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 یکیتمام بدنم درد گرفته  دمیبه خونه رس ادیز یباخستگ باالخره

  دمیکه اصالنخواب شبهیبگه معلومه به خاطر د ستین

کوتاهم که تا  يموهام عرق کرده بود موها دمیروازسرم کش مقنعه

وقت رنگ  چیه ياونم قهوه ا کردمیرنگ م شهیهم یگردنم بود ول

فربود ومن  نشونییبود پا یخودمو دوست نداشتم موهام مشک يموها

قهوه  شهیپس هم خوردمیروم نیمیلخت س يحسرت موها شهیهم

 کردمیفکرم شهیم اما همکن ندبلو خواستیدلم م یلیخ کردمیم شونیا

چون صورتم گندمگون  سکهیورنگ کردنشون به بلوند فقط ر ادیبهم نم

 نبودم اهیس ادمینبودم اماز دیسف دیبود وسف

مبل لم داده بودم  يرودراوردم رو گارمیکردم وپاکت س فمیتوک دستمو

 لبم گذاشتم يرو گاررویچشماموبستمو س دادیوکولر موهامو تکون م

کردم  داشیشلوغم پ فیفندکم گشتم باالخره ازتو ک دنبال

هو چشمم به  کیکردم  گارروروشنیداشتم وس گارنگهشیرسیز

اون روز افتادم دربند رفته  ادیفندك افتاد به  يحک شده روshحروف 

 :تجربه من در دوست پسر داشتن نیاول اوشیبودم باس

 نمیزتریباعشق به عز میتقد

 چقدرخشگله اوشیس يوا-
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 اول اسمت روش حک شده نیفندکوبب يخانم خانما رو تازه

 یخوب یلیتو خ اجونیس ياخ جون چه باکالس وا-

لبم اومد دود  يرو يناخوداگاه پوزخند رونیاومدم ب ازخاطرات

 رونیام فرستادمو باژست خاص خودم فرستادمش ب هیگاروتوریس

 يطور شهیهم يشادان تو مرض دار گفتیم شهیهم نیمیس

 یکشیکه تمام نگاه ها رو به خودت م یکشیگارمیس

 يورو رسونمیخودموبه اتاق م کنمیم گاروخاموشیوس کشمیم یاه

 رمیفروم یقیوبه خواب عم فتمیتخت م

من کم برات خرج کردم که مزدم  یکشیسرتوخجالت نم رهیخ دختره

 چقدر از دستت بکشم گهیواقعا د نهیا

فقط  ينکرد يکار چیفداکارم تو برمن ه يعمو یگیهه واقعا راست م-

وخون منو  یانداخت مونیزندگ يبختک خودتو رو نیبعد مرگ بابام ع

 يدیمامانمو مک

به حساب کارکردن تو  فهممینم يفک کرد ارهی*شو دختره پت خفه

که تواحمق  رمنهیتقص یختیبااون پسره انتر روهم ر یکوفت کیاون بوت

 يروگذاشتم توخونم نون موفت بخور
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تو محظ  دونمیعموجان نگوتوروخدا هرکه نفهمه من که خوب م يوا-

هوس خودت بود توبه  يفقط برا هاتیمهربون یکنینم يخداکار يرضا

ماه که از مرگ برادرت  4 نمیبه خاطر هم یزن برادرت نظر داشت

 يگذشت زنشوعقدکرد

من بود  يادهایفر يوفقط صدا رمشتولگدرفتمیتموم نشدکه ز حرفم

 ....چارمیدربما يوالتماسها

 یشگیهم يخدابازهمون کابوس ها يوا دمیتلفنم ازخواب پر يباصدا

عکس  موبرداشتمیعرق بودگوش سیخ دمیصورتم کش يرو یدست

 بله- بود بااون دهن گشادش دکمه روزدم  نیمیس

 يبود يزنگ زدم کدوم گور یوبله دختره احمق کل کوفت

 الال بودم یچیه يجون نگرانم شد نیمیاوه س-

زنگ زدم  ینه بابا کارت داشتم ه یهست یک يخانوم فکرکرد اوه

 يدیتا حاال کپ یکشیتوخجالت نم یداشتیبرنم

 یدوست پسرشون باشه ه سشونیر ستنیباباخستم همه مثل تون-

 فلنگو ببندن برن ددر

 میایجونم م دیحاضر شو االن بافر یانداخت ادمیباباخب شد  خفه

 فرحزاد  میبر يخوایدنبالت م
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کجا تو باجفتت  امیحوصله ندارم خستم از سرکاراومدم بعدم من ببابا-

 یمن چ يایم

 لیتعط 2شبه تو  6بعدم االن ساعت  کشمتیم اریبه خدانه ب شادان

 یستیدرضمن غصه نخور توام تنها ن یکنیچقدراستراحت م یشیم

 هست دمیدوست فر

 ادیازش خوشم م یلینکه خ دیاون پسره اسکل جمش یچ گهینه د يوا-

 امیبااون دماغ گندش نم

کجادماغش گندست پسربه اون  دیلحظه الل شو اوال جمش کی شادان

بعدم  يبده گوش نکرد شومثبتیبهت گفتم جواب دوست یه یخوب

 دیادفریم گشیبادوست د

باشه اگه اون  شدمیم قیمونده بااون اسکل رف نمیهم نیمیتوخفه س-

 دینجاباشیا 7حاضرشم شما دیبا یول امیم ستین

 يفقط کمتر بمال به خودت با باشه

بپوشم رفتم سمت  یچ 7رفتم واومدم خوبه هنوز وقت داشتم تا  حموم

خب حاال وقت  میخی یموبرداشتم باشلوارل یمشک ینخ يکمدم مانتو

 که عاشقشم شهیارا
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بعد حاضر واماده بودم  قهیدق 15نشستم وشروع کردم  نهیا يجلو

وخودمونگاه کردم لباسام که همونا بود فقط شال  ستادمیا نهیا يجلو

روکه توش لنز  میمشک يکردمو موهاموکج زدم چشما موسرمیمشک

به  یبود ول یگوشت یگذاشته بودم خوب شده بود دماغم کم يخاکستر

زده بودم  يگریرژج کیلبامم نه بزرگن نه کوچ ومدیصورت گردم م

 یبانمک گفتیم نیمینبودم اماس بایادزیز

 دمیبرداشتموکفشاموپوش فممیبود دم درن ک نیمیاس اومد س میگوش

سه  نیپارك بود معلوم بود تو ماش ابونیکنار خ يپژو رونیورفتم ب

 نیبوق زد رفتم جلو ودرعقب ماش دینفرن البته درست مشخص نبود فر

 روباز کردم وسوارشدم وبلند گفتم سالم

 زدوگفت سالم شادان خانوم يلبخند نهیکه راننده بود از توا دیفر

 یسالم دمیدیبود که برنگشت عقب ومن فقط پشتشو م يپسر کنارش

 راه افتاد دیکه عقب کنارم بود هم سالم داد فر نیمیدادوس

 یبه مردم که درتکاپو هستن گاه کردمیرونگاه م رونیکنارب شهیش از

 افسرده ام یلیخ کردمیفک م

 زنهیچشمک م دیراننده به فر نهیاز توا ینگاه کردم که ه نیمیس به

دوستش داشتم مثل خواهر براش خوشحال  یلیواقعاشادبود خ خندهیوم
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که  دیدوست شده بود اونم چون تومغازه فر دیبود بافر یماه 6بودم 

 شیبود وضع مال یپسرخوب دمیفر کردیبزرگ بود کارم یسمونیس کی

  نیمیداشت باس زدواجا میمتوسط بود وتصم

 يبود تو یکسالیداشت و يحسابدار پلمیبود فوق د یدخترخوب نمیمیس

 یوگاه کردیم یحساباشونو بررس یکردگاهیکارم دیمغازه فر

خونه  ومدیم یوقت شهیکه سرکاررفته بود هم راولیبخ ادشی یفروشندگ

 دمیباهاش دوست شد ومن چقدرخند نکهیدادتاایم دوفحشیفر

 رونشیکه ب میرفت یبه رستوران گهیباهمد میبود دهیخودم اومدم رس به

 داد ونیوقل يسفارش چا دیفر میپرتخت بود نشست

روحس  ینگاه ینیاطراف که سنگ دزدنیشروع کردم به د یتاوقت منم

 یچشم توچشم شدم اصال حواسم نبود که ازوقت دیکردم بادوست فر

بلند بود نه چاق بود ونه  بایباقد تقر ينگاش نکرده بودم پسر مینشست

متناسب با صورتش داشت ته  یبود ودماغ يالغر چشماش قهوه ا

 دشیبود که به پوست سف دهیپوش زسب یشرتیداشت ت یکم یشیر

 ....جذاب بود والبته خوش پوش . اهیس يوشلوارپارچه ا ومدیم

 میاست هردومون به هم زل زده بود قهیچنددق دمیخودم اومدم فهم به

 ..يزیچه دختر ه گهیانداختم حاال م نییمن بودم که سرمو پا
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*** 

پسره گذاشت  يبرا دیرو فر یکی ونیهارواورد با دوتا قل ییچا گارسون

 نکن یبیشونش گذاشت وگفت بفرما داداش رادمهر غر يرو یودست

 یکشیاول تو م زمیوگفت عز نیمیخودش وس يرم جلو یکیو

 روبرداشت  یگفت باشه ون نمیمیس

اسمش  دمیموبرداشتم وخواستم بخورم که پسره که فهم ییچا منم

بود گفتم نه  ونیمنظورش قل یکشیرادمهره منونگاه کردوگفت شما نم

 ...ممنون 

 اصال چون دوست نداشتم  ونیقل یول یالبته گاه دمیکشیگارمیس من

 کشهینم ونیقل چوقتیگفت داداش شادان خانوم ه دیفر

 یعال اریتکون داد وگفت بس يرادمهرسر

به بدن بعد شام  میوهمه زد میشامم کباب سفارش داد خالصه

 گذشتیبود چقدرزود م 5/9ساعتونگاه کردم 

 يبه بهانه هضم غذا البته برا يرو ادهیکه باهم رفتن پ دیوفر نیمیس

 يباز*عشق 

لولوسرخرمن  کاریاونجاچ میبر مینرفت یاصرارکردن ول یلیماهم خ به

 نکردن اداصراریبراشون اوناهم ز میبش
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وروشنش کردم داشتم  تمگارموبرداشیس فمیسررفت ازتوک حوصلم

 دمید دمیکه نگاه رادمهرروحس کردم طرفش چرخ زدمیبهش پک م

نگاهها  نیحالم از ا کردیکه از تعجب گشاد شده بود نگام م یباچشمان

دارم  دیدیم یبود اگه کس ينطوریهم شهیهم خوردیبه هم م

 یانگاراخرخراب بودنم ول کردیبدش کالفم م يبانگاهها کشمیگارمیس

پسره جوونه  فیکه ح سوزوننیتازه براش دل م گاربکشهیاگه پسرس

 دهیخودشو به کشتن م

 د؟یکشیکردموگفتم م اخم

 ستمین يگاریوگفت نه ممنون س رهیکرد نگاهشو بگ یسع

خانواده خوشبخت افتاد  کیرومو برگردوندم چشمم به  دمویکش یپوف

ساله  15-  14دختر کیخوشحالن تولد داشتن تولد  یلیمعلوم بود خ

داشتم  یمنم خانواده خوب شدیم یچ دمیکش یهم داشتن اه یکیبود ک

 کنهیداره نگام م يهمون تخت تولد ياز پسرها یکی دمیلحظه د کی

 کنارش بود منو بااخم نگام کرد هک يزد ودختر یوبعد چشمک

خاموش  گارمویقد بدبخت هستند دخترا صورتمو ازش گرفتمو س چه

 کردم
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 گهیاز همد یول میاومد رونیگفت من وشما باهم ب کردینگام م رادمهر

ساله فوق  28هستم  يزدیاول من بگم رادمهر ا دیبزار میدونینم یچیه

 وحاالشما؟ کنمیکارم یشرکت يدارم وتو عیصنا

اقتصاد دارم توشرکت  سانسیساله ل 24هستم  يسرمد شادان

 نیهم رمیسرکارم یخصوص

چه  دیخانوم وفر نیمیشماباس دیبخشب دیچه مختصرومف رادمهرگفت

  دیاشنا شد يطور

  نمیمیس يمن هم خونه ا-

خانوم خودش بااجازه خانوادش  نیمیس دونمیجالب تااونجا که م چه

 خونه جداگرفت شما هم خانوادتون شهرستانن؟

نه شهرستان  یدر موردش صحبت کنم ول خوادیراستش دلم نم-

 تهرانن نیهم ستنین

 کردم یفضول یلیخ نکهیزدوگفت متاسفم مثل ا يرادمهرلبخند

 میاومدن وما برگشت نشونیمیس ینگفتم تا وقت یچیه

فرحزاد ومن االن  میکه رفته بود یازشب گذشتیم یماه کی حدود

که بودم خانوم  یتواتاق کردمیوترکارمیشرکت بودم داشتم باکامپ

هم  تا بچه 2بود  یسالش بود وزن مهربون 40بود که حدود  يفرشاد
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اسمش بود وچنددفعه شرکت  نیریساله بود ش 17داشت دخترش 

 بود یساله پسرشلوغ 10هم شادمهربود  یاومده بود ودوم

 يخوشحال بودم که مرد یلیخ میفقط مادوتابود يحسابدار تواتاق

ما  یاز اتاقها هم کارمند مرد داشت وهم زن ول ینبود چون بعض نجایا

  میراحت بود شهیهم

بود  رشرکتیوارد شد مد ایار يکه اقا کردمیحسابها روچک م داشتم

 يخشک وجد یلیساله بود وخ 40حدودا  ایار دیسع

 يساله بلندشدم وسالم کردم که اقا 30بود حدودا  يپسر همراهش

 يازامروز اقا يوخانوم سرمد يجواب داد گفت خانوم فرشاد ایار

 يوق حسابدارف شونیا کنهیم يهمکار يحسابدار يباشما تو ياحمد

ازشون  خوننیازحسابها باهم نم یچندوقته بعض نکهیا يدارن ومن برا

 کمک کنن  انیخواهش کردم ب

بارکه  کیحاال به خاطر یخرحمال نهمهیبعدازا ایجاخوردم ب واقعا

 حسابها خراب شده برماا به پااورده

 دیدینشون م ياحمد يگفت تمام حسابهارو بعد از انجام به اقا ایار

 ارنیب زکارشونمیم گمیکنه م تاچک
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 گهیزدیم کی دیحاال با یکیکوچ نیاتاق به ا ایروگفت ورفت اخ خدا نایا

 شود  شدچهیهم اضافه م

 یگاوه کم گفتمیکه من بهش تودلم م يکاوه خان احمد ياقا نیا

کردو  یصحبت کردوخودشو معرف يتواتاق موند وبامن وخانوم فرشاد

 ارنیب زشونویاول م دیبا ستندیبا شنیاقاخسته م ریرفت اتاق مد

امروزم گذشت  ارنیب زشویبود ووقت نشد م يکار خداروشکراخرساعت

 وبنده بامتروبرگشتم خونه 

واقعاتعجب کردم گفتم  دیدیم ونیزیبود داشت تلو نمیمیاومدم س تا

 سالم افتاب از کدوم ور دراومده خانوم خونن

 ابونمیساعته توخ 24انگار  گهیم نیگفت گمشو همچ نیمیس

 یدجونتونیساعته وردل فر 24اهان نه بابا-

انداختمورفتم  فمویهول کردم ک هیرگریزد ز نیمیاومد س دیفر تااسم

شده خودشو توبغلم انداخت وگفت  یچ نیمیس يکنارش نشستم وا

  دیشادان فر

 سرش اومده ییبال یدچیفر گفتم

ن مامانش گفته برن همو یعنی دیخدانکنه نه خانواده فر گفت

 دیدخترخاله فر يخواستگار
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بهم گفت منو دوست داره  دیقبول کرده گفت نه فر دیخب فر گفتم

زنگ  شیساعت پ کی ادینم يوقراره به مامانش بگه باهاش خواستگار

تفلکم خونه  دیزدوگفت به مامانش گفته اونم قبول نکرده ودعواشده فر

 دوستش رادمهررفته وقهرکرده

 یکرده وقت یعروس دیگفتم فر يزارزد نیاوه بابا همچ گفتم

 چه مرگته گهید رونیداره به خاطرت ازخونه زده ب نقدردوستیا

توام اگه عشقت االخون  دمیمن نگران فر یفهمیگفت تونم نیمیس

 يزدیباالخون بود زارم

ساله ازخونه زده  14روبگودختر دیفر یگیراست م يوا دموگفتمیخند

 ادیسرش ن ییبال رونیب

 گفتم ابدا یکنیزدتوسرم وگفت مسخره م یکی نیمیس

 بنداومد شیکردم که گر یشوخ نیمینقدرباسیا خالصه

*** 

 يبرا دیفر رهیهم نم دیچون فر رهیسرکارنم نیمیس گذرهیهفته م کی

 دمغازهینشووکلیکنه هم ازخونه رفته هم ماش یمادرشو راض نکهیا

 2دوست داره اخه بعد از یلیدروخیروگذاشته مادرش فر

هردوتا ازدواج کردن وبچه  دهیوفر بایداده فر دوبهشونیتادخترخدافر
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 دشیبازنشست شده وچشم ام باشمبا شهیپدر دخونهیدارن وفقط فر

 شاه پسرشه 

 دیروز اول که فر گردنیم رنیوباهم م ادیم نیمیدنبال س دیفر هرروز

بود تعجب کردم وبعد  یمشک 3مزدا نیتوماش دمیرودم درخونه د

خونه  یخوبه ول شونیوضع مال گفتیم نیمیرادمهره س نیماش دمیفهم

تا 2تابرادرن و2داره و يمجرد نجاخونهیخودشون اصفهانه ورادمهرا

 فرش داره جرهخواهرپدرشونم اصفهان ح

است همش خودشو  راقاگاوهیامروزحوصله ندارم همش هم تقص اصال

 زنهیم يپوزخند دمیدستوراش گوش نم هروقتم به دهیتوکارام دخالت م

 کنهیبارون م کهیومنو ت

خوب خوبه مثالاون  يچرافقط بامن لجه باخانوم فرشاد دونمینم

 یینها يامضا يبرا دیشده بود وبا میتقس يمن وفرشاد نیروزکارها ب

کارکه  يبود واخرا 2 کیکه ساعت نزد میبد ياخربه احمد یوبررس

فردا منم  يبرا شیبق گهید دیبر دییاگفت شما بفرم يگاوه به فرشاد

کردم وداشتم پرونده ها روجمع  وترروخاموشیکامپ عیخوشحال سر

 کجا؟ يکه اقاگاوه گفت خانوم سرمد کردمیم

 کاره انیپا يداقااحمدیمگه ساعت ندار گفتم
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 دینداد لیشماپرونده امروز روتحو یگفت ول یبدجنس تیهم بانها گاوه

که گفت نه خانوم شما  دمیم لیفردا تحو يمنم با خانوم فرشاد گفتم

 ادتونهیکه  ایار يروزاول اقا يحرفها دیدار ادیز يتجربه خرابکار

 دینبر فیزدوگفت پس لطفاتاکارتون تمام نشده تشر يبعدپوزخند

عالف  4کردم تاساعت  وترروروشنیاعصابم خراب ازاول کامپ منم

 شدم

داد دم شرکت  امیپ نیمیکه س کردمیجمع م المویوسا داشتم

جشن گرفته  نیمیس دهیکه تولد فر امیباهاش ب اددنبالمیرادمهرم

 یروبه موت بودم ول یکنه اصالحوصله نداشتم ازخستگ زشیسوپرا

  دمیمزداشود رونیکوتاه اومد پس ازشرکت زدم ب شدینم

رادمهردرب جلوروبازکردمنم  دمیکه شدم د کیقدم برداشتم نزد اروم

 یگفت سالم خسته نباشدادم  یسوارشدم وسالم

 دیچقدرزود پسرخاله شدگفتم ممنون شمام خسته نباش جانم

 میبر ينگرفتم اگه حوصله دار يا هیمن هد یافتاد وگفت راست راه

 میکادوبخر

 میکادو بخر میبرو دییبفرما ستین یمشکل گفتم
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بازم من چون حوصله جمع  یکن یسع یگرفته بود گفت هرچ خندش

 یمنو توخطاب کن یتونیتوام م کنمیبستن ندارم پس توخطابت م

 راحت ترم ينطوریممنون من ا گفتم

 میوکنارهم راه افتاد میشد نییپا ستادیا يتکون داد وکنار پاساژ يسر

 کهویکه  دمیدیبودم وداشتم لباس هاروم ستادهیا نیتریکنار و من

 ستیخوب ن نیومد شادان به نظرت اا يشدوصدا دهیدستم عقب کش

رادمهره دستموگرفته اخم کردموخواستم دستموبکشم  دمید برگشتم

 دیکه مچم رومحکمتر گرفت ومنو باخودش برد تو مغازه تقالموکه د

 فروشنده زشته يجلو ارشادانیدرن ياروم گفت سرتق باز

 جرات کرد بهم بگه سرتق  يچه طور هیپسره پرو نیواقعا ا اوه

 ستمیشادان ن رمیونگحالت

تقال نکردم ورادمهربه فروشنده گفت اون ست کروات ودکمه  گهید

هو دستمو محکم  کیمنم  ارهیاونم رفت ب دیاریسردستتونو ب يها

 نیازب یفیواخ ضع زخوردیشد به لب م دهیکه دست رادمهرکش دمیکش

 لبهاش گفت
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باال اورد تامنو  دادسرشویدستشو بااون دستش داشت ماساژ م حقته

زد وبعدم  يزدم که رادمهر هم پوزخند يزیام تیلبخند موفق دید

 یچشمک

منو دست انداخت خالصه رادمهر همون ستو گرفت پولش اندازه  کثافت

 ماه من شد  کیحقوق 

گرفت به  يسورمه ا شرتینظرموت میرو گشت گهید يباهم مغازه ها بعد

د مغازه شدم به فروشنده که نظرم خوب بود بدون توجه به رادمهر وار

که گفت خانوم  دیاریروب نتونیتریپشت و شرتیبود گفتم لطفا ت يپسر

 يزیچه سا دیخوایم یک يبرا

 عیاز پشت دستشو دورکمرم انداخت سر یبگم که کس یچ موندم

من  يخریمن م يبرا زمیعز دگفتیرادمهره تانگاه منو د دمیبرگشتم د

 زیمنو سوپرا خواستیوبه فروشنده گفت اقا همسرم م ستمین یراض

  دیاریکنه لطفااندازه من روب

ورفت  ارمیاالن م یزدوگفت چه زوج مناسب يلبخند فروشنده

کنه تقالکردموگفتم ولم کن  یرادمهراحمق مثالخواست کارموتالف

 شعوریب
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 زمیزشت به شوهرت نزن عز يگفت نچ نچ حرفا کنارگوشم

 ولم کن یگفتم وحش یدادکه اخ يوپهلوموفشار

دستشو پس بزنم که منو طرف خودش برگردوند  خواستمیم بادستم

دندونام دادزدم ولم کن  نیکه از خشم قرمز شده بود از ب ییباچشما

 پسره احمق 

نوچ در  گفتیدادوبالبخندمیسرشو تکون م کردیم حیانگار تفر رادمهرهم

 دمیچون من پشتم به فروشنده بود ند یهمون ضمن فروشنده اومد ول

 میبزاربرس زمیکه فروشنده هم بشنوه گفت االن نه عز يورادمهرجور

خالص شدم تا برگشتم بالبخند فروشنده  شیخونه ومنو ول کرد اخ

  کردیمواجه شدم که داشت مارونگاه م

تومغازه بودم از خجالت  نکهیتااخر ا. کرد يابروموبرد کار رادمهرکثافت

رادمهرنذاشت پولشو حساب کنم  یول میدیبود باالخره خر نییاسرم پ

 خواستیدلم م دیپول داد ودر اخر فروشنده گفت خوشبخت بش عیسر

 کله رادمهرروبکنم

چه  يشدم ودر رومحکم بستم رادمهرگفت وا نیسوارماش تیباعصبان

شوهرت خسارت نزن برگشتم طرفش وگفتم  نیخبرخانومم به ماش

 پسره پرو یروگفت فیاون اراج یقخفه شو تو به چه ح
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دارم تا خواستم طرفش حمله کنم  یتیترب یچه همسرب يوا گفت

که عوض  يزیچ میباالاورد وگفت خب خب تسل ددستاشویفکرکنم فهم

رادمهرگفت تولدوتوخونه  میدیداره گله نداره وراه افتاد رس

شدن  نییبرسن قبل پا دمیوفر نیمیوقراره س کننیرادمهربرگزار م

 پول لباس روگذاشتم وگفتم پولتون

 نکن بتیباهاته دست تو ج يمرد یکردوگفت جمع کن زشته وقت یاخم

شدم  نیییوپا نمیبینم ينجامردیزدم وگفتم مرد من ا يپوزخند

زدووپول روبرداشت وگفت اره  يبعد لبخند یکردول یرادمهراول اخم

مم خرج داره پوالموبزل وبخشش کنم باالخره خانو دینبا یگیراست م

 منو دراورد غیباز ج

 خوردینم يخونش قشنگ بود ومرتب اصال به خونه مجرد بماندکه

که بهم نشون داد مانتومو  یوپربادکنک بود که کاررادمهربود رفتم تواتاق

مقنعه ام  میداشتم وباشلوارل يدار نیبلوز است رشیدراوردم ز

کردوبعد انگارنه مکث  یکم داولیرادمهرمنود رونیرودراوردم واومدم ب

 ..زارمیزبیه يراحت شد ازمردا المیخ شیانگاراخ

تعجب کرد وبدون خجالت گونه  یدکلیاومدن فر نشونمیمیس

لوس  یهاهم رادمهرکل هیتشکرکرد موقع دادن هد یوکل دینوبوسیمیس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mhk هیمهد  –تاوان دل شکسته 

wWw.98iA.Com ٢١ 

بود باالخره جشن تمام شد  ییبایساعت ز نیمیس هیدراورد هد يباز

دخترخاله  ياعالم کرد مادرش گفته برگرده خونه خواستگار دیوفر

 نمیباالخره ا یول نیمینبود برس یکنسل شده البته هنوز مادرش راض

 ...خونه میقدم جلو بود جشن تمام شد وبرگشت کی

زود رمان روتموم کنم لطفا  خوامیم زارمیزود زود پست م دارم

اما  میفحه نقد ندارص گهینکته د کی دیمنو دلگرم کن ازاتونیباامت

 لمینظراتتون وانتقاداتونو درمورد رمانم در صفحه پورفا شمیخوشحال م

 ممنون  نمیبب

من واقاگاوه سرکار برگشتم  يوفقط کل کل ها يتکرار يروزها بازم

 زنگ خورد برداشتم الو میکه گوش دمیکشیگارمیخونه داشتم س

 جان سالم  الومادرشادان

  يمادرم بود مادر چه واژه ا يبستم صدا خی-

 مادر نمتیبب ییایدخترم دلم برات تنگ شده نم يدینم مادرجواب

 سکوت-

 دمتیچندوقته ند ااالنیجان توروخداب شادان

 یبهتراون شوهر ب یسرخرکمتر زندگ کیباالخره  دیگفتم نکه ناراحت-

 زه*دخترهر کیبه  يزنگ زد دونهیم رتتیغ
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 شادان جان عموت دوست داره یزنیم هیحرفا چ نیدخترم ا يوا

رواز خونه  یکه دختر جون یگفتم عمونگوبگونامرد کس دمیخند یعصب-

 کنه ازسگم کمتره وخاموش کردم رونیب

روشن کردم به  يگاریاومد س ادمی رایبه دست گرفتم تمام تحق سرمو

 گارسوختیمنم مثل س یکردم اره زندگ گارنگاهیسوختن س

اومد ودادزد اوه  نیمیکه س دمیگارکشیس اچندتایچقدر گذشت  دونمینم

هات داغون شدن وشروع کرد  هیدختراحمق ر يدیگارکشیاوه بازم س

 یسرفه کردن وپنجره روبازکرد اومد کنارم نشست وگفت شادان بازچ

  يشده تو داغون شد

 زنگ زد گفتم

 ؟یک گفت

 يمهر گفتم

 واقعا مادرت زنگ زد  گفت

وقت  چیمادره ادشهیز میمادربراش همون مهر فیح یه دادزدم

 کنهیدخترشو ترك نم

رونداشته تازه زن  ییمجبور بوده جا یگفت مگه خودت نگفت نیمیس

 عموتم بوده
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 مواظب بچش باشه دیهم شده مادربا یهرچ-

 .....نگفت رفت غذا درست کنه  یچیه میعصبان دیکه د نیمیس

گفت رادمهر دعوتت کرده  نیمیهم گذشت که ك روز س گهیروز د چند

 ؟یچ يگفتم دعوت برا

کرده سوربده اخرم بنده  لهیبهش پ دمیشده فر ییاخه دا گفت

 خداقبول کرده وگفت توروهم بگم

بهتون  دیگفتم نه ممنون بر نمیمونده باز اون پسره نسناس روبب نمیهم

 خوش بگذره

 من نیمیگفتم اصرارنکن س میبر گهینکن د تیگفت شادان اذ نیمیس

 ادیپسره هم خوشم نم نیازا امینم

 یاقتیل یواقعا ب یپیوخوشت یگفت پسره به اون خوب نیمیس

ساعته  مین نیمیشبه س 8وتنهام ساعت  کنمینگاه م ونیزیتلو دارم

  کنمیکانال عوض م یرادمهر روبخوره حوصلم سررفته ه یرفته دعوت

اول که از  يروزا ادمهیکه گرفتم از شرکتم باشم  یفکروام دیبا يوا

خونه مشکل داشتم  شیپول پ ياحمقم که اومدم برا يخونه اون عمو

 دنیشرکت گفت وام م ياز بچه ها یکی نکهیچقدر در به در زدم تا ا

مشکل داره  شیکه با نامادر نیمیداره به نام س یوگفت خواهرش دوست
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هم خونه داشته  دیاما پدرش شرط کرده با رهیبگ اخونه جد خوادیوم

باهاش هم خونه بشم چون هم پول اجاره  شهیاگه بخوام مباشه و

 همدم دارم کیهم  دمیم يورهن کمتر

دوسال که باهاش هم  نینباشه اما تو ا یادم خوب دمیترسیم اولش

 ...اونم کم میکنیدعوام یهست البته گاه یخونم دخترخوب

 ریوپن میتا گرجه داشت 2روباز کردم فقط  خچالیتواشپزخونه ودر رفتم

گذاشتم  زیم يبهتره همونا روخورد کردم با نون بردم رو یچیاز ه

 که زنگ زدن  نمیوخواستم بش

 فونیکارداشته باشه ا دیخواستم باز نکنم اما بعد گفتم شا اول

 ؟ هیروبرداشتم وگفتم ک

گفتم تازه  رهیبگ انهیبود که گفت رفته گره واومده ماه يمرد يصدا

گفتم  نیمیخودم به س شهیم دمگهیدادکه گفت نه شما ن میداد انهیماه

 سرم کردم ورفتم دم در یوشال دمیپولو بده مانتومو پوش

گفت سالم خواستم دررو ببندم که  دمیدروباز کردم رادمهر رو د تا

 درگذاشت وگفت جواب سالم واجبه يپاشو ال

 داقایپاتونو بردار کیعل رمیگ گفتم
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 مریالزا نکهیمثل ا میاقا مگه باهم اشنا نشد میما شد یاقااز ک گفت

هستم  يزدیرادمهر ا نجانبیا کنمیم یباشه خودمو دوباره معرف يدار

... 

بسه دست از سرم بردار  یخواست ادامه بده گفتم ساکت شو لودگ تا

  یکنیومزاحم نشو در رو کامل باز کردوگفت تعارف نم

 ینه چون مزاحم گفتم

 وگفت من مراحمم داخل وارد خونه شد اومد

 داخل  يریم یانداخت یکجا سرتو مثل چ گفتم

بعد  ستیبد ن قتمینگاه به خونه کردوگفت نه سل کیواول  رفت

 کیاالن تو  يکردینم يافتادوگفت اگه لجباز ریچشمش به گوجه وپن

 يناروبخوریا نکهینه ا يخوردیوشامتو م يرستوران خوب نشسته بود

دختر خوب حاضر شو  کیحاالهم مثل  بخشمتیم ستین یاما مشکل

 میبر

مگه  يکه تومنو دعوت کرد يغذا شرف داره به غذا نیعمرا ا گفتم

پشتم بس بود حاالم  7 يکه اومدم برا کباریهمون  امیباهات ب ونمید

 شرتو کم کن
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 تینکردن امامن استاد ترب تیتوروترب نکهینوچ نوچ مثل ا رادمهرگفت

پاش  يمبل پاشورو يست روچموشم وبعدم نش يکردن دخترا

 ه؟یچ لمیف نیموضوع ا یگذاشت وگفت راست

 نهیبب خوادیم لممیپاشوبرو تازه ف ییبابا چقدرتو پرو گفتم

من شده تاخودت صبحم  ای ییایبامن م یشیاتوحاضرمی گفت

 شهیتوبد م يبرا ستیمن که بد ن يبرا مونمینجامیا

 110 زنمیزنگ م ای يریامی گفتم

 یندارم چ یبعدبفهمن من باتو نسبت انیزنگ بزن اوناهم ب نیافر گفت

  شهیتو بد م يبرا شهیم

پس برو حاضر شو  نجااومدمیگفت شادان من تا ا يجد یلیخ بعد

 معطل توان  دشونیبرو که فر نیافر

رادمهراومدکه  يصدا دمیرفتم تواتاق ودرومحکم کوب کارکنمیخداچ يوا

 يشادان اب خوردن دار یستشوهرت را چارهیچه خبرته دخترب يوا

 دمویپوش یینگفتم ورفتم مانتو یچیخوادهیپرو اب خوردن م پسره

 خچالویاقا داره در دمیکه د رونیسرم کردمو اومدم ب یشال عیسر

 بندهیم

 یخونه مردم دست نزن لیبه وسا دینبا يشما ادب ندار گفتم
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 میدوست میحرفارو ندار نیمنو تو که ا گفت

 میدیچه طور مجبورم کرد رس شعوریپسره ب نیبب میراه افتاد خالصه

 گهیشون گفت چرا د نیمیس شیپ میریم یگفتم مگه نگفت يشهرباز

 يدنبالت اوردمشون شهرباز امیاونا رو بزارم رستوران ب تونستمینم

 دیکنن وبلند خند يباهم باز

 ها یگفت یچ دمیگفتم زهرمار گفت شن اروم

 میداکردیپ نشونویمیاول س شمیم ونهیپسر د نیخدا من از دست ا يا

دونه گرفته  کی خوردنیداشتن باهم پشمک م ترکوندنیم يکه چه الو

هوبلند  کیشدم و کیرفتم از پشت بهشون نزد خوردنیبودن وباهم م

زد وبرگشت تا  غیج نیمیس کهوی دیکنیکارمیداد زدم مامور انتظامات چ

  نصف عمرشدم يافتاد به جونم مگه تو مرض دار دیمنو د

نشستم  مکتین يبشن من رو لهیوس کیاونا رفتن سوار میدیخند یکل

مثل بچه ها  دمیدراز کرد رادمهر بود گفت د یپشمک یکهودستیکه 

 ینش يعقده ا رمیگفتم بگ يکردیبه پشمکشون نگاه م یداشت

 رمیدختره قهرقهرو دستمو درازکردم بگ گهیردیگفت بگ خورمینم گفتم

 يگفتم مگه مرض دار دیازش که عقب کش

 میخوریوسطمون گرفت وگفت باهم م پشمکو
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 کشمیمنت تو رونم رمیگیبرخودم م رمیباتو عمرا اصال م گفتم

 به من فروخت شویمتاسفم اخر گفت

 وصورتمو اون طرف گرفتم  خورمینم ستیاصال مهم ن گفتم

گفتم ولش کن رادمهرکثافتم  یدولیخردروغ گفتم ها دلم کش نیحاالع

 قهیدق 5چقدرخوشمزست  يوا گفتیچلوپ راه انداختو م چلپ یه

 اخراشه  گهیگذشت گفت د

پشمک هنوز  دمیگفت برگرد صورتمو طرفش گرفتم د دستموگرفتو

  شونخوردهیچیسرجاشه وه

در اورد وطرف دهنم گرفت داشتم باتعجب نگاش  کهیت کیدستش  با

 که گفت باورکن دستامو شستم کردمیم

وخوردم  خورمیازدستش گرفتمو گفتم خودم م دمیخجالت کش ازش

حامله شده بودم تااخر پشمکو باهم  يواقعاهوس کرده بودم مثل زنا

بود که  یپشمک نیواگه بخوام منصفانه باشم خوشمزه تر میخورد

 خوردم

کردوکرم  تیمنو اذ یرادمهر ه نیهمشون ا يکه تو يازچندتا باز بعد

 میگفت بر نیمیمن بود س ادشنهیپ نیا یعنی يفست فود میرفت ختیر

 فست فود میکردم ورفت تزایمن هوس پ یول یکباب
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هم مخصوص  هیومن مخلوط سفارش دادم وبق مینشست ينفره ا4زیم

که تلفنش زنگ  یچرارادمهرازوقت دونمینم میروخورد تزامونیخواستند پ

 مزه نپروند گهیزدوصحبت کرد ساکت شده ود

 نیومنو رادمهرباهم واون دوتا هم با ماش میشاممونو خورد درسکوت

 خودشون رفتن

رفت  رهیدرب خونه دستم به دستگ میدیکردرسیم یرانندگ توسکوت

 یرادمهرصدام زد شادان برگشتم چند لحظه نگام کردوگفت مرس

 خوش گذشت یلیامشب به من خ

شدم ورفتم توخونه طبق معمول  نییبه من هم خوش گذشت وپا گفتم

 دمیبود لباس هاموعوض کردم وخواب ومدهیون کردیدوردورم نیمیس

صبح بلند شدم  لمیگرفته امروز جمعه است وتعط یلیروزه دلم خ چند

شد که به خودم اومدم دم  یچ دونمیاول رفتم امامزاده صالح وبعدم نم

اذان بود مادرم  کینزد ستادمیخونشون بودم سرکوچه پشت درخت ا

 مشنیخواستم بب رفتینمازجمعه م شهیهم

داشت ازخونه  شیباچادر مشک دمیگذشت که مادرمود قهیدق چند

خودبه خود  دمشیدوسال که ند نیا یبود ط رشدهیچقدر پ شدیم رونیب
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که سواراتوبوس شد ورفت منم اومدم  ستادمینقدرایا ختیاشکام ر

 خونه

سرم داشتم همه  ختهیکارر یکل يشنبه وسروکله زدن با احمد بازم

 ینگاه ینیکه سنگ هیمرخص ستیهم ن يفرشاد دادمیروانجام م

 بود پروپرو زل زده بود نه  يروحس کردم سرموباالاوردم احمد

 یکنیگفت نه تودلم گفتم پس غلط م دیدار يگفتم کار رهیاز رونم نیا

برام  يساعت گذشت که احمد کیبازم سرکارم رفتم  یکنینگاه م

گشاد  يشماشده باچ شیمرگ کیامروز  نیاورد جلل خالق ا يچا

 شده شادان خانوم یوگفت چ دیکه خند کردمینگاش م

 يگفت بله خانوم سرمد يشادان اخم کردمو گفتم خانوم سرمد جانم

 فردا يبرا دیشو بزار هیبق دیاگه خسته شد زیعز

  یزدوگفت بله ممنون شماخوب يشما حالتون خوبه لبخند گفتم

 بله  گفتم

 فمویک شینزدم واونم رفت بالخره تموم شد کارا اخ یحرف گهید

گفتم ممنون دلم  رسونمتونیم يبرداشتم اقاگاوه گفت خانوم سرمد

 مونده باتوبرم نمیهم رونیکنم وازشرکت زدم ب يرو ادهیپ خوادیم
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رادمهره  يمزدا دمیبوق زد برگشتم د ینیرفته بودم که ماش چندقدم

  کنهیکارمینجاچیتعجب کردم ا

 شده؟ يزیگفتم سالم چ نییپا دیروکش شهیش رفتم

 مینیشده باشه دوستانمونو بب يکار دینه مگه با گفت

 موقع نیاخه ا دیمطئن گفتم

 کارتون دارم  دیلطفا سوارش گفت

احترام دروبازکردم  نهمهیشده باشه رادمهر وا يزیچ دیبا گهید نه

رو داره  ادهیکه تو پ دمیرود ياحمد فتهیوسوارشدم تاخواست راه ب

 مشکل داره راه افتاد نمیواا کنهیبااخم نگام م

 شده یچ دیبگ دیخوایساکته گفتم نم دمید

 نزن  یلطفاتا اونجاحرف گمیبهت م ییجا میبزار برس گفت

 چشه ؟؟ نیواا

 نوخاموشیماش نجایاومده ا یبرچ دونمیبام تهران نم میدیرس باالخره

وروش  رهیم مکتین کیداره نزد دمید نییرفتم پا نییپا ایکردو گفت ب

 نشست منم نشستم

 ...ازت بکنم یدرخواست کیکه  نجایا ارمتیراستش خواستم ب گفت

 ؟؟یچ گفتم
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 هم نشو یلطفاحرفاموبشنو وبعد جواب بده وعصبان گفت

 گهید دیبگ گفتم

 2برادرو کیاومدم  اینفره به دن 6خانواده  کیراستش من تو گفت

داره ومادرم خانه  ین پدرم فرش فروشتاخواهر دارم همشون اصفهان

 داره

 داره یبه من چه ربط دیگیکه م یینهایا گفتم

 لطفا وسط حرفم نپر یربطشو ول گمیم گفت

خوب بود  مونیبزرگ شدم وضع مال يشاد يتوخونواده ا گفتمیم داشتم

بود وخاندان پدرم چون  دهیبود که به مادرم رس یاونم صدقه سر ارث

 هردوتااز خانواده سرشناس اصفهانن

ومثل  هیمرد خوب زیبچه اول بود وازدواج کرد بااقا پرو ایرو خواهربزرگم

 نیرحسیزهرا وام يتا بچه داره به نام ها 3بابام حجره داره واالن 

 ررضایوام

رفته بود فرانسه وبدون اجازه پدرم  لیتحص يبرا برادربزرگم

 هیچون پدرم مردمستبد یول هیازدواج کرد انجال دخترخوب یجبادخترخار

وپزشکه  کنهیم یبرادرموازخانواده طرد کرد واالن رادمان فرانسه زندگ

 همسرشم پرستاره
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 کنمیکارم یارشد دارم وتو شرکت یدونیمنم که خودت م بعدازاونا

دعوا اومدم تهران چون پدرم دلش  یتوشرکت دوستم معاونم البته باکل

شد ومنم باالخره  يپسرش راهشو بره رادمان که اونجور واستخیم

 نهیاصراراومدم البته پدرم باهام هنوزم سرسنگ یباکل

 ییدانشجو هیدختر مهربون حانهیخواهر کوچکتراز من به نام ر ودراخر

 دمیازدواج کرد البته سع دیوبه اصرار پدرم با پسر دوستش سع هیاضیر

 یلیشدن که خ یبه نام هست یوتازه هم صاحب دخترخشگل هیپسرخوب

 میخورد مشمینازه وول

 سراصل مطلب دیگفتم خب بر یطوالن یوگرافیب نیشدم از ا خسته

اشناشدم به اسم  يتودانشگاه بادختر شیسال پ 4راستش من  گفت

نبود باهم  بایمثل صورتش ز رتشیرو البته س بایبود وز يشهالدخترناز

 هم زد مونوبهیزد دوست غمیخوب ت نکهیعد از اوب میدوست شد

باتو اشنا  نکهیبه زنا رو ندم تاا چوقتیداغون شدم وگفتم ه یلیخ منم

 دونمیبعدش راستش نم یشدم اولش برام بامزه بود کل کل باهات ول

 شنهادیبهت پ خوامیشادان اماامروز م هیکه بهت د ارم چ یحس نیا

 بدم یدوست
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 یچ یفهمیم چیشدم وبلند شدم گفتم تو ه یواقعاعصبان نوگفتیتاا

 یگیم

 شترباهمیب خوامیندارم من م يبلندشد وگفت باور کن منظور بد اونم

 .....ازدواج يبرا میخوریبه هم م میدیتااگه د میاشنابش

وراه افتادم  هیبگه گفتم ساکت شو جواب من منف يزیچ گهید نذاشتم

بدم  حیتوض شتریب اومد بازوموگرفتوگفت شادان صبرکن بزار برات

وتقالکردم ولم کن منو ول کردوگفت باشه اروم باش من  خوامیگفتم نم

 نگفتم يزیکه چ

 یبرگشتم هرچ عیواقعاکه وسر ینگفت يزیچ یگیم ییواقعا پرو گفتم

اصرارکرد منو برسونه قبول نکردم وخودم برگشتم امالحظه اخرگفت 

 بفهم نویشادان ا کنمینم ینیعقب نش يزود نیمن به ا

 گذرهیمسخره م شنهادیهفته ازاون پ کیدردگرفته بود االن  سرم

  رهیگیوهرروز رادمهرسرراهم قرارم

 بیعج یلیخ میروزا احمد نیا رونیازشرکت زدم ب دیشد باسردرد

 خشن خدا شفاش بده یباهام مهربونه گاه یشده گاه

 يراد ابازمینظرموجلب کرد خدا ینیکه بوق ماش رفتمیم ادهیپ داشتم

 کنه يکنه از بس مزاحممه اسمشو گذاشتم راد
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 یخوب زمیشد سالم عز نییپا نیبوق زد توجه نکردم که از ماش یهرچ

 سکوت

 ستیبوق بزنم ودر شان شمام ن ستیخانوم در شان من ن شادان

 نیپس مثل دخترخوب برو سوارشوافر فتهیدنبالت ب ینیماش

مثل تو داشته باشم پس  یمزاحم ستیدر شان من ن یگیراست م-

 ترکهیمزاحم نشو چون امروز حوصله ندارم سرمم داره م

 یدکترخانم میابریگفت خوب پس ب دمید ینگران توچشماش

 اقا امیمن باتوبهشتم نم-

 یخانم امیمن باتو تا خود جهنم هم م یول

 دمیپشتم اومد رس نشیتا خود خونه باماش ستیول کن ن نیچراا اوه

 روشن کردم  يگاریسالم دادموس زدیالك م داشت نیمیخونه س

 يدیکشیم یکی يقبلنافقط هفته ا گاریشادان بازم س يگفت وا نیمیس

 االن هرروز

 شهیولمون کن سرم داره منفجرم میس میجون س گفتم

اسم بد  نیحالم از ا یدونینم میس میس یدراومد باز که گفت نیمیس داد

 گهیحرصم بده بهم م خوادیگرفته م ادی دمیفر یاز بس گفت شهیم

 کردم دیفر يبرا دیکار مف کیخداروشکر من  خوب
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 ای بمیمگه من غر یبه من نگفت یکلک برچ یگفت راست نیمیس

 حسودم

 رو یچ گفتم

 يکرد یکارخوب نیافر يکه با رادمهر دوست شد نیهم یخودت گفت

 هم پولدار افستیهم پسرخوش ق

غلط  نیا دمیپشتم خند 7روگفته من به  فیاراج نیا یک یچ دادزدم

 روکنم

 به من  دمیگفته فر دینزن خودش به فر رشیشادان ز اوه

 کارکنمیچ دونمینم دهیپسره مثل کنه بهم چسب نیمیس گهیم دروغ

است تو  یخاك توسرت قبول کن بهتراز اون دوتا مفت خور قبل گفت

س چرا قبول پ یتاحاالم دوست پسر داشت یستین دهیکه دختر افتاب د

 یکنینم

 دیوام اوشیغلطا کردم فقط اون س نیمن مگه تا حاال چند باراز ا اوال

تازه من  مینابه جاداشتن کات کرد يتقاضاها یاحمق بودن که وقت

 زنیچ کیهمشون فقط فکر ستمیدنبال دوست پسرن گهید

رادمهرخانواده داره  یکنیم یکیتورادمهرروبااون دوتا احق  شادان

 گفته اگه اخالقامون بهم بخوره به فکرازدواجم دیتازشم به فر
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پسره  میو دوخته مگه من راض دهیخودش بر يکرده برا غلط

 .....فتهیخودش

 یبرام احساس تاسف کردورفت تواتاقش منم رفتم کم نیمیس

 استراحت کنم

*** 

منم کوتاه  یلپسر در عجبم و نیواقعااز پشتکار ا گذرهیماهه م کی

  رونیشام ب میبر دیوفر نیمیامشب قراره باس امینم

چرکمو  یدعوتمون کرد مانتو صورت دمیدلش گرفته بود فر نیمیس

نبودم فقط  شیتو مود ارا ادیسرم کردم ز دمیوشال سف دیباشلوار سف

 رونیواز اتاق زدم ب فموبرداشتمیک یزدم وبرق لب یکرم ورژلب صورت

خانوم  يکشته مرده ها دیزدوگفت بابا امشب با یسوت دیمنو د نیمیس

تو سرش زدموگفتم گمشو فقط مونده تو منو  فمیباک میروجمع کن

 نکبت یمسخره کن

وال وبل وبازم جلو  يکرد که موهاموخراب کرد غیج غیج یکم نمیمیس

 ستادیا نهیا

 دهیفر میگفت بر دیزنگ نیمیس تلفن
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 هیخبر دیدیشام م دیولخرج شد دیگفتم اقافر میشد نیماش سوار

  میایب میس میمنوس تونیعروس شاهللایا

گفت ممنون شادان خانوم  رمیبگ نویمیحال س خوامیم دیکه فهم دیفر

  کنمیچشم شما دوتا رم دعوت م

 یحال کی یکن یعروس يخوایخان پس م دیدادزد به به فر نیمیس با

 میشیمنو تو تنها م رمیازت بگ

 یانداخت يمنو تو چه دردسر نیشادان خانوم بب يگفت وا دمیفر

  يخانوممو ناراحت کرد

 دیمنت کش چارهیب دیتا خود پارك فر میبزن یپارك قدم میگفتن بر اول

 پاتو دراز کن يناز کن ندار يناز کش دار گنیناز کرد م نیمیوس

 .........منه تیحکا

 یکه اون دوتا کفتر عاشق گفتن کم میقدم زد یپارك کم میدیرس

تنها باشن گفتم نه من  خوادیدلشون م دمیفهم يایم يرو ادهیپ میریم

شام اونا رفتن ومن تنها  میکه بر دیایوزود ب دیخسته شدم شما بر

 شدم
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فشنا کنارم  نیاز ا يکه پسر کردمیبچه ها رونگاه م يباز داشتم

با  ییکنم که پسره گفت افتخار اشنا ادیکردم فاصله رو ز ینشست سع

 یرو دارم خانم یک

 یگیاسمتو نم ینگفتم باز گفت خانم یچیه

 با من اشنا شو  ایاومد ب يهو صدا کی

حتما کار اون  کردیم کاریجاچ نیا یرادمهر بود اونم عصبان ایخدا يوا

 تاست.دو

نداشت گفت برو بابا واز جاش بلند  یالک يهم که حوصله دعوا پسره

 شدورفت

وموهاتو  یکن شیاگه کمتر ارا هیتو رینشست وگفت همش تقص رادمهر

 مزاحمت بشه دهیبه خودش اجازه نم یکس یجمع تر کن

دوما بازم به شما  یچکارمینداره چون ه یاوال به شما ربط گفتم

 نداره یپوششم ربط

دوما پوششتم  یاوال به من ربط داره چون دوست دخترم زینه عز گفت

 بازم به من ربط داره

بلند شم که خواستم  یگفته دوست پسرم یک یکنیم خودیشماب گفتم

 دستمو گرفت
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 کیاالن  میتا ادم بزرگ صحبت کن.مثل دو ایول کن گفت شادان ب گفتم

 دارم شنهادیپ کیماهه دنبالتم هم من خسته شدم هم تو من 

 هم تو شمیپس برو هم من خالص م یتومزاحم من گفتم

 به نفع جفتمونه گمیم شنهادموینه من پ گفت

 ..بنال یعنینداشتم ساکت شدم  چاره

 ای ومدیاگه از من خوشت ن میماه باهم دوست باش 4مدت  ایب گفت

 میکنیکات م يهنوزم سرحرفت بود

 ماه  4چه خبره  گفتم

 یول کنمیم مویمدت سع نیتازشم کم هست من تو ا ارینه ن گهید گفت

 میادامه بد يبود یاگه واقعا راض یمنصف باش دیتو هم با

  يریبعد اگه گفتم م یباشه ول گفتم

تمام  شهینم گهیحرفام نزن گفت د نیگفتم از ا یچشم خانم گفت

فقط دستتو  دمیقول م یول زننیحرفا م نیدوست پسر ودخترا باهم از ا

 بعد يکاراباشه برا هیوبق رمیبگ

 ...منحرف پسره

دراورد  بشیاز ج شویگفت بهش تک بدم زنگ زدم گوش شمارشو

بود که من عاشقشم سرش  1020 ایلوم شیمن گوش يخدا
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 کشمیدارم خودموم دید یاون وقت یبود منم سرم توگوش شیتوگوش

داره  دمیوسطمون گرفت د شویزدوگوش يلبخند کنهیکارمیچ نمیبب

 اسمموگذاشت قاصدك کنهیم ویشمارمو س

چه غلطا گفتم خودم اسمم قشنگتره حتماقاصدك دوست دختر  اوهوم

 تهیقبل

داشتم که  یبار دوست کیبهت گفتم فقط  من که رخانومینخ گفت

جا  کیقاصدك اسمتو گذاشتم که مثل قاصدك  نیا يکرد برا چارمیب

 ينگهت داشت وهرلحظه ممکنه از دستم سربخور شهینم

 کنه يراد وکردمیمنم اسمشو س ونهید پسره

 ينگام کرد گفتم چون اسمت درازه مخفف کردم وچون کنه ا باتعجب

 کنه  يشد راد نیا

وگفت دختر توچقدر  دیکنم که خند فیبشه ومن ک یاالنه عصبان گفتم

 يراد یکنیم حشیروز با دست خودت تصح کیمطمئنم خودت  یباحال

 نفس

 ....فتهیراهو خودش نهمهیا رهیم یک اوهوم

نقشه اونا بود ماروتنها بزارن  دمیاوومدن ومن فهم نشونمیمیس باالخره

 رمیبگرو  میس میحال س دیمن برم خونه با
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اومده بود رفتم  یهم ازمرخص يتاوارد شرکت شدم خانوم فرشاد امروز

 بود ومدهین يرو روشن کردم هنوز احمد سیوک فموگذاشتمیتو اتاق وک

اومد دمغ بود داشتم پرونده ها  يبود که احمد يساعت کار وسط

 نیاالن ا يپرونده رو اورد وگفت خانوم سرمد کیکه  کردمیروچک م

 رمیبگ امیازتون م دیپرونده روچک کن

 کی نیگفتم فک کنم ا يبه فرشاد رونیتکون دادم از اتاق زد ب يسر

 میدیبهش خند یتختش کمه کل

 يمن نامه ا يرو باز کردم اولش برگه بود بازش کردم اوه خدا پرونده

 بود 

 شادان خانوم  سالم

ن بگم هروقت خواستم باهاتو يحرفموچه طور دونمینم راستش

 سمیمجبور شدم نامه بنو یصحبت کنم شما گارد گرفت

ازدواج بدم لطفا  شنهادیخواستم بهتون پ ادیخوشم م یلیاز شما خ من

 ممنون دیمنتظرم باش نگیپارک يتو ياخرساعت کار

انگارمن کاالم من از شما خوشم اومده  هیپسره پرو نیچقدر ا واقعا

 ادین اهیسال س 100 خوامیم
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وقصد ازدواجم ندارم  ادیمن از شما خوشم نم یبرگه نوشتم ول نییپا

 هیپس جوابتون منف

اومد داخل وگفت لطفا پرونده  یساعت بعد اقاگاوه خوشحال وراض کی

جوابم بله  کنهیچقدر از خودش مطمئنه حتما االن فک م نیبب دیرو بد

 است 

باز  نشست پرونده رو زشیرو دادم بالبخند گرفتو رفت پشت م پرونده

برداشت ومچاله  يهو اخم کردو برگه ا کیکرد اولش لبخند داشت اما 

بازم  يگفت خانوم سرمد تیبهم انداخت وباعصبان يزینگاه ت کیکردو

به  یاشتباهات کن نیاز ا گهید کباری يکه پرونده رواشتباه محاسبه کرد

 دمیخبرم ایار ياقا

 ... ونهید پسره

شدم  نشیاومده بود دنبالم سوار ماش يدر شرکت که خارج شدم راد از

 گفتم سالم 

 زمیعز یخسته نباش یخانم سالم

 ممنون-

 خانوم خانوما میحاال کجابر خوب

 معلومه خونه چون خستم-
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 میببرمت خونم باشه بر یعنی

 ببرم خونه خودم یعنی یاز خود راض رچهینخ-

 تزایپ يبه سو شیناهارپس پ میبر زمیبا عز خوادیمن دلم م نوچ

جهنم بهتر منم گشنمه تا خود رستوران باهاش صحبت نکردمو  هب

 چشماموبستم

چشماموباز کردم گفت  میدیتکونم داد شادان جان پاشو رس یدست

  یساعت خواب خانم

و بهم محبت کرد اما من  دیرادمهر نازمو کش یه میوناهارخورد میرفت

 دمیبودم که خواب نقدرخستهیجوابشو ندادم باالخره منو رسوند خونه ا

 کنه  يبلند شدم اس ام اس داشتم بازش کردم راد ازخواب

است در دل من اما فقط  ییتو سهم من تنها یخوشبخت يشب ها در

 توست يآرزو

گوش  کیداشت موز نیمیچه غلطا جواب ندادم وبلند شدم س یاوهوک

 ياشپز هیگفت شادان امشب نوبت تو دیمنو د کردیم

شروع کردم به اماده  ینیزم بیدرست کنم اوهوم کوکوس یچ خوب

 یینمایس لمیبعدم باهم ف میخورد نیمیشد با س یکردن واقعا عال



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mhk هیمهد  –تاوان دل شکسته 

wWw.98iA.Com ٤٥ 

اس  میکه گوش میبخواب میشب رفت 12ساعت  میوتخمه شکست میدید

 اومد 

 بود رادمهر

خسته  ي،صدا باردیکه م ستیباران ن نیمرطوب مرا باور کن،ا يبغضها

  …ینیبیاست وتو نم رونیاز چشمان آسمان ب قلب من است که ي

 جوجو ینیخواب منو بب ریبخ شبت

 میخواب امشیتوجه به پ بدون

 :بعد دوماه

با رادمهرم احساس  یوقت کنمیماهه که حس م کیبه  کینزد االن

منتظرم بهم  شهیهم یبزارم ول یحسو چ نیاسم ا دونمیارامش دارم نم

 کنمیم یمحل یبده البته بهش رو ندادم وهنوزم بهش ب امیاپیزنگ بزنه 

حاضرشدم ومنتظرم وتک زد  يشهرباز میبر اددنبالمیم يراد امشب

  یخوب زمیسوار شدم که باهام دست داد وگفت سالم عز رونیرفتم ب

 سالم ممنون  گفتم

  هیمنم خوبم خندم گرفت تفلک کمبود محبت گفت

 يخندیم یخشگل خانوم به چ گفت

 دنده گذاشت  يدست خودش رو ریدستمو گرفتو ز یچیه گفتم
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 یلیخ میرفتیپارك کردو کنار هم راه م نویماش میدیرس يشهرباز به

نکن  تیشلوغ بود رادمهر کالفه بهم گفت شادان جان امشب اذ

 ریلطفا بازوموبگ نجاشلوغهیا

ازلحن مظلومش سوخت با دستم بازوشو گرفتم حاال از خدامم بود  دلم

 ردمکیناز م

گرفت  طیرفت بل میاما گفتم بر دمیترسیم یترن کم میگفت بر اول

 تا نوبتمون بشه  میدست همو داشت

بود  دهیبود رنگش پر دهیاز خانومها که سوار شده بود از بس ترس یکی

 یخانم یترسیرادمهر بهم گفت تو که نم

 نه مگه بچم گفتم

ها  یصندل نیشانس ما اول میها سوار شد دمیترسیسگ م نیع حاال

 کهوی گفتمیراه افتاد تو دلم صلوات م میماشد کمربندها روبست بینص

رادمهروبا ناخن  يوبازو زدمیم غیمن بودم که ج گهیسرعت گرفت د

دم گوشم  یرادمهرم با دستش شونمو گرفته بود وه دادمیهام فشار م

 .... زمیعز شهیس االن تمام میه رفتیقربون صدقم م

اومدم اگه منو  رونیم افتاده بود با کمک رادمهر بفشار ستادیا باالخره

 شدمیم نیرادمهر نگرفته بود حتما پخش زم
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 ورفت امیمن االن م ینشوند وگفت خانم مکتین يبرد رو منو

کال من ترس از ارتفاع  دیلرزیدست وپام م دادمویاب دهنمو قورت م یه

  دیموز رس ریش وانیل کیگذشت که رادمهر با  قهیداشتم چند دق

 یشیاالن خوب م زمیبهم دادگفت بخور عز وانوینشست ول کنارم

رادمهر که  ختیمانتوم ر يموز رو ریاز ش یکم دیلرزیبس دستم م از

دهنم  کیگرفت وبا دستش نزد وانوازمیباز ل رمیبگ وانمویل تونمینم دید

 اورد ومن جرعه جرعه باکمک رادمهرخوردم

حاال  ادیتا کامل حالم جا ب مینشست گهید یحال بهتر شده بود کم شیاخ

با خودم گفتم االنه که دستم بندازه  دمیکشیخجالت م ياز راد زیچ نیع

 ییایافه شجاعت م یکنیغلط م یترسیتوکه م

 یبلند شد ودستشو طرفم دراز کرد خب خشگل خانوم اگه خوب رادمهر

نزدم رادمهرم که  یحرف نیدستشو گرفتم و بلند شدم تا خود ماش میبر

 شده يزیچ یچرا ساکت یسا کتم گفت خانم دید

 به توام خوش نگذشت دینه ببخش گفتم

هم خوب بود دفعه اول بود شادان  یلیامشب خ ریزدوگفت نخ يلبخند

بهت بدهکارم  یمعذرت خواه کیمن  یول کردیم هیخانوم به ما تک

  زمیعز یکنیحاال منو عفو م یترسیترن معلوم بود م بردمتیم دینبا
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وسربه سرم گذاشت بعدم اول  دیخند یفک کنم رادمهرم کل دیبا گفتم

 میبعدم شام خورد میرموزیعوض مانتو ش دیمانتو خر کیبرام  میرفت

 بود  یواقعاشب عال

 داد امیبه من پ اخرشبم

 بخواب ونهراس ابانیب يجا يجا در

 یمن يها خاطرشان هست که تو آهو گرگ

 ...خشگلم بوس بوس رولپت ياهو یرنگ شبت

 ....جون يراد ریزدموتودلم گفتم شب توام بخ يلبخند

 کی یبه رادمهر عادت کردم ول گفتمیخوب بود ومن باخودم م یچ همه

اتفاق به من ثابت کرد که دوستش دارم ورابطه مونو همون اتفاق به 

 عوض کرد یکل

 میباهم بر میخواستیچون م اددنبالمیشب که اماده بودم رادمهرب کی

بود قرارمون  یبود ادم خوش قول دیبود از رادمهر بع کرده رید رونیب

واقعا  گهینبود د يبود وازش خبر 5/8االن  یشب بود ول 7ساعت 

که  گرفتمیم شویگوش رفتمویاونطرف م نطرفویا ینگران شده بودم وه

نگران  ادینشده م يزیگفت بابا چ دیکه هول منو د نیمیتو شبکه نبود س

 دیجوشیوسرکه م ریدلم مثل س ینباش ول
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 یوه تیاز عصبان دمیکشیگارمیشب داشتم س 10ساعت  نکهیا تا

 گاریوس یوتو اگه منو دست انداخته باش دونمیمن م نمتیبزاربب گفتمیم

 کردمیترك م. گارویبود به اصرار رادمهر داشتم س یچند وقت دمیکشیم

هر داشتم تلفنم زنگ خورد رادم ازیامشب از اون شبا بود که بهش ن یول

 یهست يمعلومه کدوم گور چیوبا دادگفتم ه برداشتمرو  یبود گوش

 مارستانیبود که گفت خانوم محترم چه خبرته من از ب یخانم يصدا

  دیتماس شما بود نیتصادف کرده اخر یصاحب گوش زنمیزنگ م

 زندست  دیخانوم تو رو خدا بگ يکردموگفتم وا هول

 گفت مارستانویو اسم ب مارستانیب دیایبله لطفا ب گفت

خواست ارومم کنه  دید ينجوریکه منو ا نیمیفموبرداشتموسیتند ک تند

 نکن هینشده خوبه گر يکار شاهللایا گفتیم یه

از  عیسر دمیاشکام در اومد که نفهم یک دمیصورتم کش يرو یدست

به خودم که  کردمیدعام یگرفتم تو دلمم ه یوتاکس رونیخونه زدم ب

 ش داشتمدروغ بگم دوست تونستمینم

وگفتم خانوم تو رو خدا اتاق رادمهر  رشیرفتم پذ مارستانیب دمیرس

 کجاست ؟؟؟ يزدیا

 تصادف کرده  دیگفتم با من تماس گرفت میندار يزدیرادمهر ا گفت
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 دیحرف بزن دیبا دکترش با دیهست یپس شما همراه اون تصادف گفت

 واتاق دکترونشونم داد 

دکتر  يبود باهول گفتم سالم اقا یرفتم در زدم دکتر مرد جوان عیسر

 حال رادمهرم چه طوره 

  هیرادمهر ک دیسالم خانوم لطفا اروم باش گفت

گفت بله  دیهست یتصادف ماریگفت شما دکتر ب رشیاالن پذ گفتم

  دیباهاشون دار یشما چه نسبت دیببخش

 خوادیبگم گفتم نامزدشم گفت راستش من دلم نم یچ دونستمینم

 متاسفانه نامزدتون تو کما هستند بدم اما  يخبربد

 ...............جلو چشمم تار شد کما نه  ایدن

 دیتا منو د دمید نویمیاروم چشممو باز کردم که س کردیدرد م سرم

 یگفت شادان خوب

شد رادمهر توکماست  یچ يدید نیمیس يوا گفتمیوم هیرگریز زدم

 خدا يوا

رادمهر سالمه فقط  یکنیم اهیگفت شادان جان اروم باش اشت نیمیس

 پاش شکسته
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دکترش گفت تو کماست وهق هق  یمنو اروم کن يخواینه تو م گفتم

  زدمیم

 ساکت مارستانهینجابیاومدوگفت چه خبرخانوم ا پرستارداخل

 یپرستار سرممو باز کرد وگفت شمامرخص کردمیم هیفقط گر من

 رادمهر شیمنو ببرپ نیمیاومدم وگفتم س نییاز تخت پا نیمیباکمک س

 یرفت طرف اتاق دمید برمتیباشه تواروم باش م گفتیم یه اونم

 ژهیو يگفتم منو ببرمراقبت ها

 هیرادمهرببرمت اون تواتاق بستر شیپ يخوایمگه نم گفت

تخت بود  يمن رادمهر من بود که رو يوبازش کرد خدا دیاتاق رس در

سرت  ییشادان چه بال دگفتیتا منو د کردیصحبت م دیو داشت با فر

 یاومده خوب

  هیرگریچه طور طرفش رفتم وزدم ز دمینفهم

 شده یدخترخوب اروم باش چ گفتیم یه دیترس رادمهرکه

 يریدخترلوس فک کرده خداروشکرتوم نیبابا ا یچیگفت ه نیمیس

 میشیتوکما مااز دستت خالص م

 گمایخانومت م نیبه ا يزیچ کی دیگفت فر رادمهر

 ورفتن اهیدنبال نخود س نییپا میریمام یکنیم خودیگفت شماب دیفر
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من  نینکن بب هیگر زمیعز گفتیکردومیپشت کمرمونازم یرادمهره

 سالمم فقط پام شکسته

 يدرد ندار یبلندشدموگفتم پات کدوم االن خوب عیسر

صبر کن دخترخوب چه خبرته بله من سالم  دوگفتیرادمهرخند

 یست داشتمنو دو نقدریا یعنیخوشحالم  یلیخ یندارم ول یومشکل

 دونستمیومن نم

 یلیحالم خ یینجایتوا یوقت شیوگفت اخ دینگفتم رادمهرخند یچیه

 هیعال

کنم که منم دوستش داشتم  یمن نتونستم از رادمهرمخف گهید خالصه

 گهید یمارتصادفیوخداروشکرکردم که پرستارا فکر کردن من همراه ب

 فک کردن اون رادمهره دونستندیهستنم وچون اسمشو نم يا

 يپاش شکسته بود وچند جا کیرادمهرمرخص شد فقط  باالخره

که  شدهیرد م ابونیداشته از خ نکهیصورتشم خراش برداشته بود مثل ا

 شده يبال سرش اومده وراننده هم متوار نیا

 کردمیگرفتمو کارهاشوم یرادمهرتنهابود من چندروز مرخص چون

شب خونش بودم  8تا ساعت  ستمشیلباسهاشوم پختمیبراش غذام

 خونه گشتمیوبعد برم
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سرکار شرکت رفتم اول صبح بود هنوز  رفتمیهفته م کی بعد

گفت سالم  دیوارد اتاق شد تامنو د يبودن که احمد ومدهیکارمندان

 میدلتنگتون شده بود دیخانوم چه عجب باالخره اومد

 دیلطفا مراعات کن نجاشرکتهیا ياحمد يسالم اقا گفتم

 حرف بزنم ينطوریا کشهیچراعشقم م گفت

که گفت  کردمینگفتم ورفتم سرکار داشتم پرونده ها رو درست م یچیه

 يشادان فکراتوکرد

 بعدم در چه مورد ياوال خانوم سرمد گفتم

 بود یازدواجم گفتم جوابتونودادم منف شنهادیپ گفت

اون پسره  يبرا یکنیاخم وتخم م یرسیگفت به ماکه م تیعصبان با

 یکنیدنبالت نازم ادیسوسول که م

 نداره یمن به شما ربط يکارها گفتم

 گهیکس د بینص زارمیمن نشه نم بیکه نص يزیچ ینیبیحاالم گفت

 داریبشه شب دراز است وقلندر ب يا

بگه  يزیخواست چ یبکن یتونینم یغلط چیاماگفتم ه دمیترس راستش

چش  نیگفت ا يرفت فرشاد تیاومد پس با عصبان يکه خانوم فرشاد

 شد یپرونده عصبان کیبه خاطر  یچیبود گفتم ه
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 شتریرو ب گهیوقت گذشت رادمهرگچ پاشو باز کرده بود وهمد چند

 يراد يمنم بازو میزدیباهم قدم م میپارك داشت میامشب رفت میدیدیم

 يرو داشتم گفتم راد

 يخریجونم صدامولوس کردم برام پفک م گفت

 نقدرخوشمزهیا یوقت یدونیکرد وگفت شادان نم کترینزد دومنویخند

 کارکنمیخوادچیدلم م یشیم

بهم نگاه کردوبعدم به لبم  يزیام طنتیش ستادوبالبخندیکارایچ گفتم

 کرده يزیوگفت منم دلم هوس چ

 وجلوتر رفتم خوامیبهش زدمو گفتم پسره منحرف اصال نم یمشت

برات بخرم  زمیعز میرسوند وگفت اخ اخ اخمشونگاه بر خودشوبهم

  دیرادمهر برام پفک خر ینازکردم ول یکل

خوش گذشت هرروز داشت عشقم به  یلیبود خ یشب خوب واقعا

  شدیشترمیرادمهرب

من تمام  یکنینم فیتعر تیچرااز زندگ گفتیرادمهر بهم م هروقت

 شدیم الیخ یرادمهرم ب اوردمویبرات گفتم همش بهونه م مویزندگ

که بهش  یکنم منم به خاطر عشق تركگارویمنو مجبور کرد س یول

 داشتم قبول کردم 
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 بارادمهر  گذروندمیرو م ییبایز اریبس يروزها

که باهم  شدیم یماه 7بود االن حدود  یخوب اریپسربس رادمهرواقعا

برام  شهیهم کردیوقت خط قرمزا رو رد نم چیامااون ه میدوست بود

 ومن خوشبخت بودم  دیخریم هیهد

منم که فقط  زدیباهام حرف نم ادیروزها ساکت شده بود وز نیا نیمیس

 ادیز گهید نیمیس ینداشتم ول يادیبودم وقت ازاد ز يدر فکر راد

  رفتینم رونیب دیبافر

گرفته  نیمیس نمایس میبر يبا راد شدمیروز که داشتم حاضرم کی

 چته میس مینشسته بود رفتم کنارش نشستموگفتم س

 یچیه دوگفتیکش یاه

 نمایس میبر ایباماب يرینم رونیب دیاگه بافر گفتم

 رمینم ییجا دیوقته بافر یلیمن خ دیزدوگفت فر يپوزخند

  يدیکه نفهم ینقدرمشغولیتوا

 یاصرارکردم راض یهرچ امیگفت نم میبر ایحاالپاشوب دیببخش گفتم

 میاومد نمایاز س دمیلمونفمیتوفکربودم کل ف یلیخ ینشد منم رفتم ول

 بشیهوا سرد شده بود رادمهر دستموگرفتو با دست خودش توج رونیب

 گذاشت وگفت شاد من چشه؟
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چند  نمیمیگفتم راستش نگران س میگفت ا دروغ نداشت یچیه گفتم

  ستین يخبر دمیوقته توهمه واز فر

 دیچرافر یدونیگفت جون دلم گفتم تو نم يشد گفتم راد رادمهرساکت

 شده ينجوریا

 که ناراحته دهیفهم نمیمیفک کنم س دونمیامراستش چر رادمهرگفت

 شده یطرفش برگشتموگفتم چ عیسر

 رهیگیچه خبردخترخوب ارومتر االن گردنت م گفت

 باشه بگو زود باش گفتم

 به نام نسترن دوست شده يبا دختر دیفر هیچند وقت گفت

 دینیچقدر بد چه طور دلش اومد اصال همه شمامردا هم يوا گفتم

 دیکنیرونم چارهیب يفکراحساس دخترا

 دستمو از تو دستش گرفتمو جلوتر رفتم بعدم

 یبرچ زمیباخنده پشتم اومدو باز بازوموگرفتو گفت اخه عز رادمهر

 کنم تیمن غلط کنم تو رو اذ یکنیم یتو سرمن خال شهیم یهرچ

کردم  دوسرزنشیمنم فر میخانم خانما مااز رابطه اونا خبرندار بعدم

فقط  رهیگیعوض شده همش بهونه م نیمیس هیچند وقت گفتیم دیامافر

 يبرا نیکه بب زدهیم دیتو سرفر قاشویشده همش رف اتیفکرماد
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خالصه همش دعوا بوده که  خرنیبل م خرنیدوست دختراشون ال م

 شهیخسته م گهید دیفر

 شده؟؟؟ یچ اینبود خدا یادم نطوریا نیمیموندم س مات

 زنهیبهم بپره دادم خوادیهمش م هیعصب نیمیکه س گذرهیم یمدت کی

نمکه  یچرا غذا ب ستیچراخونه مرتب ن يچراغذا درست نکرد

هم دوست شده از  يدختره ا کیعوض شده وبا یلیچراشوره خالصه خ

 هاستیابونیخ نیمعلومه از ا ختشیسرور

صحبت کنه  دیبه رادمهربگم بافر يخوایم نیمیدفعه بهش گفتم س کی

  میبد تونیاشت

منو  اقتیل دیشد وگفت الزم نکرده توام بااون رادمهرت فر یعصبان

اون  گهیجور کردم د دیکار جد کیهمون دختره احمقه  اقتشینداشت ل

 رمیمغازه مضخرفش نم

 اخراجت کرد گفت اخراج نه خودم اومدم  یچ گفتم

که  کیبرام توبوت لویدوست تازم ن نیگفت هم یکارکنیچ يخوایم گفتم

 کرده دایکارپ کنهیخودش کارم

خالف  هیجور کی افشیق ادیدختره خوشم نم نیمن ازا نیمیس گفتم

 زنهیم
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تو نگران من نباش  يشناس شد افهیتاحاال ق یوگفت ازک دیخند

 حواست به رادمهرباشه که قالت نزاره بدبخت

 زدورفت  يپوزخند ستین اینجوریرادمهرا گفتم

بهش گفتم  یوقت کشهیم گارمیس یپارت رهیم نیمیس هیمدت

 یکنیم حتینص یهست يگاریخوبه توام س دوگفتیخند

دوماازاولم اشتباه  کشمیوقته نم یلیشدم وگفتم اوال من خ ناراحت

دست سازنبود  ياشغاال نیازا دمیکشیکردم سوما من اگه م

 کننیم یچ ستین نامعلومیتوا

 ولش کن  دوگفتیخند يدیق یباب

خسروان  شیملکت خونداشته باشم صالح م يگفتم بهش کار گهید

 دانند

 زهیریهمش کارسرم م کنهیم تیاذ یعیهرسر ياحمد توشرکتم

واز حقوقم کم  کنهیکه اشناشه قبول م رمیمد کنهیرمیمد تموبهیشکا

 کنهیم

رفته  يروز 2رادمهرتنگ شده  يچقدردلم برا میبگذر نایازهمه ا یول

  کنمیم هیگر یواشکی یدلتنگشم گاه یلیخانوادش خ دنیاصفهان د

  کنهیم یواون هم اظهار دلتنگ میزنیحرف م شباباهم
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بعد زنگ زد جواب  قهیدق 5زد ناراحت شدم  جکتیگرفتم ر شمارشو

 ندادم

 جواب بدم بردار تونستمیبودم نم ییخانومم جا دیزد ببخش اس

 زمیگرفت وصل کردم گفت الو سالم عز تماس

دلم برات تنگ شده منو از  نقدریا ادیدلت م ینگفتم گفت خانم یچیه

 یصدات محروم کن دنیشن

 یرومن قطع کن ادیتودلت م نطوررکهیهم گفتم

مامانشون  شیمن پ گرمیخشگل ناراحتم برم من اخه ج يفدا گفت

 هیزکیعز نیا گفتمیبودم بعد م

 خانوممه یگفتیراستشو م میکنیباهم ازدواج م یخب تو مگه نگفت گفتم

درست کنم خودت  طویشرا دین اول باخانومم م نیقربون ا يا گفت

 ازدواج کنم گهیکه خودش م یبااون خوادیپدرم م یدونیم

 ممونیبهشون از تصم نجایرفته من اومدم ا ادتیشادان مگه  بعدم

 يخواستگار میایبگم وبعدم م خوامیفردام شاهللایخبربدم ا

 شمیخب دبگه مزاحمت نم گفتم

 يدیسرورم اول بگو بخش یمراحم گفت

 ياریهم ب یوسوغات ییایزود ب یباشه به شرط گفتم
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نرفته  ادمی یچشم راست میسوغات امیم گهیچند روز د شاهللایا گفت

 قول قول امیها تا اون موقع حتما م نهیولنتا کینزد

 کردم هیگر یکردمو سرموتوبالشت کردم وکل یخداحافظ یبادلتنگ

 يرس قرمزرفتم براش خ ادیگفته م میومن منتظر راد نهیولنتا امروز

خرس کوچولو اندازه کف دست کادوکردم  هیشکالت  یوکل دمیخر

 ومنتظرم 

چقدربدقوله باهاش قهرکردم  ومدیرادمهرن یول گذرهیم نیروز ازولنتا2

 کنمیوپاك م خونمیاس هاشم نم دمیجواب نم زنهیزنگ م یهرچ

 ینشسته بود هرچ نیتوماش دمشیامروزازشرکت که اومدم د نکهیتاا

 کیخلوت بود که  ابونمیخ ومدمیداشتم م ادهیاصرارکردسوارنشدم پ

دوتا پسرتوش بودن گفتن سالم خشگله  ستادیکنارم ا 206پژو نیماش

 بپرباال

توحتماقالت گذاشته چه طور دلش  فیعقب بازم اومدنو گفتن ح رفتم

 ادهیپ نیخواستم برم عقب ترکه ازماش دمیخودم ترس شیپ ایاومد ب

جوجه  يوا شدیم کمینزد یکه بالبخندزشت رفتمیمشد عقب عقب 

 گذرهیبدنم گربهتینجاجیاایب دهیکوچولو چه ترس
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اومد  یاومد ورادمهرباچهره عصبان ینیضمن بوق ممتدماش نیدرهم

 يکردیم یوبه پسره گفت چه غلط کمینزد

  میکرد داشینداره اول ماپ یگفت به تو ربط پسره

شدن  قهیباهم دست به  دمیکش یغیبرداشت که ج زیخ رادمهرطرفش

ولشون کنه که با  کردمیوالتماسش م دمیرادمهرروکش يرفتم بازو

  نیدادگفت تو برو گمشو توماش

بود  دهیند یبیروول کردن خداروشکراس گهیکردم که همد هینقدرگریا

 هم رفت ینیپاره شده بود اون ماش رهنشیفقط پ

 نیر ماشود دیدستموکش نیمگه نگفتم برو تو ماش دگفتید منو

 روبازکردوبه شدت منو داخل نشوند 

بستو خودشم نشست دادزد  نومحکمیدر ماش ختمیریفقط اشک م من

 خوب شد مزاحمت شدن نیسوارشو بب گمیمگه به تونم

 ومدیمن م هیگر يبودم فقط صدا دهیند ينجوریرادمهرو ا تاحاال

 فرمول گذاشته بود يرادمهرم سرشو رو

برداشت واروم  یگذشت سرشو باال کردو دستمال قهیدق چند

 نکن  هیگر گهیاشکاموپاك کردوگفت بسه د

 بابا انگارمن مردم يا شتراومدگفتیاشکام ب نوگفتیتاا
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 دیکش یافزوده شد رادمهرم اه میناخوداگاه به شدت گر نوگفتیتاا

 نییپا دیدر سمت منو باز کرد وبازوموکش ستادیا نیوحرکت کرد ماش

 اورده بود اپارتمان خودششدم منو 

 مبل نشوند وبه طرف اشپزخونه رفت يتوخونه منو رو میرفت باهم

اب برگشت ووادارم کرد بخورم حاال ارومترشده بودم گفت  وانیل کیبا

 نشده يزیبسه چ گهید

اومد  ادمی نوگفتیتاا يدیروزه جواب تلفنامونم 2چرا  یگفت راست بعدم

 خوادیبلند شدم وگفتم دلم م یوبابداخالق شیبدقول

کرده بود  یبه سمتش اخم دیطرف در برم که منو کش خواستم

ندارم پس مثل  اتویشادان اصالحوصله لوس باز نیگفت بب تیوباعصبان

 ادم بگوچته

 يکردیاگه ادم بودم دوروزمنو االف خودت نم ستمیادم من ادم ن گفتم

رت شدم چقدر زنگ من احمق چقدر منتظ نیروز ولنتا يکردینم یبدقل

  ياخرشم خاموش کرد یزدم برنداشت

 یگیم یچ ياومد بعد

 تیقصاص قبل جنا شهیتوچراهم زمیمنو بغل کردوگفت اخه عز رادمهر

 بدم حیتوض يزاریچرانم یکنیم
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 تموم شد ولم کن گهینه د یباز منو خرکن یچ حیتوض گفتم

 جاست نیخانومم هم ییگرفتوگفت نوچ جا محکمترمنو

فشاردادو  دودماغمویخانوممو تلفظ کردم که خند يمسخره ا باحالت

 یفسقل یکنیگفت منومسخره م

ازدواج بامنوگفته  هیدادن که باپدرومادرش قض حیشروع کرد توض بعدم

دوروز جنگ اعصاب داشتن که پدرش گفته  نینشده وا یوپدرش راض

 ثروت پدرشو ایمنو انتخاب کنه  دیابای

هم  لشونیفام ياز دخترا یکی يرخواستگاررادمه يبرا خواستنیم تازه

 تهران گردهیبرن که رادمهربرم

گفت  يراد يکرد یتوبدقل یناراحت شدم گفتم ول یلیخ دمیشن یوقت

 ارمیب يزیچ کیحاال صبرکن برم برات  دیبرم ببخش زمیقربون عز

 ورفت تو اتاق

جعبه  کیگرفته بود با  يقرمز يخرس گنده ا کیلحظه بعد اومد  چند

شاخه گل رز  کیبود و یرنگ يقلبها هیتلخ که شب یشکالت خارج

متربود ورادمهربه  کیبود از همه قشنگتر خرسه بود که  بایواقعاز

 يراد ادیموقع خواب بغلش کنم به  گفتیم یشوخ
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که نگاه رادمهرروحس کردم زل  خوردمیبا ذوق داشتم شکالتا روم من

  میشکالت يلبا به من که نه به یعنیزده بود به من 

داشت  یترشد حاالصورتش فاصله کم کیزل زدم بهش که نزد منم

چشاش شده بودم واونم  لهیومست دوت کردمیمن توچشماش نگاه م

داشت  دمیدیم يچشمام ولبام نگاهش بود توچشماش اجازه ا نیب

 گرفتیازمن اجازه م

از  مویبوسه زندگ نیگرفت و من اول دروییچشماموبستم فک کنم تا اروم

 .گرفتم هیعشقم هد

شام بعدازاون بوسه ازش  میحاضرشه قراره باهم بر رادمهررفته

وگفت  دیلبش کش يرادمهرزبونشو رو فتهیم ادمی یوقت کشمیخجالت م

 بود  ياوم چه شکالت خوشمزه ا

سرم هنوز  میاومد گفت خانومم پاشو بر نیاب شم برم زم خوادیم دلم

 يبود که رادمهرچونموگرفتوسرموباال کرد تا نگاش کردم لبخند نییپا

رستوران  میدارم من پاشو عسلم رفت یزدوگفت چه خانوم خجالت

 کردیم یباهام شوخ یرادمهره میخورد کیواست

 يخواینم زمیبشم گفت عز نییخواستم پا یوقت اخرشبم

من نه اون  دوگفتیخند ییایگفتم کجام يرادمهروباخودت ببر
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اخه من  گفتیعقب اشاره کرد خرس روم یوبه صندل گهیرادمهرد

 ياسمشو گذاشته بودم راد

لحظه صبرکن االن  کیوباشکالت ها در اخرم گفتم  خرسوبرداشتم

رادمهررروبرداشتم  نیولنتا يد کادوها.نبو نیمیرفتم خونه س امیم

 رونیواومدم ب

 یمن البته به خشگل يکادو نمیوکادوروبهش دادم وگفتم ا سوارشدم

گفتم شب  هیتووجودت برام کادو زمیعز دوگفتیخند ستیتون یکی

رو کردم که دفعه اولم بودو  يشدن کار ادهیهو قبل از پ کی ریبخ

 ورفتم توخونه نمیمتعجبشو بب افهینموندم ق

رم بردمومحکم  يلباساموعوض کردم ورفتم توتختم راد دمیخند یکل

 بغلش کردم چقدر نرم بود 

 اس اومد از رادمهر بود نوشته بود کهوی

 نیاما بهتر کنمیتوبغلم م ییچقدر خرست قشنگه منم اونوجا زمیعز

 یگرفتیجوابتو م يکردیاون بوس خشگل بود اگه صبر م تیهد

 قشنگم  ریبخ شب

خرسه رومحکم بوس کردموگفتم  دمیبستم وباارامش خواب چشمامو

 ...جونم يدوست دارم راد یلیخ
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تخمه  مویکردینگاه م لمیباهم ف میوداشت میبود يراد توخونه

 گفتم رادمهر میشکستیم

 شهیم یما چ فیجونم گفتم حاال تکل گفت

 یچ فیتکل گفت

  ستین یپدرت راض یمگه نگفت مونیزندگ گفتم

خودم پس  يسالها برا نیا یتو غصه نخور من ط ستین یمشکل گفت

جمع کردم واصال فکرارث نبودم بهشون محلت دادم دوماه اگه  يانداز

 میکنیوگرنه ازدواج م یچیکه ه يخواستگار میایشدن ب یراض

  یتوبگ یهرچ گفتم

 کیعوض شده همش با یلیخ نیمیس هیمدت کی یگفتم راست بعدم

 رهیکه م ییهایپارت يپسره فک کنم از پسرا

فقط  يخودتو کرد یسرشو به تاسف تکون دادوگفت تو سع رادمهر

 خبرم کن یداشت یمواظب خودت باش هروقتم مشکل

 بگو برات خونه اجاره کنم یکن یباهاش زندگ یهم نتونست اگه

ماه از مهلت رادمهر گذشته بود ومن در فکربودم اگه اونا بخوان  کی

ساله  2که  ياز مادر کننیم يخواستگار یمنو از ک يخواستگار انیب

  گهیکه فقط بدموم يناپدر ای دمیند
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نظرش نسبت به من  دمیترسیبگم م يبه راد توینداشتم واقع جراتم

 عوض بشه وبره

 فونیروز که جمعه بود وتنها بودم در خونه زده شد باا کی نکهیتاا

 در ادمیگفت ب هیک دمیپرس

 50مرد حدودا  کیورفتم در رو باز کردم  دمیپوش یمانتو وشال منم

 یمرتب شیداشت ور یدمجوگن يساله بود که موها

 دیکاردار یباک دیییسالم بفرما گفتم

 ؟يخانوم شادان سرمد گفت

 بله خودم هستم گفتم

 يبهتر کردمیکه فکرم يزیاز چ گفت

 دیشناسیمنو م دیهست یاقا شماک هیکردموگفتم منظورتون چ تعجب

 يهستم که براش تور پهن کرد یمن پدرهمون احمق گفت

 دیدرست صحبت کن کنمیگفتم اقا من مراعات سن وسالتونوم بااخم

 يپسر سادمو با دوتا ناز وکرشمه گول زد یفهمیمگه تو احترامم م گفت

خواستم در وببندم که دستشو گذاشت گفتم اقاول  دیاشتباه گرفت گفتم

 زنمیزنگ م 110وگرنه  دیکن

 یمن پدر رادمهرم حاال شناخت گفت
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 دییبفرما کنمیباره دادموگفتم خواهش مدو یشدم با مکث سالم شکه

 داخل

  کنهیم کاریچ نجایمن ا يشد خدا وارد

 یببرم برچ یمبل نشست منم رفتم تو اشپزخونه چ يکردم رو تعارفش

  ياومده وا

 دخترجون کارت دارم نجایا ایاومد ب صداش

بود گفتم  وهیم زیم ينشستم رو شیمبل کنار يورو رونیب رفتم

 وهیم دییبفرما

اومدم باهات دوکلوم حرف بزنم گفتم  ومدمیخوردن ن يمن برا گفت

 دیییبفرما

راه رو از اصفهان اومدم به خاطر  یکل ینیبیدخترجون اگه م نیبب گفت

 سهیرادمهر اون ک یاشتباه گرفت یول شناسمیکه جنس شماهاروم نهیا

 ستین یکه دنبالش یپول

 عد حرفتو بزنبزنم که گفت صبر کن حرفام تموم بشه ب یحرف خواستم

 یشهر ب نیداره ومنم فک نکن پسرمو تو ا يتو اصفهان نامزد رادمهر

که چه طور  شناسمیول کردم از دور مواظبشم وتورم خوب م کریدروپ

کردن  رونتیخودتم قبولت ندارن وب يخانواد یکه حت یهست يدختر
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 ییوگرنه بال چیکه ه يپس اگه مثل بچه ادم خودت رادمهر رو ول کرد

  یبلند بش یکه نتون ارمیسرت ب

محترم من به  يگفتم اقا شدیم ریکه اشکام داشت سراز نطوریهم

وقت فکرپول  چیمن ه دمینم اتونویحرمت یاحترام رادمهره جواب ب

داشت خودم ولش  ياگه رادمهر نامزد دیرادمهرنبودم ومطمئن باش

دختر  کیبه  تونویومردونگ دیاومد نجایا دونهیرادمهر م یراست کردمیم

 دیدیدفاع نشون م یب

وبعدم رفت  میپس بگرد تا بگرد ينشون داد تتویزود ماه نیافر گفت

 شد یکیام  هیوگر نیزم يباافتادن من رو يدر ورود يصدا

*** 

عوض شده توخودشه همش در حال  یلیخ نیمیماه گذشتو وس کی

 یچیه گهیم هیچ گمیوبعدم م زنهیبه من زل م یفکره گاه

بازم  يحوصلم تو شرکت که جنگ اعصاب دارم با احمد یب منم

رفته سفر از  هیرادمهرم چند روز دیازدواجشو گفت ورد شن شنهادیپ

 زیصدور قرارداد رفته تبر يطرف شرکتش برا

بازم تنهام امشب البته  ادیوخونه نم هیامروزگفت شبش پارت نیمیس

 باالخره ناراحتم  یول ترسمینم
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رادمهرم  لیموبا کردمینگاه م لمیف ياز تنهارفت منم  نیمیشد وس شب

خاموش کردمو رفتم بخوابم اول رفتم  ونویزیتلو 12ساعت  دهیخط نم

 يکه صدا زدمیمسواك بزنم داشتم مسواك م یبهداشت سیسرو

 رونیب سیاست مسواك وزدم واز سرو يگفتم حتما گربه ا دمیشن

 اومدم 

 یغیاز پشت گرفتم ج یهوکس کیکه  رفتمیطرف اتاق خواب م داشتم

رو جلو  یوبعدم دستمال یگربه وحش سیزدم که کنار گوشم گفت ه

 شدم هوشیوب دمینفهم یچیگرفت که ه مینیب

پلکامومحکم بستن اروم چشماموباز کردم تو اتاقم بودم سرم  انگار

 من یهوشیدزد ب شبیاومد د ادمیهو  کی کردیدرد م بیعج

فقط  ستین چرالباسام تنم نم ياومدم خدا رونیب رپتویاز ز عیسر

که سرم اومده باشه لرز گرفتم  ییلحظه از بال کیتنمه  رامیلباس ز

خدا  کردمیم هیگر دمیلباسامو پوش عیبدبخت شدم سر یعنی ایخدا

 کنم کاریچ

تلفنم زنگ  کردمیم هیمطمئن بشم گر دیگرفتم برم دکتر اره با میتصم

 بگم جواب ندادم  یرادمهر بود چ ایخود خدا

 رفتم مطب دکتر یحال زار حاضرشدم وباتاکس با
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به ساختمون روبه روم نگاه  کردمیم هیشدم هنوز گر نییپا یتاکس از

 یبدبخت شدم وارد شدم منش ایخدا دمید.کردم و تابلو دکتر زنان رو

متعجب نگام کردوگفت خانوم  دیتا منو د یمنش ضیبود وچند تا مر

 حالتون خوبه

  نمیدکتروبب دیگفتم نه من با کردمیم هیکه گر نطوریهم

  دیگفت متاسفم شما وقت ندار یمنش

همه سرها طرفم  دمید نمیحتما دکتروبب دیمن با یداد زدم ول کهوی

 صبرکنم  تونمینم هیالزام یول دیبرگشت گفتم ببخش

 دیها اگه دکتر اجازه دادبر ضیاخر مر دینیگفت بنش یمنش

 دیبر دمیاز خانومها گفت من نوبتمو به شمام یکی کهوی

 دیبعد بر ادیب ضیمر دیگفت خوب صبرکن یمنش تشکرکردم

 چه قدره  تیزیگفتم و اوردمین يادیمن پول ز يخدا دیبد. تویزیو اول

 نقدرعجلهیتومن داشتم گفتم راستش ا 9تومن من فقط  50 گفت

 ارمیبرم بعد ب شهیرفت م ادمیداشتم که 

 دیزنیتازه چونه هم م دیرینه خانوم شما بدون نوبت م گفت
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فک کنم دلش برام  کنمیخواهش م نمیدکتروبب دیپس لطفا بزار گفتم

پاك  نمیوتلفن زد اشکامو با است زارهیدکتر م نمیسوخت که گفت بزار بب

 کردم که گفت برو

ساله بود که  40خانوم حدودا  کیبود دکتر  ییبایشدم مطب ز وارد

نشستم گفت خوب  نیاشت گفتم سالم گفت سالم دخترم بشلبخند د

 هیمشکلت چ

 یدارم ول یعنیندارم  تتونویزیبگم من پول و دیراستش اول با گفتم

 هیوگر ارمیبراتون م دیکن نهیشما منو معا کنمیخونه است خواهش م

 کردمیم

گفت اروم باش دخترم مشکلت  ختویبرام ر یاب وانیبلندشد ول دکتر

  هیچ

 که داشتم  یوترس زدمیکه م یوحدس شبیگفتم از اتفاق د منم

 ينگام کردو گفت واقعامتاسفم خب دخترم برو رو یبا ناراحت دکتر

 لرزان رفتم يومنم باپاها نیتخت بش

 :ساعت بعد2
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هنوز جواب دکتر تو گوشمه که من  زمیریخونم ودارم اشک م االن

دکترم گفت کردم  هیگر ياز شاد یشکرت کل ایهنوزم دخترم خدا

 دمیدکترو بوس ياز شاد يببرم وا تشویزیو خوادینم

چه طور به رادمهر بگم نه  ایدزده اون کارو کرد خدا شبیچرا د یول

 شهیواگه بگم فقط نظرش عوض م ستین یبگم خداروشکرمشکل دینبا

 نسبت به من 

 زیهمه چ یشده ول دهیدزد يزیچ نمیخونه رونگاه کردم بب لیوسا تازه

 اومده داخل  يقفل درم سالمه پس چه طور یمرتبه وحت

رادمهرم  شمیم ونهیدارم د دیاز روشون پر شهیبلنده ونم وارهاهمید اخه

رادمهرم از پشت تلفن  دیلرزیاز بس صدام م ادیم گهیروز د 2زنگ زده 

 هیفصل تیمتوجه شد گفتم حساس

 کارکنمیاچیخدا هیکدوم گور ستیمعلوم ن نمیمیشب شد س باز

  ستمیتنها وا ستمتونیشبونم

بود برم  نیریداشت همسنم اسمش ش يدختر یبغل هیهمسا اهان

 بهش بگم
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وتنهام  ستیشدم ورفتم دم خونشون بهش گفتم خواهرمگه ن حاضر

 دیاصرارمود کردیاولش قبول نم ترسمینجامیا ییایامشب ب شهیم

  رفتیپذ

 روزیصبحم رفت د ییاز تنها دیارز یم یکل شبو صحبت کرد ول نکهیباا

چقدربهم اخطار داد  ایرفتم شرکت بماند ار ایشرکت نرفته بودم خدا

 گذشت یول

 ادنگرانشمینم نیمیس یبرچ دونمیکه تنهام نم هیشب اخر امشب

اوردم قول دادم  نویریخاموشه بازم امشب رفتم ش زنمیزنگ م یهرچ

 شب اخرباشه

اومد  نشیرفتم شرکت وبعدش رادمهرباماش نیریبعدرفتن ش صبح

 چقدر دلتنگشم ایالم خدادنب

بماند که سر رادمهررو خوردم بس که ابراز احساسات کردم  سوارشدم

 خونش  میبعدم رفت رونیناهار ب میرفت کردیورادمهر با لبخند نگام م

که بالبخند  ستین نیمیس ترسمیگفتم امشب تنهام واز خونه م بهش

تو  يکنار پسر ستیهرچند درست ن دمیگفت امشب خونمو اجاره م

پس شب خونش بودم که تو اتاق  نانهیخونه باشم امارادمهر قابل اطم
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قفل  شتریب یراحت ياتاقم دادکه برا دیکل یرادمهر حت دمیمهمان خواب

 کنم

بهم  دشویرفتم شرکت بعداز شرکت برگشتم خونه رادمهراخه کل صبح

 حتما کار داشت ومدیچرا دنبالم ن دونمیداده بود نم

 مینهارم نخوردم هرچ ینگرانشم حت ومدهینوز نشبه رادمهره 8 ساعت

 کنهیقطع م زنمیزنگ م

اشفته اومد رفتم جلو  یبود که درباز شد رادمهر باصورت 10 ساعت

هرلحظه صورتش  دیدیسرخ منو م یوسالم دادم بانگاه

 چته  یرادمهرخوب شدگفتمیقرمزترم

 دراورد وپرت کرد توصورتم  یپاکت بشیج از

 معلومه چته  چیاومد بادستم صورتمو گگرفتم وگفتم ه دردم

  نیگفت بب يدورگه ا يباصدا

من شکه شدم توهمشون من  يخدا ختیعکس ر یباز کردم کل پاکتو

که باهاش  يپسر نیبود اول اوشیس يبودم تو تخت خواب کنارمم وا

از  نیا دیبار دست در دست باام نیا یدوست شدم بازم من بودم ول

 ناازکجایا یول میگرفته بود یبود که زمان دوست يعکس ها
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 يعکس ها دینابایا ریلخت بودم با لباس ز يتخت خوا يها عکس

 نکاروکردیچرابامن ا اوشیس یهمون شب شوم باشه ول

بگم  یجرات نداشتم بلند شم من هرچ ومدیبلند رادمهرم يها نفس

 کنهیباورنم

 یکنینگاه م نقدریرااچ هیبلندکرد گفت چ قموگرفتومنویهو باشدت  کی

 چه مرگته کثافت  گهید يدیتوکه زندشو د

 یکنیکه فک م يباتته پته گفتم رادمهر باور کن اون طور دمیترس ازش

 ستین

بردم نشون چندتا ادم  هیمن احمقم فک کردم جعل هیپس چه طور گفت

 یشناسیوارد دادم همه راسته نگوپسره رونم

  دمیرادمهرباورکن من اون موقع نفهم گفتم

  دنیبله خانوم از بس توحس رفته بودن معلومه نفهم گفت

باز  یبهم دروغ گفت نکهیا يبرا نیزد وگفت ا یمحکم یلیبهم س بعدم

 يمنو احمق حساب کرد نکهیا يبرا نمیدوم رو زد گفت ا یلیس

حال  یشده بود ب یسوم از بس محکم بود تمام دماغم خون یلیوس

تازه اولشه کثافت تنها کلمه که از دهنم  افتاده بودم که گفت هنوز مونده
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خفه شو احمق حق  يا گهید یلیبود که مصادف شد با س يدراومد راد

  یاسممو تکرارکن يندار

 يکرد يباز لمیخوب با من ف یستیهاهم ن یلیس نیا قیال یتو حت گفت

شدنت تو دلم قند اب  دیبوست کردم از سرخ وسف یمن احمقوبگو وقت

 يکاره ا نیکه ا دونستمینم گهید ییایشد که چه دختر باح

بعدم  ارهی*بهم زد که دادم در اومد گفت خفه شو پت يلگد بعدم

مانتومم روم انداختو  رونیدر خونه رو باز کردومنو پرت کرد ب قموگرفتوی

رم گمشو د کنمیم چارتیب نمیلجنو بب هیبه حالت اگه بازم تو يگفت وا

 بست

 ختیریاشک بود که م کردوفقطیتنم درد م تمام

 ایخودمو خونه رسوندم چراخدا یوبه بدبخت دمیمانتومو پوش یسخت با

 نقدربدبختمیچراا

تخت  يخودموپرت کردم رو ينطوریهم کردیخونه شدم تنم دردم داخل

 میبدبخت میزندگ يوزار زدم برا

 يازشماره ناشناس داده بود شانس اورد موبرداشتمیاومد گوش یاس

 دلم برات سوخت وفقط عکسشو براش فرستادم وابروتو نبردم 
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 دیوام اوشیکار پدر رادمهره اخه چرااون از کجا س یعنی ایخدا

  نکاراروکردیداشت که ا نهیاز من ک نقدریا یعنی شناختیوم

 هیحوصله شرکتم نداشتم ونرفتم درخونه از صبح گهیشده بود د صبح

  کنمیوبازنم خورهیداره زنگ م

اشتباه کرده هرچند  دهیرادمهرو فهم دواربودمیگفتم برم ام نکهیتاا

 بود یمحال يارز

جواب  یحوصلگ یدادبا ب یکردم نه صاحب خونمون بود سالم دروباز

 دیکنیم هیتخل یدادم که گفت ک

 یچ يبرا هیتخل میهنوز سربرج نشده اجاره تونو بد یزمان ياقا گفتم

 میقرارداددار گهیهنوز تا سال د

دوستت  شیچندروز پ یکشک چ یدخترجون قراردادچ نیبب گفت

اومدوقراردادوفسخ کرد تازه تمام پول رهنتونوگرفت تاسرماه وقت 

 یکن یخال يدار

 دیپول داد یشمابه ک یچ یعنیدوستم  گفتم

 یتمام پول رهن وگرفته ول نیمیمن س يخدا یاحیبه خانوم ر گفت

 ن پول مال من بوده صاحب خونه رفت نصف او
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کارو بامن بکنه  نیا یبرچ نیمیکشش نداره س گهیمغزم د یچ یعنی

 برهیم یچه نفع

 نیمیگرفتم زنگ خورد گفتم الو س شویگوش

 یداشت يبه شادان خانوم سالم کار به

اومده دم در  یزمان ییتو چند روزه کجا یکنیم يچرا مسخره باز-

 گهیم یفیاراج

 گهیراست م یبعدم زمان زمیعز ینیبیمنو نم گهید دوگفتیخند نیمیس

من تمام پول رهن وگرفتم جهت اطالعت تمام پس انداز وطالهاتم 

 برداشتم از کمدت 

بهت اعتماد داشتم  يبود قمیاخه نامرد تو رف يکرد یتوچه غلط-

 چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ولم کرد  یعوض دیفر یاره توهمش خودتو سرترداشت یبدون يخوایم

 قتیرف يدیمن تو فالکت بودم تو فهم يجونت خوش بود يا رادتو ب

 یبکش یبدبخت هیحاال نوبت تو يمعتاد شده نه چون فقط خوش بود

 گهیاخه د يبر شهینم هیاخ دوگفتیرادمهرت بعدم خند شیبرو پ

 خوادتینم

 یخفه شو عوض دادزدم
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 یجون اوشیکه توبغل س يشما ستمین یمن عوض گفت

 بود رتویهمش تقص یدونستیتوکثافت م گفتم

بود من بودم  یپس به نظرت کارک ویک يا نیبه ا نیافر دوگفتیخند

 دادم  اوشیخونه رو به س يدایکل

 کشمتیم نمتیکثافت اگه بب دادزدم

 یوقطع کرد هرچ زمیعز يبا يبا یکن دامیپ یتونینم دوگفتیخند

 نویمیزدموسیبدبخت شدم دادم ایگرفتم خاموش بود خدا شویگوش

 دادمیفحش م

مونده بود ومن تنها  یشرکتم نرفتم تا اخرماه فقط چندروز باق چندروزه

بدم اما  حیبراش توض شوگرفتمینبود چندبار گوش يبودم از رادمهر خبر

 خاموش بود 

من چه  دونمینم ختنیشده بود خرس قرمزوبغل کردن واشک ر کارم

 عذاب بود نهمهیکردم که مستوجب ا ییخطا

 يزار یکردن خونه شد صاحب خونه اومد هرچ یخال موعد نکهیتاا

 کردم بازم بهم مهلت بده قبول نکرد 
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 لمویچه طور وسا دمیدیگرفته بود دم در نشسته بودم وم هیتخل حکم

 يسرپناه بودم دختر یاز امشب ب ختمیریواشک م ندازنیکوچه م يتو

 کردمیم یجوون کجا زندگ

 شادان خانوم  دمیشن يضمن صدا نیهم در

 یحتمااومده بود بدبخت کردیکارمینجاچیا نیمن ا يخدا برگشتم

 وبخنده نهیمنوبب

 ....ياحمد کاوه

*** 

 :رادمهر اززبان

به حرف  یکمرم شکست داغون شدم گاه دمیاون عکس هارود یوقت

 دنیازدخترافقط فکر پولن وادمو طعمه قرار م یکه بعض دمیرسیپدرم م

 ينارو بخور یوستش داشتد شتریکه ازجونتم ب یسخته ازکس چقدر

 یپرکرده ادم خائن تویکه تمام لحظات زندگ یکس یچقدرسخته بفهم

 باشه  دهیدردوکش نیکه ا کنهیمنو درك م یبوده فقط کس

بود  نیگرفتمو رفتم اصفهان بابا که باهام سرسنگ یمرخص چندروز

 کرده بودم فیبراش تعر یاخه کل دیازشادان پرس دیتا منو د حانهیر
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ازش بشنوم خواهرکوچولومو به  یاسم گهید خوادیداد زدم دلم نم فقط

داشت واز  یقلب مهربون حانیدختر احمق رنجوندم بماند ر کیخاطر 

 من گذشت

 کتای یدختر حاج صولت يکرد که برن خواستگار لهیباز بهم پ مامان

 یبه زنا اعتماد نداشتم بس بود دو بار شکست درزندگ گهیمن د یول

 من شدم  یول شهینم دهیسوراخ دوبار گز کیقل از ادم عا گنیم

 زارمینم گهید یعاقل نبودم عشق چشماموکور کرده بود ول چون

 اومدم تهران یدعوام شد و بابداخالق بازم

 یچ.... ارامش نداشته باشه  نیکره زم نیازا ییجا چیادم ه چقدرسخته

 کن گایبگم از رفتنت من حال و روزمو ن

 ما کن هی گاهمین هیاز عشق تو پرپر  شدم

 وفتهیهم از نفس م ایدن یستیکه ن یوقت گمی یچ

 چه سوخته تیقربونت برم من دلم از دور آخه

 یستین گهید یستین گهید یستین گهید

 یستین گهید یستین گهید یستین گهید

 یستین گهید یستین گهید یستین یرفت

 یستین گهید یستین گهید یستین گهید
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 گردمیم تیخوامت دنبال سا یم یبگم وقت یچ

 دورت بگردم شدیکاش م زمیتو عز یستین اما

 که چه ساده در به در شد مونیبگم از عاشق یچ

 چتشماش از منو تو تر شد یچه مفت روزگارمون

 ییوفا یدونم تو ب یبگم دل نگرونم م یچ

 ییتو کجا دونمیسراغت نم امیب خوامیم من

 مردم ییاز تنها مهربونم بعدت يبگم ا یچ

 تو خوابم آخه من تورو ندارم يایب شدیم یچ

 یستین گهید یستین گهید یستین گهید

 یستین گهید یستین گهید یستین گهید

 یستین گهید یستین گهید یستین یرفت

 یستین گهید یستین گهید یستین گهید

*** 

 يشرکت برا نکهیماه گذشت ومن به نبود شادان عادت کردم تاا کی

 کارمند بفرسته  خواستیم هیدرکشور ترک دیشعبه جد کی سیتاس
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داشتم برم  میاما تصم رفتمیخارج بود من نم تیقبل که مامور دفعات

گفتم اسم منم  رشرکتیمد ریبه ام دیکشیدوسال طول م یال کیحدودا 

 ماه بعده  کیاستقبال کرد وخوشحال شد سفرمون  یلیوارد کنه که خ

 کنم  یمامان زنگ بزنم وخداحافظ رفتنم به کیداشتم نزد میتصم

  کردمیوبه گذشته فکرم زدمیپارك وقدم م رفتمیم يکاریاز ب روزها

 ادشیوقتها  یلیکه شادان بهم کرده بود خ یانتیچرا با وجود خ دونمینم

 افتادم یم

 هیخونه ته انیکه قراربود ب ییکارمندها يبرا ریام دیرفتنم رس موعد

  يتا اقا وخانوم مراد3 مینفربود 4کرده بود ما

 ختیریهمه عشوه م يتو شرکت برا ومدمیدختره خوشم نم نیاز ا اصال

 یوکل گذرهیپشه نر هم نم کیاز  يمراد گفتیم یشوخ ربهیام یگاه

 دیخندیم

چشماموبسته بودم  هیمراد میکنار یومتاسفانه صندل مییمایهواپ تو

 داده بودم  هیوسرموتک

 اومد اقا رادمهر  صداش

شدم رادمهر چشمامو باز نکردم که  يزدیا ياز اقا میدیبه هنوز نرس به

 فک کنه خوابم 
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 دمیبهتر د دهیداره شونمو تکون م دمیتر بود د شیریس يمراد اما

زدوگفت ماشاهللا چقدر خوابتون  يلبخند دمشیچشمامو باز کنم تا د

 نهیسنگ

 د؟یداشت يگفتم کار بااخم

 دیداشتم چون شما از من با تجربه ترهست یراستش سوال گفت

 بپرسم هیخواستم از روند کار در ترک

 ستین تیحال یچیه يبگه خوبه خودتم قبول دار ستین یکی

بلد نبودم اما  یترک خوردیدختره م نیسرادمو ا میدیرس هیترک باالخره

 فول بود میسیانگل

به هتل قراربود طرف قرارداد برامون اپارتمان  میورفت میگرفت یتاکس

  میهتل باش دیبا ياماده کنه چند روز

  دمیگرفتم وبعد خواب یاتاقم واول دوش دمیرس یباخستگ

اومد دنبالم  میبود یمیاز بچه ها که باهم صم یکی نیشام شرو موقع

 شام ومنم اماده شدم  میبر

ومن  میممونو خوردواشکانم بودن شا يمراد يسالن غذا خور میرفت

 تو استانبول بزنم  یگشت کیگرفتم  میتصم

 بود  یشهرقشنگ هیباراومده بودم ترک کی شیسال پ چند
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 ..... یونصف غرب یشرق نصف

که دست دردست هم بودن  دمیرو د یقدم بزنم زوج جوان رفتم

  دنیخندیوم

  دمیکش یاز خاطراتم زنده شد ناخوداگاه اه یلیخ دمیصحنه رو د نیا

 یشرکت ترک میرفتیم دیبود بهتر بود برگردم فردا با 12 کینزد ساعت

 ...دمیلباس خواب ضیبرگشتم وبعد تعو اتاق

*** 

 : شادان

 محضر اره قراره ازدواج کنم  میفردا با کاوه بر قراره

از شرکت  بتهامیبرام سخت گذشت به خاطر غ یلیچند وقته خ نیا

 اخراج شدم 

 یپول گهیاما من د کردمیکامل پرداخت م دیکه گرفته بودمو با یوام

 برده بود نیمینداشتم همه رو س

درعوضش  دیداد به جام واممو پرداخت کنه ومن با شنهادیبهم پ کاوه

 ازدواجشو قبول کنم  شنهادیپ

گرفت االن حدود دو ماهه  یکردم برام هتل یخونه رو خال نکهیازا بعد

 ومن بهش جواب مثبت دادم گذرهیم
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 کنهیفرق نم زیچ چیه گهیبهش ندارم اما د يعالقه ا چیه نکهیباا

 ازشون نپرس  یچیه گهیوم شهیم یعصبان پرسمیخانوادش که م از

 انیخانواده تو در جر میکنیما باهم ازدواج م شهیمگه م گمیم یووقت

 نباشن 

 ينطوریمن تو رو هم يدار يمگه توخانواده ا گهیخونسرد م یلیخ

 یداشته باش ییاادع دیپس توام نبا رفتمیپذ

 حرف حق جواب نداره شهیبسته م دهنم

 یاگه همه چ گفتمیبا خودم م دمید یمختلف يشبو کابوس ها تمام

 فیح یول کردمیبا رادمهر ازدواج م دیمن با رفتیم شیدرست پ

 بودم نه لباس عروس  يا چارهیب یشده بود اماده شدم چه عروس صبح

ساکمو  دمیموپوشیقهوه ا ينازموبخره مانتو ینه کس ينه پدر يمادر نه

 میکردیم هیهم جمع کردم امروز باهتل تصف

ساکم بود  نیهم مییتمام دارا رفتمیبا همون ساك به خونه بخت م ومن

باکمک کاوه به  رونیب ختیر لهامویصاحب خونه وسا نکهیبعد ازا

 داشتم یفروختم وفقط ساک يسمسار

داد  یداشت سوارشدم که سالم 206اومد دنبالم  نشیباماش کاوه

 یشیوگفت خوب شادان خانوم امروز مال من م
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تا از  2گفت  يکارکردیزدم راه افتاد گفتم شاهد وچ یخنک لبخند

  مردمیکاش م دمیرسیکاش اصال نم انیدوستام م

ووارد  میشد نییبازم دعاهام مستجاب نشد پا میدیرس باالخره

 کاوه بودن  يدوتا اقا هم بودن که دوستا میمحضرشد

فوت پدرمودادم وعاقد خطبه روخوند هنوز منتظر بودم  یگواه

 وبگه نه جواب نده  ادیرادمهرب

هم نگرفته بود  يبرام حلقه ا یومنم بله رو دادم کاوه حت ومدین یول

اون وام منو داد تا نرم  مینداشتم ماباهم معامله کرده بود يومنم انتظار

 زندان

 +.........جواب  منم

 به مقصد نامعلوم  میشد نیوبازم سوارماش میروامضاکرددفتر

 یوخوشحال بود چرانباشه عروس مفت شکستیکه بادمش گردو م کاوه

 کرده بود  رشیگ

بود منطقش خوب بود داخل خونه  یبودم اپارتمان دهیحاال خونشوند تا

 بود ونامرتب يخونش مجرد میشد

تااسمون  نیخونش زم یخونه مرتب رادمهرافتادم اونم مجرد بود ول ادی

  کردیفرق م نجایباا
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 گهیاما حاال د ستیمرتب ن ادیمات خونه شدم گفت ز دیکه د کاوه

 داره که مرتبش کنه  یخانوم

  خواستیم یکلفت يبغض کردم من بدبختو برا ناخوداگاه

من که  میبخور مونویحاضر يغذا نیگرفتو گفت اخر چیساندو نهار

 دیکاوه خورد تا اخرش بعدم گفت با یفقط تونستم تا نصفه بخورم ول

 ورفت  ادیزود م ییجا کیبره 

 گهیبودم بلند شدم مانتو مو دراوردم د یچه تازه عروس بدبخت من

 کردن خونه  زیداشتم شروع کردم تم یشرتیت رشیمحرمم بود ز

 بود اونا رم شستم  فیپرظرف کث ییظرف شو نکیس

بود  يجور کی یبود ول شب شد ودرخونه باز شد کاوه 9ساعت  نکهیتاا

 کارکردهیزنم چ نیاونم بلند وگفت بب دیخند دیتا خونه رود خوردیتلوتلوم

 یدونیم فتویخوبه وظ نیافر

 نامتعادل اومد کنارم وصورتمو بوس کرد دیخند بازم

 من مست کرده بود منو محکم گرفت  يخدا دادیم يگند يبو دهنش

کاوه توروخداتواالن  گفتمیم کردمویم هیکردم ولم کنه نکرد گر يهرکار

 بهم نداشته باش يکار ستیحالت خوب ن
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االن چندماهه من  هیبهم زد وگفت خفه شو دختره عوض یمحکم یلیس

 من فقط به خاطر انتقام باهات ازدواج کردم  یدونیاالف توام اصال م

به من جواب رد  یتا حاال کس ينازکرد یبار ازت خواستم زنم بش چند

 یستین میمال نیزدوگفت اخه همچ ينگاه باپوزخند کینداده بود وبعد 

منم  يتو غرورموخورد کرد کشنیازتوخوشگلترخودشون منتمو م

  شکنمیغرورتو م

 من درنفسم حبس شد غیج يکن وصدا یخوبت خداحافظ يباروزا

*** 

 :رادمهر

خواب اون دختره  دیمن چرابا يخدا دمیازخواب پر باکابوس

  نمیاحمقوبب

 یاب وانیکمک داشت ل يازمن تقاضا کردویم هیبود که گر شادان

  کنمیبهش فکرم ادیز نکهیخوردم همش به خاطر ا

بعد از چند روز برامون شرکت  کنمیم مویفراموشش کنم اره سع دیبا

  میخونه باهم برداشت کی نیمن وشرو یخونه اجاره کرد تو اپارتمان

شرکت تا بعدظهر  میرفتیجدابود واشکانم جدا هرروز م يمراد خانوم

 میبود
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هم بامن  یما رو داشت کل ییبود که هوا یمحترم اریمرد بس رشیمد

 شده بود یمیصم

به من  لشیخداروشکر پ یول کردیاعصابمو خورد م يازهمه مراد شتریب

 بودن کیتو ج کیبا اشکان ج ادیکمتر شده بود ز

به  یگاه دمیسرد شده بود رفتم برخودم لباس گرم خر یکم نجایهواا

دلم براشون تنگ  زنمیوباهاشون حرف م زنمیزنگ م حانیمامان ور

 شده

بزرگ شده  یول کنهیهم تو شرکت کارم گهیاصل د یرانیدختر ا کی

پدرومادرش سالها قبل  یول زنیاصالتا از تبر هیاست دخترخوب هیترک

  وترهیمهاجرت کردن مهندس کامپ

راحت  یلیباهام خ یگاه زنهیرو بامزه حرف م یفارس نهیروژ اسمش

نکنه  گهید يخودش فکرا شیمواظبم پ شهیمن هم یول کنهیبرخورد م

  لهیتکم تمیاخه من ظرف

ومن  دهیم ادی یبهم گفت اگه دلم بخواد بهم ترک نیبار روژ کی

باهام  زنهیحرف م یترک میکاریکه توشرکت ب یاستقبال کردم حاال گاه

  کنهیم نیتمر
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 کنهیصدام نیسرو نویاخه شرو زارهیسربه سرش م شهیهم نیشرو

چه زود روزا  هیترک میماهه اومد 6 کیاالن نزد شهیوباعث خندمون م

 ...رنیم

*** 

 :شادان

منو کتک نزنه  ستین يبکشم کاوه نامرد روز دیبا گهیمن چقدر د يخدا

اگه من نبودم تو  يرو ندار ییکه توبدبخت جا کنهیم ریهمش منو تحق

 يدیخوابیاشغاالم

دوست شده  يا گهیدختره د کیاشغاله با یلیخ رشدهیماهه ازم س 2

کرد هنوز  چارمیاز دوست دختراش گفتم زنشم ب یکیبه  شیماه پ کی

 گمیاگه از دوست دختراش زنگ بزنن م کنمیجرات نم گهیتنم کبوده د

 خدمتکارشم 

 خوامیبارگفتم من طالق م کیکاراش داره  يمنو فقط برا ستین دروغ

 دمیطالقت م میباشه بر يکدوم گورت بر يخوایوگفت م دیخند یکل

  یستیاون دختر سابق ن گهیاماد

 ...بدبخت کنهیزن مطلقه نگاهم نم کیهم به  یکس
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با خدمتکارخونه  هیچند وقت کنمیواز خدا گله م زمیریاشک م امییتنها تو

 داشته  يبد یکه زندگ هیدوست شدم دختر کم سن وسال یبغل

ازمن  یوقت هیاومده اسمش راض یموسسات نظافت نیاز طرف ا االن

خودمو  يمنم گفتم مثل خودش کلفت خونه ام چراابرو کارمیچ دیپرس

 ببرم بگم زن کاوم 

هم هروقت منو  هیراض دیدخترجد کیبا  نتشیبیهرروز م ستیکورن

 گهیبهم م شهیهم دهیبه صاب کارم که همون کاوست فحش م نهیبیم

 ستین یکاوه ادم سالم کنمیکار نم گهید ییچرا جا

 بال رو اورده دونهینم ارهیسرم ب یینگرانمه کاوه بال شهیهم هیراض

موسسه خودش  امیب گهیندارم که م يا گهیکارد گمیبه دروغ م منم

بعد  يبرا ارمیمنم بهونه م ارهیرمیوبرام کارگ هیاشنا رشیچون بامد

 باشه

*** 

 :رادمهر

 نکهیباا میبگرد یاستقالل وکم ابونیخ میبچه ها گفتن بر لهیتعط امروز

  میکرد بر لهیپ نیشرو یدل ودماغ ندارم ول ادیز
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کردم باکار  یتا حاال باهاشون گردش نرفتم وسع میاومد یوقت از

 سرموگرم کنم

از  نیشرو دمیبار برم اماده شدم توراه فهم نیا دیگفت با نیشرو اما

 دعوت کرده  نمیروژ

جک گفتنو خندوندن که خودشون ضعف کردن  نقدریا نیشرو نویروژ

خنده از لبام  کسالهیاونا هم باعث نشد بخندم  يها یشوخ یحت یول

 نفره کی ریهمشم تقص هیفرار

که حالشو نگرفتمو ولش کردم باخودم  میاز دست خودم عصبان یگاه

 وسط من ضرر کردم اون خوش وخرمه نیفقط ا گمیم

بازوشو  رهیم رونیونم مثل من بباا یعنیهست  يا گهید یبا کس حتما

 رهیگیم

تعجب داشت  ییخودم اومدم دستامو مشت کرده بودم واقعا جا به

 ... شمیم یرتیکه منو نابود کرد غ یکس يبرا

 به خودم اومدم اقارادمهر نیروژ يباصدا

 دیداشت يکار بله

 دیچراناراحت دیدور از جمع شهیچراشماهم

 دیکنیاشتباه م ستمیمن ناراحت ن گفتم
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 یانگار منتظر کس نهیبگه اما چشماتون غمگ نویزبونتون ا دینه شا گفت

  دیهست

 نجوریشما رو ا یبه محکم يکه مرد هیبدونم اون چ خوادیدلم م یلیخ

 به زانو در اورده

 دارم  ییشنوا يمن گوشها دیدردودل کن دیخواست اگه

 ورفت  گفت

شده که بر رادمهر  ينطوریحاال وضعم ا يکارکردیتو بامن چ شادان

 خدالعنتت کنه کننیترحم م سوزوننیمغرور دل م

 شد وبهار وتابستانم اومدو ورفت  يسپر روزها

 يکشور برا نیکه اومدم به ا ياز روز گذرهیسال م 2حدود  االن

 سوزونهیقلبمو م ادشیاما هنوز  یفراموش

 کیبه  یباباهم گاه یروزا حت نیا گهیاصرارداره برگردم م مامان

  شهیم رهیاخج

 کشهیواه م زنهیبهشون زل م ارهیکه مامان عکسها موم یگاه

همون  يخواستگار میبر کنمیم شیراض ایبابات نرم شده توب گهیم

  يخوایکه م يدختر

 کنهیم هیوگر گهیم يسالت شدو مجرد 31 کیمادر نزد گهیم
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  يبه زود امیامروزمونم خراب کرد مادرمون بهش گفتم م حال

 نکهیخوشحال شد که نگو از خودم بدم اومد من به خاطر ا نقدریا

 دمیفراموش کنم اونا روهم ازار م

 ستین یشادان شهیدرست م زیشادانه حاال که داره همه چ ریتقص همش

 خانوادمواز من گرفت یشادان حت

تو  ایگفتم نه ب ستمیاومدتو اتاقم گفت مزاحم ن نیبودم که شرو توخونه

 داداش

 بهت بدم  یزحمت کیدم راستش اوم گفت

 رهیزدو گفت خ يلبخند رباشهیخ هیچ گفتم

 یحرف بزن يخوایم یرلفظیپسر ز گهیبگو د گفتم

 راستش عاشق شدم  گفت

 شناسمشیم هیزدموگفتم به به اون دختر خوشبخت ک يلبخند

 دارم  یمشکل کیاما من  یشناسیشناختنو که م گفت

 داداش بگو یچ گفتم

 هم عاشقش باشه گهید یشک دارم که کس گفتم

 یتو خراب کن ندهیا يخوایشک م کیچرت نگو پسربه خاطر  گفتم

 ...رفتیم خواستیاگه اونم م يخوب برو خواستگار
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 اخه اون نفرمثل داداشمه ترسمیم گفت

 کنم یتونستم کمک دیشا هیخوب به من بگوک گفتم

 ...انداختو گفت تو نییپا سرشو

 ؟ یچ گفتم

 بتمیمن رق یکنیتوفکر م یعنی دهیم یحرفت چه معن نیا

 ه؟یاون دخترک نینگفت گفتم شرو یچیه

 نیمن به روژ یکنیتو فک م یعنی يبچه ا یلیگفتم خ نیروژ گفت

 عالقه دارم 

  يندار گفت

سال از من کوچکتره تازه اون  10حداقل  نیمعلومه ندارم روژ گفتم

 یکس چیمن فعال قصد ازدواج ندارم باه هیدختر پر جنب وجوش

 یگیواقعا راست م گفت

اومدو منو بغل  میدست درد نکنه داداش حاال مادروغگو هم شد گفتم

 کرد 

 میافتاد یوشام عروس ینیریش کی گفتم

 شد یهو لبخندش جمع شد گفتم باز چ کیرو چشمم داداش  گفت

 که قبول کنه  ییایوم يریم نقدریا یچیگفتم ه ینده چ+اگه جواب  گفت
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  زنهینه جا نم کیکه با  مرد

حتما اون  لهیدادومن پ_خودموشادان افتادم چقدر جواب  ادیگفتم  نویتاا

گفتم خوشبخت  دمویکش یکنه اه کیموقع ها شگردش بود تا منو تحر

 داداش یبش

  هیهم دارم گفتم چ گهیزحمت د کیممنون  گفت

مامانمو  هیکه اگه راض یتو نظرشو نسبت به من بپرس شهیاگه م گفت

 خبر بدم گفتم چشم

مثل من نشه بعد باخودم  دوارمیخوشحال بودم ام یلیخ نیشرو يبرا

دختر مهربون  نیکنم روژ یکیباشادان  نویاگه روژ هیانصاف یگفتم ب

 وصاف وساده 

شرکت حاضرباشه  یلیحرف بزنم گفتم بعداز تعط نیقراره با روژ امروز

 کارش دارم  رونیب میباهم بر

 یکاف میشرکت باهم رفت یلیبعد قبول کرد بعد تعط یتعجب کرد ول اول

 رهیگفتم صبرکن خ هیگفت موضوع چ یشاپ هرچ

 یکم نیو اول سفارش قهوه ترك دادم روژ میشاپ نشست یکاف يتو

  ستین ينگران بود گفتم نترس موضوع بد
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 میتصم پرسمیسوال م کیوبعد گفتم خب اول  میقهوه روخورد اول

 ؟يازدواج دار

 ؟ید وگفت چهول ش کهوی

 یکنیخوب باشه به ازدواج فکرم سیک کیاگه  گفتم

گفت اگه دوستش داشته  کردیم يکه با دستمال دستش باز نطوریهم

 باشم حتما

 يازت خواستگار نجایراستش من اومدم ا میخب نصف راهو رفت گفتم

 کنم 

 گفتم چه خبرته دختر اروم تر دیبه گلوش پر خوردیکه م قهوه

  کنمیگفت من قبول م دویکش یقیعم نفس

  

 )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 ساخته و منتشر شده است

 

 هیک یدونیاصال م یکنیونشناخته قبول م دهیموندم گفتم تو ند مات

 کارستیچ
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گفتم منو  شناسمیانداختو گفت من شما روم ریسرشو ز باخجالت

 چطور نویشرو یشناسیم

 داره نیبه شرو یموندوگفت چه ربط مات

 نهیداماد شرو نهیربطش ا گفتم

 ....تو کردمیوگفت من فکرم دیکردو اشکش چک تعجب

 ؟یحرفتو من چ يچرا ادامه نداد گفتم

 ییفک کردم اون شخص تو گفت

 ينطوریمن دلم مرده منو ا خورمیمن بدردت نم یکنیاشتباه م گفتم

 نینب

 يمن دوست دارم راد یول گفت

 یاسم صدا کن نیمنو به ا يحق ندار گهیداد زدم د يراد تاگفت

 يدیفهم

کرد صورت حسابو  هیصداگر یسرشو تکون داد وبازم ب دیکنم ترس فک

بگم چرا بدردت  تویتا من واقع ییجا میپرداخت کردمو گفتم بر

  خورمینم

 نطوریهم میرفت هیوبه کنار رود خونه بزرگ ترک رونیب میازکافه زد باهم

 کردم فیبراش تعر مویپل بودم داستان زندگ يکه رو
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 یسخت یگفت چه زندگ ختویریاشک م نیروژ دمیرو گفتم د همه

 یداشت

که  يشدم کار رونهیو کیراستشو گفتم من مثل  يدیاره د گفتم

 شادان باهام کرد منو از پا درانداخت

 یزندگ دیتو با اقتتونداشتینکن اون ل تیخودتو اذ نقدریگفت ا نیروژ

 یاعتماد کن یبه کس یبرات درست کن يدیجد

ته ولش کن حاال به عمل سخ یشعار دادن راحته ول نیروژ گفتم

  يدیمهلت م نیشرو

 نبودم  نیوقت به فکرازدواج با شرو چیراستش من ه گفت

همسر نگاه کن  کیبه چشم  نیبه بعد به شرو نیحاال باش از ا گفتم

 دوست کینه  اورتهی اریکه 

 گفتم پس خبرشو بده  کنمیگفت باشه من به حرفات فکرم نیروژ

 چقدر استرس داشت  نیشرو بماند

به  ننیدوست باشن بب نیباشرو یگفته بود مدت نیماه گذشت روژ کی

 انهی خورنیهم م

 کردیواز من تشکر م دیبوسیمنو م یشد بود ه ونهیاز ذوق د نیشرو
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 يتو خونه فقط اس ام اس باز نیبود شرو يروزا برام تکرار نیچقدرا

  کردیم

 سرقرار رفتیم کردیم پیخوشت گرفتیم هیهد

 کی دیبود با نیحق با روژ دیشا ومدیز اعماق قلبم ممنو بودکه ا يها واه

 گرفتمیدر نظر م میزندگ يشروع تازه رو برا

 رانیاز ا نیبله روداده بود وقراربود خانواده شرو نیگذشت روژ یمدت

 يخواستگار انیب

واقعا به چشم  نیبودم روژ يومادرش اومدن منم تو خواستگار پدر

 شدیاب م نیشده بود وقند تو دل شرو بایز يخواهر

 نیبودن قرارشد شرو یرو که دادن تو صور وصات عروس+ جواب

 کنن  یبرنگرده وباهم همونجازندگ

از  نیاز عروسشون خوششون اومده بود وخانواده روژ نیشرو پدرومادر

 دامادشون

 گهید یرفت وقرار مراسمو گذاشتن ول شیکارها درست پ خداروشکر

 هم بهم زده بودن  ياشکان وخانوم مراد میگشتیما برم دیبا

 دادیم ییوفا یب يبو دمیشدم بوکش رانیسال وارد خاك ا 2حدود  بعد

 چند روز تهران باشم بعد برم اصفهان قراربود
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*** 

 :رادمهر

تو  گفتیکه کال با من تو هم بود وم نیشرو دیروز رفتن رس باالخره

 ينموند قتمیرف یعروس يبرا یحت

خالصه  دمیگفتمو خند نمتیبغل بب ین ین امیبعد ب يسر شاهللایا گفتم

 دیداد وبخش تیرضا نمیشرو

وپوزخند تلخ من بود  نیایبعد با خانمتون ب يسر شاهللایگفت ا نمیروژ

 دیفهمیم نیخود روژ شویکه فقط معن

 يبرا نیشرو یافتادم وناراحت نیروژ ياشک ها ادی مایهواپ تو

 ها یگرفتمو گفتم مواظب خواهرمن باش نویعروسش دست شرو

 رمیگیحالتو م یاشاکیازت ناراحت باشه  اگه

 ماباش  قیگفتم توام مواظب رف نیگفت وبعدم به روژ یچشم نیشرو

 ....زدو گفت چشم داداش يلبخند نیروژ

 نقدریا یاگه بگم دلم تنگ نشده دروغ گفتم ول دمیتهران رس باالخره

 مونهینم یدلتنگ يبرا یدلکه  دمیکش یشهربدبخت نیتو ا

از  یخال دنشیدلم براش تنگ شده بود هرچند د دیفر دنیرفتم د اول

 نبود یناخوش ياوردن روزها ادیبه 
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کمکتون  تونمیم دییگفت بفرما زبودیپشت م یمغازه شدم خانم داخل

 کنم

 طبقه باال هستند  شونیهستند گفت بله ا دیسالم اقافر گفتم

 خوب بوده  شیسال کاسب 2 نیپله ها باال رفتم معلوم بود توا از

 رو بزرگترکرده مغازه

 کاغذا يبود رو نییبازش کردم سرش پا دییگفت بفرما درزدم

 یفراموش يدور گمیمن که م یدوست يگفته دور یک گفتم

 یک نیگفتم سرشو باالکرد چند لحظه نگام کردو گفت بب نویا تا

 میرو بغل کرد گهیوهمدرادمهرخودمون  نجاستیا

 تیکاسب دیگفتم معلومه فر میخوردیم ییوچا مینشسته بود کنارهم

 يبهم زد يچه دك وپز نیخوب بوده ها بب

 يریم میرسیتونم يبه گرد پا میباش یداداش ما هرچ يگفت ا دویخند

 مسافرت خارج کشور 

اومدن برکتم  میزندگ نازتوینسترن و پر یاره خداروشکراز وقت یول

 اومده

 کلک نینازکیبه به دوتا دوتا نسترن وپر گفتم
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 میستیدستت دردنکنه ما مثل تو ن یشناسیرادمهر تو مگه منو نم گفت

 دخترم نازینسترن زنمه پر میراض یکیاقا ما به 

  يپس باالخره ازدواج کرد قیپدر رف يبه به اقا گفتم

  يبه تله داد ودم

 يکارکردیبا شادان چ یراست هیال نوبت تووقتش بود حا گهیاره د گفت

 يکرد نیمیکه تو باس يهمون کار گفتم

چقدر بهش محبت داشتم حالم از  ادیم ادمینگو هروقت  نیمیس گفت

 راهم غلطه  دمیخدا دوستم داشت زود فهم یول خورهیخودم به هم م

 شده یبود مگه چ ینبود دخترخوب نیمیشادان خانوم مثل س اما

 یدونیتو مگه نم گفتم

کردم شادان  رونیب میرو از زندگ نیمیس یشده من از وقت ینه چ گفت

 دمیخانومو ند

 کرد انتیکرد بهم خ انتیکه به تو خ نیمیاونم مثل س گفتم

 نبود  ينجوردختریشادان خانوم اصال ا شهینه باورم نم گفت

دارد از ان بترس که سر به تو  يوهو ياز ان نترس که ها گفتم

 دخترت چند وقتشه میخوب بزن يحرفا ایدولش کن داداش بدار
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بهم نشون  یپول عکس فیماهشه عکسشم دارم واز ک 6وگفت  دیخند

 داد 

 بود دیفر هیبود که دخترشو بغلش کرده بود دخترش شب دیفر

 هتهیخدا برات حفظش کنه چقدر شب گفتم

 ایخونه ما  ادیهرروز ب دیبا ایاره فداش شم خود منه مامانم که  گفت

 نازهیعاشق پر ششیببرم پ نازویپر دیبا

 باخانومتم خوبه گفتم

مامانم  یکه هرچ نقدرخانومهینسترن ا ینه ول ادیخداروشکراول ز گفت

  دادیجواب نم گفتیبهش م

شد خداروشکر  یباهاش رفتارش عال گهیاومد د ایبه دن يپر میوقت

  هیداره دندون پزشکه خالمم راض یدخترخالمم شوهرخوب

خونه ما  يایبروفق مراده گفت اره حاال امروز ناهار م یپس همه چ گفتم

 ینیبیمنم م يپر

 دیکاردارم فر نمتینه داداش ممنون قربانت من فقط اومدم بب گفتم

 جان 
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اعتراف کنم واقعا  خوامینجات دادم م دیخودمو از دست فر باالخره

 يداره ودختر یبهش غبطه خوردم خانوادش پشتشن همسرخوب

 ....ورفتم  دمیکش یاه نیریش

 يزیم يشدم رو يرفتم فست فود نهاربخورم واردفست فود اول

 رو دادم  تزامخلوطینشستم گارسون اومد سفارش پ

 ....گذشته افتادم چقدر با شا ادی

درسته  ارهیاسمشم بگم چون فقط برام دردو رنج م تونمینم گهید یحت

شهال رو دوست نداشتم اماشادان  ادین زشهال هم باهام بد کرد اما م

 من روح وجسممو بهش دادم اما اون کردیفرق م

اشتها نداشتم  گهیبخورم د یکوفت يتزایاز اون پ کهیتونستم دوت فقط

 کردم يرو ادهیپ ينطوریبلندشدم و حساب کردمو خارج شدم هم

 رو رفتم وگشتم  میکه باهم باعشق دست تو دست هم رفت يجاها تمام

 ادیکه اومدم برام درد ورنج داشت اما برام الزم بود تا  نجایا درسته

 الزم بود وفتمیحماقتام ب

مامن عشق بود ول رفتم از  یزمان کیکه  يخونه ا دمیخونم رس يجلو

 خونمو گرفتم  دیکل هیهمسا

 روگرفتم  دیدرخونمو بازکنه کل یروبهش داده بودم گاه دیکل
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 بود  یخوب يه بود چه روزهاشدم تمام خونه پرازخاطر وارد

 واقعاچرا؟ دوننیخوبشونو نم يچراقدر روزها انسانها

 داشتم  ازیبخوابم واقعا به خواب ن یتو اتاق تا چندساعت رفتم

بودم  تیمدت مامور نیبعد به طرف اصفهان حرکت کردم چون ا روز

 استراحت يداد برا یشرکت بهم چند روز مرخص

 شوازمیاصفهان تا وارد عمارتمون شدم مادرم بود که به پ دمیرس

تو ام مثل من  گناهمیدر اغوشم گرفت مادر ب دمیتا بهش رس ومدیم

 بود رشدهیچقدر پ يدیکش يادیرنج ز

از  یکیکردم  یاخه من چه گناه دیدلم پوس یگینم يکجابود پسرگلم

 ينجوریهم ا یکی نمیبیپسرامو که سال تا سال نم

 رمیمادر غصه نخور نرفته بودم که بم گفتم

 زمیهم بود خواهرعز حانهیحرفا رونزن ر نیخدانکنه پسرم ا گفت

قند تو دلم  گفتیم ییبهم دا یمن دخترش چقدربزرگ شده وقت يخدا

  شدیاب م

 داداش دخترخودت  شاهللایگفت ا حانیر دمشیچقدربوس

ارزو رو به  نیمن فکرکنم ا یول شاهللایا دوگفتیکش یاه مادرمم

 گورببرم
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 ...دیحرفا رونزن نیخدانکنه مادر ا گفتم

 دهیاول خشکش زد انگارباور نداشت پسرشو د دیاومد تا منو د پدرم

 اعتنا ازمن رد شد  یبعد ب

خواستم دستشو ببوسم که مانع شد گفتم سالم  ستادمویجلوش ا رفتم

 بابا حالتون چه طوره 

داد مادرم  يوصدا دیچینه پبه من زد که صداش تو خو یمحکم یلیس

 نمتیبب خوامینم گهیبه اسم تو ندارم د يگفت من پسر

مدت  کی هیمادرم اصرار کرد بمونم گفت پدرت االن عصبان یهرچ

 نییپا ادیم طونیبگذره ازخر ش

 از نو  يمن به تهران اومدم وباز روز از نو روز یول

قل شده بود به بخش ما منت يدیبه شرکتو شروع کردم کارمند جد رفتن

بزرگ داشت  رادیا کینبود اما  يپسر بد یبه اسم کامران تو دوست

بود باافتخار  نجاینبود وجالب ا یدوست دختر راض کیبه  نکهیاونم ا

 کردیم فمیماتعر يبرا

گفت تولدشه منم  شیروز به من اصرار کرد برم مهمون کی نکهیتاا

ساعت بعدم حاضر شدم برم  دمیخر يا هیقبول کردم واول براش هد

 خوبه شیبود معلوم بود وضع مال هیزعفران ابونیخ يخونه شون حدودا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mhk هیمهد  –تاوان دل شکسته 

wWw.98iA.Com ١١٠ 

 رونیاهنگ ب يکردم وزنگ واحدشو زدم ازتو خونه صدا نوپاركیماش

 وسطش بود یخال يمتوسطب داشت استخر اتیدرباز شد ح ومدیم

طرف  نیاز ا یرنگ يوداد باز که توفضا بود نورها غیدرخونه باز شد ج تا

 به اون طرف 

 ذاشتمیپامو توش نم هیپارت گفتیبود اگه بهم م یمن پارت يخدا

که  امیب خواستمیشو دادم م هیبه زور منو برد داخل هد دیکامران منو د

 نذاشت

نشستم دختر  یصندل يمعلوم بود مشروب خورده بود رو خودشم

 مشخص نبودن ادیبود ز کیتار مهیچون فضا ن دنیرقصیپسراوسط م

بلند  يگند يبرداشتم تا خواستم بخورم بو یاورد جام ینیس خدمتکار

  زگذاشتمیم يرو وانویمشروب بود ل شونمیرایشد پذ

تو خونه بود چراغا روشن شد همه دو  يرقص تمام شد چه دود خالصه

 برداشته رابرویبرهنه وپسرا فشن وز ينفره بودن دخترا که با لباسها

 یکوتاه یشد دختره ماکس کینزد بهم يدست تو دست دختر کامران

 گذاشته بود دیخوش تراششو تو معرض د يبود وپاها دهیپوش

 یکنینم یمعرف یکام زمیگفت عز دیمنو د تا
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دوست وهمکارم رادمهرهستند ودختره  شونیا زدلمیگفت عز کامرانم

 پانته ا هستند زدلمیعز شونمیروبه خودش فشردو گفت ا

زد ودستشو طرفم دراز کردو گفت خوشبختم  يلبخند پرناز دختره

 رادمهر جان

طرفم برام  شهیبرام مهم باشه اما هم یلیخ نکهیدست دادم نه ا ناچارا

 گفتم  ینیهمچن رلبیمنم ز ومدیدختره خوشم ن نیمهمه که ازا

هم  ينگفته بود یباالخره ولم کرد وگفت کام کردیمگه دستمو ول م حاال

 يدار ینتلمنوج افهیخوش ق ییدوستا نیچ

 عشقم شهیم میداره حسود گهیگفت د کامرانم

خودم که نگفتم  يبرا يتو باهمه واسم فرق دار زمیهم گفت عز دختره

 دارم یخوب يقایاگه دوستت تنهاست من رف گمیم

  ستمین لیممنون من ما گفتم

  یبده نتها باش یخوب نیداداش پسربه ا گهیگفت راست م کامران

 اریخوبتو ب ياز دوستا یکیبرو زمیدختره گفت عز وبه

 ....خواستم مخالفت کنم رفت ماروتنهاگذاشت تا

 نیاومد اوه بب يکه صدا زدمیباکامران راجب به شرکت حرف م داشتم

  يزدیرادمهرا ياقا نجاستیا یک
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 ...نیمیکه چشم تو چشم شدم با س شناسهیمنو م هیکه ک نمیبب برگشتم

کوتاه  یتاپو دامن عیوضع ضا بااون کردیکارمینجاچیمن اون ا يخدا

 شدیانگشتاش دود م نیب گارمیبود وس دهیپوش

 یشناسیجون تو رادمهر روم نیمیا گفت ا س پانته

 بله چه جورم خدمتشون ارادت دارم  گفت

 ........شهیدم لونشم ظاهر م ادیاز پونه بدش م مار

 هیبه بق میبر زمینگفتم که کامران دست پانته ا روگرفتو گفت عز یچیه

 ورفت نمتیبیوبه منم گفت بعدا م میمهمونا برس

  ياز عشقت خبردار یرد شم که گفت راست نیمیازکنار س خواستم

نه  يبرگشتمو گفتم لطفاخفه شو نه تو برام ارزش دار تیباعصبان

 ...زت*هر يقایرف

 زه *شد هر یاوالال شادان جونت از ک گفت

ازدواج کرد االن  شیپسال  2 نهیکه دارم برات ا يخبر نیمن اخر یول

  دیبچه دارم شده باشه وبلندخند دیبا گهید

 دیکه حال منو د نمیمیانگار با پتک توسرم زده باشن س شدینم باورم

 يازدواج کرد با همکارش کاوه احمد یبا ک یدونیم یگفت راست
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چفت  يدندونا يخودمو کنترل کردم نزنم تودهنش واز ال یسخت به

  رونیشدم گفتم برو به درك وزدم ب

قلبم  يدستمو رو ستادمویکنار استخرا کنهیقلبم درد م کردمیم حس

  دمیکش قیگذاشتمو نفس عم

 هیروز تو ناح کیکه  دمیکشیگارمیمدت فقط س کیتا  هیاز اون قض بعد

 کردم یقلبم احساس ناراحت

ه شده به قلبم بست ياز رگا یکیرفتم دکترکه گفت  هیخود ترک رتو

 وفشارواسترس ادیز گاریخاطر مصرف س

 میامامن نرفتم دنبالش به کس شهیدرست م کیعمل کوچ کیبا گفت

 رهیگیدردم شمیاز اندازه ناراحت م شینگفتم حاال هروقت ب

فقط  رونیکردمو زدم ب یبودم حالم بهترشد واز کامران خداحافظ یکم

 به کجا معلوم نبود روندمیم

شدم درست هونجا که بهش  ادهیپ نیاز ماش دمیبام تهران د خودمو

 دادم  شنهادیپ

 راست گفت ازدواج کرده نه امکان نداره  یعنیمن  يخدا
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گرفته بود  میگر یبه خودم اومدم صورتم پراشک بود ک کردمیم زمزمه

شادان شادان شادان  یول کنهینم هیمرد گر گفتمینم شهیمگه خودم هم

  يکارکردیتو با من چ...

 د زدم خداادا بلند

تر شد اسمونم دلش گرفته  نیکردو زم یضمن اسمان غرش نیدرهم

 منم افزون شد هیبود با شرشر بارون گر

 بارون ببار غم دارم امشب ببار

 تب دارم امشب ریخاك کو مثل

 جونم مهیبارون به جون ن ببار

 که همرنگ جنونم بباربارون

 بارون دلم ماتم گرفته ببار

 خوندنم را غم گرفته يصدا

 که من داغونم امشب بباربارون

 خونم امشب یوم یساق قیرف

 امشب رونمیبارون که من و ببار

 امشب رونمیها ح ونهید مثل
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خودم  گرفتمیرادمهرسابق نبودم سرکاررکه پاچه همه روم گهید

 اخالقم بد شده امادست خودم نبود  دونستمیم

اجنس مخالف بدترشده بودم شده بودم فقط کار وکار ب خیکوه  مثل

 تیمسئول هیخانم شرکت همه از دستم شکاربودن چون ترک يکارمندا

از شعبه ها کردن  یکیریاز شرکتها رو داشتم تهرانم نو مد یکی

  کردمیاصال به شادان فکرم نم گهیشده بودم د يریگ رسختیمد

 دمیکشیهم زجرم ينجوریفروختم چون داخلش پربود از خاطره ا خونمو

 شدیفراموش کردنش برام سخت تر م هم

 یبه راحت نیگرفته بودم وفروش خونه وماش تمیکه از مامور یحقوق با

بود  يمتر 220بخرم درست  هیتو منطقه اله ییالیخونه و کیتونستم 

 بود  کیداشت امامدرن وش ییکوچولو اتیوح

 ییبایز يهم داشت وگل رز ها یپراز درخت بود واستخر کوچک اتشیح

 بفروشه  خواستیصاحبش چون عجله داشت خونه رو زود م

 داده بود  ارزونتر

بود وفقط  یکیباهم  منشیوهال ونش خوردیاتاق خواب م 4 داخلش

 باچندتا پله از هم جداشده بود 
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 یبلند مشک یشاس وندایه کیخودم  يمزدا روکه فروختم برا نیماش

 دمیخر

بود  ادیشرکتم ز يون کارابود که توخونه تنهابودم وچ نیا تنهامشکلش

 نداشتم  ياشپز زکردنویوقت تم

نو  نیماش یراست ریوگفت سالم جناب مد شمیروز کامران اومدپ کی

 کجاست؟؟؟ شینیریمبارك اقا ش

بچه ها رو نهاردعوت کردم خودت  يسالم اقاکامران من اون روز گفتم

 ومشتاق کارمیگفت اون روز کار داشتم امروز ب يومدین

خالصه خودش خودشودعوت  گهیخونت د امیگفت ب یمشتاق چ گفتم

 کرد

کامران  میخونه تا وارد خونم شد میوبعد رفت دمیخر تزایرفتم پ اول

 کردن فیشروع کرد تعر

دارم کارا مو بکونه وقابل  ازیرون یکس کیخونه که خوبه اما  گفتم

به  شهیاما االن نم ارمیرو ب یکیازشرکتها  تونستمیاعتمادم باشه م

 اعتماد کرد یهرکس
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 کی کسالهینداره خاله من حدود  ینگران نکهیگفت ا کامران

 گهیپسرش هلند د شیپ رهیخدمتکارخوب داره البته چون االن داره م

 خورهیبدردت م نیبب ادیبگم ب يخواینداره م ازیبه خدمتکارن

 اگه قابل اعتماده چرا که نه  گفتم

خالم  یوقت یحت دمشیخودم چند بار د هیدخترخوب یلیاره خ گفت

 گرفتم دوستام روبرده بودم بهشون پا نداد یمهمون

ناز وعشوه  ادیکه اگه برام مهمون ب خوامیرو م یکس نطوریمنم هم گفتم

 ........ارمشیکامرانم گفت خودم جمعه م نمشیبب ادیبگو جمعه ب ادین

اعصابم همش  ارهیباالخره فردا جمعه است وخدمتکاره روم شیاخ

نداشتم واشپزخونه پرااز ظرف  زیتوخونه ظرف تم گهیخراب بود اخه د

 بود فیکث

 نیاز ب زییتم وانیل کی یوبلند شدم به سخت دمیخواب 9تاساعت  جمعه

زنگ زد  فونیخوردم بعد ا ییکردم وچا دایپ فیاون همه ظرف کث

مشخص نبود در  ادیکه چهرش ز يزن چادر کیکامران بود با 

تنم کنم اخه باالتنم لخت بود  يزیروبازکردم ورفتم تو اتاقش چ

 نیگفتم کامران سالم بش دمیپوشیم نجورکهیبرداشتم وهم یشرتیت

 امیاالن م
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 گفت باشه داداش عجله نکن کامران

خوب بود فقط کنار  ینگاه کردم همه چ نهیشدم خودمو تو ا اماده

  گهیاونم به خاطر روزگار بود د شده بود دیموهام سف یکم قمیشق

 دربرخورد اول مرتب باشم  شهیهم خواستیزدم دلم م ادکلنم

 اخدمتکارمی ریاوزیجلوم بچه بود  کردینم یفرق

 گهید ایگفته نه ب يخوریم ییچا یگفتم کام نوییها اومدم پا ازپله

 یمبل نشسته وخانم يکامران روبه روم رو دمیتوسالن وارد شدم د تا

 پشت به من  يچادر

  یطرف کامران ووبهش دست دادم سالم خوب رفتم

مبل نشستم تا طرف خانمه رونگاه کردم مات شدم  يممنون رو سالم

 ........امکان نداشت  نیمن ا يخدا

 از من نداشت  یاونم دست کم کردمیبهت نگاش م با

 دید شدیتو چهره اونم تعجب وشک رو م چون

 یعنینبود امکان نداشت  سهیا قابل مقاعوض شده بود اصال باقبلن چقدر

 خودش بود 

 ........ شادان

 کرد؟یم کاریچ نجایا
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*********************************************

*** 

اب  یکه خوردم به خودم اومدم کامران بود گفت رادمهرخوب یتکون با

 دهنمو قورت دادمو گفتم اره خوبم 

توکارها واردن  یلیخ يمدخانوم سر گفتمیگفت داشتم بهت م یکام

 بود یراض یخالم که ازشون راض

بره از  شمیاز پ زاشتمیبرم هلند اصال نم خواستمیاگه نم گفتیم خالم

 تنیبس بامسئول

که  کردمینگاه م یومن داشتم به شادان زدیداشت حرف م کامران

 نییسرشو انداخته بود پا

رنگ رو رفته  افشیق یکم يساده سرش بود بامقنعه سرمه ا يچادر

 داشت شویبایبود اماهنوزم ز

  میسیقرارداد بنو یکامرانه دهنشو بست وگفت خوب ک باالخره

 يشادان خدمتکار شهیم گهینگفتم اخه م یچیکه تو بهت بودم ه من

 کنه 

 شادان اومد  يبزنه که صدا یخواست حرف گمینم یچیه دیکه د کامران

 ... یوخواستن فیهمون بود ظر صداش
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اگه اجازه  ستمین شونیمن مورد قبول ا نکهیمثل ا يدیسع ياقا دیببخش

  کنمیرفع زحمت م دیبد

 يبزنه گفتم کجاخانوم سرمد یشد بره تا خواست کامران حرف بلند

 از رد کردن شما زده باشم یحرف ادینم ادمی

 نکهیمگر ا نمیبینم یبگه که گفتم من که مشکل يزیچ خواست

 دیداشته باش هیشمامسئل

 تونمینم کنمیلرزان گفت بله راستش االن که فکر م يبا صدا شادان

  رمیپذیکارو  نیا

که  يریپذ تیبود اون خانوم مسئول نیزدمو به کامران گفتم ا يپوزخند

 بزنم  یاصال نذاشتن من حرف شونیا کردیم فشویخالت تعر

 زدم يوبازم پوزخند ستیدر شانشون ن نجایا دیشا

 ارمشونیخودشون خواستن ب يگفت نه رادمهر خانوم سسرمد کامران

 دیدار ازیبه کارن دیمگه شما نگفت يوبعدم به شادان گفت خانوم سرمد

 شد یپس چ دیجورکن يکار دیزودتر با یوهرچ

تا خواست حرف بزنه بهش مهلت ندادمو گفتم کامران جان  شادان

 اال ببره ترفندا حقوقشونو ب نیباا خوادیم يحتما خانوم سرمد

 ستین اینجوریا ریسرشو باال کردو گفت خ شادان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mhk هیمهد  –تاوان دل شکسته 

wWw.98iA.Com ١٢١ 

که  یدرصورت دیکارکن نجایا دیخوایکه نم دیدار یموجه لیپس دل گفتم

 دیدار اجیکامران گفت به کار احت

 تیموقع نیاز ا داشتمینگهش م تونستمیم يهرجور دیشد با ساکت

 بهتر نبود 

 موندیاگه م دادمیکه بهم دادو پسش م ییرهایجواب تمام تحق دیبا

  شدیبه مرگ م یکه خودش راض دادمیزجرش م نقدریا

 زدم  یثیخب لبخند

*** 

 : شادان

پسرش هلند  شیخانوم داشت پ الیسه کارکنمیمن االن چ يخدا

  کارشدمیباز ب رفتیم

 الیداشتم هم سه تیخوب بود هم امن یلیبرام خ نجابودمیکه ا یکسالی

 گفته بودم وچقدر کمکم کرد موبراشیزندگ یخانوم مثل مادرم بود حت

خانوم  الیسه يکه صدا شستمیظرفا روم نیوداشتم اخر ناراحتبودم

 ایاومد که شادان جان ب

و لباسهامومرتب کردم وموهاموکه  موشستمیکف يدستها عیسر

 زدم رونیپنهان کردم واز اشپزخونه ب يروسر ریبلندشده بود رو ز
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خانوم نشسته بود  الیار سهکن دمیکه کامرانو د منیطرف نش رفتم

 تا اسمونا بود  نیخانوم بود اما تفاوتشون از زم الیخواهر زاده سه

.... 

 ومدیم یکه مهمون يبود وچند بار زیبه نظرم ه ومدیازش خوشم نم اصال

  کردنیپشه ماده هم رحم نم کیبه  کردنیمست م یبا دوستاش وقت

وم گفت شادان جان خان الیانداختم که سه نیینشستم وسرمو پا رفتم

 کرده  دایپ یکامران برات کارخوب

 ...داشت گفتم اخه  يچه نقشه ا گهیمن د يخدا

خانوم نذاشت حرفو تمام کنم وگفت دخترجان من نگرانت بودم  الیسه

 داشته باشه تیکه امن يبر يخوایمن برم کجا م نکهیکه بعد از ا

 یکردم ادم خوب قیتحق رشونهیمد گهیاقاکه کامران م نیمن از ا نترس

 بهت بده  میکرده قراره حقوق خوب نشیوکامرانم تضم شدیمعلوم م

پس قبول کردم وکامرانم گفت  کردمیقبول م دینداشتم با يا چاره

 روز جمعه  نهیبیمنو م گهیگفته چند روز د رشونیمد

هم  گهیمردم د کننیفقط فکرخودشونن فکرنم يادم ازخود مچکر چه

 ادمن 
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بغل کردمو  الخانومویسه یموقع رفتن کل دیه رسروز جمع باالخره

 امیبرگشت خبرم کنه تا باز ب یزمان کیبهم قول داد اگه  دمیوبوس

 خودش شیپ

بشم چون  يبعد ازاون اتفاقات مجبور شدم چادر دمیپوش چادرمو

 نکهیباا دوختنیپر قرض به ادم چشم م نیسنگ يها بانگاه ها یبعض

 خوب چادرو جمع کنم تونمیهنوزم نم

 عاشقته یکی یکشیزجر م يِ منم دار يبجا تو

 یتو عاشقش که

 نزار خسته بشم يِ منم پر ِ غصه شد يبجا تو

 يخسته شد نگو

 ... یِ من نگران

 دلم رهیِ تو داره م دنیِ دلم واسه د رینگ که

 ... یِ من نگران

 خوامیم یمن ازت چ یدونیتو خودت م آمیبچگ مثه

 گرفته وقتشه ببارم بغضم

 دارم هیگر يهوا هوا یب چه

 شد یکاغذام با تو خط خط باز
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 حس و حال و دوست ندارم نیا خدا

 دمی، دوباره عطرت و نفس کش دمیدور پنجره قفس کش باز

 دمیتو دست من پر از سکوته ، دوباره از ترانه دست کش قلم

 هیحوال نیخاطرات تو هم باز

 هیچند سال هیو  نهیهم حالم

 هیتو خال يجا

 حالمو دوننیتو تمام شهر م جز

 کبوترم که سنگ آدما شکسنه بالمو مثل

 قرار و از تو دارم یقلب ب نیا

 حس انتظار و از تو دارم نیا

 هنوز دور گردنم هست اسمت

 طناب دار و از تو دارم نیا من

 شهیتو باشه دل نم یکه ب ی، دل شهینوشته رو بخار ش اسمت

 شه یرفتن یاونم حت ترسمیخونه ، م يتو هیسا هیموندمو  من

 الیهم مثل خونه سه نجایا دوارمیام میاقاکامران شد نیسواربرماش

 کنم یخانوم باشه ومن احساس راحت

  هیادم ثروتمند رشونیبود معلومه مد هیاله خونشون
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بوده  هیچند سال ترک رشونیمد الخانومیصحبت کامران باسه طبق

 واالن برگشته 

 یقشنگ اتیح میباز شد وارد شد يزد که در با صدا نوفویا کامران

بلند  یپارك بود شاس ینیزدم ماش يداشت که پرا ز گل رز بود لبخند

 بود  یمشک

 لیبود باوسا یکیخونه ش ومدیواز ن شیپ یکس میوارد شد خوردیپله م2

 مدرن 

 امیاالن م نیاومد کامران داداش بش يکه صدا میبود ستادهیهمونجاا

 ریاخه تو مد يصداش اشنابود باخودم گفتم شادان توام خل شد چقدر

 تازه چند ساله خارجم بوده یشناسیکامرانشونواز کجا م

 ییچا یاومد کام يکه باز صدا مینشست یسلطنت يمبلها يرو میرفت

 يخوریم

 .. یبود کام یمیباهاش صم سشیر چقدر

 ياومد ومرد ییپا يباالخره صدا میبخور ییکه چا میهم که ادم نبود ما

خوش قدوباال بود طرف کامران  یول دمیکه از کنارم گذشت چهرشو ند

 اونم جواب داد یرفت وبهش سالم دادو گفت خوب
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من امکان نداشت  يتا طرف منو نگاه کرد مات موندم خدا نشست

 رادمهره  نیا یعنی

 قهیشکسته تر شده بود وکنار شق یکم افشیعوض شده بود ق چقدر

 مردونه تر وجذاب ترکرده بود افشویتر که ق دیهاش سف

 ــــنْیتـُـــو هــَــمــــ ــــشُــــدیخــُــوب مـــ چــِــه

 ...روزآ 

و بـــــغلـــــم  ــُــومــَــدیمــــ خــــُــدآ

 و ــــکـَـــرْدیمــــ

ـــد یمــــ بــَــعـــــگــُــفْــــت: 

 ـــت دآشْــــتـَـــمچــَــنـْـــد وقـْ ــــنیا

 ...ــــکــَــرْدمیمــــ یشـُـــوخــــ بــــآهــــآت

 ــــآی يجــَــنــْــبـَـــشــُــو دآر ــــنـَـــمیبــِــبــــ

 ... :نــَــه

 ینیانداختم اماسنگ نییاومدم سرمو پا رونیکه از توشک ب یبعدازکم

 م اومد دفعه ازش بد کیچقدر  کردمینگاه رادمهرو حس م
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کامران بود  يصدا دمیمن بود ازش متنفرم د يایباعث تمام بدبخت اون

 شیپ تونستمینم کردمیم يکار دیمن با کردیکه رادمهرو صدام

 رادمهرباشم

خواب بشم ونون خشک بخورم بهتراز کنار  ابونیشده بود شباتوخ اگه

  رونیمثل اشغال ازخونش انداخته بود ب يبود که منو روز یکس

 شونیمن مورد قبول ا نکهیمثل ا يدیسع ياقا دیگفتم ببخش عیسر

  کنمیرفع زحمت م دیاگه اجازه بد ستمین

داشته  هیشمامسئل نکهیمگر ا نمیبینم یبلند شدم گفت من که مشکل تا

 دیباش

 احمق بود رادمهرهنوز لجباز بود وزبون نفهم یلیخ

کارو  نیا نمتوینم کنمیگفتم بله راستش االن که فکر م یلرزون يباصدا

  رمیپذی

که  يریپذ تیبود اون خانوم مسئول نیزدوبه کامران گفت ا يپوزخند

 بزنم  یاصال نذاشتن من حرف شونیا کردیم فشویخالت تعر

 زد يوباز پوزخند ستیدر شانشون ن نجایا دیشا

 کردمیکارمیچ دیفهمیم يزیچ الخانومیسه خواستیمن دلم نم يخدا

 اوردمیم يچه بهونه ا
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تا باز خواستم  گفتیخب راست م یخواستیگفت تومگه کارنم کامرانم

کامران جان حتما خانوم  دوگفتیبزنم رادمهر وسط حرفم پر یحرف

 ترفندا حقوقشونو باال ببره نیباا خوادیم يسرمد

 دیرسیخانوم م الیحرف به گوش سه نیبودم اگه ا یعصبان واقعا

  ستین اینجوریراینظرش عوض بشه درمورد من گفتم خ دمیترسیم

 باز گفت  که

که  یدرصورت دیکارکن نجایا دیخوایکه نم دیدار یموجه لیدل پس

 دیدار اجیکامران گفت به کار احت

 نیتوه شناختمیکه من م يرادمهر عوض شده بود اون رادمهر چقدر

 تر بود نییاگه اون فرد از خودش پا یحت کردینم ریوتحق

مشکلم  رینداشتم گفتم خ يابودن چاره  لمیدو شون منتظر دل هر

  کنمیم شیبودن راهم بود ازخونم که اونم خودم کار یطوالن

 .......دیسیبنو يقرارداد لطفا

*** 

 :رادمهر

بود نگهش دارم کامران رفت وگفت  يتونستم باهر ترفند باالخره

 اش با خودت  هیخوب بق
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خانوم  هیچ کتونیکاغذ قراردادنوشتن گفتم اسم کوچ يکردم رو شروع

 ؟؟؟ يسرمد

حرفم بهش فهموندم اسمش  نیاای کردمیرو شروع م ياز االن باز دیبا

 مهم نبوده واز ذهنم پاك شده 

 گفت شادان گفتم سنتون ؟؟؟ یلرزان يباصدا

قرارداد  يگفتم البته قصد جسارت نداشتم برا کنهینگام م دمید

 سال 27گفت  خواستمیم

 یمشکالت زندگ نکهیمثل ا خورهیزدمو گفتم ا اصال بهتون نم يپوزخند

 روتون فشار اورده 

 کردویدستاشو مشت م شدیم یچون هروقت عصبان هیبود عصبان معلوم

 دادیناخن هاشو کف دستش فشار م

*** 

  پلمیکه گفت د دمیپرس التوینگفت تحص یچیه بردمیلذت م داشتم

سرمو باالاوردمو بهش باتعجب نگاه کردم چه طور ممکنه  پلمیگفت د تا

 یزدو گفت چ يپوزخند دیاقتصاد داشت نگاه تعجب زدمو د سانسیل

 دارم  سانسیل دیکردیفکر م يزدیا يشد اقا
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حرفش خواست ثابت کنه توکه  نیمن چقدر من خراب کردم باا يخدا

 ادتهیچه طور مدرکم  يفراموش کرد کمویاسم کوچ

  دیدار پلمیخوب د اریگفتم بس کردمیجمع م شتریموبحواس دیبا

حاال نوبت اون بود پوزخند بزنه گفت متاهل حس کردم : امجردی متاهل

  اوردمیخود ن يقلبم سوخت اما به رو

 يجد یقراردادونوشتم وامضاش کردمو طرفش گرفتم وبالحن خالصه

عت حتما راس سا دیوصبح با دیشیگفتم شما از امروز مشغول به کارم

برم  دیبا 5/7چون من راس  دیصبحانه اماده کن دیباش نجایا 5/6

وشامم  دینجاباشیا 9تا ساعت  دیشبها هم با دیایجمعه هم م يروزها

  تومنه 600باشماست حقوقتونم 

از  دیرکنید قهیده دق یومقررات داره صبح اگه حت نیمن قوان خونه

وشما هم  دمیبهتون پول م دمیخر يبرا یوراست شهیحقوقتون کم م

  دیدیخر یچ دیبد دیبه من رس دیبا

 نکن يفکر دزد یعنیزدم که  يروگفتم وپوزخند نایا

محترم لطفا مواظب  يسرخ نگاهم کردو گفت اقا يبا چشما شادان

ادم چشم  یکاروکنم ول نیدرسته فعال مجبورم ا دیحرف زدنتون باش

  میریودل س
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شبو چون  9ساعت  رازیغ رمیپذیم طتونویگفت من تمام شرا بعدم

 برم خوامیشب وخلوته زودترم 12 شهیبرسم م یخونم دوره وتا وقت

 یبشه شما با نصف شب وخلوت 12زدمو گفتم حاال ساعت  يپوزخند

  دیدار یمشکل

من سجاده اب  يبرا يکاره ا نیا دونمیمن که م یعنی حالشوگرفتم

 نکش

  ستین یساعت مشکل دارن بعدم شوهرم راض نیهمه خانمها باا گفت

منم گفتم پس تا  کنهیحرفاش حالموخراب م نیباا دیفهمیانگارم یلعنت

 500 شهیم شهیتومن کم م 100شب بعدم حقوقتون  8ساعت 

 ارزه  یم شتریشرافتم ب ستیبعد گفت مهم ن یناراحت شد ول دمید

وداد زدم شرافت مگه تو  دمویزده باشن بلند خند شمیانگارات نوگفتیتاا

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هیشرافت چ یفهمیم

بلند شدوگفت درست صحبت کن اصال من حاضر  تیباعصبانت شادان

 کارکنم یاشغالدون نیلحظه هم تو ا کی ستمین

 دمیکه زدم خودم ترس يخواست بره داد زدم بتمرگ سرجات از داد تا

چه برسه به شادان قراردادو جلوش پرت کردمو گفتم مثل بچه ادم 

 من گفتم  یپس هرچ ینامضا کن تو از امروز خدمتکار م
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 امضا کنم خوامیاصال نم گفت

 یدونیاونم م يغرامت فسخ قراردادوبد دیبا یپ هیمگه دست تو گفتم

 ونیلیم 5چقدره 

 ؟؟؟؟ یچه غرامت يشد دونهید گفت

وگرنه شده برم خود  یکنیمثل بچه ادم امضا م ای يدیغرامت م ای گفتم

گفتم خانوم  يبالحن مسخرها کنمیم چارتیرم بخرم ب یقاض

 ...يسرمد

قراردادو امضا کردگفتم امروز برو از فردا سروقت  میجد دیکه د شادان

 ادیخوشم نم یلباس فرم مخصوص بپوش دیبا نجایتازه ا يایم

 کهنه شون  يفرم باشن بالباسها یخدمتکارام ب

خوردم  یاب وانیمبل نشستم ول يسرشو تکون دادو رفت رو شادانم

تازه شروع شد شادان خانوم حاال  يباز دمیبه هدفم رس شیاخ

 داره یمرد چه عواقب کیشکستن غرور  یفهمیم

*** 

 :رادمهر
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 15/6واون ساعت  دونمیمن م رکنهیخداکنه د دارمیب 6ازساعت  صبح

درروباز نکردم از االن  ینگاه کردم خودش بود ول فونیزنگ زدن از ا

 شروع شد  يباز

گفتم بسشه  زنهیاست زنگ م قهیده دق ادیمعطل بشه حالش جام یکم

 در رو زدم 

 رد شد ودر خونه رو باز کرد  اطیلحظه گذشت از ح چند

منو از  هیکاف یزنگ بزن کی ياخم الود گفتم چه خبرته سراورد بانگاه

 يخوابم پروند

ماشاهللا چه  رونیکردم ب خی زنمیاست زنگ م قهیدق 10گفت  شادان

 دینبود ينجوریقبلنا ا دیدار ینیخواب سنگ

کلفت نگرفتم بخوره وبخوابه دوما ادما  فتهیزدموگفتم اوال وظ يپوزخند

 شنیم یبه سروباالش کردمو ادامه دادم عوض ینگاه شنیعوض م

  شهیاخالقاشون عوض م

که داشتمو جلوش پرت  يدیدست کل خورهیبود داره حرص م معلوم

  یکنیدر وباز م دیبعد صبح ها با کل نیکردمو گفتم از ا

 کلفت استخدام کردم یساعت پاشم برچ نیباشه هرروز ا قرار اگه
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بار  کیاگه  یگیکلفت کلفت م یگفت چه خبرته ه تیباعصبانت شادان

 ....گهید

گرفتمو  قشویبرداشتمو  زیحرفشو نزده بود که با سرعت طرفش خ هنوز

 ؟ یچ گهیبار د کیبا داد گفتم 

 يعقب رفتو انگشتمو جلو یول کردم که کم قشویترس نگام کرد  با

 زنمیصورتش تکون دادموگفتم من هر جور دلم بخواد باهات حرف م

 عیحاالم سر يومدین یکلفت يمگه برا خورهیبهت برم یبعدم برچ

صبحانه هم اماده  یکنیم زیبردار برو اشپزخونه همه جا رو تم دارویکل

 ؟يکن بخورم خرفهم شد

 گفتم  یچ يدینشن ينگفت دادزدم کر یچیه

بهت  یتکون داد که گفتم در ضمن هرچ يبود بغض کرده سر معلوم

 پشم اقا یبگ دیبعد با نیاز ا گمیم

 به نفع من شادان خانوم  کی چیسمت پله ها رفتم وتو دلم گفتم ه بعدم

 :شادان

 برداشتمو رفتم تو اشپزخونه  نیرو از زم دایدر اومده بود کل اشکم

درست  ییاول اب جوش گذاشتم تا چا فیبود پر ظرف کث فیکث چقدر

 کنم چادرمو در اوردمو شروع کردم شستن ظرفها 
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 یرادمهر من کس دمشیپرستیعاشقانه م ينبود که روز يرادمهر نیا نه

 شکوندیرو نم یدل کس کردینم ریرو تحق

*** 

 : شادان

 زیرو تم زیساعت وقت داشتم م میبود ن 7رو اماده کردم ساعت  ییچا

 انداختم يزیکردم وروم

 ریفقط صبح ها پن ادمهیکه  ییباز کردم اوه چقدر پربود تا جا خچالوی در

  خوردیم

 زیم يوبرداشتم ورو ریصرف نظر از انواع مربا وعسل ظرف پن پس

 خوب بود  یبا شکردون همه چ دمیچ

کار بودم که اماده ومرتب کت شلوار  نیظرفا رو بشورم در ح هیبق برم

 اومد دهیپوش

وبدون حرف  ختمیر ییچا وانشیگذاشت رفتم تو ل یصندل يرو فشویک

 جلوش گذاشتم وبرگشتم سر کارم

 یعصب افهیاومد برگشتم با ق یشکستن يظرفا بود که صدا ياخرا گهید

 بود  نیزم يرو ریروبه روشدم ظرف پن
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من  يزاریبرام صبحانه م یکه از من بپرس یبدون یکنیتو غلط م گفت

 خورمیم ریبهت گفتم پن یک

 ....ریقبال پن گفتم

بهم زد  یمحکم یلیحرفمو تموم کنم وبا خشم اومد طرفم وس نذاشت

 کارتیچ نیبب اریرو ب مایاسم قد گهیبار د کی يوگفت فقط جرات دار

  يدیشن کنمیم

  نهیضعفمو بب خواستمینم رمیکردم نتونستم جلواشکمو بگ يهرکار

 اشکام  ختنیر یول

 :رادمهر

 تازه روز اوله  هیگر يتودلم گفتم هنوز مونده برا ومدیم اشکاش

ظهر  يشرکت برا رمیم يگفتم امروز که صبحونه رو کوفتم کرد بعدم

 زیبه حالت خراب بشه تمام خونه رو تم يوا یکنیدرست م يقرمه سبز

  یکنیم

منو  یگفت تو به چه جرات یگذاشته بود به سخت یلیس يجا دستشو

 مونمیخراب شده نم نیتو ا گهیاصال د یزنیم

 يفسخ قرارداد بد مهیجر ونیلیم 50 دیزدموگفتم باشه با يپوزخند

 .....يبده هر يدار
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 بدم  دیبا ونیلیم 50گفته  یتعجب نگاه کردو گفت ک با

اوردمو گفتم بخون خودت  مویکه بست يقرارداد یکپ فمیاز تو ک رفتم

 يامضا کرد

 يمجبورم کرد زرویتو د یکثافت یلیلحظه گذشت که گفت خ چند

 بخونمش يامضاش کنم وقت نداد

تو  یرو ثابت کن يزیچ یتونینم یبخون یخواستیگفتم م یتفاوت یب با

که بهت گفتمو بکن در ضمن اتاق  يپس کارا يسال بامن قرارداد دار2

 درسمت راسته  نیاتاقم دوم یکن زیتم خوادیمنو نم

دست لباس تو  کی گهید زیچ کیبرداشتمو گفتم  فمویبرم ک خواستم

به حالت  يوا نمیتنت بب یینجایتا ا خوادیهست فرمته دلم م ياتاق اخر

لباس فرم داشته باشه  میخدمتکارشخص خوادیدلم م یباش دهینپوش

 رفتم نمیزدمو از خونه با ماش يبعدم پوزخند

*** 

 :شادان

 ییمن چقدر من احمقم که نخونده قراردادامضاکردم حقمه هربال يخدا

  ادیسرم ب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mhk هیمهد  –تاوان دل شکسته 

wWw.98iA.Com ١٣٨ 

کنم اب جوش  دایکردم وباگشتن تونستم برنج پ زیروتم اشپزخونه

 گذاشتمو شروع کردم درست کردن نهار

  دمیرو گذاشتم بپزه رفتم باال خواستم در اتاقشو باز کنم که ترس غذا

 جداداشت  ونیدکوراس کیروباز کردم هراتاق  گهید ياتاقها

 يلباس بلند به رنگ سورمه ا کیاشکم باز در اومد  دمیلباسو د نکهیتاا

 ها  لمیخدمتکارا تو ف يداشت درست مثل لباسها يدیبود که تورسف

برام گشاد بود  یکم دمشینداشت مانتومودر اوردم وپوش يروسر

  زدیرفتم توتنم زارم نهیا يجلو

 ومدیواقعا مزحک شده بودم اصال بهم نم کردمیبعدا تنگترش م دیبا

 نیبهتر اقتتیل گفتیم شهیو که همچه طور دلش اومد من رادمهر

 نهیلباس بب نیلباسهاست تو ا

 يجلو دینبا ینبودم ول ینیدرسته ادم با د اوردمیدر ن مویمشک يروسر

  ارمیرادمهر کم ب

 نسوزه زدمیبه غذاهم سرم ياتاقها هر سر زکردمیکردم تم شروع

 شده بود خسته شدم 11 ساعت

 نشستم استراحت کنم که تلفن زنگ خورد یکم

 گفتم نکنه رادمهره پس برداشتمو گفتم بله یبودم جواب بدم ول مردد
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 اومد الو شما ینازک يصدا

 یادب سالمم نداد گفتم سالم خانوم شما تماس گرفت یب چه

 کار دارم هستش زمیبا رادمهرعز گفت

خونه دوست  یهست یندارن با دادگفت پس تو ک فیتشر ریخ گفتم

 یکنیم یپسرم چه غلط

 یگفتم الزام کاریگفت چ کنمیکار م نجایمن ا دیخانوم باادب باش گفتم

 هیبدم وقطع کردم دختره پرو انگارک حیتوض نمیبینم

در امد  يشد که صدا 2شستم واقعا از کول افتادم ساعت  اتمیح رفتم

 کردمیاشپزخونه بودم وساالد درست م يتو

*** 

 :رادمهر

از دوستام  یکیچشمم به ساعته زودتر بگذره برم خونه به  هیحصب از

کنه  يچند وقت نقش دوست دخترمو باز یشناسیرو م يگفتم دختر

  دمیهرچه پولم بخواد م

کرد امروز اومد  یرو بهم معرف ياونم دختر ادداشتمیدخترکار ز بااون

که داشت اونو جذاب کرده  يادیز شیخشگل نبود اما باارا ادیشرکت ز

 بود 
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جور  نیبود هرچند از ا يهم تو حرکاتش عشوه داشت دخترلوند یلیخ

 داشتم  اجیفعال بهش احت یول ومدیدخترا بدم م

کنه وحق  يبرام نقش دوست دخترموباز دیبا یبهش گفتم گاه فقط

 کنه  ینداره سوال

خونه زنگ کار ازش خواستم به  نیقبول کرداسمش مهتاب بود اول اونم

 بزاره فونیا يبزنه ورو

زدم پس  يشادان اون طور جوابو دادو روش قطع کرد لبخند یوقت

 حرصش در اومده 

 8چند بار تا ساعت  يوگفتم روز کنمیبرو کارت داشتم خبرت م گفتم

شادان باهاش حرف بزنم گفتم  يجلو خواستیبهم زنگ بزن دلم م

 دفقط زنگ بزن برداشتم قطع کن اونم قبول کر

 رونیاز شرکت زدم ب عیشد سر کیرفتن نزد ساعت

پارك کردم  نویباز کردم و وارد شدم ماش موتیخونه در رو با ر دمیرس

 هم اخم کردم یوطرف خونه رفتم وکم

رفتم طرفش شادان بود داشت ساالد خرد  ومدیاشپزخونه صدام از

سرشو باال کرد هول شدو  دیشده بود تا منو د زیواقعاخونه تم کردیم

 ستادیا
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  ومدیلباسها بهش نم نیبهش کردم اصال ا ینگاه

 یبگ دیدادکه گفتم با یاهسته سالم يباصدا دمیسالمتو نشن گفتم

 سالم اقا 

 يغذات حاضر باشه تو کنمیگفتم تا لباسهامو عوض م حرفموتکرارکرد

 خورمیم ییرایپذ

وصل کرده بودم که اگه تو  یدر نخ نییتو اتاقم در رو باز کردم پا رفتم

 یرکاب رپوشیپس نرفته لباسهامو با ز شدیپاره م ومدیاتاقم م

 زاشتیداشت ظرفا رو م زیطرف م منیعوض کردمورفتم نش یوشلوارک

 شدم رهینشستمو بهش خ یصندل يرو

حاال از اونهمه عشق فقط  یول دادمیجونمو براش م يکه روز یکس به

دو طرف سکه  يعشق ونفرت رو گنیمونده بود واقعا راست م ینفرت

 است

*** 

 :شادان

نگاهشو حس کردم نگاهش کردم  ینیکه سنگ دمیچیظرفا روم داشتم

 من شده بود اماانگارتو فکربود  خیم
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 نکهیچندبارتکرارکردم تاا دیتمام شد صداش زدم نشن کارم

 چه مرگته گفت دیهو پر کیمجبورشدم با دستم به شونش بزنم که 

به  یغذاحاضره نگاه دیدیصداتون کردم نشن یلیاقا خ دیببخش گفتم

 خواستم برگردم اشپزخونه که گفت کجا زکردیم

 چیکاراروانجام بدم گفت اوال تا من اجازه ندادم ه هیبق رمیم گفتم

کنارم  یستیوام خورمیمن غذاموم یتا وقت شهیدوما هم يرینم يگور

  دیگرفتو کش میهو دستشو به روسر کیسوما  یداشتم باش يکار

لحظه مکثشو روم  کیدراومد وموهام پخش شد  يبا حالت بد میروسر

 ورنگ کرده دیدیموهاموکوتاه م شهیاخه قبلنا رادمهر هم دمید

وقته موهاموکوتاه نکردم بزرگ شده بود ورنگ خودشونم بود  یلیخ اما

 یمشک

دوست  یعنینداره  يلباست روسر یخودش اومدو گفت سوما وقت به

 يموها نیبعدم همچ یباش یفک نکنم ادم مذهب یندارم سرت کن

 یگرفت موننیم ییظرف شو میهم نداره مثل س ییبایز

 نبود  ییظرفشو میکردم درسته موهام فر بود اما مثل س بغض
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کردم  دیگفت يبرداشتمو گفتم تا حاال هرکار نیزم ياز رو مویروسر

 دیاگه ناراض امیرو کوتاه نم یکی نیاما ا دیکرد دیخواست نمیتوه یهرچ

 نجایبرم از ا تونمیم

 يبکن بعدم پوزخند يخوایم یبهم کردو گفت به درك هر غلط ینگاه

 واقعا برازندته ادیزدو گفت چقدر لباسها بهت م

 ....احمق بود  چقدر

بودم که شروع کرد غذاخوردن گفت دست پختتم  ستادهیزایم کنار

 ارهافتضاحه اصال نمک ند

بود اما  یبود حاالخوبه امتحانش کردم مزش عال شعوریرادمهر ب چقدر

 ازتون گذشته  یسن گهید ستیشما نمک خوب ن يبا پوزخند گفتم برا

 اب گرفت وبعدم خورد  وانیبا حرص دستشو دور ل دمید

 ینکن تمیاذ یجااومد رادمهرخان تا تو باش حالت

*** 

 :رادمهر

 يزد که دار کهیبهم ت یوقت یکردم واقعا خوشمزه بود ول غذاموتموم

 نقدریا ینیبیگردنشو بشکنمو بگم اگه م خواستیدلم م یشیرمیپ

 هیشکسته شده به خاطر تو
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کارت دارم ورفتم  ایکارت تموم شد ب یبلند شدموگفتم وقت زیسرم از

 نشستم يویت يجلو

مد گفتم ساعت گذشت که او میوحش ن اتیاز ح کردیپخش م يمستند

 يکرد رید نقدریچراا

 ...اقا شستمیظرفا روم گفت

زنگ زد گفتم بعد تو  یخانم کیزنگ نزد گفت چرا  یامروز کس گفتم

 ساکت شد یگفت یبهش چ

رو  یوگوش يحرف زد يبا دوست دختر من اونجور یتو به چه حق گفتم

 يقطع کرد

 يگفتم وهرکار یخودشون ادب نداشتند هرچ شونیگفت ا شادان

 خودیزدموگفتم تو ب زیم يدستمو رو تیکردم حقشون بود باعصبان

 يکرد

 نیهمچ گهیبار د کیفقط اگه  هیچ گاهتیرفته جا ادتی نکهیا مثل

 ؟يدیوتو فهم دونمیمن م یبکن یغلط

 یگفتم بااهستگ یچ يدیفهم ينگفت که باز دادزدم مگه کر یچیه

 جواب دادبله اقا 
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لباس چرك  یکن وهرچ زشیتمخوبه حاالهم برو تو اتاقم  گفتم

 بنداز  نیتوحمومه رو ببرتوماش

اعصابم خراب بود  یچ يبرا دونمینم کردیگفتو رفت سرم درد م یچشم

بدموازش  يدارم انتقام تمام روزها بودمیاالن خوشحال م دیمن که با

اشک  یچراوقت دونمیحسو نداشتم نم نیچرا ا دونمینم یول گرفتمیم

چرا  دونمیقلبم درد گرفت نم دمیبغض ظهرشو د یوقت دمیصبحشو د

 ییبایز يشد چه موها ادیتپش قلبم ز دمید رشوف يبایز يموها یوقت

موهات بزرگ بشن  يزاریوقت نم چیچراه گفتمیداشت قبال هروقت م

 یلیامروز خ یچون موهام فره زشته رنگشونو دوست ندارم ول گفتیم

 بود باشدهیز

 ...يویفکر کنم حواسمو دادم به ت بهش دیدادم من نبا سرموتکون

*** 

 :شادان

 دیتقاص کارنکردموبا یتا ک شهیمن تموم م اهیبخت س یخدا ک يا

 ؟یپس بدم تا ک

 يسورمه ا دیداشت دکورش سف یدر اتاقشو باز کردم اتاق قشنگ رفتم

 هم داشت  يزیگوشه اتاق بود کمدوم يبود تخت بزرگ دونفره ا
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حمومو باز کردم لباسهاشو برداشتم رفتم تو اشپزخونه انداختمش  در

 کردم  يریبعدم رفتم سروقت اتاق گردگ ییلباسشو نیتوماش

ببرم  وهیتموم شد که رادمهر صدام زد رفتم گفت براش م باالخره

 زنگ خورد لشیکه موبا ذاشتمیم زیم يبشقاب وچاقو اوردم داشتم رو

ذره  هیخانومم  يبونت برم منم دلم براقر یخوب زمیداد سالم عز جواب

  شتیپ امیشده فردام

 خانوم کوچولو فعال خداحافظ نه

به  يهنوز عالقه ا نکهیزد نه ا يام خنجر نهیدر س یو انگارکس گفت

 من بود وبس يواژ ه ها فقط برا نیا نیرادمهر داشته باشم اما قبل از ا

 يبرا ختمیاشک ر میبدبخت يبرا ختمیرفتم تو اشپزخونه اشک ر عیسر

 فنا شده ام  يارزوها

به  یحق چیه گهیتود ایبه خودم گفتم شادان بس کن به خودت ب اما

 ...پس تمومش کن يکس ندار چیبه ه يخونه ندار نیصاحب ا

 : رادمهر

تونستم قربون صدقه رفتم  یکه زنگ زدوقطع کرد هرچ مهتاب

 خص نبود مش يزیبه شادان کردم از چهره اش که چ ینگاه یرچشمیز
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 نهیبود که بب نیمهم بود ا میکه برا يزیمهم نبود تنها چ میبرا البته

 درنبودنش به منم خوش گذشته وناراحت نبودم

اماده  8ظهروخوردم ساعت  يشب شد وشامم همون غذاها باالخره

 برم  دیندار يشدوگفت اگه باهام کار

  ایصبح هم زود ب يبر یتونیم گفتم

 خسته بودم رفتم تو  یلیروزتمام شد خ کیکردو رفت  یخداحافظ

 .... دمیوخواب اتاق

*** 

 :شادان

  کردمینم یزندگ دمیکشیومن فقط نفس م گذشتیهم م یاز پ روزها

  شدیرادمهر هرروز بد و بدتر م اخالق

کنه واقعا روحم خسته  نیبود تا بهم توه يریدرصدد بهانه گ همش

که  شستمیتم ظرفا رومروز داش کی نکهیشده بود دلم گرفته بود تاا

 یهمه چ خوادیداره وم یگفت اخرهفته مهمون ششیصدام زد رفتم پ

 خوب برگزار بشه 

 تا من دست تنها نباشم  انیهم م گهیچند تا کارگر د گفت
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برم بازار  زارهیمرتب باشم برام پول م یتو مهمون خوادیدلش م گفت

 بخرم یلباس خوب

 ریباشه گفت ومنو تحق شیزیسرووضع من باعث ابرور خوادینم گفت

 کرد

 خوب برگذار بشه  یهمه چ کنمیم مویتمام سع گفتم

 بود  ادمیجشن تولدشه هنوز  دونستمیم

 باشه  ادمی کردیفکرشم نم مطمئنم

  گشتمیم یروز مونده بود به جشن رفتم بازار دنبال لباس خوب کی

  دهیومرتب والبته پوش کیلباس ش کی

 رو زیه يداشتم ونه نگاهها رادمهرو ينه حوصله غرغرا چون

 کت ودامن بلند  کی دمیمغازه لباس مد نظرمو د کیتو نکهیا تا

 وقرمز  اهیرنگ س به

کت  نیا یول ومدیشاد بهم نم يپوستم روشن نبود رنگا ادیز چون

 بود کیش اریودامن بس

 واقعا با شدیبسته م نیپر نگ يوکت با دکمه ا خوردیم یتاپ رشیز

 بود  حجابم

  داشتمیم یلباس مهمون دیکه منم با هیچ لشیدل دونستمینم هرچند
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هم  یکم دینبود با یکه رادمهر داده بود کاف یباال بود پول یکم متشیق

 زاشتمیخودم روش م

 ياز پس اندازم بزنم اما بعد برا یخواستم نخرمش گفتم برچ اولش

 بامیلج رادمهرو در ارم گفتم بخرم تا بفهمه هنوزم ز نکهیا

بخرم درسته بهم نگفته بود تولدشه اما خودم  يا هیبراش هد خواستم

 خورد  یچشمم به کروات نکهیگشتم تاا یکم دونستمیکه م

 بود  کیش یلیخ ينقره ا يبراق بود با رگه ها يرنگ سورمه ا به

روزا فقط  نیهرچند ا دمشیخر مایبود اما به پاس قد ادیز یکم متشیق

  دادیمنو ازار م

زبونو  یپول ب يبگه پس مرز دار ستین یبهش ندادم کس دمیشا

 ....یکنیبراش خرج م

رم اورده تا تو  گهیاز صبح رادمهر چند تا کارگر د دیرس یمهمون روز

 کارا کمک کنند 

  ارنیشامم ب رونیوقرار بود از ب شدیشروع م 7ساعت  یمهمون

  بود دیمشروب بود که اوردن از رادمهر بع شدیباورم نم واقعا

 زهایتو اتاقش صداکرد رفتم تو اتاقش گفت امشب سرم رادمهرمنو

 شهیمشروب سرو م
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  کنمیمشروبا رو سرو نم میاگه منو بکش یمن اصال حت گفتم

 بار  نیا یول یاطاعت کن گمیم یهرچ فتهیوگفت هرچند وظ دیخند

 کارن نیکه اوردم مسئول ا ییکاروبه توبدم کارگرا نیا خواستمینم

ابرومندانه  يدیکه خر یلباس یکه گفت راست دمیکش یراحت نفس

خدمتکاراش  يبه خاطرت ابروم بره وبگن رادمهر برا خوامیهست نم

 زارهیکم م

 زد  يافتضاحه پوزخند قتیسل ادمهیکه  ییتا جا البته

حرصش بدم  نکهیا يچه عالقه داره به خرد کردن من منم برا دونمینم

نظر کردم  دیتجد یمدت یولبد بود  قمیگفتم حق باشماست قبلنا سل

 دیباش انیدر جر شتریب دیشما که با

بدم انتخاب خودش بود به  قهیکه به خودش بود سل منظورموگرفت

 یعنوان دوست

  دمیکش یغیطرفم اومد ناخواسته ج زینگام کردو باخ تیباعصبانت

حواستو جمع کن پا رو  دیدادغریکه فشار م نطوریدستمو گرفتو هم مچ

دستتو  نجایدارم که هم نهیازت ک یچون به اندازه کاف يدمم نزار

 بشکنم 

 یاز درد جمع شد گفتم ولم کن وحش صورتم
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جلودارم  یگیبشم ه یوحش یمن وقت یدونیوگفت خودت م دیخند

 پس رواعصابم نرو ستین

 يبه حالت وا يوا یول یکنیداشتم برام م يکار یمن شیتو پ توجشن

 وتو دونمیمن م یالس بزن يبا پسر نمیبه حالت که بب

 ؟يشد خرفهم

تکون دادم که ولم کرد ضعف  يسر دیاز فشار درد اشکم چک واقعا

 کردم تنه بهم زدو رد شد لعنت بهت

*** 

 :رادمهر

چرا  دونمینم کردنیم ییرایوکارگرا همه رو پذ ومدنیکم مهمونا م کم

 شادان مشروب پخش کنه  خواستیدلم نم

  ادیکنه رفته بود حاضر بشه ب ییرایاز مهمونا پذ ای

تولدمه البته  دونستنیشرکت جمع بودن همشون م يبچه ها تمام

 نبود  ادشی نمیا زایشادان مطمئنم مثل تمام چ رازیبغ

 همه با جفتاشون اومده بودن  گفتمیوبه مهمونا خوش امد م دمیکش یاه

 دیکنه کم کم با يونقش دوست دخترمو باز ادیگفته بودم ب مهتابم

 شدیم داشیپ
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کل شعبه ها بود گفت رادمهر اون  ریدوستم اومد مد ریام يصدا نکهیتاا

 کارستیچ یشناسیدختره روم

رو  یفیظر يگرفتم اول از همه دختر دادیکه نشون م ییبه جا سرمو

 کردینگاهها رو به خودش جلب م باشیکه با کت و دامن ز يدیدیم

از  شیبلند به رنگ شبشو ساده از پشت بسته بود وبدون ارا يموها

 کردیم يهمه دلبر

به خودم اومدم گفت واقعا دختر  ریام يشادان بود باصدا نیمن ا يخدا

 هیپرنسس ک نیا ینگفت هییبایز

شادان رو با دستام خفه کنم گفتم برو لباس ابرو مند  خواستیم دلم

رو بزنه  یکیمخ  خوادیباز م دونمیمن که م دیخر یرفته چ نیبخر بب

 خوبه شوهر داره کشهیخجالتم نم

 شیو رفتم طرفش حواسش پ امیمعذرت خواستمو گفتم اال ن م ریام از

بازوشو گرفتم ودنبال خودم  دمویبهش رس دیچرخینبود ودور خودش م

 کشوندم

 دیمعلومه دار چیتوشک بود به خودش اومد تقال کردوگفت ه اولش

 دیکنیم کاریچ

 فعال خفه باش گمیبهت م ایب دیدندونام غر نیب از
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باال تو اتاقم دروباز کردمو پرتش کردم داخل خودمم وارد  بردمش

 شدمو در بستم

 شده  یباز چ گفت

 بزك دوزك کن نقدریخفه شو مگه من بهت گفتم بروخودتو ا گفتم

 یروبزن یمخ ک يخوایم باز

 نکردم شیاقابه خدا من ارا گفت

 يتو غلط کرد يخوریقسم م یکنیم خودیگفتم بگرفتمو  قشوی رفتم

  يدیخر یلباس نیسرخود همچ

 ارمیدرش م رمیباشه اقا االن م گفت

 باستیشادان هنوزم ز نکهیبودم از ا یعصبان نقدریا یاز چ دونمینم

 کرد  فیتعر نقدرازشیا ریام نکهیاای

بعد  دنیاحمق همه تو رو د گهیبهش زدمو گفتم االن د یمحک یلیس

 یبپوش تمیکلفت يحتما لباسها يبر يخوایم

 دونمیگذاشته بود گفتم من که م میلیس ییدستشو جا ختویریم اشکاش

 دیپرس یاگه کس نییپا ییایم یگینم یچیامشب ه کارکنمیباهات چ

  یخواهر دوستم یگیم

 ؟ يدیفهم نمتیاز پسرا بب یکیبه حالت با يوا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mhk هیمهد  –تاوان دل شکسته 

wWw.98iA.Com ١٥٤ 

بعدم تو غلط  نییپا يایم عیتکون داد ولش کردمو گفتم سر يسر

 یکشتیخودتو م یاون روز که خوب داشت ياومد يبدون روسر يکرد

  زارمیمن نم یکن يدلبر يخوایحاال م یسرکن يتو خونه روسر

 ؟يدیپشمم باش فهم يجلو ایسرت کن زود ب يروسر

بچه  شیپاك کردم برگشت پ مویشونیپ يعرق رو رونیاتاق زدم ب از

 کیتا نزد سهیتنش بود با دامن پل يها مهتابم اومده بود تاپ دکلته ا

 زانوش 

 بغلم انداخت  يوخودشو تو کمیاومد نزد دیمنو د تا

چشم همه طرف  دمیاز خودم جداش کردم د عیکرد سر یچه غلط نیا

حرکتتو  نیا گهیزدمو دم گوشش گفتم د يلبخند یماست به اروم

  یکنینم

 نیدر هم یکنینم یگفت معرف.شد و کمینزد ریتعجب نگام کرد که ام با

کرده بود  هیچشماش قرمز بود حتما گر یاومد کم نییضمن شادان پا

 سرش بود  يقرمز يروسر

مهتاب جان دوست دخترم  شونیکه شادانم بشنوه گفتم ا يجور

 بنده سیدوست ورئ زیرعزیام شونمیا
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 سیرئ ادیبه اون م شتریب کنهیبامهتاب دست داد وگفت ابته اقرار م ریام

 ما باشه تا ما 

 یگفت خوب رادمهر جان خانومو معرف ریشد که ام کمینزد شادان

  ينکرد

شادان هستند خواهر دوستم  شونیزدمو گفتم ا یمصنوع لبخند

 رخانیام زمیعز قیرف شونمیوا

 دستشو طرف شادان دراز کردو گفت خوشبختم پرنسس ریام

دارم  کنهیول م رویدست دادحرصم گرفته بود حاال مگه دست ام شادانم

 برات 

که  دمیبانگاه خشم الود شادانو د دیدست شادانو بلند کرد و بوس ریام

 يرفت رو يدیانداختوبا ببخش نییهل کردودستشو جداکرد وسرشو پا

 نشست ایصندل

 ستیدستشو گرفتمو بردمش طرف پ میکرده بود که برقص لهیپ مهتابم

 رقص

چون حواسم به شادان بود که  دمینفهم یچیحال رقص بودم اما ه در

 کردیرقص م يازش تقاضا رفتویطرفش م يپسر قهیهر چند دق
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کس رو  چیقبول نکنه وشادانم ه ارهیفقط شانس ب خوردیخونمو م خون

 قبول نکرد

  ارنیوب کیرقص وتموم کردمو به کارگرا گفتم ک عیسر

 وهورا بلند شد  غیج ياومد وصدا کیک

هاشونو  هیرو فوت کردم همه هد 32مع ش نکهیتاا گفتنیم کیتبر همه

 گذاشته بودن  زیم يرو

ها  یبعض کنمیهمه تشکر کردمو گفتم کادوها رو بعد باز م از

 شدیحرف من دوتا نم یسروصداکردن ول

 دمیتعارف کردن که د کیهنوزم نشسته بود کارگرا به همه ک شادان

 شادان برنداشت

شدو گفت داداش  کیبهم نزد خوردیم کشویکه ک نطوریهم رمیام

  تیدوماد شاهللایا

  یشیم ریپ يزدمو گفتم اول تودست بجنبون که دار يپوزخند

منم تو  یول میدار یسال تفاوت سن کیوگفت خوبه فقط  دیخند

 کرد یفکرشم مادرم مخمو خورد بس که دختربهم معرف

مورد  نیگفت البته اومدم در هم میخوریم ینیریش يپس به زود گفتم

 یبگ يخوایم یزنم گفتم چباهات حرف ب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mhk هیمهد  –تاوان دل شکسته 

wWw.98iA.Com ١٥٧ 

باهام  ادیز رمیطرفش م یهرچ هیدختره شادان از اون وقت نیهم گفت

 یزنیباال م نیاست قتیرف يازش خوشم اومده برا زنهیحرف نم

بابا  قیشد رف یپشتم زدو گفت چ دیبه گلوم پر خوردمیکه م یشربت

  يکه هول کرد مهینگفتم االن عروس

 کن رونیدختره رو از سرت ب نیکه حالم جا اومد گفتم فکرا یکم

 ینکنه کلک خودت تو نخش یبرچ گفت

 دختره نامزد داره ستمیزدموگفتم من نه بابا من اهل ازدواج ن يپوزخند

 گفتم اره بابا گفت پس نامزدش کجاست  یگیم يوارفت گفت جد ریام

 بگم که گفتم اهان مسافرته یچ موندم

 یب اقتویل یانه تاسف تکون دادو گفت عجب ادم ببه نش يرسریام

گرگ  نهمهیا نیتنها اونم ب کنهیرو ول م يجواهر نیهمچ یکس یرتیغ

 خاك توسرش

 ...گفت حقشه يدیچقدر فحش م لشهیبسه بابا انگار فام گفتم

 گفتم شام رو سرو کنن اصال حال نداشتم باالخره غذاخوردن  عیسر

 خواسم به شادان بود که فقط ساالد خورد  یول

بود گفت خانوم  کمیشادان که نزد ربهیرفته بودن که ام گهید همه

 برسونمتون  ییجا کیتا  دیندار نیمحترم اگه ماش
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 رمیگفت ممنون خودم م شادان

  برمشیگفتم خودم م دمویبرام وسط حرفشون پر هینه افتخار رگفتیام

  یاب خانومو برسونمهت دیخوب تو که با رگفتیام

امانته  شتیشادان خانوم پ دونمیگفت باشه م ریبگم که ام یچ موندم

 رسونمیپس من مهتاب خانومو م

راحت شد باالخره همه رفتن شادانم که از همون وقت  المیخ شیاخ

 دونمیبود نم دهیروپوش يخدمتکار يرفته بود باال برگشت بازم لباسها

 ومدیلباسها بهش نم نیلحظه دلم براش سوخت اصال ا کیچرا

شروع کرد جمع وجور کردن سالن رفتم تو اتاقم داشتم  باکارگرا

 ارمیهاتونو ب هیکه در زدن شادان بود گفت هد کردمیلباسهامو عوض م

 باال 

 يبا کمک کارگر یباال رفت وبعد مدت ارشونیبا کمک کارگزا ب گفتم

 ذاشت اصال حوصله نداشتم گ زیم ياوردشون همه رو رو

 بگه  يزیچ خواستیمعلوم بود م ستادیکه ا رونیب رفتیم داشت

 ه؟یچ گهید گفتم

بخوابم دستشو از پشتش  خوامیگفتم بگو خستم م....راستش  گفت

 بهتون بدم نویا خواستمیجعبه دستش بود گفت م کیجلو اورد 
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 بود  یهست واز دستش گرفتم درشو باز کردم کروات یچ گفتم

 گفت مال شما هیگفتم مال ک کیش اریبس

 گفت از طرف من يدیساکت شد گفتم نشن یاز طرف ک گفتم

 اشغالو بردار  نیا عیجعبه رو جلوش پرت کردمو گفتم سر تیباعصبان

 هیبرام هد تیالزم نکرده باپول کارگر خورمیگول تورونم گهید من

 دفعه اخرت باشه  يبخر

 ....گفت اما من بابغض

شوهرت حاال هم از جلو  يحرفشو بزنه وگفتم ببرش برا هیبق نذاشتم

 پشمم گم شو

 در اومد رفت سرمو با دو دست فشار دادم  يبهش کردم صدا پشتمو

که  رمیبازم تحق خواستیبوده م ادمیرو ثابت کنه که به  یچ خواستیم

 بود نیاره هدفش هم

هنوز  همه جا مرتب بود نییبودم رفتم پا دارشدهیروز بعد زود ب صبح

خسته بودم که  شبیبود انقدرد ومدهیبود پس هنوز شادان ن 5ساعت 

 شادان رفت یکارگرا رفتن ک یمتوجه نشدم ک
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برداشتم بازش  یکیک نتیاشپزخونه شدم گرسنم بود از کاب داخل

وبندازم  کیکردمو خوردم با پام در سطل وباز کردم تا خواستم پوش ک

 دمید يزیچ

دست برش داشتم همون جعبه کروات بود بازش کردم کروات  با

 بود چراانداخته بودش کشیداخلش بود هنوزم داخل پالست

خوشم اومد درسطل بستم با جعبه کروات رفتم  یلیاز رنگش خ هرچند

چرا دوباره ننداختمش دور گذاشتمش تو کمد کنار  دونمیطرف اتاقم نم

 کرواتام هیبق

*** 

روز  کی نکهیتاا گذشتیادان به خونم اومده بود مکه ش یماه اززمان4

 زنگ خورد برداشتمو جواب دادم بله میشرکت بودم که گوش يتو

 يزدیرادمهرا ياقا الو

 هستم شما خودم

 نمتیبب دیبا یفهمیم میک ستین مهم

صرف  شناسمیکه نم یکس يخانوم محترم من وقت ندارم برا گفتم

 کنم

 هیموضوع مهم میشناسیمطمئن باش م گفت
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 بدم یقول تونمیمتاسفانه نم دیدار کارمیوچ دیهست یک دینگ یتاوقت

 یشناسیرادمهر فقط بدون در مورد شادانه اونوکه خوب م ياقا باشه

مزاحم نشو خواستم قطع کنم  گهیپس د ستیاصال برام مهم ن شادان

موضوع مربوط به اون اتفاق  يزدیا ياقا یشیم مونیکه گفت پش

 وعکسهاست 

 ...االن بدون  نیهم یدروغ بگ يخوایاگه م نیزد گفتم بب خشکم

 یشینم مونیپش ایحرفمو بزنم گفت توب نذاشت

 6فردا ساعت  کنمیوکجا گفت ادرسو برات اس م یباشه قبوله ک گفتم

 عصر منتظرتم

که  يحواسم پرت شد به قرارداد عیسر یلیمشغول شد اماخ فکرم

 رفت ادمیاز کارمندا اورد وموضوع  یکی

اعصابم خراب بود توشرکتم با طرف قرارداد بحثم شده بود  امروز

 داشتم  يدیشد يودعوا

خونه حوصله شادانو نداشتم رفتم تو اتاقم در کمدم باز بود  برگشتم

  ختهیتمام مدارکم بهم ر دمیتعجب کردم رفتم ببندمش که د

من  يخدا ستیپول داشتم ن يرونگاه کردم که متوجه شدم مقدار همه

 شادان افتادم صداش زدم  ادیهو  کی هیکارک
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  ومدهین چکسیخونه گفت نه ه ومدهین هیاز صبح یگفتم کس اومد

 یکس دمینداشتم االنم د یخوب گوش کن من امروز روز خوب گفتم

 کمدمو باز کرده وپوالم گم شده

 يکار منه گفتم تنها تو خونه بود دیردگفت نکنه فک ک شادان

 بزن  میبهم تهمت دزد گمینم یچیمواظب حرف زدنت باش ه گفت

 رفت  یاشک يندارم باچشما تیکار گهیخراب شد گفتم برو د اعصابم

  شترنبودیهزارب 500نبود  يادیراست گفت هرچند پول ز یعنی

 گذاشته بودم  نیتو خونه دورب کاش

معلوم  دهیچه فا یداره ول نیدرش دورب يجلو ییروبه رو هیهمسا اهان

 کنهینم

 دیبگرد دیایداشت جلوم گرفتو گفت ب فشویزدن شادان بود ک در

 ستینجانیاز شماا يزیچ دیمطمئن بش

دور برندار  گمینم يزیالزم نکرده توام شلوغش نکن حاال من چ گفتم

 یباشخونه  نیمواظب ا دیمثال تو با ياگه کار خودتم نباشه بازم مقصر

  ستیاموال شمان یمن نگهبان فهیپاك کردو گفت وظ اشکاشو

 حوصلتو ندارم رونیبرو ب دادزدم
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برداشتمو خوردم  زیاز رو م یکردقرصیبست ورفت سرم درد م در

 چکاپ قلبمم نرفتم

 ادمیدور نبود  ادینجزیبود از ا یاس اومد نگاه کردم ادرس پارک میگوش

 اومد فردا قرار داشتم بااون خانوم ناشناس

 يکه برا رهیگیتماس م یگفت از شرکت یتو شرکت بودم که منش صبح

 نظافت کارگر خواسته بودم گفتم وصل کن

کردو بعدم گفت راستش  یاول سالم داد واحوال پرس راونجابودیمد

هست بگم  یکنم هم مطلب یخدمتتون مزاحم شدم هم ازتون عذر خواه

 چرا یشده عذر خواه یگفتم چ

 بود که تازه استخدامش کرده بودم  يمرد کیراستش با کارگرا  گفت

که  داشتهیبرم يزیداشته از تو کمدتون چ نکهیمثل ا یروز مهمون همون

برداشتن  یبعدم بهش گفته اگه سکوت کنه هرچ نهیبیاز بچه ها م یکی

امروز اومد واصل  اما کنهیراستش اولش قبول م کننیم میتقس

 که بهش داده بودوپس داد یماجراروگفت و نصف پول

رو  يپولم ازش گرفتم هرچند مقدار هیمن اون فرد وخواستم وبق حاالم

 یانتظام رویاش هست منم زنگ زدم ن هیخرج کرده بود اما بق

 موند یمن خجالت يفرستادم فقط برا کیدست پ پولتونو
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زدم گفتم شما  يبه شادان تهمت دزد روزیمن د ایخدا دمیفهم تازه

  دیمن متشکرم که بهم خبر داد یاصالن يچرااقا

بودم حقش بود  مونیکردمو قطع کردم واقعا پش یخداحافظ خالصه

 کنم  یازش معذرت خواه

 2کم بود ساعت  يهزار 10 کیپوال رو فرستاد  کیلحظه بعد پ چند

 برگشتم  نیشد کاراروتمام کردمو با ماش

جواب داد گفتم  یدادم که برگشت وبابداخالق یبود سالم نهتواشپزخو

 بگم  يزیراستش اومدم چ

 گم شده حتما يزیباز چ دییبفرما گفت

بهت بدهکارم امروز از  یعذرخواه کیموضوعه  نیدر مورد هم گفتم

از کارگراش پولو  یکیگفت  رشیزنگ زدن ومد یشرکت نظافت

 برداشته بوده

اول  یوعذرخواه يزدیکردو گفت جناب ا يزیخنده تمسخر ام شادان

 يابرو دیبدون یول.از من که گذشت  دیدزده بعد تهمت بزن یک دیبدون

  ستیجوب اب ن تشیوشخص یکس

وبعد اومدم تو  خوامیبازم معذرت م هیدغعه حق باتو نیدرسته ا گفتم

 اتاقم 
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 که درزدن شادان بود  کردمیتخت نشسته بودم وبالپ تاپم کارم يرو

 دیاریب فیهار اماده است تشرن گفت

 خودت بخور خورمینم گفتم

 عیقرارم افتادم سر ادیشد  5.5کاربودم که ساعت  نقدرمحویا رفت

 حاضر شدم ورفتم 

 گفتم باشه رمیومن م کنمیغذا رو گرم م دیاومد ریگفت اگه د شادان

گذشته بود نشستمو منتظر  قهیدق 10 داکردمیپ مکتویپارك ن دمیرس

 شدم 

سرمو باال کردمو به دختر روبه روم نگاه کردم دختر الغر  يزدیا ياقا

 دیهست یپوشنده بود گفتم بله شما ک یافتاب نکیکه چهرشو ع یاندام

  دیشیبرداشتو گفت متوجه م نکشویع

خلوت  ییجا کی میبهتره بر یگفت چرا ول دیشروع کن دیخواینم گفتم

 نجاشلوغهیترا

نشستم  مکتین يك خلوت بود روپار يانتها میورفت میبلند شد باهم

 وگفتم من منتظرم 

 اوشمیمن دوست دختر س شناسمتونیامامن م دیشناسیشمامنو نم گفت

 ادینم ادمی اوشیس گفتم
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اومد اون  ادمیمن  يدوست پسر سابق شادان خدا اوشیس گفت

 شادان تخت خواب اوشیعکس ها س

خراب کرد ول  مویزندگ اوشیس يخوایازجونم م یشدموگفتم چ بلند

 ياومد يتو برچه کار دیکنینم

 یکنیم کاریاگه بهت ثابت کنم تمام عکس ها دروغه چ گفت

 نگاش کردم گفتم امکان نداره يناباور با

 يدیبهم م یرو بگم چ یچرااگه داستان اصل گفت

که بتونم  يگفت پول گفتم چقدر گفت به اندازه ا يخوایم یچ گفتم

 باهاش سرکنم  یمدت

 باشه حاالهم شروع کن  یاگه راستشو بگ گفتم

 بود گناهیشادان ب گفت

 بود که بغل اون نامرد بود  گناهیگفتم اره ب دمیخند یعصب

 اند یواقع یکنیگرفته شدن که فکر م ياون عکس ها جور گفت

فرد نشون دادم  نیبود من عکس ها رو به بهتر یبله مطمئنم واقع گفتم

  يکرد الیپس چه خ

 نداره قتیکه توشونه حق يزیهستند اما چ یعکس ها واقع گفت

 درست حرف بزن  یکنیم جیمنو گ يخانوم دار نیبب گفتم
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نبود  يپسربد میباهم دوست شد اوشیمنو س شیسال پ 4حدود گفت

 بهم قول ازدواج داد 

 یفیک شمیروز اومدپ کیچند ماه گذشت  نکهیساده قبول کردم تاا منم

 شاپ یکاف میرفت نکهیتاا میگشت میدستش بود باهم رفت

درشو باز  هیچ فیها منم که کنجکاو بودم تو ک سیرفت سرو اوشیس

 کردم وبا همون عکس ها مواجه شدم 

اومد  اوشیکه س ختمیرینگاه کردمواشک م یناراحت با

 رونیازش متنفرموزدم ب فوانداختموگفتمیک

چند روز  نکهیکرده تاا انتیبهم خ کردمیفک م نمشیبب خواستینم دلم

 حیبرات توض ایروز گفت ب کینگرفتم  لشیتحو نهیمنو بب ومدیم یه

 بدم 

دختره  نیخونه ا دیبهش پول داده وکل یکرد گفتن که کس شروع

 شادان رو بهش داده 

 یلیگفت قبال دوست دخترم بود اما خ یشناسیتو اونو از کجام گفتم

تا کات  کردیقبول نم میخوش باش میبر گفتمیم یبود هرچ زهیپاستور

 میکرد
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حواسش نبود  یرفتمو وقت یچیه کارگفتیخونش چ یرفت گفتم

به پول داشتم  ازین یکردم گفتم چرا گفت مجبور بودم مدت هوششیب

 یپول خوب یکارو کن نیاومدو بهم گفت اگه ا شمیپ یروز کس کیکه 

 اولش قبول نکردم اما پول الزم بودم دمیم

تو اتاقش و بلوزشو در اوردم شد بردمش  هوشیب یخونشو وقت رفتم

 لباس خوابه یمثال اون تو بغلم ب میچند تا عکس گرفت

 :شخص سوم

نشون  گناهیشادان رو ب يخوایم یگیدادزد دروغ م دیرو شن نایا رادمهرتا

  يبد

 یگناهیداره ب یبود گفت به حال من چه نفع هیکه اسمش سم دختره

 دمشیند کیشادان اصال من تا حاال از نزد

مدت باهاش  کیتا یچیادامه داد ه هیشد سم یبعدش چ رادمهرگفت

در گوشم  نقدریا نکهیتاا یکاروبکن نیا یقهر بودم تو چطور تونست

 که منم خام شدم میخوش باش میتونیکه بهم دادن م یخوند با پول

 ینداره رادمهر عصبان يبعد گهیگفت د هیخوب بعدش سم رادمهرگفت

 کنم حرفاتو باور دیگفت چرا با
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بهم زدم اون  اوشیباس هیبکن اما من مدت يخوایم يگفت هرکار هیسم

 ماجرا افتادم  نیا ادیمعتاد شده چند روزه  ستیمثل قبل ن

گفته بود شادان  اوشیچون همون موقع س داکردمیادرستو پ یسخت به

 داره به اسم رادمهر يدیدوست جد

اسمشو  اوشمیگفت س هیپول دادسم اوشیبه س یک رادمهرگفت

 خونه شادانم داشته دیبوده وکل یپسر جوون گفتیفقط م دونستینم

که قولشو  یحاالهم پول نابودیهم زهایتمام چ دونمینم یچیه حاالمن

 بده  يداد

براش  یاصالن يکه اقا یپول رفتیتاته ماجرام دیبود با جیگ رادمهر

 تومنه  500که فقط  نایگفت ا هیفرستاده بودو داد سم

غاز  هیصد من  يحرفها يبرا یکس هیادیاز سرت ز نمیهم گفت رادمهر

 شد  نشیسوار ماش رونیو از پارك زد ب دهیقرونم نم هی

بود  5/8خونش ساعت  دیرس رفتیفقط م رونهیکجام دونستینم

 دیفهمیروم تیوواقع کردیتا فردا صبر م دیوشادان رفته بود با

تو  تونستینم ینه حت بودیاون دخترراست م يفکر کرد اگه حرفا تاصبح

 ذهنش بهشون فک کنه

*** 
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 :رادمهر

شادان از همه جا  نهیجلوش بش ادیتاشادان اومد ازش خواست ب صبح

مبل نشستو گفت اخه اقا هنوز صبحونه رواماده  يخبر اومد رو یب

 نکردم

سوال داشتم در مورد اون عکس ها شادان  کی ستیمهم ن رادمهرگفت

 گفت کدوم عکس ها 

 4گفت همون عکس ها که  ارهیرادمهرسخت بود به زبون ب يبرا یحت

  ختیبهم ر زویهمه چ شیسال پ

 گذشته گهید یمتهم کن يخوایباز م هیگفت چ شادان

 شد یچ یکن فیبرام تعر خوادینه راستش دلم م گفتم

 گهید یاومده ول ادتیمدت  نیگفت خوب بعد ا دویخند یعصب شادان

 ينداره تو که قبال قصاصتو کرد يا دهیفا

 راستشو بگو کنمیشادان خواهش م گفتم

 کنهیازمن خواهش م يزدیجناب رادمهرا شنومیم یخواهش چ گفت

منو  يکرد کاریبدم اماتوچ حیچقدر من خواهش کردم بزار برات توض

  يکرد رونیشبونه از خونت ب يکتک زد

 کنهیکارو نم نیباسگ ا ادم
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 دیلرزیم ختویریم شادان اشک گفتیم راست

 راستشو بگو کنمیاروم باش خواهش م گفتم

 بعدم رفت تو اشپزخونه  ستیوجود نداره مهم ن ینه راست گفت

رفتم شرکت حوصله کارنداشتم تو  رونیاز خونه زدم ب کارکنمیچ ایخدا

 رو راه نده که در اتاق زده شد  یگفته بودم کس یاتاق بودم به منش

در باز شد کامران بود گفت سالم داداش  ادین یمگه نگفتم کس گفتم

 چه خبرته اومدم کارت داشتم

 گهیاومدم د نیهم يکامران حوصلتو ندارم ولم کن گفت برا گفتم

 ادیحوصلتم سرجاش م ایدارم ب یامشب مهمون

 ....من حوصله خودمو ندارم چه برسه به مهمو یمهمون گفتم

هم خونه شادان اون  نیمیکامران س یزد مهمون يتو ذهنم جرقه ا کهوی

 اره  دونهیم زویهمه چ

  ریجناب مد ییایشد م یگفت چ کامران

کامران گفت کلک  ادیهم ب يکه اون دختره اون سر یبه شرط گفتم

 نیمیگفتم س یگیکدوم دخترو م

هست  ادتیهست پس امشب خونه من  شهیاون که هم دوگفتیخند

 تکون دادم که رفت حاال جور شد يسر
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  ادیدختره ب نیمنتظرم ا نیساعته توماش چند

تموم نشده  شونیهنوز مهمون یشبه ول 2در خونه کامران ساعت  دم

  ومدنیم رونیگذشت کم کم ب گهیساعت د مین

بود حتما مست بود تعادل نداشت  یبا چه وضع دمشید نویمیس

 بود که براش بوق زدم  ستادهیا ابونیکنارخ

شل ووار رفته بود تا نشست گازشو  سوار شد دیدیبود صورتمو نم شب

 رو دارم یبا ک ییگرفتم ورفتم برگشت وگفت سالم افتخار اشنا

 ياول قفل مرکز ستادمویا ابونیزد کنار خ یغیطرفش گرفتم ج سرمو

 یبشناس دیمنو که با يدیترس هیرو زدم گفتم چ

 يدار...کار ...یچ گفت

 فقط چند تا سوال کوچولو یچیه گفتم

 بزار برم  دونمینم یچیه..من  گفت

شروع کرد دروباز کردن که  یدونیم یکجا اتفاقا تو بهتراز هرکس گفتم

 راه افتادم گفتم کارم باهات تمام نشده

 دیکرد خواهش کرد بزارم بره امامن با هیزدو گر غیج یلیخ ریمس تو

 بفهمم
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شرکت بود خارج از شهر همه  ياز سوله ها یکی نیا دمیسوله رس به

 نییپا نیمیشدم در رو باز کنم که به سرعت س نییید پابو کیجا تار

 ریاالن فقط گ ینصفه شب میخارج از شهر یشدگفتم به نفعته فرارنکن

 من امن تره شیجات پ یافت یگرسنه م يسگها

تو رو خدا منو برگردون گفتم باشه اگه جواب منو  کردیم هیستادوگریا

  دمیداخل کش نمیمیوارد سوله شدم وس يبر زارمیم يدرست بد

داشت روشنش کردمو گفتم خوب  یداخل دروبستم چراغ کوچک اومد

 شروع کن

بهم  يرو گفتم راستشو بگو اون موقع که از شادان عکس ها یچ گفت

وفقط تو  دیخونه رو داده بود دستشون کل دیکل یبود ک یکار ک دیرس

 دیوشادان داشت

بهش  یحکمم یلیرفتم جلو وس دونمینم یچیکردو گفت من ه هیگر

 يبر رونیب نجایاز ا زارمینم يجواب ند یزدمو گفتم تا وقت

*** 

 :رادمهر

زدم اما همه رو  یلیهم بهش س يجواب نداد چند بار دمیپرس یهرچ

 انکار کرد 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mhk هیمهد  –تاوان دل شکسته 

wWw.98iA.Com ١٧٤ 

ساعت  نهیمعتاد شده پس تنها راه حلش ا نیمیگفته بود س کامران

 بود  4 کینزد

گفتم باشه  کردیم هیافتاده بود وگر نیزم يبهش کردم رو ینگاه

 يسرعقل اومد امیفردا ب کنمیدرم قفل م رمیاالن م یبگ يخواینم

  دونمینم يزیمن چ ترسمینزار م نجاتنهایتو روخدا نه منو ا گفت

در  یشدم ودرشو قفل کردم هرچ رونیباشه من رفتم از سوله ب گفتم

 شدم وبرگشتم خونه  نیزد وداد توجه نکردم سوارماش

مصرف  یچ نیمیس یدونیمران زنگ زدمو گفتم تومبه کا 8ساعت  صبح

 کنهیم

 ازم خواسته براش مواد ببرم  یچیچه طور مگه گفتم ه گفت

 نقدریگفتم نه بابا منو چه به معتاد جماعت ا يباهاش دوست شد گفت

 دفعه کی نیاصرارکرد قبول کردم هم

 یجورکن یبرام کم یتونیگفتم م دونمیاره م گفت

 گفتم بروبرام جورکن  تونمیم یتو پارت يها یاره از ساق گفت

 رونیدستش بود بهم داد از شرکت زدم ب یکیاومد بسته کوچ 9 ساعت

 وطرف سوله روندم
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زانوهاش  يسرشو رو نیمیانداختم س یدرروباز کردم نگاه دمیرس

باحال خراب صداش  نطورکهیبلند شد وهم دیگذاشته بود تا منو د

 م خرابه گفت توروخدا بزاربرم حال دیلرزیم

برداشت  زیطرفم خ دیکردموبسته رونشونش دادم تا د بمیتو ج دستمو

 گذاشتم وگفتم اول جواب بمیکه با توج

 رمیمیبدشون دارم م يدوست دار یتوروخدا جون هرک گفت

 راستشو بگو گفتم

برم گفتم اره گفت جون شادان رو قسم  يزاریاگه راستشو بگم م گفت

 بخور گفتم جون شادان

باورکن منم اغفال  دونستینم چارهیاره همش نقشه بود شادان ب گفت

 خونه رو بهش دادم  دیکرد کل

 ؟؟؟یک گفتم

جلومو گرفتو گفت  ابونیروز تو خ کی يهمکارش کاوه احمد گفت

 من هم خونه شادانم  دونهیم

کرده جواب رد  يگفت عاشق شادانه ازش خواستگار يدار کاریچ گفتم

 دهیشن
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 ونهیدوسته د یکیبا  دیمعلومه چون شادان عاشق تو بود تا فهم گفتم

اگه برام  دمیم ینداشت گفت بهت پول خوب یشد اصال رفتار سالم

 یکن يکار

 گناهیشادان ب یعنی شدمیتر م ریمن متح کردیم فیتعر نیمیس یهرچ

بودم رفتم طرفش  یکرده بود عصبان انتیدوستش بهش خ یعنیبود 

 شد یگرفتمو گفتم بنال بعدش چ قشویو

شب گفت تو خونه نرو  کیکاروکنه  نیا خوادیم دونستمیباورکن م گفت

خوند که شادان  نقدریرو بده منم قبول کردم بعدم دم گوشم ا دایکل

 شهیاون فکرخوش یتو االن ناراحت ستیبرات ن یدوست خوب

 يودکه حس نقدرگفتیبهم زده بودم ا دیمن تازه بافر دونستیم اخه

پس  یوهرچ رمیرهن خونه روبگ تونمیکرد بعدم گفت م ادیمنو ز

 اندازداره رو بردارم

 شهیبه توام م يکارو کرد نیبهش زدمو گفتم توام ا یلیس تیاعصبانی

  يکرد چارشیب يگفت دوست تو از صد تا دشمن بدتر

ماجرا گفت باور کن  هیمواد وبهش بدم گفتم بق کردیم يزار نیمیس

بعد که من رفتم باکلک با شادان  دونمیم نقدریفقط هم دونمینم گهید

  کنهیم یعروس
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 پول داشت واز شرکتم اخراج شده بود ازبهیشادان اون موقع ن اخه

وگفتم توف به روت خواستم برم که دستمو گرفتو  نیکردم زم پرتش

 نزار برو ينجوریگفت توروخدا منو ا

 نهیتو هم اقتیفتم لگ نیکردمو مواد وپرت کردم روزم بمیتو ج دستمو

حالم  يدیبه اعتماد شادان رو م انتیتاوان خ يمعتاد بدبخت تو دار

 خورهیازت بهم م

زدمو سوار  رونیطرف مواد رفت از سوله ب نیمیضمن که س نیدرهم

 ....خدااااا کارکنمیشدم حاال چ نیماش

 تونستمیبرم خونه نم تونستمیکردم که شب شد نم یرانندگ نقدریا

 پارك کردم نویبازم بام تهرانم ماش دمیباهاش روبه رو شم د

االن داخلش  ستیکه معلوم ن يشهر نیا کهیچقدر شهر کوچ نجایا از

 ... شهیم يچقدر کثافت کار

که کردمش  يرهایبود از فکر تهمتها وتحق گناهیشادان ب یعنی ایخدا

  کارکنمیدوزانو افتادم حاالچ يرو دیزانوهام لرز

گنهکاره اما  دونستمیبود که م نیا يبرا گفتمیبهش م یچهر تااالن

 ....نه  بخشهیبهش نگاه کنم اصالمنو م ییاالن باچه رو
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 ایبازم اشکام دراومد بازم به خاطر شادان خدا سوختیچشمام م ایخدا

کردم چقدر ازارش دادم تنهاش گذاشتن در  يمن چقدر درحقش نامرد

  طیشرا نیبدتر

 يافردلم پره امشب مس امشب

 يبر کشمیم ینشد بگم چ فرصت

 به رفتنت چشمم

 از خودم رمیدلگ

 نشد بگم من عاشقت شدم فرصت

 عاشقت شدم من

 به هم میرسیم ما

 بهت بگم شدیو م يمونده بود کاش

 از همه ترسمیم

 سرد يشبا نیا از

 یفکر رفتن تو

 کرد شهینم يکار

 بهت بگم خواستمیم

 نباش یکس فکر
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 بهت بگم خواستمیم

 دلم نذاشت اما

 عاشقت شدم من

 به هم میرسیم ما

 بهت بگم شدیو م يمونده بود کاش

 خونه اره  گشتمیبرم دیکردم که سرم درد گرفت با نقدرفکیا[

 کنهیم یکنم حتما هنوزم شادان باهاش زندگ دایاون نامرد رو پ دیبا

 خودبه خود دستام مشت شد 

شادان بود  دمیدینداشتم کابوس م یخونه تا صبح خواب راحت دمیرس

 بخشهیمنو نم گفتیم شدیکه از من دور دورتر م

باالخره اومد ساعت  ادیومنتظر بودم شادان ب دمینخواب 5از ساعت  بعد

 بود  6

 تعجب کردو گفت سالم اقا دیداردیکه ب منو

 ریگفتم سالم صبحت بخ یخوش اخالق با

  زنمیباهاش حرف م یبامهربون نقدریکرد اخه دفعه اوله ا تعجب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا mhk هیمهد  –تاوان دل شکسته 

wWw.98iA.Com ١٨٠ 

که کرده بودو  يدهایاشپزخونه منم رفتم تو اشپزخونه داشت خر رفت

دراورد  يکردو برگه ا فشیدستشو تو ک دیمنو که د زاشتیم خچالیتو 

 به طرفم گرفت

  هیچ نیا گفتم

تومن موند که  3200 دیکه بهم داد ياز پولها داستیفاکتورخر گفت

 فاکتوره يال

چقدرمن احمق بودم همش ازش  گفتیراست م کاغذوبازکردم

 بده  لیبهم فاکتورتحو خواستمیم

فاکتورنشونم  ستیبعد الزم ن نیگفتم از ا زگذاشتمویم يرو فاکتورو

 يبد

 تکون دادم  يبالبخند سر دینگام کردوگفت مطمئن باتعجب

چقدر  دمیفهمیوبه کارهاش نگاه کردم تازه م زیم ينشستم رو بعدم

 دلم براش تنگ شده بود

*** 

 :شادان

تا حاال باهام خوب  یخالق امروز چشه از امروز شروع کرده از ک جلل

 شده
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 داره خدابه دادم برسه يا گهینقشه د حتما

ندارم حواسم نبود اب داغ  ياصال تمرکز کنهیداره منو نگاه م حاالم

 از دستم افتاد شکست وانمیدستم دادزدم سوختم ل يرو ختیر

شدم  ادشیچشماموبسته بودم ومنتظر فرکنه  دادیباز دادوب ااالنهیخدا

دستش گرفته بود  يکه حس کردم دستم داغ شد دستمو تو

 عیسر دیدیمنو م ینگران زازیلبر یبا چشمان دمشیچشماموباز کردم د

خنک شد  شیگرفت اخ رشیسردوباز کرد دستمو ز ریوش دیدستمو کش

 دنش تیزیگفت شادان حالت خوبه چ

بود که  یچشماش مثل سابق شده بود فقط مهربون شدینم باورم

  شدیباورم نم دمیدیم

 دکتر میبر یستیاگه خوب ن يشد یدادو گفت چ رادمهرتکونم

 دستمو از دستش در اوردم ستین يزیگفتم خوبم اقا چ یسخت به

 خوادینم ستیگفت اگه حالت خوب ن شهیاالن صبحونه حاضرم وگفتم

 ختمیر ییوبراش چا ستادمیکنارش ا دمیزوچیممنون خوبم وم گفتم

 کنم نیریگفتم براتون ش

  یکنیگفت لطف م یمهربون با

 جلوش گذاشتم  نویریش ییچا ارمیسردرنم ایعوض شده خدا چرا
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کنارشو عقب گذاشت وگفت  یمات موندم که صندل نیتوام بش گفت

  نیبش

 بشه یعصبان دمیترس نشستم

 گرفتو طرفم نگه داشتو گفت بخورش لقمه

  دیناخواسته گفتم شماخوب شهیم شیزیچ کیواقعا  گهید

 بله شماچه طور دوگفتیخند

امروز چه خوش خنده شده  نیا دیخنگانگاش کردم که بازم خند مثل

 شیریگیبازم دستشو تکون دادو گفت نم

 بخورم تونمینم يزیممنون صبح ها چ گفتم

لقمه گرفتم دستمو پس نزن  گهیاماد يخوردیقبال هم نم ادمهیاره  گفت

 یکی نیهم

 دیخوریم یگرفتمو خوردم بعدم بلندشدمو گفتم ناهارچ ازش

درست کن وبعدم بلند شد وگفت ممنون  يدوست دار یهرچ گفت

 ورفت

 نکرده تشکرکرد يحق کارا به

*** 

 :رادمهر
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لپشو بکشم  خواستیبود دلم م یدنید افشیگرفته بود شادان ق خندم

  شدینوزم عاشقشم خودم باورم نممن واقعا ه ایخدا

اصرارکردم نهار رو  یمهربون شده بودم حت یاومدم باهاش کل ظهرم

 یشیخسته م ستینجانایکه قبول نکرد گفتم پس ا میباهم بخور

 متعجب  افهیوشادان بود باق

هو  کیکردم امروز  نیازارش دادمو توه شهیداشت من احمق هم حق

 ادم شده بودم 

بعد  یاست بره اولش خواستم بگم برسونمش ولشد وخو 8 باالخره

 رونیکردو رفت منم رفتم ب یخداحافظ شهیمشکوك م ينجوریگفتم ا

 بودم اوردهیداخل ن نویماش

 یمنتظر تاکس ستادیا ابونیرفت کنار خ رفتمیاروم پشتش م سوارشدم

براش  یمزدا رفت کنارش ه نیماش کی نکهیساعت معطل بود تاا مین

 عقب وجلو که دست از سرش برداره  رفتیم یشادانم ه زدیبوق م

و  دیرس یکه تاکس رمیشدم برم حالشونو بگ نییخراب شد پا اعصابم

 سوارشدم ورفتم دنبالش عیسوارشد ورفت سر عیشادان سر
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 خواستیبود که م نیهم يبرا نهیهم هیبرسرم هرشب حتما قض خاك

تو خونم باشه  رشتیب نکهیا يزودتر شبها برگرده بعدمن احمق برا

 داشتمیساعت نگهش م نیوازارش بدم تا ا

 ییاز کوچه ها رفت تا جا دیرس یبه منطقه جنوب نکهیرفت تاا نیماش

 رو حساب کرد  هیشد وکرا نییپا دمید ستادمینگه داشت منم ا

شدم ودنبالش رفتم  نییپا نیاز ماش عیداخل کوچه شد سر بعدم

انداخت وارد شد  دیو کل ستادیا یلخت 2توپس کوچه ها کنار در 

 کردیم یزندگ نجایمن ا يخدا 87در پالك  يودروبست رفتم جلو

  دیرسیساعت م نیهرشب ا یعنیشب بود  5/10نگاه کردم ساعتمو

فرمون گذاشتم چقدر من احمق بودم  يشدم سرمو رو نمیسوارماش

 کشهیم یشادان چقدرسخت دمیبارم نفهم کی یچند ماه حت نیا

 کردمیازحقوقش کم م یه يا هیدرعوضش سرهر قض

*** 

 :  رادمهر

 دیبا گهیناراحت ونگران شادان بودم د یلیرفتم خونه خ یوقت شبید

 گفتمیاگه بهش م شدینم ينجوریا کردمیرفت وامدش م يبرا يفکر

 شهیم امشکوكی کنهینم اقبولی دونستمیم رمیگیبرات راننده م
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نو خواستم اومد صبح که رفتم شرکت کامرا کردمیم يا گهیکارد دیبا

 ارهیرو در ب یبتونه امارکس یشناسیروم یبهش گفتم کس

 ؟ یچ يکنم برا دایپ تونمیم گفت

  کنمیگفت خبرت م ارهیبرام اطالعات درب یازکس خوامیواجبه م گفتم

هم از شادان نداشتم حتما خونه بود اخه  يظهر سرگردون بودم خبر تا

 بودمش دهیوند رونیصبح زود زده بودم ب

رو برداشتم وشماره خونه روگرفتم چند تا زنگ خورد که برداشت  تلفن

 گفت الو

 یسالم منم خوب گفتم

 دیدار يگفت سالم بله شناختم اقا کار زدینفس م نفس

 گفت بله اومدم  ياومد نمینه فقط خواستم بب گفتم

  دیپرسیم نیاصول د دیگفت ببخش یزنیحاالچرا نفس نفس م گفتم

 جواب نده يخوایم دمیط سوال پرسنه فق دموگفتمیخند

 یفتینکنه ب یگفتم برچ کردمیداشتم بدو م گفت

گفت  امیتو اشپزخونه بودم گفتم باشه ظهرم دیممنون نگران نباش گفت

 غذابراتون زرشک پلو درست کردم

 دستت درد نکنه فعال خداحافظ گفتم
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کردم گفتم شمارشو بده داد وزنگ زدم قرار شد  دایاومد گفت پ کامران

 ازشادان بهم بده منم پول بهش بدم یاطالعات

 باهات کاردارم شادان نجایا ایخونه غذا رو خوردم بعدگفتم ب ظهررفتم

 ادیحقوقتم ز یبرات دارم اگه قبول کن شنهادیپ کیمن  نیگفتم بب اومد

 باشه شهیتر م

 ؟؟؟يت په کارنگاه نامطمئن بهم نگاه کردوگف با

شب تا صبح  دمیاتاق بهت م کی يریبه بعد خونت نم نیاز ا گفتم

 خودت يبرا یعوضش جمعه کال مرخص یینجایا

 نجابمونمیا تونمیمن نم خوامیمبل بلند شدوگفت نه نم ياز رو عیسر

 کنمیخوب گوش کن دخترجون حقوقتم دوبرابر م گفتم

 دیکشیبمونم کم از صبح ازم کارم نجایا دیخوایم یاصال برچ گفت

 حاالشبم بمونم دیکنیم رمیوتحق

 خوامیخونه باشما نم نیزن تنها تو ا کیبهتون اعتماد ندارم من  اصال

 خوامینم ادمیحقوق ز

 ابونیکنارخ نیماش يشبا برا خواستیقبول نکنه دلم نم خواستینم دلم

  خوادینم ستهیوا
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 50 دیبا یدونیبعدم م یاخراج ای یکنیکه گفتموم يکار ایشادان  گفتم

 يتومن بهم بد

سرشو  یباناراحت دمیبازم ناراحتش کنم اما مجبورم د خواستینم دلم

خونه خاله کامران شبانه روز  نیانداخت گفتم مگه تو قبل ازا نییپا

 ينبود

بود بعدم اون خانوم بود چه طور با شما تنها  ییاوال اون زن تنها گفت

 باشم

 اوال شادان خانوم منم تنهام شب تا صبح گفتم

اونقدر نامرد نشدم بخوام  یگفتم ول یمن درسته تا حاال هرچ دوما

 نشون بدم  یزورمو به زن

 نرفته که  ادتی ونیلیم 50مخالفت کنه که گفتم  خواست

 بعدم گفت باشه اما از فردا شب دیگیزورم شهیکردوگفت هم یاخم

باربود بهت زور  کی نیفقط هم دیخشباشه رفت تو دلم گفتم بب گفتم

 يوبازم باهم روزا دمیاز دست کاوه نجاتت م کنمیگفتم من کمکت م

 میدار یخوش

*** 

 : رادمهر
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رو براش اماده  یتو خونه بودم از فرداش اتاق اون طرف دوروزگذشت

بهش سخت  گهیراحت شده بود د المیخوشحال بودم خ یلیکردم خ

شک  مینجورینه چون هم ادیالبته ز باهاش مهربون بودم گرفتموینم

 کرده بود

 دویکه خواست یزنگ خورد الو گفت سالم اقا منم اطالعات تلفنم

  يدیفهم یبشنوه گفتم خوب چ دمیرفتم تو اتاقم ترس داکردمیپ

به نام  يتو خونه تو جنوب شهر با دختر هیاسمش شادان سرمد گفت

 کنهیم یزندگ یکرم هیراض

 ؟؟؟؟یشوهرش چ گفتم

محلشون گفت  ياززنا یکی یتنهاست ول دمیکه فهم ییاقا تاجا گفت

 طالق گرفته

 بود يگفت بله گفتم اسم شوهرش کاوه احمد یطالق تو مطمئن گفتم

من شادان بود داشت  يخدا دمیرو شن يزیافتادن چ يهو صدا کی

 تو اتاقم  ومدیم

 شکسته بود تلفنو قطع کردم گفتم حالت خوبه ییچا وانیل

گفتم اشتباه  يداریبرنم میض گفت چرادست از سرزندگبابغ شادان

 جبران کنم  خوامیم یکنیم
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 دونمیولم کن گفتم شادان من اشتباه کردم من م خوامیجبران نم گفت

 نهیمیکاوه وس ریهمه تقص دنیبرات نقشه کش

گفتم پس چرا  دونمیوقته م یلیمن خ يزدوگفت شاهکارکرد يپوزخند

 یبهم نگفت يزیچ

رفتم جلو بازوشو  ستیمهم ن گهید دهیچه فا گهید گفتیکردومیم هیگر

من و تو  ستین ریگرفتموگفتم شادان نه توروخدا منو ببخش هنوز د

 ....دوباره باهم میتونیم

تو در  یکشیازدستم دراورد گفت باهم اصال تو خجالت نم دستشو

  یتنهام گذاشت طیشرا نیبدتر

 نوزم عاشقتم جبران کنم من ه دمیقول م ریتو منو بپذ گفتم

 يکرد رونمیاز خونت ب يگفت عاشق اره عاشق بود دیخند یعصب

 يکرد رمیمدت تحق نیا یتنهام گذاشت

 دونمیم زویغلط کردم نفهم بودم اما االن همه چ گفتم

 چرا یدونیم یفهمیزدوگفت تو هنوزم نم يپوزخند

 شمینم یراض گهید رممیسوال نگاش کردم گفت چون من اگر بم با

 يا گهید یکس يباهات باشم ازت متنفرم متنفر توام بهتره ترحمتو برا

 زن مطلقه کینه  یخرج کن
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قلبم گذاشتم  يدستمو رو دیرکشیشد قلبم دردگرفت ت رونیاتاق ب از

اما مهم نبود  کردیتمومه قلبم دردم یازمن متنفره همه چ شهیباورم نم

 ت وافتادم رف یاهیچشمم س يبه شادان فک کردم که جلو نقدریا

 ......دمینفهم یچیه گهید

*** 

 :شادان

 یافتادن يصدا ادیم ادمی یاتفاق افتاد هنوزم وقت نیچراا شدینم باورم

 افتاده بود هوشیبرگشتم با رادمهر مواجه شدم که ب دمویشن

 مین مارستانمیو پامو گم کردم وبه اورژانس زنگ زدم واالنم ب دست

 نهیمعا يساعته رادمهر روبردن برا

 دکتر يشد اقا یچ ششیرفتم پ عیدکتراومد سر باالخره

 دونمیدچاره ونم یشما متاسفانه به عارضه قلب ضیخانوم مر راستش

 نکردن  یمداوا تالش يچراتاحاال برا

 د؟یقلب مطمئن گفتم

 خوادیرگ قلبشو بسته شده وانژو م کی زنمیبله فعال حدس م گفت

 شونیباا دیدار یگفت شما چه نسبت دیخوب انجام بد گفتم

 هو گفتم نامزدشم کیبگم  یچ دونستمینم
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کارهاشو  هیتا بق دینامه رو امضا کن تیبرگه رضا دیخوب پس با گفت

 دیزکنیوار مارستانویاول پول ب دیالبته با میانجام بد

 شهیپولش چقدر م دیانجام بد دیتونیم يباشه هرکار گفتم

 بشه ونیلیم 6- 5راستش فکرکنم حدود  گفت

 کهویچطور دیبگ شهیدکتر م يکنم گفتم اقا يکار کی دیبا ادیز چقدر

 اتفاق براش افتاده  نیا

اما حتما امروز  دونمینم شویماریراستش دخترم من علت ب دکترگفت

 اتفاق افتاده نیبهش وارد شده که ا یاسترس فراوان

من باشه من که همه رو از ته  ییممکنه به خاطر حرفا یعنی استرس

 بودم یدلم نگفتم اون موقع عصبان

 .....برم دنبال پول دیبا

برگشتم خونش اومدم تو اتاقش وشروع کردم به گشتن  یباتاکس

 خدا کنه پول داشته باشه  زوکمدیم

بود خوب  ونیلیم کیکردم شمردمشون  دایکشوش چند تا تراول پ تو

 تومن بود بازم کمه  300دود پولش پوالش ح فیکتش ک بیاهان ج

اومدم بانک پولو گرفتم  عینبود سر ياز پس اندازم بردارم چاره ا دیبا

  مارستانیوبرگشتم ب
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اتاق عمل ومن  برنشیدادم دکترش گفت االن م لیپرونده تشک وبراش

 چشم انتظار بودم

*** 

 :شادان

وفعال  ادینم شیبراش پ یداد مشکل نانیتمام شد دکتراطم باالخره

 است تا فردا ژهیودر اتاق مراقبت و هوشهیب

درسته  اوردیمن دلم طاقت نم یخونتون تا فردا ول دیبر دیتونیم گفت

 دونستمیکرده اما من خودمو تو حال بدش مقصر م تمیاذ یلیخ

بردنش  9ها بودم باالخره صبح شد وحدود ساعت  یصندل يصبح رو تا

 یتو اتاق خصوص

بود گفت  شیجواب دادم منش خوردیرادمهردستم بود زنگ م تلفن

 به من گفتن خبرشون کنم ریشرکت گفتم امروزخ انیمهندس نم

 باالخره قطع کرد  خالصه

 گفت تشنمه دیتو اتاقش بهوش اومده بود منو د رفتم

که گفت  دمیصبرکن بپرسم برات بد نباشه رفتم واز پرستار پرس گفتم

 لبش بکشم  يکنم ورو سیخ یدستمال
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داشت نگام  کشیکردم رفتم نزد سیدستمال برداشتم وخ برگشتم

 افتاد یگفت چه اتفاق دمیخشکش کش يلبا يدستمالو رو کردیم

 ياز رگها یکیحالتون بد شد زنگ زدم اورژانس  روزید یچیه گفتم

 دیقلبتون بسته بود انژوش کردن االن خوب

 شرکت؟؟؟ گفت

 دیریزنگ زد خبرش کردم امروز نم تونیمنش دینترس گفتم

 ستیمهم ن زایچ نیگفتم فعالا ياز کجا اورد مارستانویپول ب گفت

 استراحت کن 

رو  هیهزار رو از تو خونتون برداشتم بق1300000لطفا بگو گفتم  گفت

 از پس اندازم دادم

 کنمیجبران م دنمیکردو لبخند زد ازت ممنونم جونمو بهت مد نگام

بهتر  دارنیهش مهفته نگ کینگفتم دکتراومد که گفت حدود  یچیه

 دایواسترس شد جانیه یو نگران میمواظبش باش دیبعدم با شهیم

 ممنوع

*** 

 :رادمهر
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 یبه منش دیبرام زحمت کش یلیمدت شادان خ نیهفته گذشت تو ا کی

 اومده  شیپ يبرام کار امیهم زنگ زدمو گفتم نم

 نگرانشون کنم  خوادیاصرار کرد به خانوادم خبر بدم گفتم نم شادان

هنوزم دوستش  دونمیم کنمیولش نم گهیبهش پس بدم د دیبا پولشم

 دارم

 خواستیچرا دلم م دونمیمنو مرخص کردن حالم خوب بود امانم امروز

خودمو بد حال نشون بدم تا شادان باهام مهربونتر باشه مثل بچه ها 

 شده بودم

تا شادان تو راه رفتن  دادمینشون م فیخونه خودموضع میرفت یتاکس با

 بردمیبهش لذت م یکیومن از نزد رهیکمکم کنه بازومو بگ

 کیبرام سوپ درست کنه ورفت  رهیکردو گفت م یتااتاقم همراه منو

 ساعت بعد اومد بهش گفتم لطفا دسته چکمو بده 

 ستیشده گفت مهم ن مارستانیاورد گفتم حاال بگو چقدر پول ب برام

  میکنیبعدم حساب م

 یبه پول شما براش چک ونیلیم 6ت گف...بگو شادان حقته  گفتم

 يبرداشت کنه تشکر تونهیبهش دادم گفتم هرموقع بره م دمویکش

 کردو رفت
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 داشت  يا وهیابم وانیبال یاومد کاسه سوپ ینیبا س یمدت بعد

 یکمکم کن شهیگذاشت خواست بره که گفتم م زیم يرو

ها خوب  یهست یماشاهللا دستتون که سالمه گفتم عجب ادم گفت

  تونمینم فمیضع

 کیاز دستش بخورم اومد و خواستیدلم م گفتمیداشتم دروغ م حاال

 پاش گذاشت يرو رو ینیطرف تخت نشست و س

نگاش کردم که  یدهنم گرفت بامهربون يقاشق پرکردو جلو کی

 رمیم دینگام کن ينجوریا دیخوایانداخت گفت اگه م نییسرشو پا

 دهنم بازکردم که قاشق رو توش گذاشت عیسر

از دست عشقش سمم  یکاسه سوپوبا اشتها خوردم ادم وقت تمام

 بخوره براش لذت بخشه

 وانیبال یقرص یاز سوپ بادستمال دهنمو پاك کردم وگفتم مرس بعد

 دیبخور دیتونیروکه م نیبهم داد وگفت ا وهیابم

 خورمیاما باشه خودم م یکمکم کن خواستیراستش دلم م گفتم

 ها کننینگاه نم ينجوریا ضیبهم رفت گفتم به مر يغرره ا چسم

کل کل باهاشم  يزدم دلم برا يپرو باشه حقشه لبخند ضیمر گفت

 تنگ شده بعدم رفت
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*** 

 :شادان

با  کنهیروزا رادمهر مثل بچه ها شده همش خودشو لوس م نیا چقدر

 گمیم کنهیصدام یهمشم منو خانم دمیصد صلوات بهش غذاشو م

 اقا  دینگ ينجوریا

 یبهت بگم هرچ یعشقم خوادیدلم م گهیم زنهیتو چشمام زل م پرو

 کنهیقبول نم یحرفا رو بزن نیا يحق ندار گمیم

 ادیوم رهیحاال سالم سالمه شرکت م گذرهیم میماه از پرستار کی

 ششیدسته گل رز بزرگ اومد صدام کرد رفتم پ کیروز با  کی نکهیا تا

 جلوش نمیکه گفت بش

 تر اقا غذام روگازه عیوگفتم سر نشستم

  دیبهش رفتم که خند يچشم غره ا یزدو گفت چشم خانم يلبخند

 نیا نکهیبه تشکراز ا نایگلها رو بهم دادوگفت ا کمیشد واومد نزد بلند

 يکرد مویمدت پرستار

 زمیبوده عز تیبود که گفت نوچ خانم فمیوظ گفتم

گفتم  رسوندمیخوشششونو به مشامم م يبو نطورکهیروگرفتمو هم گال

 دیحرفا روزد نیباز شما ا
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دستامو گرفت شکه شدم خواستم  امیزانو زدو تا به خودم ب جلوم

 دیکنیکارمیکه نذاشت گفتم اقاچ ارمیب رونیدستامو ب

پشت  نطورکهیبزار حرفمو بزنم بعدم هم قهیدق کیتو روخدا  گفت

ببخش امروزاومدم بابت گفت شادان جان منو  کردیدستامو نوازش م

 که در حقت کردم ازت طلب بخشش کنم يها يتمام نامرد

  کنو منو ببخش یبدهکارم اما تو خانم بهت

  

 )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 ساخته و منتشر شده است

 

نه  ينجوریگفت ا دیحاال ولم کن دمتونیگفتم من بخش یلرزان يباصدا

 رونیکرد وجعبه ب بشیدلت منو ببخش وبعدم دستشو تو ج میبا صم

 اورد جلوم باز کرد

 داشت  نیبود که سرتاسر نگ ییبایر زمن انگشت يخدا

 ؟یکنیبا من از دواج م گفت

بلند گفتم  ياما به خودم اومدمو بلند شدم باصدا ستادیلحظه قلبم ا کی

 ترحم کن  يا گهیبرو به کس د خوامینه ؟نم
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 من عاشقتم  هیترحم چ زمیبلند شد وبازومو گرفتو گفت عز رادمهر

 عمرمو کنارتوباشم هیبق خوامیمن م يباور ندار چرا

من  يتو هنوز ازدواج نکرد خوامینم یزنینه دروغه بازم کلک م گفت

 زن مطلقم  کی

خودت برام  ستیحرفتو نزن اصال برام مهم ن نیا گهیداد زد د رادمهر

 رمیمیعاشقتم قبول کن وگرنه م یمهم

منم عاشقش بودم اما با قساوت تمام گفتم من ازت متنفرم  نکهیا با

 پشتمو بهش کردم رمیم نجایهم از ا يبه زود نمتیبب خوامیونم

قلبشه وسرشو خم  يدستش رو دمیگفت برگشتم د یهو اخ کی که

 کرده 

توروخدا  یشد رادمهرخوب یکردم رفتم دستشو گرفتم گفتم چ هول

 جواب بده

 تی...اذ...ي..لیخ..خش ..و بب..گفت من یسخت به

حت ..را...هم ..و.ت...رم تا...یره بم..بهت...طرم...خا...به...يشد

 ...یبش...

خواستم بلند شم  نهیبش نیزم يگرفته بود کمکش کردم رو میگر

 دستمو گرفت 
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لحظه ...بزار...بزار برم زنگ بزنم اورژانس گفت نه گفتم

 ...باشم....کنارت....اخر...

 گفت  دادیقلبش فشار م يدستشو محکم رو نطورکهیهم بعدم

 م...دار...تت....دوس

 افتاد  نمیس يهو چشماش بسته شدوسرش رو کی

 .....زدم نه داد

*** 

 :شادان

رادمهر مرد به خودم اومدم  یعنی کردمیبهش نگاه م یاشک يباچشما

 زدمیداد م کردمویهق هق م گرفتمیکه سرشو تو بغلم م نطوریهم

رادمهرم نه تو روخدا بلند شو من عاشقتم غلط کردم اون حرفا رو زدم 

 دارشهیب کردمیالتماسش م کردمویم هیبلند شو گر

سرشو باال گرفتم چشماشو باز کرده بود  عیرو حس کردم سر نفسش

 گفت  دیتا منو شکه د کردیوبا لبخند نگام م

 شادان يتوام منو دوست دار يدید
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کلک ازمن اعتراف گرفت شروع کردم داد  شعوربهیپسره ب دمیفهم تازه

 یکثافت یلیخ شعوریرادمهر ب گفتمیوم زدمیم نشیس يزدم با مشتام رو

 یمنو کشت

 ينجوریا ضیبا مر یاروم باش اخه کس زمیعز گفتیوم دیخندیم اونم

 کنهیم

 يمنو سکته داد يکرد خودیتو ب ضیمر گفتمیم زدمشویمحکمتر م منم

 کشمتیخودم م

منو بکش اما  یباشه خانم گفتیم دادویمنو به خودش فشار م رادمهرم

 ستهیمیاز رفتن نزن خشگلم که واقعا قلبم وا یحرف

 :رادمهر

سرش که تو بغلم بودو باال  کنهیم هیهو حس کردم شادان داره گر کی

 دیببخش يشد یگفتم گلم چ ختیریمن داشت اشک م ياوردم خدا

 نکن هیغلط کردم گر

افزوده شدوخودشو محکم به من فشاردادوگفت  شیشدت گر به

 برسرم اومد یچ یدونیم يچرا منو ول کرد یچرا تنهام گذاشت مهریراد

گفتم اشتباه کردم  کردمیکه نوازشش م نطوریهم ختمویریاشک م منم

 ومنو داغون نکن زیاشک نر ينطوریحقمه بگو فقط ا یگلم بگو هرچ
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 يبرا ییشد جا کیگفت کاوه با کلک به من نزد دهیبر دهیبر شادان

نداشتم مجبور شدم باهاش ازدواج کنم اما منو  میرفتن نداشتم پول

 ریچشمم منو تحق يتوخونه جلو ومدیدختر م کیهرروز با  زدیکتک م

  کردیم

 ...راشیچقدر برام سخت بود کتکاش تحق یدونینم تو

کاوه دستم بود تا گردنشو بشکنم  خواستیو من دلم م گفتیم شادان

 کردمیوخودمو لعنت م دادمیمشتمو فشار م

 زدیهق م کردویگله م شادان

با  نکهیتا ا زدیومنو با کمربند م ومدیخونش کلفتش بودم شبا مست م تو

 کرد  میدوست شدم اون کمکم کرد راهنما یبغل هیخدمتکارهمسا

کردم کاوه که منو تو  تیکنم منم شکا تیبه خاطر کتکهاش شکا ازش

 يبرام موندن ندار ییجا يرو ندار یگفت توکه بدبخت کس دیدادگاه د

  رسمیخونه حسابتو م يایم

کنه منم  تمیحما ستین یکس رممیمن بدبختم اگه بم دونستیم کاوه

وگفت بدبخت تمام مدارکت  دیاونم خند کنمیکارم يفک کرد یگفتم چ

زدم حاال بدون مدرك برو دنبال  شیبدون مدرکتو ات نویمنه تازه ا شیپ

 کار
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 یبرم توخونش زندگ يدادگاه بعد یگفتم اونم گفت تا وقت هیراض به

هم خرج  چارهیکنم اولش قبول نکردم اما چاره نداشتم رفتم خونش ب

 طالقمو گرفتم  یدوندگ یباالخره بعد کل نکهیهم خودشوتاا دادیمنو م

نداشتم به  یلیتمام حق وحقوقم گذشتم بعدم چون مدرك تحص ار

  داکردمیکارپ یتو شرکت نظافت چ هیکمک راض

 دمیشن ریبرام چقدر سخت بود از همه تحق یکنیتو درك نم رادمهر

 فرق داشت کمکم کرد  هیخانوم رفتم اون بابق الیخونه سه نکهیتاا

چقدر من نامرد بودم  شدیومن خشمم اضافه تر م کردیم فیتعر شادان

اب تو دل  گهید زارمیبسه نم گهید زمیباخجالت گفتم اروم باش عز

 مهربونت تکون بخوره من احمق رو ببخش

*** 

 :رادمهر

 ازدواج  يهفته گذشت تاباالخره شادان رو متقاعد کردم برا کی

زنم که مطلقه ام  کیمن  يتو هنوز پسر گفتیچرت وپرت م همش

  خورمیبدردت نم

خانوادم  شیوقته پ یلیگفتم من خ نکهیتاا زارنیبفهمن نم خانوادت

 توغصه نخور رمینم
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 خوامیشد به اصفهان زنگ بزنمو خبرشون کنم تا به مامان گفتم م قرار

 چیه یاست که تو عروس چارهیکردوگفت چقدر ب هیازدواج کنم گر

  ستیکدوم از پسراش ن

  ششونیپ رمیغصه نخورم گفتم

به نام من  يپسر گهیبود د دکردهیتهد دیهم که خبر ازدواجمو شن بابا

تو خونه نذارم منم به مامان گفتم بهش بگو متاسفانه  گهینداره وپامو د

 ابمیدنگ عمارت به نام منه پس با خانومم م 3

دنگ عمارت سهم ارث عمه ام بود  3چون  هیبابا عصبان دونستمیم

 نداشت به نام من کرده بود يوچون اون بچه ا

چشمم  یهرچ میبکن یعروس دیبازار تا خر میریروزا باشادان م نیا

  خرمیخشگله براش مو فتهیم

  دمیخر يساده ا نگیمجبورم کرد منم حلقه بخرم ر شادانم

در شانش  یعروس تونمیچون گفتم نم دمیکشیاز شادان خجالت م یول

  میباهم نهینداره مهم ا یوگفت اشکال دیکه خند رمیبگ

  کردمیمن خوشحال بودم از جوابش وبهش افتخارم وچقدر

وفقط من چند تا از دوستامو  میقرار بود تو محضر عقد کن اخرهفته

 دعوت کنم
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 دونستهیم یگفتم عروس شادانه گفت از روز عروس ریبه ام یوقت بماند

 بهش عالقه دارم 

شادان بهم  يدروغ گفتم که نامزد یمشخص بوده منم کل ازچشمام

 خورده وال وبل وخانوادش خارج هستند 

االن دم  شهیوشادان مال من م رسمیدان مبه شا هیامروز روز باالخره

 منتظرشم  شگاهیارا

کردم موهاشو رنگ نکنه اخه عاشق رنگ موهاشم اونم به  دشیتهد

 بود ییظرفشو میقبال که س گهیم یشوخ

وتوبغلم  خندهینکنه که م ياور ادیگذشتمو  يلطفا حماقتها گمیم منم

 دمتیکردم از اولش بخش یجون شوخ يراد گهیوم ادیم

خشگل با شال  دیمن شادان تو اون کت ودامن سف ياومد خدا خرهباال

 مثل فرشته ها شده بود دشیسف

 نویدر ماش یداشت وقت یحیمل شینازك شده بودن وارا ابروهاش

 ودستش داشت  دیرز سف يبراش باز کردم سوار شد وگلها

دستم گذاشتمو گفتم فرشته من خوشبختت  ریدنده ز يرو دستشو

 زدیم يواون بود که لبخند کنمیم

  ریشرکت بودن وام يچند تا از بچه ها میمحضر بود تو
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 خواستیومن هول بودم دلم م خوندیداشت خطبه عقدو م عاقد

 بشه عترتمومیسر

رادمهر  يشما رو به عقد دائم اقا لمیبنده وک ایا يشادان سرمد خانوم

شاخه گل  2000و يسکه بهار ازاد 14 هیبا صداق معلوم ومهر يزدیا

 لم؟؟؟یوک اورمینرگس درب

 نهیاومد عروس رفته گل بپ يصدا

جعبه مخمل  خوادیم یلفظ ریخطبه رو خوند که گفتن عروس ز بازم

شادان گذاشتمو گفتم زودتر بله رو بگو  يپا يطال رو رو سیسرو يحاو

  گهید

 ..یاروم گفت چه دوماد هول شادانم

 .....گفت بااجازه بزرگترا بله یمعطل یباکل باالخره

همون بار اول بله رو دادم که  دیوهورا بود از منم عاقد پرس غیج يصدا

  زنهیوگفت دوماد چقدر هول م دیخند ریام

 دمیرو دستم کرد منم حلقه رو دستش کردم وپشت دستشو بوس حلقه

 ادم بازنش تنها باشه زارنیجنبه ها سوت زدن نم یب نیا بازم

 رمیانگشت شادان رو گاز بگ خواستمیداشت م یتیخوردنم حکا عسل

 ادیکه چشماشو مظلوم کردوگفت دلت م
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 دستشو بوس کردمو گفتم معلومه نه قربونت برم  لیکه زن زل منم

 به انگشتم زد اشکم در اومد  يگاز یبدجنس تیشادان نامرد با نها اما

 مهیا ولرستوران دعوت کردم ت کارروبهیمحضر هم جماعت ب بعد

 نشمیریوهمسرش با دختر ش دیرفت فر ادمی یمو بدم راست یعروس

 تعجب کرد یلیبودن که شادان خ

 نیاز ا دیگفت با دیتونستند غذا سفرش دادن فر یهرچ تورستوران

 شیحال یچیاستفاده کنند چون فعال رادمهر سرش داغه وه تیموقع

 ستین

پرس  کیخودمو شادان هم  يکوفت کن برا يخوایم یگفتم هرچ منم

 ؟یکیجوجه سفارش دادم شادان گفت چرا 

 يبه بعد غذا نیاز ا زمیعز ینیخواب تنها غذا خوردنو بب گهید گفتم

 مشترك

 مهم نبود  یخطاب کرد ول لیمنو زن زل دیچقدرفر

 کردنو رفتن  یخوشبخت يهمه برامون ارزو باالخره

طلب داشتم  یمرخص ادیچند وقت چون ز يگرفتم برا یمرخص رمیام از

 قبول کرد 
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حرف  ندهیدرمورد ا یاز رستوران با شادان رفتم بام تهران وکل بعد

 میزد

برات  گفتمیخونه ومن م میبر گفتیکه خسته شده بود م شادان

 ینیبیگفتم م هیدارم گفت چ يزیسوپرا

خونه رفتم تو اتاق وساك لباس رو اوردم شادان که خسته  میدیرس تا

بهش  یمبل نشسته بود با تعجب نگام کرد که چشمک يشده بود ورو

 زمیعز یفهمیزدموگفتم االن م

 فرودگاه يخواستم برا یبرداشتم وتاکس تلفنو

 هیچ هیقض يکه چشماش قد توپ شده بود اومد کنارموگفتم راد شادان

 شیهفته ک کیگرفتم  طیبل شیک يبرامون برا يقربونت بره راد گفتم

 ماه عسل  هیترک میریاز اونجا هم م میهست

 يزیگفتم تو نگران چ یبه من نگفت یچ يبرا شیتعجب گفت ک با

  میهامونوجمع کردم فقط مونده بر لینباش وسا

 خودشو تو بغلم پرت کردو گفت عاشقتم  شادان

 یشترخانومیزدموگفتم من ب يبودم که لبخند ومن

مشترك روازش گرفتم وشادانم باعشق  یبوس زندگ نیاول بعدم

 به طرف فرودگاه میاومد رفت یکرد تاکس میهمراه
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شونم گذاشت امامن  يوسرشو رو دیشادان خواب مایهواپ يتو بماندکه

 نمیزم يمرد رو نیدارم وخوشبخت تر یخوب یخوشحال بودم که زندگ

 میاومد میخسته بود نقدریهتل مجلل ا میرو از قبل رزرو کرده بود هتل

 داشت  ییبایز ویدلباز بود و یلیخ تمونییسو

تا  زمیگفتم عز ارهیشادان داره مانتو شو در م دمیرو گذاشتم د ساك

 توام خودتو اماده کن رمیگیمن دوش م

 ؟؟؟یگفت اماده چ یجیباگ شادان

  یدونیزدمو گفتم نم یچشمک

 منحرف یادب یب یلیخ گفت

 چرا منحرف همه زن وشوهرا پس منحرفا دموگفتمیخند

  گهیطرفم پرت کردوگفت ساکت شود یبالشت

  یقبرستون کن یداماد رو راه یتونیم نمیتو حموم وگفتم حاال بب رفتم

 خدا نکنه رفتم حموم گفت

 شادان جان زمیگرفتم که از تو حموم صدا زدم عز دوشمو

  يدار يگفت جانم کار اومدو

 گلم  يحولمو از توساك بد شهیم گفتم

 چشم سرورم امر امرشماست  گفت
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 گفتم قربونت بره رادمهرت دمویخند

شادان تمام لباسها رو  دمید رونیاز حموم زدم ب دمویرو داد پوش حوله

 تاپ شلوارك قرمز تنشه کیوخودشم  دهیکمد چ يتو

زد تو همون حالت گفتم  یغینبود از پشت بغلش کردم که ج حواسش

 منم نترس زمیعز سیه

 نمیبچ گفت رادمهربزار کمدو یلرزان يبا صدا شادان

 تخت  ياالن نه قربونت برم بعدم بردمش اروم گذاشتم رو گفتم

 یترسیچشماشو بسته گفتم قربونت برم ازمن م دمید

 بازکردوگفت نوچ چشماشو

بوسه هام  لیس يگفتم قربون نوچ گفتنت گلم وشادانو تو دمویخند

 ........غرق کردم

**** 

 : شادان

 يرادمهربود که روشکمم چشمامو باز کردم  يرو یدست بااحساس

وسرشو  دیروشونو بوس دیبازمو د يتا چشما کردیشکممو نوازش م

 کنارگوشم اورد وخوند

 یا بیدارم تو با منی با من  خوابم
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 و همسایه نزدیک تر از پیرهن همراه

 کنم یا نه هرم نفسهاتو باور

 تن سوز نجیب دستاتو ایثار

 یا بیدارم خوابم

 تنت خواب نیست لمس

 روشنی از توست این

 از آفتاب نیست بگو

 که بیدارم بگو

 که رویا نیست بگو

 که بعد از این بگو

 با ما نیست جدایی

 این فقط یه خوابه تا ابد بذار بخوابم اگه

 آفتاب شم و تو خواب از تو چشم تو بتابم بذار

 اون پرنده باشم که با تنزخمی اسیره بذار

 مرگه که شاید توي دست تو بمیره عاشق

 یا بیدارم اي اومده از خواب خوابم

 وا کن قلب منو در یاب آغوشتو
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 خواب من اي بهترین تعبیر براي

 من مدارا کن اي عشق دامنگیر با

 بی تو اندوه سرد زمستونم من

 اي زخمی اسیر بارونم پرنده

 مثل من عاشق همتاي من محجوب اي

 ، بمون با من اي بهترین اي خوب بمون

شعرکه تمام شد رادمهر بوسه  بردمیماهنگ شدم ولذت  غرق

 خشگلم ریمون بخ یروز زندگ نیازم گرفتو گفت صبح اول یپرحرارت

  زمیعز ریدورگردنش کردمو گفتم صبح تو ام بخ دستامو

وهمش رادمهر منو  میصبحانه شاعرانه وعاشقانه که خورد کیاز  بعد

 بازار  میرفت رونیب میرفت دیکشیونازمو م کردینوازش م

خاك تو  يلباسها نیکه منو خفه کرد از ا دیرادمهربرام لباس خر نقدریا

 یبپوش شونویکیبرام  دیهرشب با گفتیوم دیهم خر يسر

 فیجک تعر یرادمهرکل میوغذاخورد ییایتالیرستوران ا میرفت بعدم

  دمیخندیومن م کردیم

 رفتیوقربون صدقم م شدیم رهیبه خندم خ هردفعه

*** 
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 :رادمهر

استرس داره دفعه  یشادان کم هیترک میریم میدار مییمایاپهو يتو االن

 رهیاولشه سفرخارج از کشور م

نگران نباش  گفتمیدستم بود وبهش م يدستش تو ریطول مس تمام

 نیوروژ نیشرو شیپ میریهتل فردا هم م میریاالن م

 خوادیکردم دلش م فیتعر یشادان کل يبرا نیوروژ نیشرو از

 نتشونیبب

 میتو فرودگاه استانبول فرود اومد باالخره

 یگرفتم ترک یگرفتم تاکس لیساك رو که تحو میشد نییپا مایازهواپ

 کردمیرو مثل بلبل صحبت م

دستشو گرفتمو  يبد ادی دیرادمهر به منم با یگفت چقدر بدجنس شادان

 انگشتاش گذاشتمو گفتم چشم خانومم يبوسه رو

 لیوسا مویق دونفره گرفتاتا کیهتل خداروشکر اتاق داشت  میدیرس

 زمیتخت انداخته بود گفتم عز يها رو بردم داخل شادان خودشو رو

 پاشو لباساتو عوض کن بعد بخواب پاشو

رو از سرش  يخستم رفتم طرفش و روسر یلیگفت االن نه خ شادان

  کردمیمانتوشو باز م يکه دکمه ها نطوریدراوردم وهم
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مانتوشو در اوردم  یبخواب یشیم تیاذ ينجوریدختر ا یچقدر تنبل گفتم

وپتوشو روش مرتب کردم تا بلند شدم شادان دستشو دورم حلقه کردو 

 يریگفت کجام يخواب الود يبا صدا

 رفتم دمویبخرم گونشو بوس یخوردن یکم رمیم امیزود م گفتم

 5اومدم شادان هنوز خواب بود ساعت  یوقت دیطول کش یساعت کی

 دارشمیتا بعد ب دمیتخت خواب يورو عصر بود منم کتمو در اوردم

دورگه  يشادان بود دستاشو گرفتمو باصدا دادیموهامو تکون م یدست

خنده شادان بود  يبخوابم صدا ینکن گلم بزار کم طنتیگفتم ش يا

 مردم  یاز گشنتگ 8ساعت  گهیپاشو د يگفت راد

منو محکم  دیبازمو د يتا چشما دارشدمیکرد ب تمیبس شادان اذ از

 يدارشدیوگفت اخ جون ب دیبوس

امشب  شویتالف یبخوابم ول يزاریمگه م طونیش يگفتم ا گرفتمشو

نثارم  ییایح یوب دیکش یغیج یشب بخواب زارمیمنم نم ارمیسرت م

 کرد

*** 

 :شادان
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که  ییگردش رادمهرمنو تمام جاها میرفت روقتیتا د میدیخند چقدر

 رفته بود برد وتمام نقاط رو نشونم داد 

 یخشگل بود به رنگ قرمز ول یلیخ دمیچرمم خر فیکفش وکست  کی

 دمیرسیرادمهر م کیپاشنه هاش بلند بود البته تازه به نزد یکم

 شهینپوش دوست دارم هم يبلند نیکفش به ا گهید زدیغر م رادمهرم

 یازمن کوتاه تر باش یکم

 باشه یقدم فسقل يدوست دار یگفتم چرا تو خودخواه منم

 ينطوریدوست دارم جات ا شهیمنو تواغوش گرفت و گفت هم دویخند

 .باشه

 رادمهر نامرد به تاوان عصر که نذاشتم بخوابه میبرگشت 1 ساعت

وقت نذاشت بخوابم وهر اعتراض منو با روش خودش جواب  رید تا

 دادیم

 .....یدلچسب هیتنب چه

بعدم  میخورد یوصبحونه مخصوص ترک يکافه ا میباهم رفت صبح

دوستان  شیپ میبر میشدیواالن حاضر م میهتل اول دوش گرفت میاومد

 رادمهر
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باشن رادمهر بهشون نگفته واونا رو  ياسترس دارم چه طور افراد یکم

  میکن زیسوپرا میخوایم

مانتو  ییچون کتش بلند بود به جا دمیدموپوشیوشلوار سف کت

 استفاده کنم تونستمیم

 صورت  شیسرم کردم وشروع کردم ارا يقرمز شال

با شالم هماهنگ شده بود فقط  دمیوکفش جد فیحاال با ست ک خوبه

 شد لیتکم پمیرژ قرمز کم داشت که ت کی

 امروز يگفت چه خشگل شد دیتا منو د رادمهر

زدو گفت مسخره  يبه بازوش زدمو گفتم مسخرم نکن لبخند یمشت

 تا خواستم دهنمو باز کنم  کنمیراسته اصال بهت ثابت م هیچ

باز کرد  پسمویحرف زدنم رو بست رادمهر نامردم شالمو دراورد وکل راه

 کردیدستشو تو موهام کنه داشت موهامونوازش م خواستیم شهیهم

 دیحالم بد شد متوجه شد عقب کش

که من ازت  یهست يگفت تو مثل چشمه ا کردیکه نگام م نطوریهم

  رمیگیم يانرژ

 تنهام نزار  چوقتیه کنمیم هیکه بهت تک یهست یتوام مثل کوه گفتم
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ومن بودم که به خاطر بهم خوردن موهام به  میازهم دل کند باالخره

  رفتمیرادمهر چشم غره م

جلو زود  ییایبه حالت ب يکه گفت باز دلت هوس کرد گفتم وا رژموزدم

 شد ریباش د

 گذرمیوقت ازحقم نم چیوگفت من ه دیطرفم اومدوگونم رو بوس عیسر

 میحاالهم برنکن  دیخشگله منو تهد

  گردوندمیخونشون مثال قهر بودم وصورتم رواز رادمهر برم کینزد تا

رادمهر کمرمو گرفتو گفت حاال  میشد نییپا یاز تاکس میدیرس یوقت

خوب منتتو بکشم بعه خوب نازتو  تونمینم نجایباش ا یباهام اشت

 عروسک حاالبخند کشمیم

زعفرون وپسته  یکم یچه پرو منم گذاشتم تو باکس قشنگ گفتم

  میوشکالت سوغات اورده بود

دوستات  ينکن فعال جلو يخودیب يرادمهرو گرفتموگفتم فکرا يبازو

 کنمیم يابرودار

 سرورم دیکنیوگفت لطف م دیچیزدو دست دور شونم پ يلبخند

بود رادمهر زنگ طبقه  یخونشون اپارتمان میطرف خونشون رفت بعدم

 از شدگفت در ب یبه ترک يزیرو زد وچ يا
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 بهشون یگفت یرد شم گفتم چ ستادیا عقب

در وباز کنه  مینییبه طبقه باالشون زنگ زدم وگفتم مهمون طبقه پا گفت

 کنم زشونیسوپرا خوامیم

سوار اسانسور  يسرهم کرد یدروغ نگواونم باز کرد با چه کلک گفتم

 زدو گفت مردونست یکه چشمک میشد

 رمیگیهتل حالتو م میباشه رفت گفتم

*** 

 : شادان

اومد  نیشرو يرادمهر زنگ زد که صدا میدیبه خونشون رس باالخره

پرو  هیهمسا نیجان دروباز کن حتما ا نیروژ گفتیم یداشت به فارس

 نهییطبقه پا

 نیبود حتما روژ میجلو بایز يدر باز شد دختر زدیم يچه داد ماشاهللا

 تپل بود  یبود کم

  نیزد شروداد  دیبه من کرد تا رادمهرود ینگاه اول

حالت خوبه بعد  يشد یچ زمیبه سرعت اومد کنارش وگفت عز يپسر

گفت داداش رادمهر  دیتازه متوجه در باز شد ونگاه کرد تارادمهرود

  ییتو
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باالخره مارو تو خونه راه دادن  کردنیرو بوس مم گهیوهمد دندیپر

 دکور شده بود یرانیبه سبک ا یبود کم یخونه قشنگ

رادمهرم منو به خودش  کردندیوشوهر داشتند به مانگاه م زن

 چسبوندیم

 یکنینم یخانومو معرف يگفت داداش خوش اومد نیشرو

همسرم  زمیسرور بنده تاج سرم عز شونیبالبخند گفت چرا ا رادمهر

 شادان جان

 بانو نیوخانومش روژ نیرفقا داداش گلم شرو قیرف شونمیا

دعوت  تیمارو برعروس يدار ییباباعجب رو دوگفتیخند نیشرو

خوشبختم  یلیبه منم گفت خ یزنیچه لفظ قلمم حرفم نیبب ينکرد

 گمیم تیشادان خانوم وبهتون تسل

  گهینگاش کردم که گفت به خاطر ازدواج با رادمهر د متعجب

 زمینکن وبه من گفت عز تشونیجان اذ نیگفت شرو نیروژ کهوی

 هیداداش رادمهر مرد خوب گمیم کیخوشبختم واقعا بهت تبر

زوج  نیا میدیشروع شد تازه فهم فایکردم که بازار تعر يتشکر

 تپل بود یکم نیروژ نهیهم يبرا شنیمهربون دارن پدرومادرم
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 نیایب دیواقعا ناراحت شدن که مارو قابل ندونست میهتل دنیفهم یوقت

 کنن هیبه اجبار رادمهر رو باخودش برد برن هتل تصف نیشرو نجایا

 ارنیوساکمونو ب

منم رفتم اشپزخونه  کردیداشت ناهار درست م میتنها شد نیروژ منو

 کمکش

 کن ییرایبرواز خودت پذ زمیعز نجایا يگفت چرا اومد دیمنو د تا

گلم  یزنیحرف م یکمکتون کنم گفت چقدر رسم خوامیممنون م گفتم

 بامن راحت باش شادان جان

زحمت ساالد درست  یپس ب یکمک کن يخوایزدم گفت اگه م يلبخند

 کن 

خوشمزه  یکباب ترک کیگفت  نیکه روژ کردمیساالد درست م داشتم

 يدرست کردم دوست دار

تک  دیممنون گفت شادان جون تو با هیحتماعال ینخوردم ول گفتم

 که داداش رادمهرمون تن به از دواج داده یباش

 میداشت یبیپرفراز ونش یما زندگ ستین اینجورینه ا گفتم

 یکن فیبرام تعر شمیخوشحال م ياگه دوست دار گفت
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گفت متاسفم  یباناراحت نیبراش گفتم روژ زویچراهمه چ دونمینم

چون هم  یبه بعد خوشبخت باش نیاز ا دوارمیام یداشت یسخت یزندگ

 هم اقا رادمهر هیحق تو

*** 

 :رادمهر

وقرارشد تا  میوخنده خورد ینهار رو با شوخ میازهتل اومد نکهیا بعداز

 گردش میبر یبعد دست جمع میغروب استراحت کن

البته بماند چقدر ناز شادان  میدیکه به ما دادن تا عصر خواب یتواتاق

 يموزه بعدم شهر باز میکرد غروب اول رفت یباهام اشت دمیروکش

 ادمنمیکه به خاطر اون ز دیترسیم یشادان کم میشد لیوسوار وسا

 سوار نشدم

پاساژ شهر واونا  نیبهتر میبعدخانمها رو برد میدیخند مویخورد یبستن

 رحم نکردن  نیمنو شرو بیهم به ج

  دیاسپرت خر زهییکت پا کیمنم  يبرا شادان

عمرموگذروندم  يروزها نیبهتر میبود هیکه ترک يهفته ا کی تمام

 بود که ارزش داشت يزیتنها چ نیشادان خوشحال بود وا
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اصفهان  میسفرم بر کیتا  میرفتیم دیبود با دهیوقت رفتن رس گهید

 کردن هیگر نیچقدرتو فرودگاه شادان وروژ

ارومش کنه ومن شادانو  کردیم یزنشو بغل کرده بود وسع نیشرو

 میشد مایبالخره سوار هواپ

 میرفتیبعد م میبودیگرفتم دوسه روز تهران م طیتهران بل يبرا اول

 اصفهان

 هیوبچه هاشونم هد ایورو حانیر یمامان وبابا حت يبرا هیاز ترک شادان

 بود  دهیخر

گله کرد که شرکت بدون تو  یاومد وکل دنمونید ریام میدیرس تهران

 رمیومن گفتم تازه من اصفهانم م چهیه

  میوبعد هم اماده سفر به اصفهان شد میهفته تهران استراحت کرد کی

  دیشادان خواب رویکه الزممون بود کل مس میخودمون رفت نیباماش

اگه اونو قبول  يوا گفتیشادان نگران بودوم میکه وارد شد اصفهان

  شهیم ینکنن چ

  میدیعمارتمون رس يارومش کنم جلو کردمیم یسع منم

 یک نیگفت سالم بب دیدروبازکرد تا منو د داریزدم مش صفر سرا بوق

 دییبفرما دیاومده اقا رادمهرخوش اومد
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رو برداشتمو  ایباکس سوغات میشد نییپا نیاز ماش میوارد شد نیباماش

 تو خونه میشادانو گرفتم ورفت خیدست 

بعدم  مییوفایاز ب کردیگله م یبااشک بغلم کرد وه دیتا منو د مادر

 وخوش امد گفت  دیشادانوبوس

 ستین يا گهید یارومتر شده بود گفتم کس دیکه رفتار مادر رو د شادان

 کنمیدعوت م دخترارو زنمیاالنم زنگ م ادیگفت پدرت حجرست م

 میامشب بعدازمدت ها باهم باش

*** 

 :رادمهر

هم با شوهرش ودخترش  حانهیبا شوهرش وبچه هاش ور ایرو شب

 اومدن چقدر بچه ها بزرگ شده بودن 

 یرضا با زهرا چقدر بزرگ شده بودن وهست ریوام نیرحسیام

  حانیدخترر

گفتن  نیمنو افر قهیبامحبت باشادان برخورد کردن وسل حانهیور ایرو

عروسک رو از شادان گرفته بود همش تو بغل  یکه از وقت یهست

  گفتیم ییشادان بود وبهش زندا
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پارك کرد مادرم گفت  نشویشد وبابا اومد تا ماش 9ساعت  باالخره

 شده یعصب هیمدت دیگفت ناراحت نش یپسرم هرچ

شادانم  ایگفت غصه نخور يریشادانو گفت مادر توام اگه بهت چ بعدم

 چشم مادرجونگفت 

 اشونیبعدم گفت رو رونیب هیک نیماش نیاومد تا داخل شد گفت ا بابا

به منو شادان کرد وبعد داد زد  یاومدن تا چشمش به من افتاد اول نگاه

 رو راه داده داخل نایا یک

داد که جوابشو  یجلو گفتم سالم اقاجون جوابمو نداد شادانم سالم رفتم

 برن نجایاالن بهشون بگو از ا نیندادو به مادرم گفت هم

 ادتونی نکهیمثل ا رمیمن نم یبابا گفتم اقاجون متاسفم ول کینزد رفتم

 خونه مال منه  نیرفته نصف ا

 هیوبق ایتعجب رو يصدا خوردیصورتم م يبود که رو یلیگفتم س نویتاا

 یزنیم هیحرف چ نیدر اومد مادرم گفت رادمهرجان ا

اقاجون تنگ شده بازنم اومدم  ياببخش مادراما من دلم بر گفتم

 کنهیم رونیمنو ب نمشیبب

 یکه حت یرو گرفت يگفت هه بازنت تو دست دختر تیباعصبان بابا

  رنیپذیخانوادش اونو نم
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رفتم  یبا ناراحت دیرو نگاه کردم متوجه شدم اشکش چک شادان

دختر  یتار مو شادان شرف داره به همه حت کیودستشو گرفتم وگفتم 

 کارکردهیخبردارم با شوهرش چ یحاج صولت

چشمم  يبکن اما جلو يخوایم یبا خشم نگام کردو گفت هرغلط بابا

 دختره رو نینه تو رو نه ا نمتینب

 رفت تو اتاقش بعدم

من  میکرد تتیمادرجان اذ دیدست شادانو گرفتمو گفتم ببخش منم

 تو اتاق سابقم رمیم میوشادان خسته ا

بعدم  ستمیگفتم ممنون گرسنه ن ينخورد يزیگفت پسرم چ مادرم

شادان دستشو  میتا وارد اتاق شد میباشادان پله ها رو باالرفت

 هیرگریتخت انداخت وزد ز يخودشو رو دورفتیکش

کتمو دراوردم ورفتم کنارش موهاشو نوازش کردمو گفتم  دمویکش یپوف

 تو ببخش میبرخورد رو داشت نیبسه ما که انتظار ا زمیعز

 کس وکارم یمن ب گهیشد وگفت بابات راست م رشتیب شیگر شادان

 کیاگه  يزیبلندش کردمو گفتم به جون خودت که برام عز تیعصبان با

 ...وتو دونمیمن م یدر مورد خودت بگ فویاراج نیا گهیبار د
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اصال غصه نخور من تا  هیمهم تو زمیکردمو گفتم عز بغلش

 کنمیم تویاخرعمرنوکر

*** 

 :شادان

 برهیرفتارهمه بامن مهربونه رادمهر هرروز منو م میینجایا هیروز چند

 رود  ندهیپل زا 33 گردونهیوم

معروفش که تا حاال نخورده بودم  يامام بازارهاش غذاها دونیم

 ...و یونیبر

باشه  نشونیب يبا وجود من دلخور خوادیمشکلم پدرشه من دلم نم تنها

 نگرفته لمیوارد شدم تحو يتا حاال از هر در

 ومدیدلم نم میگشتیبرم دیرادمهرم تمام شد وبا يها یرخصم نکهیتاا

خشگل که به من وابسته شده بود  یمادروخواهرهاشو ول کنم هست

 تهران نیایازشون قول گرفتم ب میرفتیم دیامابا

رادمهرگفت  کاربودمیسرکار منم ب رفتیروزهارادمهر م میاومد تهران

 کی ریام گفتیم رهیدنبال کارهام هست مدرکمو از دانشگام باز بگ

 داره  یپارت
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 قمیماه مدرکمو گرفتم وخوشحال بودم رادمهرتشو 2بعد از  باالخره

 بدم ومنم باجان ودل قبول کردم لیکرد ادامه تحص

بود  يتا رشته خودمو ادامه بدم رادمهرواقعا ادم صبور خوندمیم درس

 قهرامون از طرف من بود ورادمهر با شتریبرخالف من که کم طاقتم ب

 شدیقدم م شیپ یاشت يبرا يبزرگوار

من  گفتیوم دیخندیم یکنیلوس م یلیتو منو خ گفتمیبهش م هروقتم

 بهت بدهکارم  نیا شترازیب

گفت  دیخر يدیپرا میهم رفتم ورادمهر برام کادو قبول یرانندگ کالس

  کنهیعوض م نمویبهتر بشه ماش میکنم رانندگ نیتمر نیباا

که بچشو سرامتحان  يکنکور استرس داشتم رادمهرمثل مادر روز

اماده کرد ومنو رسوند وپشت در  یصبح برام صبحانه مفصل فرستهیم

 منتظرم شد 

بودم قبول شم بعد امتحانم منو برد  دواریبلد بودم جواب دادم ام یهرچ

 رستوران 

قبول شده بودم واقعا خوشحال  تیظظرف لیاعالم شد ودر تکم جینتا

هرچند تا حاال  دیبود که رادمهر برام خر 206 میقبول زهیودم جاب

 تصادف نداشتم
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بود به رادمهرگفتم دلم  یوخوشحال بودم مدت ومدمیم رفتمویم هرروز

 شد یراض نکهیمن ندارم تاا شویامادگ گفتیاولش م خوادیبچه م

از درسهام  یتموم کردم شبها تو بخش تیاولو خداروشکر با موفق ترم

 رادمهرکمکم بود

ورادمهر داشت  کردمیکه داشتم شام اماده م یشب درحال کی نکهیتاا

  دیدیم يویت

باال اوردم رادمهرنگرانم شده بود  یگرفتم کل يدیتهوع شد حالت

  ستین میزیواصرارکرد برم دکتراما من گفتم خوبم وچ

 خودش کرد کارا رو  هیبزنم وبق دیوسف اهیشبو نذاشت دست به س تمام

سرصبحانه حالم بهم  دیشد هنوز حالت تهوع داشتم رادمهرکه د صبح

 شرکت رهیدکتروامروز نم میبر دیخورد گفت با

 ...دکتر میمجبور شدم وحاضر که بر منم

*** 

 :رادمهر

واقعا نگرانم  رنیگیودارن از شادان خون م میهست شکاهیتو ازما االن

 بشه  شیزیاگه چ
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رو از خودم دورکنم باالخره باحال زاراومد  یکردم افکارمنف یسع

 گرفتم  یکمکش کردم ورفتم براش معجون

بردمش خونه وگفتم امروز غذا از رستوران  شدیمشخص م جهینت فردا

 کنه اونم موافقت کرد يوحق نداره کار رمیگیم

جواب رو گرفتم از  رمیشادان رو خونه گذاشتمو رفتم جوابو بگ فردا

 ضیبود گفت مر یشون دادم دکترخانوم مسناونجا بردم دکتررون

 چکاره منه 

 حالش خوبه همسرم هست ریلطفا راستشو بگ گفتم

 زدو گفت بله پسرم هم حال خودش خوبه هم بچه اش  يلبخند دکتر

 ....خدارو گفتم

 هو متوجه حرفش شدم گفتم بچه کی

 دیبهتره همسرتونو ببر دیشیپدرم دیوگفت بله شما دار دیدکترخند

 ناندکترز

اونم بلند  دنیشدم شروع کردم خند نیتو شک بودم سوار ماش اولش

 شکرت ایخدا گفتمیوم
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حتما  گفتیم کردیبه نشانه تاسف نگام م يبا سر شدیرد م هرکه

مورد عالقه شادانو  ینیریوش یفروش ینیریرفتم اولش ش ضمیمر

 فهیگرفنم لط

شادان عاشق رز و نرگس  دمیوگل نرگس خر یرفتم گل فروش بعدش

 طرف ونه رفتم خبر رو بهش بدم یبود بعدم باخوشحال

شدم  یعصب کنهیم يریشادان داره گردگ دمیوارد خونه شدم د تا

 یکنیکارمیمعلومه چ چیورفتم جلو پارچه رو ازدستش گرفتمو گفتم ه

دستشو گرفتمو بردم نشوندمش  کنمیم يریچه خبرته دارم گردگ گفت

دست  يبه بعد حق ندار نیاز ا یکنیاشتباه م یلیشما خ مبل وگفتم يرو

 یبزن دیوسف اهیبه س

 حالت تهوع ساده کیبه خاطر  يشد ونهیتعجب گفت د با

دارم گفتم نه خانوم  گهید یضیمر کیحتما هینه گفت پس چ گفتم

 یشیمامان م يکوچولو شما دار

 زمیعز يشد یگفتم چ دمیترس هیرگریساکت شد بعد زد ز اولش

 یخوب

گفتم بله وگال روبهش  میشیبچه دارم میدار يراد شهیاره باورم نم گفت

 با عشق به مادربچم میدادم تقد
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 رو بو کرد وگفت ممنون رادمهرم  گال

 یفرشته اله نیمن از تو ممنون به خاطر ا گفتم

*** 

 :شادان

 يکار دادیرمیگ رفتیراست م رفتیاون روز به بعد رادمهر چپ م از

منو تا  یتیبا نارضا کردیبابا تازه اولشه مگه گوش م تمگفیم ینکنم هرچ

 ومدیوخودشم دنبالم م رسوندیدانشگاه م

 تو سرم کنم  یجا پشت فرمون حالت بدشه من چه خاک کیاگه  گفتیم

 خونه يکارا يهوامو داشت دنبال خدمتکار قابل اعتماد بود برا یلیخ

 یلیزنگ زدم خ هیبه راض یکردم قبول کرد وقت یرو معرف هیراض منم

 ادیوقرارشد ب کننیم تشیاذ رهیکه م ییخوشحال شد گفت جا

چند باراز شرکت تماس  يداشتم البته رادمهرم روز یهمدم گهید

 گرفتیم

 یبچه دختربود رادمهرکه از خوش یچهرم رفتم سونوگراف ماهه

 عاشق دختربچه هاست گفتیم شهیهم کارکنهیچ دونستینم

 هیهرچند وقت گردش تا روح بردیمنو م دکریبهم محبت م یلیخ رادمهر

 بازتر شه
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 ادیز ذاشتیامتحانا نم يترم بعدو برا يریبگ یمرخص دیبا گفتیم

 یکنیبخون ترم بعد جبران م یفقط تا حد پاس گفتیوم داربمونمیب

 رمیبگ یموافقت کردم ترم بعد مرخص منم

 يازمنم چاقتر گفتیم یرادمهربه شوخ یشده بودم گاه نیسنگ گهید

 نکهیتا ا وفتادیبه غلط کردن م کردمیباهاش قهر م خوردیبهم برم منم

 شدمیم یراض

 مارستانیورادمهر تا ب هیدردم گرفت وباکمک راض یشب کی باالخره

 رفتیوقربون صدقه خودمو دخترمون م دادیم نانیرفتم رادمهربهم اطم

 هیاومد شب ایبود بالخره با عمل کردنم دخترم به دن یسخت لحظات

 رادمهربود فداش شم ماه بود

 یشونیبعدم پ دیاومد ومنو بوس يرادمهربادسته گل رز فرداش

هم  ادیهم به اسم مادرش ب يشاد زارمیدخترمونو وگفت اسمشو م

 ما شد يباعث شاد

داد مادروخواهرش  مهیهمه دوستاشو دعوت کرد به همه ول رادمهر

 اومدن از اصفهان اما پدرش نه 

رادمهرساعتها  دادمیرمیبهش ش یوقت شدیر مبزرگ وبزرگت دخترم

 شدیکوچولوش م يوقربون دست وپا کردینگاش م
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*** 

 : شادان

 به وجود اومد  ياریسالها حوادث بس نیسال گذشت تو ا سه

دارم عموم سکته کرده بود ومرده  يدختر دیوفهم دمیرو بازم د مادرم

 بود ومادرم تنها شده بود 

 بود وقبول نکرد  نیکنه اما مادرم شرمگ یدگداد باما زن شنهادیپ رادمهر

ازمن دفاع کنه منم  تونستهیاون موقعا چاره نداشته ونم گفت

 چون خودم مادربودم  دمشیبخش

پدر  یرادمان برادر رادمهر فرانسه تصادف کرد ومرد وقت متاسفانه

 کمرش شکست داغ اوالد سخته  یازناراحت دیرادمهر شن

االن  کردیکرد وگفت اگه از اولم غرور نم یبعدش با رادمهر اشت یول

 پسرشم زنده بود 

وبه ما هم  دنشید ادیم یدوست داره گاه یلیرو خ يشاد اقاجون

شرکت رادمهرتهران  شدیاصفهان اما نم میبر یزندگ يداد برا شنهادیپ

 بود

 يشاد کنمیم يشرکت رادمهرباهاش همکار يفوقمو گرفتمو تو منم

 وعاشق باباشه  رهیمهد م
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 خوادیم یهرچ کنهینم غیبراش در يکار چیواز ه يا رادمهرپدرنمونه

 لوسش کرده گمیم یومن گاه خرهیبراش م

 دنبال رادمهرشرکت  رمیم نمیسالگرد ازدواجونه ومن باماش امروز

رو دعوت کردم چند تا از دوستامونو با مادرم وپدرومادر  همه

 رادمهرازاصفهان يوخواهرها

مادر بزرگ وپدربزرگشه منم دم  شیپ يکنم شاد زشیپوپرا خوامیم

گفت سالم گلم چه  دویشرکت باالخره اقا اومد سوارشد گونمو بوس

 دنبال شوهرجان يعجب اومد

 کردو گفت خدا نکنه زن جان  یشوهر جان اخم يمن فدا گفتم

گفت  میغروب بود وارد خونه شد 7ساعت  میحرف زد یراه کم تو

 ع کردن تولدت مبارك خوندن هو همه شرو کیکجاست  يشاد

اومد طرفشو گفت سالگردتون  ينگاش کرد که شاد رادمهربابهت

 ییمبارك بابا

گرفت وگفت قربونت  يبوسه ا دمشیسف يکردو از لپها رادمهربغلش

 فدات بشم عسلکم ییبرم بابا

موقع رقص شد رادمهر دستشو طرفم دراز  گفتنیم کیتبر همه

 دنیکردوگفت پرنسسم افتخار م
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 کی يباکمال عشق دستشو تو دست مردش گذاشت ورفتن برا ادانش

 کیوش بایرقص ز

وشادان دستشو دورگردن رادمهربرده بود  خوندیم یخارج اهنگ

 دندیرقصیرادمهرم کمر عشقشو گرفته بود وباهم م

Thy beauty haunts me heart and soul, 

Oh, thou fair Moon, so close and bright; 

Thy beauty makes me like the child 

That cries a loud to own thy light: 

The little child that lifts each arm 

To press thee to her bosom warm. 

Though there are birds that sing this night 

With thy white beams across their throats, 

Let my deep silence speak for me 

More than for them their sweetest notes: 

Who worships thee till music fails, 

Is greater than thy nightingales. 

 : ترجمه

 قلب و جانم را ریکند تسخ یم

 میبایتو ماه ز ییبایز جلوه
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 و روشن یکینزد اریتو که بس يا

 میها یمن را به سمت کودک يبر یم

 چو کودك هیکنم گر یم

 فقط مال خودم باشد تا

 میماه قشنگ عالم آرا يتو ا يبایز نور

 انگار يکه مثل دختر بچه ا یکودک

 را شیدستها دیگشا یم

 گرمش فشارد باز نهیدر آغوشت کشد بر س تا

 میبایماه ز يتو را، ا او

 شب، پرندگان خوش آواز نیخوانند در ا یم گرچه

 روشن یتو کرده گلوشان را کم نور

 من يمن برا قیسکوت بس عم نکیبگذار تا ا یکم تو

 دیگو سخن

 از شتریب

 صاحبان خود ياز برا ندیگو آنچه

 بایخوش و ز يصداها آن

 : دمیگو
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 بایدلکش و ز ينغمه ها انیپرستد در م یکس تو را او م آن

 خوانند یاست او از تمام بلبالن تو که م برتر

 .همتا یو ب بایخوش و ز يصداها با

 چقدر دوست دارم یدونیش شادان گفت مدر گو رادمهر

 دونمیشانه همسرش گذاشتو گفت نه نم يباخنده سرش رارو شادان

  دمیگفت باشه خشگلم امشب بهت نشون م رادمهر

قربون  گفتیچرخاندومیرادمهر شادانو با خودش م دیبازم خند شادان

 تو وخنده هات عروسکم

 رقص تمام شدومهمونا رفتن  بالخره

من  زمیگفت عز رفتیبه شادان که به طرف اتاق مشترکشون م رادمهر

 امیتو اتاقش االن م برمیرو م يشاد

 دانستیتنها خودش م دشیکوچک رابغلس کردو بوس يشاد بعدم

 فرشته کوچولو رو دوست داره ومادرشو نیچقدر ا

به طرفش رفت ومحکم  دیطرف اتاق خوابشون رفت شادان رو د به

 چقدر دوست دارم یدونیبغلش کرد وگفت پس نم

تخت  يرو اطیشادان روبا احت درادمهریگفتو خند ينوچ بلند شادان

 ؟؟؟یانداخت وگفت حاال چ
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 باهات قهرم يگفت کادومو نداد شادان

 جعبه به او داد  زیوبلند شدواز کشو م دیخند رادمهربلند

من  يخدا دیکش یغیبا ناز در جعبه رو باز کرد ج شادان

 رادمهرچقدرقشنگه 

 روبرداشت وگفت بزار برات ببندمش قشنگم انیگردنبند برل رادمهر

 یناگهان گرم دیرا چش ریزنج يپشتش رو به او کرد وسرد شادان

 .به پشت گردنش خورد یدلچسب

  يعشقش بود گفت راد کیکه نزد نطوریهم

 دلم  جان

  يریاز من بگ تویتوهد يخواینم

 دیهست يمن تو وشاد هیهد نیگفت بزرگتر رادمهر

رادمهرگفت قهرنکن خشگلم  دمیگفت خوب پس کادوتو نم شادان

 بده  مویهد

بلند شدوگفت اول چشماتو ببند رادمهربست ومنتظر بود بعد  شادان

 شد چشماشو بازکرد  دهیگونش بوس يلحظه ا

 هیچ نیدستش بود به طرفش گرفت رادمهرگفت ا يبرگه ا شادان

  زمیعز
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به  یجیکردو بعدم باحالت گرادمهر نگاه  نیگفت خودت بب شادان

 شادان نگاه کرد

 یشیپدرم يخوب تو دار یچقدر خنگ يراد يگفت وا شادان

 ...تو یعنی شمیمن دارم پدر م رادمهرگفت

 سرشو تکون دادو گفت من حامله ام شادان

 نیبزارم زم گفتیشادان م یهرچ گردونندیبلند کرده بود وم رادمهراونو

شادان چشمهاشو بسته بود  نیشادان رو گذاشت زم نکهیتا ا زاشتینم

 کرده بود  هیبه رادمهرتک فتهین نکهیا يوبرا

 با تمام عشقش اونو تو اغوشش داشت  رادمهرم

چشماشو باز کرد رادمهر با عشق نگاهش کردو گفت دوست  شادان

 رو  يهم تو رو هو شاد زمیدارم عز

 ....بابا روشکم همسرش گذاشت وگفت هم شادمهر  يرو ودستشو

 

 انیپا

93/8/30 
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  94 ذرآ  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا

  94 دي: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

 : نویســـــــــــــــــــــــــــــــــنده 

http://www.forum.98ia.com/member250490.html  

    :نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظر 

http://www.forum.98ia.com/member208197.html  
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