
 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 1 

 

 

 



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 2 

 

 

 

 



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 3 

:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

 عاشقانه های رمان:  آرایی صفحه و طراحی

 :   wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ  عاشقانه های رمان نزد کتاب این حقوق تمامی 

 ارفش رو بازکن دکمه ، قافله رفیق و دزد شریک از اینم ، شدم بلند مبل روی از خورد زنگ آیفون

 ، بود نگران انگاری کردم نگاه بهش ، داخل امد تا گذشت لحظه چند نشستم مبل روی ، دادم

  نشست کنارم

  چطوره حالت:  پویان

  شده خیانت بهش که دارم رو کسی حال: 

 میکنی فکر تو که نیست اونی موضوع نگاه:  پویان

  گفتم عصبانیت با و شدم بلند مبل روی از

  کنممی فکر که نیست اونی موضوع میگی تو بد ، شنیدم خودم گوشای با دیدم خودم چشم با من: 

 اما کشیدن دست هم از تو بخاطر اما بودن هم عاشق ارمان و ندا ، جوون مهدیس ببین:  پویان

  بشه که نشد

  شدم تر عصبی بودم عصبی

http://www.romankade./
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 اریک چرا پس نبود که جهنم به نبود عاشقم اگه ، ی بازیچه من قلب مگه پویان بدترر دیگهههه: 

 خودم برای گذاشت چرا نگفتتت اول همون چرااا بود عاشقش ندا اگه ، عاشقمه کنم فکر که کرد

  یییواییی کردن مسخره عشقو ، دادن بازی هم منو بلکه کردن خیانت بهم نتهااا نه اونا ، ببافم رویا

 داد ترتیب رو بازی این همین واسه کنه دوستی درحقت میخواست ندا:  پویان

 با من ، بشکنن منو تا دادن ترتیب رحمانه بی و مسخره بازی یه دوتا اون پویان شوو خفههه: 

 ونهم کنه رفاقت میخواست ندا ، میشه بازی من قلب با داره دوساله پویاان بافتم رویا کلی ارمان

 رایب و کنار میکشیدم بخداااا ارمانه عاشقه که میگفت میشم ارمان عاشق دارم گفتم بهش که روز

  شکستن منو قلب کردننن بازی من با اوناا اما ، میکردم دعوا خوشبختیشون

  داری حق تو اره:  پویان

 تمام میکردم ازدواج ارمان با اگه واییی ، فهمیدم رو حقیقت خدااروشکر بازم ندارممم پ ن پ: 

  شد اشکار حقیقت خوب بازم ، میموندم ارمان و ندا خیانت شاهد باید مدت

  بزن حرف ارمان و ندا با برو مهدیس:  پویان

  ببینم ریختشونو نمیخواممم دیگه: 

  کنید حل رو موضوع این میتونید بزنید حرف باهام اگه اما:  پویان

 شکست قلبم شد بازی قلبم با درست مردن من واسه ندا و آرمان بشه حل نیست قرار چیزی: 

 میکنم فراموش و محکمم من اما شدم نابود درست

  کنی درکشون شاید بشی اروم هستی عصبی ناراحتی الان تو مهدیس:  پویان

 کثیف بازی این توی بودی شریک و داشتی خبر اول از تو: 

 بودم کرده شک البته فهمیدم رو ماجرا دیشب من بخدا:  پویان

 چرااا  نگفتی من به چراا کردی شک اگه: 
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  بشه خراب باهاش ات رابطه نمیخواستم نبودم مطمئن چون:  پویان

 میشم دیووونه دارم خدا واییی: 

 کن فکر کمی و باش اروم مهدیس:  پویان

 هشب دوسته که نفر یه ، داری حق کی بین کن فکر بروو ، اونایی طرف توهم بیرون برووو پویااان:  

 تو مثلا که میدن ترتیب بازی یه دوتا این بد ، عاشقی که کسی دیگه نفر یه ، داری اعتماد

 عاشق چون چرا هم رو میریزه عشقت با دوستت ، خیانت بازی میشه بازی این اما بشی خوشبخت

 شده خوبی حقش در مثلا که نفر یه هستی بازیچه یه هیچی! ؟ چی وسط این تو هستن، هم

  باش اروم هم تو میکنم فکر باشه:  پویان

  برولطفا حالا اروممم من: 

  باش خودت مراقب باشه:  پویان

  بای: 

 امد یادم اهان ، امده کجا از چیه پاکت این افتاد میز به نگاهم نشستم میل روی منم رفت پویان

. ( جاهدی مهدیس واسه)  بود نوشته روش داشتم برش ، داخلشه چی یعنیی بود پویان دست این

  کردم باز رو نامه اول. بود داخلش خاطرات دفترچه دوتا با نامه پاکت یه ، کردم بازش

 اب تا بخون رو هاا دفترچه این نیستن ات خانواده که مدت این تو لطفا جان مهدیس خوبی سلام "

 ملاقات بامن و نخوندی ها دفتر این که وقتی تا لطفا جان مهدیس بشی آشنا زندگیت راز و من

 ، حقیقته شده نوشته هاا دفتر این داخل که هرچی بدون ، نگوو چیزی ات خانواده به نکردی

 ضاوتق کسی راجب پس منه زبونه از فقط داستان این البته ، بدونی و بخونی باید تو که حقیقی

 . بود خواهی درقلبم ،همیشه داری داستانی دنیا این توی کسی هر ، نکن

 و دان به تر کم طوری این بهتر شایدم البته ، بود کم وسط این معما همین فقط! ؟؟ چی یعنییی وا

 ، نیست ما ی خونه کسی میدونست کجا از طرف این فقط ، میشه گرم سرم و میکنم فکر ارمان
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 روی هاا دفتر با ، کشیدم جارو اتاقمو بد و خوردم و کردم گرم غذا کم یه رفتم اول بودم گرسنه

 .برداشتم رو بود شده حک روش یک ی شماره که رو دفتری ، نشستم تخت

 خاطرات این گرفتم تصمیم و اوردم دستش به تازه و دادم دستت از حافظمو من بگم باید راستی

 .     بنویسم تو برای رو

 از داستان این استارت گفت میشه که ، سالگیم71 تولد بریم سر یه بزار  کنم شروع کجا از خوب

 شد زده تولدم از قبل روز چند

  کجایی آیداا: 

  جاا همین:  آیدا

  کجاست روحت اما اینجاست جسمت ، میکنم صدات داریم ساعت دو: 

  بگو کارتو بابا ای:  آیدا

  رفت یادم اصلا ، بداخلاق: 

  بگو امد یادت:  آیدا

 معمول طبق نیما ، بدجور میزنه مشکوک ، میشه غرق هپروت عالم تو زیاد جدیدا هم آیدا این

  اتاق داخل امد زدن در بدون همیشه

  اتاقم داخل امدی و پایین انداختی سرتو گاو عین باز چرا نیمااا میشی ادم کی تو: 

  دارم اول دست خبر یه ، میکنی شلوغش چقدر:  نیما

  بنال: 

 میام دارن ها عمه ، ادب بی:  نیما

  خدا واییی: 
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  من دارم گندی شانس چه ، شدم پنچر لاستیک عین

  شد گرفته حالت:  نیما

  میارم در پر خوشحالی از دارم نه: 

  دارم هم دیگه خبر یه:  نیما

  بگو: 

  میان دارن هم دایی و خاله:  نیما

  بدبخت منه تولد نزدیک دقیقا اون گرفتن امدن به تصمیم یهووو ملت تمام بابا ای: 

  بوده این قسمت امسال دختر نخور حرص:  آرش

  امدی کی تو: 

  پیش مین چند:  آرش

  میرسن کی ملت:  آیدا

  نمیدونم دیگه اینو:  نیما

 پوریا خدااا ای ماریا و دیوید بزارم دلم کجا رو هورش خدااا ای: 

  گرفت منم حال نگوو واییی:  آیدا

  دخترا از ماهم بنالید پسرا از شما:  نیما

  باشن شده عوض مدته این توی شاید ، میبافید مفی چقدر:  آرش

  میاد جا حالت کمکت نیامدم من داد گیر بهت پریا که دفه این ، آرش مثبتی چقدر تو: 

  کردم غلط اصلا من نه اقاا:  آرش
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  کنید جمع رو وسایلتون ، بسه عزاداری فعلا خوب:  نیما

 چی واسه: 

  نگفتم مگه:  نیما

  خبره چه دیگه نه:  آیدا

 خانوادگی ، شمال بریم قرار:  نیما

 خاندانی بگید بهتره:  آیدا

  شمال چرا حالا: 

 نمیدونم:  نیما

 رو وسایل کنم جمع باید که برم من:  آرش 

  طور همین منم:  نیما

  باشید خودتان مراقب: 

 .رفتن آرش و نیما

  وسایل کردن جمع واسه کنم کمکت:  آیدا

  میکنم جمع خودم نه: 

  اتاقم برم من پس اوکی:  آیدا

  عزیزم برو: 

 با دختر یه من ، بزنم شانه موهامو تا نشستم آینه جلو صندلی روی منم ، اتاقش رفت هم آیدا

 خواهرم جورایی یه و دوستم ترین صمیمی آیدا ، هستم روشن ی قهوه موهای و آبی های چشم

 ، کردن فوت پیش سال چند مادرش و پدر البته ، مونه خونه آشپز و باغبون دختر آیدا ، هست



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 9 

 اباب ، اتاقمه کنار اتاقش ، نمیشه حساب خدمه جز اصلا و شده بزرگ من کنار و من با بچگی از آیدا

 و همسن مشکیه موهای و ی قهوه چشمای با دختر یه آیدا ، دارن دوس رو ایدا من مثل مامانم و

 نقاش یا وکیل میخوام و میخونم ادبیات من اما بشه دکتر میخواد ، تجربیه اش رشته اما من سال

 شمچ پسر یه نیما ، میکنن زندگی کناری عمارت تو ، ام خاله پسر و عموم پسر میشه نیما ، بشم

 پسر یه ، عمومه پسر فقط آرش ، فرزنده تک آرش و آیدا منو مثل و هست دیووونه و جذاب سبز

 آرش اما ، میکنن زندگی شهر این از دیگه ی گوشه یه که ، برو دل تو و جذاب مشکیه چشم و مو

 شدیم بزرگ هم با بچگی از چهارتا ما جورایی یه پلاسن ما خونه نیما با همراه چهارساعته و بست

 تا رفتم موهام زدن شانه از بعد ، سال 71 نیما و سالشه02 آرش ، دار تفنگ چهار میگن بهمون و

 لهوسی و لباس چندتا فقط همین برای ، داشتم شمال ویلای داخل وسیله کلی ، کنم جمع ساکمو

  امد صدا به در ، گذاشتم ساکتم داخل جزیی

  داخل بیا: 

  شد اتاق وارد گلی

  کوچیک خانم سلام:  گلی

  داری کاری ، گلی سلام علیک: 

  پایین میاید یا اتاقتان بیارم حاظره عصرونه کوچیک خانم:  گلی

  بیاد بگو هم آیدا به ، اتاقم بیار زحمت بی: 

  خانم چشم:  گلی

 به دوساله دختر دونه یه و کرده ازدواج داره سن02بود اینجا ی خدمه از یکی گلی ، بیرون رفت

 و ترس واسه نه میزارن احترام بهم ، کوچیک خانم میگم من به خدمه ی همه ، داره گلنار نامه

 ترین پایین اجتماعی ی طبقه درست ، میزارم بهشون من که احترامی دلیل به بلکه ، وظیفه

  اتاقم به امد آیدا. دارن احترام و شخصیت ، هستن انسان هم اونا اما دارن من به نسبت

  داشتی کاری من با:  آیدا
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  بخوریم عصرونه هم با تا اینجا بیای گفتم ، نه: 

  نشستم کنارش ، ناراحته چیزی از میکردم احساس ، نشست تخت روی

 آیدا شده چیزی: 

  ناراحتم یکم:  آیدا

  چی واسه: 

  دیگه هدا و ماریا امدن:  آیدا

 هستن همرات آرش و نیما تازه ، کنارتم شیر مثل خودم ، نداری غم داری مارو تا آیدا بیخیال: 

 میترسم بشه دعوااا نمیخوام:  آیدا

 نمیافته اتفاقی ، دیوووونه نترس: 

  نیام من میخواهی میگم:  آیدا

 نمیای که میکنی غلط خیلییی تو: 

  بداخلاق ، ادب بی:  آیدا

  نشم بداخلاق منم تا نیار در حرصمو: 

  ابجی دارم دوستت:  آیدا

  دارم دوستت منم: 

  امد در صدای

 داخل بفرما: 

  چیندن میز روی و امدن رو عصرونه سودابه و گلی
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  کوچیک خانم ندارید ی دیگه کار:  گلی

  مرسی نه: 

 .شدیم عصرونه خوردن مشغول هم آیدا منو ، بیرون رفتن

 عصرونه خوردن بداز

  کنم جمع رو میز بیان بگم:  آیدا

  میگم میرم خودم: 

  اتاقم برم من ، راحتی طور هر:  آیدا

  عزیزم برو: 

  آشپزخونه داخل ، پایین طبقه رفتم دست به سینی منم ، اتاقش رفت آیدا

  کشیدید زحمت شما چرا کوچیک خانم بده مرگم خدا واییی:  سودابه

  نکردم که کاری: 

  شما چرا اخه بیام من میزدید صدا:  گلی

  میکنید شلوغش قدر این چرا وایی: 

  ننک جمع براتون بیان مرضیه یا گلی بگم یا ، کردید جمع رو وسایلتون کوچیک خانم:  سودابه

  مرسی ، کردم جمع خودم: 

  بدهیم انجام بگید دارید کاری اگه کوچیک خانم:  مرضیه

  اجازه با اتاقم برم من خوب ، میدم خبر داشتم اگه ، ندارم کاری مرسی: 
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 شیش پسر یه مرده شوهرش ، داره سن سال02 مرضیه ، کشیدم دراز تخت رویی ، اتاقم رفتم

 سنندج و کرد ازدواج دخترش داره بچه دوتا و سالشه 22 حدودا سودابه ، داره حجت اسم به ساله

 .است گلی شوهر و ما ی راننده هم پسرش ، میکنه زندگی

 ***** 

 آیدا و من ، افتادیم راه شمال سمت به و گذاشتن ها ماشین داخل خدمه رو وسایل شد که صبح

 اتاق به همیشه معمول طبق من خندیدم، و گفتیم شمال به رسیدن تا بودیم ماشین یه داخل

 ، بودیم ساکن داخلش که ویلای این شدم، اماده و گرفتم دوش به و چیندم وسایلمو ، رفتم خودم

 هاا بچه پیشه رفتم. بود عموهام و بابام ینب مشترک

  باشه عافیت:  آرش

  باشی سلامت مرسی: 

  هستن کیا ها مهمون اولین نظرتون به:  نیما

 میشی متوجه کنی صبر کمی: 

  اتاقم داخل برم من:  آیدا

  چی واسه:  آرش

  ندارم خوبی حس:  آیدا

  باش ساکت و بشین کرد بیجا حست: 

 نباش نگران بیخودی ایدا اره:  نیما

 عمه ، شدن هویدا ومینا میعاد هاش بچه همرای به روناک عمه بعد کمی ، امد در صدا به ویلا زنگ

 ، هستن تر ادم هم هاش بچه رضوانه، عمه از تر مهربون خیلییی و میکنه زندگی همدان روناک

 خوبی رفتار آیدا با اینا ، سالشه 71 مینا و سالشه 00 معیاد دیدمشون پیش دوسال بار اخرین

 راث بر پیش سال پنج کرده فوت هم عمه شوهر ، هستم راحتر باهاش ، نمیدن گیر کسی به و دارن
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 نبی بود مشترک که ویلای هنوز چون ، کنن استراحت تا بود شد اماده براشون اتاق یه ، تصادف

 .بود نشده اماده هام عمه

 رضوانه عمه میگم من بعدی نفر ، رسید که روناک عمه:  نیما

  رایکا عمه بگو رضوان عمه نگو: 

  کرده عوش اسمشو خارج رفته چون بیمزه چه:  آرش

  کرده عوض که حالا مزه خوش یا بیمزه:  آیدا

  میکنه عوض اسم تازه خانم گور لبه پاش یه:  نیما

 طوری این نگی خودش جلو باشه حواست نیما: 

  هست حواسم:  نیما

 ، دارم نادر اسم به دایی یه فقط من ، بود ام دایی ، عمه جای به اما ، امد صدا به دوباره ویلا زنگ

 که هدا ، سالشه71 که هورش ، داره بچه تا سه و ریماست زنش اسم و میکنه زندگی اهواز

 نمیاد خوش  هدا از ، گیره خیلیییی چون نمیاد خوشم هورش از ، سالشه02 که هامون و سالشه72

 که ویلای چون ، کنه استراحت رفتن هم اینا ، تحمله قابل هامون اما ، لوسه خیلیییی چون

 .نیست اماده هنوز خواهرشه تا سه و ام دایی بین مشترکه

  امد عذابت شاهزاده:  آیدا

 کبابه که نزار دلم رو دست وایی: 

 بود هامون داداش مثل یکم هورش این کاش:  نیما

  نیست که فعلا:  آرش

 برن اینااا تا بشن اماده ها ویلا زودتر خداکنه: 

  بشنوه دهنت از خدا:  آیدا
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  میشن ساکن کجا ی بقیه نداره جا همه برای که ویلا این:  نیما

  بشن اماده ویلاها تا میمونن اتاق یه داخل کدوم هر فعلا:  آرش

  نیاریم کم اتاق جمعمیت این با:  آیدا

  عزیزم نترس نمیاریم: 

 هاش بچه و پیمان شوهرش همرای به ناهید ام خاله دفه این ، امدن در صدا به دوباره ویلا زنگ

 عمل قلوا دو چسپ عین آرش واسه پریا. بود ساله71 نریمان و ساله71 پوریای ، ساله02 پریای

  اتاقشون رفتن هم اینا. میده گیر من به هم پوریا میده، گیر نیما به هم گاهی میکنه

  کنم چکار رو پریا واییی:  آرش

  باهاش بساز و بسوز: 

  من با هم تو با هم پریا:  نیما

  دخترمون اشتهاست خوش:  آیدا

  بیاد که الاناست زره فولاد مادر: 

  اتاقم برم جدی من:  آیدا

 هستیم کنارت ما آیدا نترس:  آرش

 باش راحت پس ندارن ما به فعلا کاری و هستن خسته خداروشکر اینا ی همه:  نیما

 و ماریا دخترش همرای به البته شد خونه وارد خودش خاص ی جذبه با( رایکا) رضوان عمه بالاخره

 کارخدمت یه دختر به کرد اشتباه بابام که میگن و هستن لج بدجور آیدا با ایناا ، دیوید پسرش

 روز پیش سال سه بار اخرین ، نداره رو محبت و خوبی همه این لیاقت آیدا و داده دخترشو جایگاه

 یزندگ خارج مثلا میکنن زندگی استرالیا اینا ، نگو که کرد درست دعوایی چنان ماریا من تولد
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 اتاق داخل رفتیم هااهم بچه ما ، امدن هم که مهمونا ، نیستن اما باشن فرهنگ با باید میکنن

 .کنیم استراحت تا هایمان

**** 

  خالی آیدا منو جا فقط بود جمع دخترا جمع پایین رفتم

  دخترا سلام: 

 که این از قبل اما دادن سلام و سالون داخل امد هم آیدا ، نشستم مبل روی ، دادن جوابمو همگی

 گفت بدی بسیار لحن ماریا ، بشینه

  بیار شیر همرای به چرب کم ی قهوه فنجون یه برام برو آیدا:  ماریا

  بود کرده کپ آیدا بیجاره

  گلی گلی: 

  امد عجله با گلی

 کوچیک خانم جانم:  گلی

  بیار شکر و شیر قهوه ما ی همه برای: 

  چشم:  گلی

  عزیزم بشین جان آیدا: 

  نشست کنارم

  خبر چه مدرسه:  مینا

  نیست بدک ای: 

  بشی وکیل تو و دکتر آیدا باشه کی:  مینا
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 میشه قسمت داره انگاری که بودیم ندیده دکتر خدمتکار حالا تا:  ماریا

 شد قسمت که بودم ندیده باشه رفته خارج که دخترش نوع از بارکش و حمال حالا تا منم: 

  بلند جاش از یهو

  حمال گفتی من به تو:  ماریا

  نداره ربطی من به حمالی میکنی فکر خودت که حالا اما نبودم تو با من: 

  شدی پروو باز تو:  ماریا

  نکنید شروع تورخدا بسه:  مینا

  مسموم جو این از باشم دور تا بیرون میرم من اصلا:  ماریا

  رفت جو مسمومیت عامل بکشید نفس راحت هاا بچه: 

  میپری ماریا به هی بیکاری تو:  پریا

 نمیره کتم تو چرت حرف من جان پریاا: 

  میشه چی بیای کوتاه جلوش یکبار حالا:  پریا

 نیست امکانش شرمنده: 

 و انداخت آیدا به نگاهی یه ، پیوندید بهمون ماریا که ، دریا لب رفتیم هامون قهوه خوردن بداز

  خریدی کجا از لباساتو این:  گفت

  مگه چطور خریده بازار از:  گفتم من آیدا از قبل

  میپوشید لباسا نوع این از داشتیم نوکر یه ما اخه:   ماریا

  بفهم دهنتو حرف: 
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  اش هر نخود وازلین میزه حرف تو با کی اصلا:  ماریا

  گفتی چی من به الان تو: 

  وازلین گفتم:  ماریا

 بهش میشه دعوام کسی با میمونم گربه مثل من آرش قول به ، کردم حمله بهش و شدم جری

 دمش کشید نفر یه توست یهو ، میکشیدن جیغ ی بقیه و میکردیم دعوا ماریا منو ، میزنم چنگ

 .آرشه شده مشخص عطرش بوی از که عقب

  کنم ادمش بزار ارش کن ولم: 

  عوضی کن ادم منو میخواهی تو:  ماریا

  نه یا میشی خفه: 

  هرزه دختر شو خفه تو:  ماریا

  بفهم دهنتو حرف ماریا:  هورش

  کنی چکار میخواهی نفهمم مثلا:  ماریا

  میکنم سرویس دهنتو خودم وقت اون:  هورش

  بلدی هم ی دیگه کار وازلین این واسه دادن تکون دم جز تو بابا نه:  ماریا

  شد دعواشون و کرد حمله ماریا به هورش

 شد منتقل دعوا ، دیگه کن ولم آرش: 

  دیگه سمت یه رفتیم و کرد ولم آرش

  اتاقم برم من:  آیدا

 میام منم: 
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  باشم تنها میخوام نه:  آیدا

 میخوره دردش به تنهای الان برم بزار:  آرش

  دستم های زخم روی میریخت آب آرش

  کوچولو گربه کردی خطی خط صورتشو زدی قشنگ:  آرش

  داره آیدا با مشکلی چه ماریا این نمیدونم من بود حقش: 

  رفتی در و کردی شروع رو دعوا:  میعاد

 کرد شروع ماریا اون نکردم شروع من: 

  زدی کتکش خوب:  مینا

  کو نیما: 

 رو دعوا میکنه تماشا داره:  میعاد

  داره ادامه هنوز:  آرش

  افتادن هم جون به ماریا و هورش بدجور اره:  مینا

 هویت بی ی زده غرب داره مشکل دختره: 

  حرفا چه:   میعاد

  کلا داده رد دختره طرف اون نه و میخوره طرف این در زندگی بدرد نه ، میگم جدی: 

 بیخیالش:  آرش

 رفتید چرا ، بود خالی جاتون وایی:  نیما 

  حالا شده چی: 
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 رو هورش کرد خطی خط ناخنهاش با هم ماریا ، کند رو ماریا موهای دونه دونه هورش:  نیما

  هورش بیچاره:  مینا

  بعدش خوب:  معیاد

  داخل رفتن و کردن جداشون هاا بچه ، هم به دادن هم بد بد های فوش:  نیما

  پرووو دختر ، شد خنک دلم: 

  کو آیدا:  نیما

  داشت نیاز تنهای به:  آرش

  داخل بریم بهتر:  معیاد

  بریم اره: 

  گفت دید منو تا ماریا ، ویلا سمت به رفتیم همگی

 امد هم فتنه عامل:  ماریا

 رونبی و باشید هایتون اتاق داخل باید روز سه ، تا سه شما ، بشی تنبیه باید هم تو:  رضوان عمه

 نیاید

 مامانم اما:  ماریا

  نداریم اما:  رضوان عمه

  بایییی دیگه روز سه تا هاا بچه ، اتاقم تو برم من پس ، قبوله که من نظر از: 

 قشنگ و ببینم رو کسی نیست قرار روز سه شدم راحت اخش ، اتاقم داخل رفتم زدمو چشمک

 .میکنم استراحت

*** 
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 ، میخوامن تولد جشن ، نگه کسی به گفتم بابام به تولدمه فردا نرفتم بیرون اتاقم از که دوروزه الان

 تو ها بچه ی بقیه و من گروه تو آیدا و نیما ، آرش ، مینا ، میعاد ، شدم گروه دو ماها روز چند این

 یهتنب بهترین ، نگوو که گذشته خودش بهم اینقدر ، طرفه بی وسط این هورش البته ماریا گروه

 امد ارش و امد صدا به در یهو ، تولدم شب امشب و بود تولدم فردا اخه نمیبرد خوابم. بود عمرم

  اتاق داخل

  میکنی چکار اینجا تو: 

  دارم کارت بیداری خداروشکر:  آرش

  شده چیزی: 

  اره: آرش

  شد چی واییی: 

  بریم بیا پاشوو:  آرش

  کجا: 

  نکن سروصدا فقط میفهمی بیا تو: آرش

  باشه: 

 داشتم شوره دل حیاط داخل رفتیم آرش با پورسون پورسون و هایم شانه روی انداختم شالمو

 بود گلخونه راه که این ، میریم داریم کجا ما افتاده اتفافی چه شده چی یعنییی

 گلخونه سمت میریم داری چرا ما: 

  میپرسی سوال قدر این چراا کن صبر:  آرش

 رسیدیم گلخونه به بالاخره ، نداره اعصاب چرا این

  بیا گفتم وقتی بمون اینجا تو داخل میرم من:  آرش 
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  باشه: 

  بشه چی قرار امشب و چیه جریان میدونه خدا ، ایستادم بیرون منم گلخونه داخل رفت آرش

  داخل بیا:  آرش

  مانده باز تعجب از دهنم که داخل رفتم ترس با

  داخلش نرفته مگس تا دهنتو ببند: آرش

  نظیری بی تو آرش:  

  میدونم خودم:  آرش

  شیفته خود: 

  بغلش تو رفتم

  عمو دختر مبارک تولدت:  آرش

  عمو پسر مرسی: 

  نداریم امکانات ببخشید:  آرش

 عالیه اتفاقا: 

 از رو میز و صندلی این ، بشه خوشمزه و نفهمه کسی که کردم درست بدبختی با کیکو این:  آرش 

 رفتم کش ها شمع این با انباری داخل

  دزده اقا افرین:  گفتم باخنده

  میشیم هم دزد بخاطرش داریم عمو دختر یه همش:  آرش

  تشکررر: 
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  بشین:  آرش

 ودب زمین روی هم کوچولو کیک یه ، بودم زیبا و خوشبو گل عالمه یه وسط ، نشستم صندلی روی

 داشت قرار روش هم شمع چندتا ،

  رو ها شمع کن فوت:  آرش

  باشه: 

  کردم فوت رو ها شمع بعد و کردم خوشبختی آرزو اول

  لالا بریم و بخوریم بده برش رو کیک بیا:  آرش

  شکموو ای: 

 بود خوشمزه ، خوردیم ارش با و دادم برش رو کیک کارد با

 اما نمیکنی رو آشپزی هم تو ارش افرین:  

 بازکن گفتم وقتی ببنند چشماتو ، دیگه دیگه:  آرش

  باشه: 

 داخل گوشوار داشت یعنی ، میکنه لمس گوشامو داره آرش کردم حس یهو که بستم چشمامو

 مکرد باز که چشمامو ، نشست لبام رو لبخند ، گوشوارست امسالش کادوی پس مینداخت گوشم

  کنار کشید خودشو ، میزد تند تند قلبم نزدیکی این از ، شدم فیس تو فیس باهاش

  بگم بهت تا میکردی صبر باید کردی باز چشماتو چرا:  آرش

  همین واسه شده تموم کارت کردم احساس: 

  ازشون میاد خوشت ببین بگیر رو آینه این بیا  اهان: آرش

  بودن نگین پراز قلب شکل به گوشوارها ، گرفتم رو آینه
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  مرسی قشنگه خیلییی: 

  امده خوشت که خوشحالم:  آرش

 کاشتم اش گونه روی ی بوسه

  دیگه بریم خوب:  آرش

  بریم باشه: 

 آرش داشتم، توپی تولد شب چه ، بودم شاد و خوشحال ، هایمون اتاق داخل رفتیم گاماس گاماس

 با شب اون. داره دوس منو هم اون کردم احساس امشب ، داشتم دوس رو آرش من ، بود بینظیر

 .برد خوابم شیرین رویای کلی

*** 

 اما خوردم جا منگولا اون دیدن از اولش ، کردم باز چشمامو صورتم روی چیزی کردن احساس با

 .مبارک تولدت:   گفتن هم با همگی ، شد تبدیل لبخند به تعجبم کم کم

  نشستم تخت رو لبخند با

 هاااا بچه مرسیییی: 

  هاا رفت شدی پیر:  نیما

  بزرگ بابا میشی پیرتر تو بشم پبر من هرچی تری بزرگ من از تو باهوش: 

  باشی زنده سال صد امیدوارم جون اجی:  آیدا

 عزیزم مرسی: 

 باشی خرم و خوش:  میعاد

  برسی عشق دنیا یه به:  مینا
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 باشه خندون همیشه لبت:  آرش

 بمونی خندان و مهربون همیشه:  نیما

  محبت همه این از مرسییییی: 

 کادو کردن باز ، کیک صرف به بیاا و بشور روتو و دست برو پاشو حالا:  مینا

  باشه: 

 هاا بچه جمع به ، کردم عوض هم لباسامو ، شستم صورتمو و دست شدم بلند تخت روی از

  بود میز روی 71 عدد های شمع با قلبی خوشگله کیک یه ، پیوستم

  رو ها شمع کن فوت:  آیدا

 آرزو اول اما:  مینا

  بزن دست برام همه ، کردم فوت هارو شمع. کن خوشبختمون خداایا بستم چشمامو

 کادوست وقت حالا:  میعاد

  کیک خوردن اول:  نیما

  کیک بعد کادو اول نخیر:  آیدا

 میخوام کیک هستم گرسنه من:  نیما

  کادو بعد و میدم برش رو کیک اول نکنید دعوا: 

  فداتم:  نیما

 رسید دادن کادو وقت کیک خوردن از بعد ، دادم برش رو کیک و زدم لبخند بهش

 بیاد خوشت امیدوارم عزیزم بفرما:  مینا



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 25 

 .بود گل شکل به سینه سنجاق یه ، گرفتم ازش رو کادو

  نازه چه مینااا واییی: 

  بفرما منه نوبت حالا:  میعاد

 بود سر گل یه میعاد کادوی

  میعاد مرسی: 

  من طرف از اینم:  آیدا

 .بود کوتاه و دوکلته بنفش لباس یه آیدا کادو

 بیاد خوشت امیدوارم دوختم برات خودم:  آیدا

  اجی نازه خیلییی: 

  من کادو اینم جوون عمو دختر:  آرش

  بود موزیکال گوی یه کادواش ، دیووونه پسره این میده کادو دوبار دوبار کردم نگاه بهش

  ارش مرسی: 

  خاله دختر من کادو از اینم خوب:  نیما

  بود کوچولو خرس یه نیما کادو

  خریدم درونت کودک برای اینو اما شدی مادربزرگ درست:  نیما

 بزرگ پدر میکنه تشکر ازت درونم کودک: 

 امده کجا از ها گوشوار این میگم:  آیدا 

  خریده کی رو اینا میگه راست آیدا:  مینا
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 باشن جدید معلوم کجا از داره جواهرات عالمه یه ما عمو دختر:  آرش

 خرید برات کی کن اعتراف زود هستن جدید که مشخصه:  نیما

  خریدم خودم برای خودم ، نفر یه به نفر چند واییی: 

  کجا کی:  آیدا

 بشه تولدم روز تا نپوشیدمشون اما ، بازار تهران: 

  باشه مبارک:  میعاد

 بدهید ذهنتون به شستشو یه برید: 

  نفهمید کسی تا بریم بهتر: معیاد

  بشه خراب یهوو جشن این ممکن وگرنه بریم اره:  آیدا

 ، رفتن هاشون اتاق به کدوم هر و کردم روبوسی هاا بچه با

 و میامد گرفتیم تولد ما که میفهمید ماریا اون اگه البته ، شد برگزار عالی هاا بچه با روز اون

 نشد باخبر جشن این از جمع این جز کسی خدا لطف به اما میکرد زهرش

 . بود شده تنگ دریا برای دلم ، میشد تموم تنبه این فردا ، ماندم اتاقم داخل هم روز اون ،

*** 

 لذت دریا بوی و امواج صدای ، دریا سمت رفتم مرتوبط کارهای انجام بداز ، شدم بیدار خواب از

 بهش ، کنارم در کسی کردم احساس که بودم شده خیره دریا به مدت چه نمیدونم ، بود بخش

  بود هورش که این ، کردم نگاه

  بزنم بهم رو خلوتت نمیخواستم ببخشید:  هورش

  نداره اشکالی: 
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  مبارک ات گذشته تولد:  هورش

 !!بود؟ یادته مرسی: 

 دارم هم کادو برات ، کنم فراموشش میشه مگه:  هورش

 مشخص اش چهره اما بود ایستاده دریا لب بلند موهای با دختر یه که تابلو یه گرفتم دستش از

 .بود شده نقاشی نبود

  مرسی هورش قشنگه چه: 

 بگم چیزی یه میخوام ، امده خوشت که خوشحالم:  هورش

 بگو: 

 باشی هم متنفر ازم حتی شاید نداری بهم حسی هیچ تو که میدونم و دارم دوستت خیلی:  هورش

 نیست کار در اجباری هیچ هم الان نشد که نشده اما بیارم دست به دلتو میکردم سعی همیشه ،

 فراموش اما میشی فراموش ساده نمیگم بشی خوشبخت داری دوستش که کسی با امیدوارم

  میشی

  نبود همرا باهاش دلم اما نبود بدی پسر هورش بود غم چشماش تو کردم نگاه بهش

 پیدا رو کسی هم تو ،امیدوارم درکت از مرسی نیستم هم عاشقت اما ، نیستم متتفر ازت من:  

  کنی زندگی شاد و خوشبخت باهاش که کنی

 باش خوش برم من خوب  باشی داشته رو تو لیاقت پسره اون امیدوارم:   هورش

 هورش ، نبود قلبم تو ارش اگه شاید ، گذاشت تنها دریا با منو و رفت هورش ، زدم لبخند بهش

 .ماتاق داخل برگشتم طولانی تایم یه از بعد ، شاید البته کنه پیدا جا قلبم داخل میتونست

 بهش نمیگفت خودش تا اما داشتم علاقه آرش به من ، نشستم صندلی روی آینه روی به رو

 .شد ظاهر لبم روی لبخند ، بود آس پسر تو ، بود خاص جورایی یه آرش ، نمیگفتم
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*** 

 پسر و دختر یه دور از ، دریا لب رفت و کردم عوض لباس ، بود رفته سر ام حوصله بود شده عصر

 که تر نزدیک بودن هاا بچه از یکی کدوم نیست معلوم ، میزدن حرف باهم داشتن که دیدم رو

 حرف ماریا با داره حقی چه به آرش گرفت ،حرصم نفر دو اون هستن آرش و ماریا فهمیدم رفتم

 اشک چشمام ی چشمه از و زد خشکم یهووو که طرفشون میرفتم داشتم عصبانیت با ، میزنه

 رفتم بخیالش اما نفر یه به خوردم ، دویدم ویلا طرف به و گذاشتم دهنم جلو دستمو ، شد جاری

 ، بودن بوسیده رو همدیگر ماریا و آرش که نمیشد باور هم هنوز ، کردم بغل بالشتمو و اتاقم تو

 اخه داشت دوس رو ماریا آرش اما بودم آرش عاشق من ، کردم خفه بالشت تو هامو گریه هق هق

 داخل مادرمو حضور ، شدم بیدار که وقتی برد خوابم زیاد گریه از ، نداشت دوس منو مگه! ؟؟ چرااا

  کردم حس اتاق

  گلم شدی بیدار:  مامان

  بیدارم اره مامان سلام: 

  ؟؟ خوبه حالت:  مامان

  خوبم اره: 

 خیسه؟؟ بالشت چرا بارونیه؟؟ چشمات چرا پس:  مامان

 بود گرفته دلم فقط مامان هیچی: 

 کردن؟؟ اذیتت بازم:  مامان

  نه: 

  خواست گریه دلم دوباره ، کشید آغوش در منو مامان

 مهع که بود این بخاطر نکردیم دخالت ما شدی تنبیه وقتی اگه نباش دلخور بابات و من از:  مامان

  بود مون خونه مهمون تازه بزرگتر ات
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 بود خوب هم خیلیی تنبیه این تازه مامانی نیستم دلخور: 

  شده چی بگی نمیخواهی هم هنور دخترکم:  مامان

 بگم بهتون که نشده چیزی: 

  شد بلند تخت روی از و زد ام گونه روی ی بوسه

 باشم رازت محرم و کنم گوش حرفات یه که مشتاقم همیشه من:  مامان

 مامانی مرسییی: 

 براش هایم حماقت از نمیخواستم ، دارم مهربونی این به مامان که خوبه چه ، بیرون رفت مامان

 باور هنوز ، بیاد جا یکم حالم تا گرفتم دوش یه  رفتم ، سوز جان طرفه یک عشق این از ، بگم

 شد اتاق وارد آیدا ، ماریااا چراا اخه ، بود سخت برام بودم دیدم که ی صحنه اون کردن

  شفیق رفیق سلام:  آیدا

  خوبی سلام علیک: 

  رفته سر ام حوصله:  آیدا

  میکردی کم زیرشو: 

  بشیم خلاص قوم این شرح از تهران برگردیم میشه کی ، بیمزه:  آیدا

  بهتر زودتر چی هر اما نمیدونم: 

  نیست پیداش عصری از کجاست ارش نمیدونی:  آیدا

  کجاست اون که چه من به: 

  دادی جواب خشم همه این با چرا حالا:  آیدا

 ندارم تو حوصله برو پاشو آیدا: 
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  شده دعوات آرش با نکنه ، شده چی چرا:  آیدا

  برو پاشوو ، نیار من جلو اینو اسم قدر این: 

  باشه:  آیدا

 هکلاف ، سلیقه بد خر، پسره ، گذرانی خوش رفته اش معشوق با خان آرش قطعا ، بیرون رفت آیدا

 اریک چرا نداشتی دوست اگه کردی خیانت من به آرش چرا اخه ، میکوبیدم بالشتم به مشت بودم

  امد زدن در صدای که گذشت تایمی یه ، بشم عاشقت کردی

  داخل بفرما: 

  کردم نگاه بهش خشم با امد عطرش بوی آرش از قبل

  میخواهی چی: 

 کردم چکار من شده چی عصبی چه:  آرش

  ببینمت نمیخوام بیرون برو: 

  شدم بلند تخت روی از

 شده چی بگو لاقا چراا اخه:  آرش

  هستی سلیقه کج اینقدر چرا تو آرش سرت بر خاک یعنیی: 

 !!!!؟ سلیقه کج:  آرش

  ماریااا با رفتیی دخترر همه این بین از اره: 

  ندارم سنمی ماریا با من ؟؟!! جان:  آرش

  میبوسید رو ماریا داشت دریا لب که بود کی اون پس: 

  شد نزدیکتر بهم ، کرد نگاهم خاصی حالت با
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  میکنی تعقیب منو تو:  آرش

  میاد بخواد دلش هرکسی عمومیه جای یه دریا درضمن ، نیستی مهمی شخص چندان: 

  بوسیدم رو ماریا من که ناراحتی همین بخاطر:  آرش

  ماریا سراغ رفتی چرا که ناراحتم من: 

  شد تر نزدیک بهم

  کی سراغ برم پس:  آرش

  عقب رفتم یکم

  ایدا حتی محله گدا دختر همسایه دختر مینا پریا:  

 منو ماریا ، بود ناخواسته اتفاق یه دیدی تو که هم رو چیزی اون ، ندارم سنمی ماریا با من:  آرش

 .رو ماریا من نه میخواد

 دقت اتنخاب تو ، بخوره تو درد به که نیست دختری ماریا بگم میخواستم فقط ، صورت هر در: 

  کن

 نداری ی دیگه امری چشم بله:  آرش

  بری میتونی نه: 

  نداره اشکالی کنم انتخاب من دیگه یکی ناراحتی ماریا انتخاب بابت فقط تو یعنی:  آرش

 میاد خوابم من بری میشه حالا ، نداره اشکالی نه: 

  بخوابی خوب خوش شب باشه:  آرش

 رافکا با شدم شاد ، نداره دوس رو ماریا ارش که گرفت اروم قلبم نشستم تخت روی ، بیرون رفت

 .برد خوابم شیرین و شاد
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*** 

 تنگ اتاقم برای ، مون خونه برای دلم برگشتن هاشون خانه به همگی ، رسید ازادی روز بالاخره

 هاش نگاه ، بود کرده تغییر من با آرش رفتار ، بودیم شده راحت ها مزاحم اون شرح از ، بود شده

 هخفت آرش منو عشق صدای ، شده عاشقم که بودم کرده حس بیشتر وقت چند این ، بود متفاوت

 ، کنم دعوت رو شهر تو عاشق هرچی میخواستم ، میکشیدم رو شدنش بیدار انتظار من و بود

 ودب قرار امروز و بودیم برگشته تهران به که بود ی هفته دو. کنم مجنون و لیلی از پر رو دوروبرم

 عمارت داخل بیاد نیما شد قرار ، اراک کاری سفر یه برین( عمو زن)ام خاله و عمو با بابام و مامان

  بود طوفان از قبل ارامش این اما میرفت پیش عالی چی همه ، بشه ساکن ما

  کنیم تماشا فیلم موافقید میگم:  نیما

  اره که من:  آیدا

  کنیم نگاه فیلمی چه: 

 ببینیم تایی سه امشب ندیدم هنوز داده فیلم یه بهم دوستم:  نیما

  باشه:  آیدا

 ، اشتگذ دستگاه داخل رو فیلم نیما ، اوردیم تنقلات کلی هم ایدا ،منو بیاره رو فیلم تا رفت نیما

 نشسته وسط من اخه بودن چسپیده من به نیما و ایدا ، شد ترسناک کم کم اما بود جالب اولش

 ات شد تموم که فیلم ، میشد افزود من ترس به میرفت جلوتر هرچی اما نمیترسیدم من ، بودم

  رفت برق یهوو بکشیم راحت نفس میخواستیم

 کردن حمله هاا جن خدااا واییی:  آیدا

  باشیدد نداشتهه کاری ما به تورخدا:  نیما

  کنیم قفل رو در اتاق تو برم بدوید: 

 کردیم قفل رو در و اتاق داخل رفتیم تایی سه
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 چی بشن رد در از:  آیدا

  نمیتونه جن میشه رد در از که روح اون:  نیما

 کنن حمله هم خبیث ارواح شاید:  آیدا

  نمیشه طوری ساکت: 

 بودیم کرده بغل رو همدیگر و نشستیم تخت روی

  نیماست تقصیر همش:  ایدا

  اخه چه من به:  نیما

  کردی دعوت رو ارواح و جن این فیلم اون گذاشته با تو:  آیدا

  ترسناکه فیلمش داشتم غیب عالم من مگه:  نیما

 .دارم ارزو جونم هنوز من:  آیدا

  شد شروع هم برق و رعد

  کردیم غلط خدااا واییی:  نیما

  نمیکنن اذیتت مارو هم اونا نکنیم اذیتت رو کسی ما تا نمیشه چیزی باشید اروم هاا بچه: 

  میگی راست:  آیدا

  نمیکنن کاری هم اونا نکنیم کاری تا ما ، اره: 

. نبود عمارت داخل تا سه ما جز هم کسی میزد که هم برق و رعد نبود برق بود، بدی جو خیلیی

 بید عین صبح تا ، بودیم لازم شلوار سه هر میشد بلند تا سه ما جیغ میزد که برق و رعد هر

 .میدادیم جون داشتیم بیخوابی از شد که صبح ، نزدیم پلک و لرزیدیم

 رفتن ارواح شده روز دیگه الان:  نیما
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  رفتن هم ها اجن:  آیدا

  میرن اونا دربیاد که افتاب دیگه اره: 

  بگیرم دوش یه برم من پس:  نیما

  نرو تنها:  آیدا

  حموم بیای همرام میخواهی تو یعنی:  نیما

 کن استفاد اتاق همین حموم از که بود این منظورم ، منحرف پرووی:  آیدا

 ایا دیگه حموم یه برم میکنم جرات الان من کردی خیال پس:  نیما

  میکنه درد سرم بسه وایی: 

 چون ، کردیم عوض هم رو روتختی ، حموم بعداز شدن ساکت دوتا اون زدم که فریادی این با

 فیلم هب وقتت هیج دیگه گرفتم تصمیم خوابیدم، من اتاق تو سه هر نداشتیم خوابیدن تنهاا جرات

 .نکنم نگاه نیما انتخابی های

 بهم که رو ایدا و کردم باز چشمامو ترس با کشید دستمو کسی کردم احساس که بودم خواب

 دیدم رو بود چسپیده

  شده چی: 

  در پشت نفر یه:  آیدا

 به کردیم شروع دوتایی یهوو اما چراا نمیدونم ، میشد پایین و بالا اش دستگیره کردم نگاه در به

 در به تند تند هم طرف اون ، میکشید جیغ و پرید خواب از ترس با هم بیچاره نیمای ، زدن جیغ

  گفتم بلند باصدای میاد، آشنا صدایی یه کردم احساس ، میکوبید

  ساکتتتتت: 

 شدن خفه رسما آیدا و نیما



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 35 

  بازکنیددد درو شده چی:  آرش

  کشید آغوش در منو شد اتاق وارد هراس ،آرش کردم بازش و در سمت رفتم و شدم بلند 

 میزدی جیغ چرا اینجا؟؟ خبر چه شده چی خوبی: 

 .داشت گرمی آغوش چه کثافت

  میکردی طوری این چراا آرش مردیم که ما:  آیدا

  امدم بیرون ارش اغوش از

  چتونه شما کردم چکار من مگه: آرش

 ترسیدیم بدجور تایی سه همین واسه گذاشت ترسناک فیلم دیشب نیما این: 

  نمیکشی خجالت تو نیما:  آرش

  نداشتم خبر فیلم اون محتوای از که من! ؟ چه من به بابا ای:  نیما

 میکنی چکار اینجا تو  بیخیال ، گذاشت بود هرچی: 

  خوبه حالتون الان ، بزنم سر بهتون بیام گفتم:  آرش

  اره: 

 امدی کردی خوب:  آیدا

  هستم گرسنه من:  نیما

 همینطور منم وایی: 

  خریدم حلیم براتون پایین بریم:  آرش

  ارش داش گرم دمت:  نیما
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 بدجور و بود خوشمزه ، خوردیم صبحانه جای به رو عصرونه حلیم ، سرمیز رفتیم چهارتایی

 حیاط داخل رفتم مداد و کاغذ داشتن دست در با من خوشمزه حلیم اون خوردن از بعد ، چسپید

 رو شآر حضور که بودم کشیدن نقاشی گرم ، بودم گرفته یاد نیما از رو نقاشی ، بکشم تانقاشی

  کردم حس

  داری کاری: 

 بشم مزاحمت نمیخواستم:  آرش

  مراحمی: 

  بزنیم حرف باهم داری وقت اگه:  آرش

  میکنم گوش بگو: 

 گفت سکوت تایمی یه از بعد ، نشست کنارم آرش

  شدم عاشق من:  آرش

 دختر اون حالا پسرعمو باشه مبارک:  گفتم ارامش با اما ، ریخت فرو وجودم تو چیزی یه

  کیه خوشبخت

 ارامبخشه و بخش لذت برایم باهاش بودن ، خوبیست خیلی دختر تک و تاب دختر یه:  آرش

 .خاصه اخلاق با دختر یه خلاصه

 بهتره کردی که های توصیف این با ماریا اون از لاقا خوبه: 

 بدونی اسمشو نمیخواهی:  آرش

  عمو پسر بگو میخواهی خودت اگه: 

 . کرد نگاه خیره بهم

  دختر اون راستش:  آرش
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 با ، شده چی یعنییی خداایا پریدم جا از ، موند کار نیم ارش حرف امد عمارت داخل از که جیغی با

 کنار ، میکرد گریه داشت کنارش آیدا و بود نشسته زمین روی نیما ، عمارت سمت رفتم عجله

  زدم زانو نیما

  شده چی: 

  کرد رها آغوشم در خودشو ، کرد نگاهم غم دنیایی با نیما

 بگو تو ایدا شده چی:  آرش

  که گفت بود شما خونه خدمتکار زد زنگ تلفن:  آیدا

  گفتتتتت چی:  آرش

  کرده تصادف توراه عموت ماشین:  آیدا

  چی ام خاله و عمو خوبه بابام و مامان حال: 

  میگم تسلیت بهت:  آیدا

 مهدیس میدونی)  رفت سیاهی چشمام بودم اورده کم نفس چرخید سرم دور دنیا کردم احساس

 من جگر ، بود همشون از تر سخته پدر مادرو رفتن اما دیدم درد خیلیی کشیدم عذاب خیلیی من

 برات دارم که حالا حتی ، بود دردبالاتر این درد همه این تو ،اما شده سوراخ سوراخ لیلی جگر مثل

 دلم بود گریه فقط کارم روز چندین( ببینی کاغذ صفحه روی اشکامو رد میتونی مینویسم

 ام عمو خونه داخل ما هفتم مراسم از بعد ، بود بد هم نیما حال ، اونا پیش برم منم میخواست

 و شد بهتر حالم کم کم ، بود بدی روزهای ، نیما به آرش بود من به حواسش آیدا ، شدیم ساکن

 ، آیدا به داد گیر هم همه از اول شد، شروع عمو زن های اذیت و آزار اما کنم پیدا خودمو تونستم

 که هم نیما ، برام بود سخت آیدا از دوری اش خاله پیش گیلان رفت و کنه تحمل نتوست اونم

 تراس و چپ که هم عمو زن ، برمیگشت شب نصف بیرون میرفت صبح میکنی چکار نبود معلوم

 ارش هم وقت هر ، دو ان نبود در بلکه ارش و عمو جلوی نه البته ، میکشید کار ازم و میزد کنایه
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 این حالا تا ، داشت مشکل من با کلا بودم چش نمیدونم میگرفت حرصش میکرد محبت من به

 .بودم ندیده رو عمو زن ی چهره

*** 

 که لوکوچو بسته یه به که بودم کاری تمیز مشغول ، کنم تمیز رو نیما اتاق گرفتم تصمیم امروز

 کنم کار چه خداا واییی ، مخدر مواد که بود مشخص قشنگ ، برخوردم بود داخل سفیدی ماده

 حسابی و نشستم تخت روی ، بگم کی به کنم چکار الان ، میده انجام رو کارا این نیما چرا اخه

 ور بسته شدم، عصبی دیدنش با شد پیدا نیما ی سروکله که بود هام گریه وسط ، کردم گریه

  گرفتم جلوش

  چیییی این: 

  دارم نیازش من به بدش ، خوب چیز یه:  نیما

  نمیکشی خجالت تو  ، کردی غلط خیلی تو: 

  من به بده گفتم:  نیما

  بیاد جا حالت تا میگم عموو به میرم نمیدم: 

 او ، نبود مهم نیما برای اما میز ی لبه به خورد سرم ، کرد پرتم و گرفت دستمو ، طرفم امد خشم با

 مپیشونی از ، بیرون رفت و بیاره درش چنگم از شد موفق که میخواست دستمو تو ی بسته فقط

 رسید گوشم به ارش نگران صدای یهو نبود خوب حالم ، میامد خون

  شده چی:  آرش

  زده زانو کنارم

  زمین خوردم هیچی: 

  دکتر بریم پاشو:  آرش
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 نمیخواد نه: 

  ببندمش برات بریم پاشو پس:  آرش

 از مدل ، بودم کرده سکوت مدت تمام کرد باندپیچی زخممو ، اتاقش رفتیم ، شدم بلند کمکش با

 .بود گرفته نیما

  زمین خوردی شد چی:  آرش

 شد یهووی نمیدونم: 

  داشتی چکار نیما اتاق تو:  آرش

  میکردم تمیزش داشتم: 

 میکنه درد سرت:  آرش

 نه: 

 غرق. میکرد نوازش موهامو هم آرش ، گذاشته اش سینه روی سرمو بعد و کردم نگاه بهش اول

  رسید گوش به عمو زن کنایه پراز صدای که بودم ارامش

 دادی لم من پسر بغل تو نمیکنی خجالت تو پتیاره دختر خبره چه اینجا:  عمو زن

 امد بیرون ارش اغوش از

  زدنه حرف طرز چه این مامان:  آرش

  بزن گولت میخواد دختره این نشو خام پسرم بشم قربونت الهیس: 

  بود ساده بغله یه فقط این نمیزنن گول رو کسی من گرامی عموی زن: 

  میکنی تحریکش چطوری داری میبینم بله شو خفه تو:  عمو زن

 میکنم خواهش بسه مامان:  آرش
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  برنمیداری پسرم سر از دست چراا:  عمو زن

  شدم بلند تخت روی از

  دارم ارش به چکار من بابا ای: 

  گفت عصبانیت با آرش ، بیرون انداخت منو اتاق گرفتواز موهامو و طرف امدم

  کنی اذیتش نداری حق کنی رفتار طوری این باهاش نداری حق شماا مامان:  آرش

  گذاشت قلبش روی دست عمو زن یهوو

  وایییی گرفته درد قلبم خداا وایی:  عمو زن

  کشید اغوش در مادرشو نگرانی با آرش

 مامان شده چی:  آرش

 

  اتاقم ببر منو میکشه تیر داره قلبم:  عمو زن 

 اتاقم تو رفتم منم ، حقشه اسکار ما عموی زن این کرد بازی فیلمی عجب ، رفتن مامانش و آرش

 دارم روز هر چرا ، دارم زندگی و خونه خودم وقتی ماندم خونه این داخل چرا من بگه نیست یکی

 راحل یه فکر به باید کشیدم دراز تخت روی ، میکنم تحمل رو عمو زن این های کنایه و نیش

 خدا ، نیست خبری که هم ایدا اون از ، خسته شدم خسته خداا ای ، باشم هم نیما اعتیاد واسه

 .باشه خوب حالش کنه

 *** 

  اتاقم امد آرش که بود شده عصر

  بیرون برو هاا میشه جریان باز میاد مامانت الان: 
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  امدم که دارم کارت ، میخوام عذر ظهری بابت من:  آرش

  شده چی بگو: 

  بریم بپوش لباس:  آرش

  شده چی کجا: 

 بیمارستان بریم باید ، نکن هول:  آرش

  چرا خداا واییی: 

  کرده کوچولو تصادف یه نیما نشده چیزی نترس:  آرش

 خوبه حالش: 

  نباش نگران اره:  آرش

  میشم اماده الان: 

 یرونب رفتم شدم که اماد ، بود کم نیما تصادف فقط هاگیرواگیر این توی ، بیرون رفت اتاق از آرش

 دعوا ور نیما حسابی باید ، بیمارستان رفتیم باهم ارش منو پس بودن رفتن قبلش عمو زن و عمو ،

 هب بود آشوب دلم ، بده انجام کاری یه تا میگم عمو به همونجا هم رو اش اعتیاد جریان اصلا ، کنم

  عمله اتاق تو نیما فهمیدم رسیدیم که بیمارستان

  خوبه حالش نگفتی مگه: 

  نباش نگران است ساده عمل یه:  آرش

  بیرون امد دکتر بالاخر نباش، نگران میگفت این وقت اون میکردم دق داشتم

  دکتر اقای شده چی:  عمو

  بود امیز موفق عمل:  دکتر
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  خوبه حالش یعنی: 

 اجازه با فعلا میگم رو قطعی جواب ها ازمایش دیدن از بعد:  دکتر

 تحمل رو غم نمیتونم دیگه من باش مراقبش خدااایا ، یو سی ای بردن هم رو نیما بعد کمی رفت

 دلیل هب یعنی کماست تو جورایی یه نیما فهمیدم که بود اونجا و دکتر اتاق رفتیم چهارتا هر ، کنم

 ، دش زده بهم اونجا زندگی دوم ضرب ، بشنو و ببینه میتونست فقط خورده سرش به که ی ضربه

 اش بهبودی به امیدوارم من ، داره نیاز مراقبت به و میبره زمان اما میشه خوب که گفت دکتر

 ی هفاید بیمارستان داخل اش مانده گفت دکتر اینکه تا بود بیمارستان تو ی هفته یه ، داشتم

 برگرده نیما قرار که بودم خوشحال ، میخواد خونه داخل مراقب فقط کنه مرخصش میتونه و نداره

  شنیدم رو عمو و عمو زن صدای که بیمارستان برم میشدم اماده داشتم روز اون ،

 کنی چکار میخواهی الان:  عمو زن

  بکنم چکارمیتونم:  عمو

  حرفمو کن قبول عزیزم ، نمیتونم من مریض یه از نگهداری سخته بخداا عزیزم:  عمو زن

  برادرمه یادگار نیما اما درسته حرفت:  عمو

  آسایشگاه میره خونه جا به فقط بیاد سرش بلای که نیست قرار میگم چی من مگه اخه:  عمو زن

 نمیزاره نازنین بخوام هم من:  عمو

  کنه گوش حرفت به باید اون بزرگتری ازش تو بدم ، مهمونه خونه این تو خودش اون:  عمو زن

 یمان میخواست باشه پست اینقدر عمو زن این نمیشد باورم اتاقم تو رفتم و نیاوردم تحمل دیگه

 دستی نمیدم اجازه ، داریم زندگی و خونه خودمون ما میزارم، من مگه آسایشگاه بفرست رو

 اردو وقتی ، عمارت رفتم بیمارستان جا به اما بیرون رفتم خونه از ، بدن کشتن به رو نیما دستی

 میداد یاد سواری دوچرخه بهم داشت بابام که دیدم رو وقتی ، سراغم امد گذشته یاد شدم حیاط

  خریدم چی برات ببین بابا عمر:  بابا
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  نیستم بلد که من اما ، دوچرخه جووون اخ: 

  میدم یادت خودم:  بابا

  میترسم من: 

  شو سوار بابا عمر نداره ترس:  بابا

  کرد نگاه بابام به تردید با

  کن اعتماد من به شو سوار: بابا

 دوچرخه پشت فقط دوم دور بود گرفته رو دوچرخه کل بابا اول دور ، شدم سوار بابا به اعتماد با

 ، داد یاد هم ایدا به بابا ، گرفتم یاد سواری دوچرخه شادی با من و کرد ولم چهارم دور و روگرفت

 رو خدمه ، شدم خونه وارد کردم پاک اشکامو ، زندگی بود زیبا چه داشتیم خوبی های روز چه

 ادی رو نظافت گلی لطف به کردم اماده رو پایین های اتاق از یکی نیما برای ، بود کرده مرخص عمو

 .رو آشپزی سودابه لطف به و بودم گرفته

  نمیشه کوچیک خانم:  سودابه

 بگیرم یاد آشپزی باید من نمیشه چرا: 

  آشپزی نه کنید خانمی باید شاید:  سودابه

  نه یا کنه کوفت اون که کنم درست چبزی یه باشم بلد باید کردم شوهر فردا من واا: 

  میکنیم درست ما بخواهید چی هر:  سودابه

  بدی یاد آشپزی من به باید تو: 

  کوچیک خانم اما:  سودابه

  دانی خود حالا کنن اخراجت میگم یا میدی یادم یا نداریم اگه و اما: 
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  بدی یادش مجبوری نمیشه حریفش:  گلی

  میدم یادتون خانم باشه خدا ای:  سودابه

 هم خودمو اتاق شدم مجبور ، یادمیگرفتم آشپزی داشتم که این از بودم خوشحال خیلیی یادمه

  ، کنه عرفیم بهم هم پرستار یه دکتر بگم باید ، باشم مراقبش بتونم تا نیما اتاق کنار پایین بیارم

 ماشین  کوفته و خسته شدن اماده های اتاق تا رفت جونم ، شد تموم کارم که بود تاریک هوا

 خونه رفتم گرفتمو

  کردن حمله بهم نفری سه ، شدم که خونه وارد

  بیحیا دختر بودی کجا:  عمو زن

  بودی گوری کدوم شب موقع این تا هست معلوم هیچ:  عمو

  نمیکشی خجالت تو برداشتی دور دادیم رو بهت یکم:  عمو زن

  بودی کجا خوبه حالت:   آرش

 الواتی پی دیگه معلوم:  عمو زن

 بودی کجا بنال ساکتی چراا:  عمو

  بیمارستان بیای نبود قرار مگه بودی کجا بگو:  آرش

  کرده پیدا بیمارستان از بهتر جای یه حتما:  عمو زن

  نههه یا میزنی حرف:  عمو

  بزنم حرف منم بزارید بابا ای: 

  بگو تو ساکت ما باشه:  آرش

 عمارت بودم رفته: 
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 داشتی قرار کی با اونجا:  عمو زن

  نیما ورود واسه میکردم اماده رو خونه داشتم: 

  اینجا میاد بشه مرخص نیما:  آرش

  داریم خونه خداروشکر ، باشیم شماها مزاحم نیما و من ازاین بیشتر دیگه نمیخوام نمیاد نه: 

  کنی داری نگه نیما از میخواهی چطوری:  آرش

 میگیرم براش پرستار یه میکنم هماهنگ دکترش با: 

  گرفتی رفتن تصمیم شده چی:  عمو

  بشم مزاحمتون دیگه نمیخوام که گفتم: 

 که زندگی واسه عمارت میایم ماهم بربیای کارا پس از تنهای نمیتونی تو ،چون خوبه:  عمو زن

  باشیم تو حال کمک

 خلاصه ، برگردن قرار هم خدمه پرستار بر علاوه نیست نیازی اما جووون عمو زن داری لطف شما: 

  نیستم تنها دست من

 دخترم راحتی خودت طور هر:  عمو

  بخیر شب بخواب میرم اجازتون با ام خسته خیلی من خوب جون عمو مرسی: 

 نبینم تورو دیگه تا میرم دارم من ، کشیدم دراز تخت روی و کردم عوض لباس ، اتاق داخل رفتم

 کشیدم ازت کافی اندازه به ، دق آینه ، کنه زندگی عمارت بیاد میخواد ما عموی زن این وقت اون

 وت زندگی دلش هم الان ، آسایشگاه بفرسته رو نیما میخواست ، ببینم ریختو نمیخوام دیگه

 اسون که زندگی ، ، میکردم اماده جدید زندگی یه برای خودمو داشتم من ،. میخواد رو عمارت

 ..برد خوابم زودی بودم خسته خیلییی ،چون بودم اماده من اما ، نبود

*** 
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 (.مهدیس) حال زمان

  برداشتم رو تلفن و پایین ی طبقه رفتم و کشیدم خوندن داستان از دست تلفن صدای با

  خوبی عزیزدلم سلام:  بابا

 خوبید شماها مرسی بابایی سلام: 

  خوبیم ماهم باشی خوب تو:  مامان

  گوست بلند رو صدا: 

  نه نگو خنگی میگم ، پ ن پ:  سامیار

 .شدی پروو دیدی دور منو چشم باز تو: 

 بوده پروو اول همون از کن ولش اینو:  مامان

  مامان وااا:  سامیار

  یامان:  مامان

 کنید دعواا شماها که نه بزنیم حرف مهدیس با زدیم زنگ:  بابا

  بابا داری لایک: 

  خریدم برات لاک تایی70 یه افتادم لاک یاد لایک گفتی راستی:  سامیار

  داداشی عاشقتم: 

  ابجی مخلصیم:  سامیار

  میخوری که غذا:  مامان

  اره که معلوم: 
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  گذشته خوش مهمونی:  سامیار

  خالی جات ارهه: 

  اونجایم شب فردا ما:  بابا

  زود قدر چرااین: 

  برامون نشده تنگ دلت یعنیی نامرد ای:  سامیار

  برگردید زود من بخاطر نمیخواد دلم اما کرده رو هواتون بدجور که دلم: 

  نمیاره تاب دلم دیگه بودیم دور ازت کافی اندازه به:  مامان

  میکنه مون دیووونه داره دوریت دختر اره:  بابا

  فردا میبینمتون پس: 

  اونجا میرسیم شب فردا اره:  سامیار

  برسید سلامتی به: 

  نمیشم مزاحمت دخترم خوب:  بابا

  مراحمید شماهاا: 

  باش خودت مراقب:  مامان

  باشید مراقب شماهم چشم: 

  ابجی بای:  سامیار

  داداشی بای: 
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 اونی و اشک چشم یه زیاد خوشی از گذشته خوش مهمونی خیلیی اره ، گذاشتم سرجاش رو تلفن

 یه ، غذا خوردن از بعد. کردم گرم غذا و آشپزخونه رفتم همین واسه بودم شده گرسنه ، شد خون

 تانداس این و میشه چی ماجرا ی بقیه بدونم تا بودم مشتاق ، برگشتم اتاقم به و زد صورتم به اب

 ات برداشتم رو دفتر.میشد تموم داستان این ام خانواده امدن از قبل تا باید ، داره ربطی چه من به

 .بدم ادامه

 *** 

 کارهای تا بیمارستان رفتم اول ، شدم بیدار زود صبح برد، خوابم زودی بودم خسته خیلی چون

 فیمعر بهم رو ملامی جهان نام به مرد پرستار یه دکتر ، بزنم حرف دکتر با و بدم انجام رو ترخیص

 خواستم ازشون و زدم زنگ خدمه به نیما استقرار بداز ، عمارت بردیم رو نیما آمبولانس با ، کرد

  کردن، قبول هم اونا ، برگردن که

  داری اطمینان میکنی که کاری از تو:  آرش

 باشم شماها سربار نمیتونستم ابد تا که من اره: 

  بار صد این نیستی سربار تو:  آرش

  هستم تر راحت اینجا من ، منه ی خونه اینجا اما قبول حرفت باشه: 

  بیای کنار شرایط این با بتونی امیدوارم:  آرش

 کن باور میتونم: 

  میام بازم اما برم باید من ، دارم باورت:  آرش

  برسون سلام عمو زن و عمو به باش خودت مراقب: 

  عزیزم باشه:  آرش

 واسه بود فراهم چی همه ، میامد دوتا هفتی هم فیزیورتراپ یه دکتر پشنهاد بر بنا ، رفت آرش

 .نیما شدن خوب
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*** 

 بدجور زندگیم ، نداشتم کنارم در رو کسی چون نداشتم شوقی هیچ اما ، بود تولدم روز امروز

  نیما اتاق رفتم ، بود شده دلگیر

 ؟؟ روزی چه امروز میدونی خوبی جان نیما سلام: 

  کرد بسته و باز پلکاشو کردم نگاه بهش

 ، وش خوب زود نیما ، بده کادو بهم بگیر تولد برام که ندارم رو کسی اما تولدم روز میدونی پس: 

  تنهام بدجور

 زدم لبخند بهش ، داد تکون شو اشاره انگشت

  بخونم رو کوچولو شازده ی ادامه برات چیه نظرت: 

 .اوردم رو نظر مورد صحفه و برداشتم رو کتاب ، کرد بسه و باز پلکاشو

 اهروب رسید، فرا وداع لحظه که هنگامی و کرد اهلی را روباه کوچولو شازده که بود ترتیب بدین: 

 من .است خودت تقصیر دیگه این: گفت کوچولو شازده.کرد خواهم گریه من تو رفتن با! اوه: گفت

 روباه. کنم ات اهلی که خواستی من از خودت تو ، شوم تو اذیت و آزار موجب نمیخواست دلم اصلا

 ریهگ اره:  گفت روباه کنی؟ گریه میخواهی بازم حالا:  گفت کوچولو شازده.توست با حق ، اره: گفت

 .ندارد تو حال به ای فایده هیچ کردن گریه اخه:  گفت کوچولو شازده. میکنم

 و برو حالا:  افزود خود گفته به بعد. زار گندم خاطررنگ به. میکند کمک من به چرا:  گفت روباه

 صرمنح دنیا در راستی به تو گل که شوی متوجه خودت تا ببنداز، سرخ گلهای ان به دیگری نگاه

 خواهم تو به را رازی هدیه عنوان به من و کن خداحافظی بامن و برگرد وقت آن.یکتاست و فرد به

 رسید انها به وقتی. بیندازد نگاهی انها به دوباره تا رفت سرخ گلهای سراغ به کوچولو شازده. گفت

 ماش کس هیج چون نیستید، هیچی هنوز شما. نیستید من گل شیبه شماها از کدوم هیج:  گفت ،

 اول روزهای در من روباه مثل شماها. اید نکرده اهلی را کسی هم شما و است نکرده اهلی را

 کردم دوست خود با را او که زمانی از اما ، دیگر روباه هزاران شیبه بود روباهی او موقع ان. میمانید
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.      شدند غمزده و ناراحت سرخ گلهای حرفها این با و. است فرد به منحصر و یکتا جهان در حالا

 گردی حیاط برم منم کن استراحت عزیزم شدی خسته میاد نظر به

 این توی نیما ، نشستم آلاچیق داخل ، رفتم حیاط به و زدم ی بوسه اش پیشونی بر ، زد پلک

 ، کنه بسته و باز هایشو پلک میتونست ، میداد تکون انگشتاشو بود کردی زیادی پیشرفت مدت

 تولدت اهنگ و گیتار صدای ، میخواست مرگ دلم اما بود تولدم ، میداد تکون گردنشو هم جدیدا

 بود اما بود دور ، بود آرشی هنوز که بود خوب چه زدم لبخند آرش به ، امد مبارک

  مبارک تولدت نازی ناری مبارک تولدت نازی نازی:  آرش

  آرش مرسی: 

  نشست کنارم

 بخند هاا تولدته مثلا خودتی تو چرا:  آرش

 ندارم خندیدن واسه دلیلی: 

 بخند من به ،!؟ اینجا چیم من پس:  آرش

  دیووونه: 

  گرفت مقابلم ی جعبه

  چیه این: 

  تولدت کادو معلوم خوب ، خبیث روح یه:  آرش

  مرسی واییی: 

 پارسال که گوشوارهای اون با بود ست که دستبند یه ، کردم بازش و گرفتم دستش از رو جعبه

 بود داده بهم

  سته گوشوارها اون با که این وایی: 
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  حالا امد خوشت سته اره:  آرش

 جون ارش مرسی امد خوشم اره: 

 عزیزم خواهش:  آرش

 بردم طرفش دستمو

 کن دستم هم رو دستبند ، کردی گوشم خودت رو ها گوشواره که همانطور: 

 چشم:  آرش

  میامد سفیدم پوست به ، کرد دستم رو دستبند

  مرسی میاد دستم به خیلی: 

  میاد بهشون چی همه خوشگل های ادم:  آرش

  زدم لبخند بهش

  نازی راستی:  آرش

 بگو جانم: 

  بدم یاد گیتار بهت بود قرار یادته:  آرش

  بد پسر ندادی یاد اما یادمه بله: 

  کن امده یادگیری واسه خودتو سالگرد از بعد:  آرش

  بدی یادم میخواهی واقعا: 

  اره:  آرش

  عالی چه: 
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  باش خودت مراقب برم باید من خوب:  آرش

  همرات خدا بروو: 

 وت برام میگم آرش به تازه ، بشم سرگرم و بگیرم یاد گیتار قرار که بودم خوشحال ، رفت آرش

 وریاینج ، کنه پیدا کار نقاشی تدریس برای منم واسه ، میکنه تدریس گیتار که ی مؤسسه همون

 ، میره سر ام حوصله ، بیکارم که ام خونه تو دانشگاه برم نیست قرار که من نمیره هدر وقتم

 .تنها حیاط ی گوشه در امسال ، خانواده کنار در پارسال

*** 

 مراسم از بعد ، شد برگزار عمارت داخل مراسم و رسید هم ام خاله و عمو بابا، ، مامان فوت سالگرد

  نیما اتاق داخل رفتم

 خونه خیلی انگاری ، نیامد آیدا هم امروز حتی ، میگذره هامون خانواده فوت از سال یک امروز: 

 تنهای من فقط بس از شدم خسته نیما ، کرده فراموش کل به مارو که میگذره خوش اش خاله ی

 .شده تنگ صدات برای دلم ، زدم حرف

 کردم پاک دست با اشکاشو ، میکرد گریه داشت ، کردم نگاه بهش

 هادام میخواهی اصلا ، باشی داشته امید و کنی تلاش باید فقط میشی خوب ، عزیزم نکن گریه: 

  بخونم برات کوچولو شازده

 کردم بازش و برداشتم رو کتاب ، زد پلک

  بودیم کجا خوب: 

 نظر مورد متن به رسیدم تا زدم ورق رو ها صفحه

 شما برای. هستید خالی تو اما ، زیبایید خیلیی شماها:  داد ادامه حرفش به کوچولو شازده: 

 نم برای اما ، شماست شبیه گلی ، عادی رهگذر یک نگاه از هم من گل مطمئنا البته. مرد نمیشود

 گلی تنها ، ام داده اب او به که است گلی تنها او اینکه خاطر به ، شماست همه مهمتراز خیلی او
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 تنها ، ام کرده درست حفاظی برایش که گلی تنها ، ام داده قرار ای شیشه حباب زیر در را او که

 پروانه به تبدیل برایش که کرمی سه یا دو جز به البته) ام کشته را ان روی کرمهای که گلی

 به. ام داده گوش او سکوت گهگاه یا ، خودستاییها یا غرولندها به که است گلی تنها او(.شوند

 و بازگشت روباه نزد به سرخها گل از دیدار از بعد کوچولو شازده. است من سرخ گل او اینکه خاطر

 .است ساده خیلی بگوین تو به بود قرار که رازی اما ، خدانگهدار:  گفت روباه! خدانگهدار:  گفت

 .نمیبیند است اساسی که را انچه چشم.ببینی خوب را چیزی هر میتوانی که است دل با فقط

 چشم:  کرد تکرار را ان است سپرده خاطر به را او گفته شود مطمئن که این برای کوچولو شازده

 باعث ای کرده صرف خود گل پای به که را عمری:  گفت روباه. نمیبیند است اساسی که را انچه

 . باشد مهم و عزیز اینقدر برایت که شده

 را ان ، است سپرده خاطر به نیز را روباه حرف این شود مطمئن اینکه برای دوباره کوچولو شازده

 یاد از را ان نباید تو اما ، اند کرده فراموش را اساسی حقیقت این ادمها:  گفت روباه.  کرد تکرار

 پس. بود خواهی ان مسئول عمر اخر تا کردی اهلی را جیزی هر که باش داشته خاطر به. ببری

 .هستی خود گل مسئول اکنون

 . هستم خود سرخ گل مسئول من کرد تکرار دوباره اطمینان برای کوچولو شازده

 .بستم رو کتاب

  قبوله ، بعد برای باشه اش ادامه خوش شب عزیزم خوب: 

  بخوابم تا اتاقم رفتم ، شدم بلند کنارش از ، دادم فشار ارمی به دستشو ، زد پلک

*** 

 نقاش عنوان به ارش کنار در منم میشد، بهتر حالش زمان گذر با نیما و میگذشت تند تند ماه

 رو جلسه اولین هنوز ، من گیتار خصوصی معلم بود شده هم ارش ، میکردم تدریس هفته در روز0

  خنده زیر زد اون و افتاد دستم از اما دستم داد رو گیتار که ، یادمه

  نخند کوفت: 
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 یمحر و قلب ضربان ، بود شده نزدیک خیلی بهم ، دستم داد رو گیتار و نشست سرم پشت و امدم

 دهش چشماش قفل ، شدم فیس تو فیس باهاش که عقب طرف به برگشتم ، میکردم حس نفساشو

 کنار و امدم خودم به آرش از تر زود من ، نمیزد هم پلک که بود شده محوم هم ارش انگار ، بودم

 .کشیدم

 رو گرفتنش طرز گرفتم یاد الان: 

  افرین:  آرش

 گیتار تو که قدمی هر ، داد آموزش بهم ، برداشت خودشو گیتار و نشست صندلی روی و رفت

 ، دبو شده بهتر خیلیی نیما الان ، میزد دست برای هم او ، میزدم نیما برای رو میکردم پیشرفت

 نوشتن و چرخدار صندلی از ، نمیزد حرف و نمیرفتم راه فقط ، بود افتاده کار به اش تنه بالا

  گفت نیما با ملاقاتش اخرین تو افشار دکتر ، میکرد استفاده

 به نه اام داشت وجود بهبودش امکان و نبود دائم فلج نیما درسته عجیبه بهبودی این:  افشار دکتر

  سرعت این

 دادن جواب خداوند درگاه در دعاهایم: 

  شده روند این باعث هم تو محبت و عشق اما توانمنده خدا درسته:  افشار دکتر

 نکردم کاری من دارید لطف شما: 

 ناای نشدی ناامید ، گذاشتی مایه شدنش خوب برای ، جنگیدی نیما پای به پا تو:  افشار دکتر

 کاره کلی خودش

  بوده گذار تاثیر شماهم های زحمت دکتر ، مرسی: 

  داره دوستت اینقدر و کنارته در دختری چنین که کن افتخار جان نیما:  افشار دکتر

 .زدم لبخند دکتر به

*** 
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 دفتر یه و گذاشتم جلوش هم نقاشی بوم یه و بخور هواا تا حیاط داخل اوردم رو نیما امروز 

 بنویسه خواست چیری اگه تا کنارش

  بکش نقاشی و بشین: 

  بکشم چی از " نوشت برام

 من از: 

  واستا خاص ژشت یه با روی روبه برو پس " نیما

  قربون چشم: 

 شد ملحق بهم آرش که واستم نیما روی به رو میرم داشتم

  دوستان برشما سلام:  آرش

  کرد بلند سلام ی نشانه به دست آرش برای نیما

  سلام علیک: 

 میکنید کار چه:  آرش

  بکشه منو تصویر نیما و واستم من قرار: 

  میخوام منم:  ارش

  رو چی: 

  بکشه رو دوتامون نیما تا استم می تو کنار منم:  آرش

 باش: 

 .نداشت حرف کارش ، کشید رو نقاشیمون هم نیما و ایستادیم کمر به دست هم به پشت دوتا ما
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*** 

 .هامون خانواده فوت دوم سالگرد از بعد ماه یک

 ، بودم گرفته یاد ی حرفه رو گیتار من ، میرفت راه عصا با و میزد حرف نیما ، بود عالی چی همه

 بهم چون که گرفتم قول آرش از ، بود خالی بدجور آیدا جای فقط ، بود شده التحصیل فارخ آرش

 ویکاد بهترین اش بهبودی هم نیما ، نده تولد کادو بهم دیگه خرید برام گیتار و داده یاد گیتار

 وزامر ، بود گشوده برایم رو شادی در و میزد لبخند بهم داشت زندگی انگاری ، بود امسالم تولده

  مون خونه امد عروسی کارت با آرش

  هست کی عروسی حالا: 

  ام خاله دختر مهشید عروسی:  آرش

  باشه مبارکش:  نیما

 هستید دعوت هم دوتا شما:  آرش

  بگم رو معروف ی جمله اون باید الان: 

  جمله کدوم:  نیما

  گفتم و گرفت خودم به بامزه ی قیافه یه

  بپوشم چی من حالا واییی: 

  خنده زیر زدیم تامون سه هر

  نهار برم بفرماید خندان دوستان: 

  پختی غذا مگه:  آرش

  پ ن  پ: 
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 داریم چی نهار حالا:  آرش

  داریم دوس سه که غذای: 

. دمچین رو میز ، آشپزخونه داخل بیاد تا کرد کمک نیما به آرش ماکارونی،:  گفتیم تامون سه هر و

  شدیم خوردن مشغول اشتها با

 هاا عالیه دسپختت:  آرش

 میدونم: 

  هسته من خوشبحاله:  نیما

  اش اینده همسر خوشبحال و:  آرش

  زدم لبخند

  بهحالش بد شایدم:  آرش

 !بد؟؟ چرا:  نیما

  میترکه زیاد چاقی از میخوره هم او میکنه درست خوشمزه غذا براش هی نازی چون:  آرش

  شوهرت بیچاره پس اره وایی:  نیما

  سال702 کلاغه مثل نه باشه کوتاه سنجاقک مثل عمرش خوبه شوهر: 

 رو تون غذا ، کردم شوخیی هاا بیجنبه:  گفتم لبخند با که کردم نگاهم خاص جور یه دوتای

 بخورید

 این که بودم گفته چی من انگاری حالا ، شدن غدا خوردن مشغول و گرفتن ازم رو نگاهاشون

 رو نیما کنار رفتم و شستم رو ها ظرف منم ، رفت آرش ، غذا خوردن از بعد ، کردن نگاهم طوری

 نشستم مبل
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  عروسی واسه بپوشی میخواهی چی:  نیما

  داد تولد کادو بهم پیش سال دو آیدا که لباسی همون: 

  کوتاه دوکلته بنفش لباس همون: نیما

  همون اره یادته خوب چه: 

  نیست مناسبت لباس اون:  گفت عصبانیت کمی با نیما

 برداشت غیرت تریپ یهوو چرا این ، کردم نگاهش تعجب با

  بپوشی رو لباس اون نداری حق تو ، میکنی طوری این چرا:  نیما

  میپوشیم کوتاه لباس همیشه که من ،!؟ چی واسه اخه: 

  نیست مناسب جلف لباس اون و شدی خانم الان اما بودی بچه تو هاا وقت اون:  نیما

  نخریدم مجلسی لباس وقته خیلیی ، بپوشم چی پس: 

 خرید برید باهم ارش برن زنگ ، بخر برو عصری:  نیما

 !؟ ارش با چرا: 

  کی با پس:  نیما

  بخری باید نداری لباس هم تو ، تو با خوب: 

  نمیام من:  نیما

 !؟ چی واسه: 

 چلاق پای این با بیام پاشم کجا:  نیما

 میخواد عروسی دلم من چون میای هم تو ، نمیرم تو بدون که من: 



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 59 

  برو تو خوب:  نیما

  برم نمیتونم که پارتنر بدون: 

  پارتنرت میشه ارش:  نیما

  بیاییی من با مجبوری تو ، برم میخوام تو با من نخیررر: 

  نازنین نکن لج:  نیما

  میکنم هم قهر باهات تازه میزنم جیع کلی هم میکنم گریه هم نیایی اگه: 

  بیام مجبورم من شرایط این با پس:  نیما

  بازار بریم شو اماد بروو افرین: 

  خانم لجباز باشه:  نیما

 لندب پشت کوتاه جلو اسمانی ابی لباس یه بالاخره تا گرفت سخت کلی ، خرید رفتیم نیما با

 البته. بودم شده ست باهم ، خرید رنگ پر ابی شلوار و کت یه هم خودش ، خریدم دار آستین

 قرار همین واسه نداشتم ارایشگاه حوصله ، شد راضی اما نبود راضی امدن به نیما دل تهه هنوز

 باید شدم خانم شدم بزرگ دیگه من میگفت راست نیما ، کنم خوشگل خودمو خونه تو شد

 جشن یه واقعا دلم ، هستن هیز خیلییی آرش های خاله پسر این تاره ، کنم رفتار سنگین

 .کردی دعوت نیز رو ما و میشی عروسی داری که مهشید بده خیرت خدا میخواست

*** 

 یه ، بودم کرده صاف موهامو ، میکردم آرایش خودمو داشتم ، بودم نشسته ی آینه روی روبه

 بنفش رژلب و هلوی رژگونه ، آبی ،سایه مشکی چشم خط ، بودم بافته هم موهامو جلوی از دسته

 کنه نگاهم که این بدون ، نیما اتاق داخل رفتم خوشگل و حاظر پوشیدم هم لباسامو ، بودم زده

  گفت

  ببند منو کراوات بیاا:  نیما
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 خوش چشمای با که بالا اوردم سرمو ، شدم کراواتش بستن مشغول ، ایستادم مقابلش و رفتم

  زدم لبخند ، میدرخشیدن سبزش چشمای ، شدم مواجه رنگش

  پسمر گل شدی خوشمل چه: 

 شدی زیبا هاا فرشته عین تو:  نیما

 گرفتم فاصله ازش و زدم لبخند بهش 

  دیگه بریم خوب: 

  بریم باش:  نیما

  نیار عصا: 

  برم راه چطوری پس:  نیما

  گرفتم دستشوو و کنارش رفتم

  میشم عصات خودم: 

  میشی اذیت:  نیما

  کن اعتماد بهم عزیزم نمیشم: 

  فشرده اروم دستمو

  میشه پارتنر خوشگلی دختر چنین که من بحال خوش:  نیما

 ، بود خوشحال نیما ، عروسی تالار سمت رفتم و شدیم ماشین سوار دوتای و زدم چشمک بهش

 وارد ، داد تیکه بهم ، شدم پیدا ماشین از رسیدیم تالار به ، داشتن خاصی درخشش یه چشماش

 شد شروع ها پچ پچ و افتاد مادوتا به ها نگاه همه شدیم که سالن

 شد شروع زنکی خاله حرفهای: 
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  بگیره درد زبونشون بشه کور چشماشو بزار بدرک:  نیما

  طرفمون امد آرش

  شدید خوشگل چه واییی:  ارش

  طور همین هم تو: 

  بنشینیم کجا بگو خوشگله ارش:  نیما

 ، بشینه کنارمون خواسا ارش تا ، نشستیم ها صندلی روی نیما منو داد نشون بهمون میز یه آرش

 خلاف بر زیبا ، غم با البته ، طرفش بره شد مجبور اون و کرد اشاره بهش اش خاله دختر زیبا

 نبود زیبا هم اصلا اسمش

  میکنه مانگاه به مظلومیت چه با بدبخت آرش کن نگاه:  نیما

  میکرد نگاه نیما و من به التماس با ، کردم نگاه آرش به

  بدم نجاتش برم من: 

  باشی موفق:  نیما

 خندید چشماش من دیدنه با ارش ، زیبا طرفه رفتم ، زدم چشمک نیما به

  خوبی جوون نازی سلام وااا:  گفت عشوه با زیبا

  داره کارت نیما برو جان آرش ، خوبی تو مرسی سلام: 

  جان زیبا فعلا پس باشه اهان:  آرش

  شو نزدیک بهم زیبا ، نیما سمت به رفت آرش

  میکنی من کفش داخل پاتو هی چراا تو:  زیبا

 دارم تو کفش به چکار من: 
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  نپلک برش دور ، منه مال آرش ، نازی مینازی چیت به:  زیبا

 هب بخوام رو چی هر من بدون هم اینو ، نکن تلاش الکی پس نیستی ارش لایق تو عزیزم ببین: 

  میارم دست

  خانم دختر مغروری زیادی:  زیبا

  میشه خراب پوستت نخور حرص زیاد تو ، عزیزم داره هم غرور زیبای: 

  داماد و عروس ی جایگاه رفتم و زدم چشمک بهش

 باشید خوشبخت جان کسری و جوون مهشید باشه مبارک: 

  بشه هم تو قسمت ، جوون نازی مرسی:  مهشید

  مرسی: 

  بشی خوشبخت هم تو نازی تشکر:  کسری

  کردم نگاهم خاصی حالت یه با عمو زن و ارش خاله ، اینا عمو میز سمت رفتم ، زدم لبخند بهشون

  همگی بر سلام: 

 .نیما و ارش کنار میز سر برگشتم و گفتم تبریک مهشید مادر به ، دادن سلاممو جواب همگی

  دادی نجات منو نازی بده خیرت خدا:  آرش

  نکردم کاری: 

  کرد داغ دختره که گفتی زیبا به چی:  نیما

  بیخیالش گفتم چیزی یه: 

 زدن حلقه دورشون ها زوج ی بقیه و وسط رفتن داماد و عروس ، شد پخش ها قلب سلطان اهنگ

  امد زیبا یهوو ،
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 وسط بریم پاشوو عزیزم ارش:  زیبا

  رقص برم بود قرار نازی با من:  آرش

 داره پارتنر خودش که این:  زیبا

 کرد نگاه نیما به تحقیر با بعد با و

 عزیزم سپ ، رقص به برسه چه بره نمیتونه درست راه بیجاره ، برقصه نمیتونه که نیما البته:  زیبا

 داره گناه طفلی ، برقص نازی این با اول

  میرقصم نیما با من ، نباش هم من نگران برقص وسط ارش با برو شما جان زیبا: 

 داری علاقه نشده چیزهای به تو ، راحتی طور هر:  زیبا

  نیما سمت رفتم و شدم بلند صندلی روی از ، وسط رفتن و گرفت رو ارش دست

  برقصیم هم با پاشو: 

  نمیتونم من:  نیما

 بشو بلند میتونی: 

  زمین میخورم نازی:  نیما

 میرقصیم میز کنار همین وسط بریم نیست نیاز تازه ، میزارم من مگه: 

  طرفش کردم دراز دستمو

  کن اعتماد من به: 

 ام شونه روی دستاشو ، کردم حلقه کمرش دور دستامو ، شد بلند و گذاشتم دستم تو دستشو

 زدیکن خورد لیز یهو ، میدادیم تکون رو خودمو ریتم با و میکردیم نگاه هم به لبخند با ، گذاشتم

 مه مات ی لحظه ، بخور لبش به لبم شد باعث نزدیکی این و گرفتمش محکم که افته بی بود
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 مه ارش ، میکرد نگاه بهم نفرت با زیبا ، نشستیم جاهام سر دوتایی و شد تموم اهنگ اما ، شدیم

 .داشت خاصی حالت یه نیما ، خونه رفتیم ، شام صرف از بعد ، بود شاد نیما اما داشت غم نگاهش

*** 

 میاد خوابت نازی:  نیما

 نه: 

  بزنیم حرف هم با بیا پس:  نیما

  کنم عوض لباسامو اول بزار اما ، باشه: 

  هستم منتظرت اتاقم تو پس ، اوکی:  نیما

  باشه: 

 ور نیما اتاق در رفتم بیرون اتاق از ، کردم پاک ارایشمو ، کردم عوض لباسامو و اتاقم داخل رفتم

  زدم

  داخل بیاا:  نیما

  نشستم کنارش تخت روی ، اتاق داخل رفتم

  میکنم گوش من بگو خوب: 

 ممنونم ازت امشب بابت:  نیما

  که نکردم کاری: 

 ممراقب دادی امید بهم ، جنگیدی من پای به پا مدت این تمام توی ، کردی حفظ منو غرور تو:  نیما

 مکشیدن نفس واسه شدی امیدی ، زندگیم برای شدی دلیلی تو ، ندارم رو کسی تو جز من ، بودی

 نم اما ، هستی ها بهترین لایق تو ، زیادم سرت از میدونم نازنین ، بدم دست از تورو میترسم من ،

 !میکنی؟؟ ازدواج من با بپرسم و بدم خرج به جرات میخوام
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  عاشقمه نیما یعنی ، داد ازدواج پشنهاد من به نیما جدی جدی الان یعنی ، برد ماتم

 !؟ پرسیدی جدی الان تو:  

 !؟؟ میکنی ازدواج من با شدم عاشقت من نازی اره:  نیما

  شدم بلند تخت روی از

  کجا:  نیما

  خوش شب کنم فکر باید من اتاقم: 

 منشست تخت روی ، میزد تند تند قلبم ، بردم پناه اتاقم به و کردم فرار جورایی یه نیما اتاق از

 طرف یک ، بودم دوراهی یه ،بین کرد خواستگاری ازم نیما اما بود هماهنگ آرش با قلبم ،ریتم

 دوستم که غربی سبز چشم نیمای طرف اون ، داشتم دوستش که شرقی مشکی چشم آرش

. کرد اعتراف و داشت کارو این جرات نیما اما ، بود نکرده عشق ابراز بهم حالا تا آرش داشت،

 تشدوس که اونی یا داره دوستم که اونی بین کنم انتخاب کدوم نمیدونستم بودم کلافه اوففف

 .دارم

 *** 

 ( مهدیس)

 اینکه با ، بستم رو دفتر ، ببینم رو متن ی ادامه نمیتونستم میسوختن ، نمیشدن باز دیگه چشمام

 نازی یعنی ، کشیدم دراز تخت روی ، ادامه واسه نمیکشیدم دیگه اما بودم اش ادامه کنجکاو

 زندگی راز قرار کی میخونم رو داستان این دارم چرا من اصلا ، آرش یا نیما ، میکنه انتخاب کدومو

 دهش صبح کردم باز چشمامو وقتی.  برد خوابم و بستم چشمامو بود خسته بدجور ، بشه اشکار من

 تا ایینپ طبقه رفتم بعد ، دستشویی رفتم اول ، نداشتم ساعت به کردن نگاه به ی علاقه زیاد ، بود

 روی ، لابا طبقه رفتم و برداشتم تنقلات یکمی ، خوردم پنیر و نون با پرتقال اب ، بخورم صبحانه

 تا ، رمبگی دوش یه برم گرفتم تصمیم اول اما بخونم رو ادامه که برداشتم رو دفتر و نشستم تخت

 مرفت و برداشتم رو حوله ، گذاشتم تخت روی رو دفتر پس ، بشه رفع خستگیم و بیاد جا حالم
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 دوس رو ارمان اگه ، کرد اینکارو باهم ندا چراا اخه ، افتادم ارمان و ندا خیانت یاد ، حموم داخل

 ارمان ، کاشت دلم تو رو ارمان عشقم بزر چراا گفت دروغ بهم چراا ، داد بازی منو چراا پس داشت

 بافی رویا من که کردن کاری دوتا این چراا ، کرد من عشق به وانمود چرا پس نبود ندا عاشق مگه

 مقصر من چراا ، کرد همرای باهاشون پویان دیگه چرا اخه ، کنم تصور ارمان عروس خودمو ، کنم

 زیرش سرمو ، کردم باز رو سرد اب ، سوال همه این از میترکید داشت سرمم ، شدم شناخت

 شد ربهت که حالم ، ایستادم زیرش و کردم ولرم ابو زدم، یخ ، بشه خنک بگیره اروم مغزم تا گرفتم

 خشک مشغول و پوشیدم لباسامو ، حموم از بیرون رفتم و گرفتم دور رو حوله ، بستم اب شیر

  بود بابام ، داشتم برش ، خورد زنگ تلفنم که شدم موهام کردن

 بابایی سلام: 

  خوبی دخترم سلام علیک:  بابا

 میرسید کی کجاید خبراا چه تشکر: 

  نمیایم امشب ما:  بابا

  شده چی چراا: 

  بیایم نمیتونیم شده خراب ماشین فقط دخترم نشده هیچی:  بابا

  نشده چیزی که دیگه ، بیاید شد درست پس باشه ، اهان: 

  میایم شد درست ، خرابه ماشین فقط دخترم نه:  بابا

  برسون سلام ی بقیه به ، برسید سلامت به: 

 باش خودت مراقب دخترم باشه:  بابا

 باشید خودتان مراقب شماهم چشم: 

  برداشتم رو دفتر ، نشستم تخت روی ، بستم موهامو ، کردم قطع رو گوشی
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*** 

 (نازنین)

 شار یا نیما ، دارم دوستش که اونی یا داره دوستم که اونی بین کنم انتخاب کدوم نمیدونستم

 رو کسی من جز نیما ، میچشم رو خوشبختی طعم کدوم با ، بگیره شکل قرار کدوم با ام اینده

 من ، میگفت من عشق از که وقتی بود صداقت نیما چشمای تو ، ندارم رو کسی اون جز منم نداره

 ات کن کمکم خدایا آرش یا نیما ، نبودم مطمئن خودم به نسبت عشقش از اما داشتم دوس رو آرش

 الح با صبح. خوابیدم و بستم چشمامو ، کشیدم عمیق نفسی ، باشم داشته درست انتخاب یه

 نیما فتمر آشپزخونه به ، بهترین انتخابم میگفت دلم ، بودم گرفته تصمیممو ، شدم بیدار عجیبی

 نشستم صندلی روی ، کرد نگاهم غم با ، میخورد صبحانه داشت

  کنی فکر میخواهی هنوز یا میدی جواب الان:  نیما

  هستی مطمئن دادی که پشنهادی از تو: 

  عاشقتم بدجور من اره:  نیما

  پشنهادت به کردم فکر خیلییی دیشب: 

 خوببببب:  نیما

 کشیدم عمیق نفس یه

*** 

  مهدیس

 همعرک خرمگس بر ای ، بزنی زنگ باید داستان حساس جای وایییی ، پریدم جا از گوشی صدای با

  بود پویان برداشتم رو گوشی ، لعنت

  بله الوو: 
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  خوبی سلام:  پویان

 میکشمت نباش مهم حرفت اگه زدی زنگ مهم کار یه وسط ببین: 

  میزنم زنگ بعدش من ، عصبی چه یاخدااا:  پویان

  برداشتم را دفتر. مزاحم دزد شریک و قافله رفیق ، کردم قطع رو گوشی

*** 

  نازنین

  کشیدم عمیق نفس یه

  مثبته جوابم من بگم باید و کردم فکر دیشبو تمام من نیما ببین: 

  گفت غم با

 ....را طور هر باشه:  نیما

  شد بلند صندلی روی از ، کرد نگاهم تعجب با یهووو

  گفتییی چی الان تو:  نیما

  شدم بلند صندلی روی از منم

 مثبته پشنهادت به جوابم که گفتم: 

 ویر من البته ، آشپزخونه کف افتادیم دوتایی یهووو اما ، میخندید خوشحالی با ، کرد بغل منو 

  افتادم نیما

 کمرممم اخه:  نیما

  خوبه حالت نیما: 
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 .زد حلقه دورم دستاشو که بشم بلند روش از میخواستم ، کن نگاه بهم

 خوبه جات! کجاا؟؟:  نیما

  بشم بلند بزار ، نمیکنه درد کمرت تو مگه: 

  خوبه حالم تو با من:  نیما

 خوشحالی غرق نیما با من ، بودم راضی تصمیمم از ، میخندید بدجور ، کردم نگاه چشماش به

 .میخوندم چشماش از پاکو عشق چون میشدم

*** 

 و شهن خوب کاملا نیما که وقتی تا فعلا قرارمون طبق بر ، نیما و من ی رابطه از بود گذشته یکماهی

 روی مدت این توی ، بشه خبر با دوتا ما ی رابطه از نبود قرار کسی نکنه خاستگاری عمو از منو

 ، بودیم نشسته تاب روی ، بود نهفته خاص درخشش یه چشمامون توی ، بود خنده فقط لبامو

  میکرد بازی موهام با هم نیما ، بودم گذاشته نیما پاهای روی سرمو

  نازی:  نیما

  جوونم: 

  میشن رنگی چه هامون بچه های چشم نظرت به:  نیما

  آبی یا سبز یا: 

  رنگ دو این از ترکیبی شایدم:  نیما

  مشکی شایدم: 

 پسر یا دختر:  نیما

 سبز چشم دختر آبی چشم پسر: 
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 خودمون برعکس:  نیما

  اره: 

  کنم خوشبختت و باشم کنارت در عمرم اخر تا میدم قول بهت نازی:  نیما

  میدم قولو همین بهت منم: 

  عمو پیش برم تا بشم خوب زودتر میکنم خدا خدا:  نیما

  ندارم مشکلی شرایط این با گفتم که من: 

  نمیکنم ازدواج باهات نشم خوب وقتی تا ، دارم من اما:  نیما

  لجباز: 

 سیاه روت میگه دیگ به دیگ:  نیما

  خندید ، اوردم در زبون براش

 ور خوشبختی تو با میخوام ، دارم اعتماد بهت وجود تمام با من ، نکن جفا قلبم به وقت هیچ نیما: 

  کنم حس

  اش شونه به زدم ، نگفت چیزی

  شده چی:  نیما

  میزنم حرف باهات دارم ساعت یه کجایی: 

  نمیشنوم حرفاتو میکنم نگاه چشمات به وقتی:  نیما

 بود عشق خود حس این ، میزد موج چشماش داخل ی العاده فوق حس چه ، زدم ذول چشماش تو

  عاشقتم دیووونه:  نیما
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  دارمم دوستت: 

*** 

 همه ، میشدم عاشقش داشتم کم کم و داشتم دوست رو نیما واقعا من میببنم میکنم فکر که حالا

 احساس همش میزد سر بهمون تر کم هم ارش ، بود خالی معرفت بی ایدا جای فقط بود خوب چی

 مجله و بودم نشسته آلاچیق داخل ، بود ریخته کرمی یه زیبا شاید بود ناراحت چیزی یه از میکنم

  شد پیدا ارش ی کله سرو که ، میکردم نگاه عروس لباس

 خوبی عمو دختر سلام:  آرش

  خوبی تو مرسی سلام علیک: 

 نشست روی روبه

  بزنم حرف باهات میخوام نازی:  آرش

  میکنم گوش: 

  میکنی نگاه عروس لباس چرا:  آرش

  بود همین حرفت: 

  نه:  آرش

  فضولی از مردم بگو خوب: 

  بگم بهت رو حرفی یه میخواستم شوم اتفاق اون از قبل یادت:  آرش

  روز اون امد یاد تا کردم فکر کم یه

  امد یادت:  آرش

  بگی چیزی یه میخواستی روز اون اره: 
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  بگم میخوام الان اما بگم که نشد اما:  آرش

  بگو خوب: 

  شدم عاشق من نازی راستش:  آرش

  گفتم یهوو اما چرا نمیدونم

  هستی قدیمی همون درگیر هنوز تو اما است تازه من مال البته طور همین منم جالب چه: 

  شدی عاشق هم تو:  آرش

  کردی تعجب چراا اره: 

  شدی کی عاشق:  آرش

  داری نگهش راز یه مثل باید اما میگم: 

  بگو باشه:  آرش

  شدم نیما عاشق من راستش: 

  شدن والیبال توپ عین چشماش

  کردی تعجب چرا چته: 

  شدی نیما عاشق کی از:  آرش

  بگو عشقت از تو حالا ، شد یهوو نمیدونم: 

 !؟؟ داره دوست هم نیما:  آرش

 بزنه حرف عمو با بیاد شدنش خوب از بعد شد قرار اره: 

 میکردی نگاه عروس لباس داشتی همین واسه الان پس:  آرش
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   بگو عشقت از تو حالا خوب وقتش تا ، بدونه نیست قرار کسی فعلا اما دیگه اره: 

  میگم عشقم از من بعدش گفتی عشقت از تو امروز:  آرش

 بگو الان همین بعدش چرا خوب: 

 میگم برات فرصت سر بعدا دارم کار الان بیخیال:  آرش

  بگی عشقت از تو نمیشه قسمت انگار: 

  برم باید فعلا میگم بهت بعد حالا نمیشه اره:  آرش

  باش خودت مراقب: 

 طور همین هم تو:  آرش

 شاید ، گفتم نیما خودمو درباره بهش ترسیدم چون شاید ، کردم نگاه رفتنش به ، رفت و شد بلند

 قعاش هم چندان من میبینم میکنم فکر که الان ، باشم من دختره اون نکنه کردم فکر ان یه چون

 ، میافتاد طپش به دیدنش با قلبم گاهی ، میکردم حسادت اطرافش دخترای به فقط نبودم آرش

 فقط نداشتم خبر فردا از ، رفتم داخل به و کشیدم آهی ، همین فقط بود کودکی عشق یه آرش

 .خوشبختم نیما با من میدونستم

*** 

 رپ دنیامون ، میریختیم برنامه عسل ماه و عروسی واسه راست و چپ ، میشد بهتر روز به روز نیما 

 تو هم نیما ، میخوندم کتاب و بودم نشسته حال داخل. بودیم خوشحال و شاد ، بود خنده از

 گذاشت که تایمی یه ، بود کرده باز رو در باغبونه ، زدن رو در زنگ ، میکرد ورزش داشت اتاقش

 شده عوض چقدر طرفش رفتم ، میکردم نگاه بهش تعجب با شد هویدا آیدا و شد باز سالون در

  بود اشک از پر چشماش ، بود

  سهیل ستاره گذشته خوش خاله خونه: 

  شدن روان منم اشکهای ، انداخت آغوشم در خودشو گریه با
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  معرفتتتتت بی بودی کجا: 

 پیچید گوشم تو نیما هراسان صدای

  خبر چه شده چی:  نیما

  خورد جا ایدا دیدن با نیما ، بیرون امدم ایدا آغوش از

  خودتی ایدا:  نیما

  اره:  آیدا

  کردی گم راه:  نیما

  بودم کرده گم خودمو نه:  آیدا

  مدته همه این بودی کجا بگوو و بشین بیا معرفت بی ای: 

  نشستیم هاا مبل روی

  میلنگی چرا نیما:  آیدا

  بودی کجا مدت این تو ، داره جریان:  نیما

  داره جریان منم از:  آیدا

  ایدا بگو تو اول اما ، شد جریانی در جریان چه: 

 بگم کجا از:  آیدا

  مکه حاجی حاجی رفتی شده چی که این از:  نیما

 از قبل ارامشی خوبی این اما بود خوب چی همه اولش ام خاله پیش گیلان رفتم وقتی:  آیدا

 کرد حمله بهم ، اتاقم تو امد هم شب یه ، داشت نظر بهم بود عوضی یه خاله شوهر ، بود طوفان

 میداد رضایت ام خاله اگه ، زندان افتادم بدبخت منم و مرد اونم ، سرش تو زدم باگلدون منم
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 خواب مادرمو گویا پیش ماه چند اینکه تا ، زندان انداخت منو و نداد رضایت اما نمیشدم زندانی

 شماها پیش امدم و کردم جمع وسایلمو شدم ازاد اززندان که منم ، داد رضایت امد و بود دیده

 نداشتم رو جایی چون

  کشیدمش اغوش در

  امدی خوش خودته خونه اینحا ، جووون اجی بشم فدات الهیی: 

  نازنین ابجی ممنون:  آیدا

 بگم جریانمو من اینکه نوبت حالا ، بسه هندی فیلم:  نیما

  بیرون امدم اغوشش از

  بیارم چای برم من میکنه تعریف جریانشو نیما تا خوب: 

 فراموش مارو که بهشته تو فکرکردم سوخت آیدا واسه دلم ، اشپزخونه رفتم و شدم بلند جام از

 مخواهر الهییی ، بود شده شکسته همین واسه پس ، بیخبر ما و بوده جهنم تو بیجاره نگو کرده

  پیشون رفتم چای سینی با. ، شده اذیتت چقدر

  دوستان چای بفرما: 

  عزیزم مرسی:  آیدا

 نداره حرف نازی چای وایی:  نیما

  بود تنگ دلم چقدر:  آیدا

  بیشتر ما دل: 

 شد بلند جاش از ایدا ، داخل امد آرش بعد کمی و درامد صدا به دوباره زنگ

  ایداستت جدی جدی دختر این یعنیی واا:  آرش
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  خودشه اره:  نیما

  ارش سلامم:  ایدا

  معرفتا بی احوال سلام علیک:  آرش

  کبابه نزنه دلش به دست: 

  مدت همه این بودی کجا چی؟ واسه:  آرش

  داره داستان که داش بشین بیا:  نیما

 حال داخل برگشتم چای با بریزم، چای ارش برای تا آشپزخونه رفتم منم ، نشست مبل روی ارش

  نشستم هاا بچه کنار و

  کردی کسب تجربه شدی مرد رفتی هاا خوبه:  آرش

  خالی جات های تجربه چه اونم بله:  آیدا

 برو میخواهی سر یه میگم ارش:  نیما

  لطفت از مرسی:  آرش

  امدی ورا این از شد چی: 

  کنم دعوتتون امدم:  آرش

  مناسبتی چه به:  نیما

  نامزدی:  آرش

  میکنه نامزد داره کی سلامتی به:  ایدا

 خودم:  آرش
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  کردیم نگاه بهش باتعجب

  چتونه واا: آرش

  میکنی نامزد داری تو: 

 !؟؟ کی با:  آیدا

  زیبا:  آرش

 کیییییییی:  گفتیم فریاد با تایی سه

  شدم کر چتونهه:  آرش

  الخالق جل:  نیما

  توبه خدایا: 

  میشه مگه:  آیدا

  شد که حالا:  آرش

  میکنی شوخی: 

  کرده فیلم مارو:  نیما

  ببینید خودتان بیاید میکنم نامزد دارم هفته اخر من بابا ای:  آرش

  ات خاله دختر همون زیبا:  آیدا

  همون اره:  آرش

  هست ات نامزدی پنجشنبه الان یعنیی:  نیما

  اره:  آرش
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  شد بلند جاش از

  میبینمتون پنجشنبه دیگه برم من خوب:  آرش

 بودیم کرده هنگ بدجور تامون سه هر ، شد راهش ی بدرقه بارم تعجب نگاه

  شده خل ارش این:  نیما

  شده خر بگی بهتر:  آیدا

  شده جادو شایدم: 

  اینجا شده خبر چه نبودم من:  آیدا

  شد طوفان امدنت با نبود خبری نبودنت در:  نیما

  واااا:  آیدا

  والا:  نیما

  کجایی نازی:  آیدا

  کنه ازدواج زیبا با میخواد ارش نمیشه باورم هنوز هنگم: 

 زدینام برای میخواهی چی کنید فکر برید شده عاشقش حتما ، کردید بزرگش چقدر بابا ای:  نیما

  بپوشید

  کن استراحت برو ، اوله روز مثل اتاقت جان ایدا ، میگی راست اره: 

  برم من پس عزیزم مرسی:  آیدا

  خوش استراحت برو:  نیما

  اتاقش تو رفت ایدا
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  شد باز هم ی بقیه بخت دوتا ما بخت با انگاری:  نیما

  انگار اره: 

  ناراحتی تو:  نیما

  زیبا با جز میکردم تصور هرکسی با رو ارش ازدواج ، شوکم تو نه: 

  نمیکنه فکرشم حتی ادم که میاد جایی یه از عشق ، بابا بیخیال:  نیما

  حرفتو دارم قبول: 

  عشقم بیرون بیا شوک از:  نیما

  عزیزم چشم: 

  کرد نوازش موهامو ، اش شونه روی گذاشتم سرمو

 بود شده تنگ براش دلم برگشتم آیدا شد خوب چه: 

  بود شده تنگ براش دلم منم اره:  نیما

 دار تفنگ چهار بشیم قرار دوباره: 

 شکستیم رو دیوونگی مرز چهارتا ما ، هستیم هم کنار دوباره اره:  نیما

  دارم دوستت: 

  عشقم بیشتر من:  نیما

 از نیما چشمای ، دلم اورد کم عشق همه این جلوی ، نیما زبون از عشق نجوای بود قشنگ چه

 بود نوپا نیما به من عشق اما لبریز عشق این از قلبش و بود پر عشق

 *** 
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 که دختری اون یعنی ، دنیا تو بود قطع دختر مگه زیبا طرف رفت ارش چرا اخه شوکم تو هنوزم

 .بود زیبا همین میگفت عشقش از ارش

 هی زیبا واییی ، بود بیخیال نیما اما بودیم شوکه هنوز ایدا منو رسید فرا ارش و زیبا نامزدی شل

 چشماش از اما میکرد شادی به تظاهر داشت هم ارش نگوو که بود پوشیده زشتی و جلف لباس

  گفت رغرو با و کنارم امد زیبا که برمیداشتم خوراکی داشتم میز کنار ، نیست شاد که نبود معلوم

  بودی تو نبود لایق که اونی شد من مال ارش اخرش دیدی:  زیبا

  نخواستم خوب اما میشد من به متعلق ارش میکردم اشاره اگه من جان زیبا اطلاع جهت: 

  میگی چرت داری شدی ضایع:  زیبا

 خودت به زیاد پس ، نمیارم نخوام اگه اما میارم بدست حتما بخوام که رو چیزی من ، ابدا و اصلا: 

  میگیرم پسش بخوام هم وقت هر باشه تو مال ارش که خواستم خودم من ، نکن افتخار

 رهدخت بود حقش اما گفتم چرت میدونستم ایدا طرف رفتم و زدم لبخند بهش کرد نگاهم حرص با

 جلف

  نیست راضی ارش هست حواست میگم: 

  غم پراز چشماش اره:  ایدا

  شده ازدواج این به راضی که شده چی یعنی: 

  میاد بر چیزی هر تو عموی زن اون از اما نمیدونم:  آیدا

  خوشبخته که کنه فکر و ببینه شو بچه غم میتونه چطوری: 

  بزنه بهم نشد دیر تا بیاد خودش به ارش کنه خدا نمیدونم:  ایدا

  نیست ارش و خانواده این لایق اصلا زیبا خداکنه اره: 

  دوتا شما میگید چی:  نیما
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  هیچی: 

 پوشیده لباس جلف قدر این چرا زیبا این هاا میگم:  نیما

  نداره شخصیت چون:  آیدا

  گفتی گل: 

  میاره در رو خوشحالو ادعاا ارش چرا:  نیما

  خره چون: 

 مجبوره:  آیدا

 بگذرونه خیر به خدا:  نیما

  میخوره بهم نمایش ازاین داره حالم: 

  طور همین منم:  آیدا

  خونه بریم موافقید:  نیما

  میشد کاش: 

 برامون دربیاره حرف ات عجوزه عموی زن اون میخواهی:  ایدا

  امدی خوب رو عجوزه:  نیما

  چشماش غمیگن چه ارش بیچاره: 

  اره:  ایدا

 ای شده روزگاری عجب ، بود گرفته رو زیبا دست و میزد لبخند الکی فقط نبود خوب ارش حال

 دهش پیروز جنگ تو انگاری نگاه رو عمو زن ، میبود ارش کنار زیبا جایی به دیگه یکی کاش ، خدا
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 رو زیبا ارش چرا که میاوردم در سر کاش شد تموم ایدا منو های خوردن حرص با شب اون ،

 .کرده انتخاب

 بود هنگ بیشتر دوتا ما از آیدا ، بودیم کلافه و خسته ، خونه رسیدیم

  خوش شب لالا رفتم من: 

  نمیاد چشم به خواب که من خوشبحالت:  آیدا

  چی واسه: 

 

  امشب جریان واسه:  آیدا

  نیستید کن ول دوتا شما رفت و شد تموم گرفت زن طرف بابا ، هستید دیووونه دوتا شما:  نیما

 نشده زنش هنوز:  آیدا

  بیاد عقل سر آرش نگذشته کار از کار تا کنه خدا: 

  سخته خیلی دختراا شما درک:  نیما

  داری ما به چکار بخواب بروو نیما اوووف:  آیدا

  بترکه مغزتون تا کنید فکر قدر اون شماهم ، رفتم که من:  نیما

  انداختیم نگاهی هم به ایدا منو ، اتاقش داخل رفت نیما

 آرشه اون ی لنگه اینم:  آیدا

  پسرا واسه دخترا ما درک و سخته دخترا ما واسه پسرا درک: 

  بخواب برو نمیشم مزاحمت ، دقیقا اره:  آیدا
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 خوش شب عزیزم مرسی: 

 ، شده خل آرش این ، کشیدم دراز تخت روی ، پاک ارایشمو ، کردم عوض لباسامو رفتم اتاقم به

 یه ، نکرده قبول رو ازدواج این عمو زن اجبار به پس ، کنه قبول رو زور حرف که  نبود کسی آرش

 ، دختر همه این خوب پسر بگه بهش نیست یکی ، بیخبرم ازش من که هست وسط این چیزی

 شب عاقلی ادم کدوم اخه ، بود پوشیده جلفی لباس چه ، میکردی ازدواج آیدا با میامدی اصلا

 دلم ، بود چشماش تو غمی چه آرش بیچاره ، میامد هم ی عشو چه ، میپوشه لباسی چنین نامزدی

 نفس ، بود گرفته درد سرم کردم فکر بس از ، چشم توی غم اون از چرت مراسم این از بود گرفته

 .بستم چشمامو ، کشیدم عمیقی

*** 

 هی ، نمیگفت اصلیشو دلیل اما بود ناراحت آیدا ، بود گذاشته چرت مراسم اون از ماهی چند

 ، بود کرده نامزد ارش جدی جدی یعنییی ، هستم چرت ی نامزده اون درگیر هنوز منم ، میپیچوند

 نیما حال چون ، نبود اما میبود شاد باید بود شده خوب حالش که الان غم فاز تو بود زده هم نیما

 غافلگیر و بگم رو همچیز ایدا به میخواست دلم خیلی ، بود نزدیک هم ما مراسم بود شده خوب

 نگاریا نمیگفت بهم چیزی اما بود کلافه بدجور نیما ، بودم نیما طرف از ندایی منتظر فقط ، بشه

  نشست کنارم آیدا که میخوندم کتاب داشتم ، بودن زده قاط همه

  شده چیزی: 

  اره:  آیدا

  شده چی خدا یا: 

  کشید عمیق نفس یه

  داد ازدواج پشنهاد بهم نفر یه امروز یعنی ، میکنم ازدواج دارم من:  آیدا

  کردم بوسش و هواا پریدم خوشحالی با 

 میشناسمش من! ؟؟ کیه خوشبخت پسر اون حالا باشه مبارک کلک ای: 
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  میشناسیش اره:  آیدا

  دیگه بگووو کیی: 

  نیما:  آیدا

 گفتم ناباوری با ، نیما نیما میشد اکو سرم تو آیدا صدای کردم هنگ

  چی نیما: 

  دیگه نیماست میکنم ازدواج باهاش دارم من که پسری اون نازی خنگی چه:  آیدا

  خودمون نیمای: 

 خودمون نیمایی همین دیگه اره خوب پ ن پ:  آیدا

 ، ودب گرفته درد سرم ، ام گونه رو نشه جاری اشکم میکردم سعی توانم تمام با کشید تیر قلبم

  چی من پس میکنه ازدواج ایدا با داره نیما

  نازی خوبه حالت:  آیدا

 بشی خوشبخت امیدوارم خوبم اره: 

  تمگف گلایه از پر لحنی با  شدم چشم تو چشم نیما با که اتاقم طرف برم شدم بلند مبل روی از

  باشه مبارک: 

 مگه میشه مگه نمیشه باورم خدایااا های گونه روی شدن روان هایم اشک ، شدم اتاقم داخل

 دیوونه دارم خدا ، وسط این میگه چی ایدا پس باشم نیما عروس نبود قرار من مگه ، داریم

 اعتماد به من ، کردم خفه بالشت تو هامو گریه هق هق ، تر کثیف این از داریم خیانت ، میشمممم

 حق نبود خیانت من حق ، قلبممم خدا وایییی دیدم خیانت حالا اما ، گذاشتم آرش از نیما عشق

 ، ودنب من با شیرینش رویاهای مگه نداشتم دوستم مگه عاشقمه نمیگفت مگه ، نبود درد این من

 .بده تحمل طاقت بهم خدایا ، ایدا نه نیماست خائن پس ، نداشت خبر نیما منو ی رابطه از آیدا
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 نفسمو روزا این داره تو از دوریه/  بمیرهه دلم تو عشقت محاله/  نمیرههه یادم من رو هات خوبی)

 تنها سرما تو منو/  زدم دست کار هر به موندنت واسه زدم پس دلم تو تو جز رو همه/  میگیرهههه

/  قهرمو همه با من و رفتی ولی/  رفتنوو طاقت من ندارم چون نرو/  ؟؟ بدم اینقدر یعنی/  گذاشتی

 بگو/  هااااااا خاطره هاااااااا فاصله/  قلبموووو خسارت میده کی حالا/  قبلمو حالت اون ندارم دیگه

 فقط شد سهممم این چرا بگو/  هاااااا گریه این هاااااا غصه این/  چرااا؟؟؟ بگو فقط کردی ترکم چرا

/  شهر ساکته چقدر/  دلممم جای هیچ نمونده سالم دیگه که/  نهه جالبه خیلی/  چرااا بگوو

 کم سابقه نداری گویی دروغ تو/  عاشقتم میگی دورهی راه از/  کرد خاطره از پر دنیاموو چشمات

 چرا/  شم محاصره غم تو من تا رفتی/  پست خائن توعه پس کامله هات گذرونی خوش تو/ 

 واسه نیست مهم چیزی/  شهر خارج برم پاشم دارم دوست چقدر/  بچشمم نمیاد تو جز هیچکی

 که ارمد دوست/  تر آهسته یکم نرو تند اینقدر گفتم/  باعثشم رو جدایی این میگفتی تو/  من ی

 راچ بگوو/  هاااا خاطره هااا فاصله/  زددددد صاعقه قلبمو رفتیو ولی/  قبل مثل باز بشه رابطمونه

 چراااا بگو فقط شد سهممم چراا بگو/  هااااا گریه این هاااا غصه این/ ؟؟ چرا بگو فقط کردی ترکم

 ( خسارت:  ملانی/.()

*** 

 راست نیما ، دیشب های اتفاق نمیشد باور هنوز ، شدم بیدار خواب از شدید دردی سرد با صبح

 اب مقداری با قرص ، بیرون رفتم اتاق از خستگی با ، کرد پا به طوفان امدنش با آیدا میگفت

 زدم قدم و حیاط داخل رفتم و شدم بلند ، رو روزها این بیارم تاب چطوری خدااا ای ، خوردم

 امد پا صدای ، بده صبرم خدایاااا ، بشه چی این از بعد بود قرار ، کردم استشمام رو تازه هوای

 تو بخوابونم یکی و برگردم میخواست دلم ، میاد راه سرم پشت داره که نیماست میدونستم

 شد راهم سد نیما بالاخره زدن قدم تایمی یه بعداز ، دادم ادامه زدنم قدم به بیخیالش اما گوشش

  کنار برو: 

 بزنم حرف باهات میخوام:  نیما

 باشه مانده حرفی دیگه نکنم فکر: 
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  کن گوش بهم لطفا:  نیما

  بگو باشه: 

*** 

 مهدیس

 زنگ تلفنم باید داستان حساس جایی همیشه یعنییی خدااا ای هواا پریدم تلفن زنگ صدای با

  بود پویان بازم برداشتم رو گوشی حرص با!!! بخورر؟؟

  بله الوو: 

  میزنم زنگ بد من پس هستی عصبی بازم:  پویان

  بگوووو حرفتو نه نه: 

  میزنی فریاد چرا باشه:  پویان

  منتظرم بنال: 

  بزنن حرف باهات میخوان ارمان و ندا بگم میخواستم:  پویان

  کردن غلط خیلیی دوتا این: 

  بدی زدن حرف فرصت بهشون باید اما داری هم حق هستی عصبی میدونم مهدیس:  پویان

  میدم خبر کردم پیدا وقت ، کنم خرج هاا خائن برای که ندارم تایمی فعلا: 

  بده خیلییی ندا حال نکن جوری این:  پویان

 ! خوبه خیلیییییی حالم من جاش به: 

  بزنید حرف بیاید کنی فرار تو و بکشید غذاب که جای به:  پویان
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  دارم تری مهم کار فعلا فقط نمیکنم فرار چیزی از من: 

  چکاری مثلا:  پویان

  کاری هر: 

  داری وقت کی پس باشه:  پویان

  میدم خبر بهت کردم پیدا وقت: 

  راحتی طور هر اوکی:  پویان

  اوردی کجا از رو پاکت اون پویان راستی: 

 !پاکت؟؟ کدوم:  پویان

  گذاشتی میز روی اینجا امدی وقتی که همونی: 

 حالا ، داخل اوردمش منم جاهدی مهدیس برای بود نوشته روش بود در دم میگی اونو اهان:  پویان

  بود چی

  دارم کار که برم من نداری کاری دیگه اگه نیست مهم هیچی ، اهان: 

 باش خودت مراقب ، ندارم نه:  پویان

 بده ندا حال میگه ، بزنن حرف من با میخوان دارن دوتا این روحی چه یعنی ، کردم قطع رو گوشی

 رخنج بهش پشت از دوستی انگاری ، شده خیانت اون اعتماد به شده بازی اون قلب با که انگاری

 برایم رو ها دفتر این که نازی بده خیرت خدا باز ، مهمه من غم و درد کسی واسه اصلا ، زده

 کیه ازین این یعنی ، کنم فکر شده بهم که خیانتی به کمتر ، بشه گرم سرم تا فرستادی و نوشتی

 الان واییی ، کرد طوری این نیما چرا یعنیی ، داره خیانت من مثل زندگیش هست که هرکسی! ؟؟

 ، تگذاش آرش عشقش از نیما بخاطر نازی ، شکسته بدجور قلبش بیچاره ، کنه چکار میخواد نازی

 زا نازی بیچاره ، زیبا با رفت که هم آرش ، کرد خیانت بهش نیما الان اما ، گذاشت پا قلبش روی
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 ادامه از تا ، برداشتم رو دفتر فضولی با ، کشیدم آهی ، شده رونده جاییی هر از و مونده جا همه

 .بیارم در سر

*** 

  نازنین

 کن گوش بهم لطفا:  نیما

 بگو باشه: 

 یداآ وقتییی از اما عشقه، تو به حسم میکردم فکر همین واسه عزیزی خیلییی برام تو نازی:  نیما

  بودم نکرده حس تاحالا که کردم حس رو چیزی ، شدم جوری یه برگشته

 عشقه ایدا به اما بود عادت من به حست پس: 

 ، بشیم خوشبخت تو هم و من هم تا ، کنم ازدواج آیدا با گرفتم تصمیم همین واسه نازی اره:  نیما

 بود جدا ازاولش تو منو راه

 این هک کنی اعتماد بهش اما ، کنه نابودت بتونه تا بدی رو قدرت این ات معشوقه به یعنی عشق: 

  نمیده انجام کارو

  شدی اذیت اگه ببخش منو ، میخوام رو تو خوشبختی فقط من نازی:  نیما

  خوبیه دختر آیدا ، بشی خوشبخت امیدوارم نیست مهم بیخیال: 

  همین فقط:  نیما

  بگم باید ی دیگه چیز اره خوب: 

 چیزی کتکی جیغی:  نیما

 میزارم احترام تو انتخاب به منم ، آیداست تو انتخاب ، نمیشه که زوری نمیخواهی منو تو: 
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 داشتی دوست منو اصلا تو:  نیما

  اش سینه تو زدم ، کردم قاطی یهووو

 زرو یه ، میکنی زمزمه برام عشقو نجوایی روزی یه میکنی بازی من با چرا اخه داشتم دوستتت: 

  تو چته ، میکنی متهم منو داری هم الان جداییی

  شکستم دلتو ناخواسته اگه میخوام عذر من:  نیما

 خوشبخت آیدا با برو ، ازادی برووو ، دادم دل بهت ، کردم اعتماد بهت که منم ، نیستی تو مقصر: 

  بشو

 میخوام رو تو خوشبختی فقط من ببخش منو نازی:  نیما

 بروووووو بزار تنهاام بروو: 

 المح وصف بیتش چند که افتادم زاده حیدر مریم از شعر یه یاد یهو ، رفت و کرد نگاهم غم با نیما

 کردم خوندن به شروع ، بود

 تمنداش انتظار تو از/  بزاری پا ایت نقره های وعده رو و بری/  بزاری تنها منو نداشتم انتظار تو از: 

/  زنیب حرفات زیر نداشتم انتظار تو از/  کنی نگاه دیگری به و بمیرم واست من/  کنی رها دستمو

 و بری میخوای حالا/  منم زندگیت عشقو همه میگفتی تو/  بزنی چشمات روی نامهربونی عینک

 داج بوده اولش از دوتا ما راه بگی/  خدا دست بسپاریم نداشتم انتظار تو از/  بزنی رویات روی خط

 /.کنی خاموشم کنی فوت عشقمو شمعی مثل/  کنی فراموشم که نداشتم انتظار تو از/ 

 ...... من نازی:  نیما

  پریدم حرفش وسط

  بزار تنهااام بروووو فقط نیما شووو خفههه: 

 من مگه و میکنه خیانت نبودم، عشقش من مگه ، خودم حال به زدم زار و نشستم حیاط وسط

 روی از ، بس و دادم سراب به دل ، گذاشت زیرپاش قولاشو ، گذشت ازم راحت و رفت ، مقصرم
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 دس آیدا که اتاقم داخل برم میخواستم ، دیگه بسه گریه ، کردم پاک اشکامو ، شدم بلند زمین

  شد راهم

  برام کنی انتخاب لباس میای نازی:  آیدا

  بعد برای باشه آیدا میکنه درد سرم من: 

  کن استراحت برو عزیزم باشه:  آیدا

 و لباس مدل داشتم من روزی یه شدم، ولو تخت روی ، شدم اتاقم وارد و زدم لبخند بهش

 بود بد حالم ، کردم خندیدن به شروع ، گرفته جامو آیدا حالا میکردم، انتخاب تخت و روتختی

 همیگ ، مانده بلاتکلیف ما بین که عشق این بیچاره ، خدااا چراااا اخه ، بودم شده دیووونه انگاری

 عروس الان اما میشدم نیما عروس باید من ، منطقیه چه این اخه ، بشم خوشبخت تا میکنه ولت

 .شدم تنهای

*** 

 یکماه عروسی شد قرار ، نبود خبری چیزا این و خاستگاری از ، کرد صحبت عمو با و رفت نیما

 یعنی رو اینا عمو ی خونه شدن، چیند هاا برنامه سریع و تند و ساده خیلی ، بشه برگزار دیگه

 اتاقی ، خودم اتاقم داخل بالا طبقه برگشتم منم ، کردن اماد داماد و عروس برای رو کناری خونه

 خزان بود امده که بهاری زود چه ، بودم گذشته ازش نیما بخاطر که اتاقی شده تنگ برات دلم که

 زیاد هم نیما ، کردنه خریدن مشغول دائم ، داره ذوقی چه آیدا ، شد زمستان تابستانم و شد

 ، بود بد دلم حال بودم غرق خودم دنیای تو ، نبود خبری هم آرش از ، نمیشه آقتابی من دوروبر

 روی و رفت من بام کبوتر چراا اخه ، میشه تر مچاله قلبم ، میشدیم تر نزدیک عروسی به چی هر

 که هست وسط این چیزی یه میگفت قلبم ، رفت یهوی و ساده خیلیی نیما ، نشست دیگه بام یه

 بیخبرم، ازش من

 برگزار جا همین عروسی اخه ، بودن خونه تزیین مشغول کارگرها و رسید فرا عروسی روز بالاخره

 ، بودم پوشیده عروسی واسه رو بود کلوش پایینش و توری بالاش که ی سرمه لباس یه ، میشد
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 اون داخل آیدا ، شدم اتاق وارد ، میکرد اماده رو ایدا آرایشگر اینا نیما خونه بالا طبقه اتاق داخل

  شد روان اشکم دیدنش با ، بود شده بینظیر عروسکی آرایش اون و حریر جنس از عروس لباس

  جوون ابجی شدی ناز چه: 

  بشم خوشبخت کن دعا:  آیدا

  میشی خوشبخت باهاش خوبیه خیلیی پسر نیما: 

  کشیدمش آغوش در

  میشه خراب آرایشت نکن گریه خانم عروس:  آرایشگر

  باشه:  آیدا

 ارقر خواهرم که بودم شاد اما بود شکسته دلم اینکه با ، بیرون امدم اتاق از و زدم لبخند آیدا به

 امده ها مهمون ، داره دوستش که باشه کسی با قرار که نیما واسه بود شادم ، بشه خوشبخت

 هخطب و برداشت دفترشو هم عاقد ، نشست ها مبل روی آیدا دست گرفتن دست در با نیما ، بودن

 برای ، بودم اورده کم نفس ، ریختن سرم روی آوار کردم احساس آیدا ی بله با ، خوند رو عقد ی

 دهش زیبا چه نیما ، بگم رو بله جواب میباست الان من ، کنم تازه نفسی تا حیاط داخل رفتم همین

 ام شونه رو دستی ، بده صبرم خدایا ، کردم پاک اشکامو ، مشکی شلوار و کت اون داخل بود

 دیدم رو آرش ، برگشتم نشسته

  میکنی گریه داری:  آرش

  بخورم هوا امدم نه: 

  خبره چه اینجا:  آرش

   عروسی: 

 یگهم چی ایدا پس بگیره رو تو با ازدواج اجازه بابام از نبود قرار مگه نبود عاشقت نیما مگه:  آرش

 جایگاه اون تو
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 من اسم نه بود شده حک آیدا اسم نیما طالع داخل: 

  راحتی همین به:  آرش

  نمیشه زوری عشق ، نیست التماسی موندی! ؟ چی پس: 

  نبودی نیما عاشق مگه:  آرش

  چی که خوب: 

  رو امشب میاری تاب چطوری:  آرش

  میارم تاب میبنم رو دوتا اون خوشحالی وقتی: 

  کنم سکوت نمیخوام دیگه نازی:  آرش

  میزنی حرف داری که الان: 

 کن ازدواج من با دارم دوستت من نازی:  آرش

  داری نامزد هست حواست ، میگی داری چی! شدی؟ خل تو ؟؟؟ چییییی: 

  میخوام تورو نمیخوام رو زیبا من میزنم بهم باهاش:  آرش

  کردی نامزد باهاش چرا پس: 

  مامانم اصرار به زیبا سراغ رفتم منم ، کنی ازدواج نیما با میخواستی تو چون:  آرش

  خری خیلییی: 

  میزنم بهم اون با ، جبران وقت الان اما کردم خریت اره:  آرش

  بشم دختر یه شکستن دل و جدایی دلیل نمیخوام من: 

  تو پیش میام میشم جدا ازش هم الانم طرفش رفتم اجبار به نمیخوام اونو من:  آرش
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  میکنید ویرانش راحت بعد میدهید رویا یکی به راحت چه نیمایی همون لنگی هم تو: 

  میکنم درست رو همیچی هم الان ، نگفتم تر زود که بودم احمق من:  آرش

  کن ولم ، کنی درست میخواهی رو چی: 

  دوست  رو تو چون میشم جدا زیبا از من:  آرش

  گذاشتم دهنش روی دستمو

 شکسته دلم قدر اون ، نکن چیزی دلیل منو اما بشو برو جداشی میخواهی ، نگووو هیچی هیس: 

   کن ولم ، کنم بافی رویا دوباره نمیخوام ، نمونده شکستن واسه ی تیکه دیگه که

 ، مانی و آیدا طرف رفتم لب روی لبخندی با ، خونه داخل رفتم و کردم نگاه بهش ، برداشتم دستم

  کشیدم آغوشم در رو آیدا

  جووون ابجی بشی خوشبخت: 

  طور همین هم تو:  آیدا

  کردم نگاه نیما به

  کنید زندگی شاد کن خوشبختش: 

  مرسی:  نیما

 گرفتم فاصله ازشون

 وانرض عمه جز به فامیل همه ، نشستم صندلی روی خالی میز یه سر رفتم و گرفتم فاصله ازشون

 ازدواج خدمتکار دختر یه با داره چرا که رو نیما کرد دعوا کلی زد زنگ رضوان عمه ، بودن امدن

 اینای البته ، میگی پرت و چرت چرا دیگه نیاا نمیای بگه بهش نیست یکی ، حرفااا این از و میکنه

 روزها خونه تو ما و بود مریض نیما که تایمی این توی ، نبودن راضی هم چندان بودن امده که هم
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 ، بود کرده نامزده پریا ، بود کرده ازدواج هامون ، بود افتاده اتفاق چندتا ، میکردیم سپری رو

 .خارج بود رفته هم نریمان

  کنارت بشینم میتونم:  میعاد

  البته: 

  نشست روی روبه صندلی روی

  شده چیزی: 

 زشتم من نظرت به نازی:  میعاد

  امد کجا از سوال این واا: 

  بگم تا بده جوابمو:  میعاد

 نبود زشت ، بود ی قهوه چشم رنگ با عالی ی چهره و معمولی اندام با پسر یه ، کردم نگاه بهش

 پرسیدی چرا حالا ، نیستی زشت: 

  نمیده محل بهم اما ، شدم دختره یه عاشق کارم محل تو من:  میعاد

  هستی اویزونش و میدی گیر بهش زیاد: 

  میپلکم زیاد دوربرش اما نه:  معیاد

 فاصله ازش یکم ، نمیاد خوشمون اویزن پسر از دخترا ما ببین ، من حرف همون میشه این خوب: 

 میاد راه باهات کم کم ، بزار محلش تر کم بگیر

  دادم گیر بهش زیادی من شایدم میگی درست تو شاید نمیدونم:  میعاد

  میشه خوب بگیری فاصله ازش: 

  میدادم دست از نفسمو به اعتماد داشتم ، جوون نازی مرسی:  میعاد
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  دیگه ی دیووونه: 

  عاشقم نیستم دیووونه:  میعاد

 دیووونگیست نوعی هم عاشقی: 

  جالبی تعریف چه:  میعاد

 طرفمو میامد داشت که دیدم رو مینا زد لبخند بهم زدم چشمک بهش

  وسط بیاا پاشوو نازی:  مینا

  نیست حسش: 

  کرد غلط حست:  مینا

 تازه هوای و زدن قدم دلم ، میدادم تکون ریتم با خودمو الکی ، وسط رفتیم و گرفت دستمو

 و گرفتم فاصله جمع از کم کم همین واسه ، بود گیر نفس داخل هوایی بدجور اخه ، میخواست

 ی هبقی دیگه بود سبز چشم بینشون نیما فقط کردم فکر فامیل پسرای به ، حیاط داخل رفتم

 یه ، ی قهوه و مشکی ی بقیه بودم ابی چشم من فقط هم دخترا تو بودن عسلی و ی قهوه مشکی

 روی که داشتم نگه سختی به خودمو ، داد هولم نفر یه یهوو ، بود تک دوتا ما چشمای رنگ جوری

  بود زیبا که این ، کردم نگاه مقابلم طرف به خشم با ، نیافتم زمین

 میندازی جفتک چرا وحشی چته: 

  میکنی من کفش داخل پاتو هی چرا تو:  زیبا

  دارم تو کفش به چکار من: 

  نمیشی آرش بیخیال چرا:  زیبا

  ندارم آرش به کاری من: 

  بشوو آرش بیخیال اما ، میاری دست به میخواهی رو چیزی هر فهمیدم جذاب بابا:  زیبا
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  ندارم صنمی آرش با من: 

  توه تقصیر همش این و بزنه بهم من با میخواد آرش:  زیبا

  نده گیر من به بیخودی ، شده فراری ازت آرش که کردی چکار ببین بروو: 

 بشه جدا من از که میکنی پچ پچ آرش گوش در داری همش تو:  زیبا

  اش سینه تو زدم

  نداره ربطی من به آرش و تو جدایی ، نده قرار چیزی ی بهونه رو منو جوون دختر بیین: 

  آرش چرا پسر همه این:  زیبا

  ندارم کاری آرش وبا من میگم دارم نمیشنوی کری تو: 

  نیست مهم واسم باهاش بروو بدرک اصلا:  زیبا

  برو دکتر یه هم تو: 

  رفت و کرد نگاهم خشم با

 نه مگه بود دیووونه:  هورش

  کردم نگاه هورش طرف به

  میکنی چکار اینجا تو: 

  کردم مشاهد زیبا یا دعواتو که خبره چه ببینم امدم بیرون میای داره یواشکی دیدم:  هورش

  بود داده گیر من به اون نداشتم دعوا اون با من البته: 

  آرش داره خواهی خاطر چه هرچی حالا:  هورش

  میده جو زیادی زیبا این بابا نه: 
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  نداری علاقه آرش به تو یعنی:  هورش

  باشم داشته باید: 

 بزنیم قدم ، شاید نمیدونم:  هورش

  اره: 

  افتادم چیزی یه یاد یهو ، شدیم زدن قدم مشغول دوتایی

  هورش: 

  جانم:  هورش

  پرسم سوال یه: 

  بپرس اره:  هورش

 !؟؟ کردی نفرین منو تو: 

 شد نزدیک بهم ، کرد نگاهم تعجب با

  کنم نفرین رو تو باید چراا:  هورش

  زدم پس عشقتو ،  شکستم دلتو چون: 

  پرسیدی چرا حالا ، لحظه یه حتی هیچوقت:  هورش

  شکستم رو تو دل که اینه خاطر به افتاد که های اتفاق این کنم فکر همش: 

 دیگه ی دیووونه:  هورش

 دیگه ی دیوووونه:  هورش

  هاا اتفاق این توست بخاطر شاید گفتم یهوو کنم چکار: 
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 سوال یه حالا ، میکنم فراموشت که گفتم بهت هم روز همون اما دلبستم بهت من درست:  هورش

 بپرسم من

  بپرس: 

  متنفری من از تو:  هورش

  نه که معلومه واا: 

 بوس رو همه تو میکردی فرار من از اما ، میکردی برخورد خوب پسرا تمام با همیشه اخه:  هورش

  میدادی دست بزور من به اما میکشیدی آغوش در میکردی

 میکردی لی لی اعصابم رو بودی من اویزون همش اخه: 

 میشدم نزدیک هی بهت همین واسه نمیدادی محل من به تو اخه:  هورش

 میکردم فرار ازت هی منم: 

  داشتم دوستت هم همین واسه:  هورش

  باشه داشته دوستت که زندگیت تو بیاد نفر یه امیدوارم ، نداشتم دوستت که یبخشید: 

  امده نفر اون:  هورش

  گفتم خوشحالی با

  نه یا خوشگله خودت مثل!! ؟!  چیه اسمش! ؟؟ واقعا: 

  خوشگلم من مگه ، آرامه اسمش ، اره:  هورش

 میشه مگه ورزشی اندام عسلی چشم گندمی پوست با پسر یه ، میان بهم چه ارام و هورش: 

 باشه زشت

 !؟؟ هستم من خانواده پسر ترین خوشگل یعنی:  هورش
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 حد اون تا دیگه نه: 

  کدومه ترین خوشگل پس ، بدجنس ای:  هورش

  هستید خوشگلتر همه از آرش و نیما تو میدونم فقط ، نمیدونم: 

 تری خوشگل تو دختراا بین از اما:  هورش

 ؟؟ واقعاا: 

 هستی ابی چشم قورباغه یه شبیه بیشتر البته:  هورش

  بازوش تو کوبیدم مشت با

  تلخه حقیقت میزنی چرا:  هورش

  باشه حق شرطی به شیرینه نخیر: 

 امیاند صورتی لبای و سفید پوستی با بلند قهوه موهای با ابی چشم دختر یه میشه مگه:  هورش

 باشه قورباغه ی شبیه متوسط

 هستم قورباغه من گفتی چرا پس: 

  خانم نازی کردم شوخی:  هورش

 !!کیه؟؟ ات عروسی راستی: 

  بیای باید اما نیست معلوم هنوز:  هورش

  میام که معلوم: 

  هستی طوری یه تو امشب چرا میگم نازی:  هورش

 هستم طوری چه: 
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  نمیمونی داخل زیاد بیرونی همیشه:  هورش

  نه بیرون این اما گیره نفس داخل فضای اما چرا نمیدونم: 

  داری دوس رو نیما تو:  هورش

  نه: 

  میگه دیگه چیز یه من حس اما:  هورش

  شد چی یهوو آرش عاشق من میگفت که پیش دقیقه چند تا حست: 

  داری دوس رو آرش میگفت راست زیبا پس:  هورش

  من به داده گیر هم زیبا ، بزنه هم به زیبا با میخواد آرش چون ، نخیر: 

  نیما با میشی خوبی زوج تو چی هر از جدا اما:  هورش

 اون با چرا حالا: 

  میشن بینظیر هاتون بچه هستید خوشگل دوتاتون چون:  هورش

  عزیزم باشیم آیدا و نیما هاا بچه منتظر باید فعلا: 

  تری مناسب براش تو نمیخوره آرش درد به زیبا من نظر به:  هورش

  آرش میگی یکبار نیما میگی یکبار ، کن مشخص خودت با تکلیفتو هورش: 

  بشه دیگه یکی عاشق برو کدوم هیج اصلا:  هورش

  کنه سر تو مثل ی دیوونه با رو عمری باید که ارام بیچاره: 

 داخل بریم شد سردم من ، بله بله:  دارد عالمی هم دیوونگی:  هورش

  میام بعد یکم من برو تو:  هورش
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  نخوری سرما باش مراقب فقط اوکی: 

 مراقبم چشم:  هورش

 تعجب با ، زدم اش گونه روی ی بوسه و گرفتم آغوشش ،در برگشتم یهوو اما گرفتم فاصله ازش

 گفت و کرد نگاهم

  بود چی الان این:  هورش

 کردم جبران الان نمیگیرفتم تحولیت قبلا گفتی: 

 دیووونه خانم مرسی:  هورش

  زد ام گونه روی ی بوسه

  نخوردی سرما تا داخل برو ، من سهم اینم:  هورش

  فعلا چشم: 

 میشدن، خوشگل نیما منو های بچه میگفت راست هورش ، خونه سمت رفتم و زدم چشمک بهش

 از منو دست تقدیر اما ، بود فرم خوش لبای بلند قدی سبز چشمای گندمی پوستی با پسر یه نیما

 زن مرد به داشتن چشم کنم فراموش رو نیما باید من ، داد بهش رو آیدا دست و کرد جدا دستش

 میز کنار ، نمیشن خسته اینا ، میرقصیدن وسط داشتن هنوز ملت رفتم داخل ، بود گناه دار

  کنارم امد عمو زن ، بخورم خوراکی کمی تا و ایستادم

  بیرون بکش من پسر زندگی از پاتو نازی هستی بیحیا و زرنگ خیلی:  عمو زن

  ندارم آرش به کاری من: 

 بشه جدا زیبا از میخواد آرش تو های وز وز بخاطر:  عمو زن

 داره ربطی چه من به دوتا این نبودن یا بودن بابا ای: 

  برسی بهش نمیزارم اما کردی اغفال منو پسر تو:  عمو زن
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 زدید توهم شماها ندارم آرش به کاری من: 

 نباش هم آرش پی نخواست تورو نیما که حالا نازی ببین:  عمو زن

 برید دکتر یه بده حالتون واقعا شما: 

 و ها نگاه دیگه طرفی از نیما و آیدا طرف یه از ، بود مزخرفی شب عجب ، گرفتم فاصله ازش

 اون بالاخره اوففف ، نمیزارن اینا برسم آرش به بخوام من اگه حتی ، آرش و عمو زن ، زیبا حرفای

 .شدم راحت منم و شد تموم مسخره جشن

*** 

 کلی ، اوردن سوغاتی کلی منم واسه ، عسل ماه رفتن روزی چندین یه آیدا و نیما عروسی، از بعد

 البته ، دانشگاه برم میخواستم ، کردم ریزی برنامه کنکور واسه منم ، قشنگ قشنگ چیزای

 تممینواخ گیتار هم گاهی میکشیدم نقاشی گاهی ، میکردم سرگرم خودمو خوندن درس با بیشتر

 یا شامی گاهی ، بود گذشته دوتا اون ازدواج از ماهی چند ، میکردم سپری روزهامو طوری این

 بهم حسی یه اما ، میامدن خوشبخت نظر به ، بود غمناک نگاهش نیما ، اینجا میامدن نهاری

 داستان اصل که میفهمیدم بالاخره ، دیگست چیزه یه ماجرا و  میکنن بازی نقش دارن میگفت

 نگاه تلویزیون و بودم نشسته حال تو.          زد بهم زیبا با کرد خودشو کار هم آرش ،!؟ چیه

  نشست کنارم ، امد آرش که میکردم

  خوبی سلام:  آرش

  خوبی تو سلام علیک: 

  خبراا چه ، مرسی:  آرش

  خبر چه تو بیخبرم: 

  زدم هم به زیبا با که میدونی:  آرش

 ؟؟؟!!!؟؟؟ باشه مبارک بگم باید الان ، دارم خبر اره: 
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 شدم راحت دیگه اره:  آرش

  باشه مبارک پس: 

 کنی چکار میخواهی الان:  آرش

 !کنم؟ چکار! ؟ رو چی: 

  کن ازدواج من با بیا دارم دوستت من نازی:  آرش

  شد شروع باز خدااا ای: 

  شدم بلند مبل روی از

  کجاا:  آرش

  اتاقم: 

  نداشت جواب سوالم:  آرش

  ندارن جواب سوالا از بعضی: 

 منیست نیما مثل من میکنم خوشبختت دارم، دوستتت من نازی بفهم میخوام، جواب من اما:  آرش

 ام خسته بفهم داشتن دوست بیخیال عشق بیخیال نیما بیخیال من بیخیال وایییی: 

  بچسپونم بهم قلبتو های تکه میخوام من اما شکسته دلت میدونم:  آرش

 من سراغ بیاد بعد چندی چند خودت با ببین اول بروو آرش: 

  شدم تو عشق من چندم چند خودم با میدونم من:  آرش

  مانده بلاتکلیف ماها بین که عشق این بیچاره: 

  بدیم نجانتش بلاتکلیفی از بیا پس:  آرش
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  بدم رو جدید رابط یه قول الان نمیتونم هستم ام قبلی ی رابطه درگیر هنوز من: 

  دارم دوستت من اما نداشت دوس تورو اون رفت، و کرد ازدواج نیما بابا:  آرش

  بشم دیگه ی رابط یه وارد نمیتونم فعلا شکسته قلبم من: 

 !؟؟ کنم چکار من پس:  آرش

  کنم فکر باید من بده فرصت بهم: 

  کنم صبر چقدر! ؟؟ کی تا:  آرش

  نمیدونم: 

 چشم ، بغلش تو شدم پرت ، خودش سمت کشید گرفتو دستمو یهوو اما برم که کردم کج راهمو

  شدم چشمش تو

 هک دلتنگی حس/  آوازمو ی زمزمه میشنوی سکوتت تو/  سازمو سینه تو قلبت میزنه دوباره باز) 

 با گجن تو انگار ولی تنگ دلت تو/  منو داری کم و میبینی منو میری جا هر/  جونتو تموم میگیره

 / برم آسمون که کردی سخت بودنو تو با راه/  گلم کردی لج خودت با میشکنی و میزنی/  دلم

 همیخند تو با/  میگیره اخماتو دیگه کی بگو حالا/  خوشگلم دوباره خیس چرا خوشرنگت چشم

 این/  باهاته که یادم ولی نیستم خودم اره/  موهاته لای شبا کی دست/  میمیره واست کنی تب

 هک گفتی/  میگرده من دنبال داره قرار بی دوباره دلت/  کرده ریشه جونت توی وجودت تو عشقه

 یک هر مال دستت/  بری اسونی این به نتونستی اما خواستی/  بگیری سروسامون بری میخوای

 جون پای تا راحته خیالم من/  میزنه فریاد اسممو انگاری نگاهت هر/  منه دنبال چشمت باشه

 یه فقط دیگه آرزوهامون ی همه/  پات زیر بریزم تا میخواهی چی نتونستی تو/  برات بودم

 تو با/  میگیره تو اخما دیگه کی بگو حالا/  بس و شدی تجربه یه ولی بودی نفسم/  خاطرس

 اتهباه که یادم ولی نیستم خودم اره/  موهاته لای شبا کی دست/  میمیره واست کنی تب میخنده

 این/()میگرده من دنبال داره قرار بی دوباره دلت/  کرده ریشه جونت توی وجودت تو عشقه این/ 

 (.بیگی سامی از عشقه
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  گرفتم فاصله ازش ، بیرون کشیدم دستش از ،دستمو گرفتم چشماش از نگاهمو

  ببند سرت پشت درو رفتی: 

 ببرن چشمات اون شور مرد کشیدم نفس تندتند ، شدم ولو تخت روی ، اتاقم داخل رفتم دویدمو

 یکهت تیکه نیما اون دستت از قلبم هنوز وقتی کنم چکار ارش این با من اخه ، برید نفسمو که ارش

 کودکانه آرش به عشقم اما بودم آرش عاشق من درست ، خورده شکست اعتمادم که وقتی ، است

 جمله و کلمات اولین رابط اولین ، نداشتم ارش با ی عاشقانه ی رابطه و حرف هیج حالا تا ، بود

 ، دش شکسته اعتمادم ، بستم دل بعد و کردم اعتماد نیما به اول من ، بود نیما با ام عاشقانه های

 یه تا ، کنم مشخص عشق با و دلم با خودم با تکلیفمو باید ، نه اعتماد اما داشتم علاقه آرش به من

 که یمان به ، دوراهییی این سخته چه اوووفف ، بشکنه قلبم نمیخوام دیگه ، بگیرم درست تصمیم

 مشکل ، نداشتم اعتماد بهش بازم بود ازاد هم نیما اگه حتی ندارم، اعتماد هم آرش به اما نمیرسم

  مانده بلاتکلیف که عشق بیچاره ، اعتماده نیست عشق من الان

*** 

 شیرینی مشغول و آشپزخونه داخل رفتم همین برای ، سرم به زد پختن شیرینی هوس امروز

 اعتمادم گیره دلم هنوز ، بدم آرش به جوابی چه نمیدونم هنوز ، شدم اینا نیما و خودم برای پختن

 ، کرده فرق هم آیدا و نیما نگاهای روزا این ، عشقه هرچی از انگاری ترسید قلبم ، خورده خورده

 همه از اول ، بشیم خوشبخت مادوتا نمیزارن ی بقیه ، بخوام رو ارش منم اگه میکنم فکر گاهی

 ، چی کنن ولم بعد اما بده رویا بهم نیما مثل هم ارش اگه ، میکنن خفه منو زیبا و عمو زن اون

 قرار وسط این کی ، دیده برامون خوابی چه سرنوشت نمیدونم ، فکره دنیاییی سرم تو اوووف

 قرار ظرف داخل رو ی پنچره های شیرینی ، میشه چی بلاتکلیف عشق این تکلیف ، بده تاوان

  بودن حال داخل دوتاشون هر ، شدم وارد بد و زدم در اول ، اینا نیما خونه طرف رفتم و دادم

  خوبید سلام: 

  دنبالت بیام میخواستم امدی خودت شد خوب سلام علیک:  نیما

  شده چیزی چرا: 
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  افتاد آیدا دست در ساکت به نگاهم که

 برید میخواهید جای سلامتی به: 

  من نه میره داره آیدا:  نیما

  جوون آیدا میری کجا: 

 لندن:  آیدا

 چی واسه اونجا: 

  شدم قبول اونجا دانشگاه ، تحصیل ادامه واسه:  آیدا

  میری کی تو نیما ، باشه مبارک: 

 برم نیست قرار جای من:  نیما

 کردم نگاه بهش تعجب با

  بره شوهر بدون زن میشه مگه وا: 

  شدیم جدا هم از نیما منو:  آیدا

 چییییییییییی: 

  گرفتیم طلاق آیدا منو میکشی فریاد چرا نازی واییی:  نیما

 مگه ، کردن ازدواج نیست پیشتر چندماه هنوز که اینا داریم مگه میشه ،مگه کردم هنگ رسما

 هب منو در شدن بسته صدای ، گذشت آیدا بخاطر من از نیما ، چیه حرفا این پس نبودن هم عاشق

  حیاط داخل آیدا دنبال رفتم و مبل روی انداختم رو ظرف ، اورد خودم

  کن صبر آیدا: 

  ایستاد
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 شدید جدا نگذشته ازدواجتان از هم یکسال هنوز شما ، بازی ازدواج مگه چیه ها بازی بچه این: 

 اسونی همین به میری داری ، راحتی همین به

 شد نزدیک بهم ، برگشت طرفم به

  نشد کردیم کاری هر نشد اما گذاشتیم راه یه در پا و داشیتم هدف یه نیما و من:  آیدا

 بگو تر واضع میگی داری چی: 

  نداره دوس منو نیما:  آیدا

 از که نداشت دوستت اگه میشه مگه: 

 بگم که نداشتم چیزی ، کردم سکوت

  هست دیگه نفر یه هاش نقاشی هاش خواب توی ، نیست من عاشق نیما:  آیدا

 زندگیتو نکن خراب راحتی همین به ، آیدا میگی داری چی: 

 ات معشوقه از زیاد عشق از گاهی ، عشقه دلیل به میگذره کسی از کسی اگه گاهی:  آیدا

 بشیم راه یه همسر نتونستیم نیما و من ، میگذری

  برام سخته حرفات درک: 

  گرفت دستش در دستامو

 رفاقت حقت در خواستم ، بودی مراقبم میکردی دفاع ازم ، بودی خواهرم مثل همیشه تو:  آیدا

 نک مدارا و باش عاشقشی که اونی با بیار در بلاتکلیفی از عشقو این ، بشه که نشد اما کنم

  داره دوس تورو نیما بمون ، نروو خواهرم آیدا: 

 خوش من بدون نیما ، بشو خوشبخت نازی کن عاشقی ، نباش تو همیشه داستان خویه ادم:  آیدا

 تره
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 ، حرفاش گیج ، بودم رفتنش مات ، رفت زدم ام گونه روی ی بوسه ، کرد نگاهم خاصی حالت با

 نتکو براش سری دیدم رو نیما عمارت داخل برم که برگشتم ، اتشین عشق اون شد تموم یعنی

 نشستم مبل روی ، میکنی چکار داری سرنوشت ، خونه داخل رفتم و شدم رد کنارش از و دادم

 .برام بود مشکل اتفاقات این درک ، بود گرفته درد سرم

 زیادی عشق از ادم چی که یعنی ، نداشت که میگه آیدا چرا داشت دوس رو آیدا اینقدر که نیمای

 من از و گذاشت پا من قلب روی آیدا بخاطر نیما ، امد کجا از جدایی این یهوو ، میگذره عشقش از

 اینقدر چرا آیدا ، داره دوس رو دیگه یکی ، نداشت دوستش نیما میگه آیدا پس چرا گذشت

 فکر و اینجا نشست طوری این نمیشه نه ، بره راحت قدر این آیدا گذاشت چراا نیما ، رفت سونآ

 حال داخل ، اینا نیما عمارت طرف رفتم و شدم بلند مبل روی از ، کنم سوال نیما از برم باید کرد

 رونگ براش خیلیی آیدا رفتن انگاری ، بوده عصبی خیلییی نیما انگاری ، بود شیشه خرده پراز

 بهم اتاق ، بود نشسته تخت روی نیما ، شدم وارد زدن در بدون و اتاقش طرف رفتم شده، تموم

 براش دلم ، بود اشک پراز هاش گونه روی نیما ، نشستم کنارش تخت روی و رفتم ، بود ریخت

 سوخت

 دوستش کنه فکر که کردی کاری چرا ، بره گذاشتی چرا داشتی دوس رو آیدا اینقدر که تو: 

 نداری

 بود آرامشم بودنش که دختری ، دنیام ی همه شد سبز چشم دختر یه بود سالم 71 وقتی:  نیما

 و نشیطو ، بود دنبالش چشمشون پسرا ی همه ، بود لطیف و زیبا گل یه عین ، کابوسم نبودنش

 بمقل تو عشقش شدیم تر بزرگ هرچی ، بچینه منو زیبای گل ، شاخه از یکی میترسیدم ، دلبر

 ، میکردم ترسیم ها ستاره با چهرشو ، نداشتم خواب شبا عشقش از ، شد تر عمیق و کرده ریشه

 میخورد که حرص ، حرفاشو نمیفهمیدم که میشدم نگاهش غرق چقدر این میزد حرف وقتی

 کردم انتخاب رو غلطی راه ، دادیم دست از خانوادهامونو و افتاد اتفاق یه این تا ، میشد تر جذاب

 ، پرستارم شد کردم تصادف وقتی اما دادم دستش از کارم این با میکردم فکر ، زدم کتکش حتی

 المس دوباره تا بشم خوب تا میکردم تلاش بخاطرش ، میداد امید بهم میخوند شعر و داستان برایم

 شادی از دنیایم کرد قبولم دادم پشنهاد بهش ، برسم بهش گرفتم تصمیم شدم خوب وقتی ، بشم

 که امد دیگه نفر یه اما ، بدم هم جونمو حتی بخاطرش کنم خوشبختش خوردم قسم ، شد پر
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 ازش جدایی میکردم فکر بودم عاشقش بینهایت چون شدم جدا عشقم از ، کرد پا به طوفان

 میکنم کاری هر ، شد نابود دنیام دیدم چشماش تو اشکو وقتی ، بشه که نشد اما کاره بهترین

 هک فهمیدم گذاشتم راه این توی پا وقتی ، بدم ادامه نمیتونم کنم زندگی اون بدون نمیتونم

 .باهاش بودن نه اشتباه اون از جدایی

 کرد نگاه چشمام به و گرفت دستش تو دستمو

 تو به عشقم میزان که فهمیده اونم چون رفت آیدا اگه ، دارم دوست وار دیووونه من نازی:  نیما

 ردممیک نگاه اونو من اما ، کنم اش نقاشی بوم روی تا رویم روبه نشسته که دید آیدا ، زیاده خیلی

 دنبال رفت همین واسه ، بود اشتباه راهمون فهمیدیم دوتایی که بود اونجا ، میکشیدم تورو  و

 تمگذش ازت یکبار نازی ، کنم جبران رو اشتباه این میخوام من ، برسم تو به من تا رفت ، ارزوهاش

 من ، بگذره اما کردم خطا میدونم ، بهم برگرد و ببخش منو کنم زندگی تو بدون نمیتونم دیگه ،

 .میمیرم تو بدون

 عشق از من خواست منو که اول بار ،!!؟ داره دوست منو اینقدر یعنی ، کردم نگاه تعجب با بهش

 نیما ، داشت فرق جریان اینبار اما دادم رو بله جواب و کردم اعتماد بهش نبودم مطمئن آرش

 لیک و سخته دوراهی یه دوباره ، داره دوستم آرش که میدونم الان ، بود شکسته منو اعتماد یکبار

 یکی داخل ، گرفت جلوم دستاشو ، برداشت چیزی کمدش داخل از نیما ، داره پارادوکس احساس

  کردم نگاهش گیچی با ، حلقه یکی اون داخل و بود تیغ

 این ، کنم خوشبختت عمرم اخر تا میخورم قسم کنی انتخاب رو حلقه اگه ، توست با انتخاب:  نیما

 سپ بوده تیغ انتخابت یعنی کنی ردم هم اگه ، بیاد زمین به اسمون اگه حتی نمیگذره ازت دفه

 با انتخاب حالا ، نداره امکان زندگی تو بدون چون زندگیم شاهرگ روی میکشم تیغ این منم

  توست

 همون بده رو درد کسی هر گفتن قدیم از ، کردم نگاه عشقش از پر چشمای به ، کنم چکار واییی

 .قلبم به بزنه وصله قرار هم خودش الان اما شکسته قلبمو نیما ، میشه درد مرحم هم

 !؟ چی کنی خیانت بهم دوباره اگه: 



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 110 

 .رگامو کن خطخطی تیغ همین با کردم خیانت دوباره اگه:  نیما

 داشت حلقه که دستی تو دستمو و کردم باز چشمامو ، کشیدم عمیق نفسی ، بستم چشمامو

  کشید اغوشم در عشق و شادی با ، گذاشتم

 .امیدنی نازی ، بشینه چشمات تو اشک نمیزارم ، میکنم خوشبختت بالاسرم خدای به قسم:  نیما

 یمان ، درسته انتخابم میدونستم فقط کنه شروع رو بازی چه دوباره سرنوشت قرار نمیدونستم

 و رخی به میتونستم که شروعی ، بود نیما با دوباره شروع یه این. میکردم درک اینو بود عاشقم

 .میشه ختم خوشبختی

*** 

 (مهدیس)

 نیما بودم منم اگه شاید ، بود نشیب فرازو پراز نازنین زندگی ، بود جالب برام ، شد تموم اول دفتر

 ماکرویو داخل شامو ، رفتم اشپزخونه داخل و پایین طبقه به و کشیدم اهی ، میکردم انتخاب رو

 شدم خوردن مشغول و نسشتم صندلی روی کشیدم، ظرف داخل غذا کردن گرم از بعد ، گذاشتم

 جوری این ندا و ارمان و من ، میشد داغون نفر0 زندگی میکردم ازدواج ارمان با من اگه شاید ،

 ، کنه بازی جوری این بودم دوستش که منی با تونست ندا چطوری ، شدم داغون که منم فقط

 مقصر منو وسط این پویان ، داشت رو ندا عشق ادعای که اون داد، تن بازی این به چرا ارمان

 و حس یه فقط آیدا به که نیما مثل منم شاید ، منم باخته زندگیشو از سال0 که اونی ، میدونه

 مامت وقتا گاهی ، بمونم واقعی عشق منتظر باید شاید داشتم ارمان به نسبت داشت توهمی هیجان

 ودب ارش عاشق که نازی مثل درست نبینی رو ی بقیه عشق میشه باعث نفر یه به معطوف ذهنت

 شاید ، فهمیدم دیر نازی و نیما بین عشق که ایدا مثل شایدم ، ندید رو نیما عشق همین واسه

 اما اترتئ کلاس رفتم ندا بخاطر اول ، براش کنم باز قلبمو در من تا منتظر در پشت من واقعی عشق

 ربیشت من از ندا و آرمان انگاری ،اما نبودم چیزا این اهل من وگرنه بود آرمان عشق به فقط بعدش

 مهندسی ارمان ، بود ارمان دوست پویان ، شدم اشنا همونجا هم پویان با  بازیگری تو هستن ماهر

 ، دروغین عشقی و خنده و شادی در غرق بود روزهای چه بخیر یادش ، میخوندن پزشکی پویان و
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 هب متعلق عشق این میکردم فکر اما میدیدم ندا به عشقشو میکردم نگاه آرمان چشمهای به من

 ، ارمان  درکنار میکردم تصور خودمو من میشدیم رد که عروس لباس مزون هر در از ، خودمه

 اما بود عاشق که ، میسوخت ندا برای دلم اما چرا نمیدونم ، داشت رو  تصور همین هم ندا نگوو

 پویان حرف به باید شایدم نمیدونم ، کنه تحمل ارمان راجب منو ی عاشقانه  های حرف بود مجبور

 رو نازی داستان که وقتی از ، بشه تر اروم قلبم شایدم تا بزنم حرف تا دو اون با و کنم گوش

 اما ، میدونستم مقصر رو ارمان و ندا فقط قبلا ، شده عوض ماجرا این راجب دیدم ، بودم خونده

 ، گرفتم قرار عاشق دوتا ی رابطه وسط ناخاصته آیدا مثل من ، مقصرم خودمم میکنم احساس الان

 دمنمیش بازی و رابط این وارد  هیچوقت ، میگفتتت عشقش از ندا و نمیداد پا بهم آرمان اگه البته

 در ، کردنه بازی عاشق کلا که سرنوشت این ، کشیدم اهیی ، رفتم و کشیدم رامو آیدا مثل منم ،

 و چشم و سفید پوست با پسری ارمان ، شدم اش مشکی نگاهی و صداش لحن عاشق اول نگاه

 ابامب به آرمان ، میزدنن لبخند هاا فرشته انگار میخندید وقتی ، بود ورزشی اندام و مشکی موهای

 میشن پسری عاشق دخترا گفتن قدیم از اخه بستم دل بهش همین واسه شایدم ، داشت شباهت

 ، داشت لاغر اندامی و طلایی موهای و مشکی چشمهای ندا ، باشه داشته شباهت پدرشون به که

 برسن بهم قرار و شدن هم عاشق آرمان و ندا بود که چی هر اما ، بودم ندا از تر خوشگل من البته

 تموم که غدایم ، بزاره دوتا اون با قرار یه بگم پویان به باید نازنین داستان ی ادامه خوندن از بعد ،

 واردی روی خانوادگی عکس قاب به چشمم که بالا برم ها پله از میخواستم ، شستم رو ظرفهای شد

 ، فروارن محبت و بالا درک قدرت با بودیم شادی خانواده چه عکس قاب طرف رفتم ، افتادم

 ، کشیدم پیشونیم زخم روی دست دیدم خودمو شیشه توی ، مهربونم پدر مادرو گلم داداش

 برگردن زود امیدوارم ، براشون شده تنگ دلم چقدر ، کردم تصادف بودم بچه وقتی یادمه هنوزم

 ، بخونم تا هست نازی زندگی داستان خوبه بازم ، نداره صفا سامیار های شیطنت بدون خونه این

 مون خونه عاشق ، هاا پله سمت رفت و زدم لبخند عکس قاب به ، نکنه ام دیووونه دلتنگی این

 تخت روی ، شدم اتاقم وارد ، خوشگل حیاط یه با ، خوابه چهار دوبلکس ی خونه یه ، بودم

 برش ، شد بلند گوشیم ام پی صدای ، بود شده تکه تکه بدجور ، کنم عوض مو اینه باید ، نشستم

 بود سامیار ، داشتم

                  بود سامیار
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 خوبی اجی سلام " سامیار

  خوبی تو مرسی گلم داداش سلام علیک "

  شده تنگ خیلیییی برات ددلم فقط خوبم اره " سامیار

 میاید کی خبرا چه شیطونک، بیشتر من دلم "

 راه بشه درست اعصاب رو رفته شده خراب بابا حاج ماشین که فعلا ، سلامتی خبر " سامیار

 میافتیم

  پوکید دلم بشه درست زودتر امیدوارم "

 هستم تنها بدبخت من اما هستن کنارت دوستات که تو " سامیار

  داره خودشو بوی گلی هر "

  خبر چه ارمان از " سامیار

 داره سلام خوبه "

 مونده که حرفش سر ، بزنه حرف بابا با بیاد برگشتیم وقتی بود قرار " سامیار

  بگم بهت که دارم حرفا عالم یه بیاید شماها حالا "

 کرده اذیتت نکنه اجی شده چیزی " سامیار

  دارم تو مثل شیری برادر وقتی ، کنه اذیت منو نداره جرات کسی عزیزم نه  "

  گلم خواهر قربون " سامیار

  باشی بابا و مامان و خودت مراقب راستی داداشی نکنه خدا "

 ندارم بچه ونگ ونگ حوصله تو مثل منم نترس هستم " سامیار
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 حرفیه چه این بکش خجالت پروو "

  داری ونگ ونگ حوصله تو یعنی گفتم چی مگه وا  " سامیار

  داداشی هستی پرووو و شیطون خیلییی "

  نمیشم مزاحمت ، جوون اجی میدونم خودم  " سامیار

  عزیزم مراحمی "

  جوون اجی بوووس ، باش خودت مراقب " سامیار

  داداشم بوووس باش خودت مراقب هم تو "

 هبچ من از اینکه با سامیار ، بگم بهش آرمان درباره که داشتم چی ، گذاشتم میز روی ، رو گوشی

 خواهر یه عین گاهی ، داشت خبر آرمان منو رابطه از که بود ماهی1 ، داشت بالای درک اما بود تر

 اما ، دبو ندا برای دلام و درد بیشتر قبلا ، برگرده بزار فقط بگم بهش چیزو همه باید ، برام میشد

 براش دلم چقدر ، بگم براش هم نازنین راجب شاید تازه ، میزنم حرف سامیار برای بیشتر جدیدا

 مانی با نازی ایا ببینم و بخونم تا برداشتم رو دوم ی شماره دفتر و زدم لبخند ، بود شده تنگ

 مانی مثل ، شدم دونفر رابط یه وارد آیدا مثل ، شکسته دلم نازی مثل من ، نه یا میشه خوشبخت

 ستمیخوا دلم بودم خسته ، نازنین داستان به زندگیم داره شباهتی چه ، گرفتم اشتباهی عشقو

 رمس پشت بالشتو ، میخونم و میمونم بیدار بتونم که جایی تا ، بودم کنجکاو خوب اما بخوابم

 .داستان ی ادامه سوی به پیش ، کردم باز رو ،دفتر دادم تکه بهش و کردم درست

*** 

 (نازنین)

 مداشت استرس دوتامون هر ، بزنیم حرف ازدواجمون درباره تا اینا عمو خونه بریم نیما با قرار امروز

 کرد تعجب دوتا ما دیدن از و کرد باز رو در عمو زن ، زدیم رو در ،

  خوبید عمو زن سلام:  نیما
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  سلام علیک:  عمو زن

  داخل بیایم میدی اجازه ، عمو زن سلام: 

 کنار رفت در جلو از

  داخل بفرما:  عمو زن

 نشستیم مبل روی و داخل رفتیم نیما منو

  کجاست عمو:  نیما

 بیاد میگم ،الان اتاقش داخل:  عمو زن

  مرسی: 

 

  کنه صدا رو عمو تا رفت عمو زن 

  میترسم اما چرا نمیدونم:  نیما

  نداره ترس که عشق: 

 جامون از دوتایی امد عمو ، بکشم خجالت شد باعث که ، انداخت بهم عشق از پر و عمیق نگاهی

 شدیم بلند

  جوون عمو سلام: 

  عمو سلام:  نیما

  هاا بچه سلام:  عمو

  هاا مبل روی نشستیم همگی
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  ها بچه شده چیزی:  عمو

  نیاوردی رو خدمتکار دختر اونو کردی کاری خوب البته ،؟ نیاوردی چرا زنتو:  عمو زن

 نکنید شروع لطفاا عموو زن: 

  لطفا جان نسرین:  عمو

  نگفتم چیزی که من وااا:  عمو زن

 ور اون کرد روشو قهر حالت به و

 شده چی بگید ها بچه خوب:  عمو

 گرفتم طلاق من عمو راستش:  نیما

  نداشت مارو خانواده لیاقت دختر اون کردی خوب:  عمو زن

  خوبی اون به دختر ، بود چش آیدا مگه عمو زن واا: 

  نبود کار در جدایی این الان که بود خوب اگه:  عمو زن

  داره دلیلی یه جدایی هر: 

  امد کجا از جدایی این بودی آیدا  عاشق که تو خوب پسر اخه:  عمو

 میکنی اشتباهی یه گاهی هرکسی:  نیما

 نداره ی فایده حرف این گفتن که الان کنیم چکار ما ، گرفتی طلاق که حالا:  عمو

  طلاقم راجب نه بزنم حرف دیگه چیزه یه راجب امدم:  نیما

  چی راجب:  عمو

  بگیریم رو نازی ازدواج اجازه امدیم:  نیما



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 116 

 شدن خیره بهم عمو زن و عمو

 !؟؟ کیه خوشبخت پسر اون حالا:  کنایه با عمو زن

  نیما: 

  نیما کدوم نیما:  عمو

  منم منظورش:  نیما

  کرد نگاه نیما و من به تعجب با عمو

 گرفتی اجازه آیدا با ازدواج واسه امدی اول بازیه مسخره ازدواج مگه ، شدید دیووونه شماها:  عمو

  بگیری اجازه نازی با ازدواجت واسه امدی الان داری طلاقش بد

 دارم دوس رو همدیگر نیما و من ، عمو چیه مگه خوب: 

  آیدا سراغ رفت چرا داشت دوست تورو نیما اگه:  عمو

 نگاهی من به نیما ، کردم سکوت همین واسه نداشتم جوابی که من اما بود درست سوالش کاملا

  کرد

  کنم جبران میخوام هم الان ، جایزالخطاست انسان ، اشتباه عمو کردم اشتباه:  نیما

  چی وقت اون بود اشتباه نازی با ازدواجت که بفهمی فردا اگه:  عمو

  نمیافته اتفاق این هرگز:  نیما

  نمیدم رو اجازه این من اما:  عمو

  دارن دوس رو هم دوتا این ، میزنی مخالف ساز چرا کیوان واا:  عمو زن

  طلاق و کردیم اشتباه بگن نیان فردا ، معلوم کجا از:  عمو

  داره فرق دفه این نمیگیم: 
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  زندگیش و بخت دنبال بره تا ، بده رو نازی ازدواج اجازه ، بیخیال جان کیوان:  عمو زن

  شد بلند جاش از و کرد نگاهم عمو

  بزنم حرف باهات میخوام بیا نیما:  عمو

 سالون طرف اون رفتن عمو همرای و شد بلند جاش از هم نیما

 هستی زیرک و باهوش خوب افرین:  عمو زن

  مگه چطور: 

  ریبگی جاشو خودت تا کردی بیرون نیما زندگی از رو آیدا ، باشی آرش با نمیتونی دیدی:  عمو زن

  میکنه بافی منفی ذهنت خیلیی شما جوون عمو زن: 

  میان موجود شواهد از من حرفای:  عمو زن

  کنید بسه لطفا عمو زن: 

 نمیبینی خیری آرش از دیدی ، کردی در به میدون از رو آیدا ، خانم نازی تلخه حقیقت:  عمو زن

 چسپیدی نیما به

 شدم بلند جام از

  بشنوم حرفاتونو نمیخوام دیگه عمو زن بسه: 

  دادی دست از رو آرش تو ، میگم حق چون چرا:  عمو زن

 یه حرفاتو این کاراتون این با جوون عمو زن اما ، نداشتم صنمی آرش با هم اول همون از من: 

  میدی دست از رو آرش روزی

  ورپریده! ؟ میکنی تهدید منو داری:  عمو زن

 میزنم حق حرف دارم بلکه نمیکنم کاری چنین من نخیر! ؟ تهدید: 
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  میداد تهدید بوی بلکه ، نبود حق حرف:  عمو زن

 دست از رو آرش شما اما نه من بدونید اما ، نیست مهم برام کن برداشت داری دوس چی هر: 

 میدهید

  پروو دختر شووو خفه:  عمو زن

  طرفم امد خوشحالی با نیما ، بود اعصاب رو و وقیح بدجور عمو زن این ، کردم سکوت

  میدم ازدواج این ی اجازه من:  عمو

  جوون عمو مرسی: 

  نمیگیرد مراسم میگه نیما:  عمو

  کافیه محضری عقد یه عمو درست: 

  نشی پشیمون انتخاب این از امیدوارم فقط دخترم میخواهی خودت جور هر:  عمو

  نمیشم: 

 بریم ما تون اجازه با دیگه خوب:  نیما

  خداهمراتون:  عمو

  خداحافظ:  عمو زن

  بیرون امدیم عمو خونه از

  گفت چی بهت عمو نیما: 

  نشکنم دلتو و باشم مراقبت گفت:  نیما

  اهان: 
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  گفت چی تو به عمو زن:  نیما

  بیخیال پرت و چرت: 

  مانده باقی تو به رسیدن تا دیگه قدم چند فقط:  نیما

 میشن طی دارن که: 

*** 

 ، میکرد زندگی خودش ی خونه نیما ، مدت این توی ، دارم خاصی حس یه ، ازدواجمه روز امروز

 روی تا که سفید لباس یه ، بودیم داده تغییر رو خونه دکوراسیون کل ، خودم ی خونه داخل منم

 ، دار گینن بلند پاشنه سفید های کفش ، کشاد تنه پایین و تنگ ،بالاتنه بودم پوشیده بود زانویم

 از ، بودم شده ناز و خوشگل ، ملایم آرایش یه ، بودم بسته بالا موهامو ، دوز مروارید سفید روسری

 جدا ایدا و نیما که بود خوشحال رضوان عمه ، گفتن تبریک و زدن زنگ مینا و میعاد هاا فامیل

 فقط ، نیامدن و اوردن بهونه هم ی بقیه ، کنه ازدواج من با میباست اول از نیما ومیگفت شدن

 انگاری  هم آرش ، بودن امدن عمو زن و عمو ، آرام نامزدش و هورش ، شادی همسرش و هامون

 هنداشت واکنشی اصلا اما داشت خبر شایدم ، بود نداده نشون واکنشی هیچ چون ، نداشت خبر که

 مشاید بودم نگران ، نیاد که بهتر البته ، نیاد هم عقد مراسم حتی شاید ، بده نشون بخواد که

 گلهای با سفید چادر یه ، بگذرونه خیر به خدا ، داشتم عجبی شوری دل ،یه بودم ترسیده

 پشت محضر داخل ، بودم شده ملوسی و ناز عروس ، بودم انداخته سرم روی هم مشکی کوچولوی

 ، بودن عقد ی سفره چندین مشغول شادی و آرام ، میکردم نگاه بیرون به و بودم ایستاده پنجره

 .میشد بیشتر استرسم میشیدم نزدیک عقد زمان به چی هر ، میزد حرف عاقد با هم نیما

  بشین بیا ، رسید عقد زمان نازی:  هورش

 جون شنگاه ، زدم لبخند بهش ، کرد نگاه نگرانی با ، نشستم نیما کنار مبل روی و کشیدم نفسی

 بالای رو پارچه ارام و شادی ، کرد باز دفترشو ، نشست نیما کنار صندلی روی عاقد ، گرفت

 ییخیل میسابید قند داشت ابهت اون با کن فکر ، میسابید قند هم هورش ، بودن گرفته سرمون
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 عمو و هامون ، بود شده بامزه اش قیافه قطعا ، نبود امکانش خوب اما ، کنم نگاهش میخواست دلم

 گفت جوابش در شادی که  ، پرسید اول بار برای عاقد ، بودن ایستاده دیوار کنار هم عمو زن و

  بچیند گل رفته عروس:  شادی

 گفت ارام پرسید که دوم بار برای ، کن خوشبختم خدایا

  بیاره گلاب رفته عروس:  ارام

  بخورم گلاب حتما ، خونه رفتم باشه یادم ، کرد گلابم هوس یهوو

  وکیلم خانم عروس میپرسم سوم بار برای:  عاقد

 پریشون حالتی با که بود آرش ، چرخید در سمت به ها نگاه ، شد باز در بدم جواب خواستم تا

 هوری دلم ، بود بسته نقش بزرگ سوال علامت یه چشماش داخل کردم نگاهش ، شد اتاق وارد

 امد عاقد صدای ، شدم جوری یه ، ریخت

  وکیلم خانم عروس:  عاقد

  بله:  گفتم تردید و تنش پراز صدای با و کردم باز و بستم چشمامو

 با آرش ، کشیدن کل و زدن دست به کردن شروع مکث کمی از بد که بودن شوک همه انگاری

 مثل حس یه. خارج طوفان عین و شد وارد طوفان عین ، بیرون رفت و کرد نگاه بهم عصبانیت

  بود خراب حالم ، بود کرده هنگ زبونم جواب از قلبم انگاری ، میزد چنگ قلبم به شک و تردید

  کردنه دست حلقه وقته حالا خوب:  آرام

 ور حلقه دست لرزش و شک با ، میدوزدیدم ازش نگامو ، کرد دستم رو حلقه لرزون دستای با نیما

 و تردید این خدایااا بود چشمام تو غمی چه ، کردم نگاه خودم به ی آینه داخل ، کردم دستش

 هایم ریه وارد رو تازه هوای ، پنجره کنار رفتم و شدم بلند مبل روی از ، دلم به افتاد چرا شک

 کردم

  کردم نگاهش ، برگشتم طرفش به ، نشست ام شونه روی هورش دست
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 !؟ پشیمونی نازی:  هورش

  نمیدونم: 

 !؟ داری دوست رو آرش هنوز:  هورش

  نمیدونم: 

  چته پس:  هورش

 !؟ نبودم اولت عشق من مگه! ؟ کردی فراموشم چطوری: 

 هدیگ تو بعد میکردم فکر ، نخواستی منو تو اما داشتم دوستت خیلی من نازی میدونی:  هورش

 زودتر که نیست اونی اول عشق ، فهمیدم من و شد زندگیم وارد آرام اینکه تا ، نمیشم عاشق

 اولی اون حتی نمیگیره قلبت تو هیچکی جاشو دیگه اومده وقتی از که اونی بلکه اومده

  تردید و شک این با کنم چکار من الان: 

  نمیگفتی بله بهش هرگز نداشتی اگه چون داری دوس رو نیما تو:  هورش

 !؟ چیه واسه حال این پس: 

 وقتی تا ، نکردی بیرون کاملا رو ارش هنوز ، نکردی باز جا نیما واسه قلبت داخل هنوز تو:  هورش

  بگیره جا نمیتونه دومی نره اولی

 !چی؟ بدم ادامه راهو این نتونم اگه ترسیدم: 

 تعهد بهش تو ، نکن ویرون دنیاشو ، شدی نیما دنیای تو ، میباره عشق نیما های نگاه از:  هورش

 همین شدی سردرگم الان فقط داری دوس رو نیما تو نازی ، دادی

 زندگی توی هورش مثل رو کسی یه ادم خوبه چقدر ، کشیدم آغوشش در یهو ، کردم نگاه بهش

 بیرون امدم آغوشش از ، بود گرفته اروم قلبم هورش حرفای با ، باشه داشته اش

  خوردکن اعصاب ی کنه مثل نه بودی کنارم دوست یه مثل اول همون از کاش: 
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  خندید

  بودی اخلاق خوش طور همین اول همون از توهم کاش:  هورش

 مودست هورش ، بود ناراحت بدجور نیما ، ی بقیه کنار رفتیم و گرفت دستمو ، دراوردم زبون براش

 .زدم لبخند بهش ، کرد نگاهم تعجب با ، گرفتم رو نیما دست ، کرد ول

 فقط ، عاشقمه هم نیما ، دارم دوس رو نیما من ، نخواد چه بخواد دلم چه ، شوهرمه دیگه الان نیما

 اروم دفه این البته ، شد اتاق وارد آرش و شد باز در دوباره. بشکنم دلشو نباید من ، مهمه همین

  بود تر

  بودم گذاشته جا رو شیرینی ی جعبه رفتم یهووی ببخشید:  آرش

 قلبم ، میداد فشار دستمو داشت چون عصبیه بود معلوم نیما ، گرفت شیرینی همه جلوی لبخند با

 از و گرفتم ازش نگاهمو ، بود نگاهش تو بزرگ چرای یه ، گرفت قرار رویم روبه آرش ، بود دهنم تو

 گذاشت میز روی ، رو جعبه و رفته آرش ، برداشتم شیرینی پر یه جعبه داخل

  هامون خونه بریم بهتر دیگه خوب:  هامون

 نداشتم رو جو این تحمل دیگه چون داد خوبی پشنهاد

  باشید شاد و خوشبخت امیدوارم:  شادی

  جوون شادی مرسی: 

  دعوت هم ما و باشه شادی باشه تا امیدوارم:  هامون

  طور همین شما برای: 

  بشید بخت سفید:  آرام

  باشی بخت سبز هم تو: 

  عشق پراز هاتون لحظه ، بگذارید کنار رو تو و من اول شدن ما از قبلا:  هورش
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 جووون هورش ممنونم: 

  بدهید خبر بهم داشتید کاری اگه ، باش دخترم مراقب پسرم:  عمو

  جوون عمو باشه: 

  باشید خوش:  عمو زن

  مرسی: 

 نیما به طرفمون امد آرش ، میداد تکون سر و میزد لبخند فقط همه جوابه در نیما مدت این تمام

  داد دست

  باشی خوش:  آرش

 اورد گوشم نزدیک سرشو ، گرفت دستمو امد طرفم به آرش ، نیما از بعد

  منه دنباله چشمت باشه کسی هر مال دستت:  آرش

 یدهشن رو آرش حرفای نیما میدونستم ، بود کرده گیر نایی تنگ بد تو قلبم ، گرفت فاصله ازم

 داخل یعنی ، شدم اتاقم داخل ، هامون خونه سمت رفتیم همگی ، داد فشار دستمو محکم چون

 دلامون که وقتی چطور اخه ، نداشت مفهومی برایم که ، گل پراز تخت یه ، شدم مشترکمون اتاق

 شد اتاق وارد که نیما ، کنم تحمل رو نیما آغوش چطوری ، بشه یکی جسمامون قرار نشده یکی

 ، لباسی کمد سمت رفت و انداخت بهم نگاهی نیما ، عقب رفتم قدم یه اختیار بی و ریخت قلبم

  گفت نگاهی بدون و برداشت لباسشو

  کن خبرم داشتی کاری میمونم کناری اتاق داخل من:  نیما

 ، دمکر تشکر بالایش درک این بابت نیما از دلم تو هزاربار ، کشیدم اسوده نفسی ، بیرون رفت

 شاید ، افتادم ارش های نگاه یاد ، میشدم بستر هم گلها این با من امشب ، شدم ولو تخت روی

 زن ، بدتر حالی شاید حتی ، داشتم آیدا و نیما عروسی شب من که داشت رو حالی همون آرش

 حرفاش با بهم امروز هورش ، بود ترس انگاری نگاهش تو ، کرد نگاهم خاصی حس یه با امروز عمو
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 روحم جسمم از بیشتر بودم خسته ، آرش و نیما ، خودم واسه سوخت دلم ، کرد کمک خیلی

 هییدورا یه بین و شدی دونفر عاشق اگه قولی به ، میکردم فکر آرش به نباید دیگه ، بود خسته

 ، نمیشدی دومی عاشق وقت هیج داشتی دوس رو اولی اگه چون کن انتخاب رو دومی گرفتی قرار

 . کردم رها خواب آغوش در خودمو و بستم چشمامو

 *** 

 نیما ، کردم حس رو خوشبختی کامل مفهوم به ، میگذره نیما منو ازدواج از که هست یکماهی الان

 پراز بودن نیما با روزهای تک تک ، فهمیدم اینو و بود تک نیما ، عاشقمه بینهایت و شدت به

 همچیز ، بودم بهشت داخل انگاری نیما با ، بودن جدا هنوز هایمون اتاق ،البته بود نشاط و شادی

 تمداش منم ، کنه خرید تا بیرون رفته نیما ،امروز.  میشم عاشقش دارم انگاری ، بود عالی بینمون

 چندمین از بعد ، کردم باز رو در نیماست اینکه خیال به زدن رو در زنگ ، میکردم نظافت رو خونه

 .کردم تعجب دیدنش از ، داخل امدم نیما جای به آرش

  میکنی چکار اینجا تو: 

 ممنوعه خونه این به امدنم:  آرش

 نه: 

 چی پس:  آرش

  کردم تعجب یکم امدی بیخبر و یهوی چون: 

  قلبتم صاحب من رفته یادت ، بدم خبر قبل از نیستم غریب که من:  آرش

  کن تمومش لطفا: 

  نکردم شروع رو چیزی هنوز که من:  آرش

  نکن شروع رو چیزی اصلا دیگه همون: 

  میترسی چرا:  آرش
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  بترسم باید چی از: 

  دارم سوال چندتا فقط:  آرش

  میدم جواب بخواد دلم اگه اما بپرس: 

 کردی ازدواج نیما با چرااا:  آرش

  میکردم کارو این نباید چرا: 

  هستی من عاشق تو چون:  آرش

 !؟ میدونی کجا از: 

  چشمات از:  آرش

  میدن غلط امار که کردن غلط چشمام: 

 هتب و داره عشق ادعای فقط که کسی با بری و بزنی پس عشقتم که رو منی میتونی چطور:  آرش

 کرده خیانت قبل

 میده رو درمان همون میده درد که اونی گفتن هم قدیم از ، نداره ادعای و عاشق واقعا نیما: 

 رو نیما نه داری دوس منو تو ، خودت به میگی دروغ داری چرا نازی:  آرش

  بیرون برو آرش بسه: 

 بدی جوابمو که وقتی تا نمیرم:  آرش

  ندارن جواب هات سوال: 

  عقب رفتم قدم چند جلو امد قدم چند

  میترسی من از تو:  آرش
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  نه: 

  میری عقب عقب چرا پس:  آرش

  میای جلو جلو تو چون: 

  ایستاد جاش سر

  داری دوس منو اصلا تو:  آرش

  داشتم دوستت زمانی یه اره: 

  دارم دوستم هم هنوز که وقتی زمانی یه نگوو:  آرش

 دارم تعهد دارم شوهر دیگه کردم ازدواج الان من داره ی فایده چه دیگه حرفا این گفتن: 

  میخواهی منو هم هنوز تو ، موندی نیما با تعهد واسه پس: آرش

  بیرون بروو: 

  بده منو جواب:  آرش

  ندارم جوابی: 

  شد نزدیک بهم

 ، باش فرودگاه چهار ساعت ، گرفتم لندن به سفر بلیط دوتامون برای من ، دیگه روز چهار:  آرش

 دربیاریم بلاتکلیفی از عشقو این بیا دیگه بسه

 نمیام باهات من میگی داری چی: 

 عاشقمی چون میای:  آرش

 گذاشت دستم توی گردنبند یه
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  گردنت بنداز هم رو اینو میای وقتی:  آرش

  دارم تعهد و مسئولیت دارم شوهر من: 

 میشیم خوشبخت هم با ، میشیم ازاد و رها میشیم دور همه از ، بریم بیا:  آرش

  اما: 

  گذاشت لبهام روی دستشو

 نای ، میزنه فریاد منو اسم هنوز نگاهت اما گرفتی سروسامون درست ، بیاا فقط نگو هیجی:  آرش

 .داره گناه بلاتکلیف عشق

 نگاه دستم داخل گردنبند به ، بود امده بند نفسم ، رفت و زد چشمک بهم ، برداشت دستشو

 روان هایم گونه روی هایم اشک ، زدم زانو زمین روی ، بود قشنگ چه بود قلب شکل ، کردم

 یه بازم ، دلم و آرش دیگه طرفی از وجدانم و نیما طرف یه از ، کنم چکار باید الان من ، شدن

 راه یه ، کنم انتخاب رو کدوم ، کنم چکار خداایااا ، بود جدال در وجدانم و قلب ، دیگه دوراهیی

 .بده نشون بهم

 اب نمیخواست دلم اصلا ، بودم قرار بی و پریشون خیلیی روز چند این توی ، میره داره آرش فردا

 ، دبو خراب خیلی حالم ، میمرد داشت قلبم دوراهی این بین ، داشتم بدی حس ، بشم رو روبه نیما

 ند،بود کرده مغزم،هنگ ، قلبم ، بود تردید از پر وجودم ، کنم انتخاب رو یکی کدوم نمیتونستم

 اتاق از ، مرتب خودمو ، کردم پاک اشکامو ، بیرون برم گرفتم تصمیم ، میامد حال داخل از صدای

 خدا انگاری شدم خوشحال دیدنش از ، بود نشسته حال داخل نیما کنار هورش ، بیرون رفتم

  بود فرستاده برام هورشو یعنی رو راه چراغ که بود شنیده صدامو

  خوبی خانم نازی سلام به به:  هورش

  خوبی تو مرسی سلام علیک: 

  شدم عالی تو دیدن با اما بودم خوب:  هورش
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  ورا این از عجب چه ، تشکر: 

 نمیامد وگرنه امده اش عروسی کارت دادن بهونه به هم الان:  نیما

 باهاتونه قلبم اما ، دور راهم میدونی که تو جان نیما:  هورش

  باشه مبارک سلامتی به: 

  باشی سلامت:  هورش

  بیارم چای برم من: 

 سینی با و ریختم فنجون داخل رو ها چای ، شدم کردن دم چای مشغول ، رفتم آشپزخونه به

  گذاشتم میز روی ، رو سینی ، حال داخل رفتم

  چای بفرما: 

  مرسی:  هورش

  نکنه درد دستت:  نیما

  بزنم حرف باهاش تا بمونم تنها هورش با بشه کاش ، نشستم مبل روی

  نازی خوبه حالت تو:  هورش

  مرسی اره: 

  اوردی نمک ، شکر جای به چرا بدونم پس میشه:  هورش

 ور جو تحمل ، سوال با هورش میکرد، نگاهم غم با نیما ، دادم سوتی بازم ، کردم نگاهش تعجب با

  شدم بلند جایم از نداشتم

  بخورم هوا یکم حیاط میرم من: 
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 ادهد زیاد مدت این توی ها سوتی این از ، رفت و شدم خل وایییی ، گرفتم فاصله ازشون لبخند با

 کلا ، ریختم قهوه داخل چوب چسپ شیر جای به ، ریختم غذا داخل ریکا روغن جای به ، بودم

 لبخند بهش بود هورش ، برگشتم صدا طرف به شنیدم پا صدای ، ملی تیم حد در میدادم سوتی

  زدم

 حواسی بی و بیقرار قدر این چرا نازی شده چی:  هورش

  نشست کنارم ، نشستم آلاچیق داخل

  بگی نمیخواهی:  هورش

  اینجا بود امده آرش پیش روز چند: 

  خوب:  هورش

  حالمو میبینی خوب: 

  داغونی اینقدر که گفته بهت چی مگه:  هورش

 هستم عاشقش که انداخت یادم دوباره آرش ، برم باهاش که خواست منم از میره داره فردا: 

  کردی گیر نرفتن و رفتن بین پس:  هورش

  عقلم طرف یه از قلبم طرفم یه از ، کردم گیر بدجور اره: 

  میمیره تو بدون ، عاشقته نیما که میدونی:  هورش

  چی پس من قلب وسط این اما هورش میدونم: 

 دادی رو بله بهش چرا نمیخواستی رو نیما وقتی:  هورش

 نکن بدتر حالمو نمیکنی کمکم بد حالم هورش ، نمیدونم: 

 !؟ داری دوس رو آرش:  هورش
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 نمیدونم: 

 !داری؟ دوس رو نیما:  هورش

  نمیدونم: 

  انگاری بده خیلیی حالت:  هورش

  کنم چکار بگو ، خیلییییی اره: 

 ببین ، اطرافت های اتفاق تمام به ، آرش به خودت به نیما به کن فکر خوب بشین نازی:  هورش

 داره ارزش ببین ، بدی تاوانی چه باید میخواهی که چیزی به رسیدن واسه

  کنم انتخاب نمیتونم من که اینه مشکل: 

  داری تعهد و شوهر که باشه هم حواست:  هورش

 ؟!تعهد بخاطر بشم نابود یعنی: 

  رو نیما نه کنی بیرون قلبت تو از رو آرش بود قرار تو:  هورش

 بدم انجام رو کار این چطوری نمیدونم: 

 ، کن نگاه ماجرا به ی دیگه دیده از داری فرصت فردا تا ، بخوا فقط میشه بخواهی تو:  هورش

 هر انتخاب واسه باید تو ، کن انتخاب رو همون امد چشمت جلو کسی هر ی چهره ببند چشماتو

 کنی وداع کاملا یکی اون با کدوم

 دیگری با عقلم و یکی با دلم وقتی ، کنم وداع چطوری: 

 کنی ترکش میخواهی که اونی با حتی یا بمونی میخواهی که کدوم هر با ، بزن حرف:  هورش

  بگم چی بزنم حرف: 

  میگه دلت که چی هر ، رو حقیقت:  هورش
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 میشه حل چی کار این با: 

 میره تر راحت بره قلبت از قرار که کدومی هر بشی که خالی میشی، خالی بزنی که حرف:  هورش

  هورش مرسی: 

  باشم کرده کمکت امیدوارم عزیزم خواهش:  هورش

  کردی کمک: 

  دارم کار کلی دیگه برم باید من زیبا لیدی خوب:  هورش

  خداهمرات: 

 یه مبتون تا میکردم فکر چیزاا خیلیی به باید ، بودم شده تر اروم یکمی ، رفت و زد چشمک بهش

 ، کشیدم نفسی یه ، بگیرم درست تصمیم

 ، فکرکردم چیزاا خیلییی به حالا تا دیروز از ، ساعته به نگاهم صبی از ، بود آرش رفتن روز امروز

 اشتباه از میترسم ، دارم تردید هنوز اما گرفتم تصمیم یه هم الان ، کرد کمک بهم هورش حرفای

 دومک نمیدونستم ، جهنم طرفم یه ، بود بهشت طرفم یه ، بودم کرده گیر برزخی بد تویی ، کردن

 سرمو و کردم بغل زانوهامو ، جهنم نیما و بهشت آرش یا ، بهشت نیما ، جهنم آرش ، بود کدوم به

 قلبم تو عجیبی جنگ ، کنم کار چه من اخه ، بودم درگیر خودم با شدت به ، گذاشتم هام پا روی

 ، ردمک بلند سرمو ، پایین رفت تخت کردم احساس ، مانده بلاتکلیف که عشق این بیچاره ، بود

 کنارش تخت ی لبه رفتم ، میداد بد گواه دلم اما چرا نمیدونم ، بود نشسته تخت ی لبه نیما

  نشستم

  شده چیزی: 

 ؟!گفتی؟ بله من به چرا:  نیما

 کردم تعجب

 !؟؟ چی یعنی: 
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 ودب دلسوزی و ترحم فقط ، نبود اما عشقه روی از میکردم فکر گفتی رو بله جواب بهم وقتی:  نیما

 میکنی فکر اشتباه داری تو: 

  کن گوش فقط ، نگوو هیچی هیس:  نیما

 مچاله سبز چشمای این غم دیدن از دلم ، بود درد و اشک از پر چشماش تو انداخت نگاهی بهم

 شد

 تنگرف قرار با ، ات بله جواب دادن با ، ام شناسنامه دوم ی صفحه شدن سیاه با میکردم فکر:  نیما

 میکردم فکر اشتباه اما میشی من به متعلق ، کنارم در

  میرفت کلنجار خودش با داشت انگاری ، کشید آهی

 فریاد رو ی دیگه کس عشق که آبیته چشمای مهم ، بشه حک قلب روی که اسمی مهم:  نیما

 میزنه

  بدم توضیح بزار نیما: 

 گذاشت اش بینی روی باش ساکت ی نشونه به دستشو نیما

 اشک وت وقتی میمیره دلم من ناراحتی تو وقتی ، تدریج به کنم عاشقت میتونم میکردم فکر:  نیما

 دوست حس یه الان اما میامد خوشم ازت فقط اولش ، میزنه زار دلم من میشه جمع چشمات تو

  نیستم تو دنیای من اما دنیامی تو نازی ، مانده بلاتکلیف که هست داشتن

 از اروم دستشو گرفت، اتیش قلبم نگاهش غم از کرد نگاه بهم ، گذاشتم دستش روی دستمو

  کرد رها دستام حصار

  میگیری منو دستای ، دستات تو رفتنت بلیط که وقتی چرا:  نیما

  خوردن سر هایم گونه رو های اشک
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 شوقهمع نزاری اینکه یعنی غیرت میگفت بابام ، منه مرگ تو ی گریه که عشقم نکن گریه:  نیما

 شد مردد تو قلب که وقتی ، عذابی در من کنار در تو ، باشه ناراحت و بکشه عذاب کنارت در ات

 شد ویرون من دنیای

 شد بلند تخت روی از

 نم برو نازی ، میمیرم تو از بد میدونم اینکه با نمیگیرم رو ات جلو من و بری میخواهی تو:  نیما

  بشی خوشبخت ، زندگیمو بسازم عکسات قاب با و خاطرات با یادت با گرفتم یاد

 ودب ظالم اینقدر من چطوری ، کنه پنهان اشکاشو نمیتونست دیگه انگاری ، بیرون رفت اتاق از

 ، کردم نگاه تخت روی گردنبند به کردم نگاه انگشتم داخل ی حلقه به ، شکستم دلشو چطور

 من اب نیما بودن ، نبود رنج و درد عاشقی از نیما سهم ، نبود عذاب این لایق نیما ، گرفتم تصمیمو

 آینه روی روبه ، کردم عوض لباسامو ، شدم بلند تخت روی از ، حسرت و اه و اشک یعنیی

 ، میدادم انجام دوتامون خوشبختی واسه رو کار این باید اما اوره غذاب کارم میدونستم ، ایستادم

 زندگی و تازه شروع یه سوی به پیش ، اوردم در دستم از رو حلقه ، انداختم گردنم رو گردنبند

 انگار ، بود ایستاده من به پشت حال داخل نیما ، بیرون رفتم ازاتاق ، خوشیختی با همراه جدید

 من ، پرید چشماش از برق ، تنم به بیرون لباس دیدن با و طرفم برگشتم که شنید پامو صدای

 هدیووون نگاهش غم ، گذاشتم دستش داخل مو حلقه طرفش رفتم دیدم چشم به رو نیما شکستن

 کرد ام

 ، کرد ام دیووووونه نگاهش غم

 بیاد کی هر من بعد/  رو آینده این من بی کن تجربه قدم یه/  برو میتونی اگه میکنم ول دستتو) 

/  زهنو عاشقی وقتی بری نمیتونی تو/  نمیگذرم ازت من بیاد کی هر من بعد/  ترم عاشق ازش من

 امنزدیکی همین من/  اخرت نگاه تا رو تو کردم زندگی/  روز یه گفتی خودم به بشنوه تو از چی هر

/  رهب یادت منو تا بریم باید کجا تا/  بگذره من از باید بیاد کی هر من بعد/  سرت پشت قدم یه

 تیوق بری نمیتونی تو/  تکراریه من بعد کنی تجربه چی هر/  کیه با خاطراتت عذابته رفتنت

 من/  اخرت نگاه تا رو تو کردم زندگی/  روز یه گفتی خودم به بشنوه تو از چی هر/  هنوز عاشقی

 (.عقیلی شادمهر از کن تجربه/.() سرت پشت قدم یه نزدیکیام همین
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  کنم کارو این باید جدید شروع یه واسه اما نیما ببخش منو: 

 نمیشه زوری عشق:  نیما

 .گرفت در طرف به دستشو و زد بهم جونی بی لبخند

 شنگاه بار آخرین برای. کنم عاشقی کنم شروع بشم آزاد بشم رها تا رفتم و گرفتم فاصله ازش

 .کردم

 ایستاده منتظر ، کنن پیچ برام آرشو اسم که خواستم ، داشتم زمان هنوز ، رسیدم فرودگاه به

 .درسته اما رحمانه بی انتخابم میدونستم ، بودم

**** 

 (مهدیس)

 میز روی و بستم رو دفتر ، نداشتم خواندن تحمل دیگه میسوختن چشمام ، میامد خوابم بدجور

 ازین انتخاب با بار اولین برای ، کشیدم خودم روی ، رو پتو ، گذاشتم بالشت روی سرم ، کردم رها

 کیی مال قلبش اما میموند کنارش نازی اگه البته ، داشت گناه خیلی نیما بیچاره ، بودم مخالف

 کسی ره واسه دیگه سرنوشته ، رفت که کرد خوبی کار شایدم ، میشد اذیت بیشتر نیما بود دیگه

 ادم انگاری ، هستن منم زندگی داخل نازی داستان های اسم بود جالب ، میکشه نقشه جور یه

 همچین داریم مگه اخه زدم لبخند فکرم به ، هستن نازی زندگی های ادم همون من اطراف های

 .کردم رها خواب آغوش در خودمو نازی قول به ، چیزی

 ی گلبه هاای پرده بود رفته یادم دیشب ، شدم بیدار خواب از صورتم به افتاب نور برخورد با

 ی خمیازه نشستم تخت روی ، نخوره صورتم به خانم خورشید های گیسو امروز تا بکشم  رنگمو

 شونه من صورت توی ، موهاتو که خانم خورشید انصافه اخه ، دادم بدنم به قوسی و کش ، کشیدم

 ارسامی مال کناری اتاق ، کردیم مکان نقل خونه این به ما تصادف اون از بعد یکسال یادمه ، بزنی

 دیواری کمد یه ، بود جور و جمع دارم دوس اتاقمو ، بود مشترک هامون اتاق تراس البته ، بود

 قرمزم و مشکی تخت کنار ، داشت قرار روش عروسکی آباژره یه که کرمی میز یه با ی قهوه بزرگ
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 انواع نقش اخه بود پاهام زیر گل پراز حیاط یه انگاری ، بود روش شکسته قلب دوتا عکس که

 مه مطالعه چراغ یه که مطالعه میز و آرایشی میز ، کتاب ی قفسه یه ، بود فرش روی بهاری گلهای

 روی از ، بود عروسک چندتا و تزیینی ی وسیله پراز داخل که ی شیشه کمد یه ، داشت قرار روش

 امانج از بد ، رفتم دستشویی به و دادم انجام اتاق وسط کششی حرکت چندتا ، شدم بلند تخت

 امرب ظرفهای ، کردم شروع رو ساز چای ، رفتم آشپزخونه داخل و پایین ی طبقه به مربطه کارهای

 ، شدم صبحانه خوردن مشغول و نشستم صندلی روی ، گذاشتم میز روی شکر، ، پنیر ، خامه ،

 کرد اشتباه نازی ، داشت غذاب فقط عشق این نیما واسه ، باشه میتونه رحم بی چه گاهی عشق

 رپرپ نیما ، میموند نیما کنار در نازی اگه شاید اما ، بود خوبی گاه تکیه داشت بالای درک نیما

 یاد یهوو ندارن، وصال عشقا بعضی اخه بکشه دست نازی عشق از میباست شاید آرش ، میشد

 رد عشقی ، بود بیرحمی و دردناک عشق چه ، افتادم شکسپیر اثر ژولیت و رومئو ی نمایشنامه

 کند کوه فرهاد ، بود فرهاد و مجنون چو عشقش نیما اما ، فرستاد مرگ کام به رو همه که نگاه یک

 انداست ادامه تا بالا برم بهتر ، کرد کار این نازی چرا اخه میسوخت نیما برای دلم چقدر ، دل نیما و

 دیروز تا ، برداشتم رو دفتر ، رفتم اتاقم به و کردم جمع رو وسایل ، خوردم چایمو ، بخونم رو

 بختخوش آرش با نازی ببینم باید الان ، نه یا میشه خوشبخت نیما با نازی ایا ببینم میخواستم

 بی خروس این بابا ای ، خورد زنگ گوشیم ، نمیکنی که های بازی چه سرنوشت ای ، نه یا میشه

 داخل رو پویان و آرمان و ندا ، دادم تماس رد ، بود ندا که این ، برداشتم رو گوشی ، کیه محل

 میز روی گوشی ، اراجیف به دادن گوش نه ، بود خوندن داستان وقت الان ، دادم قرار رد لیست

 .اوردم رو نظر مورد صفحه گذاشتم

**** 

 (نازنین)

 ، کرد زیاد سرعتشو من دیدن با ، میامد طرفم به داشت که دیدم رو آرش ، شد پیج که آرش اسم

  ایستاد رویم روبه ، نشست لبخنده لباش رو

 عشقم میای میدونستم:  آرش

  شدم جدا آغوشش از ، فرستادم هام ریه داخل تنشو عطر وجودم تمام با ، کشید آغوش در منو
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 . کنن اعلام رو پروازمون ی شماره که الاناست عشقم بریم بیا:  آرش

 بهم ، شد ایستادن به مجبور هم آرش ، ایستادم ، شدیم رفتن راه مشغول دوتای و گرفت دستمو

  کرد نگاه

  شده چیزی:  آرش

 میکرد ام دیووونه سیاهی این ، میشدم نگاه این غرق که روزای چه ، کردم نگاه چشماش به

  میکنی نگاهم جوری این چرا نازی:  آرش

  داریم زمان هنوز بشینیم: 

  عزیزم اره:  آرش

  نشستیم هاا صندلی روی

  شده چی بگو خوب:  آرش

 اطمینان عشقت از اما ، بودم معتاد سیاهت نگاه به ، داشتم دوستت بچگی از من آرش میدونی: 

 بایزی عشق بخاطر بار دومین ، کردم انتخاب رو نیما بار اولین که بود همین برای شاید ، نداشتم

 نبی بازم ، سراغم امد شک کردم تردید تو دیدن با درست ، کردم انتخابش داشت من به نیما که

 دیگه انتخاب یه بازم ، گرفتم قرار دوراهییی یه

  میکنم خوشبختت ، انتخابت شد عشقت دفه این کردی انتخاب منو دفه این:  آرش

 منمیدید تو جز رو کسی ، بودم شده کور که بودم تو عاشق قدر اون ، بودی قلبم سلطان تو آرش: 

 .کرد عاشقم تدریچ به ، کرد باز چشمامو و امد نیما اما ،

  منی کنار تو ، کردی قبول منو تو اینکه مهم! ؟؟ چی یعنیی حرفا این:  آرش

 میکردی چکار بودی نیما جایی تو اگه آرش: 

  عاشقم واقعی من اما داره عشق ادعای نیما:  آرش
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 میکردی چکار تو ، بود شده عوض نیما و تو جای کن فکر حالا: 

 منی سهم منی حق تو بری نمیزاشتم ، نمیکردم ولت وقتت هیچ معلوم خوب:  آرش

  میکشیدم عذاب درکنارت اگه حتی: 

 قیمتی هیچ به نمیگذشتم ازت ، اره:  آرش

  نشدم تردید دوچار انتخاب تو بار اولین واسه دیدمت دوباره وقتیی امشب: 

 هستی من عاشق تو چون ، عشقه روی از انتخاب چون:  آرش

  گذاشتم گردنبندم روی دستمو

 حرف دبای ، کنم بیرون رو یکی اون باید قلبم تو نفر یه گرفتن جا واسه گرفتم یاد هورش از آرش: 

  بشم جدا ازت تا امدم بشم همسفرت که نیامدم من امشب ، بشم خالی تا بزنم

 !!؟ نازی چی یعنیی:  آرش

 ابندپ نیما عشق به من نمیکنم ول رو نیما من ، کنن تعظیم نیما مقالبم در باید فرهاد و مجنون: 

  میمونم

  نمیکرد ولت که بود عاشقت اگه نیما:  آرش

 زیباست خیلییی نیما عشق ، عاشقمه بینهایت نیما ، بود عاشقم چون گذاشت ازم نیما: 

  منم تو عشق اما:  آرش

 بیشتره عشق از داشتن دوست قدرت که فهمیدم من ، نیستی دیگه الان اما بودی عشقم: 

 میکنی چکار اینجا پس بیای همرام نمیخواستی اگه ، نازنین نمیفهممت:  آرش

  باشم داشتت ی تازه شروع بتونم تا امدم کنم فراموشتت تا امدم کنم وداع ازت امدم: 

  نیما با نه خوشبختی من با تو ، میکنی اشتباه داری ناری:  آرش
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 میشم خوشبخت خیلییی نیما با من ، درست انتخابم: 

 شدست توی و کردم جدا گردنم از رو گردنبند ، میزد موج ناراحتی و تعجب ، اعصبانیت نگاهش در

 .گذاشتم

  عشقت ی نشونه از اینم: 

 .بود زده لباش روی سکوت مهر اما نگاهش داشت حرف دنیایی ، شدم بلند صندلی روی از

  کنی آغار رو عشق پراز و جدید زندگی یه و بشی خوشبخت امیدوارم: 

 ، دارم دوستش کسی کنار همسرم پیش برم تا ، گرفتم فاصله ازش و زدم گرمی لبخند بهش

 .نیما با رو جدید زندگی یه کنم شروع

 وارد ، بود یاس گل عاشق نیما اخه ، چیندم یاس گل چندتا حیاط داخل از ، شدم که خونه وارد

 اب مشترکم اتاق سمت رفتم احتیاط با ، بودن خاموش چراغا همه بود، تاریک تاریک شدم سالون

 هنمیش سر تنها تخت اون روی بد به این از اما ، میکردم سر نتهایی شباها داخلش که ،اتاقی نیما

 ، بود نشسته زمین روی عکس قاب یه با شمع چندتا نور زیر نیما ، شدم اتاق وارد ، شبام

 .سمتش رفتم آروم آروم ، میزند برق شمع نور زیر اشکهایش

 از اما بودم عاشقش من که گلی همون ، یاسو گلهای این عطر بوی میکنی حس هم تو نازی:  نیما

 شده تنگ برات دلم معرفت بی ، دلبستم ارکیده به داری دوس ارکیده تو فهمیدم وقتی

 !!؟ داری دوستم قدر این چرا: 

 میخواد دلیل داشتن دوست مگه دیوونه اخه ، میزنه هم حرف عکست قاب جالب چه:  نیما

  کندی دل ازم پس چرا: 

 مرگ تو عذاب چون ، کردم رهات فقط من ، نمیکند کوه فرهاد ، بود ممکن اگه کندن دل:  نیما

 بودن افتاده درخشش از چشمات من کنار در تو ، منه

 ؟؟ چی خودت پس: 
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 سر عکس قاب و خاطرات این با میتونم منم ، خوشحال و شادی تو وقتی ، تو فدای به من:  نیما

 .عکساتو قاب من بکش آغوش در آرشو تو ، کنم

 !؟ چسپیدی نسیه به کردی ول نقدو چرا: 

 نشدی عاشقم چرا رفتی چرا نیستی چرا:  نیما

 بمونم تا رفتم ، هستم که من: 

  نه خودت اما کنارم عکست و صدات خیالت فقط:  نیما

  کرد نگاه من به و کن ول عکس قاب نیما بابا ای: 

  کرد نگاهم ناباوری با و بالا اورد سرشو شک و ترس با ، شد برقرار بینمون سکوت

  خودتی نازی:  نیما

  اره که معلوم: 

  میکنی چکار اینجا تو:  نیما

  پیشت دارم هم امانتی یه ، گذاشتم جا چیزی یه: 

 شد غمگین دوباره ، بود گرفته شادی رنگ که نگاهی

  بردار گذاشتی جا چیزی هر ، باشی هواپیما تو دیگه الان کردم فکر:  نیما

  شدم تر نزدیک بهش

  دمش عاشقت و رفت در دستم از اما باشم داشته دوستت کمی میخواستم فقط من ، نیما میدونی: 

 . کرد نگاهم تعجب با
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 قطف رفتم امشب اگه ، زیباتو عشق اون داشتم دوست که بود این بخاطر گفتم بله تو به اگه من: 

 تعشق عاشق منو تو ، کنم زندگی عشق با تو کنار در و برگردم تا رفتم ، بود آرش با وداع واسه

 .کردی

  نمیشد خارج آوایی اما میشد باز دهنش

  باهات کنم عاشقی ، برات بشم لیلی میخوام مجنون عاشق عزیزم همسر نیما: 

  شدم تر نزدیک بهش

  میبینم خواب دارم من:  نیما

  بیداری بیدار نخیررر: 

  بشه بیدار خواب از و کنه لمسم میترسید انگاری نکرد لمسم اما طرفم اورد دستشو

  هستم واقعی من نترس نیما: 

  کشید آغوشش در منو یهوو

 کنارم برگشتی تو نمیشه باورم خداا وایییی ، دادی پس بهم رو نازی که ممنونم خدااایاااا:  نیما

  کرد ترکت میشه مگه ، گذشت تو از میشه مگه: 

  دادم بهش رو گلها ، بیرون امدم آغوشش از

 حلقمو حالا ، کنی عوض رو ات علاقه من بخاطر نیست نیازی ، ات علاقه مورد گل یاس گل اینم: 

  کن دستم

 .کرد دستم ارومی با و اورد در دستش از بود کرده دستش منو حلقه نیما

  مرسی: 

  بگم چیزی یه نازی:  نیما
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 بگو اره: 

  بمونم کنارت امشب من بدی اجازه لطفا میشه:  نیما

  نداری ام اجازه به نیازی کنارم در موندن واسه هستی من همسر تو: 

  باشم کنارت میخوام فقط بخواب تخت روی تو میخوابم زمین روی من:  نیما

  هبش واقعی که وقتشه الکی ازدواج این ، میخوابی تخت روی من کنار در همیشه بد به این از تو: 

 زندگی در جدید شروع این ، گذاشتم لبش روی لبمو ، گرفت ناباوری و تعجب رنگ نگاهش بازم

 هک نیست اونی اول عشق:  میگفت درست هورش ، داد یاد عاشقی رسم من به نیما ، بود نیما منو

 قلبت تو جاشو نمیتونه کس هیچ و چیز هیچ بیاد وقتی که اونی اول عشق ، بیاد همه از زودتر

 .بگیره

*** 

 (مهدیس)

 ، شده رمانا مثل هم نازی زندگی داستان ، میکردم دق داشتم ، رسید نازی به نیما جوون اخ واایی

 درسی عشقش به نیما که شکر خدارو ، بودم ناراحت نیما برای چقدر ، خلصه تو میبره ادمو یهووو

 خوب اما بود عاشق اونم اخه داشت گناه هم آرش درست البته ، بیرون رفت زندگیشون از آرش و

 خیلی نیما عشق ، رسید دومی به و گذاشتم اولی از نازی ، ندارن انجامی سر عشقا بعضی گاهی

 اب خوشبختی این در میخواستم ، بخونم تراس داخل رو داستان ادامه گرفتم تصمیم ، پاکه و زیبا

 هم پتو و بالشت ، کردم پهن تراس داخل برداشتم انداز ریز ، بشم سهیم پاک هوای داخل نازی

 داخل به ، رو هوا ، نشستم انداز ریز روی شدم تراس داخل دفتر با ، بستم بالا موهامو ، برداشتم

 ، میشد فرش سنگ و پارکینگ شامل بیشترش اما بود بزرگ مون خونه حیاط ، فرستادم های ریه

 شب ، ارکیده ، رز ، یاس گل ، داشت قرار حیاط داخل ها گل از پر کوچولوی ی باغچه چندتا البته

 باز ور دفتر و کشیدم عمیق نفسی ، داشتیم خوشگلی حیاط ، لاله و رونده رز ، ساعتی ، شبنم ، بو

 .اوردم رو نظر مورد ی صفحه ، نازی و نیما خوشبختی و داستان ی ادامه سوی به پیش ، کردم
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*** 

 ( نازنین)

 و میامد بدم ازش من که پسری ، میکرد فکرشو کی اخه ، است دیوووونه هورش عروسیه فرداشب

 که میگشتم لباسیم کمد تو داشتم ، برام خوب دوست یه و راهم چراغ شده امروز بود کنه عین

 و خوش هست که جا هر امیدوارم ، شده تنگ آیدا برای دلم یهو ، افتاد بنفش لباس اون به چشمم

 از موهایم ، بود کوتاه و تنگ ، پوشیدم رو لباس ، باشه موفقیت و عشق پراز زندگیش ، باشه خرم

 اخم یهوو اما زدن برق چشماش اول دیدنم با بود اونجا نیما ، آشپزخونه رفتم ، بودن تر بلند لباس

 .کرد

  چته واا: 

  نمیداری بر لباس این سر از دست چراا تو:  نیما

  کردم تنم اینو باره اولین که من واا: 

  کنی تنت رو پارچه متر یه همین هورش عروسی واسه میخواهی حتما:  نیما

  اینه دردت پس اهان: 

 تو و میدونم من بپوشی فرداشب رو لباس این بخواهی اگه نازی:  نیما

  بپوشم نیست قرار عروسی واسه این بداخلاق جناب: 

  پوشیدیش چی واسه پس:  نیما

  اخمو و بداخلاق پسری یه از دلبری واسه: 

  کردیم خودمون بین سپری دستامو ، خودش سمت کشید منو و کرد حلقه کمرم دور دستاشو

  دلبری نیامدی مگه:  نیما

  برم کن ولم ، دلبری از شدم منصرف: 
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  نداری برگشت راه دیگه نه:  نیما

 کنار کشیدم خودمو ، جلو اورد صورتشو

  نمیدم بوس بداخلاقا به من: 

  گذاشتم قلبش روی سرمو زدمو چشمک بهش

  میفرستی تیمارستان به اخرش منو تو:  نیما

  رفتن واسه خوبیه جایی: 

  مرسی واقعا:  نیما

  میکنم خواهش: 

 شد موهام نوازش مشغول

 قلبت داره هماهنگی ریتم چه: 

  نمیکنه کار اصلا نباشی که تو ، ریتمش هماهنگ تو با قلبم:  نیما

  نگوو جدایی از: 

  عشقم چشم:  نیما

 که داشت چی هاا چشمام این ، کردم نگاه سبزش چشمای به و برداشتم اش سینه روی از سرمو

  بود کرده دیووونه منو

  میشم روانییی ، نکن نگاهم جوری این:  نیما

 کردن روانی منو تو چشمای که فعلا: 

  هستی کنارم عشق با که خوبه چه:  نیما
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  باشم کنارت نفرت با میخواستی پس: 

  اجباری هیچ بدون خواستی خودت اینکه منظورم:  نیما

 دیگه چیزی نه داره جریان عشق فقط تو کنار: 

 میخندن چشمات که خوبه چه:  نیما

 میدرخشن که تو چشمای مثل درست: 

  دارم دوستتت:  نیما

  دارم دوستت منم: 

 این خدایا ، عاشقی و شادی ، خوشبختی یعنی نیما کنار در بودن ، چشیدم لباشو طعم دوباره

 .نگیر ازمون رو خوشبختی

 براق پررنگ شلوارآبی و کت نیما ، خرید بازار رفتیم ، نداشتیم لباس نیما نه و من نه که اونجای از

 هم ملایم آرایش یه ، بافت منو موهای نیما ، خریدم یشمی ی کوتاه دامن و کت یه منم ، خرید

 بود کرده برگزار باغ یه داخل عروسیشو هورش ، عروسی رفتیم اماده و خوشگل ، بودم داده انجام

 دبلن عروس لباس یه هم آرام ، بود پوشیده لیموی پیراهن با براق مشکی شلوار و کت یه هورش ،

 که داشت قرار داماد و عروس سر پشت درخت یه ، بود شده دوزی سنگ اش بالاتنه که دار پوف

 رسف ، بودن کرده استفاده درخت ی تنه از ، صندلی و مبل جای به ، بود رنگی های بادکنک پراز

 یه سر نیما منو ، بود شلوغ نسبتا عروسی بود، شده چید بود چوب از که چیزی یه روی هم عقد

 و عروس سر چون ، صورتی ساتن با گلهای و سفید ازساتن ها رومیزی ، نشستیم صندلی روی میز

 خانواده ی بقیه پیش ، پرسی احوال و حال بریم بشه خلوت تا کردیم صبر ، بود شلوغ داماد

 .بودن نیامده من عروسی دلیلی هر به حالا چون برم نمیخواستم

 نشد اما بگیرم برات رو عروسی بهترین میخواست دلم:  نیما

 بود عروسی هر از تر زیبا خیلی ساده عقد همون ، نخواستم عروسی خودم من خوشگله: 



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 145 

  بیاد که نبود کسی میخواستی عروسی هم اگه حتی:  نیما

  هستیم خوشبخت هم با تو منو که اینه مهم ، بیخیال جوون نیما واییی: 

  کنم ناراحتت نمیخواستم ببخشید عزیزم باشه:  نیما

  باشی ناراحت هم تو ندارم دوست اما ، نشدم ناراحت: 

  انگاری شد خلوت داماد و عروس سر بریم پاشو ، عزیزم نیستم:  نیما

  باشه: 

  شدم خوشحال دوتا ما دیدن با هورش ، داماد و عروس سمت رفتیم هم دست در دست دوتاییی

  امدن که هم دیووونه زوج به به:  هورش

 پیله ، خودتی دیوووونه: 

  پیله گفتی من به تو باز:  هورش

  اره: 

  نکن کل کل عروسیته شب هورش بابا:  نیما

  من نه همسرت مقصر:  هورش

  کردی شروع اول تو واااا: 

 زشته بسه:  نیما

 اوردم در زبون هورش برای

  بشی خوشبخت امیدوارم باشه مبارک خانم عروس: 

 جون نازنین مرسی:  آرام
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 باشید خوشبخت و شاد امیدوارم خانم آرام:  نیما

  تشکر:  آرام

  باشه مبارکم بشم خوشبخت منم:  هورش

  بشی خوشبخت امیدوارم پسر، تو هولی چقدر:  نیما

  تشکر:  هورش

  بشی بخت سبز دیووونه، هورش نکنی اذیت رو آرام: 

  نمیکنم اذیت:  هورش

 شدیم جدا ازشون ، زد چشمک بهم

 نشستیم میز سر

  کرده انتخاب خودش برای رو خوبی جفت هورش:  نیما

  باره می عشق دوتاشون های چشم از: 

  دوتا ما چشمای مثل درست:  نیما

 دقیقا: 

 هورش اما ، نه دختر این از اما درمیامد صدا دیوار از ، بود ارومی دختر ، هورش برعکس آرام

 .بود بهشون متعلق خوشبختی ، بودن شده هم عاشق متفاوت شخصیت دو ، بود شیطون

  وسط رفتن ها زوج و شد پخش هستی تو قلبم سلطان اهنگ

  رقص بریم: 

  بریم اره:  نیما
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 هم داماد و عروس ، میدادیم تکون رو خودمون ریتم با ، وسط رفتیم دوتای و گرفت و دستمو نیما

 اهنگ ، بشه خوشبخت میکنه ازدواج کسی هر با کسی هر کنه خدا ، میرقصیدن داشتن وسط

  ما طرف امدن ارام و هورش ، بود ناز ی الهه اهنگ بعدی

  برقصم نازی با میدی اجازه نیما:  هورش

  البته:  نیما

 و نشست سرمیز رفت هم نیما ، شدیم رقصیدن مشغول باهم و گذاشتم هورش دست تو دستتمو

 .برگشت داماد و عروس جایگاه به هم ارام ، شد تماشاگر

  میبینمت نیما با که خوشحالم:  هورش

  بود گیر قلبم که وقتی برم نتونستم: 

  نمیری و عاشقی میدونستم:  هورش

  برگشتم نیما پیش و کردم خداحافظی آرش از و رفتم البته: 

  نمیکشه انتظارتو دیگه آرش اینطوری کردی خوب:  هورش

  اهوم: 

 میشه دیده هم نیما چشمای توی که میبیتم تو چشمای تو رو عشقی همین امروز من:  هورش

 قشنگه و عمیق عشقش اینقدر وقتی ، نشد نیما عاشق میشه مگه: 

 هورش ، دیدم قشنگ حس یه اش عسلی نگاه تویی ، کردم نگاه چشماش به زد، لبخند بهم

 یدرس کادو و شام به نوبت رقص از بعد ، داشتم دوس بینهایت حسو این من ، بود برادرانه  نگاهش

 .هامون خونه رفتیم هم بعد ، دادیم کادو عنوان به پول بهشون نیما منو ،

  بیاد خوشم هورش از نمیکردم فکر وقت هیچ:  نیما

 !!چرا؟: 
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 میامد بدم ازش همین واسه منم ، بود تو عاشق هورش چون:  نیما

 میمونه برادر یه مثل واسم هورش الان اما: 

  نیست دیگه نوجوانی دوران ی کنه پسر اون هورش ، میخونم نیتشو پاکی نگاهش از:  نیما

  دارم دوستش الان اما میامد بدم ازش چقدر یادت ، اره: 

  دارم دوستش منم الان:  نیما

 .سپردم خواب دست به خودمو و گذاشتم اش سینه روی سرمو ، بوسید موهامو

 داخل و خریدم رو نیاز مورد وسایل ، کنم خرید کمی تا محل سوپر برم گرفتم تصمیم امروز

 صدا فطر رفتم ، رسید گوشم به بچه یه گریه صدای ، امدم بیرون که سوپر از ، گذاشتم پلاستیک

  بود کرده عاسی مامانشو و میزد زار داشت که بود خوشگل ی بچه دختر یه ،

  خونه میرسیم الان دخترم شو ساکت بسه شادی:  خانمه

  میکرد گریه بیشتررر بچه دختر اون اما

  کنم کمکت میتونم: 

  کن ساکت اینو میتونی اگه:  خانمه

 شد کمتر اش گریه شکلات دیدن با ، طرفشه گرفتم شکلات یه ، دختربچه طرف رفتم

  خاله بغله میاییی: 

  کشیدم آغوشش در ، کرد باز دستاشو

  شد ساکت خوشگله خانم این بفرما: 

 .کنم بغلش نمیتونستم بود پر دستم اخه ، شدم می دیوونه داشتم ، بده خیرت خداا:  خانمه

 کردم بغلش جات به من حالا: 
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 بود برده خوابش آغوشم در بچه دختر ، اش خونه سمت رفتیم دوتایی زد، لبخند بهم

 لقاست مه من اسم راستی:  خانمه

  خوشبختم هستم نازنین منم: 

  خوشبختم شما با آشنایی از منم:  لقا مه

 اینا لقا مه ی خونه رسیدیم بالاخره

  داخل بفرما ، ماست ی خونه اینجا رسیدیم:  لقا مه

  دیگه نمیشم مزاحم مرسی: 

  داخل بفرما مراحمی تو ی حرفیه چه این:  لقا مه

 و آشپزخونه یه با دوخوابه شون خونه ، داشتن خوشگل حیاط یه ، شدم اش خونه وارد لبخند با

 .بود حال

  من به بده رو شادی:  لقا مه

 گرفتم آغوشم از رو شادی احتیاط با

  بیام من تا بشین:  لقا مه

 مبل روی کنارم و امد لقا مه ، بودن زده دیوار رو قشنگی های قاب ، نشستم مشکی های مبل روی

 نشست

  شدی اذیت ، امروز ببخشید:  لقا مه

  داری خوشگلی دختر چه راستی ، اذیتی چه بابا نه: 

  کردی ازدواج ، میبینن خوشگل چشمات:  لقا مه

  اره: 
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 !؟؟ ساله چند:  لقا مه

  عروسی تازه پس:  لقا مه ، ماه 1 ، نرسیده سال به هنوز: 

 کردی ازدواج چندسال تو ، جورایی یه اره: 

  دارم دوساله دختر یه و کردم ازدواج ساله چهار من:  لقا مه

  باشی شاد و خوشبخت خوبه چه: 

  باشی خوشبخت تو ، عزیزم مرسی:  لقا مه

 !؟ سرکاره حتما همسرت: 

 !چی؟؟ تو همسر ، شب تا میره صبح از اره:  لقا مه

  سرکار اونم: 

  قهوه یا میخوری چای:  لقا مه

  بکشی زحمت نمیخواد: 

  نازنین دیگه بگو هم تو ، بخورم باید که خودم:  لقا مه

  میکنن صدایم نازی دوستام ، نازی بگو بهم: 

  دوستیم هم با پس:  لقا مه

  نه چراکه بدی افتخار اگه: 

  باشم داشته تو زیبای به دوستی ادم خوبه چه:  لقا مه

 خودته از زیبای: 

  میخوری چی حالا:  لقا مه
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  میخورم منم ، میخوری خودت چی هر: 

  شد بلند جایش از

  کنم دم قهوه برم من پس:  لقا مه

 میام باهات منم: 

  نشستم صندلی روی ، آشپزخونه سمت رفتیم دوتایی

 شغلش و همسرت اسم:  لقا مه

  چی تو همسر ، میکند  تدریس نقاشی ، نیماست اسمش: 

  میکنی زندگی محل همین توی مهندسه، عطاست اسمش:  لقا مه

 داخلشه ویلای ی خونه تا سه که کوچه اون داخل اره: 

  هستیم ی محله هم جورایی یه پس اهان:  لقا مه

  ندبدم طرفا این تورو حالا تا من چرا راستی ، اره: 

  خونه این توی امدیدم که هست چهارماه تازه:  لقا مه

  جدید ی خونه باشه مبارک پس: 

  عزیزم مرسی:  لقا مه

  نشست کنار و گذاشت میز روی ، رو قهوه فنجون

  بیاد خوشت امیدوارم:  لقا مه

  عزیزم مرسی: 

  خونه برم که گرفتم تصمیم ، قهوه ازخوردن بعد
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  دیگه برم من جون لقا مه خوبه: 

  میری داری که گذشته بد بهت انگار:  لقا مه

 برم باید میاد نیما الان اخه عزیزم نه: 

  بزن سر بهم باز اما عزیزم، باشه:  لقا مه

 

 پیشم بیای که توست نوبت دفه این:  

  میشم مزاحم چشم:  لقا مه

  دیگه برم من خوب ، عزیزم مراحمی شما: 

  باش خودت مراقب خداهمرات:  لقا مه

 یه سالها از بعد ، بودم شده جذبش اول دیدار در بود خوبی دختر لقا مه. شدم جدا ازش لبخند با

 فقط مدرسه های همکلاسی ، نداشتم دوستی آیدا جز وقت هیج ، بودم کرده پیدا دوست

 شاد امیدوارم ، شده تنگ براش یهوو دلم ، بود خواهرم نبود دوستم فقط آیدا ، بودن همکاسی

 ، بودم کرده آغار رو جدید زندگی که حالا ، بشم دوست میخواستم لقا مه با حالا من ، کنه زندگی

 .گذاشتم سرجاهاشون رو وسایل ، رسیدم خونه به میکنم، زندگیم وارد رو ی تازه افراد

  شد آشپزخونه وارد نیما ، کردم جا به جا که رو وسایل

 بودی؟؟ کجا عزیزم سلام:  نیما

  خرید محل سوپر بودم رفت سلام علیک: 

 !کردی؟؟ دیر چقدر:  نیما

  کردم پیدا هم دوست اخه: 
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  گفت تعجب با

 !!!کردی؟ پیدا دوست تو:  نیما

  کردی تعجب چرا ، اره: 

 کسی نمیدادی اجازه بود آیدا دوستت تنها یعنی کردی نمی پیدا دوست وقت هیچ تو اخه:  نیما

 بشه دوست باهات

 جدیدی زندگی وارد که الان تازه نیست آیدا که ،الان داره قلبم در ی ویژه جایگاه هنوز آیدا: 

 میکنم پیدا جدید دوست ، شدم

 جدیدت دوست این کیه حالا ، خوبه پس اهان:  نیما

 شوهرش اسم ، داره شادی اسم به دوساله دختر یه ، کرده ازدواج چهارساله لقاست مه اسمش: 

  مهندسه و عطاست

 اوردی در طرفو نامه شجره کم تایم این تویی امار، ایول بابا:  نیما

  دیگه دیگه: 

  بشم دوست شوهرش با منم خوبه پس:  نیما

 کنی پیدا دوست میخواهی ، آرش از بد هم تو: 

  تو مثل دیگه اره:  نیما

  زدم لبخند بهش

  کنم دم چای برات بشین: 

 دوست ، نمیکردیم دوست عنوان به زندگمون وارد رو کسی هیچ نیما و من ، نشست صندلی روی

 تمنشس صندلی روی و گذاشتم مقابلش رو چای فنجون آیدا، فقط منم دوست بود، آرش فقط نیما



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 154 

  مون خونه شام کنم دعوت رو اش خانواده و لقا مه فرداشب چیه؟ نظرت میگم: 

 گرفتی شمارشو ، میشم آشنا شوهرش با منم جوری این ، خوبیه پشنهاد:  نیما

  میکنم دعوتش و شون خونه میرم ، رفت یادم نه: 

  عزیزم باشه:  نیما

** 

 ، بازکرد رو در ، اینا لقا مه خونه رفتم بعد روز صبح

  خوبی نازی سلام ا:  لقا مه

  خوبی تو مرسی عزیزم سلام: 

  داخل بفرما:  لقا مه

  دعوتید شام ما ی خونه امشب بگم امدم نمیشم مزاحم: 

  نیستیم زحمت به راضی اما مرسی:  لقا مه

  نمیگفتم داشتی زحمت اگه: 

  میشیم مزاحم پس:  لقا مه

  منتظریم امشب پس ، مراحمید: 

  میرسیم خدمت چشم:  لقا مه

  دیگه برم من خوب: 

  داخل میامدی:  لقا مه

 میبینمت شب دیگه نه: 
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** 

 رو آشپزی کتاب ، کنم درست غذا مدل چند میخواستم ، بودم خریده ، داشتم نیاز که رو هرچی

 می مهمون از پر خونه این شب دو ی هفته ، بودن زنده بابام و مامان که قبلا ، بودم کرده رو و ریز

 بین از امد و رفت خونه این توی فوتشون از بعد اما ، بودن بابا و مامان همکارهای هم همه ، شد

 نیست معلوم که آیدا ، ندارم رو کسی نیما جز به من کنی حساب بخواهی جورای یه ، رفت

 .دنیاست سر اون که هم ارش ، شیرازن که ارام و هورش کجاست

** 

  داری استرس اینقدر چرا:  نیما

  مون خونه میاد داره که است مهمونی اولین چون: 

 نباش هول اینقدر اما درسته:  نیما

  نیست کم چیزی ، خوبه چی همه نیما: 

  نباش ناراحت ، عالیه چی همه عزیزم:  نیما

  خوبه لباسم: 

  چی من از ، عالیه اره:  نیما

 بود پوشیده مشکی شلوار و سبز پیراهن یه ، انداختم بهش نگاهی

  خوبه اره: 

 بلوز یه ، کردم نگاهی ی آینه در خودم به ، کرد باز رو در و رفت نیما ، زدن رو خونه زنگ بالاخره

 ی قهوه شال یه ، بود ی قهوه شلوارم ، داشت سفید رنگ با های طرح هاش آستین روی که یشمی

  بودن حال داخل ها مهمون ، بیرون رفتم اتاق از ، بودم انداخته سرم روی هم

 امدید خوش سلام: 
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  مرسی سلام علیک:  لقا مه

 خانم نازنین سلام:  عطا

  بشینید بفرما:  نیما

  نشستن هاا مبل روی همگی

 میدی خاله به بوس جوون شادی: 

  داد بوس بهم و بغلم امد

  میدی بوس هم عمو به خانم شادی:  نیما

 و پدر از ترکیبی شادی ، بیارم قهوی و چای تا آشپزخونه رفتم منم ، نیما طرف رفت شادی

 صورت عطا داشت، بور موهای و ی قهوه درشت چشمای با سفید و گرد صورت یه بود، مادرش

 ی کشیده و سفید صورت لقا مه ، مشکی موهای و ی قهوه چشمایی ، داشت رنگی گندمی و گرد

 ، حال داخل رفتم و گذاشتم سینی داخل رو ها فنجون ، داشت بور موهای و مشکی های چشم با

 ، بود شده دوست شادی با عطا با دوستی جای به نیما انگاری میکرد، بازی نیما با داشت شادی

 گذاشتم میز روی ، رو سینی

 بفرماید: 

  عزیزم مرسی:  لقا مه

 میکنم خواهش: 

 داخل رفتم و شدم بلند جایم از همین واسه ، بود رفته سر ام حوصله بود، ساکت بدجور جو

 بدم ها بچه از ، من برعکس درست ، بود هاا بچه عاشق نیما ، کنم سرگرم خودمو تا آشپزخونه

 نمیشدم جور باهاش هم زیاد اما نمیامد

  بدم انجام بگو هست کاری:  لقا مه
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  بشین ، نیست کاری عزیزم نه: 

  نشستم کنارش منم ، نشست صندلی روی لقا مه

  داره دوس بچه خیلی همسرت انگار:  لقا مه

 هاست بچه با بازی عشق نیما اره: 

 بشی دار بچه باید پس:  لقا مه

  زود هنوز: 

 نداره زود و دیر:  لقا مه

  کنه قسمت خدا هرچی: 

 هستید فامیل همسرت با:  لقا مه

 هست عمویم پسر نیما اره: 

 شکل بستن آسمون توی رو عمو پسر و عمو دختر عقده ی جمله همون طبق ازدواجتون:  لقا مه

 !؟؟ گرفته

  نه: 

  شدی عاشق پس:  لقا مه

  چی تو ، جورایی یه اره: 

  رسیدیم بهم خدا خواست به هم ی داده دل و بودیم همسایه عطا منو:  لقا مه

  باشید خوشبخت: 

  ازشون انگاری دوری ، کجان ات خانواده ، طور همین ، هم شما مرسی:  لقا مه
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  کردن فوت دوتامون هر بابای و مامان: 

  بده صبر خدا متاسفم:  لقا مه

 عزیزمم مرسی: 

 !داری؟؟ چی برادر و خواهر:  لقا مه

  هستیم فرزنده تک نیما منو: 

  تو خواهر میشم منم ، من خواهر میشی تو پس ندارم خواهر منم:  لقا مه

 هستید فرزنده تک هم عطا و تو ، افتخاره باعث: 

 کردن ازدواج باهم دوتا این ، خواهر یه عطا و دارم برادر یه من:   لقا مه

 باشن خوشبخت ، جالب چه: 

 دارید قشنگی ی خونه چه میگم ، عزیزم مرسی:  لقا مه

 میبینن قشنگ چشمات مرسی: 

  اینجا نمیترسی:  لقا مه

  بترسم چراا: 

  بزرگ خیلییی اخه:  لقا مه

  کردم عادت دیگه ، بودم اینجا تولدم وقت از من: 

 توست ی خونه اینجا پس:  لقا مه

  کناریه ویلا اون نیما ی خونه ، اره: 

 کردید انتخاب زندگی واسه رو جا این چرا حالا ، جالب چه:  لقا مه
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 کرد قبول هم نیما دادم پشنهاد من: 

 نداره هم فرقی حالا:  لقا مه

  بچینیم رو شام میز کم کم میگم ، دقیقا: 

 موافقم:  لقا مه

 چیدیم رو میز لقا مه کمک با

  بخوریم غذا تا بابا بغل بیا عزیزم دختر خوب:  عطا

 میدم غذا بهش خودم ، باشه خودم بغل تو بزارید نه:  نیما

  میشه زحمتتون اخه:  لقا مه

  راحتم من نه:  نیما

 بود شده جور نیما با بدجور هم شادی ، خودشه دختر شادی انگار جورای یه داد غذا شادی به نیما

  بودم خوبی و گرم خون ی خانواده کلا ، بود جوشی زود دختر ، میشد جور همه با زود شادی کلا ،

  گرفتم رفتن به تصمیم اینا لقا مه ، شام از بعد

  بریم ما دیگه خوب:  عطا

  زوده هنوز کجا:  نیما

  مامانم خونه برم باید منم سرکار بره باید عطا فردا اخه:  لقا مه

  راحتید طور هر: 

 رفتم منم ، شون خونه رفتم و گرفت نیما از رو شادی عطا بود برد خوابش نیما آغوش در شادی

 بشورم رو ظرفا تا آشپزخونه

 کنم کمکت منم بزار:  نیما
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  میکشم آب من بشور تو: 

  هاا کردم تعارف:  نیما

  داره نیامد و امد تعارف گفتن هم قدیم از: 

 بشوریم ظرف تا کرد کمکم و ایستاد کنارم

 گذشت خوبی به امشب خداروشکر:

  داشتی استرس بیخودی دیدی ، اره:  نیما

  نداشتی تو که نه: 

  تو مثل نه اما داشتم:  نیما

  شدی جور شادی با خوب: 

 بروست تودل بود ی بامزه دختر خیلیی:  نیما

 هستن خوبی خانواده کلا ، مواقفم اره: 

 کردی پیدا خودت برای خوبی دوست اره:  نیما

 .خوابیدیم و رفتیم ظرفها شستن از بعد ، زدم لبخند بهش

 ، بود شده عجین جونم و روح با نیما ، بود خوشبختی و شادی از پر نیما با شده سپری روزهای

 خترد خیلیی ، بود عالی عالیه هم لقا مه با ام رابطه ، کابووس نبودنش بود، مرگ مثل نیما از دوری

 .ربیشت شادی البته بود شده دوست نیما با هم عطا ، کرد حساب رفاقتش روی میشد ، بود خوبی

** 

 داشتم منم ، بود درختان از شده ریخته برگهای کردن جمع مشغول نیما که بود پاییزی روز یه

  آمد نیما صدای که ، میکردم جور و جمع رو اتاق
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  امده کی ببین بیااا نازی:  نیما

  شدم شاد ارام و هورش دیدن با ، بیرون اتاق از رفتم کنجکاوی با

  خوبید دیووونه هورش و جوون آرام سلام به به: 

  دیووونه گفتی من به باز تو:  هورش

  دیووونه میگن هاا دیووونه به دیگه اره: 

  گفت بامزه لحنی با ، ایستاد دوتا ما بین امد نیما

  گل هاای بچه نکنید شروع لطفا:  نیما

  نشستیم هااا مبل روی و خنده زیر زدیم حرفش این با

  کردید ما یاد عجب چه ، جون آرام خوبی: 

  شدیم مزاحم دیگه ببخشید ؟؟ خوبی شما جون نازی ممنون:  آرام

  مراحمید شما:  نیما

  مرسی خوبم منم:  هورش

  اوردم در زبون هورش برای

  خبرا چه داداش خوبی:  نیما

  دارم خوب خوب های خبر ، مرسی:  هورش

 خوب خبر به چه رو سیاه کلاغ اخه: 

 گفت و کرد نگاه بهم تعجب با هورش

 !!!!هستم؟؟ سیاه کلاغ من:  هورش
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 کلاغی تو عزیزم اره: 

  میشه کلاغ جوجه یه صاحب داره سیاه کلاغ این بدونی بهتر پس:  هورش

 کشیدمم جیغ شادی با فهمیدم که کم کم اما گفت چی نگرفتم اولش

  نزن جیغ نازی ، شده پاره گوشمم:  هورش

  میگم تبریک هم تو به خان کلاغ ، میگم تبریک بهت جان آرام ، خوشحالم خیلی واییی: 

 گفت و شد سفید و سرخ کمی آرام

  جان نازی ممنون:  آرام

  کشید آغوش در رو هورش نیما و کشیدم آغوش در رو آرام من

  خانم آرام میگم تبریک جون هورش میگم تبریک:  نیما

  قورباغه این و تو ی بچه شالا این مرسی:  هورش

  سیاه کلاغ خودتی قورباغه: 

  شالا این:  نیما

  گفتم و کشیدم آغوش در رو هورش

  جوون کلاغ میشی نمونه پدر چه تو: 

 جوون قورباغه میشی العاده فوق مادر یه هم تو:  هورش

  بیارم شیرینی و چای برم من خوب: 

 آرام ، شدم چای کردن دم مشغول ، بودیم پخته شیرینی کلی لقا مه با دیروز ، رفتم آشپزخونه به

 خوشحال خیلی ، شیطونه هورش این اما شد، رنگ به رنگ چه ، بود آروم خیلییییی اسمش مثل
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 رفتم شیرینی ظرف با و گذاشتم سینی داخل روی ها ،فنجون میشه پدر داره هورش که بودم

  گذاشتم میز روی ، هال داخل

 من ، نخریدی و بودی خسیس تو چون اما میارن، هم شیرینی میدن خوب خبر وقتی جان هورش: 

  اوردم شیرینی جات به

  امدیم ی عجله ، نبود حواسم اصلا شرمنده بخدا:  هورش

  گلم داداش نداره اشکالی بابا نه:  نیما

  پسر یا دختر کوچولو این حالا ، میکردم شوخی داشتم اره: 

 نیست معلوم هنوز:  هورش

  باشه سالم امیدوارم باشه چی هر:  آرام

  جنسیت نه هست بچه سلامت مهم اره:  نیما

 باشه اقبال و بخت خوش امیدوارم: 

 شون خونه رفتن هم ارام و هورش ، رسید پایان به انگیز دل عصر اون خنده و شوخی و لبخند با

 آرام و هورش واسه خوشحالم:  نیما

  طور همین منم: 

 بشیم دار بچه هم ما چیه نظرت:  نیما

  زوده هنوز نیما وا: 

  هااا یکی ارام و هورش با جورایی یه تو منو ازدواج:  نیما

  شدن مادر و پدر واسه داشتن امادگی حتما دوتا اون خوب: 

  میخواد امادگی مگه:  نیما
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 ندارم امادگی شدن مادر برای من نیما ، نمیخواد پ ن پ: 

  بیرون ذهنم از بکنم رو شدن پدر فکر یعنیی:  نیما

  اره حاظر حال در: 

  بگی تو چی هر باشه:  نیما

  میکنی درک که عشقم مرسی: 

 بچه من صورت هر در ، شده ناراحت جوابم از میکردم احساس اما بود بیخیال ظاهر در نیما

 .شدن مادر بود زود واسم هنوز نمیخواستم

 ؟؟ چیه نخواستنت بچه دلیل:  نیما

 همین ندارم امادگی فعلا فقط چون ، نداره خاصی دلیل: 

 داره دلیلی میکنم احساس من اما:  نیما

 !دلیلی؟؟ چه مثلا: 

  باشم من ات بچه پدر نمیخواهی شاید:  نیما

  گفتم عصبانیت و تعجب با

  میگی داری چی ، معلومه هیچ: 

   میکنی فکر آرش به هنوز ، نداری دوستم هنوز چون شایدم نمیدونم:  نیما

 گفتم مانندی جیغ صدای با ، شدت به بودم شده عصبی

  احمق میگیییییییی داری چی میفهمی: 

  ازت پرسیدم سوال فقط ، نزن جیغ:  نیما
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 پرسیدی سوالی همچنین که کردی غلط خیلییی: 

 بود سوال فقط ، نکش جیغ نازی:  نیما

 نبودم کنارت در الان نداشتم دوستت اگه من ، بود اشتباهی سوال: 

 کن تمومش باشه:  نیما

  نیماا وایییی نمیکنم درکت نیما واییی: 

 تق تق صدای ، بگه طوری این نداشت حق حرفش از شدم ناراحت ، بستم رو در اتاق داخل رفتم

 امد

 کن باز رو در ناری:  نیما

  باشم تنهاا میخوام: 

  گفتم چیزی یه بودم عصبی:  نیما

  باشم تنهااا میخوام گفتم: 

  باش تنهاا باشه:  نیما

 یمان کرد، قضاوت من ی درباره طوری این نخواستن بچه یه بخاطر فقط رفت، راحتی همین به رفت

 اینکه بخاطر باید کی تا ، گریه زیر زدم و شدم ولو تخت روی نبود، همیشگی نیمای اون امشب

 بدم جواب باید ، بودم آرش عاشق

** 

 اینکه با ، بود شده سرد رابطمون اما نبودیم قهر نیما و من بود، گذشته دعوا اون از روزی چندین

 طور همین نیما واسه انگاری ، بشم قدم پیش که نمیداد اجازه غرورم اما میترسیدم سردی این از

 به ات اینجا بیاد لقا مه بود قرار امروز ، بود دردناکتر ام ناراحتی اما ، بود دردناک نیما از دوری ، بود
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 رمفک اما ، کردم قبول نشه ناراحت که این بخاطر اما نداشتم حوصله اصلا ، بده یاد پختن مربا من

 کنن فکر من درباره اینطوری تونست چطوری ، بود حرفاش و نیما درگیر

  نازی کجااییی:  لقا مه

  جا همین: 

 گفتم فکرتو نگفتم جسمتو:  لقا مه

  اطراف همین: 

  شده چیزی نیستی سرحال:  لقا مه

  نشده چیزی نه: 

 شده چیزی بگو ، دورن سر از میده خبر رخساره رنگ ، شدم غریبه من دیگه حالا:  لقا مه

  شده دعوام نیما با: 

  خوردی کتک نکنه ، چی سر وااا:  لقا مه

  گفتم لبخند با

  بچه سر ، نداره بزن دست نیما: 

 چرا بچه ، خداوشکر پس:  لقا مه

 میخواد نیما نمیخوام بچه من: 

  نمیخواهی چرا:  لقا مه

  میخوام زمان نیستم اماد: 

 دختر شدن اماد واسه داری زمان ماه1 خوب:  لقا مه
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  نمیخوام فعلا اما نمیدونم: 

  نداری دوس رو نیما نکنه ببینم:  لقا مه

 امد کجا از سوال این: 

  پرسیدم سوال فقط ، شدی عصبی چرا:  لقا مه

  ندارم دوس بچه اما دارم دوس رو نیما من ، ریخته بهم روانم اما جان لقا مه ببخشید: 

 ردا بچه که بود این عطا با ازدواج برای شرطم تنها ، بودم متنفر بچه از من نازی میدونی:  لقا مه

 حسی یه اما ، بشم خلاص شرش از میخواستم اول ، شدم حامله من اما ، کرد قبول هم او نشیم

 آغوشم در و امد دنیا به شادی وقتی ، است بچه عاشق عطا فهمیدم تازه بودم کرده پیدا بهش

 دلم خیلی تازه ، دنیاست حس ترین زیبا مادرشدن فهمیدم ، شد من مال دنیا انگاری گرفتمش

 دوست هم رو ات بچه داری دوس رو نیما وقتی تو ، کنم اش تجربه دوباره دیگه سال چند میخواد

 .داشت خواهی

  کنم فکر باید اشتباه من فکر ، درست حرفت شایدم نمیدونم: 

 برسی درستی ی نتیچه به امیدوارم:  لقا مه

  امیدوارم: 

 کن آشتی هم نیما با برو:  لقا مه

 کرد شروع اون چون بیاد باید اون من چرا: 

  داره غرور مرد اون بیای کوتاه باید هستی زن تو چون:  لقا مه

  دارم غرور منم: 

 نیما گاهی تو گاهی ، بشی غرور بیخیال باید گاهی ببین:  لقا مه

 میکنم فکر راجبش باشه: 
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 قلبها جدایی باعث چون بکشه طول زیاد نباید قهری زمان اما است، زندگی نمک دعوا:  لقا مه

 میشه

 کنیم درست رو ها مربا این زودتر بهتر ، باشه: 

 موافقم:  لقا مه

 ، تمیخواس اشتی دلم خیلی ، هستیم قهر هم با طولانی زمان این تویی نیما و من که نمیشه باورم

 یرغ طور به اما اونه مقصر اینکه با ، گذاشته پاش زیر غرورشو من خاطر به نیما بار چندین حالا تا

 ، میگیره قیافه احمق اما ، بدم آشتی دست نیما با میخواستم غرورم شدن له بدون مستقیم

 سال هزار انگار اما میکنیم زندگی سقف یه زیر ، حرفاش رفته یادش ، اون نه منم مقصر انگاری

 طولانی قهر این از هم لقا ،مه دعوا این سیاهی توی شدیم گم ،انگاری داریم فاصله هم از نوری

  میگفت پیش روز چند ، نگرانه

  کنی آشتی نیما با نمیخواهی هنوز:  لقا مه

  نمیخواد نیما اما میخوام: 

  کن آشتی مستقیم برو هاا بازی مستقیم غیر این جای به:  لقا مه

 واسه جلو میرفتم من بودم مقصر نیما اگه حتی بود عادی و ساده چیزی یه دعوا اگه نمیشه: 

 آشتی

 نبوده بچه سر دعوا پس:  لقا مه

  رفت بین از چیزی یه وسط این اما ، بوده چرا: 

 رفته بین از چی:  لقا مه

 نداره اعتماد من به نیما ، اعتماد: 

  رو حقیقت نمیگی چرا ؟ چی یعنیی:  لقا مه
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 یه میدم قول اما ، گفت رو چیزای یه نمیشه گاهی اما داری ارزش خیلی برام تو جوون لقا مه: 

 بگم زندگمو تمام بهت روزی

 ماا گذاشته چی نیما و تو بین نمیدونم اینکه با ، میمونم روز اون منتظره ، میکنم درک:  لقا مه

 بشه حل خوشی و خیر به همچی امیدوارم

 خدا امید به ،  مرسی: 

 ظاهر به دعوای این انگاری ، بود شده قبل از تر سرد رابطمون و تر طولانی نیما منو قهری روزهای

 امد صدا به در زنگ که میزدم ورق مجله و بودم نشسته حوصله ،بی. داشت عمیقی های لایه ساده

  کرد باز رو در و رفت نیما ،

  بود کی: 

  هورش:  نیما

 ، بود هورش شدن پدر جریان بخاطر شد دعوامون که روز اون چون نشدم خوشحال زیاد دفه این

  چشه این واا ، نشست مبل روی و رفت حرفی هیچ بدون هورش اما استقال رفتم

  خوبید سلام:  آرام

  خوبی تو سلام علیک: 

 خانم آرام شده چیزی سلام:  نیما

 گرفتن قیافه دوتا این چرا ، شده چی یعنیی واییی ، نشسته مبل روی بیصدا آرام

  بیاری آب لیوان یه میشه نازی ببخشید:  آرام

  البته: 
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 دعواشون نکنه ، هستند پریشون قدر این دوتا این که شده چی یعنیی ، آشپزخونه داخل رفتم

 آب لیوان نفس یه هورش ، کردم تعارف آب هورش و آرام به ، شدم هال وارد سینی با ؟، شده

 .میخورد رو آب جرعه جرعه آرام اما ، بالا رفت

  شده چی هورش:  نیما

  شده چی دیگه بگید فضولی از مردم: 

 میایم دکتر از الان:  هورش

 !؟ خوب:  نیما

  گفت من به دکتر:  هورش

  گفت چی:  نیما

  گفت من گوش در:  هورش

 گفتتت چی:  نیما

 گفت من به خودش:  هورش

 دیگه شده چی بگوو ادم مثل ، انداختید راه شعر شب کوفتتت: 

  بشی هاا کلاغ جوجه ی عمه قرار عصبی خانم قورباغه:  هورش

  هستن دوقلو هاا جوجه جووون اخ: 

  تر شیرین زندگی بیشتر ی بچه:  نیما

 نیستن دوقلو:  هورش

 قلوووو سه خدا واییی: 

  باحال چه ،! بچه تا سه یهو:  نیما
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  بالا برو:  هورش

  کجا از: 

 هامون بچه تعداد خوب ، دیوار از:  هورش

  قلووو چهار:  گفتیم هم با و کردیم نگاه بهم نیما منو

  میشم بچه تا شیش بابای دارم من ، کور گروه:  هورش

 سینی همین واسه ، میزاره سرکار رو ما داره هورش این ، گفتم خودم با اما ، لحظه یه کردم هنگ

  هورش سمت رفتم و گرفتم کارد باهاش و برداشتم رو بود میز روی که

  سرت تو بزنم سینی همین با ، میزاری سرکار مارو: 

 کرد سپر دستاشو

 کنی پدر بی رو جوجه شیش میاد دلت چطوری:  هورش

 میزاری کار سر رو ما نمیکشی خجالت ، تا شیش میگه باز: 

  بپرس آرام از نداری باور منو بابا ای:  هورش

 میگه راست هورش خانم آرام:  نیما

  اره:  آرام

 !؟؟ ی حامله قلو شیش تو یعنی: 

 اره:  آرام

  کردم نگاه دوتاشون به تعجب با

 میز بزار رو سینی اون حالا:  هورش
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 میشه بچه تا شیش پدر هورش مزه با چه ، نشستم مبل روی و گذاشتم میز روی رو، سینی

 قیافه تو رفتید هم شما دیدید:  هورش

  دکتر دوباره برید شده اشتباه شاید: 

  درسته ، تهران همین دکتر تا سه ، شیرازرفتیم دکتر دوتا:  هورش

  میگم تبریک:  نیما

 داره هم تبریک دهنمون شدن سرویس دیگه اره:  هورش

 !ناراحتی؟؟ یعنیی:  آرام

  همین شدم شک یکم فقط ، باشم ناراحت بکنم غلط من:  هورش

 نی نی تا شیش چی اون داریم نی نی واییی: 

 گرفت منو نازی نفرین اخرش:  هورش

 !!!؟؟ نفرینم: 

 بچه تا شیش صاحب من کردی دعا تو ، شد دعوامون چی سر نمیدونم بچگی تو یادته اره:  هورش

  بشم

  نیامدم یادم چیزی اما بچگی عالم تو رفتم

 کندن همو موهای ماریا و نازی که روزی همون یادمه من اره:  نیما

 امد یادم گذشته ، نیما حرف این با

 شد قبول دعاهام جالب چه ، امد یادم اره: 

  بشی بچه تا 70 صاحب میکنم دعا منم:  هورش
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  هاا خوشه دلت ، نمیخواد هم رو یکی خانم این:  نیما

  دارید قلویی چند سابق تون خانواده تو شما ارام ، بدونه صلاح خدا چی هر: 

  قلو سه داداشم زن ، قلوا دو خواهرم ، قلو سه ام خاله ، اره:  آرام

  ارثیه پس:  نیما

  باشه مبارک صورت هر در: 

 تشکر:  آرام

 هستی فعالی پیش و عجول پسر کلا:  نیما

  چتونه دوتا شما بگید ، بیخیال رو ما:  هورش

  هیچی:  نیما

  هیچیتونه که معلومه هاتون قیافه از اره:  هورش

  نداره اعتماد من به نیما اقا بگم دقیقا الان بگم چی کردم سکوت

  شده دعواتون نکنه:  آرام

  بود باهوش اما بود ساکتی دختر اینکه با آرام

 شدی دعواتون جدی:  هورش

  اره: 

  اخه چی سر:  هورش

 کرده بزرگش نازی اما بود ساده دعوایی یه:  نیما

 میکرد بزرگ چیزو همه ، داشت عادت بچگی از نازی این:  هورش
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  حسابی بود گرفته حرصم ، شدم بلند مبل روی از

 میدی نظر چرا نداری خبر چیزی از وقتییی هورش اخه: 

 شد بلند مبل روی از هم هورش

  شده چی بگید خوب:  هورش

  بود ساده دعوایی یه که گفتم:  نیما

 ساده ظاهر به و عمیق اما کوتاه دعوای یه بگی بهتر: 

  میکنی بزرگش داری:  نیما

  زدی تهمت من به تو ، رفته یادت حرفات انگاری: 

  تهمت کدوم میگی داری چی نازی:  نیما

 نداری اعتماد من حس به تو: 

  گفتم چیزی یه بودم عصبی:  نیما

  کردی اضافه غلط بودی عصبی: 

 ایستاد مقابلم و شد بلند مبل روی از نیما

  نازی بزن حرف درست:  نیما

 کنی چکار میخواهی نزنم اگه: 

 افتادید هم جون به گربه و سگ عین چتونه بسه بابا ای:  هورش

  من نه نیماست مقصر: 

  نیستی مقصر اصلا تو اخه:  نیما
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  هستم من اصلی مقصر بگی میخواهی یعنیی: 

  بوده چی سر دعوا اصلا ، باشید اروم ، داد بی و داد ای:  هورش

 بچه:  نیما

 !!؟؟ بچه:  آرام

 عمیق های لایه با اما ساده ظاهر در ی، مسئله چه میبینی!  بچه اره: 

  باشه داشته لایه که پیازه مگه:  هورش

  دراره اشک هم داره لایه ،هم پیازه اره: 

  شده دعواتون بچه چی سر خوب:  هورش

 نمیخواد نازی اما میخوام بچه من:  نیما

 نمیخوام فعلا گفتم نمیخوام نگفتم: 

 شدیم دست به عصا وقتی حتما ، دیگه ساله چند:  نیما

  چندتایی یه شما به میدیم ، زیادن هامون بچه تعداد که ما ، بابا ای:  هورش

  نیست بچه الان من مشکل هورش: 

 !؟؟ چیه پس:  هورش

  نیما حرفای: 

  گفته چی نیما مگه:  هورش

 میزنه خیانت تهمت من به ، نداره باور منو ، نداره اعتماد من حس به نیما: 

 کرد نگاهی نیما به تعجب با هورش
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  زدی تهمت بهش تو ، میگه داره چی نازی ، نیما:  هورش

  نزدم تهمت بهش من میگه چرت:  نیما

 بود چیی حرفات اون پس: 

  هایم گونه روی خوردن سر های اشک ، نداشتم کنترل دیگه

 نداشتم منظوری من کنید باور:  نیما

 هستی نازی عاشق اینقدر که تو ؟!؟ گفتی بهش چی ، داغون اینقدر نازی چرا پس:  هورش

  میکنی اذیتش چطوری

  کشید آغوش در منو هورش

  دردونه باش آروم:  هورش

  همین میخواد فرصت چقدر نازی بدونم میخواستم فقط من نزدیم تهمت اصلا من:  نیما

 !چی؟؟؟ واسه! ؟؟ فرصت:  هورش

 باشه من ی بچه مادر کنه قبول نازی اینکه واسه:  نیما

 !چی؟ یعنیی حرفته این:  هورش

 دار بچه چرا پرسیدم ازش وقتی ، کرده ازدواج ساله پنچ سعید اسمش دارم همکار یه من:  نیما

 ینا با امده و شده جدا نامزدش از اجبار به و داشته نامزد قبلا زنش یعنی سارا:  گفت بهم ، نمیشی

 مادر واسه میخواد زمان اون که گفته سعید به سارا بشن دار ها بچه خواستن وقتی ، کرده ازدواج

 فراموش او با رو شدن مادر رویایی که وقتی تا و هسته اش قبلی نامزده عاشق هنوز چون شدن

 فرصت چقدر نازی بدونم میخواستم همین واسه منم بشه سعید های بچه مادر نمیتونه نکنه

 .میخواد

 شدم ور حمله نیما سمت به و بیرون امدم هورش آغوش از عصبانیت با
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 هاگ من ، ام مانده تو کنار اجبار به کجا من ، همکارته زندگی ی شبیه تو منو زندگی کجایی اخه: 

 هک بودی تو این ، بودم شده لعنتی هواپیمای اون سوار پیش یکسال همون که نداشتم دوستت

 رفته یادتت انگاری ، بافتی شدن مادر رویای من برای حیاط وسط تاب اون روی پیش سال چند

 تهمکار زن با منو میتونی چطور تو ، من ی شبیه پسرمون و باشه تو ی شبیه دخترمون بود قرار

 کنی مقایسه

 ازین میدونی که تو ، باشی منطق بی اینقدر میتونی چطور تو نیما وایییییییییییی:  هورش

 اجبار اما کنارته که عشقه روی از ، داره دوستت

 نیماست افکار از مشکل ، نیستم من مقصر دیدی: 

 بودم شده زده جو اما کردم اشتباه میدونم:  نیما

  فهمیدی یکماه از بد عجب چه: 

 !!؟؟ قهرید باهم یکماه:  هورش

  اره:  نیما

 هبش حل مشکل این تا بزنید حرف هم با نرفتید چرا ، نکردید اشتی چرا ، نمیشه باورم:  هورش

 برام گرفت قیافه همش اما بزنم حرف باهاش خواستم بار چند من: 

 بزنی حرف باهاش نرفتی نیما تو چرا:  هورش

 اطربخ میشه حاظر یکبار نازی بیینم میخواستم گذشتم غرورم از نازی خاطر به همیشه من:  نیما

 داره ارزش اش واسه من از بیشتر غرورش نه دیدم اما بگذره غرورش از من

 ایه گلدون کن نگاه ، جلو امدم من باز اما ، آشتی واسه نمیکردی تلاشی و بودی مقصر اینکه با: 

 علاقه مورد خواب لباس ، کن درست رو آقا ی علاقه مورد غذایی ، است ارکیده گل از پر خونه این

 اه سبز چراغ این ببین نیما شاید بلکه تا کن آرایش ، بزن رو اش علاقه مورد عطر ، بپوش رو اش
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 اما ووجل نبایدم مستقیم بودی مقصر چون اره ، میگیره قیافه من واسه آقا اما ، آشتی برای بیاد رو

 .فرستادم برات سبز چراغ عالمه یه

  من به تعحب با هم نیما کرد نگاه نیما به تعجب با هورش

  دربیاری منو حرص تا میکنی رو کارا این میکردم فکر من:  نیما

  کنم لجبازی که ام بچه من مگه نیمااا واییی: 

  بگی مستقیم نیامدی چرا:  نیما

 همب چرت حرفای که میخوام عذر ، نداری اعتماد بهم که ببخشید جان نیما ، میگفتم چی میامدم: 

  میگیرم قیافه برات که شرمنده ، شکستی دلتو که میخوام معذرت ، زدی

 امده خودش ی نوبه به نازی هستید مقصر شما نیما آقا اما ندارم دخالت قصد من ببخشید:  آرام

 .آشتی واسه شما طرف

 .دیدم نیما چشمای داخل رو شرمندگی حس ، میزنه حرف جا به اما میزنه حرف کم ، آرام به ایول

  میخوام معذرت من نازی:  نیما

  بشنو خواهیشو عذر نشو کر تو اما ندید سبزاتو چراغ بود کور نیما حالا جوون نازی خوب:  هورش

 و دش نزدیک بهم نیما بدم، پایان قهر این به میخواست دلم میکردم درک اینو بود پشیمون نیما

  گذاشت قلبش روی دستمو

 تو بدون نمیکشه قلب این دیگه:  نیما

 ، بود شده تنگ عطر این برای دلم وایی ، کردم رها آغوشش در خودمو ، بود شده تنگ براش دلم

 با نیما ، امدم بیرون نیما آغوش از هورش و آرام زدنه دست باصدای ، زد موهام روی ی بوسه نیما

  کرد پاک اشکامو هاام گونه نوازش

  زد لگد واییی:  آرام
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  آرام سمت رفت هورش

  شدن زده هیجان و دیدن 71  های صحنه هام جوجه:  هورش

  کردیم چکار انگار میگی جوری یه:  نیما

  کردین در به راه از هامو بچه بغل و بوس همین با:  هورش

  آرام سمت رفتم لبخند با ، خنده زیر زدیم چهارتای

  شدن گرسنه ها جوجه این نکنه: 

 است گرسنه هاا جوجه پدر اما نمیدونم رو ها جوجه:  هورش

  شکمو: 

  وااا:  هورش

  کنم درست برات کردی هوس چی جوون آرام حالا ، والا: 

  نیستم گرسنه نیست نیازی:  آرام

  نکنید تعارف خانم آرام بابا ای:  نیما

 کنه درست بلده نازی مگه بگه آرام حالا:  هورش

  سبز کلاغ نیستم بلد نه: 

  داریم هم سبز کلاغ مگه وا:  هورش

  پررنگ سبز رنگ به صدا بد کلاغ نوع یه ، داریم بله: 

  قروباغه هستم صدا بد کجا من ، نکنه درد شما دست:  هورش

  دیگه بگید خانم آرام ، نکنید دعوا حالا:  نیما
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  بدم زحمت نمیخوام اخه:  آرام

  هستی خواهرم مثل تو ، کنم درست غذا باید که خودمان برای ، نداره زحمتی آرام وایی: 

  فسنجون:  آرام

  جووون اخ:  هورش

  کنم درست غذا برم من کنید استراحت شماها: 

  آغوشش تو شدم پرت کشید و گرفت دستمو نیما ، رفتیم آشپزخونه به نیما با

  ببخشید منو عشقم:  نیما

  باشه آخرت دفه اما بخشیدم اره: 

  بشم فدات چشم:  نیما

  دیووونه خدانکنه: 

 زد ی بوسه موهایم روی بر

 بکوب گردو بشین: 

  چشم به ای:  نیما

  کردیم درست فسنجون دقت و زحمت کلی از بعد نیما با دوتای

 بچین رو میز برو جان نیما: 

  باشه:  نیما

  منشستی چهاری و شد چیند میز ، بیرون آشپزخونه از رفت لبخند با ، زدم اش گونه روی ی بوسه

  باقی دیار نریم یهوو ، هست خوردن قابل غذا این حالا:  هورش
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  نمیری هم تو پس باقی دیار نرفتم تاحالا که من:  نیما

  میشه تر خوشمزه زهر با فسنجون البته: 

 کرد نگاه غذایش ظرف به شک با هورش

 کشت رو کلاغ بابا شون قورباغه عمه بگو هاا جوجه اون به ، مردم من اگه آرام:  هورش

 باعث مستقیم غیر پیش یکماه هورش ، شد خورده شام شوخی و شادی با ، خنده زیر زدیم همگی

 مشغول رفتن که آرام و هورش. دوتا ما آشتی باعث مستقیم امروز و بود شده نیما منو دعوای

 پس هم قورباغه من ، میشه کلاغ جوجه صاحب کلاغ که هورش ، شدم نیما کمک با ظرفها شستن

  میشم قورباغه جوجه صاحب

  نازی کجایی:  نیما

  میکردم فکر قورباغه جوجه به داشتم: 

 گفت تعجب با نیما

 !!!!!!!!قورباغه؟؟؟ جوجه:  نیما

  اره: 

  پرنده نه دوزیسته قورباغه:  نیما

 ؟! میزاره که تختم خوب: 

 نمیشه حساب که پرنده اما بزار:  نیما

  باشه خوب: 

  میخواد بچه دلت تو:  نیما

  مگه چطور نه: 
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  میزنی حرف قروباغه بچه از داری اخه:  نیما

 گفتم چیزی یه جوری همین: 

 اوکی اهان:  نیما

  بخواب برم من ، شدن تموم ظرفا خوب: 

 میام الان منم:  نیما

** 

 ، شدم بلند تخت ازروی ، بود خواب هنوز نیما ، شدم بیدار خواب از که بود کرده طلوع آفتاب تازه

 عاشق ، دادم تکه دیوار به ، میکرد بازی مشامم با گلها خوش بوی ، خاک نم بوی ، رفتم حیاط به

 هایگل ، زیبا و بلند درختهای ، آلاچیق دوتا ، کوچولو حوضه یه با بزرگ حیاط یه ، بود خونه حیاط

 ، بود شده تزیین ساعتی گل و روند رز گلهای برگ و شاخه با دیوار روی ، خوشبو و رنگارنگ

 و سیاه های ماهی ، آبی رنگ به کوچولو حوضه این داخل هاا موقع این همیشه ، بود عید نزدیک

 .میشوستیم فرش هاا بچه ما حیاط های مزایک این روی ، داشتن جای بازیگوشی قرمز

  شدم خسته واییی: 

  طور همین منم:  آیدا

  میشید خسته زود چقدر این چرا دخترا شما:  نیما

 نشدید خسته پسرا شما یعنیی: 

  نه:  نیما

  شدیم خسته هممون نگو دروغ:  آرش

 هست شستن واس هم پتو کلی هنوز ، نزنید غر خوشگلا:  بابام

 !!؟؟ جوووون عمو:  نیما
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 نشدی خسته گفتی که تو چی:  بابام

 گفتم چیزی یه کردم غلط من:  نیما

  ما سمت امد چای سینی با بهرام عمو ، خنده زیر زدیم

 میچسپه چای بینهایت الان ، بده خیرت خدا بابا وایی:  نیما

 گذاشت میز روی ، رو سینی بهرام عمو

  بخورید چای بیاید:  بهرام عمو

 بلند ها بچه ، چسپید واقعااا خوردیم چای و ، نشستیم ها صندلی روی میز دور رفتیم چهارتایی

  کرد نوازش موهامو بهرام عمو که بشم بلند میخواستم منم ، رفتن و شدن

  میشورن خودشون مانده دونه چند ، نرو دیگه شدی خسته اگه ، عمو دریای چشم:  بهرام عمو

  نه راه نیم رفیق اما هستم که خسته: 

  کردی پنهان چشمات داخل رو آرامش میدونی ، دریای چشم ، وفا این قربون:  بهرام عمو

 جوون عمو میگی بهم همیشه چون میدونم اره: 

  میزنید حرف باهم نشستید شماها میکنیم کار داریم ما نیست قبول آقا:  نیما

  میام دارم من خان حسود: 

 !چی؟؟ من پس داره چشماش توی رو ارامش نازی اگه بابا:  نیما

 کردی پنهان چشمات داخل رو زندگی رو سبزی سر و جنگلی تو:  بهرام عمو

  جوون عمو چی من:  آرش

  کردی پنهون رو آسایش و شب تو:  بهرام عمو
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 !چی؟؟ من عمو:  آیدا

 .آرامش یعنی تو چشمای به کردن نگاه میشیم آرام قهوه خوردن با ما که طور همان:  بهرام عمو

  کردن پیدا ادعا همه شد من چشمای از تعریفی یه: 

  حسود:  نیما

  من نه حسودی تو: 

  تویی حسود نخیر:  نیما

  ممنوع دعوا ، نیستید حسود کدامتان هیچ:  بهرام عمو

  عمو چشم: 

 هم سرما سوز هنوز اما بود عید دمای دم ، گرفتم فاصله خیال عالم از صورت به باد برخورد با

 وارد میخواستم ، روزا اون بود شادی روزهای چه ، خونه داخل رفتم شد سردم چون ، داشت وجود

  بیرون اتاق از آمد نیما که بشم اتاق

 ؟!!؟ بودی کجا:  نیما

  کنم تازه هوایی رفتم: 

  کشید هام گونه روی دست

  کردی گریه:  نیما

  نه: 

  شده چی نگو دروغ:  نیما

  گریه زیر زدم ، بغلش تو انداختم خودمو
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 دلم ، هیاهو از پر و شلوغ دوران اون ، بیخیالی دوران واسه ، ها گذشته واسه شده تنگ دلم: 

 شده تنگ دلم ، گذاشتن تنها رو ما چرا رفتن چرا اخه ، شده تنگ بابام و خاله عمو مامانم واسه

 .براشون

 خالی و آرامش احساس که گذشت چقدر نمیدونم ، میکردم گریه منم ، میکرد نوازشم فقط نیما

 امدم بیرون آغوشش از ، کردم شدن

  شدی آروم الان:  نیما

  دارم رو تو که خوبه چه شدم خالی اره: 

  منو اشکای او میکردم پاک اونو های اشک من ، بود کرده گریه هم نیما

  میاد خوابم من:  نیما

 طور همین منم: 

 .سپردیم خواب دست به رو خودمون و اتاق داخل رفتیم دوتای و گرفت دستمو

** 

 ، سکه سفره این روی ، بودم انداخته زمین روی سفید ساتن قشنگ ی سفره یه ، عیده روز امروز

 یه ، سفید ی شیشه تنگ یه داخل ماهی دوتا ، سنجد ، سبزه ، ساعت ، سرکه ، سمنو ، سیب

 رحل روی قران یه و بود شده نوشته قرآن از آیه هفت زعفران با که آبی رنگ به سفالی ی کاسه

 شلوار یه با داشت حریری های آستین که بنفش رنگ به ساده بلوز یه ، داشت قرار چوبی

 یپت خوش دوتامون ، بود پوشیده ی قهوه شلوار با سفید پیراهن یه نیما ، بودم پوشیده لاجوردی

  بودیم نشسته سفره سر و بودیم شده خوشگل و

 رو سفره این کنیم تفسیر بیا میگم نازی:  نیما

  قبول باشه: 

 ؟!؟ چی یعنی سبزه:  نیما
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 !چی؟ یعنی سیب ، جدید شروعی یعنی تازگی یعنی: 

 !؟ چی سمنو ، پذیری انعطاف سرخی ، خوشمزگی:  نیما

 !!چی؟؟ سکه ، شیرینی یعنیی سمنو: 

 !؟؟ سرکه ، برکت و روزی ، سکه:  نیما

 !؟؟ چی یعنی ساعت ، زندگی ترشی: 

 یعنی سنجد سین اخرین ، ها ثانیه قدر دونستن ، زمان گذر:  نیما

 

 بودن خدا یاد یعنی قران ، بد لحظات کردن فراموش بازیگوشی یعنی هم ماهی ، بودن محکم:  

  داشتن امید و توکل

 رازها داشتن نگه و بودن محکم هم سفالی کاسه:  نیما

  قشنگ ی سفره این تفسیر از اینم: 

  بشه تحویل سال که الاناست خوب:  نیما

  زوج عنوان به بودن هم کنار در سال اولین اره وایی: 

 دوس بچه نیما که حالا خدایا ، خوندیم رو سال تحویل دعای و گذاشتیم هم دست در رو دستامون

 ، مبگیری جشن مون بچه با رو آینده سال تا بده بچه ما به و کن لطف نیستم میل بی منم و داره

  نگیر ما از رو خوشبختی

  خواستی خدا از چی:  نیما

  نمیشه قبول که بگم اگه: 

  نبود یادم اهان:  نیما
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  گذاشتم اش شونه روی سرمو

 بمون کنارم همیشه نکن ترکم وقت هیچ نیما: 

 میمونم کنارت بکشم نفس که ی لحظه تا:  نیما

 ایزیب آواز شنیدن ، گلها شکفتن ، شدن نو فصل عید ، زد موهایم روی ی بوسه زدم، لبخند بهش

 .دوباره زندگی یعنی عید ، پرندگان

** 

  داشتم برش ، خورد زنگ تلفن که ، میکردم جور و جمع رو ظرفها داشتم

  سلام الوو: 

  سلام علیک:  گفت ی زده هیجان لحن با هورش

  اینطوری صدات چرا هورش شده چی: 

  بیمارستان بیاید پاشید:  هورش

 !؟؟ شده چی: 

 بیا بدو شدی عمه ، عزیزم نشو نگران:  هورش

  زود اینقدر چرا وا: 

 ......... بیمارستان بیاید پاشید نداره زود و دیر:  هورش

  میایم الان باشه: 

 گذاشتم رو گوشی

  بود کی:  نیما
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  بیمارستان بریم باید بود هورش: 

  مگه شده چی:  نیما

  امدن دنیا به ها جوجه: 

  زود اینقدر چرا:  نیما

  بریم بشو آماده حالا نمیدونم: 

  بریم باشه:  نیما

 ستانبیمار فضای ، خریدیم گل دسته هم راه سر بیمارستان رفتیم و شدیم اماده و پوشیدیم لباس

 شیش ، بود شلوغ شدیم اتاق وارد ، میامد بدم بیمارستان از کلا ، میکرد بد حالمو بیمارستان بوی

 .دادن رو جوابمون همگی کردیم سلام نیما و من ، بود شده چیند اتاق توی هم گهواره تا

  کشید آغوش در رو نیما ، طرفمون امد هورش

  پدر جناب میگم تبریک:  نیما

  داداش ممنون:  هورش

  گفت و زد چشمکی من به

  تو نوبت امیدوارم:  هورش

 شده بامزه صورتی لباس اون داخل ، برداشتم قدم آرام طرف به ، رفتم بهش ی غره چشم براش

 بود

  مامانی میگم تبریک: 

  ممنون:  آرام

  کردم هاشون خانواده روبه
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  مبارک هاا رسیده نو قدمهای: 

 خانواده از ، هورش بابای و مامان و هدا ، شادی و هامون ما ی خانواده از ، گفتم تبریک هم اونت

 . بود کرده فوت قبل ها سال آرام پدر ، بودن امده آرام، داداش زن و داداش ، مادر خواهر، ، آرام

  پسر یا دخترن ها بچه این خوب: 

 برن حدس:  هورش

 پسر تا سه دختر تا سه: 

 پسر دوتا دختر چهارتا:  نیما

  دختر دونه یک پسر تا پنج ، زدید حدس اشتباه نخیر:  هورش

 !!؟ چیه اسماشون خدا واییی: 

  نشده انتخاب هنوز:  هورش

  مادر رو پسر بزار اسم پدر باید رو دختر که میدونی: 

 کردن تایید حرفمو همه

 که بود معلوم سرش روی کلاه از بود، داخلش زشت ی جوجه یه ، رفتم اول ی گهواره طرف به

 دادم آرام دست به و کردم بغلش احتیاط با ، پسره

  بگو رو پسرمون گل اسم خانم مامان خوب: 

  سهند:  آرام

  گرفت ارام از رو سهند(  احمد)  آرام داداش

  باشه برکت از پر قدمش امیدوارم:  احمد

 داد ارام به رو بود پسر اونم که رو جوجه دومین نیما
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  سهیل:  آرام

  گرفت آرام از رو سهیل هامون

 باشه نشاط پراز قدمش امیدوارم:  هامون

  گذاشت آرام آغوش در رو سوم پسر( هامون زن) شادی

  سپهر:  آرام

  گرفت آرام از رو سپهر( احمد زن)مروارید

 باشه خوشبختی از پر سپهر قدم خدا امید به:  مروارید

  داد آرام به و برداشت گهواره از رو چهارم پسر( هورش بابا) نادر دایی

  سروش:  آرام

  گرفت رو سروش ریما دایی زن

 باشه روزی از پر قدمش سروش امیدوارم:  دایی زن

 داد ارام به برداشت رو پنجم پسر آرام خواهر آوا

  سعید:  آرام

  گرفت رو سعید ارام مادر

  میاره شادی قدمش سعید خدا امید به:  آرام مادر

  دادم هورش دست به و برداشتم رو دختر دونه تک

 کنه انتخاب رو دخترمون تک اسم که است خانواده پدر نوبت حالا: 

 میکنه شادی غرق رو دنیامون امدنش با که دختری ساغر:  هورش
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 ها گهواره داخل رو ها بچه ، بودن دختر ی بچه عاشق آرش و هورش ، نیما ، زدم لبخند بهش

 ، بودن رفته مادرشون به انگاری بودن آرومی های بچه ، ایستادم پنجره کنار و رفتم ، گذاشتن

  برگشتم طرفش به نشست ام شونه روی هورش دست

  میکنی سیر رو کجا:  هورش

  جا همین ، جا هیچ: 

  دیدی کلاغامو جوجه:  هورش

  دیدم اره: 

  خواست قورباغه بچه دلت نکنه بیینم خوب:  هورش

 نمیاد هم بدم همچین ای: 

  دامادم میشه شد پسر اگه عروسم میشه شد دختر ات بچه اگه دیگه خوبه پس:  هورش

 میکنن ازدواج و میشن عاشق میشن بزرگ خودشون ، نکش نقشه من ی بچه واسه الان از نخیر: 

 کنن ازدواج هم با هامون بچه لاقا نرسیدم بهت که خودم:  هورش

  کردم نگاه بهش تعجب با

 میکنی فکر من به هنوز که نگو: 

  منی خواهر تو دیووونه نه:  هورش

  اش شونه به زدم

 هستی من ی دیووونه برادر هم تو: 

 گرفت دستش توی دستمو ، زد لبخند بهم

  میگذره خوش:  آوا
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  کردم نگاه آوا سمت به

 میگذره خوش شما به خانم خاله مرسی: 

  انداخت هورش منو های دست به خاصی نگاهی یه

  بیشتر شما به انگاری:  آوا

  کرد اخم هورش

 !؟؟ منظور:  هورش

  شده عمه هم نازی شدم خاله من که طور همین اخه نداشتم منظوری:  آوا

  شده ها کلاغ جوجه عمه قورباغه دیگه اره: 

  کرد نگاهمون تعجب با آوا

 !؟؟ چی! ؟؟ کی:  آوا

 کردیم آرومی ی خنده هورش منو

  نکن درگیر خودتو تو جان آوا هیچی:  هورش

  گفت و کرد اخمی آوا

  نباشم مزاحم برم من خوب:  آوا

 عزیزم مراحمی: 

  شد جدا ما از خاصی حالت با آوا

  طوفانه آوا این ارومو آرام اون هرچی:  هورش

  کردی بزرگش نگفت چیزی که بیچاره: 
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  ندارم حرفاش به خوبی حس اما چرا نمیدونم:  هورش

 هاا شدی حساس شدی پدر بیخیال: 

  شاید نمیدونم:  هورش

 بریم بگم نیما به برم من خوب: 

  کجا:  هورش

  میشه بد حالم کم کم داره: 

 چرا:  هورش

  میام رفتی که خونه ، میاد بدم بیمارستان فضا از چون: 

 باش خودت مراقب باشه:  هورش

  نیما سمت رفتم

  بریم بهتر عزیزم: 

 عشقم بریم:  نیما

  بودن در دم اینا لقا مه خونه رسیدیم وقتی ، خونه سمت رفتیم و کردیم خداحافظی همگی از

  خوبید سلام ا: 

  میرفتیم داشتیم امدید عجب چه:  لقا مه

  داخل بفرما دیگه ببخشید: 

 و رفت سیاهی چشمام کم کم ، کردم پیدا سرگیجه احساس که میشدیم رد حیاط از داشتیم

 ازب چشمامو صورتم خیسی با ، زد صدا اسمو که بود نیما فریاد صداییی ، یادمه که چیزی اخرین

  کردم
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 خوبه حالت ، امدی بهوش:  نیما

  خوبم اره: 

  بخور رو قند آب این بیا:  لقا مه

  خوردم و گرفتم ازش لیوان

 بیمارستان بریم میخواهی:  نیما

  خوبه حالم من نه: 

  یهو شد چی:  لقا مه

 رفت گیچ سرم نمیدونم: 

  چرا اخه:  نیما

 کنم فکر بود بیمارستان فضای بخاطر: 

 میریم ما کن استراحت خوب:  لقا مه

 برید نمیخواد خوبم من نه: 

  میایم باز:  لقا مه

 شدن بلند تخت روی از و زد ام گونه روی ی بوسه

 باشید مراقبش نیما آقا:  لقا مه

  خانم لقا مه چشم:  نیما

  رفتم لقا مه

 دکتر بریم میخواهی اگه نازی:  نیما
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  نباش نگران خودم من نه: 

  کشید دراز کنارم

  یخوابی بهتر:  نیما

 .گذاشتم اش سینه روی سرمو

** 

 ، دارم هم تهوع حالت و سرگیچه ، حلقم تو ریختن آهن انگاری ، بود بد حالم روز چند این

 که بگم لقا هم به گرفتم تصمیم امروز ، باشم گرفته لاعلاج بیماریه یه شایدم ، بگم نیما به میترسم

 یک تا کلاغا جوجه با شد قرار هم هورش ، کنه کمکم بتونه اون شاید تا شده جوریه این حالم

 .بودن تنها شیراز اخه ، بمونه تهران سالگی

  هپروت عالم رفتی باز تو نازی:  لقا مه

  میکردم فکر هورش به داشتم: 

  براشون سخته بچه تا شیش یهوو بیچاره اخه:  لقا مه

  جالبه و قشنگ اما سخته اره: 

  ندارن رو کسی شیراز:  لقا مه

  اهواز اینا دایی ، هستن تهران آرام خانواده ، نه: 

  شده چیزی یه ، میکنم احساس چرا من اما ، اهان:  لقا مه

 ..اما نشده که چیزی: 

  کردم سکوت

 شده دعوات نیما با دوباره نکنه ببینم بگوو چی اما:  لقا مه
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 میکنی کمکم بگم چیزی یه ، نه: 

 شده چی عزیزم بگو اره:  لقا مه

 توی صبحا انگاری ، دارم حالی بی ، سرگیچه ، تهوع حالت ، بده خیلی روزحالم چندین یه من: 

  میریزن آهن دهنم

 زد لبخند لقا مه

  میشه مادر داری شما خوشگله خانم:  لقا مه

 کردم نگاهش تعجب با

 !میشم؟؟ چی دارم من: 

  مادر:  لقا مه

  هستی مطئمن اینقدر کجا از: 

  آزمایش بریم داری شک اگه اما ، کردم تجربه رو حالات این چون:  لقا مه

  بریم اره: 

  بریم بپوش لباس پاشوو:  لقا مه

 از بعد ، داشتم استرس کلی با عجیبی حالی یه ، آزمایشگاه رفتیم لقا مه با و کردم عوض لباسامو

  خرید آبمیو و کیک برام لقا مه آزمایش

  نشه بد حالت تا بخور رو اینو بیا:  لقا مه

 بیام چند ساعت فردا ، عزیزم مرسی: 

  برات میگیرم میام خودم من بیای نمیخواد تو:  لقا مه

  بکشی زحمت نمیخوام: 
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  مامانم خونه بریم پاشو نیست زحمتی:  لقا مه

 !!!؟؟ مامانت خونه: 

  مامانمه ی خونه تر طرف اون کوچه دوتا اره:  لقا مه

  میاد نیما الان خونه برم باید عزیزم مرسی نه ، اهان: 

  ات خونه میام آزمایش جواب با فردا من ، میلته طور هر:  لقا مه

  عزیزم بیا: 

 نمیخواستم نگفتم آزمایش راجبه چیزی نیما به ، شدیم جدا هم از و کردیم روبوسی هم با

 .بود چی اسمش نمیدونستم که داشتم حسی یه ، کنم امیدوارش بیخودی

** 

  امد آزمایش جواب با لقا مه بالاخره

 !!!!شد؟؟ چی: 

  بوسید رو ام گونه و کشید آغوش در منو لقا مه

  مادرشدنت باشه مبارک:  لقا مه

 کردی مستجاب دعامون زود چه برم قربونت خدا وایی شدم، ولو مبل روی کرده هنگ

 شد چی:  لقا مه

  میشم مادر دارم جدی جدی من یعنی: 

  کوچولو خانم بله:  لقا مه

  بودم گرفته حسی بی حس یه ، شدم جوری یه وایی
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  میگی نیما به کیه:  لقا مه

 بدونه نمیخوام فعلا: 

  بشی خلاص بچه از میخواهی نکنه نازی! ؟؟ چراا:  لقا مه

  رو نیما کنم سورپرایز میخوام اما ، نه: 

  خوب ترسیدم بگو زودتر:  لقا مه

  نیستم قاتل من نترس: 

  برم باید من خانم مامان خوب:  لقا مه

 کجا: 

 مون خونه بیان اینا مامانم قرار ، خونه:  لقا مه

  همرات خدا برو اهان: 

 وا ، میکنه پرواز خبر این شنیدن از حتما نیما ، گذاشت تنها شدنم مادر جواب با منو و رفت لقا مه

 تدس شکمم به ، ایستادم آینه جلو اتاقم رفتم ، بیاد دنیا به قرار ام قورباغه بچه ، شدم مادر من

 و من وجود از تکه یه من شکم داخل الان یعنی ، بشم چاق خرس عین قرار من واییی ، کشیدم

 .بود قشنگی حس مادرشدن بودم خوشحال ، زدم لبخند ، گرفته قرار نیما

** 

 ، گمب میخواستم امروز اما ، بشه پدر قرار که بود نگفته نیما به هنوز بود گذشته هفته چند الان

 یعنی نیما ی علاقه مورد های غذای ، بودم گذاشته ارکیده و یاس گل خونه های گلدون توی

 پوشیده هام زانو روی تا آبی حریر از لباس یه ، بودم کرده درست رو سبزی قورمه و ماکارونی

 هک ، میکردم تزیین رو کیک باید فقط ، بود اماده چی همه ، بودم کرده هم ملایم آرایش یه ، بودم

 گردنش رگ بود عصبی نیما ، بیرون رفتم آشپزخونه از ، امد زود نیما چرا واییی ، آمد در صدای

 .شده چی یعنی خدایاا ، بود عرق از پر اش پیشونی ، بیرون بود زده
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  طرفش رفتم ، شده چی یعنی خدایا ، بود عرق از پر اش پیشونی

  شده چی نیما: 

  گرفت درد کمر ، دیوار به خوردم داد هولم

  وحشی چته: 

 صورتم تو کرد پرت آزمایشمو برگ

  میکنه چکار تو پیش این: 

 از داشت انگاری ، بودن شده قرمز عصبانیت از چشماش ، گذاشته سرم کنار دیوار روی دستاشو

 میزد بیرون دود گوشاش

 .لعنتی چرااا کردی کارو این من با چرا نگفتییی بهم نازی چراا:  نیما

 زد فریاد صورتم تو ، میگه داره چی نمیفهمیدم

 !چرااااااااا؟؟:  نیما

 شده چی نمیدونستم اصلا ، بود شده خطرناک خیلیی نیما بودم ترسیده

 خوب شده چی: 

  بود عصبی و کلافه ، دیوار تو زد مشت یه ، گرفت فاصله ازم و کرد نگاهم خشم با

 !!نمیگی؟؟ چیزی چراا اخه: 

 داشتم کردم پیدا رو آرمایش جواب این وقتی بودم نگرانت بد، حالت روز چند این میدیدم:  نیما

 ، تردک پیش رفتم استرس کلی با نمیگی من به و شده چطوریت نکنه که ، میکردم کوب سنگ

 خوشحالم بینهایت حرف این ، است بارداری آزمایش جواب این و سالمی تو که گفت بهم دکتر
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 ی هفته چند مال که فهمیدم ، کردم نگاه آزمایش تاریخ به وقتی اما ، درمیاوردم پر داشتم کرد،

 .پیشه

 بود نشسته غم چشماش داخل عصبانیت جای به اما ، برگشتن طرفم به

 !چرااااا؟؟! ؟؟ کردی محروم حس این لذت از منو چرا! ؟؟ کردی کارو این من با نازی چرا:  نیما

 .نمیدونممممم خودم که کنم چکار من کردم دق شده چی بگوو بابا: 

  باشی خودت ی بچه قاتل امد دلت چطوری اما نمیخواستی بچه تو قبول:  نیما

  میگفت داشت چی این کردم هنگ

  میگی داری چی نیماا: 

  گرفتی رو تصمیم این بگی من به اینکه بدون چرا ، بردی بین از رو مون بچه چرااا:  نیما

 نمیکردم درکش

 میتونممممممم مگه بشم قاتل میتونم من مگه احمق میگی داری چی نیما چته: 

 چه! !میشم پدر دارم نفهمم من تا! ،؟ کنی سقطش بری تا نگفتی! ؟؟ نگفتی بهم چراا پس:  نیما

 !بودی؟؟ متنفر من ی بچه از اینقدر یعنی! ؟ شدی خلاص بچه این از راحت

 .اش سینه توی کوبیدم مشت با طرفش رفتم بالا زد آمپرم

 کردم آرایش روانی توی واسه ، بنداز من به نگاهی یه ؟!؟؟ چراااا شدی مدلی این چراا تو نیمااا:

 .پوشیدم جدید و نو لباس

 زباله سطل داخل و گازبرداشتم روی از رو غذاها ظرف ، آشپزخونه داخل بردمش و گرفتم دستشو

  ریختم

 سورپرایز امشب تا دادم انجام رو کار این میفهمی ، کردم درست رو ات علاقه مورد غذای واست: 

 .توو اما شدنت پدر خبر از بشی
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  برداشتم رو کیک

 ، مبارک شدنت پدر نوشتم روش کردم درست کیک برات نگاه: 

  صورتش تو کوبیدم رو کیک

 نداری لیاقت تو اما: 

 کردم جمع پاهامو و گذاشتم شکمم روی دستمو نشستم زمین روی اتاق داخل رفتم و کنار زدمش

 سرش به زده الان فقط ، نیست منطق بی و بداخلاق هم اینقدر بابات ، مامان کوچولوی نترس ،

 اقبتمر ازت ، داره دوستت خیلیی مامانی ، نباش نگران خوبیه ادم نیما بابا ، گلکم هاا نترسی ازش

 اتلق میتونم من مگه ، کنه برخورد جوری این من با میتونه چطوری دستش از بودم عصبی ، میکنه

 قاتل تهمت هم الان آرشم عاشق هنوز که زد تهمت بهم که اول ، خودم ی بچه قاتل چی اون باشم

 آرش عاشق که این بخاطر باید کی تا!! ؟؟ چیه من جرم کردم چکار من مگه اخه ، زد بهم رو بودن

 نیما ، افتهبی ام بچه برای اتفاقی که ،میترسیدم بگیرم اشکامو جلوی نمیتونستم ، بدم تاوان بودم

  نشست کنارم

  باشم تنها میخوام بیرون برو: 

  من:  نیما

  گذاشتم لباش روی دستمو

 و درک ، بود عاشقم که پسری اون کجاست ، کردی بد من به تو ، هیجی نگووو هیچی هیس: 

 خودش عاشق منو قشنگش عشق با که پسری اون کجاست ، داشت اعتماد منم به ، داشت منطق

 یک تو اما ، تو عشق نازی منم این نیما ، شدی جوری این چرا تو ، نمیشناسم رو نیما این من کرد،

 ؟!چراااااا باهام شدی غریبه چرا هستی

 

 ، چشماش داخل بود زده حلقه هم اشک ، میزد موج چشماش تویی ناراحتی و نگرانی ، شرمندگی

  کشیدم دستمو من اما ، گرفت دستمو
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  کردم غلط:  نیما

 آرشم عاشق چون نمیخوام بچه میگفتی که پیش چندماه ، رفته بالا کردنات غلط آمار جدیدا: 

 !آرشم؟؟ عاشق بازم حتما چون شدم ام بچه قاتل میگی هم الان ، هنوز

 میدم دستت از میکنن احساس همش ، نیست خودم دست نازی:  نیما

 ! ؟ دیدی چی ازم مگه! ؟؟ چراا: 

  کردی نابودش کردم فکر ، نگفتی بهم اما بارداری  هفته چند دیدم وقتی:  نیما

 فقط من ، باشم ام بچه قاتل نمیتونم باز باشم که هم جهان زن ترین رحم بی من اصلا بابا: 

 . همین کنم سورپرایزت میخواستم

 بدم دستت از میترسم ، کردم اشتباه ببخش منو نازی:  نیما

  بدی دستم از که نیست هم بعید هیج ، میزنی که حرفای این با ، میدی انجام که کارای این با: 

 میمیرم تو بدون من ، نگو اینطوری نازی:  نیما

  نداری باورم چرااااا! ؟؟ میکنی من با رو کارها این چراا: 

 دارم باورت:  نیما

 نمیزدی رو حرفا این داشتی اگه ، نیما نداری: 

 ببخش منو ، گفتم چیزی یه بودم عصبی:  نیما

 توهم سری یه بخاطر فقط ، ترسوندی منو ، ترسوندی مونمو بچه نیما: 

 .شد روان هایش گونه روی نیما های اشک

 دل چراا عصبانیت چرا کنیم حل رو خودمون مشکل و بزنیم حرف هم با میتونیم وقتی چراا اخه: 

 .نگرانی
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  ببخش منو:  نیما

 ، بودن ضدونقیص احساساتم ، میدونست قاتل منو اون اما ببینم جوری این رو نیما نمیامد دلم

  است شرمنده و پریشون خیلی بود معلوم نیما

 با امد پیش که چیزی هر ، نکنم دعواا باهات وقت هیچ دیگه میخورم قسم خودت جون به:  نیما

 بکشه منو خدا کردم ناراحتت بد دفه اگه ، میکنیم حلش آرامش

 پاک هام گونه روی از اشکامو دست با ، بود شده بارونی بدجور چشماش جنگل کردم، نگاه بهش

 گذاشت شکمم روی دستشو ، کرد

 بابایی ، نشه عصبانی دیگه میده قول بابایی ، کرد ناراحت رو تو و شده عصبی بابایی ببخش:  نیما

 .عاشقته خیلیی

 .بردم فرو موهاش لای دستمو ، کرد رها آغوشم در خودشو

  ببخش منو:  نیما

  بخشیدم: 

 عاشقتم خیلی:  نیما

 طور همین منم: 

 نکنم ناراحتت وقت هیج ، میدم قول دیگه:  نیما

  بود کیک اثار هنوز صورتش روی ، کرد نوازش موهامو

  کیکی صورتت هنوز: 

 بودم نخورده کیک مدلی این حالا تا ، بود هم ی خوشمزه کیک چه ، بله:  نیما

  جونت نوش ، بود حقت: 
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  داریم پلو گشنه امشب ، دور ریختی هم رو غذا:  نیما

  جونت نوش است خوشمزه هم پلو گشنه ، حقته بازم: 

  میخوری چی تو پس:  نیما

  نمیدم تو به اما دارم غذا خودم برای من: 

  لوس دختر نده باشه:  نیما

 بوس بهت نمیدم: 

 .خندیدم منم و خندید نیما

** 

 گریه دوتای ، شنیدیم رو بچه قلب صدای وقتی دکتر رفتیم نیما با که ، بود گذشته ی هفته چند

 ، بود آورده در بال انگاری ، بود خوشحال خیلی نیما ، شدن مادر بود قشنگی حس چقدر ، کردیم

 مون بچه جنسیت آینده ماه ، بود مراقبم بینهایت ، من به چسبیده و نمیره دیگه هم سرکار

 بود شده تنگ کلاغ جوجه و هورش برای دلم ، بود نشسته مبل روی بیکار ، میشد مشخص

  نیما: 

  عمرم:  نیما

  اینا هورش پیش بریم: 

  شده تنگ دلت:  نیما

 روی مو هورش هنوز ، شدن بزرگ چقدر! ؟؟ شدن کی ی شبیه هاا جوجه ببینم میخوام اره: 

  نه یا داره سرش

  بریم که بشو اماده برو عشقم باش:  نیما
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 بگم میخوام خودم نگو بهش منو شدن مادر جریان ، نیما فقط ، باشه: 

  عزیزم باشه:  نیما

 ، خریدیم راه سر هم شیرینی جعبه یه آرام مادر ی خونه سمت به رفتیم دوتای و پوشیدم لباس

 .میشه دایی داره که بگم هورش به خودم میخواستم

  خوبید سلام: 

  خوبی تو دخترم مرسی:  آرام مادر

  ممنون: 

 هستید خوب خانم حاج سلام:  نیما

  پسرم ممنون:  آرام مادر

 گفت لبخند با و بیرون امد اتاق از هورش

 دیوونه زوج خوبید امد گل به به:  هورش

  خوبی تو توپ: نیما

  شدم بهتر دیدم رو شما بودم خوب:  هورش

  میگذره خوش بابایی خوبی: 

  خوبی تو خانم عمه مرسی:  هورش

  کجاست آرام ، بدجور اره: 

  میخوابونه رو سهیل داره اتاق داخل:  هورش

 .بود اتاق داخل هم آوا ، آرام بر علاوه ، اتاق داخل رفتیم هورش و نیما با
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 .بود اتاق داخل هم آوا ، آرام بر علاوه

  گل های خواهر بر سلام: 

 خوبی جون نازی سلام:  آرام

  عزیزم مرسی: 

  خانم آوا خانم آرام خوبید:  نیما

  ممنون:  آرام

 خوبید دوتا شما مرسی سلام:  آوا

  تشکر:  نیما

 منم هاای بچه فردا ، اخه ، بودن خوابیده شیرین چه ، کردم نگاه بودن ناز خواب غرق که ها بچه به

  میکرد هاا بچه نگاه لبخند با هم نیما ، میخوابن ناز جوری این

 نشدن بیدار تا بیرون بریم:  هورش

 بریم باشه: 

  نشستیم ها مبل روی و حال داخل رفتیم

  داره حسی چه شدن پدر:  نیما

 میکنی درکم بشه قسمتت ، مسئولیت از پر سخته اما عالی:  هورش

  داشتم تشنگی احساس ، زد لبخند نیما

  کجاست آشپزخونه ببخشید: 

  دخترم میخواهی چی:  آرام مادر
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  بخورم آب برم میخوام: 

  میارم برات من:  آوا

  میرم خودم مرسی: 

  چپ سمت بعد و امستقیم:  آرام

  ممنون: 

 ، ممیکرد کارامو خودم باید میرفتم جایی هر بود عادتم ، آشپزخونه رفتم و شدم بلند مبل روی از

 هورش که میخوردم آب داشتم ، ریختم لیوان داخل و برداشتم رو آب ی شیشه یخچال داخل از

  شد آشپزخونه وارد

  خوردی آب:  هورش

  کلاغه اقا اره: 

  گرفتم بودن کلاغ حس گفتی کلاغ بهم پس از:  هورش

 .کشید دست موهام روی و شد نزدیک بهم ، زدم لبخند

  بپرسم سوال یه:  هورش

  اره: 

  افتاده اتفاقی:  هورش

  مگه چطور: 

 .است خنده پراز نیما چشمای ، چشمات توی میزنه موج خاصی برق یه اخه:  هورش

  میشم مادر دارم من: 

  کرد بغلم یهو اما کرد نگاهم فقط اول هورش



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 208 

  دادی بهم شیرینی خبر خیلی نازی وایی:  هورش

  کلاغه اقا میشه دایی داری: 

  هاا قورباغه بچه قربون به من:  هورش

  زد ام گونه روی ی بوسه و گذاشت ها شونه روی دستاشو ، امدم بیرون آغوش از

 قلو چند ، پسر یا دختر:  هورش

 .بودن پسر یا بودن دختر میشه مشخص آینده ماه قلو یک: 

 با که بود آوا کردیم نگاه صدا طرف به امد زدن دست صدایی یهوو که ، کرد نوازش هامو گونه

 ، آشپزخونه داخل امدن ی بقیه ، آوا های خنده و زدن دست صدای با ، میزد دست داشت خنده

 .بود هورش دست تو دستم

 آوا شده چیزی:  هورش

  نمیکشید خجالت شماها:  آوا

  کردیم چکار مگه: 

 طرفمو امد عصبانیت با آوا

  ندیدم عمرم تو شماها از تر بیحیا که واقعاا:  آوا

 باش زدنت حرف مراقب:  هورش

 ها نکنی ولش بگیر تر محکم دستشو:  آوا

 .گرفت دستمو تر محکم که بیارم در هورش دست از دستمو میخواستم

 ! چی؟ حرفا این ، چته بگوو ادم مثل آوا:  هورش

 بزن لاس باهاش بیشتر ، ندیدم حالا تا هاا شما از تر کار خیانت:  آوا
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 گفت عصبانیت با آوا سمت رفت کرد ول دستمو هورش

  خواهرمه نازی لعنتی:  هورش

  نشی خودت ی بچه دایی یهوو باش مراقب:  آوا

 پایین اورد دستشو ، آرام ی نه صدای با اما آوا دهن توی بزن تا بالا برد دستشو هورش

  باشه زدنشون حرف مراقب بگید خواهرتون به لطفا خانم آرام:  نیما

  ایستاد نیما مقابل اوا

 !داری؟؟ دوس رو نازی شما:  آوا

  کردن تعجب همه آوا دادن جبهه تغییر از

 عشقمم اون دارم دوستش که معلوم:  نیما

  نمیبینی رو بزرگ خیانت این و شدی کور خواهرمن مثل همین واسه پس:  آوا

  میزنی حرف جوری این که دیدی چی ما از تو آوا اخه: 

  میکردید بدل و رد عشق هم آغوش در که دیدمتون خودم الان همین:  آوا

  بره بین از ها حرمت ممکن وگرنه شو خفه آوا:  هورش

 درسته شماست دومه همسر نازی ، نیما آقا:  آوا

  نمیکنم درک رو حرفا این دلیل:  نیما

  بدهید منو جواب لطف:  آوا

  دوممه همسر نازی ، اره:  نیما

 گرفت دستمو و من طرف امد آوا
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 به تو گرفتی ازش شوهرشو راحت خیلی اما ، بود نازی دوست ترین صمیمی نیما اول زن:  آوا

  داره خود جای که من خواهر ، نکردی رحم هم خودت دوست

  کن تمومش بسه:  هورش

 خیانت داری بچه تا شیش و زن وجود با هورش چراا تو گذشته بیحیای مرز از که نازی این:  آوا

 هم رو ریختی قدیمیت عشق با و کرده هندوستان یاد فیلت چرا تو ، میکنی

  پاکه پاک نازی و هورش رابط ، بزنی حرف مدلی این نازی درباره نداری حق تو ، آوا بسه:  نیما

 شما چرا ، داره وجود کثیف و زشت باطنی پاکی این در اما دارن پاکی ی رابطه ظاهر در اره:  آوا

 نمیبینید اینو

 میکنه گذر تو کثیف ذهن از فقط حرفا این چون:  هورش

 

 میکنه گذر تو کثیف ذهن از فقط حرفا این چون:  هورش

 کثیف و پلیده شما پنهانی رابطه ، نیست کثیف من ذهن:  آوا

 نداریم پنهانی ی رابطه هورش منو ، میگی جوری این چرا آوا: 

 بترکونید لاو بتونید تا آشپزخونه داخل امدید همین واسه:  آوا

 بسه کنی توهین نازی به میخواهی کی تا ، دیگه بسه:  نیما

 همین شده خوشحال اونم دادم خبر یه بهش من امد که هورش ، بخورم آب امدم فقط من: 

 .شد نسیبت هورش آغوش گرمای که دادی خبری چه:  آوا

 .بردی آبرو کافی اندازه به ، بسه آوا بکش خجالت:  هورش
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 گرفته بازی به رو دونفر ، میشن عاشقش پسرا همه که داره چی دختره این نمیدونم من:  آوا

 .خارج داده فراری رو سومی

 تر پاک نازی پاکه هورش ، بدی ادامه رو حرفا این میخواهی کی تا بسه آوا:  نیما

 مه الان ، کرده خراب رو تو زندگی ، نمیبینی رو خیانت این و شدی کور زیاد عشق از تو نیما:  آوا

 .کنه خراب رو آرام زندگی میخواد

 . بود کار بهترین نازی با ازدواجم اما ، کردم اشتباه دفه یه من:  نیما

  گرفت درد آوا کن ول دستمو: 

 کنم برخورد اپن به شد باعث این و کرد ول منو دست عصبانیت با آوا

  است عقیده هم من با هم او ، بپرس آرام از هورش:  آوا

  کرد نگاه آرام به تعجب با هورش

 !؟؟ داری شک من به تو آرام اره:  هورش

 !!!هم؟؟ شما خانم آرام:  نیما

 یقدیم عشق با هورش رابطه از که بگو ، داری شک و ناراحتی که بگو نترس کسی از بگو آرام:  آوا

  هستی ناراحت اش

 .کردم صدا رو نیما اسم و کشید جیغ یهووو شده، خیس شلوارم ، کردم احساس ، میکرد درد دلم

 نیمااااااااااا: 

 افتادم زمین روی

  شده چی نازی:  نیما

  بدوووو کن روشن رو ماشین بروو:  هورش
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 ، بود شده خشک دهنم ، شدم بیدار درد با ، نفهمیدم چیزی دیگه ، رفت سیاهی چشمام جلو

 .بودم رنگ سفید اتاق یه داخل

  نیمااا: 

  گرفت دستمو

 !خوبه؟؟ حالت عشقم ، جانم:  نیما

 ؟!کجام من! شده؟ چی نیما: 

  نمیاد یادت چیزی! بیمارستان؟ امدیم:  نیما

 ، افتادم مون بچه و دردم یاد ، افتادم اینا آرام ی خونه توی دعوامون یاد ، کردم فکر که کمی

 بود خیس چشماش ، کردم نگاه نیما به ، کشیدم شکمم روی دست

 !خوبه؟؟ حالش مون بچه: 

  امد هورش صدای ، نیما از قبل

  خوبه دایی ی قورباغه حال که معلومه:  هورش

  کردم نگاه هورش به لبخند با

 !؟؟ میگی راست: 

  بپرس نیما از نداری باور منو حرف ، عزیزم اره:  هورش

  کردم نگاه نیما به

 میگه راست هورش:  نیما

  هستن خیس و سرخ چشمات چرا پس: 

  بودم نگرانت بودم ترسیده چون:  نیما
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  گرفتم رو نیما دست ، باشه کرده شک من به هم نیما نکنه ، افتادم آوا حرفای یاد یهوو

 .... ما نیست چیزی هورش منو بین مون بچه جوون ، نیما: 

  گذاشت لبهام روی دستشو

 . یهپاک دوتاتون نگاه داخل ، دارم اعتماد بیشتر چشمام از دوتا شما به من ، نگو چیزی هیس:  نیما

 زد مفت زر آوا ، نکن فکر چیزا این به نازی:  هورش

 !!!چی؟؟ باشه داشته شک بهمون هم آرام اگه اما: 

 نیست روانی اوا مثل آرام ، نداره شک:  هورش

 اشتباهی که هورش و من ، کنم درک رو آوا حرفای نمیتونستم ، شد راحت حدودی تا خیالم

 درد هنوز اما ، بود سالم که شد راحت هم مون بچه بابت خیالم ، بود برادرم هورش ، نکردیم

 .میبودم ام بچه مراقب بیشتر باید داشتم

  میخوام آب من: 

 مرخص بعد و بودم بیمارستان روزی چند ، بخورم آب تا کرد کمکم و داد آب لیوان یه بهم نیما

 .شدم

 ، کنم مصرف دارو بودم مجبور و داشتم درد هنوز ، شدم مرخص بعد و بودم بیمارستان روزی چند

 شاد خودشو من جلوی اما ، بود نگران و ناراحت کم یه نیما ، سالمه ام بچه که بودم خوشحال اما

 شکمم روی ، ایستادم ی آینه جلوی ، هسته وجودش تو روز اون ترس هنوز انگار ، میده نشون

 امد الق مه پیش روز چند ، پسره یا دختره ام بچه ببینم تا برم باید دیگه روز چند ، کشیدم دست

  مون خونه

  وراا این از عجب چه: 

 مون خونه نمیای تو ، هستم اینجا همیشه که من:  لقا مه
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  خانم خبرا چه ، میام که من: 

  برات دارم توپ خبر یه:  لقا مه

  شده چی: 

 میشم مادر دارم منم:  لقا مه

 کشیدم بنفش جیغ

  گوشم کوفته:  لقا مه

  شدیم مادر باهم کن فکر ، جالب چه: 

  تره کوچک تو ی بچه از من ی بچه:  لقا مه

   میشن همبازی هم با ، باشه خوب: 

 شدیم هم فامیل هم با شایدم:  لقا مه

 میشویم فامیل اره شدن هم عاشق و شدن بزرگ هامون بچه اگه: 

 هستن خوشحال خیلیی شادی و عطا:  لقا مه

  بیارم پرتقال آب ، میکنه پرواز داره که نیما مثل درست: 

  نداری قهوه چای:  لقا مه

  دارن کافین قهوه و چای ، میشه سرو سالم نوشیدنی فقط ما ی خونه توی نوچ: 

  تو گیری سخت چه:  لقا مه

  دیگه دیگه: 

 بیار رو پرتقال همون خوب:  لقا مه
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 ابتب هنوز فقط الانم نگرانی تنها ، گذشت خوش خیلی ، خندیدم و گفتیم لقا مه با کلی روز اون

 تفاهم سوء سری یه هنوز شایدم ، بزنم حرف آرام با میرفتم خودم باید ، بود تهمت جریان اون

 ، بیرون رفتم اتاق از ، هورش منو صمیمیت با باشه داشته مشکل آرام ممکن ، باشد مانده باقی

  نشستم نیما کنار مبل روی

  نیما: 

  جانم:  نیما

  اینا آرام ی خونه بریم: 

 مناسبت چه به:  نیما

  بزنم حرف آرام با میخوام: 

  رو جریان اون نازی کن فراموش:  نیما

 شک این بشه طرف بر باید باشه داشته شک آرام اگه ، نیست که ی ساده جریان نیما نمیشه: 

 چی بشه بد حالت دوباره اگه:  نیما

  بیافته اتفاقی مون بچه واسه نمیزارم دیگه ، هستم مراقب ایندفه ، نیما نمیشه: 

  داره پا یه مرغت:  نیما

 میپرسی چرا پس میدونی که خودت: 

 بشو اماده برو هم تو کنم هماهنگ هورش با برم من پس:  نیما

 باشه: 

 چهب مراقب دفه این اما ، میزد شور دلم ، هورش خونه بریم تا ، کردم عوض لباس ، برگشتم اتاق به

 نای بخاطر و داد هول منو آوا که نمیدونم کسی البته ، بزنه صدمه بهم آوا نمیزارم دیگه ، بودم ام

 ، بدم دست از مون بچه بود نزدیک و کردم برخورد اپن به
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  شدی اماده جوون نازی:  نیما

  بریم اره: 

  نکنی اذیت خودتو زیاد عزیزم فقط:  نیما

  بزنم حرف آرام با میخوام فقط من ، چشم: 

  عزیزم باشه:  نیما

 زندگی ، بزنم حرف و بشنوم رو آرام حرفهای باید ، افتادیم را اینا هورش خونه سمت به نیما با

 زد زنگ نیما ، رسیدیم آرام ی خونه به ، بشه خراب آوا های سوءتفاهم بخاطر نباید هورش و آرام

  کرد باز رو در هورش و

  نیما داش سلام قورباغه سلام:  هورش

  کلاغه اقا سلام: 

  داداش سلام:  نیما

  داخل بیایم کنار میری: 

  بود حال داخل خانم حاج ، شدیم خونه داخل ما و کنار رفت هورش

 پسرم سلام دخترم سلام:  خانم حاج

 خوبید خانم حاج سلام:

  سلام:  نیما

  بشینید بفرما:  خانم حاج

 هال داخل امدن هم آوا و آرام بشینیم خواستیم تا

  سلام: 



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 217 

 سلام:  نیما

  خوبید سلام علیک:  آرام

 مرسی: 

 تشکر:  نیما

 .بودم کرده پیدا تنفر حس آوا به نسبت ، داد تکون سر فقط آوا

 بشینید ، ایستادید چرا:  هورش

 کشیدم عمیق نفس یه ، کنم شروع کجا از نمیدونستم ، نشستیم مبلها روی همگی

  پیشه روز چندین اتفاق واسه شدیم مزاحم امروز اگه خوب: 

  شد حل جریان اون جوون نازی:  هورش

 باشه مانده باقی شبهه و شک هنوز شاید اما ، اره: 

  بشه حل کل به جریان تا بزنیم حرف بهتره نشده راحت هنوز خیالش نازی:  نیما

  باشه:  هورش

  بگو آرام خوب: 

  بگم چی:  آرام

  داری شک هورش و من به یعنی ما به تو: 

  نه:  آرام

  میگی دروغ چرا:  آوا

  نکن شروع آوا:  هورش
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  ماجرا بشه حل و بزنه حرف تا امده گفت خودش نازی:  آوا

 کنی شروع باز تو نیست قرار اما گفت، اره: هورش

  بشه مشخص باید حقیقت:  آوا

  مشخصه هم الان همین حقیقت:  نیما

  نبودید اینجا الان شماها بود اگه نیست:  آوا

 بزنه حرف آوا بزارید نیما و هورش لطفا: 

  نه توهین و تهمت اما بزنه حرف:  نیما

 یبگیر قدرگرم این سابقت عشق با نباید تو ، هستی صمیمی هورش با قدر این چرا تو نازی:  آوا

  منه سابق عشق هورش میکنی فکر چرا: 

  گفته آرام به خودش هورش:  آوا

  کردم نگاه هورش به

 الان من ، شده تموم وقته خیلی حس این اما ، بودم نازی دلبسته بودم نوجوان وقتی من:  هورش

  همین ، هست برادرانه حس یه نازی به نسبت حسم ، شدم پدر ، هستم آرام عاشق

 !چی؟؟ وقت اون نازی حس:  آوا

 ست خواهرانه هورش به من حس که معلوم: 

  نیست خوب صمیمیت قدر این صورت هر در اما:  آوا

  باشن صمیمی باهم هورش و نازی داره اشکالی چه ،!؟ وقت اون چرا:  نیما

  میشه اذیت من خواهر اما نباشه مهم شاید شما برای:  آوا
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 داده قرض تو به زبونشو آرام حالا تا کی از نمیدونم من:  هورش

  بزنه حرف خودش خانم آرام بهتر:  نیما

 زن اگه نازی خودت ، میشه اذیت اما نمیاره زبون به رو چیزی هر ، آرومیه دختر خیلی آرام:  آوا

  میکنی پیدا حالی چه بگیره گرم نیما با و برگرد نیما اول

 ، نیست مهم واسم بگیره گرم هم نیما با ، شده تنگ براش دلم چون برگرده آیدا خدامه از من: 

 دارم اعتمادم همسرم به من چون

  بگی چیزی یه سکوت جای به میشه آرام:  هورش

  نداره حرفی من:  آرام

  میگی چی خواهرتون پس خوب:  نیما

 .شده حساس زیاد آوا:  آرام

  بشه حساس باید چرا:  نیما

  شده حساس هم اون بوده هورش عشق قبلا نازی که گفتم آوا به من اخه:  آرام

 خیانت بهت داره تورو هم هورش ، نمیکنم خیانت نیما به هیچوقت دارم شوهر الان من جون آرام: 

  نمیکنه

  گذشته بشه فراموش باید میکنیم زندگی داریم حال زمان در ما الان:  نیما

 میدونم:  آرام

 ، امدی کنار ات بچه مرگ با خوب خیلی هم تو دخترم ، شد حل مشکل خداروشکر:  خانم حاج

  میده فرزند همسرت و تو به دوباره خدا

  بود هورش به نگاهش نیما ، کردم نگاه نیما به ، ام بچه مرگ گفت چی این الان
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  میگید دارید چی شما خانم حاج!!!!! ؟؟ ام بچه مرگ: 

  باش اروم عزیزم هیچی:  نیما

  هورش طرف رفتم شدم بلند مبل روی از

 ؟!! استتت زنده ام بچه نگفتی مگه: 

 بشی بدتر نمیخواستم نبود خوب حالت تو نازی ببین:  هورش

 شدم ور حمله آوا سمت به ، میچرخید سرم دور داشت خونه

 قاتلی تو گشتیییی مو بچه تو: 

  داشت نگه منو هورش

  باش اروم نازی:  هورش

  نکردم کاری من:  آوا

  گرفتی ازم مو بچه تو اپن به خوردم دادی هول منو تو: 

  نازی میگی چی:  نیما

  اپن به خوردم داد هولم آوا رو حقیقت: 

 توی میزدم مشت و کردم قاطی یهو بودم کنارم نیما و هورش ، نشستم زمین روی گریه زیر زدم

  هورش ی سینه

 دیگه ، متنفرمممممممم ازت ، توووووو  توییی مقصر!! ؟؟ چرااااااا نگفتی بهم چراا توییی مقصر: 

 ببینمتتتتت نمیخوامممم

 .رفتم حال از که زدم رو هورش و کشیدم فریاد قدر این
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  بود نیما دست تو دستم ، بودم اتاق یه داخل بودم تخت روی ، امدم هوش به وقتی

 !؟؟ خوبی نازی:  نیما

 کجاییم؟؟ ما: 

 هورش خونه:  نیما

  نشستم تخت روی

  مون خونه بریم: 

 

  میریم بشه بهتر حالت بزار:  نیما 

 بریممممممم خوبه حالم من: 

 نشو عصبی باشه:  نیما

 تا ، بود نشسته اتاق در پشت هورش ، بیرون رفتیم اتاق از و شدم بلند تخت روی از نیما کمک با

 شد بلند جاش از دید مارو

  نازی خوبی:  هورش

  بیرون کشیدم دستش از دستمو خشم با ، گرفت دستمو هورش ، شدم رد توجه بی کنارش از

 کن ولم: 

  کردی قهر من با اخه چرا نازی:  هورش

 ی خونه توی پامو دوباره من شدی باعث تو! ؟؟ گفتی دروغ من به چراا ، توست تقصیر همش: 

 بزارم ام بچه قاتل

  نداره تقصیری هم هورش ، بیافته اتفاق این نمیخواست که آوا ، دخترم:  خانم حاج
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 .زد تهمت من به دلیل بی اون ، بدم دست از مون بچه شد باعث و داد هول منو آوا: 

 !؟؟ چیه من تقصیر:  هورش

 گرم من با چرا ، نمیاد خوشش منوتو ی رابطه از ، داره شک بهت همسرت میدونستی که تو: 

  ببینمتتتتتتت نمیخوام دیگه ؟؟؟؟؟؟ نگفتی بهم چرا!! گرفتی؟؟

 دست از مو بچه که نمیشد باور هنوز ، شدم روان های گونه روی اشکاهایم ، بیرون زدم خونه در از

  گرفت دستمو نیما!! چراا؟؟ اخه خدایاا ، دادم

  میری کجا:  نیما

 کن ولم ، قبرستون: 

  باش اروم نازی:  نیما

  اش سینه توی زدم

 !شدی؟؟ همدست هورش با چرا ؟؟ گفتی دروغ من به چرااا تو: 

 بشه بهتره حالت تو تا ، نگفتیم بهت خودت بخاطر ما ، بود بد حالت تو نازی:  نیما

 !!!!!!بشه بهتر حالم!!! حقیقت؟ کردن پنهان با: 

 نازی:  نیما

  خونه بریم میکنه درد سرم ، نگوو هیچی هیس: 

 .مون خونه سمت رفتیم و شدیم ماشین سوار نیما با

** 

 ، ببینم رو کسی نمیخواستم اصلا ، بودم کرده حبس خودمو اتاق توی ، بود گذشته روزی چند

 گریه و میکشیدم دست بودم خریده براش که های لباس روی ، برام بود سخت باورش هنوز
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 به میزد گاهی ، میریخت اشک من با گاهی ، میداد ام داری دل گاهی ، بود کلافه هم نیما ، میکردم

 بودم متنفر هورش و آرام ، آوا از ، میریختم اشک فقط سکوت در من اما ، میکشید فریاد و سرش

 هورش اگه ، نمیشدم نزدیک هورش من خوب هورش منو رابطه با داره مشکل میگفت آرام اگه ،

 زنده ام بچه الان ، بود نداده هول منو آوا اگه ، بود کرده درک رو حسادت و حساسیت این زودتر

 ترکم رفت اما ، بگیرم خواب سرویس ام بچه واسه میخواستم تازه ، بودم شده مادر منم الان ، بود

 هدیگ من که بگه بهش گفتم نیما به اما بزنه حرف من با که بود زده زنگ چندباری هورش ، کرد

  اتاق داخل امد غذا سینی با نیما ، بشنوم صداشو نمیخوام حتی یا ببینمش نمیخواد دلم

 بخوری چیزی نمیخواهی هم هنوز:  نیما

  نه: 

  بخور چیزی یه نیما جان ، میافتی پا از طوری این:  نیما

  نمیتونم ، نده قسمم: 

 میشیم دار بچه دوباره ما ، میکنی رو کار این خودت با چرا:  نیما

 شدمی پسر اگه ، باشه من با روزا تو با شبا بود قرار ، بخریم دار سوت کفش براش بود قرار یادت: 

 نممیک حس میگفتم یادته ، بود تو با اسمش انتخاب میشد دختر اگه بود من با اسمش انتخاب

 !!یادته؟ ، پسره

  کشید آغوشش در منو نیما

 قانهعاش ، میکنیم تزیین اتاقشو ، میدیم انجام براش کارو این ی همه ، میشیم دار بچه بازم:  نیما

 میشیم دنیا پدر و مادر بهترین تو منو ، میکنیم پرستش

 داری دوستم بازم نشم مادر دیگه اگه: 

 داشت خواهم دوستتت عاشقانه بکشم نفس که ی لحظه تا:  نیما

  نشیم دار بچه دیگه میترسم: 
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 شهمی نفسمون و میاریم رو یکی سرپرست بی ی بچه همه این ، نشدیم هم اگه تازه میشیم:  نیما

  نمیرفت مون بچه کاش: 

  بود قسمت:  نیما

 بگیره آروم قلبم این بلکه تا زدم زار نیما بغل توی

** 

 و بشم دار بچه دوباره میتونم که بود گفته دکتر ، بود شده بهتر حالم ، بود گذشته ماهی چند

 و بسوزه من دل نمیخواد که بود گفته نیما به نمیامد اینجا زیاد لقا مه ، نبود شدید زیاد ضرب

 حالخوش براش ، میاد دنیا به آینده ماه و پسره لقا مه ی بچه که بودم شنیده نیما از ، بشم ناراحت

 الان بود هول بچه واسه نیما قبلا ، بده بچه بهم و ببینه شدن مادر لایق منو دوباره خدا کاش ، بودم

 واسه ، نبودم اما باردارم میکردم فکر ، میداد دست تهوع حالت بهم وقت هر ، هستم هول من

 لیاشکا میگم گاهی ، نمیکردم ی توجه علایم این به دیگه ، میشدم قبل از تر ناامید روز هر همین

 ، هبچ داره فرقی چه ، میکنیم بزرگ و میاریم پرورشگاه از بچه یه نیما قول به نشدم باردار نداره

 . است بچه

 آهن انگاری صبح های دم ، میامد خوابم هی بودم خسته ، میرفت گیچ سرم که بود روزی چند

 این گفتم خودم به بعدش اما ، شدم حامله نکنه که شدم خوشحال اوایل ، میریختن دهنم توی

 .نیست خبری قبل های دفعه مثل هم دفه

 از مانی ، اش خونه امد وقتی البته دیدنش بریم داشتم تصمیم ، بود امده دنیا به هم لقا مه ی بچه

 .بود راضی تصمیمم

  اینا لقا مه خونه بریم امروز میگم: 

  بریم اره داری دوس اگه:  نیما

  ببینم شو نی نی میخوام: 
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 لقا مه خونه بریم که بشیم اماده بریم پس:  نیما

  باشه: 

 .زدم مشکی و لاجوردی تیپ یه منم ، زد ی سرمه و مشکی تیپ نیما ، رفتیم اتاق به

 !شدی؟؟ آماده:  نیما

  میام دارم اره: 

 خوب زیاد حالم ، افتادیم راه لقا مه خونه سمت به هم دست در دست دوتایی ، بیرون رفتم اتاق از

 رو رد زنگ نیما ، بزارن حسادتتم حساب به رو بدم حال نمیخواستم ، بود لبام روی لبخند اما نبود

 کرد باز رو در عطا بعد کمی زد

 داخل بفرما ورا این از عجب چه سلام:  عطا

  هستیم مزاحم همیشه که ما سلام علیک:  نیما

  سلام: 

 خونه داخل رفتیم

 امدن کیا ببین لقا مه:  عطا

  کشید آغوش در منو و شد خوشحال دوتا ما دیدن از لقا مه

 دیدارت از شدم خوشحال:  لقا مه

  طور همین منم: 

  امدید خوش:  لقا مه

 مرسی:  نیما

  بشیند بفرما:  عطا
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 نیما ، کنارمون امد سفید شلواری جوراب و قرمز پیراهن اون با هم شادی ، نشستیم ها مبل روی

 .شد خوشحالی غرق شادی دیدن از

  بشه تر خلوت سرت و بهتر حالت کمی میخواستم اخه ، امدیدم دیر کمی ببخشید: 

 عزیزم نداره که زود و دیر:  لقا مه

 زدم لبخند بهش

  کجاست پسرمون گل:  نیما

  بشه بیدار که الاناست البته خوابه اتاق توی:  عطا

 !؟؟ چیه اسمش راستی: 

  آرمان:  لقا مه

  قشنگه چه: 

 میاد هم شادی به:  نیما

 شد بلند مبل روی از لبخند با عطا امد، آرمان ی گریه صدای

  بشه بیدار که الاناست گفتم دیدی:  عطا

 شدم مبل روی از امد عطا ، ببینم رو آرمان میخواست دلم خیلی ، بیاره رو بچه تا اتاق سمت رفت

 ، ودب کوچولو و توپولو و سرخ ، داد بهم رو بچه تردید کمی با ، بگیرم دستش از رو آرمان تا رفتم و

 داشت مشکی های چشم سرخی لبای چه

  بیاره همراه به بلندی سر اش خانواده واسه باشه سالم و شاد همیشه امیدوارم: 

 ممنون:  عطا

  تشکر زیبای دعای چه:  لقا مه
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  دادم قرار نیما آغوش در رو آرمان ، نیما سمت رفتم بچه با

 بشه بخیر عاقبت و خوشبخت:  نیما

 زیبا دعای این از مرسی:  لقا مه

  تشکر:  عطا

 میباست الان ، گرفت دلم هم بودم خوشحالم هم ، بده شیرش ببر تا گرفت نیما از رو بچه لقا مه

 چشمام ، نبود خوب حالم اصلا نشستم مبل روی ، بکشیم آغوش در رو خودمون ی بچه نیما منو

 .رفتم حال از و زدم چنگ نیما بازوی به ، میرفت سیاهی

  بود کنارم نیما ، دیدم بیمارستان سفت تخت روی خودمو ، کردم باز که چشمامو

  نیما: 

  خوبی عزیزم جانم:  نیما

  خوشحالی قدر این چرا تو خوبم اره: 

 زد ی بوسه مو گونه روی نیما

  نیما شده چی: 

  میشی مادر داری ، شنید صداتو خدا بالاخره:  نیما

 شادی غرق دوتامون هر ، ممنون خدایا ، شدن روان هایم اشک و مانده باز دهنم خوشحالی از

 .بودیم شده

** 

 ، بود ابراا رو نیما ، بود دختر ام بچه ، بود شده بزرگ یکمی شکمم ، بود گذشته ماهی چندین

 میگفت بهم هی و بود خوشحال هم لقا مه ، بود مراقبم خیلیی ، بخورم تکون جام از نمیگذاشت

 هک میبینم شده بهتر حالم که حالا ، نگه چیزی هورش به که گفتم نیما به ، دخترت خودمه عروس
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 ، بودم گرفته تصمیم همین واسه ، شده تنگ براش هم خیلی دلم تازه ، نداره گناهیی هیچ هورش

 .بشه دایی قرار که بگم بهش و کنم آشتی باهاش

  بگم چیزی یه نیما: 

 عزیزم بگو اره:  نیما

  اینجا بکشی رو هورش ی بهونه یه به میزنی زنگ: 

  گفت تعجب با نیما

 !چراا؟؟:  نیما

  کنم آشتی باهاش میخوام: 

 کشید آغوش در منو خوشحالی با نیما

  مهربونت قلب به افرین:  نیما

  کنم پاک قهری هر از قلبمو بهتر پس بشم مادر قرار من: 

  جدید شروع یه این اره:  نیما

 پاکیه و قشنگ حس مادرشدن ، دقیقا: 

  کنون آشتی بیاد میگم میزنم زنگ الان پس:  نیما 

  بفهمه نمیخوام ، نه نه: 

  کنی سورپرایزش میخواهی اهان:  نیما

  دیگه اره: 

  اینجا میکشمش ی بهونه یه به الان راحت خیالت:  نیما
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 پسرگل آفرین: 

 دتول آینده ماه ، کشیدم دراز تخت روی اتاق داخل رفتم منم بگیره، تماس هورش با تا رفت نیما

 خونه اون داخل پامو نمیخواد دلم اصلا ، برم نمیتونم من که حیف ، بود کلاغا جوجه یکسالگی

 خیلی کلاغه جوجه واسه دلم ، نداشتم خوبی حس اصلا آوا دیدن و خونه اون به نسبت ، بزارم

 و دخترمون دل ، هورش کردن خوشحال با میخواستم ، طور همین کلاغه بابا واسه ، بود شده تنگ

 .کنم شاد هم خودمون دل

 واسه فرصت یه منتظر ، بودم اتاق داخل ، رسید هورش ورود زمان بالاخره امد، صدا به در زنگ

  امد هورش صدای ، کردنش سورپرایز

 خوبی داداش سلام: هورش

  بشین بفرما خویی تو سلام علیک:  نیما

 !؟؟ شده بهتر حالش نازی:  هورش

 !؟؟ چطوره ها جوجه و آرام حال ، شده بهتر حالش اره:  نیما

  بود شده تنگ براتون دلم ، خوبن هم اونا:  هورش

  طور همین منم دل:  نیما

  دادید دست از رو تون بچه شماها که بودم من مقصر ، میکنم لعنت خودمو روز هر:  هورش

  دیگه بوده قسمت:  نیما

  متنفره من از هنوز اون ، نمیکنه فکر طوری این نازی اما:  هورش

  بود من به پشتش هورش ، بیرون رفتم اتاق از یواشکی

 ببخشه منو نازی کاش ، شده تنگ خیلی نازی برای دلم:  هورش

  نبودی اینجا الان که بودمت نبخشید اگه: 



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 230 

 واسه انگاری اما سمتم امدم ، کرد نگاه بهم باناوری و برگشت من سمت به و پرید جاش از هورش

  داشت تردید کشیدنم آغوش در

 .نازی منم ، ندیدی که روح: 

  کشید موهام روی دست ، کردم رها آغوشش در خودمو

 ابجی شده تنگ برات دلم:  هورش

  داداشی طور همین منم دلم: 

  بیرون امدم آغوش از

 من بخدا نازی:  هورش

  گذاشتم دهنش روی دستمو

 کن فراموش رو گذشته: 

  انداخت بهم نگاهی

  هاا شدی چاق ، ساخته بهت من با قهری انگار:  هورش

  شدم حامله ، نشدم چاق ، خنگ کلاغه: 

 کشید شکمم روی دستی و کرد نگاهم لبخند با

 دایی ی قورباغه واییی:  هورش

 !؟؟ چیه گفتی اگه:  نیما

 دختره بچه پس ، خوشحالی تو و شده زشت نازی که اونجای از:  هورش

  بازوش تو کوبیدم
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 ؟؟؟!!!زشتم من: 

  هستی پری که تو:  هورش

 !؟؟ چی پس: 

  میشه زشت کوچولو یه مادرش ، باشه دختر بچه وقتی میگن:  هورش

  گرفت سنگر نیما سر پشت و عقب رفت قدم دو ، کردم نگاهش خبیثانه

 ؟!!خشنه اینقدر چرا زنت این  میگم نیما:  هورش

  مهربونه هم خیلییی اتفاقا:  نیما

  کلاغه آقا نداری لیاقت: 

  پسره یا دختره قورباغه بچه حالا:  هورش

 دختره بود درست حدست:  نیما

 .دارم دخمل دونه یه منم ، شیرینه خیلی دختر جان ای:  هورش

 نشستم مبل روی

 بشینید نمیخواهید دوتا شما: 

 نشستن ها مبل روی هم نیما و هورش

  هاست جوجه تولد دیگه روز چند:  هورش

  داریم خبر بله: 

 کنن زندگی طولانی عمری با شاد و سالم امیدوارم:  نیما

 !میاید؟؟ که شماها ، ممنون:  هورش
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  دارم اونجا به بدی حس ، نمیزارم خونه اون توی پامو من جوون هورش: 

 میکنیم آرزو رو ها بهترین براتون اما نمیایم ما:  نیما

 !؟؟ چی نبود خونه تو تولد اگه:  هورش

 میامیدم شاید وقت اون: 

  میشه برگزار آرام داداش زن کودک مهد داخل تولد:  هورش

 !چرا؟؟ اونجا:  نیما

 میاید؟؟؟؟ حالا ، تر بزرگ جایی یه بریم گفتیم ، بود کم جا خونه:  هورش

  بگه نازی هرچی:  نیما

  زدم لبخند ، کردن نگاه من به دوتاشون هر

 باشیم دعوت اگه البته میایم که معلوم: 

 گفت خوشحالی با هورش

 هستید دعوت که معلومه خانم قورباغه:  هورش

  بگو رو مهدکودک آدرس:  نیما

 ...........خیابان:  هورش

 سابقمه کار محل نزدیک:  نیما

  شد بلند مبل روی از هورش

 !؟؟ کجاا: 

  دارم کار کلی برم باید:  هورش
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  شد مانعم هورش که شدم بلند میخواستم منم ، شد بلند هم نیما

  خانم قورباغه ، بشی بلند نمیخواد تو:  هورش

  باش خودت مراقب باشه: 

 ، کنه اش بدرقه تا رفت هم نیما ، گرفت فاصله ازم لبخند با و زد موهایم روی شیرین ی بوسه

 بهم شیرین حسی هاا کلاغه جوجه تولد به شدن دعوت از ، داشتم آشتی این از خوبی حس

 غرق شد باعث و زد شکم به آروم لگد یه چون بود خوشحال ام قورباغه بچه بود، شده تزریق

 .بشم خوشی

** 

 میکردم آرایش داشتم آینه جلو ، بود کلاغا جوجه تولد روز امروز

 شدم زشت من نظرت به میگم نیما: 

  شدی تر خوشگل شدی چاق اتفاقا نه:  نیما

  بودم زشت ، بودم لاغر چون قبل یعنی: 

  گفت پاچگی دست با نیما

 خوشگلی جوری همین تو نه نه نه:  نیما

  خوشگلم پس چاقم الان چون یعنی: 

  شد بلند تخت روی از

  کردم غلط من اصلا بابا ای:  نیما

 آبی رنگ به و پام ساق روی تا ، ساتن جنس از لباسم ، خنده زیره زدم ، بیرون رفت اتاق از

 واستخ دیدنم با نیما بیرون رفتم اتاق از ، بود سفید گیپور جنسش و گرد اش یقه ، بود آسمونی

 .زدم اش گونه روی ی بوسه و طرفش رفتم لبخند با ، نگفت اما بگه چیزی یه
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  بریم: 

  خانم شیطون بریم اره:  نیما

 رایب و بودیم گرفته عروسک ساغر برای ، میشد برگزار داخل تولد که مهدکودکی طرف به رفتیم

 چه ، شدم پیاده ماشین از رسیدیم کودک مهد به ، بودیم خریده ماشین ، هم جوجه تا پنج اون

 امد لبخند با هورش ، شدیم رنگارنگ های گل و بادبادک از پر سالن وارد بود قشنگ و بزرگ

  طرفمون

 هااا دیووونه سلام:  هورش

  کلاغه بابا سلام: 

  سلام علیک:  نیما

  بشینید بیاید ، شد خشک در به چشمون عجب چه:  هورش

  دادیم رو جوابشون ماهم دادن سلام سر با آرام خانواده ، رفتیم ها صندلی طرف به

  کجان اینا دایی:  نیما

 چی نمیدونم امتحان زنش هم هامون ، نیامدن همین واسه بود احوال ناخوش کمی مامان:  هورش

 نیامدن داشت چی

  امدن همه انگار ، امدیم که ما: 

  بله اونکه:  هورش

  هستن تو های جوجه کدوما نیست معلوم که است بچه اینقدر اینجا:  نیما

  مشخصه کاملا اتفاقا: 

  کنی پیدا منو های بچه میتونی الان تو یعنیی:  هورش
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  اره که معلوم: 

 کن پیدا آفرین:  هورش

  تو هایی جوجه دنبال بدوم نمیتونم که وضعیتم این با: 

 میگه راست:  نیما

  بزن حدس طوری همین خوب:  هورش

 ، کنم پیدا رو ها کلاغ جوجه بتونم تا ، کردم نگاه میکردن بازی داشتن که رنگی های جوجه به

 عسلی چشمای و یاسی لباس با کوچولوی دختر یه ، میگشت تر کوچک های جوجه بین نگاهم

  کردن اشاره بهش ، بود ایستاد آوا کنار

  ساغره ، کلاغ جوجه اون: 

 کرد نگاهم تعجب با هورش

  فهمیدی چطوری:  هورش

  بود ایستاد هم آوا کنار تازه ، داره شباهت تو به ساغر: 

  کن پیدا رو پسرا خوب افرین:  هورش

 و سعید ، داشتن گرد صورتی با مشکی چشمهای سپهر و سهیل ، کردم نگاه ها جوجه به دوباره

 صورتی و عسلی های چشم سهند و ساغر ، داشتن کشیده صورتی با مشکی چشمای سرورش

 بود کرده تعجب بدجور هورش ، رنگی های جوجه این بودن ناهمسان های قلو شیش ، داشتن گرد

 .کردم پیدا رو ها بچه آسونی این به چطوری من که

 که دیدم رو آوا ، بودن گذاشته های میز روی دوطبقه کیک تا سه ، بود ی بامزه و جالب تولد

 دهآلو قلب با نمیخواستم ، بزنم حرف باهاش و برم داشتم تصمیم ، بود ایستاده سالن ی گوشه

  شدم بلند صندلی روی از ، بشم مادر
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 ! میری؟؟ کجا:  نیما

  آوا پیش: 

 ؟! چراا اونجا:  نیما

 بزنم حرف باهاش میخوام: 

 بشه بد حالت ممکن کن ولش:  نیما

  کنم دعوا که نمیرم ، بزنم حرف میرم دارم: 

  بیام منم میخواهی:  نیما

  گذاشتم اش شانه روی دست

 هستم خودم مراقب جوون نیما نترس: 

 نشو هم عصبی ، بیا زود اما باشه:  نیما

  چشم: 

  کرد نگاهم تعجب با آوا ، آوا طرف رفتم

  سلام: 

 !؟ داری کاری سلام:  آوا

 بزنم حرف باهات امدم: 

  بود اتفاق یه فقط اون ، نکردم کاری عمد از من نازی ببین:  آوا

 و نم بین ، میرفتی در کور از جوری اون نباید تو ، بود غلط و اشتباه اما نبود عمدی کارت میدونم: 

 کنی بیان شکاتو آرامش با میتونستی تو ، نبود هیچی هورش
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 وقتی ، بیصداست اسمش مثل آرام اما ، هستم تر بچه آرام از من درسته ، نبود خودم دست:  آوا

 آغوش در تورو هم وقتی ، شد درد از پر قلبم ، دیدم هورش و تو ی رابطه از رو آرام ناراحتی

  دارید پنهانی ی رابطه شماها کردم فکر ، دیدم هورش

  میپرسیدی سوال ، توهین و دعوا با نه میزدی حرف آرامش با خوب: 

  میکردی رو برخورد همین بودی من جا اگه هم تو:  آوا

 حس یه مادرشدن ، میشم مادر دارم من میبینی که طور همین ، کنم کاو و کند رو گذشته نیامدم: 

 ندارم ی کینه ازت بگم امدم ، نابه و پاک

 !!بخشیدی؟؟ منو یعنی:  آوا

 رو قلبم کنم تطهیر میخوام ، هورش بخاطر دخترم بخاطر بخشیدم اره: 

  کنه حفظ برات دختررو خدا امیدوارم:  آوا

  مرسی: 

 پیچید گوشم تو هورش نگران صدای

  نازی شده چی:  هورش

  هیچی: 

 ؟!!!! آوا نگفتی پرت و چرت که باز:  هورش

  بزنم حرف باهاش میخواستم من ، نگفت چیزی آوا نه: 

  همین میزدیم حرف باهم داشتیم فقط ما:  آوا

  بشین برو وانستا پا روی زیاد نازی اما ، باشه اهان:  هورش

  باشه: 



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 238 

  نشستم صندلی روی رفتم و شدم جدا ازشون لبخند با

 شد حل:  نیما

  عزیزم اره: 

  ارمی الان:  نیما

  قبل از بیشتر: 

 شد بلند جاش از نیما ، طرفمون میامد داشت آرام

  میرم من داره حرف تو با کنم فکر:  نیما

  عزیزم باشه: 

 نشست کنارم امد آرام و رفت نیما

 جان آرام خوبی: 

 !؟ خوبی تو ممنون:  آرام

  تشکر: 

  میشی مادر داری بازم و اینجای که خوشحالم:  آرام

 اینجام که خوشحال منم ، دید شدن مادر لایق دوباره منو خدا اره: 

  بخشیدی رو اون گفت آوا:  آرام

  بخشیدم اره: 

 !؟؟؟ میبخشی هم رو من:  آرام

  بخشیدم رو همه یعنی هستم اینجا وقتی: 
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 نازی ممنون:  آرام

  داری مشکل هورش منو رابطه با میگفتی خودم به آوا جای به کاش آرام: 

  دارم اعتماد دوتا شما به من ، هورشی خواهر تو ، ندارم مشکلی رابطه این با من:  آرام

 میکنی درک که خوبه: 

  شد بلند صندلی روی از آرام

  دادی من به وقتتو که مرسی:  آرام

  باش راحت من با آرام خواهرمی مثل هم تو: 

  اجازه با ممنون:  آرام

 تکون هی تولد این از بود خوشحال هم دخترم ، بود خوبی تولد ، کردیم بازی هاا بچه با کلی

 .میخورد

 

** 

 ودنب خوب اصلا حالم ، میخورد تکون هی و میکرد شیطونی دخترم ، بود گرفته درد کمرم صبی از

 ادیش غرق نیما ، میاد دنیا به دخترم آینده ی هفته دکتر ی گفته طبق ، داشتم عجبی حسی یه

 دزیا میکردم سعی ، بودیم نکرده انتخاب براش اسمی هنوز اما ، بود کرده ردیف اسم کلی و  بود

 .کشید دراز تخت روی کنارم نیما ، بودم ولو تخت روی کلا ، باشم نداشته تحریک

  خوبه حالت نازی:  نیما

  عزیزم اره: 

  پرید هم رنگت ، هستی ولو تخت رو چرا پس:  نیما
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  دارم خستگی احساس نمیدونم: 

  دکتر بریم میخواهی:  نیما

  خوبه حالم عزیزم نه: 

  خداروشکر:  نیما

 نیما: 

  جانم:  نیما

  میشم خوبی مادر من نظرت به: 

 میشی دنیا مادر بهترین بلکه نمیشی خوبی مادر تو نه:  نیما

  گذاشتم اش سینه روی سرمو

  میشی دنیا پدر بهترین هم تو: 

  بشه تو شکل مون بچه:  نیما

  دختره چون بشه تو شکل باید نخیر: 

  میشه تو شکل بعدیمون بچه پس:  نیما

 میکنیم فکر بعدی راجب ، بیاد دنیا به همین بزار اول: 

  عشقم باشه:  نیما

 یداپ بیشتری ی علاقه نیما به شدم حامله وقتی از ، میکرد نوازش صورتمو ، کرد موهام لای دست

 ، طبیعیه حسم این میگفت لقا مه ، کنه نوازشم و باشه کنارم میخواست دلم همش ، بودم کرده

 شوهرشون به نسبت ویار دیگه برخی و میکنن پیدا گرایش همسرشون به باردار زنان از برخی
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 از ، پریدم خواب از شکم ناحیه شدید درد از ناگهان اما برد خوابم واجور جور فکرهای با ، دارن

  نداشتم تحمل دیگه اما نیاد در صدام میکردم سعی ، میریختم عرق زیاد درد

  نیمااااا: 

  گفت آلوده خواب صدای با چشماش کردن باز بدون نیما

  شده چی جانم:  نیما

  دارمممممممم درد شوو بیدار: 

  گفت هولی با کرد نگاه بهم پرید جا از فریادم صدای با

  خوبی نازی کنم چه واییی کنمم چکار الان:  نیما

  بیمارستان بریم بشو اماد برو نکن هول نیما وایی: 

  بیمارستان طرف رفتیم و پوشیدم لباس نیما کمک با ، میزدم گاز بالشت درد از

 بیاد دنیاا به آینده هفته قرارنبود مگه:  نیما

 بروو تر تند ، بدونم چه من نیما واییی: 

 بیمارستان به بالاخره ، مادرانه پایی زیر بهشت چرا میکردم درک الان بود شدید دردم خیلییی

  هایم گونه روی اشکم ، بود نیما دستتتت توی دستم خوابوندنم تخت روی ، رسیدیم

  هاا بگیری خوشگل زن کنی ازدواج خواستی مردم من اگه نیما: 

  میگیرم خوشگل باشه:  نیما

 هاااااا ام زنده من هنوز ، پروووو درد: 

  گفتیییی خودت خوب:  نیما

  بگیریییی زن میکنی غلط تو باشم گفته من: 
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 میرفتم حال از داشتم وقتی ، میکشیدم جیغ داشتم درد بودم عمل اتاق توی ، شدم جدا ازش

 .شدن بسته چشمام شنیدم که بود چیزی اخرین نوزاد یه صدای

 ** 

 بود کنارم نیما ، کردم باز چشمامو میشدم که های نوازش با

 نباشی خسته ، شدی بیدار بالاخره:  نیما

  کجاست دخترم ، ممنون: 

  خوابیده:  نیما

  خوشگله: 

  میمونه جن عین نه:  هورش

  میکرد نگاهمون دست به گل و باز نیش با هورش ، برگشتیم صدا طرف به هردوتامون

  امدی کی تو:  نیما

  خوبی قورباغه مامان ، الان همین:  هورش

  مرسی خوبم اره: 

  زشته تون بچه چرا:  هورش

  دیدیش تو مگه:  نیما

  نه:  هورش

  چی پس: 

  زدم حدس:  هورش
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  خوشگله هم خیلی دخترم ، زدی حدس اشتباه:  نیما

 .زد ام گونه روی ی بوسه ، تختم کنار امد هورش

 خوشگله هم خودش که حتما داره خوشگلی مادر و پدر وقتی:  هورش

  بیار مو بچه نیما شد آب دلم: 

 پتوی یه لایی دخترم ، سمتم امد و برداشت آهنی گهواره داخل از رو بچه و رفت لبخند با نیما

  گرفت دخترمو هورش من از قبل ، بود شده پیچیده صورتی

 من به بدش: 

  تو بعد خودم اول نوچ:  هورش

  میکردم نگاه هورش به خشم با ، بود گرفته حرصم

  هستن رنگی چه چشماش نیست معلوم خوابه ، نداره مو کچله ، داره سفیدی پوست چه:  هورش

 گفتم حرص کلی و فریاد با

  من به بده رو بچه وایییی: 

 اراده بی ، بود نازه چه ، داد دست بهم عجبی حس یه ، گذاشت آغوشم در رو بچه لبخند با هورش

 خدایی بود نرممم چه ، کشیدم دست اش کوچولو های گونه روی ، ام گونه روی شد روان اشکم

  مادرشدن شیرین چه من

  گریه چرا حالا ، نگاه رو دوتا این:  هورش

  کن درک ، شدی پدر خودت حالا خوب:  نیما

 عاشق ی خانواده باشه:  هورش

  زد لبخند دخترم ، کردیم نگاه پنچره به تایی سه امد باران قطرات برخورد صدای یهو
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  شد متولد پری یه جووون اخ: 

  کردن نگاهم تعجب با نیما و هورش

  گذاشتید پری رو دخترتون اسم نکنه:  هورش

 نه: 

  بود چی منظورت پس:  نیما

  زد لبخند دخترم هم الان ، میشه متولد پری یه بزنه لبخند اول بار بچه وقتی میگن: 

  نازی ی بچه هم هنوز:  هورش

  هستم ساله022 پیرزن پ ن پ: 

 !!!؟ چیه دایی قورباغه اسم حالا:  هورش

  بپرس نیما از: 

 بود باران به حواسش نیما ، کرد نیما به نگاهی هورش

 بگو اسم نیما: 

  باران:  نیما

 !هواست؟؟ منظورت:  هورش

  باران ، زندگی خوش بوی عاشقی، نوایی ، تازگی ، ،باران دخترم اسم نه:  نیما

  قشنگی اسم چه: 

 دنیا این به امدی خوش جوون باران:  هورش

  کردم هولم ، گریه زیر زد باران
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 کنم چکار میکنه گریه داره وایی: 

  داد تکونش اروم اروم و گرفته من از رو باران خنده با هورش

  قورباغه نداره کردن هول اینکه ، کردنه گریه کارش بچه:  هورش

 میکنیم عادت کم کم:  نیما

 کنارمون کمی یه ،هورش هستن رنگی چه چشماش نمیدونستم هنوز برد، خوابش دوباره باران

 بزس باران چشمای ، بودیم باران مراقب نیما منو و نزد سر بهمون کسی عصر تا ، رفت بعد و مونده

 چندسال از بعد تعجب کمال در رو عمو زن و عمو شده که عصر ، نیما چشمای همرنگ درست بود

 دیدیم

 خوبید؟؟ سلام:  نیما

  ؟؟!خوبی دخترم سلام! خوبی؟؟ پسرم سلام:  عمو

  جون عمو زن سلام جوون عمو سلام: 

  کشید سرم روی دست و طرف امد عمو

  دخترم باش مبارکت:  عمو

  جون عمو مرسی: 

 در رو باران عمو زن ، بود حسرت دوتاشون نگاه داخل ، بودن شده شکسته عمو زن و عمو چقدر

  گرفت آغوش

  چیه اسمش:  عمو زن

  باران:  گفتیم هم با نیما منو

 زیبای اسم چه:  عمو
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  داد عمو به رو باران و زد باران دستهای روی بر بوس عمو زن

 باشه شاد و خوشبخت امیدوارم:  عمو

 داد نیما به رو باران عمو ، بود حسرت پراز لحنشون

  بریم بهتر ما دیگه خوب:  عمو

  زودی این به کجا امدید تازه: 

 بریم باید داریم کار سری یه:  عمو

  گذاشت باران ی گهواره داخل کوچولو ی جعبه یه عمو زن

  عمو زن چی این:  نیما

  دوتا ما طرف از کوچک کادوی یه:  عمو زن

  مرسی نبود نیازی: 

  گفت گوشم دم ، منو کشید آغوش در و طرفم امد عمو زن

 کنه ترکمون آرش شد باعث من کارای اما ، باشه آرش و تو ی بچه باران میباست امروز:  عمو زن

 رفتن عمو زن و عمو ، گرفت فاصله ازم

  بود رفتی و امد چه این:  نیما

  بیخیال ، نمیدونم: 

 هم فکر آرش به اصلا و نیما با بودن از بودم خوشحال من اما ، میزد حرف حسرت با چه عمو زن

 .بود شده هم تر عاشقانه باران امدن با الان و بود عاشقانه نیما کنار در بودن ، نمیکردم

** 
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 همین انگار ، شدم دور چندان نه ی گذشته غرق ،که میپختم برنج شیر داشتم آشپزخونه داخل

 ، برامون اولش بود سخت چقدر ، میکرد گریه صبح تا شبا ، بود امده دنیا به باران که بود دیروز

 حبتشم بود شده عوض کلا باران امدن دنیا به با نیما ، افتادیم راه کم کم اما ، کار بلد نا تنها دست

 ناو چقدر شیراز برگردن گرفتن تصمیم اینا هورش که بود چهارماهش باران ، بود شده برابر صد

 .بود گرفته دلم روز

 کشید هایم گونه روی دست هورش

  دردونه نکن گریه دیگه:  هورش

  میشه تنگ براتون دلم خوب: 

  نمیرم که قندهار:  هورش

  دوری خوب اما: 

  میایم ما میاید شما:  هورش

  نشه تنگ دلمون ما تا بیاید زود زود:  

  مسافرت تره راحت که دوتا شما واسه ، قورباغه یه شما دارم جوجه تا شیش من:  هورش

  مکه حاجی حاجی بری میخواهی یعنی:  نیما

  بخدا میایم بابا نه:  هورش

  گرفت نیما از رو باران هورش

  میشه تنگ دایی قورباغه برای دلم:  هورش

  نروو پس: 

 بریم باید نازی نمیشه:  هورش
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  داد بهم رو باران

  بیاید هم شیراز ، باشید خودتان مراقب دیگه خوب:  هورش

 با ، رفت و کرد نوازش رو باران زد موهایم روی ی بوسه هورش ، دادن دست هم با هورش و نیما

 . بودیم کرده خداحافظی دیروز هاا جوجه

 عجله زمان چقدر ، شدم همزدن مشغول ، ریختم برنج داخل رو شیر و امدم بیرون گذشته از

 ، میشه پشت لاک زمان بگذره بد که وقتی اما داره عجله زمان میگذره خوش وقتیی اصلا ، داشت

 تا نبارا که زدیم جیغی چنان نیما منو برداشت هاشو قدم اولین باران که وقتیی بخیر یادش وایی

 اولین باران وقتی همین واس ، کرد سرزنشمون و خندید بهمون کلی لقا مه ، نمیرفت راه روز دو

 ی قهوه و نرم باران موهای ، نکشیم جیغ تا کردیم رو سعمون تمام نیما منو کرد بیان رو کلماتش

 هم شادی و آرمان با ، بود خوشگل و تک دخترم ، نیما مثل سبز که هم چشماش ، بودن روشن

 .بود جور

  بکشم خفیفی جیغ ترس از شد باعث و شانه روی زد نفر یه

 میکشی جیغ چرا:  نیما

  روانیی خوب ترسیدم: 

  زدم دست بهت منم نبود حواست میزنم صدات دارم ساعت یه:  نیما

  بله بله: 

 !کجاست؟؟ باران:  نیما

  خوابه اتاقش داخل: 

  خوابیده روز وقت این که شده چیزی:  نیما

 نشده مهمی چیز نه: 



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 249 

  شده چی پس:  نیما

 زمین خورد میدوید گربه دنبال: 

  کردم سد راهشو جلو که باران اتاق سمت بره میخواست و کرد هول نیما

 !؟ کجا: 

  خوبه حالش باران ببینم برم:  نیما

 نکن بیدارش اما برو ، خوابه الان: 

  باشه:  نیما

 وله اما بودم باران عاشق منم میکرد، هول فوری میشه چیزی تا ، بود وابسته بدجور باران به نیما

 دهش اماده برنج شیر ، بشه رد اتش و آب از باید بشه بزرگ بخواد تا بچه لقا مه قول به نمیکردم

 گذاشت میز روی باران ، آشپزخونه داخل امد باران داشتن بغل در با نیما ، ریختم ظرف داخل بود

  نشست صندلی روی خودش و

  کردی بیدارش رفتی: 

  شد بیدار خودش میکردم بوسش داشتم وقتی:  نیما

 نشستم صندلی روی شیربرنج ظرف با

  بدم بهش من بده:  نیما

 میخوره خودش شده بزرگ دخترم: 

 بدم بهش میخوام خودم اما:  نیما

 میداد غذا باران به علاقه و عشق کلی با نیما ، دادم نیما دست به رو ظرف

  رفته کی به شیطون این نمیدونم من: 
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 فکرکنم افتاد هم جا همون از دیوار بالای رفت گربه دنبال که دارم سراغ بچه دختر یه من:  نیما

  رفته اون به باران

  گرفتیم منظورشو

 زمین افتاد و کرد خرگوش دنبال شمال که دارم سراغ بچه پسر یه منم: 

 میخندید هم باران خنده زیر زدیم دوتایمون

  رفته کی به شد معلوم الان پس:  نیما

 بدجور اره: 

 ، خوشبختی این بابت میکردم شکر روز هر رو خدا بود شده شیرین خیلییی تا سه ما زندگی

 این از بعد طوفانی بود قرار انگاری ، کنه اخم بود قرار انگاری بود زده لبخنده ما به که زندگی

 .بشه شروع آرامش

** 

 اصلا حالش روزه چند این اخه ، بود نیما درگیر فکرم من اما ، مون خونه بود امده لقا مه امروز

  میترسوند منو این و نبود خوبه

  دختر تو کجاایی:  لقا مه

  درگیره فکرم ببخشید: 

 شده دعوات نیما با نکنه! ؟؟ شده چی:  لقا مه

 نشده دعوام نیما با نه: 

 شده چی پس:  لقا مه

 نمیره هم دکتر نیست خوب حالش نیما: 
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  شده چی نده بد خدا:  لقا مه

 داشدر سر تازگیا اما ، داد قرص بهش بود رفته هم دکتر یکبار داره درد سر که وقته خیلیی نیما: 

 گوش دکتر برو میگم چی هر داره هم سرگیجه ، میره سیاهی چشماش جلو گاهی ، شدن تر شدید

 نمیده

  نمیره خوب چرا:  لقا مه

 ندارم دکتر به نیازی خوبه حالم میگم: 

  بزنه حرف باهاش عطا بگم میخواهی بابا ای:  لقا مه

  بشه ناراحت میترسم نه: 

 کنی چکار میخواهی پس:  لقا مه

 میکنم قهر باهاش: 

  بشه چی که واا:  لقا مه

 دکتر بره تا: 

 !!دکتر میره کنی قهر یعنی:  لقا مه

  رفت شاید اره: 

  بده جواب روشت امیدوارم:  لقا مه

  مرسی: 

  ، میکرد جداشون شادی که میشد دعواشون هم گاهی البته بودم جور خیلی باهم آرمان و باران

  کردم قهر نیما با ، زدم لقا مه با که حرفی طبق

 خوابوندم رو باران:  نیما
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  ندادم جوابشو

  داری صدامو وااا:  نیما

  دادم تکون اره نشون به سرمو

  نمیزنی حرف چرا شده چیزی:  نیما

  قهرم باهات: 

 !!!مگه کردم چه!! چیی؟؟ واسه:  نیما

 قهرم باهات من دکتر بریم هم با نیایی که وقتی تا: 

  بیا کوتاه نازی بابا ای:  نیما

 شدم راهش سد دست با که ، بخوابم کنارم تخت رو امدم ، کشیدم دراز تخت روی و ندادم جوابی

 !؟؟ کجا: 

  بخوابم میخوام:  نیما

  بیرون بروو یا بخواب زمین روی یا: 

  بیخیال نازی بابا ای:  نیما

  نداریم بیخیالی نوچ: 

  لجباز:  نیما

  هست که همینی: 

 بخوابم زمین روی من میاد دلت:  نیما

  شدم بلند تخت روی از براش سوخت دلم ، کرد نگاهم مظلومانه
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 !!!!!؟ کجا:  نیما

  باران اتاق میرم من بخواب تخت روی تو: 

  نازییی بابا ای:  نیما

  ساقی همین هستو مه همین دکتر نری وقتی تا ، بسه زدن حرف دیگه: 

 ودب راهی تنها این اما بود شده تنگ نیما برای دلم بودیم قهر باهم روزی چند. بیرون رفتم اتاق از

 .کنم اش راضی میشد که

  کن آشتی بسه نازی:  نیما

  بالا انداختم ابرو

  دکتر بریم خانم لجباز باشه:  نیما

  بغلش پریدم لبخند با

  عاشقتم: 

 خانم سمج بیشتر من:  نیما

 ، تردک رفتیم و گذاشتم لقا مه خونه رو باران ، گرفتم وقت نیما سابق دکتر همون افشار دکتر از

 شناخت رو ما عمیق نگاهی با دکتر

  خوبید عاشق هاا بچه سلام:  افشار دکتر

  دکتر آقای خوبید شما مرسی سلام علیک: 

  دکتر اقای سلام:  نیما

  بشیند بفرما ممنون:  افشار دکتر

  نشستیم صندلی روی
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  شده چی خوب:  افشار دکتر

 داره هم سرگیچه ، میره سیاهی چشماش ، داره درد سر نیما: 

  شدیم شما مزاحم هم ما کرد لج نازی این اما نیست چیزی میدونم:  نیما

  هستی طوری این وقته چند ، کرد خوبی کار هم خیلییی:  افشار دکتر

 پیش دارم سرگیجه ، شدن شدید که هست ماهی چند اما هستن قدیمی که دردام سر:  نیما

  میشه سیاه چشمام

  بده انجام رو اینا مینویسم برات آزمایش چندتا:  افشار دکتر

  نیست که خطرناکی چیز: 

 ندارم نظری نبینم رو ها آزمایش جواب تا:  افشار دکتر

 باخت رنگ هم نیما حتی میزد چنگ دلم به نگرانی اما چرا نمیدونم

  کردید ازدواج هم با بالاخره شمادوتا:  افشار دکتر

  اره:  نیما

  داریم هم دختر یه تازه: 

  ها بچه بشید خوشبخت امیدوارم:  افشار دکتر

 دکتر آقای ممنون: 

** 

 روی ، دکتر مطب رفتیم دوباره ، کشید طول روزی چند که مربوط های آزمایش انجام از بعد

 بشه نوبتمون تا بودیم نشسته ها صندلی

 !؟؟ چمه من نظرت به:  نیما
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 عزیزم هیچی: 

  میترسم اما چرا نمیدونم:  نیما

 که نداره ترس: 

 ردک استقبال ازمون رفتاری خوش با دکتر ، دکتر اتاق داخل رفتیم و کرد صدا رو اسممون منشی

  کرد مطالعه رو ها آزمایش دکتر ، نشستیم صندلی روی

  شده چی دکتر آقای خوب:  نیما

  کردی تصادف پیش سال چند که یادته: 

  کرد فراموش رو تصادف اون میشه مگه:  نیما

  جریان اون به جریان این داره ربطی چه حالا: 

  گرفته شکل سرت داخل توده یه ، نیست هم ربط بی چندان:   دکتر

  خطرناکه: 

  اره نشه درمان اگه:  دکتر

  بشم عمل باید الان: نیما

  نیست ممکن عمل حساسیه جای و بزرگ نوده:  دکتر

 چی پس: 

 کنی مصرف دارو فعلا باید: دکتر

 میشم خوب:  نیما

  اره ، دارو مصرف و خدا به توکل با:  دکتر
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  دستمون داد رو نسخه دکتر بود نشسته دلم توی عجیب ترسی

  میبینمتون دیگه دوماه:  دکتر

 دکتر آقای تشکر: 

 رو در و اتاق داخل رفت خونه رسیدیم وقتی ، بود عصبی و کلافه نیما ، بیرون رفتیم اتاق از نیما با

 به و گذاشتم هم آب لیوان داروها بر علاوه سینی داخل ، خوردم سرد آب لیوان یه ، بست محکم

  گذاشتم میز روی را سینی بود نشسته تخت روی نیما ، رفتم اتاق

  کنی شروع رو خوردن دارو امروز همین از بهتر: 

  زمین روی انداخت و برداشت رو سینی و شد بلند تخت روی از یهو

  شدی دیوونه نیما چتههه: 

  نمیخورم دارو بیخودی پس بمیرم قرار من که میدونی خوب خودت:  نیما

  میشی خوب تو ؟ گفته کی! بمیری؟؟: 

  میکنم حس رو مرگ نازی نمیشه:  نیما

  میزنی جا داری نیما ، کرد غلط حست: 

  زدمممم جا من ارهههه اره: گفت فریاد با نیما

  گرفت دستاش میون سرشو و نشسته تخت روی

 اشتل با اما داشت کاملت بهبودی به امید کسی کمتر بودی تخت اون روی وقتی پیش سال چند: 

  میتونی هم الان ، شدی خوب خوب تو توکل و امید و

 شدم تسلیم من کنم مقابله مرگ با میتونم بار چند مگه:  نیما

  کرد نگاهم تعجب با نیما ، زدن دست به کردم شروع
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 راحتی به پدری یه همسری یه دیگه که الان کردی تلاش اما بودی جون پسر یه فقط وقت اون: 

 کنی یتیمش میخواهی راحتی این به! چی؟؟ باران اما بدرک من ، شدی تسلیم

 ایدب بگیرم جلوشو نمیخواستم ، میکشید فریاد و میکوبید مشت دیوار به و شد بلند جاش از

 زد وزان زمین روی ، میزدن سیخ من قلب به انگاری میزد دیوار به که مشتی هر با ، میشد ی تخلیه

 کشیدمش آغوش در ، نشستم کنارش و رفتم بودن شده زخم دستاش

  میترسم نازی میترسممم من بمیرم نمیخوام من:  نیما

  نترس هیچی از کنارتم من وقتی تا: 

 میکنی فراموشم برم من اگه:  نیما

 میشی خوب تو ، نباش ناامید اینقدر: 

 میکردم موهاش لای دست ، گذاشت پاهام روی سرشو و بیرون امد اغوشم از

  شدیم پیروز و جنگیدیم قبلا ما: 

 

 !!چی؟؟ بخوریم شکست ایندفه اگه:  نیما 

 کنیم قبول رو شکست نجنگید اینکه از بهتر بخوریم شکست و بجنگیم: 

 !میمونی؟ کنار نازی:  نیما

  نمیکنم رها گرفتم که رو دستی من: 

 !؟؟ میشم موفق ما:  نیما

 ممکنه چیزی هر امید و عشق با: 

 میخونی لالایی برام نازی:  نیما
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 ببند چشماتو عزیزم اره: 

 دستش داخل دستم یه و بود موهاش لای دستم یه ، بست چشماشو نیما

 چشمه ای بخواب/  من آرامش غنچه لالایی/  همزبونم ای نیلوفرم گل/  مهربونم لالایی ای لالایی

 به امشب بزار/  بگیره آروم من قلب تا بخواب/  من بودن دلیله تو ای بخواب/  من هق هق ساره

/  عزیزم کن لالایی/  داره گریه هوایی امشب دلم/  دوباره کن لالایی کن لالایی/  بمیره تو عشق

 لاییلا مهربونم ای بخواب کن لالایی/  شم عاشقا ترین عاشق بزار/  شم مبتلا دردت به من تا بزار

 /.کن

** 

 یه هادارو ، نگفتم کسی به همین برای ، مریضه نیما که بفهمه کسی نمیخواستم اما چرا نمیدونم

 بیشتر ، بود شده هم رنج زود و بداخلاق نیما تازه ، داشتن هم تهوع حالت مثل عوارض سری

 بود دهش کمتر منم دل ترس ، بود شده تر امیدوار قبل به نسبت ، میکرد سپری باران با هم وقتشو

 .دکتر رفتیم و دادیم آزمایش دوباره شد تموم داروها مصرف ی دوره بالاخره ،

 احوالتون هاا بچه سلام:  دکتر

  عالی سلام علیک: 

  ممنون سلام:  نیما

 دلم ، نشست اش پیشونی روی اخمی کرد نگاه رو ها آزمایش دکتر ، نشستیم ها صندلی روی

 پایین ریخت هوری

 !؟؟ خوب:  نیما

  بشید موفق تونستید بازم:  دکتر

 !؟؟ شده خوب حالم من یعنی:  نیما

  کنی مصرف دارو سری یه دوباره باید ، بهبودی به رو اما نه که خوب خوب:  دکتر
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  داشتم لب به تلخ لبخند یه منم ، زد لبخند شادی با نیما

  است وقته چند ها دارو دوره این:  نیما

 کن تهیه رو همینا دوباره کردی تموم ، نداره زمان مدت:  دکتر

  خدمتون بیام کی دوباره خوب:  نیما

 هستم تماس در نازنین با:  دکتر

 دکتر آقای مرسی:  نیما

  بود خودتان دست همچیز ، نکردم کاری من اما عزیزم خواهش:  دکتر

  شده پیروز عشق بازم:  نیما

  بیرون رفتیم و کردیم خداحافظی دکتر از ، بگم نداشتم چیزی لب روی لبخند جز

  نیما وایی: 

  شده چی:  نیما

  گذاشتم جا دکتر اتاق داخل کیفمو: 

 بیار کیفتو هم تو بگیرم دارو میرم من تا خوب ، شده چی گفتم:  نیما

  رفتم من پس باشه: 

  بود خوشحال خیلی نیما ، خونه رفتیم نیما داروهای گرفتن و کیفم برداشتن از بد

  بیرون بریم شام میگم:  نیما

 بریم اره: 

  بشو اماده هم تو میکنم حاظر رو باران من تا:  نیما
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  هستم اماده که من: 

 بپوش رنگی لباس بروو نه:  نیما

  چشم: 

 خاطره شب یه گذشت خوش کلی خلاصه دور دور ، رستوران ، شهربازی ، بیرون رفتیم تایی سه

 بهم تهوع حالت نازگیا. بود شده شاد چه دخترم بود کرده کیف کلی باران ، برامون شده انگیز

 خوشحالی از ، گرفتم رو شدن مادر مثبت جواب وقتی ، بودم کرده شک ام بارداری به میداد دست

 .نیما تر سریع بهبود واسه بود امیدی یه جواب این ، بودم هوا رو

  نیما: 

  جانم:  نیما

  دارم برات عالی خبر یه: 

 !!!؟ خبری چه:  نیما

  کردم نگاه چشماش در عشق با و گرفتم دستاشو

  میشی پدر داری تو: 

 کرد نگاهم باز دهنی با

  دهنت داخل میره مگس ببند: 

  آغوشش تو کشید منو

  نازی عاشقتممممممم:  نیما

 طور همین منم: 

  گذاشت شکمم روی دست و امد بیرون آغوشم از
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  پسره یا دختره:  نیما

  نمیدونم: 

 عالیه عالی باشه پسره یکی این داریم دختر یه:  نیما

 میشه همون بخواد خدا چی هر: 

 اب داشت تر فراوان تلاشی با نیما ، بود برگشته دوباره بود رفته نیما چشمای از که امیدی نور

 عالی داشت همچیز بودم خوشحال. میشد دیروز از بهتر روز هر حالش و میجنگید اش بیماری

 .میزد لبخند بهمون داشت زندگی دوباره انگاری میرفت پیش

** 

 بگم بارداریمو خبر بهش داشتم تصمیم مون، خونه بود آمده لقا مه امروز

  نازی:  لقا مه

  جونم: 

 فکری؟؟؟ تو همیشه چرا تو:  لقا مه

  میشم مادر دارم بگم بهت چطوری میکردم فکر داشتم: 

  کشید آغوش در منو یهو و کرد نگاه بهم تعجب با لقا مه

 گلم خواهر باشه مبارک:  لقا مه

 عزیزم مرسی: 

  بیرون امد آغوشم از

 پسره یا دختره:  لقا مه

 پسر: 
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  پسر یه و داری دختر یه من مثل هم تو هاا خوب:  لقا مه

  دیگه اره: 

 !!خوشحاله خیلی حتما نیما:  لقا مه

 ابراست روی اره: 

  باشید خوشبخت:  لقا مه

  شماهم گلم خواهر ممون: 

 شد بهتر حالش نیما راستی:  لقا مه

 خوبه حالش اره: 

  خداروشکر:  لقا مه

 اما بود بهبود روبه حالش نیما ، عالی و مهربون دوست یه ، بود کنارم در لقا مه که بود خوب چه

 روزگار ، بخور نمیتونست رو غذای هر ، میشد تار چشماش جلوی گاهی ، بود شده تر ضعیف

 .بودیم امده کنار باهاش اما بود سختی

 صدای یهو ، بود لقا مه ی خونه هم باران میکردم جور و جمع رو ها ظرف داشتم آشپزخونه داخل

 بود افتاده زمین روی نیما ، اتاق طرف رفتم هراسان ، امد افتادن

  نیماااا پاشوو نیمااا: 

 به. بودم ترسید بدجور اورژانس زدم زنگ نداشت ی فایده دادم تکونش کردم صداش چی هر

 نیما ، بودم نشسته سالن داخل صندلی روی بیاد تا افشار دکتر زدم زنگ رسیدیم که بیمارستان

 نیما وایی:  ، افتادم دکتر مطب داخل روز اون یاد ، میزد شور دلم ، بود پرستارا پیش اتاق داخل

 شده چی:  نیما

 گذاشتم جا دکتر اتاق داخل کیفمو: 
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 بیار کیفتو هم تو بگیرم دارو میرم من خوب ، شده چی گفتم:  نیما

 رفتم من پس باشه: 

  شدم دکتر اتاق وارد

 دادم گوش حرفت به من نازنین:  دکتر

 باشه داشته امید نیما میخوام فقط من دکتر آقای ممنون: 

  سخته کارت بشی موفق امیدوارم:  دکتر

 شدم هم قبلا میشم موفق: 

  افرین:  دکتر

  نکرده شک نیما تا برم من خوب: 

 دخترم برو:  دکتر

  شدم بلند صندلی روی از ، بیرون کشید افکارم منو افشار دکتر صدای

 !میشه؟ بهتر ، خوبه حالش: 

 ! داشتی نگه زنده چهارماه رو بمونه زنده ماه دو بود قرار که رو بیماری تو نازنین:  دکتر

  میتونم بازم: 

 کنارش بری بهتر:  دکتر

 ، قاتا داخل رفتم و کاشتم لبم روی دردناک لبخندی ، کشیدم عمیق نفسی ، کردم پاک اشکامو

 ازب چشماشو گرفتم دستشو و کنارش رفتم ، بود خوابیده دستگاه عالمه یه میون تخت روی نیما

  زد لبخند بهم کرد

 ! چطوره؟؟ حالت عشقم: 
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 هستم توپ توپ عالی:  نیما

 خونه بریم باید که بشو خوب زود: 

  اخرشه اینجا:  نیما

  نیست: 

  کنه فراموشم باران نزاری:  نیما

  میشی خوب تو نیما: 

 تو برای خوبی همسر و بود باران برای خوبی پدر که امد خوبی شخص اگه رفتم من وقتی:  نیما

  کن ازدواج باهاش

  میشی خوب تو نیما شو خفه: 

 بوسیدم رو اش گونه ، زد بوسه دستم روی ، بوده بد حالم ، شدن روان هایم اشک

  میمیرم من نباشی اگه کنم چکار من بری تو اگه: 

 کنم خوشبختت کردم سعی مدت این تمام:  نیما

 بودم خوشبخت تو با بینهایت من: 

  دارم دوستت:  نیما

 عاشقتممم من: 

 شد بلند هاا دستگاه صدای ، بست چشماشو و کرد نگاه لبخند با بهم

 ات رفتم عقب عقب کردن جدا نیما از منو پرستارا ، نمیداد جواب اما میکردم صدا اسمشو فریاد با

 .بستم چشمامو و شد سیاه چشمام جلوی ، خوردم دیوار به

*** 
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 ( مهدیس)

 ام هسین به و بستم رو دفتر ، میخوردن سر هایم گونه از تند تند و بودن مسابقه در اشکم قطرات

 گریه هق هق ، میسوخت باران برای نازی برای دلم ، رنج این از بود امده درد به قلب ، دادم فشار

 نازی رتقدی چراااا بمیره نیماا میباست چرااا اخه ، بگیرم اشکامو جلوی نمیتونستم ، شد بلند هایم

 زجه دلم تهه از شد بلند هایم فریاد صدای! ؟؟ چرااا اخه ، بود شده نوشته بیرحمی با اینقدر

 قلبم تا گذشت زمان چقدر نمیدونم ، بودم همزاد داستان این با گویا من ، نیما مرگ برای میزدم

 کردم رها تخت روی را دفتر ، بود شده خشک گلویم ، رفتم اتاقم به تراس داخل از و شد تر آروم

 بهتر حالم ، زدم صورتم به آب مشت تا چند ، خوردم سرد آب لیوان یه ، رفتم آشپزخونه به و

 تردف دیدن با نشستم تخت روی ، اتاقم داخل بالا ی طبقه رفت و کشیدم عمیق نفسی بود شده

 یمان نازی خود جز به داشتن نقش من زندگی توی نازی زندگی افردا تمام ، شد تازه دلم داغ دوباره

 ی صفحه اوردم را نظر مورد ی صفحه و برداشتم را دفتر ، بود جوری این سرنوشت چرا ، باران و

 .بود شده مطهر نازی منو اشکهای با که

*** 

 (نازنین)

/  شکستی تنگمو دل دوباره که میگن همه/  نیستی تو که میگن همه/  رفتی تو که میگن همه)

 دوری تو منو نزدیک چه ها ستاره با/  ببینی اینجوری منو میمومد دلت چجوری/  دروغهههه

 همه/  ونمبم منتظر اگه عحیبه که میگن همه/  دروغه که گفتم ولی رفتی تو که گفتن همه/  ببینی

 خب ولی/  کوره و سوت خیلی اینجا عزیزم اسمت و تو بی/  میمونم اینجا ابد تا دروغه حرفاشون

 همه/  نیستی تو میگن همه رفتی تو که میگن همه/  صبوره صبوره خیلی من دل نداره عیبی

 اب/  ببینی اینجوری منو میمومد دلت چجوری/  دروغههه/  شکستی تنگمو دل دوباره که میگن

 یگنم همه/  دروغه که گفتم ولی رفتی تو که گفتن همه/  ببینی دوری تو منو نزدیک چه ها ستاره

 عزیزم اسمت و تو بی/  میمونم اینجا ابد تا دروغه حرفاشون همه/  بمونم منتظر اگه عجیبه که

 تو که میگن همه/  صبوره صبوره خیلی من دل نداره عیبی خوب ولی/  کوره و سوت خیلی اینجا
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/  سپردی ها فرشته به رو تنت که میگن همه/  مردی تو که میگن همه نیستی

 (.فلاحی مازیار " دروغه/.)دروغههههههه

 چی نمیاد یادم اولش داشتم درد ، بود سرم هم دستم داخل بود تخت روی کردم باز که چشمامو

 صدا رو نیما فقط شد بلند فریادم با همراه های اشک ذهنم توی شد مرور چیز همه یهوو اما شده

 هشمار شدم بیدار که دوم بار واسه ، برد خوابم دوباره کردن تزریق بهم که بخشی آرام با ، میزدم

 ، بود بیشتر قلبم درد اما میکرد درد دلم ، نبود خوب اصلا حالم بگیرن تماس لقا مه با تا دادم

 تماس هورش با تا رفتم تلفن طرف به و شدم بلند تخت روی از ، بودن شده خشک دیگه اشکام

  برداشت خوردن زنگ تا چند از بعد ، بگیرم

  بفرماید بله:  هورش

  هورش: 

 ؟ شده چی تویی نازی:  هورش

  رفت نیما: 

 رفت؟ چی یعنیی! ؟؟ رفت کجا:  هورش

 شد من به نیما خیانت خاک ، شد هوویم عجل: 

 ؟!؟؟ شده چی ؟نیما! تو میگی چی:  هورش

  گفتم فریاد با

 شدددد نیمااا بی نازی بیاااا هوررررررررش مرد نیما رفت نیمااا هورشششش: 

  بود لقا مه دست تو دست ، شدم بیدار وقتی ، رفتم حال از و کشید تیر دلم زیر

  بهتری ؟؟ آمدی هوش به بشم قربونت الهیی:  لقا مه
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 هم زدن حرف برای توانی دیگه حتی ، نبود خوب حالم اصلا اما داد تکون اره نشون به سرمو

 .نداشتم

 بیاره لباس برات رفته هم عطیه ، مادرمه ی خونه نباش باران نگران:  لقا مه

  شد مانعم لقا مه اما بشم بلند تخت روی از کردم سعی

 ؟؟!کجا:  لقا مه

  نیما پیش برم میخوام: 

 کنی استراحت باید تو نمیشه:  لقا مه

 پیشش برم باید من تنهایی میترسه نیما: 

  میاد پرستار الان باش آروم نازی باش آروم:  لقا مه

 زدم فریاد

 میخواممممم رووو نیما نمیخوامممممممم دارووو من: 

  امد من سمت به و شد اتاق وارد هورش و شد باز دراتاق

  نیما پیش ببرن منو بگو هورش امدی: 

  کشید آغوش در منو هورش

  باش اروم تو فقط نیما پیش میریم باشه:  هورش

  دیگه پیشش بریم اروم من: 

  کنم جور نیما دیدن واسه رو شرایط برم من بمون خانم لقا مه کنار اینجا تو  باشه،:  هورش

 چشم: 
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  شد اتاق وارد عطیه هورش از قبل ، میکرد نگاه نگرانی با لقا مه ، رفت هورش

 !اوردی؟؟ لباس امدی شد خوب:  لقا مه

  خوبه حالت خانم نازی اوردم اره:  عطیه

 تخت روی از ، اتاق داخل امد هورش ، کردم عوض لباسامو لقا مه کمک با ، دادم تکون براش سری

 ، سردخونه سمت رفتیم هورش کمک با ، بودم داده تکه هورش به ، میرفت گیچ سرم ، شدم بلند

  بود بد بد حالم ، لرزیدن می دستام

 برگردیم میخواهی نازی:  هورش

 ببینم رو نیما باید من نه: 

  طرفش رفتم بود خوابیده آروم که دیدم تخت یه روی را نیما

  شو بلند نازی جون نیما ، بشو بیدار عشقم امدن من ببین عشقم پاشو نیمااا: 

  میزدم صدا رو نیما ، میکشیدم فریاد ، میزدم زجه

 نیما نکنه هورش ببریم، رو نیما ،هورش سردشه نیما نکنه هورش نمیده، جواب نیما چراا هورش: 

 .بدههه جوابمو نیمااا قهررر، باهام

 میریخت اشک و گرفت آغوش توی منو هورش

 بزارههه تنها منو نداره حق نیما ، بشه بیدار نیما بگو هورش: 

 .رفتم حال از تا کوبیدم هورش ی سینه توی مشت ، کشیدم فریاد اینقدر

 رفت خودش هم نیما ، بودم داده دستت از هم پسرمو عصبی های شوک و روانی فشارهای بخاطر

 .، برد پسرمو هم

 های زخم از پر صورتم ، میزدم زجه و بودم نشسته زمین روی مشکی لباسی با زهرا بهشت توی

 گفتم دیدم که رو عمو ، بود شده ایجاد هام ناخن توسط که بود
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 بگیرم ازم رو نیما نزار کن یکاری عموو ، میزارن خاک داخل برادرتو یادگار دارن کن نگاه عمو: 

 بود گرفته آغوشش در منو فقط ، نمیگفت چیزی عمو

 هاااتن منووو نبایدددد تو ، شووو بلندددد نیمااااااااااااااا ، خیانت بستر خاک ، شد رقیبم عزرائیل: 

  بزاری

  میکنی نابود خودتو داری باش آروم دیگه بسه نازی:  هورش

 میره داره چرا پس نبود خیانت اهل نیما: 

 بسهه نازی:  هورش

 نروووو نیماااااااااااااااا کنیددد، دفن کنارش هم منو ، رفتتتت چرا پس نداشت دوستم مگه: 

 از هورش آغوش در اما کی نمیدونم. میزدم زجه و میریختم سرم روی برمیداشتم رو های خاک

 .رفتم هوش

 ذشتهگ نیما رفتن از که روزه چند نمیدونستم ، بودم زده زل دیوار به و بودم نشسته اتاق ی گوشه

 و کرده ترک منو نیما میدونستم فقط ، بودم داغون داغون  ، روز یا شبه الان نمیدونستم ، بود

 ، ودمب پوشید لباسش بود، جهنم زندگیم نیما بدون ، بود آور زجر برایم زندگی نیما بدون ، رفته

 کنار بود هورش ، کردم نگاه شده وارد فرد به شد، باز اتاق در ، بودم زده رو اش علاقه مورد عطر

 نشست

  بدی عذاب خودتو میخواهی کی تا:  هورش

  کردم نگاه بهش تفاوت بی

 بیا خودت به نازی:  هورش

 نگفتم چیزی بازم

  ایستاد رویم به رو و شد بلند جاش از هورش
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  مجبورم اما ببخشید:  هورش

 ، پیچید وجودم توی بدی درد ، کردم حس رو خون تلخه ی مزه ، گوشم توی خوابیدن یکی یهوو

  میداد تکون و کرد بلندم گرفتو دستامو

 میدونی ، داری خبر باران از هیچ ، بشی خیره دیوار به و اینجا بشینی میخواهی کی تا:  هورش

 !شدی؟ حبس اتاق این داخل وقته چند میدونی! ؟ میکنه کار چه و کجاست دخترت

 ولمه بلکه ، نمیداد تکونم دیگه ، کردم نگاه هورش به تعجب با ، شد تکرار ذهنم توی باران اسم

 تخت روی افتادم و داد

 نیمارو یادگار عشقتو ی ثمره دخترتون! کردی؟ فراموش رو باران! ؟؟ چیه:  هورش

 شد خم رویم و کشید دراز کنارم

 بیاا خودت به نازی ، داره نیاز بهت دخترت باران:  هورش

  بودم برده یاد از بودنمو مادر من ، بودم کرده فراموش دخترمو من خدا وایی

 ازش مادرشو نیست پدرش ، داره گناه دخترت ، داره نیاز بهت باران ، نازی بزن حرف:  هورش

 نگیر

  ندچس ام پیشونی به پیشونیشو هورش ، هایم گونه روی شدن جاری اشکایم بود دهنم توی قلبم

 بیا خودت به ، رو خودآزاری این کن تموم توروخدا نازی:  هورش

 بلند تخت روی از ، کنار کشید خودشو هورش ، دادم تکون خودمو کمی ، کشیدم عمیق نفسی

 یمان بوی کردم بوش ، کنارش رفتم بود خوابیده هاا فرشته مثل باران ، رفتم باران اتاق به و شدم

 الهی بود شده لاغر چقدر ، کردم نوازشش اروم اروم ، دخترمو بود رفته یادم چطوری ، میداد رو

 باران موهای روی ی بوسه ، شدم غافل قشنگت ی هدیه این از که ببخش منو خدایا ، براش بمیرم

  آغوش توی رفتم ، بود ایستاده اتاق در پشت هورش ، بیرون رفتم اتاق از و زدم

  مرسی هورش مرسی: 
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 میکردم گریه آروم آروم منم ، میکرد نوازشم هورش

  آه و اشک بسه خوب:  هورش

 کشید لبم روی دستشو ، شدم جدا آغوشش از

 زدمت جوری این که ببخش:  هورش

 دادم تکون نیست مهم ی نشونه به سرمو

  میدی مرده گربه بوی بروو حموم یه نازی:  هورش

  بازوش توی کوبیدم مشت با

  بودم نخورده کسی هیچ از خوردم کتک وقت چند این تو از من که قدری اون:  هورش

  کردم نگاهش سرای شرم با

 خوشگل مامان یه شد بیدار باران وقتی که حموم برو ، نمیاد بهت نکن نگاهم جوری این:  هورش

  ببینه

  دادم تکون سر

  کن پیدا هم زبونتو راهت سر:  هورش

 زا که نیما ببخش منو ، نشستم زیرش و کردم باز رو دوش حموم داخل رفتم ، دادم تکون سر بازم

 نمم کردی ترک منو تو نیمااا ، کردم بد دخترم به که منو ببخش ، بودم رفته عشقمون ی ثمره یاد

 قلبم ، میشدن روان هایم گونه روی تر تند آب قطرات از اشکم قطرات ، کردم فراموش خودمو

 اشک آب دوش زیر هنوز من اما بودم گذاشته مدتی چه نمیدونم ،.سوزان آتیش این از میسوخت

  امد در صدای ، میریختم

  نازیی خوبه حالت نازی:  هورش

  خوبم اره: 
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 خوبه حالت که خداروشکر:  هورش

 شده بختم رنگ عزا سیاه رنگ این ، کردم عوض لباسامو ، رفتم بیرون حموم از و شستن خودمو

 بیرون رفتم اتاق از ، بود

  خوشگله باشه عافیت:  هورش

 ، کردم نوازش موهاشو و نشستم کنارش ، بود خواب هنوز شدم باران اتاق وارد حرفی هیچ بدون

  زد لبخند من دیدن با کرد باز چشماموش

  مامان:  باران

  گلم دختر جانم: 

 برای دلم چقدر ، میکردم بوسش تند تند ، شدم نوازشش مشغول کرد رها آغوشم در خودشو

 داخل امد هم هورش ، باشم باران برای خوبی مادروپدر میدم قول خدایا ، بود شده تنگ بارانم

  اتاق

 کمه گلتون جعمه جمعمون:  هورش

 هورش آغوش توی رفت خنده با باران

 خنده برای دلم ، میخندید زیبا چه قشنگم دختر ، کردیم بازی کلی باران و هورش با روز اون

 ، زندگیمه ترنم باران ، بود کرده قلبم مهمون هایش خنده با رو عشق باران ، میرفت عش هاش

 ی دوباره سرود باران ، بود قلبم آرامش چشماش رنگ ، بود نیما ی شده کوچک ی نمونه باران

 ردهک برقرار خوبی ی رابطه هورش با خیلی باران ، بود کشیدنم نفس تمنایی باران ، بود زندگیم

 چطور ، بودم کرده فراموش رو باران خودم اما کنه فراموش رو نیما باران نزارم من بود قرار ، بود

 هورش که بود خوب چه بودم، کرده فراموشش چطوری باشم جدا بارانم از روز چهل بودم تونسته

 .بود کنارم

 خبر چه ها جوجه و آرام از هورش: 
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 شیراز برگشتن پیش روز سه:  هورش

  باشمشون دیده تهران نمیاد یادم اصلا: 

  نیست یادت چیزی که معلوم بود بد حالت:  هورش

 !؟؟ برمیگردی کی تو: 

 میرم منم بشی بهتر تو:  هورش

  بودی کنارم الان تا که مرسی: 

 جون نازی بود ام وظیفه:  هورش

  کرد داغونم نیما رفتن: 

 باران بخاطر بجنگی و باشی صبور باید اما میدونم:  هورش

  نمیکنه حس اش زندگی در کمبودی باران ، پدری هم میکنم مادری هم ، میجنگم: 

 !بپرسم؟؟ سوال یه ، سابق نازی همون میشی کم کم داری آفرین:  هورش

 بپرس اره: 

 !شد؟ مسافر نیما که شده چی:  هورش

 همون ، بود شده سرش در توده یه ایجاد باعث تصادف اون و کرد تصادف پیش سال چندین نیما: 

  کرد مسافرش هم

  کرد پاک اشکامو دست با هورش ، شدن روان ام گونه روی اشک قطرات

 کردم ناراحتت ببخشید:  هورش

 میکنم خواهش: 
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 الان بود من عذاب شاهزاده که پسری همون کنه هورش میکرد فکرشو کی ، زدم لبخندی بهش

 فکر ، نداشتم انگار اما داشتم عمه و عمو دایی خاله سرم خیر ،!!من ی همراه و حامی تنها بشه

 که کرد سابت هورش اما هستن فامیل پسرای بهترین هامون و میعاد ، نیما و آرش جز به میکردم

 برق ، چشماش رنگ ، قلبش ریتم ، صداش موسیقی ، عطرش بوی برای نیما برای دلم ، بهترین

 داغ حریم ، آرامبخشش های نوازش ، امنش و گرم آغوش ، هاش خنده شیرین ملودی ، نگاهش

 .بود شده تنگ لباش طعم و هاش نفس

 پیدا خودمو منم ، بود شده بهتر خیلی باران ی روحیه ، میکردم بازی باران با داشتم اتاق داخل

 فتمر اتاق از و گذاشتم تنها عروسکش با رو باران ، بزنم حرف هورش با داشتم تصمیم ، بودم کرده

  نشستم مبل روی کنارش ، بود نشسته حال داخل هورش ، بیرون

  خوبی:  هورش

 خوبی تو ممنون: 

  مرسی:  هورش

 !بری؟ میخواهی کی تو: 

 کجا؟؟:  هورش

 دیگه تون خونه: 

 میکنی بیرون منو داری:  هورش

 نه: 

 !!چی؟ پس:  هورش

 بری وقتشه دیگه خوب ، دوری ات خانواده از که است دوهفته الان تو: 

 هستی ام خانواده جز هم تو:  هورش
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  دیگه تون خونه بری باید تو و شده تنگ برات دلشون هاا جوجه و آرام الان اما عزیزم میدونم: 

 بشه خوب حالت باید تو اول اما میرم ، شده تنگ براشون دلم من:  هورش

 مواست خودم پای روی باید ، بدم انجام کارامو تنهاایی کنم عادت باید دیگه الان ، خوبه حالم من: 

 شیراز بریم باهم بیا اصلا:  هورش

 بسازم خودمو باید دارم نیاز تنهای به الان اما میام منم: 

 میرم اینجا از فردا من ، راحتی تو که طوری هر باشه:  هورش

 میکنی درکم که ممنون: 

  شد بلند مبل روی از

 !!؟ کجا: 

  بدم انجام باید که دارم کار سری یه بیرون:  هورش

 باش خودت مراقب اهان: 

 عزیزم چشم:  هورش

 جدا سخته ، اش خانواده پیش برمیگشت باید هورش ، باران پیش رفتم منم ، رفت که هورش

 ، بود گذاشته مایه برایم زیادی هم الان همین تا هورش ، داری دوستشان که کسانی از بودن

 ، کردم باز رو در و رفتم امد صدا به در زنگ ، آرامشم ی شاهزاده بود شده الان عذابم ی شاهزاده

  شدن خونه وارد شادی و آرمان

  خاله سلام:  آرمان

  عزیزم سلام: 

 کردم بوسش
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  نازی خاله سلام:  شادی

  عزیزم سلام علیک: 

 .نیما دوست اولین شادی کردم، بوس هم رو شادی

  کنید بازی باران پیش برید: 

 خودشو و کشید جیغی من دیدن با و شد خونه وارد لقا مه ، باران اتاق طرف رفتن خنده با هاا بچه

 کرد رها آغوشم در

  دیووونه چته: 

  بود شده تنگ برات دلم واییی ؟ خوبه حالت تو:  لقا مه

 طور همین منم خوبه حالم اره: 

  نشستیم مبل روی دوتای

 شد موفق هورش بالاخره:  لقا مه

  شد موفق اره: 

 هورش زور به ، نمیزدی حرف ، بودی شده خیره دیوار به همش ، بودم نگرانت خیلی وایی:  لقا مه

  میخوردی غذا

  بودم شده متحرک مرده یه مثل میدونم اره: 

  شده خوب حالت که خداروشکر:  لقا مه

  خبرا چه ممنون: 

 امدی خودت به کی تو ، سلامتی:  لقا مه

 میشه ی هفته دو: 
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 کجاست هورش! خوب چه:  لقا مه

 بیرون رفته: 

 میکرد هم گریه برات حتی گاهی ، بود مراقبت خیلی وقته چند این:  لقا مه

 میامد بدم هورش از قبلا من میدونی ، مهربونه فرشته یه عین هورش اره: 

 !!چرا؟!!!! واقعاا:  لقا مه

 کلا شدیم بزرگ وقتی از اما ، بکشمش میخواست دلم ، بود ی مسخره پسر خیلیی بودیم که بچه: 

 شد عوض

 ! جالبه چه:  لقا مه

  بیارم چای برم من ، دیگه اره: 

 میرم خودم من بشین تو:  لقا مه

  باشه: 

 کنارم و امد دست به سینی ، بود خوبی دوست لقا مه ، بیاره چای تا آشپزخانه داخل رفت لقا مه

  نشست

  چای بفرما:  لقا مه

  عزیزم ممنون: 

 شدیم خوردن چای مشغول دوتایی

 !! نمیشه ناراحت هورش زن میگم:  لقا مه

 !!؟ چی از: 

  مانده تو پیش شوهرش اینکه از:  لقا مه
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  شیراز برمیگرد فردا هورش تازه ، داره بالای درک آرام نه: 

  خوب چه اهان:  لقا مه

  امد در صدای

  کنم باز رو در برم من: 

 شد خانه وارد پر دست با که بود هورش ، کردم باز رو در و شدم بلند جایم از

  سلام: 

  سلام علیک:  هورش

  چین اینا: 

  بخرم سوغاتی هاا بچه و آرام واسه شیراز میرم دارم که حالا گفتم:  هورش

  تو به آفرین: 

  هورش آقا سلام:  لقا مه

 هستید خوب خانم لقا مه سلام:  هورش

  میگم تبریک بهتون راستی تشکر:  لقا مه

 !!؟؟ بابت:  هورش

 بشه خوب حالش نازی که کردی کاری تو:  لقا مه

  بود ام وظیفه:  هورش

 هستی هم پر دست چه:  لقا مه

 خریده هاش بچه و آرام واسه: 
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 باشه مبارک:  لقا مه

 مرسی:  هورش

  دیگه برم باید من خوب:  لقا مه

 ؟!!بودی!!؟ کجا: 

  برم باید دارم مهمون امشب:  لقا مه

  بمونن اینجا بزار رو ها بچه: 

  دنبالشون بیاد عطا میگم شب باشه:  لقا مه

 برسونید سلام:  هورش

 خداحافظ چشم:  لقا مه

 همدیگر کنار در رو خوبی روز.  کردیم بازی کلی هاا بچه با رفتیم هم هورش منو رفت لقا مه

 .کردیم سپری

  بودم کرده بغض میرفت باید اما بره نمیخواست دلم رسید فرا هورش رفتن روز

  خورده موش زبونتو بازم دردونه چته:  هورش

  میشه تنگ برات دلم: 

  میامدی هم تو کاش عزیزم طور همین منم دل:  هورش

  نه الان اما میام: 

 هورش بود خواب باران ، شدن روان اشکام ، بوسید موهامو و کشید آغوش در منو هورش

 کنه خداحافظی باران از نمیخواست

  نکن سخت برام رو رفتن اشکات با:  هورش
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  زدم لبخند و کرد پاک اشکامو

  عزیزم بخند افرین:  هورش

  من طرف از ببوس رو هاا بچه و آرام باش خودت مراقب: 

 باش خودت و باران مراقب هم تو چشم:  هورش

 چشم:  هورش

 .رفت هورش

 یه کنارش که داشت قرار بسته یه تخت روی ، اتاقم داخل رفتم منم ، رفت هورش اینکه از بعد

 ردیلاجو شلوار و آبی بلوز یه با نخی سفید شال یه ، کردم بازش و برداشتم رو بسته ، بود برگ

  برداشتم هم رو برگ ، بود داخلش

 از داره گناه باران ، دربیاری تنت از رو عزا رخت این تا خریدم برات رو اینا عزیزم سلامم:  هورش

 نگر دوباره کن عوض لباساتو باران آسودگی و نیما ارامش بخاطر لطفا میترسه تو سیاه های لباس

 بزن صورتت به هم دستی یه ، خفته زیبای نمیاد بهت مشکی رنگ ، کن زندگیت مهمون رو ها

 مک کلاه و جارو یه فقط جادوگرهاا شبیه شدی کلا کنه نگاه بهت میترسه ادم ، شدی کیوی عین

  هورش دوستدارت. باش باران و خودت مراقب ، داری

 بود نمت کشاد سیاه بلند لباس یه کردم نگاه آینه توی خودم به ، جادوگر میگه من به خل ی پسره

 به منو که دادم حق بهش جورایی یه. کود هایم چشم زیر ، ژولیده موهایم و کیوی شکل صورتم ،

. ادرشم نشه شباش کابووس که باران بخاطر بدم تغییر یکم خودمو باید. بود کرده تشبیه جادوگر

 کاش بود شده تنگ نیما واسه بدجور دلم ، شدم ولو تخت روی بود شده کور و سوت خیلیی خونه

 و کردم پخش اتاق توی عطرشو و شدم بلند تخت روی از ، داشت نفس هنوز کاش ، نمیکرد ترکم

 .کنم حس رو نیما تا کشیدم نفس عمیق

 باران و من با و میزد زنگ گاهی هم هورش بود کنارم هم لقا مه میشد دیروز از بهتر روز هر باران

 با ، بود گذر در بدی و خوبی هر با زندگی ، میزد سر بهمون تهران میاد هم گاهی ، میزد حرف
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 دسر خاک به که بود دیروز همین انگار بود تازه برایم داغش هنوز نیما رفتن از یکسال گذشته

 تخت روی از ، خورد زنگ تلفن ، میکشیدم رو امدنش انتظار گاهی هم هنوزم ، بودمش سپرده

  دستم داد رو گوشی دید که منو ، میزد حرف تلفن با داشت باران ، شدم بلند

 جونه( هورش) هولش:  باران

  گرفتم رو گوشی لبخند با

  خوبی سلام: 

  میکنی چه ؟کجایی؟ خبرا چه خوبی؟ تو سلام علیک:  هورش

  بگیر حرفات بین نفسی یه: 

 عزیزم راحتم طوری این:  هورش

 بیکارم نیست خبری ممنون خوبم: 

 شیراز بیا پاشوو نازی:  هورش

 شده چطور یهو: 

 ندیدمت که هست چندماهی الان شده تنگ برات دلم:  هورش

 تهران بیاید شماها خوب: 

 بیام پاشم چقدر من درضمن بیا پاشوو تو دارم بچه تا شیش من بابا:  هورش

  کنم فکرمو حالا: 

 کنی فکر میخواهی که ندادم ازدواج درخواست بهت:  هورش

 لوس و ادب بی: 

 دیگه بیاید پاشید!! ببوس منو ادب با:  هورش
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 بیایم شاید ، شده تنگ براتون دلم ،خودمم دیووونه: 

  دیگه بیاید آفرین:  هورش

  باشه: 

 هستیم منتظر بیاید زود پس هوراااا:  هورش

 خداحافظ ندارید کاری دیگه اگه دیووونه چشم: 

  خداحافظ ببوس رو باران:  هورش

 و آرام واسه دلم تازه ، میشه عوض هم باران ی روحیه نبود هم فکری بد ، گذاشتم رو گوشی

 .بود شده تنگ هاا جوجه

  مون خونه امد لقا مه عصر

  نازی خبرا چه:  لقا مه

  خبر چه تو سلامتی: 

  بیخبر:  لقا مه

  شیراز برم میخوام من راستی: 

 دیواری چهار این توی پوسید بچه میشه عوض هم باران ی روحیه ، میکنی کاری خوب:  لقا مه

  دادم گوش هورش حرف به ایندفه اره: 

  میافتید راه کی:  لقا مه

  فردا شاید: 

  میگردی بر کی:  لقا مه



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 283 

 آینده هفته: 

 بگذره خوش بهتون امیدوارم:  لقا مه

 عزیزم ممنون: 

  بمون بیشتر گذشت خوش بهت اگه:  لقا مه

 بشم مزاحمشون زیاد نمیخوام اما میگذره که خوش: 

  راحتی طور هر:  لقا مه

 گلم مرسی: 

** 

 ادش منم اون شادی از ، بود خوشحال بینهایت باران ، شیراز بریم تا بودم کرده جمع رو وسایلمون

 وایی ، بودیم نشسته اتوبوس داخل ، بود شده خوشحال امدنمون شنیدن از هم هورش ، بودم

 .بگذره خوش بهمون امیدوارم ، بودم هاا جوجه تنگ دل چقدر

  مامان:  باران

 جانمم: 

 جون(هورش)هولش پیش(میریم) میلیم(واقعی) واقلی:  باران

 جوون هورش خونه میریم عشقم ارهه: 

 وچولوک یه ، بودم نرفته مسافرت که بود وقت خیلیی ، شد خیره بیرون ی منظره به و خندید باران

 لبخند باران ، رسیدیم بالاخره. میرفتیم مسافرت چقدر بچگیا بخیر یادش ، داشتم هیجان

 باران ، طرفمون امد که دیدم رو هورش شدیم پیاده که اتوبوس از ، داشت لبش روی شیرینی

 هورش سمت دوید

 !خوبید؟؟ سلام:  هورش
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  خوبی تو مرسی: 

 شدم عالی شماها دیدن با بودم خوب:  هورش

 از رسیدیم. شیراز بود زیبای و عشق شهر ، هورش ی خونه سمت رفتیم و شدیم ماشین سوار

  کرد باز رو در کلید با ، سفید در یه سمت رفتم و شدیم پیاده ماشین

  داخل بفرما:  هورش

 هم با و سمتون امدن ها جوجه ، شدم که حیاط وارد ، داخل رفت عجله با ماها از تر زود باران

  جوون خاله سلام:  گفتم

 .بود شده هورش کپ ساغر ، بودن شده ناز و بزرگ چه ، بوسیدم رو تکشون تک

  خانم نازنین سلام:  آوا

  جان آوا سلام علیک: 

  نازنین سلام:  آرام

  سلام علیک: 

 نشستیم ها مبل روی ، شدم خونه وارد و دادم دست آرام و آوا با

 ! رسیدی؟ راحت:  آوا

  بود خوب اره: 

 بودی؟ خواب راه کل میبیندم شرط:  هورش

 اره رو راه بیشتر نصف اما نه که راه کل: 

 هورش میدونستی کجا از تو:  آوا

 بود مدلی این بودم که بچه اخه:  هورش
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 دار، تفگ چهارتا آیدا و آرش ، نیما ، من ، بودیم بیخیال و شاد چه روزا اون افتادم هاا گذشته یاد

 خدا مهمون و خاک همبستر نیما الان اما بودم نشدنی جدا ، دنیا از فارغ ، نبود ما حریف کسی

 با ، شده تنگ براشون دلم چقدر ، هستن دنیا این کجای نیست معلوم هم آیدا و آرش ، بود شده

 میکنم گریه دارم که فهمیدم و امدم بیرون گذشته از هورش توسط هایم گونه شدن نوازش

  شده چی:  هورش

  بود کرده پرواز افکارم ی پرنده هیچی: 

  خوبی الان:  هورش

  ممنون اره: 

  کن استراحت برو ی خسته اگه:  آوا

  برم باید کجا من ، هستم خسته یکم اره: 

  من اتاق داخل:  آوا

  رفتم اتاقش به آوا با همراه

 دوتامونه مال فعلا اینجا:  آوا

  مرسی: 

 داشت اتاق چهارتا خونه این ، کشیدم دراز تخت روی و کردم عوض لباسامو بیرون رفت اتاق از آوا

 مال هم اتاق این ، بود شده تقسیم تا شیش اون بین هم اتاق دوتا ، اتاق یه داخل هورش و آرام ،

 خسته ، میموند اینا هورش ی خونه داخل بود شده قبول شیراز دانشگاه چون آوا ، بود شده آوا

 ی سفره داشت آرام بیرون رفتم اتاق از ، بود شده تاریک هوا شدم بیدار وقتی ، برد خوابم بودم

  میچیند رو شام

  افتادم خواب من ببخشید واییی: 
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 بشین بفرما نداره اشکالی:  آرام

 خوردن مشغول ، بود خوشحال چه باران ، بودن نسشته هم کنار هم ها جوجه ، نشستم سفره سر

 شدیم

 نداره حرف آرام دستپخت:  هورش

  است خوشمزه اره: 

  ممنون:  آرام

 خوردم غذامو اشتها با

  طلا دستت: 

  کردیم جمع رو سفره ، کرد اکتفا لبخندی به فقط آرام

  کنیم بازی شطرنج دست یه موافقی:  هورش

  نه که چرا: 

 چیند رو شطرنج صفحه هورش

  کن اماده باختن برای خودتو: 

 کنی اماده خودتو تو بهتر:  هورش

  کلاغه آقا حالا میبینیم: 

 خانم قورباغه میشمارن پاییز آخر رو جوجه:  هورش

 کن شروع رو بازی بسه کل کل: 

 ببازم میترسیدم ، میکرد بازی ی حرفه خیلی هورش ، شدیم بازی مشغول و زد چشمکی هورش

 .بودم تلاش در سخت و بودم کرده تمرکز خیلیی
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 برد رو بازی ی حرفه حرکت دو در هورش بالاخره

  بردم من هورااا:  هورش

  اره تقلب با: 

 دیگه نزن جر باختی:  هورش

 زنم جز میگی ، میگم رو حقیقت چون: 

 نکن شروع دعوا باختی نازی:  هورش

  دماغم به زد و خندید ، کردم نگاهش حرص با

  خریداریم سوخته دماغ:  هورش

  پروو بچه کوفته: 

  نمیای تو بخوابم میرم دارم من نازنین:  آوا

  میام الان: 

  بغلش تو افتادم کشید و گرفت دستمو هورش که اتاق داخل آوا ی همراه برم که شدم بلند جام از

 میکنی؟؟؟ چکار: 

  لالا جیش بوس:  هورش

  لوسیی خیلی: 

 ببوسی منو باید:  هورش

 رفتم آوا اتاق به و شدم جدا ازش ، بوسید موهامو ، زدم ی بوسه اش گونه بر لبخند با

 زمین روی یا میخوابی تخت روی:  آوا
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 نداره فرقی برام: 

 میخوابم تخت روی من پس:  آوا

  باشه: 

 مهم برایم اما نبود راضی اینجا در من بودن از آوا انگاری ، زمین روی منم خوابید تخت روی آوا

 یبرا همین ، بودن انداخته گل هایش گونه ، بود خوشحال خیلی کم تایم همین توی باران ، نبود

 .بود مهم من

 مشغول هاا جوجه با همش و داره مادر کرده فراموش کلا که باران ، هستم شیراز که روزه سه الان

 جورایی یه داره وجود تاب یه و کوچولو سرسری یه اینا هورش حیاط داخل اخه ، کردنه بازی

 ، درس دانشگاه هم آوا ، هاا جوجه با بازی مشغول یا سرکاره یا هم هورش ، پارک شده حیاطشون

 حالا ، آرومه و بیصدا اسمش مثل آرام سال همه این از بعد هم هنوز ، هست خونه خانم که هم آرام

 هم لحظه یه باران ، نره سر ام حوصله تا هستن ها جوجه یا میزنه حرف من با آوا گاهی خوب باز

 فردا ساغر ، کرده پیدا دختر همبازی که بود خوشحال هم ساغر ، نمیرفت لباش روی از لبخند

 نیست چیزی کم که برادر تا پنچ ، بشه رد هورش خوان پنچ از باید شوهرش کنه ازدواج بخواد

  نازی:  هورش

  جانم: 

 گردی شیراز بریم چیه نظرت:  هورش

 موافقم اره: 

 بریم بشو اماده برو پس:  هورش

 ببریم هم رو هاا بچه: 

 ندارن علاقه چیزی به بازی جز که هاا بچه:  هورش

 بگو هم آوا و آرام به پس: 
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 آواااا ، آرامممم:  هورش

  بیرون امدن اتاق از آوا و آشپرخانه از آرام

  شده چیزی:  آوا

 بیاید هم شماها گردی شیراز بریم میخواهیم نازی و من:  هورش

  بمونم ها بچه کنار باید که من:  آرام

  بیا تو آوا خوب: 

  گفت آرام ، آوا از قبل

 بخونه درس باید داره امتحان آوا:  آرام

  بریم دوتایی شو اماده برو پس:  هورش

 باشه: 

 میکرد بازی تاب هاا بچه با داشت باران ، شدم اماده و رفتم اتاق به

  باران: 

  سمتم امد

 مامان بله:  باران

 باشی خوبی دختر ، بیرون میریم داریم هورش و من: 

  چشم:  باران

 شدیم سوار ، ماشین سمت رفتیم هورش با و بوسیدم ها جوجه و باران

  بریم کجا خوب:  هورش
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 نمیدونم: 

 سعدیه بریم الان ، داره صفا شبا چراغ شاه:  هورش

  بریم باشه: 

 سعدیه سوی به پیش پس:  هورش

 چه ، شدیم پیاده ماشین از رسیدیم، سعدیه به ، خرید خوشمزه سفید پشمک راه توی هورش

 بود شده جاری هوا در گلها بوی بود سرسبز و قشنگ

  اینجا زیباست چه: 

 دارم دوس رو حافظیه بیشتر من اما اره:  هورش

 اونجا بریم هم بعد: 

 عزیزم باشه:  هورش

 خوندیم فاتحه سعدی قبر سر بر ، میزدیم قدم سعدیه داخل باهم و گرفت دستمو

 بگیریم عکس چندتا بیا:  هورش

 گرفتیم عکس سعدیه مختلف جاهای در هورش با

  بده منم به عکسا این از: 

  میدم هم تو به شدن ظاهر چشم:  هورش

  گل پسر افرین: 

  حافظیه بریم:  هورش

  بریم باشه: 
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 بگیرم برات میخوری چیزی:  هورش

  نیستم گرسنه که فعلا: 

  عزیزم باشه:  هورش

 قشنگ هم اینجا ، خوندیم فاتحه هم حافظ خاک سر ، حافظیه سمت رفتیم و شدیم ماشین سوار

 بود

 بخونم حافظ:  هورش

  بخون اره: 

 کرد باز و گرفت دستش رو کتاب هورش

*** 

 (مهدیس)

  برداشتم رو تلفن گوشی ، کشیدم دست داستان خوندن از تلفن زنگ صدای با

  سلام: 

  خوبی گلم دختر سلام:  بابا

 کجایید بابایی ممنون: 

 نیفتادیم راه هنوز ما دخترم:  بابا

  شده چیزی چراا: 

 عزیزم نه:  بابا

 میاید؟! کی پس: 
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 میافتیم راه وقت اول فردا:  بابا

  منتظرم بابایی باشه: 

 باش خودت مراقب:  بابا

 ببوسید من طرف از رو مامان و سامیار ، باشید خودتان مراقب شماهم: 

 خداهمرات عزیزم باشه:  بابا

 خداحافظ: 

 تموم داستان این وقتی تا که بود داده هم دست در دست دنیا تمام انگار ، گذاشتم رو گوشی

 .کردم بسته و باز چشمامو خوردم، و برداشتم کیک کشو داخل از ، برنگردن من ی خانواده نشده

*** 

 (نازنین)

 خواندن به کرد شروع و کرد باز و گرفت دستش رو کتاب هورش

 باوفا همدم یک/  غم جز ندارم بد و نیک ز عشق در/  غم جز ندارم خود عمر حاصل من:  هورش

 /.غم جز ندارم نامرد مونس یک/  درد جز ندیدم

  بود قشنگ: 

 داره دردی پراز دل هم حافظ این:  هورش

 دارن دردی از پر دل عاشقا ی همه: 

  موافقم:  هورش

 بریم کم کم و بگیریم عکس خوب: 

 باشه:  هورش
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 رضا امام برادر زیارت چراغ شاه سمت رفتم و گرفتیم رو عکسامو

 !؟؟ داری چادر:  هورش

  هست کیفم داخل اره: 

 کرد نگاهم خاصی حالت با هورش ، کردم سرم رو چادر رسیدیم

 !میکنی؟ نگاهم اینجوری چرا چیه؟؟: 

 شدی هاا فرشته عین:  هورش

  ممنون: 

 شدی خوشگل میاد بهت سفید چادر چقدر:  هورش

 میبینن خوشگل چشمات: 

  طلایی و روشن های چراغ آب پزاز حوضه بود زیبا چه ، شدیم چراغ شاه حیاط وارد

 همینجا قرارمون:  هورش

 باشه: 

 و نیما آمورزش برای ، بود تر خلوت رضا امام به نسبت ، زیارت داخل رفتم و شدم جدا هورش از

 دعا غریبه و خودی ، آشنا ، فامیل ، دوست ، مردم همه سلامتیه واسه ، کردم دعا هامون خانواده

 دعا باران واسه اینا هورش و اینا لقا مه ، آیدا ، آرش ،برای کردم دعا همه خوشبختی برای ، کردم

 رفتم بودم شده جدا هورش از که جای همون به و خوندم نماز رکعت دو کردم پاک اشکامو ، کردم

 بود نشسته من منتظر هورش ،

  شد دیر ببخشید: 

 امدم الان منم نه:  هورش
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  شد بلند جاش از هورش

 !بریم؟؟:  هورش

 بریم اره: 

 بمقل تبش ، بودم شده سبک انگاری بود داده ارامش بهم رفتن زیارت ، شدیم ماشین سوار دوتای

 باران رفتم که خونه داخل ، رسیدیم اینا هورش ی خونه به که بود تاریک هوا ، بود شده تر منظم

 بغلم تو پرید

  رو ها خاله نکردی که اذیت دخترم خوبی: 

  نه ، اله:  باران

  دخترگلم آفرین: 

  گذشت خوش:  آوا

 بود خالی جاتون مرسی: 

 رفتم آرام کنار آشپزخونه داخل ، کردم عوض لباسامو رفتم اتاق به

  جان آرام سلام: 

  سلام:  آرام

 نباشی خسته: 

  ممنون:  آرام

  نمیخواهی کمک: 

 میاد آوا الان مرسی:  آرام

 بگو هست کاری اگه: 
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  نیست کاری ممنون:  آرام

 نهآشپزخو وارد هورش و آوا ، کنم برقرار ارتباط آرام با نمیتونستم من کلا ، نشستم صندلی روی

 شدن

 !پختید؟ چی:  هورش

 بزن حدس: 

 باشیم داشته قیمه خورشت کنم فکر میاد که بویی از:  هورش

 زدی حدس درست:  آرام

 پسر گل بهت افرین: 

 نازی؟ بیکاری:  هورش

 نیست دادن انجام برای کاری گویا ، اره: 

  کنیم بازی منچ بریم میخواهیم:  هورش

 گفت آوا من از قبل

  کن بازی برو بعد ، کن کار درس من با بیا اول:  آوا

  آینده مهندس ، درس سراغ بریم پس باشه:  هورش

  بریم:  آوا

  رفتم هورش و آوا

 کنم چکار بگو الان بخونه درس رفت که آوا: 

  کن درست سالاد:  آرام



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 296 

  چشم: 

 

 و بودن رفته آرام به ی بقیه سهپر و ساغر جز به ها کلاغه جوجه ، کردم درست شیرازی سالاد 

 .بودن شیطون هورش مثل دوتا اون ، بودن آروم و ساکت

 نشستم هورش کنار مبل روی ، کردیم جمع رو سفره غذا خوردن از بعد

 هورش: 

  جانم:  هورش

 بگیری؟ بلیط من برای میری فردا:  

 !شده؟ چیزی:  هورش

  نه: 

 بری میخواهی چرا پس:  هورش

 بشه وابسته این از بیشتر باران نمیخوام: 

 میموندی شیراز میامدی کلا کاش:  هورش

 اونجاست زندگیم ، داره خاطره تهران کلی من نمیشه: 

 بمونید بیشتر یکم اما عزیزم باشه:  هورش

 برام بگیر بلیط برو فردا لطفا دیگه نه: 

 چشم ، بگی تو چی هر:  هورش

  بلا بی: 
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 خبراا چه:  آوا

  تهران برمیگرده داره نازی سلامتی:  هورش

 !!!!واقعاا:  آوا

 کنم زحمت رفع میخوام دیگه اره: 

 زحمت نه رحمتی تو:  هورش

 ممنون: 

 پیوست ما جمع به هم آرام

 نباشی خسته: 

 تشکر:  آرام

  دارید ساکتی های بچه خوب ها میگم: 

  نکن چشمشون حالا:  هورش

 نیست شور من چشم نترس: 

  زد لبخند هورش

  خوش شب بخوابیم بریم آوا منو بهتر دیگه خوب:  آرام

  جان آرام خوش شب: 

  رفت آرام همرای و شد بلند جایش از حرص با آوا

  بدون قدرشو داری خوبی زن: 

 است من زندگی اتفاق ترین قشنگ آرام میدونم:  هورش
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  باشه روال رو همیشه زندگیتون امیدوارم: 

  جون نازی ممنون:  هورش

  دیگه بخوابم بریم: 

  خوش شب برو:  هورش

  شنیدم آرام و آوا صدای ناگهانی خیلی که برم اتاق به شدم بلند مبل روی از

 شوهرتو داری چرا ؟؟ بشینی بیصدا و آروم میخواهی کی تا ؟؟ میکنی جوری این اخه چرا:  آوا

  میکنی کش پیش نازی به دستی دستی

  نکن ترم داغون تو داغونم خودم من آوا بسه:  آرام

 ؟؟ میدی غذاب خودتو چرا من خواهر اخه:  آوا

  ندارم مشکلی من کنه ازدواج باهاش بخواد اگه داره علاقه نازی به هورش:  آرام

  شدی خل تو آرام:  آوا

 هستم عاشق نه:  آرام

  کرد پاک اشکاشو و شد بلند تخت روی از آرام شدم اتاق وارد کنم تحمل نتونستم دیگه

 نازی شده چیزی:  آرام

  بیرون بردمش اتاق از گرفتم دستشو آرام سوال به دادن جواب جای به اما

 کن ول خواهرمو دست میکنی چکار نازی:  آوا

 کرد نگاهمون تعجب با و شد بلند مبل روی از ما دیدن با هورش

  شده چی:  هورش



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 299 

  ایستادم هورش کنار کردم ول رو آرام دست

  بده جواب میپرسم سوال یه هورش: 

  بپرس باشه:  هورش

 !هستی؟؟ من عاشق هنوز تو میپرسم، بازم اما پرسیدم قبلا البته: 

 سوالی؟؟ چه این:  هورش

 کنی ازدواج من با میخواهی هستی؟؟ من عاشق هنوز تو بده جواب: 

  میکرد نگاهم تعجب با هورش

 دادی؟؟ گوش ما حرفای به تو:  آوا

 صادقانه بده جوابمو هورش ، شنیدم اتفاقی اره: 

  اینجا خبر چه بگید ؟ امده کجا از سوال این اخه!  ؟؟ حرفا کدوم:  هورش

 هستی نازی عاشق هم هنوز تو میدونم من هورش:  آرام

 !؟؟ امده کجا از دانایی این:  هورش

  رفتارت از:  آوا

  کردی وز وز آرام گوش در تو باز:  هورش

 میبینم دارم چشم من ، نداره آوا به ربطی:  آرام

  چیرو:  هورش

 حتی میزنن برق چشمات ، نمیشه محو لبت روی از لبخنده هم لحظه یه کنارت نازی وقتی:  آرام

 داره حس تو به هم نازی
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 میکنی فکر اشتباه داری تو آرام: 

  خوشحالی هورش با تو نازی نیست اشتباه:  آرام

 !عاشقشم؟؟ ، خوشحالم باهاش چون یعنی: 

 هست ات علاقه ی نشونه رفتارات:  آوا

 زدید توهم شماها! رفتارم؟؟ کدوم: 

 بالا دوز با توهم یه اونم:  هورش

 هستی نازی عاشق تو ندادی رو نازی سوال جواب هورش:  آرام

 هم نازی کردم ازدواج من وقتی اما بودم نازی ی دلداده زمانی یه من ، بگم بازم نه نه نه:  هورش

 رفت بین از عشق اون کن ازدواج

  برگشته عشقت پس مجرده نازی که الان:  آرام

  بیاری وجود به دوتا ما بین ی رابطه یه داری ی علاقه چه: 

  عاشقه هورش:  آرام

 بزنم گاز پیاز برم باید چرا دارم کلم گل من وقتی اخه ، نیستم:  هورش

 !!پیازمم الان من: 

 بود دیگه چیز یه منظورم:  هورش

 اما:  آرام

  حرفش وسط پرید

 حسی من به اونم ندارم حسی هورش به من میکنی فکر اشتباه تو جون آرام ، نداره اگر و اما: 

 نداره
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 نداره وجود عشقی دوتا ما بین میگه راست نازی:  هورش

 کردم فکر اشتباه من یعنی:  آرام

 صددرصد بله: 

 عزیزم کردی فکر اشتباه که معلوم:  هورش

  ماجرا شد حل پس:  آوا

 !آرام؟؟ الان شد حل: 

  ببخشید اره:  آرام

 دیگه کنیم لالا بریم پس خداببخش: 

 میاد خوابم اره وایی:  هورش

 بخوابیم رفتیم همگی

 رفتم آرام کنار آشپزخونه به ، کردم جمع رو باران و خودم وسایل شدم که بیدار خواب از

  آرام: 

  بله:  آرام

  ایستادم مقابلش

 ههورش و من بین صمیمیتی اگه ، میدونه قدرتو هورش که میدونم و هستی خوبی دختر خیلی تو: 

 زیبای رز گل وقتی هورش تازه ، هست برادرمم امه دایی پسر که این بر علاوه هورش اینکه واسه ،

 فتادا سرش به گلی بوی هوس وقت یه اگه تازه ، کنه بو رو ها گل ی بقیه بره باید چرا داره تو مثل

 کنه؟، بو گل بفرستیش اینکه نه بگیری جلوشو باید تو
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 ، نبود خودم دست اما اشتباه دارید ی رابطه هورش و تو اینکه به کردن فکر حتی میدونم:  آرام

 باشید هم با بخواهید شاید گفتم سابق عاشق هورش و مجردی تو وقتی

 که بود این دلیل به زدم رو حرفا این اگه هم الان ، نمیشم دونفر ی رابطه یه وارد هیچوقت من: 

 بشه نشده آسوده خیالت هنوز اگه گفتم

 معذرت ازت حرفام و فکرم بخاطر من ، زدیم حرف خیلی هم هورش با دیشب ، نازی ممنون:  آرام

 ببخش منو لطفا ، خوام می

  باشی خوشبخت و شاد هات بچه و هورش با همیشه امیدوارم ، عزیزم بخشیدم: 

 باشی داشته رو زندگی بهترین باران با تو امیدوارم منم:  آرام

  کردم بوسی رو آرام با

 میموندی؟ بیشتر کاش:  آرام

 بشه تر وابسته باران نمیخوام: 

 هم باران ، بیرون میبرد رو ها ساکت داشت هورش ، بیرون امدیم آرام با همراه آشپزخونه از

 میکرد خداحافظی ها بچه با داشت

 !؟ میری داری جدی جدی:  آوا

  برم باید دیگه اره: 

 شرمنده دیشب بابت:  آوا

  دشمنت: 

 همه از بیشتر ساغر ، بوسیدم رو تکشون تک رفتم ها جوجه طرف به ، کردم روبوسی هم آوا با

 شدیم هورش ماشین سوار رفتیم گرفتم رو باران دست. طور همین باران ، بود ناراحت

 گرفته دلم الان از:  هورش
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  چی؟ واسه: 

  بدم شکست منچ و شطرنج بازی توی کیرو دیگه من میری داری تو اخه:  هورش

  بازواش توی زدم مشت

  دلقک مسخرههه: 

  شد اضافه هایم لقب به:  هورش

 ارهه: 

  نخور حرص حالا:  هورش

  ببرم من کنیم بازی شطرنج که بد ی دفه میدم قول بهت: 

  میبینیم حالا:  هورش

  رسیدیم. بود نشسته آروم و ساکت باران کردم، نگاه بیرون ی منظره به

  رفتیم ما دیگه خوب: 

  باش باران و خودت مراقب سلامت به:  هورش

  چشم: 

 ، بود غمگین باران ، شدیم اتوبوس سوار و شدیم جدا هورش از ، کرد بارون بوسه رو باران هورش

 پاشو دیگه بود من جای کسی هر شاید ، کردم نوازش رو موهایش ، گذاشت پاهام روی سرشو

 این از راحتیها این به یا کرد می رابطه قطع باهاشون شاید حتی نمیگذاشت هورش ی خونه داخل

 تر رحم بی زندگی این نباشه، هم هورش اگه بود، من حامی تنها هورش ،اما گذشت نمی جریان

 .میامد خوابم ، بستم چشمامو ، میشد
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 جا جابه رو وسایل منم اتاقش داخل رفت باران. بودم ام خونه تنگ دل چقدر ، خونه به رسیدیم

 استشمام عطرشو ، کردم بوسه غرق رو نیما عکس قاب ، نمیشه ادم خوده خونه جا هیچ ، کردم

  امد در صدا به آیفون زنگ که شدم موهام کردن خشک مشغول ، گرفتم دوش یه ، کردم

 !؟؟ کیه: 

  نازنین منم کن باز:  عمو

 خونه داخل عمو ، میخواست چی اینجا عمو طولانی تایمی یه از بعد روز وقت این ، کردم باز رو در

  شد

  ی خونه عجب چه سلام:  عمو

  عمو شده چیزی ، نبودم تهران: 

  بشو اماده برو:  عمو

  چی ی واسه: 

 بشو اماده نپرس سوال نازی:  عمو

 میکرد بازی هایش عروسک با داشت شدم باران اتاق داخل پوشیدم لباس ترس با

  لقا مه خاله خونه بریم شو اماده دخترم: 

  باشه:  باران

  میزد قدم حال داخل عمو بیرون امدم اتاق از و پوشیدم لباساشو

  بزارم دوستم ی خونه باران باید من راه سر فقط عمو بریم: 

  بریم باشه:  عمو
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 پیاده ماشین از ، شادی و آرمان دیدار از بود خوشحال اما باران میشدم لقا مه مزاحم باید نیامده

  کرد باز رو در لقا مه زدم زنگ و شدم

  خوبی خانم سلام:  لقا مه

  جای برم باید من باشه اینجا باران شدم تو مزاحم نیامده ببخشید عزیزم سلام: 

 !؟؟ شده چیزی:  لقا مه

  فعلا میگم برات برگشتم: 

  بوسیدم رو باران

  باش خودت مراقب:  لقا مه

  باشه: 

 بود پریشون قدر این عمو که بود شده چی یعنی ، شدم عمو ماشین سوار

 شدیم خونه وارد ، عمو ی خونه سمت رفتم و شدم پیاده ماشین از رسیدیم بالاخره

  بزنه حرف باهات میخواد عموت زن ، اینجا کشوندمت جوری این اگه ببخش:  عمو

  میگفتی اول همون خوب کردم دق که من عمو وایی: 

  بگم اگه نیایی شاید گفتم:  عمو

 کجاست؟ عمو زن نیام؟؟ چرا: 

  پیشش برو اتاق داخل:  عمو

 عموی زن ، است من عموی زن همون تخت روی خوابید زن این من خدایی وایی شدم اتاق وارد

 شده رنگ زرد و لاغر الان ،چرا سفید صورت و چاق

 نه یا آوردی رو نازی بالاخره:  عمو زن
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  کرد باز چشماشو ، گرفتم دستشو زمین روی نشستم تختش طرف رفتم

  نازی امدی بالاخره:  عمو زن

 نیام میشد مگه امدم اره: 

  بگم داستان یه برات تا بیای خواستم عمرمه آخرایی دیگه من:  عمو زن

 ؟ داستانی چه ، باشید زنده سال صد شالا این: 

  بدی گوش باید که داستانی یه:  عمو زن

 گوشم پا تا سر من چشم: 

 جمع هم دور پسرا مون مدرسه نزدیک ، میشه شروع ام مدرسه اخر سال از داستان:  عمو زن

 روز هی ، بود زیرتر به سر همه از که بود اونا بین پسر یه ، نداشتن دخترا ما با کاری البته میشدن

 شتمدا خوردیم شب به و بودیم مانده بیشتر مدرسه داخل دوستام با کمی و بودم عصر شیفته که

 یهو میکشیدم جیغ و میکردم فرار و بودم ترسید شدن مزاحمم پسر چندتا که خونه میرفتم

 اون ردک کمک بهم پسر اون اما ، بودم بسته چشمامو ، بودم ترسیده خیلیی پسر یه بغل تو افتادم

 دیوار به بودم چسپیده منم ، زد کتک رو ها مزاحم

 خوبه؟؟ حالتون خانم:  پسره

 چشمایی چه خدایا ، میزدن برق که شدم چشمش دوتا اون محو و کردم باز چشمامو ترس با

 داشت

 !خوبه؟؟ حالت شده چیزی نمیدی جواب چراا خانم:  پسره

  گفتم کندن جون کلی با

  خوبم: 

 برسونمت که کجاست تون خونه:  پسره
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  تر بالا کوچه دوتا: 

  بریم:  پسره

  رسیدم خونه به. امد سکوت در همرام

 باش خودت مراقب بیشتر:  پسره

 ایه پسرا همون از یکی این امد یادم بالاخره ، دیدمش کجا که کردم فکر خیلی ، رفت و گفت اینو

 توی شبا ، داشتم عجیبی حس یه ، بود شده عوض زندگیم بعد به روز اون از ، بود مدرسه نزدیک

 همون دور همش چشمم مدرسه راه تو ، نمیدونستم هم اسمشو حتی که بود پسری همون خوابم

 از و دریا به و زدم دلمو روز یه میداشت وا طپش به قلبمو هم دور راه از دیدنش حتی ، بود پسرا

 طرفم امد کردم اشاره بهش دور

 شده چیزی:  پسره

 بدهکارم شما به تشکر یه من: 

  بود ام وظیفه ، نیست تشکر به نیازی:  پسره

  ممنونم بازم: 

 باشید خودتان مراقب میکنم خواهش:  پسره

 اون به حسم فهمیدم تا گذشت روزی چند ، بود شده آب دلم توی قند ، دوستاش طرف رفت

 دختر عروسی بریم شد قرار روز یه اینکه تا بودم ساخته خاطره باهاش کلی ، عشقه پسره

 مرد قلبم دادم جون دیدم داماد لباس در کنارش رو پسره همون وقتی ، بود دوستم که همسایمون

 شد سنگ قلبم روز اون از ، داشت وجود بمیرم اینکه احتمال لحظه هر ، بود دوستم کنار عشقم ،

 خاستگاریم امده پسره همون برادر یعد سال چند تااینکه امد عشق جای تنفر و شدم سرد

 که بود این ام خواسته تمام ، شدم بزرگ عمارت وارد ، دادم رو بله جواب که بود چی از نمیدونم

 بودم خوشحال خیلی شدم باردار من اول جاریم دوتا اون بین وقتی ، باشم من عروس بهترین

 من پسر خوب اما شده پسر صاحب هم ام جاری  ، بالا رفت عزتم شد پسر من ی بچه که مخصوصا
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 اه توجه ی همه امدنش با که دختری شد دختر صاحب دوستم اینکه تا بود بالاتر قدرتم بود اول

 من ، شدن سوگلی اول عروس دوتا ، شدم نابود من دختر اون تولد از ، برد خودش سمت به رو

 وقتی ، کرد نابود رو چیز همه دختر ان تولد اما بود عمارت در زندگی من حق بودم زایده پسر

 بشه من عروس دختر ان میدادم اجازه نباید ، شد ابی چشم دختر اون عاشق شد بزرگ پسرم

 دلیل و باشه بابام عاشق ام عمو زن نمیکردم فکرشو هیچ کرد، قطع حرفشو هایش سرفه صدای

 باشد این من از تنفرش

 دمش متنفر تو از همین برای و بودم بابات عاشق من اره میکنی فکر داری چی به میدونم:  عمو زن

 گرفتم شماها از عموتو من بودم خودخواه من اما بود عاشقت آرش ، کردم جدا آرش از تورو و

 اشتباه کارم فهمیدم رفت آرش وقتی اما ، کاره بهترین این میکردم فکر کردم جدا تو از رو آرش

 میگره اتیش جگیر میافتم روز اون یادت وقتی هم هنوز بوده

  بری میخواهی آسونی همین به آرش: 

 برم باید من آسون یا سخت:  آرش

  میمیرم تو بدون من ؟؟ چی بابات منو پس: 

 میگیرم شما از خودم منم گرفتید من از رو نازی شماها اما میمیرم نازی بدون منم:  آرش

 گفتم اشک و عصبانیت با

 بگیر ما از خودتو نداره دوستت که دختری خاطر به برو:  

 کردی جدا من از اونو تو اما داشت دوستم نازی:  آرش

 در من ، نشست دلم به شدن مادربزرگ حسرت دیدنم که دخترتو وقتی ، رفت آسونی به رفت

 زد صدمه پسر به تنفرم ، کردم حقی نا خودم خودخواهی بخاطر آرش و تو حق

  شد قاطی هایش سرفه صدای با عمو زن های اشک

 نکنید سرزنش رو خودتان اینقدر ، باشید آروم لطفا: 
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 کردم بد من کن حلالم نازی:  عمو زن

 بود پسرتون بخاطر کردید که کاری هر بودید مادر یه شما: 

  بگیر حلالیت هم آرش از برام و کن حلالم:  عمو زن

 باشه حلالتون دارید گردنم به حقی هر: 

 اما داشت دوس تورو ، نگذاشتم من اما باشه مراقبتون میخواست همیشه عموت نازی:  عمو زن

 بیشتر منو

 بودیم هم ما مقصر: 

 نمیشدم عشقتون مانع وقت هیچ کاش:  عمو زن

 شدم خوشبخت من و شدی مانع: 

 هم آرش به حواست نشی غافل عموت از من نبود در ، شدی خوشبخت که خوشحالم:  عمو زن

 باشه

  میشه خوب حالتون شما: 

 نازی بشی خوشبخت میدونم هستم راه اخر من:  عمو زن

 هنشست مبل روی عمو بیرون رفتم اتاق از و زدم ی بوسه دستش به نیست خوب حالش بود معلوم

 ، بود شده ناهموار صورتش ی جاده ، بود نشسته موهاش روی سفید برف ، کردم نگاه بهش ، بود

 کرد نگاه بهم ، نشستم مبل روی و رفتم سمتش به

 پدری میباست ، بخور تکون دلت تو آب نزارم باشم مراقبت میباست بودی برادرم یادگار:  عمو

  کن حلالم نازی نشد اما برات کنم

 از ، کرد نوازش موهامو ، میخواست امن آغوش یه و گریه دلم ، عمو بغل توی انداختم خودمو

 امدم بیرون اغوشش
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 کردم بد من نازی:  عمو

 کنیم یادی بزرگترامون از رفت یادمون که بودیم هم ما مقصر: 

 !بودی؟؟ خوشبخت نیما با:  عمو

 بود واقعی عاشق یه نیما بینهایتت: 

 بودی خوشبخت که خداروشکر:  عمو

  شدم بلند مبل روی از زدم لبخند

 کجا؟؟:  عمو

 بخوریم هم دور کنم درست غذایی یه میرم: 

  بکشی زحمت نمیخواد:  عمو

 نمیشد مریض خوبه دستپختم نترسید: 

 و مرغ ، شدم پختن غذا مشغول بد و کردم مرتبش همه از اول ، رفتم آشپزخانه به زد لبخند عمو

 سوپ هم عمو زن برای کردم درست پلو

  جووون عمو: 

  آشپرخونه داخل امد عمو

  شده چیزی جانم:  عمو

  است اماده غذا نه: 

  دخترم ممنون:  عمو

 ببرم عمو زن سوپ من بخور بشین شما خواهش: 
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  خوابه عمویت زن:  عمو

  بدهید بهش غذاشو شد بیدار وقتی پس باشه: 

 بخور بشین هم خودت ، باشه:  عمو

 باران پیش برم باید من نه: 

 شدم مزاحمت امروز حسابی:  عمو

 دیگه برم من اجازتون با ، مراحمید شما ، حرفیه چه این: 

  بوسیدم رو عمو

 برسونمت:  عمو

 کن خداحافظی عمو زن از ، میرم خودم مرسی نه: 

 باش خودت مراقب:  عمو

  چشم: 

  کرد باز رو در شادی زدم در ، لقا مه ی خونه سمت رفتم

  خاله سلام:  شادی

  خوبی عزیزم سلام: 

 جوون خاله ممنون:  شادی

  بود شده چی رفتی کجا خوبی نازی سلام:  لقا مه

 کن بازجویی بد برسم بزار دختر بابا: 

  نشستم مبل روی
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  کجاست باران: 

 خوابیده:  لقا مه

 اهان: 

  کن تعریف خوب:  لقا مه

  همین عموام ی خونه بودم رفته: 

  بودی هول قدر اون چرا پس:  لقا مه

  نبودم هول داشتم عجله: 

 گذشت خوش شیراز اهان:  لقا مه

  خیلی اره خالی جات: 

 خداروشکر:  لقا مه

  دیگه برم من خوب: 

 ؟ کجا:  لقا مه

  بخوابم تخت بریم ام خسته خیلیی مون خونه: 

 بخواب جا همین:  لقا مه

 است خونه تنگ دلم اما مرسی: 

 راحتی طور هر:  لقا مه

 برام باورش هنوزم ، سوخت خیلی عمو زن و عمو برای دلم ، مون خونه رفتم و کردم بغل رو باران

 وعم به روز هر مدت این توی من ، بود گذشته ی هفته سه ، بوده بابام عاشق عمویم زن که سخته

 با و بودن خوشحال عمو و عمو زن ، بود کرده ی هدیه اینا عمو به رو شادی باران ، میزدم سر اینا
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 که کجاست نبود معلوم هم آرش ، نبود خوب زیاد عمو زن حال خوب اما میکردن بازی باران

 هب بیمارستان توی عمو زن ، رسید فرا مرگ و جدایی روز بالاخره ، بزنه سر اش خانواده به نمیامد

 .رفت ابدی خواب

 لقا مه ی خونه باران باشن، لشکر سیاه تا بودن امده هم ظاهرنما فامیل اون ، زهرا بهشت رفتیم

 داشتن وقتی ، میریخت اشک بیصدا و بودم زده زانو عمو ، باشه جو این داخل نمیخواست دلم بود

 ، کردم نگاه سمت اون به ، رسید گوش به آرش های فریاد صدای میریختن خاک عمو زن روی

 شونده هر دل هایش زجه ، زد زانو زمین روی آرش ، بودن گرفته را آرش دستای میعاد و هورش

 شده مادر بی من مثل هم آرش الان ، بودن ناک غم تراژدی این تماشاگر همه ، میاورد درد به رو ی

 عطا صبر خدا ، بود سخت خیلی حاکم جو تحمله میکردم درک رو درد این همه از بیشتر من و بود

 هم آرش ، بود نشسته ها مبل روی زار حالی با عمو ، شد برگزار خونه داخل مراسم باقی ، کن

 ات رفت اتاقش به عمو مردم رفتن با ، بودم مردم از کردن پزیراهی مشغول منم ، بود اتاقش داخل

 سینی داخل رو غذا ظرف همین واسه بود نخورده چیزی بود امده وقتی از آرش ، کنه استراحت

 اب پریشون حالی با آرش ، شدم اتاق وارد و زدم در به ضربه چند ، آرش اتاق سمت رفت و گذاشتم

 تخت روی کنارش و گذاشتم میز روی را سینی ، بود نشسته تخت روی دست به عکسی قاب

  نشستم

  بخور غذا یکم بیا: 

  هستم بدی پسر من:  آرش

  نگو طوری این: 

 بدون ، دیر خیلی امدم دیر مریض که نکردم باور ، نرسیدم مادرم دیدن واسه نرسیدم:  آرش

 رفت ببینمش اینکه

  داره قسمتی کسی هر نکن سرزنش خودت: 
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 ارچک اینکه یا بگم چی نمیدونستم ، شد بلند هایش گریه هق هق و بغلم تویی انداخت خودشو

 بالاخره ، بود سوزنده قلبمو آرش های گریه ، بودم تردید دوچار کشیدنش آغوش در واسه ، کنم

 کردم حلقه کمرش دور دستامو

 بگیره آروم قلبت تا ، بشی خالی تا آرش کن گریه: 

 رامآ تا کن گریه میگفتم بهش همین واسه ، میاره آرامش گریه میدونستم ، بودم همه برخلاف من

  بیرون امد آغوشم از بشه،

 شدی؟ بهتر: 

  ممنونم اره:  آرش

  خوردنه غذا وقت الان پس: 

  ندارم میل:  آرش

 بخوری باید اما: 

  نشسته ابروهاش بین اخم ، کرد نگاهی بهم

 باشم تنها میخوام بیرون برو لطفا:  آرش

 شدم بلند تخت روی از ، کردم تعجب جهتش تغییر این از

 بخور غذاتو حتما تو اما رفتم من باشه: 

 برگ یه روی ، بود خواب زدم سر هم عمو اتاق به امدم بیرون اتاقش از داد، تکون سری آرش

 .گذاشتم اپن روی کاغذ. خداحافظ فعلا میام دوباره برم باید من سلام نوشتم کاغذ

 افسرده هم آرش ، میشد دیروز از تر بد روز هر عمو ، گذشت روز چهل زدن هم به چشم یه توی

 خونه من وقت هر مدت این تویی ، بودم ناراحت بدم انجام نمیتونستم کاری که این از ، بود شده
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 حضور دخترم سنگین جو این توی نمیخواست دلم ، میرفت لقا مه ی خونه باران بودم عمو ی

 .باشه داشته

 آشپزخونه توی امد آرش که میکردم آبکش رو ها ظرف داشتم آشپزخونه داخل

 !شده؟؟ چیزی: 

 بخورم آب امدم نه:  آرش

 داد تکه اپن به و ریخت لیوان توی آب و برداشت یخچال داخل از رو بطری

  بپرسم چیزی یه:  آرش

  ایستادم رویش روبه و شستم دستامو

  بپرس: 

 نمیاد؟ چرا ندیدمش مدت این توی! ؟؟ کجاست نیما:  آرش

  نداشت خبر یعنی کردم نگاه بهش تعجب با

 نیست خبری نیما از که شده چیزی:  آرش

 ؟؟ نداری خبر تو: 

 شده چی بگو ؟؟ چی از:  آرش

  نیما ، کرده ترک منو که دوساله نزدیک الان نیما: 

 رفت شد خل پاک میخندی چرا چشه این ، شد قطع حرفم آرش ی خنده صدای با

 میخندی چرا ؟؟ شده چی: 

*** 
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 (مهدیس)

 وسرم ، ببندم رو دفتر شدم مجبور ، بودن زده اشک نمیدیدن چشمام ، نمیکشیدم دیگه واییی

 ممه برایم نازی داستان داخل افردا تمام سرنوشت ، کشیدم خودم روی یتو گذاشتم بالشت روی

 والس کلی وایی ، دارم جای زندگیش کجایی من ، داره باهام نسبتی چه نازی میفهمیدم باید ، بود

 لاو شدم بیدار که خواب از صبح ، برد خوابم خیال و فکر کلی با بستم چشمامو ، بود ذهنم توی

 به زودتر باید ، کردم باز رو دفتر و نشستم تخت روی دوباره ، خوردم چای پنیر و نون مقداری

 اوردم رو نظر مورد ی صفحه ، برسم جوابهایم

*** 

 (نازنین)

 میخندی؟ چرا ؟ شده چی: 

  شد تر نزدیک بهم 

 تو اما ونهمیت بازم کنه خیانت یکبار که کسی گفتم بهت ، گذاشتی پا من قلب رو نیما بخاطر:  آرش

  بهت عوضی نیمایی اون دوباره اما ، زدی سینه به رو نیما سنگ ندادی گوش

  زدم فریاد ، ماسید دهنش تو حرف زدم بهش که ی کشیده با

 شووووو خفه شو خفه: 

  بیرون زدم آشپزخونه از

 عصبی من از چرا کرده خیانت بهت او میکنی خالی من سر چرا هستیی عصبی نیما از:  آرش

 هستی؟؟

  برگشتم طرفش به

  اش ابدی آرامگاه شد خاک هم رو ریخت عزرائیل با نیما اره: 
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 رسید گوشم به عمو هراسان صدای کرد نگاهم گنگی با

 چتونه؟ شده چی:  عمو

 ندت قلبم بزنه حرف مدلی این نیما ی درباره نداشت حق کسی بود گرفته حالم ، بیرون زدم در از

 نیما نمیدونست چرا آرش ، میزد زار من حال به و بود گرفته دلش انگاری هم آسمون ، میزد تند

 الح وسط ، رسیدم ام خونه به تا زدم قدم بارون زیر ؟؟؟ بود نگفته بهش کسی چرا! کرده؟؟ فوت

 رو نیما بستم چشمامو. کشیدم دراز فرش روی ، زدم صدا رو نیما و زدم زار دلم تهه از و نشستم

 شیرین رویای با ، میزد هایم گونه روی ،بوسه میکرد نوازش موهامو داشت کردم حس خودم کنار

 . برد خوابم نیما

 منم میکرد بازی حیاط داخل شادی و آرمان با داشت باران بود گذشته جریان اون از روزی چند

 رو آرش تایمی از بعد بود لقا مه حتما امد در صدای ، میپختم ماکارونی داشتم آشپزخونه داخل

 نیارم خودم روی به کردم سعی اما شدم عصبی اولش دیدم

  سلام:  آرش

 !!سلام علیک: 

 هستی عصبی هم هنوز:  آرش

 باشم نباید: 

  شرمنده نداشتم خبر من:  آرش

 از قبل نیما ، بزنی حرف طوری اون نیما ی درباره که نمیدم حق بهت ، نداشتی یا داشتی خبر: 

 بوده توهم عموی پسر باشه من شوهر اینکه

 برداشت بد من کرده ترکت گفتی خودت چون ، نکن ترم داغونم تو داغونم نازی ام شرمنده:  آرش

 منو ببخش کردم

  بود نمایان اشک و شرمندگی چشماش سیاهی آسمون توی کردم نگاهش بهش
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 بخشیدم: 

 دلت؟؟ تهه از:  آرش

  اره: 

  نازی ممنونم:  آرش

 نشست صندلی روی زدم لبخند بهش

 نیماست شکل دیدم بیرون دخترتو:  آرش

 رفته نیما به باران اره: 

 داره قشنگی اسم چه:  آرش

  بوده نیما انتخاب: 

 تو زندگی از چیزی من ، داری دختر که فهمیدم شد دعوامون هم با که روزی همون:  آرش

 بود نگفته بهم کسی نمیدونستم

 هاا نگفتن این داشته دلیلی حتما: 

  میدی؟؟ غذا منم به:  آرش

  نه که چرا: 

  گذاشتم مقابلش میز روی و کشیدم ماکارونی ظرف داخل

  جان نوش: 

 بود شده تنگ دستپختت برای دلم:  آرش

  زدم لبخند بهش
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 میکردن؟ بازی باران با که بودن کی پسر و دختر اون:  آرش

  لقا مه دوستم های بچه آرمان و شادی: 

  بخورن غذا نمیام ها بچه ، اهان:  آرش

 میان بشن گرسنه هروقت: 

 اهان:  آرش

 ریختم غذا هم عمو واسه ظرف یه داخل

 کیه؟؟ واسه ظرف اون:  آرش

  عمو: 

 میکنی بیرونم خونه از داری:  آرش

 ؟!نه که معلومه وا: 

  کردی اماده رو ظرف الان از چرا پس:  آرش

 نره یادم بعدا اینکه واسه: 

  کنی بیرون منو داری عادت تو اخه ، اهان:  آرش

 ونچ فهمیدم هم آرش ، کنم باز رو بحثی نمیخواستم ، نیاوردم خودم روی به اما گرفتم شو کنایه

 باران ، کرد بازی کلی باران با مخصوصا هااا بچه با آرش روز اون. داد ادامه خوردنش به بیصدا

 دهش تر پخت انگاری داشت فرق خیلی قبلی آرش با آرش این بود، شده جور آرش با سریع خیلی

 ناراحتی و درد خیلی حتما ، میزد سفیدی به هایش شقیقه روی موهای اما نداشت سنی هنوز بود،

 .کشیده

 روی از خنده هم لحظه یه بود عمو ی خونه باران وقتی ، بود شده اخت بدجور آرش و عمو با باران

 .میداد ی هدیه همه به را شادی من کوچولوی دختر باران ، نمیشد محو لبهاشون
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 ، بودم پختنه غذا ، بودم کرده مرتب رو خونه ، بود نیامده همرایم باران امروز اما بود عمو ی خونه

 که عمو صدای که ، میگذاشتم کاپینت داخل را ها ظرف داشتم ، بودم داده انجام کار کلی خلاصه

  شدم وارد و زدم در رفتم اتاقش سمت به ، شنیدم رو میزد صدا اسممو

  جانم: 

 دارم کارت بشین بیا:  عمو

  چشم: 

 گرفت دستمو عمو ، نشستم تخت روی کنارش

 عاشقته هم هنوز آرش ، نگه چیزی آرش به تو ی درباره خواستم عموت زن از من:  عمو

 بدم غذابش براش تو یاداوری با نمیخواستم

  میخواستید رو آرش صلاح شما جوون عمو نداره اشکال: 

 باشه آرش به حواست رسیده رفتنم وقت انگاری منم رفت که عموت زن:  عمو

 باشه آرش منو سر بالای سالها ات سایه نگو طوری این جوون عمو: 

 عاشقته هم هنوز آرش نازی:  عمو

 فرق من زندگی الان ، بود نخواهد و نبود چیزی آرش منو بین نکنید باز رو بحث این لطفا عمو: 

  امروزم مادر بلکه نیستم دیروز دختر من کرده

 ، شده براورده شدنم پدربزرگ آرزوی انگاری ، میبینم رو باران و آرش گرم ی رابطه وقتی:  عمو

 باران واسه میشه خوبی پدر آرش

 نمیشم ما آرش و من کرده فرق چیزا خیلی الان عمو: 

 عموته پسر هنوز آرش نرفته که یادت ، نکن رها رو آرش اما ، نمیکنم اذیتت دخترم باشه:  عمو

 دارم دوستش عمو دختر یه عنوان من و میدونم: 
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  کردم بد خیلی نیما و تو درحق من نمیکردم رهاتون کاش:  عمو

  نکن سرزنش خودتو جون عمو نگو اینجوری: 

  شدیم مزاحمت حسابی وقته چند این هستی گذشتت با مهربون خیلی باباتی مثل تو:  عمو

 بود ام وظیفه کردم که کاری هر من جوون عمو هستید رحمت شما: 

  میدادم انجام مو وظیفه منم کاش:  عمو

 دریاب رو آینده و حال کن رها رو گذشته ، بیخیال عمو: 

  کن حلالم نازی کنه حفظ برایت رو باران خدا:  عمو

 باشه حلالتون دارید گردنم بر حقی هر کنه حفظ ما برای شمارو خدا ممنون: 

  دخترم ممنونم:  عمو

 کنید استراحت شما تا برم من خوب: 

 برو باشه:  عمو

 بود آشپزخونه داخل آرش ، بیرون اتاق از رفتم و انداختم عمو روی را پتو

  خوبی سلام: 

 داریم غذا ؟ خوبی تو مرسی:  آرش

 بکشم برات بشین شکمو داریم اره: 

 رویش روبه خودمم ، گذاشتم مقابلش میز روی رو غذا ظرف نشست، صندلی روی لبخند با آرش

 نشستم

 است خوشمزه همیشه مثل:  آرش
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 چیه؟؟ ات برنامه آرش ، ممنون: 

 ؟؟ چیه واسه:  آرش

 بمونی یا بری میخواهی حالا داره نیاز بهت عمو!! ؟ ماندن یا رفتن: 

 داره نیاز بهم پدرم میمونم:  آرش

 توست به عمو امید الان میکنی کاری خوب: 

 میدونم:  آرش

 جلو آرش که عمو اتاق برم امدم ، کشیدم ظرف داخل عمو برای غذا و شدم بلند صندلی روی از

 گرفت

  ببرم من بده:  آرش

  دادم بهش رو سینی

 برو تو باشه: 

 صدای یهو که ، کردم جمع میز روی از را ظرفها منم ، عمو اتاق سمت رفت دست به سینی آرش

  میداد تکون رو عمو داشت آرش ، اتاق سمت رفتم عجله با و شنیدم رو آرش فریاد

 بده نجاما کاری یه نازییی ، نمیکشه نفس نمیشه بیدار بابام کن یکاری نازی شووو بلند بابا:  آرش

  کشیدمش آغوش در و رفتم سمتش به ، بود کرده تکه تکه قلبمو آرش های زجه

 نکن ترک منو نرووو بابااا کن کاری یه نازیی ، شدم تنهاا من نازی ، نمیکشه نفس بابام نازی:  آرش

  آروم باش آروم: 



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 323 

 کنمممم آرومش نمیتونستم ، میریختیم اشک هم با میکشید فریاد ارش داشتم نگهش محکم

 تنیس که شوخی بیار تحمل نتونست بود رفته ابدیت خواب به هم عمو ، بود داغون دوتامون حال

 .مشترک زندگی سال02 از بیشتر

 سرد سکوت ، دیگه عزیز یه سپردن خاک به بازم ، زهراا بهشت بازم ، لشکر سیاه فامیل بازم

 را پدرشو هم و مادر هم ماه سه از کمتر مدت در که پسری ، شکست آرش های زجه را قبرستان

 درد و رنج همه این بسه خدایا ، کنه رها رو ما ی خانواده نمیخواد مرگ انگاری ، بود داده دست از

 یدارد به و رفت عمویم ، نداره طاقت قلبم دیگه کن بسه لطفا برم قربونت خدایاا ، آه و اشک بسه

 .داشت ارزش دنیایی بود که همین بازم اما بود کرده رهامون عمو درست. شتافت عشق

 بود شده بهتر حالش آرش. نزدیک عید بود سال اخر ماه ، میشد سپری که بود دردناک، روزهای

 ی فاصله این میخواستم. خفته های حس شدن بیدار از میترسیدم ، نمیشدم نزدیک بهش من اما

 رنگ یه زندگیم آرش امدن با. داشت وجود قلبم داخل مبهمی حس ، بمونه باقی بینمون نوری

 .میترسوند منو این و ودب شده دیگه

 هک میکردم درست شیربرنج براشون داشتم منم اینجا، بیان بود قرار. بود لقا مه ی خونه باران

 این ، برگشتم آشپزخونه به و کردم باز رو در هستن اینا لقا مه اینکه خیال به.  امد صدا به در زنگ

 قا،ل مه جای به اما ، ریختم ها برنج داخل را شیر ، تنبل دختری زد زنگ بازم اما داشت کلید لقا مه

 شد آشپزخونه وارد آرش

  سلام تویی ا: 

 بودی؟؟ کی منتظر ، سلام علیک منم اره:  آرش

 ها بچه و لقا مه: 

 ؟!گرفته رو آیدا جای انگاری شدی جور لقا مه با خوب ها میگم ، آهان:  آرش

 اما هدوستم بهترین لقا مه. کنه پرش نمیتونه کسی که داره قلبم در ی ویژه جای آیدا ابدا، و اصلا: 

 هست خواهرمم دوست بر علاوه آیدا
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 برجاست پا هنوز سال همه این از بعد آیدا به نسبت تو عشق:  آرش

 نمیره بین از وقت هیج عشق: 

 لندن میگردم بر دارم من:  آرش

 شد بیتاب قلبم حرف این گفتن یهوی از ، کردم نگاه بهش و کشیدم برنج شیر زدن بهم از دستم

  کنم گوش قلبم های طپش دلیل به میترسم

  نازی شده چیزی:  آرش

 کردم خاموش را گاز زیر و گرفتم ازش نگاهمو

 میشی راهی کی امیدخدا به ، نه: 

  فرداشب:  آرش

  رفتم کابینت طرف به ، میرفت داشت زود چه

  برسی سلامتی به: 

 شد خیره چشمام توی ، بهش خوردم ، کشید و گرفت دستمو یهو

  میگذری ازم لبریزه عشق از چشمات وقتی چرا! ؟؟ میزنی پسم بازم چرا:  آرش

 گرفتم فاصله ازش و دزدیدم نگاهمو

 یانه تو داری دوستم که معماست این برایم سال همه این از بعد هم هنوز ، بده جوابمو:  آرش

 نداره پایان که رو چیزی نکن شروع لطفا نداره ی نتیجه که رو بحثی نکن باز لطفا آرش: 

 میگه عشق از رحمت بی چشمای ، نمیره بین از عشق گفتی خودت:  آرش

 شدی؟؟ دیووونه تو آرش: 
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 داره رو تو هوایی دلم فقط بزرگی این به دنیای این تویی چون! شدم دیوونه من اره:  آرش

  کن بس لطفا آرش: 

 داشتی دوس منو تو ، بود چشمات در عشق میکردی نگاه بهم وقتی یادم نازی:  آرش

 زدم فریاد

 بودم عاشقت لعنتی اره: 

 گفت فریاد با

 نیما سراغ رفتی چرا پس:  آرش

 یمان عشق اما بود لبهایم بر سکوت مهر چون ، بود زندونی قلبمون زندان بین تو منو عشق چون: 

 شدم عشقش عاشق من بود آزاد

  من پیش بیای نمیزاشت روز اون بود عاشقت اگه نیما:  آرش

 رسید من به تا گذشت من از نیما: 

 میزنی پسم بازم چرا پس نیست نیمای که الان اما ، قبول حرفت باشه:  آرش

 نیستم دیروز نازی اون من کرده فرق چیزا خیلیی: 

 شد نزدیک بهم

 شدم امروز نازی عاشق دوباره و کردم فراموش رو دیروز نازی من:  آرش

 بشیم ما تو با من نمیشه آرش اما: 

 نشه؟؟؟ عاشقیم، هنورم وقتی چرا:  آرش

 زد حقله کمرم دور دستاشو که کنم فرار ازش میخواستم خودش طرف کشید منو
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 هستی؟؟ من عاشق هم هنوز تو نازی نکن فرار:  آرش

  آرش کن ولم: 

 بدی؟؟ شکنجه منو میخواهی تاکی:  آرش

 کن ولم ندارم کاریت که من: 

 وصاله وقته الان دادیم رو عشق این تاوان تو منو نازی بسه:  آرش

 کن ولم آرش: 

 کنم فرار دستاش حصار از تا میکردم تلقا منم ، میکشید خودش سمت به منو بیشتر اون اما

 خبر چه اینجا:  لقا مه

  کردیم نگاه لقا مه به دوتایی

  کن ولم: 

  داری چکارش کن ولش:  لقا مه

  نکن دخالت شما:  آرش

  برداشت رو وردنه لقا مه

  سرت توی بزنم همین با یا میکنی ولش:  لقا مه

  کرد آزادم دستاش حصار از آرش

  بیرون بروو حالا آفرین:  لقا مه

 کشید خفیفی جیغ و ترسید لقا مه گرفت، لقا مه دست از رو وردنه حرکت یه با آرش

  من به چسپید. امد و کشید خفیفی جیغ و ترسید لقا مه
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  رو ها بازی دیوونه این کن بسه لطفا آرش: 

 !کن بازی دیوونه من بخاطر تو یکبار کردم بازی دیوونه تو بخاطر من همه این:  آرش

  برو لطفا آرش: 

  گذاشت دستم کف چیزی یه ، زد چنگ بازویم به ترس از لقا مه ، گرفت دستمو و طرفم امد آرش

 بیا ، میمونم منتظرت کردی ترکم روز یه که فرودگاهی همون داخل ، دارم پرواز امشب من:  آرش

 ور جا اون بیا بود قلبت توی من جای روزی یه ، برسون گذشته توی همزادش به رو گردنبند این

 بده پس بهم

 ، کرد نگاه ی ثانیه چشمام به

 قلبی همون کردم نگاه دستم به. کردم رها مو شده حبس نفس رفتنش با ، رفت کرده ول دستمو

 هقطر. بود شده حک نازنین اسم رویش بار این فقط ، بودم داده پس بهش پیش سال چند که بود

 چکید چشمانم از اشک ی

 نشست کنارم هم لقا مه. نشستم مبل روی رفتم هال به. کردم حس رو لقا مه متعجب نگاه

 گوشم سرتاپا من بزنی حرف کسی با میخواهی اگه:  لقا مه

 طرفم امد باران. کنم باز لب میخواستم تا ، کشیدم عمیق نفسی

 مامان:  باران

 دخترم گل جانم: 

 !کنه؟ بازی ما با تا نموند چرا رفت؟؟ و ناراحت چرا آرش عمو:  باران

 .بره شد مجبور امد پیش براش کاری آرش عمو: 

 !برمیگرده؟؟:  باران
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  بود کرده خودش شیدایی هم رو باران قلب آرش انگاری ، کردم نگاه باران چشمای به

 کن بازی آرمان و شادی با برو هم الان ، برمیگرده اره:  لقا مه

 خاله چشم:  باران

  حیاط داخل رفت باران

 !بگی؟؟ چی میخواستی خوب:  لقا مه

 !شناختی؟؟ که رو آرش: 

 بودی؟ عاشقش قبلا تو ، بود عموت پسر اره:  لقا مه

 !بود ام قدیمی عشق آرش ، اره: 

 !نیما؟ پس:  لقا مه

 لبهامون سکوت مهر زندونی دوتا ما عشق اما شدم عاشقش فهمیدم که بود پسری اولین آرش: 

 بعد و کردم اعتماد نیما به اول من. نداشتم اعتماد عشقش به اما بودم آرش عاشق من بود،

 .شدم عاشقش

 داری؟؟ دوس را آرش هم هنوز:  لقا مه

 دارم مبهمی حس یه دوباره امدنش با الان اما کردم فراموش را آرش شدم نیما عاشق وقتی: 

 نزن پسش داره دوست هم آرش. عاشقی هنوز تو نازی:  لقا مه

 باشم باران فکر به باید خودم از بیشتر. مادرم یه من الان اما: 

 سراغ باران ندیدی الان مگه ، کرده فرق باران امده آرش وقتی از داره نیاز پدر به هم باران:  لقا مه

 .نکن ولش پس آرش با دلت اگه!! گرفت، رو آرش

 !!گرفته؟ خون خفه الان چراا!! داشت؟ حرف که الان تا.قلبم بود شده ساکت چراا 
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 .شده خفه قلبم انگاری: 

 میکنی رو انتخاب بهترین تو میدونم اما. نیست اسونی تصمیم:  لقا مه

 کردم نگاه بهش

 هستی که مرسی: 

  بوسید مو گونه

 سپ. داری نیاز خلوت و تنهای به تو انگاری اما عطیه ی خونه بریم بیا بگم که بودم امده:  لقا مه

 .میبرم را باران من

 .درکت از مرسی: 

 تساک قلبم. بود کرده قفل فکرم ، گذاشت تنها منو و رفت و زد بخشی امید لبخند بهم لقا مه

 و اشتمبرد رو تلفن شدم بلند مبل روی از ، بزنم زنگ سیاه کلاغ اون به باید بازم انگاری. بود شده

  برداشت بوق چندتا از بعد ، گرفتم رو هورش ی شماره

 !خوبی؟؟ قورباغه خواهر بر سلام:  هورش

  نه سلام: 

 !؟؟ شده چی چراا:  گفت نگرانی با هورش

 !انتخاب یه و دوراهی یه بازم:  گفتم و کشیدم عمیق نفسی

 !!؟ چی و چی بین:  هورش

 !؟ آرش با نبود یا آرش با بودن: 

 سراغت؟ امد دوباره پس:  هورش

 ؟ بگم چی کنم؟ چکار الان امد، دوباره اره: 
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 ی دیگه کسی پای. عاشقته هم آرش! داره نیاز پدر به هم باران جونی هنوز تو نازی ببین:  هورش

 .قلبت و خودتی الان پس. نیست وسط که هم

 نمیگه چیزی شده ساکت قلبم: 

 .را هاا شده گم کن پیدا. رو گذشته کرد مرور نازی گرفتی؟ کر خودتو تو شاید:  هورش

 کنم انتخاب رو بهترین کن دعا هورش. باشه: 

 رو ها شده دفن کنه زنده باید فقط. بهترین انتخابات همیشه تو:  هورش

  فعلا پس اوکی: 

 فعلا باش خودت مراقب. بده منم به خبرشو:  هورش

 خیلی که های پله. افتاده ها پله به نگاهم. کرد کمکم هورش همیشه مثل باز گذاشتم رو گوشی

 .بود کردن مرور و رفت بالا وقت الان شاید ، نرفتم بالا ازشون وقته

 سرسربازی رفیق که های نرده همون.  گذاشتم چوبی های نرده روی بر دست. کشیدم نفسی

 بود الس خیلیی که اتاقی. کردم نگاه اتاقم به. رفتم بالا تردید با رو ها پله تک تک.  بود کودکی

 اقات در فلزی ی دستگیره روی بر دست. بود شده گم خاطرات از پر که اتاقی. بودم نزده سر بهش

 اوردن هجوم بهم خاطرات و خاک بوی. کردم باز رو در مکث با و دادم بیرون نفسمو. گذاشتم

  نازی شو بیدار:  آیدا

 

  میاد خوابم کن ولم بروو:  

 میخوابی؟ موقع این تا که خرسی مگه اخه:  آیدا

 شو خراب نیما سر بروو: 

 دیگه شو بلند نازی میخوام تورو من:  آیدا
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 کردم نگاه بهش چشمی یه و کنار زدم خودم روی از رو پتو

 کنارم بکپ بگیر: 

 !بود خوبی پشنهاد:  آیدا

 .کشید دراز کنارم

 چشم. بشه تازه اتاق هوای تا. کردم باز را پنچره ، بود خاک و گرد از پر ، گذاشتم اتاق داخل قدم

 خاطره یک که شد باعث اما آینه یه تا بود خاک ی تپه ی شبیه بیشتر که ای آینه. افتاد ام آینه به

 اموموه تا برداشتم رو شونه ، بودم نشسته آینه روی به رو صندلی روی. بشه زنده برایم دیگه ی

 شد اتاق وارد آرش که بزنم شونه

 کنی؟ درک رو در مفهوم تو روزی یه میشه یعنی: 

 میکنم درکش روزی یه بالاخره:  آرش

 میشه دندانم رنگ من موهای روز اون تا: 

 نیست برایت مناسبی اسم نازنین ، غرغرو ننه میگذاشتن تورو اسم باید:  آرش

 داشتی؟ چکار بگو حالا: 

 قاپید دستم از رو شونه

 میکنی؟ چکار: 

 بزنم شونه موهاتو میخوام:  آرش

 نیست نیازی میتونم خودم: 

  کرد اخم بهم

 باشه بگو بزنم شونه موهاتو میخوام گفتم:  آرش
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 بداخلاق باشه: 

 پس منو دست آرش اما دستش به بدم تا برداشتم میز روی از را کش ، زد شونه آرامش با موهامو

 زد

 میزنی پسش چرا ببندی موهامو کش با باید: 

 نیست کش به نیازی:  آرش

 ببندم؟؟؟ موهامو چی با پس: 

 اورد در رو رنگ ی نقره موی ی گیره جیبش داخل از

  این با:  آرش

 خوشگله چه: 

 خوشگله افراد مال خوشگل چیزای:  آرش

 بست گیره با رو موهایم

  ممنون خوبی خیلی تو: 

 .زد موهایم روی ی بوسه

 در. است مانده دور آرش های دست از که وقت خیلی موها این. کشیدم موهایم روی بر دست

 شلمس با و برداشتم رو ماهی گوش. بودن گرفته خاک تر کم کشو داخل وسایل ، کردم باز رو کشو

 .کشید نفس دیگه ی مرده ی خاطره یه

 پیوست بهم آرش که میبردم بهره آرامشش از بودم ایستاده دریا لب

  نازی:  آرش

  بله: 
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 اوردم چیزی یه برات:  آرش

 کردم نگاهش بهش

  چی: 

 گرفت طرفم به ماهی گوش یه

 چیه؟؟ مناسبتش هدیه این ،.خوشگله چه: 

 رو ماهی گوش این همین واسه. میشه تنگ دلت دوری دریا از وقتی. هستی دریا عاشق تو:  آرش

 ببری لذتت دریا صدای از و گوشت دم بزاری تا اوردم برایت

 مرسی وایی: 

 .بوسیدم رو اش گونه

 خورده خاک گیتار به. کرد حس میشد را دریا صدای هم هنوز گذاشتم گوشم دم رو ماهی گوشی

 وصل های برگ با شاستی تخت. کشیدم هایش سیم روی دستی کردم نگاه عنکبوت تار پراز و

 .دیگه ی خاطره یه بازم. بود افتاده گیتار کنار زمین روی بهش شده

  نازی:  نیما

  بله: 

 بکشی منو اول باید شدی ی حرفه کشیدن نقاشی توی دیگه که الان:  نیما

 ؟!!تو اول چرا وقت اون: 

 کنی نقاشی منو اول باید تو و بودم تو استاد من چون:  نیما

 ؟!!!بدم دستمزد بهت قرار جورایی یه یعنی: 

 طوره همین کن فکر:  نیما
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  عزیزم باشه: 

  داشتم برش افتاد تخت روی طلایی مو عروسک به چشمم. بود روزهای چه بخیر یادش

 دختراا کجااایید آیدا نازنین:  بابا

 بابا سمت رفتیم سرعت با آیدا منو

 بابا جانم: 

 عمو بله:  آیدا

 گرفت سمتمون موطلایی و هم شکل عروسک دوتا بابا

  خوشگل دختر دوتا شما به عشق با تقدیم:  بابا

  بابا آغوش در پریدم گرفتیم رو ها عروسک ذوق با

 بابایی عاشقتممم: 

  دخترم طور همین منم:  بابا

 جون عمو ممنون:  آیدا

 کنی بغل منو نمیخواهی تو:  بابا

 و شاد چقدر. بود ی دغدغه بی و خوب روزهای چه. کرد رها بابام آغوش در خودشو لبخند با آیدا

 .کردم حس سرم پشت رو نفر یه حضور. نداشتیم خبر اتفاقاتش و آینده این از بودیم خوشحال

 .شدم شوکه نیما دیدن از و برگشتم ترس با کردم، حس سرم پشت رو نفر یه حضور

 اینجای؟؟ تو نیما: 

 عاشقشی هنوز تو! آرش با بری میخواهی تو:  نیما
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 !ده؟ش چی نمیدونم الان اما نکردم فکر آرش به هم لحظه یه حتی بودم تو با وقتی من بخداا نیما: 

 زدم زانو زمین روی ، شد غیب نیما یهو

  برگرد نیما نکردم خیانت بهت من نیما: 

 .هایم گونه روی شدن روان هایم اشک

 نکردممم خیانتتت بهتتت من نیمااا: 

 اوردم بالا سرمو. کردم حس رو نیما حضور دوباره

 شده زنده دوباره قلبت توی آرش عشق الان اما بودی من عاشق تو نازی میدونم:  نیما

 دارم دوس تورو من هنوز اما: 

 ارید پیش در سختی راه زمین روی از خوب دختر پاشو. نیستم باران و تو کنار دیگه که من:  نیما

 کن پاک اشکاتو پاشو. زدی جا الان از

 شدم بلند زمین روی از و کردم پاک صورتمو

 کنم؟؟ چکار من نیما: 

 کن ازدواج کردی پیدا باران و خودت برای خوبی پدر و همسر اگه ، گفتم بهت یادته:  نیما

 ؟!!!آرش سمت برم یعنی: 

 باش قوی و محکم. داری رو پیش در سختی راه:  نیما

 چیه؟؟ منظورت: 

 دارم دوست نره یادت. برم باید دیگه من:  نیما

  شد ناپیده
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 نیماااا نکن ترکم نرووو نیماا: 

 گاهن ساعتم به بود تاریکی به رو هوا ، افتاده بیرون به نگاهم ، همیشه واسه رفت انگاری ، نیامد اما

 عجله با بیرون زدم اتاق از.  خداحافظی واسه شده حتی میرفتم باید نداشتم وقت دیگه. کردم

 فرودگاه طرف به سرعت با و شدم ماشین سوار و گذاشتم جیبم داخل قلبو. پوشیدم لباسامو

 ندت تند قلبم. کنه پیچ را آرش اسم تا خواستم باجه داخل خانم اون از رسیدم وقتی. کردم حرکت

 .کن کمکم خدایا میامد طرفم به که دیدم را آرش. داشتم عجیبی حس میزد

 امدی؟ عجب چه میرفتم داشتم دیگه:  آرش

 ؟!بود ترافیک: 

 بزاری؟ مرحم یا بزنی زخم امدی الان خوب:  آرش

 گرفتم مقابلش و دراوردم جیبم داخل از رو گردنبند

 کنی جداش یا برسونی همزادش به اینو امدی:  آرش

 دردناک چیزی هر از عشق تاوان اما داره درد دادن تاوان و داره تاوانی دنیا این توی چیزی هر: 

 .تره

 .پرداختیم رو عشق این تاوان کافی ی اندازه به تو منو:  آرش

 .شد غمگین نگاهش. دادم قرار دستش درون رو بند گردن و گرفتم دستشو

 .هشد نوشته جدایی فقط تو منو سرنوشت در انگاری. بگی جدایی از و بزنی زخم امدی پس:  آرش

 .دردناک و عمیق کرد نگاهم

 اون آورد چیا سرم/  نخورد ای غصه هیچ واسم بار یه حتی/  نبرد دلشو عشق نشد بشه خواستم) 

 یه / عشقم نگفت بار یه ، جونم نگفت بار یه/  نمرد برام بار یه بار، هر براش مردم/  برد و نداد دل

 با دادن بار یه قلبمو جواب/  اشک با نداد بار یه اشکامو جواب/  پشتم نبود بار یه عمرم، نگفت بار

 رمخاط به بار یه/  کنه عاشقی که هیچوقت نبود عاشق/  عشق با عشق با عشق با عشق با/  عشق
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 بار یه/  کنه دیووونگی خاطرم به نخواست/  بود اون خاطر به بازیام دیووونه/  کنه زندگی اون

 نداد ارب یه اشکامو جواب/  پشتم نبود بار یه عمرم نگفت بار یه/  عشقم نگفت بار یه جونم نگفت

 ردنب ازم اسمی/  نبود یکی من با قلبش نبود عاشق/  باعشق نداد بار یه قلبمو جواب/  اشک با

 عشقم نگفت بار یه جونم نگفت بار یه/  نشد من پاپند نشد ام دلبسته/  نبود من همدست دستاش

 نداد ارب یه قلبمو جواب/  اشک با نداد بار یه اشکامو جواب/  پشتم نبود بار یه عمرم نگفت بار یه/ 

 به امبازی دیووونه/  کنه زندگی اون بخاطرم بار یه/  کنه عاشقی که هیچوقت نبود عاشق/  عشق با

 از. (نبود عاشق:  پرستو/.()جونم نگفت بار یه/  کنه دیووونگی خاطرم به نخواست/  بود اون خاطر

 ینا انگار. برمیداشت قدم خسته و اهسته و غمیگن. کردم نگاه رفتنش به رفت و برید دل نگاهم

 .بود مونده آرش و من دل بین بلاتکلیف هنوز عشق

 کرد نگاهم غم با و برگشت که شنید هامو قدم صدای انگار. گذاشتم قدم سرش پشت

 .دربیاریم بلاتکلیفی از رو بیچاره عشق این بیا: 

 شدم تر نزدیک بهش گرفت تعجب رنگ نگاهش

  برسونیمش همزادش به بیا. ندادم بهت جدایی برای رو بند گردن اون: 

 کرد نگاهم ناباوری با

 !کنی؟؟ ازدواج من با میخواهی یعنی:  آرش

 ؟!!کنی درخواست ازم اگه: 

 گرفت مقابلم رو گردنبند و زد زانو جلویم یهو و کرد مکث کمی

 میکنی ازدواج من با نازنین:  آرش

 میکنم ازدواج اره: 

  شتمبرگ طرفش به.  انداخت گردنم به لرزون دستای با رو بند گردن و کردم بهش پشت. شد بلند

 شدی من مال تو الان:  آرش
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 رسید آرش به نازی بالاخره اره: 

 داستانه؟ پایان الان یعنی:  آرش

 داستانه اول این تازه نه: 

  گرفت آغوشش در منو

 .امد در بلاتکلیفی از عشق بالاخره:  آرش

 یه و فروخت پدرشو ی خونه آرش. وصال این از بودن خوشحال همه ، رفت پیش سریع چیز همه

 کلی من که کنیم شروع جای رو جدیدمون زندگی نمیخواست. خرید شهر مرکز خوابه سه ی خونه

 با اون که ی خونه از کردم ازدواج نیما با وقتی منم داشت هم حق البته. دارم خاطره اونجا نیما با

 باران .بده انجام لندن توی کاراشو تا کرد صبحت وکیلش با آرش. گرفتم فاصله داشت خاطره آیدا

 و کت یه بود، دفترخونه داخل عقدمون. بود خوشحال مامانش شدن عروس و جدید ی خونه از

 نتونست بودن شده مریض سهند و ساغر اینکه دلیل به هورش ، بودم پوشیده رنگ شیری دامن

 نیما که سختی راه اون نمیدونستم فقط بودم خوشحال. بودن امده اش خانواده و لقا مه اما. بیاد

 اما رفت. داره کاری بره باید گفت خونه دفتر رسوند رو ما که آرش. بود؟؟ چی میرد حرف ازش

 شآر نکنه که کرد خطور ذهنم به لحظه یه میزد شور دلم. بود کرده دیر خیلیی. بود نیامده هنوز

 دهش شروع لقا مه ی خانواده های پیچ پیچ. بودم شده هول بدجور. باشد کرده ترکم نکنه که. نیاد

 و یادن نکنه. بگیره پیشو سال چند انتقام طوری این بخواد آرش نکنه. بودن کرده عرق دستام. بود

 و سیر عین دلم. باشه امده سرش بلایی نکنه نمیاد آرش چرا خدایا وایی. باشه گذشته ازم راحت

 بود گرفته نگرانی رنگ هم لقا مه نگاه. میچوشید سرکه

  شده دیر نمیاد داماد اقای چرا خانم:  عاقد

 کشید طول کارش میاد: 

 بودم عصبی میدادم تکون پامو. بود بسته گلمو راه بغض بیا تورخدا بیا آرش. داد تکون سری عاقد

. میکردن من و ساعت نگاه کلافگی با همه. میگرفت ام گریه داشت کم کم. میزد تند تند قلبم
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 بمقل حال. میگفت ازش نیما که است سختی راه همون این نکنه. داشتم لب روی جون بی لبخندی

   این خدایا. بودم شده ناامید آرش امدن از. برد فرو بغض این بلکه تا دادم قورت دهنمو آب. بود بد

 فظح با تا شدم بلند صندلی روی ،از کشیدم عمیق نفسی.  داشتم من که بود شومی سرنوشت چه

 .خورده هم به مراسم اینکه و هامون خونه بریم بگم ی بقیه به آرامشم

. اوست نوبت امروز شکستم را آرش دل من روزی یه. بمونه بلاتکلیف ابد تا قرار عشق این انگار

 یادم اما میبخشمش. میشه خنک داره اون دل مسوزه داره دلم وقتی که آنجاست قصه تلخی

 دیدنش از. شد هویدا آرش و شد باز در. بزنم حرف میخواستم تا اما کشیدم عمیق نفس.میمونه

 خندید قلبم

 بود امده وجود به مشکلی یه شد دیر ببخشید:  آرش

 کرد نگاه لبخند با بهم و طرف امد

 بشینید بفرماید شد دیر کافی اندازه به:  عاقد

  نشست آرش کنار صندلی روی  بزرگش دفتر اون با هم عاقد ، نشستیم ها صندلی رو آرش منو

 بودی؟ کجا: 

 قبرستون:  آرش

 هوا رفت اخش ، پاش روی کوبیدم کفشم ی پاشنه با

 شد؟؟ چیزی:  عاقد

  نه:  گفت لبخند با آرش

 نکشتمت تا بده جواب درست: 

 بودم قبرستون بخدا:  آرش

 میکردی؟؟ چکار اونجا: 
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 های حرف سری یه البته و باشم نمونه پدری و خوب همسر تا بدم قول نیما به تا رفتم:  آرش

 .زدیدم هم مردونه

 ؟ کردی دیر اینقدر چرا پس: 

 ببخشید شد خراب ماشین:  آرش

  کردی ترک منو کردم فکر: 

 نمیدم دستت از آسونی به اوردم دستت به زحمت همه این با:  آرش

 نه؟ یا میگی رو بله چهارمه بار خانم عروس:  گفت که عاقد صدای

 ایصد.  گفتم رو بله خودش به بار این و کردم نگاه آرش چشمایی به.  کاشت ها لب روی را لبخند

 من همسر و باران پدر آرش. بودم شده آرش زن قانونی و رسمی الان من. شد بلند ها کل و دست

 پس من به را آرش مردنش با الان و گرفت من از را آرش بودنش زنده با عمو زن روزی یه. بود شده

 هم ما و شون خونه رفت اینا لقا مه ی همراه به باران. نکرد که ما با های بازی چه سرنوشت. داد

 بارم اولین انگار که جوری داشتم استرس. بودم نشسته تخت روی اتاق داخل. مون خونه رفتیم

 . گرفت ام سک سک اتاق به آرش امدن با. بودم شده عروس که بود

 میارم آب برات الان:  آرش

 شد اتاق وارد آب لیوان با آرش. داشتم استرس اما نبود خودم دست. بیاره آب برام تا.  رفت آرش

 گرفت مقابلم رو لیوان و

 بخور آب:  آرش

 کردم زدن سرفه به شروع و گلوم تو پرید آب اما شدم خوردن آب مشغول و گرفتم را لیوان

 شد؟ چی:  آرش

 نکنه چکارت بگم خدا: 
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  کردم چکار مگه:  آرش

  حلقم تو پرید آب که کردی نگاهم جوری یه: 

 .خنده زیر زد آرش

 پرو بچه کوفت: 

  گرفت دستمو

 .رسیدم بهت مدت این از بعد که خوشحالم خیلی نازی:  آرش

 الان اما بودم خوشبخت من. سوختم ازت دوری غم در سالها این که بگم اگه دروغه آرش میدونی: 

 خوشحالم بودنت از

 باران واسه میدم قول.  بشی قبل از تر خوشبخت میدم قول و بودی خوشبخت میدونم:  آرش

 باشم دنیا پدر بهترین

 نبود قوی زیاد ما کودکی عشق. دارم ایمان بهت و میدونم: 

 رسیدیم بهم ما تا جنگید سرنوشت با که هست قوی قدر اون الانمون عشق اما:  آرش

 شد ممکن وصال بالاخره اره: 

  نکن ترکم وقت هیچ:  آرش

 بده قول هم تو میدم قول: 

 بمونم کنارت در ابد تا میدم قول منم:  آرش

 اما میگه داره چی نگاهش با بفهمم میخواست دلم خیلی.  کرد نگاه چشمام به سکوت در

 .بودم زده زل بهش بز مثل ففط و نمیفهمیدم

 بگی حرفاتو. بزنی زل بهم بز مثل اینکه جای به میشه: 
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  خنده زیر زد بلند بلند آرش

 پرید آب که کنم نگاهت مدلی همون میخواهی. بز میگه بهم میندازم بهت عاشقانه نگاه:  آرش

 گلویت توی

 سرش توی کوبیدم بالشت با

  پروویی خیلی: 

 مرد زن میده معنی چه بابا ای. سرم توی زدی بالشتی با هم الان ، پام رو زدی پاشنه با اول:  آرش

 بزنه رو

 زد باید را پرو مرد اصلا. کردم خوب: 

 من به زد باهاش و برداشت بالشت یه هم آرش

 خواستی خودت بین: 

 بودی کننده شروع تو اما:  آرش

 دراز تخت روی. بود شده پر از پر اتاق. بزن اون بزن من. هم جوون به افتادیم هاا بالشت با خلاصه

 کشیدیم

 کردی درست دونی مرغ شکل را اتاق:  آرش

 .سفید سفید پر از پر شده بامزه اره: 

 سفید دوتامون بخت مثل:  آرش

 بزارم چی روی سرمو نداریم بالشت الان: 

 من دست روی:  آرش

 .گرفت اغوشم در. گذاشتم دستش روی سرمو. کرد دراز دستشو آرش
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 شد خواهی خوشبخت من با تو نازی میکنم شادی از پر زندگیتو:  آرش

 .آرش میدونم: 

 ترتیب باران منو ی واسه عالی زندگی یه و بود من عاشق واقعا آرش. جدید زندگی جدید ی خونه

 زا بیشتر را باران حتی آرش میکردم احساس گاهی. میورزید عشق باران به بدجور آرش. بود داده

 دست وقت هیچ آرش. میشم آرش و باران کردن ردوبدل عشق تماشای غرق گاهی. داره دوس من

 یا میکشید طول کارش که گاهی. میخرید چیزی یه باران و من واسه همیشه نمیامد خونه خالی

 داشتم اتاق داخل. بود چشم توی بدجور نبودش و جهنم میشد خونه انگاری. میرفت کاری سفر

 کنارم امد باران که میزدم ورق مجله

 عزیزم داری کاری: 

 بگم چیزی یه میخوام اره:  باران

 دخترم بگو: 

 نشی ناراحت بده قول:  باران

 .میدم قول: 

 آرش بابا بگم آرش عمو به میشه:  باران

 شدم خوشحال حرف این شنیدن با

 بگو اره داری دوس اگه: 

  بغلم تو پرید

  جوون مامان ممنون:  باران

 عزیزم خواهش: 
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 که آرش. شدم خوشحال خیلی. است طرف دو آرش و باران بین عشق که فهمیدم من روز اون

 برعکس. بود باهوش و محکم خیلی دخترم. شنید باران زبون از را آرش بابا وقتی شد ها ابر سوار

 محیط با راحت خیلی باران. میارن بهونه مدرسه میرن بار اولین و روز اولین که ها بچه از بعضی

 جری و تام عین آرش منو گاهی. مدرسه میرفت تنهای به خودش سوم روز از. امد کنار مدرسه

 یممیکن دعوا داریم ما میکردم فکر باران اوایل. میکردیم استفاد آب لیوان و بالشت از و میشدیم

 رروزگا. میکرد بازی باهامون هم گاهی بود تماشاگر گاهی. هستیم دیووونه دوتا ما فهمیدم بعد اما

  مون خونه امد لقا مه امروز. میکرد گذر عالی آرش و باران کنار در

  نازی:  لقا مه

  جونم: 

 داره زن به دست آرش:  لقا مه

  کردم نگاهش تعجب با

 نه که معلوم: 

 گرفت دستش توی دستامو

 کرده چکار باهات نگاه بمیرم الهی خواهرم نگو دروغ:  لقا مه

 میگی پرت و چرت داری چرا شده خل لقا مه: 

 شده زخم پیشونیت روی. شده پاره لبت ی گوشه میبینم. نیستم که کور:  لقا مه

 بودم خودم مقصر میگی رو اینا اهان: 

 میگی؟ دروغ چرا:  لقا مه

 .نیست خونه روزه سه الان آرش نیست حواست انگار چیه؟؟ دروغم واا: 

 شده؟ چی صورتت پس. میگی راست اره:  لقا مه
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 .شدم هم دماغ خون تازه. زمین خورد هم لبم. شد زخم پیشونیم کمد ی گوشه به خوردم: 

 زده کتکت آرش کردم فکر من:  لقا مه

 بزنه کتک تا میخوره کتک بیشتر آرش والا: 

 بود هورش. رفتم طرفش به خورد زنگ تلفن. خنده زیر زد لقا مه

 خوبی؟ جوون کلاغ سلام: 

 خوبی تو سلام:  هورش

 شده؟ چیزی. نه تو انگار اما اره من: 

 هستم شوکه یکم فقط نه:  هورش

 چی؟ ی واسه: 

 میشی عمه دوباره داری:  هورش

 مانده باز دهنم هیجان و تعجب از

 ؟!!! میگی دروغ: 

 .داره حقیقت کاملا نه:  هورش

  میگم تبریک بهتون وایی: 

  ممنون:  هورش

 پسر؟ یا دختر. دیگه کلاغ جوجه یه جوون اخ. شدم خوشحال خیلیی: 

 نیست معلوم هنوز:  هورش

 .خیر قدمش و باشه سالم امیدوارم: 
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 میگی را من شدنه دایی خبر کی تو. مرسی:  هورش

 لوسی خیلی: 

 ببوسی منو شیراز بیای باید:  هورش

 هووورررش:  گفتم حرص با

 برسون سلام آرش و باران به میکنه صدایم داره آرام که برم من شده خطری اوضاع اوو:  هورش

 فعلا

 .فعلا برسون سلام ها جوجه و آرام به توهم: 

  گذاشتم را گوشی

 بود؟ کی:  لقا مه

  هورش: 

  گفت؟ چی:  لقا مه

 بده را شدنش پدر خبر بود زده زنگ: 

 کنن افتتاح کودک مهد میخوان اینا انگار!!!!  بازم:  لقا مه

 دارن رو قصد همین انگاری اره: 

 نمیخواهی بچه چی تو:  لقا مه

 دارم که بچه: 

 بچه دلش مرده اون بازم اما میکنه پرستش را باران آرش که درست. نشی ناراحت حرفم از:  لقا مه

 میخواد

 .میگفت خوب میخواست اگه: 
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 بگی بهش تو منتظر شاید:  لقا مه

 نداره دوس بچه من اوایل اون مثل هم آرش اما نمیدونم: 

 میکنه سابت را حرف این خلاف ها بچه ی بقیه و باران با رفتارش اما:  لقا مه

 زدم حرف باهاش شاید نمیدونم: 

 ی بچه یه. کردید ازدواج دوساله آرش و تو. شده سالش هفت باران الان! حتما، نه شاید:  لقا مه

 میکنه کمک تاتون سه خوشبختی و رابطه این تداوم به دیگه

 بخواد بچه اونم شاید. میزنم حرف آرش با پس. درست تو حرف اره: 

 .گلم خواهر آفرین:  لقا مه

 درست. بزنم حرف آرش با گرفتم تصمیم. بود گذاشته لقا مه با صبحت جریان اون از روز چند

 . بشه پدر داشت حق آرش و بود من دختر باران خوب اما بود باران عاشق آرش

 . بود کشیدن نقشه مشغول کارش میز پشت هم آرش. بودم نشسته تخت روی

 جان آرش: 

 عزیزم جانم:  آرش

 میکشه طول خیلیی کارت: 

 برگشت طرفم به

 عزیزم بگو کارتو. شد تموم:  آرش

 بگم تا بشین کنارم بیا: 

 نشست کنارم و شد بلند صندلی روی از

 حرفتو بگو شدم کنجکاو بدجور:  آرش
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 ..ما موافقی اگه بگم میخواستم: 

 انداخت نگاهی بهم ، کردم سکوت

 رسید لبم به جونم نازی دیگه بگو:  آرش

  پسر تو عجولی چقدر وایی: 

 کرد نگاهم مشکوک آرش

 !!نازی؟؟ سرکارم:  آرش

  بخدا نه: 

 حرفتو بگو پس:  آرش

 ؟!!بشیم دار بچه موافقی: 

 کرد نگاهم باز دهن با

 داخلش میره مگس ببند دهنتو: 

 ؟!حرفت بود جدی الان:  آرش

 !دارم؟ شوخی تو با من مگه: 

 باشم من پدرش که میخواهی ی بچه. باران جز تو یعنی:  آرش

 بیخیال پس نمیخواهی بچه تو اگه اما. بخوام تو از مو بچه باید پس. تویی من شوهر: 

 نخوام بچه کنم غلط من:  آرش

 !چته؟؟ پس: 

 نخواهی شاید گفتم اما بدم پیشنهاد بهت میخواستم چندباری راستش:  آرش
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 .عزیزم! دیگه خنگی: 

 کشید آغوشش در منو

 هستی بچه موافق الان پس:  آرش

 میخوام که معلوم. هاا دادم پشنهاد خودم: 

 .بودم خوشحال بشم مادر بود قرار دوباره که این از. زدم لبخند

 داد خوب خوب خبرهای و زد زنگ هورش که. بود گذشته ها صحبت اون از چندماهی

  خوبی پدر کلاغه بر سلام: 

  خوبی تو مرسی:  هورش

 کلاغه بابا اری: 

 گیراست هات نفرین چرا تو نازی:  هورش

 !!گرفتت که کردم نفرینی چه دیگه وا: 

 است حامله قلووو سه آرام:   گفت مانند جیغ لحنی با هورش

 نشستم مبل روی و کردم کپ

  باش مبارک: 

 !میخوردی؟ مفصل کتک یه بودم کنارت اگه نازی:  هورش

 پسر؟ یا دخترن حالا چه؟؟ من به وا: 

 دخمل:  گفت خوشحالی با

 !!تا سه هر: 
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 تا سه هر اره:  هورش

 باشن شاد و سالم امیدوارم: 

  بدی خوب خبر نمیخواهی تو مرسی:  هورش

 نباش عجول: 

 ببوس را آرش و باران. عزیزم باشه:  هورش

 ببوس هارو جوجه و آرام هم تو چشم: 

 فعلا باشه:  هورش

 فعلا: 

  بود کی:  آرش

 کلاغه آقا: 

 میگفت؟ چی:  آرش

 است حامله دختر قلو سه آرام: 

 کنه؟؟ افتتاح مهدکودک یا فوتبال تیم میخواد هورش این:  آرش

 جفتش شاید: 

 میشه ثبت گینس کتاب داخل اسمش زودی به خوبه خوب:  آرش

 دیووونه: 

  بود ایستاده در پشت آرش. دستشویی سمت دویدم و داد دست بهم تهوع حالت یهو

 شده؟ چی! خوبه؟؟ حالت:  آرش
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 باز را در و زد صورتم به آب. بود شده تلخ تلخ دهنم. بود شده خارج دهنم از معدم محتوای تمام

 نشستم مبل روی آرش کمک با. کردم

 عزیزم خوبه حالت:  آرش

 خوبم اره: 

 یهو شده چی:  آرش

  نمیدونم: 

 بشی بهتر که برات بیارم چی الان:  آرش

 نمیخوام چیزی خوبم: 

 ی حامله نکنه ببینم:  آرش

 باشه حامله باشه داشته تهوع حالت کسی هر نمیشه دلیل: 

 کن استراحت اتاق داخل برو. درست حرفت اره:  آرش

 میشم خوب کنم استراحت اره: 

  کنم کمکت:  آرش

 میتونم خودم نه: 

 اما. باشم حامله واقعا نکنه. کشیدم دراز تخت روی و رفتم اتاق به شدم جدا آرش از لبخند با

 .ای حامله پرسید وقتی آرش چشمای زد برقی چه. نداشتم امروز تهوعی همین جز علایمی

 .بودم کرده شک بودنم حامله به. بود کاری سفر باز هم آرش. بود بد حالم خیلیی وقت چند این

 بیاد آرش امروز بود قرار. بودم خوشحال خیلی. گرفتم رو مثبت جواب و آزمایش رفتم همین واسه

 پرتقال آب داشتم آشپزخونه داخل تنها منم. لقا مه ی خونه بود رفته معمول طبق باران ،

. بودم داده دست از هامو بچه از دوتا حالا تا من میشدم، حامله که بود بار چهارمین این. میخوردم
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 شدن پدر از. دوباره مادرشدن از بودم خوشحال. بیاد دنیا به سالم بود قرار باران مثل یکی این

 رارق میکردم احساس چرا نمیدونم. بگیم باران به دوتایی بد و بگم آرش به میخواستم اول. آرش

 دست شکمم روی. کردم نگاه آرمایش ی برگه به. کنه اخم بهم زندگی دوباره و بده رخ اتفاق یه

 در شدن باز صدای. دارم دوستت خیلی من. کنی ترک منو نکنی هوس وقت یه کوچولو. کشیدم

 شد آشپزخونه وارد آرش بعد کمی و امد

 عزیزم سلام:  آرش

 نباشی خسته سلام: 

 نشست صندلی روی و بوسید منو

 نیست؟ باران:  آرش

 نه: 

  گذاشتم مقابلش و ریختم استکان داخل چای و شدم بلند صندلی روی از

 بشه رفع خستگیت بخور: 

  عشقم ممنونم:  آرش

 نشستم صندلی روی و زدم لبخند

 بود شده تنگ براتون خیلیی دلم:  آرش

 واسم جهنم خونه این نیستی وقتی. طور همین منم دل: 

 سخته منم برای دوری این بخدا:  آرش

 بزنیم حرف: 

 چکارمیکنیم داریم الان پس:  آرش
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 بزنم حرف برات نیستی خسته اگه که این منظورم نه: 

 عشقم بگو میشه رفع خستگیم تو صدای شنیدن با باشم خسته هم اگه: ارش

 باشم داشته بچه تا سه میباست الان من میدونی: 

 !!!!!تا سه:  آرش

 دادم دستشون از اما. باران از بعد و باران از قبل اره: 

 .نمیدونستم من متاسفم:  آرش

 بدم دست از رو مو بچه این که میترسم. نشم دار بچه نکنه که آرش ترسیدم همین واسه: 

 گرفت دستش توی دستمو

 یفرق برایم و دخترمه باران گفت که من. کافیه همین و داریم بچه یه ما. بشم فدات الهیی:  آرش

 .عشقم نداریم بچه به نیازی ما. بدم براش حاظرم جونمو. نداره

 .کردم نگاهش فراوان عشق با

 بدم خبر یه: 

 بگو باشه خیر:  آرش

  گذاشتم روش روبه را برگ و کشیدم نفسی

 چیه؟؟ این:  آرش

 میفهمی بخون: 

 لحنی با.  میشه تر متعجب اش چهره لحظه هر و کرد خواندن به شروع و برداشت رو برگ آرش

  گفت خوشحال

 میشی مادر داری تو:  آرش
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  اره: 

 کرد بلند منو و شد بلند صندلی روی از

 زمین روی بزار منو میافتم آرش: 

 عشقمم مراقبتم:  آرش

 .کرد رهام تخت روی و برد

 ؟؟ میکنی چکار: 

 .سرورم کنید استراحت باید شما:  آرش

 .زدم لبخند

 دیووونه: 

 تو ی دیوونه هستم دیووونه من اره:  آرش

  کشید شکمم روی دست. نشست کنارم

 نمیشی دار بچه بگی میخواهی کردم فکر اول:  آرش

 میدادی؟؟ طلاقم. نمیشدم دار بچه اگه: 

 نمیگذرم ازت وقتت هیچ میفهمی ناری وقتتت هیچ. کنم غلط من:  آرش

 میشی عصبی چراا میکردم شوخی داشتم میدونم: 

 بیارم برات کردی هوس چیزی. عشقم نشدم عصبی:  آرش

  اره: 

  چی:  آرش
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 تورو آغوش: 

  خندید

 میگیرمت آغوش در میام. کنم عوضم لباسمو بزار:  آرش

 باشه: 

 کشید آغوشش در منو و کرد عوض لباساشو آرش

 پسر یا دختره مون بچه نازی:  آرش

 کنی صبر باید چندماه نیست معلوم هنوز: 

 میکنی حس چی خودت:  آرش

 باشه پسر شاید میگه حسم: 

 پسره پس:  آرش

 بود دختر شایدم: 

 باشه سالم اینکه مهم باشه هرچی:  آرش

 موافقم: 

  میدونه باران:  آرش

 بگیم باران به دوتای بعد بگم تو به میخواستم. نه: 

 .کردی کاری خوب:  آرش

 .امد در صدای

 امد باران کنم فکر: 
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  شد بلند تخت روی از آرش

  باران دخترم باران:  آرش

  نشستم تخت روی اتاق داخل امد باران

 جانم سلام:  باران

  بوسید رو باران آرش

  گلم دختر گذشته خوش:  آرش

  ممنون:  باران

 بگم بهت چیزی یه میخوام بشین بیا:  

 نشست کنارم تخت روی باران

 شده؟؟ چی:  باران

 !کنی؟ بازی باهاش بتونی که بشی برادری یا خواهر صاحب داری دوس باران:  آرش

  دارم دوس اره:  باران

 بشی برادر یا خواهر یه صاحب دیگه چندماه تا قرار که بدونی بهتر پس: 

 جووون اخ:  باران

 بشم دخترم قربون:  آرش

  من با اسمش:  باران

 کن انتخاب تو باشه: 
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 دهام کنار جریان با خوب اما کنه حسادت باران نکنه که میترسیدم. کشید آغوش در را باران آرش

 .بود عالی خیلیی این و بود

 بودم که چهارماه. بود کنارمون  و نمیرفت کاری سفر دیگه آرش ، داشتم آرومی حاملگی دوران

 املهح دوقلو که فهمیدم دکتر رفتیم وقتی هستم ماه شیش انگار که بود شده بزرگ جوری شکم

 دفهمی وقتی هم باران. بود کرده غش خنده از دکتر میپرید پایین و بالا خوشحالی از آرش. هستم

 جمع پسر اسم از پر کیسه یه. شد خوشحال خیلیی بشه برادر دوتا صاحب برادر یه جای به قرار

 لقا مه.میزد حرف باهاشون میخوند، شعر میگفت قصه هاش داداش برای و میامد روز هر. بود کرده

 پر مزندگی. میکنه کمکم شده بزرگ باران نباشم نگران میگفت و بود شاد دوباره شدن خاله از هم

 .بود شادی و خنده از

 بود هورش. خورد زنگ تلفن

  جان کلاغ سلام: 

 جوون قورباغه سلام علیک:  هورش

 خبرا چه: 

 شیراز بیاید پاشید. بیان دنیا به قرار دیگه روز چند تا ها جوجه بگم زدم زنگ:  هورش

 بیایم نمیتونیم ما اما. خوشی و سلامتی به: 

 شده؟؟ چی چرا:  هورش

 خان دایی راستش: 

 حرفم وسط پرید

 پسر یا دختره میاد؟ دنیا به کی قورباغه بچه:  هورش

 بگم میخوام چی فهمیدی کجا از:  گفتم تعجب با
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 گفتنتت خان دایی اون از:  هورش

 !باهوش چه: 

 یاپسر دختره حالا:  هورش

 شدم آرام مثل منم که بگم باید اول: 

 هستی؟ حامله قلو شیش توهم:  هورش

 قدر اون دیگه بابا نه: 

 قلو سه:  هورش

  نه: 

 سرکارم بابا ای:  هورش

 دوقلو. نه: 

 پسر یا دختر. عزیزم باشه مبارک:  هورش

  پسر دوتا: 

 عزیزم سلامتی به. شدم خوشحالم:  هورش

 گلم داداش ممنونم: 

 کرد اشاره بهم آرش

 بزنه حرف باهات میخواد آرش هورش: 

 بده بهش گوشی اوکی:  هورش
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. بود گذاشته اثر منم روی زای قلو چند انگاری. آشپزخونه داخل رفتم و دادم آرش به رو گوشی

 آشپزخونه داخل امد آرش. میکشه و کشیده چی ارام بیچاره بود سخت حسابی ولی

 شد تموم حرفتون: 

 میکنی؟ کار چه. عزیزم اره:  آرش

 خودم برای میکنم گرم شیر: 

 میارم برات من بشین تو:  آرش

 .نشستم صندلی روی

 باشه چی هامون بچه اسم داری دوست: 

 کنه انتخاب اسم قرار که باران:  آرش

 داری؟ دوست چی تو بدونم میخواد دلم اما خوب اره: 

 سامیار مهبد،:  آرش

 . قشنگ چه: 

 چی؟؟ تو:  آرش

 بهراد ، بابک: 

 میاد هم باران اسم به هاا خوب:  آرش

 بارانه اصلی ی کننده انتخاب اما: 

 معلومه اینکه:  آرش

 خوردم و برداشتم. گذاشت جلویم رو شیر لیوان
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 عزیزم مرسی: 

  کنی استراحت بری بهتر:  آرش

 باشه: 

 کرد بغلم آرش که اتاقم برم تا شدم بلند صندلی روی از

 افتم می. زمین بزاریم سنگینم. میشکنه کمرت دیوونه: 

 افتی نمی هستم مراقبت و میبرمت خودم نه:  آرش

 تخت روی گذاشتم آروم

 بخوابی تر راحت بدم ماساژ پاهاتو:  آرش

 بگم چیزی یه آرش ، نمیخواد نه: 

 بگو جانم:  آرش

 میخری؟ لواشک برام: 

 میخوری؟ لواشک قدر این چرا تو دختر:  آرش

 دیگه میکنم هوس چون: 

 نمیخواهی؟ چیزی دیگه. میخورم برات فردا باشه:  آرش

 بخر هم تلف و آلوچه: 

 چی؟؟ دیگه. عزیزم چشم:  آرش

  کنارم بیا. هیچی: 

 عزیزم باشه:  آرش
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 .کرد نوازش موهامو و خوابید کنارم آرش

. داشت امتحان روزا این باران. مدرسه هم باران. بود رفته سرکار آرش. شدم بیدار وقتی صبح

 برای گرفتم تصمیم. کنم عوض لباس میخواست دلم همش اما چرا نمیدونم کردم عوض لباسامو

 داص به در زنگ که بودم گیری آب مشغول. داشتم علاقه پرتقال به کلا. بگیرم آب پرتقال خودم

 برداشتم را آیفون گوشی. باشه میتونست کی یعنی. امد

 ؟؟ کیه: 

  کن باز را در زیبا منم:  زیبا

 کردم باز رو در. میزد شور دلم. میکنه چکار اینجا زیبا الخالق جل. دادم فشار را دکمه تردید با

 .خونه داخل امد زیبا

  کرد برانداز نگاهش با سرتاپامو. خونه داخل امد زیبا

 هستی؟؟ حامله تو:  زیبا

 میپرسی؟ من حاملگی از تو. دیدیم را همدیگر سال همه این از بعد: 

 امد چشم به که بود چیزی تنها اخه:  زیبا

  بشین بیا اهان: 

 .کنم تسویه باهات حسابمو امدم بلکه نیامدم نشستن برای. نه:  زیبا

 حسابتو؟؟: 

 آرش میخواستم تو شکست دلیل به و نداشتم علاقه آرش به هم زیاد من نازی میدونی:  زیبا

 .کردم ازدواج باهاش و کردم پیدا رو واقعی عشق من آرش رفتن با اما. باشه من به متعلق

 خوشبختی پس خداروشکر: 

 .خوشبختم اره:  زیبا
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 کنی؟ تسویه رو حسابی چه امدی الان پس: 

 .شد من خوشبختی باعث شکست این و دادی شکست منو تو:  زیبا

 خوب؟؟: 

 بدونی باید اما میزاری چی پای حرفامو نمیدونم:  زیبا 

 بدونم تا بگو. چیزو: 

  کرد نگاه بهم سکوت با

 نمیزنی حرف چرا: 

 شدم تردید دچار ، حاملگیت دیدن با:  زیبا

 بگو چینی مقدمه بدون. بزن حرفتو باش نداشته تردید: 

 کشید عمیق نفسی

 کرده خیانت بهت آرش میدونی تو:  زیبا

 کردم نگاه بهش خشم و تعجب با

 چیه؟؟ دروغااا این دلیل: 

 داره هم پسربچه یه تازه کرده ازدواج تو از قبل آرش. بگم بهت ندارم دروغ:  زیبا

 نارک کردم نگاه التماس با زیبا به. بود بد حالم. نشستم مبل روی و رفتم عقب عقب کردم هنگ

 زد زانو پاهام

 نمیگم دروغ بخدا:  زیبا

 گفتی؟؟ بهم چرا: 



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 363 

 کنم تسویه باهات حسابمو باید چون. شده خیانت درحق که بفهمی داری حق چون:  زیبا

 .کردی بگوشوخی دروغه حرفات بگو: 

 .داشتم شوخی کاش. بود دروغ کاش:  زیبا

 کیه؟؟ زنش: 

 سابقت شوهر سابق همسر دختره همون:  زیبا

 .میکشیدم نفس بریده بریده. شد منجمد رگهام توی خون

 آیداست؟؟ منطورت: 

 .بود همین اسمش کنم فکر اره:  زیبا

 .کن بیدارم خوابه اگه خدایاا. خندیدن به کردم شروع

 میخندی چرا خوب؟ حالت:  زیبا

 خوبم من اره: 

 پیشت؟ بیاد نفر یه بزنم زنگ میخواهی:  زیبا 

 بروو زیبا برو فقط نه: 

 رفت در طرف و شد بلند جاش از و انداخت نگاهی غم با بهم

 .میفهمیدی رو حقیقت این باید تو اما ببخش منو:  زیبا

 بیرون دیگه برو. شد تسویه حسابت: 

 تاقما به تا شدم بلند مبل روی از. بود شده تاریک برام دنیا انگار. شنیدم رو در شدن بسته صدای

 خیانت بهم تونست آرش چطور. نشستم تخت روی. بخورم زمین بود نزدیک چندباری. برم

 .بود پریشون خیلیی و مون خونه بود امده لقا مه که افتادم پیش روز چند یاد یهوو.کنه
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 بهم بگو تو چته: 

 عزیزم هیچی:  لقا مه

 شدم غریبه من یعنی. نگو دروغ: 

  دیووونه نه:  لقا مه

 دیگه بگو پس: 

 بگم چطوری نمیدونم نازی راستش:  لقا مه

 آرامش با بگو راحت: 

 کرد نگاه بهم

 دیدم رو آرش که عطا با رستوران بودیم رفته پیش شب چند راستش:  لقا مه

 خوب؟؟: 

  بود کنارش خانم یه:  لقا مه

  حرفش از خوردم جا

 چی؟؟ که خوب: 

 بود کرده درگیر فکرمو هیچی:  لقا مه

 نداره مشکلی که این هست ارتباط در هم ها خانم با آقایان بر علاوه سرکارش آرش نگاه خوب: 

 بهتره بدونی گفتم اما میدونم:  لقا مه

 جون ابجی مرسی: 
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. شد طوری این چراا اخه خدایا ، آیداست بود رستوران داخل باهاش که خانم اون فهمیدم الان

. بودم شده الان اما. نمیشم کسی هیچ هووی من گفتم آرام به روزی یه. شدم آیدا هووی من یعنی

 ردمک شروع عصبانیت با. بود ذهنم توی فکر هزارتا. داشتم خفگی احساس بود خالی خالیه ذهنم

 ردممیک گریه. کنه کارو این من با نداشت حق آرش. بالشتتت توی زدن مشت و کشیدن فریاد به

 .نبود نرمال اصلا حالم. میکشیدم فریاد میخندیدم

 اشک. کردم نگاه و برداشتم را ها عکس های آلبومه ، را آرش کار این کنم درک نمیتونستم هنوز

 که بودی سختی راه همون این. داشتم بدی احساس. نبود خوب حالم اصلا کشیدم فریاد ریختم

 خسته. کردم رها تخت روی را آلبومه. نداشتم ریختن واسه اشکی دیگه. میزد حرف ازش نیما

. کردم پاک اشکامو. امده باران میدونستم چون امد در صدای. میکشیدم نفس تند تند.بودم شده

 نشست کنارم و اتاق داخل امد باران. بزنم لبخند کردم سعی

 خوبه؟ حالت مامان:  باران

 خوبم عزیزم اره: 

 کردی؟ گریه:  باران

 اره: 

 مامانی چرا:  باران

 داره گریه به نیاز و میگیره دلش ادم گاهی: 

 خوبه؟ حالت الان:  باران

 دخترگلم خوبم اره: 

 نمیکنن؟ اذیتت که داداشام:  باران

  گلم نه: 

 کشید شکممم روی دست
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  باران: 

 مامان بله:  باران

 داری؟ دوس را آرش بابا تو: 

 نظیره بی آرش بابا خیلی اره:  باران

 شده تنگ هورش دایی واسه دلت: 

 ببینم رو ها بچه تر زود میخواد دلم خیلیی اره:  باران

 شیراز؟ بریم میای پس: 

 دارم دیگه امتحان تا سه اخه نمیشه که الان:  باران

 بیا آرش بابا ی همراه تو بعد برم الان من پس خوب: 

 انداخت نگاهی بهم

 میایم آرش بابا منو بعد. برو تو مامان باشه:  باران

 .بوسیدم صورتشو

 دخترم دارم دوستت خیلیی: 

 دارم دوستت منم:  باران

  شد بلند تخت روی از

 ؟ باران: 

 مامان بله:  باران

 دنبالت میاد آرش بابا شب لقا مه خاله ی خونه برو بشو اماده: 
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 مامان چشم:  باران

 بهترین آرش از دوری. میکنه درک کمش سن این با باران که خوب چقدر. بیرون رفت اتاق از

 من دیگه ماه چند تا. کنه تجربه را شدن پدر بی طعم باران دوباره نمیخواستم من. بود راحل

 اهاشب و کنم قبول رو آیدا بودن هوو باید من. کنم پدر بی ها بچه نمیتونستم میشدم مادر دوباره

 .امد اتاق به دوباره باران زدم تلخی لبخند. بیام کنار

 برم من مامان:  باران

 باشی بابات و خودت مراقب من نبود در نره یادت فقط دخترم برو: 

 مامانی چشم:  باران

 راههم لباس تکه چندتا. برداشتم کوچک ساک یه رفت که باران. بوسیدمش و کشیدمش اغوش در

 دمقص به بلیط یک هواپیمایی شرکت از برداشتم را گوشی. کیفم داخل انداختم شناسنامه با

 انتظار در تخت روی خوردم را بودم پخته دیشب که ی لویه سالاد با نون مقداری. کردم رزو شیراز

 .بود مسخره شوخی یه بود دروغ حرفاش زیبا بگه و بیاد و میخواست دلم خیلی. نشستم آرش

. بود نیامده آرش هنوز اما. بود شده تاریک هوا شدم بیدار وقتی. برد خوابم اما شد چی نمیدونم

 یرهم میکردم فکر که ساده من برسر خاک. باشه آیدا پیش کار ی بهونه به بازم نیاد امشب نکنه

 اما. چوشید اشکم ی چشمه دوباره. بوده جوون آیدا پیش نگو. میکشه طول کارش یا کاری سفر

 دمکشی عمیق نفسی. امده آرش آقا بالاخره. امد در صدای. باشم ضعیف نباید من بریزه نگذاشتم

 تاریکه خونه چرا کجایی باران جان نازی:  آرش

 .نشست تخت روی امد هراسان دید که منو کرد روشن را چراغ و شد اتاق وارد آرش

  نازی شده چیزی خوبه حالت:  آرش

 کردم نگاه بهش

 بگو چیزی یه میترسم دارم کم ؟کم نمیزنی حرف چرا:  آرش
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 داری؟؟ دوس منو تو: 

 دیگه؟ سوالیه چه این دارم دوستت که معلوم:  آرش

 کردی؟ اینکارو من با چرا آرش: 

 کردم کار چه:  آرش

 منو دادی بازی چرا لعنتی اخه: 

 نازی میگی چی بازی؟ کدوم: آرش

 چیه؟ پسرت اسم: 

 !!پسرم:  آرش

 خورده؟ بازی مثل یا داره؟ خبر اونم میگم: 

 چی؟ از کی:  آرش

 آیدا: 

 .کرد نگاهم تعجب با آرش

 لعنتی بگو چیزی یه ندادی بازی تو بگو شنیدم که حرفای دروغه بگوو: 

 لعنتی بگو چیزی یه منو ندادی بازی تو بگو شنیدم که حرفای دروغه بگوو: 

 زد موج شرمندگی نگاهش توی

 بزن حرف: 

 دیدی؟ رو آیدا تو:  آرش
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  ندیدم نه:  

 حرفا این پس:  آرش

  کشیدم فریاد

 نداری بچه ازش که بگو ، نیست زنت آیدا که بگووو: 

. مکشید دست ازش و شدم خسته. میکرد نگاهم غم با فقط نمیگرفت جلمو. زدنش به کردم شروع

 گرقت دستمو. شدم بلند تخت روی از

 بدم توضیح برات بزار:  آرش

 دروغ؟؟ یا راسته حرفا این بگو فقط: 

 کردیم ازدواج باهم آیدا منو. راسته:  آرش

 .نکرده خیانت نکرده بازی من با آرش که دروغه حرفا این که میدادم امید خودم به همش. وارفتم

 .اورد درد به قلبمو آرش زبون از حرف این درستی شنیدن

 من. کردم ازدواج آیدا با من. تو از قبل اما:  آرش

 گذاشتم دهنش روی دستمو

 نگو چیزی دیگه: 

 گرفت دستمو و دنبالم امد آرش بیرون زدم اتاق از برداشتم ساکمو

 بدم توضیح برات بزار میری کجا نازی:  آرش

 برم میخوام فقط بشنوم چیزی نمیخوام: 

 بری؟ میخواهی کجا اخه:  آرش

 هورش ی خونه شیراز: 
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 چرا؟؟ اونجا:  آرش

 برم باید من. کنم فکر تا میرم. هورشه من حامی تنهایی: 

 کنی ترکم میخواهی:  آرش

 باشم دور ازت میخوام فقط نه: 

 بزنیم حرف هم با بیا:  آرش

 داره؟ خبر من وجود از آیدا: 

 .داره خبر اره:  آرش

 ؟!گفتی بهش کی: 

 تو با ازدواج از بعد ماه چند:  آرش

 کرد؟ قبولم راحت: 

  تورخدا نازی:  آرش

 !چیه؟ پسرت اسم: 

 بزنی؟ حرف آیدا با بریم میخواهیم. سامیار:  آرش

 .رو آیدا یا داری دوس بیشتر منو: 

 گرفتم جلوشو. کرد باز دهنش تا

 وقتتت هیچ نده جواب سوالم این به وقت هیج. نده جوابمو نمیخواد: 

 در سمت رفتم

 نروو نکن ترکم توروخدا ناری:  آرش
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 باشم تنها باید: 

 نمیکنی ترکم دادی قول تو نازی:  آرش

 میخوام امدن کنار فرصت فقط نمیکنم ترکت: 

 برمیگردی؟:  آرش

 ؟.برنگردم میتونم: 

 میگذرم آیدا از بخواهی اگه:  آرش

 گفتم عصبانیت با

 . کنی پدر بی رو سامیار ترک رو آیدا نداری حق وقتت هیچ آرش میفهمی وقتتت هیج: 

 .بگی تو چی هر. میدم قول باشه:  آرش

  باش باران مراقب من نبود در: 

 بیاا زود. بود خواهم مراقبش بیشتر جونم از:  آرش

 میام: 

 داری؟ دوستم هنوزم:  آرش

 مودست اما برم که کردم باز را در. گرفتم ازش نگاهمو. میزد بخاطرش هنوزم قلبم. کردم نگاه بهش

 شد خیره چشم به و گرفت

/  روزه هر بازی این عاشقمی میکنی تظاهر/  میسوزه دلت اما شی خاطره بری میخواهی خودت) 

 بهت/  میره خاطرت از ها دلشوره این بگذره روز دو/  میگیره دلشوره همش رفتن دم آدم نترس

 هیچکس باش راحت/  تو دنیای و تو از دورم باش راحت تو برای لااقل/  نیست سخت میدم قول

 گرفتی من از میشناسمو که چیزی هر عشق از/  تو فردای واسه من دارم دلشوره/  تو جای نمیاد

/  داره وجود مایی بره یادت باشیو من میخواهی/  گرفتیو من از احساسمو ی مونده باقی تو/  تو
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 یادش منو تو بجز هیشکی/  من بی برو راحت نترس اصلا/  نمیزاره ترست رفتیو ی اماده خودت

 میدم قول بهت/  نیست حواسش هیشکی برو راحت/  داره خبر من از کی کردی فکر/  نیست

 تو فردای واسه من دارم دلشوره/  تو جای نمیاد هیشکی باش راحت تو برای لااقل/  نیست سخت

 باش راحت/  تو دنیای و تو از دورم باش راحت تو برای لااقل/  نیست سخت میدم قول بهت/ 

 (میدم قول بهت: یگانه محسن/ )تو فردای واسه من دارم دلشور/  تو جای نمیاد هیشکی

 نکن تر سخت برایم را رفتن: 

 داری؟ دوستم هنوز:  آرش

 هنوزم دارم دوستت لعنتی اره: 

 .بیرون رفتم و کشیدم دستمو

** 

 هستم حامله که افتاده یادم تازه. دارم وحشت پرواز از که امد یادم تازه شدم که هواپیما سوار

 ازم که ها مهماندار حرف به و شدم پیاده هواپیما از همین ی واسه. بشم هواپیما سوار نباید

 اسهو. برم اتوبوس با گرفتم تصمیم. نمیدادم بها هم میشن بسته ها گیت الان کجا میپرسیدن

 ولا شدم مجبور همین واسه نبود شیراز برای بلیط. رانی اتوبوس رفتم. شدم تاکسی سوار همین

. داشتن گناه دوتا این بدرک خودم.  خوردم و خریدم آبمیو و کیک یه. شیراز بد و اصفهان برم

 من با آرش چطور. شده تهی قلبم میکردم احساس. نبود خوب اصلا حالم ، نشستم اتوبوس داخل

 کاری سفرهای این به چطوری وایی. کرد هم هووی را دوست دوتا آرش. کرد رو کار این آیدا و

 کنار من با چطور آیدا. نکردم شک گفت دختر یه با آرش دیدار از لقا مه وقتی چرا. نکردم شک

 روز چند فقط اما بشم جدا باران از نمیخواست دلم. بد خیلیی مینوسی بد داری سرنوشت. امد

. ودب زشت خواب یه هاا جریان این ی همه کاش. میبودم تنها باید کنم فکر تا میرفتم باید من. بود

 سال چند مثل کاش فرودگاه، نمیامدم کاش آرش؟؟، چرا اخهه. خواب این از میشدم بیدار کاش

 اینقدر آرش یعنی. وسطش پریدم پا دوجفت من که داشتی زندگی یه تو ، میکردم ردت پیش

 دارم فهمیدم الان و نمیدونستم من. کرد دار هوو آیدا. کرد خراب زندگیشو که داشت دوستم
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 اینکه خیال به من. کشیده چی داشته خبر من وجود از دوسال این توی که آیدا. میشم روانی

 رفک کلی با. میشد حالی چه من پیش میاد آرش میدونست که آیدا. بودم آسوده سفرکاری مبره

 بلیط. خریدم سوپ کاسه یه شدم پیاده ازاتوبوس. اصفهان رسیدم. برد خوابم جورواجور های

 نالا نمیترسیدم هواپیما از اگه. بزنم قدم حرکت زمان تا کردم هوس یکم. گرفتم شیراز ی واسه

 آرش بگم. دارم هوو بگم هورش به چطوری وایی. بودم استراحت حال در هورش ی خونه داخل

 قرار .آیدا به یا رفته آرش به بدونم داشتم دوست. ببینم رو سامیار خواست یهو دلم. داد بازی منو

 دویدم. زدن ساکمو یهوو که بودم فکر توی. بابا زن شدم الان اما باشم آیدا ی بچه ی خاله من بود

 .تمام و چراغ یه بوق یه یهو اما دزد دنبال

** 

 چرا اما. هستم بیمارستان فهمیدم کردم دقت که کمی بودم اتاق یه توی کردم باز که چشمامو

 پرستاره بود معلوم. شد اتاق وارد سفید روپوش با خانم یه. نمیامد یادم را بودم اینجا

 امدی؟؟ هوش به بالاخره:  پرستار خانم

 زدم هوشیار به را خودم هوش بی هنوز پ ن پ

 میشنویی؟ صدامو:  پرستار خانم

 هستم؟ اینجا چراا من: 

 نیست یادت چی یعنی:  پرستار خانم

 حده چه در اطلاعات ببینم میخوام اما یادمه

 بده جوابمو عزیزم:  پرستار خانم

 نمیاد یادم چیزی نه: 

 بیاد دکتر میگم الان:  پرستار خانم

 باشه: 
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 . میکنم کار چه اینجا من جدی اما. میپرسید چرتی های سوال چه. بود کم تختش یه. بیرون رفت

 شد اتاق وارد دکتر شده؟ چی یعنیی

 سلام:  دکتر

 میکنم؟ چکار اینجا من دکتر آقای. سلام علیک: 

 چیه؟ اسمت میدونی:  دکتر

 نیست یادم رو هیچ من که فهمیدم کم کم نیامد یادم چیزی اما کردن فکر به کردم شروع. اسمم

 کردم دکتر نگاه ترس با بود خالی خالی ذهنم

 شده؟؟ چی نیست یادم چیزی چراا من: 

 .گرفتی فراموشی دلیل همون به و کردی تصادف تو باش، آروم:  دکتر

 هستند؟ کجا ام خانواده: 

 نگرفته سراغتو کسی:  دکتر

 ندارم رو کسی من یعنیی: 

 .چکید چشمام از اشک

 نازنین نکن گریه لطفا:  دکتر

  گفتم تعجب با

 نازنین؟؟ من اسم: 

 اره:  دکتر

 میدونی؟ کجا از شما: 

 بود شده حک روش نازنین اسم که بود گردنبند یه بود همرات که چیزی تنها:  دکتر
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 اسم هک دار نگین شکل قلب گردنبند یه. بودم حس بی حس بی. گذاشتم دستم توی را گردنبند

 ؟ اینجام من چرا چیه؟ من هویت. داده من به اینو کسی چه یعنیی. بود شده حک روش نازنین

 نگرفته سراغمو کسی چرا کردم؟ تصادف چرا

 امد یادت چیزی:  دکتر

 خالیه خالی ذهنم نه: 

 میاد یادت چی همه کم کم نباش نگران:  دکتر

 هستم اینجا که روزه چند من: 

 ماه پنج:  دکتر

  گفتم جیغ با

 ماههههههههه؟؟؟؟ پنج: 

 باش آروم ماه، پنج اره:  دکتر

 هستم؟ اینجا که ماه پنچ چطور: 

 بودی بیهوش مدت این تمام تو:  دکتر

 . ندارم رو کسی واقعا من یعنی من، خدای واییی: 

 داری؟ را نفر یه تو:  دکتر

 دارم را نفر یه میگی یکبار ندارم رو کسی میگی بار یک ؟ میکنی بازی من با داری: 

  با کم کم باید تو:  دکتر

  حرفش وسط پریدم

 بگو رو حقیقت پس. بدونم کاستی بدون میخوام رو چیز همه دکترجوون ببین: 
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 صادفت ماشین یه با رانی اتوبوس های نزدیک پیش ماه پنچ تو. میگم بهت الان خوب خیلی:  دکتر

 حافظ به مرتب که قسمتی به ضرب که فهمیدم ها آزمایش از. بودی بیهوش مدت این تمام. کردی

 حدسمون بود درست که باشی داشته فراموش بیاری بهوش وقتی ممکن تو و کرده برخورد هست

 .گرفتی فراموشی تو و

 کیه؟ نفر یه اون پس بود؟ همین حقیقت تمام: 

 بودی حامله دوقلو تو اینجا اوردنت وقتی:  دکتر

 مونده باز تعجب از دهنم

 بودم؟؟؟ حامله من: 

  اره:  دکتر

 بود صاف صاف که این کردم نگاه شکم به

 کو هام بچه پس: 

 ..اما پسر دوتا. امدن دنیا به:  دکتر

 چی؟؟ اما:  گفت نگرانی با

 مانده زنده هات بچه از دونه یه فقط همین واسه بوده بالا ضرب شدت:  دکتر

 برای بازم اما نبود یادم چیزی درست! مرده من ی بچه. کردم نگاه دکتر به حرکتی هیچ بدون

 زدن حرف توان اما میشنیدم را میزد صدا اسممو که دکتر صدای خبر؟ این شنیدن بود سخت

 هار دکتر بغل توی خودمو هواا بی و شدن روان هایم اشک زد بهم دکتر که گوشی توی با ، نداشتم

. دممیکشی فریاد و میکردم گریه فقط نمیدونم کی یا چی برای. کردم گریه توان تمام با و کردم

 .بود بهتر بلاتکلیفی این از مردن. بود بد حالم

** 
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 حس بی. ببینم مو بچه نمیخواست دلم هنوز. اصفهانه اینجا که فهمیدم من بود گذشته روزی چند

 شگو میگفتت دکتر هرچی زندگی، این از بشم راحت و بکشم خودمو میشد کاش ، بودم حس بی

  اتاق داخل امد بچه یه با خانم یه شد باز در. میترسیدم هویتی بی این از نمیدادم

  سلام: 

 خوبی عزیزم سلام:  خانمه

 شما؟؟؟ تشکر،: 

 هستم مرجان من:  خانمه

 دارید کوچولوی ی بچه چه. خوشبختم: 

 بود پسر انگاری بود سفیدی و ناز ی بچه چه. زد کنار رو بچه روی و نزدیکم امد

 پسره؟؟: 

 !خوشگله؟؟ اره:  مرجان

 چیه؟؟ اسمش. خیلیی: 

 کنی؟؟ انتخاب باید تو. نداره اسمی هنوز:  مرجان

 من؟ چرا: 

 میکردی امتناع دیدنش از که همونی. خودت پسره این عزیزم:  مرجان

 اما رفته باباش به حتما. داشت درشتی مشکی چشمای. بردارم چشم ازش نتونستم کردم کاری هر

 بود؟ کی باباش

 کنی؟ بغلش میخواهی:  مرجان

 من نه. کنن داری نگه ازش بتونن که باشه کسای پیش بچه این بهتر. نه: 
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 بگذری؟ ازش میخواهی یعنی:  مرجان

 اره: 

 زیبا و کوچک موجود این از بگذری؟ خودت ی بچه از میتونی چطور:  مرجان

 هایم گونه روی چکیدن اشکاهایم

 در ی آینده چه نیست معلوم. هستم چی هستی کی نمیدونم وقتی من. نکنید اذیتتم توروخدا: 

 .کنم مراقبت بچه این از میتونی چطوری. زندگی ی واسه جای نه دارم هویتی نه.  انتظارمه

 باش پسرت فکر به فقط نباش، هیچی نگران تو:  مرجان

 چطوری؟ اخه: 

 . کن گوش منو حرف:  مرجان

 بود نرم چه. شد منتقل بهم خوب حس عالم یه.  بغلم توی گذاشت رو بچه

 سح این قبلا که میگفت بهم حسی یه. شد تزریق بهم آرامشی چه. میداد خوبی بوی. بود نرم چه

 .کردم تجربه را

 بگذری؟ ازش میخواهی هم هنوز:  مرجان

 ندارم هویتی من. نداره سرنوشتی من پیش بچه این. ندارم رو جایی ندارم رو کسی من. مجبورم: 

 .بدم بچه این به بخوام که

 .داری هم کار و کس. داری مکان و جا:  مرجان

 رم؟ب کجا باید بشم مرخص وقتی من نگرفته؟؟ سراغی ازم ماه پنچ این توی کسی چراا کجان کو: 

 ما ی خونه میای تو:  مرجان

 !چرا؟! شما؟ ی خونه: 
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 بودم من.  کرد تصادف باهات که کسی اون نازنین میدونی:  مرجان

 انداخت روز این به منو که بود کسی همون این یعنی ، شدم خیره بهش تعجب با

 انداختی خودتو یهو هم تو عمل واسه بیمارستان میامدم باید من. نبود عمدی کن باور:  مرجان

 .ماشیم جلوی

 ندیدم رو ماشین که میکردم فرار چیزی از داشتم من یعنی

 نازنین ببخش منو:  مرجان

 خورد تکون ام بچه ؟.ببخشم شده بدبختی این باعث که رو کسی باید آیا. کردم نگاهی بهش

 نمی کینه و نتفر پس بود پاکی حس شدن مادر بودم مادر یه الان من. گرفتم مرجان از نگاهمو

 .باشه داشته جای قلب توی باست

 بدی؟ جوابمو نمیخواهی:  مرجان

 کردم نگاه لبخند با بهش

 میبیخشمتون که معلوم پس شدم مادر الان منم. نبوده عمدی کارت که تو: 

 بوسید صورتمو مرجان

 تو. میشم خودم مکانت و جا کارت و کس نباش چیزی نگران. داری مهربونی قلب چه:  مرجان

 نیستی تنها دیگه

 شد اتاق وارد دکتر آقای بعد کمی و امد صدا به در

 امدم که بود کم گل فقط جمع جمعتون که میبینم:  دکتر

 نفسی به اعتماد اینقدر چرا تو پدرام:  مرجان

  کردم تعجب پدرام و مرجان بین صمیمیت از
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 چطوره؟ کوچولو شیر این حال:  گفت و زد لبخندی پدرام

 ممنون خوبه: 

 کنی؟ انتخاب اسم براش نمیخواهی تو:  مرجان

 مهبد:  گفتم اختیار بی یهو

 . قشنگی اسم چه:  پدرام

 زدم لبخند

 میشی مرخص عصری:  پدرام

 کردم نگاه پدرام به ترس با

 میکنی زندگی ما با بعد به این از تو نگفت بهت عزیزم همسر مگه:  پدرام

 هستند شوهر و زن پدرام و مرجان پس

 بهش گفتم:  مرجان

 بشم مزاحم نمیتونم ابد تا که من اما: 

 همین واسه. خالیه بالاش طبقه وقته خیلی است طبقه دو ما ی خونه. نیستی ما مزاحم تو:  پدرام

 .میکنی زندگی بالا تو

 ممنونم لطف همه این بابت: 

 هستید ما ی خانواده عضو مهبد و تو نازنین. نیست تشکر به نیازی:  مرجان

 زد حلقه چشمام توی اشک

 .بدم هویت مهبد و تو به میخوام تازه:  پدرام
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 کردم نگاهش تعجب با

 .ام زاده خواهر مهبد و خواهرم میشی تو. میشینه مهبد و تو روی من فامیل بعد به این از:  پدرام

 .دیگری در میکند باز رحمت ز/ دری ببندد حکمت ز خداوند گر گفتن راس قدیم از

** 

 با دوخوابه نقلی ی خونه یه. شدم ساکن مرجان و پدرام ی خونه در و شدم مرخص بیمارستان از

. بود زیاد سرم از هم همین. داشتن قرار هم مجاورت در اتاقاش. قشنگ و زیبا ، اپن ی آشپزخونه

 پویان اسم به ساله72 ی بچه پسر یه پدرام و مرجان. بود کرده اماده رو خونه قبل از مرجان

 ودنب سرکار بیشتر و بودن دکتر دوتا هر پدرام و مرجان چون. بود شیرینی پسر خیلیی. داشتند

. ودب شده العاده فوق و شیرین مهبد و پویان وجود با زندگیم. میامد من کنار بالا ی طبقه پویان

 نم برای دنیا. تاریک ی گذشته این از میترسیدم. دربیارم سر ام گذشته از نمیخواست دلم زیاد

 ، ضربه ، شوک خواب، یه با ممکن میگفت پدرام.  گذشته از من میترسن ی آینده از همه برعکس

 بهم هم مرجان مدت این توی. بیاد یادم یهوو یا کم کم چیز همه آشنا یه صورت یا ،مکان اهنگ

 بیماری. شد مریض مرجان سال چهار از بعد اینکه تا بود عالی چی همه. بخونم درس تا کرد کمک

 .نداشت درمانی که

 حالش که بود معلوم بود کشیده دراز تخت روی. شدم مرجان اتاق وارد آب لیوان و دارو سینی با

 نشستم تخت روی. بده

 داروهاته وقت شو بیدار جان مرجان: 

 کمرش پشت بالشت چندتا ، بشینه تا کردم کمکش نگاهش، بود خسته چه کرد باز چشماشو

 دادم بهش هاشو دارو گذاشتم

 شدم مزاحمت وقته چند این ببخشید:  مرجان

 عزیزم حرفیه چه این: 

 هستی پویان مراقب تو خرابم حال این با که خوشحالم:  مرجان
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 داره فرقی چه میمونه مهبد مثل هم پویان: 

 ازت ممنون:  مرجان

 بشو خوب تر زود. رو ها تشکر این کن ول تو: 

 .نداره درمان بیماری این میدونیم خوب تو هم و من هم:  مرجان

 بشیم ناامید نباید اما: 

 کنی مادری پویان واسه بده قول نازی:  مرجان

 چشم: 

 .نازنین بشی خوشبخت امیدوارم:  مرجان

 بشید خوب شما امیدوارم منم: 

 پدرام اما بود اصفهانی مرجان. رفتم بیرون اتاقش از. کشیده دراز تخت روی. زد جونی بی لبخند

. نداشت را کسی دیگه خواهرش جز مرجان. بودن شده هم عاشق شیراز دانشگاه توی. تهرانی

 پویان. برام بود همراه ، راهنما یه. بود خوبی دوست خیلی مرجان. میکرد زندگی ارومیه خواهرش

 لب تپل عسلی چشم سبزه پوست دختر یه مرجان. بود برده ارث به مرجان از عسلیشو چشمای

 .نگو که پویان بود گرفته حالش خیلیی روزها این پدرام. بود شده زرد و لاغر الان اما. بود اناری

 ردنک حقم در که را لطفی از کمی شاید تا کنم کمک بهشون شده که صورتی هر به میکردم سعی

 زا مرجان پاییز سرد روز یه در اینکه تا گذشته چندماهی. بود عجیب چه سرنوشت. کنم جبران رو

 از هم مهبد. میریخت اشک ییصدا پدرام. میزد زجه آغوشم در پویان بود بدی روز چه. رفت دنیا

 کمک به اما بود گرفته افسردگی مدت یه پویان مرجان مرگ از بعد. بود چسپیده من به ترس

 .میامد شب نصف میرفت صبح از هم پدرام. شد خوب حالش دکتر

** 
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 بودم نشسته آشپزخونه داخل صندلی روی کوفته و خسته شد تموم هم مرجان سالگرد بالاخره

 نسشت صندلی روی و شد آشپزخونه داخل پدرام که

 بریزم برات میخوری چای: 

 نیست زحمتی اگه:  پدرام

 گذاشتم مقابلش و ریختم چای پدرام برای و شدم بلند صندلی روی از لبخند با

 جان نوش: 

 کشیدی زحمت وقته چند این حسابی. ممنون:  پدرام

 نبود زحمتی نکردی کاری: 

 الان نمیدونستم نبودی تو اگه. کاره کلی خودش داشتی را پویان هوای همه این که همین:  پدرام

 بود شده چی پویان سرنوشت

 .  برام مهبد مثل پویان: 

 نازی ممنون:  پدرام

 نکنی تشکر اینقدر میشه: 

 داد تکون سر

 اام. داشتیم خوبی زندگی. باشه من مال باید دختر این گفتم. شدم عاشقش نگاه یه در:  پدرام

 رو ما گذاشت تنها و رفت

 .میگی چی میفهمم. میکنم درک قشنگ حستو این اما چرا نمیدونم: 

 کنی پیدا نجات بلاتکلیفی این از تا بیاری دست به حافظو زودتر امیدوارم:  پدرام

  ممنون: 
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 نبودم خوبی همسر میکنم احساس:  پدرام

 رو خوبتون ی رابطه سال چند این توی دیدم من میکنی اشتباه: 

 بود زنده الان مرجان بود حواسم بیشتر اگه شاید:  پدرام

  نکن الکی سرزنش خودتو: 

 نمیشد اینجوری کاش:  پدرام

 باشی پویان فکر به باید الان شده اما: 

 زد لبخند بهم

 داخل بیام میتونم:  پروانه

  البته: 

 الس سه سعید اسم به اصفهانی یه با پروانه. نشسته صندلی روی و امد. بود پدرام خواهر پروانه

 نمیتونستم چرا نمیدونم اما بود خوبی دختر. میکرد زندگی هم همینجا و بود کرده ازدواج که بود

 .میامد اینا پدرام ی خونه زیاد بشم جور باهاش زیاد

 کردید؟ سکوت چرا شدم مزاحم انگاری:  پروانه

 میرفتم داشتم دیگه من. حرفیه چه این نه: 

 کردی رفتن قصد تو تاامدم بود سبک قدمم پا انگار کجا؟؟:  پروانه

 امدی شما که میرفتم داشتم من نه: 

 خوش شب برو:  پدرام

 خوش شب مرسی: 

 میخوابه؟ بالا پویان:  پروانه
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 مهبد کنار اره: 

 عین تخت روی هم آغوش در مهبد و پویان. هاا بچه پیش رفتم و شدم جدا ازشون لبخند با

 .خودم اتاق داخل رفتم و بوسیدم آهسته رو دوتاشون. بودن خوابیده ها فرشته

 

 شد زد اتاق در که بخوابم میخواستم

  داخل بیا: 

 نشستم تخت روی شد اتاق وارد اشکی چشم با پویان

 کنارم بیا ؟.شده چی: 

  گرفتمش آغوش در. نشست تخت روی پویان

 شده تنگ براش دلم. دیدم مامانمو خواب:  پویان

 کردم نوازش موهاشو

 کنارت مامانت. بشم فدات: 

 میزنی گولم ام بچه مگه:  پویان

 .کنارته روحش اما نیست کنارت مامانت جسم خودت، برای شدی مردی تو: 

 بود هم خودش کاش:  پویان

 عزیزم داره قسمتی هرکسی: 

 نکن ترک وقت هیچ منو تو:  پویان

 نمیکنم ترکت بکشم نفس وقتی تا: 
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 دارم دوستت:  پویان

 دارم دوستت منم: 

 بخوابم کنارت میتونم:  پویان

 .البته: 

 .خوابیدم پویان کشیدن آغوش در با

 رفت هم پویان مهد، فرستادم را مهبد.کردم امده تغذیه پویان و مهبد برای. شدم بیدار که صبح

 هال داخل( پدرام مادر) خانم انیس و پروانه. کنم نهار واسه فکری یه تا پایین رفتم منم. مدرسه

 بودن نشسته

  سلام: 

 بشین بیا دخترم سلام علیک:  خانم انیس

 نشستم مبل روی لبخند با

 نباشی خسته:  پروانه

 باشید سلامت: 

 مدرسه؟ رفت پویان:  خانم انیس

 مهدکودک رفت مهبد. مدرسه رفت پویان بله: 

 کشیدی زحمت مدت این حسابی:  پروانه

 نکردم کاری: 

 کردی؟ فکر ازدواج به حالا تا دخترم نازنین:  خانم انیس

 کردم نگاهشون تعجب با
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 نه که معلوم: 

 جونی هنور ؟تو چرا اخه:  پروانه

 باشه منتظرم دنیا توی کسی یه شاید. دادم دستت از حافظمو من اما درست شما حرف: 

 میگشت دنبالت سال پنچ این توی داشتی را کسی اگه:  پروانه

 رفت فرو قلبم توی تیزی سوزن چون حرفش

 رکه زیادی یکم نشو ناراحت پروانه حرف از:  خانم انیس

 کنه ازدواج بیخبر و دورم ام گذشته از که من با میاد کسی چه اما. نشدم ناراحت نه: 

 میشناسم رو نفر یه ما:  پروانه

 کن ازدواج من پسر با بیا تو دخترم اره:  خانم انیس

 امد پدرام صدای من از قبل اما کردم نگاه بهشون هنگی با

 میگید؟ دارید چی شما مامان:  پدرام

 کردم نگاه پدرام به و شدم بلند جام از

 .نمیزنم که بدی حرف:  خانم انیس

 نیست بدی کار که ازدواج دارید دوست رو دیگر همین نازی و تو وقتی:  پروانه

 رسیدید؟ نتیجه این به چطوری:  پدرام

 لمی بی هم تو. داره پویان با خوبی ی رابطه نازنین. میشی عصبی الکی چرا پسرم:  خانم انیس

 نیستی بهش

 شدید متوجه اشتباه:  پدرام
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 بزن حرفی یه ساکتی چرا تو نازی:  پروانه

 .ندارم ایشون به حسی هیچ منم موافقم، پدرام آقا با من: 

 کنید؟ ازدواج هم با نمیخواهید یعنی:  خانم انیس

  نه:  گفتیم هم با پدرام منو

 هماهنگ چه:  پروانه

 برید خونه این از باید شما جان نازنین شرمندگی عرض با پس:  خانم انیس

 نشست نگاهم در تعجب

 !!مامان حرفی چه این:  پدرام

 کنن زندگی هم کنار مجرد مرد یه با مجرد زن یه نیست درست:  خانم انیس

 نداره من به ربطی جداست نازی ی خونه:  پدرام

 میره خونه این از نازی یا میکنید ازدواج باهم یا:  خانم انیس

 !!مامان میگی زور داری:  پدرام

 رفتن یا ازدواج یا. بزار اسمشو میخوای چی هر:  خانم انیس

 گرفت دستمو پدرام اما. گرفتم فاصله جمع از ببخشید گفتن با. بود عدالتی چه این اخه

 نمیره جا هیچ نازی:  پدرام

 میکنید؟ ازدواج پس:  پروانه

  نه:  پدرام

 میره نازنین پس:  خانم انیس
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  میگیرم تصمیم براش خودم منه خونه اینجا:  پدرام

 کنی؟ عمل من حرف خلاف بر میخواهی یعنی:  خانم انیس

 نکنم قبول زور حرف گرفتم یاد بچگی از جون مادر:  پدرام

 بود بساط همین کنی ازدواج مرجان با میخواستی هم وقتی:  خانم انیس

 بس و همین خواهرمه نازی. ندارم دوس را نازی میگم هم الان. داشتم دوس را مرجان من:  پدرام

 .رفتن یا ازدواج یا اینه اخرم حرف:  خانم انیس

 بیرون کشیدم پدرام دست از دستمو

 میرم خونه این از من: 

 کسی دشای. بودم دار وفا بند گردن اون به من کنم ازدواج نمیتونستم بود گرفته دلم. بیرون رفتم

 ایاخد. کنم ازدواج نمیتونم هم اجبار به اما. نکنم ترکش دادم قول پویان به درست. باشه منتظرم

 .دارم ساله پنچ پسر یه من کن کمکم خودت

 

 الان اخه. رو جایی نه و دارم رو کسی نه که من برم کجا باید الان من اخه.  بودم نشسته هال وسط

 مکمک خدایا. گرفتم دستم توی را گردن داخل بند گردن. نمیکنم قبول رو اجبار من. کنم چکار

 .نشستیم هم مقابل ها مبل روی دوتامون هر بود پدرام. کردم باز را در. امد صدا به خونه در. کن

 .نکنم ترکش دادم قول پویان به درسته. کنم مادری پویان واسه دادم قول مرجان به درسته من: 

 میکنم پیدا اما ندارم رفتن برای را جای من. بدم اجباری ازدواج به تن نمیتونم اما

 خونه این از هستی من خواهر تو. نمیشی جدا پویان از وقت هیچ و هستی پویان مادر تو:  پدرام

 نمیری

 نمیکنه درک اینارو مادرتون اما: 
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 کردم ازدواج من:  پدرام

 مونده باز دهنم تعجب از

 کسی؟ چه با ؟ کی کردی؟؟ ازدواج: 

 .میشه ماهی شیش الان هدا با:  پدرام

 نگفتی؟ تر زود چرا: 

 .میترسم پویان واکنش از بفهمه کسی فعلا نمیخواستم:  پدرام

 گفتید؟ مادرتون به. میاد کنار موضوع این با شده بزرگ پویان. حرکته درحال دنیا این: 

 .بگم چطوری نمیدونم. نه:  پدرام

 شدی؟ ترسو حالا تا کی از دکتر جناب: 

 کردم اشتباه میکنم فکر همش نیست خودم دست نازی:  پدرام

 نداری؟ دوس رو هدا یعنی: 

 دارم دوستش:  پدرام

 همسرته خانم این که بگو بیار و بگیر رو هدا دست. میخواد جرات عشق. نیست مشکلی پس: 

 آسونی؟ همین به:  پدرام

 .آسونی همین به اره: 

 .بود محبت از پر نگاه این. کردم نگاه رنگش مشی چشمای توی. زد لبخند بهم

 میدی؟ من به چای یه قورباغه خانم:  پدرام

 .بست نقش ذهنم توی عسلی چشم دوجفت یهوو قورباغه قورباغه
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  نازی شده چی:  پدرام

 امد یادم انگار چیزی یه: 

 چی؟:  پدرام

 عسلی چشم دوتا:  

 همین؟؟:  پدرام

 اره: 

 میاد یادت چی همه کم کم. خوبیه پیشرفت:  پدرام

 خدایا باشه، دوست یه یا برادرم شاید باشه؟ مهبد بابای ممکن کیه؟؟ چشما اون صاحب یعنی

 عسلی چشم اون به ربطی چه قورباغه. کنم پیدا زندگمو راه تا بیاد یادم گذشته این کن کمک

 .داره

 خودم برای بریزم چای برم من. نکن مشغول فکرتو زیاد:  پدرام

 میکنم دم برات میرم خودم الان.  نکردم دم.  باشه: 

 بشم اماده امشب طوفان برای برم من. بیخیال پس:  پدرام

 !؟؟؟ طوفان: 

 خونه بیارم را هدا میخوام اره:  پدرام

 . باشی موفق. دکتر جناب ایول: 

 زدم چشمک بهش

 بزنی؟ حرف پویان با تو میشه:  پدرام

 .آشنابشه هدا با فردا. نیاد پایین امشب پویان بهتر اصلا. البته: 
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 دیگه برم من. بود خوبی پشنهاد:  پدرام

 باشی موفق برو: 

 .کردم درست چیزی یه نهار برای و رفتم. گذشت بخیر که شکرت خدایا. رفت پدرام

** 

 میرفت نهار از بعد داشت عادت اخه.  بخوابه رفت مهبد نهار از بعد خونه بودن امده مهبد و پویان

 . میخوابید

 اتاقم بیا جان پویان: 

 شد اتاقم وارد پویان. میزدم حرف باهاش باید

 شده؟ چیزی:  پویان

 بشین کنارم بیا: 

 نشست تخت روی کنارم و امد

 دادم انجام بدی کاری:  پویان

 بزنم حرف باهات میخوام. عزیزم نه که معلوم: 

 میکنم گوش:  پویان

. هجریان در هاش بدی و خوب با هم زندگی. کنیم تحمل رو تنهای نمیتونیم ادما ما پویان میدونی: 

 .داره جریان بازم بره هم کسی اگه حتی

 چیه؟؟ دلیل به چینی مقدمه این خوب:  پویان

 پس سخته تنهای هم زندگی این داره زندگی ، است زنده بابات اما رفته دنیا از تو مامان پویان: 

 نباشه تنها که داره حق
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 شده عصبی پویان

 کی؟ با کنه؟ ازدواج میخواد بابام:  پویان

 بگیره صورت نیست قرار که بدی کار میشی؟عزیزم عصبی چرا: 

 کنی ازدواج بابام با میخواهی تو:  پویان

 من؟ چرا: 

 کنم قبول مادرم عنوان به میتونم رو تو فقط من:  پویان

 نیست بابات با ازدواجم معنایی به من شدن مادر اما. میشم مادرت من بخواهی اگه تو عزیزم: 

 نکنی ترکم دادی قول تو:  پویان

 کنارتم همیشه. نمیکنم ترکت من پویان: 

 کنه؟ ازدواج کی با میخواد بابام پس:  پویان

 کنی حمایتش باید پسرش عنوان به تو و بده ادامه زندگیشو دیگه خانم یه با میخواد بابات: 

 گرفت آغوش در منو و کرد سکوت پویان

 ؟!کرده فراموش رو مامان بابام:  پویان

 را حقیقت این کن قبول داره زندگی حق اما هست همیشه بابات قلب توی مادرت یاد عزیزم نه: 

 .نگفت چیزی دیگه پویان

 

 با هم پویان. رفت کرده قهر خانم انیس که جوری. شد پا به طوفان بود زده حدس درست پدرام

 امد پویان که بودم آشپزخونه داخل. بود امده کنار حدودی تا باباش ازدواج ی مسئله و هدا
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 بزنم حرف باهات میتونم:  پویان

 البته: 

 نشست کنار هم پویان نشستم صندلی روی

 بگو خوب: 

 کنم زندگی کنارتون بالا بیام میتونم من:  پویان

 هستی بالا که هم الان: 

 کنم زندگی مهبد تو با بیام همیشه ی واسه کلا:  پویان

 میتونی اره.  بده ازدواج بابات اگه: 

 بیام میتونم من باشی نداشته مشکلی تو اگه گفت. زدم حرف بابام با قبل از:  پویان

 .میشه مهبد و تو اتاق بعد به این از مهبد اتاق. حله پس: 

 .مهربونی خیلی تو:  پویان

 هست ام وظیفه خودم ی بچه به کردن محبت. هستی من پسر تو پویان: 

 بگیرم ی اجازه یه ازت میشه:  پویان

 بگو اره: 

 نازنین مامان بگم بهت میشه:  پویان

 گرفتم آغوش در را پویان و شدم بلند صندلی روی از. نشسته چشمام در خوشحالی اشک

 پسرم میتونی که معلوم: 

  آشپزخونه داخل امد هم مهبد
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 میخوام بغل منم:  مهبد

  بغلم بیا بدو: 

 گرفتم اغوش در هم را مهبد

 هستم دوتا شما عاشق من: 

** 

 درست غذایی شیرینی کیکی گاهی از هر منم. شد ساکن مهبد اتاق داخل و اورد وسایلشو پدرام

 من اما میکرد نگاهم عجیب جوری یه. نمیامد خوش زیاد من از انگاری هدا. پایین میبردم و کردم

 ماهی چند. بود واجب من برای احترامش داشتن نگه پس بود پدرام زن هدا.  میامدم کنار باهاش

 هدا. کردم باز را در و رفتم. زدن را در که بودم تنها خونه داخل من. بود گذاشته ازدواجشون از

 .کردم تعجب کمی بود

 داخل بیام میتونم:  هدا

 کنار رفتم در جلو از

  داخل بفرما البته: 

 نشست مبل روی امد هدا

 قهوه؟ یا میخوری چای: 

 نداری؟ نسکافه:  هدا

 میام الان دارم: 

 تمگذاش میز روی و اوردم فرنگی توت کیک با کردم درست نسکافه براش. آشپزخونه داخل رفتم

 بفرما: 
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 راربرق ارتباط. بود نچسب یکم فقط بود خوبی دختری هدا. نشستم مبل روی.زد کجی لبخند هدا

 .بود مشکل العاده فوق باهاش کردن

 کنی؟ ازدواج پدرام با تو میخواسته دلشون پدرام ی خانواده که شنیدم من:  هدا

 شنیدی اشتباه نه: 

 نبود؟ پدرام با دلت تو یعنی:  هدا

 میمونه داداشم مثل پدرام: 

 بردار ها خودشیرینی این از دست کن لطف پس:  هدا

 !!خودشیرینی؟ کدوم: 

 .کردنا لوس پدرام واسه خودتو راست و چپ. آوردنا شیرینی. کردنا درست غذا همین:  هدا

 شدی متوجه اشتباه تو: 

 .میشناسم خوب رو تو امثال من دوما شما نه تو اولا:  هدا

 دار نگه خودتو احترام بیبن: 

  شد بلند عصبانیت با مبل روی از یهو

 نای تویی دیگه من وجود با بود حالیت احترام اگه تو بزنی احترام از دم من واسه نمیخواد تو:  هدا

 نمیموندی خونه

 شدم بلند مبل روی از

 قابل من واسه و پدرامی زن تو. جداست تو از من ی خونه درضمن. بودم اینجا تو از قبل من: 

 بیرون برو لطفا پس. احترام
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 فکر خودت طرف کشیدی را پویان. پدرام آقا نه پدرام. تو ی خونه نه منه ی خونه اینجااا:  هدا

 خبریه کردی

 بیرون من ی خونه از برو هدا: 

 عقب رفتم قدم چند ام سینه توی زد یکی

 اینجا از میری میگی پسرتو دست:  هدا

 میکنی تکلیف تعیین من نازنین ی واسه که هستی کی تو:  پویان

 کردیم نگاه پویان طرف به دوتامون هر

 بشه مستقل روزی یه باید و داره زندگی حق نازی نگفت بدی چیز که من جان پویان:  هدا

 بگیری ازم رو نازنین نمیزارم گرفتی ازم بابامو تو. خودتی دراز گوش پا، چهار حیوان اون:  پویان

 بیرون بروو

 گذاشته اثر هم تو روی دختره این ادبی بی:  هدا

 شو خفه:  پویان

 هیچ. تر ادب بی مرجان اون از دیگه دختره این نبود سرت بالا که مادری ، ادبی بی کلا تو:  هدا

 .کنید تربیت بچه نبودید بلد کدوم

. کردم حمله هدا به و امد خودم به یهو. پویان گوش توی زد یکی هم هدا داد هول رو هدا پویان

 امد پدرام صدای که میامیدم در هم خجالت از داشتیم

 خبره؟؟ چه اینجا:  پدرام

 چسپوند پدرام به خودشو و گریه زیر زد هدا

  کرده؟ چکار من با عوضی دختری این بین:  هدا
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 کرد نگاه من به پدرام

 میخوردی بیشتر باید بود کم تازه. نکنه درد دستم بود حقت: 

 کردی کارو این چرا نازی:  پدرام

 داشتم محکم خیلی دلیل یه: 

 کرد حمله من به یهو نداشت دلیلی هیچ:  هدا

 بمونه زنده نباید کنه بلند دست من پسر روی که کسی: 

 کردی؟ چکار تو هدا:  پدرام

 شد وحشی یهو نازی اما میکردیم شوخی داشتیم عشقمم هیچی:  هدا

 نخوردی کتک دوباره تا بزن حرف درست: 

  لطفا نازی:  پدرام

 بزنه حرف بد پویان با نداره حق دیگه که بگو جونت هدا به نگو چیزی من به: 

 شد؟ چی مامان:  مهبد

 .نشستم مهبد روی روبه

 پویان پیش برو تو پسرم گل هیچی: 

 کجاست؟؟ پویان:  مهبد

 نبود پویان اما کردم نگاه رو ها اتاق داخل کردم نگاه اطراف به

 بود همینجا الان ؟؟ کجاست پویان وایی: 

 رفته؟ کجا یعنی:  پدرام



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 399 

 میکنم ات خفه بیاد پویان سر بلای اگه هدا: 

 چه من به واا:  هدا

 .بگردیم پویان دنبال تا رفتیم دیگه، ماشین یه با هم پدارم و هدا. ماشین یه با مهبد منو

 رفته؟؟ کجا پویان شده؟؟ زخم صورتت چرا مامان:  مهبد

 کنیم پیدا باید نمیدونم هم رو پویان. خورد صورتم به هدا های ناخن: 

 خورد؟؟ هدا صورت به هم تو ناخن:  مهبد

  بدجور اره: 

 نگو که رو صورتش. بودم کنده موهاشو دونه دونه. نشست لبم روی لبخند هدا صورت اوری یاد با

 .بود شده خطی خط

 مامانش پیش رفته شاید پویان:  مهبد

 ...پویان خدانکنه: 

 کردم درک رو مهبد منظور یهو

 مهبد عاشقتم: 

 طور همین منم:  مهبد

 بغل هاشو زانو. بود مادرش خاک سر پویان بود درست مهبد حدس زهرا، بهشت سمت رفتیم

 .بود گذاشته زانوهاش روی سرشو و بود گرفته

  جان پویان: 

 .کردم بغلش و رفت طرفش کرد نگاه بهم

 بزنه حرف طوری اون تو و مامانم ی درباره نداشت حق هدا:  پویان
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 نده بها هدا های پرت و چرت به. بشم فدات الهیی: 

 نمیکنی؟ ترک منو که تو:  پویان

 کنه داج من از پسرمو نمیتونه کس هیچ. نمیکنم ترکت وقتت هیج من گفتم بهت هم قبلا پویان: 

 هستیم کنارت در مامانی منو نکن گریه پویان:  مهبد

 .گرفت آغوش در را مهبد و امد بیرون من آغوش از پویان

 دارم دوستون خیلییی:  پویان

 طور همین ما: 

 افتاد صورتم به نگاهش

 شده؟ چی صورتت:  پویان

 هداست شاهکار: 

 بشکنه دستش الهیی:  پویان

 نشده چیزی که من از شده خطی خط ندیدی اونو صورت: 

 بود شده زشت خیلی هدا خاله:  مهبد

 .زدیم لبخند تای سه

 پسر این تربیت بابت بهت افرین. غیرتیه با و مهربون ی بچه خیلیی پسرت مرجان: 

 .شدیم ماشین سوار و خوندیم فاتحه مرجان ی واسه. کردم پاک رو پویان اشکهای

 بخوریم؟ بستنی بریم مامان:  مهبد

 موافقی؟ پویان. بریم اره: 
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 نخوام بستنی من میشه مگه:  پویان

 ویانپ که گرفتم تماس پدرام با ، خونه رفتیم هم بعد. خوردیم و خریدم شکلاتی بستنی تا سه

 .نباش ناراحت و کنارمه

 

 ** 

 بود فهمونده بهش خوب پدرام انگاری.  نداشت کاری ما با دیگه هدا. میرفت پیش عالی چیز همه

 مادر وقتی از بود، الهه دخترش گرم سرش بود شده مادر چون تازه. کند رفتار چطوری باید که

 زا پویان. بود تپلو و ناز و خوشگل خیلی الهه. بود نچسپ هنوزم اما شده عوض اخلاقش بود شده

 موقع همون. رسید هدا به توپ ارثیه یه و کرد فوت هدا بابای. بود الهه عاشق اما بود متنفرم هدا

. داد رو تهران داخل بیمارستان یه سهام خرید پیشنهاد بهش پدرام دوستای از یکی که بود ها

 فارخ منم. بخرد را بیمارستان اون سهام تا کرد راضی را پدرام بود تهران عشق که هم هدا

 یچ همه جورایی یه. شده قبول تهران دانشگاه هم پویان. بودم شده پزشکی دانشگاه از التحصیل

 و بودم کرده انداز پس پول مقداری کردن کار با من. تهران بریم ما تا نهاد هم دست در دست

 های اصرار با و خرید برایم جدا ی خونه یه. نداد اجازه پدارم اما کنم، اجاره خونه تهران میتونستم

 بیمارستانی داخل کارمو. بود دار حیاط و خواب دو ام خونه. کنم پرداخت اجاره بهش شد قرار من

 اقهعل تئاتر به پویان. مدرسه مهبد و میرفت دانشگاه پویان. کردم شروع بود رئیسش پدرام که

 اینجا. داشتم عجیبی حال بودم امده تهران وقتی از. میرفت هم تئاتر کلاس همین ی واسه داشت

 تدریس آموزشگاه یه. را ام گذشته میکردم حس اما نداشتم خاطر به چیزی درست بود من زادگاه

 هک برام بود جالب نقاشی، کلاس برم آزادم های وقت در گرفتم تصمیم. بود ام خونه کنار نقاشی

 که رو های تصاویر کم کم. ام گذشته آوری یاد ی واسه بود کمکی این. بلدم نقاشی من فهمیدم

 دیا واسه خوبی قدم این میگفت پدرام اما بودن مبهم هام نقاشی. میکشیدم را میدیم خواب توی

 خیلییی ام گذشته میکردم احساس. میداد بهم را خوبی حالی و حس تهران. است گذشته اوری

 ...سراغم بیاد ممکن آن هر نزدیکه بهم

** 
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 چشم مجله از. نشستم کنار پویان که. میزدم ورق مجله و بودم نشسته مبل روی هال داخل

 کردم نگاه بهش برداشتم

 بگی؟؟ میخواهی چیزی: 

 اره:  پویان

 بگو خوب: 

 .پیششون برم میخوام منم  گرفتند، خونه دوستام از چندتا:  پویان

 پسر گل داری خونه خودت که تو:  

 کنم شروع رو مستقلی زندگی میخوام:  پویان

 .بود حقش استقلال. نبود بچه پسر یه دیگه بود، شده بزرگ پویان. کردم نگاه بهش

 بدی؟ جوابمو میشه:  پویان

 بدی؟ قول یه باید: 

 .ممنوع هم بازی دختر. نمیکنیم مکان رو خونه چشم:  پویان

 گرفتم دستم توی دستشو و خنیدیدم

 میخوام ازت دیگه قول یه. دارم کامل اعتماد لحاظ اون از بهت من عزیزم: 

 قولی؟ چه:  پویان

 .بزنی سر بهمون باید. نکنی فراموش رو ما: 

 زد لبخند

 میکنه؟ فراموش رو برادرش و مادر اخه پسری کدوم:  پویان
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 خودمی پسر گل: 

 قبوله؟؟ الان:  پویان

 .قبول پسرم اره: 

 کشیدمش اغوش در

 شد شروع هندی فیلم بازم:  مهبد

 هم تو حسودخان: 

 گرفت جا آغوشمون توی هم مهبد.  زد چشمک مهبد به پویان

 هستید دلم عزیزهای دوتاتون: 

 رو؟؟ پویان یا داری دوس بیشتر منو:  مهبد

 .داره دوس بیشتر منو مامان. معلوم خوب:  پویان

 دیگه بگو مامان. داره دوس بیشتر منو نخیر:  مهبد

 ممنوع دعوا پس. میشه تقسیم بینتون مساوی طور به عشقم هستید من پسرای دوتاتون هر: 

 میرم دارم که من:  پویان

 !کجا؟؟:  مهبد

 کنم زندگی دوستام با میرم دارم:  پویان

 کنم زندگی دوستام با برم میخوام من مامانم:  مهبد

 بری میتونی شدی پویان همسن هم تو: 

  ی بچه هنوز:  پویان
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 بابا ای:  مهبد

 .بوسیدم را دوتاشون. بود نرمش موهای عاشق. کردم مهبد موهای لای دست

 میرفت دوستاش با گاهی هر از هم مهبد. کند شروع را جدیدش زندگی دوستاش با تا رفت پویان

 .پویان پیش میرفت یا گیم

 .میکردند اذیتم هام سردرد گاهی و هایم خواب فقط بود خوب زندگی

 ** 

 بود پویان.  کردم باز را در و رفتم. زدن را در زنگ که بودم تنها خونه توی

 پسر گل سلام: 

 خوبی؟ سلام علیک:  پویان

 شده؟ چیزی ممنون: 

 ببرم امدم گذاشتم جا جزوهامو دیشب:  پویان

 برو بعد بخور کیک با چای چه بیا اول: 

 هستند ماشین داخل دوستام:  پویان

  داخل بیان بگو: 

  چشم:  پویان

 امد کرد معرفی آرمان خودشو که پسر یه اول. شد خونه وارد دوستاش با بعد کمی و رفت پویان

 و شد خونه وارد ندا اسم به دختر یه بعد. دیدمش جایی شاید کردم حس اما چرا نمیدونم. داخل

 باران شد اکو ذهنم توی اسم یه کردم نگاه چشماش جنگل توی وقتی سبز، چشم دختر یه اخر در

 .رفتم حال از و دیدم را میخندید که بچه دختر یه تصویر و باران
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  بود کنارم هم پویان. بودم تخت روی امدم که هوش به

 خوبی؟؟:  پویان

 شده؟؟ چی خوبم اره: 

  رفتی؟ حال از:  پویان

 .افتادم بچه دختر یه ی خندیده و سبز چشمام دوتا یاد

 کجان؟ دوستات: 

 .شون خونه برن گفتن:  پویان

 اینا بودن کی: 

 مهدیس و ندا آرمان،:  پویان

 ؟؟!بود مهدیس سبز چشم دختر اون اسم: 

 اره:  پویان

  اهان: 

 بیمارستان بریم میخواهی:  پویان

  افتاده فشارم. عزیزم نه: 

 .کنم درست برات چیزی یه برم من کن استراحت تو پس:  پویان

 چه وسط این مهدیس. هستند کی خندان ی بچه دختر اون و باران. بیرون رفت اتاق از پویان

 .میترکید داشت سرم. داره اونا به ربطی

 ابمخو تو دائم باران اسم. بودم کشیده بار چندین رو دختربچه اون تصویر بود، گذشته روزی چند

 .داره نزدیکی ی رابطه من با دختر این میکردم حس. میشد زمزمه
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. مکشید گرونبندم روی دست و دادم تکه کابینت به. میکردم درست غذا آشپزخونه داخل داشتم

 دارم دوستت نازی. برسون همزادش به گردنبنده این نازی. ذهنم توی امد مبهم تصویر یه یهوو

 مامچش کشید تیر سرم. کردم زمزمه را آرش اسم. نازییی بیااا نازی. میشه تو شکل پسرمون نازی

 دیدم نگرانی ی چهره با را مهبد امدم هوش به وقتی. شدم هوش بی و رفت سیاهی

 شدی؟ چی ؟؟ خوبه حالت مامانت:  مهبد

 خوبم پسرم اره: 

 رفتی؟ حال از چرا:  مهبد

 رفتم هوش از و گرفت درد سرم: 

 !!!امد؟ یادت چیزی:  مهبد

 یانه امد یادم چی که بگم بهش باید. مهبده پدر آرش یعنیی. کردم نگاه بهش

 امد؟؟ یادت چیزی مامان:  مهبد

  اره: 

 چی؟؟:  مهبد

 بدم امید بهت نمیخوام. نیستم مطمئن: 

 مامان بگو لطفا:  مهبد

 آرشه بابات اسم کنم فکر: 

 !واقعا؟؟:  مهبد

 

  شاید نمیدونم:  
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 میاد یادت چی همه کم کم باش اروم مامان نداره اشکال:  مهبد

 و کمک کلی این و بود امده کنار حدودی تا باهاش. میدونست رو چیز همه مهبد. زدم لبخند بهش

 .بگیرم کمک ازش و پدرام پیش برم داشتم تصمیم. بود من به حمایت

 

 .پدرام پیش رفتم و کردم عملی را تصمیمم بالاخره

 .زدم رو پدرام اتاق در

 داخل بفرما:  پدرام

 شدم اتاق وارد

 اورد عنبر بوی امد گل به به:  پدرام

 شیرین لیمو: 

  ترش لیمو:  پدرام

 نشستم صندلی روی

 خوبن؟ مهبد و پویان خوبی؟؟:  پدرام

 خوبن؟ هدا و الهه خوبن، همه مرسی: 

 خبرا؟ چه خوبن اره:  پدرام

 خبرا؟ چه تو سلامتی،: 

 اینجا؟ امده دکتر خانم شده چی خوب. سلامتی منم:  پدرام

 دارم نیاز کمکت به: 
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 ؟؟ شده چی ؟ چرا:  پدرام

 امده یادم گذشته از چیزای یه. رفتم هوش از هم چندباری. دارم سردرد: 

 میدم دارو هم سردرد واسه. میاری یاد داری خوبه که این:  پدرام

 بیاد؟؟ یادم تا میکشه طول چقدر:  

 .کنی صبر باید. نمیدونم:  پدرام

 خمز امدی بری، میتونی آزادی تو سبزه، کلاغ خانم، قورباغه. پیچید گوشم توی خنده صدای بازم

 ورد اتاق شدم بلند صندلی روی از. است زندگی شیرینی بچه ، دارم دوستت مامان مرحم، یا بزنی

 .رفتم هوش از و زمین روی افتادم میچرخید، سرم

 بود امده یاد چیزای یه. بود سرم دستم توی دیدم را پدرام کردم، باز که چشمامو

 خوبی؟ نازی:  پدرام

 امد یادم چیزایی یه من: 

 نیار فشار خودت به باشه،:  پدرام

 .دارم دختر یه من من. میشم دیووونه دارم پدرام: 

 کرد نگاهم تعجب با پدرام

 !!!دختر؟؟ یه:  پدرام

 اره: 

 باش آروم فقط الان میکنی پیداش:  پدرام

 قتزری بخش آرام بهم پدرام کیه؟ پیش کجاست؟ الان دخترم من، خدایی وایی. کشیدم نفس چند

 .نکنم فکر و بخوابم تا کرد
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 ماا چرا نمیدونم بودم، نگفته هنوز کسی به البته امد، یادم را چیز همه تا کشید طول ی دوهفته

 .بپرسم مستقیم غیر پویان از گرفتم تصمیم همین واسه بارانه، همون مهدیس میکردم حس

 پویان: 

 شده؟؟ چی! جان:  پویان

 خبره؟ چه دوستات از نه،: 

 .خوبن:  پویان

 بود؟ چی اسمش سبز چشم دختر اون: 

 مهدیس:  پویان

 .داره برادر و خواهر چندتا. بود قشنگی دختر: 

 .داره سامیار اسم به برادر یه:  پویان

 چیه؟؟ فامیلش: 

 جاهدی:  پویان

 سن؟: 

 شدی؟ کنجکاو مهدیس راجبه قدر این چرا تو. 00:  پویان

 طوری همین: 

  شدم بلند مبل روی از

 کجا؟:  پویان

 .اتاقم: 
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 شده؟ چی چرا؟:  پویان

 داره اشکالی. هیچی: 

 نه،:  پویان

 و من دختر باران همون مهدیس هایم، گونه روی شدن روان هایم اشک و شدم اتاقم وارد

 مهدیس سن به توجه با تازه. کرد تایید هم آرش و داره پسر یه آیدا از آرش گفت زیبا. نیماست

 . بنویسم را ها دفتر این برات گرفتم تصمیم همین واسه. نیماست و من دختر اون میشه مشخص

 ات پیشم بیا لطفا هستی من باران تو مهدیس. مسافرت رفتن ایدا و آرش شنیدم پویان از چون

 شمچ بیاا باران. نیما و من باران من، دختر. هستی من مال تو دخترم شده تنگ برات دلم ببینمت

 .هستم انتظارت در

 : باران(مهدیس)

 بود آیدا من مادر. باشم باران من نداشت امکان نه نمیشد باورم خوندم، رو صفحه این بار چندین

 اکو سرم توی دوستام صدای. بود گرفته درد قلبم خدایااا وایی نیما، نه آرشه پدرم نازنین، نه

 کی به چشمات رنگ مهدیس.  نه ات خانوداه اما هستند رنگی چشمات چرا تو مهدیس. میشد

 مال اما ی قهوه داداشت چشمایی چرا. نیستند واقعی پدرت و مادر نکنه مهدیس میگم. رفته

 قاب به چشمم میزد، تند تند قلبم کمد، توی خوردم. شدم بلند تخت روی از شد، بد حالم. سبز

 ی آینه در نگاهم بیرون، زدم اتاق از بودم، رنگی چشم من فقط کرد، برخورد میز روی عکس

 !!!!!!بودمممممم؟؟ باران من یعنییی. نداشتم ام خانواده به شباهتی هیچ من افتاد، خودم به راهرو

 دستشویی به. امد سراغم تهوع حالت. کن کمکم خدایااا دادم، تکه آینه به سرمو! نازنین؟؟؟ دختر

 هب آب مشت مشت. میسوخت معدم. میچکید چشم از اشکی قطر میزدم، که عقی هر با بردم، پناه

 ردمک عوض لباس. برگشتم اتاق به کشیدم عمیقی نفس.   امدم بیرون دستشوییی از زدم صورتم

 .بیرون اتاق از زدم و کیفم توی انداختم رو دفترها
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 خواب همچی کاش خدایاا وایی داشتم استرس خیلی. بودم بلد رو نازنین خونه شدم، ماشین سوار

 بود امده که افتادم هورش دایی یاد یهو. نگفت من به نازنین از کسی مدت این توی چرا. باشه

 .کرد نگاه عمیق بهم مون، خونه

 .داری شباهت بهش خیلی:  هورش دایی

 کی؟ به: 

 کی؟ به رو چی:  هورش دایی

 کی؟ به گفتم. داری شباهت بهش گفتی: 

 .هاا گذشته توی نفر به:  هورش دایی

 گفتم خنده با

 .داری قدیمی عشق میدونه، خاله واییی: 

 .زد تلخی لبخند هورش دایی

 داشتی؟ دوستش خیلی دایی: 

 اره،:  هورش دایی

 رفت چرا: 

 .کرد نگاهم غمگین هورش دایی

 بگم بهت روزی یه شاید:  هورش دایی

 .هستم روز اون منتظر صبرانه بی: 
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 و مادر یعنی. کردم نگاه خیره خونه سفید در به. بود همین اش خونه ، کردم پارک رو ماشین

 دیدمش پویان با بار چند که بامحبت و ساده پسر همون مهبد. هستند خونه این داخل برادرم

 .کنم هضم را جریان این چطور من، خدای وایی!!!!!!! بود برادرم

 هخون امدیم که یادمه خوب رو روز اون بود کرده تعریف زیاد نازنین راجب پویان کرد، باور نمیشد

 زندگمو اول سال هشت من جریان، این داره حقیقت یعنیی کرد، غش و کرد نگاه چشمم توی اش

 ندتاچ. نیست یا هست مادر یا بشم رو روبه نازنین با باید بالاخره ام، گذشته خاطراتم، نمیاد، یادم

 گزن واسه بود خلوت خیابان ایستادم خونه در پشت. شدم پیاده ماشین از و کشیدم عمیق نفس

 قلب ورد، واسه داشتم تردید شد باز در. دادم فشار رو زنگ و بستم چشمامو.  بودم مردد زدن

 یه اب کوچک حیاط یه. گذاشتم حیاط داخل پا و دادم بیرون نفسمو میکرد، قراری بی ام سینه توی

 را در و جلو رفتم قدم چند. شدم خیره ی شیشه کرمی در به. رز و یاس گل از پر کوچولو ی باغچه

 به مقد چند و کرد نگاه بهم آشنایی نگاه با شد هویدا آبی چشم نازنین و شد باز کرمی در. بستم

 هایش گونه روی روان نازنین های اشک. دادم قورت دهنمو آب. بود تاب بی قلبم برداشت، جلو

 هک آبی چشم زن این یعنی خدایا. بودیم هم تماشای غرق دو هر بود، بینمون فقط قدم چند. شدن

 رد آشنایی بوی کشید آغوش در منو جلو امد را قدم چند این!!! بود؟؟؟ مادرم بودم ایستاده مقابلم

. هایم گونه روی امدن فرود اجازه بی های اشک بود، آشنا ناجوانمردانه آغوش این پیچید مشامم

 شد خیره چشم به و گذاشت سرم طرف دو دستشو دو امد بیرون آغوشم از

 دخترم امدی بالاخره:  نازنین

 هایی بوسه. کرد بوسه غرق را صورتم!!! بودم؟؟ دخترش من. شد اکو سرم توی دخترم ی واژه

 !شیرین

 بارانم الهیی بشم فدات:  نازنین

 نداشت چرخیدن فرمون زبون اما باران نه مهدیسم من. بزنم فریاد میخواست دلم. باران باران

. داشت جریان خونه داخل یاسی عطر بوی چه. شدیم خونه وارد دوتایی و گرفت دستمو. انگاری

 راچ پس مادرمی اگه. کرد نگاه خیره بهم. نشست کنار نشستم مبل روی ،!ام علاقه مورد گل یاس

 .نیست دهنم از شدن خارج واسه آوایی چرا شدم لال من چرا. کردم فراموشتت
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 .کردم درست رو ات علاقه مورد کیک نگاه باران:  نازنین

 .بودم کیک مدل این عاشق من وایی فرنگی، توت با شکلاتی کیک کردم نگاه میز به

 .بگو چیزی یه باران:  نازنین

 مهدیسم من: 

  گفت غم با

 نیما و من دختر هستی باران تو نه:  نازنین

 چی؟؟ آیدا و آرش پس نداره امکان این اما: 

 کردی؟؟ فراموش مادرتو منو تو:  نازنین

 .بودم مهدیس من اما بودم آشنا نگاهش. کردم نگاه بهش حرفو، این گفت غم و حسرت با چه

 نگفتن؟؟ بهت چیزی من درباره آیدا و آرش یعنی:  نازنین

 نه،:  

 اکج باران پس نبودم باران من اگه. سوخت براش دلم. رفتم اتاقی به و شد بلند جاش از نازنین

 خدایا! باران؟؟ یا مهدیس من اخرش. بودم دوراهی یه بین نبود، مشخص باخودم تکلیفم بود؟؟؟

 ختهت. نشسته کنارم و امد بیرون اتاق از شاستی تخته یه داشتن دردست با نازنین. کن کمکم

 نقاشی یک یکی. بود من بچگی دوران عکس نقاشی که این. من خدای وایی. داد بهم رو شاستی

 چشم با پسر یه نقاشی. کردم مکث عکس یه روی بود من های بچه از همشون. کردم نگاه رو ها

 .داشت شباهت من به چقدر. بود سبز های

 بابات نیماست، این:  نازنین
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. نومبش نمیخواستم اما میداد را بود باران ندایی قلبم. افتاد نقاشی روی بر چشم از اشکی ی قطره

 هک همونی نیما. بود گفته بهم نازی که جملاتی همون جز. نمیدونست هیچی ازش که پدری نیما

 ی صفحه همون. شد قرار بی و تاب بی. کرد احساس را مرگ قلبم خوندم را مرگ ی صفحه وقتی

 !!!بودن؟ گذاشته مسابقه روش ریختن برای اشکهایم که

 سرم پشت به امد پا صدای. باشه سراب پدرم پدری. باشه دروغ مادرم مادری مشود، مگر خدایا

 تدق با برام بود ی دیگه جوری یه امروز اما بودمش دیده باری چند اینکه با. بود مهبد کردم نگاه

 بی. شیدا موهای سیاه های چشمام همون. بود رویم روبه آرش بچگیا انگاری. کردم نگاه بهش که

 روبه دیگه حالا برداشتم، قدم طرفش به و شدم بلند مبل روی از خواست، را آغوشش دلم هوا

 برادریه همون مهبد یعنی من خدایی آغوشم، در کرد رها من از زودتر خودشو مهبد. بودم رویش

 قشنگش چشمای. امدم بیرون آغوشش از!!!!!! میخوندم داستان و شعر واسش میگفت نازی که

 ودنب معلق چی؟؟ یعنیی بودن هویتت بی میکردم درک الان. کردم نگاه نازی طرف به بود، اشکی

 از گوشیمو پریدیم، جا از همگی گوشیم زنگ صدای با مهدیس، یا بارانم من هوا، و زمین بین

 .!!!نبود پدرم آرش یعنیی. میکرد خودنمایی گوشی ی صفحه روی بابا اسم. دراوردم کیف داخل

 .شد خاموش صفحه

 آرشه؟؟:  نازنین

 دادم تکون سرمو

 گفتی؟؟ بهش چیزی من از:  نازنین

 نه هنوز: 

 والس عالمه یه. میده نشون العملی عکس چه دیدنم با ببینم میخوام. نگوو بهش هم الان:  نازنین

 دارم ازش

  طور همین منم: 

 کیفم داخل انداختمش بدن جواب اینکه بدون. خورد زنگ گوشیم دوباره
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 ما ی خونه بریم بهتر: 

 شدم اماده من. بخوری کیک برش یه تو تا:  نازنین

 من خداییی وایی. خوردم ازشو مقداری داد، دستم به را بود داخلش کیک تکه یه که رو بشقابی

 ای راسته من بودنه باران ی درباره نازی ادعای آیا که بشه مشخص باید امروز. طعمش بود آشنا چه

 .نه

 و شک همه این!!! بود؟؟ برادرم مهبد واقعا ایا. کردم نگاه میکرد نگاه من به سکوت در که مهبد به

! چی؟؟ پس مادریش مهر و آیدا. امد کجا از اتفاق این بود خوب زندگیم که من. امد کجا از تردید

 سوالی چه چرا؟؟؟ شدم مهدیس پس بارانم اگه میترکه داره سرم وایی!! چی؟؟ پدریش مهر و آرش

. نزمی روی بود گرفته ضرب پاهش با که بود تر درگیر من از شاید مهبد. بود ذهنم ی بسته نقش

 طعم چشیدم که نیست هم ساعتی چند تازه من اما!!! رو، هویتی بی کرده تجربه اول از مهبد

 امد بیرون اتاق از نازی. را شدن هویت بی و بحران

 بریم؟؟:  نازنین

 با نشستند، عقب صندلی دو هر. شدیم من ماشین سوار. افتادیم راه سرش پشت مهبد منو

 امید .بود تاب بی قلبم. میکشد انتظارمو چی نمیدونم. کردم حرکتت خونه سمت به مکث مقداری

 وایی! بود؟؟ چی نازی دیدن از بعد آیدا و آرش العمل عکس نازنین، ادعایی اشتباه به داشتم

 .سامیار

 

 سه هر داد، اسمش به جاشو بابام زود چه. بود پارک بیرون آرش ماشین داشتم، نگه خونه جلوی

 مادر هرم از سالها که بودم بارانی من  بلاتکلیفی، سخته چه خدایا. میکردیم نگاه بهم ماشین توی

 اشتباه لبریز، و سرشار پدر و مادر مهر از که بودم مهدیسی یا کردم زندگی دروغ در دور اصلی

 و آرش زن نازی و بود برادرم مهبد نبودم، چه بودم باران چه من!!!!!!. دیگری؟؟ جای به شد گرفته

 حالی چه برادرشه دوستش بفهمه اگه سامیار برادر، از افتاده جا بودم خواهری من آیدا، هووی

 کسی انگاری. کردم نگاه نازی و مهبد به چی؟؟ داره هوو مادرش بفهممه اگه میکنه، پیدا
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 زا یکبار، هم شیون یکبار مرگ اما. بود سخت ماشن از کندن دل انگاری بشه، پیاده نمیخواست

 من شدن پیاده با طلسم انگار. شدن پیاده هم مهبد و نازی. کشیدم عمیق نفسی و شدم ماشین

 بود مردد خونه سالن به رفتم واسه حالا شدیم رد حیاط از کردم باز را در کلید با. شکست

  کم کم میایم ما برو تو اول:  نازنین

 هال وارد و پایین کشیدم گرفتمو را در گیره دست و دادم قورت دهنمو اب بود شده خشک گلوم

 .شدم

 دختر؟ تو نمیدی جواب چرا کجایی؟؟ هست معلوم هیج!!! عجب چه:  آرش

 کرد نگاهم تعجب با عقب رفتم طرفم امد

 !!!دخترم شده چیزی کردی گریه چرا تو مهدیس:  آرش

 .دخترم دخترم سرم توی شد اکو

 شده؟؟ چی مهدیس:  آیدا

 .ام؟؟ کی من: 

 دیووونه اخه سوالیه این پریون، شاه دختر:  سامیار

 .کردن نگاه بهم تعجب با تا هرسه عقب، رفتم نزدیکم امد

 شم فدات شده چی بابا دختر:  آرش

  کیه؟؟ باران: 

 پرید آرش و آیدا رخساره از رنگ سوالم این با

 !!باران؟؟:  سامیار

 .بشی ساکت میشه سامیار: 
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 بالاتر رفت صدام تن نگفت چیزی اما کرد نگاه بهم تعجب با سامیار

 !نیما؟؟ و نازنین ؟؟؟؟!!کیه باران: 

 .شد بدل و رد آرش و آیدا بین نگاهی

 شنیدی؟؟ کجا از هاا اسم این تو:  آیدا

 . نده جواب سوال با سوالمو: 

 گذاشت ام شانه روی دست آرش

 بزنیم حرف اش درباره بشین بیا:  آرش

 گفتمم نشده کنترل صدایی با. عقببب کشیدم خودمو

 چرا؟؟؟؟ شدم مهدیس من چرا کردید؟؟ پنهون را حقیقت ازم چراا: 

 موندن جا گذشته توی. کردن فوت نیما و نازی:  آیدا

 .!!!آیدا نارفیقی یا آرش خیانت! مونده؟ جا گذشته توی چی کرده؟؟ فوت نازی میدونی کجا از: 

 بفهمم منم بگید جوری یه. سکوت هرچی بسه:  سامیار

  ساکت سامیارررر: 

 شد ساکتت و ترسید بیچاره

  باش اروم لطفا مهدیس،:  آرش

 آروممم الان چون. باشم آروم نگوو من به: 

 اوردی؟؟ دست به حافظتو تو:  آیدا

 نهه: 
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 امده؟؟ کجا از حرفا این پس:  آیدا

 میخوام جواب من  جا هر از: 

 طولانیه داستان دخترم:  آرش

 زدم فریاد

 بودن سوم نفر آرش، و نازی ی رابطه یا! آیدا؟؟ پریدن جفت نیماست، و نازی عشق طولانیش: 

 جازدوا شایدم دقیقاااا، طولانی کجاش نازنین؟؟ رفتن و مهدیس به باران تبدیل نکنه یا آیدا؟؟؟

 !!!!!طولانیه؟؟ قسمتتت کدوم سامیار، تولد آرش؟؟؟، و آیدا یا نیما و آیدا

 نشست نگاهشون توی تعجب و غم رنگ

 !تو؟؟؟؟ میگی چی:  سامیار

  کردم نگاه بهش

 چیه؟؟ حقیقت بدونم دارم حق من نکن نگاه جوری اون:  سامیار

 !!؟؟؟.طولانیه کجاش بدهد جواب. بدونم همینو میخوام الان منم: 

 میدونی؟؟ کجا از رو اینا:  آیدا

 .را حقایق کن آشکار و بیا بگیر، جواب  و بیا. دوری همه این بسه داخل بیااا: 

 .شد هویدا نازنین بعد کمی و شد باز در مکث کمی با افتاد در به همه های نگاه

 

 سمتش رفت بود، شده تعجب از پر آرش ی چهره امد، جلو قدمی چند نازنین

 !!!!!!!!!نازنین:  آرش

  بله:  نازنین
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 داد می تکونش و گرفت دستاشو و بود هورش نازی سمت به و شد عصبی آرش یهو

 شد سال 72 هستتت حواست برگردی؟ روز چند از بعد نبود قراررر مگهه ؟؟ بودی کجاااا:  ارش

 بی انبار نگفتیی مدتتت؟؟؟ این توی میشه چی آرش نگفتبیی معرفتتت، بی روزت؟؟ چند این

 رفتیی؟؟ چراا اخه کردی؟؟ ترکم اینجوری که بود بزرگ چقدر مگر من جرمم میکشه؟؟؟ چی مادر

 نکنی؟؟ ترکم ندادی قول مگه

 بی غمی با میکرد، نگاهش فقط و کشید دست نازنین از پیچید، هال داخل آرش هااا گریه صدای

 گفت اندازه

 بودی؟ کجا بگو نازی بگو:  آرش

 دخترمو هویت و اسم چرا کردی؟؟ فراموشم چرا نگشتی؟؟ دنبالم چرا بپرسممم باید من:  نازنین

 گذشتی؟؟ ازم زود اینقدر آرش چراا کردی؟؟ عوض

 د،رسی مرگ خبر اما بودم، آمدنت منتظر نداشت خبر ازت کسی هیچ بودی، نرفته شیراز تو:  آرش

 میگشتم؟؟ مرده یه دنبال کجا مردم، منم روز اون

 مرگم؟؟؟؟ خبر:  نازنین

 .کرد سقوط بودی شده سوار تو که هواپیمای اون ، اره:  آرش

 دفتصا اما شیراز برم اونجا از که اصفهان رفتم اتوبوس با من نشدم، هواپیما اون سوار من:  نازنین

 .پیش هفته دو تا. دادم دست از حافظمو و کردم

 بودی؟؟ گرفته فراموشی بلکه نکردی؟؟ ترک منو تو یعنیی:  آرش

 .برگردم که رفتم من. بودم نکرده ترکت که معلوم:  نازنین

 .کشید طول سال 72 برگشتت این:  آرش

 .داره تاوانی چیزی هر که گفتم:  نازنین
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 .میزد لبخند داشت بلاتکلیف عشق انگار بودند، شده هم تماشای غرق نازنین و آرش 

 فضولی از مردم خبره؟؟؟ چه اینجا بگه من به یکی میشه ببخشید:  سامیار

 گفت که نگاهی اون از کردم، نگاه بهش

 .میشم خفه بازم چشم:  سامیار

 آیداست هووی و آرش زن نازی اینکه مادرمه؟؟؟ نازنین یعنی بارانم؟؟؟؟ جدی جدی الان من یعنی

 ی گریه صدای بعد کمی و کشید آغوش در را نازنین آرش چی؟؟ پس من بودن باران اما. درسته

 میخواست دلم بودند، شده جاری منم های اشک سوزناک صدای این از شد، بلند دوتاشون

 رفته؟؟؟؟ کجا یعنی نبود، خبری آیدا از اما چرخید هال داخل نگاهم ببینم رو آیدا واکنش

 .بود خوش باران دیدن به دلم. برام بود عذاب نبودت نازنین:  آرش

 احبشوص داشتم امید که بود دستم شکل قلب گردنبند یه فقط نداشتم خبر شماها از من:  نازنین

 .کنم پیدا

 خودش برای شده ای افسانه هم گردنبند این:  آرش

  داخل بیااا مهبد:  نازنین

 کیه؟؟؟ مهبد:  آرش

 شد وارد مهبد و شد باز در

 میکنی؟؟؟ چکار اینجا تو مهبد اما منه، دوست که پسره این:  سامیار

 داره؟؟ ربطی چه تو به سامیار دوست نازی:  آرش

 وجود از که بود این شباهتمون تنها مهبدت، از تو و بودم دور بارانم از من سال 72:  نازنین

 .نداشتیم خبر دوتاشون
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 دیگه داد، جای آرش آغوش در خودشو مهبد و کرد باز دستاشو کرد، نگاه مهبد به تعجب با آرش

 ...بود شده تبدیل مهدیس به چطور باران نمیکردم درک هنوز اما بارانم؟؟ من که بودم کرده باور

 مکمک خدایا بودم، بیگانه باهاش اما مادرمه، داشتم یقین الان که کسی به کردم، نگاه نازنین به

 .سمتم امد قدمی چند برگشت، طرفم به که شد نگاهم ی متوجه انگاری. کن

 نکردی؟ باورم هم هنوز:  نازنین

 .کردم نگاه بهش

 گفته بهت را حقیقت نازی ، نکن نگاهش جوری اون:  آرش

 یچیز نه بود آشنا برایم تنش بوی فقط که مادری ، سپردم مادرم آغوش به خودمو بودم، باران من

 ینپای امد هاا پله از ساکتش با که بود آیدا. کردیم نگاه سمت اون به همگی امد، پا صدای. ی دیگه

 کرد نگاه جمع به و

 میری؟؟ کجا مامان:  سامیار

 .نیست من برای جای دیگه آمده خانه خانم وقتی:  آیدا

 .دیگه نساز معما تو لطفا معما همه این وسط مامان:  سامیار

 .غریبه یه تو اما خونه، خانم شدم من دیگه حالا:  نازنین

 .برگشتی که خوشحالم ی، زنده که خوشحالم:  آیدا

 

 برگشتی که خوشحالم ی، زنده که خوشحالم:  آیدا

 گرفت دستشو نازنین اما بره، که شد رد نازنین کنار از لبخند با آیدا

 !!!توضیح بدون جواب بدون! بری؟ میخواهی همیشه مثل:  نازنین
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 کردن نگاه بهم

 مامان باهات میام منم بری تو هرجا:  سامیار

 .نبود اش مانع کسی سامیار جز اما میرفت داشت مادرم آیدا

 میخواهی؟؟ سوالتو کدوم جواب:  آیدا

 با ازدواج چرا آرش؟؟ پای ماندی چرا باران؟؟ برای شدی مادر چرا شدم؟؟ غریبه برات چرا:  نازنین

 الان؟؟ میری چرا نیما؟؟

 بدم؟؟ جواب کدوم و کجا از داری؟؟ سوال عالم یه:  آیدا

 کیه؟؟ مهدیس: 

 کرد نگاه بهم

 من داستان با حالا! آشنایی، نازنین داستان با تو داستانه، یه توی هاا سوال ی همه جواب:  آیدا

 .بشو آشنا

 .کشید عمیق نفس چندتا آیدا کرد، ول را آیدا دست نازنین

 با من میدونستند، دخترشون مثل منو جاهدی ی خانواده اما سخته، بودن خدمتکار دختر:  آیدا

 به دادم دل که بود همین واسه شایدم. داشتم رو خانواده دختر جایگاه ، شدم بزرگ هاشون بچه

 اون از شاید بود، کجا از عشق این ی جرقه بدونم تا کردم فکر خیلی خانواده، های پسر از یکی

 فراری تا سه ما بود شده گرگ آرش میکردیم، بازی هواا به گرگ داشتیم که خونه حیاط توی روز

 تادو یهوو افتادن از کشیدم جیغ تا خورد لیز پام استخر نزدیک که چطور شده چی نمیدونم ازش،

 .سینه توی شد قرار بی قلبم مشکی، چشم دوتا توی افتاد چشم شد، حلقه دورم دست

 .زد جوانه قلبم توی عشق کرد دفاع ازم آرش و شد دعوام ماریا با که روزی اون شایدم

 گرفتم دزد بیایددد:  ماریا
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 شدن جمع ویلا هال توی هاا بچه ی همه

  ماریا؟؟ شد چی:  نازنین

 .عزیزتون دزد دوست از اینم بیاا:  ماریا

 بفهم دهنتو حرف:  آرش

 .گرفت منو آرش افتادنم، از قبل اما بشم پرت که شد باعث این. کرد ول شدت با دستمو ماریا

 هایش نفس داغ حریم میبارید، آتیش اش مشکی های چشم از انگاری. افتاد چشماش به نگاهم

 .میخورد صورتم توی

 برداشتتت طلاتو سنجاق میزت کشوی توی از اتاقت داخل:  ماریا

 طلا؟؟ سنجاق کدوم میگی پرت و چرت چرا:  نازنین

  مقابلش گرفت را سنجاق و نازنین سمت رفت ماریا

 سنجاق این:  ماریا

 ماریا ی سینه توی زد نازنین

 آیداست، خود مال سنجاق این احمق:  نازنین

 ماریا بکش خجالت:  آرش

 ؟!میکرد چکار تو کشوی توی پس:  ماریا

 .بودم گرفته سنجاقشو آیدا از من خوب:  نازنین

 بده گیر آیدا به الکی داره عادت ماریا این:  نیما

 .میزنی تهمت آیدا به باشه اخرت دفه ماریا:  آرش
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 ویت دلیل بی بودم، شده آرش عاشق من بستم، آرش به دل که بود دیگه جایی یه شایدم نمیدونم

 وار دیووونه نیما فهمیدم که بود ها موقع اون. بود شده قلبم شاه آرش بود، شبم هر رویاهای

 قعش برای را جونمو دوتا هر میگفتیم، هم به هامون معشوقه عشق از نیما منو شده، نارنین عاشق

 هک باشه نازنین عاشق نکنه آرش که میکردم شک داشتم تازه رحمم، بی سرنوشت اما میدادیم،

 به بود سخت شرایطم و بودم دور ازتون مدت اون وقتی. شدم دور ازتون من و افتاد اتفاق اون

 ارو دیووونه قلبم شنیدم، رو زیبا و آرش ازدواج خبر و برگشتم وقتی میکشیدم، نفس آرش امید

 شک نازی به نسبت آرش عشق به من. نداشت حسی بهش که بود کسی با میشه چطور ، میزد

 زدواجا نازنین با قرار که گفت بهم نیما وقتی اما بود، سخت برام درکش زیبا با رفت آرش اما کردم

 آیا هک بفهمم میخواستم بزن، حرف آرش با برم و گرفت تصمیم شد، روشن برایم ماجرا کمی کنه،

 سراغ رفته میکنه ازدواج باهاش داره نیما اینکه واسه نازنین عاشق آرش و بود درست من شک

 !!!.داده؟ زیبا به دل و شده خر چون نه اینکه یا زیبا

 

 اینجا؟؟ بیام خواستی چرا آیدا شده چی:  آرش

 جوابام به رسیدن واسه: 

 چی؟ یعنی:  آرش

 میکنی؟؟ ازدواج زیبا با داری چرا: 

 شدی؟؟ بازپرس:  آرش

 زیبا؟؟ چرا دختر همه این. میپرسم دارم ، دوستت عنوان به: 

  انداخت نگاهی بهم

 را حقیقت بگو. بهم کن اعتماد: 

 کشید موهاش لای دستی
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 بهم بگم، بهش عشقم از خواستم وقتی. بودم نازنین عاشق شناختم خودمو وقتی از من:  آرش

 .بشه شاد او دل لاقا تا دادم گوش مادرم حرف به منم. کنه ازدواج نیما با قرار که گفت

 بود دوستم عاشق عشقم پیچید، وجودم کل تویی قلبم شدن خورد صدای شد، مچاله قلبم

 آمده؟ بند زبونت من درد شنیدن از:  آرش

 بگذری؟؟ مادرت بخاطر خودت شادی از شدی حاظر یعنی: 

 دارهن ارزش برام زندگی نباشه که نازنین. هستم بیگانه شادی با من نیست، نازنین وقتی:  آرش

 .عشقم زبون از حرفا این شنیدن بود سخت چه بگیرم، اشکامو جلوی بود سخت چه

 !هستی،؟؟ نازنین عاشق خیلیی: 

 قلبمه ی ملکه نازنین اره:  آرش

 میشی؟ شاد باشی نازنین با اگه: 

 بودم جهان پسر ترین شاد و ترین خوشبخت قطعا بودم نازنین با اگه:  آرش

 .کمک خدایا نداشت، طپش بود، مرده قلبم

 به عشق چشماش از نیما، با رفت چرا نمیدونم اما داشت دوس منو نازنین آیدا، میدونی:  آرش

 نمیارم طاقت نازنین بدون من. میخوندم خودمو

 دادم قورت بغضم با دهنمو آب

 میرسی نازنین به تو باش صبور: 

 سمتش به میشم کشیده اداره بی چشماشم مست بشنو، زبونت از خدا:  آرش

 بلند نیمکت روی از داشت، دوست را نازنین آرش داشتم، دوست را آرش من که قدری همون

  شدم
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 کجا؟؟:  آرش

 از را فرصت اون کردی پیدا نازی با بودن و رسیدن برای فرصت یه اگه آرش برم، باید دارم کار: 

 نده دست

 بیاد گیرم فرصتی چنین کن دعا تو:  آرش

 داره رو عاشقا هوایی خدا میاد،: 

 .میدادم را عشق این تاوان باید من. گرفتم فاصله ازش زد، تلخی لبخند بهم

 واسه کاری هر من بودم گرفته را تصمیمم دیدم، آلاچیق داخل را نیما شدم خونه وارد وقتی

. نبود چیزی بدم انجام میخواستم که کاری این میدادم، براش جونمو حتی. میدادم انجام عشقم

 .نیما طرف رفتم

 خوبی؟ خانم سلام:  نیما

  نشستم رویش به روی

 توخوبی؟ اره سلام: 

 خانوم تشکر:  نیما

 !نیما؟؟: 

 جانم:  نیما

 داری؟؟ دوس رو نازنین خیلیی تو: 

 هستم نازنین روانیی من میدونی که خودت:  نیما

 کنی؟؟ کار چه براش حاظری: 

 شده؟؟ چیزی چیه؟؟ واسه ها سوال این. بدم جونمو:  نیما
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 میگی؟؟ چی نیست، عاشقت نازنین بگم اگه نمیشه، خوشبخت تو کنار در نازنین بگم اگه: 

 کرد نگاه عصبانیت با بهم

 شدی؟؟ دیوونه آیدا تو، میگی چی:  نیما

 شاهزاده رویاهاش توی. دیگست نفره یه عاشق اون نداره دوس تورو نازنین نیما. شدم عاقل نه: 

 داره دیگه یی

 کرده؟؟ قبول منو چرا پس:  نیما

 .نیست عشق بهت حسش کرده، عادت تو به چون: 

 ؟.گفته بهت خودش:  نیما

 کردم تعجب دوتا شما ازدواج قرار از همین واسه شده دیگه نفر یه عاشق که گفت بهم قبلا اره: 

 داشیم ما دوتای هر. بود دردناک چه عشق زد، حلقه چشماش توی اشک کرد، نگاهم غم با نیما

 میدادیم تاوان

 کنم؟؟ چکار من الان:  نیما

 کشیدم دست من که طور همون. برسه عشقش به تا بکش دست ازش: 

 زیبا سراغ رفت کرد ول تورو هم آرش:  نیما

 نیست تو عاشق که نازنین مثل درست. نیست و نبود من عاشق آرش: 

 میشم هلاک نازنین بی من ؟؟ کنم رهاش چطوری:  نیما

 .میکنم فدا خودمو اون، شادی بخاطر اما میدم جون آرش بدون منم: 

 کیه؟؟ داره دوست نازنین که اونی:  نیما

 آرش: 
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 گفت بلندی صدای و تعجب با

 !؟؟؟ آرش:  نیما

 .هستند هم عاشق نازی و آرش اره: 

 گرفت دستاش میون سرشو نیما

 .برسه عشقش به عشقت تا نازنین، از بگذر اما سخته نیما: 

 چطوری؟ اما میگذرم،:  نیما

 کن ازدواج من با: 

 کرد نگاه بهم شده گرد چشمای با نیما

 جوری این عشق، نه بود عادت بهش حست بگو بهش شدی، من عاشق تو بگو نازنین به برو: 

 .میشه خوشبخت و عشقش سمت میره نازنین

 ...یعنی..... تو و من... اما:  نیما

 کرد سکوت

 رشآ نامزدی رفته  وقتی از نازنین کن، دقت نازنین رفتار به کن فکر بشین نمیخوام، جواب الان: 

 دلش، شده دار غم بدجور

 نازی و آرش نیما، منو ازدواج با میکردم فکر خونه، داخل رفتم و دادم فشار و گرفتم را نیما دست

 .میشن خوشبخت و باهم میرن

 

 عشقی ام عروسی شب من اما. کرد ازدواج باهام و کرد قبول حرفمو بود عاشق من مثل چون نیما

 ماا کردم، اشتباه من که کردم حس شب اون بود، نیما به متعلق که دیدم نازنین های چشم توی رو

 شروع نیما کنار دوست یه مثل زندگیمو بود، مهم آرش شادی فقط من برای ، شدم حسم بیخیال



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 429 

 لندن دانشگاه  بودیم، رسیده جنون مرز به تاوان این سنگین بار از مون دوتا هر نشد اما کردم،

 ن،م درکنار نیما شدم، جدا نیما از همین واسه سرنوشتم، دنبال برم گرفتم تصمیم منو، پذیرفت

 هی توی زندگمو. باشم داشته تازه شروعی تا رفتم همین ی واسه میشد، نابود داشت نازی از دور

 همکلاسی از یکی با برم گرفتم تصمیم بود خوب چی همه کردم، شروع متفاوت و غریب شهر

 هخون سمت به خرید های بسته با داشتم که روز یه کنم، زندگی خونه توی خوابگاه جای به هایم

 کنم جمع تا شدم خم زمین، روی ریختن وسایلم و نفر یک به خوردم میرفتم،

 ندید منو ، کنن کورش سر بر خاک: 

 میدی فوش دیگه زبون یه با دیگه جای یه توی زشته، نمیکنی فکر:  آرش

 .دیدم رو آرش و بالا اوردم سرمو شد، قرار بی قلبم صداش، شنیدن از

 !!آرش؟؟: 

 جان:  آرش

 .شدم بلند زمین روی از

 میکنی؟ چکار اینجا تو: 

 هست منم سوال این:  آرش

 میبینمت خوشحالم خیلی: 

 طور همین منم:  آرش

 داشتم سعی که را عشقی لندن، توی دیدارمون اولین شد این کردم، جمع وسایلمو و کرد کمکم

 بهترین بودن آرش با روزهای میرفتیم، بیرون زیاد آرش با بود، شده بیدار دوباره کنم خوابش

 قرار اینکه تا. بود تاب بی قلبم بودم، دور که ازش. میخواست را آرش دلم بودن، زندگیم روزهای

 خیال به امد صدا به در زنگ که میشدم اماده داشتم ، بیرون شام بریم تا دنبالم بیاد آرش شد
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 بهش سر با بود، دیوید ام، همکاسی پسر دوست آرش، جای به اما کردم باز را در ، آرشه اینکه

  امد هم دیوید بخورم، آب تا رفتم، آشپزخونه به دادم، سلام

 داری؟؟ کاری: 

 خوشگلی خیلی میدونستی:  دیوید

 میاد زودی به بیرون رفته النا ممنون،: 

 بهتر چه:  دیوید

 .ازش گرفتم فاصله و ترسیدم ازش نزدیکم، امد

 نشو نزدیک لطفا: 

  میگذره خوش تو با بودن خوشگله چرا:  دیوید

 هال توی رفتم و کردم فرار آشپرخونه از ، بودم ترسیده بدجور

 کن ولم میکنم خواهش: 

 گذاشت عروسکی چنین از نمیشه:  دیوید

 امد آرش صدای. بود امده در اشکم کن، کمکم خدایاا بودم، کرده گیر دیوار و اون بین نزدیکم امد

 خبره؟؟ چه اینجا:  آرش

  کن کمکم: 

 را دیوید میکرد، گریه و بودم نشسته زمین روی منم بود، گرفته کتک بار زیر را دیوید آرش

 ...بغلش توی انداختم خودمو انداختم دورم کتشو سمتم، امد بیرون، انداخت

 بده رخ برات اتفاقی نمیزارم دیگه کنارم من نکن گریه:  آرش
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 وضع لباس بتونم من تا بیرون رفتم آرش اتاق، داخل رفتم آرش کمک با کردن، گریه کلی از بعد

 در. کردم عوض لباسامو. داد نجات منو و آمد سوپرمن مثل آرش اما بودم ترسیده خیلیی. کنم

 .شد زده اتاق

 داخل؟ بیام میتونم:  آرش

 بیا اره: 

 .نشست صندلی روی و شد اتاق وارد آرش

 بود؟؟ کی پسر اون:  آرش

 ازب در خوبه بازم بود دیوید اما کردم باز را در توی کنم فکر چون ام، همکلاسی النا، پسر دوست: 

 .دادی نجاتم امدی تو بود

 کن جمع وسایلتو:  آرش

 چرا؟؟؟: 

 کنی زندگی اینجا نمیدم اجازه دیگه:  آرش

 زندگی؟؟ واسه برم کجا پس: 

 .کنم پیدا خونه یه برات بعد تا من ی خونه بیای فعلا میتونی تو آیدا ببین:  آرش

 !!!!!!!!!کنم زندگی تو با بیام من یعنی: 

 کنی؟ زندگی من با میترسی نکنه داره؟؟ اشکالی اره،:  آرش

 بشم مزاحم نمیخوام فقط نه، که معلوم: 

 بریم کن جمع. نیستی من مزاحم تو:  آرش

 بگی تو چی هر: 
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 یکل بهتر، این از چی کنم زندگی آرش با برم بود قرار من بودن، کرده آب قند ی کارخونه دلم تو

 دلم بود، عالی آرش کنار در زندگی. کردم تشکر هیزش پسر دوست این بابت النا از دلم توی

 پیدا هخون یه میگرفت، دلم میکردم فکر رفتن به وقتی. کنم زندگی آرش درکنار ابد تا میخواست

 .برم که بود وقتش دیگه کردم

 

 .نشستم کنارش صندلی روی میخورد، چای داشت و بود نشسته آشپزخانه داخل آرش

 ؟!آرش: 

 جان:  آرش

 کنم زحمت رفع میخوام کم کم کردم، پیدا خونه من: 

 کمرش توی زدم زدن، سرفه به کرد شروع و حلقش توی پرید چای

 شد؟ چی خوبیی،؟؟: 

 گلوم تو پرید چای نمیدونم خوبم اره:  آرش

 بیارم آب: 

 شدم خوب نه:  آرش

 گفت و کرد نگاهی بهم

 بری؟؟ میخواهی جدی جدی:  آرش

 این از بیشتر بشم مزاحمت نمیخواد دلم: 

 مزاحم نه مراحمی تو:  آرش

 ممنون: 
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 گذشته؟ بد بهت اینجا:  آرش

 نه که معلومه: 

 نرو بمون پس:  آرش

 بدم بیشتر زحمت نمیخوام: 

 بمون نداری زحمتی تو دختر بابا. گفت بازم:  آرش

 لمس بود سخت کنی، زندگی دوست یه مثل عشقت کنار بود سخت اما بمونم که بود خدام از

 .دیدنش دخترا ی بقیه با ، نکردنش

 بمونم؟ میخواهی چرا: 

 عالیه پختت دست:  آرش

 زدم لبخند

 بیارم روز هر و کنم درست غذا برات میدم قول شکمو جناب: 

 .شده خونه اینجا امدی تو وقتی از میدونی:  آرش

 بهتر تر زود چی هر. برم باید روز یه بالاخره که من اما ممنون: 

 روز؟؟ کدوم:  آرش

 باشم کنارت ابد تا نمیتوم که من میکنی ازدواج تو بالاخره: 

 کن ازدواج من با بیا تو اصلا:  آرش

 .کردم شک گوشام به گفت چی این الان کردم کپ

 کن نگاه شو قیافه:  آرش
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  خنده زیر زد

  کردم شوخییی:  آرش

 شدن روان اشکام ، کشید تیر قلبم

 شد؟؟ چی آیدا:  آرش

 گریه، زیر زدم دل تهه از و اتاق توی رفتم و شدم بلند صندلی روی از

 نزدم بدی حرف که من چته؟ آیدا:  آرش

 بزنم زار خودم حال به و باشم تنهاا میخوام آرش بیرون برو: 

 خر خیلی آیدا خری خیلی:  آرش

 کردم نگاه بهش

 تو؟؟ میگی چی: 

 داری؟ دوستم هم هنوز چرا:  آرش

 مانده باز تعجب از دهنم

 هستی من عاشق احمق تویی نفهمیدم و خنگم کردی فکر چیه؟؟:  آرش

 چراا؟ آرش چرا؟؟ پس میدونی که تو: 

 چرا؟؟ چی:  آرش

 چراا؟؟ میکنی بازی من با چرا نمیخواهی منو چرا؟: 

 برای قلبی دیگه من. گذاشتم جا کوفتی فرودگاه اون توی احساسمو قلبمو من چون:  آرش

 داری؟ دوستم هنوز چرا تو. ندارم عاشقی
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 داری؟ دوستش هنوز ؟؟ میکنی فکر نازی به هنوز:  

 اره:  آرش

 نمیشه فراموش وقت هیچ اول عشق دادی، خودتو سوال جواب خودت: 

 .کردم اذیتت اگه ببخشید منو آیدا:  آرش

 عاشقتم من فهمیدی کجا از فقط نکردی، اذیتت منو وقت هیچ تو: 

 عاشقمی فهمیدم دیدمت لندن توی وقتی از و کردم شک بهت کردی ازدواج نیما با وقتی:  آرش

 .کنیم ازدواج بیا آرش: 

 باشی من با میخواهی ندارم، قلبی من میدونی اینکه با:  آرش

 کنم عاشقت که هستم عاشقت قدر اون: 

 کرد عاشق رو نازی زیاد عشق از که نیما مثل:  آرش

 نظرت؟؟ اره،: 

 کرد نگاه چشمام به و گرفت دستامو آرش

 میکنی؟؟ ازدواج من با مدرس آیدا خانم سرکار:  آرش

 بله صدتا بله بله بله: 

 من به زندگی عشقت، به رسیدن بود خوبی حس کردم شروع رو مشترکم زندگی آرش با من

 ، آرش منو به خدا. بودم بهشت توی انگاری آرش کنار در ، داد من به عشقمو و بود زده لبخند

 داد، هدیه بهمون رو شیرینی امدنش با دختری مشکی، چشم و ناز دختر یه داد، هدیه رو مهدیس

 وقتی شد، تموم خوبمون روزهای زود خیلیی اما. بودیم شاد خیلی کرد، تکمیل رو زندگیمون
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 افتاده کار از اش ریه ، نبود اما عادیه چیز یه کردیم فکر اول خورد سرما بود، یکسالش مهدیس

 منو ت،رف مهدیس وقتی ، کنه تحمل تونست هفته چند فقط میکشید نفس بروز دستگاه با و بود

 آرش بابای و مامان ، رو زندگمون میساختیم باید شدم سرپا آرش بخاطر من اما شکستیم، آرش

 و ایران برگشت و شد رام آرش بالاخره. بود مریض آرش مادر گویا داشتن، آرش برگشت به اصرار

. شهب بیدار اش خفته عشق نازنین دیدن با آرش نکنه که میزد شور دلم برگرد، زود خیلی شد قرار

 انیم مرگ از هم وقتی چشیده، رو یتیمی طعم آرش که گرفت دلم گفت مادرش فوت از آزش وقتی

 رقد این نبود حقش بودم، گرفته یاد نیما از رو عاشقی من. کردم گریه براش کلی شدم، دار خبر

 هب میکنه ازدواج نازنین با آرش میدونستم نبود نازی و آرش رسیدن واسه سدی دیگه رفتن، زود

 میخواد که فهمیدم ایران برگرد بهم گفت آرش وقتی. بود درست حدسم ، شده که سختی هر

 .بودم حامله رو سامیار ایران امدن وقتی عشقش، به رسیدن ی واسه کنه تلاش

 

 میکردم حس بود شده مشکوک رفتارش اما کنیم، زندگی اونجا هم با تا خرید، برام خونه یه آرش

 زا بعد بالاخره نازنین، اوردن دست به واسه میکنه تلاش داره میزدم حدس باشه، نازنین بخاطر

 بزنه حرف باهام تا امد مدتی

 بزنم حرف باهات میشه آیدا:  آرش

 بگو اره: 

 بگم؟ چطوری بگم کجا از نمیدونم:  آرش

 بگی؟ نازنین از میخواهی: 

 فهمیدی؟ کجا از:  آرش

 بگو باش راحت دیگه، میشناسمت: 

 کشید عمیقی نفس آرش

 کنم؟ کمکت میخواهی: 
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 اره:  آرش

 .نازنین با بری و کنی ترک منو میخواهی تو: 

 .میکرد درد قلبم بود، گرفته ام گریه

 ....میخوام من آیدا نکن گریه:  آرش

 .میسوزه ام بچه برای نه خودم برای دلم حرفاتو میدونم نگو، هیچی هیس: 

 کردم ازدواج نارنین با من:  آرش

 کردم نگاهش شده گرد های چشم با

 .بشم جدا پسرم و تو از نیست هم قرار:  آرش

 کردی؟؟؟ چکار تو: 

 .کردم ازدواج:  آرش

 رگام توی خون و شد مچاله قلبم شنیدن با اما بده رخ اتفاق این ممکن میزدم حدس اینکه با

 . شد منجمد

 خوبه؟؟ حالت ایدا:  آرش

 .نیست خوب من مثل اینقدر حالش دنیا توی کس هیچ خیلییییی، اره: 

 بدم توضیح بزار:  آرش

 میدونم حرفاتو وقتی بشنوم، چیزی نمیخوام: 

 ..من. میدونستی رو چی همه اول از تو:  آرش

 ساکت آرش هیس هیس: 
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 . باشه دیروزت دوست امروزت هوی بود سخت بود، گرفت درد سرم

 رو؟؟ نازی یا داری دوس بیشتر منو: 

 ...من خوب:  آرش

 بشنوم نمیخوام اما میدونم خودم البته ، نده رو سوال این جواب وقت هیچ: 

 بدونه تو از چیزی نازنین نمیخوام من آیدا:  آرش

 کنی؟ ترک منو میخواهی الان جمع، خیالت نمیفهمه: 

 میکنم زندگی خانواده دو کنار. نمیگذرم پسرم و تو از من نه،:  آرش

 کم مک اما بود سخت برام اولش نازنین با آرش کردن تقسیم ، نمیکرد ترکم آرش که بود خوب بازم

 باران از زیاد برام آرش. سامیار منو پیش بیاد کاری سفر ی بهانه به مجبور آرش کردم، عادت

 نیمک زندگی باهم نفری چهار میخواست دلم. ببینم رو نیما دختر میخواست دلم خیلی ، میگفت

 را آرش م،بش آگاه من حضور از نازنین اگه میترسیدم بیاد، کنار نمیتونه من با نازنین میدونستم اما

 که شدم خوشحال شنیدم رو نارنین بارداری خبر وقتی بپاشه، همه از منم زندگی و کنه ترک

 .بود خوشحال هم آرش. میشه نازنین ی بچه پدر داره آرش

 دختر اون که زدم حدس شد، خونه وارد دختربچه یه داشتن آغوش در با آرش شد، طوفان یهو اما

 دستاش میون سرشو و نشسته مبل روی زار حالی با خوابوند، تخت رو باران آرش باشه، باران

 .گرفت

 آرش؟؟ شده چی: 

 رفت لو همچی:  آرش

  کجاست؟؟ نازنین همراته چرا باران ؟ رفت لو چی: 

  رفت:  آرش
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 چی؟؟ ی واسه کجا: 

  شد آگاه تو وجود از نازنین:  آرش

 گذاشت؟؟ باران و تو از راحتی همین به یعنی: 

 میخواد کردن فکر واسه فرصت فقط گفت. برمیگرد اما میره گفت:  آرش

 نباش ناراحت میاد پس: 

 چی؟؟ نخواد منو اما بیاد اگه:  آرش

 نمیگذره هاش بچه از باران از تو از و داره دوستت نازنین: 

 داره دوست هم تورو اون اما:  آرش

 میگذره تو از من بخاطر بگی میخواهی یعنی: 

 شاید:  آرش

 میایم کنار باهم دوتا ما ، میزنم حرف باهاش برگشت که نازنین. عزیزم کن فکر مثبت: 

 خداکنه:  آرش

 میشد، دیووونه داشت آرش نداره، خبری نازنین از گفت هورش اما گرفت تماس هورش با آرش

 سقوط خبر وقتی. بود فهمیدی دختر نمیگفت چیزی اما بود کرده حس چیزای یه هم باران حتی

 یه و شکست آرش بوده، هواپیما اون داخل نازنین شد معلوم و رسید شیراز به تهران هواپیمای

 .میکرد بیقراری باران ، شد پیر صدسال شبه

 میری؟؟ کجا دخترم: 

 مادرم دنبال میرم دارم:  باران

  میزنیم حرف هم با میشینیم امد که آرش بابا: 
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 خیابان سمت کرد فرار و کشید دستشو اما ، گرفتم دستشو

  ندو باران: 

 و زدم زنگ بیمارستان، رسوندمش کرد، تصادف باران امد، ماشین لاستیک و جیغ صدای یهووو

 چیزی و بود گرفته فراموشی اما امد بهوش باران روز دو از بعد بودیم، کلافه دوتا هر امد، آرش

 .نبود یادش

 بگم؟ چیزی یه: 

 بگو:  آرش

 نگیم را حقیقت باران به بیا: 

 چی؟؟ یعنی:  آرش

 ناراحت میکشه رنج میشه، درد پراز قلبش بفهمه اینو اگه داده، دستت از پدرشو و مادر باران: 

 بدونه چیزی نیست هم لازم نیست یادش چیزی که حالا اما ، میشه

 بگیم؟؟ بهش چی پس:  آرش

 دوتا ما مهدیس میشه هم باران پدرش، میشی تو و مادرش میشم من: 

 قبوله حرف:  آرش

 .شماهاا ها سوال جواب از اینم. نگذاشتم فرق باران و سامیار بین وقت هیچ ، مهدیس شد باران

 (: نازنین)

 فداکار و عاشق اینقدر آیدا نمیشه باورم کردم، نگاهش تعجب با شد، تموم که آیدا های حرف

 باشه

 بودی دور ازش تو. داشتم فاصله نوری سال صد باهاش اما بودم آرش کنار در من سالها این:  آیدا

 .بودی نزدیک بهش هم گردن رگ از اما
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 برداشتم ساکشو آیدا

 میام باهات منم مامان:  سامیار

 بمون همینجا تو پس. کجاست مقصدم نمیدونم فعلا:  آیدا

 بری تنها نباید تو:  سامیار

 .برگشته نازنین که حالا برم، باید من:  آیدا

 ارانب تا امدم فقط. بگیرم پس رو مهبد هویت تا امدم فقط. کنم خراب رو تو زندگی که نیامدم من: 

 .تو نه منم بره باید که اونی پس من نه توست مال زندگی این خونه این. ببینم را

 شدم وارد اشتباهی من بود، تو مال هم اولش از زندگی این:  آیدا

 گرفتم دستشو

 .قدیمی رفیق همونی نازنین، منم این آیدا شدم؟؟ غریبه برات من تاحالا کی از: 

 .برم باید من اما هستی قلبم آشنایی تو:  آیدا

 .برم باید من نه: 

 نمیره جای کسی:  آرش

 .آیدا منو سمت امد آرش کردم، نگاه آرش به

 .برم من بزار حالا امد، نازنین ببین آرش:  آیدا

 میکردم رهات کردم ازدواج نازنین با که روزی همون که بری بزارم قرار اگه:  آرش

 موندی من با سامیار بخاطر تو:  آیدا

  نه:  آرش
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 چی؟؟ پس:  آیدا

 گرفت رو آیدا دست آرش

 ور دیووونه آشنای یه غریب جای یه توی بود، شده له غرورم وقتی بود شکسته دلم وقتی:  آرش

 دوست نکنه ؟.بگذرم ازش میتونم چطوری داد، هدیه بهم رو عشق شد، دردم مرحم که دیدم

 کنی؟ ترکم میخواهی که نداری

 دارم دوستت ابد تا من:  آیدا

 فهمیدی؟ نمیری جای پس:  آرش

 که بودم من این بود، آیدا سهم آرش نشست، لبم روی لبخند گرفت، آغوشش در رو آیدا آرش

 .بودم شده رابطه این وارد ناخواسته

 اآید داشت، مهبد اما نداشتم حقی زندگی این به من داشت، غم رنگ نگاهش ، کردم نگاه مهبد به

 کرد نگاه من به و امد بیرون آرش آغوش از

 برم باید دیگه من خوب: 

 کجا؟:  آرش

  ام خونه: 

 نمیره جایی کسی گفتم نشنیدی:  آرش

 بره باید هم رفتنی مونده، ماندنی: 

  نزدیکم امد آرش

 .باش داشته انصاف یکم نازنین بابا دوری، همه این نیست بسه:  آرش

 میاید هم شماها میام برم، که نمیرم: 
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 میکنیم زندگی باهم همون نمیری، جا هیچ تو:  آرش

 نمیشم آیدا و تو زندگی مزاحم من بیخیال،: 

 هست هم تو ی خونه اینجا میگی؟ چرت چرا:  آیدا

 توست مال اینجا نیست: 

 .است خونه دوتا شما مشکل الان:  آرش

 است دیگه چیز یه منظورم من: 

 .کنی زندگی همسرت کنار داری حق تو و مادرش کنار باران ، باباش کنار داره حق مهبد:  آیدا

 میریم همگی اصلا:  آرش

 کجا؟؟: 

 من با هم دخترا شما بیاید باران با پسرا خوب، جای یه:  آرش

 کجااا؟؟؟:  گفتیم باهم و کردیم نگاه بهم آیدا منو

  گرفت رو آیدا منو دست آرش

 جدید شروعی واسه عالی جایی یه:  آرش

 داخل آرش ی گفته طبق میامدن، ما همراه سکوت در که تا سه اون ها، ماشین سمت رفتیم

 ی محله داره،وارد ی نقشه چه آرش بریم؟؟ کجا بود قرار یعنی افتادیم، راه. نشستیم ماشین

 شدیم قدیمی

 اینجا؟ امدیم چرا:  آیدا

 اینجا؟ خبره چه: 

 میفهمید کنید صبر دقیقه دو:  آرش
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 .شدیم پیاده ها ماشین از کرد، پارک ما کنار هم باران کرد پارک رو ماشین و شد کوچه داخل

 کجاستت؟؟ اینجا:  سامیار

 قشنگی ی محله چه:  مهبد

 آشناست کمی یه:  باران

 بیاید من دنبال نباشه حرف:  آرش

  کرد باز را در آرش. ایستادیم آخر ی خونه سوم در جلوی گذاشتیم، بچگی های خونه در جلوی از

 داخل بفرما:  آرش

 قاتا تا سه بود بزرگ شدیم، سالن وارد داشت، روحی بی و بزرگ حیاط شدیم، خونه وارد تعجب با

 .داشت پایین ی طبقه

 امدید خوش جدیدتون ی خونه به:  آرش

 خریدی؟ رو اینجا کی تو: 

 میشه سالی72:  آرش

 خریدی؟؟ چی ی واسه:  آیدا

 .خریدم و بخرم رو خونه این خواست دلم یهو نمیدونم،:  آرش

 کنیم؟ زندگی اینجا قرار ما یعنی:  باران

 اره:  آرش

 عالی چه:  مهبد

 هم؟ با مون همه:  سامیار
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 هم با تا شیش هر اره،:  آرش

 میشه؟؟ مگه:  سامیار

 نشه؟ چرا:  آیدا

 کنی؟ زندگی سقف به زیر هویت با میتونی شما مامان یعنی:  سامیار

 کنم زندگی اینجا دوستم و همسرم هام، بچه با قرار من:  آیدا

 ناراحتی؟ من وجود از تو سامیار: 

 ندارم منم نداره، مشکلی مامانم وقتی:  سامیار

 اینجا میکنیم کشی اثباب پس خوب:  ارش

 دنیا به وسطی خونه داخل تو باران: 

 میکردید؟؟ زندگی اینجا قبل شما مگه:  مهبد

 اش خانواده و نازنین مال دومی ی خونه بود، اش خانواده و نیما مال اولی ی خونه اره:  آیدا

 آشناست برایم محله این کردم احساس:  باران

 داریم کار کلی:  آرش

 میکنیم شروع فردا از استراحت، بریم هستیم خسته همگی که امروز: 

 موافقم:  آیدا

 خودمون ی خونه میریم امشب:  مهبد

 میکنی زندگی خودمون ی خونه ما بشه درست اینجا که وقتی تا اره،: 
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 .کنم سورپرایزش میخواست ، بگم جیزی پدرام به نمیخواستم فعلا نداشت، اعتراضی کسی

 .بود عالی خیلی خانواده آغوش به دوباره برگشتن

 رابطه من با هم باران داشت، خوبی ی رابطه آرش با بود، کرده تغییر خیلی مهبد مدت این توی

 حق نمیاد، خوشش من از میکردم احساس اما رفتارش بود خوب مهبد با سامیار بود، خوب اش

 انگار نه انگار بود، عالی هم ایدا منو ی رابطه دوستش، نه میدونست مادرش هویی منو اخه داشت

 برف بود کرده تعییر آرش میساختیم، رو مون خونه داشتیم دوست دوتا مثل هستیم، هوو که

 جذاب سفید موی اما میشد، چروک کم کم داشت هم صورتش بود، نشسته موهاش روی سفید

 . بود آیدا شکل سامیار. بود که مو رنگ اما بود باخته رنگ هم آیدا منو موهای. بود کرده ترش

 تا دو اون طرف ماها از کدوم هیج ، کردیم اماده زندگی ی واسه رو خونه تا شد سرویس دهنمون

 اون مثل جدید ی خونه این دوباره، مروری واسه نداشتیم امادگی هیچکدوم انگار نرفتیم، خونه

 بچه و باشیم پایین ی طبقه تا سه ما شد قرار پایین، اتاق سه بالا اتاق سه بود، طبقه دو خونه دوتا

 اطحی وسط دیوار بود، مانده باقی سالون فقط بودم شده اماده ها اتاق و آشپزخونه بالا، ی طبقه هاا

 گل واسه هم باغبان تا چند ، بشن بزرگ ی خونه یه ، خونه سه هر تا کردیم خراب هم رو خونه

 .بودیم کرده استخدام زیبا باغ یه کردن درست و کاشتن

 آرش که. میکردیم جا به جا رو ها مبل داشتیم هم سه ما ، میکردم اماده رو بالا داشتن هاا بچه

 .مبل روی نشست

  دوتا شما دست از شدم کچل واییی:  آرش

 بخواد دلت هم خیلی: 

 چرا؟؟:  آیدا

 شکست کمرم چراا؟؟ میکنید جا جابه هی دیگه مبل دوتا بابا:  آرش

  دادیم انجام دوتا ما رو کارا بیشتر خوبه حالا: 

 غرمیزنی چقدر:  آیدا
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 شدم خسته من خوب:  آرش

 رفت و شدی پیرمرد: 

 سرم توی کوبید بالشت با و شد بلند مبل روی از آرش

 شدی زن پیر که توی اون شدم، پیرمرد کجا من:  آرش

 میزنی رو نازی چرا:  آیدا

 بزنم تورهم میخواهی خواست دلم:  آرش

 کوبید هم آیدا سر توی بالشت با

 میزنی رو آیدا: 

 خواست دلم اره:  آرش

  مبل روی افتاد و دادم هول آرش و انداختیم هم به نگاه آیدا منو

 میکنید؟؟ چکار:  آرش

 آرش عجل آرش، دادن قلک قل به شدیم مشغول دوتای ، رفتیم آرش سمت به خبیثانه لبخند با

 .بود قلک قل

 کمکککککککک ، کنید ولم نه:  آرش

 امد باران هراسان صدای نبودیم، کنش ول آیدا منو

 شده؟؟ چی:  باران

 کن کمکم باران:  آرش

 شده؟ چی بابا:  سامیار
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 اینجا؟ خبر چه:  مهبد

 .رفتند ارش کنار ها بچه میزد، نفس نفس داشت ارش کنار، رفتیم آیدا منو

 میکردید؟ چکار:  سامیار

 بکشنن منو میخواستن:  آرش

 .نکن شلوغش:  آیدا

  کردی شروع خودت: 

 گرفتید جدی چرا شماها کردم، شوخی من بابا:  آرش

 نکنی ها شوخی این از باشی تو تا: 

 میکردیم شوخی داشتیم هم ما:  آیدا

  نه یا ارش مثل هم سامیار: 

 چی؟ من:  سامیار

 هستی قلکی قل بابات مثل هم تو:  آیدا

 میداید قلک قل داشتیم بابامو بیجاره:  سامیار

 یزید اون یکی. است بیچاره تو بابای یکی: 

 شد بلند مبل روی از آرش

  بدم آیدا اون و تو نشون ی بیچاره یه:  آرش

 دویدن مشغول و کشیدم جیغ ، بود پر به آیدا و منو حساسیت آیدا، و من دنبال افتاد پر با آرش

 شد، بلند هاشون خنده صدای بعد کمی اما ، میکردن نگاهمون تعجب با اولش ها بچه شدیم،
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 ومن آرش که افتم بی میخواستم میز، به کرد گیر پام و شد پرت حواسم هاا بچه ی خنده صدای از

. بودم نگاهش ی بسته دل هم هنوز بودم چشماش عاشق هم هنوز شدیم، چشم تو چشم گرفت،

 ، شد پرت حواسمون هاا سرفه صدای با. بود آرش منو مال فقط دنیا ، بود ایستاده زمان انگار

 .هم روی افتادیم زمین روی افتادیم

 شو بلند شدم له: 

 .دادم انجام بدی کار کردم احساس. کشیدم خجالت آیدا نگاه از. شد بلند رویم از لبخند با آرش

 زد لبخند بهم آیدا اما

 کارمون سر برگردیم خوب:  آرش

 .شدیم کردن کار مشغول همگی دوباره

 

 بدم بهش رو خونه های کلید تا پدرام پیش رفتم جدید، ی خونه تکمیل از بعد

 دکتر جناب سلام: 

 ناپیدا کجایی دختر، خوبی سلام:  پدرام

 داشتم کار: 

  کاری؟ چه:  پدرام

 دیگه دیگه: 

 شدی؟؟ مرموز قدر این چرا:  پدرام

 شدی؟ بدبین تو: 

 حاله؟؟ چه در ات حافظه بهتره؟؟ حالت الان. بگذریم:  پدرام
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 .ندارم فراموشی دیگه ، توپ توپ: 

 کرد نگاهم تعجب با پدرام

 چی؟ همه امد یادت:  پدرام

 بله: 

 هستی؟ کی میدونی الان پس شدم، خوشحال:  پدرام

 بله: 

 ببینم بگو بلا، و بله:  پدرام

 رو؟ چی: 

 هستی؟ کی که این:  پدرام

 نوچ: 

  چی؟ یعنیی:  پدرام

 نمیگم بهت فعلا: 

  واا:  پدرام

 والا: 

 گذاشتم میزش روی را کلید

 چی؟؟ واسه کلید:  پدرام

 ندارم نیاز اینجا به دیگه خودم، ی خونه میرم دارم: 

  بدی لو نمیخواهی یعنیی برات، خوشحالم:  پدرام
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 میگم بهت زودی به اما نه،: 

 شدم بلند صندلی روی از

 کجا؟:  پدرام

 ام خونه: 

 میدونه؟ پویان:  پدرام

 نشه نگرانم بگو پویان به میشم، ناپیده قرار روزی چند یه نه،: 

 شدی؟ مشکوک اینقدر چرا بابا ای:  پدرام

 میده فاز شدن مشکوک حاظر حال در: 

 ماذا؟ فازا:  پدرام

 خودت میفهمی: 

 زد چشمک بهش

 دکترجوون آقای اجازه با فعلا: 

 .امد بیرون اتاق از

** 

 شده تنگ هورش برای دلم وایی: 

 میکنیم دعوتشون میزنیم زنگ نداره کاری که این خوب:  آرش

 بیان شیراز از راه همه این داره گناه: 

 .کرج امدن که هست سالی ده یه الان هورش:  آیدا
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 نگید من راجب چیزی فقط کنید، دعوتشون پس ، خوب چه: 

 .عزیزم اوکی:  آرش

 دعوت هورش و بزنند زنگ شد، قرار

 .ردهک تغییر چیزا خیلی نبودم که های سال این توی. بود شده تنگ براش دلم خیلییی ، کنند 

 دش زد اتاق در بزنم، شانه موهامو تا نشستم آینه جلوی صندلی روی ، گذاشتم تخت روی لباسامو

 داخل بفرما: 

 شد اتاق وارد آرش

 داری؟ کاری جانم: 

 میکنی؟ چکار داری:  آرش

 بزنم شانه موهامو میخوام: 

 کرد موهام لای دست ایستاد، سرم پشت امدم

 بود شده تنگ موهات برای دلم:  آرش

 .شد موهام زدن شانه مشغول و زد لبخند بهم دادم، بهش را شانه

 میزدند شانه موهامو پویان و مهبد نبودی وقتی میدونی: 

 کیه؟ پویان:  آرش

 .میکردم زندگی کنارشون که ی خانواده همون پسر یعنی  پسرم،: 

 بشم آشنا باهاش میخواد دلم خیلی اهان،:  آرش

 میشی آشنا زودی به: 
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 ببندم موهاتو بده کشیتو:  آرش

 بست موهامو دادم، دستش به را کش

 شدی خوشگل چه:  آرش

 میبینن خوشگل چشمات: 

 .کشیدم آرش موهای لای دست. شدم بلند صندلی روی از

 بود شده تنگ موهایت برای دلم منم: 

 دوری این بود سختی تاوان این:  آرش

 .شد تموم بالاخره اما: 

 باران و من از تو بودم، دور مهبد و تو از سال همه این من:  آرش

 هستیم هم کنار الان: 

 اش سینه روی سرمو. بود کمرم دور آرش دستای و بودم زده حلقه آرش گردن دور دستامو

 زد ی بوسه موهامو روی. گذاشتم

 ..میگم مامان:  باران

 گرفتیم فاصله هم از ارش منو

 میام بعدا من شدم مزاحم ببخشید:  باران

 داخل بیا میرفت، داشت آرش نه: 

 برم من خوب:  آرش

 دادن انجام بدی کار که ها بچه دختر عین منم میکرد، نگاهم لبخند با باران بیرون، رفت آرش

 .بودم کشیده خجالت



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 454 

 بگو کارتو خوب: 

 شد عمل وارد از زودتر بابا اما داری استرس کردم فکر اخه کنم ارومت بیا میخواستم:  باران

  خنده زیر زد

 بیحیا کوفتت: 

 گلم مامانم نشو عصبی:  باران

 برام بگو هورش از خوب: 

 بگم چی:  باران

 ارام از خودش از هااش بچه از: 

 دایی. کردن ازدواج اولی تای شیش. سایلنته روی گفتی خودت که طور همین که آرام:  باران

 .شد من حامی تو جای به هم هورش

 پس مجردن تا سه اون: 

 تا شیش اون بگی بهتر:  باران

 کردم تعجب

 شده بچه تا 70 صاحب هورش که نگو: 

 پسر تا شیش دختر تا شیش:  باران

 بالاتر زده فوتبال بازیکنان از هم یکی: 

 .بود خودت دعایی:  باران

 من کردم دعایی عجب: 
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 بشی اماده شما تا برم من نداری کاریم اگه خوب:  باران

 عزیزدلم برو: 

 چیه؟؟ هورش العمل عکس یعنی داشتم استرس. کردم عوض لباسمو بیرون، رفت باران

 و هورش بودم، گرفته پناه ستون پشت بودم امده بیرون اتاق از رسید، هورش ورود زمان بالاخره

 روبوسی و دست از بعد. شدن خونه وارد ارام

 کو ها بچه:  آرش

 داشتن مدرسه دانشگاه درس هم سریا اون کردن ازدواج سریا اون:  هورش

 داد دست مهبد به بود،هورش گرفته ام خنده

 شما؟ ببخشید:  هورش

 میشی آشنا باهاش کم کم آشنا یه:  آیدا

 الان نشستند، و هاا مبل سمت رفتن کرده، تعجب داشتم حتم اما نمیدیدم رو هورش ی چهره

 اغکل این نمیشه باور بود، شده گندمی جو موهایش واضع، زیاد نه اما ببینم را هورش میتونستم

 حامی من نبود در که کسی داداشم کرده، داماد و عروس بچه نشسته، من قدمی چندین توی الان

 ونحرفاش به دادم حواسمو. کنم بغلش و بپرم تر زود میخواستم بود، تنگش دل چقدر. بود دخترم

 میزنید مشکوک اینقدر چرا:  هورش

 میزنه؟ مشکوک کی:  آیدا

 همتون:  هورش

 شدی متوجه اشتباه:  آرش

 بیخیال باشه اما هست، خبری یه میدونم که من:  هورش
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 میشی متوجه باشه خبری هم اگه نترس جون دایی:  باران

 هست؟ خبری پس:  هورش

 دیگه بیخیال بابا ای:  آیدا

 نکن اذیت هورش:  آرام

 میکنی تموم کی خبر چه دانشگاه از مهدیس ، چشم:  هورش

 زودی به اخرم ترم:  باران

 باشی موفق:  آرام

 ممنون:  باران

 چیزا لییخی من نبود در. کرده تغییر قطعا اما ببینمش، نمیتونستم بود، آروم قبلا مثل انگاری آرام

 .بود کرده فرق

 کیه؟؟ پسر آقا این نگفتید اخرش:  هورش

 هستم قورباغه بچه من:  مهبد

 !!!!کی؟؟:  هورش

 قدم سمتشون به آروم بیرون، بیام ستون پشت از بود وقتش الان ، کرده تعجب بود معلوم

 .کرد نگاهم متعجب و شد بلند جاش از و شد حضورم ی متوجه هورش گذاشتم،

 شناختی؟ چی رو قورباغه خود نشناختی، که رو قورباغه بچه: 

 داد عصبانیت به را تعجب جایی کم کم

 مرده من ی قورباغه نمیشناسم، قورباغه اسم به رو شخصی من نه:  هورش

 رفتم دنبالش ، بیرون رفت و گفته را اینا
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 بدم توضیح بزار هورش: 

 میبارید آتیش رنگش عسلی چشمایی از سمتم برگشتم

 مهر گذاشتن پا زیر ، رو بودنت معرفت بی رو، چی هااان بدی؟ توضیح میخواهی رو چی:  هورش

 سااال همه این هاااان، بدی، توضیح میخواهیی رو چی رو، خواهری مهر گرفتن نادیده رو، مادری

 بودی؟ گوری کدوم

 .بدم اینا ی همه برای داشتم توضیحی چه من واقعا

 حامیت مگه شدی؟ من بیخیال چرا کردی قهر آرش با شدی؟ لال چرااا دیگه بززن حرف:  هورش

 چرااا؟؟ نیامدی من پیش چرااا نبودم

 رفت و برگردون روشو عقب، رفتم قدم چند داد هولم

 ..اما نیست چیزا این برای توجهی هیچ داری حق تو اره. بگم برات تا واستاا لعنتی: 

 عقب رفتم طرفم امدم. سمتمم برگشت

 راحت رفتییی فقط میشن، چی هورش و آرش میشه چی باران نگفتی چیییییی؟؟ اما:  هورش

 کجاستتتت؟ نازیی اون هستییی کی تو کردی؟؟ ترکمون راحت گذشتی

 عاطفه و مهر بی شناختی؟ جوری این منو تو بزنم، حرف منم بزار: 

 وت باشه، رحم بی قدر این نمیتونست میشناختم که دختری اون دیگه، همین منم مشکل:  هورش

 .کردی پوش سیاه مارو ی همه

 .بدم توضیح رو اینا میخوام منم: 

 کنی؟ توجهی را سال شونزده و پانزده میخواهی چطوری نیست، روز دو و یکی بحث:  هورش

 هااااااااان

 بودم گرفته فراموشی من: 
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 فراموشی؟؟؟:  هورش

 بلیط اما شیراز بیام اتوبوس با خواستم بعد شدم پیاده ازش اما شدم هواپیما اون سوار من اره،: 

 همه پیش ماه چند. شد پاک ام حافظه و کردم تصادف اونجا بد اصفهان، رفتم همین واسه نداشت

 .امد یادم چی

 زمین روی بود گرفته ضرب پاش با و شده تر اروم هورش

 .رو چی همه بزارم پا زیر من که بود بزرگ مجرمش چقدر آرش اخه مگه: 

 آغوشش توی کشید منو بود، آروم اینبار اما طرفم امد هورش

 قورباغه خانم بود شده تنگ برات دلم:  هورش

 داشت، بغض صداش

 کلاغه اقای بیشتر من دل: 

 کرد باز دستاشو کرد، نگاه مهبد به هورش بودن، حیاط داخل همه امد، بیرون آغوشش از

 قورباغه بچه دایی بغل بیاا بدو:  هورش

 رفتم طرفش به بود متعجب کردم، نگاه آرام به انداخت، هورش بغل داخل خودشو مهبد

 ام واقعی نیستم، روح: 

 امدم بیرون اغوشش از بود، شده تنگ براش دلم. کشید آغوش در منو آرام

  جان مهدیس روشن چشمت:  آرام

 باران بارانم جان آرام:  باران

 کردیم عادت شرمنده:  آرام

 دشمنت:  باران
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 کنم ات خفه میخواست دلم نازنین:  هورش

 نگاهت از شدم لازم شلوار نکردی، که نه: 

  زدن لبخند همه

 چای و شیرینی صرف به داخل بریم خوب:  آیدا

 .ام خانواده کنار در روز اون بود خوبی روز خونه، داخل رفتیم

** 

 راشب دلم. گرفتم باران از و شون خونه آدرس همین برای بزنم، حرف لقا مه با برم گرفتم تصمیم

 بکشه، منو میخواست که هورش چیه؟ دیگه یکی این العمل عکس نمیدونستم بود، شده تنگ

 هنمیتون اصلا من که وای میکرد، زندگی برج توی اش، خونه به رسیدم ازم، شد عصبی که هم آرش

 .کنم زندگی حیاط بدون ی خونه تو

 خانم داری؟ کار کی با:  نگهبان

 هستنند؟ دارم، کار مولایی آقای خانواده با سلام: 

 هستند بله:  نگهبان

  اجازه با: 

 شد باز در زدم، رو زنگ. میکردند زندگی هفتم ی طبقه ، شدم آسانسور سوار

 بفرماید سلام:  آرمان

 سلام: 

 کرد نگاهی بهم

 هستید؟ پویان مامان شما:  آرمان
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 اره: 

 شده؟ چیزی:  آرمان

 داخل بیام میتونم: 

 شدم خونه وارد کنار رفت آرمان

 افتاده؟ اتفاقی پویان ی واسه:  آرمان

  نه: 

 کیه؟ جان ارمان:  لقا مه

 شد متعجب من دیدن با

 هستند پویان مادر ایشون:  آرمان

 هستید ام قدیمی دوستای از یکی شبیه شما اخه. کردم تعجب ببخشید:  لقا مه

 یادشی هنوز که داشتید دوست خیلیی رو دوستون انگار: 

 بود خواهرم مثل نبود دوستم فقط نازی:  لقا مه

 بود گرفته بغضم

 هستم لقاا مه اسم به معرفت با دختر یه دوست جاهدی نازنین من. کنم معرفی خودمو من بهتر: 

 را لقا مه ارمان کمک با رفت، حال از یهو اما کردم نگاهم تعجب با لقا مه شدن، روان هایم اشک

 .نشوندیم مبل روی

 بیار اب لیوان یه بروو آرمان: 

 را هایش زمزمه. ریختم اب لقا مه صورت توی اورد، اب و رفت و امد خودش به من فریاد با آرمان

 میشنیدم
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 بشه زنده مرده میشه مگه:  لقا مه

 میکرد نگاهم تعجب با هم ارمان

 بودم نمرده من ، نکن غش یکی تو لطفا: 

 ی دقیقه چند. خانم کرد غش اما. میکند دعوام هم لقا مه الان گفتم داد، تکون سر فقط آرمان

 کرد باز چشماشو تا گذاشت

 ؟.شده چی مامان آرمان:  لقا مه

 کردی غش روحم کردی فکر دیدی منو: 

  کرد نگاه بهم

 .دوباره نکن غش لطفا: 

 ی؟؟ زنده تو:  لقا مه

 .اره: 

 .کردی سقوط هواپیما اون توی که گفت ارش اما:  لقا مه

 نبودم داخلش من اما کرد سقوط هواپیما اون: 

 بودی؟ گوری کدوم سال همه این پس:  لقا مه

 میشه آتشی داره اینم وایی

 شده درست ام حافظه تازه دادم دست از حافظمو هم به زد ماشین: 

 کشید اغوشش در منو لقا مه

 بود شده تنگ برات دلم: 
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 بیشتر من دل:  لقا مه

 امدم بیرون اغوشش از

 دادم خریرات برات پنجشنبه هر:  لقا مه

 نکنه درد دستتت: 

 ریختم برات اشکی چه:  لقا مه

 بود گرفته ام خنده

 نخند کوفتت:  لقا مه

 گفتی سوز با خیلی: 

 مدت؟ این بودی کجا:  لقا مه

 دست به ام حافظه هم پیش ماه چند تهران امدم که مدته یه تازه. بودم اصفهان اولش سال چند: 

 اوردم

  یادته؟ رو نازی خاله آرمان،:  لقا مه

 یادمه چیزای یه:  آرمان

 طبیعی نیاد هم یادش زمان اون بودی بچه: 

 داره؟ تو به ربطی چه پویان:  لقا مه

 هستم پویان ی خونده مادر من: 

 است دیگه نفر یه زنش که پدرام اقا:  لقا مه

 پسرمه پویان اما آرشم، زن هنوز من: 
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 چطور؟ آرش کردی؟ پیدا رو باران. اهان:  لقا مه

 میکنم زندگی کنارشون دارم الان کردم پیداشون اره: 

 شد ناپدید هم ارش تو، مرگ از بعد. برات خوشحالم:  لقا مه

 آرمانه؟ های دوست از باران، نمیدونستی تو یعنی: 

 من؟؟ دوست:  آرمان

 نیست یادم اسمش که دختره اون و پویان تو دوست اره: 

 .نداریم باران نام به دوستی ما اما. نداست اسمش دختره اون:  آرمان

 میشناسیش مهدیس اسم به تو: 

 کرد نگاهم شده گرد های چشم با آرمان

 ؟؟؟!!!!باران همون مهدیس:  آرمان

 اره: 

 ببینم دخترتو میخواد دلم خیلی:  لقا مه

 ببینی نمیخواهی پسرمو: 

 پسرت؟؟:  لقا مه

 شماست؟ پسر هم سامیار نکنه:  ارمان

 منه پسر مهبد. آیداست پسر سامیار نه: 

 ببینمش میخواد دلم خیلیی:  لقا مه

 مون خونه بیا خواستی وقت هر: 
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 ادرس؟:  لقا مه

  سومی ی خونه فقط کوچه همون قدیمی، ی محله همون: 

 میام حتما پس واقعا؟:  لقا مه

 میشم خوشحال بیا: 

 شدم بلند مبل روی از

 کجا؟:  لقا مه

 دارم کار برم باید: 

 بشه پیدات دیگه سال چند از بعد نری:  لقا مه

 باشه نگی چیزی پویان به فعلا آرمان فقط خدمتتون، هستم حالاها حالا نه: 

 .نمیگم بهش باشه اما کنم هضم ماجرارو خودم بزار اول:  آرمان

 اجازه با خوب. آفرین: 

 حقایق از اینا پدرام. مونده فقط الان شد حل هم یکی این. بیرون رفت و کردم روبوسی لقا مه با

 .بیارن در سر

 هترب لقا مه واکنش کردم، عوض لباسامو و اتاق داخل رفتم نبود، کسی انگاری خونه، رسیدم وقتی

 صدای یهو بچگیاشه، دوست باران همون مهدیس نمیدونست آرمان جالب چه بود، ی بقیه از

 رد نبود، خبری مهبد و باران اتاق توی ، بالا ی طبقه رفت سرعت با آمد، بالا ی طبقه از شکستن

 .میامد خون دستش از و بود نشسته تخت روی. شدم سامیار اتاق وارد زدم

  شده چی برسرم، خاک: 

 .آوردم در دستش داخل از رو شیشه ، طرفش رفتم
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 میام الان: 

 کردم تمیز دستشو بتادین با اتاقش، برگشتم اولیه کمک ی جعبه با و رفتم

  میسوزه:  سامیار

 میشه خوب الان: 

 دستشو بستم باند با

 بهتری؟ الان: 

 اره ممنون:  سامیار

 . زدم لبخند بهش

 عزیزم کن جمع حواستو بیشتر: 

 باشه:  سامیار

 کردم نگاه بهش

 هستی آیدا شبیه خیلی میدونستی: 

 داری؟ دوس مامانمو خیلی:  سامیار

 ی رابطه خیلی ناهمسان، قلوهای دو میگفتند بهمون همه خواهرمه،. نیست دوستم فقط آیدا: 

 وپدرش میکرد نگاهش چپ کسی اگه. میخوابیدم شبا بعضی تخت یه روی. داشتیم باهام خوبی

 .درمیاوردم

 !کردی؟ خراب زندگیشو الان چرا پس:  سامیار

 !!!!من؟؟: 

 برگشتی؟؟ چرا ، تو اره:  سامیار
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 بخرا رو کسی زندگی نخواستم بدم، ادامه زندگیمو تا بگیرم، پس رو مهبد هویت تا برگشتم: 

 .کنم

 .بودیم خوشبخت تو از قبل ما اما:  سامیار

 مه مهبد کنه پدری برات ارش داری حق تو که طور همین. بگیرم رو کسی خوشبختی نیامدم من: 

 کنه زندگی خودش مادر با داره حق هم باران داره، حق

 داتپی یهو الان بودی؟ کجا تو داشت نیاز مادر به باران که وقتای تو، نه باران مادر آیدا اما:  سامیار

 .بهم رو چی همه ریختی شده

 ؟.امد سرم که بلای من دست مگه کنم، زندگی تا امدم فقط. نریختم بهم رو چیزی من سامیار: 

 شدی؟ هاش غصه دلیل شدی؟ مادرم هووی تو اما:  سامیار

 ندادم ایدا به ی غصه هیج من هووش، نه آیدام دوست من: 

 زندگیمون از اتاقم از بیرون برو بسه، شعاردادن بسه:  سامیار

 سامیار شو خفه:  آیدا

 شدیم بلند تخت روی از دوتامون هر ایدا صدای شنیدن با

 میزنی؟ زری چه معلومه هیج:  آیدا

 مادرمن میگم دروغ مگه:  سامیار

 کن خواهی غذر باش زود سامیار:  آیدا

 .میزدیم حرف داشتیم فقط سامیار منو نشده که چیزی باش آروم آیدا: 

 شده چش سامیار این نمیدونم من:  آیدا

  ببینم مادرمو ناراحتی نمیتونم فقط هیچی:  سامیار
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 سال چند این توی میدونی هیج ، رفت من دل از غم نازی آمدن با سامیار، میدونی چی تو:  آیدا

 خودمو میکردم نگاه باران به وقت هر. میدونستم نازی مرگ مقصر خودمو نداشتم راحت خواب یه

 .هوویم نه دوستمه خواهرم نازی سامیار. میکردم تصور قاتل یه

 اخه؟ چه تو به من مرگ میگی داری چی تو ایدا: 

 گرفته طلاق من اگه. نمیشد رو زیبا پیش من دست اگه. نمیکردم ازدواج ارش با من اگه:  آیدا

 .نمیرفتی وقت هیج تو بودم

  ی دیوونه تو آیدا وایی: 

  کشیدمش آغوش در

 عاشقت خره عاشقتم: 

 بود مرام با عاشق چقدر بود فداکار چقدر دختر این من خدایی بیرون، امد اغوشم از ایدا

 میکنی؟ گریه چراا:  آیدا

 کاراتو؟ کنم جبران چطوری: 

 نکردم کاری من:  آیدا

 .رسوندی حدش ترین بالا به حقم در رفاقتو تو کردی، مادری باران واسه سالها این تمام تو: 

 دیگه نکن بزرگش:  آیدا

 میکرد نگاه مادوتا به تعجب با که افتاد سامیار به نگاهم زدیم، لبخند بهم

 ببخشید هم تو ببین، خودت خاله یا خودت مادر اونو نبین من هووی رو نازنین سامیار:  آیدا

 رو سامیار

 کنه دفاع مادرش از میخواست فقط اون نیستم ناراحت سامیار از من: 
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 اشتد حق نبودم، دلگیر سامیار از. برگشتم اتاقم به منم. بیرون رفت اتاق از حرفی بدون سامیار

 یه مثل من جریان، با میاد کنار کم کم اما. میکرد تصور آیدا هووی منو اون بود، مادرش نگران

 کنار مهبد و باران. بود سخت یکمی طوفان این با امدن کنار پس شدم زندگی این وارد طوفان

 آیدا منو اما کنه تحمل رو هوو نمیتونه زنی هیج. میاد کنار هم سامیار پذیرفت، رو ارش منو امدن،

 عذاب منو این و کرده مادری باران برای من از بیشتر ایدا میگفت، راست سامیار. هستیم خواهر

 .آیدا بودن هوو نه میداد

 بود، شده تنگ بدجور پویان برای دلم ، بزنم حرف پدرام کردن دعوت واسه ارش با امشب باید

 .میدونه خدا بشه حالی چه پویان شوک، تو رفت که آرمان

 دفه این کنم، دعوت من رو اینا پدرام شام صرف به فرداشب شد قرار و کردم صحبت آرش با

 پدرام به زدم زنگ. بودم من میزبان بود برعکس

 خوبی؟ فراری دختر بر سلام:  پدرام

 خبراا؟ چه خوبی؟ تو ممنون سلام: 

 !شکاره دستت از پویان میدونی مرسی،:  پدرام

 .میارم درد دلش از: 

 کردی؟ ما از یادی شده چی حالا:  پدرام

 .بشید آشنا ام خانواده با تا شام، صرف به کنم دعوتون میخواستم: 

 بده ادرس! عالی چه:  پدرام

 .منتظرم فرداشب میکنم، اس برات را ادرس: 

 میبینمت پس عزیزم، باشه:  پدرام

 .فعلا: 
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 دلش از باید عصبیه، خیلی الان پویان کردم، اس پدرام برای را آدرس. کردم قطع رو گوشی

 نوم بود، کرده تربیت دخترمو خوب خیلی آیدا بودم، شده آشنا باران با ماه چند این توی. دربیارم

 عادی روال الان زندگیم شدیم، دور هاامون بچه از دوتامون هر بودیم، داده تاوان شکل یه به آرش

 وشآرز به آیدا فهمیدم وقتی. سرکار برگردم زودی به میخواستم همین واسه بوده، کرده پیدا تری

 گتن دلم قدیمی، ی خونه برم گرفتم تصمیم. شدم خوشحال خیلی شده موفق دکتر یه و رسیده

 برای محلی خونه داخل اما بود شده زیبا ، ها باغبان لطف به حیاط چیزا، سری یه برای بود، شده

 .بود شده ها خاک و گرد و ها عنکبوت

 

 خونه این داخل آدم نفس نشده، خونه این وارد ساله چندین کسی بود معلوم قشنگ 

 تهالب بود، نیما و من عروسی عکس افتاد، دیوار روی عکس قاب به نگاهم شدم، اتاق وارد.میگرفت

 هم آیدا. شد ظاهر ها چهره کردم، پاکش و داشتم برش. نمیشد دیده تصویری و بود خاک از پر

 هر کرد، خودش عاشق رو آرش زیادش عشق با هم آیدا ، فداکار عاشق یه ، بود عاشق نیما مثل

 کرد، بازی ما ی همه با بلاتکلیف عشق این. پرداختیم رو عشق تاوان صورتی به ماها از کدوم

 ، تمدوس ترین صمیمی میکرد، فکرشو کی ایدا، اتاق داخل بالا ی طبقه رفتم و کردم پاک اشکامو

 دوس رو آیدا ثابق مثل هم هنوز سرنوشت، این بود عجیب چه هوویم، باشه شده الان خواهرم

 از ، برداشتم عنکبوت های تار میون از رو داشتیم هم مثل دوتامون که رو عروسکی همون داشتم،

 مبگیری کارگر باید بیرون، زدم عنکبوتی ی خونه از و برداشتم هم یمو گوه و عروسک خودم اتاق

 .شستم رو ها عروسک هم و گرفتم دوش یه خودم هم. کنند خونه شکل رو خونه دوتا این تا

** 

 شد زده اتاقم در. پوشیدم آبی بلند لباس یه بیان، اینا پدرام بود قرار امروز

 داخل بفرما: 

 زدم لبخند بهش شد، اتاق وارد آیدا

 داری؟ کاری جانم: 
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 کنم خواهی عذر سامیار حرفای و روز اون بابت میخواستم راستش:  آیدا

 .کرد دفاع تو از فقط نزد، بدی حرف سامیار درضمن گذشته، هاا گذشته جوون آبجی: 

 نداشت دخالت حق سامیار. نداریم مشکلی باهم تو و من وقتی نبود، نیازی اما:  آیدا

 نساز کوه کاه از بیخیال، آیدا بیا کوتاه: 

 قدیمی خونه بودی رفته ، باشه:  آیدا

 بود ها عنکبوت زندگی محل نبود، خونه اما اره:  

 نشده ها خونه این وارد کسی که میشه سالی بیست کنم فکر:  آیدا

 کنند تمیز تا بگیریم کارگر باید دقیقا،: 

 شدی؟ دکتر چرا تو راستی دقیقا،:  آیدا

 بده؟ دکتری مگه: 

 .بشی وکیل میخواست دلت تو اما نه:  آیدا

 شدم دکتر همین واسه میخواست، دلم چی نبود یادم:  

 باشی موفق:  آیدا

 باشی سلامت: 

 آمد صدا به در زنگ

 رسیدن مهمونات انگاری:  آیدا

 پیشواز برم من پس اره: 

 برو:  آیدا
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 .کردم پرسی احوال الهه و هدا و پدرام با. شدم حیاط وارد و امدم بیرون اتاق از

 طرفش رفتم میکرد، نگاهم غم با و بود ایستاده سرجاش پویان اما داخل رفتن

 شده؟ چی: 

 ..خیلیی:  پویان

 کرد سکوت

 بگو کامل حرفاتو ؟ چی خیلی: 

 نکنی ترکم وقت هیچ بود قرار کردی، فراموش منو کردی پیدا رو ات خانواده تا راحت چه:  پویان

 همین. داشتم تنهای به نیاز روزی چند یه فقط. نکردم ترکت که من پسرم گل: 

 من به هک گفتی بابام به باشی، تنها میخواهی که بگی خودم به ندونستی لایق منو حتی تو:  پویان

  بگه

 !پسرم؟ ببخشی منو کنم چکار. کردم اشتباه من قبول باشه: 

 انداخت بغلم توی خودشو پویان

 نکنی اینجوری باهم دیگه بده قول. بری و کنی و ترکم که ترسیدم خیلی:  پویان

 . نمیشم جدا ازت بکشم نفس وقتی تا من: 

 بیرون امد آغوشم از

 کردی پیدا ات خانواده و امدی در بلاتکلیفی از حالم خوش:  پویان

 بشی آشنا دیگه ی زاویه از آشنایی که کسای با تا داخل بریم مرسی: 

 حرفت این چی یعنی:  پویان
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 میفهمی خودت بریم بیا: 

. دکر تعجب سامیار و باران دیدن با پویان بودن، نشسته ها مبل روی همه شدیم هال وارد پویان با

 .نشستیم ها مبل روی

 

 آمدید خوش خیلی بازم:  آرش

 جان آرش مرسی:  پدرام

 ااونج رو نازی اما میکنم، کار شما بیمارستان داخل یکساله نزدیک من نمیشه باورم اصلا:  آیدا

 .ندیدم

 ندیدیم رو دیگه هم چرا تو و من دقیقا،: 

 دیگه قسمته:  آرش

 داری نسبتی چه آیدا با تو نازی:  هدا

 .هستیم الان به تا قدیم از صمیمی دوستای ایدا منو: 

 است خانواده این عضو نازی نمیدونستیم، اما میشناختیم رو جاهدی خانواده ما هاا جالبه:  پدرام

 .زیادن هایش سورپرایز دیگه زندگیه جان، پدرام:  آرش

 اینجا؟ کیه به کی الان اما هاا ببخشید:  پویان

 هامون بچه هم سامیار و مهبد باران، منه، همسر آرش: 

 نیست آرش آقا همسر آیدا مگه اما:  هدا

 .همسرشه هم نازی اما آرش همسر من اره:  آیدا

 امروز هووهای شدن قدیمی دوستای جالب چه:  هدا
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 دوست نه هوو: 

 که آرش اقا بیچاره میشه شروع دعواهاا هاا حسادت کم کم هستید شوک هم دیدار از الان:  هدا

 کنه تحمل باید

 نمیافته اتفاقی چینین اصلا: 

 میشه دعواتون آیدا با ارش آقا سر زودی به جوون نازی:  هدا

 .دارید علاقه دعوا به چقدر شما جان هدا:  آیدا

 .آرشه نمیشه دعوامون که چیزی تنها سر آیدا منو: 

 میشمارن پاییز اخر رو جوجه:  هدا

 نمیافته اتفافی که ببینی تا کن صبر پس: 

 نچسبه چه بشر این

 .نمیکنند دعوا هم با من سر اما کنند دعواا من با نازی و آیدا شاید:  آرش

 هستید؟ مطمئن چه:  هدا

 .میشناسم رو آیدا و نازی شما از بهتر من:  آرش

 دومیه کدوم اولیه کدوم حالا کردی؟ ازدواج دوتاشون با همین واسه پس:  هدا

 بشی بیخیال میخواهی میگم جان هدا:  آیدا

 بالا میزنن آمپرش داره ایدا که بود معلوم

 کنجکاوم فقط من:  هدا

 بیشتر اما خوبه حدش در کنجکاوی: 
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 فضولم؟ من بگی میخواهی یعنیی:  هدا

 دیگه بیخیال:  پدرام

 .شد ساکت پدرام نگاهم با هدا

 کیه؟؟ باران راستی:  پویان

 نمیشناسی رو خودت همکلاسی چطور: 

  کرد نگاه باران به پویان

 مهدیسی که تو:  پویان

 بارانم الان بودم مهدیس من:  باران

 چی؟؟ یعنی:  پویان

 میدم توضیح برات بعدا: 

 شام میز سر بفرماید خوب:  آرش

 چه تو به اخه بگه، پرت و چرت باید همیشه هدا این یعنی میز، سر رفتیم و شدیم بلند همگی

 باهم روزی یه نکنه. کنیم حسادت هم به آیدا و من جدی جدی نکنه وایی آیداست، و من ی رابطه

 .داشت مشکل موضوع این درک با و بود شوک توی هنوز انگاری پویان. بشه دعوامون

 کنم جبران رو داشتید نازی به که رو لطفی طوری چه نمیدونم:  آرش

 ادرم پویان برای نازی که رو مدتی این باید من باشد، داشته جبران به نیاز که نکردم کاری:  پدرام

 کنم جبران رو کرده

 شده جبران دوتاتون هر کارای انگاری:  آیدا

 پویان از هم نازی کرد، مراقبت مهبد و نازی از پدرام:  هدا
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 پدرام های محبت جبران واسه نه موندم کنارش داشتم پویان به که عشقی بخاطر من: 

 .جبرانی چه عشقی چه شدید، حساب بی حساب صورت هر در:  هدا

 .میزنه مفت زر راست و چپ. بزنم مفصل کتک یه دوباره دخترو این میده حال اخه

 بود عالی غذا مرسی جان نازی و خانم آیدا:  پدرام

 پختند؟ غذا باهم دوتاشون میدونی کجا از:  هدا

 .خانمه آیدا دستپختن دارن متفاوتی طعم چون غذا ی بقیه و نازنین کار ها خورشت:  پدرام

 .زدی حدس درست: 

 .دیگه دارم آشنایی دستپختت با:  پدرام

 گاهن بهم پاش به زدم پا با میکرد، نگاه باران به چشمی زیر و سکوت در پویان زدم، لبخند بهش

 احساس اما چرا نمیدونم انداخت، پایین سرشو و زد لبخند کردم، اشاره باران به چشم با کرد،

 با. شون خونه رفتند اینا پدرام شام، صرف از بعد. هست خبرایی یه باران و پویان بین میکرد

 .بود خوبی شب هدا حرفای گرفتن فاکتور

** 

 ماجرا، بود افتاده جا همه برای. بود شده تر اروم اوضاع بیمارستان، میرفتم که بود روزی چند

 اما ناراحته، چیزی یه از یا داره مشکلی یه باران میکردم احساس بود، کرده درک هم پویان

 برخورد صمیمی من با هم هنوز سامیار. طرفش برم من اینکه نه طرفم بیاد خودش میخواستم

 طوفان این میکردم احساس اما چرا نمیدونم. بود خوب مهبد با اش رابطه اما بود رسمی و نمیکرد

 کلش هاا حسادت و هاا دعوا کم کم و بیام کنار آیدا با نتونم که میترسیدم نمیخوابه، زودیا این به

 حرف ارش و ایدا با که بود وقتش شاید. بدم بهش رو آیدا عروسک بودم نکرده وقت هنوز بگیره،

 حرف ات اتاقم بیان گفتم آرش و آیدا به بشه، حل شدن بزرگ از قبل داشتیم مشکلی اگه تا. بزنم

 امد ایدا اول بزنیم،
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 نازی شده چیزی:  آیدا

 بیاد هم آرش تا بشین بیا نه: 

 .شد اتاق وارد هم آرش نشست، متعجب تخت روی آیدا

 شده؟؟ چی:  آرش

  بشین بیا هیچی: 

 .نشست صندلی روی آرش

 شده چی بگو حالا امد هم آرش خوب:  آیدا

 .بزنیم حرف باهم میخوام فقط نیافتاده، اتفاقی: 

  چی؟ ی درباره:  آرش

 .بپرسیم سوال: 

 چی؟ از سوال:  آیدا

 .خودمون: 

 ما؟ داریم مشکلی مگه:  آرش

 مانده؟ باقی سوالی مگه هنوزم:  آیدا

 دارم سوال من اره. بزنیم حرف هست مشکلی وقتی فقط باید مگه: 

 بدیم جواب تا بپرس:  آرش

 .بزنیم حرف:  آیدا

 بری؟ خواستی تو امدم من وقتی چرا ایدا: 
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 .کردم بودن اضافه احساس. بدم تحویل بهت زندگیتو باید کردم احساس چون:  آیدا

 موندی؟ ارش کنار و کردی مادری باران برای نبودم من وقتی چرا: 

 میبودم مراقبش باید. بود دوستم دختر هم باران بود، عشقم آرش:  آیدا

 تربیش که وقتی داری، باران گردن به مادری حق من از بیشتر که وقتی بری خواستی چطور پس: 

 هستی؟ ارش با زندگی لایق من از

 .برم باید کردم حس اما نمیدونم:  آیدا

 نکردی؟ ترکش چرا کردی؟ ازدواج ایدا با چرا آرش: 

 اما نداشتم بهش دوستی جز حسی هیچ اولش. بودم داغون داغون من که امد وقتی آیدا:  آرش

 .کنم ترکش نمیتونستم نبود ام بچه مادر بود همسرم اون. شدم اش دلبسته کم کم

 من؟ سراغ دوباره امدی چرا پس: 

 .شدم عاشقت اول از دیدمت دوباره وقتی اما شدی فراموش میکردم فکر:  آرش

 کردی؟ ازدواج ایدا با نگفتی بهم چرا: 

 .غرورمو شکست کنم تحمل نمیتونستم دیگه. بزنی پسم بازم ترسیدم:  آرش

 موندی؟ آرش کنار من وجود با چرا: 

 داشتم دوستش چون:  آیدا

 موندی؟ ایدا با بازم من وجود با چرا: 

 داشتم دوستش:  آرش

 چی؟ واسه ها سوال این:  آیدا



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 478 

 دوس من از بیشتر رو تو آرش بگیرم، ازت را آرش نیامدن من. بشه راحت خیالت تو که این واسه: 

 داره

 داره دوس بیشتر تورو آرش اما بگیری، آرشو امدی نکردم فکر من:  آیدا

 داره دوس بیشتر رو تو آرش. میکنی اشتباه: 

 جوابشو نخواستم اما رو، نازی یا داری دوس بیشتر منو که پرسیدم رو سوال این آرش از:  آیدا

 .بگه تورو اسم که نداشتم اینو تحمل چون. بشنوم

 .بشنوم جوابشو نخواست دلم اما بپرسیدم ازش سوالو همین منم ها جالبه: 

 کردیم نگاه آرش به دوتای

 .بگم رو دوتاتون سوال جواب میخواهید:  آرش

 .بود شده حاکم اتاق در سکوت

 بود سخت برام اوایل سوالاتون جواب راستش است، رضایت علامت سکوت گفتن قدیم از:  آرش

 .دارم دوست هم ی اندازه به اما باشه عجیب شاید رو شما دوتای هر من آسونه، خیلی الان اما

 اندازه رو زن ده میتوند همزمان. هستند عجیبی موجودات مردا این واقعا جوابش، از کردم تعجب

 .بدارند دوست

 بودم خوشحال منم خوشحاله، که بود معلوم آرش جواب از آیدا

 شد حل مشکلتون الان:  آرش

 نداشتیم مشکلی: 

 زدیم حرف شد خوب:  آیدا

 بگید هست حرفی بازم اگه: 
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 هیچ بدون هستید کنارم دوتاتون هر که خوشحالم خیلی فقط. ندارم حرفی که من:  آرش

 .مشکلی

 ندارم حرفی منم:  آیدا

 دادم بهش رو آیدا عروسک و شدم بلند تخت روی از

 کردی؟ پیدا کجا از اینو وایی:  آیدا

  اتاقت از: 

 بود شده تنگ برایش دلم مرسی:  آیدا

 .خوابیده طوفان این شیرین ی رابطه این خوب چه. زدم لبخند بهش

** 

 رایب بودم، کرده ویزیت مریضامو میخوردم، چای داشتم بودم، نشسته اتاقم داخل بیمارستان توی

 بتهال میگفت، برام دختر یه به عشق از پویان که افتادم پیش ماه چندین یاد. بودم بیکار همین

 با میخواست. باشه باران شاید دختر اون کردم احساس اما چرا نمیدونم نگفت رو دختر اون اسم

 رو تلفن. برسه عشقش به باید پویان. نباشه چه باشه باران دختر اون چه بزنم حرف پویان

 .زدم زنگ بهش و برداشتم

 خوبی؟ خانم مامان سلام به به:  پویان

 کجایی؟ خوبی؟ تو پسرم سلام: 

 شده؟ چیزی. بیرونم ممنون:  پویان

 نبودی؟ شیفت امروز: 

 .نمیدونی همین برای نبودی که نه شدن عوض هایم شیفت نه:  پویان

 نهار؟ میکنی دعوتم اینکه یا بیمارستان میای بچه، نپرون تیکه: 
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 تو مهمون نهار بریم دنبالت میام:  پویان

 ؟.دعوتی من مهمون رستوران کدوم دارم، ماشین خودم من جوون خسیس: 

 همیشگی همون:  پویان

 اونجام دیگه ساعت نیم تا: 

 فعلا باشه،:  پویان

 سوار بیرون، اتاق از زدم. پوشیدم مشکمو مانتوی اوردم در رو فرم لباس گذاشتم، رو گوشی

 گها میشه جالب چه. بود ایتالیایی غذایی عشق پویان. افتادم را رستوران سمت به و شدم ماشینم

 یکس با دلش باران اگه اما کنه، خوشبخت دخترمو میتونست قطعا پویان میشد، من داماد پویان

 درگیر فکرم چی؟ نخواد رو پویان باران اما بخواد رو باران پویان اگه چی؟؟؟ وقت اون باشه، دیگه

 به. ندباش بلاتکلیف هم هام بچه بودم بلاتکلیف عشق توی من که جور همون نمیخواستم بود شده

 دو میز یه سر نبود خبری پویان از شدم رستوران وارد کردم، پارک رو ماشین رسیدم رستوران

  امد گارسون. کشیدم نفس تا چند میکنه، دیر همیشه بچه این نشستم، بود خالی که نفر

  منتظرم. ندارم سفارشی فعلا: 

 نشست صندلی روی شد نمایان پویان بالاخره. رفت و زد لبخند گارسون

  عجب چه: 

 شد دیر ببخشید:  پویان

 خواهش: 

 .گذاشت میز روی را ها منو امد، گارسون و کردم اشاره دست با

 میخورم پاستا من: 

 .رو آشپز سر مخصوص پیتزا منم:  پویان
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 .رفت و نوشت گفتیم که رو چیزی هر گارسون

 چیه؟ نهار این مناسبت خوب:  پویان

 تو عشق: 

 من؟؟ عشق:  پویان

 ازش بدونم بیشتر میخواهم زدی؟ حرف باهام دختر یه راجب یادته اره،: 

 افتادی؟ جریان این یاد یهو چرا:  پویان

  دیگه بگو طور همین: 

 نمیخواد منو اون اما دارم دوستش من:  پویان

 میونه؟ در ی دیگه کسی پای میدونی؟ کجا از: 

 بهش طرف اون اما داشت، دوس رو دیگه یکی دختره. شدم عاشق اشتباهی من راستش:  پویان

 .نداره اعتماد پسری هیچ به دیگه اون الان کرد، خیانت

 برسی؟ بهش نمیکنی سعی چرا بره، بین از ادم اعتماد بده خیلی: 

 .نداره دوستم اون:  پویان

 میدونی؟ کجا از: 

 نمیبنده دل دیگه دیده خیانت چون:  پویان

 عاشقشی؟: 

 قلبه ی ستاره تک بینهایت،:  پویان

 نیستی عاشق: 
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 هستم:  پویان

 میجنگیدی آوردنش دست به برای بودی اگه: 

 بجنگم؟ کی با:  پویان

 کنه اعتماد بهت کن کاری. بجنگ داشتنش برای عاشقی اگه خودش، با: 

 کرد سکوت پویان

 قبول رو شکست نجنگیده اگه نشده، اما خواستی که میدونی بخوری، شکست و بجنگی اگه: 

 کلی و میشد شاید. گذشتی راحت چرا نکردی، تلاش چرا که میخوری حسرت عمرت اخر تا کنی،

 دیگه حسرت و سوال

 کنم؟ مجبورش یعنیی:  پویان

 .میده فراری عشقو اجبار: 

 چی؟ پس:  پویان

 کن سابت بهش عشقتو: 

 .آورد رو غذا گارسون

 بخور تو غذا: 

 بخوره تا میکرد بازی بیشتر پویان البته. شدیم خوردن مشغول دوتای و زد لبخند بهم

 ؟ نمیخوری چرا: 

 میکنم فکر دارم:  پویان

 حقیقی عشق اگه میکنه، غمگینت هم و میشه ات شادی باعث هم عجیبی، چیزه عشق میدونی: 

 .عشق هم بسازی اعتماد هم میتونی ، باشه قوی و
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 ندارم خبر قدرتش از اما هست که حقیقی:  پویان

 چیه؟ دختره اون اسم حالا بخواهی، کافیه فقط: 

 دیگه دیگه:  پویان

 بارانه دختره اون نکنه: 

 کرد زدن سرفه به شروع

 عاشق؟ پویان شده چی: 

  هیچی:  پویان

 خوبی؟: 

 ممنون اره:  پویان

 سوالم جواب: 

 شدم عصبی پایین، انداخت سرشو

 کرده؟ خیانت من دختر به احمقی پسر کدوم: 

 داد تکون سری پویان

 شدی؟ لال چرا: 

 بپرس خودش از. کنم خبرچینی نمیخوام من ، باش اروم:  پویان

 شکست؟ دلش خیلی بگو فقط. میپرسم خودش از باشه: 

 قطعا؟ میشکنه دلش شده خیانت بهش که کسی:  پویان

 بگو رو پسر اون اسم لاقا دخترم، واسه بمیرم الهیی: 
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 آرمان:  پویان

 بود دوستون که پسره همون: 

 اره:  پویان

  میکنم اش خفه. کرده خیانت من دختر به لقا مه پسر ارمان یعنی کردم، هنگ

 شنیدی؟ من از نگی میشه:  پویان

 نمیگم چیزی: 

 ممنون:  پویان

 .بزنم حرف باهاش باید ندیدم، را عشق درد چطور. بود ناراحت وقته چند این دخترم چرا بگو پس

 ینا بودم کننده کمک منم. بود عشق امتحان این و بود باران عاشق پویان. کنم کمکش بتونم تا

 .وسط

 

 :  پویان

 عاشق من. بزنم حرف باران با و برم گرفتم تصمیم نهار خوردن و نازی مامان با زدن حرف از بعد

 و اعتماد من اما کردن بد حقش در ندا و آرمان درست میجنگیدم، براش پس بودم دختر اون

 اون ، دیدمش ندا با که وقتی اول روز همون از منه، حق منه سهم باران میارم، دست به عشقشو

 ندونستی، رو ی فرشته چنین قدر که ارمان برسرت خاک. کرد ام دیووونه سبزش های چشم

 گرفتم تماس باران با و برداشتم گوشیمو

 سلام:  باران

 هستم تون خونه جلو دیگه ساعت نیم تا باش آماده سلام، علیک: 

 شده؟ چیزی:  باران
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 . میگم بهت دنبالت امدم: 

  کم کم میترسم دارم:  باران

 فعلا باش اماده نترس: 

 من بود درست نازی مامان های حرف میزدم، حرف باهاش امروز همین باید. کردم قطع رو گوشی

 واقعی عشقم من. زدن حرف برای داد جرات بهم نازی مامان کنم، قبول رو شکست نجنگید نباید

. بود عشقم باران بشه، اشکی دیگه یارم رنگ خوش چشمای نمیزارم داشت، هم قدرت پس بود

 ماشین سوار و امد اینکه تا گذشت ی دقیقه چند ، بهش زدم تک. رسیدم که باران ی خونه دم

 .کردم حرکت شد،

 شده؟ چی:  باران

 خوبم خوبی سلام: 

 افتاد شور دلم شده؟ چی بگو پویان بابا ای:  باران

 کن صبر دختر تو عجولی چقدر: 

 اصلا مبگ کجا از. بود بپا آشوبی دلم توی اما بود لبم روی لبخند. داد فشار کیفشوو حرص با باران

 .بشه کاسته استرسم از کنه، پخش اهنگ ضبط تا زدم رو دکمه. بگم چی

 دلوابسم اخه/  بکنی دل من از نری نری/  منی عشق تو بگو همه به برو(:  بگو همه به:  ندیم))

 هر دیگه میریزم پاش به/  باد به داده چشماش دلمو/  منی عشق تو بگم جوری چه/  نفسم شدی

 برده حواسمو و هوش/  نمیاد راه دیگه خودم با دلم/  نمیشم آروم شم دیوونه اخه/  بخواد چی

 حالا حالا/  بهت نگم پس منو احوال/  منو حال میدونی که تو/  نگاهت طرز میکنه دیوونه/  صدات

 که/  چشمام توی از بخون بیا بیا بیا/  ندارم غم دارم رو تو تا کنارم بیا/  ندارم و دار شدی حالا

 میکنه دیوونه/  صدات برده حواسمو و هوس/  ندارم دوست رو کسی هیچ تو غیر/  میخوام تورو

 بد/  خودت به نمیدم پس دلت/  بهت نگم پس منو احوال/  منو حال میدونی که تو/  نگاهت طرز
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 شدی حالا حالا حالا/  بهت نگم پس منو احوال/  منو حال میدونی که تو/  دلت به دلم وصل جوری

 /.(ندارم غم دارم رو تو تا کنارم بیا/  ندارم و دار

 کرد خاموش رو ضبط باران

 شده؟ چی بگو دادن گوش اهنگ جای به:  باران

 شدم عاشق من: 

 دخترکیه؟ اون حالا باشه مبارک:  باران

 ....شده الان اما بود مهدیس اسمش پیش ماه چندین تا: 

 .میخنده داره چراا این وا شد، قطع حرفم هاش خنده با

 داشت؟ خنده حرفم کجایی: 

 بود ی مسخره شوخی خیلیی:  باران

 .هستم جدی من باران: 

 شدی؟ من عاشق تو یعنی:  باران

 هستم عاشقت من اره: 

 شو خفه ؛ باران

 !باران؟؟: 

 بزار پرتگاه ی لبه دختره این گفتی کردی فکر چی خودت پیش متاسفم برات ، کوفتتت:  باران

 جدید بازی یه برای زود شده تموم تازه دوستت بازی. کنم پرتش

 دارم دوستت واقعا من. هستی نازی مامان دختر تو. کنم بازی باهات نمیخوام من باران: 
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 با مثلا خواستی هستی هم نازنین دختر تازه خوردم، شکست من دیدی چون بگو پس:  باران

 بشه ادا دینت و کنی شاد رو نازنین دل عاشقی ادعای

 گویی چرت کانال زدی باران وایی: 

 خونه برسون منو پویان من، نه توی میگه چرت که اونی:  باران

 میمونم عاشقت ابد تا هستم، تو ی دیووونه من باران ببین: 

 .خورد اف ابدش زود اما باشه کنارم ابد تا بود قرار هم آرمان:  باران

 هستم تو عاشق من. نداره ربطی من به کردند اونا که هرکاری آرمان، نه پویانم من: 

 .کنی استفاده سو ازم میخواهی هم تو ی، بقیه مثل هستی عوضی یه هم تو حرفات دروغ:  باران

 .میدم نشون رو بازی عوضی بهت الان: 

 کنه قضاوت مدلی این منو نداشت حق. بود نروم روی بدجور باران حرفای کردم، زیاد سرعتمو

 بشم پیاده میخوام کنار بزن روانیی:  باران

 بعد کن تماشا رو بازی عوضی اول: 

 .کنارررر بزن پویاااان:  باران

 ساکتتتت: 

 اب شهر بیرون خاکی جاده توی. نبود بدک ترس کمی اما نبود کار در اجباری بودم، عصبی خیلی

 بود نامشخص مقصدم. میرفتم سرعت

 واستا نازنین جوون:  باران

 .ترمز روی زدم



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 488 

 بهش. بودیم ترسیده باران هم و من هم ایستاد، جاش سر شدید تکون با ماشین ترمز، روی زدم

 کردم نگاه

 .بودیم کرده تصادف الان میکنی؟ چکار وحشی:  باران

 بیرون کشیدمش ماشین از و گرفتم دستشو و کردم باز سمتشو در و شدم پیاده ماشین از

 داری؟ چکارم پویان، کن ولم:  باران

 کردم ول دستشو

 بزنیم حرف دنج جای یه امدیدم ، ندارم کاریت:  

 .بزنم تو به دارم حرفی چه من!!! اباد، ناکجا وسط:  باران

 .نمیزنه پر هم پرنده! خوبی این به جایی: 

 .ندارم تو با حرفی من خونه، ببر منو:  باران

 .عاشقتممم من: 

 حرفات دروغ:  باران

 ماشین به خورد که عقب رفت قدم چند ، شدم نزدیک بهش

 میکشم فریاد وگرنه نیا جلو:  باران

 بزن فریاد میخواد دلت هرچی هستیم اباد ناکجا وسط الان ما باران: 

 میداد فشار هم روی هایشو دندون حرص از

 میخواهی؟ چی:  باران

  رو تو: 
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 کنن اذیتت منو نکن بازی من با میدم قسم بود بیمنون که دوستیه حرمت به رو تو پویان:  باران

 .هستم عاشقت من بفهم نفهم: 

 یهوی چطور اخه:  باران

 توی منم کردی انتخاب رو آرمان تو اما شدم عاشقت اول نگاه همون با نبود هم یهوی همچین: 

 کنار کشیدم رفاقت عالم

 !!داری دختر دوست هم الان حتی بودی رابطه توی تو آشنایمون وقتی اما:  باران

 .بودم تو عاشق اما. داشتم دختر دوست قبلا من درست اره: 

 ازار دل شد کهنه باراز به امد نو تا راحتی همین به:  باران

 اجازدو و عشق قول کسی به من کنی؟ ازدواج دخترت دوست با باید حتما که نوشته دنیا کجایی: 

 .کاری طلب تو که ندادم

 .نه عشقت اما قبول تو حرفای باشه:  باران

 اینو بفهم عاشقتم من: 

 نکنی رها منو دیدی بهتر یکی تا فردا هست تضمینی چه:  باران

 .گذاشتم سرش طرف دو دستامو شدم نزدیک بهش

 .بگه دروغ نمیتونه چشم بگه دروغ زبون اگه حتی هستند دل ی اینه ها چشم میگه نازی مامان: 

 این عاشق من. بودم شده غرق چشماش جنگل توی زدن پلک بدون. کردم نگاه خیره چشماش به

 همین واسه ناراحته نزدیکی این از کردم احساس. بود شده تر تند هایش نفس. بودم دختر

 .کنار کشیدم

 من اما نمیزنه پر پرنده نگاه کنم استفاده ازت میتونستم راحت داشتم پلیدی نیت اگه من: 

 نمیکنم خیانت بهت وقت هیچ من کن اعتماد بهم. عاشقتم
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 اعتمادم ندارم قلبی. خوردم ضرب عزیزام از دوتا از شکستم پویان شکستم من نمیتونم:  باران

 .کن فراموشم نمیتونم نمیشه خورده خورده

  دختر یه توسط شد خورد غرورم راحت چه خودم از بود گرفته حرصم

 برسونمت شو سوار: 

 میکردی فکر که پویان برسرت خاک. کردم حرکت شون خونه سمت به و شدیم ماشین سوار

 رسیدیم. کرد خورد پسرتو غرور دخترت بینی که کجای نازی مامان. میشه عاشقت دختره

 شو پیاده: 

 .بشه عاشقت و کنه اعتماد بهت. بشی خوشبخت باهاش که کنی پیدا نفرو یه امیدوارم:  باران

 پایین برو لطفا: 

 وارد. بود شکسته بدجور دلم. ام خونه سمت کردم حرکت سرعت با شد، پیاده ماشین از باران

 شدم ی خونه

 پویان خوبی:  مهرشاد

  ندارم حوصله اصلا: 

. ادمد فشار و گرفت دستم توی بالشت و شدم ولو تخت روی. بستم شدتت با رو در رفتم اتاقم به

 .مفرستاد لعنت سبزش چشمای اون به عاشقشم، که من نکرد اعتماد بهم چرا. بودم ناراحت خیلی

 اتاقم وارد نفر یه که بودم، کرده زندونی خودمو اتاقم داخل که بود گذشته ساعت چند نمیدونم

 شد

 ندارم حوصله بیرون بروو: 

 میکنی؟ بیرون منو دیگه حالا:  نازی مامان

 نشستم تخت روی بود نازنین مامان. برداشتم سرم روی از دستمو
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 هستند دوستام کردم فکر ببخشید: 

 نشست کنارم تخت روی

 .نشستند گل به هات کشتی چرا شده چی:  نازی مامان

 بپرس دخترت از: 

 دخترت شد باران دیگه حالا:  نازی مامان

 بد خیلی بد حالم: 

 ذوقت توی زده بدجور انگاری:  نازی مامان

  بدجور اره: 

 کشید موهام لای دست

 ؟.شد تموم عشقت گرفتی، بغل غم زانو و اینجا امدی زد، پست چون:  نازی مامان

 .دارم دوستش هم هنوز: 

 رفتی؟ کافه کدوم داری؟ دوستش گفتی بهش چطوری اصلا:  نازی مامان

 خاکی جاده توی ناکجااباد وسط نرفتیم کافه: 

 کرد نگاهم تعجب با

 وسط این چی پس بازی رمانتیک خنگیییی، خیلی:  نازی مامان

 دارم دوستش بدونه میخواستم فقط نکردم فکر چیزی به: 

 دیگه ی دیووونه:  نازی مامان

 کرده روانی منوو ارانب: 
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 بهش دوباره کنار، بکشی نباید که شندیدن نه یکبار عاشق پویان باش، اروم خوب:  نازی مامان

 رمانتیک دفه این اما بگو

 نکرد قبولم اگه: 

 نشه بازی نشه سه تا:  نازی مامان

 جلو؟ برم بازم یعنی: 

 برو اره عاشقی اگه:  نازی مامان

 .هستی که ممنون: 

. مادرم آغوش داره آرامشی چه. میکرد نوازش موهامو گذاشم، پاهاش روی سرمو. زد لبخند بهم

 .منه عشق باران بشه، من مال باید باران. میجنگم باران واسه من

 ( :  مهدیس)  باران

 ،بود عجیب برایم پویان حرفای. بودم شده جوری یه بود، گذشته پویان با دیدار از ی هفته چند

 تا هک پسری میشه مگه کرد، عشق ابراز بهم آمد هدف بی یهو آخه کنم، باور عشقشو نمیتونستم

 زا من. بشم دلبسته چطور کنم اعتماد چطور. عشق مدعی بشه یهو بود معمولی دوست یه دیروز

 از. بودم خورده شکست عشقم از من. بودم خورده ضرب داشتم، علاقه بهش که پسری آرمان

 پویان ، دوباره شکستی از میترسیدم دلببندم، طوری چه دوباره حالا. بودم خورده نارو دوستم

 نمیدونم عشق یه عنوان به اما کرد اعتماد بهش دوست یه عنوان به میشد بود خوبی دوست

 رابطمون کم کم اما نمیامد، خوشش من از. بود لج من با پویان اوایل اون. کرد اعتماد میشد شایدم

 به مامانم که پسری عسلی، چشم پسر اون پویان. شدیم هم برایم خوب دوست دوتا و شد خوب

 .بود شده من عشق مدعی. بود کرده مادری او برای من جای

 ی هخون این به کشی اثباب و شدنم باران و نبودنم مهدیس هضم از بعد که افتادم گذشته ماه یاد

 گزن پویان به و برداشتم رو گوشی. بزنم حرف ندا و ارمان ، پویان با برم گرفتم تصمیم جدید،

 .زدم
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 خوبی؟ باران سلام:  پویان

 خوبی؟ تو مرسی سلام علیک: 

 شده؟ چیزی تشکر،:  پویان

 کنم پیگیری رو جریان اون نشده. بود شلوغ خیلی سرم وقته چند این راستش: 

 جریان؟ کدوم:  پویان

 ندا و آرمان جریان: 

 کنی؟ چکار میخواهی الان خوب اهان:  پویان

 بزار قرار یه باهاشون: 

 کی؟ ی واسه باشه:  پویان

 .امروز: 

 کجا؟:  پویان

 .دیگه چیزی پارکی ی کافه خوب قبرستون،: 

 میشی؟ عصبی چرا:  پویان

 میپرسی چرت سوال چون: 

 .باش آروم باشه:  پویان

 آروممم: 

 .میزنم زنگ گذاشتم قرار:  پویان

 .بده اس: 
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 .باشه:  پویان

 فعلا: 

 بای. برسون سلام نازی مامان خصوص به همه به:  پویان

  بای باشه: 

 تی،نیس بودی که اونی بفهمی یهو بود، سخت چه کشیدم، بغل توی زانوهامو. کردم قطع رو گوشی

 مادر، یه جای به الان. بود شده جور باهم چی همه بود خوب اما. نیستند ات خانواده ات، خانواده

 دوتا الان. کرده بزرگ منو که آیدا مامان و آورده دنیا به منو که نازی مامان ، داشتم مادر دوتا

 رانگا نه انگار بودند، امده کنار خوب خیلییی هم با ایدا مامان و نازی مامان. داشتیم هم گل داداش

 با کم کم میرفت، پیش خوب چی همه. بودند شده جور هم با سامیار و مهبد. هستند هوو هم با که

 . بود پویان طرف از داشتم برش. آمد اس. ام گوشی برای. میشدم جور داشتم نازی مامان

 . همیشگی ی کافه همون دیگه ساعت یک:  پویان

 اوکی: 

 و برداشتم خاکستری شلوار و سفید مانتو یه رفتم، کمد سمت به و شدم بلند تخت روی از

 کفش و صدفی کیف نقری، شال. بود کافی رژلب و کرم یه نداشتم، آرایش حال و حس پوشیدم،

 .بیرون اتاق از رفتم و برداشتم مو کتونی های

 باران ابجی سلام:  مهبد

 خوبی؟ کوچولو داداش سلام: 

 میری؟ جای. بزرگه آبجی خوبم:  مهبد

 دارم قرار دوستام با اره: 

 برسون سلام بهشون اهان:  مهبد
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 عزیزم باشه: 

 باش خودت مراقب:  مهبد

 .باش خودت مراقب هم تو چشم: 

 لداخ. افتادم راه همیشگی ی کافه سمت به و شدم سوار ماشینم، سمت رفتم و بوسیدم شو گونه

 که این از بود پر دلم فقط بشنوم چیاا قرار نمیدونستم بود، قشنگ خاطرات از پر که ی کافه

 به و شدم پیاده و کردم پارک رو ماشین. دوستم ی بازیچه عشقم ی بازیچه. بودم شده بازیچه

 .بودند نشسته میز سر ها بچه. رفتم کافه داخل

  سلام: 

 نشستم صندلی روی. دادند سلاممو جواب

 مهدیس؟ خوبی:  ندا

 نیست مهدیس دیگه باران شده اسمش گفتم ندا:  آرمان

  کردم عادت اخه ببخشید:  ندا

 .هستی ام بچگی دوران دوست تو نمیشه باورم هنوز:  آرمان

 .زدم پوزخندی

 میخوری؟ چی:  پویان

 کنید شروع خوب ممنون، فعلا ندارم میل چیزی: 

 ؟ چیرو:  ندا

 بگید خوب. بزنید حرف باهام و ببینید منو میخواستید شماها: 

  اتفاقات این بابت متاسفم من باران ببین:  ندا
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 من؟ سمت امدی چرا داشتی رو ندا که تو آرمان میشه؟ حل چی بودنت متاسفم با: 

 نمک فراموش نتونستم رو ندا. نشد اما بشم عاشقت میتونم میکردم فکر من باران، ببین:  آرمان

 دادید قرار بازیچه منو راحت چه: 

 بستی دل اشتباه و بودی اشتباه جای در اشتباه زمان در فقط. نبودی بازیچه تو:  ندا

 راحتی؟ همین به: 

 کن فراموش ببخش،:  آرمان

 داشتی؟ رابطه باران از قبل ندا با تو:  پویان

 مبش باران عاشق میتونم میکردم فکر امد، باران و خورد بهم اما داشتیم، رابطه ندا منو اره:  آرمان

 .نشد فراموش ندا اما

 .نیستم من ماجرا این مقصر پویان آقا دیدی: 

 .میکنید بازی ی بقیه با راحتی به که. بکشید خجالت خودتون از باید:  پویان

 شدم بلند صندلی روی از

 بگی؟ نمیخواهی چیزی:  پویان

 بگم؟ چی: 

 ببخش رو ما:  ندا

 راحت چه. کنم فراموش ببخشم،: 

 میخواهی؟ چی پس:  آرمان

 .بشید خوشبخت باهم امیدوارم فقط هیچی: 
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 .بیرون کافه از رفتم و زدم پوزخندی

 شد، قطع. ندادم جواب بود پویان برداشتم رو گوشی امدم، بیرون گذشته از ام گوشی صدای با

 رو تماس سوم ی دفه شد، قطع بازم زد زنگ دوباره ، اول ی دفه نه اما بدم جواب میخواستم

 .کردم برقرار

 سلام الو: 

 خوبی؟ سلام علیک:  پویان

 خوبی؟ شما مرسی: 

 هنر کافه بیا دیگه یکساعت تا باران تشکر،:  پویان

 زدیم حرف هم با قبلا که ما خبره؟ چه دیگه باز: 

 .مهمه بیا داره، فرق دفه این:  پویان

 فرقی؟؟ چه: 

 !میفهمی خودت بیا تو:  پویان

 میام باشه: 

 میبینمت دیگه یکساعت پس:  پویان

 بای اوکی: 

 بای:  پویان

 افتاده اتفاق هم با چی همه بود، داده رخ اتفاقات خیلی ماه چند این گذاشتم، میز روی را گوشی

 از. ودب قلبم و عقل بین جدالی بد. نه عقلم اما میگفت پویان به اعتماد از قلبم بودم، خسته بود،

 رد عقلم، و قلب بین دوراهی این از بودم عصبی بپوشم، چی نمیدونستم. شدم بلند تخت روی

 شد زده اتاق
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 داخل بفرما: 

 شد اتاق وارد نازی مامان

 سلام: 

 خوبی؟ گلم دخترم سلام:  نازی مامان

 خوبی؟ تو تشکر: 

 میکنی؟ چکار دخترم ممنون:  نازی مامان

 میگردم لباس دنبال دارم: 

  بیرون؟ بری میخواهی:  نازی مامان

  اره: 

 میخواهی؟ کمک:  نازی مامان

 پرسش و نیکی: 

 ی،یشم مانتو یه داشتن دست در با گشتن، تایمی از بعد کمد، سمت رفت و زد لبخند نازی مامان

 امد طرفم به پستی، شلوار

 خوبه؟ ببین:  نازی مامان

 مرسی اره: 

 کنم کمک تونستم که خوشحالم:  نازی مامان

 زدم لبخند بهش

 برم نداری، من با کاری دیگه اگه خوب:  نازی مامان
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 اتاقم؟ امدی که داشتی چکارم شما اما ، ممنون نه: 

 بزنم سر بهت میخواستم فقط نداشتم، باهات کاری:  نازی مامان

 ممنونم اهان،: 

  هستم من بزنی حرف داشتی نیاز اگه دخترم گل درضمن بگذره، خوش بهت امیدوارم:  نازی مامان

 حرفی؟ چه: 

 داره زدن حرف به نیاز ادم گاهی گفتم کلی:  نازی مامان

  چشم ، اهان: 

 سرم روی شال کردم، آرایش مقداری کردم، عوض لباسامو بیرون، رفت و زد ام گونه روی ی بوسه

 اهامب پویان نمیدونستم رفتم، کافه سمت به شدم ماشینم سوار بیرون، رفتم اتاق از و انداختم

 چی هر. بدم فرصت یه و کنم فکر بهش شاید کنه، تکرار درخواستشو بازم اگه اما داره، چکار

 پر هم مگس بود خلوت چه. رفتم کافه داخل به و کردم پارک را ماشین.  میشه همون باشه قسمت

 ایینپ این بود، طبقه دو کافه این. بزنیم حرف باهم خلوت جاهای فقط باید پویان و من انگار. نمیزد

 یه ود،ب قرمز و سفید بادکنک از پر من خدایی واییی ، بالا ی طبقه رفتم همین واسه نبود خبری که

 ایه تکه روش که شکلاتی شکل قلبی کیک یه بود، سرخ گل پراز روش که داشت قرار وسط میز

 ی دیووونه یه پویان بودم، کیک نوع این عاشق من وای. بود میز روی داشت قرار فرنگی توت

 .بود واقعی

 ؟؟!باران:  پویان

 خوردم جا کنارش در دختر اون دیدن از اما چرخیدم صداش طرف به

 .!!سلام: 

 خوبی؟ سلام علیک:  پویان

 نمیکنی؟ معرفی! بهتری تو انگار اما ممنون: 
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 .نامزدم شیدا هستم، عالی که من:  پویان

 رد،ک دراز دستشو طرفم، امد شیدا بود، رفته بالا قلبم ضربان داد، دست بهم عجیبی احساس یه

 گذاشتم دستش توی دستمو

 خوشبختم:  شیدا

 طور همین منم: 

 کردی؟ تعجب:  پویان

 !گفتم دروغ نه بگم: 

 .دادم گوش حرفت به:  پویان

 !!حرفم؟ کدوم: 

 از که تیوق منم. کنه اعتماد بهم و باشه عاشقم که کسی دنبال برم و کنم فراموشتت گفتی:  پویان

 .دادم خودم به دوباره فرصت یه کردم، پیدا رو شیدا بودم بریده دنیا

 زدم لبخند بهش سختی به

 بود؟ چی من دعوت دلیل اما بشید، خوشبخت: 

 کنم شریک ام شادی در رو تو اول میخواستم! هستی من دوست تو:  پویان

 لطفت از ممنون: 

 بخوریم کیک و بشینیم کافیه، حرف خوب:  شیدا

 برم باید من: 

 زودی؟ این به کجا:  شیدا

 میکنم جبران اما. برم باید و دارم ضروری کار یه که افتاد یادم یهو: 
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 نری نمیشه حالا بابا، ای:  پویان

 برم باید اما باشم کنارتون میخواست دلم خیلی: 

 دادی جبران قول باشه یادت:  شیدا

 اجازه با فعلا میمونه یادم: 

 باش خودت مراقب:  پویان

 بای حتما: 

 ماشینم سوار و کشیدم عمیقی نفس. نمیفهمیدم رو داغون حال این دلیل بود، شده خراب حالم

. شد من جایگزین دیگه نفر یه زود چقدر. شده طوری این من سرنوشت خداا چراا اخه. شدم

 از که داشتم رو ماهی یه احساس. داد سر رو دیگه کسی عشق ادعای زود چه من عشق مدعی

 .بود شده مرگم چه من. نمیدونستم رو حس این دلیل اما افتاده جدا آب

 کرد حسودیم شیدا دیدن از چراا. شدم ناراحت پویان کردن نامزد از چرا بود، شده مرگم چه من

. بود شده چمه من. بودم خیس هایم گونه کشیدم، صورتم روی دست. میخورم حرص دارم چرا

 وسط نیمکت روی نداشتم رو خونه داخل حال و حس. شدم پیاده ماشین از کردم پارک رو ماشین

 لجم سرنوشت این از بودم، عصبی پویان دست از خودم دست از میکرد، درد سرم نشستم، حیاط

 شیدا از نازی مامان چرا بودم، شده طوری این چرا من گذاشتم، دستام روی سرمو بود، گرفته

 .نشست کنارم نفر یه کردم احساس. شدم خفه رو پویان میخواست دلم چرا. نگفت بهم چیزی

 میکنی؟ سیر کجا:  نازی مامان

 کردم نگاهش بهش ، کردم بلند سرمو

 شادی؟ یا غمه اشک میکنی؟ گریه داری چرااا:  نازی مامان

 بدبختم خیلی من: 

 باران؟ شده چی:  نازی مامان
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 بگم؟ برات داری حوصله: 

 بگو دارم حوصله هام بچه برای همیشه من:  نازی مامان

 دان. دوستم ترین صمیمی شدم ندا شدم، آشنا ندا اسم به دختر یه با شدم، دانشگاه وارد وقتی: 

 من رد،ک تعریف تئاتر از کلی و برم باهاش که خواست منم از میرفت تئاتر کلاس و بود تئاتر عشق

 دختر دوست پویان. شدم آشنا پویان و آرمان با که بود اونجا کلاس، رفتم باهاش و کردم قبول

 شدم، جذب آرمان طرف به اما چرا نمیدونم. بود مهربون خیلی آرمان اما بود لج من با و داشت

 باهاش قرار میکردم فکر ساختم، باهاش رویاهامو کم کم بود، شده من عاشق انگاری هم آرمان

 فارخ مهمونی دوستام از یکی رفت، فنا باد به رویاهام ی همه اما بشم، خوشبخت و کنم ازدواج

 و دان که بود اونجا مسافرت، ام خانواده با نرفتم او، مهمونی دلیل به منم بود، گرفته التحصیلی

 بهم تازه کردم فکر اول بود، بد خیلی حالم. شد خراب سرم روی دنیا دیدم، لب رو لب رو آرمان

 ردیگ همه آرمان و ندا گفت، بهم پویان اما گرفت، دلم ندا نارفیقی و آرمان نامردی از ، شده خیانت

 .کرده رفاقت حقم در مثلا و کنار کشیده ندا شدم آرمان عاشق من چون و داشتند دوست رو

 که بود هاگیرواگیر همین توی. بود شده دونفر ی رابطه یه وارد ناخواسته که بودم، عصبی خودم از

 مه با ندا و آرمان فهمیدم، رو حقیقت که بود ها جریان همه این از بعد شدم، اشنا داستانت و تو با

 اما میشه دوست من با کنه فراموش رو ندا میخواسته چون ارمان شدن، جدا هم از بودن دوست

 .بودم شده دوتا این دست ی بازیچه من وسط این ، نمیکنه فراموش رو ندا و نمیشه عاشقم بعد

 من اما داشت، منو عشق ادعای پویان پیش وقت چند بودند، کرده بازی من احساسات با دوتا اون

 بدبختم من چقدر دیدی حالا. شکست منو غرور ، قلب ، اعتماد آرمان چون کردم ردش

 سه،مینوی مختلفی چیزهای کسی هر برای که سرنوشته بازی این نیستی بدبخت تو:  نازی مامان

 در یبزرگ اشتباه ندا و آرمان کنی، قهر ات زندگی با تو بشه باعث نباید شکست یه دخترم باران

 قعاش دوباره. کن فراموش اما سخته. کن پاک قلبتو اونا ببخشش با تو اما شدن مرتکب تو حق

 .کردنه شروع دوباره برای مناسبی کیس پویان شدم، عاشق بد و کردم اعتماد اول منم بشو،

 .کنه آغار زندگیشو دیگه نفر یه با گرفته تصمیم پویان: 
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 کرد نگاهم باز دهن با نازی مامان

 پویان؟ با ازدواجش قرار و شیدا از نداشتید خبر شما یعنیی: 

 .بکوبونه رو پویان بره الان نکنه یهو شده چش این وا رفت، و شد بلند جاش از یهو نازی مامان

 بچه به ، بود گرفته حرصم اوففف لقه، دهن چقدر باران این میگه خودش با پویان الان خدا ای

 وقتی کلا بودند، بازیگوش و ناز چه کردم، نگاه میکردن بازی داشتند حیاط داخل که های گربه

 اباب ای بود، پویان خورد زنگ گوشیم چیه؟ عشق نمیدونی اصلا میکنی، زندگی دغدغه بی ی بچه

 بدم جواب گرفتم تصمیم تا زد زنگ بار چند. برنمیداره من سر از دست چرا این

 !!بله؟: 

 بیرون بیا هستم تون خونه نزدیک من:  پویان

 شده؟ چی: 

 بای بیا زدم بوق میرسم الان نپرس سوال:  پویان

 مگفت نازی مامان به چرا که کنه دعوا منو میخواد حتما داد، رد کلا پویان این. کرد قطع رو گوشی

 .در سمت رفتم شدم بلند جام از کنه، خیر به رو امروز خدا. شیداست با

  باران:  نازی مامان

 برگشتم مامان طرف به و ایستادم سرجام

  جانم: 

 گرفت دستش توی دستامو

 به است، ی رابطه هر توی چیز ترین مهم اعتماد باران اما. داشتم رو تو تجربه منم:  نازی مامان

 کردم اعتماد اول من بخواهی، خودت اگه میاد عشق بده، دوباره فرصت یه ات زندگی به خودت

 شد، عاشق بعد و کرد اعتماد هورش شد، عاشق بعد و کرد اعتماد اول آرش. شدم عاشق بعد
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 برو هم حالا ، بده گوش قلبت ندای به. رسیدیم عشق به بعد و کردیم اعتماد اول ما ی همه میبینی

 همرات خدا

 رنف یه با بود رفته که اون بود پویان منظورش اگه چیه؟ حرفاش دلیل نمیدونستم شد، جدا ازم

 افتاد راه شدم، ماشینش سوار و بیرون رفتم امد پویان ماشین بوق صدای. دیگه

 شده دعوات شیدا با نکنه افتاده اتفاقی پویان خبره چه: 

 نمیگفت هیچی پویان

 نکردم لقی دهن من کن باور. نگفتی چیزی نازی به تو نمیدونستم من ببین: 

 کرد، پارک خیابون کنار رو ماشین

  بگو چیزی یه: 

 کرد نگاه بهم و برگشتم سمت به

 عاشقتممم من:  پویان

 زد دلتو شیدا زود چه: 

 بود دروغ:  پویان

 من؟ به نسبت عشقت ؟؟ چی: 

 گفت دوستم اخه. کنم تحریک رو تو حسادت حس میخواستم فقط من بود، دروغ شیدا:  پویان

 .عاشقی یعنی کنی حسادت اگه

 کردم نگاه بهش تعجب با

 .عروسیشونه هم دیگه ماه چند دوستمه نامزد شیدا:  پویان

 .خیلییی شدم عصبی
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 عزیزم عاشقی هم تو دیدی:  پویان

 .نکردم حسادت من شدی متوجه اشتباه تو: 

 تهه حسی یه عصبانیت کمال در گذاشتم، پارک داخل قدم و شدم پیاده و کردم باز رو ماشین در

 چرخیدم طرفش به شد کشیده پویان توسط دستم. بود خوشحال قلبم

 میکنی؟ انکار داری که رو عشقی ؟چرا میری کجا:  پویان

 نیستم که وقتی. عاشقتم که میکنی اصرار چرا: 

 رو شدن همسر و شدن پدر حسرت نمیکنم، ازدواج هم کسی با میمونم عاشقت ابد تا من:  پویان

 دم،ام ترمیم برای من اما خوردی شکست میدونم. بینهایت عاشقتم من باران. میکنم دفن خودم با

 .کن اعتماد بهم فقط تو ، بسه دوتامون برای که دارم عشق قدر اون

 ورزشی هیکله این با. نگاهش در زده موج عشق به عسلی های تیله اون به کردم نگاه بهش

 .بود دختری هر آرزوی عسلی، های چشم سفید پوستی ، بلند قد لخت، ی قهوه موهای

 و یمیبین منو نه وقت هیچ دیگه کنی ردم اگه میگم عشق از برات که بار آخرین این باران:  پویان

 .توست با انتخاب میپرسم ازت بار سه. میشنوی عشقو ی زمزمه نه

 .کنم چکار باید الان

 میکنی؟ ازدواج من با باران:  پویان

 .بگو چیزی یه قلبم

 میکنی؟ ازدواج من با و میپزیری منو عشق درخواست باران:  پویان

 .هست رابطه یه چیزه ترین مهم اعتماد

 و عشق از بار کوله با وفا، و صداقت جنس از ی مهریه خوشبختی، دنیا یه قبال در باران:  پویان

 میکنی؟ ازدواج من با دلدادگی
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 حس رو عشق اینقدر بودم ارمان با که رو لحظاتی تمام توی من پرسید، ازم که بود اخر بار این

 نماما مثل میباست منم آیا. بود عاشقم پویان بودم، کرده حس دقیقه چند همین توی که نکردم

 !!کنم؟ اعتماد نازی

 کرد ول دستمو پویان

 .بشی خوشبخت امیدوارم میزارم، احترام انتخابت به نمیشه، زوری عشق:  پویان

 .بشم خوشبخت پسر این با میتونستم من گرفت، فاصله ازم زد غم نگاهی با

 پویان: 

 .سمتش رفتم برگشتم طرفم به

. کنم اعتماد بهت میخوام من اما نداره جا حاضر حال در تازه عشق یه برای قلبم و شکستم من: 

 بدم فرصت یه تو به و خودم به میخوام

 میکرد هضم حرفامو داشت انگاری زد زل بهم

 میکنم ازدواج باهات من: 

 با رو زندگی میخواستم نازی مامان مثل من. داشتم ارامشی چه کشید، آغوشش در منو یهو

 انمخ یه شدم، کنده پویان آغوش از نفر یه توسط یهو. برسم عشق به اعتماد از. کنم شروع اعتماد

 .بودند دست به سیم بی آقای یه با چادری

 وقت یه نگذره بد:  پلیس آقا

 .کشیدم خجالت

 

 کاراست؟ این جای عمومی مکان توی:  پلیس اقا 

 کردیم؟ چکار مگه:  پویان
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 کشیدید فساد به رو جامعه این هستید شماها همین نزن، حرف:  پلیس آقا

 باشید حرفاتون مراقب:  پویان

 شو ساکت:  پلیس اقا

 .کنم بغلش خواست دلم زنمم:  پویان

 .میشه معلوم زنت، که:  پلیس اقا

 پویان این دستت از وایی. بود کم قلم یه همین. کردند کشت ماشین سوار رو ما

 :  پویان

. ودب ضدحال ارشاد گشت این فقط شد، قلبم سهم بالاخره باران ، کرد قبول منو باران خدایا وایی

 بود، شده مظلوم چه بود، کشید جلو شالشو کردم نگاهی باران به گرفتنمون، امدن جدی جدی

 شتگ و پارک سوم شیدا و کافه دوم ناکجااباد وسط اول. بسازند فیلم دوتا، ما زندگی از باید یعنی

 مامان ، جالبه هم اخرش ضدحال این بودم، خوشحال خیلی بود، داده رو بله من به باران ارشاد،

 ات دارم خاطر کلی الان تازه اوردم، دست به عشقمو من نشه، بازی نشه سه تا میگفت راست نازی

 پیادمون ماشین از رسیدیم کلانتری به بود، من زندگی ترنم باران کنم، تعریف هام بچه برای

 .ودب لبابم روی لبخند ها دیوونه مثل منم میگرفت، گاز لبشو داشت زیاد حرص از باران. کردنند

 بیان هاتون خانواده بزنید زنگ بیاید:  پلیس آقا

 گرفتم رو نازی مامان ی شماره بود، موافق من نظر با هم باران انگاری کردم، نگاه باران به

 بفرماید سلام الو:  نازی مامان

 پویانم مامان سلام: 

 شده؟ چیزی خوبه؟ باران خوبی؟ جان پویان:  نازی مامان

 کانتری بیای میشه خوبیم، باران هم و من هم: 
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 شده؟ چی سرم بر خاک:  نازی مامان

 گرفتنمون عاشقی جرم به نیست مهمی چیز نشو نگران: 

 امد اش خنده صدای

 میام الان:  نازی مامان

 گفت و داد تکون سری بود جلالی اسم بود، نشسته میز پشت که پلیسی آقا گذاشتم، رو گوشی

 جرمه نامحرم دختر کشیدن آغوش در ملاعام در اما نیست جرم عاشقی پسرم:  جلالی آقای

 همسرمه باران کردم، عرض همکاراتون خدمت منم: 

 میشه مشخص زودی به:  جلالی آقای

 هم جلالی آقای ، میزدم لبخند منم میکشید نشون و خط چشم با برایم فقط نمیزد حرف کلا باران

 امد نازی مامان بالاخره. میداد سرتکون

 !شما؟ بفرماید:  جلالی آقای

 چیه؟ من های بچه جرم پویان، و باران مادر هستم، جاهدی نازنین من سلام:  نازی مامان

 ملاعام در همدیگر کشیدن آغوش در جرم به سلام، علیک:  جلالی آقای

 .کشیدم خجالت نگاهش از انداخت، باران منو به نگاهی نازی مامان

 ببخشید شما لطفا. دادن انجام اشتباهی کار اما هستید محرم هم به باران و پویان:  نازی مامان

 برند میتوانند بدهند، نامه تعهد:  جلالی آقای

  کلانتری از بیرون رفتیم نازی مامان با همرام و دادیم امضا کردیم پر نامه تعهد باران و من

 ماشین توی بشین باران:  نازی مامان
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 برسونید پارک دم تا هم منو: 

 برو بگیر تاکسی شما:  نازی مامان

 عصبی؟ قدر این چرا: 

 ؟!!باشم نباید:  نازی مامان

 نکردیم کاری که ما:  باران

 ماشین توی بشین ساکت شما:  نازی مامان

 !!مامان:  باران

 ماسیت باران با فعلا نداری حق پویان من، به بده گوشیتو اصلا ساکت، شما گلم دختر:  نازی مامان

 بهت شاید کردیم که رو فکرامون ، خواستگاری میای ات خانواده با میشی پا اول باشی، داشته

 بدیم دختر

 شدم نزدیک بهش گرفت دلم

 .ندارم ای خانواده شما جز که من: 

 خاستگاری میای هدا بی یا هدا با سرته، بالا بابات ی سایه خداروشکر:  نازی مامان

 میکنی؟ برخورد طوری این چرا مامان:  باران

 .میکنم تنبیتون دارم:  نازی مامان

 داشتم بدی حس بودم، کرده بغض اما نبود، خودم دست

 کردی؟ بغض چی ی واسه:  نازی مامان

 میکنم بغض من سردی باهام تو وقتی: 

  گذاشت ام شونه روی دست
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 هچ زندگیت مشکلات مقابل در فردا کردی بغض تو شدم عصبی کوچولو یه من پویان:  نازی مامان

 میکنی؟

 تحمل تورو عصبانیت تورو رفتار سردی نمیتونم اما کنم تحمل و بجنگم میتونم مشکلات با من: 

 .کنم

 وقت آرش بزنه زنگ بزن حرف بابات با برو هم الان لازم شدنم عصبی گاهی:  نازی مامان

 بگیره خاستگاری

 کشیدم عمیق نفسی

 بیا باهاش و بابات پیش برو گلم پسر:  نازی مامان

  باشه: 

 گلم پسر آفرین:  نازی مامان

 .رفتند باران و زد لبخند بهم

 کسیتا ی راننده به و برداشتم ماشین داخل از پولمو کیف پارک، سمت رفتم گرفتم تاکسی منم

 هم باران اما بودم مادرم نازنین افتادم، راه بابام ی خونه سمت به شدم ماشینم سوار دادم، پول

 ومن راه بودم، نخواسته چیزی بابام از که بود وقت خیلی بود، لازم بابام حضور پس بود دخترش

 خونه به ، میکردم درک رو نازنین رفتار میزدم، حرف باهاش باید الان اما بود، شده جدا هم از بابام

 گوشم به آیفون پشت از خونه خدمتکار صدای زدم، رو زنگ شدم پیاده ماشین از رسیدم بابام ی

 خورد

 کیه؟؟:  خدمتکار

 کن باز رو در پویانم: 

 داخل بفرماید اقا سلام:  خدمتکار
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 مبل روی هدا شدم، سالن وارد کوچک، حیاط از گذر از بعد شدم، وارد ، شد باز تیکی صدای با در

 من ندید با میخورد، و بود گرفته دستش به بود داخل چی نمیدونم که فنجون یه و بود نشسته ها

 شد بلند جاش از و گذاشت میز روی را فنجون

 شده؟؟ معجزه اینجا، تو پویان:  هدا

 کجاست؟ بابام: 

 اتاق داخل:  هدا

 کنی؟ صداش میشه: 

 البته:  هدا

 چندین البته بودم نیامده خونه این به حالا تا من داشت هم حق ، من دیدن از بود کرده تعجب

 امد هدا با بابام بودم، امده حیاط داخل باری

 شده؟ چیزی خوبی پسرم سلام:  بابا

 خوبید؟ شما مرسی سلام علیک: 

 اینجا؟ امدی تو که کرده طلوع طرف کدوم از آفتاب پسرم، ممنون:  بابا

 کرد طلوع عاشقی سمت از آفتاب: 

 چی؟ یعنی:  هدا

 کنم ازدواج میخوام من: 

 گذاشت ام شونه روی دستی و شد خوشحال بابا

 کیه؟ خوشبخت دختر اون حالا پسرم، شدی بزرگ زود چه:  بابا

 نازنین دختر باران: 
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 زندگیمون توی فرستاد دخترشو حالا رفت خودش نازی این:  هدا

 کرد نگاهش خشم با

 !لطفا هدا:  بابا

 شد ساکت هدا بابام نگاهی با

 برده؟ دلتو نازی دختر پس:  بابا

 شدم عاشقش نازنینه دختر باران بفهمم اینکه از قبل اره: 

 پسرم باشه مبارک:  بابا

 بزارید قرار بزنید زنگ باید شما ممنون: 

 وسط این چی قرار توست مادر که اونم نازی دختر که باران واا:  هدا

 بزاره قرار باید بابام همین ی واسه نازنینن باران مامان چون جون هدا: 

 میزارم قرار اخرهفته واسه میگیرم تماس ارش با من:  بابا

 بزارید قرار امشب واسه دور نه نه: 

  خنده زیر زد بابا

 داره هم ی عجله چه:  بابا

 کنه فرار دختره میترسه:  هدا

 میزنید؟ زنگ: 

 خواستگاری میام همرات خودمم میزنم، زنگ اره:  بابا

 باباییی ممنون: 
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 . کشید آغوشم در

 ندیدم رو شدنت بزرگ که حیف:  بابا

 .بود نشسته موهاش روی پیری گرد کردم نگاه بهش امدم، بیرون آغوشش از

 .دیگه بزنید زنگ: 

 اریقر بی با بودم، نشسته مبل ،روی اتاقش داخل رفت و برداشت رو گوشی و داد تکون سری بابا

 .میدادم تکون پامو

 بیارن؟ برات بگم میخوری چیزی:  هدا

 لطفا آب: 

 بیار خنک لیوان یه خانم گلی:  هدا

 مرسی: 

 !عاشقی؟:  هدا

 بینهایت: 

 هدیه قلبت به هم را غم اما میاره شادی داره، هم زشتی ی چهره زیبای کمال در عشق:  هدا

 .تو و من نه ما یعنی مشترک زندگی بترسی، نباید عاشقی وقتی میده،

 کردم نگاهش تعجب با

 بابات عاشق شدم عاشق منم میکنی؟ نگاه مدلی این چرا:  هدا

 یوای نکرده، قبول آرش آقا نکنه نیاد، بابام چرا خوردم، و گرفتم رو اب لیوان گلی از زدم، لبخند

 میشدم روانی داشتم

 حله همچی باشه داشته دوستتت هم باران اگه هست بهت حواسش نازی نباش، نگران:  هدا
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 دارم دوستم باران: 

 نباش نگران بیخیال پس:  هدا

 زا بیرون، امد اتاق از بابام بالاخره. زد درستی کاملا حرفای اما. بود عجیبی آدم خیلی هم هدا این

 شدم بلند مبل روی

 شد؟ چی: 

 گذاشتم قرار شب فردا ی واسه:  بابا

 نه؟ امشب چرا: 

 .شد فرداشب ی واسه دیگه هفته اخر میگفت آرش تازه:  بابا

 برم من خوب آهان،: 

 بمون کجا:  بابا

 بمون شام برای اره:  هدا

 برم باید اما مرسی: 

 گذاشت ام شونه روی دست بابا

 عزیزم باش خودت مراقب:  بابا

 خداحافظ:  هدا

 خداحافظی مرسی چشم: 

 .بودم خوشحال خیلیی شدم، جدا ازشون لبخند با

 تا ردمک پایین و بالا رو ها آهنگ. بفرستم آهنگ ویس باران برای گرفتم تصمیم شدم ماشین سوار

 .کردم پلی رو آهنگ و اوردم در گوشیمو. مناسبه کردم احساس که رسیدم اهنگ یه به
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 (عاشقتم چقدر:  کتس بلک گروه))

 فقط تو/  منی ماه که تویی/  بشی بد تونی نمی/  داشتنی دوست ی فرشته تو/  منی مال فقط تو

 /  منی حق

 /  منی جون خودت تو/  بشکنی تونی نمی/  منی عمر ی شیشه که تویی

 رنگ اون عاشق چقدر/  هامی شب شرقی ی ستاره همون تو/ دنیامی تموم عاشقتم چقدر

 ی ستاره همون تو/  دنیامی تموم عاشقتم چقدر/  حرفاتم عاشق من بزن حرف باهام/  چشماتم

 وجودت/  حرفاتم عاشق من بزن حرف باهام/  چشماتم رنگ اون عاشق چقدر/  هامی شب شرقی

 ام تو و من دل/  وقتشه دیگه حالا/  نمیشه تو بی دیگه/  شیشه جنس دلت/  آتیشه مثل گرمه

 /.(همیشه باشی پیشم/  بشه

 .باران عاشقتمممم

 میکردم حس ، افتادم راه ام خونه سمت به کردم پرت صندلی روی را گوشی ، فرستادم رو ویس

 عاشق میزد، لبخند داشت خدا انگاری شدن، تر رنگ خوش گلها و ها درخت ، شده قشنگتر شهر

 کنارم در باران دیدم، رو عشق باران کنار در من کنارم، در دارم را باران دیگه بودم، حسم این

 .انتظار فصل شده تموم

 شدم خونه وارد کردم باز کلید با رو در. شدم پیاده و کردم پارک ماشین

 شده؟ چی عاشق جناب سلام به:  مهرشاد

 کرده حسادت بدجور باران میگفت شیدا:  فرزاد

 فرزاددددد بزنمت میخواد دلم ایییی: 

 چراا؟:  فرزاد

 بشم باران بی بود نزدیک پشنهادت این با: 

 نکنید کارو این گفتم که من:  مهرشاد



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 516 

 داد؟ جواب برعکس یعنی:  فرزاد

 رسید فریادم به نازی مامان که میداد جواب برعکس داشت: 

 نه؟ یا افتادیم عروسی یه الان:  مهرشاد

 .افتادم خاستگاری یه من که فعلا: 

 کشیدن آغوش در منو مهرشاد و فرزاد

 داداش باشه مبارک:  مهرشاد

 بشی خوشبخت:  فرزاد

 ممنون: 

 خاستگاریه؟ مراسم کی:  مهرشاد

 فرداشب اصرار کلی با: 

  سلامتی به:  فرزاد

  خاستگاری؟ میری کی با:  مهرشاد

 مگه؟ چطور: 

 .دخترش خاستگاری بری نازنین با که نمیشه نازنین دختر باران اخه:  مهرشاد

  میگه راس مهرشاد:  فرزاد

 .میرم گرام بابای زن و گرامی پدر با: 

  ایول:  مهرشاد

 کرد؟ قبول بابات:  فرزاد
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 میکرد؟ قبول نباید: 

 نکنه قبول شاید گفتم میدونم چه:  فرزاد

 اهان: 

 بده شیرینی باش زود:  مهرشاد

 میدم هم شیرینی خواستگاری برم بزار اول: 

 جداست شیرینیش اون:  فرزاد

 بعد برای باشه ام خسته خیلی: 

 داداشم باشه:  مهرشاد

 دراز تخت روی. بشه فرداشب تر زود میخواست دلم. اتاقم داخل رفتم و زدم لبخند بهشون

 .کردم تجسم باران ی چهره بستم رو چشمام کشیدم،

 :  نازنین

 قدری اون میکنه، ازدواج پسرم با داره دخترم دارم، عجیبی حس یه بارانه، خواستگاری روز امروز

 الان. برام جالبه دو، این شدن عاشق و ازدواج نکردم، باران حق در کردم مادری پویان حق در که

 لخوشگ پوشیدم، لباسامو نکردیم، اش تجربه آیدا و من که میکنه، تجربه رو هیجانی داره باران

 بدون آرش که میبستم موهامو داشتم بود، شده چم نمیدونم بودم ناراحت و عصبی اما بودم شده

 شد اتاق وارد زدن در

 چیه؟ در کاربرد بگیرری یادت میخواهی کی تو واییی: 

 هستیییی غرغرو نازی همون هنوز:  آرش

 هستی خنگه آرش همون هم تو: 

 بیام دوباره بزنم در برم من ، بداخلاق:  آرش
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 بگو حرفتو نمیخواد: 

 حرفمو رفت یادم بداخلاقی بس از قورباغه:  آرش

 برداشتم میز روی از رو گلدون

 گفتی؟؟ چی من به الان: 

 عقب رفت قدم چند آرش

 قورباغه میگه بهت هم هورش:  آرش

 کنی تکرارش نباید که تو گفت چی هر کی هر: 

 داخل امد مهبد شد باز در آرش، زدن حرف از قبل

 روووو در کاربرد بگیرید یاد میشه کی یعنیی: 

 بود کرده کپ مهبد

 کرده قاطی مامانت کن فرار مهبد:  آرش

 بیرون رفت بسته و در کرد، من به نگاهی مهبد

 زدنه واسه در نکردید درک شما اما رفت هدر عمر نصف یعنی: 

 شد اتاق وارد هراسان و زده سر آیدا

 کردی؟ چکار آرش شده؟ چی:  آیدا

 این از اینم: 

 عصبیه نازی چرا نمیدونم هیچی:  آرش

 برو تو نداری کاری اگه میزنم حرف باهاش خودم من:  آیدا
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  نشست کنارم آیدا بودم، عصبی نشستم، تخت روی منم رفت، و داد تکون سری آرش

 ؟ شده چی:  آیدا

 .هستم عصبی دارم، عجیبی حس نمیدونم: 

 شدی؟ عصبی تو باران خواستگاری:  آیدا

 .بگیم بهش نداریم چیزی و نکردیم تجربه رو باران هیجان این هرگز تو و من آیدا: 

 یمنداشت رو کس هیچ ما میکنه، تجربه باران که خداروشکر ندارم، عصبانیت که این بابا ای:  آیدا

 .همراشون بیارند که نداشتند همسرمون هم رو کسی ، باشه خواستگار میزبان

 اما شدم عروس دوبار من کنند، تجربه هام بچه نکردم تجربه من که رو چیزای تمام میخوام: 

 .میکنم جبران تا سه این ی واسه نگرفتم عروسی

 باشند نداشته هام بچه رو کبودی هیج میخواد دلم جور همین منم:  آیدا

 .بگم دخترم به ندارم چیزی که این از میگیره حرص شون، واسه گذاشتم کم من آیدا: 

 باحال ی خاطره عالم یه ماها. باشند دون چی همه نباید که مادرا ی همه ، نازی بیخیال:  آیدا

 کافیه همین داریم صالح و سالم های بچه ، داریم

 زدم لبخند بهش

 کردم بزرگش زیادی من میگی، راست تو: 

 بکشی رو آرش بزنی بود نزدیک بله بله:  آیدا

 خنده زیر زدیم

 بودی شده ترسناک گلدون اون با خیلی:  آیدا

 زدم چشمک



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 520 

 قشنگه بودن ترسناک گاهی: 

 میاد بهت چه لباست قشنگ، گفتی:  آیدا

 میاد بهت خیلی لباست هم تو. عزیزم مرسی: 

 امد زنگ صدای

 امدن ها مهمون:  آیدا

 استقبال بریم اره: 

 لخوشگ چه پسرم بود، پوشیده براق مشکی شلوار و کت یه پویان بیرون، اتاق از رفتیم آیدا با

 یرو ، رفتم باران پیش آشپزخونه به من بود، دستش به هم یاس و قرمز رز گل سبد یه بود شده

 بود نشسته صندلی

 میکنی؟ فکر چی به: 

 یانه؟ درسته کارم اینکه به:  باران

 سرت بالا زوری نمیخواهی اگه باران بود، عالی زندگیم شدم، عاشق بد و کردم اعتماد اول منم: 

 دخترم نیست

 دلی؟ دو هنوز:  آیدا

 .بشم خوشبخت پویان با نتونم میترسم:  باران

 ازدواج نمیخواستی کن، نگاه پویان به تازه دیدی با مدت یه نیست، ات عروسی که امشب:  آیدا

 نکن

 هاگ اما بشه، عاشق بده اجازه قلبت به ببین دیگه جوری رو پویان امروز از درسته، آیدا حرف اره: 

 نکن ازدواج نداره اشکالی نشده هم

 هستید دوتا شما که خوبه چه:  باران



 

 
 

 ROMANKADE.COM رزاز پور  مهدیه – بالتکلیف عشق

telegram.me/romanhayeasheghane 521 

 زدیم لبخند بهش

 منتظرند ها مهمون که بریز چای پاشو حالا:  آیدا

 دادم دستش به رو فلفل ریخت، ها فنجون داخل چای و شد بلند باران

 کنم؟ چکارش:  باران

 پویان فنجون داخل بریز: 

 ندی کسی به رو اشتباهی فنجون باشه حواسته فقط:  آیدا

 چشم:  باران

 بیا تو باران بعد میرم من اول:  آیدا

 مرفت و گرفتم دستم ماستو ی کاسه منم رفت باران بعد کمی و رفت آیدا داد، تکون سری باران

 به ونما اما بود دخترم باران نبود، من به متعلق اما بود پسرم پویان انداختم، جمع به نگاهی بیرون،

 مبل روی رفتم و کشیدم نفسی. نباشند تو به متعلق اطرافیانت بود سخت چه. نداشت تعلق من

 .بود شده بارون ستاره پویان های چشم نشستم،

 چیه؟ ی واسه ماست ی کاسه:  هدا

 .میشی متوجه کم کم: 

 رو چای نفس یه و انداخت باران به نگاهی اما گرفت، اش سرفه خورد که چایش از مقداری پویان

 دادم بهش رو ماست ی کاسه لبخند با بالا، رفت

 بود همین ی واسه هم ماست ی کاسه بود فلفل پویان چای داخل:  آیدا

 اهان:  هدا

 .رفتند از قبل اما. بزنند حرف و برند باران و پویان شد قرار ، متفرقه حرفای از بعد
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 بگم چیزی یه:  پویان

 پسرم بگو:  پدرام

 بیاد باران منو همرای نازی مامان میشه:  پویان

 چرا؟ واا:  هدا

 .داره دلیلی یه:  پویان

 میام اره: 

 وسط ، بدونم رو ی همراه این دلیل بودم کنجکاو خیلی رفتم، همراشون شدم، بلند مبل روی از

 ایستادیم لاله های گل کنار حیاط

 باشی باران با من های قرار و قول شاهد تا بیای خواستم ازت مامان:  پویان

 دادم تکون سری

 جلب برای میخوام فرصت ازت اما شد، خورده اعتمادت و شکسته قلبت میدونم باران:  پویان

 یاشک چشمات نزارم که بدم قول نمیتونم باران لحظهایت، ساختنه عاشقانه برای اعتمادت کردن

 ماا بسازم، برات نمیتونم رو زندگی بهترین باران باشه، شوق از چشمات اشک میدم قول اما بشن

 .نکنم عادت بهت وقتت هیج میدم قول. باشه وفا و صداقت از پر زندگیمون میدم قول

 میشه خوشبخت پویان با باران میدونستم ، بودن زیبا خیلی پویان حرفای

 انبار برای بودم براتون خوبی پسر که جور همون که میدم قولت هم شما به من نازی مامان:  پویان

 .باشم خوبی همسر هم

 زدم لبخند بهش

 .دارم کامل اعتماد بهت اما بشم عاشقتت فوری که بدم قول بهت نمیتونم من:  باران

 انداخت عاشقانه نگاهی باران به پویان
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 آغوشم در بیاید هم حالا میکنم، بهتون بتونم کمکی هر منم: 

 .کشیدم آغوش در رو پویان و باران

 بزنید حرف هم با دوتا شما تا برم من خوب: 

 شدم رو روبه کنجکاوانه های نگاه با که گشتم، بر خونه داخل به و شم جدا ازشون زدم، چشمکی

 فضولا بده قرار هاش قول شاهد منو میخواست پویان: 

 بودم، ندیده رو باران شدن بزرگ من ، داشتم زندگیم در زیادی های حسرت زدند، لبخند همه

 خوشحال. میکنم پیدا جایگاهمو کم کم دارم که خوبه اما. نبودم نزدیک باران به هم آیدا مثل

 که بود این بهش من حسادت تنها ، کردم نگاه آیدا به. میدیم رو باران شدن عروس که بودم

 .بوده باران مادر من از بیشتر بوده، باران کنار من از بیشتر

 میکنی؟ نگاه آیدا به بدجور:  هدا

 بدجوره؟ من نگاه کجای: 

 کنه تحمل رو داشتن هوو نمیتونم زنی هیچ:  هدا

 حسادتت آیدا به من اما سخته، دیگه نفر یه با همسرت کردن تقسیم دارم، قبول حرفتو اره: 

 .نمیکنم

 ببینی؟ عشقتو کردن تقسیم میتونی چطور:  هدا

 دلیلی. میکنه تقسیم مساوی طور به عشقشو وقتی داره، دوس اندازه یه به رو آیدا منو آرش: 

 نمیمونه باقی حسادت برای

 !هستی متفاوت زن:  هدا

 .جالبه گاهی بودن متفاوت: 

 .رفت و انداخت نگاهی بهم
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 میگفت؟ چی:  پویان

 حرفاش عجیبه خیلی گاهی هم هدا این: 

 .میزد عجیبی حرفای منم به دیروز اره:  پویان

 بیخیالش: 

 همون طبق ، کنه فکر روزی چند باران شد قرار شون، خونه رفتند اینا پویان شام، خوردن از بعد

 .قدیمی رسم

 های تدارک تا باشند نامزد ماهی چند شد قرار داد، رو بله جواب باران و گذشت روزی چند

 سامیار رفتار ، بودیم خوشحال همگی جهاز، باران و میخرید خونه باید پویان بشه، دیده عروسی

 .میرفت پیش عالی چیز همه گفت، تبریک کلی زنگ هم هورش شده، بهتر من با هم

 

 بازی داشتند اتاق داخل مهبد و سامیار بود، رفته سر خونه داخل ام حوصله نداشتم، شیفت امروز

 بیرون، بودن رفته هم پویان و باران بود، اتاقش داخل و بود امده سرکار از تازه آیدا میکردند،

 الاچیق توی و حیاط داخل رفتم میکرد، مطالعه روزنامه داشت هم آرش تالار، و خونه دنبال

 ردمک پیدا چیزی یه و قدیمی ی خونه رفتم دوباره پیش روز چند میکردم، نگاه ها گل به نشستم،

 .بود مناسب پویان و باران ازدواج کادوی ی واسه که

 سلام:  باران

 گذشت خوش خوبی عزیزم سلام: 

 خالی شما جای عالی:  پویان

 کردید پیدا خونه: 

 راستش:  باران
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 باران حرف وسط پرید پویان

 بگیم خانواده اعضای تمام مقابل در بزار:  پویان

 ه؟چی جریان بدونم بودم کنجکاو بدجور بزنه، صدا رو بقیه تا رفت پویان داد، تکون سری باران

 نشستند الاچیق داخل و امدن همگی. میزند مشکوک دوتایی بدجور

 چیه؟ جریان بگید هستند همه که الان خوب: 

 افتاده؟ اتفاقی:  آیدا

 کردید؟ پسنده تالار:  آرش

 کردید؟ پیدا خونه:  سامیار

 چیه؟ دورهمی این جریان:  مهبد

 !!سوال چقدر واییی:  باران

 ملیع باشید موافق شماها اگه که گرفتم تصمیمی یه باران منو میدم، رو همتون جواب الان:  یانپو

 میکنیم اش

 کردیم دق فضولی از که بگو:  آیدا

 ادنی به اینجا من. رسیدیم ی نتیجه یه به زدن حرف و کردن فکر کلی از بعد پویان منو:  باران

 جااین میخواهیم پویان و من گرفته، شکل اینجا شخصیتتون شماها زندگی طور، همین شماها امدم

 بشن بزرگ اینجا هامون بچه میخواهیم کنیم، زندگی شما کنار در و

 ها ماش اگه شده، بسته دیگه های عشق پیوند که ببندیم رو عشق پیوند جایی میخواهیم:  پویان

 جدیدمون زندگی نازی مامان و نیما بابا ی خونه در و بگیرم عروسی اینجا میخواهیم بدهید اجازه

 .کنیم آغاز رو
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 میخواست کردم، زندگی من که کنن زندگی جای میخواست من دختر ، زد حلقه چشمام در اشک

 به ودشخ که بیار دنیا به هااشو بچه جای بودیم، بسته باباش و من که ببنند جایی عشقشو پیوند

 .بود امده دنیا

 دوتا شما تصمیم از خوشحالم من: 

 گرفتید رو تصمیم بهترین:  آرش

 هستید نازنین هاا بچه دوتا شما که الحق:  آیدا

 .بودند خوشحال پویان و باران تصمیم این از همگی

 کنند اماده رو خونه تا بیاریم رو نفر چند باید:  آرش

 انبار میزاریم رو ی بقیه برمیداریم، خواستیم که رو کدوم هر رو قدیمی وسایل:  آیدا

 موافقم:  باران

 میچینیم حیاط داخل میکنیم اجازه هم میز و صندلی:  پویان

 ریخت سرمون روی کاری چه:  سامیار

 بترکونیم باید خواهرمونه تنها عروسی نزن غر:  مهبد

 !زدم؟ غر کجا من:  سامیار

 بدیم انجام باید کار کلی گفتیم راست دوتای و نزدی غر:  آرش

 بزاریم تموم سنگ باید داریم باران یه همش:  آیدا

 داریم پشنهاد یه منم حالا: 

 کردند نگاه من به همه

 کنند؟ قبول باران و آیدا اگه البته: 
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 قبوله نشنیده:  باران

 قبوله اره:  آیدا

 بدوزی رو باران عروس لباس باید تو آیدا: 

 بلده؟ خیاطی مگه:  پویان

 .بلده که معلومه: 

 براش؟ میدوزم من کنه قبول باران اگه:  آیدا

 قبوله که معلوم:  باران

 عروسی برگزاری محل و خونه عروس، لباس. جورشد چی همه:  آرش

 عالی چه:  پویان

 کنار در بودن و خوشبختی قدر چه. بودم ام خانواده این عاشق بود، همگی لب روی لبخند،

 .داشتم دوست مو خانواده

** 

 ارانب میکردیم، کار خودمون بازم اما بودیم آورده کارگر اینکه با بودیم، کارا انجام مشغول تند تند

 و اتاقش رفتم همین واسه بشم مطمئن باران تصمیم از میخواستم بازم من اما. بودن شاد پویان و

 زدم در

 داخل بفرما:  باران

 بود نشسته تخت روی شدم، اتاقش وارد

 ؟!!!مامان شده چیزی:  باران

 نشستم کنارش
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 بزنم حرف باهات میخوام: 

 بگو میدم گوش:  باران

 کنی؟ ازدواج پویان با میخواهی واقعا تو: 

 مگه؟ چطور اره،:  باران

 نیستی؟ دل دو دیگه: 

 میشه تبدیل عشق به داره کم کم اعتمادم هست، من ی واسه مناسبی زوج پویان نه،:  باران

 پیشش؟ برمیگردی کنه خواهی عذر و برگرد آرمان اگه: 

 زده عشق توهم فقط نبودم آرمان عاشق من. بود اشتباه اول از آرمان به من حس هرگز،:  باران

 هستم راضی و مطمئن گرفتم که تصمیمی این از بودم،

 .انتخابت این از دخترم خوشحالم: 

 هستی که مرسی:  باران

 دوری راه اما میشد عروس داشت دخترم بود، شده عالی خیلی باران با ام رابطه. بوسیدمش

 بر. بودم کرده شروع من که کنه شروع زندگیشو میخواست ی خونه داخل بغل همین نمیرفت

 داریم که ی خونه این باشه، سامیار به متعلق آخری ی خونه شد قرار نانوشته، قانون یه طبق

 همگی وقتی بخریم، خونه یه تا سه ما شد قرار و باشه مهبد به متعلق میکنیم زندگی داخلش

 و عروس ورود ی واسه خونه بود شده اماده باران لباس. بشیم ساکن اونجا و بریم ما کردند ازدواج

 شده پخش عروسی های کارت. بود اماده گرفتند عروسی ی واسه هم حیاط بود، اماده داماد

. کنند ازدواج زودی به هم دوتا اون بود قرار و بودند راضی وصلت این از هم ندا و آرمان بودند،

 .بود مانده باقی دیگه روز چند فقط بود، مهیا باران و پویان خوشبختی و وصال ی واسه چی همه
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... و استرس ، شوق ، ترس ، شادی حس بودم، خوشحال خیلی رسید، عروسی روز بالاخره

 قاب میشد، داماد داشت پسرم میشد، عروس داشت دخترم. داشتم باهم رو حس از مخلوطی

 .زدم عکس به ی بوسه و برداشتم رو نیما عکس

 که خوشحالم اما ندیدم رو باران شدن بزرگ من خالیه، تو جای اما میشه عروس دخترت امروز: 

 آغار عشقمو دوتا ما که ی خونه توی عشقشو از پر زندگیه میخواد باران میبینم، عروسیشو

 .کنه آغار کردیم،

 .شدم خیره عکس داخل نیما شاد ی چهره به

 .میزاره عشقش دست توی آرش دخترتو دست امروز میشه، حس امروز ات خالی جایی چقدر: 

 .کشیدم آهی

 بهترین میدونم اما! چیه کادوت نمیدونم. میدم دخترمون به کادوتو تو جای به من امروز: 

 .کادوست

 کشیدم عکس روی دست

 .نهادم سر پشت رو میزدی حرف ازش که رو سختی راه اون من: 

 .آوردم بیرون کمد داخل از لباسمو و رفتم کمد سمت به گذاشتم، میز روی را عکس قاب

 یپشز با اما میپوشیدم داشتم رو بود حریر پایینش ساتنو بالاش که بلند پیراهن یه که لباسم

 به شید،ک بالا زیپشو و نشست لباسم روی دستی یهوو بکشمش، بالا تونستم نمی. داشتم مشکل

 .زدم حلقه گردنش دور دستامو. بود آرش برگشتم طرقش

 بزنی؟ در نمیگیری یاد چرا تو عشقم: 

 زد لبخند

 !شدی خوشگل چه:  آرش
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 .میبینن خوشگل چشمات: 

 کشید موهام لای دستی

 میاد بهت خیلیی موهات رنگ:  آرش

 .آیداست انتخاب ممنون،: 

 گذاشتم اش سینه روی سرمو

 عشقم نگرانی چرا:  آرش

 نبودنمو؟ کنم جبران طوری چه: 

 هم الان. کردی مادری پویان برای باران جای به تو. بودی پویان کنار اما نبودی باران کنار تو:  آرش

 رو چیز همه میکنی جبران داری

 زدم لبخند بهش برداشتم، سرمو

 .پدری هم کردی مادری هم مهبد برای من، جای به تو تازه:  آرش

 هستیم هم کنار الان که خوب: 

 .میشه تر کامل کامل داره خانوادمون عالیه، اره:  آرش

 .دیروز از تر خوشبخت روز هر میشه، تر قشنگ میشه، تر کامل اره: 

 .ببافم موهاتو بشین خوشگله خانم:  آرش

 موهامو حوصله و دقت تمام با هم آرش. سپردم آرش دست به موهامو و نشستم تخت روی

 .میبافت

 شد تموم:  آرش
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 رنگ موهامو، بود بافته ی شاخه سه کردم، نگاه خودم به آینه توی شدم، بلند تخت روی از

 میامد بهم شکلاتی

 شده؟ خوب:  آرش

 مرسی شده عالی: 

 خرس خانم خواهش:  آرش

 زد لبخند کردم، نگاهش چشمی یه

 خوشگله بشم آماده برم من:  آرش

 عروس پدر برو: 

 زا بعد. کردم کردن، آرایش به شروع و نشستم آینه جلوی صندلی روی بیرون، رفت اتاق از آرش

 آرایش این و مو رنگ این با ام چهره بود، شده خوشگل کردم، نگاه ی آینه یه کار، های ساعت

 افتادم، راه ارش اتاق سمت به و پوشیدم کفشامو.  میزدن برق چشمام انگاری ، بود شده عوض

 .بود اتاق داخل هم آیدا شدم، اتاق وارد و زدم در شده، شکلی چه ببینم میخواستم

 نمیشم این حریف که من نازی آمدی شد خوب:  آیدا

 گفتم حرص با و کردم نگاه آرش به

 نکردی؟ تنت چرا رو خریدیم برات ایدا منو که شلواری و کت اون پوشیدی؟ که چی این: 

  تنگه اون:  آرش

 باهوش مدلشه:  آیدا

 بکشم نفس نمیتونم:  آرش

 ....خیلییییی تو: 
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 کرد انتخاب پیراهن یه هم آیدا اوردم، بیرون  لباسشو و رفتم کمد طرف به

 کردی تنت اینو برگشتیم بیرون، میریم آیدا منو: 

 میدونی خودت وگرنه:  آیدا

 کردم نگاه بهش بیرون، رفتیم آیدا با

 خانم شدی خوشگل چه: 

  شدی من از تر خوشگل که تو:  آیدا

 شدیم ناز دوتامون: 

 داری؟ استرس هم تو:  آیدا

 باشم نداشته میشه مگه: 

 !شده؟ شکلی چه میدونه خدا باران الان:  آیدا

 دخترمون شده آسمونی ی فرشته: 

 .زد در لبخند با آیدا

 داخل بیایم:  آیدا

 بیاید:  آرش

 .بود شده جذاب براق مشکی شلوار و کت اون توی آرش داخل، رفتیم آیدا با

 خوشگل بابا: 

 جذاب بابا:  آیدا

 میترکم دارم:  آرش
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 عشقم کن تحمل امشبه همین: 

 عزیزم ساعته چند همش:  آیدا

 دوتا شما منو کردید سرویس یعنیی:  آرش

 بخواد دلت هم خیلی: 

 باشه هم خدات از:  آیدا

 دارم زن منم دارند زن مردم خدا ای:  آرش

  چتمونه مگه وا: 

 نداری لیاقت:  آیدا

 کردیم نگاهش خشم با

 نشوید خشمگین ی گربه:  آرش

 !!!!گربه میگه الان خرس میگفت من به پیش ساعت چند تا: 

 چی؟ یعنی خشمگین گربه میکردیم حالیت وگرنه عروسیه شب که حیف:  آیدا

 میزد پلک تند تند لبخند، با آرش

 کن انتخاب رو کرواتش: 

 اوکی:  آیدا

 .کردیم پیدا براش مناسب چیز یه تا گشتیم ها کروات بین کوچولو یه

 شدی تکمیل تکمیل الان: 

 .داد همرای افتخاره بهت میشه الان:  آیدا
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 هوووو راه همه این میره کی:  آرش

 عشقم؟ خوردی کتک: 

 عشقم نمیاد دلت:  آرش

 میاد: 

 عقب رفت قدمی چند ترس با آرش ، آرش طرف رفتیم دوتای و زد لبخند زدم، چشمکی آیدا به

 داخل امدن سامیار و مهبد و شد باز در یهوو که

 هاا نساخته دکور برای اینجا درو این بدبخت طراح اون: 

 بشید اتاقی وارد میخواهد وقتی بزنید در:  آیدا

 رووو در کابرد بگیرید یاد میشه کی: گفتیم هم با آیدا منو

 میکند تقدیم کور گروه:  آرش

 اینجا امدید دوتای زده سر حالا شده چی:  آیدا

 کنیم پیدا باهم رو تای سه میخواستیم:  مهبد

 مناسب؟ چه به: 

 باران برای بفرستیم ویس:  سامیار

 موافقم:  آیدا

 بهش؟ بگیم چی:  آرش

 دختر اهنگ:  مهبد

 براش میخونیم رو دختر شعر:  مهبد
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 میشه جالب چه: 

 داد برگ یه کدومون هر به سامیار

 نکنید اشتباه تا بخونید کاغذ رو از:  سامیار

 کردید هم رو جا همه فکر:  آرش

 دیگه اره:  مهبد

 .بخونیم رو دختر شعر هم با همگی تا اورد گوشیشو سامیار بعد. خوندیم دور یه کاغذ روی از اول

 بهشته وسطه جاش داره دختر هرکی نوشته ها فرشته پیشونیه رویه( : دختر:  زاده طالب حمید))

 چراغه دختر یدونه یکی/  دختر میخنده وقتی نقره سیمو زرو گوهر و طلا درو میباره آسمون از/ 

 اسم/  دختر باهاته همیشه دختر نباته قندو/  دختر آسمونه ماه دختر گلابتونه/  دختر خونه

 دارهن فرقی بزرگش کوچیکو/  دختر ستاره و ماه تاریک شبایه تو/  دختر لباته ورد نازش قشنگو

 / دختر نبات شاخه/  ریزه ریزه میخنده میبنده چشماشو/   عزیزه دختر/  نمک کوه دختر/  دختر

 خونه چراغه/  دختر یدونه یکی/  دختر باهات میمونه دلت داره غم که وقتی/  دختر حیات آب

 گوقشن اسم/  دختر باهاته همیشه/  دختر نباته قندو/  دختر آسمونه ماه/  دختر گلابتونه/  دختر

/  ردخت نداره فرقی بزرگش کوچیکو/  دختر ستاره و ماه تاریک شبایه تو/  دختر لباته ورد نازش

 / ریزه ریزه میخنده میبنده چشماشو/  عزیزه دختر/  انیسه دختر

 ارهان مثله/  دختر کلک بلا/  دختر نمک کوه/  باهاته دختر سختی روزایه حیاته آب نباته شاخه

 / دختر ترک ترک شیرینه

 /دختر آسمونه ماه دختر گلابتونه/ دختر خونه چراغه دختر یدونه یکی

 / دختر لباته ورد نازش قشنگو اسم/  دختر باهاته همیشه/  دختر نباته قندو

 / دختر خونه چراغه دختر یدونه یکی

 / دختر آسمونه ماه دختر گلابتونه
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 / دختر باهاته همیشه/  دختر نباته قندو

 ور دختر ی کلمه فقط سامیار و مهبد بود، شده جالب خیلی/.( دختر لباته ورد نازش قشنگو اسم

 .میگفتند

 میشه خوشحال کلی الان:  مهبد

 خیلی اره: 

 میخوند شعر پسر راجبه یکی کاش:  سامیار

 شده ظلم مردا ما حق در کلا:  آرش

 مثلا؟؟ ظلمی چه:  آیدا

 برای خرید میشه کادو جور صد. داریم پدر روز فقط اما داریم دختر روز مادر روز زن روز:  آرش

 .خرید میشه پیراهن و جوراب فقط آقایان برای اما خانمها

 خنده زیر زدیم پوکی

 داده ام پی باران،:  سامیار

 بخونش:  آرش

 عاشقانه. همتون از ممنونم عشق، و محبت همه این از زد حلقه چشمام توی اشک نوشته،:  سامیار

 .بیاید زود میشه، تموم کارم دیگه ساعت نیم. دارم دوستتان

 کردیم شاد رو را باران شد خوب:  آرش

 برادراش به ایول اره،: 

 بیافتیم راه کم کم و کنیم تموم رو کارامون بریم:  آیدا

 بریم اره: 
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 .کردم آرایش تجدید یه رفتیم، خودمون های اتاق به کدوم هر

 شد دیررر دیگه بیاید:  آرش

 آیدا و من شد، سامیار ماشین سوار مهبد. رفتیم حیاط طرف به و کندم دل آینه از آرش صدای با

 نبود، دلم تو دل. افتادیم راه آرایشگاه سمت به و شدیم سوار آرش ماشین عقب دوتایی

 نپویا طرف به رسیدیم، آرایشگاه به پویان با همزمان. ببینم دخترمون زودتر چه هر میخواستم

 بود شده بامزه خیلی سفید شلوار و کت اون توی رفتم،

 شده ناز چه پسرم گل: 

 دیگه رفته مامانش به:  پویان

 و پویان بعد و بشیم آرایشگاه وارد آیدا منو اول شد قرار. زد اش گونه روی بر آروم ی بوسه

 اراده بی میامد باران های کفش تق تق صدای گذاشتم، آرایشگاه داخل به قدم. فیلمبردار

 از و کردم باز چشمامو آیدا طرف از من خدای صدای با و کشیدم عمیقی نفس بستم، چشمامو

 پراز اش تنه پایین که سفید لباس اون توی!!!!!!. فرشته؟؟ یا بود ادم این خوردم جا باران دیدن

 نگر بود، بلند پشت و تیکه دو اش بهاره و ریز گلهای و مروارید از پر اش بالاتنه و سفید گلهای

 مک بال دوتا فقط بود شده ها فرشته عین جالب، العاده فوق آرایشی و سبز چشم و طلایی موهای

 .بود شده جمع مون تا سه چشم توی اشک. داشت

 میریزه بهم عروس آرایش نکنید، گریه لطفا:  آرایشگر خانم

 از کشیدم، آغوش در باران من ایدا از بعد کشید، آغوش در باران آیدا بزنم، لبخند کردم سعی

 اوردم در نمک کیفم داخل

 جلو بیار دستتو: 

 حرف هاش اشک ریختن ترس از باران کلا. خورد رو ها نمک هم باران ، ریختم نمک دستش داخل

 .نمیزد

 خیلی نیافته پس دیدنت با پویان:  آیدا
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 میکنه هنگ ببینه رو باران پسرم الهیی: 

 سمت امد پویان داخل، امدن بردار فیلم خانم و پویان انداختیم، صورتش روی را باران ی بهاره

 .برد ماتش باران دیدن با و زد بالا رو اش بهاره و باران

 خانم عروس به بده رو گل دست داماد آقای:  بردار فیلم

 کرد نگاه من به و پرید جا از پویان، ی شونه روی زدم بود، باران روی زوم حرکت بی پویان اما

 بهش بده رو گل دست نیست، وقتش الان کنی، نگاهش داری وقت کافی اندازه به: 

 و داخل امد آرش. زد باران ی پیشونه روی ی بوسه و داد باران به رو گل دست و زد لبخندی پویان

 باران صورت روی بهاره پویان کشید، آغوشش در و انداخت باران به نگاهی اشکی چشمای با

 .افتادیم راه عکاسی آتلیه سمت به همگی و شدن عروس ماشین سوار ، بیرون رفتیم و انداخت

 او دوش روی افتاد کار همه هورش بیچاره: 

 نیست سادگی همین به که شدن دایی:  آرش

 نباش نگران. بیشتر هورش ی تجربه:  آیدا

 .بود چی همه مراقب و میکرد نوازی مهمون خونه داخل هورش و بودیم بیرون ما. زدم لبخند

 رسیدیم، آتلیه به. بود چی همه مراقب و میکرد نوازی مهمون خونه داخل هورش و بودیم بیرون ما

 مختلف های ژست در خوشگله عکسهای سری یه اول شدن، اضافه جمعمون به هم هدا و پدرام

  گرفتند تکی عکس بعد گرفتند، باهم باران و پویان

 بیاد خانم عروس مادر لطفا:  عکاس

 بود باران برای بودن مادر لایق من از بیشتر آیدا امشب کردم، نگاه آیدا به من

 نیستند؟ خانم عروس مادر:  عکاس

 میاد الان هست: 
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 کرد نگاهم تعجب با بره، که کردم اشاره آیدا به

 دیگه بگیر عکس دامادت و دخترت با برو ایستادی چرا آیدا: 

 ..تو اما:  آیدا

  حرفش وسط پریدم

 امشب هستی باران مادر جایگاه لایق تو برو هیس: 

 .دیدم آرش نگاه در رو تحسین حس باران، سمت رفت و کرد نگاه بهم آیدا. زدم چشمک بهش

 راحت. میکنی تقسیم دیگران با رو ها اون و میگذری داری که چیزای از راحتی به هاا، خوبه:  هدا

 !میبخشی

 ردهک مادری باران برای من از بیشتر آیدا نگذشتم، و نبخشیدم دیگری به رو کسی یا چیزی من: 

 .حقشه جایگاه این پس

 !داری که رو چی هر میدی دست از داری اما نیست حواست:  هدا

 ارزش خیلی برایم دوستم و دخترم شادی. دارم که رو چی هر میارم دست به تازه دارم من نه: 

 داره

 میشه کم خودت ارزش از اما:  هدا

 میشه هم بیشتر من ارزش نمیشه: 

 !سخته خیلی درکت:  هدا

 رو آیدا کنی، نگاه دیگه جوری اطرافتو و برداری چشمت روی از رو مسخره عینک اون اگه: 

 و حل چی همه ببینی خودت دوست بلکه نه خودت دشمن منو ببینی، من هووی نه من دوست

 درکه قابل

 .داد تکون سری کرد نگاه بهم سکوت در هدا
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 بیاد داماد آقای مادر:  عکاس

 امشب باران بودم، پویان مادر امشب من رفتم، باران و پویان طرف به و شدم جدا هدا از لبخند با

 زودتر. گرفتند عکس باهاشون هدا و سامیار ، مهبد پدرام، ، آرش من، از بعد. داره من جز مادری

 شده محیا ی همه رسیدیم. بشیم اماده داماد و عروس ورود برای تا خونه طرف رفتیم ماها همه از

 تاد،ایس هاا پله روی پویان. بودیم ریخته که ی برنامه طبق بود، کشیده زحمت حسابی هورش بود،

 و میشدن رد. بودیم انداخته زمین روی که صورتی ی پاریچه روی از و گرفت رو باران دست آرش

 دست پویان. نکنم گریه میکرد سعی خیلییی میریختند، سرشون روی گل هم هورش های بچه

 قرار و داشتند دست در شکلات و گل از پر سبدهای پویان خواهر و شادی پسر گرفت، رو باران

 و ایران و هند بین عروسی مراسم بریزن، شکلات و گل و برند راه داماد و عروس سر پشت بود

 کردم پاک چشمو ی گوشه دستمال با کشیدم عمیقی نفس. بود جریان در اروپا

 بودم جات منم میکنم، درک حستو:  هورش

 .دادم تکه هورش به

 عجیبه و سخته حس خیلی: 

 میکنند زندگی شهر یه کدوم هر هام بچه که من کنارته، دخترت خوبه حالا:  هورش

 نمیشی؟؟ اذیت: 

 میکنم تحمل و شادم من باشن خوشبخت که هام بچه:  هورش

 زیباست زندگی باشه شاد بچه دیگه اره: 

 داخل برو نازی:  هورش

 زندگیم حامی تنها چشم: 

 گرفت جلومو سامیار اما. بشم خونه سالن وارد تا گرفتم فاصله ازش

 شده؟ چیزی جانم: 
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 .میخوام معذرت من:  سامیار

 کردی؟ چکار مگه چی؟ بابت: 

 ببخشید زدم بهت بدی حرفهای نیستی اما هستی بدی ادم تو میکردم فکر من:  سامیار

 .کنی دفاع مادرت از میخواستی فقط ندادی انجام بدی کار تو پسرم: 

 هستی خوبی ادم چه تو که میفهم زمان مرور به من میگفت راست مامانم:  سامیار

 پسرمی هم تو هستی من برای مهبد مثل تو ، خودشه از خوبی: 

 شدم رد کنارش از. کشیدم اش شانه به دستی زدم، لبخند بهش

 نازی مامان:  سامیار

 شد جمع چشمام توی دوباره اشک سامیار دهن از جمله این شنیدن از برگشتم طرفش به

 ؟!نازی مامان جان: 

 !مامان؟ بگم بهت میتونم پس:  سامیار

 میتونی که معلوم: 

 .گرفتم آغوشش در و رفتم طرفش به

 کردی کامل خوشبختمون و خوشحالی که ممنون: 

 کردی نشاط از پر رو زندگیمون امدنت با که ممنون:  سامیار

 هی بودن، نشسته دونفر مبل روی باران و پویان رفتم، سالن داخل به و شدم جدا ازش لبخند با

 امشب همین ی واسه بودند، کردید عقد دوتا این عصر دیروز. بود برشون و دور هم بادکنک عالم

 داشتم. بود نشسته( هدا خواهر) حاله و پرستو ، هدا سرمیز آیدا. نداشتیم عقد مراسم و عاقد

 بود آشنا برایم چقدر دختر این کردم نگاهش خوردم، نفر یه به که طرفشون میرفتم
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 ساغری؟ تو: 

 نازی؟ خاله:  ساغر

 جانم: 

 کشیدمش آغوش در

 دختر؟ خوبی: 

 خوبید؟ شما مرسی:  ساغر

 عزیزم ممنون: 

 دیدنت از شدم خوشحال:  ساغر

 عجله؟ این با کجا حالا طور، همین منم: 

 دخترم دنبال:  ساغر

 عزیزم برو پس اهان: 

 صندلی روی زد، برق دیدنم با آیدا های چشم. رسیدم میز سر و شدم جدا ازش و بوسیدمش

 .نشستم

 ؟ امدی عجب چه:  پرستو

 داشتم کار مقدار یه: 

 شد نزدیک بهم آیدا

 میشدم روانی داشتم امدی شد خوب:  آیدا

 .زدم لبخند
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 میاید؟ کنار هم با خوب چه:  حاله

 بیایم؟ نباید: 

  هاا هستید هوو:  پرستو

 .هستیم دوست دوتا ما اصل در:  آیدا

 میشه؟ مگه:  حاله

 .شده که حالا بابا ای: 

 .دیگه بیخیال:  هدا

 آخر پارت

 شده؟ تبدبل بودن هوو رابطه به دوستید نیست، سخت براتون جدی حالا:  پرستو

 نه:  گفتیم هم با آیدا منو

 دوستید؟ باهم سال چند:  حاله

 تولد ی لحظه از:  آیدا

 بزرگترم ماه سه من البته: 

 ؟!بودید صمیمی خیلی پس:  هدا

 ناهمسان های دوقلو میگفتند نازی و من به همه:  آیدا

 کنه نگامون چپ نداشت جرات کسی: 

 شدید؟ هوو شده چی:  حاله

 بود قسمت:  آیدا
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 بود سرنوشت کار: 

 شد؟ زندگیت وارد هوو عنوان به بود دوست که آیدای نبود سخته نازی، توی اول زن:  پرستو

 اولی آیدا و هستم دومی من: 

 تره؟ بزرگ سامیار از که باران اما:  هدا

 .نیماست و نازی دختر باران:  آیدا

 کردی؟ ازدواج دوبار تو:  پرستو

 اره: 

 .کردم ازدواج بار دو منم:  آیدا

 هم مثل دوتاتون سرنوشت جالبه، چه:  حاله

 ادروم وقتی داشتیم، هم فامیل ما مگه اصلا نبود کسی هاا فامیل از کردم، نگاه جمع به زدم، لبخند

 که کسی ام، زندگی حامی تنها هورش جز به. کردند ترک رو ما همگی رفتند، دست از پدرامون

 وسط اون نگینی مثل کردم، نگاه بارانم به. بود دخترم کنار هم من نبود در بود، کنارم همیشه

 بودند، شنگول و شاد همه. میدادند قر وسط داشتند ملت. میزد برق پویانم چشمای میدرخشید،

 شام بعد. بود ها سرمیز غذا نمونه چند رسید، شام زمان کم کم. میرقصید وسط باران با پویان

 عنوان به منم. میرفتند داشتند غریبها کم کم و بودن داده رو ها کادو همه رسید، ها کادو نوبت

 تهخدم به. بود مانده باقی نیما کادوی فقط. دادم باران و پویان به مساوی طور به رو خونه این کادو

 .کردند نگاه دیوار به سالن در حاظر جمع افتاد نور دیوار روی. کردم اشاره جی دی و

 خانم عروس پدر کادوی:  جی دی

 در نمایش به فیلم. شد پخش کم صدای با ملایم اهنگ یه من، به آرش کردند، نگاه آرش به همه

 شد هویدا نیما ی چهره ، امد
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 ، بارانه عروسی امشب میدونم فقط میزنم، حرف نفر چند برای دارم نمیدونم الان من خوب:  نیما

 این جاهدی، باران پدر هستم جاهدی نیما من سلام. کنم معرفی خودمو رفت یادم عزیزم، دختر

 اون داخل شده فرشته مثل بارانم الان میدونم. میکنم ضبط دخترم عروسی شب برای رو فیلم

 و بکشمت آغوش در میخواست دلم باشم، کنارت در امشب میخواست دلم خیلی سفید، لباس

 ...بارانم. کنم بارونت بوسه

 شد اتاق وارد باران شد، باز اتاق در یهو

  بابایی:  باران

 دخترم بغلم بیا بابایی جان:  نیما

 کرد نگاه دوربین به و نشست نیما پای روی باران

 (چیه؟ این) شیه الن:  باران

 بده تکون دست میکنم، ضبط فیلم عروسیت شب برای دارم دوربین:  نیما

 .داد تکون دوربین سمت به کوچولوشو های دست باران

 (دارم دوستت)دالم دوشتت:  باران

 دخترم عاشقتممم منم:  نیما

 .شد وصل دوباره و شد قطع ی لحظه برای فیلم. کرد بارون بوسه رو باران نیما

 یات،بچگ بود ناز چه دیدی باران من، بد حالم و اشک دلیل به شد، قطع فیلم ببخشید سلام:  نیما

 به دنیا این منم میکشتت، نازی من جای کنی، اذیت دخترمو حالت به وای داماد آقای راستی

. صحنه در حاظر همیشه نمونه، دایی یه داره، حضور هم هورش میدونم امشب. میرسم حسابت

 اش خیاطی کار باشه، دوخت آیدا هم رو تو لباس ممکن تازه باشه، امشب هم آیدا حتی شاید

 امشب. میرقصیدم دخترم با و بودم امشب میخواست دلم. داره حضور حتما هم آرش. نداره حرف

 گل باران. کنید شادی من جای شما. میکردم شرکت دامادم و دخترم خوشی در نازی کنار در
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 کنارت در همیشه من باران. کنی زندگی عشق با و باشی شاد و بشی خوشبخت امیدوارم دخترم

 .گلم دختر دارم دوستت. بود خواهم

 ما،نی عاشقتم بود، کرده فکر شب این به موقع همون از نیما شدن، روان هایم اشک شد، قطع فیلم

 .نیما بودی کاش

 برقصم دخترم با میخوام کن پخش ملایم اهنگ یه جی دی خانم:  آرش

 باهم و گرفته باران دست آرش شد، پخش سالن داخل ملایمی اهنگ داشت، بغضی چه صداش

 .ایستادن باران و آرش رقص، تایمی از بعد اشک، با رقصی رقصیدن،

 آخرین تا دادم قول نیما به من. کردم عمل هم نیما ی خواسته آخرین به که خوشحالم:  آرش

 .باشم نازی و تو مراقب نفسم

 بشمراق همیشه و کنم خوشبخت دخترتو میدم قول بهت میشنوی صدامو نیما بابا میدونم:  پویان

 .باشم

 .بودی امشب یاد به که نیما بابا ممنون هستید، که مرسی خوشبختم، خیلی من:  باران

 و جدایی و دور کلی از بعد. بودیم خوشبخت چه. کردم نگاه جمعمون به زدیم، حلقه هم دور همه

 اینو ما و بود زندگی توی عشق از تر مهم اعتماد بهمون، رسید خوشبختی بالاخره غم و عشق

 شتکلیف بالاخره بلاتکلیف عشق. رسیدیدم جاودان و حقیقی عشقی به اعتماد از و کردیم درک

 .داره آغاز پایانی هر اما رسیدیم، داستان پایان به انگار. شد مشخص

 . 7011/7/72:  پایان

 غلامی آقای از تشکر با. دادید قرار گرمتان های نگاه مهمون را رمان این اینکه از ممنون سلام)

 کامنت با و کردن حمایتت ازم که کسانی تمام از تشکر با. عاشقانه های رمان انجمن اصلی مدیر

. کنید حمایت( عشق از گریزان) ام بعدی رمان در را من لطفا. بودند دهنده امید و راهنما هایشون

 .رزازپور مهدیه:  نویسنده.( باقیست همچنان شما با منو حکایت اما دفتر امدیدم پایان به
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 برای اثر این حقوق تمامی و میباشد عاشقانه های رمان انجمن و سایت اختصاصی رمان رمان این

 .  میباشد محفوظ عاشقانه رمانهای

 . کنین مرجعه عاشقانه های رمان سایت به بیشتر رمانهای دریافت برای

 

www.romankade.com 

 

 

 

و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای  این رمان رمان اختصاصی سایت

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 برای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مرجعه کنین .

 

www.romankade.com 
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