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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 

 حسرت و عشق: اثر نام

 احمدی مهدیه: نویسنده نام

 ღ تـــرنم ღ: ویراستار

 

 

  کوتاه داستان مجموعه

 

 دانلود داستان کوتاه دوسِت من

 

 دانلود داستان کوتاه شبیه او

 دانلود داستان کوتاه فصل تنهایی

 

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%90-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%DB%8C/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C/


                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر احمدی مهدیه|  حسرت و عشق کوتاه داستان مجموعه

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

3 

 

 .نیست هم با دلمان کنیممی گمان و ایمنشسته هم کنار: خالصه

 گاهی زنیم؛می نت*یا**خ از توهمی گاهی تا دو ما بین این در عاشقی، شور میان

 مرا زندگی این گرداب و اندازدمی جهل و نادانی منجالب در مرا نت*یا**خ حس

 .کندمی نابود

 

 اهورایی عشق

 .دادم انجام را خود روزمره کارهای همه براش، باشه خاص روز یک داشتم دوست

 کم حرارت روی اشعالقه مورد شام تنم، قرمز کوتاه پیراهن روشن، میز روی هایشمع

 منتظر اماده، چی همه میز، روی تنگ توی رز، گل شاخه تک سرو، اماده گاز اجاق

 اجاق رو غذای شدند، اب نیمه تا ها،شمع گذشت شب نیمه از ساعت بودم؛ ورودش

 به چشم و اماده چنانهم من بود، شده پژمرده تنگ داخل رز گل بود، گرفته ته

 .بودم خود چاکسینه عاشق منتظر ساعت

 از بعد هم آن خانه بیاید دیر نداشت سابقه ، دادمی بد گواه دلم نیاوردم طاقت

 برابر صد عشقمان دادم، بهش را شدنمان نفره سه خبر که پیش روز چند ماجرای

  شده

 .بودم منتظرش هنوز آمد،می گل شاخه بایه هرشب

 .پرستیممی همو عاشقانه اما همه، مانند داشتیم زیاد قهر ما

 بعد گرفتممی نامنظم هاینفس با موبایلشو شماره برداشتم رو گوشی نیاوردم طاقت

 .راشنیدم باشدنمی دسترس در نظر مورد مشترک پیغام تماس شدن وصل از
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 .شد روان معطلی بدون هایماشک

 به تلفن باالخره تا رفتم راه فقط اتاق تاریکی تو کردم خاموش را میز روی عهایشم

 از بعد دادم جواب داشتم، نگه گوشم کنار لرزان دستانی با را گوشی درامد، صدا

 امشب بود درست دلم گواه ریختم اشک فقط نشستم زمین روی کوتاه ایمکالمه

 کاشای باشد خاص امشب خواستمنمی کاش شد، نابود خاصم شب نبود من شب

 آمد،می کاشای بکشد؛ داد سرم تا بود کاشای کردیممی دعوا گذشته مثل. آمدمی

 .کردیممی کامل را رویایی شب و آمدمی فقط کاشای

 هایشمع پاهایم روی قرمز پیراهن شومینه کنار متحرک صندلی روی سال پنج از بعد

 هایمخاطره دفتر الی تنگ، داخل پژمرده رز گل خاموش، کنارم میز روی سوخته نیمه

 گواه بدون دلی با ولی وحشتناک خاطره آن یاد به سال پنج اختالف با تاریخ درهمان

 . عاشق چنانهم و بد

 .امنشسته خودم اخرین و اهورایی عشق یاد به دارداغ و مرده دلی اما

 را کشیدن نفس دوباره شاید برگردد؛ خاک اعماق از بخواهد دلش شاید برگردد، شاید

 .بیاید کاشای کند تجربه

*** 

 "فرهاد شیرینِ "

 ! بود شده عجیب رفتارش

 : میگه پنجره پشت بودم رفته

 ! کنیمی نگاهش داری اومده کی -
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 :میگم

  حرفا؟ این از چیه منظورت-

 خورهمی لیوان پایین، میارم رو سرم من، سمت کنهمی پرت رو دستشه که آبی لیوان

 هام،گوش روی ذارممی رو دستام شیشه شکستن صدای از. سرم پشت پنجره به

 کشیده عقب به سرم. کنممی حس سرم توی بدی سوزش خوره،می هم به هامدندون

 : میگم. شهمی

  شدی؟ دیوونه مگه فرهاد، کن ول رو من موهای -

 !من سمت کنهمی پرت پاکت یک و کنارم میاد مبل روی کنهمی پرتم خندهمی بلند

 :میگم

 چیه؟-

 : میگه و زنهمی داد

 !کن بازش -

 کنارمه که کسی اما تخت رو خودمه از عکسایی بینممی کنممی باز رو پاکت وقتی

 . نیست فرهاد

 : میگم

 ! دروغه باورکن -

 میبره منو کشهمی رو موهام دوباره. شکنهمی رو تلفن. قبل از بلندتر خندهمی دوباره

 . زنهمی داد تخت رو کنهمی پرتم اتاق تو
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 بغل تو که داشتنت دوست بود این کثافت؟ میزدی حرف ازش که عشقی بود این-

  ببینمت؟ دیگه یکی

 سرازیر هاماشک اومده در ریشه از موهام کنممی احساس کنهمی گزگز سرم پوست

 : میگم بهش شده

 کردی؟ باور چطور دروغه باورکن -

 : میگه زنهمی ه*س*بو رو موهام روی پاهاش رو ذارهمی رو سرم شینهمی کنارم میاد

 نمیارم، دوام تو بی من دونیمی که تو عاشقتم، چقدر من دونیمی که تو شیرین -

  گذاشتم؟ کم برات چی کردی؟ بود کاری چه این

 .شممی داغ عقب، کشهمی رو موهام دوباره بزنم حرف میام تا

 :میگه. رنگم خرمایی موهای از شده پر مشتش توی کنه،می ول رو سرم

 !نداره بوسیدن ارزش رز*ه یه_ 

 ...خودت جان به فرهاد میگم کنارش میرم میشم بلند

 : زنهمی داد

 ... ببر تو صدا -

 . بیرون میره دارهبرمی رو کلیدم دسته کنهمی خالی رو کیفم. دارهبرمی رو موبایلم

 : میگه گردهبرمی دوباره

 .کنممی اتخسته زندگی از ولی نمیدم طالقت -

 .کوبهمی رو در میره
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 داریم نگفتم که بهتر چه مونهمی ثابت افتاد زمین رو که ازمایشی برگه به چشمام

 زد فتوشاپی عکس چندتا با منه عاشق کرد می ادعا که فرهادی این شیم؛می نفر سه

 از چشمام گوشه کشممی کبودم لبای روی رو دستم ایستادم آیینه جلو چی؛ همه زیر

 . میشه سرازیر هاماشک میشه، جمع درد

 صدای بندش پشت اومد در قفل تو کلید چرخیدن صدای که بودم خواب تخت رو

 دست دیدم بیرون رفتم شدم بلند بود؛ شده گم فرهاد خنده صدای تو که زنی خنده

 .نشستن مبل رو اومدن فرهاد شونه رو گذاشته سرشو دختره هم، دست تو

 قرمزه، چشماش میشه؛ محو ش*ا*ب*ل رو از خنده میافته من به چشمش فرهاد

 :میگم ایستهمی بروم رو میاد میشه بلند

 ...دروغ هاعکس اون بودم، وفادار بهت خدا به دیدی؟ من از چی فرهاد؟ -

 : میگه اشپزخانه؛ تو برهمی منو کمرم، دوره میاندازه دست

 تو مزه کنی، سرو تو مشروبمو باید هرشب باشه یادت منه، نوبت کردی گریتو رز*ه -

 . کنی اماده برامون اتاقو دهنم تو بزاری

 : میگم. کنممی گریه

 نتونی بعد که نکن کاری اما بکش، منو بیا بزن، بیا کن، باورم خدا رو تو فرهاد -

 !کنی درستش

 : میگه. عقب کشهمی سرمو

 . شدین تمام هرزگیت با عشقت و تو نزن، حرف -

 .کن اماده مشروبو پری: میگه. بیرون میره
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 پری تو گفتمی بدونن، هاغریبه اسممو نداشت دوست پری، گفتمی بهم همیشه

 چشماش آشپزخانه، داخل اورد سرشو. نخوری سر باشم مواظبت باید منی دریایی

 :گفت بود اشکی

 .خوردی سر بدم کوچولو پری سرخوردی -

  داده؟ بهت رو هاعکس کی بگو: گفتم طرفش رفتم

 .بهش دارم اطمینان گفت بهم که کسی بود مطمئن-

 

 !فرهاد-

 

 . زندگیم داستان بود شده همین هرشب. بیرون رفت

 بیرون کردمی پرتش کردمی بیداد و داد شب نصفه اما خونه، میومد بایکی هرشب

. بوده داییم پسر جمشید کار فهمیدم خواهرم باکمک همین؛ مثل همتون گفت می

 باهرکی: گفت کنم ازدواج باهاش نکردم قبول وقتی داشت دوست منو قبال اون

 .کنممی نابود زندگیتو کنی عروسی

 رفت معمول طبق اما بودم؛ پخته اشوعالقه مورد شام خونه اومد تنها فرهاد شب یه

 .زارهنمی محلم هنوز ماه یک بعد میهمان اتاق تو

 :گفت اشپزخانه تو اومد اوردم؛می باال دائم داشتم، تهوع حالت

 پریده؟ رنگت چرا چته؟-

 .نیست خوش حالم-
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 .دکتر ببرت بیاد بزن زنگ-

 :گفتم. برداشت مشروبو شیشه کرد؛ خنده یه

 .کن گوش حرفام به امشبو یه -

 : گفتم زمین؛ رو نشستم بیرون رفت نذاشت محلم

 .فهمیدم بوده جمشید کار -

 . بوده اون کار گفت مهیا: گفتم. برنگشت اما ایستاد

 .رفت و خندید فقط اما کردم تعریف براش رو ماجرا کل سرکشید الجرعه رو شیشه

 .فردا گرفتم دادگاه وقت کنیم، زندگی تونیمنمی دیگه: گفت بعد ماه سه

 :گفت و زد داد دفعه یه کردم، التماسش هرچی

 بازداشته االنم بوده، تو با کرده اعتراف دیدم بودی باهاش که پسری من لعنتی اخه -

 کنم باور چطور کنم، باورت طور چه میزدش؛ اونم بود هم جمشید زدمش مرگ حد تا

 پیداکنم؟ فطرتو پست اون کرد کمکم خودش جمشید وقتی راسته حرفات که

 :گفت نشست کنارم اومد دیوار تو زد مشت

 ...که بودم کارا این دنبال وقت چند این تو ندارم باورت دیگه من شیرین -

 . دادگاه میریم فردا باشه: گفتم زدم جیغ

 :نوشتم نامه یه نبود دیدم شدم بیدار صبح

 کنی باورم کردم هرکاری کردی؛ شک من به تو اما دارم دوستت من عزیزم فرهاد)

 اومدی که شبی همون جان؛ فرهاد هستم و بودم تو عاشق من. نخواستی یعنی نشد،
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 بهم دیگه تهمت یه تو وضعیت اون با اما بدم شدنتو پدر خبر خواستممی گفتی

 حتی نکردی، باور منو اصال درضمن. ندادی فرصت تو اما بگم بعدا گفتم میزدی

 میرم؛ بنابراین کنم زندگی تو بدون تونمنمی من نداشتی؛ قبول هم رو مهیا حرفای

 (باورکنی اینو حداقل امیدوارم میزارم تنها وجدانت عذاب با رو تو میره نفسم یعنی

 اب وان داخل نشستم بازکردم داغو اب شیر حمام رفتم کنارش گذاشتم گل شاخه یه

 .نفهمیدم چیزی دیگه شد تار چشمام رگم رو کشیدم تیغو پرشد

 

  فرهاد

 .پاکت یه با بود میز رو گل شاخه یه بود گرفته رو خونه سکوت خونه تو اومدم

 .کردممی باورش کاشای دیر؛ رسیدم دیر حمام؛ سمت رفتم زدم داد خوندم، رو نامه

*** 

 .بازگشت بدون زمانی: کوتاه داستان

 :گفتم جلو رفتم

 .نشو روانی بیخیال -

 .کنم رامش چطوری دونممی من نزن، حرف تو: گفت جلو اومد

 .سرهنگ باباش دختره ها، شرمیشه خرنشو علی: گفتم

 بعد کنیممی حال باهاش امشبو فقط ترسی؟می چی از: گفت. سرم پس زد برگشت

... پرنسس... خانم... تاحاال دیدی رو اینجا شما خانم اهم اهم. دیگه کنیممی ولش

 .نفس بابا ای... لیدی
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 این تو اونم خوایمی چی اینجا شب موقع این تو دلم جون: گفتم. برگشت دفعه یه

 خیابان؟

 انگار اونم طرفش رفتممی بودم کرده مشت دستامو کردم؛ نگاهش قرمز باچشمای

 .عقب کشهمی منو داده گیر هم مانی اوضاع این تو حاال عقب؛ رفتمی بود ترسیده

 :گفتم. هاشوگرفتمشونه طرفش برگشتم

 داره سرکنده مرغ مثل شب سر از نامزدمه، بینیمی که دختری اون شو؛ خفه مانی -

... اینجا رسیده تا بودم دنبالش همش نداده جواب منم موبایل میزنه پرسه خیابونا تو

 .کنهمی غلطی چه داره بدونم خواممی

 :گفتم. بستم فکشو دستم با بود؛ مونده باز فکش مانی

 .بگیر خون خفه حاال -

 رفتم کرد؛می نگاه اونور و اینور به داشت گریون چشمای با نفس دیدم برگشتم

 :گفتم. کشیدم گرفتم دستشو سمتش

 .بدم حال بهت تونممی اون مثل منم نترس منتظرشی، نیومده چیه -

 :گفت. صورتم تو زد دفه یه کرد،می نگاهم فقط

 . من به راجع نکن قضاوت زود انقدر شو، خفه علی، شو خفه -

 پرسه خیابان تو حاال تا هشت از چرا نمیدی؟ جواب موبایلتو چرا لعنتی: گفتم

 ...چرا میزنی؟

 شب منم خونه برو ندارم؛ حوصله علی کن ولم: گفت زد پس دست پشت با اشکاشو

 .نزن تهمت انقدر دارم کار االن من برو میدم، توضیح برات پیشت میام



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر احمدی مهدیه|  حسرت و عشق کوتاه داستان مجموعه

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

12 

 

 :گفتم. بردم خودم دنبال کشیدم دستشو

 بریم االن از بیا هستم من هستی؟ منتظرکی اینجا؟ بکنی خوایمی غلطی چه -

 .عزیزم میدم حال بهت خودم

 :گفت کشید، دستم از دستشو خنده؛ زیر زدم

 انگار بعد بیرون، اومده قهرکرده خونه از دوستم مهسا کاردارم، گممی بهت -

 صدای دائم روشنه گوشیش هنوز نزد حرف دیگه بعد زد زنگ من به چون دزدیدنش

 رو مهسا رفته بابامم منتظره حاال؛ خیابونه این از کردن ردیابی گفتم بابا به میاد جیغ

 .هاسخونه این از تویکی بیرون بیاره

 هم بالیی یه نمیگی کنی؟می چیکار اینجا تو شب نصفه یک پس لعنتی: گفتم

 اینجایی؟ تو دونهمی بابات راستی کنم؟ کارچه من وقتاون... سرتومیاد

 .نگیا چیزی توروخدا علی خونه میرم ببینم، رو مهسا منتظرم توروخدا نه، نه،: گفت

 نمیدی جواب منو تلفن اخرته دفعه ولی من، عشق باشه: گفتم کردم بغلش خندیدم

 .باشم گفته بهت

 ها حاال حاال برو علی، زدی تهمت بهم بخشمتنمی: گفت امسینه تو کوبید بامشت

 .بکشی منتمو باید

 دستش از سوییچو زد؛ دزدگیرو دراورد کلیدشو ماشینش سمت رفت داد هولم

 :گفتم. کردم پرت کشیدم

 .خونم دم بیار ماشینو این مانی -
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 اون به نه کن، ولم روانی: میزد جیغ ماشینم سمت رفتم دوشم رو انداختم رو نفس

 .اینا مهسا خونه برم خواممی علی کن ولم... خرکیت محبت این به نه تهمتات

 حرف خونه میریم باش، ساکت: گفتم صندلی؛ رو گذاشتمش کردم باز رو جلو در

 .برمتمی خواستی هرجا زنیممی

 رسیدیم کردم روشن ماشینو نشستم رفتم و کاپوت رو کوبیدم کردم مشت دستامو

 :گفتم خونه،

 نخواستی برمتمی خواستی اگه اینجاس ماشینتم بزنیم، حرف باال بریم شو پیاده-

 .برو خودت

 .کرد داغونم حرفات علی ببین -

 .رفتیممی باهم گفتیمی خودم به خوب عزیزدلم: گفتم کردم، بغلش

 .کرد پاک اشکاشو داد، جواب خورد زنگ موبایلش دفعه یه

 نیومده، سرش بالیی هیچ خداروشکر مهسا رسیدن زود گفت بود، بابا علی، وای -

 .خونه بردنش سوال سری یه پرسیدن از بعد گفت

 .بریم پاشو خوب: گفتم بلندشدم

 شب؟ وقت این کجا: گفت

 مهسا؟ خونه بری خواستینمی مگه: خندیدم

 خواممی خستم شد راحت خیالم االن کرد،می فرق موقعاون: گفت دراورد، مانتوشو

 .بخوابم
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 بیا عزیزم: گفتم کردم بغلش رفتم کردم باز پیراهنمو هایدکمه کشید؛ دراز مبل رو

 .کنم کشی منت بازم خواممی

 .خستم بخدا بخشیدمت، بابا: گفت و خندید

*** 

 .عاشقی تاوان:کوتاه داستان

 بعد حاال رفت، گذاشت و ریختم پاش به که عشقی همه اون بدهکاره، بهم هنوز

 :میگه اومده دوسال

 .خواستگاری بیام خواممی-

 رفتی؟ چرا: میگم

 .کنم اماده امروز برای خودمو تا رفتم: میگه

 :گفتم و خندیدم

 .شکست دلم کردی داغون منو کارت این با تو کردی ولم چرا رفتی، حرفبی اخه-

 .کنم جبران اومدم-

 .بدی طلبمو باید بدهکاری بهم تو-

 .میدم باشه هرچی-

 .خواستگاری بیا شد صاف طلبت وقت هر-

 .ندارم رو تو از دوری طاقت دیگه من بگو، االن همین-

 :گفتم خندیدم
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 .کن یادداشت-

 :گفت برداشت قلم و کاغذ نریزه؛ اشکم تا خندممی دونستنمی اما خندید، اونم

 بگو؟-

 :گفتم

 دوسال... دیوونگی دوسال... همه ترحم دوسال... تنهایی دوسال... شکستن دوسال-

 و بودن توبی دوسال... شدن پیر صدسال... شدن احساسبی دوسال... آشوبی دل

 .خاطرات مرور

 :گفتم و خندیدم. کردمی نگاهم داشت باز دهان با فقط نوشتن جایبه

 .بده طلبمو خوب -

 :گفتم. نزاشتم کنه بغلم خواست سمتم، اومد بلندشد

 .کردم عادت دوری این به تازه من نه،... نه-

 اون و باشم کنارت بزار کنم، جبرانش تونممی فقط بدم؟ بهت رو بدهیم چجوری ولی-

 .کنی فراموش کنم کاری عشقم تمام با رو سختی همه

 :گفتم. زدم لبخند بازم

 .بشی من مثل باید هم تو ولی میشه، فراموش -

 :گفت و کشید موهاش تو دستی

 قراره حتی خواستگاری، بیام خواممی امشب من بزارم، تنهات تونمنمی ولی -

 .بشی سوپرایز شب تا ندونی خواستممی ولی گذاشتم، خواستگاریمونو
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 :گفتم نزدیکش اومدم

 نمیشه گفت کن، کنسلش گفتم امشب میاد داره خواستگار گفت مامانم وقتی -

 که حاال اینجا، بیام گفتی زدی زنگ تو ساعت نیم بعداز کردم قبول برن؛ بزاربیان

 منو طلب و کن کنسلش حاال توباشی؛ خواستگار شاید زدم حدس حرفات با اومدم

 .بیا بعد کن صاف

 :گفت. دستشه تو دستم وقتی دارم حسو بهترین هنوزم دوسال بعد گرفت دستمو

 ...برات میدم عمرمم کل سهله که دوسال باشم کنارت بزار ارزو -

 :گفتم و دستش رو گذاشتم دستمو یکی اون

 این ولی میزنه، تو بوای قلبم چون توهستم برای دیگه دوسال چه االن چه من -

 .نیستم وقت چند برای میرم دارم اخه الزمه، جدایی

 داد به شد تبدیل و شد بلندتر اشخنده صدای خندید، بلند خندید کرد ول دستمو

. گرفت دستامو دوتا رسوند بهم خودشو دو با عقب، رفتم قدم چند ترسیدم، کشیدن؛

 :گفت

 من لعنتی ببخش، منو کنممی التماست کنممی خواهش ازت عشق تمام با آرزو -

 باید میشم، دیوونه تو بی من لعنتی بشی، خودم برای بزار کن تمامش کردم اشتباه

 .تیمارستان بیای دوسال بعد

 :گفتم زمین رو زدم زانو

 اما کردم گریه زدم داد کردم کارو همین ندادی تماسمو جواب و رفتی تو وقتی منم -

 تو پیشتم؛ و میگم بهت دارم من و رفتی دفعه یه تو هستم االن من ولی نبودی، تو

 که میدم قول بهت دارم میرم کهاین با من ولی گردی،برمی بگی کهاین بدون رفتی
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 دوسال و میرم امروز کردم اوکی بلیطمو من برم، راحت بزار پس گردم؛برمی ولی میرم

 .هستیم همدیگه برای موقع اون طلب بدون بینمت،می جاهمین دیگه

 م*با*ل رو لباشو سرعت به که بیرون کشیدم دستش از دستمو اروم شدم بلند

 صورتمو لحظه چند بعد دازم ارامش حس هنوز دوسال بعد بوسید، منو و گذاشت

 :گفت گرفت قاب بادستاش

 اول نباشی دوسال خوایمی اگه لحظه، یک حتی شی دور ازم زارمنمی من ارزو ببین -

 .برو بعد ببین منو مرگ بمون

 :گفتم خندیدم

 .زخمیه روحم من... نیست چیزی که جسم ببینی منو روح مرگ نموندی چرا تو-

 .بیارم دوام تو بدون خوایمی چطور بده فرصت بهم لعنتی کنم،می خوبت خوب-

 قرمزش باچشمای زمین؛ افتادم کمر با که کشید منو ولی برم که برگشتم حرف بدون

 :گفت کلیدشده بادندونای افتاد تنم لرزبه پیش دوسال مثل کردمی نگاهم داشت

 وایسا ادم مثل میزنم حرف باهات دارم وقتی پس نکردم، ترک عادتمو هنوز من -

 ...بعد کن گوش

 :گفت سمتم برگشت و کشید توموهاش دستشو شد بلند

 .بریزم پات به رو دنیا تا بده مثبت جواب امشب-

 ...میرم دارم من ولی-

 اینو اونم میشه، همیشه ترازروشن چشمام ترسممی وقتی دونممی سمتم اومد دوباره

 !کنه؟نمی ول چرا االن ولی میاد کوتاه و فهمهمی
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 و شونم دور انداخت دستشو بودم؛ نشسته زمین رو هنوز من نشست، کنارم اومدم

 :گفت

 بشی التماسم بیخیال بخوای اگه شدم داغون االنم همین شو، بیخیال ارزو -

 .میشه بد خربشم که دونیمی خودتم خرمیشم،

 عشق به بودم، ترسیده واقعا داشت نگه کنارش منو زور به که بلندشم خواستم

 :گفتم همین برای نکنم تالفی بود سختم ولی داشتم، ایمان زیادش

 ...برم باید ولی -

 :گفت اروم خیلی بمش باصدای گردنم نزدیک اورد سرشو

 اما... اما میدم برات جونمو و کنممی بهشت برات رو دنیا گفتی رو بله امشب اگه -

 کنممی وادارت زور به و کنممی خراب سرت رو رو دنیا کنی تالفی بخوای یا نبودی اگه

 بخوام که جوری زندگی، واسه دیگه کشور یه میرم باهم که وقتهاون کنیم ازدواج

 .فکرکن حرفام به... عشقم باشه بخوای تو که جوری نه کنیممی زندگی

 :گفت بلندشد

 .عشقم بینمتمی دیگه دوساعت برای خونتون ببرمت پاشو -

 باال آوردم سرمو آروم نشستم؛ مادرم کنار کوتاهی سالم بعداز پایین، رفتم شدم آماده

 .دادمی بودنش عصبی خبراز چشماش هنوزم کردم، نگاهش

 زیباتر عصبانیت موقع که سبزش خمار چشمای عاشق مردم، این عاشق من وای

... کنم تالفی باید من اما کنیم صحبت بریم ما که گفتن معمول حرفای از بعد. میشه

 کردم نگاه چشماش تو کردمو مشت دستامو شدم بلند ببینم؛ شدنشو داغون باید

 :گفتم نفهمیدم هیچی
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 .بزنم حرف اینجا خواممی و ندارم حرفی من ولی -

 تا گفتم اشناییمون اول از. شدمی داغون داشت محمد دست فشار از مبل دسته

 هیچ لبخند جز گفتم هاخانواده جلو رو همه رفتنم؛ تصمیم و امروز اتفاقات

 :گفت بزنه حرف اروم کرد سعی خیلی بلندشد محمد ندادند؛ نشون العملیعکس

 .دارم کارت بریم بیا -

 :گفت محمد به توجهبی پدرم ولی

 دخترم؟ قطعیه تصمیمت واقعا حاال -

 بلیطمم من که گفتم پدرم به زدم؛ بهش لبخند یه و کردم نگاه محمد چشمای تو

 :گفت شد بلند محمد مادر که کردم اوکی

 ...همین عاشق شما گفتی خودت دخترم ولی-

 به زیادم عشق بخاطر خواممی هم حاال نمیشم، منکر منم هستیم هم عاشق بله-

 .ندازمنمی تاخیر به... اونو با ازدواج به تصمیم محمد

 زدن دست کرد شروع پدرش. صندلی رو نشست محمد دفعه یه شدن شوکه همه

 :گفت

 .شدمی درست باید پسر این کردی، اشتنبیه خوب افرین دخترم، افرین -

 رفت خونه از شدممی کشیده دنبالش حرفی هیچبی گرفت؛ رو دستم بلندشد محمد

 :گفتم. کردمی رانندگی واردیوانه ماشین تو رفتیم بیرون،

 .برو اروم محمد -

 .شو خفه: زد داد که
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 اومد که شدم، پیاده منم شد پیاده. داشت نگه خونه یه جلوی شدم؛ خفه واقعا

 تو خودم عکسای ازدیدن خونه تو رفتیم کشید؛می خودش دنبال منو گرفت دستمو

 محمد. بود من صورت از نقشی هم بود پهن که فرشی حتی شدم شوکه خونه اون

 کردم،می سکته داشتم واقعا کرد باز اتاقو در وقتی اتاق یه سمت برد فت گر دستمو

 محمد صدای. بود من عکسای سقفم حتی بود شده کاغذ من عکسای با خواب اتاق

 :شد بلند اتاق وسط از

 مادرم چون بودم اینجا دوسال کردم،می زندگی خاطراتت با اتاق این تو دیشب تا -

 گفت من به روز یک نمیشه؛ خوب گفتن کردن امید قطع ازش دکترا داشت سرطان

 به منم که کنم ازدواج داییم دختر با خوادمی من از درخواستش اخرین عنوان به

 از بودی مهم تو فقط نبود مهم برام مادرم روحی حال اصال کردم، مخالفت شدت

 با هنوز تو اخه خوام،می رو تو بگم بهش تونستمنمی اینجا؛ اومدم بیرون زدم خونه

 .بودی نزده حرف مادرت

 :گفت کرد نگاه چشمام تو

 و پدرم بودم فهمیده دورادور نرفتم خونه دوسال خواستم،می تورو فقط من آرزو -

 ترسیدممی اما بودم کنارت رفتی هرجا دوسال این تو درمان برای امریکا رفتن مادرم

 نگفتم ازتو هیچی من نکنم خطا پا از دست تا بود گذاشته بپا برام پدرم نزدیکت، بیام

 عکسات با فقط من آرزو بزنن؛ بهت نامربوط حرفای سراغتو بیان ترسیدممی بهشون؛

 حرفش از مادرم گفت پیشم اومد مادرم طرف از نفر یه روز یه کردم؛می زندگی

 تو زد محکمی سیلی پدرم شدم وارد که اول رفتم، منم خونه؛ برگردم گفته پشیمونه

 کهاین برای اینم گفت زد دیگه یکی بیرون رفتی خونه از کهاین برای این گفت صورتم

... بهروز زد صداش مادرم بزنه دیگه یکی که باال رفت دستش نزدی، حرف آدم مثل
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 احتیاج بهت کهزمانی بودی کجا گفت کرد بغلم و کرد مشت هوا رو دستشو پدرم که

 میریم امشب گفت پدرم پایین؛ انداختم سرمو دیدم مادرمو وقتی داشتم؟

 گیر کسی پیش دلت نگفتی چرا گفت مادرم که کنم مخالفت اومدم خواستگاری،

 نگاه مادرم دهن به واج و هاج دستت؟ تو بزارم دستشو تا نگفتی زودتر چرا کرده؟

 از تحقیق با اوناهم بهشون داده و گرفته عکس ازت پاهه به همون فهمیدم کردم؛می

 .فهمیدن رو ما قضیه دوستام

 ...محمد: گفتم شد تمام حرفاش وقتی

 .نزاشتی تو بدم توضیح برات خواستممی امروز کن، ولش: گفت

 .دادیا امسکته خوب: گفت. خندید

 ...مادرت راستی بخدا؛ نداشتم قصدی من محمد ببخشید: گفتم

 ...بهتره خیلی االنم بگیرن ذو پیشرفتش جلو تونستن خداروشکر: گفت

 .کردیم ازدواج باهم دوماه بعداز

*** 

 عشق نفسهای هرم

 آخه؟ چطور! بفهمه؟ کهاین بدون میشه مگه! دیدیش؟ واقعا میگی؟ راست

 همهاین دیگه دیدمش، یعنی دیدمش میگم وقتی لیلی، میزنی حرف چقدر اَه اَه

 چیه؟ واسه سوال

 . شو خفه خواهشا ملیکا، شو خفه: گفت و سرم تو زد
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 صورتم رو لبخندم دیدنش با شیشه سمت برگشتم ماشین، شیشه به کوبید کسی

 : گفتم بشنوه لیلی فقط که جوری آروم دندونام بین از ماسید؛

 !لیلی اسخونده امفاتحه -

 نترس تو بامن زد حرفی اگه کنارت میام منم شو، پیاده بکش عمیق نفس: گفت لیلی

 باشه؟

 در آروم شو، پیاده کرد اشاره بیرون از. بود بودنش عصبی از نشان صورتش رو اخم

 و بودم روبروش کهاین با بود؛ ایستاده بروم رو سینه به دست کردم، باز ماشینو

 والیبال بخاطر رسیدم،می اشسینه تا بازم ولی بود پام سانتیم ده قرمزه کفشای

 کلید دندونای بین از سالم بدون کنارم، اومد آروم بود؛ بلند قد و هیکلی خیلی

 : گفت اششده

 . ماشین تو میای دنبالم پایین اندازیمی سرتو بیا دنبالم آروم -

 : گفت بلند لیلی گرفتم؛ دستشو که رفتمی داشت

-  ِ  . زمین تو کاشتین گل امروز خوبید؟ کسری، آقا سالم ا

 .شو خفه لیلی، خفه: گفتم. پیشونیم رو زدم

 تو( کرد اشاره وضعم سرو به) تیپ این با کهبراین عالوه پس: گفت زد؛ دست کسری

  آره؟ اومدین ورزشگاهم خود تو بودین ورزشگاه اطراف و خیابان

 : گفت و بهم کوبید دستاشو لیلی بزنم حرف اومدم تا داد؛ قرار مخاطب منو

 .دادن راهمون بازی پارتی با بابام لطف به بودیم مخصوص توجایگاه اتفاقا آره، -

 : گفت لیلی به رو کسری که نداشتم زدن حرف جرأت
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 بیاین؟ ورزشگاه بر دورو ندارین حق بود نگفته شما به نیما مگه -

 فهمیدم ولی نیاین گفت کهاین با کرد، شوخی که اون ولی چرا،: گفت و خندید لیلی

 .میشه خوشحال بیام اگه

 ماشینش سمت به منو که جورهمین گرفت، دستمو کسری دفعهاین خندید؛ دوباره

 : گفت بردمی

 .داره کارت احیانا نیما خانه برو ملیکا ماشین با شما -

 .بگیره جشن شما با پیروزیمونو خوادمی: گفت پوزخند با

 بریم باید لیلی و من... نه... نه: گفت زبان لکنت با کرده، غلطی چه فهمید لیلی تازه

 .بینیمتونمی شاپکافی میایم غروب داره، واجبی کار مامانش االن خونشون

 غروب من جان، کسری میگه راست: گفتم. آزادکنم دستمو کردم تالش منم

 .داره کارم مامان برم بزار بینمت،می

 تکون من پیش از نکنی درست تیپتو تا ولی: گفت و ترگرفت محکم دستمو

 .خورینمی

 . رسممی دیگه ساعت نیم تا هستم کسری با بگو خانه برو: گفتم لیلی به امید نا

 یه درارتباطیم، باهم داشتن خبر خانوادم توماشین؛ رفتم همراهش صدابی و آروم

 کردمی رانندگی سرعت با. بودیم نکرده رسمیش هنوز بودیم زبونی نامزد جورایی

 : گفت فرمان رو کوبید

 نپوش ساپورت بگم چقدر لباسات؟ تو نکن استفاده جیغ رنگای از بگم بار چند -

  هان؟ لعنتی؟
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 : زد داد دوباره که کردم جمع صندلی تو خودمو. کشید داد

 چرا بده جوابمو ملیکا پاته؟ ساپورت بعد پا، مچ تا بلند مثال پوشیدی قرمز لعنتی -

  شدی؟ خفه

 و کنی توجه جلب داری دوست چون: گفت طرفم، برگشت اروم اش؛خونه جلو رسید

 درسته نکنه؛ نگاهت کسی بشه راحت خیالم دیگه کنممی کاری کنن نگات همه

 .خواستی خودت ولی صبرکنیم تو درس اتمام و من مسابقات آخر تا قراربود

 هوا رو انگشتش که عقب کشیدم سرمو ترسیدم صورتم، سمت آورد دستشو آروم

 اگه پوشیدنت؟ لباس وضع اینه و ترسی؟می ازم انقدر: گفت زد پوزخند موند؛

 . کردیچیکارمی ترسیدینمی

 طوسیت چشمای ببین نریز، اشک لعنتی، نریز: گفت کرد پاک چشممو گوشه اروم

 . شده قرمز

 اروم منم شد پیاده کردم؛ گریه کی نفهمیدم اصال صورتم، رو کشیدم دست آروم

. بست چشماشو دیوار به داد تکیه بست پشتش درو خانه تو رفتیم شدم پیاده

 : گفت

 خدا میشه، برابر چند آرامشم کشممی نفس کشیمی نفس تو که هوایی تو وقتی -

 . نشستی توجایگاه دیدمت بعد کردم حس عطرتو بوی اول ورزشگاه تو امروز شاهده

  دیدی؟ منو اول از یعنی: گفتم مبل رو نشستم

  نبینمت؟ میشه مگه: گفت. خندید

 . نشناسی منو تو تا زدم جیغو تیپ این کردم آرایش انقدر فقط بخدا: گفتم
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 موهای جایبه صاف مشکی مو مدرک یه اینم ببین: گفتم. بیرون کشیدم گیسمو کاله

 .خودم طالیی فر

 محکم ایستادم، شدم بلند سمتم اومد توچشمام؛ دوخت مشکیشو چشمای خندید؛

 : گفت. کرد بغلم

 کردی کاری اگه کنیم زندگی باهم عمر یک قراره ترسیدی، ازم باشه آخرت دفعه -

 امروزم میشه؛ سرم منطق که نیستم روانی کن، قانع منو کن دفاع خودت از محکم

 . گرفتی ازم روتو کنممی نگاهت دارم فهمیدی وقتی چون بودم عصبانی ازت

 برخالف دیگه عزیزم، باشه: گفتم و کردم بلند سرمو کردم جا به جا بغلش تو خودمو

 .کنمنمی رفتار میلیت

 شب فردا که اینه امروزت تنبیه: گفت. پاش رو نشوند منم مبل، رو نشست و خندید

 .خواستگاریت رسمی میام

 ... زدیم حرف ما چی؟ یعنی: گفتم کردم، اخم

 میای که دفعهاین خوامنمی چون دارم، عجله: گفت داد؛ فشار خودش به محکم منو

 بشی... کنیمی همراهیش هم تو... باباش بازی پارتی با لیلی قوب به بازیام دیدن

 .هابچه شیرین بحث

 کنه تعریف چشمات از جلوم کسی اگه بشی زنم رسمی وقتی: داد ادامه اخم با

 تعریف هیکلت از لوندیو بگه کسی اگه یا چشماش، تو میزنم( داد نشانم مشتشو)

 .حالله خونش( کشید گردنش رو دستشو) کنه

 بعد دوهفته جوابتو فقط چشم، باشه بود؛ کننده قانع: گفتم. بوسیدمش و خندیدم

 .میدم
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 .بگیرم ازت امشب همین زوری جواب نکن کاری: گفت. بوسید گونمو خندید،

 عشوه و لوندی االن کافی انداره به: گفت. کرد خمار چشماشو و کاناپه رو خوابوند منو

 .بدی جواب شب فردا مجبوری که داری هم

 .بــله کسری آقا االن همین تسلیم؛ تسلیم،: گفتم. خندیدم

*** 

 "رفتی نبود یادم"

 

 یادم هست، راهی جستجوی در افکارم هرلحظه بودن تو کنار برای رفتی، نبود یادم

 روبرویم را تو خاطرم در. رفتم همیشگی جایبه و گذاشتم قرار تو یاد به رفتی، نبود

 هیچ ما دانستمی چون همیشگی، همان گفتیمنمی گارسون به هاخیلی مانند دیدم،

 در گذشته یاد به نشستم! کنیم نگاه همدیگر تا آییممی تنها و دهیمنمی سفارش

 .کردممی نگاهت هاساعت شدم، غرق شبت چون هم چشمان

 .کردممی نگاهت فقط هاساعت داشتم، ب**ل به لبخند

 :گفت گرفت، قرار امشانه روی دستی

  کنی؟ باور خواینمی چرا رفته، وقتِ  خیلی اون دختر، رفته_ 

 .کرد پاک را چیزی فهمیدم فقط چرا؛ دانستمنمی! کشید هایمگونه رو دستمالی

 بلند بود من نگران گویی که دختر همان که بروم خواستم و شدم بلند نبودی تو وقتی

 :گفت

 .مادرت بیچاره سوزه،می حالت به دلم امغریبه که من رفته، خدا به_ 
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 رو گذاشتم رو دستم و شدم نزدیک او به قدم چند بار اولین برای او، سمت برگشتم

 :زدم داد قلبم

 به گذاشت، برام رو خاطراتش اما زیرخاک، رفت اون نگذاشت؛ تنهام اما رفت، اره_

 رفت برسیم هم به نخواست خدا اما! داشت دوست منو اما! اره نرسیدیم دیگه هم

 .گورستان میان

*** 

 "خاکستری قلب"

 چشمانت و قلب از احساسی هیچ من زدند،می من به تو عشق از حرف همه

 را دختر نام به موجودی از انتقام حس فقط تو یخی و سبز چشمان از من. دیدمنمی

 به. نشود اشهمیشگی هایحرف متوجه کسی تا کشید جلو را چادر مادرم. دیدممی

 تو قلب رنگهم خاکستری لباس گلبهی لباس جایبه خواستگاری روز در که منی

 :گویدمی آرام و اندازدمی چنگ را صورتش و کندمی نگاه پوشیدم

 .تو کشتی مردم پسر بزن لبخند یک ورپریده، دختر -

 من به ایشیشه و خالی نگاهی تنها تو کشممی خودت سمت به را نگاهم دوباره

 .نیست نگاهت در عشق از حسی داری

 شدم عاشق وقتی دادم قول خودم به من نه خودم، اتاق به را تو پدرم و مادر اسرار به

 ... را تو ولی کنم دعوت اتاقم به را خودم عشق

 با. نیستی عاشقم است، درست من حس ام؛نکرده اشتباه من حالتابه! دارم شک

 صدای روم،می راه تو از جلوتر برم،می پدر مطالعه اتاق به را تو محکم دلیل همین

 مسخ همانند و شوممی اتاق وارد کردی؛ مسخره مرا فقط تو. شنوممی را پوزخندت
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 بوی. رویمروبه تعارفبی هم تو و نشینممی اتاق قدیمی و چوبی صندلی روی هاشده

 خندم؛می کرد، تولید جدید ایرایحه و شده یکی من شیرین ادکلن با تلخت ادکلن

 :گویممی محبوبم هایکتاب قفسه به نگاهی با زنممی که حرفی اولین

 ...آیدنمی خوشم هیچ عطرمان بوی شدن یکی از-

 سختیبه ساعت دو از بعد را صدایت دارم؛برمی را کور بوف کتاب و شوممی بلند

 :شنوممی

 !آیدنمی خوشم شدنمان یکی از هم من-

 :گویممی. گذارممی میز روی و بندممی زدممی ورق آهسته که را کتاب

 آمدی؟ راه سرم پشت که پوزخندی صدای هم نگاهت هم بود، تلخ هم اول همان از -

 آمدی؟ چرا پس

 روبروی و داد جا رنگش مدادی نوک ایپارچه شلوار جیب در را دستش شد بلند

 در و چرخید پا پاشنه روی که شدم بلند هم من ایستاد؛ تاریخی هایکتاب قفسه

 :گفت و شد خیره من چشمان

 یکی از و هستم تو عاشق واقعا من چون شد، اشتباه تو حس بار اولین برای -

 .ندارم هراس شدنمان

*** 

 .را تو پرستممی عاشقانه: کوتاه داستان
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 در حلیم زدن هم حال در که آرمان به اتاق، قدی پنجره سفید توری پرده پشت از

 آرنج با. چرخاندمی را چوبی دسته بزرگ کفگیر دستی دو کردم؛ نگاه! بود قلقل حال

 .کرد پاک را اشپیشانی عرق

 دوازده اتاق وارد عصازنان مادرم برگشتم، پشت به مادر عصای صدای شنیدن از

 با هم خودش و انداخت مبل دسته روی را اشایسورمه دارگل چادر شد؛ متری

 .نشست مبل روی سختی

 برای اشپیشانی و گونه رو هایخط این انداختم، نگاهی پرچینش صورت به

 رها فکر از مرا که زد پلکی. کرد بزرگ مرا تنهاییبه که است اشدردکشیده هایلحظه

 :گفت کرد

 .شد هالک پسرم ببر، چای یا شربت برایش آرمان به کردن نگاه جایبه -

 گیر مویم درشت فر داخل انگشتم کشیدم، بلندم موهای زیر گردن پشت از را دستم

 :گفتم و زدم مادرم به لبخندی و کردم آزاد را آن دستم، دادن تکان با کرد

 منو هوای داری اتوزاده خواهر این هوای که انقدر باشه یادت فقط خانم، عزیز چشم -

 ...نداریا

 که دفعه هر. رفتم داشت قرار اتاق راست سمت که کوچک آشپزخانه سمت به

 اشقالی دار و مادرم یاد افتدمی آشپزخانه وسط گرد رنگ گردویی فرش به چشمانم

 سه. کند بزرگ مرا تا گذاشت هانخ کردن گره پای را هایشچشم چگونه افتم،می

 ب**ل گرد مسی سینی در قرمزرنگ نعلبکی با عباسیشاه باریک کمر فنجان

 از یکرنگ آرمان خاطر به را هافنجان از یکی ریختم؛ چای هاآن در و گذاشتم ایگنکره

 نعلبکی در را فنجان کردم، تعارف خانم عزیز به اول برداشتم، را سینی. ریختم قوری
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 را نعلبکی لرزانش دستان با و گذاشت فنجان کنار هم قند دانهیک و گذاشت

 : گفتم. خندیدم ریخت نعلبکی داخل چای از نیمی که برداشت

 .بردارید دیگر یکی شد آب قندتون عزیز -

 امجمله بازهم بخورد، را فنجان چای تمام شده آب قند همین با بود عادتش کهاین با

 که. بشنوم را گرمش صدای بیشتر ایلحظه برای تا کردممی تکرار همیشه را

 : گفت ریخت نعلبکی در را چای از کمی کرد، خیس را هایشب**ل

 . شد سرد چایی دختر بدو مهنا نریز زبان -

 باز نداشت دید جایی از کوچکمان حیاط کهاین با انداختم، سرم روی را عزیز چادر

 باال را امشانه «شود خانه وارد هوابی کسی شاید» گفتمی و بود تعصبی آرمان

 حیاط وارد و کردم باز آرنج با را درب. است شیرین هم تعصبش من مرد انداختم،

 زدمی هم چنان هم و بود من به پشتش که قدبلندم و الغر مرد به لبخند با شدم،

 را کفگیر و بود گذاشته موهایش روی را عینکش. بود خالی موهایش مرکز کردم؛ نگاه

 :گفتم. شدم نزدیک او به چرخاندمی دیگ در واردایره

 افتاد تو گردن نذری زحمت امسال که ببخش من، آرمان من، مرد نباشی خسته -

 .عزیزم

 دستش از را کفگیر و کردم پاک چادر گوشه با را اشپیشانی عرق. کرد نگاه من به

 بیرون که موهایم از ایتکه زد، لبخندی کرد؛ نگاهم دادم، دستش به را چای گرفتم،

 :گفت و بوسید گرفت دستش در را بود ریخته

 .من مهربانوی حرفیه چه این تو، موی این قربان به -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر احمدی مهدیه|  حسرت و عشق کوتاه داستان مجموعه

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

31 

 

. نشست و رفت داشت قرار مو درخت زیر حیاط گوشه که کوچکی تخت سمت به

 را چای و گذاشت دهانش در و زد فنجان در را قندش برداشت نعلبکی بدون فنجانی

 .سرکشید نفسیک

 :گفت. کرد نگاه را فنجان نشستم کنارش

 .شد قولوپ به فقط این -

 سینی در را استکان و کردمی نگاه من به بود کرده ریز هم را چشمانش که ایخنده با

 کنار دستم خورد؛ نفسیک و برداشت هم مرا فنجان آمدم خودم به تا گذاشت؛

 را چادرم شدم بلند. خندید بلند آرمان که شد، خشک چای برداشتن برای سینی

 :گفتم و زدم کمرم به رو دستم یک ایستادم، او به پشت و کردم جمع

 ...حاال بخورم تو با تا نخوردم چایی من که، واقعا -

 دو را دستانش. ایستاد من روی به رو شد، بلند فهمیدم تخت جیرجیر صدای از

 :گفت. شد خیره چشمانم به و بوسید را پیشانیم شد خم و گذاشت سرم طرف

 تو من برای باید دونیمی بهتر که تو. بود من قولوپ تا دو آوردی که فنجانی دوتا -

 !بیاری چای لیوان

 :کردم نگاهش کردم؛ حلقه کمرش دور به را دستانم و کردم رها را چادرم زدم، لبخند

 .دلم عزیز دارم دوست هم را کردنت نگاه... دارم دوست را تو من -

 :گفت و کرد باز کمرش از مرا دست

 در امخستگی تا بیار لیوانی چای یک برو مهربانو، نیست کردن دلبری وقت اآلن -

 .رود
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 .رفت دیگ سمت به و فشرد دیگرش دست در را الغرش بازوی

 .خانه سمت دویدم بود؛ افتاده امشانه روی چادرم. خندیدم

 .کردیم پر حلیم از را پالستیکی هایسطل تمام

 .دهیممی نذری که است سال سی به نزدیک بود، مادرم تاسوعای ظهر نذری این

 مانهمسایه هرساله را دیگ. کردند پخش را حلیم محمد آقا همسایه، پسر و آرمان

 دیگ و کردم جارو و آب را حیاط آخر در هم من. شستمی و گرفته حاجت گفتمی

 .بردیم زیرزمین به آرمان کمک به را

 هدایت اتاقش به را مادر. کردیم رفتن قصد و شد تمام کارهایمان که بود شب آخر

 :گفت آرمان و من به رو که کردم،

 . نمونم دل به آرزو امزنده تا بدین؛ هم به زودتر شدنمو دارنوه خبر -

 وارد سکوت در هم کنار بود، خم هایششانه هم آرمان شدم؛ خارج اتاق از زیرسربه

 :گفتم آرمان به رو ایستادم شدیم، حیاط

 خاله و من مادر است؟ بقیه جواب سکوت کی تا آرمان کردیم، سکوت سال هشت -

 .بشم داربچه توانمنمی من بدونند دارند حق

 و کشید آغوش به مرا آرمان شد، سرازیر هایماشک و گذاشتم صورتم روی را دستم

 :گفت

 بچه من بدانند کههمین بداند کسی نیست قرار سال، پنجاه چه سال هشت چه -

 .کافیست برایشان خواهمنمی

 .رفتیم بود مادر خانه از باالتر ایکوچه که مانخانه سمت به باهم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر احمدی مهدیه|  حسرت و عشق کوتاه داستان مجموعه

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

33 

 

*** 

 .ساده عاشقانه یک: کوتاه داستان

 در ولی بودم، خودم صورت محو آیینه در کهبااین. زدممی شانه را موهایم آرام خیلی

 انجام هرروزه را کار این من. نبود سختی کار برام صورتت تجسم بودم؛ تو صورت فکر

 و پیچیدم موهام دور دور، سه را بودم انداخته دستم انگشتان دور که کشی. میدم

 نزدیکم انقدری شنیدم، سرم پشت از را ماکان صدای بستم؛ اسبیدم معروفقولبه

 :گفت و زد گردنم به آرام دیدممی آیینه داخل از تصویرشو که بود

 . نبند موهاتو محکم انقدر میشی کچل مائده -

 ایسورمه روپوش بالفاصله و بوسیدم را برادرم یگونه اول همیشه مثل برگشتم

 :گفتم جوابش در. کردم تن به را مدرسه

 .میشم اذیت ببندم شل ندارم عادت جون، داداش فدات -

 .نشستیم بود، کرده پهن مادرم که کوچکی یسفره دور باهم

 ماکان. شود چروک مبادا تا کردم صاف زانوهایم روی را مانتو و نشستم چهارزانو

 :گفت و گذاشت دردهانش ایلقمه

 بیای اشک با ساعت سه دو بعد جااون نبرمت دیگه؟ خوندی آزمون برای مائده -

 هان؟! نریم نخوندی اگه. بیرون

 :داد جواب من جای مادر که کردم مزه داغ را چایم

 چرا دیگه؛ سالهم نشد بهتر،چه که شد قبول. اموبچه کن ولش مامان ماکان، -

 . زاریمی فشار تو دخترمو قدراین
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 دور دور، دو و گذاشت فریزر کیسه در را بزرگ ایلقمه و کرد نگاهی من به مامان

 :گفت گذاشت استکانم کنار پیچید لقمه

 سر ببر هم رو لقمه این قشنگم دختر نده اهمیت ماکان حرفای به دلم، عزیز بخور -

 .نیفته فشارت کنکور

 کنار بود، سفید بود روییده دوباره که سرش موهای از نیمی کردم، نگاه مادرم به

 که مادرهایی باشن شاید نم دونمی شد، پیر زود مادرم. بود سفید کامل اششقیقه

 :گفتم ماکان به رو. نبود درکقابل من برای ولی شدند پیر وهفتسی سن در

 سر دیگه که دادی خوردم به سال دو این تو رو هاکتاب انقدری نباش، نگران داداش -

 .میارم باال کتاب کنکور

 تکان بار دو تأسف عالمت به را سرش و کشید درهم را ابروهایش من حرف از مامان

 :گفت. شد بلند سفره سر از گفتن علی یا با ماکان. داد

 صبح وقت این حاال بخرم ماشین نه بخرم مبل زاریمی نه من، مادر دونمنمی من -

 دنیا؟ اونور برسونم فنچولو این جوریچه

 و انداخت بود کرده زیباتر را اشایقهوه چشمان که نازکش ابروهای میان ایگره مادر

 :گفت

 حاال چیزا، این از نمیاد خوشم امزنده من تا گفتم همیشه کن، تمام رو بحث این -

 .کن خرجش دیگه جور داری، که داریپول

 درآمد؛ صدا به در زنگ که بود اتاقش به رفتن حال در و انداخت باال ایشانه ماکان

 .افتاد دستم از لقمه

 !که نبودیم کسی منتظر صبح شش آخه
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 :گفت بلند و کشید موهاش تو دستی داد، تغییر آیفون سمت به را راهش ماکان

 . برسونه رو ما کنیم دستگیرش بدو اومده، زادهحالل پسر این بدو مائده -

 .شدمی کنده جا از داشت قلبم ماکان حرف با

 .لعنتی بیآیی اینجا تو بود وقتش اآلن آخه

 و پاکن و خودکار و مداد تا سه و لقمه و کردم صافش سرم روی کردم، سرم مومقنعه

 هایکفش نداشتم کتانی حوصله بیرون؛ رفتم سریع و گذاشتم جیبم در هم رو تراش

 که اینه اسپرت کفش خوبی. کردم پام و برداشتم جاکفشی از را اسپرت مشکی

 در و بود شده خم زمین روی کنارم ماکان. بزاری براش زیادی وقت نداره احتیاجی

 که دوخت چشمام به رو اشطوسی نگاه بود؛ رنگشمشکی چرم کفش پوشیدن حال

 :گفتم بهش

 .داری ایربک جاش نداری پک سیکس تو چرا دونمنمی میری باشگاه هم همهاین -

 کنارم از کرد پرت که دمپایی لنگه آوردم شانس دویدم، خانه در سمت به و خندیدم

 دیدم در جلو رو حمید ماشین تا. شدم خارج در از سریع هم من خورد؛ در به شد رد

 روی انگشتش و بود گذاشته ماشین شیشه یلبه رو دستش یک. شد سست پاهام

 که بود صورتش زینت هم اخمی. بود دستش در گوشی به نگاهش و بود لبش

 و کوچکش ایلبه و عقابی بینی بود من طرف رخشنیم. کردمی زیباتر را صورتش

 و ماکان آمدن با. است من شب و روز خاطرات تمام جز همه اشمستطیلی یچانه

 پیاده رنگشاینقره 405 از و انداخت ما به نگاهی حمید خانه در شدن بسته صدای

 حمید. شویم خیابان وارد تا برداشتیم قدمی چند هم ما آمد؛ ما سمت به و شد

 :گفت و کوبید دستش کف به مشت با هم ماکان و کرد بلند معمول طبق را دستش
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 ورا؟ این چطوری؟ داداش سالم -

 و کرد من سمت را رویش بدهد را ماکان جواب کهاین از قبل معمول طبق هم حمید

 و دوخت من یخ چون هم چشمان در را اشمشکی نگاه آورد، پایین کمی را سرش

 لو را دردم تا گرفتم چشماش از سریع رو نگاهم و کرد لرز تنم تمام. کرد سالم آرامیبه

 .گفتم سالمی ب**ل زیر و کردم دستم در تراش و مداد سرگرم را خود ندهند،

 :گفت و حمید کتف به زد ماکان

 .برسون جایی تا رو ما میری؟ کجا -

 :گفت کرد باز روماشین درب رفت ماشینش سمت به و خندید حمید

ِ  مائده برای امروز دانستممی -  کنارتون منم تا گرفتم مرخصی بیمارستان از مهم

 .باشم

 :گفت ماکان به رو و خندید بلند که کردم نگاه حمید به و کردم بلند سرعتبه سرمو

 .شد دیر بشین سوار ببند، براش کن کمکش شد؛ باز محکم انقدر شکست فکش -

 را دهانم خودم برسه فکم به ماکان دست کهاین قبل. خندید حمید همراه هم ماکان

 نشستن حال در و کردم باز را عقب درب. رفتم حمید ماشین سمت به و بستم

 :گفتم

 .بزنید کارتون از نبود احتیاجی افتادین، زحمت تو خان حمید -

 :گفت و انداخت من به نگاهی آیینه از

 . باشی نداشته استرس انقدر تا سالن تو میومدم کنارت خودم بود الزم اگه -
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 چرا کهاین دلیل تا کردم نگاه بیرون به نداشتم؛ حرفاشو طاقت پایین، انداختم سرمو

 راه و زدن حرف حال در دست به گوشی دیدم که بفهمم رو ننشسته هنوز ماکان

 پرپشت موهای توی دستی نشست ماشین توی سریع و کرد قطع رو موبایل. رفتنِ 

 :گفت. کشید رنگشخرمایی

 ...اَه شانس این به لعنت -

 :گفت و کرد روشن روماشین حمید

 صبح؟ اول بود کی ماکان؟ شده تلخ اوقاتت چرا -

 :عقب برگشت. دستش اون کف کوبید و کرد مشت دستشو ماکان

 بیمارستان از زدن زنگ اآلن همین آبجی؛ خواممی عذر ازت من گلم خواهر مائده، -

 عمل به احتیاج و داره لگن شدید شکستگی بیمارستان، بردن اورژانسی نفرو یک

 نیستم؟ کنارت مهم روز این تو نمیشی ناراحت تو. برم باید داره،

 نگاه پرکرده برام چندساله پدرمم جای که برادرم تنها هایچشم تو کردم بلند سرمو

 کنارم داشتم دوست کهاین با. بود مشهود هاشچشم تو نگرانی و ناراحتی کردم؛

 :گفتم و زدم لبخندی ولی باشه

 . ترهمهم مردم جون داداش، ولی مهمه کهاین با -

 :گفت و خندید

 .فدات داداش قربونت، -

 :گفت و گذاشت حمید دست رو دستشو

 .بپا رو مائده چهارچشمی ولی کن پیاده خیابان سر رو من داداش -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر احمدی مهدیه|  حسرت و عشق کوتاه داستان مجموعه

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

38 

 

 مجبوری آژانسه راننده نکنه حس حمید کهاین برای من و کردیم خداحافظی باهم

 .کردنمی رهایم لحظهیک مهمه ماکان برای من قبولی چقدر کهاین فکر نشستم؛ جلو

 پوفی و انداختمی من به نگاهینیم و کشیدمی ریششته روی را دستش دائم حمید

 :گفتم کردم نگاهش. کشیدمی

 بگین؟ خواینمی چیزی -

 :گفت آخر در. کشید صورتش روی رو دستش دوباره و گفت ایهللا اال اله ال

 صبح اول میره داره میدم، کناریمون موتوری این سر بالیی آخر! جلو بکش اتومقنعه -

 .نمیره کنارم شده تو میخ

 این از موتور روی ورزشکار و تیپخوش پسر کردم، نگاه بغل به و چرخاندم سرمو

 خودم به تا دوخت؛می من به ثانیه هرچند هم نگاهش و بود نشسته بزرگا موتور

 کهاین قبل. شنیدم رو دستی کشیدن و ماشین راهنمای تیک تیک صدای اومدم

 :گفتم بلند بشه پیاده حمید

 .میشه دیرم کن ولش خدا رو تو حمید -

 جرئت. کرد حرکت حرفبی دوباره و فرمان روی کوبید محکم و بست روماشین در

 باهاش اگه میشه عصبی وقتی بودم شنیده ماکان از نداشتم؛ رو بهش کردن نگاه

 در به امکان حد تا رو خودم همین برای. کنهمی یکسان خاک با خودتو بزنی حرف

 گرم دستم توی مدادهای با سرمو. نکردم نگاه هم بیرون به دیگه و چسباندم ماشین

 .ایستاد ماشین دوباره که کردم
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 نشده عادی کشیدنش نفس تند و کرده گره ابروهای چنان هم دوختم، بهش نگاهمو

 کشیدم عمیقی نفس. بودیم شریف صنعتی دانشگاه جلوی کردم نگاه بیرون به بود،

 :شنیدم صداشو که شدم پیاده ماشین از ممنون گفتن با کردم؛ باز روماشین درب و

 .بیرون بیای تا منتظرم من -

 .رفتم و دادم تکان سرمو

** 

 روی ماکان مشت جای هنوز خندیدیم؛ دوتایی کنکور، روز خاطرات یادآوردن به با

 :گفتم و کشیدم صورتش روی دستی کرد،می خودنمایی حمید صورت

 !خوردی کتکی چه من به رسیدن برای ببین بمیرم، الهی -

 :بوسید و گذاشت هایشب**ل روی را دستم و گذاشت دستم روی دستشو

 ازت گل مثل باید بفهمم شد باعث حتی نبود، هیچی دردش تو به رسیدن برای -

 .مراقبته که داری شیر برادر یک چون کنم مراقبت

 :گفت و برگشت میوهآب سینی با ماکان

 قدراین من جلو بکش خجالت خواد؟می بادمجان یه دوباره دلت داداش حمید، -

 . نکش نازشو

 :گفت و من سمت برگشت اخم با

 ...رو پررو بچه نکن لوندی براش قدراین خوای،می کتک هم تو انگار -

 دستش از دستمو خواستم و کشیدم خجالت بوسید، دستمو دوباره و خندید حمید

 :گفت ماکان به رو و نگذاشت که بکشم
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 مال رسمی، شده نامم به دیگه بزن، بزنی خوایمی کنی، کاری تونینمی دیگه -

 ...بگیر زن برو نکن حسودی داری عرضه خودمه

*** 

 عاشقی عذاب: کوتاه داستان.

 

 بودند؛ زدن قدم حال در عشقش دست در دست شد، پیاده ماشین از عروس بالباس

 میده؛ و کرد رها آشغال مثل که عشقی و محبت همهاون جواب کردم روشن را موتورم

 چرم کاپشن زیپ و گذارممی سرم رو را مشکی ایمنی کاله. بدهد پس جواب باید

 سیاه دلم عزای در من و عروسی سفید لباس در او آری. بندممی هم را رنگممشکی

. شودنمی کسهیچ برای نشود من برای نگاهت اگر بودم گفته بهش. امپوشیده

 کنارشان سرعت با. دادم تکان چشمانم جلوی را بطری و کردم دست به را دستکش

 و ریختم؛ شود من عروس بود قرار که عروسی صورت روی را بو بد مایع آن و رفتم

 .شدم دور ازآنجا سریع

 از هیچ. است آمده زندان به انتقام برای ماه و روز چندین از بعد. کردند بازداشت مرا

 جنون من آری گرفتم هم را نگاهش حتی کند، صحبت تواندمی فقط نمانده صورتش

 رؤیاهایم دختر کشیدند؛ زنجیر به را دستانم. بستند آهنی صندلی روی را من داشتم؛

 از. گرفت قرار من جلوی دست به بطری بود شدهله گوشت ایتیکه فقط که صورتی با

 خارج دهانم از کف گویندمی. افتادم رعشه به و کرد لرز تنم تمام صورتش دیدن

 کردم او با که کاری همان بود قرار دیدم؛ باالسرم را او دوباره که شد بهتر حالم شدمی

 دو به را خود و زدممی نعره کردممی حسش فقط هنوز که دردی از دهد؛ انجام من با

 .کشیدممی طرف
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 را کردم غلط جمله هایمنعره همراه شد بلندتر من صدای کرد؛ باز را اسید بطری درب

 :گفت و خندید. شنیدممی خودم

 نمیرم بیرون خانه از هستم عزادار عمر آخر تا کردی، عزا برام رو عروسی روز-

. نکند کاری چنین من با کردم التماسش. زدممی فریاد و کشیدممی نعره چنانهم من

 میان حفره دو فقط بینی جایبه بود ریخته صورتش هایگوشت خندید فقط

 به پاشیدن حال در و برد عقب به را اسید بطری داشت؛ قرار شدهله هایگوشت

 خفیف جیغ و من فریاد صدای. بود فراگرفته را بدنم تمام رعشه. زد جیغی من سمت

 ...ایلحظه در که پیچید اتاق در رؤیاهایم دختر

* 

 و هرروز شد انتقامش کنم،می مرور هرروز هاسال از بعد که است خاطراتی هااین

 در اسیدپاشی جایبه اجباری ازدواج. برایش ساختم خودم که صورتی دیدن هرلحظه

 بخت خانه به دیگر شب آن من کار بعد. ببینم هرروزه را خود کار محصول تا صورتم

 .من روح عذاب شده خودش حال نرفت،

*** 

 ...کوتاه اما مانممی برایت: کوتاه داستان

 پاشیده و هاگل شلپ شلپ صدای دویدممی گلی یکوچه در. کردم پاک را هایماشک

 سیلی صورتم به هم باران شدم رد خیابان از. شنیدممی فقط را شلوارم به شدنشان

 به شروع روپیاده در دوباره بود؛ بستبن رساندم، کناری یکوچه به را خود. زدمی

. شدم زمین نقش زانو با و خورد کسی به امشانه که کردم نگاه عقب به کردم دویدن

 سر شدم، بلند. رفت و کرد من نثار ایمالحظهبی و داد ماساژ را کتفش روییروبه زن



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر احمدی مهدیه|  حسرت و عشق کوتاه داستان مجموعه

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

42 

 

 دیوار به و کشاندم کناری یکوچه به را خود لنگانلنگان بود؛ شده خونی راستم زانویم

. بود شده قاطی باهم گل و خون کردم نگاه داشت، بدی سوزش دستم کف. دادم تکیه

 جمع درد از چشمانم. کشیدم زدمی طوسی به حال که رنگمآبی مانتوی به را دستم

 از خون گمانم به بود، کم برایم دیگر که اشک کردم؛ فکر بودنمان باهم روزهایبه. شد

 اه. کنم نگاه کوچه ورودی به شد باعث کسی هایقدم صدای. بود جاری چشمانم

 و یشمی پلیور بودم خریده برایش خودم که هاییبالباس کرد؛ پیدایم باالخره لعنتی،

 و الغر اندام کردم، نگاهش فقط مزاحم افکار از دور به ایلحظه مشکی؛ کتان شلوار

 و قیطانی هایب**ل از نگاهم رسیدم، که صورتش به آورد،می وجد به مرا قدبلندش

 شدهگم پهنش ابروهای گرهیمیان که رسید اشآبی چشمان به شد، رد عقابی بینی

 علی هایچشم دیدن از یا بود لباسم خیسی از دانمنمی افتاد، جانم به بدی لرز بود؛

 ایلحظه کشیدم، پایین به را شلوارم یپاچه. بود انداخته لرز به مرا بدن بود هرچه که

 بلند زمین روی از سختیبه شد؛ خیره صورتم به دوباره و دوخت پایم به را نگاهش

 به هم من و گذاشت جلو قدمی علی گرفت؛ راه هایمگونه روی دوباره اشک شدم،

 به خودم و من قدمییک در علی تا کردیم تکرار کالمبی کارا این انقدر. رفتم عقب

 . رسیدیم دیوار

. بستم را بازمنیمه دهان دوباره من و آورد باال را دستش علی که بزنم حرف خواستم

 آروم صدایی با و قرارداد صورتم روی روبه را صورتش علی. دادم قورت را دهانم آب

 :گفت

  نمیای؟ زاریمی قرار من با -

 :زد داد که بزنم حرف خواستم دوباره

 ... کن گوش فقط -
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 :شنیدم را صدایش دوباره و دوختم پلیورش ییقه به گرفتم چشمانش از را نگاهم

 دو بعد وقت اون خوای؟نمی منو دیگه میگی فقط میدی تلفن جواب هم وقتی -

 کنی؟ فرار بینیمی منو تا خونه برگردی ساعت

 :گفت و کشید بود بسته سرش پشت که موهایش بین دستی و ایستاد صاف

 .بگو دلیلشو فقط -

 برای کهاین از قبل اما رفتم، بستبن کوچه ورودی سمت به و کردم استفاده فرصت از

 جلوی کاغذی کردم باز را زیپش برداشتم، پشتم از را امپشتیکوله بروم همیشه

 :گفتم و گرفتم صورتم

 خودت خواممی دارم،نگه دلم تو رو راز این تونمنمی دیگه ندارم، طاقت دیگه علی -

 دنبال برو خوریم،نمی هم درد به ما بدون ولی بگم بهت تونمنمی من بفهمی،

 .لعنتی زندگیت

 رفتن قصدبه من و امد سمتم به سرعت با لرزید؛می دستم گرفتم، سمتش به کاغذو

 را کاغذ و شد خم علی. رفتم عقب عقب و انداختم خیس زمین روی را کاغذ

 تا بروم جاییبه شاید تا رفتم خیابان سمت به تند هایقدم با شد بلند تا برداشت،

 هایمقدم دویدم اتوبان وسط. شنیدم زدمی صدا مرا که بلندش صدای نبیند؛ مرا

 مشت دستانی با علی کردم نگاه عقب به آمدندمی سرعتبه هاماشین بود، سست

 : زد صدا بلند دید مرا بود دنبالم شده

  راحله؟ -

 که اتوبان وسط دویدم اتوبان به علی رسیدن با. رفتمی پایین باال مدام امسینه قفسه

 صدای فقط بود بسته چشمانم. شدم کوبیده زمین به هاماشین ممتد بوق صدای با
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 گرفت دست در را سرم کسی. مردم هایپچپچ و شنیدم را علی گفتن عباس یا

 را هایمب**ل. شدم غرق علی خیس گاهن در کردم باز سختیبه بود سنگین چشمانم

 :گفت و زدمی چنگ را لباسم ندید را لبخندم علی ولی دادم کش

 کردی؟ خودت با کارو این چرا داره درمون هامریضی همه لعنتی -

 :زد فریاد علی که شد جاری دهانم از خون کردم نگاهش

 . کنه خبر آمبوالنس یکی -

 بودم شدن سبک حال در دیدمی تار چشمانم شدم، خیره چشمانش در و زدم پلک

 :گفتم که

 ...کوتاه اما ماندم برایت جان، علی ببخش منو -

*** 

 .تریا کافه: کوتاه داستان

 فقط دانندمی همه شود،نمی تریا وارد کسهیچ ام،نشسته صندلی روی به هم هنوز

 به. آیدنمی سفارش گرفتن برای گارسون حتی هستم؛ اینجا خاطرات مرور برای

 شلوغ خیابان به بودی؛ دیده پنجره پشت از مرا گفتی روزی که کنممی نگاه ایپنجره

 زندگی حکم برایم تریا این زدیم؛ قدم آن در بارها که خیابانی همان به کنم،می نگاه

 در هاخیلی من جز به گویدمی صاحبش اما ام،هداد را خریدش پیشنهاد بارها دارد،

 با تا بیایم اینجا به هاشب حتی خواستم هروقت کرد قبول. دارند خاطره اینجا

 و کردی قهر ماننداشته یبچه نام سر که افتادم آخر دعوای یاد. کنم زندگی خاطراتت

 تو را نیامده که ایبچه که کردم حسودی و گرفت دلم اما خندیدم، رفتنت از. رفتی

 دستم گردنم درد از. نیاریم بچه گرفتم تصمیم موقع همان از. داری دوستش بیشتر
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 بیشتر درد شدت درد، شدن کم جای به. دهممی فشار و گذارممی گردنم پشت را

 شروع بودن تو بی شب همان از لعنتی درد این. کنممی پرت میز روی را پیپ. شودمی

 تریا قسمت ترینگوشه چوبی میز همین پشت من داشتیم، قرار اینجا که شبی. شد

 به دیدم بارید؛می باران و بود کم نور. ببینم بیرون از را تو تا بودم نشسته پنجره به رو

 نگاه ساعت به نیامدی تو. بود روشن شمع با فقط تریا فضای بود، کم خیلی بیرون

 ممتد بوق صدای بعد و چیزی به ماشین برخورد صدای لحظه همان در کردم

. است خبر چه بفهمم شاید تا دادم تکان اطراف به را سرم شنیدم؛ را هاماشین

 بلند. بدانم را همهمه تا برنگشت کسی رفتند، بیرون همه داخل افراد و تریا گارسون

 داخل به پاچهدست دید مرا تا گارسون. رفتم بیرون تریا از درهم هاییاخم با شدم

 به انگار بود؛ خیابان وسط دختری نحیف جسم. کردم نگاه رو به رو به مردد برگشت،

 و بود شکمش روی دستش دو نشستم، کنارش. بود رفته فرو عمیقی خواب

 تا کردم بلندت دست روی ندادی؛ جواب اما زدم صدا را نامت بلند. بسته چشمانش

 هاساعت بردنت، عمل اتاق به سرعت به. دویدم بود خیابان همان در که بیمارستانی

 دیدنت آرزوی به هاستسال شده؛ سقط دخترمان شوم دار خبر تا کشید طول

 از را اتحافظه تو نشناختی؛ مرا حتی نیامدی، تریا در ماجرا ان از بعد تو ام؛نشسته

 با توانممی فقط من و شدی عصبی حمله دچار. ترسیمی من از و دادی، دست

 بچه از من. کرده ممنوع برایت مرا دیدن دکتر چون. کنم زندگی تریا در خاطراتت

 .هستم تریا به بازگشتت منتظر هنوز و بیزارم

*** 

 .تو عشق حسرت در: کوتاه داستان



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر احمدی مهدیه|  حسرت و عشق کوتاه داستان مجموعه

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

46 

 

 شوییظرف در را هاظرف تمام و شدم بلند بود، رفته سر امحوصله بودند، خواب همه

 سرم باالی کش با زدن شانه بدون رو موهایم. کردم زیاد آخر تا را تلویزیون گذاشتم؛

 از دیشب. نشستم کنیمی باز را درب دیگر ساعتی تو کهاین فکر به و کردم جمع

. بیاید من خواستگاری به تا خواسته اجازه امشب برای خاله فهمیدم مادر هایحرف

 آن که رنگیشیری شلوارکت. ایستممی کمد روی به رو اتاق در روممی و شوممی بلند

 طالیی موهای و روممی حمام به. گذارممی تخت روی وسواس با را خریدیم باهم روز

 مخصوص عطر از و آیممی بیرون به. خوابممی وان در و شویممی بار چندین را بلندم

 دلم. زنممی بیایی تو وقتی فقط را عطر این زنم،می دستم مچ و هایمگوش به خودت

 ناهار حال در همه روم،می بیرون به. دهدمی نشان را ظهر یک ساعت پیچد،می

 دو حد در ولی شوممی مشغول هم من و بندممی باال را موهایم. هستند خوردن

 خوب زودتر تا کردندمی دعا کسی برای که شنوممی را پدرم و مادر پچپچ دوباره لقمه؛

 شود مشغول دیگری فکرهای با خوشم روز خواهمنمی اندازم؛می باال را امشانه. شود

 تو جز هستند همه روممی. شودمی زده در زنگ تا امنشسته صندلی روی آماده

 آمده قبل ترازپوشخوش خاله کوبد؛می تند قلبم دهندمی دستم به را گل دست

 سارا آخر در کشیدم سرک هرچه باشی، باید که تویی جز هستند پسرهایش است؛

 :گفت خواهرم

 . نیامده حسام -

 من گویندمی و شودمی زده هاحرف ام،نشسته سارا کنار خاله روی به رو. کرد یخ تنم

 شودنمی باورم. کنممی نگاه همه به گیج. کنم راهنمایی اتاقم به را بزرگت برادر حمید

. بینممی تار است خیس چشمانم گوشه. است آمده خواستگاریم به حمید تو جایبه

 گویدمی سارا. کنممی گریه بلند و ایستممی دوش زیر و رسانممی حمام به را خود

 گریه صدابی و کشممی را تیغ نخواستی؛ خودت گویدمی حمید. نبوده راضی خاله
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 که بینممی نور در را تو. بینمنمی را جایی دیگر و شودمی سنگین هایمچشم. کنممی

 ...بردی خود با مرا و کردی دراز سمت به را دستت

*** 

 "آخر شلیک"

 اتپیشانی وسط دقیق گلوله جای. چکدمی زمین روی سرت از خون هایقطره

 ماندن صاف برای و گذارمتمی نفرهتک مبل روی و کنممی بلندت. کندمی خودنمایی

 آتش را برگم سیگار نشینم،می رویتروبه. کنممی استفاده بالشت دو از گردنت

 و کنممی رها صورتت در را دود شوممی بلند زنم؛می آن به محکمی پک و زنممی

 :را پرسیدممی باید که هرچه پرسممی. کنممی نگاه اتبازمانده چشمان به بارها

 مگه کرد؟می چیکار من یخونه تو چیزهمهبی مرتیکه اون بودی؟ کی با بودی؟ کجا -

 نزن؟ حرف برادرتم با نگفتم مگه خودمم؟ داری رابطه باهاش که مردی تنها نگفتم

  کشمت؟می نکردم تهدیدت مگه

 کنممی له پا زیر و زمین کنممی پرت را سیگار. نه یا هست اتاق در فرش کنمنمی نگاه

 خیانتت فکر نشدم؛ آرام هنوز. کنممی نگاه چشمانت به. شود خاموش آتشش تا

 بلند صدایت. کوبممی صورتت توی مشت با افتادهريال من جان به خوره مانند

 ناسزا و کوبممی صورتت به و نشینممی شکمت روی. زمین روی افتیمی. شودنمی

 پایین برادرت. زنممی کنار را پرده شوممی بلند. گیردمی درد دستم. کنممی بارت

 را تو هست سال چندین کنم،می ایخنده. بیاید باال دارد قصد زنممی حدس ایستاده

. کردم التماس چقدر. دادند عذاب خواستگاری برای مرا چقدر رودنمی یادم ندیده،

 داشتند، ایمان تو به چقدر. کنممی نگاه ایافتاده اتاق وسط که تویی به گردمبرمی

 یجنازه به لگدی آیممی تو سمت به. کرد یانت*خ بود خائن اشانقدیسه دانندنمی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر احمدی مهدیه|  حسرت و عشق کوتاه داستان مجموعه

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

48 

 

 و کنممی نگاه صورتت به دقیق و دارمبرمی زمین روی از را اسلحه زنم،می جانتبی

 خود پیشانی روی جاهمان را اسلحه دقیقا   کنممی نگاه را خورده گلوله که جایی

 اتاق درب. ندارم هم را دوری و خیانتت طاقت بودم، عاشقت است درست. گذارممی

 و کنممی نگاه تو به. شودمی نمایان چهارچوب در برادرت شود،می باز لگدی با

 :گویدمی

 ... کشمتمی -

 گم گلوله شلیک صدای در برادرت ینعره صدای. کشممی را ماشه و خندممی

 .شودمی قطع من یخنده صدای و شودمی

*** 

 ...او به اینامه: کوتاه داستان

 در و کردم پاک دست پشت با را امبینی خون. کردم فرار برادرات لگد و مشت زیر از

 :گفتم و برگشتم دویدن حال

 .گیرمشمی آخر کنین کاری هر خودمه، زن مینا -

 :زد داد خان اکبر

 .بدم نشونت وایسا داری جرئت اگه -

 بطری یک ایستادم، مدرسه دم سوپرمارکت جلوی. کردم فرار اتونکوچه از و دویدم

 بستم هاشودکمه بود، شده پاره لباسم ییقه. شستم را صورتم و خریدم معدنیآب

 یهفته هر داستان این. زدم لبخند جدیدم یقیافه به. بود آویزان چپ سمت از ولی

 من چیه؟ گناهم مگه چرا دونمنمی. بزنن منو داداشات و اتمدرسه دم بیام بود، من

 مهمه؟ انقدر سن حاال! ازدواجه قصدم خوب. میزنن منو اونا و کنممی نگاهت فقط
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 هرکی به چرا دونم نمی. نیستم که مادر و پدربی ولی نخوندم درس دارم، که کار

 تو دخترو مگه« .شه سبز لبت پشت بزار جوجه برو»: میگه «شدم عاشق»: میگم

 چیه؟ ایرادش بشه عاشق نوزده سن تو پسر یک حاال نمیدن؟ شوهر هفده سن

 ...واال دونمنمی

 سنم هم شده سبز لبم پشت هم حاال عاشقتم؛ هنوز من و گذشته هاسال حاال

 نامه! خوانمی جونم از چی داداشات دیگه سالته؛ هفده هم تو وپنج،بیست به رسیده

 یعنی نفهمیدم رفتن حال در دختری کشیدی، عکس یک فقط جوابمو بهت دادم

 دخترای همه عاشقتم زدم داد که من شنید، رد جواب خواستگاری اومد مادرم... چی

 داداشات از یا اومد؟می بدت ازم انقدر رفتی؟ چرا دارم دوست دونستن می محله

 کلی و موندم من حاال گذاشتی؟ تنها منو چرا ندادی؟ مهم جواب به چرا ترسیدی؟

 چشمای مگه آخه؟ کنم چه تو بدون من ده؟می منو جواب کی... جواببی سؤال

 حقم. کردم کار همه که من چرا؟ بگو فقط لعنتی؟ میره یادم لبخندت، آسمونیت،

 جوونی یک و مونیمی تو میره نفسم اما میرم من حاال... عشق بدون جدایی این نبود

 نکردی؟ قبول منو چرا بدی؛ جواب باید تو من سؤال سواب جواب و دنیا اون رفته که

 نیستی وقتی ولی گرفتم، جوابمو و دیدمت دنیا اون شاید نخواستی، منو پاک عشق

 .نیستم منم

*** 

 عشق؟ یا دیوانگی: کوتاه داستان

 تا جاروهمه و شد باز پلکام الی فقط اما کردم، چشمام کردن باز برای تالشمو تمام

 کردم نگاه اطراف به بود؛ بسته پشت از دستام و کشید کمرم شم بلند خواستم. دیدم
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 چشمک دائم که سوختهنیمه وات 100 المپ بازهم نمور، و قدیمی انباری بازهم

 .بستم رو چشمام و نشستم تقال بدون ترس از زد،می

 هاموپلک الی شنیدم، رو انباری درب شدن باز صدای. ترسیدممی بعد هایاتفاق از

 و خانگی شلوار بلوز با اومدم؛ هوش به من نفهمی که داشت ورم انقدری کردم، باز

 دست در دوال رو کمربند و ایستادی من روی به رو شدی، وارد دست به کمربند

 پر و برداشتی رو انباری گوشه سفید سطل. کوبیدیمی چپت دست کف به و داشتی

 چون نکردم حس دردی کردی، پرت من سمت به را سطل فاصله همان از کردی آب از

 من و شد کوبیده سرم روی داخلش محتوی با سطل بود؛ حسبی و کبود تنم تمام

 .خندیدیمی تو و زدممی فریاد بلند من کرد سوختن به شروع بدنم تمام شدم، خیس

 خالی سرم روی را نمکآب محلول اما هست آب فقط سطل داخل کردممی فکر

 :زدم صدایت. کردی

 عروسیمون از روز دو بود؟ این زدیمی حرف ازش که عشقی همه اون نامرد فوآد -

 کردی؟ درست برام روزگاریِ  چه این گذشته،

 و کردی بغل منو ایستادی؛ روم روبه و کردی باز دستامو ستون پشت اومدی خندیدی،

 آرام گوشم کنار. بود شدن خرد حال در هاماستخوان قویت بازوهای میان. دادی فشار

 :کردی زمزمه

 لذت دارم دوست بیشتر کشیمی زجر وقتی اما توام عاشق بیمار، بیمارم من -

 اومدم و شدم تو عاشق اما کردن، ولم و نیاوردن طاقت دخترام دوست... برممی

 ...خواستگاریت
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 را پیشانیم و شنید را ضعیفم یناله صدای داد؛ فشار و گرفت دستش تو بازوهامو

 و کرد حلقه گردنم دور را کمربند نشست، کنارم. افتادم زمین روی جانبی من. بوسید

 :گفت

 درمانت خودم چون دونیمی بهتر خودت که شغلمم و موجه و بودم پولدار چون -

 ...بدن بهم دخترشونو یدونه کردن قبول نداری دکتر به احتیاجی. کنممی

 بازش کردم سعی جونم بی دستای با گرفت؛ درد گردنم کرد، سفت کمربندو و خندید

 مرا و خندید. ترتنگ را نفسم راه و کردمی ترصفت کمربندو هرلحظه. نشد اما کنم

 :زدم ب**ل فقط نفسبی و گرفتم صدای با و بوسید

 ...نیستی عاشق ایدیوانه تو -

 :گفت و خندید

 عذاب این از بیشتر تا بگیرم جونتو خواممی همین واسه هستم، تو عاشق آره -

 ...نکشی

 مطلق سیاهی چشمانم و نیامد باال نفسم دیگه من و کردن گریه بلندبلند کرد شروع

... 

*** 

 .فقر زیرخط: کوتاه داستان

 راننده چشمای تو نگاهم. شدنمی شروع اصال   کاشای که شد شروع جایی از داستان

 نگاه یه راننده. اومد در جیغش قشنگم کی پی کشیدم آفتیک و شد قفل پراید

 ماشینش شد؛ رد کنارم از سرعت با راهنمایی چراغ شدن سبز با و کرد من به مسخره

. بود مشخص ماشینش بدنه به یشده ریخته رنگای از بود اومده صافکاری از تازه
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 موهام شد، کنده جا از ماشینم. دادم فشار آخر تا و پدال روی گذاشتم پامو منم

 اگزوزش لوله صدای که رسیدم قراضه پراید به کنار، بره تا کردم فوت صورتم تو ریخت

 لبخندی به ابروهام گره زدم جلو ازش وقتی بود؛ شده یکی من ماشین بلند آهنگ با

 دهه ماشین این موتور به دادنا گاز این دانستممی نداشت؛ دوام زیاد که شد تبدیل

. کردم پارک خیابان کنار و کردم کم ماشین سرعت از همین برای میاره فشار هفتادی

 سوپرمارکت سمت به و کشیدم دستی رنگم گلبهی مانتوی به و شدم پیاده ماشین از

 یک بود؛ خشک خشک گلوم استرس موقع معمول طبق. رفتم خیابان سمت اون

 برای تا داشتم وقت ساعت نیم کردم نگاه ساعتم به خریدم، معدنیآب بطری

 سریع و گذاشتم مانتوم بزرگ جیب در رو بطری و خوردم آب از کمی برسم؛ مصاحبه

 کرد،می خودنمایی شیشه روی کاغذ تیکه به. رفتم خوشگلم ماشین سمت به

 بود نوشته افتضاحی خیلی خط با روش برداشتم

 " جیگل بزنگ حمتا شمالمه این با نداره حف فرموند دست دختر مریظاددست"

 بعد تا گذاشتم داشبورد روی رو کاغذ گرفت، امخنده هاشامالیی غلط و نوشته طرز از

 .رفتم برم استخدام برای بود قرار که شرکتی سمت به سریع دور؛ بندازمش

 با بلندقامت مردی و شد باز اتاقی درب نشستم صندلی روی شدم، شرکت وارد

 :گفت بلند و دادمی نشان را بیرون دست

 شرکت تو داری درخواست بعد کنینمی صحبت درست هنوز شما من، عزیز پاشو -

 .عزیزم بفرمایید داره خجالت بشی؟ منشی ما بازرگانی

 :گفت و کشید باال شوبینی و آمد بیرون اتاق از قدبلند الغر پسر یک

 دیگه؟ دادنه جواب تلفن مهم سواده؟ به منشی مگه. من عزیز نشدی ملتفت -
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 :گفت. خندید شرکتِ  رئیس زدم حدس که مردی

 برو مدیریت؛ مخصوص منشی، برسه چه داره لیسانس هم مونآبدارچی ما داداش -

 .نگیر منم وقت کنی، پیدا کار ایشاال

 :گفت و کرد من به رو

 اومدین؟ استخدام برای -

 :گفت دوباره که دادم تکان سرمو فقط منم پرسید مقدمهبی خیلی

 .داخل بفرمایید پس -

 هاموشانه بود؛ پرایده راننده همان باال، پرید ابروهام که من سمت برگشت پسره

 :گفت آروم و داد تکون گوشش کنار شودست خنده یک با که باال انداختم

 .منتظرم -

 :گفتم و دادم تکان هوا تو رو دستم

 .بابا برو -

 پرسید ازم سؤال چند نظر مد فرم کردن پر از بعد. رفتم مدیریت اتاق به و شدم بلند

 :گفت و

 .کنه خبرم تا بشینم منتظر بیرون -

 بشم؛ استخدام تا خوندم بودم حفظ رو قرآن کوچک سوره چی هر زمان این تو منم

 قسطی ماشینو. نکنه قبولم حسابداری لیسانس و تافل مدرک با داشتم شک

 و برداشتم جیبم از رو آب بطری... بدم قسطشو خودم باید بود گفته بابام خریدم،
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 نگاه دستش توی یبرگه به اتاق، توی رفتم. کرد صدا منو و اومد دوباره که خردم کمی

 :گفت. شد خیره من به بعد کرد

 .حده چه در اتمکالمه ببینم کنیم صحبت انگلیسی کمی دیگههم با خواممی -

 کرد باال پایین چندبار سرشو که دادم جوابشو سریع منم پرسید تخصصی جمله چند

 :گفت

 آزمایشی مترجم هم بدم پیشنهاد بهت خواممی کنی،می صحبت ایحرفه خیلی -

 نظرت ببندی رسمی قرارداد بعد تا آزمایشی ماه یک مدت به البته منشی هم بشی

 چیه؟

 قسط بر عالوه که داشت نظر در حقوق برای توجهیقابل مبلغ نبود، بد کردم فکر

 :گفتم و کردم اخم. داشتم احتیاج پول به ماه همین من ولی میموند بازم برام ماشین

 .کنم کار مجانی ماه یک تونم نمی دارم احتیاج پول به من ولی خوبه، خیلی -

 :گفت. خندید و داد تکیه بلندش صندلی به

 اصلیت حقوق دومیک فقط اما گیری،می هم حقوق کن؟ کار مجانی گفتم کی من -

 .میشه داده بهت ماه یک این تو

 .ماشین قسط برای بود زیاد بازم هم نصفش رفتم، فرو فکر تو و کردم اخم بازم

 :گفتم و خندیدم

 .قبوله -
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 خوشحالی با. کار برای بیام فردا از شد قرار کردم، امضا گذاشت، جلوم ایبرگه

 فاصله اینجا با دقیقه چهل تقریبا   که مانخانه سمت به و خریدم شیرینی ایجعبه

 .رفتم داشت

 .کنم خوشحال نفرمونو پنج خانواده تونستم و کرد رو منم به خوشبختی باالخره

*** 

 "یانت*خ ابر پشت سیاهی"

 بره باید اآلن خودش یگفته به رفتم، ماشینش دنبال و کردم حرکت خونه درب از

 سه بافاصله شد، پیاده و داشت نگه خیابان کنار. مادرش خانههم بعد و داروخانه

 دائم. بود افتاده جونم به بدجور هفته اول از شورهدل این کردم؛ پارک هم من ماشین

 نگاه خیابان سمت اون به بیرون بیاد داروخانه از تا بودم گرفته ضرب فرمان روی

 که پسری اون اما بود، خودش آره کردم ریز چشمامو نبود، همراهم عینکم کردم،

 شدن؛ ماشین سوار هم دست تو دست دو، هر شدن، رد خیابان از کیه؟ بود کنارش

 اما ماشین؛ دستگیره روی دیگرم دست و شد مشت فرمان دور دستم ناخودآگاه

 به رو سرم و خندیدم. العملعکس دادن نشان برای بود زود اومدم، خودم به ایلحظه

 منو سر داشته قصد نبود، الکی یهویی هایمحبت این پس دادم، تکان راست و چپ

 دفتر کنار کردم؛ شروع رو گریز و تعقیب بازهم کردم، روشن روماشین بازهم کنه؛ گرم

 بدنم هایرگ تمام کردممی حس شد؛ تمام طاقتم شدم، پیاده دیگه ایستاد، وکالت

 که حرفایی تمام پس. انداختم صندلی روی و درآوردم تنم از رو پالتو شده، منجمد

 وکالت دفتر وارد. بوده درست اقامت برای زدمی خواهرش به شب اون بودم شنیده

 کرد، نگاهم برگشت که زدم اششانه به دستی بود، هاپله از رفتن باال حال در شدم،
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 آشنای دالرام برای و بود غریبه من برای که پسری نشست، سرجایش و خورد سر

 :گفت و زد امشانه روی جدید

 چته؟ -

 مثل حرفبی. بردم خودم دنبال و کشیدم رو دالرام دست زدم، صورتش توی سر با

 به کتفش که ماشین توی کردم پرتش و کردم باز روماشین درب آمد؛ دنبالم همیشه

 وارد رفتم؛ خونه سمت به راست یک و شدم سوار سریع. شد کوبیده کناری درب

 :زدم فریاد. شدنمی پیاده ماشین از و بود نشسته همچنان شدم، خونه

 .رز*ه لعنتی شو پیاده دِ  -

 به رنگ اجازه سال هفت بعد حتی که رنگیمشکی موهای شد، پیاده ماشین از لرز با

. کردم پرت زمین روی و بردم خانه توی تا را او و پیچیدم دستم دور را بودم نداده او

 هایششانه. شود جدا دستم از موهاش یشدهکنده تارهای تا دادم تکان را دستم

 رفتم، سمتش به کشیدم، را موهام دستی دو و کردم پاک را دهانم گوشه لرزید،می

 :گفتم و نشستم کنارش گذاشتم، اشچانه زیر را دستم

 کم هان؟ نگفتی خودم به چرا کنی؟ زندگی جااون خوایمی خواد؟می خارج دلت -

 لعنتی؟ عاشقتم کم کنم؟می خرج برات

 :زدم داد که بزنه حرف خواست

 .شو خفه -

 را بزرگمان چمدان خواب،اتاق رفتم و دویدم هاپله از دفعهیک رفتم؛ راه شدم بلند

 :گفتم. جلوش کردم پرت پایین اومدم و برداشتم
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 استرالیا فرستممی کنم؛می برآورده خودم اتمخواسته این ببند، چمدانتو فردا تا -

 تا دمنمی طالقت رفتیم؛ باهم میگیم همه به اما کانادا؛ میرم خودمم زندگی، واسه

 من عشق... کن صبر اندازمتمی بدبختی به بیای، کشور اون از من اجازه بدون نتونی

 .کننمی چیکارت ببین اونور برو احمق بود زیادی برات

 تو تنها روز دو تا کردم؛ قفل درو و رفتم خونه از ندیدمش، دیگه کرد التماس هرچی

 بود افتاده هاییاتفاق از ناراحت. دادم بهش بلیطو بعد و کردم رو کارا تمام بود، خانه

 تصمیم کردم، تعریف براش رو ماجرا. عموم پیش کانادا رفتم و شدم هواپیما سوار

 اما بودم عاشقش دیوانه من هنوز اما کنه،می چه اونجا ببینم استرالیا برم داشتم

 نشدنی فراموش خیانتش اما بود چشمانم جلوی طوسیش چشمای هرروز. اعتمادبی

 بود، رز*ه داشتم؛ هواشو دور دورا. نباشه محتاج که ریختممی پول براش ماهیانه بود؛

 عروسک این دادم طالقش غیابی. بود یکی با شب هر هم جااون نبود؛ عاشق

 .خوردنمی من باخته دل درد به خوردهدست

*** 

 ...نداریم عاشقی از باالتر: کوتاه داستان

 در ماندن معلق و بلندی از شدن پرت بود قشنگی حس پریدم، باال از جیغ صدای با

 مختلف هایمکان تو بارها و بارها. آوردمی یادم بارها رو عاشقی حس خلع؛ حس هوا،

 اسمو این میره یادم چون ولی داره قشنگی اسم. کش با پرش. کردم تکرار و کار این

 باز رو کمربند. بودم رسیده تشک روی دیگه بندممی چشمامو. دارم دوست بیشتر

 طبق و بود ایستاده موندوستانه جمع کنار. کنممی نگاه قلبمخوش آوای به و کنممی

 نوک سرما از داره، حسی چه دونم نمی. کردمی نگاه من به دست به بستنی معمول

 انقدر خونم آدرنالین کنارش، میرم. خورهمی بستنی اما لرزه، می داره قرمزه، بینیش
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 دویدن به شروع و کردم بغل رو آوا. کردمنمی حس اصال   رو برف سوز که شده زیاد

... رسیدیم پرتگاه لبه به. زدنمی صدا هیربد صدایک و میزدن جیغ همه. کردم

 کنار بود بغلم همچنان آوا. بود عشقی موعد امروز منطقه این ینقطه بلندترین

 :گفتم گوشش

 هستی؟ قرارمون سر هم هنوز -

 :گفت. کرد نگاه چشمام به براقش مشکی چشمای با

 و موندیم عشقمون پای سال همهاین باشیم، هم مال ما خواستنمی کسی وقتی -

 ...دادم قول تو به من نیومدن؛ کوتاه اونا

 :گفتیم زمانهم باهم

 .نداریم عشق از باالتر چون بمونیم هم برای نفسآخرین تا -

 دربیاد؛ عموش پسر عقد به خانوادش اجبار به آوا بود قرار امروز. کردم نگاه پرتگاه به

 :گفتم. کردم نگاه آوا هایچشم به دوباره و کردم نگاه پرتگاه به همیم، کنار اآلن ما اما

 .کنی امتحان خودم با نفس آخرین برای اونم باریک زندگیتو هیجان اوج حاضری -

 :گفت. خورد بستنیشو آوا

 .هیجان ترینبزرگ به برسه چه نکشم نفس تو کنار حاضرم من -

 بود ولی شنیدیم رو« .میشه درست چی همه نکنید، خریت»: زد داد که امید صدای

 کنار ما بلند هایمانخنده بلند فریادمان. بودیم کوه ارتفاع در گرفتن اوج حال در ما

 .رفتیم خاک اعماق به خود ابدی عشق در ماندیم هم

*** 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر احمدی مهدیه|  حسرت و عشق کوتاه داستان مجموعه

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

59 

 

 .تاکسی خاطره: کوتاه داستان

 دوباره باال میریم رو خیابان همین فقط دوساعته برم؟ کجا دقیقا  ... خانم... خانم -

 ...گردیمبرمی

 :میگم میدم راننده به تراول دوتا

 داره؟ ایراد بکنی، کارو همین خواممی شب تا -

 :گفت و زد برق چشماش هاتراول دیدن با راننده

 !ها میشه بیشتر شب تا ولی خانم -

 بازی خاطره آره برداشتم؛ را چکمدسته و کردم جاجابه رو عینکم زدم، جانیبی لبخند

 دست به و نوشتم چک روی توجهیقابل مبلغ. داشت ارزش هااین از بیش بریم

 :گفت که دادم راننده

 میدین؟ ساعت چهار واسه منو حقوق نصف شما خانم، خیلیِ  این -

 :گفتم. بستم چشمامو

 .بکن رانندگیتو فقط شما هستم راضی وقتی -

 محکم رو تو فکر توی. بودم تاکسی سوار کهدرحالی بودم موتور سوار فکر، توی من

 .روز آن یاد به کردم مشت را کیفم بند اآلن اما ترسم؛می مثال   کردم، بغل

 تاکسی راننده متعجب نگاه اآلن اما همیشگی، اخم همراه نیمرخ از نگاهت فکر توی

 دور دور این دونهنمی. امدیوانه گمانش به! من عمیق لبخند به ماشین آیینه از

 در بار را خودت شاید تا کنم خرج بیشتر حاضرم من و برام، دارد عالمی هاکردن

 .ببینم
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 بازهم دارد احتمال یعنی مجردم، هم من چون شدم، خوشحال نکردی ازدواج شنیدم

 دهد؟ قرار هم کنار را ما خدا

 :زنممی داد ایلحظه کنم،می نگاه خاطراتم خیابان به کنممی باز را چشمانم

 

 . کن صبر راننده -

 :میگه و کنهمی نگاهم آیینه از اخم با

 ...خیابونیم وسط -

 :زنممی داد. کشممی پایین را شیشه زنه؛می تند قلبم کنم،می جاجابه را عینکم

 فرید؟ فرید؟ -

 خودت شممی مطمئن... شممی خیره جلو به دوباره و کنممی نگاه اطراف به کمی

 :گویممی راننده به رو و دوممی تو سمت به و کنممی باز را درب هستی؛

 و کنم یاد دوباره رو خاطراتم همه شدی باعث که ممنون کن، پاس فردا رو چک -

 .کنم پیدا رو عشقم

 حسابی دعوای یک منتظر باید دونممی. ایستممی رنگتمشکی و بزرگ موتور جلوی

 موتور به سر با معمول طبق حرفبی. کنی جبران را خبرمبی یدوساله غیبت تا باشم

 راه... میشینم سرت پشت و میدم قورت را دهانم آب. زنممی را عینکم کنی،می اشاره

 روشنه دلیلم کهبااین... کردی مهمونم قهوه جااون بسیار چه آشناست، برام اتخانه

 کشیمی خود دنبال به مرا و گیریمی را دستم. ترسممی هنوز عصبانیتت اوج از ولی

 :میگم. امایستاده روتروبه منتظر من و میشینی مبل روی
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 کنی؟نمی درست قهوه -

 :گوییمی. زنیمی زهرخندی

  اومدی؟ چرا رفتی؟ چرا -

 را شالم و نشستم پایت جلوی دادم، قورت را دهانم آب کرد،می سخت را کارم حاشیه

 :کردم اشاره بخیه جایبه انگشت با کردم، خم را گردنم. درآوردم

. باشم رفته خبربی برگردم نبود قرار اگر تا رفتم. بردارم رو بینمون مزاحم این تا رفتم -

 ...نباشی دارمغصه مردم اگر تا

 :گفتی زدی صورتم به محکمی سیلی. کنممی نگاه چشمات به

 . آخرت حرف برای این -

 :گفتی. کردی بغلم

 .عزیزمن میام باهات بری جهنمم -

 مرور رو خاطرات خیابون همون تو گذشته یاد به همچنان سال سالیان که خوشحالم

 .تاکسی نه محبوبم، موتور روی بر خودت با باراین کنم؛می

*** 

 .لعبت: کوتاه داستان

 به عادت. داشتم که ایدخترانه لباس تنها مشکی؛ کوتاه دامن یک قرمز، تنهنیم یک

 عادت شوهر خونه بری گفتنمی همیشه دوستام. نداشتم و ندارم پیراهن و دامن

 فرقی هیچ نفسه همون نفس ببینن که کجان حاال خندیدم؛می هم موقع اون کنی،می

 آیفون دکمه کنم،می عوض لباسمو سریع ندارم وقتی میاد، در صدا به در زنگ! نکرده
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 ولی بود کوتاه کال   که موهامم. میکشه طول هفتم طبقه برسه تا. میدم فشار رو

 هاممژه. قرمز رژ و پهن چشم خط همیشه مثل آرایشم بود؛ بلند طرفشیک

 آیینه جلو آورد خودم به منو اتاق درب شدن بسته صدای. نداشت ریمل به احتیاجی

 پیچید؛ خانه در زدمی صدا را نامم که حافظ صدای زدم، چرخ یه ایستادم قدی

 که عروسی شب از بعد. دهمی نشون العملیعکس چه دونمنمی بود، کردهیخ دستام

 به پشتش بیرون، میرم خواباتاق از آروم. کرده تغییر تیپم اوله دفعه گذرهمی سال دو

 :میزنه داد برگشتن حال در ایستاده، آشپزخانه روبه و منه

 ...نف نیستی -

 گره. کنهمی بیان آرام را حافظ و مونهمی نصفه حرفش میفته من به چشمش تا

 من سمت به لبخند بدون کنه؛می رها اپن روی را کیفش و کنهمی باز کمی را کرواتش

 و کنهمی بلند مرا و کنهمی تند را هایشقدم لحظهیک در... زنممی لبخند دوباره میاد،

 میان به را سرم کرده، بغل منو که طورهمان. خندهمی بلند و چرخهمی خود دور به

 برام بودنم زن باوجود بودن زن چرا؟ دانمنمی. دارم شرم. کنممی پنهان سرش و گردن

 انتظار من از نداشت پسر چون که پدری یخانه در زندگی سال 25 از بعد سخته؛

 پلی آهنگی... دارد شرم برام امزندگی مرد برای بودن زن حاال داشت، بودن پسر

 خواد؟می چی میذاره، زمین روی منو کنه؛می

 منو و گیرهمی رو دستم اجباربه دممی تکون را سرم کنه،می دراز سمتم به رو دستش

 :میگه گوشم کنار آروم. دونمنمی را اسمش حتی که کنهمی رقصی به مجبور

 ... عقب یکی جلو، یکی حاال چپ به قدم دوتا اول -

 ایحرفه عقب و چپ دوتا هایقدم این در کردیم، تکرار شب از پاسی تا را همین

 کنارش به کنه؛می قطع را آهنگ کنترل با و کنهمی پرت مبل روی را خودش. شدم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر احمدی مهدیه|  حسرت و عشق کوتاه داستان مجموعه

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

63 

 

 پاهاش روی من و کشهمی خالی جایبه را خودش بنشینم خوتممی تا کنه،می اشاره

 :میگه گوشم کنار. افتممی

 .حافظ نفس بکشم نفس موهات تو بزار نکن، کوتاه موهاتو دیگه خواهشا -

 را اشگونه تشکر برای. ندارم تکلم قدرت شرم از. کنممی کج رو گردنم و میاد قلقلکم

 :زنممی صداش بلند و میشینم تخت روی میرم؛ خواباتاق به و بوسممی

 .دارم دوست وجود تمام با را تو من؟ عشق من؟ حافظ -

 ایستاده اتاق، درگاه توی میاد. کنممی پرت تخت روی خودمو و کشممی پوفی

 :میگه و کرده نمایان را اشمردانه یسینه. کنهبازمی پیرهنش هایدکمه

 بگو بزن زنگ مامانت به پاشو ولی کردی؛ در تنم از رو خستگی بودم خسته کهبااین -

 .خستم من چون نمیریم، امشب

 :میگم. کنممی اخم نشینممی

 . دعوتیم شام ولی حافظ -

 :کشهمی ایخمیازه و درمیاره پیراهنشو میشه، اتاق وارد

 نزنی تیپ خواستیمی خستم؛ هم حاال دارم، لعبتی چه فهمیدم سال دو بعد تازه -

 . خوابیممی زنگ بدون نری اگه بخوابیم، بیا بزن زنگ سریع. من واسه

 که بشم خارج اتاق از خواستم و گفتم ایمزهبی و کردم، نگاهش اخم با شدم بلند

 :گفت و کشید رو دامنم گوشه

 .میشی خسته بری، راه همهاین خوادنمی. بزن زنگ موبایلم با بخواب، بیا اصال   -

 .رفت هوا به اشخنده صدای که کردم بهش پشتمو
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*** 

 .بودن تو بی هایلحظه: کوتاه داستان

 پس دلواپسی اولین میان اممانده کجا. بودن تو بی هایکردن دلدل میان اممانده کجا

 .تو برای شدن عاشق از

 من خوردمی شیر وقتی. بغلم کوچکم دختر کردم، حس خانه توی را تو نبودن وقتی

 کوچه در را تو کمتر بودم مجبور اطرافیان هاینگاه خاطر به وقتی. ریختممی اشک

 اگر... کندمی قانعش جوابم بگیری را پدرت سراغ روزی اگر کردممی فکر وقتی ببرم،

 دارد نیاز که زمانی کنم، چه اممانده کجایی؟ تو ببردش مدرسه به پدرش بخواهد روزی

 توضیح برایش باید سال چند دانمنمی... نیستی اما بگذارد؟ تو هایشانه روی بر سر

 ...را شهادت معنی کند درک تا است شده شهید پدرت دهم

 کشورمان ناموس از جزئی که حرمی از دفاع برای دهم توضیح برایش چگونه دانمنمی

 نه؟ یا کندمی درک رفتی غریب کشوری در مملکتمان غیور مردان تمام

 شهادت چیه؟ شدن شهید جواب در باید هاسال یا را شهادت فهمدمی دانمنمی

 . کنم پیدا برایش جوابی تا بریزم اشک چجوریه؟

 .گذاشتی تنها زندگی هایلحظه ترینبزرگ در مرا و رفتی تو آری

 تو بی من رفتی؛ و کردی خود عشق پیر جوانی در مرا و خریدی خود برای را دنیا آن تو

 کنم؟ چه دخترت درپیپی هایسؤال در تو بی من خاطراتت، با

*** 

 .عشق یبازمانده: کوتاه داستان
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 کردم، صدا را پرستار و کردم بلند سرمو جیغ با پیچید، اتاق تو ممتد سوت صدای

. زدممی جیغ همچنان من و شدند اتاق وارد دکتر همراه به پرستارها از جمعی

 مسنی مرد که دکتر گذاشتم؛ امگونه روی را دستم. سوخت صورتم طرفیک دفعهیک

 :گفت و گذاشت اشبینی روی را انگشتش بود

 .کنم صدات تا بیرون برو اتاق از... هیس -

 را تو تا نشود، بلند صدایم دوباره تا گذاشتم دهانم روی را دودستم نشستم، اتاق کف

 تکان با بود ریخته صورتم روی که تاری چند بود، پریشان موهایم. نکنند دور من از

 همچنان ممتد سوت صدای. نبودم موفق اما بزنم، کنار را هاآن کردم سعی سر دادن

 دیگر و انداخت تنم بر لرز شوک دستگاه کردن قوی برای دکتر فریاد بود گوشم توی

 . نفهمیدم هیچ

 من به لبخند با و بود ایستاده سرم باالی ریزاناشک پرستاری کردم، باز را چشمانم

 سوزن کردم، نگاه دستم به. بکشم دراز کرد وادار مرا او اما شدم بلند. کردمی نگاه

 :گفت پرستار. بود دستم به هنوز سرم

 عزیزم؟ مدی او هوشبه -

 :گفتم. کردم نگاه پنجره کنار کاکتوس به و برگرداندم را رویم

 اومد؟ هوشبه -

. رفتممی هم من کاشای بستم، را چشمانم نشنیدم؛ پرستار فین فین جز صدایی

 .گذاشت تنها مرا و کرد را خودش کار آخر بودم اتاقش در دائم که ماه شش از بعد

 :گفتم پرستار به

 درسته؟ گذاشت، تنها منو که نکردم پرستاری خوب ازش کنم فکر -
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 :گفت و کشید صورتم به دستی پرستار

 عوض خودت سوندشم حتی بشیم، نزدیک بهش ما نزاشنی تو نزن، حرفو این -

 .کردیمی

 :گفتم پرستار به. زدم لبخند زد سرم به که بافکری

 جاوید یاد ببینم خودمو اگه چون بدم، تغییر خودمو باید کنم فراموشش بخوام اگه -

 .میفتم

 :گفتم. درآوردم روسریمو

 جاوید چون پوشممی مشکی رنگ. داشت دوست جاوید چون زنم،می موهامو همه -

 .نداشت دوست جاوید چون کنممی آرایش. نداشت دوست

 :گفت پرستار

 .جوونی هنوز تو نکن، رو فکرا این میشی، دیوانه دختر نکن -

 :زدم فریاد. بیرون دویدم و کشیدم رو سرم سوزن

 مریم دیگه یا بمیره یا مریم باید پس هستم، عشقمون یاندهبازم منم مُرد، جاوید -

 .نباشه

 یادمه فقط زندگیم، تغییر با من اما شدم؛ دیوانه کنندمی فکر همه گذشت هاسال

 همین فقط اون بدون بودم، جاوید یدیوانه من. بکشم نفس تونم می جاوید بدون

 ...کافیه برام آسایشگاه

*** 

 نفرت؟ یا عشق: کوتاه داستان
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 خنده به تبدیل لحظه در که ایگریه یا شود، گریه به تبدیل لحظه در که ایخنده

 ! شود

 آیا پرسم،می خودم از مدام من که بود سروتهیبی هایسؤال چه هااین دانمنمی

 هاست؟این عشق ینشانه

 با ایلحظه در یا ببری، یاد از را چیزهمه ببینی را او تا و آید بدت کسی از لحظه در

 ینشانه هااین. شوی دلگیر او از کوتاهی حرف تنها با اما کنی نگاه کسی به لبخند

 است؟ نفرت

 گردم،می نفرت و عشق تفاوت دنبال به کوچک هایسؤال این با فکر در هاستسال

 هاانسان اکثرا   باشی، متنفر کسی از اگر نداری، قهر طاقت شوی عاشق اگر چون

 . کنندمی برخوردخوش روی با هستند هم کنار که زمانی در حداقل

 پلی اصال   یا هست، مو تار یاندازهبه هست نفرت و عشق بین که پلی دانمنمی من

 زمانی چه نفهمیدم هنوز. است کوتاه خیلی دو این مرز دانممی فقط ندارد؛ وجود

 شوم؟می عاشق

*** 

 .غروب: کوتاه داستان

 دلم. نیست برداردست هنوز کرد خوش جا قلبم توی ابتدایی چهارم از که عشقی

. کشممی تونممی که هایینفس بهترین بابا باخبر امشب. بینمشمی لرزدمی

 وقتش باالخره پس ایستادم، آیینه جلوی خوشحال. زنممی هاموقهقهه بلندترین

 که من بشم فداش الهی. بشه من قلب صاحب همیشه برای تا میاد داره شد؛

 . میدادن لفتش چرا دونستمنمی ولی همیم، واسه دونستممی
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 بزنیم نداشتیم حرفی هیچ ما اومدن بشه خونه وارد خانم عمه تا پوشم،می لباسمو

 بیرون باهم صبح خود تا شد؛ تموم چی همه. دیدیممی رو دیگه هم هرروز چون

. فهمیدمنمی رو زمستان سرمای که بودم عشق گرم انقدر من. خندیدیم و بودیم

 آتیششو و کنه حسودی ما عشق به قراره هم زمستان سرمای این دونستمنمی

 منو ذاشت،نمی غذا جلوش شد، بد باهاش پدرم رفتار گذشت روزها. کنه خاموش

. بودیم هم برای ماه دو همش. خونمون اومدمی کمتر دیگه. زدمی کتک عشقم جلوی

 منو انقدر. نکردم انتخاب خالمو پسر من چرا کرد لج مامانم اما بودیم، هم مال ماه دو

 توی مریض نادرم و تیمارستانِ، تو اون اآلن گذاشت؛ تنها منو و رفت عشقم تا زد

 کردم، نفرینش آره. ندیدم دوساله مادرمو اما زنممی سر هرروز عشقم به. آسایشگاه

 ندارم، کاری منم. ببینه خوشبخت منو نخواست چون ببینمش نمیرم گرفتش؛ من آه

 خاطر به مجبوره اآلن من دوری از که زنممی سر خودم بیمار عشق به میرم فقط

 .باشه بستری اعصابش آرامش

*** 

 . مردانهناجوان: کوتاه داستان

 ... خدا به نداره خنده میشه؟ مگه رفت؟ شد رد-

 بود، خونده درس سرش خیر بود، تربزرگ سال دوازده که اولی اون ندارم؛ شانس-

 دو کردم، ازدواج بار دو کوچک، دختر دوتا موندم من. کرد معتاد پسرمم و بود معتاد

 تازه کنم؟ گدایی محبت کی تا کشم؛نمی خدا، به شدم خسته دیگه ناموفق؛ هم دفعه

 عمرمو باقی خواممی کنم؛ خرجشون عشق ندارن لیاقت فهمیدم سال پنجاه بعد

. مهمه برام اینا دادنِ  سامون و سر. بشم عاشق دیگه خوامنمی باشم، دخترام واسه



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر احمدی مهدیه|  حسرت و عشق کوتاه داستان مجموعه

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

69 

 

 بشم عاشق منم خواستمی خدا اگه اینه، قسمتم. باشم بزار باشم، تنها قراره اگه

 .که ندارم شانس بدبختی. بود خوب قسمتم اولی همون

 زمونه این تو آدماش، به برسه چه دیدم نامردی فقط دنیا از من جان، منیر کن ول-

 می اصال  ... خوام نمی دیگه بگو بگم چقدر نمیشه؛ پیدا دیگه آدم بازن، حقه همه

 سومی بگم بگم؟ چی فامیل تو کشم،می خجالت دیگه من گذشته، سنم از دونی

 بود؟ خوب شاید

. بسه برام نشه من مثل بختشون دخترام کنم دعا بخورم چایی همین من جانم، نه-

 بخوره من به هم بیچاره اون بهتره؛ مخترا دختر واسه ببر برو بده خیرت خدا

 .میشه بختسیاه

*** 

 .ممنوعه عشق: کوتاه داستان

 تب در ماه یک اما ندیدم را تو. کردند جدا تو از مرا. ایدنشده ساخته هم برای گفتند

 چشمانم کنی؟ پیدا برهوت این در مرا کجایی ماندم؛ تو دوری داغ در. سوختم دوریت

 اند؛بسته غاری در مرا. نیاورم زبان بر را نامت تا کردند الل مرا. بینمنمی کردند داغ را

 پیراهنت بوی هنوز اما امشده الل بینمنمی است درست. کردند بیرون ده از مرا تو بی

 در هست حقم بمیرم، است قرار اگر من شناسم؛می را تو هنوز من. شناسممی را

 رد صورتم زدند، چنگ را موهایم بودم؛ ضعیف نماندم، تو کنار من. بمیرم تو آغوش

 بر برادر محکم سیلی ام،گونه روی بر تودست جایبه هایمنوازش. دارد را پدر کمربند

 روزها همین در»: گویندمی. اندپرکرده برایم را آغوشت جای هاسنگالخ. است امگونه

. شوم قومی میان ممنوعه عشقی. توست عاشقی جرمم فقط« .گیرندمی هم را نفسم

 تو عشق هایماشک با هم زبانبی من اما است؛ ممنوعه برایم هم حرفش که عشقی
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 چه دوتا ما عشق بر ایقبیله مشکالت دانمنمی نرفتی، بیراهه تو. زنممی فریاد را

 از قبل. آوردند ما سر بر آمدمی بدشان هم از هرچه. کردند نابود مارا که دارد تأثیری

 پیمان تو با مخفیانه که جاهمان. آفتاب کوه بلندی بر. دادند نشانم را قبرم کردنم کور

 رحم. کنند گورمبهزنده خواهندمی. اندکنده قبر برایم جاهمان در. بستم عاشقی

 است دارخنده« .کرده نت*خیا ده و قبیله به کدخدا دختر کژال،»: گویندمی ندارند؛

 طبق بر حتما   کرده، نابود را تو حتما   الدینحسام. است قبیله به نت*خیا که عشقی

 حس را تو بوی کاش فرارسیده، زمانش کنممی گمان. اندکرده فلجت حال ده قوانین

. ببرند مرگ استقبال به مرا خواهندمی و اندآمده من نزد به حال آری. کردممی

 تا ریزندمی سرم روی و دهان در خاک ذرهذره بعد و کنندمی خاک مرا اول اندگفته

 .بچشم را مرگ مزه کمکم و شوم برسرخاک

 .آیممی تو عشق استقبال به بازهم دنیا آن در من

*** 

 .تنها اما عاشق: کوتاه داستان

 نفسم بینمشمی آره. کنممی فرار ازش اما عاشقم آره. ترسممی عشق از ترسممی

 بزنه خواهدمی دهنم از قلبم میای داری میگن وقتی لرزه؛ می دلم درسته. میاد بند

 خودمو همه قول به. کنم باور خوادنمی دلم ولی عاشقم، دونممی قشنگ آره. بیرون

 تو با خوامنمی. بچشم لباتو طعم خوامنمی. کنم حست خوامنمی آره. نفهمی به زدم

 منو خیلیا جذابم آدم. کنم حلوایت خودم با فقط خواممی. کنم تجربه رو بودن

. بشم تنها بعدش شم وابسته و ببندم دل کهاین از ترسممی من اما خوان؛می

 همه. بشم عاشق خوامنمی. نشم تنها وابستگی بعد اما بمونم تنها اآلن حاضرم

. کنم تجربه خوامنمی. ترسممی شدن یکی و دلباختگی از میگم جدی اما خندند،می
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 انتخاب اآلن آخرو گزینه من شدن؛ تنها آخر در و کردن تجربه که کسایی بودن زیاد

 .تنها اما عاشق کنممی

*** 

 مجموعه خود نام با نویسممی رو مجموعه این کوتاه داستان آخرین

 .حسرت و عشق: کوتاه داستان

 بر کوبیدندمی شالق انگار بود، گرفته درد هایمشانه باران سنگین بارش زیر

 بدترین دارم؛ تنفر حس اآلن بودم، خورده نم خاک بوی عاشق که من هایم؛سرشانه

 تنم به کامل ایمسورمه مانتوی. افتاد بارون زیر امروز بیفته شدمی که اتفاقی

 بلند؛ بلنده هامگریه صدای آویزان، طرف دو شالم هایدسته شده، سنگین و چسبیده

 تند تند نمیاد، باال نفسم دیگه. میره و میگه ایبیچاره یه میشه رد کنارم از هرکی

. زنممی چنگ اموسینه قفسه لباس و مانتو روی از چپم بادست کشم،می نفس

 اکسیژن ایذره صاف هوای این تو گیرم،می باال سرمو دستم؛ تو بگیرم قلبمو خواممی

 یه گردم،می لعنتی اسپری اون دنبال کیف تو دستم یکی اون با. شهنمی هامریه وارد

 سر پشت از رو کسی قدمای صدای زمین، خورممی زانو با میره، سیاهی چشمام دفعه

 هنوز میشم؛ بلند بدبختی هزار با میشه، کشیده باال به راستم بازوی. شنوممی

 که کشیدن، نفس ایذره برای تالش و امسینه قفسه رو دستم و است بسته چشمام

 عمیق نفس یک شنوممی که پیس پیس صدای و گیرهمی قرار دهنم جلوی چیزی

 به که موهایی زیر از که مشکیش توچشمایی نگاهم کنم،می باز چشمامو. کشممی

 احساس دوباره لرزه،می دستم. میشه قفل بود ریخته روپیشانیش بارون خاطر

 و گذارممی دهانم داخل دوباره. گیرممی ازش لرزان دستان با و اسپری که دارم خفگی

 میشم؛ کشیده دنبالش جونم بی پاهای با کشه،می خودش دنبال منو. کنممی اسپری
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 که زارممی مچش رو دستمو اون رسه؛نمی هاشمسرشانه تا قدم اسپرت باکفشای

 دفعه این. میده ادامه راهش به دوباره توجه بدون اما میدم، هل و بود گرفته بازومو

 با کنه،می نگاهم گردهبرمی ایستادم، ایلحظه سختیبه نکنم؛ حرکت کنممی سعی

 :میگم. کنممی پاک اشکامو دست پشت

  خوای؟می چی کن، ولم پس نزدی؟ تهمت مگه نکردی؟ بیرونم مگه -

 دوباره میکشه، موهاش تو دستی میدم، ماساژ هاشوپنجه جای کنه،می ول مو بازو

 دستمو خوادمی دوباره کنه،می نگاهم پوزخند با. جاش سر گرده برمی لختش موهای

 :میگم. میدم هولش بازوشو به زنممی که بگیره

 . بمیرم برم بزار حاال نکردی، باور تو زدم حرفامو من -

 :میگه. ایستهمی روبروم میاد بشه، کج لبش میشه باعث پوزخندش

 . بره یادت یانت*خ تا کنممی باهات کاری خونه برمتمی کردم، بیرونت کردم اشتباه -

 نابود زندگیمو که امید کنه گورتگوربه خدا ای لرزید، تنم آورد که نت*خیا اسم

 کنه،می پرتم ماشین توی میشم؛ کشیده دنبالش. الکیت کردنای شک با. کردی

 ختم عشقش تمام. کنهمی حرکت و میزنه؛ درو قفل سریع که بشم پیاده خواممی

 هایبازی هوس و شد ختم من نت*خیا به آخرش که اینامردانه هایتهمت توی شد

 .دیگران با اششبانه

*** 

 لبخند ندهد پایان که عشق نبود سزاوار

 عشق این داشت پایان آه و اشک به تمامش
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 ایمان بود عشق این اینها ی همه از دور به

 .نمیکنم اعالم پایانشو ویرایش قبل اما رسید پایان به مجموعه این

 

 .28019roman.ir/threads/1https://forum/: تایپ منبع

 رمان مرجع رمان یک

 که خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی

 به توانید می شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در هایتان شعر و ها رمان

 .بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت وب

 

 

 پیشنهاد می شود
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