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 جدالی از جنس عشقنام کتاب : 

 نادیا زمانینویسنده : 

 کاری از رمان سیتی

 ما  تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام 

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 
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 به نام خدا

 

 

 

 

 از جنس عشق یجدال

  یزمان ایناد

 

 : خالصه

سره عاشق آوا پ یمیو دوست صم شهیدختره عاشق آرشام م یمیدوست صم شهیآرشام م شیبه اسم آوا عاشق همکالس یدختر

دوسش نداره تا  یول کنهیآرشام با دوست آوا ازدواج م کننیو رابطه آوا و آرشام رو خراب م کشنیدوتا نقشه م نیا شهیم

  گردنیکردن و برم انتیبهشون خ دوستاشونکه  فهمنیماجراها آرشام و آوا م یسر هیتو  نکهیا

 

 : عاشقانه ژانر

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 ما  تیوبسا

www.roman-city.ir 

 

 

 م وارد اتاق شدم.فنجون قهوه با

 خونه نگاه کردم. اطیو از باال به ح ستادمیپنجره ا یجلو

 کنه. دنیانگار قصد نداره بغضش رو رها کنه و شروع به بار یول هیامروز هوا ابر 

 .دمیاز قهوم رو نوش یکم 

 .شهیمشم معادت دارم قهوه رو تلخ بخورم. مزه تلخش باعث آرا شهیهم 

 مطالعم نشستم و دفترم رو باز کردم. زیپشت م 

 .سمیدفترم بنو یبار تو نیاول یو برا ارمیب ادیرو به  میتمام لحظات زندگ گهیبار د کیچرا دوست دارم  دونمینم

 رو برداشتم و شروع به نوشتن کردم. سمیروان نو 

 یشدم. دختر یاز خانواده صوف یاختالف از خواهر دو قلوم آرام، عضو قهیبا دو دق یروز گرم تابستون هی یتو یمن آوا صوف 

 و سر به هواست. طونیهم ش یآروم و گاه یمهربون که گاه

 زبان زد عام و خاص بوده. شهیهم میظاهر یهاییبایو استعداد و البته ز هوش

 یهاباعث شده که سمت هدف نیم شده که همباعث اعتماد به نفس شهیخانوادم هم یهاتیو البته حما گرانید دیو تمج فیتعر 

 داشته باشم. یزیبرنامه ر میزندگ یهالحظه یبرا شهیبزرگ برم و هم

 عالقه داشتم. یاضیکه خودم رو شناختم به هنر و ر یاز زمان 

طه مشترک رو نق یهم به هنر تا باالخره معمار شهیمربوط م یاضیهم به ر یاموضوع فکر کردم که چه رشته نیها به امدت 

 کردم. دایپ قمیعال

 ثبت نام کنم. یاضیکنکور ر یباعث شد تو یمن به رشته معمار یعالقه 

 .نهیشیلبام م یگذشته لبخند رو یروزها یادآوریهنوز هم با  

 شدم. داریاز خواب ب میزنگ هشدار گوش یبا صدا 



Roman-City.ir 
 جدالی از جنس عشق رمان

 

https://telegram.me/romancity 4 

 

 ام نتونستم راحت بخوابم.لحظه کیکه نه از شب گذشته به خاطر آزمون کنکور  خواب

 استرسم دو برابر شد. میگوش یاالن هم با بلند شدن صدا 

 .شهیداره از جاش کنده م کردمیکه هر لحظه احساس م دیکوبیم نمیبه قفسه س یقلبم طور 

 که شب قبل آماده کرده بودم رو دوباره چک کردم. یلیوسا 

 ام رو سر کردم و از اتاق خارج شدم.و مقنعه یمانتو مشک 

 اومد و با استرس گفت:  رونیبا من آرام از اتاقش ب همزمان

  ؟یخواهر یاآماده-

 استرس دارم. یلیخ یآره، ول-

 . یریگیم یخوب جهیو نت یشیموفق م شاالیا ینگران نباش تو تالشت رو کرد-

 .میرفتیاالن با هم سر جلسه م یثبت نام کرده بود یاضیاگه توام مثل من کنکور ر-

 رو عشقه.  یندارم، تجرب یاضیبه ر یاعالقه چیمن ه یدونیتو که م-

 ؟یذاریمن کالس م یبرا یباشه حاال، دکتر نشده دار-

 .یتجرب یرفت یچ یبرا دونمیندونه من که م یهر ک 

 بهم رفت که منم خفه شدم.  یاغرهتموم موند و آرام چشم  مهیمون ناومدن مامان حرف با

 گفت: مامان

 دنبالت؟ ادیم دایاالن آ یصبحانه بخور یایچرا نم-

 مامان.  امیاالن م-

 رفتم. نییها پاپله از

 نشسته بود سالم کردم. زیبه بابا که پشت م 

 لبخند زد و گفت: دنمیبا د بابا

 دخترم؟ یاآماده-

 . رمیبگ یخوب جهیکه نت دیاسترس دارم برام دعا کن یلیخ یبله بابا جون ول-

 رو به خودش بسپار. یتوکلت به خدا باشه همه چ-

 . ینیبیهات رو مزحمت جهیمطمئنم که تو نت من

 شد و از استرسم کم شد. امهیروح یو قوا یبابا باعث دلگرم یهاحرف

 بلند شد. فونیا یخوردم که صدا یاصرار مامان صبحانه مفصل با

 کردن. تیموفق یکردم و هر کدوم برام آرزو یمامان و بابا و آرام خداحافظ از

 خواهر بزرگم رو به رو شدم و سالم کردم. دایخونه رو باز کردم و با چهره خندون آ در

 

 

 به روم لبخند زد و گفت: دایآ

 سالم خانم مهندس.-

 حاال کو تا مهندس شدن من؟ -

 . یشینباش حتما قبول م دیانقدر نا ام-

 قبول بشم.  یکه معمار نهیمهم ا شمیقبول که م-

 .یریگیرو از خودت م یبا استرس فقط شانس قبول-

 . یکه بعدا افسوس نخور یباش لکسیکن ر یپس سع 

 ببره. نیچند سال تالشم رو از ب جهیاسترس نت نیاجازه بدم ا دیبود، نبا دایبا آ حق

 دارم. یبیچرا امروز حال عج دونمینم یول 

 .رهیجلوم رژه م لمیمثل ف میزندگ یهاتمام لحظه 

 دادم و چشمامو بستم. هیتک یصندل یرو به پشت سرم

نشستن و صبح زود از  مکتیها پشت نتا امروز بتونم بعد از سال دونستمیهام مبه هدف دنیرس یبرا یدرس رو راه شهیهم 

 ل بشم.قبو یشدن و درس خوندن بتونم رشته معمار داریخواب ب

مواجه  میمیدوست صم نیآوردم که با اسم نوش رونیب فمیرو از ک میرشته افکارم پاره شد گوش میگوش یبلند شدن صدا با

 شدم.
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 زدم و جواب دادم.  یلبخند 

  ؟یجونم، خوب نیسالم نوش-

 پس؟   ییسالم دوستم، کجا-

 .میرسیم گهید یقهیپنج دق-

  ؟یدیرس تو

 از هم دوره. هامونیصندل یول میسالن افتاد هی یرو نگاه کردم تو هامونیآره شماره صندل-

 که تقلب کرد. شدینم میبود کمیاگه نزد-

 .یایمنتظرتم تا ب یدر ورود یمن جلو یگیآره راست م-

 باشه پس فعال. -

 .میدیآزمون رس یبه محل برگزار قهیاز چند دق بعد

 شدم. ادهیپ نیاز ماش عیسر نینوش دنید با

 گفت:  نیکه نوش میرو بغل کرد گهیدمن به سمتم اومد و هر دو هم دنیهم با د نینوش

 . رمیمیدارم از استرس م-

 . گهیطور، فوقش نشد سال د نیمنم هم-

  م؟یبهم بد یقول هی یایآوا م-

   ؟یچه قول-

هم صبر کنه تا  گهیسال د هی یکیقبول شد به خاطر اون  یاگهیدانشگاه د ایرشته  ایکدوم از ما قبول نشد  هیکه اگه  نیا-

 . میهم باش شیدوباره پ

با هم  شهیو هم میکه از دوره دبستان باهم بود نیمن و نوش یبرا یول شدیسال عقب افتادن م کیکار باعث  نیکه ا نیا با

 و گفتم:  دمیبود پس خند یلیتحص یسال عقب موندگ کیتر از سخت یلیجدا شدن از هم خ میدرس خوند

 جونم. وونهیباشه د-

 مثل ما که خراب رفاقتن بذارن.  ییهاوونهیواحد واسه خل و د هیدانشگاه  یتو دوارمیام فقط

 . میرشته قبول بش هیدانشگاه و  هی یمون توبده اگه جفت یچه حال یول-

 رو سرمون.  میذاریدانشگاه م_

 هم بهمون اضافه شد. دایکه آ میدیخندیدو بلند بلند م هر

 گفت:  نیبا نوش یاز سالم و احوال پرس بعد

 کنم. کاریمنو بگو که نگران بودم با استرس شما دوتا چ-

 . دیاریدر م یو مسخره باز دیخندیفقط م نیکرده بودم که شما کنار هم که باش فراموش

  م؟یاو سرزنده یبده پر انرژ-

 .دیبخند شهیکه هم شاالیا-

 شدم و گفتم:  دایها روبه آباز شدن در سالن با

  ؟یمونیتو م-

 .نیگردیبرم یکه راض شاالیا مونمیمنتظرتون م جانیآره من ا-

 .میرو گرفتم و با هم وارد ساختمون شد نیو دست نوش دمیرو بوس دایآ

 کردم. دایرو پ می. باالخره صندلمیگشت هامونیشماره صندل دنبال

 چشمک زد و گفت: جلوتر از من نشست و بهم  یهم چهار تا صندل نینوش

 . قیرف یموفق باش-

 طور. نیتوام هم-

 

 

 ها چشمام رو بستم و از خدا کمک خواستم.سوال عیتوز با

 ها کردم.و برگه سواالت رو باز و شروع به زدن تست دمیکش یقیعم نفس

 ها پاسخ دادم.رفت و راحت به سوال نیها استرسم از باز زدن چند تا از تست بعد

 منم تموم شد. یهاتموم شدن وقت آزمون سوال با

 داشتم. یخوب احساس
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 .رمیهم بگ یخوب جهیفکر کنم نت 

 دادم. لیبلند شدم و برگه پاسخ نامه رو تحو یصندل یاز رو یخوشحال با

 داد و گفت: لیاش رو تحوهم برگه نیبا من نوش همزمان

 چطور بود؟ -

  ؟یکرد کاریفکر کنم قبولم، تو چ-

 .میمنم راض-

 . گهیپس حله د-

 :    دیپرس عیکه سر میرفت دایسمت آ هردو

 شد؟  یچ-

 :میهر دو با هم گفت نیو نوش من

 . یعال-

 . میخب خداروشکر پس بر-

 با خنده گفت: نیآهنگ شاد گذاشتم که نوش هیو من  میشد نیسه سوار ماش هر

 .میرو دارم که آزاد شده. باالخره خالص شد یریحس اس-

 خوش بگذرونم.  یسه ماه تابستون رو حساب نیا خوامیم

 مسافرت. هیشمال دلم لک زده واسه  میبا هم بر یهمگ میقرار بذار هی-

 . زنمیمنم با مامان و بابام حرف م دیباش یاگه شماها اوک-

 .میسال ما اصال مسافرت نرفت کی نیا یتو-

 موافق باشن. شنهادمیکنم همه با پ فکر

 . میبا هم بر یان و بابات صحبت کن که همگبا مام توام

 باشه. -

 هامون هم شده.خانواده نیب تیمیو صم ییباعث آشنا نیچند سال رفاقت من و نوش 

 .گذشتیمون خوش مبه همه یو حساب میرفتیم نیها رو با خانواده نوشمسافرت شتریکه ب یطور

 .میذاشتیهم کم نم یو رفاقت برا یدوست یتو نیو نوش من

 بود. زتریبرام عز دایاز آرام و آ نینوش ییجورا هی

 .دونستیهم که تک دختر بود منو مثل خواهر خودش م نینوش 

 .شدیمون از قبل هم گسترده تر مدانشگاه حلقه رفاقت یبودم که با قبول مطمئن

 شدم و گفتم:  دایرو به آ نیاز رسوندن نوش بعد

 مهران خوبه؟ یراست-

 بود که فراموش کردم حال شوهر خواهرم رو بپرسم. ریفکرم درگ انقدر

من و آرام پر کرده  یبرادر نداشته رو برا یکه مهران به خانواده ما اضافه شده بود جا یاز وقت یول میکه ما برادر نداشت درسته

 . میباهاش راحت بود یلیبود و خ

 نگاهم کرد و گفت: دایآ

 مهران خوبه.-

 کاره. ریدرگ یلیچند وقت خ نیا یول ادیامروز همراهت ب خواستیم

 .میکافه نگه داشت و با هم وارد شد هی یجلو دایبعد آ قهیدق چند

 .کردیکافه بود حس آرامش رو بهم منتقل م یوارهایکه به د ییبود. تابلوها کیرمانت یلیاونجا خ یفضا

 بودم. یمن که عاشق رنگ و نقاش یبرا مخصوصا

 بخونم. یمعمار خواستمیبود که م نیهم بخاطر

 .شهیم یداره هم شامل ساخت وساز و جو مهندس یهم جنبه هنر کهنیا یبرا

 .میدل کندم و به سمت خونه رفت نیدلنش یاز اون فضا کیاز خوردن قهوه و ک بعد

 به استقبالم اومد. مامان

 بغلش و گفتم: دمیپر

 .خوامیکه م شهیم یزیخوب بود. همون چ ینگران نباش مامانم همه چ-

 .یایکه تو از پسش برم دونستمیشکر خدا دخترم م-
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 راحت شدم. یآزمون لعنت نیاز شر ا باالخره

 برسم. میبه خوش گذرون یراحت حساب الیبا خ تونمیامروز م از

 همراهم بود و به اتاقم رفتم. کهنیو تشکر کردم بخاطر ا دمیرو بوس دایآ

 راحت بخوابم.  الیسترس و با خبدون ا تونمیم یمدت طوالن هیبعد از  باالخره

 که قراره برسه رو تصور کردم. یخوش یبستم و روزها چشمامو

 خوابم برد. یافکار بودم که از شدت خستگ نیهم تو

 

 

 خسته و گرفته جواب دادم: یو با صدا دمیاز خواب پر میگوش یبود که با صدا یچه ساعت دونمینم

 جانم مهران؟ -

 ؟یبه به خانوم مهندس چطور-

 ؟یخوبم تو چطور-

 روباه؟ ای یریممنون، آزمون چطور بود ش-

 . رمیش-

 . یریخوب بگ جهینت دمیبا یکرد یهمه سال خرخون نیا گهیمعلومه د-

 .یکرد دارمیبسه حوصلتو ندارم از خواب ب-

 خونتون.  امیباشه بداخالق شب م-

 منتظرتونم.   دیباشه مزاحم بش-

 که بله، دمیرو قطع کردم و د یگوش

 خبره. چه

 همه شروع شده. یفرستادن و فوضول امیپ یدوست و آشنا کل همه

 از اوضاعش با خبر بشن. خوانیباشه همه م لیتو فام یکه اگه کنکور هیاچه جو مسخره نیا دونمیمن نم آخه

 شدم. الیخیحوصله جواب دادن به همه رو نداشتم ب کهنیا بخاطر

 اومدم. رونیاتاق ب از

 کاناپه نشسته بود.  یبابا رو 

 رفتم و کنارش نشستم و گفتم: سمتش

 سالم بابا جون.-

 ماهت دخترم. یسالم به رو-

 آزمون چطور بود؟ ینباش خسته

 خوب بود بابا جون.-

 خوشحال بشم. یکه آرام هم فردا آزمونش رو خوب پشت سر بذاره تا من حساب شاالیدخترم ا نیآفر-

 .رهیگیم یخوب جهینت من مطمئنم که آرام هم-

 گفت: یبا نگران آرام

 بشه. دیگیکه م جورنیخدا کنه ا-

 .یاسترس دارم خوش بحالت راحت شد یلیکه خ من

 .یباش لسکیکن ر یسع یاسترس نداره خواهر-

 نباش. یزیاز من نگران چ شتریب یحت یهمه تالشت رو کرد تو

 کردم.  شییآزمون و جو اونجا واسه آرام گفتم و راهنما یبرگزار طیاز شرا کمی

 در بره.  میدوش گرفتم و باعث شد خستگ هیاز حرف زدن با آرام رفتم حموم و  بعد

 اومد. نییاز پا یسالم و احوال پرس یخشک کردن موهام بودم که صدا مشغول

 .کردیم یمعمول مهران داشت با آرام شوخ طبق

 .دادیم یبه اون جمع انرژ رفتیکه م یبود و تو هر جمع یو مهربون یپسر دوست داشتن مهران

 گفت: دیرفتم. مهران تا منو د نییو به طبقه پا دمیپوش لباس

 اره؟ میما مزاحم گهیحاال د-

 آوا؟ میداشت
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 . یتو همش خونه ما افتاد زمیآره عز-

 کنم. کاریکن منم به وقتش بلدم باهات چ یزبون دراز-

 منم عمرا تو دفترم استخدامت کنم. ومدین رتیکار گ یکار کن یموقع که خواست اون

 دست تو کار کنم.  ریز امینم اهیمن صد سال س-

 گفت: مامان

 .دیزنیپشت سر هم حرف م یجورنیهم دینفس بکش هی-

 خنده و کل کل با مهران رو تموم کردم. ریز میزد همه

 میمون رفتخونه کیبه پارک نزد دایآرام عوض بشه با مهران و آ یحال و هوا کهنیا یو بعد از شام برا میرو کنار هم خورد شام

 .میو قدم زد

 . دادیبهم م یهوا حس و حال خوب نیروبه گرما رفته بود و قدم زدن تو ا یخرداد ماه بود و هوا کم اواخر

 کردن و رفتن. یو مهران خدافظ دایو آ میخونه برگشت به

 دنبال آرام و من هم همراهش برم. ادیفردا ب دایشد آ رارق

 . دمیاز خواب پر میآالرم گوش یصبح بود با صدا ۶ ساعت

 .میو آماده شد میخورد یرو صدا زدم و صبحانه مفصل آرام

 . میدیاومد دنبال ما و زودتر از وقت به محل آزمون رس دایآ

به اواخر آزمون  کیگذشت و نزد ی. چند ساعتمیگاه دانشگاه منتظرش بوداستراحت یهمراه دوستاش رفت و ما هم تو آرام

 داشت و خوشحال بود. تیاز آزمون برگشت و رضا هیبود که آرام زودتر از بق

 . میبه خونه برگشت یبا خوشحال ییسه تا 

و به مناسبت تموم  میها خوش بگذرونمدتو بعد از  میبر رونیبا هم ب ییتماس گرفتم تا سه تا نیاز ظهر همون روز با نوش بعد

 .میریجشن سه نفره بگ هیشدن کنکور 

 :دیچیپ یگوش یتو نینوش یپر انرژ یاز چندتا بوق صدا بعد

 سالم عشقم.-

  ؟یسالم گلم، خوب-

 ؟یممنون، تو خوب-

  ؟یکنیم کارایمنم خوبم، چ-

 .دمیتا حاال فقط خواب روزیاز د یباورت نشه ول دیشا-

 بودم.  دهیراحت نخواب الیکردم تا حاال انقدر با خ فیک یکل

 شدم و همراه آرام رفتم. داریامروز شش صبح ب یول دمیکم خواب هی روزیمنم د-

 کرد؟ کاریآرام چ یراست-

 . هیخداروشکر اونم راض-

 خب خداروشکر. -

جشن سه نفره  هی مونیو به مناسبت خالص میبزن یدور هی میبر گهیساعت د کیتا  یجونم زنگ زدم بگم اگه موافق نینوش-

 . میریبگ

 سوال داره؟ گهید نیا-

 .مهیو عشق و حال باشه پا حیمن هرجا تفر یدونیتو که م 

 .گهید یدوست خل من-

 خل. گهیم یبه ک یک نیبب-

 .یکه از من خل تر تو

 نیمون که همهمه سال به هم نخورده فقط به نقطه مشترک نیما بعد از ا یکه چرا دوست کنمیفکر م نیهرموقع به ا یدونیم-

 . رسمیبودن هستش م وونهیخل و د

 . میکنیرو درک م گهیدخوب هم یلیو خ میهست گهیدکپ هم یلیباشه که ما خ نیا شیاصل لیدل دیشا یاون که هست ول-

 . قیمن با تموم اشتراکات و تفاوت هامون دوست دارم رف یول-

 بونت برم.قر شتریمن ب-

 . یشگیپاتوق هم گهیساعت د کیپس تا -

 باشه فعال.           -
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بدون در زدن وارد اتاق شدم که  شهیتخت انداختم و سمت اتاق آرام رفتم تا بهش بگم آماده بشه. مثل هم یرو رو میگوش

 داد آرام بلند شد و گفت:

 تو اتاق؟  یآوا باز تو بدون در زدن اومد-

 .رمیکه مچت رو بگ امیم یجورنیمخصوصا ا-

  ؟یکردیم کاریچ یداشت نمیبگو بب حاال

 در رو ببند تا بهت بگم. -

 تخت نشستم. یرو پشت سرم بستم و کنار آرام رو در

 رو روشن کرد و گفت:   شیگوش آرام

 چقدر خوشگل شده. نیبب کردمیرو نگاه م ایارم لیپروفا یهاداشتم عکس-

 ها نگاه کردم.ه عکسرو ازش گرفتم و ب یگوش

 ایرو انتخاب کرد تا مثل ارم یهم تجرب نیبهش داره و به خاطر هم یدیعالقه شد یگپسر عمومون بود که آرام از بچه ایارم

 بخونه. یدندون پزشک

 ها رو نگاه کردم و گفتم: حوصله عکس با

  شه؟یدست بردار آخه آدم عاشق پسر عموش م یخواهر-

 پسرها برام فرق داره و انقدر دوستش دارم.  هیچرا با بق دونمینم-

 نه. ایکه تو رو دوست داره  دیاز رفتارش فهم شهیمرموزه اصال نم یلیهم خ ایارم-

 بهش.  یزنیتابلو با دهن باز زل م یهاتو که مثل آدم برعکس

 برو خودت رو مسخره کن.-

 . خندمیت مو به کنمیو من رفتارات رو مسخره م یشیعاشق م یروز هی توام

 رو گرفتار کنم. گهید یکیعاشق بشم و خودم و  وونمیمگه د-

 مال خودم باشم.  دمیم حیترج

 ؟یداشت کارمیاحساس، حاال بگو چ یب-

 آدم. یبرا یذاریمگه حواس م-

 حوصلم سر رفته.  میبزن یدور هی میبر نیشو با نوش آماده

 کجا؟  -

 . داریشاپ د یکاف یشگیپاتوق هم-

 باشه برو تا منم حاضر بشم. -

 اومدم و وارد اتاق خودم شدم. رونیاتاق آرام ب از

 شمیآرا زیرو انتخاب کردم و پشت م میرنگ با شال زرشک یمشک یگشتن مانتو کت یهام رفتم و بعد از کلکمد لباس سمت

 نشستم.

 شیاگر هم پ ای رفتمیم رونیمدت کمتر ب نیا .دمیبه خودم رس یکردن و حساب شیها با حوصله شروع کردم به آرااز مدت بعد

 به خودم برسم. خوادیکه دلم م یجوروقت نداشتم اون رون،یبرم ب اومدیم

 گفتم:  دنشیزدم و از اتاق بیرون اومدم و سمت اتاق آرام رفتم و با د یلبخند نهیآ یخودم تو دنید با

 . یچقدر خوشگل شد یوا-

 . یشد گریج یلیتوام خ یمرس-

 . ادیبهمون ب یلیفکر کنم خ میروز موهامون رو رنگ کن هی میبر ایآرام ب-

 باشه. -

 شد.  رید گهید میبر-

 .میکردم و از خونه خارج شد یمامان خداحافظ از

 .میشد یو سوار تاکس میرفت ادهیسرکوچه پ تا

 .میشاپ شد یو وارد کاف میشد ادهیپ یاز تاکس عیو سر میدیشاپ رس یبه کاف قهیاز چند دق بعد
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 .دادیو ساعتش رو نشون م کردینشسته بود و با اخم بهمون نگاه م مونیشگیهم زیپشت م نینوش

 که گفت: میشد کیو آرام با خنده بهش نزد من

 ربع منتظرتونم؟ کیشما دوتا  نییکجا-

 . میبود یهم منتظر تاکس یشد. کل رید میتا کارامون رو کرد دیببخش-

 . میراحت ش میریرو بگ نامهیگواه یکالس رانندگ میبر دیایها ببچه-

 . رهیخفن بگ نیماش هیمون خوب بشه برامون چون بابا قول داده اگه رتبه هیفکر خوب-

مطمئنم دفعه اول  شستمیاوقات منم کنارش م یبعض گرفتیم ادی یرانندگ دایکه آ یحرف نداره موقع میمن که رانندگ-

 . شمیقبول م

 .میکه واسه رفت و آمد دانشگاه راحت باش میثبت نام کن میپس زود بر-

 

 

 هامون رو گرفت و رفت.شد و سفارش کینزد زمونیبه م یجوون پسر

 لحظه هم چشم از ما برنداشتن. هینشسته بودن که از زمان ورودمون  پیما سه تا پسر جوان و خوش ت یرو به رو زیم

 و آرام شدم و گفتم:  نیبه نوش رو

  د؟یرو دار ییرو روبه زیم-

 .دادنینخ م یآره به منم قبل از اومدن شما ه-

 شد. دهیکش زشونینگاهم سمت م دوباره

 شد. نیدرآورد که باعث خنده آرام و نوش یااز پسرها که متوجه نگاهم شد شکلک بامزه یکی 

 .دنیدفعه پسرها خند نیاز رو نرفتم و براش شکلک درآوردم. ا منم

  با خنده گفت: نینوش

  م؟یکم سرکارشون بذار هی هیها نظرتون چبچه-

 گفت: عیسر آرام

 . میخوش بگذرون میبابا مثال اومد دیول کن-

 . دمیخندیکم هم م هی گذرهیبهمون خوش م شتریب یجورنیخب ا-

 از پسرها نگاه کرد. یکیبه  میچونش گذاشت و مستق ریدستش رو ز نینوش

 خاص خودش برگشت و گفت: ژیبا پرست دیرو د نینوش رهیکه نگاه خ پسره

 برات.  رهیبهم که دلم ضعف م یزنینافذ زل م یهاچشم نیبا ا-

 زد و گفت: یلبخند کج نینوش

 ؟یچقدر زود شل شد یه-

 زد و گفت:  یلبخند پسره

  م؟یچشمامون باشن و شل نش یمثل شما جلو یگریج یدخترها شهیمگه م-

 آرام نگاهش رو از پسرها گرفت و گفت: 

 بچه پررو هاست.  نیاز ا نیولشون کن نوش-

هم بهشون  یهر چ کشنیپنجول م یوحش یهاگربه نیرو ندارن ع یعاطف یگذار هیگونه سرما چیپسرها ارزش ه جورنیا-

 و رو هستن.  چشمیبازم ب یکن یخوب

 لبخند زد و گفت:  نینوش

 .میابیاسب نج نیو ع میسگ وفادار نیبر عکس ما دخترها که ع-

 سگ و اسب منظورم با شما دوتا بود.  البته

 و گفت:  نیزد تو سر نوش آرام

 بچه پررو. -

 هامون رو برامون آوردن.و قهوه یشکالت کیک باالخره

 .میهم شروع به خوردن کرد ما

 : رو سمتم گرفت گفت یاما اومد و برگه زیاز پسرها بلند شد و سمت م یکی

 . یزنگ بزن شمیخوشحال م زمیعز-

 زدم و گفتم:  یپوزخند
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  ؟یشکلک برات درآوردم جوگیر شد هیحاال -

 کرد بحث رو عوض کنه پس، با لبخند گفت: یاز رفتارم جا خورد و سع پسره

  نجا؟یا نیایم شهیشما و دوستاتون هم-

 شماست؟ یشاپ برا یکاف نیا کنمیم یعذرخواه-

 .امیمعمول یمشتر هینه منم مثل شما -

 . ستیپس به شما مربوط ن-

 و آرام مردن از خنده. نیحرفم نوش نیا با

 کرد و گفت:   یکه از رفتارم کالفه شده بود اخم پسره

 . یگرفت یخودتو جد یلیخ-

 .دیرینگ یاز ما دخترها باعث شده که شما پسرها مارو جد یمتاسفانه رفتار بعض-

 .یکنف شد یکنیاحساس مهم هست که االن  نیخاطر هم به

 بهشون بگو من شماره رو ازت گرفتم.  ینش عیدوستات ضا یجلو کهنیاالن واسه ا یول

 دوستاش. شیزد و رفت پ یپوزخند پسره

 شاپ خارج شدن. یلحظه بعدم از کاف چند

 با خنده گفت:  نینوش

 . یکرد اشعیعاشقتم آوا خوب ضا یوا-

 دلم براش سوخت. چارهیب-

 حقش بود پسره پررو. -

 .میبه خونه برگشت هاابونیخ یتو دنیبهمون خوش گذشت. بعد از چند ساعت چرخ یروز هم کل اون

 

 

 .مینشست زیدور م یموقع شام همگ شب

 رو به بابا شدم و گفتم: 

 شمال؟ میچند روز بر میبذار یابرنامه شهیبابا جون م-

 . میر داربه سف اجیو احت میخسته شد یو آرام حساب من

 .مینرفت یمسافرت چیسال ما ه کی نیآره بابا جون ا-

 . تهیموقع نیکنکور تموم شده بهتر گهیاالن که د-

 در بره. تونیمسافرت شما رو ببرم که خستگ هیبودم که  نیمن خودم به فکر ا-

 خوبه؟   میهفته بر آخر

 :میگفت یو آرام با خوشحال من

 بله بابا جون. -

 لبخند زد و گفت: مامان

 که سرد شد.  دیتون رو بخورشام گهیحاال د-

 ان؟یهم بگم ب نایا نیبه خانواده نوش شهیفقط بابا جون م-

 . گذرهیخوش م شتریب یجورنیا آخه

 .میسفر رو با هم بر نیکه اگه دوست دارن ا رمیتماس بگ یپناه یبا آقا خواستمیاتفاقا خودم فردا م-

 . نیستیهم تو و آرام تنها ن گذرهیبهمون خوش م شتریهم ب یجورنیا

 . یمرس-

 .دمیگنجیپوست خودم نم یتو یخوشحال از

 مسافرت لک زده بود. هی یوقت بود که دلم برا یلیخ

 که اونجا هست. یو آرامش ایدر یبرا المون،یو یبرا

 که دارم فکر کنم.  ییهاشدن به آرزوهام و هدف کیو نزد ندهیها کنار ساحل قدم بزنم و به آدارم ساعت دوست

 اومدم که روبه بابا گفت: رونیمامان از فکر ب یصدا با

 . انیهاشون جور بود همراه ما بکه اگه برنامه کنمیهم صحبت م دایپس با آ-

 حتما بهشون بگو. -
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 گفت: یبا خوشحال آرام

 . گذرهیهمون خوش مب یحساب گهیو مهران د دایبشه با وجود آ یعجب مسافرت-

 رفتم. میشام به اتاقم اومدم و سمت گوش زیاز کمک کردن به مامان و جمع کردن م بعد

 ام دادم که با بابا در مورد مسافرت صحبت کردم و موافقه. یپ نینوش به

 هات رو ببند. فردا به بابات زنگ بزنه برو چمدون قراره

 . گذرهیبهمون خوش م یمنم با بابام صحبت کردم موافقه. مطمئنم کل ولیام داد که ا یپ نینوش قهیاز چند دق بعد

 خوابم برد.  یک دمیخسته بودم نفهم یشده بودم و حساب داریصبح زود ب کهنیبه خاطر ا نیحرف زدن با نوش یاز کل بعد

 چشمام رو باز کردم. کردیآرام که مدام صدام م یروز بعد با سر و صدا صبح

 گفتم:  تیعصبان با

 بخوابم؟ یذاریآرام چرا نم یوا-

 .یبخوابم اگه گذاشت خوامیروز م هی

 ساعت چنده؟  یدونیپاشو تنبل خانم م-

 چنده؟ -

 دوازده.-

 حوصلم سر رفته.   گهید پاشو

  ؟ینه از نظر ظاهر میاگهیهمد هیشب یکه نه از نظر اخالق میهست ییما چه دوقلوها دونمیمن نم-

 از هر دو نظر من بهتر از توام. -

 خورد و با حرص گفتم:   واریداد و بالشت تو د یرو برداشتم و محکم سمتش پرت کردم که جا خال بالشتم

 . دیاریرو درم هاکیحرص ما قل کوچ شهیها همشما قل بزرگ-

 .میتر و عاقل تر یما از شماها منطق کهنیبه خاطر ا-

 .میمورد بحث کرد نیه بارها با هم در اک نییپا میبر ایزود ب حاالم

 

 

 رفتم تا دست و صورتم رو بشورم. ییاز تخت بلند شدم و سمت دستشو یکالفگ با

 رفتم. نییرو عوض کردم و به طبقه پا لباسم

 آشپزخونه شدم و گفتم:  وارد

 مامان.  ریصبح بخ-

 . ریظهر بخ زمیصبح نه عز-

 آرام نذاشت.  یبخوابم ول شتریب خواستیدلم م-

 نگاهم کرد و گفت: یعصب آرام

 آوا؟   یزنیچقدر غر م-

 .دیانقدر سر به سر هم نذار-

   ؟یخوریم یصبحانه چ آوا

 . کیبا ک ییچا-

 تاپ نشستم. یرفتم و رو اطیرو برداشتم و سمت ح ییچا وانیل

 آرام هم کنارم نشست و با خنده گفت:  قهیاز چند دق بعد

  ؟یاز دستم دلخور-

  ؟یچ ینه برا-

 . دمیانقدر حرصت م کهنیاز ا-

 نه من. زمیعز ییتو خورهیکه حرص م یاون-

 .رهیحوصلم سر م یستیتو ن یکنم وقت کاریخب چ-

  م؟یهامون رو ببندچمدون میبر یقربونت برم خواهر مهربونم موافق-

 .میتا در سالن مسابقه دو بد ایاوهوم، ب-

 . برمیمن م شهیمثل هم-

 . زارمیفعه دیگه نمد نیا-
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 من برنده شدم. شهیو مثل هم میدیتا در سالن دو گهیهمد با

 .نهیلبام بش یلبخند رو شهیاون روزها باعث م یآورد ادی

 شاد و سرزنده بودم. چقدر

 خوردم و دوباره شروع به نوشتن خاطرات گذشته کردم.از قهوم رو  یکم

 .میباهم حرکت کن یبه منزل ما اومدن تا همگ نیهفته ساعت ده صبح خانواده نوش آخر

 شدم و گفتم: نینوش روبه

   ومد؟ین مایچرا برادرت ن یراست-

 .رتریکم د هی یول ادیم-

 . دادیانجامش م دیاومد که با شیبراش پ یکار

 . طورنیکه ا-

شدن و با همه سالم و  ادهیپ نیشد. هر دو از ماش دایو مهران هم پ دایصندوق باالخره سرکله آ یها تواز گذاشتن چمدون بعد

 کردن. یاحوالپرس

 و با مهران هم دست دادم و گفتم:  دمیرو بوس دایآ

  م؟یایتو ب نیما سه تا با ماش شهیمهران م-

 گفت:  یبا شوخ مهران

 ؟یخلوت ما رو بهم بزن یچرا همش دوست دار-

 د؟یکنیم کاریچ دیکنیهمه با هم خلوت م نیا-

  اد؟یم رتونیگ یچ

 کرد و گفت:  دایبه آ ینگاه طنتیبا ش مهرانم

 خوب.  یکاراها-

 بلند شد. نیبهش رفت که خنده آرام و نوش یاچشم غره دایآ

 تمام گفتم:  ییبا پررو منم

 .میایبه هر حال ما با شما م-

 . یمثل ما باش یخوشگل و باوقار یاز خداتم باشه که راننده دخترها دیضمن تو با در

 و گفت: دیخند مهران

 . یاحقا که زلزله-

 .میبود که سر به سر هم بزار نیکارمون ا شهیهم

 .شدیهم م هیباعث خنده بق هایشوخ نیو ا میبردیکار لذت م نیاز ا ییجورا هی

 .میباالخره راه افتاد قهیو بعد از چند دق میمهران شد نیو آرام سوار ماش نیو نوش من

 .میکردیپشت سر هم حرکت م نیسه تا ماش هر

 . میخوندیبلند باهاش م یرو گذاشته بود و ما هم با صدا گانهیمحسن  یآهنگ وابستگ مهران

 آهنگ کم کرد و با خنده گفت: مهران

 اش بخونه گوشم کر شد.خواننده دیبابا بزار-

 کامال مشخصه. م،یهست یباورقار یما دخترها گهیم بعدش

 .دادیسرش رو به نشونه تاسف تکون م و

 .میاز حرفش به خنده افتاد یهمگ

 مهران.  یامزهیب یلیخ-

 تو بانمک بشم. یفدا-

 معترض به سمت مهران برگشت و گفت: دایآ

 .یشیجز من م یکس یآخرت باشه فدا یدفعه-

 جداست. هیتو که حسابت از بق زمیعز-

 .لیواه واه زن ذل-

 همزمان گفتن: دایو آ مهران

 ما دخالت نکن. یتو مسائل خصوص-

 گفتم و با حالت قهر روم رو ازشون برگردوندم. یاباشه
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 نگاهم کرد و گفت: نهییشد از آ میکه متوجه ناراحت مهران

 قهر نکن خوشگل بانو.-

 نداره. دهینکن که فا یمنت کش-

 کارو خوب بلدم. نیچرا داره من ا-

 ر جمع کردم و به حالت قهر ادامه دادم. گرفت که لبام رو با زو خندم

 بهم کرد و گفت: ینگاه نهییآ یاز تو مهران

 .ستمیمن خودتو لوس نکن شوهرت که ن یواسه-

 .رمینتونستم جلو خندم رو بگ گهید

 .میانداختیم یادگاریو عکس  میکردیقشنگ توقف م یجاها ریو خنده گذشت و تو مس یکل راه با شوخ خالصه

 .میدیرس المونیغروب بود که به و یهاکینزد

عکس از  یرو برداشتم و کل میاحرفه نیصحنه جذاب بگذرم. دورب نیاز ا تونستمیکننده بود و نم رهیواقعا خ ایدر غروب

 ها گرفتم.منظره

 .میگرفت زیعکس قشنگ و خاطره انگ یو آرام کل نینوش با

 

 

 ها به سمت اتاقم باال رفتم.پله از

 .دمیکش یقیوارد اتاق شدم پنجره رو باز کردم و نفس عم کهنیمحض ا به

 تنگ شده بود. ایدر یهاموج یواسه صدا دلم

 صحنه دل کندم و سمت کمد رفتم. نیاز ا باالخره

 تخت نشستم. یو رو دمیرو با حوصله چ لمیوسا

 بلند شد. هیبق یصدا نییها بودم که از پاعکس دنیحال د در

 بود. دهیرس ماین احتماال

 شون اضافه شدم.رو خاموش کردم و به جمع نیدورب

 کردم. یسالم و احوال پرس ماین با

 مون بود.و مثل برادر نداشته میراحت بود مایو با ن میداشت یادیرفت و آمد ز نیبا خانواده نوش یگبچه از

 رفتن. الیو اطیدرست کردن شام به ح یبرا ونیاز چند ساعت دور هم نشستن آقا بعد

 .میدیچ یشام رو به قشنگ زیها با هم ممخانو و

 .دیبهمون چسب یو حساب میرو دور هم خورد شام

 .میقدم زدن به ساحل رفت یشب برا آخر

 بهمون خوش گذشت.  یو حساب میکرد یباز یساحل بالیوال گهیعده دختر و پسر د کیهمراه  مایو ن نیو آرام و نوش من

 به خواب رفتم.  یخستگ یرو پشت سر گذاشتم و با کل جانیروز پره هیوقت  یاز کل بعد

 چشمام رو باز کردم. اومدیم نییکه از طبقه پا ییبا سر و صدا صبح

 رفتم. نییبود. دست و صورتم رو شستم و به طبقه پا ازدهیانداختم ساعت  میبه گوش نگاه

 صبحانه نشستم. زیگفتم و پشت م ریبخ صبح

 ه تمام معنا بودن.کدبانو ب کی نیمن و نوش مامان

 صبحانه مفصل خوردم. هیو  شدینم ریبودن که آدم از خوردن س دهیچ یزیم

 .میبود امروز بعد از ظهر به جنگل بر قرار

 .میو اونجا ترن سوار شد میاز ناهار سمت جنگل حرکت کرد بعد

 بودم که صدام گرفته بود. دهیکش غیبود و انقدر ج زیانگ جانیه واقعا

 .میکرد هیکرا یبه خواسته ما دخترها جت اسک میاونجا که برگشت از

 شدن و من و مهران با هم. یجت اسک هیو داداشش سوار  نینوش

 .جانیداشت هم ترس داشتم هم ه یحس جالب یلیخ

 شد. یهم سوار جت اسک دایاز من مهران با آرام و آ بعد

 :گفتیمهران م ادمهی

 م.زن سه تا زن دار هی یمن به جا-
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 واسه دو قلوها هم بکنم.    دیبا کنمیم دایکار واسه آ هر

 .چارهیب گفتیم راستم

 .میهم طلبکار بود یزیچ هیوقت ما و آن کردیواسه ما م یکار همه

 . میپنجم سفر بود و قرار بود فردا صبح برگرد شب

 .میاومد ماین نیبا ماش نیبرگشت من و آرام و نوش ریمس

 رفت بهمون خوش گذشت.  ریاز مس شتریب یلیخ انصافا

 بود. یاهیپسر باحال و پا ماین

 بهمون خوش گذشت. یاومد و کل یاگهیجدا کرد و از جاده د هیراهش رو از بق ریمس یتو

 

 

 مون نبود.دل تو دل نیکنکور من و نوش جیاعالم نتا روز

من بود هم نگران رتبه  جهی. آرام هم نگران نتمیلحظات پر استرس و سخت رو کنار هم بگذرون نیبه خونه ما اومد تا ا نینوش

 نشستم. وترمیکامپ زی. پشت مشدیخودش که روز بعد اعالم م

 شد. تیوارد سا شیتختم نشسته بود و با گوش یهم رو نینوش

 بود. نییپا یلیخ فشارم

 استرس داشتم. یلیخ یبودم ول یاز آزمون کنکور راض کهنیوجود ا با

 .دیلرزیو دستام م دیکوبیم نمیسخت به قفسه س قلبم

 آخر چشمام رو بستم. یشدم و شمارم رو زدم و لحظه تیسا وارد

 بعد چشمام رو باز کردم و به رتبم نگاه کردم. هیثان چند

 .شدینم باورم

 بکنم. تونستمینم یحرکت چیخشکم زده بود و ه یصندل یرو انگار

 به خودم اومدم.  نینوش غیج با

 .دیکشیم غیج یبود و از خوشحال ستادهیتخت ا یرو

 سمتش رفتم. یاومدم و با خوشحال رونیتازه از شوک ب منم

 .میحرف بزن میتونستینم یحت یدو از خوشحال هر

 ا نگاه کردن.که در اتاق با ضرب باز شد و آرام و مامان با حالت وحشت زده به م میرو بغل کرد گهیدمحکم هم فقط

 :دیپرس یبا نگران مامان

 شده؟  یآوا مامان چ-

 شده.  2111رتبم  شهیمامان باورم نم-

 گفت. کیو بغلم کرد و تبر ستادیتخت ا یرو نیو مثل من و نوش دیکش یغیحرفم آرام هم ج نیا با

 گفت: یبا خوشحال مامان

 خداروشکر.-

 جان رتبه تو چند شد؟ نینوش

 شدم خاله.  2511-

و من استرسم  شهیفردا آرام هم قبول م شاالی. ادیخواستیکه م دیرو گرفت یاجهیتون همون نتخب خداروشکر که جفت-

 .شهیتموم م

 و بابات خبر بدم.  دایبه آ برم

 گفت:  نیو نوش میرو بغل کرد گهیدرفتن مامان دوباره هم با

 رشته. هیشگاه دان هی یتو میاگهیددوباره کنار هم شهیآوا باورم نم-

 .میخدا هم دوست نداره من و تو از هم جدا بش یکه حت دونستمیم-

 . کنهیمون مکمک حتما

 هنوزم تو شوکم. -

 حاال برو به مامانت زنگ بزن و خبر بده. -

 زنگ بزنم.  کهنیرو در رو بهش بگم تا ا دمیم حیترج ینبود ول ادمیاصال  یگیراست م یوا-

 و گفت: دیخند آرام
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 باشه خانم مهندس حواس پرت. -

 کرد و رفت. یآماده شد و خداحافظ نینوش

 رو بغل کردم و گفتم:  آرام

 . یکنیما رو خوشحال م یو کل یریگیهات رو مزحمت جهیفردا توام نت شاالیا-

 . یممنون خواهر-

 جهینت یهام رو بزحمت کهنیبه خاطر ا رفت و من کنار پنجره رفتم و به آسمون نگاه کردم و از خداوند رونیاز اتاقم ب آرام

 .ارمیشون ببدست یکی یکیداشتم  میشدم که تصم ییهاها و آرماننذاشت تشکر کردم و غرق هدف

 گفتن. کیاومدم. تمام دوست و آشنا بهم زنگ زدن و تبر رونیاز فکر ب میگوش یصدا با

 نبودن و به همه خبر دادن. کاریمامان و آرام ب قهیاین چند دق یتو کهنیا مثل

 بودن که بهم زنگ زدن. ییکسا نیو مامان نوش مایمهران، ن دا،یآ بابا،

 منو خوشحال و البته شرمنده خودشون کردن.  شونکیتبر یهاامیهم با پ هیبق

 

  

 

 

 کامل شد. یخانواده صوف یاومدن رتبه آرام خوشحال با

و تمام دوست و آشناها رو دعوت  رهیمن و آرام جشن بگ یداشت برا میتصمو  دیگنجیتو پوست خودش نم یاز خوشحال بابا

 کنه.

 باشن. میما سه یشاد یهمه تو تا

 بود. یما هر کس مشغول انجام کار یخونه یبود و تو یروز مهمون فردا

 رنگ کردن  موهامون. یبرا شگاهیآرا میتا با آرام بر شدمیاتاقم بودم و داشتم آماده م یتو

 با استرس وارد اتاق شد. آرام

 نگاهش کردم و گفتم:  معترض

 ادب نداره؟ یحاال ک-

 ؟یزنیدر نم یچ یبرا

 کنم؟ کاریزنگ زده چ میبه گوش ایها رو ارمحرف نیآوا ول کن ا-

 چمچاره، خب جواب بده.-

 لرزون جواب داد: ییبا دستا آرام

 سالم پسر عمو. -

 دق نکنم.  یگذاشتم تا از فوضول کریاسپ یرو رو یسمتش رفتم و گوش عیسر

 ؟یسالم آرام جان، خوب-

 ممنون. عمو و زن عمو چطورن؟  -

 بگم. کیخداروشکر خوبن، راستش زنگ زدم بهت تبر-

 . میشیم یو هم دانشگاه یاصد در صد هم رشته یکه آورد یارتبه نیا با

 . یلطف کرد یلیممنون، خ-

 کمکت کنم. شمیم خوشحال یداشت یزیچ یاز امروز اگه سوال-

 . میرفت و آمد دانشگاه با هم باش ریمس میتونیم یدوست داشته باش اگه

 آرام زدم که اونم بلند گفت: یحرفش محکم با آرنج تو پهلو نیا با

 آخ.-

 :دیپرس یبا نگران ایارم

 افتاده؟  یاتفاق-

 .ستین یزینه چ-

 . رمیگیو ازت کمک م شمیمزاحمت م یمن حتما گاه یترم از من جلوتر 5باشه تو  یهر صورت ممنون، هر چ در

 . یمراحم هیمزاحم چ-

 هست؟   ادتیفردا رو که  یمهمون-
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 . میشیتون ماره حتما مزاحم-

 . دیکنیمون مخوشحال نیدار اریاخت-

  ؟یندار یکار نمتیبیپس, فردا م-

 رو برسون.  ینه ممنون سالم همگ-

 قربانت خدانگهدار. -

 آرام شدم و گفتم:       روبه

 . کیآرام خانم تبر-

  ؟یچ یبرا-

 .یدیهم دوست داره و باالخره به آرزوت رس ایارم کهنیا یبرا-

 داره؟ یبرو بابا چه ربط-

 بگه؟ کینداره چرا به من زنگ نزد تا بهم تبر یاگه ربط-

 گفت؟ کیبا اس ام اس بهم تبر و

 . میدانشگاه هی یو هر دو تو هیکیهامون رشته کهنیبه خاطر ا-

 تو. یچقدر خنگ یوا-

 . گهیقبل ازدواج د ییآشنا یعنی نایا میایو ب میبا هم بر گهیم یوقت

 آوا؟   یگیراست م-

 بله خانم دکتر خنگ.-

 دلمو خوش کنم که بعدا ضربه بخورم.  یالک خوادیدلم نم ستمیمن خنگ ن-

 اره. من مطمئنم دوست د یفکر کن ول یهر جور راحت-

 طور باشه. نیهم دوارمیام-

 م؟یبر یاآماده

 بله خانم دکتر. -

 شد.  ریخانم مهندس که د میپس بر-

 .میو هر دو موهامون رو رنگ کرد میرفت شگاهیروز با آرام به آرا اون

 بابت فوق العاده خوشحال بودم. نیو از ا اومدمیاز قبل به نظر م باتریز

 کرده بود و قشنگ شده بود. رییتغ یهم حساب آرام

 که بابا قرار بود بهمون بده.  یاهیزده و کنجکاو از هد جانیو ه میجشن فردا آماده بود یدو برا هر

 

 

 .دیاز راه رس یروز مهمون باالخره

 خودم رو نگاه کردم. گهید کباریرفتم  نهییآ یجلو

 العاده شده بودم. فوق

 بودم. ختهیرنگم رو فر کرده و دورم ر ییطال یموها

 کرده بودم. یمفصل شیآرا

 .دادینشون م شهیاز هم باتریسبزم رو ز یهاچشم ملیچشم و ر خط

 .دادیتر نشون مرو برجسته میاقلوه یهاقرمز لب رژ

 .میدیمن و آرام مثل هم لباس پوش گهید یبودم. امروز برخالف روزها دهیرو پوش میو مشک دیسف راهنیپ

 .میکنیست نم گهیدبا هم میستیهم ن هیشب ادیز کهنیا لیدل به

 .میکارو کرد نیا دایآ شنهادیامروز به پ اما

 و از اتاقم خارج شدم. دمیها باالخره دست از نگاه کردن خودم کشمهمون یسر و صدا یصدا با

 ها اومده بودن.از مهمون یمین

 .زنهیحرف م ایداره با ارم دمیدنبال آرام گشتم که د تیجمع یگفتن. تو کیبه سمتم اومدن و بهم تبر همه

 دست دادم و خوش آمد گفتم. ایشون رفتم و با ارمسمت به

 . دیدرخشیم تیجمع نیب شهیبود و امروز هم مثل هم یپیپسر جذاب و خوشت ایارم

 گفت: یخاص ژیپرست با
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 .یجشن فارغ التحصیل شاالیآوا جان ا گمیم کیتبر-

 . دیتا راحت باش زارمی، خب من تنهاتون مممنون پسر عمو-

 . دیو آرام هم خجالت کش دیخند ایحرفم ارم نیا با

 اومدن. ریساعت تاخ کیبا  نیخانواده نوش باالخره

 به سمتم اومد و گفت:  یبا خوشحال نینوش

 سالم آوا جونم.  -

  ؟یسالم، چقدر خوشگل شد-

 شما.  ینه به خوشگل-

 امان از دست زبون تو.-

 .دنیها اومدن وسط و شروع کردن به رقصجوون یگذاشت که همه یآهنگ شاد دایآ

 .میکرد دنیشروع به رقص گهیدو بردم وسط و با هم دیدستم رو کش نینوش

 .میرفتیبا آرام کالس رقص م یبچگ از

 .میها مهارت داشتتمام رقص یتو لیدل نیهم به

 کردم. دنیو هماهنگ شروع به رقص آروم

 و مهران و آرام هم بهمون اضافه شدن. دایکم آ کم

 حلقه زدن. میدیرقصیدور من و آرام که مثل هم م همه

 .دمیدیرو م نیهمه تحس یهاچشم یتو

 شد. دای. نوبت مهران و آدنیرقصیو باهامون م اومدنیکه دورمون حلقه زده بودن به نوبت م ییکسا

 .دمیو آرام و من با مهران رقص دایآ

 بود که من رقصش رو قبول داشتم. یمرد نیاول ییجورا هیو  دیرقصیقشنگ م یلیخ یکه مرد بود ول نیبا ا مهران

 من و آرام رو بده. یهیبابا همه رو دور خودش جمع کرد تا هد یکوبیرقص و پا یکل بعد

 داشتم. جانیه یلیخ

 جعبه قرمز رنگ دادن. هیو مامان بهمون  بابا

و هر دو از مامان و بابا  میخوش حال شده بود یلیداخلش بود. خ نیماش چییکه سو میرو باز کرد در جعبه یو آرام با کنجکاو من

 . میتشکر کرد

 :دیرو من و آرام شد و پرس مهران

   د؟ینیرو بب هاتوننیماش دیخواینم-

 کجاست؟ -

 . اطیتو ح-

 رنگ بود. دیو مال آرام سف ی. مال من مشکمیخوشگل روبه رو شد BMW. که با دو میرفت اطیو آرام با سرعت سمت ح من

 بزنم. یدور هیتموم بشه تا باهاش  یزودتر مهمون خواستیم دلم

 .میرو گرفته بود هاموننامهیو آرام گواه نیماه من و نوش 3 نیا یط

 . نمیپشتش بش تونستمیراحت م الیبا خ گهید حاال

 دست من و آرام رو گرفت و گفت: دایآ

 د؟یکنیرفتار م دهایبد دیها چرا مثل ندمهمون شیپ میبر دیایب-

 زشته.  میبر ایآوا ب-

 ها رفتم.مهمون هیبق شیو پ دمیخوشگلم دست کش نیاز نگاه کردن به ماش باالخره

 ثبت شد. میخاطرات خوب زندگ یاش توشد. و لحظه لحظه میزندگ یمهمون نیشب بهتر اون

 

 

. وارد دانشگاه میرو با هم شروع کرد گهید یلیسال تحص کی نیتابستون و باز شدن دانشگاه، من و نوش التیتموم شدن تعط با

 شده. لیتبد قتیحاال به حق میکردیم یها باهاش زندگکه سال ییایکه رو میکردیباور م میانگار تازه داشت میکه شد

 . مینشستن انتخاب کرد یوسط رو برا فیو رد میمون شدکالس وارد

 با خنده گفت: نینوش

 .یصندل نیا یبه خاطر نشستن رو میکرد یهمه سال خرخون نیفکرش رو بکن ا-
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 .ادیراحت و ارزون بدست نم یچیه ایدن نیتو ا-

 .یگیراست م-

 ذوب بشم. خوادینگاه پسرها دلم م ریچرا ز دونمینم یدانشگاه رو دوست دارم ول طیمح

 . کننینگاه م هادهیآدم ند نیع

 . دنیخوشگل ند دنیدم که دآ-

 اعتماد به نفست تو حلقم. -

 :دیاشاره کرد و پرس میکنار یشد و به صندل کیبهمون نزد ییبایکه دختر ز میدیدو خند هر

  ه؟یکس یجا جانیا دیببخش-

 . ینیبش یتونیم زمینه عز-

 زد و کنارم نشست. یلبخند دختره

 : دیکه دختره پرس میدوباره مشغول حرف زدن شد نیو نوش من

 ن؟یاومد شیشما جلسه پ کنمیم یعذرخواه-

 مون هستش.نه ما هم جلسه اول-

 شده باشه.  لیتشک شینکنم جلسه پ فکر

 از شما سوال کردم.  نیهم یبرا ستمیدوست ن یممنون راستش من هنوز با کس-

 خوشم اومده بود گفتم: یلیکه از دختره خ من

 .یمارو قبول کن یاگه دوستالبته  میدوست باش میتونیم-

 هستم. یآوا صوف من

 زد و گفت: یلبخند دختره

 وقتم. خوش تییهستم از آشنا یمنم ساحل سپهر-

 هستم.  یپناه نیمنم نوش-

 با هردوتون خوشحالم. ییاز آشنا-

 . نطوریما هم هم-

 تموم موند. مهیمون ناومدن استاد حرف با

رو به  حاتیتوض هیکه قرار بود داده بشه صحبت کرد و بق ییهاو درس یاز وقت کالس رو استاد در مورد معمار یساعت کی

 جلسه بعد موکول کرد.

 . رو به ساحل شدم و گفتم:  میاز رفتن استاد از کالس خارج شد بعد

 ه؟یچه ساعت تیکالس بعد-

 .میو ن کی-

 .میاگهیپس باهم د-

 ؟یکنیم کاریتو چ میناهار بخور میریم ما

 . امیتون ممنم همراه-

 دانشگاه.  یفست فود روبرو میپس بر-

 ؟یآمار همه جا رو در آورد ومدهیتو هنوز ن-

 . گهیآره د-

 .میو به سمت فست فود رفت میدانشگاه خارج شد از

 ها دانشجو هستن. یمشتر یکه همه میدیفهم میکه شد وارد

 .میو نشست میرو انتخاب کرد یزیم

 از اومدن گارسون و گرفتن سفارش ها ساحل گفت:  بعد

 . نیوقته که با هم دوست یلیفکر کنم شما دوتا خ-

 .میاومد ایبعد به دن میما اول دوست بود-

 و گفتم: میدیو ساحل خند من

 .میساله که با هم دوست 11ما آالن -

 . میمونیتا خواهر م 2مثل  ییجورا هی

 .هامیدوست جورنیمن عاشق ا-
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 به حالتون.  خوش

 بود. نیمثل من و نوش اتشیروح ییجورا هیبود و  یدختر مهربون ساحل

 و جذاب وارد شدن. پیتا پسر خوشت 3که  میصحبت کردن بود مشغول

 گفت: نیاون طرف تر از ما نشستن نوش زیچند م کهنیشد. بعد از ا دهیشون کشهر سه تامون سمت نگاه

 .نایهستن ا ییهاکهیچه ت-

 کرد و گفت: دییرو تا نیحرف نوش ساحل

 چقدر جذابن. -

 .هادهیپسر ند نیخب ع یلیخ-

 کرده. تیبوده و به شما هم سرا یدانشگاه مسر یپسرها یضیمر کهنیا مثل

 .یکردیشون منگاه یخوبه خودتم داشت-

 .دیخوردیمردم رو م یتون پسرهابا نگاه نیشما دوتا داشت یشون کردم ولمن نگاه-

 پسرها نگاه کرد و گفت: زیدوباره به م نینوش

 .نیهاشون رو ببرنگ چشم-

 هاشون. خدا ببخشه به مامان-

 و با حسرت گفت: دیخند ساحل

 . شونندهیآ یو البته همسرها-

 مونن؟یم نیمگه رو زم ییهاکهیت نیهمچ هی-

 دوست دختر دارن.  یکل بندمیم شرط

 . انیبه چشم م شتریتاشون خوشگلن کنار هم که هستن ب 3چون هر -

 تکون دادم و گفتم: یتاسف سر

 مثل شما دوتاست. ییدخترها دنیباال رفتن سن ازدواج ترش لیاز دال یکی-

 بچه پررو.-

 باالخره غذاها رو آورد که من با خنده گفتم:  گارسون

 داشته باشه. تونهیهم م گهید لیدل هیالبته -

 . دیبدبخت رو بخور یپسرها نیهاتون اکه باعث شده با چشم هیگرسنگ اونم

 .میو مشغول خوردن شد دنیهم خند نیو نوش ساحل

 شد. دهیپسرها کش زیغذا خوردن چند بار نگاهم سمت م نیح

 بودن. یو ساحل بود واقعا جذاب و خواستن نیبا نوش حق

 . میو سمت دانشگاه رفت میاز تموم شدن غذامون و پرداخت صورت حساب خارج شد بعد

        

    

 

 

 گفت: نیکه نوش میو منتظر استاد بود میکالس نشسته بود سر

 . ستیهاش مثل مدرسه خسته کننده نکه کالس نهیدانشگاه ا یخوب-

 ها نظرت رو بگو. نموقع امتحا زمیعز یگیرو م نیاالن ا-

 رو بگو. دنیبهمون م یکه به زود ییهاپروژه چیحان که هامت-

 لذت بخشه.  یسخت هست ول-

 ...یگیآره راست م-

 حرفم رو فراموش کردم. هیبق میبود دهیرستوران د یتا پسر که چند روز قبل تو 3اومدن اون  با

 نشستن انتخاب کردن.  یما رو برا ییروبرو فیتا هم به ما نگاه کردن و رد 3 اون

 گفت: یبا خوشحال نینوش

 . میشد یارشتهو هم یکالسهم نایبا ا ولیا-

 شد و گفت: نیرو به نوش یبا نگران ساحل

 . شنونیوقت صدات رو م هیتر آروم نینوش-



Roman-City.ir 
 جدالی از جنس عشق رمان

 

https://telegram.me/romancity 21 

 

 .گنیباهمد شهیهم موننیتفنگ دار م 3 نیع-

 و گفت: دیخند نینوش

 . یبهشون داد یچه لقب خوب-

 . میاز اونا ندار یما خودمونم دست کم-

 مون کردن.و دوتا از پسرها برگشتن و با لبخند نگاه میدیبلند خند ییتا 3

 از پسرها روبه ساحل شد و گفت:  یکیهم به ما نکرد.  ینگاه مین ینشسته بود و حت تفاوتیب یلیخ گهیپسر د یول

 سالم.-

  د؟ییسالم، بفرما-

  ست؟یکه ن رهایاستاد گ نیاز ا دیشناسیاستاد رو م نیشما ا-

 فکر کنم خوب باشه.  دمیشن ادیرو ز فشیتعر-

  ن؟یهست دیجد یشما ورود-

 بله. -

 . میاالن با شما هم کالس شد میو حذف کرد میدرس رو افتاد نیاز بس ا میهست 5ما ترم  یول-

 گفت:  نیکه نوش میدیخند ییتا 3حرفش  نیا با

 . دیایکالس به حساب م نیا شکسوتیپس پ-

 از پسرها رو به ما شد و گفت:       گهید یکی

 .دیزنیحرف رو م نیا دیستیبا استادها آشنا ن ادیو ز نیچون تازه وارد-

 . رنیسخت گ یلیدانشگاه خ نیا یاز استادها یبعض

 .نیترم پاس بش نیکه ا کنمیم تیموفق یبه هر حال براتون آرزو-

 لبخند مکش مرگ ما زد و گفت:  پسره

 . نیهمچن-

 آروم گفت:  نینوش

 . کردمیاشتباه فکر م یمغرور باشن ول یآدماها نیاز ا کردمیفکر م-

 پسرم. یکیرفتار و منش اون  ریچرا درگ دونمینم-

 دوتا فرق داره.  نیبا ا ییجورا هی. زنهیم ینه حرف ،یبه کس کنهینگاه م نه

 مغروراست.  نیفکر کنم از ا-

 دن کرد.استاد اومد و شروع به درس دا باالخره

 .کردمینم یو تخته جزوه بردار حاتیوقت از توض چیو ه دادمیدرس م یریادگیتمام تمرکزم رو به  شهیهم

 .  گرفتمیم یکپ نیبودم و بعدا از جزوه نوش یجور نیزمان مدرسه ا از

 : دیاز تخته بودن که استاد چشمش به من افتاد و پرس یها مشغول نت برداربچه همه

 ؟یکنینم ادداشتیتو چرا -

 .رمیگیم یدوستام کپ یو بعدا از جزوه کنمیم ادداشتیذهنم  یرو تو زیمن معموال همه چ-

 ما حل کن.  یمثال بعد رو برا ایطوره ب نیاگه ا-

 کردم با اعتماد به نفس سمت تخته برم. یسع یکم جا خوردم ول هی

 تا پسر. 3مخصوصا اون  کردنیبا پوزخند نگاهم م همه

 کردم آروم باشم. یسع

 پسر بلند شد که گفت: هی یبه مثال نگاه کردم تا بتونم حلش کنم که صدا یکم

 یمثال رو حل کنم؟ نگاه از تخته برداشتم و به سمتش برگشتم و به صاحب صدا نگاه کردم. همون پسر امیمن ب شهیاستاد م-

 خودش کرده بود. ریدرگ یبود که رفتاراش ذهنمو کم

 کنه. عیضا هیاستاد و بق یداره منو جلو یکه سع کردمیبرداشت رو م نیز نگاه و لبخندش اچرا ا دونمینم

 سمت استاد شدم و گفتم: عیسر

 . کنمیخودم حلش م نیاجاره بد-

 منتظر جواب استاد بشم شروع به حل کردم. کهنیا بدون

 ها و البته استاد وجهم خراب بشه.بچه یجلو خواستینم دلم

 شدن حل سوال به استاد نگاه کردم و گفتم:از تموم  بعد
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 تموم شد. -

 ه؟یاسمت چ ن،یآفر-

 . یآوا صوف-

 .ینیبش یتونیم-

 

 

 گفت:  یبا خوشحال نیرفتم که نوش میصندل سمت

 هم حال اون پسره مغرور رو. یاستاد رو گرفت نیآوا جونم، هم حال ا نیآفر-

 کنه.  عیهمه آدم ضا نیا یمن رو جلو تونهیفکر کرده م-

 ام زد و گفت:به شونه ساحل

 کارت درسته خانم مهندس.-

 . میتا اونجا استراحت کن میاز تموم شدن کالس به بوفه دانشگاه رفت بعد

 بود. یعمل یاز واحدها یبعد کالس

 ام آشنا بشم.رشته یتخصص یهادوست داشتم زودتر با درس یلیخ

 . میرفت هیبه آتل و ساحل نیکالس با نوش میزودتر از تا نیهم یبرا

 بود.  یعمل یهادرس یهااسم کالس هیآتل

 رنگ روغن که من عاشقش بودم. یکالس پر بود از تابلوها یوارهایدانشگاه متفاوت بود در و د یهاکالس هیبا بق هیآتل یفضا

 قرار داده بودن. هیو سه پا ینقشه کش زیم هیهر کس  یکالس برا یتو

 نشستم و گفتم: زیم پشت

 چه با کالسه. دیها نگاه کنبچه-

 گفت: تیبا جد نینوش

 .اریدرن یباز دیبد دیخب بابا انقد ند یلیخ-

 ؟یچ یعنی یباز دیبد دیوا ند-

 جاس؟نیجز ما سه تا ا یک مگه

 .یتو جو دانشگاه گرفت بعدشم

 .میکنیم یما چه حرکت ننیهمه واستادن بب یکرد فکر

 .نمکیکه هر جور دلم بخواد رفتار م من

 بسه دختر. یچقد غر زد یوا-

 . ریدختره جوگ گفتمیبهت م نایبدتر از ا دیحقت بود با-

 جوابم رو نداد. گهید نینوش

 .زدینم یباهاش حرف شدیناراحت م یکردم بهش برخورده چون عادتش بود هر وقت که از کس حس

 کردم و حالت حق به جانب گفتم: اخم

 بهت برخورد! هیحاال چ-

 .رینخ-

 پس چرا اخمات رفته تو هم؟-

 تموم موند. مهیمون ندانشجوها اومدن و بحث هیبزنه که در کالس باز شد و بق یرفت حرف نینوش

 .کردیرو فراموش م شیزود هم ناراحت یلیو خ شدیزود ناراحت م نینوش

 بود.  یجورنیهم یرفتارش بودم از بچگ نیعاشق ا من

 فرما شدن. فیم تشرها اومدن و استاد هکم همه بچه کم

 بود. یو با ابهت تیو با شخص سالانیمرد م استاد

مون از که تو ذهن یفیدرس داد و از ما خواست تعر نیدر مورد ا یحاتیبا دانشجوها، توض ییخودش و آشنا یاز معرف بعد

 . میبزن یو طرح میکن ادهیکاغذ پ یرو میمون داررشته

 بودن.  یها کردم که همه مشغول طراحبه بچه ینگاه

 بود. یظاهر شیها با هم همراه با آرااون بیمنظم فضاها و ترک نشیچ یذهن من معمار یفکر کردم، تو کمی

 کنم. ادهیکاغذ پ یمفهوم رو رو نیکردم ا یسع



Roman-City.ir 
 جدالی از جنس عشق رمان

 

https://telegram.me/romancity 23 

 

 .گمیعالم د هی یتو کردمیحس م رفتیکاغذ م یدستم رو یوقت

کاغذ  یذهنم رو یهاکننده خواسته ادهیهام بود که پدست یو تمام تمرکزم رو رفتینم یچیسمت ه ها فکرم بهاون لحظه تو

 بودن.

 .میبد حیو توض میمون رو نشون بداستاد خواست که طرح یاز مدت بعد

 برام سخت بود. کمیکار  نیا یداشتم ول یاعتماد به نفس خوب من

 دادن و نشستن. حیشون توضها درمورد طرحتا از بچه چند

 که استاد گفت: دیبه کار من رس نوبت

 دادن. حیتوض هیبق یو شروع کرد درمورد طرح من برا کنهیم انیرو ب زینداره خود طرح همه چ حیبه توض یازیکار شما ن-

 .میخروج از دانشگاه هر سه ساکت بود ریمس یاز تموم شدن کالس تو بعد

 م و گفت:شونه یاز پشت زد رو ساحل

 بزار. کیموز هیسکوتو  نیهندس بشکن ام-

 .کردنیو سروصدا م دنیرقصیم نیماش یهم تو وونهیدوتا د نیگذاشتم و ا یشاد آهنگ

 .دمیهاشون به خونم رسبه خونه نیاز رسوندن ساحل و نوش بعد

 

 

 پارک کردم و وارد ساختمون شدم. نگیرو داخل پارک نیماش

 زد و گفت:  یو مامان داخل سالن نشسته بودن. مامان بهم لبخند گرم آرام

 . یسالم خانم مهندسِ خودم، خسته نباش-

 سالم مامان جون، ممنونم.-

 :دیبه سمتم اومد و پرس آرام

  گذره؟یدانشگاه خوش م-

 ؟یکنیم کاریخوبه، تو چ یلیآره خ-

 . برمیهاش لذت ماز لحظه لحظه-

 به سمت آشپزخونه رفت و گفت: مامان

 . میناهار بخور ادیبابات م گهید قهیدق 11لباست رو عوض کن -

 آرام رفتم و گفتم:  شیها باال رفتم و لباسم رو عوض کردم. پپله از

 چطوره؟  ایارم نمیخب بگو بب-

 خوبه، امروز من رو رسوند خونه. -

 برسوندت؟ ایکه ارم یبرینم نیماش طونیش یا-

 . شنوهیوقت مامان م هی ترواشیخب  یلیخ-

 . فهمهیبشنوه آخرش که م-

 . گمیمنه که رازم بو به تو م ریتقص-

 گفتم؟ یمگه من به کس-

 دفعه شوکه نشن.  هیکه  یآماده کن دیرو با هیبق گمیم فقط

 .زنمینم یحرف چیمطمئن نشم ه ایکه از طرف ارم یمن تا زمان-

 . یهر جور راحت-

 کنه؟یم کاریچ نینوش کن، فیتو تعر-

 . گذرهیبهم خوش م شتریو ساحل دانشگاه ب نیخوبه، با وجود نوش-

 باشه.    یدختره خوب دیبا یکنیم فیکه تو ازش تعر یجورنیدوست دارم با ساحل آشنا بشم. ا-

 . مونهیم نیمثل من و نوش ییجورا هیمهربون و ماهه  یلیخ-

 و گفت:   دیخند آرام

 شده.  لیتکم هاوونهیپس گروه خل و د-

 آرام!-

 گم؟یمگه دروغ م-

 بچه پررو. -
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 نزدم. یحرف گهیاومدن بابا د با

 کمک به مامان به اشپزخونه رفتم. یبرا

 .شدیم یو پشت سر هم سپر عیسر یلیها خو ترم روزها

 .شهیآدم حساب م ییدوره زمان دانشجو نیکه بهتر گفتنیم راست

 .شدیم یسپر یو خوش تیباز هم ترم ها با موفق یها ولدرس ینیوجود سنگ با

رو  گهیهمد یو هوا میکردیبه هم کمک م یامتحانات هم حساب یو تو میداشتیها رو باهم برمو ساحل تمام کالس نیو نوش من

 .میداشت

 .میشد 6ما وارد ترم  دیشروع شدن ترم جد با

 .شدیتر م نیها هم سنگها و پروژهباال رفتن هر ترم درس با

 تا کارم تموم بشه. موندمیم داریصبج ب یهاکیها تا نزدشب یگاه

 .  میتا باهم کارها رو انجام بد اومدنیما م یو ساحل به خونه نینوش افتادیبهمون م یاوقات هم که کار گروه یبعض

تامون منتظر استاد  3هر  میاش کنداشت و قرار بود ما تجربه زیانگ جانیسخت و ه یهاکه پروژه میداشت یترم درس نیا

 . مینشسته بود

 کالفه گفت: نینوش

  اد؟یچرا استاد نم-

 کرده.  رید یلیخ-

 کارش حرف نداره.  یول رهیزودم م ادیم ریهاست که داستاد باحال نیاز ا دمیشن-

 پهلوم. یبا آرنج محکم زد تو نیجواب ساحل رو بدم که نوش رفتم

 برگشتم و گفتم:  تیعصبان با

 پهلوم سوراخ شد؟  وونهیچته د-

 غر نزن اونجا رو نگاه کن. -

 وارد کالس شدن. میبود خبریها بود ازشون بکه مدت یتا پسر 3اون  دمیرو دنبال کردم و د نینوش نگاه

   کنن؟یم کاریچ جانیا نایا-

 . شونمیدیند گهیتموم شده که دشون درس کردمیفکر م-

 گفت: یبا خوشحال نینوش

 . میکالس شدکه دوباره باهم هم نهیمهم ا-

 ؟یکنیذوق م یچرا الک-

 دارن نه ما با اونا. یاونا با ما کار نه

 نکن.  یخوشحال یخودیب پس

 .یگیراست م-

 گفت: یبا کنجکاو ساحل

 .هیشون چدوست دارم بدونم اسم یلیخ یول-

 مرموز گفت: نینوش

 . دونمیمن م-

 ؟یدونیتو از کجا م-

 نکرد. ابیاولم که استاد اصال حضور غ ترم

 از حس ششمم استفاده کنم و حدس بزنم.  خوامیم-

 و گفت: دیخند ساحل

 . گوشیخب حدس بزن خانم پ-

 غالم، اصغر و اکبر باشه.  تونهیهاشون ماسم نایا افهیو ق پیت نیخب با ا-

 .       میدیمن و ساحل بلند خند حرفش نیا با
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 امان از دست تو.  نینوش یوا-

 حرفاتم.  نیعاشق هم-

 . ادیهاشون بهشون ماسم ییخدا یول-

 .میبلند شد هامونیصندل یتموم موند و همه از رو مهیمون ناومدن استاد حرف با

تا برحسب اون ما رو به  رهیامتحان از همه بگ هیداره  میها گفت تصمدرمورد پروژه حاتیخودش و توض یبعد از معرف استاد

 . میها رو انجام بدپروژه یکنه تا گروه مینفره تقس 6-5 یهاگروه

 گفت: یبا ناراحت نینوش

 بازم امتحان. یوا-

 ها از تنم در نرفته. امتحان یمن که هنوز خستگ-

 . میافتیگروه ب هی یتو ییتا 3که  میبخون یحساب دیبا-

 بلند شد و گفت: یصندل یاز رو استاد

 هاپروژه نیتون برحسب همترم انینمره پا ییجورا هیارزش داره و  یلیمن خ یبرا شهیکه بهتون داده م ییهاپروژه-

 . دیخودتون رو آماده کن ندهیامتحان هفته آ یپس برا شهیم داده

قرار داد و شروع کرد به  زیم یآورد و رو رونیب فشیرو از داخل ک ابیحضور و غ ستیکالس استاد ل میتموم شدن تا با

 خوندن. 

 ذوق زده گفت: نینوش

 . هیچ گریتا ج 3 نیاسم ا میفهمیاالن م ولیا-

 دستش رو بلند کرد. دیرسیاون پسره که از اون دو تا مغرورتر به نظر م "آرشام فروزان"آوردن اسم  با

 خنده.  ریکه بلند نزنم ز کردمیدستم فرو م یو من هم ناخن انگشتم رو تو دنیخندیو ساحل که فقط م نینوش

 رادمنش هستش. نیمعلوم شد اسم نفر دوم شاه گهیاز چند اسم د بعد

 گفت:  نیبا خنده به نوش ساحل

 . ادیهات همه داره درست در مخانم مهندس حدس-

 گفتم انتخاب نکردن.  که من ییشون رو اوناندارن و اسم قهیسل نایبه من چه که ا-

 که نخندم.  کنمیاز خنده به زور خودمو کنترل م رمیمیبسه تو رو خدا من دارم م-

 .میدیو بلند خند میریخودمون رو بگ یجلو میما نتونست گهیبود د یهانیک الدیمشخص شدن اسم نفر سوم که اسمش م با

 مون برگشت و استاد با خنده گفت:هها سمتنگاه همه

 . میما هم بخند نیخب بگ-

 و روبه استاد کردم و گفتم:  رمیخندم رو بگ یکردم جلو یسع

 . ستین یخاص زیاستاد چ کنمیم یعذرخواه-

 ناز و عشوه سمت پسرها رفت و گفت:  یکالس با کل یاز دخترها یکیاز رفتن استاد  بعد

 . رمیبگ یمن ازش کپ نیتون رو بدفروزان امکانش هست جزوه یآقا-

 به دختره کرد و گفت:  یفروزان نگاه آرشام

 از همه نکات نت برنداشتم.  نیهم یمن امروز حوصله جزوه نوشتن نداشتم برا-

 زد و گفت: یلبخند دختره

 در هر صورت ممنون. -

 که آرشام دروغ گفت. مطمئنم

 بودن. نمیذرب ریتاشون ز 3مدت کالس  تمام

 هاش خوشم اومد.نسبت به عشوه شیتفاوتیا از برخوردش با اون دختر و بچر دونمیتاشون مو به مو جزوه نوشتن. نم 3 هر

که از همه  اومدیرفتار دخترها بدم م نیشدن به آرشام رو داشت. چقدر از ا کیهم مطمئن بودم که دختره قصد نزد یطرف از

 .  کردنیم کیپسر کوچ هی یخودشون رو برا قیطر

 گفت: نینوش

 کرد.  عشیخوب ضا ولیا-

 به دختره انداخت و گفت: ینگاه ساحل

 هاش بدم اومد. چقدر از عشوه-

 . میقهوه بزن هیکافه  میبر دیول کن-
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 . میو زودتر از پسرها از کالس خارج شد میرو جمع کرد مونلیوسا

 .مینشستن انتخاب کرد یرو برا زیم نیو دنج تر میسمت کافه رفت به

 سفارش دادم. یشکالت کیقهوه ترک با ک شهیهم مثل

 گفت: نیاز سفارش دادن نوش بعد

 به درس خوندن؟   میشروع کن یاز ک-

 . میخونه ما که با هم شروع کن نیای. فردا بمیدرس تالش کن نیا یبرا یلیخ دیبا-

 روبه ما شد و گفت: ساحل

 اومدم.  یلیما من خ یخونه نیایدفعه شما ب نیا-

 داره؟  یچه فرق-

 . شمیمعذب م یجورنیخب من ا-

 و گفت: دیخند نینوش

 . یاوونهید-

 خونه شما خانم مهندس.  میایباشه، فردا م- 

 من و ساحل رو رسوند.  نیها نوشبعد از تموم شدن کالس گهید یروز هم مثل روزها اون

  

 

   

 

 

 رفتم. نیآماده شدم و دنبال نوش میکه با ساحل داشت یبعد طبق قرار روز

 منتظرش نشسته بودم. قهیدق 11وز آماده نبود و من هن نیمعمول نوش طبق

 .ماستین دمیخورد برگشتم و د نیماش شهیکه به ش یاضربه با

 شدم و گفتم:  ادهیپ نیلبخند از ماش با

  ؟یخوب ،ییمایسالم ن-

 داخل؟ میبر ایب ینشست نیسالم ممنون، چرا تو ماش-

 که منتظرشم. ستقهیدق 11 میممنون، منتظر خواهر جنابعال-

 . ستین یزیکه چ قهیدق 11 کشهیساعت طول م 2کنه  شیقلم آرا 111تا بخواد  نینوش-

 .میشون درس بخونخونه میکه بر میمون قرار داربا دوست-

 شده.  رمونید یکل االنم

  گذره؟یدانشگاه خوش م یراست-

 . دمیکشیها انتظارش رو مکه سال هیآره همون-

 . یخوشحالم که موفق-

 ممنون. -

 . شهیفرصت نم ییجورا هی یباهات صحبت کنم ول یموضوع هیدر مورد  خوامیآوا راستش چند وقته م-

 . کنمیبگو گوش م-

 راستش ...-

 اومد و گفت:  رونیاز خونه ب نیلحظه نوش همون

 سالم مهندس. -

 ؟ییمعلوم هست کجا-

 . شدمیخب داشتم حاضر م-

 رو باز کرد و نشست. نیرفتم که با خنده در ماش نیبه نوش یاغره چشم

 شدم و گفتم:  مایبه ن رو

 . یگفتیم یداشت-

 . شهیم رتونید گهیفرصت د هی یباشه برا-

 باشه، فعال خداحافظ.-
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 .دیمراقب خودتون باش-

 با حالت معترضانه گفت: نیسرعت حرکت کردم که نوش با

 . یدیمون مبه کشتنه یجورنیبرو ا ترواشی-

 . گهیسرکار رو جبران کنم د ریتاخ یجور هی دیباالخره با-

 . یشیزشت م گهیاخمو نباش د د،یخب ببخش-

 . شمیجذاب م شمیزشت نم-

 .یدوست ندارم باهام قهر باش گه،یخانم مهندس جذاب بخند د-

 نکن.  یحاال منت کش-

 پرو نشو.  گهید دمیرو بهت م-

 و گفتم: دمیخند

 که هست.  نهیهم-

 گفت؟یبهت م یچ ماین یراست ،یدیخند باالخره

 . میکردیم بتیپشت سر تو غ میداشت-

 ها. آدم فروش-

 .میدیبه خونه ساحل رس باالخره

 زنگ زد. نیو نوش میو سمت خونه رفت میشد ادهیپ نیدو از ماش هر

 بلند شد: فونیساحل از پشت ا یصدا هیاز چند ثان بعد

 رو براتون باز نکنم؟  خوبه در دیکرد ریچرا انقدر د-

 .میکه ساحل در رو باز کرد و ما وارد شد میدیدو خند هر

 قرار داشت. بایباغ بزرگ و ز هیوسط  خونه

 مون اومد و گفت: که ساحل با لبخند به استقبال میسمت در سالن رفت نیبا نوش همراه

 . نیسالم، خوش اومد-

 . زمیسالم، ممنون عز-

 من بود.  ریتقص دیببخش ریسالم ساحل جونم بابت تاخ-

 داخل.  نیایب زدم،یحدس م-

 شد و گفت: کیبا ظاهر مهربون بهمون نزد بایخانم فوق العاده ز هیو  میسه وارد ساختمون شد هر

 من مادر ساحلم.  نیخوش اومد یلیسالم خ-

 خوش وقتم.  تونییاز آشنا یسالم خانم سپهر-

 زد و گفت:  یساحل لبخند مامان

 طور.  نیمنم هم-

 . یسالم خانم سپهر-

 به ما کرد و روبه ساحل شد و گفت:  یساحل نگاه مامان

 . یدار یقشنگ نیبه ا یهادوست ینگفته بود-

 . نهیبیچشماتون قشنگ م-

 اتاق من؟        میها برخب بچه-

 به مامان ساحل شدم و گفتم: رو

 فعال با اجازه. -

 راحت باش دخترم. -

 .میساعت بدون وقفه خوند 3و  میمشغول درس شد ییرایو بعد از پذ میاتاق ساحل رفت سمت

 از اون به خونه برگشتم. بعد

 رفتم و گفتم: دایسمت آ یو مهران هم هستن با خوشحال دایپارک کردم و وارد ساختمون شدم که متوجه شدم آ نویماش

 بودمت دلم برات تنگ شده بود. دهیچند روزه ند ،یسالم خواهر-

 . زمیطور عز نیمنم هم-

 با اعتراض گفت: مهران

 . رهیبگ لیهم مارو تحو یکیبابا -
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 وسط.  یندازیخودتو م شهینم لیخواهرم تنگ شده دل یگفتم دلم برا-

 و گفت: دیخند آرام

 بعد کل کل رو شروع کن.  یآوا بزار برس-

 کنم. تیمهرانو اذ ادیخوشم م یلیآخه خ-

 . رهیه قراره تو زلزله رو بگمن نگران اون بخت برگشتم ک یدونیم-

 اد؟یم رشیکجا گ یو گل یخوشگل نیاز خداشم باشه دختر به ا-

 رو به مهران گفت: دایآ

 نکن.  تیمهران خواهرمو اذ-

 شربت وارد شد و گفت:    ینیبا س مامان

 . طونهیش یادیآوا ز ستیمهران ن ریتقص-

 عه مامان. -

 دوست دارم مادر زن جان. -

 شدمو گفتم:  دایبه آ رو

 ؟یمن و آرامو خاله کن یخوایم یک نمیرو ول کن بگو بب نایا-

 آوا خجالت بکش. -

 از من گفت: تیبه حما آرام

 تونه. االن وقت بچه دار شدن نیازدواج کرد کسالی گهید گهیراست م-

 خنده گفتم:  با

 داره؟ ینکنه مهران مشکل-

 از خنده.  میو ما مردگلوش  یتو دیپر خوردیکه داشت شربت م مهران

 کرد و گفت: کیبا ناز خودشو به مهران نزد دایآ

 . میخواینداره ما فعال بچه نم یرادیو ا بیع چیشوهر من ه-

 رو به من و آرام شد و گفت: مهران

 کنم.  یکه تالف رسهینوبت منم م-

 از اونا.  یکیکه همه مردها کامل باشن توام  ستیحرص نخور شوهر خواهر جان قرار ن-

 خود مهرانم به خنده افتاد. یحرف آرام حت نیا با

 . اومدیوسط فقط مامان واسه من و آرام چشم و ابرو م نیا

 به خونه خودشون رفتن. دایبعد از اومدن بابا از شرکت و خوردن شام مهران و آ یخنده و شوخ یشب هم بعد از کل اون

 خوابم برد.   ید گرفته بشه فکر کردم که متوجه نشدم ککه قرار بو یموقع خواب انقدر به امتحان شب

    

  

 

 

 و پسرها هم پشت سرمون. میرفتیتا جلو م 3 ما

 . میو نشست میرو انتخاب کرد یزیو م میکافه شد وارد

 به من نگاه کرد و گفت:  آرشام

  د؟یدار لیم یخب چ-

 . کردیو از من سوال م دادیچرا من رو مخاطبش قرار م دونمینم

 قهوه ترک.-

 گفت:  نیها شاهاز دادن سفارش بعد

 درسته؟ نیناراحت میتون شدکه ما هم گروه نیاز ا کنمیاحساس م-

 زودتر جواب داد: نینوش

 . میکه با شماها هم گروه بش میکردیفکر نم میتالش کرده بود یلیامتحان خ نیا یراستش ما برا-

 مون کرد:با اخم نگاه الدیم

 ه؟مگه ما چمون-
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 پوزخند زد: ساحل

 د؟یخودتون بگ-

 .میاز شما قرار دار یکه در سطح باالتر یاز نظر درس-

 .میهم که هست جذاب

 ! دونمیماست نم یها یاز برتر یکیمشکل شما با کدوم  حاال

 گفتم: نیروبه شاه یبا خونسرد میشد یو ما سه تا هم کفر دنیو آرشام خند الدیم ن،یحرف شاه با

 تیجذاب یما که خدا یباشه نه برا بهرهیب هاتیجذاب نیقابل توجه هست که خودش از ا یکس یبرا یظاهر یهاتیجذاب-

 .میهست

 .نیافتیکه پشت سر هم واحدها رو م نیشما هست نیهم فکر کنم ا ینظر درس از

 جواب داد: نیزودتر از شاه آرشام

 اطالعات غلط بهتون دادن. نکهیمثل ا-

 .میگرفت یلیصتح یچند ترم مرخص ما

 .میها رو حذف کردها رو افتاد ما دوتا هم اون درساون درس الدیم نکهیتا درسم به خاطر ا 2

 . میکم عقب افتاد هی نیهم یبرا

 شد و گفت: یشاک الدیم

  ؟یدادیتمام آمار منو م دیحاال با-

 نداشتم. یاچاره-

    ن؟یآزاد ییخب شما چه روزها-

 مون آزاده. و وقت میروز در هفته کالس ندار 3ما -

 م؟یو ماکت رو بساز میکجا طرح رو بزن-

 روبه شد و گفت: آرشام

 کار کرد.  شهیخونه راحت نمخونه من چون دانشگاه و کتاب نیایب دیتونینداشته باشن م یها مشکلاگه خانوم-

 :دیپرس نیشاه

     ست؟ین یشما که مشکل یبرا-

 .میبهم کرد یگاهن ییتا 3

 به آرشام شدم و گفتم: رو

 د؟یکنیم یشما تنها زندگ-

 .  کنمیم یکه جدا از خانوادم زندگ کسالهیبله من -

 جواب داد: نینوش

 . میندار یما هم مشکل ستین یاشما مساله یاگه برا-

 نزد. یحرف یکس گهیها رو آوردن و دقهوه باالخره

 .میهامون شدمشغول خوردن قهوه یهمگ

 کنم شروع به خوردن کردم. نیریم رو شقهوه نکهیبدون ا شهیهم مثل

 بهم کرد و گفت: ینگاه آرشام

  ن؟یخوریقهوه رو تلخ م شهیشما هم-

 بله. -

 گفت: نیشاه

 بودنشه. نیریقهوه به ش ی. خوشمزگکنهیتصورشم حالمو دگرگون م-

 هم بتونم مقاوم باشم.   یزندگ یهایکه مقابل تلخ خورمیراستش من قهوه رو تلخ م-

 نگاهم کرد: نیبا تحس الدیم

 . هیفکر قشنگ-

 ممنون.-

 

 

 .دیروز امتحان رس باالخره
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 .میامتحان آماده بود یو االن برا میکرد یخر خون یکل نیچند روز به قول نوش نیا یط

 کرد. عیها رو توزوارد کالس شد و برگه استاد

 ها نگاه کردم.رو جلوم گرفتم و به سوال برگه

 و شروع به حل کردم. دمیکش یقیسوال سخت رو به روم قرار داشت. نفس عم 4

 .کردنینگاه م گهیهمد یهاو به برگه کردنیاستاد سوءاستفاده م یو ساحل مدام از حواس پرت نینوش

تفنگدار افتاد.  3اون  فیگذاشتم. نگاهم سمت رد زیم یهام تموم شد برگه رو بستم و خودکارم رو روسوال کهنیاز ا بعد

 برگه خودش رو با آرشام عوض کرد. ستیمطمئن شد استاد حواسش ن یبه استاد کرد و وقت ینگاه الدیهمون لحظه م

 .الدیحل نشده م یهاو شروع کرد به نوشتن سوال دیبه نشونه تاسف تکون داد و خند یسر آرشام

 . کردیرو هزار برابر م شییبایو ز تیمرتب و لبخندش جذاب یها. دندوندمیدیش رو مبار بود که لبخند نیاول

 زمان امتحان تموم شد و استاد گفت:  قهیاز چند دق بعد

 .کنمیها رو مشخص مو گروه کنمیم حیها رو صحبرگه یتا آخر ساعت کار-

 رو اعالم کنم.  جیتا نتا نیکالس جمع بش نیهم یساعت همه تو آخر

 روبه استاد شد و گفت: نیشاه

 باشه؟ ینفر 3ها گروه شهیاستاد م-

 تره. کارتون راحت نینفر باش 6ها اگه بودن پروژه نیبه خاطر سنگ-

 با اعتراض گفت: نینوش

 .یرو انجام بد یکار یبخوا یندار هاشدهیاز فکر و ا یکه شناخت یسخته با کس یلیاستاد خ-

 .ادین شیمشکالت پ نیامتحان رو گرفتم که ا نیا دینگران نباش-

 گفت:  نیکه نوش میاز کالس خارج شد یهمگ

 .میافتیگروه م هی یتا که تو 3ما -

 :دیخند ساحل

 . زنهیهامون باهم مو نمبرگه-

 ه؟یتون چدرس خوندن گهید دیمن موندم شما دو تا که قراره تقلب کن-

 . کنهیم شتریب جانشویتقلب ه ستیتوش ن یجانیلذت و ه چیخب امتحان ه-

 تو.  یهااستدالل نیساحل امان از دست ا-

 آورد و گفت:  رونیب فشیاز داخل ک یاکه استاد برگه میاستاد رفت شیپ مونیکالس بعد میاز تموم شدن تا بعد

 وجود نداره. شییامکان جابه جا گهیکه انتخاب شده د ییهاگروه-

 . دیبکن دیتونیهم نم اعتراض

 که استاد گفت:  میکردیگروه رو خوند و ما هنوز منتظر به استاد نگاه م 2 استاد

 گروه.  نینفر اول ا 3 یو سپهر یپناه ،یصوف-

 .میرو بغل کرد گهیدهم یاز خوشحال میگروه افتاد هی یتامون تو 3که  نیا از

 .میدیرو شن یاسم بعد 3که  دینکش یطول مونیخوشحال یول

 گروه.  نیا ینفر بعد 3رادمنش  و یهانیک فروزان،

 .کردنیمون زده بود و پسرها هم با تعجب به ما نگاه مخشک ما

 از دخترها آروم بهمون گفت:  یکیلحظه  همون

 تون.خوش به حال-

 .دیدار یشانس چه

 مگه هست؟ نایبهتر از ا یهم گروه 

 شد و گفت: شونیپر ساحل

 م؟یکن کاریحاال چ-

 بخوام کار کنم.  نایسختمه با ا یلیخ من

 گفت: یبا سرخوش نینوش

 هم خوبه.  یلیسخت کجا بود خ-

 . میاز خودمون ضعف نشون بد دینبا ستین یاچاره-
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شون رو در کنن و طرح یپروژه رو طراح نیانتخاب کرد و گفت که ا یاهر گروه پروژه یها استاد برااز خوندن تمام گروه بعد

 و ساحل شدم و گفتم: نیرفت رو به نوش رونیاز کالس ب حاتیو بعد از توض ارنیقالب ماکت درب

 . میبر-

 . میستیبا میصدام کرد و مجبور شد یکه کس می. وسط سالن بودمینگاه پسرها از کالس خارج شد یجلو

 آرشام صدام کرد. دمیو د برگشتم

 . ستادنیو ساحل ا نیرفتم و پشت سرم نوش جلو

 ن؟یداشت یامر-

 :دینگاهم کرد و پرس آرشام

 م؟یکن یزیکارهامون برنامه ر یو برا میدور هم جمع بش ستیبهتر ن-

 م؟یاز امروز شروع کن-

 جواب داد: الدیم

 . میوقت تلف کن یلیخ میتونینم میندار یادیوقت ز-

  م؟یکن کاریخب حاال چ اریبس-

 م؟یانجام بدرو  هایزیشاپ رو به رو دانشگاه تا برنامه ر یکاف میبر نیموافق-

 . ستین یاگهیچاره د نکهیمثل ا-

 .   دییپس بفرما-

  

  

 

 

 هامون آرشام گفت: از خوردن قهوه بعد

 .میرو داشته باش گهیبهتر شماره همد میها رو انجام بد یهماهنگ گهیباهم د میبتون نکهیا یبرا-

 آورد و گفت:  رونیب بشیرو از ج شیگوش

 . دیشمارتون رو بگ دیکنیلطف م یخانم صوف-

 تا کرد و گفت:   3رو به ما  الدیم

  م؟یصداتون کن کیداره اگه با اسم کوچ یاشکال-

 جواب داد: عیسر ساحل

 نداره.  یاشکال-

 لبخند زد و گفت: نیشاه

 . دیصدا کن کیپس شما هم ما رو با اسم کوچ-

 آخه سخته. -

 بهم زد و گفت:   یلبخند نیشاه

 آوا.  یکنیعادت م-

 دوخت: نینگاهش رو به شاه نینوش

 پسر خاله نشو.  یلیخ گهید-

 :دیو پرس دیخند نیشاه

 صداتون کنم؟    یمهندس پناه دیشما دوست دار-

 مهندس رادمنش؟  نیدوست دار یشما چ-

 به بحث خاتمه بده گفت: کهنیا یبرا آرشام

 . دیانقدر سربه سر هم نذار گهیبسه د-

 روبه ساحل کرد:  بعد

 ؟یگیساحل شمارت رو م-

 روبه من کرد و گفت:  بعد

 . یو شما خانم صوف-

 . دیمن رو آوا صدا کن دیتونیم-
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 زد و گفت:  یلبخند آرشام

 .یفعل هات رو جمع ببند ستیالزم ن میبش یمیاگه قراره صم-

 کرد و گفت:  نیشماره من رو به نوش ویاز س بعد

 و شما مهندس. -

 . دیصدام کن کیبا اسم کوچ دیتونیم دیهست یمحترم یچون پسرها-

 :دیخند الدیم

 .ستایبا خودت مشخص ن فتیتکل-

 گفت: ساحل

 . دیکنیکم کم عادت م هیجورنیا اتشیروح-

 باهات کار دارم.  رونیساحل جان ب-

 گفتم:  هیو من رو به بق میدیخند یهمگ

 من برم. ستین یاگهیاگه صحبت د شهیم رمیداره د گهیمن د-

 . میکه چه موقع دور هم جمع بش کنمیو مشخص م زنمیگروه م هیمن  ستین ینه حرف-

 ممنون.  -

 گفت: نیکه شاه میکرد یو ساحل هم بلند شدن و از پسرها خداحافظ نینوش

 تون.برسونم تونمیم نیندار لهیاگه وس-

 خدانگهدار.  م،یآورد نیممنون ماش-

 .میدانشگاه رفت نگیو به سمت پارک میشاپ خارج شد یکاف از

 روبه ما شد: ساحل

 . ستنین میکردیکه فکر م هامیبه اون بد-

 اوهوم. -

 خونه آرشام؟   میکه بر هیها به نظرتون کار درستبچه-

 ه؟یمشکلش چ-

 . شناسمیرو نم نایآخه ما که هنوز ا-

 . گهید میکه بشناس میریخب م-

 . شهیدانشگاهم که نم یخونه ما تو انیب توننینم اونا که میندار یاخب چاره یحق با ساحله، ول-

 تکون داد: یمن و ساحل سر تاسف یبرا نینوش

 . دییچقدر شما دو تا ترسو-

 . میعاقل میستیترسو ن-

 نگران گفت: ساحل

  ارن؟یسرمون ب یینزنن بال-

 . هیبس کن مگه الک-

 . یاساده یلیتو خ نینوش-

 .  ینیبد ب یلیتو خ زمینه عز-

 شده.  رمونید یکه حساب دینیخب بش یلیخ-

 کرد. دایبحث خاتمه پ نیو ا میشد نیسه سوار ماش هر

 

 

 و ساحل به خونه برگشتم. نیاز رسوندن نوش بعد

 داخل آشپزخونه مشغول تدارک شام بود. مامان

 . دیبنفش کش غیج هیرفتم و  محکم از پشت بغلش کردم که مامان از ترس  جلو

 نترس مامان جون منم آوا. -

 اومد و گفت:  نییها پااز پله مهیهم سراس آرام

 شده مامان؟ یچ-

 آوا ترسوندم.  یچیه-
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 رو به من شد و گفت: آرام

 به خدا.  یاوونهید-

 رو نکردم.  کارنیاز قصد که ا-

 ؟یاومد ریآوا چرا انقدر د گه،یبسه د-

 .دمیم حیبرم لباسم رو عوض کنم براتون توض-

 رفتم. نییرو عوض کردم و به طبقه پا لباسم

 .کردینشسته بود و ساالد درست م یناهار خور زیپشت م آرام

 رو به من کرد و گفت:    مامان

 موقع؟  نیتا ا یخب، کجا بود-

 هامون شروع شده.از امروز پروژه-

 . میگروه افتاد هی یو ساحل تو نیو نوش من

 :دیخند آرام

 جواب داد. یپس اون همه خرخون-

 کرد.  مینفره تقس 6 یهااستاد همه رو به گروه یآره ول-

 خب؟ -

 تا پسرن. 3 گهیسه نفر د-

 . میکردیمون صحبت مدر مورد پروژه میبود که داشت نیکردم به خاطر ا رید اگه

 :دیپرس مامان

 هست؟ یتون چپروژه-

 هتل. هی یطراح-

 هستن؟ ییهاپسرها چجور آدم نیحاال ا-

 .انیبه نظر باشخصیت م-

 پسرها. نیاز هم یکی یخونه میبر دیانجام ماکت هم با یبرا

 آرشام فروزان.  اسمش

 :دیدست از کار کش مامان

 ؟یچ-

 پسره؟ یخونه دیبر 

 .ستین یاگهیراهه د-

 اونجا.  میبر میتونیداره م یچون آرشام خونه مجرد شهیدانشگاه نم یتو

 آوا؟  یخوب-

 سقف؟ هی ریز دیتا پسر بر 3تا دختر جوون با  3

 .میندار یاچاره-

 گفت: آرام

  ن؟یچطور آنقدر راحت اعتماد کرد-

 . نیهم میباش نایبا ا یمدت هی میمون مجبورانجام پروژه یبرا م،یاعتماد نکرد-

 . کنهیتون ماون حتما کمک دیبا استادتون صحبت کن شهینم-

 .دیبکن دیتونینم یاعتراض چیکرد که ه دیتاک یموقع گروه بند-

 .ستمینگران نباش مامان خوشگلم من که بچه ن انقدر

 خب من مادرم نگرانم.  یول موردهیب مینگران دونمیم-

 کردم و گفتم:  بغلش

 تحت کنترله.  زیقربونت برم نگران نباش همه چ-

 خب انقدر خودتو واسه مامان لوس نکن.  یلیخ-

 حسود. -

 .یاتو بچه ننه ستمیحسود ن-

 دخترت بگو.  نیبه ا یزیچ هیمامان -
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 .دینکن تیرو اذ گهیدانقدر هم-

 بلند شد و گفت:   زیزد و از پشت م یبلند شد آرام لبخند فونیا یلحظه صدا همون

 بابا جونم باز کنم.  یدرو برا رمیمن م-

 .میدیپنهونش کنه خند تونستیلحظه هم نم کی یبرا یو مامان به حسادت آرام که حت من

 .دمیتختم دراز کش یاز خوردن شام به اتاقم اومدم و رو بعد

نفرمون رو هم وارد  6زده و هر  یاگروه به اسم مهندسان حرفه هیآرشام  دمیبرداشتم و تلگرام رو باز کردم و د مویگوش

 گروهش کرده.

 .نمیرو بب هاشونلیگرفتم عکس پروفا میتصم

 .  دمشیدیداشتم م یشتریبود که با دقت ب یبار نیعکس آرشام زدم انگار اول یرو

 داشت. یلخت و صورت استخون یسبز و موها یهاچشم

 .کردیم یشتریب ییاش خودنما گهید یهاتیجذاب نیسبزش ب یها. چشمدمیرو د الدیم یهااز آرشام عکس بعد

 رو باز کردم. نیشاه یهاعکس بعد

 وجود داشت. یجور جذبه خاص هیاش چهره یتو

 .دمینرس یاجهینت چیبه ه یشون جذاب ترن ولفکر کردم که کدوم نیعکس سه تاشون به ا دنیاز د بعد

 خوابم برد. یک دمیفکر کردم که نفهم انقدر

 

 

 شدم و به حموم رفتم. داریاز خواب ب 11روز بعد ساعت  صبح

 دوش بودم تا باالخره سر حال شدم. ریز یساعت مین

 رفتم. نییاز خشک کردن موهام، به طبقه پا بعد

 خونه نبود. یاگهیآرام دانشگاه داشت و به جز من و مامان کس د امروز

 کاناپه نشسته بود. یسالن شدم، مامان رو وارد

 .کنهیاش سر نره ترجمه محوصله کهنیا یبرا یمترجم زبانه و گاه مامان

 شدم و گفتم:  کیبرگه جلوش بود بهش نزد یکل االنم

 . ریسالم صبح بخ-

 . ریسالم دخترم، صبح توام بخ-

 .یخسته نباش-

 برو بخور. زهیات رو مصبحانه ،یمرس-

 بود. دهیرو از قبل چ زیم مامان

 و مشغول خوردن شدم. ختمیر یخودم چا یبرا

 .     میز قرار گذاشته تا دور هم جمع بشامرو یاز چک کردن تلگرامم متوجه شدم که آرشام برا بعد

 گروه گذاشته بود. یش رو هم توخونه آدرس

 رو برداشت و گفت:  یگوش نیزنگ زدم بعد از چند تا بوق نوش نیبه نوش عیسر

 سالم آوا جونم. -

  ؟یسالم، خوب-

 ؟یممنون، تو چطور-

  ؟یدیام آرشامو د یمنم خوبم، پ-

 .اورانیبچه ن یخونه میبر دیبا 4آره ساعت -

 و گفتم: دمیخند

 شده؟   تیحسود هیچ-

 پاشه.  ریخفنم ز نیماش هیحتما  اورانین یتو یخونه مجرد هیپسر مستقل یلیآخه خ-

 .ستیتر که مهم ن نییپا ایمنطقه باالتر  هیخانم مهندس -

 آدماست. تیشخص مهم

 ه؟بعدشم مگه اوضاع تو بد دهینم تیبه آدم فرهنگ و شخص تیو موقع پول

 بابامونه.  بیمون تو جما دست یاز خودش داره ول یکه اون همه چ نهیفرق من و تو با آرشام ا-
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  ؟یدونیاش باشه تو از کجا مپرچم خانواده ریاونم ز دیشا-

 . ارمیتا رو در ب 3 نیآمار ا دیبا-

 به ما نداره.  یربط شونیخصوص یزندگ میسر کن نایبا ا دیمون باما فقط چند ماه به خاطر پروژه-

 من فوضولم.  یدونیتو که م-

 و گفتم:    دمیخند

 دنبالت؟  امیب یک دونم،یآره م-

 .دیمنتظر من نباش دیتو و ساحل بر ارمیم نیمن امروز خودم ماش-

 دنبالت.  امیحاضر باش م 3331ام دادم که ساعت  یبه ساحل پ یاز قطع گوش بعد

 کمد لباسام رفتم. سمت

 وشم؟ بپ یحاال چ خوب

 بپوشم. میمشک دیرنگم رو با شال سف یگرفتم ساپورت و مانتو مشک میگشتن باالخره تصم یاز کل بعد

 شروع کردم به حاضر شدن و دنبال ساحل رفتم. 3 ساعت

 باز کرد و گفت: نیبا لبخند در ماش هیزدم و ساحل بعد از چند ثان شیتک به گوش هی دمیشون رسکه به خونه یموقع

  ؟یسالم، خوب-

 کو؟  نیممنون، پس نوش-

 . ادیزنگ زد گفت خودش م-

 چرا استرس دارم.  دونمینم-

  ؟یچ یاسترس برا وونه،ید-

 به آدم خب حق بده که هول بشم.    زننیبگم با چشاشون زل م هامودهیراحت نظر و ا تونمینم-

 نگران نباش.  یکنیباشه کم کم عادت م یطورنیجلسه اول ا دیشا زم،یعز-

 .میدیبه خونه آرشام رس قهیاز چند دق بعد

 .میپارک کردم با هم به سمت خونه آرشام رفت نیماش

 آرشام بلند شد: یصدا هیزنگ زد بعد از چند ثان ساحل

 داخل.  دییسالم، بفرما-

 .میاز باز شدن در وارد شد بعد

 بود. یقشنگ یلیخ خونه

 دهیکش نگیکه ساحل بهم اشاره کرد که نگاهم سمت پارک میاستخر بزرگ وسط باغ قرار داشت. آروم به سمت ساختمون رفت هی

 شد.

 پارک شده بود. نگیداخل پارک یلندکروز مشک هیبا  دیبنز سف هی

 و گفت:  دیخند ساحل

 خونه بشه.  نیکه عروس ا یخوش به حال دختر-

 امان از دست تو.-

 

 

 آرشام در رو باز کرد و با لبخند گفت:  میدیبه در سالن رس کهنیمحض ا به

 . نیخوش اومد یلیسالم، خ-

 سالم، ممنون. -

 . میمزاحم نشده باش دوارمیسالم، ام-

 داخل.   دییبفرما هیچه حرف نیا-

 .مینشستن انتخاب کرد یها رو برااز مبل یکیآرشام  ییو به راهنما میبا ساحل وارد سالن شد همراه

 به آرشام کردم و گفتم:  رو

 ومدن؟یدوستاتون ن-

  د؟یکرد دایرو راحت پ نجایا شه،یم داشونیپ گهید قهیزنگ زدم گفتن تا چند دق-

 بله. -

 شد و سالم کرد. کیشربت بهمون نزد ینیس هیبا  یلحظه خانم مسن همون
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 که آرشام گفت: میو ساحل هم سالم کرد من

 . کننیخونه به من کمک م یکارها یتو کنمیم یسال که من جدا از خانوادم زندگ کی نیا یخانم ط میمر-

 . نطوریکه ا-

 آرشام بلند شد تا در رو باز کنه.  فونیآ یبلند شدن صدا با

 استفاده کردم و سر تا پاش رو نگاه کردم. تیاز موقع منم

قرار  دید یرو تو نقصشیبود که اندام ب دهیپوش یمشک دیجذب سف شرتیلختش رو به صورت کج درست کرده بود و ت یموها

 ست کرده بود. یو با شلوار کتون مشک دادیم

 .هاستیخارج هیکه شب دمیرسیم جهینت نیکم داشتم به ا کم

 گفت،یساحل که کنار گوشم م یصدا با

 جوون مردم رو دست از نگاه کردن آرشام برداشتم. یخورد

 به ساحل شدم و گفتم:  رو

 .پهیخوشگل و خوش ت یلیکه خ دمیرس جهینت نیتازه به ا یدونیم-

 . گرنیتا فوق العاده ج 3 نیکه ا میدیهمون روز فهم نیمن و نوش ،یخسته نباش-

 .میو سالم کرد مینزدم بلند شد یحرف گهید نیو شاه الدیشدن م کینزد با

 لبخند زد و گفت: نیشاه

 سالم، حالتون چطوره؟-

 ممنون.  یلیخ-

 ن؟یمعطل شد یلیخ-

 . میدیکه رس ستقهینه ما هم چند دق-

 هم بهمون اضافه شد و گفت:  آرشام

  اد؟ینم نینوش-

 هم برسه.  نیتا نوش میچرا، ما شروع کن-

 گفت:   الدیکه م میدور هم نشست یهمگ

  م؟یخب از کجا شروع کن-

 روبه ما شد و گفت: آرشام

 . میانجامش بد نیب تو سرمه که اگه شماها هم موافق باشخو دهیفکر کردم و چند تا ا یکل روزیمن از د-

 رو به آرشام گفت: نیشاه

 .میریاز بابات هم کمک بگ میتونیآرشام م-

 بهمون بده.  یخوب یهادهیا تونهیم یلیخ

 کرد و گفت:   نیرو به شاه تیبا جد آرشام

 اصال حرفشو نزن. -

 ادامه داد: الدیم

 باشه بابات از من و تو با تجربه تره. یهر چ-

 :دمیکنجکاو پرس_

 هستن؟ architectپدرتون -

 .میپروژه رو جلو ببر نیکه خودمون ا دمیم حیمن ترج یبله ول-

 . میریاز استاد کمک بگ میبرخورد یهم به مشکل اگر

 .میریاز خواهر و شوهر خواهر منم کمک بگ میتونیم یول-

 هم هست که شرکت زدن.  ید سالخوندن و چن یدو معمار هر

 گفت: یبا خوشحال الدیم

 که حل شد.  یکمک یرویاز ن نمیا-

 خانم درو باز کرد. میدفعه مر نیبلند شد و ا فونیآ یکه صدا میدیخند همه

 چند لحظه بعد وارد سالن شد و گفت:   نینوش

 .یسالم به همگ-

 سمت من و ساحل اومد. بعد
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 و روبه من گفت:  میرو بغل کرد گهیهمد

 دلم برات تنگ شده بود آوا جونم. -

 قربونت برم. -

 :دیمتعجب پرس نیشاه

  ن؟یدیرو ند گهیچند وقته همد-

 . میدیرو ند گهیتا حاال همد روزیاز د-

 نزد. یبهشون کرد و حرف یهم اخم نی. نوشدنیپسرها خند نیحرف نوش نیا با

کرده بود. تابلو تمام  یقشنگ طراح یلی. اتاقشو خمیم که طبقه باال قرار داشت رفتهامون به اتاق کار آرشااز خوردن شربت بعد

 از اتاق قرار داده بود. یارو گوشه ینقشه کش زیزده بود. م واریمنحصر به فرد بودن رو به د یکه از نظر معمار ییبناها

 .مینشست زیدور م یقرار داده بود که همگ یصندل 6هم  زیم دور

 قرار داشت افتاد. زیم یآرشام که رو یدادن بودن که چشمم به آلبوم کارها دهیمشغول حرف زدن و ا هابچه

 آرشام که روبه روم نشسته بود نگاه کردم و گفتم:  به

   نم؟یهاتو ببنداره اگه طرح یاشکال-

 نه راحت باش.-

 .بردمیم یبودن کارهاش پ یبه عال زدمیورق م یارو باز کردم و با دقت نگاه کردم هر صفحه آلبوم

 .کنهیآرشام داره نگاهم م دمیاز بستن آلبوم سرمو بلند کردم که د بعد

 

 

 شدم. رهیخ شیرنگ یهابه چشم یاهیناخودآگاه چند ثان منم

 انداختم. نییازش چشم برداشتم و سرم رو پا باالخره

 .هیطرحاتون واقعا عال-

 .یلطف دار ،یمرس-

 گفت: نیشاه

 کارهاش تک بوده و مورد استقبال همه هستش. شهیآرشام ما هم نیا-

 .سین دیکنیم فیآنقدر که تعر-

کرده  یطراح ینرم افزار به صورت سه بعد طیمح یکه تو ییسراغ کارمون، آرشام لپ تاپش رو روشن کرد و طرح ها میبر خب

 بود رو نشون داد.

 .بایفوق العاده ز یهتل چند طبقه بود با نما هی

 گفت: ساحل

طرح انتخاب  نیو بعد بهتر میذاشتیرو به اشتراک م هاموندهیتا همه ا یکردیبهتر نبود کار رو شروع نم یشده ول یعال یلیخ-

 شد؟یم

 انتخاب بشه. نشیمون بهترطرح ۶ نیو بعد از ب دیطرح خودتون رو بکش دیتونیمن طرح خودم رو زدم شماها هم هر کدوم م-

 م. موافق هینظرخوب-

 هاشون رفتن و شروع کردن به طرح زدن.سراغ لپ تاپ همه

 . کردیداشت کمک م رادیکار که ا یو هرجا زدیکار آرشام به همه سر م نیو در ح دیطول کش یساعت چند

 تموم شد. الدیو م نیما سه تا زودتر از شاه کار

 تا طرح اونا هم تموم بشه. میموند منتظر

 نکردن. یشون کرد و در واقع خودشون کارخاصشون کمکطرح یتو یلیآرشام خ البته

 و هر کس نظر خودشو گفت.  میدیرو د گهیهم د یهاطرح

 یکار طرح یرونیب ینماها و فضا یهتل طرح زده شده آرشام باشه ول یاصل بیکه ترک میدیرس جهینت نیمجموعه نظرها به ا از

 که من زدم انجام بشه.

سمت  میو برگشت میکرد یغروب بود که ازشون خدافظ یهاکیکرد و نزد ییرایام از ما مجددا پذاز تموم شدن کار آرش بعد

 خونه.

 رو پارک کردم و رفتم به سمت خونه. نیماش

 در رو برام باز کرد و گفت: مامان
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 چ خبر مامان؟ یسالم خوشگلم خوب-

 و گفتم: دمیبوس گونشو

 مامان مهربونم. کنمیم فیبزار برسم برات تعر-

 سمت اتاقم رفتم و لباسامو عوض کردم. میمستق

 کردم. فیکه گذشته بود رو براشون تعر ییمامان و آرام و ماجراها شیبه دست و صورتم زدم و رفتم پ یآب

 گفت: جانیبا ه ارام

 .هیزیانگ جانیبابا چه رشته باحال وه ولیا-

 هم داره. یمیصم یلیجو خ تازه

 تجربه بخاطر اون پ... یرفت یبخون ول یمهندس ایمن که بهت گفتم توام ب-

 به پام و منم ساکت شدم. دیاشاره کنم محکم با پاشنه پاش کوب ایبه ارم خوامیو م هیادامه حرفم چ دونستیکه م آرام

 هاش.تو چشم میمون کرد و ما هم زل زدمشکوک نگاه مامان

 تکون داد و رفت تو آشپزخونه. یسر آوردیسر و ته ما درنم یب یفاهم که سر از حرکات و حر مامان

 .میدیخند زیر زیر میو ابج من

 .یبود آبرومو ببر کیشعور نزد یب-

 بفهمن. دیقبال هم که گفتم بهت باالخره که با-

 باشه آوا خانوم دارم برات.-

 کنم. کارتیچ دونمیدستم م ادیسوژه ازت ب هیکن  صبر

 نشده. یزیخب لوس خانوم حاال که چ یلیخ-

 خواهرانه  یهاکل کل کردن یادآوریاز  هنوزم

 .شهیم یو حس خوب اون دوران واسم تداع ادیرو لبام م خنده

 

 

 سر رفته بود. یمون حسابو حوصله میکالس نشسته بود سر

استاد رو  شهیبلند م کردمیحساس مکه هر لحظه ا کردیبه استاد نگاه م یهم طور نیبود، نوش شیکه سرش تو گوش ساحل

 .زنهیم

 کردم و گفتم:  کیرو بهش نزد خودم

 ات سر رفته؟حوصله-

 .شمیدارم کالفه م-

 خوره؟یدرس اخالق در خانواده چه به درد ما م آخه

 آره به خدا فقط وقت تلف کنه.-

 . میناهار بخور میگرسنمه، زود تموم شه بر-

 گفت: ساحل

 االن سر کالس اخالق. نیبذارم هم یاستور خوامیم دیرو نگاه کن نجایها ابچه-

 .میامشخصه چقدر کالفه هامونافهیاز ق یهم ند حیتوض-

و ساحل  مینگاه کرد نیهم با همون حالت خسته به دورب نیگرفت که استاد متوجه نشه و من و نوش یرو طور یگوش ساحل

 عکس گرفت.

 وم شد.ساعت باالخره کالس تم میاز ن بعد

 .میرفت مونیشگیپاتوق هم سمت

 زد و گفت: زمونیم یرو یکه کس میکردیو منو رو نگاه م مینشست زیم پشت

  د؟یخوایمهمون نم-

 .نهیشاه میدیکه د میبلند کرد سرمونو

 و گفت: دیخند نیکه نوش میو سالم کرد می. بلند شدستادنیا الدیسرش هم آرشام و م پشت

 .میکنیمهمون نم م،یشیما مهمون م-

 .دینیبش دیاگه دوست دار حاال

 جلب، جهنم و ضرر امروز همه مهمون من. یا-
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 بهتر مهمون کن. یجا هی یکنیالاقل مهمون م یترتو که جلب-

 ؟یکدوم استاد پاس کرد شیزدن رو پ غیت-

 .میدیحرفش همه خند نیا با

 رو به ساحل کرد و گفت:  الدیهم کنار ما نشستن که م پسرها

 .میدیخند یباحال شده بود کل یلیتون خعکس دمیرو د یکه گذاشت یعکس-

 ن؟یدیخند یبه چ-

 گفت: آرشام

 .میمشکالت رو داشت نیهم یعموم یهاسر درس یزمان هیتون ما هم کالفه یهاافهیبه ق-

 گفت: تیبا جد نیشاه

  د؟یخوریم یخب چ-

 .میرخویبرگر م زیمن و ساحل چ-

 ؟یخوریم یآوا تو چ-

 بخورم. تونمینم ییکامل تنها هیمن  میبخور تزایپ ایب نینوش تزا،یپ-

 کردم.  چیشرمنده من هوس ساندو-

 که آرشام گفت:   خورمیم چیبگم پس منم ساندو خواستم

 . میخوریم تزایپ هیمن و آوا با هم -

 بهش کردم که روبه من شد و گفت:  ینگاه

 که نداره؟ یاشکال-

 نه.  -

 سفارش دادن. یهم هر کدوم کنتاک نیو شاه الدیم

 گفت: آرشام

 چه خبر از پروژه؟-

 .میرو ما انجام داد یکه گفته بود ییکارها-

 ن؟یاخسته ای میکارها رو انجام بد هیخونه من بق دیایب دیتونیتون مکالس نیبعد از ا-

 گفتن: نیو نوش ساحل

 .میندار یما مشکل-

 کارمون طول بکشه؟ یتا چه ساعت دیکنیفقط من امروز قراره برم خونه خواهرم فکر م-

 .گهیروز د هی یبرا میزاریم یتونیاگه نم-

 .رمیم رتریکم د هیفوقش  نیافتیشماها به خاطر من عقب م یجورنینه ا-

 .نگیپارک یتو 4پس قرارمون ساعت -

 باشه.-

 گفت: نیشاه

 ؟یدونه باش هی یکی کردمیفکر م فقط یخواهر دار هیآوا -

 خواهر دوقلو، چطور لوسم؟ هیخواهر بزرگتر از خودم دارم و  هیمن -

 .یتک فرزند باش کردمینه بابا، حس م-

 توئه؟ هیخواهرت شب-

 .میستیهم ن هیشب ادیز یول میدرسته دو قلو هست-

 بهم کرد و گفت: یبا محبت نگاه نینوش

 آرامم مثل خودش خوشگل و مهربونه.-

 .یزمیعز-

 ه؟یچه شکل مینیعکس خواهرتو بده بب-

 و گفت: دیخند نیشاه

 تو. یچقدر فوضول-

 خواهرش.  ایآوا بهتره  نمیبب خوامیم ستمیفوضول ن-

 آوردم. رونیب فمیک یاز تو مویخنده گوش با
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 گرفتم و گفتم:  الدیرو سمت م یکردم و گوش دایعکس آرامو پ میگوش یگالر یتو

 خواهر من آرام.  نمیا-

 رو گرفت و به عکس نگاه کرد و گفت: یگوش الدیم

 خواهرت قسط ازدواج نداره؟-

 که آرشام گفت: میدیحرفش همه خند نیا با

 . ینگو قسط ازدواج دار ینیعکس خواهرشو بب یکرد لهیپ یپس بگو واسه چ-

 و گفتم: دمیخند

 رو دوست داره. گهید یکی یقسط ازدواج داره ول-

 رو دوست داره.  گهید یکی ایازدواج کرده  ای میزاریدست م یاز شانس ما، رو هر ک نمیا-

 

  

 

 

 گرفت به عکس نگاه کرد و گفت: الدیرو از م میگوش نیشاه

 تره. خواهرت خوشگل یول یترتو بانمک-

 هم به عکس نگاه کرد و گفت: آرشام

 تره.به نظر من آوا قشنگ یول-

 ون.ممن-

 بحث تموم شد. نیغذاها رو آوردن و ا باالخره

 بلند شد و به ساحل که کنار من نشسته بود گفت: آرشام

 نم؟یمن کنار آوا بش یجات لو با من عوض کن شهیم-

 آره حتما. -

 ما نشسته بودن. یو ساحل هم رو به رو الدیو م نیو شاه زیطرف م کیو آرشام  نیو نوش من

 معذب بودم. میغذا بخور هیآرشام بودم و قرار بود با هم از  کیکه انقدر نزد نیچرا از ا دونمینم

 عطر تلخش من رو جذب خودش کرد. یکه کنارم نشست بو یالحظه از

 اومدم و نگاهش کردم. رونیآرشام از فکر ب یصدا با

 ؟یکنیآوا چرا شروع نم-

 زدم و شروع به خوردن کردم.   یخوشم اومد که منتظر بود تا اول من شروع کنم پس لبخند یلیرفتارش خ نیا از

 گفت: جانیبا ه نیشاه

  م؟یدربند صبحانه رو اونجا بخور میجمعه صبح بر دیاهیبچه ها پا-

 گفت: عیسر نینوش

 .میمن پا-

 معترضانه گفت: الدیم

 .یذاریاونم تو نم میبخواب میخوایجمعه م هی-

 بودم.  هیبا تو بود من با بق یک-

 هم گفت: آرشام

 .میاوک-

 .امینداشتم م یامن اگه برنامه-

 گفت: نیاز موافقت ساحل شاه بعد

 .ذارمیمون مگروه یزمانش رو تو گهیپس حله، د-

 ن؟یموافق م،ینباش گهیکه منتظر همد میبر نیماش هیبا -

 . میموافق-

 فکر کردن. یابدون ذره کردیرو قبول م شنهادهایپ عیسر یلیخ نینوش

 . میقبول کن میمجبور بود نیو ساحل هم به خاطر نوش من

 .میاز خوردن غذاهامون به سمت دانشگاه رفت بعد
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 رو به ما کرد و گفت: آرشام

 فعال خداحافظ.  4پس تا ساعت -

 کردم و گفتم: نیرو به نوش تیبا عصبان میاز رفتن پسرها ما هم سمت کالس خودمون رفت بعد

 ؟یزنیفکر حرف م یچرا انقدر ب-

 گفتم؟ یوا، مگه چ-

 ؟یبرنامه جمعه رو قبول کرد یجور نیچرا هم-

 . نیخوبه خودتونم قبول کرد-

 گفت: ساحل

 .یشدیم عینه تو ضا میگفتیکه اگه م نیبه خاطر ا میما قبول کرد-

 ه؟یاشکالش چ-

 ؟یبگ یخوایم یتوئه، به مامان بابات چ یفکریاشکالش ب-

 .گهید گمیم یزیچ هی-

 .گمیرو به مامانم م قتیچون من حق یکن راستشو بگ یسع-

 منه. ریتقص یبعدا بگ ینگ یاگهید زیوقت چ هیکه  گفتم

 خب.  یلیخ-

 انقدر پرخاشگر و زود رنج شده. دایچرا جد دونمیوارد کالس شد. نم یبا ناراحت نینوش

 .فهممشینم ییجورا هی

 حرف زدم نه اون. نیکالس نه من با نوش میوارد کالس شدم کل تا یناراحت با

 هیو محکم بغلم کرد و با گر دیدستمو کش نیدفعه نوش هیکه  میرفت نگیبدون حرف سمت پارک ییتا 3از تموم شدن کالس  بعد

 گفت:

 چقدر دوست دارم.  یدونیتو که م خوامیآوا معذرت م-

 اشکم در اومد و گفتم:   منم

 ؟یکنیم هیچرا گر هوونید-

 که ببخشمت؟ یکرد یکار مگه

 .خوامیمعذرت م ستیروزها حالم دست خودم ن نیا-

 فقط به خاطر خودته. گمیم یزیقربونت برم من اگه چ-

 .  یممنون که نگرانم-

 .کردیداشت ما رو نگاه م ونیگر یهاکه ساحل با چشم میکه متوجه ساحل شد میفاصله گرفت گهیهم د از

 ؟یکنیم هیساحل چرا گر-

 .خورهیغبطه م نهیبیشما دوتا رو م یآدم دوست-

 قربون اون چشمات و اون دل مهربونت بشم. -

 لحظه پسرها اومدن. همون

 : دیما تعجب کردن که آرشام پرس یهاافهیق دنید با

 افتاده؟ یاتفاق-

 .ستین یمهم زینه چ-

 متون شده؟مزاح یکس-

 بود.  کم دلمون گرفته هینه -

 آورد و به ساحل داد و گفت:  رونیب بشیاز ج یدستمال الدیم

 اشکاتو پاک کن.-

 گفت: نینوش

 دستمالم به من بده. هی-

 دونه رو داشتم.  هی نیشرمنده هم-

 با تعجب گفت: آرشام

 تون بهتره؟االن حال کنهینم هیکه آدم گر یآخه الک-

 .میممنون، خوب-



Roman-City.ir 
 جدالی از جنس عشق رمان

 

https://telegram.me/romancity 42 

 

 شد.      رید گهید میپس بر-

 . میهم سوار بنز آرشام شدن و حرکت کرد الدیو م نیمن شدن. شاه نیسوار ماش نیو نوش ساحل

      

     

     

 

 

 آرشام حرکت کردم. نیماش پشت

لجم  یو حساب دادیبهم اجازه نم رمیآرشام سبقت بگ نیاز ماش خواستمیکه م یرو گذاشتم زمان یدیخوبه احمد سع آهنگ

 گرفته بود.

 که کنارم نشسته بود شدم و گفتم:  نیبه نوش رو

 م؟یرد بزن نایاز ا هینظرت چ-

 موافقم. -

 آرشام رد زدم. نیفشار دادم و از ماش شتریگاز رو ب پدال

 که متوجه هدفم شد باهام مسابقه گذاشت. آرشام

 .کردنیم قمیو ساحل هم مدام تشو نیآرشام. نوش یگاه زدمیمن جلو م یگاه

 براش دست تکون دادم. دمیآرشام که رس نیماش کنار

 نگاهشدلو متوجه نشدم. ینگاهم کرد که معن یجور خاص هی آرشام

 پدال فشار دادم و ازشون دور شدم.  یرو شتریلو ب پام

 گفت: جانیبا ه نینوش

 .میجلو افتاد ولیا-

 نبازم. یول رمینم، بممن حاضرم تصادف ک یرو ترمز ول یزنیلحظه آخر م یترسو باش ونیآقا نیاگه مثل ا-

 کله خراب. یوونهید-

 آوا تندتر برو بهمون نرسن. -

 .میدیبه خونه آرشام رس قهیکردم و بعد از چند دق شتریرو ب سرعتم

 با خنده به آرشام گفتم: دنیبعد پسرها هم رس یلحظات

 .میوقته منتظر واستاد یلیتو خونه خ میرفتیم یدادیم دیکاش کل-

 . ادیسرت م یینکرده بال ییوقت خدا هینکن خطرناکه  یسرعت رانندگ نیوقت با ا چیه گهید-

 جمالتش به دلم نشست. یتو میچرا تحک دونمی. نمدینگاهم کرد که قلبم لرز یطور بعد

 نزدم. یسبزش نگاه کردم و حرف یهااون لحظه به چشم کردمیم یو لجباز افتمیدنده لج م یرو یکه گاه یمن

 که بهم لبخند زد. دید ینگاهم چ یتو دونمینم

 .شدیم بایفوق العاده ز دیخندیو م شدیهاش از هم باز مکه لب یزمان یول دیخندینم ادیز آرشام

 به من چشم دوخته بود و من به اون. آرشام

 و آرشام سمت در رفت و باز کرد. میانداخت نییکه گفت آرشام درو باز کن هر دو سرمونو پا الدیم یصدا با

 شدم و گفتم:  هیرو به بق هیوارد شدن منم پشت سر بق هابچه

 .امیم ریزنگ بزنم بگم که د هیداخل من  دیشما بر-

 باشه. -

 .رفتیچشمام کنار نم یام از جلولحظه کیآرشام  یهارو تجربه نکرده بودم چشم یحس نیبه امروز چن تا

 و به خودم گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 چه مرگته آوا؟ -

 . یحاال خودت بدتر از اونا شد یکنیو ساحل رو مسخره م نینوش شهیهم

 آوردم و به آرام زنگ زدم. رونیب فمیاز داخل ک مویگوش یکالفگ با

 از چند تا بوق آرام جواب داد. بعد

 ؟ییآوا کجا-

 .مایم رتریکم د هیمن  دیسالم، زنگ زدم بگم شما خودتون بر-
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 مگه دانشگاهت تموم نشده؟ ؟یچ یعنی-

 پروژه. یخونه آرشام واسه انجام کارها میاومد یچرا ول-

 تا حاال شده آرشام؟ یفروزان از ک یآقا نیسوال ا هیفقط  نطور،یکه ا-

 .اریدر ن یآرام مسخره باز-

 سواله. هی ستین یمسخره باز-

 ؟یندار یبرم کار دیاالن با دمیسوالو من بعدا جواب م نیا-

 نه مواظب خودت باش، سالم منم به آرشام برسون.-

 خداحافظ. -

 کرد. یبا خنده خداحافظ آرام

 رو قطع کردم و وارد ساختمون شدم.  یگوش کردیم یداشت تالف طونیش

 

 

 ها باال رفتم و وارد اتاق کار آرشام شدم.پله از

شون تر بتونن کارشون رو انجام بدن مانتو و مقنعهکه راحت نیا یو ساحل برا نیمشغول ساخت ماکت پروژه بودن نوش هابچه

 رو درآورده بودن.

 ها شدم.رفتم و مشغول چسبوندن قطعه جلو

 .دمیکش غیو ج ختیدست و مانتوم ر یرو یدفعه چسب حرارت هیکار  وسط

 کنارم اومد و گفت: نینوش سوختیم یحساب دستم

 شد آوا؟ یچ-

 مانتوم. یهم رو ختیدستم ر یچسب هم رو-

 دستت قرمز شده.-

 بهت پماد بدم تا سوزشش تموم بشه. میبر ایآوا ب-

 . یکه راحت باش اریمانتو رو در ب-

 گذاشتم و همراه آرشام از اتاق خارج شدم.  یاو مقنعم رو گوشه مانتو

 رفت و وارد آشپزخونه شد. نییها پااز پله آرشام

 نشستم و منتظر نگاهش کردم. یصندل یرو منم

 .یبود با شلوار مشک دهیپوش یمشک شرتیت

 خوشگلم به چشماش زده بود. نکیع هی

 نشست و گفت: کنارم

 جلو. اریدستت رو ب-

 بزنم. تونمیممنون، خودم م-

 نکن.  یلجباز-

و  نمیها بشچرا دوست داشتم ساعت دونمیدستم رو گرفت و برام پماد زد. نم یبه آروم رمیشدم دستم رو سمتش بگ مجبور

 گاهش کنم.ن

 هام نگاه کرد و گفت:نگاهم رو که حس کرد سرش رو بلند کرد و به چشم ینیبرابر جذابش کرده بود. سنگ 11 نکیع

 شده؟ یزیچ ستیامروز اصال حواست ن کنمیاحساس م-

 خونه خواهرته؟ یمهمون شیحواست پ نکنه

 کم خستم. هینه فقط -

 سوزشش کم شد؟-

 آره، ممنون.-

 نکردم که تشکر الزم داشته باشه. یکار-

 .یکم سر حال بش هیتا  ارمیقهوه ب هیبرات  رمیم

 شه؟یآخه زحمتت م-

 .  ینه بابا چه زحمت-

 بلند شد و سمت آشپزخونه رفت منم سمت پنجره رفتم. آرشام
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 بودم. یابر یعاشق بارون و هوا د،یبارینم نم م بارون

 رفتم. قیسالن رو باز کردم و سمت آالچ در

 نشستم. یچوب یصندل یندادم و رو یتیاهم یاحساس لرز کردم ول یکم

 فکر کنم. تونمینم یاگهید زیچ چیشدم به جز آرشام به ه یجور نیامروز چرا ا دونمینم

 رفتار و منشش منو جذب خودش کرد. دمشیرستوران د یکه تو یروز اول از

 رار کنم.داشتم ازش ف یو سع دمیترسیم دمیاحساسات جد از

 م احساس کردم.شونه یرو رو یچقدر گذشت که کت دونمینم

 کرد و گفت: ی. اخمستادهیآرشام پشتم ا دمیو د برگشتم

 .یخوریسرما م یجور نیا یستیچرا مواظب خودت ن-

 و برنامه هام فکر کنم. ندهیبارون قدم بزنم وبه آ ریها زمن عاشق بارونم دوست دارم ساعت-

 .دهینم فیک ییدونفره تنها یهوا نیبارون و ا ریقدم زدن ز-

 که همراهم باشن. کنمیآرام خواهرمو مجبور م ای نینوش شهیمن هم-

 قهوه رو جلوم گذاشت و تشکر کردم. آرشام

 مو خوردم که آرشام گفت:از قهوه یکم

 مو تلخ بخورم.قهوه خوامیامروز منم م-

 ؟یتونیم-

 .شهیم یچ مینیبب میخوریامتحانش که ضرر نداره، م-

 کنه شروع به خوردن کرد. نیریشو شکه قهوه نیا بدون

 هاش اشک جمع شده.چشم یحالش بد شده و تو دمینگاهش کردم که د منم

 .دمیاش بلند خندبامزه افهیق دنید با

 ؟یخوریم نویا یآوا تو چه جور یوا-

 .یبه راحت-

 قابل تحمله. ریغ-

 بانمک شده بود. یلیخ اتافهیق-

 . یشیخوشگل تر م یخندیم یوقت-

 هام رنگ گرفتن.کردم گونه احساس

 نزدم. یانداختم و حرف نییپا سرمو

 .کردیرو بهم منتقل م یکت حس خوب یعطر رو ی. استشمام بودمیچیدورم پ شتریآرشامو ب کت

 اومدن. رونیاز ساختمون ب یها عصبانرد و بدل نشد که بچه موننیب یحرف گهید

 ت:گف الدیم

 گذره؟یاستراحت خوش م-

 .یلیآره خ-

 پررو.  بچه

 با اعتراض گفت: ساحل

 استراحت؟ نیاون وقت شما دوتا اومد میکشیهمه زحمت م نیا میما دار-

 .گهید نیانجام بد یکار هی دیمال من و آوا بوده باالخره شماهام با هادهیهمه طرح و ا-

 آوا دستت بهتره؟-

 رفت. نیآره آرشام لطف کرد پماد بهم داد سوزشش از ب-

 د؟یحاال ماکت به کجا رس-

 .میاخسته گهیبعدا االن د یباشه برا اشهینصفش انجام شد بق-

 دنبالم. ادیب مایپس اگه کار تمومه من زنگ بزنم به ن-

 .رسونمتی؟میچ یبرا-

 .شهیم رتید دایخونه آ یبر یخواینه قربونت برم م-

 . رمیم یودم با تاکسمنم خ-

 گفت: عیسر الدیم
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 .رسونمتیمن م-

 .رمیخودم م یمرس-

 . رسونمتیم اد،یم رتیسخت گ نیبارون ماش نیتو ا-

 و گفت: دیخند ساحل

 .کنمینم یمن مخالفت یراننده من باش یحاال چون خودت اصرار دار-

 . میما از خدامونم هست راننده شما باش-

 ساحل رو دوست داره. الدیم کردمیم احساس

 کنه. کیخودشو به ساحل نزد کردیم یسع یقیمدت به هر طر نیا یط

 .انیبه نظر م یو ساحل کنار هم زوج کامل و دوست داشتن الدی. مزدینگاه و گفتارش عالقه موج م یتو

  

 

 

 کت پروژه رفتم.که آماده شدم سمت ما نیبرداشتم و بعد از ا یصندل یطبقه باال رفتم مانتوم رو از رو به

 رفته بود. شیپ یعال

 رفتم. نییگذاشتم و از اتاق خارج شدم و به طبقه پا یصندل یآرشام رو کت

 هاش بود چشمش که بهم افتاد گفت:چکمه دنیمشغول پوش نینوش

 اومده دنبالم. مایآوا خداحافظ ن-

 باشه گلم، سالم برسون. -

 به ساحل گفت: الدیم نیاز رفتن نوش بعد

 نشه. رتیکه د میبر-

 ها فعال خداحافظ. باشه، بچه-

 و آروم کنار گوشش گفتم: ستادمیساحل ا کنار

 خوش بگذره.-

 .اریحرف در ن-

 . یتو خبر ندار زمیدراومده عز-

 و گفت: دیدست ساحل رو کش الدیم

 د؟یکنیپچ پچ م یچ-

 بود. یخصوص-

 بودم. دهیند یفوضول نیتا حاال راننده به ا-

 م؟یساحل داشت-

 برو انقدر منتظرش نزار.-

 باشه، پس فعال. -

 تکون داد و گفت: یسر نیشاه الدیاز رفتن ساحل و م بعد

 .هییفکر کنم خبرا-

 کنه. یکه انقدر نازکش ستین یآدم الدیآره، وگرنه م-

 منم برم. گهیخب د-

 بهم کرد و گفت: یقینگاه عم آرشام

 کن مواظب خودتم باش. یآروم رانندگ-

 چشم، ممنون بابت پماد و قهوه.-

 نکردم. یکار کنمیخواهش م-

 خداحافظ. نیشاه-

بارون قدم بزنم و فکر کنم که چرا انقدر از  ریها زشدم. چقدر دوست داشتم ساعت نیزدم و سوار ماش رونیخونه ب از

ضبط رو  امیب رونیب الیاز فکر و خ که نیا یو تمام ذهنم پر شده از آرشام. برا برمیآرشام نسبت به خودم لذت م یهاتوجه

 گذاشتم و باهاش زمزمه کردم.  ور نیروشن کردم و آهنگ تو فکرتم فرزاد فرز

 تو عمق چشاتو.  یغرقم کن شهیم ایمثه بارون لب در"
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 .ادویخوشم م تتیشخص نیپشت عشقت من از ا یکوه مثه

 دوست دارم قلب من عاشق تو باشه.  ایکه تو دن نهیواسه ا 

 که حق با من نباشه.  ییوقتا یتو حت یپشتم شهیهم چون

  ادتمیفکرتم به  تو

 نه عادتم  یعشقم تو

  ادتمیفکرتم به  تو

 کنارتم  یکنارم

 مثه تو اگه سادس.  یکیمثه من واسه  یکی

 ست. مثه من فوق العاده یکیمثه تو واسه  یکی یول

 قلبم، یتو یاز همه جلو زد یکه اومد یوقت

 به تو وابسته شم کم کم.      یکرد یکار 

  ادتمیتو فکرتم به  

 نه عادتم  یعشقم تو

  ادتمیفکرتم به  تو

  "کنارتم یکنارم

 .دمیرس دایاز تموم شدن آهنگ به خونه آ بعد

 پارک کردم و زنگ زدم. یاگوشه نویماش

 در باز شد. هیاز چند ثان بعد

و مهران ناراحت  دایخب آ یخونه خودمون ول رفتمیزدم. اصال حوصله ندارم، کاش م 3آسانسور شدم دکمه طبقه  سوار

 .شدنیم

 به استقبالم اومد. دایآسانسور باز شد و آ در

 رو فراموش کنم و لبخند بزنم. میحوصلگیو ب یکردم خستگ یسع

 سالم خانم مهندس گرفتار.-

 شد. رید دیببخش یسالم خواهر-

 ؟یسادیتو چرا وا اینداره قربونت برم، ب یاشکال-

مبل نشسته بودن و مشغول گپ و گفت  یآشپزخونه مشغول بودن و بابا و مهران هم رو یساختمون شدم مامان و آرام تو وارد

 بودن.

 سمت بابا رفتم و گفتم: اول

 سالم بابا جون.-

 .شدمیکم کم داشتم نگرانت م گهیسالم خانم مهندس خودم، د-

 . دیکم طول کش هیکارم  دیببخش-

 با لبخند گفت: مهران

 سالم عرض شد آوا خانم.-

 ؟یخوب ز،یسالم شوهر خواهر عز-

 ممنون.-

 هم تو آشپزخونه بکنم. یسالم هیمن برم -

 برو دخترم. -

 آشپزخونه شدم و گفتم: وارد

 سالم مامان جون، سالم خانم دکتر.-

 .یخسته نباش زم،یسالم عز-

 .یکنیانقدر خوشم میاد خانم دکتر صدام مآوا -

 خوبه حاال جوگیر نشو. -

 که تا حاال ساکت بود، گفت: دایآ

 کن. طنتیبعد ش یبزار از راه برس-

 شده؟ یعه آوا مانتوت چ-
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 مانتوم. یهم رو ختیدستم ر یهم رو یچسب حرارت-

 گفت: طنتیبا ش آرام

 روزا حواست کجاست مهندس؟ نیا-

 آرام کار دستم بده گفتم: طنتیکه ش نیاز ا قبل

 لباس عوض کنم. رمیمن م-

 از آشپزخونه خارج شدم و سمت اتاق رفتم. عیسر

 اومدم.  رونیو از اتاق ب دمیهم به موهام کش یاستفاده کردم و دست دایآ شیهم از لوازم آرا یعوض کردم کم لباسمو

 نشستم.  دایشون اضافه شدم و کنار آداخل سالن نشسته بودن به جمع همه

 :دیپرس مهران

 هست؟ یتون چپروژه نیآوا ا-

 بزرگ و مدرن. یلیهتل خ هی یطراح-

 ه؟یمال ک دهیا-

 .مینفره هست 6گروه  هیما -

 من بوده. یهادهینما و داخل هتل نظر و ا یطراح یاز پسرهاست ول یکیهم مال  یاصل دهیا

 کمکت کنم. شمیخوشحال م یالزم داشت یاگه کمک-

 .میریکمک بگ دایاز تو و آ میتونیها هم گفتم که ماتفاقا من به بچه-

 .کنهیتو حتما بهمون کمک م یفوق العاده یهادهیا

 شرمندم نکن. گهید-

 ؟یمون بدنشون یرو ندار یطرح اصل-

 ؟یاریبرام ب یریآرام م نه،یماش یلپ تاپم تو-

 اصال فکرشو نکن.-

 ابا گفت:حالت قهر رومو برگردوندم که ب با

 .ارمیبده من برم برات ب چوییسو-

 .فمهیداخل ک چییبابا جون سو یمرس-

 نشون دادم که مهران گفت: دایبعد بابا لپ تاپ رو برام آورد و من طرح رو به مهران و آ یالحظه

 .هیعال یلیخ نیآفر-

 .هیاو حرفه نیپروژه سنگ-

 د؟یگیراست م-

 به من. نیپروژه رو بفروش نیبعد از کامل شدنش ا-

 انقدر خوبه؟ یعنی-

 .کنمینم یگذار هیسرما خودیب یهاطرح یمن رو یدونیخودت که م-

 بشه. یعال یخوبم من دارم فکر کنم بهش اضافه کن دهیا چندتا

  

 

 

 بود. یعال یلیخ دایمهران و آ یشنهادهایپ

 . کننیو استقبال م ادیشون مها هم خوشبودم بچه مطمئن

 .میه خونه خودمون برگشتبود که ب 12 ساعت

 .بردیخوابم نم یخسته بودم ول یلیخ نکهیبا ا دمیتختم دراز کش یاتاقم شدم لباسم رو عوض کردم رو وارد

 فرستاده بود. 11ام از آرشام داشتم که ساعت  یپ هیرو باز کردم  تلگرامم

 بهتر شد؟  دستت

 به دستم کردم. یهام نشست نگاهلب یرو لبخند

 عالقه بذارم؟  یرو پا هاشینگران نیا تونمیم یعنیکم قرمز شده بود  هی فقط

 که عاشق من بشه. نهیکار داره اونم ا هی شیزندگ یاحساسم رو سرکوب کردم و با خودم گفتم آرشام تو عیسر

  ؟یدوسش دار یتو چ دیپرسیازم م یحس هی یول
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 .دمیموهام کش یتو یدست یکالفگ با

 کرده و... لیمثل آرشام رو کنار خودش داشته باشه. باوقار، مهربون، جذاب و تحص یه پسرک هیهر دختر یآرزو خب

 .کنمیم یآرشام رو عشق تلق یسرم اومده که دارم محبت و مهربون ییخدا چه بال یوا

 چم شده. دونمینم خودمم

 رو برداشتم و نوشتم میگوش

 خوب شده ممنون.  کامال

 مهندس؟ یداریموقع ب نیام داد چه عجب تا ا یبعد ساحل پ یالحظه

 ؟یداریتو چرا ب بره،یخوابم نم-

 .برهیخوابم نم یمن از خوشحال-

 ؟یخوشحال یچ یبرا-

 نداره بهت زنگ بزنم؟ یاشکال-

 شده؟  یچ یکنینگرانم م یدار-

 گفت: یلحظه بعد ساحل باهام تماس گرفت و با خوشحال چند

 شده؟ یچ یآوا اگه بدون یوا-

 .یمردم از فوضول گهیخب بگو د-

 بهم گفت دوسم داره. الدیامروز م-

 واقعا؟ ؟یچ-

 من خودمم هنوز تو شوکم. شه؟یتوام باورت نم-

 .نمیکن بب فیدرست تعر-

 دستپاچه و نگران بود. ییجورا هیمنو رسوند  الدیامروز که م-

  ؟یبگ یخوایم یزیچ الدیمنم گفتم م گهینم یبگه ول یزیچ هی خوادیم کردمیم احساس

 ؟یمقدمه گفت ساحل تو منو دوست دار یب اونم

 ؟یگفت یتو چ-

 ؟یپرسیکه م هیچه سوال نیکردم خونسرد باشم و گفتم ا یسع یبگم ول یهم از حرفش جا خوردم هم مونده بودم چ-

 تو رو دوست داشته باشم؟  دیمن با چرا

 .میگفت چون دوست داشتن ییبا پرو الدیم

 ؟یگفت یو چچه پررو، ت-

 !  یرو اعالم کن تیکه خود شیفتگ یمنو برسون یخواستیم الدیمنم گفتم م-

 دمتیکه د یچرا از موقع دونمینگه داشت و گفت ساحل من دوست دارم نم یارو گوشه نیکم مکث کرد و ماش هی الدیم

 عاشقت شدم.  ینجوریا

 ؟یگفت یحرفا بزنه تو چ نیاز ا ادیعاشق، بهش نم الدیاقا م_

 باخبره. الدیاز عالقه من به م نینوش ینزده بودم ول یخب راستش من به تو حرف-

 ن؟یرو از من پنهون کرد یمهم نینامردا، موضوع به ا-

 .یمسخرم کن دمیکنم ترس کاریخب چ-

 ؟یدوسش دار یحاال بهش گفت شهینم یهر کس بینعمت بزرگ نص نیعاشق شدن که مسخره کردن نداره ا-

 و منم به عشقم اعتراف کردم. دمیهاش دچشم یاز احساسش باهام حرف زد صداقت رو تو یآوا، وقت یدونیم-

 بوده. یمن خال یجا یکیچه لحظه رمانت یوا-

 و گفت: دیخند ساحل

 بگم. نیتا صبح صبر کنم بعدا به تو و نوش تونستمیخوشحالم اونقدر که نم یلیآوا خ-

 ؟یگفت نیبه نوش-

 خاموشه. شینه، گوش-

 خوشحال شدم قربونت برم. یلیخ-

 .دیشیمطمئنم شما دوتا کنار هم خوشبخت م من

 .زمیعز یمرس-

 .نیبد ینیریش دیفردا با-
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 .گفتیهم م الدیاتفاقا م-

 اعتراف کنه. الدیم عیانقدر سر میکردیفکر نم یباشه ول ییخبرا هی زدنیحدس م نیآرشام و شاه-

 دلم براش تنگ شده. دمشیاز بعدازظهر تا حاال ند یباورت نشه ول دیآوا شا یوا-

 .گهید یعاشق-

 وقت خوابت رو گرفتم. گهیبرو د-

 . انیهستن و به هم م گهیهمد قیخوشحال بودم واقعا ال الدیساحل و م یبرا یلیکنار تخت گذاشتم. خ زیم یرو رو یگوش

  

 

 

 شدم. داریاز خواب ب 9ساعت  صبح

 گفتم. رینشسته بودن وارد آشپزخونه شدم و صبح بخ زیرفتم آرام و مامان پشت م نییپا به صورتم زدم و به طبقه یآب

 .نیبش ایدخترم ب ریصبح بخ-

 آرام نشستم و گفتم: کنار

 ؟یچراساکت-

 خستم. دمیاصال خوب نخواب شبید-

 .دمیخواب ریمنم د-

 ها برم دربند؟من فردا صبح با بچه شهیمامان م یراست

 ست.فردا که جمعه-

 .گردمیبرم 1ساعت  رمیصبح م 8 دونمیم-

 .نجایا انیناهار م یفردا عموت و خانوادش برا شه،ینم-

 رو فراموش کرد و گفت: شیحرف مامان آرام همه خستگ نیا با

 ازش بپرسم. تونمیدارم فردا م ایاز ارم یسوال درس یچه خوب، منم کل-

 من داره؟ به یچه ربط نایخب اومدن عمو ا-

 دربند؟ یبر یخوایم ایاصال با ک-

 گروه پروژه. یهابچه-

 رون؟یب نیباهاشون بر دیخوایکه م دیشد یمیانقدر صم-

 لوس کردم و گفتم: خودمو

 مامان جونم.-

 با بابات صحبت کن.-

 .گهید یکن یبه شما گفتم که بابا رو راض-

 .یستیول کن ن گهید یکن لهیپ یزیچ هیبه -

 .رفتمیبه دانشگاه م دیکالس با هیها فقط به خاطر شنبه 5زدم،  رونیخونه ب از

 شدم. ادهیکردم مقنعم رو مرتب کردم و پ نیماش نهیبه آ ینگاه

 و ساحل مشغول حرف زدن بودن. نیکالس که شدم نوش وارد

 تون کم.تون جمع گلجمع-

 ؟یکرد رید-

 ؟یکرد فیرو تعر هیقض نینوش یبود،برا کیاز بس تراف-

 بده.  ادیکردن رو  یکه به من و آوا هم دلبر گفتمیاتفاقا داشتم بهش م -

 و گفت: دیخند ساحل

 شما دوتا لونگ بندازم. یجلو دیکردن با یدلبر یمن تو-

 . ستمیبلد ن یدلبر یگیاون وقت م یتا دلش رو برد یاومد یانقدر واسه پسر مردم عشوه خرک-

 .دمیخندیو من م ذاشتیسر به سر ساحل م نینوش

 رزرو کرده. زیم میالدیبعد از کالس ناهار مهمون م-

 .نیجور عاشق باش نیهم شهیکه هم شاالیبراتون خوشحالم ا یلیخ-

 با خنده گفت: نینوش
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 مون باز بشه.دست هم به سر ما بکش بخت هی-

 ؟یکنیرفتار م هادهیشوهر ند نیچرا مثل ا نینوش-

 دوره زمونه. نیا یهر کجا بود توشو ؟یرو نشون من بد شیکی شهیم زمیعز-

 شه؟یما نم بینص شونیکی ختهیر ابونیدانشگاه و خ نیهمه پسر تو ا نیا-

 بشه. شونبیهمه که مثل ساحل شانس ندارن که هلو نص موننیمثل لبو م یگیکه تو م یینایا-

 تموم موند. مهیمون ناومدن استاد حرف با

 .میبه رستوران رفت الدیاز تموم شدن کالس به دعوت ساحل و م بعد

 بود. یکیفوق العاده ش رستوران

 نفره نشسته بود. 6 زیم هیپشت  نیکنار شاه الدیم

 مون اومد.که به ما افتاد با لبخند سمت چشمش

 سمت ساحل رفت باهاش دست داد و گفت: اول

 نگران شدم. یکرد رید زم،یسالم عز-

 . دیمون طول کشسکال دیببخش-

 کنار گوشم گفت: نینوش

 هم شدن. زیشبه عز هیحاال  کردنیصدا م نیراست یآقا یرو خانم سپهر گهیهمد روزیتا د-

 نکن. یانقدر حسود-

 روبه ما شد و گفت: الدیم

 .نیممنون که اومد یلیخ-

 . یرو انتخاب کرد نیبهتر هیو مهربون بایگفت ساحل دختر ز نیآفر اتقهیبه سل دیبا ،یممنون که ما رو دعوت کرد-

 پر از عشق و محبت به ساحل کرد و گفت:   ینگاه الدیم

 ممنون آوا جان.-

 گفت: یبعد به شوخ و

 ؟یرو به ساحلم گفت کیتبر نیا

 . ادیهمه نم ریگ یجذاب نیپسر به ا باالخره

 .الدیم یمحکم زد تو بازو ساحل

 .مینشسته بود رفت نیکه شاه یزیبه سمت م یهمگبا خنده ساحل رو تو آغوشش گرفت و  اونم

 سالم کردم و گفتم: نیشاه به

 آرشام کجاس؟ پس

 االن. رسهیتو راهه م-

 .ندیها سفارش بدخب خانوم-

 ها سفارش بدن؟فقط خانوم-

 .یمارو فراموش کرد اریبه  یدیرس گهیجلب حاال د یا 

 که ساحل گفت: میدیاز حرفش خند یهمگ

 .شهیم دایپ یکیتوام  ینکن باالخره برا یحسود نیشاه-

 شه رو هرکس دست بذارم محاله قبول نکنه. دایبرام پ یوا مگه من دخترم که کس-

 تو پسر. یاعتماد به سقف دار-

 نبودم. نجایانگار ا کردمیشون مو من فقط نگاه دنیخندیم یهمگ بچها

 با آرنج به پهلوم زد و گفت: نینوش

 ! نجایا یستیتو؟ ن ییکجا-

 جامنیها! نه هم-

 هام نشست.لب یلبخند رو دنشیکه وارد رستوران شد با د آرشام

 تو پهلوم و گفت: دیباز کوب نینوش

 گل از گلت شکفت مهندس! -

 پهلوم سوراخ شد. نینوش یوا-

 رو به من شد و گفت: الدیسفارش م موقع
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 دوست داره ها. تزایآرشام هم پ ؟یبخور یکیشر تزایپ یخواینم-

 من گفت:  یساحل به جا یدادم جواب ندم ول حیو احساس کردم صورتم قرمز شده و ترج دمیحرفش رو فهم یتو هیکنا

 نداره. تزایکه پ نجایا الدیم یزنیوا حرفا م-

 هم متوجه احساس من شدن نگران شدم. هیبق کردمیحس م نکهیا از

 بکنه. یدر مورد من فکر یکس خواستیدلم نم ستمیهنوز خودمم از احساسم مطمئن ن من

 .میو از رستوران خارج شد میو خنده غذامون رو خورد یشوخ یو با کل میرو سفارش داد غذاها

  

 

 

 گفت:  نیشاه میاز رستوران خارج شد نکهیاز ا بعد

 دربند؟ میبر انهیپا ایها فردا کبچه-

 ندارم.  یمن مشکل-

 دادن. یو ساحلم اوک نینوش

 م؟یبر نیماش هیبا -

 گفت: رشامآ

 .مینباش گهیکه منتظر همد میبر نیماش هیهمه با -

 .اریب نیآرشام تو ماش-

 باشه.-

 م؟یحاضر باش یچه ساعت-

 .نیآماده باش 8-

 .رونیاز خونه بزنه ب 8حاضر باش تا  6 یبگ دیبا نیبه نوش-

 که آرشام گفت:  دنیخند همه

 دنبال شماها. امیبعد م نیو شاه الدیدنبال م رمیمن اول م-

 .یارینره ب ادتیرو  تارتیآرشام گ-

 .ارمینم ال،یخیب-

 . یو بخون یبرامون بزن یاریب دیبا-

 آرشام شدم و گفتم: روبه

 .یهنرمندم هست دونستمینم-

 . ستمین یاحرفه ادیز زنمیدل خودم م یاوقات برا یگاه-

 گفت: الدیم

 کارش حرف نداره. گه،یم یالک-

 .یاریرو ب تارتیحتما گپس الزم شد فردا -

 .ارمیم ادهیچون درخواست ز-

 رنگش شد و رفت. یسوار سانتافه مشک نیشاه

 کردند و رفتن. یو ساحل هم خداحافظ الدیم

 کرد. یو خداحافظ دمیبوس نینوش

 آرشام شدم و گفتم: روبه

 منم برم. گهیخب د-

 ؟یاوردین نیماش-

 پارک کردم. ترنییکم پا هیپارک نبود  یچرا، جا-

 . کنمیم تیهمراه نتیتا کنار ماش-

 زدم و راه افتادم. یلبخند

 .بردمیو من چقدر از کنار آرشام بودن لذت م میرفتیبه شونه هم راه م شونه

 ؟یدر مورد پروژه با شوهر خواهرت صحبت کرد یراست-

 شون اومد.خوش یآره، طرح رو که نشون دادم کل-
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 طرح رو از ما بخره. نیمهران گفت حاضره ا یحت

 استفاده کنم. اتشیدوست دارم با شوهر خواهرت آشنا بشم و از تجرب یلیخ ه،یعال یلیخ نکهیخب ا-

 رو براتون بگه. هاشدهیبزارم تا مهرانم ا یقرار هی تونمیم دیاگه موافق باش-

 و گفتم: ستادمیا نمیماش کنار

 .تیممنون بابت همراه-

 مواظب خودت باش. -

 رو بهم منتقل کرد. یخوب یلیحرف آرشام حس خ نیا

 شدم. نیانداختم و سوار ماش نییسرم رو پا نهیهام نبچشم یدلم به پا کرده بود رو تو یکه تو یآشوب نکهیا یبرا

 دادم و گفتم: نییرو پا پنجره

 برسونمت. نتیتا کنار ماش ایب-

 خودم. رمینه دو قدم راهه م-

 پس فعال خداحافظ. -

 ئن بودم که آرشام رو دوست دارم.مطم گهید

 رو نداشتم. یاحساس نیچن یپسر چیبه امروز نسبت به ه تا

 هم نگرانش شدم هم دلم براش تنگ شد. ستیداخل رستوران ن دمیکه د یزمان امروز

 ه؟یحس آرشام نسبت به من چ دونمی. نمبردمیهاش لذت مو محبت تیحما از

 نباشه و دوستم داشته باشه؟  احساسیامکان داره که آرشام هم نسبت به من ب 

 من ضربان قلبش باال بره؟  دنیامکان داره اونم با د یعنی

 مورد صحبت کنم. نیدر ا یبا کس تونستمیم کاش

 .کردیهمه رو باخبر م گفتمیم نیبه نوش اگه

 کنه. یکه منتظره تا تالف آرامم

 رو به زمان بسپرم.  زیدلم نگه دارم و همه چ یرو تو راز نیبهتره ا پس

       

        

 

 

 شدم. داریاز خواب ب 7روز جمعه ساعت  صبح

 ربع باالخره کارم تموم شد. کینشستم و بعد از  شمیآرا زیم پشت

 لختم رو شونه زدم. یخوشگل شده بودم شونه رو برداشتم و موها یلینگاه کردم خ نهیآ به

 رنگم رو هم برداشتم. یصورت یها یداشت رو بپوشم کوله و کتون یکه قد کوتاه میداشتم امروز پالتو صورت میتصم

 رنگ انتخاب کردم. یو شلوارم رو هم طوس شال

 زدم و از اتاق خارج شدم. یتیآماده شدم لبخند رضا نکهیاز ا بعد

 خواب بودن و خونه غرق در سکوت بود. همه

 گفتم: میشگیرو جواب دادم و به عادت هم میاومدن و گوش رونیاز ساختمون ب عیسر میگوش یصدا با

 جانم؟ -

 محکم زدم تو سر خودم. زدینم یسکوت کرده بود و حرف آرشام

 ؟یسالم آوا.خوب-

 در. یجلو ایب گهید قهیدق 2 میخونتون کیزدم بگم ما نزد زنگ

 چشم.-

 باال. یچشمت ب-

 و گفتم: دمیخند

 منتظرم. -

 پام ترمز کرد. یو قطع کردم سمت درخونه رفتم. چند لحظه بعد لندکروز آرشام وارد کوچه شد و جلور یگوش

 نشسته بودن. نیو ساحل پشت ماش الدیجلو نشسته بود م نیشاه

 گفتم. ریو سالم و صبح بخ نشستم
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 که پشت من نشسته بودن شدم و گفتم: الدیو آرشام برگشتن و سالم کردن. سمت ساحل و م نیشاه

 زوج عاشق؟ نیشما چطور-

 .شهیبهتر از هم-

 .ادیبهت م یچقدر صورت یآوا جونم مثل عروسک شد-

 نگاه کردم. رونیروبرو برگشتم از پنجره به ب به

 .کنهینگاهم م نهییآ یآرشام از تو دمیخودم احساس کردم سرم رو باال آوردم که د یرو ینگاه ینیسنگ

 شدن. زیمن عز یها براکه چقدر اون چشم دونستیسبزش. فقط خدا م یهاچشم دوختم به چشم ممن

 کردم. یدستم باز یهاانداختم و با انگشت نییدوست نداشتم دل ازشون بکنم سرم رو پا نکهیا با

 به اسم تجربه کن دادم.   یلیبه آرشام نگاه نکردم و حواسم رو به آهنگ شادمهر عق گهید میبرس نیکه به خونه نوش یزمان تا

 

  

      

        

 

 

 آرشام گفت: میدیکه رس نیخونه نوش یجلو

 .نییپا ادیآوا زنگ بزن ب-

 رو برداشت و گفتم: یگوش هیاز چند ثان بعد

 .میمنتظر نییپا ایسالم مهندس، ب-

 .ستمیمن هنوز آماده ن یوا-

 . یبه خدا خوشگل نهیدل بکن از آ-

 و گفت: دیخند نینوش

 . امیباشه دوستم زود م-

 ها گفتم:رو قطع کردم و رو به بچه یگوش

 هنوز آماده نشده.-

 . نیحاضر باش 8گفتم  روزیبابا خوبه د یا-

 بود. ومدهیهنوز ن نیگذشته بود و نوش قهیدق 11

 .دکرینگاهم م نهیآ یداده بودم که چشمم به آرشام افتاد که از تو هیتک یصندل یرو به پشت سرم

 بهم زد و اشاره کرد که به عقب نگاه کنم. یچشمک

 .زنهیگوشش داره باهاش حرف م ریآروم ز الدمیگذاشته و م الدیشونه م یساحل سرش رو رو دمیو د برگشتم

 بودن که اصال متوجه نگاه من و آرشام نشدن. گهیتو فاز همد انقدر

 گفت: تیبا عصبان نیشاه

 .میروشن کن بر نویآرشام ماش-

 .میرو جا بذار نیکه نوش شهینم-

 خودش نکنه. ریهمه آدم رو  اس نیتا ا رهیگیم ادیعوضش -

 بهش زنگ بزنم.  گهیبار د هیبذار -

 اومد و گفت:  رونیاز خونه ب نینوش رمیباهاش تماس بگ نکهیاز ا قبل

 ها.بچه دیسالم، ببخش-

 .ینفر آدم رو منتظر گذاشت 4 میرفتیم میداشت گهید-

 کردم. یمن که معذرت خواه-

 آهنگ بودم. نیگذاشت که من عاشق ا ونینزد و آرشام آهنگ دوباره عشق حامد هما یحرف نیشاه گهید

 :کردیآرشام بود که آهنگ رو چشم تو چشمم زمزمه م یهاهم نگاه یگاه م،یخوندیبلند م همه

 هاودوباره ماه و ستاره"

 "نگاهو... کیکه دادم به  یدل

 . افتادیقلبم به لرزه م کردیکه زمزمه م یاکلمه هر
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 دوست

به من  دمینگاهت د یکه تو یاون برق و اون عشق دونمینم یاریسرم م یدار ییبزنمو بهش بگم آرشام چه بال ادیداشتم فر 

 تورو بفهمم.  یراز چشما یچطور انتظار دار رمیبزنم بگم من هنوز با احساسات خودم درگ ادیفر خواستینه دلم م ایتعلق داره 

 دستمو گرفت و منم دست ساحلو گرفتم و گفتم:  نینوش میشد ادهیپ نیو از ماش میدیساعت رس میاز ن بعد

 دزده.  یجونتو نم الدیم یکمم با ما باش کس هی

دوست داشتم صداشو بشنوم  یلیشونه اش گذاشته بود خ یرو تارشویارشام گ کردنیجلو و پسرها پشت سر ما حرکت م ما

 مونوپد دستش گرفت و گفت:   نینوش میتا عکس بنداز میستادیرودخونه قرار داشت ا رشیکه ز یپل یرو

 . میریعکس بگ میخوایم نیایب پسرا

حلقه کرد برگشتم و  کمیو دستشو دور کمر بار ستادیهم پشت سر من وآرشام هم کنار من ا نیشاه ستادیکنار ساحل ا الدیم

 عکسو گرفت و گفت: نیشم دوخته بود همون لحظه نوشبهش نگاه کردم ارشامم به من چ

 نگاه کن.  نویحواست کجاست؟دورب آوا

 به آرشام هم برام لذت بخش بود و هم معذب بودم  یکیهمه نزد نیا

 بعد از گرفتن عکس گفت:  نینوش

 شد.  یچه عکس قشنگ یوا

 . می:بزار تو گروهمون تا همه داشته باشساحل

 :باشه. نینوش

 روبه پسرا شد و گفت:   یبا خستگ نینوش میخسته شده بود یحساب میکرد یرو ادهیرو پ ریمس یکل

 . میما خسته شد میدیگه باالتر نر بسه

 .نیشدیاالن خسته نم نیما ورزشکار بود نی:اگه عنیشاه

 که.  یکوه نورد میومدین حیتفر میورزشکار مثال اومد ی:آقانینوش

 گفت:  الدیکه م دنیخند پسرا

 .رهیدر م تونیخستگ میخوریصبحانه خوشمزم م هیرستوران خوب  هی میریاالن م باشه

 و گفت:    دیخند آرشام

 . میتا به اون رستوران خوبه برس میبرگرد رویمس نیا دیبا یول

 : میگفت گهیتا با همد 3 ما

 نه!  یواااااا

هم کنار هم پسرا هم پشت سر ما  نیمن و نوش کردنیجلوتر از ما حرکت م الدیساحل با م میگرفت شیبرگشت پ ریمس دوباره

دور کمرم حلقه شد از ترس چشمامو  یبشم دست نیپخش زم نکهیخورد قبل از ا زیشد که پام ل یدفعه چ هی دونمیبودن نم

آرشام جلوم قرار داشت آروم  یچشمامو باز کردم که چشما یبه آروم دیچیمشامم پ یآرشام تو یعطر آشنا یبسته بودم که بو

 گفتم: 

 ممنون.  

 ؟ی:خوبآرشام

 . یآره مرس_

تپش  یاش بود صدا نهیس یسرم رو امیب رونیمنم دوست نداشتم از آغوش گرمش ب نیقسط نداشت منو بزاره زم انگار

 د. و آرشام منو رها کر میهردو به خودمون اومد نینوش یبود با صدا ایدن یملود نیقلبش آرامش بخش تر

  ؟ی:آوا خوبنینوش

 اوهوم. _

 دفعه؟  هیشد  ی:چنینوش

 خورد،اگه آرشام نبود حتما پام شکسته بود.  زیپام ل_

 .      یشانس آورد یلی:خنینوش

 

  

 

 

 .میدیبه رستوران مورد نظر پسرها رس باالخره
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 گفت:  نیکه نوش میها نشستاز تخت یکی یداشت. رو یکیو فوق العاده ش بایز یفضا

 .یاز خستگ میمرد یاخ-

 .رهیدر م تیخستگ ینیبش کمیمادر بزرگ -

 مادر بزرگ عمته. -

 و گفت:  دیخند نیشاه

 من عمه ندارم.-

 .دمیخندیو ما هم م ذاشتنیم گهیسر به سر همد نیو شاه نینوش

 کرد.   دایخاتمه پ نیو شاه نینوش نیاومدن گارسون بحث ب با

 گفت: الدیم

 به ما بده.  یحال هی اریرو در ب تارتیگ ؟یآرشام ساکت-

 تخت نشست و شروع به زدن کرد. یدسته یآورد و رو رونیب فشیرو از داخل ک تارشیگ آرشام

 بود که با جون و دل دوسش داشتم. یاش کسو االن نوازنده دادیبهم آرامش م تاریساز گ شهیهم

 داشته باشه. ییبایز نیبه ا یصدا شدینم باورم

  رمیاز دست تو م ،یریاز دست من م"

  رمیمیمنم که م ،یمونیزنده م تو

 غم برداشت  امویدن شمیاز پ یرفت تو

 ما از عشق با هم تفاوت داشت  برداشت

 به خونه  یبرگرد خوامیباره من ازت م نیآخر نیا

  "...وونهید یعاقل ش خوامیباره من ازت م نیآخر نیا

 .نشستیآرشام م یصدا یآهنگ رو نیچقدر ا 

 گذاشتم و باهاش زمزمه کردم. نیشونه نوش یرو رو سرم

 به خونه  یبرگرد خوامیباره من ازت م نیآخر نیا"

 "وونهید یعاقل ش خوامیباره من ازت م نیآخر نیا

 .کردنیبه آرشام نگاه م نیتخت ما بودن با تحس کیکه نزد ییهاآدم تمام

. چقدر کردمیاما من فقط نگاهش م کردنیم فیآرشام تعر یا از صداهبچه م،یاز تموم شدن آهنگ همه براش دست زد بعد

 تر شده بود.امروز جذاب

 هستش. یانهییآرشام آ یهابودم که چشم دهیرس جهینت نیبه ا دایبود، جد دهیپوش یبا شلوار مشک یآب سوشرت

 رو چند برابر کرده بود. شیبایرنگ شده بود و ز یهاش آبو امروز چشم کنهیم رییتغ طیهاش با رنگ لباس و محرنگ چشم یعنی

 بود. یاگهیمن جور د یآرشام برا یکم نداشتن ول یزیچ تیو جذاب ییبایها هم از زاون کردمیکه نگاه م الدیو م نیشاه به

تر شدم. دوست نداشتم کم شده و آروم هامطنتی. شستمیسابق ن یروزها مثل آوا نیاومدم ا رونیاومدن گارسون از فکر ب با

 به حال دگرگونم ببرن. یبشن و پ راتمییمتوجه تغ هیبق

 باز گرسنه بودم. یصبحانه خورده بودم ول یخونه کم نکهیبا ا میمشغول خوردن صبحانه شد یهمگ

گوشه لبش  گاریآورد و س رونیب بشیاز داخل ج یو فندک گاریس یداد و در کمال ناباور انیسفارش قل نیاز صبحانه شاه بعد

 گذاشت.

زد و  یشد لبخند رمیکه متوجه نگاه خ نینبود. شاه یگاریما س یاز خانواده یمتنفر بودم و خداروشکر کس گاریاز س شهیهم

 آورد و سمتم گرفت. رونیپالتوش ب بیرو از ج گارشیبسته س

 .ستمین یگاریمن س-

 .چسبهیهوا م نیبکش تو ا ریبگ-

 . ستمیگفتم که اهلش ن-

 گفت: الدیگرفت که م الدیبسته رو سمت م نیشاه

 تو ترکم داداش.-

 گفت: تیبا عصبان ساحل

 ؟یبود یگاریتو قبال س-

 هست که آرشام ترکم داده. یچند ماه یآره ول-

 واقعا که.-
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 .یرو هم مثل خودت کرد الدیم نیا خورهیها نمحرف نیبه ا تیآرشام توام که گروه خون-

 نیدور ا دیارزش قائله نبا شیسالمت یو برا کنهیکه ورزش م یکه معتقدم آدم نهیفقط به خاطر ا کشمیمن اگه نم نیشاه-

 بره. زهایچ

 خودش. یخودش عشق و حال هم جا یورزش جا-

 نخ برداشت و گفت: هی نیدر کمال تعجب من و ساحل نوش یگرفت ول نیرو سمت نوش گاریجعبه س بعد

 بار تجربه کنم. هی یمن دوست دارم برا-

 گاریرو روشن کنه س نینوش گاریس نیشاه نکهیقبل از ا رمیرو بگ تمیعصبان ینتونستم جلو گهیگوشه لبش گذاشت، د گاریس

 پرت کردم و گفتم: یاو گوشه دمیکش نیرو با حرص از گوشه لب نوش

 ده؟یعقل از سرت پر یکنیکه م هیچه کار نیا نینوش-

 باره.  هی نیفقط هم ؟یدار کاریتو چ-

 شدم و گفتم: نیرو به شاه تیبا عصبان 

 توئه. ریهمش تقص-

 داره؟ یبه من چه ربط-

فکر  نینوش نیآدم سادم ع هی یکنیو با لذت به دودش نگاه م یکنیرو روشن م گارتیژست س یکه با کل نجاستیربطش ا-

 رتتهیغ ست،یلذت و آرامش ن شهیخارج م گاریکه از اون س یاون دود یخبر ندار یهست ول یاون کوفت یتو یچه آرامش کنهیم

 هوا. رهیم شهیکه دود م

 شدم و گفتم: نیرو به نوش بعد

 .یاریپسرها رو در ب یو ادا یخودت رو خفه کن خوادیتوام نم-

 از تخت بلند شدم و از رستوران خارج شدم. تیعصبان با

 ام مهم نبود.بر یازم دلخور شدن ول نیو شاه نیکه نوش دونستمیم

 بوده.  میو دلسوز که چقدر دوسش دارم و رفتارم فقط به خاطر عالقه دونستیم نینوش کاش

 آب آرومم کنه. یصدا دیتا شا ستادمیپل ا یرو

 آب گوش دادم.  یرو بستم و به صدا چشمام

   

 

 

 چشمام رو باز کردم. ستادیکنارم ا یکس نکهیاحساس ا با

 شد و گفت: کیبود با لبخند بهم نزد آرشام

 ؟یخلوت کرد-

 کم آروم بشم. هیتا  رونیاومدم ب-

 .یخوشم اومد خوب حال هر دوشون رو گرفت-

 د؟یکش گاریس نینوش-

 .ادیبر نم یکار چکسیرو بخواد انجام بده از دست ه یاگه کار هیادنده هیدختره لجباز و  نینوش-

 اگه به ضررش باشه. یتجربه کنه حت خوادیرو م زیکه همه چ نهیا نیمشکل نوش د،یپس کش-

 مسئول کار خودشه؟ یهر کس یکنیتو چرا خودت رو انقدر ناراحت م-

 که نگرانش باشم. هیعیطب مونهیمثل خواهرم م نینوش-

 کنه که اون آدم قدرش رو بدونه. یرو خرج کس شیمحبت و نگران دیخانم مهربون آدم با-

 ندارم. شیکار گهیمنم د کنهیگوش نم یمسخرت رو کنار بذار ول حاتیتفر نیا گمیم نیسالهاست دارم به شاه من

 براش بکنم. تونمینم یکار چینکنه من ه دایخودش عقل پ نیکه نوش یحق با توئه، تا زمان-

 .میقدم بزن میبر ایب میخوش بگذرون میحاال اخمات رو باز کن مثال اومد-

 و باهاش هم قدم شدم.زدم  لبخند

خودم  ینداشتم تا برا یدنبالم نبود پول فمیچون ک یول خواستیدلم م یحساب میشدیکه رد م یکنار مغازه لواشک فروش از

 .کردمیها نگاه مبا حسرت به آلوچه نیهم یلواشک بخرم و برا

 گفت: و با اخم دیدستم رو کش آرشام

 خواد؟یتو دلت لواشک م-
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 .ستیهمراهم ن یهاست و االنم پولبچه شیپ فمیک یاوهوم، ول-

 !مبهیتا برات بخرم انقدر غر یگیپس چرا به من نم-

 خب روم نشد بهت بگم.-

 . خوادیم یدلت چ یگیکلمه نم هی یول یدیآب دهنت رو قورت م تریل تریل-

 .دیاتوت برام خرها برد و از همه نوع آلوچه و لواشک و شاز مغازه یکیگرفت و با خودش سمت  دستمو

 نشستم و شروع به خوردن کردم.  ییسکو یرو

 به آرشام شدم و گفتم: رو

 .دمیها پولش رو بهت مبچه شیپ میبر نکهیدستت درد نکنه به محض ا-

 بخور نوش جونت. اد،یحرفا نزن خوشم نم نیاز ا-

 خودتم بخور. ایب-

 ترش مزه ندارم.   یهایبه خوراک یادیز یعالقه-

 رهیچنگال رو از دستم بگ نکهیبهم کرد و بدون ا یها رو به چنگال زدم و سمتش گرفت،م آرشام هم نگاهاز شاتوت یکی

 شاتوت رو خورد و بهم لبخند زد.

 ها. بچه شیپ میبهتره برگرد گهیخب د-

 بکنم کنار ساحل نشستم و ساحل گفت: نیبه نوش یتوجه نکهیبدون ا میرستوران شد وارد

 دفعه؟ هید ز بتیکجا غ-

 اطراف بودم. نیهم-

 ها خوشمزه بود؟لواشک-

 الد؟یم یدیاز کجا فهم-

 هات قرمز شدن.لب-

 گفت: نیشاه

 ؟یآوا قهر-

 قهر باشم. یچ ینه برا-

 .یکنیآخه اصال نگاه به ما نم-

 . ادینمونده که به چشم ب یازتون باق یزیهوا چ نیرفت نیآخه شما دود شد-

 هام نداشت.حرف دنیبه شن یلیانگار اونم از من دلخور بود و تما نیبه جز نوش دنیحرفم همه خند نیا با

 .میگذشت و باالخره قصد رفتن کرد یساعت چند

ساحل  زدیخودش بود و اصال حرف نم یتو یلیخ نی. نوشمیبخور نیماش یتا تو دیخر یو پفک و خوراک پسیچ یبرامون کل الدیم

 نزدم. یموفق نشد منم باهاش حرف یاون حال خارج کنه ولرو از  نیکرد تا نوش یسع یچند بار

 اول ساحل رو رسوند رو به همه گفت: آرشام

 . میماکت بساز هیخونه من تا بق دیایهمه ب 4ها فردا ساعت بچه-

 شد. ادهیکرد و پ یاز همه خداحافظ ساحل

 بود که آرشام با خنده گفت:  الدیبعد م نفر

 شدم؟  هاسیراننده سرو نیکه من امروز مثل ا دیدقت کرد-

 گفت: نیکه شاه میدیهمه خند 

 نگه دار.  ابونیخ نیکم قدم بزنم سر هم هی خوامیم یمنو تا خونه برسون ستیراننده الزم ن یآقا-

 گفت: یابا حالت بامزه آرشام

 دارم. تیخانوادت بدم من مسئول لیو سالم تحو حیصح دیبا شهینم-

 م.کار دار گمیخودتو لوس نکن م-

 کرد و گفت:  نیرو به من و نوش نیشاه

 .ارمیبا خودم ب خوامیم یبهتر یزهایاز هفته بعد چ دیتر باشکمم باجنبه هی د،یریانقدر سخت نگ-

 .خورهیم هایزهرمار نیاز ا یگاه-مشروب بود؟؟ نیآرشام منظور شاه-

 شد.  ادهیکرد و پ یسرد خداحافظ یلیهم خ نینوش ستادیا نیآرشام کنار خونه نوش قهیاز چند دق بعد

 به آرشام شدم و گفتم: رو

 منتظر بمون. قهیچند دق-
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 رفتم سمت خودم چرخوندمش و گفتم: نیشدم و سمت نوش ادهیپ نیاز ماش عیسر

 ؟یکنیها رفتار مچرا مثل مامان یمنو برد یتا پسر آبرو 3تو جلو -؟یبهت گفتم که باهام قهر کرد یمگه چ-

 .وونهیتوام د یچون نگران سالمت-

 .یمتوجه بشه باهام حرف بزن یکس نکهیبدون ا یتونستیم-

 که کارت اشتباه بود؟ یباشه من اشتباه کردم توام قبول دار-

 .یتا حدود-

 منه که انقدر دوست دارم.  ریو کوفت، تقص یتا حدود-

 و گفت: دیخند نینوش

 کردم. ینکن باهات آشت یحاال انقدر منت کش-

 بچه پرو.-

 سمت ما اومد.  مایو ن ستادیآرشام ا نیجلوتر از ماش ماین نیلحظه ماش همون

 رفتم و گفتم: جلو

  ؟یخوب ،ییمایسالم ن-

 باهام دست داد و گفت: ماین

 سالم، ممنون. خوش گذشت؟-

 کن.  حتشینص کمیخوش بگذره،  یبه کس ذارهیخواهرت م نیمگه ا-

 

 

 

  

      

 

 

 و گفت: دیده لپم رو کشبا خن ماین

 کرد؟ کاریمگه چ-

 برم آرشام منتظرمه. دیبعدا از خودش بپرس من با-

 آرشام؟-

 لطف کرد ما رو رسوند. هامونیاز همکالس یکی-

 در هم گفت: ییآرشام با اخم ها نم،یآرشام رفتم در عقب باز کردم که بش نیبدو سمت ماش بدو

 . نیجلو بش ایآوا ب-

 عقب برداشتم و در جلو رو باز کردم و گفتم: یصندل یرو از رو مکوله

 .یکه معطل شد دیببخش-

 رو بشکنم گفتم: موننیسکوت ب نکهیا یبرا زدینم یشده بود و حرف رهیآرشام فقط به جلو خ ریمس یط

 .یدار یافوق العاده یفراموش کردم بگم که صدا یراست-

 ؟یگیم یواقعا دار-

 . کنهیهست که آدم رو آروم م یصدات آرامش یتو گمیرو م قتیحق شهیو هم میمن آدم رک-

 زد و گفت: یلبخند آرشام

 . استیدن یحادثه نیهاش آرام بخش ترکه چشم شنومیم یحرف رو از زبون کس نیخوش حالم که ا-

 حرفش جا خوردم و بهش نگاه کردم آشامم به من نگاه کرد و گفت: از

 هات بشه.کنه تا صاحب چشم رین تو رو تسخکه بتونه قلب مهربو یخوش به حال کس-

 هاش برام سخت بود.درک و هضم حرف رفتیقلبم هر لحظه باالتر م ضربان

 بهم بگه؟ میمستق ریغ یجور هیداشت  یآرشام منو دوست داشت و االن سع یعنی

 اومدم. رونیمون از فکر بخونه یجلو نیماش ستادنیا با

آرشام فکر  یهاو به حرف رفتمیخونه نبود تا به اتاقم م یدر پارک بود چقدر دوست داشتم االن کس یعمو و مهران جلو نیماش

 .کردمیم
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 آرشام شدم و گفتم: روبه

 بود. یروز خوب ،یممنون بابت همه چ-

 به منم خوش گذشت، پس تا فردا. -

 شدم و زنگ خونه رو زدم. ادهیپ نیکردم و از ماش یخداحافظ

 آرشام دست تکون دادم و وارد خونه شدم. یدر باز شد برابعد  هیثان چند

 در سالن رو برام باز کرد و گفت: مهران

 نداره مهندس. ییخونه بدون شما صفا ؟ییسالم آوا خانوم کجا-

 .دونمیسالم، م-

 ؟یکردم پررو شد فیباز ازت تعر-

 که هست.  نهیهم-

 کردم. یخونه شدم و با همه سالم و احوالپرس وارد

 رو به من کرد و گفت: مامان

  ؟یکرد ریچرا انقدر د-

 به ساعتم کردم و گفتم: ینگاه

 .خوامیداشتم معذرت م ریساعت تاخ میفقط ن-

 .مینیبچ زیکمک کن م ایبرو لباست رو عوض کن ب-

 شدم و گفتم: دایبه آ رو

 آرام کجاست؟-

 سر بهشون بزن.  هیاتاق درس بخونن برو  یرفتن تو ایساعته با ارم کی دونمیمچه-

 و گفتم: دمیخند

 بهشون؟ یشک کرد-

 .کنهینم بیع یباالخره کار از محکم کار-

 ها باال رفتم.خنده از پله با

شدم و آروم در رو باز کردم  کیبه اتاقش نزد نیپاورچ نیبدون در زدن وارد اتاق آرام بشم پاورچ شهیداشتم مثل هم قصد

 شوکه شدم. دمیکه د یابا صحنه یول

 .دنیبوسیرو م گهیبود و داشتن همد ایبغل ارم یتو آرام

 نبودن متوجه ورود من نشدن به سرعت نور در رو بستم. ایدن نیا یدو انگار اصال تو هر

 کردم؟یم کاریچ دیبود حاال با دیاز آرام بع یکار نیخندم گرفته بود هم تعجب کرده بودم آخه همچ هم

 آوردم و شماره آرام رو گرفتم. رونیب فمیک یرو از تو میگوش

 از چند تا بوق آرام جواب داد. بعد

 پسره رو.  یخفه کرد ؟یکشیخجالت نم-

 هول شد و گفت: آرام

 ؟ییتو کجا ؟یگیم یآوا چ-

 شد؟یم یچ توندنیدیم دایآ ایاگه مامان  یدونیخودت رو نزن به اون راه، پشت در اتاقتم م-

 .میزنیباشه، بعدا باهم حرف م-

 بهتون مشکوک شده. دایآ نییپا دیبر ،یچ یعنی میزنیبعدا حرف م-

 نظر گرفتم. ریدر اتاق آرام رو ز یرو قطع کردم و سمت اتاقم رفتم و از ال یگوش

 رفت منم سمت اتاق آرام رفتم.  نییها پااز اتاق خارج شد و از پله ایلحظه ارم همون

 تم:به آرام گف هیرو باز کردم و با حالت کنا در

 ؟یدیپرس ایهات رو از ارمسوال ره؟یم شیها خوب پدرس-

 ؟یدر بزن یریبگ ادی یخوایم یتو ک-

 بود؟  یچه کار نیبحث رو عوض نکن ا-

 گفت: یبا خوشحال آرام

 .شهیباالخره بهم گفت دوسم داره اصال باورم نم ایآوا ارم یوا-

 تون بشه.کوفت تونیخوبه االن برم آمار جفت تون رو به بابا و عمو بدم تا خوش-
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 سمتم اومد و بغلم کرد و گفت: یبا مهربون آرام

نوشته  یبخصوص زیمن چ یشونیپ یرو زمیعز-؟یدفعه هم راز دار باش نیا شهیم یراز دار من بود شهیخواهر خوشگلم تو هم-

 ؟یمنو خر کن یدار یکه سع

 نگو درباره خودت.  ینجوریز جونت ادور ا-

 و گفتم: دمیخند

 .یدیترشیم یداشت گهید ردتیبگ ادیکه ب ایخوشحالم که باالخره خدا زد پس کله ارم یول-

 مشکوک نشده. یکس نیاز ا شتریتا ب نییپا رمیوگرنه داشتم برات، من م رهیگ شتیکه کارم پ فیح-

 رفتم. نییلباسم رو عوض کردم به طبقه پا نکهیرفت، منم سمت اتاق خودم رفتم بعد از ا رونیاز اتاق ب آرام

 انداخت. نییو سرش رو پا دیخندم گرفت اونم خند ایارم دنید با

 رفتم و گفتم: سمتش

 سالم پسر عمو احوال شما؟-

 ؟یسالم آوا جان، ممنون، تو چطور-

 شما.  ینه به خوب یمنم خوبم ول-

 به مهران که کنارش نشسته بود کرد و بهم لبخند زد.  ینگاه ایارم

 کنم.  تشیسوژه داشته باشم تا اذ یبودم که از کس نیا عاشق

 گفتم: ایزودتر از همه تشکر کرد و کنار رفت رو به ارم ایارم میو مشغول خوردن شد مینشست زیهمه دور م زیم دنیاز چ بعد

 تهات کور شد؟دفعه چرا اش هی یخوش اشتها بود یلیتو که خ-

 

  

 

 

 که کنارم نشسته بود محکم زد به پام که از درد چشمام رو بستم. آرام

 البد دستپخت من رو دوست نداره که زود کنار رفت.-

 ! دستپخت شما حرف نداره. هیچه حرف نینه زن عمو ا-

 که نخندم. گرفتمیمدام لبام رو گاز م یغش کنم از خنده ول خواستیدلم م کردمیو آرام که م اینگران ارم افهیبه ق نگاه

 کنار گوشم گفت: مهران

 .میبگو ما هم بخند-

 از خنده. یشدیبهت بگم وگرنه روده بر م تونمیکه نم فیح-

 . طونیش یا-

 خاطرات خوب و خوش تموم شد. یروز هم با کل اون

 بود که حاضر شدم. 3ها داشتم ساعت که با بچه یبعد طبق قرار روز

 اتاقم خارج شدم همون لحظه آرام هم از اتاقش خارج شد و گفت: از

 ه؟یخبر یرسیبه خودت م یلیخ دایجد-

 ؟ینه چه خبر-

 .میوقته که باهم خلوت نکرد یلیخ م،یکم صحبت کن هیو با هم  میبذار یوقت هی دیفکر کنم با-

 مونه؟یواسه من م یمگه وقت ایبا وجود ارم-

تو  یبرا شهیوگرنه من هم یکردیاونو هم راز خودت انتخاب م نیمن و نوش نیب شهیکه هم یتو بود نینکن آوا ا یانصاف یب-

 وقت داشتم.

 .یگفتن دار یبرا یادیز یمطمئنم حرفا میباهم صحبت کن یبرگشت یوقت چطوره

 فعال خداحافظ. گهیباشه، من برم د-

مجبور  اومدیو م رفتیم الدیبود و ساحل هم با م دهیخر نیشما نیکه نوش یاز وقت دمیبه خونه آرشام رس قهیاز چند دق بعد

 .امیبه دانشگاه و خونه آرشام ب ییبودم تنها

 خونه ارشام رو دوست داشتم بزرگ و با صفا بود. یلیخ

 .کردیرو به آدم منتقل م یرنگارنگ باغچه حس خوب یهامجنون، استخر وسط باغ گل دیب یهادرخت

 .کردیبود و با لبخند نگاهم م ستادهیدر ا یجلو آرشام
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 .میباهام دست داد و با هم وارد ساختمون شد آرشام

 ها کجان؟پس بچه-

 .میبا هم بخور ارمیب یزیچ هیتا  نیخانم مهندس، بش ستنین میهمه که مثل شما آن تا-

 ندارم. لیم یزیزحمت نکش چ-

   ؟یخوریقهوه رو که م هی-

 زدم و گفتم: یلبخند

 ممنون. -

روشن  ونیزیو تلو زیم یجلو یهاینشستن انتخاب کردم. خوراک یرو برا ونیزیتلو یبه آشپزخونه رفت منم مبل جلو مآرشا

 .دهیدیم لمیکه قبل از اومدن من آرشام داشته ف دادینشون م

 .شدمیجمالت م یمتوجه معن شیبود و کم و ب یزبون اصل لمیف

 .میشد لمیف یها و تماشاگذاشت و من تشکر کردم هر دو مشغول خوردن قهوه زیم یرو رو ینیس آرشام

 هم کردن. دنیدختر و پسر شروع به بوس لمیاز ف یسکانس یتو

 .کردیرو نگاه م لمیو ف خوردیش رو مداشت قهوه لکسیر یلیبه آرشام کردم خ ینگاه

 رو خاموش کردم.  یو یدراز کردم و کنترل برداشتم و ت زیسمت م دستمو

 با تعجب سمتم برگشت و گفت: آرشام

  کردم؟یداشتم نگاه م یخاموش کرد یچ یبرا-

 زدم و گفتم: یلبخند

 خاموش کردم.  نیهم یبرا خورهیگفتم به درد سن تو نم دادینشون م 18+ یداشت صحنه ها آخه

 و گفت: دیبلند خند آرشام

 ؟یبش ییهوا یدیترس هیچ-

 نشدم به خاطر تو خاموش کردم. ییو هوا دمید یو چند بعد HD تیفیرو با ک یاصحنه نیچن روزیمن د ر،ینخ-

انتخاب  یسرگرم یرو برا دنید لمیف رهیم سر مکه حوصله یوقت ستمین یاجنبه ینگران نباش منم آدم ب یول ،یابامزه یلیخ-

 زبانمه.  تیتقو یفقط برا نمیبیم یزبون اصل یهالمیف نکهیعلت ا کنمیم

 ؟یشیازت بکنم ناراحت نم یسوال هیاگه -

 نه،بپرس.-

   ؟یکنیم یچرا جدا از خانوادت زندگ-

 

  

 

 

 شد و گفت: رهیخ نیبه زم آرشام

 .ادیباهاش کنار ب تونهینم یپدرمه، پدرم اخالق مخصوص به خودش رو داره که هر کس لشیدل-

 کنم. یگرفتم جدا زندگ میمادر و خواهرم تصم یهابا وجود مخالف پارسال

 .خوادیکنم که اون م یزندگ یدوست داره من طور پدرم

 ؟یگوش بد یکه به حرف کس یستین یو توام آدم-

 کنم. یزندگ خوامیمجبورم کنه اونجور که نم یدوست ندارم کس-

 .خوانیهاشون رو مپدرها صالح بچه یهمه دونمیرو م نیا یبگم ول یچ دونمینم-

 یزیچ نیا یو حق انتخاب ندار یاون جلو بر یطبق برنامه ها دیبا یکنیم یاش زندگخونه یکه اگه تو نهیا هیفرق پدر من با بق-

 . دادیبود که من رو عذاب م

 تموم موند. مهیمون نحرف فونیآ یصدا با

قبل اون بال سر  یتا مثل سر میامه ماکت رو بسازها ادبلند شد تا در رو باز کنه، منم مانتو و شالم رو درآوردم تا با بچه آرشام

 .ادیمانتوم ن

 هم دست دادم آرشام رو به ما کرد و گفت: الدیوارد شدن بلند شدم و ساحل رو بغل کردم و با م الدیو م ساحل

 بشه.  داشونیهم پ نیو نوش نیتا شاه میبهتره شروع کن-

 .میو مشغول ساخت ماکت شد میسمت اتاق کار آرشام رفت یهمگ
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 .میبد مونیبه زندگ یسر و سامون هیواسه ارشد و  میبر میریرو بگ مونسانسیل گهیترم د هی-

 ؟یخواستگار یقراره بر یحاال ک-

مون درس-. هیشغل درست و حساب هینداشتن  میخب مشکل اصل یول یخواستگار رفتمیامشب م نیاگه دست خودم بود هم-

 .میکنیباهم کار م یو همگ میزنیم 1درجه  یشرکت مهندس هیتموم بشه 

 ساحل؟ یخواستگار یبعد بر یصبر کن گهیسال د 3 یخوایتو م یعنی-

 .دمیدرسم رو هم در کنارش ادامه م کنمیشرکت کار م هی یتو رمیم رمیمدرکم رو بگ-

 ساحل آماده کنم.  یرو برا یزندگ نیبهتر خوادیم دلم

 نگاه کرد و گفت: الدیبا عشق به م ساحل

 .خوامینم یاگهید زیچ ه،یمن کاف یبرا یو کنارم یکه دوسم دار نیهم-

 .؟یچه دختر و پسر عاشق و قانع یوا-

 خودم باشم. یپا یمن دوست دارم رو یندارن که بهم کمک کنن ول یخانوادم حرف-

 اخالقاتم. نیعاشق هم-

 منم عاشقتم عشق من.-

 .    دیباز نکن گهیهمد یه براانقدر نوشاب گهیخب د یلیخ-

 .دنیها خندحرفم بچه نیا با

 رو به من و ساحل گفت: الدیرفت و م رونیآرشام از اتاق ب فونیآ یصدا با

 همش به آخر کار برسن. نیو نوش نیاونوقت شاه میما انقدر زحمت بکش شهینم نکهیا-

 .میپروژه رو جلو ببر ییتا 4ما  نکهیبشه نه ا میتقس موننیکرده که کارها ب یاستاد مارو گروه بند-

 .نیبه خودشون بگ دیپشت سرشون صفحه بذار نکهیا یبه جا-

 .میروبه رو شد نیو با چهره متفاوت شاه میدیتا سمت در چرخ 3هر  کردیکه بهمون سالم م نیشاه یصدا با

 کرده بود. رییتغ یموهاش رو رنگ کرده بود و حساب نیشاه

و ساعت مارک دار که  یورزش یگذاشته بود و شلوار طوس شیهاش و به نماو عضله کلیبود که ه دهیپوش دیجذب سف شرتیت

 جذاب شده بود. یداشت به مچش بسته بود و حساب دیسف یبندها

 با خنده گفت: نیکه شاه میکردینگاه م نیبا تعجب به شاه ییتا 3

  ن؟یدیند پیخوشت هیچ-

 و گفت: دیخند ساحل

 ؟یبود شگاهیبود که آرا نیبه خاطر ا رتیتاخ-

  ؟یچرا رنگ مامانت رو به سرت زد-

 گفت: نیکه شاه دمیخندیم ییتا 4

 .دیهه هه رو آب بخند-

 منم بهتر شده. یرنگ موهات از رنگ مو نیشاه-

 که دفعه بعد منم اونجا برم.  یریم شگاهیآرا کدوم

 گفت: نیو به شاه دیحرفم آرشام بلند خند نیا با

 کنه؟یمرد هم مگه موهاش رو رنگ م-

 انقدر روشن. گهینه د یول کننیرنگ که م-

 کاریدخترها برام چ ریتو مس دیدونی. نمدیکنیم یحسود دیشدم دار پیانقدر خوش ت دیدید شهینم تونیشماها مد حال-

 . کردنیم

 در دوباره به صدا در اومد آرشام رو به ما گفت: زنگ

 ها نباشم؟نگهبان نیا نیبدم تا ع دیکل هیتون چطوره به همه-

 . میکنیو ما هم استراحت م سازنیم نیو شاه نیماکت رو نوش هیعوضش بق-

 کرد و گفت: نیمون اضافه شد و روبه شاههم به جمع نینوش

 .یچقدر جذاب شد یوا-

 .دونمیم-

 .گهیازت پررو نشو د کنمیم فیتعر-

 م رفتن.کردن و هم قربون صدقه فیازم تعر یبرام دوست دخترهام هم کل هیآخه حرفاتون تکرار-
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 ؟یمگه چند تا دوست دختر دار-

 شون از دستم در رفته.حساب-

 گفت: طنتیبا ش نینوش

 .میذره بخند هیزنگ بزن  شونیکیبه -

 . کننیولم نم گهیول کن االن زنگ بزنم د-

 به اون لوسه زنگ بزن من عاشق حرف زدنشم.-

 ؟یشیعاشق چ گهیچشمم روشن، د-

 ساحل رو تو آغوشش گرفت و گفت: الدیم

 حرص نخور حسود من.-

 .کنهیم غیج غیصداش رو مغز آدمه از بس ج یوا-

 گذاشت. کریاسپ یرو برداشت شماره دختره که اسمش پگاه بود رو گرفت و رو شیگوش نیشاه

 :دیچیپ یگوش یلوس دختره تو یاز چند تا بوق صدا بعد

 جوجو؟  یسالم عجقم، خوب-

 که جوجو باشه. خوردیم نیشاه یآخه به کجا میدیآروم خند همه

 ؟یاز ما کرد یادیچه عجب -

 توام. ادیبه  شهیمن هم-

 از خنده.   میحرف به پگاه به ما چشمک زد و ما غش کرد نیبعد از زدن ا نیشاه

 

  

   

 

 

 لوس و زنگ دارش گفت: یبا صدا پگاه

 ذره شده؟ هیدلم برات  ییکجا-

 .نمتیقرار بذار بب هی

  ؟یندار یاالن گرفتارم کار زم،یباشه عز-

 بوس بوس.-

 آرشام گفت: یاز قطع گوش بعد

 جور دخترها. نیمتنفرم از ا-

 خوبن. حیتفر یبرا-

 .یدونیخودت م یسرگرم لهیبده که دخترا رو وس یلیخ-

 دل بسوزونم براش؟ دیپسر باشه من چرا با هی یو سرگرم حیتفر خوادیدختر خودش م هی یوقت-

 کنه. هیبحث کنه و کارهاش رو توج خوادیرو ول کن االن تا صبح م نیآوا شاه-

 کار؟ میو تقس یهمه همکار نیاز ا دیخسته نش د،یماکت رو بساز هیبق دیبر نیو شاه نینوش-

 .میبامزه گرفت یعکس سلف یاحل کلو با س میکاناپه نشست یکار رفتن و ما هم رو زیسمت م نیو شاه نینوش

 نفره قشنگ انداختم. 4و آرشام هم کنارمون نشستن و چند تا عکس  الدیاز چند تا عکس م بعد

 .میبود یراض یکارمون حساب جهیاز نت یماه ماکت آماده شد و همگ کیروز باالخره بعد از  اون

 زد و گفت: یمن لبخند دنیتاپ نشسته و مشغول مطالعه بود با د یبه خونه برگشتم، آرام رو 8 ساعت

 .یخسته نباش ،یسالم خواهر-

 .میتا با هم گپ بزن ایلباست رو عوض کن ب برو

 گه؟ید هیجنابعال یمون جهت ارضا شدن فوضولگپ زدن-

 ه؟یچ گهید یفرق ما با خواهرها یدونیم-

 دیمدت رو بدونم تا شا نیرفتارت تو ا رییتغ لیدل خوامیاالن هم م م،یکنیخوب درک م یلیرو خ گهیو تو احساس همد من

 بتونم کمکت کنم.
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 میکردیرو درک م گهیخوب همد یلیو خ میبا هم داشت یاحساس مشترک شهیمون همبه خاطر دوقلو بودن گفتیراست م آرام

 بهتر از آرام که راز دلم رو بهش بگم. یپس چه کس

 بغلش انداختم و گفتم: یخودم رو تو پس،

 ،یممنون که قراره حرفام رو گوش کن-

 . اوردمیکه تا به امروز به زبون ن ییحرفا

 دستاش رو دورم حلقه کرد و گفت:   آرام

 .ستیخواهر ن گهیشون دنباشن که اسم گهیدوتا خواهر اگه سنگ صبور و غمخوار همد فمه،یوظ-

 .ایبرو لباست رو عوض کن ب االنم

 مون که شدم به مامان و بابا سالم کردم و به طبقه باال رفتم.ساخت وارد

شدم و کنارش نشستم آرام  کیکنار استخر نشسته بود بهش نزد یهاچمن یرفتم آرام رو اطیاز عوض کردن لباسم به ح بعد

 بهم لبخند زد و گفت:

 خب، من سر و پا گوشم.-

 حرف انقدر سخت باشه. نیاگفتن  ردمکیاز کجا شروع کنم فکر نم دیبا دونستمینم

 گفت: دیکه سکوتم رو د آرام

 من کمکت کنم؟ یخوایم ؟یریخانم مهندس چرا انقدر با خودت درگ-

 بگم؟ خوامیم یمن چ یدونیمگه تو م-

 .یبگ دیرو خودت با هیاصل قض یول زنم،یحدس م یتا حدود-

 ؟یزنیم یخب چه حدس-

 یتو یلیبه احساسش برده خ یهم که پ یفروزان جا گذاشته و از روز یآقا یخونه یخواهر کوچولوم دلش رو تو نکهیا-

 خودشه درست گفتم؟

که  یاز روز اول یاش بشم ولو وابسته ادیخوشم ب یزود از کس یلیکه خ ستمین یدختر یشناسیآره، تو که من رو خوب م-

 پسرها فرق داشته. یبا همه دمشید

 من رو جذب خودش کرده. میارکه باهم د یو وقار و اشتراکات رفتار

 ؟یپس عاشق شد-

 دلم رو بهش باختم. ینجوریدفعه ا هیشد که  یچ دونمینم-

حاال آرشامم تو رو دوست  ،یشیاولش خودتم متوجه نم یکه حت یطور کنهیسر و صدا تو قلبت خونه م یب گهید نهیعشق هم-

 داره؟

بهم نداره و  یاحساس چیه کنمیوقتا هم حس م یکه دوسم داره بعض کنمیاز نگاه و رفتارش احساس م یگاه دونم،ینم-

 .کشمیعذاب م

 احساس رو تجربه کردم. نیچون خودمم قبال ا کنمیدرکت م-

 .شهیتموم م یچو همه میدیم لیپروژه تموم شد فردا به استاد تحو یامروز کارها-

 ؟یکنیقربونت برم چرا بغض م-

 . دهیعذابم م نمشیروز نب هی نکهیفکر ا شهیترم داره تموم م نیا-

 بغلم کرد و گفت: آرام

رو  یعاطف یگذار هیگونه سرما چیپسرها ارزش ه گفتیو م کردیعالقه همه رو مسخره م شهیکه هم ییآوا کردمیفکر نم-

 . زهیپسر اشک بر هی یبرا ینجوریندارن حاال ا

 اش برداشتم و گفتم:شونه یرو از رو سرم

 .یکن اشسهیمقا گهید یبا پسرها دیپسرها فرق داره نبا یآرشام با همه-

 شدن. نیکره زم یآدم رو نیو بهتر نیترعاشق کامل کننیها فکر معاشق یکه همه نهیعشق ا تیخاص-

 وجود نداره.  گهیآدم د ایبهتر از ارم کنمیخود من فکر م االن

 .میبه ساختمون رفت گهیتموم موند و با همد مهیمون نحاضره، حرف شام دیایدخترها ب گفتیمامان که م یصدا با

 

 

کرده بودم  ویس میگوش یگالر یآرشام که حاال تو لیپروفا یهارو برداشتم و به عکس میاز خودن شام به اتاقم اومدم گوش بعد

 نگاه کردم.
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 بود. یپسر جذاب و دوست داشتن نیچقدر ا ایخدا

 وارد شدن آرام به اتاق سرم رو بلند کردمو گفتم: با

  ؟یزنیآرام چرا در نم-

 و گفت: دیخند آرام

 ؟یکردیم کاریچ نمیکرده. حاال بگو بب تیبد تو به منم سرا یهاعادت-

 .کردمیآرشام رو نگاه م یهاداشتم عکس-

  ه؟یکه دل خواهر من رو برده چه شکل یکس نیا نمیبده بب-

 ها رو با دقت نگاه کرد و گفت:طرف آرام گرفتم و اونم عکس رو به میگوش

 ست.فوق العاده-

 گفتم که از همه نظر خاصه.-

 .رسهیمن نم یایارم یهر چقدرم خاص باشه به پا-

 آرشام من بهتره.  رینخ-

 .ایارم ایکه آرشام بهتره  میدینرس یاجهینت چیو به ه میکه هر دو خسته شد میدیو خند میکل کل کرد انقدر

 پروژه بود. لیتحو گهیشدم، دو ساعت د داریاز خواب ب میآالرم گوش یصدا با

 شده شک ندارم که نمره برتر واسه گروه ماست. یبه ماکت کردم، عال ینگاه م،یدیها همزمان رسبچه با

 ها کرد. کار گروه یاستاد هم به جمع دانشجوها اضافه شد و شروع به بررس یقیاز دقا بعد

 که استاد گفت: دیبه گروه ما رس نوبت

و زحمت  یو ظرافت کار هم نشون دهنده همکار یزیبود تم یو طرح که عال دهیبگم جدا از ا کیبهتون تبر دیبا ه،یکارتون عال-

 مهندسان.  دیهمه شماهاست خسته نباش

و فشرده باالخره تموم شده بود خوشحال  نیکار سنگ نیا نکهیاز ا یهمگ م،یو از کالس خارج شد میهم از استاد تشکر کرد ما

 .میبود

 رو به ما شد و گفت: نیشاه

. میریبگ یجشن حساب هیترم سخت  نیو به مناسبت خالص شدن از ا میامشب همه خونه آرشام جمع بش دمیم شنهادیپ-

 عصر شد.  6و قرارمون ساعت  میموافقت کرد یهمگ

 امشب آماده شدم. یمهمون یساعت استراحت، برا و بعد از چند دمیظهر بود که به خونه رس کینزد

 :دیوارد اتاق شد و پرس مامان

   ؟یآوا کجا قراره بر-

 هیترج نیهم یگروه ادامه بدم برا یهاکه بعد از تموم شدن پروژه ارتباطم رو با بچه کنهیمامان مخالفت م دونستمیم چون

 . میرونیپارک و شام هم ب میبر نیدروغ بگم و بهش گفتم قراره با ساحل و نوش یدادم مصلحت

موهام رو فر کردم  نییکردم و پا شیآرا یانتخاب کردم و حساب دنیپوش یحلقم رو با ساپورت برا نیرنگ آست یاسرمه کیتون

 .رونیو بعد از آماده شدن از خونه زدم ب

 ازم استقبال کرد. یبه گرم شهیو مثل هم دمیساعت به خونه آرشام رس سر

 .میکاناپه نشست یرو یها هم اضافه شدن و همگگذشت و بچه قهیچند دق دم؟یرس هیطبق معمول من زودتر از بق-

 بود. یدنیو نوش یوسط قرار داشت که پر از خوراک یبزرگ زیم

 ود.ب دهیپوش یدوست نداشت لباس باز بپوشه لباس مناسب الدیبود و ساحل هم چون م دهیپوش یکوتاه و باز راهنیپ نینوش

 گفت: نیکه شاه میخوردن و حرف زدن بود مشغول

گذاشت و به  زیم یمشروب برگشت و اونو رو یبا بطر قهیدارم و بعد از چند دق زیتون سورپراواسه دیها منتظر باشبچه-

 .دیرو سرکش کینفر پ نیرو پرکرد و خودش اول هاکیتعدادمون پ

 زد و خورد. نیشاه کیرو به پ کشیبود که پ نیهم نوش یبعد نفر

 .میبه خوردن نداشت یلیوسط فقط من و  آرشام تما نیساحل رو وسوسه کرد که بخورن و ا ادیهم با اصرار ز الدیم

 .میدیرقصیم یاهنگ گذاشت و همگ الدیم

بازوهام احساس کردم، من رو به خودش  یآرشام رو رو یهادست یگرما دادمیحرکت م یکه بدنم رو به آروم نطوریهم

 کرد. ترکینزد

 از حرارت تن آرشام.  رهیگیم شیتمام تنم داره آت کردمیم حس
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با تموم شدن  یول اومدمینم رونیلحظه تا ابد ادامه داشت و از آغوشش ب نیدوست داشتم ا کرد،یم وونمیتنش داشت د عطر

 .رمیاهنگ مجبور شدم ازش فاصله بگ

ناراحت  دمیمن باهاش رقص نکهیبود انگار آرشام مال اون بوده و از ا ینگاهش جور کردمیرو درک نم نینوش یهانگاه یمعن

 شده.

 .کردمیم یذهنم لذت آغوش آرشام رو تداع یباشم و مدام تو تفاوتیکردم ب یسع

 گفت: نیحرف زدن با شاه یدرگوش کمیبعد از  نینوش

 م؟یکن یشجاعت باز ای قتیحق هینظرتون چ-

وسط استخر،  یبپر دیکه شجاعت رو انتخاب کرد و آرشام گفت که با کردیشجاعت رو انتخاب م ای قتیحق دیبا الدیاز همه م اول

 یبود و همگ دهیفایمخالفتش ب یول خورهیسرد سرما م یهوا نیگناه داره و تو ا الدمیساحل دراومد که م یحرفش صدا نیبا ا

 .دمیخندیاستخر و بهش م یتو میدرو هل دا الدیو م اطیح یتو میرفت

 .زدیم خیداشت از سرما  چارهیب

 گفت: نیکه اون هم شجاعت رو انتخاب کرد و شاه دیرس نیبه نوش نوبت

 .یآرشام رو ببوس دیبا-

 

 

 مخالفت کرد و گفت: آرشام

 ن؟یکه راه انداخت هیچه مسخره باز نیا-

پاهاش  یبلند شد و سمت آرشام رفت رو لیبود که با کمال م نیها به نوشنداره همه نگاه دهیهمه گفتن که اعتراض فا هابچه

صحنه رو نداشتم، بغض راه گلوم رو بسته بود، بلند شدم و دست  نیا دنیهاش. تحمل دلب دنینشست و شروع کرد به بوس

 نثارش کردم.  یمحکم یلیآشپزخونه و س یو بردم تو دمیرو کش نینوش

 زد و گفت: غیج نینوش

 ؟یزنیچرا م وونهیچه مرگته د-

 . خورهیحالم ازت بهم م نینوش خفه شو-

 صداشو بلند کرد و گفت: نینوش

 آره؟ خورهیحالت ازم بهم م دمیچته چون عشق تو رو بوس-

 اشکال نداره کار من اشتباس؟ یرقصیباهاش م خودت

 .یگیم یچ یفهمینم یتو مست یساکت شو عوض-

 .یپسره فروخت نیات رو به اچندساله قیو رف یکنیم کاریچ یدار یفهمیکه نم ییتو نینه ا-

 جلو همه زد و ابروم رو برد. نیکه نوش ییطرفم حرفا هیاون صحنه از  دنیطرف د هیواقعا بد بود از  حالم

 یحت اومدیو دنبالم م کردیآرشام هم مدام صدام م دم،یباغ تا در خونه رو دو ریزدم. مس رونیو از خونه ب دمیرو پوش لباسام

 و شاهد شکستنم باشه. نهیداره. دوست نداشتم اشکام رو بب کارمیچ نمیبب برنگشتم تا

 شدم و از اون خونه دور شدم. نیسوار ماش عیسر

 .گفتمیم راهیو زمان بد و ب نیو به زم کردمیم هیبلند گر یبصدا

ببوسدش و به خودم که  نیسست بودنش، به آرشام که اجازه داد نوش یبرا نیبه خاطر آوردن مشروب، به نوش نیشاه به

 راحت و بدون فکر دل به آرشام دادم. یلیخ

 .دیدیاز شدت اشک تار م هامچشم

 .ختمیفرمون گذاشتم و اشک ر ینگه داشتم سرم رو رو ابونیخ گوشه

 حرکت کردم. دایرو روشن کردم و سمت خونه آ نیتر شدم ماشکه احساس کردم آروم یزمان

 .چونمیبپ یجور هی تونستمیرو م دایالاقل آ کردنیل خرابم بهم شک محا دنیو بابا حتما با د مامان

 برداشت و گفت: فونیزنگ زدم مهران ا دم،یرس دایربع بعد به خونه آ کی

 ؟یکنیم کاریچ نجایموقع ا نیا ؟ییآوا تو-

 داره؟ یاومدم به خواهرم سر بزنم اشکال-

 باال. ایلحظه نگران شدم، ب هی-

زد آب بود و  ملمیکردم و خدا رو شکر ر هیکه چقدر گر دادینشون نم ادمیز شینگاه کردم آرا نهیآ یآسانسور شدم تو سوار

 پخش نشده بود.
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 :دیپرس یبا نگران دایبودن رفتم، آ ستادهیدر ا یو مهران که جلو دایآ سمت

 افتاده؟  یاتفاق ؟یکنیم کاریچ نجایآوا ا-

 کردم لبخند بزنم بغلش کردم و گفتم: یسع

 تو. ایب یخوش اومد-. نمتیم برات تنگ شده بود اومدم ببدل-

 کنارم نشست و گفت: دایآ

 ؟یاوردیخب آرامم م-

 دفعه دلم هوات رو کرد. هیبودم  رونیبا دوستام ب ام،یاز خونه نم-

 . میتا شام بخور ایاالنم برو لباست رو عوض کن ب یخواهر یخوب کرد-

نگران  مونمیشب م دامیرو برداشتم و به آرام اس ام اس دادم که من خونه آ میبلند شد و سمت اشپزخونه رفت، گوش دایآ

 . دیمن نباش

 که رو به روم نشسته بود گفت:  مهران

 ما انقدر پکره؟ یشد که زلزله  یچ-

 نه خوبم.-

 شده؟ یچ نمیمن رو نه بگو بب یول یگول بزن یتونیرو م دایآ-

 دعوام شده. نیبا نوش-

 .دیخوب بود گهیبا همد یلیعه چرا؟ شما که خ-

 من. یاونم برا مردمیم نینوش یبرعکس گذشته که من برا میسازیبا هم نم یلیخ دایجد-

 . شهیتون مثل گذشته مرابطه گهیست پس انقدر ناراحت نباش دو روز دمال همه یقهر و آشت-

ها برد وگرنه انقدر راحت بچه یمنو جلو یدست بلند کردم و اون آبرو نینوش یبار رو نیاول یخبر نداشت که امروز برا مهران

 .شهیکه درست م گفتینم

 .زیسر م ایبرو لباست رو عوض کن ب یآوا هنوز که نشست- 

 رو خاموش کردم. میگوش یلباسم بودم که آرشام زنگ زد، بدون معطل ضیتعو مشغول

 رو نداشتم. چکسیبودم که حوصله ه ختهیبهم ر انقدر

 .رفتیهام کنار نمچشم یلحظه هم از جلو کیصحنه  اون

 .نمیبه آرشام بب کیرو انقدر نزد یتحمل نداشتم دختر یهم دوستم بود ول نیکه آرشام به من تعلق نداشت و نوش درسته

 تخت انداختم و از اتاق خارج شدم. یرو رو میگوش

 

 

 بشقابم گذاشت و گفت: یتو کهیت هیدرست کرده بود مهران  ایالزان داینشستم آ زیم پشت

 شروع کن انقدرم تو فکر نباش.-

 گفت: دایکه آ کردمیم یبه خوردن غذا نداشتم باهاش باز یلیم چیه

 ؟یدوست داشت ایالزان شهیتو که هم یخوریآوا چرا نم-

 بخوابم. رمیندارم م لیم-

 ؟11تازه ساعت  یزود نیبه ا-

 شدم خستم. داریصبح زود ب-

 نداره. یکوچولو که انقدر ناراحت یدعوا هیآوا حالت خوبه؟ -

 ناراحتم. یلیخ نیهم یبرا گهیتو برجک همد میزد ینبود حساب یمعمول یدعوا هی-

 .ریبخوابم شب بخ رمیم من

 به ذهنم هجوم آوردن. انهیوحش یو دوباره افکار لعنت دمیتخت دراز کش یرو

 .کردمیو آرشام رو فراموش م اومدمیبا خودم کنار م دیبا رفتمیامشب نم یبه مهمون کاش

 .شمیطرفه کردم و هر لحظه دارم نابود م هیعشق  ریمنم که خودم رو درگ نیا شهیوقت عاشق من نم چیه آرشام

 خوابم برد.  یک دمیشد و نفهم نیفکر کردم و با خودم کلنجار رفتم که چشمام سنگ انقدر

 افتاد که کالس داشتم و خواب موندم. ادمیشدم و تازه  داریببود که از خواب  11ساعت  صبح

 تخت بلند شدم و از اتاق خارج شدم. یاز رو یکالفگ با

 زد و گفت: یلبخند دنمیبا د خوندیمدرن م یها یمبل نشسته بود و کتاب طراح یرو دایآ
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 .ریسالم، صبح بخ-

 دانشگاه. رفتمیم دیبا ؟ینکرد دارمیسالم، چرا ب-

 .کردمیم دارتیوگرنه ب یکالس دار دونستمینم-

 کالس برم دانشگاه. هیبهتر حوصله نداشتم به خاطر -

 خانم بداخالق غر غرو. میصبحانه بخور میبر ایب-

 به خونه خودمون رفتم. دایآ یاز خوردن صبحانه با وجود اصرار ها بعد

 گفت: تیخونه که شدم مامان با عصبان وارد

 ؟ییتا حاال کجا بشیآوا معلوم هست از د-

 بهتون نگفت؟ دامیبه آرام اس ام اس دادم که خونه آ-

 افتاده؟ یاونم تنها، اتفاق یرینم ییجا خبریوقت ب چیتو ه یچرا گفت ول-

 تون کردم. نگران دیببخش ستین یمهم زینه چ-

 ها رفتم که مامان گفت:پله سمت

 دوستت ساحل اومده تو اتاق آرامه.-

 بلند شد و بغلم کرد و گفت: دنمیبا د کردیتخت نشسته بود و با آرام صحبت م یرو ساحل

 چرا خاموشه؟ تیگوش یاز نگران میدختر مرد ییکجا-

 شارژش تموم شده. -

 ازش متنفر بودم. شهیکه هم یزیچ برمیدادن ندارم فقط به دروغ پناه م حیکه حوصله توض نیا یبرا یتازگ

 . مینگرانت شد یلیخ یهمگ یرفت یکه اونجور شبید-

 .میشدم به آرام زنگ بزنم تا از حالت باخبر بش مجبور

 . نجایا امیو مجبور شدم ب یومدیکه دانشگاه ن امروزم

 .کردینگاهم م ینشسته بود و با نگران حرفیب آرام

 .هکنینگاهم م ینجوریکرده که حاال داره ا فیرو کامل براش تعر شبید یبودم که ساحل ماجرا مطمئن

 شده بود. میحوصلگیو متوجه ب دیپرسینم یخوب بود که فعال سوال چقدر

 ساحل رو گرفتم و به اتاق خودم بردم. دست

 که ساحل گفت: میتخت نشست یدو رو هر

 ؟یشد که رفت یدفعه چ هی شبید-

 ؟یدونیتو نم یعنی-

 شد. یچه اوضاع یدونیبعد از رفتنت نم شبید-

 .چارهیب نیدعوا کرد و زد تو گوش نوش نیبا نوش یاز رفتن تو آرشام حساب بعد

 ؟یچ یبرا-

 نوش جان کرد هم از آرشام. یلیهم از تو س شبید چارهیب نیحق نداشته اون رو ببوسه، نوش گفتیآرشام م-

 حقشه.-

 دست خودش نبود که.-

 رو کوفت کنه که تعادل نداشته باشه؟ یمجبورش کرده بود اون زهرمار یکس-

 مون کرد.رو کوفت شبیجشن د نهیاهش ریهمش تقص-

 ؟یخوبه خودتم خورد-

 منم اشتباه کردم ارزش اون همه سردرد رو نداشت.-

 چه خبر؟ نیاز نوش-

 ؟یگیسوال ازت بپرسم راستش رو م هیازش، آوا  خبرمیب شبیاز د ومدین یونیاونم امروز -

 باشه؟ یتا چ-

  ؟یتو آرشام رو دوست دار-

 سوالش جا خوردم و گفتم: از

 چطور مگه؟-

 .یکرد که تو به آرشام عالقه مند جادیما ا یتصور رو برا نیا نینوش یهاتو و حرف شبیبرخورد د-

 ؟یکنیفکر م یخودت چ-
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 درسته؟  اد،یز یلیاونم خ یدوسش دار کنمیمن فکر م-

 مکث کردم و گفتم: یکم

 درسته.-

 ؟یقربونت برم چرا زودتر نگفت-

 بهم نداره. یاحساس چیدادم که ه یدل به پسر نکهیاز حماقتم حرف بزنم از ا دیبا یچ یبرا-

 دوست داشته باشه. دیشا یدونیتو از کجا م-

  اد؟یم رشیکجا گ یو گل یخوشگل نیبه ا دختر

 زدم و گفتم: یلبخند

که  یتنها کس نینوش یهاکه بره بذاره کف دست آرشام، هرچند که با حرف ینزن یحرف الدیساحل به م ار،یدر ن یمسخره باز-

 .هیرازیخبر نداره خواجه حافظ ش

 خنگ هستن که عمرا متوجه شده باشه.  یمردها انقدر تو مسائل احساس-

 گرفت و گفتم: خندم

 .وونهید-

 

 

 اگه تو رو از دست بده. ستوونهید دیایبهم م یلیتو و آرشام خ شییخدا یول م،یدیچه عجب ما خنده شما رو د آهان

 عاقله. ستین وونهید-

 .یباش وونهید دیبا یو طعم عشق رو بچش یها قدم بذارعاشق نیبه سرزم نکهیا یبرا-

 که دو طرفه باشه. کنهیم دایمعنا پ یعشق زمان-

 تون...خونه امیکه به من بگه ب شدیمن مطمئنم که هست وگرنه انقدر نگرانت نم-

 :دمیپرس عیسر یدفعه متوجه حرفش شد و سکوت کرد منم با کنجکاو هی ساحل

 ؟یبهم سر بزن یایآرشام تو رو فرستاده ب-

 خدا چرا من انقدر دهن لقم. یا-

 ساحل حرف بزن.-

من رو مجبور کرد به  یبعد هم خاموش کرد یکرده، بهت زنگ زد که جواب نداد چارهیرو ب الدیمن و م شبیآرشام از د نیبابا ا-

 .یرفت دایکنم که گفت خونه آ فیرو براش تعر هیآرام زنگ بزنم قض

که تا امروز صبر کنه  میکرد شیراض یبدبخت یبا کل الدیتا باهات صحبت کنه، من و م دایخونه آ میایداده بود که ب ریگ آرشام

 مهندس کنجکاو؟  یشد یحاال راض

 ساحل رو سفت بغل کردم و گفتم:  یخوشحال با

 .یرو داد ایخبر دن نیدوست دهن لقم بهتر یمرس-

 . یکنیخفم م یآوا دار-

 تر کردم و گفتم: دستم رو شل حلقه

 آرشام دوسم داره؟ یعنی یوا-

 .دیتون خل و چل هستجفت-

 نزن باشه؟ یمن به آرشام حرف یاز عالقه کنمیساحل خواهش م-

 خب. یلیخ-

 نزن. یحرف دمالیبه م-

 . دمیقول نم-

 رو لوس کردم و گفتم: خودم

 کنم؟یخواهش م-

 بگم؟ یباشه، خب االن به آرشام چ-

 تنها باشه. خواستیبگو حوصله نداشت و م-

 ؟یو نگرانش کن یاز عالقش سو استفاده کن یخوایم-

 حاال.-

 ؟یندار یبخرم کار هیهد الدیم یبرم برا دیبا نهیمن برم فردا ولنتا گهیخب د-
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 .ینه ممنون که اومد-

 کردم. فیرو براش تعر زیاز رفتن ساحل به اتاق آرام رفتم و همه چ بعد

 و چشمام رو بستم. دمیتختم دراز کش یزده شد رو جانیهم مثل من خوشحال و ه اون

 .خوادتیکه اون هم تو رو دوست داره و م یبدون یرو که دوست دار یکس هیحس خوب چقدر

تا حاال دلم براش تنگ شده، با باز شدن در اتاقم چشمام  روزیزودتر آرشام سکوتش رو بشکنه و اعتراف کنه، چقدر از د کاش

 رو باز کردم.

 د؟یخر میبر یایآوا م-

 ؟یچ دیخر-

 .میبر ایکادو بخرم توام ب ایارم یبرا دیفردا با یبرا-

 ؟یخودت بر شهیم-

 دارم. اجیاحت اتقهیکادو خوب بهش بدم به سل هی خوادیدلم م مونهنیولنتا نیاول نیچون ا گهید ایب-

 . امیباهات م یکنیحاال چون اصرار م-

 من.  یبرا ذارهیم یچه کالس نیحاال بب-

کالفم کرده بود. باالخره بعد  گهید گرفت،یم یرادیا هیها ساعت مارک بخره از هر کدوم از مدل هی ایارم یقصد داشت برا آرام

 چشمش رو گرفت. یاساعت صفحه گرد با بند چرم قهوه هیگشتن  یاز کل

 .کردمیو من با حسرت بهشون نگاه م دنیدیفردا تدارک م یشلوغ بود دختر و پسرها داشتن برا یو پاساژها حساب هاابونیخ

روز  نیو با هم ا رهیبگ هیکه دوسش داره هد یدوست داره روز عشق از کس یهر دختر و پسر جوون یول ستمین یحسود آدم

 .رنیرو جشن بگ

 چیه یول میسوزیم گهیتب همد یکلمه دوست دارم انقدر سخت و دشوار بود که من و آرشام ماه هاست که تو هیگفتن  یعنی

 م؟یشیقدم نم شیجمله پ نیگفتن ا یکدوم برا

 منم با تمام سکوتم آرشام رو دوست دارم. ادیعشق به سکوته نه فر ییبایز گنیم

 

 

 افتاد. میخشک کردن موهام بودم که چشمم به گوش ولمشغ

 روز بود که خاموشش کرده بودم، روشنش کردم و دوباره مشغول خشک کردن موهام شدم. دو

 زنگ خورد. میکه گوش ختمیرو شونه کردم و دورم ر سمیلخت خ ینگاه کردم قربون صدقه خودم رفتم موها نهیآ یتو

 یقینفس عم دادیکه بهم اجازه تمرکز نم زدیهول شدم، قلبم انقدر تند م میگوش ید یصفحه ال س یعکس آرشام رو دنید با

 و تماس برقرار کردم. دمیکش

 سالم آوا،حالت خوبه؟ -

 کردم سرد باهاش برخورد کنم که متوجه بشه ازش دلخورم. یسع

 سالم، ممنون.-

 .مینگرانت شد یکل یرو چرا خاموش کرده بود تیگوش-

 دادم در دسترس نباشم. هیحوصله نداشتم ترج-

 ؟یآوا تو از دست من دلخور-

 ؟یچ ینه برا-

 . یتو اشتباه متوجه شد میبا هم صحبت کن دیبا یستین شهیآخه مثل هم-

 .شهیمسائل تو مربوط به خودت م رمیدلگ نیمن از نوش ستین یگیکه م ینجوریا-

 بکنم؟ یازت خواهش شهیم-

 دم.نز یکردم و حرف سکوت

 م؟یو حرف بزن میدنبالت که شام با هم باش امیب شهیم-

 م؟یصحبت کن یدر مورد چ-

 قبول کن. کنمیاومده خواهش م شیدر مورد مسائل پ-

 باشه. -

 :یبا خوشحال آرشام

 دنبالت، خداحافظ. امیم 7331پس ساعت -
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طرف خط  نیبشم و قرار رو بهم بزنم، خبر نداشت ا مونیپش دیترسیمن باشه قطع کرد انگار م یمنتظر خداحافظ نکهیا بدون

 .کنمیغش م یدارم از خوشحال

 و به طرف اتاقم بردمش. دمیاز خوردن ناهار دست آرام کش بعد

 وونه؟ید یکنیم ینجوریآوا دستم کنده شد چرا ا-

 گفتم: یخوشحال یکل با

 بپوشم؟ یچ یگیشام دعوتم کرده م یآرشام برا-

 بگه؟ خوادیم یعنی-

 نزد. یپشت تلفن که حرف دونمینم-

 بغلم کرد و گفت: آرام

 کردن؟ خیدستات چرا  سته،یایو استرس قلبت م جانیهمه ه نیآروم باش با ا-

 .ستیدست خودم ن-

 تا لباست رو انتخاب کنم. نیبش-

 رنگم رو مقابلم قرار داد و گفت:  یست مانتو و شلوار صورت قهیاز چند دق بعد

 چطوره؟-

 .یممنون خواهر ه،یعال-

 اونم دوست داشته باشه.  یکه تو آرشام رو دوست دار نجوریهم دوارمیفقط ام-

 بود که شروع کردم به حاضر شدن. 6331اومد دنبال آرام، منم ساعت  ایبود که ارم 5 ساعت

 تعجب کرد و گفت: دنمیبا د مامان

 ؟یریکجا م دیدیتو و آرام امروز چقدر به خودتون رس یچقدر خوشگل شد-

 .دیاومدم نگرانم نش ریاگه د میبخور رونیها قراره شام ببا بچه-

 . ارمیتو و آرام سر در نم یمن که از کارها-

 و گفتم: دمشیکردم و بوس بغلش

 . یقربونت برم که انقدر مهربون-

 م.از مامان جدا شدم آرشام اس ام اس داده بود که سر کوچه میگوش یصدا با

 و به سمتش رفتم آرشام در رو از داخل برام باز کرد و سالم کردم. دمیچه دآرشام سر کو یمشک بنز

 ؟یدیم نه جواب تلفن یاینه دانشگاه م ییمعلوم هست کجا-

 .حوصلمیتا چند روز ناراحت و ب شهیدعوام م نیهر موقع که با نوش-

 .  یکه انقدر دوسش دار نیخوش به حال نوش-

 نزدم. یزدم و حرف لبخند

 گذاشت رو به آرشام شدم و گفتم: یسچیطل رضایمن عل یهاروشن کرد و آهنگ زخم نیهم ماش آرشام

 ست.آهنگ فوق العاده نیا-

 .دهیدوست دارم بهم آرامش م یلیصداشو خ-

 م؟یریکجا م-

 .میهم صحبت کن میرزرو کردم که هم شام بخور زیم هی-

 ؟یدر مورد چ-

 جرئتش رو نداشتم. یبهت بگم ول خوامیوقته که م یلیکه خ ییحرفا یکن امشب من حرف بزنم و تو گوش خوادیدلم م-

 . یکنجکاوم کرد یحساب-

 رخ آرشام شدم. میگر ندادم و نظاره هینزد و منم به در تک یبهم زد و حرف یلبخند آرشام

 رنگ شده بود. یهاش آبو چشم اومدیبهش م یبود که حساب دهیپوش یآب بافت

 بهم کرد و با خنده گفت: ینگاه آرشام

 ؟یپسندیم-

 به خودم اومدم و صاف نشستم و گفتم: تازه

 .کنهیم رییو رنگش تغ هیانهیکه چقدر خوبه که چشات آ کردمیفکر م نیداشتم به ا-

 . ستیمثل تو ن یول هیخودمم رنگ یهاچشم نکهیا با

 هام نگاه کرد و گفت:به چشم آرشام



Roman-City.ir 
 جدالی از جنس عشق رمان

 

https://telegram.me/romancity 72 

 

 من نداره. یخاتو داره چشم یهاکه چشم یاعوضش جاذبه-

 واقعا؟-

 . کنهیهات آدم رو مجذوب خودش مآره، چشم-

نگه داشت و هر دو از  کیرستوران ش هی یآرشام جلو قهیانگار رو ابرها بودم، بعد از چند دق کردیم فیآرشام ازم تعر یوقت

 .میشد ادهیپ نیماش

  

  

 

 

 گرم و مردونش گرفت. یهادست یدستم رو تو ابونیرد شدن از خ موقع

 کرد. ییراهنما زمونیگارسون ما رو تا کنار م میرستوران شد وارد

 روبه من گفت: آرشام

 ؟یخوریم یچ-

 . خورمیم کیشلیمن ش-

شون دختر نگاه کردم که همه گهید یزهایها رفت. به ممن سفارش داد و گارسون بعد از گرفتن سفارش  یهم مثل غذا آرشام

 .  هیهد یهاپر بود از جعبه شترشونیب زیم یبودن که روجوون  یو پسرها

 . کردنیشون منگاه یو خوشحال جانیکه با عشق و ه ییو پسرها کردنیرو باز م هاهیذوق هد یکه با کل ییدخترها

 آوا؟-

 بله؟-

اون کار رو بکنه، من شوکه شدم  نیکه نوش کردمیحرف بزنم، آوا باور کن من اصال فکرش رو نم یاز شب مهمون خوامیم-

 بشه.  یاونجور ذاشتمیوقت نم چیوگرنه ه

 چشمم اومد و کالفه شدم و گفتم: یاون صحنه جلو دوباره

  ؟یدیم حیچرا به من توض-

 شد و گفت:  یهم عصب آرشام

 .یباش ریازم دلگ خوادیدوست دارم دلم نم نکهیا واسه

 .مقدمهیو ب عیم چقدر سرشوکه شدم باالخره اعتراف کرد. اون یحساب

 من. یهاآرشام چشم دوخته بودم اونم به چشم یهابزنم و فقط به چشم تونستمینم یحرف چیه

 که متعلق به خودم بود. دمیرو د یاچشماش عشق و عالقه یتو باالخره

 انداخت و گفت:  نییسرش رو پا آرشام

 ؟یکرد کاریمدت کم با قلب من چ نیا یدختر تو ط ارم،یکم م یکنینگام م ینجوریا یآوا وقت-

 آرشام...-

 و گفت: دیوسط حرفم پر آرشام

 ؟یکه من دوست دارم توام منو دوست دار یکلمه بگو اونجور هیآوا فقط -

 نه؟ ایکه بهت بگم  رمیوقته که دارم با خودم کلنجار م یلیخ

 .یکردگرفتم امشب اعتراف کنم که بدجور قلبم رو مال خودت  میباالخره تصم یول

  ؟یدار یاآوا به من عالقه یچ تو

 زودتر حرف دلم رو بگم و خودم و آرشام رو نجات بدم. خواستیهم دلم م دمیکشیخجالت م هم

 لبخند زدم و گفتم: پس

 منم دوست دارم آرشام.-

 چشماش رو بست بعد دستام رو گرفت و گفت: یالحظه آرشام

 .یچقدر خوشحالم کرد یدونیممنونم عشقم، نم-

 و گفت: دیهم دستم رو بوس بعد

 منه.  هیروز زندگ نیامروز بهتر-

 و گفتم:  دمیخند

 اومده.  رشیگ میاحاال انگار چه تحفه-
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 کرد و گفت: یااخم بامزه آرشام

 . خورهیبهم برم یحرف بزن ینجوریمن ا یدر مورد آوا دمیاجازه نم-

 زدم. یمن به دلم نشست، با تمام وجودم و از سر آرامش لبخند یکلمه آوا چقدر

 .میو هر دو مشغول خوردن شد مینزد یآوردن غذاها حرف با

 عاشقت شدم؟ یاز ک یدونیآوا م-

 ؟ینه، از ک-

 .یخودم هیاز همه نظر شب دمیجذبت شدم که د یزمان یول یبرام فرق داشت گهید یاز اولش با دخترها-

 بودم. یافتنیدختر دست ن هیدنبال  هشیمن هم یدونیم

 قرار داده ازت خوشم اومد. شیزندگ یتو ییخط قرمزها هیکه داره  ییهایتو و آزاد طیبا شرا یپسر هی دمیکه د نیمنم از ا-

 و آرشام گفت: میاز خوردن غذامون و پرداخت صورت حساب از رستوران خارج شد بعد

 میبر شهیم اوردمشیبا خودم ن هینظرت در موردم چ دونستمیچون نم یول دمیخر هیهد هیآوا من به مناسبت امشب برات -

 من تا بهت بدم؟  یخونه

 به ساعتم کردم و گفتم:  ینگاه

 وقت دارم. م،یبر-

که آرشام رو  میآرشام در رو باز کرد دستم رو گرفت و با هم به سمت در سالن رفت میدیبه خونه آرشام رس قهیاز چند دق بعد

 ن شد و گفت:به م

 چشماتو ببند.-

 ؟یچ یبرا-

 . گهیببند د ،یفهمیبعدا م-

 لحظه بعد گفت: چند

 هات رو باز کن.حاال چشم-

 

 

 دهنم باز موند. دمیدیروم مکه روبه یزیچشمام رو باز کردم، از چ آروم

قلب بزرگ وسط سالن درست کرده بود. پشت  هی کیکوچ یهاقرمز پرپر شده و با شمع یرو پر کرده بود از رزها نیزم آرشام

 قرمز رنگ. هیهد یهاگرد قرار داشت که روش پر بود از جعبه زیم هیاون قلب بزرگ 

 بود. آرشام دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و من رو به خودش فشرد و گفت: زیام کنار مبزرگ بامزه نیشاسخ هی

 مبارک عشق من.  نتیولنتا-

 و گفتم: ختمیهام رچشم یرو تو میعالقه و خوشحالبرگشتم و تمام  سمتش

 آرشام.  یاشدم، تو فوق العاده زیواقعا سوپرا زمیممنون عز-

 زد و گفت: یلبخند آرشام

 شرمندم نکن.  گهید-

 روش قرار داشت برد و گفت: هاهیکه هد یزیدستم رو گرفت و سمت م بعد

 خوشت میاد؟  نیباز کن بب-

 بامزه. یو قرمز و عروسک ها دیسف یبه رو باز کردم پر بود از رزهاجع نیدر اول یکنجکاو با

 کیجعبه کوچ هیخوشمزه روبرو شدم. جعبه سوم باز کردم که  یتلخ و نوتالها یشکالت ها یرو باز کردم با کل یبعد جعبه

 گفتم:  یقشنگ داخلش بود با خوشحال یلیدستبند خ هیدر جعبه رو باز کردم که  یداخلش قرار داشت با کنجکاو

 قشنگه. یلیممنون آرشام، خ-

 قابل تو رو نداره. -

 رو ازم گرفت و به مچم بست و به دستم نگاه کرد و گفت: دستبند

 . ادیبه دستت م یلیخ-

 و تمام وجودم از عشق آرشام گرم شد. دیکه قلبم لرز دیهم دستم رو بوس بعد

 م و گفتم: شرمندگی به آرشام نگاه کرد با

 تو نخریدم. یبرا یچیمن ه یول هاهیهد نیات بعد هم ااول ابراز عالقه یکرد ریمن رو غافلگ یلیتو امروز خ-

 .یرو بهم داد ایدن هیهد نیانگار بهتر یو دوسم دار یمن رو خوش حال کرد یکه امروز کل نیهم-
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 بدن. هیهد گهیهمه عاشقا به همد نیرسمه که ولنتا یول-

 . یکنیبعد جبران م یهاساله-

 رو دور گردنش حلقه کردم و گفتم: دستام

 دوست دارم آرشام. -

 بغلم کرد و گفت: آرشام

 کنار توام چقدر آرامش دارم؟ یوقت یدونیآوا نم زم،یمنم دوست دارم عز-

منم با -بود.  ایدن یقیموس نیباتریقلبش ز یصدا دیتپیگذاشتم به ضربان قلبش گوش دادم چقدر تند م اشنهیس یرو سرمو

 .رونیبپره ب خوادیم کنمیهر لحظه احساس م زنهیچرا انقدر تند م شم،یقلب تو آروم م یصدا

 باال.  رهیضربانش م ینجوریهم کنمیکه بهت فکر م یموقع ای نمتیبیعاشقت شدم هر موقع م یاز وقت-

 قلبش گوش دادم. یهام اومد و به صدالب یرو لبخند

 .دادیجا بود و بهم آرامش م نیتر. آغوش آرشام امندیتپیمن م یخوب بود که برا چقدر

 دوستش داشتم و عشق رو با اون شناختم. واروانهیکه د یپر از عشق و محبت، آغوش مرد یآغوش

 آغوش گرمش بمونم. یتا ابد تو خواستیم دلم

 ده بود.ش رمید یبود و حساب 11ربع به  کیساعتم نگاه کردم ساعت  به

 شد. رمید یوا-

 .رسونمتیم عیسر-

 ببرم؟ یحاال کادوهام رو چجور-

 رن؟یگیم رادیات اخانواده-

 گفتم.  یکه الک فهمهیرو ببرم م نایخب به مامان نگفتم که با تو قرار دارم االن ا-

 برشون. ایب یآورد نیبعدا که ماش یخوایخب م-

 .هیفکر خوب-

 نشه. رتید نیااز  شتریتا ب میپس زودتر بر-

 و گفتم: ستادمیا

 .میعکس نگرفت-

 و گفت: دیخند آرشام

 نشده؟ رتیمگه د-

 . میریعکس نگ فهیح یچرا ول-

 .میاز خونه خارج شد عیو سر میآرشام چند تا عکس خوشگل گرفت با

 رو نگه داشت، با لبخند گفتم:  نیمون ماشبعد کنار خونه قهیچند دق آرشام

 ممنون بابت امشب.-

 ممنون از تو.-

 کردم که آرشام صدام کرد. یرو باز کردم خداحافظ نیماش در

 آوا؟-

 جانم! -

 هاش اومد و گفت:   لب یرو یلبخند

 نگات کنم.  گهیبار د هیبذار  یخوشگل شده بود یلیامشب خ-

 و گفتم: دمیخند

 .شهیمثل هم یشد پیخوشت یلیممنون، توام خ-

 مراقب خودت باش.-

 باز شدن در آرشام رفت و وارد خونه شدم.   با

   

  

 

 

 لبخند زد و گفت: دنمینشسته بود، با د ونیزیتلو یسالن شدم بابا جلو وارد
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 ؟یکرد ریسالم دخترم چقدر د-

 شد.  ریکم د هی نیهم یبرا یرو ادهیپ میبعد هم رفت رونیشام ب میها رفتبابا جون با بچه دیببخش-

 اومد و گفت: رونیمامان از آشپزخونه ب ،یخودت یعنیلبخند زد که  اومدیم نییها پاکه از پله آرام

 خوش گذشت؟-

 . یلیآره خ-

 و به طبقه باال بردم و گفت: دیدستم رو کش آرام

 ؟یکه گفت یهمه دروغ نیاز ا یخسته نشد-

 بابا زل بزنم و بگم با آرشام بودم. یهاکنم تو چشم کاریخب چ-

 د؟  ز یشد؟ حرف یچ یراست-

 من خوشحال بود. یکردم، اونم از خوشحال فیآرام تعر یرو مو به مو برا زیچ همه

 بهت داد؟  یکادو چ-

 دستش گرفت و گفت: یآرام دستم رو تو نهیرو سمت آرام گرفتم تا دست بندم رو بب دستم

 ها!داره یخوب قهیآرشام هم سل نیا یچه دست بند قشنگ-

 .کردیخوب نبود که من رو انتخاب نم اشقهیاگه سل-

 .شونارمینتونستم با خودم ب یبود ول دهیکادو برام خر گهید یکل-کرد.  شهینم شیکار گهید یاخودشیفته-

 مامان و بابا بندازم گردنم. یبهم داد با خودم آوردم که اونم هنوز جرئت نکردم جلو ایکه ارم یمن فقط، گردنبند نیع قایدق-

 .دینش تیکه انقدر اذ دیقصد ازدواج دار دیفرق داره بگ هیشما دوتا با بق طیشرا دیسکوت کن دیخوایم یتا ک-

 .دیریگیچند که شما دوتا اصال به خودتون سخت نم هر

 با خنده: آرام

 باز شروع نکن آوا.-

 تا شروع نکنم خانم دکتر. نمیبب اریپس برو گردنبندت رو ب-

 هام شدم که نگاهم به دستبندم افتاد.رفت و منم مشغول عوض کردن لباس رونیاز اتاق ب آرام

 .کنمیو از خودم دورش نم کنمیعشقم بود تا آخر عمرم ازش مواظبت م نیاز اول هیهد نیاول نیا

 ردم.آو رونیداشت باز کردم و گردنبند از داخلش ب یکیش یلیکه مدل خ یاومدم و جعبه چوب رونیاومدن آرام از فکر ب با

 .یچقدر قشنگه مبارکت باشه خواهر یوا-

 ساعتش رو دوست داشت؟ ایارم

 . اومدیچقدر به دستش م یدونیذوق کرد و دوسش داشت نم یلیآره خ-

 به آرشام ندادم. یاهیناراحتم که امشب هد یلیخ-

 ؟یبهت بگه دوست داره که براش کادو بخر خوادیم یکه بدون یداشت بیبه خدا، مگه تو علم غ یاوونهید-

 .یگیراست م-

 .یونیبرم  دیمن برم بخوابم صبح با گهیخب د-

 رو برداشتم. میو گوش دمیتخت دراز کش یرو

 ام از ساحل داشتم که نوشته بود: یپ یکل

 سالم آوا جونم. -

 مهندس؟  ییکجا

 کارت دارم؟  یشیچرا آن نم آوا

  ؟یمرد آوا

 ام بده کارت دارم.  یپ هی یوقت کرد سرت هر موقع ریخ

  ؟یداشت یام دادم جانم ساحل جونم کار یبهش پ عیساحل خندم گرفت و سر یهاام یخوندن پ با

 بعد جواب داد: هیثان چند

 ؟یبود یکدوم گور-

 بودم. رونیباشم با آرشام ب نیصبح تا شب آنال ستمین کاریتو ب نیمن که ع-

  ؟یکردیم کاریآهان پس بگو خانم سرش کجا گرم بوده با آرشام چ-

 براش نوشتم: یگرفت و به شوخ خندم

 خوب. یکارها-
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 چه مدل حرف زدنه؟ نیادب ا یب-

 ؟یبه من چه خودت شروع کرد-

 نکن درست حرف بزن.  طنتیانقدر ش-

 .میرو جشن گرفت موننیولنتا-

 باالخره گفت؟ ولیا-

 .میمون رو جشن گرفتشدن یکیآره هم آرشام اعتراف کرد هم من، -

 خبر خوب رو بدم. نیا الدمیبه م دیخوشحال شدم با یلیخ زمیمبارک باشه عز یآخ-

 .زمیعز یمرس-

  ؟یخبر دار نیآوا از نوش-

 تو هم رفت و براش نوشتم:  اخمام

 نه.-

 د؟یکرد یچند روزه با هم قهر دیکشیشما دوتا خجالت نم-

 .ستمیقهر ن یمن با کس-

 بدم. تونیآشت داریشاپ د یکاف یایم 5فردا ساعت  مونهیدلش برات تنگ شده و پش یلیخ نینوش-

 باشه دوست مهربونم.-

 ها بشه.مرغ یگرفته قاط میخبر بدم که آرشام تصم الدیمن برم به م-

 مون بود.س و کتابوگرنه ما سرمون تو در دیما رو از راه به در کرد الدیکوفت، تو و م-

 ه؟ینظرت چ م،یکن نیو شاه نیهم به حال نوش یفکر هیگرفتم  میتصم الدیمن و م-

 شون کله خرابن.جفت انیبه هم م یلیخ-

 .شیپروژه و گروه بند نیبرم با ا یقربون استاد غفار-

 کنه. کیپروژه انقدر ما رو به هم نزد هی میکردیآره واقعا، اصال فکرش رو نم-

 کردم. پیحس شدن انقدر تا یمن برم انگشتام ب گه،یه دسرنوشت-

 .نمتیبیباشه نمکدون فردا م-

 .ختمیر ریش وانیل هیخودم  یرفتم و برا نییطبقه پا به

 عشقم؟  یداریام از آرشام داشتم نوشته بود ب یپ هیرو روشن کردم که  میگوش

 زدم و براش نوشتم: لبخند

 .زمیآره عز-

 نگفتن. یزیکه خانوادت چ ریبه خاطر تاخ-

 ها هستن.حرف نینه مهربون تر از ا-

 .کردنینم تیترب یماه نیطوره وگرنه دختر به ا نیصد در صد هم-

 لوسم نکن.-

 دوست دارم.  تمیلوس-

  

 

 

 آرشام؟-

 زم؟یجونم عز-

 .یچیه-

 ؟یبگ یخواستیم یچ یخانوم هیخب چ-

 .گهید یچیه-

 حرف نزدنات بشم. یفدا یاله-

 .مونهیناراحت و پش نینوش گهیبده م یرو آشت نیساحل قرار گذاشته که فردا تو کافه من و نوش یراست-

 از اون دختره بشنوم. یزیچ خوامیآها خوبه، نم-

 ؟یشیمون با هم خوب بشه مثل قبل تو ناراحت مرابطه نیاگه من و نوش-

 .نمیبب خوامینم گهیمن د یسالته ول نینه اون دوست چند-
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 م؟یبخواب میاشه، برب-

 .ریخوشگلم شب بخ یخوب بخواب زمیآره عز-

 عشقم. ریشب بخ-

 .دمیخوابیعشقم م ریبود که با شب بخ یشب نیاول نیا

 .دمیرو کنار گذاشتم و خواب میآرشام رو خوندم و گوش یهاام یپ گهیدور د هیاز خواب  قبل

 واسم فرستاده بود باز کردم که نوشته بود: امیپ هیبود و آرشام  11انداختم ساعت  میرو باز کردم نگاه به گوش چشمام

 انعکاس نور خورشید اول صبح در چشمانت،"

 کند.را ترسیم می امیخوشبخت

 "کنى؟!باز می چشم

 گرفتم و جوابش رو دادم: یانرژ یکل

دوست  یرا آغاز کند برا یگریتو بتپد و روز د ادیقلب من همان لحظه باز به  شودیکه باعث م یصبح است، همان اتفاق"

 داشتنت...!

 "...!یداریب یبهانه برا نیقشنگتر یا

 واسه شروع هر روز داشتم. یاتازه دیام هیفرق داشت از امروز  کمی گهید یامروز با روزها 

 دوسم داره. تینهایب دونستمیکه دوسش داشتم و م کردمیباز م یامروز چشمام رو به عشق کس از

 ساعت باالخره از جام بلند شدم و رفتم دوش گرفتم. هیاز  بعد

 رفتم. نییاز خشک کردن موهام، به طبقه پا بعد

 . دیکه اونم برگشت و با لبخند من رو بوس دمیهوا گونش رو بوس یمشغول آماده کردن غذا بود ب مامان

 به دستم افتاد و گفت: نگاهش

  ؟یدیاز کجا خر یچه دستبند قشنگ-

 .دمیخوشم اومد ازش و خر میدیچرخیم ابونایتو خ شبید-

 ! یومدین رونیچند وقته با من ب یدونیم ست،یو حواست به مامانت ن یهمش با دوستات گهید یدانشجو شد یاز وقت گهیآره د-

 خودم بودم. یکارها ریوقته که همش درگ یلیبا مامان بود خ حق

 شرمندگی گفتم: با

 .کنمیمامان خوشگلم، من رو ببخش، جبران م یگیت مراس-

 کردم و سمت کافه راه افتادم. یخونه خدافظ یو از اهال دمیلباسم رو پوش نیترکردم و قشنگ شیمعمول با حوصله آرا طبق

 ام نشست برگشتم.شونه یکه رو یبود که با دست میگوش یبودن، سرم تو ومدهیو ساحل ن نینوش هنوز

 بدون حرف خم شد و خودش رو تو بغلم جا داد و منم با محبت به آغوشم فشردمش. نوشبن

 کنار من نشست دستم رو گرفت و با بغض  گفت: یصندل یرو

 .معرفتیب-

 دختره پررو. یبگ یزیچ خوادینم-

 .دیرو فراموش کن زیو همه چ دینزن یدخترها بهتره از قبل حرف-

 .میرو نشون داد با لبخند موافقت خودمون نیو نوش من

  ؟یدیخر یک یچه دستبند قشنگ یوا-

 واسم.  دهیآرشام خر نمهیولنتا هیهد-

 جا خورد و گفت: یحساب نیحرفم نوش نیا با

 قشنگه مبارک باشه. یلیخ-

 .مینشست یساعت هیو  میکه اون اطراف بود رفت یو به پارک میزد رونیاز کافه ب هامونکیاز خوردن قهوه و ک بعد

 داشتم. یکرده بودم حس خوب یآشت نیبا نوش نکهیا از

 

 

 .رونیبعد چون دانشگاه داشتم صبح زود از خونه زدم ب روز

 .میامتحانات آماده کن یتا خودمون رو برا شدیم لیدانشگاه تعط گهیهفته د از

رو  میتصم نیها هم همبچه هی. آرشام و بقکردمیم یزیفوق برنامه ر یو از االن داشتم برا گرفتمیم سانسیل گهیترم د 2

 داشتن.
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گرفتم و از  ادیازش  زهایچ یلیترم خ نیا یناراحت بودم. تو یلیبابت خ نیبود و من از ا یجلسه آخر کالس استاد غفار امروز

 کرد. کیبود که من و آرشام رو بهم نزد یاستاد غفار نیهمه مهمتر ا

 نشسته بود. الدیکنار هم نشسته بودن ساحل هم کنار م الدیکالس شدم، آرشام و م وارد

 نشستم. یصندل یشدم ورو کیکنار خودش اشاره کرد، با لبخند بهش نزد یلبخند زد و به صندل دنمیبا د آرشام

 ؟یسالم گلم، خوب-

 .زمیعز یمرس-

 سالم عرض شد آوا خانم.-

 ؟یساحل تو چطور ؟یسالم، خوب-

  ؟یما رو زد قیرف نیمخ ا یوال چطورس هیفقط  گمیم کیممنون، تبر- 

 و گفتم: دمیخند

 .ستیتوئه کار من ن فیکه شغل شر یمخ زن-

 ببنده.  یدل به کس هایراحت نینبود که به ا یچون آرشام آدم یهست یماهر ادیص دیشا-

 .کردیعشق به آرشام نگاه کردم اونم با لبخند بهم نگاه م با

 گفتم:   الدیبه م رو

و تالش  یمن مثل تو سع کننیرو بلدن مثل آهنربا همه رو به خودشون جذب م یهام دلبرکه چشم نهیا هیخب فرق من با بق-

 .کنمیهما نمواسه جذب آد

   ؟یکه راه افتاد نمیبیخودشیفته. م-

 . یسالگ 2اونکه بله، فکر کنم از -

 با خنده گفت: الدیو م دنیخند یهمگ

 . دمیرقصیمن دو ساله بودم تانگو م یراه افتاد ریچقدر د-

 گفت:  الدیآرشام با حالت اعتراض رو به م میدیخند الدیاز تصور حرف م یهمگ

 من نذار. یانقدر سر به سر آوا-

 .   ادیتو نگران آوا نباش با اون زبون درازش از پس خودش بر م-

 گفت:  الدیو سکوت کردم که م دمیخند

 . دیایبه هم م یلیبعد از من و ساحل شما دوتا خ میما واقعا براتون خوشحال شد یجدا از شوخ-

 با خنده: آرشام

 .ستین زادیگفتنت هم مثل آدم کیبچه پررو، تبر-

 پررو بودنشم.  نیعاشق هم-

 روبه ساحل گفت:   آرشام

 ؟یبچه پررو شد نیچرا عاشق ا یمن موندم تو که انقدر آروم و مظلوم-

 هستن. گهیشون کپ همدوگرنه جفت کنهیم یطونیش یپوست ریآرشام اشتباه نکن ساحل ز-

 .مینیعقب بش فیرد میبر ایساحل ب-

 عقب؟ یچرا بر-

 . شهیناراحت م ادیم نیآخه االن نوش-

 .ینیکنار خودم بش خواستیمن دلم م یول-

 بشه.    ریدوباره ازم دلگ خوادیکردم دلم نم یتازه آشت نیعشقم با نوش دونمیم-

 و گفت: دیلپم رو کش آرشام

 باشه مهربون.-

 ؟یشیاز دستم ناراحت نم-

 باشم. ریاز تو دلگ تونمیمگه م زمینه عز-

 و گفت:  دیهم دست ساحل کش الدیبلند شدم و دست ساحل گرفتم تا بلند بشه که م یصندل یرو از

 ساحل جاش خوبه.-

 ساحل تمرکز کنه. یذارینه م یدینه خودت به درس گوش م یورنطیا یجاش خوبه ول دونمیم-

 ها.فکرت خرابه-

 . تیتربیب-



Roman-City.ir 
 جدالی از جنس عشق رمان

 

https://telegram.me/romancity 79 

 

 دونستمیکتاب کرد. م یآرشام هم سرش رو تو میعقب بر فیوارد کالس شد و سمت ما اومد ساحل بلند شد تا به رد نینوش

 دلخوره و دوست نداره باهاش رو به رو بشه. نیکه هنوز از دست نوش

پشت  فیبه رد ییتا 3گرفتم و  نی. دست نوشمیو رو به همه سالم کرد همه به جز آرشام جوابش رو داد ستادیکنارم ا نینوش

 . میسر پسرها رفت

 گفتم: نیبه نوش رو

 ؟یکرد ریچرا انقدر د-

 بود. کیتراف-

  

  

 

 

 نزدم. یحرف گهیاومدن استاد د با

هامون لب یلبخند رو کردیکه م یفیداد و با هر تعر حیها توضبچه یدر مورد پروژه ما برا شیدرس حاتیتوض نیب استاد

 .میکردینگاه م گهیو بهم د نشستیم

 بود و سر کالس حاضر نبود. چوندهیبود که طبق معمول کالس رو پ نیوسط فقط شاه نیا

 روبه ما گفت:  یغفار استاد

 .شهیم یکیمن مطمئنم هتل درجه  دیپروژه رو ادامه بد نیبه نظر من ا-

 .میرو گرفت میتصم نیراستش خودمون هم هم-

 .هیعال-

 کنه گفت:  کیخودش رو به آرشام نزد یجور هیداشت  یسع شهیکالس که ازش متنفر بودم و هم یاز دخترها یکی

وه ما گر یتو شونیبوده اگه ا شونیعال یها دهیفروزان و ا یشد به خاطر بودن آقا هیگروه بهتر از بق نیاستاد اگه پروژه ا-

 . شدیم یبودن پروژه ما هم عال

 به دختره نگاه کنه روبه استاد گفت:  نکهیبدون ا آرشام

 ماست. یتالش و زحمت همه جهیپروژه نت نیبوده و ا یاستاد کار ما کامال گروه-

 ش. تون هستکار کدوم شدمیو با نگاه کردن به ماکت و پروژه متوجه م شناسمیمن کار تک تک دانشجوهام رو م-

 با حرص گفت: نینوش

 دختره رو خفه کنم. نیا خوادیدلم م-

 .قایدق-

 افتاده. لیفکر کرده از دماغ ف-

نشسته بود، به سمتش  مکتین یکه رو میدیرو د نیمحوطه شاه یتو میاز کالس خارج شد یاز تموم شدن کالس همگ بعد

 . میرفت

 دست داد و گفت: نیبا شاه آرشام

  ؟یومدیپسر چرا سر کالس ن ییکجا-

 حسش نبود. -

 و گفت:   دیخند الدیم

 صد دفعه نگفتم منم با خودت ببر.  یبود یبهتر یجاها ایحسش نبود -

 و گفت: الدیم یبا مشت زد به بازو ساحل

 .افتهیم تشیدوران جاهل ادی نهیبیتا تو رو م الدیتوئه م ریهمش تقص نیشاه ؟یآدم بش یخوایم یتو ک-

 .دهیچون جواب نم ینزن که درستش کن خودیاز اولشم آدم نبود توام زور ب الدیبه من چه بابا، م-

 . ادین شیپ یموضوع هی میبار شد ما دور هم جمع بش هی گهیبسه د-

 گوشش گفتم:  یرفتم و دستم رو دور بازوش حلقه کردم تو کنارش

 .یشیجذابتر م یشیم یعصبان-

 که گفت:  میدیهر دو به سمتش چرخ الدیم ید و لبخند زد با صداهام نگاه کربه چشم آرشام

 . دیکن تیدانشگاهه رعا نجایا-

 و گفت:  دیخند آرشام
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 م؟یکرد کاریمگه چ-

 . شدیم دهیکش کیبار یمن نذاشتم وگرنه کار به جاها-

 انداختم. نییو سرم رو پا دمیو من خجالت کش دیخند آرشام

 . زدیراحت م یلیرک بود و حرفش رو خ یادیز الدیم

 گفت: ساحل

 خداحافظ.  رمیها من مبچه گهیخب د-

 رسونمت.کجا ساحلم خودم م-

 الزم نکرده تو برو به عشق و حالت برس. -

 صداش کرد و گفت:   نیهم بدو بدو دنبالش رفت که شاه الدیرفت و م ساحل

 ؟یچرت و پرت بگ یمجبور یلیانقدر ذل یوقت-

 !ینفرم تو چ هی لیمن ذلخوبه -

 رفت تا به ساحل برسه. عیهم سر بعد

 رو به آرشام کرد و گفت:  نینوش الدیاز رفتن ساحل و م بعد

 بهت  یمعذرت خواه هیآرشام من -

 .خوامیرفتار اون شبم دست خودم نبود معذرت م بدهکارم

 اخم کرد و گفت:   آرشام

 مونده؟ یواسه معذرت خواه ییجا یکه تو کرد یبا کار یکنیفکر م-

 دست خودم نبود که.  یقبول دارم اشتباه کردم ول-

 زودتر حل بشه با لبخند رو به آرشام گفتم: هیقض نیا نکهیا یبرا

 باشه.  یریو دلگ یناراحت موننیب دینبا میما همه با هم دوست مونه،یمتوجه اشتباهش شده و االن پش نیکه نوش نهیمهم ا-

 کرد و گفت: نینوش به ینگاه آرشام

 فقط به خاطر آوا. -

 زد و گفت: یلبخند تلخ نینوش

 ممنون. -

 گفت: نیرو به نوش نیشاه

 دوست داره. یلیخ یول شهیمثبت م یلیخ یمثل آوا رو بدون درسته که گاه یقدر دوست-

 منم دوسش دارم.-

 نبود. طمیشرا نیمثل آوا داشتم االن ا یقیمن اگه رف-

 .یخوب نیبه ا قیآرشام رف رهینمک چشمت رو بگ-

 کمکم کنه. تونهیمن انقدر غرق شدم که آرشامم نم-

 من نامردم کمکت نکنم.  یعوض بش یخوایتو بگو که م-

 کرد. یشونه آرشام زد و خداحافظ یبلند شد رو مکتین یاز رو نیشاه

 دپ زده بود، حالش اصال خوب نبود.-

 بودمش.  دهیند ینجوریآره تا حاال ا-

 و گفت: دیخند نینوش

 زده که بهش نساخته.  یچ ستیمعلوم ن-

 !نینوش-

 .میسادیوا نجایا یالک گهید میبر-نزدم که؟     یحرف بد گمیخب راست م-

 شد و رفت. نشیسوار ماش نینوش

 و گفت:  ستادیا نمیکنار ماش آرشام

 .میبزن یدور هی میدنبالت بر امیبعد از ظهر م-

 چه خوب، ساعت چند؟-

 خوبه؟ 5-

 .یعال-

 در رو برام بست و گفت:  آرشام
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 کن.  یمراقب خودت باش آرومم رانندگ-

 .یشما بگ یچشم هر چ-

 . بالیچشمت ب-

 روشن کردم و خواستم حرکت کنم که آرشام گفت: نیماش

 نره؟ ادتیآوا -

 رو؟ یچ-

 چقدر دوست دارم.  نکهیا-

 و گفتم: دمیخند

 .وونهید-

 تو. یوونهید یول اموونهید آره،

 من. یوونهیمنم دوست دارم د-

 

 

 موندن باالخره. کیتراف یساعت تو کیاز  بعد

 و سالم کردم.  دمشیکنارش نشستم بوس کردیاش رو نگاه ممورد عالقه الینشسته بود و سر ونیزیتلو یجلو مامان

 خانم مهندس. یسالم، خسته نباش-

 .رمیبگ یمهمون هیگرفتم آخر هفته  میتصم آوا

 ه؟یمناسبتش چ-

 .میوقته دور هم جمع نشد یلیخ یجور نیهم-

 ؟یرو دعوت کن ایقراره ک-

 .نینوش یعمو و خونوادش و خانواده-

 بهمون. گذرهیخوبه، خوش م-

 .کنمیشون مدعوت زنمیپس امروز زنگ م-

 آرام کجاست؟-

 . شهیم داشیپ گهیساعت د میدانشگاه، ن-

 گذاشتم. نیتو فرزاد فرز اتاقم رفتم لباسم رو عوض کردم و آهنگ چرا به

 .دادیو صداش بهم آرامش م دمیپسندیم شتریرو ب نیفرزاد فرز یها صداتمام خواننده نیب

 :خوندمیاوج آهنگ منم بلند باهاش م قسمت

  ذارمیقلبمو که دست م یهر جا"

 از تو با خودم دارم   یزخم هی

  ستیکه خوردم ازت کم ن ییزخما

 "...ستیقلبم ن یسالم تو یجا هی

 اومد داخل و گفت: آرام

 خودت؟ صداش رو کم کن. یبرا یکنسرت برگزار کرد-

 بلند گوش داد.  یبا صدا دیآهنگ رو با-

 ضبط کم کرد و گفت: یصدا آرام

 ؟یاومد یک-

  ارم؟یب یاچه بهانه یگیآرام من امروز با آرشام قرار دارم م شهیم یساعت مین-

 بگم. یخودمم موندم چ رونیبرم ب خوامیم ایمنم با ارم-

 .رونیب میبر میخوایکه با هم م میاصال امروز بگ-

 .خورهیهامون بهم مداره حالم از دروغ گفتن گهید یول هیفکر خوب-

 . شهینگران م شتریب ینجوریا یول کنهیمخالفت نم میرو به مامان بگ قتیاگه حق-

 حق با توئه.-

 کم جلوتر از خونه پارک شده بود. هی ایارم نیماش میبا آرام از خونه خارج شد 5 ساعت

 شد و سالم کرد.  ادهیپ نیاز ماش ایارم
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 گه؟ید یمراقب خواهر من هست-

 نباشم.  تونمیمگه م-

 گفت: ایلبخند زد و ارم آرام

 .میبر دینیبش-

 دنبالم.  ادیآقامون م امیمن با شما نم-

 و گفت: دیخند طنتیبا ش ایارم

 ن باخبره؟آها، عمو از وجود آقاتو-

 .میکن شیکه علن میخوب تیموقع هیمنتظر  مینزد یحرف ینه ما هم مثل شما هنوز به کس-

 . سوزهیم چارهیدلم واسه اون پسره ب-

 چرا؟-

 اد؟یزبون آوا کنار ب نیبا ا خوادیم یچه جور-

 . ینگران اون باش خوادیتو نم زمیکنار اومده عز-

 ام.بلند شد، آرشام نوشته بود من سر کوچه میاس ام اس گوش یصدا

 من برم آقامون اومد. گهیخب د-

 مراقب خودت باش.-

 .ارنیها خبرش رو واسم مکه کالغ ینکن یطونیش یادیحواست باشه ز ایطور، ارم نیتوام هم-

 نکنم؟ یطونیباشه ش شمیآرام پ شهیمگه م-

 .تیترب یب-

 برو آرشام منتظرته.-

 ؟یمنتظر موند یلیخ زم،یسالم عز-رز قرمز گذاشته بود، گل برداشتم و نشستم و سالم کردم.  هی یصندل یرو آرشام

 .یچه گل قشنگ ،ینه به موقع اومد-

 قابل تو رو نداره. -

 روشن کرد و گفت:   نیماش آرشام

 آوا؟-

 جانم؟ -

 زد و گفت: یلبخند آرشام

  کنه؟یم یتابیتو ب یو همش برا رهیگیام آروم نملحظه هیکه  یکرد کاریبا قلبم چ یدونیم-

 و گفتم: دمیخند

 زنه؟یروزها ناکوک م نیشده ا یچ-

 کنار تو باشم. خوادیتمرکز کنم همش دلم م تونمینه م شهیروزها نه حواسم جمع درس م نیا-

 دلم برات تنگ شده بود؟ دمتیکه ند یچند ساعت نیا یتو شهیم باورت

 ؟یکرد کاریبا من چ یدارم، تو خبر دار چون خودمم حس تو رو شهیباورم م-

 خواب بوده. هی زیهمه چ نمیچشمام رو باز کنم بب ترسمیخوابم، م کنمیآوا همش احساس م-

 .میبا هم شهیمن و تو هم زمیعز یستیخواب ن-

 .دهیهات و حضورت بهم آرامش مچقدر حرف یدونیآوا نم-

 نفر شدم.  هیگرفتم خوش حالم که باالخره باعث آرامش  هیآرامش رو از بق هامطنتیبا ش شهیمن هم-

 دستم گذاشت. یدنده گذاشت و دستش رو رو یو بعد هم رو دیدستم رو گرفت و بوس آرشام

 شده. میزندگ یمدت کوتاه چطور همه هی یمرد رو دوست دارم و ط نیکه چقدر ا دونستیخدا م فقط

 

 

 کنه؟یفکر م یمن به چ یآوا-

 به تو.-

 . شمیمزاحم فکر کردنت نمپس -

 و گفتم: دمیخند

 .میایب رونیبذار ضبط رو روشن کنم تا هر دو از فکر ب-
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 رو ثبت کنم. زیخاطره انگ یهالحظه نیرو برداشتم تا ا میگوش خوندیهمراه خواننده برام م آرشام

 :خوندمیآرشام م یمنم آهنگ رو برا گهید حاال

 ادیدورش ب یکس چیه نمیمال منه نب"

  ادیز یلیدوسش دارم اونو خ آخه

  خوادیدلم اونو م ادیبا من ب اگه

 که  دونهیدارمش خودش م دوست

 خوامشیمن م 

  "اون با من بمونه دارم آرامش چه خوبه دارمش اگه

 .دیم رو بوسوسط آهنگ خم شد و گونه آرشام

 .بردمیو لذت م سوختمیعشق آرشام م شیلحظه از آت لحظه

 که واقعا برام لذت بخشه. کنمیرو تجربه م ییهاکه آرشام رو کنار خودم دارم حس یوقت از

 .کنهیم هیرو به قلب ناآرومم هد جانیآرشام هم آرامش و هم ه وجود

 .میازنده گهیها فقط به خاطر عشق و عالقه و دوست داشتن همدکه ما آدم فهممیم حاال

بودن با  یبرا نکهیکرده هم ا دایپ یاگهیبرام جلوه د یاما، االن هم زندگ کردمیم یخودم زندگ یقبل از آرشام فقط برا من

 .کنمیم یآرشام زندگ

خودم رو  ریفقط تصو کنمیهاش نگاه مکه دوسش دارم و هر بار که به چشم گذرونمیم یهام رو کنار کسخوبه که لحظه چقدر

 . نمیبیهاش مچشم نهییآ یتو

 .تگریچ اچهیدر می، به دور و اطراف نگاه کردم متوجه شدم که اومدرو نگه داشت نیآرشام ماش 

 نشدم. ریفکر بودم که اصال متوجه مس یتو انقدر

شلوارش کرد که باعث شد  بیآرشام حلقه کردم اونم دستش رو داخل ج یدستم رو دور بازو میشد ادهیپ نیدو از ماش هر

 بهش بچسبم. شتریب

 رو به آرشام گفتم:  میها نشستچمن یو رو میکرد دایرو پ یدنج و خلوت گوشه

 آرشام؟-

 جون دلم؟-

 .یات بگامروز برام از خانواده و گذشته خوامیم-

 .دمیبپرس من جواب م گذرهیذهن قشنگت م یکه تو یهر سوال-

 از پدر و مادرت بگو. -

 شد و گفت: رهیرو به رومون خ اچهیبه در آرشام

 ورده؟فروزان به گوشت خ دیاسم مهندس حم-

 .هیاهاش رو دنبال کردم، معمار فوق العادهچند بار هم پروژه دمیآره بارها اسمش رو از بابام و مهران شن-

 فروزان پدر منه.  دیحم-

 :دمیهام گرد شده بود و دهنم باز با تعجب از آرشام پرستعجب چشم از

 ؟یگیچرا االن م-

 کنه؟یم یچه فرق-

 گذاره.  ریچقدر تاث تیکار ندهیآ یحت ایانشگاه د یتو یدونیم کنهیفرق م یلیخ-

تالش و زحمت خودم باشه نه  جهینت شرفتمیو پ یمن دوست دارم ترق نه،یبخاطر هم زنمیحرف نم یمورد با کس نیدر ا نکهیا-

 فروزان هستم. لیکش فام دکی نکهیبه خاطر ا

 دونه؟ینم یاگهیکس د-

که سفارش ما رو به بابات  دنیم ریهم گ ی. گاهدوننیم میرفت و آمد دار گهیبا همد یگاز بچه نکهیبه خاطر ا الدیو م نیشاه-

 شرکتش استخدام کنه. یبکن ما رو تو

 باشه. میبابات سه یهاپروژه یکه تو هیهر معمار یحق دارن آرزو-

فقط  ادیکه تونسته با پدرم کنار ب یتنها کس گمیم شهیسخته، من هم کمیکردن و کار کردن با پدر من  یگفتنش آسونه زندگ-

 به پدرمه. ادشیهم عالقه ز لشیمادرمه، دل

 . ینیطرف مقابلت رو نب یهاو نقص هایکه بد شهیباعث م یگاه ادیعالقه ز-
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که من جدا شدم  یاز وقت یول کردنیها کار مپروژه یرو گهیو با همد کردیشرکت پدرم کار م یتو شیسال پ کیمادرم تا -

 نکنه. ییتا حس تنها مونهیم کایخواهرم ان شیپازشون 

 داره. یخواهرت چه اسم قشنگ-

 .شهیدلم براش تنگ م یلیخ یدوسش دارم و گاه یلیخودشم قشنگه، خ-

 . شهیم میداره حسود گهید-

 و بغلم کرد و گفت: دیخند آرشام

 قلبم محفوظه فقط به خودت تعلق داره پس نگران نباش. یجات تو یتو عشق من زمیعز-

 آرشام؟-

 جان آرشام؟-

 ؟یگیازت بپرسم راستشو م یسوال هی-

 مگه تا حاال دروغ گفتم؟- 

 مهمه. یلیسوال برام خ نیجواب ا ینه ول-

 .زمیبپرس عز-

 بوده؟ یچ یدختر بود هیکه با  یالحظه نیتریاحساس-

 

   

 

 

 گفت: هیشد و بعد از چند ثان رهیروبه خ فکر رفت و به یتو آرشام

 . میکرد هیآغوشم گرفتم و با هم گر یساعت تو کی میاز هم جدا بش میخواستیم یدوسش داشتم وقت یلیکه خ یکس-

 یو با ناراحت دمیکمرم نشست و با بغض وسط حرف آرشام پر یآغوش آرشام بوده عرق سرد رو یتو یاگهیدختر د نکهیفکر ا از

 گفتم:

 تحملش رو ندارم.  ،یرو بگ اشهیبق خوادینم گهیخب د یلیخ-

 .کردیداشت خفم م یهام حلقه زده بود و بغض لعنتچشم یتو اشک

 گفت:  یبا ناراحت دیکه حالم رو د آرشام

 ؟یبوده بعد بغض کن یاون نفر ک یبدون یخواینم-

 . یکه تو دوسش داشت نهیمهم ا کنهیم یچه فرق-

نگاهش بدوزم که آرشام  یایرو به در سمیخ یهاهاش نگاه کنم و منم مجبور شدم چشمچونم رو گرفت تا به چشم آرشام

 گفت:

 باشه؟ شمیم یبغض نکن عصب ینجوریوقت ا چیه گهید-

 گفتم: هیبا گر رمیو بگهام راشک ینتونستم جلو گهید-

 رو بغل نکن باشه؟ یاگهیبه جز من دختر د گهیتوام د-

 قلبش گوش دادم تا آروم بشم. یاش گذاشتم و به صدا نهیس یآرشام بغلم کرد و من سرم رو رو-

 کنار گوشم گفت: آرشام

رو جمع کردم تا به خونه  لمیکه وسا یمادرم بوده وقت یکنیم تیخودت رو به خاطرش اذ یکه تو دار یدلم اون دختر زیعز-

 سخت بود. یلیشدن از من براش خ و جدا کردیم یتابیب یلیمادرم خ ام،یخودم ب

 هاش نگاه کردم و گفتم:  رو بلند کردم و به چشم سرم

 واقعا؟-

 که آغوشم رو به روش باز کردم. یهست یدختر نیکه اول خورمیقسم م-

 ؟یکرد تمیپس چرا انقدر اذ-

 . یچقدر دوسم دار نمیبب خواستمیم-

 زدم و گفتم:  اشنهیمشت آروم به س با

 .کردمیدق م یو حسود یداشتم از ناراحت یلوس یلیخ-

 آغوش تا آخر عمر به شما تعلق داشته باشه.  نیخدانکنه، قول میدم ا-

 و گفت: دیبغلش انداختم. آرشام دستاش رو دورم حلقه کرد و سرم رو بوس یو خودم رو تو دمیخند
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 کنم. فشیتوص تونمیکه نم شهیم یجور هینکن قلبم  هیوقت گر چیه گهید-

 رو پاک کردم و گفتم: هامکاش

 آقامون بگه. یهر چ-

 .نهیشیهات به دلم مچقدر حرف یدونیآوا نم-

 .نهیشیبه دلت م گمیچون از ته قلبم م-

 تو جواب بده.  پرسمیم یسوال هیحاال من ازت  نه،یهم لشیصد در صد دل-

 بپرس!-

 ؟یبوده که دوسش داشته باش تیتو زندگ یاگهیقبل از من پسر د-

و  دهیقلبم براش لرز دمتیکه د یکه از همون روز یهست یپسر نیکنم، تو اول تتیکه بخوام اذ ستمیمن مثل تو بدجنس ن-

 ؟یکنیدوسش دارم باور م ینجوریا

 زد و گفت: یلبخند آرشام

 .زننیهات محرف یرو دییهات مهر تابرق چشم کنمیآره باور م-

 ؟یزنیبه خانوادت سر م-

 خونه من. انیو مامان م کایهم ان یگاه زنم،یسر م رمیبار م هی یاآره هفته-

 .یستیبه خانودت ن یو متک یستادیخودت ا یپاها یرو گهید یخوبه که زودتر از پسر ها یلیخ نیا یول-

 .کنهیم تمیاذ یحساب یو دلتنگ ییتنها یگاه یهست ول نهایهمه ا-

 . یایدر م ییزود از تنها یلیخ شاالیا-

 و گفت: دیبلند خند آرشام

 عروس خانم؟ یخواستگار میایب یمن که از خدامه حاال ک-

 سقف. هی ریز میبعد بر یکار درست و حساب هیسر  میمون تموم بشه هر دو بردرس دمیم هیخب من ترج-

 عروسم رو ببرم. امیبا دست پر ب خوامیحق با توئه، منم م-

 .یهم عال یلیخ-

 .میبخرم بخور یزیچ هیمن برم -

 .یایتا ب میشیها م مکتین نیاز ا یکی یرو رمیباشه منم م-

 نگاهش کردم. رفتیکه م یریمس تمام

 گهیموهاش رو هم کج درست کرده بود. حاال د یآب شرتیبود با ت دهیجذب پوش نیشده بود، شلوار ج پیخوش ت یحساب امروز

 دوختم، اچهیکامال دور شده بود و من نگاهم رو به در

 .میتا همزمان با آرام به خونه بر رفتمیبه خونه م دیبا گهیساعت د کیبود و  7 ساعت

 به دست کنارم نشست و گفت: یو بستن یخوراک یبا کل آرشام

 یببر یومدیرو هنوز ن هاهیهد یراست-

 من مونده. یخونه 

 .  برمیم امیفردا م-

تا به  میشد نیو سوار ماش میرو خورد هایخوراک ندهیآ یبرا یزیو خنده و برنامه ر یو با شوخ مینشست اچهیکنار در یساعت مین

 موقع به خونه برسم.

 منتظر من نشسته بودن رو به آرشام شدم و گفتم:  نیماش یو آرام تو ایارم میدیبود که به خونه ما رس 8111 ساعت

 با خواهرم و پسر عموم آشنات کنم.  ایب-

 .نمیبب کیخواهر دوقلوت رو از نزد نیدوست دارم ا یلیخ-

 مون اومدن.شدن و سمت ادهیپ نیما از ماش دنیهم با د ایو ارم آرام

 م؟یکرد رید یلیسالم، خ-

 دراز کرد و گفت: ایشون به آرشام بود و اصال متوجه سوال من نشدن. آرشام دستش رو سمت ارمکامال حواس ایو ارم آرام

 خوش وقتم. تونییسالم من آرشام فرزان هستم، از آشنا-

 آوا. یهستم پسر عمو یصوف ایمنم ارم نطور،یمنم هم-

 خوش حالم. تونییمنم خواهر آوا هستم از آشنا-

 کنم.  تونیخودم معرف خواستمیمثال م-

 . میآشنا شد یدیجنب رید-
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 رو به آرشام شد و گفت: آرام

 .گهیم هاتونیو از خوب کنهیرو م تونفیتعر یلیآوا خ-

 از خودشه. یآوا لطف داره خوب-

 

 

  ؟یایزلزله کنار م نیبا ا یچطور یآروم یلیشما به نظر خ-

 رفتم که آرشام گفت: ایبه ارم یاغره چشم

 شاد آوا من رو جذب کرد.  یهیو روح هاطنتیش نیبعد هم هم یو راحت باش یمن رو آرشام صدا کن یتونیم-

 کنار گوشم گفت: آرام

 ؟یکرد دایرو کجا پ یاکهیت نیو خوشگله همچ تیچقدر با شخص-

 کرد. داینکردم آرشام من رو پ دایمن آرشام رو پ-

 ؟یکنیم کاریهمه اعتماد به نفس چ نیتو با ا-

 .کنمیم یباهاش زندگ کنمینم یکار-

 شدن.  یمیچه زود با هم صم نیدو تا رو بب نیبچه پررو، ا-

 گفتم:  ایو رو به آرشام و ارم دمیخند

 با هم؟ دیشد یمیصم دیمثال قراره با هم با جناق بش-

 .میقرار استخر هم گذاشت ؟یکار یکجا-

 .میخونه من اونجا راحتتر یایب یتونیم یجان اگه دوست داشته باش ایارم-

 مزاحم بشم. خوامیآخه نم-

 .میکنیبا هم معاشرت م شتریهم ب میکرد ییشنا هیهم  ینجوریا ه؟یچه حرف نینه بابا ا-

 .شهیمون ممامان نگران م،یبر گهیما د-

اما  میو به مامان سالم کرد میوارد ساختمون شد کردنیو آرشام همچنان داشتن صحبت م ایاما ارم میو آرام وارد خونه شد من

 مون کرد.مامان با اخم نگاه

 سمت مامان رفت و گفت: آرام

 افتاده؟ یمامان اتفاق-

 خبرم. یانگار من ب یافتاده ول-

 ؟یچ یعنی-

 د؟یکجا بود-

 .رونیب-

 ن؟یبود رونیب یکه با ک نهیسوال من ا دیبود رونیب دونمیم-

 خب راستش...-

 . خورهیکه به شعورم بر م دیمن ند لیدروغ تحو-

 به آرام نگاه کردم تا شروع کنه. مینداشت قتیجز گفتن حق یاچاره گهیو دلخور بود د یعصبان یحساب مامان

 سخت بود رو به مامان شدم و گفتم: قتیاونم گفتن حق یبرا انگار

 .مینزد یحرف دینگران نش نکهیبه خاطر ا یول میرو بهتون بگ قتیحق میخوایکه م هیمدت هیراستش ما -

 گفت: یبا ناراحت دیکردم تا آرام ادامه بده مامان که سکوت هر دومون رو د سکوت

 کنم. کیانگار نتونستم خودم رو به دخترهام نزد یدوست براتون باشم ول هیکردم مثل  یسع شهیهم-

 .میبود رونیو آرشام ب ایراستش امروز من و آوا با ارم ،یتر کیبه ما نزد یمامان شما از هرکس هیچه حرف نیا-

 پسر عموته؟ ایمنظورت ارم-

 انداخت و گفت:   نییسرش رو پا آرام

 .میرو دوست دار گهیهاست که همدمدت ایبله، من و ارم-

  ؟ینزد یو حرف یهمه مدت سکوت کرد نیا شه،یباورم نم-

 مامان رو به من شد و گفت: کردیم یدستش باز یهاانداخته بود و با انگشت نییسرش رو پا آرام

   د؟یکردیپروژه دانشگاه کار م یرو گهیکه با همد ستین یآرشام همون پسر-

 خودشه.-
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 پس بعد از تموم شدن پروژه-

 یشناخت چیپسره ه نیما از ا یول میشناسیهم خودش و هم خانوادش رو م یچیه ایباهاش، حاال ارم یارتباطت رو قطع نکرد 

 .میندار

 ؟یاصال فکر کرد یو اعتماد کرد یانقدر راحت دل بست چطور

 من رو دوست داره. ه،ینه فکر نکردم فقط عاشق شدم مامان آرشام پسر خوب-

 هم به آوا عالقه داره. یلیباشخصیت و مهربونه خ یلیخ دمیمامان من آرشام رو د گهیراست م-

 .یکن هیآوا رو توج یکارها خوادیتو نم-

 که مامان گفت: کردمیم یشالم باز یهاساکت شد و منم با لبه آرام

 . گهیمشکالتم داره د نیر خوشگل داشتن امنه دخت ریتقص دیغم بغل کن یحاال زانو خوادیخب نم یلیخ-

آغوش گرفت و  یمامان ما رو تو میهر دو کنار مامان نشست کرد،یمون مکه با لبخند نگاه میو آرام هر دو به مامان نگاه کرد من

 گفت:

 خراب بشه. تونندهیانتخاب اشتباه آ هیبا  خوادیرو خواستم دلم نم هانیاز خدا براتون بهتر شهیهم-

 . میدیم صیو خوب و بد رو تشخ میبزرگ شد گهیما د دیمامان جون باور کن-

 جز قبول کردن و اعتماد دارم؟ یاچاره دیو خودتونم دوخت دیدیبگم از دست شما دو تا، خودتون بر یچ-

 مامان مهربونم. یمرس-

 

 

 اتاقم و به آرشام زنگ زدم. یتو رفتم

 .دیچیپ یوشگ یاش تومردونه یاز چند تا بوق صدا بعد

 ؟یشده زنگ زد یچ زم،یسالم عز-

 .میکرد فیرو واسه مامانم تعر زیزنگ زدم بهت بگم که امروز من و آرام همه چ-

 گفت: جانیبا ه آرشام

 بود؟ یگفتن نظرشون چ یخوب چ-

 مادرانه کرد. حتینص کمینظرش مساعد بود و -

 نکرده. یخب پس حله، خداروشکر که مخالفت-

 ه؟یچه ساعت ایراحت شد، فردا قرارت با ارم المیآره خ-

 5ساعت -

 اها، خوش بگذره بهتون.-

 .یخانوم هیجات خال-

 .امیمنم ب یتعارف نکرد هی هیآره معلومه که جام خال-

 استخر؟ یایتو هم ب یخوایدورت بگردم من، م-

 پررو. رمینخ-

 نگفت. یزیچ گهیو د دیبلند خند یبا صدا آرشام

 ؟یندار یکارقطع کنم  گهیمن د-

 .زمیعز یمراقب خودت باش خوب بخواب-

 بوس. ییاقا ریشب بخ-

 تخت پرت کردم و با شدت در اتاق آرام رو باز کردم. یرو رو میگوش

 و گفت: دیتختش پر یاز رو آرام

 آروم باش. یچته وحش-

 اش زدم و گفتم:شونه یبود خندم گرفت، کنار تختش نشستم و رو دهیترس نکهیا از

 تو سرمه. یفکر هی-

 !یدیکش یاچه نقشه گهید نمیبگو بب-

 خونه آرشام  رهیم 5ساعت  ایفردا ارم-

 خب؟!-

 .میخب نداره، ما هم بر-
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 بدون تافت جالبه واسم. سیخ یبا موها هاشونافهیق دنید م،یبر امهیخوبه پا-

 .ننیبب شیحاال خوبه اونا ما رو بدون آرا-

 .مییبایزهم جذاب و  شیما بدون آرا ننیخب بب-

 ؟یندار یمن، خوابم گرفته کار فتهیبس کن خواهر خودش-

 .یباهات نداشتم تو مزاحم شد یاز اولش کار-

 اومدم. رونیحالت قهر روم رو ازش برگردوندم و از اتاقش ب با

 رو جبران کنم. میدرس یعقب موندگ یشدم تا کم داریبعد صبح زودتر از خواب ب روز

 به بدنم دادم و سمت حموم رفتم. یم بلند شدم کش و قوسمطالعه زیاز پشت م 12 ساعت

 کنه. رونیرو از تنم ب یخستگ تونستیدوش آب گرم م هی فقط

 دوش بودم تا سرحال شدم. ریساعت ز مین

 نشسته بود و مشغول الک زدن ناخن هاش بود کنارش نشستم و گفتم:  ونیزیتلو یرفتم آرام جلو نییطبقه پا به

 ادته؟یه ک 5ساعت -

 آره.-

 . رونیب میاز خونه بزن 5331پس ساعت -

 از اتاق خارج شدم و به اتاق آرام رفتم. بایآراسته و ز شهیاستراحت  کردن، مثل هم یاز خوردن ناهار و کم بعد

 ؟یآماده ا-

 .میآره بر-

 در پارک بود. یجلو ایمار نی. ماشمیدیبه خونه آرشام رس قهیخونه آرشام رو به آرام دادم و بعد از چند دق آدرس

 زدم و چند لحظه بعد در باز شد. زنگ

 خونه گفت: دنیبا د آرام

 .یچه خونه خوشگل یوا-

 .شدیم میخونه بشه حسود نیکه قراره عروس ا یبه دختر یزمان هی-

 لبخند زدم و سالم کردم.  دنشیبود با د ستادهیدر سالن ا یخانم جلو میمر

 باز ما رو به داخل برد و گفت: یخانم با رو میمر

 هستن.  نییخانم آقا مهمون دارن االنم پا-

 باهاش هماهنگ کردم. دونمیم-

 .ارمیتا من براتون شربت ب دینیبش دییبفرما-

 آرام با خنده گفت:  میو مانتو هامون رو در آورد میمبل نشست یبا آرام رو همراه

 پسرها. شیپ میبر ایکه ب میشربت بخور نجایا میومدین-

 عجله نکن.  میریم-

 شد و گفت: کیشربت بهمون نزد ینیبا س میمر

 .نیآورد فیمنم برم به آقا بگم که شما تشر دیهاتون رو بخورتا شما شربت-

 کنم. زشیسوپرا خوامیم ستیالزم ن-

 .شهیخوشحال م توندنیشما رو دوست داره حتما از د یلیآقا خ-

مشغول شنا کردن و حرف زدن بودن بهشون  یبردم پسرا حساب نییهامون دست آرام گرفتم و به طبقه پااز خوردن شربت بعد

 و گفتم: میشد کینزد

 گذره؟یخوش م-

 ؟یکنیم کاریچ نجایآوا تو ا-

 . نمتیدلم برات تنگ شده بود اومدم بب-

 .یآرام قربونت برم چقدر خوب شد توام اومد-

 کنم نفسم. زتیاومدم سورپرا-

 . نمتیبب رونیب امیتا از آب ب ریدستم رو بگ ایحاال ب-

که باعث شد تعادل آرام بهم بخوره و  دیکرد و محکم دست آرام رو کش طنتیهم ش ایرو گرفت ارم ایخم شد و دست ارم آرام

 آب. یپرت شه تو

 .میدیخندیو ما هم م ایارم نهیبه س دیکوبیشوکه شد بوده و با مشت م آرام
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 .دیبغلم کرد و گونم رو بوس ستادیاومد و کنارم ا رونیموقع آرشام از آب ب همون

 شدم. سیخ وونهید یوا-

  یشیهم م ترسیآماده باش که االن خ-

 .دیآب و خودشم پر یهمون موقع پرتم کرد تو و

 گفتم:  یو منم با ناراحت دنیخندیبودن که به من م ایآرام و ارم نباریا

 تو بغلش و گفت: دیشد من رو کش کیآرشام بهم نزد ن،یاسخرهلوس و م یلیخ-

 قربونت برم من خانوم لوسم. -

 نتونستم ازش دل بکنم. گهیشدم و د رهیلحظه بهش خ هیناز کنم و باهاش قهر کنم اما  خواستم

 تر کرده بود.آب بدن خوش فرمش رو براق یهاتر شده بود و قطرهجذاب یلیخ سیخ یموها با

 دستم عضالت شکمش رو لمس کردم و گفتم: با

 !گهیم یپک چ کسیس-

 گفت: یزیام طنتیلحن ش با

 !؟ادیخوشت م-

 شکم داشته باشه. دیاصال دوس ندارم مرد با رم،ینخ-

 

 

 .دیاز حرفم بلند خند آرشام

 شما دوتا. دیکنیچقدر پچ پچ م گهیبسه د-

 .دیکنیشما دوتا پچ پچ نماس بعدشم نه که عاشقانه یهازمزمه سیاسمش پچ پچ ن-

 با تو کل بندازه. تونهینم یاز دست زبون تو، کس-

 .امینجوریمن ا گهیآره د-

 .کردمیم ینظر دیتجد هیآرشام، من جاش بودم تو انتخابم  چارهیب-

 گفتینم یزیساکت بود و چ آرشام

 سمتش و با حرص گفتم: برگشتم

 ؟یدیچرا جوابش رو نم-

 بگم. یزیمن چ یندار ازین یبگم آخه، تو خودت انقدر زبون دار یچ-

 شه؟یم یزیچ یکن تیکلمه از من حما هیحاال -

 ؟یگینم یزیکه چ یحرفش رو قبول دار نکنه

 قهر کردم و روم رو برگردوندم.  باهاش

 بشم. مونیمن غلط بکنم پش زمیقهر نکن عز-

 آوا خانوم. یاجنبهیب دونستمیکردم نم یبابا چه غلط یا-

 .سین جنبهیمن اصال ب یآوا-

رفتم و اونجا  اطیح یتو قیاومدم و به سمت آالچ رونیاز استخر ب ،ینزد یزدیحرف م دیاون موقع که با یبگ یزیچ ستیالزم ن-

 نشستم.

 آرام هم اومد کنارم و گفت: قهیاز چند دق بعد

 ؟یقهر کرد هویشد چرا  یچ-

 .ادیالزم بود که حساب کار دستش ب-

 !هایکارها رو بلد نیبد جنس خوب ا یا-

رو به آرام داد و اون  شیکیمون اضافه شدن، آرشام دو تا حوله دستش بود هم به جمع ایگذشت و آرشام و ارم قهیدق چند

 نکردم. یبهش توجه یرو دور من گرفت ول یکی

 کرد و گفت: کیصورتش رو به گوشم نزد آرشام

 ؟یست ندارم باهام قهر باشاصال دو یتمومش کن یخواینم-

 سمت خودش و گفت: دیسکوت کردم و نگاهش نکردم. صورتم رو کش بازم

 آوا؟ یزنیچرا حرف نم-

 حرف بزنم. نمیبینم یازین-
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 رو نداره  یهمه اخم و بداخالق نیارزش ا یشوخ هی ،یقهر باش ادیگفتم خوشم نم-

باهاش قهر  یوقت نکهیاز ا ینکرده بود ناراحت نبودم ول تیآرشام ازم حما نکهیو ا ایارم یاز اون شوخ ادیته دلم ز راستش

به آرشام  گرفتیو آرام بحث داشت باال م ایارم یجلو نکهیواسه ا یناراحت شدم ول یلیباهام تند حرف زد خ ینجوریکردم ا

 گفتم:

 .ستمیناراحت ن یزیمن از چ-

  نمیهم اخمت رو نب گهید-

 زدم و گفتم: لبخند

 .زمیه عزباش-

 داخل. میبر دیاگه خشک شد-

 .میسمت سالن رفت یهمگ

 کن. ییرایاز مهمون ها پذ زحمتیخانم ب میمر-

 داغ اومد.  رکاکائویش ینیخانم با س میبعد مر قهیدق چند

 .دیچسبیم کیداغ با ک رکاکائویش واقعا

 ساعت گپ زدن به آرام گفتم: هیاز  بعد

 م؟یبر یخوایم-

 هم موافقت کرد رو به آرشام گفتم: آرام

 .میریم گهیما د-

 .میشام با هم باش دیچه زود، بمون-

 .شهیمامان هم نگران م میزحمت داد گهینه د-

 آرشام. یخوش گذشت مرس یلیخ میبر گهیآره د-

 .نیکه اومد یبه منم خوش گذشت مرس-

 رو به من گفت: ایارم میزد رونیخونه آرشام ب از

 اش سو استفاده نکن.انقدر از عالقه هیآرشام پسر خوب-

 حق با من بود.-

 .یلوس یادیز گهینه آوا تو د-

و فکر  کردنیدرکم نم نیبه خاطر هم برمیآرشام لذت م یهاتیکه چقدر از حما دونستنیخود آرشام نم یحت ایو آرام  ایارم

 .کنمیخودم رو لوس م کردنیم

 شدم. نیسوار ماش ا،یبا ارم یاز خداحافظ بعد

 شد. نیباالخره دل کند و سوار ماش ایربع حرف زدن با ارم کیبعد از  آرام

 .میدیربع بعد به خونه رس هی

 تو اتاقمه. نیبهش سالم کردم و مامان گفت که مهمون دارم و نوش دمیرو باز کردم مامان رو جلو خودم د در

 بودمش و دلم براش تنگ شده بود. دهیکه ند شدیم یوقت چند

 .میرو بغل کرد گهیاز جاش بلند شد و همد دنمیبا د نیسمت اتاق رفتم نوش اقیاشت با

 نشستم و گفتم: کنارش

 دختر؟ ییدایکم پ-

 نامرد. یمن شد الیخیب گهیتو د-

 چه خبرا؟ ه،یچه حرف نیا زمینه عز-

 ن؟یخوب گهیاز آرشام چه خبر؟ با هم د ،یسالمت-

 حالم.و خوش یخوبه از داشتنش راض یآره همه چ-

هام گوش و دقت به حرف جانیهم با ه نیو نوش کردمیم فیتعر نینوش یخداروشکر خوشحالم برات، خاطرات امروز رو برا-

 .کردیم

ها رو شربت نکهیشربت وارد شد و بعد از ا ینیمامان با س نیح نیهام بود در همحرف یبرا یشنونده خوب شهیهم نینوش

تختم دراز  یکرد و رفت. رو یخدافظ نینوش دنیگپ زدن و خند یگذشت و بعد از کل یساعت هیتنهامون گذاشت.  میبرداشت

شدم چون هنوزم از طرز  الیخیب یام بدم ول ی. خواستم بهش پنهیآرشام هم آنال دمیکه د دمیچرخیتلگرام م یو تو دمیکش

 برخوردش ناراحت بودم.
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 ام داد نوشته بود: یخودش پ هیاز چند ثان بعد

 ؟یکنیچت م یبا ک یذاریو محل نم ینیکه انال نمیبیم-

 ام بدم. یبهت پ دیبعدشم مگه من همش با ،ینیحواسم نبود که آنال کنمیچت نم یبا کس-

 .دمیام م یبهت پ شترینکن من که ب ینامرد-

 آره حق با توئه.-

 ناراحته؟ یمن از چ یآوا-

 .سین یمهم زیچ-

 .زمیعز یناراحت شد یرو متوجه نشدم بهم بگو از چ تیناراحت لیمن دل-

 .یتند باهام برخورد کرد ینجوریا ایمن باهات قهر کردم جلو آرام و ارم یوقت نکهیاز ا-

 .شمیم یرو ندارم عصب تیناراحت دنیآخه طاقت د-

 . یبش یعصب سیالزم ن یاریدرب یهم من رو از ناراحت گهیجور د یتونیم-

 .میهم آشنا بش یهاتا با اخالق کشهیطول م کمیرابطه  لیباالخره اوا ،یگیدرست م-

 ...نطورهیآره هم-

 

 

  

 

 

 .زیسر م میایمن و آرام رو صدا کرد تا ب نییاز طبقه پا مامان

 رفتم. نییکردم و به طبقه پا یآرشام خداحافظ با

 .دادیو بابا هم باحوصله گوش م دادیم حیبابا توض یبود برا دهیآخر هفته د یمهمون یکه برا یتمام مدت از تدارکات مامان

 .کردمیم شوننیو تحس خوردمیمامان و بابا غبطه م داریبه عشق ماندگار و پا شهیهم

 .دمیتختم دراز کش یبه اتاقم اومدم و رو زیاز جمع کردن م بعد

 رون؟یب میرب یفردا همگ یاهیام داده بود پا یبرام پ الدیانداختم که م میبه گوش ینگاه

 کجا؟ یول امهینوشتم پا براش

 .ستیفعال معلوم ن-

 ؟یبه آرشام گفت-

 .مینفره بر 4و  مینگ نیو نوش نیبه شاه گهیآرشام م یآره ول-

 ؟یحذف کرد نیو شاه نیام دادم که چرا نوش یبه آرشام پ عیسر

 . شنیدردسر و دعوا م هیچون همش ما-

 .هینامرد ینجوریآخه ا-

 .ذارنیدوتا نم نیا میخوش بگذرون میبر میخوایروز م هی-

 .شنیبفهمن چون ناراحت م میبذار دینبا یباشه ول-

 باشه مهربونم. -

 .مینزن یحرف نیو شاه نیو به نوش رونیب میو ساحل با هم بر الدیگرفته شد تا فردا من و آرشام و م میباالخره تصم 

 دنیرفتم، با د نییتخت بلند شدم و به طبقه پا یاز رو یچشمام رو باز کردم با کالفگ اومدیم نییکه از پا ییبا سر و صدا صبح

 لبخند زدم و گفتم:  دایآ

 ؟یاز ما کرد یادیچه عجب  ،یسالم خواهر-

 شماهام. ادیبه  شهیسالم خواهر خواب آلود خودم، من که هم--

 مهران چطوره؟-

 خوبه خداروشکر. -

 رو به من گفت: مامان

 .یخونه به من کن یکارها یتو دیآوا امروز با-

 من حساب نکن. یمامان من بعد از ظهر قرار دارم شرمنده رو-

 ؟یبا آرشام قرار دار-
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 و ساحل هم هستن.  الدیآره م-

 :   دیپرس یبا کنجکاو دایآ

 ه؟یآرشام ک-

 .دهیم حیبعدا برات توض انهیمامان در جر-

 .یزیریم یابرنامه هیخودت  یزودتر برا شهیتا بحث کمک کردن به من م شهیهم-

 . دهیمن رو آرام انجام م یکارها گهیبعدشم آرام هستش د میهماهنگ کرد شبید دینه باور کن-

 کرد و گفت: یاخم آرام

 تو رو بکنم؟  یکاهرا نجایعشق و حال من ا ینه بابا تو بر-

 و گفتم: دمیخند

 که هست.  نهیهم-

 کردم. یه خداحافظآماده شدم و از هم 4 ساعت

 جلو نشسته بود در عقب باز کردم و نشستم و سالم کردم. الدیآرشام شدم م نیماش سوار

 سالم خانومم.-

 ؟یآوا خوب-

 ممنون، پس کو ساحل؟-

 دنبالش.  میریاالن م-

 . اومدنیهم م نیو شاه نیکاش نوش-

 .رمیتقصیآرشام بود من ب ریتقص-

 .        یرو احساس نکن نینوش یخال یانقدر بهمون خوش بگذره که اصال جا دمیقول م-

 رو دور گردنش حلقه کردم گفتم:  دستم

 .گذرهیو مطمئنم بهم خوش م هیکه کنارتم برام کاف نیهم-

 : گفتیه مک الدیم یقلبم رو به لرزه انداخت با صدا شییایدر یهابه چشمام نگاه کرد که باز چشمم یالحظه یبرا آرشام

 نزدم. یدادم و حرف هیتک یصندل یآرشام به جلو برگشت. منم به پشت ،یمون ندادآرشام حواست به جلو باشه تا به کشتن-

 د؟یاها آمادهامتحان یها برابچه-

 خوندم. ییزایچ هیمن -

 منم آمادم.-

 که اصال نگـــو نپرس.  ادیخرخون بدم م یهاانقدر از آدم-

 و گفت: دیخند آرشام

 بکنه که به تو برسونه. یخرخون دیمثل من با یکی-

 ش رو با تو عوض کرده.که آرشام برگه دمید یمن چند سر ییآره خدا-

 .گهیبرسه د قشیسخت به داد رف طیتو شرا دیبا قیرف-

 .گهید ییپررو-

 . گهید یکیبجنبم ساحل رو دادن به  رید یزودتر درسم تموم بشه برم خواستگار دیمن با دیکنیبابا چرا من رو درک نم-

 شده؟ یخبر-

 منتظر من بمونه. تونهیمثل ساحل کم خواستگار نداره که مگه چقدر م یدختر ینه خداروشکر، ول-

 ازدواج کنه.  یاگهیبا پسر د تونهیاز تو م ریتوئه مگه غ وونهیساحل د-

 .دیکش یحتراحت شد و نفس را الشیحرفم خ نیلبخند زد، انگار با ا الدیم

 الدیم میرو بغل کرد گهیشد و هر دو همد نیزنگ زدم و چند لحظه بعد ساحل سوار ماش شیبه گوش میدیخونه ساحل که رس به

 با حالت اعتراض رو به ساحل گفت:

  ؟یکنیمن رو بغل نم ینجوریو ا یشیمن انقدر ذوق زده نم دنیساحل خانم چرا با د-

 و گفت: دیرو بوس الدیگونه م دیخند ساحل

 نداره. یحسود نکهیا یآوا دوستمه تو عشقم زمیعز-

 قانع شدم.  گهیاالن د-

 و آرشام روبه ما گفت: دمیخند یهمگ

 حاال کجا برم؟-
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 نگ؟یجانپ یبانج میبر هیها نظرتون چبچه-

 .شهیم وهیساحلم ب یکنیسکته م ستیواسه قلب تو خوب ن جانیهمه ه نیا یخوبه ول-

 ؟یندازیو گردن من م یاریچرا بهونه م یدیترستو نگران من نباش، -

 تا ترسو بودن رو بهتون نشون بدم.  میمن ترسوام؟ آقا بر-

 کوتاه اومد و گفت: الدی. باالخره ممیدیخندیو من و ساحل هم بهشون م خوندنیم یهم کر یبرا الدیو م آرشام

 

 

 بذارم. یاستور ویال خوامیآهنگ باحال بذار م هی آرشام

 .ننیممکنه بب نیو نوش نیشاه الیخیبابا ب نه

 .ستیمهم ن ننیبب-

 گرفتن شد. لمیهم مشغول ف الدیرو گذاشت و م یآهنگ دوست دارم بهنام بان آرشام

 :میخوندیهم صدا م یاوج آهنگ همگ قسمت

 شناسهیم یدوست دارم تو رو جز من ک"

 روت حساسه یدارم مثه من ک دوست

 حد و اندازه  یدارم تو رو ب دوست

 "دارم... دوست

و منم  خوندیو واسم م کردیبا اون چشماش بهم نگاه م نهییآ یحلقه کرده بود و آرشام از تو الدیدستاش رو دور گردن م ساحل

 که آرشام بهم چشم غره رفت که نرقصم. دمیرقصیو م اومدمیعشوه م

 کامنت گذاشته بود: نینوش

 .دیدیبه ما خبر نم د،ینگذرویخوش م ییتنها گهیحاال د-

 دنبالت! امیاالن ب یخوایشد، اگه م ےیهوی رونیب میخانوم قرار نبود بر نینوش میهم گفت چاکر الدیم

 انصراف داد. لمیف دنیهم گفت الزم نکرده و از د نینوش

 رو قطع کرد لمیبعد ف هیهم چند ثان الدیم

 .شنیناراحت م ننیبیگفتم م یدید-

 .رونیب میریمثال قرار بود نفهمن که م-

 .ننیگذاشتم که بب یاصال مخصوص سیگفتم که مهم ن-

 .میاریاز دلش درب دیبعدا با شهیجان واسه من و آوا بد م الدیم سیواسه تو مهم ن-

 .میش الیخیب دهیفهم گهیحاال که د رنیدوتا چه باشن چه نباشن حال گ نیکال ا-

که تندتر  میدادیم یو ما هم بهش انرژ دیکشیم ییال هانیماش نیکرد و ب ادیرد و سرعتش رو زک یپل یآهنگ خارج هی آرشام

 بره.

پسر خفن داخلش بودن که  4که  ستادیزرد رنگ ا سیجنس هیشد و آرشام سرعتش رو کم کرد، کنارمون  کیتراف ریمس یتو

  کردنیما رو نگاه م نیداخل ماش میمستق

ساحل که متوجه شد نگاهش رو سمت  دادن،یپسرها بود اونها به ساحل نخ م نیبه ماش کیبود که نزد یاشهیسمت ش ساحل

 من کرد.

 خوادیم الدیبشه که آرشام فکر کرد م ادهیپ نیاز ماش خواستیزد باال، م رتشیهم متوجه نگاه و توجه پسرها شد و رگ غ الدیم

 ولم کن. زدیهم داد م الدیم دیکشیرو م الدیدعوا راه بندازه و دست م

 بابا حوصله دعوا و کتک خوردنت رو ندارم. نیبش-

 ولم کن دستم کنده شد. گمیم-

 دستش رو بلند کرد و زد تو سر آرشام. یکیاون  الدیکه م دیرو کش الدیباز هم دست م آرشام

 ؟یزنیچرا م یوحش-

 سمت آرشام شد گفت: تیساحل با عصبان الد،یهم زد تو صورت م آرشام

 ! شیزنیم یواسه چ-

 و با پرخاش گفتم: دمیدست ساحل رو کش منم

 اول زد تو سر آرشام من.  الدیکه م دیببخش-

 داد زد و گفت: الدیم
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 .کننیهم دارن ما رو مسخره م هایاون عوض افت،یراه ب زننیدارن بوق م هانیهمه ماش هاوونهید دیبس کن-

 حرکت کرد و گفت: آرشام

 مون.که جنازت افتاده بود رو دست یبر تمذاشیحاال اگه م-

 . نمیساحل بش شیجام رو با آوا عوض کنم پ خواستمیبابا احمق من م-

 کرد و گفت: الدیبه م ینگاه آرشام

 . یمنو بگو فکر کردم عرزه دعوا کردن دار رتتیغیخاک بر سر ب-

 و گفت: دیخند ساحل

 خنده و گفتم: ریز میزد یها. همگحرف نیو ا الدیدلت خوشه بابا م-

 .میفقط باعث خنده اون پسرها شد-

 اس.مسخره الدیم نیا ریهمش تقص-

 .میسرمون نگاه کرد یو همه به باال میشد ادهیپ نیاز ماش میدیو باالخره رس میدیراه رو خند کل

  گفت: الدیرو به م یآورد ساحل با نگران جانیهوا معلق بود ما رو هم به ه یکه تو یپسر یادهایفر

 .ترسمیمن م یبر خوادیتو نم الدیم-

 .گذرهیهم خوش م یعشقم ترس نداره که کل-

 نکرده. مونتیتا پش میبر ایب-

 رفتن که بدو بدو سمت آرشام رفتم و دستش رو گرفتم و گفتم:  الدیو م آرشام

 مراقب خودت باش.  یلیخ-

 شد و گفت:  رهیبه چشمام خ آرشام

 . یممنون که نگرانم-

 و گفت:  دیدست آرشام کش الدیم

 بعد من. یپریگفته باشم اول تو م یکه نپر دیکشینقشه م دیدار-

 تو کال فکرت خرابه. -

نگرانش بودم چشمام رو بستم و براش آرزو  یلیاول آرشام رفت جلو خ  ستادمیرفتن و من هم کنار ساحل ا الدیو م آرشام

 آرشام چشمام رو باز کردم و صداش زدم آرشام حالت خوبه؟ یهاداد زدن یکردم با صدا یسالمت

 داد زد: آرشام

 خوبم.-

 .دادیمن رو فشار م یهانگران بود و دست یلیبود ساحل خ الدیاز آرشام نوبت م بعد

 باال. اریغلط کردم منو ب زدیفقط داد م دادینم یجواب میزدیمن و ساحل صداش م یزدن هر چ ادیپرت شد و شروع کرد فر الدیم

منو  خوردیساحل هم حرص م دمیخندیو بلند بلند م رمیجلو خودم رو بگ تونستمیبه خنده افتادم، نم الدیترس و وحشت م از

 و گفت: دیسمت خودش کش

 .یخندیتو م رمیمیم یزهر مار، من دارم از نگران-

 گفتم: بهش

 خندم گرفته.  الدیم دنیها و ترسساحل جونم از حرف دیببخش-

 ساحل هم از خنده من به خنده افتاد.   نکهیمن بازم نتونستم نخندم تا ا یروش رو برگردوند ول احلس

 و آرشام برگشتن کنار ما. الدیبعد م قهیدق چند

 ترسو. الدیبه به آقا م-

 .کردمینگرانت شدم داشتم سکته م یعشقم کل-

 .یهات معلوم بود چقدر نگرانآره عشقم از خنده-

 آوا خندم گرفت.   یهاخنده دنیمنم از د دیود انقدر خندآوا ب ریتقص-

 به آرشام کردم و گفتم: رو

 خوش گذشت بهت؟-

 خوب بود. یلیآره خ-

 .امیب تونستمیکاش منم م-

 .خورهیبه درد دخترها نم-

 .یدیکشیم غیدختر ج هیحاال که خودت مثه -
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 .میگرفت شیبرگشت رو پ ریبا خنده مس و

 

  

 

 

 یرو دایبتونم بخوابم، در اتاقم باز شد و آ دیپتو کردم تا شا ریسرم رو ز یگما غوغا بود با کالفه یاز صبح زود خونه یمهمون روز

 تخت نشست و گفت:

 ساعت دهه. یبش داریب یخوایآوا نم-

 . دیتو رو خدا انقدر سر و صدا نکن ادیخوابم م یلیخ دایآ-

 و گفت: دیسرم کش یپتو رو از رو دایآ

 سرت، نذاشتم بلند شو تا صداش نکردم.  یباال ادیب خیبا پارچ آب  خواستیپاشو خودت رو لوس نکن مهران م-

 رو نداره. یکار نیمهران وجود همچ-

 . یباشه هر جور راحت-

 افهیهام رو باز کردم و قشد با وحشت چشم یسرم خال یکه رو یخیبعد با پارچ آب  قهیچشمام رو بستم که چند دق دوباره

 .دمیسرم د یمهران رو باال طونیش

 و گفت: دیکه مهران بلند خند دمیکش یبلند غیج

 وجودش رو داشتم. یدید-

 بود سکته کنم. کینزد یکرد کاریبا تختم چ نیبب وونهیمهران د-

 ام سر رفته.پاشو حوصله-

 مگه من دلقکم که تو رو سرگرم کنم؟-

 .شمیمکه سر به سر تو و آرام بذارم سرگرم  نیهم-

 تا آماده بشم. رونیپررو، برو ب-

 شیو آرا ختمیو موهام رو دورم ر دمیرنگم رو پوش دیدوش گرفتم و کت دامن کوتاه سر هم سف هی عیحموم رفتم و سر سمت

 کردم و از اتاقم خارج شدم. یمفصل

 هم بلند شد مهران در رو باز کرد و گفت: فونیآ یسالن که شدم صدا وارد

 اش اومدن. و خانواده نینوش-

 باهام دست داد و گفت: مایسالم کردم و خوش آمد گفتم. ن نی. به پدر و مادر نوشمیشون رفتبه استقبال همه

 ؟یسالم آوا، خوب-

 . یممنون خوش اومد-

 و سالم کرد و باهام دست داد.  ستادیا مایکنار ن نینوش

 گفتم: مایبه نرو  یرفتارش متوجه شدم که ازم دلخوره با ناراحت از

 بگو با من قهر نباشه. نیبه نوش ماین-

 ؟یبا آوا قهر نیآره نوش-

 کم دلخورم.  هینه فقط -

 مون اضافه شد و گفت:به جمع دایآ

 .نیستادیها چرا ابچه-

 کردم و گفتم: نی. رو به نوشمینشست هیو کنار بق میبه سالن رفت ییتا 3

 .مینزن یحرف نیگفتن به تو و شاه الدیآرشام و م میریتقص یمن و ساحل ب یلوس شد یلیخ دایجد-

 .یرو فراموش کرد تیمیقد قیرف یکرد دایمثل آرشام و ساحل پ یدیجد یهادوست-

 کردم و گفتم: بغلش

 مثل سابق.  یزیمن عز یتو هنوز هم برا کنمیوقت تو رو فراموش نم چیمن ه زمیعز-

 .دادیگوش م نیمن و نوش یهاکه با لبخند به صحبت مایمشغول گفت و گو بودن به جز ن همه

 گفت:   نیرو به من و نوش نیبا تحس ماین

 . نیرو دوست دار گهیکردم. چقدر خوبه که انقدر همد نیو رفاقت شما دو تا رو تحس یدوست شهیمن هم-

 اش هم اومدن. بلند شد و باالخره عمو و خانواده فونیآ یصدا
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 .دادنیرو بهم نشون م شوناقیو اشاره اشت مایرفت و با ا ایآرام با ذوق سمت ارم میشون رفتاستقبال به

 .میشد ییرایها نشستن و من و آرام مشغول پذمرسوم تموم شد مهمون یهایسالم و احوال پرس نکهیاز ا بعد

  مینشست هیکه تموم شد کنار بق کارها

 ییغذا میو رژ یها هم در مورد آشپزبودن و خانوم استیاقتصاد و س معمول در مورد کار و یهاجمع مشغول حرف زدن ونیآقا

 . کردنیجور مسائل صحبت م نیو مدل لباس و از ا

 رفتم. اطیکردم و سمت ح یرو نداشتم از جمع معذرت خواه یتکرار یهافحر نیا دنیکه طبق معمول حوصله شن منم

 زود جواب داد: شهیتاپ نشستم و شماره آرشام رو گرفتم که مثل هم یرو

 ؟یسالم خوشگلم خوب-

 ؟یسالم خوبم تو خوب-

 چه خبر؟ زمیخوبم عز-

 اش.و خانواده نیو نوش نایخانواده عمو ا م،یمهمون دار ،یسالمت

 ؟یستیجمع ن شیپس چرا پ یخب به سالمت-

 بود. ایبود و آرام هم با ارم نیهم باهام سرسنگ نیرو نداشتم؛ نوش هیبق یهاحرف یچون حوصله-

 .یمن فدات بشم پس تنها بود یاله-

 .ایخوش به حال آرام و ارم یبود شمیکاش تو االن پ گهیآره د-

 .نمتیبب اینداره فردا ب یحاال هم اشکال گن،یهمد شیپ یلیفام یهایآره واقعا خوش بحالشون تو جمع و دور هم-

 دلم واست تنگ شده. امیآره حتما م-

 اون دلت. یفدا-

 عشقم. گهیمن برم د-

 مراقب خودت باش.  بوسمتیم-

 از سالن خارج شد و با لبخند کنارم نشست و گفت: مایاز قطع تلفن مشغول تاپ خوردن شدم که ن بعد

 ؟یخلوت کرد-

 بخورم. ییهوا هی رونیرو نداشتم اومدم ب یآره، حوصله شلوغ-

 که نشده  بهت بگم. ادیم شیپ یطیشرا هی یهر سر یباهات صحبت کنم ول یدر مورد موضوع خوامیهست که م یآوا مدت-

 .کنمیبگو گوش م-

 که دوسش دارم. یهست یحس کردم که تو تنها دختر دمیخودم رو شناختم و مفهوم احساس و عشق رو فهم یمن از وقت-

عالقه االن از  کردمیبه چشم داداش نداشتم نگاهش م شهیکه هم یکس شدیو باورم نم آوردمیتعجب داشتم شاخ در م از

 گفتم: یجیاش برام حرف بزنه با گساله نیچند

 .یکه تو من رو دوست داشته باش شهیمن اصال باورم نم ماین-

 .نمیزم یمرد رو نیترعاشق کنمیاحساس م کنمیهات نگاه مبه چشم یآوا من وقت-

 انتخاب کنم.  میزندگ کیکه به عنوان شر یبرادر نگاه کردم نه کس هیبه تو مثل  شهیمن هم ماین-

 ناراحت شد و گفت: ماین

  ؟یبه من ندار یاعالقه چیتو ه یعنی-

 که عشق و عالقه رو باهاش شناختم.  یکس امگهینفر د هیمن عاشق  یول مایشرمندتم ن-

  

 

 

 شده بود. رهیخ نیساکت کنارم نشسته و به زم یاقهیناراحت شد چند دق ماین

 :دمیبراش سوخت و آروم پرس دلم

  ؟یخوب امین-

 زد و گفت: یلبخند تلخ ماین

 تر بودم.الاقل االن آروم گفتمیخوب باشم؟ کاش زودتر بهت م تونمیتمام آرزوهام فنا شده چطور م-

 ات رو بدونه.که قدر عشق و عالقه یکس شهیم دایبهتر از من واست پ یکیمن رو ببخش من مطمئنم  کنمیخواهش م ماین-

 ام.من از دست خودم کالفه یخودت رو سرزنش کن ستیالزم ن ستیتو ن ریتقص-

 در سالن رو باز کرد و رو به ما گفت: مهران
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 .زیسر م دیایها ناهار حاضره ببچه-

 تاپ بلندش کردم و گفتم: یرو گرفتم و از رو ماین دست

 . نمیدوست ندارم داداشم رو اخمو و ناراحت بب-

 و گفتم: ستادمیاجلوش  ینزد با ناراحت یلبخند زد و حرف ماین

 ناراحتم. یلیبابت خ نیشدم از ا نیعذاب تو و نوش هیما دایجد-

تو  ریتقص نکهیا شهیناراحت م ای کنهیقهر م ایکه داره مدام  ییهاتیبه خاطر اخالق و حساس نینوش ست؛یطور ن نیاصال ا-

 .  دمیم رو پس ممنم تاوان سکوت چند ساله ست،ین

فکر  یتو یو حساب کردیم ینگاه کردم که با غذاش باز مایموقع غذا خوردن چند بار به ن مینشست زیو دور م میسالن شد وارد

 بود.

بتونه منو فراموش کنه و با اون دختر طعم عشق دوطرفه رو بچشه و خوش بخت  مایتا ن رهیقرار بگ مایسر راه ن یدختر کاش

 بشه.

 ند شد و رو به بابا گفت:بل مایکه ن میدور هم نشست یهمگ زیاز جمع کردن م بعد

 نداره من زودتر برم. یعمو جان اگه اشکال-

 گذره؟یچرا پسرم نکنه خونه ما بهت بد م-

 .کنهیسرم درد م کمیراستش  هیچه حرف نیا-

 یکیآرشام  نکهیفکر ا ذاشتم؛یم ماین یخودم رو جا یرو درک کنم وقت مایحال ن تونستمیکرد و رفت. م یاز همه خداحافظ ماین

 .کردیم اموونهیرو دوست داشته باشه د گهید

 

 

 و گفتم: ستادمیسمت آشپزخونه رفتم و کنار مامان ا به

 ؟یدرست کرد یمامانم ناهار چ-

 که؟  یپلو با گوشت، دوست دار یباقال-

 امروز ناهار با آرشام قرار دارم. یآره دوست دارم، ول-

 ؟یکجا قراره بر-

 بگم پس گفتم:رو به مامان  قتیحق تونستمینم

 رستوران. میریم-

 نگفت. یزیچ گهیزد و د یلبخند مامان

 تا آماده شدم. دیطول کش یساعت کیاتاقم برگشتم و حدودا  به

 تنه بود. میکوتاه با تاب ن نیخونه آرشام بپوشم، شورت ج خواستمیکه م یلباس

 کردم. یظیغل شیو آرا ختمیرو لخت دورم ر موهام

در رو باز کرد،  نکهیو به محض ا دمیربع بعد به خونه آرشام رس هیفرستادم، حرکت کردم.  امیآرشام پ یبود که برا12 ساعت

دلم براش  یلی. ازش فاصله گرفتم و نگاهش کردم، خدادیبغلش پرت کردم. آرشام هم منو تو بغلش فشار م یخودم رو تو

 بکشم. تاز نگاه کردنش دس تونستمیتنگ شده بود. نم

عالم خودم  یهنوز تو کردم،یهاش رو حس ملب یبار بود که گرما نیاول نی. ادیهام رو بوسکرد و لب کیهم نزدرو ب صورتش

 و گفت: دیبودم که دستم رو کش

 .گهیتو خونه د میبر ایب-

 !یات نگه داشتکه شما منو لب در خونه دیببخش-

 خودته. یخونه نجایا زمیعز-

 .دونمیم-

 بغل کرد. شد و پاهام رو گرفت و خم

 دستام رو دور گردنش حلقه کردم و نگاهش کردم و گفتم: منم

 چقدر دلم برات تنگ شده بود.  یدونینم-

 .یافتیم دمیتعادلم رو از دست م یکنینگاهم م ینجوریدورت بگردم ا یاله-

 و گفتم: دمیخند

 .میدینگران نباش رس-
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 .یبش ادهیپ نجایا سیقرار ن یول-

 .یشیخسته م نیمنو بذار زم-

 .شمیخسته نم یمن، سبک ینه فسقل-

 تخت نشوند. یها باال رفت در اتاقش رو باز کرد و منو رو لبهاز پله آرشام

 قهرمان. یخسته نباش-

 من و گفت: یتخت و خودش رو انداخت رو یرو گرفت و هلم داد رو بازوهام

 بشم.  هاتیزبون نیریاون ش یفدا-

قلبم گذاشت که از  ی. سرش رو روزدمیشده بود و نفس نفس م ادینشده بودم. ضربان قلبم ز کیدحاال انقد به آرشام نز تا

 .گرفتمیم شیحرارت تنش داشتم آت

 گوشم زمزمه کرد: ریز یو آروم یمخمل یصدا با

 .دهیقلبت بهم آرامش م یصدا-

 من. یرو یخودت رو انداخت شمیمن دارم خفه م یول-

 و گفت: دیخند آرشام

 عشقم! ایکم طاقت-

 .دیرسیزورم به وزنش نم یکردم آرشام رو از خودم جدا کنم ول یو سع دمیکش خجالت

 تخت نشوند و گفت: یشد و منو رو بلند

 .یراحت باش اریتوام مانتوت رو درب امیو ب نییپا رمیمن تا م-

 .رفتمیاش مو قربون صدقه کردمیبود نگاهش م دمیمحدوده د یکه تو یزمان تا

بعد با دوتا فنجون قهوه کنارم  قهیتخت منتظر نشستم. چند دق یکردم و لبه نهییآ یتو یو شلوارم رو درآوردم و نگاه مانتو

 نشست و فنجون رو دستم داد و گفت:

 تلخ تلخ.-

 .زمیعز یمرس-

 بهم کرد و گفت: یقیها رو کنار گذاشت، نگاه عممون آرشام فنجوناز خوردن قهوه بعد

 دل من؟   نیبا ا یکنیم کاریچ یامروز دار یچه خوشگل شد-

موهام برد و موهام  یرو ال اشگهیو دست د دیکشپاهام  ینگفتم، آرشام دستش رو آروم آروم رو یزیو چ دمیخند مرموزانه

 رو نوازش کرد.

و من هم  شدیم دهیوضوح شنقبلش به  یهاش و صداهام، هرم نفسلب دنیکرد و شروع کرد به بوس کیرو بهم نزد صورتش

 تمام وجودم غرق تمنا شده بود.

 ترس هم وجودم رو گرفته بود.  یکم البته

ازش دور  رم،یحالش دست خودش نبود و من نگران بودم که نکنه کنترلش رو از دست بده و من نتونم جلوش رو بگ آرشام

 شدم که با تعجب گفت:

 ؟یریگیچرا ازم فاصله م-

 انداختم. نیینداشتم و سکوت کردم و سرم رو پا یجواب

و  دیخودش گذاشت و منم دستام رو دور کمرش حلقه کردم. موهام رو نوازش کرد و سرم رو بوس نهیس یسرم رو رو آرشام

 گفت:

 یقیراحت شد و نفس عم المیحرفش خ نی. با ایترس داشته باش یزیاز چ یکنارم یوقت ستیالزم ن زم،ینباش عز یزینگران چ-

 برگشت. یو حالم به حالت عاد دمیکش

 کردم. یپاهاش نشستم و با موهاش باز یشدم و رو بلند

گردنش  یرو رو فمیظر یهاهاش نشست. انگشتلب یکار خوشش اومده بود چشماش رو بست و لبخند رو نیاز ا انگار

 از گردنش گاز گرفتم. واشیگردنش بردم و  یکه سرش رو تکون داد. سرم رو تو دمیکش

 بامن؟ یکنیم کاریچ یدار-

 خوب خوب. یکارها-

 ها!دستت دمیبشم کار م طونینشو، من ش طونیش-

 ؟یکن کاریچ یخوایمثال م-

 نشونت بدم؟ یخوایم-
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 اوهوم. -

و دست و پام رو تکون  زدمیم غیو شروع کرد قلقلک دادنم، منم ج نیپاش کنار انداخت که پرت شدم زم یدفعه منو از رو هی

 .دادمیم

 کرد وباالخره رهام کرد و گفت: تمیاذ یحساب

 !یدیحاال د-

 .یکرد تمیاذ ینامرد یلیخ-

 و گفت:  دیم رو بوسشد و گونه خم

 گشنم شد.  ارنیزنگ بزنم ناها رو ب مینداره لوس خانوم، حقت بود. حاال هم بلند شو بر یاشکال-

 .مینشست زیو پشت م  میدیناهار رو با هم چ زیو ناهار رو سفارش داد. م میمبل نشست یرو .میرفت نییها پاهم از پله با

 

 

 بعد زنگ خونه زده شد آرشام رفت و با ظرف غذاها برگشت. قهیدق چند

 یناهار نیترو خوشمزه نیبهتر نیو ا خوردمیو منم با لذت م ذاشتیو دهانم م زدیکباب برگ و جوجه رو به چنگال م یهاکهیت

 بود که خورده بودم، چون کنار عشقم بودم.

بود که رو به 5ساعت حرف زدن و استراحت کردن، ساعت  هیو بعد از  میکاناپه نشست یو رو میرو جمع کرد زیاز ناهار م بعد

 آرشام گفتم:

 من برم؟-

 .شمیبمون پ گهید کمی-

 .شهیکنم نگران م ریرستوران، د میریبه مامان گفتم که با تو م یول شم،ینم ریفدات بشم من که از کنار تو بودن س یاله-

 برو. یباشه نفسم هر موقع خواست-

 هام رو بپوشم.باال لباس رمیپس م-

 رفتم. نهییو سمت آ دمیتخت نشستم و شلوارم رو پوش یدر اتاق رو باز کردم لبه میها باال رفتاز پله باهم

شت بغلم کرد و منو سمت خودش برگردوند. مانتوم رو تنم کرد و شالم رو انداخت رو کردم که آرشام از پ دیرو تمد شمیآرا

 و گفت: دیسرم و صورتم رو بوس

 .یمراقب خودت باش خانوم-

 امروز بهم خوش گذشت. یلیخ ،ییچشم اقا-

 خوش گذشت. یلیبه منم خ-

 .میاومد نییها پاو از پله دمیرو بوس اشگونه

 کردم و سمت خونه راه افتادم. یکرد، ازش خدافظ میهمراه نمیماش تا

 

 

 کرده بودم. یسپر تیرو با موفق گهیترم د کیبود و من  دهیگرم تابستون از راه رس یروزها

 .کردمیشده بود و کنارش احساس آرامش م شتریام نسبت به آرشام بو عشق و عالقه یوابستگ

 .میکن شیهر چه زودتر عمل میداشت میو تصم میپروژه هتل کار کرده بود یها روبچه با

 .دنیدیبود و مامان و بابا تدارک جشن رو م میسالگ 23روز تولد  فردا

 .زدینم یحرف چیبود ه ینه، هر چ ایهست  ادشیآرشام  دونمینم

 میگوش یکه با صدا دمیتختم دراز کش یزد، ضبط اتاقم رو روشن کردم و رو رونیقرار داشت و از خونه ب ایبا ارم 4ساعت  آرام

 چشمام رو باز کردم و جواب دادم:

 جانم آرشام؟-

 .میبزن یدور هی میدنبالت بر امیبال، زنگ زدم بگم م یجونت ب-

 آماده باشم؟ یباشه ک-

 تونم.خونه یجلو گهیساعت د مین-

 گفت:  دنمیاتاق خارج شدم مامان با د از

 ؟یبا آرشام قرار دار یهمه خوشگل کرد نیا-

 . شهیم داشیپ گهید قهیتا چند دقآره، -
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 مراقب خودت باش.  -

 کردم. یو خداحافظ دمیرو بوس مامان

 شدم و سالم کردم. نیبا لبخند سوار ماش دیلحظه آرشام هم رس همون

 سالم خانم خوشگل خودم.-

 رو روشن کرد و گفت: نیزدم و ماش لبخند

 خونه من؟ میبر-

 . میبر-

 و گفت: دیخند آرشام

 .یاهیخوشم میاد پا-

 مشت به بازوش زدم و گفتم: با

 .ستیوگرنه من ذهنم مثل تو منحرف ن امهیدارم پا نانیچون به تو و خودم اطم-

 من منحرف شدم؟ گهیحاال د-

 .یبود ،یمنحرف نشد-

 مثل تو کنارم باشه و من منحرف نباشم؟ یدختر خوشگل و جذاب شهیمگه م-

 کیاومد و بهم تبر ادشیفردا  دیباز سکوت کردم شا یبهش بگم که فردا تولدمه ول خواستیو سکوت کردم، دلم م دمیخند

 گفت.

 اش نگه داشت،خونه یجلو نیماش آرشام

دهنم  دمیکه د یزیدر رو باز کرد و اول من وارد شدم و از چ میدیدر سالن که رس ی. جلومیرو گرفت و با هم وارد شد دستم

 باز موند.

 .خوندنیو شعر تولد م زدنیبودن و برام دست م ستادهیجلوم ا ایام و ارمهام و آردوست همه

 شده بودم، آرشام دستش رو دور کمرم حلقه کرد و گفت: زیزده و سوپرا جانیه یلیخ

 من.  یزندگ یتولدت مبارک آوا-

 شدم و گفتم: رهیسبزش خ یهابرگشتم و دستام رو دور گردنش حلقه کردم و به چشم سمتش

 باشه.  ادتی کردمیممنون آرشامم فکر نم-

 داده، فراموش کنم. هیفرشته بهم هد هیرو که خدا  یروز شهیمگه م-

 دوست دارم آرشام.-

 . یمیاتفاق زندگ نیتریو خواستن نیترمنم دوست دارم، آوا تو بزرگ-

 و گفت: ستادیکنارمون ا آرام

 !دیریبگ لیها رو تحوکمم مهمون هی ستیبهتر ن-

 اومدم و رو به آرام شدم و گفتم: رونیها افتادم، از آغوش آرشام بمهمون ادی هتاز

 که آرشام واسم تولد گرفته؟ یبهم نزد یچرا حرف ینامرد یلیخ-

 .یشدینم زیسوپرا گهیاگه قرار بود بگم که د-

 شد و دستم رو گرفت و گفت: کیبهمون نزد ییبایو ز یبزنم که دختر چشم رنگ یبهش کردم و رفتم حرف یاخم

 سالم آوا جون، تولدت مبارک. -

 رو فشردم و تشکر کردم که آرشام دستش رو دور کمرم حلقه کرد و گفت:  دستش

 . کاستیخواهرم ان بایدختر خانم ز نیا زمیعز-

 رو بغل کردم و گفتم:  کایان یخوشحال با

 .کنهیم فیازت تعر یلیآرشام خ نمتیبب کیدوست داشتم از نزد یلیخ-

 گفت. نیداداشم آفر قهیبه سل دیبا ییبای. تو واقعا زآوردیم یابهانه هیآرشام  یخب هر سر یول نمتیمنم دوست داشتم بب-

 . یبه آرشام دار یادیو شباهت ز ییبایز یلیتوام خ زم،یعز یمرس-

با  یبودن، پسرها کت و شلوار مشک دهیپوش یها ست قرمز مشک. تمام مهمونمیها خوش آمد گفتبا آرشام به مهمون همراه

 شب قرمز رنگ به تن داشتن. یهاکروات قرمز، دخترها هم لباس

 به ساحل کردم و گفتم: رو

 .میپوش یلباس قرمز م هی دونستمیاگه منم م-

 حتما فکر لباستم بوده. دهیرو د یجشن نیچن بیکه ترت یمطمئن باش کس-
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 شد و گفت: کیبهمون نزد آرام

 باال لباست رو عوض کن. میبر ایب یخواهر-

 ؟یچه لباس-

که من و تو  ییو از اونجا دیپسندی. آرشام ممیگردیواسه تو م کیلباس ش هیدنبال  م،یو آرشام دار ایچند روزه که من و ارم-

 . کردمیمن پرو م میزیهم سا

 و گفتم: دمشیبوس

 مثل شماها دارم. ییزایچقدر خوبه که عز-

 مون نذار.بغل ریانقدرم هندونه ز میبر ایب-

 گفتم: جانیچشمم رو گرفت و با ه یتخت بود که حساب یرو یلباس قرمز رنگ خوش دوخت م،یها شداز اتاق یکی وارد

 چقدر قشنگه. یوا-

 .کنهیم یزیچند وقته داره واسه امروز برنامه ر یدونیدوست داره. نم یلیخ ییخدا گه،یآرشام د قهیسل-

 . کنهیتر ماش منو روز به روز عاشقکاره نیهم-

. ساحل هم مشغول الک زدن کنهیفوق العاده درستم م دونستمی. مدیو آرام دست به سر و روم کش دمیرو پوش لباسم

 وارد شد و گفت: کایهام شد. در اتاق باز شد انناخن

 

 

 .ادیلباس بهت م نیچقدر ا-

 .زمیممنون عز-

تو رو  میدونیراحته چون م مونالیخ گهیاما، االن د میناراحت بود کردیم ییآرشام احساس تنها نکهیاز ا شهیمن و مامان هم-

 .  نهیمنتظر که عروسش رو بب صبرانهیمامانم ب یداره. راست

 یخوب یلیاحساس خ دونستیاز خانوادشون م یدوستم داشت و من رو عضو کایزدم و سکوت کردم، از این که ان لبخند

 داشتم.  

 وارد شد. نیدر اتاق باز شد و نوش  نیح نیو به خودم نگاه کردم که در هم ستادمیا نهیآ یآماده شدم و جلو باالخره

 گفتم: یدلخور با

 بامعرفت االن وقت اومدنه؟ قیرف-

 تولدت مبارک.  یشد. راست ریتا آماده شدم د دیببخش-

 رو بغلم کرد و گفت: نینوش

 ؟یلباس خوشگل شد نیچقدر با ا-

 . گنیرو م نیهمه هم زم،یعز یمرس-

 مون اضافه شد، دستم رو گرفت و گفت:به جمع کایان

 . میمنتظرش نذار نیاز ا شتریو ب میبر یامنتظرته، اگه آماده رونیآوا جون داداشم ب-

فت براش؛ کت و دلم ضعف ر دنشیداده بود. با د هیاتاق تک یبه رو یرو واریاز اتاق خارج شدم، آرشام به د کایبا ان همراه

 بود همراه با کراوات قرمز. دهیپوش یخوش دوخت یشلوار مشک

 شده بود. یخواستن یرو باال زده بود و حساب موهاش

. میشدینم ریهم س دنیانگار هر دو از د داشتیام چشم ازم بر نملحظه هیهاش نشست، لب یلبخند رو دنمیبا د آرشام

 و گفت: دیباالخره آرشام جلو اومد و دستم رو بوس

 ؟یچقدر خوشگل شد-

 . یشد پیخوشت یلیتوام خ ،یمرس

 کرد و تمام تنم گرم شد. خودمی. باز عطر تنش از خود بدمیگردنم برد و بوس یگود یسرش رو تو آرشام

که روش  یزیدست زدن، به سمت م موندنیها با د. همه مهمونمیرفت نییبهش زدم و دست به دست هم به طبقه پا یلبخند

قرار داشت که روش نوشته شده بود *تولدت مبارک  زیم یبه شکل قلب رو یبزرگ کی. کمیقرار داشت رفت هاهیو هد کیک

 هام نشست و رو به آرشام شدم و گفتم: لب ی* لبخند رومیزندگ

 .میزندگ یممنون همه-

 نره.  ادتیفقط آرزو  ؛یا رو فوت کنوقتشه که شمع ه زم،یقابل تو رو نداره عز-
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آرشام بتپه و قلب  یو قلب من فقط برا میهم بمون یعاشق و دلباخته نطوریرو بستم و آرزو کردم که تا آخر عمر هم چشمام

 ها رو فوت کردم که همه برام دست زدن.من، چشمام رو باز کردم و شمع یآرشام هم برا

به مچم بست. با باز کردن هر کدوم از  فیو ظر بایز یلیدست بند خ هیبود که  کایمال ان هیهد نیبود. اول هاهینوبت هد حاال

 یزیرفت و کنار گوشش چ یجیبه سمت د دیآرشام رس هی. باالخره نوبت به هدشدمیزده و خوشحال م جانیه یکادوها حساب

 هم روش زمزمه کرد: آرشامو آهنگ پخش شد و  ستادیگفت. روبه روم ا

  رینظ یخوب و ب زیچ هیدارم  هیهدمن واست "

  ریازم بگ ایخودت ب ارمشیخودم م با

  اهیقربونت برم ابرو کمون مو س پاشو

 "ایب افتیکه فکر کردن نداره پاشو راه ب نیا

آرشام به خودش  خوندنیها هم با مهمه مهمون گهی. حاال درمیرو ازش بگ امهیطرفش رفتم و باهاش همراه شدم تا هد به

 اشاره کرد و گفت:

 ادیز یلیخ زمیعز ادیکه ازم خوشت ب بندمیشرط م"

   "ادیز یلیخ زمیکه دلت منو بخواد عز بندمیم شرط

 روم قرار داد و گفت:روبه یقرمز رنگ یتا باالخره آرشام جعبه مخمل میدیو رقص میآهنگ باهم خوند کل

 . ادیخوشت ب دوارمیقابل تو رو نداره ام-

. کردیم ییخوشگل داخل جعبه خودنما یلیقلب خ هیبه شکل  انیگردنبند برل هیدر جعبه رو باز کردم.  یزدم و با کنجکاو لبخند

دست و  یکه دوباره صدا دمیاش رو بوسو دستام رو دور گردن آرشام حلقه کردم و گونه رمیخودم رو بگ ینتونستم جلو گهید

 گفتم: آرشامها بلند شد. کنار گوش مهمون یهورا

 . یکه فکرش رو بکن یزیاز اون چ شتریب اد،یز یلیدوست دارم خ-

رو  کیبه آرشام کردم و دستش رو گرفتم و با هم ک یرو ببرم. نگاه کیآرشام جدا شدم که ساحل چاقو رو دستم داد تا ک از

جشن تولد امسالم با تمام تولدهام  یول رنیگیمن و آرام م یشکوه برا جشن فوق العاده با هیخانوادم  ریت 5. هر سال میدیبر

 رهیهاش خبه چشم یکه وقت یمرد شه؛یم زیرو کنار خودم دارم که هر لحظه وجودم از عشقش لبر یفرق داره. امسال مرد

شده. با  بایز امیدادن بهش دن هیکه با تک یمرد ده،یم هیپر از عشق و محبت رو بهم هد یزندگ هیروشن و  یاندهیآ شمیم

چشم ازشون برداشتم و سمتش  رشامآ یبودن با صدا دنیها مشغول رقصرشته افکارم پاره شد. همه زوج کیبلند موز یصدا

 برگشتم. 

  دن؟یدور رقص م هیپرنسس افتخار -

 دستش گذاشتم و با لبخند گفتم: یرو تو دستم

 .لیبا کمال م-

 گرمش زمزمه کرد:  یهاآغوشش گم شدم. کنار الله گوشم با هرم نفس یتو دور کمرم حلقه شد و من دستش

 شم؟یتر مکه روز به روز عاشق یکرد کاریها با قلب من چچشم نیتو با ا-

 کردن؟  کاریتو با قلب من چ یهاچشم یخبر دار-

موهام فرو کرد و  یرو تو گذاشتم که آرشام دستش اشنهیس ی. سرم رو رودمیبهش چسب شتریرو فشار داد و من ب کمرم

 گفت:

 و من نوازشت کنم. یآغوشم بمون یوقت تموم نشه و تو چیلحظه ه نیدوست دارم ا-

 

 

 عاشقانه قلبت گوش کنم. یهاباشه و به زمزمه نهاتیس یمنم دوست دارم تا آخر عمر سرم رو-

آغوش گرمش آرامش داشتم. با خاموش شدن  یهاش نشست. چقدر تولب یچشماش رو با لذت بست و لبخند رو آرشام

و قلب عاشقم رو به  زدیهاش برق مهم چشم یکیتار یشدم. تو رهیآرشام خ یهاسالن آرامشم دوبرابر شد و به چشم یهابرق

ها از آغوش و من غرق لذت شدم. با روشن شدن چراغ دیرو بوس هام. با تموم شدن آهنگ آرشام خم شد و لبانداختیلرزه م

 ریتاخ یبا کل نیکنار هم نشسته بودن. پس باالخره شاه زیپشت م نیو شاه نیاومدم و به اطراف نگاه کردم. نوش رونیآرشام ب

 بلند شد و دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت: یصندل یاز رو نیشون رفتم، شاهاومده. با لبخند سمت

 سالم آوا تولدت مبارک. -

 رو فشردم و گفتم: دستش

 ؟یکرد ریچرا انقدر د ممنون،-
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 کرده بودم. ریگ کیتو تراف-

 و گفتم: دمیخند

 ؟یگیتو که راست م-

 . دیکنیشماها باور نم گمیبار هم من راستش رو م هی-

 گفت:  نیو رو به شاه ستادیکنارم ا آرشام

 پسر؟ نگرانت شدم. ییکجا-

 . یکامال مشخص بود نگران من-

 مون بود آرشام با خنده گفت:منظورش رقص دو نفره م،یشد نیشاه یکهیدو متوجه ت هر

 کن. ییرایاز خودت پذ یدر هر صورت ممنون که اومد-

 کنن.  فیها کمهمون نیبد یزیچ هی ه؟ی. آخه آب پرتغال و آب آلبالو چستزهیمثل خودتون پاستور هاتونمییرایآخه پذ-

 و گفت: دیخند آرشام

 شه؟ینم ینخور یشب زهرمار هی-

 نوچ.  -

هم  کای. کم کم آرام و ساحل و اندنیبه رقص میرو گرفتم و با هم شروع کرد نیگذاشت دست نوش یجیکه د یآهنگ شاد با

که همه محو  دادمیبدنم رو تکون م ی. طوردمیرقصیآهنگ تکون بده آرش فوق العاده م یرو شهیبهمون اضافه شدن. هم

رفت و کنار  یجیسمت د کردینگاهم م یافتاد طور خاص آرشام. پسرها دورمون حلقه زدن. چشمم به شدنیم دنمیرقص

 گفت: هیاعتراض همه بلند شد که آرشام روبه بق یگفت که بالفاصله آهنگ قطع شد. صدا یزیگوشش چ

 آهنگ بخونم.  هیبراتون  خوامیم دیاگه موافق باش-

آرشام  تاریبعد با گ یالحظه کایکنار آرشام نشستم و ان یمبل راحت یعالم کردن. روهمه با زدن دست موافقت خودشون رو ا 

 یلحظه شمار دنشیشن یتنگ شده بود و برا یلیصداش خ یشدن. دلم برا رهیبرگشت. همه سکوت کردن و به آرشام خ

 اش شروع به خوندن کرد:فوق العاده یبا صدا عدب یکرد و لحظات تاری. آرشام شروع به زدن گکردمیم

 . زمیعز تیتو زندگ امیب یممنونم گذاشت"

 عاشقت بمونم.  یبه تو خوبم، که گذاشت ونمیمد

 کنم پشت ماه. متیقا خوادیترسم دلم م از

 آدما.  نیبدزدنت ازم تو رو ا دیشا گمیم

  نیمن بهتر یبرا یانتخاب نیبهتر نیبب چشمامو

 .ایدنبالم ب میبر مونیونگیتا آخر خط د ایب ن،یبب

 ما یاتفاق خوب تو راهه برا یکل

 "ما دوتا نیعوض شه ب یزیلحظه چ هی یحت نذار

 فیآرشام دست زدن و از صداش تعر ی. با تموم شدن آهنگ همه براخوندیشده بود و برام م رهیهام خآهنگ به چشم تمام

 و گفت: ستادیها قصد رفتن کردن آرام کنارم اکردن. باالخره مهمون

 .رسونهیما رو م ایارم م؟یبر یشیآوا چرا آماده نم-

 زودتر از من جواب داد و گفت: آرشام

 روز بتونم جبران کنم. هی دوارمی. امدیبهم کمک کرد یلیخ ایچند روز تو و ارم نیممنون آرام ا ارم،یخودم آوا رو م-

 گفت: ایارم

 .رهیگیتو و آرام تولد م یخوش به حالت شد فردا هم که عمو برا یلیامسال خآوا  یبود، ول مونفهیوظ قیرف هیچه حرف نیا-

 خوش به حالم شد.  یآره امسال حساب-

 .یایم رتریکه د گمیآوا به مامان م م،یما بر گهیخوب د-

 . یباشه ممنون خواهر-

 یهم رو یرو جمع و جور کردم. کم هامهیکرد و هد یهمراه نشیرو تا کنار ماش کایشد. آرشام ان یساعت خونه خال میاز ن بعد

 رو مرتب کردم. در سالن باز شد و آرشام وارد شد سمتم اومد و گفت:  زیم

 ؟یکنیم کاریچ-

 .ختهیبهم ر یلیکم خونه رو مرتب کنم خ هیگفتم -

 .کنهیمرتب م ادیخانم م میولش کن فردا مر-

 رفت؟ کایان-
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 ن؟یشد یمیآره، چقدر زود با هم صم-

 . زهیو مهربونه؛ مثل داداشش برام عز یدوست داشتن یلیخ کایان-

 و گفتم: دمیاش رو بوسرو دور گردنش حلقه کردم و گونه دستم

 جشن تولدم بود.  نیبهتر نیازت ممنونم ا یممنون آرشام، بابت همه چ-

 چسبوند و گفت: میشونیرو به پ شیشونیپ آرشام

 بوده. فمیکردم وظ یهر کار یتشکر کن ستیالزم ن-

بود که با تمام وجودم دوسش داشتم تا قبل از  ی. آرشام تنها کسیحس بد ایبود به دور از هوس  یعشق واقع هیآرشام  عشق

 نداشتم. یبشر یبن چیبه ه یحس نیآرشام چن

  وونتم؟ید یدونیم-

 و گفتم: دمیخند

 نه.-

   تم؟یعاشقتم، روان یدونیم-

بهت وابسته  یخواب باشه. جور هی هانیهمه ا ترسمیخراب بشه، م زیهمه چ ترسمی. همش میکرد یمنو رنگ یایتو دن آوا

 .ترسمیم یلیآوا من خ زنهیو قلبم تندتر از قبل م شمیداغون م یستین شمیپ یشدم که وقت

 مارو از هم جدا کنه.  تونهیکس نم چیو ه زیچ چی. همیاگهیمطمئن باش تا آخر عمر کنار همد-

انگار به آرامش  د،یکش یقیهاش گذاشتم. آرشام نفس عملب یهام رو روقدم شدم، لب شیپ دنشیبوس یبار تو نیاول یبرا

 .میکردینگاه م گهیپر از عطش همد یهاچشم یتو یبود. زمان متوقف شده بود و هر از گاه دهیرس

 

 

 گوشم زمزمه کرد: ریگرمش ز یصدا با

چقدر گذشت  دونمیهاش شدم. نملب نیریتو رو از من جدا کنه. و باز هم مست طعم ش زیچ چیه ذارمینم ؛یمن یتو فقط برا-

خودم رو کنار  یشده و اوضاع خطرناکه، به آروم کیآرشام بلند شد و متوجه شدم که بدجور تحر قراریب یهانفس یکه صدا

 و گفتم: دمیکش

 برگردم.  دیبسه آرشام با-

 د و گفت:ش رهیخمارش بهم خ یهابا چشم آرشام

 بعد ازم فاصله گرفت و گفت: قهیشدم دو دق میدوباره جلوش کم آوردم و تسل گه،یکوچولو د هیفقط -

 منتظرتم.  نیماش یبرو آماده شو منم تو زمیعز-

 هام از خونه خارج شدم.لباس ضی. بعد از تعوستین جنبهیکارهاشم معلومه ب نیها باال رفتم. عاشق همخنده از پله با

 رگشت رو به آرشام گفتم: ب ریمس

 سوال بپرسم؟ هی-

 دوتا بپرس.-

 که بالفاصله آهنگ رو قطع کرد. یگفت یچ یجیگوش د یتو دمیرقصیکه م یموقع-

 بزنن؟ دتیکه بذارم اون همه چشم با اون لباس باز د یتوقع نداشت-

 شده. یرتیپس آقامون غ-

با هوس به  گهید یرو برات انتخاب کردم. دوست ندارم مردها یباز نیشدم چرا لباس به ا مونیمعلومه، امروز هزار بار پش-

 نگاه کنن.  تمیمالک

 یداد بردم، آرشام نگاه هیکه آرشام بهم هد یبه دلم نشست و لبخند زدم. دستم رو سمت گردنبند یآرشام حساب یهاحرف

 نگه داشت و گفت: ابونیبهم کرد و گوشه خ

طرف قلب اسم خودم  کیو بعد دستش رو سمت گردنبند برد و درش رو باز کرد.  شه؟یگردنبند درش باز م نیا یدونستیم-

روبه آرشام  جانیکار شده بود که اصال متوجه نشده بودم. با ه بایو ز فیاسم آرشام. انقدر ظر گهیهک شده بود و طرف د

 گفتم:

 قشنگه. یلیآرشام خ یوا-

 کس از داخلش با خبر نشه؟ چیشه و هگردنت با شهیگردنبند هم نیکه ا یقول بد شهیآوا م-

 ؟یچ یبرا-
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به جز تو  خوادیکه دلم نم هیعیکه من قلب عاشقم رو دست تو سپردم. طب هیمعن نیقلب به ا نیا یهک شدن اسم من و تو تو-

 قلبم سرک بکشه.  یتو یاگهیکس د

 از داخل قلب با خبر نشه. یگردنم باشه و کس شهیهم دمیمغز خالقتم، قول م نیعاشق ا-

بود و من  ومدهیرو برداشتم و وارد خونه شدم. خداروشکر بابا هنوز ن هامهیمون از آرشام تشکر کردم و هدبه خونه دنیرس با

 شهیکردم. مامان هم مثل هم فیرو براش تعر زیرو به مامان نشون بدم. با حوصله همه چ هامهیهد تونستمیراحت م الیبا خ

 . ر وبه آرام شدم و گفتم:میرو به اتاقم برد هاهیبا آرام هد راههام بود. همحرف یبرا یخوبشنونده 

 ؟یکلمه هم حرف نزد هیکه اومدم  یاز موقع یناراحت یزیتو از چ-

 دعوام شد. ایبا ارم-

 ؟یچ یبرا-

 مثال فردا تولد منم هست. ریبگ ادیکم از آرشام  هیبهش گفتم  میاومد رونیاز خونه آرشام ب نکهیبعد از ا-

 ؟یکرد یپس حسود-

 ایارم نیهم ع یکیکه خوشحالت کنه،  کردیم یزیتولد تو برنامه ر یهفته تمام داشت برا 2آرشام که  نیپسر ع هی ر،ینخ-

 .الیخیب

 خودش رو داشته باشه. یزایواسه فردا سوپرا ایارم دیشا ؛یدونیحاال تو از کجا م-

 چمدونم بابا.-

 ها! یمونیمون مرو دست رهیم ذارهینکن م تشیاذ کیکوچ یزهایر چانقدر س-

بود  نیسرسنگ ایبه سمت من و آرام رونه شد. آرام با ارم هیهد لیما اومدن و دوباره س یها سر وقت به خونهبعد مهمون روز

زن عمو دست آرام رو گرفت و رو به مامان و  هاهی. موقع دادن هدارهیتا از دلش در ب دیپلکیهم مدام دور آرام م چارهیو اون ب

 بابا گفت:

 . میدست هم بذار یدو تا جوون رو تو نیتا دست ا میتون بشما آخر هفته مزاحم دیاگه اجازه بد-

 که زن عمو متوجه نشه کنار گوش آرام گفتم: ی. طورکردینگاه م ایشوکه شده بود و به ارم یحساب آرام

 بهتر؟ نیاز ا زیسوپرا-

 . انیب یو خانوادش به خواستگار ایموافقت مامان و بابا قرار شد تا آخر هفته ارم با

 و گفت: ستادیکنارم ا دای. آشدیدل آرام آب م یو قند تو کردیعمو مدام آرام رو عروسم صدا م زن

 هست؟ ییخبرا هیبهت گفتم  یدید-

 نزدم. یبه خواسته آرام حرف یرو دوست داره ول ایآرام ارم دونستمیم شیسال پ یلیمن که از خ-

 . یجرم کیتا حواست بهشون باشه نگو خودتم شر فرستادمیتو رو م شهیمنو بگو که هم-

 بغلم کرد و گفت: داینزدم که آ یو حرف دمیخند

 تو. یخواستگار شاالیا-

 .شاالیا-

 .االشیا یتو چشمم و بگ یزل بزن نکهینه ا یبنداز نییو سرت رو پا یخجالت بکش دیاالن با-

 . تیخواستگار ادیب خواستیکه مهران م یچقدر ذوق داشت ست؟ین ادتیها تموم شده تو خودت رو حرف نیدوره ا-

 . کردیاون فرق م-

 رو به ما شد و گفت:  کردیصحبت م ایبود و با ارم ستادهیا دایکه کنار آ مهران

 .کردهیذوق م دیمعلومه با ادیب رشیگ خواستهیم یپیخوشت نیشوهر به ا-

  ؟یدادیما رو گوش م یهاحرف ای یزدیحرف م ایتو با ارم-

 و گفت: دیخند مهران

 هر دو. -

 یها و آرمان هاهام ثبت شد. هر سال با باال رفتن سنم هدفلحظه یخاطرات خوب تو یاون شب هم تموم شد و کل یمهمون

 مانیبا ا یول کردمیاز قبل تالش م شتریب یلیخ دیبابهشون  دنیرس یکه برا ییها. هدفشدنیبزرگتر و دشوارتر م میزندگ

 کنم.   لیتبد تیرو به واقع اهامیرو تونستمیم اخانوادم حتم تیو حما هامییداشتن به توانا

 

 

 یتو یزده و حساب یشرکت بزرگ مهندس هیهستم. آرشام  یسال از اون روزها گذشته و حاال من دانشجو فوق رشته معمار چند

و  میآرشام قرار بود مثل گذشته دوباره دور هم جمع بش شنهادیهم کنارش مشغول به کار شده. به پ الدیکارش موفقه و م
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مون دعوت کرد تا باهاش آشنا بشه و سال مامان آرشام رو به خونه 2 نیا ی. طمیپروژه هتل رو به مرحله ساخت و ساز برسون

بوده. آرشام  میانتخاب زندگ نیبهتر نیان عاشق رفتار و منش آرشام شد و بهم گفت ابتونه با بابا صحبت کنه و خداروشکر مام

از  شتریب یلی. عشق و عالقه ما خیارخواستگ انیزود ب یلیداشتن خ میهم در مورد من با خانوادش صحبت کرده بود و تصم

ماهه که نامزدن  6 ای. آرام و ارمکنمیشکر مبابت فقط خدارو نیو من از ا شهیم روزیگذشته شده و آرشام هر روز عاشقتر از د

 .شونیو منتظرن تا درس آرام تموم بشه و برن سر خونه زندگ

 جواب مثبت رو از  یهم به تازگ الدیم

 نیوسط فقط شاه نی. امیعاشق هم واروانهید میباهام در ارتباطه و مثل قد شهیهم مثل هم نیساحل گرفته. نوش یخانواده

 خودشه. با مشورت یسرگرم کارها شتریو ب کنهیکمتر با ما رفت و آمد م

شرکت آرشام دور  ینفرمون تو 6ساخته بشه. هر روز  شیک رهیجز یکه هتل تو میدیرس جهینت نیبه ا ،یشرکت مهندس چند

 هامونتیشدن بل یتظر اوکو من رفتیطبق برنامه جلو م یچ . همهمیکردیم یکار رو بررس هیو مراحل اول میشدیهم جمع م

به  یادیگذاران ز هیکم استرس داشتم. باالخره سرما هیبود و  مونیتجربه کار نیاول نیداشتم باالخره ا جانیه ی. حسابمیبود

 ما اعتماد کرده بودن. 

 یرو برداشتم و به آرشام پ می. گوشمیخسته و کالفه شده بود یو طبق معمول حساب میو ساحل سر کالس نشسته بود نینوش با

 ام دادم:

  ؟یداریب زم،یسالم عز-

نگران شدم و  یخاموش بود. حساب یزنگ زدم ول شیاومدم و به گوش رونیاز آرشام نشد. از کالس ب یربع گذشت و خبر کی

 . دهومیناز و کرشمه جواب داد و گفت که هنوز به شرکت ن یبا کل یبه شرکت زنگ زدم. بعد از چند تا بوق منش

 صبح آرشام شرکت نباشه. 11نگرانش شدم، امکان نداشت ساعت  یحساب

 :دیچیپ یگوش یاش توگرفته یبعد صدا یاش رو گرفتم چند لحظهشماره خونه نباریا

 جانم آوا؟-

 خاموشه؟  تیچرا گوش ؟یآرشام خوب-

 . گفتم امروز بمونم خونه استراحت کنم. رمیمیسرما خوردم، دارم از بدن درد م-

 زنگ زدم هم به شرکت. تینگران شدم هم به گوش یلیخ-

 کرد و گفت: یاسرفه آرشام

 ست.ساده یسرما خوردگ هینگران نباش -

 برم سرکالس. دیمراقب خودت باش، من با-

 نشستم.  میصندل یمانتوم گذاشتم و رو بیج یرو تو یگوش

 :دیپرس نینوش

 شده؟ یزیچ-

 نگران آرشامم، سرما خورده.-

 داره؟ یناراحت گهید نیا-

 .ستین شیبه مراقبت داره خودشم که اصال فکر سالمت اجیآره االن احت-

 .زننیقابل تحملن از بس که غر م ریغ شنیم ضیمر یمردا وقت-

 و برم بهش سر بزنم. چونمیها من مجبورم کالس رو بپبچه-

 .زنهیم بتیاستاد برات غ وونهید-

 ست. درس کسل کننده نیاالن آرشامم برام مهمتر از ا-

 ساعته خودم رو رسوندم. میکردم و ن یرو برداشتم و ازشون خداحافظ فمیک

آرشام بهم داده بود در رو باز کردم. خونه غرق در  شیکه چند ماه پ یدیخواب باشه، با کل دیدر بزنم که گفتم شا خواستمیم

 کیبود بهش نزد دهیآروم خواب یلیها باال رفتم و در اتاق آرشام باز کردم. خمبل پرت کردم و از پله یرو رو فمیسکوت بود. ک

کرده بود. دستم رو سمتش  ترشیبود که دوست داشتن ختهیر شیشونیپ یلختش رو یتخت نشستم. موها یشدم و گوشه

. زهیموجود چقدر برام عز نیکه ا دونستیط خدا مکنار زدم و مشغول نوازشش شدم. فق شیشونیپ یبردم و موهاش رو از رو

تخت نشست و  یرو طنتیرو شدم. با شباز آرشام روبه یها. سرم رو که بلند کردم با چشمدمیرو بوس خم شدم و آروم لبش

 گفت:

 قهیاگه چند دق ؟یبهم تجاوز کن یخواستیراستش رو بگو نکنه م کرد؟یداشت از خواب بودن من سو استفاده م یخب خب، ک-

 . یکرده بود آبرومیشده بودم االن ب داریب رترید گهید
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 و گفتم: کردمیهاش گوش مخنده به حرف با

 مثل من بهت تجاوز کنه. ییتازه از خداتم باشه هلو ره،یگیم لیکوفت، چه خودشم تحو-

 .یبردیلذت م یداشت ییبود که تنها نجایآخه مشکلش ا-

 هتره برگردم دانشگاه.نکن اگه حالت ب یطونیش-

 .دیبدن درد دارم شد-

 .یتا زودتر خوب بش کنمیسوپ خوشمزه درست م هیمنم برات  ریدوش بگ هیبلند شو برو -

 ؟یبلد-

 .امیفکر کنم از پسش بر ب کنمیم یآشپز یگاه-

 . زمیعز یمرس-

 

 

هم از  یخونه وجود داشت. کم یداشتم تو اجیکه احت یمبل انداختم و دست به کار شدم. خداروشکر تمام لوازم یرو رو مانتوم

هم برداشتم.  یقرص سرماخوردگ هیاومدم و  رونیرو ب وهیآبم خچالیاستفاده کردم و از داخل  میداخل گوش یبرنامه آشپز

گرفتم و و قرص رو سمتش  وهیآبم وانیشد. ل کیاومد و با لبخند بهم نزد نییها پابه طبقه باال برم که آرشام از پله خواستمیم

 گفتم: 

 . یبخور تا بهتر بش نویا-

 و گفت: دیگونهم رو بوس آرشام

 چشم خانم دکتر. -

با  دیرو که د مرهیخوشگل شده بود نگاه خ یلیرنگ، خ دیتن پوش سف یکه گذاشته بود و اون حوله یشیو ته ر سیخ یموها با

 گفت: طنتیش

 نداره.  ینگاه کردنم عواقب خوب نجوریخب ا یول یکنینگام م ینجوریا یدوست دارم وقت یلیخ-

 و گفتم: دمیخند

 نکن. یمن دلبر یهم تنت کن و انقدر برا یزیچ هینشو، برو موهات رو خشک کن و  طونیش-

 . ستمیحوله تنمه لخت که ن-

 و گفتم: دمیخند

 سر به سوپم بزنم. هیبرم -

 دوست دارم زودتر از اون سوپ خوشمزت بچشم. یلیخ-

 . شهیآماده م یو خشک کنتا تو موهات ر-

 ینیآرشام هم دوست داشته باشه. س دوارمیشده بود. ام ی. به نظر خودم که عالدمیاز سوپ چش یآشپزخونه رفتم و کم سمت

 به سوپ کرد و گفت: یبه دست سمتش رفتم و کنارش نشستم. آرشام نگاه

 . ادیبه نظر خوش مزه م-

. منتظر نگاهش کردم که با دیو بعد از سوپ چش دیبخوره دستم رو بوس نکهیالبخند قاشق رو سمت دهانش گرفتم. قبل از  با

 تعجب گفت:

 انقدر دستپختت خوب باشه. کردمیشده فکر نم یعال-

 واقعا؟-

 باشه. 1کدبانو درجه  هیکه خانومم  کردمی. فکرشم نممیبخور رونیب یاز غذا دیبعد از ازدواج مدام با کردمیآره، فکر م-

 . یبخور رونیب یغذا یپس مجبور کنمیم یآشپز یچون من گاه یدرست فکر کرد-

 و گفت: دیخند آرشام

 ؟یهمه چ ریز یزنیم یبدجنس از االن دار یا-

 کنم. یخونه برسم هم آشپز یکار کنم هم به کارها رونیهم ب تونمیمن که نم-

 رفت.  ادتی یو بچه دار یشوهر دار-

 و گفت: دیخندمشت به بازوش زدم که  با

 ازت ندارم. یا گهیانتظار د هیمن کاف یبرا یخونه بش نیعروس ا ،یخانوم من بش یکنیکه قبول م نیهم زمیحرص نخور عز-

 ات رو بخور سرد شد. سوپ-

 که آرشام گفت: دمیبود که قصد رفتن کردم مانتوم رو پوش 4 ساعت
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 ؟یبمون شمیپ شتریب شهینم-

 توام مراقب خودت باش. شهیمامان نگرانم م زم،ینه عز-

 .یدیزحمت کش یلیممنون آوا، امروز خ-

 نبود، مراقبت از آقامون بود. یزحمت-

 آقاتون فدات شه.-

 خدا نکنه.-

 و کنار گوشم گفت: دیم رو بوسگونه آرشام

 دوست دارم. -

 کردم و گفتم: بغلش

 منم دوست دارم.-

 تحمل ندارم. گهین دم یخواستگار میایپروژه تموم بشه ب نیکاش زودتر ا-

 ؟یدر مورد من با بابات صحبت کرد-

 .گهید گنیگفتم اونا حتما بهش م کایبه مامانم و ان-

 خوب بشه. یتون قبل از خواستگارتو و پدرت باشه. دوست دارم رابطه نیآرشام من دوست ندارم انقدر فاصله ب-

 . شهیامون مدعو م،یبا هم بزن یاگهیاز سالم و خداحافظ حرف د ریما به غ-

 .یکنیهات باهاش مشورت نمو برنامه ماتیتصم یباباتم حق داره ازت دلخور باشه تو اصال تو شه،یمطمئن باش نم-

 بهش لبخند زدم و گفتم: ذارهیم ریهام داره روش تاثبه فکر فرو رفت و متوجه شدم حرف آرشام

 به خاطر من قبول کن.-

 فقط به خاطر تو. یقبول ول-

 عشقم. یمرس-

 کنم؟   کاریتو چ یهایمهربون نیمن با ا-

 کن. یزندگ-

 من که از خدامه.-

 برم. گهیشد آرشام من د رمید-

 شدم رو به آرشام شدم و گفتم: هامنیپوت دنیپوش مشغول

 برم. ادهیتا خونه پ خوادیواسه قدم زدن دلم م دهیجون م ادیم یعجب بارون-

 .یخوریهوا سرده سرما م یرو نکن نکاریا-

 .ترسهیآدم عاشق که از بارون نم-

 آوا؟ هیعشق چ-

 بوش رو پنهون کرد. شهینم یجور چیعطره که ه هیعشق مثل -

متوجه شدم که من قبل از تو اصال  کنمیم یمدت که عاشق شدم و دارم با عشق زندگ نیا ،یازش ساخت یقشنگ ریچه تصو-

 .معناستیبدون عشق ب ی. زندگکردمینم یزندگ

 .یریگیشد تو همش منو به حرف م رمید یلیآرشام خ یطوره، وا نیواقعا هم-

 ببوسمت بعد برو. ایب-

 از دست تو. -

 کردم و از خونه خارج شدم.   یو باالخره خدافظ دمیبغلم کرد و بوس آرشام

 

 

ودم که مامان وارد اتاقم شد و ب لمیشد. مشغول جمع کردن وسا یانجام شد و سفرمون اوک هایهفته هماهنگ کیبعد از  باالخره

 گفت:

 د؟یتهران بساز نیهم یهتل رو تو نیا شدیحاال نم-

 مگه چشه؟ شیک شد،ینه مامان جون نم-

 .یایو ب یبر دیمدام با یآخه تا تموم شدن هتل به اون بزرگ-

شون دارم که دوست ییو صدا کنار کسا سریآروم و ب رهیجز هی یرو تو میتجربه کار نیخوشحالم که قراره اول یلیمن که خ-

 شروع کنم.
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 حواسش بهت باشه. سپرمیمراقب خودت باش، به آرشامم م یلیخ-

 چشم مراقبم، انقدر نگران نباش.-

 .انیقراره ب ایو ارم دایآماده شو که مهران و آ یرو جمع کرد لتیوسا-

 و گفتم: دمیشد، خندرفتن مامان دوباره مشغول بستن چمدونم شدم که در اتاقم زده  با

 داخل.  دییخانم دکتر بفرما-

 وارد اتاق شد و گفت: آرام

 ؟یخندیم یبه چ-

 .رمیگینم ادیمن  یکه قبل از ورودم در بزنم ول یدیم ادیبه من  یهاست تو دارسال نکهیبه ا-

 .ییاز بس سر به هوا-

 هم فضول. یکم-

 ؟یفرودگاه باش دیبا یفردا چه ساعت-

 دنبالم. ادیآرشام م 8-

 .شهیآوا زود برگرد دلم برات تنگ م-

 .یخواهر شهیمنم دلم برات تنگ م-

 ؟یشیبگم پررو نم یزیچ هی-

 .دمیقول نم یول بگو

 برام سخته.  یلیجدا شدن از تو بعد از ازدواج خ یول ستیخونه و آدماش برام سخت ن نیدل کندن از ا-

 کردم و با بغض گفتم: بغلش

 منم سخته که از تو جدا بشم. یقربونت برم، برا-

 ؟یگردیبرم یحاال ک-

 .گهیدو هفته د ایهفته  کی ستیهنوز معلوم ن-

 . یخواهر یموفق باش-

 و گفتم: دمشیبوس

 دوست دارم. یلیآرام خ زم،یعز یمرس-

 و گفت: دیخند آرام

 نکن. شیهند لمیف گهید-

 به من چه.  یتو شروع کرد-

 آرام گفت: فونیا یبلند شدن صدا با

 .نییپا ایباشه، توام زود ب ایفکر کنم ارم-

بلند شد و باهام دست داد و  دنمیبا د ایسالن نشسته بودن ارم یتو ایرفتم. آرام و ارم نییرو عوض کردم و به طبقه پا لباسم

 گفت:

 خانم مهندس؟ یاآماده-

 االن کارهام تموم شد.  نیآره هم-

 .نیموفق باش دوارمیام-

 دلتنگ من نشه.  ادیمراقب خواهرم باش که ز یلیقط خممنون، ف-

 دستش رو دور شونه آرام حلقه کرد و گفت:  ایارم

 که نبودن تو رو اصال احساس نکنه.  یجور کنم؛یهام ازش مراقبت ممثل چشم-

دم. اون شب در خواهرم غرق لذت ش یخوشبخت دنیوار عاشق هم بودن و من از د وانهیلبخند بهشون نگاه کردم. هر دو د با

 کنار خانواده مهربون و سرزندم فوق العاده بهم خوش گذشت.

 خوردم و شروع به آماده شدن کردم.   یشدم صبحانه مختصر داریاز خواب ب 7ساعت  صبح

 . چمدونم رورسمیم گهید قهیداد که تا چند دق امیشد و دوباره بهم سفارش کرد که مراقب خودم باشم، آرشام پ داریب مامان

 نیمامان از ماش دنیاومدم. آرشام با د رونیآرشام از خونه ب نیبوق ماش یشدم. باصدا اطیبرداشتم و همراه مامان وارد ح

 گذاشت و مامان رو به آرشام شد و گفت: نیماش یچمدون من رو تو یشد و بعد از سالم و احوال پرس ادهیپ

 .سپارمشیمن باش به تو م یمراقب آوا زمیعز-

 .کنمیهام ازش مراقبت مراحت باشه مثل چشم تونالیخ-
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 به سالمت. دیممنون پسرم، بر-

 .شهیخداحافظ مامان قشنگم دلم برات تنگ م-

 شدم. رهیدادم و به آرشام خ هیتک یصندل یراه افتاد. سرم رو به پشت آرشام

 خانوم خوشگله؟ یکنینگاه م یبه چ-

 خوشگل و جذابم. ییبه آقا-

. و منم دیواست. بعد هم دستم رو گرفت و بوس رهیدلم ضعف م یکنینگاه م ینجوریهات بشم که ااون چشم یمن فدا-

بودن و بعد از چند  دهیقبل از ما رس الدی. ساحل و ممیدیبود که به فرودگاه رس 9دستش رو گرفتم و نوازش کردم. ساعت 

 .میپرواز کرد 11باالخره ساعت  ریساعت تاخ کیاز  بعدمون اضافه شدن و هم به جمع نیو شاه نینوش قهیدق

 گفت: یآرشام خم شد و کنار گوشم با لحن مرموز مینشست هامونیصندل یرو

 ؟یترسیاز پرواز که نم-

 و گفتم: دمیخند

و  هاش گذاشتمشونه یو سرم رو رو ترسمینم یچیاز ه یدوما تا تو کنارم باش ترسم،ینم یزیو از چ ستمیاوال که من ترسو ن-

 انگشتاش بردم. یانگشتام رو ال

فرستادن  نینشست. به محض ورود به فرودگاه از طرف هتل ماش شیفرودگاه ک یتو مایگذشت و هواپ میساعت و ن کی

 و خاص نگه داشت. کیهتل فوق العاده ش هی یجلو نیبعد ماش قهیمون. چند دقدنبال

 

 

 با دهن بازمونده از تعجب گفت: نینوش

 .یواو چه هتل آس-

 در جوابش گفت: آرشام

 .شهیبهتر م نمیهتل ما از ا-

 به آرشام شدم و گفتم: رو

  م؟یذاریم یمون رو چاسم هتل-

 گفت: نیشاه

  م؟یانتخاب کن دیمگه اسم هتل رو ما با-

 .میواسش اسم بذار دیخودمون با میکشیهمه زحمت م نیا-

 ساحل. میذاریهتل رو م نیاصال به عشق ساحلم اسم ا-

 آوا.  میذاریرا ساحل؟ مچ-

 گفت: نیکه شاه دمیخندیو ما هم بهشون م کردنیبحث م الدیو م آرشام

 نه ما. کنهیاسم هتل رو کارفرما انتخاب م دیدعوا نکن-

 میدیخند یحرفش همگ نیاسم هتل. با ا میذاشتیو م کردمیم بیانتخاب با ما بود که من اسم دوس دخترام رو با هم ترک اگه

 از ما استقبال کرد ی. مسئول اونجا به گرممیهتل شد یو وارد الب

که  رفتمیما در نظر گرفته بودن، داشتم سمت اتاق خودمون م یکرد. دو تا اتاق سه نفره برا یهامون ما رو همراهتا اتاق و

 و در گوشم گفت: دیآرشام دستم رو کش

 م؟یجدا افتادآخه چرا  میاتاق باش هی یمن و تو تو خواستمیمن م-

 .هیسفر کار میاتاق باش هیتو  یخوایکه م میومدیمن ماه عسل ن یوونهی! دیشد طونیدوباره ش-

 .زمیبرو تو اتاقت استراحت کن عز دونم،یاره م-

 تخت انداختم. یو خودم رو رو دمیرو چ لمیبود. وسا یلوکس و بزرگ اتاقِ

 خوبه. یو همه چ میدیدادم که رس امیآرام پ به

. ما میجلسه داشته باش یمستور یسالن جلسات هتل با کارفرما آقا یقرار بود بعد از ناهار تو میموقع ناهار استراحت کرد تا

 بدن و قرار داد بسته بشه.  حیپروژه توض یمحل اجرا یمکان تیو موقع طیدرباره شرا شونیو ا میطرح و نقشه رو ارائه بد

با هم  ییو بعد از آشنا مینشست زیو همکاراشون اونجا بودن. پشت م یمستور یقاو آ میبعد از صرف ناهار وارد سالن شد 

بنا  ریکرد. اول با توجه به ز حیداد و شروع به توض شیپرژکتور نما دئویو یآرشام لپ تاپش رو روشن کرد و پروژه رو رو

 یهابعد در رابطه با قسمت شه،یم نگیو چقدر صرف محوطه و قسمت پارک یاصل نبنا صرف ساختمو ریداد که چقدر از ز حیتوض

و  ازیو نوع مصالح مورد ن یساختار یهابه بخش تیداد و در نها حیها و ارتباط فضاها با هم توضاتاق یهاتیو قابل یداخل
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 یو مدل نما میبود دهیکه با نرم افزار کش ییهایماکت ساخته شده و طراح یهاسازه پرداخت و چند نمونه از عکس سونیفندا

ما بسته  یشنهادیپ متیاز پروژه استقبال کردن و قرار داد با ق یلیجلسه خ یهاداد. مهندس شینما داد،یهتل رو نشون م

 .میها جلسه رو ترک کردشد. و پس از تموم شدن صحبت

که سالها  یگاهیاو خداروشکر کردم که به اون ج بردمیکارم لذت م یاز فضا یمن بود و حساب یاو حرفه یتجربه کار نیاول نیا

 . شمیم ترکیدارم روز به روز نزد دمیکشیانتظارش رو م

 خوش گذشت بهمون.  یها حساببود و با بچه ییاهویشاد و پره ی. فضا حسابمیرفت یهمراه تور هتل به عرشه کشت شب

 . مینیبب کیپروژه رو از نزد یمحل اجرا میصبح قرار بود بر فردا

 کار آماده شدم.  طیرفتن به مح یو برا دمیپوش یرسم بایشدم و لباس تقر داریاز خواب ب یبا انرژ صبح

 زده شد و گفت: جانیه یحساب دنمیبا د آرشام

 .ادیبهت م یلیبودمت خ دهیند یو ادار یرسم پیآوا تا حاال با تر یوا-

 مهندس.  یآقا یبهتر شد شهیتوام از هم زمیعز یمرس-

 ما گفت: دنیبا د نیشاه

 .یریگیج یهاوم مهندسبه به چه خان-

عمران  یهامهندس میبعد ت قهی. چند دقمیدیخندیکردن و ما هم م نیبار شاه راهیبد و ب یشدن و حساب یرتیغ الدیو م آرشام

 یاجرا و کارگران هم برا میمتر بود و ت5111حدود  ربنایساحل بود و ز کی. نزدمیمون اومدن و به محل موردنظر رفتدنبال

داشتم  یخوب یلیو پروژه شروع به اجرا شد. حس خ میمهندس ناظر داد یالزم رو برا حاتیتوض گهیشروع کار آماده بودن. بار د

ما  یو برا ادیو تولد به حساب م شینوع زا کیخودش  نیو ا شهیکه از ذهن ما متولد شده، االن داره اجرا م یطرح نکهیاز ا

 .شدیباعث غرور م

 .میرفتیها مو کنسرت یدنید یها به جاهار و شبمشغول کا روزها

روز سفر ما بود.  نیبه حضورمون نبود. فردا آخر یازیکار ما تموم شده بود و فعال ن بایتقر گهیو د رفتیم شیپ یبه خوب پروژه

 . نطوریتنگ شده بود و من هم متقابال هم یشون حسابو دل زدنیآرام و مامان و بابا مدام زنگ م

 ،ییبود حس رها ی. واقعا حس خوبمیکردیآسمون پرواز م یتو ایدر یو رو میرفت یسوار تیآخر همراه آرشام به کا روز

 بود. ایدن یسمفون نیباتریبودن ز ایآسمون و در یآب ونیآرامش، م

 نیشده بود. آخر یو خوب یهنر یلیازمون عکس گرفت که انصافا عکس خ نییو ساحل از پا میبهم نگاه کرد میباال که بود اون

 .میخاطرات خوب به تهران برگشت یگذشت و با کل یروز سفر هم به خوب

 

 

 یهایو هماهنگ رفتیم شیبه ک ییرفته بود. آرشام تنها شیپ یمدت هتل عال نیا یبودم. ط یدیپروژه جد یطراح مشغول

 4آرشام تنگ شده بود  یبرا بیم بلند شدم. دلم عجکار زیراحت بود. از پشت م مونالیبابت خ نیو ما از ا دادیالزم رو انجام م

 یلیبابت خ نیاش با پدرش خوب شده بود و من از ابودمش. خداروشکر رابطه دهیمن ند وروز بود که به خونه باباش رفته بود 

تخت  یرو از رو میازم تشکر کرد. گوش یآرشام رو متقاعد کرده بودم کل نکهیچند بار بهم زنگ زد و از ا کایخوشحال بودم. ان

 :دیچیپ یگوش یصداش تو هیبرداشتم و شماره آرشام رو گرفتم بعد از چند ثان

 جون دلم خانومم؟-

 آرشام؟ یسالم، خوب-

 ست؟یخوبم عشقم، خانم من چرا سرحال ن-

 .دمتیروزه که ند 4دلم برات تنگ شده امروز -

دور  هی میدنبالت بر امیب رمیدوش بگ هیگفتم  اوردمیطاقت ن گهیاالن د نیذره شده. هم هیقربونت برم، دل منم برات -

 .میبزن

 ؟یاالن خونه خودت-

 که برگشتم. شهیم یساعت مین زم،یآره عز-

 تو. شیپ امیخب پس من م-

 خانومم منتظرتم. ایب-

باغ رو  ریرو پارک کردم و زنگ زدم و مس نیخونه آرشام ماش یساعت بعد جلو میآماده شدم و از خونه خارج شدم. ن عیسر

بغلش  یو خودم رو تو دنیو شروع کردم به دو اوردمیطاقت ن گهید دمیدر سالن د یکردم. آرشام رو که جلو یط عیسر

 ش دورم حلقه شد. هاانداختم و دست
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 .میسالم همه زندگ-

 سخته. یلیخ تیبهت وابسته شدم دور یلیآرشام خ-

 و گفت: دیکش یقیموهام فرو کرد و نفس عم یسرش رو تو آرشام

 یاانگار گمشده یستین شمیپ یهام رو با تو بگذرونم. وقتعاشقت شدم که فقط دوست دارم کنار تو باشم و لحظه یآوا جور-

 خونه خودم.  امیداد ب تیباالخره رضا دی. مامان که حال خرابم رو دشدمیم وونهیداشتم د تیاز دور گهیدارم. امروز د

 هاش نگاه کردم و گفتم:چشم به

 منه. یایچشمات دن یدونیم-

 .نمیبیتو م یچشما یرو تو امیمن دن یول-

تا نفس داغم گردنش رو بسوزونه آرشام کنار گوشم زمزمه  دمیکش قیگردنش فرو بردم و از عمد نفس عم یگود یرو تو سرم

 کرد:

 آوا؟-

 جونم؟-

 ؟یکه تو دار هیاچه جاذبه نیا-

 .دونمینم-و گفتم:  دمیخند

 .کنهیترم مو عاشق تروونهیکه هست هر روز د یهر چ-

 تو. امیدعوتم کن ب ؟یسرپا نگهم دار یخوایم یتا ک-

 واسه آدم. یذاریمگه حواس م-

شده بود. باالخره آرشام دست از نگاه  رهیبه آرشام نگاه کردم اونم به من خ رهی. خمیمبل نشست یو رو میدو وارد سالن شد هر

 کردنم برداشت و گفت:

 ؟یکنیم کاریچ-

 اس.کننده رونیتو و یچشما یکه معمار کنمیفکر م نیدارم به ا-

 ؟یشیخسته نم یکنیو نگاهم م یزنیهمش بهم زل م نکهیتو از ا-

 .دهیبهم دست م یبیآرامش عج هی کنمیبهت نگاه م یوقت کنم،یکار رو م نیا شمیخسته م یوقت-

 خانومم رو ببرم. امیکه زودتر ب زنهیزنگ م گهیتون رو به مامانم دادم هفته دشماره خونه-

 ؟یچرا زودتر نگفت یگیراست م-

 . رهیاز ذهنم م یهمه چ نمتیبیم یوقت-

 .میشیتا چند وقت دیگه مال هم م یعنیشه حواس پرت من، باورم نمی-

 . یاول و آخرش مال خودم زمیآره عز-

هاش متوجه شدم که پروژه رو جواب داد. از صحبت یرفت و گوش زیآرشام زنگ خورد و آرشام بلند شد و به سمت م یگوش

 تلفن رو قطع کرد. قهیهتل به مشکل خورده. بعد از چند دق

 :دمیپرس عیسر

 شده؟ یچ-

 برم دوباره. دیشنبه با 4 یسرشون باش یباال دیانجام بدن. حتما با توننینم ییرو تنها یکار چیه-

 .یبر شهیشنبه تولد ساحله، نم 4-

 مجبورم برم.-

 .رمیمن بدون تو تولد نم امیمنم م-

 جشن باشه.  نیا یتو دیاز ما با یکی. شنیناراحت م الدیساحل و م ینجوریا یول یدلم من از خدامه تو باهام هم سفر بش زیعز-

 و گفت: دیگفتم که آرشام خند یاباشه یناراحت با

 .ارمیبرات ب یسوغات یکل دمیقول م گهیاحت نباش دنار-

 .یکنارم باش خوادیدلم م خوامیمن تو رو م-

 صبور باش. گهیخانومم فقط چند روز د-

 چند روز هم روش. نیباشه من که چند ساله صبر کردم ا-

که پشت سر هم نوشتم. انقدر غرق خاطراتم  شدیم یوارد اتاقم شد که مجبور شدم دست از نوشتن بردارم. چند ساعت آرام

 به بدنم دادم و گفتم: یشدم که زمان از دستم در رفت کش و قوس

 ؟یدار یکار-
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 برات افتاده. یاتفاق میفکر کرد ؟یکنیم کاریاتاقت چ یتو یدیچند ساعته چپ یدونیم-

 .دیکنیو صدا شدم شماها اعتراض م سریدفعه من آروم و ب هیحاال -

 شام حاضره. نییپا میرب ایب-

 . امیتو برو منم م-

 رفتم. نییگذاشتم و به طبقه پا زیم یرفتن آرام دفترم رو بستم و داخل کشو با

 

 

زانوم بود و  ی. قدش تا باالاومدیبهم م یلیآرام خ ی. به گفتهدمشیبودم رو پوش دهیکه خر یدیجد راهنیتولد ساحل، پ روز

 کرده بود. باتریرو ز راهنیکه روش کار شده بود پ یرنگارنگ یخطوط فرض

 لبخند زد و گفت: دنمیبا د آرام

 .یخوشگل شد یلیخ-

 .میرفتیکاش آرشامم بود و با هم م ،یمرس-

 بوده فکرش رو نکن.  نیحتما قسمت ا-

 ؟یندار یبرم کار گهیمن د-

 خوش بگذره، مواظب خودت باش.-

 زنگ خورد؛ آرشام بود لبخند زدم و جواب دادم: میشدم که گوش نیماش سوار

 جانم؟-

 ؟یاآماده زم،یسالم عز-

 . هیخال یلی. جات خافتمیآره دارم راه م-

 بودم. یاون مهمون یبه تو خوش بگذره انگار منم تو یوقت-

 دوست دارم.-

 .زمیعز شتریمن ب-

شدم و به سمتش رفتم و  ادهیپارک شد. پ نمیماش یجلو نینوش نی. همون لحظه ماشدمیموندن رس کیتراف یتو یاز کل بعد

 گفتم:

 سالم دوستم.-

 ؟یچطور ؟یدایکم پ ق،یسالم رف-

 خوبم، چه خبرا؟-

 آرشام نتونست خودش رو برسونه؟ ،یسالمت-

 به خاطر ساحل نرفتم. یباهاش برم ول شخواستمینه منم م-

 فکرش رو نکن و خوش بگذرون. گهید یکرد یخوب کار-

 گفتم. کیشده بود بغلش کردم و تولدش رو تبر بایمون اومد. فوق العاده زساحل با لبخند سمت میساختمون شددو وارد  هر

 مون بود.جمع یدوست داشتم امشب تو کردم،یاالن داشتم با آرشام صحبت م نیآوا جونم هم-

 .هیخال یلیآره جاش خ-

 کجان؟ نیو شاه الدیم-

 .دیهاتون رو عوض کنتو اتاق لباس میبر دیایب ومده،یز نهم هنو نیشاه رهیبگ کیرفته ک الدیم-

 یلیخ دیسف راهنیپ هیکردم.  نیبه نوش یپر پشتم کردم و مانتوم رو در آوردم. نگاه یموها ریز یدست میاتاق ساحل شد وارد

 شدم و گفتم: نیبود رو به ساحل و نوش ختهیرو دورش ر شیلخت مشک یبود و موها دهیقشنگ پوش

 .میریباغ چندتا عکس بگ یتو میبر دیایب-

 ییبایمجنون و استخر وسط باغ ز دیب یهاساختمون؛ درخت رونیب یبزرگ و قشنگ بود مخصوصا فضا یلیخ نایساحل ا یخونه

که با  میگرفتم. مشغول عکس گرفتن بود یو چند تا هم عکس تک مینفره گرفت 3عکس  یخونه رو دو چندان کرده بود. کل

 :گفتیم طنتیکه با ش میتا به سمتش برگشت 3هر  نیشاه یصدا

 . بایز یهاسالم خانم-

 گفت: نینوش

 . پیسالم خوشت-

 تامون دست داد و گفت:     3با هر  نیشاه
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 . کننیم یکه وسط باغ دلبر امهیحور 3باغ بزرگ  هیلحظه وارد باغ شدم حس کردم اومدم بهشت.  هی-

 با خنده گفت: ساحل

 .وونهید-

 .میستین معرفتیتو ب نیمون برات تنگ شده بود ما که عدل-

 .توننمیبب کنمیوقت نم یلیخ ختهیکار رو سرم ر یشرکت شدم و کل هیاستخدام -

نبود که  یا. لحظهکردیم زیواسه ساحل سنگ تموم گذاشته بود و هر لحظه ساحل رو سوپرا الدیها هم اومدن ممهمون بالخره

آرشام فرستادم که برام نوشت پرنسس خودم مثل  یرو برا میکه گرفته بود ییهاآرشام رو حس نکنم. عکس هیخال یجا

کاناپه نشسته بودم و تماشاشون  یمن همچنان رو یوسط ول ختنیر هاشده. موقع رقص همه جوون یو خواستن بایز شهیهم

 سمتم اومد و گفت: نی. نوشکردمیم

 .نمیبلند شو بب-

 له ندارم.حوص الیخیب-

 . نمیاالن قر تو کمرت خشک شده بلند شو بب دونمیمن که م-

. بعد از تموم میدیرقصیم ییتا 3مون اومد و حاال ف. ساحل هم به طردنیبه رقص میرو گرفتم و با هم شروع کرد نینوش دست

  ؟یدیدور رقص م هیخاره افت-دستم رو گرفت و گفت:  نیکه شاه نمیمبل بش یشدن آهنگ ازشون جدا شدم و خواستم رو

 لبخند زدم و گفتم:  یکردم ول تعجب

 بلند شدم. نیحوصله ندارم االنم به اصرار نوش نیشاه-

 حاال به اصرار من قبول کن. -

 یکرد. ساحل تو کیدستش رو پشت کمرم انداخت و من رو به خودش نزد نیتکون دادم که شاه یشدم قبول کنم. سر مجبور

هاش، از دست یآغوش آرشام رو کرده بود. عطر تنش و گرما ی. دلم هوادنیرقصیعاشقانه با هم م یلیبود و خ الدیآغوش م

 ینگاه نکنم ول نیبه شاه کردمیم یزودتر آهنگ تموم بشه. سع خواستیمعذب بودم دلم م نیبا شاه یکیهمه نزد نیا

 ادمیجدا شدم و سر جام نشستم. تازه  نیشاه از عی. با تموم شدن آهنگ سرکردمیخودم احساس م ینگاهش رو رو ینیسنگ

رو بردارم. از سالن خارج شدم که  امهیفراموش کردم هد نینوش دنیجا گذاشتم. موقع اومدن با د نیماش یاومد کادوم رو تو

 .ستمیمجبور شدم با نیشاه یبا صدا

 بله؟-

 باهات صحبت کنم. خوامیآوا م-

 .میداخل صحبت کن میبعد بر ارمیب نیرو از ماش امهیبذار هد نیشاه-

 .رمیگیوقتت رو نم ادیحرف زد ز شهیتو اون سر و صدا که نم-

 . شنومیبگو م-

 :دمیدستم رو گرفت و منو به پشت ساختمون برد با تعجب پرس نیشاه

 ن؟یشاه یبریمن رو کجا م-

 

 

 تا بتونم حرف بزنم.  ادیب کیموز یجا که کمتر صدا هی برمتیدارم م-

 یهی. نور کم، ساستادیداد و جلوم ا امهیتک واری. به دکشوندیحکم دستم رو گرفته بود و من رو دنبال خودش مم نیشاه

کردم خونسرد  یسع یبترسم ول نیباعث شد از تنها بودن با شاه کیبلند موز یدرهم فرو رفته و صدا یهاناک درختخوف

 گفتم: یجد یلیباشم و خ

 برم.  خوامیزود حرفت رو بزن م-

 شد و گفت:  رهیجلوتر اومد و به چشمام خ یکم نیشاه

 آوا من دوست دارم.-

 : دمینداشتم با تعجب پرس نانیبه گوشام اطم انگار

 ؟یچ-

 از آرشام.  شتریب یآوا من دوست دارم حت-

 باهاشون شد. یهام گذاشت و با خشونت مشغول بازلب یهاش رو روبتونم حرفش رو هضم کنم لب نکهیاز ا قبل

موهام  نیشاه کرد؟یم انتیخ شیمیبود که داشت به دوست صم نیشاه نیکنم ا لیو تحل هیاالنم رو تجز تیوضع تونستمینم

. کردیدستش حالم رو خرابتر م یگرما کرد،یم تمیالکل دهنش اذ ی. بودیکشیگردنم م یهاش رو روو لب کردیرو نوازش م
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همدم  یها فقط و فقط برالب نیآرشام دست برد بزنه؟ ا تیبود به مالک هچطور جرات کرد نی. شاهدادمیاجازه م دینبا

همچنان با  نیگذاشتم و با تمام زورم هولش دادم و محکم زدم تو گوشش. شاه نیشاه نهیس یبود. دستم رو رو میشگیهم

 تونستم بگم: فقط کردیام مخفهگلوم داشت  ی. بغض توخوردی. حالم ازش بهم مکردیخمار و مستش نگاهم م یچشما

 برات متاسفم، ازت متنفرم. -

زده بود.  خیچشمام  یو اشک تو دیلرزیرو برداشتم و به ساختمون رفتم. دستام م امهیرفتم و هد نمیبدو به سمت ماش بدو

 که در اتاق باز شد ساحل اومد سمتم و گفت: دمیسمت اتاق ساحل رفتم و مانتوم رو پوش

  ده؟یرا رنگت پرچ یآوا خوب-

 بغض گفتم: با

 برم. دیساحل من با-

 کردن؟ خیکجا؟ چرا دستات انقدر -

 برم خونه.  دیبا ستیحالم خوب ن-

 وارد اتاق شد و گفت:  نینوش

 !ستیآوا حالش خوب ن د؟یکنیم کاریچ نجایا-

 دستم رو گرفت و گفت: نینوش

 آوا چته؟    -

 افتادم. هیرو بغل کردم و به گر نینتونستم خودم رو کنترل کنم و نوش گهید

 . یاز نگران میشده؟ حرف بزن مرد یچ-

  ؟یزده که ناراحت شد یحرف یآوا کس-

 جدا شدم و گفتم: نینوش از

  ینجوریمن نگرانتم تا حاال ا-. زمیناراحت نشو تولدت مبارک عز کنمیخوبم، ساحل خواهش م ستین یزیچ-

 .دمتیند

 .کنهیداره خودش رو لوس مآرشام تنگ شده  یالبد دلش برا-

سمتم  عیتکون دادم که سر الدیم یبرا یدست تیجمع یکردم و از اتاق خارج شدم. تو یزدم و ازشون خداحافظ یتلخ لبخند

 اومد و گفت:

 کجا آوا؟-

 خونه. رمیم ستیحالم خوب ن الدیم-

 ام؟یهمراهت ب یخوایم-

 .ختمیتو رو خدا جشن شما ها رو هم بهم ر دینه ممنون، ببخش-

 نگرانتم. دهیرنگت پر یلی. خهیچه حرف نیا-

 .شمینگران نباش، خوب م-

 رو روشن کردم و ازش دور شدم. نیسمتم اومد که ماش نیشدم. شاه نیسوار ماش عیزدم و سر رونیخونه ب از

. یدیکه کنترلت رو از دست م یکنیلعنت به تو که انقدر مست م نیبود؟ شاه ییچه بال نیا ای. خداکردمیم هیبلند گر یصدا با

 نگیرو داخل پارک نی. ماشدمیبه خونه رس یک دمیکردم که نفهم هیبه آرشام بگم؟انقدر با خودم حرف زدم و گر یحاال چطور

 پارک کردم و وارد ساختمون شدم.

 تعجب کردن که مامان اومد سمتم و گفت: دنمیو بابا با د مامان

 ؟یآوا چرا انقدر زود اومد-

 زود اومدم. نیهم یبرا ستیحالم خوب ن-

 .دهیپر یرنگتم حساب-

 اتاقم استراحت کنم. یتو رمیم-

رو مثل برادر  نیو شاه الدیم شهیاومده فکر کردم. هم شیو به اتفاقات پ دمیتختم دراز کش یرو عوض کردم رو لباسم

 بدم؟ حیبه آرشام توض ی. حاال چطورختیرات من رو بهم رتمام تصو نینداشتم دوست داشتم اما، امشب شاه

 اتاقم باز شد که آرام اومد داخل و گفت: در

 ؟یشده چرا انقدر زود برگشت یچ یخواهر-

 بمونم. شتریحالم بد شد نتونستم ب-

 گه؟ید یگیراستش رو م یدار-
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 ؟یچ یعنی-

 .یگیتو به من نم یشده ول یزیچ کنمیاحساس م-

 بخوابم. خوامینباف، االنم خستم م الیخودت خ یبرا-

از زدن  ایمدت من رو دوست داشت  نیتمام ا نیشاه یعنی. دمیسرم کش یو پتو رو دمیتخت دراز کش یاز رفتن آرام، رو بعد

تخت  یپتو رو کنار زدم و رو میگوش ی. با بلند شدن صداشدیداشت؟ سرم داشت منفجر م یاگهیامشب هدف د یهاحرف

 و تماس برقرار کردم. دمیکش یقیعکسش اشک تو چشمام جمع شد. نفس عم دنیبود با د نشستم. آرشام

 سالم خانومم.-

 ؟یسالم، خوب-

 فرشته خانم من چرا ناراحته؟-

فردا از کارش  دیمست بود شا نیبهتر بود صبر کنم. امشب شاه دیشدم. شا مونیدوباره پش یگرفتم به آرشام بگم ول میتصم

 گفتم: عیپس سر خوردیرابطش با آرشام بهم نم ینجوریکنه. ا یبشه و معذرت خواه مونیپش

 ؟یایم یدلم برات تنگ شده ک-

 عشقم. گهیدو روز د-

 .زمیمنتظرتم عز-

 تولد خوش گذشت؟ یراست-

 به آرشام گفتم: یبود ول میتولد زندگ نیبدتر نیدلم گفتم ا یتو

 بود. یخال یلیآره خوش گذشت جات خ-

 خوش حالم که بهت خوش گذشته.-

 ؟یکنیم کاریتو چ-

 .کنمیدارم با نفسم صحبت م دمیتخت دراز کش یبود برام. از صبح سر ساختمون بودم االنم رو یاامروز روز خسته کننده-

 برو استراحت کن.  زمیباشه عز-

 

 

 ) آرشام (

 یو دور یطرف، دلتنگ هی یو مشغله کار یروز خستگ 3 نیا یشدم و اسم هتل رو به راننده گفتم. ط یو کالفه سوار تاکس خسته

 یرو از تو میآوا باشم. گوش شیکنم تا فردا پ یبرگشتم رو اوک طیزودتر بل دیدلم براش تنگ شده. با بیطرف. عج هیاز آوا هم 

چطور  طونیو ش یرنگدختر چشم  نیا دونهیکس نم چیآوا رو نگاه کردم. ه یهاعکس هتلبه  دنیآوردم و تا رس رونیب بمیج

من قرار داد. من فقط  یمهیرو براش بدم. خوشحالم که سرنوشت آوا رو ن میکه حاضرم تمام زندگ یمن شده. کس یایدن یهمه

 شدم. ادهیپ نیماش زا هیراننده به خودم اومدم و بعد از حساب کردن کرا یبا آوا کاملم. با صدا

 باز کردم که نوشته بود: یام ناشناس داشتم با کنجکاو یپ هیوارد تلگرامم شدم   دمویتخت دراز کش یرو

 . یشیم زیحتما سوپرا لمیف نیا دنیبا د-

سر به  خوانیدر آوردن م یمسخره باز نیو شاه الدیدوباره م دیدانلود بشه هزار جور فکر به سرم زد. شا لمیکه ف یزمان تا

بهت زده  دمیدیکه م یزیمربوط به تولد ساحل بود. از چ لمیدم؛ فکر یپل یدانلود شد. با کنجکاو لمیسرم بذارن. باالخره ف

 دن؟یرقصیو عاشقانه با هم م دنیبوسیرو م گهیهمد نطوریکه ا قمیرف نیآوا عشقم بود اونم شاه نیشدم. ا

و  دیکشیقلب عاشقم م یرو یخنجر لمیبرام سخت شده بود، هر صحنه از ف دنیبهم دست داده بود. نفس کش یخفگ احساس

اون من رو  ست،یکار ن انتیمن خ ی! آوانداره قتیحق نی. ادیچکیهام مگونه یرو ارادهیهام ب. اشککردیمن رو تکه تکه م

و  هیواقع لمیتا باالخره باور کردم ف دمیرو د لمی. انقدر فکنهینم باهامکار رو  نیا میمیدوست صم نیدوست داره. شاه

 راهیو زمان بد و ب نیو به زم زدمیو بهشون اعتماد داشتم. داد م خوردمیوشون قسم مهستن که ر ییکسا لممیف یگرهایباز

نشستم و زانوهام رو بغل کردم و  نیزم یافتاد. رو نیزم یشکسته رو ید یکه با آل س دمیکوب وارید یرو تو می. گوشگفتمیم

 3 نکهیبود، به ا نیشاه شیسال تمام آوا کنار من بود و دلش پ 3 نکهیبودم، به ا چهیمدت باز نیفکر کردم که تمام ا نیبه ا

سرم رو بلند کردم،  میگوش یکرد. با صدا یوار عاشقش بودم. اون با من باز وونهیگذشت که د یدختر یبرا میسال از زندگ

نگاه به عکسش کردم که عکس آوا داغ دلم تازه شد.  دنی. دستم رو سمتش دراز کردم که با دخورهیکه هنوزم زنگ م متعجبم

من که بهت گفته بودم دوست دارم،  شه؟یم دایتر از من مگه پتر و عاشق! سادهیبخند دمی. آره باکنهیبا لبخند داره نگاهم م

 که من نتونستم بهت بدم. یخواستیم یچ ؟یلعنت یخواستیم یتو چ رم،یمیتو م یمن که بهت گفته بودم ب
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 تونرونیب میاز زندگ شهیهم یبعد برا کنمیحساب م هی. اول تسودیکن یو احساسم باز یبا زندگ ینجوریا دمیاجازه نم من

 ام. چند ساله قیرو به عنوان رف نیو شاه دونستمیم میزندگ کیکه شر ی. آوا رو به عنوان کسکنمیم

برگشت به تهران رو واسه  طیبل نیرو برداشتم و اول میدر حال منفجر شدن بودن و فکم منقبض شده بود. گوش هامقهیشق

خود آوا  دمیباشه؟ شا تونهیم یاز طرف ک لمیف نیناشناس باز کردم ا امیو دوباره پ دمیتخت دراز کش یکردم. رو یامشب اوک

که  نهیرو فرستاده؛ مهم ا لمیف نیا یک کنهیم ی. اصال چه فرقرونیشون برم بیبرام فرستادن تا زودتر از زندگ نیو شاه

که بهم  یکه دوسم نداشت، دختر یزود دل باختم دل به نگاه دختر یلیام؛ که خخودم کالفه یداره. از دست سادگ تیواقع

 18برادر نداشتم بود. چطور تونست  ثل. اون مکردیکار رو باهام نم نیا نی. کاش شاهارهیرو بدست ب قمیشد تا دل رف کینزد

 پاش له کنه؟ ریمون رو زسال رفاقت

به  کردمیکه تصور م دمیرو د یاهاش عشق و عالقهچشم یمدت تو نیبه احساسش ببرم؟ تمام ا یستم از نگاه آوا پنتون چطور

عاشق  توننینم کننیرو لگد مال م گهیکه راحت همد ییهازمونه عشق کجا بود؟ آدم نیا یمن تعلق داره. چقدر احمق بودم تو

 یآروم بشم صدا یکم دیبستم. چشمام رو بستم تا شا زیهمه چ یبودم که چشمام رو رو انقدر عاشق دم،یفهم ریباشن. چقدر د

 :چهیپیگوشم م یآوا تو

 آرشامم؟-

 جان دلم.-

 چقدر دوست دارم؟ یدونیم-

 نپرس. یاز آدم عاشق سوال منطق-

 بارون دوست دارم.  یهابه اندازه تمام قطره-

نه عاشق  یآوا تو فقط عاشق کردن رو خوب بلد ،یعاشقم نبود ،یدوسم نداشت یزدم. دروغ گفت ادیرو مشت کردم و فر دستم

 چی. هستادمیدوش ا ری. سمت حموم رفتم آب سرد رو باز کردم و با لباس زرفتیبدنم لحظه به لحظه باالتر م یشدن. دما

قلب  یبرا یها آرومم کنن و مرهماشک نیا دیشا کننیم سیرو خ هامونهگ ارادهیهام بخودم ندارم و اشک یرو یکنترل

 3 تونمیم یعنیکه نارفیق بود وجود نداره.  یقیوجود نداره، رف ییآوا گهیشکستم باشن و بهم کمک کنن تا فراموش کنم که د

 بسپارم؟ یرو به دست فراموش میسال از زندگ

 

 

 یبه صدا دراومد. لبخند تلخ میم که دوباره گوشداد هیتک یصندل یرو جمع کردم و از هتل خارج شدم. سرم رو به پشت لمیوسا

 زدم و با خودم گفتم:

. هنوز هم ریگ غامیپ یانقدر زنگ خورد تا رفت رو ؟یبه سرم آورد یچ ینیبب یخواینه؟ م ای دمیرو د لمیف ینیبب یخوایم هیچ

 .رفتیصداش ضربان قلبم باال م دنیبا شن

 زنگ بزن نگرانتم. یدیرو د غاممیپ ؟یدیچرا جواب نم زمیآرشام عز-

که تو رو به خاطر  یتپیم یکس یبرا ؟هنوزیکنیقلبم گذاشتم. تو هنوز کار م یدرد چشمام رو باز کردم و دستم رو رو با

 پاهاش له کرد؟ ریهوسش ز

داخل گوشم گذاشتم و آهنگ  یری. هندزفدادیکار رو بهم نم نیفکر آشفتم اجازه ا یبخوابم ول یخواستم کم مایهواپ یتو

 کردم یهوس باز مسعود صادقلو رو پل

  باتیز یقلبمو دادم واسه اون چشما من》

 هوس باز  ینشست هابهیبا غر یرفت تو

  راتیعمرمو دادم واسه اون نگاه گ من

 منو نگو نه دست بردار  یدیند یاقتیلیب هی تو

 من عاشقتم  یفهمیچرا نم وونهید آخه

 مونهیباتو م ینجوریمثل من ا یک وونه،ید

 رد نشو از عشق من  وونهید 

 برات   رهیمیم ینجوریمثل من ا یک وونهید آخه

  دونه؟یقدر م ینجوریمثل من ا یک وونهید

 رد نشو از عشق من وونهید

 برات  گمینگم برات، بذار م عشقم

 یبا یبا گهیشب دو شب عاشقتن بعد د هی نایا
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 《 یوا یا یدیمردونه خواستمت نفهم من

 یقرار هیفردا  یگرفتم برا مینشست. تصم مایهواپ یک دمی. انقدر فکر کردم که نفهمکردیتر مکلمه از آهنگ منو داغون هر

. اومدنیهم م نیو ساحل و نوش الدیم دیبا ادیبه نظر ب یعیطب هیقض نکهیا یو آوا رو با هم رو به رو کنم. برا نیبذارم و شاه

 مون شدم و نوشتم:بدن. وارد گروه میباشن و باز بخوان باز خبریب لمیف نیاز ا نیآوا و شاه دیشا

 ها فردا ناهار همه مهمون من. بچه-

 نوشت: الدیبعد م قهیدق چند

 ؟یتا حاال انقدر ول خرج شد یاز ک-

 گفت: ساحل

 آرشام به چه مناسبت؟-

 ن؟یاسبت بهتر از اتشکر کرد. من یگذار هتل اومد سر ساختمون و کل هیامروز سرما-

 شد و نوشت: نیآنال نیشاه باالخره

  ؟یچه ساعت ام،هیمن که پا-

 دهنش خورد کنم.  یهاش رو تواش کنم، دوست داشتم زودتر فردا بشه دندونخفه خواستیم دلم

 و نوشتم: دمیموهام کش یتو یدست یکالفگ با

 . کیساعت -

 و گفت: میو یاومد پ آوا

 ؟یچرا زنگ زدم جواب نداد ؟یعشقم برگشت-

 .میکنیخستم، فردا صحبت م-

 .زمیباشه عز-

ام نتونستم راحت بخوابم. لحظه لحظه کی شبیدوش آب گرم گرفتم تا آروم بشم و بتونم تمرکز کنم. د هی 12بعد ساعت  روز

برداشتم  زیم یاز رو نیماش چییو سو دمی. موهام رو خشک کردم و سوشرت سبز رنگم رو پوشرفتیجلوم رژه م لمیبه لحظه ف

 و از خونه خارج شدم.

 

 

 ) آوا (

هام رو کرم رنگم و چکمه یخوشحال بودم. بارون یلیبابت خ نیپس از ا نمیآرشام رو بب تونستمیروز م 3بعد از  باالخره

از خونه خارج  نیدنبال من و ساحل. با اس ام اس نوش ادیگفته بود که خودش م شبیشدم از د نی. منتظر اومدن نوشدمیپوش

 شدم. نیشدم و سوار ماش

 .پیسالم خوشت-

  ؟یسالم، چه عجب زود اومد-

 و گفت: دیخند نینوش

 ام شده زود اومدم.چون گرسنه-

 شکمو. -

 راه افتاد.  نیو نوش میرو سوار کرد ساحل

 سالم دوستم.-

 گفت: نینوش

 .بایسالم ز-

 ؟یمچه استقبال گر-

 . میازت استقبال کن دمیبا یبا ما اومد یرو ول کرد الدیهمه مدت م نیبعد از ا-

 چرخوند و گفت: یچشم ساحل

 شرکت بود افتخار دادم باهاتون اومدم. الدیاالنم چون م-

 . هیفکر کرده خبر میگرفت لشیذره تحو هی ن،یرو بب جنبهیب-

بود که قبال هم رفته  یرستوران سنت هیکه آرشام انتخاب کرده بود  ی. رستورانمیدرآورد یو مسخره باز دمیخند ریمس کل

روم وحشت زده شدم. آرشام صحنه روبه دنیکه با د میوارد رستوران شد ییتا 3و  میدیرس ریساعت تاخ می. باالخره با نمیبود
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و  دمیجدا کنه. سمت آرشام دو نیتا آرشام رو از شاه کردیهم تمام تالشش رو م الدی. مزدیرو م نیداشت به قصد کشت شاه

 بازوش رو گرفتم و گفتم:

  ؟یکنیم کاریآرشام ولش کن چ-

 شد و گفت: رهیگرفت و بهم خ نیدستم رو پس زد و نگاهش رو از شاه تیبا عصبان آرشام

 ؟ینگرانش-

 به جون هم؟   نیافتاد یچ یمعلومه، برا-

گر بودن و فقط نظاره هایزدم، همه دورمون جمع شده بودن. بعض غیدماغ آرشام و من ج یبا مشت زد تو نیموقع شاه همون

بودن تا دوباره به سمت  ستادهیا نیشاه یجلو نیو آرشام رو از هم جدا کنن. ساحل و نوش نیداشتن شاه یهم سع هایبعض

 یدستمال کاغذ فمیک یواز ت عیآرشام سر یخون ینیب دنی. با دمیرو آروم کن مآرشا میداشت یهم سع الدیمن و م اد،یآرشام ن

 رو پاک کرد.  شینیبرداشت و ب یدستمال زیم یبذارم که آرشام اجازه نداد و از رو شینیب یآوردم و خواستم رو رونیب

 بلند گفت: یبا صدا ساحل

 ن؟یقیمثال رف دیکنیم کاریمعلوم هست چ-

 داد زد و گفت: آرشام

 ندارم. یرفاقت چینامرد ه نیمن با ا-

 . یکنیات بلند مچند ساله قیرف یکه دست رو یینامرد تو-

 داد زد و گفت: آرشام

  ؟یکردینم یعشق دزد یبود قیتو اگه رف-

افتاده و  نیبه جون شاه ینجوریتولد ساحل باخبر شده که ا ی. حتما آرشام از ماجراهیچ هیقض دمیحرف آرشام تازه فهم نیا با

 رفتارش باهام سرد شده.

 گفتم:و روبه آرشام  دمیترس

 آرشام؟  هیچ یعشق دزد-

 نگاهم کرد و گفت: یعصب آرشام

  ؟یبخند میبه سادگ یخوایم یتا ک ؟یکن یباز لمیف یخوایم یآوا بسه تا ک ؟یتو خبر ندار-

 صحبت کنه بغض کردم و گفتم:  ینجوریباهام ا هیبق ینداشتم آرشام جلو توقع

  ؟یگیم یتو چ فهممیمن نم-

 گفت: الدیم

 شده؟  یچ مینیبب مینیبش دیایب گهیآوا راست م-

 بود گفت: دهیکه رنگش پر یبا صورت نینوش

 بگو؟  یزیچ هیتو  نیشاه میشد جیبه خدا ما گ-

 داد زد و گفت: نیشاه

 نه؟  ایرو دوست داشته باشم  یآقا من حق دارم عاشق بشم و کس-

 گفت: آرشام

 منه. یایکه دن ینه عاشق کس یعاشق بش یحق دار-

  شدم؟یبعد عاشق م گرفتمیاز تو اجازه م دیبا-

 بغض کرد و گفت: آرشام

 . دیکردینم انتیبهم خ د،یگرفتیاجازه نم-

 کردم و روبه آرشام گفتم: هینشستم و گر یصندل یرو

 به تو کردم؟ یانتیمن چه خ-

 م بگم آوا؟ تولد ساحل. باز یاز اتفاقا ن،یات با شاهخبر دارم از رابطه یمن از همه چ-

 رفتم و گفتم:  نیسمت شاه تیعصبان با

 ؟یبه آرشام گفت یچه چرت و پرت نیشاه-

 . دهینزدم خودش فهم یمن حرف-

 گفت: الدیم

 ؟یدیرو از کجا فهم نایآرشام تو ا-

 داره؟  یچه فرق-
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 گفتم: دیلرزیکه از شدت بغض م ییصدا با

 .یزنیبهم تهمت م یراحت دار یلیمن فرق داره خ یبرا-

 لبخند زد و گفت: آرشام

  ؟یکار کرد یچ یهنوزم قبول ندار-

 گفت: نیشاه

 به خودمون مربوطه.  میکرد یهر کار-

 گفت: نیگرفتش و روبه شاه الدیبشه که م زیگالو نیخواست دوباره با شاه آرشام

 خفه شو.  نیشاه-

 گفتم: هیگر با

  ؟یکرد کاریل چرو بگو، بگو تولد ساح قتیهمه حق یاالن جلو نیهم نیشاه-

 بزنه آرشام رو به من گفت: یحرف نیشاه نکهیاز ا قبل

 .یشده حتما دروغه خوبه که خودت اعتراف کرد یحتما اشتباه گفتمیبشنوم. تا امروز م خواستمیرو م نیهم-

 نگاه کردم و گفتم: نیشاه یاز طرف من بشه از رستوران خارج شد. با نفرت تو چشما یمنتظر جواب نکهیبدون ا آرشام

 ازت متنفرم.-

تا به آرشام برسم، دستش رو  دمیتر شد. دوحالم خراب دم،یرو د یاعتمادیشک و ب الدیو م نیساحل و نوش یچشما یتو یوقت

 گرفتم که با شدت دستم رو پس زد و با داد گفت:

 ؟یداریچرا دست از سرم بر نم یخوایاز جونم م یچ-

 ؟یکنیاشتباه فکر م یم دارباهات صحبت کن خوامیم-

 .دیدیبوسیرو م گهیهمد یچطور دمید ،یدیرقصیم نیبغل شاه یچطور تو دمیبسه آوا؟ تمومش کن. د-

 نبوده. ینجوریبه خدا ا یکنیاشتباه م یدار-

 زمیبهت گفته بودم همه چ رم،یمیم تویمن که بهت گفتم ب ؟یخودت کرد چهیچرا من رو باز یرو شروع کرد یفیکث یآوا باز-

 ؟یکار رو کرد نیچرا باهام ا ییتو

 

 

گوشم گذاشتم و داد  یبود، دستام رو رو نیبرام سنگ یلیهاش خ. حرفختمیریو من اشک م زدیبلند حرف م یبا صدا آرشام

 زدم:

 بس کن.-

 .یکه انگار اصال نبود یریهم م یطور رون،یب یریم میآوا از زندگ-

 رفت که با بغض گفتم: نشیسمت ماش آرشام

 بزن.  ییرو گوش کن بعد حرف از جدا ؟حرفامیمن رو شناخت ینجوریسال ا 3تو بعد از  یعنی ؟یریم یدار یحرفات رو زد-

دلم روشن شد.  یتو یدیکارش نور ام نیدر جلو رو برام باز کرد. با ا هیروباز کرد و نشست و بعد از چند ثان نیدر ماش آرشام

و تعادل نداشت. چند بار  کردیم یبا سرعت از جا کنده شد. با سرعت رانندگ نیدر رو ببندم ماش نکهینشستم و قبل از ا

 گفتم: آرشامبا ترس رو به  میبود تصادف کن کینزد

 . یدیمون مبه کشتن ینجوریآروم برو! ا-

 قهی. بعد از چند دقکردیام مکالفه شیناراحت دنیگذاشت. د فرمون ینگه داشت و سرش رو رو یخلوت ابونیخ یتو آرشام

 کرده بود. نگران نگاهش کردم و گفتم: یزیخونر شینیفرمون بلند کرد و بهم نگاه کرد. باز ب یسرش رو از رو

 شکسته باشه. دیدکتر شا یبر دیبا-

 کدوم دکتر ببرم؟ شیام رو پقلب شکسته-

 کرده که به نفع خودش باشه.  فیبرات تعر یجور نی. شاهیکنیاشتباه م یبه خدا دار-

 آورد و با داد گفت: رونیرو ب شیگوش بشیج یاز تو آرشام

 من رو احمق فرض نکن.  گهیبعدش د نیبا دقت بب-

رو از  نیکه من شاه یاگرفته شده بود به جز لحظه لمیاون شب ف یهاکردم. از تمام اتفاق یرو پل لمیلرزون ف یهادست با

 گوشش زدم.  یجدا کردم و توخودم 

 آرشام به خودم اومدم و نگاهش کردم. یبا صدا شدیداشتم. سرم داشت منفجر م یبد یلیخ حال

 زنم؟یدارم بهت تهمت م یبگ یخوایهنوزم م-
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 کنم. فی. بذار از اول برات تعرگناهمیمن ب یداره ول قتیحق لمیف نیا یهاآرشام من خودمم شوکه شدم. تمام صحنه-

 زد و گفت: یلبخند آرشام

 ؟یکن فیتعر شهیروت م-

 حرف نزن. ینجوریآرشام با من ا-

 داد زد و گفت: آرشام

ممنون که عشق من رو  ،یممنون که دورم زد ،یرابطه دار قمیکه با رف زمیبگم ممنون عز اد؟یحرف بزنم که خوشت ب یچجور-

 ؟یدوست دار ینجوریا ؟یدیبه لجن کش

 گفتم: هیبا گر 

 رابطه ندارم. نینکن. بخدا من با شاه تیم انقدر من و خودت رو اذآرشا-

سوال  نیداره که من ندارم؟ ا یچ نیسوال، شاه هیفقط  ؟یروزه من رو فروخت 3 ؟یتحمل کن یروز نتونست 3روز نبودم آوا،  3-

 کنه؟یم اموونهیداره د

طبق معمول  نیشب تولد ساحل شاه فروشم،یکس نم چیو ه زیچ چیآرشام به خدا من فقط تو رو دوست دارم و تو رو به ه-

 ینذاشت و اصرار کرد تا باهاش برقصم منم برا نیشاه نمیخواستم بش یرقص بلندم کرد و وقت یبرا نیمست کرده بود نوش

 ادمی هاهی. موقع دادن هدکردمیتمام مدت داشتم به تو فکر م خورمیماجبار قبول کردم. قسم  یناراحت نشه از رو نکهیا

 کنمیباهام صحبت کنه. منم گفتم بگو گوش م خوادیجا گذاشتم. دنبالم اومد و صدام کرد و گفت م نیماش یاومد کادوم رو تو

 دستم رو گرفت و برد پشت ساختمون. نیشاه یول

 .ینیبیصورتم م یترس رو تو یرو خوب نگاه کن لمیبودم اگه ف دهیترس یلیباور کن اون لحظه خ آرشام

 اش؟هیبق-

 یشوکه شده بودم که دوباره گفت دوست دارم حت نیو بدون مقدمه گفت دوسم داره. من از حرف شاه ستادیجلوم ا نیشاه-

 . دیمن رو بوس نیشاه امیبه خودم ب نکهیبگم قبل از ا یچ دیبا دونستمیاز آرشام. باور کن اصال نم شتریب یلیخ

 دستش رو مشت کرد و صورتش کبود شد با وجود حال خرابش دوباره ادامه دادم: آرشام

رو فرستاده تا من و  لمیف نیا نیهم زدم. شاه یلیبهش س یرو از خودم جدا کردم و حت نیآرشام من تا به خودم اومدم شاه-

 تو رو از هم جدا کنه.

 ست؟ین لمیف یتو نایپس چرا ا-

 و گفتم:  دمیرابطه دارم. دست آرشام گرفتم و بوس نیمن با شاه یفرستاده که تو فکر کن تو یبرا یرو طور لمیف نیشاه-

دارم نه  نینه به شاه یحس چی. من هزنهیم خودیداره زور ب نی. شاهادیکس جز تو به چشمم نم چیتو هستم. ه یمن فقط برا-

 توئه. یتمام روح و جسمم برا خوامی. فقط تو رو مگهیکس د چیه

 و گفت: دیکش رونیبا شدت دستش رو از دستم ب آرشام

 .نییآوا برو پا-

 ؟یکنیحرفام رو باور نم-

هات راست بود . اگه حرفیاعتماد کرد نیراحت به شاه یلیخ نکهیبه خاطر ا یهات راست هم باشه بازم گناه کاراگه حرف-

. فقط رونیبرم ب تیاز زندگ دیتا بهم بگ دیرستادرو ف لمیف نیافتاده. ا یچه اتفاق یگفتیهمون شب که بهت زنگ زدم بهم م

 .رفتمیم تیاز زندگ ییراچون و چ چیآوا بدون ه یبود بهم بگ یکاف

 . یما تموم شد همه چ نیب یکنم. همه چ لیتحم یکه بخوام خودم رو به کس ستمین یمن آدم چون

 ها رو نشنوم با التماس رو به آرشام گفتم: حرف نیو ا رمیبم خواستیشده بود. دلم م سیاز اشک خ صورتم

 تو ببخش. یاشتباه کردم ول دونمی. مدیآرشام تو رو خدا ببخش-

 نییادامه داد، آوا برو پا شهینم ینجوری. اادیجلو چشمم م لمیف یهافقط صحنه کنمیبهت نگاه م یببخشم. چون وقت تونمینم-

 آزارم نده.   نیاز ا شتریب

شدم و  ادهیپ نیلرزون از ماش یآرشام بشه. با پاها تیبرسه که وجودم باعث آزار و اذ یروز کردمیش رو نموقت فکر چیه

 رو روشن کرد و ازم دور شد. نشیماش عیآرشام سر

 

 

 ) آرشام (

قلب و عقلم  نیسخته. جدال ب یلیهاش خازش دور شدم. باور کردن حرف عیشد، سر ادهیپ نیآوا از ماش نکهیاز ا بعد

بهش اعتماد کنم و باورش  گهیبار د هی گهیاما قلبم م کنهیم هیکاره و داره کارش رو توج انتیآوا خ گهی. عقلم مکنهیترم مکالفه
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هاش نگاه نکنم. دوست دارم و چقدر سخته که باهاش سرد برخورد کنم و به چشم واروونهیداشته باشم. هنوز هم آوا رو د

و آرامشم رو ازم گرفت. چقدر  دیها رو از من دزداون نیشاه ی. ولامنیو تمام دن دنیهم بهم آرامش م که هنوز ییهاچشم

. باورها و آرزوهام یمونیخجالت و پش یارهاش با آوا گفت بدون ذچشمام نگاه کرد و از احساس و رابطه یتو حانهیوق نیشاه

به  نیکه با جون و دل دوسش داشتم من رو فروخت. حاال از ا یاز پشت بهم خنجر زد، دختر میمیدوست صم ختن،یفرو ر کبارهی

 نیخودم رو به آوا ثابت کنم و بهتر نکهیا یسال از عمرم فنا شد برا 3کنم بدون آوا؟ بدون آرزو و هدف،  یزندگ دیبعد چطور با

با  شدنیکه از کنارم رد م ییهانی. ماشنیلعنت به تو شاهزدم  ادیو فر دمیفرمون کوب یرو براش آماده کنم. محکم رو یزندگ

 چیهاست. هکتاب یوقت عاشق نشن، عشق فقط تو چیبزنم و به همه بگم که ه ادی. دوست دارم فرکردنیتعجب بهم نگاه م

 یفروخت. از موقع یشب مهمون هیروزه و با  3من رو  ؟یاما آوا چ دادمیآوا م یرو برا میوجود نداره. من زندگ یاعشق دوطرفه

. دستم رو سمت پخش بردم و آهنگ شمیم وونهیدارم د گهی. دپرسمیها رو از خودم مسوال نیا هیهر ثان دمیرو د لمیکه ف

فکر نکنم و  یچیبه ه گهیکردم د یو سع دمیکش یقیآرومم کنه. نفس عم تونستیم یسچیطل رضایعل یصدا دیکردم. شا یپل

 آهنگ بدم. یو معن یتمام حواسم رو به رانندگ

 روز بعد خودش خبر نداره  هیاز  آدم》

  ذارهیخودش تنهاش م یهیسا یوقت

  دوارم،یام ستین یدیتو که ام به

 ارمیغصه کم ن ینبودت تو تو

  ستیکه اون روز دور ن یروز هیچشمام  شهیم یابر

  ستیمقدور ن یبرگرد ول کنمیالتماست م من

 بره  شیبذارم سرنوشت سمت غصه پ دیبا

 بره  شیزندگ یپ دیاز ما دو تا با یکی

  ایلیاز دست خ رمیدلگ

 روزا  نیدست ا از

 ما  نیکه بد شدم از حس ب نیاز ا ،یکه بد شد نیا از

 آرزوم.  دنتینذار، دوباره باز بشه د کشتمیبغض تو گلوم م نیپلوم ا کمیبمون  رمیدلگ

 محتاج بودم  یکس یبه دستا من

 مثل من بود  یکیخودش محتاج  که

  یروز هیبودن  شیتو زندگ ایلیخ

 مثل من بود  یک شیزندگ یتو اما

 دیدیم واریو قلبمو فقط د من

  دیدیبازم منو مردم دار م اما

 بد بود گرم بودم نکهیباهاش با ا من

 《 دیدیمنو هر با م شدیم سردتر

هام و پنهون کنم. هر اشک دی. چقدر بده که مردم و باختمیفرمون گذاشتم و اشک ر ینگه داشتم سرم رو رو ابونیخ گوشه

 نیشاه خوادیاز خودم ضعف نشون بدم، دلم نم دینبا ام،یکنار ب طیشرا نیبا ا دی. باکردیم فیکلمه از آهنگ حال من رو توص

من رو  اقتیآوا ل سازم،یرو بدون آوا م می. من زندگهیشدن یآوا رو فراموش کنم. سخت هست ول دیشاهد شکستنم باشه، با

عشق پاک من نبود.  قیرابطه داشته باشه، آوا ال گهید یبا دخترها ایمست باشه  ایکه مدام  نهیهمون شاه اقتشینداشت، ل

 .دهیو تقاص دل شکسته من رو پس م شهیزود آوا متوجه م یلیرو خ نیو ا ستیعاشق آوا ن نیشاه

 

 

. حاال چطور دیکشیم شیاش دلم رو به آتو هر کلمه دیچیپیمدام تو گوشم مآرشام  ی. صداکردمیم یرو ط هاابونیخ هدفیب

رو به  قتیرو تموم کنه و حق یباز نیصحبت کنم تا ا نیبا شاه دیندارم؟ با یارتباط نیو با شاه گناهمیثابت کنم که ب دیبا

راه رفتن نداشتم.  یبرا یتوان گهیشد و د شتری. لرزش پاهام بکردیلحظه هم ولم نم هی مآرشام بگه. فکر از دست دادن آرشا

 چیشدم. کاش ه رهیخ کردن،یم یو باز دنیخندیبلند م یکه با صدا ییهاپارک رسوندم و نشستم و به بچه مکتیخودم رو به ن

 ردم. تمام، تماس برقرار ک یحوصلگیشد و با ب پارهرشته افکارم  میگوش یبزرگترها قدم نذارن. با صدا فیکث یایوقت به دن

 بله ساحل؟-

 ؟ییکجا ؟یآوا خوب-
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 .دونمینم-

 توئه؟  شیآرشام پ ونم؟دینم یچ یعنی-

 نه تنهام.-

 :دینگران پرس ساحل

 . دهیرو جواب نم شیآرشام چرا گوش-

 ؟یندار یساحل، کار دونمینم-

 دنبالت؟ میایب الدیمن و م ییآوا بگو کجا-

 تنها باشم. خوامیم ست؛یالزم ن-

 باهات صحبت کنه. خوادیم الدیم ،یگوش-

 :دیچیپ یتو گوش الدیپرتالطم م یبعد صدا هیثان چند

  ؟ییآوا کجا-

رو قطع کردم و دوباره  ی. بعد از گفتن اسم پارک، گوشاورانمیکه پارک ن دمیبه اطرافم کردم تا بفهمم کجام و تازه فهم ینگاه

 نامعلومم فکر کردم. ندهیبه آ

. یخواستگار انیرفت و قرار بود آرشام و خانوادش ب شیپ م،یکرده بود یزیبرنامه ر کهیطور زیسال باالخره همه چ 3از  بعد

با آرشام صحبت کنم،  دیالاقل االن محکوم نبودم. با گفتم؛یرو به آرشام م قتیکاش اون شب حق رفتم،یکاش به اون تولد نم

اشکام رو  الدیساحل و م دنی. با دامهیدن یبهش ثابت کنم که چقدر دوسش دارم و همه دیخراب بشه، با یبذارم همه چ دینبا

و اجازه  زدینم یشد. چقدر خوب بود که ساحل حرف ریشون رفتم. ساحل بغلم کرد و دوباره اشکام سرازپاک کردم و به طرف

شونه ساحل بلند کردم و بهش نگاه  یاز رو روسرم  الدیم یبا صدا قهیکنم بعد از چند دق هیآغوشش گر یتو سکوت تو دادیم

 کردم.

 کرد! کاریچ دیبا مینیبب م،یحرف بزن نیبش ایآوا ب-

 .رمیتقصیبه خدا من ب الدیم-

 رو. هیقض نیا میحل کن میبتون دیشا ،یکن فیرو برام تعر ینبودم؛ اومدم همه چ نجایاگه بهت شک داشتم، االن ا-

با  الدیکردم. بعد از تموم شدن حرفام م فیرو مو به مو تعر زیو ساحل باورم داشتن خوشحال شدم و همه چ الدیکه م نیا از

 گفت: یناراحت

  ؟ینزد یحرف ،یبر یخوایچرا زود م دمیدختر خوب چرا اون شب ازت پرس-

 جشن شما خراب بشه.  خواستمیو نم دمیترس-

 گفت: ساحل

 . یخوریرو م تیچوب مهربون شهیتو هم-

 رو براش فرستاده؟ لمیاون ف یآرشام نگفت ک-

 بود که من جرئت نکردم بپرسم. یآرشام انقدر عصب-

 .میو باهاش حرف بزن نیشاه شیپ میبر دیبا-

 هم آوا رو دوست داشته باشه. نیشاه شهیاصال باورم نم-

 صورتش برافروخته شد و گفت: الدیم

قلبش  یعشقش رو تو دیاگه تو رو هم دوست داشته باشه، با د؟یتو و آرشام چقدر عاشق دهیشده، مگه ند وونهید نیشاه-

 .کردیو سکوت م داشتینگه م

 .گهید زیفقط دنبال هوسشه نه چ نیشاه کرد؛یاگه عاشق بود اون کار رو با من نم نیشاه د،یاچقدر شماها ساده-

 زده به رفاقت چند سالش.  داره که گند یمحکم لیالبد دل م،یباهاش حرف بزن دیبا-

 که م،یبلند شد و ما بهش نگاه کرد الدیم

 :گفت

 .نیخونه شاه میبر دیبلند ش د؟یچرا نشست-

 .ذارمینم یاون عوض یمن پام رو تو خونه-

 .یاثبات حرفات تالش کن یو برا یبجنگ دیبا ،یآرشام رو داشته باش یخوایآوا اگه م-

 . مخصوصا به آرشام.کردمیو خودم رو به همه ثابت م رفتمیماجرا م نیتا ته ا دیبا کردم؛یفرار م دینبا گفت،یم راست
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دادم و چشمام رو بستم.  هیتک نیماش شهی. سرم رو به شدمیترسیازش م ییجورا هیسخت بود و  یلیشدن باهاش خ روروبه

ود که محکم باشم و از خودم ضعف نشون ندم. با ب نیوارد شده بود؛ اما االن موقع ا یچند روز مدام بهم فشار عصب نیا یط

 .     شدم ادهیچشمام رو باز کردم و پ نیماش ستادنیا

 الدی. مدیلرزیو دستام م کردمی. به شدت احساس ضعف ممیجلوتر از ما رفت و بعد از باز شدن در، وارد ساختمون شد الدیم 

 نگاهم کرد و گفت:

 ؟یخوب ده،یآوا رنگت پر-

 . نهییکم پا هیفشارم -

 آورد و سمتم گرفت و گفت: رونیب یشکالت فشیاز داخل ک ساحل

 . یبخور تا بهتر بش-

به حال خرابم برد، دست سردم رو  یاش کنم. ساحل که پخفه خواستیافتاد. دلم م نیباز شدن در آسانسور، نگاهم به شاه با

 .میگرفت و با هم از آسانسور خارج شد

   ن؟یاز ما کرد یادیسالم رفقا -

 گفت: الدیم

 .میباهات صحبت کن میاومد ار،یدر ن یمسخره باز-

 تو.  دیایب-

 نگاهم کرد و گفت: نیشاه

 ده؟یچرا رنگت پر ؟یخوب زمیعز-

 .ستمیتو ن زیمن عز-

 همه از آرشام کتک خوردم. نیکه به خاطرت ا یالبد هست-

 بهت زده بود. شتریکاش ب-

 .خورهیداره بهم برم گهید-

 من و آرشام. یبه زندگ یگند زد هاتیمسخره باز نیبه جهنم، با ا-

 ه؟یعشق و دوست داشتن از نظر تو مسخره باز-

 

 

 زدم: ادیرو گرفتم و فر اشقهیرفتم و  نیسمت شاه تیعصبان با

. دستام رو یکنیم رو تموم یباز نیو ا یگیرو م قتیبه آرشام حق یریم ؟یداریچرا دست از سرم بر نم ،یخوایاز جونم م یچ-

مبل  یجدا کرد. رو نیسمتم اومد و من رو از شاه الدی. مکردیو اون فقط نگاهم م دمیکوبیم اشنهیمشت کرده بودم و به س

 به حرف اومد و گفت: نیباالخره شاه قهیکرد آرومم کنه. بعد از چند دق ینشستم و زار زدم. ساحل کنارم نشست و سع

 .یدیکه بهم آرامش م یهست یدختر نینکن آوا، به خدا من دوست دارم؛ تو اول هیگر-

 دوست ندارم؟ یفهمی. چرا نمیریگیتو آرامش من رو ازم م یول-

 . قمهیکه معشوقه رف هیاشتباه من دوست داشتن کس نیکردم؟ بزرگتر یمن چه کار اشتباه-

 گفت: الدیم

 فرستادنت هم اشتباست. لمیو ف انتیانتخابت اشتباست، دوست داشتن و خغلطه.  خیاز ب تیتو همه چ نیبس کن شاه-

 همون قدر که آرشام حق داره عاشق آوا باشه، منم حق دارم.-

 .یآوا رو ببوس یحق نداشت یول-

 آوا کم آوردم. ییبایاون همه ز یجلو دیباور کن یقبول دارم کارم اشتباه بود، ول-

 شده بوده.  یزیه رحرف مفت نزن تو تمام کارات برنام-

 سکوت کرد که با بغض گفتم: نیشاه

 .رمیمیمن بدون آرشام م شه؛یمن و آرشام م ییکار تو فقط باعث جدا نیتمومش کن، ا نیشاه-

 . رمیمیمنم بدون تو م-

 گوشم گذاشتم و داد زدم: یرو رو دستم

 خفه شو.-

 ست؟یحالش خوب ن ینیبیساکت باش، نم نیشاه-

 .میرو فراموش کن زیآرشام و همه چ شیپ میبر ایب قیرف-
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 . ستمینکنم دست بردار ن هیکه ازش خودم رو تسو ییهافراموش کنم؟ تا کتک و مشت-

 شدم و گفتم: نیمبل بلند شدم و سمت در رفتم. لحظه آخر رو به شاه یرو از

 باشه. ادتیرو  نیا رم؛یگیو نممنجالب فرو رفته ر یکه تو یوقت دست کس چیمن ه ،یریکه دستم رو بگ ینیبه خواب بب-

 نشدم و از خونه خارج شدم. نیاز شاه یحرف منتظر

 تا آخر خط ادامه بده. خوادیو م ستیدست بردار ن نیکه شاه دونمیم خوب

آسانسور از ساختمون  ستادنیکرده بودم که چشمام متورم و قرمز شده بود. با ا هیآسانسور نگاه کردم، امروز انقدر گر نهیآ به

 الدیو ساحل هم اومدن. م الدیم قهیشدم. بعد از چند دق الدیاستادم و منتظر اومدن ساحل و م الدیم نیخارج شدم و کنار ماش

 رو به من گفت:

 تون؟آوا برسونمت خونه-

 من رو تا خونه آرشام برسون.  شهیاگه م-

 کنه. کم تنها باشه و فکر هیبذار  ست،یآوا االن وقتش ن-

 رو هم خاموش کرده.  شینگرانشم گوش-

 و  زنمیبهش سر م رمیگران نباش من م-

 .دمیبهت خبر م 

 ممنون.-

 

 

 ( نی) شاه

 بلند گفتم: یزدم و با صدا یرو روشن کردم و پک محکم گارمیکاناپه نشستم. س یها، رواز رفتن بچه بعد

 رفتن.  رون،یب ایب-

 روم نشست و گفت:د و روبهاوم رونیب نیاتاق باز شد و نوش در

 کرد! یآوا چه گرد و خاک-

 درسته؟ میکنیکه م یکار یمطمئن-

 وقت انقدر مطمئن نبودم. چیه-

آوا که  چارهیتو! ب یندارم ول یتو دوست ییمن ادعا نکهیا ه؟یفرق من و تو چ یدونی. ممیرفاقت گل کاشت یواقعا من و تو تو-

 دلش رو به رفاقت تو خوش کرده.

 یبدست آوردن آرشام هر کار یکه با آرشام آشنا شد، من رو فراموش کرد. منم برا یآوا خودش من رو کنار زد. از وقت-

 .ستین یزیبا آوا که چ میپا گذاشتن دوست ریز کنم،یم

 .شهیداره به نفع تو و به ضرر من تموم م یچهمه یول-

 .یاعتراض کن یتونینم گهیاالن د یتو از اول قبول کرد-

 به نفع منه؟ یباز نیا ی. کجاشهیو آوا ازم متنفر م دوننیهمه من رو مقصر م ینجوریا-

 .میستیشون نشاهد عشق و عالقه گهیو د شنیکه آرشام و آوا از هم جدا م نجاستینفعش ا-

 .یفعال که ضرر و مشت و لگدش مال من بوده و آدم خوبه داستان تو بود یهست، ول نیا-

 .کردمیمثل تو شروع م ییبا آدم ترسو دیاز اولشم نبا ن،یجر نزن شاه-

 من ترسوام؟-

. سه سال از یامروز و فردا کرد یه یول میدست بکار بش ایبهم وابسته نشدن ب شتریسال قبل بهت گفتم تا ب 3 ،ییآره ترسو-

 رفت. نیشون از بعشق و عالقه دنیعمرمون هم با د

 ؟یخوایم یآروم داشته باشم، تو چ یزندگ هیباهاش  تونمیکه م هیتنها آدم کنمیحساس ما نکهیبه خاطر ا خوامیمن آوا رو م-

 نه؛ی. آوا اصال اجازه نداد آرشام من رو ببرمیآرشام قرار بگ یاز آوا کمتر دارم؟ منم دوست دارم مورد توجه و عالقه یمن چ-

 زود اون رو مال خودش کرد.

 ؟یماجرا دست داشت نیا یآوا بفهمه توام تو یترسینم-

 نترس باشه. دیعشق آدم با یبترسم؟ منم آرشام رو دوست دارم، تو یچ ینه، برا-

 . ییماجرا نیکه بفهمه تو پشت ا خورهیم یمن فکر آوام، ضربه دوم رو وقت-
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 چیکنم که ه آرشام و آوا نابود شدم و مجبور بودم لبخند بزنم و وانمود یکینزد دنیمگه من ضربه نخوردم؟ سه سال با د-

و از شماها  کنمیانقدر بهش محبت م ارمیهم آرشام رو بدست ب ی. وقتشه که آوا حال من رو درک کنه. وقتفتادهین یاتفاق

 .هکه آوا کامل از ذهنش پاک بش کنمیدورش م

 .ستنیماجرا ن نیول کن ا هایراحت نی. آرشام و آوا به امیمواظب باش دیبه هر حال با-

 .یزیهامون رو بهم نرتو حواست به خودت باشه که نقشه من حواسم هست،-

 بده.  ریبه من گ یحاال ه-

 و گفت: دیخند نینوش

 ؟یندار یکار رمیم گهیمن د-

 .رهینظر بگ ریامکان داره آرشام من رو ز م،یکم کن دیرفت و آمدهامون رو هم با گهید-

 کارا رو نداره. نیو ا بیآرشام االن انقدر داغونه که اصال حوصله تعق-

 . شگویخب خانم پ یلیخ-

آوا رو از دست بدم.  تونمیکه نم ونمدیرو م نیغلط، فقط ا ایدرسته  کنمیکه م یکار دونمیکرد. نم یو خداحافظ دیخند نینوش

آروم  نمکیبه آوا نگاه م یفقط وقت یلحظه آرامش داشته باشم، ول هی نکهیکردم؛ واسه ا یهمه جور عشق و حال میزندگ یتو

داره؛  یهمه چ شیتجربه نکرده بودم. آرشام تو زندگ یدختر چیبهم منتقل شد که تا حاال با ه یحس دمشیکه بوس ی. روزشمیم

 15تنهام،  شهیمنم که هم نیا گران،یشده حسرت خوردن به د میمنم که تمام زندگ نیخوب، ا یشغل تیخانواده، ثروت، موقع

اش رو شروع کرد و هر ماه عشق و محبت پدرانه ور یدیجد یاش زندگسالم بود که پدرم من و مادرم رو ترک کرد و با معشوقه

 .کنهیم زیبه حسابم وار

 ومدم،یجا به چشم ن چیمنم که ه نیا

بود؛ همش دنبال  یذهن یریرگهمش د هامیبودم و آخر خوش ینبوده، همش دنبال خوش میتو زندگ یو عشق واقع قیرف چیه

 .دمیسراب دو

 یرو تو گارمی. سکردینم یهام رو خالهم دردها و عقده گاریس گهیتر پک زدم. درو روشن کردم و محکم یبعد گاریس

 . دمیکوب زیم یله کردم و با مشت رو یگاریجاس

جبران  یخوایم یهمه گناه، چجور نیهمه خطا، ا نیهمه اشتباه، ا نیخودته. ا یاز اشتباها یکشیم یهر چ ن،یبه تو شاه لعنت

  ؟یکن

دختر آدم  هی بیو فر یگرفت دهیکمکت کنه و آدمت کنه رو راحت ناد خواستیم شهیکه هم یقیات با رفچند ساله یدوست

 ؟یرو خورد یفروش عوض

 گفت مرد؟  شهیتوام م به

خونه رو  نیسنگ یفضا تونستمی. نمشدیچشمام رد م یهام و خطاهام از جلوهام، حسرتتمام نداشته م،یزندگ یهالحظه تمام

پارک  هی مکتین ی. انقد راه رفتم که پاهام خسته شد و روزدمیقدم م هاابونیخ یتو هدفی. برونیتحمل کنم و از خونه زدم ب

گاه  هیهام تکوقت شونه چیکرده بودن. من ه هیشون تکعشق یهاهکه به شون یعاشق یخترانشستم و به مردم نگاه کردم. به د

 . دمینبود و االن دارم تقاص اشتباهام رو پس م دادنیکه دل بهم م یاچارهیب یواسه اون دخترا یامن

رو پدر و مادر  یوقت معن چیکه ه افتمیم نیا ادیدست پدر و مادراشونه و  یشون توکه دست کنمینگاه م ییهابچه به

 .دمینفهم

 از حال رفتم. یاز خستگ دم،یبه خونه رس نکهیاز جام بلند شدم و سمت خونه راه افتادم. بعد ازا د،یکشیم ریت هامقهیشق

 

 

ها رفتم که با . به طرف پلهدمینشن یجواب یساختمون شدم، خونه در سکوت فرو رفته بود. چند بار مامان رو صدا کردم ول وارد

 مواجه شدم که نوشته بود: نهییآ یرو ینوشته

 .یکنیحاال حاال ها از آرشام دل نم دونم،یهر چند م ا؛یب یتو هم اگه زود اومد دا،یآ یخونه میمن و مامان رفت یسالم خواهر-

 شد و با خودم گفتم، یخوندن نامه آرام دوباره داغ دلم تازه شد و اشکام جار با

 شد؟ ینجوریچرا ا دم؛یکش یهمه انتظار و دلتنگ نیا نمش،یبب یو حسابروز درست  3اجازه نداد بعد از  یحت آرشام

هزارمین بار شماره آرشام رو گرفتم،  یآوردم و برا رونیب فمیک یرو از تو میها باال رفتم و وارد اتاقم شدم. گوشپله از

رو  شیاما االن انقدر ازم متنفره که گوش کرد؛یم یصدام لحظه شمار دنیواسه شن یروز هیرو خاموش کرده بود.  شیگوش

 :دیچیپ یگوش یتو نینوش یرو گرفتم. بعد از چند تا بوق صدا نیو شماره نوش شتمرو بردا می. دوباره گوشکنهیروم خاموش م

 بله آوا؟-
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 .نیسالم نوش-

 ؟یسالم خوب-

 شم؟یپ یایب یتونی. منیبود که سرم اومد نوش ییچه بال نیخوب باشم؟ ا تونمیمگه م-

 .شهی. مراقب خودت باش درست مشتیپ امیکم گرفتارم، فردا حتما م هیمن امروز -

 .شمیباشه مزاحمت نم-

آرشام به ساختمون رفت تا  م،یخونه نشسته بود قیآالچ یشد. تو یبرام تداع شیو خاطرات چند ماه پ دمیتخت دراز کش یرو

رو برداشتم و منتظر اومدن آرشام شدم. از در سالن که خارج شد،  میکنم، گوش تشیاذ یگرفتم کم میقهوه درست کنه. تصم

 شروع کردم آروم صحبت کردن.

 منم دوست دارم، مراقب خودت باش. زم،یباشه عز- 

 گفتم: یالک کنهیاحساس کردم آرشام داره مشکوک نگام م یوقت

 قطع کنم، خداحافظ.  دیبا-

 :دیکنارم نشست و مشکوک پرس آرشام

 ؟یکردیمصحبت  یبا ک-

 کم مکث کردم و گفتم: هی

 از دوستام. یکیبا -

 کدوم دوستت؟-

 .یشناسیتو نم-

  ؟یکنیپنهون م یرو دار یچ ده؛یآوا راستش رو بگو، رنگت پر-

 باشم و گفتم: یکردم عاد یسع یدار شده بود؛ ولخنده یلیآرشام خ افهیاز خنده منفجر بشم. ق خواستیم دلم

   ا؟یداد ریبابا گ یا-

 گفت: تیبا عصبان آرشام

 ؟یباهاش صحبت کن یتونستیمن نم یبود که جلو یندم؟ ک ریگ-

 :دیپرس یجی. آرشام با گدمیو بلند بلند خند رمیخودم رو بگ ینتونستم جلو گهید

 ؟یخندیم یبه چ-

 پشت خط نبود.  یکردم بابا اصال کس یبامزه تو، شوخ افهیبه ق-

 اخم کرد و گفت: آرشام

 . کنمیم یکارت رو تالف نیبود، در ضمن من ا یابامزه یشوخ-

 و گفتم: دمیخند

 . ستمیمن مثل تو زود باور ن-

 زد و گفت: یلبخند مرموز آرشام

 . دید میخواه-

. خواستم بازش کنم که آرشام دستم رو پس زد و دمید ییجعبه کادو هیکارش  زیآرشام رفتم، کنار م یروز بعد که به خونه دو

 گفت:

 .ستیمال تو ن-

 ه؟یپس مال ک-

 بگم.  تونمینم-

 اشک تو چشمام جمع شد و با بغض گفتم: دهیخر هیهد گهیدختر د هی یآرشام برا نکهیفکر ا از

 ؟یدیبراش خر یحاال چ-

 .یبازش کن یتونیم ،یکنجکاو شد یلیحاال که خ-

 بازش کنم؟ دیبا یچ یبرا ستیمال من ن یوقت-

 . یهر جور راحت-

و جعبه رو باز کردم که با  رمیخودم رو بگ ینتونستم جلو گهیاون کادو بود. د شیتمام حواسم پ یمشغول کار کردم ولرو  خودم

 گفتم: هیکه من با گر کردیرو شدم. آرشام با لبخند نگاهم مروبه کیش یلیساعت مارک خ هی

 تره؟  از من قشنگ یلیدختره خ-

 خنده و بغلم کرد و گفت:    ریزد ز آرشام
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 .یبود که با من کرد یکار یتالف نیا ،یکنیم تیعشق من چرا انقدر خودت رو اذ-

 دمیکوب اشنهیو من چه راحت گولش رو خوردم. دستم رو مشت کردم و به س کنهیم یافتاد، آرشام گفته بود که تالف ادمی تازه

 و گفتم:

 ؟یکرد تمیچرا اذ یبد یلیخ-

 .ارنیبلکه قلب آدم رو به درد م شنینه تنها باعث خنده نم هایاز شوخ یکه بعض یریبگ ادی نکهیبه خاطر ا-

 ساده هردومون رو ناراحت و نگران کرده بود. آرشام ساعت رو به مچم بست و گفت: یشوخ هیبا آرشام بود،  حق

 بخرم.  هیکه بخوام عاشقش بشم و براش هد ادیبه چشمم نم یاگهیقابل تو رو نداره، آخه من جز تو دختر د- 

 تو چشماش نگاه کردم و گفتم: رهیرو دور کمرش حلقه کردم و خ دستام

 . ستیدست خودم ن کنه،یم وونمید رنیتو رو ازم بگ نکهیفکر ا-

 موهام رو نوازش کرد و گفت:  آرشام

 نباشم.  ایدن نیا یتو گهیکه د نهیاونم ا یدیحالت من رو از دست م هیفقط در -

 حرف رو نزن؛ خدانکنه. نیا وونهید-

 آغوشش گم شدم. یگذاشتم و تو اشنهیس یرو رو سرم

 

 

 هیماجرا هم  نیکاش ا خواست،یاون روزها دوباره اشک مهمون چشمام شد. چقدر دلم آغوش گرم آرشام رو م یادآوری با

 رم،یمی. من بدون آرشام میاگهید زیبود نه چ نیه شاهگناه من اعتماد ب نیبود. قبول دارم اشتباه کردم اما بزرگتر یشوخ

. میکردیم دایباتالق نجات پ نیهردومون از ا ینجوریبرم و باهاش صحبت کنم، ا ذاشتیم الدیرو ندارم. کاش م شیدور تحمل

در خونه سرم رو بلند کردم و به طرف  یچقدر گذشت که با صدا دونمیکردم. نم هیبلند گر یزانوهام رو بغل کردم و با صدا

کارم نشستم و خودم رو مشغول کردم. چند لحظه بعد  زیاشکام رو پاک کردم و پشت م عیپنجره رفتم. مامان و آرام بودن. سر

 سرم رو بلند کنم جوابش رو دادم. نکهیدر اتاقم باز شد و آرام وارد شد و سالم کرد. بدون ا

 و گفت: ستادیا کنارم

 خونه؟ یمداو یک-

 .دمیمنم تازه رس-

 ؟یآوا باهام قهر-

 ؟یچ ینه، برا-

  ؟یکنیبهم نگاه نم زنمیپس چرا باهات حرف م-

ندادم و کارم رو ادامه دادم. آرام چونم رو گرفت و مجبورم کرد بهش  یکردم. بشه جواب هیآرام متوجه بشه، گر خواستمینم

 :دیپرس یشد و با نگران رهینگاه کنم. به چشمام خ

 ؟یکرد هیتو گر-

 نه.-

 شده؟  یچ نمیبگو بب-

که مامان  دینکش یگذاشتم. آرام بدو بدو از اتاق خارج شد و مامان رو صدا زد. طول زیم یافتادم و سرم رو رو هیبه گر دوباره

 :دیپرس یوارد اتاق شد و با نگران

  ؟یکنیم هیشده؟ چرا گر یآوا مامان چ-

 :دیپرس یبغل مامان انداختم. مامان با ناراحت یبلند شدم. خودم رو تو یلصند یرو بلند کردم و از رو سرم

 .یبزن؛ مردم از نگران یحرف هیآوا -

 شده؟  یبگو چ-

کردن تمام  فیشونه مامان برداشتم و شروع کردم به تعر ینگران نشن سرم رو از رو نیاز ا شتریمامان و آرام ب نکهیا یبرا

 گفت: یچند روز افتاده بود. مامان با ناراحت نیا یکه ط ییهااتفاق

 آرشام حق داره حرفت رو باور نکنه. ؟یگیم یچرا االن دار-

 آرشام رو از دست بدم. دمیترسینزدم، م یبهم نخوره حرف نیآرشام و شاه یدوست نکهیمن به خاطر ا-

 .یدیاز دستش م یهم دار ینجوریا یول-

 .کنهیم دایمشکل پ نیواسه ا یراه هیهستش حتما  یمنطق اون پسر کنم،یمن با آرشام صحبت م-

 .کنمیاش و دوباره باهاش صحبت مخونه رمیرو خاموش کرده، فردا م شیگوش-
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 . یخواهر شهینکن درست م هیانقدرگر-

 .دوارمیام-

 زده. یکار نیکرده که دست به همچ یچه فکر نیپسره شاه نیا دونمیمن نم-

 کرده. یدوتا جوون باز ندهیچطور با آ نیبب اومد،یخوشم نم نیاز اولش از شاه-

 .دهیرنگ و روت پر م؛یشام بخور نییپا میبر ایآوا ب-

 ندارم. لیم-

 منتظرتم.  نییندارم، پا لیم یچ یعنی-

به  یال حرفبعد بابا هم اومد و از مامان و آرام خواهش کردم تا فع قهیرفتم. چند دق نییو صورتم رو شستم و به طبقه پا دست

مثل  یچ چیه گهید گفتیبهم م یحس هی. دادمیبابا نزنن. به اصرار مامان چند قاشق خوردم و به کمک غذا بغضم رو قورت م

به  عیآرشام باشه سر نکهیا دیبلند شد به ام میگوش یرو ترک کردم و به اتاقم برگشتم. صدا زی. زودتر از همه مشهیسابق نم

 جواب دادم: یتخت نشستم و با کالفگ یعکس ساحل رو دنیسمتش رفتم اما با د

 ؟یسالم، خوب-

 خوب باشم؟ تونمیمگه م-

 .شهینگرانتم، فکرش رو نکن درست م یلیآوا خ-

 ؟یدار یاز آرشام خبر-

 خونه آرشام بهش سر بزنه. رهیبهم اس ام اس داد که داره م الدیم-

 نگرانشم. یلیخ-

 .یو غصه خورد یکرد هیگر یلک بندمیتو نگران خودت باش، شرط م-

 ؟یکردیم کاریچ یمن بود یتو جا-

 و آرامش حلش کرد. یبا صبور دیبا یول ه،یسخت یلیخ طیقبول دارم شرا-

 کنه. جادیفاصله ا موننیب نیشاه ذارمیتا دوباره با آرشام صحبت کنم نم رمیفردا م-

 .زمیعز یموفق باش-

 .نیبه زحمت افتاد یلیخ الدیممنون ساحل امروز تو و م-

 .میرو داشته باش گهیهمد یهوا دیو با میباشه ماها دوست یهر چ ه،یچه حرف نیا-

 رفاقت سنگ تموم گذاشت. یمن و آرشام رو داشت و تو یهوا یلیکه خ نیشاه-

 .برهیبه اشتباهش م یزود پ ای ریهم د نیشاه-

 . دوارمیام-

که قرار بود فردا به آرشام بزنم فکر  ییهاو به حرف دمیتخت دراز کش یچراغ خوابم رو خاموش کردم و رو یاز قطع گوش بعد

 خوابم برد.           یک دمیکردم که نفهم هیکردم و انقدر گر

  

 

 

 ) آرشام (

من رو  نیمن و شاه نیو ب کردینم انتینشده بود، کاش آوا بهم خ ینجوریو به گذشته فکر کردم. کاش ا دمیمبل دراز کش یرو

چقدر دلتنگشم؛ دل تنگ خنده هاش، نگاه  دونهی. فقط خدا مزمیرو به پاش بر میهمه زندگ شهیتا مثل هم کردیانتخاب م

 یکه اون من رو فراموش کرد و فروخت. با صدا یفراموش کنم، همون جور روآوا  دیمهربونش، آغوش گرم و پر مهرش. با

 :دیپرس یوارد شد و با نگران الدیبعد م یاکاناپه نشستم. لحظه یباز کردم و دوباره رو الدیم یدر رو رو فونیآ

 م؟یشینگران م یگینم یرو چرا خاموش کرد تیگوش ق،یسالم رف-

 .کنهیآوا حالم رو بدتر م یدر پ یپ یهاحوصله ندارم، تماس-

 . میغذا گرفتم، بلند شو با هم بخور-

 ندارم. لیممنون م-

 .یکنیضعف م ینجوریا م،یکدوم ناهار نخورد چیندارم؟ امروز ه لیم یچ یعنی-

. خوردیاما خودش با ولع م کردمیم ینداشتم و با غذام باز ییاشتها چی. هدینشستم و برام غذا کش زیپشت م الدیاصرار م با

 با تعجب نگاهم کرد و گفت: الدیم

  ؟ینکنه دوست ندار ،یخوریچرا نم-
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 ندارم.  لیم یدستت درد نکنه ول-

 ؟یکنیم کاریبا خودت و آوا چ یحواست هست دار-

 ؟یدونینکنه تو من رو مقصر م-

 . یکنیبزرگش م یو الک یدیکشش م یدار یول ،یستیمقصر ن-

 رو به سمتش گرفتم و گفتم:   لمیرو روشن کردم و ف میشدم و سمت گوش یعصبان الدیحرف م نیا با

 مقصره.  یبعدش بگو ک ن،یبب ایب-

 رو به من شد و گفت: لمیرو نگاه کرد و بعد از تموم شدن ف لمیرو گرفت و با دقت ف یگوش الدیم

 ؟یزهر کرد چارهیرو به خودت و اون دختر ب یزندگ لمیف هیتو به خاطر -

 ؟یزدیحرف رو م نیکار رو کرده بود بازم هم نیاگه ساحل با تو ا ؟یگیچرا چرت و پرت م الدیم-

 یچشمت رو رو لمیف نی. آرشام اکردمینه، بعد قضاوت و محکومش م ایساحل گناهکار هست  دمیدیممن اول -

 تو فرستاده تا رابطه شما از هم بپاشه. یرو برا لمیف نیا نیبسته. شاه قیحقا یهمه

 یجلو لمیف یهاصحنه کنمیبهش نگاه م یوقت ست،ی. دست خودم نتونمیباشه، بازم نم رمیتقصیاگه آوا ب یحت الد،یم تونمینم-

 .ادیچشمم م

 اد؟یسر آوا م ییچه بال یدونیم ،یخودت رو گرفت میپس تصم-

 . شهیآرشام آوا بدون تو نابود م ،یدیدیاشکاش رو م دیبا امروز

 گفتم: الدیروبه م میو کالفگ یگلوم جا خوش کرد و حرف زدن رو برام دشوار کرد. با تموم ناراحت یدوباره تو میلعنت بغض

آسونه  یکنیکه همه جوره دوسش دارم بگذرم؟ فکر م یمن آسونه که از آوا دختر یبرا یکنیتو فکر م شم؟یمگه من نابود نم-

 نیا یتو ارمیرو آماده کنم و عروسم رو ب زیو بغلش نکنم تا آروم بشه. سه سال از عمرم رو گذاشتم تا همه چ نمیاشکاش رو بب

 شد.   خراب یشبه همه چ هیشد  یچ یخونه، ول

 کنارم نشست و گفت: الدیشد. م ریاز گوشه چشمم سراز یو قطره اشک دمیموهام کش یتو یدست یکالفگ با

که من و ساحل بهش  یذره شک هیحرف زد که  نیبا شاه یآوا امروز طور یول کنم؛یباور کن من درکت م ق،یآروم باش رف-

 ؟یزنیرفت. چرا باهاش حرف نم نیاز ب میداشت

از  شیچوب اعتماد ب میمنو ازم گرفت. هر کدوم از ما دار یکه کرد آوا یبا کار نی. شاهخوامیپاک خودم رو م یمن آوا الدیم-

 .یچیه شه؛یعوض نم یچیبا حرف زدن ه رفت،یو باهاش م کردیاعتماد م نیبه شاه دی. آوا نبامیخوریمون رو ماندازه

 . رمیو م کنمیرو جمع م زیکم استراحت کنز منم م هینکن، بلند شو برو  تیخودت رو اذ نیاز ا شتریب-

 گفتم: الدیروبه م ستمیخودش کرده باعث شد با ریکه ذهنم رو درگ یها رفتم. سوالشدم و سمت پله بلند

 نفسم رو گرفت؟ ینجوریدر حقش کرده بودم که ا یبا من کرد؟ من چه بد نکارویچرا ا نیشاه-

 اونم آوا رو دوست داره. گهیشده م وونهید نیحرفا نکن. شاه نیا ریدرگ انقدر خودت رو-

 هوس بازه.  نیشاه ستیعاشق ن نیشاه کشن،یعشق رو به لجن م نیشاه نیع ییکرده که آوا رو دوست داره، آدما خودیب-

آروم  قهی. باالخره بعد از چند دقشمیآروم م یکم ینجوریا دونستیم دی. شازدینم یهم حرف الدیتا آروم بشم، م زدمیم داد

 آب و قرص برگشت و گفت: وانیبا ل الدیبعد م یاها نشستم. لحظهپله یشدم و سکوت کردم و رو

 .یبخور تا آروم بش نویا ایب-

 هست؟  یچ-

 و گفت: دیخند الدیم

 . گهیقرص روان گردان، آرام بخشه د-

 حال من رو عوض کنه با خنده گفت: نکهیا یبرا الدیرو ازش گرفتم و خوردم. م قرص

 نیباشه دوره ا ادتی ؛یکن یو رگ زن ینشدم. توام به سرت نزنه خودکش وونهیتو و  آوا د یادهایمنم برم تا از دست داد و فر-

 وقته که تموم شده.  یلیحرفا خ

 زدم و گفتم: لبخند

 بزنم. یکار نینشدم که دست به همچ وونهینترس هنوز انقدر د-

 .یو بخواب یفکر نکن یزیکن به چ یتراحت کن سعبرو اس-

 .یدیزحمت کش الدیممنون م-

 .یکنیبعدا جبران م-

 باشه بچه پررو.-

 ؟یندار یکار م،یشیرو خاموش نکن نگران م تیگوش-
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 نه ممنون. -

 خوابم برد.  یک دمیو نفهم دمیتختم دراز کش یبه اتاقم اومدم و رو الدیاز رفتن م بعد

  

 

 

 سرحال بشم، سمت حموم رفتم. یکم نکهیا یرو برداشتم و شماره آرشام رو گرفتم، همچنان خاموش بود. برا میگوش

و از خونه خارج شدم. انقدر فکرم  دمیکه به چشمم اومد پوش ییمانتو نیبکنم، سمت کمدم رفتم و اول یشیآرا نکهیا بدون

شدم و آدرس خونه آرشام رو دادم بعد  ینکنم. سر کوچه سوار تاکس یگرفتم رانندگ میبود و استرس داشتم که تصم ریدرگ

بزنه رو  امنهیدوباره آرشام دست رد به س نکهیشده بود. تحمل ا خی امهو دست دیلرزی. پاهام مدمیرس قهیاز چند دق

 یونه شدم. قلبم طوردرآوردم و وارد خ فمیرو از ک دیشدم؛ کل مونیو خواستم زنگ بزنم که پش دمیکش یقینداشتم. نفس عم

 دهیهام به وضوح ددست رزش. لشهیداره از جاش کنده م کردمیکه هر لحظه احساس م دیکوبیم امنهیخودش رو به قفسه س

خونه  یبود که فضا گاریس یبو شد،یباورم نم اومد؟یم ییسردم رو مشت کردم و آروم در رو باز کردم. چه بو ی. دستاشدیم

نصفه که دود  گاریس هیقرار داشت و  زیم یرو گاریپر از س یگاریس ریز هیرو پر کرده بود! آرشام گوشه کاناپه نشسته بود و 

 متنفر بود.  گاریبود که از س یهمون آرشام نیا شهیدستش بود. باورم نم یانگشتا یال شدیم دازش بلن

رو  گاریس ضیشد. با غ رهیکه سرش رو بلند کرد و بهم خ ستادمیسرش ا یباالفکر بود که اصال متوجه حضورم نشد.  یتو انقدر

 انداختم و با داد گفتم: یگاریجا س یاز دستش گرفتم و تو

 ؟یکنیخودت رو خفه م یدار-

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 جواب منو بده؟-

 . کنمیکار رو م نیذره آرامش ا هیواسه -

 کردم و گفتم: بغض

 ؟یانتخاب کرد نیگزیچقدر زود واسم جا ده؟یبهت آرامش م گاریامروز س دادم،یقبال من بهت آرامش م-

 بهم آرامش نداد؛ حالم رو بدتر کرد. -

رو باز گذاشته بود. سرم  پشیبود و ز دهیپوش ینشستم و بهش نگاه کردم. چقدر دلم براش تنگ شده بود، سوشرت آب کنارش

 و دستم رو دور کمرش حلقه کردم و گفتم: اش گذاشتمشونه یرو رو

 ؟یکنیبا هر دومون م نکاریچرا ا-

 .یرو خراب کرد زیکه همه چ یتو بود نیا-

 . میو از اول شروع کن میرو فراموش کن زیهمه چ ایآرشام ب-

 ازم جدا شد و بلند شد و به سمت پنجره رفت و پشت به من گفت: آرشام

 رو شروع کرد.  یزندگ هی یاعتمادیبا ب شهیادامه داد؛ نم شهینم ینجوریفکر کردم، ا یلیآوا من خ-

 رفتم و به سمت خودم برگردوندمش و گفتم:   سمتش

 ؟یاریقلبم رو به درد م یکه مدام با حرفات دار یبسه آرشام متوجه هست-

 .یو به درد آورد یتوام قلب من رو شکست-

  رم؟یتقصیب نینقشه شوم شاه یکه من تو یبفهم یخوایکار رو نکردم، چرا نم نیمن از قصد ا-

 داد زد و گفت: آرشام

 . یستین ریتقص یب-

 بلند داد زد که صدام تو گلوم خفه شد و باعث شد سکوت کنم. انقدر

 . میما به هم اعتماد ندار م؛یادامه بد میتونی. ما نمیدیفقط هردومون رو عذاب م ینجوریآوا برو، ا-

 گفتم: هیگر با

 من دارم.  یول-

 زد و گفت: یپوزخند آرشام

 .یگفتیرو بهم م قتیخودم بفهمم، حق نکهیقبل از ا یاگه داشت-

رو درست  زیمون همه چعشق م؛یرو دوست دار گهیما هنوز هم همد یسست شده باشه ول موننیاعتماد ب وارید دیشا-

 . کنهیم

 کرد و گفت: یمکث آرشام
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و به  یدستش رو گرفت یوقت ،یبله گفت نیکه به درخواست رقص شاه یوجود نداره، عشق من و تو موقع یعشق گهیآوا د-

 رفت.  نیاز ب یپشت ساختمون رفت

 تموم شد؟ یهمه چ یعنیدوسم نداشت،  گهید یعنیبهت به آرشام نگاه کردم.  با

 طیاون شرا یدختر رو تو هیال فکر کن من و من. اص یواسم آسون بوده، تو خودت رو بذار جا میتصم نیفکر نکن گرفتن ا-

 ؟یدیبازم ادامه م ؛یدیدیم

 .میکنیرو فراموش م زیسرنوشت خودمون و همه چ یپ میریمون مهر کدوم نیاز ا بعد

 رون؛یب یتا از قلبم بر رمیبم دیکه راحت فراموشت کنم، با ستمیمن مثل تو ن ی! ولیحذفم کرد تیچقدر راحت از زندگ-

 فراموشت کنم؟  یچطور

 یکنیعاشقانه تو گذرونده. فکر م یهاسال از عمرش رو با زمزمه 3که  یدخترم، دختر هیکنم؟ آرشام من  یتو زندگ یب یچطور

 فراموش کنم؟  تونمیراحت م

 .کنمیهمون جور که من تو رو فراموش م ،یفراموش کن یکن یسع دیبا-

 هیقلب بزرگ و بخشنده داشت،  هیکه من دل بهش بستم  یام من باشه، آرشامآرش ستادهیکه جلوم ا یکس نیا شهیباورم نم-

 قلب عاشق داشت. آرشام من کجاست؟ 

 که حاال دورگه شده بود گفت: ییبغض کرد و با صدا آرشام

 یکرد. موقع انتیبهش خ دادهیکه همه جوره دوسش داشته و واسش جون م یکس دیمرد و له شد که د یآرشام تو موقع-

 بود.  قمیرف شیو دلت پ یسال کنار من بود 3 دمیشکستم که فهم

 زدم و گفتم: غیج

 حرفا رو. نیتموم کن ا-

 . شهیم لیتمام عشقم به تنفر تبد میزنیو با هم حرف م نمتیبیهم برنگرد، چون هر بار که م گهیبرو آوا، د-

تقاص گناه نکردم رو پس  خواستیو م دونستیهم م دیشا. کنهیداره داغونم م دونستیو نم کردیحرفاش تار و مارم م با

که تو چشمات زل بزنه و  نهیا ایدرد دن نیبکنم. بدتر تونستمینم یکار چیه یول دمیشکستن قلبم رو به وضوح شن یبدم. صدا

 . یباورهات باش وبگه ازت متنفرم و تو شاهد مرگ آرزوها 

   

 

 

 ستادهیمبل برداشتم و سمت آرشام رفتم. پشت به من و کنار پنجره ا یرو از رو فمیسرم آوار شده بود. ک یرو ایتمام دن انگار

مثل گذشته از پشت بغلش کنم و بگم که چقدر دوسش دارم، آروم صداش  خواستی. چقدر دلم مکردینگاه م اطیبود و به ح

 کردم که گفت:

  ه؟یچ گهید-

 کردم و گفتم: بغض

 ضرر داره.  تیسالمت یوقت؛ برا چینکش، ه گاریوقت س چیبعد از من ه-

 شمیپ گهیذره د هی گفت،یو م گرفتیراهم رو م یجلو شهی. کاش مثل همکردیهر لحظه با سکوتش من رو داغون تر م آرشام

 بمون. 

 رهیبشم که دستم رو به دستگ نیبود پخش زم کی. نزددمیدیم یپام رو هم به سخت یجلو یو حت رفتیم جیبه شدت گ سرم

. در رو باز کردم و ستمیبراش مهم ن گهیدوسم نداره و د گهیمطمئنم آرشام د گهیدر گرفتم و مانع افتادنم شدم. حاال د

 و گفت: دخواستم از ساختمون خارج بشم که آرشام صدام کر

داره با  ینجوریدوست داره که ا یلینه. حتما خفکر کن و بهش فرصت بده تا خودش رو ثابت ک شتریب نیبه بعد به شاه نیاز ا-

که به صورتم خورت حالم رو بهتر  یخنک میجوابش رو بدم ازسالن خارج شدم. نس نکهی. بدون اجنگهیو همه کس م زیهمه چ

م کنم. چشمم به آرشا یخونه زندگ نیا یخونه بشم و با آرشام تو نیعروس ا شتمبه خونه کردم، چقدر دوست دا یکرد. نگاه

 نیبعدها حسرت هم خوادیبار بهش نگاه کردم، دلم نم نیآخر ی. براکردیبود و نگاهم م ستادهیافتاد. هنوز هم پشت پنجره ا

چشمم اومد. روز تولد خودم و آرشام  یجلو طراتمنگاه رو بخورم. در خونه رو باز کردم و نگاه آخر رو به خونه انداختم. تمام خا

تمام  م،یکردیپروژه کار م یرو گهیکه با همد ییهاخونه گذاشتم، روزها و ساعت نیا یبار پام رو تو نیاول یکه برا یروز

نامعلوم  ندهیآ ش،یاز آرشام، دلتنگ ییترم کردن. باالخره دل کندم و در رو بستم. فکر جداخاطراتم جلوم صف بستن و داغون

همچنان به  یول کردیام ولم نملحظه کی جهیو سرگ کردمی. به شدت احساس ضعف مذاشتیلحظه هم راحتم نم کیخودم 

کوچه بذارم و همه  نیهم یرو تو میسال از زندگ 3 خوادیجا دور بشم، دلم م نیزودتر از ا خوادی. دلم مدادمیراهم ادامه م
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ببره؟  ادیروز از  چند یشه فراموش کرد؟ آرشام چطور تونست اون همه عشق و عالقه رو طیمگه م یرو فراموش کنم ول زیچ

 نبودم؟ چرا باورم نکرد! شیمگه من تمام زندگ

رعد و برق من رو  یشکل پس زد. صدا نیو اون رو با بدتر دیکم گذاشته بودم که عشقم رو ند یآرشام چ یعشق برا یمن تو 

 ؟یرو باهام کرد نکاریچرا؟ چرا ا ایبه خودم آورد، سرم رو روبه آسمون کردم و گفتم، خدا

انگار آسمونم مثل من دلش پره. به راهم ادامه دادم و از کوچه خارج شدم. دلم  د؛یکیصورتم چ یبارون رو یهاقطره

باعث شد احساس لرز  سمیخ یها. لباسرفتیم شیپ ینداشتم و پاهام به سخت یتوان یسرعت بدوم ول نیبا آخر خواستیم

رفت و  یاهیگرفتم. چشمام س واریشد و دستم رو به د نیهام سنگ. پلکادامه بدم تونمینم نیاز ا شتریکه ب دونمیکنم. م

 شد. یچ دمینفهم گهید

 

 

 ) آرشام (

دنبال  رفتیو م شدیتر مدل کندن و فراموش کردن براش راحت ینجوریا دیشکل با آوا برخورد کردم، شا نیبدتر با

. ارهیسرش م ییحرفام و رفتارم چه بال دونستمیم نکهیازم متنفر بشه اون رو از خودم رنجوندم. با ا نکهیا ی. براشیزندگ

آروم  یگرفتم. باالخره کم ریش ریرفتم و سرم رو ز یی. سمت دستشوودبرام سخت شده ب دنیکردم و نفس کش یاحساس خفگ

 م و خودم رو به آهنگ سپردمکاناپه نشست ی. روکردیآرومم م یقیموس دیشدم. سمت ضبط رفتم شا

 جلو رامو رینگ ستین یبار شوخ نیا 》

 دستامو یریگیم یه رمیمن م یدیفهم 

 از من یخوایفرصت م شمیعوض م یگیم 

 ازت خستم  یلیخ گهیشرمنده من د 

 رو روشن کن شمعا

 باره نیآخر نیا 

 نگاه ریدل س هی 

 بعد خدا نگهدارت  

 برام یدعا کن ه گهینگو د یزیچ

 از تو فکر تو درآرم نیدعا کن بعد از ا 

 شکننیظرفا که م نیتنم ا رهیگیگر م 

 نه تو نه من  گهید انتهیخ یبو نیا 

 همه عادت  نینبوده ا یتصادف

  رمیدلگ ییمثل تو از تنها منم

 بار  نیبشه ا یهر جور یول رمیمیم

  رمیگیمونو از تو مجفت تقاص

 تو اما  یشدم به پا ریپ نکهیا با

 تو هر قطره  هیرو کشتم تو هر گر تو

  نجایازت ا مونهیکه م یزیچ تنها

 اون عطره  یچند تا تار مو و بو هی

 جوره سوختم و ساختم  همه

  یدیرو باختم ند یباز

  یدیپر یشد ییشبه هوا هی یاپرنده مثه

 که من  یخودت باعث شد تو

  یرحمیبرم تو اوج ب تنها

 بودم برات یک یفهمیم یروز هی

 《یفهمینم یهنوز داغ االن

نتونستم خودم رو کنترل  گهیآروم بشم. د دیداد بزنم تا شا خواستی. دلم مآوردیبه درد م شتریکلمه از آهنگ قلبم رو ب هر

پخش شد.  نیزم یرو هاشهیکه شکست و خورده ش دمیکوب زیم شهیبود رو پرت کردم و مشتم رو به ش زیم یرو یکنم و هر چ

 یبود، با صدا شتری. سوزش قلبم از دستم بدیچکیم کیسرام یدستم به شدت پاره شده بود و خون بود که از دستم رو



Roman-City.ir 
 جدالی از جنس عشق رمان

 

https://telegram.me/romancity 134 

 

رو خاموش کردم و سمت  یبودم که جوابش رو ندادم. گوش حوصلهیبود انقدر ب الدیبلند شدم و سمتش رفتم. م میگوش

صدا دراومد. حتما باز  هرو برداشتم و دستم رو باهاش بستم. تلفن خونه ب یباند هیاول یهاآشپزخونه رفتم و از داخل کمک

 بلند شد. الدیم یعصب یرفت و صدا ریگ غامیپ یتلفن رو هیبود بعد از چند ثان الد،یم

 رو.  یبردار اون گوش گمی. ممارستانیب مشیرو بردار، آرشام آوا حالش بد شده. من و ساحل آورد یآرشام گوش-

من چش شده که به  یآوا یعنیو خودم رو به تلفن رسوندم.  دمیبودم. دو الدیم یهاشوک حرف یقطع شد و من تو تلفن

 بردنش؟   مارستانیب

 رو برداشت و گفت: یگوش یعصبان الدیاز دو تا بوق م بعد

 ؟یدیچرا جواب نم-

 آوا چطوره؟-

 مگه برات مهمه؟ -

 زدم و گفتم: داد

 ام؟یب دیبا مارستانیکدوم ب الدیم-

دستم هنوز بند  یزیکردم. خونر یرانندگ مارستانیسرعت به سمت ب نیرو برداشتم و با آخر چییاز گرفتن آدرس سو بعد

پارک کردم و وارد محوطه شدم.  مارستانیب یرو جلو نیربع بعد ماش کیکنم.  یدست رانندگ هیبود و مجبور بودم با  ومدهین

 :  دمیپرس یگراننشسته بود سمتش رفتم و با ن مکتین یرو الدیم

 آوا کجاست؟-

 شده؟ هوشیحالش بد شده و ب ینجوریکه ا یگفت یتو اورژانس. آرشام تو به آوا چ-

 شده؟ هوشیب-

وا رو نگه دارم آ نیماش نکهی. قبل از امیدیرو د ادهیپ یآوا رو با حال خراب تو هویخونه تو که  میاومدیم میمن و ساحل داشت-

 آرشام؟ یکرد کاریبهش وارد شده تو چ یادیز یفشار عصب گهیافتاد. دکتر م نیزم یشد و رو هوشیب

 .نمشیبب خوامیم-

 آرام بخش بهش زدن خوابه. -

 نگاهم کرد و گفت: یکه تازه متوجه دستم شد با نگران الدیم

 شده؟ یدستت چ-

 .یچیه-

 نشون دکتر بده. میبر ایب رهیداره ازت خون م وونهید-

 .نمیآوا رو بب خوامیاول م-

   ؟یکنیم تشیاذ یچ یبرا یتو که انقدر دوسش دار دونمیمن نم-

و من وارد اتاق شدم. ساحل کنار تخت آوا نشسته بود، آروم بهش سالم کردم که جوابم رو نداد و با  ستادیپشت در ا الدیم

  دهیرنگش پر یبود، حساب دهینگاهم کرد. آوا آروم خواب یدلخور

به هردومون بدم. آروم دستش رو گرفتم و فشردم. چقدر  گهیفرصت د هی تونستمی. کاش مدونستمی. خودم رو مقصر مبود

. پشت سر ساحل از اتاق خارج شدم رونیب امینگاهش کنم. ساحل بهم اشاره کرد که ب تونستمیخوب بود که االن خواب بود و م

 گفت: تیکه ساحل با عصبان

 شده؟ ینجوریکه ا یسرش آورد ییه بالچ-

 .یچیه-

  ؟یشد بهیمون غرچرا انقدر با همه یکرد رییآرشام چرا تو انقدر تغ-

 گفت: تیبا عصبان دینداشتم که بزنم ساحل که سکوتم رو د یحرف یعنینزدم،  یحرف

 ینجوریبود ا نیشاه شیاگه دوست نداشت و دلش پ ؟یدیخودت و آوا رو عذاب م یدار ینجوریکه ا یشک کرد یبه چ-

 از حال رفت.  ابونیخ یچطور تو یدیدیم دی. باکردیخودش رو نابود نم

 رو به ساحل کرد و گفت:  دیساحل رو د تیکه حال خراب من و عصبان الدیم

 . رهیو داره از حال م ستیبعد، آرشام حالش خوب ن یساحل باشه برا-

 مارستانیبه سمت محوطه ب الدیخورد با م هیتا بخ 21دستم  نکهیو بعد از ا میدکتر رفت شیمن رو گرفت و با هم پ یبازو بعد

 .مینشست مکتین یو رو میرفت
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 شد و رو به من گفت: کیبهمون نزد ساحل

 بشه. زیکه سوپرا یشده بهش نگفتم اومد داریآوا ب-

 . دینزن یخونه شما دوتا هم از اومدن من حرف رمیساحل من م-

 گفت: الدیم

 داره. اجیچرت و پرت نگو اون االن به تو احت-

 رو تموم کردم. زیبدم؛ من امروز همه چ دیدوباره به آوا ام خوامینم-

 ن؟یهست ییشما پسرها چه جور آدما-

رفتارم دست خودم نبود. احساس من  یول دمیکشیعذاب م رنجوندمیهمه رو از خودم م نکهیرفت، از ا تیبا عصبان ساحل

همه ازم انتظار  یو مثل قبل ادامه بدم؛ ول رمیبگ دهیرو ناد زیموضوع رو هضم کنم و همه چ نیا تونمیو نمضربه خورده 

 گذشت و بخشش دارن. 

 جهیراه جز عذاب دادن خودم و آوا نت هیشکسته شده، ادامه دادن بق موننیحرمت ب یوجود نداره، وقت یاعتماد گهید یوقت

 نداره.  یاگهید

 باشم.  دنشیشاهد عذاب کش تونمیو فراموشم کنه. نم ادیموضوع کنار ب نیآوا هم با ا کاش

 اومدم. رونیاز فکر ب الدیم یصدا با

 ش؟ینیبب یخواینم یمطمئن-

 رفتم. یخداحافظیکردم و بلند شدم و ب سکوت

 )ساحل(

 سشیخ یسردش رو گرفتم. چشما یدستابودم. سمت تخت آوا رفتم،  یهمه سنگدل بودنش واقعا عصب نیدست آرشام و ا از

 رو باز کرد و نگاهم کرد. 

حالش بغض کردم و صورتش رو سمت  دنیکه منتظر آرشامه. با د دونستمیبود. م رهیاتاق رو نگاه کرد، نگاهش به در خ تمام

 خودم برگردوندم و گفتم:

 با خودت؟ یکنیم کاریچ یاون چشمات بشم دار یفدا یاله-

 تنها باشه. خوادیازم رو برگردوند و گفت که م آوا

 آوا. یفراموشش کن دیبا-

روز  هیاون نخواست بفهمه.  یواسه اثبات خودت ول یتو همه کار کرد ،یخودت رو داغون کن یجور نیارزشش رو نداره ا بخدا

 .دمیبهت قول م شهیم مونیپش

 بلند گفت: یبا صدا آوا

 . تونمیساحل! نم یفهمیفراموشش کنم؛ م تونمینم-

رو  ندهیآ نیا یحاال چه جور م؛یرو ساخت مونندهیهام رو باهاش گذروندم و با هم آبود. سه سال همه لحظه میهمه زندگ آرشام

 کنم؟ یزندگ ییتنها

 گفت: ادیبلند و به حالت فر ینداشت با صدا دهیفا یکردم آرومش کنم ول یسع

 که قرار بود خونه خودم باشه. ییکرد؛ جا رونمیاش باز خونه یرحمیاون با ب یمن التماسش کردم، ازش فرصت خواستم ول-

 پاش له کرد. ریرو باور کرد و من رو ز نیشاه یهادروغ اون

 . مارستانهیب نجایآوا جان آروم باش ا-

 کردم.  هیو گر ارمیکرد. منم نتونستم طاقت ب هیبغلم انداخت و بلند بلند گر یرو تو خودش

 کرده بود و حالش اصال خوب نبود.  خی. به هق هق افتاده بود، بدنش شدیآروم نم زدمیاش حرف مباه یچ هر

 .دیتخت دراز کش یخودم جداش کردم و رو از

 رفتم و پرستار رو صدا زدم.  شنیاست سمت

 .دیبعد آوا خواب قهیکرد و چند دق قیآرام بخش بهش تزر پرستار

 شمارش رو گرفتم و گفتم: دمیاطراف ند نیرو ا الدیرفتم. م رونیاتاق ب از

 ؟ییکجا-

 فدات شم. ییچقدر عصب-

 ؟ییگفتم کجا الد،یم سیحالم خوب ن-

 . شتیپ امیاالن م-
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بهش بگم. جواب ندادم و منتظر  دیبا یچ دونستمیآوا دستم بود که زنگ خورد مامانش بود. نم ینشستم، گوش هایصندل یرو

 شدم تا تماس قطع بشه. 

 .مارستانیب ادیدادم و قرار شد که آرام ب حیرو واسش توض زیآرام رو گرفتم و همه چ شماره

 کنارم نشست و گفت: الدیم

 حالش چطوره؟-

 کرد؛ آرام بخش بهش زدن خوابش برد. یقراریب یلیخ ست،یاصال خوب ن-

 افتاده.  یکه چه اتفاق گفتیکاش اون شب آوا به ما م افتاد،یهر دوشون، کاش اون اتفاق نم یناراحتم برا یلیخ-

 ؟یخانوادش خبر داد به

 .نجایا ادیآره قراره آرام ب-

 :دیگذشت و آرام اومد و با دلهره پرس یساعت کی

 براش افتاده؟ یحالش چطوره چه اتفاق-

 . زمینگران نباش عز-

 ) آرام(

شدم و دستش رو گرفتم که چشماش  کی. بهش نزددمیتخت د یحال خواهرم رو رو یدر اتاق رو باز کردم و جسم ب ینگران با

 رو باز کرد. 

 و گفتم: دمیشدم و صورتش رو بوس خم

 سرت اومده؟ ییبرات چه بال رمیبم یاله-

 . زدینم یو اشک تو چشماش جمع شده بود و حرف کردیفقط نگاهم م آوا

 ؟یچرا انقد خودت رو عذاب داد ؟ینگفت یزیچرا بهم چ-

 بعد خودش آروم شد. قهیکنه. چند دق یادم تا خودش رو خال. بهش اجازه دهیگر ریزد ز آوا

 مرخص بشه.  تونهیسرش و گفت که م یاومد باال دکتر

 سمت خونه راه افتاد. ایو ارم میتشکر کرد الدیو از ساحل و م میبرد ایارم نیکمک ساحل آوا رو تا ماش با

 

 

 نگاهم کرد و گفت:  نهییآ یاز تو ایارم

 ؟یآوا بهتر-

 خوب باشم؟  تونمیبدون آرشام چطور م-

 برام سخته. یلیموضوع خ نیهضم ا شهیباورم نم-

 . ستیکنارم ن گهیدوسم نداره و د گهیباور کنم که آرشام د خوادیسخته، دلم نم یلیمنم خ یبرا-

 دستم رو نوازش کرد و گفت: آرام

 آروم باش تا دوباره حالت بد نشده.   -

 سکوت کردم. ریدادم و چشمام رو بستم و کل مس هیتک یصندل یرو به پشت سرم

 آرام رو به من شد و گفت:  میوارد خونه بش نکهیاز ا قبل

 آوا تو رو خدا آروم باش و مامان رو نگران نکن.-

 نگران شد و سمتم اومد و گفت:  دنمینشسته بود. با د ونیزیتلو ی. مامان جلومیتکون دادم و وارد ساختمون شد یسر

  ده؟یچرا رنگت پر ؟یامان خوبآوا م-

کردم. مامان موهام رو  فیرو براش تعر زیهمه چ هامهیگر ونیبلند هق هق کردم و م یبغلش انداختم و با صدا یرو تو خودم

 داشت آرومم کنه. یو سع کردینوازش م

 تموم شد. یدوسم نداره همچ گهیآرشام د-

تو رو  اقتیباشه. اصال بهتر، اون ل یگاه خوب هیتک تونهیبه آدم شک کنه نم لیدلیکه ب یپسر ،ینکن خواهر تیخودت رو اذ-

 نداشت.

 !یگفتیهاش م یو از خوب یکردیم نیآرشام رو تحس شهیتو که هم ؟یگیم یچ یفهمیآرام م-

ها تهمت نیکنه و بدتر یپشتت رو خال کردمیسخت هم مواظب خواهرم هست؛ فکر نم طیتو شرا کردمیفکر م نکهیبه خاطر ا-

 رو بهت بزنه.

 .یخواستگار انیقرار بود، خانوادش ب میکنم؟ ما تمام قرارهامون رو گذاشته بود کاریحاال من بدون آرشام چ-
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 شد؟یو ازت جدا م کردیباهات رفتار م ینجوریمشترک ا یدختر قشنگم انقدر غصه نخور، خوب بود بعد از چند ماه زندگ-

 کنن؟یم ریینگاه هم بهم نکرد. چرا آدما انقدر زود تغ یکه حالم بد شد، حت یامروز موقع-

 رشیمثل تو گ یدختر ایدن یکه ضرر کرده اونه. کجا یغصه بخوره آرشامه؛ کس دیکه با یهات رو پاک کن آوا، اون کساشک-

  اد؟یم

ها باال رفتم دلم موضوع ناراحته. از پله نیدش از اکه من رو آروم کنه و خو زنهیم نیا یها رو براحرف نیکه آرام ا دونستمیم

شک  زیها و رفتارش باعث شد به همه چتخت نشستم. امروز آرشام با حرف ی. روامیتنها باشم تا با مشکالتم کنار ب خواستیم

تر بتونه شد که آرشام راحت یاماجرا بهانه نیا دیبشه؟ شا لیعشق آدم به تنفر تبد شهیکنم. به عالقش، به احساسش. مگه م

 بره. نیچند روز از ب یط تونهیازم جدا بشه وگرنه احساس و عشق و عالقه آدم نم

 گفت: یوارد اتاقم شد و با مهربون نیکه به در اتاقم خورد اشکام رو پاک کردم که آرام همراه نوش یاضربه با

 اومده! یک نیبب-

 ؟یخوب زمیآوا عز-

 ؟ینیبینم ،یلیآره خ-

 ارزش اشکاش رو نداره.  یپسر چیتو رو خدا تو آرومش کن، بهش بگو ه نینوش-

 تا آروم شدم. ختمیاشک ر یساعت مین میمیآغوش دوست صم یکنارم نشست و بغلم کرد و من تو نینوش

 .یکن یزندگ یتونیکه بدون اونم م یتا به آرشام ثابت کن یباش یقو دیآوا تو با ؟یآروم شد-

 .ستیکنم که برام مهم ن تظاهر تونمینم-

 ؟یگیازت بپرسم راستش رو م یسوال هیآوا -

 بپرس.-

  ؟یرابطه ندار نیآوا تو واقعا با شاه-

 زدم و گفتم: یپوزخند

باورم  ،یمن خبر دار زیو از همه چ یترکیو از همه کس بهم نزد یتو که دوستم یبهتر باشه حق رو به آرشام بدم وقت دیشا-

 داشته باشم. تونمیم یاز آرشام چه انتظار گهی. دیندار

 .زدیمطمئن حرف م یلیخ نیآخه اون روز شاه دمیسوال پرس هیمن فقط  ؟یشیآوا چرا ناراحت م-

 .نیرو قبول دار نیتون حرف شاهچرا همه دونمینم-

 ناراحتت کنم. خواستمینم دیببخش-

 .یتنها باشم ممنون که اومد خوامیبرو؛ م نینوش-

بودن.  الدیماجرا حرفم رو باور کرد خانوادم و ساحل و م نیا یکه تو یفکر کردم که تنها کس نیته شدن در اتاقم به ابس با

هم اعتمادش رو نسبت به من  نینوش ی. حتنمیبینم دیشک و ترد کنمیتو چشماشون نگاه م یهستن که وقت ییتنها کسا هانیا

 ختهیبرام مهم نبود. انقدر اشک ر یچیه گهیکرد اما آرشام باورم داشت، اون موقع دیکس باورم نم چیاز دست داده. کاش ه

 قرمز شده بود. یبودم که چشمام حساب

 . کنهیم مینکن اشکات عصب هیوقت گر چیآوا ه گفت،یم شهیهم آرشام

 ها رو مهمون چشمام کرده.    اشک نیخودش ا نهیاالن کجاست که بب گفتیتمام حرفاش دروغ بود؟ اگه راست م یعنی

 

 

 میکه همه زندگ ییچشما یعنیرو باور کنم.  قتی. برام سخته که حقکردمیاتاقم نشسته بودم و به خاطراتم با آرشام فکر م یتو

 سال بهم دروغ گفتن؟ 3بودن 

 باز شدن در اتاقم رشته افکارم پاره شد. بابا با لبخند کنارم نشست و گفت: با

 دختر قشنگم ناراحت باشه؟  نمینب-

 نزدم. بابا بغلم کرد و گفت: یزدم و حرف یتلخ لبخند

 دیکوه پشتتم. فکرش رو نکن شا نیاالنم غصه نخور خودم ع ،یکن فیرو برام تعر زیمدت همش منتظر بودم خودت همه چ نیا-

 . کنهیلحظه با تو بودن رو م هی یو آرزو شهیم مونیکه اون پسر از کارش پش رسهیم یبوده. مطمئنم روز نیقسمت ا

ها و آغوش گرم پدر و مادرم باز و همه جوره هوام رو داشتن؛ اما باوجود تمام محبت کردنیخوب بود که خانوادم درکم م چقدر

 واقعا من رو فراموش کرده؟ یعنی کنهیم کاریاالن داره چ یعنی. خواستیهم دلم آرشام رو م

 .خوابمیم ادشیها به اما هنوز به نبودنش عادت نکردم، هنوز هم شب ره؛گذیم مونییهفته از جدا کی
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که بهم  ییهابا وجود حرف کنمیکردم ازش متنفر بشم اما احساس م یهم سع یفراموشش کنم گاه تونمینم کنمیم یکار هر

که به سرم زد سمت کمدم رفتم  ی. با فکردهیعذابم م یاگهید زیاز هر چ شتریب شیاز گذشته دوسش دارم. دلتنگ شتریزد ب

 تعجب کرد و گفت: دنمیخارج شدم. مامان با د مو از اتاق دمیکش رونیمانتوم رو ب نیو اول

 آوا کجا؟-

 .گردمیزود برم-

 رفع بشه.  میدلتنگ ینجوریو ا نمشیبتونم از دور بب دیسرعت به سمت خونه آرشام حرکت کردم شا با

گذشت و  یساعت می. ننمشیبب تونستمیو م گشتیموقع آرشام از شرکت به خونه برم نیا با فاصله از خونه پارک کردم. یکم

 :دمیرو برداشت و پرس یگوش یرو برداشتم و شماره شرکت رو گرفتم. بعد از چند تا بوق منش میاز آرشام نشد. گوش یخبر

 مهندس فروزان شرکت هستن؟  دیببخش-

 شرکت، امرتون؟  ومدنیامروز ن شونیا-

 خدانگهدار. رم،یگیباشه فردا تماس م-

اومد. با  رونیداغون ب افهیگرفتم به خونه برگردم که همون موقع در خونه باز شد و آرشام با ق میرو قطع کردم و تصم یگوش

رکت و من با فاصله باهاش ح زدی. آرشام قدم مرهیکجا م نمیگرفتم دنبالش برم و بب میافتادم و تصم هیدوباره به گر دنشید

 یو برا میزدیقدم م گهیبا همد یبارون یکه روزها ی. پارکرهیاش مخونه کینزد ارکمتوجه شدم به پ رشی. از مسکردمیم

 خواستیرو پارک کردم. چقدر دلم م نینشست و منم با فاصله ازش ماش مکتین ی. آرشام روکردمیم یزیبرنامه ر مونندهیآ

 م؟یو باهاش حرف بزنم، چرا انقدر از هم دور شد نمیبرم کنارش بش

سهم من و آرشام از عشق  یعنیبشم.  رهیسبزش خ یها به چشماساعت خواستیآغوش گرمش تنگ شده بود. دلم م یبرا دلم

 گهیرفتم. د نیرو روشن کردم و به سمت خونه شاه نیماش م؟یرو پس بد نیتقاص هوس شاه دیبود؟ چرا ما با ییفقط جدا

رو تموم کنه.  یباز نیالتماس کنم که ا نیعشقم کنم و به شاه یفداتمام غرورم رو  خوامیازش بترسم، امروز م خوامینم

 بدون عشقم هرگز. یکنم ول یزندگ تونمیبدون غرورم م

بعد در باز شد.  یاشدم و زنگ زدم و لحظه ادهیپ نی. از ماشدمیرس نیچطور به خونه شاه دمیانقدر غرق افکارم بودم که نفهم 

بود و با  ستادهیدر ا یجلو نیذهنم مرور کردم. شاه یبزنم رو تو نیبه شاه خواستمیکه م ییسوار آسانسور شدم و حرفا

 گفت: نیکه شاه ستادمی. جلوش اکردیلبخند نگاهم م

  شم؟یپ یایانقدر زود ب کردمیفکر نم-

 اومدم باهات صحبت کنم.-

 تو. میبر ایب-

 شد رو به من شد و گفت: میکه متوجه سردرگم نیچطور شروع کنم. شاه دونستمیوارد ساختمون شدم. نم نیبا شاه همراه

 .میکنیبعد صحبت م میبخور ارمیقهوه ب هیبذار -

 .ومدمیخوردن قهوه ن یبرا-

 ؟یچته آوا چرا انقدر ناآروم-

 آرامش من برات مهمه؟-

 معلومه.-

 چون فقط آرشام آرامش منه. ؛یکه آرامشم رو بهم برگردون کنمیپس بهت التماس م-

 .یزنیم نهیسنگ آرشام رو به س یبازم که دار •یمن رو گوش کن یحرفا یاومد کردمیمن فکر م-

 .نویندارم؛ بفهم ا یاعالقه چیمن به تو ه شم،یمن دارم نابود م ،یکه تمومش کن کنمیازت خواهش م نیشاه-

 ؟یفهمی. چرا تو من رو نمجنگمیمنم دارم م ،یبجنگ دیبدست آوردن عشقت با یبرا گنیم-

 .یجنگیم میهست تیمیصم یبا من و آرشام که دوستا یتو اشتباهه، تو دار دنیجنگ نیشاه-

 .یتو من رو از نو بساز خوامیبا تو کامل بشم، م شخوادیدارم، دلم م اجیآوا من به تو احت-

شبه  هیکه  ییبه تو اعتماد کنم، تو تونمیمن چطور م نیتو رو بسازم خودم نابود شدم. شاه نکهیاز ا چون قبل تونم،یمن نم-

 .یکرد انتیو بهش خ یرو دور زد قتیرف

 من مجبور بودم آوا.-

رو، من فقط آرشام رو دوست دارم؛ پس ازت  گهیتو رو دوست داشته باشم، نه تو و نه کس د تونمیوقت نم چیمن ه نیشاه-

 .یرو تموم کن یباز نیو ا یرو به آرشام بگ قتیو حق یکه بر کنمیخواهش م

 .یکنینابودم م یآوا بس کن با حرفات دار-

 .یتوام من و آرشام رو نابود کرد-
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  رسم؟یم یاجهیبه چه نت کنمیبه اون شب فکر م یوقت یوندیم-

 

 

 گفت: نینه تکون دادم که شاه رو به نشونه سرم

 . یبردیو از با من بودن لذت م یخواستیتوام من رو م نکهیا-

 بهش نگاه کردم و گفتم: تیحرص و عصبان با

 ؟یرو به نفع خودت تموم کن زیهمه چ یتونیواقعا برات متاسفم، من شوکه شده بودم چطور م-

 داره که من ندارم؟ یآرشام چ-

 چشماش زل زدم و گفتم:  به

 .  ستیوجود تو ن یکه اصال تو یزیچ ت،یانسان-

 یرو تحمل کنم. اون قاتل آرزوها نیلحظه هم شاه کی یبرا تونستمینم یحت گهیاومدم. د رونیدر رفتم و از خونه ب سمت

 وقت.  چیه بخشمشیوقت نم چیمنه؛ ه

 کردم. یرو پل یدیآهنگ چند وقته احمد سع سرعت از اونجا دور شدم و نیشدم و با آخر نمیماش سوار

 واسم محاله دنیساله ، خند هیتو هر روز  یب 》

 ستیدست خودم ن وونتمی، د ستین یعیتو عشقم، اصال طب به

 فکرت نباشم ،  ستیخودم ن دست

 سخته از تو جدا شم یلیخ واسم

 تو جدا شم ، از تو جدا شم ، از تو جدا شم از

 ینیبیتو منو نم یول یروبروم ،ینیشینم شمیوقته که پ چند

 آسونه یوقته حاله من داغونه، دل شکستن واست انگار چند

 ینیبیتو منو نم یول یروبروم ،ینیشینم شمیوقته که پ چند

 آسونه یوقته حاله من داغونه، دل شکستن واست انگار چند

 از چشات خونمیم ینیسرده مثل نگات، غمگ دستام

 تمومه عشق من و تو یهاتو، انگاردهاون خن نمیبینم گهید

 اههیکه بن بسته سرد و س یراهراهه،  یمن و تو انتها عشق

 《اههیسرد و س اهه،یسرد و س اهه،یو س سرد

نه درست  خورم،ی. نه درست غذا مخوامیهام هم نمدشمن یبرا یروزها رو حت نیرو پر کرد. ا نیماش یهق هقم فضا یصدا

حوصله  کنم،یاتاقم حبس م یخودم رو تو شتری. بریدختر افسرده و گوشه گ هیشده به  لیتبد طونی. آوا شاد و شخوابمیم

پارک کردم و با  نگیرو داخل پارک نیشدن. ماش رهیگوشه خ هیکردن و به  هیرو ندارم، کارم شده گر هیبق یو دلسوز حتینص

 :دیپرس یهمه نگاهم کردن. مامان با نگران نمدیداغون وارد ساختمون شدم. همه داخل سالن نشسته بودن، با د یحال

 .یمردم از نگران ؛یرو نبرده بود تیچرا گوش ؟یآوا کجا بود-

 و سمتش برگشتم. ستادمیمهران ا یها رفتم که با صداکردم و سمت پله یلب عذرخواه ریز

 آوا خانم سالم عرض شد.-

 بغلم کرد و گفت: دایو مهران شدم سالم کردم که آ دایکه تازه متوجه حضور آ من

 آوا؟ یبهتر-

 خوبم.-

 .یاز رنگ و روت معلومه که چقدر خوب-

 استراحت کنم. خوامیم-

 اتاقم شدم و در رو بستم. لباسم رو عوض کردم که با خوردن چند ضربه به در اتاق بلند شدم و در رو باز کردم. وارد

 بله مهران؟-

 باهات صحبت کنم. خوامیم-

 د، االن حوصله ندارم.بع یبرا یبذار شهیم-

 . رمیگیوقتت رو نم ادیز-

 تخت نشستم و منتظر نگاهش کردم. ینشست و منم رو یصندل یدر رو پشت سرش بست و رو مهران

 ؟یکجا بود-
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 .نمیرفته بودم آرشام رو بب-

 ؟یباهاش حرف زد-

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 .دمشیباهاش حرف بزنم از دور د کنمیجرات نم گهیبار بهم زد د نیکه آخر ییبا حرفا-

 .یاختهیانقدر بهم ر نیهم یپس برا-

 هم رفتم. نیشاه شیپ-

 شده؟ یچ نمیکن بب فیدرست تعر-

بذارم.  ونیدر م یکه مشکالتم رو با کس کردمیکرده بودن، خودم کمتر رغبت م فیتعر دایمهران و آ یو بابا ماجرا رو برا مامان

 دمیمهران د یچشما یکه اعتماد رو تو یمن رو مقصر بدونن؛ اما وقت نیشاه یو حت نیهم مثل آرشام و نوش هیتا بق دمیترسیم

 بذارم؛ پس روبه مهران شدم و گفتم: ونیگرفتم باهاش صحبت کنم و مشکالتم رو باهاش در م میتصم

 از کجا شروع کنم؟ -

 لبخند زد و گفت: مهران

 .یاز هر کجا که دوست دار-

 

 

 ایکه اندازه تمام دن دمیبه خودم اومدم فهم یچطور عاشقش شدم، وقت دمیآشنا شدم که نفهم یوم دانشگاه با پسرسال د-

راحت  یلیکه خ ستمین یدختر ،یشناسیکس به جز آرام از راز دلم باخبر نبود. مهران تو من رو م چیدوسش دارم. اون زمان ه

هر  شییبایو ز تیاحساس کردم با همه پسرها فرق داره. منش و شخص دمیدکه آرشام رو  یببندم؛ اما روز یدل به کس

بود  یزیچ نیاطرافش نداشت و ا یبه دخترها یبود و توجه یافتنیپسر دست ن هیاما آرشام  کرد؛یرو به خودش جذب م یدختر

آرشام، هر دفعه  دنیند یعنی نیتموم شدن پروژه بود و ا می. اون زمان تمام دغدغه فکرادیازش خوشم ب شتریکه باعث شد ب

. چند روز بعد از کنهیخودمه و من رو درک م هیشب یو فکر یکه چقدر از نظر اخالق شدمیمتوجه م کردمیکه باهاش معاشرت م

من و آرشام  یسال از دوست 3شام دعوتم کرد و اون شب اعتراف کرد که دوسم داره.  یآرشام برا نیپروژه روز ولنتا لیتحو

و  مندهیشد. من آ یعاشقانه آرشام سپر یهاها و زمزمهبا حرف میسال از زندگ 3 میوابسته هم شد شتریگذشت و ما ب

 یاگهید زیروشن چ ندهیجز عشق و آ کردمیچشماش نگاه م یتو یکه وقت یآرزوهام و همه رو به دست آرشام سپردم، مرد

که خواب رو از  یکابوسه، کابوس هیشد برام مثل  زیمه چه تولد دوستم ساحل خراب شد و حاال یتو زی. اما همه چدمیدینم

 :دیپرس یرو به باد فنا داد. به هق هق افتادم. مهران با نگران اهامیچشمام گرفت. آرشام رو گرفت، رو

 ؟یکن فیرو بعدا تعر شهیبق یخوایم ؟یخوب-

به تولد برم.  ییمن مجبور شدم تنها نیهم یبرا پروژه رو انجام بده یهایرفته بود تا هماهنگ شیروز تولد ساحل آرشام به ک-

مست کرده بود. من  گهید یهای. اون شب هم مثل مهمونهیو بند دیقیپسر ب مونیآرشام و هم گروه یمیدوست صم نیشاه

کار مهم باهام  هیصدام کرد و گفت  نیکه شاه رونیب امیشدم از ساختمون ب مجبورجا گذاشته بودم و  نیماش یرو تو مهیهد

 نیداستان سخت بود برام سکوت کردم و نگاهم رو به زم هیکردن بق فیداره و من رو با خودش به پشت ساختمون برد، تعر

 گفت: یبعد مهران با مهربون هیدوختم چند ثان

 افتاده از آرشام بگو.  یبهم گفته چه اتفاق دایآ ،یکن فیرو تعر اشهیبق ستیالزم ن-

حاضر نبود حرفام رو  یکه حت یکرد طور رییبراش فرستاده شده بود کامال تغ نیکه از طرف شاه یلمیف دنیدآرشام بعد از -

و فقط من رو مقصر  شدیخالصه م لمیاون ف یکه تمام درک و منطقش تو یآدم هیشده بود به  لیمن تبد یبشنوه، آرشام منطق

گناه من اعتماد بود نه  نیتربزرگ یاعتماد کردم ول نیاشتباه کردم که به شاه م. قبول داردونستیماجرا م نیاول و آخر ا

 رو دوست ندارم باور کن من اصال باهاش رابطه ندارم. نی. مهران به خدا من شاهانتیخ

 دیچیپ تنم افتاده بود مهران که متوجه حال خرابم شد کنارم نشست و پتو رو دورم یتو یلرز بد ختم،یصورتم اشک ر یپهنا به

 و گفت:

 .میو دوست دار میآروم باش آوا، همه ما باورت دار-

 بهم اعتماد نداشت. یآرشامم دوسم داشت ول-

 براش سخته. یریگ میقرار داره و تصم یسخت طیشرا یاونم االن تو یبهش حق بد دیبا-

 لیدوسم نداره. روز آخر بهم گفت تمام عشقم به نفرت تبد گهیکه آرشام د نهیا کنهیکه داره نابودم م یزیمهران چ یدونیم-

 شده.

 زده مطمئن باش هنوز هم دوست داره. یحرف هی تیعصبان یاون از رو-
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 برام سخته. یلیبدون آرشام خ یمهران زندگ-

رو  زیهمه چ یونتا بت یباش یقو دی. بایکنینه استراحت م ،یخوریتو نه درست غذا م شهیکه نم ینطوریا یول کنمیدرکت م-

 .یدرست کن

 محکم باشم. تونمی. چطور مکنهینثارم م یلگد هی شهیاز کنارم رد م یروزها هرک نیشدم که ا یامهران، مثل جنازه یدونیم-

 حرفا نزن. نیاز ا-

 . گمیرو م قتیدارم حق-

 برد و گفت: نهیتخت بلند بشم. من رو به سمت آ یدستم رو گرفت و مجبورم کرد از رو مهران

 . یکرد کاریما چ طونیش یبا آوا نینگاه کن بب نهیبه آ-

شده بود و مثل  حالتیچشمام گود افتاده بود. چشمام ب ریبود و ز دهی. رنگم پردمیدیاز چند روز تازه داشتم خودم رو م بعد

 الغر شده بودم.  یو حساب دیدرخشیسابق نم

 گفت:با خنده من رو سمت خودش چرخوند و  مهران

 باهاش صحبت کنم. خوامیخودت رو، شماره آرشام رو بده م یخورد گهیبسه د-

 ؟یبهش بگ یخوایم یچ-

 ست.حرفام مردونه-

 گه؟یلوس نشو بگو د-

 دل زلزله ما رو شکسته و باهاش قهر کرده؟ یبهش بگم که با چه حق خوامیم-

 رو بغل کردم و گفتم: مهران یهام اومد و با خوشحاللب یبعد از چند روز لبخند رو-

 . یکمکم کن یخوایممنون که م ،یبرادر هوام رو داشت هیمثل  شهیممنون، تو هم-

 و گفت: دیخند مهران

 .میمون ناراحتهمه یساکت یوقت یزلزله باش شهیآهان حاال شد. دوست دارم هم-

 ناراحت نباشم؟ تونمیمن به نظرت م یخودت رو بذار جا-

با مسائل  دیبا یاکرده لیدختر تحص هی. تو یخودت رو غرق مشکالتت کن نکهینه ا یایکه با مشکالتت کنار ب نهیتوقع ما از تو ا-

 .یبرخورد کن یاگهیجور د تیزندگ

 هاش گوش دادم.سکوت کردم و به حرف نیهم یمهران رو قبول داشتم برا یهاحرف تمام

 .ییایاهر دنشوهر خو نیآرومم کرد تو بهتر یلیممنون مهران حرفات خ-

 .     دونمیخودمم م-

 

         

 

 

 ) آرشام (

 میزندگ یفراموش کردن و حذف آوا تو کنمیهم احساس م یسخته، گاه یلیفراموش کردنش خ کنم،یآوا دق م یاز دور دارم

 شتریازش متنفر بشم ب نکهیا یبه جا کنمیبهش فکر م یتو دلم جا خوش کرده که وقت یباشه. جور ایکار دن نیترممکن ریغ

هر روز بهم  الدیخونه حبس کردم. م یسپردم و خودم رو تو الدیرو به م ترو ندارم، شرک یکار چی. حوصله هشمیعاشقش م

 زیبا حرکت اشتباهش همه چ نی. ساحل هم که کامل باهام قهر کرده. شاهارهیحال و هوا درم ب نیاز ا کنهیم یو سع زنهیسر م

هر  یآوا رو ببخشم ول خوادی. دلم مردمون رو سست کنفره 6 یدوست یهاهیو پا دیق من و آوا رو به لجن کشرو خراب کرد. عش

رو  مونیعروس یکارها میو االن داشت شدینم ینجوریا کردیم فیرو برام تعر زی. اگه خود آوا زودتر همه چشمیم مونیبا پش

در رو  وبلند شدم  فونیآ یبا صدا شم،یم وونهی. رسما دارم دزنمیها رو به خودم محرف نیهزار بار ا ی. روزمیدادیانجام م

شد،  کیبهم نزد کایان ستادمیدر منتظر ا یداره آرومم کنه. جلو یو سع زنهیروزها مرتب بهم سر م نیبود، ا کایباز کردم. ان

 بغلم کرد و گفت:

 ؟یخوب ،یسالم داداش-

 آره.-

 .یکنینم الیانقدر فکر و خ ینجوریا میبا من بر ایامروز ب ؟یخونه حبس کرد نیا یچرا خودت رو تو-

 ترم، مامان و بابا چطورن؟ راحت نجایا-

 نگرانته. یلیخوبن، مامان خ-
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 .ندیشه، شماها نگران من نباشدرست می یهمه چ-

 از آوا چه خبر؟-

 .یچیه-

 من برم باهاش صحبت کنم؟  یخوایم-

و اصرار  کردیم یشتریب یپافشار شیگناهیاثبات ب یدوست داشتم برا کایان یدونیبدم، م دیبهش ام خوادینه دلم نم-

 که تا بهش گفتم برو رفت و پشت سرشم نگاه نکرد. سوزمیم نیکه ببخشمش. از ا کردیم

کار رو کرده باشه، اون  نیا ونهتیآوا نم گهیبهم م یحس هی کردم،یپشتم رو نگاه نم گهیمنم بودم د یکه تو بهش زد ییبا حرفا-

 دروغ بگن.  توننیها نمآدم یواقعا تو رو دوست داشت چشما

 تماس برقرار کردم و گفتم: یتموم موند. شماره ناشناس بود با کنجکاو مهیمون نحرف میگوش یبلند شدن صدا با

   د؟ییبفرما-

 گفت: رایگ یبا صدا یمرد

 مهندس فروزان؟-

 بله خودم هستم، شما؟ -

 کرد و گفت: یمکث مرد

 من مهران پارسا هستم شوهر خواهر آوا. -

 هول شدم و گفتم: یکم

 ن؟یسالم، خوب-

 .مینیرو بب گهیو همد میبذار یقرار هیممنون، راستش من تماس گرفتم تا -

 بله حتما.-

 تون آزاده؟وقت 6شما فردا ساعت -

 ندارم. یابله برنامه-

 .فرستمیس رو براتون مپس من آدر-

 :دیپرس عیسر کایان یاز قطع گوش بعد

 بود؟ یک-

 فردا قرار گذاشت.  یشوهر خواهر آوا برا-

 .گهیشو د الیخیداره خودش رو به تو ثابت کنه. آرشام خب توام ب یآوا، همه جوره سع یبرا رمیبم یاله-

وقت نذار به عشق و دوست داشتنت شک  چیبا جون و دل دوست داره ه یکی یاحساس کرد یوقت کنم،یبهت م حتینص هی-

 کنه.

 نه؟ ایکه آوا دوست داره  یشک کرد نیتو االن به ا-

 نه؟ ایدوسم داشت  نکهیبه ا-

 دوست دارم، آرزومه زن داداشم بشه. یلیحل بشه من آوا رو خ زیخدا کنه همه چ-

شک  زیرو خراب کرد. اون باعث شد تا من به همه چ زیو همه چ دیرو خفه کنم. اون آوا رو ازم دزد نیبرم شاه خوادیدلم م-

 سال شناخته باشم؟ 3 یآوا رو تو تونمیهمه سال نشناختم چطور م نیرو ا نیمن شاه یوقت گمیبه خودم م یکنم، گاه

 برات شام درست کنم. خوامیامشب م ،یفکر نکن زایچ نیبه ا گهیمثال من اومدم که تو د گهیبسه د-

  ؟یمگه بلد-

 و گفت: دیخند کایان

 همه بلدن. گهیرو د یماکارون هیدرست کنم  خوامیکه نم یقرمه سبز-

 .کنمیمن اسمم رو عوض م یهم بلد باش یتو اگه ماکارون-

 درست کنم. تونمیم یبهم؟ اگه کمکم کن یدیانقدر ناام یعنی-

 .رمیبرم دوش بگ خوامیرو کمک من حساب نکن؛ چون م-

 به خودش گرفت و اسمم رو صدا زد. یاحالت مظلومانه کایان

 .دمیگذرونیهامون رو مو با عشق کنار هم لحظه کردیخونه غذا درست م نیهم یافتادم که آوا تو ییروزها ادی

 گفتم: کایو به ان دمیکش یآه

 .ارنیزنگ بزن برات ب یهم الزم داشت یزیاگه چ-

 وقت؟   هیشه تون نزحمت-
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 و گفتم:    دمشیو بوس دمیرو کش لپش

 .کایممنون ان-

 به تشکر داشته باشه. اجینکردم که احت یکار-

 .یرو در حقم کرد ایلطف دن نیتربزرگ یعنی یبه فکرم نکهیا-

 .   دمیبراش انجام م ادیکه از دستم بر ب یهر کار فمهیندارم وظ شتریداداش که ب هی-

. دلم کنمیحفظ ظاهر م کایان یجلو شتریفرداست و ب ریفقط تونستم لبخند بزنم. تمام فکرم درگ کایان یهایجواب مهربون در

 ذهنم رو آروم کنه.     تونستیدوش آب گرم م هی دیخانوادم بشم. سمت حموم رفتم شا یباعث نگران نیاز ا شتریب خوادینم

 

 

 ) آرشام (

که مهران قرار گذاشته بود، حرکت کردم. آوا عکس مهران رو بهم  یاه سمت کافهزدم و ب رونیاز خونه ب 5331بعد ساعت  روز

به اطرافم انداختم و متوجه شدم که مهران هنوز  یبودمش. وارد شدم و نگاه دهیند کیتا حاال از نزد ینشون داده بود ول

خاطرات گذشته  یادآوریآوا همراهمه، با  یها یادگاریساعتم کردم. هنوز هم  به یرو انتخاب کردم و نگاه یزی. مومدهین

لبخند زد و بهم  دنمیمهران بلند شدم. مهران با د دنیلبم نشست. با باز شدن در کافه سرم بو بلند کردم و با د یرو یلبخند

 شد و گفت: کینزد

 سالم مهندس جوان.-

 سالم جناب پارسا.-

 ؟یوندکه منتظر نم یلیخ ،یصدا کن کیمن رو به اسم کوچ یتونیم-

 .دمینه منم تازه رس-

 ؟یخوریم یچ-

 ندارم.  لیممنون م-

 خودش قهوه سفارش داد رو به من شد و گفت: یمهران برا نکهیاز ا بعد

 ه؟یمالقات امروز چ لیدل یدونیم-

 .زنمیحدس م یتا حدود-

 .یکنیاشتباه م یتا بهت بگم دار نجامیمن به خاطر آوا االن ا-

 .دیخبر ندار یشما از همه چ کنم،یاشتباه نم-

 کرده.  فیرو کامل برام تعر زیآوا همه چ-

 ؟یداد یحق رو به ک یاز مشکالت ما باخبر شد نکهیبعد از ا-

 به هر دوتون.-

 .یباز خوبه حق رو به من هم داد-

ما  یزلزله ؟یآورد سرش یچند وقت چ نیا یدونیم ،یکن یو ازش دور یبا آوا برخورد کن ینجوریکه ا دمیبهت حق نم یول-

 .  ریشده به آدم افسرده و گوشه گ لیتبد آوردیهمه رو به وجد م هاشطنتیکه با ش یدختر

 :دمیبه مهران نگاه کردم و پرس ینگران با

 حالش چطوره؟-

. زنهیحرف م ینه با کس ره،یم رونینه ب کنه،یم هی. شب تا صبح فقط گرخوابهینه درست م خوره،ینه غذا م ست؛یاصال خوب ن-

به  ینجوریدختر رو ا هیدرسته که  نیحد بود؟ ا نیواقعا عشق و عالقه تو در هم کنه،یداره دق م یدوسش ندار گهید نکهیاز ا

 ؟یمجازاتش کن نطوریکه مرتکب شده ا کیاشتباه کوچ هیو بعد به خاطر  یخودت وابسته کن

 یآب معدن هیحالم بد بشه سفارش  نکهی. قبل از ادادیود و فشار مدستش گرفته ب یقلبم رو تو یکیمهران انگار  یهاحرف با

 .دمیبخشیداشتم و آوا رو م یاداشتم از نگاهش فرار کنم. کاش قلب بخشنده یو من سع کردینگاهم م رهیدادم. مهران خ

   ؟یرو داره که خودت و آوا رو نابود کن نیسوء تفاهم ساده ارزش ا هیبه نظرت -

 ؟یاش رو هم به آوا نگکلمه هیبزنم  خوامیکه م ییهااز حرف شهیم-

 .مونهیخودمون م شیحتما، پ-

 بخشنده باشه؟  تونهیقلب شکسته م هیقلبم شکسته مهران. به نظر تو  یوار عاشق و دلداده آوام؛ ول وانهیمن هنوزم د-

 زایچ هیبق دیاگهیدلداده هم د ینجوریو ا دیاررو دوست د گهیهر دو شما انقدر همد یکه وقت دونمیرو م نیمن فقط ا-

 . ارزشنیب
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 زدم و گفتم: یپوزخند

 .قمی. آوا دلداده بود اما نه دلداده من دلداده رفزدیم یسال برام حرف از دلدادگ 3-

 .یکنیاشتباه م یدار-

 کنم. یعمرم رو با خاطرات آوا زندگ هیکه اشتباه کرده باشم تا بتونم بق نهیا میتمام دلخوش-

 .سازهیخودت و آوا رو م ندهیامروز تو آ میتصم ؟یخوب فکرات رو کرد-

فکر  نیمدام ا بوسمیزنم رو م یوقت تونمیرو ساخت. من نم یزندگ هی شهینم دیفکر کردم مهران، با شک و ترد یلیمن خ-

 داره. یحساسرو تجربه کرده و االن با من چه ا یچه حس دتشیبوس نیکه شاه یعذابم بده که اون روز

 شده.  دواریکه بهت زنگ زدم چقدر خوشحاله و ام روزیاز د یدونیحاال من چطور به آوا بگم؟ نم-

 گفتن نداشتم مهران بلند شد و گفت: یبرا یحرف

 .یممنون که اومد-

 .یممنون که وقت گذاشت-

 .ینش مونیامروزت پش میوقت از تصم چیه دوارمیام-

 .کنهیدوست داره حتما به حرفت گوش م یلیکنه. مهران آوا تو رو خ تیخودش رو اذ یلیخ دینذار د،یمراقب آوا باش یلیخ-

 منم همه جوره هواش رو دارم. اد؛یکنار ب طیشرا نیتر با اکه آوا راحت میکنیتالش م میمون دارما همه-

 ممنون.-

 خوشحال شدم.  تییاز آشنا-

 رو گذاشتم:  یسچیطل رضایشدم و آهنگ موهات عل منینشستم و سوار ماش گهید یاز رفتن مهران کم بعد

 خونه یوارایعکساتو دونه دونه رو د 》 

 دونهیقدر م یک یول نمیبیروز م هر

 یریازم س یلیکه خ یریحس دلگ نیا

 یریمن کجا م یکه ب دارهیاز سرم برنم دست

 روزا  نیروزا کمتر شده عالقت ا نیشده عادت ا نبودنت

 وهم الیخیب من

 که من از فکرتو درآم نیا یجا

 برام یشیتر مهر روز واضح 

 دور و اطراف بود نیعطر موهات ا تو

 دلتم مثل موهات صاف بود کاش

 دور و اطراف بود نیموهات ا عطر

 دلتم مثل موهات صاف بود کاش

 سرم ترکهیم کشمیتو موهام م دست

 دارم از تو قلبم هر دو بگذرم دوست

 یکنیم که تو موهاتو شونه نیا فکر

 یکنیم ونهیمنو د یدار یانگار

 به اون که خواسته رسهیکه نم یقلب

 سهیوا نجایاالن هم نیهم بهتره

 ستیو اون ن نیبا ا یکه رسم عاشق نیا

 ستیقرارمون ن گهیهمه قهر که د نیا

 دور و اطراف بود نیموهات ا عطر

 دلتم مثل موهات صاف بود کاش

 دور و اطراف بود نیموهات ا عطر

 《دلتم مثل موهات صاف بود کاش

 

 

شده، حتما  7. االن ساعت زنمیمهران با آرشام قرار داشت و من از صبح نگرانم و لحظه به لحظه به مهران زنگ م امروز

 شدم و گفتم: دایمنتظر موندم جواب نداد، رو به آ یهاشون تموم شده، شماره مهران رو گرفتم اما هر چحرف
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 ه؟دیمهران چرا جواب نم-

 و گفت: دیخند آرام

 .کنهیم جکتیحتما ر یزنگ بزن گهیبار د هی ده،یجوابت رو نم گهید یانقدر بهش زنگ زد-

 .اریدر ن یآرام حوصله ندارم انقدر مسخره باز-

 .یدیانقدر دور خودت چرخ میگرفت جهیسرگ نیبش ایآوا ب-

 ده؟یچرا مهران جواب نم-

 .دهیهاشون طول کشالبد حرف-

 خدا کنه مهران بتونه آرشام رو متقاعد کنه.  رمیمیدارم از استرس م-

 نگران من ناراحت شد و گفت: افهیق دنیاومد و با د نییها پااز پله مامان

 .کنهیم ضتیمر ادینکن، استرس ز ینجوریآوا مامان با خودت ا-

 مامان.  ستیدست خودم ن-

ذره  هیپکر مهران باعث شد  افهی. قمیمنتظر اومدن مهران شد یاز کرد و همگدر رو ب دایبلند شد آ فونیآ یلحظه صدا همون

 : دمیو با ترس پرس ستادمیمهران ا یهم که ته دلم بود پر بزنه. جلو یدیام

 گفت؟  یشد مهران؟ آرشام چ یچ-

 با شرمندگی به چشمام نگاه کرد و گفت: مهران

 کنم.  شیشرمنده آوا نتونستم راض-

 افتاد و گفت: هیحال خرابم به گر دنیبازوم رو گرفت و مامان با د دایکه آ افتمیبود ب کیرفت و نزد جیگ سرم

 نکن. ینجوریآوا تو رو خدا ا-

 رو گرفته.  مشیاون تصم یآوا باور کن من تمام تالشم رو کردم ول-

 کردم و گفتم: بغض

 بده.  رشییتغ تونهیکس هم نم چیسرنوشت منه ه نی. ایممنون مهران لطف کرد-

کردم. آخه آرشام  هیبلند گر یتخت انداختم و با صدا یکنون به اتاقم اومدم و در رو پشت سرم بستم و خودم رو رو هیگر

خانوادم.  یبار جلو نیدوستام و ا یقبل جلو یشکستم. سر گهیبار د هیاز من بگذره؟ مگه من عشقش نبودم؟  تونهیچطور م

و ترد شدن از عشقمه؟ آرشام داره به کدوم گناه من رو مجازات  یانصافین همه بیحق من ا ؟واقعایکرد کاریآرشام تو با من چ

 کنه؟یم

 گفت: یبا نگران دایآ د،یدیاتاقم باز شد. از شدت اشک چشمام تار م در

 نکن به خدا ارزشش رو نداره.  تیآوا جونم انقدر خودت رو اذ-

 زدم و گفتم: ادیفر

 .دی. تو رو خدا دست از سرم بردارحتیدارم، نه نص یبه دلسوز یاجی. من نه احتدیتنهام بذار کنمیخواهش م-

نفس  هی. با بسته شدن در اتاق ستیبرام مهم ن یچ چیانقدر داغونم که ه یول شمیم شونیریبا حرفام باعث دلگ دونمیم

. نگاهم به ارمیهمه اشک رو از کجا م نیعجبم که ا. خودمم در تختمیزانو هام گذاشتم و اشک ر یو سرم رو رو دمیراحت کش

 :دیچیگوشم پ یتو داشگردنبند آرشام افتاد درش رو باز کردم و ص

 کردم مراقبش باش. هیآوا من قلبم رو به تو هد-

 نبود آرشام. نی. قرارمون اشیو بارها شکوند یگرفت یاون رو به باز ؟یکرد کاریتو با قلب من چ یمراقبش بودم ول شهیهم من

که خودش به مچم بسته بود رو باز کردم و کنار  یدستبند شیادگاری نیو گوشه اتاق انداختم. اول دمیرو از گردنم کش گردنبند

و  یماجرا خودمم؛ مهربون نی. مقصر اول و آخر اخورهیبه چه دردم م هاشیادگاری ستیخودش کنارم ن یگردنبند انداختم. وقت

همه محبت و اعتماد  نیا تیظرف یها گاه. آدمرنیبگ یسوء استفاده کنن و من رو به باز زمباعث شد همه ااز حدم  شیاعتماد ب

. چرا ما آدما مدام در حال لگد کوب کردن رهید یلیبه خودم اومدم که خ ی. زماندمیرس جهینت نیبه ا ریرو ندارن و چقدر د

 .وپاش لگد کرد و آرشام احساسم ر ریاعتماد من رو ز نیشاه م؟یاگهیهمد

 شد و به خواب رفتم. نیکردم که چشمام سنگ هیگر انقدر

 مامان با اعتراض گفت: دم،یچیپتو رو دور خودم پ شتریمامان چشمام رو باز کردم. احساس لرز کردم و ب یصدا با

 ؟یچیپیدور خودت م یچ یپتو رو برا یسوزیم یتو تب دار-

 سردمه. -

 . یشد ضیکه باالخره مر یکرد تیرو اذ انقدر خودت-
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که  یها تا زمان. آدمکنمیم ییکسام باز هم احساس تنها نیترکینزد نی. چقدر بد که بزدنیسرم غر م یو آرام مدام باال مامان

 یمن رو درک کنن و هم دردم باشن ول کردنیم یرو درک کنن. خانوادم سع گهیهمد توننیدچار نشن، نم گهیبه درد همد

 شیپ اد،یکرده. از خودم بدم م ریکه به قلب و غرورم خورده، روحم رو بدجور شکسته و تحق ی. داغشدنیهم موفق نم یاذره

کردم حاال از  یکه از احساس عشق آرشام نسبت به خودم احساس غرور و سرافراز یمقدار شدم. مثل روز یخودم خار و ب

 اتهیدن یکه همه یزیآدم دست عز روربدتر از شکستن غ یدرد چیه شکنم،یلحظه لحظه م خوادیمن رو نم گهیکه آرشام د یحس

 .ستین

 دستم داد و مجبورم کرد تا بخورم. یآب و قرص وانیگذاشت و ل میشونیپ یرو یوارد اتاقم شد و دستمال نم دار دایآ

 بعد دوباره به خواب رفتم.   قهیدق چند

 

  

  

 

 

. چند بار مامان یبردن. هر دو هم ناراحت بودن، هم عصبان مارستانیبابا و مامان من رو به ب دیشد شب به خاطر تب و لرز مهین

که جلوش رو گرفتم و اجازه  یازش مراقبت کرد ینجوریبه آرشام زنگ بزنه و بگه من دخترم رو به تو سپرده بودم ا خواستیم

مطمئن شد بهترم اتاق رو  نکهیو مامان بعد از ا دمیتختم دراز کش ی. رومیبه خونه برگشت شدسرمم تموم  نکهیندادم. بعد از ا

بود از اتاق بیرون اومدم  3331نگاه کردم. ساعت  زمیم یکردم بخوابم نشد، بلند شدم و به ساعت رو یترک کرد. هر چقدر سع

م رو الم کنه. فنجون قهوهسرح تونستیقهوه داغ و تلخ م هی دیخودم قهوه درست کنم. شا یرفتم تا برا نییو به طبقه پا

پنجره  د،یبارینگاه کردم. نم نم بارون م اطیو از باال به ح ستادمیها رو کنار زدم و پشت پنجره ابرداشتم به اتاق برگشتم. پرده

و  یگوششدم پنجره رو ببندم.  ورشد. اما چند لحظه بعد دوباره لرز به تنم افتاد و مجب هامهیتازه وارد ر یرو باز کردم و هوا

 کردم: یرو پل یدیاحمد سع کنمیبرداشتم و آهنگ حست م زیم یرو از رو میریهندزف

 

 از صبح تا شب همش تو گوشم حرفات》

  نوشمیم رو مقهوه فنجونه

 زدم سکوت و شب هدفون

 شهیدلم تنگ تو م شبها

 شهیامشب بازم مثله هم 

 ییکجا ییکجا ییپس تو کجا دلتنگتم

  یشمیتو پ المیتو خ کنمیم حست

 یشگیو اون آهنگه هم من

  یشمیتو پ المیتو خ کنمیم حست

 یشگیاون آهنگ هم منو

 حس  هیقلب  هیکنم،  میبرات ترس بذار

 نمتیبب نمتیبب نمتیدم تو فکرتم بب هی

 یشمیتو پ المیتو خ کنمیم حست

 یشگیمن و اون آهنگ هم 

 یشمیتو پ المیتو خ کنمیم حست

 《یشگیمن و اون آهنگه هم 

 یعمرم رو بدون تو چطور هینبود. حاال من بق یرسم مردونگ نینبود، ا یرسم عاشق نی. اینیکه حال و روزم رو بب ییکجا آرشام

 سر کنم؟

 یگفتیم شهی. همیکرد یخال نیشاه یرو برا دونیتو م ،یتو کم آورد ،یاکه تو مقصرتر از همه یدرحال یدونیرو مقصر م من

و من هنوز  یکه دوسم ندار نهیا ایحال دن نی. بدتریشد نیشاه یو تماشاگر باز یدیو کنار کشاما ت دن؛یجنگ یعنیعشق 

 یتو یدیو من هنوز نتونستم فراموشت کنم. نور ام گذرهیم مونییهفته از جدا 3. گذرونمیتو م ادیهام رو با خاطرات و لحظه

که من بهش دل سپردم  یآرشام ،یگردیکه برم دونمی. ممیسازیرو از نو م زیو با هم همه چ یگردیبرم نکهیقلبم هست؛ ا
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بسپره. شده تا آخر عمرم  یرو به دست فراموش مونیزندگ یروزها نیسال از بهتر 3 تونهیمن رو فراموش کنه. نم تونهینم

 .یتا باورم کن مونمیمنتظر م مونم،یمنتظرت م

به قبل از تولد  شدینوشته مربوط م نیوع به ورق زدن کردم. آخرمطالعم رفتم و دفتر خاطراتم رو برداشتم و شر زیم سمت

. شدمیآرومتر م نوشتمیکه م یرو مرور کردم و شروع کردم به نوشتن. هر خط زیساحل، چشمام رو بستم و دوباره همه چ

وجود نداره، با  ییروزها گوش شنوا نی. ایاریکاغذ ب یها رو روخودت اون خلوتو در  یدلت نگه دار یحرفات رو تو دیبا یگاه

 سم؛ینویم زی. از همه چارهیبا قضاوت نادرستش قلب آدم رو به درد م ای کنهیو سرزنش م حتینص ای یکنیکه صحبت م یهر ک

رو از خودش روند و از من متنفر شد.  منشکل  نیکه با بدتر یعشق یکه هم شکسته هم تنگ شده، برا یاز دل هام،ییاز تنها

برداشتم و دستبند رو به مچم بستم.  نیزم یم رو بلند کردم که نگاهم به دستبند و گردنبندم افتاد. بلند شدم و از روسر

همراهمه و از خودم جداشون  هاشیادگاریکه  نهیآرشام برگشت بب یوقت خوادیگردنبند هم که قفلش شکسته بود. دلم م

و  شهیآروم م یهاش نبود. به زودبود و متوجه حرف یلحظه آرشام عصبان حرفاش رو فراموش کنم. اون خوادی. دلم ممنکرد

 .کنهیم یها و رفتارش ازم عذر خواهو به خاطر حرف گردهیبرم

 

 

شدم با رنگ و  دهیرنجور و تک ست،ین فیقابل توص گذرنیهام چطور مکه روزها و شب نی. ادمیکه آرشام رو ند شهیماه م 2

نه  گذرونم،ی. در سکوت روزهام رو مادینه خواب به چشمام م رهیم نییشده. نه غذا از گلوم پا یهام استخوانزرد و گونه ییرو

ست. مدام انتظار و زنگ خونه میزنگ گوش یصدا شه،یکه باعث واکنشم م یزی. تنها چدارمرو  یکس یو نه حوصله زنمیحرف م

و دلش  کنهیفروکش م تشیکه باالخره آرشام عصبان کنمیم یزندگ دیام نیحمل. تنها با اقابل ت ریکشنده و غ یانتظار کشم؛یم

دارن تا کمکم کنن  ی. خانواده و دوستام سعرهیم لیهمراه با جسمم روحم هم تحل گذرهی. هر روز که مگردهیو برم شهیتنگ م

 ان،یم دنمیبه د ای زننیو ساحل هر روز بهم زنگ م نی. نوشریدختر ساکت و گوشه گ هیشده به  لیو زلزله تبد طونیش یاما آوا

گفتن ندارم. بغض  یبرا یو حرف کنمیشون مهام برگردونن اما من فقط نگاهدارن لبخند رو به لب یو سع کننیم یباهام شوخ

 برم،یفتن خودم لذت مر لی. با خودم سر لج افتادم و از تحلارهیراه گلوم رو بسته و سوزش معده لحظه لحظه از پا درم م

به سرم اومده. با باز شدن در اتاق دفترم رو بستم و سرم رو بلند  یکه در نبودش چ نهیآرشام برگشت بب یدوست دارم وقت

 خواهرانش کنارم نشست و  یهربونکردم. آرام با م

 و گفت: دیرو بوس مگونه

 . یمهمون دار-

 زده به آرام نگاه کردم که گفت:  جانیه

 .نییپا میبر ایب دنتیو ساحل اومدن د الدیم-

 . امیباشه تو برو منم م-

 دنمیسالن نشسته بودن با د یو ساحل تو الدیرفتم. م نییکشو گذاشتم و به طبقه پا یآرام رفت دفترم رو تو نکهیاز ا بعد

 الدی. مزدیهردوشون موج م یهاچشم یتو یو ناراحت یفشرد. نگران یدستم رو به گرم الدیبلند شدن. ساحل بغلم کرد و م

 دستم رو گرفت و گفت:

  ؟یکنیم کاریبا خودت چ یآوا دار-

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 .دمیدارم کفاره گناه نکردم رو پس م-

 .یکنیم یاون روزها زندگ یتو هنوز تو یاالن چند ماه از اون ماجرا گذشته ول ست؟ین یبه نظرت کاف-

 تر فراموشش کنم. که راحت رمیبه دل بگ  یانهیاز آرشام ک تونمینم یاز محبتم کم نشده؛ حت یاذره یحت الد،یم تونمینم-

 . کنهیرو م شیآرشام داره زندگ یول-

 :دمیچشمام حلقه زد و با بغض پرس یتو اشک

 کنه؟یرو م شیراحت داره زندگ ای کنهیاز من م یادیحالش چطوره؟ اصال -

 ی. تو به خاطر ککننیرو م شونیدارن زندگ نی. هم آرشام هم شاهیکنیخودت رو نابود م یکه دار ییوسط تو نیخوبه، ا-

  ؟یجنگیبا خودت م یدار

ساحل بغلم کرد و  ختمیو ساحل شاهد شکستنم نباشن و در سکوت اشک ر الدیم نیاز ا شتریصورتم رو با دستام پوشوندم تا ب 

 گفت:

 ست؟یحالش خوب ن ینیبیتمومش کن نم الدیم زم،یآروم باش عز-

 . ادیرو بهش بگه تا به خودش ب قتیحق دیبا یکیباالخره -
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 گفت: یشد و با نگران کیشربت بهمون نزد ینیبا س آرام

 . یخواهر یکرد هیباز که گر-

 با ذوق گفت: ساحل

 .ادیحال و هوا در ب نیتا آوا هم از ا رونیب میبر یفردا همگ دیایاصال ب-

 .هیفکر خوب-

 .گذرهیخوش م شتریب ینجوریا د،یایهم ب ایآرام تو و ارم-

 حرص گفتم: با

 .امینم ییمن جا-

 .متیبریبا زور م-

 هی شهیبره م شیپ ینجوریپارک سر کوچه. ا رهیم ییبعد از ظهرها تنها رهیکه م ییخونه. تنها جا نیا یتو دیبه خدا آوا پوس-

 . ریآدم افسرده و گوشه گ

 رو به ساحل و آرام شد و گفت: الدیم

 .ادیتا با خودش کنار ب میکمکش کن دیانجام بده؛ با خوادیکه دلش م یهر کار میذارینم گهید-

آرشام بود. بعد از رفتن ساحل و  شیو تمام حواسم پ کردمیشون مکردن و من فقط نگاه دییرو تا الدیو ساحل حرف م آرام

که خاطراتم با آرشام مقابلم قطار شد. چشمم رو بستم و با خاطراتم همراه شدم.  دمیدراز کشتخت  یبه اتاقم اومدم و رو الدیم

 آغوشش گم شدم  یکه دستاش دورم حلقه شد و تو مبود ستادهیبالکن اتاق آرشام ا یتو

 و گفت: دیرو بوس مگونه

 کنه؟یفکر م یخانم من به چ-

  ه؟یآرزوم چ نیبزرگتر یدونیآرشام م-

 و گفت: دیخند

  ؟یزنم ش نکهیالبد ا-

 و گفتم: دمیکوب اشنهیس یبرگشتم و مشتم رو تو سمتش

 . یاز خود راض یاالنم حکم زنت رو دارم آقا-

 و گفت: دیخند طونتیبا ش آرشام

 .یستیزنم ن خوامیکه من م یاونجور گه،ینه د-

 مون سرد نشه.وقت رابطه چیو ه میعاشق هم باش شهیکه هم نهیآرزوم ا نی. بزرگترادبیمنحرف، ب-

 بشه.  کنواختیطمون سرد و وقت اجازه ندم که رابه چیبهت قول میدم ه-

 .افتهیب ییجدا موننیمون سرد بشه و برابطه یراحت گذاشت یلی! تو خیرو باز کردم و با خودم گفتم، دروغ گفت چشمام

 

 

 ( الدی) م

 گفت: تیساحل با عصبان میاومد رونیاز خونه آوا ب نکهیاز ا بعد

  ؟یها رو بهش زداون حرف یچ یبرا-

 اشاره کردم و گفتم: نیماش به

 .گمیبهت م نیبش-

 داد و گفت: کهیت نیکه ساحل به در ماش کردمیم یو در سکوت رانندگ میشد نیماش سوار

 ؟یبزن یحرف یخواینم-

 ؟یدر مورد چ-

 ؟یو ناراحتش کرد یها رو به آوا زدچرا اون حرف-

 رو بهش بگم.  نایآرشام بهم گفته بود که ا-

 ؟یپس چرا به من نگفت-

 زدم و گفتم:  لبخند

 .شدیخراب م زیو دوباره همه چ یذاشتیهمش رو کف دست آوا م گفتمیاگه بهت م زمیعز-

 .ستیکنم دست خودم ن کاریخب چ-

 .ایریشدم؛ ساده و ب فتهاتیش اتتیخصوص نیبه خاطر هم-
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 . یدلت نگه دار یتو یتونیرو نم یچیه ،ییهامثل بچه درست

 هام خوشش اومده بود لبخند زد و گفت:که از حرف ساحل

  ؟یمن رو دست بنداز یخوایتا صبح م ایبهت گفته  یآرشام چ یگیحاال م-

نتونسته خودش رو تا بتونه از دور آوا رو تماشا کنه. آرشام هم مثل آوا  مونهیها کنار خونه آوا منتظر مهر روز ساعت آرشام

و به دورغ بهش بگم  نمیآوا رو بب امیازم خواست ب روزید نیهم یبرا دهیکنه و فراموشش کنه. حال و روز خراب آوا رو د دایپ

 خودش رو عذاب نده. نیتا آوا دل کنده بشه و بشتر از ا کنهیرو م شیزندگ یناراحت چیکه فراموشش کرده و داره بدون ه

گناهه  یکه آوا ب دونهیکه هم ما و هم خودش خوب م یدر حال کنه؛یراه داره آوا رو مجازات م نیآرشام با بدتر شه،یباورم نم-

 که آوا رو دوست داره و نگرانشه. کنهیبازم وانمود م یول

ل رفتار توام نه به فکر خودشه. ساح اد،یاز پا در اومده، نه شرکت م یمدت حساب نیا یاز آوا نداره. ط یآرشام هم دست کم-

  ه؟یچ نیمون با شاهاون وقت فرق میاگه من و توام به دوستامون پشت کن ؟یبا آرشام قهر کرد یچ یبرا ستیدرست ن

 .میو باورشون داشته باش میکن یباهاشون احساس همدرد نکهیدارن. ا اجیآوا، هم آرشام به کمک ما احت هم

از  رتریتقصیکه اون ب یدر حال دونه؛یمنطق و عقلش رو گذاشته کنار و آوا رو مقصر م نکهیبه خاطر ا رمیمن از آرشام دلگ-

 ست.همه

 یهر پسر دیبراش سخت شده. شا یریگ میکرده و تصم ریگ دشیعشق و ترد نیآرشام هم حق داره اون بب یحق با توئه ول-

 .کردیجور رفتار م نیآرشام بود هم یجا

 الد؟یم-

 جانم؟-

 ای یکردیم یزندگ دتیو با شک و ترد یذاشتیپا م ریمون رو زو عشق یزندگ ؟یگرفتیم یمیچه تصم یآرشام بود یاگه تو جا-

 ؟یدادیبه هردومون م گهیفرصت د هی

 فکر کردم و گفتم:  یکم

به جز خودم تو رو ببوسه و  گهید یکیرو ندارم که  نیکه تحمل ا دونمیرو م نی. فقط اهیسخت یلیساحل سوال خ دونمینم-

 .ادین شیما پ یبرا ییهااتفاق نیوقت چن چیه دوارمیبشه. ام کیبهت نزد

 لبخند زد و گفت: ساحل

 آوا. نیع شهیتو عاقبت منم م یهاچون با حرف دوارمیمنم ام-

 و گفتم:   دمیرو بوس دستش

 شه، بهم حق بده که خودخواه باشم.اش باآدم عاشق دوست داره فقط خودش صاحب قلب و جسم و روح معشوقه-

 ؟یچقدر بخشنده و عاشق الدیهم داشته باشه. حاال تو بگو آقا م یاقلب بخشنده دیکه عاشقه با یآدم دم،یحق نم-

 بهش نگاه کردم و گفتم:  یجد یلیخ

 انقدر دوست دارم که اصال نگو، نپرس.-

 گفتم: نگاهش کردم و طنتی. با شدیو محکم گونم رو بوس دیخند ساحل

 میبر میریبگ یزودتر عروس م،یمامان و باباهامون نیذرب ریخونه بعد؛ هرچند اونجا هم ز میکن بذار بر تیرعا نمیتو ماش زمیعز-

 .مونیسر زندگ

 .نهیشیبه دلم م یلیخ یدوسم دار یگیم ینجوریا یمدل حرف زدنتم وقت نینشو، عاشق ا طونیش-

 . گمیچون از ته ته قلبم م نهیشیبه دلت م-

 مهربونش بهم زل زد و گفت: یهابا چشم ساحل

 منم از ته ته قلبم دوست دارم. -

 یهابه خونه آرشام حرف دنیرس با

 تموم موند، رو به ساحل شدم و گفتم:   مهیمون نعاشقانه 

 . باشه ساحلم؟یایو باهام ب یرو کنار بذار هایدوست دارم تمام دلخور-

 .امیباشه م-

 دستم رو سمت زنگ بردم و چند لحظه بعد در باز شد.  م،یام رفتسمت خونه آرش به
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 ) ساحل (

دوران  ادی میگذشتیمآرشام برم. از باغ که  دنیبه د الدیتصمیم گرفتم همراه م نیهم یقانعم کرد، برا یکم الدیم یحرفا 

و  میاالن هر کدوم از هم جدا شد یول گذشتیبود؛ چقدر کنار هم بهمون خوش م یخوب یافتادم، چه روزها مونییدانشجو

 یدهنم باز موند؛ حساب دنشیوارد شدم، آرشام گوشه کاناپه نشسته بود. با د الدی. پشت سر ممیرو ندار گهیهمد دنیچشم د

که گذاشته بود جذابترش کرده  یشیبزرگ به همراه داشت، ر یدرخشش گذشته غم یهاش به جاشده بود. چشم فیالغر و ضع

 آرشام بلند شد و گفت: بود.

 ساحل باور کن خودمم؟ یشد رهیخ یبه چ-

 .یآرشام باش کنهیآدم شک م یخودت ساخت یکه برا یاافهیق نیحق داره خانومم تعجب کنه با ا-

  د؟یستادیچرا ا د؛ینیبش-

 :دیپرس یرومون نشست و با ناراحتکنار هم و آرشام روبه الدیو م من

 چه خبر از آوا؟-

 گفت: الدیبزنم، م یحرف نکهیاز ا قبل

 خودت. نیچطور باشه! داغون شده ع یتوقع دار م،یایآوا م شیاز پ میدار-

 ؟یکه بهت گفته بودم رو بهش گفت ییحرفا-

  ن؟یشاه ایبا آوا، خودت  یکنیلج م یبا ک ی. آرشام دارختیابر بهار دوباره اشک ر نیع چ،یآره گفتم. بهتر که نشد ه-

 گفت: تیاش منقبض شد و با عصبانفکه نیم شاهاس دنیبا شن آرشام

 .اریرو ن یاسم اون عوض-

 شدن فکر چاره باش. یعصب یبه جا-

 رمیمیآوا م یکابوس رو فراموش کنم. دارم از دور نیا تونمینم کنمیم یافتاده، هر کار میتمام زندگ یرو نیشاه یهیسا-

 مرگ رو قبول کنم.  نیچون طاقت ندارم کنارم باشه و مدام بهش شک داشته باشم پس مجبورم ا

که  یشیآت یبشم. آرشام و آوا هر دو داشتن تو مونیکه گوشه چشم آرشام نشست باعث شد از برخورد گذشتم پش یاشک

 که براشون انجام بدم. اومدیبرنماز دستم  یو کمک سوختیهردوشون م ی. دلم براسوختنیبه پا کرده بود م نیشاه

 .امیب رونیدستم رو گرفت که باعث شد از فکر ب الدیم

 عشقم؟   یکنیفکر م یبه چ-

 به آرشام شدم و گفتم: رو

 .یآوا رو از سر خودت باز کن یقصد دار کردمیزود قضاوت کردم. فکر م خوام،یمن ازت معذرت م-

 لبخند زد و گفت: آرشام

مواظب آوا باش  یلی. ساحل خدیمدت رفاقت رو در حق من و آوا تموم کرد نیا الدیتو و م ستین یت خواهبه معذر یاجیاحت-

 .ادیموضوع کنار ب نیتر با اکمکش کن راحت

 .کنمیتالش خودم رو م-

 بابا من دست تنهام؟ یایاین خونه؟ چرا شرکت نم یتو یکز کن یخوایتا آخر عمرت م یکن کاریچ یخوایتو م-

 . یریکمک بگ نیاز ساحل و نوش یتونیشرکت، م امیرو ندارم که ب شیهنوز آمادگ-

 ن؟یمن و نوش-

 بگو که از فردا استخدامه. نیزنگ بزن به نوش میبا هم کار کن یآره، مگه قرار نبود همگ-

 گفت: یبا خوشحال الدی. ممیتمام روز کنار هم بود یطور نیا میآرشام خوشحال شد شنهادیهر دو از پ الدیو م من

 .قیدمت گرم رف-

 هستم. الدمیکنار م ینجوریخسته شده بودم ا یکاریواقعا از ب یممنون آرشام راستش رو بخوا-

 شد و گفت: رهیخ الدیبا حسرت به دست گره شده من و م آرشام

وقتم رو با آوا  شتریرومه ب شیپ یروز نیهمچ هی دونستمی. من اگه مدیرو بدون دیاگهیکه کنار همد ییهاها قدر لحظهبچه-

و  دیتون باشکه از دست دادم. مراقب عشق خورمیرو م ییهااما حاال دارم حسرت لحظه کردم؛ینگاهش م شتریب گذروندم،یم

 مون.شد اوضاع نیا میتون دستبرد بزنه. من و آوا شل گرفترو بده که به عشق جازها نیبه خودش ا یکس چیه دیاجازه ند

 نگاه کرد و گفت: الدیبه من و م دهیبعد لباس پوش یابه طبقه باال رفت و لحظه حرفید شد و ببلن آرشام

درها رو پشت سرتون  دینگاهش کنم. هر موقع رفت ریدل س هی تونمیو من م رهیکه آوا به پارک م هیبرم، االن موقع دیمن با-

 .دیببند
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 گفت: الدیکه م میهم بلند شد ما

 . میبر دیبا گهیما هم د-

امکان داره  یعنیآوا عجله داشت،  دنید یکرد و رفت. چقدر برا یو آرشام زودتر از ما خداحافظ میاز خونه خارج شد ییتا 3

 رو فراموش کنن؟ گهیهمد یهمه عشق و وابستگ نیآرشام و آوا با وجود ا

 

 

 ) آوا (

 یبهمن ماه باعث شد تا کم یسرد و بارون یمون حرکت کردم. هواخونه کیو به سمت پارک نزد دمیرو پوش میمشک یبارون

 احساس سرما کنم.

 سپردم. نیکردم و حواسم رو به آهنگ عاشقانه فرزاد فرز بمیج یگوشم گذاشتم و دستام رو تو یتو یریهندزف

 رهیتو هر نفس بغضم بگ دمیبا افتمیتو م ادی یوقت》

 رهینم رهینم ادمیاون همه خاطره رو  رمیبگ یفراموش من

 شهیواسه هم یجا با توام عشقم همه جا کنارم همه

 شهینم شهیمون به هم عوض نمما که حس میکه باش ایدن یهرجا

 یدوست دارم هرجا باش یدونیم

 یاز من اگه جدا ش یحت

 بغضت تو صدامه بازم

 گامه هیعشقت تنها تک و

 یدارم آرزوم دوست

 یروبروم رمیم هرجا

 اسباتو عاشقونه حسم

 اسنشونه هیحال من  نیا و

 ستیندارم واسه من درد نبودن تو کم ن یکه زندگ من

 ستیدست خودم ن ستینکردنم دست خودم ن یزنده موندم اما، زندگ آره

 شهیچرا آدم نم اتوونهیعشق د یاز خودت بپرس دیشا

 《شهینم شهیشب به تو حسم کم نم کی یهمه سال حت نیبعد ا چرا

شدن و  سی. چقدر نگران خمیبارون قدم بزن ریتا با هم ز کردمیافتادم که آرشام رو مجبور م یزمان ادی. دیبارینم نم م بارون

 گوشمه: یسرما خوردنم بود هنوز هم صداش تو

 دختر خوب. یخوریسوار شو سرما م ایآوا ب-

 شو. ادهیتو پ شمیسوار نم-

 لج نکن هوا سرده.  زمیعز ،یشد سینشده خ یچیهنوز ه نیبب-

 .یبش سیکه خودت خ ینگران ،یستیتو نگران من ن-

 گوشه پارک کنم.  هیرو  نینه به خدا، الاقل بذار ماش-

 و گفت: ستادیرو پارک کرد و با حالت قهر کنارم ا نیکرده بودم لبخند زدم. آرشام ماش شیکه باالخره راض نیا از

 کنم آوا؟ کاریتو چ یلجباز نیمن با ا-

 کنم؟ کاریتو چ یتنبل نیمن با ا-

 .یایو ب یبر نیبا ماش یهمش دوست دار رمردایپ نیا نیع

 .کننیمون متورو خدا همه دارن نگاه نیبب-

 داره.  یچه لذت یفهمیم یبارون قدم بزن ریبار که ز هیانقدر غر نزن -

 رو ونیگوشش گذاشتم و آهنگ به چشمات قسم حامد هما یرو تو میرینزد و دستم رو گرفت. هندزف یحرف گهید آرشام

 و خودم براش خوندم: ستادمیکردم و قسمت اوج آهنگ جلوش ا یپل

 بارون  ریبا من ز یایتا ن شمیچشمات قسم آروم نم به》

 《ساده و آسون  شمیاحساس دل بستن دارم وابسته م نیا به

کردم و  زیما نبود. چشمام رو ر کینزد یطرافم نگاه کردم خداروشکر کس. به ادیخالف تصورم آرشام خم شد و گونم رو بوس بر

 روبه آرشام گفتم:
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 م؟یابونیخ یحواست هست تو-

 به من چه. یایخودته که انقدر خواستن ریتقص-

 .زهیاون روزها دوباره اشک رو مهمون چشمام کرد. چقدر بده که آدم با خاطرات خوبش هم اشک بر یادآوری

 لمیموبا ی. صدامکتهین نیپارک و هم نیهم کنهیحالم رو بهتر م یروزها کم نیکه ا ییپارک نشستم. تنها جا سیخ مکتین یرو

 :دیچیپ یگوش یتو نیشاه یتماس برقرار کردم که صدا یاش کردم، شماره ناشناس بود با کنجکاوبه صفحه یبلند شد. نگاه

  ؟یسالم آوا، خوب-

 جبور نبودم صداش رو بشنوم.م ینجوریا داشتمیرو برنم یگوش کاش

  ؟یزنیچرا حرف نم زمیآوا عز-

 شدم و گفتم: یعصبان

 .ستمیتو ن زیمن عز-

 .یازت نگرفتم تا آروم بش یمدت سراغ نیدلم برات تنگ شده. ا یرو برداشت یچقدر خوب شد گوش ؟یخوب-

 گفته االن آرومم؟ یک-

 . یاالن آروم نیهم یبرا یرو فراموش کرد زیدو ماه همه چ نیا یتوام حتما ط کنه،یزمان همه چیز رو درست م-

که  نهیتو رو هم فراموش نکردم .اگه آرومم به خاطر ا انتیو خ یرو فراموش نکردم، نامرد اهامیفراموش نکردم، آرشام و رو-

 واسم نمونده. یجون گهید

 نمتیبب خوامیآوا م ییکجا-

 . نمتیبب خوامیمن نم یول-

 رو قطع کردم. ینشدم و گوش نیطرف شاهاز  یجواب منتظر

رو ازم گرفت. کم کم دارم با خودم کنار  زمیکه همه چ نیباشم چه برسه به شاه یمرد چیه یرایپذ تونمیبعد از آرشام نم 

سرعت فراموش کنه  نینبود که آرشام بتونه به ا یاون شب منم مقصر بودم؛ اعتماد و سکوت من اشتباه یماجرا یکه تو امیم

 من رو ببخشه. و 

  

 

 

کنار مامان و بابا نشسته  دای. مهران و آکنهیحتما مامان دعوام م دونستمیشده بودم. م سیبه خونه برگشتم، کامال خ یوقت

 به سمتم اومد و گفت: تیلب سالم کردم. بابا با عصبان ریز کردن،ینفر با تعجب نگاهم م 4بودن. هر 

  ؟یبارون کجا بود نیتو ا ؟یرو ثابت کن یچ یخوایکارهات م نیآوا با ا-

 جواب بدم که مامان گفت: خواستم

  ؟یدو چرا خاموش کرد تیگوش-

بودم؛  دهیند یرو خاموش کردم تا دوباره مجبور نشم جوابش رو بدم. تا حاال بابا رو انقدر عصبان یگوش نیاز تلفن شاه بعد

 انگشت اشارش رو سمتم گرفت و گفت:

 یو التماسم کنه که ببخشمش امکان نداره دست رو تو افتهیپسره به غلط کردم ب نیشت فرو کن، اگه ارو تو گو یزیچ هی-

 دستش بذارم.

 گفت: دزیبابا رو د تیکه عصبان مهران

 .شهیدرست م دیبابا جان آروم باش-

 .  مینیحال و روز بب نیا یهام رو توبچه خوادی. منم پدرم دلم نمکنهیدو ماه گذشته و روز به روز داره خودش رو داغونتر م-

 و گفت: ستادیکنارم ا دایانداختم. آ نییکردم و سرم رو پا بغض

 لباسش رو عوض کنه. دیآوا با گهیوقت د هی یبرا دیها رو بذارحرف-

 هم من رو به طبقه باال برد و به سمت حموم هولم داد و گفت: بعد

 . یتا گرم بش یبخور ارمیم ریش وانیل هیمنم  ریدوش بگ هیبرو -

 خواست از اتاق خارج بشه که صداش کردم، سمتم برگشت و منتظر نگاهم کرد. دایآ

خاطره  شه،یفراموشش کنم اما نم کنمیم یهمش سع ست؛یبه خدا دست خودم ن خوام،یتون معذرت ممن از همه دایآ-

. من دیکردیفراموش کنم. کاش من رو درک م یراحت نیبه ا تونمینگاه مهربونش رو نم یها تیآغوشش و حما ینگاهش، گرما

نداشت اما  یشک چیاش هسپرد که به عشق و عالقه یرو به پسر شندهیآعاشق شد، تمام آرزوها و  یسالگ 21 یکه تو میدختر

 ؟یرو فراموش کن زیهمه چ یتونستیم یکردیم کاریچ یمن بود یرو از دست داده. تو جا زشیهمه چ یسالگ 25 یاالن تو



Roman-City.ir 
 جدالی از جنس عشق رمان

 

https://telegram.me/romancity 153 

 

 .یکه خودت رو انقدر عذاب بد ستین نیسخته اما راهش ا میدونیم م،یکنیآوا ما درکت م-

 من هنوز منتظر برگشت آرشامم. یبزنم ول یمن نتونستم به بابا حرف دایآ-

 یکرده؛ تهمت یاحترامیما ب یهاون نه تنها به تو بلکه به هم م،یبه آرشام اعتماد کن میتونینم گهیما د یآوا بهتره فراموشش کن-

 .دیبشه بخش یکه به راحت ستین یزیکه بهت زد چ

 . کردیکار رو م نیاون بود هم تیموقع یتو یکه آرشام حق داشت، هر پسر رسمیم جهینت نیمن تازه دارم به ا یول-

 تو رو شناخت؟  ینجوریا ،یکار انتیهمه وقت متوجه شد که تو خ نیسال وقت داشته تا تو رو بشناسه بعد از ا 3اون -

 رو از تنم در آوردم و به سمت حموم رفتم. سمیخ یانداختم و بارون نییواسه گفتن نداشتم، سرم رو پا یحرف

 و گفت: دیو گونم رو بوس ستادیوارد اتاقم شد. کنارم ا ریش وانیبا ل دایخشک کردن موهام بودم که آ مشغول

 .شهیسخت م یلیخونه خ نیتحمل ا یتو ساکت یه، وقتتنگ شد هاتطنتیش یانقدر دلم برا-

 .کنهیرو حل م زیزمان همه چ شهیدرست م زیهمه چ یبه زود-

 ضربه به در خورد و مهران وارد اتاق شد و گفت: چند

 ؟یریگینم لیآوا خانم ما رو تحو-

 .خوامیمعذرت م-

ام بابا من حوصله ،ینجوریتوام که ا استی. آرام که همش با ارمیدادیجوابم رو م ییانقدر دوست داشتم مثل گذشته با پرو-

 سر رفت. 

 زدم و گفتم: لبخند

 مثل قبل رفتار کنم. ذارهینم نمهیس یکه تو یغم ست،یدست خودم ن-

 بگم. یزیدر موردش بهت چ تونمیاالن نم یخوب برات دارم ول شنهادیپ هیآوا من -

 .یرو درست کن زیهمه چ یتونیتنه م هیمن مطمئنم  یهست یدختر قو تو

 . شهیم میممنون مهران حرفات باعث دل گرم-

 با اعتراض گفت: دایآ

 نشد؟  تیمن باعث دلگرم یهاها رو بهت زدم. چرا حرفحرف نیمنم که هم-

 و گفتم: دمیخند

 از هردوتون ممنونم خوب شد؟ -

 آغوشش گرفت و گفت: یرو تو دایآ مهران

 .یخانم حسود خودم-

رو  دایمهران و آ یزندگ خواستیتفاهم و عشق. دلم م یرابطه عاشقانه با کل هی خوردم،یغبطه م دایبه رابطه مهران و آ شهیهم

 یباق یزیقلبم چ یحسرت بزرگ تو هیاما حاال تمام آرزوها و نقشه هام به باد فنا رفته و جز  میدادیقرار م مونیسرلوحه زندگ

 نمونده.

 

 

 من عوض بشه. هیکه مثال روح میبر رونیبه ب حیتفر یقرار بود برا الدیو ساحل و م ایبا آرام و ارم امروز

 دیبا کنمیشون بودم. خوب که فکر مواقعا شرمنده همه گهیتا حال من رو خوب کنن. د کردنیو دوستام همه تالش م خانواده

 یتو دیبا یآرشام و خاطراتم رو فراموش کنم ول تونمیهرچند که نم ام؛یب رونیحال و روز ب نیخودم رو جمع و جور کنم و از ا

 بمونه. شهیهم یگوشه قلبم برا هیرو بذارم  میگزند یهاکنم و اون سال یحال زندگ

 یمیآهنگ قد هیحموم رفتم دوش آب رو باز کردم و شروع کردم به زمزمه کردن  سمت

 ها میادوقتی میای صدای پات، از همه جاده "

 نه از یه شهر دور، که از همه دنیا میاد رانگا

 رسهشه، لحظه دیدن میوقتی که در وا می تا

 رسهست رو زمین، به سینه من میچی که جاده هر

 ...آه

 که تویی همه کسم ای

 گیره نفسمتو می بی

 تو رو داشته باشم اگه

 رسمخوام، میهرچی می به
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 رسمخوام، میهرچی می به

 و واسه کی تکرار بکنم تو نیستی قلبم وقتی

 خواب آلوده رو، واسه کی بیدار بکنم؟ گلهای

 کبوترای عشق، واسه کی دونه بپاشه؟ دسته

 "تونه، بدون تو زنده باشه؟تن من می مگه

کردم. مطمئن بودم مامان و آرام من رو  یاساده شینشستم و آرا نهییآ یکردم و بعد از چند وقت روبرو یاحساس سبک کمی

 .انیدرم یاز نگران یو تاحدود شنیخوشحال م یکل دمیکه به ظاهرم رس ننیبب

 گفت: موندنیبا د ای. ارممیمون و همراه آرام از خونه خارج شداومد دنبال ایغروب بود که ارم یهاکینزد

 سالم خوشگل خانوما.-

 سالم همسر جان.-

 ا؟یارم یسالم خوب-

دلم تنگ شده بود  دمت؛یبعد از چند وقت، دق کردم انقد با اون صورت د یدیسبه خودت ر کمیکه  نمیبیم ؟یخوبم تو چطور-

 .اتیواسه قشنگ

 رو سمت خودش چرخوند و گفت: ایصورت ارم آرام

 ها! کن خوبه زنت کنارت نشسته یکمتر چشم چرون یآها-

 .دیک زد و خندبه من چشم نهییآ یخب خواهر زن هم حکم زن آدم رو داره، مخصوصا اگه دوقلو باشن. از تو-

 .دمیخندیو ما بهش م کردیم غیج غیو ج دیپریم نییو باال و پا خوردیحرص م آرام

و منتظر ساحل و  میدیساعت به دربند رس می. بعد از نشدیو باعث خنده ما م کردیو مزاح م یمدام شوخ ریدر طول مس ایارم

 .میموند الدیم

بدون  الدیمون اضافه شدن. مهم به جمع الدیکه ساحل و م میخوردیم میبود و داشت دهیمون آلوچه و لواشک خرواسه ایارم

مون شد که باعث خنده همه یامن و آب دهنش رو قورت داد و با حالت بامزه یمونده بود به ظرف آلوچه رهیتوجه به همه خ

 .نآلوچه رو ازم گرفت و شروع کرد به خورد

 گرفت و گفت: شگونین الدیم یاز بازو ساحل

 !یرفت سالم کن ادتی-

 کرد و گفت: یسرش رو باال آورد و بعد از قورت دادن آلوچه دوباره صورتش رو همون حالت الدیم

 سالم بچها. گه،یآره آره راست م-

شد و  مونتا باالخره نوبت میکم منتظر موند هی. میحرکت کرد نیخنده و سمت تله کاب ریز میزد یحالت و رفتارش همگ نیا از

 سوار شدن.  گهیهم با هم د ایو ارم الدیو م میشد ییچهارتا نیکاب هی. ما دخترا سوار میسوار شد

 .شدنینشون داده م شهیاز هم باتریز یبرف یهااون باال دره و جنگل و کوه از

 پامون دره بود و هوا هم سرد و مه آلود بود. ریچون رو باز بود و ز میترس هم داشت یکم البته

 :گفتیو م زدیاز پشت سر داد م الدیم

 .ترسمیساحل من م-

 با خنده گفت: ساحل

 سپردم انگار نه انگار مرده. یرو به ک میتو رو خدا زندگ دینیبیم-

 و گفت: الدیبرگشت سمت م ساحل

 .یآبروم رو برد اریدر ن یخز باز-

 کن و با حالت قهر روش رو برگردوند. یو خوب ایتون تا بهتون خوش بگذره؛ ببخندونم خوامیمنه که م ریمن خزم آره؟ تقص-

 نازش رو بکشم.  دیهمش با کنهیعالوه بر ترسو بودنش قهر هم م-

 و گفت: دیخند آرام

 نکن. یاومده ناشکر رتیگ نمیهم یشوهریب نیخوبه تو ا-

 . رفتیراه م هیکه مثال با ساحل قهر بود جلوتر از بق الدی. ممیشد ادهیو خنده گذشت و پ یبا شوخ ریمس تمام

 و بهش تنه زد و گفت: دیرس الدیکرد و به م شتریسرعتش رو ب ساحل

 عجله؟ نیکجا با ا-

 به ساحل کرد و گفت: ینگاه یچشم ریز الدیم

 .رهیزشته، آبروم م اریدر ن یخز باز-
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 و گفت: ستادیدست به کمر ا الدیجلو م ساحل

 !یدیخودم م لیحرف خودم رو تحو گهیحاال د-

 نگفت و همچنان اخم کرده بود که ساحل گفت: یزیچ الدیم

 آبروت بره. یبغلت تا حساب پرمیجلو همه م یاگه بازم اخم کن-

 و گفت: دیخند الدیم

 .اریدرن یباز وونهیباشه د-

پشت سر ساحل  ریمس یو دستامون رو گرفت. تو ستادیهم وسط من و آرام ا ایدست ساحل رو گرفت و با هم راه افتادن. ارم و

چشمام رژه  یدربند افتادم و باز خاطراتم جلو میاومد یکه همگ یبار نیاول ادیهاشون. و خنده هاطنتیو شاهد ش میبود الدیو م

 رفتن.

 یو اون سع کردمیم طنتیو ش دمیچیپیراهش م یو من جلو میرفتیراه م ریمس نیهم یافتادم که با آرشام تو ییروزها ادی

همدمم بود اما سرنوشت اون رو از  یتو دستا دیاالن دستم با کنم،یبه ساحل و آرام حسادت م ییجورا هیآرومم کنه.  کردیم

 زد. قمرو ر ییهر دومون تنها یمن گرفت و برا

 کاش... شدیاون روزا تموم نم کاش

 

 

 ) آرشام (

مبل نشستم و مشغول کوک کردنش  یوقت بود که سمتش نرفته بودم. رو یلیرفتم. خ نییرو برداشتم و به طبقه پا تارمیگ

 شدم. چشمام رو بستم و شروع به زدن کردم

 رو ندارم  یچکسیاحساسم پر بغضه من که جز تو ه"

  ذارمیم واریسر رو د هیتنها شدم که واسه گر نقدهیا

  بارنیوقت م یوقت و ب سازنیبا غم تو نم چشمامم

  ذارنیمن رو تنها م ایهمه دن شمیم هوونیتو د بعد

 گله کردم  یهر ک شهیپ یتو بمون نکهیا واسه

 حوصله کردم یکه فکر کن یاز اون شتریب یحت

  زنمیبا خودم حرف م ینیتا بب شمیپ یستیروزا ن نیا

 من بمونم با خودم  یاز نبودت آخه تا ک شمیم خسته

 به ته خط  رسمیم شه،یم یتو خال یاز چشما امیدن

 "ازت  خوامینم یزیچ نیفقط بمون کنارم من که جز ا تو

. دمیرو پشت در د نیرفتم و نوش فونیمبل گذاشتم و به سمت آ یرو رو تاریبلند شد. گ فونیآ یتموم شدن آهنگ صدا با

و باهام دست داد  ستادیجلوم ا نیبعد نوش یا. لحظهستادمیدر سالن منتظر ا یدر رو باز کردم و جلو کنه،یم کاریچ نجایموندم ا

 و گفت:

 ؟یسالم آرشام، خوب-

 طرفا؟ نیممنون، ا-

 تو؟  امیب یکنیدعوتم نم-

 نشست و گفت: تاریمبل کنار گ یداخل شد و رو نیدر کنار رفتم و نوش یاز جلو 

 ؟یزدیم تاریگ یداشت-

 خوندن به سرم زد. یدفعه هوا هیها آره بعد از مدت-

 صدات تنگ شده.  یانقدر دلم برا-

 گفت: عینگاه کردم که سر نیتعجب به نوش با

 . یخوندیو تو برامون م میشدیدور هم جمع م یاون روزا تنگ شده که همگ یدلم برا یعنی-

 :دمیانداختم و پرس نییرو پا سرم

 از آوا چه خبر؟ -

 مکث کرد و گفت: یکم نینوش

 ؟یکنیتو هنوز به آوا فکر م-

 .هیهر ثان-
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 . کنهیکنار اومده، داره تو رو فراموش م هیقض نیاون با ا یول-

دوستم داشته  خوامیچه مرگمه، هم م دونمیفکر و قلب آوا نداشتم قلبم فشرده شد. خودمم نم یتو ییجا گهید نکهیفکر ا از

 به خودم اومدم و سرم رو بلند کردم. نینوش یفراموشم کنه. با صدا خوامیباشه، هم م

 حواست کجاست؟ ؟یآرشام خوب-

 ؟یگیبپرسم راستش رو م یزیچ هی نینوش-

 آره حتما.-

 رابطه داره؟  نیآوا با شاه ش،یشناسیو بهتر م یترکیما به آوا نزد یتو نسبت به همه-

 مکث کرد و گفت: یکم نینوش

ون ماجرا هم که ازش گرم گرفته بود و بعد از ا نیبا شاه یلیکم به آوا شک دارم. شب تولد ساحل خ هیخب راستش منم -

 از جواب دادن تفره رفت. ییجورا هیبهم نداد و  یسوال کردم جواب

 در ارتباطه؟ نیآوا با شاه یکنیتوام فکر م یعنی-

 . کنمیگمون م ستمیمطمئن ن-

 شتریاز منم ب یاون حت کرد،یاشتباه نم نینشست. نوش میشونیپ یمغزم و عرق سرد رو یبود رو یامثل مته نینوش یهاحرف

 صدام کرد و مجبور شدم به حرفاش گوش کنم. نیبود. دوباره نوش کیبه آوا نزد

 . یلطف کرد یلیشرکت تشکر کنم، خ یراستش من اومدم به خاطر استخدامم تو-

 شرکت؟ یامروز رفت-

 .امیآره االن دارم از اونجا م-

 بگو. الدیبه م یهم داشت یاگه مشکل یموفق باش دوارمیام-

 ؟یبرگرد یخوایشرکت بدون تو سوت و کوره؛ نم م،یمونسیما منتظر رئ ینون ولمم-

 از بابت شرکت راحته.  المیخ ری. تا شماها هستامیرو سر و سامون بدم م میکم زندگ هی-

 بلند شد و گفت: نینوش

 من برم. گهیخب د-

 که فراموش کردم.  ریقهوه درست کنم انقدر فکرم درگ هیتا  نیبش-

 و گفت: دیخند نینوش

 حواس جمع.  یآقا گهیوقت د هی یباشه برا-

 سمتم برگشت و گفت: نیکردم. لحظه آخر نوش یرو تا در همراه نیلبخند زدم و نوش 

خوب داره هم  یهم روزا گهید نهیهم ی. زندگیکن فراموشش کن یسع ینبود، ول نی. حق تو اکنمیسخته، درکت م دونمیم-

 یکرد آوا به زود هیکه بشه بهش تک ستین یمرد نی. شاهمیهمراه بش یزندگ انیبا جر دیکه با میما هست نیسخت، ا یروزا

 .شهیمتوجه اشتباهش م

 . کنمیباز نم یکس یمن قلبم رو دوبار به رو رهید یلیخ گهیاون موقع د-

 شد و گفت: رهیلبخند زد و به چشمام خ نینوش

 فکرش رو نکن. ادیمراقب خودت باش و ز-

 و با خنده گفت: ستادیرفت و وسط کوچه ا نشیسمت ماش نینوش

 مهندس.  یاقا ادیبه صورتت م یلیخ شیفراموش کردم، ر زیچ هی-

 .  ادیهام بلب یو باعث شد لبخند رو انداختیآوا م ادیمن رو  نینوش یهاطنتیاز رفتارها و ش یبعض

افتادم، آوا  یبه خودم مسلط بشم. چند ماهه که از کار و زندگ دیدر خونه رو بستم و به فکر فرو رفتم. منم با نیرفتن نوش با

فروخته. عشق  یکرده و من رو به ک یکه چه اشتباه فهمهیتاخ زده و آن روز م یکه عشق پاک من رو با چ شهیمتوجه م یروز هی

که متوجه بشه و سمتم برگرده، اون  ی. روزشهیهوسش خالصه م یتو نیدرک و منطق شاه امنداره و تم یمفهوم نیشاه یبرا

به  ست،یبه خاطر عشق ن شهیم تیآوا نخواهم بود. آوا فقط به من عادت کرده بود و االن اگه اذ یعشق گذرا یرایروز من پذ

 .نیکه به من کرده بود فقط هم هیخاطر عادت

 

 

 ( نی) نوش

که حکم خواهرم رو داره  یکس میمیز به ناحق به دوست صم. امرودمیم بیمدام دارم همه رو فر خوره،یاز خودم به هم م حالم

رو  یباز نیکه ا یام کردم. روزطرفه کیعشق  یرو فدا تمیو انسان یرو ازم گرفته، مهربون زیتهمت زدم. عشق آرشام همه چ
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تالشم رو بکنم و خودم رو  دیاما با شه؛یو عاشق من نم کنهیآوا رو فراموش نم یحترا نیآرشام به ا دونستمیشروع کردم م

در  یزیچ یکنه جز خوشبخت هیکه به آرشام تک یبجنگم. هر دختر ایرو داره که با تمام دن نیکنم. آرشام ارزش ا کیبهش نزد

که  یکه دوستش دارم خوشبخت بشم. روز یدارم، منم حق دارم تا کنار کس یمنم به انداره آوا حق زندگ ست،یانتظارش ن

دورش  یکه کامل آوا رو فراموش کنه. انقدر از همه چ کنمیو بهش محبت م ورزمیانقدر بهش عشق م ارمیآرشام رو بدست ب

 .دمیبه خونه رس یتا خاطراتش رو فراموش کنه. انقدر غرق افکارم بودم که اصال متوجه نشدم ک کنمیم

 و گفت: دیترس مایبلند سالم کردم که ن بود. مامان هم داخل آشپزخونه بود، شیگوش یسالن نشسته بود و سرش تو یتو ماین

 .ستادیقلبم ا یشیوارد م ینجوریچرا ا-

 من خانم وار سالم کردم. هیسرت تو گوش یلیتو خ-

 ار آشپزخونه به سمت من اومد و گفت: ماملن

 ؟یهست ی؟راضیکرد کاریسالم خانم مهندس شرکت چ-

 .هیچه شرکت دیدونینم ،یلیآره خ-

 ت؟ینیریپس کو ش-

 مهمون من. یرفت، اصال امشب شام همگ ادمیآخ -

 آوا هم استخدام شده؟-

 . کنهیاومده فعال کار نم شیبراش پ ینه آوا مشکل-

 گفت: مامان

 ناراحت شدم.  یلیافتاده خ یکرد چه اتفاق فیآره مامانش برام تعر-

 سمتم اومد و بازوم رو گرفت و من رو به اتاقش برد. با تعجب  گفتم: ماین

 دستم شکست؟ مایه نچه خبرت-

 نشست و گفت: یصندل یتخت نشوند و خودش رو یمن رو رو ماین

 کن. فیتعر-

 رو؟ یچ-

 .گهیآوا رو د هیقض-

فعال آوا حوصله کار کردن  نیهم یکنسل شد، برا یمون قرار بود با هم ازدواج کنن که همه چدانشگاه یهااز بچه یکیآوا و -

 ؟یدپ زده. حاال تو چرا انقدر کنجکاو ییجورا هینداره و 

 رو دوست داشتن. گهیهمد یلیکه خ نایا شهیباورم نم-

  ؟یدونیتو از کجا م-

 مکث کرد و گفت: یکم ماین

 آوا بهم گفته بود.-

 حرف رو به تو بزنه؟ نیا دیچرا با-

 کردم.  یاز آوا خواستگار شیآخه من چند ماه پ-

 بلند گفتم: یصدا با

 ؟یکرد کاریچ-

 یاگهیکردم. بهش گفتم دوستش دارم که متاسفانه آوا گفت کس د یمامان بشنوه، گناه که نکردم خواستگار یخوایآرومتر! م-

 رو دوست داره.

 م؟یخبریپس چرا ما ب ؟یتو واقعا آوا رو دوست دار شه،یباورم نم-

من رو  شیو مهربون طنتیش یاز همون بچگ کرد؛یم یبا تو باز اطیح نیهم یکه تو یآوا رو دوست دارم، از موقع یمن از بچگ-

روز تمام جرئتم رو به خرج دادم و  هی نکهیتا ا شدیم شتریعشق و عالقه منم ب شدیآوا بزرگتر م یجذب خودش کرده بود هر چ

 همسر. کیبرادر دوست داره؛ نه مثل  هیآوا گفت من رو مثل  یبهش گفتم، ول

 ماین یاش رو از ما پنهون کرده باشه. با صداعشق و عالقه مایهمه سال ن نیکه ا شدیجا خورده بودم. باورم نم ماین یهاحرف از

 اومدم و نگاهش کردم. رونیاز فکر ب

 یکنیحاال که رابطش با اون پسره به هم خورده فکر م کنه؟یاگه دوباره بهش ابراز عالقه کنم قبول م یکنیتو فکر م نینوش-

 فکر کنه؟ شنهادمیبه من و پ تونهیآوا م
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از  ی. اگه آوا عضوختیریهام بهم متمام نقشه کرد،یرو قبول م ماین شنهادی. اگه آوا پدادمیجواب برادر عاشقم رو م دیبا یچ

همه  مایکار ن نیبا ا یآوا و آرشام رو از هم دور نگه دارم ول خوامی. من مگذشتمیاز آرشام م دیاونوقت با شدیخانواده ما م

 نگاه کردم و گفتم:  مای. به نشهیخراب م زیچ

 تو باشه.  یبرا یهمسر خوب تونهیانتخاب تو اشتباهه آوا نم ماین نیبب-

 تعجب کرد و گفت: ماین

 شده نظرت عوض شده؟ یحاال چ یکردیم فیاز آوا تعر شهیتو که هم-

 کنه. شیرو وارد زندگ یاگهیتا فراموش کنه و مرد د کشهیول مها ط. مدتشناسمیم یاگهیمن آوا رو بهتر از هر کس د-

 کنم؟ کاریمن چ یگیتو م-

 دلت رو خوش نکن.  یپس الک ستیول کن ن ارهیفراموشش کن. آوا خواستگار داره پسره انقدر سمجه که تا آوا رو بدست ن-

خودم  یاش رو سرکوب کنه. به خاطر خودخواهتا از عشقش بگذره و عالقه خوامیشدم، به خاطر خودم از برادرم م رحمیب چقدر

 تا از خواسته دلش بگذره.  گمیبه برادرم دروغ م

خوش حالتش کرد. بلند شدم و به سمت در  یموها یدست تو یبلند شد و به سمت پنجره رفت و با کالفگ یصندل یاز رو ماین

 شدم و گفتم: مایشم رو به ناز اتاق خارج ب نکهیاتاق رفتم و قبل از ا

که بهت  ینیرو بب یو تو چشماش عشق یکن یعمر کنارش زندگ کیکه  نهیتر از اات راحتفراموش کردن دختر مورد عالقه-

 تعلق نداشته باشه. 

 اومدم.  رونینشدم و از اتاق ب مایاز طرف ن یحرف منتظر

 

 

 ) آوا (

 یام فاصله گرفتم. قرار بود توهاست از شغل مورد عالقهکارم نشستم و مشغول طرح زدن شدم. ماه زیها پشت ماز مدت بعد

کردم حواسم رو جمع کارم کنم و  یشرکت آرشامه، سع یهام توشرکت آرشام مشغول به کار بشم، هنوز هم تمام مدارک و طرح

آرشام بردم تا  شیکه زده بودم رو پ ییهار شد. طرحچشمام قطا یفکر نکنم اما باز خاطرات گذشته جلو یاگهید زیبه چ

 هیدادن بودم که وسط کار سرم رو بلند کردم تا از صورتش بخونم که از کارم راض حیمشغول توض جانیه یکنه. با کل دشونییتا

 گفتم: تیشده بود. با عصبان رهیها به من خنقشه ینه؟ اما آرشام به جا ای

 معلوم هست حواست کجاست؟ -

 لبخند زد و گفت: آرشام

 تو. شیمعلومه پ-

 .دیگوش کن دیلطف کن ذارم،یم یمهندس فروزان من دارم انرژ یآقا-

 *چشم خانم مهندس. 

 نگاهش کردم و گفتم:   یخودم حس کردم با کالفگ ینگاه آرشام رو ینیدادن که باز سنگ حیشروع کردم به توض دوباره

 ؟یکنیها نگاه نمچرا به نقشه-

 ها جلوم نشسته.تر از نقشهجذابآخه -

 زدم و سکوت کردم که آرشام دستم رو گرفت و گفت: لبخند

 ها نگاهت کنم.و من ساعت یکن ی. تو ساعت ها طراحیاتاق کنار خودم کار کن نیهم یتو دیشرکت با نیا یتو یایب یوقت-

 .وونهید-

 تو. یوونهیفقط د یول اموونهید-

دلم رو به حرفاش خوش کنم.  دیکه نبا دونستمی. اون روزها نمکردمیم ریهفتم س و من در آسمون گفتیم آرشام

چشماش تنگ  ی. دلم برابرهیرو با خودش م زمیکه همه چ یمسافره، مسافر هیمن فقط  یزندگ یکه آرشام تو دونستمینم

بشه که قلبت رو شکسته و رفته.  یکه دلت تنگ کس ستین نصافا نیهاش تنگ شده. ا یو مهربون هاطنتیش یشده، دلم برا

رو برداشتم و وارد تلگرامم  مینگاهش کنم. گوش ریدل س هیکنم و  یتا باهاش خداحافظ دادیاجازه رو م نیکاش حداقل بهم ا

ماه  2 نی. اردمرو باز ک لشی! عکس پروفاکنمیپس چرا من آرشام رو فراموش نم شهیم یباعث فراموش دنیند گنیشدم. م

تمام  نکهیدلم هواش رو کرده. بعد از ا بیدور کردم تا فراموشش کنم اما امروز عج هاشلمیها و فز تمام عکسخودم رو ا

. چقدر ستین نیمن آنال یبرا یوقت استیرنگ دن نیتررحمیب شینی. عالمت سبز آنالنهیمتوجه شدم که آنال دمیعکساش رو د

 زدم و براش نوشتم: ایاز من نکنه. دلم رو به در یادیباشه و  نیآنال داشتامکان ن م،یاز هم دور شد

 نبودنت،  دنت،یند یکاش بدون-
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  شهینم یابودنت، هرگز بهانه دور

 بردنت.  ادیاز  واسه

 یمنتظر موندم جواب یرو خوند و قلب من دوباره مثل گذشته به لرزه افتاد. هر چ اممیبعد آرشام پ یافرستادم و لحظه امیپ

انقدر ازم  یعنیبود  دیاز آرشام بع یرفتار نیچن شد،یآرشام بالکم کرد. باورم نم دمیکمال تعجب د نکردم و در افتیدر

 متنفره؟ 

به نفس نفس  تیاز اتاق پرت کردم. از شدت عصبان یاکردم و همه رو گوشه یخال لمیرو سر وسا تمیحرص و عصبان تمام

 یبلند شد، آقا لمیموبا یروز هم با رفتارش. صدا هیهاش، روز با حرف هی. کردیپاش له م ریافتادم. آرشام هر لحظه من رو ز

 گفت:  یبا ناراحت بایشک یکردم و سالم کردم. آقا برقراربود. تماس  شیگذار پروژه ک هیسرما بایشک

 خاموش بود. تونیچند بار تماس گرفتم اما گوش د؟ییمعلوم هست کجا چیخانم مهندس ه-

 افتاده؟ یاتفاق-

 .دهیماهه که پروژه خواب 2االن  یول وفتهیکار ن یتو یانفر قرار داد بستم قرار شد وقفه 6که من با شما  یوزخانم ر-

 .دیبا خودشون صحبت کن دیمهندس فروزان مسئول پروژه هستن با-

 دیکن یدگیو به کارها رس دیایب دی. خانم مهندس لطف کندنیبه ما نم یجواب درست و حساب ایخاموشه  شونیگوش ای شونیا-

 .دیبعد از مهندس فروزان شما مسئول پروژه هست

 .شیک امیم رمیبگ طیبل نکهیخب، من به محض ا اریبس-

باشه  دیمف میروح یبرا یلیخ تونستیم یسفر کار نیرفتم. ا ییمایو به شرکت هواپ دمیلباس پوش ،یاز قطع گوش بعد

کردم به خونه برگشتم و به مامان و بابا  یفردا اوک یبرا طیبل نکهینوع بود. بعد از اهم برام ت شدم،یهم سرگرم کار م ینجوریا

کنم که غم چشمام رو  یسع دیکردن. با قمیتشو یها خوشحال شدن و کلمامان و بابا بعد از مدت چارهیبرم. ب دیگفتم که فردا با

برام مهم  گهیرو فراموش کردم و د زیوانمود کنم که همه چ دیکردم. با شونتیاذ یلیمدت خ نیاز مامان و بابا پنهون کنم. ا

 و عذاب خانوادم باشم. یناراحت هیما خوادیدلم نم ست،ین

 

 

 اتاقم مشغول جمع کردن چمدون هام بودم که آرام وارد شد و گفت: یتو

 .یو با خودت کنار اومد یخوشحالم که باالخره موفق شد یلیخ-

 نیا کنمیبودنم باعث شد همه بهم ضربه بزنن. فکر م فیضع ام،یبشم تا بتونم با مشکالتم کنار ب یمحکم و قو خوادیدلم م-

 بهم کمک کنه. تونهیم یلیسفر خ

 . یریبگ یتونستیبود که م یمیتصم نیبهتر نیا-

 ییجورا هیدفتر  نیروزها ا نیگذاشتم. ا فمیبستن چمدون کمکم کرد. لحظه آخر دفتر خاطراتم رو برداشتم و داخل ک یتو آرام

 گفت:  طنتیشده، هم محرم اسرارم. آرام با ش امییتنها قیهم رف

 م؟یدفتر رو بخون نیدو صفحه از ا شهیم-

 .شهینه نم-

 .ینیبیحاال م خونم،یم شدارمیبرم یواشکیروز  هی-

 .ینوشته باشم که نخوام تو بخون یزیچ هیاین دفتر  یمن تو دیشا-

 کنم؟یمنم درک م گذرهیقلب و ذهنت م یتو یکه هر چ یفراموش کرد میها رو با هم ندارحرف نیمن و تو که ا-

 فقط صبر داشته باش تا کاملش کنم. ،یبخون دمیش رو مروز همه هی-

سرگرم بشم. بدون  یکم دیشدم. در طول پرواز دفترم رو برداشتم و شروع به نوشتن کردم تا شا مایصبح سوار هواپ 9 ساعت

و  یزندگ یبرا روزیگذاشتم، از د رهیجز نیپا به ا میبا دوستام و کنار عشق اول و آخر زندگ یبه سفر اومدم. روز یهمسفر چیه

هام رو جلو کنم و برنامه یزندگ تونمیبه آرشام ثابت کنم که بدون اون هم م خوادیگرفتم، دلم م یدیجد یهامیتصم ندمیآ

بود که  نیا دمیکه رس یاجهیمدت به تنها نت نیروم قرار داد. ا شیرو پ یاز زندگ یدیآرشام فصل جد روزیببرم. حرکت د

دارم  امنهیس یکه تو یدر کنار عشق دیباپس  شم؛یم اشفتهیش شتریب کنمیتالش م شتریب یهر چ ه،یآرشام فراموش نشدن

قلب  هی ی. گاهشهیدرست نم یچیغم بغل کردن ه یگوشه نشستن و زانو هیهام رو جلو ببرم. با غصه خوردن و و هدف یزندگ

رو از  هامهیست ربهمن ماه فوق العاده یتو شیک یدفترم رو بستم. هوا مای. با نشستن هواپارهیشکسته آدم رو سر عقل م

به  بایشک یحرکت کردم. آقا یچمدونم به سمت در خروج لیقدم زدن. بعد از تحو یبرا دهیهوا جون م نیپاک پر کردم. ا یواه

 شدم و سالم کردم. کیاستقبالم اومده بود با لبخند بهش نزد

 گفت: یلبخند زد و با مهربون دنمیبا د ه،یتیو فوق العاده با شخص انسالیمرد م بایشک یآقا
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 . دیسالم خانم مهندس، ممنون که اومد-

 بود. امفهیوظ کنمیخواهش م-

  ومدن؟یمهندس فروزان چرا ن-

 تعلل کردم و گفتم: یکم

 .انیاومده که نتونستن ب شیپ یبراشون مشکل شونیا-

تون تا به پروژه سر دنبال امیبعد از ظهر م دیتا استراحت کن رسونمیمن براتون هتل رزرو کردم، شما رو م ره،یانشاءاهلل که خ-

 .میبزن

 .میاالن بر میتونیم ستمیمن االن خسته ن-

 واقعا؟-

 .   میاز برنامه عقب افتاد یبهتره، به حد کاف میکارها رو شروع کنبله هر چه زودتر -

کرده بود. کار آرشام فوق  شرفتیپ یلیبودم خ دهیکه پروژه رو د یبار نینزد. از آخر یخوشحال شد و حرف بایشک یآقا

. بعد از ادیاز آب در ب یکار من هم مثل آرشام عال جهیرو بکنم تا نتتمام تالشم دیبا ارمیازش کم ب خواستیست، دلم نمالعاده

و بعد از باز کردن چمدونم به رستوران هتل رفتم. چقدر تنها بودم، کاش آرام رو  ومدمالزم به هتل ا یهایو هماهنگ یبررس

ذهنم  یو تو کنمیسکوت م شتری. واقعا ذهنم در حال منفجر شدنه، بزدمیکمتر با خودم حرف م ینجوریا آوردمیهمراه خودم م

. تازه شهیباعث آرامشم م ایدر یصدا شهی. همرفتمشدم و به اسکله  ی. بعد از خوردن ناهار سوار تاکسزنمیبا خودم حرف م

 یرو به خاطر آوردم که رو ی. چشمام رو بستم و روزدهیبهت آرامش نم ایدن یجا چیقلبت آروم نباشه ه یمتوجه شدم که وقت

 یتو یقیدقا هی. دادمیاش گوش معاشقانه یهاو زمزمه ایامواج در یبودم و به صدا ستادهیشام اآغوش آر یپل تو نیهم

محکم بغلش  یواقع یایدن یو تو شیاریب رونیب اهاتیاز رو خوادیکه دلت م شهیانقدر تنگ م یکس یهست که دلت برا یزندگ

و همزمان  دمیمون رو دگذشته یباز کردم و عکس ها یرو داخل گوشم گذاشتم و گالر یریرو برداشتم و هندزف می. گوشیکن

 سپردم. وشحامد برادران گ ییبه آهنگ عکس دوتا

 چشماشو بست یکه هست، بگو مثه تو ک یمثه تو دلمو شکست رو دلم رو هر چ یک"

 هاتخاطره یوونهیبخواد، شده د یکه تو هست یبرات، تو رو جور رهیمثه منه که بم یک بگو

 یبد شدن و بلد یچجور یعشقو زد نیا دیق یچجور

 یجواب دلم رو ند یبر ،یخوایکه دل بستم تو م حاال

 غم تو چشامه نرو، هنوزم عطر تو باهامه نرو ینیبیم

 نرو شهیخاطره م یبمون همه چ شه،یتو نم یب یدونیم

  ؟ییکرده کجا وونهیمن و د ییتنها نیا

 ییخوب دوتا یمثه عکسا ،ییهاخاطره هیهنوز تو تو

 که بدونه تو اشکاش یکاش، به من یبرگرد

 چشماش یگوشه زهیریداره م 

 اون روزا عاشقه من باش مثه

 حس به منو گهید یاسم منو ندار گهید دونمیم ستین ادتی

 "واسه من ساده نبود یچه زود واست آسونه؛ ول یو دل کند یکه بود رفت یچ هر

 عکسش زوم کردم و گفتم آرشام دوست دارم.  یمون داغ دلم رو تازه کرد. رودو نفره یهاعکس

 ...دونمیم ،یایم دونمیحضورت باشه. م یدلتنگ زیاگه اون چ یکه مربوط به تو باشه رو دوست دارم؛ حت یزیهر چ آرشامم

 

 

 و گفت: ستادیکنارم ا بایشک یکه آقا کردمیبودم و نظارت م ستادهیسر کارگرها ا یباال

 ره؟یم شیاوضاع خوب پ-

 مرتبه. یبله همه چ-

 ممنون.-

 خواهش...-

 دست داد و رو به من گفت: بایشک یبا آقا نیخشکم زد. شاه نیشدن شاه کیحرفم تموم نشده بود که با نزد هنوز

 خانم مهندس ما چطوره؟-

  ؟یکنیم کاریچ نجایا-
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 گفت: عیسر بایشک یآقا

 مهندس رادمنش اومدن تا به پروژه سر بزنن. -

رفتم. تازه داشتم  یاگهیکردم و به سمت د یعذرخواه بایشک ی. از آقاکردینگاه کردم که با لبخند نگاهم م نیحرص به شاه با

نارم حضورش رو ک نکهیرو خراب کرد. به محض ا زیبا حضورش همه چ نیکه باز شاه کردمیم دایدست پ یآرامش نسب هیبه 

 گفتم: تیاحساس کردم با عصبان

 ؟یاومد یچ یبرا ؟یدیکش یاباز چه نقشه-

 استقباله؟ دیمدل جد نیا زمیعز-

 .نییبندازمت پا جانیاز هم خوادیدلم م نیشاه-

 ذره شده بود. هیدلم برات -

 نجام؟یا یدیاز کجا فهم-

 یول شیک یایبعدم متوجه شدم که قراره ب ،ییمایآژانس هواپ یرفت دمیتون تا باهات صحبت کنم که داومده بودم در خونه-

 کردم.  زتیشد که امروز اومدم و سوپرا نیو ا دمیخب به پرواز تو نرس

 رو برگردوندم و گفتم: روم

 واقعا. یزیچه سوپرا-

 .خورهیداره بهم برم گهید-

 .نهیهدفم هم-

 اره؟ یدعذابم ب یخوایم وونتمیعاشق و د ینجوریمن ا ینیبیتو م-

 .یریدستام انقد گلوت رو فشار بدم تا بم نیدوست دارم با هم خوره،یبهم م فتیمن حالم از تو و عشق کث-

 تر. واشی کمیاوه اوه خانم مهندس خشن -

 . یرو نابود کرد میرو، تو زندگ فتیببند دهن کث-

 شد و گفت: کیبهم نزد تیبا عصاب نیشاه

خودت  یهارو نابود نکردم، حماقت تی. من زندگیبست تیو چشمات رو رو واقع یکنیم یکه تو گذشته زندگ یتو احمق-

 رو نابود کرد. تیزندگ

 ذاشتیپا نم ریو همه اون قول و قرارها رو ز کردیموضوع رو بهونه نم نینبود وگرنه ا یعشقش واقع خواستیتو رو نم آرشام

 .کردیو ولت نم

 .کردیم شتریانتقام عذابم رو ب حس تنفر و داد،یعذابم م نیشاه یهاحرف

 گفتم: بهش

خودت رو  یتا کارها یسوال ببر ریعشق پاک اون رو ز یحق ندار ،یدرمورد آرشام حرف بزن ینجوریا یساکت شو! حق ندار-

 .کردیرو انتخاب م ییو جدا کردیکار رو م نیآرشام بود هم یجا یهر پسر ،یکن هیتوج

 . کنمیمن تو رو مال خودم م-

 از سمت من باشه رفت. یمنتظر جواب نکهیرو گفت و بدون ا نیا

صورتم متورم شده. بغض گلوم رو گرفته بود. از ساختمون  کردمیو احساس م گرفتیو داغون بودم، تمام بدنم گر م آشفته

 و به سمت هتل برگشتم. رونیزدم ب

 شد. ریرو رو تخت انداختم و چشمام رو بستم و اشک از چشمام سراز خودم

 سخت بود. یو روح یهمه فشار عصب نیمن که دختر لوس و دردونه خونه بودم تحمل ا واسه

هام شدن و ترس از که قاتل لحظه یاز گذشته و سرکردن با خاطرات یمونیبهم کرد، پش نیکه شاه یانتیدست دادن عشقم، خ از

 .ندهیآ

تخت بلند  یبشه. از رو شرفتمینذارم احساساتم مانع پافتاد که به خودم قول دادم که  ادمیکردم و سبک شدم و  هیگر یکم

 ناهار به رستوران هتل رفتم. یشدم و دوش گرفتم و برا

 سرساختمون. میقرار بود بر بایشک یباز با آقا فردا

 آماده شدم و به محل پروژه رفتم.  عینگاه کردم. سر ایبه در یاهیشدم، پرده رو کنار زدم و چند ثان داریخواب ب از

 افکارم اثر بذاره و تمرکزم رو بهم بزنه. یو نذارم که رو رمینگ شیجد یادیگرفتم ز میهم اونجا بود، تصم نیشاه

شدم و  دیمشغول گردش و خر یهمکار باهاش مشورت کردم و بعد از اتمام کارها به هتل برگشتم. عصر هم چند ساعت مثل

 برگشت به تهران آماده شدم. یشب برا
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 ( نی) نوش

استفاده  گهیو نظر همد دهیکارها از ا یو تو ستگهیبودم. اتاق کار من و ساحل با همد یشرکت مشغول نقشه کش داخل

و تمام  ومدهیآوا آماده کرده مال من بشه. آرشام هنوز به شرکت ن یکه آرشام برا یاتاق خوادیاما من دلم م م؛یکنیم

ساحل  یباشه. با صدا یکارم راض جهیتا در آخر آرشام از نت کنمیرو م شمافتاده. من تمام تال الدیدوش م یرو هاتیمسئول

 کاش االن آوا هم کنارمون بود. ه،یآوا خال یچقدر جا-و به سمتش برگشتم.  دمیدست از کار کش

 ؟یدیکه آرشام براش آماده کرده رو ند یمگه اتاق کرد؛یاتاق کنار من و تو کار نم نیا یآره، اما تو-

 .میکردیکار م گهیشرکت با همد هی یکه تو نهیمهم ا-

و  کنهیرو مرور م مونیی. هر روز خاطرات دانشجوارهیم ادمیرو  زیبه آوا فکر نکنم باز ساحل همه چ کنمیمن تالش م یچ هر

 فتم: بلند شدم و رو به ساحل گ زیهاش فرار کنم از پشت ماز حرف نکهیا ی. برادهیهاش عذاب مناخواسته من رو با حرف

 نشون بدم. الدیها رو به مطرح رمیمن م-

 دنشیباز شد و آرشام وارد شد. با د یاز طرف ساحل نشدم و از اتاق خارج شدم. هم زمان با من در ورود یجواب منتظر

 و گفت: ستادیآرشام ا یجلو یخوشحال شدم و به سمتش رفتم. منش

 نداره.  یی. شرکت بدون شما صفادیکه برگشت نیکرد یمهندس، چه خوب کار یسالم آقا-

 و با لبخند گفتم:  ستادمیآرشام ا یجلو

 مهندس، حالتون چطوره؟  یسالم آقا-

 سالم، ممنون.-

 .ستین الدیم دییبه تا یاجیاحت گهید ینشون بدم، حاال که برگشت الدیکه به م بردمیهام رو مداشتم طرح-

 . ندازمیبهشون م ینگاه هی اریآخر وقت ب-

 و گفتم: مدیخند

 چشم قربان.-

وجود  نیبا ا ینزده ول هاششیاز کنارم گذشت و به سمت اتاقش رفت. هنوز هم بعد از چند ماه دست به موها و ر آرشام

به اتاقم برگشتم و  یباوقار و جذاب شده بود. با خوشحال یلیرنگ خ یو کروات آب یبود. با کت و شلوار مشک یهنوز هم خواستن

 :رو به ساحل گفتم

 آرشام برگشته. -

 تعجب کرد و گفت: ساحل

 ؟یگیراست م-

 االن رفت تو اتاقش. نیآره هم-

 .  نمشیبب رمیمن م-

 الدیم شده بود. در باز شد و مگرسنه یبود و حساب 1از کارهام رو تموم کردم و به ساعت نگاه کردم. ساعت  یمیظهر ن کینزد تا

 وارد شد و رو به ما گفت:

 .دیخسته نباش-

 ممنون.-

 . زمیعز یتوام خسته نباش-

 رو به ساحل گفت: الدیم

 . میبا ما بر ایتوام ب نینوش ،یچه عال-. رونیناهار ب میاومدم دنبالت تا با هم بر-

 گفتم:   عیشرکت با آرشام تنها باشم خوشحال شدم و سر یقرار بود تو نکهیا از

 کار دارم. گهیکم د هیمن  دیشماها بر زمینه عز-

 ؟یکنیچرا تعارف م میبر ایب میساعت وقت ناهار و استراحت دار کی-

 . دمیسفارش م رونیترم غذا هم از براحت ینجوریا کنم،یتعارف نم-

تر کردم. تلفن پررنگ یبه خودم انداختم و رژم رو کم یرو برداشتم و نگاه منهییآ فمیاز داخل ک الدیاز رفتن ساحل و م بعد

 نمشیبیم ریانقدر ساکت و گوشه گ ی. وقتارمیدرب ییآرشام رو از تنها خوادیبرداشتم و سفارش دو تا غذا دادم. دلم م

 زیطرف اتاق آرشام رفتم. چند ضربه به در زدم و وارد اتاق شدم. آرشام پشت م بهها رو برداشتم و . طرحشمیناراحت م

 و گفت: دیدست از کار کش دنمیبود، با د زیم یرو یهابرگه ینشسته بود و سرش تو

 ؟یناهار نرفت یبرا-
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 زدم و گفتم: لبخند

 ناهار با تو بخورم. نکهیهام رو نشونت بدم، هم اموندم تا هم طرح-

 به غذا ندارم.  یلیم یول نمیبیها رو مطرح-

 و گفتم: اوردمیخودم ن یبه رو یبهم برخورد ول یکم

چند ماه چقدر  نیا یتو یتوجه کرد م،یبخور یزیچ هی دیبا میو ضعف نکن میافتیاز پا ن نکهیا یبرا یبه غذا ندارم ول یلیمنم م-

 ؟یالغر شد

 برام. ستیمهم ن-

 . گذروننیخوش م شیک یدارن تو نیو آوا و شاه یدیخودت رو عذاب م یدار نجایتو ا-

 د و گفت:بلند شد و سمتم اوم زیشد و از پشت م یعصبان آرشام

 کنن؟یم کاریچ شیک-

 پروژه رفتن. یسرکش یمثال برا-

 لب گفت: ریمنقبض شد و ز فکش

 .معرفتیب-

قلب آرشام پاک  یآوا تو گاهیمجبور شدم که بگم تا جا ادیزودتر به خودش ب نکهیا یبرا یرو نداشتم ول شیناراحت دنید طاقت

 رو پر کردم و به دست آرشام دادم و گفتم: وانیبرداشتم و ل زیم یبشه. پارچ آب رو از رو

 رو نداره که آدم خودش رو به خاطرش ناراحت کنه.   نیارزش ا ایدن یتو زیچ چیآروم باش ه-

 گفت: دیلرزیکه از شدت بغض م ییبا صدا آرشام

 کار رو کرد؟ مگه من دوسش نداشتم، مگه من عاشقش نبودم؟ نیچرا آوا با من ا یکنیتو فکر م نینوش-

 دخترها. هیآوا هم مثل بق م،یستیقانع ن میکه دار یزیو به اون چ میشیخواه م ادهیز یما دخترها گاه-

 معرفتن؟ یکار و ب انتیدخترا خ یهمه یعنی-

 که دوستش دارن برسن. یتا به کس کننیشون همه کار ماز دخترا هم به خاطر عشق و عالقه ینه بعض-

 آوا دوسم نداشت؟ یعنی-

 .یدیفهمیباهاش م یسال دوست 3 یتو دیکه تو با هیزیچ نیا-

 . رسمینم یاجهینت چیبه ه زنمیآوا جمع م انتیمون رو با خسال رابطه عاشقانه 3 یکه هر چ نجاستیمشکل من ا-

 

 

آرشام برگشتم. پشت پنجره  شیغذاها و پرداخت صورت حساب پ لیدر مجبور شدم اتاق رو ترک کنم. بعد از تحو یصدا با

اش شونه به شونه نکهیا داد،یعطر تنش بهم آرامش م یگذاشتم و به سمتش رفتم. بو زیم یبود، غذاها رو رو ستادهیا

 گفتم:  وشدم  رهیداشتم، به چشماش خ یاحساس خوب ستادمیایم

که من  یتو قرار گرفتن و خودشون رو نباختن، آرشام طیشرا یها هستن که تواز آدم یلیکه افتاده خ هیانقدر فکر نکن اتفاق-

 که مغلوب مشکالتش بشه. ستین یآدم شناسمیم

 تا خودم رو باور داشته باشم. یکنیو تالش م یآرومم کن یکنیم یممنون که سع-

   ؟یبه غذا ندار یلیو م یستیانجام بدم، هنوزم گرسنه ن تونمیکه م هیکمتر کار نیا-

 و گفت:لبخند زد  آرشام

 . دیهست هیبه هم شب یاز نظر اخالق یلیهات مثل آواست، شما دوتا خاز رفتارها و حرف یبعض-

کرد به خاطر خودم  دایآرشام بهم عالقه پ یاگه روز خواستیبه هم بدونه، دلم م هیآرشام من و آوا رو شب خواستیدلم نم 

سکوت کردم. آرشام کرواتش رو شل کرد و خواست کتش رو  نیهم یبرا ندازم؛یآوا م ادیاون رو  نکهیباشه نه به خاطر ا

رو متوجه نشدم. سمت  شیبهم انداخت که معن ی. آرشام نگاه معنا دارانداختم یصندل یکه کمکش کردم و کت رو رو ارهیدرب

م احساس . کنار آرشامیو در سکوت مشغول خوردن شد دمیبراش غذا کش نه،یاومدم و منتظر شدم تا آرشام هم بش زیم

خودم بودم که  االتیفکر و خ ی. تودیبا آرشام چرا انقدر عذاب کش شییکه آوا بعد از جدا شدمیآرامش داشتم و حاال متوجه م

 آرشام گفت:

 ؟یهست یشرکت راض نیا یاز کار کردن تو-

 تو و پدرت کار کنه. یآرزوشه برا یمعلومه، هر مهندس معمار-

 انجام بدم.  یکاردوستام  یخوشحالم که تونستم برا-
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حواسش رو  نکهیا یاخم کرده بود. برا یو حساب کردیم یاحساس کردم که آرشام دوباره به فکر فرو رفته، با غذاش باز یلحظها

 پرت کنم گفتم:

 ؟یدوست ندار ؟یخوریچرا غذات رو نم-

 ست.خوش مزه یلینه ممنون خ-

 ؟یخوریپس چرا نم-

 ن؟ینوش-

 جانم؟-

 ش؟یک رهیم نیآوا خودش بهت گفت که با شاه-

 کنن؟ یدگیبخواد تا به پروژه رس نیاز آوا و شاه بایشک یکه آقا یچرا خودت نرفت یاآره، تو مسئول پروژه-

 از دست بدم.   شهیهم یاون سفر باعث شد تا آوا رو برا کنمیاحساس م م،یفرار رهیاز اون جز ییجورا هیراستش -

 رو به آرشام گفتم: یجد یلیخ ناراحت شدم و یکم

 شهیکه نم ینجوریا ،یافتیم ادشی ای یاریاسمش رو م ایبار  هی قهیهر دو دق ،یآوا رو فراموش کن یخوایانگار تو اصال نم-

 فراموش کرد.

 تالش کردم.  یلیخ شهیفراموش نم-

در جنگ و جدال هستن،  گهیمدام قلب و ذهنت با همد ،یآوا و خاطراتش رو فراموش کن نکهیاز ا یتو ترس دار ه،یچ یدونیم-

هات رو باهاش لحظه نیآوا همون دختر مهربونه که بهتر گهیکاره اما قلبت م انتیخ هیآوا رو فراموش کن اون  گهیعقلت م

 درسته؟ یکرد یسپر

 .شهینم یباور کن منم تالشم رو کردم ول یول ،یکنیخوب حال من رو درک م یلیتو خ-

 .یکنیچون ترس رو از خودت دور نم شهینم-

 حق با توئه.-

 ها بنداز.به طرح ینگاه هیتوام  کنمیرو جمع م زیخب تا من م یلیخ-

 نیوجود به ا نیخورده بودم؛ اما با ا میزندگ یبود که تو یناهار نیبهتر نیبا آرشام وقت گذروندم و ا الدیبرگشت ساحل و م تا

 با عشق درون آرشام بجنگم. دیو من مدام با شهیآرشام برداشته نم یآوا از زندگ هیسا یراحت نیکه به ا دمیهم رس جهینت

 

 

 ) آوا (

برن؛  دیبه استقبال سال جد یشتریب یروزها همه در تکاپو و تالش هستند تا با آمادگ نیا م،یکنیم یآخر سال رو سپر یهاماه

موندم  یباق یو انجام کار ها دیخر یکه تا پارسال وقتم رو تو یارم. منند یو رمق لیم چیگذشته ه یاما من نسبت به سال!ها

امسال  یبشم. من تو دیدوست ندارم وارد سال جد ییجورا هیحوصله مرتب کردن اتاقم رو هم ندارم.  یحاال حت گذروندمیم

دفترم رو بستم و به سمت  اومدیم اطیکه از ح ییکنم. با سر و صدا لیسال رو بدون آرشام تحو تونمیدارم چطور م یاگمشده

 . پنجره رو باز کردم و گفتم:بودسرش گذاشته  یبودن که باز مهران خونه رو رو دایپنجره رفتم. مهران و آ

 رو سرت؟ یشده خونه رو گذاشت یباز چ-

 تون بدم. خبر خوب به همه هی خوامیم نییپا ایآوا ب-

 :دیبه دست و خوشحال وارد ساختمون شدن، مامان پرس ینیریش داین و آرفتم. مهرا نییاتاق خارج شدم و به طبقه پا از

  د؟یکنیم کاریچ نجایوقت روز شما دوتا ا نیباشه ا ریخ-

 گفت: آرام

 سال نو رفته.    شوازیالبد مهران پ-

 باز کرد و سمت ما گرفت. مامان با لبخند گفت: ینیریدر جعبه ش مهران

  ه؟یچ ینیریش نیمناسبت ا-

 گفت: یو مهران به هم لبخند زدن و مهران با خوشحال دایآ

 پدر شدنمه.  ینیریش نیمناسبت ا-

 نیاول نیها ا. بعد از مدتمیکردیرو ابراز م مونیخوشحال یجور هیو هر کدوم  میزده شد جانیه یو مامان و آرام حساب من

 کردم و گفتم: رو بغل دایآورده بود. آ یخانواده صوف یهالب یبود که لبخند رو یخبر

 خبر بود. نیبهتر نیجونم ا دایآ گمیم کیتبر-

 . زمیممنون عز-
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 شکمش گذاشتم و گفتم: یرو رو دستم

 .کنمیم یلحظه شمار دنشیاز االن واسه د-

 عشق خالشه.-

 طنتیگفتم که آرام با ش کیسمت مهران رفتم و بهش تبر نه،یبش دیبذار دیآوا، آرام انقدر دور خواهرتون رو شلوغ نکن-

 گفت:

 .میشدیم دیازتون ناام میداشت گهید-

 آرام خجالت بکش. -

 و مهران گفت: دیخند آرام

 .رسهیدوتا بذار راحت باشن، باالخره نوبت منم م نیا یمامان من عادت دارم به حرفا-

 ه؟یبچه چ یعنی-

 گفت: مهران

 خداکنه پسر باشه.-

 که از ذوق گرد شده بود، گفت: ییهابا چشم دایآ

 من دوست دارم دختر باشه.  یول-

 گفت: مامان

 که سالم باشه.  نهیمهم ا کنهینم یدختر و پسر که فرق-

 بلند شد و گفت: آرام

 بگم.  ایبه ارم رمیمن م-

 گفت: عیهم سر مامان

 . شهیبرم به باباتون خبر بدم که داره بابا بزرگ م-

 نشستم و نگاهش کردم و گفتم:  دایآ کنار

 داره. یخوشگل نیبچه که مامان به اخوش به حال -

 ؟یپس من چ-

 .ستگهید زیچ هیخواهر من  یول ،یستیتوام بد ن-

 بر منکرش لعنت.-

 رو به آوا بگو. شنهادتیمهران پ دیها رو ول کنحرف نیا-

 ؟یشنهادیچه پ-

 خوب. یایبا حقوق باال و مزا ،یتو شرکت من کار کن یایب نکهیا-

 رو ندارم. طشیمن فعال شرا یول شنهادتیممنون بابت پ-

 ؟یرو بزن زیهمه چ دیق یخوایم یتا ک-

 بشه؟ یذهنت خاک بخوره که چ یگوشه یرو گذاشت دهیهمه طرح و ا نیا

 یبعدش اگه راض یمن باش نیگزیچند ماه جا نیکه ا خوامیبرم شرکت، من از تو م تونمینم میآوا من به خاطر باردار نیبب-

 .ینر گهید یتونیم ینبود

 هیو بق یروح طیمن شرا یشرکتش کار کنم. مشکل اصل یمن از خدامه که کنار مهران و تو ست،ین زایچ نینه مشکل من ا-

 .دیدونیمشکالتمه که خودتون بهتر م

 .یتا کمتر فکر کن کنهیکار کردن سرگرمت م-

 . ریفرصت رو از خودت نگ نیا-

 ریگ یدو راه ینه، تو ایتا فکرم رو متمرکز کارم کنم  دهیاجازه رو م نیا و آشفتم بهم ریذهن درگ نیا دونمیکردم، نم سکوت

 گفت: عیسر دی. مهران که تعللم رو دکردنیهم منتظر نگاهم م دایکرده بودم و مهران و آ

 دنبالت. امیسکوت عالمت رضاست فردا صبح م گنیم-

 اما...-

 به شرکت کمک کنه. تونهیم یلیهات خ دهیمن مطمئنم ا ار،یاما و اگر ن گهید-

 برسه که بتونم جبران کنم. یروز دوارمیام ن،یبه من لطف داشت یلیمدت خ نیممنون شما دوتا ا-

 .فمهیبرات انجام بدم وظ یهر کار یتو خواهرم هیچه حرف نیا-

 مهران شدم و گفتم: روبه
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 .ینش مونیامروزت پش شنهادیتمام تالشم رو بکنم که از پ دمیقول م-

 . شمینم مونین مطمئنم که پشاز اال-

 

 

کردم و منتظر اومدن مهران شدم. به خودم قول دادم که  شیهم آرا یو کم دمیپوش یصبح کت و شلوار رسم 8بعد ساعت  روز

 یکنم. با بلند شدن صدا تیریمشکالتم رو مد رمیگیم ادیکار بذارم و به گذشته فکر نکنم. کم کم دارم  یتمام تمرکزم رو رو

 و گفت: دمیوسرفتم. مامان رو ب نییبه طبقه پا فونیآ

 .کنمیم تیموفق یبرات آرزو-

 مامان جون. یمرس-

 .دیافتخار من هیتا ما 3شما -

 شدم و گفتم:  نیزدم و سوار ماش رونیکردم و از خونه ب یمامان خداحافظ از

 .ریسالم صبح بخ-

 خانم مهندس. ریصبح توام بخ-

 خواهرم چطوره؟-

 .شهیم میکم کم داره بهت حسود گهید یخاطرخواه دار یلیسفارش تو رو کرده. بابا تو خ ی، کلهم خوبه دایآ-

 و گفتم: دمیخند

 .یحسادت کن شتریتا ب یدادیمامان رو گوش م یهاو حرف یبود دیبا-

 باشه؟ یگیفقط به خودم م یشرکت داشت یتو یهر کم و کاست ،یاتاق کارت رو دادم درست کردن. از امروز هر مشکل-

 باشه. سشیچشم قربان، چقدر خوبه شوهر خواهر آدم رئ-

  ؟یرو شروع کرد یاز االن پاچه خوار طونیش یا-

بعد  یاپارک کرد و لحظه نگیرو داخل پارک نی. مهران ماشمیساعت وارد محوطه شرکت شد مینزدم. بعد از ن یو حرف دمیخند 

کرد. وارد اتاق کارم که شدم  ییمهران من رو به سمت اتاقم راهنما سالم کرد و ی. منشمیبه همراه مهران وارد شرکت شد

که داخل اتاق قرار  یبودن، پنجره بزرگ یو مشک دیها سف یو صندل زیو م لی. تمام وساخواستمیبود که م یاونجور زیهمه چ

به مهران نگاه  ی. با قدر شناسخوشحالم کرد شتریقرار داشتن ب زمیم یکه رو یدیسف یبازتر کرده بود. رزهاداشت اتاق رو دل

 کردم و گفتم:

 .زیبگم ممنون بابت همه چ یچ دونمیواقعا نم-

 انجام بدم. تونستمیبود که م یکار نیکمتر نیا-

به تن داشت وارد  یاجذاب که کت و شلوار سورمه یقد بلند با صورت یبزنم، که جوون یمهران حرف یدر جواب فروتن خواستم

 شد و سالم کرد. مهران به سمتش برگشت و گفت:

 . ریسالم صبح بخ-

 به من انداخت و رو به مهران گفت: یجوون نگاه مرد

 ؟یکنینم یمعرف-

 .کنهیخواهر زن من که از امروز با ما کار م ،یآوا صوف-

 مهندس. یسالم آقا-

 من. یمیمعمارها و دوست صم نیاز بهتر یکی سته،یمهندس محمد شا-

 لبخند زد و رو به من گفت: ستهیشا مهندس

 ست،ین گهیکه مهران م ینجوریا-

 خوش وقتم. تونییآشنا از

 .نطوریمنم هم-

 به کارم برسم.  رمیمن م گهیخب د-

 و گفت: ستادیا زیکنار م ستهیاز رفتن مهران، مهندس شا بعد

 شماست؟ یتجربه کار نیاول نیا-

آماده  یمراحل ساختشه و به زود نیکه االن آخر میکرد یرو طراح یاپروژه هیبله، اما قبال در کنار چندتا از دوستام  ییجورا هی-

 .شهیم

 پروژه کجاست؟ نیا-
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 .شیک رهیجز یهتل بزرگ تو هی-

 .نمیرو بب هیدوست دارم طرح اول یلیخ یچه عال-

 .ارمیبراتون ب تونمیم-

 .شمیم کارتون نممزاح نیاز ا شتریممنون، ب-

 .کنمیخواهش م-

فرصته تا  نیبهتر نیکار تو هستن. ا جهیهمه منتظر نت ؛یحواست رو جمع کن دینشستم و به خودم گفتم، آوا با زمیم پشت

چقدر گذشت  دونمیروشن کردم و شروع کردم به طرح زدن، نم وتریو از همه مهمتر به خودت. کامپ یخودت رو به همه ثابت کن

 .دمیمهران دست از کار کش یکه با صدا

 . یمتوجه اومدن منم نشد یحت یکنیخودت رو خسته م یدار یلیروز اول خ-

 ؟یدار یحواسم نبود، کار-

 اتاق من. ایب گهید قهیدق 5وقت ناهاره تا -

رو خاموش  ستمیاحساس نکردم. سنگاه کردم، انقدر غرق کارم شدم که گذر زمان رو  توریاز رفتن مهران به صفحه مان بعد

 کردمیشدم. فکر م ستهیکردم و به سمت اتاق مهران رفتم، چند ضربه به در زدم و وارد شدم که متوجه حضور مهندس شا

نشستن انتخاب کردم. مهران برام  یکنار مهران رو برا ی. جلو رفتم و صندلردمجا خو یکم نیهم یناهار دونفره باشه برا هی نیا

 و گفت: دیغذا کش

 ره؟یم شیکارها چطور پ-

 . دمیو بهت نشون م کنمیکاملش م گهیروز د 2تو سرم هست که  ییهادهیا هی-

 .یریاز محمد کمک بگ یتونیم یاگه به مشکل برخورد-

 حتما.-

 . کنمینم غیدر ادیاز دستم بر ب یاگه کمک-

 متشکرم. -

 و گفت: دیخند مهران

 د؟یکنیرفتار م ینجوریو ا دیکنیو با کالس صحبت م یشما دوتا چرا امروز انقدر ادب-

 با خنده گفت: محمد

 م؟یکنیرفتار م یچجور-

 .افتهیتون نممهندس و خانم مهندس هم که از دهن یعصا قورت داده، آقا یهاآدم نیا نیع-

 امان از دست تو مهران.-

 از ناهار دوباره به اتاق کارم برگشتم. بعد

 ان وارد اتاق شد و گفت:گذشت و مهر یساعت چند

 .میمهندس پاشو بر یخسته نباش-

 مهندس جان. میبر-

 من رو تا لب خونه رسوند. سمتش برگشتم و گفتم: مهران

 تو مهران. ایب-

 ها. مامان بچه شیبرم پ دینه با-

 و گفتم: دمیخند

 بچها! مگه چنتان؟-

 .خوامیکه بازم بچه م کنمیبچه قناعت نم هیمن به -

 باشه سالم من رو به خواهردقشنگم برسون.-

 شدم و وارد خونه شدم.  ادهیپ نیماش از

 به استقبالم اومد، بغلم کرد و گفت: مامان

 چطور بود؟ یروز کار نیسالم دخترقشنگم، اول-

 ره.دا تیکنارش جذاب یاس هر کارداشت و مهران هم که فوق العاده یاو دوستانه یمیخوب بود مامان جون، جو صم-

 

 

 خودم به دفتر مهران رفتم. نیصبح با ماش فردا
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 بود و احساس آرامش داشتم.  ریکه مشغول به کار بودم، کمتر ذهنم درگ روزید

 .امیکنار م تیو با واقع کنمیم دایکردم که دارم کم کم خودم رو پ خداروشکر

 پام بلند شد و احترام گذاشت و من هم تشکر کردم. یاز جلو یدر زدم و وارد شدم منش دمیدر دفتر که رس به

با متانت رفتار  دیو خنده نبود و با یاز شوخ یخبر گهیمحل کار د یها رو گرفتم. تومهندس ژیو پرست افهیگرفت، واقعا ق خندم

 .کردمیم

هر موقع که  یرو داد که بدون هماهنگ اریاخت نیدفتر رو داد و بهم ا دیاومد و ازم استقبال کرد و کل رونیاز اتاقش ب مهران

 کنم. یدگیو به کارهام رس نجایا امیکار داشتم ب

 یانجام شده بود و مونده بود انجام کارها بایمشغول به کار و طرح زدن شدم، پالن پروژه تقر یاتاقم اومدم و چند ساعت یتو

 رسم. در زدم و وارد اتاقش شدم و گفتم:کار رو نشون مهران بدم و نظرش رو بپ ینجایگرفتم تا ا می. تصمیینها

 رفته. شیکارم چطور پ نیاتاق من بب ایب شهیمهران جان اگه م-

 کارم. چیپروژه من ه نیا یکن تو یبرو با محمد هماهنگ-

کردم و  یوارد اتاقش شدم. سالم و احوال پرس دمیرو شن دشییبفرما یصدا نکهیرو زدم و بعد از ا ستهیاتاق مهندس شا در

 تا نظرش رو درباره کارم بپرسم. ادیازش خواستم که به اتاق من ب

 بهم کرد و گفت: ینگاه قهیکرد و بعد از چند دق یهمراهم اومد، لپ تاپم رو جلوش گذاشتم و با دقت شروع به بررس محمد

 .شهیم دهیکار د یهم تو یدیجد یهادهیکمه و ا یلیکار خ یخطاها ه،یعال یکار دار یکه تو یدقت و ظرافت-

 مهندس! دیگیم یجد-

 کنم. فیتعر یاز کس لیدل یعادت ندارم ب گم،یم یمعلومه که جد-

 اتاقم. ایب یهم داشت یهر کار ،یو اسمم رو صدا بزن یبا من راحت باش یتونیم درضمن

 باشه حتما.-

 رفت. رونیتکون داد و از اتاق ب یسر محمد

کردم و خبر مشغول به کار شدنم رو دادم  یها رو استوراز عکس یکیگرفتم و  یآوردم  چند تا سلف رونیب فمیرو از ک میگوش

 ذاشتمیکه م یهر استور ادمهیآرشام رو کم داشتم.  کیهمه فقط تبر نیگفتن. از ب کیکه دوستام همه کامنت گذاشتن و تبر

 اما االن... کردیم دیو تمجد فیو تعر قبالازم است یآرشام بود و کل دیبازد نیاول

شبه  هیبسازم؛ چون ممکنه  یاندهیذهنم آ یتو دیوقت نبا چیه گهیکه د کنمیفکر م نیبه ا ه،ینیب شیقابل پ ریغ یزندگ چقدر

 .ارمیکه نتونستم بدست ب ییزایش خراب بشه و من بمونم و حسرت چهمه

 نشستم و گفتم: یصندل یسراغم. بلند شدم و به اتاق مهران رفتم و رو ادیدوباره ب یو نذاشتم افکار منف دمیکش یقیعم نفس

 برام بخورم خسته شدم. اریب یزیچ هیپاشو -

 .یاریو ب یدرست کن ینیریوش کیمون کواسه دیاز فردا با ،یشرکت نیشما خانوم ا نکهیمثل ا-

 .یرودل نکن-

 بکنه. یاستراحت هی ادیبذار بگم محمد هم ب-

 بعد محمد هم به جمع دونفرمون اضافه شد.  قهینگ زد و چند دقبه محمد ز مهران

 که محمد رو به من شد و گفت: کردمیشون مو من فقط نگاه کردنیم یو شوخ زدنیو محمد گپ م مهران

 ؟یکشیاز من خجالت م نکهیا ای یانقدر ساکت شهیهم-

 .شمیبگذره راحت تر م کمی ستم،ین یخجالت ادیز-

چش شده  سیمعلوم ن هیچند وقت یاز دست زبونش آروم نداشت ول یبود و کس طونیش یلیخ یزمان هیخواهر زن ما  نیا-

 که...

 به مهران رفتم که حرفش رو جمع کرد. یا غر چشم

 بهم کرد و لبخند زد. ینگاه با محبت محمد

خودم حس کردم. با  ینگاه محمد رو رو ینیسنگ یاتاق مهران بودم چند بار یکه تو یمدت ی. تومیاستراحت کرد یساعت مین

به  یمرد چیبهش نگاه کنم و باهاش راحت باشم. بعد از آرشام ه ادیز تونستمینم یکه محمد داشت ول ییهاتیوجود جذاب

 .اومدیچشمم نم

 .رفتیکارم رو انجام دادم. اونجا تنها بودم و حوصلم سر م هیاتاق مهران بق یلپ تاپم رو آوردم و تو رفتم

 گفت: مهران

 ه؟یآوا نظرت درمورد محمد چ-

 ندارم، چطورمگه؟ ینظر خاص-
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 بهش توجه کن. شتریب کمی هیپسر خوب-

 بهش توجه کنم؟ دیبا ی. واسه چادیبه نظر م یآره، آدم خوب-

 داره. یاژهیبه تو نگاه و ینگاه کنه ول یبه دختر دمیبه تو داره، تاحاال ند یتوجه خاص کنمیمن حس م-

 ول کن مهران جان.-

 حاال از من گفتم بود. -

 فکر کنم. یزیبه چ خواستمیاصال برام مهم نبود و نم یمتوجه توجه محمد شده بودم ول خودمم

 و خوشحال به خونه برگشتم. یگذشت و راض یهم به خوب یروز کار اون

 

 

 ) آرشام (

آرامش خودمم که شده آوا رو  یکه برا زنهیبه سرم م ی، گاهاما من هنوز به نبودن آوا عادت نکردم گذرنیها مو ماه روزها

از گذشته احساس  شتریروزها ب نی. اافتمیقلب عاشق شکشت خوردم م ادیو  ارمیم ادیبعد غرور له شدم رو به  یبرگردونم ول

باز تنهام،  یکنارم هستن ول شهیاز هم شترینبود. دوستام و خانوادم ب میزندگ یتو آواکه  یدرست مثل زمان کنمیم ییتنها

اضافه شده. لحظه به لحظه نبودش رو احساس  مییاالن هزاران زخم به تنها یدارم. قبل از آوا فقط تنها بودم ول یاانگار گمشده

هاش هنوز خنده یچشماش تنگ شده، صدا ی. دلم براهاش بودقلبم جا خوش کرده که انگار از اول خونه یتو ی. جورکنمیم

هم خودم رو نابود کنم هم آوا  خوادیمن شده دلم م یهایصاحب تمام دلخوش نیکه شاه کنمیفکر م نیبه ا یشمه. وقتگو یتو

که  ییآدما ازمعلوم نشه.  شونیشون زدن تا چهره واقعکه ماسک به صورت ییاز آدما ف،یکث یایدن نیرو. خستم از ا نیو شاه

رو پس  شونتیو انسان یسادگ یبها دیبا کرنگیو  کدلی یهاکه آدم یدادن رو خوب بلدن، خستم از روزگار یکردن و باز یباز

رشته  فونیآ ی. با صدامیسازیرو م هانی. خودمون از خودمون بدترشنیهمه بد م ست،یکس بد ن چیه ایدن نیا یبدن. تو

 باشه؟  تونهیم یظهر ک موقع نیا یعنیافکارم پاره شد. 

در  یحوصلگی. با بفهممیرو نم وقتشیوقت و ب یرفت و آمدها لیبود. دل نیرفتم. نوش نییاومدم و به طبقه پا رونیاتاقم ب از

 بلند گفت: یکه متوجه من نشده بود، با صدا نیکاناپه نشستم. نوش یرو باز کردم و رو

 ؟یخوایصاحب خونه؟ مهمون نم-

 .نیتو نوش ایب-

 ؟یسالم خوب-

 ؟یکنیم کاریچ نجایممنون، ا-

 . یشیمتوجه م یاگه نگاهم کن-

 بود. ستادهیرو بلند کردم و بهش نگاه کردم با لبخند بهم زل زده بود و با ظرف غذا رو به روم ا سرم

 . یکه نشون داد یهمه واکنش نیخدا مردم از ا یوا-

 زدم و گفتم: لبخند

 تو دستت؟ هیظرف غذا چ نیا-

 نشست و گفت: کنارم

 درسته؟ یکه ناهار نخورد بندمیتو آوردم، شرط م یکمم برا هیکنم  یهوس کردم آشپزامروز -

 ؟یدیچرا زحمت کش یدرسته، ممنون ول-

توام دوست داشته  دوارمیکردن ام فیاز دستپختم تعر یلی. بابا و برادرم که خکننیبعد تشکر م خورنیمعموال غذا رو م-

 .یباش

 هست؟ یخوشمزه چ یغذا نیحاال ا-

 ؟یدوست دار ،یقرمه سبز-

 . یلیخ-

 ذوق کرد و گفت: نینوش

 . نمیچیرو م زیمنم م یتا تو دستات رو بشور-

منتظر نگاهم  نیو مشغول خوردن شدم. نوش دیبرام غذا کش نینشستم و نوش زیاز شستن دست و صورتم پشت م بعد

 لبخند زدم و گفتم: کرد،یم

 ست، ممنون.خوشمزه یلیخ-

 نوش جونت. -
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دارم  یکه سع نمیبیرو م یزینگاهش چ یروزها تو نیشدم. ا نینگاه نوش ینیحکم فرما شد و من متوجه سنگ موننیب وتسک

 نگاه کردم و گفتم: نیقورت دادم و به نوش یازش فرار کنم. غذا رو به سخت

 افتاده؟ یاتفاق-

 نه چطور مگه؟-

 بهم. یکه زل زد ستقهیدق 11آخه -

نگاه به خونت بنداز، گرد و خاک همه جا  هی دیکن رییتغ دیبا تیکرده، آرشام تو و زندگ ریذهنت رو درگ یدارم بفهمم چ یسع-

قفس  هیخودت  یو برا یدیها رو کش. تمام پردههیاوضاعش چجور یدونیاز ساختمون هم که خودت م رونیرو برداشته. ب

و متحول  یکن جادیا تیزندگ یتو یرییتغ یخوای. نمهاشیدرو نیع یشد ؟یدید نهییآ ی. خودت رو تویدرست کرد کیتار

 ؟یبش

 .ادین گهیخانم هم گفتم د میبه مر یتنها باشم حت خوادیدلم م شه،ینم یول خوامیم-

 کمکت کنم. خوامیمن م یششیافسرده م ینجوریا-

 .شهیدرست نم یچیکه خودم نخوام ه یمن تا زمان یممنون ول-

 .   کنمیبه هر حال من تالشم رو م-

 و گفتم: دمیخند

 بکن. یدوست دار یدنده هر کار کیباشه مهندس لجباز و -

 

 

. نگاه به کنمیخوب چشمام رو باز م یروز کار کی دیها با امبهتر شده و صبح یلیخ میکه مشغول به کار شدم روح یروز از

کردم، از داخل کمدم مانتو  یمفصل شینشستم و بعد از مدت ها آرا شمیآرا زی. پشت مدادیرو نشون م 7331ساعتم کردم 

صبحانه نشسته بودن، آرام هم طبق معمول  زیشدم. مامان و بابا دور م خارجو از اتاق  دمیرنگم رو پوش یو شال آب یمشک

 شدم و گفتم: کیخواب بود. با لبخند نزد

 .ریتون بخسالم صبح-

 بابا. یماهت چقدر قشنگ شد یسالم به رو-

 بابا جون. یمرس-

 یلیدست مهران درد نکنه، کار کردن خ-

 گذاشته. ریتاث اتهیروح یرو

 .یخودت باش یتو یلیخ ذارهیو نم کنهیآدم رو سرگرم م یجور هی یکار طیدرسته، مح-

 . یکرد دایخوشحالم که خودت رو پ-

افتاد و  یشرکت نگاهم به گل فروش ریمس یکردم. تو یزدم و مشغول شدم، چند لقمه خوردم و از مامان و بابا خداحافظ لبخند

برام  رفتمیم رونیافتادم که هر موقع با آرشام ب یدوران ادیگلدون داخل اتاقم چند شاخه گل رز بخرم.  یگرفتم برا میتصم

هام لب یخاطراتش لبخند رو یادآوری. باز شهیم میعطر رز و طراوتش باعث خوشحال ه. محال بود فراموش کنه کدیخریگل م

 آورد.

   ؟یرز رو دوست دار یآوا چرا انقدر بو-

 .دهیعشق م یچون بو-

 . دونمیعشق م یتو رو بو یمن عطر موها یول-

 یه جا گذاشته. عشق آرشام مثل گودالخاطره ب هیبرام  یزیبه شرکت بغضم رو قورت دادم. آرشام از هر جا و هر چ دنیرس با

برداشتم و به سمت  یصندل یها رو از رو. گلرمیگودال فرو م نیا یتو شتریو من ب شهیم ترقیکه روز به روز عم مونهیم

 تشکر کرد و وارد اتاق مهران شدم و  گفتم: یگذاشتم که کل یمنش زیم یآسانسور رفتم. دوشاخه از گل ها رو رو

 .ریصبح بخ زیسالم شوهر خواهر عز-

 ؟یامروز آفتاب از کدوم طرف دراومده که انقدر مهربون شد-

 مهربون بودم. شهیمن هم-

 تو دستت؟ هیچ نایحاال ا-

 .گهیگل د ست؟یمعلوم ن-

 ؟یدیگل چ یعروس خانوم رفت-

 ؟ینمک دون یلیبهت گفته بودم خ-
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 از خودتونه.  یخوب-

 گذاشتم و رو به مهران گفتم: زیم یرو داخل گلدون رو هاگل

 تو گوش کنم، برم به کارم برسم.  سروتهیب یبه حرف ها دیبمونم تا شب با نجایمن اگه ا-

 و گفت: دیخند مهران

 شدن؟ سروتهیمن ب یهاحرف گهیحاال د-

 اتاق رو باز کردم و گفتم: در

 فعال. -

پام بلند  یوارد شدم و سالم کردم. از جلو دمیرو شن دشییبفرما یصدا نکهیو در زدم و بعد از ا ستادمیدر اتاق محمد ا پشت

 خانم رو کامال بلد بود. بهش لبخند زدم و گفتم:  کیبود و رفتار با  تیبا ادب و با شخص یلیسالم کرد. خ یشد و به گرم

 بذارم؟ زتونیم یها رو روگل نینداره اگه ا یاشکال-

 ممنون. ،یهم عال یلیخ-

 نه؟ ای دیشما هم دوست دار دونستمیراستش من خودم عاشق گل رزم، نم کنم،یخواهش م-

 هست که رز قرمز رو دوست نداشته باشه؟ یمگه کس-

 و گفتم: دمیخند

 فعال با اجازه.  کنم،یفکر نم-

 سمت در رفتم که محمد صدام کرد و گفت: به

 د؟یساختمون وقت دار دیبازد میبر دیبا گهیساعت د کی-

 . ستین یبله مشکل-

 کردم و به سمت اتاق خودم رفتم و تماس برقرار کردم. یبلند شد. ساحل بود از محمد عذرخواه لمیموبا یموقع صدا همون

 جانم ساحل؟-

 ؟یسالم دوست قشنگم، خوب-

 خوبه؟ الدیم زم،یممنون عز-

 .یکنیاز ما نم یادیمون برات تنگ شده تو که خوبه، دل-

 باور کن گرفتارم، چند روزه که مشغول به کار شدم از صبح تا بعدازظهر شرکتم. -

 خانم مهندس. گمیم کیتبر-

 د؟یریبگ یعروس دیکن قصد ندار فیتو تعر زم،یعز یمرس-

 از االن آماده باش. میدیرو انجام م یعروس یکم کم کارها میدار-

 من مطمئنم. د؛یشیحتما خوشبخت م الدیتو و م-

 دنبالت آماده باش. میایم دیخر میبر میخوایم 6ساعت  نیزنگ زدم بگم من و نوش ،یمرس-

 .دیخونه، شماها بر گردمیبرم 4من تازه ساعت  یممنون ول-

 .معرفتیمون برات تنگ شده بدل ار،یبهانه ن-

 باشه قربونت برم.-

 و گفت: از کارهام رو انجام دادم که محمد وارد اتاقم شد یاز قطع تلفن کم بعد

  م؟یبر-

 رو برداشتم و گفتم: فمیک

 . میبر-

آرشام  یعطر آشنا یزد و در بسته شد. استشمام بو نگی. محمد دکمه پارکمیو به سمت آسانسور رفت میشرکت خارج شد از

نگه  هامهیر یعطر تا ابد تو یبو خواستیآرشام بود. دلم م هیمحمد شب یهاقهیباعث شد تا چشمام رو ببندم. چقدر رفتار و سل

 شده بود و با لبخند گفت: رهیآسانسور چشمام رو باز کردم. محمد بهم خ ستادنیدارم. چقدر دلتنگ عطر تن و آغوششم. با ا

  ؟یخوب-

 رفتم که محمد گفت: نمیسرم رو تکون دادم و به سمت ماش دییتا ینشونه به

 م؟یبر نیماش هیبا  ستیبهتر ن-

 نداره.  یمن فرق یبرا-

 اشاره کرد و گفت: نشیه ماشب محمد

 . دییپس بفرما-
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 دادم.  هیتک یصندل یلگسوز محمد شدم و سرم رو به پشت سوار

 بهم انداخت و گفت: ینگاه محمد

 گه؟یروز د هی یبرا میبذار یخوایم ،یستیسر حال ن یلیامروز خ کنمیاحساس م-

 نه خوبم.-

 

 

 آوا؟ -

 نگاهش کردم و گفتم: کرد،یصدام م کیبود که به اسم کوچ یبار نیاول نیا

 بله؟-

 ؟یمونیم یبهار یمثل هوا یدونستیم-

 چطور؟-

تو  یغم بزرگ دیمثل تو با یناراحت و دل گرفته. چرا دختر ،یهم ابر یگاه ،یسرزنده و خوشحال یمثل آسمون آفتاب یگاه-

 چشماش باشه؟ 

 بدم که ادامه داد:  یجوابش رو چ مدونستیمدت کوتاه چقدر خوب من رو شناخته بود. نم نیا یتو

 جواب نده. یخوایندارم اگه نم یقصد فضول-

با ارزش رو از  زیچ هی یوقت گهید یهااز آدم یلی. منم مثل خکنهیم ریحسرت بزرگ آدم رو ساکت و گوشه گ هیغم و  هی یگاه-

 کردم نجات بدم. ریکه توش گ یکه خودم رو از باتالق نهیشدم و االن تمام تالشم ا ینجوریدست دادم ا

 لبخند زد و گفت: محمد

 .یشیمن مطمئنم که موفق م-

مهران رو  یکار و معمار فیتعر شهی. هممیدیساعت باالخره رس مینزد. بعد از ن یحرف گهیآهنگ نوستالژی گذاشت و د محمد

 یو حساب دادیحوصله نکات رو تذکر م . محمد با دقت وکننیکار م یکه چقدر عال دمیبودم اما االن با چشم خودم د دهیشن

ساعت باالخره کارش تموم شد و به سمتم اومد.  می. بعد از نبردنیم سابهمه ازش ح ییجورا هیداشت و  داریحرفش خر

 لبخند زدم و  گفتم:

 .یخسته نباش-

  ؟یکرد دیچطوره؟ از طبقات بازد ،یمرس-

 ازش گرفت. یرادیا شهیمنحصر به فرده واقعا نم یلیکه به کار رفته خ ییهاو طرح دهیآره، ا-

 نظر لطفته.-

 .یکنیجمع دوستانه برعکس عمل م یکه تو یدر حال یو باصالبت یکار جد یتو یلیتو خ-

 گفت: یجد یلیشد و خ رهیبه چشمام خ محمد

 ؟یتو کدومش رو دوست دار-

 شدم و گفتم: هول

 مگه نظر من مهمه؟-

 .پرسمیمهمه که م-

 .دمیم حیترج یمن مهندس مهربون رو به مهندس جد یول کننیجذابت م یجور هیخب هر کدوم -

 . دمیم حیترج نیساکت و غمگ یو به قول مهران زلزله رو به آوا طونیش یمنم آوا-

 و گفتم: دمیخند

 .یدیتو که زلزله بودن من رو ند-

 شماها آشنام.  اتیاز تو و خواهر دوقلوت برام گفتن که من کامال با روح دایاین چند سال مهران و آ یانقدر تو-

 و گفتم: دمیخند

 پس آبروم رفته؟-

که دوستت دارن رو  ییهاو آدم ریرو از صورتت نگ بایخنده ز نیوقت ا چی! هیشیچقدر قشنگ م یخندیم یوقت یاگه بدون-

 لبخندت محروم نکن. دنیاز د

 انداختم که گفت: نییو سرم رو پا دمیکش خجالت

 . یباش یخجالت خورهیبهت نم-

 و گفتم: دمیخند
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 .ستمین یخجالت ادینه ز-

 .میو به سمت شرکت راه افتاد میشد نیماش سوار

 خودم حس کردم. ینگاه محمد رو رو ینیبار سنگ نیو چند کردمیرو نگاه م رونیاز پنجره ب ریمس یتو

 گفت: محمد

 ؟یکنینگاه م یرو واسه چ رونیکنارت نشستم ب یجذاب نیخانوم مهندس من به ا-

 تر از من داره!جذاب زیچ رونیب

 حرفش خندم گرفت و گفتم: از

 مهندس. یآقا یافتهیچقدر خودش-

 .قتهیحق ستین یفتگیخودش-

 ؟یتو چ یول ،یحرف هی زدمیحرف رو م نیحاال اگه من ا-

 . یکه زبون درآورد نمیبیم-

 .میدیهر دو خند و

 کافه؟ هی میبر هینظرت چ-

 پس گفتم: م،یبد باشه باالخره با هم همکار دیرو رد کنم شا شنهادشیتعلل کردم، با خودم فکر کردم اگه پ کمی

 موافقم.-

 .میرو پارک کرد و با هم وارد شد نیماش کیرمانت یلیکافه خ هیرو بعد روبه قهیدق چند

 :محمدگفت

حتما تعجب  ننیخانوم بب هیدوستم. االن من رو با  یگفت که با کافه چ ششهیم بایو تقر امیکافه م نیتنها به ا شهیمن هم-

 .کننیم

 .مینشستن انتخاب کرد یکنار پنجره رو برا یزهایاز م یکی

 معذب بودم و احتماال محمد هم متوجه شده بود بهم گفت: کمی

 ؟یستیراحت ن نجایا ؟یهست یزیآوا نگران چ-

 راحتم. یچرا، خوبه همه چ-

 محمد دادم.  لیتحو یتیلبخند رضا و

و من هم به حرفاش گوش  زدی. محمد درباره خانواده و اصل و نصبش حرف ممیو صحبت کرد میکافه نشست یتو یساعت مین

 کردم. فیرو براش تعر ییزایچ هیو من سربسته  دیپرس لمیو تحص ییو در مورد دوران دانشجو دادمیم

 آدم رو جذاب کنه. هی تونهیبه اندازه عشق نم زیچ چیه ایدن یکه تو کردمیفکر م نیا به

داشته باشم و از هم  یبهش حس خاص تونستمیوقار، آرامش؛ اما من نم ت،یشخص نیکم نداشت، چهره دلنش یزیچ محمد

 اما اگه آرشام بود... بردمیلذت نم ادیباهاش هم ز یصحبت

که به عشق  کردمینداشتم، احساس م یحس خوب میبا هم راحت بود نکهی. از اکردمیگذر زمان رو کنار محمد احساس نم یول

  کنمیم انتیآرشام خ

 .گردمیوجود اون دنبال آرشام م ینداشت و فقط و فقط تو یمن جذابت یهم خود محمد برا یاز طرف و

 افکار خودم بودم که محمد گفت: یتو

 .دتیاز افکار پل رونیب ایب-

 و گفتم: دمیخند

 !دیافکار پل-

 م؟یکردم بر یشوخ-

 .شهیم یاالن مهران شاک م،یبر-

 برگشت در سکوت گذشت و ریمس

 . بعد از تموم شدن حرفاش گفتم:دیاومد و درمورد کارها پرس رونی. مهران از اتاقش بمیشرکت شد وارد

 امروز زودتر برم؟ شهیمهران من با دوستام قرار دارم م-

 خانوم خوشگله. یبر یتونیم-

 باخنده گفت: محمد

 مهران جان مراعات کن.  هیکار طیمح نجایا-

 کردم و سمت خونه راه افتادم. ی. ازشون خداحافظدمیخند یهمگ و
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 گذروندم.  کالمیب کیبرگشت رو با گوش دادن به موز ریمس

 جلو اومد و گفت: دنمیبا د مامان

 دخترم چطور زود اومده؟-

 قرار دارم مامان جونم. نیبا ساحل و نوش-

 

 

حوصله ندارم تا به خودم  ادیهام رفتم و آماده شدم. بعد از آرشام زاستراحت کردم به سمت کمد لباس یکم نکهیاز ا بعد

 کنه اما االن... فیتعر مییبایبود که از ز یبرسم. اون موقع کس

اومدم و به  رونیاز فکر ب نیاس ام اس نوش ی. با صداحسرت بزرگ به همراه دارن هیکه فقط  ییپر شده از اماها میزندگ تمام

 شدن و هر دو به سمتم اومدن. ساحل بغلم کرد و گفت: ادهیپ نیو ساحل از ماش نیرفتم. نوش اطیسمت ح

 م؟یدیرو ند گهیست همدچند هفته یدونیچقدر دلم برات تنگ شده بود، م یسالم آوا، وا-

 .زمیمنم دلم برات تنگ شده بود عز-

 رو بغل کنم. میمیقد قیساحل برو کنار بذار منم رف-

دوست  یاگهیرو جور د نیبود اما نوش زیبرام عز یلی. ساحل خمیرو بغل کرد گهیمحکم همد نیازم جدا شد و من و نوش ساحل

 داشتم. ساحل با اعتراض گفت:

 .یاز من دوست دار شتریرو ب نیکه تو نوش ستیآوا خانم قبول ن-

 و گفتم: دمیخند

 کنم؟ دایبهتر از شما دو تا کجا پ د،یهست زیتون برام عزنکن، جفت یحسود-

 گفت: یپشت فرمون نشست و منم کنارش. ساحل با خوشحال نینوش

  ؟یاما االن چ میرفتیم رونیهر روز ب م،یافتادم چقدر خوش بود مونییدوران دانشجو ادی-

 گفت: نینوش

 .گهید هییآدم دوران دانشجو یدوره زندگ نیبهتر گنیکه م نهیهم یبرا-

 .میو قراره خوش بگذرون میکه االن کنار هم نهیها گذشته مهم اگذشته-

 به ساحل شدم و گفتم:  رو

 تنگ شده. ارهیکه درم یابامزه یهاشکلک یخوبه؟ دلم برا الدیم-

 .معرفتهیآوا ب گهیخوبه، اونم دلش برات تنگ شده و هر بار م-

 و رفت و آمد ندارم.  یدل و دماغ خوش گذرون ادیکارم، هم مثل گذشته ز ریهم درگ. ستین ینجوریبه خدا ا-

 :دیپرس نینوش

 ره؟یم شیکارهات خوب پ ؟یکجا استخدام شد یراست-

و  کنهیکار آدم رو سرگرم م طی. محمیراض یلیاالن خ یشرکت مهران کار کنم ول یو مهران قبول کردم تو دایبه اصرار آ-

 .هیکارم راض جهیخداروشکر مهران از نت

 . میشرکت آرشام مشغول به کار شد یمن و ساحل هم تو-

 زدم و گفتم: یادامه نده. لبخند تلخ نینوش نیاز ا شتریکرد تا ب یاتک سرفه ساحل

. براتون دیهست تیخالقو  دهیرو به دنبال داره. هر کدوم از شماها پر از ا یخوب جهیمن مطمئنم که حضور شماها کنار هم نت-

 .کنمیم تیموفق یآرزو

 رن؟یبگ یعروس خوانیم یاز آرام چه خبر، ک یراست-

که تو کنارم  یاشرکت و پروژه گفتیم شهیآرشام بود. هم شیداشت بحث رو عوض کنه اما من تمام حواسم پ یسع ساحل

 . روبه ساحل شدم و گفتم:سوزمیتب عشقش م یدارم تو نجایهمه کنارش هستن و من ا ؟یاما حاال چ خوامیرو نم ینباش

 . ستین یخبر یو کنار هم کار کنن، فعال هم از عروس رنیرو بگ ییجا هی ایآرام که تازه درسش تموم شده قصد دارن با ارم-

 پارک کرد و گفت: یپاساژ بزرگ یجلو نیساعت نوش میبعد از ن باالخره

 شن.  ادهیخوشگال پ-

کنم.  دیخر دیسال جد یشد تا امروز برا یانکرده بودم اما اصرار ساحل بهانه یدیخر دمیع یبودم که برا حوصلهیب انقدر

و ساحل مسخره  نیبذارم. نوش دمیخر یچند ساعت رو کنار دوستام خوش بگذرونم و تمام حواسم رو رو نیگرفتم ا میتصم

پاساژ  کیو به کافه نزد میکرد دیتامون خر 3وسواس هر  یباالخره با کل ساعت. بعد از دو دمیخندیو من م آوردنیدرم یباز

 نشست و گفت: یصندل ی. ساحل رومیرفت
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 سال مونده؟ انیبه پا گهیها چند روز دبچه-

 امروز چندمه؟-

 ام. 26-

روز مهم  نیکه ا موفق شدم یفراموش کردنش تا حدود یاسفند ماه؛ چطور فراموش کردم؟ فردا تولد آرشام بود. انگار تو 26

 اومدم. رونیاز فکر ب نینوش یبردم. با صدا ادیرو از 

 ؟ییکجا-

 فردا تولد آرشامه.-

 واقعا؟-

 ؟یامسال چ یول گرفتمیآره، هر سال تولدش براش جشن م-

 که کنارش گذروندم رو بخورم.  ییهاحسرت لحظه دیبا

 گفت: یبا ناراحت ساحل

 آوا شروع نکن تو رو خدا.  یوا-

 :دیپرس نینوش

 ؟یخبر دار نیاز شاه-

 حرف بزنم.  یدرباره اون عوض خوامینم-

 من رو بزنه. دیق دیحرف بزنه با نیهم گفتم اگه با شاه الدیکردم، به م دایپ یبه اسمش هم آلرژ یحت-

 . میکنیخرابش م میدار میها دور هم جمع شدبعد از مدت-

 رو به من و ساحل شد و گفت:  نینوش

  د؟یخوریم یچ-

 گفت: ساحل

 . خورمیم یشکالت کیبا ک نویمن کاپوچ یکنیمون ماگه تو مهمون-

 و گفت: دیخند نینوش

 !کنهیچه خودشم مهمون م-

بود که  9سر به سر هم گذاشتن تا من از اون حال و هوا خارج شدم و باهاشون همراه شدم. ساعت  نیساحل و نوش انقدر

 نینوش ونیرو کنار بذارم و چقدر مد هامیها تونستم مشکالت و ناراحتامروز بعد از مدتکرد.  ادهیخونه پ یمن رو جلو نینوش

 . آرام سمتم اومد و گفت:کردمو ساحل بودم. وارد ساختمون شدم و سالم 

 بهت خوش گذشته. یلیخ نکهیسالم خواهر خوشگلم مثل ا-

 بود.  یآره جات خال-

. دمیاون روز تدارک د یتولد سال گذشته آرشام افتادم. چقدر برا ادیو  دمیتختم دراز کش یاز شام به اتاقم اومدم و رو بعد

 دفترچم رو برداشتم و شروع به نوشتن کردم. زمیم یاز تخت بلند شدم و از داخل کشو

 

 

 مونیعد پشب یدوستامون رو دعوت کنم ول یداشتم همه میکردم. اول تصم یزیبرنامه ر یتولد آرشام کل یگذشته برا سال

تا خوشحال بشه باالخره  رمیبگ یبراش چ هیفکر کردم که هد نی. چند روز تمام به ادمیجشن دونفره رو د هیشدم و تدارک 

باعث  یاهیها رو داشت اما به نظر من تنها هدساعت ونیخودش کلکس د. هر چنرمیساعت مارک براش بگ هیگرفتم  میتصم

اون ها هم استفاده کنم. اون  قهیتا از سل انیو آرام هم خواستم همراهم ب ایاز ارم نیهم یساعته. برا شهیمردها م یخوشحال

چشمم رو گرفت.  یاچرم قهوه ندساعت صفحه گرد با ب هیمدل ساعت به مچش بست تا بالخره  21از  شیب چارهیب یایروز ارم

 آرام با اعتراض گفت:

 گرونه. یلیخ نیآوا ا-

 ندارم.  شتریه بآرشام ک هینداره  یاشکال-

 ؟یخدا شانس بده. آرام اونقدر که آوا آرشام رو دوست داره تو من رو دوست دار-

  ؟یکرد یباز تو حسود-

 و گفتم: دمیخند

 منم برم حساب کنم.  دیدیتون ادامه متا شما به بحث-
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بهم دست  یخوب یلیحس خ دمیخریم یاهیآرشام هد یبرا یوقت یدادن بودم ول هیکردن و هد دیعاشق خر شهیهم یبچگ از

که چشمش رو  یو به دست بند ستادیا یمغازه طال فروش نیتریپاساژها گشتن آرام پشت و ی. بعد از چند ساعت تودادیم

هام لب یلبخند رو دیکه به ذهنم رس یمردونه بود. با فکر یهسهاقاب حلق شیشد اما من تمام حواسم پ رهیگرفته بود خ

. آرام کنار گوشم کردنیو آرام با تعجب نگاهم م ای. ارمارهینشست و وارد مغازه شدم و از فروشنده خواستم تا قاب رو برام ب

 گفت:

 اول حلقه دست تو کنه. دیآرشام با ؟یشد وونهید-

 .دمیآرامش خودم انجام م یرو برا نکاریا یول دونمیم-

 ؟یچ یعنی-

 . دمیم حیبعدا بهت توض-

آرام اون  یهم برا ای. حلقه رو حساب کردم و ارمشهیم یدستش عال یکه انتخاب کردم فوق العاده بود. مطمئن بودم تو یاحلقه

 گرفت و گفت: شگونی. آرام بازوم رو نمیو از مغازه خارج شد دیدستبند رو خر

 ؟یبزن یحرف یخواینم-

تا از عشقم در  دمیحلقه رو خر نیمثل آرشام کم خاطر خواه نداره. ا یپسر یدونیتو که م دم،یآرامش خودم خر یمن حلقه برا-

 پررو محافظت کنم. یدخترها نیمقابل ا

 . یاچه فکر هوشمندانه-

 گفت: ایارم

 ؟یستیمگه تو به عالقه آرشام نسبت به خودت مطمئن ن-

 چرا.-

. افتهیبه قول تو پررو نم یام اون دخترهاکه خودش نخواد به د یتا زمان شهیکه بهش داده م ییمرد با وجود نخشها هی-

اون واقعا تو رو  نطورهی. آرشام هم همادیبه چشمم نم یاگهیدختر د چیکه آرام رو دوست دارم ه یاش خود من وقتنمونه

 دوست داره. 

 لیحسرت بزرگ تبد کیکه تمام خاطراتم به  کردمیفکرنم یروز نیگذشته قلبم رو به درد آورد. سال گذشته به چن یادآوری

خانم خونه رو مرتب  میاش رفتم و با کمک مرمطمئن شدم آرشام به شرکت رفته به خونه نکهیبشن. صبح روز تولد بعد از ا

به اتاق آرشام رفتم و  میبود که کارها تموم شد. بعد از رفتن مر 5 ساعتدرست کردم.  یشام هم قرمه سبز یکردم و برا

 زیرفتم. همه چ نییخودم لبخند زدم و به طبقه پا دنی. با ددمیبه خودم رس یو حساب دمیپوشرنگم رو  یلباس دکلته مشک

آرشام  نکهیها رو هم خاموش کردم. با باز شدن در شمع ها رو روشن کردم و به محض ابرق دم،یها رو کشآماده بود. پرده

بغلش و گونش رو  دمیپر کرد،یزده نگاهم م جانی. هختمیسرش ر یرو یکردم و برف شاد یها رو روشن کرد اهنگ پلبرق

 و کنار گوشش گفتم: دمیبوس

 تولدت مبارک عشق من.-

 که تازه از حالت بهت دراومده بود دستاش رو دورم حلقه کرد و گفت: آرشام

 شدم.  زیکامل فراموش کرده بودم که امروز تولدمه واقعا سوپرا زمیممنون عز-

 روش قرار داشت بردم و گفتم:  کیکه ک یزیرو گرفتم و به سمت م دستش

 حرفاتم.  نیعاشق ا-هاست. سرورم موقع فوت کردن شمع-

و  دیکش کیک یرو رو کشیها رو فوت کرد. انگشت کوچبعد شمع یازدم و آرشام چشماش رو بست و آرزو کرد و لحظه لبخند

پخش شد.  یدیاحمد سع نی. آهنگ نازندمیدهنم نگه داشت و من با لذت انگشتش رو مک یشدش رو جلو یانگشت خامهشا

 . میکرد دنیبغلش افتادم و با هم شروع به رقص یکه تو دیآرشام دستم رو کش

 من دارم ارویدستام تو دست عشقمه دن"

 آسمون من تو رو دوست دارم یخدا قد

 نمیعاشق رو زم نیترتو خوشبخت با

 نمیشیتو اوج آسمون کنار ماه م امشب

 لباس نیه قشنگه ابه تنت چ نمینازن

 ماله ما دوتاست ایدن میو تو مال هم من

 دستاتو به من ماه نقره کوب من بده

 خوب من یهالحظه شهیتو جاودانه م با

 کردم یحسودا کور بشه چه انتخاب چشم
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 دور چشات بگردم یماه شد کهیت هی امشب

 کردمیبه واژه خط به خط من به تو فک م واژه

 "کردم هیقشنگو به تو هد یترانه نیا که

از گوشه  ی. قطره اشککنمیوجودش رو کنارم حس م یهام گذاشت. هنوز هم گرمالب یهاش رو روتموم شدن آهنگ لب با

و از دور  رفتمی. اگه به مهران قول نداده بودم حتما مستیقابل وصف ن میهام افتاد. دلتنگنوشته یچشمم سر خورد و رو

 چرا؟آرشام؟  شهیقم بهت کم نم. چرا از عالدمشیدیم

 

 

 آرشام گذاشتم و گفتم: یرو جلو هامهیهد کیک دنیاز بر بعد

 قلبم. یبه شاهزاده میتقد-

 . زمیعز یبود تولدمه مرس ادتیکه  یبود یخوشبختم که تو رو دارم. امروز تو تنها کس یلیخ ،یمن یزندگ یآوا تو فرشته-

 زدم و گفتم: لبخند

 امروز تولد عشق منه.  ادشونهیکه من ازشون خواستم  تا بهت نگن وگرنه همه  نهیبهت زنگ نزده به خاطر ا یاگه کس-

 و گفت: دیم رو بوسگونه آرشام

 .ییایدن یآوا نیتر نیریش-

 ؟یکنیرو باز نم هاتهیهد-

 کرده!  کاریخانمم چ نمیبله حتما، بذار بب-

 شد و گفت: رهیبه ساعت خ هیجعبه ساعت رو باز کرد. چند ثان جانیبا ه آرشام

 گرونه. یلیخ نیا ؟یکرد کاریآوا چ-

 قابل تو رو نداره.-

 .یبخر یگرون نیارزش داره الزم نبود ساعت به ا ایدن هی یمن گرفت یکه تو برا یجشن نیهم زمیعز-

 .دمیذوق برات خر یبه دستت با کل یببند یخواینم دم،ینترس با پول خودم خر-

شده  یتو دستش عال زدمیرو به مچش بست. همونطور که حدس م دیلبخند زد و ساعت خودش رو باز کرد و ساعت جد آرشام

 به چشمام نگاه کرد و گفت: یبود با قدردان

 .کهیش یلیخانومم خ یمرس-

 آرشامم. کنمیخواهش م-

 ه؟یدوم چ هیهد-

 و گفتم: دمینگاه کرد که خند رو باز کرد و با تعجب به حلقه جعبه

 حلقه که انقدر تعجب نداره؟ هی یتر بودمهندس قبال باهوش یآقا-

 خودت بگو.  یول زنمیم ییهاحدس هی-

 مکث گفتم: یرو ازش گرفتم و با کم حلقه

 ستمیکنارت ن یوقت خوادیکار رو بکنم. دلم م نیگرفتم زودتر ا میتصم یبدم ول هیحلقه بهت هد هی دیبا مونیمن موقع نامزد-

 به سرشون نزنه.  خودیب یتا فکرها یو همه دخترها بدونن که مال من یباش ادمیبه  شهیباشه تا هم شتیاز من پ یانشونه هی

 و گفت: دیبلند خند یبا صدا آرشام

 شده. یرتیپس خانومم غ-

 بود. نیهم دیکه به ذهنم رس یتنها راه کنن،یدخترها بهت توجه م یوقت شمیم تیاذ-

ها دستت خانوادت ناراحت بشن که چرا در حضور اون دیبا خودم گفتم شا یفکر به سرم زد ول نیراستش منم چند بار ا-

 نکردم.  

 دست چپش رو به سمتم گرفت و گفت: آرشام

 عروس خانم؟ یکنیدستم نم-

 بعد گفت: یاولحظه دیکارش قلبم لرز نی. با ادیو حلقه رو دستش کردم. آرشام به دستش نگاه کرد و حلقه رو بوس دمیخند

خراب بشه.  یهمه چ ترسمیم مونه،نیهمه عشق و عالقه که ب نیاز ا ترسمیم ییوقتا هیگرفتم ممنونم آوا،  یبیآرامش عج هی-

 .یبرسه که دوسم نداشته باش یروز ترسمیکنم. م یزندگ تونمیلحظم نم هیآوا من بدون تو 

 دستام گرفتم و گفتم: یرو تو دستش
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داخل قلب.  رهیم میمستق شهیانگشت رد م نیکه از ا یرگ نکهیا یبرا ندازن؟یدست چپ م یرو تو یچرا حلقه نامزد یدونیم-

 .  یو نگران باش یبترس ستیپس الزم ن کنمیکس رو دستم نم چیمطمئن باش به جز حلقه تو حلقه ه

ها روزها آدم نیشده. ا امییتنها قیدفتر رف نینوشتن ندارم. چقدر خوبه که ا یبرا یتوان گهیرو گرفتن. د دمید یجلو هاماشک

بزنم. نه  یرو به کس کننیم ینیکه رو دلم سنگ ییوقت نتونستم حرفا چیهام. هحرف واسه گفتن دارن اما من پر از نگفتن یکل

 به خانوادم، نه به دوستام.

 کاریو احساسم چ هیبا روح نیوقت نگفتم شاه چیبهم زد که شکستم، ه ییهاوقت دهن باز نکردم تا بگم آرشام چه حرف چیه

وانمود کنم که ندارم.  دیبا یکه تو قلبم پنهون کردم. آرشام با تمام وجودم دوست دارم ول هیعشق نایا یکرد. بدتر از همه

. همه کنمیرو دارم تحمل م یکه من چه رنج کنهیدرک م یک یول ،یریزار بار بمد هیقلبته با یکه تو یکشتن کس یبرا یگاه

 ؟یبسپر یبه دست فراموش یرو که باهاش عشق رو شناخت یکس شهیمگه م یفراموش کن ول گنیم

خوابت رو  هیهست که هر ثان یکی نجایا "و به آهنگ گوش دادم.  دمیتخت دراز کش یگوشم گذاشتم و رو یرو رو هدفونم

 نهیبیم

 نهیشیبا نبض ساعت منتظر م میچشمه تقو تو

 خونهیاونکه غرقه سکوته دستتو م شهیهم

 مونهیکه منتظر م فهمهیم یلحظه رو کس درد

 دیشب حالمو پرس یتو رفت یوقت از

 دینترس یزیبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا

 دیرو کنار تو فهم هاهیثان نیقدر ا بشه

 دینترس یزیبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا

 دیرو کنار تو فهم هاهیثان نیقدر ا بشه

 تر بودها صادقانهتو برام لحن جاده بعد

 بود خبریاز تو ب دیکه از راه رس یمسافر هر

 ننینکردم خوابتو بب داریساعتا رو ب من

 نمیها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشلحظه نیا

 دیپرس شب حالمو یتو رفت یوقت از

 دینترس یزیبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا

 دیرو کنار تو فهم هاهیثان نیقدر ا بشه

 دینترس یزیبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا

 "دیرو کنار تو فهم هاهیثان نیقدر ا بشه

اگه من رو قبول  گفتمیبه آرشام م خواستیشده بود. دلم م سیخ سیتا سبک شدم. بالشتم خ ختمیاشک ر صدایب انقدر

 .ختمیاشک نر یکس یکه جز تو برا دهیحتما شهادت م ریبالشتم رو گواه بگ یندار

 

 

 ) آرشام (

با وجود  دونمینفر رو کم داشتم. نم کی کیهمه تبر کاتیتبر نیپدرم اومدم. امسال از ب یبه اصرار خانوادم به خونه امروز

 هام باشه. لحظه کیکه بهم کرد چرا باز هم دوست دارم شر یانتیخ

 یکه تو یشد، چون مدام با وجود غم لیتبد میتولد زندگ نیبودن به بدتر دهیکه خانوادم د ییها تولدم با وجود تدارک جشن

 یمراسم مسخره تموم بشه و به خونه خودم برگردم. طور نیزودتر ا خوادیلبخند بزنم و وانمود کنم که خوبم. دلم م دیدلمه با

خودم برگردم. خواستم وارد  یبهانه تونستم به خونه یبا کل 8رو ندارم. باالخره ساعت  یوغشدم که حوصله شل نیعج مییبا تنها

 امیبه خودم ب نکهیموند. قبل از ا رهیخ نیخورد. برگشتم و نگاهم به صورت نوش نمیماش شهیبه ش یابشم که ضربه نگیپارک

 در رو باز کرد و کنارم نشست و گفت:

 ت مبارک.سالم، تولد-

 ؟یکنیم کاریچ نجایموقع شب ا نیسالم، ممنون ا-

 ست.12موقع شب انگار ساعت  نیا یگیم نیهمچ-

 ؟یدار یکار-

 .گهیبگم د کیاومدم تولدت رو تبر-
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 بود. یکاف یزدیزنگ هم م هی یایب نجایالزم نبود تا ا یممنون ول-

 رو بهت بدم. اتهیهد تونستمیکه نم یپشت گوش-

 .یبد یتونیخب االن م-

 به اطرافش کرد و گفت: ینگاه نینوش

 ن؟یتو ماش نجا؟یا-

شد و با  ادهیهمراه من پ نینداشت، به ناچار وارد خونه شدم و نوش یادهیتا زودتر دست از سرم برداره فا کردمیم یکار هر

 ییجعبه کادو فشیو از داخل کروم نشست نگاه کردم روبه نیمبل نشستم و منتظر به نوش ی. رومیهم به سمت ساختمون رفت

 آورد و به سمتم گرفت و گفت: رونیرو ب

 تولدت مبارک.-

 رو ازش گرفتم و تشکر کردم. هیهد-

 ؟یکنیبازش نم-

 شه؟ینم میحوصلگیدختر متوجه ب نیخدا چرا ا یا

کردم لبخند بزنم و روبه  یهم داشت داخل جعبه بود، سع یادکلن که مارک معروف هیشروع به باز کردن کادو کردم.  یلیمیب با

 گفتم: نینوش

 .یدیزحمت کش یلیممنون خ-

 قابل تو رو نداره. -

گردنم  یاز عطر رو یبرداشت و درش رو باز کرد و کم زیم یکنارم نشست و عطر رو از رو یبعد بلند شد و با فاصله کم یالحظه

 یگود یسرش رو تو رمیکه بدون توجه به نگاه خ گردنم پخش کرد. با تعجب بهش نگاه کردم یزد و با انگشتش عطر رو رو

 و گفت: دیبو کش قیگردنم برد و عم

  شه؟یبوش  فوق العاده م شهیم یکه با عطر تن تو قاط یهر ادکلن یدونستیم-

  ن؟یحالت خوبه نوش-

 سبزش رو به چشمام دوخت و گفت: یچشما نینوش

 آره خوبم.-

 .شنیخانوادت نگران م یبهتر برگرد-

 ؟یکنیام تو چرا از من فرار مآرش-

 . ترسمیچون کم کم دارم ازت م کنمیفرار م-

 و گفت: دیبلند خند نینوش

 ؟یچ یبرا-

 . دنیرو بهم نم یخوب یهارفتارها و حرفات نشونه ترسم،یهست که از نگاهت و محبت هات م یمدت هی-

 :دیپرس یجد یلیخ نینوش

 ؟ینیبیم یتو چشمام چ-

 شون. بفهمم خوامیبهم بفهمونن که من نم ییهادارن حرف یسع-

 و گفت: ستادیجلوم ا نینوش

و زودگذر انقدر دوست دارم  یدوست داشتن سطح هیپس بذار خودم چشمام رو رسوا کنم؛ آرشام من دوست دارم، اونم نه -

با آوا از عالقم  میطر دوستها به خاسال نیا یمن تو ،یخودم گذشتم تا تو خوشبخت باش یهاست سکوت کردم، از خوشکه سال

 که بگم چقدر دوست دارم. شهاالن وقت کنمیاحساس م یبه تو نزدم ول یحرف

 و گفتم: دمیخند نیهم یکنم برا لیو تحل هیحرفاش رو تجز تونستمیمغزم از کار افتاده بود، نم انگار

 بود. یابامزه یشوخ-

 بزرگ.  یآرزو هیمن واقعا تو رو دوست دارم با تو بودن شده برام  قتهیآرشام حق ستین یشوخ-

 و گفتم: دمیموهام کش یتو یدست یکالفگ با

 .نیتمومش کن نوش-

و  دمی. سه سال تمام تو رو کنار آوا دیشد؟ االن وقتشه که حرفام رو بشنو یهمه سال سکوت کردم چ نیا کنمیتمومش نم-

که به خاطرش سکوت  ستیاالن آوا ن یسکوت کردم ول میمیدم نزدم، به خاطر دوست صم یگرفتم ول شیهر لحظه از درون آت

تو  رمیآوا قلبت رو شکست و رفت منم شکستم. اونقدر که من از آوا دلگ ی. وقتنمیتو رو بب یناراحت تونمیکنم. آرشام من نم

 آوا نه قدر سکوت من رو دونست نه قدر عشق تو رو. یستین
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 دونه؟یآوا م-

بشم، بذار بهت کمک کنم  اتییتنها کیآرشام، بذار شر کنمیباره که دارم به عشقم اعتراف م نیمن اول دونه،یکس نم چیه هن-

 .یتا آوا رو فراموش کن

 کنم. میرو وارد زندگ یدختر چیه خوامینم نیهم یبرا شهیفراموش نم-

 بغض کرد و گفت: نینوش

و  ینیتا من رو بب دهیاجازه رو بهت نم نیافتاده و ا تیزندگ یرو اشهیاالن هم سا ینیوقت اجاره نداد تا من رو بب چیآوا ه-

 .یحرفام رو بشنو

 کنه. یزندگ هیسا نیبا ا تونهینم یدختر چیه-

 رو تحمل کنم. زیبا تو باشم حاضرم همه چ نکهیا یبرا تونم؛یمن م-

رو با خودم همراه کنم. از همه مهمتر من نسبت به همه  گهینفر د هی خوامینم کشمیزجر م یمن به اندازه کاف ن،ینوش شهینم-

 شدم. اعتمادیدخترا ب

 که به عشقم پشت کنم. ستمیباور کن من مثل آوا ن یول میاگهیهمد هیشب یاز نظر اخالق یلیمن و آوا خ یگیم شهیتو هم-

 فراموش کن. نمکیخاطرات آوا و عشق تو رو با جمع بزنم پس خواهش م تونمیمن نم نینوش-

 که من تو رو فراموش کنم؟ یمگه تو آوا رو فراموش کرد-

 تمومش کن. کنمیخواهش م نینوش-

 

 

 مبل برداشت، به سمتم اومد و گفت:  یرو از رو فشیحرفاش رو زد ک نکهیاز ا بعد

 ؟یبه من و حرفام فکر کن نیآوا و شاه یامشب به جا شهیم-

بود  نیدرک باالش ا لیدل دیشدن. شا نیهام آوا و شاهاز کجا متوجه شده بود که کابوس شب کرد،یخوب من رو درک م چقدر

 گفتن نداشتم و فقط در سکوت نگاهش کردم که گفت: یبرا ی. حرفمیمن و آوا کابوسش بود یکه روز

 مراقب خودت باش، خداحافظ. -

برام  یلیخ نینوش یها. هضم حرفدمینفس سر کش هیم، آب برداشت یبطر خچالیاز رفتنش به آشپزخونه رفتم و از داخل  بعد

در  یاندهیکه چه آ میدونستیگروه انتخاب کرد، اون روز نم کینفر به عنوان  6که استاد ما  ارمیرو به خاطر م یسخته. روز

 به من. نیو نوش کنهیم دایبه آوا عالقه پ نیانتظارمونه، که شاه

. کنهیبا آوا احساساتش رو سرکوب م شیبه خاطر رفاقت و دوست نیهم مثل نوش یکی و کنهیم انتیبه من خ نیمثل شاه یکی

مونه. به اتاقم اومدم و دوست یو آرزو ایکه رو میهست ینفر به هم گره خورده؛ هر کدوم از ما خواهان کس 4انگار سرنوشت ما 

عشق  خوام،یو از همه نظر کامله اما من عشق م هیدختر خوب نیفکر کردم. نوش فاهاشو حر نیو به نوش دمیتخت دراز کش یرو

درست  د،یبه عشقش اعتراف کرد قلبم نلرز نیکه نوش ی. امشب وقتلرزونهیقلبم رو نم کنه،یحال من رو خوب نم نینوش

 کردم به تو؟ لهیهمه آدم چرا پ نیا نیاز ب دونمی. لعنت به تو آوا نمکردیکه آوا بهم ابراز عالقه م یبرعکس زمان

چرا  گردم،ینگاه همه دنبال تو م یکنم. چرا تو دایپ ییخودم ساختم رها یکه برا یزندان نیقراره با تو پروانه بشم و از ا دیشا

 از عالقم بهت کم نشده؟ یاهمه وقت ذره نیچرا بعد از ا کنم،یتو رو جست و جو م نیوجود نوش یتو

. انقدر فکر کردم که رسمینم یاجهینت چیباز به ه یول پرسمیهزار بار از خودم م ی. روزجوابیب یچراها نیپر شده از ا ذهنم

 شد. نیهام سنگپلک

 ( نی) نوش

 گنینزدم. م یحرف هامیمعرفتیو ب هایبعد از چند سال با آرشام صحبت کردم و از احساس و عالقم گفتم، اما از نامرد امروز

و  هایو از ناراحت نمیآوا رو نب میمیکور کرد تا دوست صم ی. عشق آرشام من رو جورگنیراست م کنهیعشق آدم رو کور م

دست رد به  نکهیبهم نداره اما ا یاعالقه دونمیم سکوت کرد، مدر برابر ابراز عالقه مراحت بگذرم. امروز آرشا هاشیافسردگ

پام له کنم. برام  ریآوا رو ز دیخودم رو تو دلش جا کنم با نکهیا یدلم روشن بشه. برا یتو یدینزد باعث شد تا نور ام امنهیس

تر از اون فراموش کردن آرشامه. سخت یآوا متنفر بشه ول زا دیآرشام بندازم تا شا ادیسخته تا مدام گناه نکرده آوا رو 

نوز هم دوست رو فراموش نکردم، ه مونیبرات نبودم. هنوز هم خاطرات خوب بچگ یکه دوست خوب دیشرمندم آوا ببخش

 نفر رو انتخاب کنم. هیعشق و آرزوهام و تو  نیب دیبا یدارم؛ ول

 رو ببخش آوا.  من
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 ) آوا (

 نیعکس شاه دنیبلند شد. با د لمیزنگ موبا یکه صدا زدمیهام رو الک منشسته بودم و با حوصله ناخن شمیآرا زیم پشت

تا جوابش رو  دونستمیزنگ خورد. م میمشغول کارم شدم که باز گوششدم، انقدر زنگ خورد تا قطع شد. دوباره  یدوباره عصب

 : گفتمجواب دادم و  تی. با عصبانستیندم ول کن ن

 ؟یداریچرا دست از سرم برنم یخوایاز جونم م یچ-

 سالم عرض شد خانم مهندس.-

 حرفت رو بزن.-

 .یدفعه زنگ بزنم تو با لطافت باهام حرف بزن هیآرزو به دلم موندم -

 .یبریآرزو رو به گور م نیمطمئن باش ا-

 وار دوست داره؟ وانهیکه د یرو بکن یمرگ کس یآرزو ادیدلت م-

 .هیباز هیحرفا برات  نیتو فقط هدفت آزار دادن منه ا-

 . کنمیبار به حرفام گوش کن خواهش م هیآوا فقط -

شروع کرد به حرف  دیکه سکوتم رو د نی. شاهارمیبآروم و مظلوم ازم خواست تا به حرفاش گوش کنم که نتونستم نه  انقدر

 شدم که باعث از دست دادن عشقم شده بود. یکس یزدن و من شنونده حرفا

سخت بود. مادرم رو  یلیو نبودش خ انتیساله بودم پدرم من و مادرم رو ول کرد و رفت. باور کردن خ 15پسر  هی یوقت-

 یلیفام هیچقدر سخته که از پدرت فقط  یدونی. نمدادینبودش آزارم م یول کردیم نیکنارم داشتم، پدرم همه جوره ما رو تام

 نیشاه گنیهام خالصه شده. همه به من محسرت یهام و تو ییتنها یتو میزندگ تمامسهم تو باشه. آوا من  یحساب بانک هیو 

 ق؟یرف هیدردت چ دیبار نپرس هیکس  چیه یول ،یخودت درست کرد یکه برا یامسخره حاتیتفر نیاز ا یخسته نشد

من  ،یکنینم دایخودت پ یبه جز مشروب و دختر برا یاگهید یکه چرا سرگرم زدنیبه من سرکوفت م شهیو آرشام هم الدیم

دارم  یباشه که سع نیبرداشت تو از حرفام ا دیشا دونمی. مبرمیفرار کنم به مشروب پناه م میزندگ تیاز واقع نکهیا یبرا

و  هایچون تمام سرگرم ستنیمن ن هیاگه شب گهید یاز پسرها یلیخ ای الدیو م آرشام. ستین ینجوریا یکنم ول هیخودم رو توج

 ینداشتم که به خاطر کارها ینداشتم که بهش پناه ببرم. پدر یامن خانواده یول شهیشون خالصه مهاشون تو خانواده ییتنها

 سهیخودم مقا یهاها رو با نداشتهاون یهاهداشت شهیحسادت کردم هم الدیبه آرشام و م شهیاشتباهم سرزنشم کنه. من هم

 کردم.

 سکوت کرد تا آرومتر شد و ادامه داد: یکم نیشاه

 دمتیدانشگاه د یکه تو یبا وجود تو و ساحل کامل شد. آوا از روز اول الدیآرشام و م یزندگ نکهیحسادت من ادامه داشت تا ا-

من خاص نبودن. تا به خودم اومدم و  یها مثل تو براکدوم از اون چیه یرابطه داشتم ول یادیز یعاشقت شدم من با دخترها

 میزندگ ینگفتم. من تو یچیو ه دمیسال تمام شماها رو کنار هم د 3من گرفته بود.  ازکه دوست دارم آرشام تو رو  دمیفهم

آوا. بخاطر  یدیکنم. تو بهم آرامش م رییکنار تو تغ خوامیبازنده باشم، چون م واستمخیعشق نم یتو یبازنده بودم ول شهیهم

وقت  چیابراز کنم چون ه هیداشتنم رو مثل بق تکنم بلد نیستم دوس کاری. چخوامیرفتار شب تولد ساحل هم ازت معذرت م

 رو بلد نبودم. یشقکه رسم عا دی. آوا ببخشرمیبگ ادیتا  دمیرابطه عاشقانه پدرم و مادرم رو ند

 

 

تر کرد باعث شد تا آروم یپا گذاشت و ازم عذرخواه ریغرورش رو ز نکهیبودم. ا دهیطور ند نیرو ا نیچند سال شاه نیا یط

 بشم. باالخره سکوتم رو شکستم و گفتم:

که هر  یکرده و جذاب لیپسر تحص هیتو  نی. شاهیرو بساز تیزندگ یاگهیطور د یتونستیتو م یبه خاطر پدرت متاسفم ول-

بهت کمک کنم  دمیارزش داره. من قول م یلیخ یاشتباهاتت رو جبران کن یدار میتصم نکهیدوست داره کنار تو باشه. ا یدختر

 ادیپدرم بهم  شهیدرک کن. هم کنمیخواهش م میکنار هم باش میتونی. من و تو نمیاگهید زیدوست نه چ هیفقط به عنوان  یول

 پس تالش نکن. میستیتقال نکنم من و تو سهم هم ن ستیکه حقم ن یزیچ یداده برا

 بگرد  م،یدار یامهین هیکدوم از ما  هر

 کن. دایرو پ اتمهین

 تو آرشامه؟ یمهین-

 . ارمیتا دوباره بدستش ب زنمینم خودیاگر هم نباشه زور ب گرده،یاگه باشه برم-

 آرشام بودم. یکاش جا-

 .یا گهیمرد د چی. نه تو، نه هرهیقلب من بگ یآرشام رو تو یجا تونهینم چکسیه-
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 دوست نداره.  یآرشام انقدر که تو دوسش دار یول-

 کردم و گفتم: بغض

 که من دوسش دارم. نهیمهم ا ستیمهم ن-

 .یخوایکه تو م یهمون شمیفرصت به من بده م هیآوا تو -

 دوسش ندارم؟ فهمهینم نیهکردم آروم باشم. چرا شا یرو با درد بستم و سع چشمام

 مکث گفتم: یاز کم بعد

 مهین نیمن عاشقشم و ا یبهت آرامش داد بگ یکی یکه وقت ستین نیعشق و عالقه ا نی. شاهیخوایبشو که خودت م یهمون-

دو طرف  یعنیآرامش عشق  یول یاریروانشناس هم بدست ب هیآرامش رو از حرف زدن با  نیا یتونیم یگم شده منه، تو حت

 درک کن. کنمیحالشون کنار هم خوب باشه. خواهش م

 و تو فقط کنار آرشام حالت خوبه؟-

 چون درمونم فقط آرشامه. ستیافتادم؟ حالم خوب ن یتو نبودش به چه حال و روز ینیبینم-

 . امیقلبم وسطه کوتاه نم یپا گهیدفعه د نیبجنگم، ا تونمیکه م ییتا جا خوامیمنم م دیجنگ دیعشق با یبرا گنیم-

 رو ندارم.  گهید یباز هیتمومش کن به خدا حوصله  نیشاه-

 به حرفم گفت: توجهیب نیشاه

 مراقب خودت باش. زمیخداحافظ عز-

 آرامش داشته باشم؟ دیروزم نبا هیخسته شدم چرا  ایگذاشتم. خدا زیم یرو پرت کردم و سرم رو رو میگوش

تا تنها نباشه. با  نجایا ادیاوقات م شتریباردار شده ب کهیوارد اتاق شد. از زمان دایپاک کردم که آاتاقم زده شد. اشکام رو  در

 لبخند به طرفم اومد و گفت:

 ؟یچرا پکر-

 نه خوبم.-

 ؟یایتوام م میبخر یسمونیبچه س یبرا میبر میخوایمن و آرام م-

 معلوم بشه بعد. تشیبذلر جنس ست؟یزود ن-

 مشخص شد. تیکه جنس یزمان یباشه برا اشهیرو بخرم بق لشیاز وسا کمینشدم  نیتا سنگ-

 و گفتم: دمیرو بوس دایآ یگونه

 . شمیآماده م گهید قهیدق 11تا  ام؟ین شهیمگه م-

که دلش  یهر غلط نیاز دست دادن ندارم، بذار شاه یبرا یزیچ گهیفکر کنم. من که د نیشاه یهابه حرف خواستینم دلم

و  دایپس آماده شدم و همراه آ شم،یافسرده م شتریخونه ب ی. با حبس کردن خودم توستیبرام مهم ن گهیه دبکن خوادیم

 رفتم.   دیآرام به خر

 

 

 ) آرشام (

 و گفت: دیدست از کار کش الدیبلند شد. م فونیآ یکه صدا میشرکت بود دیپروژه جد یمشغول نقشه کش الدیم با

 ؟یبود یمنتظر کس-

 نه.-

 وقت و  یرفت و آمدها گهیرفتم. د نییاتاق خارج شدم و به طبقه پا از

. در ادیام بکه پدرم به خونه اومدیم شیکم پ یلیخانوادم پشت در تعجب کردم. خ دنیم کرده بود. با دکالفه نینوش وقتیب

 اومد و گفت: نییها پااز پله الدیسالن رو باز کردم. م

 برم. گهیمن د-

  .رنیبمون زود م-

 و گفت: دیخند الدیم

 باباتم هست من برم بهتره.-

 و گفتم: دمیخند

 . نمتیبیباشه، فردا م-

کرد و رفت. مادرم رو بغل گرفتم و  یخداحافظ عیسر الدی. ممیشون رفتبه استقبال الدیوارد شدن و من و م کایو مادرم و ان پدر

 که پدرم گفت: میسالن دور هم نشست یبه پدرم خوش آمد گفتم. تو
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 فرار کرد؟ دیدوستت چرا ما رو د نیا-

 .دیرفت تا شما راحت باش میکار کن دمونیپروژه جد یاومده بود تا رو الدیم-

 و گفت: دیخند پدرم

 پروژه؟ یگیم هایتو به اون بچه باز-

 گفت: کایان

 گرفت. یرادیازشون ا شهیخوبه نم یلیآرشام خ یهاپدر پروژه-

 کننیکه با ما کار م ییهاو خداروشکر شرکت میکشیما هم زحمت م یول رسهیشما نم یهاپروژه یبه پا امونهدهیدرسته که ا-

 هستن. یکارمون راض جهیاز نت

 گفت: مامان

 گه؟یموقع د هی یبرا دیبحث کار و شرکت رو بذار شهیم-

 زدم و گفتم: لبخند

 چشم.-

 بهم کرد و گفت: ینگاه پدرم

 ؟یخودت درست کرد یبرا هیاافهیو ق ختیچه ر نیا-

 جذاب شده مگه نه؟  یلیبلند خ یو موها شیداداشم با ر-

 پوزخند زد و گفت: بابا

 . یهند یهامرتاض هیآره شده شب-

 با اعتراض روبه بابا شد و گفت:     مامان

 ه؟یخوب نیبچم به ا یتمومش کن شهیم دیحم-

و  ستادیکنارم ا کاینکنه بلند شدم و به آشپزخونه رفتم و مشغول درست کردن قهوه شدم. ان دایبحث ادامه پ نکهیا یبرا

 گفت:

 . هینجوریاخالقش ا یشناسیناراحت نشو بابا رو که م یداداش-

 کردم و گفتم: بغلش

 موقع شب مهندس فروزان افتخار دادن اومدن خونه پسرشون؟   نیشد ا یعادت کردم. حاال چ گهیمن د-

 و گفت: دیخند زیر کایان

 خونه آرشام. میبر دی. گفت آماده بشمیمن و مامان هم تعجب کرد دونمینم-

 کنه.  ریخدا به خ-

 هامون بابا روبه من کرد و گفت:بعد از خوردن قهوه میبه سالن رفت کایبا ان همراه

 ؟یکرد یزندگ ییاز تنها یخسته نشد یندار ندتیآ یواسه  یابرنامه-

 .میراض میو از زندگ ییدت کردم به تنهاعا گهیمن د-

 تره. من و مادرت هم راحت الیخ ینجوریا ،یبد تیبه زندگ یسر و سامون هیوقتشه  گهید-

نگاهم  یبا نگران کای. مامان و اندهیاز چه قراره، نگو جناب فروزان برام خواب د هیحرف بابا به سرفه افتادم. پس بگو قض از

 انداختم و سکوت کردم که باز بابا گفت: نییکردن. سرم رو پا

 ؟یرو در نظر ندار یخودت کس-

 من فعال قصد ازدواج ندارم.-

 شد پس؟ یچ یخواستگار میکه قرار بود بر شیچند ماه پ-

 مشکالت نظرم عوض شد.  یسر هیبه خاطر -

 باال انداخت و گفت: ییابرو بابا

  ه؟ینظرت در مورد دختر عموت بهار چ-

 تراض روبه بابا کرد و گفت: با اع کایان

 اون دختره مغرور بشه زن داداش من، خدا به دور.-

 کرد و گفت: کایبه ان یاخم بابا

 دخالت نکن. ستیکه بهت مربوط ن یتو کار-

که دختر  دیرو صرف کارم کردم. اگرم قصد ازدواج داشته باشم مطمئن باش میو تمام زندگ کنمیمن فعال به ازدواج فکر نم-

 .رمیگیو نمعمو ر
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 شد و گفت: یعصب بابا

 از خداتم باشه. -

 باالخره سکوتش رو شکست و گفت: مادرم

 خانواده.  لیازدواج و تشک ینداره فرصت داره برا یآرشام هنوز سن ره،یگیم میتصم شیزندگ یخودش برا یاالن هر جوون-

 به مادرم نگاه کردم که پدرم گفت: یقدردان با

ازدواج به نفع  نیحوصله کار ندارم، عموتم شرکتش رو به بهار سپرده ا گهیشرکت رو به تو واگذار کنم د خوامیمن م-

 ست.همه

 . رمیبگ میخودم تصم میزندگ یبرا دیاجازه بد شمیممنون م-

 رفت و گفت: یبلند شد و به سمت در ورود بابا

 .کنمیکار رو م نیوگرنه من ا یکن یو معرفعروس فروزان ر یفقط زود. دو هفته وقت دار ریبگ میخودت تصم-

 گفت: کایروبه مامان و ان پدرم

 منتظرتونم.  نیماش یتو-

 مادرم شدم و گفتم: روبه

 کنم؟ کاریحاال چ-

 .کنمیتو سرشه، تو غصه نخور باهاش صحبت م یچه فکر دونمینم-

 فکر کنم. یاگهیبه دختر د تونمینم بعد از آوا اصال یعنیازدواج ندارم  طیممنون مامان، من واقعا االن شرا-

 ؟یبا آوا حرف نزد-

 نمونده بود.  یحرف-

 و گفت: دمیبوس مامان

 مراقب خودت باش.  شهیفکرش رو نکن درست م-

 گفت: کایان

 .ستیول کن ماجرا ن رهیبگ یمیتصم هی یوقت دیشناسیشما بابا رو نم نکهیمثل ا-

 فکر کن من قبول کنم با بهار ازدواج کنم. -

 .یتا قبول کن کنهیبابا مجبورت م یعنی یکنیقبول م-

 .ینگران باش خوادینم کنمیمن با بابات صحبت م-

ازدواج من رو فراموش  یراحت نیکنم. مطمئن بودم که بابا به ا کاریچ میرفتن و من موندم که با دغدغه تازه زندگ کایو ان مامان

 به ازواج فکر کنم؟ تونمی. چطور مکنهینم

بهش بگم که هنوز  تونستمی. کاش با پدرم راحت بودم و مارمیبه جز آوا رو به عنوان عروس به خونم ب یدختر تونمیم چطور

 .کنمیعاشقم، هنوز هم به آوا فکر م

 

 

 )ارشام(

 . دمیاز خواب پر میآالرم گوش یباصدا

و مامان  کنهیم یکه حرفش رو عمل دونستمیبابا بود. م یهاحرف ریصبح خوابم برده بود و تمام شب فکرم درگ یکاینزد

 اونا بتونن کمکم کنن. دیو ساحل مشورت کنم؛ شا الدیبا م دیمنصرفش کنه. با تونهینم

 به سمت شرکت راه افتادم. ۰۱ ساعت

 از اتاقش خارج شد و به استقبالم اومد و گفت: نیورودم به شرکت نوش با

 .یکرد ریمهندس تنبل چقدر د ریصبح بخ-

 اومدم. رتریسالم، خسته بودم د-

 باشم وارد شدم. یمنتظر جواب نکهیرو زدم و بدون ا الدیکنارش رد شدم و در اتاق م از

 س؟یرئ یمون اومد چطوربه به صاحب-

 .میدرموردش حرف بزن دیاومده که با شیپ یمشکل هی ستم،یخوب ن ادیز-

 .نمیکن بب فیشده تعر یباز چ-

 تو سرشه. یانقشه هیو حتما  ستین لیدلیکه ب دمیکه بابام اومد خونم فهم شبید-

 گفت؟ یچ ؟یخب چه نقشه ا-
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 ج کنم.کنم وگرنه مجبورم با دختر عموم ازدوا یدختر رو به عنوان عروس بهش معرف هیدو هفته بهم فرصت داد تا -

 هیچه مسخره باز گهید نیا-

 ها گذشته.حرف نیدوره زمونه ا گهی. دیکه مجبورم با دختر عموم ازدواج کنم، تو خودت حق انتخاب دار یچ یعنی

 .کنهیم شیبزنه عمل یحرف هی یشناسیمن رو که م یبابا-

 موهاش کرد و گفت: یال یدست الدیم

 داره. ادیخوشگل ز قیکنه اون دوست و رف دایرو برات پ یکی گمیحاال نگران نباش به ساحل م-

همه دوسش  نیازدواج کنم؟ آوا که ا تونمیم یازش ندارم چطور یشناخت چیکه ه یبرادر من، با کس سین یکه الک یاخه زندگ-

 .شناسمشیکه نم یچه برسه به کس گهیاز آب دراومد د ینجوریداشتم و عاشقش بودم ا

 .کنمیشو برو سرکارت، منم برم خونه با ساحل مشورت محاال انقد جو نده پا-

 اتاقم شدم و مشغول کار شدم  وارد

 در بلند شد. یدادم و چشمام رو بستم که صدا هیتک ی. به صندلکردیم یگذشت و چشمام احساس خستگ یساعت دو

 دییبفرما-

 وارد شد و گفت: نینوش

 ستم؟یمزاحم که ن-

 .کردمینه داشتم استراحت م-

 اومده؟ شیپ یمشکل یهست یجور هی. آرشام امروز یآوردم با هم بخور کیهوه و کق-

 .شهیحل م سین یخاص زینه چ-

 .سین یاساده زیداره که چ نیاز ا تیحال گرفته تو حکا نیا یول-

 ادامه داد: یبشه و تنهام بذاره ول میحوصلگیمتوجه ب نیسکوت کردم تا نوش نیهم یحوصله نداشتم برا اصال

 .دمیشن یزد الدیکه با م ییاز حرفا شیکم و ب یفال گوش واستاده بودم ول یفکر کن نکهینه ا-

 باشم. تیزندگ کیخودم رو بهت ثابت کنم و شر تونمیمن م یاگه من رو قبول کن زمیعز آرشام

 تو رو خوشبخت کنم. تونمیمن نم یاحساس مسخره کرد هی ریتو خودت رو اس ن،ینوش یکنیاشتباه م یتو دار-

 که تو رو داشته باشم خوشبختم. نیهم-

گذشته جا گذاشته باشه؛ پس عاقل  یخودش رو تو نکهیکه عاشقانه دوست داشته باشه نه ا یباش یکنار کس یتو حق دار-

 .ریحق رو از خودت نگ نیباش و ا

قلبت رو مال  تونمیم ،یات رو فراموش کنشتهکنم گذ یکار تونمیکنارته. من م دنیمن تمام آرزوم با تو بودن و نفس کش-

 .یخودم کنم؛ اگه فرصتش رو بهم بد

 تنهام گذاشت و رفت. دیهم که سکوتم رو د نیگفتن نداشتم. نوش یبرا یزیچ

از همه نظر  نینسبت به دختر عموم نوش یو حت شناسمیم بهیدختر غر هیاز  شتریرو ب نیفکر کردم که حداقل نوش نیا به

هم  یاگه بهار رو انتخاب کنم هر مشکل یول رمیبگ میخودم تصم میواسه زندگ تونمیم میبه مشکل بخور نیاگه با نوشبهتره و 

 ادامه بدم. وبخاطر بابا سکوت کنم  دیبا ادیب شیکه پ

 .کردمیفکر م شنهادشیپ یرو دیبا

تا  انیزنگ زدم که با ساحل به خونم ب الدیبه خونه رفتم و بعد از چند ساعت استراحت به م یاز تموم شدن ساعت کار بعد

 رو بگم و نظرشون رو بپرسم. نینوش شنهادیپ

 حرفام گفت: دنیبعد از شن ساحل

اش با آوا رو کنار چند ساله یاش به تو دوستهم تو رو دوست داشته باشه و به خاطر عالقه نیکه نوش کردمیچه جالب فکر نم-

 بذاره.

 گفت: الدیم

 .دهیزجر کش یاون به اندازه کاف شه،یآوا هم م یناراحتموضوع باعث  نیا-

 مهم باشه؟ شیمن فکرکرد که االن ناراحت یبه ناراحت کردیرو م نکاریکه اون داشت ا یمگه زمان-

 بزنم. یحرف گهیراه گلوم رو بست و نتونستم د بغض

 شونم گذاشت و گفت: یدست رو الدیم

 .یخودت با خودت چند چند نیتو بب یول سین یاز نظر ما دختر بد نینوش یریبگ میتصم دیخودته و خودت با یپسر زندگ نیبب-

 ها.بچه دیکه کمکم کرد یمرس-

 .یرو ما حساب کن یتونیم یداشت یهرکار-
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 ها رفتن و من موندم و خودم.بچه الدیم یایکم گپ زدن و شوخ باز هیاز  بعد

 افکار خودم بودم که همونجا خوابم برد. رو روشن کردم و غرق یو یو ت دمیکاناپه دراز کش یرو

 

 

 ) آوا (

 عقب افتاده بودم که محمد وارد اتاقم شد و گفت: یانجام کارها مشغول

 .یخسته نباش-

 طور. نیممنون، توام هم-

 ؟یو نظرت رو بگ ینیرو بب دمیطرح جد یایب شهیآوا م-

  رم؟یبگ رادیشما ا یمگه من جرئت دارم از کارها-

 و گفت: دیخند محمد

 خانم مهندس. نیدار اریاخت-

نگاهش رو حس  ینیبلند شدم و به همراه محمد به اتاقش رفتم. تمام مدت محمد بهم زل زده بود و من سنگ زمیپشت م از

 و گفتم: دمی. خندکردمیم

 به من؟ یزل زد یچ یبرا-

 که بهش نگاه کنم. ستین یزیچ نجایاز تو ا باتریآخه ز-

 تمرکز کنم.   تونمیمن نم ینجوریخب ا-

 دادم و اون به طرحش اضافه کرد و گفت: شنهادیرو به محمد پ دیرسیکه به نظرم م ییهادهیا

 شد ممنون. یعال-

 تو کارت دخالت کنم. خواستمینظر بدم؛ نم یخودت گفت دیببخش کنم،یخواهش م-

 .شهیتو باعث بهتر شدن کار من م یهادهی! اهیچه حرف نیا-

 و قبولش دارم. کنمیم دییکه من کاراش رو تا یهست یمعمار نیتو دوم یدونیم-

  ه؟یواقعا؟ خب نفر اول ک-

 شدم و سکوت کردم که محمد گفت: مونیپش یول ارمیاسم آرشام رو ب خواستمیم

 مهرانه؟-

 آره.-

 بهتره.  یلیمن از مهران خ یهانکن طرح یانصافیب-

 :که مهران وارد اتاق شد و گفت دمیخند

  د؟یذاشتیپشت سر من صفحه م دی. راستش رو بگدیخوب با هم گرم گرفت-

 . مهران روبه من و محمد شد و گفت: دمیخندیو من م خوندنیم یکر گهیهمد یو محمد برا مهران

 د؟یبر دیخوایتموم شده نم یساعت کار-

 ؟یایمگه تو نم-

 ؟یرسونیمن جلسه دارم، محمد تو آوا رو م-

 .لیبا کمال م-

 کنم. یرو ادهیکم پ هی خوامیم شم،یمزاحم شما نم-

 ؟یکنیتعارف م-

 نه اصال.-

به  نی. خواستم برگردم که شاهدمید ابونیرو اون طرف خ نیکردم و از شرکت خارج شدم که شاه یمهران و محمد خداحافظ از

 و گفتم: دمیکش رونیشرکت بردم. دستم رو از دستش ب نگیو بازم رو گرفت و به سمت پارک دیطرفم دو

  ؟یکرد دایپ یرو چطور نجایا-

 مهران چسبوندم و گفت: نیو به ماش دیدستم رو کش نیشاه

  ؟یکنیچرا از من فرار م-

صورتم قرار داشت. خاطرات شب تولد ساحل برام زنده شد که  یچند سانت یرو دوطرفم قرار داده بود و صورتش تو دستاش

 گفت: یآروم یچونم رو گرفت و مجبورم کرد نگاهش کنم و با صدا نیچشمام جمع بشه. شاه یباعث شد اشک تو

  ؟یکنیچرا ازم فرار م-
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 افتادم و گفتم: هیگر به

 . ترسمیازت م نکهیبه خاطر ا-

 نگاهش عوض شد و گفت: رنگ

 ؟یکردم که ازم وحشت دار کارتیمگه من چ-

 ؟یداریچرا دست از سرم بر نم افته،ینم به رعشه متمام بد یشیم کیو بهم نزد نمتیبیم یوقت-

 چون دوست دارم. دارمیدست از سرت برنم-

 من از تو متنفرم.-

 .یریگیآرامشم رو ازم م یحرفات دار نیآوا با ا-

 خودش بکنه. فتهیهمه رو ش خوادیکه به زور م یروان هی ،یاوونهید هیتو -

 شد و گفت: کیبهمون نزد محمد

 افتاده؟  یآوا اتفاق-

 من شده بود با بغض رو به محمد گفتم: ی. انگار محمد ناجمیدیمحمد هر دو به سمتش چرخ یصدا با

 نجات بده.  وونهید نیمن رو از دست ا-

 شد و گفت: کینزد نیبه شاه محمد

 ؟یدار کارشیچ-

 نداره.  یبه تو ربط-

 جدا کرد و گفت: نیمن رو از شاه محمد

 و گفت:خفه شو و دستم رو گرفت -

 ؟یخوب-

 آره.-

 .یدستش رو ول کن عوض-

 پرت کرد و گفت: یرو به طرف خروج نیشد و شاه یعصب محمد

 خبر ندادم.  یتا به نگهبان رونیگمشو ب-

 . شناسهینشو بابا آوا من رو م ریجو گ-

 شد و گفت: رهیبهم خ محمد

  ش؟یشناسیم-

 گفتم: نیسرم رو تکون دادم و روبه شاه دیینشونه تا به

 !نیشاه-

 .ایدنبالم ن گهیپس د شدم؛یبازم زن تو نم یبود رهیو تو تنها مرد اون جز میمتروک بود رهیجز هی یتو اگه

 رفت و لحظه آخر سمتم برگشت و گفت: یسمت در خروج نیشاه

 . یخانم صوف شهیتموم نم نجایا یباز-

 یکه محمد بازوم رو گرفت و مانع افتادنم شد و با نگران فتمایبود ب کیرفت و نزد جیبود سرم گ دیاتفاقات جد یایگو لحنش

 :دیپرس

 . رسونمتیباال حالت که بهتر شد خودم م میبر ایب ؟یخوب-

. مهران ارهیخواست تا برام آب قند ب یمبل نشستم و محمد از منش ینکردم و با حال زار دوباره به شرکت برگشتم. رو مخالفت

 پام زانو زد و گفت: یجلو یاز اتاقش خارج شد و با نگران

  ده؟یشده؟ چرا رنگت پر یآوا چ-

 زودتر از من گفت: محمد

 پسره رو. شناسهیم گهیآوا م ینفر مزاحمش شده بود ول هی-

 بود؟  یآوا ک-

 بغض گفتم: با

 .شهیراهم سبز م یجلو ای زنهیزنگ م ای دارهیدست از سرم برنم ن،یشاه-

 ؟یبگ دیاالن با-

 تون کنم. گرانن خواستمینم-

 گفت: محمد
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 د؟یدیخبر نم سیاگه مزاحمه چرا به پل-

 دل خسته آواست. یهااز عاشق یکیپسره  نیا-

 .افتهیحال و روز ب نیکه آوا هر روز به ا شهینم دیبه حالش بکن یفکر هی دیبه هر حال با-

 حق با توئه.-

 رو قورت دادم و گفتم: بغضم

 کرده.  دایرو از کجا پ نجایا دونمینم-

 . نهییفکرش رو نکن آب قندت رو بخور فشارت پا-

بشه پس  داشیدوباره پ نیشاه دمیترسیم ییجورا هیحالم بهتر شد مهران از محمد خواست تا من رو برسونه.  نکهیاز ا بعد

 بدون چون و چرا با محمد همراه شدم. 

 

 

 ) آرشام (

رسما  گهیکنم. د یتا عروس فروزان رو معرف خوادیکه بابا بهم داده بود رو به اتمامه و هر لحظه بابا ازم م یهفته فرصت دو

اما االن فقط دنبال  خواستمیازدواج رو فقط با عشق و عالقه دوطرفه م شهیشد. هم یو چ کردمیفکر م ی. چشمیم وونهیدارم د

از گذشته من  یاگهی. حداقل بهتر از هر کس دنهیروم قرار داره، نوش شیپ که یانهیگز اکه درکم کنه. تنه گردمیم یکس

عشق و  چیرو شروع کنم که ه یزندگ خوامیفکر کردم که چطور م نیمن رو درک کنه. چند هفته مدام به ا تونهیباخبره و بهتر م

من  یبهش ندارم و هنوز برا یاحساس نیکوچک تر یحت ؟یمن رو دوست داره اما من چ نی. درسته نوشستیتوش ن یاعالقه

مشترک کم  یکه با شروع زندگ دمیرو م دینو نیها به خودم احرف نی. با وجود همه امونهیو همکار م یدانشگاههم کیمثل 

که آوا بهم کرده بود رو پس بدم. مطمئنم  یجواب نامرد تونستمیکار م نیهم با ا یاز طرف شه،یم دایکم عشق و عالقه هم پ

رو گرفتم بعد  نیرو برداشتم و شماره نوش لمی. موبامیبا هم ازدواج کن نیکه من و نوش کنهیفکر نم نیدرصد هم به ا هی یتح

 :دیچیپ یگوش یاز چند تا بوق صداش تو

 جانم؟-

 ؟یسالم، خوب-

 !یکه بهم زنگ زد هیبار نیاول نیخوب نباشم، ا شهیسالم، مگه م-

 ؟یوقت دار نمتیبب خوامیم-

 ام؟یب دیآره کجا با-

 قرارمون رستوران صدف. گهیساعت د کی-

که  یمیتصم دونمیخواب وحشتناک. نم هی مونه،یخواب م هیمثل  زی. همه چدمیتخت دراز کش یرو قطع کردم و رو یگوش

 نه؟ ایگرفتم درسته 

 له رو زودتر تموم کنم. قائ نیا خوامیبابا خسته شدم و م یهاندارم، واقعا از اصرار و حرف یاگهید چاره

 کردیفکرش رو م یرفتم. ک نهیا یو جلو دمیکش رونیکه به چشمم خورد ب یوریپل نیشدم و سمت کمدم رفتم و اول بلند

حوصله کوتاه کردن  یکه حت افتهیحال و روز ب نیرو مشغول درست کردن موهاش بود حاال به ا یکه هر روز چند ساعت یآرشام

هنوز  نیبه سمت رستوران حرکت کردم. وارد رستوران که شدم نوش ورو برداشتم  نیماش چییموهاشم نداشته باشه. سو

سرم رو  نینوش یچقدر گذشت که با صدا دونمیکه قرار بود بزنم فکر کردم. نم یینشستم و به حرفا زیبود. پشت م ومدهین

 باهام دست داد و گفت: نیششدم. نو رهیبلند کردم و بهش خ

 کردم؟ رید-

 .دمینه منم تازه رس-

   ؟ینیمن رو بب یخواستیم یچ یخب بگو برا-

 گذاشتم و گفتم: نینوش یرو جلو منو

 .میکنیاول سفارش بده بعد صحبت م-

 . میاول صحبت کن دمیم حیاما من ترج-

 کردم و گفتم: نییذهنم باال پا یها رو توکلمه یکم

 شنهادیهم دختر عموم رو بهم پ یداره تا من زودتر ازدواج کنم و از طرف لیپدرم تما یانیهمون جور که در جر نینوش نیبب-

سخته که همسرش  یلیدختر خ هی یبرا دونمیهستم که من رو درک کنه و از گذشتم با خبر باشه. م یکرده اما من دنبال کس



Roman-City.ir 
 جدالی از جنس عشق رمان

 

https://telegram.me/romancity 189 

 

بهتر باشه از تو کمک  دیگفتم شا نیهم یدارم، برا اجیفرصت احت من به یرو فراموش نکرده باشه ول شیمیهنوز عشق قد

 . رمیبگ

 و گفت: دینگاهم کرد و سپس خند رهیخ یالحظه نینوش

  ؟یکنیم یاز من خواستگار یتو االن دار-

 انداختم و گفتم: نییرو پا سرم

 .میمستق ریالبته غ-

 شد و گفت: شتریاش بخنده نینوش

 . کنمیمن قبول م-

 تعجب سر بلند کردم و بهش نگاه کردم و گفتم: با

 .یسرعت جواب بد نیکه به ا ستین یمیتصم نیا شم،یتو نم یبرا یفکر کن،گ. من شوهر کامل شتریب کنمیخواهش م-

 رو دارم. یالحظه نیچن یمن سال هاست آرزو ستیبه فکر کردن ن یازین-

 دارم.  یخواهش هیفقط -

 دامه دادم:منتظر نگاهم کرد که ا نینوش

که  یمن دوست دارم به خاطراتم فکر کنم. خاطرات دختر یاحمقانه باشه ول دیشا ،یوقت وارد خاطراتم نش چیه خوامیازت م-

 .یوقت واردش نش چیکه ه خوامیمن شده، ازت م یاز زندگ یخاطرات جزئ نیکرد و ولم کرد. ا انتیبهم خ

 فکر رفت و گفت: یتو یکم نینوش

 رو قبول کنم. یمن انقدر تو رو دوست دارم که حاضرم هر شرط ،یباشه هر جور که تو بخوا-

 ممنون، حاال سفارش بده. -

 لبخند زد و گفت: نینوش

  د؟یکنیم لیم یمون رو چناهار شروع باهم بودن نیسرورم اول-

 زدم و گفتم: لبخند

 سفارش بده.  یدوست دار ینداره هر چ یفرق-

خودم ساخته بودم و آرزو کردم که  یدو هفته برا یشدم که ط یاندهیو من غرق آ کردیم نییله منو رو باال پابا حوص نینوش

 رو خوشبخت کنم. نینشم و بتونم نوش مونیامروزم پش میوقت از تصم چیه

 

 

 بود که محمد گفت: نیشاه یهامحمد نشسته بودم و تمام حواسم پرت حرف نیماش یتو

 .کنمینم غیدر یکمک چیبگو، مطمئن باش از ه ادیاز من برم یآوا؟ اگه کمک یکنیفکر م یبه چ-

 .کردمیداشتم از ترس سکته م یاگه تو نبود میفیمن دختر ضع یفکر کن دی. شایبهم کمک کرد یلیممنون تو امروز خ-

 رش نزنه.فکر مزاحمت به س گهیتا د دم،یرسینگفتم وگرنه حسابش رو م یزیبهش چ شیشناسیم یچون گفت-

 .کنهیم یاون حتما تالف ستوونهید یلیخ نیشاه-

 دوست پسرته؟ نیآوا شاه-

. همه میکردیپروژه هتل کار م یکه رو مینفره بود 6گروه  هیما  مون،ییبه زمان دانشجو گردهیبرم نیمن و شاه یینه نه آشنا-

ندارم جز  نیبه شاه یحس چیهم شروع شد. من ه نیشاه یهاخراب شد و مزاحمت یکه همه چ شیخوب بود تا چند ماه پ زیچ

 تنفر.

کنه که  یتو رو مجبور به انجام کار تونهیاون نم یاز خودت ضعف نشون بد دینبا ،یازش بترس ستیآروم باش، اصال الزم ن-

 . یخواینم

 نگه داشت و گفت: یفروش یبستن یبعد جلو یانزد و لحظه یحرف گهید محمد

 . چسبهیم یگرم بستن یهوا نیا یشو که تو ادهیپ-

 رو انتخاب کردم و نشستم. محمد رو به من شد و گفت: یزیشدم. م ادهیپ نیزدم و از ماش لبخند

 دارن؟ لیم یخانم مهندس چ-

 .خورمیم یشکالت یبستن هیمن -

 رو جلوم گذاشت و گفت: یبعد محمد کنارم نشست و بستن یالحظه

 گفتم: نیهم یبرا تونهینم یبزنه ول یحرف خوادیمحمد م کردمیاحساس م م،یشد هامونیخوردن بستن مشغول

 ؟یبگ یخوایم یزیچ-
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 نه؟ ایاالن وقتش هست  دونمینم یآره، ول-

 . کنمیبگو گوش م-

 مکث کرد و گفت: یکم محمد

 .گهیوقت د هی یباشه برا-

 . یهر جور راحت-

 زننیکه توش دست و پا م یالیمد خوب بلد بود تا آدما رو از فکر و خمن رو به خونه رسوند. مح هامونیاز خوردن بستن بعد

تولد  یاومده بود ماجرا رترید یاگه امروز کم دیشا دونمی. نمکردمیکنار محمد احساس آرامش م ییجورا هی. ارهیب رونیب

لحظه  یدونم چرا امروز دوست داشتم باهاش دردودل کنم و راز دلم رو براش بگم، ولینه؟ نم ای شدیساحل دوباره تکرار م

اخالق منحصر به فردشه که آدم دوست داره اون رو هم صحبت خودش قرار  نیهم دیشدم و سکوت کردم. شا مونیآخر پش

دوست داره به آدم  هیمشکل چ بدونه نکهیدخالت کنه، بدون ا گرانید یمسائل شخص یتا تو دهیبه خودش اجازه نم نکهیبده. ا

 ارزش داره. یلیمن خ یکمک کنه؛ برا

آرشامه.  هیفوق العاده شب منتش،یب یهایکار داره، مهربون یکه تو ی. دقتندازهیآرشام م ادیمحمد من رو  یاز رفتارها یبعض

 دایکه آ یبودن. از زمان ینوه خانواده صوف نیاول لیمشغول آماده کردن وسا دایو وارد ساختمون شدم. مامان و آ دمیکش یآه

و آرام  ایبابت فوق العاده خوشحالم. ارم نیفراموش کردن و من از ا یمن رو تا حدود یهایتباردار شده همه مشکالت و ناراح

چون  یبا وجود همسر دای. آکنمیبه خواهرام حسادت م ییجورا هیمطب زدن و در کنار هم سخت مشغول کارن.  یهم به تازگ

. آرام هم در کنار شهیشون مبچه یهم برا یخوب رو مطمنا پد هیانداره، مهران همسر نمونه یزندگ یتو یکمبود چیمهران ه

 ی. هر دخترکنمیو بعد خودم رو سرزنش م کنمیم یحسود کنهیبه آرام م ایکه ارم ییهابه نگاه یشاد و خوشحاله. گاه ایارم

من هم همراه خودم  یکه روز ییهاباشه که اون رو با جون و دل دوست داره. نگاه یآرزو داره که صاحب نگاه عاشقانه مرد

 .دیداشتم اما دست سرنوشت اونا رو از من دزد

دختر  نکهیا که هر روز از تصور ییها. نگاهطنتیاز ش زیهم لبر ینگران و گاه یدلتنگ بود، روز یپر از عشق آرشام که روز نگاه

. صفحه گذرهیو ازم نم گردهیکه آرشام برم دادمیم یباز خودم رو دلدار یول شدمیم نیصاحب اون بشه کالفه و غمگ گهید

 و نوشتم: دماز دفتر خاطراتم رو ورق ز یدیجد

 تا هر روز چشم به راهت نباشم. ،یدادیخبر از برگشتت م ییکاش لحظه جدا"

 .یروز باران کی ای ای یگردیرمب یزییعصر پا یگفتیم کاش

 "...یروز گرم تابستون کی ای نمیبه انتظارت بش یبهار یدر هوا دیبا

 

 

 شدم و گفتم: نی. رو به نوشمیاز خوردن ناهار از رستوران خارج شد بعد

 برسونمت؟ ای یآورد نیماش-

 آوردم. نیمتاسفانه ماش-

 حاال چرا متاسفانه؟-

 . میکنار هم بود شتریو ب یرسوندیبودم تو من رو م اوردهین نیاگه ماش-

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 رو بذاره.  یتون رو برام بفرس که مامانم زنگ بزنه و قرار خواستگارشماره خونه یراست-

 گفت: یبا خوشحال نینوش

 خوشحالم که قراره عروس خانواده فروزان بشم. یلیخ-

 چرا؟-

 فروزان بشه.  دیپسر حم پیآرشام فروزان خوش ت همسر نکهیبدش میاد از ا یک-

 و گفتم: دمیخند

 .ستین یگیکه م امینجوریا-

 گفت: یو به شوخ دیخند نینوش

 بشه.  شونبیمثل من نص یتیشانس آوردن که قراره عروس خوشگل و با شخص یلیالبته خانواده فروزان هم خ-

 و گفتم: دمیخند

 .نطوریکه ا-

 .فرستمیبرو شماره رو برات م زمیباشه عز-
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 خداحافظ.-

 و به سمتش برم.  ستمیفاصله گرفتم که صدام کرد، مجبور شدم با نیاز نوش یکم

 بله؟-

  ؟یبگ یفراموش نکرد یزیچ-

 فکر کردم و گفتم: یکم

 نه چطور؟-

 . یکدوم رو به من نگفت چیتو ه یول شهیمراقب خودت باش، دلم برات تنگ م زمیعز یبگ دیمهندس باهوش االن با یآقا-

 گفتم: کردیکه همچنان منتظر نگاهم م نیو رو به نوش دمیموهام کش یتو یدست یکالفگ با

 . زمیمراقب خودت باش عز-

 زد و گفت: یلبخند قشنگ نینوش

 . نطوریتوام هم-

اون حق  کنم،یظلم م نیدارم به نوش کردمیرفتم. احساس م نمیحرف بالفاصله رفت و من هم به سمت ماش نیبعد از گفتن ا 

کالفم دور بشم  یاز فکرها نکهیا ی. براکنمیبا آوا دارم باهاش ازدواج م یاجبار و لجباز هیداره خوشبخت بشه، اما من به خاطر 

 کردم. یپل یسچیطل رضایعل من یروضبط روشن کردم. آهنگ روبه

 تو مثل روز روشنه یب بهیغر نیمن کنار ا یزندگ》

 هاش کنــــارمنهبر خالف تو تمام لحظه بهیغر نیا

 یکن یبراش درست کنم که روز و شب حسود یزندگ هی

 یکن یبود یکاشک نکهیا یهزار دفعه تو آرزو یروز

 روز خوش نداشتم از ترس تو هیکنار تو  من،

 بر عکس تو نهیشیم هامهیگر یپا بهیغر نیا

 بامـــنه کنار اون خوشــم نکهیبه من بده از ا میعذاب هر

 کشمیم نهیتو س اشیخاطرات با توئه کنار خوب یهرچ

 منم شیکه دلش با منه و تمام زندگ هیمن کس یروروبه

 دنبال عطر تنم یگردیوجودش م یکه تو هیکس روتروبه

 شهیمثل من برات نم یچکیه یول

 شهیاز کنار تو واسه هم رفتم

 ستیتو ماه ن یاندازه  صورتش

 ستین اهیقلبش مثل تو س اما

 ستین شیبه سادگ یچکیمن ه دور

 ستین شیتو زندگ یچکیمن ه ریغ

 《تموم شده گهیبود د یدوبارت آرزوم شده، اما هرچ دنید

 یکه آوا آرزو رسهیم یروز دونمیبه آوا بگم و فرصت نشده بود. م خواستیبود که دلم م ییآهنگ حرفا نیتک جمالت ا تک

 .شهیم مونیپش نیباشه و از انتخاب شاه نینوش یلحظه به جا هیکه  کنهیرو م نیا

 

 (   نی) نوش

 3خبر رو به خانوادم بدم باالخره بعد از  نیتر ا عیچطور خودمو به خونه رسوندم دوست دارم هر چه سر دونمینم یخوشحال از

من به  یآرشام هست ول یسر زندگ یاوا باال هیافته درسته که هنوز سا یکه آرزوم بود داره اتفاق م یزیسال انتظار اون چ

سکوت کنم و با مروز زمان و  دیخوردم کنم و آوا رو از ذهن و قلبش پاک کنم فعال با اشقآرشامو ع تونمیدارم که م مانیخودم ا

 درست کنم.   زویزنانه ام همه چ استیس

 ساختمون شدم روبه مامان و بابا گفتم: وارد

 . نیآماده باش ادیبهفته قراره خواستگار  آخر

  م؟یکه قبولشون کن ی:مگه تو قصد ازدواج دارمامان

 االن دارم.  یبود که قصد ازدواج نداشتم ول نیبه خاطر ا کردمیقبال اگه خواستگار قبول نم_

 . میقبولشون کن شهیکه نم قی:بدون تحقبابا
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بعدشم من به  نیشیخانواده با خبر م نیآوازه ا از شهرت و یبگ یفروزان به هر ک دیو گفتم:بابا جون شما اسم حم دمیخند

 راحت باشه.  التونیپس خ شناسمشونیم یانداره کاف

از  یخواهرش باشه منتظر جواب یخواستگار یتا برا ادیبگو تجارت رو ول کنه ب مایسمت اتاقم رفتم و گفتم:مامان زنگ بزن ن به

 طرف مامان نشدم و وارد اتاقم شدم.

 

 

 ) آوا (

قدم زدم تا باالخره سرحال شدم و احساس نشاط کردم.  یزدم و دو ساعت رونیاز خونه ب یرو ادهیپ یهر روز بعدازظهر برا مثل

شون و مهران هم هستن. به جمع ایکه داخل سالن بود متوجه شدم که ارم ییاهویگوشم در آوردم. از ه یرو از تو میریهندزف

 اضافه شدم و گفتم:

 تون جمعه.معکه ج نمیبیبه به م-

 ؟یبخور ارمیخنک ب وهیآبم هیسالم دختر قشنگم -

 ممنون مامان جون. -

 زد و گفت: یچشمک ایارم

 بابا ورزش کار.-

 . حیهم ورزشه، هم تفر اره،یواقعا آدم رو سرحال م یرو ادهیپ-

 و گفت: دیخند مهران

 انداختن.  کهیبهت ت یکل یکه تو زد یپیتر نیتو گوشته، مطمئنم با ا یریخوبه تو هندزف-

 به خودم انداختم و گفتم: ینگاه

 . یخوب نیبه ا-

 گفت: دایآ

 سر اصل مطلب.  دیبر گهیخب د یلیخ-

 مهران شروع کن. گهیراست م دایآ-

 تعجب گفتم: با

     ه؟یچ انیشده؟ جر یچ-

 و گفت: دیخند ایارم

 کرده. یجوون بخت برگشته رو گاز گرفته از تو خواستگار هیکه  نهیا هیقض-

 پرت کردم و گفتم: ایکوسن به سمت ارم یخنده همه بلند شد و منم به تالف یصدا ایحرف ارم نیا با

  د؟یندازیمن رو دست م گهیحاال د دیخودتون رو مسخره کن دیبر-

 گفت: آرام

 . میو از دستت خالص بش میشوهرت بد یداره قراره به زود تینه واقع-

 با خنده گفت: مهران

 تو گذاشته؟ یکرده که دست رو یچه فکر دونمینم سوزه،یم چارهیاون پسر ب یدلم برا-

 شربت بهمون اضافه شد و با اعتراض گفت: وانیبا ل مامان

 یو مهربون یکه هست، از خوشگل ستیکه هست، خانواده دار و با اصل و نصب ن ستیکم داره؟ خانم مهندس ن یم مگه چبچه-

 شون بشه. ز خداشون باشه که آوا عروسا دیکم نداره. با یزیهم که چ

 و گفتم:  دمیمامان رو محکم بوس گونه

 .یکرد یادآوریکه  یکماالت من رو به وضوح درک کنن، مرس توننیدارن نم یینایمشکل ب نایمامان جون. آخه ا یمرس-

 گفت: دایآ

 ه؟ینظرت چ یخودت رو لوس نکن دور از شوخ-

 ؟یدر مورد چ-

 .هگیدر مورد ازدواج د-

 شدم و گفتم: یعصب یکم-

 فکر کنم. یاگهیبه ازدواج با آدم د ایزود نیبه ا تونمیهستم! من بعد از آرشام نم یطیمن تو چه شرا دیکنیواقعا شما درک نم-

  رتر؟ید ایسال زودتر  هیداره  یچه فرق یازدواج کن دیباالخره که با-
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 ها رفتم و گفتم:سمت پله به

فعال قصد  یآوا صوف دیبحث ادامه بدم. به اون خواستگار محترم هم بگ نیندارم به ا یلیتما امگهید رم،یدوش بگ رمیمن م-

 ازدواج نداره. 

 گفت: مهران

 ه؟یاون آدم ک یبدون یخواینم یحت-

 نداره. یتیبرام اهم-

 باشه.  ستهیاگه اون آدم محمد شا یحت-

    کرد؟یمحمد به ازدواج با من فکر م ینعیشد شدم. باورم نمی خکوبیاومدن اسم محمد سرجام م با

 گفت: ایارم

 اومد.  نیریش یعلف به دهن بز نکهیمثل ا-

 گفت: آرام

 . کننیم فیو مهران ازش تعر دایباشه که انقدر آ یخوب کهیفکر کنم ت یول میدیما که طرف رو ند-

 اومدم و روبه مهران گفتم:  نییها پاپله از

  ه؟یچ هیقض یدرست بگ شهیم-

 تاپ نشست و گفت: ی. مهران رومیرفت اطیبا لبخند دستم رو گرفت. با هم به ح مهران

 انقدر دوست داشته باشه. کردمیفکر نم یزده بودم ول ییهاحدس هیراستش امروز محمد در مورد تو با من حرف زد. خودم -

 ؟یگفت یتو چ-

ادب حکم کنه تا  دیگفته شا یباهات صحبت کنه ول تهخواسی. خودش مدمیگفتم نظرت رو بپرسم بعد بهش جواب م یچیه-

 محمد. کیدرجه  یهااز اخالق یکی نمیبذاره. ا ونیش رو با خانوادت در مخواسته

 ش رو گفت.تو خواسته قیبدم، خوب شد که از طر یجوابش رو چ دونستمیاگه به خودم گفته بود واقعا نم-

 عروس خانم؟ هیحاال نظرت چ-

که ناراحت نشه بهش بگو  یطور کنمینداره، پس خواهش م یمن مفهوم یبعد از آرشام ازدواج برا یدونیمهران تو که م-

 .هیجوابم منف

 ؟یفکر کن یخواینم یحت-

 .یکن هیبهش تک یتونیکه تو م هیمحمد اون کس یدخالت کنم ول تیتو زندگ خوامیآوا، من نم هیپسر خوب محمد

که  ستمین یطیشرا یمن تو یآل هستش؛ ول دهیشناختم متوجه شدم که از همه نظر ا که محمد رو یمدت کوتاه نیا یتو-

 مثل ازدواج فکر کنم. یبتونم به موضوع مهم

 ناراحت شد و گفت: یکم مهران

 .یباشه هر جور که تو بخوا-

 .یمرس-

   

 

 

 ی. از موقعکردنیصحبت م گهیگوش همد یمن نشسته بودن و مدام تو یو آرام رو به رو دای. آمینشسته بود زیدور م یهمگ

 باهام قهر کردن. ییجورا هیمحمد دادم رفتارشون عوض شده و  یجواب رد به خواستگار دنیکه فهم

 مشغول خوردن شدم که بابا گفت: تفاوتیب

 افتاده؟ یاتفاق یآوا چرا انقدر ساکت و آروم-

 نه بابا جون خوبم.-

 د؟یافتاده به منم بگ یه اتفاقاگ دیشد یجور هیتون اصال امروز همه-

 رو به بابا شد و گفت: دایآ

 عیخانمم سر نیکرده، ا یاز آوا خواستگار هیتیپسر موجه و با شخص یلیمهران که خ یاز دوستا یکیامروز  ستین یخاص زیچ-

 داده. یفکر کنه جواب منف نکهیبدون ا

 شدم و گفتم: دایرو به آ-

 هم وقت مردم رو؟ رمیهم وقت خودم رو بگ یالک دیقصد ازدواج ندارم چرا با یوقت-

 ؟یبمون اقتیل یمنتظر اون پسره ب یخوایم یتا ک-
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 شدم و گفتم: کالفه

 ؟یکنیتمومش م دایآ-

 یهاتمام شانس یو دار یاون پسر الیگذشته اما تو هنوز تو خ کسالی. یرفتار بچگانه رو تموم کن نیا دیکه با ییتو نیا-

 .یریگیرو از خودت م تیزندگ

 نداره.  یربط یبزنم به کس ششیآت خوادیخودمه دلم م یزندگ-

 گفت: یبا ناراحت بابا

 .دیتمومش کن گهیبسه د-

 رو به بابا گفت: دایآ

 خودمه.  یزندگ گهیو م خورهیبهش برم یزنیهم خودش رو نابود کرده هم شما و مامان. حرفم که بهش م کسالهی-

به طبقه  عیبلند شدم و تشکر کردم و سر زیبشه. از پشت م ریادامه بدم چون ممکن بود اشکام سراز تونستمینم نیاز ا شتریب

 دفتر نوشتم: یبزنم و به همه بگم رو تو ادیفر خواستمیکه م ییباال رفتم و به اتاقم پناه بردم. دفترم رو برداشتم و تمام حرفا

 یقلبم برا کهیفکر کنم. تا زمان سرانجاممیم باشم و به عشق بهر شب در آغوش همسر خوامیکه نم کردنیکاش درکم م"

. بهیآرشام، فقط و فقط به خاطر اون مرد غر یخودم، نه برا ی. نه براکنمیرو به عنوان همسر قبول نم یمرد چیه نهزیآرشام م

محمد رو نابود کنم.  یایدن خوامیعمر عذاب وجدان داشته باشم. نم کیخائن باشم و  خوامیکه نم کردنیکاش خانوادم درکم م

محمد کنم. اون پسر  میندارم که تقد یقلب گهیکردم، االن د میتقد یداشتم که اون رو به مرد یقلب هیمن  ییجا هی یروز هی

 ی. تا زمانگردمیوجود محمد دنبال آرشام م یتوکه مدام  یازدواج کنه که دوسش داشته باشه نه من یحقشه که با کس هیخوب

 ".کنمیازدواج نم یمرد چیقلبم دارم با ه یعشق آرشام رو توکه 

 اتاقم زده شد. اشکام رو پاک کردم و دفترم رو بستم. مهران وارد شد و کنارم نشست و گفت: در

 ؟یخوب-

 آره.-

 . میخوایتو رو م یما خوشبخت ینشو همه ریدلگ دایاز آ-

 زدم و سکوت کردم که مهران گفت: یتلخ لبخند

 . یپا افتاده خودت رو ناراحت کن شیموضوع پ هیبه خاطر  ستیاصال فراموشش کن، الزم ن-

 بغل مهران انداختم و گفتم: یرو تو خودم

 مثل تو دارم.  ی. چقدر خوشبختم که شوهر خواهریکنیخوب من رو درک م یلیمهران، تو خ یمرس-

 و گفت: دیخند مهران

 د؟یزیکنم که تو و آرام انقدر برام عز کاریچ-

 برام. یمونیبرادر بزرگتر م هی نیع ییجورا هیدوست دارم  یلیمنم خ-

 ؟یدیبه مدارکت دارم بهم م اجیاحت دمونیپروژه جد یتو کهیخواهر کوچ یراست-

 ؟یبکن شیکار هی یتونیآرشامه م شیپ میلیمهران من تمام مدارک تحص-

 .رهیبفرستم بره ازش بگ کیفردا پ یخوایم-

 از خودم ضعف نشون بدم. خوامیبهتره نم ینجوریا رمینه ولش کن خودم م-

 درسته انجام بده.  یدونیکه م یهر کار-

 کنم. کاریچ میزندگ دیجد یکرد و رفت و من موندم که با تراژد یخداحافظ مهران

 

 

قراره بعد از  نکهی. از ارمیکت آرشام برم و مدارکم رو پس بگبه شر یگرفتم تا آخر وقت ادار یساعت یاز مهران مرخص امروز

و استرس هم دست از سرم  ینگران یو شوق سراسر وجودم رو گرفته. از طرف جانیو ه شناسمیسر از پا نم نمشیها ببمدت

. نفس کنهیم یتابیب منهیس یتو شتریقلبم ب دارمیکه روبه جلو برم ی. هر قدمدمشرکت پارک کر یرو جلو نی. ماشدارهیبرنم

 ذوق کرد و گفت: دنمیبا د یو وارد شدم. منش دمیکش یقیعم

 .دیخوش اومد یلیسالم خانم مهندس، خ-

 مهندس هستن؟ یممنون، آقا-

 لبخند زد و گفت: یمنش

 مهندس همراه  یبله هستن امروز آقا-

 ناهار نرفتن. یبرا هیبق
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   نجام؟یکه من ا دیبهشون اطالع بد شهیم-

 بعد گفت: یارو برداشت و لحظه یگوش یمنش

 داخل؟ انیب ننیشما رو بب خوانیآوردن م فیتشر یمهندس خانم صوف یآقا-

 به خودم اومدم. یمنش یکه با صدا دیلرزی. دستام به وضوح مدیچیپیگوشام م یضربان قلبم تو یصدا

 مهندس منتظر شما هستن.  یآقا دییبفرما-

. چند ستمیهم موفق ن ادیکه ز دونمیهام رو محکم بردارم اما خوب مکه قدم نهیا میکردم و به طرف اتاق رفتم. تمام سع تشکر

 .دمیو خشک آرشام رو شن یجد یبعد صدا هیضربه به در زدم و چند ثان

 . دییبفرما-

 یوارد اتاق شدم و سالم کردم که جواب دوختم و نیتا چه حد موفقم. نگاهم رو به زم دونمیکردم. نم یبه خونسرد تظاهر

عطرش مشامم رو پر کرد و بهم آرامش داد. با  یبود. بو ستادهیپنجره ا ینکردم. سرم رو بلند کردم. پشت به من جلو افتیدر

 آرشام به خودم اومدم که گفت: یصدا

 ؟یرو نابود کن میزندگ تیدوباره با هرزگ ینکنه اومد ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 آرامشش بهم بخوره.  خوادینامزدم ناراحت بشه؛ دلم نم خوادیدلم نم ،یدوروبر من نپلک گهید بهتره

 یسرپا نگهم داشته بود. احساس خفگ ییرویچه ن دونمیمن آرشام نامزد کرده بود و من هنوز منتظر برگشتش بودم؟ نم یخدا

 مبل انداختم. آرشام سمتم برگشت و گفت:  یخودم رو رو ینداشتم. با درموندگ ستادنیو توان ا کردمیم

 که گذشته چقدر اشتباه کردم. فهممیو االن م کنمیرو درک م یعشق واقع یبا نامزدم تازه دارم معن ییآوا با آشنا یدونیم-

 دشیو اون از عشق جد ینیعشقت بش یسخته جلو یلی. خرهیامروز من قرار نگ طیشرا یتو چکسیکه ه خواستمیاز خدا م فقط

 با سکوتم غرورم رو حفظ کنم. خواستیچرا دلم م دونمی. نمیو سکوت کن یخونسرد باش شهیمثل هم یکن یحرف بزنه و تو سع

 .یمن یاشتباه زندگ نیآوا تو بزرگتر-

زجر نکشه، اما من  نیاز ا شتریتا ب کردیشرکت رو ترک م ایو  زدیها رو به آرشام محرف نیمن بود بدتر یبه جا یهر کس دیشا

 لرزون گفتم: یینداشتم. دهن باز کردم و با صدا یکار چیتوان ه

تو از شکستن و عذاب دادن من  دی. شاگناهمیکه ب یوقت نفهم چیکه ه خوامیاز خدا م ادیز یلیدوست دارم، خ یلیآرشام خ-

. ببخش که کنمیم یخوشبخت یات آرزو. برشمیو شرمندگی تو خوشحال نم یمونیمن از پش یول یو خوشحال بش یلذت ببر

 یداشتم. باور کن هدفم ناراحت اجیبود که به مدارکم احت نیفقط به خاطر ا مدماو نجایرو خراب کردم. امروزم اگه به ا تیزندگ

 و عذاب تو نبود.

 . بلند شدم و گفتم: کردیآرشام با تعجب نگاهم م زدمیکه حرف م یمدت تمام

 فروزان؟  یآقا دیدیمدارکم رو م-

 از اتاقش خارج شدم. یحرف چیبه دستم داد و من بدون ه یابعد پوشه یارفت و لحظه زشیبلند شد و به سمت م آرشام

 

 

آرشام اومدم. کاش به  دنیکه چرا به د کنمیبرام سخت شده و هر لحظه خودم رو لعنت م دنیشرکت خارج شدم. نفس کش از

من رو از خاطر  یرحمی. زمان با بمیشده بود بهی. چقدر من و آرشام با هم غراومدمینم نجایحرف مهران گوش کرده بودم و به ا

که نه اونا من  یسرد و ناآشنا شده بودن. طور زدنیبا من از عشق حرف م یکه روز سبز یاون چشما گهیآرشام پاک کرده بود. د

 رو. زیرو شناختن نه من اون دو گوهر عز

 اشیدل و همه دن زیعز یروز شهیاز عشق برام حرف بزنه. باورم نم خوادیفقط دلم م دیارن. شاند یحرفاش برام مفهوم گهید

 هرزه بدونه. هیبودم اما امروز من رو 

 میتقد یاگهیمن رو به دختر د نکهیبشم به خاطر ا ریازت دلگ تونمیباز هم دوست دارم، چرا نم یکه بهم زد ییبا تمام حرفا چرا

 ؟یداد هیهد یاگهیقلبت ساختم رو به کس د یها توکه سال یاباور کنم خونه تونمیچرا نم ؟یکرد

 رفتم. نیلرزون به طرف ماش ییپاها با

زدن  خیانگار اشکام هم  یول کنهیم ینیگلوم سنگ یزودتر فرار کنم. بغض تو ابونیخ نیاز ا خوادیدلم م یندارم ول یخوب حال

 درست مثل قلبم.

 نیاز ا خوادیکه چرا روحم مرده و جسمم محکوم به موندنه؟ دلم م پرسمیسوال از خودم م نیمدام اروشن کردم.  نیماش

ادامه  یبرا یتوان گهی. دیخودم رو از نو بسازم، اما هر بار تو من رو شکست کنمیم یپر رنج خالص بشم. مدام سع یزندگ

ندارم. تو  یدیام گهیاما امروز د کنم؛یرو فراموش م زیو من کنار تو همه چ یگردیداشتم که برم دیندارم. قبل از امروز ام

 ؟یو من چطور باور کنم که از من گذشت یانتخاب کرد تیزندگ یبرا یاگهیهمسفر د
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 میروز زندگ نیکه امروز آخر کنمی. از ته دلم آرزو مشنومیرو م هانیبوق ماش یاما مدام صدا ستین میبه رانندگ حواسم

مهرانه. حتما نگرانم شده. با  کنمینگاه م می. به صفحه گوششهیقطع نم یالحظه میگوش یشه تا شاهد ازدواج تو نباشم. صدابا

 : دیچیپ یگوش یمهران تو یعصب یبغض تماس برقرار کردم و صدا

 ؟یدیرو جواب نم تیچرا گوش ؟یآوا خوب-

  شه؟یمهران آرشام نامزد کرده باورت م-

 سکوت کرد و گفت: یکم مهران

 ؟ییکجا-

 .دونمینم-

 پس به خودت مسلط باش. کنهیآرشام ازدواج م یروز هیکه  میدونستیآوا محکم باش ما همه م-

 بودم. شیاشتباه زندگ نیمهران بهم گفت من بزرگتر-

 باشه؟ میکنیبا هم صحبت م امیبرو خونه، منم م عیسر-

 به آهنگ گوش دادم.  هیشن کردم و با گررو قطع کردم و ضبط رو یگوش یحرف چیه بدون

 فرق من با تو نهیحرفاتو، هم یپا ینموند "

 رفته اما من، هنوزم دارم عکساتو ادتی تو

 تو گشتم دنیحاال صد دفعه شهرو واسه د تا

 برگشتم هیبا گر یراهم ول نیخنده رفتم ا با

 گــــــــــــرد بر

 گــــــــــــرد بر

 شمیم وونهیمن د تویب شم،یدوباره پ برگرد

 که چقد هواتو دارم یدونینم

 یکاشت نهیکه تو س یزخم یو که جا گذاشت یعطر

 دارم اتویادگاریتموم  من

 شمیم وونهیکه دارم د شم،یدوباره پ برگرد

 شهینشستم پشت ش ییکه تنها بس

 ادیزمستون که ب نیا اد،یو بارون که ب برف

 شهیچند ساله م امییتنها یدونیم

 سپردم ابونایبه بارونا سپردم، به خ من

 باشن وونهیمواظب توئه د که

 سپردم ایخود خدا سپردم، به همه دن به

 عشق من رو داشته باشن یهوا که

 "باشن وونهیمواظب توئه د که

 

  

 

 

 ) آرشام (

 یکه تو یلبم و برقتپش ق خواستمیم دیباهاش حرف زدم. شا ینجوریآوا چه مرگم شد که ا دنیبعد از د دونمینم خودمم

 دنشیبغلش نکنم و وانمود کنم که از د یهمه مدت دلتنگ نیسخت بود بعد از ا یلینگاهم بود رو پشت حرفام پنهون کنم. خ

 بود. یو خواستن یهنوز هم دوست داشتن یخوشحال نشدم. چقدر الغر شده بود ول

 دم.مسبب داغون شدن و حال بدش شده بودم به خودم لعنت فرستا نکهیازا

 رفتار رو باهاش نداشتم. نیحداقل االن ا دیشا ایبود  افتادهیاتفاق ن نیا کاش

 به تو آرشام. لعنت

 شم؛یم یدارم وارد زندگ نیبه نوش یعالقه ا چیکه بدون ه کنمیفکر م ندهیوفکرم مشوش شده.  به آ ختمیبهم ر یحساب

 .سوزمیکه لحظه لحظه دارم تو تب عشق آوا م یدرحال

 اومدم. رونیدر از فکر ب یافکار خودم بودم که با صدا ریدرگ
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 (نی)نوش

 درست کردم و آوردم. ینیریآرشام از خونه ش یبرا امروز

پس اجازه  شم،یآرشام م یهمسر رسم گهیمن تا چند وقت د یاجازه بخوام وارد اتاقش شدم. ناسالمت نکهیرو زدم و بدون ا در

 .شهیهستم که بهش مربوط م ییزهایچ . من صاحب خودش و تمامخوادیگرفتن نم

 سالم تاج سرم.-

 .نمیتکون داد که بش یسر یتفاوتیبا ب آرشام

 ؟یشده چرا ناراحت یزیچ زمیآرشام عز-

 بود. نجایآوا ا-

 و گفتم:  ختمیاسم آوا بهم ر دنیشن با

 داشت؟ کاریچ نجایآوا! ا یچ-

 .رهیاومده بود مدارکش رو بگ-

 .یخودت رو ناراحت کن یکه بخوا سین یخاص زیچ نکهیخب ا-

 باهاش بد برخورد کردم. یلیخ-

 شدم، دستش رو گرفتم و گفتم: کیآرشام نزد به

 پس بده. یشتریتاوان ب دیحقشه اون با یتو هر چقدر هم باهاش بدبرخورد کن-

 شد دستم رو پس زد و گفت: یعصب آرشام

 .یبش کیگذشتم نزد یبه خاطرات و زندگ دیطار داده بودم که نبابهت اخ ،یحرف بزن ینجوریدرمورد آوا ا دمیبهت اجازه نم-

 .یرحمانه حرف بزن یدرمورد دوستت انقدر ب یتونی! چطور منینوش یهست یتو چه جور آدم اصن

 .شدیمتورم شده بود و صداش هر لحظه بلندتر م شیشونیپ یشده بود و رگ ها یبه شدت عصبان آرشام

 کردم آرومش کنم. یشدم و سع کشینزد

 شرکته آروم باش آرشام. نجایا-

 .نیتنهام بذار نوش ،یذاریمگه تو واسم آرامش م-

که راه  دمیشد. فهم ریگذاشتم و اشک از چشمام سراز زیم یرفتم و در اتاق خودم رو بازکردم. سرم رو رو رونیاتاقش ب از

 .شدمینموقت عاشقش  چیدارم، کاش ه شیبا آرشام در پ یزندگ یتو یسخت

و  دیسرم داد کش یچجور نکهیها و برخورد آرشام بود. احرف ریکنم. تمام ذهنم درگ یدگیتمرکز نداشتم که به کارهام رس اصال

 کرد بخاطر آوا. رمیتحق

 . ساحل وارد شد روبه روم نشست و گفت:امیب رونیدر باعث شد از فکر ب یصدا

 راه انداخته بود؟ ادیچرا آرشام داد وفر نیشده بود نوش یچ-

کرد آرومم کنه. بعد از رفتن ساحل به آشپزخونه دفتر  یباهام حرف زد و سع یکردم. ساحل کم فیبغض ماجرا رو براش تعر با

رو  ینیاجازه داد، وارد شدم و س نکهیکردم و در اتاق آرشام رو زدم و پس از ا نیرو تزئ هاینیریدم کردم و ش یرفتم و چا

به  خوامی. نمافتادهین یرفتار کردم که انگار اتفاق ینشستن انتخاب کردم. جور یراکنارش رو ب یو صندلگذاشتم  زشیم یرو

 وجه آرشام متوجه ضعفم بشه. چیه

 .میخورد ینیریو ش یبهم کرد و تشکر کرد و در کنار هم چا ینگاه آرشام

 ؟یخودت درست کرد-

 نگاهش کردم و گفتم: باعشق

 تو درست کردم. یبرا-

 بودم داد زدم؛ دست خودم نبود. ی. ببخش اگه عصبانیخوشمزه بود مرس-

 .یبزن یدرموردش حرف خوادینم گهینداره د یاشکال-

 .شهیم مونیو از رفتارش پش شهیکه زود آروم م نهیا شیخوب یول شهیم یکه آرشام زود عصبان درسته

 

 

داشتن آرومم کنن.  یبودن و سع ستادهیسرم ا ی. مامان و آرام هم باالکردمیم هیبلند گر یسالن نشسته بودم و با صدا یتو

بلند شد و  فونیآ یش رو درک کنم. صداکلمه به کلمه تونستمیاومده بودم و م رونیآرشام ب یهاانگار تازه از شوک حرف

 و گفت:  ردبعد مهران کنارم نشست. بغلم ک یالحظه

 .کنهیم یداره با احساسات تو باز شورش رو درآورده، مدام گهیپسره د نیا-
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 مهران کاش به حرفت گوش داده بودم و نرفته بودم.-

 بهت گفته رو فراموش کن باشه؟ یآوا هر چ-

رو شکوندم که بارها قلبم  یقلب ک دم،یخسته شدم. من دارم تقاص کدوم گناهم رو پس م گهیچقدر فراموش کنم مهران، د-

 رو شکستن؟

 دهیهات رو پس مکه تو رو رنجونده تقاص اشک یروز آرشام و هر کس هیآوا،  یدیدنت رو پس متقاص خوب بو یتو دار-

 مطمئن باش.

 اشتباه آرشام بودم؛ چون دوسش داشتم؟ نیمهران چرا من بزرگتر-

که به من  یو احساس هیعشق چ یمعن دهیهاش بهم گفت حاال که نامزد کرده فهمحرف نیبراش بدم؟ ب مویحاضر بودم زندگ چون

 هوس بوده. هیداشته فقط 

تو  قیکدوم ال چیه نیمثل تو داشته باشه. آرشام و شاه یاش فرشتهخونه یرو نداره که تو نیا اقتیل یآوا هر کس یدونیم-

 نکن. تیپس انقدر خودت رو به خاطر اونا اذ ستن،یو خانوادت ن

 بهم دروغ گفت. دیفراموشم کرده باشه، شا یراحت نیکه به ا شهیباورم نم-

قصد نداره  گهیکه باهاش صحبت کردم متوجه شدم که د ی. من روزیهاست که چشم به راه آرشامتمومش کن آوا. تو مدت-

 یازدواج کن یتا با کس یفرصت دار ،ییبایز ،ی. تو جوونهیقض نیبا ا ایعاقل باش و کنار ب کنمیسمت تو برگرده؛ پس خواهش م

 .شههات رو بدونه و دوست داشته باکه قدر اشک

 داره آوا، پس باهاش همراه شو و فراموش کن. انیجر یزندگ

 شدم و گفتم: رهیمهران خ یچشما به

 ها فاصله داشت.شده بود. برام آرشام امروز با آرشام من فرسنگ بهیغر هیفراموشش کنم چون مثل  دیبا-

 .یدرست رو انتخاب کن ریو مس یو بسازر تیزندگ دیبا یهست یتو دختر عاقل-

 کم بهتر بشه؟ هیتا حالم  یبد یازت خواهش کنم دو هفته بهم مرخص شهیمهران م-

 .یبرگرد یبعد از دو هفته پر انرژ نکهیبه شرط ا-

 گفتم: کردنینگاهم م سیخ یمهران تشکر کردم و به مامان و آرام که با چشما از

 .دمیشماها رو هم عذاب م میسخت زندگ یبیسراش یکه تو دیمن رو ببخش-

 بغضم کرد و گفت: مامان

 و عذابت باشم.  یکه امروز شاهد ناراحت یادامه بد ذاشتمینم دم،یتو و آرشام رو فهم یکه ماجرا یکاش روز-

حق با  نمیبیم کنمیفکر م ی. هر چدهیخوشش رو به من نشون م یرو یزندگ یک دونمیبه اتاقم رفتم. نم یحرف چیه بدون

اتاقم نشستم و فکر کردم که  یبار بدون آرشام و خاطراتش. تمام روز تو نیرو بسازم اما ا میزندگ دیمهران بود. خودم با

به ساعت  یرو جمع کردم. نگاه لمیآوردم و وسا رونی. بلند شدم و از داخل کمدم چمدونم رو بدیبه ذهنم رس یبیعج میتصم

. لحظه آخر رمیبگ یدرست میو بتونم تصم امیداشتم تا با خودم کنار ب ییبه تنها اجیادم. احتند یتیاهم یوقت بود ول ریکردم، د

 دونمیشمال رو برداشتم. م یالیو دیپدر کل اررفتم و از اتاق ک نییدفتر خاطراتم رو داخل چمدون گذاشتم و آروم به طبقه پا

. قلم دادمیانجامش م دیبود که در لحظه گرفته بودم و با یمیتصم نیا یول شنیناراحت و نگران م ستمیصبح که همه بفهمن ن

 برداشتم و نوشتم:  یو کاغذ

. امیکنار ب میزندگ یهادارم تا با خودم و دغدغه اجیاحت ییتنها نیکه به ا دیباور کن یول خوام،یرفتم معذرت م خبریب نکهیا از

قلب شکستم باشه. حالم که بهتر شد  یبرا ینیبتونه تسک ایدر یهاموج یآرامش و صدا دیشا دیو نگرانم نباش دیایدنبالم ن

 پر دردسر شما آوا. ختردوستتون دارم. د گردم،یبرم

 

 

و خم  چینامعلوم پر از پ یگرفتم؛ به دنبال سرنوشت شیدر پ یهمسفر چیشمال رو بدون ه ریصبح هستش و من مس 4 ساعت

که بهم زد،  ییهاو تهمت هاهیاز کنا شتری. بچهیپیسرم م یآرشام هر لحظه تو یجاده. صدا نیسخت روزگار درست مانند هم

بدونم اون دختر  خواستیساخته. چقدر دلم م یاگهیمن آدم د رشاماز آ دشی. البد عشق جددهیشدنش آزارم م بهیغر

به اون دختر حسادت  ییجورا هی یبه خودم دروغ بگم ول خوامیکنه. نم رونیکه تونسته من رو از قلب آرشام ب هیخوشبخت ک

 نکهیا ی. براشهیم تیزندگ یهالحظه نیبهتر یکنیم یکه باهاش سپر ییهاکه لحظه دونمیم شناسم،یچون آرشام رو م کنمیم

 رو روشن کردم. نیذهنم آروم بشه ضبط ماش یفکر نکنم و کم نیاز ا شتریب

 ینسبت بهم سرد کنمیچند وقته حس م هی》

 یاز اون همه خاطره دل کند ،یراه دستامو ول کرد نیب تو
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  خندهیرابطه به تار مو بنده، چشمات تو عکسامون نم نیچند وقته ا هی

 ندهیتو آ یب گهید کهیتار

 دل داده بهیغر هیهمش خوابه که عشق من به  بگو

 سوءتفاهم بوده در واقع  یگیم

 باور کنم بازم من ساده دیشا

 دل داده بهیغر هیمن به همش خوابه که عشقه  بگو

 سوءتفاهم بوده در واقع  یگیم

 باور کنم بازم منه ساده دیشا

 تو دوباره من دوباره

 و بخند نیمنو بب یروزا نیحال خرابه ا 

 تو دوباره من  دوباره

 و بخند  نیمنو بب یروزا نیخرابه ا حال

 تو گلومه یبغض هیچند وقته  هیداره حالم  هینزن تو چشم من که گر زل

 شب خوابه راحت تنها آرزومه هی زنم،یاز جمع با خودم حرف م میفرار همش

 ییهنوز واسه جدا ستمیآماده ن ییمعلومه کجا معرفتیب

 《تو بارون واسه اشکه چشامون ییتو با اون تنها دنید واسه

واقعا خستم کرده بود.  وقفهیب ی. چند ساعت رانندگدمیکش یقیشدم و نفس عم ادهیپ نی. از ماشدمیرس الیصبح به و 7 ساعت

ها رو بازکردم تا تنگ شده بود. پنجره نجایآرامش و سکوت ا یرو باز کردم و وارد ساختمون شدم. چقدر دلم برا نگیدر پارک

چمدونم رو  پارک کردم نگیرو داخل پارک نیماش نکهیرو بهتر کنه. بعد از ا حالم ایامواج در یو صدا یباد خنک صبحگاه

چقدر  ریبخ ادشی. میاومدیم نجایو خانوادش به ا نیهمراه نوش یافتادم که همگ یدوران ادیبرداشتم و به سمت اتاقم رفتم. 

. انقدر خسته بودم که دمیدادم که رس امیو به آرام پ دمیتخت دراز کش یها خوش بودم. لباسم رو عوض کردم و رواون سال

 تم. به خواب رف یمتوجه نشدم ک

 چشمام رو  لمیزنگ موبا یصدا با

 جواب دادم: یکردم و با خواب آلودگ باز

 سالم مامان. -

 گفت: تیبا عصبان مامان

 م؟یشیما نگران م یگینم یرفت یکجا گذاشت خبریب ینصف شب-

 گذاشتم. ادداشتیبراتون که -

 الاقل فکر من و بابات باش. یستیفکر خودت ن ال،یو یجاده االنم تنها تو یدختر جوون تو هی. نصف شب یسرخود شد یلیآوا خ-

 .دیرو کرد، االنم خوبم نگران نباش ایدر یدلم هوا هوی یول خوامیمعذرت م-

 . میافتیراه م گهیساعت د کیمن و بابات تا -

 تخت نشستم و گفتم: یرو عیسر

 تنها باشم. دیاجازه بد ستمی. بچه که ندیاین کنمیمامان خواهش م-

 سکوت کرد و گفت: یکم مامان

 خب لجباز فقط زود برگرد. یلیخ-

 مامان جون.  یمرس-

بهتر بشه. تا به  یباعث شده بود تا حالم کم ییتنها نیزدم. انگار ا رونیاز خونه ب دیخر یو برا دمیاز قطع تلفن لباس پوش بعد

 دمیرو خر ازمیمورد ن لیوسا نکهیبود. بعد از ا رینظیفوق العادش ب یبودم. سکوت و هوا ومدهیبه شمال ن زییفصل پا یحال تو

ها نشستم و دفتر خاطراتم رو باز کردم و شروع به ماسه یرفتم رو ایخوردم. به کنار در یختصربرگشتم و صبحانه م الیبه و

 گنی. مختمیررد و بدل شده بود رو نوشتم و اشک  موننیکه ب ییهانوشتن هر آنچه که اتفاق افتاده بود. کلمه به کلمه حرف

جانم. از امروز تو  یتونم آرشامم صدات کنم و تو بگینم یحت گهیپس خوشبخت باش آرشامم. د ،یاز خودگذشتگ یعنیعشق 

من  یو تو برا دمتیها دشد. بعد از مدت میآشنا یکه روز یهست یابهیهم مهندس فروزان. تو اون غر دیشا ،یآرشام گهید

که  ییهااتفاقبا وجود تمام بالها و  بهیما باشه. عج یبه نفع هر دو نیا دیفراموشت کنم. شا دیپس با ،ینبود شیب یابهیغر

و خوشحالم به خاطر  دمینشدم و خوشحالم که عاشق شدم و طعم عشق رو چش مونیوقت از عاشق شدنم پش چیسرم اومد ه



Roman-City.ir 
 جدالی از جنس عشق رمان

 

https://telegram.me/romancity 211 

 

 چیباشه ه یخوندم که اگر عشق واقع ییجا هی شیعاشقانه قدم گذاشتم. چند سال پ یایاز عشقم متنفر نشدم و به دن نکهیا

 و ترکت کنه. رهیبگ تیاگه عشقت به باز یحت شه،ینم لیوقت به تنفر تبد

حس  هیعشق رو  نیا ایاگه تمام دن یدارم؛ حت مانیحفظ کردم ا منهیس یکه تو یآرشام دوسم نداشت اما من به عشق پاک دیشا

 هوس بدونن.   هیزودگذر و 

 

  

 

 

و همه مدام اصرار  گذرهیروز از اومدنم م 3. االن کنهیم ترنیو من رو غمگ ادیقبل به نظر م یهااز سال رتریامسال دل گ زییپا

مون بهم که نگاه یروز یادآوری. هنوز هم با زمیبر ایدر یکه برگردم، اما من هنوز نتونستم غم و غصه و خاطراتم رو تو کننیم

هنوز هم نتونستم با  لرزه،یقلبم به شدت م گهیبه دوست داشتن همد میکه اعتراف کرد یروزو  دیگره خورد و دالمون لرز

. هنوز ستیمن ن یبرا گهیاستوارت د یهاگرمت و شونه یهاهات و دست. برام سخته تا باور کنم که خندهامیازدواج تو کنار ب

 خودش نخواست تا سهم من باشه. دمیمن نبود؛ شا که سهم یوجود نداره، عشق یآرشام گهید امیهم نتونستم کنار ب

شاهد  ینجوریبه تهران برنگردم، الاقل ا ومدمیکه با خودم کنار ن یبرگردم. به خودم قول دادم که تا زمان تونمینم نایوجود ا با

 .ستمیخانوادم ن ینگران

 یلعنت لمیکه اون ف یم دوسم داشت اما از وقتکه آرشا کنمیفکر م یا. لحظهرسمیم جهینت هیتناقض شدم و هر لحظه به  دچار

آرشام عشقم نبود که  دیکه عاشقه. شا کردیاز اول دوسم نداشت و وانمود م دمیشا گمیبعد م یازم متنفر شد، لحظه ا دیرو د

نباشه و اگه کنارم  یکه من عاشقشم حت نهیمهم ا کنه؛یم یازم متنفر شد، که بهم شک کرد، که تنهام گذاشت. اصال چه فرق

اما اون خاطرات با من  سمینویهام از آرشام و خاطراتش مهر خط از نوشته ی. چه سخه که من توکنمیم یخوشبخت یبراش آرزو

 .دونهیم هودهیبودن رو پوچ و ب

کنم شروع به  نشیریش نکهیبدون ا شهیخودم قهوه درست کردم. مثل هم یبرگشتم و برا الیدل کندم و به و ایاز در باالخره

 :دیچیگوشم پ یآرشام تو یخوردن کردم که صدا

 قابل تحمله. ریش غ! مزهیخوریرو م یتلخ نیقهوه به ا یآوا تو چطور یوا

 یول ست؛یرومه ن شیکه پ یتر از سرنوشتروزا و تلخ نیتر از حال اقابل تحمل ریهام نشست و با خودم گفتم غلب یرو لبخند

 شدم.  کهیت کهیقلب ت یباشه برا یاگه خنجر یحت نه،یریباشه ش از جانب تو یعشق من هرچ

 :کنمیو آروم با خودم زمزمه م افتمیم یشعر ادی بعد

 تنها شدم  نیچن نیا ییبه جرم با وفا من》

 《دلها شدم  چهیباز یندارم همدم چون

 

 

 ) آرشام (

تو  دیشا ینه؟ هر پسر ایدرسته  کنمیکه م یکار دونمیو من هنوز آماده نشدم. نم میبر نیقراره به خونه نوش گهیساعت د 3

 یبهم زنگ زدن. هر دو به خوب کایندارم. از صبح چند بار مامان و ان یحس چیسر از پا نشناسه اما من ه یاز خوشحال یروز نیچن

بود  الدیه افکارم پاره شد. مرشت فونیآ یبابت ناراحتن. با صدا نیو از ا دمیازدواج م نیکه به اجبار بابا دارم تن به ا دوننیم

 بعد وارد ساختمون شد و گفت: یادر رو باز کردم و لحظه

 ؟یستیداماد تو که هنوز آماده ن یآقا-

 تازه بابا گفته سبد گلم بخرم. الد،یحوصله ندارم م-

عمرا دخترشون  ننیسر و وضع تو رو بب نیبا ا نیخانواده نوش ،یخواستگار یبر شهیکه نم افهیو ق ختیر نیبا ا نمیبلند شو بب-

 رو بهت بدن.

 بهتر.-

 ست؟یازدواج ن نیآرشام دلت با ا-

 ؟یکنیفکر م یتو چ-

 .نیهم نوش یکنیهم خودت رو بدبخت م متیتصم نیکه با ا کنمیفکر م نیبه ا-

ازدواج کنم  یم با هر دختربهش نکردم. درمورد خودم یگفتم؛ اونم قبول کرده. من اصرار نیرو به نوش طمیمن تمام شرا-

 .نهیهم طیشرا
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 .دمیبخشیتو بودم آوا رو م یمن اگه جا-

 .ستین یشدن-

 ست؟ین یبخشش آوا شدن ه،یازدواج بدون عشق شدن-

 .یکنیحالم رو بدتر م یتوام با حرفات دار ستیمن حالم خوب ن الدیم-

 توام پاشو تا آمادت کنم.  زنمینم یحرف گهیمن د-

شده بودم. بعد از درست  رهیخ نهییتفاوت به آ ینشستم و مشغول درست کردن موهام شد و من ب نهییآ یجلو الدیاصرار م به

 کردن موهام اومد سراغ صورتم که با اعتراض گفتم:

 ؟یکن کاریچ یخوایم-

 رو بزنم. شاتیر خوامیم-

 خوبه. ینجوریهم خوادینم-

 .شون کنمالاقل بذار کوتاه شهیکه نم ینجوریا-

 با اعتراض گفت: الدیانتخاب کردم که م یدست کت و شلوار مشک کی

 مراسم ختم؟ یبر یخوایمگه م-

 دادم سکوت کنم.     حیکرد؛ اما ترج انتیکه بهم خ میبگم عزادار عشق تونستمیم کاش

 ( نی) نوش

هم استرس دارم. کت و دامن  ییجورا هیو من فوق العاده خوشحالم و  یخواستگار انیقراره آرشام و خانوادش ب امروز

از قبل  باتریامشب ز خواستیصورتم شدم. دلم م شیو مشغول آرا ختمیو موهام رو لخت دورم ر دمیرنگم رو پوش یاسرمه

 گهیساعت د کیرو گرفتم.  مایرو برداشتم و شماره ن میزدم و  گوش یتیضاکارم تموم شد لبخند ر نکهی. بعد از اامیبه نظر ب

 رو برداشت و گفت: یگوش مایبود. بعد از چند تا بوق ن ومدهیهنوز ن مایاما ن دنیرسیادش مآرشام و خانو

 سالم عروس خانم.-

  ؟یومدیو تو هنوز ن انیاالن مهمونا م ییکجا ماین-

 و گفت: دیخند ماین

 چه خبره؟ یهول یلیعروس خانم خ-

 .یخونسرد یلیتو خ ستمیمن هول ن-

 . دمیشون رسنگران نباش تا قبل از اومدن رون،یاالن از فرودگاه اومدم ب نیهم-

 رو چک کردم و رو به مامان گفتم: زیهمه چ گهیبار د هیاز قطع تلفن به سالن رفتم و  بعد

 مامان من چطورم؟-

 لبخند زد و گفت: مامان

 . یدختر خوشگل خودم شهیمثل هم-

 شدم. مایدن نزدم و به سالن رفتم و منتظر اوم لبخند

 آماده شد و رو به من گفت: عیاومد و سر مایساعت ن میبعد از ن باالخره

 ؟یشناسیپسره رو چقدر م نیا-

 .ینگران باش خوادیکرده نم قیبابا هم تحق ،یلیخ-

 برده.  ینجوریدل تو رو ا یبدونم چطور خوادیدلم م نمیپسره رو بب نیدوست دارم ا یلیخ-

 و گفتم: دمیخند

 . ینیبیم گهید قهیتا چند دق-

 

  

 

 

 .ادتریو تپش قلبم ز شدیم شتریبه لحظه اضطرابم ب لحظه

 نه؟ ای پسندنیشون مو من رو به عنوان عروس هیکه برخورد خانواده آرشام با من چطور کردمیفکر م نیبه ا همش

 .خندهیداره بهم م ماین دمید افکار بودم که زنگ درخونه زده شد. با سرعت از جام بلند شدم که نیهم یتو

 شدم و با مشت زدم تو بازوش و گفتم: کینزد بهش

 ؟یخندیم یواسه چ-
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 .دهیاز بس رفتارت خنده داره خواستگار ند-

 . میشون رفتو به استقبال میمون رو تموم کردها بحثورود مهمون با

بهم انداخت و سرجاش  یباهام برخورد کردن و من رو در آغوش گرفتن. آرشام هم مختصر نگاه یو خواهر آرشام به گرم مامان

 بود. یو مصمم ینشست. پدر آرشام هم مرد جد

 رو از پدرش به ارث برده. تشیکه آرشام جد دمیفهم حاال

 شده بود. شهیتر از همجذاب آرشام

مراسم  یهامون تورنگ لباس نکهیبه تن داشت. از ا یاخوش حالت درست کرده بود و کت و شلوار سورمه یلیرو خ موهاش

لبخند  هیناخودآگاه ست شده بود ذوق زده شدم و به کت آرشام اشاره کردم و بهش چشمک زدم. آرشام هم به  یخواستگار

 انداخت. نییکوتاه اکتفا کرد و سرش رو پا

فکر بود  یتو یحساب مایبابت خوشحال شدم. اما ن نیو از ا کردنیبه آرشام نگاه م نیام انداختم که با تحسبه مامان و باب ینگاه

 .شدیم رهیبه آرشام خ یو هرزگاه

بده و  حیتوض شتریمرسوم بابا از آرشام خواست که در مورد خودش و شغلش ب یو تعارف معارفه ها هایاز احوال پرس بعد

زد و رو به  یتیمتانت شروع به حرف زدن کرد. بعد از تموم شدن حرفاش بابا بهم نگاه کرد و لبخند رضا آرشام با کمال وقار و

 پدر آرشام گفت:

 کماالت. نیبا ا یپسر نیداشتن چن یبگم برا کیبهتون تبر دیفروزان با یآقا-

دختر و  دینداشته باش یخوشحالم، االنم اگه مخالفت یلیمثل شما خ یبا خانواده محترم یینظر لطف شماست منم از آشنا-

 صحبت کنن. ندشونیپسرمون برن و درمورد آ

 کنم. یبهم اشاره کرد که آرشام رو همراه بابا

 به آرشام کردم و گفتم: رو

 .دیایدنبال من ب-

 .مینشست زیو پشت م میها باال رفتم و آرشام هم پشت سرم اومد. با هم به بالکن رفتپله از

 زدم که بهم نگاه کرد.  گفتم: زیم ی. با انگشت روزدینم یساکت بود و حرف رشامآ

 م؟یحرف بزن میمثال اومد یچرا ساکت-

 رو به روت نشستم. یاالنم به خاطر رسم خواستگار م،یگفتن ندارم ما که حرفامون رو زد یبرا یحرف-

 چقدر خوبه که انقد خوب هم رو-

 به دلم نشست. یلیمخصوصا خواهرت خ یدار ی. چه خانواده خوب و مهربونمیبه آشنا شدن ندار یازیکه ن میشناسیم 

 رو همه دوست دارن. کایممنون، ان-

 ها نگاهت کنه.ساعت نه،یفقط رو به روت بش خوادی. آدم دلش میتر شدجذاب یرو کوتاه کرد شاتیر یراست-

 منو. یانقد نگاهم نکن خورد-

 از ذهنم پاک نشه. رتیوقت تصو چیکنم، انقد نگاهت کنم که ه نگاهت خوادیدلم م-

 .ینش مونیوقت از دوست داشتنم پش چیه دوارمیام-

 .شمینم مونیمطمئن باش که پش-

 به ساعتش کرد و گفت: یگذشت. آرشام نگاه یربع هی

 ه؟یبق شیپ میبرگرد یخوایم-

 .میندارم بر یباشه حرف-

 رشام با محبت بهم نگاه کرد و گفت:. مامان آمیهم به سالن برگشت با

 مذاکرات چطور بود دخترم؟ جهینت-

 انداختم و گفتم: نییرو درآوردم. سرم رو پا یخجالت یآدما یمن هم ادا دن،یحرفش همه خند نیا با

 نظر بزرگترها باشه. یهر چ تیدرنها میما با هم تفاهم دار-

 فروزان گفت: یآقا

 پس مبارکه.-

 صحبت کردن و از من هم نظر خواستن که من گفتم: هیمن و آرشام درمورد مهر یبابا

 .هیارزشیب زیدرمقابلش چ هیکه مهر دمید یمهمتر یزهایآرشام چ یندارم من تو یتیمن اهم یبرا هیمهر-

 شد. نییسکه تع ۰۱۱۱ هیمهر تیدرنها

 فشرد و گفت: یتم کرد و دستم رو به گرمرو به عنوان نشون دس نیپراز نگ یاآرشام کنارم نشست و حلقه مادر
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 .دیداشته باش یخوب یهاکنار هم لحظه دوارمیدخترم ام یخوشبخت باش-

 .دیممنون لطف دار-

 ازمون گرفت و گفت: ییآرشام رو آورد کنارم نشوند و عکس دوتا کایان

 هم کردن عروس و داماد. یشد چه ست یعجب عکس-

  تیو رضا یشدم احساس خوشحال یمیخانواده گرم و صم هیوارد  نکهیا از

 بابت خداروشکر کردم. نیو از ا کردمیم

 یها، خانواده آرشام آماده رفتن شدن و مراسم عقد رو براو خانوم ونیآقا نیب یصحبت و شوخ یگذشت و بعد از کم یساعت کی

 گذاشتن. گهیهفته د

 م.وارد سالن شد هیو من زودتر از بق میکرد شونیهمراه اطیدر ح تا

 و گفت: دیرو بوس میشونیشد و بغلم کرد و پ کیبهم نزد بابا

 دختر خوشگلم. یخوشحالم که سر و سامون گرفت یلیخ-

 بابا جون. یمرس-

 هم گفت: ماین

 که خوشبختت کنه. دوارمیام هیآرشام پسر خوب نم،یلبخندت رو بب شهیو هم یخوشبخت بش شاالیا-

 بغلش آروم گرفتم. یو تو میشونه بابا گذاشت یرو رو سرم

 )آرشام(

ناراحت  یمراسم مسخره تموم شد و راحت شدم و از طرف نیخوشحال بودم که ا یبود. از طرف ریبرگشت تمام ذهنم درگ ریمس

 باشم. تفاوتیکه من بهش انقدر ب سی. اون واقعا من رو دوس داره و حقش ننیاحساس نوش یبودم برا

 

 

 گفت: تیو به اتاقش برد و با عصبان دیدستم رو کش مایمت اتاقم رفتم که نها خوشحال به ساز رفتن مهمون بعد

 ه؟یپسره چ نیا هیقض نینوش-

 منظورت از پسره آرشامه؟-

 که دوست پسر آوا بود؟ ستین یآرشام همون پسر-

 جا خوردم و گفتم: یکم مایحرف ن نیا با

 ؟یدونیتو از کجا م-

 جواب من رو بده.-

 داره؟ یخب آره، چه ربط-

 ؟یپسره به آوا پشت کرد نینگو که به خاطر ا نینوش-

 نباف آوا خودش رفت و آمدش رو با من کم کرده. االتیخ ماین-

 پسره رو دوست داشت. نیا یلیکه آوا خ دونمی. من میکه عشقش رو بُر زد نهیبه خاطر ا دیشا-

 .مایتمومش کن ن-شدم و گفتم:  یعصبان

 .هیو جوابت منف یشد مونیپش یگیم یزنیفردا زنگ م نیهم-

 کار رو بکنم؟ نیا دیچرا با-

 .کنهیتو رو هم ول م گهیمثل آوا رو با اون همه عشق و عالقه ول کنه دو روز د یکه دختر ی. پسرگمیمن م نکهیبه خاطر ا-

 رو گرفتم. ممیمن دخالت نکن من تصم یتو زندگ کنمیخواهش م-

 ؟یبه اون همه سال رفاقت پشت کن یتونی. چطور میآوا نگاه کن یهاچشم یتو یتونیچطور م ن،ینوش یچقدر عوض شد-

 همونجور که تو خواهرت رو به آوا -

 .یفروشیم

 . ینش مونیامروزت پش میوقت از تصم چیکه ه دوارمیام-

 سمت در رفتم و گفتم: به

 .    شمیمطمئن باش که نم-

روزها به خاطر آرشام با همه سر جنگ دارم. لباسم رو عوض کردم  نیدم رفتم. ابه اتاق خو یخارج شدم و با کالفگ مایاتاق ن از

 رو کم داشتم. یکی نیاین اوضاع فقط ا یبود. تو نیبلند شد. شاه میزنگ گوش یسرم بستم که صدا یو موهام رو باال

 رو وصل کردم و گفتم: تماس
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 بهم زنگ نزن؟ گهیمگه نگفته بودم د-

 اشتم زنگ بزنم.من دوست د یول یچرا گفت-

 پس منم دوست دارم قطع کنم. ه،ینجوریعه ا-

 عروس خانوم حقه باز؟ یاعصابیحاال چرا انقدر ب ار،یدر ن یبچه باز-

 ؟یریگیتا حاال آمار من رو م یاز ک یحقه باز خودت-

 فقط به نفع تو تموم شد.  یباز نیا کنما،یم یمن دارم قاط نینوش-

 و گفتم: دمیخند

 .ینباش عرضهیب یخواستیم-

 .تیخواستگار ادیب یآرشام رو مجبور کرد ی. راستش رو بگو چجوریزرنگ یلیتو خ ستمین عرضهیب-

 مجبورش نکردم عاشقش کردم.-

 کنم. کاریچ دونمینم شه،یاون از من دورتر م شمیم ترکیبه آوا نزد یمن هر چ-

 که من کردم. یدرست همون کار ،یو بهش فرصت بد یایباهاش راه ب یصبور باش دیبا-

 ؟یندار یباشه، کار-

 از اولم نداشتم.-

 .دهیزبونت کار دستت م نیا یروز هی-

 و گفتم: دمیخند

 ببره. ییما بو یآقامون از ماجرا خوادیبهم زنگ نزن دلم نم گهیتو نگران من نباش. در ضمن د-

 برو بابا. -

بود. خوشحالم که  میروز زندگ نیامروز فکر کردم. امروز بهتر یهاو به تمام اتفاق دمیتخت دراز کش یرو قطع کردم و رو یگوش

و همه  زیکه حقته از همه چ یبه خاطر سرنوشت دیبا یو تونستم آرشام رو مال خودم کنم. گاه دمیها به آرزوم رسبعد از سال

 .یکس بگذر

 

 

 ) آوا (

که از مهران گرفته بودم رو به  ی. مرخصامیر شده و تونستم با خودم کنار بحالم بهت یو کم گذرهیهفته از اومدن من م 2 امروز

 و سکوت انس گرفتم که ییتنها نیبا ا یجور یاتمامه ول

 یبلند شد. ط فونیآ یم بودم که صدامشغول خوردن قهوه ایامواج در یبالکن با صدا یازش دل بکنم. تو یبه راحت تونمینم 

که  دمید فونیبلند شدم و به داخل ساختمون رفتم و از آ یخونه رو بزنه. با کنجکاو نیدر ا یبود که کس سابقهیدو هفته ب نیا

بعد آرام خودش  یاخوشحال شدم و در رو باز کردم. لحظه شوندنی. از دستادنیپشت در ا ساحلو  الدیهمراه با م ایآرام و ارم

 رو تو بغلم انداخت و گفت:

 ذره شده بود.  هیبرات من؟ دلم  یمهین ییکجا-

 خودم فشردمش و گفتم: به

 . یمنم دلم برات تنگ شده بود خواهر-

 و گفت: ستادیکنارمون ا ساحل

 . دیریبگ لیتون تموم شد ما رو هم تحوخواهرانه یهاهر موقع حرف-

 دوستم؟ یخوب-آرام جدا شدم و ساحل رو بغل کردم و گفتم:  از

 فقط دلتنگ تو بودم.  زمیخوبم عز-

 گفت: ایبهمون اضافه شدن و ارم نیبعد از پارک کردن ماش ایو ارم الدیم

  ؟یخوب زیسالم بر خواهر زن عز-

 دست دادم و گفتم: ایارم با

 .نیدرآورد ییمن رو از تنها دیاومد دیکرد یممنون، چه کار خوب-

 .    میآوردیدرت م ییانقدر باصفاست زودتر از تنها نجایهوا انقدر خوبه و ا میدونستیاگه م-

 گفت: ایشون اضافه شدم که ارمبه جمع ختمیچندتا فنجون قهوه ر نکهی. بعد از امیبه داخل ساختمون رفت یو همگ دمیخند

 گذره؟یخوش م ییتنها ،یکنیم کارایخب آوا چ-

 .یریبگ میو تصم یتا راحت تر فکر کن کنهیبه آدم کمک م ییآره تنها-
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 داشتم و االن بهترم. اجیاحت ییتنها نیواقعا به ا من

 .میچقدر نگرانت بود یدونینم-

 .دادمیانجامش م دیبود که گرفته بودم و با یمیتصم یول دیببخش-

 . یخداروشکر که االن بهتر-

 و ساحل گفتم: الدیزدم و رو به م لبخند

  د؟یریبگ یعروس دیشما دو تا قصد ندار-

 و آرام اشاره کردم و گفتم: ایارم به

 دوتا که رسما خودشون رو وقف کار کردن شما دو تا چرا؟ نیا-

 یعروس گهی. چند ماه دمیدیمون رو کشتازه من و ساحل خودمون نقشه خونه ست،ین یسادگ نیگرفتن که به ا یآوا جان عروس-

 .مونیسر خونه زندگ میریو م میریگیم

وقته ازش  یلیذره شده؛ خ هیدلم براش  دیآوردیم نمی. کاش نوشدیباش روزیتر از دهر روز عاشق دوارمیام ،یچقدر عال-

 . خوبه؟ خبرمیب

 شون شدن. بهشون مشکوک شدم و گفتم:هم مشغول خوردن قهوه ایو ارم الدیبهم نگاه کردن و م یو آرام با نگران ساحل

 افتاده؟ یاتفاق-

 ؟ینه چه اتفاق-

 خوبه؟  نینوش-

 گفت: الدیم

 بد باشه؟ تونهیبا وجود آرشام مگه م-

 :دمیپرس ینگاه کردن و من با کالفگ الدیبه م تینفر با عصبان 3هر  الدیحرف م نیا با

 به هم دارن؟  یچه ربط نیشده؟ آرشام و نوش یچ دیبگ دیخواینم-

 دستم رو گرفت و گفت: آرام

 . یقول بده که ناراحت نش یول گمیبهت م-

 تکون دادم که آرام گفت: دییرو به نشونه تا سرم

 و آرشام نامزد کردن.  نینوش-

که به زور  یاز آرام بخوام تا دوباره حرفش رو تکرار کنه رو هم نداشتم. با صدا نکهینداشتم، توان ا نانیبه گوشام اطم انگار

 ؟یچ-گفتم:  شدیم دهیشن

 هفته هم مراسم عقدشونه.  نینامزد کردن آخر ا نیآرشام و نوش-

لرزون کارت رو باز کردم و اسم  ییآورد و به سمتم گرفت. با دست ها رونیرو ب یکارت فشیحرف از داخل ک نیبعد از ا و

که آرشام عاشقش شده بود و به خاطرش از من  یبود. اون کس نی. پس اون دختر نوشدمیرو کنار هم د نیآرشام و نوش

 گفت: یمونیبا پش الدیکه م ختمیرشدم و اشک  رهیبه کارت خ قهیدقچند  دونمیخودم. نم یمینبود جز دوست قد یگذشت کس

 .دینکن با خودت به خدا از دهنم پر ینجوریآوا ا-

 داد؟ یهمه سال من رو باز نیپس چرا ا نهیگمشدش نوش یمهین کردیآرشام اگه فکر م-

 .قیهر چه ال قیولش کن خال-

  ن؟یبهتر از نوش یآرشام رو خوشبخت کنه. اصال ک تونهی. اون مهیدختر خوب نیتره نوشراحت المیخ ینجوریا یول-

 ؟یپس تو چ-گفت:  شدیم دهیچشماش به وضوح د یکه تو یبا غم ساحل

 ش خوشم.. من با خاطرات گذشتهدشیبه عشق جد کنمیکه باهاش داشتم واگذارش م یاعاشقانه یمن؟ به حرمت روزها-

 . با اعتراض گفتم:کردنینگاهم م یبا ناراحت هیو بق ختیریهمراه با من اشک م آرام

عاقل شدم و به  گهیگذشته. االن د ی. دو هفته خودم رو حبس نکردم که باز بشم همون آوادیکنیمن رو نگاه م ینجوریچرا ا-

 .افتادینم ییجدا موننیوقت ب چیما اگه درست بود ه یکه رابطه دمیرس جهینت نیا

 ه؟یها چاشک نیپس ا یستیاگه ناراحت ن-

 ها به خاطر قلب شکستمه.اشک نیا-

 ن؟ینوش ایآرشام قلبت رو شکسته -

 هیبیروزگار عج الدیم یدونیاما آرشام بارها من رو عذاب داد. م کنمیم یخوشبخت یو براش آرزو زهیهنوز هم برام عز نینوش-

 یکه اون عشق هوس دیون مرد فهمبعدها هم یداشت؛ ول یعاشق یکردم که ادعا میتقد یقلبم رو صادقانه به مرد یروز هیمن 

 کردم. مشیباشه که من تقد یزیبهتر از اون چ تونستیکه عشق م دیفهم دم،من عشقش نبو دینبوده. بعدها فهم شیب
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 نبود.  نیمن ا طیاالن شرا دیفهمیرو م هانیمن رو به خودش وابسته کنه ا نکهیآرشام قبل از ا اگه

 

 

به خودم اومدم و  ایارم ی. با صداکردمیو آرشام رو کنار هم تصور م نیذهنم نوش یشده بودم و هر لحظه تو رهیکارت خ به

 بهش نگاه کردم.

 رو فراموش کردم. زیو همه چ ستیبرام مهم ن یگیبعد م یخوریغصه م یو دار یشد رهیکارت خ نیساعته به ا میآوا االن ن-

 فراموش کرد؟ شهیم نیشما بگ یرو فراموش کنم، ول زیتا همه چموفق نبودم  یلیحق با توئه انگار خ-

 فراموش کنم. تونمیشرکت بهم زد رو نم یکه تو ییبره حرفا ادمیرو  یزیچ هر

 گفت: الدیم

 ؟یکنیکنم فراموش م یمن از طرف آرشام ازت عذرخواه-

من رو نشکونه، هر  ییحرف نزنه، کاش انقدر مرد بود که قلب اهدا دشیمن از عشق جد یکاش آرشام انقدر مرد بود که جلو-

من عشقش نباشم،  یباشه ول نکهیمال من نباشه، به ا یباشه ول نکهیعادت کنم به ا خوامیم یچند خودش صاحب قلبم بود ول

 عادت کنم. زهایچ یلیبه خ خوامیمن نباشه، م یایدن یتو یباشه ول نکهیبه ا

 گفت: آرام

 . یتونیبه بعدم نم نیاز ا یفراموش کن یهمه مدت نتونست نیعد از اب یوقت-

و دوباره متولد  رمیبم دیعشق با نیا یفراموش یشده برا نیبدنم عج یهاحق با تو باشه. عشق آرشام با تک تک سلول دیشا-

 وار عاشق آرشامم. وانهیبازم د امیب ایهم به دن گهیاگر هزار بار د کنمیبشم، هر چند فکر م

 . دیآوا من رو ببخش به خدا از دهنم پر-

 نگفت.  یزیبهم چ نیفقط موندم چرا نوش دمیفهمینداره باالخره که م یاشکال-

 . کنهیمدت با ما هم کم رفت و آمد م نیا نینوش-

 لبخند زدم و گفتم: 

 .مونهیکس نم چیکه جا واسه ه کنهیآدم رو پر م یایدن یآرشامه، طور تیخصوص نیا-

 ها رفتم و گفتم:شدم و به سمت پله بلند

 .ستمین یخوب زبانیکه م دیبخوابم ببخش رمینداره من م یبچه اگه اشکال-

 تو برو استراحت کن من هستم.-

 کنم تا بتونم بخوابم. یکردم ذهنم رو از همه اتفاقات خال یو سع دمیتخت دراز کش یرو

 ) آرام (

روز سفرمون به خاطر آرشام خراب شد.  نی. اولنمیرفتم تا تدارک شام بب نییبه طبقه پا دهیمطمئن شدم آوا خواب نکهیاز ا بعد

 .بخشمشیکه سر آوا آورد نم ییوقت به خاطر بالها چیه

ه شد درست کنم. ساحل وارد آشپزخون تونستمینم یبهتر زیمدت کم چ نیآوردم تا ناگت درست کنم با ا رونیب خچالیاز  مرغ

 و گفت:

 د؟یآوا خواب-

 . یخواهرت باش یسخته که شاهد ناراحت یلیساحل خ یدونیساعت باالخره خوابش برد. م کیآره بعد از -

 نگران نباش. شه،یدرست م-دستم ور گرفت و گفت:  ساحل

پشت  یچجور نیپررو؛ بب دختره نیاز نوش نمیا ن،یگرفتن آوا رو نابود کنن. اون از آرشام و شاه میچرا همه تصم دونمینم-

 کرد به آوا.

من  یآوا داد. ول یاین باز یبها رو تو نیشتریهم نبودن که متاسفانه ب مهیداره، آوا و آرشام ن یامهین ایدن نیا یتو یهر کس-

 شه.درست می یدلم روشنه که همه چ

 . دوارمیام-

 .میکنار ساحل رفت یرو ادهیبه پ ایارم شنهادیاز خوردن شام به پ بعد

 (الدی)م

 آوا بود که ساحل دستاش رو دور گردنم حلقه کرد و گفت: شیبالکن نشسته بودم و تمام فکرم پ یتو

  کنه؟یفکر م یمن به چ الدِیم-

 و گفتم: دمیرو بوس شگونه

 تا بهت بگم.  نیبش ایب-
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 رو به روم نشست و گفت: ساحل

 ه؟یچ انیبگو جر-

 م؟یبکن دینبا یکار چیه یعنیرو بهش بگم،  یهمه چ خواستیال و روز افتاد دلم مآوا به اون ح نکهیساحل امشب بعد از ا-

نداره. دلم  نیبه نوش یاعالقه چیکه ه دهیم یاونجا آرشام داره تن به ازدواج زنه،یآوا داره به خاطر عشق آرشام پرپر م نجایا

اون حقش  دمیتر از آوا ندعاشق یرو به آوا بگم تا انقدر خودش رو عذاب نده. من تا به امروز دختر زیبرم همه چ خوادیم

 .ستین

 کرد و گفت: زیچشماش رو ر ساحل

 ستم؟یمن عاشق تو ن-

شون حال و روز جفت یکتابا خوندم. وقت یرو فقط تو یعشق نیعشق آوا و آرشام با همه فرق داره. من همچ یول زم،یچرا عز-

 رو خفه کنم. نیشاه خوادیدلم م نمیبیرو م

 .اریاسم اون نامرد رو ن-

 تر بشه.آوا کم رنگ یدرست بشه و عشق آرشام برا یهر چه زودتر همه چ دوارمیام-

 .دوارمیام-

 

 

 ) آرشام (

زنگ بزنم و بگم همراه  نیبه نوش خواستیندارم. دلم م یاحوصله چیبرم، اما ه نیمراسم دنبال نوش دیخر یقراره برا امروز

ساعت  کیزنگ زدم و گفتم که تا  کایرو برداشتم و به ان می. گوششهیم نینوش یریکار باعث دلگ نیبره اما ا دیبه خر کایان

پارک  میخونه پدر یموندن جلو کیتراف یتو یرفتم. بعد از کل کایشدم و دنبال ان مادهآ یحوصلگ یدنبالش. با ب رمیم گهید

 با اعتراض گفت: کایکه ان میشد نیسوار ماش کایهمراه ان دمیمادرم رو د نکهیز اکردم و بعد ا

 ؟یکنیکه تو م هیچه کار نیآخه ا-

 کدوم کار؟-

 باشه؟ شیدوم نیخواهر شوهرش حضور داشته باشه که نوش دشیخر یدوست داره تو یآخه کدوم دختر-

و  یکمتر متوجه ناراحت نیتا نوش یایرو ندارم. گفتم توام ب هایمسخره باز نیاصال حوصله ا ست،یکنم دست خودم ن کاریچ-

 بشه. میحوصلگیب

فقط گناهش  هیدختر خوب نی. نوشیکن قلبت رو به روش باز کن یجرم که نکرده عاشق تو شده، سع چارهیب نیبرادر من نوش-

 که عشق اول تو نبوده. نهیا

 موشش کنم.فرا تونمینم یجور چیه میزندگ یآوا افتاده رو یهیسا-

 نکهیا یبه جا گمیآوا رو فراموش کن، م گمیمنم دوست داشتم آوا زن برادرم بشه، اما خب سرنوشت نخواست. من نم-

 شه.درست می یفکر کن. مطمئن باش همه چ نیکم به نوش هی یرو مدام مرور کن یکه با آوا داشت یخاطرات

 حق با تو باشه.  دیشا دونمینم-

 لبخند زد و گفت: کایان

 . یعروس دیخر میریم میآهنگ شاد بذار مثال دار هیحاال هم اخمات رو باز کن و -

 نزدم. یحرف نیبه خونه نوش دنیکردم و تا رس یپل یو ضبط روشن کردم و آهنگ شاد دمیخند

 ( نی)نوش 

 دیو مانتو سف دمیهام رو اتو کشدوش گرفتم و مو عیخوشحالم. سر یلیبرم خ دیامروز قراره با آرشام به خر نکهیا از

 دنیکردم و از خونه خارج شدم. با د یکردم. با اس ام اس آرشام از مامان خداحافظ یمفصل شیرو انتخاب کردم و آرا رنگم

با محبت بغلم کرد. با آرشام  کایشون رفتم که ان. به سمتارمیخودم ن یکردم لبخند بزنم و به رو یجا خوردم، اما سع یکم کایان

 . میشد نیدست دادم و هر سه سوار ماش

 گفت: کایان

 خب عروس خانم چه خبر؟-

 توام قراره  دونستمینم ،یسالمت-

 . یایب مونهمراه

 گفت: یجد یلیبده آرشام خ یجواب کایان نکهیقبل از ا 

 به اصرار من اومده.  کایان-



Roman-City.ir 
 جدالی از جنس عشق رمان

 

https://telegram.me/romancity 218 

 

آرشام رو به  کنمیم یمن سع یعقدم رو با آرشام تنها باشم. هر چ دیخر خواستیلم منزدم. د یحرف گهیبه مقصد د دنیرس تا

آرشام حلقه کردم که  ی. دستم رو دور بازومیشد ادهیپ 3پاساژ بزرگ نگه داشت و هر  هی ی. جلوشهیکنم نم کیخودم نزد

 .میشد ژبه دستم انداخت و با هم وارد پاسا ینگاه

 گفت: کایرو به من و ان آرشام

 م؟یخب از کجا شروع کن-

 ها.سراغ حلقه میبعد بر میرو بخر نیبه نظر من اول لباس نوش-

 داشت چشمم رو گرفت. رو به آرشام شدم و گفتم: یلباس که مدل قشنگ هیگشتن باالخره  یاز کل بعد

 ه؟ینظرت چ زمیعز-

 قشنگه برو بپوش.-

 با ذوق گفت: کایتنم فوق العاده بود ان یتو. دمیلباس رو پوش کایاتاق پرو رفتم و به کمک ان به

بعد  یا. لبخند زدم و مشغول درست کردن موهام شدم. لحظهنهیبذار آرشام رو صدا کنم تا عروسش رو بب اد،یچقدر بهت م-

 همراه آرشام برگشت و گفت: کایان

 . ایعروس دن نیترقشنگ نمیا-

  دهید یزیچ چیهنگاهش  یشده بود. تو رهیبهم خ تفاوتیب یلیخ آرشام

 زدم و گفتم: یچرخ شدینم

 چطوره؟-

 حساب کنم.  رمیخوبه، مبارکت باشه من م-

شوهرش  یطیشرا نیچن یدوست داره تو ینشه. هر دختر یبود که اشکام جار نیکرد و تمام تالشم ا ینیگلوم سنگ یتو بغض

. لباسم رو عوض کردم و به سمت آرشام دیدرست من رو ند ینزد. مطمئنم حت یحرف چیکنه، اما آرشام ه فیتعر شییبایاز ز

 با خنده گفت: کهشده بود  میهم متوجه ناراحت کایرفتم. انگار ان

که  نهیبه خاطر ا ستحوصلهی. االنم اگه بشهیآب م خشیبابامه نگران نباش بعد از عقد  هیاز اخالقاش شب یآرشام بعض-

 ست. خسته

 لباس رو حساب کرد گفت: نکهیام بعد از انزدم. آرش یزدم و حرف لبخند

هم  کایرفت. من و ان نیاز طرف ما باشه به طرف ماش یمنتظر جواب نکهی. بدون اامیتا منم ب دیها رو نگاه کنحلقه دیشما دوتا بر-

. آرشام هم بهمون اضافه شد. ارهیهاش رو برامون بحلقه نیتا خاص تر میو از مغازه دار خواست میرفت یبه مغازه جواهر فروش

 رونیزودتر روز مراسم برسه تا حلقه آوا رو از دست آرشام ب خواستی. دلم ممیانتخاب کرد روهامون وسواس حلقه یبا کل

 و حلقه خودم رو دستش کنم. ارمیب

 

 

 ) آوا (

. مهران باوجود شهیتر ممنم دگرگونو آرشام حال  نیشدن به مراسم نوش ترکیو با نزد گذرهیروز از برگشتم به تهران م دو

. آلبوم رو از زمیریو اشک م کنمیم یاتاقم سپر یداد و من تمام روز تو یهم بهم مرخص گهیهفته د کیحال و روز خرابم 

خونه خودش برام گرفته بود. کاش  یبود که آرشام تو یعکس مربوط به تولد نیاولتخت نشستم.  یآوردم و رو رونیکمدم ب

. با کردیم شتریمن رو ب یدلتنگ نیکننده بود و هم رهیخ تشیو جذاب ییبایهر عکس ز ی. توگشتیبرم گهیبار د هیها اون روز

 آلبوم رو بستم و جواب دادم: میگوش یصدا

 ن؟یشاه هیچ-

 شمال خوش گذشت؟ ؟یسالم، خوب-

 نبوده. میزندگ یتو یروز خوش چیه گهید یکه تو آرشام رو ازم گرفت یاز روز-

 نامزد کردن؟ نیآرشام و نوش یخبر دار-

 .دونمیآره م-

 معرفته؟یب یحاال ک-

 تا شاهد ازدواجش باشم. یتو باعث شد ،یآرشام و ازم گرفت معرفتیتوئه ب-

 آرشام بهت پشت کرده؟ یتا تو باور کن افتهیب دیبا ی. چه اتفاقگهیآوا بس کن د-
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وقت  چیوقت با شماها آشنا نشده بودم، کاش ه چیکاش ه ،یکنیم وونمید یتوام با حرفات دار ستیمن حالم خوب ن نیشاه-

ما  میمون از پشت به هم خنجر زداما هر کدوم میبست یدوست مانینفر پ 6ما  شیها پ. سالکردمیرو شروع نم یاون پروژه لعنت

 م؟یهست ییهاچه دوست

 .کننیهم به خاطر عشق همه کار م ایدن یهاآدم نیبهتر-

 یکنه. توام اگه من رو دوست دار یشون هر جور که دوست داره زندگتا عشق کننیم یاز خودگذشتگ یواقع یهاشقاما عا-

 دست از سرم بردار.

 تو رو مال خودش کنه. گهید یکیکه  امیکوتاه نم گهیدفعه د نیبار شل گرفتم آرشام تو رو ازم گرفت ا هی-

 ه؟یمنظورت چ-

 رو انداخت وسط؟   بود اون روز خودش یاون پسره ک-

 شدم و گفتم: یمداخله محمد بود عصب نیشاه منظور

 رو قطع کردم. یگوش عینداره و سر یربط چیبه تو ه-

که آرام وارد  دمیتخت دراز کش یخسته شده بودم. رو نیشاه وقتیوقت و ب یهااز تماس گهی. دکردمیخطم رو عوض م دیبا

 اتاق شد و گفت:

 کارت داره. الدیدم در م ایآوا ب-

 داخل؟ ادیب یچرا تعارف نکرد-

 عجله داره. گهیم-

 لبخند زد و گفت: دنمیبود با د ستادهیا اطیداخل ح الدیبلند شدم و به طرف در سالن رفتم. م عیسر

 ؟یسالم خوب-

 ؟یکنیم کاریچ نجایموقع روز ا نیممنون ا-

 راستش...-

 شده ساحل خوبه؟ یچ الدیم-

 مدم تا دعوتت کنم.آره خوبه، راستش من او-

 کجا؟-

 آورد و به سمتم گرفت.  رونیو آرشام رو ب نینوش یکتش کارت نامزد بیاز داخل ج الدیم

 زدم و گفتم: لبخند

 رو دعوت کنه؟ شیمیقد قیاومد که رف ادشی نیپس باالخره نوش-

 . نینه نوش یکارت رو آرشام داده تا بهت بدم در واقع تو از طرف آرشام دعوت نیآوا ا-

خالص رو به  رهیکارش ت نی. آرشام با انمیبش قیآالچ یصندل یکمک کرد تا رو الدیکه م افتمیبود ب کیرفت و نزد جیگ سرم

 نگاهم کرد و گفت: یبا نگران الدیکرده بود. م کیسمتم شل

 اما آرشام اصرار کرد. ارمیکارت رو برات ب نیا خواستمیآوا من نم-

 .امیبه آرشام بگو حتما م-

 .یمراسم شرکت کن نیا یتو دیآوا تو نبا نه-

 شرکت کنم. دیو عشقمه با یمیدوست صم یعروس ام؟ین یچ یبرا-

 .یمراسم شرکت کن نیا یکه تو تو ستین یاجبار چیبازم فکر کن ه-

 رو به رو بشم. قیاومدنم باعث بشه تا با حقا دیشا الدینگران نباش م-

 خوب فکرات رو بکن. ؛یدونیهر جور خودت م-

 که من رو به جشنش دعوت کنه؟ برهیم یفکر کردم که آرشام چه سود نیبه ا الدیاز رفتن م بعد

بله رو  نیکه نوش یالحظه خوادیو م برهیمن لذت م دنیآرشام از عذاب کش دیکه هر جور خواست با من رفتار کرد. شا اون

 . نهیواکنش من رو بب گهیم

با چشم  خوادیخودم. دلم م یفقط برا نی. نه به خاطر آرشام و نه به خاطر نوشرمیمراسم م نیحتما به ا ،یوجود تمام سخت با

 تعلق داره. نیو به نوش ستیمال من ن گهیکه آرشام د نمیخودم بب

 

 

 ( نی) نوش
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بابت  نیکرده بودم و از ا رییتغ یلینگاه کردم، خ نهییآ یبودن، کارم تموم شد. تو شگریدست آرا ریبعد از چند ساعت ز باالخره

 به صدا دراومد. شگاهیبعد زنگ آرا قهینشستم و منتظر اومدن آرشام شدم. چند دق یصندل یبودم. رو یراض

جوابم رو داد و گل رو به دستم داد و کمک کرد تا شنلم رو بپوشم. هنوز هم  یروش لبخند زدم و سالم کردم. به آروم به

دادم و بهش نگاه کردم.  هیتک نی. به در ماشمیخارج شد شگاهیبا هم از آرا یحرف چیه اما بدون هکن فیمنتظر بودم تا ازم تعر

 !شهست یهاش مشکچرا همه لباس دونمینم

 سکوتم رو شکستم و گفتم: باالخره

  یآرشام بهتر نبود کت و شلوار رنگ-

 ؟یدیپوشیم

 ست؟یخوب ن نیمگه ا-

 . پوشنیتو مراسم عزا م یآخه سر تا پا مشک-

 گفتم: نیهم یکردم بحث رو عوض کنم؛ برا یادامه ندادم و سع گهینزد و منم د یحرف آرشام

 ؟ینکنه باهام قهر یزنیمن چطور شدم؟ تو چرا با من حرف نم یراست-

 ؟یچ ینه بابا برا-

 .یزنینه باهام حرف م ،یکنیآخه نه درست نگاهم م-

 .حوصلمیکم ب هیفقط -

بود که با خوندن  نیا دمیفاصله وجود داشت و من تمام ام موننیب ایدن کی. میبود ایعروس و داماد دن نیترنظرم ما مسخره به

 . کنهیم رییو احساس آرشام نسبت به من تغ شهیعوض م زیو همه چ رهیم نیفاصله از ب نیخطبه عقد، ا

 ) آوا (

آوردم و  رونیاز کمد ب یاساده یمشک راهنیتا به مراسم آرشام برم. پ شمیوجود مخالفت همه و خانوادم دارم آماده م با

 گذاشتم. فمیرو داخل ک مهیو هد ختمیو موهام رو دورم ر دمیپوش

که  دمیدیرو نم یروز نیوقت تو خواب هم چن چیکردم و از خونه خارج شدم. ه ینگاهم کردن، خداحافظ یو بابا با دلخور مامان

 .دمیرس یبود که اصال متوجه نشدم ک ریذهنم داشتم. انقدر ذهنم درگ یرو تو شیهمسر یآرزو یوزبرم که ر یمرد یعروس

 تعجب کرد و گفت: دنمیو ساحل رفتم. ساحل با د الدیباغ شدم و به طرف م وارد

  ؟یکنیم کاریچ نجایآوا تو ا-

 گفت: الدیم

 !یباالخره کار خودت رو کرد-

 شرکت کنم. یمهمون نیبود که تو ا فمیمنم مثل شما دعوت بودم و وظ-

 . یدیکش یمدت چ نیبرات ا رمیبم-

 تموم موند. با لبخند برگشتم و سالم کردم. مهیمون نحرف ماین یصدا با

 ؟یسالم آوا، خوب-

 .گمیم کیممنون، تبر-

  ده؟یرنگت پر کنمیاحساس م یتو خوب-

 مامان و بابات کجان دلم براشون تنگ شده؟-

موج  یشون ناراحتنگاه یو با محبت بودن. تو یمیصم شهیمثل هم یمن رو همراه خودش برد. خانواده پناه لبخند زد و ماین

 و گفت: دیگونم رو بوس نی. مامان نوشزدیم

 یتو یندار لیو تما یگفت که تو باهاش قهر کرد نیاما نوش میشماها رو دعوت کن میخواستیما م د،یآوا جون تو رو خدا ببخش-

 . شهیحتما خوشحال م نی. نوشیاومد یکرد ی. خوب کاریجشن ما شرکت کن

 یبود نه من، برا نیش رو قطع کرد نوشکه رابطه یکرده بود. اون کس رییمدت تغ نیمن چقدر ا یمیقد قیمهربون و رف نینوش

 به خانوادش دروغ گفته بود؟ یچ

 راه دستم رو گرفت و گفت: نیب مایرفتم. ن الدیگفتم و به سمت ساحل و م کیتبر نیپدر و مادر نوش به

 باهات صحبت کنم؟ خوامیم یایلحظه ب هی شهیآوا م-

 . شنومیبگو م-

 گفت: یبا ناراحت ماینشستم که ن یصندل یکنارش اشاره کرد. رو یانتخاب کرد و به صندل یزیم ماین

 آوا ما رو ببخش.-

 ؟یچ یبرا-
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 رو منصرف کنم. نیو شناختم؛ باور کن نتونستم نوش دمیآرشام رو د یآوا، من شب خواستگار-

 ؟یرو منصرف کن نینوش یخواستیم یچ یبرا-

 . یو باهاش عشق رو شناخت یکه تو دوسش دار هیکه آرشام همون پسر دونمیبه خاطر تو. من م-

 زدم و گفتم: لبخند

 .میوقته که از هم عبور کرد یلیاره. ما خند نیبه نوش یربط چیمن و آرشام ه هیمونده، اما قض ادتیچقدر خوب حرفام -

 واقعا؟-

 موننیب یهاست که همه چآره، ما مدت-

 . ینگران باش ستیشده، توام الزم ن تموم

رفتم. مانتوم رو درآوردم و کنارشون نشستم. ساحل دستم رو گرفت و  الدیساحل و م زیبلند شدم و به سمت م یصندل یرو از

 گفت:

 کرده؟ خیچرا دستات -

 خوبم، نگران نباش.-

افتاد. چقدر دلم  کایچشمم به ان تیجمع نی. بشدیتر محال من خراب م،یشدیم ترکیلحظه که به اومدن عروس و داماد نزد هر

 نگاهم رو احساس کرد با تعجب به سمتم اومد و محکم بغلم کرد و گفت:   ینیکه سنگ کایبراش تنگ شده بود. ان

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا زمیآوا عز-

 به دعوت آرشام اومدم. -

 کنارم نشست و گفت: کایان

 .یگناهیتو ب گهیم یحس هیته دلم  شهیهم یکه پشت سرت هست، ول ییها و حرفاآوا با وجود تمام اتفاق یدونیم-

 تموم شده. زیهمه چ گهیفکرش رو نکن د-

 . یشدیتو عروس ما م خواستیمن هنوزم تو رو مثل گذشته دوست دارم؛ دلم م-

 کردم و گفتم: بغض

 یمن مطمئنم اون هم عروس خوب ه،یدختر خوب نی. نوشمیسرنوشت من و آرشام رو از هم جدا کرد و نشد که کنار هم باش-

 آرشام. یبرا یرینظیهم همسر ب شه،یخانواده شما م یبرا

و آرشام دست در دست هم وارد شدن.  نیشدم. نوش رهیخ یرفت و من به در ورود کایها اندست و هلهله مهمون یصدا با

 باتریز نیو نوش شهیتر و با وقارتر از هم. آرشام جذابشدیم دهید نیهمه تحس یچشما ی. به وضوح تواومدنیچقدر به هم م

 شده بود.

  

 

 

 سردم رو فشرد و گفت: یها. ساحل دستشدیتر محال من دگرگون شدنیم ترکینزد زمونیبه م یچ هر

 ها! شهیحالت بد م نهییفشارت باز پا م؟یبر یخوایمآوا جونم -

 نه خوبم.-

گرم آرشام بودم، چقدر دلتنگ عطر  یهاشون. چقدر محتاج دستقفل شده یهانگاه کردم و بعد به دست نیحسرت به نوش با

 با تعجب نگاهم کرد و گفت: نی. نوشمیبلند شد زیشدن عروس و داماد از پشت م کیتنش بودم. با نزد

  ؟یکنیم کاریچ نجایآوا تو ا-

 رو بغل کردم و گفتم: نینوش

 . گمیم کیتبر زمیسالم عز-

 نگاهم رو به آرشام دوختم و گفتم: بعد

 . کنمیم یخوشبخت یفروزان، براتون آرزو یآقا گمیم کیتبر-

 شد و گفت: رهیآرشام به چشمام خ 

 .نیآورد فیممنون که تشر-

من  دنیآرشام با د کردیفکر م نینوش دی. شاکردمیدرکش م ییجورا هیه خودش برد. و همرا دیدست آرشام رو کش نینوش

 فکر دمیشا کنه،یگذشته م ادی

 خودم برگردونم.  شیدارم آرشام رو پ یمن سع کردیم 

 نشوندم و گفت:  یصندل یدستم رو گرفت و رو الدیم
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 . یکه چطور محکم باش یریگیم ادی یتازه دار نیآفر-

 زدم و گفتم: لبخند

 ؟یدیمن د یبه بدبخت یتا به حال آدم-

 حرف نزن. ینجوریآوا ا-

 گم؟یمگه دروغ م-

دوباره بدست آوردن آرشام  یبرا دیبا دی. شارهیعقد صورت بگ نیبزنم و از همه کمک بخوام که نذارن ا ادیفر خوادیم دلم

 .نیبا دست خودم مرد مورد عالقم رو هول دادم سمت نوش یول دم،یجنگیم

 گفت: ساحل

 .شمیم وونهید ذارمیتو م یخودم رو جا یسخته، وقت دونمیم-

 نباشم. یروز نیاما شاهد چن رم،یحاضر بودم بم-

 کار رو کرد. نیرو که با شما دوتا ا نیخدا لعنت کنه شاه-

 زدم و گفتم: پوزخند

 آرشام که خوب شد. یتموم شد؛ برافقط به ضرر من  یهمه چ-

شده بود و  رهیخ نینشسته بودن، نگاه کردم. آرشام به زم شونگاهیجا یکه تو نینزد و منم به آرشام و نوش یحرف گهید الدیم

فوق  یگذاشته بود. با کت و شلوار مشک شینگاهش کنم. موهاش رو رو به باال درست کرده بود و ته ر تونستمیمن راحت م

 رهی. به چشماش خدیمون به هم گره خورد و قلبم مثل سابق لرزتر شده بود. آرشام سرش رو بلند کرد که نگاهه جذابالعاد

که بهم عشق رو  ییسر کن. من ازت گذشتم به حرمت روزها دتیدلم گفتم، خداحافظ عشق من. برو با عشق جد یشدم و تو

تاوان داره، تاوان عشق  یزیچعاشق شدنم اشکامه. هر  متیق پردازم؛یعشقت رو م متیروزها دارم ق نی. من ایکرد هیهد

بودم. سهم ما از  تیاشتباه زندگ نیکه بزرگتر دی. ببخشیرو بدون نیقدر نوش کنمیمنم حال و روز االنم هستش. فقط آرزو م

به همراه داشت. خوش باش  رو یخوب جهیتو نت یمن سخت بود اما خوشحالم که برا یبرا ییجدا نیبود. ا ییفقط جدا گهیهمد

نفس  یحت نیبغض سنگ نی. با اشمیدارم خفه م کنمیحروم شده الاقل تو خوش باش. احساس م یکه خوش منآرشام. به 

 هام رو از نگاهم خوند؛ چون با درد چشماش رو بست. هم برام سخت شده. انگار آرشام تمام حرف دنیکش

 سیهام صورتم و خکار رو نکنه. اشک نیبرم به آرشام التماس کنم که ا استخویاومدن عاقد همه سکوت کردن. دلم م با

 حال خرابم گفت: دنی. ساحل با دشدیم دهیهام به وضوح دکرده بودن و لرزش دست

 .یندار یکار نجایا گهیتو د میآوا بلند شو بر-

 .نمیبب خوامیم-

 رو ییصدا چیکر شده بودم؛ ه انگار

تموم  یهمه چ گهیشد و بله رو گفت. د رهی. حاال نوبت آرشام بود. بهم خدمیرو به وضوح شن نیبله نوش یاما صدا دم،یشنینم 

خاص خودش  ژیشد و آرشام با پرست کیبا حلقه ها بهشون نزد کایبکنم. ان تونستمینم یکار چیه یخوشبخت یشد و من جز آرزو

ت آرشام کرد. دوست داشتم با گله رو به همه بگم، آرشام زد و حلقه رو دس بخندهم ل نیکرد. نوش نیحلقه رو دست نوش

 . یهات رو فراموش کردقول یهمه یدید ؛یاریحلقه من رو از دستت در ن یقول داده بود معرفتیب

و آرشام با تعجب نگاهم کردن.  نیعروس و داماد رفتم. نوش گاهیتحمل این مراسم رو نداشتم. بلند شدم و به سمت جا گهید

 و گفتم: ستادمیا نیکردم لبخند بزنم، کنار نوش یسع

 .کنمیم یخوشبخت یبرات آرزو-

 ممنون.-

 بودم رو به مچش بستم و رو به آرشام گفتم: دهیکه براش خر یدستبند

 مواظب دوستم باش.-

 هواش رو نداشته باشم؟  تونمیمنه، مگه م زیهمه چ نینوش-

 شام نگاه کردم و گفت:با عشق به آر نیشکستم داد. نوش گهیبار د هی

 . زمیعز یمرس-

متوجه  یزیچ گهیافتادم. چشمام بسته شد و د نیرفت و به زم جیساحل برم که سرم گ شیفاصله گرفتم و خواستم پ ازشون

 نشدم.

 

 

 ) آرشام (
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 دستم رو گرفت و گفت: نیبرم طرفش که نوش خواستمیبه سمتش رفتن. م غیافتادن آوا همه با ج با

 کجا؟-

 به آوا کمک کنم. رمیدارم م-

 که کمکش کنن.  ییالزم نکرده هستن کسا-

 حالش رو؟ ینیبینم یچ یعنی-

 ؟یدعوتش کرد یچ یبرا ،ینیبیرو نمتو حال من -

 رفته؟ ادتی یزود نیبه ا م،یدخالت نکن گهیهمد یکارها یبود که تو نیقرارمون ا-

 دست بلند کرد و رو به من گفت: یآوا رو رو الدیو به طرف آوا رفتم. م دمیکش رونیب نیاز دست نوش تیرو با عصبان دستم

 راحت شد؟ التیخ-

 ش؟یبریکجا م-

 .مارستانیب میبریتو به مراسمت برس ما آوا رو م-

 .دیمراقبش باش-

 . یباش نینگران نوش دیاالن فقط با گهیبرس، تو د تیبه زندگ-

رو  یدیجد یبا دعوت آوا بهش ثابت کنم که فراموشش کردم و دارم زندگ خواستمیبرگشتم. م نیبه سمت نوش یناراحت با

 برسه. چقدر  شیتا اونم من رو فراموش کنه و به زندگ کنمیشروع م

به آوا فکر کنم، من در  دینبا گهیهمه با تمام وجودم بغلش کنم. حق با ساحل بود د یجلو خواستیبودم، چقدر دلم م دلتنگش

 کنم.  انتیخ نیبا فکر کردن به آوا و گذشته به نوش خوامینم مسئولم؛ نیمقابل نوش

 ) آوا (

 :دیپرس یبود. ساحل کنارم نشسته بود، با نگران دیرو که باز کردم تمام اطرافم سف چشمام

 ؟یبهتر-

 من کجام؟-

 .مارستانیب متیو ما آورد یکه وسط مراسم از حال رفت ،یانقدر خودت رو ناراحت کرد یجنابعال-

 آبروم رفت؟پس -

 . یکن تا تموم شدن سرمت بخواب یفکر نکن، سع زهایچ نیبه ا-

 کردم و گفتم: بغض

 رو دوست داره؟ نیآرشام واقعا نوش-

 .گهیالبد دوسش داشته که باهاش ازدواج کرده د-

 .زدیها رو محرف نیهم به من از ا یروز هیمنه.  زیهمه چ نیبهم گفت نوش-

 به آرشام؟ یکرد لهیخودت برس، چرا انقدر پ یآوا جونم به زندگ-

من تموم شد.  یرو دستش کرد؛ آرشام برا نیکه حلقه نوش یکه آرشام بله رو گفت، موقع یتموم شد. موقع یاز امروز همه چ-

 فکر کنم که زن داره. یبه مرد خوامینم

 .دوارمیام-

از  یچیاما من ه کرد،یم حتیمن رو نص ریتمام مس الدیونه. مبرس نمیخواستم تا من رو به ماش الدیاز تموم شدن سرم از م بعد

ها ها وتهمتحرف نیساده بدتر یآوا نیا گهیخودش م شیآرشام بود. البد االن پ شی. تمام ذهنم پشدمیهاش متوجه نمحرف

باغ  یجلو نیماش ستادنی. با ادنیشدن من خند هوشیبه ضعف و ب نیها با نوشساعت نمرو هم بهش بزنم ،بازم عاشقمه. مطمئ

 و ساحل گفتم: الدیرو به م

 .خوامیباعث دردسر شماها شدم؛ معذرت م شهیبازم مثل هم-

 داشته باشه. یبه معذرت خواه یاجیکه احت مینکرد یکار-

 برو قربونت برم، مواظب خودت باش. -

 دور شدم و یکردم و پشت فرمون نشستم و از اون باغ لعنت یخداحافظ ازشون

 رو روشن کردم.  ضبط

 داریب ایخواب بودم  دونمینم خودمم》

 انگار دمیانگشت چپ تو حلقه د یتو

 دلت ریاون گ شیپ یبر دیکه با یگفت

 دلت ریزد ز یخوش دونمیمن خوب م اما
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 دست تو یحلقه تو هیچشم من  یحلقه تو هی

 فقط نرو شمیهمون م یبخوا یچ هر

 از نفس افتمینفس ازم نبر، نذاز ب نفس

 خاطرست هیمون فقط که عشق نگو

 یمجبور دونمیم ،یازغم دور ادیفر

 یمجبور دونمیم جاست،یب التماسم

 دست تو یحلقه تو هیچشم من،  یحلقه تو هی

 فقط نرو شم،یهمون م یبخوا یچ هر

 از نفس افتمینفس ازم نبر، نذاز ب نفس

 《خاطرست هیمون فقط که عشق نگو

که  ییراحت از دست داده بودم و تنها یلیکه خ یعشق یفنا شدم، برا یآرزوها یخودم و برا یابر کردمیم هیبلند گر یصدا با

 هام رو پاک کردم. به خونه اشک دنیرو پر کرده بود. با رس امیدن

خودم و خانوادم رو عذاب  ،یو رفت یکه بهم پشت کرد ییبه خاطر تو گهیکردم. د هیبود که به خاطر تو گر یبار نیآخر نیا آرشام

. مامان و بابا فتادهین یاتفاق چیرفتار کنم که انگار ه یکردم طور یرفتم. سع یشدم و به سمت در ورود ادهیپ نی. از ماشدمینم

 :دیپرس امانسمتم اومدن که م یبا نگران

 ؟یآوا خوب-

 آره، چرا بد باشم؟-

 مراسم عقد چطور بود؟-

 من برم  دیخوب بود، اگه اجازه بد-

 رو عوض کنم. لباسم

فکر کردم که  نینشستم. به ا زمیسوال تنها گذاشتم و وارد اتاقم شدم. لباسم رو عوض کردم و پشت م یو بابا رو با کل مامان

قلب  هی شهیهم گنیقرارش بده و بهش طعنه بزنه. راست م چهیباز دیاز راه رس یباشم که هر ک یدختر خوامینم گهید

روشن  یاندهیباز به سمت آ یهارو فراموش کنم و با چشم کمیگذشته تار خوامیلحظه م نی. از اارهیشکسته آدم رو سر عقل م

پس با  گرفتیتماس م میبود که با گوش یبار نیاول نیرشته افکارم پاره شد. محمد بود. ا میگوش یحرکت کنم. با صدا

 جواب دادم: یکنجکاو

 س.مهند یسالم آقا-

 مهندس شدم؟ یشد که دوباره آقا یسالم آوا، قبال محمد بودم چ-

 حالت خوبه؟ خوام،یمعذرت م-

 ؟یممنون، تو خوب-

 . ستمیبد ن-

 سکوت کرد و گفت: یکم محمد

من حاضرم به خاطر تو  یایمن نم شنهادیاگه به خاطر پ ده،یبه من نم یمهران جواب درست و حساب ؟یایشرکت نم گهیآوا چرا د-

 ز شرکت استعفا بدم.ا

 

 

 .ومدمین نیهم یخوب نبود برا میروح طیشرا ادیمدت ز نیمن ا ست،گهید زیچ هی انینه محمد جر-

 شرکت عادت کردم و دلم برات تنگ شده. یبه بودنت تو ییجورا هیخشک شدن.  زمیم یرو یهاگل یومدیتو ن یاز وقت-

 دهن باز کردم و گفتم: نکهیتا ا میدو سکوت کرده بود هر

 استراحت بسه.  گهیشرکت د امیفردا م-

 خوشحال شد و گفت: محمد

 ؟یگیراست م-

 کمتر به مشکالتم فکر کنم. شهیباعث م کنه،یآره، کار سرگرمم م-

 .یزیریخودت م یرو تو زیو همه چ یکنیسکوت م شتریکه ب نهیآوا مشکل تو ا اد؟یبرم یآوا از دست من کمک-

 کردم. فیرو برات تعر میروز داستان زندگ هی دیشا-

 ندارم. یحس نیکه من چن یدر حال ،یکنیم یبگیچرا تو با من احساس غر دونمینم-
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 دادم سکوت کنم که محمد گفت: حیترج

 فردا شرکت منتظرتم.-

 رو قطع کردم که آرام وارد اتاقم شد و گفت: یگوش

 آوا مراسم چطور بود؟-

 موردش صحبت کنم.در خوامیآرام اصال نم-

 افتاده.  یساحل زنگ زد و گفت چه اتفاق-

  یچ یبرا گهید یدونیتو که م-

 ؟یپرسیم

 . یآروم بش دیتا شا یخودت بگ خوامیم-

از ذهن و قلبم  ییجورا هیبه آرشام فکر کنم.  خوامیهم نم گهیهامم خوردم؛ درو کردم، غصه هامهیآرام من االن خوبم. گر-

 سرکار.  رمیاز نو شروع کنم. از فردا م خوامیخطش زدم، م

 ش بغلم کرد و گفت:با محبت خواهرانه آرام

 . یشیمطمئنم که موفق م ،یخواهر یگرفت یدرست میتصم-

از خونه خارج شدم و سر راهم از  زهیو با انگ یرفتن به شرکت آماده شدم. پر انرژ یشدم و برا داریروز بعد از خواب ب صبح

 یبلند شد و خوش آمد گفت. دو شاخه گل رو دنمیبا د یو به شرکت رفتم. منش دمیمثل قبل چند شاخه گل رز خر یگل فروش

لبخند زد و  دنمیضربه به در زدم و وارد اتاقش شدم و سالم کردم. محمد با د ندگذاشتم و به طرف اتاق محمد رفتم. چ زشیم

 به سمتم اومد و گفت: 

 ؟یسالم آوا خوش اومد-

 ها رو بهت بدم. گل نیا نکهیمزاحم کارت شدم. هم اومدم سالم کنم، هم ا دین، ببخشممنو-

 شد و گفت: رهیبهم خ محمد

 .ی. خوشحالم که برگشتیو وابسته خودت کرد فتهیهمه رو ش یبود نجایکه ا یمدت کم نیتو ا یباورت نشه ول دیممنون، شا-

 تر از قبل شروع کنم.گرفتم پر قدرت میممنون، تصم-

 رو کمک منم حساب کن.-

 بزنم. فعال.  یسر هیبرم به مهرانم  گهیحتما، خب د-

تعجب کرد  دنمیکه از برگشتم خبر نداره. بدون در زدن وارد اتاقش شدم .مهران با د دونستمیبه سمت اتاق مهران رفتم. م 

 و گفت:

 ؟یکنیم کاریچ نجایآوا تو ا-

  ؟یدار اجیمثل من احت یهنوزم به کارمند بدقول-

 فکر کرد و با خنده گفت: یکم مهران

 باشه چرا که نه.  زمیاگه اون نفر خواهرزن عز-

 زدم و روبرو مهران نشستم و گفتم: لبخند

 مدت. نیا یهایممنون بابت مرخص-

 ه؟یاوک یاالن همه چ-

 آره.-

 چقدر دلتنگت بود! یدونینم ؟یاومد دیمحمد فهم-

 .دنشیکت االنم رفتم دشر امیبهم زنگ زد تا ب شبیآره د-

 خوبه.-

 خوبه؟  یچ-

 گفت: طنتیبا ش مهران

 هست.  دیام یجا یعنیشرکت،  یایب یو قبول کرد یکه اول از همه به محمد سر زد نیهم-

 ها رو داخل گلدون گذاشتم و گفتم:و گل دمیخند

 .اریحرف در ن یخودیب-

 . شهیبعدا مشخص م-

 و گفتم: دمیخند

 به کارم برسم، فعال. رمیم گهیمن د-
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که به در خورد سرم رو  یاهم نداشتم. با ضربه کیاستراحت کوچ هیچند هفته کارهام عقب افتاده بود که وقت  نیا یط انقدر

 بلند کردم و گفتم:

  د؟ییبفرما-

 با لبخند وارد شد و گفت: محمد

 .یخسته نباش-

 کنم.  کاریعقب افتاده، موندم چ یلیممنون، کارهام خ-

 بلند بشم و با لبخند گفت: زیسمتم اومد و دستم رو گرفت و مجبورم کرد از پشت م مدمح

 اول ناهار بعد کار. -

 تعجب به ساعتم نگاه کردم و گفتم: با

 .کنمیهم نم یاحساس گرسنگ یاصال متوجه زمان نشدم. جالبه حت-

 .یکن یدگیکارهات رس هیتا به بق ی. بعد از ناهار وقت داریشیم ضیمر ینجوریا-

 حق با توئه. -

 که از اتاقش خارج شد و با عجله گفت: میلبخند زد و با هم به سمت اتاق مهران رفت محمد

 داره. یوقت سونوگراف دایبرم، آ دیها من بابچه-

  ه؟یدل خاله چ زیعز شهیپس باالخره امروز مشخص م-

 گفت: جانیبا ه مهران

 باشه عاشقشم.   یهر چ-

 که مهران گفت: دمیمهران خند جانیو ه یهمه شاد نیو محمد به ا من

 .خندمیمن به شما دو تا م یروز هی-

 نشه؟ رتید-

 کرد و رفت که محمد رو به من شد و گفت: یخداحافظ عیسر مهران

 م؟یرستوران خوب و نهار رو اونجا بخور هی میبر هینظرت چ-

 موافقم. -

 .میاز شرکت دور نبود، رفت ادیو به رستوران صدف که ز میمحمد شد نیو سوار ماش میدو از شرکت خارج شد هر

 

 

 . بعد از سفارش غذاها محمد رو به من شد و گفت:مینشستن انتخاب کرد یرو برا یزیو م میرستوران شد وارد

 ازت بپرسم؟ یسوال هی تونمیآوا م-

 آره حتما.-

 بود؟ یچ تیجواب منف لیدل یبگ شهیم-

 تعلل کردم و گفتم: ی. کمنیرو داشتم به جز ا یجا خوردم، انتظار هر سوال یکم

خودم  طی. مشکل من شرایعال دهیبرعکس تو از همه نظر ا ،یکم دار یزیکه تو چ ستین نیا لشیکه دادم دل یمحمد جواب نیبب-

 هستش.

 ؟یبد حیتوض شتریب شهیم-

تر خوب بود. ما روز به روز عاشق موننیب یمن. همه چ یو آرزو ایشدم که شد تمام رو یمن سال سوم دانشگاه عاشق پسر-

ها اون اعتمادش رو سوءتفاهم یسر هیخراب شد و سر  یهمه چ یهفته قبل از مراسم خواستگار کیاما درست  م،یشدیم

. محمد من واقعا دوسش داشتم و حاال که از دستش دادم هر لحظه ودمبهم گفت من عشقش نب ینسبت به من از دست داد. حت

خوردم که با تمام وجودم دوسش داشتم.  یها رو از طرف کسضربه نیشتریمن ب یباورت نشه ول دی. شاکشمیدارم عذاب م

رد تا عذاب ک تمن ازدواج کرد و مخصوصا من رو دعو یمیراحت از من گذشت و با دوست صم یلیمراسم عقدش بود. خ شبید

 کنم.  هامیرو وارد مشکالت و ناراحت گهینفر د هی خوادیازدواج ندارم، دلم نم طی. من فعال شرانهیرو بب دنمیکش

 متاثر شد و با محبت دستم رو گرفت و گفت: محمد

 شت کنه؟همه عشق و عالقه پ نی. چطور تونسته به ایواقعا متاسفم از حرفات مشخصه که چقدر اون پسر رو دوست داشت-

 .رسمینم یاجهینت چیاما به ه پرسم،یکه هر روز و هر شب از خودم م هیسوال نیا-

 مثل تو شک کرده.  یاون پسر متاسفم که به دختر یاس، واقعا براعشق و عالقه اعتماده دوطرفه یشرط اصل-

 که محمد سکوت رو شکست و گفت: میو مشغول خوردن شد میآوردن غذاها هر دو سکوت کرد با
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ازت  یول رمیقلبت بگ یاون رو تو یجا تونمیوقت نم چیباز همه جوره دوست دارم. درسته ه ،یکه زد ییهابا تمام حرف-

 تا تالشم رو بکنم. یکه بهم فرصت بد خوامیم

 همه دختر چرا من؟ نیمحمد ا-

 لبخند زد و گفت: محمد

 .لرزوننیشون مثل تو قلب من رو نمکدوم چیاما ه اده،یآره دختر ز-

 کردم که محمد گفت: یانداختم و با غذام باز نییرو پا سرم

 ؟یدیآوا بهم فرصت م-

 . دونمینم-

 لبخند زد و گفت: محمد

 هست. یدیپس ام-

 دیو بشم. شاو عذاب ت یراه باعث ناراحت نیا یتو خوادیتا گذشتم رو فراموش کنم. دلم نم کنمیمحمد من دارم تالش م نیبب-

 گذشته بشم. یچند سال طول بکشه تا من دوباره همون آوا

سخته که  یلیتو خ یبرا دونمیتا خودم رو بهت ثابت کنم. م یفرصت رو بهم بد نیا خوادیمن همه جوره دوست دارم، دلم م-

 . یفرصت رو به هردومون بد نیکه ا خوامیمن ازت م یول ،یو دوسش داشته باش یمرد اعتماد کن هیدوباره به 

 یقلب گهیبهش بگم که د خواستیها و نگاهش مشخص بود که واقعا من رو دوست داره. دلم مبود و از حرف یپسر خوب محمد

دادم سکوت کنم تا ناراحت نشه. بعد از  حیاما ترج ش،یتقال نکنه و بره دنبال زندگ نیاز ا شتریکنم تا ب هیندارم که به تو هد

 یعقب افتادم رو انجام دادم و به خونه برگشتم. صدا ی. تا بعداز ظهر تمام کارهامیصورت حساب به شرکت برگشتپرداخت 

 وارد ساختمون شدم و گفتم: یشد. با کنجکاو دهیهم شن اطیاز داخل ح یخانواده حت یهمه اعضا یخوشحال

 . ادیچه خبره سر و صداتون تا کوچه م-

 گفت: یبا خوشحال مهران

 . شمیبذار همه بفهمن که من دارم پسر دار م-

. آرام هم مثل من هر لحظه زدینگاه مامان و بابا موج م یتو یرفتم و بغلش کردم. خوشحال دایزدم و به سمت آ غیج یخوشحال از

 و بچه    دایقربون صدقه آ

 شدم و گفتم: دای. روبه مهران و آرفتیم

 د؟یذاریم یخب حاال اسمش رو چ-

 .میبذار یگرفتم اسمش رو مان میمن و مهران تصم-

 .شهیپسر تپل و خوشگل مثل مامانش م هیاز االن مطمئنم -

 با اخم گفت: مهران

 ؟یپس من چ-

 . یستیگفت خوشگل، تو که قشنگ ن-

 گفت: طنتیبا ش مهران

 . موندیمون مو رو دست رفتیهاش مخوب شد دختر نشد وگرنه به خاله-

 و گفت:  دیخند روزمندانهیکه اون پ میزد غیدو با حرص سر مهران جو آرام هر  من

 عوض داره گله نداره.  یهر چ-

بابت فوق العاده خوشحال و خرسند بودم. عضو  نیبلند شده بود و من از ا یخانواده صوف یخنده و شاد یها صدااز مدت بعد

 یاومدن مان ایتا به دن کردیم یزیتر بشن. مامان مدام برنامه رکم رنگ هایها و ناراحتخانواده ما باعث شده بود غصه دیجد

خبر خوش مهران  نی. شب به مناسبت اکردیمامان گوش م یهابه حرف یبابا هم با خوشحال وآماده باشه  لشیکوچولو تمام وسا

 مه ما شد.ه یبرا زیشب خاطره انگ کیها دعوت کرد و از رستوران یکیخانواده ما و خودش رو به 

 

 

 ( نی) نوش

بعد از مراسم عقد  ییجورا هی. ومدهیتلفن هم به من نزده. شرکت هم ن هی یاما آرشام حت گذره،یروز از مراسم عقدمون م 3

کارش دخالت کردم. مامان و بابا  یتو نکهیآرشام هم البد واسه ا رم،ی. من به خاطر دعوت آوا ازش دلگمیهر دو با هم قهر کرد

. قبول دارم زنهیهم باهام حرف نم مایرو بهانه کنم. ن یمن مجبورم مشغله کار ومده،یدنم نیکه چرا آرشام به د رسنپیمدام م

مون از هم رابطه نکهیبه خاطر خودم از برادرم خواستم تا عشقش رو فراموش کنه و از آوا بگذره؛ اما از ا م،یمن خواهر نامرد
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پا بذارم و به آرشام زنگ بزنم. بعد از چند تا بوق  ریرو ز رورمباعث شد تا غ ادیز یناراحتم. باالخره دلتنگ تینهایب دهیپاش

 و گفت: دیچیپ یگوش یاش تومردونه یصدا

 سالم.-

 .یزنینه زنگ م ،یاینه شرکت م ؟ییمعلوم هست کجا چیسالم، ه-

 حوصله نداشتم.-

 ؟یاون وقت حوصله نداشت رمیمیتو م یو دور یدارم از دلتنگ نجای! من انیهم-

 کار و شرکت رو هم زدم.  دیبودم، که ق حوصلهیباور کن انقدر ب یکردم ول یتوجه یبهت ب دونمینکن، م غیج غیج نینوش-

 کردم که آرشام گفت: سکوت

 . میو شام باهم بخور میبزن یدور هی میدنبالت بر امیم گهیساعت د کی-

 باشه منتظرتم.  -شدم و گفتم:  خوشحال

ربع زنگ خونه به صدا  کیکردم و منتظر اومدن آرشام شدم. بعد از  یمفصل شیمانتو و شلوارم رو انتخاب کردم و آرا نیبهتر

بغلش انداختم و محکم  یخودم رو تو یشد. با خوشحال ادهیپ نیاز ماش دنمیدراومد و من با ذوق از خونه خارج شدم. آرشام با د

 رو نداشت گفت: یکار نی. آرشام که توقع چندمیش رو بوسگونه

 ؟یکنیم کاریچ نینوش-

 .زمیعز ارهیبالها رو سر آدم م نیا یدلتنگ-

 . میسوار شو بر-

آرشام  یو برا زدمیآهنگ لب م یکردم و رو یرو پل یو ضبط رو روشن کردم و آهنگ اخماتو وا کن بهنام بان میشد نیماش سوار

 .گرفتمیم لمیف میو با گوش خوندمیم

 کرد یتو زندگ یب شهیو نم دیو بدونه تو نفس کش دیاز تو دست کش شهینه نم"

 کرد یآخه بچگ شهیهمه عالقه رد شه، نم نیهست با عشقشم بتونه بد شه از ا یکس مگه

 چشمام نگاه کن هیاخماتو واکن منو عشقم صدا کن تو  گهید وونهیدسته توئه د مگه

 هاتو هیگر نمیدارم هواتو، دلم آرومه با تو نب گهید وونهید

 که از همه عاشق تره یعشق کس ینره، شد ادتی فقط

 ببند، آره با من بخند هاتمیچشماتو رو دور و بر گهینره، عشقم فقط با من بخند د ادتی نویا

 نرو ییتنها گهیدل ندارم د یدونینرو، م ییجا فقط

 آره با من بمون مون؛نیب ییبندازه جدا یزیچ چینرو، عشقم فقط با من بمون نذار ه ییجا گهید

 چشمام نگاه کن هیاخماتو واکن منو عشقم صدا کن تو گهید وونه،ید

 "هاتو هیگر نمیدارم هواتو، دلم آرومه با تو نب گهید وونهید

 و گفتم: دمیتموم شدن آهنگ خند با

 ؟یاخم کردهمه برات خوندم بازم که  نیا-

 اخم نکردم تو ژستم. -

 م؟یریحاال کجا م-و گفتم:  دمیخند

 بام چطوره؟ میریم یرو ادهیپ یبعدم برا م،یرستوران خوب شام بخور هی میاول بر-

 . هیعال-

 ی. دستم رو دور بازومیو بعد از شام طبق برنامه، به بام تهران رفت میخورد کیرستوران فوق العاده ش هی یرو کنار هم تو شام

 آرشام حلقه کردم و گفتم:

 ؟یگیبپرسم راستش رو م یسوال هیآرشام -

 بپرس.-

  ؟یتو من رو دوست دار-

 و بهم نگاه کرد و گفت: ستادیا آرشام

 داشته باشم. کنمیم یدارم سع-

 .یعاشقم باش خوادیدلم م کنه،یمن عاشقتم و دوست داشتن تو قانعم نم-

. من با آوا ادیآدم بوجود م یزندگ یبار تو کیعشق و اون حال خوش فقط  یهایباز وونهی. دشنیبار عاشق م هیها آدم نینوش-

  ه؟یفرق عشق با دوست داشتن چ یدونیها رو تجربه کردم. محس و حال نیتمام ا

 سرم رو تکون دادم، که آرشام ادامه داد: ینشونه منف به
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به سرعت فراموش  یباش تفاوتیو نسبت بهش ب یاما عشق اگه مراقبش نباش شه،یوقت تموم نم چیدوست داشتن ه-

 که تو رو دوست داشته باشم.  کنمیمن تالش م نیهم ی. براشهیم

در  یها هنوز هم وقتفکر کردم که چرا آرشام از اول عاشق من نشد. چرا بعد از مدت نینشستم و به ا یمکتین یرو یناراحت با

 آرشام دوستم داشته باشه. یروز هیمنتظر بمونم تا  دیدرخشه و من با یچشماش م نه،کیمورد آوا صحبت م

 کنارم نشست و گفت: آرشام

  ؟یناراحت شد-

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 .کردمینه داشتم به حرفات فکر م-

 ؟یدیرس یاجهیخب به چه نت-

 که ما تو دمیرس جهینت نیبه ا-

  یها و حتاز آدم یلیخ مونیزندگ 

 شونن.که مردهاشون عاشق ییهاو خوش به حال زن ستگهید زیچ هیاما عشق  م؛یرو دوست دار مونلیوسا

 رو بهت گفته بودم درسته؟ طمیمن شرا نینوش-

 .ستگهینفر د هی شیفکر و قلبش پ اتهیکه دن یکس یفکر کن نیسخته مدام به ا یلیخ یول ،یآره گفت-

موضوع دعوا  نیمدام با من سر ا نکهینه ا یبهم کمک کن دیتوام با جنگم،یمن دارم به خاطر تو هر لحظه با خودم م نینوش-

 .یکن

کرده.  کاریکه آوا با تو و احساست چ یباور کن یخوایکه نم نهیداشته باشه. مشکل تو ا یادهیفا دوارمیفقط ام کنم،یکمکت م-

 تموم یبه خدا همه چ یرو با خودت مرور کن زیبار همه چ هیاگه 

 .شهیم

 

 

 هیمهربون و عاشق  یکه چرا آوا رسمیم جهینت نیآخرش به ا یول کنم،یها فکر محرف نیباور کن هر روز و هر شب به همه ا-

 دم؟یش دنگاه یبازم عشق تو دمشیفروخت!چرا هر بار که د نیکار شد، چرا بهم پشت کرد و من رو به شاه انتیدفعه خ

که با چشماش داره  کردمیجمع بزنم. اون روز مدام احساس م انتشیروز عقدمون رو با خ یهاهیشدن و گر هوشیب تونمینم

 کار رو نکنم. نیکه ا کنهیبهم التماس م

 رو راه انداخت تا مراسم ما رو بهم بزنه؛ که موفق هم شد.  شیآوا اون نما-

 شد و گفت: یعصبان آرشام

 ش؟یشدن آوا بودن کدوم نما هوشیهمه شاهد ب ن،ینوش هگیبسه د-

 . یشناسیها رو نمتا به هدفش برسه. تو زن کنهیم یرو انجام بده، مطمئن باش هر کار یکار هی رهیبگ میتصم یزن وقت هی-

 بهم نگاه کرد و گفت: رهیخ آرشام

و  یدفعه دشمنش شد هیچطور  یآوا بود یمیو دوست قد قیموندم تو که رف نیهم ی. براشناسمیها رو نمحق با توئه، من زن-

  ؟یرو ندار دنشیچشم د

 شدم و گفتم: هول

 ها به خاطر آوا از عشق ومن سال-

 .نیپاش له کرد و رفت طرف شاه ریکار کرد؟ تمام صبر و تحمل من رو ز یاون چ یعالقم گذشتم، ول 

 .دهیها عذابم محرف نیتمومش کن ا گهیبسه د-

 .میبا هم بزن میندار یحرف چیه نیانگار ما دو تا به جز حرف آوا و شاه یول ده،یمنم عذاب م-

 مگه من شروع کردم؟-

  کنن؟یم شونیمیعشق قد ادیآقا  دونستمینه؟ چه م ای یدوسم دار دمیکلمه پرس هیمن -

 بلند شد و گفت: مکتین یاز رو آرشام

 تا دوباره دعوامون نشده.  میبلند شو بر-

. وارد ساختمون شدم که مامان با میمون هر دو سکوت کردبه خونه دنی. تا رسمیشد نیسوار ماش یحرف چیدو بدون ه هر

 گفت: یخوشحال

 خوش گذشت؟-

 . یلیآره خ-زدم و گفتم:  لبخند
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 خوش حال شد و گفت: مامان

 .هیاده دارآرشام پسر خوب و خانو ،یخدا رو شکر که خوشبخت شد-

فکر کردم که رام کردن آرشام به  نیو به ا دمیتخت دراز کش یرو رونمیوارد اتاقم شدم و با همون لباس ب یجواب چیه بدون

 دارم. شیرو در پ یو خم چیو راه پر پ ستین کردمیکه فکر م هایراحت نیا

 ) آوا (

زنگ خورد.  لمیکه موبا کردم؛یبود نگاه م دهیخر یسمونیکه مامان به عنوان س یلینشسته بودم و به وسا دایمامان و آ کنار

 ؟یسالم خوب-تماس برقرار کردم و گفتم:  یمحمد بود با کنجکاو

 ؟یسالم، ممنون تو خوب-

 ؟یاز ما کرد یادیشد  یمنم خوبم چ-

 شمام؛ خانم مهندس.  ادی شهیمن هم د،یدار اریاخت-

 نگاه کردم. هیداشتن بفهمن پشت خط چه کس یکه سع دایو به مامان و آ دمیخند

 .میبا هم بر یتئاتر گرفتم، اگه تو وقت داشته باش طیراستش زنگ زدم بگم دو تا بل-

 ؟یچه ساعت یبرا-

 .میاونجا باش دیبا 8-

 . امیباشه م-

 خوشحال شد و گفت: محمد

 دنبالت.   امیپس آماده باش م-

 گفت: دایرو قطع کردم که آ یگوش

 بود؟  یک-

 . ستهیمحمد شا-گفتم:  تفاوتیب یلیخ

 زد و گفت: یلبخند مرموز دایآ

 . دیشد یمیانقدر با هم صم دونستمینم-

 . برهی. آدم از معاشرت باهاش لذت مهیتیمحمد پسر مودب و با شخص-

 گفت؟ یحاال چ-کنجکاوانه گفت:  مامان

 تئاتر دعوتم کرد. یبرا-

 . دیشیباهم آشنا م شتریب ینجوریهم خوبه ا یلیخ-

 ها باال رفتم و گفتم:پله از

 .دینکن یالک الیفکر و خ-

و به خودم نگاه کردم. مثل  ستادمیا نهیا یساعت بعد کامال آماده جلو میاتاقم شدم و مشغول گشتن لباس مناسب شدم. ن وارد

کردم و از خونه خارج شدم. محمد هم مثل  یخداحافظ دایاز مامان و آ میو جذاب شده بودم. با اس ام اس گوش بایز شهیهم

 شدم و سالم کردم. نی. سوار ماشرسوندیکه گفته بود خودش رو م یبود و سر ساعت میآرشام آن تا

  ومدم؟یکه ن رید-

 .ینه سر ساعت اومد-لبخند زدم و گفتم:  

 ؟یشد بایچه قدر ز-

 مگه قبال نبودم؟-گفتم:  مرموزانه

 و گفت: دیبلند خند محمد

 .  یشیتر مقشنگ یخندیم یوقت یول ،ییبایز شهیهم تو-

 نکنه بدون مقدمه گفتم: دایبحث ادامه پ نیا نکهیا یبرا

 حاال چرا تئاتر؟-

 ؟یدوست ندار-

 .دمیم حیرو ترج نمایس یچرا، ول-

 . نمایس میریاز دفعه بعد م دونستم،ینم-

خاص باشه. از نوع لباس و مارک  شهیکرده بودم، متوجه شدم که دوست داره هم دایکه نسبت به محمد پ یمدت شناخت نیا یط

هم  نمایدادن تئاتر به س حی. ترجکردیرو انتخاب م هانیبهتر شهیشاپ. هم یساعت و عطرش گرفته تا انتخاب رستوران و کاف
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که داشت آدم  یتیفتار و منش و شخصمخاطب عام. در هر صورت ر نمایداره و س صباشه که تئاتر مخاطب خا نیا لشیدل دیشا

 .یرو تجربه کن هانیکنارش بهتر شدیو باعث م کردیرو جذب م

 

 

 آوا؟ -

 دادم و منتظر نگاهش کردم. هیتک شهیرو به ش سرم

 .یدیبهتر شده و به آرامش رس تیروح نمیبیخوشحالم که م-

به  توننیکه م ییهاگفتم خوش بحال اون آدم شهی. همرسمیبه آرامش م ییجورا هیکنار تو هستم  یبذار اعتراف بکنم، وقت-

 آرامش بدن. هیبق

 آرامش بدن که صاحب قلب اون طرف باشن. یبه کس توننیم یها وقتاما آدم-

 !سیحرفت درست ن نینه اصال ا-

 آرامش بده. تونهیعشق آدم هستش که م ایفقط آغوش مادر  رسه،یبه آرامش نم یچرا کامال درسته، آدم کنار هرکس-

 نداشتم. یمن رو تو آغوش گرفت حس خاص یوقت ای برمیلذت نم نیشاه یهاوقت از ابراز عالقه چیبا محمد بود. من ه حق

 حرفم درست بود؟ یدید-گفت:  دیکه سکوتم رو د محمد

 حرفش لبخند زدم که ادامه داد: درجواب

 ؟یشیکه کنارم آروم م یوقت ؛یستین احساسیپس توام به من ب-

 نگاه کردم و گفتم: بهش

محمد ازت  نیبذارم. بب یاگهیمون اسم درابطه یرو شخوامینم م،یهست یدوست و همکار ساده و معمول هیمحمد من و تو فقط -

 .کنهیرو خراب م زیچون عشق همه چ م،یدوست بمون شهیکه هم خوامیم

 .شهیهمون م ینگران نباش آوا هرجور که تو بخوا-

 و با احساسم جلو برم. رمیبگ دهیعقلم رو ناد نباریا خوامینم-

و منتظر  مینشست هامونیصندل یو رو میرد شد ابونی. محمد دستم رو گرفت و از خمینزد یحرف گهیبه محل تئاتر د دنیرس با

 اجرا بشه. شیتا نما میشد

 . انیب جیاست یآماده بشن و رو گرهایتا باز دیطول کش یاقهیدق چند

 سالن حکم فرما شد و همه مشغول تماشا شدن. یسکوت تو شیشروع نما با

 .زدیپلک هم نم یو حت دیدیرو م شیبه محمد نگاه کردم که با دقت کامل داشت نما یچند بار شینما نیدرح

دستم حس کردم.  یمحمد رو رو یهادست ی. منم حواسم رو به روبرم دادم، که گرماهیاحرفه یهانیب لمیاز اون ف دمیفهم

 ستش رو فشردم و بهش لبخند زدم.د

 .میکرد شونقیو تشو میهمه از جا بلند شد گرهایباز یتموم شدن اجرا با

 : دیکه محمد پرس میسالن خارج شد از

 چطور بود خوشت اومد؟-

 .یدار یخوب قهیبود، سل یاره عال-

 م؟یجا شام بخور هی میبر-

 .یتو من رو مهمون کرد رونیب میمهمون من. هروقت رفت نباریموافقم، فقط ا-

 .کنهینم بشیمرد باشه که زن دست تو ج هیتا  هیچه حرف نینه بابا ا-

 مهمون من. نباریا ه،یمیقد یها مال مرداحرف نیا-

 .کتاتوریچشم خانوم مهندس د-

 بهمون خوش گذشت. یو کل میوخنده خورد یشوخ یبا کل کیرستوران ش هی یتو گهیرو با همد شام

 یقیعطرش، موس یو بو کردیکه موهام ور نوازش م یبا باد بایز یاون ملود بیکرد. ترک یپل یخارج کیمد موزبرگشت مح ریمس

 بهم دست داد. یابه راه انداخته بود که حس فوق العاده ییبایز

 شدم. ادهیبه خونه از محمد تشکر کردم و پ دنیرس با

 

 

 ) آرشام (
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شاخه  ریکنم. بابا اصرار داره تا شرکت من ز کاریچ یکار شنهادیپ نیبا ا دونمیو کالفه از شرکت بابا به خونه برگشتم. نم خسته

 نه؟  ای امیاز پسش بر م دونمینم ه،یسنگن تیشرکت خودش بشه و بعد از چند ماه شرکت رو به من واگذار کنه. مسئول

 ریها زخورد شدن برگ یبودم. از صدا زیی. عاشق فصل پارمینگ یاعجوالنه میتصمفکر کنم تا  یهفته حساب کی نیا یط دیبا

ها رو خاموش کنه. در رو که باز خانم قبل از رفتن فراموش کرده برق میساختمون روشن بود. البد مر یها. برقبرمیپام لذت م

 شد و گفت: کیبهم نزد خندرو شدم با لبروبه نیکردم با نوش

 .ینباش زم،خستهیسالم عز-

 ؟یکنیم کاریچ نجایممنون، تو ا-

 شام خوشمزم پختم. هیاومدم به آقامون سر بزنم و درضمن -

 رو بهت داده باشم. نجایا دیکل ادینم ادمی-

 .میبا هم شام بخور ایخودم زدم. برو لباست رو عوض کن ب یبرا میمر دیکل یاز رو-

 .حوصلمیرو ندارم، مخصوصا االن که فوق العاده خسته و ب نیحوصله نوش . واقعادمیتخت دراز کش یاتاقم رفتم و رو به

 شد و گفت: رهینافذش بهم خ یهابا چشم نینشستم. نوش زیم پشت

 ؟یخوشحال بش دنمیاز د کردمیفکر م-

 زور لبخند زدم و گفتم: به

 هم تعجب کردم، هم خوشحال شدم.-

 .گهیم گهید زیچ هی اتافهیق یول-

 و مهربونش بخوره؟  بایبهتر که آدم شام کنار زن ز نیاز ا یچ زم،ینه عز-

 و روبه روم نشست و گفت: دیذوق کرد و برام غذا کش نینوش

 داشت؟ کارتیبابات چ-

 هفته فرصت خواستم تا فکر کنم. کیمن  یشرکت رو به من واگذار کنه، ول خوادیم-

 ست.هاچقدر به نفع شرکت و پروژه یدونیکه! م خوادیفکر نم-

 کنم. کاریچ دونمینم-

 .کردمیقبول م عیتو بودم، سر یمن اگه جا-

 مون کرده.فردا شب مامان دعوت یبرا یراست-

 پوزخند زد و گفت: نینوش

 افتاد عروس دارن. ادشونیچه عجب -

 تو رو خدا شروع نکن.  نینوش-

 گفتم؟    یمگه من چ-شد و گفت:  یشاک

 . میبهتره ادامه ند-

کنم  نیریم رو شقهوه نکهی. بدون امیرفت قیخوردن قهوه به آالچ یبرا نینوش شنهادیو به پ میشام رو در سکوت خورد هیبق

 ابروش رو باال انداخت و گفت:  نیمشغول خوردن شدم. نوش

 .یخوریتا حاال قهوه تلخ م یاز ک-

 .یتوام تلخ بخور کنمیم شنهادیبهتره پ ینجوریا-

 . یگرفت شیآوا رو پ یهاجالبه عادت-

گفتن  یبرا یحرف چیادامه نداد. انگار ه گهیهم د نیمون نشه. خوشبختانه نوشدادم سکوت کنم تا دوباره بحث حیترج

 . شدیدعوامون م میزدیهر موقع هم دو کلمه حرف م م،ینداشت

 رم؟یبرات آژانس بگ-شدم و گفتم:  نیاز خوردن قهوه رو به نوش بعد

 ؟یچ یبرا-

 .گهیخونه د یبرگرد نکهیا یبرا-

 بمونم؟ نجایا خوادیتو دلت نم-

 تا خانوادت نگران نشن.  یمن امشب خستم، توام بهتره زودتر برگرد-

 و گفت: ستادیو دلخور جلوم ا دهیبعد لباس پوش یابلند شد و به سمت در سالن رفت و لحظه یناراحت با

  ؟یندار یکار رمیمن دارم م-

شدم و دستم رو دور کمرش حلقه کردم  کیمن نبود. پس بهش نزد یتوجهیو ب یهمه سرد نیحقش ا نداشت و یگناه نینوش

 و گفتم:
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 . یدیزحمت کش یلیامشب خ زمیممنون عز-

 شد و گفت: رهیبه چشمام خ نینوش

 بوده.  فمیکردم وظ یهر کار-

 و گفتم: دمیرو بوس شگونه

 .شهیدرست م زیهمه چ ینباش، به زود ریاز من دلگ-

 .دوارمیام-

 حتما االن آژانس اومده. مراقب خودت باش.  گه،یبرو د-

. به ساختمون رونیرفت. با بسته شدن در نفسم رو فوت کردم ب یبه سمت در خروج عیو سر دیم رو بوسگونه نیبار نوش نیا

 کنمیفکر م نیبه نوش یقتبه آوا فکر کنم. و رمیگیرو در آغوش م نینوش یوقت خوادیداشتم. دلم نم یرفتم. احساس خفگ

خسته شدم،  ای. خداکنمیم انتیخ نیدارم به نوش کنمیاحساس م کنمیبه آوا فکر م یبه آوا رو دارم و وقت انتیاحساس خ

 رو دوست داشته باشم.  نیبره تا بتونم نوش رونیکن مهر آوا از دلم ب یکار

که انگار دلم تاب  یجور شه؛یفراموشم م دنینفس کش کنهیم دلم هوات رو یچرا وقت دونمینم ؟یکرد کاریتو با من چ آوا

 هام رو بستم و شروع کردم به زدن. رو برداشتم و چشم تارمیرو نداره. گ یگرید یهوا

 شهیم ییطال شهیکه م زییپا》

 شهیم یرنگ موهات تداع باز

 افتمیم ادتیابر  نیاول با

 قلبم شکوبهیم شم،یم ونهید

 ستبهیکه دستات با من غر حاال

 تو دست یریگیو م یک یدستا

 رمیهق هق بگ یک یشونه رو

 رمیمیدارم م ییجدا نیا از

 بارون ریبغل کن ز منو

 عاشق شو دوباره آسون ایب

 تو عذابن یهنوزم ب هاشب

 قهرِ تو داره خوابم کابوسِ

 نمونده یزیفصل چ نیاز ا انگار

 دردِ مونده هیو  الیخ هی جز

 ابونیرقص باد و برگ و خ تو

 قلبم با ضرب بارون کوبهیم

 مرد کی خونهیبغض و حسرت، م با

 《راه و برگرد نیجاده بازه ا تا

 

 

 ) آوا (

 گفت: یرو برداشتم که منش یبودم، که تلفن اتاقم به صدا در اومد. گوش دمونیپروژه جد یمشغول نقشه کش سخت

 شون داخل؟بفرستم ننیاومدن شما رو بب ییآقا هیمراه با ه یبه اسم ساحل سپهر یخانم مهندس، خانم-

 آره حتما. -

دست دادم و  الدیذوق کردم. ساحل رو بغل کردم و با م الدیساحل و م دنیبلند شدم و در رو باز کردم. با د زمیپشت م از

 گفتم:

 دلم براتون تنگ شده بود. یلیخ د،یاومد دیکرد یچه کار خوب-

 و گفت: دیخند الدیم

 چقدر سخت شده.  دنتیمهندس د-

 و گفتم: دمیخند

 .ستیدست من ن نجاست،یا فاتیتشر گهید-

 .دمیهاتون رو شنپروژه فیتعر یهستش، من کل یکیشرکت به نام و ش-
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 .دمیم ینظرات هیاوقات  یمهران و دوستش کاراشون حرف نداره، منم گاه-

 . کوننتریم یچه جور میدیخانم، نظرهاتون رو د نیدار اریاخت-

 و بعد رو به ساحل شدم و گفتم: ارنیب کیو هماهنگ کردم تا برامون قهوه و ک دمیخند

 د؟یاز من کرد یادیچه شد  دیخب نگفت-

 . میتا دعوتت کن نجایا میاومد یتون که نبودخونه میرفت یول م،یتو هست ادیبه  شهیما هم-

 کردم و گفتم: ذوق

 ن؟یگرفت یباالخره عروس-

 .میریبگ یدرست شد تا عروس یباالخره بعد از چند سال همه چ-

 .کنمیم یخوشبخت یخوشحال شدم. براتون آرزو یلیخ-

 قربونت برم. زمیعز یمرس-

 .میرو هم بهشون داد ایکارت آرام و ارم ،یایحتما م-

 هم هستن؟ نیآرشام و نوش یراست-

 خب آره.-

 ام؟یب یبا وجود اونا من چجور-

 ؟یاونا دار به کاریتو چ-

 رو بشم.باهاشون روبه خوامینم-

 تمومه.    مونیدوست گهید یایآوا شروع نکن! ن-

 تموم موند. محمد وارد اتاق شد و سالم کرد و گفت: مهیمون نکه به در خورد حرف یاضربه با

 ؟یمهمون دار دونستمینم-

 از همکاران خوب من. ستهیهم مهندس شا شونی. االدیدوستام ساحل و م کنمیم یاشکال نداره،؛معرف-

 دست داد و گفت: الدیبا م محمد

 خوش بختم. -

 بعد رو به من گفت: و

 اتاقم کارت دارم.  ایب یوقت کرد-

 رو به ما گفت:  الدیاز رفتن محمد م بعد

 بودا! پیخوشت-

 . شمیوگرنه ازت دلخور م یایب دیها رو ول کن. آوا حتما باحرف نیا-

 . امیم زمیباشه عز-و گفتم: زدم  لبخند

 گفت: الدیخوشحال شد و رو به م ساحل

 .میمزاحم کارش نش نیاز ا شتریب گه،ید میبر-

 گفت: یو به شوخ دیخند الدیم

 . میمنتظر نذار نیاز ا شتریرو ب ستهیو مهندس شا میآره زودتر بر-

 زدم و گفتم:   ادیم یمشت به بازو با

 چرت و پرت نگو.-

 .  زمیعز قتهیحق-

 خودم خفه کردم.  یکردم بدون اون روز تمام احساس و عشقم رو تو دایآرشام پ یبرا ینیگزیجا یروز اگه

 نگاهم کردن. ساحل بغلم کرد و گفت: یدو با ناراحت هر

 باش. ندتیتموم شده فکر خودت و آ گهیقصه آرشام د-

 یبود. با صدا ختهیاعصابم رو بهم ر نیشدن با آرشام و نوشها دوباره مشغول کار شدم. از االن فکر رو به رو از رفتن بچه بعد

 جواب دادم:  یبود. با کالفگ نینگاه کردم. طبق معمول شاه میو به صفحه گوش دمیدست از کار کش میگوش

 ؟یخوایاز جونم م یچ گهید-

 . میزندگ یسالم همه-

 و گفتم: دمیخند

 منم.  تیکه تمام زندگ یتو چقدر بدبخت-

 ؟یخوش ینیبیچه خبرا؟ مارو نم-
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 . رسمیتازه دارم به آرامش م ،یلیآره خ-

 اجیبه کمکت احت یفهمیچرا نم ،یبزن اشنهیازت کمک بخواد و جواب رد به س یمحال بود کس ،یمهربون بود یلیآوا تو قبال خ-

 دارم؟

 کمک کنم.دوست بهت  هیهنوزم حاضرم به عنوان  یکه بهم کرد ییهایبا وجود تمام بد-

 ؟یریگیم دهیآوا من دوست دارم چرا احساس من رو ناد-

 گرفتن. دهیچون همه احساس و قلب من رو ناد-

 .  یخوایکه تو م شمیم ی. به خدا همونهیچه حس بد یدونیپس م-

 شدم و با بغض گفتم: یعصب

تو و  زارم؟یازت ب یفهمیدوست ندارم؟ چرا نم یفهمیمن کجا و تو کجا؟ چرا نم م؟یخوریما به درد هم نم یفهمیچرا نم نیشاه-

شما دو تا باشه. شما  یلقب عاشق که رو فیو گرنه ح دیو احساسم رو لگد مال کن دیقلب من رو بشکن دیآرشام فقط بلد قتیرف

 . وفایامرد و بخراب کن گرفته تا اون آرشام ن ی. از هر دوتون متنفرم. از تو زندگدیاز مرد بودن فقط نر بودن رو به ارث برد

آروم شدم از اتاقم خارج شدم. محمد  یکم نکهی. بعد از اختمیگذاشتم و آروم اشک ر زیم یرو قطع کردم و سرم رو رو یگوش

 حال خرابم گفت: دنیبا د

 ؟یخوب-

 خونه. رمیآره خوبم. من م-

 رفتم. نمیاز شرکت خارج شدم و به سمت ماش یاگهیحرف د چیبدون ه 

 

 

  یرانندگ هاابونیخ یتو هدفیب

 .زنهیبرام بوق م میکنار نیکه متوجه شدم ماش ستادم،ی. پشت چراغ قرمز اکردمیم

 رو برداشت و با لبخند گفت: شیدود نکیبود که از شرکت دنبالم اومده بود. ع نیو بهش نگاه کردم. شاه برگشتم

 بعد از چراغ نگهدار کارت دارم.-

 کارت.  یبرو پ-

 یپدال گاز گذاشتم ول یپام رو رو عیو با سبز شدن چراغ، سر دمیرو باال کش شهینشدم و بالفاصله ش نیجواب شاه منتظر

خوشش اومده بود. لحظه آخر به اشتباه  یباز نی. از ااومدیحرفا بود؛ که دست بردار باشه. مدام دنبالم م نیاز ا ترلهیپ نیشاه

شد و با لبخند  ادهیپ نشیاز ماش نیبه عقب نگاه کردم، شاه نهیآ یاز تونداشتم.  یفرار هرا گهی. ددمیچیکوچه بن بست پ یتو

 سوار شد و گفت:

 . یباالخره تو چنگم افتاد-

 بشم که مچ دستم رو گرفت و مانعم شد و گفت: ادهیپ نیخواستم از ماش دم،یترسیم نیبا شاه ییتنها از

 .اریدر ن یانقدر چموش باز-

 ؟یداریچرا دست از سرم برنم-

 چون دوست دارم.-

 کلمه رو تکرار نکن. نیانقدر ا-

 رو زهرمارم نکن. دارید نیا کنمیخواهش م نمت،یبیم کیخب آروم باش. بعد از چند وقت دارم از نزد یلیخ-

 .یرو دار هامیتو واسه من حکم بدبخت-

و رد کردم که به خاطر تو االن چند وقته که از خط قرمزها ر یکه، من بعض نهیتو ا زهیآوا باور کن فرق من با اون آرشام پاستور-

 رو کنار گذاشتم.  یهمه چ

که دوست  یکن یزندگ یبا کس یتو دوست دار نیشاه نمینکن. بب رییاما به خاطر من تغ ،یکنیم رییتغ یخوشحالم که دار-

 نداره؟ 

 شد و گفت: یعصب نیشاه

 ؟یزنیمن رو پس م ست،یمثل آرشام پشتم ن یکم دارم؟ چون بابا و خانواده پول دار یکلمه رو نگو. آخه من چ نیانقدر ا-

 کم ندارم.  یچیوگرنه من از آرشام ه

 صدام رو باال بردم و گفتم: نیهم مثل شاه من

 .دادمیم حیمثل تو ترج یوونیشهر بود، بازم اون رو به ح نیآدم ا نیو کارتر کسیو ب نیرتریاگه آرشام فق-
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گوشم زد.  یدستش رو بلند کرد و محکم تو هیاز ثان یکسر ی. تودیباریم شیفکش منقبض شده بود و از چشماش آت نیشاه

 گفتم: غیخورده بودم. بغض کردم و با ج میزندگ یبود که تو یتو گوش نیاول نیا

 ؟یزنیم یمن رو به چه حق نییمن گمشو پا نیاز ماش-

 .یگیم یچ یرو زدم تا بفهم نیا-

 ادهیپ نیرو از ماش نیشاه تیبا تعجب به محمد که با عصبان نی. با باز شدن درِ طرف شاهاومدیترس و بغض صدام در نم از

شده  زیگل آو گهیبا همد یحساب نیکرده بود. محمد و شاه دامیچطور پ دونمیمن شد. نم ینگاه کردم. باز هم محمد ناج کرد،یم

 شدم و گفتم: ادهیپ نینبود تا جداشون کنه. از ماش یسکوچه بن بست و خلوت ک نیا یبودن. تو

 . دیتمومش کن-

 گفت: نیشاه

 که همه جا دنبالته؟ هیک نیا-

 بپرسم.  دیکه من با هیسوال نیا-

 گفتم: نیشد که بدون فکر رو به شاه یچ دونمینم

 نامزدمه. -

 و گفت: دیمحمد رو ول کرد و سمتم چرخ قهی نیشاه

 ؟یگفت یچ-

 ؟یشد یشوهرمه حاال راض-

 سمتم اومد و گفت: تیبا عصبان نیشاه

 آوا خفه شو.-

 پرت کرد و گفت: نیزم یرو رو نیشاه محمد

 .یشیم کیکارت. دفعه آخرت باشه که به زن من نزد یحاال برو پ ،یجوابت رو گرفت-

 . اومدیدستم برنم از یکردن کار هیبلند شد و به سمت محمد حمله کرد و من جز گر نیزم یاز رو نیشاه

 شد و گفت: نشیکبود سوار ماش یبا لباس پاره و صورت نیشاه قهیبعد از چند دق باالخره

 من باش.  یآوا، منتظر تالف شهیتموم نم نجایا-

 گفتم: یخودم رو به محمد رسوندم و با نگران عیدنده عقب گرفت و از کوچه خارج شد و من سر نیشاه

 ؟یخوب-

 آره.-

 .مارستانیب میبلند شو بر اد،یاز دماغت داره خون م-

  داره؟یکه دست از سرت برنم هیپسره ک نیآوا ا ست،ین یاجیاحت-

 آوردم و به محمد دادم و گفتم: رونیمانتوم ب بیاز داخل ج یدستمال

 و دوست داشتن رو ازم گرفته.  یکه عشق و زندگ هیکس نیشاه-

 زد و گفت: صورتم کنار یموهام رو از رو محمد

 کار رو کرد؟ نیا یصورتت مونده به چه جرئت یانگشتاش رو یجا-

 اونم زد تو گوشم. وونیبهش گفتم ح-

 کرد. دتیاالنم تهد ،یکن تیپسره شکا نیاز ا یخواینم-

 ؟یکرد دامیپ یتو چطور یاز دست دادن ندارم، راست یبرا یزیچ گهیمن د-

. اومدم دنبالت تا بهت بدم. بعدم که یفراموش کرد یها رو بهت بدم، ولاتاقم تا نقشه یایقرار بود بعد از رفتن دوستات ب-

 دنبالت. امیخودم دونستم که ب فهیوظ کنهیم بتیپسره داره تعق نیمتوجه شدم ا

 و من واقعا شرمندم.  یمن یممنون، تو ناج-

 بلند شد و گفت:  نیزم یاز رو محمد

 . یشرمنده باش ینکردم که بخوا یکار-

 روز افتاد.  نیهم کت و شلوارت به ا یدید بیهم به خاطر من آس-

 ش نگاه کرد و با خنده گفت:و پاره یبه لباس خاک محمد

 .میخوب گرد و خاک کرد-

 مارستان؟یب میبر ستیالزم ن یمطمئن-

 نگران نباش، خوبم.-
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 برسونمت؟ یخوایم-

 آوا مراقب باش. رم،یخودم م نیممنون با ماش-

 گرفتم. شیخونه رو پ ریشدم و مس نیکردم و سوار ماش یمحمد خداحافظ با

 

 

کار  نیها و ابه خاطر مزاحمت نی. مامان و بابا اصرار داشتن تا از شاهکردمیم نگاه مگونه یبودم و به کبود ستادهیا نهییآ یجلو

 دیرسیکنم. معلوم نبود اگه محمد به موقع نم رشتیرو ب  نیشاه نهیکار ک نیبا ا خواستمیکنم، اما من نم تیشکا اشحانهیوق

. بعد کردمیکه بهم کرده بود تشکر م یبه خاطر کمک دیرو برداشتم و شماره محمد رو گرفتم؛ با می. گوشآوردیسرم م ییچه بال

 :  دیچیپ یگوش یمحمد تو یرایگ یاز چند تا بوق صدا

 جانم آوا؟-

 ؟یسالم، خواب که نبود-

 بودم. دارینه ب-

 .افتادیم یچه اتفاق یاگه تو نبود دونمینم ،یدردسر افتاد یتو یزنگ زدم حالت رو بپرسم. امروز به خاطر من حساب-

 . شهیکه نم یجور نیا ،یپسره بکن نیبه حال ا یفکر درست و حساب هی دیآوا با-

 .کنهیم شتریرو ب نیشاه یتوز نهیفقط ک نیاما ا گن،یرو م نیمامان و بابا هم هم-

 صورتت خوب شد؟ یکبود یراست ،یدونیهر جور که خودت صالح م-

 .کنمیرو لعنت م نیشاه نمیبیخودم رو م نهییآ یبادمجون شده. هر بار که تو نینه بابا ع-

 کنه؟یحرفش رو بزنه، چرا انقدر دردسر درست م ادیآدم نم نیداره چرا ع یااگه خواسته-

 . رمیکت و شلوار بگ هیمن برات  میتا بر کنمیروز هماهنگ م هی. محمد ستوونهیولش کن بابا د-

 . زمیعز ستیالزم ن-و گفت:  دیخند محمد

 چرا الزمه، بخاطر من لباست پاره شد. -

 سرت. یفدا-

 .شمیمزاحمت نم نیاز ا شتریب گهیخب د-

 . یممنون که که نگرانم ،یمراحم-

مراسم  میفکر یتخت نشستم و دفترم رو باز کردم. تمام دغدغه یپر کنه. رو اتاقم رو یفضا یزییپا میرو باز کردم تا نس پنجره

 ست؟یو وانمود کنم که برام مهم ن نمیو آرشام رو کنار هم بب نینوش دیهستش. چطور با الدیساحل و م

 یفکر کنه که هنوزم چشمم دنبال شوهرشه. کاش بتونم طور خوادیکنم. دلم نم نیرو نسبت به خودم بدب نینوش خوادینم دلم

 تونم؟یم یعنی کنم؛یبهش فکر نم گهیرفتار کنم که آرشام بفهمه که د

و من رو دوست داره و مطمئنم  هیفکر کنم؟محمد پسره خوب گهیبه مرد د تونمیکه بعد از رفتنت نم یکرد کاریتو با من چ آرشام

و عشق کهنه تو قلبم  کنهیتو ذهنم رو پر م ریتا دوستش داشته باشم باز تصو کنمیهر بار تالش مخوشبختم کنه، اما  تونهیم

چون خودش رو وقف  ست،یرو باور کنم که آرشام مال من ن قتیحق نیا دیو با هییمن تنها وشتسرن دی. شاکنهیو رو م ریرو ز

. سکوت و آرامش ستادمیچون خودم رو وقف آرشام کردم. دفتر رو بستم و کنار پنجره ا ستمیکرده. منم مال محمد ن نینوش

 .دادیم نیشب قلب و روحم رو تسک

 چقدر گذشت که در اتاقم به شدت باز شد. دونمیکنم. نم یخال زیکردم ذهنم رو از همه چ یرو بستم و سع چشمام

 وارد اتاقم شد و گفت: جانیبا ه مامان

 . مارستانیب میبر عیکن سر داریدردش گرفته آرام رو ب دایمهران االن زنگ زد که آ-

 گفتم: یخوشحال با

 پس باالخره انتظار تموم شد. یوا-

 خوشگلم بشم.  یقربون نوه یآره اله-

از ما.  شتریمهران ب م،ینگران بود ی. همگمیرفت  مارستانیو به ب میحاضر شد یاقهیو به سمت اتاق آرام رفتم. ده دق دمیخند

 یرو ط مارستانیمدام راهرو ب

رو  مارستانیب یمهران بود وارد جمع ما شد. از خوشحال یپسر خوشگل و تپل که فتوکپ هیساعت  کی. باالخره بعد از کردیم 

 .دادنیو مدام پرستارها بهمون تذکر م میسرمون گذاشته بود یرو

ساعت وقت  3تخت انداختم. فقط  یخودم رو رو ی. با خستگمیصبح بود که من و بابا و آرام به خونه برگشت 6ساعت  باالخره

 .  کردمیم یدگیو تو نبود مهران به کارها رس رفتمیصبح به شرکت م 9 دیداشتم تا استراحت کنم با
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 دنید یهمراه با محمد برا ،ی. بعد از اتمام ساعت کارمیندو بدون مهران گذرو میکرد یدگیروز همراه با محمد به کارها رس اون

 .میرفت مارستانیکوچولو به ب یو مان دایآ

 .دمیرو نوازش کردم و بوس کشیکوچ یهادست یو به آروم ستادمی. کنار تخت خواهرزادم امیاتاق شد وارد

 مرخص بشه. تونهیخداروشکر حالش خوب بود و دکتر گفت که م دایآ

 مون رو ترک کرد و رفت.کرد، جمع هیهد یبه مان ییبایپالک ز نکهیبعد از ا محمد

ها کنار و من و آرام ساعت داستیبه آ یدگیمشغول رس یخانوادمون گذشته. مامان حساب دیروز از تولد عضو جد سه

 .میریاش مو قربون صدقه مینینشیخواهرزادمون م

خودم رو کنترل کنم و آروم باشم.  کنمیم یکه ذهنم رو مشغول کرده، سع یفکر . با تمام دغدغهالدهیساحل و م یعروس امروز

مختلف رو  یهاگشتن و مدل ی. از صبح به کمک آرام مشغول انتخاب لباس شدم. بعداز کلشدیشروع م ۸ساعت  یعروس

 د؛ انتخاب کردم.اش کار شده بوپارچه یرو ییبایز یهاطرح هرنگم رو ک یصورت یباالخره لباس دلکته دن،یپوش

کردم و موهام رو فرکردم. لباسم رو به کمک آرام  یمفصل شیساعت مونده بود به شروع مراسم که مشغول شدم. آرا چند

 یخدافظ هیکرد. از بق فیهردومون تعر ییبایاز ز یو کل ستادیمن و آرام ا ی. مامان روبروستادمیا نهیآ یو آماده جلو دمیپوش

 .میدیبه موقع به باغ رس ک،ی. با وجود ترافمیشد ایارم نیو سوار ماش میکرد

 رو پارک کنه. نیتا ماش م،یموند ایو منتظر ارم میشد ادهیپ نیو آرام از ماش من

که دست تو دست هم  دمیرو د نینگذشت که آرشام و نوش یزیکه از جلومون رد شد. چ دمیآرشام رو د نیماش نیح نیهم در

کردم  یو سع دمیکش یقینشست. نفس عم میشونیپ یشد و عرق سرد رو شتریضربان قلبم ب شوندنیبه سمت ما اومدن. با د

بغلم بود، من و آرشام  یتو نیکه نوش یرو فشرد و بغلم کرد. تمام مدت ملرزون یمقابلم قرار گرفت و دستا نیآروم باشم. نوش

اومد و سمت آرام رفت. آرشام  رونیاز آغوشم ب نی. نوشمیچشم از هم بردار میتونستی. انگار نممیشده بود رهیبهم خ

جواب سالمش رو  لرزون یسالم کرد و من هم با صدا شد،یم دهیشن یکه به سخت ییانداخت و با صدا نیزم ینگاهش رو رو

 دادم.

که  نینوش یها. به دستمیو ما هم پشت سرشون بود رفتنیجلوتر راه م نیمون اضافه شد. آرشام و نوشهم به جمع ایارم

 .دمیکش یآرشام حلقه شده بود با حسرت نگاه کردم و آه یدور بازو

من اصال حواسم  یبودن ول یکوبی. همه مشغول رقص و پامینشستن انتخاب کرد یعروس و داماد رو برا گاهیبه جا کینزد زیم

 آرام به سمتش برگشتم: ی. با صداخورمیو حسرت م کردمیو آرشام نگاه م نینبود و فقط داشتم به نوش

 شون کن آوا زشته.کمتر نگاه-

 .سیدست خودم ن-

 .تهیمیدوست صم یعروس ،یکن لذت ببر یخودت رو کنترل کن و بهشون توجه نکن. سع-

ذوق  یکل موندنی. ساحل با دمیسالن رفت یها به سمت ورود. همراه جوونمیمتوجه ورود عروس و داماد شد اهویه یصدا با

 ساخته بودن. ییبایز ریو کنار هم تصو اومدنیشده بود. چقدر بهم م بایز کرد. واقعا

من  نینوش یفکر کردم که االن به جا نی. به ادنیرقصیها همراه عروس و داماد تانگو مرقص عروس و داماد همه زوج موقع

تا آخر  دیفکر کردم که نبا نیکردم و به ا یخوشبخت یهمشون آرزو یوجود برا نیبا ا یول دم،یرقصیتو آغوش آرشام م دیبا

 نسپرم! یکنم و دل به کس یزندگ ییتنها تونمیم یباشم، تا ک مید به فکر زندگیعشق آرشام بکنم. با ریعمرم خودم رو اس

 بهمون خوش گذشت. یکه حساب میدیوسط و با عروس رقص میاز تموم شدن آهنگ، همه دخترها رفت بعد

 .میو به خونه برگشت میکرد ی. ازشون خدافظمیکرد یشون همراهرو تا خونه الدیاز صرف شام ساحل و م بعد

 

 

 یلی. رابطم با محمد خگذروندمیشرکت م یوقتم رو تو شتریبهتر شدم و ب یلیخ یو من از نظر روح گذرنیهم م یاز پ روزها

که  دمیرس جهینت نیچند ماه به ا نیا یکرد. ط هیبهش تک شهیکه م هی. محمد مردکنمیبه ازدواج فکر م ییجورا هیخوب شده و 

مشترک، اعتماد هستش و بعد عشق و عالقه دوطرفه. من و  یزندگ هیو اساس  هی. پاستین یخوشبخت یبرا یعشق و عالقه حکم

 یحال که از گذشته نیبا ا . اما محمددیمون از هم پاشنبود رابطه موننیچون اعتماد ب یول م،یرو دوست داشت گهیآرشام همد

 گهید یفردش اون رو نسبت به مردها بهمنحصر  تیخصوص نیو ا ستادهیاش اعشق و عالقه یمن باخبره همچنان مصمم پا

 خاص کرده.
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خواهر دوقلوم  یخال یو من هر روز جا کننیم یمجلل گرفتن و حاال عاشقانه کنار هم زندگ یعروس هی شیچند ماه پ ایو ارم آرام

 بابت خوشحالن، اما من  نیکمتر شده و همه از ا نیشاه یهامدت مزاحمت نی. اکنمیرو احساس م

و ساحل هم  الدیم یها. از حرفدارهیدست از سرم برنم هایراحت نیبه ا نیآرامش قبل از طوفان هستش و شاه نیا دونمیم

. ستیمثل گذشته برام ن گهیو کنار هم خوشبخت هستن. د رنیبگ یقراره عروس یو آرشام به زود نیمتوجه شدم که نوش

که  ستیو برام مهم ن کنمیکمتر به آرشام و خاطراتم فکر م گهیکرده. د تفاوتیب زهایاز چ یلیمرور زمان من رو نسبت به خ

متوجه بزرگ  زنم،یرو به خدا و سرنوشت سپردم. حاال که دفتر خاطراتم رو ورق م ی. همه چارهیسرم ب ییقراره چه باال نیشاه

 . شمیشدنم م

دفتر  نیرو وارد ا میچرا لحظه به لحظه اتفاقات زندگ دونمیکرده. نم رییسال اول دانشگاه تغ ینسبت به آوا دگاهمید چقدر

 انتیرو متوجه بشه و بفهمه که بهش خ قیبه آرشام برسه و حقادفتر  نیا یروز نکهیا ایآروم شدن خودم و  یبرا دیشا کنم،یم

بهم  شیآرامش زندگ قیحقا دنیبا فهم خوامیهم نم ینگه داشتم. از طرف منهیس یتو روها عشق پاک و زاللش نکردم و سال

 یتمام زندگ نینوش گهی! حاال دکنهیکه هنوز هم آرشام بهت فکر م یکنیساده چرا فکر م یآوا گم،یبه خودم م یبخوره. گاه

 نیآرامش نوش خوادیباشه. دلم نم یاگهید زیچ تونهیم قتیکه حق کنهیفکر نم نیلحظه هم به ا کی یآرشام رو پر کرده. حت

و دوست  طونیش نیبه وجود اومده، اما هنوزم برام همون نوش موننیکه ب یاها و فاصلهبهم بخوره. با وجود تمام اتفاق

 نیهم ،بودم نینوش یمنم اگه جا دیرو کنارش گذروندم. شا میزندگ یهاسال نیکه بهتر یامعرفت و مهربونب قی. رفهیداشتن

 و همه کس گذشت.  زیاز همه چ دیبه خاطر عشق با ی. گاهکردمیکار رو م

 ) آرشام (

نه تونستم با خودم  ،یچند ماه نامزد نیا یست، اال خودم. طآماده زیهستش. همه چ نیمن و نوش یمراسم عروس گهیروز د دو

 آوا رو یدلم بدجور هوا یدارم. گاه انتی. مدام احساس عذاب وجدان و خنیو نه با نوش امیکنار ب

گناهه که زن دارم  دونمی. مزدیهاش موج مچشم یتو یمهربون شهی. مثل همدمشیکه چند بار رفتم و از دور د یطور کنهیم 

. هر بار که به آوا فکر شهیعنوان سرکوب نم چیبه ه یاحساس لعنت نیاما دست خودم نبود. ا لرزه،یآوا م دنیاما دلم با د

 نیو از ا دادمیخاتمه م زیداشتم که به همه چ یقدرت خواستی. دلم مخوامیم ذرتمع نیخلوتم مدام از نوش یتو کنمیم

. ستیکنار اومدن باهات دست خودم ن ن،یبزنم و بگم، شرمندتم نوش ادیفر خوادی. دلم مکردمیم داینجات پ یازدواج اجبار

وار آوا  وانهیهنوز د نکهی. استین خودمنثارت کنم دست  تونمیکه نم یعشق ست،یهستش دست خودم ن موننیکه ب یافاصله

 چیبت به تو هاما نس دونم،یهنوز نگرانشم و خودم رو مالک جسم و روحش م نکهی. استیرو دوست دارم دست خودم ن

هم وجود نداره که دلم رو خوش کنم.  کیکوچ یعالقه هی یکه کردم حت ییها. با وجود تالشستیندارم دست خودم ن یکشش

. کننیباشم که فقط به رابطه فکر م ییبهت دست بزنم. دوست ندارم مثل مردها تونمیکنم بعد از ازدواج هم نمیفکر م یگاه

 . خوامیمن رابطه رو فقط با عشق م

و  شدیکاش عاشقم نم ه،یدختر مهربون نیشدم و باز تو فکر فرو رفتم. نوش رهیخ نیدستام پنهون کردم و به زم نیرو ب سرم

 ریکه تمام قلبم رو آوا تسخ نجاستیمن ا ی. من همه کار کردم تا دوسش داشته باشم اما بدبختکردیمن نم ریخودش رو اس

نگاه و  ی. مدام تونمیبیعشقش رو نم اد،یبه چشمم نم نینوش ییبایز کنمیم ینذاشته. هر کار یاگهیکس د یبرا ییکرده و جا

. شهیحالم بد م کنه،یدستش رو دور بازوم حلقه م ی. وقترهیگینفسم م چسبهیبهم م ی. وقتکنمیمحبتش آوا رو جستجو م

سقف مهرش به دلت  هی ریز دیبر یقتو گنیم الدی. ساحل و مفهمهیکس حرفم رو نم چیچرا ه دونمینم ست،یدست خودم ن

باز  نینوش یقلبم برا یتو ییجا دیتا شا کننیم یادآوریرو برام  نینوش یهایو مهربون هایهم مدام خوب کای. مامان و انافتهیم

 یرو هک یو داغ انتیروزهام، خ نیا یمن از آوا و نبودنش پر شده. عشق و دلتنگ ی. ذهن و قلبم و زندگستدهیفایکنن اما ب

 تر کرده.سخت نینوش رفتنیپذ یرو برا طیموضوع شرا نیتر کرده و اقلبم گذاشته رو کم رنگ

 

 

 ( نی) نوش

 رو پر کرده، نیماش یکه فضا یسکوت

 شیبا لباس عروس و آرا یلی. به گفته همه خمیکنار هم نشست بهیاما ما مثل دوتا غر مونه،ی. مثال روز عروسکنهیخفم م داره

که مدام  احساسهیاز کنارم گذشت. انقدر نسبت بهم سرد و ب تفاوتیب یلیو خ دیفوق العاده شدم، اما آرشام باز هم من رو ند

چند ماه رو ازم فرار  نیبا هم بودن هستش؛ اما آرشام تمام ا یروزها نیبهتر یدن، دوره نامزدیم یبهم دلدار کایمامانش و ان

 کیکنم، مدام دارم خودم رو کوچ دایقلبش پ یتو ییجا نکهیا ی. براکنمیم لیم رو بهش تحمکرد و من هر لحظه دارم خود

 یتا شروع زندگ میریم میو مثال دار میهم نشست اردوتا مجسمه کن نی. عنهیبیها و عشقم رو نمآرشام محبت یول کنم،یم

اونوقت من  دیکه چقدر تشنه آغوش گرم و نگاه مهربونش هستم؛ شا شدی. کاش آرشام متوجه ممیریمون رو جشن بگمشترک



Roman-City.ir 
 جدالی از جنس عشق رمان

 

https://telegram.me/romancity 231 

 

که  دونستمیکه به آرشام دل سپردم، م یرو از دست بدم. روز دمیام خوادی. دلم نمکردیکه حقمه محروم نم ییزهایرو از چ

 هیبود رو با  موننیکه ب ینیگرفتم سکوت سنگ میبشم. پس تصم دیناام هایراحت نیبه ا دیرو دارم؛ پس نبا شیپ یراه سخت

 آرشام؟-شاد بشکنم. ضبط رو روشن کردم و گفتم:  کیموز

 بله؟-

 سالن منتظرمون باشن؟ یو تو انیمون نتا دنبال یبردارها گفت لمیچرا به ف-

 .میخواستینم لمیرو ندارم، اگه به خاطر اصرار تو نبود اصال ف هایبچه باز نیا یحوصله-

جواب  یکجاست، چ تونیعروس لمیبچه هامون بگن ف یبعدشم اگه روز شه؛یم یادگاری نایتمام ا یروز هی ه،یچه حرف نیا-

 م؟یبد

چند ماه قلقش دستم اومده بود. هر  نیا ینزدم. ط یبه سالن حرف دنیداد سکوت کنه. منم تا رس حیبهم نگاه کرد و ترج آرشام

و آرشام کمک کرد  میدیور بودم تا خفه بشم. باالخره به سالن رسو منم مجب کردیرو خاتمه بده سکوت م یبحث خواستیموقع م

 یبه راحت لیفام ینگاه دخترها ی. تومیدستم رو گرفت و با هم وارد سالن شد لمبرداریبشم و به خواست ف ادهیپ نیتا از ماش

گفتن.  کیشدن و تبر کیو ساحل بهمون نزد الدی. مشدمیآرشام رو کنارم داشتم، غرق لذت م نکهیو از ا خوندمیحسادت رو م

 .یچقدر ناز شد-ساحل دستم رو گرفت و گفت: 

 . زمیممنون عز-

 رو به آرشام گفت:  ساحل

 هواش رو داشته باش. شهیم دایعروس خوشگل کم پ-

 لبخند زد و گفت:  آرشام

 . شدمیبودم قشنگ م شگریدست آرا ریمنم اگه از صبح تا ظهر ز-

 به آرشام شدم و گفتم:رو  یناراحت با

 .دوننیهمه م گهیرو د نیهم قشنگم، ا شیمن بدون آرا ه؟یمنظورت چ-

 گفت: الدیم

 نداره.  یناراحت نکهیکرد، ا یشوخ هی. حاال آرشام خورهیهنوزم مثل دوران دانشکده زود بهت برم ن،یبابا نوش یا-

 ی. توگرفتیلجم م گرفتن،یو ساحل طرف آرشام رو م الدیم یطیدر هر شرا نکهیشدم. از ا رهیخ نیکردم و به زم اخم

بود؛ بشه.  امنهیس یکه تو یو غم بزرگ یمتوجه ناراحت یکس خواستیکردم لبخند بزنم. دلم نم یو سع مینشست مونگاهیجا

ش رو دور گذاشتم و آرشام دست اشنهیس ی. سرم رو رومیرو انجام بد مونمن و آرشام رو بلند کرد تا رقص دونفره کایان

 کمرم حلقه کرد و کنار گوشم گفت:

 خته؟یتو رو بهم ر یچ-

 تو. یتوجهیب-کردم و گفتم:  بغض

 متاسفم که نتونستم خوشحالت کنم. ،یخوایبرگزار بشه که تو م یمون همون جورمن تمام تالشم رو کردم تا مراسم-

 . یدوسم داشت یول ؛یتر گرفته بودساده یعروس هیکاش برام -

 شمام نگاه کرد و گفت:چ یتو

کنه، اون  فیتعر تییبایکه هر روز و هر لحظه بهت ابراز عالقه کنه و از ز یهست یبهت گفته بودم اگه دنبال مرد یمتاسفم ول-

 ؟ینگرفت یرستوران حرفام رو جد ی. چرا اون روز توستمیمرد من ن

ها و همه برامون دست زدن. مطمئنا همه مهمان دیدستش خم کرد و گوشه لبم رو بوس یتموم شدن آهنگ آرشام من رو رو با

کردن.  یمون ما رو تا خونه همراه. بعد از صرف شام خانوادهمیزدیعاشقانه م یهافکر کردن تمام مدت ما کنار گوش هم حرف

کردم. کاش  هیبغلش انداختم و گر ی. خودم رو توکردیم هیمثل ابر بهار گر مانممن رو به آرشام سپردن و ما مایپدرم و ن

متوجه مشکالتم  یکس خوادیکنه، اما دلم نم مییراهنما تونستیمامان م دیدرمورد مشکالتم باهاش حرف بزنم. شا تونستمیم

بودم.  دهیچ دیرو با عشق و ام لمیتک وسا تکشده بود.  دهیچ قهیباسل امهیزی. جهمیبشه. بعد از رفتن همه وارد ساختمون شد

 کاناپه نشسته بود گفتم: یم که روزدم و رو به آرشا یچرخ

 ست؟یطور ن نیمون فوق العاده شده اخونه-

 آره خوب شده. -

 شدم و گفتم: کیبلند شد و به آشپزخونه رفت و مشغول درست کردن قهوه شد. با ناز بهش نزد یاگهیحرف د چیه بدون

 . کنمیتو لباست رو عوض کن من قهوه رو درست م-

دستم به دکمه دوم برسه، دستم رو  نکهیهم با لبخند گره کرواتش رو شل کردم و دکمه اول لباسش رو باز کردم. قبل از ا بعد

 پس زد و به سمت به طبقه باال رفت.
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بود. بلند شدم  ومدهیساعت گذشته بود اما هنوز آرشام ن می. نکردمیسرد شده، نگاه م  یهانشسته بودم و به قهوه زیم پشت

شدم  نهیبود و مشغول خشک کردن موهاش بود. دست به س ستادهیا نهییآ یو به طبقه باال رفتم و وارد اتاق شدم. آرشام جلو

 و گفتم: 

 ؟یدوش گرفت یراحت رفت الیاون وقت تو با خ م،یمنتظرتم تا با هم قهوه بخور نییساعته پا میمن ن-

 انقدر هم غر نزن. ریدوش بگ هیتوام برو -

 میدوش آب گرم ن هیلباس عروس رو از تنم درآوردم و بعد از  یموهام رو باز کردم و به سخت رهیاز اتاق خارج شد، گ که آرشام

 نکهی. بعد از ادمیانتخاب کردم و پوش یرنگ یساعته، از حموم خارج شدم و به سمت کمد لباسام رفتم. لباس خواب زرشک

کارم تموم شد  نکهیکردم. بعد از ا یخودم خال یم رو روز برداشتم و عطر مورد عالقهیم یموهامر و خشک کردم، رژ قرمز از رو

 . یفرار کن یتونینم گهیآرشام د-نگاه کردم و گفتم:  نهیبه آ

شدم، اما تمام  لمیف دنینشسته بود. آروم کنارش نشستم و مشغول د ونیزیتلو یرفتم. آرشام جلو نییلبخند به طبقه پا با

بعد کنترل رو  قهیشد و چند دق رهیخ ونیزیبهم نگاه کرد و دوباره به تلو رهیکس العمل آرشام بود. چند لحظه خع شیحواسم پ

 :دمیو با تعجب پرس رمیخودم رو بگ یکردم جلو یسع یبود، ول گرفتهبرداشت و خاموش کرد. از رفتارش خندم 

 داشتم نگاه یخاموش کرد یچ یبرا-

 .کردمیم 

 روشن کن. ینیبب یخوایتو اگه م بخوابم رمیخستم، م-

 بخوابم.  دمیم حیمنم حوصله ندارم،ترج-

 وارد  نکهی. قبل از امیرو دور بازوش حلقه کردم و با هم به طبقه باال رفت دستم

 و گفت: ستادیا میبش موناتاق

 . خوابمیم یاتاق بغل یمن تو-

 آرشام؟  یچ یعنی-گفتم:  ی. با ناراحتاومدینفسم باال نم تیبغض و عصبان از

 بهم بده. تونستیبود که م یجواب نیسکوتش عذاب آورتر شهیهم مثل

 با بغض گفتم: نیهم یبرا

رفتارات  نیاز ا گهید ،یبهم ندار یحس چیچرا ه ؟ینیبیچرا من رو نم ؟یکنی. از االن جات رو جدا ممیکرد یمثال ما عروس-

 خسته شدم.

 یچشمات نگاه کنم، ول یتو شهیروم نم یبه خدا شرمندتم، حت نینوش-

بدم و روحم مال آوا باشه،  هیجسمم رو به تو هد تونمیم کردم،یکنارت باشم. تا امشب فکر م یشوهر واقع هیمثل  تونمینم 

 به آوا تعلق داره.  زمی. من همه چشهینم نمیبیم یول

 گفتم: تیعصبان از

 کرد. رونیب شیاشغال از زندگ هیمثل که تو رو  یهست یست که تو هنوز وفادار دخترمسخره-

و از  یکنیدرکم م کردم،یکرد، اما من تو رو انتخاب کردم چون فکر م ییوفایکه بهم ب امیآره حق با توئه، من وفادار کس-

 درک کن. کنمیشوهرت باشم، خواهش م یاسم تونمی. من فقط میمشکالتم باخبر

 درک کنم! یگیاون وقت م ؛یدرو نابود کر مندهیآ م،یبه زندگ یگند زد-

سرم  یرو یمشکالتم رو هضم کنم و مشکالت بعد امیکردم تا م ریگ یطیبد شرا ی. من تویباز بهم فرصت بد خوامیازت م-

 کرد. انتیدوسم داره بهم خ کردمیکه فکر م یو رو شد. دختر ریز میچند وقت تمام زندگ ی. طشهیآوار م

از پشت  قمیهاست که عاشقمه. رفشبه گفت سال هیداشته باشه،  یبهم حس دادمیدرصد هم احتمال نم کی یکه حت یدختر

تا زودتر  کنهیو اصرار م کنهیدرست م دیدرد و دلم و بفهمه، برام مشکالت جد یپا نهیبش نکهیا یکرد. پدرم به جا انتیبهم خ

 نداره؟ اجیزمان احت به نایازدواج کنم. حاال تو بگو هضم همه ا

 . شهیدرست نم یچیه یجور نی. ایزندان آوا بمون یتا ابد تو یتو دوست دار یمن بارها خواستم کمکت کنم، ول-

 بهت نکردم. یاصرار چیمن ه یکه خودت انتخاب کرد هیزندگ نیا یحق با تو باشه، ول دیشا-

 ن؟یهم-

 که تو  ستین یزندگ نیمگه ا-

 به کارم نداشته باش.  یفقط کار کنم؛یم نیتو رو تام یمن از نظر مال ؟یخواستیم
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تخت انداختم و  یمنتظر جواب باشم وارد اتاقم شدم و در محکم بستم. خودم رو رو نکهیگفتم و بدون ا ریعصبانبت شب بخ با

که  دادمیم دیبه خودم ام شهیکه شوهرش اون رو نخواد. هم ستین نیتر از اسخت زیچ چیدختر ه هی یکردم. برا هیآروم گر

دارم که آرشام  یرادیالبد ا دمیپرسی. مدام از خودم مرهیم نیها از بفاصله مامو ت ارمیآرشام رو بدست م ،یشب نیچن یتو

شد و  نیهام سنگصبح بود که اشکم بند اومد و پلک یهاکی. نزددمیرسینم یاجهینت چیبه بودن با من نداره، اما به ه یلیتما

 فرو رفتم. یخبریبه عالم ب

 ) آرشام (

به وضوح  اشهیگر یکردم خوابم نبرد. بلند شدم و به سمت اتاقش رفتم. صدا یزدم، هر کار نیکه به نوش ییاز حرفا بعد

داشتم. سوشرتم  یرو خراب کردم، احساس بد نینوش ندهیو آ یعجوالنه خودم زندگ میبه خاطر تصم نکهی. از اشدیم دهیشن

 گوشم گذاشتم. یتو یریزدم و هندزف رونیرو برداشتم و از خونه ب

  زنمیهوات هنوزم عاشقونه چه تنها شهرو قدم م به》

  زنمیسکوت شهر بهم م کنمیوار تورو صدا م وونهید

 به تو دل نبستم یاشتباه من

  یبه تو دادم که تو هم بشکن دل

 رسمیهر طرف برم به تو م از

  یپناه من نیکه آخر ییتو

 با عکسات تو بارون هنوزم

  افتمیها راه مکوچه نیا تو

 یمونیتو قلبم م شهیهم

 نگفتم  یشکیحرفو به ه نیا

 دمیتو م یپا هامونفس

 ارزهیم ایخندت به دن که

 《بلرزه ایدن هیکردم که پشت  هیبهت تک یجور هی

 

 

 ( نی) نوش

 

 کردم خودم رو سرحال نشون بدم و جواب دادم: یچشمام رو باز کردم. سع میگوش یصدا با

 سالم مامان جون.-

 دامادم چطوره؟  ؟یخوب زم،یسالم عز-

 آرشام هم خوبه.-

 اونجا، براتون صبحانه درست کردم. امیخداروشکر، من دارم م-

تا خود صبح  شبیکه د شدیحتما متوجه م د،یدیقرمز و ورم کرده م یهاچشم نیسرم زدم. مامان اگه من رو با ا یتو محکم

 گفتم: عیکه به سرم زد سر یکردم. با فکر هیگر

 .میخورد رونیو صبحانه رو هم ب میرونیما االن ب یممنون مامان، ول-

 .ارمیمن بود که براتون صبحانه ب فهیوظ نیا یول-

 من رو خوشحال کنه.  یجور هی خوادیهمش م یشناسیممنون، آرشام رو که م-

 .یخداروشکر که خوش بخت-

 چطورن؟ مایبابا و ن-

 .نینوش هیخال یلیجات خ رسونن،یسالم م-

 بهشون سالم برسون.-

تنم بود و  ینگاه کردم. هنوزم لباس خواب لعنت نهیبلند شدم و به آ یبود، با کالفگ 11از قطع تلفن، به ساعت نگاه کردم.  بعد

بود. من  دهیراحت خواب یلیده بود. لباسم رو عوض کردم و صورتم رو شستم و به اتاق آرشام رفتم. خپوف کر یهام حسابچشم

ناز آرشام  یلیمدت خ نیخودم صبحانه درست کنم. ا یرفتم تا برا نییها پااز پله تفاوتیکردم. ب هیچقدر گر شبیرو بگو که د

مسخره  نیدارم و از ا یمن چه حال شدیمتوجه م ینجوریا دیاباشم. ش تفاوتیبودم، وقتش بود که نسبت بهش ب دهیرو کش

 . داشتیدست برم یباز
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 و گفت: ستادیسرم ا یآرشام باال دم،یچ یمفصل زیم نکهیاز ا بعد

 . ریصبح بخ-

 و مقابلم نشست و گفت: ختیر ییخودش چا یرو ندادم و مشغول خوردن شدم. آرشام برا جوابش

 ؟یاز دستم دلخور-

 ؟یکنیفکر م یخودت چ-

 متاسفم. شبیبه خاطر د-

دارم که آرشام من رو  یرادیچه ا یعنی کنمیتا حاال دارم فکر م شبیاز د ،یکلمات تکرار نیخسته شدم از ا گهید یدونیم-

 . زیچ هیجز  رسمینم جهینت چیبه ه یول خواد؛ینم

 ؟یچ-مشکوک نگاهم کرد و گفت:  آرشام

 رک گفتم: یلیخ

 . یکنیهم آوا و احساساتت رو بهانه م نیهم یبرا یتو مشکل دار نکهیا-

 و گفت: ختیرو بهم ر زینگاهم کرد و بعد تمام م یلحظه عصب چند

 .یبا حرفات مدام رو مغز من ؟یخفه بش یتونیم-

 ک کرد،آرشام آشپزخونه رو تر نکهیبزنم. بعد از ا یکه جرئت نداشتم حرف ختیرو بهم ر زیداد زد و همه چ یجور

مشترکش اشک  یروز زندگ نیاول یتو یدختر چیه کنمیگذاشتم و باز اشک مهمون چشمام شد. فکر نم زیم یرو رو سرم

سخت باشه، اما من  یزندگ نیتحمل ا دی. شامیداشته باش یآروم یزندگ میتونیآه آوا من رو گرفته که نم دیباشه. شا ختهیر

باشم. مشغول جمع کردن  یباز نیبازنده ا خوامیهم نم یاز طرف اره،ازش برام دشو یهنوزم آرشام رو دوست دارم و دور

بچه ها قهر کنه و از خونه بزنه  نیشکسته شدم، آرشام از ساختمون خارج شد و محکم در رو بست. فقط بلد بود ع یهاظرف

 .رونیب

 یدر رو باز کردم و جلو توجهیآرشامه ب نکهیفکر ابلند شد. با  فونیآ یاز رفتن آرشام نگذشته بود که صدا قهیچند دق هنوز

 .دمیاز جا پر نیشاه ینشستم، که با صدا ونیزیتلو

 .دایبه به عروس خانوم کم پ-

 ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا-

 .یخودت در رو باز کرد-

 .ادیاالن آرشام م رون؛یبرو ب-

 .هیبدونه زنش چه آدم نامرد و کاله بردار دیباالخره با ادیبذار ب-

 خراب بشه.  یهمه چ خوادیدلم نم رونیخفه شو، برو ب-

 کاناپه نشست و گفت: یرو نیشاه

 .یدیرو کش شونییو تو نقشه جدا گناههیرو خراب کنم. اومدم به آرشام بگم که آوا ب یاتفاقا اومدم همه چ-

  ؟یپاشو برو، چرت و پرت نگو باز مست-

 نیا ،یدی. تو که به مراد دلت رسمیهمه آدم زد نیا یبه زندگ یکه چه گند فهممیتازه دارم م نیهم یبرا ارم،ینه اتفاقا هوش-

 . کنهیموند؛ چون آوا داره ازدواج م کالهیوسط فقط سر من ب

 و گفتم: دمیخند

 رادمنش. یآقا سیمن ننو یرو پا تیآهان پس بگو دلت از کجا پره، هزار بار بهت گفتم تنبل-

 .یاز آرشام جدا بش دیسر سگ توش بجوشه. اگه آوا به من نرسه توام با خوامین نجوشه، مم یکه برا یگید-

 داره؟ یبه من چه ربط-

 .یحاال نوبت توئه تا به من کمک کن ،یمن به تو کمک کردم تا به آرشام برس-

 . ادیاز دستم بر نم یکار چیمن ه-

 رفت و گفت:  یبلند شد و به طرف در خروج نیشاه

 .دیبزنم که نبا ییحرفا شمیپس منم مجبور م-

 .شهیبه ضرر هر دومون تموم م یبزن یهر حرف ار،یدر ن یباز وونهید-

 . یاز دست دادن ندارم خانم پناه یبرا یزیمن چ-

کنه، کنم. حاال که آوا قصد داشت ازدواج  کاریچ هاشیباز وونهیو د نیرفت و من موندم که با شاه یاگهیحرف د چیبدون ه و

رو  زینبود که همه چ دیهم بع نیدل ببنده؛ اما از شاه یزندگ نیبه ا تونستیو م شدیدل کنده م شهیهم یآرشام برا دیشا

 رو خراب کنه.  زیکف دست آوا و آرشام بذاره و همه چ
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 ) آوا (

 شتریب ی. هر چکنمیم یوقتم رو با محمد سپر شتریروزها ب نی. امیاومد کیرستوران درجه  هیشام به  یدعوت محمد برا به

تا خودش رو بهم ثابت کنه  کنهیداره و همه کار م ی. محمد قلب بزرگبرمیم هاشیبه خوب یپ شتریب کنم،یباهاش رفت و آمد م

 اش فکرعشق و عالقه بهها و البته موفق هم شده؛ چون ساعت

 . کنمیم

. چند روز که رمیرو بگ یزنگ زدم تا سراغ مان دایم از فرصت استفاده کردم و به آرفته بود تا دستاش رو بشوره و من محمد

 دل تنگش بیعج دمشیدینم

 :دیچیپ یگوش یتو دایآ ی. بعد از چند تا بوق صداشدمیم 

 سالم خواهر خوشگلم.-

 کنه؟یم کاریدل من چ زیعز ؟یخوب ،یسالم خواهر-

 و گفت: دیخند دایآ

 سرشون. یو خونه رو گذاشتن رو کنهیم یبا باباش داره باز-

 از طرف من محکم لپش رو ببوس.-

 ؟ییباشه قربونت برم، تو کجا-

 .رونیمنم با محمد اومدم ب-

 .میدعوت یعروس یپس به زود-

 و هیحق با شما بود، محمد پسر خوب-

 بهش اعتماد کرد. شهیم

شک  هیهم داره. محمد انتخاب خوب یتیه موجه و با شخصخانواد ه،یخوب یلیهاست با هم دوستن، پسر خمهران و محمد سال-

 نکن.   

 گفتم: داینشست و من به آ یصندل یلحظه محمد با لبخند رو همون

 ؟یخواهر یندار یکار گهیخب د-

 خوش بگذره. زمینه عز-

 سالم مهران رو برسون. -

 از قطع تلفن محمد گفت:  بعد

 خوب بودن؟-

 خونه رو سرشون گذاشته بودن. کردن،یم یباز یآره مهران و مان-

 کم نداره.  یچیه یمثل مان یاو بچه دایمثل آ یخوش به حال مهران، با وجود زن-

 و گفتم: دمیخند

 ؟یکنیم یحاال چرا حسود-

 خانواده داد و خوشبخت شد اما من هنوز مجردم. لیزود تشک یلی. اون خمیمن و مهران با هم وارد دانشگاه شد-

 . یایدر م یاز مجرد یبه زود-

 شد و گفت:   رهیبهم خ جانیبا ه محمد

  ه؟یمنظورت چ-

 مکث کردم و گفتم: یکم

 نداره.  یاز نظر من مشکل ،یخواستگار یایبا خانوادت ب یتون یم-

 و گفت:  دیبلند خند یاز خوشحال محمد

 پس باالخره انتظار تموم شد.-

 مون تر همه دارن نگاهمحمد آروم-

 .کننیم

 زده شدم که دلم انقدر ذوق-

 بزنم. ادیفر یاز خوشحال خوادیم 

 .وونهید-و گفتم:  دمیخند
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 نه عاشق.  وونهید-

 و گفتم: دمیخند

 ساله ذوق نکن. 21 یپسرا نیا نیخب ع یلیخ-

 . ستین یکم اتفاق ارم؛یسال باالخره تونستم دلت رو بدست ب کی. بعد از کردیمن بود، ذوق م یجا یهر ک-

اما من هنوز هم با  شناخت،یسر از پا نم ی. محمد از خوشحالمیتموم موند و مشغول خوردن شد مهیمون نآوردن غذاها حرف با

 یروز هی یعنیکه  پرسمیو هر لحظه از خودم م رمیخودم درگ

 محمد رو به اندازه آرشام دوست داشته باشم؟  تونمیم

ذوق کردم و  ایآرام و ارم دنیکرد و رفت. با د ادهیخونه پ یحمد من رو جلوم هاابونیخ یگشتن تو یبعد از کل 11ساعت  شب

 گفتم:

 .اومدمیزودتر م د،یینجایشما دوتا ا دونستمیاگه م-

 ؟یزنیچرا به ما سر نم شه،یآرام چقدر دل تنگت م یدونیآوا نم-

 به خدا سرم شلوغه.-

 رو بغل کردم و گفتم: آرام

 برامون سخته.  یلیخ م،ی. االن که از هم جدا شدمیاگهیهمد مهیما دوتا ن-

 و به طبقه باال بردم و کنار گوشم گفت: دیدستم رو کش آرام

  ؟یشد یمیدفعه انقدر با محمد صم هیشده که  یچ نمیبگو بب-

 گفت: جانیتخت نشست و منم مشغول عوض کردن لباسام شدم. آرام با ه ی. آرام رومیاتاقم شد وارد

 .کردمیغش م یداشتم از خوشحال ،یگرفت یمیزد و بهم گفت چه تصم زنگ دایآ یوقت-

 گرفتم؟ یدرست میتصم یکنیتو فکر م-

 . یرو گرفت میتصم نیشک نکن که بهتر-

 .نییپا شمیاشتباه پرت م میتصم هیکه با  ستادم،یلبه پرتگاه ا کنمیآرام احساس م یدونیم-

آرشامم که ازدواج  ،یخانواده بد لیو تشک یازدواج کن دیتو رو خوشبخت کنه. توام باالخره با تونهیآوا من مطمئنم که محمد م-

 .یشروع کن دیجد یزندگ هیتموم شده؛ االن وقتشه  یکرد و همه چ

 بگم دو دلم. یچ دونمینم-

 تا خوانیو آرشام و محمد ازت م یستادیفکر کن لبه همون پرتگاه ا-

 یکس ای شیزندگ یتو رو ول کرده و رفته پ یول یکه دوستش دار یدیرو نجات م یکس ؟یکنیم رکایحاال تو چ ،یکن شونکمک

 همه کار بکنه.  تیو خوشبخت یشاد یکه تو رو دوست داره و حاضره برا

 ؟یادهیچیچه سوال پ-

 .یریبگ میتر تصمتا راحت کنهیسوال بهت کمک م نیجواب ا-

 خوبه که تو رو دارم.  یلیممنون آرام خ-

 داد؟ یواسه چ گهیهمه هوش و کماالت خلق کرد، تو رو د نیخدا من رو با ا یمن موندم وقت-

 خنده گفتم: با

 مشترک خوبه؟  یکن زندگ فیحاال تو تعر ؟یباز بهت رو دادم پررو شد-

که  ،یشدت کرد لیگذشته فس ریت رو درگ. خودهیشوهریعواقب ب االیفکر و خ نیزودتر ازدواج کن ا گمیم نهیهم یبرا ،یلیخ-

 بشه؟  یچ

 و من  گفتیپشت سر هم م آرام

 .دمیخندیها مو ساعت میذاشتیکه سر به سر همه م شیها پمثل سال می. شده بوددمیخندیم

 

 

 شهیندارم. هم یحس چیبابت خوشحالن، اما من ه نی. همه از ایخواستگار انیهفته قراره محمد و خانوادش ب کیبعد از  امروز

 کنم؟یم یکار درست یعنی پرسمیزده باشم، اما مدام از خودم م جانیفوق العاده خوشحال و ه یروز نیچن یتو کردمیفکر م

 دفترم رو بستم. آرام مرموز نگاهم کرد و گفت: عیباز شدن در اتاقم سر با

 .یزود آماده بش دیبا ستیاما االن وقتش ن ،یسینویم یدوست دارم بدونم چ یلیخ-

 .شمیباشه، االن بلند م-

 . کنمیمنم لباست رو آماده م ،یریگیدوش م هیتا تو -
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که آرام برام انتخاب  یساعته از حموم خارج شدم. موهام رو خشک کردم و کت شلوار قرمز رنگ میدوش آب گرم ن هیاز  بعد

که  یزینه؛ تنها چ ای پسندنیکردنم شد. برام مهم نبود خانواده محمد من رو م شیهم مشغول آرا دای. آدمیکرده بود رو پوش

 اطیخاص خودشون وارد ح ژیبا پرست ستهیبه سمت پنجره رفتم. خانواده شا فونیآ یبرام مهم بود لبخند مامان و بابا بود. با صدا

که همراه  یشده بود. دست گل بزرگ ینرنگ فوق العاده جذاب و خواست یو کروات مشک یشدن. محمد با کت شلوار مشک

رفتم. مامان  نییخارج شدم و به طبقه پا قمهام نشست. از اتالب یرز لبخند رو یهاگل دنیکننده بود. با د رهیو خ بایداشت ز

 لبخند زد و گفت: دنمیمحمد با د

 ؟یسالم دخترم، خوب-

 . نیخوش اومد یلیسالم ممنون خ-

 محمد وارد شد. دست گل رو به دستم داد و کنار گوشم گفت: سته،یبا خانواده شا یاز سالم و احوال پرس بعد

 . میبهار زندگ شهیبه گل هم میتقد-

 . یقشنگه مرس یلیخ-زدم و گفتم:  لبخند

 گفت: طنتیبا ش مهران

 بعد؛ همه داخل سالن منتظرن.   یبرا دیعاشقانه رو بذار یهاحرف-

و  یجز خوشحال یزیخانواده خودمم چ یها. از چشمکردنیم فیتعر مییباید مدام از ز. مامان و خواهر محممیسالن رفت به

 ینیسنگ منهیس یبزرگ تو یاما من غم شد؛ینم دهید نیتحس

 بابا رشته افکارم پاره شد و به خودم اومدم. ینبودم. با صدا شدیکه زده م ییهاو اصال متوجه حرف کردیم 

 کن. ییآوا جان آقا محمد رو تا اتاقت راهنما-

 دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و گفت: م،یوارد اتاق شد نکهی. محمد به محض امیشدم و همراه محمد به طبقه باال رفت بلند

 شده. بایشاهزاده خانم من چقدر ز-

 مگه قبال نبودم؟-

که منتظرش  رهیم شیپ یداره همون جور زیخوشحالم؛ همه چ چقدر یدونی. آوا نمیشد باتریامروز ز ،ییبایز شهیشما هم-

 . میبود

م گذاشت و مجبورم کرد تا به چونه ریشد، دستش رو ز میدادم سکوت کنم. محمد که متوجه ناراحت حیزدم و ترج یتلخ لبخند

 چشماش نگاه کنم.

   ؟یچرا ناراحت و نگران زم،یشده عز یچ-

 ترسم. یمحمد من م-

 ؟یاز چ-: دینگران پرس محمد

 دوست داشته باشم.  یرو دار شیستگیو شا اقتیکه ل ینتونم اونجور نکهیاز ا-

 لبخند زد و گفت: محمد

که من  یا. درضمن عشق و عالقههیمن کاف یبرا یتا دوسم داشته باش یکنیم یکه سع نیشد. هم میرمیحرف تو باعث دلگ نیا-

رو  یزیکمبود چ ذارمی. بهم اعتماد کن. مطمئن باش که نمذارهینم یترس و نگران یبرا ییبه تو دارم انقدر بزرگ هست که جا

 و همه کار یاحساس کن

 .یتا از کنارم بودن، آرامش داشته باش کنمیم

 .کنهیم ریقلبم رو تسخ یروز هیمنم مطمئنم که عشق تو -

 لبخند زد و گفت: محمد

 . میخبر بد مهیتا به بق میبر گه،یحله د یپس همه چ-

 گفت:  ستهیشا یمون کردن که آقانگاه ی. همه با کنجکاومیرفت نییطبقه پا به

 شد؟ یخب دخترم چ-

 محمد نگاه کردم و گفتم: به

 . میما با هم تفاهم دار-

 به عنوان نشون دستم کرد و گفت:  ییبایدست همه بلند شد. مادر محمد به سمتم اومد و حلقه ز یصدا

 .میخوشحال یلیبابت خ نیو ما از ا یشد ستهیشا یاز خانواده یتو عضو گهیاز االن د-

 یمراسم نامزد گهیهفته د 2شد و قرار شد تا  نییسکه تع 2111 مهیمهر ستهیزدم و تشکر کردم. به اصرار خانواده شا لبخند

 رو به مهران گفت: ای. بعد از رفتن محمد و خانوادش، ارممیریرو بگ

 ز؟یباجناق عز-
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 جانم؟-

 ما در خطره.  تیو جذاب تیموقع په،یخوشت محمد-

 و گفت: دیخند مهران

 . ستیبا شما دو تا ن سهیمن اصال قابل مقا تیو جذاب ییبایراحته. چون ز المیمن که خ-

. کردمیم هینه گر دم،یخندینشستم و به خودم نگاه کردم. نه م نهییآ ی. وارد اتاقم شدم. جلودنیحرف مهران همه خند نیا با

چشمام حلقه زد. مامان وارد اتاقم شد و  ی. اشک تویتو با رفتنت تمام احساسم رو با خودت برد ؟یکرد کاریآرشام تو با من چ

 :دیپرس یبود چون با ناراحت دهیفایاما ب ،هام رو پنهون کنمکردم اشک یسع

 ؟یآوا خوب-

 آره خوبم.-

 ؟یوصلت خوشحال نیتو از ا-

 فتم تا لباسم رو عوض کنم و گفتم:شدم و به سمت کمدم ر بلند

 دوست داره. یلیمن رو خ هیمعلومه که خوشحالم، محمد پسر خوب-

  ؟یتوام دوسش دار-

 تخت نشستم و با بغض گفتم:  یرو

 رو دوست داشتم و عاشقش بودم. یکیمن فقط -

 ام اشاره کردم و گفتم:حلقه به

 توافقه. هیفقط  نیا-

مسافر  هی ستیتوافق بنا بشه، خونه ن هیکه بر پا یاتوافق بدونه. خونه هیزدواج رو دخترم ا کردمیوقت فکر نم چیه-

 ست. خونه

 نامعلومم تنها گذاشت.   ندهیو آ رانیاز اتاق بیرون رفت و من رو با گذشته و ریناراحت و دلگ مامان

 

 

 ) آرشام (

روز عقد  دمشیکه د یبار نی. آخرنمشیو بتونم از دور بب رونیب ادیب دینشستم تا شا نیخونه آوا داخل ماش کیساعته نزد کی

دست  ؛یول کنمیم انتیخ نیبا فکر کردن به آوا، دارم به نوش دونمیدلتنگش شدم. م تینهایها گذشته و من ببود و حاال ماه

 .ستیخودم ن

 کنمیبا خودم فکر م ی. گاهشهیم میتبهم آرامش بده، مدام باعث ناراح نکهیا یرو دوست داشته باشم. به جا نینوش تونمینم 

اشتباه  میتصم نیتر بود و من اراحت نیبدون عشق و آرامش کنار نوش یآوا، از زندگ انتیو فراموش کردن خ دنیبخش دیشا

 رهیبه در خ جانیبهش ندارم. با باز شدن در خونه، با ه یلیتما چیاما من ه گذرهیم نمومشترک یرو گرفتم. شش ماه از زندگ

ش کرده بود. و بامزه یکه به تن داشت فوق العاده خواستن یرنگ یصورت یگرفتم. لباس ورزش یاآوا جون تازه دنیشدم و با د

 یلی. خرفتیبه پارک م یرو ادهیپ یبرا ظهرهاروشن کردم و با فاصله ازش حرکت کردم. هنوز هم مثل گذشته بعداز نیماش

 زنمیعشقش دست و پا م یکنه. درسته که من هر روز و هر لحظه تو یراحت زندگ خوشحالم که تونسته من رو فراموش کنه و

و آرامشش آرزومه.  یآوا هم مشکالت من رو داشته باشه. خوشبخت خوادیاما دلم نم رم،یم شیتا مرز جنون پ شیو از دور

و  هاطنتیو کنارش قدم بزنم. چقدر دلتنگ ش رمیمثل گذشته دستش رو بگ هیچند ثان یرو بدم تا برا میتمام زندگ حاضرم

ندارم. نگاه آخر بهش کردم و گفتم، خداحافظ  نینوش یهاشده بود. حوصله سوال رمی. به ساعتم نگاه کردم، دباشمیلبخند ز

 عشق من. 

 روشن کردم و به سمت خونه حرکت کردم. نیماش

 ( نی) نوش

و بهش ثابت کنم که چقدر دوسش دارم. دو ساعته از  ارمیتا دلش رو بدست ب دمید یو من همه جور تدارک نهیولنتا امروز

کنم. با باز شدن  هیاومدنش رو توج رینشده و من مجبورم به همه دروغ بگم تا د داشیاما هنوز پ گذره،یشدن شرکت م لیتعط

 گفتم: تیاز آشپزخونه خارج شدم و به سمتش رفتم و با عصبان عیدر سالن سر

 ؟ییم هست کجامعلو چیه-

 جهنم عجله کنم؟ نیواسه اومدن به ا دیبذار برسم بعد شروع کن، چرا با-

 کردم و گفتم: بغض

 .کنمیتو همه کار م یاحمق منم که واسه خوشحال-
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 رو به آرشام گفت: یبا حالت خاص مای. نمیهر دو ساکت شد مایاومدن ن با

 پسر؟ ییسالم، کجا-

 ؟یینجایتوام ا دونستمیسالم، نم-

مبارک بهش کج  نتیولنتا زمیعز یبهش بگ نکهیا یقدر زنت رو بدون، همه ما رو جمع کرده تا تو رو خوشحال کنه. حاال تو به جا-

 ؟یکنیم یخلق

 کامل فراموش کرده بودم. نه؟یامروز ولنتا-

 کردم. یساعته غرق افکار گذشته بودم اتفاقات روزم رو فراموش م 24منم اگه مثه تو -

 مون رو خراب نکن.ها شبحرف نیبا ا کنمیخواهش م-

 .دیتمومش کن-گفت:  تیبا عصبان ماین

 زیم یرو انجام دادم و رو شیینها ناتییکه درست کرده بودم، تز یکیرو از آرشام برگردوندم و به آشپزخونه رفتم و ک روم

رو به طرف  مهیهد کیبعد از خوردن ک .میرو برش داد موننیولنتا کیک نیقرار دادم. دست آرشام رو گرفتم و با هم اول

 آرشام گرفتم و گفتم:

 قابل تو رو نداره.-

 شد. انیبودم نما دهیکه براش خر ییبایها ساعت زمشغول باز کردن جعبه شد. بعد از کنار زدن قلب یبه آروم آرشام

 با محبت ازم تشکر کرد. دلم آرشام

 رو به همه گفت: ی. آرشام با شرمندگیکردینم غینگاه مهربون رو ازم در نیوقت ا چیهمه بهش بگم کاش ه یجلو خواستیم

 معذرت نیشما از نوش یمن جلو-

 نخریدم. یاهیچون واقعا امروز رو فراموش کردم و هد خوام،یم

 . زمینداره عز یاشکال-

 .یکنیجبران م-و گفت:  دیخند ماین

 گفت: کایدست همه بلند شد و ان یصدا اومد،یبه دستش م یلیساعت رو به مچش بست. خ آرشام

 . کهیش یلیخ ؟یا قهیچه سل-

 قربونت...-

 دهیبراش خر جانیعشق و ه یکه با کل یشدم. ساعت رهیحرفم رو فراموش کردم و بهش خ هیکه آرشام انجام داد، بق یکار با

 زیبشه، به آشپزخونه رفتم و پشت م ریهام سرازاشک نکهیبودم رو باز کرد و دوباره ساعت آوا رو به مچش بست. قبل از ا

 گفت: یحتوارد آشپزخونه شد و با نارا کاینشستم. ان

 ؟یخوب-

 کار کرد؟ یچ یدید-

 اشتباه حدس زدم. نکهیتون بهتر شده باشه؛ اما مثل ارابطه کردمیواقعا متاسفم، فکر م-

 . ستیآرشام دست بردار ن شه؛یباور کن من همه کار کردم تا جذبش کنم، اما نم کایان م،یشیهر روز از هم دورتر م-

 باشه. تفاوتی. اون حق نداره انقدر نسبت به تو بکنمیمن باهاش صحبت م-

مخاطب آهنگ هاش  شهیگوش سپردم که مثل هم یمرد یو من به صدا میآرشام هر دو از آشپزخونه خارج شد تاریگ یصدا با

در قلبش رو به روم باز کنه تا بتونم تا آخر عمر اونجا بمونم و  هیچند ثان یبود که برا نینبود و من تمام آرزوم اجز آوا  یکس

 کنم.  یپادشاه

 گذشتمو دوست دارم یتو که تو خاطر من"

 تکرارم نیعاشق ا یول رمیروز درگ هر

  رمیها راه مهنوز تو کوچه زنهیکه م بارون

 واسه تو چتر یکمینزد کنمیم حس

 رمیگیم 

 نکرده حالم یو فرق وونمیهمون د هنوز

 المیچه خوش خ نیبب یمال من کنمیم حس

 کردم یعاشق التیهام و با خلحظه تمومه

 کردم یخونه با عکسات زندگ نیتو تو ا کنار

 عاشقت بودم شهیهم یسهم من بود شهیهم

 《ادمیلحظه از  کی یروزا بر نیتو ا یحت نشد
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 ) آوا (

 و جواب دادم: دمیبلند شد. دست از کارم کش میزنگ گوش یهام بودم، که صداالک زدن ناخن مشغول

 جانم محمد؟-

 زم؟یعز یخوب بال،یجونت ب-

 خوبم، چه خبرا؟-

 .میلباست رو بخر میبر یزنگ زدم که اگه وقت دار-

 .زدمیهام رو الک مداشتم ناخن یکاریندارم از ب یکار-

 دنبالت. مایم گهیساعت د کی-

کردم و از خونه خارج شدم. محمد در رو از  یهم بلند شد. از مامان و بابا خداحافظ فونیآ یکامل آماده شدم، صدا نکهیاز ا بعد

 داخل برام باز کرد و گفت: 

 سالم خانومم.-

 سالم.-

 مامان و بابا خوب بودن؟-

 آره سالم رسوندن.-

 روشن کرد و به سمت مزون حرکت کرد و گفت: نیماش محمد

 یزودتر عروس ینامزد یکاش به جا-

 سر خونه میرفتیو م میگرفتیم 

 .مونیزندگ 

 ؟یعجله دار-

 و گفت: دیخند

 عجله داشته باشم.  دمیدارم، با ییبایز نیعروس به ا یوقت-

 و گفت: دیکردم که محمد دستم رو بوس سکوت

 .  یخوشحالم که قراره مال من بش یلیخ ؛یمن یآوا تو همه زندگ-

. دهیدوسش داشته باشم وجودش بهم آرامش م نکهیاز ا شتریسکوت کنم. ب تونستمیعاشقانه محمد، تنها م یهابرابر حرف در

من رو مجبور به  نیباهاش صحبت کنم و برعکس شاه تونستمیبود و من راحت م یشنونده خوب شهیمحمد برخالف آرشام هم

اومدم و  رونیاز فکر ب نیماش ستادنی. با اافتهیتا مهر محمد به دلم ب ردم. چشمام رو بستم و آرزو ککردیتنش نمدوست داش

 ها، انتخاب رو برام سخت کرده بود. رو به محمد شدم و گفتم:و خاص بودن همه مدل کی. شمیشد ادهیهر دو پ

  ؟یکنیمن واقعا موندم کدوم رو انتخاب کنم، کمکم م-

 کننده بود، اشاره کرد و گفت: رهیو خ بایکه فوق العاده ز یرنگ یبه لباس صورت محمد

  ه؟یرو گرفته، نظرت چ نیمن چشمم ا-

 .هیعال-

 . همونجور که حدس ارنیاز فروشنده خواست تا لباس رو برام ب محمد

 لباس کمکم کرد، گفت:  دنیپوش یکه تو یتنم فوق العاده بود. خانم یتو زدم،یم

 .ادیبهتون م یلیخ-

  د؟یهمسرم رو صدا کن دیکنیممنون، لطف م-

 و گفت:  ستادیبعد جلوم ا یاو منتظر محمد شدم. لحظه ختمیرو دورم ر موهام

 بودم.  دهیند نیزم یفرشته رو هیتا به حاال -

 . یکنیلوسم م یبا حرفات دار-و گفتم:  دمیخند

 .دیگردنم رو بوس یشد و گود کینزد بهم

بار بود که جواب محبت و عالقه  نیاول نی. ادمیش رو بوسشدم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم و گونه طونیشگذشته  مثل

 پاسخیمحمد رو ب

 و گفت:  دیخند نیهم یبرا ذاشتم؛ینم 

  ؟یکنیم وونمید یدار-
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. محمد که خندش گرفته بود از اتاق بیرون رفت و منم مشغول عوض کردن لباسم میاومدن زن فروشنده از هم فاصله گرفت با

 گفت: یشدم. فروشنده با مهربون

 ؟یرو انتخاب کرد نیهم زمیعز-

 بله. -

مون جشن یکه برا ییهادهیاز برنامه و ا جانیو ه ی. محمد با خوشحالمیشام به رستوران رفت یاز حساب کردن لباس، برا بعد

گرفتم که از کنار محمد بودن لذت ببرم، به  میکه تصم هی. مدتکردمیهاش گوش ممنم با دقت به حرف کرد،یمداشت صحبت 

دارم. دلم  یفیمنم در مقابلش وظا کرد،ی. همونجور که محمد من رو درک مشدمیهمسرش م گهیهر حال من تا چند روز د

تنها شانس  خوامینم گهیآرشام رو از دست دادم، د میبه خاطر سادگ کباریاشتباهات گذشته رو دوباره تکرار کنم.  خوادینم

 محمد من رو به خونه رسوند و گفت: 12رو از دست بدم. ساعت  میزندگ

 . ممنون آوا.کنمیکنار تو گذشت زمان احساس نم-

 خوش گذشت.  یلیمن از تو، امروز خ-

 بگذره.بهت خوش  مونیزندگ یهاکنم که تمام لحظه یکار دمیقول م-

 ات بهم ثابت شده.مدت عشق و عالقه نیا ست،یبه قول دادن ن یازین-

 دوست دارم.  یلیخ-و گفت:  دیم رو بوسبغلم کرد و گونه محمد

 . نهیهم یفکر کردم که زندگ نیمن به ا و

 .علتیدوست دارم ب هی عادت،یبوسه ب هی منت،یآغوش ب هی انتظار

حس آرامش محروم بودم، دوباره  نیها که از او من بعد از مدت شهیساده خالصه م یاهدوست دارم نیهم یتو یزندگ یگاه

 زدم و گفتم: غیج یآرام از خوشحال دنیکردم و وارد ساختمون شدم. با د یقلبم به تالطم دراومد. از محمد خداحافظ

 . یینجایچه خوبه که توام ا-

 .نمیلباست رو بب-

 باال تا بپوشمش.  میبر ایب-

به  یلیگفتن. برعکس گذشته که تما کیکردن و بهم تبر فیتعر مییبایلباس مامان و آرام هم مثل محمد از ز دنیاز پوش بعد

بابت خوشحالم. بعد از  نیتر شده و من از اکم رنگ میزندگ یآرشام تو هیدارم. سا یازدواج نداشتم، حاال احساس بهتر نیا

 و گفتم: مشستن ایلباسم رو عوض کردم کنار ارم نکهیا

 چه خبرا؟-

 شماست، خوب سرت شلوغ شده. شیخبرا پ-

 مراسم. یشرکتم، بعد هم انجام کارا یآره از صبح تا ظهر دنبال کارا-

 .مینرفت ییوقته جا یلیمسافرت. خ میبر یآوا با محمد صحبت کن، بعد از مراسم همگ-

 هم بهمون خوش یحتما اتفاقا کل-

 .گذرهیم 

 فکر کنم محمد خوش مسافرت باشه.-

 خوش یلیخ گهیکه د انیهم ب دایآروم و مهربونه، اگه مهران و آ یلیمحمد خ-

 . گذرهیم 

 گفت: طنتیبا ش ایو ارم دنیدو خند هر

 .یکنیم فیکه از محمد خوشت اومده و ازش تعر نمیبیم-

 کنم. فیازش تعر دمی. خب شوهرمه بادیحرف زدم شماها سوءاستفاده کرد هیباز من -

 .رسهیمن که نم یایارم یحاال انقدر شوهرم شوهرم نکن به پا-

 حسود.-

 

 

 شدم و گفتم: شگری. رو به آرااومدیبه صورتم م یلیرنگ، خ یمات و صورت شینگاه کردم. آرا نهییدقت به آ با

 خوب شدم. یلیممنون خ-

 لبخند زد و گفت: شگریآرا

 نکردم.  یمن کار خاص ؛ییبایتو ذاتا ز زمیعز-

 تعجب کردن و گفتن: دنمیبا د میو آرام و خواهر محمد، مر دایلبخند از اتاق خارج شدم. آ با
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 .یچقدر ناز شد-

 . دیتر شدشماها که از من خوشگل-

 گفت: میمر

 گفت. کیانتخاب خوبش تبر نیبه محمد به خاطر ا دیبا-

 . زمیعز یمرس-

شد  کیبا لبخند بهم نزد ینگاه کردم. محمد با کت و شلوار مشک نهیداماد اومدن، دوباره به آ یآقا گفتیکه م شگریآرا یصدا با

 و گفت:

 .یشد بایز شهیمثل هم-

 . یشد پیجذاب و خوش ت شهیتوام مثل هم-

. محمد دستم دنیخندیم رکانهیز مینگاه کردم. آرام و مر هی. با خجالت به بقدیخم شد و آروم لبم رو بوس هیتوجه به بق بدون

گرم و مردونه محمد  یهادست یدستم تو ری. تمام مسمی. به سمت سالن حرکت کردمیخارج شد شگاهیرو گرفت و با هم از آرا

 دنیمون اومدن. با دبه استقبال لیبه سالن همه فام دنیسپرده بودم. با رس اشاشقانهع یهابود و فکر و قلبم رو به زمزمه

قلب بهمون  میاز صم الدیبا محبت در آغوشم گرفت و م شهیشون رفتم. ساحل مثل همو به سمت و ساحل خوشحال شدم الدیم

هام بودن و و غم هایناراحت کیشر الدیم وها ساحل سال نی. تمام ازدیموج م یهردوشون خوشحال یهاچشم یگفت. تو کیتبر

ها رو حلقه دای. آمینشست مونگاهیها در جاهمه مهمونبه  ییآمدگولبخندم خوشحال بودن. بعد از سالم و خوش دنیحاال با د

بودم رو  دهیکه براش خر یادرست شده بود، دستم کرد و بعد من حلقه ییبایز یهانیکه از نگ یاآورد. اول محمد حلقه

 ی. سرم رو رومیرقص بر ستیها به پزوج هیهمه بلند شد. مهران ما رو بلند کرد تا همراه بق غیدست و ج یدستش کردم. صدا

ذهنم  یرو تو شیکه در آغوش آرشام بودم و فکر همسر یمدت فکر کردم. روز نیمحمد گذاشتم و به تمام اتفاقات ا نهیس

ها و تناقض نیبشم. با وجود تمام ا یاگهیکه به جز اون نامزد کس د دادمیدرصد هم احتمال نم هی یحت پروروندم،یم

اما دوسش دارم و مطمئنم که کنارش  ستم،ی. من عاشق محمد نکنمیم تیآرامش و امن االن کنار محمد احساس هایسردرگم

 کنم.  دایدست پ یبه خوشبخت تونمیم

 ( نی) شاه

از  خوادی. دلم مدیکه به خاطرش همه کار کردم، اما من رو ند ی. دخترکنمیو با حسرت به آوا نگاه م ستادمیسالن ا یروروبه

 نیبار هم به ا نیبار به آرشام باختم، ا هیبار دوم شکست خوردم؛  یپسره بدم. برا نیبه ا یدرس حساب هیبشم و  ادهیپ نیماش

رو براش  زیآوا برم تا همه چ شیدارم پ میکنه. تصم یداد، راحت کنار عشقش زندگ میباز که یکس ذارمیبار نم نیپسره. ا

ندارم،  یو زندگ دمیخورده. اگه من به هدفم نرس شیمیت صمرو از دوس شیضربه زندگ نیکنم. وقتشه بدونه بزرگتر فیتعر

 و آرامش داشته باشه. اجازه یزندگ دیهم نبا نینوش

روشن کردم و سمت خونه رفتم. تمام  نی. ماشرمیرو دستم بگ ینشون بدم و باز یخود هیمسخرم کنه. وقتشه  نینوش دمینم 

 م کنارم نشست و گفت:و کنه لهیبشم که آرزو دوست دختر پ نگیهام بود. خواستم وارد پارکنقشه ریفکرم درگ ریمس

 ؟یدیکه جواب نم تمیگوش ییمعلوم هست کجا چیسالم عشقم، ه-

 ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 .خبرمیچند وقته ازت ب نمت،یاومدم بب-

 سراغت. امی. دست از سرم بردار، هر وقت اوضاعم رو به راه شد؛ مستیحال و روزم خوب ن-

 ؟یکه از من فاصله گرفت هی! مشکلت چشهیکه نم یرنجویا یول-

 .کنمیم فیتو واست تعر میبر-

آشپزخونه مشغول قهوه درست کردن بودم که دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و صورتم رو  ی. تومیآرزو وارد خونه شد با

حماقته اگه ازش استفاده  ذاره،یم اریکه خودش رو در اخت یمعتقدم دختر شهی. همدمشی. سمتش برگشتم و بوسدیبوس

 .ینکن

بفهمه  تونهیواقعا عاشق باشه، م یبه نظر من اگه دختر یول شدن،یم کیعشق و عالقه به من نزد یتمام دخترها از رو دیشا

 هوس.   یاز رو ای خوادشیعشق م یطرفش از رو

 

 

. کنار ساحل نشستم و شروع به نوشتن کردم. خارج شدم الی. از ودادیصبح رو نشون م 9در سکوت فرو رفته بود. ساعت،  الیو

تا به  کنه،یبهمون خوش گذشته. محمد همه جوره هوام رو داره و همه کار م یو حساب میبه شمال اومد حیتفر یچند روزه برا

 هنوز هم عاشق آرشامم و فقط محمد رو دوست دارم؛ اما آرشام نه من رو دوست ا،همن خوش بگذره. با وجود تمام اتفاق
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عشق دومت  ،یبار دوم عاشق شد یاگه برا گنیشد. م نیراحت فراموشم کرد و عاشق نوش یلیداشت، نه عاشقم بود، چون خ

محمد دفتر رو بستم و سرم رو  ی. با صدایشدیبار دوم عاشق نم یوقت برا چیه ،یرو انتخاب کن؛ چون اگه واقعا عاشق بود

 بلند کردم. 

 ؟یعشقم، چرا تنها اومد ریصبح بخ-

 کنم.  دارتیب ومدیدلم ن ر،یصبح بخ-

 شد و گفت: رهی. به دفتر خدیکنارم نشست و گونهم رو بوس محمد

 ؟ینوشتیم یچ-

 خاطراتم.-

 ؟یسینویم یاز ک-

 ساله که هر روز خاطراتم رو  یلیخ-

 .سمینویم

 دوست داشتم بخونم.  یلیوگرنه خ هیکه دفتر خاطرات شخص فیح-

 طرفش گرفتم و گفتم:زدم و دفتر رو به  لبخند

 وجود نداره. یشخص زیچ چیمن و تو ه نیب ،یبخون یتونیم-

 . بلند شدم و رو به محمد گفتم:دهیم یچقدر حرفات بهم دلگرم یدونی. نمزمیعز یمرس-

 . ایتوام زود ب نم،یصبحانه رو بچ زیم رمیمن م-

باخبر بشه، چون از قبل  میبرگشتم و مشغول درست کردن صبحانه شدم. برام مهم نبود که محمد از تمام اتفاقات زندگ الیو به

 محمد دورم حلقه شد و کنار گوشم گفت: یهابودم که دست یچا ختنیکرده بودم. در حال ر فیرو مو به مو براش تعر زیهمه چ

 من. سندهیعشق نو-

 و گفتم: دمیخند

 ؟یکنیرم ممسخ یدار-

عاشقانه  لمیف هیدارم  کردمیکه احساس م یو واضح نوشته بود حیانقدر صر ینخوندم، ول شتریش رو بصفحه 11نه اصال، من -

 .کنمینگاه م بیپر فراز و نش

 . یرو بخون هشیباشه تا بق شتیدفتر پ-

 . ارهیها قلبم رو به درد مصفحه یهات رواشک ینه طاقت ندارم، جا-

 بغلش انداختم و گفتم: یتو رو خودم

 . یخوب یلیمحمد تو خ-

 ما خشکش زد. دنیو با د دیسر رس الدیحالت، م نیهم یتو

بعد  هی. چند ثانرمیرو بپذ یاگهیمن بعد از آرشام بتونم آغوش د کردیوقت فکر نم چیه دیکه تعجب کنه. شا دادمیحق م بهش

 به خودش اومد و گفت: الدیم

 تون رو بهم زدم.خلوت دیدو کبوتر عاشق ببخش- 

 تو زحمت افتاده. یکه خانمم حساب زیسر م انیرو صدا کن، ب هیلوس نشو برو بق-

 و گفت: دیخند الدیم

 . یاریب یاگهیبهانه د ستیالزم ن اه،یراحت بگو برو دنبال نخود س-

 گذاشتم و گفتم:  ینیس یرو تو هااستکان

 نکن برو صداشون کن. طنتیانقدر ش الدیم-

 و مهران با خودت.  ایکردن ارم داریب کنم،یم داریمن فقط زن خودم رو ب-

بود و مهران هم خواب  یمشغول عوض کردن لباس مان دایو به طبقه باال رفتم. چند ضربه به در زدم و وارد شدم. آ دمیخند

 گفتم: دایو روبه آ دمیو بوسرو با عشق بغل کردم و محکم لپش ر یگفتم و مان ریبود. صبح به خ

 .برمیرو م ی. من مانمیصبحانه بخور دیایکن، ب داریمهران رو ب-

 باشه قربونت برم.-

و  یصبحانه رو با شوخ شهی. مثل هممینشست زیدور م کرد،یم یزبون نیریکه ش یو آرام رو هم صدا کردم و همراه مان ایارم

 یبود. با کنجکاو بایشک یرفتم. آقا میبلند شدم و به سمت گوش زیپشت ماز  میگوش یخنده خورده شد. با بلند شدن صدا

 تماس برقرار کردم و گفتم: 

 .بایشک یسالم آقا-



Roman-City.ir 
 جدالی از جنس عشق رمان

 

https://telegram.me/romancity 243 

 

 سالم خانم مهندس، حالتون خوبه؟-

 د؟یداشت یممنون، امر-

. به شما رمیهتل، جشن بگ هیافتتاح یبرا ندهیو قراره هفته آ دیرس انیدوستاتون پروژه ما به پا هیبه لطف و همت شما و بق-

 تون کنم.هم زنگ زدم تا دعوت

 .امینتونم ب دیمن شا یول گمیم کیتبر-

. من مهندس ننیشماها رو بب خوانیشده. همه م رهیجز یهانیاز بهتر یکیمهندس، هتل ما  6شما  دهیخانم مهندس به خاطر ا-

 .زنمیزنگ م یانیما هم به مهندس کفروزان و همسرشون و مهندس رادمنش رو هم دعوت کردم. بعد از ش

 ممنون خانم مهندس، پس منتظرتونم. -. گمیشون کنار من هستن، بهشون مو خانوم یانیاالن مهندس ک ست؛ین یازین-

 گفت: یبا کنجکاو الدیبرگشتم. م هیرو قطع کردم و به سمت بق یگوش

 داشت؟ کاریچ بایشک-

 هتل جشن گرفتن، ما رو هم دعوت کردن.  هیافتتاح یبرا-

   ؟یحاال چرا ناراحت-با تعجب گفت:  آرام

 گفتم: عیمحمد متوجه حالم نشه، سر نکهیا یبرا

 جشن برم.  نیبه ا خوامیفقط نم ستم،ینه ناراحت ن-

 ؟یتو نباش شهیمگه م-گفت:  ساحل

 . شهینبود من اصال احساس نم دیشماها که باش-

 گفت: اقیبا اشت محمد

 .امیمنم همراهت م ،یبر دیتو با یول-

 یچقدر برام سخته. از طرف نیرو شدن با آرشام و نوشکه روبه دونستنیشون نمکدوم چیزدم و سکوت کردم. ه یتلخ لبخند

و ساحل سپرده  الدینداشت، اما من به م یتیخبر بشه؛ هر چند براش اهمآرشام از نامزد شدن من و محمد با خواستمیهم نم

و من به جز  میریهم قرار بگ یرونوشته شده که ما مدام روبه یسرنوشت طور گارنزنن. ان یو آرشام حرف نیبودم تا به نوش

 نداشتم. یشدن راه میتسل

 

 

 ) آرشام (

 با لبخند وارد شد و گفت: الدی. مدمیدر دست از کار کش یبودم، که با صدا یحال نقشه کش در

  ؟یخوش ینیبیا رو نمم ق،یسالم رف-

 رفتم و بغلش کردم و گفت: الدیرو برداشتم و به سمت م نکمیع

 خوش گذشت؟ یمرخص-

 بود. یخوش گذشته جات خال یلیخ-

 .یپریو با ما نم یکرد دایبهتر پ یهااالن دوست ،یزدیتعارف م هیقبال -

 شمال. میکجا بود، با آوا و خانوادش رفته بود دیدوست جد-

 بود؟آوا خوب -

 آره بابا، محمد همه جوره هواش رو داره. -

  ه؟یمحمد ک-

 که کامال هول شده بود گفت:  الدیم

 .نمیرو بب نیمن برم نوش-

  ه؟یحرف رو عوض نکن، بگو محمد ک الدیم-

 نامزد آوا.-مکث کرد و گفت:  یکم الدیم

شده بود و  گهید یکیمن مال  ی. آواکردمیم یبرام سخت شده بود. احساس خفگ دنیرو سرم خراب شد. نفس کش ایدن انگار

 گفتم: الدیروبه م تیبودم. بلند شدم و پنجره رو باز کردم و باعصبان خبریمن ب

 آوا نامزد کرده؟ یبه من بگ دیاالن با-

 افتاد؟یم یچه اتفاق گفتم،یحاال زودتر بهت م-

 نه؟  ایمن رو داره  یآوا اقتیل ه،یمردک ک نیا نمیبب رفتمیم-

 پوزخند زد و گفت: الدیم
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 بهتره. یلینگران نباش، از من و تو خ-

 .ییانگار همه کاره آوا یشیم یرتیغ یجور

 . کنهیازدواج م نیبا شاه کردمیفکر م-

 .ستین یچیو آوا ه نیشاه نیمن که بهت گفته بودم ب ق،یرف یاشتباه فکر کرد-

 اشتباه کرده باشم. نکهیاز ا ترسمیم دونم،ینم-

 یآروم و خوب یو کنار هم زندگ یرو دار نیهمه بهتره. تو نوش یبرا ینجوری. امیتموم شده، بهتره فراموشش کن یهمه چ گهید-

 .کنهیم ی. آوا هم کنار محمد خوشحاله و احساس خوشبختدیدار

 وقت آوا تجربه نکنه. چیه م،یدار نیکه من و نوش یزندگ دوارمیام-

 ؟یبرس تیو به زندگ یایکنار ب تیبا واقع یخوایم یک-

 وقت. چیه دیشا-

  ؟یکنیکار م یرو چ هیافتتاح یراست-

 مجبورم شرکت کنم.-

 آوا و محمد هم هستن.-

 .نمیمحترم رو بب یآقا نیزودتر ا خوادیبهتر، دلم م-

 کنه. ریخدا به خ-

 با آوا آشنا شده؟ یپسره چه کارست، اصال چجور نیا-

 مهرانه. یمیصم یهااز دوست ه؛یتیفوق العاده باشخصو آدم  کیدرجه  یهامحمد از مهندس-

 دوسش داره؟-

 آواست. وونهیمحمد د-

 پسره رو دوست داره؟ نیمنظورم آواست، ا-

 باهاش ازدواج کنه. کردیاگه دوسش نداشت که قبول نم-

 باهاش ازدواج کردم. یرو دوست نداشتم، ول نیمنم نوش-

 ندارن. یشکلشون خوبه و باهم منه آوا و محمد رابطه-

 .یبر یتونیم-

 ؟یکنیم رونمیب ،یکرد میاطالعات هیحاال که تخل-

 دارم.  ییبه تنها اجیاحت الدیم کنمیخواهش م-

 .زمیرو به هم نر زیهام رو مشت کردم تا همه چدست تیرفت و من با عصبان رونیاز اتاق ب یبا دلخور الدیم 

 . کنهیم وونمیبه جز من عاشقش باشه د گهید یکی نکهی. فکر ادونمیخودم رو مالک جسم و روح آوا م هنوزم

 نیکرد پس چرا با شاه انتیباشه. اگه آوا واقعا به من خ تونهیم یاگهید زیچ قتیحق گهیبهم م یحس هی یچرا ول دونمینم

  قتیازدواج نکرد؟ انقدر از حق

تمرکز کنم و به کارهام  تونستمیآوا بود. انقدر که نم ریفکرم درگ یکه جرئت ندارم، دنبالش برم. تمام ساعت کار ترسمیم

. متنفرم دیم رو بوسبه استقبالم اومد و گونه بایآراسته و ز شهیمثل هم نیبرسم. بعد از شرکت کالفه به خونه برگشتم. نوش

 که قلبم براش دیفهمیم نی. کاش نوشکننیم لیآدم تحم بهکه به زور خودشون رو  ییاز دخترا

 اومدم و بهش نگاه کردم. رونیاز فکر ب نینوش ی. با صدادادیها و کارهاش آزارم نمو انقدر با حرف هتپینم

 .نمیچیرو م زیمنم م ،یکنیتا لباست رو عوض م-

 زودتر بخوابم. دمیم حیندارم ترج لیمن م-

 افتاده؟ یاتفاق-

 نه فقط خستم.-

 و شام درست کردم. دمیهمه زحمت کش نیمن ا-

 یتیمسئول چی. روز اول هم بهت گفتم در قبال من هیو خودت رو تو زحمت بنداز یمگه من بهت گفته بودم شام درست کن-

 نگفتم؟ ایگفتم  ،یندار

 با بغض گفت: نینوش

دو تا  نیاما درست ع م،یسال با هم ازدواج کرد 1 کیرو فراموش کنم. نزد میهمسر فیکه وظا ستمیتو ن نیمن ع یول یتو گفت-

 خسته شدم. گهید ؟یمن رو درک کن یخوایم ی. آرشام کمیکنیم یهم خونه کنار هم زندگ

 . پردازمیتمام حق حقوقت  رو هم م ،یبر یتونیراحت م ی. هر موقع خسته شدیرو خودت انتخاب کرد یزندگ نیا-
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 آرشام!-بهت زده گفت:  نینوش

 .خوامیمن تو رو م چشمم دنبال حق و حقوق بوده؟ یمن ک نه؟یمن ا حق

 ها رفتم و گفتم: سمت پله به

 پس انقدر خودت و من رو عذاب نده.  ست،ین یشدن-

. احساس کنمیم یرو سرش خال هامینداشت، اما هر بار تمام ناراحت یگناه نیاتاقم شدم و در رو محکم بستم. نوش وارد

 یبا آوا و اصرار بابا. زندگ یرو نابود کردم به خاطر لجباز نینوش ندهی. من آدارهیلحظه هم دست از سرم برنم کیعذاب وجدان 

 . دمیهر لحظه دارم تاوان کار اشتباهم رو پس م البردم و حا نیرو از ب نیو آرامش نوش

 

  

 

 

 ( نی) نوش

کردم. با چه  ها رو خاموشو شمع ختمیکه آرشام بهم زد، به آشپزخونه رفتم و تمام غذاها رو داخل سطل زباله ر ییاز حرفا بعد

بودم. با بغض وارد  دهیچ قهیکه با سل یزینه به خودم کرد، نه به م ینگاه میاما آرشام ن دم،یچ یزیم نیآماده شدم و چن یذوق

 یشونیپر یرو به آرشام بگه. امروز هم وقت زیو همه چ ارهیدر ب یباز وونهید نیدارم که شاه سروزها همش تر نیاتاق شدم. ا

ساله  کیفکر کردم که  نیدادم و به ا هیتک واریباخبر شده. به د زیاز همه چ دیاحتمال دادم که شا دم،یآرشام رو د یو ناراحت

از  شتریما ب یکه فاصله رسمیم جهینت نیببرم. تازه دارم به ا نیمن و آرشام شده رو از ب نیکه مرز ب وارید نیموفق نشدم ا

احساسم بذارم و  یپا رو تونستمی. کاش مرونیبرو ب میاز زندگ گهیراحت م یلیخکه  احساسهی. انقدر بهم بوارهید نیا

آرومم  یقیموس دیکردم تا شا یآهنگ رو پل نی. به سمت ضبط رفتم. اولکردمیرو تحمل نم ریهمه حقارت و تحق نیو ا رفتمیم

 ببخشه. یکنه و قلب شکستم رو تسل

 بهم بگو نمونم  ایمنو انتخاب کن  ای》

 رو بدونم قتیکه زبونت حق خوامیم

  ستیمن ن شیاما، فکر تو پ یگینم یزیچ

 ستیدلم روشن ن گهیادامه دادن د نیا به

 من سواله  ینه، برا ای یدوسم دار نکهیا

 الهیخیبه عشق من چرا قلب تو ب نسبت

 از کجا راهت ازم جدا شد دونستمیم کاش

 ما دوتا شد؟ ونیم یسرد نیباعث ا یچ

 بارم شده با من صاف و ساده باش هی واسه

  گذرهیتو دلت م ینکن بگو چ تظاهر

 ت به من کم شدهو از عالقه یاخسته اگه

 خونه برم بهتره  نیحاال از ا نیهم

 دلت بخواد نباشم حرفت رو رد اگه

  کنمینم 

 دوست دارم که با تو مخالفت انقدر

  کنمینم 

 خوادیمن م ریرو غ یکه قلبت کس یبهم بگ اگه

 《 ادیاز من به گوش تو ن ییکه صدا رمیم یجور هی

 

 ) آوا (

بهم آرامش  نیبرف پاک کن ماش یو صدا یبارون ی. هوامیگرفت شیخونه آرام رو پ رینشستم و مس نیمحمد داخل ماش کنار

 خنک صورتم رو نوازش کرد. محمد با اعتراض گفت:  میکه نس دمیکش نییرو پا شهی. شدادیم

 .یخوریآوا سرما م-

 من عادت دارم نگران نباش.-

 . میمسافرت دو نفره بر هیشد، تا  یابهانه هیمراسم افتتاح نیست. خوب شد که افوق العاده شیک یاالن هوا-
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 گفتم:  یو با ناراحت دمیرو باال کش شهیش

 مراسم برم. نیبه ا خوامیمن نم-

 ؟ینیزحماتت رو بب جهینت یخواینم زم؟یچرا عز-

 سفر برم. نیارم به ادوست ند-

کارت  جهیکه نت فهیس.ت حفوق العاده دم؛ید تیسا یسال ها تالش توئه. من عکساش رو تو جهینت نیا یول ،یهر جور تو بخوا-

 . ینینب کیرو از نزد

 یحرف گهیبه خونه آرام د دنیرس با

 مرموز نگاهم کرد و گفت:  ای. ارممیمون اومدن و وارد سالن شدبه استقبال ایزده نشد. آرام و ارم موننیب

  ن؟ینکنه با هم دعوا کرد ؟یچرا ناراحت-

 نه بابا دعوا کجا بود؟-

 م؟یما دعوا کن شهیهاست، مگه مقهر و دعوا مال بچه-

 گفت: آرام

 . دیندار یو مشکل دیخداروشکر که با هم تفاهم دار-

 به آشپزخونه رفتم تا بهش کمک کنم که آرام گفت: کنار هم نشستن و مشغول حرف زدن شدن. منم همراه آرام ایو ارم محمد

   ؟یکه انقدر پکر هیچ هیقض نمیبگو بب-

 منم ش،یک میداده بر ریمحمد گ-

 برم. یسفر لعنت نیبه ا خوامینم

 بخاطر آرشام؟-

 دوباره باهاشون روبرو بشم؟ ی. چه جورنیو شاه نیبخاطر آرشام، نوش-

 یجور نیخوبه، ا یلیکه خ ادیکه محمد قراره همراهت ب نی. ایهست یفیآدم ضع کننیاونوقت فکر م شه،یبد م یلیخ یاگه نر-

 .یاز اونا گرفت یحال هی

 آرشام مهمه که من نامزد کردم؟ یاصال برا یکنی! فکر میاچقدر ساده-

 نداره. یتیبرات اهم گهیو گذشته د یکنیرو م تیزندگ یکه دار ،یفرصته که به همشون بفهمون نیبهتر نیا ینظر من رو بخوا-

 یهاو مزاحمت امیکم تونستم با خودم کنار ب هیدوباره باهاشون روبرو بشم؟ چرا حاال که  یچجور یحق با تو باشه، ول دیشا-

 اد؟یب شیپ یاجبار دارید نیا دیکمتر شده با نیشاه

 . یگردیبرم یو خوش یو به خوب افتهینم یاتفاق چی. به خدا هریتوشه، انقدر سخت نگ یحکمت هی دیشا-

 آرشام مهم نباشه، اما  یبرا دیسفر برم. شا نیگرفتم به ا میزدم و تصم لبخند

 گهیعذابم داد حاال با حضور محمد کنارم ملکه عذابش بشم و بهش نشون بدم که د نینوش لهیمثل خودش که به وس خوامیم

 زدم. هیو به محمد تک کنمیرو کنارم احساس نم شیخال یجا

 

 

پا  رهیجز نیکه به ا ی. روزشهیم یخاطرات گذشته برام تداع دارم،یکه برم یشدم. با هر قدم ادهیپ مایمحمد از هواپ راههم

قابل  ری. چقدر سرنوشت غبردیدست آرشام بود و حاال محمد دستم رو گرفته بود و من رو همراه خودش م یگذاشتم، دستم تو

مون. ساحل و به استقبال انی. قرار بود از طرف هتل بمیبه سالن فرودگاه رفت هاچمدون لیهستش. بعد از تحو ینیب شیپ

 دنیجشن شرکت نکنه. با د نیکه در ا نهیو تمام آرزوم ا خبرمیهم ب نیو آرشام اومدن و از شاه نیهمراه نوش روزید الدیم

 اومدم و رو به محمد گفتم: رونیاز فکر ب بایشک یآقا

 مون. ه دنبالاومد بایاون طرف شک میبر-

 . میو سالم کرد میشد کینزد بایشک یدو با لبخند به آقا هر

 . نیسالم خانم مهندس خوش اومد-

 . ستهیهمسرم مهندس شا کنمیم یممنون، معرف-

 گفت: محمد

 خوش وقتم. -

   ر؟یچرا انقدر د میمنتظرتون بود روزید نطور،یمنم هم-

 . میتون برساجازه نداد تا زودتر خدمت یکار یهایریدرگ-

 نداشت. ییمراسم امشب بدون شما صفا د،یاومد دیلطف کرد یلیخ-
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 هتل نگه داشت. باورم  یرو جلو نیماش بایساعت شک می. بعد از نمیو سوار شد میحرکت کرد نیطرف ماش به

 نیو با تحس ستادیو رو دهانم گذاشتم. محمد کنارم ادستام ر جانینفر باشه. با ه 6کار ما  جهیو خاص، نت کیهتل ش نیا شدینم

 گفت:

 ست. فوق العاده-

 گفت: بایشک

معتقدم که کار  شهیگرفتن؛ اما من هم رادیهمه بهم ا دم،یتا جوون تازه کار خر 6 نیپروژه رو از ا نیکه من ا یروز نطوره،یهم-

 جوون سپرد. یرویبه ن دیرو با

 اتاق رو به سمت محمد گرفت و گفت: دیکل بایشک یآقا

 . دیریتماس بگ دیداشت اجیهم احت یزی. اگه چدیاستراحت کن دیتونیم 8تا ساعت -

اومدن. با ساحل  موندنیو ساحل به د الدیبعد م قهیبالفاصله به ساحل زنگ زدم و چند دق م،یمون شدوارد اتاق نکهیاز ا بعد

 که ساحل با خنده گفت: م،یبه اتاق رفت

 درسته؟ یخوایاطالعات م بندمیشرط م-

 آره، بگو چه خبره؟-

اما  ؛یو به آرشام گفته که تو نامزد کرد دهیاز دهنش پر الدیم نکهیو ا گردنیبرم 7تا ساعت  د،یکه رفتن خر نیآرشام و نوش-

 .خبرهیب نینوش

 اومده؟ یچ نیشاه-

 . ستیازش ن یفعال که خبر اد،یب کنمیفکر نم-

 استرس دارم.  یلیخ-

نگاه  نینه آرشام، نه شاه دهیمثل محمد کنارته که اجازه نم یکی ،یستیتو تنها ن گهیقربونت برم؟ االن د یاسترس واسه چ-

 باش. لکسیچپ بهت بندازن؛ پس نگران نباش و ر

 ضعف از خودم نشون بدم.  خوامیحق با توئه. امشب نم-

 . یدرخشیجمع م یتو شهیلباست رو بپوش. مطمئنم مثل هم نیبهترشبم  یو برا ریدوش بگ هیحاال برو  نیآفر-

 خنده گفتم: با

 نکن خانوم.  یشکسته نفس-

 .  زیانقدر زبون نر-

ساعته گرفتم و از حموم خارج شدم. محمد خواب بود. آروم چمدونم رو باز کردم و  میدوش ن هیخنده وارد حموم شدم و  با

 یاز استرسم کاسته بشه؛ ول دیخودم رو سرگرم کنم تا شا کنمیم یهام شدم. سعو مشغول الک زدن ناخن دمیرو چ لمیوسا

 یو جلو دمیرنگم رو پوش دیکردم. مانتو سف داریمحمد رو ب 7لرزه. ساعت یهام به وضوح مو دست ستمیچندان هم موفق ن

 نگاهم کرد و گفت: نهیآ ی. محمد از توستادمیا نهیآ

 . یخودم یبایخانم ز شهیمثل هم-

 زدم و گفتم: لبخند

 . یمن پیو توام همسر خوش ت-

 ؟یکرواتم رو برام ببند شهیم-

 آره حتما. -

 شد و گفت:  رهیبستن کروات شدم. محمد دستاش رو دورم حلقه کرد و به چشمام خ مشغول

 نگرانه؟  یمن از چ یآوا-

 . ستمینگران ن-

 دروغ هم نگو. ینگو، ول یخواینم-

 دستام رو گرفت و گفت: محمد

 . لرزهیکرده، هم م خیدستات هم -

 شد.  رید گهید میبر-

 .میریجا نم چینره، ه نیشون از بتا دستات گرم نشن و لرزش-

 یمنم منتقل شد و آروم شدم. سرم رو رو یهاهاش گرما به دستدست یهم مشغول نوازش دستام شد. از گرما بعد

 گذاشتم و گفتم: اشنهیس

 . یکه هست یمرس-
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 لبخند زد و گفت:  محمد

 .میبر یاگه خوب-

 یتیبرام اهم گهیروبرو بشم و نشون بدم که د هیتا بتونم با اعتماد به نفس با بق شدیو باعث م دادیمحمد بهم آرامش م وجود

 ندارن.

گاهم به نگاه آرشام گره خورد. محمد حلقه کردم و مصمم قدم به جلو برداشتم. سرم رو بلند کردم که ن یرو دور بازو دستم

دادم نگاهم رو  حیبودم، اما ترج شیانهیآ یهاها بود که دلتنگ چشمکه مدت نیمن و محمد در نوسان بود. با ا نیهاش بچشم

. زدیهاشون موج مچشم یتو یهم نگران الدیچشم دوختم. ساحل و م کرد،یمحمد نگاه م هکه با تعجب ب نیازش بدزدم و به نوش

رو بغل  نیکرد. از محمد جدا شدم و نوش یمعرف نیمحمد رو به آرشام و نوش الدی. ممیو سالم کرد میشد کینزد زشونیبه م

 کردم و گفتم:

 من؟   معرفتیدوست ب یچطور-

  ؟یازدواج کرد دونستمیخوبم، نم-

 . میریگیم یعروس گهیو چند ماه د میفعال نامزد-

 و به محمد گفت: نزد. آرشام ر یحرف گهید نینوش

 د؟یهست یشما هم معمار-

 بله. -

  ه؟ینظرتون در مورد پروژه ما چ-

 پروژه شده.  نیآوا هم باعث بهتر شدن ا یهاقهیو سل هادهیالبته ا ه،یعال-

 گفتم:  هیمحمد لبخند زدم و رو به بق به

 هاش رو رو هواپروژه شهیمحسوب م رانیا architectالبته محمد خودش -

 .برندیم 

 

 

 پوزخند زد و رو به محمد گفت: آرشام

 دم؟یجامعه معمارها نشن یپس چرا من تا حاال اسم شما رو تو-

 من شد. اما محمد در کمال آرامش و ادب گفت:  یو ناراحت نیدار آرشام، باعث لبخند نوش شین حرف

 . یکه همه رو بشناس یندار یو شناخت و سابقه کاف یعرصه شد نیباشه که شما تازه وارد ا نیا لشیدل دیشا-

گرفتم و حاال  ادیکنار پدرم کار  یمعمار هاست. من از بچگ نیاز بهتر یکیپدر من  ،یاز من و خانوادم ندار یشما شناخت کاف-

 کار خودم خبره هستم.  یتو یحساب

 داشتم. یفروزان همکار دیبا پدرتون حم-

قرار  بونیپشت تر بایشک یشد. باالخره جشن شروع شد و آقا رهیخ یاشده بود، سکوت کرد و به گوشه یکه کامال عصب آرشام

جذاب و  شهیرفت. مثل هم گاهیساخت هتل صحبت کنه. آرشام بلند شد و به سمت جا یگرفت و از آرشام خواست تا از چگونگ

و  دهیرنگ اندام کش یمشک وریشده بود. پل بایز شیبود و با ر ختهیر رتشصو یبلند لختش رو کج رو یبود. موها پیخوش ت

همه ما  نهیس یوارد شد و نفس تو نیباز شد و شاه یآرشام در ورود یهاگذاشته بود. وسط صحبت شیرو به نما شیعضالن

 و بلند گفت: ترف نیبه سمت شاه باینگاه کرد. شک نیسکوت کرد و با خشم به شاه یاقهیحبس شد. آرشام چند دق

 ردن.آو فیباالخره مهندس رادمنش هم تشر-

 ما اومد و گفت: زیبا لبخند به سمت م نیشاه

 امروز حالتون چطوره؟  یهمکارا روز،ید یرفقا-

 سکوتش رو شکست و گفت: الدیاما م م،یهم کالم بش نیتا با شاه میکدوم از ما راغب نبود چیه

 .نیبش ایب-

 شد و گفت:  رهینشست و به من و محمد خ الدیکنار م نیشاه

 حالتون چطوره؟  ستهیمهندس شا یآقا-

 تو حالم بد شد.  دنیبا د یخوب بودم، ول-

 و گفت:  دیخند نیشاه

 . شهیم نمیحاال بدتر از ا-
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 زیچ هیآرشام نبودم. اما از  یهاکه اصال متوجه صحبت یبهم وارد کرد، طور یاسترس بد نیشاه یهاو حرف رفتار

بلندش  یهانگران بود و از استرس مدام با ناخن یزیچ هیز نداشت و ا یهم درست مثل من حال خوب نی! نوشآوردمیسردرنم

نفر  6از هر  بایشک یو بعد از اون آقا میو به افتخارش دست زد میشد دآرشام همه بلن یها. با تموم شدن صحبتکردیم یباز

 هاهی. موقع گرفتن هدکردنیمون منگاه نی. همه حضار با تحسمیکن افتیرو در هامونهیو هد میسن بر یما خواست تا به باال

ها از پله هیاومدم و زودتر از بق ودمبه خ عیکننده بود؛ اما سر وونهی. مثل گذشته عطر تنش دستادمیبه اتفاق کنار آرشام ا

 و گفت:  دیدستم رو بوس یرفتم و نشستم. محمد با مهربون نییپا

 خانم خوشگلم باشم. یو سربلند تیشاهد موفق شهیکه هم دوارمیام-

 نگاه کردم. آرشام فکش منقبض شده بود و با خشم نگاهم  اومدن،یها که به سمت ما مزدم و به بچه لبخند

از  میبار در زندگ نیاول یبشه. برا زیشده بود که هر لحظه امکان داشت با محمد گل آو رهیبه محمد خ یهم جور نی. شاهکردیم

دست محمد  یکه سرم آورده بودن، دستم رو رو ییتمام بالها یتالف یخوشحال شدم و برا نیو عذاب آرشام و شاه یناراحت

 گفتم: یگذاشتم و با مهربون

 ازان منه.   یو خوشبخت تیموفق یکه تو کنارم یتا زمان زدلم،یعز یمرس-

ز . اکردمیخودم احساس م ینگاه آرشام رو ینیرد و بدل نشد؛ اما هر لحظه سنگ موننیب یصحبت چیزمان سرو شام، ه تا

و با وجود زن  کنهیهام رو جستجو منبودم، پس چرا مدام چشم شیاشتباه زندگ نی. مگه من بزرگتراوردمیرفتارش سردرن

نگاهش نکنم. از  کردمیم یبودم و سع یآرشام فرار یهاره شده. از نگاهیکه کنارش نشسته چرا به من خ نیمثل نوش ییبایز

محمد متوجه  خواستمیهم نم یبه احساس سرکوب شدم ببره، از طرف یهام پآرشام از پشت پرده چشم خواستمینم یطرف

 رو تباه کردم. میاز زندگ یمیکه من دوسش داشتم و به خاطرش ن هیبشه که آرشام همون مرد

 ) آرشام (

. شهینفسم حبس م خنده،ی. هر بار که آوا به محمد مکشهیم ریآوا و محمد قلبم ت یکینزد دنیو با د کنهیدرد م هامقهیشق

. با دهیهام نباشه، عذابم مدست یهاش تودست نکهی. فکر اکنهیم وونمیباشه؛ د چیآوا ه یهاسهم من از خنده نکهیفکر ا

دست هم از سالن خارج شدن و من با حسرت به  یکردن و دست تو یخداحافظ هیبق ازتموم شدن مراسم، آوا و محمد زودتر 

 خودش نخواست. یمال من باشه ول تونستیکه م کنمینگاه م یدختر

 ازش متنفر باشم. دیحال با نیدر ح یسخته که عاشقشم، ول چه

 حال انگار ندارم. نیدر ح یسخته که زن دارم، ول چه

 .ستیحال مال من ن نیدر ع یمنه، ول یایدن یسخته که همه چه

 .ستیسهم تو ن یحال حس کن نیدر ع یول ،یفقط اون رو سهم خودت بدون ایسخته از همه دن چه

 

 

 و گفتم:  دمیتخت دراز کش یلباسم رو عوض کنم، رو نکهی. بدون امیمون برگشتاز تموم شدن مراسم به اتاق بعد

 جشن کسل کننده هم تموم شد.  نیباالخره ا-

 آرشام؟ یکشیبه آوا؛ خجالت نم یتو که خوب بود. چند ساعت زل زده بود یبرا-

 شدم و گفتم: بلند

 خجالت بکشم؟ دیبا یچ یبرا-

 به آوا؟  یزل زده بود حانهیبا وجود من و محمد وق نکهیاز ا-

که  یاز محمد که کنار کس ایکه آوا رو ازم گرفت  نیاز شاه ،یرو برام جهنم کرد یخجالت بکشم؟ از تو که زندگ دیبا یاز ک-

  کنه؟یرو م شیمنه راحت و آسوده داره زندگ یزندگ یهمه

 .رهیداد نزن آبرومون م-

 کردن خسته شدم. یاز نقش باز گهی. من دمیکنیم یزندگ میدار یچه جهنم یبذار بره، بذار همه بفهمن ما تو-

دوست نداره. آوا  گهی. فراموشت کرده، دکنهیرو م شیداره زندگ ن،یآوا رو بب ؟یتمومش کن یخوایم یمنم خسته شدم. ک-

 . یکنیمون رو داغون مجفت یعشق کور کورانت دار نی! با ایعاقل شد، اما تو چ

 وار دوسش دارم.  وانهیهم عاشق بود، هم عاقل؛ اما من هنوز عاشقم و د شهی. نمستیعاشق ن گهیآوا عاقل شد، چون د-

سخت شده. برام  یزندگ نی. چقدر تحمل اکردیتر محالم رو خراب نینوش یهابلند شدم و از اتاق خارج شدم. حرف تیعصبان با

 شدم.  یرفتن به اسکله، سوار تاکس یاز هتل خارج شدم و برا

 ایامواج در ینشستم. به صدا مکتین یکه بتونم راحت باهاش درد و دل کنم و از راز دلم بگم. رو ستین چکسیتنهام. ه چقدر

 ادیآوا داغ دلم تازه شده و  دنیهام خونه کرد. دوباره با دچشم یهام رو بستم، اشک توچشم نکهیگوش سپردم. به محض ا
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 یو آوا پا به بهشت رمیاس نیبند نوش ی! من تویاما حاال چ م؛یکردیم یزیبرنامه ر مونندهیآ یبرا نجایهم یروز هیکردم.  مایقد

بود.  یاز هر احساس یهاش خالسپرده. امشب چشم یکه محمد براش ساخته، گذاشته و تمام خاطرات من رو به دست فراموش

 کردم و جواب دادم:  زهام و باچشم میزنگ گوش ی. با صدادهیدوسم نداره، عذابم م گهیکه د نیفکر ا

  الد؟یبله م-

  ؟ییکجا-

  ؟یدار کاریچ-

 .شتیپ امیب خوامیم-

 م.اسکله-

 اونجام.  گهید قهیچند دق-

 به سمتم اومد و گفت:  الدیساعت م میکردم و فکر کردم. بعد از ن یرو ادهیپ یکم الدیاومدن م تا

 بشه؟  یکه چ نجایا یتنها اومد یزنت رو ول کرد ینصفه شب-

 آمارم رو داد؟  نینوش-

 نگرانت بود، از من خواست تا کنارت باشم. -

 نکهیحرف بزنم. از مشکالتم بگم. از ا الدیم یمشترکم برا یاز زندگ تونستمیدادم سکوت کنم. کاش م حیزدم و ترج پوزخند

به گوش آوا برسه؛ بذار فکر کنه که کنار  میراز زندگ خواستمیاما نم م؛یکنیم یمثل دو تا همخونه کنار هم زندگ ساله کی

 خلوت خودش بهم بخنده.  یببره و تو باهمبه اشت یپ خوامیخوش بختم. نم نینوش

 ) آوا ( 

 گفت: مقدمهیکه محمد ب میبالکن مشغول قهوه خوردن بود یتو

  ؟یگیازت بپرسم راستش رو م یسوال هی-

 بوده؟  نیا ریمگه تا حاال غ-

 ؟یکه تو دوسش داشت هیآرشام همون مرد-

 گفتم:  عیسر یجا خوردم، ول یکم

 آره، چطور مگه؟ -

 ؟یچرا بهم نگفت-

 که بهت بگم.  دمیند یلیدل یشناختیخب تو که آرشام رو نم-

 .کردیم میطرز نگاهش عصب-

 . میدر موردشون حرف بزن خوامیولش کن نم-

 .میبخواب میحق با توئه، بهتره بر-

 .امیبعد م نمیشیم گهیکم د هی ادیمن فعال خوابم نم-

 گفت. ریو شب بخ دیم رو بوسگونه محمد

 ن،یدو پهلو شاه یهاحرف ن،ینوش یکرده. نگران ریبرام مجهوله و فکرم رو درگ زهایچ یاتفاقات امروز رو مرور کردم. بعض تمام

 .  گهید یزهایچ یلیآرشام و خ یهانگاه

اس ام اس داده بود که  نیآوردم. شاه رونیب بمیرو از ج یگوش یاومدم و با کالفگ رونیاز فکر ب میاس ام اس گوش یصدا با

 اسکله. ایفردا عصر ب یرو بدون قتیحق یخوایاگه م ،یخبریهست که تو ازش ب ییزایچ هی

 برام پهن کرده. گهیتله د هی نیشد. البد شاه شتریذهنم ب یریدرگ نیشاه امیپ با

 . خورمیگول حرفات رو نم گهید ام،یجا نم چیبراش فرستادم من ه نیهم یبرا

 نشه، جواب دادم:  داریکه محمد ب یتماس گرفت. طور میبا گوش نیبعد شاه یالحظه

 تو سرته؟ یاباز چه نقشه-

 نقدر به اتفاقات دور و اطرافشمثل تو ا یدختر باهوش شهیباورم نم-

 باشه.  توجهیب 

  ه؟یمنظورت چ-

 . یفهمیاسکله م ایفردا ب-

 . امیبا محمد م-

 .گمینم یچیوگرنه ه یایتنها م-

 . یبه حالت اگه دروغ گفته باش یوا نی. شاهکنمیتهران باهات هماهنگ م میپس هر موقع برگشت-
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 گفتن دارم.  یبرا یدنیشن یهانکن خانم کوچولو، مطمئن باش حرف دیتهد-

 . نمیشیتو کارت باشه مطمئن باش ساکت نم یدفعه کلک نیچون اگه ا دوارم،یام-

 و گفت:  دیخند نیشاه

 شب خوش. -

 نیبه شاه گهیبار د هیو  کردمیم سکیر دیذهنم رو پر کرده بود. با یادیز یهارو با حرص قطع کردم. عالمت سوال یگوش

 چیها هسال نیبودم و تمام ا خبریکه من ازش ب ییها قتیبود. حق نیشاه شیها پسوال نیجواب تمام ا دی. شاکردمیاعتماد م

 کنم. شونشون برم و کشفنکردم، تا دنبال یتالش

 

 

چرا  دونمیآروم باشم. نم تونمینم کنم،یم یقرار دارم. از صبح استرس تمام وجودم رو گرفته و هرکار نیعصر با شاه امروز

که داشتم خودم جا رو  ی. به خاطر استرسنمیرو بب نینگفتم که قراره شاه چکسیهم به ه ی. از طرفدهینم یدلم گواه خوب

لرزون از  یربع بعد با پاها کیشدم و  نمیو سوار ماش دمیلباس پوش 5. ساعت ردقبول ک نیانتخاب کردم و خوشبختانه شاه

 شدم. نینشستم و منتظر شاه زیپشت مشدم و به سمت کافه رفتم.  ادهیپ نیماش

قهوه تلخ  هی دیخودم قهوه ترک سفارش دادم. شا یبرا نیهم یبرا شه،یم داشیپ ریتاخ یبا کل شهیمثل هم دونستمیم

 شد و گفت:  داشیپ نیساعت شاه میآرامش رو بهم برگردونه. باالخره بعد از ن تونستیم

  ؟یعجله دار قتیحق دنیشن یکه برا نمیبیم-

  ؟ییمنتظرت نشستم، کجا نجایساعته ا مین-

 . ستنین میهمه که مثل شما آن تا-

 خب شروع کن.  یلیخ-

 . میزنیسفارش بدم، بعد با هم گپ م یزیچ هیبذار اول -

اش شد. در کمال آرامش مشغول خوردن قهوه نیرو با حرص به طرفش هول دادم و منتظر نگاهش کردم؛ اما شاه منو

 داد زدم و گفتم: نیهم یام کرده بود، براکالفه نیشاه یخونسرد

  ؟یشروع کن یخواینم-

 اشاره کرد و گفت:  کردن،یمون مکه با تعجب نگاه گهید یزهایبه م نیشاه

 . ستین ادیداد و فر یکه جا جانیا نییپا اریصدات رو ب-

  ؟یذاریآدم اعصاب م یمگه تو برا-

مدت افتاده  نیا یکه تو یاما من به خاطر اتفاقات کنه،یم شونیداره و مسلما تو رو پر قتیامروزم همش حق یهاآوا حرف نیبب-

 رو به تو بگم. زیدادم که همه چ حیترج

 برو سر اصل مطلب. -

 که  ی. همون جورمونییبه دوران دانشجو گردهیبرم هیقض-

 سهیخودم مقا یهاآرشام رو با نداشته یاشته هاد شهیاما من هم م،یبا هم دوست بود یاز بچگ الدیمن و آرشام و م یدونیم

ساپورتش کردن  شهیخانواده خوب داشت که هم هینفر. آرشام  نیبرجسته بود و من آخر یشاگرد و دانشجو شهیکردم. اون هم

. وقار و یمن خاص بود ی. آوا تو برامیما با شماها هم گروه شد نکهیداشت تا ا امهمن اد یهاتنها بودم. حسرت شهیاما من هم

تجربه  یدختر چیداشتم، که نسبت به ه یبار نسبت به تو حس نیاول یو من برا کردیرو جلب م یتو توجه هر پسر یمهربون

خودش کرد. اونجا بود که از آرشام متنفر  مالنکرده بودم؛ اما تا اومدم به خودم بجنبم آرشام دوباره از من جلو زد و تو رو 

ها رو با . من روزها و شبگرفتیقلبم درد م دم،یدیازنده باشم. هر بار که شماها رو کنار هم معشق ب یتو خواستمیشدم. نم

 گذروندم؛ اما هر بار به در بسته خودم.  یشیتو مال من م یروز هی نکهیا الیخ

 گفتم:  نیاش رو خورد. با تاسف رو به شاهاز قهوه یسکوت کرد و کم نیشاه

 کنه؟یحسادت م شیمیبه دوست صم آدم ق؟یگفت رف شهیبه توام م-

 . یبدت رو ترک کن یهاتا عادت یکردیم شتریرو ب تیتالش و سع ،یریآرشام رو به دل بگ نهیمدام ک نکهیا یجا به

 . ستمیخط شانس ن یکه من اصال رو کنمیاحساس م یگاه یدونیهمه کار کردم اما نشد. م-

 خب ادامه بده. -

انتقام  تونستمیهم من م داد،یکه هم تو رو به من م یشنهادیبه من داده شد؛ پ یبیبعد از شروع ساخت پروژه، پشنهاد عج-

 . رمیها رو از آرشام بگسال نیتمام ا

 داد؟  شنهادیبهت پ یک-
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 شد و گفت: رهیهام خبعد به چشم یاسکوت کرد و لحظه یکم نیشاه

 . نینوش-

 :دمیدوباره پرس نیهم یباشه. برا نیخارج شد، نوش نیه از دهان شاهک یاسم شدینم باورم

 ؟یک-

 .میتو و آرشام رو از هم جدا کن گهیداد تا با کمک هم د شنهادیتو به من پ یمیدوست صم ،یپناه نینوش-

  ؟یگیچرت و پرت م یدار نیشاه-

به آرشام عالقه  نیبود که من نسبت به آرشام داشتم. نوش یبه تو درست همون حس نیباورش سخته اما، حس نوش دونمیم-

 نکهی. تا امیبه هم کمک کن میتونستیو م میهمدرد بود نی. من و نوشدیکشیعذاب م د،یدیتو رو کنارش م نکهیداشت و از ا

اعتماد  وارید دیتو و آرشام با یابردن عشق اوسطوره نیاز ب یبود که برا معتقد. اون دیکش یاتولد ساحل نقشه یبرا نینوش

 کنم.  شیبه تو برسم، قبول کردم و همراه نکهیا ی. منم برامیرو خراب کن توننیب

 . یکنیمشت دروغ حالم رو خراب م هیبا  یادامه نده دار نیشاه-

 . تهیخودت رو گول نزن آوا، همش واقع-

 .میوفادار گهیو به هم د میرو دوست دار گهیکار رو با من کرده باشه؛ ما مثل دو تا خواهر هم د نیا تونهینم نینوش-

دوست مهربون و  هینقش  نیها نوشسال نیاما تمام ا ن؛یجور نیهمه هم یکنیفکر م ،یتو چون خودت مهربون و ساده و صاف-

 کرده.  یبامعرفت رو برات باز

کرده.  انتیدوستش دارم بهم خ شتریکه از خواهرمم ب یباور کنم کس تونستمیکردم. چطور م هیگذاشتم و گر زیم یرو رو سرم

 به خاطر من سر هم کنه؟  رنگیهمه کلک و ن نیچطور تونسته ا نیآخه نوش

 و  شرفتیما آدما فقط راه پ چرا

 گهیرو تو له کردن هم د یبخت خوش

 هاش گوش سپردم.صحبتسر بلند کردم و به ادامه  نیشاه یبا صدا م؟ینیبیم

 

 

 ادامه داد و گفت: نیشاه

که  ی. کسرهیبگ لمیبه پشت ساختمون ببرم و خودش از ما ف یابود که شب تولد ساحل من تو رو به بهانه نیا نینقشه نوش-

 بود. نیآرشام فرستاد، خود نوش یرو برا لمیاون ف

 . شهیباورم نم-

 .دیرو براتون فرستاد نرفت لمیکه ف یدنبال کس ی. شما حتدیر راحت پا پس بکشکه تو و آرشام انقد شدیما هم باورمون نم-

 .کردیبود که اصال به احتماالت فکر نم یآرشام انقدر عصب-

 یفیکار کث نیکه شما دو تا دست به چن کردمی. منم که اصال فکر نممیمن و تو با هم رابطه دار نکهیذهنش پر شده بود از ا تمام

 . دیبزن

 ینه تونستم اونجور ،یبود، منم به خاطر تو همه رو انجام دادم؛ اما ضرر کردم. نه تو مال من شد نیسر نوش ریها زتمام نقشه-

داد و حاال خودش  یتموم شد. تو رو نابود کرد، من رو باز نیفقط به نفع نوش یباز نی. ارمیحال آرشام رو بگ خوادیکه دلم م

 . نهکیم یداره کنار آرشام زندگ

 رو پاک کردم و گفتم:  هاماشک

 ست؟ین ریبه نظرت د ،یزنیها رو محرف نیا یهمه مدت چرا حاال دار نیبعد از ا-

کمک خواستم اما اون هر بار  نی. بارها از نوشیایداشتم که به سمتم م دیهنوز ام ،یتو با محمد نامزد کن نکهیمن تا قبل از ا-

 خوامینبود که تو رو ناراحت کنم و خودم رو از چشم تو بندازم. م نیا لشیها رو زدم، دلحرف نیآورد. اگه امروز ا یابهانه هی

 . میبد نیبه نوش یبدرس حسا هیتا  یکمکم کن

  م؟یکن کاریچ-

 . میریرو بگ شیرو گرفت، زندگ مونیزندگ-

 نگاه کردم و گفتم:  نیخشم به شاه با

 .ستمیخراب کن ن یزندگ نیمن مثل تو و نوش-

 ؟یبرف کن ریکبک ز نیسرت رو ع یخوای! میچ یعنی-

 یبدست آوردن آرشام بها یبرا نی. نوشیسکوت کن دینفر با هی یو آبرو یحفظ زندگ یها براوقت یکه بعض یریبگ ادیوقتشه -

 ندارم.  یقصد نیرو نابود کرد؛ اما چن میپا گذاشته. درسته که اون زندگ ریرو ز تشیداده. انسان یادیز
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 .یفیترسو و ضع شهیمثل هم-

 نکهیکه به خاطر ا نهینوش فی. ضعیزنیم یبدست آوردن من دست به هر کثافت کار یکه برا یفی. تو ضعستمین فیمن ضع-

 یرو فدا شندهیو عشق و آ یآرشام بود که راحت زندگ فی. ضعکوبهیم واریآرشام دوسش داشته باشه، خودش رو به در و د

 شما کرد.  یابلهانه یهانقشه

مدام  نیشاه یشدم. صدا نیاومدم و سوار ماش رونیاز کافه ب عیگذاشتم و سر زیم یرو برداشتم و چند اسکناس رو فمیک

 نیکه ا ییهاانتقام اشک نکهیا ایاتفاقات ساده بگذرم،  نیاز تمام ا نکهی! اهیحاال راه درست چ ای. خداشدیگوشم اکو م یتو

 تره؟ عاشق یک یعنی ای. خدارمیرو بگ ختمیچند سال ر

 ن؟ینوش ای من

که به خاطر عشقش  نینوش ایبه آزارش نشدم،  یلحظه هم راض هیاون بودم و هستم و  ادیبه  میکه تمام مراحل زندگ یمن

تا  ،یهمه رو تباه کن نکهیا یعنیعشق  دیحق داره که آرشام رو مال خودش بدونه. شا نینوش دیو رو کرد؟ شا ریرو ز ایدن یهمه

 . حاال شدینم نیوقت عاشق نوش چیبود آرشام ه نیاز ا ریکه اگه غ یخودت به معشوقت برس

 ...رید یلی. خدمیفهم رید یلیرو خ نای. اینه از خودگذشتگ دن،یجنگ یعنیعشق  فهممیم

 

 

 یفشار روح نیداره، که من با ا یبه حوصله و صبور ازین کیتراف نیا یکردن تو یرو نگه داشتم. رانندگ نیپارک ماش هی کنار

ها ما آدم بزرگ یای. دنشدمیوقت بزرگ نم چیشدم. کاش ه رهیها خبچه ینشستم و به باز مکتین یکدومش رو ندارم. رو چیه

 نیباهام ا نیوقت نوش چیبود، ه نیاز ا ریکه اگه غ ؛یخودتم بترس هیاز سا دیبا کهوحشتناک شده. اون قدر وحشتناک  یلیخ

و همه کس به تو  زیکه از همه چ یمن ؟یکار رو بکن نیبرم و بهش بگم چطور دلت اومد با من ا تونستمی. کاش مکردینم کار رو

اما از کارهات دست  ،یدیآب شدن من رو د و یهمه مدت ناراحت نیا ؟یشد رحمیدفعه انقدر ب هیبودم. چطور  ترکینزد

 !یبرنداشت

که به ناحق از دست دادم؛ دفاع  ییرو فاش کنم و از آبرو قتیهمه رو جمع کنم و حق خوادیقرار گرفتم؛ دلم م یسر دو راه باز

لحظه  نیبدونه که من تا آخر دیذهنش نقش ببنده. با یکار تو انتیاسم خ کنه،یم ادمیآرشام هر موقع که  خوادیکنم. دلم نم

 رهیم نینوش یفقط آبرو گرده،یزمان به عقب برنم قیگفتن حقاکار رو نکن. با  نیا گهیبهم م یسح هیبهش وفادار بودم. اما باز 

خطا  یباز نیا ی. من و آرشام هم تومی. ما از اول راه رو اشتباه اومدشهیدرست نم یچیه گهی. دشهیم ترشیب هانهیو ک

 نیرو به نوش دونیرو ثابت کنم، م میگناهیب کهنیا ونمنم بد د،یراحت پا پس کش یلیو خ دیعشق لغز ی. آرشام تومیکرد

بود و تمام اتفاقات  شمی. کاش دفترم پمیدادیکه نشون م میبود یزیاز اون چ تریمشکالت قو یها توسپردم. کاش ما آدم

خودم  یبرا دلمازش باخبر بشه.  دیکس نبا چیکه جز من و دفترم که محرم اسرارمه؛ ه ی. اتفاقاتنوشتمیامروز رو داخلش م

بجنگم. دلم  تونمیاما باز نم دونم،یرو م زیهمه چ کهنیتا از خودم دفاع کنم. با وجود ا دهیبهم اجازه نم می. مهربونزهسویم

 . هایلیشکستن دل خ ینه به بها یول خوادیعشق م

خودم رو  دیرو دوست دارن و کنار هم خوشبختن با گهیاز هم بپاشه. حاال که هم د نیآرشام و نوش یبه خاطر من زندگ خوامینم

شده بود. البد تا االن مامان  رمید یرو فراموش کنم. به ساعتم نگاه کردم. حساب نیشاه یهابزنم و تمام حرف یبه فراموش

 یبا نگران و دیگرفتم. هم زمان با من، محمد هم از راه رس شین رفتم و راه خونه رو پیبه سمت ماش عینگران شده. سر یلیخ

 شد و گفت:  ادهیپ نیاز ماش

 آوا؟  ییکجا-

 دروغ گفتم: به

 کتابخونه بودم چطور مگه؟ -

 چند تا تماس نیبنداز بب تینگاه به گوش هی ،یتو که همه ما رو نگران کرد-

  ؟یدار پاسخیب 

 بذازم. صدایب یرو رو میکتابخونه مجبور شدم گوش یتو دیببخش-

 شد و با محبت در آغوشم گرفت و گفت: کیبهم نزد محمد

 .  یخداروشکر که خوب زم،ینداره عز یاشکال-

 زدم و گفتم: لبخند

 .میاریدر ب یداخل تا مامان و بابا رو از نگران میبهتره زودتر بر-

 ) آرشام ( 
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. ساعت نمشیلحظه بب کی دیشون منتظر نشستم تا شاخونه یهاست که جلوآوا سراغم اومده و حاال ساعت یباز دلتنگ امروز

و  دیرو روشن کردم تا برم، که همون لحظه آوا سر رس نی. ماشمونهیاز خونه نم رونیموقع ب نیکه آوا تا ا دونمیشده، م9

من  یکه آوا یا. لحظهشونهیافتاده که انقدر محمد نگران و آوا پر یچه اتفاق دونمیشد. نم دایبالفاصله سر و کله محمد هم پ

 ادیبکشم و فر رونیبشم و آوا رو از آغوشش ب ادهیپ نیاز ماش خواستیرو سرم آوار شد. دلم م ایحمد گم شد، دنآغوش م یتو

 باشه. شتهدا ییآوا ادعا یکس حق نداره به جز من رو چیبزنم که آوا فقط مال منه. ه

لبخند  یاومد با مهربون رونیاز آغوش محمد ب کهنیکردم آروم باشم. آوا بعد از ا یرو دور فرمون مشت کردم و سع هامدست

 لبخند به من تعلق داشته باشه. نیا گهیبار د هیرو بدم تا  میکه من حاضرم تمام زندگ یزد. لبخند

راه ضبط رو روشن کردم و  نیروشن کردم و به سمت خونه حرکت کردم و ب نیرفتن آوا و محمد به داخل ساختمون، ماش با

 آهنگ رو به آوا بگم. نیتمام کلمات ا تونستمیمکردم. کاش  یآهنگ پل

  یازت هنوز تو فکرم دیپرس اگه》

  نیتجربه بودم هم هیو بهش بگو  بخند

  یکرد هیتا حاال واسه من گر دیپرس اگه

  یکردم که برگرد هیبگو گر ینه، ول بگو

 که من دارم  یحال نیبه ا ستین حواست

 که من چقدر دوست دارم ستین حواست

 شده کارم  هیهمش گر ستین حواست

  ذارمیمن اونم که تو رو تنهات نم یدینفهم

  میکرد یسال و ما باهم زندگ هینگو  بهش

  یکردیم هیعمر گر هیروز نبودم  هی نگو

  شهیمن نم یب یزندگ ینگو که گفت بهش

   شهیتا هم یبمون یخورد قسم

 چقدر خراب و داغونم  ستین حواست

  تونمیتو تک و تنها نم بدون

  یانقدر کنار اون تو آروم چرا

  یدونینم یزیچ هامهیاز گر نگو

 که من دارم  یحال نیبه ا ستین حواست

 که من چقدر دوست دارم ستین حواست

 شده کارم  هیهمش گر ستین حواست

  ذارمیمن اونم که تو رو تنهات نم یدینفهم

  میکرد یسال و ما باهم زندگ هینگو  بهش

  یکردیم هیعمر گر هیروز نبودم،  هی نگو

  شهیمن نم یب یزندگ ینگو که گفت بهش

   شهیتا هم یبمون یخورد قسم

 《شهیهم تا

 

 

 ) آرشام (

شدم و رو به  ادهیپ نیاز ماش عیاومد که باهاش قرار داشتم. سر ادمیتازه  الد،یم دنیخونه نگه داشتم و با د یرو جلو نیماش

 گفتم:  الدیم

 شرمنده به خدا فراموش کردم. -

 کنه؟یکجاست که در رو باز نم نینوش ؟ییمعلوم هست کجا چیه-

 کم کسالت داره رفته اونجا. هیپدرش -

  ؟یدیهات جواب نمبه تماس یوقت یدیخر یگوش یچ یتو اصال برا-

 شرکت جا گذاشتم. یرو تو میگوش-

 گفتم:   الدیو رو به م میساختمون شد وارد
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 . امیم کنمیها بنداز منم قهوه درست مبه نقشه ینگاه هیتو برو باال -

 نشسته بود گفتم: وتریکه پشت کامپ الدیبعد با دو فنجون قهوه وارد اتاق کار شدم و رو به م قهیدق چند

 چطوره؟ -

 ...یول یخوب یطرح اصل-

  ؟یچ یول-

   ؟یستین قیکارت مثل سابق دق یاگه بگم چند وقته تو یشیناراحت نم-

 که موقع کار  هیحق با توئه، مدت-

 تمرکز کنم.  تونمینم

  ؟یموقع کجا بود نیتا ا نمیمشکل از کجاست؟ اصال بگو بب-

 کردم و گفتم: یم بازانداختم و با فنجون قهوه نییرو پا سرم

 آوا. دنیرفته بودم د-

 ؟یکنیکه تو م هیچه کار نیآرشام ا-

     شه؟یچقدر بد م یدونیم نن،یخانوادش تو رو بب یاز اعضا یکی ایا اگه آو ؟یبفهمه چ نینوش اگه

 . کنهیدلم هواش رو م یگاه ست؛یدست خودم ن یول دونم،یرو م هانیهمه ا-

 . شیدید شیتو ک شیروز پ 2تو که -

 . ستیکار دله دست خودم که ن-

 . ذارهیزندت نم یمحمد بفهمه که تو هنوز به آوا چشم دار-

 پسره چند سال از آوا بزرگتره؟ نیا-

 سال، چطور مگه؟  6-

 آواست.  یهم سن بابا-

 که محمد از همه نظر تکه.   یدونیچرت و پرت نگو خودتم خوب م یالک شه،یم تیحسود-

قه باشه هم ساب یجور نیندارن. ا تیفیمثل سابق ک گهیهام دبود؛ پروژه الدیکارم رفتم. حق با م زیکردم و به سمت م سکوت

 .رهیخودم و شرکت م یهم آبرو افته،یبابا به خطر م

 سکوت رو شکست و گفت: الدیم

  م؟یکار کن یحاال چ-

 . دیهاش رو بر طرف کنو نقص دیبا ساحل چک کن دمیها رو بهت ممن طرح-

 بدم؟  لتیتحو دیبا یک-

  ؟یتمومش کن یتونیتا آخر هفته م-

 رو کامل کنم.  یجناب عال یهاطرح دیتو خونه هم با یزیریآره، تو شرکت کم کار رو سرمون م-

 . گهید یشرکت رو انجام بد یکه کارها یریگیپرو نشو، پول م-

 . یکن الیتا کمتر فکر و خ یکارهات رو خودت انجام بد خوامیم-

 حق با توئه. -

 من برم.  گهیخب د-

 بمون. جانیامشب ا الدیم-

 و گفت:  دیخند الدیم

 بشه؟  یتو که چ شیو ول کنم بمونم پزن خوشگلم ر-

 .لینخواستم زن ذل-

که تمام  یخاطراتم افتادم. بلند شدم و از داخل کمد صندق ادیو  دمیتخت دراز کش یبه اتاقم برگشتم و رو الد،یاز رفتن م بعد

م. اول از همه چشمم به خاطراتم رو باز کرد نهیتخت نشستم و گنج یآوا رو داخلش گذاشته بودم؛ برداشتم و رو یهایادگاری

 نیرو از دستم درآوردم و حلقه آوا رو دستم کردم. چقدر با ا نیدستم کرده بود. حلقه نوش شقآوا با ع یافتاد که روز یاحلقه

برام درست مثل طناب دار بود، اما حلقه آوا پر از خاطرات خوش و عشق و عالقه  نیداشتم. حلقه نوش یشتریحلقه آرامش ب

 و گفتم،  دمیبود. با تمام احساسم حلقه رو بوس

 اما هر وقت  ،یستیکنارم ن کهنیا با

 . یسر جات نمیبیقلبم م یرو ذارمیرو م دستم

 .شهیواسه هم ،یخانم یتو قلبم موندگار شهیهم واسه
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 شد و به خواب رفتم. نیه فکر کردم که چشمام سنگبه گذشت انقدر

 چشمام رو باز کردم و با اعتراض گفتم:  زد،یصورتم کنار م یکه موهام رو از رو نینوش یهابا نوازش صبح

  ؟یکنیم کاریچ-

 . ریصبح بخ-

 اتاق نشو؟  نیمگه نگفته بودم بدون اجازه وارد ا-

   م؟یوهرم رو صدا کنم تا با هم صبحانه بخورآرشام صبح اول وقت شروع نکن. خب اومدم ش-

 .امیم گهید قهیمنم چند دق نییبرو پا-

 رفتم و گفتم:  نییدست و صورتم رو شستم به طبقه پا کهنیبعد از ا 

 بابا خوب بود؟  یراست-

 . یدیدیبابا رو م یاومدیتک پا م هیشما، خوب بود.  یهایاز احوال پرس-

 .امیوقت نشد ب م،یها بودسر نقشه الدیوقت با م ریتا د شبید-

 بار من و  هیآرزو به دلم موندم -

 . یبد حیرو به کارت ترج خانوادم

 ؟یشیم یراض یجورنیا شوندنید میریامشب م-

 گفت: یبا ناراحت نیشدم، که نوش میینزد و منم مشغول هم زدن چا یحرف گهید نینوش

 تو دستت؟ حلقه خودت کو؟  هیحلقه چ نیا-

 ترم. راحت یکی نیمن با ا-

 کرده  انتیبا حلقه آوا که بهت خ-

 عذابته؟ هیتو گذاشتم ما یرو پا میو جون یاون وقت حلقه من که زندگ ،یترراحت

 .کنمیم یکه من دارم کنار تو زندگ نهیست مهم احلقه بهانه-

 من مهمه.  یبرا یول- 

. بعد از خوردن شدیبحث نداشتم، چون مطمنا دوباره دعوامون م نیبه ادامه ا یلیکردم و مشغول خوردن شدم. م سکوت

 .میو به سمت شرکت رفت میاز خونه خارج شد نیصبحانه همراه نوش

 

 

 ) آوا (

 میگرفتن. امروز من و آرام تصم یبه مناسبت روز تولدش، جشن باشکوه دایهستش و مهران و آ یمان یسالگ کیتولد  امروز

. قبل از کنهیذوق م یلیخ م،یجور لباس بپوش هیما  نکهیاز ا ی. مانمیشکل درست کن هیون رو به و موهام میست بپوش م،یدار

باالخره کارمون  ستادن،یا نهیآ یکردن موهام شدم. بعد از دو ساعت جلو ستدوش گرفتم و مشغول در عیاومدن آرام، سر

 لباس، خاص و منحصربه فردمون کرده بود. مامان وارد اتاق شد و گفت:  یبای. رنگ و مدل زمیبامزه شده بود یلیتموم شد. خ

 . دیچه بامزه شد-

 و آرام گفت:  میدیو آرام خند من

  م؟یخوشگل شد-

 قشنگن.  شهیمن هم یدخترها-

 .دیپوشیما لباس م هیهم شب دایکاش آ-

 با شما دو تا فرق داشته باشه. دیاس، بامادر بچه دایآ-

 ی. خونه پر از بادکنک هامیشده بود یقصر عروسک هی. انگار که وارد میزده شد جانیو مهران، واقعا ه دایه آورود به خون با

 بود. یمدل دار رنگ

  نییو باال و پا کردیم یمدام خوش حال یو مهران هم ست کرده بودن. مان یشده بود. مان بایز شهیمثل هم دایآ

 ذوق  جانشیه دنیو ما با د دیپریم

 .میرفتیاش مو قربون صدقه میکردیم

 .میهاپ برقص پیه ییکرد و من و آرام رو بلند کرد تا سه تا یپل یآهنگ خارج مهران

زده شده  جانیو ه کردنیم مونقی. همه تشومیدادیحرکات رو انجام م بایهماهنگ و ز یلی. هر سه خستادیوسط ما ا مهران

 بودن. 
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. میهمه سر جامون نشست قیلذت داشت. بعد از تموم شدن آهنگ با تشو یلیباهاش خ دنیو رقص دیرقصیم بایواقعا ز مهران

 بود گفت: دهیمحمد که تا به حال رقصم رو ند

 کننده بود. رهیخ-

 . زمیعز یمرس-

 رو گرفت و به سمت پدر و مادرش برد. یرقص آرام دست مان یهارقص دو نفرشون رو شروع کردن که وسط دایو آ مهران

بودم و  بایلحظات ز نیشاهد تمام ا نیو من از لنز دورب دیپسر کوچولوش رو گرفت و باهاش رقص یهاا محبت دستب دایآ

 .کردمیثبتش م

 پسر کوچولومون گذاشت. یخاص و لبخند آورد و جلو ژیرو با پرست کیک دایبود. آ کیاز تموم شدن رقص، نوبت برش ک بعد

 کیتپلش رو گرفتن و ک یهانشستن و دست یو مهران کنار مان دایشده بود. آ نیرنگ تزئ یآب یهابود و با خامه یعروسک کیک

. و باالخره میشد یکوبیدوباره مشغول رقص و پا کی. بعد از خودن کمیگرفت زیخاطره انگ یعکس دست جمع هیرو برش دادن و 

هم  ایبودن، آرام و ارم دهیخر نیمامان و بابا ماش م،یگرفته بود یموتور سوار هی یمان ی. من و محمد برادینوبت به کادوها رس

 . دیخندیذوق زده شده بود و فقط م هاهیهد دنیبا د یدادن. مان هیهد یاسباب باز یکل

کرد  یخدافظ هی. مهران زودتر از بقگرفتیخسته شده بود، بهونه م یکه حساب ی. مانمیرفتن آماده شد یاز صرف شام، برا بعد

 تاقش برد.رو به ا یو مان

 شد و گفت: ایرو به ارم آرام

 ؟یدردسرهاش هم فکر کرد نیبه ا یخوایشما که انقد بچه م-

 .خرمیهاش رو به جون م یهست که سخت نیریبچه انقدر ش-

 شدم و گفتم: ایبه ارم رو

 .یمرد زندگ گنیبه تو م-

 و توام با اعتراض گفت: یبا لحن شوخ محمد

 ستم؟ین ی! من مرد زندگیپس من چ-

 .یادونه هیشما که -

 . میو راه افتاد میشد نیو گپ زدن سوار ماش یشوخ یاز کل بعد

صورتم رو سمت خودش چرخوند و  یو محمد من رو به خونه رسوند. موقع خدافظ میدور زد هاابونیخ یبا محمد تو یساعت کی

 و گفت: دیم رو بوسگونه

 .زمیمراقب خودت باش عز-

 طور. نیتوام هم-

 

 

جواب  یبلند شد. شماره ناشناس بود با کنجکاو لمیموبا یکه صدا کردم،یم یها رو بررسکارم نشسته بودم و طرح زیم پشت

 دادم:

 .دییبله؟ بفرما-

 نزد و من مجبور شدم تا دوباره بگم: یکه پشت خط بود، حرف یفرد اما

  د؟ییبفرما-

محمد من  ،یندادم و دوباره مشغول کارم شدم. بعد از تموم شدن ساعت ادار تیپاسخ، تماس قطع شد. اهم یبار به جا نیا اما

 رو به خونه رسوند و گفت: 

  ه؟ینظرت چ م،یریبگ یگرفتم که زودتر عروس میآوا تصم-

 رو به محمد شدم و گفتم:  نیهم یبهم وارد شد؛ برا یبیدفعه استرس عج هیچرا  دونمینم

 ؟یزود نیبه ا یچ یبرا-

 زد و گفت: لبخند محمد

 . کشهیماه طول م 1 میرو هم انجام بد یعروس ی. تا کارهامیماهه که نامزد 6زود؟ االن -

 . دمیو بهت خبر م کنمیبا مامان و بابا صحبت م-

صبر کنه. وارد  یبخوام تا کم تونستمی. از محمد هم نمستمین یچرا هنوز آماده عروس دونمیزدم و وارد خونه شدم. نم لبخند

سنگ  نیحرف بزنم. قبال نوش یکیبا  خواستیساختمون شدم و بالفاصله به سمت اتاقم رفتم و با ساحل تماس گرفتم. دلم م

 :دیچیپ یگوش یساحل تو یصبورم بود و حاال ساحل. تلفن برداشتم و شماره ساحل گرفتم و بعد از چند تا بوق صدا



Roman-City.ir 
 جدالی از جنس عشق رمان

 

https://telegram.me/romancity 258 

 

 د؟ییسالم، بفرما-

 لم. سالم دوست خوشگ-

 ذوق کرد و گفت: ساحل

 ؟یکرد تیمیاز دوست قد یادی! چه عجب ییآوا تو یوا-

  یول الدم،یتو و م ادیبه  شهیمن هم-

 باهاتون در ارتباط باشم. میتا مثل قد ذارهینم یکار و زندگ یهاکار کنم دغدغه یچ

  ؟یکنیکارا م یقربونت برم، چ- 

 . یمثال زندگ-

 و گفت: دیخند ساحل

 لوس نشو درست جواب بده. -

  ؟یکم باهات درد و دل کنم وقت دار هیساحل زنگ زدم -

 ما.  یخونه ایتلفن نه پاشو ب یوقت دارم، اما پا-

 تون باشم. مزاحم خوامیآخه نم-

 . میصحبت کن گهیچند ساعت با هم د میتونیم ست؛ین الدمیتازه م زم،یعز یمراحم-

 . افتمیراه م گهیساعت د میمن تا ن-

 منتظرتم. -

رفتم و به مامان گفتم که قراره به خونه ساحل برم و خواسته محمد رو هم به مامان اطالع دادم.  نییاز قطع تلفن به طبقه پا بعد

 رو کامل کنه.  میزیجه تونهیمدت کم هم م ینداره و تو یمامان گفت مشکل

و آرشام از خونه خارج شدن.  الدیتم زنگ بزنم که در باز شد و مرو پارک کردم و خواس نیخونه ساحل ماش یساعت بعد جلو مین

تا  دادیاجازه رو بهم نم نیا راشیشد. نگاه گ رهیرو برداشت و بهم خ شیآفتاب نکی. آرشام عمیهم تعجب کرد دنیهر دو از د

انداختم و آروم سالم  نییسر کرده بود. باالخره سرم رو پا ییبایز یبود و کاله پشم دهیوشپ یمشک ورینگاهم رو ازش بدزدم. پل

 نظر داشت و رو به من گفت:  ریهم تمام مدت رفتار ما رو ز الدیلب جوابم رو داد. م ریکردم. آرشام هم ز

 ساحل داخل منتظرته.  ،یخوش اومد-

  گفتم: الدیشد و من رو به م نشیکرد و سوار ماش یخداحافظ الدیزودتر از م آرشام

 . اومدمیتون هستش، نمآرشام خونه دونستمیاگه م-

  د؟یتازه کرد یدارید هیو  دیدیرو د گهیبده دوباره هم د م،یها رو بردارنقشه میمن و آرشام اومد-

 و با اعتراض به بازوش زدم. دمیخند

 . شهیم یبرم االن آرشام عصب گهیمن د-

 باشه خداحافظ.-

 ساختمون شدم و ساحل به استقبالم اومد و با محبت در آغوشم گرفت و گفت:  وارد

 چقدر دلم برات تنگ شده بود.  ،یخوش اومد-

 طور.  نیمنم هم-

 برگشت و گفت: یچا ینیبعد با س یاکاناپه نشستم. ساحل به آشپزخونه رفت و لحظه یو رو میساختمون شد وارد

  ؟یدیآرشام رو د-

 اومده بودم. رترید هیآره، کاش چند ثان-

 ها اومده بود.گرفتن نقشه یشون کنه، براکامل الدیهارو داده بود مآرشام نقشه-

 م؟یریگیقرار م گهیهم د یروزا مدام روبرو نیچرا ا دونمینم-

 حرفا رو ول کن، از خودت بگو محمد چطوره؟  نیا-

 ندارم. یمن هنوز آمادگ یول م؛یریبگ یخواد زودتر عروس یخوبه، م-

  ؟یدو دل شد-

 . رهیگیهمش جلوم رو م یحس هی-

 نکن که محمد سرد بشه.  یکار هیخودت رو از بند آرشام آزاد کن، -

 زیو همه چ گفتیو آرشام م الدیرو به م قتیرو به ساحل بگم، اما مطمئنا ساحل حق دونمیکه م یقیهمه حقا خواستیم دلم

 .شدیخراب م

 ) آرشام (
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امروزم، به خاطر رفتن  یهایاز مشکالتم براش بگم تا بدونه تمام سخت تونستمیشدم. کاش م ییآوا دوباره هوا دنید با

رو به هردومون حروم کرد. هر چند  ی. آوا خوشبختمیکردیم ینکرده بود؛ االن با عشق کنار هم زندگ انتی. اگه آوا خروزشهید

 نشم، ضبط رو روشن کردم.  یعصب نیاز ا شتریب نکهیا ی. براکنهیم یختخودش کنار محمد احساس خوشب

 و بستم رو تموم آرزوهام واسه تو چشام》

 واسه تو ایدن یتو یایاز قشنگ گذشتم

 زود امویخوب یو فراموش کرد یدیند منو

 نبود یگفتیکه م یوقت اون چیقلبت به من ه احساس

 ایدن یگوشه هیمنو  ،یروز هی یدید اگه

 و تنها نمیشکستم، گوشه نش یدید اگه

 یدود نکیع هیپشت  ،یچشمامو شناخت اگه

 یبا خنده نسوزون، چون مقصرش تو بود منو

 مردینبودم، خنده رو لبام نم ینجوریکه ا من

 من برد یمنو شکست و ماهو از شبا رفتنت

 بهینگاهت عوض شد، من شدم برات غر طرز

 بهیعج یلیواسه من خ ،ینبود یجورنیکه ا تو

 《...بهیعج یلیخ

 

 

 ) آرشام (

 دستش گرفت و با ناز گفت: یکنارم نشست و دستم رو تو نیبودم، که نوش ونیزیتلو یتماشا مشغول

 آرشام؟ -

 بله. -

 بدم. شنهادیپ هی خوامیم-

  ؟یشنهادیچه پ-

 م؟یسفر خارج از کشور بر هی هینظرت چ-

 فصل؟ نیا یتو-

 . میچند روز به خودمون استراحت بد هی ای. بمیامون هم خسته. جفتمیماه عسل هم نرفت یداره؟ ما حت یآره، مگه چه اشکال-

  ؟یپس شرکت چ-

 باشه.  زیبابات حواسش به همه چ میگیراحت باشه، تو نبودمون م التیخ نکهیا یبرا-

  ؟یرو کرد یفکر همه چ-

 و گفت: دیخند نینوش

 تو.  تیفقط مونده رضا-

 قبوله. -

 و گفت:  دیم رو بوسگونه یبا خوشحال نینوش

 .زایو و طیپس از فردا برو دنبال بل-

 کنم؟  یکجا اوک یرو برا هاطیبل-

 . سیپار-

سفر  نیا دی. شارفتمیرو خوشحال کرده باشم؛ به ناچار پذ نینوش نکهیا یرفتن به سفر ندارم، اما برا یبرا یرغبت نکهیوجود ا با

تخت  یکنم. زودتر از هرشب به اتاقم اومدم و رو یدگیها رسبه پروژه یشتریب زهیتر بشه و با انگبه میتا روح شدیباعث م

به  هیکه مدت نهیبه خاطر ا دیچشمام ظاهر شد. شا یآوا جلو یبایهام رو بستم، اما مثل هر شب صورت ز. چشمدمیدراز کش

 ی. با فکرشنومیصداش رو م یاهیو چند ثان رمیگیبه صورت ناشناس باهاش تماس م یدلتنگشم. گاه بیو عج رمینم دنشید

آهنگ  نیم رو آماده کردم. اعالقه وردتخت بلند شدم و به سمت ضبط صوت رفتم و آهنگ م یاز رو عیکه به سرم زد، سر

. بذار بفهمه گرفتمیودم که باهاش تماس ممدت من ب نیبه آوا بگم. اصال بذار بفهمه ا خواستمیبود که م ییتمام حرفا انگریب

 وبشم، شماره ر مونیپش ممیاز تصم کهنیحالم بهتر بشه. قبل از ا یجورنیا دیو عاشقشم. شا کنمیکه هنوز بهش فکر م

 رو برداره. یگرفتم و منتظر شدم تا گوش
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 ) آوا (

شدم و تماس برقرار کردم و  یعصبان بارنیناس، ازنگ خورد. باز هم همون فرد ناش لمینوشتن خاطراتم بودم که موبا مشغول

 گفتم: 

  ؟یزنیچرا حرف نم ،یخوایاز جونم م یچ-

 گوش سپردم یسکوت آهنگ پخش شد و من با کنجکاو یبه جا بارنیا اما

 گرفته برده، دلم نرفته باش؛ نه  دستمو》

 دست داشتم  هی میفرض کن تمام زندگ ایب

 بودم که بودنش عذابم بود  یکیبا  من

 خوابم بود  یتو هر شب تو ریتصو اما

 منه که رفتم، اتفاقم بود  ریتقص نگو

 دفعه گرفتمت اما بازم قطع کردم  چند

 چند دفعه امروزمو لعنت کردم  یدونینم

 رد کردم  ویتولدت چه حال یدونینم

 خودم بد کردم به

 جز تو دل بسپارم  یبه هر ک متنفرم

 بده که هنوز بهت حس دارم  نیخب شد ا یول

 ذهنم از تو آدرس دارم  یکه هر گوشه متنفرم

 کم طاقت بود  یشناسیکه تو فقط م یدل با

 برام راحت بود  یلیکه خ یفکر کن یونیمد

 بهتر از منش واست بود  شهیهم دونمیم

 《بود... واست

 رضایعل یکه آرشام عاشق صدا ادمهی یخواننده شروع به خوندن کرد، متوجه شدم که آرشامه. هنوز هم به خوب کهیزمان

سرنوشت تلخ هردومون. با تموم شدن آهنگ  یآرشام، برا یخودم، برا ی. براختمیاشک ر صدایبود. با هر کلمه ب یسچیطل

 و با بغض گفتم:   اوردمی. اما طاقت ناددیم مشهاش بهم آرانفس یحکم فرما شد. صدا موننیسکوت ب

 آرشام!-

هنوز دوسم داره و کنار  نکهیو فکر کردم به ا ختمیها اشک ربعد تلفن رو قطع کرد و من ساعت هینزد و چند ثان یباز حرف اما

دوسم داشته که هنوز آرشام بهم فکر کنه و  شدیباورم نم کنهگیم یو با خاطرات من زندگ کنهیاحساس آرامش نم نینوش

که پشت تلفن گذاشته بود رو  یرو برداشتم و همون آهنگ لمیو عذابم داد؟ موبا ردک یهمه مدت نقش باز نیباشه. پس چرا ا

ترانه وصف حال  نیواقعا ا یعنیو وزن و آهنگ.  یبود. پر از معن یدانلود کردم و چند بار گوش کردم. آهنگ فوق العاده ا

 آرشام بود؟ 

 یعنی. ستیهردومون ن طیمتوجه شرا یعنیبود؟ که هنوز دوسم داره؟ یچ وقتیوقت و ب یهاتماس نیهدف آرشام از ا اصال

 ممکنه؟ ریو محمد غ نیبرگشت ما با وجود نوش دونهینم

 تا ازدواجم با محمد به هم بخوره؟    رهیکنه و انتقام گذشته رو ازم بگ ییمن رو هوا خوادیآرشام م دمیشا

. گهیم گهید زیچ هیآرشام فقط دلتنگم شده و هنوزم دوسم داره، اما عقلم  گهیذهنم رو پر کرده. قلبم م جوابیوال بس یکل

به  یحاال که خود آرشام قدم گه؟یبرم که قلبم م یدنبال راه نکهیا ایباشم و  تفاوتیب ه؟یکار کنم؟ راه درست چ یچ دیحاال با

 نیفکر چن دیبا ختیرینقشه رو م نیکه ا یروز نیرو بهش بگم. نوش قتیرو بشکنم و حق تمسمتم برداشته، نوبت منه که سکو

 . فهمهیرو م قتیحق یروز هیو آرشام  مونهیوقت پشت ابر نم چیکه ماه ه نی. اکردیرو هم م یروز

 تا از آبروم دفاع کنم. مریرو خراب کنم، م نینوش یو زندگ ارمیدوباره بدستش ب کهنیا یآرشام برم. نه برا دنیبه د دیبا

 

 

اونجا نباشه.  نیکه نوش نمشیبب دیکجا با دونمیآرشام برم؛ اما نم دنیگرفتم تا به د میبعد از چند روز فکر کردن، تصم باالخره

جلوتر از خونه پارک  یرو کم نیبخواد به شرکت بره، باهاش صحبت کنم. ماش نکهیاش برم و قبل از اگرفتم به خونه میتصم

ها رو و آرشام با چمدون از خونه خارج شدن. آرشام چمدون نیدر خونه باز شد و نوش دنساعت منتظر بو کیکردم. بعد از 

 گفت: یبا ناراحت نیداخل صندوق گذاشت و نوش

  ؟یاوردیچمدون رو ن یکیاون -
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  ؟یاریب یبر شهیفراموش کردم، م-

 زدم؛یو حرفام رو بهش م کردمیاز فرصت استفاده م دیصندوق شد. با دنیو آرشام مشغول چدوباره به خونه برگشت  نینوش

کردم  میتنظ یرو طور نیماش نهییو آ دمیکش نییرو پا هاشهیش نیهم ی. براادیآرشام به سمتم ب خواستیهم دلم م یاز طرف

کردم، توجه آرشام به سمتم جلب شد  یآهنگ به خودم بد کردم رو پل کهنیمحض ا به. نمیراحت بب نهییکه آرشام رو از داخل آ

اما آرشام وسط راه  رفت؛یضربان قلبم باالتر م داشت،یکه برم یو آروم آروم به سمتم اومد. با هر قدم دیو دست از کار کش

 نیبارم نوش نی. اومدیاما ن اد؛یبه طرفم ب ارهدوب دیکردم تا شا شتریآهنگ ب یبرگشت. صدا نشیو دوباره به سمت ماش ستادیا

و  یبهتر از من نداشت. سردرگم ی. آرشام هم حالختمیدادم و اشک ر هیتک یصندل یداد. سرم رو به پشت حیرو به من ترج

 وضبط ر یسر برسه صدا نینوش کهنی. قبل از اکردیموهاش م یمدام دست ال تی. از عصبانزدیرفتارش موج م یتو یناراحت

 نگاهش کردم و گفتم، گهیبار د هی نهییآ یدر صندوق رو بست. از تو تیکم کردم و آماده حرکت شدم. آرشام هم با عصبان

 شی! البد االن پکنهیدر موردم فکر م ی. حاال آرشام چمونمیکه کردم پش یخوش عشق من و ازش دور شدم. از کار سفر

 زیهمه چ عیشده بودم و سر ادهیپ نی. کاش از ماشکنهیم انتیداره به محمد خکرد و حاال هم  انتیبار به من خ هی: گهیخودش م

بود حتما به طرفم  نیاز ا ریرو دوست داره، اگه غ نیبشم. آرشام نوش کینزدبهش  دینبا گهی. ددادمیم حیرو براش توض

 هیباور کنم که  خوامیم یوجود نداره؟ ک یآرشام گهیو د میقراره فراموش کنم که ما از هم عبور کرد یک دونمی. نماومدیم

که از جون و دل دوستم داره  یکس زم؛یبر دمحم یرو به پا میتمام عشق و عمر و زندگ دیبرد. با قمیبازندم؟ من باختم چون رف

 قلبم مدفون کنم. یو عشق آرشام رو تو

 ) آرشام (

سراغم اومده بود؟ چرا دوباره به سمتم برگشته!با وجود  یچ یآوا بود. برا شیگرفتم، اما تمام حواسم پ شیفرودگاه رو پ ریمس

 مرد متاهلم. هیمن  دونهیخودش نامزد داره و م نکهیا

 کردم. ییاشتباه از من بود که باهاش تماس گرفتم و اون رو دوباره هوا دیشا

 شتم.که به سمتش رفتم و دوباره برگ یآوا رو ناخواسته شکست دادم، وقت گهیبار د هیامروز  من

 به سمت آوا برم! تونمیندارم، چرا نم نیبه نوش یاعالقه نکهیبا وجود ا دونمینم خودمم

 به سمتش برگشتم: نینوش یافکار خودم بودم که با صدا ریدرگ

 ؟یاالن چرا ناراحت ،یتو که سرحال و خوب بود زمیآرشام عز-

 نه خوبم.-

 رو بازگو  نیصورت گرفتت ا یول-

 کنهینم

 گفتم خوبم، لطفا راحتم بذار.-

 منه که نگران توام.  ریتقص-

 به بعد خواهشا نگران من نباش. نیآره، از ا-

 دادم و به راهم ادامه دادم. رونیبا بغض ازم رو برگردوند و منم با حرص نفسم رو ب نینوش

 .میرو پارک کردم و وارد شد نیبه فرودگاه ماش دنیرس با

  

 

 

و به فکر فرو رفتم.  دمیتختم دراز کش ی. خسته رومیتموم شد و به خونه برگشت یمسافرت اجبار نیخره ااز ده روز، باال بعد

لحظه خوش هم نداشتم.  هیسفر  یده روز، تو نیمشکالت مثل مرداب دورم رو گرفته و هر لحظه در حال غرق شدنم. تمام ا

 .امینه، مجبور بودم سکوت کنم و درمقابلش کوتاه بنک دایبحث ادامه پ نکهیبخاطر ا ای میبحث داشت نیمدام با نوش

 آوا مواجه شدم. یساعت و حلقه یخال یرو مرتب کنم که با جا لمیجام بلند شدم و سمت کشو رفتم تا وسا از

در آشپزخونه مشغول کار بود. دستش رو گرفتم و سمت خودم برگردوندمش و با  نیرفتم. نوش نییها پااز پله تیعصبان با

 بلند گفتم: یصدا

 ؟یکارش کرد یساعت و حلقه من کجاست؟ چ-

 دستت باشه. ستگهید یکس هیکه هد ینداره حلقه و ساعت یلزوم یاز من حلقه دار یوقت-

 ؟یوارد اتاق من نش اجازهینداره، مگه بهت هشدار نداده بودم ب یربط چیمسائل به تو ه نیا-

 کار رو دارم. نیو من حق ا یتو شوهر من-

 زدم و گفتم: پوزخند
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 .میزن و شوهر یامن و تو فقط شناسنامه یفراموش کرد کهنیمثه ا-

 .یکرد یو مدام ازم دور میمثل همه زن و شوهرها باش یکه نخواست یتو بود نیا-

مدام  ،یکن ریقلبم رو تسخ کهنیا ی. به جایاریدلم رو بدست ب یوقت نتونست چیکردم چون دلم باهات نبود. تو ه یازت دور-

 .یو تو کارهام دخالت کرد یکه ازش متنفر بودم، مدام در گوشم غر زد یرو کرد ییکارها

 اشتباه رو  نیگوش داده بودم و ا مایکاش به حرف ن ،یمن رو ندار اقتیتو ل-

 از دستت خسته شدم آرشام. کردم؛ینم

 شدم و گفتم: یعصبان

 ؟یخوایاز جونم م یخسته شده منم، نه تو. چ یزندگ نیکه از ا یاون-

 ؟یرینم میاز زندگ شهیواسه هم چرا

ازم نداشته باش، از اول بهت گفته بودم من مرد  یانتظار چیبهت ندارم، گفته بودم ه یاعالقه چیاولم بهت گفته بودم ه از

که  یرو کرد ییمدت کارها نینشو؛ اما تو تمام ا ممیوارد حر اجازهیگفتم ب ،یگفتم دوس ندارم بهم بچسب شم،یواست نم یکامل

 .دمیعذابم، بر هیما یشد ن،یمن دوست ندارم. خستم نوش

 یتو، هم برا یکارش رو فراموش کنه. واقعا متاسفم؛ هم برا انتیکه هنوز نتونسته عشق خ وونهید هیآرشام،  یاوونهید هیتو -

 .اقتهیلیو ب فیبستم که انقدر ضع یخودم؛ که دل به آدم

 هم فشردم و گفتم: یهام رو رودندون تیعصبان از

 فروخت. قمیکه من رو به رف میعشق وونهید ستم،یدوست ندارم، عاشقت ن وونم،یآره من د-

اگه دوسم نداشته  یحتاگه خائن باشه،  یحت شه؛یآوا خالصه م یمن تو یکرد. زندگ انتیبهم خ کهنیهنوز دوسش دارم با ا آره

 باشه.

 گفتم: نیرو به نوش تیرفتم، ساحل بود. در رو باز کردم و با عصبان فونیزنگ در به سمت آ یصدا با

 حلقه و ساعتم کجاست؟-

 گفتم: ادینداد که با فر یروش و ازم برگردوند و جواب نینوش

 ! گفتم حلقه و ساعتم کجاست؟یمگه کر-

 ساحل با تعجب وارد شد و گفت: نیح نیهم در

 کوچه هم پخش شده؟ یچه خبره، صداتون تو-

 در رو بستم و از خونه خارج شدم. تیبعد ساعت و حلقه رو جلوم پرت کرد و من با عصبان یارفت داخل اتاق و لحظه نینوش

 (نی)نوش

 کردم. هیبلند گر یبغل ساحل پرت کردم و با صدا یاز رفتن آرشام خودم رو تو بعد

 آورد و گفت: رونیمن رو از آغوشش ب ساحل

  یچسر  نمیبگو بب ن،یآروم باش نوش-

 شده؟ تونبحث

 بگم. هامیصحبت کنم و از بدبخت یکیدارم با  ازیبار احساس کردم، ن نیاول یبرا

 مونده بود. نمیکه مثل راز تو س یکردم به گفتن تمام اتفاقات شروع

 براش سخت بود. قتیشده بود و باور حق رهیکردم. ساحل تمام مدت با تعجب بهم خ فیساحل تعر یبرا اتیرو با جزئ زیچ همه

 .شمیمتوجه اشتباهاتم م کنم،یکه تمام اتفاقات گذشته رو مرور م حاال

 ساحل رو گرفتم و گفتم: یهاهام دستاز تموم شدن حرف بعد

 خودت نگه دار. شیامروزم رو پ یحرفا کنمیخواهش م-

 با تاسف نگاهم کرد و گفت: ساحل

 ؟یکار رو بکن نیباهاش ا یچاره آوا، چطور تونست یسر تو باشه! ب ریز هایهمه مشکالت و بدبخت شهیباورم نم-

 که با  یتو بود نیا یبود، ول نیسر شاه ریتمام مشکالت ز میکردیفکر م ما

 کنه. انتیخ شیمیکه به دوست صم یجرات رو داد نیا نیو فکرهات به شاه هانقشه

 .ارمینه آرشام رو تونستم بدست ب دم،یرس یکار نه خودم به خوشبخت نیبا ا مونم،یمن بابت گذشته پش-

 . یبه هدفت برس یتونیمعلومه که با دروغ و کلک نم-

 بدست آورد.  شهیست که به زور نمفقط عشق و عالقه ایدن نیا یتو

 من آرشام رو دوست داشتم، مجبور شدم که اون کارا رو انجام بدم.-

 . فتادهین یاتفاق چینم که انگار هوانمود ک یاز من نخواه تا سکوت کنم و جور نینوش-
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 باهات درد و دل کردم. نیهم یبرا ؛یداریخودت نگه م شیتو راز من رو پ کردمیمن فکر م کنم،یساحل خواهش م-

 و سکوت کنم.  نمیو عذاب آوا و آرشام رو بب یناراحت تونمیشرمنده، نم-

 به طرف در رفت و گفت:  ساحل

 به سرش آورده. یبالها رو ک نیواست که بدونه احقه آ نینباش. ا ریاز من دلگ-

دارم  دی. شاستیکنارم ن چکسیه گهیهام دوباره پر از اشک شد. همه از دورم پراکنده شدن. حاال دبسته شدن در چشم با

و غم  یکیو جاشون رو به تار دنیپر کش میخوش از دفتر زندگ یکه روزها دم،یها و قلب شکسته آوا رو پس متقاص اشک

 دادن.

 

 

 ) ساحل (

 نینوش کرد،یفکرش رو م یرو به آوا بگم. ک قتیهر چه زودتر حق دیرفتم. با نیاز خونه خارج شدم و به سمت ماش یدلخور با

 داد. بیما رو فر یها همهبکنه. اون سال ییهاکار نیچن

باز به  یبا رو شهیمثل هم یباز شد. خانم صوف بعد در یاشدم و زنگ زدم و لحظه ادهیپ نیآوا، از ماش یبه خونه دنیرس با

 استقبالم اومد. لبخند زدم و گفتم:

 آوا هست؟ -

 من رو به داخل ساختمون برد و گفت:  یصوف خانم

 اتاقشه.  یآره دخترم تو-

 اتاقش.  یبرم تو د،یاگه اجازه بد-

 لبخند زد و گفت: یصوف خانم

 . شهیخوشحال م دنتیآوا حتما از د زم،یبرو عز-

 بلند شد و گفت:  زیاز پشت م یبا خوشحال دنمیطبقه باال رفتم و چند ضربه به در زدم. آوا با د به

 . یسالم ساحل جونم، خوش اومد-

 ؟یخوب-

 و خوب نباشم؟ نمیتو رو بب شهیم مگه

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

   ؟یانقدر مهربون نباش شهیم-

  ؟یچ یبرا-

 تا همه ازت سوءاستفاده کنن.  شهیباعث م ادیز یچون مهربون-

 . ستیحالت خوب ن کنمیاحساس م ؟یساحل خوب-

 رو بهت بگم.  یقتیحق هیآوا من اومدم تا -

 شده؟  یچ-

 و آرشام از سفر برگشتن. نیامروز نوش-

 خب؟ -

 نیخارج شد. نوش در رو بست و از خونه تیشدم. موقع ورود من، آرشام با عصبان زایچ یسر هیرفتم که متوجه  شوندنیبه د-

 کرد. فیکرده بود رو برام تعر یمدت از همه مخف نیکه ا ییهمه رازها هیهم با گر

 وقت دل آرشام باهاش نبوده. چینداشته و ه یذره هم احساس خوشبخت کی یمدت حت نیگفت که تمام ا نینوش

 رو انجام بده. ییخطا نیچن نیداده بود. اون باعث شده بود که شب تولد، شاه بیهمه ما رو فر نینوش

 حرفم رو قطع کرد و گفت: آوا

 رو هانیادامه نده ساحل، من همه ا-

 اعتراف کرده. زیبه همه چ نی. شاهدونمیم

 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: با

 ؟یپس چرا سکوت کرد ؟یدونیم یاز ک-

 خراب نشه. نیآرشام و نوش یزندگ کهنیبخاطر ا-

 اونا خراب هست. یزندگ-

 کرد. یاون باز هم از من دور یآرشام رفتم، ول دنیبار به د هیمن -
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 .شهیرو بدونه نظرش راجع به تو عوض م قتیآرشام اگه حق-

 .کنهیکه آرشام چطور درموردم فکر م ستیبرام مهم ن گهید-

. وقتشه که نقاب ذارمیمن نم ،یبار سکوت کن نیا ی. اگه تو بخواکنهیم یزندگ یحق آرشامه که بدونه داره با چه کس نیا یول-

 .میبردار نیو شاه نیرو از صورت نوش نیدروغ

 با پوزخند گفت: آوا

و  یسکوت کن خوامی. از تو هم مبرهینم یها پآدم یوجود تیوقت به واقع چیانتخاب آرشامه، متاسفانه آرشام ه نینوش-

 هست.   هایزندگ یها تو همهدعوا و بحث نیرو بکنن، ا شونیزندگ یبذار

 ؟یصحبت کن نیبا نوش یخواینم یحت-

 .ستین ینقطه مشترک چیه گهید نیمن و نوش نیب-

 بلند شدم و به سمت در رفتم. لحظه آخر سمت آوا برگشتم و گفتم: دیناام

 .ینش مونیوقت از سکوت امروزت پش چیه دوارمیام-

 کردم و به سرعت از خونه خارج شدم و به سمت خونه خودم حرکت کردم. یخدافظ یخانم صوف با

در به استقبال  ی. با صدادمیهم به خودم رس یو کم دمیشام رو با حوصله چ زیوقت داشتم. م الدیم دنیساعت تا رس کی

 .دمیهمسرم رفتم و صورتش رو بوس

 یام بازو من با غذ خوردیبا لذت غذا م الدی. ممیدو سکوت کرده بود هر

 بهم زل زد و گفت: الدیکه م کردم،یم 

 !یستیسرحال ن شهیشده خانومم؟ چرا مثه هم یزیچ-

 الدیکردم. م فیبذارم. همه اتفاقات امروز رو براش تعر انیرو در جر الدیکه بهتره م دمیرس جهیبا خودم فکر کردم و به نت یکم

 مثل من ناراحت شد و احساس تاسف کرد و گفت: قایهم دق

 قیرف هیوقت نتونستم به عنوان  چیه یبزنه، ول یازش حرف تونهیداره که نم یقیغم عم هیآرشام  شدمیمتوجه م شهیهم-

فنا بشه. فردا  ستیتوش ن یعشق چیکه ه یرو بخوره و تو زندگ نینوش بیفر نیاز ا شتریکه ب ستیکمکش کنم. اون حقش ن

 .کنمیم فیرو براش تعر زیو همه چ ششیپ رمیم

 (الدی)م

 یلیهام براش خو هضم حرف دنیشن دونمیبودم. م ریشرکت، موقع ناهار وارد اتاق آرشام شدم. با خودم درگ یتو امروز

 سخته. آرشام که متوجه حال دگرگونم شد گفت:

 شده؟ یزیچته پسر، چ-

 .یریرو بگ میمتص نیو بهتر یباش یمرد قو هیمثه  یقول بد دیرو بهت بگم، اما با زایچ یسر هی خوامیم-

 نم؟یزود بگو بب ،یزنیحرف م یاز چ-

نشست و  یصندل یمتشنج شده بود و تمام صورتش برفروخته شد. رو یتعلل کردم و باالخره حرفم رو زدم. آرشام حساب یکم

تا براش رو صدا زدم  یبود. منش ایحس دن نیحال خرابش بدتر دنیتر بتونه نفس بکشه. درو باز کرد تا راحت راهنشیدکمه پ

 حالش بهتر شد گفت: یکم کهنی. بعد از اارهیآب ب

اما من حرف هاش رو  کنم؛یبدن. چقدر آوا بهم گفت که دارم اشتباه م میهمه مدت باز نیچقدر احمق بودم، که اجازه دادم ا-

   دمینشن

 کنه؟ انتیکه خ ستین یآوا دختر ،یکنیاشتباه م یبهت گفتم دار ادتهی-

 تله باشه.  هیکه  دادمیدرصد هم احتمال نم هی یحت ،یلعنت لمیمنطقم شده بود اون ف-

 خودت رو ناراحت نکن.-

که به خونم اومده بود  یکه سهم آوا بود و من ازش محروم کردم. روز یزیهام، از آغوشم؛ از هر چاز خودم متنفرم، از شونه-

 کردم. رونیم گذاشت، اما من اون رو از خودم روندم و از خونم بشونه یرو سرش رو کنمیتا متقاعدم کنه که دارم اشتباه م

 

 

 ( نی) نوش

که آرشام  ییهاگرفتم به قهرمون خاتمه بدم. با وجود حرف می. تصماوردمیطاقت ن گهید م،یروز کامل که با هم قهر بود 2از  بعد

رو  زیهمه چ نیکه ساحل و شاه ترسمیم نیو از ا مونمیکه به ساحل زدم پش ییهابهم زد، اما هنوز دوسش دارم و از حرف

گرفتم تا موهام رو رنگ کنم، آرشام عاشق  میتصم روزی. ددمیلختم کش یموها یتو یتو دس ستادمیا نهییآ یبهش بگن. جلو

 عاشق رنگ و حالت موهاتم. گفت،یبه آوا م شهیهم ادمهیرنگ شده هستش.  یموها
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از  ییبایآرشام دوستم داشته باشه. لباس ز یالحظه دیاز زبون آرشام حاضرم جونمم بدم، تا شا یاکلمه نیچن دنیشن یبرا

 و منتظر اومدن همسرم شدم.  دمیچ ییبایشام رو به ز زیرفتم و م نیی. به طبقه پادمیآوردم و پوش رونیکمدم ب

 ) آرشام ( 

 نیبه نوش یلیتما چیه گهید الد،یم یهاکنترل کنم. بعد از حرف که بتونم خودم رو نهیوارد خونه شدم. تمام تالشم ا تیعصبان با

خاتمه بدم و به سمت آوا برگردم و ازش  یزندگ نیبه ا ترعیهر چه سر دیبکنه؟ با یکار نیندارم. چطور تونست با من و آوا چن

 معذرت بخوام.

 به استقبالم اومد و گفت: شهیمثل هم نیسالن رو باز کردم. نوش در

 . یخسته نباش زم،یسالم عز-

 دستش رو دور گردنم حلقه کرد و گفت:  نیشدم و سکوت کردم. نوش رهیچشماش خ به

 . میزیرو دور بر هایو تمام دلخور میکن یبا هم آشت ایب-

 ؟یها بزنحرف نیاز ا شهیچطور روت م-

 شده؟  یمگه چ-

 ؟یتمومش کن یخواینم ؟یکشیخجالت نم نینوش-

چشماش رو ازم  نیهم یداشت تا خودش رو آروم نشون بده، برا یاما سع زد؛ینگاه و رفتارش موج م یتو یو نگران ترس

 و با ترس گفت: دیدزد

 . یگیم یتو چ فهممیمن که نم-

 زدم و گفتم: ادیفر

 . زنمیتو حرف م یهایها و نامرداز نقشه زنم،یخودم و آوا حرف م ییاز جدا-

 و گفت: هول شد و به سمتم اومد  نینوش

 . دمیم حیآرشام بذار برات توض-

که  نی. نوشدمیصورتش کوب یشدم و دستم رو بلند کردم و محکم تو یکنه عصب هیرو توج فشیکار کث خواستیم کهنیا از

 یمبل پرت شد و دستش رو رو یرو نداشت، رو یکار نیانتظار چن

 . ختیاشک ر صدایش گذاشت و بگونه 

 ؟یکار رو باهاش کرد نیبهت کرده بود که ا یمگه آوا چه بد ؟یکار رو بکن نیچطور دلت اومد با ما ا-

و باز به کارها و  یدی. تو هر لحظه حال من رو دکردیآرامش نداشتم. عذاب وجدان داشت خفم م یامدت لحظه نیا تمام

 کردم،یهم که به تو فکر م یوقت به تو رو داشتم، انتیاحساس خ کردم،یبه آوا فکر م یسال وقت کی نی. ایسکوتت ادامه داد

 حرف بزن.   یلعنت  ؟یکار کرد یرو داشتم. تو با ما چ میمیبه عشق قد انتیاحساس خ

 گفت:  هیبا گر نینوش

 کارها رو کردم تا به تو برسم.  نیهمه ا-

 یدیرس یخواستیکه م یزیبه چ-

 ارزشش رو داشت؟  

 . یتو نخواست م،یبا هم خوشبخت بش میتونستیما م-

 ادامه بدم.  تونمینم گهیمن د م،ینکبت رو تموم کن یزندگ نیا دینخواستم چون دوست ندارم. با-

 بهت زده نگاهم کرد و گفت: نینوش

 طالق!  -

 کنم؟ یهنوز هم کنارت زندگ یکه کرد ییبا کارها ینکنه انتظار دار-

 رو جبران کنم.  زیهمه چ دمینزن، قول م ییحرف از جدا کنمیخواهش م-

 رسم؟یکه من فقط کنار آوا به آرامش م یبفهم یخوایخودت و من رو عذاب نده، چرا نم نیاز ا شتری. بنیتمومش کن نوش-

 هیکه من  دوننیمن زن تو بودم، نم کننیهمه فکر م اد؟یسر من م ییکه بعد از طالق چه بال یرو کرد نیفکر ا ؟یپس من چ-

 . یسم داشته باشدختر بدبختم که همه کار کردم تا تو دو

 تو بود. یکارها یسرد و بدون عشق سزا یزندگ نیا-

 . یکردیفکر امروز رو م دیبا ،یذاشتیپا م ریما رو ز یکه همه یموقع

 کردم. یم رو پلآروم بشم، آهنگ خواننده مورد عالقه نکهیا یجواب نشدم و به اتاقم برگشتم و برا منتظر

 یستیجاش ن کهنیاز ا یناراحت ستمیباهات ن"

 ؟یستیوام شیکه دوست ندار یکس یبگو پا خودت
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 نامرده نهیهم یاما زندگ ستمیجات ن من

 ول کرده ییجا هی یکیروز  هی منم

 ستمیباهات ن نیهم واسه

 قتهیحق نهیع ییوقته قطعه خدا یلیبا قلبم خ ارتباطت

 ستین شتیچون قلبم پ ست،یبهت ن یدوست ندارم و حس که

 که باز دوباره قراره بره تو رو تنهات بذاره میکس من

 ستیشدم ن گهیکه د یموده آدم هیتو ستیخودم ن دست

 میمنه با بغل دست نیب یچه فرق م،یکه ما کنار هم هست یجورنیا

 برو م،یرو شکست گهید هم نیمرز ب ما

 میریعشقامون رو پس بگ میبذار بر م،یریس گهیوقته از هم د یلیخ ما

 برو م،یریگ گهید یجا هیون هر دوتام ما

 سن من شه پسرت یخوایبه سرت نکنه م زده

 میبریبخدا تهش م میخوریبه درد هم نم یتا باور کن 

 چشامون تره  کیکوچ زیچ هیسره  یروز هیباالخره  ما

 میکنیم میقد ادی

 که آفتاب بهمون تابوند یکس ادی

 "مون جا موندکه تو گذشتههمون ادی 

 

 

 ) آوا (

رو داخل گوشم بذارم که  میزدم.  خواستم هندزفر رونیاز خونه ب یرو ادهیپ یو برا دمیپوش یعادت هر روز، لباس ورزش به

 آرشام به گوشم خورد:  یآشنا یصدا

 آوا!-

 زد و گفت: یرنگاش قلبم به لرزه افتاد و با تعجب به سمتش برگشتم. لبخند کممردونه یصدا دنیشن با

 باهات صحبت کنم.  خوامیسالم، م-

 در چه مورد؟ -

 . گمیبهت م ریتو مس-

 ندارم.  یشما وقت یهستش و برا میرو ادهیمن االن وقت پ-

 . رمیگیوقتت رو نم ادیز-

که  یریرو روشن کرد. از مس نیبشم. آرشام لبخند زد و ماش نیکه بهش داشتم، باعث شد تا سوار ماش یو احساس یکنجکاو

 به سمتش برگشتم و گفتم:  ی. با ناراحترهیشدم که داره به بام تهران م گرفته بود، متوجه شیپ

 . دیتون رو بزنزود برگردم حرف دیمن با-

 !یقبال صبورتر بود-

و از  مینشستیم شهیکه هم یمکتین یرو درست روبرو نینزدم. آرشام ماش یحرف گهیبه مقصد د دنیکردم و تا رس سکوت

 شد. به ناچار دنبالش رفتم و گفتم:  ادهیپ نینگه داشت و از ماش میگفتیم اهامونیرو

  جا؟نیا یمن رو آورد یچ یبرا-

 از آرزوهام برات بگم.  خوامیچون امروز م-

 زدم و گفتم: پوزخند

 نداره.  یشما به من ربط یآرزوها-

 نشست و گفت: مکتین یرو آرشام

 . یمن یربط داره، چون تو تمام آرزو-

 . کنهیپاش له نم ریوقت آرزوهاش رو ز چیقل هآدم عا هی-

 و صداقتت شک کردم.  یکه به پاک دیاشتباه کردم آوا، ببخش-

دوسش داشتم. دست به  شهینکردم و هم انتیکه بهش خ دیسال فهم 2دادم و نگاهش کردم. باالخره بعد از  هیتک نیماش به

 شدم و گفتم:  نهیس
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 برات فرستادن؟ گهید لمیف هینکنه  ،یدیاز کجا فهم-

 جبران کنم.  دمیقول م ستین هیو کنا کهیقبول دارم که اشتباه کردم، الزم به ت-

رو  یچ ی. االن اومدیو رفت یبهم پشت کرد ،یداشتم باورم کن ازیکه ن ی. روزخورهیتو به درد من نم دنیبعد از دو سال، فهم-

  ؟یجبران کن

 دادن؟ مونیباز نیو شاه نیمدت نوش نیتمام ا یدونستیتو م-

 .دونستمیم-

  ؟یپس چرا سکوت کرد-

 .ستمین ریهم دلگ نیو نوش نیاز شاه ست،یوقته که برام مهم ن یلیخ هیقض نیچون ا-

 داد زد و گفت:  آرشام

 که دو سال تمام ما رو یعوض نینامرد و نوش نیمون رو به لجن بکشن، از اون شاهاما من هستم. از خودم که اجازه دادم عشق-

 از هم جدا کردن. 

 ؟یدر موردش حرف بزن یجورنیا یتونیکرد، چطور م یکار نیبه خاطر عالقش به تو چن نینوش-

 نیا گهیطالقش بدم. د خوامیادامه بدم. م نیبا نوش یبه زندگ تونمینم گهیبرام نداره، د یارزش چیه نیعشق و عالقه نوش-

 . خوامیاز عشق رو نم یخال یزندگ

 صورتش زدم و گفتم:  یحرف کنترلم رو از دست دادم و به سمتش رفتم و محکم تو نیا دنیشن با

 یعاشقش ستیمهم ن ،یکنیم تیزندگ کیرو شر یکی ی. وقتیرینگ یکس رو به باز چیوقت، ه چیباشه ه ادتیرو زدم تا  نیا-

هاش گوش کن، به حرف یمیاگه گناهکار باشه. قبل از هر تصم یحت ؛یو مراقبش باش یکن شینفس همراه نیتا آخر دینه، با ای

 کارش رو بپرس و بعد محکومش کن.  لیدل

 نیتمام ا خوامیم شت،یبرگردم پ خوامیکرده. م ریوقت نداشتم، چون عشق تو تمام ذهن و قلبم رو تسخ چیدوسش ندارم. ه-

 رو جبران کنم.  یدو سال دور

 شدم و گفتم:  یعصب

 فروزان، اگه فکر یقاآ دیگوش کن-

 یعالقه و محبتم که روز یاکه هنوز ذره دیکنیو اگه فکر م دیکور خوند شمیاحمق چند سال پ یکه من هنوز همون آوا دیکنیم

شما نشستم  یکه احمقانه به پا یعمر کنم، همون چهار سال گهی. اگه هزار سال ددیبه شما داشتم در دلم مونده بازم اشتباه کرد

 . هیهمه عمرم کاف یبرا

 ؟یچ یعنی-

در کار  یبگم فراموش کردم، چون برگشت تونمینشده، نم یچیبگم ه تونمیبرگردم. نم تونمینم گهیاالن د کهنیا یعنی-

تا  ستیببندم که معلوم ن یدل به کس خوامینم گهیتنها بودم. د میتمام زندگ یفراموش کنم. من تو ستیچون قرار ن ست،ین

ساختم.  یرو ساختم. سخت بود ول میبدون تو زندگ یرفت یتو بودن عادت کردم. وقت یمن به ب ت،یزندگ ی. برو پموندگاره یک

 مشترکم رو با محمد شروع کنم.  یزندگ خوامیو م مهیهم عروس گهیدو هفته د

 آوا خودت رو حروم نکن. -

 شدم و گفتم: رهیهاش خبه چشم تیعصبان با

 یکه قلبت رو  برا نهیحروم شدن ا ،یکن یزندگ یاگهیو با کس د یرو دوست داشته باش یاگهیکه کس د نهیحروم شدن ا-

هم  یا بهیباشه و تو با غر یاگهیتو کس د یکه آشنا نهیباشه، حروم شدن ا یاگهیکس د تیزندگ کیبتپه و شر یاگهیکس د

 ه.که آرزوت یرو احساس کن یوجود کس یکه گرما نهیحروم شدن ا ،یخونه باش

 زد و گفت: ادیفر آرشام

 دوست دارم؟  یفهمیتمومش کن آوا، چرا نم-

 و گفتم: دمیخند

 رو فنا کنم.  ندمیکنم و آ هیبهش تک خوامینم گهیکالم توئه. د هیدوست دارم تک-

 گفتم:  عیبزنه و سر یندادم آرشام حرف اجازه

وقت  چیکه ه میهست یکه ما مثل دو تا خط مواز دیباشه و درک کن دارمونید نیآخر نیا دوارمیفروزان، ام یخدانگهدار آقا-

 .میرسیبه هم نم

 شدم. یتاکس نیگرفتم و سوار اول شیبام رو پ ریسراز ریجواب نشدم و مس منتظر
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 ) آرشام (

که فکرش رو  هیزیتر از اون چرفتم. برگردوندن آوا سخت نیبلند شدم و به سمت ماش مکتین یاز رو دیاز رفتن آوا ناام بعد

فکر نکنم  یمنف نیاز ا شتریب کهنیا یدوسم نداره. برا گهیامروزش راسته و د یهاباور کنم که حرف خوادی. دلم نمکردمیم

 ضبط روشن کردم.

 ییبسمه تنها گهید دم،ینم یبسمه دلمو باز گهیتنها شدم شکستم د یبسمه، هر چ"

 هنوزم زخمه دلم یدونیتو که م ییجانیحس کنم ا بذار

 تو بفهمه دلم ییجدا یچه جور وونهید یمن هیداغونه، همه چ یهمه چ یتو بر 

 رد نشو از دل سادم، نرو من که اجازه ندادم  نرو

 زیمرد رو نر هیاشک  یلعنت نرو

 از من  گهید یبسه غرورمو نشکن، نگو خسته شد نرو

  ستیتو ن هیشب یشکیه یلعنت نرو

 به روز تو اومده آخه بگو، پس عالقه و عشق تو کو؟ یچ

 باهام؟ یسرد نقدریا چرا

 باهام. یتو چرا بد کرد ه؟یکه داره چ یبگو فرق ه؟یخاطر من بگو اون که دلتو برده ک به

 رد نشو از دل سادم، نرو من که اجازه ندادم  نرو

 زیمرد رو نر هیاشک  یلعنت نرو

 از من  گهید یبسه غرورمو نشکن، نگو خسته شد نرو

 "ستیتو ن هیشب یشکیه یلعنت نرو

هرطور شده دوباره دلش رو  دیکنم. با یهام زو بدون آوا سپرلحظه خوامینم گهیبار هم آوا رو از دست بدم. د نیا دینبا

 میرفتم و ن الدیوض کردم و به سمت خونه مرو ع رمیو ساحل کمک بخوام. مس الدیکه از م نهیراه ا نیبهتر دی. شاارمیبدست ب

 و ساحل به استقبالم اومدن.  الدیبعد در باز شد و م یاو زنگ زدم. لحظه ستادمیدر ا یساعت بعد جلو

 گفت: ییبا خوش رو الدیم

  ؟یکنیکار م یچ جانیموقع ا نیباشه ا ریخ ق،یسالم رف-

 . خوامیباز به در بسته خوردم و ازتون کمک م-

 گفت: یبا مهربون ساحل

 داخل. ایب یخوش اومد-

 م زد و گفت: به شونه الدیم

 ه؟یچ هیقض-

 بدم ساحل با خنده گفت:  یبخوام جواب کهنیاز ا قبل

 آواست درسته؟  هیسوال نداره، قض گهید کهنیا-

هام به حرف ستیحاضر ن یکردم، اما اون حت یرفتم و به خاطر تمام اشتباهاتم ازش معذرت خواه دنشیدرسته، امروز به د-

 گوش بده.

 داره. اجیاحت یادیفراموش کردن به زمان ز یبرا دهیآوا کم عذاب نکش ،یصبور باش دیبا-

تا آوا  فرصت دوباره  ذارهیپسره محمد نم نیرو درست کنم، اما  وجود ا زیهمه چ خوامیعذابش دادم. م یلیخ هامیفکریبا ب-

 بهم بده. 

 به سمت تو برگرده؟ تونهیدرسته؟ آخه با وجود محمد، آوا چطور م یکه گرفت یمیتصم یکنیآرشام تو فکر م-

 . شونهیهم عروس گهیآوا رو دوست داره، دو هفته د یلیخ محمد

تحمل و صبرم رو از دست دادم.  دمیرو فهم قتیکه حق یکنم. از وقت یبدون آوا زندگ تونمیلحظه هم نم هی گهیساحل من د-

 . شهیخالصه م یدلتنگ یمون فقط توکه سرنوشت میراه رو اشتباه رفت یو کجا هیمون چگناه دونمینم

 بپردازه.  ینیسنگ یبها دیبا شهیکه عاشق م یروزا هر کس نیگناه شما فقط عاشق شدنه. ا-

عاشقانه  یزندگ هیآوا رو عروس خونم کنم و با هم  خوادی. دلم ممیدیچش مونیمیصم یرو از طرف دوستا هایسخت نیما بدتر-

 غبطه بخورن.  مونیهر لحظه به زندگ نیو شاه نیتا نوش میرو شروع کن

  اد؟یبرم یقشنگ از ما چه کمک یاهایرو نیساختن ا یحاال برا-

 . خوامیتون هستم، بازم ازتون کمک م ونی. من واقعا مددیاین چند سال رفاقت رو در حق ما تموم کرد یتو و ساحل تو-
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تو و آوا هر  یبرا می. حاال هم حاضرمیکن یرو خال گهیسخت پشت هم د طیشرا یتو دیپس نبا م،یبست یدوست مانیما با هم پ-

 .تونمینیکنار هم بب گهیبار د هیتا  میبکن یکار

 بدم. حیرو براش توض زیبا آوا صحبت کنم و همه چ دیتا عشق من دوباره مال من بشه، من با دیکمک کن-

   ه؟یواسه طالق قطع متیتصم-

 رو امضا کنم.  میحکم آزاد ترعیهر چه سر خوامیدنبال کارا، م رمیآره، فردا م-

شما  یزندگ کهنیا یمدت هم برا نی. استین نیتو و نوش ییبه جدا یپس بعد از طالق با آوا صحبت کن چون اون اصال راض-

 بهم نخوره سکوت کرده.

 بالها رو سرش آورده باشه. نیاگه اون آدم بدتر یحت خواد؛ینم یکس یبرا یزیچ یجز خوبقلب مهربون و رئوف آوا  دونم،یم-

  ؟یبا آوا صحبت کن یتا تو راحت بتون میزیریبرنامه م هیمن و ساحل -

 ممنون از لطفتون.-

 شدم و به سمت در رفتم و گفتم:  بلند

 کنم.  یزندگ دیچطور با دونمیبارم آوا رو از دست بدم واقعا نم نیاگه ا-

 پس مثبت فکر کن. کنه،یمن مطمئنم که عشق معجزه م-

 فروزان. یآقا گفتیحاضر نبود اسمم رو صدا کنه مدام بهم م یدوسم نداره. امروز حت گهیآوا د کنمیاحساس م-

از قبل تو  شتریب یاون حت یکنه، ول کیخودش رو کوچ نیاز ا شتریب خواستیآوا نم کهنیبه خاطر ا میمدت سکوت کرد نیما ا-

 رو دوست دارم.

 و قلبم آروم گرفت. لبخند زدم و گفتم:   دمیحرف ساحل به آرامش رس با

 برگشتش تالش کنم.  یاز جون و دل برا تونمیراحت شد، م المیخ گهیحاال د-

 .یعاشق واقع هی گنیبه تو م-

 زد و گفت: الدیم یبه بازو ساحل

 .ریبگ ادیتو -

 و گفت: دیو گونه ساحل رو بوس دیخند الدیم

به آوا  ستیپله ازش باالترم و الزم ن هیمن پاس کرده، پس مطمئن باش من  شیرو پ یآرشام واحد عشق و عاشق زمیعز-

 .     یحسادت کن

 شدم. نمیاومدم و سوار ماش رونیکردم و از خونه ب یخنده خداحافظ با

 

 

 ) آوا (

پشتم  شهیبهتر از خواهر دوقلوم که هم یصحبت کنم و ک یکیداشتم با  اجیاومدم. احت با آرشام، به مطب آرام داریاز د بعد

. بعد از چند سال کنمینشستم تا کار آرام تموم بشه. احساس سبک بودن م زیکمکم کرده. پشت م طیهمه شرا یبوده و تو

ام رو پنهون بود که تمام عشق و عالقه نیا میسع نداشتم. امروز تمام یارابطه نیبودم و با شاه گناهیکه ب دنیباالخره همه فهم

 کنم و محکم حرف بزنم.

 یلیخ قتیکه حق فیدست بکشه. ح شیرو طالق بده و از زندگ نیآرشام متوجه احساسم بشه و به خاطر من نوش خوادینم دلم

رو  زیزودتر همه چ نی. کاش شاهامیبه عقد محمد در م یازدواج کرده و منم به زود نیآشکار شد. حاال که آرشام با نوش رید

 صورتش برداشت و گفت:  ی. آرام ماسک از روافتادینم موننیهمه فاصله ب نیتا ا گفتیم

  ؟یاز ما کرد یادیشده  یچ-

 باهات صحبت کنم.  خواستمیهم دلتنگت بودم، هم م-

 قشنگت خونه کرده؟  یهاشده که باز غم تو چشم یچ-

  ؟یوقت دار-

 . میصحبت کن مایتا صبح مثل قد میتونیم ینجوریما، ا یخونه میبر ایبود. امشب ب ضیمر نیآخر نیآره، ا-

 تعجب کرد و گفت:  دنمی. با دمیرفت ایلباسش رو عوض کرد و با هم به اتاق ارم آرام

 ؟یکنیم کاریچ نجایآوا تو ا-

 سرتون شلوغه.  یکه حساب نمیبیاومدم به شماها سر بزنم. م-

 همه سال درس خوندن باالخره کارمون گرفته.  نیخداروشکر بعد از ا نطوره،یهم-

 .دیهست گهیو مدام کنار هم د دیکنیخوبه که کنار هم کار م یلیخ-
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 و گفت: ستادیکنارم ا آرام

 . دیکنیخب تو و محمد هم کنار هم کار م-

 محمد چطوره؟ یراست-

 . میخونه ما دور هم باش ادیبزن امشب ب زنگ

 گاه کردم و سکوت کردم. آرام که متوجه منظورم شد، گفت:  آرام ن به

 تا صبح گپ بزنیم.  یدوران مجرد ادیآوا رو نگه دارم تا به  خوامی. امشب ممیکنیمحمد رو دعوت م گهیفرصت د هی یبرا-

 رونیآرام از فکر ب یاتفاقات امروز بود. با صدا ریذهنم درگ ری. تمام مسمیاومد رونینزد و هر سه از مطب ب یحرف گهید ایارم

 شدم. آرام به بازوم زد و گفت:  ادهیپ نیاومدم و از ماش

  ؟یو تو فکر رهیشده که انقدر ذهنت درگ یکنجکاوم زودتر بفهمم چ-

 کاناپه نشوندم و گفت:  ی. آرام دستم رو گرفت و رومیو با هم وارد ساختمون شد دمیخند

 ؟شده یحاال بگو چ-

 اومده بود.  دنمیامروز آرشام به د-

 تعجب کرد و گفت:  آرام

  ؟یچ یبرا-

 . ینکردم. اومده بود معذرت خواه انتیگناه بودم و بهش خ یکه ب دیباالخره بعد از چند سال فهم-

 پوزخند زد و گفت: آرام

 آورد؟که سرت  ییها و بالهاجالبه، چطور روش شده از تو طلب بخشش کنه، بعد از اون حرف-

 .میآرام ازم خواست ببخشمش تا دوباره کنار هم باش یدونیم-

  ؟یکه خودش زن داره و تو نامزد دار ستیبده. متوجه ن یشنهادیپ نیچطور تونسته چن ؟یچ-

 طالقش بده.  خوادیم دهیرو فهم قتیرو دوست نداشته و حاال که حق نیوقت نوش چیه گفتیم-

 مرموز نگاهم کرد و گفت:  آرام

 داره؟  نیبه نوش یشما چه ربط هیقض-

 دوختم و گفتم:  نی. نگاهم رو به زمگفتمیرو به آرام م قتیحق دیجمع کنم. حاال با تونستمینم گهیکه دادم رو د یسوت

 بود.  دهیبدست آوردن آرشام کش یبرا نیبود که نوش ییهاماجراها نقشه نیتمام ا-

 گفت: تیشد و عصباناز تعجب دهنش باز مونده بود. بلند  آرام

 داد.  یمون رو بازچطور همه نیبب یعوض نینوش-

 . هیعصبان نیاز دست نوش یو حساب دهیرو فهم قتیحاال آرشام حق-

  ؟یکن کاریچ یخوایهم اعتماد کنه. حاال تو م شیمیبه دوست صم تونهینم یحت گهیشده، آدم د یفیکث یایچه دن-

نبودنش سرم اومد رو  یکه تو ییلحظه ها تونمیها هنوز هم آرشام رو دوست دارم، اما نمبا وجود تمام اتفاق دونمینم-

 . ونمیسخت همراهم بوده؛ من بهش مد طیکه تو شرا هیهم محمد کس یفراموش کنم. از طرف

و عشق محمد پشت  هایبه خوب یاخویو حاال م یکه آرشام سرت آورد رو فراموش کرد یینگو که اون بال ه؟یچ تیآوا تصم-

  ؟یکن

 زدم؟ یحرف نیهمچ یمن ک-

بار  هیکه  یرو خراب نکن. برگشتن با کس تیزندگ گهیاشتباه د هیبا  کنمیاحساسته. خواهش م انگریسکوت و طرز نگاهت ب-

 اومدم و گفت:  رونیاز اتاقش ب ایبلند آرام، ارم یچرک بعد از حموم کردنه. با صدا یلباس ها دنیترکت کرده، مثل پوش

 چه خبره؟-

آوا  ست؟یبس ن یپسر اعتماد کرد نیبه ا تیبار تو زندگ هیآرشام رو بخوره،  یهاگول حرف خوادیخواهر ساده من دوباره م-

 آرشام با تهمت زدن به تو، به خانواده ما اهانت کرد؟ یفراموش کرد

 گفتم: هیگر با

آرامش  یتو ذارهیکه نم یحسرت بزرگ، حسرت هیبودن کنار آرشام شده برام کنم دوسش دارم.  کاریفراموش نکردم، اما چ-

 کنم. یکنار محمد زندگ

 آب بدستم داد و گفت:  وانیکنارم نشست و ل ایارم

 .خوادیکه صالح تو رو م نهیبه خاطر ا زنهیم یآرام اگه حرف فتاده،ین یآروم باش حاال که اتفاق-

 افتادم. ریگ یطیشرابد  یتو دیاما باور کن دونم،یم-

 کنارم نشست و گفت: آرام
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. من یصدمه رو خورد نیشتریراه ب نیا ی. تو تودمیهات رو دکه هر لحظه حال خراب و اشک نهیا یبرا زنمیم یمن اگه حرف-

 . یریبگ میتصم یدوباره احساس خوامینگرانتم، نم

 بغلش انداختم و گفتم:  یرو تو خودم

 .یکنیم مییو راهنما یکه هست یمرس-

 

 

 ) آوا (

 و جواب دادم: دمیبلند شد. دست از کار کش لمیموبا یبودم که صدا یکارم مشغول نقشه کش زیم پشت

 سالم ساحل جونم.-

  ؟یخوب زم،یسالم عز-

 چطوره؟  الدیممنون، م-

    ؟یخوبه، شرکت الدمیم-

 سرمون شلوغ شده. یبهمون افتاده که حساب نیپروژه سنگ هیآره -

 . هیو نقص بیع یحرف نداره و پروژه ب گمیم دهیند-

 نظر لطفته. -

 امشب دعوتت کنم.   یآوا زنگ زدم برا-

 به چه مناسبت؟  -

 . میدور هم جمع بش میخوایها مکه بعد از مدت میتا دوست 3 خوادیمناسبت نم-

 . زمیباشه عز-

 منتظرتم.  8پس ساعت -

داشتم. وقت  یاحساس خوب میها قرار بود دور هم جمع بشبعد از مدت نکهیز ااز قطع تلفن، دوباره مشغول کارم شدم. ا بعد

 و ساحل واقعا لذت بخش بود. الدیگذروندن کنار م

 و به محمد نگاه کردم.  دمیباز شدن در اتاقم، دست از کار کش با

 با محبت نگاهم کرد و گفت: محمد

 . زمیعز یخسته نباش-

 زدم و گفتم: لبخند

 طور.  نیمممنون، توام ه-

 به ساعتش اشاره کرد و گفت: محمد

 . میمراسم رو انجام بد یدهایخر نیآخر دیامروز با م،یبلند شو بر هیساعت کار انیپا-

 نگاهش کردم و گفتم:   یبرم. با شرمندگ یعروس دیکل فراموش کرده بودم که امروز قرار بود همراه محمد به خر به

 فردا؟ یبرا میرو بذار دیخر شهیمحمد من امشب خونه ساحل دعوتم، م-

 آره حتما.-

 نیماش بایساعت بعد آراسته و ز کیهام رو آماده کردم و دوش گرفتم. لباس عیمحمد من رو به خونه رسوند. سر نکهیاز ا بعد

و ساحل با  الدیبودم رو برداشتم و زنگ زدم. با باز شدن در از باغ گذشتم. م دهیکه خر یدر پارک کردم و دست گل یرو جلو

 لبخند به استقبالم اومدن. 

 باز گفت: یبا رو الدیم

 . نیخوش اومد یلیبه به آوا خانم خ-

 و گفتم: دمیخند

 بذار از راه برسم بعد شروع کن.-

 گفت: یبا لبخند گرم ساحل

 . یخوش اومد یلیخ-

 . زمیعز یمرس-

 دست گل ازم گرفت و گفت:  الدیم

 . یچه دست گل قشنگ یوا-

 گرفت و گفت: الدیگل رو از م ساحل
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 به دسته گل نبود.  یاجیاحت گهید ،یتو خودت گل زمیعز-

 قابل شما دو تا زوج مهربون رو نداره.-

 گفت: الدیمبل نشستم و ساحل به آشپزخونه رفت و م یو رو میساختمون شد وارد

 محمد خوبه؟ -

 .میشیآماده م یعروس یبرا میآره سالم رسوند، کم کم دار-

  ؟یزود نیبه ا-

 . میاالن شش ماهه که نامزد ستیزود ن-

 ؟یرو گرفت تیپس تصم-

 خودم بوده.  یروح طیمدتم اگه تعلل کردم به خاطر شرا نیدوست داره. ا تینها یو من رو ب هیآره، محمد پسر خوب-

 مون اضافه شد و گفت: شربت به جمع ینیبا س ساحل

 . دایب شیکه صالح هستش پ یهر چ دوارمیام-

که  ییتدارک ها دنیکمک همراهش رفتم. با د ی. ساحل به آشپزخونه رفت و منم برامیگپ زد یها، کماز خوردن شربت بعد

 بود با تعجب گفتم:  دهید

  ؟یکدبانو شد یکه حساب نمیبیم-

 و گفت: دیخند ساحل

 . یکه کدبانو باش یمجبور ،یداشته باش الدیمثل م ییشوهر شکمو یوقت-

 بلند شد. رو به ساحل شدم و گفتم:  فونیآ یکه صدا میدیدو خند هر

   ؟یمگه بازم مهمون دار-

 آره. -

  ؟یک-

 . یمیدوست قد هی-

 گفتم:  دیترد با

 آرشام! -

 آره خودشه. -

 نگاهش کردم و گفتم:  یدلخور با

  ؟یکار رو کرد نیا یچ یساحل برا-

 باهات صحبت کنه.  خوادیم-

 ما نمونده.  نیب یحرف-

 حرفا داره که بهت بزنه.  یلیاما آرشام خ یگفتن نداشته باش یبرا یتو حرف دیشا-

 هیچند ثان دنمیهم از در وارد شدن. آرشام با د الدی. همون موقع آرشام و ممیدستم رو گرفت و با هم به سالن رفت ساحل

 نگاهم کرد و گفت: قیعم

 سالم. -

 جو رو عوض کنه گفت: نکهیا یبرا الدیلب سالم کردم. م ریدوختم و ز نیرو به زم نگاهم

 . میدور هم جمع بش مایتا مثل قد میامروز شما دوتا رو دعوت کن میگرفت میمن و ساحل تصم-

 گفت: آرشام

 .یهم عال یلیخ-

 گفت: ساحل

 قهوه خوش مزه درست کنم. هیتا منم  دینیبش دیبر دیستادیچرا ا-

 گفت: عیسر الدیم

 مکت. ک امیمنم م-

 .میراحت صحبت کن میو بتون میست تا ما تنها باشتمام کارهاشون بهانه دونستمیم

 گوشه کاناپه نشستم، که آرشام سر بلند کرد و گفت:  معذت

  ؟یخوب-

 ممنون. -

 . یخوشحالم که خوب-
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 .کردمینگاه آرشام رو به وضوح احساس م ینیبا موهام شدم؛ اما سنگ ینزدم و مشغول باز یحرف

 .دیکوبیم منهیوار خودش رو به قفسه س وانهیعطر تلخش مثل گذشته مستم کرده بود و قلبم د یبو

 .میهامون شددادم و در سکوت مشغول خوردن قهوه رونینفس حبس شدم رو ب الدیاومدن ساحل و م با

 

 

 ( نی) نوش

به  ینقطه برسم. حت نیبه ا کردمینم وقت فکرش رو چی. همینشستم و به سمت محضر حرکت کرد نیآرشام داخل ماش کنار

منصرف بشه اما،  مشیکردم تا آرشام از تصم یهفته هر کار کی نیا ی. طمیشیاز هم جدا م میخانوادم خبر ندادم که دار

 نیدادم و به ا هیتک یصندل ی. سرم رو به پشتدیاز گوشه چشمم لغز شکبهم بکنه. ا ینگاه مین ستیحاضر ن یحت گهینشد. د

 ای میدعوا داشت ایکه برام خاطره بشه. مدام  میلحظه خوش هم کنار هم نداشت کی یمون فکر کردم. حتمشترک یسال زندگ کی

اما نشد و تمام  م؛یباش هداشت یعاد یزندگ هیمثل همه  میتا بتون ارم،یکه قلب آرشام رو بدست ب کردمیتالش م نکهیا

بار آرشام  هی. آرزو به دلم موندم که فقط شدیاون ازم دورتر م شدم،یم کیمن بهش نزد یبود. هر چ دهیفا یهام بتالش

باشه. من باختم به آوا، به  میتصم نیطالق بهتر دیحق با آرشام باشه، شا دیو با محبت نگاهم کنه. شا رهیدستم رو با عشق بگ

شدم و  ادهیپ نیبه محضر از ماش دنی. با رسکردمیمنم، اما اشتباه م یباز نیبرنده ا کردمیبود. فکر م شوننیکه ب یعشق

انجام  عیسر یلیخ زینشستم. همه چ یصندل یپله ها رو باال رفتم. رو یپشت سر آرشام راه افتادم. پاهام سست شد و به سخت

 حرکت کردم.  کردم،یامضا م دیکه با یبه سمت دفتر وبلند شدم  یصندل یاشک آلود از رو یشد. با چشما

لرزونم خودکار رو بدست  یشد. با دستا رهیخ نیسرد به زم یلیتم و با التماس به آرشام نگاه کردم؛ اما اون خآخر برگش لحظه

 دستم داد و گفت:  یاو پاکت نامه ستادیتموم شد. آرشام جلوم ا یهمه چ گهیگرفتم و امضا کردم. حاال د

 کار رو بکنم.  نیرو بدم، اما من دوست داشتم ا اتهیمهر دیطبق قانون من نبا-

داخلش بود. پوزخند زدم و چک رو پاره کردم. آرشام با تعجب نگاهم کرد، اما من  یچک روز با مبلغ نجوم کیرو باز کردم.  پاکت

 با بغض گفتم: 

 نداشته و واقعا دوست داشتم.  یکه پولت برام ارزش یدیوقت نفهم چیه-

 صدام کرد و گفت: رفتم که آرشام  یجواب نشدم و به طرف در خروج منتظر

همه آدم رو  نیا یات زندگخودت به خاطر عشق و عالقه الیو به خ یبه ثروت من نداشت یوقت چشم داشت چیتو ه نینوش-

 . دنیباارزش رو به گدا نم زینکن، چون چ ییوقت عشق رو گدا چیبهت بکنم. ه یحتینص هی خوامیاما م ؛ینابود کرد

از خودم  تونستمیبودم و نم یحرف نیکردم و حاال سزاوار چن یین عشق و محبت رو ازش گدامدت م نیبا آرشام بود. تمام ا حق

 دفاع کنم. 

 . یرو جمع کن لتیتا تو راحت وسا امیمن امشب خونه نم-

برم.  نیشاه دنیبه د دیآرشام پاک کنم، با یهام رو از زندگنشونه نیبه خونه برم تا آخر نکهیمحضر خارج شدم. قبل از ا از

ساعت بعد به خونه  کیشدم و  یکنم. سوار تاکس یکنار آرشام زندگ تونستمیمطعلقه نبودم و م هیاگه سکوت کرده بود، االن 

هام رو پاک کردم. االن نگاه کردم و اشک نهییآ یبعد در باز شد. سوار آسانسور شدم. تو یاو زنگ زدم و لحظه دمیرس نیشاه

 دخالت نکنه.  میتو زندگ گهیتا د دادمیم نیبه شاه یدرس حساب هی دینبود، با هیوقت گر گهید

 و گفت:  دیحال و روزم خند دنیبود روبرو شدم. با د ستادهیدر ا یکه جلو نیباز شدن در آسانسور، با شاه با

 . ریبهت گفته بودم من رو دست کم نگ-

 داخل هلش دادم و وارد ساختمون شدم و گفتم:  به

  ؟یراحت شد، آروم شد التیخ ؟یکار رو کرد نیا یبه چه حق-

کارا  یو چ هیک نیشاه ادیب ادتیدختر رو دست بخورم، وقتش بود که  هیکم آروم شدم. برام افت داشت که از  هیآره -

 بکنه.  تونهیم

 .نهیرو بب هیبق یخوشبخت تونهیکه نم یحسود و بدبخت هی. تو یها رو خراب کنآدم یزندگ یتو فقط بلد-

 زد و گفت: ادیفر نیهشا

 .رونیمن گمشو ب یخفه شو، از خونه نینوش-

ها پسر لوس و ننر که حسرت هی نه،یتو هم قتی! حقنیآره شاه ؟یاریجوش م گهیرو بهت م قتیو حق شهیم دایپ یکیتا  ه؟یچ-

 لیتشک یاتا خانواده کوبهیم واریکه خودش رو به در و د بانیپشتیپسر ب هیکرده.  میقا بندشیفر افهیهاش رو پشت قو عقده

 کرده نجات بده.  ریگکه توش  یبده و خودش رو از منجالب

 نگاهم کرد و گفت:  نیخشمگ نیبه صورتم زد ساکت شدم. شاه نیکه شاه یلیحرفم تموم نشده بود، که با س هنوز
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پر  شیبدبخت که زندگ یپسر تنها هی نه،یمن هم یزندگ قتی. آره حقیسرم بکوب یرو بهت نگفتم که امروز تو میزندگ قتیحق-

  ه؟یتو چ یزندگ قتیحق ن؟ینوش یو حسرت، اما تو چ ییشده از تنها

تو  ،یرو ندارم، تو که تو ناز و نعمت بزرگ شد هیبق یخوشبخت دنیسخت بزرگ شدم و حاال چشم د طیننه و بابا و تو شرا یب من

  ؟یشد یاچرا انقدر عقده

 و گفتم:  دمیکوب اشنهیام برداشتم و محکم به سگونه یرو از رو دستم

 .یکنیمن دست بلند م ینداره. بار آخرت باشه که رو یربط چیبه تو ه-

رو مثل  قتیداد حق حیرو برمال کنه و ترج قتیاون هنوز تو رو دوست داره و حاضر نشد تا حق یرو به آوا گفتم، ول زیمن همه چ-

 . ستیکه به آرشام گفته، کار من و آوا ن یبرو بگرد دنبال کسخودش نگه داره.  شیراز پ هی

 زدم. رونینفرت بهش نگاه کردم و از خونه ب با

 

 

معذب نباشم، بلند شدم و به آشپزخونه رفتم.  نیاز ا شتریب نکهیا ی. برازدنیمدام کنار گوش هم حرف م الدیو م آرشام

 لبخند زد و گفت:  دنمیساحل با د

 ات سر رفت؟حوصله-

 ؟یخوایآره، کمک نم-

 م؟یبخور قیشام رو تو آالچ هینظرت چ-

 . چسبهیم شتریباز غذا به آدم ب یتو فضا ه،یعال-

 . میاریرو ب لیوسا هیها رو ببر تا ما هم بقبشقاب نیپس لطف کن ا-

 و گفت:  دیها بودم که حضور آرشام رو کنارم احساس کردم. خواستم به سالن برگردم که دستم رو کشظرف دنیچ مشغول

 فرار نکن. -

 یدور با هم بودن برد. با درد چشمام رو بستم و سع یهاو من رو به سال دیکش شیهاش تمام وجودم رو به آتدست یگرما

 گفتم:  شدم و رهیکردم به خودم مسلط باشم. به چشماش خ

 ت؟یزندگ یپ یریآرشام؟ چرا نم یخوایاز جونم م یچ-

 ندارم. یاندهیو آ یزندگ چیچون بدون تو ه-

 . یتعلق دار نیوقته که تموم شده. تو االن به نوش یلیکه داستان ما خ یستیچرا متوجه ن-

 نبود که بخواد تموم بشه.  یزیچ یعنیتموم شد.  نیمن و نوش نیب یهمه چ-

 نگاهش کردم که ادامه داد:  متعجب

 رو طالق دادم و حاال آزادم. نیامروز نوش-

  ؟یکرد کاریچ-

 بود که پاکش کردم.  میزندگ یاشتباه بزرگ تو هی نینوش-

 زدم و گفتم:  پوزخند

 . یپاک کرد تیراحت از زندگ یلیروز هم من رو خ هی. یخوب بلد یلیکار رو خ نیتو ا یگیآره راست م-

کردن که من به تو شک کنم،  یکار نیو نوش نیپاک نکردم. شاه میوقت تو رو از زندگ چیتو فرق داشت. من ه هیآوا قض-

 قلبم به درد اومده.  تیها دوست داشتم و هر بار از دورسال نیوگرنه من تمام ا

 زیهمه چ یدید یوقت یول ،یخوب بود عاشق بود زی. تا همه چیدیقلبت رو وسط نکش یوقت پا چیمون هرابطه یآرشام تو تو-

 .تیسراغ زندگ یو رفت یدیخراب شد پا پس کش

 گلوم خونه کرده بود گفتم: یکه تو یقلبم اشاره کردم و با بغض به

وسط فقط قلب من نبود که نابود شد  نیآرشام. ا یاما رفت ؛یروز تو به محبتت عادتش داد هیچون  زنه،یقلبم داره به شدت م-

اصال  نکهیبه خاطر ا ؟یفهمیچرا حال ما رو نم یدونی. مزنهیداره برات م گهیطرف د هیهم  نیب نوشو شکست و عاشق شد، قل

 . نیهم یها رو عاشق کنآدم ی. تو فقط بلدهیعشق چ یتا بدون یستیعاشق ن

 و گفتم:  دمیقلبش کوب به

 اسمش قلبه نه سنگ. احساس داره. کوبه،یم اتنهیس وارهیکه هر لحظه داره خودش رو به د ینیا-

 ؟یکرد کاریبا احساس ما چ تو

  ؟یکار کرد یچ نیبا قلب من و نوش تو
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له  نیو نوش نیو عشقم توسط شاه رتیتمام غرور و غ نکهیپا له کردم، به خاطر ا ریآره، حق با توئه. من تمام احساسات تو رو ز-

بشه و دوست داشته  کیبهت نزد گهیمرد د هین طاقت ندارم م دونستنینقطه ضعفم. م یشد. درست دست گذاشتن رو

 دم؟یکش یچ ینتلع لمیاون ف دنیمن با د یدونیباشه. تو چه م

ها که تمام اون اتفاق دونستمیم دیتحمل کنم. من از کجا با تیزندگ یرو تو گهیمرد د هیوجود  تونمیدوست دارم که نم انقدر

 بوده؟ نیو شاه نیشده نوش نییاز قبل تع یهاتله و برنامه

 .اومدینم شیها پاتفاق نیوقت ا چیه یذره بهم اعتماد داشت هیاگه فقط -

 . میرفتیم قتیو با هم دنبال حق یموندیم ،یداشت مانیو به عشق و عالقم ا یکرده بود یصبور اگه

کار باشه، اما آوا طاقت نداشتم کنارت باشم و مدام بهت شک  انتیخ تونهیمن نم یکه آوا گفتیبهم م شهیهم یحس هی-

 داشته باشم.

 .شدمیانقدر داغون نم ینجوریا ،یکردیو مدام بهم شک م یموندیکاش م-

 .یوجود من کشت یتو با رفتنت آوا رو تو آرشام

شدن. مدام از خودم  رهیشه خگو هیکردن و به  هی. کارم شده بود مدام گرستیاون روزام اصال قابل وصف ن یو هوا حال

 که چرا آرشام باورم نکرد؟ دمیپرسیم

 دورگه گفت: یجمع شد و با صدا شییایدر یهاچشم یتو اشک

کردم.  یتو زندگ یایسه سال با رو نیکه من تمام ا یکه چقدر عذابت دادم؛ اما تو که خبر ندار دونمیعشق من، م دونمیم-

 و قلبم آروم بشه. نمتیلحظه بب هی یبرا دیتا شا ستادنیتون اخونه یها روبروکارم شده بود ساعت

 بپرس. الدیاز ساحل و م ی. باور نداردادیچقدر عذابم م تیدلتنگ یدونینم آوا

 آروم شدم. یقلب شکستم شد و کم یبرا یحرفاش، مرهم صداقت

 ادامه داد: آرشام

. خنده از لبام پاک شد، دیکس آرشام دوران دانشکده رو ند چیه گهیآوا من تو نبودت تموم شدم. بعد از رفتنت، د-

به سر و وضع خودشم  دنیحوصله رس یکه حت یآدم افسرده و عصب هیو شدم  دنیپر کش میو آرزوهام از زندگ هایدلخوش

 .میرو جبران کن یدور یسال ها نیتمام ا و میتا دوباره شروع کن یبرگرد خوامینداره. آوا ازت م

  ؟یبرگشت امروزت رو از دست داد روزت،یبا رفتن د یفهمی. چرا نمستین چهیبازدل من که -

 با تو ندارم.  ینسبت چیاما من نامزد دارم و ه ،یتعلق نداشته باش یتو االن به کس دیشا

 شد و گفت:  رهیچشمام خ به

  ؟یتر سراغ دارمقدس نیاز ا یوندی. نکنه پیکه عاشقتم و عاشقم ،یمهمتر که دوست دارم و دوسم دار نینسبت از ا-

 .فتادهین یاتفاق چیبرگردم و وانمود کنم که ه تونمیرو فراموش کنم، نم یکه بهم زد ییحرفا تونمینم-

 مثل احساس من. کشه،یروز ته م هی یزیچ هر

 داد و ناباورانه گفت: امهیتک قیآالچ به

 ؟یدوسم ندار گهید یعنی-

 

 

 : دیدادم سکوت کنم؛ اما آرشام بلندتر پرس حیترج نیهم ینداشتم که بدم، برا یجواب چیه

 ؟یدوسم ندار ه؟یمنظورت چ گمیم-

 . کردمیعشق و عالقم رو پنهان م دیرو خفه کنه؛ مثل من که با وجود محمد با یحس دوست داشتن هیآدم مجبوره  یگاه

  ؟یفکر کرد یداره؟ آرشام تو چ یتیاحساساتم چه اهم گهیکنم د یقراره با محمد عروس گهیمن تا هفته د یوقت-

 دارم؟یدور انداخته رو من برم نیکه نوش یزیچ التیخ به

 من رو دور ننداخت، من طالقش دادم.  نینوش-

 کنم که قبال ازدواج کرده؟ یزندگ یبا مرد تونمیمن چطور م د،یکرد یساله که کنار هم زندگ کیبه هر حال شما -

 دست هم نزدم.  نیبه نوش ینبوده، من حت یچیه نیمن و نوش نیب-

 . هیدروغ قشنگ-

 رو به عنوان همسرم قبول کنم. نیوقت نتونستم نوش چیاما من ه م،یکردیم ی. ما کنار هم زندگستیباور کن دروغ ن-

 رو ببوسم. نیبه تو فکر کنم و نوش خواستمیچون نم م؛یکردیم یدرست مثل دو تا همخونه کنار هم زندگ ما

که  نیسر ا نینبوده. بارها با نوش موننیب یچیمون قسم هسال با من بود آوا، به عشق کی نیاحساس عذاب وجدان تمام ا نیا

 . میبا هم دعوا کرد رم،یگیم دهیو احساسش رو ناد ازیو چرا ن ستمین یچرا براش شوهر کامل
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 تر؟لذت بخش یخوادخواه نیاز ا یاما چ شه،یداشتن عشقش خودخواه م یزن برا کی یلبخند زدم. گاه ناخودآگاه

 دوسش داشتم رو دوباره حس کردم. شهیکه هم یها آغوش مردبا عشق بغلم کرد و من بعد از سال دیکه لبخندم رو د آرشام

 .یگرمش باش شهیحال دلتنگ آغوش هم نیاما در ع ،یکه تو آغوشش باش ستین نیتر از اسخت زیچ چیه

گلوم خونه کرده بود رو رها کردم و  یها توکه سال یکه بغض دادیده بود و به خودش فشارم مم کربا دستاش محاصر یطور

 .ختمیآغوشش اشک ر یآروم تو

کس جز من حق  چیداشته باشه، ه ییتو ادعا یرو دیکس نبا چیاز قبل عاشقتم. ه شتریمن. باور کن ب یدوست دارم آوا یلیخ-

 شته باشم.دوست دا دینداره عاشقت بشه، فقط من با

 . نهیکه بخواد تو رو بب یچشم ارمیم در

 رو تو موهام فرو کرد و گفت:  دستش

 حسرت بزرگ.  هیشون شده بود برام موها بودم. لمس کردن دوباره نیچقدر دلتنگ ا یدونینم-

 .امیب رونیاز آغوشش ب خواستیها و کارهاش برام لذت بخش بود که دلم نمحرف انقدر

 هیچرا  یشکرت. هنوزم دوسم دار ایبلند داد بزنم و بگم خدا یبا صدا خوادیباال، دلم م رهیضربان قلبت با حرفام م یوقت-

  ؟یدیمون نمبه جفت گهیفرصت د

 اومدم و گفتم: رونیآغوشش ب از

 .ونمیمن به محمد مد شه،ینم-

 پشت کنم. هاشیخوب یبه همه تونمیز نو بسازم نممحمد بهم کمک کرد تا دوباره خودم رو ا ،یکه کنارم نبود ییروزا یتو

 م؟یکن یعمر با حسرت زندگ هی یخوایم ؟یپس خودمون چ-

 بغض گفتم: با

 . ستیرومون ن شیپ میجز تسل یسرنوشت ماست، راه نیا-

 رو گرفت و گفت: دستام

 هیزیچ دن؛ییشدن و مدام در تو سوختن و دوباره در تو رو داریو با تو ب دنیدر کنار تو، با تو خواب یمن آغوش تو، زندگ یآوا-

 نکن. غشیکه من بهش محتاجم. از من در

 .یمن بود یزندگ دیسف یایتو تنها رو یخستگ یهاشب یتو

 رو تباه نکن.  میزندگ یایرو نیو آخر نیاول کنمیم خواهش

 سبزش شده بودم. یهاشد و من مسخ چشم رهیهام خکه زد به لب ییبایز یهااز حرف بعد

کنم. صورتش رو با صورتم مماس قرار داد و  یازش دور خواستیخودم رو عقب بکشم و مانعش بشم، نه دلم م تونستمیم نه

 و گفت:  دیآروم چشمام رو بوس

 هات رو ندارم. اشک دنیهنوزم طاقت د-

 شد و گفت:  الدی. آرشام با خنده رو به ممیهر دو از هم فاصله گرفت الدیسرفه م یصدا با

  ؟یینجایا یاز ک-

 و گفت:  دیمرموز خند الدیم

 دفعه بعد.  ینداره باشه برا بیع یول رم،یتون رو بگنتونستم مچ دم؟یرس رید هیچ-

 و گفت:  دیشدم؛ اما آرشام خند رهیخ نیانداختم و به زم نییشدت خجالت سرم رو پا از

  ؟یدار کاریحاال چ-

 .دیحرف بزن دیخوای. شما دو تا رو ول کنن تا صبح میز گشنگا میغذاها سرد شد بابا، مرد-

 . میشام بخور میتونیم م،یندار یحرف گهیما د-

 بعد همراه ساحل برگشت. ساحل کنار گوشم گفت:  یبا خنده به ساختمون رفت و لحظه ا الدیم

 . یساعت ما رو معطل کرد کیو  یگفتن نداشت یبرا یخوبه حرف-

 و گفت: ستادیسرم ا یباال الدینشستم. م یصندل یو رو دمیخند

 . میآرشام بش شیآوا بلند شو پ-

 راحتم.  نجایمن ا-

 . نمیبش زمیکنار همسر عز خوامیدر ضمن منم م ست،یآرشام راحت ن ینجوریا-

 یبه غذا . آرشامرفتینم نییاز گلوم پا یچیآرشام بود و ه یهاحرف یزدم و کنار آرشام نشستم. تمام مدت حواسم پ لبخند

 م نگاه کرد و گفت: دست نخورد

 ؟یخوریچرا نم-



Roman-City.ir 
 جدالی از جنس عشق رمان

 

https://telegram.me/romancity 277 

 

 ندارم.  لیم-

 گفت: الدیم

 . شهیدهنت باز م یقاشق بخور هی-

لحظه توجهم به دست آرشام جلب  کیو ساحل مجبور شدم، چند قاشق از غذام بخورم؛ اما  الدیم یهااصرار آرشام و تعارف به

 نگاهم رو که احساس کرد لبخند زد و گفت:  ینیداده بودم رو همراه داشت. سنگ هیبهش هد یکه روز یاشد. ساعت و حلقه

 .ادیم ادمیخوش به  یاون روزا افته،یاز وجودم شدن. هر بار که نگاهم بهشون م یعضو گهیساعت و حلقه د نیا-

 

 

 ن اضافه شد و رو به آرشام گفت:موبه دست به جمع تاریگ الدیبعد م یاو لحظه میبه ساختمون برگشت ز،یاز جمع کردن م بعد

 . یبرامون بخون دیامشب با-

 آخه...-

 . میشروع کن که منتظر اریبهانه ن گهید-

 یصداش لحظه شمار دنیشن یتنگ شده بود و برا شیآسمون یصدا یبودم هر چه زودتر شروع به خوندن کنه. دلم برا مشتاق

 .کردمیم

 شد و شروع به خوندن کرد: رهیهام خبعد به چشم یاشد و لحظه تاریمشغول کوک کردن گ آرشام

 من؟ شمیام جا نملحظه هیتو قلبت  یعنیمن،  شمیکیخب  یدار وونهیهمه د نیا》

 عالمو بردم هیمردم؟ من که با اسمه دلت  یواسه تو پس واسه ک رمینم من

 نشداکم  یچیه یقلب یعالقه نیدوست دارم بخدا، از ا یلیدوست دارم به خدا خ یدل من

 ؟یبگم حرفامو جز تو به ک من

 به خدا رسمیکه از تو خاکه تو م یمن ،یخودت میزندگ یهمه 

 ستین یکه نابود شدن نقدهیحس قلبم به تو ا ست،ین یدل بکن یمهر تو اونجور که بخوا قصه

 اتهیسا ریز رهیجون بگ وونهید نیحال ا شهیتو آسمونه پر ستارت م دینفس کش دمیبا

 نهیزم یجا نیخطرتریآغوشه تو ب نکهیا نهیواسم ا ایتو دن یتو با همه جاها فرقه

  ذارمیجونو م نیباشه من ا ونیتو که در م یپا

 رو ندارم یزیچ یزندگ نیکه باالتر از ا من

 دوست دارم بخدا  یلیدوست دارم به خدا، خ یدل من

 کم نشدا یچیه یقلب یعالقه نیا از

  ؟یبگم حرفامو جز تو به ک من

 《به خدا  رسمیکه از تو خاکه تو م یمن یخودت میزندگ یهمه

 کردم. قشیو ساحل به خودم اومدم و تشو الدیدست م یصدا با

 بود پسر.  یعال-

 . یمرس-

 گفت: ساحل

 . دهیست، به آدم آرامش مصدات فوق العاده-

 . دیگیکه م ستین امینجوریا-

 . کنهیرو به آدم منتقل م یحس خوب صدات نطورهیچرا هم-

شده. بلند  رمید یشده و حساب 12فقط لبخند زد. به ساعتم نگاه کردم و تازه متوجه شدم که ساعت  فمیدر جواب تعر آرشام

 مانتوم شدم، که ساحل با اعتراض گفت:  دنیشدم و مشغول پوش

 کجا؟-

 برم.  دیشده با رمید-

  ؟یینجایا یمگه نگفت-

 خوش گذشت. یلیها ممنون، خ. بچهشنیمامان و بابا نگران م گهیچرا اما د-

 گفت: آرشام

 . رسونمتیمن م-

 آوردم.  نیماش ستین یازین-
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 کرد و گفت:  میهمراه نیکردم، از ساختمون خارج شدم و آرشام هم تا کنار ماش یخداحافظ الدیاز ساحل و م نکهیاز ا بعد

 .میبمون گهیحسرت هم د یآوا فکرات رو بکن، نذار تو-

 درک کن.  کنمیخواهش م ست،ین ریما امکان پذ دنیبهم رس-

 .کنهیها رو ممکن م نیترعشق ما اگه عشق باشه ناممکن-

 ؟یاما نفش بکش ،یدر اون غرق بش یتونیکه م هییایکه عشق تنها در یفراموش کرد نکنه

 خداحافظ. -

 مراقب خودت باش. -

 زدم و به سمت خونه حرکت کردم. یتلخ لبخند

 ) آرشام (  

 گفتم:  الدیو رو به ساحل و م دمیاز رفتن آوا، وارد ساختمون شدم و کتم رو پوش بعد

 هام رو به آوا بزنم. تا حرف دیها ممنون که بسترش رو فراهم کردبچه-

 د؟یدیرس یاجهیبه نت-

 تن بده.   یازدواج اجبار هیبذاره و به  دلش یپا رو خوادیبرگرده. م تونهیبه خاطر محمد نم-

 ؟یریحاال تو کجا م-

 . میخونه پدر رمیامشب م-

 ؟یطالق رو به بابات بگ هیقض یخوایچطور م-

 دخالت کنه.  میتو زندگ یکس دمیاجازه نم گهید ست،یبرام مهم ن یچیه گهید-

 شدم و ضبط رو روشن کردم. نمیکردم و سوار ماش یها خداحافظبچه از

 با هر دفعه گره کردیدفعه فرق م نیکه بره، ا فتر》

 حرفِ بره. یلیپاش خ میکه ما نشست یدل عشق

 دست بکشه شیمام از خوش یواسه یکیبشه  یکاشک

 که خسته بشه میکنیم یبهش خوب نقدهیکه ما ا بشه

 توام یادورت بزنن ساده خوانیم نایا یدله خودم، وا یآ

 کننینگاه نم کننیتو رو هم نگاه نم رنیو بعد م انیم

 ،یدل خودم وا یآ یوا

 پرن نقدهیآدما دورت ا نیهم مثه

 از راه برسه عاشقش شدن عاشقش شدن یکیتا  که

 دشیند یچکیحالو ه نیا دش،یتپیواسه تو م قلبم

 بهش یرو نگ نایا گهیتو دلم داره م یکیکه  دهیفا چه

 ستیحالم اصال رو به راه ن س،یآسمونه چشا خ نگام

 نشیتو بشه بهتر بینص کنمیبازم آرزو م یول

 باش نیبودم بهتر نتیبهتر

 دوست داشت یلیخ وونهید نیا 

 《دوست داشت یلیخ وونهید نیا 

 .یمرد باش یبخوا ،ینامرد نیسخته در ع یلی. خختنیسخته مرد بودن و اشک نر یلیخ

 .ستیکردن ن دادیو داد و ب ختنیمرد بودن به اشک نر فهممیم حاال

 لحظه با تو بودن حاضر جونشم بده. هی یکه که برا ینشکوندن دل کس یعنی مرد

 نامرد بودم. چقدر به آوا بد کردم. چقدر

 هام رو پاک کردم.رو نگه داشتم و اشک نیخونه بابا ماش یجلو

 آروم بشم. دیم بگم؛ تا شابه خانوادها تو دلم مونده بود رو سال نیا یکه ط ییتمام حرفا خواستمیم امروز

 

 

 و خودش رو تو بغلم انداخت و گفت: دیبه سمتم دو یبا خوشحال کایبا احترام در رو برام باز کرد. ان خدمتکار

  ؟یاز ما کرد یادیچه عجب  یسالم داداش خوش اومد-

 توام. ادیبه  شهیمن هم- 
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 بهم نگاه کرد و گفت:  قیدق کایان

 شدن؟چشمات چرا قرمز -

 .ستین یمهم زیچ-

 : دیپرس یجد شهیلب سالم کردم که بابا مثل هم ریو بابا به سالن اومدن. ز مامان

  ؟یکنیم کاریچ نجایموقع شب ا نیا-

 بمونم.  نجایاومدم امشب ا-

  ؟یکجاست؟ چرا تنها اومد نینوش-

 حرف واسه گفتن دارم. یلیامشب خ دم،یم حیبراتون توض-

 .کردیرفتار و حاالتم شده بود و کنجکاو نگاهم م رییمتوجه تغ پدرم

که تمام  ییآب آورد که آروم بشم و بعد هر سه روبروم نشستن و من شروع کردم، به فاش کردن رازها وانیل هیبرام  کایان

 دلم نگه داشتم و هر لحظه شکستم: یمدت تو نیا

 . میامروز از هم جدا شد نیمن و نوش-

شده  رهیبهم خ تیحرفم همه تعجب کردن و واکنش نشون دادن. مامان ناراحت شد و حالش دگرگون شد، بابا با عصبان نیا با

 ادامه دادم: توجهیو من ب کردینگران نگاهم م یبا چشما کایبود و ان

 و تحمل کردم به خاطر شماها. اوردمیخودم ن یو به رو دمیعذاب کش نیسال کنار نوش کی نیتمام ا-

 رو سمت پدرم کردم و ادامه دادم: انگشتم

 .یکه من رو مجبور به ازدواج کرد یشما بود-

کار رو  نیکه ا یو مجبورم کرد یشما من رو تحت فشار گذاشت یازدواج نداشتم، ول تیازدواج نبود و موقع نیدلم به ا من

 بکنم؛ که هم خودم، هم اون دختر رو بدبخت کنم.

 اجازه ندادم و گفتم: یبزنه، ول یدهن باز کرد که حرف پدرم

 پدر هنوز حرفام تموم نشده. دیاجازه بد-

و  رمیبگ میخودم تصم دیزمان ازدواجم هم نذاشت یشما بودم. حت نیذره ب ریز شهیحق انتخاب نداشتم و هم میزندگ تمام

 .دیرو نابود کرد میزندگ

 .دادنیم میتم اومدن و دلداربه سم کایگلوم رو گرفت و ضربان قلبم باال رفت. مامان و ان بغض

 با بغض گفت: مامان

 مادر دورت بگرده حق با توئه. یآروم باش اله-

 چیاما ه د؛یکه محبت اون رو تو دل من بذار دیکرد یو سع دیکرد فیتعر نیمدام از نوش کایسال شما و ان کی نیمامان، تمام ا-

 .دیمن ننشست یهاحرف یوقت پا چی. هدیدرد من رو بفهم نیوقت نخواست

 انداخته بود. نییو پدرم سکوت کرده بود و سرش رو پا ختنیریاشک م کایو ان مامان

 سکوتش رو شکست و گفت: بابا

 .یشدیبدون خبر از همسرت جدا م دینبا-

 رو کردم که دلم فرمان داد؛ نه شما. یکنم، کار یطبق مصلحت شما زندگ خواستمیبار نم نیا-

 یدرست زندگ یوقت نتونست چی. تو هیکن ضاحیو من رو است یستیمن با یرو ینکردم که امروز تو تیربت یجور نیمن تو رو ا-

 .یکن

من رو  یو آبرو یناموفق دار یزندگ هی. االن هم یکرد یخواستیکه م یو هر کار یات رو از ما جدا کردخونه یاول جوون از

 .یهمه برد یجلو

 وقت نتونستم کنارتون باشم. چیبود که ه نیتر از من بوده، بخاطر همآبروت برات مهم شهیشما هم-

 گفت: تیبا جد مامان

 .دیرو درک کن گهیهم د دیخوای. چرا نمدیها رو تموم کنبحث نیا دیخوایم ی. کدیبس کن-

به صورتم زدم  یرفتم و آب ییرفتم. به دسشو ها باالکوتاه اومدم و از پله شهیرو نداشتم. مثل هم کایمادرم و ان یناراحت تحمل

 و وارد اتاقم شدم.

 گذروندم. نجایرو ا میکه دوران نوجوان میخونه پدر اتاق

 سبک شدم. یهام رو زدم و کمکردم و بعد از چند سال حرف یاحساس سبک کمی امشب

 راهه به خواب رفتم. یخوب تو یروزها نکهیبه ا دیرو بستم و با ام چشمام
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 ) آوا (

 که افتاده بود رو به طور کامل نوشتم. یتخت نشستم و مشغول نوشتن خاطراتم شدم. تمام اتفاقات یرو

وقت  چیباشه و ه یفراموش کردن آنچه که بعد از رفتن آرشام سرم اومد فرصت کوتاه یها براقرن کردمیفکر م شهیهم 

 زبرداشت و ا قیپرده از حقا ینتونم ببخشمش؛ اما امشب وقت

 از قبل  عاشقشم. شتریب یبه دل داشته باشم و حت یانهیاز آرشام ک تونمیوقت نم چیگفت، احساس کردم که ه شعالقه

که  دمی. امشب تازه فهممیشد نیو شاه نیو حسادت نوش نهیک یما قربان یبود. هر دو دهیکش یمن سخت یهم به اندازه آرشام

رو به  هانیجز خودش نداشت و آرشام همه ا یرو کس دشیبود که کل یرینظیها گاوصندوق عشق بسال نیدل من در تمام ا

وقت نتونستم ازش  چیکه چرا ه فهممی. حاال مخوندیم رو از چشمام نمو عالق قبود عش نیاز ا ریچون اگه غ دونست؛یم یخوب

 شده. نیجهام عمتنفر بشم و فراموشش کنم. عشق آرشام با تک تک سلول

قلب  خوادیرو با محمد بهم بزنم؛ اما دلم نم مینامزد تونستمیبود خاتمه بدم. کاش م موننیکه ب یابه فاصله تونستمیم کاش

 محمد رو بشکنم.

 .بندهیراهم رو م یجلو یسد هی شهیچرا هم ایخدا

 خوابم برد. یکردم که اصال متوجه نشدم ک هینوشتم و گر انقدر

 کنه چشمام رو باز کردم.  دارمیداشت ب یکه سع دایآ یبا صدا صبح

 سالم خواهر خوش خواب خودم.-

 .ریصبح بخ-

 ظهره صبح کجا بود؟ 12ساعت  زمیعز-

 بودم.  داریصبح ب یکایتا نزد-

 . نهیبب ینجوریزشته تو رو ا ادیمحمد م گهیساعت د کی نییپا ایبلند شو صورتت رو بشور ب-

  اد؟یم یچ یمحمد برا-

 . ذارهینم یروزها که کار و زندگ هیبق میدور هم جمع بش میتونیجمعه رو فقط م هیدعوتش کرده.  مامان-

 امروز اصال حوصله ندارم.-

 خوش گذشت؟ شبید یپاشو خودت رو لوس نکن، راست-

 . یلیآره خ-

 . یشیسر حال م ریدوش بگ هی-

 تخت بلند شدم و به سمت حموم رفتم. یاز رو یحوصلگیب با

 ها سرگرم کردم.سرحالم کرد، اما تا اومدن محمد از اتاقم خارج نشدم و خودم رو با نقشه یآب گرم کم دوش

 رفتم و سالم کردم.  نییاز اتاقم خارج شدم و به طبقه پا فونیآ یصدا با

 گفت: محمد

 .زمیسالم عز-

 . یخوش اومد-

 ممنون. -

 شد کنار گوشم گفت:   میحوصلگی. آرام که متوجه بمیکنار هم نشست یهمگ

  ؟یذاریچرا انقدر کالس م-

 . حوصلمیفقط ب ذارمیکالس نم-

 . ینیجا ساکت بش هیو  یاخم کن ستیتو اومده، خوب ن دنید یمحمد برا-

 باشه، غر نزن.-

 رو به من شد و گفت:  محمد

  ؟یکه ندار یابرنامه م،یریبگ لیلباست رو تحو میبر دیآوا جان فردا با-

 م؟یچند روز مراسم رو عقب بنداز شهیندارم، نم یاامهنه برن-

 افتاده؟  یاتفاق-

 نه چطور مگه؟ -

 گرفتن لباس تو.  لیفقط مونده تحو میها رو هم پخش کردکارت یحت م،یآخه ما همه کارامون رو کرد-

 نگاهم کرد و رو به محمد گفت: یبا نگران مامان
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 . شنیدو دل م جانیبه خاطر استرس و ه یعروس کیدخترها نزد یهمه هیعینگرانه. طب یآوا هم اگه کم م،یما حاضر-

 لبخند زد و گفت:  محمد

 . ینگران باش ستیالزم ن ،یخوایکه تو م شهیبرگزار م یهمونطور زیهمه چ زمیعز-

 . کردنیدرکم م یقرار گرفتم و کم یسر چه دوراه دنیفهمیفکر کردم که کاش م نیزدم و به ا یتلخ لبخند

 .دنیپرسیکدوم علت رو ازم نم چیشده بودن، اما ه مینزدم. همه متوجه ناراحت یحرف چیآخر شب ه تا

مبل نشستم و منتظر  یرو یحوصلگی. با بنمیاز رفتن محمد خواستم به اتاقم برم که مهران صدام کرد و ازم خواست تا بش بعد

 به مهران نگاه کردم. 

 شده؟  یآوا چ-

 . یچیه- 

 مون اضافه شد و گفت:به جمع دایآ

 . یختیشده که انقدر بهم ر یدروغ نگو، بگو چ-

 گفت: آرام

  ؟یبا محمد انقدر سرد رفتار کرد یچ یبرا-

 گفتم که امروز حوصله ندارم. -

 . یختیبهم ر یکه از خونه ساحل برگشت شبیاز د گهی. مامان مستگهید زیچ هی هیقض-

 نشست و گفت: بگم. مهران روبروم تونستمیم یچ

 . میکنیاومده بهمون بگو. مطمئن باش کمکت م شیپ یآوا اگه مشکل-

 . دمیآرشام رو د روزید-

 گفت: دایآ

 ؟یشد ییشده، باز هوا یپس بگو چ-

بوده  نیو نوش نیسر شاه ریز زینکردم و همه چ انتیهمه سال متوجه شده که بهش خ نی. بعد از ادهیرو فهم قتیآرشام حق-

 . میکه دوباره از نو شروع کن خوادیرو طالق داده و م نیو حاال نوش

 میتصم نیپس عاقل باش و بهتر ؛یدار یترروشن ندهیاما به نظر من تو با محمد آ م،یتو دخالت کن یتو زندگ میخوایآوا ما نم-

 . ریرو بگ

 حال عاشقم. نیدر ع یعاقل باشم وقت تونستمیبدم. چطور م تونستمیم یجواب چه

 جا داد؟ شهیرو م یاگهیمگه در قلب من به جز آرشام کس د اصال

 عاشق بشه؟ تونهیقلب چند بار م هیوجود،  هیدل،  هی مگه

 انتیکه در بند آرشامم خ یازدواج کردن من و محمد وقت ایآ ،یمن رو خوشبخت کنه ول تونهیحق با مهران باشه که محمد م دیشا

 ست؟ین

 ها رفتم و گفتم:بلند شدم و به سمت پله یحرف چیه بدون

 . کنمیمن با محمد ازدواج م گهی. طبق برنامه هفته ددینگران باش ستیالزم ن-

 

 

کار رو  نیتا ا خوانیمدام ازم م الدیچند روز منتظر معجزه بودم. ساحل و م نیهفته به سرعت گذشت و من تمام ا کی نیا

 .شهیمانع م نکنم، اما هر بار محبت و عالقه محمد

و من رسما به عقد محمد  شهیتموم م زیهمه چ گهیکه تا چند ساعت د کنمیکه لباس عروس به تن کردم تازه دارم باور م حاال

 .رهیم نیاز ب شهیهم یداشتن آرشام برا یایو رو امیدر م

 دیسرنوشت منه. نبا نیکه ا کردمیقبول م دی. بادمیکش قیهام رو پاک کردم و چند نفس عمکه محمد متوجه نشه، اشک یطور

 .دهیسکوت محمد عذابم م یاز همه چ شتریرو نشون بدم. ب میضعف و ناراحت

 نیرو بهش منتقل کردم، وگرنه محمد تمام ا میگرفته. البد ناراحت شیسالن رو پ ریشده و مس رهیبه جاده خ یخشک و جد یلیخ

 م و به سمتش برگشتم و گفتم: کردم لبخند بزن یرو داشت. سع یروز نیچن یماه آرزو 6

  ؟یچرا اخم کرد-

 ؟یترگره خورده جذاب یبهت گفتن با ابروها نکنه

 لبخند زد و گفت:  محمد

 .کنمیناخودآگاه اخم م کنمیفکر م یهر موقع به موضوع مهم-
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 کرده؟ ریمهندس رو درگ یذهن آقا یچ-

 تو.  یناراحت-

 . ستمیناراحت ن ستین نطورینه ا-

 ناراحت. یو ک یخوشحال یک فهممیم شناسم،یآوا من تو رو بهتر از خودت م-

دادم  حینداشت و محمد رو از حال دگرگونم باخبر کرده بود؛ پس ترج یریکه به صورتم زده بودم تاث یماسک خوشحال انگار

 سکوت کنم.

سخته که  یلیخ نمیبیم ذارم،یخودم رو جاش م یمحمد رو هم خراب کردم. وقت یعجوالنم زندگ میفکر کردم که با تصم نیا به

 نداره. یتیموضوع برات اهم نیکه ا یوانمود کن یباشه و تو مجبور باش گهید یکی شیهمسرت دلش پ

تا لبخند  کردمیم یها به افتخارمون دست زدن و من سعشدم. همه مهمون ادهیپ نیبه سالن به کمک محمد از ماش دنیرس با

 هام رو حفظ کنم.لب یرو

 اومد. ادمیبه  هامیهام خشک شد و ناراحتلب یبود، لبخند رو ستادهیکه کنار ساحل ا کایان دنید با

 آرشام  ادیمن رو به  شهیهم کایان

 .انداختیم

 به سمتش رفتم و بغلش کردم.  یباخوشحال

 با بغض گفتم: کایان

 کار رو نکن.  نیا ؛شهیفشار له م نیبار ا ری. آوا به خدا داداشم داره زیشدیکاش عروس داداشم م ،یچقدر قشنگ شد-

 کنار گوشش گفتم: آروم

 . ستیدرست ن گهیها دحرف نیگفتن ا شم،یم یا گهیهمسر مرد د گهیمن تا لحظه د کایان-

 شهیمگه م یآروم بشم؛ ول دیتا شا دیشما اصال قسمت هم نبود دیشا گمی. مدام به خودم مستیدست خودم ن یول دونمیم-

 شما رو فراموش کرد؟  یااون عشق افسانه

 کایتموم موند و من مجبور شدم با لبخند از ان مهیمون ناومدن محمد حرف با

 .زدیموج م یو نگران یهام ناراحتنگاه خانواده و دوست ی. تومیرفت مونگاهی. محمد دستم رو گرفت و با هم به جارمیبگ فاصله

سردم رو گرفت  یهانشن. محمد دست یهام جاربود که اشک نیا میکرد و تمام سع دنیهام شروع به لرزن عاقد، دستاومد با

هام . محمد که متوجه لرزش دستشدیتر مشد و هر لحظه حالم خراب شتریو به عاقد اشاره کرد تا شروع کنه. ضربان قلبم ب

 تر فشار داد. شد دستم رو محکم

 خودم رو آروم کنم. هاهیداشتم با خوندن آ یوم بود نگاه کردم و سعکه جل یقرآن به

 گفت:  یاول خطبه خونده شد و ساحل با ناراحت بار

 . نهیعروس رفته گل بچ-

 آرام با بغض گفت:  نباریبار دوم خطبه خوانده شد و ا یبرا

 . ارهیعروس رفته گالب ب-

 ییبا چشما الدینگاه کردم م تی. به جمعبارهیبهتر از من ندارن و از همه جا داره غم م یهمه حال کنمیچرا احساس م دونمینم

 از سالن خارج شد و من حواسم رو به عاقد دادم: شیکه اشک توش حلقه زده بود، بهم نگاه کرد. با زنگ گوش

 ....ستهیمحمد شا ید و نکاح دائم آقاشما رو به عق لمیبنده وک ایآ یصوف رجیفرزند ا یمکرمه، سرکار خانم آوا صوف زهیدوش-

 سرم: یتو شدیم دهیعاقد هر لحظه کوب ینداشتم تا بشنوم. صدا یلیهم من تما دی. شاشدیتر مهر لحظه برام گنگ صداها

  لم؟یوک-

ام گره هام به نگاه اشک آلود آرشکنن، که چشم دایزودتر خاتمه پ ریلحظات نفس گ نیرو بلند کردم تا بله رو بگم و ا سرم

 خورد.

 کرد؟یم کاریچ نجایمن ا یخدا

. آرشام لب ختمیاشک ر صدایو ب رمیخودم رو بگ ینتونستم جلو گهیرفته بود و الغر شده بود. د نیچند روز از ب نیا یط چقدر

 زد و گفت: 

 بگو نه.-

بلند بله رو گفتم. بعد از  یشدم و با صدا رهیخ کرد،یبهم نگاه م نهییآ یسرم رو تکون دادم و به محمد که از تو ینشونه منف به

صورتش گذاشته بود و  یهاش رو رودست همه بلند شد و من دوباره به آرشام نگاه کردم که دست یسکوت، صدا هیچند ثان

 تا آرومش کنه. اشتد یسع الدیو م کردیم هیبه وضوح گر

 هاش بود گفت: چشم یتوکه  ینوبت محمد بود که بله رو بگه. به سمتم برگشت و با غم حاال
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 هات باشم.تحمل ندارم خودمم مسبب اشک ده،یهات عذابم ماشک دنیگفته بودم که د-

 بلند و رسا گفت:  ی. محمد لبخند زد و رو به همه با صداآوردمیاز حرفاش درنم سر

 نه...-

 

 

ما وارد کرد و سکوت سالن رو فرا گرفت. باالخره به خودم اومدم و به بهش نگاه کردم و با  یبه همه یبیمحمد شوک عج حرف

 تعجب گفتم:

 محمد!-

 کس پا رو احساساتت نذار.  چیوقت به خاطر ه چیه-

 ها از رفتار محمد شوکه شده بودن؛از طرف من باشه بلند شد و به سمت آرشام رفت. تمام مهمون یمنتظر جواب نکهیا بدون

 .کردیخود آرشام با بهت به محمد نگاه م یحت

 : دیپرس تیو با جد ستادیآرشام ا یجلو محمد

 ؟یو تنهاش نذار یهات مواظبش باشعمر مثل چشم کیکه اگه دستش رو تو دستت بذارم،  یانقدر مرد هست-

 مراقبش نباشم.  تونمیآوا جون منه؛ مگه م-

 بشن؟ ینهاش بارووقت چشم چیه یکه نذار یدیقول م-

 بهم انداخت و گفت: ینگاه آرشام

 . دمیقول م-

 .رمیشما قرار بگ نیب نیاز ا شتریتا ب دهیاجازه رو نم نیشما دوتاست به من ا یهاکه تو چشم یعشق-

ها رو سال نیحذف بشه و جبران تمام ا شیاز زندگ یوقت خنده و شاد چیه یکه نذار یدستت به شرط یتو ذارمیرو م دستش

 . یبکن

 بدون آوا سر کنم.  یاهیثان ستمیحاضر ن گهیبهم سخت گذشته که د یدور یهاسال نیانقدر ا-

. محمد دست آرشام رو با نیغمگ ایخوشحال باشم  دیبا دونستمیدست آرشام رو گرفت و هر دو به سمتم اومدن. نم محمد

 و گفت:  ستادیاز من رها کرد و روبروم ا یافاصله

 ؟یات بگذربه خاطر من از عالقه یخواستیم ،یاوونهیآوا تو د-

 رم؟یشما قرار بگ نیب تونمیچطور م من

 .شهینم یاما عشق که زور ،یکردم تا دوسم داشته باش یمن همه کار آوا

 متعلق به من نبود. یول دم؛یامروز اون عشق رو د کردم،یهات عشق رو جستجو ممدت تو چشم نیا تمام

 .رهیجاش رو تو قلبت بگ تونهینم چکسیآرشام عشق اولته و ه ،یعاشق اون بود یعشق رو شناخت یاز وقت تو

 گفتم:  هیگر با

 . ییهانیبهتر قیعالقه و عشق تو نبودم. تو ال قیمحمد من رو ببخش، من ال-

 زد و گفت:   ینیلبخند دلنش محمد

. درضمن به یرو فراموش کن تیست داشتنعشق دو یکن یکه با حضورم باعث شدم تا هر لحظه سع خوامیاز تو معذرت م من

 . شنومیبذارم نه نم یهر دختر یو جذاب هستم که دست رو پیقول مهران انقدر خوشت

 و گفتم:  دمیخند هامهیگر ونیم

 گرفتم؛ ادیازت  زهایچ یلیمدت خ نیا-

 .ثاریعشق و ا ،یازخودگذشتگ

 . یدار یبزرگ یلیتو روح خ محمد

 اشک تو چشماش حلقه زد و گفت:  محمد

 .کنمیمطمئن باش کمکت م ،یبرادر روم حساب کن هیمثل  یتونیبه بعد م نیاز ا-

 بشم.  مونیکشش نده که امکان داره پش نیاز ا شتریب حاالم

 زدم و دستم رو به دستش دادم. محمد من رو به سمت بابا برد و گفت:  لبخند

 شون رو تو دست هم بذارم.که به گردنمه رو انجام بدم و دست یا فهیوظ ویدیاجازه م یصوف یآقا-

 و گفت:  دیمحمد رو در آغوش کش بابا

 راه شما باشم. یجلو یسد دیچرا من با ،یاو انقدر بخشنده یگذریاز خودت م یتو دار یوقت-

 جداشون کنه.  گهینتونه از همد چکسیه گهیتا د انیامروز آوا و آرشام به عقد هم درب دیاگه اجازه بد-
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 با محبت نگاهم کرد و گفت:  بابا

 نداره.  یاز نظر من مشکل-

 . دیریگیممنون که احساس من رو در نظر م د،یمثل محمد داشته باش یکه داماد دیدادیم حیشما ترج دونمیممنون باباجون، م-

 انداخت و گفت: نییو باشرم سرش رو پا ستادیبابا ا یجلو آرشام

 تو چشماتون نگاه کنم. تونمیته شرمندم، نمبه خاطر گذش-

 . یو قابل احترامه؛ فقط قول بده که خوشبختش کن زیما هم عز یباشه، برا زیآوا عز یکه برا یهر ک-

 خم شد تا دست بابا رو ببوسه که اجازه نداد و گفت:  آرشام

 کار رو نکن پسرم.  نیا-

 بدم. هیرو بهش هد قشهیه الک یایتا آخر عمرم مواظبش باشم و زندگ دمیقول م-

 محمد دستم رو تو دست آرشام گذاشت و گفت: نباریا

 سپردمش به تو. شهیهم یبرا-

 چطور تشکر کنم.  دونمیممنونم واقعا نم-

 . ستیبه تشکر ن یاجیاحت-

 هم رو به من شد و گفت: بعد

 .کنمیم یخوشبخت یبرات آرزو-

 ممنونم محمد. -

 ام اشاره کرد و گفت:به حلقه محمد

 .یداشته باش یاجیبهش احت گهید کنمیفکر نم-

 آوردم، به سمتش گرفتم و گفتم: رونیرو از دستم ب حلقه

  ؟یدیمن رو بخش-

 ببخشمت.  یخوایکه ازم م ینکرد یها نزن. تو کارحرف نیاز ا-

 دستم رو با محبت گرفت و گفت:  آرشام

  م؟یتمومش کن شهیهم یعشق من تا واسه میبر-

 زدم و گفتم: لبخند

 . میبر-

و حاضر بودم به  دمشیپرستیکه با تمام وجودم م ینشستم. کنار مرد یصندل یکنار آرشام رو یاسترس چیبدون ه نباریا

 کس بگذرم. و همه زیخاطرش از همه چ

 .کردنیمون منگاه یو با خوشحال ختنیریما خبر داشتن اشک شوق م یکه از ماجرا ییدوباره خونده شد. کسا خطبه

 رفت. یحرف چیهمراه مهران از سالن خارج شد و بدون ه محمد

 ها بهم رسوند.با گذشتن از خودش من و آرشام رو بعد از سال محمد

شدم و  رهیهاش خاومدم و به سمت آرشام برگشتم و به چشم رونیبار سومه از فکر ب گفتیآرام که کنار گوشم م یصدا با

 تم: گف

 بله. -

 با لذت چشماش رو بست و گفت:  یالحظه آرشام

 خوابه؟ زیآوا نکنه همه چ شهیباورم نم-

 .هیخوب یلیاگه خوابم باشه خواب خ یشه، ولمنم باورم نمی-

 و گفت:  دیگونم رو بوس آرام

 .یمبارکت باشه خواهر-

 .وستیپ قتین شما به حقبا هم بود یایو باالخره بعد از چند سال رو یستیباش خواب ن مطمئن

 

 

 مون اومد و گفت: به سمت یبا خوشحال مامان

 تون باشه. مبارک-

 مامان جون. یمرس-

 در آغوشم گرفت و گفت: مامان
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 من و پدرته.  یتو آرزو یخوشبخت-

 رو به ما شد و گفت: جانیبا ه دایگفتن. آ کیمون اضافه شدن و تبرو مهران هم به جمع دایآ

 . دیکن گهیکه دست همد دیم ندارحلقه ه یمنتظره بود، حت ریغ یلیخ یهمه چ-

 اش اشاره کرد و گفت:   لبخند زد و به حلقه آرشام

 آورد و گفت: رونیب یاجعبه بشیحلقم رو از آوا گرفتم و بعد هم از داخل ج شیها پمن سال-

وقت نشد که دستت کنم.  چیاما ه دم،یخربرات  تیخواستگار امیکه قرار بود ب یزمان شیحلقه رو چند سال پ نیآوا ا-

 . ادیخوشت ب دوارمیام

 جعبه رو باز کردم و تو آغوشش رفتم و گفتم:  یخوشحال با

 . زمیعز یحرف نداره مرس اتقهیسل-

 با خنده به شونه آرشام زد وگفت: الدیم

 خوشحالم برات. ق؛یرف یدیباالخره به مراد دلت رس-

  رو بغل کرد و گفت: الدیم آرشام

 .یبرادر پشتم بود هیواقعا ممنونم تو مثل -

 با لبخند رو به ما شد وگفت: ساحل

 کنه.  جادیفاصله ا توننیب یکس دیاجازه ند گهیتوروخدا د دیایبهم م یلیخ-

 شد و گفت:  رهیو آرشام با عشق به چشمام خ میکرد شتریو آرشام گره دستامون رو ب من

 من رو از من جدا کنه.  یآوا تونهینم چکسیه گهید-

 رو به آرشام گفت:  تیکرد و با جد ریخ یهم برامون دعا بابا

تا  یایبره و همراه خانوادت به خونه ما ب شیطبق رسم و رسومات پ زیهمه چ دیاما با د،یدرسته که االن بهم محرم شد-

 .میآخر رو هم بزن یهاحرف

 با احترام رو به بابا گفت: آرشام

 .دنیم تیاهم یلیراحت باشه. خانواده ما هم مثل شما به رسم و رسومات خ نالتویحتما، خ-

 اومده بود، بلند شد و گفت:  رونیکه تازه آروم شده بود و از شوک اتفاقات ب کایان

 .دیخوایکه شما م شهیبرگزار م یهمونطور زیکه مطمئنا همه چ زهیما عز یآوا انقدر برا یصوف یآقا-

و من هم از خدا خواسته قبول کردم و هر  میها زده شد. آرشام ازم خواست تا زودتر مراسم رو ترک کنهمه حرف نکهیاز ا بعد

بلند  یو من با صدا خوندیکرد و هم صدا با آهنگ برام م یپل نیاز فرزاد فرز یو آرشام آهنگ شاد میشد نیدو سوار ماش

 .دمیخندیم

 تو باشم شیپ خوامیم من》

 و باشمت شیش قیرف که

 زم؟یداره عز یکه تو داره رو ک ییچشا ییخدا

 زمیعشقم همه چ رهیاونم که جونم واست در م من

 دارم یبمون کنارم، با تو حال خوب ایب بدو

 نداشته یاحساس نیتا حاال همچ یشکیبه ه یشکیه که

 منو کشته تیباز وونهید نیحرفات و کارات هم تو

 نگو نه نگو نه. خوامیازت م یزیچ هی

 بمون باهام نگو نه نگو نه. ایب تو

 امیباهام، من که کوتاه نم یباش دیبا تو

 نه نه نه. نه

 نه، نگو نه. نگو

 نه بگو خالص هیماست تو  نیب یهرک به

 خوادیکه رو نم نیا آخه

 .خوادیباشه که عشق آدم ترسو نم ادتیحرفارو ولش، تو  نیا

 《میریگیدستور نم یکس چیوقت ما از ه چیبدونن که ه م،یریمیم گهیاونا بگو تا بدونن واسه همد به

 تمام بدنم گرم شده بود. کهیآرشام شدم درحال یدادم و مشغول تماشا هیاز تموم شدن آهنگ به در تک بعد

 قدرت معجزه عشق باالست. چقدر
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وقت محمد به خاطر من از  چیبود ه نیا ریکنه؛ که اگه غ زتریاز وجود خود آدمم عز یرو حت یگرید تونستیقدر که م اون

رو در  تشینهایاز ب یذره ا شکیکه ب برمیم یپ یبه قدرت کنمیفکر م یمعنو یها ییبایز نیبه ا ی. وقتگذشتیخودش نم

 گذاشته بود. شیبه نام عشق به نما یاکلمه

 و گفت:  دیدستم رو بوس آرشام

  کنه؟یفکر م یمن به چ یبایعروس ز-

 داره؟ یمحمد االن چه حال یعنیبه اتفاقات امروز، -

 شد و گفت:  رهیبه جاده خ آرشام

خلوت  یمدت تو نیو تمام ا دادیعذابم م یمال محمد بش شهیهم یتو برا نکهیاز محمد متنفر بودم فکر ا شهیآوا من هم-

 مرده و واقعا بزرگواره. یلیخ دمیکه امروز کرد فهم یبا کار یول دم،یجنگیخودم با محمد م

 بود.  یبکنم. کار امروزش واقعا ستودن یکار نیمثل محمد بخشنده باشم و چن تونمیت نموق چیه من

  ؟یبه مراسم اومد یچ یتو برا یراست-

 با غصه نگاهم کرد و گفت: آرشام

 .شهیداره تموم م یکه همه چ نمیخودم بب یهااومده بودم تا با چشم-

 . مردمیمن م یشدیاگه مال من نم آوا

 سرم رو تکون دادم و گفتم: یناراحت با

 خدانکنه.  هیچه حرف نیا-

 اش نگه داشت و در رو برام باز کرد و گفت: خونه یجلو نیماش آرشام

 عروس خانم.  دییبفرما-

خوش رو به  یو روزها یعاشق یها. با ورود به خونه تمام سالمیشدم و با هم وارد ساختمون شد ادهیپ نیخنده از ماش با

 اومدم و آرشام کنار گوشم زمزمه کرد و گفت: رونیآرشام دورم از فکر ب یهاحلقه شدن دست. با ادآوردمی

 ؟یدونیم زیچ هی-

 لب گفتم: ریز

 رو؟ ینه چ-

 کنار گوشم بود و آروم زمزمه کرد: لبش

 دوست دارم. یلیخ نکهیا-

 . شمیپ یخوشحالم که برگشت یلیخ آوا

که دوست دارم دوست  یمانع خودم بشم و کس شهیکه نم دمیفهم یکه با من نبود یزمان یباهات نبودم؟ آرشام حت یک-

 نداشته باشم.

 ،یمن بش یآقا ،یسفرت بمونم تا دوباره آرشام من بشهم شهیهم ی. برگشتم تا برامیرو بساز زیاز نو همه چ خوادیم دلم

 م؟یآرشام تا با هم از نو شروع کن ی. حاضریمن بش یایدن یهمه

 

 

 انداخت و گفت:  نییشرمنده سرش رو پا امآرش

گذشته تکرار بشه؛ بهم  یوقت نذارم ماجراها چیکه ه دمیآوا قول م یول ،یبرات سخته تا دوباره بهم اعتماد کن دونمیم-

 اعتماد کن. 

 رو دور گردنش حلقه کردم و گفتم: دستم

 نبودم. نجایبود االن ا نیاز ا ریمعلومه که بهت اعتماد دارم، اگه غ-

 و گفت: دیگونم رو بوس آرشام

 . میتا با هم بخور ارمیدوتا قهوه ترک تلخ م رمی. االنم مکنمیرو جبران م زیهمه چ-

جا افتاده  هی یزیبود و هر چ ختهیکامال بهم ر زیخونه شدم. همه چ دنیزدم و آرشام به آشپزخونه رفت و منم مشغول د لبخند

 یافتادم. چقدر تو مونییدوران دانشجو ادیبود. به طبقه باال رفتم و وارد اتاق کارش شدم و  دیبع ینظمیب نیبود. از آرشام ا

 تکون دادم و به سمت اتاق رفتم. یپخش و پال سر تاسف یهانقشه دنیاتاق خاطره دارم. با د نیا

 کردم و نشستم.تخت رو مرتب   یرو یچروک شده. لباس عروسم رو باال گرفتم و کم یهاپر بود از لباس تختش

 آرشام وارد اتاق شد و گفت: 

 ست. ها آمادهقهوه-
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 اخم نگاهش کردم و گفتم:  با

 چه وضعشه؟ نیا ،یتر بودقبال منظم-

 نشست و گفت: کنارم

 خورمتا؟یبال، م طونینگاهم نکن ش ینجوریا-

 حرفش به خنده افتادم، که آرشام با لذت نگاهم کرد و گفت: از

 هات تنگ شده بود.خنده یجونم، دلم برا-

 مدت هر شب با نگاه کردن به عکسم  نیتمام ا نکهیبالشت بود جمع شد. از فکر ا ریکه ز یزدم که حواسم به عکس لبخند

 نزنم.  غیذوق زده شدم و لبم رو گاز گرفتم تا ج ده،یخوابیم

 گفت:  کردیکه با لبخند به حرکاتم نگاه م آرشام

 نکن.-

 رو؟  یچ-

 .ستمین یمن راض ریسهم منو گاز نگ-

 اعتراض گفتم: با

 آرشام!-

 .  ادیسرش ب ییبال خوادیسهم خودمه، دلم نم ه؟یچ-

 بحث رو عوض کنم به عکس اشاره کردم و گفتم: نکهیا یو برا دمیکشیخجالت م یکم

  کنه؟یم کاریچ نجایا نیا-

 گفت: کرد،یکه صورتم رو نوازش م همونطور

 .شدمیم رهیعکس خ نیها به او ساعت کردمیم یمدت با خاطراتت زندگ نیمن تمام ا-

 . شدنیو آرامشم م نیتو عکسم باعث تسک یحت چشمات

 آرشام؟-

 و گفت: دیتخت دراز کش یپام گذاشت و رو یرو رو سرش

 جانم؟-

 بغض گفتم: با

   ه؟یواقع یهمه چ یعنی-

 تلخ گذشته تموم شدن. یباور کنم که روزا دیبا یشه ،ولخودمم هنوز باورم نمی-

 نزد. ینگاهم کرد و حرف یشون شدم. آرشام با مهربونموهاش فرو بردم و مشغول نوازش یرو تو دستم

 شون کنم.ها نوازشکه ساعت نمی. عاشق افهیها نرم و لطموهات رو کرده بود. موهات مثل بچه یوقت بود دلم هوا یلیخ-

 اش رو بست و من به کارم ادامه دادم.هبا لبخند چشم آرشام

 خشدار گفت: ییبا صدا آرشام

 نفسم به نفست بنده؟ یدونیفقط کنار تو آرومم؟ م یدونستیآوا م-

 بغض راه گلوم رو بست. دوباره

رو  یهمه خوش نیا تیظرف دونمی. نمهیآرزوهام رو زدم؛ باور نکردن یهمه دیها بود قکه مدت یمن یبرا یهمه خوش نیا-

 نه. ایدارم 

 لرزه؟یقلبم م ،یزنیآروم و عاشقانه برام حرف م ینجوریا یوقت یدونستیم-

 لبخند زد و گفت:  آرشام

 .یبزنم. آوا تو عشق اول و آخرم تونمیها رو فقط به تو محرف نیا-

 دوباره لبم رو گاز گرفتم. ناخواسته

 با اعتراض گفت:   آرشام

 . یزنیبه سهم من ناخونک م یدار ماینداشت-

 عاشقتم.-

 گفت:  طنتیبا ش آرشام

 خانم کوچولو.  فتهیاون که وظ-

 و آرشام ادامه داد:  دمیبلند خند یصدا با

 . نهیهم مونیزندگ یشما تو فهیتنها وظ-
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 . یچه شوهر کم توقع-

 شد و آروم زمزمه کرد: رهیلبام خ به

  ؟یدیتازه کجاش رو د-

 هام بود آروم گفت: که نگاهش به لب جورهمون

 دلم برات تنگ شده. -

 لبم گذاشت. یرو یهام گذاشت و بوسه کوتاهلب یهاش رو روبعد از حرفش لب باالفاصله

 شدم و زمزمه کردم: رهیهاش خچشم به

 منم دلم برات تنگ شده.-

 با  ینداد و مشغول باز ینیازه عقب نشکه بهم اج رمیبار من هم کارش رو تکرار کردم. خواستم ازش فاصله بگ نیا

گذاشتم و به عقب هولش دادم و با اعتراض  شنهیس یشد. انقدر به کارش ادامه داد که نفس کم آوردم. دستم رو رو هاملب

 گفتم: 

 آرشام!-

 جونم؟ -

 .یکردیخفم م یداشت-

 ابروش رو باال انداخت و گفت: طنتیش با

 کرده. صیمن رو حر یهمه سال دور نیا ،یرو تحمل کن نایاز ا شتریب دیبا-

 خطرناکه.  نجایا زمیشو عز بلند

 تخت بلند شدم و گفتم: یاز رو دهیخند با

 حاال که بهت محرمم. یحت یریمثل گذشته از حدت فراتر نم-

 هاش بود نگاهم کرد و گفت:که تو چشم یرو گرفت و با عشق دستم

شب خاطره  هیخودم خاطره  یوقت به خاطر خودخواه چیباشه. ه یموندن ادیشب به  هی یشیم یکیکه باهام  یشب خوادیدلم م-

 . رمیگیرو ازت نم زیانگ

 .  یبهم دست بزن ذارمیاون موقع من نم-

 .یاز دستم فرار کن یفکرا نکن، چون امکان نداره بتون نیاز ا-

 .دمیکش یخودم رو کنترل کنم چقدر سخت نکهیا یبرا یدونیکه نم تو

. یکن یتوجه ینسبت بهش ب یات باشه و تو مجبور باشخونه یتو نیمثل نوش یابندهیو فر بایباالخره سخته زنه ز کنمیدرک م-

 مثل تو دارم. ییخوش به حال خودم که همسر باوفا

 

 

 بغلم کرد و گفت:  آرشام

 برات. رهیحرف نزن، دلم ضعف م ینجوریا-

 . یتا بغلم کن یءاستفاده گر فقط منتظرسو یا-

 . ادیتوام بدت م نکهینه ا-

 صداقت گفتم:  با

 . استیدن یجا نیترمن امن یچرا دروغ؟ آغوش تو برا-

 بغلم کرد و گفت: ترمحکم

 . یمن یدستا ونیمحکوم به حبس ابد م یتو آغوش منه، جنابعال شهیهم یتو واسه ی. جایپس حق اعتراض ندار-

 ؟یو شلخته نبود شنظمیتو که ب ست؟ختهیچرا خونه انقدر بهم ر یاب سوالم رو ندادآرشام جو یراست ،یهم عال یلیخ-

 بعد گفت:  یاتو فکر رفت و لحظه آرشام

 مرتبش نکردم.  نمیهم یبفروشمش برا خوامی. مارهیم ادمیرو به  نیخونه متنفرم. خاطرت نوش نیاز ا-

 خوبه؟ یلیکه خ نجایا ،یت رو عوض کنخونه یخوایم-

رو  نجایا دیبا یول خرم؛یعروس خوشگلم م یشهر رو برا نیخونه ا نیو بزرگتر نیاصال بهتر خرم،یبهترش رو برات م نیاز ا-

 بودنه.  تویب یپر از خاطرات گذشته نجایبفروشم ا

 . هیمن کاف یکه کنار تو باشم واسه نیهم کنه،ینم یمن فرق یبرا-

 گفت:  یو با خوشحال مینشست مبل یدستم رو گرفت و با هم رو آرشام
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. میخونه بزرگ پر از عشق و آرامش داشته باش هیو  رمیمجلل برات بگ یعروس هی خوامیهام رو بهت بگم، مبرنامه دیبا-

 . میشرکت تا کنار هم کار کن یبرگرد خوامیم ،یکه تو عروسش باش یاخونه

 قبول کنه.  یمهران به راحت کنمیفکر نم-

 لحظه هم از تو جدا باشم.  کی خوامینم یچون من حت یکن شیراض دیبا-

 . ستین یاکار ساده یباشه ول-

 چشمک زد و گفت: آرشام

 .یایاز پسش برم-

 هم به ساعتش نگاه کرد و گفت:   بعد

تلف  یهامون هم سرد شده. بهتره برم شام سفارش بدم تا از گرسنگقهوه یحت کنم،یکنار تو اصال مرور زمان رو احساس نم-

نگاهش کردم. آرشام با تعجب  قیو دق ستادمیبعد برگشت. جلوش ا یاو آرشام به سمت تلفن رفت و لحظه دمی. خندمینش

 گفت: 

 شده؟  یزیچ-

  ؟یدار اجیاحت یاساس راتییبه تغ-

 مثال؟-

 زدم و گفتم: یمرموز لبخند

 . ایهمراهم ب-

 نشوندمش و گفتم:  زیو پشت م میاتاقش شد وارد

 صورتت رو اصالح کنم. خوامیم-

 من در خدمت شمام. -

 و گفتم:  دمیش رو بوس. با تموم شدن کارم گونهکردینگاهم م نهییآ یاصالح صورتش شدم و آرشام با لبخند تو مشغول

 کرده بود.  یصورتت رو مخف یهاییبایاما تمام ز ؛یشیجذاب م شیآرشام خودم. درسته که با ر یحاال شد-

 پاش نشوند و گفت: یمن رو رو آرشام

 دل و دماغ نداشتم تا هر روز به خودم برسم.  نیهم یمون بودم برامدت عزادار عشق نیمن تمام ا-

 .رهیمیوقت نم چیعشق ما ه-

 غذاها از ساختمون خارج شد. لیتحو یتموم موند و آرشام برا مهیمون نحرف فونیآ یصدا با

 بهمون خوش گذشت. به ساعت نگاه کردم و رو به آرشام گفتم:  یو کل میکنار هم خورد یرو با خنده و شوخ شام

 خستم کرده. یلباس هم حساب نیشده ا رید یلیخ ؟یمن رو برسون شهیم-

 برداشت و گفت: زیم یرو از رو چییسو آرشام

 . رسونمتیبابا ناراحت نشه، م نکهیا یبرا یول یبر خوادیدلم نم نکهیبا ا-

تازه داشتم باور  گذروندم،یکه کنار آرشام م یا هی. هر ثانمیرفت نیو به سمت ماش میزدم و با هم از ساختمون خارج شد لبخند

 نیرو پر کرده بود، استشمام کردم و به ا نیماش یهام رو بستم و عطر آرشام که فضاداره. چشم قتیحق زیکه همه چ کردمیم

 عوض کنم. ایدن هیناب رو با  یهاهلحظ نیا ستمیفکر کردم که حاضر ن

 هام رو باز کردم و رو به آرشام گفتم:چشم ن،یماش ستادنیا با

 خوش گذشت.  یلیخ ،یمرس-

 من از تو ممنونم.  نطور،یبه منم هم-

 بشم که دستم رو گرفت و صدام کرد: ادهیپ نیاز ماش خواستم

 آوا؟-

 جانم؟ -

 نگاهت کنم.  گهیبار د هیبذار -

 .دیهام رو بوسلب عیسر یلینگاهم کرد و خ یاهیثان چند

 و گفت: دیخند زیر زیگرد شده نگاهش کردم که ر یچشم ها با

 سهم امشبم رو گرفتم.   ه؟یچ-

 شه؟یم یزیآبرور نهیبب یکی یگینم-

 بزنه.  یحرف تونهینم چکسیه گهیحاال د ،ی. تو حاال زنمستیبرام مهم ن-

 و گفتم:  دمیخند
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 من. یوونهیعشق د ریشب بخ-

 شب خوش. مراقب خودت باش.-

 

 

 (  نی) نوش

 کردم. فیرو مو به مو براشون تعر زیاز طالق به خونه پدرم برگشتم و همه چ بعد

 کردم. میمیکه به دوست صم یانتیطرفم، از خ کیاشتباهام، از عالقه  از

 کنمیتنها شدم و احساس م یو حساب کننیام رفتار نممثل سابق باه گهید مایرو بازگو کردم، مامان و بابا و ن قیکه حقا یروز از

 خونه اضافم. نیا یتو

شد که  ی. چختنیگوشه کز کردن و اشک ر هی. کارم شده یاباهاش درد و دل کنم، نه خانواده یدارم تا کم ینه دوست گهید حاال

 دم؟یرس نجایبه ا

 شیشونیکه مهر طالق به پ ی. دخترریآدم شکست خورده و گوشه گ هیحد نداشت، حاال شده  هاشیها و شادکه خنده ینینوش

اتاقم  یو حاال تمام وقتم رو تو زننیم نمیدست رد به س شنیتا متوجه مطعلقه بودنم م رمیاستخدام م یخورده. هر جا برا

 .گذرونمیم

 جواب داد:  یحوصلگیچند تا بوق با بصحبت کنم. بعد از  یکیداشتم با  اجیرو برداشتم و شماره ساحل رو گرفتم. احت میگوش

 ن؟ینوش هیچ-

  ؟یسالم، خوب-

 خوبم.-

 چطوره؟ الدیم-

  ؟یزنگ زد یداشت یکار-

 و گفتم: اوردمیخودم ن یبه رو یبرخوردش ناراحت شدم ول از

 زنگ زدم حالت رو بپرسم، دلم برات تنگ شده. -

 ممنون.-

 ؟یاز آرشام خبر دار-

 گفت:  تیبا عصبان ساحل

 ست. بهانه یوگرنه دلتنگ یریآمار آرشام رو بگ یگو! زنگ زدپس ب-

 کردم و گفتم: بغض

 . رمیمیم شیدارم از دور دمشیکه ند یمن چقدر آرشام رو دوست دارم، چند روز دیدونیشماها که م-

 نی. نوشدیکش شیرو به آت شهایلیخ یست که زندگاحساس مسخره هی ستیباشه، عشق ن بیو فر انتیکه پشتش خ یعشق-

  ؟یبه اشتباهاتت ببر یبشن تا تو پ یقربان گهیو چند نفر د افتهیب ییهاچه اتفاق دیبا گهید ؟یبه اشتباهاتت نبرد یهنوز پ یعنی

 قبول دارم اشتباه کردم.-

همتون  دیفکر نکرده بودم. شا نجاشیبه ا کردمیرو م هامیزیبرنامه ر یکه همه یروز یاز همه به خودم بد کردم؛ ول شتریب

 اما همون احساس به قول شما مسخره، من رو کنار آرشام نگه دیاحساس مسخره بدون هیعشق من رو 

هاش هنوزم دوسش خوردم و حاال با وجود رفتارها و حرف یلیازش س شدم،یم ری. من تو خونه آرشام مدام تحقداشتیم

 دارم.

 مکث گفت:  یبعد از کم ساحل

 رو شروع کنن. شونیزندگ خوانیم رو فراموش کن. آرشام و آوا عقد کردن و مو آرشا تیزندگ یبرو پ نینوش-

 گفتم: هیشدن و با گر یجار هاماشک

  ؟یعقد کردن، پس نامزد آوا چ یزود نیبه ا-

 افتاد. ریبه تاخ شونیو عروس دیاما شماها نذاشت دن،یرسیبه هم م شیها پسال دیآرشام و آوا با-

تو و  نی. عشیزندگ یرفت پ ییادعا چیو بدون ه دیپا پس کش د،یدو تا رو د نیا نیعشق ب یبود که وقتانقدر بزرگوار  محمدم

 .ارهیرو بدست ب ستیکه حقش ن یزینزد تا چ خودیزور ب نیشاه

 آرشام رو قبول کنه.  یراحت نیآوا به ا کردمیفکر نم-

 پوزخند زد: ساحل

 .یکنیم ادیتو اشتباه ز-
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 رو دوست دارن؟  گهیانقدر همد یقبولش نکنه وقت یچ یبرا

 گفتم:  یبا ناراحت نیهم یبرا کرد،یو کالفم م یعصب شتریساحل ب یهاحرف

  ؟یندار یمزاحمت شدم، کار دیببخش-

 نه خداحافظ.-

هام رو اشک عیکردم. با باز شدن در اتاق، سر هیزانوهام گذاشتم و گر یرو قطع کردم و سرم رو رو یگوش یخداحافظ بدون

 . مقابلم نشست و گفت: ماستیعطر متوجه شدم که ن یشدم. از بو رهیخ نیپاک کردم و به زم

 ؟یکنیم هیچرا انقدر گر-

  ؟یاریرو از کجا م هیهمه گر نیا

 افتادم و گفتم:  هیبه گر دوباره

 آرشام و آوا ازدواج کردن.-

 لبخند زد: ماین

 تر بتونن تو رو ببخشن. راحت گنیهمدحاال که کنار  دیخوبه، شا یلیخ نکهیا-

  ؟یپس من چ-

کرده و  لیدختر تحص هی ،ی. تک دختر خانواده پناهیکم نداشت یزیخواهر من، وگرنه تو چ یرو خودت انتخاب کرد یزندگ نیا-

 ؟یکرد لیشد که خودت رو به آرشام تحم یمثل تو همسرش بشه. چ یآرزوش بود دختر یکه هر پسر بایز

 کاریچ میکه دارم با خودم و زندگ دمی. نفهمکردیعشق آرشام کورم کرده بود. حس حسادت نسبت به آوا، داشت خفم م-

 .  کنمیم

 نگاهم کرد و گفت: نیاندوهگ ماین

 . زیرو دور بر هایرو جبران کن و تمام بد زیهمه چ اینشده، ب ریهنوزم د-

 مات شدم.  یزندگ یباز یکه باختم. من تو یاز اول شروع کنم وقت تونمیچطور م-

 مثل گذشته با محبت در آغوشم گرفت و گفت:  ماین

به  دی. اشتباه از من بود، نبامیکردیتو رو به حال خودت رها م دی. نبامیمن و مامان و بابا هم مقصر کنم،یخودم کمکت م-

 .دادمیم تیازدواج تو و آرشام رضا

 کردم و گفتم: هیگر ریدل س هیگذاشتم و  اشنهیس یرو رو سرم

 .یتا آوا رو فراموش کن یمن به توام بد کردم. به خاطر من مجبور شد ماین-

 نیبکردم واقع یکنار اومدم و سع تیآرشام بود. من از اول با واقع شیآوا من رو دوست نداشت، دلش پ ستین نطورینه ا-

 باشم. 

 شرمندم.  یهمه چ یواسه-

 . یداد بشیو از آرشام که فر یزد یبزرگ نیاش که به دخترشون تهمت به ااز خانواده ،یکن یاز آوا عذرخواه یبر دیبا-

 رو ندارم. طشیاالن شرا کنم؛یم یشون عذرخواهاز همه یروز هی-

 .کنهیحالت رو بهتر م یمونیو احساس پش یعذرخواه هی-

 . امیبا خودم کنار ب دیدارم، اول با اجیبه زمان احت-

 سبک شدم. ینزد و من در آغوش برادرم کم یحرف ماین

 

 

 

 

 

 

 ) آوا (

دارم و استرس تمام وجودم رو گرفته. مدام  یبیو من احساس عج انیب یخواستگار یقراره آرشام و خانوادش برا امشب

 خراب بشه. آرام وارد اتاقم شد و گفت:  زینگرانم که پدر و مادرش من رو نپسندن و همه چ

 ؟یآوا حاضر-

 استرس دارم.  یلیخ یآره ول-

 با اخم نگاهم کرد: آرام
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 مورده. یاسترست ب-

 .ادیمامان و باباش از من خوششون نم کنمیهمش احساس م-

مهم  یلیخ هیو عاشقته. نظر بق وونهیکنن، در ضمن مهم خود آرشامه که د دایاز کجا پ یو مهربون یخوشگل نیعروس به ا-

 . ستین

 و گفتم:  ستادمیآرام ا یجلو

 چطورم؟-

 بغلم کرد و گفت: آرام

 . یدیخوشحالم که به آرزوت رس یلیآوا خ با،یز شهیمثل هم-

 . یمدت سنگ صبورم بود نیممنون که تمام ا یخواهر یمرس-

 و با اعتراض گفت: ستادیجلومون ا نهیدست به س دایآ

 . دیدار دایبه اسم آ ی. انگار نه انگار که خواهردیدوقلوها خوب خلوت کرد-

 و آرام گفت: میدیدو خند هر

 .ییزمایتو که خواهر عز-

 زد و گفت:   یمندتیلبخند رضا دنمیبا د دایآ

 .ییبایچه عروس ز-

 واقعا؟-

 .ستمیهات نشاهد اشک گهیخوشحالم که د یلیخ-چ

 واقعا ممنونم.  د؛یکرد تمیشما حما یمدت همه نیا-

 .میشون رفتو به استقبال میاز اتاق خارج شد 3و هر  میها شدمهمونمتوجه اومدن  ن،ییطبقه پا یاهویه یصدا با

 و گفت: دیرو بوس میشونیبا همه رو به من شد و پ یاز همه پدر آرشام وارد شد و بعد از سالم و احوال پرس اول

 .یباتریهات زکه از عکس نمیبیحاال م یهات رو به ما نشون داده، ولآرشام عکس-

 که وجودم رو گرفته بود گفتم:  یزدم و با خوشحال لبخند

 نیشما رو تحس یکارها یمعمار شهیو من هم زنهیمن حرف م یخاص شما برا یها یژگیاز و شهیآرشام هم د،یشما لطف دار-

 کردم. 

 گفت: کردیما نگاه م یخوشش اومده بود، لبخند زد و رو به آرشام که با تعجب به هر دو فمیفروزان که از تعر یآقا

 گفت. نیآفر اتقهیبه سل دیبا-

 مثل آوا عروس خانواده ما شده. یو با کماالت بایکه دختر ز خوشحالم

. آرشام دست گل کردمیم یقلب احساس خوشحال میخانواده آرشام قرار گرفتم و از صم دییخوشحال بودم که مورد تا یلیخ 

 به دستم داد و گفت:  یبزرگ

 به خانم گلم.  میتقد-

 قرمز رو بو کردم و گفتم: یرزها

 قشنگه.  یلیخ زمیعز یمرس-

 مرموز نگاهم کرد و گفت:  آرشام

 . کنهیم نیرو تحس قمیباره که بابام انتخاب و سل نیاول نیبشه. ا اتفتهینگاه ش هیکه بابا با  شهیآوا اصال باورم نم-

 زدم و گفتم:  لبخند

 . گهید مینیما ا-

موضوع  نیو خشنود بودن و من و آرشام هم از ا ی. هر دو خانواده راضمینشست هیو کنار بق میدو با خنده وارد سالن شد هر

ماه بعد مقرر شد. مادر آرشام با لبخند  کی یعروس خیشد و تار نییسکه تع 2111 میفروزان مهر ی. به اصرار آقامیخرسند بود

 به دستم داد و گفت:  یگرن یاسرمه یکنارم نشست و جعبه مخمل

 قابل تو رو نداره عروس قشنگم. -

 روبرو شدم. لبخند زدم و گفتم: ییبایز یلیخ انیبرل سیرو باز کردم و با سرو جعبه

 . دیلطف کرد یلیممنون خ-

 محبت مادرانه دستم رو گرفت و گفت: با

 .یگردوندآرشام بر یرو دوباره به زندگ یکه لبخند و شاد میاز تو تشکر کن دیما با-

 که تا االن ساکت بود، گفت: کایان
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 ما آورده.  یرو به خونه یآوا با خودش شاد-

 لبخند زد و گفت:  بابا

 .دنیدو تا زوج عاشق به هم رس نیشدن و ا یبه شاد لیگذشته تبد یهایخداروشکر که تلخ-

 از صرف شام، آرشام و خانوادش رفتن. بعد

 ر کردم و به سمت اتاقم رفتم که مهران صدام کرد و گفت:از خانوادم تشک زیبه خاطر همه چ من

 شرکت؟   یبرگرد یآوا قصد ندار-

 شرکتش کار کنم. یآرشام و تو شیبرگردم پ یاگه اجازه بد خواستمیمهران م-

 لبخند زد:  مهران

  ؟یراه بش مهین قیرف یخوایم-

 کار کردن کنار آرشام رو هم تجربه کنم.  خوادیگرفتم؛ اما دلم م ادی زایچ یلیو ازتون خ دیبهم لطف کرد یلیمدت خ نیا-

 . کنمیقبول م یخوبم رو از دست بدم؛ ول یهااز مهندس یکی خوادیدلم نم نکهیبا وجود ا-

 واقعا ممنونم. -

 . یریو مدارکت رو بگ یرو جمع کن لتیوسا یایب یتونیفردا م-

 حالش چطوره؟  یو ازش معذرت بخوام. راست نمیبب هگیبار د هیمحمد رو  خوامیم ام،یحتما م-

 . ادیو داره با خودش کنار م ستیسفر رفت. االنم بد ن یچند روز-

 محمدم.  یازخودگذشتگ ونیامروزم رو مد یشاد-

 دستم رو گرفت و گفت: مهران

از خودش و آرزوهاش گذشت تا تو به  ،یکنیم یکنار آرشام احساس خوشبخت دید یمحمد هستش. وقت یتو آرزو یخوشبخت-

 . یبرس یخوایکه م یزیاون چ

 روز بتونم محبتش رو جبران کنم. هیکاش -

 .یابرو بخواب حتما خسته-

 ریغ زیمدت فکر کردم. چقدر همه چ نیو به تمام اتفاقات ا دمیتخت دراز کش یاتاقم اومدم و لباسم رو عوض کردم و رو به

چراغ خواب  میگوش برهیو یرفت. با صدا نیاز ب هایو ناراحت هایسراغ منم اومد و تلخ یو شاد یمنتظره بود. باالخره خوشبخت

 روشن کردم و جواب دادم: 

 جانم آرشام؟-

 کردم؟  دارتیب بال،یجونت ب-

 شده؟  یزیبودم چ دارینه ب-

  م؟یبزن یدور هی میبا هم بر یایب یتونیم-

 موقع؟ نیا-

  ه؟یآره مگه چ-

 شدم و گفتم:  وسوسه

 زنگ بزن.  ی. هر موقع اومدشمیباشه آماده م-

 تونم.در خونه یعشقم من االن جلو-

 .امیاالن م-

 

 

 گفتم: یشدم و با انرژ نینشه، از خونه خارج شدم. سوار ماش داریب یکه کس یطور آهسته

 سالم. -

 سالم خانمم.-

  ؟یآرشام به ساعتت نگاه کرد-

 ؟یاخسته-

 ساعت دو نصف شبه. ینه ول-

 . نمتینتونستم بب خواستیکه دلم م یجوردلم هواتو کرد. امروز اون هویبخوابم که  خواستمیم-

 و گفتم: دمیخند

 ؟یدیمن رو ند یگیبهم، اون وقت م یتو تمام مدت زل زده بود-
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 ها خوابه. اتفاق نیا یهمه کنمیساس م. همش احیآرومم که کنارم ی. فقط زمانستیکنم دست خودم ن کاریچ-

 . افتهیو داره اتفاق م هیواقع زیباور کردم که همه چ گهیمن د-

 شدن. اتفتهیچقدر بابا و مامان ش یدونیآوا نم یوا-

 واقعا؟ -

 .زننیدم حرف تو و خانوادت رو م هی میتون برگشتکه از خونه یاز وقت-

 و خوشحالن. یخوشحالم که هر دو خانواده از ازدواج ما راض یلیخ-

 .یعروس یسراغ کارها میبر دیاز فردا با ره،یداره طبق خواسته ما جلو م یانگار همه چ-

 روشن کرد و گفت:  نیماش یبا خوشحال آرشام

 م؟یریبگ لمیو ف میبلند آهنگ بخون یمثل گذشته با صدا یحاضر-

 تنگ شده که نگو.  هامونیازب وونهید یانقدر دلم برا-

بلند شروع به  یکرد و هر دو با صدا یرو پل یسچیطل رضایعل یبود یرو آماده کرد و آهنگ نفس ک شیو گوش دیخند آرشام

 :میخوندن کرد

 داره یسادگ نهیرو تو ع ییبایداره، ز یداره قلبم واسه اون آمادگ یتازگ》

 م؟یمگه دار م،یدار مگه

 کهی شهیهم میکه ثابت کنه تو زندگ نهیشیدلم م یپا دونمیکه م نهیا شیخوب

 میمگه دار میدار مگه

 انقد خوب میمگه دار میتو قلبم بکوب، مگه دار عشقتو

 تو عشقم یبود یتو ک یبود یک نفس

 و فاصله رو بشکن یهمه دور نیا

 رو دله من اسمتو نوشتن یانگار

 تو جونم یبود یتو ک یبود یک نفس

  وونمیهمه عاقلو واسه تو د واسه

 تونمیدوست دارم بدونه تو نم من

 عشق منه یچشما همه نیا گنه،یکه م یجورهمون چشمات

 یمثه تو زندگ میمگه دار زنه،یبدونه تو نم قلبم

 بگم اتیاز خوب یتو دلم، من چجور نهیشیکه صاف م حرفات

 که دارم بدم  یدارم هر چ دوست

 یوابستگ نقدیا میدارن ،یانقد وابستگ میندار

 تو عشقم یبود یتو ک یبود یک نفس

 و فاصله رو بشکن یهمه دور نیا

 رو دل من اسمتو نوشتن یانگار

 تو جونم یبود یتو ک یبود یک نفس

 وونمیهمه عاقلو واسه تو د واسه

 《تونمیدوست دارم بدونه تو نم من

 .کردمیم اشوونهیهام دو من با عشوه خوندیهر کلمه رو با عشق م آرشام

نشستم و با خنده  یصندل یپر بود، رو زهایم شتریب یوقت بود ول رید کهنیرو نگه داشت. با ا نیماش یفروش یبستن یجلو

 گفتم: 

 از ما هم وجود داره. تروونهیانگار د-

 دلم.  زیعز کننیم یعاشق شب زنده دار یآدما-

 تو کار کنم.  شیپ امیب امشب با مهران صحبت کردم؛ اجازه داد تا یراست-

 . میاگهیمدام کنار همد گهید یجورنیا یچه عال-

 محمد. دنیبرم به د خوامیفردا م-

 . ادیهنوز نتونسته با خودش کنار ب گفتیم مهران

 ناراحت شد و گفت:  آرشام

 . یبسپر گهید یکیبه  یرو که دوست دار یسخته کس یلی. خکنمیحالش رو درک م-
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 ست.  هیقض نیتر از کنار اومدن با امردن راحت کردمیسپردم. اون لحظه احساس م نیتو رو به نوش یمن که زمان نیع-

که چرا تو رو دعوت کردم. آوا من رو  کردمیمدام خودم رو سرزنش م یکه از حال رفت یعذابت دادم. موقع یلیاون موقع خ-

 بخشش.

 . میاگهیکنار همد . مهم االنه کهستین یبه عذر خواه یازین-

 .میساکت شد هایآوردن بستن با

 آرشام من رو به خونه رسوند و رفت.  3331 ساعت

تخت بلند شدم و  یاز رو عیبه شرکت مهران برم. سر دیافتاد که با ادمیچشمام رو باز کردم. تازه  یبا خستگ 11ساعت  صبح

 گفت:  دنمیرفتم. مامان با د نیی. به طبقه پادمیلباس پوش

  ؟یشد داریچه عجب ب-

 شرکت. رفتمیم دیبا ،ینکرد دارمیمامان چرا ب یوا-

 کنم.  دارتیکه ب یبهم نگفته بود-

 و مشغول خوردن شدم. مامان با اعتراض گفت:  ختمیر یچا یکم

 ات رو بخور. صبحانه نیراحت بش شهینم ریحاال د-

 برم.  دیشده با رمید-

 زدم.  رونینه باز خو عیو سر دمیمامان رو بوس گونه

 و به سمت اتاق محمد رفتم. چند ضربه به در زدم و وارد شدم  دمیربع بعد به شرکت رس کی

 تعجب کرد و گفت: دنمیبا د محمد

 آوا!-

 سالم؟ -

 . نیبش ایسالم، ب-

 نشستم و محمد گفت: یصندل یرو

 خوبه؟  یهمه چ-

 امروزم رو از تو دارم  یشاد ،یلیآره خ-

 واقعا شرمندم.  االنم

 بود.  فمیکردم وظ ینگو، هر کار یطورنینه آوا ا-

 جبران کنم.  تیروز بتونم تو عروس هی دوارمیام-

 لبخند زد وگفت: محمد

 آرشام خوبه؟ -

 آره سالم رسوند.-

 دارم.  یخواهش هیآوا ازت  ی. راستنیشاد و خوشبخت باش شهیکه هم دوارمیام-

 تعجب گفتم:  با

 ؟یچه خواهش-

 . یکه به نوشتن خاطراتت رو ادامه بد نیا-

 . نمیبیکار نم نیا یبرا یلیدل گهیاالن د نوشتم،یو نبود آرشام م هامییتنها یمن تو-

خاک  زتیم یها رونوشته نیکه ا فهیاز دوستام که ناشره صحبت کردم. به نظر من ح یکیراستش من به تو نگفتمز اما من با -

 تا خاطرات چاپ بشه.  میکمکت کن میتونیمن و دوستم م یبخورن. اگه دوست داشته باش

 و گفتم:  دمیبلند خند یصدا با

  ؟یکنیم یمحمد شوخ-

 کنه؟ یگذار هیمن سرما یحاضره رو دل نوشته ها یکدوم ناشر آخه

 

 

قراره بعد از  نکهیو من از ا میرو شروع کن مونیعروس دیداد تا خر شنهادیآرشام پ ،یبعد از تموم شدن ساعت کار امروز

 زدم. جانیبرم فوق العاده ه دیها همراهش به خرمدت

 نگه داشت و گفت: یفروشگاه بزرگ یرو جلو نیماش آرشام

  م؟یخب اول از کجا شروع کن-
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 اشاره کردم و گفتم: هایسمت جواهر فروش به

 م؟یها شروع کنحلقه دیاز خر-

 موافقم. -

 خوش گفت:  ی. فروشنده با رومیشد یرو دور بازوش حلقه کردم و با هم وارد طال فروش دستم

 در خدمتم. -

 . دیایما ب یتون رو براست یهاقاب حلقه دیلطف کن-

چشمم رو  ییبایست ز یحلقه قهیما سخت شده بود. باالخره بعد از چند دق یکننده بودن و انتخاب برا رهیو خ بایها زحلقه تمام

 گرفت و رو به آرشام گفتم: 

 دوتا چطوره؟  نیا-

 لبخند زد و گفت:  آرشام

 . یسکوت کردم تا تو انتخاب کن یدوتا رو گرفته، ول نیمنم چشمم ا-

. دو زن که خودشون رو با هزار قلم میشد یلباس عروس وارد مغازه بزرگ دیخر یمن برا شنهادیها به پحلقه دنیاز خر بعد

 یخفه کرده بودن، جلومون ظاهر شدن و رو به آرشام خوش آمد گفتن. از برخوردشون لجم گرفت. برا ییبایمل زو ع شیآرا

 : دیاز دخترها از آرشام پرس یکی. خوردیبهم م تکه حالم داش ختنیریم ییهاآرشام چنان عشوه

 امرتون؟-

 . خوامیخانومم م یلباس عروس خاص و منحصر به فرد برا هی-

 مدام خودش رو به آرشام کهنیها رو نشون داد. از اکرد و مدل تیاز مغازه هدا یاگهیما رو به قسمت د فروشنده

 بردم و گفتم:  یاگهیشدم و دست آرشام رو گرفتم و به طرف د یعصب چسبوندیم

 کنم.  دیمغازه خر نیا یتو خوادیدلم نم مزیبر نجایاز ا-

 متعجب نگاهم کرد و گفت:  آرشام

 شده؟  یزیچ-

 .ادیبرات م یو عشوه خرک زنهیو باهات حرف م چسبونهیدختره مدام داره خودش رو به تو م نیا-

 و گفت:  دیخند آرشام

 و سرده.  یمعمول یلیبرخورد من با اون خ یبه من داشته باشه، ول یخانم توجه نیا دیدلم شا زیعز-

 . نمیبب کتیرو نزد گهیزن د هیتحمل ندارم -

 ؟یخوریمگه بغلش کردم که انقدر حرص م-

 و گفتم:  شدم یعصب

 . یرو به جز من بغل کن یکس یکنیتو غلط م-

 آروم شدم. یبا خنده بغلم کرد و من کم آرشام

. شدمیم یو عصب دادمیزود واکنش نشون م نیهم یآغوش گرمش رو حس کنه؛ برا یاگهیبه جز خودم کس د خواستینم دلم

 .کردنیا تعجب به ما نگاه مهر دو دختر ب

 کنار گوشم آهسته گفت:  آرشام

 . یو حسادت کن ینگران باش ستیآغوش تا ابد فقط به تو تعلق داره؛ پس الزم ن نیا-

 بلند گفت:  یها شدم؛ که آرشام با صدامدل دنیاومدم و مشغول د رونیلبخند از آغوشش ب با

 نه؟  ایبرازنده گل من هست  نیرو بپوش بب نیا ایآوا ب-

آرشام حرف نداشت. نوع پارچه و مدل لباس فوق العاده خاص و  قهیشدم. سل رهیلبخند به طرفش رفتم و با دقت به لباس خ با

 بود. رو به فروشنده شدم و گفتم: کیش

 تا پرو کنم.  دیاریلباس رو برام ب نیا-

تنم فوق العاده بود. پس با لبخند در رو باز کردم.  یتو زدم،یگرفتم و به اتاق پرو رفتم. همون جور که حدس م لیتحو لباس

 .زدیپلک هم نم یحت دنمیآرشام با د

 بامزه شده بود، به خنده افتادم و گفتم:  یلیحالت صورتش که خ دنید با

 چطوره؟ -

  ؟یکنیم وونمید یآوا دار-

  ؟یچ یبرا-

 رفتار کنم؟  یعیو طب نمیرو بب ییبایهمه ز نیا تونمیچطور م-
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 . کردمیو محکم بغلت م میاالن تنها بود کاش

 پس با خنده در رو بستم و لباسم رو عوض کردم. ده،یداره کنترلش رو از دست م دونستمیم

 یاهاش متوجه شدم که مامانشه. لحظهآرشام زنگ خورد و از صحبت یو گوش میاز حساب کردن لباس  از مغازه خارج شد بعد

 رو دستم داد تا صحبت کنم: یبعد گوش

  ن؟یسالم مامان جون خوب-

 سالم عروس خوشگلم، ممنون.-

 زنگ زدم تا دعوتت کنم.  زمیعز

 . دیممنون لطف کرد-

 شام منتظرتونم.  یپس برا-

 حتما، ممنون. -

 و رو به آرشام گفتم:  میشد نیقطع کردم و سوار ماش یگوش

 ما تا لباسم رو عوض کنم.  یخونه میاول بر-

 چشم خانومم. -

 ها و برنامهآرشام از هدف ریمس تمام

 هاش گوش سپردم.به حرف اقیکه داشت صحبت کرد و منم با اشت ییها

ازمون استقبال کردن. به اتاقم اومدم  یگرم. مامان و بابا به میو وارد شد میبرداشت نیرو از ماش هالیبه خونه وسا دنیرس با

 رفتم و رو به آرشام گفتم:  نییو آماده به طبقه پا کیربع ش کیمناسب شدم. بعد از  یکردن لباس دایو مشغول پ

 .میبر میتونیمن آمادم م-

 

 

 در رو باز کرد. موتیو با ر ستادیا یرنگ دیدر بزرگ سف یآرشام جلو م،یکرد یرو ط یطوالن ریمس کهنیاز ا بعد

 قرار داشت. یاستخر بزرگ اطیشده بود و درست وسط ح یبزرگ و چمن کار اریخونه بس اطیح

 .میشد ادهیپ نیزد و هر دو از ماش یپارک کرد و بوق کوتاه نگیرو داخل پارک نیماش آرشام

دن. لبخند زدم و سالم کردم. مهتاب مون اومبه استقبال ییو مهتاب جون مادر آرشام با خوش رو کایساختمون باز شد و ان در

 بغلم کرد و گفت: یجون با مهربون

 دلم.  زیعز یخوش اومد یلیخ-

 اگه مزاحم شدم.  دیممنون ببخش-

  ه؟یچه حرف نیا-

 . یچشمام جا دار یرو ؛یما هست یاز خانواده یتو عضو گهید حاال

دستش  کایبا مامانش شد. ان یرفتم و آرشام هم مشغول سالم و احوال پرس کایاومدم و به سمت ان رونیلبخند از آغوشش ب با

و  دیرو بوس میشونی. پدرانه پادیکرد. حاال نوبت پدر جون بود که به استقبالم ب مییرو پشت کمرم گذاشت و به داخل راهنما

 : دیجون پرس مهتابو  میدور هم نشست یخوش آمد گفت. همگ

 امروز خوش گذشت؟ زمیخب عز-

 عشق به آرشام نگاه کردم و گفتم:  با

 و بهت خوش نگذره؟  یکنار آرشام باش شهیمگه م-

 تموم شد.  دهامونیخر شتریبود و ب یامروز عال-

 و رو به آرشام گفت: دیخند کایان

 خوش به حالت آرشام که انقدر آوا دوست داره.   ،یاچه نگاه عاشقانه یوا-

 و گفت:  دستش رو دور گردنم حلقه کرد آرشام

 منم عاشق خانومم هستم.-

 با حرفاش من رو شرمنده شهیهم آوا

 .کنهیم

 گفت:  یجون با خوشحال مهتاب

 باشه.  داریتون پاو عشق دیعاشق باش نطوریهم شهیکه هم شاالیا-

 رو به مامانش گفت:  یبه شوخ آرشام
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 فراش دارم.  دیدعاها نکن مامان من قصد تجد نیاز ا-

 و گفت:  دیجون محکم گوش آرشام رو کش پدر

  اد؟یم رتیبهتر از آوا کجا گ-

 باال آورد و گفت:  میدستاش رو به عالمت تسل آرشام

 .گهید یکیزن خوشگلم رو ول کنم، برم دنبال  وونمیکردم. مگه د یشوخ-

 هم رو به من شد و گفت:  بعد

 . یاتاقم تا لباست رو عوض کن میبر زمیپاشو عز-

کامال اتاق رو نگاه  کهنیداشت. بعد از ا یکی. آرشام در رو برام باز کرد. اتاق بزرگ و شمیم و با هم به طبقه باال رفتشد بلند

 کردم، رو به آرشام گفتم: 

 لباسم رو عوض کنم.  خوامیم رونیبرو ب-

  ؟یکنیمن عوض نم یچرا جلو-

 نگاهش کردم و گفتم: یدلخور با

 .دیفروزان شما فعال فکر ازدواج مجددتون باش یآقا-

 و از پشت بغلم کرد و گفت:  دیخند آرشام

 کنم؟ میرو وارد زندگ یاگهیبه جز تو زن د تونمیعشق من آخه چطور م-

 زود دلت رو بزنم.  یلیخ نینوش نیع کهنیاز ا ترسمیم-

 من لو به سمت خودش برگردوند و گفت:  آرشام

 ها خودت رو عذاب نده. حرف نیبا ا کنمینداشتم، پس خواهش م یحس چیه نیکه به نوش یدونیآوا خودت خوب م-

 حساس شدم.  یلیروزها خ نیحق با توئه ا-

 .ییفقط تو میزندگ لیو دل زنهیتو م یمطمئن باش هر لحظه قلبم برا-

 رفت. رونیشدم از اتاق ب آروم یکم کهنیرو تو بغلش انداختم و عطر تنش رو استشمام کردم. بعد از ا خودم

و با لبخند از اتاق خارج شدم و به  دمیرنگم رو پوش دیو تاپ دامن سف دمیپر پشتم کش یموها ریز یرو درآوردم و دست مانتوم

کردن. مهتاب جون از آشپزخونه خارج شد و  فیتعر مییبایو شروع کرد از ز دیبود که من رو د کاینفر ان نیرفتم. اول نییطبقه پا

 گفت:

 . ییبایچه عروس ز یوا-

 . نهیبیچشماتون قشنگ م یمرس-

تو چشماش موج  یو خوشحال کردیاحساس غرور م کردن،یم فیتعر مییبایخانوادش دوسم داشتن و مدام از ز کهنیاز ا آرشام

 .زدیم

شون کنم که مهتاب جون اجازه نداد و من رو کنار . خواستم کمکننیرو بچ شام زیو مهتاب جون به آشپزخونه رفتن تا م کایان

 آرشام نشوند و گفت: 

 .مینیچیم زیم کایکنار شوهرت من و ان نیتو بش زمیعز-

 بلند شد و به اتاقش رفت. رو به آرشام شدم و گفتم: شیجون هم با زنگ خوردن گوش پدر

 ؟یرو انتخاب کرد ییچرا تنها ،یدار یخانواده فوق العاده مهربون-

 . یکن یرو سپر یخوش یهاکنار خانوادت لحظه یتونستیم

. آوا تو کنهیم تمیپدر مهربون حما هیرو طالق دادم و از مشکالتم گفتم، بابا به کل متحول شده و حاال مثل  نیکه نوش یاز وقت-

 . یداد رییرو تغ زهایچ یلیبا ورودت به خانواده ما خ

 و گفتم: زدم لبخند

 شما شدم.  یاز خانواده یدارن. خوشحالم که عضو یخانواده فروزان قلب بزرگ و مهربون یاعضا یهمه-

 و گفت:  دیگونم رو بوس آرشام

 دوست دارم. یلیخ-

که شاهد  میکه پدر جون به لب داشت، متوجه شد یاما از لبخند م؛یو سکوت کرد میاومدن پدر جون هر دو معذب نشست با

 بهشون کمک کردم. یبوده. با خجالت بلند شدم و به آشپزخونه رفتم و کم زیهمه چ

 شد. زیشب خاطره انگ کیو برام  کردمیبود که در کنار خانواده همسرم تجربه م یشام نیاول نیا
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 به جلو خم شد و گفت:  محمد

خاطراتت  یخوای. چرا نمکنهیتو همه رو جذب م یزندگ بیهات رو خوندم، داستان پر فراز و نشآوا من چند صفحه از نوشته-

 ؟یبه اشتراک بذار هیرو با بق

 .گهید زیخوب باشه. من قصدم از نوشتن آروم شدن خودم بود؛ نه چ کنمیآخه فکر نم-

 . یاعتماد به نفس داشته باش یکم هی. فقط کافکنهیهات هست، همه رو جذب منوشته یکه تو یو صراحت ییساده گو نیهم-

 . دمیباشه به خاطر تو به نوشتن خاطراتم ادامه م-

 زد و گفت:  یمندتیتونسته بود من رو مجاب کنه، لبخند رضا کهنیاز ا محمد

 اسم خوب هم براش انتخاب کن تا بدم دوستم بخونه و نظرش رو بگه.  هی یتمومش کن یخوبه، هر موقع تونست-

 تشکر کردم. زیگرفتم و به خاطر همه چ لیرکم رو تحواز صحبت با محمد به اتاق مهران رفتم و مدا بعد

 شون کنه؟داره چاپ میمن انقدر خوبه که محمد تصم یهاواقعا نوشته یعنیمحمد بود.  یهاحرف ریفکرم درگ ریمس تمام

 رو روش بذاره. اشهیوقت و سرما ستیمطمئن نباشه حاضر ن یزیتا از چ زنه،یحرف نم راهیکه محمد ب دونستمیم

 رشته افکارم پاره شد و تماس برقرار کردم.  میگوش یبلند شدن صدا با

 زم؟یسالم عز-

 با شوق گفت:  آرشام

  ؟ییعشقم کجا سالم

 . گردمیدارم از شرکت مهران برم-

 خوب برات دارم.  زیسورپرا هیمن که  شیپ ایپس ب-

 هست؟ یچ-

 . ستیسورپرایز ن گهیاگه بگم که د-

 و گفتم: دمیخند

 اونجام.  گهید قهیدق 11ا باشه ت-

 منتظرتم.  -

 گرفتم. شیشرکت آرشام رو پ ریرو قطع کردم و مس یگوش

بشم و به  ابونیخ نیوارد ا گهیبار د کیکه  کردمیوقت فکرش رو نم چیکه آرشام من رو از خودش روند، ه یاز روز بعد

 شرکتش برم.

 پارک کردم و وارد شدم. نیماش

 بلند شد و سالم کرد و بالفاصله آرشام از اتاقش خارج شد و گفت:  دنمیبا د یمنش

 . زمیعز یخوش اومد-

 .یمرس-

 برو که درش بسته بود و با لبخند گفت:  یدستم رو گرفت و همراه خودش به سمت اتاق آرشام

 چشمات رو ببند. -

 رو بستم و گفتم:  چشمام

 امان از دست تو. -

 باز شدن در، عطر خوش رز به صورتم خورد و آرشام کنار گوشم زمزمه کرد:  با

 حاال چشمات رو باز کن. -

 زده شدم. جانیه دم،یدیکه روبروم م یزیچشمام رو باز کردم و از چ آروم

 دم و گفتم:بغلش کر ینتونستم خودم رو کنترل کنم و با خوشحال گهیشده بود. د نیزاید ییبایاتاق بزرگ که به شکل ز هی

 که آرزوش رو داشتم.  هیهمون جور یقشنگه، همه چ یلیخ یمرس-

 تر بغلم کرد و گفت:محکم آرشام

 بدم. هیاتاق رو بهت هد نیاتاق رو برات آماده کردم. خوشحالم که باالخره تونستم ا نیساله که ا یلیقابل تورو نداره. من خ-

 . میمثال شرکته؛ از هم جدا شد نجایا هیزیخجالتم خوب چ-: گفتیکه م الدیم یصدا با

 گفت: الدیانداختم و آرشام رو به م نییخجالت سرم رو پا با

  ؟یرسیحساس سر م یهاتیتو موقع شهیتو چرا هم-

 و گفت: دیخند الدیم

 دارم.  یایکنم حس ششم قو کاریچ-
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 گفت:  ی. ساحل با خوشحالمیرو بغل کرد گهیاومدن ساحل سرم رو بلند کردم و همد با

 .یخوشحالم که برگشت یلیآوا خ-

 کنار شماها کار کنم.  میخوشحالم که قراره مثل قد یلیمنم خ زم،یعز یمرس-

 باهام دست داد و گفت:  الدیم

 آوا. یخوش اومد-

 و گفت: ستادیکنارم ا آرشام

 .یکارت رو شروع کن یتونیاز فردا م زمیعز-

 ممنونم.  کنم؛یرو تجربه م یزیانگ جانیه یهابا تو هر روز دارم اتفاق-

 لبخند زد و گفت: آرشام

 . ارزشهیو ب کیکوچ ،یداد هیکه به من هد ییبکنم در مقابل چشما یهر کار-

 و گفت:  دیخند الدیم

 . دیزنیچقدر لوس با هم حرف م-

 و گفت: دیبه بازوش کوب آرشام

 . یلوس خودت-

 گفت: یو با مهربون ستادینشستم. ساحل روبروم ا زیاتاقم شدم و پشت م وارد

 تو آماده کرده. یاتاق برا نیکه ا میدونستیمون مفقط همه داد،یاتاق رو نم نیاجازه ورود به ا چکسیمدت آرشام به ه نیا-

که چقدر دل تنگت  میشدیاش متوجه مقرمز شده یهاو بعد ما از چشم کردیاتاق حبس م نیا یها خودش رو توساعت یگاه

 هستش.

 اجازه رو بهش نداد.  نیوقت ا چیاتاق کار کنه؛ اما آرشام ه نیا یبود که تو نیاز آرزوهاش ا یکی نینوش

 دوسش داشته باشم.  ترشیتر بشم و بتا روز به روز عاشق شهیباعث م اتشیخصوص نیهم-

 یاشک تو یکرده  از خوشحالبرام انتخاب ن ینیگزیبوده و جا ادمیها هر لحظه آرشام به سال نیتمام ا یکه تو شنومیم یوقت

 . شهیچشمام جمع م

 .میشما هست یتموم شد و حاال ما شاهد خوشبخت یبه خوب یخداروشکر که همه چ-

 

 

 گذشت. یدوران خوش زندگ یچشم به هم زدن، مثل همه کیماه زمان مثل برق، مثل  کی نیا

 .گذرهینداره و از سر صبر م یاعجله چیکه زمان ه ییسخت و تنها یروزها برعکس

 ییهاخوش و ساعت ی. به خواسته محمد دوباره نوشتن رو شروع کردم و حاال از روزهارهیم شیخوب پ یلیخ زیروزها همه چ نیا

 .سمینویم کنمیم یکه کنار آرشام سپر

 دایگرفته و به کمک آرام و آ یدیجد یزدم. آرشام خونه جانیه یلیبابت خ نیهستش و من از ا مونیهفته مراسم عروس آخر

 کنه. زمیسورپرا یشب عروس خوادیو م نمیتا خونه رو بب دهیعنوان اجازه نم چیو به ه دهیرو داخلش چ میزیجه

 روبروم شدم. یمنظره یبلند شدم و به سمت پنجره رفتم و محو تماشا نهیکنار شوم یصندل یرو بستم و از رو دفترم

از منظره روبروم دل کندم و به  قهیکرده بود. باالخره بعد از چند دق بایرو فوق العاده ز اطیشب قبل ح نیو سنگ زیر برف

 آشپزخونه رفتم و مشغول درست کردن قهوه شدم.

بعد  یارو برداشتم و شماره آرشام رو گرفتم و لحظه میحوصلم سر بره. گوش یهوا و ظهر جمعه باعث شده بود تا حساب نیا

 : دیچیپ یگوش یتو راشیگ یصدا

 جان دلم؟ -

 .زمیسالم عز-

 خانم من چطوره؟ -

 خوبم، فقط حوصلم سر رفته.-

  م؟یبزن یدور هی میدنبالت بر امیب-

 حوصلم سر رفته.  یلیخ نیهم یاز آشناها، منم تو خونه تنهام برا یکیآره، مامان و بابا رفتن خونه -

 ان؟یمون بو ساحل هم همراه الدیبگم م-

 زده گفتم:  ذوق

 . میکه کنار هم باش میبر نیماش هیبا  یهمگ گذره،یبهمون خوش م شتریب یجورنیآره ا-
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 دنبالت.  امیآماده باش م زمیباشه عز-

 تا آماده بشم. کشهیو ساحل من طول م الدیاول برو دنبال م-

 . یو سرما خورده باش یمدام عطسه کن مونیتو مراسم عروس خوادیچشم خانومم، فقط لباس گرم بپوش دلم نم-

 آقامون بگه.  یچشم هر چ-

 آقاتون فدات بشه.-

نشستم و  شیآرا زیآوردم و پشت م رونیب هامنیرنگم رو همراه با پوت یاهام رفتم و پالتو چرم قهوهسمت کمد لباس به

 شدم. اطیساعت بعد وارد ح میکردم. ن یمفصل شیآرا

 قدم بزنم. یکم رمیبگ میپام باعث شد تا تصم ریفشرده شدن برف ز یپاک و صدا یهوا

هوا راه برم؛ پس از خونه خارج شدم و به سمت پارک  نیا یتو یکم تونستمیساعت وقت داشتم و م میاومدن آرشام ن تا

 گوش سپردم: کیرو داخل گوشم گذاشتم و به موز میریخونه حرکت کردم. هندزف کینزد

 خوب آمد یو روزا دیتاب دیخورشروز سرد  هیبعد از  ،یدور کمیاز  بد》

 بود یدور ریتقص نیاز هم، ا میشد دلخور

 بود یکن واسم بگو حالت چجور فیتعر

 میدچار یزمستونم تموم شد ما به دلتنگ نیا

 میبودن و رفتن، بد خوب خاطره دار ایلیخ

 میرو تن خاطره حک ش میتونیو تو امروز م من

 《...میو عاشق مثل بارون، مثل برف ساده ببخش پاک

. در رو باز کردم و همونطور که مشغول درآوردن ستادیپام ا یبودم، که لندکروز آرشام جلو دهیکوچه نرس یبه انتها هنوز

 بودم گفتم: یریهندزف

  ؟یچه عجب زود اومد-

 :گفتیوحشت زده سرم رو بلند کردم که م نیشاه یصدا با

 . اومدمیوگرنه زودتر م ینتظرمم دونستمینم-

زدم و رو  غیبا سرعت از جا کنده شد. از ترس ج نیبشم که ماش ادهی. خواستم پدادینم یگواه خوب نیو نگاه شاه یطانیش لبخند

 گفتم: نیبه شاه

  وونه؟ید یکنیم کاریچ-

 . دادمیانجام م دیبا شیوقت پ یلیکه خ یکار-

 شم.  ادهیپ خوامینگهدار م-

 در جوابم فقط لبخند زد. نیشاه

 اما در قفل بود. دمیدر رو کش رهیگ دست

که  رمیرو برداشتم و خواستم شماره آرشام رو بگ می. گوشدیلرزیهام به وضوح متمام وجودم رو گرفته بود و دست ترس

 انداخت. رونیب شهیو از ش دیرو از دستم کش یبا خشونت گوش نیشاه

 هیدرست شب نیشده بود. ماش نییتع شیبرنامه از پ هی نیشاه نکاری. اکردیم شتریرو ب که تو سرم بود، ترسم ییفکرها

جلوه داده بود  یرو طور زیهمه چ نینداشته باشه. شاه دیبه داخل د یتا کس شدیباعث م یدود یهاشهیآرشام بود و ش نیماش

 بشم. نیآرشامه سوار ماش نکهیراحت و فکر ا الیکه با خ

 لرزون گفتم:  ییترس و صدا با

 ؟یبریمنو ر کجا م یدار-

 و خشک گفت: یجد یلیخ

 . یفهمیم-

  ؟یکنیم ییکه آدم ربا دهیرس ییتو سرته، کارت به جا یاباز چه نقشه نیشاه-

 . نیهم رمیگیکه مال خودمه رو پس م یزیمن فقط دارم چ-

 تمام زورم به بازوش زدم و گفتم:  با

 . ذارهیزندت نم یکرد یخفه شو، آرشام بفهمه چه غلط-

 پوزخند زد و گفت:  نیشاه

 بکنه.  تونهینم یغلط چیه-

 .میشیاز شهر خارج م میگرفته بود، متوجه شدم که دار شیپ نیکه شاه یریمس از
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تا فرمون رو محکم  شدیسرنوشت تلخ باعث م هیاز آرشام و  ییرو منحرف کنم. فکر جدا نیکردم ماش یرو گرفتم و سع فرمون

نگه داشت و با تمام  ابونیاز خ یاهیرو حاش نیبود که من رو از فرمون جدا کنه. به ناچار ماش نیتمام تالشش ا نیبچسبم. شاه

 خورد. شهیسرم محکم به ش کهیرپرت کرد؛ طو یصندل یزورش من رو رو

گذاشت.  مینیدهان و ب یرو یدیشتم که دستمال سفبرگ نینکردم و به سمت شاه یشد، توجه ریسراز میشونیکه از پ یخون به

 تحمل کنم؟ تونستمیم یاما تا ک دم،یکشینفس م دینبا

 ...دمینفهم یزیچ گهیو د دمیکش یقیناچار نفس عم به

 

 

 ) آرشام (

 .میدیآوا رس یپدر یموندن، به خونه کیتراف یساعت تو میبعد از ن باالخره

 نشد. یمنتظر موندم خبر یشدم و زنگ زدم، اما هر چ ادهیپ نیماش از

 آورد و گفت: رونیسرش رو از پنجره ب الدیم

 خرابه. شونفونیآ دیزنگ بزن، شا شیبه گوش-

 شدم و گفتم:  الدیرو به م یآوردم و شماره آوا رو گرفتم؛ اما خاموش بود. با کالفگ رونیب بمیرو از داخل ج میگوش

 خاموشه. -

 : دیپرس یبا نگران ساحل

 ؟یمگه تو باهاش صحبت نکرد-

 صدا رو بشنون. دیبه در بزن شا محکم

 . کنهیخاموشه و در رو باز نم شیچرا گوش دونمی. آوا تو خونه تنهاست، نمستنیمامان و بابا خونه ن-

 شد و گفت:  ادهیپ نیاز ماش الدیم

 زنگ بزن؟ شیبه گوش گهیبار د هی-

 گفتم:  الدیرو به م یخاموش بود. با نگران شیبار هم گوش نیم. اشماره رو گرفت دوباره

 افتاده؟ ینگرانم نکنه براش اتفاق یلیخ-

 در رو باز کنن؟ انیدارن ب دیکل نیبب ایارم ایاسترس پخش نکن، زنگ بزن به مهران  یالک-

 بعد جواب داد: یارو گرفتم و لحظه ایشماره ارم عیسر

 . زیسالم باجناق عز-

  ؟یسالم خوب-

 ه؟یجورنیممنون صدات چرا ا-

 د؟یشما از آوا خبر دار ایارم-

 نه چطور مگه؟ -

در رو باز  یکس زنمیزنگ م یاما االن هر چ رونیب میدنبالش بر امیباهاش صحبت کردم، قرار شد ب شیساعت پ کیمن -

 خبره؟ چه مینیداخل بب میبر دیخونه رو دار دیهم خاموشه. شما کل شی. گوشکنهینم

 . میایم گهید قهیداشته باشه. نگران نباش تا چند دق دیآرام با-

بشم. تا اومدن  اطیوارد ح تونستمیشدم. اگه خونه محافظ نداشت، راحت م رهیدادم و به ساختمون خ هیتک نیبه ماش مضطرب

 در رو باز کرد و گفت: ی. آرام با نگراندیساعت طول کش مین ایآرام و ارم

 ست؟داخل خونه یمطمئن-

 دنبالش.  امینداره بره. قرار بود منتظرم بمونه تا ب ییآوا جا-

نبود. آرام تلفن  یاما از آوا خبر م؛یخونه رو گشت یبلند آوا رو صدا کردم و همه جا ی. با صدامیوارد خونه شد یبا نگران یهمگ

فقط طول و عرض خونه  ینداشتن. از نگران یمن خبر یآواها هم از زنگ زد و سراغ آوا رو گرفت، اما اون دایرو برداشت و به آ

 گفت: عتراضبا ا ای. ارمکردمیم یرو ط

 برگرده.  رونیحتما رفته تا ب ستیرفت. آوا که بچه ن جیسرمون گ نیبش ایآرشام ب-

 رفته باشه؟ تونهیآخه کجا م-

 ه و در دسترس نباشه. رو خاموش کن شینزد. آوا امکان نداره گوش یباهاش صحبت کردم، بهم حرف من

مون اضافه ساعت به جمع کیهم بعد از  دای. مهران و آشدیم شتریما هم ب ینگران رفتن،یساعت جلوتر م یهاعقربه یچ هر

 .مینگران آوا بود یجور هیشدن و هر کدوم 
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 کرده بود. شونیما رو نگران و پر یموضوع همه نیبره و ا ییوقت امکان نداشت آوا بدون اطالع من و خانوادش جا چیه

 ) آوا (

حالم بهتر شد و تونستم اطرافم رو درست  یکم قهی. بعداز چند دقدمیدیچشمام رو باز کردم. همه جا رو تار م جهیسرگ با

 بودم. چیطناب پ یچوب یصندل ی. رونمیبب

 یلیشده بود. تا االن حتما آرشام و خانوادم خ کیو هوا کامال تار میبزرگ بود یلیساختمون خ هی یاطرافم نگاه کردم. تو به

 یچشما دنیوارد سالن شد و با د نی. شاهزدمیکنم و مدام نفس نفس م هیگر تونستمینم ینگرانم شدن. از شدت ترس حت

 بازم لبخند زد و گفت: 

 . شدمیداشتم نگرانت م گهید زم،یعز یشد داریب-

 ؟یروان یبه صندل یچرا من رو بست ستمیتو ن زیمن عز-

 کارا نبود.  نیبه ا یاجیاحت یکردیو تقال نم یبود یاگه دختر خوب و آروم-

 برم تا االن حتما خانوادم نگرانم شدن. خوامیدستام رو باز کن. م ایخفه شو ب-

 و گفت: دیبلند خند یبا صدا نیشاه

از خونه  یهمراه چیتا تو بدون ه کشمیم تون انتظارخونه یها جلومن چند روزه که ساعت ،یستیمتوجه ن کهنیآوا مثل ا-

 ؟یولت کنم بر یگیحاال م ؛یمن پشت فرمونم و سوار نش ی. همش نگران بودم که متوجه بشیایب رونیب

 نه؟ینوش یهم نقشه یباز نیتو سرته؟ نکنه ا یچ-

گوشه و تو رو  هی نمیشیم مونیشکست خورده و پش نینوش نیمنم ع تونالیبعد از طالق کز کرده گوشه خونه. به خ نینوش-

 کنم؟یفراموش م

  ؟یگیم کاریچ یدار یفهمینم یتمومش کن. تو االن مست نیشاه-

 و گفت:  دیخند

 مستم حالم بهتره.  یاتفاقا وقت-

 کاناپه نشست و گفت: یرو توجهیب نیبلند کمک خواستم. شاه یزدم و با صدا غیج

 .شنوهیو نمصدات ر چکسیبزن چون ه ادیفر یخوایهرچقدر م-

 گفتم:  هیشدن و با گر یجار اشکام

 االن آرشام نگرانمه.-

 رو برداشت و گفت: شیگوش نیشاه

  م؟ینگرانش کن شتریکم ب هی هینظرت چ-

 بعد گفت:  یالحظه نینگاهش کردم و شاه متعجب

 من باشه. شیآوا پ یدادیدرصد هم احتمال نم هی یحت بندمیمهندس فروزان. شرط م یمیقد قیسالم رف-

 .ذارمیحسرت آوا رو به دلت م آرشام

 آرشام به وضوح  یادهایفر یصدا

 .دمیشنیم

 .دادیجهنم نجات م نیمن رو از ا یجور هیآرشام  کاش

 .کردیم شتریرو ب میترس و نگران نیکارهاش نداره و هم یرو یکنترل چیخطرناک شده و ه یاز هر موقع شتریب نیشاه

 : گفتیزد  لرزه به تنم افتاد و با وحشت نگاهش کردم که م نیکه شاه یحرف با

 وقت من رو ول نکنه. چیه گهیآبرو شدنش د یکه خود آوا از ترس ب کنمیم ینزن. امشب کار خودیآرشام زور ب-

 .یبکن یتونینم یغلط چیتوام ه شه،یمال من م آوا

 

 

 و گفتم:  نیاشک آلود زل زدم به شاه یچشما با

 بذار باهاش صحبت کنم. کنمیخواهش م-

 رو چسبوند دم گوشم و گفت:  یکه گوش دید ینگاهم چ یتو نیشاه دونمینم

 .هیفقط چند ثان-

 :دیچیپ یگوش یآرشام تو یصدا

 با من حرف بزن.  زم،یآوا عز-

 :دمیبغض نال با
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 آرشام؟-

 کنم. داتیزود پ یلیخ دمیجان دلم نترس آوا، قول م-

کار بودن  انتیطاقت ندارم به خ گهی. دکشمی. به خدا اگه دستش بهم بخوره خودم رو مارهیسرم ب ییبال خوادیم نیآرشام ا-

 متهم بشم. 

 . فقط تو آروم باش.کنمیم داتیمون قسم پکس بهت دست بزنه. به عشق چیه دمیغلط کرده، اجازه نم-

  و گفت: دیرو کش یگوش نیبه آرشام بدم شاه یبخوام جواب کهنیاز ا قبل

کنن من و آوا از  دایاز ما پ یها بخوان رد. تا اونزدمینم یحرف سیو به پل کردمیشلوغش نم ادیتو بودم ز یآرشام من اگه جا-

 .میکشور خارج شد

 میس عیتماس رو قطع کرد و سر نیبهتر از من نداره. شاه یکه حال دونمی. مکردیتر مآرشام حالم رو خراب یادهایفر یصدا

 انداخت و از ساختمون خارج شد. نهیشوم شیآت یدرآورد و تو یکارت رو از گوش

 کنه. دایزمان کم من رو پ نیا یآرشام تو یرفت. حاال چطور نیاز ب دمیکارت، تمام ام میسوختن س با

 بود. دهیفا یهام رو باز کنم؛ اما تالشم بکردم دست یسع نینبود شاه تو

 وارد ساختمون شد و گفت:  تزایجعبه پبعد همراه دو  یالحظه نیشاه

 .یاریدر ن یباز یقول بده وحش ،یدستات رو باز کنم تا غذا بخور خوامیم-

 . وونیح ییتو یوحش-

بود کنار زد و  ختهیصورتم ر یزد و موهام رو که رو یگذاشت و روبروم نشست. لبخند محو زیم یرو رو تزاهایبا اخم پ نیشاه

 گفت:

 خواد؟یکه نم یکنیم یدوست دارم؟ چرا آدم رو مجبور به کار یفهمیچرا نم-

 اره؟یبال رو سرش م نیرو که دوست داره ا یدوست داشتنه؟ آدم کس نیا-

 گفت: کردیهمونطور که موهام رو با لذت نوازش م نیشاه

کار رو  نینم مجبور شدم ا. میمال من باش؛ گوش نداد ایبشم. چقدر بهت گفتم دوست دارم، ب یکه عصب یکنیم یخودت کار-

 بکنم. 

 دوست ندارم. یفهمی. چرا نمهیچه کار نیآخه ا ،یاکرده لیتحص هیمثال تو -

و من رو واقعا دوست داشت محمد بود.  کردیکه درکم م یشماها، تنها کس نیاز ب ؟یکنیچرا درک نم مونهیآخر هفته عروس ما

 از خودش گذشت تا من شاد و خوشبخت باشم. ستگهید یجا هیدلم  دید یوقت

 . دیداشته باش یکه چطور مثل محمد ازخودگذشتگ دیگرفتیم ادیتو و آرشام هم  کاش

 هام رو ببوسه که به شدت صورتم رو چرخوندم.شد و خواست لب رهیهام خبه لب نیشاه

 چشماش رو بست و دستاش رو مشت کرد و گفت:  تیاز شدت عصبان نیشاه

 . یزنم بش یوقت مجبوراون میریم رانیاز ا فردا-

 کنه. دامیآرشام پ خواستم،یرفت و مشغول خوردن غذاش شد. فقط از خدا م زیبه سمت م نیشاه

 ) آرشام (

 باشه. نیسر شاه ریگم شدن آوا ز کهنیفکر کردم به جز ا یهمه چ به

 نیا دیهم داشته باشه. شا یاگهیطرف د یباز نیا دی. شارنشیازم بگ دمیاجازه نم گهیکنم. د دایهرجور شده، آوا رو پ دیبا

 : دیبرداشتم و به سمت در رفتم که مهران پرس نیماش چییباشه. سو نیسر نوش رینقشه هم ز

 ؟یریآرشام کجا م-

 . ستهیطرف قض هیمطمئنم اونم  ن،ینوش شیپ رمیم-

 گفت: هیبا گر آرام

 م؟یبگ سیبه پل ستیبهتر ن-

 حرکت اشتباه آوا رو به خطر بندازم.  هیبا  خوادیدلم نم ستوونهید نیکنم. شاه داشیپ دیخودم با-

 گفت: دایآ 

 .دهیآوا االن چقدر ترس یبرا رمیبم-

 سرمون اومده. ییچه بال نهیبب ستیخوبه که مامان ن 

 .دمینجات م یو رو کنم، آوا رو از دست اون روان  ری. شده تا صبح شهر رو زکنمیم داشیپ-

 ام زد و گفت:به شونه الدیم

 .میایما هم همراهت م-
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 به ساعتش نگاه کرد و گفت: ایگرفتم. ارم شیرو پ نینوش یخونه پدر ریو مس میاز خونه خارج شد ایو ارم الدیم همراه

 شون. در خونه میموقع شب بر نیا ستینباشه. درست ن نیکار نوش دیشا 2ساعت -

 شدم و گفتم:   یعصب

 . ستیبرام مهم ن یچیه گهید ه،یطیمن کجاست و تو چه شرا یآوا ستیمعلوم ن یوقت-

 شد و گفت: ایرو به ارم الدیم

 ست.کاسه هی یشون تودست نیو نوش نیماجرا دست داره. من مطمئنم که شاه یتو نینوش-

 :دیپرس یبا ناراحت ایارم

   ؟یکن کاریچ یخواینداشته باشه، م یاز آوا خبر نیاگه نوش-

 .میخبر بد سیپل به دیبا-

 : دیچیپ یگوش یخواب آلودش تو یبعد صدا یارو گرفتم. لحظه نینوش لیخونه نگه داشتم و شماره موبا یجلو

  ؟یمن کرد ادیموقع شب  نیشده ا یسالم آرشام، چ-

 گفتم:  تیبا عصبان نیهم یبرا خوردیاز صداش بهم م حالم

 دم در کارت دارم.  ایب-

 : دیبا تعجب پرس نینوش

  ؟یکنیم کاریما چ یدر خونه-

 زدم و گفتم:  ادینتونستم خودم رو کنترل کنم. فر گهید

 دم در. ایب گمیانقدر سوال نپرس م-

 شدم. نیرو قطع کردم و منتظر اومدن نوش یگوش

 

 

 رو گرفتم و به داخل خونه هولش دادم. نینوش قهیباز شدن در،  با

به  یبا نگران یو خانواده پناه مایبعد ن یاساختمون روشن شد و لحظه یهازد و چشماش رو بست. چراغ غیاز ترس ج نینوش

 اومدن. اطیح

 و گفتم:  دمیرو کش اشقهی شتریب

 ؟یدیفهم یدیمثل آدم جواب م دم،یپرسازت  یهر چ-

 گفتم:  تیپرتش کردم و با عصبان یاجدا کنه که به گوشه نیبه طرفم اومد و خواست من رو از نوش ماین

 تو دخالت نکن. -

 شدم و گفتم: نیبه نوش رو

 من کجاست؟  یآوا-

 خبر داشته باشم؟ دیمن از کجا با-

 زن من رو کجا برده؟ یعوض نیشاه نیبگو ا نی. نوشیقرار شد جوابم رو بد-

 افتاد و گفت:  هیبه گر نینوش

 .ستمیدر ارتباط ن نیوقته که با شاه یلی. من خدونمیبه خدا نم-

 .کنمیات مخودم خفه یهابا دست ینزد یو حرف یماجرا دست داشت نیا ی. به خدا قسم اگه بدونم تویگیدروغ م یدار-

 داد زد و گفت:  ماین

 ولش کن.  گهیداره راستش رو م-

 گفتم:  هینشستم و با گر نیزم یرو دیجدا کرد و ناام نیمن رو از نوش الدیم

 . ارهیسرش م ییچه بال نیشاه ستینکنم، معلوم ن داشیمن کجاست؟ اگه تا صبح پ یپس آوا-

 کنارم نشست و گفت: ماین

 .کننیم داشیاونا حتما پ ،یدیخبر نم سیچرا به پل-

 کار رو نکنم.  نیکرده که ا دیتهد نیشاه-

 رفت و گفت:  نیبه سمت نوش یپناه خانم

 امکان داره آوا رو کجا برده باشه؟ نیشاه یدونیتو نم-

 کنم. یکار نیچن دیبا یچ یبرا گهیمن همه کار کردم تا آرشام رو داشته باشم، االن د دونم،یبه خدا نم-

 گفت:   نیبلند شدم و به سمت در رفتم که ناگهان نوش دیناام
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 آوا رو اونجا برده باشه.  دیداره شا الیاونجا و نیلواسون، شاه-

 ؟یآدرسش رو بلد-

 بار اونجا رفتم.  هیآره -

 رو اس ام اس کن. قشیآدرس دق-

 گرفتم. شیلواسان رو پ ریاز خونه خارج شدم و مس عیسر

 رونیاز فکر ب میگوش یآوا اونجا باشه. با بلند شدن صدا خواستمیکردم. فقط از خدا م افتیرو در نینوش امیبعد پ یالحظه

 اومدم و جواب دادم: 

  الد؟یمبله -

 که بهتر بود.  میرفتیبا هم م یرو تنها گذاشت ایچرا من و ارم-

 .زنمیشد زنگ م یخونه خبر دی. شمام برگردرمیتنها م-

 رو برام سخت کرده بود و مجبور بودم سرعتم رو کم کنم. یرانندگ یو خم و لغزنده کم چیپر پ جاده

 ریورود به ساختمون باال رفتن از ت یاطراف رو نگاه کردم. تنها راه برا ی. کمدمیرس نیشاه یالیسه صبح بود که به و ساعت

 چراغ برق بود.

 باال رفتم. یپالتوم رو بستم و با سخت یهادکمه

 و به سمت ساختمون حرکت کردم. دمیپر وارید یاز رو اطیخونه رسوندم و با احت واریرو به د خودم

 هام نشست.لب ی، لبخند رواز باغ پارک بود یاکه گوشه ینیماش دنید با

شده بود و  چیطناب پ یصندل یمعصومانه رو یلیمن خ یسر و صدا از گوشه پنجره، داخل ساختمون رو نگاه کردم. آوا یو ب آروم

 چشماش بسته بود.

 کاریچ دیاگه در قفل باشه با دونستمیرفتم، نم یکاناپه خواب بود. ساختمون رو دور زدم. به سمت در ورود یهم رو نیشاه

 و در کمال تعجب در باز شد. دمیکش نییدر رو پا رهیکنم! آروم دستگ

 ) آوا (

 بخوابم. چشمام رو باز کردم که نگاهم به آرشام افتاد. تونستمینم یحت یترس و نگران از

 نشه گفت:   داریب نیکه شاه یلبخند به طرفم اومد، آروم طور با

 عشقم؟  یخوب-

 .یینجایکه ا شهیباورم نم -

 که نکرد؟ تتیاذ کنم،یم داتیگفتم پ-

 نه اونقدر مشروب خورد که خوابش برد.-

که چشماش رو دوباره  خواستمیباز کرد. فقط از خدا م مهیچشماش رو ن نیهام شد که شاهمشغول باز کردن دست آرشام

 بلند شد و گفت:  عیآرشام سر دنیشد و با د اریببنده؛ اما هش

 ؟یکنیم رکایچ جانیتو ا یعوض-

 اومدم دنبال زنم. -

 گفت:  تیبا عصبان نیشدن. شاه زیبه سمت آرشام حمله کرد و باهم گالو نیشاه

 . یببر نجایآوا رو از ا یتا بتون ینعش من رد بش یاز رو نکهیمگر ا-

 . کنمیکار رو م نیالزم باشه ا-

ها رو از هم انتقام همه سال خواستنی. انگار مدنیکوبیبردن و با مشت به سر و صورت هم م ورشیدو به سمت هم  هر

 .رنیبگ

   افتن؟یحاال به جون هم ب کردن،یم نیشون رو تحسدانشگاه رفاقت یکه همه تو قیدو تا رف کردیفکرش رو م یک

 زدم و گفتم:  غیآورد و به سمت آرشام گرفت. ج رونیب ییو چاقو دیبود دو زیم یبه سمت کتش که رو نیشاه

 .دینتمومش ک-

 همونطور که چاقو رو به سمت آرشام گرفته بود گفت:  نیشاه

 .  رهیم رونیدر ب نیاز ما دو نفر از ا یکیامروز -

گره  کیها رو باز کرده بود و فقط خالص بشم. آرشام تمام گره یگره لعنت نیاز شر ا دیتا شا دادمیرو مدام تکون م دستم

 مونده بود.

 آرشام رو خط انداخت. یشونیبا چاقو پ نیحمله کرد و شاه نیبه طرف شاه آرشام

 و گفت:  دیخند نیداد. شاه هیتک واریشدم. آرشام با درد به د رهیزدم و به آرشام خ غیوحشت ج با
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 بود؟ نیشد عاشق قهرمان زورت هم یچ-

 یتوان گهیو مشخص بود که د نهیرو بب نیتا راحت شاه دادیاش کرده بود و اجاره نمکالفه دیچکیآرشام م یشونیکه از پ یخون

 دستم رو باز کنم. یدفاع از خودش نداره. باالخره موفق شدم که گره یبرا

 شکم آرشام فرو کنه که خودم رو سپر آرشام کردم. یچاقو رو باال آورد و خواست تو نیشاه

 .دمینفهم یزیچ گهیحبس شد و د منهیس یدرد نفس تو از

 

 

 ) آرشام (

 افتاد. نیزم یو رو دیمن از درد نال یآوا

 .دمیرفت؛ اما تمام توانم رو جمع کردم و به سمتش دو یاهیسرم خراب شد و چشمام س یرو ایدن

 و التماس صورتش رو نوازش کردم و صداش زدم: هیپاهام گذاشتم و با گر یرو محکم بغل کردم و سرش رو رو عشقم

 من، چشمات رو باز کن. یآوا، آوا-

 گفتم:  هیبا گر کردیکه وحشت زده آوا رو نگاه م نیگذاشتم و به هق هق افتادم و رو به شاه اشنهیس یرو رو سرم

  ؟یکرد کاریچ وونهید-

 دستپاچه نگاهم کرد و گفت:  نیشاه

 بشه، یجور نیا خواستمیبه خدا نم-

 ست؟زنده آرشام

 . یمرگ کن یهزار بار آرزو یکه روز کنمیم ینشه وگرنه کار شیزیدعا کن چ-

و تمام بدنش  آوردیرو به زبون م یو کلمات نامفهموم دادیهاش رو تکون م. لبمیناله آوا هر دو نگران نگاهش کرد یصدا با

 . دمیچی. کتم رو در آوردم و دورش پکنهی. متوجه شدم که احساس سرما مدیلرزیم

 آنتن نداره. دمیرفتم که د می. بلند شدم و به سمت گوشدادمینجات م تیوضع نیو آوا رو از ا کردمیم یکار هی دیبا

 رو خبر کردم. ۰۰۱کردم و  دایسمت سالن رفتم و خوشبختانه تلفن پ به

 فرار کرده. نیبه اتاق برگشتم و متوجه شدم که شاه عیسر

 هاش رو فشار دادم و گفتم:افتادم. دست هیجون آوا دوباره به گر یجسم ب دنید با

 .رسهیاورژانس م یتحمل کن کمی ار،یمن، طاقت ب یآوا-

 .ینبود یوضع نیاالن تو چن کردمیازت مواظبت م شتریمنه، اگه ب ریتقص همش

 شدم. تتیباعث عذاب و اذ شهیبرات نبودم و هم یرو ببخش که عشق خوب من

 آوا. رمیمیو مت ی. من ببخشمیوقت خودم رو نم چیه ادیسرت ب ییخودم متنفرم آوا، اگه بال از

 بود.  ایاتفاق دن نیزجرآورتر داد،یو جوابم رو نم زدمیباهاش حرف م کهنیا

هات رو . چشمرمیخاموش بشه، با من حرف بزن آوا؛ بذار با صدات دوباره جون بگ امیآوا من رو با سکوتت عذاب نده، نذار دن-

 من. یباز کن هست

 .ختمیشدم و آروم اشک ر رهیصورتش خ به

هاش رو زود چشم یلیدوباره گرفتم؛ اما خ یچشماش جون یآب دنیو باعث شد پلک بزنه، با د ختیچشمش ر یاشکم رو قطره

که  دمیجونش رو شن یب یشدم و صدا ترکی. بهش نزدگهیم یبفهمم چ تونستمینم یبست. لب هاش رو تکون داد، ول

 :گفتیم

 تشنمه.-

آب برگشتم. سرش رو بلند  وانیگذاشتم و به سمت آشپزخونه رفتم و با ل نیزم ی. آروم سرش رو رودمیرو بوس هاشلب

 آب خورد. یکردم و کم

 . کردمیم یاحساس ترس و نگران شتریو من ب شدیتر م میلحظه اوضاعش وخ هر

 بشه.  هوشینذارم ب کردمیم یو سع زدمیباهاش حرف م مدام

 . فرستادمیفحش و لعنت م نیبه شاه کردمی. هر بار که به صورت معصومش نگاه مرفتیازش م یادیز خون

 شد. هوشینداشت و آوا کامال ب یادهیمن هم فا یهابود. تالش دهیگذاشت، اما هنوز اورژانس نرس یساعت کی

 .کردیم وونمیهاش رو باز نکنه، داشت دچشم گهید کهنیا فکر

 .دادمیو خدا رو قسم م کردمیم هینداشتم. مدام گر یراه چیه

 هات عذاب بکشه و با درد دست و پنجه نرم کنه.چشم یکه عشقت جلو ستین نیاز ا شتریب ایتو دن یزجر چیه
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 تر شدم.آروم یو کم دمیضربانش رو شن یقلبش گذاشتم و صدا یرو رو سرم

 و در رو باز کردم.  دمیباغ رو دو یطوالن ری. به سرعت بلند شدم و مسدمیآمبوالنس رو شن ریآژ یگذشت و صدا یقیدقا

 اقدامات الزم رو انجام دادن و آوا رو از خونه خارج کردن و وارد آمبوالنس کردن. من هم کنارش نشستم. یپزشک میت

 به پرستار شدم و گفتم: رو

 همسرم حالش چطوره؟-

 .دیازشون رفته، براش دعا کن یادیو خون ز قهیشون عمزخم-

  د،یکمکش کن کنمیمازتون خواهش -

 .رمیمیمن م افتهیبراش ب یاتفاق اگه

 تون به خدا باشه.توکل م،یکنیمون رو مما تمام تالش-

 نگران و بغض آلود گفت: یسکوت کردم و تماس رو برقرار کردم. آرام بود. با صدا میگوش یصدا با

  ؟یکن دایآوا رو پ یتونست ؟ییآرشام کجا-

 شده. یزخم کمیمنه، حالش خوبه فقط  شیآوا االن پ-

 گفت: هیبا گر آرام

 سر خواهرم اومده؟ ییخدا مرگم بده، چه بال-

 نگران نباش آرام جان حالش خوبه.-

 ؟یمارستانیکدوم ب-

 رو دادم و تلفن رو قطع کردم. مارستانیب آدرس

 .میبرس مارستانیتا به ب دیطول کش یساعت مین

 شون مواجه شدم.و همسرها دایشدن از آمبوالنس با چهره نگران آرام و آ ادهیپ با

 ها هم بدتر شد.حال بد آوا، حال اون دنید با

 آرومش کنه. کردیم یبهتر از آرام نداشت سع یکه خودش هم حال دایو آ کردیم یتابیمدام ب آرام

 . میبود شونیزود آوا رو به اتاق عمل بردن و همه ما نگران و پر یلیخ

جواب  تونستمینشستم. مامان آوا بود. نم یااومدم و گوشه رونیاز فکر ب میگوش ی. با صداکردمیم یراه رو ط ریمس مدام

 که مامان نگران نشه بهش خبر داد. یگرفتم و اون، طور دایرو سمت آ یبدم، پس گوش

 ها هم به جمع ما اضافه شدن.که اون دینکش یطول

 میتونستیکدوم ما نم چیکه ه یکرد. جور یتاب یآوا افتاده، شروع به ب یبرا یچه اتفاق دیشد و فهم قتیمتوجه حق یوقت مامان

 .میآرومش کن

 .میشدیوگرنه همه ما نابود م ادیب رونیمن سالم از اون اتاق ب یکه آوا دادمیخدا رو قسم م فقط

 

 

 اومد و گفت:  رونیب که پرستار میکردینگران به در اتاق عمل نگاه م همه

 به خون داره. ازین ضیمر-

 :دمیطرف پرستار رفتم و پرس به

 شده؟  یمگه چ-

 کمک کنه؟ تونهیم ی. کسمیدار یمنف oبه خون  ازیبده، ما ن یلیحالش خ-

 و آرام نگاه کردم و گفتم:  دایآ به

  خوره؟یبه آوا م تونیشما گروه خون-

 تکون داد و گفت: یسر یبا ناراحت دایآ

 نه متاسفانه.-

 به سمت در رفت و گفت:  پرستار

 . دیکن داینفر رو پ هی ترعیهر چه سر-

 گفت: دیکه حال خرابم رو د ایباشه. ارم یگروه خون نیچن یکه دارا گشتمیم یدنبال شخص یسردرگم با

 بکنه.  یکار تونهیم نیزنگ بزن بب الدیبه م-

 بلند شد و گفت: یصندل یاز رو مهران

 به محمد زنگ بزن فکر کنم بتونه کمک کنه. -
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 شمارش رو ندارم. -

 : دیچیپ یگوش یمحمد تو یبعد صدا یارو به سمتم گرفت و لحظه شیگوش مهران

 بله مهران؟-

 سالم محمد آرشامم. -

 مکث کرد و گفت: یکم محمد

 افتاده؟  یاتفاق-

 کردم و گفتم: بغض

 .یکمکش کن یتونیم نمیداره. زنگ زدم بب یمنف oبه خون  اجیآوا چاقو خورده، االنم احت-

 رسوند و گفت: مارستانیساعت خودش رو به ب میو بعد از ن دیآدرس پرس یبا نگران محمد

 کنم؟  کاریچ دیمن در خدمتم با-

 . ادیاالن پرستار م-

 :دیپرس یبا نگران محمد

 حالش چطوره؟ -

 .خبرمیب-

باال زده  یهانیبعد با آست قهیرد و بدل نشد و محمد همراه پرستار به اتاق رفت و چند دق موننیب یحرف گهیاومدن پرستار د با

 فشرد، کنارم نشست و گفت:  یسوزن م یکه پنبه رو جا یدر حال

 . یقرار بود مواظبش باش-

آوا رو بدزده  نیشاه کردیفکرش رو م یتموم شده. ک نیاهش یهاو نقشه نهیک میکردینتونستم به قولم عمل کنم. ما فکر م-

 بکنه.  یکار نیو چن

 .یروز انداخت نیخودت آوا رو به ا یها. با دستیکرد یکوتاه-

 .بخشمیوقت خودم رو نم چیه ادیسر آوا ب ییاگه بال-

 دستم رو گرفت و گفت:  مهران

 . ادیم رونیاتاق ب نیهستش. مطمئنم که به خاطر تو هم که شده سالم از ا یو محکم یآروم باش، آوا دختر قو-

 آروم باشم؟ تونمی. چطور مادیسرم ن ییآوا خودش رو جلو من انداخت تا بال-

 انداخت و گفت: میشونیبه زخم پ ینگاه ایارم

 بشه.  هیزخمت بخ دیبلند شو با-

 .ستین یازین-

 .قهیزخمت عم-

 . امیجا نم چیتا از خوب بودن آوا مطمئن نشم ه-

 اومد. رونیانتظار سخت و طاقت فرسا تموم شد و دکتر از اتاق ب نیا باالخره

شده بودم؛ که خود دکتر دهن باز کرد و  رهیبه سمتش رفتم، اما توان و جرات حرف زدن نداشتم و فقط به دکتر خ ینگران با

 گفت:

 خوشبختانه شانس باهاش همراه بود و االن اوضاعش مساعده.-

 هام رو بستم و خدا رو شکر کردم.نشستم. چشم یصندل یو رو دمیکش یقیعم نفس

 چشمام رو باز کردم که گفت: ایارم یصدا با

 بپرسن. ییاومدن تا ازت سوال ها یآرشام از آگاه-

 تونستمینم گهیکردم. د تیهم شکا نیکردم.  از شاه فیبراشون تعر اتیرو با جزئ زیشون رفتم و همه چشدم و به سمت بلند

 کنم. یچشم پوش نیشاه یاز خطاها و کارها

 اون حال ول کرد و رفت. ینامرد بود که آوا رو تو انقدر

 شدم. رهیخ دشیو به صورت رنگ پر دمیآوردن. به سمتش دو رونیب یکاوریآوا رو از اتاق ر باالخره

 .کردیآرومم م دیکشیکه نفس م نیبود، اما هم ومدهین هم به هوش هنوز

خوابم  یک دمینفهم یخونه کردم و خودم پشت در اتاق آوا نشستم و از شدت ضعف و خستگ یاعتراض پرستار همه رو راه با

 برد. 

 :گفتیهام رو باز کردم که مپرستار چشم یصدا با

 بشه.  یدگیرس تونیشونیمحترم، بهتره به زخم پ یآقا-
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 کارش تموم شد گفت: نکهیشد. بعد از ا میشونیکردن پ هیها رفتم و مشغول بخاز اتاق یکیکردم و همراهش به  تشکر

 . دیکن یدگیبهش رس دیبا هیو کار قیعم یلیتون خزخم-

 گفت: نگاهم کرد و یبا نگران الدیو ساحل روبرو شدم. م الدیکردم و به سمت اتاق آوا راه افتادم که با م تشکر

 .یسر خودت و آوا آورد ییچه بال نیبهت گفتم تنها نرو، بب-

 من رو بزنه که آوا خودش رو سپر من کرد.  خواستیهم نداشت. م یعیشده بود، حالت طب وونهید نیشاه-

 گفت: هیبا گر ساحل

 هم  طیاون شرا یبراش تو رمیبم-

 .ینیبب یبیتو آس خواستهینم

 حاال حالش چطوره؟ -

 .هوشهیهنوز ب یبوده؛ ول زیآم تیخداروشکر عمل موفق-

 گفت: یحال و روزم با مهربون دنیبا د ساحل

 .  رمیگی. هر موقع هم به هوش اومد باهات تماس ممونمیآوا م شیآرشام تو برو خونه استراحت کن، من پ-

 ترم.باشم آروم نجاینه ممنون ا-

نشستم و به  مکتین یو رو دمیخودم قهوه خر یکردم و به سمت بوفه رفتم. برا یهمراه مارستانیرو تا در ب الدیو م ساحل

 آوا بود. دید بیاز همه آس شتریکه ب یها کسسال نیا یمدت فکر کردم. تو نیتمام ا

 محمد نگاه کنم. یهاتو چشم تونستمینم یاز خجالت حت امروز

 .کنمیاحساس ضعف و سست بودن م چقدر

جواب خانوادش  دونستمیواقعا نم اومد،یسرش م ییبار هم نتونستم از آوا محافظت کنم. اگه امروز بال کی یمدت حت نیا یط

 کنه. دایرو پ نیزودتر شاه سی. کاش پلدادمیم یو وجدانم رو چ

 بلند شدم و به سمتش رفتم. مکتین یاز رو رفت،یم مارستانیب یکه به سمت در ورود نینوش دنید با

 

 

 شدم و گفتم:  نیراه نوش سد

 کجا؟ -

 آوا.  دنیاومدم د-

 تا دلت خنک بشه.  شینیحال و روز بب نیتو ا یالزم نکرده، اومد-

 رو دادم. نیشاه یالیمن آدرس و یفراموش کرد کهنیآرشام مثل ا-

 . ادیبال سرش ب نینبودم که ا یراض یکه من در حق آوا بد کردم، ول درسته

و اجازه  ومدهی. االنم آوا هنوز به هوش نیکرد کاریهنوز هم فراموش نکردم که با ما چ یبه خاطر دادن آدرس ازت ممنونم، ول-

 وارد اتاقش بشه.  یکس دنینم

 .ارهیرو بدست ب شیسالمت ترعیهر چه سر دوارمیام-

 :دمیکرد و خواست بره که صداش کردم و پرس یخداحافظ نینوش

 شده؟ یکجا مخف یدونیم ؟یدار خبر نیاز شاه-

 مکث گفت:  یبه سمتم برگشت و بعد از کم نینوش

 ندارم. یو منم گفتم خبر دیباهام تماس گرفت و از حال آوا پرس نیشاه شیساعت پ کی یبهت دروغ بگم، ول خوامینم-

   ؟یازش دار یاشماره-

 وقت نبوده.  چیکه انگار ه شهیمحو م یحرفاست. طور نیتر از انگرد، اون زرنگ نی. دنبال شاهفتادین میگوش ینه شماره رو-

 تقاص کارش رو پس بده.  دیبا کنمیم داشیپ-

 برسونه. بیبه آوا آس خواستهی. اون نمشونهینگران و پر نیبود که احساس کردم شاه یبار نیامروز اول-

 . کشهیدرد م نیشاه یابلهانه یمن االن داره به خاطر کارا یا. آودهینم رییرو تغ یچیه نیشاه یو نگران یمونیپش-

 . کنهینم هیرو توج نیها کار اشتباه شاهحرف نیحق با توئه. ا-

 شدم و به سمت اتاق آوا رفتم. پرستار با لبخند به سمتم اومد و گفت:  مارستانیوارد ب ن،یاز رفتن نوش بعد

 همسرتون به هوش اومده. -

 هام جمع شد و گفتم:چشم یاشک تو یخوشحال از

 نمش؟یبب تونمیم-
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 استراحت کنه.  دیفقط کوتاه چون با نشیبب یبر یتونی. مارهیکه به هوش اومده مدام اسم شما رو م یاز وقت-

 وارد اتاق شدم. یپرستار تشکر کردم و با خوشحال از

 ) آوا (

چشمم  یهام رو بستم که همه اتفاقات جلوتکون بخورم. چشم تونمیکه بهم زدن، هنوز هم درد دارم و نم ییهاوجود مسکن با

 تا کجا؟ نهیکار رو کرد؟ نفرت و ک نیا نیقطار شد. چرا شاه

 برسه؟ خوادیم یرسوندن به من و آرشام به چ بیبا آس نیشاه

 .نهینب یبیخودم رو جلو انداختم تا عشقم آس اد،یسر آرشام ن ییبال کهنیبه خاطر ا امروز

 رفت. ادمیآرشام دردهام  دنیخام رو باز کردم و با دباز شدن در چشم با

 ناجور بود. یلیچشمش خ ریز یو کبود شیشونیپ قیچشماش گود افتاده بود و زخم عم ریو ز دهیپر رنگش

 نگاهم کرد و گفت:   قیعم یاخودم بود. لحظه یهنوز هم عشق خواستن اما

 . نمیها رو ببچشم نیا تونمیاره مخوشحالم که دوب یلیمن، خ یبایسالم ز-

 گرفته گفتم:  یو با صدا دیقلبم لرز دمیتخت گذاشت. لرزش شونه هاش رو که د یرو رو سرش

 من خوبم نگران نباش.  زمیعز-

 هاش قرمز شده بود و با بغض گفت: و چشم سیخ سیرو باال آورد. صورتش خ سرش

 .دادمتیآوا داشتم از دست م-

 کردم؟یبه سرم م یمن چه خاک اومدیم سر تو ییبال اگه

 .شدیبسته م شهیهم یقشنگت داشت واسه یچشما

 کردم؟یم کاریمن بدون تو چ آخه

 ست.نفس من به نفس تو بسته دوننیتا صبور باشم، آخه اونا که نم خواستنیازم م همه

 ؟یکار رو کرد نی. آخه چرا امردمیمن م شد،ینفست قطع م اگه

 اش گذاشتم و گفتم: گونه ینتونست ادامه بده. دستم رو رو گهیراه گلوش رو بست و د بغض

 کردم؟یم کاریمن چ افتادیتو م یبرا یاگه اتفاق-

 . ستمین مونیکه کردم پش یاز کار پس

 .یبدون دردسر تجربه کن یزندگ هی یتونیاگه من نباشم تو م-

 .قهیعم یلیزخمت خ-

 تر از زخم تو. و دردناک ترقینه عم-

 کار رو کرد. نیا نیمشکالت و دعواها به خاطر وجود منه، هنوز هم باورش برام سخته. چرا شاه نیا یهمه-

 افته؟ یم یاتفاق هی میریبگ یعروس میخوای. چرا هربار ممینکرد یآرشام؟ ما که بهشون بد هیما چ گناه

 هام رو پاک کرد و گفت: اشک آرشام

 . دهیباالخره تقاص کارهاش رو پس م نیشاه زم،یعز اریفشار ن به خودت-

 مون کرد و گفت:وارد اتاق شد و با لبخند نگاه پرستار

 بودم.  دهیند یوقت بود دو تا عاشق واقع یلیخ-

 با عشق نگاهم کرد و گفت: آرشام

 منه.  یزندگ یآوا همه-

 زد و گفت:   یلبخند پررنگ پرستار

 . می. ما هم مراقب خانومت هستیاستراحت کن یخونه و کم یقع استراحت خانومته، بهتره خودتم برمجنون االن مو یآقا-

 تره. راحت المیباشم خ نجاینه ا-

 آرشام برو خونه استراحت کن من خوبم نگران نباش. -

 آخه...-

 کم استراحت کن. هیتره. برو راحت المیخ یجورنیا زم،یبرو عز-

 و رفت.  دیرو بوس میشونیالزم رو کرد، پ یهاسفارش کهنیبعد از ا آرشام

 

 

 گفت:  یخنده و دختره با ناراحت ریز میهمه زد الدیحرف م با

 د؟یشما من رو دست انداخت-
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 .دیباهاشون دار یکه شما چه نسبت نهیا منظورم

 به ساحل زد و گفت: یچشمک الدیم

 شون هستم.من برادر خانوم-

 هول شد و گفت:  یدختره کمو  میبه خنده افتاد دوباره

 بدم.  شونلیها رو تحوبذارم که نقشه یانیک یبا آقا یقرار هیراستش من زنگ زدم تا -

 . دیبذار ونیشرکت در م یبهتره با منش دیدار یشما هر کار-

 مزاحم شدم.  دیبله، ببخش-

 خدانگهدار.  کنم،یخواهش م-

 رو به ساحل شد و گفت: الدیاز قطع تلفن م بعد

 راحت شد عشقم. التیخ-

 بهتر شد.  یجورنیآره ا-

 مون دردسر. هم شده واسه یپیخوشت نیا گه،ید میکن کاریچ-

 گفت: ایرو به ارم آرام

 ؟یدردسرها ندار نیتو که از ا ایارم-

 زد و گفت: ایارم یبا خنده به بازو الدیدر جواب آرام فقط لبخند زد که م ایارم

 .زنهیم یمردگ چطور خودش رو به موش نیبب-

 .کنهیبه آرام مراجعه م رزنهیو پ رمردیپسر و پ یهر چ ایمطب ارم ادیو خوشگله م کیدختر ش یهر چ دمیبار اومدم مطب، د هی

 و گفت: دیخند ایارم

 که سر و گوشم بجنبه.  ستمیجو نده، من مثل تو ن-

 :دمیشدم و پرس الدیبه م رو

 دور و اطراف آرشام چه خبره؟  نمیبگو بب یتو که آمار همه رو دار-

 به آرشام کرد و گفت: ینگاه تاسف بار الدیم

 بشه.  کیبهش نزد کنهیجرئت نم یدختر چیاخالق آرشام ه نیبا ا-

  ؟یخوب نیوا مگه اخالقش چشه به ا-

 .یلیقصه مجنون و ل نیآرشام فقط با تو خوبه. قصه عشق شما شده ع-

 . ادیبه چشمش نم یتوئه و جز تو کس یوونهیفقط دکه آرشام  دوننیهمه دخترها م گهید

 گفت:  الدیکه م دمیخند یخوشحال از

 . ستیهم ن یآش دهن سوز نیهمچ کنه،یهم م یچه ذوق نیبب-

 من که عاشقشم. -

 گفت: د،یخندیما م یوگوکه تا اون لحظه فقط به گفت آرشام

 توام. یوونهیمنم د-

 با اعتراض گفت:  ایمون کردن و ارمنگاه یجور خاص هابچه

 نشسته. نجایخانواده ا د؛یرو جمع کن هایلوس باز نیا دیپاش-

 : دیکفش هاش شد که آرشام متعجب پرس دنیبلند شد و مشغول پوش الدیم

  ؟یریکجا م-

 . یآهنگ خاص برامون بخون هی دی. امشب باارمیب نیاز تو ماش تاریگ رمیم-

 دوباره گفت:  الدیلبخند زد که م آرشام

 مخاطب خاص آهنگات آوا نباشه.  شهیکه مثل هم یقول بد دیفقط با-

 شد و گفت: الدیبهم انداخت و رو به م ینگاه آرشام

 . کنمیخودم رو م یسع یول دم،یقول نم-

 نیاز بهتر یکی شهیمثل هم دونستمی. ممیشد رهیبرگشت و همه مشتاق و منتظر به آرشام خ تاریبا گ الدیبعد م یالحظه

 آرشام گوش سپردم. ی. چشمام رو بستم و به صداکنهیخوندن انتخاب م یها رو براآهنگ

《Pressure's building 
But I'm not yielding 

I don't mind revenge 
But guilt wont bring me down 



Roman-City.ir 
 جدالی از جنس عشق رمان

 

https://telegram.me/romancity 313 

 

I crushed your feelings 
Though time brings healing 

I will own it up 
And right what I've done wrong 

Black and blue, sad and true 
I broke your tender heart, now I'm losing you 

Torn and bruised, spent and used 
I'm gonna pay my dues and make it up to you 

I need you, I want you, I can't go on without you 
I'm bleeding, I'm pleading on my knees for one more chance 

Don't leave me, don't grieve me, I need you to believe me 

I'm dying while trying my best to make it right, give me one chance... 

Wish I was dreaming 
And you weren't leaving 

 
Wish I could wipe away 

The tears I made you cry》 

 

 

 خوشحالم. یلیبابت خ نیو از ا شمیگفته دکتر، امروز مرخص م به

 خستم کرده. مارستانیب طیمح

با نوشتن  دی. شاارهیاز آرام خواستم تا دفتر خاطراتم رو ب نیهم یبرا ره؛یها و حضور آرشام، بازم حوصلم سر موجود مالقات با

بعد محمد  یامدت رو فراموش کنم. مشغول نوشتن بودم که در اتاق زده شد و لحظه نیسرگرم بشم و بتونم درد و اتفاقات ا

 وارد شد و سالم کرد. 

 . یاومد دنمیسالم محمد، ممنون که به د-

 ؟یتو بهتر فمه،یوظ-

 درد دارم. یهنوز کم یبهترم ول-

 . یخوشحالم که االن بهتر م،یما واقعا نگران تو بود یهمه-

 آرشام بهم گفت که خون تو بهم کمک کرده واقعا ممنونم. من از تو ممنونم. -

 رز که برام آورده بود رو داخل گلدان گذاشت و گفت:  یهالبخند زد و گل محمد

 آرشام کجاست؟ -

 مجبور شد بره.  نیهم یاومده بود، برا شیپ یتو شرکت مشکل-

 به دفتر خاطراتم نگاه کرد و گفت:  محمد

 . یکنیو سرگرم مخوبه که با نوشتن خودت ر-

 دارم.  یاگم شده کنمینباشه احساس م شمیدفتر پ نیکه ا یعادت کردم، وقت گهید-

 . زننیاش رو ورق مهر صفحه اقیو جوون با اشت ریکه پ شهیرمان برجسته م هی یدفتر روز نیمطمئنم ا-

 . خورمیفعال که مدام به در بسته م ،یگیبشه که تو م نطوریهم دوارمیام-

 باشه.  ایقضا نیا یتو یحکمت هی دیشا یول یشد تیاذ یلیدرسته که خ-

 رو جبران کنم.  زیروز بتونم همه چ هیکه  دوارمیام شه،یمن م یگرمحرفات باعث دل شهیهم-

 . هیمن کاف یبرا یکه تو خوشحال باش نی. همستیبه جبران ن یازین-

مثل محمد حاضره واسه عشقش از  یکیداشته باشه،  یمتفاوت یاهامعن تونهیداشت. چقدر عشق م یواقعا روح بزرگ محمد

 دوسش داره به خطر بندازه. کنهیرو که ادعا م یهاش حاضره جون کسبه خاطر حرص و عقده ن،یمثه شاه یکیخودش بگذره و 

 یو دور یشون بگذرن، من و آرشام انقدر سختاز عشق تونستنیگذشت و معرفت داشتن و م کمیهم  نیو شاه نینوش اگه

 .شدیمون نمسهم

وجود محمد هست اون  یکه تو یاز آرشام هم باالتره. فروتن یکه مرتبه عشق محمد، حت دمیماجراها فهم نیحاال بعد از همه ا و

 .کنهیرو نسبت به همه خاص م

 پاک و زالل داره.  یداره؛ اما محمد روح هم یغرور و خودخواه یاش کمهمراه با عشق و عالقه آرشام

 کنارم نشست و گفت:  محمد
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  ؟یکنیفکر م یبه چ-

 . ستین یمهم زیچ-

 لبخند زد وگفت: محمد

 برم.  گهیمن د یندار یاگه با من کار-

 . زیبازم ممنون به خاطر همه چ-

 . یبهتر شده باش یلیبعد خ یقول بده که تا سر امیم دنتیبازم به د-

 و گفتم:  دمیخند

 . دمیباشه قول م-

 رفتن محمد مشغول نوشتن شدم. با

 دمیهام رو پوشلباس کایرو انجام داد و به کمک ان صمیترخ یاومد و کارها مارستانیبه ب کایاز دو ساعت آرشام همراه با آن بعد

 اومدم. نییو از تخت پا

 شدم. نیرفتن هنوز هم برام سخت و دشوار بود. با کمک آرشام سوار ماش راه

کردن و  یپام قربون یجلو یبه خونه همه به استقبالم اومدن و مهتاب جون بغلم کرد و به خواست پدر آرشام گوسفند دنیرس با

کرده بودن تا مجبور  یرو برام خال نییو آرام اتاق طبقه پا دای. آمیخون لخته شده رد شد یآرشام دستم رو گرفت و با هم از رو

 برم. نییپاباال و  هانباشم مدام از پله

 تخت نشستم و آرشام از داخل کمد برام لباس آورد و کمک کرد تا لباسم رو عوض کنم. یرو یآروم به

 گفتم:  نیهم یناراحته، برا یزیسکوتش متوجه شدم که از چ از

 ناراحته؟ یمن از چ ییآقا-

 یدگیهم بهت رس کایراحت بود و مامان و آن المیمدام کنارت بودم و خ یجورنیما، ا یخونه یایب یکردیآوا کاش قبول م-

 .کردنیم

 . یبمون شمیمدت پ نیا یتونیترم. توام مراحت جانیخب من ا ،یول دونمیم-

 . شهیآخه روم نم-

  ؟یشد یتا حاال خجالت یاز ک-

 گفت:  یو با ناراحت دیرو بوس گونم

 افته؟یاتفاق ب نیا دیآخه چرا با-

 باشه اما حاال... مونیعروس دیبا گهیروز د دو

 مدتم روش. نیا میهمه صبر کرد نیما که ا-

 . یجز صبور میندار یاگهیحق با توئه، چاره د-

 شربت وارد اتاق شد و کنارم نشست و گفت: وانیهمراه با داروهام و ل آرام

 پانسمانت رو عوض کنم.  دیوقت دارو خوردنه. بعد هم با-

 زدم و گفتم: لبخند

 خانم دکتر.  یشما بگ یهر چ-

 لبخند زد و به آرشام گفت: آرام

 . شهیکن، روز به روز داره بدتر م یدگیرس تیشونیبه زخم پ یتوام کم-

 و گفت:  ستادیا نهییآ یجلو آرشام

 کرد.  کاریبا صورتم چ وونهید نیشاه نیا نیبب-

 : دیاز آرشام پرس آرام

 کرد؟ داشیپ سیپسره نشد، پل نیاز ا یخبر یراست-

 از مرز خارج شده. نیزنگ زدن و گفتن که شاه یامروز از آگاه-

 شد و گفت:  یعصب آرام

 روز خوش نداشته باشه. هیهر جا که هست  دوارمیام-

 به آرشام و آرام شدم و گفتم: رو

 شده.  بیشهر غر یآروم رو خورده. االنم که تنها روانه یزندگ هیحسرت  شهیداره. هم یخودش بدبخت یهم به اندازه نیشاه-

 شد و گفت:  یعصبان آرشام

 دفاع نکن.  نیاز شاه کنمیآوا خواهش م-
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 قرار بدم.  نیشاه طیخودم رو تو شرا کنمیم یفقط سع کنمیدفاع نم-

 ؟یکردیکار رو م نیبود هم نیشاه یاگه جا یعنی-

آدم  هین که اون رو ترک کردن و از اون خانوادش بود نی. استین یمقصر اصل نیماجرا شاه نیا یتو کنمیمن فقط فکر م-

 ساختن. یاعقده

 

 

 .کنمیم یخونه نقشه کش یحالم بهتر شده و دور از چشم آرشام، تو یروزها کم نیا

مدام  شدمیجا بند نم هیلحظه هم  کیکه  یمن یاستراحت کنم تا زخمم کامال خوب بشه؛ اما برا شتریاصرار داره ب آرشام

 سخت و دشواره. یلیخونه موندن خ یاستراحت کردن و تو

 هام رفتم.بلند شدم و به سمت کمد لباس زیبه ساعت انداختم و از پشت م ینگاه

 به خودم انداختم. ینشستم و نگاه شمیآرا زیآوردم و پشت م رونیب یمناسب لباس

 گود افتاده بود. یچشمام حساب ریشده بودم و ز فیالغر و نح یلیخ

اومدن آرشام آماده  یکردن شدم و برا شیپس مشغول آرا نه؛یبب افهیق نیمن رو با ا نیاز ا شتریآرشام ب خواستینم دلم

 شدم.

شد  ادهیپ نیآرشام شدم. مثل هر شب با دو شاخه گل رز از ماش دنیبه سمت پنجره رفتم و محو د اط،یباز شدن در ح یصدا با

 گفت:  دنمیبعد وارد اتاق شد و با د یاو لحظه

 ؟ی؟بهتریچرا از جات بلند شد زم،یسالم عز-

 خوب نشم.  شهیمثل تو مگه م یبا وجود پرستار ماه-

 ها رو به دستم داد و گفت: بغلم کرد و گل اطیسرشار از عشق زد و با احت یجوابم لبخند در

 به شما. میتقد-

 .یمرس-

  ؟یخوب یمحکم بغلت کنم. آوا مطمئن تونستمیکاش م ،ییبایچه خانم ز-

 برگردم شرکت، خسته شدم انقدر استراحت کردم.  گهیدو روز د خوامیباور کن خوبم. تازه م-

 تره.برام مهم یزیاز هر چ تیسالمت یو حوصلت سر رفته ول یکسل شد دونمیم-

 خوبه؟  رونیب میبر ایو ارم الدیبا م ذارمیقرار م هیفردا  اصال

 . هیعال-

 .دادیو به زور غذا به خوردم م کردیم ییرای. آرشام مدام ازم پذمینشست زیدور م یشام همگ موقع

 و بابا از رفتار آرشام به خنده افتادن و مامان رو به آرشام گفت: مامان

 .شهیبرات دردسر م یآرشام جان انقدر لوسش نکن بعد از عروس-

 داره.  یمن آوا رو همه جوره دوست دارم؛ لوس شدنش هم عالم-

 و رو به آرشام گفتم: دمیتخت دراز کش ی. رومیمون برگشتو به اتاق میه کنار هم خوردرو با خند شام

 خوشحالم که مامان و بابا دوست دارن و تو رو به عنوان داماد قبول کردن.  یلیخ-

 و گفت:  دیکنارم دراز کش آرشام

 من هنوزم به خاطر گذشته شرمندشونم. یول نطوره،یآره هم-

 . یفکرها رو از خودت دور کن نیا دی. تو هم بامیرو فراموش کرد زیما همه چ ،یگذشته فکر کنبه  ستیالزم ن گهید-

 . شهیبرام سخت م دنینفس کش ،یشد هوشیآغوشم ب یکه تو افتمیم نیا ادی ی. هنوز هم وقتستیدست خودم ن-

 و گفت:  دیلبم کش یانگشتش رو رو آروم

 . ترس نبودنت هر روز و هر لحظه همراهمه.نمیبیکه خودم رو فقط در تو م یشد امیدن یجور ستم،ین ینباش ،یشد امیدن-

 هی گهیمواظب خودت باش. هر چند خودم د شهی. همیکشیدرد م یتو دار نمینشو، من طاقت ندارم بب ضیوقت مر چیه آوا

 و مواظبتم.  کنمیهم ولت نم هیثان

 شدم و گفتم: رهیچشماش خ به

 . ایمرد دن نیچشم بهتر-

 زمزمه کرد: یآروم یکه آرشام سکوت رو شکست و با صدا میهم شد یلحظه غرق تماشا ندچ

 عاشقتم عشق من. -

 ...یلیدوست دارم، خ یلیخ-
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 . وونتمیگذشته من د یکار من از عشق و عاشق-

 هام گذاشت و من در آغوش مرد مورد عالقم به خواب رفتم. لب یهاش رو روو آرشام لب دمیخند

 .کردمیها و مردم نگاه م ابونیبه خ اقیاومدم. با اشت رونیبعد از دو هفته همراه آرشام از خونه ب امروز

که  یآرشام حلقه کردم و با هم به سمت رستوران یشدم و دستم رو دور بازو ادهیپ نیاز ماش یبه فرحزاد به آروم دنیرس با

 .میها منتظرمون بودن رفتبچه

 آرام و ساحل نشستم. نیب ،یو بعد از سالم و احوال پرس میشد ییرستوران با صفا وارد

 .انداختیو ما رو به خنده م کردیم یمدام شوخ الدیم

 تنگ شده بود. هامونیدورهم یدلم واقعا برا 

 : دینگاه کرد و لبخند زد. ساحل مشکوک پرس شیزنگ خورد. به صفحه گوش الدیم یهامون گوشخنده ونیم

 ؟یدیچرا جواب نم ه؟یک الدیم-

 مزاحمه. -

 زد و گفت:  الدیبه شونه م ایارم

 . قیرف یزنیمشکوک م-

 و گفت:  دیخند الدیم

 کنم. یدگیبه کارها رس دیبسته و تو نبود آرشام من با یدیکنم، چند وقته که شرکت ما قرارداد جد فیبراتون تعر دیبذار-

زنگ  میدخترش چشمش من رو گرفته و مدام به گوش نیاون روزم ا چند بار به شرکت مهندس رادمهر رفتم. از نیهم یبرا

 .زنهیم

 گفت:  الدیرو به م یاما ساحل با ناراحت م،یاز خنده غش کرد ما

  ؟یکه تو زن دار دونهیخانم نم نیا

 حرفاست.  نیتر از اخنگ یقرار بدم ول دشیکردم حلقم رو تو معرض د یهر بار سع دونه،یالبد نم-

 گفت: الدیبا خنده رو به م آرشام

 زنگ زد جواب بده. گهیبار د هیاگه -

 مزاحم مرد زن دار نشه. گهیدرس درست بهش بدم که د هی دیآره با-

 با خنده گفت: آرام

 اد؟یچقدرم تو بدت م-

 گفت: یبا ناراحت ساحل

 بگو.  نویهم-

 گاز بزنم؟ ازیپ دیمن تو رو دارم، چرا با یعشق من آخه وقت-

 یبار مجبور شد تا تماس برقرار کنه و به خواسته آرشام رو نیزنگ خورد و ا الدیم یبده، گوش یساحل جواب کهنیاز ا قبل

 گفت: دتیبا جد الدیم میگذاشت تا همه بشنو کریاسپ

 د؟ییبله بفرما-

 با ناز گفت:  یلیخ دختره

 ؟یانیک الدیم یآقا-

 امرتون؟ -

 ن؟یمن رادمهر هستم به جا آورد-

 .دمیمن بهشون اطالع م دیبگ دیدار یاگه کار ستنیاالن ن یانیک یآقا-

 ؟یشیشما ک-

 من تهرانم. رینخ-

 

 

 .میریبگ یزودتر عروس میگرفت میبعد از چند ماه استراحت کردن و تو خونه موندن، زخمم کامال خوب شد و تصم باالخره

از آرشام خواستم تا زودتر  نیهم یهامون خراب بشه؛ براو دوباره برنامه ادیب شیپ یباز مشکل کهنیاز ا دمیترسیم ییجورا هی

 .میکن یعروس

 چشمام رو باز کردم و با عتراض گفتم:  کردن،یکه مدام صدام م دایآرام و آ یصبح با صدا 6 ساعت

 ؟یکله پز میبر میخوایمگه م جا،نیا دیاومد یزود نیچه خبره به ا-
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 و گفت: نمیو مجبورم کرد تا بش دیدستم رو کش دایآ

 .ستیامروز روز خواب ن-

 ذاتا خوشگلم؟ یکنه وقت کاریرو صورت من چ خوادیچند ساعت م شگریآرا نیمن موندم ا-

 و گفت:  دیخند آرام

 شد.  ریخانم اعتماد به سقف عجله کن د-

 تا خواب از سرم بپره. دمیپاش رفتم و چند مشت آب سرد به صورتم ییبلند شدم و به سمت دستشو یحوصلگیب با

 رو آماده کردن. ازمیمورد ن لیوسا هیو آرام لباس عروس و بق دایآ

 رفتم. نییو به طبقه پا دمیلباس پوش عیسر

 انجام شده بود. یو شوخ یبه خوب زیآماده بود، اما همه در تکاپو بودن و خداروشکر همه چ زیهمه چ نکهیا با

 قرآن ردم کرد و با بغض گفت:  ریبرم مامان از ز رونیکه خواستم از خونه ب یموقع

 . یبخت باش دیکه سف شاالیا-

 کردم و گفتم: بغلش

 مامان جون. یمرس-

 من رو از مامان جدا کرد و گفت:   بابا

 نشه. رتیبرو بابا جون که د-

کارها  هیر هماهنگ کردن بقشدم. آرشام به خاط دایآ نیو به سرعت از خونه خارج شدم و سوار ماش میبابا رو بوس گونه

 رفتم. شگاهیبه آرا دایهمراه آرام و آ نیهم یبرا اد،یدنبالم ب تونستینم

 داشونیپ گهید یاو ساحل هم تا لحظه کای.  انمیشد ادهینگه داشت و هر سه پ یساختمون بزرگ یجلو دایساعت آ میاز ن بعد

 .شهیم

 .کردنیهم کار م گهیچند عروس د یشلوغ بود و همزمان داشتن رو یلیخ شگاهیآرا

کالفه شده  یبودم و حساب شگریدست آرا ریز 12صبح تا  7بردن و مشغول به کار شدن. از  ییهمون ابتدا من رو به اتاق جدا از

 بودم.

تموم  صورت و درست کردن موهام شینگاه کنم. باالخره آرا نهییآ یعنوان اجازه نداشتم تو چیبود که به ه نیاز همه، ا بدتر

 زد و گفت:  یمندتیلبخند رضا دنمیبا د شگری. آرادمیشد و لباس عروسم رو پوش

 .ینگاه کن نهییآ یتو یتونی. حاال میعروس، عروسک شد یبه جا-

 از اتاق قرار داشت رفتم. یاگهیکه طرف د یبزرگ نهییسمت آ به

 واقعا عروسک شده بودم. گفتیراست م شگریآرا

 گفتم: هیزدم و رو به بق یها به سمتم برگشت. چرخاز اتاق خارج شدم، همه نگاه یوقت

 چطورم؟ -

 اش دستم رو گرفت و گفت:  با محبت خواهرانه دایبه سمتم اومدن و بغلم کردن و آ دایو آ آرام

 . یکه خوشبخت بش شاالیا ،یناز شد یلیخ-

 نگاهم کرد و گفت:  ترقیدق آرام

 . رهیاز هوش م تو دنیآرشام با د-

 شد و گفت: کیقشنگ شده بود، بهم نزد یلیدخترونه خ شیکه با آرا کایان

 .نیا. تو و آرشام کنار هم فوق العادهمیمثل تو دار ییبایکه عروس ز میبالیما به خودمون م-

 .زمیعز یمرس-

 شد و گفت:  هیرو به بق ساحل

 م؟یکن تیکم آرشام رو اذ هی هیها نظرتون چبچه-

 گناه داره. د؛یکن تشیاذ دیحق ندار رینخ-

 بلند گفت:  یاز کارکنان با صدا یکیو همون لحظه  رفتنیپذ هیوجود اعتراض من بق با

 خانم فروزان؟-

 بله؟-

 داخل. انیدارن م بردارلمیداماد به همراه ف یآقا-

 من رو به سمت اتاق هل داد و گفت: عیسر ساحل

 . این رونیتا صدات نکردم ب-
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 ز دست شما.  امان ا-

 و استرس تمام وجودم رو گرفته بود. جانیو ه زدیمثل گنجشک م قلبم

 ها متوجه حضور آرشام شدم.دست و کل بچه یصدا با

 کرده. کوبخیمنحصر به فردش همه رو م ییبایبودم که ز مطمئن

 آرشام بلند شد: یافکار خودم بودم که صدا یتو

 .ستادیا جانیقلبم از ه یدیدفعه د هیطاقت ندارم،  نیاز ا شتریب زودتر صداش کن. من کنمیساحل خواهش م-

 صدام کرد: دایهمه بلند شد و به دنبالش آ یخنده یصدا

 عاشق و عجوله.  یلیداماد خ نیا ایآوا ب-

و  یمشک ونیو پاپ دیسف رهنیبود با پ دهیپوش یآسمون نگاهش قفل شد. کت و شلوار مشک یاتاق خارج شدم که چشمام تو از

 خودش شده بود. یبرا یدلبر

 چشم ازش بردارم. تونستمیجذاب شده بود که نم انقدر

 .دادیشده بود و در سکوت آب دهنش رو قورت م رهیفقط به چشمام خ آرشام

 . دستم رو گرفت و گفت: ستادمیلبخند جلوش ا با

 عشق من. یچقدر قشنگ شد-

 .یجذاب شد یلیتوام خ-

 به دستم داد و گفت: ییبایو دست گل ز دیرو بوس گونم

 دوست دارم آوا. یلیست. خقلبم زلزله یاالن تو یباورت نشه ول دیشا-

 .یمال من گهیشه که دباورم نمی هنوزم

 . وستیپ قتیبه حق اهامونی. خوشحالم که باالخره رومیدیکش یسخت یلیلحظه خ نیبه ا دنیرس یبرا-

 .میشد نیو سوار ماش میخارج شد شگاهیلبخند زد و دست در دست هم از آرا آرشام

به روبرو نگاه کنه، تمام حواسش  کهنیا یکرد. آرشام به جا یپل یدنده گذاشت و آهنگ شاد یدستم رو گرفت و رو آرشام

 من بود. از رفتارش به خنده افتادم و گفتم: شیپ

 حواست به جلو باشه. ،یمون بدبه کشتن یخواینکنه م زمیعز-

 .دمیم میچشم، حواسم رو به رانندگ یو نگاهت نکنم. ول نمیرو بب ییبایمه زه نیا تونمیمگه م-

 

 

 مون اومدن.به سالن، آرشام در رو برام باز کرد و بابا و پدر آرشام به استقبال دنیرس با

 .میگفتن و وارد سالن شد کیو تبر دنیرو بوس میشونیپ یدو با مهربون هر

 .شدیم دهید نیو تحس یها خوشحالمهمون ینگاه همه در

 محمد همراه با آرشام به سمتش رفتم و گفتم: دنید با

 . یکه اومد یخوشحالم کرد یلیسالم، خ-

 . گمیم کیتبر با،یسالم عروس خانم ز-

 با محمد دست داد و گفت:  آرشام

 . یمون کردواقعا خوشحال یممنون که اومد-

آرام و  ک،یگذاشته شده بود و با پخش شدن آهنگ برش ک زیم یجلو یاهچند طبق کی. کمیو نشست میرفت مونگاهیسمت جا به

 شروع به رقص چاقو کردن. کایو ان دایآ

داشت تا چاقو  یو آرشام با دادن شاباش سع دادنیم گهید. مدام چاقو رو به هممیکردیشون مو آرشام هم با لبخند نگاه من

 .رهیرو ازشون بگ

 مونگاهیبلند شد و ما به جا هیدست و سوت بق ی. صدامیدیرو بر کیمون داد و ما کچاقو رو به دست دایتموم شدن آهنگ، آ با

 .میبرگشت

 رقص بلند بشم. یتا برا دیآرام دستم رو کش ها،هیاز دادن هد بعد

 .کردیکردم و آرشام با عشق نگاهم م دنیدورم حلقه زدن و من شروع به رقص همه

 دارم شب تا سحر دور سرت بگردم. دوست》

 تو انتخابت اشتباه نکردم. دونمیم

 .رمیمیبگم برات م یجورنیدارم هم دوست
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 .نمیزتریعز ییعاشقت منم تو بگم

 حرفات نهیریمن ش یواسه

 تو دستام بمونه دستات. کاش

  ینیمن تو بهتر یواسه

 .ینیقلب من بش یتو شهیهم کاش

 عاشق شو دلم آرومم. ییبارونم، تو ییتو خانومم

 بارونم ییخانومم، تو ییتو

 عاشق شو دلم آرومم ییتو

 قلب تنهام نیسرزم دونهکی ییتو

 آرزوهام. یتو یکه بود یهمون هست تو

 لرزهیدل من م نمیبیچشماتو م یوقت

 بکن نذار دلم رو تنها، نذار دلم رو تنها یخانوم ایب

 ییبارونم تو ییتو خانومم

 ییم توشو دلم آروم عاشق

 ییبارونم تو ییتو خانومم

 ییشو دلم آرومم تو عاشق

 دارم شب تا سحر دور سرت بگردم دوست

 تو انتخابت اشتباه نکردم دونمیم

 رمیمیبگم برات م یجورنیدارم هم دوست

 《نمیزتریعز ییعاشقت منم تو بگم

 یاشد و همه گوشه یرقص خال ستیبغل آرشام انداخت. پ یآرشام رو بلند کرد و من رو تو کایاز تموم شدن آهنگ ان بعد

 تا رقص ما رو تماشا کنن. ستادنیمنتظر ا

 .میکرد دنیآرشام گذاشتم و شروع به رقص نهیس یها سرم رو روبا خاموش شدن چراغ 

 همراه با آرامش بهم وارد کرد. یآغوش آرشام حس خوب یگرما

 .میهمون حالت بمون یآهنگ تموم نشه و تا ابد تو خواستیم دلم

 کنار گوشم زمزمه کرد:  آرشام

 .یکرد یمن رو رنگ یایآوا تو دن-

 زدم و گفتم:  لبخند

 .یمن یایدن یتو همه-

 .دیدستش خم شدم و آرشام لبم رو بوس یتموم شدن آهنگ، رو با

. موقع سرو شام، میبرگشت مونگاهیها به جاو با روشن شدن چراغ میهمون حالت موند یها، تودست مهمون یبلند شدن صدا تا

بعد مهتاب  قهی. چند دقمیمشغول خوردن غذامون شد زیانگعکس خاطره یو بعد از گرفتن کل میرفت گهیمن و آرشام به سالن د

 جون وارد شد و گفت: 

 منتظرتونن. هانیماش یوقت رفتنه همه تو-

 

 

و من رو  شهیتر م. آرشام روز به روز عاشقمیشروع کردمون رو مشترک یو زندگ میست که از ماه عسل برگشتهفته کی

 .کنهیتر معاشق

. با وجود کنمیم یدگیو به کارهام رس گردمیو زودتر از آرشام به خونه برم کنمیشرکت کار م یاز صبح تا عصر کنارش تو 

آرشام غذا درست کنم.  یدم براخونه کمکم کنه، اما دوست دارم خو یکارها یخانم خواسته تا تو میآرشام از مر کهنیا

 دارم. یاحساس بهتر یجورنیا

شام رو با  زیکردم و م شیآرا لشیو مطابق م دمیپوش ییبایدوش گرفتم و لباس ز عیشام خوشمزه، سر هیاز درست کردن  بعد

 باز شدن در به استقبالش رفتم و گفتم:  ی. با صدادمیچ قهیسل

 .ییآقا یخسته نباش-

 به آغوشش پناه بردم.  لیرو به روم باز کرد و با م آغوشش
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 در نره؟ شیو خستگ نهیآدم زن مثل ماهش رو بب شهیمگه م-

 رو از تنش درآوردم و گفتم:  کتش

 . کشمیغذا رو م یتا لباست رو عوض کن-

 غذا شدم. دنیزد و به طبقه باال رفت و منم مشغول کش لبخند

 گفت: نگاه کرد و  زینشست به م زیم پشت

  ؟یدیآوا چرا به حرفم گوش نم-

 کردم؟ کاریمگه چ-

 . یدوست ندارم با کار خونه خسته تر بش ،یشیخسته م یلیشرکت خ یتو تو زمیعز-

 خودم برات غذا درست کنم.  خوادیاما دلم م کنهیکارها کمکم م هیبق یخانم تو میمر-

 و گفت:  دیدستم رو بوس آرشام

 ممنون عشقم. -

 مون رفتم.شد و من هم به اتاق دنید ونیزیاز خوردن شام، آرشام مشغول تلو بعد

 مون رو داخل دفترم نوشتم.نوشتن خاطراتم شدم و تمام اتفاقات و خاطرات خوش ماه عسل مشغول

 : دیتخت کنارم نشست و پرس یچقدر گذشت که آرشام رو دونمینم 

 ؟یسینویم یچ-

 خاطراتم. -

 از ابروهاش رو باال انداخت و گفت: یکی

 . یعادت به نوشتن خاطراتت دار دونستمینم-

 شروع به نوشتن خاطراتم کردم.  دم،یبار تو رو د نیاول یکه وارد دانشگاه شدم و برا یدرست از روز-

 پام گذاشت و گفت:  یآرشام سرش رو رو 

 . هیپس خاطرات ارزشمند-

 نوازش موهاش شدم و گفتم: مشغول

 آرشام؟-

 جان آرشام؟-

 بهم داد.  یجالب شنهادیمحمد پ شیدفتر رو نخونده. راستش چند وقته پ نیا کسچیتا به حال به جز محمد ه-

 با تعجب نشست و گفت: آرشام

  ؟یشنهادیچه پ-

 راستش محمد معتقده که خاطراتم رو در قالب رمان چاپ کنم. -

 ؟یانقدر خوب نوشت یعنیواقعا؟ -

 هاش که ناشره صحبت کرده.از دوست یکیبا  یموضوع اصرار داره. حت نیا یاما محمد رو ستم،ینخودم مطمئن -

 اش رو بخونم؟چند صفحه تونمی. مهیعال یلیکه خ افتهیاتفاق ب نیاگه ا-

 لبخند دفتر رو به سمتش گرفتم و گفتم:  با

 . یهمش رو بخون یتونیچرا چند صفحه؟ م-

 پاهام گذاشت و گفت:  یسرش رو رو دوباره

 برام بخونه.  اشسندهینو دمیم حیترج-

صفحه از خاطراتم رو که خوندم، دفتر رو بستم. آرشام  ستیدفتر رو باز کردم و شروع به خوندن کردم. ب یو ابتدا دمیخند

 : دیمتعجب نگاهم کرد و پرس

 ؟یچرا ادامه نداد-

 . یرو خودت بخون اشهیبق دمیم حیترج-

 .دمیدیها رو به وضوح ملعاده بود. انگار داشتم تمام اون سالآوا فوق ا-

 ها ارزش دارن که چاپ بشن.نوشته نیبا محمد هستش. ا حق

  ؟یگیراست م-

 .کنمینم فیتعر یزیاز چ یکه من الک یدونیمعلومه؛ خودت خوب م-

 داره.  انیجر یهات عشق و زندگنوشته یرو زودتر بخونم. تو اشهیاما دوست دارم بق دونم،یداستان رو م انیپا نکهیا با

 اش گذاشتم و گفتم: گونه یدو رو دستم
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 . هیبودنت برام زندگ-

 خود تو. یعنی یزندگ-

 .میکنیم دایمن و تو کنار هم معنا پ-

 فقط کنار تو کاملم.-

 

 

بلند شد. با  فونیآ ی. صدادادمیگوش م ند،خویآرشام که داخل حموم آواز م یخشک کردن موهام بودم و به صدا مشغول

و همسرهاشون وارد سالن  دایو آرام و آ کایبعد مامان همراه مهتاب جون و ان یاخانوادم، ذوق زده در رو باز کردم و لحظه دنید

 شدن.

 بهشون خوش آمد گفتم. یخوشحال با

 بغلم کرد و گفت:  مامان

 برات تنگ شده. یسابتا حاال دلمون ح شبیسالم عروس خانم، از د-

 .شهیاحساس م یلیخونه خ یتو نبودت

 .دیاومد دیکرد یمنم دلم براتون تنگ شده، کار خوب-

 بود به خنده افتادم و گفتم:  ایکه دست مهران و ارم یبزرگ یهاینیس دنید با

  ه؟یچ نایا-

 گذاشت و گفت: زیم یرو رو ینیس مهران

 عروس و داماد. یصبحانه برا-

 .میکردیدرست م یزیچ هیخودمون  د؟یدیممنون چرا زحمت کش-

 جون با لبخند نگاهم کرد و گفت: مهتاب

 . کننیها آماده مصبح عروس و داماد رو خانواده نیرسمه، صبحانه اول هی نیا زمیعز-

 .دیکرد نییرو تز زیهمه چ قهیدستتون درد نکنه. چقدرم با سل-

 : دیرو به من شد و پرس کایان

 آوا جون پس داداشم کجاست؟ -

 . شهیم داشیحمومه االن پ-

 گفت:  طنتیو باش ستادیشدن و آرام کنارم ا زیم دنیمشغول چ هیو بق مامان

 مشترک چطوره؟ یزندگ-

 خوبه خداروشکر.-

 خوش گذشت؟  شبید-

 آرنج به پهلوش زدم و گفتم: با

 آرام!-

همه گونم رو  یخم شد و جلو یاومد و بعد از سالم و احوال پرس نییها پااز خنده غش کرد و همون لحظه آرشام از پله آرام

 .میو مشغول خوردن شد مینشست زیو دستم رو گرفت و با هم پشت م دیبوس

بلند بشم که آرشام اجازه  زینشستن. بعد از خوردن چند لقمه تشکر کردم و خواستم از پشت م زیهم پشت م هیاصرار ما، بق با

 نداد و آروم گفت: 

 . یات رو کامل بخورصبحانه دیبا زمیعز-

 خوردم. گهیناچار چند لقمه د به

و  میهمه داخل سالن نشست ز،ی. بعد از جمع کردن مشدمیشده بود و من هر بار از خجالت آب م هیآرشام باعث خنده بق توجه

 .میمشغول صحبت شد

 رو به همه شد و گفت:  قهیباال رفت و بعد از چند دق یبعد آرشام به طبقه یالحظه

 ماه عسل. میبر میخوایمن و آوا م-

 تعجب به سمتش رفتم و گفتم: با

 کجا؟ -

 به دستم داد و گفت:  مایهواپ طیلبخند دو تا بل با

 . سیپار-
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 :دمیاش رو بوسحکم گونهم هیدستم رو دور گردنش حلقه کردم و بدون توجه به بق یخوشحال با

 .یاآرشام تو فوق العاده یوا-

 . هییایقشنگ و رو یکه جا دونمی. مسمیعاشق پار من

 چسبوند و گفت: میشونیرو به پ شیشونیپ آرشام

 . میفرودگاه باش دیبا گهیچون تا سه ساعت د ؛یها رو ببندچمدون یتو. حاال هم بهتره بر ییباینه به ز-

 یرو جمع کردم و بعد از خداحافظ ازمونیمورد ن لیوسا کایزده بودم که حد نداشت. به کمک آرام و ان جانیخوشحال و ه انقدر

 .میفرودگاه شد یبا همه راه

دادم و با عشق به آرشام  هیداشتم. به در تک جانیه یلیمون رو کنار آرشام تجربه کنم، خسفر دونفره نیقرار بود اول نکهیا از

 اهم رو که احساس کرد، لبخند زد و گفت: نگ ینیشدم. سنگ رهیخ

 ؟یپسندیم-

 و گفتم:  دمیخند

و ما  افتادیکاش اون اتفاقات نم یکه ا کنمیفکر م نیبه ا گذرونمیکه کنارت م یاهیآرشام هر ثان یدونی. مدمیقبال پسند-

 . میدادیخوش رو از دست نم یهالحظه نیچند سال ا

 و گفت:  دیرو بوس دستم

بوده که حاال  نیحکمتش ا دیشا نمیبیم کنمیگذشت، اما حاال که فکر م یو دلتنگ یو دور یدرسته که چند سال گذشته با سخت-

به  م،یازدواج کرده بود شیاگه ما چهار سال پ دی. شامیهامون رو ساده از دست ندو لحظه میمون رو بدونقدر با هم بودن

 .میو به اندازه االن عاقل نبود میکردیفکر م یسطح یلیما هر دو خ قع. اون مومیاندازه االن خوشبخت نبود

 . میرو با تمام وجودمون احساس کن یرو داشت که حاال خوشبخت نیها ارزش ا یها و دلتنگحق با توئه، تمام اون اشک-

 . میکن فیهامون تعربچه یقصه عشق خودمون رو برا ،یالیو خ نیعاشقانه دروغ یهاداستان یبه جا میتونیدر ضمن م-

 و گفتم:  دمیخند

 هامون؟بچه-

 ؟یبله پس چ-

 مون.بچه زمینه عز-

 . خوامیبچه م یادیفکرها نکن، من تعداد ز نیاصال از ا-

 و آرامش از خدا تشکر کردم. یخوشبخت نیو به خاطر ا دمیخند

 

 

 هم پشت سرمون راه افتادن. هیو بق میشد نیماش سوار

 شده بود. جانمیباعث ه نیو هم گرفتنیمدام از هم سبقت م هانیماش

 شدم. رهیبه خونه خ ینگه داشت و من با کنجکاو یدر بزرگ یساعت، آرشام جلو میاز ن بعد

 .نمیهر چه زودتر خونه رو بب خواستیم دلم

 دست آرشام گذاشت و گفت:  یشدم. بابا دستم رو تو ادهیپ نیکمک آرشام از ماش به

 دست تو پسرم.  سپارمشیم از امشب-

 و گفت:  ستادیکنارم ا هیبا گر مامان

 مواظبش باش. یلیخ-

 محترمانه سرش رو خم کرد و گفت: آرشام

 هام مواظبشم. مثل چشم-

 . مهران برادرانه بغلم کرد و گفت: ستادنیکنارمون ا دایو آ مهران

 خوشبختش کن.  قشه،یکه ال یوروجک ما رو دوست داشته باش و اونجور نیا-

 شاهد شکستن بغضش باشم. خواستیشد. انگار نم نشیسوار ماش عیو رفت و سر دیما رو بوس یهر دو یشونیپ بابا

جو رو عوض کنن  نکهیا یشد. دخترها برا ریهام سرازنتونستم خودم رو کنترل کنم و اشک گهیمامان، د یهااشک دنید با

 گفتن:

 ه؟یک یروس بعدع مینیآوا دسته گلت رو بنداز بب-

 شون برگشتم.و گلم رو پرتاپ کردم و به  سمت برگشتم

 . آرشام با اعتراض گفت: کردنینگاه م کایبا خنده به ان همه
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 زوده واسه عروس شدنش. که،یکوچ یلیخواهر من هنوز خ-

 وارد شدم. یباز کرد و من با کنجکاو موتیهمه رفتن، آرشام در رو با ر کهنیاز ا بعد

بود. آرشام دستم رو گرفت و سمت در ساختمون برد و  باترکردهیمجنون باغ رو ز دیب یاستخر بزرگ بود. درخت ها هیباغ  وسط

 گفت:

 هات رو ببند. چشم-

 هاش رو دور کمرم حلقه کرد و کنار گوشم زمزمه کرد:رو بستم و من رو همراه خودش به داخل برد. دست چشمام

 هات رو باز کن. حاال چشم-

 شده بود. دهیتوش چ امهیزیبود و جه یبزرگ یلیخ یآروم چشمام رو باز کردم. خونه-

 و گفت: دیکرده بودم. آرشام گونم رو بوس فی. کزدیبرق م ییو نو ییبایاز ز یچ همه

 عروس دلم. یخوش اومد-

 فوق العاده بود. زیآرشام، امشب همه چ یمرس-

  ؟یپسندیرو م نجایا-

 . زمیکه آرزوش رو داشتم. ممنون عز هیمونجوره زیمعلومه. همه چ-

بود. تخت  یها رو باز کردم. اتاق بزرگ و قشنگاز اتاق یکی. به طبقه باال رفتم و در دمیکشیبه همه جا سرک م یخوشحال با

 رز پرپر شده. یهاتخت پر بود از گل یرنگ وسط اتاق قرار داشت که رو دیدونفره سف

 عکس آرشام قرار داشت. زیم یکیعکس من و اون  زها،یاز م یکی یقرار داشت. رو یعسل زیطرف تخت م دو

 .یگرفته تا کمد و روتخت شمیآرا زیها، مبود. از پرده دیسف یخوشم اومد. همه چ یلیاتاق خ دمانیچ از

 از پشت بغلم کرد و گفت:  آرشام

  م؟یزودتر بخواب ستیام بهتر نمن خسته زمیعز-

 . دمی، من هنوز همه اتاق ها رو ندخب تو برو بخواب-

 .دمیهوا د یلبخندش رو بفهمم خودم رو رو یمعن کهنیزد و قبل از ا یلبخند معنا دار آرشام

 زدم و آرشام با خنده گفت:  غیج ناخودآگاه

 زودتر از عروس بخوابه؟ یکه داماد شب عروس یدیرو د ایدن یکجا-

 موهام شد. رهیکردم و آرشام من رو لب تخت نشوند و مشغول باز کردن گ میقا اشنهیس یشرم سرم رو تو با

 .دیرو بوس میشونیصورتم خم شد و پ یعطر تلخش مستم کرده بود. بعد از تموم شدن کارش، رو یبو

 و گفت:  دیو با عطش نگاهش کردم؛ که لبخند زد و لبام رو بوس شدمیتر ممشتاق یبعد یاش براهر بوسه با

 ؟یلحظه بودم که مال من بش نیچقدر منتظر ا یدونیم-

چند لحظه ازم جدا  یگرفت که باهاش همراه شدم. برا یهام رو به بازلب فیشد. چنان نرم و لط کیزدم و دوباره بهم نزد لبخند

 شد و با لبخند گفت: 

 ممنون عشقم.-

مرد همسرمه و همه وجودمه و  نیکه ا کنمیم فکر نیاش رو درک کنم و به ااحساس عاشقانه تونمیهاش، متک تک بوسه یتو

 .شهیمرد خالصه م نیا یایدن یمن تو یایدن

 با آرامش خاطر خودم رو به آرشام سپردم.  پس

 ) آرشام (

 .دمیرو د میزندگ یهاصحنه نیباتریاز ز یکیهام رو باز کردم و گردنم، چشم یمنظم آوا رو یهاحس نفس با

 بود. دهیشونم خواب یرو یابا حالت معصومانه آوا

 لبخند زدم و به فکر فرو رفتم. شبید یادآوریکنار زدم و با  شیشونیپ یرو از رو شونشیپر یموها

 .فهممیکردن رو م یزندگ یواقع یدارم کنار آوا معنا تازه

 انقدر پررنگ هستش که تنها کابوسم، نبودنش کنارمه. میزندگ یتو حضورش

 تکون خورد. آروم صداش کردم: ینوازش موهاش بودم که کم مشغول

  ؟یبش داریب یخوایخانومم؟ نم-

 از خودش نشون نداد که دوباره گفتم:  یواکنش آوا

 من؟ نفس آرشام؟ یبایخانم مهندس؟ دلبر ز-

 هاش رو باز کرد.زد و چشم ینیلبخند دل نش آوا

 و گفتم: دمیچشماش کش یانگشتم رو رو آروم
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 .هیبودنت برام زندگ-

 خود تو. یعنی یزندگ-

 عشق اول و آخرم.  میکنیم دایمن و تو کنار هم معنا پ-

 و گفتم: دمیاش رو بوستر شد. گونهلبخندش پررنگ آوا

 . یآماده باش نایکه تا قبل از اومدن مامان ا ریدوش بگ هیبلند شو -

 بلند گفتم:  یو با صدا دمیبه سرعت بلند شد و به سمت حموم رفت. خند آوا

 .دمیکشو من نازت رو ب یکردیخودت رو لوس م یکل دیمثال با ؟یعجله کجا رفت نیحاال با ا-

 از داخل حموم گفت:   غیبا ج آوا

 آرشام!-

 از اتاق خارج شدم. یسرشار از زندگ یتخت گذاشتم و با حس یآوا رو رو یخنده بلند شدم و مالفه رو عوض کردم و حوله با

 

 

 .کردیم یگرفته بود و در سکوت رانندگ شیفرودگاه رو پ ریمس آرشام

آوردم و  رونیب فمیرو از داخل ک میگوش عیکه به سرم زد سر یبا فکر نم،یجا آروم بش کی تونستمیوقت نم چیکه ه ییاونجا از

م . آرشام با ذوق و عشق نگاهدمیمون رسکردم. آهنگ رو عوض کردم تا به آهنگ مورد عالقه میتنظ نیماش یرو جلو نیدورب

 .میکرد و همراه آهنگ خوند

 ینیزم یرو یبایتو باغ ز ،ینیبهتر از تو که بهتر یک"

 ینیشیچه دلبرانه به دل م ،یقلب من باش که تا که بفهم تو

 بود یدنیبخش هاتیبد یحت

 بود یدنیتو چشمات بوس شرم

 شمیحواست جامونده پ همه

 شمینم یبه کم از تو راض من

 من باش تا باورت شه یجا تو

 من؟ ای یعشق تو هست یوونهید

 ینیچشم من باش تا که بب تو

 تو چه کرده با من یچشما که

 دعامو دیشا دهیشن یکس امو،ییکردم تنها بدرقه

 تو یهابوسه یماه تو، کجا لبا یرو نیمن و ا کجا

 من یتو خونه یذاریپا م تو

 من یرو شونه یشیعاشق م تو

 من و تو نیقراره ب هی نیا

 "من و تو نیع ستیعاشق ن یکس

 .میدیبعد رس یقیرو پست گذاشتم و دقا لمیاز اتمام آهنگ، ف بعد

 رو پارک و گفت: نیماش آرشام

 شد. رمونیبدو که د-

 خندم گرفت و ازش عکس گرفتم. یصحنه حساب نیا دنیاز پرواز گذشت. آرشام با دهن باز خوابش برده بود. با د یساعت کی

شده بود و  جیگ یشد. حساب داریمن آرشام ب یکه از صدا دمیخندیم واشیخودم  یفرستادم و داشتم برا کایان یرو برا عکس

 .کردیاطرافش رو نگاه م

 گرفتم و گفتم: شگونیبازوش ن از

 من. یعشق خواب آلو-

 هنوز از تنم درنرفته. شبید یخستگ-

رو با خنده و  ری. تمام مسدیخند یرپوستیشام که متوجه خجالتم شده بود، زرو نگاه کردم. آر رونیو از پنجره ب دمیکش خجالت

 .میصحبت گذروند

 یهاو باکالس که از دوست پیخوشت یآقا کی. میفرودگاه رفت یبارهامون، به سالن اصل لیو تحو مایشدن از هواپ ادهیاز پ بعد

 مون اومد و با آرشام و من دست داد و خوش آمد گفت.آرشام بود، به استقبال یمیقد
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 به آرشام شدم و گفتم: رو

 .ادیمون بقراره به استقبال یکس دونستمینم-

 .نهیمن و تو رو بب خوادیگفت که م میایمتوجه شد که قراره به فرانسه ب یآرمان وقت زم،یفراموش کردم بهت بگم عز-

 .ییوفابا  قیچه رف-

 .میبا هم دار یادیخاطرات ز نطوره،یآره هم-

 :گفتیآرمان به سمتش برگشتم که م یکه با صدا کردمیرو نگاه م هاابونیخ جانیبود. با ه بایفوق العاده ز سیپار

 .میتا با هم به گردش بر رمیگیهمسرم دوست داره با شما آشنا بشه، فردا تماس م-

 تون. ممنون از لطف-

 به آرشام کردم و گفتم: رو

 قشنگه.  نجایچقدر ا یوا-

 . زدلمیتر از تو عزنه قشنگ-

 .میعکس گرفت یو کل میاطراف رفت یهاابونیبه خ یرو ادهیپ یاز استراحت و صرف شام برا بعد

 و گفتم: ستادمیآرشام ا یشد. جلو شتریام بگونه یقطره بارون رو دنیکه داشتم با چک یآرامش و لذت احساس

 بارون. یوا-

 محکم بغلم کرد و گفت: آرشام

 .میبارون تو رو کنار خودم داشته باشم و با هم قدم بزن ریتونستم ز گهیبار د هیخوشحالم که -

 و غرق عطر بارون و عطر تن عشقم شدم. دمیکش یقیعم نفس

 سرما کردم. شنلم رو دور خودم جمع کردم که آرشام گفت: احساس

 .یسرما بخور خوامینم میبهتره برگرد-

 م؟یهوا و فضا دل بکن نیاز ا ستین فیح-

 ؟یکه تو سرما بخور سین فیح-

آرشام  میمون که شد. وارد اتاقمیشد سیخ یو حساب میدی. تمام راه رو دومیبه سمت هتل حرکت کرد ادهیزدم و پ لبخند

 گفت: 

 . ارنیقهوه ب تا برامون حوله و زنمیلباست رو عوض کن. منم االن زنگ م عیآوا سر-

 گوشه تخت نشست و مشغول گرفتن شماره شد و من محو حرکاتش شدم. آرشام

 شیعضالن کلیبود و ه دهیکه به بدنش چسب سشیخ رهنیپ سش،یخ یقشنگش، موها یهامحو چشم ش،یشونیپ یاخم رو محو

 گذاشته بود. شیرو به نما

 . با خنده به سمتم برگشت و گفت:  دمشیو دستم رو دور گردنش حلقه کردم و محکم بوس اوردمیطاقت ن گهید

 . یشیم طونیش یآوا دار-

 . دمیهاش رو بوسو لب دمیخند زیر زیر

 . یکنیم فیک یتنها تنها دار ستیقبول ن-

 که آرشام گفت: دمیبلند خند یصدا با

 . دنیچرا جواب نم دونمینم-

 یلرزون ی. آرشام با صدادمیناخواسته گردنش رو بوس مون،ییجدا یروزها یادآوریشماره شد و من با  مشغول گرفتن دوباره

 زمزمه کرد: 

 دلم بذار کارم تموم بشه بعد.  زیعز-

 دارم.  ازیبهت ن شهیاز هم شتریب تونم،یچرا نم دونمینم-

 تلفن شد. بغلم کرد و گفت:  الیخیب آرشام

 . شمیم وونهیآخرش از عشق تو د-

رو  یزن ریتابش تصو یب یهاشد و من در چشم دنمیمشغول بوس یقراریخنده دستم رو دور گردنش حلقه کردم و آرشام با ب با

 کرده. داینگاه پ نیتب هم یرو تو شیکه آرامش زندگ نمیبیم

 .میکرد دیبازد سیپار یدنید یطبق قرار، آرمان و همسرش دنبال ما اومدن و از جاها فردا

 بشم. یمیزود تونستم باهاش ارتباط برقرار کنم و صم یلیخ نیبود بنابرا یو خوش اخالق بایهمسر آرمان، زن ز ازالن

 .میکردیمون رو ثبت مو خاطرات میرفتیم دیو ما هر روز به گردش و خر گذشتنیها مو شب هاروز
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 بعد ساحل وارد شد و گفت:  یاها بودم که در اتاقم زده شد و لحظهبه نقشه یدگیرس مشغول

 خانم مهندس. یخسته نباش-

 . نطوریتوام هم زمیممنون عز-

 مزاحمت که نشدم؟  -

 . رهیهم در م مونیخستگ یجورنی. اارنیو قهوه ب کیبرامون ک زنمیاالن زنگ م ه،یچه حرف نیا-

 نشست و گفتم:  یصندل یرو ساحل

 چه خبر؟-

 . یباش هیتوام پا دیگفتم شا م؛یگرفت یمیتصم هیراستش من و آرام  ،یسالمت-

 :دمینگاهش کردم و پرس کنجکاو

 ؟یمیچه تصم-

  ه؟یسفر سه روزه چ هینظرت در مورد -

 د؟یبر دیخوایم یمجرد-

 . میبر یسفر رو مجرد نیشرکتن و آرام هم اصرار داره ا یکارها ریکه درگ الدیآره، آرشام و م-

 د؟ینامردا چرا زودتر به من نگفت-

 و گفت:  دیخند ساحل

 امکان نداره آوا بتونه از آرشام جدا بشه و تنهاش بذاره. گفتیآرام م-

 . گمیرو بهت م یقطع میو تصم کنمیامشبم با آرشام صحبت م ام،هیمن پا-

 .گذرهیبهمون خوش م یلیکه خ یایب یاگه بتون-

 . میافتادم؛ چقدر خوش بود مونییدوران دانشجو ادیآره، -

 لند شد و گفت:ب ساحل

 پس منتظر خبرتم. -

 م؟یحاال قراره کجا بر زم،یباشه عز-

 اصفهان.-

 داره.  یمنحصر به فرد یمعمار طورنیارزشمند و هم یخیبنا و آثار تار یاصفهان کل ،یچقدر عال-

 . میسفر جور بشه با هم بر نیدوست دارم ا یلیمنم تا به حال به اصفهان نرفتم و خ-

به در زدم و با لبخند وارد اتاق شدم و  یبذارم. ضربه ا ونیاز رفتن ساحل به اتاق آرشام رفتم تا موضوع رو باهاش در م بعد

 گفتم:

 مهندس.  یآقا یخسته نباش-

 وجود داره.  یبا تو فقط عشق و انرژ معناست،یب یکنار تو خستگ-

 و گفتم: پاش نشستم و کرواتش رو سفت کردم  یرو لوس کردم و رو خودم

 ؟ییآقا-

 جان دلم؟ -

 شون برم. دارن به سفر برن و از منم خواستن تا همراه میساحل و آرام تصم-

 خب؟-

 کنم.  شونیسفر برم و همراه نیدوست دارم به ا یلیخب من خ-

 بدون من؟ ؟ییتنها-

 . گردمیزود برم یلیست، خسفر سه روزه نیا-

 از تو جدا باشم. تونمیآوا من نم-

 فقط سه روزه.  کشه؛یطول نم ادیکه ز نهیسفر ا نیا یخوب یول دونمیم-

 که آقاشون باشه.  رهیم یخانم من به سفر-

 شدم و گفتم: ناراحت

  ؟یزورگو هم که شد-

 خانومم رو تحمل کنم.  یدور تونمیچون نم-

 .  ینشونیم یحرفات رو به کرس نجوریهم شهیهم-
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 تلفن آرشام گفت:  یصدا با

 . میکنیبعدا در موردش صحبت م-

 .کردمیم شیهرطور که شده بود راض دیپاش بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. با یبا قهر از رو-

کنم که اجازه  یموضوع بود که چطور آرشام رو راض نیا ریزدم. تمام راه فکرم درگ رونیزوتر از آرشام از شرکت ب شهیهم مثل

 سفر برم. نیبده به ا

خانم خونه رو  میو به کمک مر دمیربع بعد به خونه رس کیکردم و  شتریلبخند زدم و سرعتم رو ب د،یکه به ذهنم رس یفکر با

 و سه نوع غذا درست کردم. دمیشام تدارک د یمرتب کردم و برا

 یآوردم. موها رونیرو ب میدوش گرفتم و از داخل چمدونم لباس رقص عرب عیاز تموم شدن کارها، به حموم رفتم و سر بعد

 .دمیو لباس رو پوش ختمیلختم رو دورم ر

 کنم. وونهیآرشام رو د خواستمیبپوشم؛ اما امشب م یکس یوقت نتونستم جلو چیبود، اما به خاطر باز بودنش ه یتنم عال یتو

 ییخودنما شتریهام با رژ قرمز بشده بود و لب باتریهام با خط چشم زکردم. چشم ظیغل شینشستم و آرا شمیآرا زیم پشت

 .کردیم

کرده  نییتز نیزم یکه رو ییهارفتم و آهنگ مورد نظرم رو آماده کردم و شمع نیینگاه کردم و به طبقه پا نهییلبخند به آ با

 بودم رو روشن کردم و منتظر اومدن آرشام شدم.

 ا رو خاموش کردم و منتظر اومدن آرشام شدم.هچراغ نگیباز شدن در پارک یبعد، با صدا قهیدق ده

 کردم. دنیکردم و نرم شروع به رقص یباز شدن در سالن آهنگ پل با

 .دادمیشوهرم انجام م یرقصم رو برا نیباتریو من ز کردیبا تعجب نگاهم م آرشام

 شد. رهیآرشام بود. گره کرواتش رو شل کرد و با عشق بهم خ یهاو من تمام حواسم به عکس العمل زدیپلک هم نم یحت آرشام

 تموم شدن آهنگ آرشام به سمت اومد و محکم بغلم کرد. با

 تر بغلم کرد و کنار گوشم زمزمه کرد: که محکم امیب رونیو خواستم از آغوشش ب دمیخند 

 . یار کناز دستم فر یتونیکه تا نخوام نم یدونیانقدر وول نخور خانم کوچولو، م-

 و گفتم:  دمیخند

 . گذرهیم یچ طونتیتو سر ش دونمیفرار کنم چون م خوامیم-

 گرفت. یزیام رو گاز رو گونه دیبلند خند آرشام

 آخ، آدم خوار. -

 . یمواظب خودت باش یلیقول بده که خ یول ،یسفر بر نیبه ا یتونی! میکن یچطور من رو راض یخوب بلد-

 و گفت:  دی. آرشام خنددمشیزدم و بوس غیج یخوشحال از

 مست و خمار از عشقت.  یهاواسه اون چشم رمیمیم-

 دوست دارم.  یلیخ-

 .شتریمن ب-

 

 

 آرشام چشم باز کردم. یهابعد با نوازش روز

 خودم رو لوس کنم. یگرفتم کم میزدم و تصم غلت

 و خودم رو به خواب زدم. دمیچیرو دور خودم پ پتو

 اش گفت:مردونه یکرد و با صدا کیرو به صورتم نزدصورتش  آرشام

 ؟یش داریب یخوایمن، خانومم، عشقم نم یآوا-

 و گفت: دیام شد، کنارم خوابکه متوجه نقشه آرشام

 ! یپس خواب طور،نیکه ا-

 و محکم بغلم کرد.  یمونیمن م شیو پ یریجا نم چیشد ه جورنیکه ا حاال

 چشماش زل زدم و گفتم: یایو با عشق به در دمیچرخ سمتش

 بگم که منصرف شدم. تونمینم گهیها قول دادم و داالن به بچه یباور کن واسه منم سخته دور شدن از تو، ول-

 اس.پس بلند شو که صبحانه هم آماده-

 رفتم. اطیساحل، بلند شدم و سمت ح نیبوق ماش یصدا با

 رو به ساحل و آرام شد و گفت: آرشام
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 .دیباشمن  یمراقب آوا-

 .ینگران باش ستیحتما، الزم ن-

 آرشام بود. ریذهنم درگ ریمس تمام

 نگذشته که دلم براش تنگ شده و بغض گلوم رو گرفته. قهیچند دق هنوز

 به بازوم زد و گفت: ساحل

 .کشهیکه سفرمون طول نم ادیآوا، ز ریفاز نگ-

 هم بودن. الدیو م ایکاش آرشام و ارم-

 ر گردنم حلقه کرد و گفت:از عقب دستش رو دو آرام

 .گهیغصه نخور د یول ،یخواهر میما هم حال تو رو دار-

 کردم از سفرم لذت ببرم.        یزدم و سع لبخند

 .گذروندمیم میمیرو درکنار خواهر و دوست صم یخوب یروزها

 و گردش.  دیها به خرو شب میرفتیم یگردشگر یهااز مکان دیبه بازد روزها

 بابت ناراحت بودم. نیو من از ا کردیم یو ابراز دلتنگ گرفتیچند بار باهام تماس م یروز آرشام

 .میقبل از ظهر به تهران برگشت امروز

 کنم. زشیبذارم و سورپرا خبریگرفتم آرشام رو از برگشتم ب میتصم

 کاناپه نشستم. یروکردم و  یپل یآروم کی. موزدمیچ ییبایناهار رو به ز زیو م دمیلباسم رو پوش نیبهتر پس

 رو خاموش کردم که متوجه حضورم نشه و به داخل اتاق رفتم. کیموز نش،یماش یصدا دنیشن با

 گفت: هیدر رو باز کرد و بعد از چند ثان آرشام

 !یمن چه عجب برگشت یعشق مو بافته-

 اومدم و خودم رو به آغوشش سپردم. رونیسرعت از اتاق ب با

 .دمیبوسیو آرشام با عشق م کردمیبزنم و فقط نگاهش م یحرف تونستمینم یشدت خوشحال از

 موهام رو بافتم؟ یدیاز کجا فهم-

 .شهیم شتریعطرش ب یبافیموهات رو م یعطر موهات کل خونه رو گرفته خانومم، اخه وقت-

 من. یوونهید-

 چقدر دلتنگت بودم. یدونینم-

 .شمیوقت ازت دور نم چیه گهید طور؛نیمنم هم-

 خانوم خانوما. یتاوانش رو بد دیچند روز نبودت رو هم با نیا-

 رو از تنش درآورم و با خنده گفتم: کتش

 فعال وقت ناهاره. ،ییآقا کنمیجبران م-

 .میکه همه دور هم جمع بش دهیتدارک د یمهمون هیامشب  دایگفت که آ آرشام

 امشب بودم که آرشام وارد اتاق شد و گفت: یمهمون یمشغول آماده شدن برا اقیاشت با

 .یکنیعجله کن آوا چقدر معطل م-

 .میآمادم بر-

 و به آرشام گفتم: دمیمحمد رو د نیساختمون ماش یورود

 .جاستنیمحمد هم ا-

 باشه؟ نجایا دیبا یچ یاون برا ست؟ین یخانوادگ یمگه مهمون-

 داره؟ یمگه چه اشکال-

 مون اومدن.و همه به استقبال میشد سکوت کرد و وارد سالن آرشام

 بود. از همه گذشتم و به سمتش رفتم. ستادهیا هیتر از بقعقب محمد

 با محبت باهام برخورد کرد. شهیفشرد و مثل هم یرو به گرم دستم

 .مینشستم و مشغول صحبت شد کنارش

 .دادیو آرامش م یهم حرف زدن باهاش بهم انرژ هنوز

 :دیاش پرسونهگرم و مرد یبا صدا محمد

 ؟یهست یمشترک چطوره؟ از آرشام راض یزندگ-

 توام. ونیحس رو مد نیو آرامش دارم و ا یخداروشکر احساس خوشبخت-
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 ؟یدینوشتن رو هنوز ادامه م-

 چاپ کردنش. یگرفتم برا زهیانگ یداد یهمه بهم انرژ نیتو ا یاز وقت-

 خوشحالم که حرفم موثر بوده.-

 مهندس. یموثر هستش آقا شهیشما هم یهاحرف-

 فکر بود. یداشت و تو یظیدور نگاهم به آرشام افتاد. اخم غل از

 کردم و سمت آرشام رفتم. یکنار محمد نشستم ناراحت شده، پس از محمد عذرخواه کهنیدادم از ا احتمال

 دستش گذاشتم و گفتم: ینشستم و دستم رو رو کنارش

 ناراحته؟ یزیآرشام من از چ-

 نگاهم کنه گفت: کهنیا بدون

 .میزنیبعدا در موردش حرف م-

 بودم. دهیند ختهیبه حال انقدر آرشام رو ناراحت و بهم ر تا

 .کردینه به من توجه م کرد،یصحبت م یآرشام بود. نه با کس ریمدت ذهنم درگ تمام

 بلند شد. زیشام هم نخورد و زودتر از همه از پشت م یحت

 .میو به سمت خونه راه افتاد میکرد یخدافظ هیباشم؛ پس زودتر از بق شیشاهد ناراحت تونستمینم نیاز ا شتریب

 راه سمت آرشام برگشتم و گفتم: ریمس

 ؟یناراحت یاز چ یبگ شهیم-

 نگو آوا. یچیه-

 ه؟یبدونم مشکل تو چ دیرفتار؟ من نبا نیا یچ یعنی-

 ز محمد.ج ،یتوجه نکرد زیچچیو ه چکسیکه به ه ییتو ،ییمشکل من تو-

 باهاش؟ یریو گرم بگ ینیانقدر راحت کنارش بش یتونیم چطور

 آرشام باشه. با بغض گفتم: یهاها حرفحرف نیا شدینم باورم

 ؟یگیم یچ یدار یمتوجه هست-

 .میونیرو بهش مد مونیکه ما زندگ هیهمون کس محمد

 .یبکن خوادیدلت م یبهانه هر کار نیو به ا یبش کیتو انقدر بهش نزد شهینم لیدل-

 

 

 نزدم. یحرف گهیبه خونه د دنیرس تا

 بود. دیازش بع یبرخورد نیاز برخورد آرشام تعجب کردم. چن واقعا

 وارد ساختمون شدم. یناراحت با

 آب خورد و گفت:  یبه سمت آشپزخونه رفت و کم آرشام

  کنه؟یدوستش رو دعوت م یخانوادگ یهایتو مهمون یچ یاصال مهران برا-

 .دهیبرخورد از تو بع نیآرشام واقعا ا-

 هات سهم داشته باشه. تو خنده یاگهیبه جز خودم، کس د خوادیدلم نم-

 .مونهیام ممحمد مثل برادر نداشته-

 پوزخند زد و گفت:  آرشام

 باهات ازدواج کنه. خواستهیکه قبال نامزدت بوده و م یآره برادر-

 نیب کهنیا شم،یم یعصب شتریب یاز چ یدونی. مکنهیکه اون هنوزم دوست داره و با عشق نگاهت م یستیچرا متوجه ن آوا

 . یقبول دار شتریکه محمد رو ب یدفترت نوشت یتو نیعشق من و محمد و شاه

 د.دردهام ش یها رو بهم زد؛ اما عشق محمد مرهم همهضربه نیبدتر نیقبولش دارم، چون عشق تو و شاه شتریآره ب-

 .دهیفکر عذابم م نی. ایتا قلب محمد رو نشکن یکه تو از من گذشت کنمیفکر م نیبه ا یگاه-

 ؟یازدواج کرد نیبا نوش یو رفت یکه از من گذشت یفراموش کرد-

 جرئت رو داد تا دوباره بهت اعتماد کنم.   نیمحمد بود که بهم ا نیکه دوباره بهت اعتماد کنم، ا دمیترسیمن م آرشام

 توئه.  یکه انگار محمد ناج یزنیحرف م یجور-

 من بوده. یناج شهیآره هست هم-
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محمد بود که دستم رو گرفت و کمکم کرد تا از نو  نیا ،یخبر هم نداشت یو تو حت مردمیتو م یکه داشتم از دور یطیشرا تو

قلب بزرگ و بخشنده داره، که حاضره از  هی. اون یکنیکه تو فکر م ستین ی. محمد اونجورمیونیشروع کنم. ما به محمد مد

 کنن.  یزندگ یو خوشبخت شدر آرام انشیخودش بگذره تا اطراف یخوش

 کاناپه نشستم. یگلوم خونه کرده بود، رو یکه تو یها باال رفت. با بغضاز پله یحرف چیبدون ه آرشام

 چقدر دوسش دارم. دونهیکه انگار نم کنهیرفتار م ی. طورستیو رفتار آرشام اصال برام قابل هضم ن هاحرف

 بلند شدم و به طبقه باال رفتم. یناراحت با

 .دمیتخت دراز کش یمون کردم و به سمت اتاق مهمان رفتم و با بغض روبه در بسته اتاق ینگاه

 .دمیخوابیبود که جدا از آرشام م یشب نیاول نیمون ااز ازدواج بعد

 گفت:  ینگذشته بود که پتو از روم کنار زده شد و آرشام با ناراحت قهیهنوز چند دقبشه.  هیبه خاطر رفتارش تنب دیبا

بدون  یدونیبدون من؟ مگه نم ؟یشب تنها بخواب یخواستیسراغت م اومدمیاگه نم ؟یچرا تنهام گذاشت ؟یدیخواب جانیچرا ا-

 بخوابم؟ تونمیآغوشت نم

 نزدم.  ینگاهش کردم و حرف یدلخور با

سرت  یبدون تو بخوابم. من احمقم که تا صبح باال تونمیوسط من احمقم که نم نی. ابرهیراحت خوابت م یعالجناب گهیآره د-

 خواب باشه. نایا یکه نکنه همه کنمیو نگاهت م نمیشیم

 . یستین نمیشم و بب داریب

 لبش گذاشتم و گفتم:  یو انگشتم رو رو ستادمیجلوش ا نیهم یبرا نم،یرو بب شیناراحت نیاز ا شترینداشتم ب طاقت

 . یبش هیتنب خواستمیچون م جانی. اومدم ابرهینگو، منم بدون تو خوابم نم یچیه-

 گفت:  یمونیموهام رو نوازش کرد و با پش آرشام

 . یترکم کن ترسمیهمش م ستیکنم دست خودم ن کاریچ-

 چقدر دوست دارم؟ یدونی. تو مگه نمهیچه حرف نیا وونه،ید-

 . شمیآروم م یجورنیفقط ا ،یبازم بگو دوسم دار-

 و گفتم: دمیرو با خنده بوس اشگونه

 دوست دارم عشق حسودم. -

 و گفت: دیمحکم بغلم کرد و گونم رو بوس-

 که چقدر عاشقتم.  یدونیخودت م شه،یآدم عاشق حسود و حساس م-

 و اخمو دوست دارم. یاز آرشام عصب شتریو مهربون رو ب یاما من آرشام منطق دونمیم-

 . خوامیآوا معذرت م-

 پنهون کردم و گفتم:  اشنهیس یبلندم کرد و به سمت اتاق خودمون بردم. سرم رو تو نیزم یزدم و آرشام از رو لبخند

 اده؟یز ایوسعت دن گهیم یک-

 . یمایدن یکه همه ییتو آغوش تو شهیمن خالصه م یایدن وسعت

دلم ضعف  دنشیبود. با د دهیآروم خواب یلیبه آرشام انداختم. خ یشدم. نگاه داریاز خواب ب میآالرم گوش یبا صدا صبح

 .دمی. خم شدم و آروم لبش رو بوسزهیموجود چقدر برام عز نیکه ا دونستیرفت. فقط خدا م

 بازش روبرو شدم. یهارو که بلند کردم با چشم سرم

 تخت نشست و گفت: یرو طنتیش با

 ؟یاز خودت بکن یدار ی. چه دفاعدمیو چشم و گوش بسته د پیپسر خوشت هیسوءاستفاده از  نیخب آوا خانم شما رو ح-

 ؟یاتو چشم و گوش بسته-

 .یدست عالم و آدم رو از پشت بست تو

 کرد و گفت:  بغلم

 عاشق خانومم هستم. یادیمن فقط ز-

 

 

 ذره شده بود. هی یمان یگرفتم. دلم برا شیرو پ دایخونه آ ریبعد از شرکت مس ،یمجرد یوزهار ادیها به بعد از مدت امروز

 .دمیخر یکنترل نیماش هینگه داشتم و براش  یفروش یمغازه اسباب باز یجلو

 خونه نگه داشتم. زنگ زدم و وارد ساختمون شدم. یموندن جلو کیتراف یتو ی. بعد از کلکنهیذوق م یبودم که کل مطمئن

 بدو بدو خودش رو تو بغلم انداخت. یبه استقبالم اومد و مان دایآ
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 تپلش رو غرق بوسه کردم. صورت

 یبه اتاقش رفت. رو یشده رو ازم گرفت و با خوشحال چیو جعبه کادو پ دمیبودم، محکم بوس دهیکه براش خر یاهیهد دنید با

 گفت:  دایم و آکاناپه نشست

 دستت درد نکنه.-

 .شمیخوشحال م یلیخ کنه،یکادو ذوق م هیبا  نمیبیم یبه تشکر داشته باشه. وقت اجینکردم که احت یکار-

 لبخند زد و گفت: دایآ

 آرشام چطوره؟ -

 خداروشکر خوبه. -

شربت به سمتم اومد و  ینیبا س دایگرم بود. آ نشیرفتم. سرش با ماش یبلند شد و به آشپزخونه رفت و منم به اتاق مان دایآ

 گفت:

 ؟یهست یراض تیاز زندگ-

 کنار آرشام سراسر از عشق و آرامشه.  یزندگ ،یلیآره خ-

 لبخند زد و گفت:  دایآ 

 .پرسهیکه هر بار محمد از من و مهران م هیسوال نیآوا ا یدونیخداروشکر، م-

 واقعا؟ -

 محمد هنوز هم دوست داره.-

 . رهیبار نم ریوجه ز چیکه دوباره ازدواج کنه، اما به ه میداد شنهادیمن و مهران بهش پ بارها

 شدم و گفتم:  ناراحت

 محمد رو نابود کردم. یمن زندگ-

 بشه.  زاریباعث شدم که اون از ازدواج ب من

 عیو حالت تهوع بهم دست داد. سر جهیدفعه احساس سرگ کیچرا  دونمینم ؟یکنیچرا خودت رو سرزنش م ستیتو ن ریتقص-

 .کردیبود و صدام م ستادهیپشت در ا دایبهتر شد. آ ی. چند بار صورتم رو شستم تا حالم کمدمیدو ییسمت دستشو

 :دیپرس یبا نگران دایاومدم که آ رونیب ییدستشو از

 دفعه؟ هیشد  یچ-

 و حالت تهوع دارم.  جهیچرا از صبح سرگ دونمینم-

 زد و گفت:   یزیآم طنتیلبخند ش دایآ

 ضرر نداره.  یبد شیآزما هی-

 فکر کنم مسموم شدم.  ست؛ین میزیمن که چ ؟یچ یآخه برا-

 .کنمیفکر نم ینجوریمن ا یول-

 که من؟ یبگ یخوایم یعنی-

 لبخند زد و گفت:  دایآ

 . ادهیاحتمال مادر شدنت ز-

 گفتم:  ینگاهش کردم و با نگران جیگ

 . میرو ندار شیما االن آمادگ یول-

  م؟یرو ندار شیآمادگ یچ یعنی-

 تونه.دار شدنموقع بچه گهیاالن د گذره،یتون مساله از ازدواج کی

 آرشام بچه نخواد. دیشا-

 رو دوست داره؟ یچقدر مان یدیست. مگه ندآرشام عاشق بچه-

 شدم.  جیبگم، گ یچ دونمینم-

 بچه کم داره.   هیفقط  یزندگ نی. ادیو خداروشکر کنار هم خوشبخت دیکم ندار یزیشما چ-

 گفتم: دایو مضطرب بلند شدم و رو به آ نگران

  ؟یندار یکار رمیم گهیمن د-

 یو با اومدن مان میما نگاه کن، خوشبخت بود ی. به زندگدهیم یاگهید یرنگ و بو یبه زندگ ادیانقدر نگران نباش، بچه که ب-

 کامل شد. یخوشبخت نیا

 نباشه.  یاصال خبر دیصحبت نکن شا یباره با کس نی. فقط لطف کن در ادمیم شیآزما رمیحق با توئه. م-
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 باشه قربونت برم.-

 برم. شگاهیگرفتم به آزما میزدم و تصم رونیخونه ب از

 اومدن آرشام آماده شدم. یبه سرعت به خونه برگشتم و برا شیاز آزما بعد

مشغول نوشتن خاطراتم بودم؛  یاگهیاش بود. منم طرف دمورد عالقه لمیف دنیه نشسته بود و مشغول دکاناپ یآرشام رو شب

 بود. شیجواب آزما شیاما تمام حواسم پ

 شدم. رهیام گذاشتم و به آرشام خچونه ریرو بستم و دستم رو ز دفترم

 رو خاموش کرد و گفت:  ونیزینگاهم رو که احساس کرد، تلو ینیسنگ

 برات؟ رهیدلم ضعف م یکنینگام م یجورنیا-

 زدم و گفتم: لبخند

 تو فکرم.-

 ؟یچه فکر-

 بگم. تونمیفعال نم ه،یشخص-

 مشکوک نگاه کرد و گفت: آرشام

 . گذرهیتو سرت م یبگو چ-

 .کنمیهامون فکر مو برنامه ندهیدارم به آ-

 هست؟ یخانم مهندس چ یهابرنامه-

 . یفهمیبعدا م-

 بهم دست داد. یبه سمتم اومد. خواستم پا به فرار بذارم که دوباره همون دگرگون طنتیبا ش آرشام

 رفتم. ییسمت دستشو عیسر

 و گفت: ستادیآرشام پشت در ا 

 شد؟ یآوا چ-

 خوبم. -

 که اومدم آرشام نگران نگاهم کرد و گفت:    رونیب

 ؟یخوب یمطمئن ده،یرنگت پر-

 . رهیم جیآره خوبم، فقط سرم گ-

 مبل نشستم و چشمام رو بستم.  یدستم رو گرفت و رو آرشام

 ببرمت دکتر؟ یخوایم-

 . ستین یخاص زینه، چ-

 .دهیپر یرنگت حساب-

 فکر کنم مسموم شدم. -

 درست بوده. دایرفتم و معلوم شد که حدس آ شگاهیزدم و به آزما رونیساعت زودتر از شرکت ب کیبعد،  روز

 چطور به آرشام بگم. دونستمیداشتم. هم خوشحال بودم هم نم یبیعج یلیخ حس

 داشتم. یخوب یلیکه از گوشت و خون خودم و آرشام رو پرورش بدم؛ حس خ یقرار بود موجود نکهیا از

 :دیچیپ یگوش یتو دایآ یبعد صدا یاتماس گرفتم و لحظه دایرو درآوردم و با آ میگوش

  ؟یجانم خواهر-

  ؟یخوب دایسالم آ-

 ؟یگرفت شیممنون، جواب آزما-

 آره، حدست درست بود. -

 گفت:  یبا خوشحال دایآ

 . گمیم کیبهت گفتم تبر یدید-

 . زمیعز یمرس-

 . کننیذوق م یکه کل بندمی. شرط میبگ نایحاال وقتشه به آرشام و مامان ا-

 امشب به آرشام بگم. دیشا-

 مراقب خودت باش.  یلیسفارش نکنم خ گهی. دیمراقب خودت باش شتریب دیحتما بهش بگو از امروز با-

 .یباشه خواهر-
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گرفتم جواب  میتصم نیهم یبزنم. برا یبا آرشام حرف میکردم نتونستم در مورد حاملگ یموقع خوردن شام، هر کار شب

 براش بفرستم. کیرو با پ شمیآزما

گذاشتم و داخل کارت پستال  یرنگ یهاپوشال نیرو ب شمیو آزما دمیرو خر ییبایز ییذوق جعبه کادو یروز بعد با کل صبح

 .ایهمسر دن نینوشتم، دوستت دارم بهتر

 زنگ تلفن بدو بدو وارد سالن شدم و نفس زنان جواب دادم: یدادم، با صدا لیتحو کیجعبه رو به پ کهنیاز ا بعد

 بله؟-

 زد و گفت: غیج آرام

 .گمیم کیسالم خواهر خوشگلم تبر-

 قربونت برم. یمرس-

   ؟یزنیچرا نفس نفس م-

 تا به تلفن برسم.  دمیدو-

 برات ضرر داره.  نیسنگ یو کارها دنی. دویمراقب خودت باش شتریب دیاز امروز با وونه،ید-

 مراقب خودم باشم.  شتریب دمیکامال فراموش کردم، قول م-

 یمون منتظر فسقلمراقب خودت باش. ما همه کنمیش م. خواهیکم کن هاتطنتینه ماه از ش نیا دیامان از دست تو، با-

 . میتوا

 دونه؟یم یک گهید دایمگه به جز تو و آ-

 . فهمنیهمه م گهیتا شب د یول چکسیهنوز ه-

 نزنه.  یخواسته بودم تا حرف دایخوبه از آ-

  ؟یکنیاز همه پنهون م یچ یرو برا یمهم نیخبر به ا-

 . کشمیخجالت م امهیو از بق دونهیهنوز آرشام نم کهنیبه خاطر ا-

 و گفت:  دیخند آرام

 خوشحالم که قراره دوباره خاله بشم.  یلیمامان مهربون؟ خ یشد یتا حاال خجالت یاز ک-

 ؟یکنقراره ما رو خاله  یتو ک-

 ؟یبه آرشام بگ یخوایم ی. حاال کمونهیبچه نم یبرا یفرصت گهیکه د میدار ی. انقدر مشغله کارمیخوایما فعال بچه نم-

 کردم نتونستم بهش بگم. یفرستادم. خودم هر کار کیرو براش با پ شمیاالن جواب آزما نیهم-

 . میشانس آورد افتهیپس ن یاز خوشحال-

 و گفتم:  دمیخند

 نگرانم. یلیخ نیهم یبرا ه،یواکنشش چ دونمینم-

 . شهیم اتوونهیاز قبل د شتریمطمئن باش ب-

 .دوارمیام-

 دارم.  ضیقطع کنم؛ مر دیبا یندار یکار زمیه عزباش-

 خدانگهدار.  ینه خواهر-

 ) آرشام (

 وارد اتاق شد و گفت:  یکه منش کردم،یم یها رو بررسام بودم و نقشهخوردن قهوه مشغول

 آورده. ییجعبه کادو هیبراتون  کیمهندس پ یآقا-

 :دمیکردم و پرس تعجب

  ه؟یاز طرف ک-

 لبخند زد و گفت: یمنش

 تون فرستاده.خانم-

 گذاشت و با لبخند از اتاق خارج شد. زیم یبسته رو رو یمنش

 در جعبه رو باز کردم. یرو برداشتم و با کنجکاو جعبه

 نگران شدم و شروع به خوندن کردم. یکه اسم آوا روش نوشته شده بود، کم یشیبرگه آزما دنید با
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رو خوندم. از  شیدوباره آزما نانیاطم یآوا باشه. برا شیجواب آزما نیکه ا شدیبزنم. باورم نمپلک  تونستمینم یحت جانیه از

 .دمیبلند خند یبا صدا یخوشحال

 گفتم:  یکتم گذاشتم و از اتاق خارج شدم و رو به منش بیرو داخل ج شیبلند شدم و جواب آزما زیاز پشت م یخوشحال با

 . رهیبا همراهم تماس بگ دیبا من کار داشت، بگ یس. اگه کرمیخانم من امروز زودتر م-

 بله حتما.-

 اسکناس به دستش دادم و گفتم:  یاشدم و دسته یبه آبدارچ رو

 خودت. یهم باشه برا اشهیبخر بق ینیریشرکت ش یهابچه یپول برا نیبا ا-

 .دمیخونه نگه داشتم و به سمت ساختمون دو یبعد جلو یقهیرفتم و چند دق نمیعجله از شرکت خارج شدم و به سمت ماش با

 داخل آشپزخونه پشت به من مشغول درست کردن قهوه بود. آوا

 و گفتم:  ستادمیبا فاصله ازش ا 

 داره؟ تیواقع یو همه چ ستمیبگو که خواب ن-

 با لبخند به سمتم برگشت. آوا

 که به تن داشت، دلم ضعف رفت براش. ییبایلباس ز دنید با

 شد و گفت:  کینزدبهم  یکم 

 من. یوونهیعشق د گمیم کیپدر شدنت رو تبر-

 دستم بلندش کردم و چرخوندمش.  یحرکت رو کی با

 زد و گفت:  غیج آوا

 . ارمیات رو باال ماالن بچه ن،یبذارم زم وونهید-

 شدم و گفتم:  رهیسبزش خ یهاپام نشوندم و به چشم یبغلم بود به سمت کاناپه رفتم و آوا رو رو یکه تو همونطور

 .یمن رو کامل کرد یآوا تو خوشبخت-

 که مادرش عشق اول و آخرمه.  شمیم یاکه دارم پدر بچه خوشحالم

 نشه.  تیموضوع باعث خوشحال نیباردارم، مدام نگران بودم که ا دمیفهم یاز وقت-

 هست؟ ایتو دن نیمگه خبر بهتر از ا-

  ؟یمتوجه شد یک از

 باخبرم. یفسقل نیروزه که از وجود ا 3-

 شکمش گذاشتم و با تمام احساس گفتم:  یرو رو دستم

 . یکرد یمن رو رنگ یایدوست دارم. تو دن-

 توام.  ونیرو مد یخوشبخت نیمنم دوست دارم. من ا-

 و گفتم: دمشیعشق بوس با

 .یوجودم یپسر از تو که همه هیخداکنه پسر باشه، -

 ابروهاش رو باال انداخت و گفت:  آوا

 خودم باشه.  یدختر که فتوکپ هیمون دختر باشه. بچه دمیم حیمن ترج یلو-

 . میمامانش نباشه که دردسر دار هینداره، فقط شب یدختر هم باشه اشکال-

 با اعتراض نگاهم کرد و گفت: آوا

 آرشام!-

 گم؟یمگه دروغ م-

 . میمکافات داشته باش دیو با شنیتو باشه مدام همه عاشقش م هیشب

 و گفت:  دیخند آوا

 .میبه تو بره، بازم دردسر دار کلشیاگه پسر هم باشه و ه-

 و گفتم:  دمشیبوس

 چه دختر باشه، چه پسر عاشقم.-

 با اعتراض گفت:  آوا

 مون باشه. اگه اون نفر بچه یقسمت کنم. حت یمون رو با کسعشق ستمی. من حاضر نیعاشق من باش دیفقط با رینخ-

 و گفتم:  دمیرو کش شینیب

 تون بشم.قربون جفت یاله-
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 دوست دارم.  شتریخانم حسود شما رو ب چشم

 حاال خوب شد.-

 

 

 کرد؛یم تمیاذ یلیخ ،یمعمول دوران باردار یها یو بدحال اریاول که و یهاو حاال نسبت به ماه گذرونمیرو م میچهارم باردار ماه

 بهتر شدم. یکم

 اول بهم اجازه نداد به شرکت برم. یهابزنم و از همون ماه دیو سف اهیدست به س گذارهیآرشام هر لحظه مواظبمه و نم 

 .رهیو کمتر به شرکت م دهیخونه انجام م یکارهاش رو تو شتریهم ب خودش

 نکنم. ییتا مراقبم باشن و احساس تنها کنهیاز خونه بره، همه رو دورم جمع م رونیهم که مجبوره به ب یگاه

 .میفراموش کرد یگذشته رو کم یهایکه تلخ ی. طوررهیم شیخوب پ یلیخ زیروزها همه چ نیا

. آرشام از حموم خارج میکنیو اسم بچه بحث م تیها در مورد جنسو ساعت میکنیهر دو ذوق م خورهیبار که بچه تکون م هر

 شدم و با لبخند گفت: 

 ؟یدیرس یاجهیدر مورد اسم بچه به نت-

 . کنمیانتخاب نم یاسم چیه گهیبچه مشخص نشه د تیآرشام شروع نکن، من تا جنس-

 ؟یکردیم کاریچ یپس االن داشت-

 . نوشتمیداشتم خاطراتم رو م-

 نشست و مشغول ژل زدن موهاش شد. زیپشت م آرشام

 از قبل مست عطر تنش شدم. شتریکه باردار شده بودم، ب یزمان از

 اشتم و گفتم: اش گذشونه یرو رو سرم

 . کنهیعطر تنت حالم رو خوب م-

 .دیلبخند زد و در جوابم گونم رو بوس آرشام

 رو به آرشام گفتم:  یبه خودم نگاه کردم و با ناراحت نهییآ یتو

 آرشام؟ -

 جان دلم؟ -

 شدم؟  ختیریو ب افهیبد ق یلیخ-

 متعجب نگاهم کرد و گفت:  آرشام

 گفته؟ ینه، ک-

 نهییآ یها جلوکه هر روز ساعت ی. منشهیتر م. شکمم روز به روز داره بزرگشمیتر مهر روز دارم چاق نم،یبیخودم دارم م-

 .رهیگیم امهیخودم گر دنیحاال با هر بار د کردمیبه خودم نگاه م

 بپوشم. رهنی. مدام مجبورم پستیاندازم ن گهیهام دکه لباس نهیهمه بدتر ا از

 .یتر شدخوشگل هم یلیخ یکنیاشتباه م-

 شده. دتریو پوستت هم سف زنهیبرق م شتریب شهیاز هم هاتچشم

 رم؟یمثل پنگوئن چالق راه م یبگ شهیروت نم ؟یچ کلمیه یکه قشنگ تر شدم، ول دونمیصورتم رو م-

 و گفت:  دیخند آرشام

  ؟یبگ یخوایم یآخر چ یپس ماه ها یفکر رو بکن نیاگه از حاال ا-

 . یو جذاب بایز شهیشما مثل هم زمیعز

 .یزنیحرف رو م نیمن ا یگرمبه خاطر دل یتو دار-

 بود نگران کننده بود. نیاز ا ریکه اگه غ ه،یعیشکمت کامال طب ی. چاق شدن و بزرگستین طورنیباور کن ا-

 .ییبایبه نظر من ز ،یداشته باش یکلیو ه افهیضمن تو هر شکل و ق در

 صد برابر دوستت دارم. ،یکنیرو تحمل م هایسخت نیا یمن دار یبه خاطر بچه دونمیا االن که مدوستت دارم مخصوص من

 . ستین یعاد ریاصال غ کلتیکن ه باور

 چطور رفتار کنه تا آرومم کنه. دونستیو م شناختیشد. آرشام چقدر خوب من رو م میباعث دلگرم هاشحرف

 و گفتم:  دمیهاش رو بوسپاش نشستم. لبش یلبخند رو با

 مثل تو داره.  یچقدر خوشبختم که تو رو دارم و فرزندمون چقدر خوششانسه که پدر-

 همسر مال منه.  نیمنم خوشحالم که بهتر-
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 عشق نگاهش کردم و گفتم:  با

 . یخوریسرما م یجورنیبلند شو لباس بپوش ا-

 شد. رهیهام خه نداد و به لبپاش بلند بشم که اجاز یاز رو خواستم

 پاش بلند شدم و گفتم:  یبا خنده از رو فونیآ یصدا با

 کن. یمن دلبر یلباس بپوش و کم با حوله برا عیو مامان باشن. توام سر کایفکر کنم ان-

 مزه وارد شدن.خوش یو غذاها یخوراک یو مهتاب جون با کل کایبعد ان یارفتم. در رو باز کردم و لحظه فونیبه سمت آ آروم

 روبه مهتاب جون گفتم:  یاز سالم و احوال پرس بعد

 .شمیتون مشرمنده یجورنیا د؟یکشیچرا هر روز انقدر زحمت م-

 جون به روم لبخند زد و گفت:  مهتاب

 دشمنت شرمنده دخترم.-

 نداره. یکه زحمت ینیری. درست کردن چند مدل غذا و شستفهیوظ میکنیم یهر کار 

 واقعا ممنونم. -

 گفت:  یشکمم گذاشت و با خوشحال یدستش رو رو کایان

 اد؟یم ایدل عمه به دن زیعز یک-

 زودتر بغلش کنم. خوادیم دلم

 مونده قربونت برم.  یلیهنوز خ-

 شه؟یمشخص م یک تشیجنس-

 . یسونوگراف میقراره فردا با آرشام بر-

 بود گفت:  زیم دنیطور که مشغول چجون همون مهتاب

 هست سالم باشه.  یکه هر چ شاالیا-

 نشستم و مشغول خوردن شدم. زیرفت و با ولع به غذاها نگاه کردم و پشت م زیکردم و به سمت م تشکر

 گفت:  اومد،یم نییها پاطور که از پلههمون آرشام

 نداره.  یعاقبت خوب یآوا خانم تنها خور-

 . خورهیبه درد تو نم نایا-

 از من رو به آرشام گفت:  تیجون به حما مهتاب

 فقط مال آواست.   نایا-

 .خوادیخب منم دلم م-

 . خورهیواسه بزرگترهاست، به درد تو نم نایا-

 هام رو خورد و برام شکلک درآورد.از لواشک یبا خنده کم آرشام

 اعتراض گفتم:  با

 . رمردایگفتم مال بزرگترهاست نه مال پ-

 .شهیخالصه م یالک یهایخوش نیهم یتو یفکر کردم که زندگ نیو من به ا دنیخندیما م یهاط به حرففق کایو ان مامان

 . میکن یهامون رو چطور با آرامش سپرو لحظه میمون داره رو بدونکه دوست یکه چطور قدر کس میریبگ ادیما  یهمه کاش

 

 

 کرد. ییما رو به اتاق دکتر راهنما ی. منشمیتا از سالمت بچه مطمئن بش میبعد همراه آرشام به مطب دکتر رفت روز

 تخت دراز بکشم. یسالم کرد و ازم خواست تا رو ینشسته بود و به گرم زیپشت م یدکتر مهربون خانم

 تمام وجودم رو در بر گرفته بود. استرس

 هم لبخند زد.گرمش گرفت و ب یهادست یبه حال خرابم برد، دستم رو تو یکه پ آرشام

 کرد. نهیبه سمتم اومد و شروع به معا دکتر

 هیضربان قلبش  ی. با صدامیقلب بچه رو گذاشت که بشنو یراحت شد و لبخند زدم. دکتر صدا المیگفت بچه سالمه خ یوقت

 از گذشته دوسش دارم.  شتریبهم دست داد و احساس کردم ب یبیحس عج

 به ما کرد و گفت:  یخانم دکتر نگاه زل زده بود. توریبا خنده به مان آرشام

 باشه؟ یبچه چ دیدوست دار-

 جواب داد: عیسر آرشام
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 پسر.-

 اش گرفته بود، گفت:که از رفتار آرشام خنده دکتر

 . طونیگل پسر ش هیفرزندتون پسره  گم،یم کیفروزان تبر یآقا-

 .دیگنجیتو پوست خودش نم یو با عشق نگاهم کرد. از خوشحال دیبلند خند یحرف با صدا نیا دنیبا شن آرشام

 .میاومد رونیاز مطب دکتر ب ی. با خوشحالکردمیم تیداده بودم، احساس رضا هیرو به شوهرم هد یشاد نیا نکهیاز ا منم

 شام دعوت کرد.  یزنگ زد و خبر پسر بودن بچه رو داد و همه رو برا لیبالفاصله به همه فام آرشام

 به شدت هوس آب انار کردم. رو به آرشام شدم و گفتم:  ،یمغازه آب انار فروش دنیبرگشت با د ریمس

  ؟یرو نگه دار نیماش شهیم-

 : دیپرس متعجب

  ؟یچ یبرا-

 .خوادیدلم آب انار م-

 با لبخند گفت: آرشام

 به چشم. پسرم هوس آب انار کرده؟ یا-

 شکمم گذاشت و گفتم:  یرو رو دستم

 .ادیز یلیآره خ-

 به دستم داد و گفت: یبزرگ وانیبعد ل یاشد و لحظه ادهیپ نیبالفاصله از ماش آرشام

 بخور نوش جونت.  -

 .دنیآماده کردن تدارکات سر رس یمامان و مهتاب جون برا م،یدیبه خونه رس کهنیمحض ا به

 .شدیشون محو نمصورت یدو خوشحال بودن و لبخند از رو هر

شکمم گذاشتم و  یو دستم رو رو دمیرو پوش میکردم و لباس باردار شیآرا ینشستم و کم شمیآرا زیپشت م اتاق اومدم و به

 با کوچولوم صحبت کردم:

همه از االن  داستیکه پ جورنیا ؟یبا اومدنت تمام عشق مامان و بابا رو متعلق به خودت کن یخوایکوچولو؟ م هیقصدت چ-

 .کننیم یظه شماردوست دارن و واسه اومدنت لح یلیخ

 تکون خورد که غرق آرامش و لذت شدم. یجوابم کم در

 رفتم.  نییها از اتاق خارج شدم و به طبقه پامهمون یاهویه یصدا با

 گفت:  ایو ارم الدیو آرشام رو به م میها نشستگفتن. کنار مهمون کیبه سمتم اومدن و تبر یبا خوشحال همه

 نداره. یبازهم ادیب ایپسر من به دن-

 د؟یبچه دار بش دیخوایم یپس ک 

 . دیشیمتوجه سن باالتون م دیتون بندازنگاه به شناسنامه هی 

 گفت:  الدیکه م دنیحرف آرشام همه خند با

 بابا بشم.  ادیحاال بدم نم یول میخوایفعال بچه نم کهنیتو ما رو هم به وجد آورده. با ا جانیهمه ذوق و ه نیا-

 با خنده رو به آرشام گفت:  ایارم

 ؟یحاال تو چرا نگران سن ما شد-

و خشک  تیخاصیپدر ب هیبه  لیباشه تبد شتریبا بچه ب تونیتفاوت سن یو هر چ دیشما چند سال زودتر از ما ازدواج کرد-

نداشتم  یبازهم کهنیحس رو تجربه کردم. بچه که بودم از ا نیبچم تنها باشه؛ چون خودم ا خوادی. بعدشم من دلم نمدیشیم

 .شدمیم تیاذ یلیو مدام تنها بودم خ

 هاشون برگشتن.الزم رو کردن به خونه یهادوباره همه سفارش کهنیتموم شد و بعد از ا یمهمون 12 ساعت

هم مثل  نیو حاال نوش افتادیها نماون اتفاق . کاشیمیدوست صم هی ه؛ینفر خال کی یهمه دورم هستن، اما جا کهنیوجود ا با

 خواهر کنارم بود. کی

 تنگ شده. نینوش یدلم برا یلیروزها خ نیشدم. ا یمیقد یهاعکس دنیآوردم و مشغول د رونیداخل کمدم آلبوم ب از

 که بهم کرد اما هنوز دوسش دارم و دلتنگشم. ییهایوجود بد با

 شد. یورق زدن هر صفحه خاطرات خوش گذشته برام تداع با

 و گفتم:  دمیکش نیعکس نوش یرو رو دستم

 ؟ییمن کجا معرفتیب قیرف-

 ؟یتو واقعا من رو فراموش کرد یعنی
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 شه؟یخوش تنگ نم یمن و اون روزها یدلت برا یعنی

 کنارم نشست. ید، با نگرانش میهام رو پاک کردم. آرشام که متوجه ناراحتاشک عیاومدن آرشام سر با

 .نهیقرمزم رو نب یها کردم که چشماعکس دنیرو مشغول د خودم

 شد و گفت:  رهیهام خم گذاشت و به چشماچونه ریدستش رو ز 

  ؟یکنیم هیگر یدار-

 . ستین یمهم زیچ-

 شده؟  یآوا بگو چ-

 کردم و گفتم:  بغض

 تنگ شده. نینوش یدلم برا-

 بغلم کرد و کنار گوشم گفت:  آرشام

 رو نابود کرده؟ شیبشه که زندگ یآدم دلتنگ کس شهیوگرنه چطور م یدار یعشق مهربون من، آوا تو واقعا قلب مهربون-

  ؟یکنینم مایقد ادی شه،یتنگ نم نیشاه یتو دلت برا یعنیآرشام -

 نه. -

 راستش رو بگو بدون خشم و نفرت؟-

که  ییسخت و بالها یاون روزها یادآوریاما با  شم؛یو دلتنگش م افتمیاون روزها م ادیبه  یچرا گاه یراستش رو بخوا-

 .کنمیرو فراموش م میسرمون آورد دلتنگ

 .میشدیو دوباره دور هم جمع م شدیم مونییمثل دوران دانشجو زیکاش همه چ-

 هات رو ندارم.اشک دنیکه طاقت د یدونیخودت رو ناراحت نکن، م-

 به بچم وارد بشه.  یاسترس و ناراحت نیترکوچک خوادیضمن دلم نم در

 .ییچشم آقا-

 

 

 یکیفوق العاده ش نیزایرو آماده کرده و اتاق پسرم با د ییبایز یسمونیشدم. مامان س نیسنگ یو حساب گذرونمیآخرم رو م ماه

 شده. دهیچ

 .میکنیم یاومدنش لحظه شمار یما برا یهمه

 خوشحالم. یلیبابت خ نیخودش رو تو قلب همه جا کرده و من از ا هومدیهنوز ن پسرم

 رفتم تا عصرونه رو آماده کنم. نییخاطراتم رو بستم و به طبقه پا دفتر

 آوردم. رونیرو ب یشکالت کیک خچالیآشپزخونه شدم و از داخل  وارد

آرشام رو صدا  تونستمینم یاز دستم افتاد. از شدت درد حت کیحبس شد و ک نمیس ینفس تو دیچیتنم پ یکه تو یدرد با

نگاهم  یخودش رو بهم رسوند و با نگران مهیبعد آرشام سراس یازدم. لحظه غیج ادینشستم و از درد ز نیزم یکنم. آروم رو

 : دیکرد و پرس

  ؟یشده خوب یآوا چ-

 . رمیمیفکر کنم وقتشه، دارم از درد م-

 .مردمیبرد. داشتم از درد م مارستانیو من رو آماده کرد و به ب دیلباس پوش عیسر دیحالم رو د یوقت آرشام

 متوجه نشدم. یزیچ گهیمن رو به اتاق عمل بردن و د عیسر مارستانیبه ب دنیرس با

 یهاچشم دنیاتاق جمع بودن. آرشام با د یهم تو لیفام هیتخت نشسته بود. بق یدرد چشمام رو باز کردم. آرشام کنارم رو با

 بازم لبخند زد و گفت:

 خانومم؟ یبهتر-

 کم درد دارم، بچم کجاست؟ سالمه؟  هی-

 و گفت: دیرو بوس میشونیپ آرشام

 خوشگل و بانمکه.  یلیخ شینیبب دیخوبه، با زمیآره عز-

 . نمشیبب خوامیم-

 و گفت:  دمیبوس مامان

 .اردشیپرستار ب گمیاالن م-

 .ردمکیم یبچم لحظه شمار دنید واسه
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 .کردنیم فیتعر شییبایکه همه از ز مخصوصا

 بود، به دستم داد. دهیچیرنگش پ یپتو آب یکه تو یپسرم رو در حال مامان

داشت و  یدیمن صورت گرد و تپل با پوست سف ی. کوچولودمشیتموم وجودم بغلش کردم و نگاه به صورتش کردم و بوس با

 من و آرشام بود. یهااز چشم یبیهاش ترکرنگ چشم

 رو کامال لمس کردم. یتجربه نکرده بودم و امروز مفهوم عشق واقع یقشنگ نیبه ا یحس چیبه حال ه تا

 افتاد. هیکه به گر دمشیمحکم بوس نیهم ینگاه کردن بهش، دلم ضعف رفت براش برا با

 و گفت:  دیآرشام خند 

 فشارش بده و بوسش کنه.  یه خوادیست آدم دلش ماز بس تپل و بامزه-

 بدم. رشیآرومش کنم. مهتاب جون به کمکم اومد تا بتونم ش تونستمینم هامهیوجود سوزش بخ با

 داشتم. یخوب یلیدادم، حس خ ریکه به پسر کوچولوم ش یموقع

 هاش حلقه بسته بود.چشم یاشک تو یشده بود و از خوشحال رهیما خ یبا عشق به هر دو آرشام

 و گفت:  دیرو بوس میشونیو پ ستادیآرشام کنار تختم ا پدر

نصف سهام شرکت رو به تو  خوامیم یکه بهمون داد یاهی. من به خاطر هدیما رو چند برابر کرد یممنون دخترم تو خوشبخت-

 بدم.  هیهد

 قبول کنم.  تونمینم ه،یبزرگ یلیخ هیهد نیممنون بابا جون ا-

 روم لبخند زد و گفت: به

 .  زهیناچ یلیخ یکه به ما داد یاهیمقابل هد در-

 آورد و گفت:  رونیاز کتش ب یقرمز رنگ یکردم که جعبه مخمل تشکر

 خوشگلم.  ینوه یبرا نمیا-

 که اسم اهلل روش حک شده بود، لبخند زدم و گفتم: ییبایپالک ز دنیرو باز کردم و با د جعبه

 واقعا ممنونم.-

 :  کنار تختم نشست و گفت آرشام

 منه. یهیحاال نوبت هد-

 جانیروبرو شدم. با ه نیماش چییرو باز کردم و با سو ییدر جعبه کادو یبغل آرشام گذاشتم و با کنجکاو یکوچولوم رو تو پسر

 رو به آرشام شدم و گفتم: 

 خواستم؟یکه م هینگو که همون-

 . ینیرنگت بش یپشت پورشه مشک یتونیحالت بهتر شد م کهنی. به محض ازمیقابل تو رو نداره عز-

 نگاهش کردم و گفتم: یقدردان با

 عشقم.  یمرس-

 : دیرو به ما شد و پرس آرام

 د؟یذاریم یمون رو چباالخره اسم پسر خوشگل-

 :میو همزمان گفت میو آرشام به هم نگاه کرد من

 آرتان. -

 .میبود دهیبه توافق رس شیها پبود که مدت یاسم آرتان

 .باستیو ز کیش اریو بس شهیل اسم خودمون با حرف الف شروع مکه مث یاسم

 و گفت:  دیگونه آرتان رو بوس آرشام

 . زمیعز ی. مرسدیمن هست یزندگ یآوا تو و آرتان همه-

 بود، نگاه کردم. دهیبغل باباش خواب یزدم و به پسرم که آروم تو لبخند

 دوست داشتم و به خاطر داشتن هر دوشون از خدا تشکر کردم. میرو به اندازه تمام زندگ هردوشون

 

 

 و بزرگ شدن پسرم هستم. دنیو من هر روز شاهد قد کش گذرنیاز پس هم م روزها

 زود سرحال شدم. یلیمامان و خواهرام خ یهاوجود مراقبت با

. رهین و آرتان هستش و کمتر به شرکت ماوقات کنار م شتریو آرشام هم ب زدنیهم هر روز بهمون سر م کایجون و ان مهتاب

 قابل وصف هستش. ریروزهام غ نیحس و حال ا
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 .میگذشته رو فراموش کرد یهایمشکالت و ناراحت تمام

 . میشیاز گذشته بهش وابسته م شتریما رو چند برابر کرده و ما هر روز ب یبا ورودش خوشبخت آرتان

 .کنهیخودش م فتهیبامزه و چال لپش همه رو ش یهاو با خنده هیمن فوق العاده بانمک و دوست داشتن آرتان

 .کنمیرو ثبت م بایز یهالحظه نیو ا رمیگیم لمیقشنگش ف یهاو خنده هاطنتیاز ش مدام

 براش. رهیمون ضعف مو دل میافتیمن و آرشام هم به خنده م لیدلیآرتان ب یهابا خنده یگاه

به شرکت برم و کارم رو شروع  تونمیفعال نم لیدل نیو به هم شهیلحظه هم ازم جدا نم کی یاس و حتبهم وابسته یلیخ آرتان

 کنم.

 .اندازهیموضوع من رو به خنده م نیو ا شهیشدن حس حسادت آرشام م ختهیباعث برانگ یآرتان گاه یوابستگ

 کارش نشستم و گفتم: زیآرتان به خواب رفت، به اتاق آرشام رفتم. کنار م کهنیاز ا بعد

 .زمیهمسر عز یخسته نباش-

 من. یبایخانم ز یشما هم خسته نباش-

 د؟یخواب آرتان

 سوال ازت بپرسم؟ هیتالش کردم تا باالخره خوابش برد. آرشام  یلیاره خ-

 بپرس عشقم؟-

 آرتان؟ ای یدوست دار شتریمن رو ب-

 .زمیعز هیچه سوال نیا-

 .رهیتو رو تو قلبم بگ یجا تونهینم چکسیعشق رو با تو شناختم. ه من

 حرفش دلم قرص شد. نیا با

اش گذاشتم و آرشام مشغول نوازش شونه یو سرم رو رو دمیپاش نشستم و صورتش رو بوس یرو لوس کردم و رو خودم

 موهام شد و گفت:

 .میکنار هم باش میکنیاومده، کمتر فرصت م ایکه آرتان به دن یاز روز-

 موضوع ناراحته؟ نیاز اوقت عشق من اون-

 .یکه تموم روز کنارم باش خوامی. از بس دوستت دارم مستمیناراحت ن زمینه عز-

 کنارتم آرشامم. شهیمن هم-

 عشق من و توئه. ی. اون کوچولو ثمرهشهیچهره تو جلوم مجسم م کنمیبه آرتان نگاه م یوقت

 تونم.عاشق جفت-

 .مییما هم عاشق تو-

 و گفتم:  دمیهاش کشچشم یکه انگشتم رو آروم رو دیبوس یهام رو به آرومچشم یرو آرشام

 . شهیها خالصه مچشم نیمن تو ا یایدن-

 . یامیندارم چون تو خودت دن ییایمن دن-

 گذاشتم و گفتم: اشنهیس یرو رو سرم

 .مییآقا وونتمیدربست د-

 با حرفم غرق لذت شد و گفت:  آرشام

 . یلیدوست دارم خ یلیخ-

 آرشام؟-

 جان آرشام؟-

 نداره؟ یدوستش که ناشره. از نظر تو که اشکال شیپ میدنبالم و بر ادیفردا قراره که محمد ب-

 من به محمد اعتماد کامل دارم. زمینه عز-

 دوارمی. امیهمراهش بر یتونیحسادت مردونه بوده. م یو کم تیزدم از سر عصبان یقبال هم اگه حرف ه،یپسر پاک و خوب اون

 .یبرگرد تیکه با دست پر و با موفق

 عشقم. یمرس-

 بذارم. یاسمش رو چ دونمیخاطراتم کامله، اما نم زیچ همه

  رسه؟یبه نظرت م ی. تو اسم خوبمیاسم خوب هم براش انتخاب کن هی دیبا گهیم محمد

 فکر کرد و گفت:  یکم آرشام

 خاطرات آوا چطوره؟ -
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  ه؟یچ تیپشنهاد بعد ست؛ین یاسم خاص ادیاما ز د،یبه فکر خودمم رس-

 گفت: جانیبعد با ه یدوباره به فکر فرو رفت و لحظه ا آرشام

 ه؟یچ "از جنس عشق  یجدال"نظرت در مورد اسم -

 دستم رو دور گردنش حلقه انداختم و گفتم:  یخوشحال با

 .هیعال-

 اسم خالصه شده. نیا یتمام خاطراتم تو انگار

 ست.اسم فوق العاده نیعشقم ا نیآفر

و نفرت بود و  نهیهمراه با ک نیو نوش نیتفاوت که عشق شاه نیبر سر عشق صورت گرفت. با ا یما چهار نفر جنگ و جدال نیب-

 وسط فقط عشق تو خالص بود. نیا د،یعشق من همراه با شک و ترد

 .ادیم شیدو تا قلب هم جنگ و جدال پ نیب یگاه-

 ات منه.تمام خاطر انگریاسم ب نیا

 دفتر نوشتم  یرو بایز یشدم و به سمت کمدم رفتم و دفتر خاطراتم رو برداشتم و دوباره کنار آرشام نشستم و با خط بلند

  "از جنس عشق  یجدال"            

 به روم لبخند زد و گفت:  آرشام

توش  یاش اتفاق افتاده و زندگر لحظهکه ه هیقصه واقع هیتو  یچون قصه برن؛یمطمئنم که همه از خوندن خاطراتت لذت م-

 داره.  انیجر

 اصال چاپ نشه.  دیزوده. شا یلیها خحرف نیزدن ا یهنوز برا یباشه. ول یگیکه تو م طورنیهم دوارمیام-

 .شهیمطمئن باش که چاپ م-

 تازه در دلم جوونه زد. یدیآرشام دلگرم شدم و ام یهاحرف با

 تر قدم به جلو بردارم.مصمم شدیکه باعث م یدیام

 

 

 دارم. ادی یخاطراتم باهام قرار داد بست رو به خوب یمقدم، دوست محمد بعد از خوندن و بررس یکه آقا یروز

 .شناختمیسر از پا نم یروز از خوشحال اون

حاال بعد از شش ماه انتظار، چاپ آماده بشه و  یبرا شیرایکرد و قرار شد بعد از و فیقلمم تعر وهیاز نوع و ش یمقدم کل یآقا

 زده کرده. رتیما رو خوشحال و ح یموضوع همه نیازش استقبال شده و ا یخاطراتم چاپ شده و به خوب

هام باعث جذب مخاطب شده و و صراحت نوشته ییساده گو نینداشتم، اما هم نهیزم نیدر ا یاتا به حال تجربه کهنیوجود ا با

 بابت فوق العاده خوشحالم. نیمن از ا

 کتابم هستش. ییها، امروز جشن رونمامقدم و به درخواست مخاطب یلطف محمد و آقا به

 جشن آماده کردم. یو خودم رو برا دمیلباسم رو پوش نیبهتر

 یلبخند شوندنیدکاناپه نشسته بودن، با  یرو پیاز اتاق خارج شدم. آرشام و آرتان آماده و خوشت بایبعد آراسته و ز یالحظه

 گفتم:  اقیزدم و با اشت

 .یپیچه پدر و پسر خوش ت-

 نگاهم کرد و گفت:  آرشام

 .ییبایچه خانم ز-

 . زمیعز یمرس-

 بغلم، از آرشام گرفتم و گفتم: ادیب کردیرو که تالش م آرتان

 م؟یبر روزیتر از دجذاب-

 دستم رو گرفت و گفت:  آرشام

 هستن.  سندهیهمه منتظر خانم نو م،یبهتره زودتر بر-

هام از استرس خانوادم و دوست دنیاسترس گرفتم؛ اما با د یکم تیاون همه جمع دنیجشن و د یبه سالن برگزار دنیرس با

 کاسته شد و لبخند زدم. جانمیو ه

 مون اومدن.مقدم به استقبال یمحض ورودمون محمد و آقا به

 اشاره کرد و گفت:   تیو به جمع ستادیکنارم ا ساحل

 .ینیتوش بهتر یکه بزن یخاطراتت فوق العاده بود. تو دست به هر کار  یکرد دایآوا چقدر هوادار پ-
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 نظر لطفته.  زمیعز یمرس-

 و گفت:  ستادیتموم موند. محمد کنارم ا مهیمون ناومدن محمد حرف با

ازت  ییهادر مورد کتابت سوال خوانیهم م هایلی. خینهاشون رو آوردن و دوست دارن که براشون امضا کآوا همه کتاب-

 بپرسن. 

 فیکتاب که از رمانم تعر یهانشستم. هر کدوم از خواننده یبزرگ زیکردم و با محمد همراه شدم و پشت م یساحل عذرخواه از

جلد براشون امضا  یرو یالو با خوشح شدمیبهشون داده، واقعا خوشحال م یکه چقدر رمانم درس زندگ گفتنیم ایو  کردنیم

 که به گوشم خورد سرم رو بلند کردم. ییآشنا یکه با صدا مکتاب بود نیآخر ی. مشغول امضاکردمیم

 پلک بزنم. تونستمینم یحت دم،یدیکه م یزیچ از

 : دیشد و کتاب رو به سمتم گرفت و دوباره پرس کینزد گهید یکم نینوش

  ؟یکتاب من رو هم امضا کن شهیم-

 زده نگاهش کردم و گفتم: بهت

 !نینوش-

 انداخت و با بغض گفت:  نییسرش رو پا شرمنده

 که در حقت کردم معذرت بخوام. ییهایآوا اومدم به خاطر تمام بد-

. یمن رو ببخش یتونینم دونمیتو و آرشام نگاه کنم. م یهاتو چشم شدیاما باور کن روم نم رهید یلیکار خ نیا یکه برا ونمدیم

 .کنهیآدم با دشمنش هم نم یکه من با تو کردم حت یکار

 هات بودم.اشک ختنیکه مسبب ر ببخش

شوکه شدن. باالخره به  نینوش دنیمتوجه شدم که اونا هم از د هی. با نگاه کردن به بقختمیریاشک م نیدرست مثل نوش منم

نگاهش  رهیاش گذاشتم و مجبورش کردم تا به چشمام نگاه کنه. خچونه ریو دستم رو ز ستادمیخودم مسلط شدم و جلوش ا

 کردم و گفتم: 

 زد؟ بتیکجا غ شم،یدلتنگ م ینگفت-

 گفت:  هیخودش رو تو بغلم انداخت و با گر نینوش

و  یاحتکه بهت پشت کردم، اصال به نار یمثل تو رو از دست دادم. آوا من رو ببخش. روز یچقدر احمق بودم که دوست خوب-

 شدن تو فکر نکردم. ریدلگ

 پس دادم. هامییتو رو با تنها یباور کن که من تقاص قلب شکسته یکور شده بودم. ول انگار

 خوندن هر کلمه از کتاب هزار بار خودم رو لعنت کردم. با

. حاال همه با یزیرو فراموش کنم. تو هنوزم مثل گذشته برام عز زیکردم همه چ یو سع دمیتو رو بخش شیها پمن سال-

 .کردنیاشک آلود و با لبخند به ما نگاه م یهاچشم

 بلند رو به همه گفتم:  یرو گرفتم و با صدا نینوش دست

 .دیو خاطراتم رو خوند دیمنه. واقعا ممنونم که وقت گذاشت یزندگ یروزها نیاز بهتر یکیامروز -

 آرشام و پسر کوچولوم نگاه کردم و رو به همه گفتم:  به

دوست،  هینفر،  کی یجا هامیخوشبخت یهمسر و پسرمه؛ اما با همه یمن از زندگ ییندارم. دارا یکمبود چیه میزندگ یمن تو-

رو کنار خودم دارم. ما مثل دو تا  میمیدوست صم ن،یبود. چقدر خوشحالم که امروز در کنار شماها دوباره نوش یهمراه خال هی

 .میها باعث شد که چند سال از هم دور باشاز اتفاق یسر کیاما  م؛یدوست نه، مثل دو تا خواهر بود

هستم که همه جوره  ییزهایعز ونیرو مد یخوشبحت نیو ا نمیزم یآدم رو نیتربگم که من خوشبخت تونمیبا جرئت م امروز

کردن و بهم  میبودم، همراه یروح طیشرا نیبدتر یکه من تو ییهاکردن و از خانوادم ممنونم. سال تمیپشتم بودن و حما

 .دادنیم یدلگرم

 .کردنینگاهم م نیو با تحس ختنیریو بابا و خواهرهام اشک م مامان

 سالن دنبال محمد گشتم و گفتم:  یتو

 .ستهیممنونم از محمد شا-

 تو رو جبران کنم. یهاها و زحمتچطور محبت دونمیواقعا نم من

 تا خاطراتم رو چاپ کنم. یواقعا ازت ممنونم که بهم جرئت و اعتماد به نفس دادو من  یهست یفیتو واقعا آدم شر محمد

 

 

 عشق به آرشام نگاه کردم و با تمام احساسم گفتم:  با
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 .یمن یزندگ یآرشام تو همه-

 .یداد هیکه بهم هد یمثل تو رو کنار خودم دارم. ممنون بابت احساس قشنگ یزندگ کیخوشبختم که همسفر و شر یلیخ

 .میزندگ یمن بود. دوست دارم همه یتو تولد دوباره قعش

 لبخند زد و آروم لب زد: آرشام

 عاشقتم.  -

 و ساحل چرخوندم و گفتم:   الدیرو به سمت م نگاهم

 مثل شما دو تا داشته باشن. یخوب یهادوست شونیسخت زندگ ریمس یها توآدم یازتون ممنونم. کاش همه-

تون که عشق نهیبراتون بکنم ا تونمیکه م یی. واقعا ازتون ممنونم و تنها آرزودیرفاقت رو در حق من و آرشام تموم کرد شماها

 باشه.  داریپا شهیهم

 رو به همه شد و گفت:   نیصحبتم تموم شد نوش کهنیاز ا بعد

 .دیشما خواهش کنم که اشتباهات من رو تکرار نکن یمن از همه-

که با زور  یرو خراب کرد و از همه بدتر به خودم ضربه زدم. مثل من دنبال عشق هایلیخ یحس حسادتم، زندگو  یخودخواه

 .ادیکه در لحظه به وجود ب کنهیو حال آدم رو خوب م دارهیپا ی. عشقدینباش ادیبدست م

 .کردمیکه چقدر اشتباه م فهممیآرشام رو دوست دارم، اما حاال دارم م کردمیخودم فکر م الیبه خ من

 .کشمیواقعا از خودم خجالت م کنمیمن به آرشام اسمش عشق نبود. حاال که به اون روزها فکر م حس

 صدمه زد.  هایلیمن به خ اشتباهات

 به آرشام نگاه کردم و گفت:  مونیشرم زده و پش نینوش

 یزندگ یسال به جا کیت سخته. من باعث شدم که تو فراموش کردن گذشته برا دونمی. مخوامیآرشام من ازت معذرت م-

 .یرو کنار من تجربه کن یسرد و اجبار یزندگ هیعاشقانه کنار آوا، 

اما من واقعا شرمنده و  اره؛یم ادتیات هستش که هر بار گذشته رو به شناسنامه یتو اهیلکه س کیکه اسمم مثل  دونمیم

 ؟یرو ببخش من هامیبا همه بد یتونی. حاال ممونمیپش

براش سخته. آرشام بهم لبخند زد و رو به  یلیکه فراموش کردن گذشته خ دونستمی. مکردنیمنتظر به آرشام نگاه م همه

 گفت: نینوش

 نبخشم؟ تونمیمگه من م بخشهیبالها سرش اومد م نیشتریآوا که ب یوقت-

 تشکر کرد و گفت: یبا خوشحال نینوش

 داشتم. ازیبه ببخش شماها ن دمیجد یشروع زندگ یبرا-

 از سالن نشسته بود اشاره کرد و گفت: یاکه گوشه یپیتعجب بهش نگاه کردم که به پسر خوشت با

 .کنمیعشق رو درک م یواقع ینامزد کردم و حاال دارم معنا-

 بغلش کردم و گفتم:  یخوشحال با

 .زمیعز گمیم کیتبر-

 .یمرس-

 .دادیعذابم م دیهست ریتو و آرشام ازم درگ کهنیا هر بار فکر اام دم،یآرش تازه به آرامش رس کنار

 رو شروع کنم.  میزندگ تونمیراحت م الیاز امروز باخ حاال

 . کنمیم یخوشبخت یبرات آرزو-

 .دمیرو د نیسالن شاه یهامون خاتمه بدم که انتهابرگشتم که به صحبت هیسمت بق به

 لرزه به تنم افتاد و خاطرات گذشته برام زنده شد. دنشید با

 بلند گفت:  یبه حالم برد به سمتم اومد و با صدا یکه پ نیشاه

 بزنم؛ اومدم گذشته رو جبران کنم.  بیرو خراب کنم و بهت آس تیکه زندگ ومدمینترس آوا. امروز ن-

 .کردنیبرگشته بودن و با تعجب نگاهش م نیبه طرف شاه همه

 گفت:  نیبشه که شاه زیو خواست باهاش گالو ستادیا نیشاه یداد و جلو کایآرتان رو به ان تیبا عصبان آرشام

 .یمن رو ببخش یو بتون یریآروم بگ یجورنیا دیشا ق،یبزن رف-

 حلقه کرد و روب ه آرشام گفت: نیشاه یو دستش رو دور بازو ستادیا نیکنار شاه ییبایز دختر

 .میگذشته رو جبران کن میفروزان. ما اومد یآقا دیآروم باش کنمیخواهش م-

 .ستادمیشون رفتم و کنار آرشام ابه سمت متعجب

 نگاهم کرد و گفت:  نیشاه
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 من رو ببخش.  کنمیآوا خواهش م-

 شد و گفت:  یعصب آرشام

 ییچه بال ینیو بب یکه بمون ی. انقدر مرد نبوددادمیاز دستش م شهیهم یداشتم برا ؟یسرش آورد ییرفته چه بال ادتی-

 . یسرش آورد

 گفت:  یبا ناراحت نیشاه

 از دور از حالش با خبر بودم.  یول دمیافتاد ترس هوشیآوا ب یبشه، وقت یجوراون خواستمیبه خدا نم-

 که متوجه نگاهم شد گفت:  نیو اون دختر نگاه کردم. شاه نیگره خورده شاه یهادست به

 گم شدم یمهین یگفتیم شهیهم ادتهی-

 منتظر من بود.  گهید یجا هیمن  یگم شده مهیحق با تو بود. ن ؟یستین

 رو پر کرده.  هامییتنها یهمه می. نسکنمینم ییاحساس تنها گهید حاال

 با محبت دستم رو گرفت و گفت:  مهیاسمش نس دونستمیکه حاال م یدختر

 .دیفرصت رو بهش بد نیا کنمیگذشته رو جبران کنه. خواهش مکرده. اومده تا  رییتغ یلیاون خ دیرو ببخش نیلطفا شاه-

رو در آغوش  نیدفعه برخالف انتظار همه شاه هیبکوبه که  نیصورت شاه یدستش رو مشت کرده بود و خواست تو آرشام

 و گفت:  دیکش

 . یخوشحالم که برگشت هاتیمعرفتی. با تمام بنمیبینگاهت خشم و نفرت نم یتو گهیچقدر خوشحالم که د-

 تشکر کردم. زیشد و از خداوند به خاطر همه چ ریاشک شوق از چشمام سراز نیآرشام و شاه دنید با

 داده. هایو دوست هایرفته و جاش رو به خوب نیاز ب هایبد یخوشحالم که همه واقعا

که قلب فقط  یکامل شده. به راست مونیلقه دوستدوباره ح یها دورو بعد از سال میدوباره مثل گذشته کنار هم جمع شد حاال

 رو از دلشون پاک کردن. هایو بد نهیکه ک دنیطعم عشق رو چش یزمان نیو شاه نینفرت. نوش یعشقه، نه جا یجا

 

 

 شام دعوت کرد. یو چاپ کتابم همه رو برا تیاز تموم شدن جشن، آرشام به مناسبت موفق بعد

 میبه دربند اومد مونییدارم. درست مثل دوران دانشجو یخوب یلیحس خ میها دوباره دور هم جمع شدبعد از مدت کهنیا از

 .میتا خاطرات گذشته رو دوباره تکرار کن

 از تخت نشسته بودن نگاه کردم. یاگهیمردها که طرف د به

 دوختم. کردنیم یکه با آرتان باز و آرش نیهام آورد و نگاهم رو به نوشلبخند به لب هاشونیو شوخ خنده

. فقط شدنیعاشقش م شتریهم ب نیو آرش و نوش کردیم یکرده بود، مدام دلبر دایپ دیجد یبازهم کهنیکوچولوم از ا پسر

 : دیو ساحل پرس مینشسته بود. به ساحل اشاره کردم و هر دو کنارش نشست صدایآروم و ب یلیخ مینس

 ؟یچرا تنها نشست-

 بودم. دهیرو انقدر خوشحال ند نیراحتم. راستش تا به حال شاهممنون -

 هستم.  شیخوشحالم که شاهد خنده و شاد یلیخ

 لبخند زد و گفت: ساحل

 حرف نگفته دارن. یلیانگار خ یمیقد یهاقیرف-

 تموم شد. یبه خوب زیخوشحالم که همه چ یلیخ

 :دمیشدم و پرس میبه نس رو

 .دیایبهم م یلیخ نیتو و شاه-

 د؟یدوست دارم بدونم که چطور با هم آشنا شد یلیخ

تونست  عیسر یلیکار به شرکت ما اومد و خ یبرا شیدو سال پ نیداره. شاه یشرکت بزرگ برج ساز هیکانادا  یپدر من تو-

 اعتماد پدرم رو جلب کنه.

 ازش خوشم اومد و توجهم رو جلب کرد، یلیخ دمشیبار د نیاول یبرا یوقت

 عالمت سوال بزرگ. هیشده بود برام  نیشاه ییو سکوت و تنها یشونیپر اما

 .دمیرو پرس شیروز جرئت کردم و علت ناراحت هی

رو فراموش  زیگرفتم کمکش کنم تا همه چ میاز گذشته عاشقش شدم و تصم شتریرو برام برمال کرد ب شیزندگ قیحقا یوقت

 رو شروع کنه. یدیجد یکنه و زندگ
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مون رو شروع مشترک یو زندگ میبمون جانیو قراره هم مینکرد و االن هفت ماهه که نامزد یالفتهم مخ نیشاه خوشبختانه

 .میکن

 .نهیکرده. تالشت قابل تحس ریینسبت به گذشته تغ یلیخ نی. شاهیچقدر عال-

 عذاب وجدان بود. کرد،یم تیرو اذ نیکه شاه یزیچ نیشتری. بزمیعز یمرس-

آرشام متوجه چاپ  نستایاز صفحه ا کهنیتا ا میکن یو از تو و آرشام معذرت خواه میایکه ب میفرصت خوب بود هیمنتظر  ما

 . میفرصت رو از دست ند نیو ا میگرفتم خودمون رو به جشن برسون میو بعد از خوندن رمانت تصم میکتابت شد

 زده شده بودم.  جانیبزرگ بود. واقعا ه یلیخ زیسورپرا هی نیو نوش نیحضور شاه-

 رو به من شد و گفت:  احلس

 کجا آشنا شده؟ پیخوشت نیبا ا میرو صدا کنم بفهم نینوش-

 کنارمون نشست و گفت:  نیکه ساحل صداش کرد و نوش میدیخند میو نس من

 تمام وقتش رو باهاش بگذرونه.  خوادی. آدم دلش میدار یاآوا چه پسر بامزه یوا-

 نازک کردم و گفتم:  یچشم پشت

 به مامانش رفته.-

 آرشامه.  یفتوکپ ست،یتو ن هی. اتفاقا اصال شبیافتهیتو که هنوز مثل سابق خودش-

 و گفتم:  دمیخند

 ؟یآشنا شد یبگو با آرش چطور تیتو از زندگ-

 برگشت و با عشق به آرش نگاه کرد و رو به ما گفت: نینوش

استخدامم کنه. آرش  شدیکس حاضر نم چیمطعلقه بودنم ه. بعد از طالق به خاطر ماستین یمیصم یاز دوستا یکیآرش -

که چقدر  شدمیمتوجه م کردمیباهاش رفت و آمد م شتریب یآوا هر چ یدونیشرکتش بهم کار داد. م یفرشته نجاتم شد و تو

 خودمه. هیشب

 داد. رییرو تغ زهایچ یلیخ میبا ورودش به زندگ آرش

 : دیبه آرش کرد و پرس ینگاه ساحل

 تو ژسته؟ ایشوهرت مغروره  نینوش-

 .ستیها نحرف نیآرش اصال اهل ا-

 .کنهیم یبگیکم غر هیفقط  االن

 . شهیم یمیتون صمروز بگذره با همه چند

 کاناپه نشست و من گفتم:  ی. آرشام رومیدیبه خونه رس 12 ساعت

 بود.  یچقدر امروز روز خوب-

 .یلیآره خ-

  ه؟یو همه رو دعوت کنم. نظرت چ رمیبراش جشن بگ خوامیآرتانه. م یسالگ کیتولد  گهید یآرشام هفته -

 نگاه کرد و گفت: کردیم یباز شیزد و به آرتان که کنارش نشسته بود و با گوش لبخند

 مخالف باشم؟ شهیمگه م-

 بغلش کرد و به طرفم اومد و گفت:  عیکرد آرشام سر یپل یکه آرتان از گوش یآهنگ با

  ؟یچطور یرقص خانوادگ هیبا -

 زدم و باهاش همراه شدم. لبخند

 .دادیتپلش رو تکون م یهاو دست دیرقصیذوق کرده بود و همراه با ما م یهم حساب آرتان

 .دنیپر ام چشمات》

 .دنیرو بهم م یقشنگ احساس

 خواستیکه دلم م یروز و روزگار تو

 .دنیحال منو د نتمیبب یکی

 پر احساسه. قلبم

 تو حساسه. یدر به دورچق نیبب

 .ایدن نیتو ا یوقت دلتنگ شهیهم

 .شناسهینم چکسُیه گهیجز تو د به

 آرومم
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 دونمیرو نم ایدن

 خونم نیکه کنار تو، تو ا یوقت هیکاف برام

 آرومم. آرومم

 خونه رو نیا آرامش

 نرو گهیرو که م یحس

 یتو که جون من یحت

 توام ونیجونمو مد نیا

 که دل تنگمو یحس نیا

 خوش رنگمو آسمون

 یکه تو آهنگم یوقت

 توام ونیمد آهنگمو

 مونشهیبه ش زنهیکه بارون م ییروزا

 شمونیخدا نشسته پ انگار

 همش سهیاز حس بودنت خ چشام

 بودن تو ممنونم ازش بابت

 ازت ممنونم

 خونه رو نیا آرامش

 نرو گهیرو که م یحس

 یتو که جون من یحت

 توام ونیجونمو مد نیا

 که دل تنگمو یحس نیا

 خوش رنگمو آسمون

 یکه تو آهنگم یوقت

 《توام ونیمد آهنگمو

 

 

 خوشحالم. یلیبابت خ نیآرتان هستش و من از ا یسالگ کیتولد  امروز

 و با دقت به خودم نگاه کردم. ستادمیا نهییآ یجلو

 شده بودم. بایالعاده ز فوق

 برگشتم و تشکر کردم. شگرمیآرا سمت

 و از اتاقم خارج شدم. دمیپوش شگرمیآرا لوفر،یامشب انتخاب کرده بودم رو به کمک ن یاکه بر یرنگ یمشک لباس

 و خواست که بغلش کنم. دیزده شدن و آرتان به سمتم دو جانیه دنمیو آرتان با د آرشام

 و من غرق لذت شدم. دیعشق پسر کوچولوم رو بغل کردم و با ذوق صورتم رو بوس با

 :و گفت دیام رو بوسو گونه ستادیهم کنارم ا آرشام

 مامان پسرم. یفوق العاده شد-

 .دیکنیم یو دلبر دیجذاب شد یشما دو تا هم حساب-

 .میو به سمت تاالر حرکت کرد میشد نیسه سوار ماش هر

 شده بود. نیزاید بایز یهاها و گلتاالر با بادکنک تمام

 .دیپریم نییباال و پا سالن ذوق زده شده بود و مدام ناتیتزئ دنیبا د آرتان

 ها اومدن.ساعت بعد همه مهمون مین

 رفت.کرد و ما دلمون براش ضعف از ته دل  یهااش از اون خندهو بامزه  یرنگ یهاهیهد دنیبا د آرتان

بعد  یکردن و کم دنیرقصکرد و آرشام و آرتان با هم شروع به  یآهنگ تولد رو پل یجیباحال، د یرقص دسته جمع هیاز  بعد

 شد. یزیو خاطره انگ بایها روشن شدن و صحنه فوق العاده زشون اضافه شدم و دورتادورمون فشفشهمن هم به جمع

داشت صورت آرتان رو پاک کنه که  یکرد. آرشام سع یکیفرو کرد و صورتش رو ک کیک یآرتان دستش رو تو کیبرش ک موقع

 .میباحال گرفت یهاعکس یصحنه کل نیکرد و از ا یکیم ککرد و صورت آرشام رو هآرتان مقاومت 
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 رو به دستش دادم و گفتم:  تاریهمه از آرشام خواستن تا براشون آهنگ بخونه. گ ک،یو خوردن ک هاهیاز باز کردن هد بعد

 .میشروع کن عشقم که منتظر-

 پاش نشست. یو رو دیبه سمت باباش دو آرتان

و به باباش نگاه کنه. همه منتظر به آرشام نگاه کردن که شروع به  نهیپاش بش یرشام روزدن آ تاریداشت که موقع گ عادت

 ما رو جذب خودش کرد: راشیگ یبعد با صدا یازدن کرد و لحظه

 قشنگ و... یشاعرانه یهوا هیدو تا عاشق  ابونیخ هی》

 نمه بارون بزنه شلق شلق رو گونه هامون. 

 هامون برسه به گوشه آسمون صدامون.خنده تو گوش کوچه چهیبپ

 و یصدام کن یواشکی ییهویو  یدستمو نگاهم کن یریقشنگه که بگ چه

 .رمیو من برات بم یبش نفسم

 .نمیزتریبگم عاشقه توام عز رمیدوباره دستاتو بگ بپرم

 .ایفقط با تو قشنگه دن یگیچشماتو م یبندیتو، م ایمن عاشقم  حاال

 .دایپ شهیبزن با من تو نم نم بارون که مثله ما عاشق نم قدم

 مست و لبات خندون دلت پاکه مثه بارون. چشات

 کنار تو چه آرومه دل مجنون. یلیل نیبب

 ایفقط با تو قشنگه دن یگیچشماتو م یبندیتو، م ایمن عاشقم  حاال

 .دایپ شهیبزن با من تو نم نم بارون که مثل ما عاشق نم قدم

 ایفقط با تو قشنگه دن یگیچشماتو م یبندیتو م ایمن عاشقم  حاال

 《دایپ شهیبزن با من تو نم نم بارون که مثل ما عاشق نم قدم

 هام نگاه کردم.خانواده و دوست به

 امروزم. یو خوشبخت ینیریبه ش دیارزیم هایها و تلخاون رنج نمیبیم ارم،یم ادیکه گذشته رو به  حاال

 .کالم آخر.. و

 .میسپاسگزار یداد هیکه به ما هد یو قشنگ بایما از تو به خاطر حس ز یهمه ایخدا

 میپاک کن هایو بد هانهیهامون رو از ک. کاش قلبمیرسیبه آرامش م گهیبه همد دنیو ما با عشق ورز یدیما رو با عشق آفر تو

 عشق و محبت باشه.  یمون خونهقلب شهیتا هم

 《   انیپا   》                 

 

 (Nadia & Mahsaاز: ) یقلم       

     
     

 

 

 


