکس گرفته بود   ی عکاس نیازمون با دورب  نیخاله نسر  که

 .... دمیکش یآه

 بود ... نجا یارسالن ا  کاش
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 ... گمی دارم م ینه.. من چ یوا 

 رفته چطور ردت کرد؟  ادتی رزا

 لهت کرد چطور غرورتو شکوند؟  چطور

 

 بهش فکر کنم ...   دیتکون دادم .. نبا  سرمو

 پاک کردم ... میعکسو از گوش  یآن میتصم هی یط

 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹(24)🌹🌹🌹🌹🌹🌹 

 

 : ارسالن

 

از شرکت خارج   تیموفق  یبود دست دادم و بعد از آرزو دهیکه شرکتو خر یشخص با
 شدم ...

 نسبتا خوب بفروشم ... متیکه بالخره تونستم شرکتو با ق   خداروشکر

آوردم و   رونیب بمیاز ج چو یقوز بزرگ از رو شونم برداشته شد ... سوو  هیکه   انگار
 شدم ... مونیبزنم که پش نویماش موت ی خواستم ر

 قدم بزنم ...  کمی  بهتره

 و به سمت خونه شروع به قدم زدن کردم ....  بمیو برگردوندم تو ج  چی سو  دوباده
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 تو شناسنامم پاک کنم ...از  شهی هم یرو برا  دایفردا قراره برم دادگاه و اسم ش 

 

 رزا افتادم ... ادی

 ... دمیدیدوست داشتم االن تو باغ خونه بودم و  رزا رو کنار گال م چقد

 ..  زد یبا گال حرف م شهیهم

 جالب بود برام ... یلیخ 

 آرامش تو چشماشو دوست داشتم ...  

 که بهش دارم عشق باشه ...   یحس  نیا  کردمیفکر نم  چوقتیه اما

 ...  کردمیفکر نم یجد

 دلم زنده شدن ... یپنهان تو یحسا   ی... انگار همه  دمیکه اعترافشو شن یاز وقت اما

 ... دمشیکه د  یلحظه ا  ن ی بغض تو گلوش افتادم تو آخر ادی  

 ...  کردمیو از خونه فرار م گرفتمی .. کاش دستشو م کردمینم  یاون جور کاش

 موقع از حسم مطمئن نبودم ...    اون  یول

 افتادن... یاتفاقا نم  نی از ا  چکدومیعمل مامان وسط نبود ه ی پا اگه

 بگم بهت...  یمامان .. چ آخ

 

 شدم...  رهی بهش خ میزنگ گوش یصدا   دنیشن با

 جواب دادن نداشتم ...  حوصله

 نگاه کردم ...   میساعت مچ به
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 ... زنمیساعته که دارم قدم م۳ کی نزد

 شده بود  کیتار   هوا

 که تو فکر رزا بودم گذر زمان و حس نکردم ...  انقد

 گرفتم و رفتم طرف شرکت ... یو تاکس ستادم یجاده ا  کنار

 به سمت خونه حرکت کردم.... نی با ماش نمیاز برداشتن ماش  بعد

 ........ 

 

 ...  دمیدسته مبل و دراز کش یو پرت کردم رو  کتم

 افتادم که اخمام تو هم فرو رفتن ... دایش ادی  

 .... یعوض ی  دختره

 کوفتم کرد ... مو یسال از زندگ چند

 فکر فرو رفتم ... به

 ... برم دنبال رزا ..  میزندگ یبود که برم پ یبهانه خوب دای ش انتی خ ییجورای

 باشم ...  ونش ی مد  دیبا  دیشا

 

 لبم شکل گرفت ... یرو  یپوزخند

 ربود .......  ی خبر یفکر کردم که بالخره خواب چشمامو به عالم ب انقد
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 **** 

 .. شهیالمصب چرا قطع نم یگوش نی ا  اووووفففف

 دراوردم ..  مویو گوش  بمیج یبسته دستم و کردم تو چشم

 گرفته جواب دادم:  یرو زدم و با صدا دکمه

 _الو 

   دینگران لوکان به گوشم رس یصدا 

 

 ...  یی _الو ارسالن کجا

 ...یدی جواب نم زنمی زنگ م یچرا هرچ 

 

 _شرمنده خواب بودم.

 

 _ آخه االن وقت خوابه؟ 

 نوبت ماست ... گهید قهیچند دق میطالق و تموم کن یکارا ایزود ب 

 .... یشد  مونیفکر کرده پش دایش یکرد  رید چون 

 نگاه کردم ... یاروی و به ساعت د  دمیجا پر از 

 کوبوندم تو سرم و گفتم:  دستمو

 اونجام.  گهی ساعت د میرفت ...  ن ادمی _آخ بلکل 
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 ی _اوک

 

 مبل بلند شدم  ...  یقطع کردم و از رو ویگوش

 

  هیسمت در رفتم که   ینجوریلباسم چروک شده بود  ... حوصله نداشتم عوض کنم و هم 
 به ذهنم زد ... یفکر

 زدم   یپوزخند

 ... شمیبفهمه چقد خوش حالم که دارم جدا م ارویخوب بزنم که  پ یت هی  بهتره

 

   رونیاز خونه زدم ب چی لباسمو عوض کردم و بعد از برداشتن سو یزود

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 : ارسالن

 

 کارارو به لوکان سپردم...  هیها رو امضا کردم و بق برگ

 نشسته بود  لشیکنار وک دایزدم .. ش رونیاتاق ب از 

 من از جاش بلند شد ... دنید با

 یبرم که صدام زد توجه یزدم و رومو برگردوندم و خواستم به سمت خروج  یپوزخند
 نکردم و به راه خودم ادامه دادم که داد زد

 ی کارو کرد  نیکه ا یشیم  مونی_پش
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 گفتم .....  یک  نیبب حاال

  

   دادمیراهمو ادامه م همونطور که 

 بود گفتم: دایتوش پ زی که لحن تمسخر ام  ییپوزخند و صدا  با

 کارو زودتر نکردم ...  نی که چرا ا مونمی _اتفاقا پش

 

 °•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 ماه بعد.....  دو

 

 : ارسالن

 ... دمیهام کش هیآلوده تهران و تو ر  یو هوا دمی کش یقینفس عم  

 ..  دمیم حی اون ور آب ترج یآلوده تهرانو به آب و هوا  یتا هوا  هزار

 به آسمان تهران نگاه کردم   

 ... ران ی برگشتم ا بالخره

 شدم و آدرس عمارتو بهش دادم  یسوار تاکس 

 

 شدم... رهیشلوغ تهران خ ابون یبه خ نی ماش شهیاز ش 

 نکرده بود ... یرییتغ  چندان
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 گرفتم ... ابونیو از خنگام  می زنگ گوش یصدا با

 

 ساسان بود....  

 بود ..  ام یساسان دوست بچگ 

   میاز هم دور شده بود   یبخاطر مسائل شی ها پ سال

 ..  میمالقات کرد   هیهمو تو ترک یبصورت تصادف شی پ کسالی قایدق و

 وصل کردم:   تماسو

 _الو 

 _ الو ارسالن. 

 _جونم داداش. 

 تو  ییفرودگاه ... کجا دمیاالن رس  نی_ من هم

  نی پروازت نشسته زم 

 کنم ینم داتیپ گردمیم  یهرچ

 تعجب گفتم:  با

 خونه رمی دارم م می_من که االن تو تاکس

 

 فرودگاه دنبالت.  امی _ اعععع مگه بهت نگفتم خودم م

 

 داداش  دی.. کامال فراموشم شده بود .. ببخش یگی_آخ راست م



 من  ی رزا

212 
 

 

 ..  یت حواس پر  اتیمثل همون بچگ قای_ دق

 نداره   اشکال 

 ایتوهم ب  می.. با چند تا بچه ها جمع شد فرستمیم شن یخونم .. لوک ایامشب ب پس

 

 _اگه تونستم چشم 

 

 ... یایب د ی.. حتما با می_تونستم و نتونستم ندار

 کردم:  شیبه لجباز  یخنده ا  تک

 خب یلی_خ

 

 فرستم یم شنو ی_حله.. پس لوک

 

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀(25 )🥀🥀🥀🥀🥀🥀 

 

 : ارسالن

 

 نشم  دهیاونور تر رفتم تا د  فونیخونه رو زدم و از کنار آ زنگ
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    دمیمامانو شن  یصدا  هیاز چند ثان بعد

 هی_ک

 گفتم:  یو با شوخ  فونیآ یرفتم جلو  

 _از اداره برق اومدم  

 : دیپر ذوق مامان به گوش رس یصدا 

 پسر  یتو .. چرا خبر نداد  یاومد  یقربونت بشم ک ی_ اله

 

 _خدا نکنه بانو 

 نزدم ... خیتو تا  امیاالن لطفا در رو باز کن ب.  ویهمه چ گم یبهت م حاال

 

 ... دیببخش ی وا ی_ا 

 تو ...  ای تو ب ایب

 

 

 : ارسالن

 

 شدم ...  اطی باز شد و وارد ح در

 رو برف پوشونده بود ... اطیتا دور ح دور

 گلش نگاه کردم ...   یبه باغچه خشک و ب 
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 کنم ...  داشیپ ی... چجور  دمیکش یاه

 

سمتم رفتم جلوتر و بغلش کردم    ومدیکه داشت م  دمی سمت خونه و مامانو از دور د رفتم
 شد   ری تو وجودم سراز  ایخوب دن یحسا  ی همه  ییهویکه 

 :د یکه صورتمو بوس رونیو از بغلش اومدم ب دم یبوس شویشونیپ 

 

 فرودگاه دنبالت..  میای تا ب رانی ا  یای م یکه دار ی_ پسرم چرا زنگ نزد

 

 ی وفتی نبود شما تو زحمت ب یاز ی_ن

 

 کو.  دا یش یقربونت برم راست ی_ رحمت

 

 شکل گرفت ... م یشونیپ یرو یاسمش اخم دنیشن با

 

 . ومدهی_ن

 

 _چرا.

 

 ...کنمیم  فی تو براتون تعر می _قصش مفصله بر
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♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 

 : ارسالن

 

 کردم ...  فیمامان تعر   یبرا  ویچ همه

 صورتش نگاه کردم...    یاشک رو به

 کرد ...  یم  هیداشت گر 

 اشکاشو پاک کردمو گفتم: 

 قلبت بده   ینکن برا  هی_ قربونت برم گر

 

 کرد ...  انت یبهت خ تهی که اون افر یتحمل کرد  ی..چه جوربرات مادر  رم ی بم ی_اله

 هیفیدختر چه آدم کث نیدونستم ا یاز اولم م 

 

 _من بهتون گفته بودم ... 

 . رونیانداختمش ب  میآشغال از زندگ  هیچون مثل   ستیمهم ن  گهی االن د اما

 رنگ ترس گرفت:  نگاهش

 .کنهی به پا م شیعمت بفهمه آت ی_وا
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تا آخر عمرم   انتکاریخ هیکاره ؟ انتظار نداره که با  انتی منه که دخترش خ ری _مگه تقص
 کنم؟  یزندگ

 

   ست ین شیحرفا حال  نی _بابک ا

 

   میبد فکر نکن ی زایبه چ  ایحرفا مامان جان ..ب نی ا  الیخی_ب

 کردم بحثو عوض کنم ...  یسع

 بابا کجاست ...  ی_راست

 آقا محمد کجا رفتن  از گالره خانوم و رزا خانوم چه خبر بعد فوت 

 

 خونه  ادی م گهی ساعت د  کی _ بابات شرکته 

خونه گرفتن و از   هیکه بابک بهشون داد   یبعد از مرگ آقا محمد گالره و دخترش  با پول 
 رفتن ...   نجایا

 

 _کجا رفتن حاال 

 واال بهم نگفتن    دونمی_نم

 ن؟ یازشون ندار  یزیچ ی شماره ا ن؟ یبفهم نیتونی_نم
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 ابروشو باال انداخت:  یتا  هیکنجکاو   مامان

 ی پرسیم  یچ ی_برا 

 

 پاچه گفتم:  دست

 ...نیهم ی جامعه..  برا  نی_خب آخه دوتا خانوم تنها .. خطرناکه تو ا 

 

 بمونن .. شمی_من که از خدام بود پ

... اونام ناچارا   موندنیخونه ته باغ م دی با خانوادش آورد که با گهیباغبون د هیبابک  اما
 رفتن 

 

 

 و رو به مامان گفتم:   گفتم و از جام بلند شدم  یآهان

 .زنمی بهتون سر م امی برم باز م گهی_خب باشه ... مامان جان من د

 

 یبر  یخوا ی_ وا کجا م

 

 برم خونه خودم. خوامی_م

 گفت: دلخور

 ست؟  بهیخونه غر  نجای_مگه ا
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 ن ی..هممیبرم خونه مجرد  خوام یزدم؟ فقط م  یحرف ن ی_مامان من همچ

 . نجایاز ا یبر  زارمی_مگه من م

 

 _مامان 

 مامان ...  ی_مامان ب

 ... ید یتازه باباتم ند یمونیم  نجایهم 

 اونم دلش برات تنگ شده.     

 

 زدم:  یپوزخند

 دروغ شاخدار نگو ... گهی_مامان جان د 

 درست تره   نیتنگ شده ..ا  یلیخواهر زادش خ یبرا  یمن که نه ول  یدلش برا  البته

 

 ..یاون پدرته .. تو پسرش هیحرف  چهن ی_ پسرم ا 

 معلومه دلش برات تنگ شده ... 

 حرفو ...   نینزن ا  گهید

استراحت کن ..منم برم    یکم تی برو تو اتاق قبل االن   میحرف نزن  زایچ  ن یراجب ا ای ب اصال
 ناهار درست کنم.  یناهار با دست پخت خودم برا

 گفتم: کالفه
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 بدم.  حیبابا هم توض یرو برا دا یش هیساعت قض کی بزار برم حوصله ندارم   _مامان 

 کرد سمت پله ها:  تمی هدا

 ...دمیم  حیبراش توض زوی_تو برو استراحت کن من خودم همه چ

 

 _باشه ...

 باغبون با خونوادش آورده ... هیبابا   یمگه نگفت  یراست 

 ؟ یکن یآشپز  دیپس چرا شما با 

 

 ...یرفتن مرخص ی_چون چند روز 

 _آهان 

 

 برداشتمو داخل اتاقم شدم ...  چمدونمو

 به دور تا دور اتاق انداختم ... ینگاه

 و دستمو رو چشمام گذاشتم..... دمیتخت انداختم و دراز کش یرو  خودمو

   

 

💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞(26)💞💞💞

💞💞💞💞 
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 : ارسالن

 

 ... دمیاز خواب پر  یداد بلند یصدا با

 داد بابا بود ...  یصدا  

 

 نگاه کردم.. نی پله ها به پا  یواز باال رونیبلند شدم و از اتاق زدم ب کالفه 

 

 .... یکن یروم باش االن سکته م_بابک جان آ

 _بهتر  

 پسر   ن یسکته کنم راحت شم از دست ا  بزار

 

 کجاس االن  خودش

  یزنی تو م هیحرفا چ  نیا  نمیبب ادیبگو ب 

 

 اومدن گفتم:  نی پا نیرفتم و ح نی از پله ها پا ی مرتب کردم و با خونسرد لباسمو

   قتنیحق نیحرفا ع  نیا  ی_همه   

 کرده  انتیبهم خ ت ی خواهر زاده گرام 

 

 زدو شروع کرد به دست زدن  پوزخند
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 م یشد  رهیمامان با تعجب بهش خ  منو

 گفت:  زد یکه دست م همونطور

 ...  یدیکش ی_ عجب نقشه ا 

 اومد   خوشم

  ی رو طالق بد چارهیترفند اون دختر ب نی با ا یتونست بالخره

 

 نشست   میشونیرو پ یاخم

 کرده   یبا خودش چه فکر بابا

 من شدم مقصر؟   االن

 همون پوزخند گفت:  با

 ... یساکت شد  شدی_چ

 دم؟ یکه نقشت و فهم ید یترس

 گفتم:  ادینکردم و با فر  تحمل

   ی_ پدر من آخه چه نقشه ا 

 ؟ ی گیم یدار یچ  یمتوجه هست شما

آشغال تو خونه خودمون    یدا یش دمیخودم د  یاز شرکت که برگشتم خودم با چشما  
 کرد   یم  انتیداشت بهم خ

 .....  گهی د یکیجلو چشمم با  داشت
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 د یکه تو گوشم خورد حرف تو دهنم ماس یا  یلیس با

 و دستشو رو دهنش گذاشت   دیکش ینیه مامان

 

 _خفه شو ارسالن  

 بده   لمیدروغ تحو  خفه شو  .. کم فقط

 کردم ...  تی که ترب یپسر نیواسه خودم بخاطر همچ  متاسفم

 

 که عالوه بر گونم قلبمو هم نشونه گرفته بود گفتم:  ش یلیتوجه به س یب

 به شما دروغ بگم   دی_آخه من چرا با

 

 . یخواستیرو نم  دای_چون از اولم ش

 

 : ارسالن

 خونه اومد   زنگ  یبگم صدا  یزیخواستم چ تا

 مبل نشستم ... یم و رو شدم و حرفمو ادامه نداد  ساکت

 دادم.... هیرو زانوهام گذاشتم و سرمو به دستام تک دستامو 

 موندم ...   نجایاولش اشتباه کردم حرف مامانو گوش کردم و ا از 

که صداشو پس کلش انداخته بود   یعمه درحال قهی مامان رفت در باز کرد بعد چند دق 
 اومد تو 
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 کم داشتم  نوی... همدمی کش ینفس کالفه ا  

 

 جام بلند شدم   از 

 نثارم کرد ....   گهید یلی س هیچشمش بهم افتاد با خشم اومد سمتمو   تا

 به سمت راست کج شد .  سرم

 گوشه لبم نشست   یپوزخند

 امروز   یلیس نی دوم نیا

 

 نامرد  یرو دخترم دست بلند کن ی _چطور جرعت کرد 

 ؟ ی دیطالقش م یبعدشم با نامرد  تازه

 ابرومو باال انداختم:  یتا  هی

 

 که باهاش کردم حقش بود یهرکار نی کرد ...بنابرا  انتی_دختر شما به من خ

 داد گفت:  با

 _خفه شو... 

 کنم .... دختر من از گل پاک تره   یم تی به جرم تهمت و کتک زدن دخترم شکا ازت

 

 بلند شروع کردم به قهقهه زدن ... یجمله عمه با صدا  نیآخر  دنیشن با
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 ؟ پاااک 

 گرن یو پاک متضاد هم د دایش

 گفتم:  زدی که باز هم خنده توش موج م ییخندم قطع شد و با صدا  بالخره

 داشته باشه منم نه شما   تی شکا  دیکه با  ی_ اون کس

 نکردم  تی که از دختر پاااک شما شکا نیخدا رو شکر کن  نیبر

 با حرص رو کرد به بابا و گفت:   عمه

 بچه بزرگ کردنت .. نی_ داداش جان دستت درد نکنه با ا 

بزن   یبر و بر نگامون کن نکهیا  ی..به جا کنهی و مسخرش م  ستهی م یخواهرت وا  یرو  تو
 تو گوش پسرت تا .... 

 حرف عمه رو قطع کرد و داد زد:   تیبا عصبان مامان

 

 _بس کن بارنک ... 

   نیکنیم  یرو  ادهی ز  ن یدار گهی نگفتم د یچیه  یهرچ یه

   نیبس کن گهید

 ن یبد  ریکم به پسرم گ 

  

  یچیه  نیو تن پسر من کرد  نی و دوخت  نیدی رو بر  یخودتون همه چ شیسال پ چند
 نگفتم  

 .... کنمیسکوت نم  گهی د ندفعهیا  یول
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 ....  می نکرد تی شکا  انتیخداتو شکر کن از دخترت به جرم خ  برو

 

   گفتی نم یزیدهنش قفل شده بود و چ عمه

 هم ساکت بود   بابا

 ...  بهیعج

 به مامان زدم و بغلش کردم:  یلبخند

  تت ی_ممنون از حما 

 بابا بلند شد: یبه سمت پله ها رفتم که بالخره صدا  هیتوجه به بق ی ب دمویبوس گونشو

 _کجا  

 برگردم سمتشون گفتم:  نکهیا  بدون

 . ستیمن ن یجا  نجایبردارم .. ا لمویوسا  رمی _م

 

و   رونیلباسام چمدونمو برداشتم و از اتاق اومدم ب   دنیاتاقم شدم و بعد از پوش داخل
 ... نی رفتم پا

 

توجه بهش رفتم   یمبل نشسته بود بهم افتاد و با نفرت نگام کرد ب  یعمه که رو  نگاه
 گفتم: و   دمی بوس شویشونیسمت مامان که با غصه بهم زل زده بود و پ

  زنمی بهتون سر م امی _ م

 لطفا  نینباش ناراحت
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 رون یخونه زدم ب از 

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 : ارسالن

 رو فشار دادم   شم یتو آسانسور و دکمه طبقه ش رفتم

 

 و زنگ واحد ساسانو زدم   رونیو اومدم ب   ستادیآسانسور ا   قهیبعد از چند دق  

 

 شد  انی چهارشونه ساسان تو چارچوب در نما  کلیباز شد و ه در

    میرو مردونه بغل کرد گهی همد

 داداش  ی_چطور

 

 _فدات بشم داداش من  

 ر ی..سفر بخ یچطور تو

 

   ی_سالمت باش
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 ساسان وارد خونه شدم   با

 هم بودن... گهیاشکان و چند نفر د  

 

 ؟ یکن  ینم یکردم و رو به ساسان گفتم دوستانو معرف یسالم 

 رو چشماش گذاشت و گفت:  دستشو 

 _چشم شما امر کن 

 : دمیزدم و آروم پشتش کوب یلبخند

 اریدر ن یلوس باز   نمی_بگو بب

 

 خنده گفت: با

 _باشه ...

 .. یشناسیاشکان خل چلو که خودت م 

 ؟ ینیبیهم نشستن رو م شیکه پ یگریاون دو تا ج 

 آرشام و ارسام هستن   اونا

 بدم    صشونیاز هم تشخ تونمی همن من هنوزم نم  هیالمصب انقد شب 

 زدم که جوابمو با لبخند دادن   یبهشون تکون دادم و لبخند  یسر

 هم بودن.. هیشب یلیخ واقعا

 گل منه   یکه داش ساشا  شونمی_ ا 

 ....... شی شناسیخودت م که
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🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵(27)🏵🏵🏵

🏵🏵🏵🏵 

 

 که ساسان صدام کرد: میصحبت بود  گرم

 _جانم داداش 

 

 ...  یتو که شرکتتو فروخت گم ی_م

 ؟ یکن کار یچ یخوا یاالن م 

 

 کنم ....   سیشرکت تاس  هی  نجایا  خوامی_م

 نام یپروانه و سندو  ا یدنبال کارا  االن

 

 ؟ ی کاریو ب یندار یاالن کار یعنی_

 _آره 

 ....یشرکتت تو شرکت ما کار کن سی تا تاس یا ی_خب چرا نم

 زدم:  لبخند

 یکه گفت یمرس ستین  یاز ی_نه داداش جان ن

 رو کمرم و گفت:  دیکوب  ساشا

 ها   هی_فکر خوب



 من  ی رزا

229 
 

 گه یدخترا ناز نکن د نی بابا ع ایب  

 من باور نکرده بودم    ایگفته بود لوس ساسان

 

 خنده ... ری حرف ساشا همه زدن ز  با

 نامرد و نگاه کنا ساسان

 

 با خنده گفت: اشکان

   ید یند اشوی .. هنوز لوس باز  ی شناسینم نوی_ تو ا

 ناز داره   شتریدخترا ب از 

 گرفتمش ی وهلل دختر بود م به

 

 رو سمتش پرت کردم که صداشو نازک کرد:  یبیس

 

 _اوا عشقم خدا مرگم بده ...

 اونورا ....  یبر ذاشتمیم  دیبهت نساخته نبا بهیکشور غر ی.. آب و هوا  یچه خشن شد 

 خندم گرفته بود  خودمم

 

 ... دنیخندیاشکان م یا یها هم به مسخره باز  بچه
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 نه؟ خاره ی_تنت م

 

 _آره چه جووورم....  

 

 جام بلند شدم و گفتم: از 

  خارونمش ی_نگران نباش... خودم برات م

 

 اشت برداشتم که از جا بلند شد و پا به فرار گذ  زیخ

 ترس براش بس بود ... نیهم 

 جام نشستمو به فرار کردنش نگاه کردم ... سر

  

 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

 

 :رزا

 دو رفتم تو شرکت ... با

 شده بود ...  رمیتو سرم د  خاک 

 رو نظم کارمندا حساسه  یلیخ ساشا

 امروز اسما سرما خورده بود   صبح
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 شرکت   ادی بد بود نتونست ب حالش

 

 شرکت ..  ادیب دیمهندس جد  هیگفت که قراره  روز ی د ستاره

 به در زدم و رفتم تو    یرفتم سمت اتاق ساسان و مانتومو مرتب کردمو تقه ا 

 

 _سالم 

 

 ؟ ی کرد  ریسالم رزا خانوم چرا د   کی_عل

 

 واقعا خواب موندم  دی_ ببخش

 

 _اشکال نداره  

 .ومدهیساشا هنوز ن   یآورد شانس

 .. نشستم  یخداروشکر گفتم و رو صندل دموی کش یقیعم نفس

 : دیپرس یبا نگران ساسان

 _اسما حالش خوبه؟ 

 ...   ادی امروز ب تونهیداد که نم امیبهم پ روز ید 

 اومده؟   شیپ یمشکل

 



 من  ی رزا

232 
 

 مگه؟  ی_خودت ازش خبر ندار

 نداد   یجواب

 

 نگاش کردم  مشکوک 

 گفت:  دیترد با

 _ نه خب راستش چند وقته باهام قهره  

 

 تعجب بهش نگاه کردم   با

 راجب قهر بودنش نگفته بود . یزیبهم چ اسما

 

 ن؟ ی_خب چرا قهر 

 

  گمیم  یکنه .. هرچ  ی... اون چند وقته باهام سرد رفتار م ستمی_واال من باهاش قهر ن
 ...  هیرفتارات چ نجوریا  لی چته چرا دل

  گهینم یچی.. ه  ؟ی ازم زده شد  نکنه

دعوا راه انداخت و   هیشد و  ی عصب دمیرو وسط کش یتا بحث خاستگار شمیروز پ چند
 حرفا ...   نیو ا خوادیگفت منو نم
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🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼(28)🌼🌼🌼🌼🌼

🌼   

 ساسان گوش دادم ..  یحرفاسکوت به   یشدم و تو  رهیخ زیم به

 مشکوکه ...  نجایا  یزیچ هی

عشق  به  شه یچشماشم م  یاز تو  یکه حت یدرصورت خوادیبگه ساسانو نم دیاسما با   چرا
 ساسانو خوند؟ 

 

 دوباره ادامه داد و با خواهش گفت:  زنمینم یحرف   دیکه د ساسان

 ... شمیم وونهی _رزا بخدا دارم د

کردم که اسما منو  یکه چه کار اشتباه کنمی موضوع فکر م  نیانقدر راجب ا هرشب
   خوادینم

 با قرص بخوابم ...  شمی و مجبور م رمی گیم  دیدرد شد  سر

 

 گفتم:  رم ی بگ زینگاهمو از م نکهیا  بدون

 _شک کرده بودم به رفتاراش ...

 . ستین یانرژمثل قبال شاد و پر   گهیخونه هم چند وقته تو خودشه د یاسما تو  آخه

 

 . یکار برام انجام بد  هی  یتونی _رزا م

 شدم:  رهیخ بهش
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 چرا که نه ... ادی _اگه از دستم بر ب

 کار کنم؟  یچ

 ؟ یبا اسما صحبت کن شهی_م

 ...   زنهیم  یحرف  نیاسما بپرس چرا همچ از 

 خواد؟ یمنو نم  گهید  چرا

 باز و بسته کردم و گفتم: نان یبا اطم چشمامو

 

حرفو زده ... وگرنه شک ندارم که    نیشده که ا  یز یچ  هی... مطمئن باش  ستین نطوری_ا
 یی تو عشق اول و آخر اسما

  کنمی باشه .. صحبت م 

 نگاهم کرد:  یبا قدردان 

 

 یکن یم  ی_ممنونم .. برام خواهر

 

 :رزا

 

 ... میو هرکدوم مشغول کار خودمون شد   مینزد  یحرف گهید

 ساسان رفتم تو فکر .. یحرفا  با

 افتاده؟  یچه اتفاق یعنی
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  در اتاق باز شد و ساشا و ستاره اومدن داخل .  

 

 و ساشا کنار ساسان نشست و ستاره هم کنار من  میکرد  سالم

 _احوال رزا خانوم ... 

 ؟ یخوبم ممنون... تو خودت خوب ستمی_بد ن

  

 _اوهوم خوبم 

 گفت: و اطراف و نگاه کرد و دور

 ستش؟ یاسما چرا ن  ی_ راست

 

 ومده ی_سرما خورده امروز ن

 _آها نگران شدم ...

 کردم بحث و عوض کنم  یزدم و سع ی لبخند  فقط

 

 ستاره   ی_راست

 ؟ ی شناسی و م ادیکه قرار ب دی اون مهندس جد تو

 

 نکردم....  یا  ی_نه واال راجبش کنجکاو 
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 ابرومو باال انداختم...  یتا  هی

 

 _اونم تو؟ 

 گفت:  دو یبازوم کوب ی رو یخنده مشت با

کردن   یکه وقت سر خاروندن ندارم ... چه برسه کنجکاو  ختهی_بخدا ... از بس کار سرم ر
 ... 

 

 وسط حرفم:  دی بدم که ساشا پر یجواب خواستم

 آوردن ...  فی _خانوما ... جناب مهندس بالخره تشر

 ... میلسه منتظر بمونتو سالن ج میبر

 

 ....میو بلند شد  میگفت  یا باشه

 

 شرکت منتظر اون تازه وارد بودن  ... یکارکنا همه

 

 ... دمینگاهمو حرکت دادم که به رهام رس ینگاه ینیسنگ با

 زد و سرشو تکون داد ... یهینگاه من ..لبخند کر دنید با
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 ...  کردیگرفتم ... اما مگه ول م نی نکردم و به انزجار سرمو پا یتوجه

 

بزنم دهنشو   گهیم طونهی...ش  کهیمردت شدمینگاه رهام آب م ریبود و داشتم ز  نی پا سرم
 آسفالت کنم ....

 

 ...  میدر اتاق اومد که همه از جامون بلند شد یصدا  

  ستادویکردم قلبم از تپش ا شد حس  انیچارچوب در نما یکه تو  یکس  کلیه دنید با
 نفسم قطع شد ...

 نجا؟ یممکنه .. اون ا  ریغ نی..ا نه

 

   دمی... ارسالنو د دمش یهمه سال د  نیبعد ا 

 

 ... دمیمنو پس زده رو د  نکهیبا ا یکه هنوز که هنوزه به فکرشم حت یکس تنها

 ...  نمی بیباور کنم .. نکنه دارم خواب م تونمینم

 

 کرد و به تک تک کارکنا نگاه کرد ..    یسالم

 چشمش به من خورد چشاش گرد شد و سر جاش خشکش زد ... تا

 

 ... میکرد یبه هم نگاه م میبدون حرف هردومون داشت 
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 و اون ...   کردمی دوباره به تپش افتاده بود فکر م دنشیکه با د  یداشتم به قلب من

 .. کردی فکر م ی اون به چ دونمینم

 رو خوند...  یزیچ  دشیچشماش نم از 

 

 ستاره نگاهمو ازش گرفتم و به خودم اومدم  ....   یباصدا 

 از جام بلند شدم و رفتم سمت در ...  ی توجه به کس  بدون

 ... رونی از کنارش رد شدم و از اتاق اومدم ب 

 

 ...ستادمیتو اتاق کارم .. پشت در ا دمیدو 

از کنارش رد شدم   یکر کردم ... وقتف شی شگیعطر هم یرو قلبم گذاشتم ... به بو دستمو
 ...   دادیهمون بو رو م

 خاطراتم زنده شدن ...  دوباره

 شدم؟   ینجوریمن ا  چرا

 اون بفهمه که هنوزم که هنوزه دوسش دارم ..   دیباشم .. نبا نطوریا دی.. نبا نه

 بزنم...  گهیراه د هیخودمو به  دیبا

 

 : ارسالن

 

 اما من هنوز سر جام خشکم زده بود ...  رونیاز اتاق رفته بود ب رزا
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 _داداش حالت خوبه؟ 

 

 زدم ... یکمرنگ یساسان  به خودم اومدم و لبخند  یصدا با

 

 کردم ...  داشیپ

 ...اشکرتی... خدا یزود  نیهم به

 

 کردن  ... یهمه  با تعجب نگام م 

 توجه به نگاه متعجبشون   یب

 دادن .. یبه همه سالم کردم که جوابمو به گرم ساسان و  شیپ رفتم

 

 کرد  ...   یساسان منو به همه معرف 

 

از  دیببخش هیبلند شد و با    دمشید  نایخونه رزا ا یدوست رزا که قبال چند بار ستاره
 .. رونی اتاق رفت ب

 گرفته بودم ...  یانرژ یرو ابرا بودم .. کل یخوشحال از 

 

 ..رونیب مید ساسان و ساشا از اتاق اوم با
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 ... دیمشکوک پرس ساسان

 

 ... یزنی _چته .. چرا لبخند ژکوند م

 

 نگفتم ...  یزینگاش کردم و چ یسرخوش با

 

 چته ... نمی_بگو بب

 بخاطر رزاس؟   نکنه

 رفتاراتون بودم ...  متوجه

 درسته؟؟؟  نیشناسیتو و رزا همو م  

 

 _اره. 

 

 ستاره:  

 ..  شدیباورم نم 

 ارسالن بود   دی جد مهندس

 رزا ...  ی میقد عشق

 تازه فراموشش کرده بود ... خواهرم
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..آروم در باز   ومدین ییصدا  چیسمت اتاق رزا رفتم و چند ضربه به در  زدم اما ه  ینگران با
 کردم و رفتم تو  

 

 دستاش گرفته بود ..  نینشسته بود و سرشو ب ی صندل  یرو 

 _رزا   

 

 ز رو صورتش برداشتم ... نداد رفتم سمتش و دستشو ا یجواب

 

 کرده بود چشماش کاسه خون شده بود  هی انقد گر  رمی بم یاله 

 

   یکن یبا خودت م یجور نی_ قربونت بشم چرا ا 

 با بغض گفت:  

 _ستاره. 

 

 _جان ستاره ..ستاره به قربونت 

 

 ..  دمشی_ بالخره د

 .. دمیمن ارسالنو د 
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 کار کنم ...  یچ دیاالن من با  دونمینم ستاره

 نشون بدم ...  یعکس والعمل چه

 ...  یلیخ  جمیگ یلیخ ستاره

 

 پاک کردم:  اشکاشو 

 ... یکنیاالنم همون کارو م یکرد  ی کار م یبشم... قبال چ میخواهر ی_فدا 

 ... یالیخ  یبزن به ب خودتو

 سی که هنوزم ترک انگار

 

 ...  شهیبخدا نم شهی_نم

 .. نمشیبیباهاش روبه رو بشم ..هرروز م دی با  ...من هر روز   نجاستیاالن ارسالن ا 

 

 

 ... وفتیکه تورو پس زد ب یاون روز   ادیرزا .. نی_بب

 ..دلت شکست ... یغصه بخور ی.. کل یکن  هیگر یکل که باعث شد  یروز  همون

 شکست ... غرورت

 ... ستین  ای هست  نجایکه اون ا ستی برات مهم ن نهیکه اون بب یرفتار کن یجور دیتو با  

 

 _اما چطور؟ 
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هنوز    یستاره من  .. منه لعنت   ست؟؟؟یباشم که انگار برام مهم ن یتونم جور  یم چطور
 تفاوت باشم.  ینسبت بهش ب تونمیعاشقشم  ... نم

 ..  شهیداره فراموشم م کردمیفکر م دونم . یرو م نایا  همه

 ... رونی بزنه ب خواستی..قلبم انگار م دمشیاما امروز تا د  

 اخم گفت:  با

 . یفراموشش کن دی_تو با

   می... ندار نایو سخته و ا  تونمینم 

 بشکنه ...    میدل آبج ذارمینم گه یبه شخصه د من

 

 ..  یبهش خوش آمد بگ   میپاشو  .. پاشو بر 

 ...یدیجد  یرزا  هیتو   مینشونش بد میبر

 گلم ...  یبلند شو آج 

 

 به زور بلندم کرد ... ستاره

 سپر کردم ...  نمویپاک کردم و س اشکامو

 به چهرم زدم .. یالیخ یب نقاب

 ...  گهیدرست م ستاره

 نبودنم   ای عاشق بودن  ستیکه براش مهم ن  اون

 ... نمیبیوسط فقط من عذاب م  نیا
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 ...     میزد رونیاز اتاق ب 

 

 

 رفته  ایارسالن هنوز نرفته  که  دیشرکت پرس  یآبدارچ  میاز آقا ابراه ستاره

 

 تو اتاق آقا ساسان هستن...  شونی_ نه خانوم مهندس نرفتن ...ا

 

  

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ (29)♥️♥️
♥️♥️♥️♥️   

 

 : ارسالن

به در خورد و پشت بندش در باز شد و رزا و   ی که تقه ا زدمیبا ساشا حرف م داشتم
 ستاره اومدن تو .. 

 

 رزا ناخواسته از جام بلند شدم ...  دنید با

 

 سمتم رزا بهم نگاه کرد ... اومدن 
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 ...ترسوندینگاش منو م یلحظه احساس لرز کردم .. سرد  هی

 

 بردم جلو و سالم کردم  ... دستمو

 

 :رزا

 شدم ... ره یخ شیآب یبلند کردم به چشما  سرمو

 

  شویقبل  ییرایچشمارو فراموش کنم .. هنوز نگاهش گرم و گ  نیوقت نتونستم ا چیه 
 داشت ..

 

 گفتم اما باهاش دست ندادم ...  یتکون دادم و سالم  سرمو

 دستشو که رو هوا خشک شده بود عقب برد.. 

 .. کرد بابت بلند شدنش از سالن جلسه . یگفت و عذرخواه کی هم به ساسان تبر ستاره

 : دیرو به من پرس ساسان

 

 ن یشناسیا جان ارسالن گفت همو م_رز 

 تفاوت گفتم:  یب

 درست گفتن شونی _ا

. 
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 دستشو سمت مبل گرفت و گفت:  ساشا

 ... گهید نینی..بش   نی _چرا سرپا

 

 کار دارم   ی_ممنون ساشا جان من امروز کل

 

 کنم...  دیخر  دیبا

 امروز زود تر از شرکت برم    شهیم اگه

 .ستین ی_باشه مشکل

 

 ... رونی کردم و از اتاق زدم ب یتشکر

 

 ...  دمیکش یق یرو قلبم گذاشتم و نفس عم دستمو

 سخت خودمو کنترل کردم ... یلیخ

 

 ... یکنیم یقرار  یکه پست زده ب ی کس یچته چرا برا  یباش لعنت آروم

 

جلوشو   یکه دست شدیزدم .. در داشت بسته م نگیسوار آسانسور شدم و دکمه پارک 
 گرفت و مانع بسته شدنش شد ..
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 ارسالن وارد آسانسور شد ... 

 چرا اومده ... نیخدا ا  یا

 

 دادم  ..  هیآسانسور تک واریبه د کالفه

 نگاش کردم .. یچشم ریز 

 بود... دهی پوش دیسف  راهنیو پ یکتو شلوار توس 

 

   .. داده بود باال یگذاشته بود و موهاشو با حالت خاص شی ته ر  شهیهم مثل

 جذاب و دلبر... شهیهم مثل

 صداش به خودم اومدم ..  با

 ..  ی_خانوم کوچولو چقدر بزرگ شد 

 

 _بله هم بزرگ شدم هم عاقل ...

 

 ابروشو داد باال: یتا  هی

 ؟ ینداز یم  کهیت ی_االن دار

 به تعجب زدم و گفتم:  خودمو

 

  یچ  یبرا  کهیت ری_نخ
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 و در باز شد  ستادیا  آسانسور

 ندادم که حرف بزنه  .. یمهلت 

 

 کردم .. یخواستم و خداحافظ یمعذرت

 

 آسانسور خارج شدم که ارسالنم همزمان باهام خارج شد و قدم به قدمم اومد .. از 

 

 اد؟یداره دنبالم م نکنه

 ...هیکیاحتماال راهامون   نه

 مضخرف نکن رزا  یخودت فکرا  با

 تند تر کردم که  صدام کرد   یکم قدمامو

   ... 

 زدم .. دنینگفتم و خودمو به نشن یزیچ

 شد دهیبه راهم ادامه دادم که دستم کش 

 

 که دستمو گرفته بود  .. یگرد شد و برگشتم سمت ارسالن چشمام
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از لمس دستش انگار برق سه فاز بهم وصل بود به خودم اومدمو با خشم دستمو از    
 .. رونی ب دمیدستش کش 

 

 گفتم:  یعصب 

 ..  نیزنیدفعه آخرتون باشه به من دست م یتهران ی_ آقا 

 

 ... یصدات کردم جواب نداد  یهرچ  رمی_مجبور شدم دستتو بگ

 زل زدم تو چشماش  یو با سرد  رون یب دمیاز دستش کش دستمو

 لطفا   نینکن یکار  نیهمچ گهی_د

 کار دارم   یلیخ من

 اجازه   با

 

 : ارسالن

 

 کنارم رد شد    از 

 کرد ... یجور نیخدا چرا ا  یا

 ...دمیرو صورتم کش دستمو

 کرده   ریی تغ یلیخ اون

   شناختمشونیکه م  ستن ی ن ییهمون چشما چشماش
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 داده  .... یسوزناک ینگاهش جاشو به سرد  یگرم

 منه احمقه   ریتقص نایا  همه

 

 و سوار شدم  نمیکالفه رفتم سمت ماش  

 رون ی زدم  ب نگی حرکت از پارک  هیروشن کردمو با  نویماش

 دور و اطراف نگاه کردم ... به

 بود  یمنتظر تاکس  ابونی..  کنار خدمشید 

 پاش ترمز کردم ..  یدادم و جلو گاز 

 دادمو گفتم   نی رو پا شهیش 

  رسونمت یباال م ای_ب

 

 شکل گرفت:  ش یشونیرو پ یاخم

 ..  مونمیم  ی... منتظر تاکسدینداره شما منو برسون ی_لزوم

 د ی بفرما لطفا

 

 ... یشیم  ضیهوا هم سرده مر  شهینم  دا یپ یساعت تاکس  نی_رزا لج نکن ا 

 منتظر باشه  ابونیساعت کنار خ ن یخانوم ا هی   یخطرناکه برا هم

   ستادی توجه رفت عقب تر ا ینداد و ب یجواب
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 سوار شو انقد نرو رو اعصاب من. ای_رزا ب

 

 ن؟ یکنی_مگه من خواهر شمام که منو با اسم صدا و م

 سوارشم   خوامیگفتم.. نم کباری

 ...  نینکن جادیمزاحمت ا  لطفا

 

 : ارسالن

 شدم   ادهی جلوتر پارک کردم و پ نویماش

 شد و رفت  یبه رزا برسم سوار تاکس نکهینگه داشت و قبل از ا  یبا من تاکس همزمان

 

 دم یکوب  نیماش  یرو یمشت

   یلعنت

   ومد؟ی م  یتاکس دی االن با نیهم قایدق

 رزا ..   یاز رفتارا  ترسمی شدم و سرمو رو فرمون گذاشتم... نگرانم.. م سوار

 ازم به دل گرفته   یبد نهیک

 شد ...  یچ   کردمیفکر م یچ

 ... ارمی دلشو بدست ب تونمی م یکمکم کن .. چجور  ایخدا
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 کل:  یدانا

 

 کرده.... دایرزا رو پ نکهیخوشحال بود از ا  ل یخ ارسالن

 تجربه نکرده بود ...  شیزندگ یتو  چوقتیکه ه ی تو دلش بود ... ترس یبیاما ترس عج 

 بار دوم رزا رو از دست بده   یبرا  دیترسیم

 خودش بود   ریکه اون بار او تقص هرچند

 ..بوده باشه .. شیتو زندگ یکس نکه یا  ای رزا فراموشش کرده  کردیم  حس

 خبر نداشت که ....  اما

   

 :رزا

 باز کردم و وارد خونه شدم... دیخونه رو با کل در

 

  یپاک م ی و همزمان  سبز  کردنیاسما و مامان کنار هم نشسته بودن و خوش بش م 
 کردن...

 

 کردم. یسالم بلند 

 

 _سالم 
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 گفت  یبا مهربون مامان

 ... زمیماهت عز   ی_سالم به رو 

 ؟ یانقدر زود برگشت   چرا

 

 ...ارمیب یخدا ..حاال چه بهونه ا  یا

 سردردم افتادم  ادی

 

 خونه ...   امیکرد ساشا اجازه داد زودتر ب یسرم درد م  کمی_راستش  

 

 ... ارمی برات قرص سردرد م رمیبرو تو اتاق استراحت کن االن م رهی مادر برات بم  ی_اله

 

 _خدانکنه مامان جان  

 ...  ستیبه قرص ن یاز ین 

 ... شمیاستراحت کنم خوب م 

 

 گفت: یبا نگران اسما

 .ای شیزود خوب م یبخور ؟یخوا ی_چرا قرص نم

 

   اوف
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   کنن یمگه ولم م  حاال

 گفتم: کالفه

   کنمیداشتم صداتون م از یهروقت ن ستین یاز ی_به خدا ن

 

 بزنن رفتم تو اتاقم و در بستم ... یبدم که حرف ی مهلت  نکهیبدون ا  و

 

 دادم   هیدر تک پشت

 تحمل وزنم و ندارن ....  گهیپاهام د کردمیم  حس

 

 بود ...   یبتیچه مص نیپام گذاشتم... خدا ا   ینشستمو سرمو رو  نیآروم رو زم آروم

 ...  رانیچرا برگشته ا  

 ... کردمی کردن بدون وجود ارسالن عادت م یتازه داشتم به زندگ  

  

 

 : اسما

 رفت تو اتاقش  ...  رزا

 کرد گفتم:  یخاله که ناراحت به در بسته اتاق نگاه م به

 ... شهی کنه استراحت کنه خوب م یسرش درد م کم ی_ خاله ناراحت نباش 

   رمی گیسردرد م شهیکه منم هم  ختهیبس اونجا کار و بار ر از 
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 د بهونه بود ..سردر دونمی_من م

 ناراحته  یزیچ هی دخترم از  مشخصه

 

 ...   نیکن ی_نه بابا اشتباه م

 ناراحت باشه یچ از 

  ن یحساس شد  کمی

 

 

 مادرم ...  هی_اسما جان من  

    فهممیبچم ناراحته م یوقت 

   یچند روزه تو خودت دونمیم  یحت  من

   هیلبخندات ظاهر  همه

 ... یناراحت یدونم از چ  یاما نم 

 تو کارت دخالت کنم دمیخودم اجازه نم به

 ...   یزیمثل رزا برام عز   یدون یدختر قشنگم خودت م 

 فقط بهم بگو  کنمینم غیکمکت کنم مطمئن باش در تونمی که شده باشه ..اگر م یهرچ

 

 _قربونت برم خاله جونم 
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 ....  یبه گردن من دار ی...شما حق مادر هیچ  دخالت

 ...  گمیباشه م یهرچ چشم

 

 جام بلند شدم  ز ا

 ن یایدر ب  یبزنم تا از نگران ی_من برم به رزا سر 

 

 _باشه دخترم  

 هارو بشورم قرمه بار بزارم .. ی برم سبز منم

 

 زدم:  یلبخند

 خاله جون ...   ی_مرس

 

 

 

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 (30 )💐💐

💐💐💐💐 

 

 :رزا

 در اومد .. یصدا 
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 دمو مشغول شونه کردن موهام کردم ...نگفتم و خو یزیچ

 ... دیبه گوشم رس اسما   یصدا  

 _رزا

 که دوباره صدام کرد   نگفتم  یزیچ

 

 : دمیکالفه بهش توپ 

   ؟یزبون من حرف بکش  ری اسما .. مامان فرستادت تا از ز  هی_چ

 کنهی سرم درد م  کمیفقط  ستین میز یبرو بهش بگو به خدا چ 

 

 گفت:  یبادلخور اسما

 ... ارمیاگه حالت بده برات قرص ب نمیبابا اومدم بب ی_ ا 

 از سرجاش بلند شد و از اتاق خارج شد ...  بعدم

 

 تو بالش فشردم...  سرمو

 بهت ... لعنت

 ... یبهت ارسالن که اعصاب برام نذاشت لعنت

 خودمو جمع و جور کردم ... کمی

 کنم .. یاز اسما عذرخواه  برم د یحساسه..با یلیکه اسما از دستم دلخور شده .. خ دونمیم

 ..  رون یاتاق اومدم ب از 
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 کرد ... یکار م شینشسته بود و داشت با گوش ونیز یتلو   یمبل روبرو  یاسما رو  

 

 و  بغلش کردم ... ششیرفتم پ 

  

 ی جونم باهام قهر ی_ آبج

 

 ولم کن رزا حوصله ندارم ...  ی_ وا

 

 ناراحتت کردم  دی ببخش زمی _عز

 

 . ستمی _ناراحت ن

 

 .ی_هست

 گفت:  کالفه

 .ستمیناراحت ن گمی _ رزا م

 نگاه کردم:  بهش

 ...  یست ی_پس بخند تا باورم بشه ناراحت ن

 

 زد که دوباره بغلش کردم ... یلبخند 
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 با لبخند بغلم کرد ... اونم

 

 م یمامان از هم جدا شد  یباصدا  

 

 _رزا جان دخترم..

 خوب شد؟  سردردت

 

 _آره مامان جونم بهتر شدم. 

 

   ی... نگرانم کرد  یخوب باش شهی_خدارو شکر هم

 کردم بحثو عوض کنم خودمو لوس کردم و گفتم:  ی زدم و سع یلبخند

 م یدار ی_مامان جونمم گشنمه شام چ

 

 تازه بار گذاشتم....  کنمیدرست م ی_قربونت برم دارم قورمه سبز

 

 ...... 

 ... میخورد یبا خنده و خوش شامو

 تو اتاق ... میاز شستن ظرفا .. با اسما رفت بعد
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 تخت   یرو  نشستم

 اسما نگاه کردم ... به

 ... کردیتشک پهن م نیزم یخودش رو ی برا داشت

 

 باهاش راجب ساسان حرف بزنم ...   خواستمیم 

 سر حرفو باز کنم ...  ی چطور دونستمینم

 زدم و صداش کردم .. ای به در دلمو

 

 _جانم

 

 باهات راحت باشم؟  تونمی_اسما م

 

 ... هیچه حرف نیا  زم ی_وا عز 

 ..  می..ما االن خواهر  یتونی که م معلومه

 جانم؟ 

 

 گفتم:  دموی کش یقیعم نفس

 دوستت داره ... یلی ساسان خ  یدونی_ اسما خودت خوب م

 سا... اسما



 من  ی رزا

261 
 

 وسط حرفم:   دیپر

 ...  کنم ی_رزا خواهش م

 .. ینزن یمن حرف  شیدرباره ساسان پ گهی د شهیم 

 

 .. یچ ی_آخه برا 

 ؟ یازش بشنو  یزیچ  یخوا یکرده که نم ی ساسان کار بد   مگه

 اومده.. شیپ  یسوتفاهم هی  دیمشکلتو بگو شا  القل

 ... ومدهین شیپ یسوتفاهم  چی_نه ه

 

 گرفتم:  دستاشو

 با ساسان؟   هی_پس مشکلت چ

 

 بگم. تونمی_رزا اصرار نکن نم

 

 ول کردم و از رو تخت بلند شدم .. دستاشو

 

 م یخواهر یگیم یباهات راحت باشم و الک تونمیپس نم کنم ی_باشه اصرار نم

 

 _نه دورغ نگفتم  
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 برام ..  ی... به خدا تو مثل خواهر

 گفتم:  دلخور

   یدونستی منو محرم رازات م  یدونستی_اگه منو خواهرت م 

 ...   یچرا چند وقته تو خودت  یگفتیه من بپرسم بهم مک  نیا  قبل

 ...تی خاستگار ادیب یذارینم یزنیکه چرا ساسانو پس م  یگفتیم

 انداخت:   نی سرشو پا یبا شرمندگ اسما

   میآبج دی_ببخش

 .. یخودت کم مشکل ندار تو

 هم سربار تو و خاله جون هستم ..  ینجوریهم

 

 و گذاشتم رو دهنش: دستم

 حرفو    نینشنوم ا  گهی..دشی_ه

 

 گفتم:  یو با شوخ دمیبوس گونشو

 از من دوست داره   شتریب ی_مامان االن تو رو حت

 کرد ... یخنده ا  تک

 

 : دیبا تعجب پرس هیچند ثان بعد
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 م؟ یخاستگار  ادیب خواستهیساسان م یدونیتو از کجا م  ی_راست

 _امروز ساسان بهم گفت.

 گفت:  یدلخور با

 رو گذاشته کف دست تو .. ی_خوبه همه چ

 

 رو بهم گفته .. یکرده که همه چ ی_اتفاقا خوب کار

 چته اسما؟  نمیبگو بب حاال

 ش؟ ینیبب یستیحاضر ن گهی د یکرده که حت  کاریچ ساسان

 

 سکوت کرد ..  یکم 

 : دیبغض دارش به گوشم رس یصدا  قهیچند دق بعد

 .ساسانو ندارم  اقتی _ رزا من ل

 

 بغض دارش غصم گرفت  یصدا   دنیشن با

 آروم گفتم:  یصدا با

 ؟ یندار اقتشو ی گفته تو ل یدختر .. ک یگی م ی_چ

 

 ..  نمیب  یبهم نگفته خودم چشم دارم م ی_کس

 ...  فهممی عقل دارم ..م خودم
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 ازدواج کنه در سطح خانوادش باشه  یبا کس دیاون با  

 خودم ندارم .. حاال نداشتن مادر پدر به کنار ..  دوچرخه هم از   هی ینه من که حت 

 

 ابروم رفت باال  یتا هی حرفاش    دنیشن با

 مورد افتاده؟   نیا  ادی  االن

 مشکوکه!!!! نجایا  یزیچی

 

   ستی حرف تو ن یزنی حرفا که م نی _ا

 رو تو مغز تو فرو کرده؟  ی خود یفکر ب نیهمچ ی؟کی حرفا رو بزن  نیبهت گفته ا  یک

 آروم گفت: یو باصدا  نی انداخت پا سرشو

 کس  چی_ه

 

 چونش گذاشتم و سرشو به سمت خودم گرفتم: ر یز  دستمو

 ؟ یگفت ساسانو ول کن  ینکن بگو ک ی_اسما منو عصب

 

 تو چشماش جمع شد .. اشک

 بغلش کردم  ..  اوردموین طاقت

 ... نی پا ومدنیپشت سرهم م اشکاش
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 گفتم: آروم

 گلم قربونت برم  ..   ی_ آج

 ها ..  رهیگی م میمنم گر   گهینکن د  تی اذ خودتو

 ... یکن یم تی هم خودتو هم ساسانو اذ  یشده که دار یبگو چ توروخدا

 ...  گهیخدا بگو د تورو

 بغض دارش گفت:  یهمون صدا با

 

 بگم  تونمی_نم

 _چرا.

 ندارم... ی_توروخدا نپرس االن آمادگ

 

 گرفتمش ... صدا تو بغلم  ینکردم و ب  اسرارگه ید

 

 کرد که تو بغلم خوابش برد..  هیانقد گر 

 صورت غرق خوابش نگاه کردم ...  به

 .. زهیاشک بر نطوریباعث شده خواهر من ا  یفقط بفهمم ک  هیکاف

 نشونمیبه عذاش م  مادرشو

 

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘(31)⚘⚘⚘⚘⚘⚘ 
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 :رزا

 و چشمامو رو هم گذاشتم... دم یو با حوله رو تخت دراز کش رونیحموم اومدم ب از 

 

 ..که ارسالن اومده شرکتمون  شهیم  یدو هفته ا حدود

 از دست حرکات و رفتاراش  ...  شمیم ونهی دارم د یواقع  یمعنا به

 کرده ...  رییتغ  یلیخ اصال

 چشه ...  ستین معلوم

به ساشا گفته که اتاق منو   یچ  ستیمعلوم ن  میاتاق هیشانس بدمم تو شرکت هردو تو   از 
 کردن ...  کی با اون شر

 

 کنم  ...   یجرئت ندارم کار 

 ..  دهیبه ساشا گزارش م عی کنه سر تمی اذ  نکهیا  یو برا   دهیم ر یکنم بهم گ یهرکار

 ... شهیم یمرد حرف بزنم عصب  هیبا  

و   کنهیبا مردا صحبت م  یلیکه منظورش من بودم .. خ ینبه ساشا گفت که فال بارمی
 بهش اخطار بده ...

 هم تعجب کرده از رفتاراش ...  ساشا

 ...   کنمیکالفم کرده.. واقعا درکش نم یلیخ
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 ...کوبهیم واری خودشو به درو د نتش یبیجنبه من هروقت م یاوصاف..قلب ب  نیهم با ا  باز 

 

 ... دمی کش  یکالفه ا  پوف

 ...  دی خر میامروز قراره با ستاره و اسما بر  

   دهیع کی نزد  آخه

 

 ... حوصله از جام بلند شدم و رفتم سمت کمد   یب 

 

 بپوشم ... یچ

 روشن بزنم ... پی ت هیگرفتم  میتصم

 

 برداشتم و گذاشتم رو تخت ...   دیبا شال سف یکرم  یمانتو   هی نیبنابرا 

 

 ..   دمیدمپا گشاد پوش دیسف نیج هی  

 تنم کردم و بعدش رفتم سراغ صورتم،  مانتومم

 

 ...  ی رژ لب کالباس هیخط چشم نازک با  هی

 بسه ..  نقدریهم

 سرم کردم که در اتاق باز شد و پشت بندش اسما داخل شد ... شالمو
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 گفت:  دویکش یسوت  دیمنو د تا

 

 گر یج  ی_جووووون باباااا..چه پسر کش شد

 مادموزل؟؟ بدم  ،شماره

 دستمو جلو بدنم گرفتم و گفتم:  یمسخره باز  با

 

 کن عنتر ... شی _چشماتو درو

 خودم صاحاب دارم ...  من

 

 ابروشو باال انداخت و گفت: یتا  هی

 شناسمش؟ ی باشن؟م ی_ اونوقت صاحاب خانوم ک

 

 ..  ناسی_بلهههه .. اسمشون اقا س

 

 فکر کرد ... کمیکرد و   یاخم

 افتاد ...   شیدوزار  تازه

 ؟ ی گیخودمونو م یکوچولو نا یس ی_واااااا 

 کردم و سرم تکون دادم:  یا  خنده
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   یفکر کرد   یپس چ گهی _آره د

 

 ساعتم نگاه کردم  .. به

 

 .. یشد توام  که هنوز آماده نشد ری _اوه  اوه د

 ..  می حاضر شو بر  عیسر 

 ...َکنهیکلمونو م میستی آماده ن نهیبب ادیستاره م  االن

 برداشتم ... مویرفت حاضر شه و منم گوش اسما

 که اسما حاضر و آماده جلوم اومد و گفت:  کردمیکار م یبا گوش داشتم

   می_بر

 

 نگاش کردم   

  یشاله سرمه ا  هیو  یسرمه ا   رهی مانتو قرمز که با رژ لبش ست کرده بود با شلواره ت هی...
 بود ...  دهیو کفش تخت قرمز پوش

 گفتم: یکشدار جوون

 شامپانزه:(  ی_ تو که از من خوشگل تر شد 

 گفت:  غیج غیتو سرم و با ج د یبالش کوب با

 شامپانزه؟ .. یگیبعد م یخوشگل یگیم

 خنده:  با
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 ..   یپسر کش تر شد  یلیکردم خ ی_شوخ

 گفت:  دویخند اونم

 ؟ یفقط خودت پسر کش ی! فکر کرد؟ی _ پس چ

 باال گرفتم و گفتم: دستامو 

 ...ایشفار یلوپز،تو آ  فری_باشه اصال تو جن

 

 گفت:  ینازک کردو با غرور الک یچشم پشت

 خوشگل ترم ؛(  نای_من از ا 

 جمع کردمو گفتم: صورتمو

 :/ نی بکش پا کمی_

 گفت:  طنتیش با

 عشقم؟!!  وی_چ

 انگشتم سرشو به عقب هول دادم:  با

 _منحرف اعتماد به نفستو گفتم ...

 

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 

 : اسما

 عقب... شهیرزا جلو نشست منم مثل هم میستاره شد نیماش سوار
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 با حرص گفت:  ستاره

 ..  نیومد ی _اصال نم

 ...بردیانقدر زمان نم نی دادیشکاف م وممی.. هسته اوراننی کرد ری چقدر د 

 

 ه؟ یمن چ  رهی _تقص

 من اشاره کرد:  به

 زنه یم  پی_خانوم دو ساعته داره ت

 

 گفتم:  ییپررو  با

 چال خانوم ...  اهی_س

 ...  موندی کاله م یبعدش سرم ب کردنیکه پسرا همش تورو نگاه م زدمی نم پیاگه ت 

 

 ی چالم تو لجن اهی _اگه من س

 

 .....ی_رزا من  

 

 وسط حرفم:  دیحرفمو کامل کنم ستاره جفت پا پر  نکهیا  قبل

 هردوتونه   ری.. تقص نیمخمو خورد  گهی د نی_َاهه..بس کن
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 ... رونیب کنمی شوتتون م نیاز ماش نیبحث کن گهی د باری

 گفتم: یباال سرم گرفتم و با ترس ساختگ  دستامو 

 

 م ی_باش بابا تسل

 استارت زد و حرکت کرد به سمت بازار ...  نویماش  ستاره

 : دیبا تعجب پرس رزا

 _ستاره پس عشق خاله کجاست؟ 

 _خونه مامانم.

 نمش یبب  خواستمی_عههه م

 

 طعنه گفتم:   با

 ل ی_نگاش کنا شوهر زل 

♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 :رزا

 

کرد نه   یرو پسند م  یزینه اسما چ میرفتی ....  هر جا م شدمیهالک م یاز خستگ داشتم
 ستاره ... 

 ...   شنیکردم پاهام دارن قطع م  یانقد راه رفته بودم احساس م 
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  ابونیتا زودتر به خ رفتمیراه م میرفتیخلوت راه م یکوچه    هیتو  می داشت یحوصلگیب با
 :دیبه گوشم رس یمزاحم  یکه صدا میبرس یاصل

 

 _خوشگال شماره بدم؟؟؟ 

 

 سمت صدا نگاه کردم ...چند تا پسر جوون و عالف بودن ...   به

 اما اونا دست بردار نبودن ... می به راهمون ادامه داد مو ینداد  تی اهم 

 پشت سرمون اومدن  

 

 بودم ... دهیند  ییدافا نی_اوو پسر تا االن همچ

 

 می_خانوما امشب درخدمت باش 

 

 حرفاشون حالومونو داشت بهم زد ... 

 به اسما و ستاره نگا کردمو آروم گفتم: 

    می _بچه ها تا سه شمردم بدو

 

_۱ 

_۲ 
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_۳ 

 جلومون.    دنیمتوجه شدن و پر  میبردار زیخ میخواست تا

 

 درخدمتون ..  می_کجا کجا!!! بود 

 

 گفت:  تیتحمل نکرد و با عصبان گهی د ستاره

 آشغاالا  نیدرخدمت مادرتون باش نی _بر

 از اون پسرا که از همه پررو تر بود دستاشو باال گرفت و گفت:  یکی

 خب  یشیم  ی_آروم باش خوشگله چرا عصب

 

 از  پسرا رفت سمتش ... یک ی خواست دوباره جوابشو بده که  ستاره

 از ترس چند قدم عقب رفت ...  ستاره

 دستمو گرفت   یکیخورد شد تا خواستم برم سمتشون   اعصابم

 

 از همون پسرا دستمو گرفته بود. ... یکی

 کردم دستمو آزاد کنم ...   یو سع  دمیکش یغیج

 ....  فشرد یاون همچنان مچ دستمو گرفته بود و با شدت م اما

 خفه کرد  ... غمو یدهنمو گرفت و ج یبزنم با دست آزادش جلو  غیباره ج خواستم دو تا
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چشم    یاز جلو  لمیببرتم مثل ف خواستیم  انیکه شا شیچند سال پ ی اتفاقا   یهمه  هوی
 رد شد ...

 تعادلم و نگه دارم ... تونستمینم گه ی شدم .. د سست

 

 ...   شدنیچشمم رد م ی از جلو   ینجوریصحنه ها هم هم اون

 ... یهوش یو سپس ب دمی رفت و فقط تو لحظه آخر چهره ساسانو د یاهی س چشمام

 

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼??🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼(32)🌼🌼🌼🌼🌼🌼

🌼 

 

 : ارسالن

 

 ..  می گشتی ساسان و ساشا تو کوچه پس کوچه دنبال اسما  م با

مثال به   گرویساسان تا اونجا با اسما همد  یفرستاده بود برا  شنیستاره لوک   نکهیا  مثل
 ..  ننیبب یصورت تصادف

 .. میا یبه ما هم گفت ب ساسان

 ..چرا آدرسشون تو کوچه هاست؟؟!! ..

 ... ؟؟ کننیم  کاریچ اونجا

 ...  مینگاه کرد  گه یبه همد  میدیکه شن یغیج یصدا با

 زمزمه وار گفت:  ساسان
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 _اسما.....

 سمت صدا ...  مید یسرعت دو با

 ... سادمیناخواسته سرجام وا  دمیکه د  یصحنه ا  با

 .. ... اون رزا بود؟؟   اون

 پسر بود ... هی تو بغل   هوشیب رزا

 

به دهنش زدم که از درد   یسمت اون پسره و  مشت محکم  دمیمشت کردم و دو  دستمو
 سر داد ...   یادی فر

 و سرش به سنگ برخورد کرد...  نیاز دستش افتاد زم رزا

به صورتش   یدر پ یپ یپاهاش و مشتا  یو نشستم رو  نیزم یپرتش کردم رو پسررو
   دمیکوب

 ؟؟؟؟ ی خورد  ی_چه گه

 

 ....   زدنیم غی و دخترا ج  زدنیرو کتک م هیو ساشا هم داشتن بق ساسان

   

 ...  زدمیتوجه به هرجا و هرکس فقط کتکش م یب

 

دست از کتک زدنش برداشتم و رفتم   زدیصدا م  هیرزا رو با گر ستاره که داشت  یصدا با
 سمت رزا ...
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 ..  ومدیافتاده بود و از سرش خون م  نیرو زم هوشیب 

 ستاره بود ...  یسرش رو پا  و

 

 دادم .. تکونش

 _رزا ..رزا ... حالت خوبه؟ 

 

 ... نمیسمت ماش  دمیبغلش کردمو دو  دمیکه نشن یجواب

 ... کردن یبا تعجب بهمون نگاه م مردم

عقب گذاشتم و خودمم سوار شدم ... اسماو ستاره هم داشتن دنبالم   یرو صندل رزا
 گاز فشردم... یمنتظرشون نموندم و پامو رو   دنیدو یم

  یرانندگ  ابونایبا سرعت باال تو خ گهیو هرکس د   سیو پل ییتوجه به چراغ راهنما   بدون
 ...میخورد کیبه تراف  ستانماریبه ب دهیکه نرس کردمیم

 : دمیبه فرمون کوب  یمشت

 یییییی _لعنت 

 بود ... یرو صندل هوشیب  یعکس العمل چیعقب نگاه کردم ... رزا بدون ه یصندل به

اومده که   شیپ یتصادف  هیبود .. احتماال   نی سنگ یلیخ کی جلو نگاه کردم .. تراف به
 شده ...  ینطوریا

 شدم ...  ادهیپ نیکمربندمو باز کردم و از ماش یناگهان  میتصم هی با

 ....   مارستان یسمت ب  دمیرو تو بغلم گرفتم و دو  رزا
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 ...  دمیرس مارستانیبه ب  قهیدق ۵از  بعد

 

 تخت...  یتخت آوردن و رزا رو گذاشتم رو  یرزا تو بغلم بدون حرف  دنیپرستارا با د 

 

 ........ 

 و منتظر موندم ...گرفتم  دستام   نینشستم و سرمو ب یصندل رو

سمت   ومدن یکه داشتن م دم یدونفر سرمو بلند کردم ستاره و اسما رو د هیگر   یبا صدا 
 من  ...

 

 : دیپرس هیستاره با گر دنیو ساسانم پشت سرشون بودن ... تا بهم رس  ساشا

 _ رزا کجاست؟؟ 

 بدون حرف با انگشتم اتاق و نشونه گرفتم ...  

 : اسما

...  با دست اشکامو پاک کردم  ... اما   ینشستم رو صندل ونی گر  یحرف و با چشما  یب
 باش ...  می مواظب آبج  ایخدا .. شدنیاومدن و دوباره رو صورتم روون م یاشکام بند نم

 

 ...  شهی م یخدا خاله چ یا

داده بود و با اخم داشت   هیروبرو تک واریکه به د دم یباال گرفتم و ساسانو جلو روم د  سرمو
 ترسناک بود ... یلیکرد... اخمش خ ینگام م
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 ...   دیلحظه حس کردم بدنم از ترس لرز  هی

 

 کردو اومد سمتم ...  بشیدستاشو تو ج 

 رو سمتم گرفت ...  یدستمال

 آرومو گرفته گفتم: یصدا با

 خوام ی_نم

 شد: یصبع

 دستت ندادم ...  یکار هینشدم و  یاشکاتو پاک کن تا عصبان رشی نکن بگ ی_لجباز 

 

 داد ... هیتک وار ی دستمالو ازش گرفتم که دوباره رفت به د نی پا ی سر با

 

 اشکامو پاک کردم ...  

 ... ادی پس کجاست دکتر .. چرا نم ایخدا

ساشا گذاشته    یه سرشو رو شونه ستاره نگا کردم ... ساشا کنارش نشسته بود و ستار  به
 بود ... 

 

 ... دمی کش یآه ناخواسته

 ... میاونا بود یکاش منو ساسان االن جا  
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تو فکر   تمی موقع  نیشده بود ...تو ا  رهیخ نیبه ساسان نگاه کردم با اخم به زم  دوباره
 اتاقه.... تو فکر بودم که ... یساسانم  .. اونوقت خواهرم تو 

 ... رونی در اتاق باز شد و دکتر اومد ب 

 

 هم بلند شدن....  هیبلند شدم که همزمان با من بق یبا نگران  

 

 : ارسالن

 : دمیسمت دکترو پرس رفتم

 شد؟   هوش یدکتر حالش خوبه؟؟؟چرا ب ی_آقا 

 

 دختر اومده؟؟   نیسر ا   یی_ چه بال

 شدن و غش کردن  ...  یدچار شوک عصب شون یا 

 .... میری عکس بگ دیشکسته و با  ادی ز  یلیکه به احتمال خ سرشونم

 

 : دمیپرس یناراحت با

 _االن چطوره؟ 

 اد؟ ی بهوش م یک

و از سرشون    میا یتا ب نیبهوش اومدن خبرم کن  یوقت  ادیبهوش م گهید  قهی_چند دق
 م یری عکس بگ
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 _باشه ممنون دکتر 

 تکون داد و با گفتن بال بدور از جمع  دور شد ...  ی سر  دکتر

بود .. خدا لعنت کنه  یبتیچه مص نیدادمو دستمو رو چشمم گذاشتم.. ا  واری به د مویتک
 رو ... یعوض یاون پسرا 

دست مشت شدم قرار   ی رو  یکیاون پسرا دستمو مشت کردم که دست   یادآوری با
 گرفت ..

 ب دست نگاه کردم.. ساسان بود ... صاح  به

 

 _آروم باش داداش 

 بلند گفتم:  ینگاه کردمو باصدا  بهش

 آروم باشم؟  ی_واقعا انتظار دار

 حرص گفت:  با

   شنونیاالن دخترا م  سی_ه

 

 نکردم و  سمت اتاق رزا رفتم درو باز کردم و وارد اتاق شدم ... یحرف ساسان توجه به

 

 کرد   یم  قیر به سرم تز یز یپرستار داشت چ 

 کارش تموم شه ... ستادمیا  منتظر
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 من گفت:  دنی از تموم شدن کارش برگشت سمتم و با د بعد

 تو اتاق؟   نیاستراحت کنه چرا اومد  د یبا ماریب دی_ببخش

 سرد گفتم:  یلیخ

 کشه ی طول نم  شتریب قهی_پنج دق

 _اما..

 ... قهی _گفتم فقط پنج دق

 زد و گفت:  یلبخند

 ... زارمیتنها م قهیپنج دق یخب پس من شما رو با خواهرتون فقط برا  یلی_ خ

 ... دمیپرس نی هم  یبرا نی انگار شباهت دار  گه؟آخهیخواهرتونن د  یراست

 

 ابروم خود به خود رفت باال  یتا  هی

 ی گی که راست م تو

 زدمو گفتم: یپوزخند

 نامزدمه... ستیخواهرم ن ری_نخ

 

 ...   دیبادش خواب انگار

 ..   رونی از اتاق رفت ب ی آروم آهان یصدا با

 

   پوففففف
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 میبا پرستاران سر و کله بزن دیبا  مارستانمیب تو

 رفتم سمت رزا ... 

 خوشگلش بسته بودن.... یچشما  

 

 کنار تخت  ... ه ینشستم رو صندل 

 روش زدم ..  یسردشو تو دستم گرفتم و بوسه ا  دست

 

 آروم گفتم:  

  ییبالها نیهمچ ذارمینم  گهیاونوقت د یشیمن م   یرزا  یشیمال خودم م یروز  هی_ 
 ....   ادی سرت ب

 

 اتاق باز شد بچه ها اومدن تو ... در

 

دست رزا زدم و  دستشو رها کردمو از جام بلند    یرو  یتوجه به اونا دوباره بوسه ا  بدون
 شدم ...

 

 : ستاره

 تو اتاق....  میرفت نهیمارو بب  نکهیا  پرستار از اتاق رزا دور شد .. به سرعت قبل یوقت

 چشمام گرد شدن ...  دمیکه د  یصحنه ا  با
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 نشسته بودو دست رزا تو دستش بود ...  ی صندل  یرو  ارسالن

 از جاش بلند شد ...   دویدستشو بوس ییما دستشو با پررو  دنیبا د 

 

 ؟؟ یکن کاریچ  یخوا ینفرت نگاش کردم... دوباره م با

  شیکنه ... چند روز پ هیبشه و گر  تی اذ  دنشیرزا با د شهیاون باعث م ادی ازش بدم م 
 ... ختی ر یصدا داشت اشک م یکه ب دمیشرکت د ییتو دستشو 

 وجودشو تحمل کنه .. تونهیچته بهم گفت که نم   دمیازش پرس  یوقت

 

 بهش رفتم و از کنارش رد شدم ....  ینگاه ارسالن بهم افتاد که با اخم چشم غره ا 

 

 کردم .... هوشیب یو به رزا  ستادمی ر تخت اکنا 

 بغض گفتم:  با

 جونم ...  یآبج  گهیشو د  داری_ب

 !! ...؟؟ی خوابیم چقد

 

 حرفم پلکاش تکون خورد ...  با ذوق  گفتم:  نیبند ا  پشت

 بچه ها  رزا بهوش اومد ... ی_وا

 

 اومدن سمتمون ...  یهمه با خوشحال 
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 آروم صداش کرد:  اسما

 _رزا؟! 

 

 

 :رزا

 بودن؟؟؟...   نیدرد سرم چشمامو بزور باز کردم ... چرا پلکام انقد سنگ با

 

 متوجه دور ورم شدم... دمیرزا گفتن اسما رو که شن یصدا 

 

 ...  کردیم  تی چشمامو اذ  نور

 

 تعجب به بچه ها نگاه کردم ..   با

  زنهی موج م ی توش نگران کنمیبه نگاه ارسالن گره خورد.... حس م نگاهم

 

 ؟ ی چ یبرا  اما

 

 شده بودم ... جیگ  
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 گفتم:  ومدی که انگار از ته چاه در م ییصدا با

 

 _من کجام؟ 

 

 دستم گذاشت و گفت:  یدستشو رو  اسما

   مارستانهیب نجای_نگران نباش .. ا 

 اد؟ ینم ادتی  یچیه واقعا

 

 ! مارستانم؟؟یب

 

 چشمم رد شدن ..  یاز جلو لمیهمه اتفاقا مثل ف هوی 

 پسرا ... دستشو رو دهنم گذاشت.... اون

 ... انیشا

 

 اتفاقا تو بدنم افتاد ...   یادآوریاز  یبیلرز عج   ناگهان

 

 ... کنمیفکر م یکه به چ دونستی... مطمئنا اون مکردینگام م یبا نگران ستاره

 

 پرستار خانوم اومد داخل ... هی بگم در اتاق باز شدو   یزیخواستم چ تا
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 بچه ها اخم کردو گفت: دنید با

 تو؟؟  ادین ینگفتم کس  ن؟مگهی_ چرا اتاقو شلوغ کرد

 استراحت کنه ...  دیبا ماریب رونی ب دیبر نیبر زود

 

 گفتن و ستاره رو به من گفت:   یها باشه ا بچه

 

 ...   ی_نگران نباش آبج

 

 : دیرسبا تعجب پ پرستار

 بهوش اومده؟  ماری_مگه ب 

 

 به هوش اومد  االن   نی_بله هم

 ن؟ ی _چرا به دکتر نگفت

 ساشا دستشو پشت گردنش گذاشت و گفت:  

 رفت  ادمونی_

 وگفت:   دیکش یپوف کالفه ا  پرستار

 ... رونی ب نی خب تا من برم دکترو خبر کنم شما از اتاق بر یلی_ خ

خودتون    یهم برا   ضی مر یهم برا  میدار ییکرونا یمارا یما ب نجایا ن یماسکم نزد   جالبه
 خطرناکه



 من  ی رزا

288 
 

 

 : اسما

 

 نگاه کردم ... وار ی د یساعت رو  به

 نگران شده  ... یلیساعت هشته ...حتما االن خاله خ یوا 

 آوردم .... رونیب فمیرو از ک یگوش زود

 شارژ نداره ... یلعنت

 : دیمن با تعجب پرس ینگران  دنی د ای  ستاره

 

 ؟ ی ختیبهم ر هویشد چرا   ی _اسما چ

 ساسان سمت ما جلب شد ..   نگاه

 توجه به ساسان گفتم: یب

 _ساعت هشته االن خاله گالره نگران شده  

 شارژ نداره ...  میبهش زنگ بزنم؟ گوش  یبد  توی گوش شهیم

 گفت: یبا شرمندگ ستاره

 ...  میاومد   یجا گذاشتم آخه عجله ا ن یتو ماش موی_گوش

 از ساشا ... بزار

 وسط حرفشو گفت:  دیستاره حرفشو کامل کنه ساسان پر   نکهیا  قبل

 دم ی_من بهت م
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 سمتم گرفت....  شویحرفش گوش  نیپشت بند ا و

 بهش نگاه کردم ... کالفه

 ازش گرفت و گفت: ویقبل از من گوش ستاره

 اسما جان زنگ بزن  ای.. ب ی_عع مرس

 

 گفتم و از اتاق خارج شدم...  یلب ممنون ر یرو از ستاره گرفتم ... ز  یگوش یدودل با

 :رزا

 

لبم نشست    یرو  ی.. ساسان بالفاصله پشت سرش رفت .لبخند رون یکه رفت ب اسما
 ..اون واقعا عاشقه ...

  یقیکرد .. نفس عم یم  تمی.. واقعا نگاهش داشت اذ  کردمیارسالنو حس م  رهی نگاه خ 
 که در باز شد و دکتر به همراه همون پرستار اومد تو ... دمیکش

 

 

 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹(33)🌹🌹🌹🌹🌹🌹  

 

 : اسما

 نشستم و شماره خاله رو که از حفظ بودم زدم...  مارستانی ب یصندل  یرو
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 بوق نخورده بود که ساسان اومدو کنارم نشست ... هنوز 

 و بهش محل ندادم بعد از چند تا بوق جواب داد:  دمیکش یکالفه ا پوف

 

 _الو؟ 

 

 _سالم خاله اسمام 

 گفت:  یبا نگران خاله

 اسما جان  ...   یی_ تو 

جواب  زنمی دل نگرانتون شدم .. به هرکدومتون زنگ م نی خدا دخترم کجا  یوا 
 .... .نیدینم

 : دمیشدم دروغ بگم ...لبمو گز مجبور

 

 ساعت از دستمون دررفت ....  میبود  دیخاله گرم خر دی_ببخش

 : دیبا شک پرس خاله

 خونه؟؟رزا کو  نیومد یساعت ن نیافتاده که تا ا  ی_اسما دخترم راستشو بگو اتفاق

 

 نشده... االنم رزا اتاق پروفه ... یچیه گمی _به جون خودم راست م

 برم رزا صدام زد ..فعال خداحافظ  دیاالن با  راستش

 خونه خدا به همراهتون... نی ایزود ب زمی_برو عز 
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کردم و خواستم   یرلبیگرفتم سمت ساسان و تشکر ز  وی از قطع کردن تماس .. گوش بعد
 بلند شم که ساسان دستمو گرفتو گفت: 

 ن ی_بش

 

 ..... واری از لمس دستش قلبم محکم خودشو زد به در و د 

 ...یافتادم رو صندل دویو خواستم دستشو پس بزنم که دستمو کش دمی کش یقیعم نفس

 

 : ساسان

 گفتم:   تیعصبان با

 ...نیحرف گوش کن و بش ن،یبش  گمیبهت م ی_ وقت

 گفت:  یسرتق با

  ی کنیگوش بدم ... چرا ولم نم خوامی_نم

 !! ؟؟یخستم کرد   گهید  یفهمینم چرا

 گفت: ادیفر  با

 ... یخسته شده باش یکنی_غلط م

 ... یدیم  میباز  یکنیم غلط

 خجالت و ترس دستشو رو دهنش گذاشت:  با

   مارستانهی ب نجای... ا یداد نزن آبرومو برد  ی_وا 
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 _به درک  

 

 : اسما

 بستم و با التماس گفتم:  چشمامو

 .. تیزندگ  ی_ساسان تو رو خدا ولم کن برو پ

 

 .. آخه کجا برم .. ییمن تو  هی_د المصب زندگ

 تو دستش گرفت و تو چشمام زل زد: دستمو

 ؟؟؟ یر ی گیم  دهیشده .. چرا عشقمونو ناد ی_اسما توروخدا بگو چ

 

 که ته دلم نبود و به زبون آوردم ...:  یزی.. چخواستمیکه نم  یزیبغض چ با

 ..  خوامتیتت ندارم نم_ چون دوس

 خوبه؟  مهیتو زندگ گهید  یکی... اصال   اصال

 

 حرف سرجاش خشکش زد ..زمزمه وار گفت:  نی ا با

 _دروغه

 ... مارستانیب یسمت خروج  دمیبغضم شکستو بدون توجه به حرفش بلند شدمو دو 

 

 ساسان توجه نکردم ...  یبه صدا زدنا 
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 ... رونیزدم ب  مارستانیاز ب  

 کردم به قدم زدن ...  شروع

 دور شدم ... انقد راه رفته بودم پام درد گرفته بود....   مارستانیدونم چقدر از ب ینم

  یگوشه پارک نشستم و شروع کردم با صدا مکتین ی... رو  دمیرس ی کیپارک کوچ هی به
 کردن ...  هیبلند گر

 ؟؟؟ ی ازم گرفت نمیمن که فقط ساسانو داشتم .. چرا ا  ا یخدا 

 تونم کنارش باشم؟؟چرا من انقد نحسم؟  یکه نم  یدیآفر  ینجوریمنو ا  چرا

 افتادم...  شیماه پ  کی  ادی 

 شماره ناشناس بهم زنگ زد ...  هی 

 کرد ... یزن بود که خودشو مادر ساسان معرف هی 

  نیا  ی. من ساده با خودم فکر کردم برا .. نتمیبب خوادیمهربون بود .. گفت م  صداش
 آشنا شه .. ندشیکه با عروس آ  نهیمنو بب خوادیم

 

 کرد ... رمیاما اون نابودم کرد ... تحق 

 ساسانو ندارم  ..  اقتیبهم گفت که من ل اون

 

 کسم .. یخانوادم .. ب یمن ب گفت

 کسو کار  عروسش باشه ... یدختر ب هی خوادیگفت نم 

 گفتو گفت و نابودم کرد با حرفاش .. گفت و به قلب شکسته من توجه نکرد ...  
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  دی چیپ یمادر ساسان تو گوشم م  یصدا  

 دخترم ... گم ی_بخاطرخودت م

...من پاشهیاز هم م تون یو زندگ شهیاون بعدها متوجه م  یستیتو در حد ساسان من ن 
از تو بهترو داره ... دست از سر پسرم بردار ... اون با    اقتیاون ل ...  نم یبیبه چشم م نو یا

 ...نینیبیضربه م تونی.. تو زندگ شه یبخت م اه ی تو س

 نشو...   شی مانع خوشبخت 

 

 بلند ضجه زدم  ..  یگرفتم و با صدا  سرمو

 

 ... خفه شووو....  بسههه

 ...دیچی پیصداش همچنان تو گوشم م اما

 کنن ... ی... برام مهم نبود که مردم دارن نگام م ابونمی مهم نبود تو خ  برام

 آسمون نگاه کردمو زمزمه وار گفتم:  به

 ... کرمتو شکر .. ای _ خدا

 کس باشم؟؟  یب دیمن با  چرا

 همه؟؟   ی شده نقطه ضعفم برا میکس یب  چرا

 کنن؟؟؟   یشکستنم ازش استفاده م یزدنم برا  ن یزم یهمه برا  چرا

 جواب منو بده ...  ایب ییکجااا خداااا
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 کس باشم ؟؟؟  یتنها ب دیکه با  هیگناهم چ بگو

 جواب بده چرا پدر مادرم مردن من زندم...  ایب ها

 ...    گهی د یکشتیم منم

 ؟ ی که عذابم بد  یگذاشت  ایدن نیمنو تو ا 

 چراااااااا 

 

 

 کل:  یدانا

 رو پور کرده بود ... ایاسما دن  یها  هیها و گر ضجه  یصدا 

 بود ..  دنیآسمونم آماده بار یحت

 ه؟ یواقعا عشق چ 

 .. شه؟ی فقط و فقط درد و غصه همدم هرلحظش م شهیکه هرکس که دچارش م هیچ

 

 

 { �😘😘� �😍�ن ی از رمان لذت برده باش نجایتا ا دوارمی ام  زمی عز ی}دوستا 
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 : ساسان

 

نداد .. خواستم برم دنبالش که ساشا اومد دستش و   تی اسما رو صدا کردم اهم یهرچ
 گذاشت رو شونم: 

 با خودش خلوت کنه .. کمی_داداش بزار بره ..بزار 

  

 داره ..  ییبه تنها از ین د ی.. شاگفتی اون درست م  دی.. شا ستادمیا  سرجام

 

 : ارسالن

 خورد ... هیدوتا بخ شیشونینداشت و فقط پ ی سرش شکستگ  خداروشکر

 انجام دادم و رفتم سمت اتاق رزا   صویترخ  یکارا

 

 ...رونیکمک ستاره از اتاق اومدن بکه با   دمیرزارو د 

 

 ...رفتی تلو خوران راه م تلو

 کنار و گفت:  دیاره رزا رو کشرفتم سمتشون و تا خواستم بهش کمک کنم ست 

 . نیشما کمک کن ستین یاز ی خودم هستم ن یتهران ی_آقا  
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 زد و به رزا کمک کرد و ازکنارم رد شدن ... حرفشو

 زنه یم  نیسرسنگ دم یکه ستاره رو د یابروم رفت باال ..از همون روز اول  یتا  هی

 ...؟ی چ یبرا  اما

 باال انداختم و پشت سرشون راه افتادم ... یا شونه

 

 رزا: 

 به ستاره گفتم:  رو

 انجام داد؟ بگو پولشو حساب کنم   مارستانویب صیترخ یکارا  یک ی_راست

 بزنه ارسالن گفت: یستاره حرف  نکهیاز ا  قبل

 حساب کردم.  هی_من تسو

 تعجب بهش نگاه کردم .. با

 : دیکه طعنه توش مشخص بود پرس  ییهم تعجب کرده بود ...با صدا  ستاره

 ؟؟ یکه حساب کرد  یبا رزا جان دار ی_شما مگه چه صنم 

 گفت:  الیخیارسالن ب اما

 ...  نمیبیهم توش نم یحساب کنه خودم حساب کردم .. مشکل ست ی ن یکس دم ی_د

 : ستاره

 

   واریسرمو بکوبم به د  خواستی دلم م تیعصبان از 

 سواستفاده گر ...  ی پسره 
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 کنه    کی تا خودشو به رزا نزد کنهیاستفاده م یاز هر فرصت 

 کرده؟؟  تیرزا رو اذ  کم

 کنه ...  یچه غلط خوادیاالن م  ستین معلوم

 

 وسط بحثمون:   دیپر دی د نیرزا که جو رو سنگشکل گرفت .  میشونیرو پ یاخم

 پرداخت کنم؟؟  دی_خب چقد با

 

 ! رم؟؟یمن از شما پول بگ  شهی_مگه م

 :رزا

 .. یلعنت هیکارا چ  نیاز ا  قصدت

 ؟ یکن یحرفات با قلبم باز  نی دوباره با ا یخوا یم  چرا

 نگفتم ..  یزیچ گهیبستم د  چشمامو

 ...مونهی م  فمیبه جهنم .. خودت حساب کن .. بهتر ..پولم تو ک باشه

 

 ... دمیدی دور و اطراف نگاه کردم .. اسما رو نم به

 :دم یبه ستاره پرس رو

 اسما کجاست؟  ی_راست

 

 به خاله گالره زنگ بزنه   رهی_ گفت م
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 _پس کجاست االن 

 

 به حرف اومد و گفت: دادیما گوش م یکه داشت تو سکوت به حرفا   ساشا

 _رفت 

 :دیبا تعجب پرس  ستاره

 نگفت  یزی _رفت؟چرا رفت؟کجا رفت؟چرا به ما چ

 بهتون.  گمیم ن ی سوار بش نی ای_ ب

  

 .. شما با خانومت برو رسونمی .. من رزا خانومو م گم ی_م

 حرفو زده بود نگاه کردم ..  نیارسالن که ا  به

 داره منو برسونه؟  یلزوم چه

 

 ....رسونمشیخودم م  خورهیبه خونه رزا م رمونی داداش مس ستین یاز ی_نه ن

 

 

 وسط حرفاشون    دیپر  ستاره

 

  دیبا  ستی .. حالش خوش ن ادی آقا ارسالن.. رزا با ما م نیزحمت بکش خوادی_اره نم
 مواظبش باشم ..
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 کرد ..  نیحرف دستمو گرفت و منو سوار ماش  نیاز گفتن ا  بعد

   پوفف

 ..ستاره نجاتم داد .... خداروشکر

 

 روشن کرد ..  نویاستارت ماش  هیهم سوار شد و با    ساشا

 شدم .. رهی خ کردیبه ما نگاه م  یبا کالفگ ن یاز ماش  رونیارسالن که ب به

 دور نموند.. دشیگوشه لبم نشست که از د یپوزخند

 و حرکت داد ..  نیارسالن زد و ماش یبرا  یبوق ساشا

 

 ..  خداروشکر

 برداشتم و به اسما زنگ زدم ...خاموش بود ..  مویگوش یاسما افتادم ..نگران ادی

 دلشوره گرفتم ....  ناخواسته

 گفت:  نیماش  نهیمن از تو آ  دهیچهره رنگ پر دنیبا د  ستاره

 شده رزا؟  ی_چ

 نگرانشم  یلی..خ دهی_ستاره!! اسما جواب نم

 

 گفت:   ساشا

 ._نگران نباش ساسان رفته دنبالش 
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 با تعجب:  ستاره

 کجاست؟  دونهی_مگه ساسان م

 کنهی م  داشی..اما گفت پ زمیعز  دونهی_نه نم

 باهاش حرف بزنه ...  خوادیم

 بستم ..   چشمامو

 اسما چشه...   دونمینداره ... نم ی گناه ساسان

 ..   سوزهی ساسان م  یبرا  دلم

 ... خوش بحال ستاره...میر یدرگ جوریخدا .. هرکدوممون   یا

رد و    یحرف  گهیمقصد د  ان یدادم و تا پا  هیتک  نیماش  یو سرمو به صندل دمیکش یاه
 بدل نشد ...

 

 ......... 

" شماره  یشماره اسما رو گرفتم اما هربار به صدا  گهیبه خونه چند بار د دنیرس تا
 خوردم ی.لطفا..." برمباشدیمشترک مورد نظر خاموش م

 ... سادیخونه وا  یجلو  نیماش 

 باز کردم و از ساشا تشکر کردم ... درو

 ...  شهیپ ادهیستاره هم داره پ دمیکه د شدمیم  ادهیداشتم پ 

 : دمیتعجب پرس با

 ؟ یبش  ادهیپ یخوا یم یچ ی _وا ستاره .. تو برا
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 برات افتاده.. یبدم چه اتفاق حیخودم به خاله توض خوامی_م

 ... شهی نگران م یلیخ  نهیخورده بب هیبخ ی شونیو پ  دهیرنگ پر نی اگه تو رو با ا 

 

بهش  یجور یزحمتت دادم  برو خونه خودم  یل یخ نجاشمیتا هم زمیعز   ستین یاز ی_ن
 نگران نشه.... گمیم

 کرده...  تویتابیب یلیخ  نایزودتر برو خونه حتما تا االن س تو

 بهم نگاه کرد ....  دیترد با

 ؟ یکار کن یچ یخوا ی_درباره  اسما م

 

 کنم نگران نباش.... یم  یکار هی_اونم 

 

کارو بکن    نیکه ا  حتینص یگونم و کل دنیگفت و بعد از بوس یباشه ا  یو دودل ینگران با
 و رفتن...  میکرد  یاون کارو نکن ... خداحافظ

  

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼(35)🌼🌼🌼🌼🌼🌼

🌼 

 

 :رزا
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  یتو ... مامان تو آشپزخونه بودو داشت غذا درست م در خونه رو باز کردمو رفتم دیکل با
 کرد ...

 

 گونشو چنگ زد:  دنمیکردم که به سمتم برگشت و با د یخسته سالم یصدا با

 شده ی چ تیشونی.. پ یشده  چرا رنگ مرده رو گرفت ی_خدا مرگم بده رزا چ

 

 کردم آرومش کنم: یدستم سع با

 .دمیم حیبرات توض زویهمه چ نیبش ایب یزنی _اوا ...مامان جان چرا حرف مرگو م

 

 ..  یبد  حیتوض وی_چ

 افتاده..اسما کجاست؟  ی چه اتفاق نمیبب بگو

 شده یچ گمی .. من بهتون م ن ی_شما بش

 

کردم .. درواقع گفتم که    فیبود رو تعر وفتادهیکه اتفاق ن  یزیمامان نشست اون چ  یوقت
برخورد کرد و بچه ها منو بردن   ابونی شدم و سرم به جدول کنار خ هوشیب ابونیوسط خ

 ...مارستانیب

..مامان نگرانم   رمی م رونیهروقت که ب خواستمینم یبودم بخاطر دروغم... ول شرمنده
 بشه ... 

 گونمو نوازش کرد و گفت:  مامان

 .. یشد یآخر چ نی..بب یشد فی. ضعکن . تی _چند بار گفتم خودتو تقو
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 : دمیزدم و گونشو بوس یلبخند

 گذشت ... ریبخ  گهی_خب حاال د

 _خداروشکر ...

 ومد؟ یاسما چرا با تو ن ی_نگفت

 

 _گفتم که مامان ...

 با هم حرف بزنن  خواستنی ساسان رفت ..م با

 .نی روز آشت هیروز قهرن  هی..  یامروز  یجوونا نی_ از دست ا 

 

 .کننیم   ی_انشاهلل که آشت

 _انشاهلل...

 

بود نشونش دادم   مهیکه نصف و ن  دامویو خر  می با مامان صحبت کرد  یکم نکهیاز ا بعد
  .. 

 رفتم تو اتاقم .. 

 

 شماره اسما رو گرفتم اما همچنان خاموش بود... دوباره

 تخت .. یپرت کردم رو  و یگوش یعصب 
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 ..  یرفت  ینفهم..  کجا گذاشت یآخه دختره   

 داشتم ... جهی سرگ کمیلباسمو عوض کردم.. هنوز  یسخت به

 

 داشته باشه ...  یاون خبر  دیساسان افتادم که ساشا گفت رفته دنبال اسما .. شا ادی 

 و برداشتمش و شماره ساسانو گرفتم ... میرفتم سمت گوش عیسر  

  یکالفش تو گوش یکه صدا   شدمیم  دیبار بوق خورد اما جواب نداد .. داشتم ناام چند
 ... دیچیپ

 

 _الو رزا. 

 گفتم:  عیو سر  ینگران با

 ؟ یکرد  داشیشد پ ی_ چ

 

 .. نی_نه انگار آب شده رفته تو زم

 ....رمیمی دارم م یشده به منم بگو از نگران یرزا اگه خبر 

 

 ...گمیشد حتما بهت م ی_باشه خبر

 قطع کرد ...  یکرد بدون خداحافظ یتشکر

 ...کردیم  دادیتو صداش ب یداشت .. کالفگ  حق
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...رفتم   کردی ... مامان داشت سفره رو پهن م رونیو از اتاق اومدم ب  زیگذاشتم رو م  ویگوش
 سمتشو گفتم:

 خودم پهن کنم...  یذاشتی_خب مامان جان م 

 ..   یدست بزن ی زی_وا نه گلم عمرا من اجازه بدم به چ

 ...کنمیکارارو م یخودم همه    نیبرو همونجا بش 

 

 کردم و گفتم:  یخنده ا  تک

 ... گهیفشار افتاده بود د هیتصادف کردم .. بابا  یانگار  یگیم  یجوری_واا  

 :دی گز  لبشو

 دختر  یزنی م هیچه حرف نی ...ا ری _زبونتو گاز بگ

 

 زنگ خونه اومد ..  یبگم که صدا  یزیچ خواستم

 

 مامان گفت:  

 _برو درو باز کن فکر کنم اسماس 

 

 و درو بازش کردم ..  اطیتو ح رفتم

 سرجام خشکم زد ..  دمیکه اسما رو د  نیهم
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بود تو صورتش و واقعا وحشتناک شده بود   ختهیر  ششیکرده بود که همه آرا  هیانقد گر  
 ... 

 

 ..  رون ی تو که هلش دادم عقب و خودمم از خونه اومدم ب ادیزد و خواست ب کنارم

 تو کوچه نبود ..   یدور و اطراف کوچه نگاه کردم .. خداروشکر کس به

 

 گفتم:  ینگران با

 ...   هی چه سر و وضع نیا  ؟ی _ اسما کجا بود

 

 نگفت   ی زیو چ نی انداخت پا سرشو

 

 گفتم: کالفه

 ؟ یداریبر نم توی چرا گوش ی_ حرف بزن دختر .. همه رو نگران خودت کرد 

 گرفته گفت:  یصدا با

 ...دمینفهم نی هم یتموم شده بود برا  می...  شارژ گوشرونیب زدمی قدم م دی_ببخش 

 بده بگو چته  حیکه نشد حرف .. توض نی _ا

 گفت:  کالفه

 . دمیم حی تو ..باشه  برات توض امیار برزا بز ی_وا
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 خب یلی_خ

 

 تو آروم به اسما گفتم:  میکه بر  نی از ا  قبل

 ... یبود  رونی با ساسان ب کنهی.. مامان فکر م یند ی_حواست باشه سوت 

 _باشه  

 

 داخل .. مامان تو آشپزخونه بود ...  میرفت

   نتشیتا مامان نب ییدستشو  یاسما از پشت سرم اومد و زود رفت تو  

 پام برگشت سمتم:  یصدا   دنیآشپزخونه شدم ...مامان با شن وارد 

 بود دخترم؟  ی_ک

 _اسما  

 اومد ...  ی_خوب موقع

 بزار رو سفره  ری پارچ آب و بگ نیا 

 

 گفتم و پارچو از مامان گرفتم و از آشپزخونه خارج شدم .. یچشم

 ساسان افتادم ...   دای 

 برداشتمو شماره ساسانو گرفتم: مویسفره و گوش یگذاشتم رو  آبو

 

 _الو 
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 _الو سالم .. اسما اومد خونه  

 دونم ی_ م

 : دمیتعجب پرس با

 _از کجا 

هست که پشت در  یساعت  کی حدود  نیهم یخونه... برا  ادیبالخره م دونستمی_م
 خونتونم 

 

 آنقدر اسمارو دوست داره ...  ه نکیشد از ا  م یلحظه حسود هی..  عجب

 نگران نباش ..آروم باش خداروشکر سالم و سالمت اومد  گهی_باشه ..د

 آروم باشم؟؟!  ی_چه جور

 ...شمیم وونمیاز دست اسما دارم د 

 

 ...    شهی درست م ینکن همه چ تی_خودتو اذ 

 ..  زنمی با اسما حرف م من

 ..فعال خداحافظ ..  شهیدردسر م زنمیدارم با تو حرف م نهیبب ادیبرم..  االن اسما ب فعال

   

 _باشه ممنون خدافظ..
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 ..................... 

 

 کرد ... آروم صداش کرد ...  یم یاسما نگا کردم که داشت با غذاش باز  به

 _اسما .. 

 نداد وتو فکراش غرق شده بود... یجواب

 رون یخورد و از فکر اومد ب یا  کهیبلند تر صداش کردم که   یصدا با

 شد  یسوال افشی نگاه کرد و ق بهم

 ی دیکنم جواب نم یخانوم؟ چرا صدات م یی_کجا

 :نی سرشو انداخت پا 

 ؟ یداشت ی..کار دمینشن دی_ببخش 

 

 ؟ یکنی م ی_چرا با غذا باز 

 ندارم.  لی _آخه م

 بگم که یزیچ خواستم

 تحمل نکرد و گفت:   کردیکه تا اون موقع ساکت به حرفامون گوش م مامان

 ...  ن ی_شما دوتا چتون شده؟؟؟ چند وقته هردوتون تو خودتون

 شده؟؟.   یچ نی گیکه نم بمیخونه غر  نیتو ا  من

 

 : دمیگز  لبمو
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 نشده....  یچ یبابا بجون خودم ه ؟؟ی ا  بهیگفته تو غر  ی_عه مامان جان قربونت بشم..  ک

 

 ... ی اله جونم.... باز که حساس شد _آره خ 

 

 نم یبیحساس نشدم.. رفتاراتونو م خودی.. من ب ری_نخ

 

 سخت تر ...قانع کردن مامانه  ایتو دن  زیاز همه چ پوفف

 ..   ستی ن یزیکه چ میکرد  ی به زور مامانو راض 

 بازم قانع نشده و دلنگرانه...   دونمیم البته

 .. واقعا شرمندشم...  میگی بهش نم یزیخبر نداره و چ یچیمامانم که از ه  یبرا  رمیبم

 

 تو اتاق... میو باهم رفت  میکمک اسما سفره رو جمع کرد با

 گرفتم امشب هرجور که شده از زبون اسما حرف بکشم .....  میتصم

 

 

 

🕊🕊??🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊(36)🕊🕊🕊🕊

🕊🕊🕊 
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 : اسما

 عوض کردم و شارژر و از چمدون برداشتم ...  لباسمو

 _اسما. 

 گفتم:  کردمی به شارژر وصل م مویکه گوش همونطور

 _بله؟ 

 .. یبهم بگ یزی چ یخوای_نم

 : دمیحال پرس نی با ا  ی.. ولزنهی حرف م یاز چ  دونستمیم

 حرف بزنم؟  ی_از چ

 

 منظورم تو و ساسانه.  یدونی_خودتو به اون راه نزن خوب م

 اسمش بازم کالفه شدم ..  دنیشن با

 _توروخدا بحث اونو باز نکن ..

 

 ...  زنمیباهات حرف نم  گهیشده د  یچ ی_اسما به خدا اگه نگ

 . یکنیم  تیخودتو و ساسانو اذ  یدار

 

 بهتر  از رزا ...  ی.. کنجاستیدرد و دل کنم .. حاال که رزا ا یکی با  خواستیم دلم

 

 کنارش نشستم و گفتم:  
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 ؟ یبدون یخوا یم ی_ چ

 

 ؟؟ یعشقتو نسبت بهش انکار کن  وی که باعث شده ساسانو  ول کن  یزی_همه اون چ

 ی نگ یزی اما قول بده  به ساسان چ گمی _باشه م

 کردم  یاخم

 شی خوا ینم یگی_چرا به ساسان نگم اون حقشه  بدونه چرا م

 نگو.    کنمی..خواهش م گمی بهت نم یبهش بگ یخوای_رزا اگه م

 و گفت: دیکش  یپوفف کالفه ا  

 شده .. یچ نمیفعال بگو بب گمی_باش نم

 و سرمو گذاشتم رو شونش  دمی کش یقیعم نفس

 بهش گفتم  ویچ همه

 .  دنشی و من ساده رفتم د  نتم یبب  خوادیو گفت مکه مامان ساسان بهم زنگ زد   گفتم

 .اما اون نابودم کرد  

 کرد   رمی..اون با حرفاش تحق

  ن یاز حجم بار سنگ  کمی کردمی گفتم و گفتم و گفتم تا بالخره سبک شدم .. حس م انقد
 دوشم کمتر شده ...  یرو

  ینگام م یاشک  ی... سرمو بلند کردمو نگاش کردم ..  با چشما  ومدی از رزا در نم ییصدا 
 کرد...

 سرمو تو بغلش گرفت و با بغض گفت:  
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 ...میبشم خواهر تت ی _قربونت مظلوم

 مادر ساسانه؟   یکارات بخاطر حرفا  یکه همه  یچرا زودتر نگفت 

 اونه...  ر یحال خراب تو و ساسان تقص  لیدل

 زدم:  یتلخ لبخند

مادره.. حق داره که دوست نداشته باشه    هینداره .. اون  ی ری..  اون تقص_نه اشتباه نکن.
 کسو کار ازدواج کنه ...   یدختر ب  هیپسرش با  

  هی یکه پول ندارم حت  یدختر هم سطح خودش ازدواج کنه  نه من هیبا  دیساسان با  
 فرش ببرم خونه شوهرم ...  

 اونو ندارم ... اقتیل  من

 

 ... نیم هست_ اما تو و ساسان عاشق ه

 ....ستمیوجود داره که من در سطح ساسان ن قتیحق نی...ا شهیعشق نم ی_اما همه چ

 گذاشت رو لبم و با اخم گفت: انگشتشو

 حرفا نزن...  نی_از ا 

 ..  یکم ندار  ی چیتو ه 

کس و کار   یحرفا رو نزن ..تازشم تو ب نی ا گهی د  یسر تر گهی د یاز اون دخترا  یلیخ 
 ... ی.. مامان گالره رو دار ی.. تو منو دار  یستین

 

 زد و گفت:  یلبخند

 کنم....  یزندگ تونستمیلحظه هم نم هی  ی_اگه شمارو نداشتم حت
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 : اسما

 ...  می نزد  یحرف  گهیو د م یبغل کرد  گروی همد

 اومد و گفت:  رون یاز بغلم ب قهیاز چند دق بعد

 ... میبه ساسان بگ دیبا  ی_ول

 نی انداختم پا  سرمو

  شهی_نه نم

 .شهی_آخه چرا نم

 

 ... رونیپسرش برم ب  ی_چون مامان ساسان ازم قول گرفته از زندگ

 دادم سمت ساسان نرم... قول

 کنه یو از ارث محرومش م  کنهیبا ساسان ازدواج کنم عاقش م یروز  هیاگه  گفت

 

 نزد ... یحرف  گهیشد و د  ساکت

 ا کردم.. و خودمو تو بغل رزا ج  دمیکش یآه

 نوازش کرد و زمزمه کرد:  موهامو

 قشنگم ...   ی_حق دار
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💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮(37)💮💮💮

💮💮💮💮 

 

 :رزا

 

 ..   ومدیجور در نم شیز یچی  دم یکشیکردم .. هر بار که از اول م ینقشه کار م یرو  داشتم

گاه ارسالن داشت   یگاه و ب یبودم .. از اون طرف  نگاها  یبخاطر نقشه عصب نوریاز 
 ... کردیم وونمید

 

 ... . دمی کش ینفس کالفه ا  

ارسالن نداره که ساشا با من هم اتاقش کرده    یاتاق برا هی  یبزرگ نیشرکت به ا  دونمینم
 .. کردیهمچنان داشت نگاهم م ..

 خورد ...  یا   کهیکردم که  ریو  سرمو بلند کردم و نگاهشو قافلگ اوردم ی طاقت ن گهید

 در اومد   یبگم صدا یزیخواستم چ  تا

 

   دی_ بفرمائ

 

 باز شدو رهام اومد تو .. در

 کم داشتم  ...  نویخدا هم یا

 لب جوابشو دادم ...    ریکرد که ز  یبلند  مسال



 من  ی رزا

317 
 

 

 .  کردیبا اخم نگاهش م ارسالن

کرده؟؟؟ بعد از   ی... آخه با خودش چه فکر دهی م یا  یچه معن یکارا  نی که ا   زدمیم  حدس
وضع ممکن   ن یرو که به بدتر یکس کنم؟اونمیسال دوباره قبولش م  نهمهیاون کارش و ا 
 رد کرد منو.... 

 

 گوشه لبم نشست..  یا  یطانیش لبخند

 

 بود گفتم: یناز هم تو صدام قاط یکه کم تی به رهام با جد  رو

   ن؟یداشت ی_جانم آقا رهام کار 

 

 حالم از حرف زدنم بهم خورد... خودم

 

 زد ... یرهام چشماش برق اما

 

 به ارسالن نگاه کردم ... یچشم ریز 

 ... کردیشده بود و به من نگاه م  شتریگره اخماش ب 

 ....ستین یزی که چ نی..اهه

 ارسالن خان  یبخور دی با نایاز ا شتریب



 من  ی رزا

318 
 

 رهام منو از فکر درآورد:  یصدا 

 _راستش اومدم دعوتت کنم ...

 : دمیتعجب پرس با

 _دعوت؟ 

 _آره به تولدم  ... 

 ... یا یب مشیخوشحال م یلیجان خ رزا

 حال گفتم:  نیکم داشتم ..با ا  نویهم

 ام ی _مبارک باشه چشم حتما م

 از گلش شکفته شد: گل

 کارت دعوت ..  نی_پس ا 

 شنبه منتظرتم ... کی شب

 سمت در که نگاهش به ارسالن خورد   رفت ی گفتم .. داشت م  یا باشه

 

 ...یینجایارسالن جان حواسم نبود توهم  ا یوا  ی_ ا 

 

 : ارسالن

 گوشه لبم نشست  یپوزخند

 _بله مشاهده کردم .. 

  یکنی م  ریس  یکه رو ابرا دار ادی بنظر م نطوریا
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 کرد:  یخنده چندش تک

 ارسالن جان ..   ستی _واال دست خودم ن

  شونیا  ای وجنات و ح فتهی.. واقعا ش شمیم  ینطوریا  نمیبیهر موقع رزا خانوم رو م 
 هستم .. 

 .. گمی خودشونم م یجلو

 

 

 حرفو زد و زوم شد رو رزا  ...  نیا

 چشم چرون  ...  مردک

   کردیو با لبخند نگاش م ومده یبدش ن ادمیکه ز  یرزا نگاه کردم ... انگار به

 

 باهم داشته باشن ...  یسروسر  نایا نکنه

 شکل گرفت ... میشونیرو پ یبزرگتر اخم

 ...  کنمیباشه گردن جفتشونو خورد م  نطوریا  اگه

که صدا داد و رزا و رهام دست از نگاه کردن به    زی خودکار و پرت کردم رو م ت یبا عصبان 
 هم برداشتن ...  

 

 برم... گهی _خب .. من د

 . ای...حتما ب یارسالن جان توهم دعوت  یراست
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 نبود تورو ... کارت دعوت ندارم بهت بدم ... ادمی  شرمنده

   کنمیم شن یرات لوکب  ادرسو

 تکون دادم:  یسر

 . امی _اگه تونستم م

 _خوبه 

 

 .... رونیحرف از اتاق رفت ب  نیاز گفتن ا  بعد

 

 از جام بلند شدم ...   دمویکش یقینفس عم 

 ...  دهیم  یا  یکاراش چه معن نی ازش بپرسم ا   دیبا

 

 ...   ستادمی ا  زشیم  یسمت رزا و جلو رفتم

نگاهشو   ی نگاهم کرد ... تحمل سرد  یسردش سوال  یباال گرفت و با همون چشما سرشو
 نداشتم ..

 رزا برداشتم ....  ز یم ی و پارچ آبو از رو نی سرمو انداختم پا نیبنابرا 

 گفتم: ختمیری خودم آب م ی برا وانی ل ی که داشتم تو همونطور

 ه؟ یکارات چ ن ی_قصدت از ا

 

 بهش نگاه کردم... و
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 ابروشو باال انداخت:  یتا  هی

 ؟یتهران  ی_کدوم کار آقا

 

 

 و گفتم:  زی رو م دم یکوب وانویل یعصب

 ... هیمنظورم چ یدونی_ رزا خودتو به اون راه نزن ..خوب م

و براش ناز    یری گیگرم م ی من با هر  سگ  یهمش جلو یری راست م یریچرا چپ م 
 ؟؟؟ یا یم

 نشست:  ش یشونیرو پ یاخم

 اوال ...   نیا  نیکن تی _لطفا ادبتونو رعا 

 خودمو دارم   اری.. خودم اخت زنمیم ینداره که من چه حرف  یبه شما ربط دوما 

 ی تهران یآقا  نیموضوع باش نی ا متوجه

 

 

 کردم ارامشمو حفظ کنم .. یمشت کردم و سع دستمو

 کنه ... تمی اذ خواد یکه م مشخصه

 ؟ یصدا کن یتهران یآقا منو   یخوایم ی _ رزا بس کن تا ک 

 راحت ترم  یجور نی _من ا

 



 من  ی رزا

322 
 

 ... ستمی من راحت ن ی_ول

 

صدا    کینداره شمارو با اسم کوچ ینه .. لزوم ای نی که راحت ستیمشکل من ن گهی د نی _ا
 ...  میندار  یصنم چی باهم ه یکنم وقت

 تکون دادم:  سرمو

 ... باشه رزا خانوم االن دور دور توعه  .. نطوری_که ا

 ...شهیخوب گردو خاک کن اما بدون نوبت منم م 

 

 :رزا

 

 نشست ...   زشیحرف رفت و پشت م  نیاز گفتن ا  بعد

 ...   دمیدلم قش قش خند  یسردم و حفظ کردم اما تو   ظاهر

 .... میخنک شد آقا ارسالن بچرخ تا بچرخ دلم

 

 

 ________________________________________ 

 

 : ارسالن
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  شمیتولد رهام پدر سگ حاضر م یموهامو درست کردم  ... دارم برا   ستادمیا  نهیآ  یجلو
  .... 

 ....رفتمیوگرنه عمرا نم  رمیبخاطر رزا دارم م فقط

 

 عکس رزا نگاه کردم ...  به

 ..  نمشیبب شهیگذاشتم تا هم  نهیگوشه آ  عکسشو

 

 از آلبوم مامان برداشتم  شیعکسو چند روز پ  نیا

 بود ...  ختهیکنار درخت گردو نشسته بود و موهاش دورش ر رزا

 پرنسسه....  هیدختر واقعا مثل  نیا 

 ...  کنمشی هر جور شده مال خودم م 

 

که دوتا    دمیپوش دیسف راهنیپ هیخودم نگاه کردم ...   پیاز عکس گرفتم و به ت چشم
 بود ...  دکمه باالش باز 

 

 چرم براق ...    یو کفشا   یشلوار مشک هیبا  

 دادم ...  انی به کارم پا  میشگیزدن ادکلن هم با

 

 ...رونیاز اتاقم اومدم ب 
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 واتساپ برام اومد نگاه کردم ... از طرف رهام بود ...  یکه تو یامیپ به

 مضمون: ن یبا ا امیپ هیخونش بود با  شنیلوک

 " نی اری ب فیما تشر   ی  رانهی به جشن حق شمی"خوشحال م

 ............ 

  الشیو  یجلو  یو لوکس ادیز  ی نا یرهام ... ماش یال ی شدم رفتم و سمت و ادهیپ ن یماش از 
 بود... 

 

بزرگ مهمون   یکوچکش!!؟ فقط اندازه سه تا عروس یبود مهمون نی زدم .... ا یپوزخند 
 دعوت کرده بود...

 

 کرد ... می خوش آمد گفت و راهنما دنمینگهبان با د 

 

 گذشتم و ...  الیبزرگ و  اطیاز ح 

 

 
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ??🌺🌺🌺🌺🌺(38 )🌺🌺🌺🌺

🌺🌺🌺🌺 

 

 : ارسالن
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 اخم به رزا نگاه کردم ...  با

 ....   دنهیچه وضع لباس پوش  نیا

 

 ... حساس رو پوشونده بود   یبود که فقط جاها  دهیپوش یلباس هی

 

 رانش بود با دوتا بند نازک رو شونه هاش ... یتا وسطا  شیکه بلند  غیلباس قرمز ج هی 

 

  دیخندیبلند م ی با صدا زدویهم کرده بود و داشت با اسما حرف م یظی نسبتا غل شیآرا  و
 ... 

 ...کردیم  تیمنو اذ ن یبود و ا رهیرزا خ  یهمه رو   نگاه

 دستش بود   ینیس  هیمن که    زیاومد سمت م یخدمتکار 

 

 بود ... یدنینوش شهیروش چند تا ش 

 

   دمی نفس سرکش هیپر کردم و     وانموی هارو برداشتم و ل شهیاز ش یکی

 پرش کردم و خوردم.... دوباره

 دوباره و دوباره .. و

 

 گنگ شده بود و بدنم داغ شد ... سرم
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 دستم ... ینشست رو یپر کنم دست وی خواستم بعد تا

 ...دمیکه بلند کردم ساشا رو د سرمو

 پسر  یکن یخودتو داغون م  ی_داداش چته ... دار 

 رو برداشتم:   شهیدستم کنار زدم و ش یاز رو  دستشو 

 ست ین یز ی_ولم کن ساشا چ

 هیدردت چ دونمی_من که م

 ...  یزاری پس چرا  تنهام نم یدونی_اگه م

 

 رو از جلوم برداشت  شهی کرد و ش یاخم

 

  یاریباش تا دلشو به دست ب  یبه فکر راه یکارا خودتو داغون کن نیکه با ا  نی ا  ی_به جا
  ... 

 

 .شهیکنم نم یهر کار شهی_نم

 

 _از دست تو ارسالن ...  

 پسر ... یتازه اول کار تو

   یبش دیها ناام  یزود نیبه ا  دینبا 
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 ی جبرانش کن  دی و با  یکرد  اشتباه

 رفتم فکر فرو  تو

 ... من اشتباه کرده بودم... اون حق داره از دستم ناراحت باشه ..   گفت یراست م ساشا

 کنم ..  کاریچ  دیبا  دونمینم یول

 ...دونمینم

 

 آروم شدم ... کمیساشا   یبا حرفا  

 

 به ساشا گفتم:  رو

 _ساسان کجاست؟ 

 

 .هوا بخوره   رونی_اونم دردسر داره واال ... رفته ب

 

 جام بلند شدم: از 

 ساسان  شیپ  رونی ب رمی _ من م

 

 با چشم دنبال ساسان گشتم ...  اطیرفتم و تو ح رونیب الی و از 

 

 کردم .. داشیپ
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 ...   دیکش یم  گاریداده بود و داشت س  هیدرخت تک هیبه  

 براش سمه.... گاریس ادمه ی که   ییاونجا نا

 

 و با پا لهش کردم ... نیزمازش گرفتم و پرت کردم رو   گاروی سرعت رفتم سمتشو س هی

 

 

 گفتم:  یعصب 

 هات حساسه ...  هی_احمق تو ر

 برات مثل سمه .. گاریس 

 

 :رزا

 

 

 ارسالن نگاه کردم ...  یخال یجا به

 

 کجا رفت؟!  

 بود که!!  نجایا  االن

 

 کنار گوشم گفت:  ستاره
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 ... رونی_جناب مجنونت رفته ب

 

 نگاه کردمو گفتم: بهش

 شد مجنون من؟؟  ی_ چرت نگو ..  اون ک  

 

 کامال تابلوعه از رفتاراش..   زمی _عز

 زدم به اون راه:  خودمو

 ...یمشکوک  یادی تو ز  ستین ینجوری_نه بابا ا 

 ابروشو داد باال    یتا  هی

  یری چشمش دنبالته..  راست م یری چپ م نمیب ی..چشم دارم و م ستمی_من مشکوک ن
 چشمش دنبالته  

 ...خورهیاخماش تو هم گره م کتی نزد ادیم  یهر مرد 

 

 بهش ندادم و رفتم تو فکر ... یجواب

  یالک خوامینبوده باشه .. نم زایچ  نیاون اصال قصدش ا دی.. شا می کردیاشتباه م  دیشا
 دلمو خوش کنم ...

 

 رهام از فکر در اومدم ... یبا صدا 
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 داره ... کارمی چ نیباز ا  پوفففف

 بهش نگاه کردم که دستشو گرفت جلوم و گفت:  یسوال

 

 با؟؟ یز  یبانو  نی دیدور رقص رو به من م هی_افتخار  

 

 باهات برقصم؟؟؟  امیاونوقت ب خوره ی..  حالم ازت بهم م ریداشتم بگم نخ دوست

 

 که از در داخل شدن ..  دمیارسالن و ساسان رو د  ارمیخواستم جواب نه بدم و بهونه ب تا

 به ذهنم زد ..  یفکر

 رو لبم نشوندم و گفتم:  یا  یالک لبخند

 

 _البته  

 دست دراز شدش گذاشتم  .. یدستمو تو  و

 

 زد .. یبرق چشماش

 ...  ارمیشد با ناخونام چشماشو از کاسه در ب یکاش م یا

 

لحظه برقا   کرد و همون یج ی به د یرقص که رهام اشاره ا  ستیوسط پ  میبا هم رفت 
 خاموش شدن و رقص نور شروع شد ...
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باال سر منو رهام ظاهر شد   د ینور سف هیرقص دو نفره گذاشتن...  یبرا  میآهنگ مال  هی  
  .. 

 

 ما شروع کردن به دست زدن...   دنیبا د همه

 دهنمو قورت دادم .. استرس گرفته بودم ..  اب

 کنم ... کاری چ دی با دونستمینم

 کردم قبول کردم باهاش برقصم...   یغلط چه

 

 

 شدم ... جیگ دیفهم

 دور کمرم حلقه کرد و دستامو گذاشت رو شونش  ...  دستاشو

 

 شد ... رهیبهم خ یلبخند چندش با

 انداختم ...   یازش گرفتم و گذرا به ارسالن نگاه نگاهمو

 ... دمیلحظه ترس  هیچهرش  دنید با

 ... کردیون نگاه مقرمز و اخم گره خورده بهم ییچشما  با

 زدم ..  یپوزخند

 شدم  رهیرهام بهش خ یصدا با
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 رزا جان ...  ی_امشب چه نفس بر شد

 تونم ازت چشم بردارم دختر ... ینم 

 فکر شب و روزم ...   یبرام .. شد یشد خدا

 

  

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖(39)💖💖💖

💖💖💖💖 

 

 رزا: 

 

 ...  دیلوپم کرد و بوس  کی زد و سرشو نزد حرفشو

 

 از کارش شوکه شدمو چشمام گرد شدن ...  

 

شد و افتادم   دهیتو گوشش بزنم ناگهان دستم  کش یا  یلیخواستم ازش جدا شم و س تا
 ...  یکیتو بغل  

 

 ...  دمیبلند کردم که ارسالنو د  سرمو

 خدا بهم رحم کنه  یوا 
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 د یبار یم  شی چشماش آت از 

 کرده بودم ... خی ترس  از 

 

که مچ دستمو سفت   رونیب امی گذاشتم و فشردم .. خواستم از بغلش ب نشیرو س دستمو
 گرفت و منو دنبال خودش کشوند... 

 

 ...  می خارج شد الیو از و   میشد  که با تعجب بهمون زل زده بودن رد یتیجمع نیب از 

 

 االنه که تو دستش خورد بشه ...  کردمیدستمو محکم گرفته بود که حس م انقدر

 

 خارج شد   ادیاز گلوم بخاطر درد ز  یآخ ناخواسته

 

 : ارسالن

 

 و فشار دستمو کمتر کردم ... اما دستشو ول نکردم ...   سادمی آخ گفتنش ا  باصدا

 

 سمتش و داد زدم:   برگشتم

 ...  یکنیم  تمی.. چرا اذ  یلعنت یرقصی _چرا باهاش م 

 لمست کنه و ببوستت    یهر آشغال  یذاریم  چرا
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 چراا؟؟؟ 

 

 ... د یبغضش گرفت و فکش لرز  ادمی فر ی صدا  دمی... با شن کرد یزده نگام م بهت

 

 دادم و دوباره داد زدم:  تکونش

 ؟؟ یجواب منو بد  یخوا ی... نم یلعنت یچرا بغض کرد  هی_چ

 

 ... نی اومدن پا ش یلعنت  یو اشکا  دیترک بغضش

 

 ...کردی م هی.. چرا گر کردمینم درکش

 

 به عقب برداشت ... یو قدم  دیتر که ترس  کیرفتم نزد  

 

 لرزون گفت:   یصدا با

 نشو....  ک ی_ب .به من نزد  

 

 زدم:  یپوزخند 

 د؟ یآسمان تپ دیاونوقت تا به من رس ین یبشه مشکل کتیکه از راه برسه نزد  ی_ هرک

 رو به صورتش زد:  ش ی شگیکرد و نقاب مغرور و سرد هم یاشکاش اخم  ونیم
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 ... کمینزد  ادیم  ینداره ک یهم بهت گفتم... به تو ربط  شی_دفعه پ

 ... گمیبار آخر بهت م  یبرا 

 ... ستی از من به تو مربوط ن یچیه

 ی دیبا رفتارات آزارم م ینشو  ..دار ک یبهم نزد  گمید 

 

 سمت خودم که افتاد تو بغلم ... دم یتوجه به حرفش دستشو کش یب

 بلند کرد و شوکه نگاهم کرد ...  سرشو

 ...  شهی م کمونیکه رهام داره نزد  دمیدور د از 

 ی عوض مردک

 ....دمیه  ...رزا رو بوسبگ یزیاجازه بدم رزاچ  نکهیا  قبل

 

  

 :رزا

 ..  زدیتند تند م  قلبم

 هم نداشتم...   کی عکس العمل کوچ هیتوان نشون دادن  یحت

 شدم ... یخفه م داشتم

   ستیکار درست ن  نی..ا نه

 خودم اومدم و دستمو گذاشتم رو بازوش و هلش دادم ...   به
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 کنار نرفت ... اما

 که تونستم کردم  ..اما ولم نکرد .... یگرفتم ...هرکار شگونشیبهش..ن دمیکوب مشتمو

 

 : ارسالن

 چند سال دنبالش بودم......  ن یا  یکه تو  دمیرس ی احساس کردم به آرامش دنشیبوس با

 

 و تو آغوشم گرفتمش ....  دمیکش دستشو 

 زمزمه وار گفتم:  

 ....گمیبار م نی بار و آخر نیاول  ی_ رزا برا 

 تو به من مربوطه   زیهمه چ 

 ... دنتی نفس کش یحت

 تو گوشم خوابوند....  ینسبتا محکم یلیو س   رونیب دیخودشو و از بغلم کش بزور

 داشت ..  حق

 

  نهیرو بب یل یس  نیرهام نگاه کردم ...خداروشکر نبود که ا یخال یجا به

  یزیگوشه لبم نشست ... اون بوسه کار خودشو کرد ...مطمئنا فکر کرده که چ یپوزخند
 ........ دارهیو دست از سر رزا برم نمونهیب

 رزا بهش نگاه کردم ... یصدا با

 اشارشو سمتم گرفت و گفت:   انگشت
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 .... یکنیم یغلط نیبارت باشه که همچ نی و آخر نیاول نی_ا   

 ؟؟؟ ی داریا دست از سرم برنم...  چریکن ی کارا رو م نی چرا ا 

 ه؟ یکارات چ  نی ا یمعن 

 بروش زدم:  یلبخند

 

   یفهمیها م یزود  نی_به هم

 

 بفهمم.  خوامیم االن  نی_اما من هم

 

 : ارسالن

 ................  یشی خبر دار م ز یاز همه چ  ی_صبر داشته باش بزود

 

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

 

 چند ماه بعد.... 

 

 :دایش

 

 تو آغوش مامان و بغلش کردم ... رفتم
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 بغض گفتم:  با

 مامان جونم؟  ی_ خوب

 مثل من بغض کرده بود ...  مامانم

 ... شمون یپ ی... خداروشکر که بالخره برگشت   میعال دمی_ االن که تو رو د 

 تو ...  میبر ایب

 ... ننی داخل خونه منتظرن تو رو بب لی کل فام 

 شکل گرفت:  میشونیرو پ یاخم

 ران؟ ی بفهمه که برگشتم ا یکس خوامی_مامان مگه من نگفتم نم

 بابا از پشت سرمون اومد:  یصدا 

 نفهمه دخترم؟  ی_چرا کس

  یها عهیتا به تمام شا شمونی همه بدونن تک دختر من و بارنک برگشته پ دیاتفاقا با  
 بده ....  انیاساس پا  یب

 سمتش که دستاشو به نشونه بغل باز کرد ....  برگشتم

  

 و رفتم بغل بابا... رونیاومدم ب بغل مامان  از 

 

 

 ... همه بهم خوش آمد گفتن ... میبا مامان بابا داخل خونه شد  همراه
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 رو لبم نشوندم و رفتم سمتش....  ی...لبخند دمیبابکو د ییدا 

 لبخند از جاش بلند شدو بغلم کرد ... با

 

 یی دل دا زی عز  ی_قربونت برم ..خوش اومد

 جانم یی_خدانکنه دا

 و  با ناز گفتم:  رونیبغلش اومدم ب از 

 جونم ..  ییدلم براتون تنگ شده بود دا یلی_خ

 

 متعجب نشون دادم:  افمویق

 کجاست؟   یی_پس زندا

 

 سالم رسوند...  یول  ادینتونست ب نیهم یحالش خوش نبود برا   کمی_

 و گفتم:  دمیگز  لبمو

 ناراحت شدم... انشاهلل زودتر خوب شن... یلی_آها خ

 جون عمم  اره

 و گفت:   دیبوس مویشونیپ

 _قربون دختر خوش دلم برم من 

 

 گوشه لبم نشست ...  ی پوزخند ناخواسته
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 استراحت کردن رفتم تو اتاقم....  به بهانه هیخوش و بش با بق کمیاز  بعد

 

 به تخت ... دمیکوب یمشت

 شانس ... نیلعنت به ا   

  یحساب کنم و بعدش برا   هیتا با ارسالن تسو ران یا  امیسروصدا ب یخواستم ب یم 
  هی برگردم ترک شهیهم

 مامان بابا کارو خراب کردن ..... اما

 ..... دهی ..مطمئنا خبر به گوش ارسالنم رس  رانمی ا  دوننی همه م االن

 

  

 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷(40)🌷🌷🌷🌷🌷🌷

🌷 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷??🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷(40)🌷🌷🌷🌷🌷🌷

🌷 

 : ساسان

 

رزا   که داشتن با  دمیشدم  . از دور اسما رو د  ادهیشرکت پارک کردم و پ یجلو  نویماش
 ..  شدن یوارد شرکت م
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رفتار کنم که فکر کنه فراموشش   یطور کنمیم ینگاهمو ازش گرفتم .. چند وقته دارم سع 
 کردم  

 ..   ستمیچندانم موفق ن  البته

 

 : دیبه گوش رس انا یدا  یصدا 

 آخه دستم پره  ؟ یدرو برام باز کن شه ی_ساسان جان م

  یشد و با صدا ادهیلفت دادن پ یباز کردم ..با کل انایدا  یبرا  نویحرف رفتم در ماش  بدون
 گفت:  شیتو دماغ

 زم ی عز ی_مرس

 باال رفته نگاش کردم ..    ییدستمو گرفت و به جلو نگاه کرد .. فقط با ابرو 

 : دینگاهم برگشت سمتم و با تعجب پرس ین یحس کردن سنگ با

 شده؟  یزی_چ

 دستش که قفل دست من شده بود اشاره کردم ..  به

 تعادلمو حفظ کنم .. تونمینم دمی_اها نگاه کن)به کفشاش اشاره کرد( پاشنه بلند پوش

  یسانت ۱۰کم کمش   دیشا یجلو بسته و پاشنه بلند مشک یکفشاش نگاه کردم .. کفشا به
 گوشه لبم نشست   ی،، پوزخند  شتریب دمیبود .. شا

 تعادل نداشتن بهانس ..   دمیشا  ای  دهیکفشو پوش  نیقصد امشخصه از   کامال

نشسته بود تا ما رو   زشی.. اسما که پشت م می تکون دادم و باهم وارد شرکت کن یسر
  یاز جاش بلند شد و سالم کرد.. سرد جوابشو دادم و رفتم سمت اتاقم و درو برا دید
 گفتم:  انا یرو به دا یا  یباز کردم و با لبخند موز  انا یدا
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 تو خااانوم .. دی _ بفرما

 از لحن حرف زدنم  خر ذوق شد  ...  انا یمشخص بود که دا  کامال

شده   یبهش انداختم .. عصب ی.. نامحسوس نگاه کردمینگاه اسما رو حس م ینیسنگ
 بود... 

 : دمینشستم ... رو بهش پرس زمیرفتم تو و پشت م انایپشت سر دا  

 ارن؟ یبگم ب یخور یم  یچ انای _ دا

 _قهوه تلخ لطفا 

 ی تو گوش  دیچیاسما پ  یبرداشتم که صدا تلفنو

 _بله

 اتاقم ..   اری_دوتا قهوه تلخ ب

 بگه تلفنو قطع کردم   یزیاجازه بدم چ نکهیقبل ا  و

سرمو بلند کردم و   انای معترض دا  یکردم.. با صدا زی م یرو  ی مشغول نقشه ها  خودمو
 شدم:  رهیبهش خ

 ؟ یهمش سرگرم کار  یخسته نشد  زمی _عز

 ... یتو خونه هم که همش تو اتاقت 

 ...   یکنیاصال به من توجه نم 

 .  ینیب  یباشم اما تو منو نم شتیاومدم تهران خونه شما تا پ مای مستق راز ی از ش من

 تعجب بهش زل زدم   با

 کرده؟؟  یبا خودش چه فکر نیا
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 رمش؟؟ یبگ خوامیفکر کرده م نکنه

 گفتم: دمیکش ی ندارم ... پوفف کالفه ا دیجد یذهن یر ی حوصله درگ واقعا

 تونم ولشون کنم همش ور دل تو باشم که .. یدارم نم یمن کارو زندگ   انای _دا

 

 ...شد که خراب شد رو سر من. داشیاز کجا پ  نیکم بود؟ ا بتام یمص  ایخدا

 ..   نجایاومده ا  حیتفر یبرا  راز یبابامه که از ش یمیدختر دوست صم انایدا 

دو هفتس که   کی مهربون ماهم اجازه نداد که خانوم بره هتل و نزد ی ل بابا طبق معمو  و
 رو مخم ... رهیکرده انقدر که م وونمیخونه ماست .. واقعا د

 ... ستادی دور زد و اومد کنار من ا زویم

 دلم حق با توعه.. خب منم تنهام درکم کن ... زیعز  دی_ببخش

 و زمزمه وار گفت:   دینشست رو پام گونمو بوس  

 ... یرو کمکم حساب کن یتونی م تی رفع خستگ ی_برا 

 

از حدش گذشته  ...  گهید  نیشدم...  ا ی... عصبییحجم پرو   نیگرد شده بود از ا چشمام
  زی ر کلیپشت بندش در باز شدو ه  پام هولش بدم در اتاق زده شد و یتا خواستم از رو 

 شد ..  انینقش اسما تو چهارچوب در نما 

 ... نیکه قهوه ها روش بود از دستش افتاد زم یا  ینیخورد و س کهی آن   هیما  دنیبا د 

 نه  نه

توجه بهش از  ی.. ب دیکش یبلند  غیو از ترس ج  نی رو هول دادم که افتاد زم انایزود دا 
 ...  دیو درو محکم کوب رونیم سمت اسما که از اتاق رفت ب جام بلند شدم و خواستم بر
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 به موهام زدم ...  یچنگ

 ... یلعنت

 زدم:  ادی و سرش فر انا یرفتم سمت دا یعصب 

 ..  ی شیم  کی _ باره آخرت باش به من نزد

 نهههه؟؟؟  ای  یدیفهم

 و اخماشو توهم کرد:  دینکش یلحظه از داد من شوکه شده بود ..اما طول  هی یبرا 

 ؟ یکنیم  یمن خال  یرو  تتویاتاق .. تو چرا عصبان یاومد تو  یموقع بد   یاون عوض  زمی _عز

 

 ؟ یمن .. به خط قرمز من گفت عوض  یاسما به

 

 .. رو رفتارم داشته باشم رفتم سمتش و گردنشو تو مشتم گرفتم. یکنترل نکهیا  بدون

 داد گفتم:  با

 ؟؟؟ ی خورد ی_ چه گوه

 

   خورد و .... کهیما تو اون حالت   دنیاتاق با شدت باز شد و ساشا اومد تو با د در

 

 

 : ساشا
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ساسان اومد ... با ترس و تعجب از اتاق    ادی فر  یکه صدا زدمیبا ستاره حرف م داشتم
 ...   رونی ب میاومد

 بود ..   لشیکه چشماش قرمز شده بود و درحال جمع کردن وسا  دمیرو د  اسما

 داد ساسان اومد همه کارمندا از اتاقشان اومده بودن  ... یدوباره صدا 

 ...  شهیداره م یز یخبره .. آبرو ر چه

 چشمام گرد شدن ... دمیکه د یزیسمت اتاق ساسان با چ  دمیسرعت دو  به

  یرو به کبود انایکرد  .. صورت دا  یداشت خفش مرو گرفته بود و  انا یساسان گردن دا  
 ...  زد یم

 و دست ساسانو گرفتم:  کشونیرفتم نزد  

 ..   یکنیخفش م ی_ ساسان ولش کن دار

 داد زد: 

 خفه بشه ... دیکنه با نی که به عشق من توه ی_به درک بزار خفه بشه ...  کس 

 

 ستاره اومد:    دهیترس یصدا 

 ره یمی کن االن م ی کار هیساشا   ی_وا

 با خشم ساسانو  هول دادم که ولش کرد 

 کمکش ...  و شروع کرد به سرفه کردن رزا و ستاره به سرعت رفتن   نیافتاد زم انا یدا

 

 رو به ساسان گفتم:  تیعصبان با
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   یکشتیدختر مردمو م ی..داشتی_ چت شده روان

 

 ...رونیتوجه به حرف من از اتاق رفت ب یب

 

 : اسما

 رو دوشم انداختم..  فمویک هیگر  با

 ..   ستیمن ن  یجا گهید نجایا

 بغل ساسان ... انایرفت.. دا یچشمم کنار نم یاز جلو دمیکه د یا  صحنه

 لعنتت کنه ساسان .. خدا لعنتت کنه ...  خدا

 

 ..  دنیپرسینم  یزیاما خداروشکر چ کردنیبا تعجب بهم نگاه م کارمندا

 ...  رونی ر اتاق ساسان باز شد و اومد بتوجه بهشون به سمت آسانسور رفتم که د یب

 ...  دمی لحظه ازش ترس هی  یکاسه خون بود .. برا  چشماش

 شد ...  دهیآسانسور دستم  کش ی به خودم اومدم و تا خواستم برم تو عیسر 

 ...  دیتوجه به آسانسور منو سمت راه پله ها کش یب

ساشا صداش کرد توجه نکرد و از   ینداشتم ..  هرچ یعکس العمل  چیانجام ه  ییتوانا 
 ..    میشرکت خارج شد

 رو زد ... رویو دزدگ نشی برد سمت ماش منو

 جلو ... یداد سمت صندل هلم
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 _سوار شو  

 ترس آب دهنمو قورت دادم ...   از 

 ..  ادیازش برم یهرکار هیساسان عصب  یکه وقت دونستمیم

 گفتم: نی ..بنابرا ارهیسرم ب ییبال  دمیترسیم

 سوارشم؟   یچ ی_برا 

 کن سوارشو ی_اسما کم با اعصاب من باز 

 سوارشم  ...   خوامی_ن..نم

 

 کرد و خودشم  سوار شد ... نمیشد و به زور سوار ماش زیگفتم صبرش لبر  نویا  تا

 باز کنم قفل کودکو زد ... نو یبتونم در ماش نکهیقبل ا 

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺(41)🌺🌺🌺

🌺🌺🌺🌺 

 

 ساسان:  

با شدت از جاش   نیقفل زدم و پامو رو گاز فشردم ... ماش  نویبشه ماش اده یخواست پ تا
 کنده شد  .... 

 

 : اسما
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نداشتم .. ساسان با   دنمیجرعت نفس کش  ی... حت  یبودم به صندل دهی ترس چسب از 
... نتونستم تحمل کنم و داد   کردیم یشلوغ رانندگ ابونیباال تو خ  یلیخ یلیسرعت خ

 زدم: 

 . ید یآروم تر برو ... االن به کشتنمون م ووووونهی_د

 داد زد: متقابال

 راحت بشم. یکیاز دست تو    رمی_به درک بزار بم

 بهم برخورد ... یلیخ

 کار کردم؟  ی_مگه من چ

 

 : ساسان

 

 گوشه لبم نشست ...  یپوزخند

 ؟ ی کار نکرد ی_هه بگو چ

 ... ناااابود  یم فهیم  یکرد  نابودم

 

 ...  میکنی باهم صحبت م سایوا   ییجای_بسه .. کم داد بزن توروخدا آروم تر برو ... 

 ندادم با ترس ادامه داد:  یجواب

   ؟یبر یمنو کجا م ی_دار

 ...  میکه قراره منو تو توش خاک بش یقبرستون قبرستون برمتی_م
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 بشم....  ادهی پ خوامینگه دار م یا  وانهی_ تو د 

 زدم:  داد

 وونمید یلعنت   یبا کارات ...تو  یکرد  وونمیتوعه ... تو د ری .. همشم تقص وونمی _آره من د
 یییی کرد

 

  یکنیم  تمی انقد اذ  ؟چرایفهمی...چرا نم خوامتی بگم نم یخدا .. ساسان با چه زبون ی_ا 
 .... 

 بغض دارش زد ... یحرفشو با صدا   نیا

 تر:   نی آوردم پا صدامو

 خدا نامردم اگه ولت نکنم....  ی نخواستنم ..به خداوند  یبرا  اری ب لیدل ه ی.. فقط  لی دل هی_

 که دوستت ندارم.... لی دل نی _به ا

 .یگی _دروغ م

احساس   هی که بهت داشتم عشق نبود ..  یاون حس دمیساسان ... من فهم  گمی_راست م
 توروخدا باور کن بزن کنار  بهت ندارم.. یحس چی زودگذر بود االن ه

 

 سمتش و داد زدم:   برگشتم

 .... رمی برم بم دی.. من اگه تورو نشناسم با ی گیدروغ م یدار ی_ د لعنت 

 

 زد:  غیتوجه به حرف من ج  بدون

 _مواظب جلوت بااااش  
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خودمون خارج شده   نی.. از ال شدی م کمونی داشت نزد ادیبا سرعت ز  ونیکام هی 
 ... به سرعت فرمونو چرخوندم ... میبود

 ...  یرفت تو جاده خاک  نیماش

 ....  میاز شهر خارج شد یک دمینفهم

 رو فرمون گذاشتم....   سرمو

 ....  ستادمی شدم  وکنار جاده ا   ادهیپ ن یاز ماش یناگهان  میتصم هی با

 داد زدم:  نوی سمت ماش  برگشتم

چرا به عشقم پشت   ینباشه اگه نگ ایدن خوامیم شمیپ ی_ اسما به جون خودت که نباش
 ..... میتا خودمو خودت راحت بش نیماش ری ز  ندازمیخودمو م یو ولم کرد ی کرد

 

 : اسما

 

 ....  کنهیم کاریداره چ وونهید نی طرفش... ا دمیشدم دو اده یترس پ با

 .... ختیر یگونه هام م ی مهابا رو  یب اشکام 

 

 بغض گفتم:  با

  تمیبگم  ..توروخدا اذ  تونمیتونم بگم ...بخاطر خودت نم  ی_ ساسان به جون خودت نم
 نور یا  اینکن ب

 _باشه نگو. 
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 ...  خت ی....حس کردم قلبم ر سادیوسط  جاده وا  رفت

 زدم: غیج

 ور ..  نیا  ای_ساسان غلط کردم ب 

 

 اما به حرفم گوش نکرد و از جاش تکون نخورد...  

 

 گفتم:  هیبا گر  

 کنه  یم رتیز  نیاالن ماش نوریا   ای_تورو جون من ب

 داد زد: 

 نداره  یبه تو ربط رمیبم خوامی_ جون خودمه م

 .... گم ی م زویباشه همه چ نوریا  ای_باشه باشه ساسان توروخدا ب

 

♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧ 

 نگاه کردم ... نی اخته بود پااخم به اسما که سرشو اند با

 مادرمه؟  ریتقص یکه همه چ یاز اول بهم نگفت   چرا

حق با مادرته ... تو  دمیمادرت رفتم خوب فکر کردم د  شیکه از پ نی_خب ..خب بعد از ا
 ...نیایبهم ب زیکه از لحاظ همه چ یازدواج کن  یبا کس دیبا

 نگاش کردم: مشکوک 
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 ..  یوسط هست که تو بهم نگفت   نیهم ا  گهی د زی چ هی دونمی_م

 نزد  یحرف

 شونه هاش گرفتم: از 

 ..    میباهم حلش کن دمی _بگو بهم ..قول م

 آروم:  یصدا با

و از ارث محرومت   کنهی_راستش مامانت بهم گفت که اگه باهات ازدواج کنم عاقت م
 ... کنهیم

 حرف با التماس تو چشمام زل زد:  نیبند ا  پشت

 ...توروخدا قبول کن ...میرخوی_ساسان ما بدرد هم نم

 که مامان به اسما زده بود ...  یلحظه شوکه شدم از حرف  هی یبرا 

 آغوشم گرفتش و  زمزمه کردم:  تو

.. اسما منو تو   یریبگ میهر دوتامون تصم  یبه جا  یازت دلخورم ... حق نداشت یلیخ
 ..میکن ینفس باهم زندگ نیتا آخر میبهم قول داد 

 . تینداره ... برو دنبال زندگ ی خوش انیساسان عشق منو تو پا   تو رو ندارم  اقتی_من ل

 بهش نگاه کردم:  یعصب

 ... بدون تو کجا برم  اخه ییمن تو  یزندگ ی_دلعنت

 

 : اسما
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 بغض گفتم :  با

من   یفهمیم گهی .. تو االن عشق کورت کرده.. چند سال د میخور ی_منو تو به درد هم نم
 ... ستمیاون آدم درست تو ن 

 ؟؟؟ یکه درسته من نباش یکم دار  ی_اخه تو چ

 

 ...ی_همه چ

 نه پدر مادر دارم ..  

 ...یلیفام نه

 ...ینه پول 

 .... یچیه هی چیندارم ه یچیه 

 

 

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼(42)🌼🌼🌼🌼🌼🌼

🌼 

 

 : ساسان

 پاک کردم و گفتم: اشکاشو 

   خوام ی مطمئن باش فقط خودتو م نویا کشمی من عاشقتم ... ازتم دست نم  زمیعز _ 

 . یکنیبگم ولم م لمویدل ی_تو گفت
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 زدم:  یشخندین

 محاله ولت کنم ...  دمیفهم  وی_نظرم عوض شد االن که همه چ

 لب گفت:  ری تو اغوشم فرو کرد و ز  سرشو

 ی بد یلی_خ

  

 گفتم:  یو جد  دمیموهاشو بوس  یرو

 ...  یگفتی بهم م دی... تو باادیز  یلیخ یلیدلخورم ازت..خ یلیخ ی_ول

 ...  اد یب شی برات پ یمشکل  خوامی_ اخه نم

 به من گذشته؟... یچند وقت چ نیا  یدونی_م

 تونهیم ی خوشبخت شدن طرفش هرکا یعاشق برا  هیوقتا   ی_درکم کن ساسان ...بعض
 انجام بده ... 

 دور شدن از نفسش... یول کردنش... حت  یحت

 

 دستشو تو دستام گرفتمو گفتم:  

 کنم ...  یدرست م زوینباش .. خودم همه چ  یچی_نگران ه

 بهم اعتماد کن ... 

 

 و درو براش باز کردم .. سوار که شد درو بستم و خودمم سوار شدم.  ن یرفتم سمت ماش 
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 : اسما

 ... میراه بود  تو

 :میشونی شرکت محکم کوبوندم رو پ یادآوری با

 ساسان آبرومون رفت کهه    ی_ وا

 توجه به حرف من گفت:  یکرد و ب یاخم ساسان

 ی کنیبارت باشه رو صورت عشقم دست بلند م نیخودتو... آخر یزنی _چرا م

 لبم نشست ...  یرو  یهمه محبتش غنج رفت و لبخند  نیدلم از ا  ته

 آبرومون رفت ... یچ  ی_خب .. حاال برا 

 : دمیگز  لبمو

  یو از شرکت برد  یهمه دستمو گرفت یو جلو   رونی ب یاز اتاق اومد  هوی_چرا داره؟ تو  
 ... رونیب

 

 نکن.  ری فکر خودتو درگ یخانوم الیخی... ب یگی_اهااا اونو م

 

 بهش زل زدم ...  زونی آو یلبا با

 ...  دیمن نتونست تحمل کنه و برگشت سمتم و لوپم و بوس دنید با

 

 بازوش و گفتم: یرو  زدم

 حواست به جلو باشه   وونهی_د
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 نگفت ... یزیسر داد و چ  یبلند خنده

 

 شدم ...  رهی روبرو خ به

 سبک شدم  ... یلیخ

 کردم...   فیساسان تعر ی برا ویاز چند ماه همه چ بعد

 داشتم ... یخوب احساس

 به حرف ساسان اعتماد کنم خواستیم دلم

 کنم ...  یدرست م زوینباش .. خودم همه چ یچی"""""نگران ه

 بهم اعتماد کن ...""""""  

 

 جذاب َمردم نگاه کردم ... مرخ یبرگشتم و به ن 

 

 آروم صداش کردم:  

 _ساسان 

 ی _جانم خانوم

 

 ؟ یکار کن یچ   یخوایم  یدیفهم  ویچ_ االن که همه  
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 : ساسان

 

 حرف اسما رفتم تو فکر  ...  با

 اسما عروسش بشه ...   شه ینم یوقت راض چ یمامان ه  مطمئنم

 به اسما نگفتم ...  چوقتیمن ه یول م یبار هم با مامان راجب اسما بحث داشت نیچند

 نگران شه ....  خواستمینم چون 

 کرد.... دیکار و اسما رو با من تهد ی خودش اومد تو ندفعهیمتاسفانه ا  که

 

 اسما از فکر در اومدم:   یباصدا 

 _ساسان با توام ...  

 _جانم

 ؟؟؟ یکار کن یچ ی خوا یاالن م گم ی_م

 گفتم: کالفه

 . دونمی_ نم

 

 : اسما

 

 نگاه کردم ... رونیبه ب نینگفتم و از پنجره ماش یزیچ گهید

 رو دستم احساس کردم ...  ویدست یگرم
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 ساسان دستمو گرفته بود و گذاشته بود رو دنده  ... 

 زد  ... یبرگشت سمتم و لبخند 

 لب زمزمه وار گفت:  ری و ز   دیبرد سمت لبش و بوس دستمو

 _عاشقتم تک ملکه  قلبم

 

 حرفاش تنگ شده بود ...  نیا  یدلم برا  یلیقند تو دلم آب کردن ... خ انگار

 لبم نشوندم و گفتم:  یرو  یلبخند  

 _منم عاشقتم پادشاه قلبم ....

 _اسمام 

 

 _جان دل اسما 

 

 خانومم...  بال ی_جانت ب

 نگرانت کنم ... خوابمیاسما نم 

کنم که تو رو به عنوان عروسش قبول کنه و   یشده راض یمامانمو هر جور  خوامیمن م 
 ..  شمی که موفق م دونمیم

 طول بکشه ...  کمیممکنه    فقط

 ممکنه هم طول نکشه... البته

 :نی انداختم پا  سرمو
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 ...  بشه ی.... محاله راض دمی_ساسان من مامانتو د

 یوفتی که بخاطر من با مامانت در ب ستمین  یبخدا راض ساسان

 زم یعز  یباش یچینگران ه خوادی_تو نم

 :دمیاسترس پرس با

 ؟ یکنیکار م  ینشد چ ی_خب .. خب اگه راض

 .میکنیم  گهیفکر د  هی_اون موقع  

  نکهی... ساسان سخت تو فکر بود ... حدس ا  مینزد  یحرف گهی و تا شرکت د  دمیکش یآه
 ...  سین یکار سخت  هیتو فکر چ

 بشم دستمو گرفت و گفت:  ادهی... تا خواستم پ ستادیشرکت ا  یجلو  نیماش 

 نشو. ادهی_پ

 _چرا؟؟. 

 ییجا  میبا هم بر دی_با

 _کجا...

 ... امی بردارم زود م مویگوش رمی .. من م یفهمی_ م

 جا گذاشتمش   کنمیبردارم..فکر م موی گوش خوامی_منم م

وقتمون   رنت ی گیبه حرف و سوال م ننی...االن رزا و ستاره تورو که بب  ارمشی_نه خودم م
 ....   شهی گرفته م
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💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐(43)💐💐💐

💐💐💐💐 

 

 :رزا

  میکمک کرد   انایو ساشام پشت سرش رفت ... با ستاره به دا  رونیاز اتاق رفت ب ساسان
  یآب قند ببرم که با جا هی انای دا یتا برا   رونی...  از اتاق اومدم بمشی نشوند یو رو صندل

 اسما روبرو شدم ... یخال

 کجا رفته؟  یعنی

 : دمیو پرس کرد یاز کارمندا صحبت م  یکیرو کردم به ساشا که داشت با   

 _ساشا ..اسما کجاست؟ 

 _اسما با ساسان رفت.

 

 گرد شدن: چشمام

 _کجا رفتن؟ 

دست اسما رو گرفته و داره از   دمید  رونیواال پشت سرش از اتاق اومدم ب  دونمی_نم
 .رونی ب برتشیشرکت م

 گفتم:  ینگران با

 ؟ یچرا دنبالشون نرفت ارهی سرش ن  یبال  ی_وا

 بود ...  یعصب یلیخ
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 .فتهینم ی _نگران نباش اتفاق

 بود ...  یساسان تو چه حال ید ی_چطور نگران نباشم خودت د

  تی اسما  رو اذ  چوقتیه اره ی هم که بال ب یباش ساسان سر هرکس_گفتم که نگران ن
  کنهینم

 

 گفتم   ی ا  یلب ر یز  دوارمیام

 

 ستاره اومد   یصدا 

 ؟ ی_رزا آب قند آورد 

 

... انقد که   ومدهین یامروز آبدارچ  هیرفتم تو آشپزخونه و آب قند درست کردم ..  کالفه
 آشپزخونه و اتاق و اومدمو رفتم خسته شدم ... تیب ری مس

 

 رفتم تو اتاق و آب قندو دادم دست ستاره .. 

 

 زده بود داد  ....  یکه خودشو به موش مردگ انا یآب قند و به خورد دا 

 زده ...  ششیلوس انگار مار ن یدختره   ششی ا

 شده بود ... یساسان عصبان  نطوریکرده که ا  یچه غلط ستین معلوم

 ب قند و خورد و گورشو گم کرد از شرکت  ....آ 
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اسما همش    چارهی...  ب اد ی م شیپ یی ماجرا ه یشرکت هرروز  ادیبا ساسان م  ی وقت از 
 ... خورهیغصه م

 

اتاق من جا   یاسما رو که تو   یشد؟  گوش ۷ساعت  یبه ساعت نگا کردم ... اوه اوه ک 
 ... دمی اسانو دگذاشته بود و برداشتم تا با خودم ببرم خونه که س

 اسما کنارش نبود ..  اما

 عجله رفتم سمتش: با

 اسما کجاست؟   ؟ی _ کجا بود

 نه ی_اسما تو ماش

 .. خداروشکر ... دم یکش یراحت نفس

 

 .... یمردم از نگران  ن؟ی _کجا رفت

 زد و گفت:  یلبخند

 و به سواالم جواب بده ... نی پا اد یب طونیتا اسما از خر ش ییجا  می_رفت

 ...نطوریپس که ا اوه

 بهش نگاه کردم و با خنده گفتم: کنجکاو

 ؟ ی_ خوب حاال موفق شد

 _ بله موفق شدم...
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 به دستم انداخت و گفت:  ینگاه

 اسماس؟   هیگوش ن ی_اوه ا

 تکون دادم ...  سرمو

 از دستم گرفت :  ویگوش

 دمشی_خودم بهش م

 گفتم  یه اهامو باال انداختم و باش شونه

 

 کرد ... فی ماجرا رو برام تعر  یخالصه همه   یلیو خ میبا هم حرف زد  نگیپارک تا

 .... شدیحرفاش چشمام از تعجب گرد تر و گرد تر م  دنیبا شن 

 پسر ... نی ا  هیا  وونهی د عجب

 

 : ساسان

 خنده:  ریمتعجب رزا نگا کردم و ناخواسته زدم ز  افهیق به

 ؟ ی کنینگاه م یجور  نی _چته چرا ا 

 تو جاده؟  ی_واقعا رفت

 _اره. 

 ؟؟؟ ی بهت چ خوردیم  نیاگه ماش یا  وونهی _واقعا د

 

 هاشو باال انداخت: شونه
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 ذاره؟ ی_بنظرت عشقم م

 کردم و گفتم: زیر  چشمامو

 کلک  ی_ا 

 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷??🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷(44)🌷🌷🌷🌷🌷🌷

🌷 

 

 : اسما

شدمو رفتم سمت ساسان و رزا  که داشتن   ادهیپ ن ی...از ماش  دمیدور رزا و ساسان و د از 
 .... دنیخندیم

 

 : دمیخنده  پرس با

   نیخند یم ی_ به چ

 خنده هاش گفت:  نیب رزا

 شده.....  یترک یاال یمثل سر   قای_به کار امروز تو و ساسان ... دق

 

 شدم... رهی زدم و به ساسان خ یلبخند

 .....میهم بهتر یترک یها  الیاز سر   می _ منو آقا

 : دیکش  یسوت رزا
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 ت؟؟ ی االن شد آقا  نیبود ریکارد و پن شی_اووو خوبه حاال تا چند ساعت پ

 .... آقاشم سرکار خانم مهندس شهی_من هم

   

 :رزا

 شدن  ... رهیآقاشم با عشق بهم خ شهیساسان گفت من هم  یوقت

 خنده گفتم:  با

 ... نجاستیکه مجرد ا نی بساط لعب و لهبتونو جمع کن ن یخب بابا ا  یلی_خ

 ... نیعاشقانه همو نگا کن نیتنها شد یوقت خواهشا

خنده ساسان به هوا رفت   کیلحظه به خودش اومد و صورتش گلگون شد و شل   هی اسما
 ... 

 بغلش گرفت و گفت: تو

 خودم برم من  ی_قربون خانوم خجالت

 

 و خنده هامون رو به اسما کردم و گفتم:  یاز تموم شدن شوخ بعد

 ...شهیشده .. مامان نگران م ریخونه د میبر ای_خب ..اسما خانوم شما ب

 . ییجا ادی_اسما قراره با من ب 

 : دمیتعجب پرس با

 . نیبر  نیخا ی_کجا م

 کرد و گفت:  ت یهدا   نیاسمارو به سمت ماش ساسان
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 . یفهمی_بعدا م 

 و گفتم:   دمیبرچ لب

 که  رمیم ی م ی_خب االن بگو ... تا بعدا از فضول

 

 ... ستی ن یکار خوب ی_نچ خانوم مهندس فضول

 مو بچگونه کردم و به اسما گفتم:   صدا

 .. تو بهم بگو...هیپسر بد تی آقا نی_ اسما جونم ا 

 : دیخند میمسخره باز   نیبه ا  اسما

 ... گمیبرگشتم بهت م ی... وقت میبر  میخوا ی_واال به منم نگفته کجا م

 گفتم ... یو باشه ا  دمیکش یکالفه ا پوف

 

 گرفتم...  یو تاکس  ابونیاز رفتن ساسانو اسما ..رفتم سر خ بعد

 شهرو گرفته بود ...  ی آلودگ شهینگاه کردم ... مثل هم رونیبه ب ن یماش شهیش از 

 .... رهی گیهوا متنفرم .. دلم م نی از ا 

 ارسالن از شرکت رفته بدجور دلم گرفته ...   یو به ارسالن فکر کردم ... از وقت  دمیکش یآه 

 

 مامانمم متوجه شده ...  یحت

 بزرگ ... یلیشرکت خ هیکرد ...  سیخودش تاس یشرکت برا  هی  شیدوماه پ 

 بهم اسرار کرد که برم تو شرکت اون کار کنم ... یل ینماند که خ ناگفته
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 قبول نکردم ... اما

 دارم ...  یو نه ازش خبر دمشیاز دوماهه که نه د  شتریاالن ب 

 براش تنگ شده... یلیدلم خ 

ارسالنو بعد از چند سال   ی کنه ... از وقت یارسالنو م  یتاب ی... همش ب یدل لعنت نیا 
 شده... شتریب یلیدلم خ  یها  یتاب یب دمید

 ... موندیم هیهمونجا تو ترک  کاش

 

 

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘(45)⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘ 

 

 : اسما

 قصر تا خونه...   ... البته بهتره بگم  ستادی ا  یخونه ا یجلو  ساسان

 آورده بود ... نجا ینبود ....اما چرا منو ا  یکار سخت  ناسیساسان ا  یخونه پدر نکهیا  حدس

 هم بود باز شد ...  یدر بزرگ که برق قهیزد و بعد از چند دق یبوق

 دهنم باز مونده بود ... اطیح  ییبای... از ز  اطیبرد تو ح نو یماش 

 شه؟  ریکنه و پ یقصر زندگ نیآدم تو ا  شهیم یعنی

 پارک کرد و برگشت سمت من:  نویماش ساسان

 شو  ادهی_پ

 گرد شدن: چشمام
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 ؟ یچ  ی_نههه برا

 ی فهمیم  وی تو همه چ  می_بر

 با التماس تو چشماش زل زدم:  

 . امی _ساسان من نم

 .زمی_چرا عز 

 :نی انداختم پا  سرمو

 .. شمیم  ریتحق امیاگه ب دونمی_م

 گفت:  یعصب  یصدا با

 کنه.  ریکنه در حضور من تورو تحق یغلط م ی_کس

 ؟ یبگ یبه خانوادت چ یخوای_اصال م

 

 تو رو به عنوان عروس خونواده به مادر و پدرم نشون بدم ... خوامی_م

 گوشه لبم نشست:  یپوزخند

 ... کننیعروس خانواده که انگار قبول م  یگیم  یجور هی_ 

 مجبورن قبول کنن.  کننی_قبول م

 چشمامو رو هم گذاشتم.... یکالفگ با

 _اصال اگه من نخوام باهات ازدواج کنم؟ 

 

 سر خونه اولت که   ی... اسما باز رفت ینخوا  ی_تو غلط کرد 
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 : ساسان

 

 شدمو رفتم سمت در اسما و بازش کردم:  ادهیپ ن یماش از 

 شو  ادهی_پ

 : اسما

 باز و بسته کرد:  نان یاطمبهش نگاه کردم ... چشماشو با  ینگران با

 _بهم اعتماد کن ...

 گرفتم ... هرچه بادا باد....  دیمطمئنش ام  یچشما دنید با

...   میشدم ...  با هم به  سمت خونه حرکت کرد  ادهیتو دستش گذاشتم و پ دستمو
کرده بود و   خی... بدنم  شدیم  شتریاسترسم ب  میشدی تر م کی به خونشون نزد یهرچ

 بدنمو حس کرد برگشت سمتم:  هیساسان که سرد لرزنی ام مپاه کردمیحس م

 ؟؟ ی چرا انقد سرد  یخوب زمی _اسما عز

 .. ترسمیم یلی_ساسان استرس دارم ..خ

 ؟ یچ ی_قربونت بشم ترس برا 

 . فتهیاز قراره ب یاتفاق بد   کنمی_دلشوره دارم.... حس م

 : ساسان

 دستامو دور صورتش قاب کردمو گفتم: با

 کنم ... یمن ولت نم فتهیب یبدون هر اتفاق نوی_اسما ا
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 ؟ ی دی_قول م

 :دمیبه روش پاش یلبخند

 _آره عشقم قول قول...

 

 : اسما

 

به ساسان نگاه کردم ...  دموی کش یقی... نفس عم میستادی عمارت ا  یا  شهیدر ش پشت
 تو ...   میبهم لبخند زد و در باز کرد و رفت

 دهنمو قورت دادم ....  آب

خورد که  داشتن با هم حرف    ونی گر یانا یلحظه اول چشمم به مامان ساسان و دا   همون
 که ساسان صداش کرد  ....  زد یم

 سمت در و .....  برگشت 

 

 

 

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀 ??🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀(46)🥀🥀🥀

🥀🥀🥀🥀 

 

 : ساسان

 .....  انیبود که با دا  یچه کار  نی ا  ؟یرسم مهمون نواز  نهی_به به سالم گل پسر ..ا
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  یاسما که کنارم بود اخم کرد و ادامه حرفشو خورد ....پوزخند دنیمرجان با د   مامان
 مامانم کرده   شیمنو پ ی، اومده چغول انایدختره، دا نیگوشه لبم نشست.. مشخصه ا 

 :دیاومد سمتمون و با خشم رو به اسما توپ 

 ا؟ یدختر .. مگه بهت نگفتم سمت پسر من ن یکنی کار م یچ نجای_تو ا

 تو هم رفت:  اخمام

 اد؟ ی_چرا سمت من ن

 

 اره؟...  یبه ساسان گفت وی همه چ  ؟ی_آخرش کار خودتو کرد 

 

 زدم:   یپوزخند

 است... چقد من احمق بودم  ...سرشم   ری ز  یهمه چ دمیفهم یاز اول م د ی_ با

جونم به  دونستمی.. مگه شما نم  نیعشقمو ازم دور کن  نیکه مامان  ... چرا خواست واقعا
 جونش بستس؟هاا؟؟  

 بلند داد زدم   ی "ها" آخر و با صدا

دختر با اصلو نسب   هیزنت  خوادیکردم به خاطره خودت بود ... دلم م ی_من هر کار
 کسو کار  ...  یب هیدختر   نی باشه... نه مثل ا

 سپر کردم ...  نمویس

با اسما اومدم خونه تا   نیا   ی...  من همه کسشم .. االنم برا ستیکسو کار ن  ی_اسما ب
 کنم ... یهمه بدونن من فقط و فقط با اسما ازدواج م

 ...  ی.. چه نکن یشما منو از ارث محروم کن چه
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 : اسما

دلم   ی تو  یخاص ینیریبپرم بغلش ... ش خواستمی ساسان گفت من همه کسشم م  یوقت
 سده بود ...  نجایا

  هی... رفت کنار مرجان خانوم و شروع به گرکرد   یافتاد ... با نفرت نگام م انایبه دا  نگام
 کردن کرد 

 

 دختر ازدواج کنه؟  ن یبا ا  خوادیم  گه؟یم   ی_خاله ساسان چ

 ...  میتهران تا با ساسان آشنا شم و ازدواج کن امیب نیچرا به من گفت  پس

 

 : ساسان

 

کنترل شده   یچشمامو گرفت  ... دستامو مشت کردم و با صدا   یکردم خون جلو حس
 گفتم:

 ؟؟؟؟؟؟ ید ی_ مامان تو چرا همه کارو سرخود انجام م 

 _من صالحتو....

 زدم:  ادی فر

 نممم یبب ویک  دیبا نی_من اگه نخوام صالحمو بخوا 

 

 در خونه با شدت باز شد و بابا اومد تو  
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 چه خبره؟؟  نجای_ا

 ؟؟؟ یزنیچته چرا داد م ساسان

 

 کار کرده؟؟  ی_از مامان بپرس چ 

 کار کرده  ی_مرجان چ

 گفت:   یبا خونسرد  مامان

 رو که الزم بود ...  ی_کار

 

...  یاجازه از من با دختر مردم قول قرار گذاشت یمادر من؟ب یکار کن یچ  یخواستیم  گهی_د
لباس   گهید  نیخوا ی.. آخه چقد دخالت؟؟؟؟ م ره یتا از من فاصله بگ یبا اسما صحبت کرد 
 ن؟ یتنمم شما انتخاب کن

 

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮(47)💮💮💮

💮💮💮💮 

 .. اسما

  ییجایپدر ساسانو  کنمی.. اما من تو فکر بودم... حس م کردیبا مامانش بحث م ساسان
 به مغزم فشار آوردم....  یکمی..  دمید

 ... دمشیبابا .. کجا د  یا
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 اومد ...   ادمیآهااا...االن   

 مرد ..  همون

 ش یچند ماه پ 

دادم و تا   یاورژانس بهش ماساژ قلب  دنیو تا موقع رس  نینفر افتاد زم هی  ابونیوسط خ 
 کردم ....  شی همراه مارستانیب

مثل تو   یگفت دوست دارم عروس  یکرد... حت ف ی ازم تعر یلیبود و خ یمرد خوب یلیخ
 داشته باشم ...

پدر    دیدلم گرم شد .. القل شا یکمی موضوع  نی ا  یادآوریلبم نشست ..با   یرو  یلبخند
 از ازدواج ما دوتا...  هیساسان راض

انگار گل از گلش   هوینگاه پدر ساسان بهم افتاد با تعجب بهم نگاه کرد .. اما   یوقت
 توجه به زن و پسرش اومد طرفم:  یشکفت  و ب

 من ... ... الهه نجات نجاستیا  یک نی_به به بب

 بروشون زدم: یلبخند

 شکر خدا؟  نی_سالم بهتر 

 و مامانش ساکت شده بودن و با تعجب به ما زل زده بودن .. ساسان

 ن؟ یشناسی_پدر جان شما اسمارو م

 گفت: یخوشحال با

که اون روز که   هیخانوم همون دختر خانوم نی... بله ا  شونهی_پس اسما خانوم معروف ا
 حالم بد شده بود هوامو داشت ...

 رو صورت ساسان نشست .. یگنده ا  لبخند
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 : ساسان

 خدا قربونت برم....   یوا 

 شدم ... فداش بشم من ..  رهیخ کرد ی به بابا نگاه م یاسما که با مهربون به

 خودم بود؟  یاسما  نی کرد هم  فیهم بابا ازش تعر  یفرشته نجات پدر که کل پس

 

 رو صورتش نشوند:  یخوش و بش با اسما اخم کمرنگ کمیبعد از  بابا

 چرا صداتون انقد باال بود؟  نمیبب نی.. بگ  می_از بحث دور نش

با اسما و اتفاقا و   می رو مبل نشستم و بابا اومد کنارم نشست و از روز اول آشنا رفتم
 کردم...   فیمامان و براش تعر   یکارا

 :دیجا گرفته بود رو به مامان توپ شیشونیرو پ یظ یغل یلیاخم خ بابا

 _مرجان؟؟؟  

 چه مدلشه؟ مگه ساسان بچس؟؟  گهید  نیا

 ؟ یکارارو با ساسان کرد   نیا  یچه حق به

 بهتر از اسما جان  یانتخاب کنه .. و چه کس شویزندگ کی شر د یخودش با  ساسان

 حرف مامان با خشم گفت:   نیا  دنیشن با

 ..  میآبرو و عزت دار الی فام نی... ما ب خوامیخانواده نم ی_ من عروس ب

 ....ما
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بعد اسما عروس   نیاز ا  یکن نیدختر توه ن یبه ا  یحق ندار گهی_بسه مرجان .. د
 خونواده بشه نیعروس ا  دیاگه ساسانم نخواد هم با   ی... حتانهیخانواده جواهر 

 ...یزد یحرفارو نم  نیا  کردیبا جون و دل ازم مراقبت م ید ید یو م ید من بو  یاگه جا تو

 

 

 

// /// /// // /// // /// // /// /// // / /// /// /// // /// // /// // /// /// // / /// /// /// // /// // /// // / / 

 

 : اسما

  یبه روش زدم ... اما داشت با استرس نگام م یعقد به ساسان نگاه کردم و لبخند نهیآ از 
 ...  هیچ  یاسترسش برا لیدل  دونستمیکرد ... م

 ...  میباهم گرفت مونویبه درخواست بابا عقد و عروس امروز 

 عاقد اومد:  یصدا  

معلومه ..به عقد   هیشمارا با مهر لمیبنده وک ای.. آ پرسمیبار آخر م ی_عروس خانوم برا  
 ارم؟ یدر ب انیساسان جواهر  یآقا  یشگی دائم و هم

 لم؟ یبنده وک ایآ

 آروم گفتم: یبستمو با صدا  چشمامو

 "بله"   زمی_با اجازه همه بزرگترا و روح پدر و مادر عز

و سوت   دنی و دست باال گرفت .. رزا و ستاره هم بلند کل کش  غیج یبله گفتن من صدا با
 رو صورتش نبود... شیاز اون استرس قبل  یاثر گهیو د  دیکش یزدن ... ساسان نفس راحت
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  میمال هم شد  شهیهم  یکه اونم محکم بله رو گفت و بالخره برا دیعاقد از ساسانم پرس 
 ... 

که همه دوباره   دی حلقه ها رو آورد و ساسان حلقه رو دستم کرد وپشت دستمو بوس رزا
 دست زدن...

 

قه هامون مثل هم بود .. حلقه  با لبخند نگاش کردم و حلقه ساسانو برداشتم ..  حل 
 روش حک شده بود ... ییبای و به ز   یسیبود که اول اسمه من به انگل دیساسان طال سف

 مال منم اول اسمه اون روش بود  ... 

 و زمزمه وار  گفت:   کیرو دستش کردم که سرشو آورد نزد  حلقه

 عشقم ... ی_بالخره مال خودم شد

 معترض ستاره اومد. ...  یصدا   که دیحرف لوپمو بوس  نیپشت بند ا و

 

بچه نشسته و به بچه  نجایبعدا ماچ و موچو شروع کن ..ا نیساسان بزار تنها بش  ی_هو 
 خودش اشاره کرد 

 ...  دنیحرف ستاره خند نی به ا همه

 : ساسان

 به اسما نگا کردم و گفتم:  طونیش

 تا تنها شدنمون صبر کنم  ...   تونمی_آخه نم

 ..خوشگل شده خانومم. یلیخ
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    دیبه بازوم کوب یحرفم قرمز شد و مشت آروم  نیا  دنیاسما با شن یها  گونه

 رزا اومد:  یصدا   

 ... شهینکن خو ... نگاه کن داره از خجالت آب م ت یاذ  موی_عععع ساسان آج

 

 بشم. میخانوم خجالت  ی_آخ من تنها فدا

 

 .... نی بجنب نیعسل بخور ن یای ب نی_بچه ها عسل نخورد

 

 : اسما

به  ییدهن هم  ... پدر و مادر ساسان اومدن سمتمون  ... دوتا  می عسل گذاشت یوقت
  گمی .. پدر ساسان که به خواسته خودشون بهشون م  میاحترامشون از جامون بلند شد
 یکرد برامون آروز  یو با ساسانم رو بوس  دیبوس  مویشونیبابا سامان ... اومد سمتم و  پ

 کرد ... یخوشبخت

 گفت ..  کی کرد و بهش تبر یقط با ساسان روبوساما مامان ف 

 داد ...  هی قشنگ بهم هد یلی خ زیر  نهیس هی  یول

 نکرد و رفت سرجاش نشست...  یبازم توجه یول  دمیکردم و گونشو بوس یتشکر

 

 بهم داد ...   ۲۰۶  چیسو هیداد و  هیبه ساسان هد  متیو گرون ق کی ساعت ش  هیبابا  

 گرد شده بودن...  چشمام
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 ن؟؟ یدیچرا انقد زحمت کش هیچه کار  نی _عه بابا ا

  کنمیم یتک دخترم هرکار ی..من برا  یشیدختر ما محسوب م گهیحرفو.. تو د  نی_نزن ا 
 ... 

 

 رو ابرا بودم...  یاز خوشحال 

 غصه داشتم ... یکمیته دلم   اما

 بودن ..  شمیمامان بابا پ  کاش

رقص نگاه کردم ... ستاره و رزا از   ستی و به پ دمیکش یهبود ... آ یخال  یلیجاشون خ 
 بودن ... دنیهمش در حال رقص  یاول عروس

همه   نیدوتا ا  نیا  دونمیچند بارم منو به زور بردن وسط ..  اما واقعا خسته شدم ... نم 
 رو از کجا آوردن .... یانرژ

 

 

🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵🏵(48)🏵🏵🏵

🏵🏵🏵🏵 

 

 : اسما

  یرو ی... از خوشحال میگرفتیقلوه م  مویدادیو دل م میکرد یصحبت م  میساسان داشت با
 پاهاش بند نبود ... 

 آروم گفت:  یصدا با
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 تا زودتر مراسم تموم شه   ستی_دل تو دلم ن

 : دمیتعجب پرس با

 ؟ ی چ ی_وا خب برا 

به بازوش   یبهم زد که متوجه حرفش شدم و گونه هام گرم شدن .. مشت یچشمک
 و با اعتراض گفتم: دمیکوب

   گهینکن د  تمی_اعع ساسان اذ 

 زد و منو تو بغلش گرفت ...  یصورت سرخم قهقهه ا دنید با

 گفتم  ی ا  وونهی تو بغلش پنهون کردم و د  سرمو

 ... میسالم گفتن ارسالن سرمو  برداشتم و بهش نگاه کرد  یصدا با

 گفت: یبا دلخور ساسان

 ...یا یکال ن یخواستیم ید یآوردن .. چرا زحمت کش فی _چه عجب آقا تشر

 شرمنده گفت:  ارسالن

 اومد مجبور شدم زود برم به اونجا برسم.... شی کار مهم پ هی_اوال شرمندتم داداش 

 

 :رزا

 ...رو به ستاره گفتم: مید یو رقص  میدینفس کم آورده بودم از بس که خند گهید

 ...امی بازم م نمیبش کم ی  رمی خسته شدم م گهیمن د   ی_ست

 ....  امی_منم باهات م

 ... ای_باش ب
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عروس داماد   زی ت مراست به سم  هیو  رونیب م یرقص اومد ستیخسته از پ ییدوتا 
 ارسالن سرجام خشکم زد و حس کردم قلبم ضربانش رفت باال ...   دنی...با د میرفت

اون کت و شلوار   یچقد دلتنگش بودم ...تو  دمی.. تازه فهم  دمشیبعد سه ماه د  
 شده بود...  پیخوشت یلیخ یبا کروات آب  یمشکل

 : دمیستاره با ترس پر   یصدا با

 ش ی_خورد 

 .کردم خودمو.. عی .. آخ که چقد ضا دمیگز  لبمو

 زدم به اون راه و گفتم:  خودمو

 و؟ ی_چ

 چپ اره؟  یبه کوچه عل یزنی م اس؟خودتوینجور ی_عع ا

 گفتم: یتعجب الک با

 بابا   ؟من؟نهی_چ

 _اره منم گوشام درازه 

 گفتم: یطونیلحن ش با

 ؟ ی_مگه شک داشت

 کرد: تعجب

 وو ی_چ

 که گوشات درازه  نی _ا
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 گفت:  غیج غیآوردم با ج رشیگ  دیانگار فهم  هیمکث کرد .. بعد از چند ثان  هیثان چند

 _رررززااا دستم بهت برسه کشتمتتتت 

 

 شدم  میسمت عروس داماد  و پشت ساسان قا  دم ی افتاد دنبالم ... با خنده و ترس دو و

 .....کشتمیاالن م ری دختر عموتو بگ ی_ ساساااان جلو 

 وار گفت:  د یبا لحن تهد ستاره

حسابت با کرام    رمتی جلو کتکتو بخور ...اگه من بگ  ایب ای... گمی _رزا با زبون خوش دارم م
 نه یالکاتب

 

 : دیپرس کردیکه تا اون موقع با خنده ما رو نگاه م ساسان

 رزا  که ستاره به خونت تشنست؟؟؟  یکار کرد  ی_باز چ

 آگاهش کردم ...فقط راجب خودش  چکاری_واال ه

 : دیکش یبلند غیحرفم دوباره ج نی ا با

 یییییشعووووووریب یلی_خ

 

 گوشمو گرفت وگفت:  یکیکه  دم یخند یخنده ... منم داشتم م ری همه زدن ز  غشیج نی ا با

 .... یکرد  تی _باز که تو خانوممو اذ

 بود ... ساشا

 ساشا گوشو ول کن آخخخ کنده شد.....   ی_آ
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 ت کنم _بگو غلط کردم تا ول  

 گه یولم کن د گممممم ینم ییی_آ

 کرد   شتر یدستشو ب فشار

 ....  کنمیولت نم  ی_تا نگ

 ...   دمی کش یبزنم گوشمو ول کرد که نفس راحت یحرف  نکهیاز ا  قبل

 با اعتراض گفت:  ساشا

 ... یبگه غلط کردما  ... چرا نذاشت خواستمی_عع م

کرد که   یارسالن کار  یعنی ... چشمام گرد شدن..دمیبه طرفشون نگاه کردم که ارسالن و د 
 ساشا گوشمو ول کنه؟ 

 گفت:  یبا لحن عصب  ارسالن

 بحثو تمومش کن...  نی _ا

انداختم ...    نی نگفتن... سرمو پا یزیچ گهیحرف ارسالن همه ساکت شدن و د  با
...    کنهیکارا م  نیکرد ... چرا از ا  یم  وونمی ..داشت د کردمی نگاه ارسالن و حس م ینیسنگ

 .... کنهیم  یجنبه من باز  یچرا با دل ب

رقص دو نفره گذاشتن    یبرا  یخودمو با حرف زدن با ستاره و اسما سرگرم کردم که آهنگ  
  ... 

 با اسما و ساشا با ستاره رفتن وسط برقصن ... ساسان

 کردم..... یبهشون نگاه م یحو لبخند م با

 

 : ارسالن
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  گهیاز شرکت ساسان رفتم د  یشدم ... از وقت رهی خ باشی چهره رزا با اون لبخند محو ز  به
کار  یلیهست خ سی بودن.. چون شرکت تازه تاس ادی کارام ز  یلی.. خ نمینتونستم رزا رو بب

 داره...

 کنهیچشمام نگاهم نم یتو  یچشماش تنگ شده بودن اما اون نامرد حت  یدلم برا  یلیخ
 وجود ندارم ... نجایکنه که انگار اصال ا یرفتار م  یجور هی... 

 

 کرد ...  ینگاه م هیداشت به رقص تانگو عروس داماد و بق 

راجب شرکت   دیکه به ذهنم رس یزی چ نیسر بحثو باز کنم ... اول یجوری  خواستیم دلم
 . بود ..

 صداش کردم که برگشت سمتم:   اروم 

 ؟ ی _ رزا درباره کار تو شرکتم فکراتو کرد 

 وقته فکرامو کردم و جوابت رو هم دادم ... یلیخ ادمهیکه   یی_تا اونجا

 ؟ ینظر کن دیتجد یتونینم یعنی_

به کار کردن تو شرکت   یاز یکه من خودم کار دارم نه ن ینظر کنم؟ وقت د یتجد یچ ی_برا 
 تو دارم؟ 

 بدم ... یچه جواب دونستمینم

 ..   دمیبهت م یشتری_خب ..خب  من حقوق ب

 نشست:  ش یشونیرو پ یاخم

 ندارم.... یشتریبه حقوق ب یاز ی _من ن

 ؟ یکن ی_چرا با من لج م
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 متعجب نشون داد: خودشو

 ام؟ یب شرکتت .. اصال چرا امی.. فقط دوست ندارم ب  ستمیلج ن  ی_من با کس

 

ت که تموم شد ب یرفتیدانشگاه م یوقت ست ین ادتی_خب .. تو   یایبهت قول دادم درس 
شرکت من به   یهست یمهندس خوب یلیگذشته تو خ نی .. اصال از ا؟یشرکت من کار کن

 داره ... از یمثل تو ن   ییمهندسا 

 اصرار نکن....  یخود  یشرکتت ب امیب خوامی.. من نم کنمیتکرار نم  گهیبار گفتم د کی _

 شد: دایپ یبگم سر کله رهام عوض  یزیخواستم چ تا

 ...   گردمیساعته دارم دنبالت م کی ...  یی_پرنسس خانوم کجا

 کرد:  یاخم رزا

 ؟ ی چ ی_برا 

 در خواست رقص بدم ...   خواستمی_خب م

   هیآدم مارموز  عجب

پا رو   خوادیو م ارهیدر م یباز  یبازم موذ ی.. ول د یمنو د   دمیرزا رو بوس یکه وقت دونمیم
 اعصاب من بذاره ...

 وسط حرفشون:  دمیپر 

 رقصه؟ ینم ی_رزا با کس

 رهام باال رفت ..   یابرو  یتا  هی

 _چرا؟ 

 _چون قبال قول رقصو به من داده بود
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 وسط حرفم و بهم نگاه کرد:   دیپر رزا

 ی شما االن کار داشت نکهی_البته مثل ا

 رو به رهام کرد:  و

 حوصلم سر رفته بود ... کمیباهاتون برقصم .. منم  شمی _البته  خوشحال م

 

 :رزا

رقص   ستیبزنه  دستمو تو دست رهام گذاشتم و به سمت پ یارسالن خواست حرف تا
 ..  میرفت

و به    کردینگامون م یظیغل یلیآخر به ارسالن نگاه کردم که داشت با اخم خ لحظه
 د...اوم یسمتمون م

 

 

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺(49)🌺🌺🌺

🌺🌺🌺🌺 

 

 : ارسالن

 ...   دم یبلند شدم و رفتم دنبال رزا و دستشو با شدت کش یعصب

 و شوکه بهم نگاه کرد... دی کش یغیترس ج با

 شکل گرفت و با داد گفت:  شیشونیرو پ یظیکم اخم غل کم

 د ....دستم کنده ش یی_چه خبرته روان
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 ...  شد یمتوجه ما نم یآهنگ انقدر بلند بود که کس  یصدا  خوبه

 وار گفتم:   دیرهام که از شوک درومد اومد طرفمون که رو به رزا تهد 

 کنم زنده بمونه ینم نیبره تضم یآشغال نگ نیاالن به ا نی_ اگه هم

 گفت:   نیخشمگ رونویب دیدستم کش یدستشو از تو  محکم

 داره تو..  یبه تو چه ربط فهممی_نم

 وسط حرفش:  دمیاعصاب پر یب

انجام   گمو ی که م یدوستتو خراب کنم هرکار  یعروس یمنو  ..اگه دوست ندار نی_بب
 .... بده 

 

 

 :رزا

  ی.. پوف کالفه ا  ادی از دستش برم یهرکار دونستم ی مطمئنش نگاه کردم ... م یچشما  به
کردم   یبرگشتم ...  به زور رهامو راض  بود ستادهی و به سمت رهام که پشتمون ا دمیکش

 که بره... 

 

مامان که ارسالن صدام کرد    شی...  خواستم برم پمیگند زد به اعصاب و خوش یعوض
 گفتم:  یبرگشتم سمتشو عصب

 ...  گهیکه ردش کردم رفت ولم کن د   یدی؟د ی کار دار ی_باز چ

 رومو برگردوندم دستمو گرفت:  تا
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 _باهات حرف دارم. 

 

 ندارم ...  ی_ من باهات حرف

 و منو دنبال خودش کشوند....  دی کش یا یگفتم پوف عصب نویتا ا  

 : ارسالن

 دستشو ول کردم که داد زد:  میدیبه ته باغ رس یبه سمت باغ ... وقت دمشیکش

 خدا تو چته؟؟  ی_ا  

خستم   ؟؟ی روز خوش برام نذاشت هیاسان تا االن که شرکت س ی اومد یاز وقت  یدونیم 
 ....یخوا یاز جونم م یبگو چ ی کرد

 زدم:  ادی فر

 ؟؟ ی دیفهم خوامی_خودتو م

 بهم زل زد که ادامه دادم:  هیشد .. چند ثان ساکت

 

  ری .. من دوستت دارم ..  اگه همش بهت گ خوامتی ... من منهی_جواب همه سواالت هم
از سر  عشقه.. من عاشقتم من    نایهمه ا  شمیم  یرتی سمتت غ ادیم  ی.. اگه مرد  دمیم

 دوستت دارم ...

 تر اوردم:  نی پا صدامو

 یلجباز  یلجباز  ی... همش لجباز یکنیتو منو درک نم ی_ول

 سبک شدم .. بالخره بهش گفتم ...  کردمی..حس م دمیکش  یکردم و نفس راحت سکوت 
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ها   وونهی د نیخنده که با تعجب بهش نگاه کردم ...ع ریزد ز  هویکرد ...   یشوکه نگام م 
 شد و گفت:  یجد  افشیق دن یخند هی.. بعد از چند ثان زدیقهقهه م

 خنده داشت دستت درست.. یلیبود .. خ ی خنده دار ی_شوخ

 کردم:  یاخم

 ...   ستیدر کار ن یا یشوخ  چی.. ه گفتم   ی_رزا من کامال جد 

 

 :رزا

 زدمو با تمسخر گفتم: یپوزخند

 ه؟؟ یعشق چ یدونیاصال م ؟ یی عاشقمم شد یاز ک ؟؟یعاشق  یگی_م

 خودم راه رفتم و همزمان حرف زدم: یبرا 

روز عشق منو   هیکه  ی.. کس ی ..  ارسالن تهران زنهی حرف م  یاز عاشق ی ک نیخدا بب ی_ وا
 پس زد خوردم کرد.... 

 عاشقمه ..    گهی داره بهم م االن

 ثبت کنن... نسیلحظه رو تو کتاب گ  نیا د یکو با  نسیگ کتاب

 

  دمیکارو با من نکن قول م نی اشتباه کردم که عشقتو پس زدم ... اما تو ا دونمی_رزا م
 برات جبران کنم ..

 

صبحمو؟جواب قلب شکستمو؟  شب تا   یها   هیگر ؟؟یجبران کن یخوا یم  وی_چ
 .... شهیوقت نم  چیه شهینه آقا ارسالن نم امو؟یافسردگ
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 پوزخند گفتم:  با

 آوردم ... مانی گرده" ا نی"زم یجمله  نی االن به ا نی هم  ه؟یچ یدونی_م

 :رزا

 

که انگار بغض آلود بود صدام زد ...   ییحرف از کنارش رد شدم که با صدا  نیاز گفتن ا  بعد
  هیتک اطی ح  واریدور شدم ... به د دشی از د دمویبهش ندادمو به سرعت دو  یتیاما اهم

شده بود شکست ... ناخواسته   جادی که تو گلوم ا ی... بغض نیزم یدادم و سر خوردم رو
 .... هیگر  ری بلند زدم ز  یبا صدا

 ...   یلیگفت خ  رید یلی_ خ

 زد؟؟ یبهش گفتم عاشقشم پسم نم یشب تو باغ وقتاون   شدیم یچ

 درست بود  ..   ی االن همه چ  دیشا

 ...خدا لعنتت کنه ارسالن...لعنتتت دیشا

 

 ...دینگران ستاره به گوشم رس یصدا 

  ی کن یم هیشده دختر؟.. چرا گر  ی_رزا چ 

 حرفشو تکرار کرد ..   ینشست و با نگران نیزم یزانو رو  دو

 توروخدا....   شدهی_بگو چ

  فی رو براش تعر یبغلش و با هق هق همه چ ی نگاه کردم ... خودمو انداختم تو  بهش
 کردم... 
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   <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

 و گفت:   دیپشتمو اروم آروم مال ستاره

 _قربونت بشم آروم باش....

 هق هق گفتم:  با

   تونمینم_ن.

ارسالن عاشقت بشه؟مگه  یخواستینم ؟مگهیخواستینم نویمگه هم  زمی_چرا عز 
 ؟ یبه عشقت برس یخواستینم

دلمو   شی... اون منو شکست .. سالها پخوامینم گه یاالن  نه .. االن د  ی.. ول خواستمی_م
   رهید یلیخ گهی... اما دمونمیپش گهیعاشقتم.. م گهی نابود کرد ...  االن اومد م

 قلبم.  یکوبوندم رو  مشتمو

 ... خوامینم خوامی.. نم شهیباهاش صاف نم گهیدل د  نی _ا

 : دیموهامو بوس  یو رو دیکش ی پوف کالفه ا ستاره

 باشه ..  مونیواقعا پش  دیشا  ی_قربونت بشم حق با توعه .. ول

که بتونم درکت کنم   ستمیچون من جات ن یزنیبگم تو حرف خودتو م یهر حال هرچ به
 ... 

 

 نگفتم  یزیچ

 ...گشتیخاله گالره داشت دنبالت م شیپ می _حاالم بلند شو بر

 ... یشو خواهر بلند

 بهش زل زدم:  ینگران با
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 .....شمی_ستاره آرا

 .... کنمی_نگران نباش االن درستت م

  شمی ... همه آرادمیگرخ دمید ییدسشو نهیآ ی .. خودمو که تو یبهداشت سی تو سرو میرفت
 بود تو صورتم ...   ختهیر

 کرد ...  شی صورتمو از نو آرا  شیشیآرا  لی قشنگ شستم و ستاره با وسا   صورتمو

  شیبه خودم نگاه کردم ..  از قبلشم بهتر شده بودم .. واقعا که کار ستاره تو آرا نهیآ تو
 کردن حرف نداره ... 

 گفت :  یلبخند زد و با شوخ دنمیستاره با د  

 ... یشد زادیآدم هیاالن شکل   شی_آخ

 تو بازوش کوبوندم و ....  یمشت

 

 

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️(50)♥️♥️♥️
♥️♥️♥️♥️ 

 

 مادرم  ...    شیستاره رفتم پ با

با ستاره   وفتادهین یاتفاق چیو انگار که ه یتوجه ی.. خودمو زدم به ب دم یارسالنو ند  گهید
 ... مید یو اسما تا آخر شب بکوب رقص

 

 : اسما
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 نگاه کردم که ساسان دستمو گرفت و آروم گفت:   زدنی که پشت سرمون بوق م نایماش به

 خانومم    یکنیفکر م ی_به چ

 بروش زدم:  یلبخند

 که چقد خوبه که تورو دارم ... نی _به ا

 ...  دیپشت دستمو بوس آروم

 ...  میوارد آپارتمانمون شد یزار هی و گر یظاز عروس کشون و خداحاف  بعد

 بهم نگاه کرد: ساسان

 م ی_بالخره تنها شد

 و گفتم:   دمیخند

 .. آخ که چقد خستم  میبخواب  میتونی_ آره م

 شد و گفت:  طونیش لحنش

 _اونم به موقعش فعال باهات کار دارم سرکار خانوم ...

بلندم   نیاون لباس عروس سنگ سرم و با   ر یدستشو ز  هیپام گذاشت و   ر یدستشو ز  هی و
 ....دمیکش یغیکرد که با خنده و ترس ج

 باز کرد ...  د یاز پله ها باال رفت و در و با کل غامیج غیتوجه به ج یب

 زد .. ...  مهیتخت پرت کرد و روم خ  یراست رفت سمت اتاق خوابمون و منو رو هی

♡♤♡♤♡♤♡♤♡♤♡♤♡♤♡♤♡ 

 

 : ارسالن
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گرفت و سوارش شد  .....    یو تاکس رون یانتظار بالخره رزا از شرکت اومد ب یاز کل بعد
هرجور شده خونشو   گهی امروز د  خواستمی...م یروشن کردم و  افتادم دنبال تاکس نویماش
 .... کنم دایپ

 

 :دایش

 : دمیتعجب پرس با

 کنه؟ یم  کاریارسالن چ یشد،؟ گفت ی_چ

 : دیبه گوش رس یشاهان یصدا 

 دنبالشه ...  رهی دختره .. هرجا که م هیته دنبال  _خانوم چند وق

 ه؟ ی_دختره ک

 ...  نی رحسی_ اسمش رزاس .. رزا م

 شد زود بهم بگو ..  ی.. هر خبر یبر یتون  یخب م لی_خ

 _چشم خانوم... 

 

 به فکر کردم ...  یاز قطع کردن گوش بعد

 لب چند بار اسمشو زمزمه کردم .. ریز 

   داره؟ یتو ذهنم خورد ... نکنه همون دختر سرا  ی..رزا......... ناگهان جرقه ا  رزا

  نیبخاطر هم رانی اومدن به ا  یلبم نشست ... پس اصرار آقا ارسالن برا یرو  یپوزخند
 دختره بود!!!!!.. 



 من  ی رزا

395 
 

دختر   دونستم یم  مد یدیم لش یوسا  یکه از اون دختره داشت رو تو  ییعکسا  شهیهم
  دمی...  چند بارم که پرس هیچ  یعکساشو داره برا  نکهیا  لی دل دمیفهم ی نم یول  دارهیسرا
 نداره..  یبه تو ربط گفتی رک م یلیخ

 ... دم یرو فهم یکه دفتر خاطراتش رو برداشتم  همه چ باری

.. چون  کاراش برام مهم نبود   چوقتیموقع شستم خبردار شد که عاشقشه....ه  همون
 دوسش نداشتم ...  چوقتیه

 

   میارسالن خان .. چرخ تا بچرخ  هه

 ...یاز کجا خورد یکه نفهم  نیبزنمت زم یجور

 کردم ..... داینقطه ضعفتو پ بالخره

 

♡》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》♡ 

 

 :رزا

 التماس گفتم:  با

 ام؟؟؟ یمن ن  شهی_ساسان نم

 پا داشت:  هیاون مرغش  اما

 ....  ی ا یب دیحتما با   یینجایا  یمهندسا  نی از بهتر یکی_نه رزا تو  

 

 شمال که   ام یماه مامانمو تنها بزارم ب ک ی  تونمی_خب ساسان من نم
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 :د یکش یکالفه ا پوف

بهمون   ی لیباهامون ... اومدنت خ ینظرت عوض شد و اومد دی_رزا راجبش فکر کن شا
 .. کنهیکمک م

 ... کنمی.بزار با مامانم صحبت کنم خبرت م_باشه .

 رو قطع کردم ...  یگوش ی بعد از خداحافظ و

 

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸(51)🌸🌸🌸

🌸🌸🌸🌸 

 

 :رزا

 

 مامان نگاه کردم:  به

 ... رمینرم نم نی_اگه شما بگ

 ... تهیموقع نی گرفتم برم روستا ... بهتر می_وا نه دخترم برو ... اتفاقا منم چند وقته تصم

 ....رفتمینم نیهم  یبرا یکار کن یچ ی تنها بمون نجاینگران تو بودم که ا فقط

 

 راحت شد: المیخ

 ...رمیخب پس منم برم به ساسان خبر بدم که باهاشون م لی_خ

 _برو دخترم.... 
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 ق و شماره اسما رو گرفتم که بعد از چندتا بوق جواب داداتا یتو  رفتم

 _سالم عروس خانوم... 

 : دیشوخ اسما به گوشم رس یصدا 

 ..پارسال دوست امسال آشنا نورای_بهههه سالم رزا خانوم .. از ا 

 که... میدیما همو امروز صبح تو شرکت د  وونهی_د

 جو بدم  کمیخواستم  دونمی_اره م

 : دمیخند

 نه ...  یگی م ی ا وونهید  گمیم  نیهم ی_برا 

 : دیخند اونم

 صدام کن ..  ی_باش هر جور دوست دار

 چخبرا..خاله خوبه؟  خب

 ؟ ی خودت چطور 

 ؟ ی زنگ زد یداشت یکار

 بگو.... عی تند سر  زود

 

 وسط حرفش: دمیکه پر  کردیم  فیتند تند پشت سر هم داشت سوال رد  ینجوریهم

 بپرس ...  یکی  یکی_باباا 

 مامان خوبه ..خودمم خوبم .. آره



 من  ی رزا

398 
 

 اقات چطوره ...  یچطور تو

 دستت طال  می_مام خوب

 ام یبگم به ساسان خبر بده که منم شمال م خواستمی_فدا..غرض از مزاحمت م

 گفت: یخوشحال با

 _اع واقعا؟ 

 _آره  

 : دیتعجب پرس با

 شه؟ یم ی_خب پس خاله چ 

 ..اونجا باشه . ی چند وقت هیبره روستا   خوادی_مامان م

 ...شهیحالو هوامونم عوض م  کمیشمال    میر یشد ... م ی_عال

 گرد شد:  چشمام

 ؟؟ ی ا ی_مگه توام م

 زارم؟ ی اون همه گرگ تنها م یجلو  موی من آقا  یکرد الیخ ؟؟ ی_بعععععلهههه پس چ

 گفتم:  یشوخ با

 بدزدنش؟  خوانی_مگه م

 ناز گفت:  با

ترس دارم که دخترا ندزدنش   شهیهم نهیهم یجذابه ... برا  یلی_اره خب نه که عشقم خ
 ... 

 ساسان بلند شد ..  ی خنده  ی اون ور صدا از 
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 یل یرو دست شوهر زل ی..زد  گهی_خوبه د

 رو قطع کردم... یگوش یخوش و بش و شوخ کم یو بعد از   دیخند

 

 

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 

 

 : ارسالن

 از جام بلند شدم   یخوشحال ای

 ؟ ی گی_داداش جان من راست م

بشه  ی.. از دست تو مجبور شدم صد تا دروغ بگم تا راض ادیمجنون .. اونم م  ی_اره آقا 
 ....ادیباهامون ب

 کنم . یداداش برات جبران م ی_مرس

 م؟ یکنیپروژه کار م  یشرکت من و شما رو دونهیم  یراست

 ... یشمال و توام همراهمون م یکه با شرکت شما قراره بر  فهمهیاگه بدونه م دونهینم _نه

 ...  ادیشد ب یم   یعمرا راض وگرنه

 ... هست .  یمشکل هی ارسالن  ی..  راست 

 ؟ ی_چه مشکل

 ...  ادیشمال اونم گفت که م ادی رزا هم باهامون م  دیفهم ی_رهام وقت
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 کردم ردش کنم نشد.... یسع هرچقدر

 

 کردم ... یظیو اخم غل  دیاومدن رزا پر یبرا  میخوشحال همه

 رو اعصابم. رهیاز بس که م  زمی ری م وی ضعو  نی_ من آخرش خون ا 

 کنه ....  یغلط چی ه تونهی_نترس نم

که منو حرص بده   نیا  ی.. مشخصه که رزا هم حوصلشو نداره .. اما هربار برا  دونمی_م
 ....   کش ینزد  رهیم

 گفت: یجد  یبا صدا  ساشا

دفعه دل رزا رو بدست   ن یا  یتالشتو بکن دی...  با تهیموقع ن یبهتر نیارسالن ا  نی_بب
 .... یاریب

 

 دل رزا باهام صاف بشه ...  دونمیم دی.. اما بع کنمی _تالشمو م

 نگران نباش..... شهیدرست م ی_انشاهلل همه چ

 

 

🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚(52 )🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚 

 

 :رزا
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جلو نشسته بود برگشت   یندلص  یبه بغل رو  نایساشا شدم ... ستاره که س  نیماش سوار
 طرفم و سالم کرد... 

 ازش گرفتم ... نارویبلند شدم و س یدو صندل  نیکردم و ب  یسالم

 

 بغلم فشردمش:  تو

 دختر کش ...  یپسره  ی_ چطور

 

چال لپش ضعف رفت   یخندش دلم برا  دنی... با د  دیگلوشو غلغلک دادم که خند  ریز  و
 .  هیگر ری... تحمل نکردم و محکم گازش گرفتم که زد ز 

 

 برگشت سمتم: ستاره

 ؟ ی چال بازم پسرمو گاز گرفت اهی_س

 .... گهیتحمل کنم د تونمینم نهیر ی_ارهه از بس ش

 

 و گفت:  دیخند

 ..بده من بچمو آروم کنم ... یکنیلپشو اب م شتیپ ارمی _هربار که من پسرمو م

 

 :رزا

  دنیشد و با د نی.. ساشا سوار ماشداشت آرومش کنه. یرو دادم به ستاره و سع نایس
 گفت:  نایس هیگر
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 کنه؟ یم  هی_پسر بابا چرا داره گر

 با حرص وخنده گفت: ستاره

 چال بچمو گاز گرفت دردش اومده...  اه ی س نی_ ا 

 کرد و گفت:  یا  یاخم ساختگ  ساشا

 توهما.....  ری بدجور کالمون م یریبابا رو گاز بگ ینا یس گهی بار د هیرزا   ی_هو 

 پررو گفتم:  پررو

 _شوهر خودمه به شما چههه 

 روشن کرد ...  نویو ساشا ماش  دنیحرفم همه خند نی ا با

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

خبر داد   هیغر غر شکم هممون درومد .. ساشا به بق یکه صدا  میتو راه بود یساعت چند
... که همزمان   میشد  ادهیپ نی ... از ماش میتا ناهار بخور میساد ی رستوران وا هی یکه جلو

 ... مشونید یکنارمون پارک کردن ... چون پشت سرمون بودن ند  نیدوتا ماش

 

ارسالن کنار   نی ماش  دنیشد .. رفتم سمتشون که با د ادهی پ نیکه از ماش دم یساسانو د  
 چه خبره؟؟!!  نجایساسان اخمام توهم رفت .. ا   نیماش

 ستاره:  شیراهمو کج کردم و رفتم پ 

 کنه؟؟ یم کاریچ  نجای_ستاره اون ا

 ؟ ی_ک

 ساسانه نیکنار ماش نش ی_ارسالن،،،، ماش

 : دیتعجب پرس با
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 ؟ ی دونی_مگه نم

 بدونم؟؟  دیبا وی_چ

 خاروند و گفت:  سرشو

   کننیکار م  دیپروژه جد نیا  یهم رو _خب .. خب راستش شرکت ما با شرکت ارسالن با 
 .. فکر کردم ساسان بهت گفته..... 

 ابروهام جا خوش کرد: نیب یظیکه اخم غل دینکش یگرد شد ... اما طول چشمام

 ... ومدمیعمرا م  دونستمی_بهم نگفته اگه م

 برداشتم  ....  فمویو ک نی سمت در ماش رفتم

 تهران.  گردمی _ من برم

 : دیجلومو گرفت و بهم توپ ستاره

 ؟ یازش فرار کن یخوا یم  ی... تا ک یبرگرد یکنی _تو غلط م

 شدم: کالفه

دنبالمه.... ساسانم که   هیبه سا  هیخستم کرده .. دوماهه سا گهیبده د ری_ستاره کم بهم گ
  ادیباهاش همدست شده بهم نگفته اون م 

 ...یبر یکه گفتم حق ندار نی..هم شهینم  می_من حرف حال

 :  دیساشا به گوش رس  یصدا 

 تو رستوران؟  نیر یشده خانوما؟؟ چرا نم یزی_چ

 گفت:  ستاره

  نجاستیارسالنم ا دی...االن فهم م یشد کی با ارسالن شر دونستیرزا نم نکهی_مثل ا 
 برگرده تهران....  خوادیم
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 کرد و گفت: یاخم  ساشا

 منتظرن....  هیبق میغذامونو بخور  میبر نیفتی.. راه برهی نم یی_رزا جا

 شدم و گفتم:  یعصب

   نیری گیم  میبابا مگه من بچم به جام تصم ی_ا 

 رفتارت مثل بچه هاست.  یبچه هست یلی_اره خ

 ام ی _من نم

 زبونشو درآورد.....  یی... ستاره هم با پررو دیدستمو گرفت و منو سمت رستوران کش ساشا

 

 : ارسالن

 

 کجان؟؟؟  نایبابا پس ا یا

زدم ...   یکه با اخم اومد تو رستوران ... لبخند دم یساشا وارد شد و سپس رزا رو د  ولا
 ...  شمیاخماتم م   یمن اومدم اخم کرده.... من فدا  دهی احتماال فهم

 

 بود!!!! د یبع یحرفا از من .. از ارسالن تهران  نیا

 ی.. تالف یبرسه که تو مال من بش  یاون روز  شهی م ی با دل من دختر؟؟!!! چ یکرد  کاریچ
 ....ارمی در م اتویچموش باز  نی ا  یهمه 

 

رو   ناینشست و س یو ساشا کالفه اومد رو صندل  یبهداشت سی ستاره رفتن طرف سرو با
 .... زیم  یگذاشت رو 
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 که گفتم:  دی کش یکالفه ا  نفس

 ؟ ی _ چته پسر کالفه ا 

 کالفم.  ی_از دست عشق جنابعال

 : دمیتعجب پرس با

 کار کرده؟  ی_مگه چ

 .... گشتی مطمئنا برم  رفتمیبرگرده تهران .. اگه نم  خواستیم  یینجایتو ا  دیفهم ی_وقت

 کردم:  یاخم

 بخورمش؟  خوامی_مگه من م

 

 گفت: کردیسکوت به حرفامون گوش م  یکه تو اسما

 ... نهی شما رو بب خوادینم  نی هم ی.. برا  ره یدلگ شیچند سال پ هی بخاطر قض ی_نه ول

  ریتقص ی همه چ  گهیگذاشتم ...خدا لعنت کنه اون روزو  ... راست م  میشونیرو پ دستمو
 منه............. 

 

 :رزا

 

نقطه نسبت به   نیو دور تر  زی سمت م می.... رفت رون ی ب میشستم و با ستاره اومد دستامو 
   میندادم  و غذا سفارش داد ت ی نگاهشو حس کردم .... اهم ینیارسالن نشستم که سنگ

 .... 
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گوشم گذاشتم و آهنگ مهرابو   یرو تو  ی... هندزفر میاز خوردن غذا دوباره راه افتاد عدب
آهنگاشو گوش   رهی گیاوقات مثل االن که دلم م  یگاه ینه ...  ول شهیکردم ... هم یپل
 ...   دمیم

 فرو رفتم... یقیبستمو به خواب عم چشمامو

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋(53 )🦋🦋🦋🦋

🦋🦋🦋🦋 

 

 کل:  یدانا

 

 ...   زهی تا زهر خودشو بهش بر ومد ی دنبال ارسالن م  هیبه سا هیسا دایش

 رزا بهش ضربه بزنه  ...  یعنینقطه ضعفش  قیگشت که از طر یم  یراه دنبال

به  شهیبه دست آوردن دل رزا وارد م  یبرا یطرف هم ارسالن کالفس... از هر در ن یا از 
 .... خورهیدر بسته بر م

و ارسالن   شش یپ رهی م نهیبیو هروقت رزا رو تنها م کنهیفرصت استفاده م نیرهامم از ا  
 ...شهیو لحظه به لحظه به خون رهام تشنه تر م  خورهیاز ته دلش حرص م 

 

 : ارسالن
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 بودم....  یعصب یلیخ

 کار کنم؟  یمن چ  ایخدا

 ...کشمینم گهیخسته شدم ....د گهید

 هدف شروع به قدم زدن کردم  ...  یب ایو کنار در دمیکش یاه

 خلوت بود .. ساحل

 ....کردیآروم آروم به ساحل برخورد م ای در یموجا 

 

کردم ...  زی... چشمامو ر  زدی قدم م یکیکه داشت با   دمیباال آوردم که از دور رزا د سرمو
 اون رهامه؟؟ 

 

  زدنیو حرف م دنیخندیداشتند م یی... دوتاشهیجلوتر رفتم ... آره خود عوض  نامحسوس
 ... دستامو مشت کردم .. لعنت به تو ...

 ترش کرد ...  کی دستاشو دور شونه رزا حلقه کرد و به خودش نزد  رهام

 د یا رو بوسلوپ رز   هیاز ثان  یبا تعجب بهش نگاه کرد .. رهام در کسر رزا

سمتشون و رهامو هول دادم و مشت   دمیگرد شد و خونم به جوش اومد دو چشمام
 ... نیزم یکه افتاد رو  دمیصورت رهام کوب یتو  یمحکم

چشمامو گرفته بود و همه  یشکمشو افتادم به جونش  ... خون جلو  یرو  نشستم
 دستمه ....  ریبوکس ز   سهی کردم رهام ک یعقدهام سر باز کرده بودن ... احساس م 

 ..... زدمیبهش بدم کتکش م یعکس العمل  چگونهیاجازه ه   نکهیا  بدون
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 :رزا

ازم جدا   امیبه خودم ب نکهی!قبل از اکرد؟؟یم یداشت چه غلط نیشوک بهم وارد شد ... ا 
 ....نیزم یو شد و به شدت پرت شد رو 

 مشت و لگدش گرفته بود نگاه کردم...  ریکه رهامو ز  یگرد شده به ارسالن یچشما  با

 طرفش...  دمی... به خودم اومدم و دو کشتیداشت رهامو م ارسالن

 ... شی_ارسالن ... ارسالن ولش کن.. ارسالن کشت

 

 گرفتم و با بغض گفتم:  بازوشو

 _ارسالن تورو جون من ولش کن ....

 از روش بلند شد...  قهیکرد... بعد از چند دق یمکث 

 

 : ارسالن

 

 جون خودشو قسمم داد نتونستم به کارم ادامه بدم ...  یوقت

 کردمو داد زدم: ولش

  رفتیدستم در م ریقسمم داد وگرنه جنازت از ز  زم ی _برو خداتو شکر کن که به جون عز 
 ... ذارمی زندت نم یا یسمتش ب گهی... دفعه د

 

 گفت:  یفیضع یو با صدا  رونی دهنشو تف کرد ب یخونا
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 ه؟؟ یچ یدونی ...اصال م یبکن یتون ینم یغلط چی_ ه

 باهاش ازدواج کنم ....  خوامیعاشقشم م من

 و گفتم:  دم یهم ساب یرو  دندونامو

 ادی ب ی... رزا مال منه هرک یباهاش ازدواج کن یخوا یکه م یخوری_تو گوه اضافه م
 تو گوشت فرو کن  نوی....ا زمیر ی سمتش خونشو م

 _مگه دست خودته؟؟ 

 و... ی ریجلومو بگ یتونینمتوهم   شهیمال من م رزا

 

 وسط حرفشو گفت:  دیبا داد و بغض پر  رزا

 مال منه؟؟؟؟.... گهی م رسهیاز راه م ی_بسه مگه من عروسکم که هرک

 ....دیدو الیحرفش به طرف و   نیپشت بند ا و

 

 :رزا

 .. رونی جمع کردم....  از اتاق زدم ب لمویو رفتم تو اتاقم و وسا الی سمت و دمیدو

  نی... زنگ زدم به آژانس که برام ماشرهی نبود که جلومو بگ الیو  یتو  ی آوردم  کس شانس
 بفرسته....

زانوهام   یسبزه ها نشستم و منتظر آژانس موندم ...سرمو رو   یو رو  رونی زدم ب الی و از 
  یتو رفتیکه داشت م دمید  پا سرمو بلند کردم که ارسالنو یصدا  دنیگذاشتم.... با شن

 ... ال یو

 ... گشتیدنبال من م  مطمئنا
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سمتش و زود   دمیو دو  دم ی ... آژانس و از دور د دی پشت سبزه ها بودم منو ند چون 
 سوار شدم ...

 .نالی _آقا برو سمت ترم 

و حساب کردن پول راننده وارد   دنی... بعد از رس دمیاتوبوس خر  تی بل نترنتیا  قیطر از 
 اتوبوس شدم ... 

 

 بعد... دوماه

 

 رزا

 ...امی م  گهید قهی_باشه مامان جان شما برو منم چند دق

 کردمش... ییبه سمت در راهنما و

 ...یو جا نذار دیتذکر ندما... دوباره کل  گهی _باشه دخترم د

 : دمیخند

 _نگراااان نبااااش  

پام گذاشتم...در ظاهر داشتم   ینشستم و لپ تاپ و رو  نیزم یاز رفتن مامان رو بعد
 بود... ریدوماه اخ نیاما فکرم تو ا دمیکشینقشه م

اسما و    یکس خبر نداره کجام حت چیمامان ... ه  شیدو ماهه اومدم روستا پ کی نزد
  ریکه چطور از ز ... بماند نجامیبگه من ا  یستاره ... به مامانم گفتم حق نداره به کس

 بدونه کجام ،در رفتم ....   یکس خوامینم نکهیا  لی دادن دل حیتوض
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 ببره ...  لشویاز وسا یکیرفته   ادشیدر اومد ...اوفف حتما باز مامان   یصدا  

 کالفه گفتم: کردمیسمت درو همزمان که درو باز م رفتم

 گرف.... مری که الزا یندار ی_مادر من شما هنوز سن

 شخص پشت در ادامه حرفمو خوردم و خشکم زد ... دنیبا د 

 

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 (54)💐💐

💐💐💐💐 

 

 : ارسالن

 

...بالخره بعد از دوماه تونستم شماره مامان   ستادمی روستا ا یو کهنه  یمی در قد پشت
بهش گفتم که   ی..الککجاست  دمیفهم یو بهش زنگ زدم و با زبون باز   ارمی ب ریرزارو گ

شد که  ینطور ی... ا نیو بهش نگ میکن  زشی سوپرا م یخوایدلخوره از دستمون و م کمی
 ..   جاستشد تا بگه ک یخاله گالره راض

 

 زنگ گذاشتم و فشردمش...  یرو انگشتمو

 

 کالفش اومد: یصدا  

 گرف.... مری که الزا یندار ی_مادر من شما هنوز سن
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 شد ... رهیتعجب بهم خمن خشکش زد و با  دنید با

 زدم و گفتم: یپوزخند

 رزا خانوم ... کمی_سالم عل

 

در گذاشتم   یبه خودش اومد و خواست به سرعت درو ببنده که پامو ال  هیاز چند ثان بعد
 و درو هل دادم ...

 خونه و گفتم:  یرفتم تو  یتند 

 _ نچ نچ بده آدم درو رو مهمون ببنده ها رزا خانوم....

 ؟یکنیم کاریچ نجای_تو ا

 _اومدم دنبال عشقم ... 

 کرد:  یاخم

 ...رونیبرو ب ی_اشتباه اومد 

 فقط با عشقم... یول  رمی _م

 

 :رزا

 گفتم:  یعصب

  یاگه بگم مزاحمم شد یدون یرو سرت؟؟؟م زنیداد بزنم کل روستا بر  ای  رونیب یری _م
 زن؟؟ یر یمخونتو  

 بکن... یخوا یم ی_من آب از سرم گذشته هرکار
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 :نی رو زم دمیکوب پامو 

 برو ... کنمی_ارسالن خواهش م 

رو   ایدن دم یبخدا قول م ؟ید یفرصت بهم نم هیولت کنم چرا   تونمی_رزا من عاشقتم نم 
 ....زمی به پات بر

 

  نیا ی درخت گردو گفت ریتو باغ ز  شیچند سال پ ادتهی  ستمیعاشق ن گهیمن د ی_ول
 رون یعشقو فراموش کنم؟؟ منم حرفتو گوش کردم... فراموشش کردم....پس حاال برو ب 

 زد:  ادیبه در و فر  دیمشتشو کوب 

 ؟؟ ی ا ی_من بگم غلط کردم کوتاه م

 . ستمی عاشقت ن گهی_نه!! من د 

 .کنمی فرصت بهم بده.. دوباره عاشقت م هی_

 برس.... تی.. برو به زندگنجایبرو از ا نمکی ارسالن .. خواهش م ره ی د یلیخ گهی_د

 

   ارسالن

 ترس بهش بدم ...   دی..با  شهینم ینجوریا

 ...قمیدراوردم و گذاشتمش رو شق بمیاسلحه رو از ج هیاز ثان یکسر در

 تته پته گفت:  با

 ه؟ یاون ..اون اسلحه واقع  ؟یکنیم کار یچ ی_ارسالن دار

 کردم تو نقش فرو برم:  یسع
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عشقم عاشقم  یخالص شم .. وقت یزندگ نی و از ا  خودمو راحت کنم  خوامی_اره .. م
 ...رمی بهتره که بم ستین

 

 :رزا

 بست و انگشتشو گذاشت رو ماشه و خواست فشارش بده  چشماشو

 چشمامو بستم و با ترس داد زدم:  یناگهان  میتصم هی با

 _باشه باشه دروغ گفتم ... من  

 . من دوستت دارم .. توروخدا بندازش کنار 

 

 : ارسالن

  دمیرو کش ی اسلحه اسباب باز  ی زدم .. نقشم گرفت .. چشمامو باز کردم و ماشه  یلبخند
 زد ... رونیازش ب یدود خاکستر  هیداد و  یبلند یکه صدا 

 : دیبا تعجب نگام کرد و شوکه پرس رزا

 بود؟؟  ی_الک

 تکون دادم:  سرمو

 باشم؟  شی که من دوم فروشهیمهندس اسلحه م هیه ب ی_بلهه آخه ک

 رفتم سمتش و محکم بغلش کردم ...  و

 :رزا

چرا از دستش ناراحت نشدم .. بلکه لبخند   دونمی رو دست خوردم؟ .. نم یعنیخدا   یوا 
 رو بازوش.  دمیکه تو بغلش بودم مشتمو کوب یرو لبم نشست و در همون حالت یگنده ا 
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 ارسالاااان   یشعوری ب یلیییخ یلییی_خ

 و گفت:  دیخند

 سرتق خانوم ... ن یجز ا ینذاشت  یکنم خب؟تو که برام راه کاری_چ

 آروم گفت:  یبا صدا  د یاشک تو چشمامو د  یاشک تو چشمام جمع شد .. وقت  ناخواسته

 چرا دختر خوب؟  هی_گر

 ...دمیترس یلی_ارسالن من خ

 ؟ ی_از چ

 انداختم:  نی خجالت سرمو پا  با

 .. یزم منو تنها بزاربا دمی_ترس

 : دیمنو تو آغوشش کش  دوباره

 ... چوقتی..هذارمی تنهات نم چوقتیه  گهی_نگران نباش د 

 اغوشش غرق شدم ....  تو

 

 !!!!! یکی_به به چه صحنه رمانت

 برسه ... ان یبه پا  نجایهم دیکه االن با  فی اما ح 

 

 :دایش

 ...دنی سرشونو بلند کردن که منو د شوکه
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  کیرو شل یبعد ری زدم ... تا خواستم ت ریاسلحه گرفتم سمت رزا و بدون مکث بهش ت 
 شد..... اهی چشمام س یجلو  ایکه محکم به سرم برخورد کرد دن یزیکنم باچ

 

 : ارسالن

تو دستش که به  یاسلحه   دنیشوکه بهش نگاه کردم ... با د دای ش یصدا   دنیشن با
 ر یکرد ت  کی شل یمت رزا نشونه گرفته بود حس کردم جون از پاهام رفت ...وقتس

 رزا برخورد کرد....  یبه بازو  مایمستق

 

.. شوکه سرجام خشکم زده  دمیفهم ینم یچیجون و غرق خون تو بغلم بود ... ه یب رزا
 ...  دنی لرز یبود .. دستام م

 طرف ما .. آروم زمزمه کردم:  دن یدو یکه ساشا و ساسان داشتن م دمیلحظه آخر د  فقط

 _رزا

 .. یکیشد  ..و سپس تار  رهیچشمام ت  یجلو  ایکم کم دن 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

 : ارسالن

 ،، به زور چشمامو باز کردم و زمزمه کردم:  ادیز  یاحساس سوزش گلوم از خشک با

 _آب ...

 مامان اومد ...   یصدا 

 پسرم   ارمی... االن برات آب میت بگردم بالخره بهوش اومد _دور
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 ..  مارستانمی ب یکه تو دمیالکل فهم یسرم و بو  دن ی...با د نمیوقت کردم اطرافمو بب  تازه

" از اتاق رفت  ی به دکتر خبر بدم بهوش اومد  رمی آب بهم داد و بعد از گفتن "م مامان
 .. رونیب

 

خوردنه رزا .. با سرعت  از جام بلند شدم و سرم و   ریاومد  ...ت  ادمی  یهمه چ هوی 
 که ازجاش کنده شد ...  دمیکش

  یزیخون ر  دنی لحظه در اتاق باز شد و دکتر با مامانو بابا اومدن تو ...  دکتر با د  همون
 دستم زود اومد سمتم و دستمو تو دستش گرفت: 

 پسر؟؟  یکرد  کاری_چ

 

 توجه به حرف دکتر رو به مامان  گفتم: یب

 _رزا کجاست؟ 

 بهم نگاه کرد ... طنتیابروشو بابا انداخت و با ش یتا   هی مامان

 زد: یهم لبخند بابا

.. عملش کردن و حالشم    گستیاتاق د  هی... رزا خانوم شما تو   شهی عاشق پ ی_پسره  
 خوبه نگران نباش...

 نمش یبب خوامی_م

 گفت:   دکتر

 .... شینیبی.. منتظر بمون تا ساعت مالقات بشه بعدا م  یتونی_فعال نم

 دستم شد....   ی رگ پاره شده  یچیتخت و دکتر مشغول باند پ ینشستم رو  کالفه
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 ...  نمیتو دلم نبود رزا رو بب دل

 زد و گفت:  ی در باز شد و ساسان و ساشا وارد شدن ..ساشا سوت دوباره

 شدن؟؟  داریدادن و بخفته افتخار  یبا ی_به به ..بالخره ز 

 ... دنیحرفش خند نی به ا همه

.. ساشا و ساسان   رون یمامان بابا و دکتر از جاشون بلند شدن و رفتن ب قهیاز چند دق بعد
 کنارم نشستن ... 

 کردم و گفتم: یاخم

 ن یکرد دایمارو پ  یافتاد .. شما چطور یشدنم چه اتفاق هوش ی_بعد از ب

 گفت:   ساشا

به   نیهم  یکه ممکنه رزا و مامانش تو روستاشون باشن .. برا  دونستی_راستش اسما م
که   یبرگرده ... وقت میکن شیدنبالش و راض میما)به خودشو ساسان اشاره کرد( گفت که بر

رو   دایش کل یه نکهیخونشون کجاست .. هم میدی پرس و جو فهم یکم یبعد از   میدیرس
چوب   هی تو دستش بدون فوت وقت با   یاسلحه   ندیشناختمش... ساسانم با د  دمید

 کرده بود ...  کی و به سمت رزا شل ری شد و ت ریتو سرش.. اما متاسفانه د  دیبزرگ کوب

 داستان دستمو مشت کردم:  ی نجا یبه ا  دنیرس با

رو   دایو ش  سیتفنگ زنگ زدن به پل یصدا   دنیهام با شن هیهمسا گهی د یچی_ه
حبس   ادیو به احتمال ز  شهیم  لیهم دادگاه تشک گهی... چند روز دیانداختن تو هلفدون 

 .... خورهیابد م

 

 زدم:  یپوزخند

 _بالخره تقاص کاراشو پس داد....
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 : دمیساعت از جا بلند شدم ... رو به ساسان پرس دنید با

 ن ی_ساعت مالقاته .. اتاق رزا کجاست .. نشونم بد

 

کردم   یرو لبشون نشست ...اخم یا  یو ساسان به هم نگاه کردن و خنده موذ   ساشا
 بهشون: 

 کدوم اتاقه  نیندارم .. بگ ی_شوخ

 دستاشو باال گرفت و گفت:  ساشا

 ... دهی... عشقت اونجا خواب۱۱۱.. برو اتاق میریبگ یشوخ می_ما غلط بکن

 

... با گشتم ی... با چشم دنبال اتاق م رونیبه سرعت از اتاق زدم ب  کشیتوجه به ت یب
 اسما وسط راهرو مطمئن شدم رزا کجاست ...  دنید

 سمت اتاق و وارد اتاقش شدم ...  رفتم

 .... ختیتخت بود دلم ر  یشدش که رو یچیو دست باند پ فشیچشم نح دنید با

 تو دستم گرفتم و آروم صداش زدم:  دستاشو

 _رزا ،، خانومم 

 چشماشو باز کرد ... زمزمه وار گفت:  آروم

 _ارسالن 

 _جان ارسالن  

 ؟؟ ی_خوب
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 :دمی دستشو بوس پشت

 خوب شدم.... دمی_تورو که د

 

 سال بعد...  کی

 

  رزا

 

 تخت انداختم و با خودم غر غر کردم:   یبا لباس عروس خودمو رو خسته

ستاره کودن گفتم کفش تخت    نیپام ... من چند بار به ا  یکمرم .. آ ی .. آ_آخ مرررردممم
 بخرم نذاشت  

 

... سرمو  دیکنارم نشست و منو تو آغوشش کش دیخند یکه داشت به غرغرام م ارسالن  
 گذاشتم رو شونش...

 : دیسرمو بوس  یرو 

 ...ریانقد سخت نگ گهیروز بود د هی ی_خانوم

 نگفتم  ی زیو چ  دمیبرچ لب

 سرمو بلند کردمو نگاش کردم .. آروم گفتم: قهیاز چند دق بعد

 _ ارسالن ... 

 _جان ارسالن؟ 
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 ؟ ید یبهم م یقول هی_اومم .. 

 _تو جون بخواه...

 ..یوقت تنهام نذار  چی_قول بده که ه

 

 : ارسالن

 

 شدم و گفتم:   رهیچشماش خ به

 منو از تو جدا کنه ...  تونهی _فقط مرگ م

 

 

 

 

 

 ♡انیپا♡

 

 : سندهی از نو یسخن

رمانم باب   دوارم یام زمیعز  یرمان هم تموم شد ... دوستا نی.. دوستان گلم .. ا خب
  طی شرا  هی...چون من تازه واردم و  دیبود ببخش یا  یدلتون بوده باشه...اگه کم و کسر

 ♡♡♡♡♡♡♡♡فهیقلمم ضع دونمیم  نیهم  یدارم برا یخاص
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 .. نمیبه تمام معلوالن سرزم کنمی م  میرمانو تقد نیا

ممنونم که لحظه به لحظه رمانم کنارم   یلیخ زمی ، دوست عز یو  شاد  زمیعز مامان  از 
 بودن و کمکم کردن.... 

 ♡نی پناه حق باش در

 {  انی}پا

 ۱۴۰۰سال   ۴:۱۲خرداد  ساعت  ۱۷دوشنبه   صبح

  

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

www.romankade.com 
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