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:مقدمه

بهشت را ندارد... اقتیعشق...ل یرا با عشق گاز بزن...آدم ب بیحوا... س نترس

:نفس

تونم پلک به هم بزنم ...و  ینم ی....حتلمیف هی...مثل ادیم ادمیو تک تک خاطرات داره  دمیتخت دراز کش یرو

.. دهیجواب نم گهیلورازپام هم د

بنام خدا

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 یبر وفق مرادته روزگار با باز زیهمه چ یکنیکه فکر م یکننده باشه...درست لحظه ا ریغافلگ تونهیم یزندگ چقدر

...ادیسراغت م هی یدیجد یها

دمیرو جلو در دانشگاه د میبود که مر روزید نیهم درست

کارت دارم  سایوا قهیدق کی:نفس،میمر

: بله،بفرما منتظرمنفس

دیخر میامروز بر یای:ممیمر

یریبگ یخایم یچ م،بازیبود دیخر شیما که دو روز پ می:مرنفس

 اریه نن میبر ایمامانم بهم گفت حاال ب شبید رمیلباس بگ دیپسرعمومه با یعروس گه،خبینکن د تی:نفس اذمیمر

خداحافظ کنم،فعالیشه خبرت م یم یچ نمی:بزار ببنفس

نره ادتی:خداحافظ دوست گلم،منتظر خبرتم،میمر

گزاشتم که ذهنم از یقیموس هی نیبه ماش دمیکه رس نیخسته شدم از صبح دانشگاه بودم هم یلی:امروز خنفس

آروم شه میمر یدست کارا 

با من قدم بزن ایشه ب یداره هدر م بارون

زنه واسه تو قدم زدن  یداره پر م دلم

باز شهیدلم برات تنگ م هیهوا بارون یتوق

باز شهیهوا چشات چه خوش رنگ م نیتو ا یدونینم

داره یهواتو داره،رنگ چشاتو داره قدم زدن تو بارون با تو چه حال بارون

شدم و رفتم داخل خونه ادهیو پارک کردم و پ نیماش دمیبا تموم شدن آهنگ به خونه رس همزمان

که دختر ناز وخوشگلت اومد  ایب ؟ییگلم،عشق من کجا مامان
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یساکت باش قهیدق کی یتونیرو سرت،تونم یباز خونه رو گذاشت هی:چمامان

 یو خانوم یساکت نی:وا مامان من به انفس

ومن باور کردم ی:تو گفتمامان

یکنیم تیعشق منو اذ نیا ی:سالم دختر بابا باز که داربابا

و بابا داشت با لبخند  زدمیکنم،من داشتم حرف م تی:سالم بابا،مگه من جرئت دارم عشق شما رو اذنفس

کردیم نگاهم

 قایقمنم د شدیم یبود که به وقتش مهربون و به وقتشم جد نطوریا تشیبود ،بابا کال شخص یپر از مهربون نگاهش

مثله

طونیخونه ش طیتو مح یول یجد یلیدانشگاه خ طیبودم تو مح بابا

بغل بابا،نازدونه ایحاال بدو ب گزرمیدفعه رو از دختر بابا م نی:حاال اشکال نداره ابابا

آغوشت آرامش داره  نقدیچرا ا دونمیبابا،نم ی:وانفس

دختر گل خودمه یآغوش فقط برا نی:ابابا

خستم یلی:من برم لباسامو عوض کنم که واقعا خنفس

نییپا ایب عی:برو سرمامان

بازم رفتم تو فکر خب نهییلباسامو عوض کردم جلو آ نکهی: چشم ،و به سمت اتاقم رفتم بعد از انفس

خودمو دییبزار 

هستم تک دختر خانواده با دو تا داداش دو قلو که اسمشوم  یکنم من نفس پناه یمعرف

و رهام هست بابام پرهام

یحسابدار میلین منم رشته تحصکارخونه رو به عهده دار تیریداره و دو قلو ها مد کارخونه
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کردمیهست داشتم فکر م 

مامان به خودم اومدم یبا صدا که

تو فکر یرفت نهیی:دختر باز تو جلو آمامان

دیچیمامان تو خونه پ غیج ی:از رو نرده پله ها سر خوردم که باز صدانفس

کنم کاری:دختر من از دست تو چمامان

:خدا رو شکر کن مادرمنفس

رهیدختر حرف تو کلش نم نی:ولش کن مامان اپرهام

داداش،باهات قهرم می:داشتنفس

بغل داداش ایکردم نفسم بدو ب ی:شوخپرهام

کجاس تیپس قل افسانه ا یبغلش و گفتم داداش خسته نباش دمی:منم پرنفس

از شرکتا قرار داشت رفت به اون برسه یکی:رهام با پرهام

بزرگرو خورد کهیوچ:برو لباستو عوض کن که روده کنفس

:چشم تو فقط منو نخورپرهام

یدرست کرد ی:پرهام که رفت منم رفتم سمت آشپزخونه،مامان جونم چنفس

:فسنجونمامان

فرستاده بود امیپ میمر می:آخ جون،عاشقتم که،بعد از خوردن نهار رفتم تو اتاقم که بخوابم برا گوشنفس

دنبالم ایکه پنج ب 

گرفتم که خواب از سرم بپره بعد از یا قهیدوش ده دق هیشدم رفتم  داریب یآلرم گوش یباصدا

حموم کردن حاال نوبت  
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  یانتخاب لباس هست بعد از کل میکه ما دختر ها دار یمشکل نیو انتخاب لباس بود بزرگتر شیآرا

 مانتو  هیکردن  فکر

 دوستشون داشتم  یلیبود خبراق  یو کفشمم ست مشک فیک دمیپوش یمشک شرتیباز زرد با شلوار و ت جلو

 از سفر بابا

 قرار دارم مینفس خانوم وقت رفتنه،مامان من رفتم با مر گهیبرام آورده بود خب حاال د یدب

 ،مواظب خودت باش ،شبم زود برگرد زمی:برو عزمامان

در  خانم دم میربا ما فاصله نداشتن،م یلیرفتم خ میبا مامان به سمت خونه مر یبعد از خداحافظ امی:چشم زود منفس

 منتظر بود

  ی،خوبی:سالم دوستمیمر

 خوبه یلیبه نظر منم پاساژ پرواز لباساش خ یریکجا لباس بگ می:سالم خب حاال برنفس

 همون جا  می:خب برمیمر

 خانم هنوز لباس انتخاب نکرده بود یول میرفتیراه م میساعت بود ما داشت کی:نفس

 ستیکنم لباس خوشگل ن کاری:خب چمیمر

 ییبا اون چشما میخورد که تو تن مر یلباس سبزآب هیکه چشمم به  خوردمیحرص م می:داشتم از دست مرنفس

 برو اون لباسو پرو کن ایب میشد،مریمحشر م سبزش

 چقد خوشگله یگیرو م یهمون سبزآب ی:وامیمر

 نهخو میو ما برگشت دیهمون لباسو خر میکار شده بود مر پوریاز دامن لباس گ ی:لباس باال تنش با قسمتنفس
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 یشرکت آسمار ریدوسش دارم و خودمم مد میلیخواهر به اسم آرام که خ دونهیکامران:من تک پسر  هستم با  آراد

 سالمه27هستم 

 زدیآرام بود که زنگ م دمیشن خوردویکه زنگ م میگوش یکه صدا کردمیفکر م داشتم

 یدار کاریچ ی:جانم خواهرآراد

 میبندازم امشب مهمون دار ادتیگفت زنگ بزنم که بال مامان  ی:جونت بآرام

 یندار یکار گهیام،دیزود م ی:باشه خواهرآراد

 منتظرم،خدا نگهدار زمی:نه عزآرام

 زمی:خدا نگهدار عزآراد

  ی:خانم احمدآراد

 کامران امرتون ی:بله،آقایاحمد

 اتاق من باهاشون کار دارم ادیب دیبگ یگیب یبه آقا دی:لطف کنآراد

 گمی:چشم االن بهشون میاحمد

 داخل  دییدر اومد ،بفرما یکه صدا کردمیم ی: داشتم پرونده ها رو بررسآراد

 منو یکه احضار کرد یداشت کاری؟چی:سالم داش آراذ خوباحسان

 زود تر برم حواست به شرکت باشه دیبا میباز امشب مهمون دار یدونی:احسان خودت مآراد

 :برو به سالمت،حواسم هستاحسان

 آدم رو  هیبود و روح یپسر شوخ طب میبا هم بزرگ شد ی:خدا نگهدار،احسان دوستم بود از همون بچگادآر

  اشیبا شوخ کردیم عوض
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بازم  تو بغلم دینفر پر هی هویبه خونه و  دمیکه رس کردمیداشتم به احسان فکر م میپشت هم بود شهیبرادر هم مثل

 آرام بود

 بود طونیش یلیاسمش خ برعکس

 ی:سالم داداش خسته نباشآرام

  ستمیخسته ن گهید یاالن که تو بغلم طونکی:سالم شآراد

 ی:سالم پسرم خسته نباشمامان

 استراحت کنم،خودمو پرت کردم  کمیمامان،با اجازتون من برم باال  ی:سالم،سالمت باشآراد

 تخت و باز هم غرق شدم تو گزشتم  رو

  یو خودت نباش یکن ینقش باز کنم،سختهیبهش فکر م امیسال باز هم تو تنها5از  بعد

 یآدم شاد رو برا هیپنج سال دارم نقش  من

و ر یمشک ی لهیاون دوتا ت گهیباره د کی شهیم ایدم،خدایبر یاز زندگ گهیکه نفهمن د کنمیم یمامان و آرام باز 

 نمیبب

 

 اتاق شرکت بود که احسان اومد داخل

 بزارم  انیرو باهات در م یموضوع هی دی:آراد بااحسان

 اومده شیپ یشده مشکل ی:چآراد

 میبه فکر حسابدار باش دیبا ادیب تونهینم شتریماه ب هیباردارن  ی:راستش حسابدار شرکت خانم اسداحسان

 کردن یرو بهمون معرف یشناختن کس دیبده ،به دوستاتم بگو شا ی:آگهآراد

 از همشون  پرسمی:آره ماحسان
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 داخل امی: بابا اجازه هست بنفس

 داخل دخترم ای:ببابا

 باهاتون حرف بزنم خواستمیم ی:بابا وقت دارنفس

 :آره نفسم بگو من سرا پا گوشمبابا

 دوس دارم کار کنم کارمیبرم سرکار،دانشگاه هم که تموم شده همش ب خوامی:راستش بابا منفس

 به خودم بگو یدار یبابا جان اگر کم و کسر ی:کار واسه چبابا

 که خوندم استفاده کنم یدوس دارم از درس ستی:نه بابا بحث پول ننفس

 برات جور کنن سپارمیندارم به چند نفر م یاشکال نداره منم حرف ی:حاال که خودت دوس داربابا

 

 مدت بود کابوس هیطرف هم  نینکرده بودم از ا دایهنوز پ یول گشتمی:چند روز بود دنبال کار منفس

 مرده تو خواب  هیانگار  دمیدیم 

 شدمیم داریاز خواب ب هویو  گهیم یچ دمیفهم ینم یول زدیهام حرف م با

 بود  میمر خوردیزنگ م تلفنم

 ؟یکرد دای؟چه خبر؟ کار پ ی:الو نفس خوبمیمر

 نکردم دایمتاسفانه هنوز پ ،نهی:سالم خبر سالمتنفس

 از یکی گفتیم یگردیبهش گفتم دنبال کار م زدمی:امروز با کارن حرف ممیمر

 یمعرف شناسهیدوستاش سفارش کرده اگر حسابدار م 

  کنه

 :واقعا چه خوبنفس
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فرستمیبرات م ،آدرسویخوایکه م هییکه همون جا شاالیا شهیم یچ نیسر بزن بب هی:آره حاال فردا برو میمر

برات کنمی:دستت درد نکنه جبران منفس

دا نگهدار خ کنمی:خواهش ممیمر

ی:الو سالم کارن خان گل خوباحسان

یتو خوب ی:سالم سالمت باشکارن

یداشت ی:ممنون داداش در خدمتم کاراحسان

حسابدارم هست گفتم خبرت کنم گردهیدوستخانمم دنبال کار م یحسابدار الزم دار یگفت تشی:راستکارن

ادیآدرس بهش دادم فردا م 

؟یفردا هست حاال

داداش،آره فردا هستم یدی:زحمت کشاحسان

خدا نگهدار شمیمزاحمت نم گهیداداش د هی:زحمت چکارن

یندار یآماده شم که زود تر برسم،مامان من رفتم کار دیآدرسو فرستاد با میمر روزی:دنفس

:نه مادر برو خدا همراهتمامان

مهربون در و باز کرد رمردیپ هیطبقه هفتم،زنگ درو که زدم  میهست خب حاال بر می:او له له چه شرکتنفس

یکار دار ی:بله دخترم با چه کسنیحس مش

استخدام اومدم ی:سالم آقا من برانفس

کنه تییکه راهنما یخانم احمد شی:برو پنیحس مش

:سالم خانم نفس

امرتون دیی:بفرمایاحمد
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 با تلفن حرف زدن گفت برو داخل قهیبعد از چند دق یقرار داشتم،منش یگیب ی:من با آقانفس

 باردارن یحسابدار ما خانم اسد دیینجایا یچ یکه برا دیدونیم د،خوبینیبش دییبفرما ی:سالم خانم پناهاحسان

 هم  دیشیهم شما با کار آشنا م دیکار کن شیماه رو آزما هی نیکار کنن شما ا توننینم شتریماه ب هی

 بعد از مینیبیکار شما رو م ما

  دیندار ی،شما مشکل دیشیم بودن استخدام یماه اگر دو طرف راض هی 

 گهیسرکارم د امیندارم از فردا م ی:نه من مشکلنفس

 

 نیبه من کمک کرد منم به مناسبت ا یلیهم خ یو منم استخدام شدم خانم اسد گزرهیماه از کار کردنم م هی:نفس

 و نامزدش میاستخدام مر 

 دعوت گرفتم رونیرو شام ب کارن

 ماه بود اومده بودم شمال شرکت  هیاز تهران دور شه منم  دیبا گفتیبود دکتر م ضی:مامان قلبش مرآراد

 هم دست احسان سپردم رو

 خاطره افتادم هی ادیساحل نشسته بودم  تو

 یشیم ضیخوشگلم نرو تو اب سرده مر_

 زمیمواظبم عز_

 که از پشت بغلش گرفتم دیدویداشت م_

 گهینکن د تیاااا اذ-

 نکن تیاذ یگینفسام به نفست بنده بعد تو م یدونیم_

 زمیکرد باهات عز یشوخ_
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 جدا شدم،احسان بود المیفکرو خ یایاز دن می:با زنگ گوشآراد

 داداش چه خبر  ی:سالم داش آراد خوباحسان

 شماس چه خبر از شرکت شیخبرا پ ی: سالمتآراد

 یگردیبرم یمنظم بود،تو ک یلی:اوضاع شرکتم خوبه دختره رو هم استخدام کردم کارش خاحسان

 گردمیبرم گهی:منم دو سه روز دآراد

 :مواظب خودت باش ،خدا نگهداراحسان

 نهیرسوندم،آخه المصب ا نجایبه ا یبفسم ساختم و با هزار تا سخت دنیرس یشرکت رو برا نیمن ا ای:خداآراد

 بهش برسم یرسمش که نزار 

تنگ شده واسه غرق شدن تو  اهشیس یچشما یدلم برا دمشیندخبر ازش برسون بونم سالمه پنج ساله  هی حداقل

 اون

 کرمتو شکر ایسکوتشون،خدا 

 نفس برگرد گفتیو همش م دییدویداشت م یجو گندم یپسر با موها هیجنگل سبز پر از درخت بود  هی:نفس

 آب بودم سیخ دمیاز خواب پر هوی 

  نمیبیمن م هیکابوسا چ نیا ایخدا

 دیخسته نباش یشرکت شدم،سالم خانم احمد یصبحانه خوردم راه نکهیبعد از ا بردیخوابم نم گهید

 دیباش ،سالمتی:سالم خانم پناهیاحمد

 تمیریبودم چون شرکت دو طبقه بود دفتر مد دهیرو ند سیهنوز رئ یول کردمیشرکت کار م نی:چند ماه بود تو انفس

 نداشتم  ییهنوز افتخار آشنا نیطبقه باال واسه هم 

 شلوغ بود و همه یدرست دو روز بعداز زنگ احسان برگشتم شرکت حساب گزرهی:چند ماه از سفر شمالم مآراد
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  شدیتا اون موقع کارا همه درست م دیو با میداشته باش شگاهیسخت مشغول کار بودن قرار بود بهمن ماه نما 

 اتاقم لباسامو که عوض کردم خونه نبود رفتم باال تو چکسیخونه شدم ه یراه یاز تموم شدن وقت ادار بعد

 کنم زنگ زدم بهش یازش خاستگار خواستمیکه م یرفتم تو فکر اون روز 

 یخوب یالو سالم خانم_

  یخوبم تو خوب زمیسالم آره عز_

 یکنیم کاریخوب شدم،چ دمیتو رو که شن یصدا_

 ندارم انجام بدم یکار یچیه_

 دنبالت امیخوب آماده شو م_

 شو ادهیپ میدیسوارش کردم رفتم سمت بام ،خانمم رس نکهیبعد از ا_

 عاشق بام و سکوتشم_

 اگر بانو یکنیاز پشت بغلش کردم منم عاشق تو هستم ،رتم جلو پاش زانو زدم خانم دانشجو با من ازدواج م_

 قبول کنن بعد با خانواده خدمت  

 میرسیم

 مهندس یآقا کنمیعاشقتم،معلومه که قبول م یوا_

 یخانمم پکر شد شدیاتفاق بد فکر کنه،چ هیتو هم رفت انگار به  افشیق-

 نه نه خوبم_

 میقرار شد با هم رو رات باش_

 با بابا بحثم شد شبیناراحتت کنم اما مجبورم بهت بگو،د خوامیراستش نم_

 یچ یبرا_
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  ستین یدج هیقض نیا کردمیتا االن فکر م یکرده بابا هم راض یدوست بابا منو واسه پسرش خاستگار_

 هم با جواب بابا

 بحث رو گهینه من د 

 نهکیبشه مامانم قبول نم یموافقه بابا راض هیقض نیاز همه مامان با ا شتریبازم گفت ب شبید یول کنهیم تموم

 رو بزاره یکه زنگ بزنه قرار خاستگار کنمیبا مامان صحبت م ،امشبیگیبه من م یرو تو االن دار نایخدا ا یوا_

 ستیاالن وقتش ن یول_

 دست رو دست بزارم یگیم_

 ی:داداش،داداش،خوبآرام

 یداشت کارمیچ ی:جانم خواهرآراد

 یکرد هیکه بهت دروغ گفت گر یاون یبرا ،بازیکرد هینمت،گریبب ،داداشی:هرچقدر در زدم جواب ندادآرام

 شمیم وونهیتو فکرش د رمیهر وقت م ستی:دست خودم نآراد

 یکنیم هیخوشه،بعد تو واسش گر ایدن نیا یجاک ستی:اون معلوم نآرام

بدهکار نبودم  گهیاونوقت به خودم و قلبم د دمیپرسیکارشو ازش م لیکجاس حداقل دل دونستمی:آرام کاش مآراد

____________________________________________________________________________

____ 

 اتاق کنفرانس میهمه بر دیگفت با یکه خانم احمد کردمیشرکت رو چک م ی:داشتم حسابانفس

  انیکامران ب یکه آقا میحرف بزنن،همه منتظر بود شگاهینما یدرباره  خوادیم ادیبه احتمال ز 

 :احسان همه اومدن آراد

 :آره همه منتظرناحسان

 نیا یسر بحث خودمون اول از همه ازتون ممنونم که از جون و دل برا میبر د،خوبیکه معطل شد دی:سالم ببخشآراد
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 دیتالش کرد شگاهینما 

 دیاونجا و کمک کن دیایکه با هامو ب میکنیتعداد از شما و انتخاب م هی

وقته یلیچرا برام چهرش آشناس انگار خ دونمیو من مهوش شده بودم نم زدیکامران داشت حرف م ی:آقانفس

 ییشناسم،جایرو م شونیا 

برم  مخواستینفر بودم که م نیشون به خودم اومدم آخر دیخسته نباش ن،بایمنو بب تونستنیبودم که نم نشسته

از اتاق رونیب

:احسان آراد

:جانم داداشاحسان

برام مهمه یلیخ شگاهینما نیا ادیکم ن یزیمسافرتو رو به راه کن مواظب باش چ ی:کاراآراد

،حواسم هستتخت التی:برو خاحسان

 نیآخه چطور ممکنه همچ شدیکه تو اتاق بود هنگ کردم باورم نم یدختر دنیکه با د رونیب رفتمی:داشتم مآراد

نبود رانیاون که ا یاتفاق

رد شم دیدیکامران اجازه م یآقا دی:ببخشنفس

 مدادیگوش نم زدیهر چقدر احسان صدام م رونیاز شرکت زدم ب یبا چه حال دونمیشناسه،نمیواقعا منو نم یعنی:آراد

 یخاطره از ذهنم گزشت ول هیعطرشون رو بو کردم انگار  یکامران رد شم که وقت یاز کنار آقا خواستمی:منفس

 هیچ دونستمینم

چش  هویهم پشت سرشون ،وا  یگیب یو آقا رونیاز شرکت رفت ب عیکامران سر یکه آقا گشتمیعلتش م دنبال

ردک نیشد،چرا همچ
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کردم،اون روز  یکه ازش خاستگار ییمون،جایشگیهم یبرسم به بام به جا خواستمیبود فقط م120:سرعتم رو آراد

 احسان 

 من اصال دقت نکردم  یول یگفت نفس پناه اسمشو

 با حال خراب برگشتم خونه آرام تو سالن نشسته بود شب

 یخودت درست کرد یبرا هیچه وضع نی:داداش اآرام

 یآبج ستی:حالم خوب نآراد

شده احسان زنگ زد خونه گفت با حال بد از شرکت  یچ یبگ یبه آبج یخوایکرد،داداشم،نمی:تو بغلم هق هق مآرام

 رونیب یزد

 دونستمیمن نم یول کنهیتو شرکت خودم چد ماه تو شرکت کار م دمشیامروز د ی:آبجآراد

 یدی:نفس و دآرام

 المپ رو هم  یتنهام بزار شهیم یکنم،آبج کاریتو بگو من چ کردیم منو نگاه بهیغر هیاون مثل  ی:ولآراد

 نکهیکن،بعد از ا خاموش

 دوباره رفتم تو فکر  رونیرفت ب آرام

 خونه نداشتم من گهیاز طرف د ینفس رو از دست بدم ول دمیترسیبود م ریدرگ یلیاز بام برگشتم فکرم خ یوقت

 تازه چند ماه بود که 

 یخاستگار میباز هم به مامان گفتم و بعد از جند بار زنگ زدن قرار شد آخر هفته بر یسرکار ول رفتمیم

 بحث  یبعد از کل کنمیفراموش نم چوقتیاونشب رو ه یخاستگار میجمعه اومد و ما هم رفت باالخره

 گفت جواب من نه هست باباش

 پرسه زدم ابونایبود اون شب واسه دل عاشق من تا صبح تو خ یشب چه
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 جمله افتادم هی ادی

 کشدیم ابانیآدم رو به خ یدلتنگ

 دلتنگم؛

 فهمندیمردم نم و

 یزدن گاه قدم

 تر است..... زیکردن غم انگ هیگر از

 اما االن خودم دچارش شدم وننیاون آدما د گفتمیم دمیخندیبهش م اونوقتا

 حال

  یواسه اون دل شکستت شوهر رمیقسمت از خاطرات رو آراد نوشته من تازه االن خوندمش من بم نی:انفس

 امروز  دونمینم شدیم یچند روز بهتر بود داشت راض نیبا بابا هم دعوام شد ا دمیروز منم تا صبح نخواب اون

 ختیشد که باز بهم ر یچ

 :نفس مامان در رو باز کن باهات حرف دارممامان

 بمونه واسه بعد  ستی:مامان حالم خوب ننفس

 ری:باشه دخترم ،شب بخمامان

 بپرس که تنها گزاشته شده اند یرا از زنان شب

 ....شودیچند برابر م زیکه شب ها همه چ رایز

 خاطرات: مرور

 کابوسام رو بهش بگم یماجرا خواستمیروانشناس بود م میمر رونیب میقرار گزاشتم بر میبا مر شبی:دنفس

 شرکت چه خبر یخوب ی:سالم دوستمیمر
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 میبرم اهواز،مر گهیهفته د دیگزاشته با شگاهیقربانت شرکتم نما زمی:سالم عزنفس

 :جانممیمر

 از ذهنم  ییها زیچ هی رمیگیم دیاوقاتم سر درد شد یگاه نمیبیمدت همش کابوس م هی:راستش نفس

   دمیکه د کردمیم فیداشتم تعر گزرهیم

 شد حالت خوبه یچ میکنه،مریو داره با ترس نگام م دهیرنگش پر میمر

 برم دیبا میکارن دعوت یبابا یخسته شدم تازه امشب خونه یلی:آره آره خوبم فقط امروز خمیمر

 امروز وقتت آزاده ی:تو که تا االن خوب بودب صبح که بهت زنگ زدم گفتنفس

 حافظ م،خداینیبیهمو م گهیروز د هینبود صبح حاال  ادمی دی:ببخشمیمر

 کنم کاریآشفته چ یخوابا نیخدا حاال من با ا ینبودوا ینطوریا چوقتیه میمر بهی:خداحافظ،عجنفس

____________________________________________________________________________

_ 

 شدم داریب زدیآراد که صدام م یتخت خوابم برده بود که با صدا ی:همون طور که رونفس

 اقاتوناستقبال  یایب یخوایقربونت برم،نم یی:خانمم،کجاآراد

 خوابم برد قهیرو سرت دو دق یباز خونه رو گزاشت هیچ یی:جونم اقانفس

 خوابت برده یحتما خسته بود ی:چون غذا درست کردآراد

 میدلتو صابون نزن امروز نهار ندار یی:نه آقانفس

 :اونوقت چرا خاانم زرنگ من غذا درست نکردهآراد

 مشیواسه بچه هامون بخون ندهیکه در ا نوشتمی:خوب داشتم خاطراطمو منفس

 ل منگ مینوشتنمون بپرداز ی هیبق هی میدرست کن که بر عیسر ی زیچ هیحاال  ی:فدا سرت که غذا درست نکردآراد

 نوازشگر آراد شروع به نوشتن ادامه داستان کردم یو با دستا دمی:بغل آراد دراز کشنفس
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__________________________________________________________________________ 

 کردم یسمت اهواز بابا رو به زور راض میفتادی: فردا صبح راه منفس

برا  میاهواز هتل گرفته بود دمیبود که رس 8 بایاهوازساعت تقر میو امروز قراره بر گزرهیهفته از اون شب م کی:آراد

 همه 

 میبه کار ها برس دکهیو صبح زود آماده ش دیریاتاقاتون رو بگ دیبچه ها کل خوب

 ی،طور کردمیمنم رفتار م کردیکه اون رفتار م یبه نفس نگاه نکنم همون طور زنمیحرف م یوقت کردمیم یسع

  دمیبرام فرستاد با یکه دو هفته بعد خاستگار یامیالبته با اون پ شناسهیکه انگار من رو نم کردیرفتار م 

 خودشو نشون بده یطور نیا

 افتام که درست سه هفته از یاون روز ادیبه بچه ها رفتم تو اتاق خودم  گفتن ری: بعد شب خآراد

 گزشته و من  یخاستگار 

 شرکت رو سیتاس یمنم داشتم کارا رونیب امیب زارهیداد که بابام نم یم امیاز نفس نداشتم پ یخبر

 که دست دادمیانجام م 

 تو خونم بشه خانمم  ارمیب رمینفس رو بگ 

 شب نقش بر آب شد  هیکه برام فرستاده بود تمام آرزو هام تو  یامیبا پ که

 من از همون اول تو رو قتهیحق نیع فرستمیکه االن برات م ییزایچ نی:سالم آراد امیزندگ

 نیاز ا گهیدوست نداشتم د 

 به بعد به من زنگ نزن 

 خدا نگهدار  رمیبدون م یکجا ول گمینم رمیم رانیدارم از ا من
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 نبود یکس یروز بعدشم رفتم خونشون ول یخاموش بود حت شیاونشب بهش زنگ زدم گوش :هر چقدرآراد

 فروختن بغد همه گفتیم شونیهمسا 

 داغون به تمام معنا تا چند مدت همش دنبالش  هیحالمو چطور بگم چون داغون بودم  دونمیرفتم نم نجایا از

 کردم ینم داشیپ یول گشتمیم

 شده دوباره داشیسر گزاشتم ،حاال بعد مدت ا پ روزا رو به عشق مامان پشت اون

 نمینفس رفت سفر برم مامانشو بب یوقت دیکارن با ی:وامیمر

 یترسیم نقدیچرا ا زمی:عزکارن

 ادیسرش م ییبال شه،چهیم ی:کارن اگر به اون روزا برگرده چمیمر

 قرار گزاشتم ینفس بودم با خانم پناه یدر خونه  دم

 تو ایجان ب می:سالم مریپناه خانم

 برم عیسر دیبا دینیبش دیای:خاله بمیمر

 یمضظرب نقدیشده دختر چرا ا ی:چخاله

 خاله فک کنم داره گزرهیاز ذهنش م ییزایچ هی گفتیبا نفس حرف زدم م شی:خاله چند وقت پمیمر

 خاطراتشو ادیم ادشیکمک  

 شهیو گرنه از هممون متنفر م ادیب ادشی دینبا می:مرخاله

 ......حال

  میسینویفردا م شویبزار بق یخسته شد گهی:خانمم بسه دآراد

  ری:شب بخنفس

 میچند سال هم خونه گرفتم هم شرکت رو توسعه داد نی:صبح رفتم شرکت تو اآراد
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 کامران رو یهم هر وقت آقا گهیخوابا کالفم کرده بود از طرف د نی:چند مدت بود واقعا انفس

 بعدش انقدر فکر  دمیدیم 

 شدمیکه سر درد م کردمیم

 

 دکتر امروز وقت دارن شهیخانم م سالم

 گمینوبتتون شد بهتون م دییبله بفرما_

 هست یمشکلتون چ دییدکتر:بفرما خانم

 نمیبیو همشم کابووس م ایم ادمیبعد از سر درد  ییزایچ هیو انگار  رمیگیم دیمدت هست سر درد شد هی:نفس

 بود ابونیبهم زد و من کف خ نیماش هیبه خودم اومدم  یکه حواسم به اطراف نبود که وقت کردمیقدر فکر م نیا

 مطلق یاهیبعد س و

،احسان اونجا   ابونیهمه جمع شدن وسط خ دمیکه د میزدیبا هم حرف م میشد داشت رید گهید میبر ای:احسان بآراد

 چه خبره

 شده یچ مینیبب میبر دونمی:نماحسان

 و االن منتظر خبر دکترم مارستانیبه ب دمیچطور رس دونمیافتاده نم هوشیکه ب دمینفس رو د میرفت ی:وقتآراد

 شد یچ دکتر

 دیریگزشت فقط با خانوادش تماس بگ ریپسرم به خ ستین یچی:هدکتر

 شده ی:مگه چآراد

 پسرم فقط دستش شکسته یچی:هدکتر
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از هم ب گفتینفس به خودم اومدم که م یداد بابا یانفس برداشتم با صد ی:زنگ زدن به باباش شمارش رو از گوشآراد

 تو

 هم از تو ول کن ما رو  نیا تییاون از دا دیخوایاز ما م ینفس:باز هم تو چ بابا

 مارستانیآقا من رسوندمش ب دیگیم ی:چآراد

 بهوش اومد  ضتونی:آقا مرپرستار

 و یمنو آراد ،شب خاستگار یرفتنا رونیاز جلو چشمم رد شد ب لمیف هیمثل  زیهمه چ کردیدرد م دی:سرم شدنفس

 یاهیاون س

 براش  رمیالغر تر شده بم یلیبه قبلنا خ فهمم،نسبتیآراد رو م ینگاه ها یاالن معن ادینم ادمی گهید بعدش

 یشد نطوریچرا ا ی:نفس دخترم خوبمامان

 اول موضوع رو از آراد بپرسم دیبهم نگفته با یچیبودم که ه ری:خوبم مامان حواسم نبود،از مامان دلگنفس

 گرفتم که بهش بگم میآخرش تصم ینه ول ایکه به آراد بگم  رمی:چند روزه با خودم کلنجار منفس

 داخل دیی:بفرماآراد

 کار مهم باهاتون دارم هی رونیب میبر نیکامران امروز وقت دار ی:آقانفس

 میاربا هم ند یا گهیما کار د دیجا بگ نیهم دیدار ی:اگر کارآراد

 سوال ازت بپرسم یسر هی دیبا یعنیباهات حرف بزنم  دی:آراد من بانفس

 اومد ادتونی:چه عجب منو آراد

 شده یچ دونمیخودم نم ار،منیبه حرمت اون روزا نه ن دمیبود قسمت م نمونیکه ب ی:به عشقنفس

 کارشو بدونم،خب،شروع کن لیدل خواستمی:باهاش رفتم مآراد

  یبه من حرف چکسیشده ه یچ قیدق یدونی:من حافظمو از دست دادم تازه دوباره برگشته نمنفس
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 ادمهی نجایتا ا نزده

 ادیرو ازم گرفت جند روز بعدشم گفت پسر دوستم قرره ب یبابام گوش یکه بعد از اون شب خاستگار 

  یدور یخاستگار 

 بابا حالمو افتضاح کرده بود اون شب  یتو و حرفا از

دم به خو یشد وقت یچ دونمینم دیکش شیپ خواهیواسه پول منو م دونستمیبابا حرفه پسر دوستشو که م یوقت

 اومدم داشتم 

  ستین ادمی یزیبه بعد و چ نیاز ا یکیاز جلو اومد وبعد تار نیماش هی دادمیم راژیو ابونایسرعت باال تو خ با

 نفس اصال از اونا خبر نداشت یها رو براش گفتم ول امیپ یمنم ماجرا شهی:باورم نمآراد

  میکن کاری:آراد حاال چنفس

 کار رو کردن نیچرا ا میبفهم دیبا دونمی:نمآراد

 یاثرم...........سعد کندیعشق تو بر من چنان اثر کردست .....که پند عابد و عالم نم یبال

 میکردیم هیرتو بغل هم گ میاون روز داشت یاداوریآراد باز هم از  منو

 هگیاالن مال هم د میکه همه رو پشت سر گزاشت میخوشحال باش دیاالن با گهیتموم شد د گهی:خانمم اون روزا دآراد

  میا

 میآماده شو بر میدعوت میامشب تولده کارنه خونه مر یگی:آره آرادم تو راست منفس

 درست شده رنج،عشق،کار زی:انسان از سه چآراد

 میکش یبه خاطر عشق،رنج م ما

 ............میشو یکار،عاشق م ی......ودر پمیکنیسر رنج،کار م از

 ......خاطرات
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 مینفر اصل ماجرا رو بپرس هیاز  دی:خوب حاال باآراد

 خونشون میریفردا م ایهم باهام ب م،تویبپرس می:به نظرم از مرنفس

 از تصادف نزد، یحرف شونیبود اون روز همسا بیجخونه شدم واسم ع ی:نفس رو رسوندم خونه و راهآراد

  دم،مامانیهر طور بود خواب خالصه

 ؟یندار یرفتم کار من

 :نه مادر برو به سالمتمامان

  میبپرس میماجرا رو از مر ماصلیدنبال نفس که بر رفتمیم دی:باآراد

 نداشتم شده یمن گناه نکهیو ا دهیفهم قتویحق یاز وقت میمر شیپ میو بر ادی:دم در منتظر آراد بودم که بنفس

 مدت نیکه از اول بود و ا یهمون عاشق 

 رو بهمون بگه قتیحق میامروز مر دوارمی،ام ومدهیچرادنبالن ن دونمیهنوز نم یکرد،ولیم مشیقا

 :بلهمیمر

 یکنیجان نفسم در رو باز م می:مرنفس

 باال ای:آره بمیمر

  دیرنگش پر دیدرو باز کرد و آراد رو د میکه مر نیتو هم می:با آراد رفتنفس

 براتون ارمیکه منم قهوه ب دینید،بشییتو بفرما دییییی:بامیمر

 شده یبعد از اون تصادف چ نکهیو ا میروبدون قیحقا میخوایما م دینیبش دیایخانم ب می:نه مرآراد

 یزنیحرف م یدر مورد چ دونمیاصال نم د،منیزنیحرف م قی:از کدوم حقامیمر

 یکه راستش رو بهم بگ کنمیهنوز به مامان و بابا نگفتم حاال ازت خواهش م یمن حافظمو بدست آوردم ول میمر:نفس

 دونمیهم نم یادیز زی:من حق ندارم بگم،راستش من چمیمر
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 همه سال  نیشده ما چرا ا یکه چ میبدون دیبا میمن و آراد هم رو دوس دار یدونی:رفتم بغلش کردم تو که منفس

 میهم دور بود از

 گمیبهت م دونمیکه م ییتا اونجا ی:باشه من آرزو دارم که تو خوشبخت بشمیمر

  یروزا یلیخ میما تا سه روز ازت خبر نداشت یزنیم رونیاز خونه ب نکهیبعد از ا اونشب

 میگفت سمیبود،به پل یبد

 نینداشت برا هم دهیفا یول 

 با حال خراب میکرد دایپ مارستانیو آخر تو رو تو ب میکن داتیکه پ میشد میتقس خودمون

 کما یکه برات انجام دادن رفت یبعد از عمل گفتیدکتر م 

 آب رو بخور ،آروم باش  نیا میمر ی: سخته واسم تو خواهرم هستنفس

  گفتیدکتر م یبعد که بهوش اومد یبود دو ماه کامل حالت کما داشت ییچه روزا یدونی:نممیمر

 ه مدتتوکوتا حافظه

 یاریاصال به دست ن یحت ای گهیسال د اچندیفردا  نیامکان داره هم ،ویاز دست داد 

 تو و از طرف تو بهش  یاز گوش نیواسه هم دونستیبابات آراد رو مقصر م یتصادف کرد یوقت

 نکنه از منم قول گرفت  دایآراد تو رو پ گهیو خونه رو عوض کرد که د یازدواج کن یخوایداد که م امیپ

 زدیروز که داشت با مامانت حرف م هیمن  ادین ادتی یزینگم و از خاطرات نگم تا چ چکسیبه ه که

  دمیشن

 نبود ادشی یزیچ گهینفسم که د ومدیما رو از هم دور کرد پس چرا پسر دوستش جلو ن نکهی:بعد از اآراد

 و  ادیب ادشی یاون پسره بهش شوک وارد شه و همه چ دنیبا د دیترسیداشت باباش م لی:دو دلمیمر

 دونستن و به  یکه فقط مامان و بابات م یمیمشکل قد هیبا هم به مشکل خورده بودن  گهیطرف د از
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 دونمیجا م نیکس نگفتن،من تا هم چیه

 کار رو بکنه  نیبابا چطور تونست ا شهیخدا باورم نم ی:وانفس

 حال

 داشتم غذا رو درست  ادیرو گاز بود االن آراد از سر کار م م،غذامیپشت سر گزاشت ییها ی:ما چه سختنفس

 حالم اصال خوب نبود به حال خرابم غذا رو درست کردم  ارمیکه احساس کردم دارم باال م کردمیم

 آراد به دنبالم ییسمت دستشو دمیکه حالم دوباره بد شد و دو میسر سفره با آراد نشسته بود بازم

 مارستانیب میلباس بپوش بر ایب ستیشده نفس حالت خوب ن ی:چآراد

 غذا تو بخور میبر ای:نه خوبم بنفس

 منم راحت شه الیدکتر خ میبر ایب ی:مطمئن باشم خوبآراد

 بدم خودم  شیفردا برم آزما دیخوبم ، آراد غذاش رو خورد و رفت بخوابه با زمی:آره عزنفس

 زدمیحدس م ییزایچ هی

 جوابتون حاظره دییبفرما ی:خانم پناهپرستار

 هست ی:دل تو دلم نبود دکترم حدس زده بود که باردارم،خانم جوابش چنفس

 مثبته گمیم کی:تبرپرستار

 نوکرتم ایخدا گزشتیبه آراد خبر بدم دو سال از ازدواجمون م رمیجشن دو نفره بگ هی دیشکرت با ای:خدانفس

 

 خاطرات

 نه حال من خوب بود نه نفس  ونریب میزد می:از خونه مرآراد

 کارو کرد نیا یدرک کنم بابا واسه چ تونمینم شهی:آراد باورم نمنفس



نفس عشق

28

 یچیبه ه یچیه یکارشون ول نیواسه ا میگردیم لیو منو آراد دنبال دل گزرهیم میمر شیروز از رفتن ما پ چند

به آراد بگم،رفتم سمت دفتر آراد  گهید دیامروز با زدیحرف نم یول زدیداشتم زنگ م یمدت بود مزاحم تلفن هی

زنگ خورد  لمیدوباره موبا که

 گهینم یچیه یول زنهیمزاحم هست که همش زنگ م هیتو جواب بده  ایب آراد

دیی:الو بفرماآراد

منتظرت بودم نایتر از ا ،زودیرو جواب داد لیآراد کامران باالخره تو موبا ی:به به آقامزاحم

ارمیمن شما رو به جا نم ی:ولآراد

 ابانیسر خ شاپی، فردا کاف کنمیکمکت م یتو منو بشناس نکهیا یبرا یول ،یاریبه جا ب دمی:نبامزاحم

مینیبیتون هم رو م شرکت

گفت بهت یشد چ ی:؟آراد چنفس

مینی:قرار گزاشت که فردا هم رو ببآراد

که اونجا بود شکه شدم  یکس دنیکه از در رفتم داخل به د نیسر قرار هم می:آراد اومد دنبالم که برنفس

شد خیشد نفس دستات  ی:چآراد

کرد یهمون دوست بابا بود که منو واسه پسرش خاستگار نی:آراد انفس

مونده واسه شکه شدن  یادیز یزایچ ن،هنوزی:شناختیسپهر یآقا

هیکارا چ نیهدفتون از ا نیبگ شهی:مآراد

پدر دونمیالبته نم میکه من و باباتم دشمن شد یدونیم ،حتمایکه حافظتو به دست آورد دمی:شنیسپهر

ییدا ایبگم بهتر  
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من حافظم رو بدست آوردم یدونیاصال از کجا م د،شمایگیم یکه چ دیفهمیم یسپهر ی:آقانفس

:اون تصادف از عمد بودیسپهر

کثافت یاومد چ یرش مس ییاگر بال یمرد حساب یکرد یچه غلط یفهمی:شما مآراد

تو یتو هست پدر اصل ییمرد دا نیو ا یستیخانواده ن نیچون تو دختر ا گمیم یچ فهممی:منم میسپهر

آراد خان هستند ییدا 

کردکینم دایپ ییرها کردمیمرداب بود هر چقدر تالش م هی یانگار تو ادیداره سرم م یچ دونمی:نمنفس

 تونسنیکه نفس به بازوم زد نگاهش کردم کبود شده بود نم ی:با چنگآراد

یکن سرفه کن یبکشه،نفس آروم سع نفس

 مارستانیرسوندمش ب  یبا چه حال دونمینم

شده جون  ی:چدکتر

دی:دکتر نفس نداره کمکم کنآراد

:پرستار بدودکتر

بسه نفسم تحمل نداره  گهید ای:نشستم پشت در خداآراد

خونه از بابا بپرسم من طاقت ندارم میکن بر صیاز بابا بپرسم منو ترخ دیبا شهیم:آراد  باور ننفس

دروغ یک گهیکه راست م فهممینم 

خونشون شدم،منم حق داشتم بدونم  یکه انجام دادمک راه صشویترخ ی:کارآراد

حال
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 سفارش دادم به آراد هم گفتم مونینیخوشگل واسه ن کیک هیرفتم  رونیاز مطب زدم ب نکهی:بعد از انفس

 لباس  هی ادیامشب زودتر ب 

  اوردمیبه خودم فشار ن یکردن خونس ول زیگرفتم واسه امشب خب حاال وبت تم خوشگلم

 چراغ ها رو همه خاموش کردم ادیکارا رو درست کردم االن منتظر آراد هستم که ب همه

 شت بغلم کرداز پ ییغرق شده بود ،خانمم کجا یکی:خونه تو تارآراد

 ییآقا نجامی:انفس

 نجای:چه خبره اآراد

  ایبرو لباستو عوض کن برات گزاشتم رو تخت بعد ب یفهمی:حاال منفس

  امی:چشم االن زود مآراد

ود بچه ناز ب هیرو که به شکل  کیاالن نوبت دادن خبر بود آراد رو مبل نشسته بود که ک می:شام رو با هم خوردنفس

 بردم 

 هست یواسه چ کیک نی:خانمم نه تولده نه سالگرد اآراد

 شدیم شریرو دستش دادمفشروع کرد به خوندن و هر لحظه برق تو چشماش ب شی:جواب آزمانفس

 شمیمن دارم بابا م یعنی یوا شدی:باورم نمآراد

 چرخوند یبغلم کرد و دور خودش م هوی:نفس

 :خانمم ممنونم ازت آراد

 نییبزارم پا فتمی:االن منفس

 پور( نیام صری.....)قمیباعشق،فصل بغضمان را رد کن ایرسد........ پس ب یبهار خنده هامان م یروز آخرش

______________________________________________________________________- 
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 خاطرات

 واقعا دونمیکه حاال نم یخونه ا م،یشدم با آراد به سمت خونه رفت صیکه ترخ مارستانی: از بنفس

 بود  کینه ذهنم تار ایمنم هست  یخونه  

 درک کنم  دمیرو که شن ییزلیچ تونستمینم

 رو گفته باشه زایچ نیبا بابات ا یاز سر دشمن یاصال سپهر دیشا یخودتو کنترل کن یبتون دی:نفس باآراد

 نارم شکه شده بودآراد ک دنیبود بابا با د دهیخونه بابا هم رس میدیرس یکنم،وقتیخودمو م ی:سعنفس

 هیپسره ک نی:نفس ابابا

 رو ازتون بپرسم و انتظار زیچ هیاومدم  د،االنیکن یمخف ستیالزم ن گهید دونمیرو م ی:بابا من همه چنفس

 دیدارم که راستشو بهم بگ 

 یگیم یمعلومه که چ یدونیرو م ی:چبابا

 آورده ادیرو به  ینفس از روز تصادف همه چ یپناه ی:آقاآراد

 بابا تو رو دمیپرسیاز بابا م هیخراب بود با گر یلیخ د،حالمیرنگش پر دم،بابایرو د ی:امروز سپهرنفس

 حقه منه که بدونم نیا دیخدا بهم بگ 

 یبدون دیبسه با یکار یمخف گهید گمی:باشه بهت مبابا

 یبگ زارمینه بچم طاقت نداره من نم نی:راممامان

 دهیبدونه وقتش رس گهید دی:خانمم بابابا

 اون وقتا  میبه هم وابسته بود یلیخواهرم داشتم خ هیمن  میبود یچهار نفر یخانواده  هی:ما بابا

 رفتن و اومدن  یلیکه اومد خونمون عاشق رها شده بود خ یچند سر هیدوست بود  یبا سپهر من

 نبود  یرها راض یشد که نامزد کنن ول یآخرش بابام راض که
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نبود منم درست همون موقع ها بود که رفتم  ین دختر قبلاو گهیمدت که گزشت رها د هی

رو به هم بزنه وه  ینامزد خوادیکه رها م دمیواسه دانشگاه که بعد از چند ماه شن رازیش

 یاومد خاستگار ایآر دیبه نام ام گهیپسر د هیرو به هم زد وه  یکه عاشق شدم هر طور بود نامزد گهیم

وصلت نیآخر سر خانواده ها رو مجبور کردن به ا دیام یانواده بود نه خ یما راض یخانوده  نه

شرط که از خانواده طرد شدن نیبا ا یول 

و هرچقدر هم دمیرو ند دیام یاز خانواده چکدومیبود دل کندن از خواهرم منم ه سخت

نکردم داشونیو رها گشتم پ دیدنبال ام 

وضعش دمیمنو رفتم خواهرم حامله بود ام نهیبب خوادیداد که رها م غامیپ دیچند سال گزشت و ام نکهیا تا

من اصال به پدرم نگفتم که دیرس مانیروز زا نکهیگزشت تا ا یو زار هیاز اون بدتر اون روز با گر 

هم دلش واسه دخترش  گهیکردم پدرم غرورش خرد شده بود و از طرف د داشونیپ 

خواهرم رفت  مارستانیبه هم خبر داد رفتم ب دیخوب تک دخترش بود ناز دونش بود ام دیکش یم پر

 میبچه رو نجات بد میگفتن فقط تونست دکترا

نیکه خانمش حامله بوده واسه هم دونستنینم دیخانواده ام دمشیند گهیرفت و د دیکه شن نویا دمیام

خودم آوردم شیخواهرم بود رو پ یادگاریکه  یخودم بچه ا 

از میبچه اومد و گفت بچه خواهرمه منو رها با هم دوست بود هیبا  نیروز رام هی:مامان

آشنا شدم  نیرها با رام قیطر 

بودن و بچه شو مثل بچه خودم بزرگ کردم ونشیمد نیهم واسه

ستمیشما ن یمن بچه  یعنی یعنی:نفس

که قبال نامزد مادرت یهمون سپهر تییکه اومدن خاستگار یآراده،اتونشب یی:نه بابات دامامان
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 که آراد خواهر زاده اون مرده گهیبوده بهش م 

 یکه مادر آراد خواهرشه ول دمینفهم نیواسه هم دمیرو ند دی:من خانواده  امبابا

  دونستیم یسپهر 

 شیادگاریتو امانت و  یتو هم مثل خواهرم ش دمیترسیازدواج م نینبودم به ا یراض گهیبهم گفت د یوقت

 بودیحواسم بهت م شتریب دیو با یبود

____________________________________________________________________________

________________- 

  دادیهمون بابات که به من دختر نم ای تییوگرنه دا یمن از آب در اومد ییخوب شد تو دختر دا ی:ولآراد

 برام کم نزاشت یچیه چوقتیه یولنبودم  شیدختر واقع نکهیبا ا یی:آراد زندانفس

 میسر بهشون بزن هی می:فردا برآراد

 عمه زنگ زد روزی:آراد دنفس

 

 گفتیم ی:مامان ؟؟چآراد

 یواسه خاستگار رهیمامان احسان زنگ زده به عمه اجازه بگ یعنیکرده  ی:احسان از آرام خاستگارنفس

 احسان نیهست ا ی:چه مارموزآراد

 و رفتم سمت شرکن دمیخانمم و وروجکمون چ یرو برا زیشدم م داریکه ب صبحش

 اتاق من ادیب دیبگ یگیب یبه آقا یاحمد خانم

 گمی:چشم بهشون میاحمد خانم

 گرفتم  هیحرفا روح نیکنم عاشق شدم گناه که نکردم با ا کاریخوب چ کنهیاالن آراد کلمو م ی:وااحسان
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به سمت اتاقش رفتم و

چارهیبترسونمش گربه رو دم حجله بکشم ب کمیکردم بزار :احسان که اومد داخل اخم آراد

نیبود،بش دهیرنگش پر 

کرده بود که زهر ترک شدم یاخم هی:احسان

راسته دمیکه شن ییزایچ نی:خب اآراد

زای:کدوم چاحسان

یخاستگار ی:ماجراآراد

و ازدواج ری:آراد به خدا من نظر سو ندارم قصدم امر خاحسان

خواهر من یخاستگار یایب ی:چطور جرئت کردآراد

رو که گفتم  نیهم رمیتقص یکار دله من ب کردم،آرادی:داشتم غش ماحسان

باشه دهیانگار تا االن نخند دیترک آراد

رو گرفتم ازت یکه ازم کرد ییها تیباحال بود ،حق همه اذ یلیخ افتیق ی:واآراد

وانهید کردمیداشتم سکته م یمسخره ا یلی:خاحسان

کنمینکن ها ردت م یی:من االن داداش عروسم پروآراد

 ستیتو ن یجا یکه هست یینجایا یندار تیهوب یبرام سخت بود سخته بفهم قتیحق دنی:شننفس

کردمیاگر آراد نبود من دق م یلیروزا رو هر طور بود گزشت  سخت بود خ اون

مادرم شیال اومدم پس 27حالم بد بود بعد از  یلیخ یرها پناه میرفتم سرخاک مادر واقع 

بود کیبه خودم اومدم هوا تار یساال باهاش حرف زدم وقت نیتنهام گزاشت که راحت باشم از تموم ا آراد

:نفس پاشو شب شدآراد
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 داشت یاز بابا خبر دیعمه شا شیخونتون پ میسر بر هی:آراد نفس

 نداره یوقته ازش خبر یلیبدنه خ یزیفکر نکنم چ یول می:باشه بر آراد

 ی:سالم عمه جون خوبنفس

 تو ایب یخوش اومد یلیخ ی:سالم دخترم خوبعمه

 داخل  ایب یی:سال دختر داآرام

 برم اومدم چند تا سوال ازتون بپرسم دیبا دینیبش دیایعمه جان ب کردیم ییرای:عمه پزنفس

 :بگو دخترمعمه

 ی:عمه شما از بابام خبر دارنفس

 کرد دایپ یزیچ یآدرس دیآراد بگرده شا گیکجاست م دونمی:دخترم شرمندتم من نمعمه

 

ه ب یچیهنوز ه یشد ول دایپ دیکه شا گردهیآدرس م هیعمه و آراد داره دنبال  شیکه رفتم پ یماه گزشت از روز چند

  یچیه

 میبهم برس دیبا گهیاالن  یهمه دور نیرو ندارم بسه ل یطاقت دور گهید گفتیم یخاستگار ادیآراد  قرار بود ب 

 خونمون انیرو گرفت قرار بود آخر هفته ب یبه بابا زنگ زد و اجازه خاستگار عمه

 دوباره شهیمثل اون شبا م کردمیتو دلم نبود همش فکر م دل

 میدییمن و آراد به هم رس یعنی........داریب ایخوابم  ایو آراد اومد از بس تو فکر بودم که آ دیرس یخاستگار شب

 منو آراد  میبه خودم اومدم که تو اتاق بود یکه وقت شهیتموم م ایسخت گهید

 درست شد  ی:خوب نفس خانوم باالخره همه چآراد

 زشته رونیب میبر گهیآراد د میساعت بود که تو اتاق بود می:ننفس
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 کارا هیدنبال بق میکه بر یاالن جواب بله رو بد نیهم دیبا یخانمم ول می:براراد

 میکن نیری:خول دهنمون رو شعمه

  دیخندیآراد م یول دمیکشیبود خجالت م نیی:سرم پانفس

 یبه سالمت شاالی:مبارکه دخترم اعمه

 مینشون دست عروس گلم کن دیدیاگر اجازه م یپناه یآراد:آقا یبابا

 دیاریصاحب اخت دیی:بفرمایپناه

 دیو آراد نازم رو کش دمیو جواب مثبت بود هر چند من چقدر ترس شگاهیآزما می:صبحش رفتنفس

  میکن یکیرو  یکه عقد و عروس میگرفت میعقد تصم یدنبال کارا میبود افتاده

 کردم تیآراد رو اذ یلیسر انتخاب باغ خ دنیو تاالر د دنیبودن ما هم دنبال لباس خر هیزیو عمه دنبال جه مامان

 کنم دوس دارم تک باشه   کاریچ خوب

 نمیخودم رو بب دیتموم نشد بزار گهید شمی:خانم آرانفس

 نیخودتو بب ایب یدیصبر کن بعد لباستو که پوش گهید کمی:نفس جان شگریآرا

 نمی:حرصم گرفته بود از صبح نزاشته خودم رو ببنفس

 تموم شد برو لباست رو بپوشم ای:بشگریآرا

 منم چقدر ناز شدم نیخدا ا ی:وانفس

 :نفس خانم آقا داماد اومد بدو منتظرهشگریآرا اریدست

 شده بود  پیخوشت یلیصداش زدم ماتش برد خ یمن بود که وقت :آراد پشتش بهنفس

 ما بود با صدا زدن نفس به خودم اومدم که ماتم برد ماه شده بود یکه امشب شب عروس شدی:باورم نمآراد

 بود یگفت عال لمبرداریکه ف دمیرو بوس شیشونیکردم و پ بقلش
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 رو باز کردم و نفس سوار شد نیماش در

 یبود همه چ یعال ختنیریبچه ها رو سرمون گل رز م میشد:وارد باغ که نفس

 کردنبند الماس گردنم انداخت هیکه آراد  گفتیدقعه رو م نیعقد بودم که عاقد داشت سوم یسفره  سر

 کنمیاالن سکته م گهیبله رو بگو د  یلفظ ریز نمی:خانمم اآراد

 گفتم ،،،،با اجازه پدر و مادرم ،بله یآروم ی: خدا نکنه نفس

 که اومد بغلم کنه تو چشاش پره اشک بود مامان

 خودم بزرگت کردم پس هنوز مامانتم  ینگاهت نکردم تو دختر من یستیدخترم ن نکهیبه چشم ا چوقتی:همامان

 تو جگر گوشم  و

 از قبلنا شتریب ی:دوست دارم مامان،حتنفس

 دنیو کادو دادن بعد از دادن کادو ها شروع کردن به رقص کیاومدن واسه تبر همه

 عروس و داماد که آرام اومد سمتمون گاهیتو جا میبود نشسته

 شماس یعروس یناسالمت نیبرقص نی:پاشآرام

 خانمم پاشو گهی:راست مآراد

 آهنگ آروم شروع شد هیواسه رقص همه رفتن نشستن و به عالمت آـراد  میرفت ی:وقتنفس

 یآرومه تو به من دل بست یچ همه

 یچقدر خوبه که تو کنارم هست نیا

 دنیآرومه غعصه ها خواب یچ همه

 حرف منه نایا گفتیو م خوندیبا آهنگ تو گوشم م آراد

 تو به احساس من گهید یندار شک
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 آرومه من چقدر خوشحالم یچ همه

 بالمیحاال به خودم م یهست شمیپ

 بالم ی:خانمم به خودم مآراد

 از چشات معلومه یدل بست به من تو

 آرومه یچقدر خوشبختم همه چ من

 کن رابمیچشماتم منو س ی تشنه

 دوباره خوابم کن............. ییبا الال منو

 بوس کرد مویشونی:با تموم شدن آهنگ ،آراد منو دور خودش چرخوند و پنفس

 را تا در خونه اسکورت کردند نمونیفقط موندن و ماش کیدرجه  یها مهمون

 لحظه ما رو تنها نزاشت هیبرداره امشب  لمیف نی:اآراد

 شهیهمش خاطره م نای:غر نزن انفس

 با هام و میخوایکه م یمنو آراد ،خونه ا یدم در خونمون،خونه  میدیبوق زدن رس یاز کل بعد

 میبساز اشویکنار هم شاد 

 اومد جلو و دست منو آراد رو گزاشت تو دست هم بابا

 داستان تکرار شه قبولت دارم آراد مواظب  خوامینم یبودم ول یاض:درسته اول ناربابا

 به دلم نشست یلیمنو هم پدرونه بوس کرد که خ یشونیباش که خار به پاش نره و به آراد دست داد و پ دخترم

 :چشم  پدرجون نوکرشم هستمآراد

 ییخنده هات،خدانکنه آقا یلب گفت فدا ریچشمک زد و ز هی:با عشق نگاهش کردم،نفس

 اومدن یافسانه ا یاز بابا دو قلو ها بعد
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 یخوشبخت ش شاالیا یو رهام:مبارکه خواهر پرهام

 :ممنون رفتم بغل هر دوشون،حاال نوبت عمه بودنفس

 رسمیندا به من بده حسابو م هیکرد  تیتو نه مامان آراد اگر اذ ی:دخترم من عمه عمه

 :چشم ماماننفس

 کارت دارم ایب یجبهه بزار منم خواهرمو صدا کنم....آرام،آرام خواهر هیتو  تی:دستتون درد نکنه رفتآراد

 :جونم داداشآرام

 ترورم کنن خوانیمادرودختر م ای:ب آراد

 :مگه من مردم که داداشم تنها باشهآرام

 کارا آرام خانم نیاز ا می:داشتنفس

 منو آراد  میو موندخونه هاشون شدن  یهمه راه یاز خداحافظ بعد

 دم در آراد درو باز کرد میدی:رسنفس

 خانما مقدم ترن دیی:بفرماآراد

 خونه تا دم درد اتاق خواب رو شمع روشن کرده بود یخوشگل بود آراد از ورود یلی:خونمون خنفس

 نوشته بود نیتخت خوابموت با گل رز اول اسمامون رو الت یرفتم رو نشونیاز ب شدینم باورم

 یرو درست کن نایکه ا یوقت کرد یآراد محشره چطور یوا

 کنمیم ی:من واسه خانمم هر کارآراد

 

 

 یسمونیدنبال س میبر دیاز خاطرات حاال با نمیبود خوب ا روزید نیانگار هم ریبخ ادشیبود  یی: چه روزانفس
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 زنگ به آراد بزنم هیبچم بزار اول  

 ی:الو جانم خانمم خوبآراد

 یخندیم یردا یبه چ المی:نفس

 خندمیکردم واسه همون م تیرو اذ انیاح کمی:آراد

 میریبگ یسمونیبازار س میبر ایرو ول کن عصر ب نای،ایدار کارشی:گناه داره چنفس

 :خانمم هنوز زوده کهآراد

 :خوب ذوق دارمنفس

  یباردار میواسه خاستگارب بهشون بگ می:امشب که رفتآراد

 میگی:آره منفس

 می ریهم بگ ینیریش آراد

 :چشم خانمم شما امر بفرماآراد

 دختر یدیوا چرا زحمت کش دیتو خوش اومد ای:سالم دخترم بعمه

 گمیداخل براتون م میآوردم بر ینیریخبر خوب دارم واسه همون ش هی:مامان آراد

 نصف جون شدم گهی:خوب بگو دمامان

 میشیمامان بابا م می:من و نفس دارآراد

 گفت که همه هنگ کردن عی:انقدر آراد سرنفس

 باشه ریقدمش خ شاالی:مبارکه مبارکه ابابا

 گفتن،خاستگارا هم اومدن و آرام خانمم جواب بله رو داد و کیهمه تبر طوری:ممنون بابا،و همنفس

 عقد یجهاز و کارا دیافتادن دنبال خر 
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و  ختمیر ییبپرسم دو تا چا ازش دیبا کنهیم یرو داره مخف یزیچ کردمیروز بود آراد مظطرب بود احساس م چن

 رفتم سمتش

 ستیخانمم کار واست خوب ن نی:بشآراد

 آوردم ، خوب بگو ییدو تا چا زمی:نه عزنفس

 بگم ی:چآراد

 یکنیدست دست م یبگب ول یخوایکه چند روز هست م ی:هموننفس

 یحالت بد شه قول بده آروم باش ترسمی:راستش مآراد

 بگو منتظرم دمی:باشه قول منفس

 کن دایبابامو پ یگفت ادتهی:آراد

 :بله خبنفس

 کردم داشی:حاال پآراد

 که راه افتادم سمت اتاقم االن  کردیازش بپرسم چرا رفته کجا بوده ، آراد داشت صدام م تونمیشد ،م دای:بابام پنفس

 شدم جیبهش بگم گ یچ دونمیشده نم دایپ که

 

رم ب خوامیمعروف بود مدرسم بود م دانیقیموس هیوه  کردیم یبابا اونجا زندگ کایگرفته بود واسه آمر تیبل آراد

  نمشیبب

 بابا دنیآموزشگاه د میهتل عصر قرار بود بر میریم میحالم خوش نبود االن دار یلیخ مای:داخل هواپنفس

 می:نفس جان آماده شو که کم کم برآراد

 آراد رفت باهاشون حرف بزنه من  دنیآژانس گرفت،بعد از رس هیو آراد  نییپا می:من آمادم،رفتنفس
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 شدینم ممیحال یزیاز زبونشون چ که

 افتم یگفتن من دارم از استرس پس م یشد آراد چ یچ

 تا صدامون بزنه میصبر کن دیاالن مهمون دارن با گهیم شی:منشآراد

 زها بود و ا وارید یرو یرانیا ریاز مشاه یلیاص یبود و تابلوها ی:آموزشگاه منظم و خوشگلنفس

 اومد یساز م هی یهر اتاق هم صدا 

 که آراد گفت کردمیقرار شد آراد براش بگه داشتم فکر م شناسهیو منو نم میهست یما ک دونهینم بابا

 داخل میبر دی:پاشو نفس باآراد

  میداخل سالم کرد میرفت نکهی:بعد از انفس

  دیخسته نباش ایآر ی:سالم آقاآراذ

 در خدمتم دییبفرما دیگفت که کار واجب دار میمنش دیهست یرانی:سالم شما ادیام

 نیحاال شناخت یهستم دختر رها پناه ی:من نفس پناهنفس

 :نفس جان صبر داشته باش آراد

 دمیبا رهیو م زارهینوزادشو جا م یحقم داره وقت شناسهیبه ظاهر محترم دختر خودشو نم یآقا نی:نه آراد انفس

 نشناسه

 چقدر دنبالت گشتم یدونیبغلم دخترم م ای،بی:تو دختر مندیام

 یبدونم چرا رفت نکهیاومدم واسه ا نجایاگر تا ا ا،منیمهربون نیواسه ا رهید یلیبغلت،خ امیا،بیمن ن کی:نزدنفس

 یبعد بچه شو جا گزاشت یتو مامان من رو دوست نداشت مگه

 گهیت کمرو خم کرده بود داصال اون روزا حالم خوب نبود غم مادر دم،منیم حی:دخترم برات توضدیام

 تحمل اونجا رو نداشتم 
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یمنم با خودت ببر یتونستیم کنم،توی:من باور نمنفس

نجات داد ابونایخانم دکتر کمکم کرد اون منو از خ هیبودم  شگاهی:من افسرده بودم دو سال آسادیام

ی:ازدواج کردنفس

:آره دخترم با همون پزشکم ازدواج کردمدیام

یکنیم ،نازشونی:پس بچه هم دارنفس

خوامی:من معذرت مدیام

 ییلحظه فکر کن اگر دا هی شهیگاه م هیواسم،پشت و تک شهی:معذرت تو دست نوازشگر پدر منفس

کردیبزرگ نم منو

دمیکش ییها یبه خاطر اشتباه تو چه سخت یدونیاومد ، م یسر من م ییبال چه

ستیخودت و بچه خوب ن ی:قربونت بشم آروم باش براآراد

ر با عشق کنا میتونستیکه م ییروزا نیما پنج سال از بهتر دمیکش یچ یدید ،خودتی:آراد تو که خودت بودنفس

 میهم باش

میاز دست داد رو

کنمی:برات جبران مدیام

 یکه به هم زد یموسسه ا نیبا ا یمونیتو هم م رانیا گردمیرو بهت بگم من فردا بر م نای:فقط اومدم انفس

خانمتو بچه هات و

:دخترم صبر کندیام

حالم خوب شه تا شب من  نکهیا یآراد برا رونیب می:خدانگهدار،از موسسه زدنفس

میچرخوند فردا صبح پرواز داشت رو
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 یسخت یشاد براش بسازم به اندازه کاف یزندگ هی دیو نفس خوابش برده بود با میبود مای:تو هواپآراد

س،نفس جان...نفدهیکش

میدیرس پاشو

شمیمنم کم کم دارم آروم م زنهیبار بابا زنگ م هیهر چند وقت  گزرهیدو ماه م دمیکه بابام رو د ی:از اون وقتنفس

یدختر خوشگل مامان هی ارمیم ایبچم رو به دن گهیماه د هیآرام و احسان هست منم  یعروس امشب

 امیواسه سنو برم دکتر که گفت منم م خواستمیم رهیگیافتم خندم م یاون روز م ادی هروقت

دختر باشه کردیتو راه دعا م همش

مهمون کرد رونیدختره از ذوقش زنگ زد همه رو ب گمیم کیخانم دکتر گفت تبر یوقت

یزنیکه لبخند م یکنیفکر م ی:به چآراد

دکتر افتادم میاون روز که رفت ادی:نفس

زارمیآهنگ توپ م هیدخترم  یعمه  یال به افتخار دختر بابا و عروس:خوب واسه دختر بابا ذوق داشتم،حاآراد

شاخ تر برقصا یبهار جان ها ا آمد

اندر آمد،مصر و شکر برقصا وسفی چون

مادر ریشاه عشق پرور،مانند ش یا

جوش دررو،جان پدر برقصا ریش یا

شاخ تر برقصا یشاخ تر برقصا،ا یبهار جان ها ا آمد

شاخ تر برقصا،جان پدر برقصا،جان پدر برقصا یا

:پاشو دختر بابا قر بدهآراد



نفس عشق

45

:از دست کاراش خندم گرفته بود نفس

دلم،بخند زی:بخند عزآراد

پا و سر برقصا یب یدیپا و سر بر از

عشق تاجداران در چرخ او چو باران از

دییخانم کامران بفرما یمحترم عروس نی:مسافرآراد

میکرد رید یبه اندازه کاف نییپا ایشروع شد بدو ب اشی:باز مسخره بازنفس

کم کالس بزاره هی دی:بابا داداش عروس باآراد

 زارمیزنده ات نم رمتی:آراد بگنفس

نایعمه ا زیشلوغ بود لباسامو دم در دادم به خدمتکار و رفتم کنار م یلیخ یداخل عروس میرفت

نیکرد رید ی:سالم دخترم خوبعمه

 میدیرس ریبود واسه همون د کیتراف دی:ببخشنفس

بودم که عروس اومد  میحرف زدن با مر مشغول

که خوشبخت شه شاالیا هیناز شده بود ، دختر مهربون یلیآرام خ واقعا

میگفتن رفت کیتموم شد با آراد واسه تبر نکهیکه عاقد اومد و خطبه رو خوند بعد از ا میاتاق عقد بود تو

یبا من طرف ادیآقا احسان اگر خم به ابروش ب نیبب یخوشبخت ش شاالیا ی:آبجآراد

:مگه من جرئتشو دارماحسان

 دیبرندار یباز هم دست از شوخ تیموقع نی:تو انفس

 یشاد و خوشبخت باش شهیهم زمیرو بغل کردم،عز آرام

مینیبش میبر گهید ما
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  شهیم کیداره به هم نزد دیبابا ام دمی:کنار آراد نشسته بود که دنفس

 ی:سالم دخترم خوبدیام بابا

 :ممنون خوبمنفس

 باهاش مهربون تر باش گناه داره کمی:خانمم آراد

 کنمیخودمو م یسع ی:سخته واسم ولنفس

 دردم شروع شد  هویگزشته بود که من خونه تنها بودم و  یماه از عروس هیخونه  میهم تموم شد و ما برگشت یعروس

 آراد که خودشو برسونه زدم به زنگ

 کنارم بود  شهیهم میکه نفس داشتم گوش یزنگ خورد به خاطر وضع لمی:سر جلسه بودم که موباآراد

 جانم خانمم_

 شدم هوشیو بعد هم ب ستیآراد حالم خوب ن_

 دکترش بردش اتاق عمل مارستانیرسوندمش ب عیافتاده بود سر هوشیخونه نفس ب دمیرس_

 و هردوشون هم خدارو شکر سالمن کنار تخت نفس بودم که بهوش اومد گزرهیچند ساعت از عمل م االن

 شکمم خال شده کردمیدرد داشتم چشمام رو به زور باز کردم ،احساس م یلی:خنفس

 پرستار رو صدا کنم یخوبه،اگر درد دار ،حالتیشد داری:خانمم بآراد

 ستین ادمی یچی:آراد بچم خوبه من هنفس

 ی:آره خوشگلم حالش خوبه ممنونم که منو پدر کرددآرا

 رسدیبهار خنده هامان م یروز آخرش

 پور( نیام صری)ق میبا عشق،فصل بغضمان را رد کن ایب پس

 شکرت  ای:خدا آراد
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بده ریبه دختر خانمش ش خوادینم یمامان قو نی:اپرستار

ک در یتونینم یحس فوق العاده داشتم که تا مادر نش هیدادم   یم ری:داشتم به کمک مامان و آراد به دخترم شنفس

یکن

یمهر مادر ستین فیکنم که قابل توص فیچطور توص دونمینم

دفعه رو واقعا از حضورش خوشحال بودم نیهم اومد داخل ا دیمالقات بود که بابا ام وقت

سال بعد.......... چند

نتم چاپ شه خانممکه رما شاالیداستان ما هم تموم شد ،ا گهیخانمم د خوب

میجانان به خودون اومد ی هیگر یکه با صدا میشدیهم غرق م یتو چشما می:داشتنفس

مرد یگفت بابا کپل کردیم هیکه گر یدر حال یکنیم هیدختر بابا چرا گر هی:چآراد

و کارن  میپسر مر یعل ریام شیدختر و باباش چند روز پ نی:خندم گرفته بود از دست انفس

آراد هم براش سه تا گرفت  خوامیگرفته بود جانان هم بهونه گرفت که م جوجه

همه رو کشت دیبه سه روز نرس که

بغلم ای،خانمم تو هم ب رمیگینکن باز هم برات م هیبغل بابا گر ای:بآراد

شکرت یخوشبخت نیواسه ا ای:خدانفس

خدا... کردمیها فکر م نیاز ا شیپ

.ابر ها.. انیدارد م یا خانه

قصر پادشاه قصه ها... مثله
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از طال... یاز الماس وخشت یخشت

برجش از عاج و بلور... یها هیپا

نشسته با غرور... یسر تخت بر

بود... ریها خاطرم دلگ نیاز ا شیپ

بود... ریتصو نیخدا در ذهنم ا از

...نیرحم بود و خشمگ یخدا ب آن

..نیاش در آسمان...دور از زم خانه

ما نبود... انیاما در م بود

نبود... بایو ساده و ز مهربان

را باد برد.. نیاز ا شیپ یخدا ان

انی.........پاایر یخدا....دوست باشم...دوست...پاک و ب نیبا ا نیبعد از ا توانیبرد...م ادیاو را هم دلم از  نام

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/



