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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 ( ی نامزدشو حرفه ا پی)اک  یاجبار ینامزد ها  پی رمان:اک 

 بهمن زاد انایقلم:ک به

 رمانکده   تی عاشقانه سا یانجمن رمان ها   سندهینو

 پر طرفدار:  یرمان ها سندهینو

 بال)طنز(  طونیزهرمار و دختر ش برج 

 )طنز( 2بال طونیزهرمار و دختر ش برج 

 (یبه رخم نکش)کلکل پولتو

 که ماه شد)عاشقانه(  یدزد خانم

http://www.romankade.com/
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 دنده)عاشقانه(  هیپناهان   یب

 عشق مشترک)طنز(   تاوان

 (یچشمانت)کلکل  یآوا 

 گمشده)عاشقانه(  مهیعشق ن یب

 (ی)کلکلهیترک  ی مجردها  یعشق چرخه

 خانم فداکار)عاشقانه(  تیمامور 

 )عاشقانه(  یاسالم نگیآقازاده و مدل یها  دروغ

 مغرور باطن شرور)عاشقانه(   ظاهر

 عشق ما سه نفر)طنز(  چرخه

 )عاشقانه( ی کن عاشقم اعتراف

 مرد خشن من)عاشقانه(  دو

 (ی)کلکلیطالق زور یتوافق ازدواج

 )عاشقانه( ی مرد تصادف  عروس

   

 ...ایدن یاتفاق در گوشه ا  هی

 وجود منو تو باشد یبرا   یمحکم  لی دل دیشا

 که در کنار هم سر...  ییتو منو

 بچگانه...  یباز  هی

 حماقت احمقانه...  هی
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 تصادف عاشقانه...  هی

 نگاه دلبرانه... هی

 م یسمت هم جذب شد به

 میکه داشت  ییکدوم با افکار و نقشه ها  هر

 کرد  رییتغ  رمونیمس تی در نها اما

 منو تو  دویترمز کش  یزندگ قطار

 :( میهم پرت شد یقلب ها  یکله تو  با

 

 ............... ی:(ــپ نامـــزد شـو حرفـــ:(ـــــه ا ــی..................اک 

 

 ( ای)سون

  النیفحش بلد بودم نثار م یو با غر غر هرچ ندازم یم  ینگاه میبه ساعت مچ یهول با
 کردم  

نشده   ر ی نشگام داگه دا یعنیکارت کنه از شرت خالص بشم پسره نفهم   ی_خدا بگم چ
نجات دادنت واسطه بشن عه   یبابا و مامان برا  شهی که مثل هم اوردمیسرت م  ییبود بال

 پرو کردم   رویبچه مدرسه ا  هی  گهیخودمه د ریعه عه چه قدر بهش رو دادما تقص

  ستیل نیب  روندمی به سمت دانشگاه م ابونیخ ی:/تو دیکه با سرعت اونم با پرا همونطور
انتقام   دیبده به وقتش با  یآهنگ گشتم که اعصابمو آروم کنه و بهم انرژ هیآهنگام دنبال  

وگرنه دل من خنک   رمیبودو ازش بگ ختهینمک ر لویصبحونم سه ک مروین ی تو نکهیا
که اون سرش   ارهی سرم م ییبال یبرسم استاد دولت  ریهم د  ندفعهیاگه ا  دونستمیم شهینم
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نداشتم  یغم چیه گهیمنم که کامال فول د می امتحان داشت هم امروز  یاز طرف دایناپ
 اصال:/ 

  یکه بهش عالقه ا تی ری رشته مد یساله دانشجو   کی و   ستیدختر ب هی امیسون من
رشترو بخونم حاال حتما   نیمجبور شده بودم که ا  ساینداشتم اما به خاطر نوژا و پر 

  هیدرباره خودم بگم  دیشیخودتون متوجه م نیک  گمیکه خب نم نیک  ساینوژا و پر  دیگیم
وقتا چون به   یلیرنگ که خ یمشک  یپر چشما  یمتوسط با اندام  با یتقر  یدختر با قد 

لخت   ی متناسب با صورتم و موها   ییو لبا ینی ب زدمیرنگ سبز عالقه داشتم لنز سبز م
بود و مادرم مشاور اما مادرم به   ریپدرم دب دیرسی تا وسط شونه هام م  بایکه تقر  یمشک

گذاشته بود و   نارکنه شغلشو ک تی باشه و مارو خوب ترب شیباالسر خونه زندگ نکهیخاطر ا
خدا روز   یداشتم که از وقت  النی ساله به اسم م جدهیبرادر ه هیدرحال حاظر خونه دار بود 

که   میکلکل بودما باهم در حال جروبحث و   شدی زده م دیدکمه آف خورش یتا وقت کردیم
  تشیاذ ادیز  کردمیم  یالبته به فرموده پدرومادرم چون امسال داداشم کنکور داشت سع

 :(ختمیر یمن به جاش مار م خت یر یاون کرم م یوقت  امانکنم 

و شکرخدا    میبه اندازه خودمون داشت میپولدار نبود ادیز  مینداشت  ی بد یمال  تیوضع
   کردنیم ایداشتم خونوادم برام مه  از ین یمتوسط بود من که به شخصه هرچ  تمونیوضع

فول شده بودم چون عالقه   رویرانندگ یاز پونزده سالگ  بردمی سرعتمو باالتر م هرلحظه
 دیسف د یپرا نیداشتم ا  یدست فرمون خفن ن یداشتم به خاطرهم یبه رانندگ یادیز 

  نی ا بود با دهیقبول شدن دانشگام بود که پدرم زحمتشو کش هیهم که داشتم هد یرنگ
 باهاش داشتم  روی قشنگ ی ها  خاطرهو  رفتمیبنز تند م هیاندازه   دیپرا

دادم    حیترج نیآهنگام گشته بودم خسته شدم به خاطرهم ستی ل نیکه ب  اونقدر
  دمویاز ذوق کش  یخفه ا غیاسم آهنگ مورد عالقم ج   دنیبا د کهوی بشم که   الشیخیب

 کردم  شیپل

 

 پام  رهی من گ  ینگ یبگ تو
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 من به چشمام   یکس ادینم

 ی وا   یا  یوا   یا

 ی نر ییتو جا یمن قول بد  یب

 ی تو دل جذاب

 ی وا   یا  یوا   یا

 به تو من  رمیگ یبدجور

 من  رم ی میم یبر

 به چشمم ادینم یکس

 عشقم  ینخور چشم

 دل ندارم  من

 کارم رهیبه تو گ یانگار

   ایمن تو دن  مگه

 دونه دارم  هی  چنتا

 جمع  خاطرتو

 بلدم  رویعاشق من

 واس دلم ی شد ملکه

 کم شه فاصله ها نه بذار

 همه نظر  از 

 خبر یب  ییجا  یمن نر یب
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 تر  یروز  هیچشامو  ینکن

 

  یدستم رو دهیکش یبا انگشت ها خوندمویبلند همراهه آهنگ م یکه با صدا  همونطور
افتادم که چه  یم  نیا  ادی ی آوردم اما وقت نی سرعتمو پا  کمیفرمون ضرب گرفته بودم  

زنگ خورد و   لمیشدم که همون لحظه موبا الیخیو باال بردمو بشده سرعتم رمیقدر د
گوشم بود باعث شد فقط با   یتو یرانندگ قعموا   یتک اسپرت برا ی هندزفر هیچون 

 جواب دادم:  نیتماسو برقرار کنم شک نداشتم نوژا بود به خاطرهم  میلمس هندزفر

 _جانم نوژا؟ 

 تو؟  یباز موند  ی_کدوم گورنوژا

 دانشگام؟  کی_نزد 

 م؟ ی بداخالقه کالس دار   نیرفته با ا  ادتینکنه  شهیکالس شروع م گهیربع د هی_ نوژا

 نرفته فعال قطع کن پشت فرمونم  ادمی  رینخ گهید  کمی نزد گمی_دارم م

فرق   هیاستاده با بق  نیحاظر ا  میبه جات بگ یالک  سایدفعه عمرا منو پر  نیا  نی _ببنوژا
 ...گهیشده د همه رو یتازه دستمونم برا  کنهیم

شد چون    یچ کهو ی دمینفهم  کردیپس نوژا درحال فک زدن بود و استرس بهم وارد م از 
پرواز کردم که   میبهتره بگ ریسرعت گ  یبا اون سرعت وحشتناک از رو دمیند  روی سرعت گ

دنده   یاز رو  عیتر آوردم و سر  ن ی از دست بدم سرعتمو پا  نمویتعادل ماش کمیباعث شد  
 می روبه رو ن یماش  دنیچهار زدم دنده دو همه حرکاتم با عجله و هول شدن بود با د

توجه نکرده   میکنار  نیو فرمونو چرخوندم اما چون به ال  دمی کش یخفه ا غیناخواسته ج
 برخورد کردم  میکنار نیبه ماش  یوحشتناک  ی با صدا  کهوی بودم 



 ی اجبار  ی نامزدها پ یاک

8 
 

باز  یتبال از ترس گرد شده بود و دهنکه اندازه توب فو ییلحظه هنگ کردم با چشما هی
شدم معلوم بود نوژا هنوز پشت خط بود چون همون   رهیشده به صحنه روبه روم خ

 گوشم پژواک شد  ی بود تو دهیترس یلحظه صداش که از شدت نگران

 بود؟  یصدا مال چ   ؟اونیزد  غیشده؟چرا ج یحرف بزن چ  ا؟توروخدا ی_الو؟الو سوننوژا

بردم و   میکه بهش زده بودم ناخواسته دستمو سمت هندزفر  ینیشدن راننده ماش ادهیپ با
کرده   یدود  یمدل باشه حساب  نیانگار بنز آخر   نمویماش یها  شهیتماسو قطع کردم ش 

 چشم داشته باشه:/  نمیبه داخل ماش  یبودم که مبادا کس

هول   شتریباعث شد ب دیسمت راننده به گوشم رس  شهیکه از طرف ش ییصدا   دنیشن با
حفظ کنم و    موی کردم خونسرد یدر بردمو بازش کردم سع ره ی کنم دستمو سمت دستگ

شدم طلبکار به راننده   ادهیپ نی از ماش  یباشم که اصال قابل شدن نبود وقت یکامال عاد
جا   کمیباعث شد بدبخت   ن یکردم که هم هبود نگا پی پسر جوون خوشت هیکه   نیماش

که  ینیرفت که تازه متوجه ماش نشیماش ینگاهم پ پشیت دنیبخوره ناخواسته با د
فرستادم و دوباره به   یبابام فاتحه ا یخودمو حساب بانک یبهش زده بودم شدم برا 

 سمت پسره برگشتم 

 ؟ یرونیم یدار ابون یخ ی تو دیسرعت اونم با پرا  نی _تو زده به سرت که با ا

 در جواب حرفاش گفتم:  عی کردم سر یکرده بود اخم نیخوشگلم توه  نیبه ماش نکهیا از 

   کنهیم یلندکروس چه فرق  ایباشه  دی...حاال پرانهیماش  نیداره آقا؟ماش  ی_به شما چه ربط

  یاومد از رو یم  افشیبه ق میلیچشماشو که خ یرو  یدود  نکیزد ع  یپوزخند پسره 
 خودش اشاره کرد   نیچشمش برداشت و باهاش به ماش

داغون شده بدبخت   نتیداره...ماش  یچه فرق ی نیبیم ی_آره خب خوب چشماتو باز کن
 ی منم ترکوند  نیماش  یزد



 ی اجبار  ی نامزدها پ یاک

9 
 

اصال هم برام مهم نبودا چون درکل    رمیجذاب پسره بگ افهیکردم نگاهمو از ق یسع
درون انسان جوالن   گهیبرام مهم باشه اما خب کرمه د زایجور چ نی نبودم که ا  یدختر

 کرمو فعال سرکوب کنم   نیاما خب شکر خدا تونسته بودم که ا  دهیم

که   دمیخوشگلم کش  نیبه بدنه ماش یبهم رفتم دست نامونیسمت محل برخورد ماش به
  تو خرج  یکه سرش اومده هم کل  ییبال  نیبا ا  دونستمی داغون شده بود م شیکال جلوبند

رسما من بدبخت شده   یعنی  نیمنو برسونه دانشگاه و ا  تونهیاالن نم نکهیافته هم ا  یم
که   دمیفهمیتو طالع صبحونم نوشته شده بود م مسخره   مرویاز صبح که اون ن دیبودم با 

 د یو زمان برام خواهد بار نی امروز از زم

پسره افتادم به سمت اون برگشتم که متوجه المپ ترمزش شدم   یمدل باال   نیماش ادی
مورد عالقه نوژا بود سوناتا   ن ی خوندم ماش نویاسم ماش  نیکه شکسته بود از پشت ماش

  ادیفقط المپ طرف شکسته راحت شد ز  نکهیاز ا  المی و باکالس بود خ کیش میلیکه خ
 ...هوف خدا مخود نی اما ماش دارهیبرام برنم یخرج

چشماش سبز   کردیبا اخم داشت بهم نگاه م نهیپسره برگشتم که دست به س سمت  به
 جانم رنگ مورد عالقه من  یرنگ بود ا 

المپ ترمزه   هیسرش اومده    ییانگار چه بال  د یداغون کرد  نمویماش د یگیم  یجور هی_
 د؟ یکنیشلوغش م  ینطوریشده ا یمگه چ گهید

 خودته دختر خانوم  نی ماش ی_همون المپ ترمز پول دو برابر جمع کردن جلوبند 

کنه  تمی اذ  خوادیم زنهیداره بلوف م دیشد شا  جادیتنم ا  ی تو یفی لرزش خف ینگران با
 باشه ن یماش هی  یالمپ ترمز دو برابر پول جمع کردن جلوبند هیپول   دی وگرنه چرا با

 کنم یبگو پرداخت م نشو یآقا؟اصال هز   یگی_چرا مزخرف م

   دیابروش باال پر  یتا هی پسره 

 چهل تومن صدوی_س
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 ترس زدم و روبهش گفتم: یاز رو   یلبخند

 گه؟درسته؟ ی_هزار تومن د 

 تومن    ونی لیمادمازل م ری_نخ

المپ   هیافق محو شدم و خودمو تجسم کردم که به جرم شکستن   یچند لحظه تو  یبرا 
 ادی بعد زندان بانم م کشمیچوب خط م واری د یزندون نشستم و دارم رو  یترمز تو

  دمویترس ی کم کهیحکمت آماده کن منم درحال یاجرا   یزودباش خودتو برا گهیسراغم م
 اعدام... گهیتمام م یحرمیبا ب اروی و  هیحکمم چ پرسمی داغون م یحساب

که بهش زده بودم برگشتم خب من احمق بودم که فکر   ینیشوک به سمت ماش با
مدل باال زدم اما پسره   یخارج نیماش  هیکه نزدم به  کانیبه پ دارهی پول کم برم کردمیم

  یبلوف زده بود چون پول چراغ ترمزش ده برابر پول جمع کردن جلوبند اتمیطبق حدس 
 شتر ی ب دمیخودم بود شا 

 ؟ ی کنیم  ریشد؟تو هپروت س ی_چ

لحظه احساس کردم    هی یو منگم به سمت پسره برگشتم که برا  ج یهمون حالت گ با
  یشد دستا  رهیتفاوت بهم خ ینگاه ب هیشدو با   الیخیب ع یاما سر  دیچشماش درخش

داشبورد   یباز کردم توش خم شدم و از تو  نمو یکردم آروم کنم در ماش یلرزونمو سع
 ستادم ی برداشتم و روبه روش ا  نمویمدارک ماش

 نمهیمدارک ماش نای_ا

 بخوره؟  نه توی به چه درد من م دیپرا هی_مدارک  

که به   یینایتوه نیجواب ا  خواستیکردم حرص خوردنمو پنهون کنم هرچند دلم م یسع
 بدم اما متاسفانه نه وقتشو داشتم نه حوصلشو  کردویبچم م

خودمو   عتریسر   دیکنم االن دانشگاه دارم با زی باشه تا من مبلغو براتون وار شتون یپ نای_ا
 برسونم به کالسم 
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داغون شدم   نیدستش انداخت و بعد به سمت ماش یدارک توبه م یینگاه گذرا  پسره 
 برگشت  

 نکنم راه بره   ؟فکریبر  نیبا ا  ییخوا ی_م

 رم ی گیم  نیببرنش خودم ماش انی ب زنمی_زنگ م

بتونه براتون درستش   دیشا کنهیمدل باالرو م ینا یآشنا دارم البته کار ماش یکی_من مکان
 کنه 

تا از توش   داشتمیبرم فمویک نیماش یاز تو  که یرومو ازش گرفتم درحال یتفاوت یب با
 کنم سرد گفتم:  دایپ لمویموبا

 ست ین یاز ی _نه مچکرم ن

جمع کنه البته   نمویجنازه ماش ادیکردم با دوست بابام تماس گرفتم که ب  دایکه پ تلفنمو
قرار بود  یاز ماجرا نفهمن حساب یزی هم بهش سفارش کردم که فعال خونوادم چ یکل

پسره غوزباالغوز   نیچراغ ترمز ا نهیخودم اصال بدرک هز  ن یشرمنده خونوادم بشم ماش
 کردم؟ یکار م یبود حاال چ ادیز  یلیما خ یبرا  ونیلیم  صدیبود س

 برسونمتون    تونمیمن م  دی _اگه بخوا

 کردمو گفتم:  یاخم مچهیسمت پسره برگشتم که هنوز نرفته بود ن به

 رم ی گیم ن یخودم ماش ری_نخ

  میهست ری هم مس  بایتقر  دیکه عجله دار دیگی شما م یاز طرف  ادینم رتونی گ نی_االن ماش
 دیسوار ش دی بفرما رسونمتونیم  عیمن سر 

  نیخوشم اومد ع کردیبود و محترمانه داشت منو دعوت م یپسر مودب نقدریا  نکهیا از 
طلبکار   هی  نی نوکر خودشون فرض کنن و باهاشون ع روی پرو نبود که بق یبچه پولدارا  نیا

آقا محسن دوست بابام قول داده   یاز طرف کردمیقبول م دینداشتم با  یرفتار کنه چاره ا 
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بستم و   نویدر ماش نیبه خاطرهم رسونهیخودشو م عی سر گهیساعت د  میبود که تا ن
 زدم با خجالت به سمتش برگشتمو گفتم:  موتشویر

 بدم زحمتتون  خوامی_نم

 درسته؟  گهیدانشگاه تهران د میهست ر ی هم مس با ینداره گفتم که تقر  ی_زحمت

 _بله

 د ی _بفرما

عقب و جلو موندم که کدومو سوار بشم خواستم    یصندل  نیرفتم و ب  نشیسمت ماش به
 در عقبو بکشم که با به حرف اومدن پسره بهش نگاه کردم  رهی دستگ

 نبود که رانندتونم  نیاما منظورم ا  رسونمتونی _درسته گفتم م

جا گرفتم   ی صندل  یرو  یو به سمت جلو رفتم درو باز کردمو سوار شدم وقت  دمیکش یپوف
بود االن   یصندل نمیماش  یاسم صندل یعنی خودم از چشمم افتاد:/ نیماش  یصندل

چه باکالسو خوشگل بود  نیبب نویاوه دمو دستگاه ماش یچ یعنی نیماش  یصندل فهممیم
   دادیهم م یخوب یجب بو ع

 یعنی از پر قو ساخته شدن  ابونی خ یکه راه افتاد احساس کردم آسفالت ها  نیماش
  یتو  یپولدارا تفاوت وجود داشت؟حت نیا   یما و طبقه مال یطبقه مال  نی ب نقدریا

  یچالو چوله ها  نیا  یمن بود رو   دیحاال اگه پرا   رهیچه قدر نرم داره م نیآسفالتشون؟بب
بهش عادت   گهیرفتن بودن هرچند د یبندر حالداخل معدم مدام در اتیمحتو   ابونیخ

 کرده بودم اما حاال...

از    کردمیشدم احساس م رهیخ  رونیچرخوندم به ب  شهیو سرمو به سمت ش  دمیکش یپوف
خودشو   گه یطور د هیشهر  یکنی نگاه م رون یبه ب  یوقت ینیماش نیهمچ هی شهیپشت ش

  یوقت  دادیبهم دست داده م یحس برتر  هی  گنیجور د هیانگار آدماش   یحت دهین منشو
پس به   شدمیبودن رد م نتری که توش بودم پا ی نیکه از سطح ماش یی ها نیاز کنار ماش
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و جو   طی دست خودشون نبود مح ننیشیپولدار مغرورانه پشت رل م ی آدما نیخاطرهم
 کرد یمجبورشون م نطوریا  نشونیماش

 ی _ساکت

  یاومدم به سمتش برنگشتم اصال رو  رونیب می پسره از توهمات فضا یصدا   دنیشن با
  نیبب دم؟حاالیاون نترس نو یشدم؟از حرف ا نشیبهش اعتماد کردم سوار ماش  یچه حساب

 :/کنمی فکر م زای چ نیبه ا گذرونم ی سوار شدمو دارم خوش م  یوقت

 ندارم  ی_حرف

 ؟ ینتی_ناراحت ماش

 شمام  نیاش ناراحت م شتری_ب

 فتاده یکه ن یچراغ ترمزه اتفاق هی_

االن   نی پول بود که از هم ی ا  صدوخوردهیمن س  یچراغ ترمز بود اما برا هیتو  یبرا  هه
چراغ ترمز خونمونو    هیفکر کنم بابت پول   نمیخم شدن کمر پدرمو بب تونستمیم
 می فروختیم  ستیبا یم

 ؟یخونیم  ی_چه رشته ا 

 ت یر ی_مد 

   کنهیدانشگاه شما کار م یمنم تو   یها  قیاز رف  یکی_

فقط سرد   هیعه چه جالب اسمشون چ دمینشون ندادم ازش نپرس یخوش یرو بهش
 گفتم:

 _چه خوب موفق باشن

  یدست فرمون عال دونستمیدادم پسره که هنوز اسمشو نم رونیتوجهمو به ب دوباره
دلم غم طلنبار   یاما اونقدر رو   کردیزدم م جانیه  ییطورا  هی کردیم  یداشت تند رانندگ
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  دونستمینم شدیباعث باال رفتن ضربان قلبم نم جانیحجم از ه نی ا  یشده بود که حت
و به خودم   ستادی ا نیماش  یکنه اما وقت یتونست اونهمه مسافتو ط یا  قهیچند دق

 به رسم تشکر به سمتش برگشتم و گفتم:  ستادهیدانشگاه ا   یجلو  دمیاومدم د 

 ممنونم  دیرسوند  منو نکهی_از ا 

به  ز یکه زد باعث شد ت ی در بردم خواستم بازش کنم با حرف رهیسمت دستگ  دستمو
 سمتش برگردم 

 ؟ ید ی_شمارتو نم

  هیبق نیمنم ع  یفکر کرد  ریپسره نفهم برو شماره عمتو بگ یفکر کرد   ی_تو درباره من چ
  ایسون  گنی به من م یکور خوند  ری دستو دلم بلرزه؟نخ نت یماش  دنیدخترام؟که با د 

 رزادیش

حرف   یگرد شده بودو متعجب داشت به من که تندتند عصب  یچشماش حساب اولش
 بهم رفتو با اخم گفت: یشد چشم غره ا یپسره حرص افهی اما کم کم ق  کردینگاه م زدمیم

شمارتو داشته   دینبا  یزنگ زدن بهت تا پولمو بد  ی؟برای گیخودت م ی برا یدار ی_چ
 باشم؟ 

حرفش اولش جا خوردم اما بعد کم کم خجالت زده رومو ازش گرفتم    نیا  دنیشن با
خاک به سرم   یبود وا  دنمیداغ شدم که به خاطر خجالت کش کمیاحساس کردم از درون 

بابت خسارت   نکهیکار جز ا  یچ  خوادیپسره شماره تورو م نیچه قدر من منحرفم اصال ا 
 بهت زنگ بزنه نشیماش

 گفتم:  نی از تکوتا ننداختم به خاطرهم ادی مو ز خود  دمیبه مقنعم کش  یدست

 کن  وی _باشه س

درآورد فکر کنم   بشیج یاز تو   لشویکش آورد و موبا یصندل  یخودشو رو کمی پسره 
داشته باشم اما   فونیآ  خواستیمدل باشه خوش به حالش منم دلم م  نیآخر  فونیآ
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  سانسمیل   یاما پدرم بهم قول داد برا   دنینخر  فونیآ گهی د دنیخر دی خب چون برام پرا
 خره یبرام م

به   نکهیشدم بدون ا ادهیپ نی کردمو از ماش یکه گفتم رومو ازش گرفتم خدافس شماررو
که افتادم   ی دولت ادیپسره راهشو گرفته رفته وارد دانشگاه شدم   نمیسمت عقب برگردم بب

 نمیبه در چسبوندم بب گوشمو ستادمی در کالس که ا یجلو  دمیبا دو به سمت کالسم دو
اشهدمو    رلبیبود ز  ابیصداش که درحال حضور غ  دنیشن بانه که  ا ی کالسه  یتو   یدولت

تو در کالسو باز   دی که گفته بود بفرما شی محکم و جد یصدا  دنیخوندم و در زدم با شن
   دمیبه داخل کالس کش یکردم و سرک

 _سالم استاد 

  هیحاال خوبه   رمی پر جذبش قرار نگ یاخما ری کردم لبخند بزنم و اصال تحت تاث یسع
حساب   نی که از ا  یواال اونقدر  میبردی ازش حساب م نهمهیاز ما بزرگتر بود ما ا یچندسال

 م یبرد ی پنجاه ساله بود نم رمرد یپ هیکه   یاز استاد خسرو  میبردیم

 دی آورد فی تشر ریبازم که د رزادی_خانوم ش

خودشم  یعن یتا االن درسو شروع نکرده پس  یبود وقت میعتم نگاه کردم هشت و نسا به
 با خباثت سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم  نیکرده به خاطرهم رید

  یبرا  نی اومده که ا  شیپ یخب حتما براتون کار  دیآورد  فی تشر ر ی _استاد خودتونم د
 کنه یمنم صدق م

از بچه ها شروع کردن به پچ پچ کردن که باعث   یتوهم برد بعض شتریاخماشو ب استاد
نگاه   کردنی به استاد و من نگاه م طنتیکه با ش سا ی به سمت نوژا و پر طونمیشد نگاه ش

 کنم

 اما دفعه بعد...  کنم یبخشش م نباروی ا  دینیبش دی _بفرما

 وسط حرفشو گفتم:   دمیپر عیسر 
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 ست یدرکار ن یدفعه بعد دی_مطمئن باش

 ادامه حرفمو دادم  رلبی رفتم و همزمان ز  میجون جون ید به سمت دوستا بع و

 بداخالق  دارمی_چون ترم بعدمو با تو برنم

توجه به من ادامه   یهم ب یدرآوردم دولت  فمیک ی نشستم و جزوه هامو از تو  سایپر کنار
کردو مشغول درس دادنش شد حواسم اصال به درس نبود فقط تو فکر   ابشویحضورغ

که   کردمیفکر م نی مدام به ا یکه پام افتاده بود بودم از طرف یتصادف امروزو خسارت
 هی   یپنجاه برا  صدویچراغ ترمز آبروم بره و پدرم شرمنده آخه س  هیقراره به خاطر 

 خدا  یچراغ؟ا 

برگشتم که   سای اومدم به سمت پر  رونیب االتمیاعتراض همه از فکروخ  یصدا   دنیشن با
چه خبر شده االن؟چرا   کردی نگاه م هیبا استرس به استادو بق دویلرز یداشت با ترس م

 لحظه نوژا از سرجاش بلند شدو روبه استاد گفت:  کنن؟همونیهمه دارن اعتراض م

 کمه ی لیوز خافته وقتمون امر  یکه نم یاتفاق  دیامتحانو عقب بنداز  نباری_استاد انوژا

 امروز من   ی ها یاز بارش بدبخت نمیا  ای نبود خاک تو سرم شد ب ادمی امتحان...اصال   یوا 

چنان گفت ساکت که همه   یبا لحن محکم و جد  کردینم یبه کس یکه اصال توجه  استاد
 خفه خون گرفتن 

سنگ هم از آسمون بباره امکان نداره امتحانو   رم ی گیامتحان م  خیفالن تار گمی م ی_وقت
  یبرا  یوقت کمتر دیشلوغ کن  شتریچون هرچه ب  دیعقب بندازم لطفا جزوه هاتونو بردار

 داشت  دی جواب دادن به سوالها خواه

از هم فاصله گرفتن با جمع    یهاشونو مرتب کردن و کم  یبچه ها با غرغر صندل همه
  ی تحان چلغوز شروع به پخش کردن برگه هاام  طیکردن جزوه ها و فراهم شدن مح

قسم بخورم از همه ماها استرس    تونستمیبرگشتم که م سایکرد به سمت پر  یامتحان
با همه ماها   طشیشرا میدونستیم  میکرد یدرک م  سارویداشت منو نوژا خوب پر  یشتریب

   کنهیفرق م
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 ترمتونه   نیکننده پاس کردن ا  نییامتحان تع   نی_درضمن نمره ا

با اون اخم جذبه دارش درحال پخش کردن   لکسیبه استاد که ر  دهیبچه ها ترس همه
اونوقت   میستیامروز آماده ن  دونستیم  شرفی ب نیبود نگاه کردن ا  یامتحان  یبرگه ها 
  نیا  دونمیپات قطع بشه پسره دراز نفهم من نم یاله   یمنگنه ا  یال ذارهیمارو م  یداره ه

 درک کنه؟   اروماه   تونهی مخودش دانشجو نبوده؟ن

 بدبخت شدم  ی_وا سایپر

 میرسونیبهت م  میمنو نوژا تا بتون سای_نترس پر 

 دیمن نخوندم حاال شما خونده باش ی_درسخونتون منم وقتسایپر

 دختره  نیکرد ا  نمیقشنگ پرس زم یعنی

 ی نیبیحاال م  زمیعز شهی_باالخره معلوم م

 درسخونه یک یشیمتوجه م  میبهت تقلب برسون یبه دستو پامون افتاد ی_وقتنوژا

 م ینخوند ی زیچ  دی_شماها که اوضاعتون از من بدتره مگه نگفتسایپر

 رسونمی م یبهت تقلب ی به راحت کنمیچه طور اسکولش م  نیحاال بب فهمه یپسره نم نی _ا
 زم ینگران نباش عز 

  سا یشد؟نگاه نوژا و پر  هیقسمت سا  نیا  کهویسرم افتاد وا چرا   یرو یمخوف هیسا   کهوی
کردن شوک زده به اون سمت برگشتم با   یکرد و با تعجب به کنار دستم نگاه رییتغ
کمربند   هی که دور کمرش بود آب دهنمو قورت دادم چه قدر شب یکمربند چرم اصل دنید

  ستادهیمتوجه استاد شدم که باال سرم ا   کهویکه  آوردمنگاهمو باال  کم یاستاد بود مردد 
 بود  

 د یمنظره قد بلندتر معلوم  نیاستاد؟...ماشاهلل از ا  دی _اوا...شما
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دلم   یجن ظاهر شده تو  نیع نکهیبابت ا تونستمینم یحت  دیابروش باال پر  یتا  هی استاد
 برد یبهش فحش بدم اونقدر جذبه دار بود که آدم ازش حساب م

تو کالس من تقلب کنه که االن بار دومش باشه خانوم   تونسته یکس ی_کاستاد
  یا  ستهی کردس به نظرتون کلمه شا لیکه تحص  یکس یکلمه اسکول برا  رزاد؟بعدشمیش
 باشه؟  تونهیم

  نیلحظه کوتاه صحنه افتادن ا  هی  یلبام نشست برا  یکه نشونه ترسم بود رو  یلبخند
  کردمیکنم اما هرکار که م که زدمو جمع یکردم گند  یچشمم نقش بست سع یترمم جلو 

دست درازش   کهوینبود  انی قابل ب  دیرسی اگه م ا ی  د یرسیبه ذهنم نم  ی زیچون چ شدینم
برگه   هی  دم یبه کجا ختم شد که د نمیکردم بب اه دستش نگ  یاز کنار من رد شد به انتها 

  دینوژا گذاشت با خودم گفتم خب کور بوده ند ی و بعد هم جلو   سای پر  یجلو  یامتحان
در کمال   دمیکه د دهینداره االن به منم م یاشکال  ینفر به من بده ول  نی اول دیمن اولم با 

 جلوتر رفت  ی ها یتعجب از کنارم رد شد و به صندل

 ؟ ی_استاد پس من چ 

داشته  فی تشر رونیب  دیکه با دیامتحان امروز هست  ی_شما جز استسناءهااستاد
 د ی ...بفرمادیباش

تعجب بهش نگاه کردم کم کم دستام از شدت خشم مشت شد با حرص کولمو چنگ   با
به بعد به  نیدولچلغوز اصال از ا رمیگی رفتارتو ازت م نیانتقام ا رونیزدم و از کالس زدم ب 

پسره اعتماد به   ادیبهت م شتریب نیاستاد دولچوز آره ا  زنمیصدات م  یاستاد دولت  یجا
 سقف زشت  

داخل محوطه دانشگاه نشستم دست به   یها یصندل یو رو  دمی کش یحرص پوف با
که  یاستاد فراموشم شد و تصادف یانداختم کم کم ماجرا  یکیاون   یپامو رو  هی نهیس

دو تا نبود امروز از اون   یکی بابا مشکالت من که  یذهنم نقش بست ا  یکرده بودم تو 
 روز اکشن هاستا 
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 ( سای)پر

رنگم شدم و به سمت خونه روندم اونقدر حالم بد و گرفته بود که   یمزدا سه مشک  سوار
جلوم   رو ی امتحان  یبرگه ها   یاستاد دولت  یهم نداشتم وقت رو یحالو حوصله رانندگ  یحت

انگار نه    شمیخنگ م شتری ب کردمی احساس م خوندم یگذاشت هرکدوم از سواالرو که م
باره فراموش کرده   کیبه   رویسر کردم همه چ  ری استاد سخت گ نی ترمو با ا   نیانگار ا
 بودم 

  نیشده بودم و دلورمغ درس خوندنم نداشتم ا  ضی اصال نتونستم درس بخونم مر  روز ید
  سایدرسخون کم کم داشت به پر سایپر  شدیخونمون م یکه تو  ییروزا به خاطر بحثا
 شد یم  لی بدبخت تنبل تبد

داشتم  یرنگ ییلخت و خرما  یبلند بودو موها  بایسالم بود قدم تقر   کی و   ستیب
کمرنگ که عاشق رنگشون بودم به لطف باشگاه   یقهوه ا  هیچشمامم همرنگ موهام بود  

 هم داشتم  یاندام روفرم

بودنمون هرسه   گوشیو باز  طنتیدرسخونشون من بودم اما از نظر ش اینوژا و سون نیب
دادگاه   یخانواده که تو  یپدرم تاجر بود و مادرم مشاور حقوق میم برابر بوده نیتامون ع

  نی ع خواستیدلم م خوندیو پنج ساله داشتم که لندن درس م  ستیب یآبج هی  کردیکار م
عالقه   تی ر یمنو نوژا به مد  کهوی  میانتخاب رشته کن  میخواستیم یاون دکتر بشم اما وقت

مجبور شد همونو بزنه و هرسه تامون دانشگاه    لشی هم برخالف م ای سون  میکرد دایپ
 م یتهران قبول شد 

  یکیمن  دایداشتنشو داشت اما جد یآرزو یکرده که هر کس لیخونواده کامال تحص هی
  لیخودشونو به من تحم یحرفا  خواستن یبود م نی به خاطرا دی دوسشون نداشتم شا ادیز 

 من بود  لی برخالف م قای که دق  ییزایکنن چ

کردم با پخش شدن   یهدف پل  یآهنگو ب هیبردم و  نمیماش  یلمس توری سمت مان دستمو
 ولمو باال بردم    یصدا یناخواسته کم نمیماش ی خواننده تو  یصدا 
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 و یدار  هیگر نه

 به صورتت  دیخندرو کش  شهیم نه

 تو کتت  ره یهات هنوز نم گذشته

 عادت  بغض

 اهلل 

 اه یس  امیدن دی سف من

 اهلل 

 سر به راه  شهینم دل

 اهلل 

 اشتباه  یگشتم دنبال نخ سوزنا  یلیخ

 اهلل 

 اصال حالم بده  من

 بده  ادمی تو مثل آدم مردنو  الاقل 

 

دستم   یکیدست چرخوندم و با اون  هیخونرو که فشردم فرمونو با  یدر برق موتیر
پدرم پارک کردم و   نیکنار ماش نمو یکه شدم ماش  نگیآوردم وارد پارک  نی ولومو پا  یصدا 

فشردم به سمت ساختمون خونمون به راه افتادم و   موتویشدم ر  ادهیحوصله ازش پ یب
 گرفتم  شیدر پ الروی سنگ فرش شده و  ری مس  شهیمثل هم

ما پولدار نبودن اما درعوض   نیخونوادشون ع  شد یم  میحسود ایسون یبه زندگ شهیهم
 وونهید ییزمانا  هیواده من بد نبود بود خون شتری ب یلیاز ما خ  نشونیب تی میصفا و صم
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  یکرده بود حت ریی تغ زیکه افتاده همه چ یاتفاقات  نیوار عاشقشون بودم اما حاال با ا
 احساسات من نسبت به خونوادم 

به   کراستی  خواستمیدر انداختم و بدون درآوردن کفشام وارد خونه شدم م یتو  دویکل
لحافم بخزمو بخوابم از کنار   ر یدوش ساده به ز  هی بعد از  شهیسمت اتاقم برم و مثل هم
 زدم  یخانوم به روش لبخند خسته ا  نهیسک  دنیآشپزخونه که رد شدم با د

 د یخانوم خسته نباش نهی_سالم سک

 مادر دانشگاه چه طور بود؟  ی_توهم خسته نباشنهیسک

 ...غذا آمادس؟ شهی_مثل هم

 گشنته دخترم؟  شهی آماده م گهی ساعت د   هی_نهیسک

 جون   نهیمن برم سک  ادی_نه ز 

 _برو مادر  نهیسک

  دنیپله باال برم با شن نیخواستم از اول نکهیازش گرفتمو به سمت پله ها رفتم هم رومو
بهم نداشتن چشمامو کوتاه با   ید یچون پشتم بهشون بود و د ستادمی پدرم ا یصدا 

مهربون باشه به   کردمیم ی که سع یهم بستم و بازش کردم اما با چهره ا   یحرص رو
  هی یعن ی نی بود و ا ستادهیدست بابام ا  نارسمتش برگشتم که متوجه مامانم شدم ک

 میداشت شرویبحث در پ

 _جانم بابا؟...سالم 

 ی _سالم دختر بابا خسته نباشبابا

   یسالم مامان نطوری_شمام هم

 ی ماهت معلومه خسته ا  ی _سالم به رو مامان

 مامان  یلی_خ
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حوصله به   یب نباریازشون گرفتم خواستم برم به اتاقم که باز با صدا زدن بابا ا  رومو
 سمتش برگشتم 

 سا ی_پر بابا

 _بله بابا 

 م یباهات حرف دار  نی پا ای ب ی_لباساتو که عوض کرد بابا

 بابا؟  دیدوباره شروع نکن شهی_م

  یکار هی اون    دیبه سمت سالن رفت به سمت مامان برگشتم تا شا اخم کرد و  کمی بابا
روشو ازم گرفتو به سمت بابا رفت با حرص برگشتم و   کیش یلیاونم خ دمیکنه که د

  خواستیبودم که دلم م  یاز پله ها باال رفتم اونقدر از دست همه خسته و عصب یعصبان
کدومشون به من نرسه خوش به    چیکه دست ه  ییجا هیبرم   ای  واری سرمو بکوبونم به د

 خواهرم که رفتو خودشو راحت کرد اه  ای حال پر

لبش   ی رو یگوشه پرت کردم به سمت تختم رفتم و عصب  هی فموی اتاقم شدم و ک وارد 
به  ینطوریا  سای هم بستم آروم باش پر  یدستام گرفتم و چشمامو رو  نینشستم سرمو ب

 خوان یباشن پدرومادرتن صالحتو م یاونا هرچ یکن حفظ   توی خونسرد  دیبا  یرسینم ییجا

  یبود مقنعمو ب یمن کاف یذره هم برا  هیذره آروم شده بودم همون   هی دمیکش یهوف
افتاد   ادمی  کهویحوصله از سرم درآوردم بعد از درآوردن مانتوم به سمت حموم رفتم اما 

با حرص به سمت کمدم   ن یبه خاطرهم نی پا ای گفتن لباساتو عوض کن ب یپدر گرام
به همراهه ساپورت   دمیبرد جلوش بودو پوش یکه عکس انگر  یگری ج شرتیت هیرفتم 

بدون   نهی آ یو جلو   دمیتو خونمو پوش یزانوم بود سندلها  ری تا ز  بایست خودش که تقر 
حرکت کردم وارد    نی موهامو شونه بزنم فقط ساده باال بستمو به سمت سالن پا  نکهیا

  کی تو ج ک یجچنان  کردن یسالن شدم متوجه مامانو بابا شدم که داشتن باهم پچ پچ م
که کشف کردن حرف   یکس ندونه انگار دارن درباره سالح اتم زدن یخفه داشتن حرف م 

   زننیم
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سمتشون رفتم و روبه روشون نشستم که باعث شد باالخره متوجه من بشنو به سمتم   به
 آماده کردم  یطوالن یراربحث تک هی  ی برگردن خودمو برا

 _دانشگاه چه طور بود؟ بابا

 _خوب  

 باش  ی باهات حرف بزنم پس لطفا جد  یجد  خوامیم  سای_پر بابا

 م ی_من جد 

 پس؟   هیچ افهیق  نی_ابابا

 ن ی_فقط خستم بابا هم

زانوش   یکه تا رو  یروشو ازم گرفت و به لباس دامن یمامان هم با ناراحت د یکش یپوف بابا
پدرم خب  نیع  قایجوون مونده بود دق یلینشده بود خ ریبود نگاه کرد مادرم اصال پ

داشتن   ای مثل منو پر  ییدوست داشتن دخترا  یلیهمو خ  یداشتن از طرف یمرفه یزندگ
 :( شدن؟یم   ریپ دیچرا با  گهید

 و... می حرف زد  یموضوع که تو بهتره با پسر عمت ازدواج کن  نیما درباره ا  سای_پر بابا

 _بابا 

 رسه ی_گفتم وسط حرفم نپر بذار حرفم تموم بشه بعد نوبت توهم مبابا

بذار حرفام   گفتیم  زدیحرف م  یطور هیکردم و با حرص نظاره گر حرفاشون بودم   سکوت 
 زنه یموضوع داره باهام حرف م نی تموم بشه انگار بار اولشه سر ا

کرده   لی خودمون پولدارو تحص نی خونواده داره ع هیپسر خوب نی امی _دخترم بنمامان
 ی دوس دار یلیتو که عمتو خ میشناس یخونوادشو کامال م یهستن از طرف

که شما   یچون عممو دوست دارم پسرشم اونجور   شهی نم لی_هنوزم دوسش دارم اما دل
 دوست داشته باشم  دی خوایم



 ی اجبار  ی نامزدها پ یاک

24 
 

 تورو دوست داره   نیامی_بنمامان

 گفتم:  یه ا زدمو با لحن مسخر  یپوزخند

 یبهم اج شیدو روز پ نی_از پس تو گوشش خوندن منو دوست داره وگرنه ما تا هم 
 م یگفتیداداش م

 ی دکتر ش یبهت کمک کنه اونور درس بخون  تونهیدکتره م نیامی_بنبابا

 رشته خودم عالقه دارم  نی _اما من به هم

 اونور ادامه بده   نوی_باشه همبابا

 ازدواج کنم  ن یامیبا بن  خوامیمن نم  دیستیمن ن یشما متوجه حرفا  نکهی_مثل ا 

 تکون دادو خسته گفت:  یکالفه سر بابا

 سا ی _دوباره شروع نکن پربابا

 ؟ ی گینم یزیچ  هی_مامان چرا شما  

 د یدنده هست هیپدرودختر هردوتون لجبازو   یبگم وقت  ی_چمامان

 ه؟ یدارم لجباز ازدواج کنم که بهش عالقه ن یبا کس خوامینم نکهی_ا

   می خوای ما خوشبخت شدن تورو م  سای_پر بابا

و پنج    ستیسالمه بابا...مامان تو خودت ب  کی و   ستی_من االنشم خوشبختم من فقط ب
 ی سالت بود ازدواج کرد

از   رهیهم م شهیهم یبره کانادا برا  دیبا نیامیچون بن  میکنیعجله م نی_به خاطر ا بابا
همو   شتریبه نفع خودتونم هست قبل از بچه دار شدنتون ب دیزودتر ازدواج کن یطرف

 د یشناسیم
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بود که خجالته به   ادی اونقدر ز  خوردمیکه داشتم م یحرص زانی اما م دم یخجالت کش کمی
 ومد یچشم ن

   یزنیپس م یالک  یهمشونو با بهانه ها یخواستگار دار نهمهی_ابابا

خواهرم برم اونور آب تا با مامان راحت تر خوش   نیمنم ع نهی_االن شما هدفتون ا
 د؟ ی اونور بر نوریو ا یبگذرون

  روصالحتویخ ؟مای هست یسرراه ؟مگهیچ یعنیسا؟ یپر  یزنیم هی چه حرف نی _امامان
 ن یامیبهتر از بن یک می خوایم

 من اصال براتون مهمه؟  ی_عالقه ها 

 ییخوایکه تو م هیهمون پسر نیامی_بنبابا

 دم؟ یدرونش ند نوی_چرا من ا 

 ی _چون مدام ساز مخالف زد بابا

 فعال درس بخونم  خوام یزنش بشم اصال م خوام ی نم نمیبابا بکش خوامینم نویامی _من بن

قطره   ه یکه بابا زد   یخشم از سر جام بلند شدم خواستم ازشون دور بشم که با حرف با
 ن ی پا دیاشک از گوشه چشمم چک

درصد   هی  نیاونوقت بب یفتیب  هیقبل نی ترمو ع نی ا  دوارمی_باشه درس بخون فقط امبابا
فورا به خونواده عمت   یفت یمادرت اگه ب  ینه به شاهد ای  دمیهم به حرفات گوش م

شوهر کنه خودت  ایدرس بخونه  دیبا  ای حرف آخرم بود دختر   تیخواستگار انیب گمیم
 باش  تدرسامراقب   شتریپس ب یکن یمجبورم م یدار

حرف به سمت    یهم بستمو بازش کردم ب یکه تموم شد فقط چشمامو کوتاه رو  جملش
خونه و   طی اتاقم رفتم من همون اولشم درس خون بودم فراموش کرده بود شرا

دم دوستامم گرم اونام تا   فتمیمسئله باعث شده بود من ترم قبل ب  نی سر ا  ردادناشون یگ
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خدا خواسته درس نخوندن و اون ترمو هر   از اونام ترمم   نیمن در آستانه افتادن ا   دنید
 ی افسانه ا یسه قلوها  گن یبه ما م ستی که ن یالک می سه نفر باهم افتاد

  دمیترسی که بابا زده بود هم خوشحال بودم هم ناراحت هم م یموضوع و حرف ن یا از 
دل   هیکنم شجاع شده بودم االن فقط دلم  یباالخره تونسته بودم بابامو راض نکهیهم از ا 

بشم   داریکه خودم ب یخواب طوالن هیو بعدش   خواستیدوشو م ری کردن ز  هیگر ریس
 ...نیهم

 

 )نوژا( 

با   یافتاد که داشت به طور جد  نیآسه آسه وارد سالن شدم چشمم به مب طنتیش با
  بوردیتق تق ک یفرو رفته بود و فقط صدا  یسکوت خفه ا یخونه تو   رفتی لبتابش ور م

لبام نشوندم رفتم پشت سرش    یرو  یلبخند گنده ا   شکستیبود که سکوت سالنو م نیمب
گذاشتمو به قصد خفه کردنش محکم   گردنش  یرو یهمون لحظه دستامو ناگهان ستادمی ا

وحشت زده داد زدو تقال کرد تا ولش کنم اما من با خباثت محکم تر    نیفشارش دادم مب
پاش   یکه بود لب تابشو از رو  یبا هزار بدبخت ن یمب  دمیخندیم  دادمویگردنشو فشار م

شد   باعثهردو دستشو جلو آورد که   نباریروبه روش گذاشت ا یعسل  زیم  یبرداشت و رو 
  دنیهمون لحظه به سمتم برگشت با دبتونه دستامو از دور گردنش باز کنه  یبه راحت

  هی  نیزبونمو تا ته براش درآوردمو کمرمو قر دادم ع یمن اولش چشماش گرد شد اما وقت
برد که    زی زد به سمتم خ یمبل جست   یهم فشردو از رو   یلباشو رو یعصبان یببر زخم

 زدن من و فرار کردنم  غیحرکتش مصادف شد با ج  نیهم

 ـــــــــــــــــــغ ی...جیکارم دار  یولم کن چ...ـــــــــــــــــــغی_ج

 ...سای ...وا دمیسر نفهم...نشونت م  ری_صبر کن دختره خنیمب

کتاب دستش بود   هیاومدو  ی م رونیاز اتاقش ب  الیخ یعمو که ب دنیلحظه با د   همون
عمو از شدت  دمی زد با سرعت به سمتش دو یو درحال مطالعش بود چشمام برق
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داشتم به  وزپلنگی نی من که ع  دنیما با تعجب سرشو باال آورد با د  یسروصداها
 و محکم بازوشو گرفتم   تشپش دمی جهش پر هیچشماش گرد شد با   دمیدو یسمتش م

 کنهی م تمی پسرتو...همش اذ نی_عمو بب

 با حرص بهم نگاه کرد از شدت خشم دستاش مشت شد نیمب

 پشت بزرگترت؟  ی_رفتنیمب

 اد ی_آره چشاتم در ب

 ؟ یکنیم  تشی چرا اذ نید؟مبیکشی_چه خبرتونه شما دوتا باز؟خجالت نمعمو 

 د؟ یکنیچوپان دروغگورو باور م   نیا  ی؟حرفا ینداز یگردن من م  روی_بابا چرا همه چنیمب

اومدو به سمت    یم رونیخرامان خرامان از آشپزخونه ب کهیلحظه زن عمو درحال  همون
  قیلبام نشوندمو به سمتش رفتم گونشو عم  یرو ی لبخند گنده ا  داشتیما دوتا قدم برم

 بغلش کردم  دمویبوس

 _سالم عشق من 

 یدلم خسته نباش  زیعمو_سالم عز  زن

که باعث   دم یبوس شوینینوک ب ی رو میبه روش زدم و خم شدم طبق عادت بچگ یلبخند
که با حرص داشت بهم نگاه   نی ون لحظه به سمت مببه روم بزنه هم   یشد لبخند مهربون

 بردم یبشر من لذت م نی برگشتم چه قدر از حرص دادن ا کردیم

 کن  تشی مرده بذار از راه برسه بعد اذ لی عمو_ذل زن

 گه ید می پرورشگاه دی بفرما دی_شما هم مامان؟نه تعارف نکننیمب

 کرد گفت:  یتک خنده ا  کرد ینگاه م نیداشت به مب یبا شوخ کهیعمو درحال زن
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  ی تورو که تو رهی نون بگ رفتی روز بابات داشت م هی  یبود یعمو_کاش پرورشگاه زن
 کرد  دایپ یجوب آب افتاده بود 

  نیشونه مب یدستشو رو هیشد عمو   شتریب نیاما حرص خوردن مب   دیخند زی زریر  عمو
 باشهآروم  کمیکنه  یهم به سمت بابا برگرده و سع   نیگذاشت که باعث شد مب

 پسرمو   دینکن  تی _بسه اذعمو 

وارد خونه بشه؟از پشت گردنمو   تونهیسروصدا م ی ب یزشت چه طور  یری کبیا  نی _انیمب
 بکشتم  خواستیبود م دهیچسب

  ارهیسرت ب ییخواسته بال  نی به خاطرهم میامروز نهار کتلت دار دهی عمو_حتما فهم زن
 بخوره  شتریخودش ب

 :میروبه زن عمو گفت یداد مانند یگرد شده و صدا ی با چشما نیهمراهه مب  همزمان

 _کتلــــت؟ 

  نکهیهم م یبرد زینگفته بود که هردو همزمان به سمت آشپزخونه خ ی زیعمو هنوز چ زن
برسه که با  شتر یب یکیتا به اون  میدادیهمش همو هول م  میدیگاز رس یبه قابلمه رو 

 م یتشده به سمتش برگش خی زن عمو هردومون س غیج

دستاتونو   دی...برادی بدم م ینطور یکه ا دیدونی...عه...مدای نزد دیعمو_دست بهش زد زن
 نمیچ یم زو یتا م دیبشور

اومدم که    رونیگفتم از آشپزخونه ب یرفتم و باشه ا  ن یبه مب ییچشمو ابرو  دمویکش یپوف
تو بغل عمو بود به  کهیتموم کرده بود درحال شو یکه تازه سه ماهگ نایهمون لحظه مب

  شد یچال گونه هاش معلوم م  زدویکه داشت لبخند م دنشیسمت آشپزخونه اومدن با د 
 از بغلش گرفتم  نارو یبه سمت عمو رفتم و مب یدلم ضعف رفت با خوشحال

 خوشمل من ینوژا قفون تو بشه اله ی_ا 

 تو بشه  نیع خوامینم ی با خواهرم حرف نزن ی_بهتره خرکنیمب
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نگاه   نایبا حرص همچنان به منو مب نیرفت که باعث شد مب نیبه مب یچشم غره ا  عمو
 کنه 

بچه شش ماهه دوست ندارنو بهت محبت   هیبدبخت که اندازه  شهی م  تیحسود  هی_چ
 کنن؟ ینم

به  نیکرد خودمم خندم گرفته بود مب یتک خنده ا  دویپشت گردنش کش یدست نیمب
لوس   نی مب  یدستاشو ازهم باز کردو خودشو برا  عی سر   نیمب  دنیبا د نایسمتم اومد مب

زدو اونو از آغوشم گرفت و به خودش   نایمب  یبه رو  ی هم لبخند دلبرانه ا نیکرد مب
 چسبوند 

 من باشه   یبرا  دی خوشگل داداش بخند که فقط خنده هات با ی_ا نیمب

و    رمی کردن باهاش که باعث شد با لبخند رومو ازشون بگ یشروع کرد به باز  یه آرومب بعد
 به سمت اتاقم برم تا لباسامو عوض کنم 

تختم انداختم و مشغول عوض کردن لباسام    یرو فمویوارد اتاقم شدم درو بستم ک  یوقت
داشتن   عمو و زن عمو با وجود نکهیشدم همزمان غرق تصورات و افکار خودم شدم به ا 

  نایدختر کوچولو ناز به اسم مب  هیکه صاحب   شدیم   یو دو ساله شش ماه ستی پسر ب هی
بگه خواهردار   یبه کس شدیکه اصال روش نم نیکه باعث شده بود مب  یشده بودن دختر

نشده    یچی هنوز ه نارویشدم حاال اونقدر دوسش داشتو جونش بهش بسته بود که مب
 لوس کرده بود  یحساب

  هی یبودم دوسالم بود که پدرومادرم برا  میخونه و خونواده عال نیاتاق ا نی عاشق ا من
وقت نتونستن برگردن چون تصادف کردن   چیاما خب ه رنی به اصفهان م یمسافرت کار

داشتن که بعد از فوتشون عموم اونو   یباف یقال کی کارگاه کوچ هیو فوت شدن پدرومادرم 
که بابت کارگاه باال اومده بودو پاس کرد منم که به جز  ییها  یفروخت و باهاش بده

که   نیرسما همراهه مب ینطوریو ا کنن یمنو قبول م ینداشتم اونا سرپرست رو ی عموم کس
 م  بود بزرگ شد نمونیسال ب هی
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  نیع شهی برام نذاشته بودن هم یمال یو حت یاز نظر عاطف یکمبود  چ یو زن عمو ه  عمو
پدرومادر ندارم به دلم نموند   نکهیوقت حسرت ا   چیبچه خودشون باهام رفتار کردن و ه

فوت شدن   میپدرومادر واقع دونستمیاز خونوادم نداشتم فقط م یمنکه شناخت درست 
 بود که مادرم بود و عمو هم پدرم  موزن ع نیخودمو شناختم ا  یوگرنه وقت

که مشغول به کار بود  یشرکت یتو  یعمو به تازگ  مینداشت یدرست  ادیز  یمال  تیوضع
خونوادش مجبور بود   یخرج ی و حاال برا  ادی ب رونیچون ورشکست شده بود مجبور شد ب

خورد که    یعموم نم  افهیق و  پی ساختمون کار بکنه به ت  هیهم دنبال کار بگرده هم سر  
بودن برازندشه اما خب چرخ روزگار فعال اونو   دسکه مهن گفتنیکارگر باشه همه بهش م

  می ایب میچون اجارش باال رفته بود مجبور شد  مونیکار مجبور کرده بود خونه قبل نیبه ا
خونده بود درآمد نسبتا    وتری که کامپ نیمب می کن یزندگ مونیتر از قبل نی پا یمحله ا 

پدرش پرداخت   لی مخونرو برخالف  یها  یاز خرج یلیخ نی داشت به خاطرهم یخوب
بهمون قول داده بود که  گرفتیمدت که کم کم کارش داشت م نیبه خصوص ا  کردیم

و شاکر   یراض  نمیخونه بهتر که در شانمون باشه هرچند ما به هم هی   برهیم  نجایمارو از ا 
 م یبود

  یساله با موها   کی و   ستی دختر ب هی کنمیو به خودم نگاه م ستادمی ا نهی آ یرو  روبه
رنگ و   یطوس  ینرم بودن چشما  شمیابر   نیلخت و ع یرنگ و بلند که حساب ینسکافه ا 

دارم   یچهره بامزه و خوشگل گفتنیخوشفرم همه بهم م یو لبا ینیبا ب دیگرد سف یصورت
 اومد  یو ازش خوشم م  مبود ینقصم راض  یخودمم از چهره ب

  خوردویم ر یداشت ش نیمب یدستا  یرو  نایکه شستم به سمت آشپزخونه رفتم مب دستامو 
کوچولوشو   یکه خودش دستا  نایبا وجود مب کهیهم درحال  نیمب  بستیکم کم چشماشو م

گذاشته بود اما اون همچنان تهشو گرفته بودو با بابا داشت حرف   رشیش یدو طرف بطر
 زد یم

  یکارگر  یسر ساختمون یاجازه بدم بر تونمیبابا...من نم کنمیکارو م  نیمن ا  ی_ولنیمب
 باال ببرنش  یکه چه طور  یمهندسش باش  یتونیکه م یکن
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دوما من دارم   ستین بیحرفو برات تکرار کنم اوال کار کردن ع هینذار  نقدریا  نی_مببابا
 کنم  یکار کنم؟مجبورم فعال کارگر یچ ست ین یوقت گردمیدنبال کار م

عمرتو   یبذار باق  یعمر تو خرج منو داد  هی نیخونه بش یتو   ایتو ب گمی_من دارم منیمب
 من خرجتو بدم 

  نیخونه و ماش یپس انداز کن  یخودت باش ندهیبه فکر آ د یجان پسرم تو با نی_مبمامان
 تو؟  یریزن بگ ییخوا ینم یبخر

خونه   هی  دی دارم اول با یا گهید  یدرضمن من هدفا  رمیزن بگ خوام ی _من فعال نمنیمب
  یکنم سوم برا هینوژا ته یبرا   نیجهاز خوب و سنگ هیدوم  میبلند ش  نجایخوب بخرم از ا 
دارم بعد    نیا  یبرا  می فکرا هی بغلمم هست   ی جغله تو نیبکنم ا  ییکارا  هیرفاه شما دوتا 

 بخرم   نیماش  وبه فکر خودمم که خونه 

 ی تا به فکر جهاز من باش کنمیواج نم_من که فعال ازد 

زن عمو هم   دمیکنار دستشو عقب کش یبه سمتم برگشت به سمتش رفتم و صندل نیمب
 رفت  رونیگرفتو از آشپزخونه ب نیکه خوابش برده بود از مب نارویبلند شد مب

 واست کنار بذارم  دی خورد خورد با یکنی_باالخره که شوهر منیمب

منه نه تو من باباشم هروقت    فهیوظ  نایا یباش زای چ نیتو به فکر ا  ستین یاز ی_نبابا
 براش جهاز بخر  یخودت دختردار شد 

پامو کج کردم و آروم به پاش زدم که باعث شد  عی خواست اعتراض کنه که سر  نیمب
غرور   دونستمیم  زدینزنه اما تمام مدت اخم کرده بودو حرف نم یحرف  گهی سکوت کنه و د
  خواستی بودو م ریکه قصدش خ نیکه پسرش خرجشو بده اونوقت مب هد یعمو اجازه نم

  دی داره با یغرور هیپدرش  د یفهمیاصرار داشت نم  یکار ه نی ا  یبه پدرش کمک کنه رو
 به وقتش انجام بده  روی صبر کنه هرکار

اما   شدی غذا باهم دعوامون م نی سر ا  شهیهم یعنی کتلت بود   نی مورد عالقه منو مب  یغذا
  یتو یحساب  نیشکل نگرفت چون مب نمونیب یقبل جروبحث ی برخالف دفعه ها نباریا
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گذاشتم   ییظرفشو یفکر بود غذامو که تموم کردم از زن عمو تشکر کردم ظرف خودمو تو 
تخت    ی که رو دنشیبزنم با د نایسر به مب هیو به سمت اتاق عمو و زن عمو رفتم تا 

گونشو   ی رو یتم خم شدم و به آرومزدم به سمتش رف یخوابش برده بود لبخند محو 
 اومدم   رونی و از اتاق ب دمیبوس

  اقتشویکه ل  یاونطور  قایدق شهی بهتر م طمونیشرا  کنهیم ریی مام تغ یروز زندگ  هی  باالخره
در اتاقم    یهم بذارم صدا  یخواستم چشمامو رو  نکهیهم دمیتختم دراز کش یرو  میدار

 شد   ان ی بغلش بود نما یتو دهی خواب ینا یبدر باز شد چهره زن عمو که م نمیباعث شد بش

 نوژا؟  یدرس بخون ییخوایعمو_م زن

 بخوابم  کمی_نه خواستم  

هم   گهی خورده تا چهارپنج ساعت د  رشویهم بذار کنار دستت ش نارویعمو_خب مب زن
 با خودم ببرمش؟  ای  یمراقبش باش ی تونی م شهینم داریب

 د؟ یبر ییجا  دی خوای_مگه م

تا    ادی هم گفت باهامون م  نیمب  میکن دیخر کمی  رونیب میر یعمو_منو عموت م زن
 ؟ یالزم ندار یز یکمکمون کنه تو چ

 من مراقبشم   دیبد  ناروی_نه زن عمو جون باشه مب

زدو ازم   ی تخت گذاشت بعد بهم لبخند  یآروم کنارم رو  نارویعمو به سمتم اومد و مب زن
 برگشتم  نایزدم و به سمت مب یرفتن زن عمو ناخواسته لبخند رونیکرد با ب یخدافس

 خوشگلم یشیم  نیکه پرس زم یغلت نزن زی _خب دختر عمو عز

و بالش خودمو    دمیکش یپوف نی به خاطرهم شهی م نی واقعا غلت بخوره پرس زم  دمید
  یتخت نم یاز رو   گهید ینطوریا  دمیسمتشم خودم دراز کش  یکیکنارش گذاشتم و اون 

هم بستم اونقدر خسته بودم که   یسرم گذاشتم و چشمامو با آرامش رو  ری دستمو ز افتاد 
 بشمار سه بخواب رفتم
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 ( امی)ت

 زدم  یپوزخند تلخ دوی ابروم باال پر یتا  هی

 بزنمت کنار؟  ایکنار   یری _م

 کنار؟  یاالن منو نزد  یعنی_

غم زدش انداختمو دست به   یبه چشما  ز یآم ری نگاه تحق هی دمیبه دور لبام کش یدست
 روبه روش قدمو راست تر کردم  نهیس

نتونن   گهی که د یپرت کرد اونم طور دیکنار زد با دی مثل تورو نبا  ییدخترا یدونی_م
 بشن یدوروبرت آفتاب

 ؟ یباهام رفتار کن ینطوریا ادی _چه طور دلت م

که  ی هست یتو حاصل آش زدمیکلمه هم حرف نم  هینبود باهات  انای _اگه به خاطر ت
 برام پختن  شونیا

  نیکه هم فتادیرفتم شکر خدا دنبالم راه ن یاز کنارش رد شدم و به سمت در خروج سرد
باال انداختم و دکمه باز شدن   ی شونه ا الیخ  یتعجب کنم اما ب  کممی  شدیباعث م

خودشو انداخت تو که باعث   کایرائ کهویسوار آسانسور شدم  نکهیآسانسورو فشردم هم
 بکشم یپوف یشد عصب

 یکنیقضاوتم م ی_باور کن اشتباه دارکایرائ

و حال بهم زنش خسته    یتکرار یکه معلوم بود از حرفا  یبه سمتش برگشتم با لحن کالفه
 شدم گفتم: 

اون گرفتم که   نویالمال باشم اونقدر مچتو با ا   تیکه دنبال ب ستمی من از اونا ن نی_بب
   ی متعلق به همه ا یستیمن ن  یقط برا ف یبیب
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 ...ای _تکایرائ

تو شرکت بابات کار    میکیاون  تارتیمعلم گ یکی استادته اون    شونی کی دونمی_آره آره م
 که مسئول پروژه دانشگاتونه میکی  نیا  یکرد یم   شی راهنما کنهیم

  نی هم فشردو سرشو پا  یرو کمیهم بستو بازش کرد لباشو  یچشماشو کوتاه رو  کایرائ
  کا یو زودتر از شر رائ ستهیوا  یانداخت منم رومو ازش گرفتم و منتظر موندم آسانسور لعنت 

 خالص بشم 

 ؟ یفهمیچرا نم ام ی از دستت بدم ت خوامی_نمکایرائ

که زده   ی به حرف نکهیبدون ا رفتمی باهاش ور م که یدرآوردم درحال بمیج یاز تو   لمویموبا
 بود توجه کنم گفتم: 

 نه  ایدرست شده   لمیموبا  نمیتک واسم بنداز بب هی_

  یرو  یلبخند  ارمی به زبون ب دهیباهاش آشت کردم اما غرورم اجازه نم  کرد یکه فکر م کایرائ
توجه به  یدرآورد و باهاش ور رفت اما من ب فشی ک یاز تو   لویلباش نشست با ذوق موبا

به   دیدستم لرز  یتو لی موبا  نکهیدستم بود هم  لمیدر بود و موبا  یاون فقط نگاهم رو 
 روبهش گرفتم  لمویلبام نشست و صفحه موبا ی رو  یثیکردم لبخند خب یصفحش نگاه

 المال   تیب یبود االن شد زونی اسمت آ اد؟قبالی خوشت م دت ی_از اسم جد

  یآسانسور تو  کردینگاه م لمی لباش محو شد بهت زده به صفحه موبا  یلبخند از رو  کایرائ
از  رمو یتعجب زدش بگ  یچشما  یاز جلو  لویکه باعث شد موبا   ستادیا  قهی ون دهم

آسانسور خارج بشم اما اون معلوم بود هنوز تو شوک حرفام مونده بود به سمتش  
 :مصداش زدمو گفت  یبرگشتم با لحن منظوردار

که  شبمی ...دگهیرو هم بده د رکتتهیدا  یجواب اون پسره که رو  یتو که با همه ا  کای_رائ
   یفالوت کرده فالوشم کرد  دمیآن شدم د 

 ...ای _تکایرائ
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جزو   نمی حتما ا  کنمیفالو نم  روی پسر گهی د یبهم گفته بود ادمهیبشنوم   یحرف  خوامی_نم
و رابطمون به سر   یستیبرام مهم ن گهیکه د می همون دسته استسناءهاست از اونجا

خبر دارم چندتا اکانت   نمیاز ا یاکانتت باشم وقت  یرو  گهیباشه د یاز یاومده فکر نکنم ن
 ی دار گمید

زدمو دوباره به سمتش   یکردم پوزخند یمکث کهویازش گرفتم خواستم برم که  رومو
 برگشتم 

اومد تا   ک یف جی پ هیپرهام بود با  رکتتی _درضمن اون پسره که اون روز اومده بود دا
  یه انایاما به خاطر ت  دمیبودنتو فهم یوقته الش  یلیخ ییبخوا تشوی امتحانت کنه راس

 رفت باال خدافس  قاتمی آمار رف ینطوریا د یشا  یصبر کردم از امروز شما رسما آزاد 

رفتم و با فشردن   نمیزدم به سمت ماش رونی ازش گرفتم و از شرکت ب  یبا سرد رومو
  نیدستمو سمت پخش ماش رونی شدم و از شرکت زدم ب نمیسوار ماش  یمرکز موتیر

  یفکر نکردن به دختر یعاشق سکوت بودم اما خب االن برا شهیبردم تا روشنش کنم هم
خواننده ناخواسته   یبا پخش شدن صدا  دالزم بو  ستم یاومد کنارش وا   یافتم م یکه حت

 صداشو باال بردم   کمی

 

 داشت معصوم و خائن و منحرف  یچشما 

 دل منعطف داشت  هی گفت ینه نم یکس به

 یذره سخت بود واس غرورم که گفتم باش هی

 مطمئن باش  یبیب شهی دلت تنگ م یریم

 بعد دوسال  یاومد  یواسه چ  حاال

 با کارات منو خوشحال   یکنیم  یکردی م فکر

 ی فراموش شد  یدرست وقت یبرگشت االن
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 منو قرصام  دیسف یتو کات مو  منو

 وقت  چیتنگ نشد دلم ه  واست

   ستمی آدمه که من ن هیفرقش با  الدیم

 ستمیتو بلک ل یرفت یکن  اهمی س یخواست

 ن یقرصامو بهم بد  قرصام

 ن ی دوسالو بهم بد نیرفته ا  وقته

  میخواب زندگ هی نیبگ بهم

 ن یکه خوبه از اونا بهم بد یهرچ

 ن یقرصامو بهم بد قرصا

 ن ی دوسالو بهم بد نیرفته ا  وقته

  میخواب زندگ هی نیبگ بهم

 ن یکه خوبه از اونا بهم بد یهرچ

 

چشم در  گفتیم  انایت یزدم و فرمونو چرخوندم اشتباه خودم بود که هرچ  یپوزخند
  کایکنم و با امسال رائ یچه طور زندگ دونستم ی دوسال م نیوگرنه ا   شنفتیجوابش م

  رهیخ لمیو به صفحه موبا  رمینگاهمو از جلو بگ که زنگ خورد باعث شد   لمیبرخورد... موبا
با اخم   نیاومد جوابشو ندم به خاطرهم  یدم دلمم نمی کش یپوف انایاسم ت  دنیبشم با د

 تماسو برقرار کردم 

 شده باز؟  ی_چ

 ادب؟  ی_جا سالم کردنته بانایت
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راه باز بشه  میپشت سر ی تا برا دمیکشیکنار م نویماش کمی داشتم  کهیدرحال خونسرد
 گفتم:

 خانوم  ایت زنن یحرف نم ینطوری_با داداش بزرگتر ا 

 ام؟ ی ت یگفت کای به رائ ی_باز چانایت

 زدم ی بهش م شیدوسال پ دیکه با  یی_حرفا 

 از دهنش در اومد بارم کرد  یداداشت هرچ گهی م کنهیم هی _دختره داره گر انایت

   رسهی کردن شمام م هی_وقت گر

 بود شوک زده گفت:که لحنش متعجب شده  انایت

 داره عه  یچرا؟به من چه ربط  گهی د ؟منی_چانایت

  لکسمیسرعتمو باال بردم و همچنان با لحن ر   کمیکردم   ینگاه رونیبغل به ب نهی آ از 
 گفتم:

 _بابا خونس؟ 

 _اوهوم انایت

 ؟ ی_مامان چ

 ؟ ی ری گی_آمار مانایت

 اد؟ ی بالها سرت ب یلی برگردم خونه قراره خ یوقت یدونستی_م

 شده بود گفت: طنتیکه لحنش پر از ش انایت

خونه خودت   یری دوما شما امشب م یکن تمی اذ  ذارهی_نوچ چون اوال بابا خونس نمانایت
 ن یدار  یبا پسرا دورهم

 دی ابروم باال پر یتا  هی
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 بهت داده؟  قوی دق یگزارشا نیا  ی_اونوقت ک

 م؟ ی_به نظرت منو کدوم دوستت مدام باهم در ارتباطانایت

حساسه روم امکان داره    هیرتیبگه داداشم غ دیترسی ذره هم ازم نم هی  دمیکش یپوف
 گه یخودم بود د ری تقص نمیا  زد یراحت حرفشو م نطوریبشه هم یعصبان

 خب؟  ی_خجالت نکش

  یرتی غ یداداشا نی ا  یمن ادا  یدرضمن برا  ستین یمنو پرهام که پنهون نی_رابطه بانایت
 دوستش دارم  یبه چشم برادر اریعهد بوقو در ن

حتما   د یاما نخند ره یکردم که باعث شد خودشم خندش بگ یخنده مردونه ا  تک
 خودم بود که پروش کرده بودم  ریباز تقص  نمیمن پرو نشم که ا خواستیم

 دارم  یخط ا؟پشتی ت یندار ی_کار

   یریکه دادمو برام بگ ییخونه سفارشا ینره فردا برگشت ادتیندارم فقط   ی_نه کارانایت

 کنم ی_چشم خانوم قطع م

 یخدافس ی_مراقب خودت باش داداشانایت

 ی خواهر یبا  نطوری_توهم هم

 برقرار کردم  مویکه قطع کردم پشت سرش تماس بعد تماسو

 _الو؟ 

  گهیم  رمی گیم  نهمهی؟ایزد ی فک م یبا کدوم دوست دخترت داشت شاهلل یا  یالل ش ی_ا 
  باشدیآشغال م گفتی اشغال م  یبه جا  خواستیدلم م  باشدی مشترک مورد نظر اشغال م

 ده یمثل تورو نم  ییکه جواب هلو

 به نشونه تاسف تکون دادم   یسر
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  لیدانشجو دارن فارغ التحص یدستش کل ریمثل تو که ز   یکرده ا   لیآدم تحص هی_از 
 حرف زدن جناب استاد   نطور یا  ده یبع شنیم

 گفت:  ی کردو با لحن بامزه ا ی تک خنده کوتاه مردونه ا مهرداد

تو کالس رفتار   یطور هی خوب دارن   یازم خاطره ها  ی_دانشجوهام که حسابمهرداد
 نبرن  ادیکه تا عمر دارن منو از  کنمیم

  رهیخ گوشمو تکون دادم و به جلوم یتو  یهندزفر  کمیتکون دادم   دی به نشونه تا یسر
 شدم 

 برج زهرمار   گنی_بله بعد به من م

بد برخوردم اما تو   کمی  بهیغر یداداش من فقط با دانشجوهام و آدما  گهی _نه دمهرداد
   ینطوریا  شهیهم

 رسم یدارم م کمیخب بسه نزد یلی_خ

 گرفتم منتظرتم  تیاز نگهبان دکویدادا من کارت   ی_اوکمهرداد

  نگ یپارک یکه تو   نویماش  دمیچی توش بود پ نگمیکه هلد یکوچه ا  ی قطع کردم و تو تماسو
نکنم اما خب اون   یتوجه ادی کردم ز  یسع ا یرو  دنیشدم با د ادهیپارک کردم ازش پ

 متوجه من شده بود

 ؟ یخان ی_آقاا یرو

 ن؟ ی_بله؟سالم خوب هست

 د ی_ممنون خسته نباشا یرو

 _مچکرم خانوم حال مادرتون چه طوره؟ 

 از اون روز مدام دست به دعاتونن  شما بهترن هیسا ری _ز ا یرو
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 ادامه داد: دوینگاهشو ازم دزد کمیشرم   با

 یخان  یشمام آقا  ونیاالن مادرمو دارم مد   نکهیا  تشی_راسا یرو

 بود که بهتون کمک کنم   فمی_کار خدا بود که اون ساعت روز خونه باشم وظ

 _بازم ازتون ممنونما یرو

 د؟ ی ندار یبا من امر کنمی_خواهش م

 _نه خدافستون ا یرو

 من درخدمتم روز خوش   ن یداشت ی_بازم کار

  جدرویسوار شدم دکمه ه  ی به سمت آسانسور رفتم وقت کراستیفاصله گرفتم و  ازش
  میانقدر از دخترا فرار  دایهم بستم و بازش کردم چرا جد  یفشردمو چشمامو کوتاه رو 

از   میهم داشتکه با یدو سه برخورد  نیا  یتو  کنهیفرق م ای دختره رو نیمن؟اما ا
اونطور که معلومه پدرشو    اسی با حجب و ح یکه از اون دخترا  فهممینگاهاش م

  م یباهم آشنا شده بود نیسالهاست از دست داده مادرشم کسالت داشت به واسطه هم
  ادیبراش درب یتا نکنه حرف کردمیبهش توجه نم ادی هرچند ز 

که باز کردم   رویاومدم به سمت واحد خودم رفتم در ورود   رونیازش ب  ستادیکه ا  آسانسور
مبل چسبونده بودو  یمبل لم داده بود سرشو به پشت   یمتوجه مهرداد شدم که رو

  کمی  شکستیآروم درحال پخش سکوت خونرو م  کی موز  هیهم بسته بود   یچشماش رو 
کردم   یدستش اخم گاریته س دن یکردم با د  زیچشمامو ر  کمیشدم مشکوک   کی بهش نزد

توهم رفت به مهرداد که هنوز  شتریاخمام ب  یکت دنیبا د  کهویسر گردوندم که   کمی
خودشو برام لوس   کمی به سمتم اومد  دنمیبا د یمتوجه حضورم نشده بود نگاه کردم کت

  یاز رو یضعف کنم خم شدم به آروم  کمیحرکات نازش ته دلم   نیکرد که باعث شد از ا
ادامه    شتری ب هاشیکه باعث شد به لوس باز  دمیسرش کش  یرو  یبلندش کردم دست نیزم

 : دیچشماش بسته بود با حرص غر که یسروصدا کنه مهرداد درحال  کمیبده و  

 وون؟ یکنم ح ستیسوس  امیب ای  یشی _خفه ممهرداد
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روش   فهمه ینم زنهیبا دختر من حرف م ینطوری چرا داره ا نیتوهم رفت ا  شتریب اخمام
 وون ی ح گهی داره به دختر من م تیخاص یحساسم؟پسره دراز ب

با اخم به سمتش رفتم که باعث شد مشکوک   کرد یمظلوم داشت به مهرداد نگاه م یکت
خودشو جمعو جور کرد با همون اخم   عی هول کرد و سر   کهوی دنمیچشماشو باز کنه با د

 ابروهام گفتم:  نیب

االن   نیهم  ؟تای چ یعنی وونی؟ح یزنیحرف م یرنطویبا دختر من ا  یکش ی_تو خجالت نم
 کنم:/ ستیبزنم سوس

دستام بود نگاه   یو ناز رو  تی که با مظلوم یکه هنوز تو شوک اومدنم بود به کت مهرداد
 کرد 

 نو یبفهم ا  ستیخوب ن ینکش؟واسه کت گاریس  نجای_من صدبار بهت نگفتم ا

 ؟ یاومد   ی_تو کمهرداد

 ؟ ینکش گاریس گهی د ی_مگه قول نداد 

 دیکش یانداختو پوف  زیم  یکرد رو ینگاه میدستش ن گاریبه س مهرداد

   کشمیهفته فقط سه تا م هی _باور کن تو  مهرداد

 کردم  زیر کمی چشمامو   مشکوک 

 _پاکت؟ 

 گه ید  دمی_نه بابا مگه جراتشو دارم سه دونه دارم ترک ممهرداد

 ست یواس نفس دخترم خوب ن   یبکش گاریس  نمینب نجایا  گهی_د

که باعث    دمیسرشو بوس  یرو  یکرد خم شدم به آروم ینگاه یبا حرص به منو کت مهرداد
 شد چشماشو ببنده  
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 یبهت بدم بخور یزیچ  هی  میبر ایبابا؟گشنته؟ب یخورد رتوی_ش

هم بغلم بود به سمت آشپزخونه رفتم  یو کت   شدمیکه از سرجام بلند م همونطور
 دادم یمهرداد هم گوش م یا همزمان به غرغره 

راه   یچه دخترم دخترم کشهی _دخترم؟بابا؟نفس دخترم...پسره لندهور خجالتم نممهرداد
 حرف بزنه   تونهینم  یکه حت وونیح ه یبدبخت   وونهیح ه یانداخته اون فقط  

 ار یکلمه منفورو به زبونت ن نی_صدبار بهت گفتم ا 

  یتو  رویدستام بود پستونک ش یرو  یدرآوردم همون طور که کت خچالی یاز تو  رشویش
 زدم  یدهنش گذاشتم که شروع کرد به خوردن ناخواسته لبخند محو

بهش وابسته   یادیز  یدار گهی اما تو د هیگربه ناز  دونمیگربس م  هیاون    امی _تمهرداد
 ی شیم

دوسش نداشته   یتا االن بزرگش کردم انتظار دار  دمشیاندازه کف دستم بود خر ی_وقت
 باشم؟ 

خاک تو سر من که   یعنی  یکردیبا من دعوا م یگربه داشت نیاالن سر ا  نی_تو هممهرداد
 گربه برات ارزش ندارم  هیاندازه  

ازش دور کردم    روی خودشو لوس کرده بود نگاه کردم ش یکه حساب یبه کت  دمیکش یپوف
پشمالوش   دویسف یو مشغول نوازش کردن بدن حساب  دمیسرشو بوس یخم شدم رو 

 شدم 

 ی ری گیم انارو یت  یجا یکم دار ؟کمی کنیم یگربه حسود  هیبه  ی_دار

 _حقم داره  مهرداد

 انا؟ یتو دسته ت ی_توهم رفت

 ی نیبیحاال م م یکنیم  سیگربرو سوس نیا  یروز  هیآخرش  انای _منو تمهرداد
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  سی سوس یتونیم  ؟واقعایکشونیبه گند م روی خوریکه هرروز م ییغذا ی_مهرداد چرا دار
 ؟ یبخور

کرد به سمت دختر خوشگلم برگشتمو   یتک خنده ا  دو یپشت گردنش کش ی دست مهرداد
 باز نازش کردم 

حق نداره چپ نگاش کنه پنجره هارو باز  میدختر منه و کس نیا  دیبگ دی خوایم  ی_هرچ
 ست یواسش خوب ن رونیبره ب  گاریس  یکن بو

 ؟ ی کنیحس م  گاریس  ی_تو االن بومهرداد

 استاد   کنهی_شامه گربه با شامه انسان فرق م

 رفت و شروع کرد به گشتن توش  خچالیبا حرص وارد آشپزخونه شد به سمت  مهرداد

 تو  یصاب مرده دار  نی ا  یتو یگربه چ ی _به جز غذا مهرداد

  ی مکمالش تو  خچالیتو  ذارمیم  رشوی فقط ش هیگربه چ یغذا یگ ی _چرا چرتو پرت م
 ی نیبیم  خچالی  یتو یانسان  یغذا یکل یکمده چشاتو وا کن

 گفتم:  یشدم آروم کنار گوش کت خم

  ایب یمن عاشق سکوتو آرامش  نینه؟توهم که ع  کنهیم  دیداره تول یصوت   یآلودگ یاد ی_ز 
 تو سالن   میبر

پاهام گذاشتم که   یرو  رویاز مبال نشستم کت یکی  یشدم و به سمت سالن رفتم رو بلند
شبکه هارو هم باال   کردمیبدنشو لمس م یلم دادو چشماشو بست همونطور که به آروم

   کردمیم نی پا

 خدا  یگربه شده ا  هی_پسر مغرور غدمون عاشق مهرداد

   مینیباهم بب  دهیباحال م لمیف هی امشب   نیبش ای_ب

 _برج زهرمارو چه به دختر داشتن؟ مهرداد
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 بهش کردم  یسمتش برگشتم و نگاه معنا دار به

  توننیبرج زهرمارا م دمیزن گرفتم پدر چهارتا دختر شدم اونوقت بهت نشون م ی_وقت
 دختر باشن  یبابا

 شن ی _مگه به آوردنشه؟دخترات از دستت عاسه ممهرداد

 ن یبه خودت بگه که دانشجوهات ازت فرار  دیبا  نویا  یکی_

  شنیباهاشون رفتار کنم وگرنه سوارم م نطوری_مجبورم امهرداد

سرشو بلند کرد که باعث   یکت  میزنگ در به سمتش برگشت یصدا  دنی لحظه با شن  همون
 بندازه  یبه کت ینگاه  میشد مهرداد ن

 بابات بره؟  ای یدرو باز کن  یبر یتونی م  سی_سوسمهرداد

 _برو درو باز کن فک نزن

خاک   یدر برات باز کنه ا  هی  تونهیآخرشم نم یکنیدختر بزرگ م یدوساله دار ای_بمهرداد
 تو سرت کنن 

  یرنگ کت یناز آب یکردم و به چشما  یبه سمت در رفت ناخواسته تک خنده ا  مهرداد
 نی شدم گربه من نژاد دار بود دو ساله دارمش خودم بزرگش کرده بودم هم رهیخ

االن دلش    دونمیاومد نم یازش خوشش م یلیخ  سیسوس گهیمن م  یکه به کت  یمهرداد
   کنهیم  شیگربه بدبخت من داره خال یپره که رو  یاز چ

 خونس؟  ی_کپرهام

 س ی سوس  اموی _منو تمهرداد

 دکتر نبود؟  ؟مگهی _کتپرهام

 برش گردونده خونه  ومدهیآقا دلش ن_مهرداد
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به سمتم اومد بلند شدم باهاش دست دادم که اونم با لبخند بهم سالم داد بعد  پرهام
 دست خودش گذاشت  یاز بغلم گرفتو رو  رویکت

 ؟ یچشم آب سی سوس یطور ؟چهیگول ی _سالم جپرهام

 آرومتر پرهام آمپول بهش زدن  کمی_

 ره؟ یگی ها هم دردشون م سیمگه سوس  ی_اوخمهرداد

  روی گفتنش اه...مهرداد که نشست کت سیسوس س ی سوس نی کشت مارو با ا نمیبابا ا  یا
پاش گذاشت و مشغول نوازشش شد همزمان به سمت منو مهرداد که نشسته   یرو

 برگشت  میبود

 _چه خبر پسرا؟ پرهام

 _شکر از تو چه خبر؟ مهرداد

 مثل گذشته  گهید  یخبر ی_منم ب

بهش  نهی برگشتم و دست به س ونیز یگفتم به سمت تلو  یو آهان دی م باال پرابرو  یتا  هی
اعصابم بود هم ازش خوشحال   یهم رو   یکت یکردنا  وی م ویم  یشدم صدا  رهیخ

 کردنش نشونه خوب شدنش بود   ویبودم،چون م

   شهیکه زهره به در م نهیسگ منو بب  نی_ا پرهام

 افته یوقت چشمش بهش نم چ ی_مطمئن باش ه

 گرفته گوشت بخوره   ادی دا یجد ی_رکسپرهام

 انداختو گفت:  زیم   یرو لشویموبا دیکش یم  یآه پر از حسرت کهیدرحال مهرداد

 ومدیخوشم ن یخونگ  وونی ح چیاز ه گهی _بعد از بنر د مهرداد

 ی بهتر از بنرو بخر یبر یتونیاالنشم م نی_همپرهام
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  گهید یک یبود تا حاال چندبار خواستم   زی جاب شگفت انگسن هی_بنر من تک بود مهرداد
 نن یشیاون به دلم نم نیبخرم اما ع

که خونمو از خونوادم جدا کردم و خونه   شیشدم دوسال پ رهیخ یو به کت  دمیکش یپوف
گربه بخرم   هیداد که  شنهادیبهم پ انایت  کردمیم ییاحساس تنها یبدجور دمیخر  یمجرد 

  یبرا  میرفت  انایبه زور ت یاومد اما وقت یخوشم نم ایلوس باز   نیبزرگش کنم اولش از ا
به   ارهیهام در ب  ییمنو از تنها  تونهیم  نیاحساس کردم ا  وربدج یکت  دنیگربه با د دیخر

پسر مغرور    یخان امیت نکهیسخت بود باور کردن ا  ی لیدوسش داشتم خ یلیخ نیخاطرهم
 و باهاش مهربون باشه   رهیگربه انس بگ  هیا  و سگ اخالق ب

مادرم که از   شتریگفت ب شه یمنو بار آوردن م  نطوریا  انمی سگ اخالق نبودم اطراف من
توجه باشم مغرور باشم غد  یبه همه ب دیکه با  خوندیگوشم م ی مدام تو  یهمون بچگ
 نبودم اما خب...  خواستیکه اون م یالبته به اون شدت نمیحد خودم نب رویباشم و کس

 ام؟ ی االن ت یبه مامانم زنگ بزن ییخوا ی_خب نمپرهام

 میزنی بره باهم حرف م نی بذار زم روی_کت

 _چرا؟جاش راحته دارم نازش...پرهام

  نیزم ی رو  یبه آروم رویاخم کرد کت کمیخونده باشه  روی کرد انگار تا ته قض یمکث  کهوی
 مالوند   خودشو به پاهام کمیگذاشت که به سمت من اومد 

 ی _برو تو جات بخواب کت

نمونه تو جاش بخوابونش براشم   یباباها نیع  ن؟ببرشیا  شهیم ش ی_مگه حالمهرداد
 م یسروصدا نکن م یدیبخون منو پرهام هم قول م ییالال

  دونستمیکه مخصوص خودش بود بردم م ییبلند کردم و به سمت جا روی شدم کت خم
 داشتم شیبا پسرا در پ روی جروبحث طوالن
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 )پرهام( 

فرستاده بودمش کارمو   شدی شده بودم باورم نم  رهیشوک زده فقط به حرفاش خ اولش
 درست کنه بدتر گند زده بود توش  

راه جلو پاشون   یبرو باهاشون حرف بزن بذارن برم اونوقت تو رفت  ایب گمی _من بهت م
 ام؟ ی به تو بگم ت یکه کار منو عقب تر بندازن؟آره؟د آخه من چ یگذاشت

خونسرد بودنش بود   نی نشست هم یمبل با خونسرد  یبا اخم به سمتم برگشت رو  امیت
  یبه سمتش رفتم و منتظر به حرف اومدنش رو  رفتی م ورتمهیاعصابم   یرو یکه بدجور
 مچهیمخلوط حرکاتش بود ن شهیکه هم یهم با غرور خاص  امینشستم ت شی مبل کنار

 کردو به سمتم برگشت  یاخم

 ی اونقدر کودن باش  کردمی _فکر نمام یت

 ؟ ی گیم یچ نمی_واضح حرف بزن بب 

 تو چاره ساز باشه؟  یبرا تونهی _به نظرت اون حرف من نمام یت

  یداشت چ نیا  اوردمیچرا از حرفاش سر در نم دونمینم دمیموهام کش  یتو یدست کالفه
 گفت؟ یم

 یگ ی م یچ فهممی_نم

حقم دارن تنها  ذارنیپدرومادرت نم یخارج و اونجا بمون یبر ییخوا ی_پرهام...تو مام یت
 ازدواجه  ن یهم شیکی اونور هزارتا آرزو برات دارن   یبذارن بر  توننی نم یپسرشون

 بهش نگاه کردم  مشکوک 

 _خب؟ 

ضعف خاله استفاده کردم و امروز پا گذاشتم روش بهش گفتم خب   نی_منم از همام یت
 سروسامونش بده بعد بفرستش 
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 نجاست یهم قا ی _د مشکل من دق

 خارج  یبر یتونیم ی تو ازدواج کن  یوقت یعنی  کنمیکارو م نی _خاله گفت همام یت

 روبهش گفتم: یاز سر حرص کردمو با لحن مسخره ا  یا  خنده

فکرا به مغزت   نیکه ا  یاومد چه قدر فسفر سوزوند  _به به جناب باهوش خان خوشم
 یدار یچ  رمیزن بگ خوامینم اه ی به نظرت من اهل زن گرفتنم؟صد سال س و یکید؟آ یرس
 تو  یگیم

 باال دادو گفت:  ییابرو نهیدست به س کردیهمچنان خونسرد بهم نگاه م  امیت

دختر خوب که  هیکارمندات بگرد دنبال  نیب  یبکن یازدواج واقع  هی ستی_قرار نام یت
  یتا تو بتون یعقد سور هیکنه بعدش  یمدت نقش نامزدتو باز  هی ی باهاش معامله بکن

 اروپا   یبر

جناب دو   ریکنه؟نخی به نظرت دختره منو ول م ؟اونوقت ی گیم یدار  یچ  یفهمیم چی_ه
   شهیبسته م شمیر خی بهم تا آخر به ب چسبهی م یدست

فکر نکنم از  یدنبال اهلش باش دی البته با یکنیتو باهاش معامله م   ستین نطوری_ا ام یت
 چون اونا عمرا ولت کنن  یاستفاده کن  یدوروبرت بتون یدخترا  نیا

من   شدمیم  وونهی هم بستم داشتم د یو چشمامو رو   دمیموهام کش  یتو یدست کالفه
انگار نه انگار من   کننی بچه باهام برخورد م هی نیو پنج سالم شده اما ع   ستیب فهممینم
عشق رفتن به اروپا و   کنهیپسربچه سه ساله باهام رفتار م هی  نیبزرگ شدم مادرم ع گهید

اما حاال   دونستنیو مهرداد هم م  امیباهام بود ت رستانیکردن از دب یاونجا زندگ
  گردمیبرنم گهی دو   شمیاونجا موندگار م دونستنیکه برم چون م ذاشتنیپدرومادرم نم

  نجایبکنم که ا ییکارا هیبود اونجا   نیهمش بهونس ترسشون از ا  نایا   دونستمیهرچند م
 کرد ی م یعصب شتریمنو ب نی انجامش بدم هم تونمینم

 کنم؟  دای_حاال اهلشو از کجا پ
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به خواسته هات   یتونیم  ینطوریکه ا یدید نهیتنها راه چارت هم  یول  دونمی_نمام یت
 ی برس

  رهیخ ونیز یفکر بودم به تلو   یتو  کهیدرحال دمیبه سروصورتم کش  یو دست   دمیکش یپوف
  دایاما سخت بود پ رفتمیپام گذاشته بودو تا تهش م یجلو  امیکه ت ی راه نیا  دی شدم با

که من   ییطا یبا شرا  یواقعا سخت بود از طرف زیهمه چ  ریکه تهش نزنه ز  یکردن دختر
 واقعا سخت بود  خواستمیکه م یشدن دختر دایداشتم پ

بودم دلم   کی داشتم عاشق کار هنر و موز  یقیشرکت واردات و صادرات لوازم موس  من
  یبه استعدادها  رانی از ا  شتریب  یلیکنم باالخره اونجا خ یبرم اروپا و اونجا ترق خواستیم

کنم و به همه خواسته هام   فت شریاونجا پ  تونستمی م دادنیم  تیاهم یو هنر  یقیموس
 برسم اما...

و    تزای پ کهیمهرداد درحال م یدر هردومون همزمان به سمت در برگشت یصدا   دنیشن با
 سرخ شده دستش بود وارد خونه شد و به سمتمون اومد  ینیزم بیس

 آب بشه کالتون یمبادا ه دیبه خودتون ند یتکون  هیوقت   هی_ مهرداد

 حاال؟   یگرفت یچ می خور یباشه تکون نم  یکنی_چون اصرار م

 مبل ولو شدو گفت:  یرو  ذاشت یم زی م یرو  تزاهارویپ کی پالست کهیدرحال مهرداد

 _زهرمار با سس اضافه کنارشم کرم سرخ شده  مهرداد

برگشت که   امیکردو به سمت ت یبهش دادم که تک خنده ا  یتو هم رفتو فحش افمیق
 برد یفکر به سر م یسکوت کرده بودو تو 

 ی شده؟تو فکر ی_چمهرداد

 تا سرد نشده  میبهتره زودتر بخور ستی ن یزی_چام یت
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همونطور   می و مشغول خوردن شد  میخودمونو برداشت یهر سه نفرمون سهم ها  همزمان
دن  کر یدرحال خال  تزاشیپ ی به سمت مهرداد برگشتم که رو  خوردمی که داشتم غذامو م

 سس بود 

 _مهرداد از بابا بزرگت چه خبر؟خوبه حالش؟ 

که   میدونی اما م ارهیخودش ن ی به رو  کنهیم ینگرانشم همش سع یل یخ ادی_نه ز مهرداد
 ست یحالش خوب ن

 شرکت؟  ادی _مام یت

 گفتم دانشگاس  گرفتی اتفاقا سراغ مهردادو م  دمشیشرکت د یتو  روز ی _آره د

شد مهرداد بدجور به  رهیقاچ ازش خورده بود خ  هیپاش که فقط   یرو  یتزایبه پ مهرداد
خوشحال کردنش حاظر به    یوار دوستش داشت و برا  وونهیپدربزرگش وابسته بود د

و کالفه تر بود   رتری مدت که حالش خوب نبود مهرداد واقعا گوشه گ نی بود ا یانجام هرکار
دوست داشت   یلیمهردادو خ  آقا بزرگ هم گذروندنیباهم وقت م زدویمدام بهش سر م

 اد ین شیبراش پ یزودتر حالش خوب بشه و مشکل  دوارمینوه دردونش بود ام 

 مهرداد؟  ینگرفت متوی _هنوز تصم

منو داره   طی کارو بکنم اما خب فعال که شرا  نیا  تونمی پرهام واقعا نم دونمی_نممهرداد
 کنهی کار م نی مجبور به ا

 ؟ ی چه خبر؟به دختره زنگ زد  نتی_از ماشام یت

برام اومد که بهتره بحثو ادامه ندم چون مهرداد   ییبرگشتم که چشمو ابرو  امیسمت ت به
  ادش یبه  رویباز همه چ نکهی از ا  شهیم  تی معلوم بود داره اذ  افشیتو فکر رفته بودو از ق

   خوردیتا غذاشو م زدمینم یشدم کاش فعال بهش حرف یآورده بودم از دست خودم عصبان

 پولشو بده؟  تونهیپاشه به نظرت م ریز  د یپرا  اروی_نه هنوز...

 باال انداختو گفت:  یشونه ا یالیخیبا ب امیت
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مدل هم   ن یآخر  نیماش نا یا دی خر  دیفقط پرا  دیدخترا با ی...درضمن برا شهینم لی _دلام یت
 تره  نهیکم هز د یحداقل پرا مالنشی م  ییجا هیدستشون باشه باالخره به 

به نشونه تاسف تکون   یکردمو سر ییصدا یطرز فکرش خندم گرفته بود تک خنده ب از 
 دادم مهرداد هم خندش گرفته بود 

 ست؟ یپاش ن ریز  دیهم دختره پس چرا پرا  ی_خواهر جنابعال

داره پرهام خان   یستی خان داداشش دست فرمون ب نی ع کنهی_خواهر من فرق مام یت
 ی ارین ییمثاال  نیهمچ هی ی هر منو توبه بعد اسم خوا  نی درضمن بهتره از ا 

  انایت  یرو  امیتکون دادم خندم گرفته بود ت دی به نشونه تا یکردمو سر یخنده ا  تک
به  شهیخواهرو هم هیحسرت داشتن    دمیدیکه م انارویبا ت امی حساس بود رفتار ت یلیخ
چه بهتر که خواهر برادر ندارم وگرنه اونام   گمی وقتا م یهرچند بعض اوردمیخونوادم م یرو
جزو سرنوشت بود اشراف زاده به  نمیا  شدنیها بزرگ م   مهیدست کلفت ها و ند ی تو
حداقل پدرمادر    ییای م ایکه به دن  یبزرگت کنن اما معمول هیاما کلفت و دا  ییایب ایدن

 داره    یشتریکه لذت ب کننیخودت بزرگت م

 ؟ یدختر خوب سراغ ندار هینشجوهات دا نی ا نی مهرداد تو ب گم ی_م

حرفم   نی ا  دنیبا شن خوردیم   شوینیزم بیاز س کم یحوصله داشت  ی ب کهیدرحال مهرداد
 جا خوردو به سمتم برگشت  یحساب

 _جانم؟دختر خوب؟ مهرداد

 م یاز شرش خالص بش  میزنش بد می خوای_مام یت

 : دیبا تعجب به سمتم برگشت و پرس مهرداد

 ؟ ی ریزن بگ ییخوا ی_واقعا؟ممهرداد

 اخم کنه   کمیکردم که باعث شد آخر حرفام   فیماجرارو براش تعر   مختصر
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 لمه؟ یف ه؟مگهیچه کشک یازدواج سور ه یکارا چ  نی_امهرداد

 نه ی_فعال که تنها راهش همام یت

 ؟ ی سراغ دار  ی_نگفت

کارت اشتباهه   نیا  گمی االن م  نیاز هم کنمینم ی _سراغم داشته باشم بهت معرفمهرداد
 اشتباه 

خندم گرفت   افشی ق دنیکه با د هیاون عکس العملش چ نمیبرگشتم بب امیسمت ت به
دوست   شدیو تخس م  طونی پسر ش هیمواقع که   نجوریا  اوردیمهردادو در م  یداشت ادا

حرف زدنمون    نیزار چهررو از پشت بسته بود بدست مرد ه  امیتر بود درواقع ت یداشتن
مهرداد از   ییطورا  هی دیکش یافتاد پوف یشد مهرداد تا چشمش به کت دایپ یسروکله کت

 بود ن یبا گربه نداشت به خاطرهم یجالب یخاطره ها  ادیاومد ز   یگربه خوشش نم

تو جمع سه تا مرد؟ها  ییای م ینداز یسرتو م  نطوریهم یکشی _خجالت نممهرداد
 توام  س؟بایسوس

 شده  داریب دیزنی_باز شروع نکن مهرداد از پس حرف مام یت

 بخوابن  ی تا دختر جنابعال رونیب میبر  دی _بفرما

برم حاال   نجایهم که شده من عمرا امشب از ا سی سوس ی و بابا سی _از لج سوسمهرداد
 د ینیبیم

 

 )نوژا( 

نگاه کردم به   رهینگ شیتا گر   گرفتی خودشو م یداشت جلو  یکه ه سا یبه پر  یناراحت با
  ا یکه منو سون شدیشده باورم نم رهیخ سایاونم با غم به پر  دمیبرگشتم که د ایسمت سون
که بچه درسخونمون بود   سا ی اما پر میدرسو پاس کن مینمره تونسته باش هیبا اختالف 

شده بود   رش یگ بانیگر دایکه جد یبه کنار مشکل نا یهمه ا رهیبگ روی نتونسته بود نمره قبول
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شوهرش   فتهیترم ب  نیپدرش بهش گفته بود اگه ا نکهیهر سه نفرمون مهم بود ا  یبرا 
کرده   لیمرد روشنفکر و تحص  هیشده باشه اونکه   یآدم نطوریپدرش ا  شدیباورم نم دهیم

که به نظر منو   ذاشتیمنگنه م  ریدوسش داشت ز  میلیبود اما حاال داشت دخترشو که خ
 واقعا مشکوک بود  ایسون

 میزنی با استاد حرف م میر ی خدا بزرگه م  زمی خودتو ناراحت نکن عز ادمی_حاال ز 

با غم نگاهشو از روبه روش گرفت و به سمت من برگشت حدسم درست بود   سایپر
 گرفت ی کردنشو داشت م هیگر   یاشک تو چشماش حلقه زده بود اما جلو

درباره درس   میکنیکالس درس به زور جرات م ؟سری حرف بزن ییخوا ی م  ی_با دولتسایپر
 م؟ یمورد حرف بزن نی باهاش درا  میحاال بر  میازش سوال کن

به حرفمون   ستیاصال حاظر ن ینوژا...اون برج زهرمار افع گهیراست م سای_پر ا یسون
 گوش بده چه برسه به خواستمونم عمل کنه

 ره یبگ سا ی از پر  گهیامتحان د  هی میگی _بهش م

   یستیفقط تو شاگردم ن گهیم کنهی کارو نم نی _اسایپر

  ستادهی محوطه دانشگاه هرسه نفرمون ا یو رومو از هردوشون گرفتم تو   دمیکش یپوف
رسما چهل   یعنیو االن فعال ساعت ده و ربع بود    میکالس داشت ازدهیامروز ساعت   میبود

 بابا  ی:/امیعالف شدن انگار ما وقتمونو از سر راه آورد قهیو پنج دق

   فتم یدرسو ب نی ا  دینبا  شهینم ینطوریراه چاره باشم ا  هیدنبال   دی_باسایپر

 م یباهاش حرف بزن مینظرم هر سه تامون بر _بها یسون

 بهتره    ینطوریحرف بزنه ا یخودش بره با دولت سای_اما به نظر من بهتره پر 

 استاد ما باشه شهیکه داره چه طور م یسن کم   نیبا ا  نیا فهمم ی_من نمسایپر

 : دینداشتو ازش متنفر بود با حرص غر  یاز دولت یکه اصال دل خوش  ایسون
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 ؟ ید یپاشو د ریز  نیباشه ماش یآدم پولدار خورهی_حتما رشوه داده بهش ما یسون

 باال اومده باشه   ی_به نظر من امکان داره با پارت

 دم یداشتم خودم زحمت کش ی_نه رشوه دادم نه پارت

که اخماشو   یتدول  دنیبا د  میحرفو زده بود برگشت  نیکه ا  یزده به سمت کس شوک 
باورمون   م یلرز کرد   کردیداشت به هرسه تامون نگاه م تی توهم برده بودو با جد  یحساب

 م یکه تمام مدت پشت سرمون بوده اما متوجهش نشد شدینم

 _سالم استاد 

 د؟ ید یدرخشانتونو د ی_نمره ها ی دولت

  سایابروش باال بپره به سمت پر  یتا  هیکه باعث شد   میرومونو ازش گرفت یشرمندگ با
 گفت:  یدار یبرگشت و با لحن معن

 ان یمور ی دوتا که به هرحال اما از شما انتظار نداشتم خانوم ت نی_از ا ی دولت

مدام گوشه لبمونو    میخوردی م  میکه داشت یاز شدت حرص ی دیدی م  اروی منو سون  حاال
بشه اما به موقعش انتقام  بدتر  نی اوضاعمون از ا میبارش نکن چاردی ر هیتا   مید یگز یم
 نوژا  گنیبه من م گرفتمیحرفو ازش م  نیا

 مشکالت مانع درس خوندنم شد  یسر  هیمدت    نی_شرمنده استاد اسایپر

...خوش بگذره خانوما با  دیبنداز  قیبه تعو لتونویتحص  دی هم باشه نبا  ی_هر مشکلی دولت
 اجازه تون 

که داشت   میبرگشت سایبه سمت پر  عی سر   ایاز کنارمون که رد شد همزمان با سون  یدولت
  میبهش فهموند یتکونش داد هول هولک ساروی آروم پر ایسون کردینگاه م یبه رفتن دولت

تا   شهینم رم ی من نم  گفتی و آروم م  کردیممانعت م  یکه بره دنبالش باهاش حرف بزنه ه
 گذشت  هیدر عرض سه ثان نایالبته همه ا  میکرد  شیراض یبا هزار بدبخت  نکهیا
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 ؟ ی _استاد دولتسایپر

و جذاب    بیچه قدرم خوشت  شرفیبرگشت ب سای مکث به سمت پر   هیبا   ستادی ا  یدولت
 بود 

 _بله؟ ی دولت

 باهاتون...حرف بزنم تونمی...متونمی_مسایپر

به تته   ینطور یا  الغوز ی  نیا  یاما جلو  اس یواس منو سون  شیمتر  شی زبون ش نایبب حاال
 پته کردن افتاده 

 _درمورده؟ ی دولت

 ... یعنی...زه ی_درمورد...چسایپر

من    نی معلوم بود اونم ع  کردینگاه م سایکالفه داشت به دست دست کردن پر  ایسون
 گفت:   عیسر   سایپر ی برگشتو به جا  یچون به سمت دولت شدیم یداشت حرص

  خوادی م  نیکه بهش داد ی و نمره ا  شیزندگ ی امتحان رو  نی ا راتی_درباره تاثا یسون
 باهاتون حرف بزنه   

  کمی ینبود دولت الشیخ نیاصال ع  ای رفت اما سون ای به سون یچشم غره ا یحرص  سایپر
 برگشت   ایگرفتو به سمت سون سایپر  یشد اما بعد نگاه کنجکاوشو از رو  یسوال  افشیق

 رزادیکردم خانوم شن شیکه حق خودشون بودرو دادم دست کار ی_اما من نمره ای دولت

 بهتره   دیاستاد اما به نظرم حرفاشونو بشنو   ستین ی_بله در اون که شکا یسون

کرد بعد به سمت   ینگاه می که دور مچ پر مردونش بود ن یمارک یبه ساعت مچ  یدولت
  مونی بق یبود که اصال رو  یجور هی سایپر  یچرا نگاهش رو  دونمیبرگشت نم سایپر
 مختص به خودش گفت:  یبعد با لحن جد  دیابروش باال پر   یتا هینبود  نطوریا
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کالس دوساعته که بعد از تموم شدنش   هیساعته دارم بعدشم   هیکالس  هی_االن  ی دولت
 د ینهاره فکر نکنم تا اون موقع شما کالس داشته باش میتا

  اینگفت خواست عقب گرد کنه که سون یزیانداختو چ نی سرشو پا یبا ناراحت سایپر
بود که مانع   ا یدست سون ی که نگاهش رو  یبازوشو گرفت بعد به دولت یبه آروم عیسر 

 شده بود نگاه کرد  سایرفتن پر 

 دانشگاه باشه میتو تا  میستی مجبور ن ستین ی_مشکلا یسون

 گفت؟ یم  یداشت چ نیچشمامون گرد شد ا   یخود دولت یو حت  سایمنو پر  همزمان

 د؟ ی_ببخشی دولت

هرچند فکر نکنم به  میگی نم یما به کس دیمطمئن باش  دیجا قرار بذار  هی_عصر  ا یسون
 شاپ ناقابل بره   یکاف  هیداشته باشه که دانشجو با استادش به  یربط میکس

  کردی م  یخوشم اومد داشت سع ا یهول کرده بود کم کم از نقشه سون  یحساب  سایپر
  ری تاث شتریروش ب سایر پ یاز جو دانشگاه و استاد بودنش فاصله بده تا حرفا  روی دولت

 کنه یقبول نم  دونستمیاخم کرد م کمی یناقال خوشم اومد دولت  ولیداشته باشه ا 

بهتون جواب   رهیم شیبرنامه هام چه طور پ  نمیبب دیباشه با ی_فکر نکنم شدنی دولت
 ان ی موریخانوم ت دمیم

برگشتم که دست به   ایگذاشتو رفت با دهن باز به سمت سون یحرف  چیبعد بدون ه و
که هم حرصش   سای شد پر ره یخ یلباش نشوندو به رفتن دولت  یرو  یکمر لبخند گنده ا 

 با غضب برگشت  ا یگرفته بود و هم خوشحال بود به سمت سون

 کنهیم  یا  گهی فکر د هیدربارمون  ؟االنی حرفو زد نی_چرا ا سایپر

  فی برات رد طویکه شرا  یدید یاستاد بداخالق حرف بزن  نیبا ا دیبا تو امروز  زمی_عز ا یسون
 حرف زدن تو با اون  مونهیکردم حاال م

 شاپ آخه؟   یبرم کاف نی با ا ی_من چه طور سایپر
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 ی به راحت زمی عز ی_به راحتا یسون

   کنهیقبول نم ا یراحت نیبه ا  شناسمیکه من م ینی_حاال فعال قبول هم نکرده ا 

 گفت:  یخبر داشت با اعتماد به نفس کاذب یسر دولت یکه انگار از فکر تو   ایسون

 کرد یقبول نم میوسطه اگه منو تو بود  سایچون بحث پر  کنهی_من مطمئنم قبول ما یسون

 نگاه کرد   ایچپ چپ به سون سایپر

 _آره عاشقم شده حتما سایپر

صد در صد مطمئنم االن  داره   ی اد یازت انتظار ز  یتو شاگرد زرنگ کالسش  زم ی_نه عز ا یسون
افت نمره داشته و   نقدریا ان یمور ی من خانوم ت  رکی که چرا شاگرد ز   نهیا  رهیذهنش درگ

 کنهیمطمئن باش قرار امروزو هم قبول م

شاپ تو فکر کن من بحثو جلو    یکاف میبرد فی قبول کرد و منو اون تشر رمی_باش گسایپر
ازم   گهیامتحان د هی  کنهیکردم به نظرت اصال قبول م فیهم براش تعر   روی آوردم همه چ

 ره؟ یبگ

 مرتب کرد   کمیمقنعشو   یزدو به آروم سای به پر یچشمک  ایسون

البته اول    اینره اسم منو هم ببر  ادتی  یخرش کن  یکنیم یسع  راتی_با اون زبون گ ا یسون
   ر یامتحان دو امتحان بگ  هی یبنداز بعد بگو حاال به جا  کار خودتو راه

درسو افتاده بود چون اون روز سر امتحان   نیا  سایهم همراهه پر  ایگرفته بود سون  خندم
حرص خورده بود و منو   ا یکرده بود آخ که اون روز چه قدر سون رونی ب ارویسون  یدولت

 م یسربه سرش گذاشت سایپر

 زنگ زد؟  نشیماش یبرا  اروی شد؟  یحرفا به کنار چ نی _خب حاال اسایپر

گرفته و ناراحت   یحساب افشی ق سایسوال پر  نیا  دنیبرگشتم که با شن ایسمت سون به
 شد
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بهش بگم؟من که اونهمه پولو   یبگم شکر خدا نه هنوز زنگ بزنه چ تونمی _ما یسون
شد که چرا   یتصادف کردم هم عصبان  دیکه بابام فهم  شبید یجور کنم از طرف تونمینم
به  یواشکی   دمیخرج افتاده شن یتو کل نمینگرانم شد ماش یبهش نگفتم هم کل یزیچ

 خودمو دادم بهش نیماش  دیکنم شا  تدرس  نشویماش  تونمیفعال نم گفتیمامانم م

 من به جات خسارتو بدم؟   ییخوای_مسایپر

 خوره یبهم برم سایپر اد ی کارا اصال خوشم نم نیاز ا  یدونیخودت م خوادی_نما یسون

 م یقتی ما رف وونهی_د سایپر

 ی گردونی فوقش خورد خورد بهش برم  ایسون  گهی_راست م

اومده که   نی برگردونم ارزشش اونقدر پا سای_من تا خورد خورد اون همه پولو به پرا یسون
 بخره  یآدامس خرس تونهی باهاش م

نزنه حقم داشت منم   یحرف  ادوی چشم و ابرو اومدم که کوتاه ب سای و به پر  دمیکش یپوف
 یقرض کنم هرچند خداروشکر که جاش نبودم ب  یاون بودم حاظر نبودم از کس  یجا

 هارو هم داشت:((   تیمز   نیا  ینیماش

و به   می رومونو ازش گرفت الیخیب سای زنگ خورد منو پر  کهوی ا یسون ل ی لحظه موبا   همون
متعجب به سمتش   ای مانند سون ک یستر یه  یصدا  دنیکه با شن میبچه ها نگاه کرد هیبق

 م یبرگشت

 خاک به سر شوهر نداشتم کنن چه حالل زادس خودشه ی_وا ا یسون

 ؟ ی _کسایپر

 که بهش زده بودم  ینی _صاحب ماشا یسون

 گهی م یچ نی _خب جواب بده بب

 بگه؟  خوادیم  ینوژا به نظرت چ یزنیم یی_توهم حرفاا یسون
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 خب  گهیم  یچ نیجواب بده بب یکه جواب ند  یتونی _نمسایپر

از ما   کمیو تماسو برقرار کرد اما خب   دیکش یق یآب دهنشو قورت داد نفس عم ایسون
  دنیبا د نکه یهم ا  میفاصله گرفت و پشتشو بهمون کرد تا هم متوجه هول کردنش نش

   رهیما خندش نگ  یها  افهیق

 ی ندار یدغدغه ا چی_خوش به حالت نوژا هسایپر

   سازمی نم سمیرئ نیبا ا  دایرم اتفاقا جد _دا

 شد دغدغه؟پف کاش من دغدغه تورو داشتم  نمی_اسایپر

آورد با   نی آروم پا لویشده بودو موبا  رهیکه شوک زده به افق خ میبرگشت ایسمت سون به
که کرد باعث شد از   یبا حرکت کهویکه   میبه سمتش رفت عیسر   سای همراهه پر  ینگران

 شدت تعجب خشکمون بزنه 

 

 

 ( سای)پر

به  یراض یکه دولت   شدیمرتب کردم باورم نم یسرمو کم  یو شال رو دمی کش یقیعم نفس
  یکیاون   ینصف شاخ غولو شکونده بود و ماباق ا یقرار شده باشه دراقع سون رفتنیپذ

 من بود   ینصف االن پا

  طینبود اما نسبت به مح ظیغل  ادیز  شمیآرا  ندازمی م یبه خودم نگاه ن ی ماش نهی آ یتو  از 
اومد    یتر به حساب م ظ یغل شم یآرا کمیاالن   زدمیرژ کمرنگ م  هیدانشگاه که فقط  

اونهمه دانشجو   نیب نکهیاز ا  امیبه چشمش ب  ییطورا هی  خواستی اما دلم م دونمینم
خوشحال    یلیخ کردیرو من بودو بهم توجه م ییورا ط  هیکه داره حواسش   یدخترو پسر

 داشت    زایچ یبعض یمنو تو   یحد بود که هوا  نیبودم هرچند توجه هاش فقط در ا 
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که باهاش گذاشته بودم راس ساعت چهار هردومون   یشدم طبق قرار ادهیپ نمیماش از 
  زدیقلبم م جان یباکالس از شدت ه یلیشاب دو طبقه خ یکاف هی میباش نجایا  ستیبا  یم

 ادی به  اروینوژا و سون یباشم و تموم حرفا لکسیکردم ر  یآب دهنمو قورت دادم و سع
 کنم   ش یبتونم راض  تاکه چه طور باهاش حرف بزنم  ارمیب

زده بودو با   هیتک شی که به صندل دنشیسر چرخوندم با د  کمیشاپ که شدم  یکاف وارد 
کت   شهیف دانشگاه که هم زدم برخال یکیکوچ یلی ناخواسته لبخند خ رفت یور م لشیموبا

که  دیلباس مردونه سف هیاما حاال فقط    کردیمارکدار و باکالس تنش م  یو شلوارها 
شلوار اسپرت کرم تنگ پاش بود موهاشم مثل    مراههتا آرنج تا زده بود به ه  ناشویآست
کردم    یبود به سمتش رفتم و سع یهم رفته پسر جذاب یآراسته و مرتب رو  شهیهم
بهتر بود بذار فکر کنه   ینطورینکنم نشون بدم که از مالقات باهاش استرس دارم ا یکار

 تفاوتم  یخودش ب  نیمنم ع

کوتاه سرشو باال آورد و دوباره به   شدم یم  کی قدمام که داشتم بهش نزد یصدا  دنیشن از 
 اره سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد دوب عینگاه کرد اما انگار شناخته باشه سر  لشیموبا

 شهیم  دایجا پارک سخت پ دمیرس رید دی _سالم استاد ببخش

 د یخوش اومد  دینیبش دی بفرما کنمی_سالم خواهش ماستاد

گذاشتم و از   زیم  یرو  فموی و خانومانه روش نشستم ک دمیروبه روشو عقب کش یصندل
و همزمان   ذاشتیکنار م لشوی که موبا یگذاشتم به دولت زیم  یدرآوردمو رو  لمویتوش موبا 

 نگاه کردم  دادیتوجهشو به من م

 د ی_ممنونم که خواستمو قبول کرد 

 تنبل شده   ینطوریا  کهویشاگرد زرنگم چرا   نمی_کنجکاو بودم بباستاد

 استاد...  دی بخوا تشوی _راس

 ه یکاف  ی همون دولت دیاستاد صدام بزن نجایا ست ین یاز ی_ناستاد
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  هیسا   امیبه نشونه باشه تکون دادم تا خواستم به حرف ب  ی زدم و سر  یا  زهیم  زهیر لبخند
گارسون سکوت کردم بعد از دادن   دنیافتاد به سمتش که برگشتم با د زیم  یرو  یکی

 برگشتم  یسفارشامون دوباره به سمت دولت

 دیفرمودی_خب می دولت

  یشدم که هم رو یمشکالت خونوادگ یسر هی  ری که درگ شهیم یشش ماه بای_من تقر
 روح و روانم یگذاشته هم رو  ریدرسام تاث

 د یاریبرام م  دیدار یلیدل نطوریکه ا  رستانتونمیلحظه احساس کردم معلم دب   هی_ی دولت

 _من...

  یکار کشویمشکل دارن بزرگ و کوچ شونیزندگ ی همه تو  انیمور یخانوم ت دینی_ببی دولت
  دیستین یرستان یدختر بچه دب ه ی گهی شما د ستنیمستسناء ن  هیقض نی ندارم اما همه از ا

فرد که کامال   هی یعنیو دانشجو    ییشما دانشجو  دیر ی قرار بگ انتونیاطراف   ریکه تحت تاث
که استادتونم   یمن دیکه از د  ییبهونس بهونه ها  نایپس ا دهبزرگ شده و وارد جامعه ش

 ست ین  رفتنی واقعا قابل پذ

که   دونستمیشدم م رهیخ زمی م یرو  لیرنگش گرفتمو به موبا  یمشک  یاز چشما  نگاهمو
 ی چیه شهی قرارمون تهش م دونستمیاز اولشم م ده یجوابمو م نطوریا

 د؟ یبزن یحرف  دی خوای_نمی دولت

 کنهیشمارو متقاعد نم  یبزنم وقت  ی_چه حرف

 بتونم کمکتون کنم  دیشا هیمشکلتون چ  دیبهم بگ نکهی_مثال ا ی دولت

کمکم کنه اال خود بابام که   تونهی نم چکسیدرواقع ه دیبهم کمک کن دیتونی_قطعا نم
 اونطور معلومه اونم قصد کمک نداره 

 نا؟ یبه ازدواجو ا  شه ی_مربوط می دولت
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د  ح  نی شدم تا ا رهیکنجکاو اما مشکوکش خ افهی زده سرمو باال آوردم و به ق شوک 
 واقعا؟   دیموضوعو فهم  نیبود؟از کجا ا  یقو   اتشی حدس

 کنه یحس ششمم خوب کار م شهی _پس حدسم درست بود من همی دولت

 حد آخه؟  ن ی_تا ا

و   یفکر کنم چه قدر لبخند به صورت جد نیزد که باعث شد به ا یلبخند کوتاه   یدولت
  نیباشم که تونستم لبخند ا  ینفر  نیدانشجوهاش اول نیمن ب  دیشا  ادیسگ اخالقش م
 نم یبرج زهرمارو بب

 د یبد حیبرام توض دیلیاگه ما ی ستی رودروا ی_خب حدسم بهتون کمک کرد پس بی دولت

در  دیدادم همون لحظه سفارشامونم سر رس لمیو دوباره نگاهمو به موبا  دمیکش یپوف
عا همه  که واق کردمیبا خودم فکر م شدی م دهی چ زی م یکه سفارشامون رو  یطول مدت

  تونهی واقعا م کنمیبهش اعتماد کنم؟احساس م تونمی بدم؟اصال م  حیبراش توض رویچ
  هیترم قبول بشم  نیا کنهیکمکم م سطهکمکم کنه چون حتما اگه بفهمه بحث زور و 

خبر   یخواستگار یافتم و پدرمم به عمم برا  ینم ینطوریا  ره یگی ازم م  گهیامتحان د
 کنمی که نم یبدم ظرر حی توض زو یبزنم و براش همه چ ایپس بهتره دلو به در دهینم

برگشتم   یازش خوردم و بعد به سمت دولت  کمیبرداشتم و  کمویگوشه ک یکوچولو   چنگال
که سرگرم شکالت داغ روبه روش بود با به حرف اومدن من سرشو باال آوردو بهم نگاه  

 کرد 

  هی  بایتقر   شیعموم خونهی م یرم که داره پزشکپسر عمه دا هیمن   دی بخوا تشوی _راس
عمه و پدرم   نوریتخصص بره اونور از ا  یبرا  خوادیمونده که تمومش کنه و م یسال

 پسرعمم ازدواج کنم   نیمنظورم هم ن یامیمن با بن  خوادیدلشون م

 _مادرتونم موافقه؟ ی دولت

 دفاعم   یب یی طورا  هی نی_بله همه موافقن به خاطرهم
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 نه؟ ی_مشکلتون فقط همی دولت

  یکردم و بعد سرمو باال آوردم و به دولت ینگاه مین کم یو به ک دمی به شالم کش یدست
   دونستمیاسمشم نم یشدم حت رهیخ

که شما   یام خراب بشه پدرم همون روز   هیروح کمیباعث شده بود   ر یاخ یبحثا  نی _ا
خبر   یخواستگار  یبرا  به عمم فتمیب هیقبل نیترم ع  نی بهم گفت اگه ا دیامتحان گرفت

 ...دیکه شما بهم داد یاالن اون نمره ا  ن یبه خاطرهم دهیم

 امره درسته؟   نیکننده ا ن یی_تعی دولت

 _بله درسته 

 شهیکه نم ینطوریا  دیکن یفکر جد هیمسئله   نیا   یبرا  د یشما با انیمور ی _خانوم تی دولت
 هم نمره بدم   هی به بق دیبه شما نمره بدم با  یمن وقت

 ن یفقط هم دیری ازم بگ گه ی امتحان د  هی خوامیفقط م دیبهم نمره بد  خوامی_من نم

 کردو گفت:   زیچشماشو ر کمی  یدولت

نباشن   یدارم که امکان داره از نمرشون راض  گهیدانشجو د  یاز شما کل ری_من به غی دولت
 اد؟ ی شما بکنم پشتش هزار حرف درنم یکارو برا نی من ا  یبه نظرتون وقت

به  ده یجوابمو م ینطوریا   دونستمیو نگاهمو ازش گرفتم از اولشم م  دمیکش یپوف
شدم اصال    ره یو فنجون قهوه دست نخوردم خ کی زدم و مغموم به ظرف ک هیتک میصندل

رو   شهیم  ینطوریا  دونستم یم   یواقعا؟وقت وونه؟چراید ا یچرا من عقلمو دادم دست سون
 وسط   نیکردم ا  کی کوچ ودمو فقط خ یکارو کردم اه لعنت نیا  یچه حساب

 هست   یراه هی_اما  ی دولت

 گفتم:  عی نگاهمو باال آوردمو سر کهوی

 باشه قبوله  ی راه ؟هری _چه راه
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کرد بعد به من   ینگاه میکالفه شده به ساعت مارک دستش ن کمیکه معلوم بود   یدولت
 شد  رهیخ

 ؟ ی_وقت داری دولت

 ؟ یچه کار ی_برا 

 بدم  حیراهشو برات توض نکهیا  ی_برای دولت

  افمیق دنیشدم فکر کنم از د  رهیجام جا به جا شدم و کنجکاوتر از قبل بهش خ یتو کمی
 تا خندشو ازم پنهون کنه  دیبه لباش کش یخندش گرفته بود چون دست

 شنوم ی_م

بهشون وابستم   یلیخ یکسالت دارن از نظر عاطف کمی پدر بزرگ دارم که  هی_من ی دولت
  نیباشه و خوشحالش کنم ا ی انجام دادم تا ازم راض  دمیسن رس نی که تا به ا  یکار هر

 نه یدوماد شدن منو بب خوادیکه دلش م  کنهیحرفو تکرار م  هیشدن مدام  ض یمدت که مر 

  ی سروصدا قورت بدم فکرا یکردم آب دهنمو ب  یشد و سع  جادیتنم ا یتو  یفیخف لرزش 
  هیباشه پس خفه شو بق یکه تو سرته امکان نداره واقع یزیاون چ سایمزخرف نکن پر 

 حرفشو گوش بده 

   کردیکرد نگاهشو ازم گرفته بودو به شکالت داغ روبه روش نگاه م یمکث  یدولت

باعث   نکهیهم ا رسونهیبراتون دارم که خب دو نفع بهتون م شنهادیپ هی_من ی دولت
خالص   تی ز شر خواستگار زورا  نکهیو هم ا یر یاز امتحانت بگ یشما نمره خوب شهیم

  یبش

 ؟ ی شنهادی_چه پ

پدربزرگمو خوشحال کنم دوروبرم دختر   خوامیجز ازدواج ندارم چون م  ی_من چاره ا ی دولت
  یدارن اما خب کس ادیهست هم دانشجوهام هم خونواده پدرومادرم هم دختر ز  ادیز 

   رهیو بگبتونه چشمم میتا کس ستمیچشممو نگرفته درواقع اصال دنبال ازدواج ن



 ی اجبار  ی نامزدها پ یاک

65 
 

 رفت؟ ی طفره م نقدریچرا داشت ا  نیشدم ا  ره یبهش خ مشکوک 

انجامش    د یباش لی که اگه ما شنهاده یپ هیمعامله باهاتون بکنم درواقع  هی  خوامی_می دولت
  یمنو شما باق  نیبحثا و قرار امروز فقط ب نیکه ا دیبهم قول بد  دیفقط قبلش با میدیم
 مونهیم

 نمیشدم تا بب رهیبه نشونه باشه تکون دادم و کنجکاو منتظر بهش خ یسر یسخت به
چشماشو   دیکش یاز شکالت داغش خورد نفس کمی  ینه دولت ای ادی باالخره به حرف م

 شد  رهیهم بازو بسته کرد بعد به من خ یکوتاه رو 

 د؟ یکن یمدت کوتاه نقش نامزد منو باز   هی یبرا  د یشی_حاظر می دولت

سکته   نی حد ممکن گرد شده بود و ع  نیحرف کوپ کردم چشمام تا اخر  نیا  دنیشن با
اومد فقط مدام جمله   یگفتن به زبونم نم یبرا  یحرف  چیشده بودم ه  رهیها بهش خ  یا

 شد یسرم اکو م یآخرش تو 

  شهیهم ی باعث بشه کال برا تونهیکار م ن یحرفو زدم اما ا نی منتظره ا  ریغ دونمی _می دولت
 د یص بشاز دست پسرعمتون خال

 گفتم:  یبه آروم یلحن مبهوت با

 د؟ ی فکر کرد ی_شما درباره من چ 

 به حرف اومد  عی بعد سر  دیموهاش کش ی تو  یکالفه دست  یدولت

  نیدارم ا نکهینکردم ا یفکر بد  چیمن درباره شما ه انیمور یخانوم ت دینی_ببی دولت
معامله دو طرفس که هردومون ازش سود   هی نمیبیچون م دمی به شما م شنهادویپ
من رسما همراهه    دیمتاهل بش  دی خوایچون نه من دنبال ازدواجم و نه شما م میبر یم

و من   شهی م  یپسرعمتون فرار ینطوریا  میشیمباهم نامزد  تونیخواستگار  امی خونوادم م
 رسونم ی هم پدربزرگمو به خواستش م

 ه؟ یکشک  نطوریهم م؟مگهیش یت نامزد ممد  هی ی چ یعنیمحترم؟ یآقا  هی_مگه بچه باز 
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که آبرو هر دو طرف حفظ بشه پس  کشمی نقشه خوب م هیموضوع  ن ی ا  ی_من برای دولت
  دیتونی م دیاالن جواب بد  دیستیمجبور هم ن  دیموضوع باش  نینگران ا ستین یاز ین

دانشجوهامو   ینره من فردا نمره ها ادتونی فقط  دیفردا بهم جواب بد  دیامشبو فکر کن
بهتره زودتر   دیر یبگ دی خوایکه م یمیپس هر تصم کنمیدانشگاه ثبت م تی سا ی تو

 انجام بشه

از   یگوشت دستم فرو بردم حرص  یناخنمو تو کم یرومو ازش گرفتم و با حرص  یعصب
دادم   ایدلم چندتا فحش خانمان سوز به سون یکرده بودم تو ریگ یچ  یخر تو نیع نکهیا

 آشو برام هم زده بود   نیکه ا

  ایسون دنیبا د کهویکردم به اعصابم مسلط باشم که  یچرخوندم و سع کمی  نگاهمو
  رمیانگار متوجه نگاه خ یدولت اسیخودشه من مطمئنم سون نکهیا ی چشمام گرد شد وا 

  ا یسون دن یجا خورد انگار از د  کمیبه اون سمت شده بود برگشت رد نگاهمو که گرفت 
 اونم متعجب بود

 کنه؟ ی کار م یچ نجا یا  نی_عه ا ی دولت

 ن؟ ی حرص به سمتش برگشتم چه طور جرات کرده بود به دوست من بگه ا با

 د ی ماها  یالگو  دی کرده ا لی شما تحص  یاستاد ناسالمت گنیبه درخت م نوی_ا

 د یابروش باال پر   یتا هی  یلتدو

 د؟ یشیناراحت م  نیا  گمیبه دوستم م نکهیتا حاال شما بابت ا  ی_چه جالب از کی دولت

با توب فوتبال که چه عرض   تونستمی قشنگ م یعنیحد ممکن گرد شد  ن یتا آخر چشمام
  یکه چشمام گنده شده بود کم کم داشتم پس م یکنم با بسکتبال رقابت کنم اونقدر

 دوستشه؟  ایسون یچ  یعنیگفت؟ یم یداشت چ  نیافتادم ا 

 د؟ یگی م د یدار ی_چ

 دوست منه خانوم   زنهیکه دوست شما داره باهاش حرف م ی _اون پسری دولت
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  پیپسر خوشت هی ی شدم که روبه رو ایه متوجه سونزده به اون سمت برگشتم و تاز  شوک 
  ییطورا   هی زنهیپولدار باشه نشسته و داره باهاش حرف م یاومد حساب یکه بهش م

 باهم بحثشون شده بود کمیانگار  

 پسره دوست شماست؟  نی _ا

کرده   لی شمام تحص گنیبه درخت م نویبهم گفت ا  یکی  شیپ قهیچند دق ادمهی _ی دولت
 دی ای بعض یالگو دایا

 شعوریپسره ب کرد یم تی داشت اذ  طیشرا  نی ا  یحرص به سمتش برگشتم که تو  با

نشده بودن چون   یکدومشون هنوز متوجه منو دولت چیبه اون سمت برگشتم ه دوباره
  یکه حساب  هیمعلوم بود اونقدر بحثشون جد یفاصله داشت از طرف یل یاز هم خ  زامونیم

اصال با منو نوژا   ی پسر نیهمچ هیدرباره  ایه؟سونیک پسره ن یا یعنیاز اطرافشون غافلن  
اونام قرار   می که ما قرار داشت یکافه ا  نی هم یتو  دی با  قایدق یحرف نزده بود عجب شانس

آره دارم برات   یکنیم یاز ما رابطتو مخف نهیا مونهی ماه پشت ابر نم  گنیداشته باشن م
 به نوژا بگم   سایوا 

فعال فکر کنم نه به  یدولت یکردم به حرفا یخوردم و سع کمویک  موندهی و باق  دمیکش یپوف
 ... یا  گهید زیچ

 

 ( ای)سون

 د یدست پرو بودنو از پشت بست ییشما...خدا  دیدار  یی_عجب رو

نگاه   هیشدو  لکسیاخم کرد اما بعدش ر  کمیبودم اسمش پرهامه  دهیکه حاال فهم پسره 
 سرد بهم انداخت 

 _بهتره حرمتا حفظ بشه پرهام

 ن؟ یگذاشت یهم باق یحرمت دیکه االن زد  یحرف  نی_مگه شما با ا 
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 به شما بود خانوم محترم؟  یحرمت یحرف من ب  ی_کجا پرهام

 یسع یبا لحن  کهیکاسه چرخوندم و بهش نگاه کردم بعد درحال یحرص چشمامو تو با
 : دمیمتوجه حرفامون نشه با حرص غر  یبلند نباشه تا کس کردمیم

 داره؟  یچه معن دی د یم شنهادیهمه آدم به من پ نی ا نیتو روز روشن ب  نکهی_ا

معلوم بود    دیباریزد از چشماش شرارت م هیتک نهیدست به س  شیبه صندل لکسیر پرهام
ازش ندارم براش برنامه ها   ی هرچند منم دست کم طونهیتخسو ش ی از اون دسته پسرا 

که زده بود چنان خفه خون گرفته بودمو درحال   یی حرفا  نیداشتم اما خب االن فعال با ا 
هنوز  ییطورا  هیسربه سر گذاشتنشو فراموش کرده بودم  طنتویحرص خوردن بودم که ش

خسارت   نو یدانشگاه بهم زنگ زد که باهام قرار بذاره درباره ماش یتو  ی تو شوک بودم وقت
ز تو شوک و ترس بودم و  هنو  نجایاز ترس کوپ کردم تا عصر شدو اومدم ا میحرف بزن

 یدر پ یبود مدام پ شده حرفا که اصال انتظارشو ازش نداشتم باعث   نی ا  دنیاالنم با شن
 شوک بهم وارد بشه یه

  هیببرمت  ی خواستیکنن؟میم یخواستگار یدختر چه طور  هیپس از  دی_ببخشپرهام
 بدم  شیاونجا بهت پ  میتا بر   ییخوایخلوت؟باغ دارما م یجا

هم فشردم تا اومدم دهن باز کنم  یخشم مشت شد با نفرت لبامو رو از شدت  دستام
به سمتم خم شدو   کمیگذاشت و   زیم  یدستشو رو  هیبارش کنم  ادوی از دهنم درم یهرچ
 گفت:   عیسر 

ندارم تا حاالم دختر   یحرفا منظور  نیخانوم کوچولو من از ا یری_بهتره گارد نگ پرهام
باهات ازدواج کنم تو دهات ما   خوامینبردم باغ که االن تورو ببرم ازت خوشم اومده م

 ؟ یتو دهات شما چ  کنن یم یقبل ازدواج از دختر خواستگار

  ینقشه ا ؟چهی گیبرام جوک م یو نشناخته از من خوشت اومده؟دار دهی_چه طور ند 
 سرته اصال؟  ی تو
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  هیلباش نشوند که باعث شد  یرو  یلبخند مردونه ا  مچهیباال انداختو ن یشونه ا  پرهام
استادمون که دخترکش بودو اخمالو    نیبود اما ع یو جذاب  پیبشم پسر خوشت یجور

 باشه  یگوشی شک نداشتم پسر باز  طونیکامال ش یدخترکش بود ول نیا

 ؟ ی _به عشق در نگاه اول اعتقاد دارپرهام

 ر ی_نخ

 عاشقت شدم  نی د دارم واس هم_خب من اعتقاپرهام

 حرفا گول بخورم   ن یکه با ا  ستمیکه دوروبرتن ن ییدخترا  ن یا  نیمن ع نی_بب

 تو باشن  ی_همه دخترا آرزوشونه االن جا پرهام

  یکیچون من   یبده که آرزوشم برآورده کرده باش ش یاز همون دخترا پ  یکی_پس برو به 
 نم یبیآرزوهام نم یمثل تورو تو 

 کردو گفت:  نی کرد ابروهاشو برام باال پا ییصدا  ی تک خنده ب پرهام

پسر پولدار   هیست؟ یمن ن هیشاهزاده سوار بر اسبت شب  یعنی_واقعا؟ پرهام
 ...جنتلمن هم هستما  پیخوشت

   یکماالت مبارکتون غرق نش ی وقت تو   هی_به پا 

 شه ینم میزی من تا تورو دارم چ  زمی _نترس عزپرهام

 ستم ی تو ن زیمن عز  _با من درست حرف بزنا

  کیش لک یمزه مزه کرد بعد با چشم و ابرو به م کشو یش لکیم کمی   دیکش یپوف پرهام
  هیمنم اشاره کرد تا بخورمش اما من با حرص رومو ازش برگردوندم و به  یروبه رو 

 شدم   رهی خ گهیسمت د

  کهیکنه درحال یپسره ازم خواستگار نی مثل ا یکی  شدیهنوز تو هنگ بودم باورم نم واقعا
تصادف که به گفته خودش پرت    هی یاونم چه برخورد  میبرخورد باهم داشت هیما فقط  
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  هیداره چون اون  رادیا هیقض ن یا  یجا  هی گفتیته دلم م یزیچ هی شدم تو قلبش اما  
سراغ   خودش ازدواج کنه اما اومده بود نی دختر پولدار ع هیبا   تونستی پسر پولدار بود م

خسارتو    یکه اگه باهام ازدواج نکن ذاشتیانگار داشت منو تحت فشار م  ییطورا  هیمن 
 از حرفاش برداشت کرده بودم  نویا  رمی گیتا ته ازت م

  روی وقت دختر  چیخوش گذرون هم هستم اما ه  میخانوم من پسر پولدار  دینی_ببپرهام
آبروشو در خطر بندازم   ایبزنم  بیآس یوقت نخواستم به ناموس کس  چیآبرو نکردم ه یب
بهت   تونستمی ازت خوشم اومده م نهیبه خاطر ا  یمن نشست ی االن روبه رو  نکهیا
کامال   یعن یکردم  یمن االن ازت خواستگار ماا ی بدم که باهام رل بزن یدوست شنهادیپ

   یرسم

 ی شناسیمنو م  اد؟مگهیاز من خوشت ب دی_چرا با 

موشکافانه    کهیشد بعد درحال رهیبهم خ نهیپس زد و دست به س کشویش لکیم رهامپ
 گفت: کردینگاهم م

  یهست یطونیاما از متانتت خوشم اومده دختر مودب اما معلومه ش شناسمت ی_نمپرهام
اون سرعتو بره واقعا برازنده   د یپرا هیکه با   یخوشم اومده از همه مهمتر دختر پتمیاز ت

فوقش    میشیآشنا م ندهیمواردو هم که باهم درآ  هیمن نترسو شجاعه بق  نیمنه چون ع
   میشیاز هم جدا م  دونمی م دیکه من بع میبدرد هم نخورد 

 ؟ یراحت نی_به هم

 ی _منظورم قبل از ازدواجه تو دوران نامزدپرهام

حرفاشو   تونستمی هم فشار دادم نم یو دستام گرفتم چشمامو ر  نیو سرمو ب  دمیکش یپوف
از من   نکهیبابت ا  الشینبود اخه دل یبرام سخته اصال هضمش برام شدن یلیباور کنم خ
 نبود یمنطق  یو حت  یکنه واقعا کاف یخواستگار

  هیبزنم تو   یبیبه آبروتم آس خوامینم ستمی ن یزی_از من نترس من دنبال چپرهام
 خونواده درست بزرگ شدم 
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اومد از اون دسته پسرا باشه   ی دستام برداشتم و چشمامو باز کردم بهش نم نیاز ب  سرمو
 م یطرف مقابلمونو قضاوت کن افهی ق یاز رو  دیوقت نبا  چی ه گهی اما مامانم م

 فعال  میبحث خسارتو بکن میبحثو بهتره کنار بذار نی _خب ا

 رم؟ ی گیقراره همسرم بشه خسارت مکه  ی_خسارت؟به نظرت من از کسپرهام

  لی بهم تحو یبهش رفتم که لبخند مردونه جذاب ی حرص بهش نگاه کردمو چشم غره ا  با
 بشن  انیمرتبش نما   دویسف یداد که باعث شد دندونا 

 بهت ندادم  یجواب چی_تند نرو من هنوز ه

 ؟ ی اسمتو بهم بگ ییخوا یخانوم حاال نم  خرمی_نازتم مپرهام

 که نسبت به قبل آرومتر شده بود گفتم: یمکث کردم و بعد با لحن کمی

 ا ی_سون

   ادی بهت م ی_چه اسم قشنگپرهام

 _ممنون  

بردم المپو چراغاشو درست کردم سرجمع   روز ینکن د نمیخسارت ماش  ری _ذهنتو درگپرهام
که بهت دادم فکر   یشنهادیکردم شما فقط رو پ  نش یروهم چهارصد برداشت خودم هز 

 کن

تا متوجه گرد شدن چشمام نشه  کردمیبهش نگاه نم میگرد شد اما مستق مامچش
تو فکر   ش یپ قهیچند دق نی المپ و چراغ؟تا هم هیتومن؟اونم واسه   ونیلیچهارصد م

اومد   گه یصد د هیگفته بود اما حاال   نقدریبودم چون اولش هم صدتومنیجور کردن س
  اوردمی همه پولو از کجا م  نیمن ا خه؟آاومده؟؟  نی حد ارزش پول پا  ن یتا ا یعنیروش  
جواب رد   شنهادش یکه اگه به پ فهموندیبهش؟ قشنگ جملش داشت بهم م دادمیپس م

 یپسر همه چ هی یجواب رد بهش بدم وقت دیچرا با یاز طرف ره یگیبدم تمام پولو ازم م 
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فعال با اون دوتا خوش   خواستیتمومه؟البته من فعال قصد ازدواج نداشتم دلم م
 حال بکنم   ذرونموبگ

 گذره؟ ی _خوش م

چه  میحرفو زده بود همزمان با پرهام به سمتش برگشت   نیکه ا یکس  یصدا   دنیشن با
  سا ی جا خوردم پر یچشمام گرد شدو حساب سای استاد و پر  دنیقدر صداش آشنا بود با د

استاد باال   یاما ابروها  کردیداشت به منو پرهام با خباثت نگاه م  طونیش یما با چش
  رمیتماس بگ  سای خودم بودم که نتونستم با پر  یارامشکالت و ک ری بود انقدر درگ دهیپر
مقابل خودم   یرفته اما حاال در کمال ناباور شیقرارش با استاد چه طور پ نمیبب
که من   یشاپ یکاف یتو  دیراست با یشهر لعنت نی ا  یشاپ تو  یکاف نهمه یا  دمشونیدیم

 کنه یم یحاال دربارم چه فکر  ی بشه وا  دایسروکلشون پ  دیقرار دارم با 

 ؟ ی کنیکار م  یچ نجای_پسر تو ا

به   زدیبا استاد داشت حرف م  یمیصم نقدریگرد شده به پرهام نگاه کردم که ا یچشما  با
اونم با   دمیکه د جمیگ  نشونیفقط من ب ای نها ی اون در جر نمیبرگشتم بب سای سمت پر

 کنه یتعجب داره به استاد نگاه م

 کالسم هستن   رکی ز  یاز دانشجوها  یک یقرار داشتم    انیموری_با خانوم تی دولت

 هول کنه کمی  سای برگشت که باعث شد پر سای به سمت پر  یبا لبخند خونگرم پرهام

 _خوشبختم خانوم من پرهام برزگر هستم  پرهام

 زد و روبه پرهام گفت:  یهم لبخند مصنوع سایپر

 _از مالقاتتون خوشبختم سایپر

  ی هول کنم دست  کمیو به سمت من برگشت که باعث شد   دیابروش باال پر   یتا هی  یدولت
اما   رهیخندش بگ سایکه باعث شد پر دمیجلوتر کش کم یو ناخواسته  دمیبه شالم کش

 ره ی خودشو بگ یوجل
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 رزاد؟ یخانوم ش دید یگشت ارشاد د انای_احی دولت

 _استاد من...

 ی هم هست  شونی_عجب...پس استاد ا پرهام

و سربه   طونیش شونیهستن ا رکی سرکالس ز  انیمور ی _بله...همونقدر که خانوم تی دولت
 دارن  فیهوا تشر 

نگاهمو   عی اما سر بردیپرهام م یمنو جلو  ینگاه کردم که داشت آبرو  یحرص به دولت با
اصال به نفع نمرات   ن یکه ا اد یب شیجروبحث پ  نمون یازش گرفتم چون امکان داشت ب

   دادمیکارنامم نبود اما به وقتش جوابشو م ی تو

اوناهم   ننی اشاره کردو ازشون خواست که کنارما بش یزد به صندل یلبخند مردونه ا پرهام
کنار من   سا یپر  نیتکون دادن به خاطرهم دی ونه تابه نش ی بهم کردن و سر ینگاه مین

 ما دونفر جا گرفتن یهم کنار پرهام روبه رو   ینشست و دولت

 یباش  یطونیدختر ش زدم ی_حدس مپرهام

 باهات دارن؟  یچه نسبت شونیا  ی_نگفتی دولت

هستن که باهام تصادف   یهمون دختر  شونیچه طور بگم...ا می_خب درواقع...اپرهام
 کرد 

به من کردو زود نگاهشو ازم   ینگاه  میگفت بعد ن ی آهان دویابروش باال پر   یتا هی  یدولت
  یاونم با کس  نجایمن ا  نکهیجا خورد انگار اصال از ا  کمیحرف   نیا  دنی با شن سایگرفت پر 

 تعجب کرده بود  کمی که باهاش تصادف کرده بودم قرار دارم 

 دارن؟  یم نسبت_خانوما با هپرهام

 م یهست  یدوتا آبج نیگفت ع شهیکه نم قیرف ا ی _بله منو سونسایپر
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بود   یلباش نشست و با سر به کنار دستش که دولت یرو  یجذاب یلبخند دندونما پرهام
 گفت:  سای کردو با لبخند روبه پر یاشاره ا 

 با هم  میدوتا داداش نیکه نه ع قی_چه جالب اتفاقا منو مهرداد هم رفپرهام

 ه؟ یک گهیشد مهرداد؟مهرداد د یچشمامون سوال  سای همراهه پر همزمان

 ه؟ ی متوجه نشدم مهرداد ک  دی_ببخشسایپر

 به سمت پرهام برگشت   دویکش یکرد بعد پوف ینگاه سای به پر یدولت

اسمش مهرداد   دیدونینم یعنید؟یستی ن شونیا  ی _عجب...مگه شما دانشجوپرهام
 ه؟ یدولت

  کمیکه   میبرگشت یبعد دوباره به سمت دولت م یبه سمت هم برگشت سای با پر  انهمزم
 هنگ کرده بود برگشت   کمیراست تر نشست بعد به سمت پرهام که   یصندل  یرو

 دوننیاسممو نم شناسنیم ی_پرهام جان دانشجوهام منو به استاد دولتمهرداد

  ی داشته باشه که تو برا ینیقوان نطوریحد؟فکر نکنم پادگان هم ا  نیتا ا  یعنی_عه  پرهام
 یذار یدانشجوهات م

 داره    ینیپادگان چه قوان  یتا بدون ینرفت ی_فعال که سرباز مهرداد

آقازاده   گهیبله د دیبه من کردو خند ینگاه  مین دویپشت گردنش کش یدست پرهام
  ییپسرا نی همچ  هی یبرا  یسرباز   نرن اصال یسرباز   دمی دارن پولدارو تک پسر با فی تشر

 استغفراهلل داره 

 ؟ یینجا یوقته ا   یلی_خمهرداد

 خانوم؟  ایدرسته سون شهیم یساعت  هی  بای_نه تقر پرهام

 _بله درسته 
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  دیزنگ بزن بگو شا  هیدربند بهش  میقرار بود امشب بر  یچه خبر؟راست ام ی_از تمهرداد
 فتهیقرارمون عقب ب  کمی

به سمت من برگشتو شوک   عی همون مهرداد سر  ای حرف استاد    نیا  دنیبا شن کهوی  سایپر
 زده گفت:

نبود قبلش بهش خبر   ادمیلباس اصال   دیخر  میقرار بود امروز با نوژا بر ا یسون  ی_وا سایپر
 ام یم  رتری ساعت د  هیبدم که 

 م یبا نوژا اماده کن یجنجال حساب هی یخودمونو برا  دیبا دمیکش یپوف

   نجایا  ادی ب مای مستق  می _بهش زنگ بزن خبر بده که کجا

 _نوژا خانوم هم دوستتونه؟ پرهام

  یخان ک  امیت مید یفوضول بود با حرص به سمتش برگشتم مگه ما پرس نقدریا  نکهیا از 
بهش بگم  یزیچ هیاومدم   ره؟تای گیمنو م یخبر دوست جون جون  شونیهستن که ا 

 گفت:  لکسیبسوزه مهرداد ر

سه نفر   نی ا  دونمیکه من م ییهم جزو گارد خانوما هستن درواقع تا جا  شون ی_امهرداد
 باهمن  شهیهم

من مهرداد و    میسه نفره هست پی اک  هیمام   میهم هست هی_چه جالب چه قدر شبپرهام
 ام یت

 روبهش گفتم:  یلحن طعنه دار با

 م ی_خوشبخت

 روبه من گفت:  یدار یبعد با لحن معن دیابروش باال پر  یتا  هی پرهام

 ی باش دمی_با پرهام

 _اونوقت چرا؟ 
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 چرا  یدونی_خودت بهتر مپرهام

 که از من... ییوسط شما  نیچون ا  گهی نم نویا  طی_اما شرا 

  نی به خاطر هم کنمیبلغور م ی با چشمو ابرو اومدنش باعث شد تازه بفهمم دارم چ کهوی
نگاه منظوردار بهم کرد خر   هی  دویبه موهاش کش ی دست یسکوت کردم پرهام هم به آروم

 جمعش کنم  یجور هی فهموندی نبودم منظورشو گرفتم که داشت بهم م

 _جملتون ته نداشت؟ مهرداد

از من طلب   شونیبود که ا نیدادم سکوت کنم...تهشم ا حیلحظه...ترج  هی_داشت...فقط 
قرار مرار   یپسر چیبهانه مفتخر شدن که با من قرار بذارن من با ه نیداره و به هم

 خوش شانسن  یلیخ شون یا  ذارمینم

  دیکرد ی از خودتون بود همون بهتر که سکوت م  یی_اها پس ته حرفتون خودستامهرداد
 رزاد ی خانوم ش

  ییاومد خودستا یاگه بهش نم ادی بهش م شمی _خوشبختانه جناب استاد خودستاسایپر
 م؟ یمگه نه دوست جون  کردینم

 فهمن ینم ایاما خب بعض  زمیعز  قا ی_دق

نفهم بودن منو مهرداد که   نی بهتره ع یلینفهم بودن از عاقل بودن خ  ی_اوهوم گاهپرهام
 م یتوش فرو بر  می د یم حیخاتمه دادن به بحث ترج یبرا 

 خباثت بهش نگاه کردمو گفتم:  با

 اد ی_بهتونم م

  هیاما مهردادو پرهام هردو چپ چپ بهم نگاه کردن که باعث شد با  د یخند زی ر زی ر سایپر
نگاه کنم پسره زبون دراز پرو   گهیسمت د  هیو به   رمی رومو ازشون بگ زیلبخند کوتاه ر

 زبون درازه   ا یسون  گنی انتظار داشت در جوابش سکوت کنم عه به من م
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 )نوژا( 

ون نگاه کردن به جلوم به بد دمیچیپوشه م ی دستمو تو  یتو یکه برگه ها  همونطور
چون   کردمیکارامو زودتر تموم م دیسرم شلوغ بود با یلیامروز خ رفتمیسمت اتاق کارم م

با   کهویفکرا بودم   نیا  ی که تو نطوریهم دمیخری لباس م  دیامروز با دخترا قرار داشتم با 
کردم   یزیهم بستم و ناله ر یلحظه چشمامو رو  هی  یبرا از درد   واری مخ رفتم تو د
  یپخش و پال شده بود با زار ن یزم یکه رو  ییبه برگه ها  دمیمالیم  موینیهمونطور که ب

نبود به جاش   یواری بود که روبه روم اصال د نیکه باعث تعجبم شد ا  یزینگاه کردم اما چ
برق   یخورده بود حساب  هک  یو واکس  یزیکه از تم یرنگ ورن یجفت کفش قهوه ا هی
کفشاش به سمت   یلحظه کوتاه هنگ کردم آروم آروم نگاهمو از رو   هیجلوم بود  زد یم

مگه پاها تموم    رفتمی باال م یداره چون هرچ  یرفت معلوم بود قد بلند دشیکش یپاها 
 :/ شدیم

با اخم  نهیکه روبه روم دست به س یپسر دنی ها سرمو باال آوردم با د یسکته ا  نیع
  یب ابوی   نیبرخورد نکردم با ا  واریع به کار کرد که من با دبود کم کم مغزم شرو  ستادهی ا

  یکه مقابلمه برخورد کردم کم کم اخمامو توهم بردم با لحن شاک  یشاخو دم غول تشن
 : دمیبا حرص روبهش غر یمانند 

 یقد درازت باعث شده نتون ه یبهم ها؟چ یخوریکه م  ینیبیجلوتو نم  یمگه کور  یی_هو 
 ؟ ی پاهات کنترل داشته باش یرو

گرد شده بود کم کم دستاش از هم باز  یمن چشماش حساب ییپرو  نهمهیکه از ا  پسره 
توب   ه یدرسته   تونستمیشد چنان چشماش گرد شده بود که م زونی شدو دوطرفش آو

 چشاش جا بدم  یفوتبالو تو 

 ست و یشمارش کرده بودم براساس پ یبا بدبخت نارویا  ؟همهی کار کرد یچ نی_بب
 دوباره از اول همشونو مرتب کنم د ی االن با  دمشونیچ
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  ی دستش بهم اشاره کردو با لحن خونسرد یکیرفت با اون  بشیج یدستش تو  هی پسره 
 گفت:

شما    نیا  یاز طرف دیکه به من خورد  دیشما بود نیا  دینیبیم دی_اگه چشاتونو باز کن 
 که حواستون به جلوتون نبود نه من  دیبود

 ؟ یباشه که به من بخور دی_اگه من حواسم به جلوم نبوده توهم نبا

  یگرفتم تا دفعه بعد خودتو از پنجره ننداز  ینطوری که جلوتو ا یاز من ممنون باش دمی_با
  نی پا

 که پخش و پال شده بودن کردو سرد گفت: نی زم ی رو ینگاه کوتاه به برگه ها  هی بعد

 سیکه رئ یدونی م ینیها بچ  وستی و براساس پ  یری بگ نتیپر  گهیبار د هیبهتره   نارمی_ا
 باشن  فی کث ینطوریبرگه هاش ا  ادیخوشش نم

دوما بهتره   دمیخودم م سویجواب رئ کنمیکار م ینداره من چ یربط چی_اوال به تو ه
  ریکار خ یکه خواست   یسیاون ننو نویا  یپا  روی درازت ندار یپاها  یکه رو یدفعه بعد کنترل

 یحاالم بهتره از جلو چشمام گم بش  یکن

کرد   یاخم  خوردیبودو داشت بهش برم ومدهیکه انگار از طرز حرف زدنم خوشش ن پسره 
اما به من   یبکن یبلبل زبون ینطوریا  یآدم نیهمچ  هی  یجلو خواستی جرات م شی خدا

 ترسهی نم چکسیکه از ه ینوژا دختر گنیم

 م؟ یمن ک یفهمیم  چیدور برندار تو ه گمینم یچ یه  یبا من درست حرف بزنا ه ی_ه

  ست یباش برام مهم ن ییخوا یم ی_هرک

 ؟ یباش یتونی م یکارمند ساده چ هیجز   یهست یمن مهمه که تو ک یبرا  یلی_نکه خ

 هم گفتم:   نیزدم خم شدم برگه هامو جمع کردم درهمون ح یپوزخند
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بارت   گهی د  زیچ هیتا   یبهتره بر یستی کارمند ساده ن وی شرکت نیا  سی _اوه نکه تو االن رئ
 نکردم 

 ین یبیحاال م رسری دختره خ دمی_نشونت م

 ی _منتظرم با 

بهش  زینگاه کوتاه تمسخر آم هیبعد راست شدمو برگه هامو به خودم چسبوندم  و
معلوم   افشی و ق  پیبود از ت مین یب یعطر محشرش هنوز تو یانداختمو ازش دور شدم بو 

  پیهمه باکالس و خوشت  نجایکارمند باشه هرچند ا خورد یبهش نم هیبود پسر پولدار
شرکت بزرگ   هی  ستیتنش بود کم که ن مارک لباس   نجایکارمند ا نی ساده تر   یبودن حت

  نیا  ی برنامه ها ری مد  اریوسط من فقط دست  نیداره ا فیهم تشر  یالملل  نی که ب هیتجار
 مشغول به کار بشم  نجاینسته بودم ا تو یشرکتم که اونم با پارت

به مقنعم   یو دست  دمیکش ی گذاشتم پوف زمیم ی اتاقم که شدم همه برگه هارو رو  وارد 
اون   چاردیلب ر ری فحش هم بلد بودم ز  یزدمو دوباره مشغول مرتب کردنشون شدم هرچ

باال   یهم بود شونه ا  یو جذاب  پیپسر خوشت میپسره دراز کردم هرچند از حق نگذر
 گفتم:  یالیخ یانداختم و با لحن ب 

 _مبارک دوست دخترش باشه به منچه اصال واال 

 

 ( امی)ت

  ریقهوه ز  ی تلخ یازش مزه مزه کردم وقت  کمیکردم  کی به لبام نزد یقهومو به آروم  فنجون
 ازش خوردم   گهید کمی  یزبونم رفت با لذت خاص

و   میداشت یا  قهیسل  هیدرواقع هر کدوممون  میستیشما ن نیما ع نطوری_آها پس اپرهام
 د یرشترو انتخاب کرد  هیخوبه که شما به خاطرهم  میدنبالش رفت
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زدو   یمعروف بود لبخند کوتاه ید یمنو پسرا به دختر پرا   نیهمون دختره که ب ا ی  ایسون
  هی بود اما معلوم بود از اون وروره ها یحرف پرهام زد دختر بانمک دی به نشونه تا یسر

از  یجواب بعض یطور هیاالنش  نی چون هم ادیبر ب تونهیاز پس زبونش نم چکسیکه ه
البته پرهام هم    ارهی حرف و کلکل کم نم  یمعلوم بود تو  نگکه قش دادیپرهامو م یحرفا

به جامون   نیا  میازش نداشت هرچه قدر منو مهرداد آرومو ساکت بود ی دست کم
 بود طونیپرحرف و ش

  میخونیم  تیر یشد که هممون مد ینطور یا  گهی _دا یسون

ترم    هیبه خاطرشما که  ان یو ساالر  انیمور یدفعه هم اشتباه نکنم خانوم ت هی_ مهرداد
 خودشونو انداختن درسته؟  یافتاد 

به نشونه آره تکون داد خندم گرفته   یپوشوندن حرصش زدو سر یاز رو  یلبخند   ایسون
هم   سای دادم لبخندمو پنهون کنم پر حیو ترج دمی دور لبم کش یدست شه یبود اما مثل هم

 لبش بود  ی لبخند کمرنگ رو هینشسته بود حالت منو داشت اما اون   ا یکه کنار سون

(درباره  ا ی)سونید یاز درساشون بود امروز پرهام قرار بود با دختر پرا   یکیاستاد  مهرداد
  سارویمهرداد و پر   یخودشون به طور اتفاق یفا یحرف بزنه طبق تعر  نشیخسارت ماش

مربوط به کالسو دانشگاه باهم   یبه خاطر کارا  سا یکه البته مهردادو پر  ننیبیم  نجایهم ا
حاظر نبود با   شمیکشتیمهرداد م  نیبرام مشکوک بود چون ا  نشمیاومده بودن هم رونیب
اونم پاتوق ما قرار گذاشته برام تعجب   نجایا  نمیبیدختر بره سر قرار اما حاال که م هی

 بود  زیبرانگ

  رونیاز شرکت ب نیافتاد که امروز با پسرا قرار دارم به خاطرهم  ادمیشرکت که بودم  ی تو
اومدم   ی وقت گهی زدم با پرهام که تماس گرفتم آدرس پاتوقمونو داد که برم اونجا بله د

 باهم شد  مون ی دو دختر روشن شد که باعث آشنا  نی ا  یبه رو جمالم

   یستی_عجب پس درسخون نپرهام

اتفاق...بود که نتونستم خوب درس  هی...هیدرسخونم اون.. میلیمن خ  رشمی_نخا یسون
 بخونم
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 درسخون  گنیبه نمره ده م شونی_بله خب ا مهرداد

بکنه   نی تضم تویکه قبول ی به نظر من نمره ا  ا یر یگی سخت م ادی_داداش توهم ز پرهام
 حاال هرچه قدرم باشه نشونه درسخون بودنه

 زدو روبه مهرداد ادامه جمله پرهامو دادو گفت:  دی تا یاز رو  یلبخند   ایسون

همون نمره    امی لیخو هیخوب یلیخودش نشونه خ رمی گیهمون دهرو م  نکهی_هما یسون
 رن یگینم  یاستاد مظفر  ایشما   یدهو از درسا

 رم یگ یچون به خاطر خودتون سخت م رمی_من سخت گ مهرداد

 شعار همه معلماس درواقع  نی_اه بله ا ا یسون

شده از قهومو   یبه نشونه تاسف تکون داد فنجون خال یکردو سر ی تک خنده ا پرهام
 گذاشتم و به سمت مهرداد برگشتم  زیم  یرو

 د؟ یکشوند  نجایچرا منو ا  دینبود ای_شما که امروز دربند ب

 فعال زوده  میر ی_صبرکن االن ممهرداد

همون   دمی که به گوشم خورد باعث شد به سمت دخترا برگردم که د ییناآشنا  لی موبا  زنگ
افتاده   لشیموبا  یکه رو  یشماره ا  دنیدرآورد با د  فشیک ی از تو لشویموبا  هید یدختر پرا 

 برگشت  سایبه سمت پر  یبود با نگران

 خودشه سا ی پر ی_وا ا یسون

 جوابشو نده  زهی _خب چسایپر

 کنهیهمه جا بالکم م و ی مجاز   یفضا  یماه تو   هیکه جوابشو ندم تا  یدونی _ما یسون

  کردیرصد م ارو یسون یداشت حرکات استرس زا   یرچشمینگاه پرهام شدم که ز  متوجه
  نیبه ا یتوجه هی  نیا کنمیاما غلط نکنم احساس م کنمی دارم اشتباه فکر م دونمیم

چون پرهامو دختر دو کلمه متضاد بودن   کنمیاشتباه فکر م گمی دختره داره هرچند بازم م
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دختر نبود   هی  یبرا ییهاشم جا یخوش گذرون یو بود ت  یدرواقع پرهام عشق خوشگذرون
 کنم ینبود پس دارم اشتباه فکر م نایبه خونواده و همسرو ا  بندیاصال هم پا 

 کشه یداره خودشو م لتونیچون موبا  دیخطرو بد  پشت کهی_االن بهتره جواب اونمهرداد

 کردم یطرف بودم قطع م ی_من جا پرهام

 کنهیقطع نم  نهیجواب بده به خاطرهم لشویموبا  ری عادتشه د  ایسون  دونهی_آخه مسایپر

 مون یوجه مشترک بعد  نمی_چه جالب اپرهام

  ستینگاه نکنم چون دست خودم ن یا   گهید دیجمله پرهام با د  نیکردم اصال به ا  یسع
  ایدوتا دختر بره سون نیا ی نشون بدم که آبروش جلو  یامکان داره عکس العمل  کهوی

  نقدریپشت خطه که ا یک دونستم یجواب بده کاش م لشویداد که موبا تی باالخره رضا
  فی سمج تشر میلیو اضافه کنم خ  شناسنشیکه هردوشون م هیاسترس گرفتن معلومه کس

 داره  

  سای...خب خوبه منو پر؟ییتو کجا  سام ی...آره با پر میرونی_سالم قربونت برم...نه با ینسو
 ...باشه پس خدافس میباهم بر  نجایاز ا   ایتوهم ب ییخوا ی م میکافه)...(هست

 گفت؟   ی_چسایپر

   امیاالن م کشمی_اسم کافرو که بردم گفت نزد ا یسون

 م یکم کم بهتره رفع زحمت کن گهی _خوبه پس دسایپر

مارو    ییطورا هی نجا یا  می ایم  شهیپاتوق ما سه نفره هم نجایا  ی_نه بابا چه زحمتپرهام
 ادیتا دوستتونم م دیبمون شناسن یم نجایا

 م یبخور گهیقهوه د  هیبا اونم  میشیمجبور م ادی االن اونم م میبهتره بر  گهی_نه دا یسون

 کنم یحساب م و ی کی  نی_من ا پرهام
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اصال   کنم یم  یو به پرهام دست و دل باز نگاه کردم باز دارم سع دی ابروم باال پر یتا  هی
 چسبه   ینم نایوصله ها به منو ا  نیبه سرم نزنه چون از ا  یفکر منحرف

 ی کن بتیشما دست تو ج  ستین یاز ی ن ستی بحث پولش ن دی_نه زحمت نکشسایپر

 د؟ ی _االن از حرفم ناراحت شدپرهام

 ان یمور ی خانوم ت  دیهامو بد برداشت نکن_منظور پرمهرداد

 _عه نوژا اومد ا یسون

اسمشو برده بود که اگه اشتباه نکنم اسم دختر باشه    ایکه سون یبه سمت کس همزمان
لحظه جا خوردم اونم  ه یاومد   یکه داشت به سمتمون م یکس دنیبا د میبرگشت

 ستادی جا خوردو ا ینگاهش به من که افتاد حساب

 نوژا هستن   شونی_ا ا یسون

 م ی_به به چه خوب شد امروز هممون باهم آشنا شدپرهام

  نی ا  شونی که ا  ادیب ش یوسط پ  نیهم ا   ییقراره آشنا ؟مگهی چ یعنیباهم؟ جانم؟هممون
 حرفو زد؟ 

نگاه گذرا به پرهامو   هیبودم اسمش نوژاس به سمتمون اومد  دهی که حاال فهم دختره
  کی گرم با مهرداد سالم عل یمهرداد کرد بعد سرد نگاهشو از من گرفت اما درعوض حساب

دختره    کندیپوست م اریاستادش خ یبزنم داشت برا  یکرد که باعث شد بهش پوزخند
 چاپلوس 

 ر ی_سالم استاد وقتتون بخنوژا

 د یخوش اومد انی ساالر_سالم خانوم  مهرداد

 دی_ممنونم خوش باشنوژا

 زدم بهشون   نمیکه من با ماش یآقا پرهام هستن همون کس شونی _نوژا جون ا ا یسون
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نفرشونم سالم نبودن هر   هی   نایا  کردی م فی که کرده بود تعر یبا افتخار داشت از کار چه
  اینگاه منظوردار به سون هیو   دیابروش باال پر یتا  هیداشتن نوژا   یمشکل   هیسه تاشون  

نگاه من شکل گرفته   یحالت هم تو   نیصدا زده بود هم کی کرد که پرهامو به اسم کوچ
   هیضا  ونبود اما نه به اندازه ا

 ر ی_سالم نوژا خانوم عصرتون بخپرهام

 _سالم ممنونم آقانوژا

سه   پی اک   هیما   نیدرواقع ع امیبا استادمون دوستن البته به اضافه آقا ت شونی_ا ا یسون
 نفرن که چندساله باهمن 

 _از مالقاتتون خوشبختم نوژا

که فقط   یکردو با لحن منظوردار نی بعد به سمت من برگشت ابروهاشو برام باال پا و
 گفت:  گرفتمیم  شویمن معن

 بودم اما نشناختمشون   شون ی_چند ساعت قبل در خدمت ا نوژا

 م یکه در خدمت هم باش می_بله متاسفانه االنم باز مجبور

 زد  یپوزخند  نوژا

 د یببر  فی تشر دیتونیم میست ی_نه مجبور ننوژا

 ی بر یتونی م یبرم؟شما مشکل دار دی_چه جالب اونوقت چرا من با

با   سای و پر   اینشست که باعث شد سون دویعقب کش  روی صندل هی  یاز سر لجباز   نوژا
 به روم زد  یهم انداختو لبخند حرص درار یخونسرد پاشو رو تعجب بهش نگاه کنن 

  انیکه به چشمم نم ییه؟آدما ی من چ یخوب یدونی _مشکلو با شما که دارم اما خب منوژا
   شهیشامل شمام م نیا  انیبازم به چشمم نم ننیاگه روبه رومم بش  یحت
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خودش   نی زدمو منم روبه روش نشستم ع یحرص بهش نگاه کردم اما کم کم زهرخند با
 گفتم:

  شبیاما معلومه د ادایو سنتونم نم  افهیدرواقع به ق دیزنیبزرگونه م ی_چه جالب حرفا 
 باشه  الیخ دید یخواب د دید ید لمیف ادیز 

و به منو  بودن نشستن   یمنو اون دختره زهرمار نیها که با تعجب شاهد بحث ب بچه
 شدن  رهینوژا خ

 د؟ یکه دار یقد دراز  ی پا سمیبنو  نمیا  ای ینیبب ک ی_شما عادتتونه همرو کوچنوژا

 ؟ ی خوریحرص نداشتنشو م ای  یکنیم  ی_دختر کوچولو به قدم حسود 

 : دیروبه هردومون پرس یوسط و سوال   دیپر ع ی بزنه که پرهام سر  یخواست حرف نوژا

   د؟یشناسی _شما همو مپرهام

 _بله متاسفانه

جملرو به زبون آورده بود برگشتم همزمان بهم  نیسمت نوژا که همزمان با من ا  به
به  کنمیم   یصبح بشه کار خوامیدارم براش فقط م میرومونو ازهم گرفت موی زد یپوزخند

فکر کنم   کردنیما بهم نگاه م ی حاال نگاه کن بچه ها متعجب از رفتارها  فتهیغلط کردن ب
 عوض کردن جو کرد   یسوال مسخره برا   هی چونبودنم شد  ی عصبپرهام متوجه 

 چه خبر؟  انای _از تپرهام

 شش یخونه پ گردمی_خوبه شب برم

 یپوزخندش چ ن یا  لیزد که باعث شد توجهم به سمتش جلب بشه دل یپوزخند  نوژا
 مزمن داره بدبخت  یری بود؟خوددرگ

 بشه؟  یکه چ میکنیبروبر همو نگاه م مینشست  م؟االنیبلند ش ستی _بهتر نا یسون
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باهات موافقم   یکه ول کننیهمه همو نگاه نم  زمی ارزش نگاه کردن ندارن عز ای _بعضنوژا
 م یبهتره بلندش

 داد شعورارو یجواب ب دیکه نبا  گهیشعور م می _پسرا بهتره بلند ش

  شی دلصن  یبه سمتم برگرده از رو  نکهیکه خوب حرفمو به خودش گرفته بود بدون ا نوژا
به همه بچه ها البته به   نداختیدوشش م یرو فشو یخرامان داشت ک کهیبلند شد درحال

 از من نگاه کردو گفت:  ریغ

نداشتنشم نشونه خر بودنه که متاسفانه   ت یداشتنش نشونه انسان هی خوب زی_شعور چنوژا
دست خودم   دیداشتنش خندم گرفت ببخش دهیاسم شعورو آورد که ازش بع یکیاالن  

 ست ین

کرد که باعث شد سرد بهش نگاه کنم چه  نی به سمتم برگشتو ابروهاشو برام باال پا بعد
اعصاب   یارزش یموجود ب  نی همچ هیبابت   ای  رم ی داشت حرفاشو به خودم بگ یلزوم

 خودمو خراب کنم؟ 

گرفت   دهیباس ناد شعورارویب گهی داد شعور م شعورارو یجواب ب دینبا  گهی_شعور نمنوژا
 کار االن من  نیع

 به سمت پسرا برگشتو ادامه داد: بعد

 منتظرتونم...روز خوش  رون ی...دخترا من بونی _از مالقاتتون خوشبخت شدم آقانوژا

رفت با حرص   رونیهم به من بکنه جمعو ترک کردو از کافه ب ینگاه مین نکهیبدون ا  و
بچه ها سکوت  چهرم ندادم همه  ی تو یرییپام بود مشت کردم اما تغ یدستمو که رو 

  کمی  دیبودمو با دهیکه براش کش ی نقشه ا کردنی هنگ م  دمیکرده بودن حقم داشتن با 
حرفمو با عمل    ستمی زبون دراز ن نیا  نیمن ع مشکه بدتر بتونم بچزون کردمی روش کار م
 کنم یم  لیبهش تحم

 د؟ یبه خون هم تشنه ا نقدریگذشته که ا یچ نتونی_شما دوتا بمهرداد
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 شهی تشنه نم یکیبه خون   ی_نوژا الکا یسون

 اومد  یبهش م شتریب ی د ینگاه کردم دختر پرا ا ینگاهمو باال آوردم و به سون یسوال

 دونم ینم شویخودش قبرشو کنده بق  یبا دستا یالک ی_فعال که دوستتون الک

 د ینشنو یقشنگ یجوابا  دی وگرنه مجبور دیبهتره درست حرف بزن ام ی _اهم...آقا تسایپر

 د یخانوم شمام بهتره مودب باش سا ی پر دیبهتره بحثو تموم کن_پرهام

  هیکرده نوژا که  یکفر ینطوریکار کرده که دوستمو ا  یدوستت چ ست ی _معلوم نا یسون
 ست ی ن یدختر نیهمچ

 گفت:  ایاخماش توهم بود روبه سون مهرداد

 خودشون بوده  نیکه بوده ب ی_بهتره حرمتا حفظ بشه هرچمهرداد

 می کنی_کامال موافقم ما زحمتو کم مسایپر

کوتاه   یخدافس  هیهاشون بلند شدن و با  یصندل یاز رو   ید یبعد همراهه دختر پرا و
ازمون دور شدن با رفتن دخترا پسرا به سمتم برگشتن که باعث شد منم نگاهمو به  

 کنم  تی هدا کردنیسمت اون دوتا که مشکوک داشتن بهم نگاه م

 ش؟ ید ی_کجا دمهرداد

 شرکتم _تو 

 گفت:  یدار یتکون دادو با لحن معن یراستش زد سر یپا یرو یضربه آروم پرهام

تو شرکت تو   د یبا ا یدست سون نیچون بهتر  د ی قلو زا شیخوبه گاوم ش یلی_خپرهام
 شما دوتا یفاجعه و هرروز جنجال با خانوم سر دعواها  یعنی  نیکارمند باشه و ا 

  زدی حرف م یطور هیداشت؟ یچه ربط  ایمنو نوژا به اونو سون  نیبحث ب دیباال پر  ابروهام
 اون دوتا خراب بشه  نیرابطه ب شهیبحثا باعث م نیا  هیرابطه ا نشونیانگار ب
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 دار بود؟  یمعن  یلیخ یکه االن زد   یحرف  نیا  یفهمیم  چی_پرهام همهرداد

شونه مهرداد گذاشتو   یدستشو رو یکالفه شده بود به آروم کمی که یهم درحال پرهام
 فشردش  فیخف

 ی فهمیم شوی خوب معن ی_آره توهم که استادپرهام

بهمون نگاه بکنه  نکهیبدون ا کردیمرتب م قشوی  کهی بعد از سرجاش بلند شد درحال و
 گفت:

 د یحساب کنم شمام بهتره زودتر پاش رمی_مپرهام

گرفته بشه و به پرهام  یرفتنش باعث شد نگاه مشکوک منو مهرداد همزمان از رو با
 بشه  تی سمت هم هدا

 ؟ ید یمنظورشو فهم  ست؟توهمی_مشکوک نمهرداد

مغزمه نباشه چون اصال دلم  یکه من تو  ی زیمنظورش اون چ  دوارمی_آره فقط ام
وجودداشته باشه به  میزندگ ی رودرو شدن با اون سه تا دختر تو  یبرا  یبار دوم خوادینم

 خصوص اون دختره زبون درازه پرو 

زد که باعث شد   یلبخند مردونه ا ستادی مهرداد روبه روم ا میبا مهرداد بلند شد همزمان
 بزنم  یمنم لبخند کوتاه  دمیوقت بود ند یلیلبخندش که خ دنیبا د

   میتحمل کن دیمدت با  هی شونویکیاما   دونمی_سه تاشونو نممهرداد

 ؟ یچ یعنی_

 خوام یکه من م شهیم یزیشه همون چ یتو سرمه که اگه عمل  ییزای چ هی یعنی_ مهرداد

 هست که من ازش خبر ندارم؟   یکه تو سرته چ یز ی_اون وقت اون چ

 زدو گفت:  یچشمک مهرداد
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 داداش  یفهمی _به وقتش ممهرداد

 _بچه ها؟ پرهام

منتظرمون بود همراهه   یدر خروج یکه جلو  میبا مهرداد به سمت پرهام برگشت همزمان
سر از ماجرا در    دیبا  زننیمشکوک م یلیدوتا امروز خ نیا  میه سمت پرهام رفتمهرداد ب

 باشه تونهی نم یالک نجایحضورشون ا ارمیب

 

 ( ای)سون

  ینشونه حضور مادر گرام نیاومد که ا یوارد خونه شدم از آشپزخونه سروصدا م یواشکی
  الیخ نیبه خاطرهم دمشیسر گردوندم ند  کمیپشت اجاق گازه خب خب بابام کجاست؟ 

 زدم   یدیکنم لبخند پل تی زنشو اذ  کمی تونمیم  ستیخونه ن نکهیجمع از ا

نداشت اما من خوب   یدیشدم مامان به من د  کیبه آشپزخونه نزد  نیپاورچ نیپاورچ
  دنیآشپزخونه شدم که با شن  کی د نز بایتقر  دمیدی م ای نیزم بیاونو درحال سرخ کردن س

کردم تا   م یخودمو قا  عی وحشت زده سر دادیمخاطب قرار م  النویبلند مامان که م یصدا 
 نه یمنو نب

 نشه ر ی د تی اضیمامان کالس ر   النی_ممامان

 که مامان بتونه بشنوه گفت:  ییهم که معلوم بود تو اتاقشه با صدا النیم

 کالس مامان خودم حواسم هست  رمی _امروز نمالنیم

  یپسره ب یکنیبدبختم خرج م یبابا  نیبه ا  یکالس پس چرا پول الک  یریتو نم بگو
 بود  یبچه درسخون النیم  میاز حق نگذر  ت؟هرچندی خاص

دوباره مشغول کارش شده ادامه نقشمو رفتم   دمید یبه مامان نگاه کردم وقت یواشکی
ه شدم مامان پشتش به من بودو داشت  وارد آشپزخون  ییسروصدا چیآروم بدون ه

 گفتم: یمانند غیج یبا صدا  یحرکت ناگهان  هی یط نی به خاطرهم کردیکاراشو م
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 خودم گل دخترت اومده   یسالم بر مامان  شی_و 

ها اولش رفت   یسکته ا  نی ا  نیپشت سرش محکم از پشت بغلش کردم مامان هم ع 
تا    رمیازش فاصله بگ  عیتو شوک اما بعدش با غضب به سمتم برگشت که باعث شد سر 

که پرت کنه به سمتم اما   گشتی م  یزی چ هیمدام با حرص دنبال   رمیقرار نگ تشیمورد عنا 
 بشه   شتریخنده من هرلحظه ب یصدا   شدیجلو دستش نبود که باعث م یزیخب چ

   یمنو سکته نداد  دتیند ریخ ی ورودها  ن یآخرش با ا اگه تو دی_دختره چشم سفمامان

 بشه نفس من  تی ز یچ ذارمینم ی_تو عشق من

هنوز انتقام اون صبحونه   ستادمی ا  النیاتاق م ی سمت اتاقم رفتم اما قبلش روبه رو  به
بود که من اون روز تصادف    نیا  ریکه زهرمارم کرده بودو ازش نگرفته بودم اصال تقص یا

حرکت    هی  یط نیبه کلم زد به خاطرهم یفکر  هیدردسر افتادم   نی ا  یکردم و االن تو 
جا بخوره و وحشت زده   یحرکتم حساب  نی که باعث شد از ا  مدر اتاقشو باز کرد یناگهان

کتاباش   دی علفاش هه ببخش یخرخونمون سرش تو  شهیبه سمتم برگرده بازم مثل هم
 بود

  ییغلطا هی  یدار یکپیاتاق م ن یشبو روز تو ا دونمینم یکرد  ؟فکریکنی م یچه غلط ی_دار
 ؟آرررره؟ یکنیم

چشماش گرد شده بود وارد اتاقش شدم اما درو بستم تا مامان حرفامونو نشنوه   النیم
  یپس کله ا  هی  دمیکه رس شیکی نشسته بود به نزد زشی به سمتش رفتم پشت م

 ادیخوشگل بهش زدم که باعث شد از شوک در ب

 کوتاه کردن؟  یکه کرد  ییغلطا  ی_باتوام؟زبونتو ط

که   شدینم لی بود اما دل کتریکم کم اخم کرد از سرجاش بلند شد درسته از من کوچ  النیم
 قدش از من کوتاه تر باشه:/ 

هم    یا گهیجز درس خوندن مگه کار د ؟منیخودت؟کار چ یبرا  یگی م یدار ی_چالنیم
 کنم؟ یم
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به دوستت   یداشت دمتی د  روز ی خودم د اریمن در ن  یبچه درسخونارو برا  ی_برو ادا 
 دور دور دیر یم  یآخر هفته بعد از ازمون قلمچ یگفتیم یتلفن

خودمو روش خم کردم با   کمیگذاشتمو  زشیم ی دستمو رو  هیچشماش گرد شد  النیم
 بلند الک خورده دستم نگاه کردمو ادامه دادم: یناز به ناخونا

رفتو برگشت آزمونت   ری مس  یفقط برا  ییخوایم  نویماش  یکه به بابا گفت دونمیم  نمی_و ا
  احتویباشه تا بعد از کنکورت س  ادمی  احتیس ی که قراره با دوستات بر یاما نگفت یببر

 بابا ممنوع کرده بود 

  یشد به سمتش برگشتم دست  دهیازش گرفتم خواستم به سمت در برم که بازوم کش رومو
من   ه یرفتارش خشونت عل نیبازوم برداشت ا  یو دستشو از رو  د یپشت گردنش کش

 ذارمش یجواب نم ی ب دونستی که خوب م شدیمحسوب م

خب خسته شدم   میگرد یبرم میخوریم  وهیآبم ه ی  میری نگو م یزی_لطفا به بابا چالنیم
 دارم  از ین حیبه تفر خونم یتمام مدت تو خونم دارم درس م

 آره؟  یز یری من نمک م  مروی تو ن  ذارمیآره؟داغشو رو دلت م یدار از ی ن حیبه تفر ی_اوخ

   رمیرومو ازش بگ یبا تخس  نهیکرد که باعث شد با قهر دست به س ی تک خنده ا النیم

 ؟ ییا یبوست کنم کوتاه م بغلت کنم ی_قربون قهر کردنات برم اجالنیم

 شم ی_خر نم

 عه   هی_خر چالنیم

بغل   دمویرس یگردنش م ری تا ز  با یخودش زودتر جلو اومد با اون قد درازش منو که تقر  بعد
  مویکرد یم   تی همو اذ یلیزدم درسته خ یکردو به خودش چسبوند ناخواسته لبخند محو 

به  شهیبود اما هم کتریاما با تمام وجودم عاشقش بودم درسته ازم کوچ میکرد یکلکل م
 بودنش دلگرم بودم  

 بزرگه  یآبج خوام ی معذرت م کنمیکارو نم نیا  گهی _دالنیم
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 دم ی_باشه بخش

 _واقعا؟ النیم

 کنمی هم م یآشت ی _اوهوم بوسمم کن

بهش  یبزنم چشمک  یکه باعث شد بهش لبخند  دیزد خم شد گونمو بوس یلبخند  النیم
 زدمو به درساش اشاره کردم 

تو خونه   گهیسال د  هی یتهران قبول نش ی_بخون بچه مهندس بخون امسال مهندس
 ی حبس

 بهتون قول دادم  شمی_مطمئنم قبول مالنیم

 ی الحق که داداش خودم ول ی ا  یداداش ولی _ا

اومدم همزمان بابا هم وارد خونه   رون یکه ب النیبه سمت در رفتم از اتاق م دمو یخند بعد
 د یابروش باال پر  یتا هیاومدم    رونیب النیکه از اتاق م دنمیشد با د

 اد؟ ی که صداش در نم شی _کشتبابا

دستم انداختم که   ی به روش زدمو به سمتش رفتم کتشو از تنش درآوردمو رو یلبخند
 ببوسه مویشونیباعث شد دستشو پشت سرم بذاره و پ 

 ا چه طوره؟ _دختر باببابا

 دختر چه طوره؟  یبابا جون حال بابا  ی_عال

کرد که باعث شد کنجکاو بهش    ینگاه النیمشکوک به در بسته شده اتاق م دویخند بابا
 نگاه کنم 

  یکی داد اون  رونیب ادیب یکیاز اتاق اون    تونیکیممکنه    ریسر بهش بزنم غ هی  دی_با بابا
 د یپر یبچه ها بهم م نیباال نرفته باشه از پس ع
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 اومد هنوز متوجه حضور بابا نشده بود  رونیاز اتاقش ب النیم

  ینیشیم  ستمیمن دست نزن بچه ن یبابا مادر من صدبار بهت گفتم به لباسا  ی_االنیم
 ...نویا  چکسیوارد اتاقم بشه چرا ه  یکس ادی بدم م یکنیمرتبشون م

  رونیاز آشپزخونه ب حرفشو خورد مامان هیاخم کرده بود بق کمیبابا که  دنیبا د  کهوی
 بعد به سمت بابا برگشت انگار تازه متوجه حضورش شده بود النیاومد اول به م

 ی خسته نباش ی_خوش اومد مامان

من به تو نگفتم صداتو تو خونه من باال    النی...می_ممنون خانوم خودتم خسته نباشبابا
 نبر؟اونم رو مادرت؟ 

  عی سر   یاحتمال  یریاز هرگونه درگ یری لوگج یبرا عی انداخت مامان سر   نی سرشو پا النیم
 لبخند گفت:  ه یبه حرف اومدو با  

 _برو لباساتو عوض کن شام هم آمادس  مامان

  یلیبابا خ دا یجد  دمیکش یبه سمت اتاقش رفتو درو بست پوف یحرف  چیبدون ه النیم
 یاصال درست نبود با رفتن بابا منم به سمت اتاقم رفتم ب نیا   دادیم  ریگ الن یبه م

شام    یدراز بکشم تا مامان برا کمیحوصله لباسامو عوض کردم خواستم رو تختم  
  کمیدوباره عقب گرد کردم   دمویکش ی هوفزنگ خورد  لمی موبا کهویصدامون بزنه که  

به سمتش   ادی م داره فمیک  یخفش از تو یصدا  دمیگشتم که تازه فهم لمیدنبال موبا 
  الیخی باال انداختمو ب یاز توش برداشتم شماره ناشناس بود شونه ا  لمویرفتم و موبا
 جواب دادم 

 دی _الو بفرما

 ؟ ی_سالم چه طور

نگاه به شماره کردم شمارشم   هی  هیاومد ک ینم  ادمی  قیچه قدر آشنا بود اما دق صداش
 آشنا بود  بایتقر 
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 ؟ ی شنو یم  ا؟صداموی_الو؟سون

 _شما؟ 

لحظه    هی  یچرا اما احساس کردم برا  دونمینم  دمیشن یلبخندشو از پشت گوش  یصدا 
 رفت   نیشد اما به همون سرعت حسم از ب یطور هیکوتاه قلبم  یلیخ یلیخ

 شما  ندهیآ ی_بنده عشقتون هستم آقا 

از خودم فاصله    لوینگاه بکنم موبا  هیکه باعث شد با حرص به شماره   هیک دمیکم فهم کم
انقدر   یعنی صداش نشناختمش   یدم چنتا فحش خوشگل به خودم دادم که چرا از رودا

صداشو   یزود  نیاونوقت من به ا   میحرف زد  مویباهم قرار داشت  روز ید ن یخنگ بودم؟هم
 برده بودم  ادیاز 

 ا؟ یعا  ینیشیم یکه قراره بکن یلرز   ی_پا

 داشت؟  ی_چه ربط

 فتن یبغلتم باش که ن ری ز  یمراقب هندونه ها   یخوریخربزه م یلیخ ی_آخه دار

بزنم و همونطور که نگاهم به در  یکه باعث شد خودمم ناخواسته لبخند  دیخند پرهام
  مینداشت  یباهم تماس گهیشاپ د یکاف یبعد از ماجرا روز یاز د نمیلبه تختم بش یبود رو 

 کردم یکار م یواقعا چ دی با  دونستمیاز خدامم بود چون هنوز نم

 مطمئن باش  کنمیزبونتو خودم کوتاه م نی_ا مپرها 

 کنن  ی_گنده تر از توهم نتونستن کار

پا به پات جوابتو بده تا   خواد یم  ویکیفقط   خوادیزورم نم ستیکه ن ی_به گندگپرهام
   یاریخودت کم ب

 کن  شیبهم معرف یکرد  دای_عجب پس هروقت پ

 کرد خودش  یازت خواستگار روز ی د ستین یبه معرف یاز ی_نپرهام



 ی اجبار  ی نامزدها پ یاک

95 
 

حتما به   د یکشیم  شیپ روی داشت بحث خواستگار  دمیحرفش خجالت کش  نیاز ا  کمی
 گفتم؟ یبهش م یزنگ زده بود پوف خدا حاال چ نیخاطرهم

 هنوز؟  ینکرد  رهی تو شماره منو ذخ  ای_سونپرهام

 دادم خودش از سکوتم جواب سوالشو برداشت کنه حیسکوت کردم و ترج  دمیکش یپوف

 بپرسم چرا؟  تونمی...اون وقت می_پس نکرد پرهام

 گه ی_چرا داره؟خب نکردم د

 حد برات ارزش دارم؟  نی تا ا نطوری_آها پس که ا پرهام

 کرد یم  یرو اده یکم اخمامو توهم بردم داشت ز  کم

 یارزش  چیستام همنو دو  یو دوستات برا  ؟توی فکر کرد  یخودت چ شی_ارزش؟تو پ
 ن یندار

  اینه سون ی خوب تونست تنمو بلرزونه وا  نوریاز ا  یحت  یپوزخندش از پشت گوش یصدا 
آدم  نیچه طرز حرف زدنه اون داره ع  نیتو االن کارت بهش لنگه ا  یکار کرد یتو چ

 :/ ید یجوابشو م ی خر دار نیتو چرا ع زنهی باهات حرف م

کنم مدارکت   یادآوری  وی زیچ هی فقط قبلش بهتره   شم ی مزاحمت نم گهی _باشه پس د پرهام
  ریبگ لشونیآدرسشو بهت دادم ازم تحو روز یکه د  یهمون کافه ا  ایمنه فردا ب شیهنوز پ

 تا منم بهت برشون گردونم  ی کار کن  یچ دیکه با ی دونیالبته خودت م

به   اتاقم شروع کردم  یکه از حرفاش بهم دست داده بود بلند شدم و تو یاسترس  یرو از 
 راه رفتن 

 جور کنم؟  یشبه اون پولو چه طور هی_من  

 ستم یعالف تو که ن ست یبه من مربوط ن گهید  نشی_ا پرهام

 حرف دشمن؟  هیسر  ینگاه عاشق شد  کی نگاهت؟در  کی بود عشق در   نی _ا
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گرفتم   اد ی...درضمن نیفقط هم خوامیبا تو ندارم خسارتمو م یدشمن چی_من هپرهام
 ندارم  یبرات ارزش  یگفت یتب کنم که برام بسوزه جنابعال  یکس یبرا 

به بابا بگم چهارصد   رونیاتاق برم ب نی فکر کردم االن از ا  نیلحظه به ا هی  دمیکش یپوف
کنم به وضوح خم شدن   فی براش تعر رویو من همه چ  یچ یبعد بگه برا  یبهم بد یدار

  النیم   ادیشمام جمع شد  لرز کردم اشک تو چ  دمیتصوراتم د یاالن تو   یکمرشو حت
  دهی بحث وسط کش نیبود اگه ا  دهیبراش زحمت کش یلیافتادم که امسال کنکور داشتو خ

   ذاشتیم  ریاونم تاث  هیروح یرو  شدیم

 ؟ ی_الو هنوز پشت خطپرهام

جز قبول درخواستش   یاومدم من چاره ا  رونیب  االمیپرهام از فکروخ یصدا   دنیشن با
بهم  مویوسط هم بده نی به نفعم بود ا  یکردیکه بهشم نگاه م ی نداشتم از هر جهت

هنوز ازش   رو ی مورد آخر نیکنارش خوشبخت باشم درواقع ا   تونستمیو هم م  دیبخشیم
 باشه  یپسر بد  خوردیمطمئن نبودم اما خب بهش نم

 ا؟ یپرهام_سون

نگران شده بود آب   رسهیازم به گوشش نم  ییصدا نکهینگران شده بود انگار از ا  صداش
  نیا ی تونی آره تو م ایسون یتونیتو م دمیکش ق یدهنمو قورت دادم و چندبار نفس عم

 خواد یبکن که تورو م طونهیجمع کن و دوباره اونو پرهام ش روی که زد یگند

 _آقا پرهام؟ 

 ی صدا بزن یتونی همون پرهام هم م  ستیبه آقا گفتنش ن یاز ی _آقا؟نپرهام

 بگم...  ی_من...من...چه طور 

 نمت یبینگو فردا م یچ ی_ششش هپرهام

غرور   خواستیکارش م نیبا ا  کنمیلبام نشست احساس م یرو  یلبخند محو  ناخواسته
قدم   ش یخودش پ امی شدم فردا م مون یبهش نگم باشه پش نکهیدخترونمو حفظ کنه ا
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  شتریکه دوست داشتم ب یشخص مهم شد شخص  هیلحظه پرهام برام    هی یشد برا 
 باهاش آشنا بشم  

 نمتون یبی_باشه فردا م

 ؟ یندار یفردا منتظرتم کار اریمودبارو در ن نی ا  یبا من حرف نزنا ادا  ینطوری_ا پرهام

 صدا   یخنده ب هیاما    دمیبه عقب خم کردمو خند  کمی  سرمو

 _نه به سالمت 

هم بستم    یچشمامو رو هیچند ثان  یبه خودم چسبوندم برا لویکه قطع کردم موبا تماسو
  تمیذهن کش یکار کوچ هی نیچرا به خاطرهم  دونمی به پرهام نداشتم نم ی حس بد گهید

 نمیشانس به خودمو خودش بدم بب هی  خواستمینسبت بهش عوض شده بود اما درکل م 
سرخ شده بودم   کم ینگاه به خودم کردم  هی متوالتم گذاشت  زیم  یرو لویموبا   شهیم یچ
  هیرفتم وقتش بود  رونی شدمو بعد از مرتب کردن سرووضعم از اتاق ب الشیخ یب

 :( رمی بگ میزندگ یبرا  یمهم  ماتیتصم

 

 )نوژا( 

  نی ا زتیپشت م نیدختر خانوم بش یغصه آها الیخ یدو سه همه ب کی _خب حاال 
 دوتا چکه یکیپسره چه قده لوسه خوراکش  

مرتب کردم   ی پوشه هارو وقت دمی که گند زده بودم توش خند یبه شعر دمویکش یپوف
بنفش   یعنیشرکتو که رنگ مورد عالقه من  یمربوط به بخش ادار   یاز زونکن ها  یکی

ارا کمکم  تو ک کمیاز بچه ها    یکی  شیپ رفتمیم د یرفتم با  رون یبودو برداشتم و از اتاقم ب
 لنگمیدارم م کمی کردمیم  ساسافتادم چون اح   یتا راه م کردیم

  یطبقه بود که من تو فده یشرکت بزرگ مد لباس با ه هی  کردمیکه من توش کار م یشرکت
جزو   کهیبود طور  یالملل نیمارک معتبر و ب  هیمارک شرکتمون  کردمی طبقه دهمش کار م
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  هی ی خوشحال بودم که تو یل یخ شدیدوره محسوب م نی ا  یمارک ها  نیپر فروش تر 
درسته    شدیپروندم محسوب م یبرا  یعال مهرزو هی  کردمیداشتم کار م یشرکت نیهمچ

فعال استخدام شده بودم که البته   یاما قرارداد  خوندمیهنوز مدرکمو نگرفته بودمو درس م
  نجایاق افتاد وگرنه ااتف  نیا  شدی کلفت برام محسوب م یپارت هیکه  سا ی پر یبه لطف بابا 

خوابام   یتو  دیاب  روی جا  نیهمچ هی  یبودن و کار کردن تو سانسی فوق ل یهمه باال 
مشرف به  ادی ها که هرچند ز   یتا باال دست ری کارمند شرکت بگ نی از ساده تر  دمیدیم
دخترا   شهیهم کهیداشتن طور  فیتشر  پ ینشده بودم همه باکالس و خوشت دنشونید

  اریدست هی   نکهیبود با ا  یتور کنم حقوقمم عال شونویکیکه عرضه ندارم   گفتنیم یبه شوخ
شغلمو بچسبم که هم  خواستمیصفت م  نیخوب بود به خاطرهم قعابودم اما حقوقم وا

شونم به  کهویفکرا بودم که   نیا  یکنم تو  یترق یحساب نجا یا نکهی بشم و هم ا  یدائم
بهم بخوره اما بتونم به خودم مسلط بشم فکر کنم   بایعادلم تقر خورد که باعث شد ت یکی

چندتا   بایاز دستم افتاد و تقر کنم زون گهیشد بله د  یکه چ دیحدس بزن  دیتونی خودتون م
که بهش خورده بودم   یبه سمت کس  دمیکش یافتادن پوف رونیاز برگه هاش ازش ب 

هم بستمو بازش کردم    یرو هینرده بون جهنم با حرص چشمامو سه ثان  دنیبرگشتم با د
 : دمیدندونام با حرص غر  یاز ال

 دکتر  یبهتره بر ی_نه واقعا تو مشکل دار

  یدستشو تو  هی یو به صورت جذاب  دیابروش باال پر یتا  هیزد   یمتقابال پوزخند   اونم
 ه کرد من اشار یدستش به سرتا پا  یکیشلوارش برد و با اون   بیج

نظم و   یهم ب  یهم دست و پا چلفت یدکتر چون هم کور یبر دیبه نظرم تو با  ی_ولام یت
 بگم؟  فتونیهم حواس پرت بازم از کماالت شر 

خم شدم زونکن و برگه هاشو برداشتمو به خودم   خوردمیکه داشتم م یهمون حرص با
به   ییشباهتا ییطورا  هیبود شدم  ستادهیکه کنار دستش ا  یچسبوندم تازه متوجه پسر

تفاوت که نرده بون چشم   نیهم با ا   هیشب بایتقر   کالشونینرده بون داشت هم قد هم ه
 ی تو  مشونیبود اختالف بعد یقهوه ا اشچش  شیبود اما کنار دست یو ابرو مشک

  هیرنگ و   یلخت بود اما دوستش موهاش قهوه ا  ویموهاش مشک  امیموهاشون بود ت



 ی اجبار  ی نامزدها پ یاک

99 
 

صدم   هیاسکن ها در عرض   ن یهمه ا   کردیباال بسته بودش که بدجور جذابش م ییطورا 
 بودم :( زیاز پس بنده ت دی طول کش هیثان

 د یخودتونو با چرتوپرت گفتن خسته کن ستین یاز ی_ن

چون   شدنیهم که از کنارمون رد م یا  گهید  یشد کارمنداچشم هردوشون گرد  همزمان
حاال من    کردنی بودن و مارو نگاه م ستادهی شاهد صحنه برخوردمون بودن با تعجب ا

 شده  یانگار چ کننیورور مارو نگاه م  ستادنی ا ینطوریچرا ا  نا یا فهممینم

 ؟ ی هست یادب یدختر ب یلیخ یدونست یم  چی_هام یت

 د؟ یکن تشی تا هدا  دیندار  یروش کنترل  دیکه دار ییلنگ ها  دیدونستی_شمام م

 هیلحن صداشم شب  یبگه که باالخره کنار دستش به حرف اومد حت ی زیخواست چ امیت
 بود امیت

 بحث تموم بشه چتونه شما دوتا  نی_بهتره ا 

بردم تمام مدت که با  دونستمیاسمشم نم یپسره که حت  یبه رو  ام یت  یاز رو نگاهمو
 نمینبود وگرنه جواب ا   یمن بود که هرچند نگاه بد   ینگاهش رو  زدمی حرف م  امیت
 دادم یم

همش به من    خوادیدلشون م یلیاونطور که معلومه خ  دیبه دوستتون بگ نوی_بهتره ا 
 بخورن

  دوی به لباش کش یبه نشونه تاسف تکون داد دست یکرد سر یخنده مسخره ا  امیت
 باالتر رفته بود گفت:  کمیکه   یمن ثابت کرد بعد با لحن  نگاهشو رو

که از  کنمیم   یتکرار نشه خانوم وگرنه کار ریاخ  یاتفاقا نیکدوم از ا  چی ه گهی _بهتره دام یت
 دیبش مونیکردارتون پش

 داد زد: یبلندتر  یبرگشت با صدا  هیو اخمالوش به سمت بق یجد  افهی با همون ق بعد
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 سرکاراتون...فورا دی_بر ام یت

نگاه آخرو با   دمیکه فکر کنه ترس اوردمیخودم ن  یبه رو  ادیاما ز  دمی ترس کمیدادش   از 
به خودش اومد   امی خشم بهم انداختو رفت پسره که مات و مبهوت مونده بود با رفتن ت

راه افتاد منم با حرص   امیکردو دنبال ت  یمعذرت خواه  ینگاه به من کرد و هول هولک هی
  یبرا  ی االن وقت مناسب کردمیخودمو آروم م د یرفتمو برگشتم با  ر ی مس  دمویکش یپوف

 دوستم نبود  شیبرم پ نکهیا

دستام گرفتم کوتاه   ن یرفتم و نشستم سرمو ب زمی حرص در اتاقمو باز کردم به سمت م با
 جملرو با خودم تکرار کردم  ه یهم فشار دادم و مدام  یچشمامو رو 

که تو بابتش   ستین یموجود مهم یخودتو حفظ کن یخونسرد  دی_آروم باش نوژا تو با
 بهتره  ینطوریا یو به کارت برس  یپس بهتره آروم باش یاوقات خودتو تلخ کن 

بود سرم   ختهیکار ر یروشن کردم امروز به لطف کور بودن نرده بون جهنم کل وترویکامپ
امروزو   ی هم فرم ها کردم یو شماره مرتب م وستی از اول برگه هارو طبق پ دیچون هم با 

خودشو گذاشت چون آرومتر شده بودم   ری حرفام تاث  دمیکش  یقینفس عم کردمیم  لیتکم
ون پسره لنگ دراز دادمو دوباره مشغول کارم  به ا یفحشلب  ریبار ز  نیهزارم  یاما برا 

کردن دوقورت و   یعذرخواه یعه عه عه به جا دمیدارم فحشش م یه روز ی شدم از د
 گنا یم  نیبود بچه پرو به ا  یباق مشمین

نشده بود پدرش   ریتعم نشیهنوز ماش  ایچون سون میاومد رونیکه از دانشگاه ب امروز 
هم که امروز ازش    سای هردوشون منو هم رسوندن شرکت،پر یدنبالش اومد و به اصرارا 

براش نگران بودم چون   کممی نبود کال نه دانشگاه اومد نه جواب تماسامونو داد   یخبر
جواب   یشاپ اونطور یکاف یکه تو  روز ی ازش نشه د یخبر خبر یب نطوریسابقه نداشت ا

رفته بود   نیتنم از ب  یها   یتمام خستگ یعنیخوشحال شدم  یلیودم خاون پسررو داده ب
 طرفن  یبفهمن با ک  کهیخودشون رفتار کرد طور  نی ع دیبا ییپرو یآدما  نیهمچ هیبا 

چند روزه بودم در اتاقم باز شد سرمو   نیا  یکار  یرزومه ها  پیکه مشغول تا  همونطور
بلند شدم درسته   زی از پشت م زدمو یبهش لبخند سیرئ یمنش دن یباال گرفتم و با د
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  یخونگرم و خانوم بود طور یل یو پوشش زننده اما خ  شیبودو با هزارمن آرا  یدختر جلف
 به دلم نشسته بود یکه حساب

 زم یکارت داره عز   سیجون رئ ی_نوژ

  نیا  ی با من کار داشته باشه تو سیرئ شدیحد ممکن گرد شد باورم نم ن یتا آخر چشمام
  ینداشت اگرم کار سویاجازه مالقات رئ چکسی ه شدیم  یطبقه ا  فده یه هیشرکت که 

  اریمثل من که فعال دست یک یمثال   یداد ی به رابط هاش م غامتویپ  د یبا یباهاش داشت
  دنشیهم کشنه مرده د ادینداشتم هرچند ز  وبودم اجازه مالقاتش تی ر یبخش مد  سیرئ

  زیشخصا کارم داره واقعا تعجب برانگ گهیاومده بود بهم م  شیمنش نکهینبودم اما حاال ا 
 بود

خاک به سرم نکنه  ی اومدم وا رونیب الیصورتم از فکروخ  یجلو یتکون خوردن دست  با
  ایباشه و بخواد منو اخراج کنه  دهیبه گوشش رس روز ی د یبحث امروز و حت یماجرا 

آخه کجا به من کار    شمی باشه که رسما بدبخت م ینطوریاگه ا یکنه؟وا  خمیتوب
 کنن یپروندم ثبتش م یرزوممو بگو حتما تو یدن؟وا یم

 _با تـــــــوام 

با   سیرئ یمنش دنیسرمو باال آوردم با د   دمویوار لرز   کی ستریه یغی ج یصدا   دنیشن با
 بهش رفتم  یحرص بهش نگاه کردمو چشم غره ا

 ؟ ی_چته تو؟باز رم کرد 

   زنمیصدات م  یدارم ه نجامی_روتو برم سه ساعته ا

 گفت با من کار داره؟   سیرئ ی_تو مطمئن

 _آره 

 شرکت؟  سیمنظورم رئ  گهی د یاصل سی_رئ
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نگاه منظوردار بهم کرد که حساب کار   هیکاسش گردوند بعد  یچشاشو تو   دویکش یپوف
  ن یموهامو بکنه از سرجام پاشم و باهاش برم هم  نکهیدادم قبل از ا   حیدستم اومد ترج

ش به سمت آسانسور راه افتادم از استرس  و دنبال دمیبه مقنعم کش ی کارو هم کردم دست
 دهنم خشک شده   کردمیمکرده بودو احساس  خ یکف دستام  

 بود؟  یعصبان  سیرئ گم ی_م

 ی کمی_

 ؟ یدونی_تو علتشو م

 فکر نکنم به تو مربوط باشه   ی_نه ول

 _چه طور؟ 

 تو نوژا  یکنیبابا چه قدر سوال م ی_ا 

 کمی   شهیت به من مربوط نمحرفش که گف  نیو سوار آسانسور شدم ا   دمیکش یپوف
  دمی واقعا به من مربوط نشه چون من اصال اونو ند د یشا یراحت کرده بود از طرف المویخ

  جهیکردم پس همون نت شیگند زدم عصب شونیکی   یکه بگم تو  ستیکاراشم دست من ن
 ست یمن ن ری بودنش تقص یعصب رمی گیم

منم طبقه    نکهیبود با ا  یا شهیش واراشیکل برج د میشد  ادهیازش پ  ستادیکه ا  آسانسور
  نجایا ی و یداشتم اما حاال که طبقه آخر برج بودم و  یمحشر  یو یو و   کردمیدهم کار م

  پیخوشت شتریباکالس تر و بهتر بود کارمنداش ب نجایا  یمحشرتر بود همه جا  یلیخ
 داشتن  فی بودن و جنس مونث هاشم اهلل اکبر انگار سالن مد تشر 

 هستن   نگینصفشون مدل ینیبیکه م یینای_ا

 زن هم دارن؟  نگی_مدل

زن   نگیکار مد مدل یروزا همه شرکت ها  نیدرواقع ا  یشئونات اسالم  تیبا رعا  ی_آره ول
 هم دارن  
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به راه افتادم   سیحرفش تکون دادم و همراهش به سمت اتاق رئ دی به نشونه تا یسر
  سویبتونم رئ یو حت  امیه بطبق  نیبتونم به ا ای زود  نیبه ا  کردمیوقت فکرشو نم چیه

تر   کی ش کمی  دمیپوشیبهتر م زیچ هیکه حداقل   گفتن ی مالقات کنم کاش از قبل بهم م
 بودم  ینداشت خودم که ازش راض یمشکل پممیت نیهرچند ا  شدمیجلوش ظاهر م

کردم   یدوباره همون استرسا به سمتم هجوم آوردن سع میستاد ی که ا سیاتاق رئ  یجلو
 یتقه زد ک یدختره ک نی ا  دمیندم اصال نفهم یزی چ یگاف سمیرئ  یآروم باشم تا جلو 
بهتر   ای  دمی د سی رئ یوارد اتاق شدم خودمو جلو  یدر باز شد فقط وقت یاجازه گرفت و ک

از منظره روبه بودن پشت به ما داشتن   شستهن استشونی ر یصندل  یرو  شونیبگم ا
 بردن ی شهر بود لذت م یروشون که نما 

 هستن   نجایا  انیخانوم ساالر  سی_جناب رئ

گذاشته بود    شیدسته صندل ی آرنجشو رو  کهیبه سمتمون برنگشته بود فقط درحال هنوز 
وا   نمیبب  سیاتاق رئ یتکون داد که باعث شد خودمو تنها تو  یدستشو به نشونه مرخص

 دم؟ یشد من نفهم بیغ یک نیا

  ینه اهم  ای سالم کنم   دیبا دونستمی نم یبگم حت  یچ دونستمیدهنمو قورت دادم نم آب
مجسمه خشک شده بودمو    هی نیکه توجهش به سمتم جلب بشه ع یزیچ یاوهوم

  زنهینم یاصال حرف  نیا  دمید یخودش سکوت وحشتناک اتاقو بشکنه وقت  دادمیم حیترج
  یوارا ی بزرگ که اصال سروته نداشت د یلیاتاق خ ه یه کنم  به اتاقش نگا کمیدادم   حیترج

رنگ لوکس واقعا اتاق   یمشک  یا شهیجلسه ش زیم  هیبا  یا شهیدورتا دور اتاق ش
برام   دمیبه مقنعم کش  یبرگشتم دست سیداشت خوش به حالش به سمت رئ یمحشر

شال   ای کردن یاصال مقنعه سر نم سیرئ یخود منش یطبقه حت  نیا ی بود خانوما بیعج
  ن یمن تو ا  نیحاال بب  دمیکش  یپوف بستنشیم یخفن یلیخ یکه با طرزها  یسررو ایبود 
 کنمی فکر م  یدارم به چ طی شرا

 ی _پس حرف نزدن هم بلد
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قدم   هیو ناخواسته  د یوار لرز  ک ی ستر یبدنم ه دمی با وحشت لرز  سیبه حرف اومدن رئ  با
  دنیامکان نداشت صداش چه قدر آشنا بود با چرخ  نیانه  شدیعقب گذاشتم باورم نم

به نشونه  یحد ممکن گرد شد سر  نیو مواجه شدن باهاش چشمام تا آخر شی صندل
بود   رممکنیتکون دادم اصال غ نیبه طرف مآرو دم ید یکه روبه روم م  یزیکتمان کردن چ

لبش که به نشونه   یرو  یلبخند کوچولو   یشرکت باشه نگاهم سر خورد رو سیاون رئ
 لبخندشو جواب بدم   نیا تونستم ی نم یشوک بودم که حت یتمسخر بود اما اونقدر تو 

 شرکت باشه؟   نیا سیلنگ دراز رئ  یکرد ی_فکر نم

انداختم و آروم گوشه لبمو    نی سرخ شدم سرمو پا یکه زد از خجالت حساب یحرف با
به   دیقبل جوابشو بدم شا  نیع  تونستمی چرا زبونم بند اومده بود و نم  دونستمی نم دمیگز

 شرکت باشه  سیکه اون رئ  شدیواقعا باورم نم  نکهیخاطرا 

 ؟ یهم بلد  دنی_اوه شت تو خجالت کش

  دیبا  کنهیداره سواستفاده م یگینم یچیه یه  نیسرمو باال آوردم نه ا   دمویکش یپوف
سکوت باال آورد که ناخواسته باعث   یبگم که دستشو به معنا  یزیجوابشو بدم خواستم چ

 رم ی شد خفه خون بگ

پس مراقب حرف زدنت باش چون   یستینشنوم تو االن تو اتاق رئ  یزی _ششش چام یت
 ست ی قبل ن  نیواکنشم در برابر حرفات ع

  ذارموی م یفک بزنه قطعا منم پامو رو همه چ  یاد یدادم فعال سکوت کنم اما ز  حیترج
دختر قد بلند خوشگل وارد اتاق شد لبخند   هیاق باز شد همون لحظه در ات  دمیجوابشو م

 لباش بود که باعث شد ناخواسته منم بهش لبخند بزنم یرو  ییبا یو واقعا ز  نیدلنش

 ؟ ی_عه مهمون دار

 ستن یکارتو بگو مهمون ن زمی _نه عزام یت

  افشیق  دنشی رفت که با د  امی زد و از کنارم رد شدو به سمت ت یبه من لبخند  دختره
  دمیلبام نشست خر که نبودم فهم یرو  یبازتر شده بود ناخواسته لبخند مسخره ا کمی
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 الغوز یپسره   نیدختره خوشگل با ا  نیا  فی شک نداشتم ح یعنیدوست دخترشه  
 ش ی خدا

تا کم کم با بچه ها حرف بزنم که  یپسند یمدالشو م نینگاه بکن بب هی نایبه ا  امی_ت
 م یقرارداد ببند  موی سفارشارو بد

به بروشورها کرد اما بعدش همشو به سمت دختره گرفتو با لحن   ینگاه جد  هی  امیت
 گفت:  یمهربون

  ستین یاز ین گهید یبه صالحرو بکن یدونی_گلم من به شما گفتم هرکار خودت مام یت
   نجایا  ییای ب یراهو از اتاقت بکوب نهمهیا

رژ قرمز که   هیبسته بودش  ییبا یکه به طرز ز  دیسرش کش یبه شال قرمز رو  یدست دختره
  یپشت مژه هاش که حساب کی خط چشم بار  هیبا  دادینشون م دتریصورتشو سف
که معلوم بود عملش کرده با گونه   یقلم ینیتر و خوشگل تر کرده بود ب  دهیچشاشو کش

دختر هلورو   امیت شاهللیبپره گلوت ا یع ودب یی با ی هم رفته واقعا دختر ز  یپر رو  ی ها
 بدبخت کنه هوف  خوادیم یدست یدست

 کنم یپس خودم کاراشو م زمی_باشه عز 

 تعجب کنم  کمی چشمک بهم زد که باعث شد   هیبه سمتم برگشت  دختره

 درسته؟  یشرکت ی_از لباسات معلومه تو بخش ادار

 به روش زدم  یلبخند  مچهیبه نشونه آره تکون دادمو ن یسر

 _بله درسته  

 نجا؟ یا  ید ی_جد

 ستن یموندگار ن نجایا  ادیاما اونطور که معلومه ز  دن یجد ییطورا  هی_
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  یکه خودشو مشغول ور رفتن با لب تاب رو  می برگشت امیبا دختره به سمت ت همزمان
  مونیکیبه  نکهیزد و بدون ا هی تک ش یبه صندل یغرور مردونه خاص  هی کرده بود با   زشیم

 شک نداشتم  کنهیاخراجم م دونستمیحرفو زده بود م ن ینگاه کنه ا

 ؟ ی ستی ن ی_چرا اونوقت؟از کارش راض

 هول کنم  کمیمن آورد که باعث شد   ینگاهشو به رو نباریا  امیت

 ستم ین ی_کارشون که خوبه فقط از رفتارشون راضام یت

پاشنه بلندش شدم همونطور که  یمشک  یبروشورهارو برداشت تازه متوجه کفشا دختره
 اومد با لبخند گفت:  یبه سمتم م

 باشه یدختر مودب و خونگرم  ادیبهش م ستین نطوری_به نظرم ا 

خجوالنه بهش زدم دستشو به سمتم دراز کرد که   یلبخند کوچولو   هی ستادی روم ا روبه
 باعث شد ناخواسته دستمو به سمتش ببرم و باهاش دست بدم 

 هستم از مالقاتتون خوشبختم  انای_من ت

 ن ین_منم نوژا هستم همچ

 ه ی_اسم قشنگ

 ادی _ممنونم اسم شمام بهتون م

 د یکن  فیاز هم تعر  شتریب کمی_

با ناز  انا ی وقت پرو نشه اما ت  هیخندم گرفته بود اما جلوشو گرفتم که   امی حرف ت ن یا از 
 گفت:  یدار یکردو با لحن معن امی نگاه به ت هی دیخند

تر   نی پا  یطبقن نگو تو طبقه ها  نی ا  یخوشگلت تو  ی همه کارمندا  کردمی_فکر مانایت
 یهم کارمند خوشگل دار
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 زد  یکنه به روم لبخند یتک خنده آروم اناینگاه کرد که باعث شد ت انای چپ چپ به ت امیت

 در خدمتم گلم یداشت ی کار ذارمیاخمالو تنها م سی_بهتره من برم شمارو با رئانایت

 روزخوش  زم ی_ممنون عز 

لبام نشسته بود پاک شد    یرو انایت ی که به خاطر خونگرم یبسته شدن در اتاق لبخند  با
 کرد ینگاه موشکافانه داشت بهم نگاه م هیبرگشتم که با   امی و به سمت ت

 د؟ یکنینگام م ینطوری_چرا ا 

 ؟ ی_مهره مار دارام یت

 ؟ یچ ی عنی قایحرفش االن دق  نیجا خوردم ا   یسوالش حساب از 

 _منظورتونو متوجه نشدم 

دستاشو پشتش حلقه کرده بود شروع کرد با   کهی بلند شد درحال زش یاز پشت م  امیت
 مکث راه رفتن 

  ادیکنار نم یبا هر دختر یکه به راحت  ینشسته باش یبه دل دختر شهی_باورم نمام یت

 اناس؟ ی _منظورتون ت

 ی _چه زودم دختر خاله شد ام یت

 گفتم:  یحن مسخره ا بهش کردمو با ل یمسخره ا   نگاه

 ؟ ی االن شما حساس شد  یعنی_آها  

 خانوم کوچولو  ییکنم که کجا  یادآوری _بهتره ام یت

 د؟ ی که اخراجم کن نجایا  دیمنو کشوند هی_چ

لحظه فکر کن جاهامون باهم عوض شه  هی ؟اصالی کردی کار م یچ  ی_خودت بودام یت
 ؟ یکرد یاخراجم م
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 گفتم:  عیدرنگ کنم سر   یذره ا  نکهیا  بدون

 د ی_شک نداشته باش

اما من نگاهمو ازش گرفتم واقعا اخراجش   دیرک بودنم ابروهاش باال پر  نهمهیاز ا  امیت
   تی خاص یچون به خونش تشنه بودم پسره ب  کردمیم

هنوز فارغ   نکهیمعلومه با وجود ا دمیشن ستیاز رئ  فتویتعر  می_خوبه چه رک...بگذرام یت
 ته یحال  ییزایچ هیاما  ینشد  لیالتحص

 لطف دارن   سمی_رئ

پسر   می زدو بهم نگاه کرد از حق نگذر  هیکه پشت سرش بود تک زشیبه م ستادی ا  امیت
ذره شعورو اخالق نداشت به چه    هیبخوره تو سرش  نایبود اما همه ا   یو جذاب  پیخوشت
 خوره یدرد م

 ی راحت استخدام شد  یلیمعجزس نه؟چون خ  هیشرکت من   ی_بودنت تو ام یت

   ستمین یراحت نبود رسم ادمی_ز 

 یهم بش  یرسم ییخوا ی _عجب پس مام یت

  یانداختم دروغ چرا حت نی مالش دادمو سرمو پا  کمیآروم مچ دست راستمو   ناخواسته
بشم  یرسم خواستیبازم دلم م امهیشرکت درندشت ت نیا  سیبودم رئ دهی االن که فهم

حقوقم واقعا خوب بود اما خب   یاومد از طرف یم   خوشم یلیکارم خ طی از شرکت و مح
 دراومده   سشی رئ نمیو ا شاونطور که معلوم بود فعال گند زدم تو 

چندتاشم جلو چشم خودم   دم یشن فتویتعر نهیبه خاطرا  یمهره مار دار  گمیم  ی_وقتام یت
که  یپرسونل  هیو بق هیازت راض  ستیرئ نکهیدوم ا ینشست انا یبه دل ت کی اتفاق افتاد 

  هیخودتو تو دل بق یحساب یتونست  یعنی  نیکردن ا  ف یهم ازت تعر  ی باهاشون در ارتباط
 یجا کن

 د یکن رونمیبه خاطرش ب دیآتو بود  هیدنبال  نیکرد  قی _ماشاهلل خوب تحق
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  یسر هی مدت به خاطر    نیبه اتو ندارم اما خب ا یاز ی کنم ن رونیب وی کی  نکهیا  ی_برا ام یت
از   نی شرکت چندبرابر شده به خاطرهم یکارا میرو دار شیکه پ  ییرقابت ها و مسابقه ها

 اخراج کردن تو  نیهم  شی کیکنم  یدور دی با یحواش یسر هی

  یعنیشد؟یمحسوب م شی جا خوردم اخراج کردن من جزو حواش  کمیکه زد  یحرف از 
 شدم؟   یشخص مهم نقدری م؟ا یمن ک ؟مگهیچ

 گفت:  یالیخ یتو با لحن بباال انداخ یشونه ا  امیت

  ادی طرفدارات ز  یهست یکه دختر خوش شانس ییانجامش بدم اما از اونجا   تونمی _مام یت
ندارم پس   روی و حوصله جواب دادن به بق شهیشده و اخراج کردنت باعث کسر شانم م

 فرصت  هیاما فقط    یکه رفتاراتو اصالح کن دمیم گهیفرصت د هیبهت 

  رونی ب کردی خداروشکر خطر رفع شد خوب شد که معروف شدم وگرنه االن منو پرت م خب
کرده باشن که االن اون   فی تعر  امیحد ازم به ت  نی تا ا انمی اطراف کردمیاصال فکرشو نم

 بدونه هیاخراج کردن منو حاش

نداره تنها   یمن مشکل  یبا رفتارا میندارم کس یمشکل چیمهندس من با شما ه  ی_آقا 
 خودتونه  ریاونم تقص دی که مشکل داره خود شما یکس

 گرفت و سرشو جلو آوردو گفت:  ز یاز م  شویتک امیت

 _من مقصرم؟! ام یت

 مثل خودش رفتار کردم و زل زدم تو تخم چشاش و گفتم:  قایدق

  یبهتون فروختم که جلو یتر  زمی امروز مگه من چه ه  نینمونش هم دی_بله شما مقصر
من   دیمنو گنده نکردن اگه توجه کن هیبق د؟درضمنیبا من حرف زد  ی اونهمه آدم اونطور

 خودم گندم  یبه اندازه کاف
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راحت شده بود که اخراجم   الم یچون خ  کردمیم ی رو  ادهیداشتم ز  کمی  کردمی م احساس
  قهیچند دق نیچون هم بودمیمراقب زبونم م کم ی  دیشده بودم هرچند با ریش کنهینم
 شرکت خودش بود   گفتیبه آتو نداره راستم م  یاز یاخراج کردنم ن  یکه برا  گفت شیپ

بود   یبرام زنگ خطر وحشتناک  دنشیمدل خند  ن یا  دی ترسناک خند ی بلند یبا صدا  امیت
 : دیبه خودش گرفت با خشم غر  یترسناک  افهیدفعه ق هیخندشو جمع کرد و  

و   سمیدرضمن من رئ انیخانوم ساالر شهیماه از پنجاه درصد حقوقت کسر م  نی_ا ام یت
  یتونی وگرنه م ادیصدات در ب  یبا تو رفتار کنم و تو حق ندار تونمی هرطور که بخوام م

 خونت   یبرگرد

بهم  یخط قرمز من بود حقوق خوب  نجا یدروغ گفتم اخراج شدن از ا  دمیبگم نترس اگه
از    کردمیداشتم به عموم کمک م میرمستقیغ ییطورا هید  خودم بو بی دستم تو ج دادیم

مخصوصا بعد    نجایاز ا  ییعادت کرده بودم و جدا  نجایچند وقت به ا  نی ا  یتو میطرف
 معروف شدنم واقعا سخت بود

به اخراج   دی بخوره تهد  یبه توق یتا متوجه ترسم نشه تا بعدش تق دمیازش دزد نگاهمو
 گفتم:  یسرسر نیکردنم کنه به خاطرهم

 ی خان ی_باشه آقا 

 سمت در حرکت کردم که با صداش سر جام متوقف شدم  به

 نره  جیپس سرت گ ستیجز من گنده ن یشرکت کس نی _درضمن تو ا ام یت

 نگاه سرد به چهره اخمالوش انداختم هیزدم به سمتش برگشتم و  یتلخ پوزخند

 روزخوش  سیرئ یآقا  دیگنده بمون  نهی_مهم ا 

دادم احساس   رونیاتاقو باز کردم و ازش خارج شدم با بستنش نفسمو راحت ب در
بگذرونم  امی شرکت با وجود ت نیا  یتو  روی ادیهم خوب و هم بد ز   ی قراره روزا  کردمیم

 . بود.. شرومونیپ یصد در صد اتفاقات جالب



 ی اجبار  ی نامزدها پ یاک

111 
 

 

 ( ای)سون

 داده بود  یریبابا چه گ یهم بستمو بازش کردم ا   یحرص چشمامو رو با

 ایسون  شنومی_مپرهام

 دفعه بعد ی_بذارش برا 

 شده بود گفت:  طونیلحنش ش  یکه حساب پرهام

 نهیبرات دارم االن نوبت ا  گهید ی_دفعه بعد برنامه ها پرهام

 خب...آقا...  یلی_خ

   ای_عا عا سونپرهام

 : دمیبا حرص آروم غر  دمیکش یپوف

 _پرهام 

بار بود که اسمشو به زبون   نیاول نیسرخ شدم ا  یسکوت کرد خودمم حساب پرهام
داده بود که  ری همش گ نجایا  میانداختم تمام مدت که اومده بود ن ی سرمو پا اوردمیم
  کی بارم چه قدر رمانت نیاول ی برا  شیبدون پسوند صداش بزنم و  ک ی با اسم کوچ دیبا

 ده بودم:/ صداش ز 

 _جانم؟ پرهام

بزنم و از   ی به روم زد که باعث شد منم بهش لبخند کوتاه یباال آوردم لبخند مهربون سرمو
بندازم و با  نی که از حضورش بهم دست داده بود سرمو پا ی خجالت مچهین یرو

 خودمو سرگرم کنم  میدنینوش

 نبود  یکار سخت ید ی_دپرهام
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 _اوهوم سخت نبود

 خودمون   یسراغ موضوع اصل می _خب حاال بر پرهام

  یگذاشت و به سمتم رو  زیم  یازش درآورد رو  یز یچ هیبرد و   بشیج  یدستشو تو  پرهام
 بهش نگاه کردم   یسوال میکارت مل  دنی دستشو از روش برداشت با د یوقت  دیکش زیم

 ؟ ی _چرا برش گردوند

 تو باشه  ی _فکر کنم براپرهام

 ... نهیمنظورم ا دونمی_م

 ؟ یکنی_باهام ازدواج مامپره

جا خوردم سرمو باال آوردم و بهش نگاه کردم لبخند  یحساب کهوی   شیسوال ناگهان از 
همچنان   دیسکوتمو د  ی اللم کنه پرهام وقت  شدی لباش بود که باعث م  یرو یمهربون

دستشو   یبرد که باعث شد کنجکاو بهش نگاه کنم وقت زیم  ریلبخندشو حفظ کرد دستشو ز 
اولش فکر کردم االن   دمیدستاش د یتو   کوچولوروقرمز رنگ  یجعبه مخمل هیباال آورد  

  یتو  نکهیبلند شد بدون مالحظه ا  زیاز پشت م دمیبه من اما در کمال تعجب د دتشیم
ه به سمتمون جلب  جلوم زانو زد که باعث شد توجه هم یعموم یفضا هیو   میشاپ یکاف

  چشمامدهنم گرفتم و اشک تو  یهنگ کرده بودم ناخواسته دستمو جلو  یبشه حساب
صحنه   نی همچ  هی یباشم وقت یحد احساسات نیتا ا  کردمیوقت فکرشو نم چیحلقه زد ه

خودم رقم خورده بودو واکنش منم   یاما حاال برا  زدمی اوق م  دمیدیم   لمایف یتو  روی ها
 کرد یتار م دمویاما د  دیچک ی بود که نم ییاشکا 

جعبه بود چشمام برق   ی که تو یحلقه خوشگل دنیآروم در جعبرو برام باز کرد با د پرهام
 زد  یحلقه به سمت پرهام بردم که لبخند جذاب مردونه ا  ی زد ناخواسته نگاهمو از رو

 نسسم؟ پر یکنی_باهام ازدواج مپرهام
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  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیکه بهم نسبت داده بود ته دلم ضعف رفت   یاسم از 
لرزونمو به سمت حلقه   یتر بشه ناخواسته دستا  ظی که باعث شد لبخند پرهام غل نی پا

بلند شدم پرهام دستشو جلو آوردو حلقرو به   میصندل  یبردم و آروم برشداشتم از رو 
و تمام بدنم گر   دمیبا برخورد دستش به دستام لرز  دال آورازم گرفت دست چپمو با ینرم

بود  یدوست داشتن  یلیازم باال رفت که برام خ یو ناشناخته ا  بی حس عج هیگرفت  
  کردمیحلقه و دست من بود مردد بهم نگاه کرد اما من بهش نگاه نم  یپرهام نگاهش رو

کارش باعث شد که   نیدستش بود که انگشترو به سمت انگشتم برد ا  یفقط نگاهم رو
  ری سراز  جانیشوق و ه یمنم از رو یبلند بشه که باعث شد اشکا  هیدستو سوت بق یصدا 

 بشن پرهام لبخند مردونشو همچنان حفظ کرده بود 

 ی شی_از امروز به بعد شما ملکه من محسوب مپرهام

دستم بود  ی که تو یآوردم و به حلقه خوشگل رون یدستاش ب ی دستمو از تو یآروم به
 پرهام خم شد آروم کنار گوشم گفت:   هیگرون یلینگاه کردم معلوم بود حلقه خ

 فکر کنم آبرومون رفت  رونی ب می_بهتره برپرهام

  یباهم از کاف فمیبه نشونه باشه تکون داد و بعد از برداشتن ک یتر شد سر ظی غل لبخندم
دستمو گرفت و دنبال خودش به سمت   یحرکت آن  هی یپرهام تو  رونی ب میشاپ زد

کنم اونقدر تو شوک رفتاراش    شیوونگیاز سر د   یکشوند که باعث شد خنده ا  نشیماش
که فشار داد خودش    موتویکنم ر  یاعتراض فتهدستمو گر نکهیبودم که فرصت نداد از ا

بود زدم    طنتاش یبا ش یبیکه ترک  هاشیجنتلمن باز  نیبه ا  یزودتر درو برام باز کرد لبخند 
دور زد خودشم سوار شد سکوت کرد   نو یو سوار شدم اونم بعد از بستن در سمت من ماش

 انداخته بودم   نی به سمتم برگشت اما من سرمو پا

 ی خودت کرده باش فتهیمنو ش طورن یا  دنتیبار د  هیبا  شه ی_باورم نمپرهام

 شدم  رهیسبز خوشگلش خ یچرخوندم و به چشما   سرمو

 ؟ ی ستشو بخرم اوک هیکه   یتا وقت اریاز دستت در ن  ی_اون حلقرو تا اطالع ثانو پرهام
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روشن کرد   نویماش دویخند یبلند  یانداختم پرهام با صدا   نی گفتمو سرمو پا یزیر باشه
خندش قشنگ   یضربان قلبمم باال رفت چه قدر صداخندش ناخواسته  یصدا   دنیبا شن

 باشه  دهیخنده پرهام خند یصدا  یبه قشنگ یمرد  چیبود فکر نکنم ه

باال برد و چون   کمیکردن آهنگ صداشو   یبرد با پل نیدستشو سمت پخش ماش پرهام
وجودم   ی تو جانی ه شدیسرعتشو باال برده بود که باعث م یحساب  میاتوبان بود  ی تو

 چند برابر بشه 

 

 ی آروم آروم آروم تو قلبم نشست آروم

 ی هست یتو فکر چ  گهید یدستمو بست کهو ی یهست یمگه تو ک آخه

 مونه یمن م  ادیتو  یدونه حرفا  دونه

 جنونه ی من از رو  یدونه کارا  دونه

 نمونهیب یحسکه ندونه که  هیک گهی د وونهی تا د هردو

 خب بگو خب  یتو حق من یسهم من تو

 خب بگو خب  ینزن ی من حرف  یحرفا  رو

 خاصه  یلیحال من خ  یتو هست  یوقت

 ازت خواسته  نویقطعا هم قلبم

 ممنون توام   یهمه چ واسه

 از حد جذابه  ش یب یتو همه چ با

 نابه  یلی خ یلیتو حالم خ با

 توام   ونی حال خوشو مد  نیا
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دست مردونه پرهام   دنی دستم احساس کردم با د یرو رویدست ی لحظه گرم  هی یبرا 
دستمو گرفت همونطور که حواسش به  یناخواسته تمام بدنم گر گرفت پرهام به نرم

تنم افتاد    یکه تو یلرزش د یکردو پشتشو بوس  کی بود دستمو به لباش نزد  شیرانندگ
بود   دهیزد انگار فهم ینه کوتاهمردو  ندباعث شد ناخواسته دستمو عقب بکشم پرهام لبخ

 بهم دست داده  یکارش چه حس ن یاز ا

 ا یسون ذارم یوقت تنهات نم  چی_هپرهام

 بکنه  یوونگی از سر د  یانداختم که باعث شد پرهام تک خنده ا نی پا سرمو

  دناتی سکوتو خجالت کش  ن یبا ا ی...حرف بزن دارگهید  میمرغا شد  ی_هوف قاتپرهام
 ی کنیم وونمید

باال بره پرهام سکوت   یحرفش بدتر سرخ شدم که باعث شد قهقه پرهام حساب ن یا از 
پاش   یدستشم رو یکیفرمون بود و اون  یدستش رو  هیبهش نگاه کردم   یرچشمی کرد ز 

بهش ندادم   یجواب یگرفتم؟اما من حت یدرست م یتصم یعنیبود  یژست مردونه قشنگ 
  نیبه ا ی شدم اما بعدش وقت ری دلگ کارش  نیاز ا  کمیدوختو تنم کرد  دویاون خودش بر 

اما   ارمیبه روش ن  موی باعث شد دلخور میامر راض  نیکه ته دلم خودمم به ا  کردمی فکر م
اصال درباره هم    میرفتی م رونی بود که باهم ب یبار نیدوم نیا  شناسمیمن که اونو نم

عجله داره اما   رنقدیعجله؟چرا ا نیکرد اونم با ا  یچه طور ازم خواستگار  مینداشت یشناخت
 شه خودمو آروم کردم  یزودتر رابطمون جد خوادی چون منو دوستم داره و م نکهیبا فکر ا

اومدم پرهام به   رونیب الیاز فکروخ  ستادیگوشه ا هیپرهام   میاتوبان که خارج شد از 
بود و به   نی خودم ندادم همچنان سرم پا تیوضع یتو   یرییسمتم برگشت اما من تغ

 کردم یدستم نگاه م یحلقه تو 

 ا ی_منو نگاه کن سونپرهام

 از قبل اسممو دوست دارم   شتریب کردمیاحساس م زدیقدر قشنگ اسممو صدا م چه
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 خانوم  ای_سونپرهام

باشم و با هر جملش   یحد احساسات نی تا ا کردمی قلبم باال رفت اصال فکرشو نم ضربان 
 پس کجا رفت؟  طونیراز شزبون د  یا ینشون بدم اون سون یواکنش

 ؟ ی جواب آقاتونو بد  ییخوا ی_نمپرهام

 سرمو به سمتش چرخوندم که با لبخند مردونش مواجه شدم    ناخواسته

 ؟ ی_چرا ساکتپرهام

 بگم  یچ دونمی_نم

 هنوز؟  ی_تو شوکپرهام

که برام داشت منکر   یو لذت  جانی کردم درکنار ه دی انداختم و آروم حرفشو تا  نی پا سرمو
 شدم یبهم وارد کرده بودو اصال نم که یشوک

 ؟ ی_بهم شک دار پرهام

  نیسرمو به طرف  عی سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم سر یحرفش ناگهان  نیا  دنیشن با
 تکون دادمو گفتم:

 با عجله...منظورم... نقدریکه چرا ا نمی _نه نه بهت شک ندارم فقط تو شوک ا 

چون دوست   نهیعجلمم به خاطرا کنمیحل م شویبق  هیکاف یبهم شک ندار نکهی_همپرهام
 ی زودتر مال خودم بش خوامیدارم م

 م یبدرد هم نخور دیشا می باهم آشنا بش شتری ب دی_اما منو تو با 

به حرمت حرفت   یول  میخوریبدرد هم م یعنیمن تورو انتخاب کردم پس   ی_وقتپرهام
 چه طوره ملکه؟  میگی بعد به خونواده هامون ماجرارو م میشیمدت باهم آشنا م هیباشه 
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چونم برد سرمو به سمت   ری کردم پرهام دستشو به سمت ز  دی زدمو حرفشو تا یلبخند
شد االن    جادیتنم ا  ی تو یفی چونم لرزش خف ریخودش برگردوند از برخورد دستش به ز 

 که حق نداره فعال بهم دست بزنه  گفتمیبهش م دیحالم خوب نبود اما بعدا با

گمشده   مه یکه ن میمن همون مرد  دم ی_بهم اعتماد کن ملکه کوچولو...بهت قول مپرهام
 شه یتو خطاب م

ردوبدل نشد  نمونیب ی حرف  گهیروشن کرد د  نشویدستشو که برداشت ماش پرهام
  منیبهش نداشتم که ا یحس خوب  ییطورا هیاما  شهیم یرابطه چ  نیته ا  دونستمینم

که   یدو برخورد نیهم ی بود تو یپرهام بود وگرنه پرهام پسر خوب ی عجله کردنا  ریتقص
 شدی باعث م نین خودم بود که همیع ییجورا هیبه دلم نشسته بود   میباهم داشت

 رابطه تالش کنم نیشدن ا  یجد یبرا  شتریب

 

 ( سای)پر

رفتارش   نی بلند شد با ا  عینفر نوژا متوجهم شد از سرجاش سر  نیکالس که شدم اول وارد 
نوژا به سمتم اومدن   نیهم بهش جلب شد به سمت من برگشت و اونم ع ایتوجه سون

خواستم    دمیاومد کم کم اوضاعو خراب د یبا ترس عقب رفتم نوژا با حرص به سمتم م
  یدستا   یحظه بازوم توهمون ل  قای چون دق اومدمبه خودم  رید گهی فرار کنم اما خب د

کالس با ترس   رونی ب واریبردو چسبوند به د رونینوژا محصور شد با خشم منو از کالس ب 
 ستاد ی هم با بستن در کالس دست به کمر طلبکار پشت نوژا ا  ایبهش نگاه کردم سون 

 دم یم حی_براتون توض

 صداش باال نره گفت:   کردیم  یسع کهیدرحال ت یبا عصبان نوژا

چه قدر  یدونیارو؟میسون یاسترس ها  ای منو   یها  ی؟نگرانیدی م  حیتوض وی_چنوژا
  یفهمیم  چیم؟هیدیکش یدو روز ما چ نیا یفهمی م چیبه سرمون زد؟آرررره؟ه الی فکروخ

 گرفت آرررره؟  میگر  شبید
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منو   یاسا نامحرم؟آره؟جواب تم  میخانوم حاال ما شد  سایپر  میکارا نداشت نی_از ا ا یسون
 برات   ؟دارمییا ینم ؟کالسیذاریسرکار م  ؟منوی دینم

هرسه   ستادنی ا  عینفر سر  هی ی صدا   دنیخواستن به سمتم حمله کنن که با شن هردوشون
همون مهرداد    ای  یاستاد دولت  دنیبا د میتامون خشکمون زد به سمت صدا برگشت

 صورتمو احساس کردم    یجوشش خون تو

 افتاده؟   ی_اتفاقمهرداد

   هیموضوع کامال شخص  هی_نه ا یسون

بودم و حالم خوب   دهیچسب  یپشت سرم حساب واریبه من کرد که به د ینگاه مهرداد
هم که پشت سرش اصال    ایبود و سون دهیبهم چسب یببر زخم هی   نینبود نوژا هم ع

 م یکردیدعوا م می نبود قشنگ معلومه داشت یمنظره خوب

 االن؟  ستیکالستون ن میکالس من؟به نظرتون تا ی وجل ؟اونمی_موضوع شخصمهرداد

 گفت:  رفتیبه سمت در م لکسیر که ینگاه بهمون کرد بعد درحال هی  ایسون

حل    مونوی االن مشکل شخص  نیهم میداد حیبود مام ترج ومدهی_استادمون هنوز نا یسون
  میکن

 به سمت ما دوتا برگشتو تند تند گفت: بعد

 دی ایقبل از من وارد کالس نشه خب ب ییدانشجو  نهیا  ی_قانون کالس استاد دولتا یسون
 شهیهم نم  یقانون شکن ینطوریا  م یشیوارد کالس م  شونیما قبل از ا 

نگاه   ایگرد شده به سون ی خودش زودتر از همه وارد کالس شد مهرداد با چشما  بعد
بندازم نوژا به سمت مهرداد   نی بهم رفت که باعث شد سرمو پا یچشم غره ا  نوژا کردیم

 زدو گفت:  ییلبخند کوچولو  مچهین ستادی رفت روبه روش ا

 استاد دی _ببخشنوژا
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رفتن نوژا مهرداد به سمت من برگشت دستشو سمت در بردو در کالسو بست بعد   با
  میدانشگاه یتو دمیبهش نگاه کنم تازه فهم یکه باعث شد با نگران ستادیمن ا  یروبه رو 

نگاه کردم بعد به سمتش برگشتم   ی به اطراف و سالن خال کمیبا استرس  نی به خاطرهم
 کرد یداشت بهم نگاه م قیکه دق

 شه یبد م نهیمارو بب  ینطوریا  یکی_اگه  

 م؟ یکنی کار م یچ می _مگه ما دار مهرداد

 خلوتمونه نی _منظورم ا

 افتاده؟  ی_آها...از اون لحاظ...اتفاقمهرداد

 با زبون تر کردمو لب زدم:  نموی انداختم لب پا نی پا سرمو

 ست ین یزی_نه چ

 ی چون با من کالس داشت ییای امروز هم نم کردمیفکر م  ی ومدی_دو روزه دانشگاه نمهرداد

درشت   ی باال آوردمو بهش نگاه کردم چشاش سگ داشت واقعا سگ داشت چشما سرمو
   کردی واقعا صورت مردونشو جذاب تر م شی مشک  دهیکش یرنگش با ابروها  یمشک

 شد درواقع... ی_اومدن امروزم اتفاق 

 ی اومد  یوزم نم بود امر  ادتیدرسته؟حتما اگه   یرفته بود با من کالس دار  ادتی_ مهرداد

 شد یگفتم که اتفاق  شهی_نه مشکلم به شما و کالساتون مربوط نم

وارد   نکهیبه نشونه باشه تکون داد به سمت در رفت اما قبل از ا یگفتو سر یآهان مهرداد
 گفت:  یدار یکالس بشه به سمتم برگشتو با لحن معن

که قبل از من   ییخوا یو درست زد نم  یحرف منطق  هیبار اون دوستت   نی اول ی_برا مهرداد
 هوم؟  یوارد کالس ش
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کنه اونقدر خسته    نیحوصله جروبحث باهاشو نداشتم که حق نداره به دوستم توه  اصال
و نوژا    ا یاکتفا کردمو وارد کالس شدم به سمت سون یبودم که فقط به تکون دادن سر

بست دخترا با قهر روشونو  بعد از من استاد هم وارد کالس شدو درو  هیرفتم که چند ثان
نشستم   یصندل یرو  یوقت  رهی بگ شونی رحمیب نهمهیازم گرفتن که باعث شد دلم از ا 

انگار اونم متوجه ناراحت بودنم شده   کردینگاهم به مهرداد خورد که داشت بهم نگاه م
فقط نگاهم   دمیاز کالسو اطرافم نفهم یچیه  گهیکرد د یبود چون به اون دوتا اخم

که   دمیشنی م  دادومهر  یاوقات هم صدا   یروبه روم بود گاه دیصفحه کاغذ سف یرو  نی پا
که   یدادن درس بود با ضربه ا حیدرحال توض تی که داشت با جد  یخاص  انیبا قدرت ب

 که کنار دستم بود برگردم  ایبه سمت سون امو یبه کمرم خورد باعث شد به خودم ب

 ؟ یکنی _ها چته؟چرا رم م

برام اومد که باعث شد به سمت استاد برگردم   ییبا حرص و خجالت چشمو ابرو اینسو
 دادم یچه گاف نیخدا بب یسرخ شدم وا کمی کردیکه با اخم داشت بهمون نگاه م

 تخته هیپا  دی ایب انیمور ی_خانوم تمهرداد

چشمام   یشد تمام التماسامو تو  جادیتنم ا  یتو  یحرفش لرزش خاص  نیا  دنیشن با
توهم رفت و   شتریسگرمه هاش ب  دمیبکنه که د یباز  یپارت هیرحم کنه  دی تا شا ختمیر

شوهرم   خواستیم  ینطوریتر شد با حرص بهش نگاه کردم پسره لندهور ا ینگاهش جد 
زدم و   یپوزخند سرد  نیبه خاطرهم ینه واقع یافتادم که شوهر سور  نیا  ادی  کهویبشه؟
نشست بعد با همون لحن  زشی ر جام بلند شدم به سمتش رفتم که پشت ماز س
 روبهم گفت:  شیجد

 مرور بشه    هیتا  د ی بد حیبچه ها توض یبرا  گهی بار د هی_درس امروزو مهرداد

درس امروز  دونستمینم ی حت ه؟منیامروز چ  گفت؟درسیم یچ ن یگرد شد ا  چشمام
بود چون اصال حواسم تو کالس نبود آب دهنمو قورت دادم و به    یدرباره چه موضوع

شدم بعد به سمت اون دوتا برگشتم که نگاهشون ناراحت و   رهیتخته و نوشته هاش خ
 نگران بود  
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 لطفا   عتریسر   میوقت ندار انیمور ی_خانوم تمهرداد

 _استاد...من...

  یجا هیاما حواستون  دیاشسرکالسم ب  نکهیکننده ا هیمن توج  یبرا یبهونه ا  چی_همهرداد
 ست یباشه ن گهید

  ستیحالم خوب ن دونستیاونکه م  گرفتی بهم سخت م یاد یگرفته بود داشت ز  بغضم
 کرد یم تمی اذ ینطوریتمام مدت حواسم بهش نبوده چرا داشت ا   دونستیم

 م یشنو ی_ممهرداد

 بدم؟  حیتوض  امیب شون یا  ی_استاد من به جاا یسون

 که درسو برامون مرور کنن  شونهیامروز نوبت ا  ری_نخمهرداد

افتم از   یترمو م نیا  دونستمیانداختم م گهی نگاه د  هیبسته بود به تخته  خی  دستام
دو   نی انتقام ا   گرفتیبه مهرداد نداده بودم حتما داشت انتقام م یهنوزم جواب یطرف
انتقام   ی و حت  خوامشیکه گفت زودتر م یکه جواب تماساشو ندادم انتقام جواب یروز 

 توجه بودم   یسرکالسش بهش ب نکهیا

 رون؟ ی _برم ب

و بهم  ستادی با اخم ا زشیم  یروبه رو  نهیبلند شد دست به س شیصندل   یاز رو  مهرداد
 گفت: داشتیبرم کویماژ   کهیتمام درحال یرحمینگاه کرد بعد با ب

 لطفا   دیکارو کن نی_هممهرداد

هردوشون خواستن واکنش نشون بدن   ایبرداشتم نوژا و سون المویوسا  یحرف چیه  بدون
 برداشتم با حرکت چشمو ابرو بهشون فهموندم که ساکت باشن المویوسا  یکه وقت

 دخترا   نمتونیبیم  رونی_ب
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 یو ب دمیکش یرفتم پوف  رونینگاه کنم از کالسش ب یبهش ذره ا  نکهیبعد بدون ا  و
نشستم حالم اصال   یصندل نی اول ی و رومحوطه رفتم  یتو  یها  یحوصله به سمت صندل

  ییجا نی همچ هیبه  یروز  ه ی  شدیبود باورم نم  ختهیبهم ر میزندگ ی خوب نبود همه چ
  نینداشته باشم ا یا  گهیجز دو راه راهه د میگادامه زند   یبرا  نکهیبرسم به ته خط به ا 

نبود داشتنش   یپسر بد  نی امی با خودم فکر کردم بن یخودم رفته بودم کل یمدت که تو 
تمام عمرمون به چشم خواهر برادر   میخورد یبود اما منو اون بهم نم یهر دختر یآرزو

راه   چی جز ازدواج با اون ه یبشه همسرم؟از طرف ادی ب کهویحاال   م یبهم نگاه کرده بود 
من   هی اون پسررو با   با مهرداد تن بدم یبه ازدواج سور خواستمینداشتم نم  یا  گهید

 خورد اصال قابل تحمل نبود   شهیعسل هم نم

چه  دونمیبکنم نم ال یدادم کمتر فکرو خ حیسرم کردم و ترج یتو  یبی درد عج احساس
  نیا  یبرا  یکل د یبا دونستم یتنها نشسته بودمو منتظر اون دوتا بودم م  یصندل یقدر رو 

  دوارمیفقط ام دادن ی حقو بهم م  کردنوی کاش درکم م یکه ا  دادمیم حی کارم به اونام توض
 اشتم قهر نکنن چون اصال حوصلشو ند

نوژا لبخند خسته   دنیبا د دمیکنارم نشست به طرف راستم چرخ یک ی  نکهیاحساس ا با
هم بستم    یآغوشش انداختمو چشمامو رو  یاراده خودمو تو   یزدم آغوششو باز کرد ب یا

 نهمهیاشتمش چه قدر خوشحال بودم با وجود ا چه قدر خوشحال بودم که کنارم د 
 داده  هیبهم هد محشرحداقل خدا دوتا دوست  می زندگ یتو   یرحمیب

 من  یاج یغمبرک بزن ینطوری_مگه من مرده باشم تو انوژا

 عه   خوامی_عا عا منم بغل ما یسون

  ستادهی روبه روم ا کهیهم درحال ای سون  میدیخند ا یو به سون میاز هم جدا شد همزمان
 گفت:  عی بود بغلشو برام باز کردو سر

 بدو  گرمی بغل خاله بدو ج ای _بدو با یسون

چهارتا از  کهیزدمو از سرجام بلند شدم محکم بغلش کردمو ازش جدا شدم درحال  یلبخند
 دستش بود به هردوشون نگاه کردمو با لبخند گفتم: یانگشتام تو 
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 دلم براتون تنگ شده بود یلی_خ

 شده  یچ  مینیبب نیبش ایحاال ب میار یبعدا سرت در م شوی_تالفنوژا

من وسطشون بودم و اون دوتا   ینطوریهم کنار دستم نشست ا اینوژا نشستم سون کنار
 ده بودن ش رهیهم دو طرفم هردوتاشون کنجکاو و فوضول بهم خ

 داشتم  از ین  ییمدت به تنها هینشده فقط   یزی_چ

تا امروز ازت   میشاپ بود یکه با پسرا کاف یشده؟از اون روز  یچ سای_راستشو بگو پر نوژا
 نبوده   یخبر

 شه؟ ی_به مهرداد مربوط ما یسون

 داره  ی_نه به اون چه ربط 

 گفت؟  یشد؟مهرداد بهت چ  ی شاپ چ یکاف ی اون روز تو ی_راستنوژا

کردم آب دهنمو قورت دادم اونا دوستام بودن   یدستم آروم شروع به باز  یانگشتا  با
 پس بهتر بود بهشون بگم م یکردیاز هم پنهون نم روی زیچ چیه

 کرد  ی_مهرداد...مهرداد ازم...ازم خواستگار

 گوشام گذاشتم   یو نوژا دستمو رو  ایسون   غیبا ج همزمان

 !!!!!! ؟؟؟ی ـــــــــــــــــــــــ_چــــــــــ

 ها گوشم کر شد  وونهی_اه چتونه د

 تو؟   یگی م یدار ی؟چیشد  یاالتی_خا یسون

 ه؟ ی_مهرداد منظورت استاد دولتنوژا

 _نه مهرداد سر کوچمون 
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  یقرار بود بهش بگ ؟تویکشک چ یچ یخواستگار یگیم یچ نمی_واضح بنال بب ا یسون
 ؟ یزنش بش یرفت  ره ی نمرتو درست کنه ازت امتحان بگ

از اول حرفامون تا   نی به خاطرهم گفتمیبهتر بود همه ماجرارو براشون م دمیکش یپوف
چشماشون گردتر و دهناشون بازتر   رفتیجلوتر م  یکردم که هرچ فی آخرشو براشون تعر 

   شدیم

 ه یا غهیچه ص گهی د یازدواج سور  شهی_باورم نمنوژا

  ینمره ما سه تام ساپورت شدس از طرف یشیتو زنش م ینطوریا  ستا ی بدم ن گمی _ما یسون
 افته   یکال نونت تو روغن م ی شیاز شر پسرعمتم راحت م

  خورهیم  وهی ازش جدا بشم مهر ب یوقت یدونیازدواج کنم م یسور خوامی_اما من نم
 م؟ یشونیپ

  یکنی _فوقش شناسنامتو عوض منوژا

 ؟ ی_اونوقت حرف دوست و آشنا چ

  یسخت  طی شرا  ی دهنشون بازه االن که تو تو شهیحرف مردم اونا هم  ی _گور باباا یسون
 بهت کمک کنن؟  انی که حرفشون برات مهمه م یبه نظرت همون مردم یهست

 _گفتنش راحته اما...

  دیدار از ین یازدواج سور هیعاقل باش شما هردوتون به  کمی نی...ببسا ی_اما نداره پر نوژا
 بهتر؟  نیاز ا  یچ یزنیدو نشون م ریت هیتو با ازدواج کردن با مهرداد با  

 فکر کنم  گهید کمی  دیفعال با دونمی_نم

 بهتون بگم  یزی چ هی د یدخترا منم با گمی _ما یسون

بگه که در کمال تعجب  یچ  خوادیم مینیبب می برگشت ایبا نوژا به سمت سون همزمان
 شد؟  یجن کهویچرا   نیسرخ شده وا ا  کمیو   نی سرشو انداخته پا  میدید
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 اد یاداها بهت نم ن ی_حرفتو بزن ا نوژا

 شم یمرغا م ی_من دارم قات ا یسون

  ری ز  میزد یبلند  یو با صدا  م یمنو نوژا به سمت هم برگشت ای حرف سون  نیبا ا همزمان
با حرص   ایسون میشد وونهی د کردیفکر م شدی رد م مونیکی از نزد ی هرک کهیخنده طور 

 :  دیغر

 _خنده داشت؟ ا یسون

 و؟ یکیآخه آ یمرغا بش  یقات  ی_مگه تو پسرنوژا

 صدق کنه تونهیازدواج کنه م  خوادیم  یهرک یجمله برا  نیا  کردمی_عه من فکر م ا یسون

و با تعجب بهش نگاه   میباعث شد منو نوژا سکوت کن نباریخنده که ا   ری خودش زد ز  بعد
 بود؟  یازدواج؟اصال شدن اویگفت؟ازدواج؟سونیم یداشت چ  نیا میکن

 ه؟ ی_چا یسون

 ت؟ یموقع  نیگرفته تو ا   تی_شوخنوژا

آورد درشو که باز   رون یقرمز رنگ ازش ب یجعبه مخمل هیبرد   فشیک  ی دستشو تو ایسون
خدا   یوا   میزدو با شوک بهش نگاه کرد یمنو نوژا برق  یحلقه توش چشما   دنیکرد با د 

 چه قدر خوشگل بود 

 ازم...پوف خدا  کهی ...اونیعنیآقامون...نه نه  یعنی...شوهرم...زهی...چنوی_ا ا یسون

آروم دستم سمت   م یشده بود رهیتته پته کردنش همراهه نوژا با هنگ فقط خ نیا به
بود نوژا از دستم گرفتو تو دست   یجعبه درش آوردم حلقه خوشگل یحلقش رفت و از تو 

 با حرص بهش نگاه کنه  ا یبزنم اما سون یکارش لبخند  نیخودش کرد که باعث شد به ا 

  نم ینه تو بدش به من بب دی من خر یاون حلقه ماله منه پرهام برا   یی_هوا یسون
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 یکه باعث شد خودش بفهمه چ میبرگشت ایگرد شده همزمان به سمت سون یچشما  با
 د یکش یپوف ن یگفته به خاطرهم

  یکاف ی تو  یوقت روز یکه نه همون پر  روز ی قع دکرد دروا یازم خواستگار روز ی_پرهام د ا یسون
هم که باهم قرار   روز یجور داستانا د نیعشق در نگاه اولو از ا  ییطورا  هی  میشاپ بود

 د یحلقرم برام خر   نیکردو ا یمدارکمو بهم برگردوند و رسما ازم خواستگار میداشت

 ؟ ی پسره که باهاش تصادف کرد  نیو پرهام؟هم  ؟توی_چنوژا

 _آره ا یسون

 ؟ یجواب داد یشد ر ی_توهم همون لحظه جوگ

بهش  یندادم اون خودش منو تو عمل انجام شده انداخت از طرف   ی_بهش جوابا یسون
آشنا که  م یمدت باهم باش هی منه قراره   نهیاز رفتاراش ع یلیباشه خ یپسر بد  خورهینم

 م یبه خونواده هامون بگ میشد

رفتار   نی صورت من نشسته بود ا  یتونگاه هم  نیمشکوک به سمتم برگشت هم  نوژا
 چرا انقدر عجوالنه جلو رفته بود  زد یپرهام مشکوک م

جلو رفته درواقع   یهمه چ یکه چرا انقدر عجله ا   دیکنیفکر م یبه چ د یدار  دونمی _ما یسون
 شه یحل بشه و رابطمون جد  یزودتر همه چ نهیهدفش ا 

 ؟ یکه پات اومده قراره باهاش ازدواج کن ینکنه تو به خاطر اونهمه خسارت ای_سوننوژا

 ست ین ری تاث یب  ممیتصم  یتو نمی ا  ییطورا   هی_ا یسون

نه   شیشناسیکه نه م یبش یزن کس  ییخوایم  ونی لیبه خاطر چهارصد م ای_خر نباش سون
 ؟ یدوسش دار

 حق به جانب به سمتم برگشتو با اخم گفت:   ایسون
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پسر   هیپرهام  یاز طرف  ادهیز   یلیما خ  یا اما بر هی تو پول کم یبرا  ونی لی_چهارصد ما یسون
پاک و صادق جلو   یباشم وقت  نیبهش بدب دیپولدار مستقله که ازم خوشش اومده چرا با 

بعدش ازدواج اما اون   مویبده بعد بگه آشنا بش  یدوست شنهادیبهم پ تونستی اومده م
 کارو نکرد  نیا

که باهاش   یبار برخورد کوتاه هیباهاش نداشتم اما همون  ی_منم برخورد چنداننوژا
 گوشه ی باز  طونوی ش یلیباشه اما معلومه خ یپسر بد  خوردیداشتم بهش نم

 خودمونه  نی_آره عا یسون

 فقط من موندم  دیاالن هردوتون متاهل شد  گهی_خب د نوژا

 هیمن سور   شهیداره متاهل م ا یما فقط سون نی_ب

بغلش  غیج  غیبا ج دمیشده از سرجام پر  یچ دمی تازه فهمبرگشتم  ایبه سمت سون کهوی
 تو شوک بره  یکردمو شروع کردم به ماچ کردنش که باعث شد حساب

  یعروس  هیمن   یخدا  یوا  یکنیازدواج م یدار  شهی قربون تو برم من باورم نم  ی_وا
 کنهیم  یداره عروس مون یکی شهیاصال باورم نم میکن فی چه قدر ک میافتاد 

هر سه   دنیبه خودش فشارش دادو همو بوس یگرفتو کل  ارویمن سون  نیهم ع نوژا
داشت   میچه قدر خوشحال بودم که خواهر  میکردیبهم نگاه م  یتامون با خوشحال

  ا یخبر سون نی داشتم که ا از یخبر خوب ن هیاوضاع واقعا به   نیا  یتو  شدیخوشبخت م
 بود واسم  ایخبر دن نیبهتر

 ی خوب تور کرد سیک هیچون   یتوب بهمون بد  ی نیر یش هی د ی_بانوژا

 د یخند  ایسون

 رون ی ب میری شام باهم م هی_باشه  ا یسون

 سا؟ یپر هی_قبوله نطر تو چ نوژا
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 یشهرباز  م یریبعدشم م  می_منم به شدت پا 

 نرفته بودم  یوقت بود شهرباز  یلیخ ولی_ا ا یسون

زود برگردم خونه و  دیافتاد امروز با  ادمیکه تازه   میباهم حرف زد   مویموند  گهید کمی
کردمو   یاز بچه ها خدافس  عیسر   نیبه خاطرهم شگاهیآرا میبعدش حموم کنم با مادرم بر

زنگ خورد با   لم یزدم موبا موتوی ر نکهیرفتم هم  نمیزدم به سمت ماش رون یاز دانشگاه ب
شدم   نمیحوصله سوار ماش ی بچه پرو رد تماس زدمو ب دمیشک یاسم مهرداد پوف  دنید

دادم جوابشو بدم   حیزنگ خورد خواستم باز رد تماس بزنم اما ترج  لمیکه باز موبا 
 بهتر بود  ینطوریبهش بتوبم ا یحساب

شروع کردم به   عی اجازه ندادم سالم کنه سر  یتماسو برقرار کردم حت ع ی حرکت سر هی یط
 حرف زدن: 

 ؟ها؟ یدار  یهم کار ینداز یم رونش یکه از کالست ب ی تو با کس ؟مگهیزن یزنگ م ه؟چرای_چ

 زیحواست فقط به درس باشه نه چ دینکردم سر کالس من با  رونتی ب لی دل ی_بمهرداد
 ی ا  گهید

 ی نیبیوگرنه بد م یبهم زنگ نزن گهیبه خودم مربوطه نه به تو بهتره د نشی_ا

به خاطرداشته باش که   نمیا  یاز طرف یبا من درست حرف بزن ری بگ ادی  نی_ببمهرداد
 ینکن یاز دانشگاه قات رونیمسئله دانشگاهو با ب

 _منظور؟ 

دانشگاه    یباشه تو  یقراره رابطه ا نمونیانتظار نداشته باش چون ب نه ی_منظورم ا مهرداد
 من نمره برات رد کنم  یبشمو درس نخون یبرات پارت

رفتمو به سمت خونه  فرمون دنده عقب گ  هیروشن کردم با   نمویکردمو ماش یعصب خنده
 راه افتادم 

 اد؟ یبه وجود ب یمنو تو قراره رابطه ا   نیگفته ب  یاونوقت ک الی_چه خوش خ
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 م؟ ی...مگه ما حرف نزد یچ یعنی_ مهرداد

 کنمی اما من نگفتم باشه قبول م می_حرف زد 

 :دی با حرص غر  شهیکه معلوم بود داره کم کم کالفه م مهرداد

 ی بریاز من سود م شتریوسط تو ب نی ا  نهیا  شی ؟خوبیگی م یدار ی_چمهرداد

 گه ید  یکیسودو برو دنبال   نیا  خوامی؟نمیذاریمنت م  ی_هه دار

   یدور برداشت گمینم یچیه یمراقب حرف زدنت باش ه   ی_همهرداد

  رمم یکه به تو مربوط بشه متنفرم بم یمن از تو از کالسات از درسات از همه چ نی_بب
 هم که شده با تو ازدواج کنم   یسور ستم یحاظر ن

بشه و   ی من عصبان  نیاعصابم بود انتظار داشتم اونم االن ع  یپوزخند مهرداد رو یصدا 
 کارو نکرد    نیبهم بتوبه اما ا یحساب

خانوم   یکه حرمتو شکست  یتو بود  نیباشه اول ا  ادتی_هه چه جالب حله اما  مهرداد
 ان یمور یت

شاگرد   یصندل   یرو  تیآوردم اما با عصبان نی پا  لویموبا  یکه قطع شد با ناراحت تماس
که باهاش کرده   یبه فرمونم زدمو سرعتمو باالتر بردم اصال از برخورد  یپرتش کردم مشت

نبودم درسته دلم خنک شده بود اما اصال رفتارم درست نبود چه قدر مودب   یبودم راض
 بود که جوابمو نداد پوف 

  دنیبرشداشتم اما با د عیمهرداد باشه سر  نکهیاز ا دواریام لمیزنگ موبا  یصدا   دنیشن با
 که خسته بود جواب دادم: یتماسو برقرار کردم با لحن لی م  یب دموی کش یاسم بابا پوف

 _جانم بابا؟ 

 ؟ یی _سالم دخترم کجابابا

 خونه  گردمی_تو راهم دارم برم
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 خونه یخواستم بهت خبر بدم زودتر برگرد زمی _خوبه عزبابا

 شده؟  یزی_چرا چ

 ؟ یندار یکار ای زودتر ب م ی_نه دخترم مهمون داربابا

 _نه باباجون خدافس

کم   نویهم  دمیکش یهم بستمو بازش کردم پوف  یکه قطع شد کوتاه چشمامو رو  تماس
  یدارم ا حوصله مهمونو   یاعصابم ک نی شد مهمون هه حاال من با ا  یعال یلیداشتم خ

   مای کرد  یری بابا عجب گ

چه طور   روی مس  دونمینم نیکه به مهرداد زدم،بودم به خاطرهم ییمدت تو فکر حرفا  تمام 
پارک کردم   نگ یداخل پارک نویفشار دادم و ماش موتویر  دمیدر خونه که رس یکردم جلو  یط

شدم باورم    اده یپ نیاز ماش  عینفسم بند اومد سر  ی کنار ن یماش  دنیسر که چرخوندم با د
 کردن؟ ی کار م یچ  نجایا  نایامکان نداره ا  نینه نه ا شدینم

در انداختمو وارد خونه شدم با   یتو   دویبرداشتمو به سمت خونه رفتم کل فمویک عیسر 
 چرا چرا چرا   ایچشمام گرد شد خدا نی امیعمه و بن دنید

نشوندم و به   لبام  یرو یلبخند مصنوع   هینبود فقط  یکردم لبخند بزنم اما شدن یسع
زدو بغلم کرد منم بغلش کردم دلم براش   ینیلبخند دلنش دنمیسمتشون رفتم عمه با د

جور  هی نسبت بهش   ریاتفاقات اخ  نیدوسش داشتم اما با ا یلیتنگ شده بود چون خ
 شده بودم  گهید

چه بزرگ شده عمه قربونت بره چه قدر دلم برات تنگ شده بود   نیدخترمو بب ی_وا عمه
 نکم یریش

 د؟ ی_دل منم براتون تنگ شده بود عمه جون خوب

 رفت  رونیپرواز از تنم ب یها  یتموم خستگ  دمی_تورو که د عمه
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لبخند مردونه   هیاستوار با   شهی برگشتم مثل هم نی امیبه روش زدم و به سمت بن یلبخند
بخونمش به  تونستمیبود پر از حرف اما من نم گهیجور د  هینگاهش  نباریخاص اما ا 

 ش رفتم و باهاش دست دادم که گرم دستمو فشرد سمت 

 نیام یبن ی_خوش اومد 

 دختر کوچولو؟  یچه طور ی_خوش باش نیامیبن

 شدم واس خودم جناب دکتر  یخانوم ستمیدختر کوچولو ن گهی_د

 _اوه بله از کماالتتون کامال معلومه  نیامیبن

 ه یم و با  داد یبهش زدم و به سمت پدرو مادرم برگشتم به اونام سالم یلبخند
  عیوارد اتاقم شدم درو سر   یجمعو ترک کردم تا برم لباسامو عوض کنم وقت یعذرخواه

بلند   کهویچرا   نایحبس کردم ا   نمیس ینفسمو تو   دمیپشت سرم بستم به پشت در چسب
  یکردن وا  یپدرومادرم از من مخف هنبوده باش ییکهوی دمینجا؟شایشدن اومدن ا
مدت    نیا  ی تو کردمیفکر م زدمی باهاش حرف نم یخدا کاش اونطور یمهردادو بگو ا

که بلند شدن   نامیا  رهی م شیداره پ عتریسر  یهمه چ  نمیبیکنم اما م ی بابامو راض تونمیم
 خداااااااا  یغوزباالغوز شده ا  یهمه چ  گهید  نجایاومدن ا 

اجازه    دستام گرفتم بغضم گرفته بود اما نی به سمت تختم رفتم و سرمو ب یزار با
  دادمیضعف از خودم نشون م  دی نبا نی قطره اشک از گوشه چشمم بچکه پا هی  دادمینم
 د ینبا دینبا دینبا دادمیم یازدواج زور نی تن به ا دینبا

به   یسرمو بلند کردم و به در بسته نگاه کردم دست  امیتقه در باعث شد به خودم ب یصدا 
 حتما مامانه   دمیصورتم کش

 تو  ای_ب

بلند شدم که   عی سر   نیجا خوردم به خاطرهم کمی  نیامیقامت بن دنیکه باز شد با د در
 بهم بزنه یلبخند مچهی باعث شد ن
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 _اجازه هست؟ نیامیبن

 تو   ای_آره آره ب

 شد  رهیزدو بهم خ هی وارد اتاقم شدو درو پشت سرش بست بهش تک  نیامیبن

 تو؟  ی_خوبنیامیبن

 _اوهوم خوبم 

 یی ا یبه نظر نم نطوری_اما انیامیبن

 ؟ ی کن نمیمعا ییخوا یقوه دکتر بودنت گل کرده م هی_چ

من ثابت موند به    ینگاهشو ازم گرفتو به اطراف اتاق نگاه کرد بعد نگاهش رو  نیامیبن
شلوارش بردو شونه  بیج یهول کردم دستاشو تو   کمی ستادی سمتم اومدو روبه روم ا

 هاشو عقب تر داد 

 درسته؟  یخوشحال نشد دنمی_از دنیامیبن

 ست ین نطوری_به خدا ا 

 دونستم یآره؟م نای_به خاطر بحث ازدواجو ا نیامیبن

 ... ریهمش تقص ن یامی_بن

 یلیندارم به تو خ یچون خواهر برادر یدونیمن دوست دارم خودت م  سای _پرنیامیبن
چون از تو دور   دمیآلمان رفتنم چه قدر زجر کش نی هم یبرا  یدونیوابسته شدم خودت م

 شدم یم

  دونستم یشد فقط م  سیچشمام خ یک دونمیباال آوردمو بهش نگاه کردم نم مویاشک  نگاه
از دستش بدم اما دوست داشتنم   خواستیدوست داشتم که دلم نم  نویامی اونقدر بن

  کنهی ترکم م گهیجوابم د دنیبا شن دونستمیم  خواستنینبود که اونا م یاونطور
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آلمان اون    یاون مدت رفت یوقت یدونیدارم بهت وابستم توهم ممنم دوست  ن یامی_بن
خلوت   یرفتنامون برا  رون یب یهمه باهم بودنامون برا  یشدم دلم برا  ت یچه قدر اذ  لی اوا

 تنگ شده  یهمه چ ی کردنامون برا

 نگاهشو ازم گرفت  دو یکش یآه نیامیبن

 اومدم که زندش کنم نطوری_منم همنیامیبن

 ... نیامی_بن

  مینهار بخور می خوایاومدم دنبالت بگم م ساینگو پر یچینگو...ه یچ یه  سی_هنیامیبن
 ن ی پا ایب

خودت   ایبردم خدا  یافتاده بودم پ  ریکه توش گ یرفتنش به عمقه فاجعه ا رونیب با
   ادیاز دستم برنم یکار چیه ییمشکلمو حل کن تنها

و بعدش سالن  نی به سمت طبقه پا رونی لباسامو عوض کردم از اتاقم زدم ب  عیسر 
نشسته بودن که با ورود من سرها به سمتم برگشت لبخند  زیرفتم همه دور م یغذاخور
 نشستم  نی امیبن یزدمو کنار عمه روبه رو  یکوتاه

 زم؟ ی_از دانشگاه چه خبر عز عمه

 شده عمه جون  نی درسامم سنگ کمی  دای _همش درسو کارو پروژه جد

 دربند؟  ینر نیام یکه امروز با بن یحرفارو االن زد  نیگلم ا ی_موفق باشعمه

 ؟ ی د ی_عه مامان چرا لو منیامیبن

داشت بهم  یچشم ری برگردم که ز  نی امیبه سمت بن جانیکه باعث شد با ه دیخند عمه
خوشحال شدن هه   یحساب  جانمی ه نیا  دنی عمه با د  یپدرومادرم و حت کردینگاه م

بود که قراره   نیفقط به خاطرا  جانمیگذاشتن اما صرفا ه یچ یپا جانمو ی ه دونستمیم
 خوش بگذرونم نیامیبازم با بن
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 دربند؟  یعصر منو ببر یخواستیم  ن؟تویامی_واقعا بن

 عمه خانومتون لو داد گهیخب د یباشه ول  زی_اوهوم قرار بود سوپرا نیامیبن

بود   نیبزنه نگاهش غمگ یعمه لبخند یخنده ها   دنی که باعث شد بابا با د دیخند عمه
   کنه؟ یم  ینطوریخوشحال وا چرا بابام ا ی اما صورتش حساب

 م ی_به شدت پا

 م؟ یبر گمی جا د  هیچون قبل از دربند قراره   ی_خوبه پس بهتره زودتر نهارتو بخورنیامیبن

 باال انداختو روبه مامانم گفت:  یبهش نگاه کردم که شونه ا  کنجکاو

 گم یبهش نم شمینگام نکنه خر نم ینطوریبهش بگو ا یی_زن دا نیامیبن

خنده تو خونمون   ی بعد مدتها صدا نکهیخوشحال بودم از ا  میدیهممون باهم خند  نباریا
 یمعن گه ی جور د هی  نیامیمنو با بن  تی میصم نکهیا  دادیآزارم م زیچ  هیبود اما  دهیچیپ
 کردن یم

که خندم گرفته بود به سمت اتاقم رفتم تا   نی امی بن یکه تموم شد با چشمو ابرو نهار
  هیاما   دونستمینم لشمیبه خودم برسم دل  یحساب  خواستیخودمو آماده کنم دلم م

 مرتب باشم   یجلوش حساب دیروبه رو بشم که با یکیقراره با    گفتی بهم م یحس

  دیو شال سف دیبا شلوار چسبون سف ییمو ی مانتو نازک جلوباز ل هی کنمیم  ینگاه پمیت به
صورتم کار کردم که باعث شد   یساده رو  شی آرا هیداشت   یرنگ یی مویل  یکه رگه ها

زدم با برداشتن   نهی آ ی به خودم تو یخودشو نشون بده چشمک میعسل یچشما یحساب
اومد با   رون یتاق مهمون با ی هم از تو  نیامیبن ان که همزم  رونیاز اتاق زدم ب  لمیموبا

 دیکش یسوت پم یت دنید

 ی کرد  گریخودتو ج یک ی_برا نیامیبن
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انگشت اشارشو به  ستادی روبه روم ا دیخند یبلند یبهش رفتم که با صدا  یغره ا  چشم
چشمم کنارش   یاز تو   یبودم بردو به آروم ختهی سمت تره از موهام که کج کنار صورتم ر 

 رم یزد که باعث شد ناخواسته نگاهمو ازش بگ

 کنهیاما نگاهت فرق م  سای پر یا شهی_مثل همنیامیبن

 ی د ی_خودتو ند 

 اما تو... مانسی_حداقل من نگاهم صمنیامیبن

   ستیاالن وقتش ن  میزنیباهم حرف م رونیب ن یامی_بن

 م ی_باشه بر نیامیبن

قدمامون به سمتمون   یصدا   دنیسالن بودن با شن  یهمه تو  می رفت نی پله ها پا از 
لباشون نشستو   یرو  یلبخند میبود  ستادهی که کنار هم ا نی امیمنو بن  دنیبرگشتن با د

 د یچشماشون درخش

   میموند رونیب  دی شب هم شا میری م  می_ما دارنیامیبن

 خدا به همراهتون   زمی_باشه عز مامان

 دی _مراقب هم باشبابا

 _چشم بابا جون خدافس 

  هیکه  نی امیبن نیراست به سمت ماش هی رونیب م یاز خونه زد  میکرد  ی همه که خدافس ز ا
روشن کردو   نویهم ماش نیامیبن میهمزمان باهم سوار شد  میرنگ بود رفت یمشک یآکورا 

 راه افتاد  

پخشو هم  یکه هم دوسش داشتم هم نه حت یهردو غرق در سکوت  میراه بود ی تو
فکر   میباهم حرف بزن خواستی سکوت خفرو دوست نداشتم دلم م نی روشن نکرده بود ا 

 به حرف اومد  نیامی چون باالخره بن دیدرونمو شن یکنم ندا
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چرا   می هم حرف داشته باش یبرا  یکل دیاالن با  میسال از هم دور بود  نهمهی_ا نیامیبن
 ؟ ی ساکت

 _خب تو اول حرف بزن

 یداشته باش  شتریگفتن ب یتو حرف برا  فکر کنم ی_ولنیامیبن

 ؟ ی کنیدربارش حرف بزنم اشاره م خوادیکه دلم نم  ی به موضوع ی_دار

 اد؟ ی_چرا ازم بدت منیامیبن

 به سمتش برگشتم حق به جانب گفتم: عیسر 

 اد؟ ی گفته من ازت بدم م ی_ک

   دهینشون م نوینگفته رفتارات ا ی_کسنیامیبن

 شده نه؟  یچ  یفهمی_تو انگار نم

متوقف کرد به اطراف که   نوی ماش  دویموهاش کش یتو   یکالفه دست د یکش یپوف نیامیبن
 از حفظ بود   ابونارویچه خوب هنوز خ یشگیهم یهمون جا  میاومد  دمینگاه کردم د

 سا ی شو پر ادهی _پنیامیبن

  ستادی دور زد کنارم که ا نویشدو ماش ادهیشدم اونم پ ادهیپ یحرف  چیه یب ن یماش از 
 شد  رهیکالفه نگاهشو ازم گرفتو به اطراف خ

 م؟ یگذشته کنار هم باش ن یع میفراموش کن رویامروزو همه چ هی  ییای م ن یامی_بن

به نشونه باشه تکون دادو دستمو گرفت که باعث شد   یبهم نگاه کرد کالفه سر نیامیبن
دست همو   میاومد   یکه م رونیود بعادتمون ب  شهیبزنم هم یلبخند  رموی منم دستشو بگ

 م یگرفتیم

 چه خبر؟  ای_از پر نیامیبن
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 خواهرم تنگ شده بود یدلم برا  یلیشد خ یچشام پر از غم و دلتنگ ا یافتادن پر   ادیبه  با

 اونم مشغول درسشه چی_ه

 _خواستگار نداره؟ نیامیبن

 ...یداره ول یعنی_نه 

 ؟ یچ ی_ولنیامیبن

 درسشو بخونه  خوادی ازدواج کنم م خوام ی فعال نم گهی م ی_ول

 مونده  شی سه چهار ماه  هی_اوهوم  نیامیبن

همسن هم بودن   خوندنیم ی هردو پزشک ای پر نویامی تکون دادم بن دی به نشونه تا یسر
  شتریب  نی امی و بن ای پر گمیوقتا با خودم م  یو پنج سالشون بود بعض  ستی هردوشون ب

 زدن   یچرا رو من قفل دونمی تا منو اون اما نم ان یبهم م

 بود؟  یچه خبر؟اسماشون چ گهیبال از اون دوتا وروره د  طونی_خب شنیامیبن

 کردم  یخنده ا  تک

 و نوژا  ای_سون

 ره ی شماهارو بگ یکس  دونمیم دی_آره همونا شوهر نکردن؟هرچند بعنیامیبن

ادور  دور نی امیخودمم خندم گرفته بود بن دیخند یبلند  یبه بازوش زدم که با صدا  یمشت
  میرفته بود رونیباهم ب ی چون چندبار شناختیم اروینوژا و سون

 ی ری کبیا  شی دلشون بخواد ا میلی_خ

 ی ری کبیا یگ ی_به من منیامیبن

 ستادی اما من روبه روش ا ستادی آوردم که ا رونی گل کرد دستمو از تو دستش ب طنتمیش
 گفتم: رفتمی عقب عقب م طنتی همون طور که با ش
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 شیجالب  یآقا دکتر صداش بزن دیبا گهیعنتر دراز زشت گنده که چند ماه د هی_اوهوم  
 کنه یداره ورور نگاهم م ستادهی که االن روبه رومم ا  نجاستیا

 نکرده بود  یحرکت چیتکون داد هنوز ه دی به نشونه تا یدست به کمر سر نیامیبن

  گهی عنتر دراز زشت گنده که قراره چند ماه د نیهم  یدونی _اها متوجه شدم االن منیامیبن
 اد؟ یاز دستش برم  ییآقا دکتر صداش بزنن چه کارا 

 دم ی باال انداختمو خند  ی الیخیبا ب یا شونه

 ادیجز بلوف زدن از دستش برنم یکار چی_ه

 رسه؟ یبه دادت نم  یکس یی تنها نجایا ی دونستی_منیامیبن

 _منو از پشه نترسون 

اونم همونطور که  دنیشروع کردم به دو دمو یکش یغیبه سمتم ج ن یامیبردن بن زیخ با
شونه هام افتاده بود   یشالمم رو  یحت  کردمیفرار م دموی خندیدنبالم بود م کردیم  دمیتهد

چنتا    هیاوقات    یخلوت بود گاه میکه ما توش بود یریبهش نداشتم مس یاما توجه
پاتوق منو   ییطورا  هیدوسش داشتم  یلیخ ودمب ری مس نیعاشق ا   شدنی رد م نیماش

بله تا    دمیهنوز دنبالمه که د  نیامیبن نمیلحظه برگشتم عقب بب هی بود  نیامیو بن  ایپر
خودشو بهم  عی سر   نیامینالم بلند شد بن  یصدا  یکیاومدم برگردم با مخ رفتم تو دل 

 ذاشت بود گ مینیب یخم شدو دستاشو دور دستم که رو  کمیرسوند همراهه من  

 نمش ی دستتو بردار بب سای_چت شد پر نیامیبن

دستمو   نکه یهم کردمینداشتم احساس م مینیب  یمن جرات برداشتن دستمو از رو  اما
 شده باشه  یدماغم خون دونمیم دمیهرچند بع رونیب کنهیبردارم خون فوران م 

 ؟ یکنی...آقا چرا چشاتو باز نمسای _باتوام پرنیامیبن

 بودن که به من خوردن نه من   شونی ا  نیاما ا  خوامی_معذرت م
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  نیمهرداد چشام اندازه توب بسکتبال شد ا دن یشوک زده سرمو باال آوردم با د کهوی
من تعجب کرده بود چون   دنی انگار اونم با د کرد؟یکار م یچ نجا یامکان نداشت مهرداد ا

  نگاه مینیبه ب یدستشو سمت صورتم برد با نگران نیامیاونم چشماش گرد شده بود بن
صورتم از درد  کمیکه باعث شد   دیبهش کش ی کرد دستشو به سمتش بردو آروم دست

 توهم بره 

   ستین  میز ی_من خوبم چ

 ن؟ یک شونی _ا

به  می با تعجب بهش نگاه کن نیامیمنتظره مهرداد همزمان با بن ر یسوال غ  دنیشن با
چرا   نیگرانه بهم نگاه کرد ا  خ ی بود توب یتوهم رفته بودو نگاهش جد کمی اخماش که 

 کنه یبه من نگاه م ینطوریداره ا 

 باشن؟  یک شونیا  دمی پرس سای_پر مهرداد

  یکم کم اخماشو توهم برد دست منو گرفت که باعث شد مهرداد با اخم به دستا  نیامیبن
 نگاه بکنه  نیامیمنو بن

 ؟ ی اسشن یاز کجا م  سارویداشته باشه شما پر  ی_فکر نکنم به شما ربطنیامیبن

کار   یخدا حاال چ یهول کرده بودم وا  ینگاه کرد حساب نیامیکرد و به بن یاخم مهرداد
 کنم

 استادم هستن   شونی...اشونی _ا

 صدا بزنه؟   کی استادتون عادتشه دانشجوهاشو با اسم کوچ نی _اها بعد ا نیامیبن

چرا ناخواسته   دونمیدستامون حفظ کرده بود نم یهمچنان نگاه اخمالوشو رو  مهرداد
با تعجب بهم  نیامیانداختم بن نی آوردم و سرمو پا رونیب نیامیدستمو از تو دست بن

 رفتارم تعجب کرده بود ن ینگاه کرد انگار از ا 

 که دوسش دارم  ی_و کس



 ی اجبار  ی نامزدها پ یاک

140 
 

  یرو  دونمی مهرداد هم تو شوک رفت و با تعجب بهم نگاه کرد نم نی امیهمراهه بن  نباریا
که بهش زده بودمو فراموش کرده   یامروز   یحرفو زده بودم انگار حرفا  نیا  یچه حساب

  یب ؟چرای گیدروغ م یچرا دار گهی م برهیاالن منو از رو م نیبودم اصال با خودم نگفتم ا 
  نیکه نشون داده بود ا یت یفقط به خاطر اون حساس دی شا دونمی گدار به آب زدم؟نم

بودم فقط اون بود که   مونینداشته باشم پش  یبا مهرداد رابطه ا نکهی از ا  دی حرفو زدم شا
چرا   نایا  دونستمیازدواج خالص بشم من که م نیبهم کمک کنه از شر ا  تونستیم

 کردم یم یکار هی  دیبرگشتن پس با 

 ؟ یگفت  ی_تو چنیامیبن

چون با اخم به سمت    هیبود نقشم چ دهیکم کم به خودش اومد انگار فهم  مهرداد
 برگشتو گفت:  نیمایبن

راحت    ید یکه به خودت اجازه م یباش یک یگفت حاال جنابعال یکه چ ید ی_شنمهرداد
 ؟ ی ریدستشو بگ

پسر   هیکه   ن یامی بن ینطوریخوشم اومد ا ولی ا  کردی م  یقدر خوب داشت نقششو باز  چه
 برد ینم ییباهوشو فرز بود بو

 گفت: یمن شده بود با لحن مبهوت  رهی توجه به مهرداد فقط خ یبدون ذره ا  نیامیبن

 ی ستیحاظر به ازدواج با من ن نی _پس به خاطر همنیامیبن

زد به اطراف نگاه کرد بعد اومدو   یلبخند مسخره ا  نهیامیبود بن دهی که انگار فهم مهرداد
ه مهرداد  و ب رهیمن بگ  ینگاهشو از رو نیامیکه باعث شد بن ستادی ا  نیامیمنو بن نیب

  نی االن ا ا یخدا  یبهشون نگاه کردم وا  یمهرداد هم قد هم بودن با نگران  نویامینگاه کنه بن
 زم ی تو سرم بر  یشه من چه خاک  اشون دوتا باهم دعو 

 ن یامیآقا بن نمی_چه خوب شد که تونستم باالخره شمارو ببمهرداد

 ؟ ی شناسی _تو منو از کجا منیامیبن
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  یسوالتو گرفته باش  نیجواب ا شیپ قهی_فکر کنم چند دقمهرداد

 من زر نزن درست جوابمو بده   ی_برا نیامیبن

حرف زدن اصال    نطوریکرده ا لی باشه و تحص یکه ترم آخر پزشک  یپسر ی_برا مهرداد
   ستی ن ستشیشا

  یبردو از رو  ن ی امیکت بن قهی لباش نشست دستشو آروم به سمت  یرو  یلبخند تلخ بعد
 بود آروم مرتبش کرد  دیتهد هیشب  شتریه بک ضهیغر

 تمیالبته آبج   یا  گهید زی توهه نه چ ییکه پشت سرمه فقط دختر دا  ی_دخترمهرداد
 دکتر  ینشنوم حرف ازدواجو وسط بکش گهیمحسوب بشه پس د تونهیم

 زد  یپوزخند مسخره ا نیامیبن

 درسته؟  سای پر دهیجد ی_هه باز نیامیبن

  یفهمیبرات ارسال شد م مونیکارت عروس  یفکر کن اما وقت ی_هرجور دوست دارمهرداد
 نه ا ی هیباز 

 رم یقدم ازش فاصله بگ هیحرکت به سمت من برگشت که باعث شد ناخواسته  هیبا  بعد

 ؟ ید یدو  یم  ابونیتو خ ی_چرا داشتمهرداد

کار   ی شد؟حاال چ ینطوریا  کهویچرا   نیگفتم؟ایبهش م یهول کردم حاال چ یحساب
انگار   ترسمیم  برمویازش حساب م  ینطوریشدم که ا ری وسط منم چه قدر جوگ ن یکنم؟ا

 که من دوسش دارم:/  هیکس شونیباورم شده که ا  یجد یجد

 شونه مهرداد زد که باعث شد مهرداد به سمتش برگرده  یدستشو رو  نیامیبن

باشه درحال حاظر اون دختر   به شما مربوط نشیاستاد اما فکر نکنم ا  دی _ببخشنیامیبن
شد  می تفه یراحت باهاش حرف بزن دمیمنه و هم مال من اجازه نم ییهم دختر دا 

 بهت؟ 
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  گمیمال منه و دو روز د یدل ی دیبه خرج م تیروش حس مالک یکه دار ی_دخترمهرداد
مال منه   ی گیکه م یتوهه نه دل یبرا  یوسط نه قانون  نیاما ا  شهی من م ی برا یقانون

  یچون مرد  گمیبهت نم یزی چ یپسرعمش نکهیبرخوردمون و ا  نیدرضمن به حرمت اول
به خصوص   ارهیب ت یمالک میمن باشه م  الکه م ی زی چ یکه رو  یبا کس یبه راحت ستمین

 عشقم وسط باشه یپا یوقت

منظورش منم؟به من گفت عشقم؟وا من   یعنی ضربان قلبم باال رفتم عشقم؟  ناخواسته
 جنبه شدما  یچرا ضربان قلبم رفت رو هزار؟چه قدر بوسط   نیا

 بود سرد ادامه داد:  نیامیبن  یهمون طور که نگاه سردش رو  مهرداد

 یبهتره تا اون موقع خونه باش  سای پر زنمی بهت زنگ م گهیساعت د  هی_تا مهرداد

سمتم برگشت نگاه آخرو بهم کردو از کنار هردومون رد شد آب دهنمو قورت دادم چه   به
  هیعکس العملش چه طور نمیبرگشتم بب نیامیحرفو زده بود به سمت بن  نیا  یقدر جد

قدم به سمت جلو برداشت که   هی  نیامیدستاش از شدت خشم مشت شدن بن دمیکه د
و    ستهی گرفتم که باعث شد وا  زوشوبا عی سر  نی باعث شد فکرشو بخونم به خاطرهم

 نکنه   یحرکت

 کنمی خواهش م نیامی_توروخدا بن

 شدی ازمون دورتر م داشتیکه برم یسمت مهرداد برگشتم که داشت با هر قدم به
 به سمتم برگشت  ت ی با عصبان نیامیبن

 خبر داره؟  یی_دانیامیبن

 گفتم:  یانداختمو به سخت نی پا سرمو

 _هنوز نه 

 ؟ یباهاش یواشکی _ نیامیبن

 بگم  یزیاومده نتونستم فعال به پدرومادرم چ  شیپ یبحثا  نی _به خاطر ا
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 قراره منو تو باهم... یدونیم  یوقت ی کارو بکن نیا  ی_چه طور تونستنیامیبن

 سرمو باال اوردمو گفتم:   عیسر 

 نی قرارو بزرگترامون گذاشتن من تورو ع نی ا  میباهم ازدواج کن  ستی_منو تو قرار ن
 داداشم دوست دارم 

 نم؟ یبب ویک دی _من نخوام داداش تو باشم بانیامیبن

دنبالش رفتم همونطور که   عیروشو ازم گرفتو شروع کرد راه رفتن سر  ت ی با عصبان نیامیبن
 گفتم:  دمیدو یدنبالش داشتم م بایتقر 

که   یبا پسر تونمیرفته؟آره؟من نم ادتی خواهرت بودم  نیمن ع شیسال پ  هی  نی_تا هم
 عمر داداش صداش زدم ازدواج کنم  هی

اونوقت به من   ن یباهم یاز ک  ستیبعد معلومم ن  یعاشق استادت شد  ی_آها رفتنیامیبن
 آره؟   یبد  یخبر هی  دینبا

 ی لو بد  رو یهمه چ دمیترس یبهت بگم م  شدی_نم

 ی د یخوب نقشمو فهم نی_آفر نیامیبن

سوار شد اما   یحرف چیه یب  نیامیاز ترس خشکم زد بن  میدیکه رس  نیماش  یکیدنز به
بزنه  یفعال حرف نیامیبن دیبشه نبا  ینطوریا   دیبودم نه نه نبا ستادهیمن همچنان ا 

 کرد یم چارم یبابا ب ینطوریا

  دیبا زننیبهت زنگ م گهیساعت د  هیامر کردن   ؟عشقتونیسوار ش  ییخوای_نمنیامیبن
 یخونه باش

هم با خشم پاشو رو پدال گاز فشار  نی امیرفتمو سوار شدم بن نیبه سمت ماش  عیسر 
 دادو راه افتاد  

 یکن یکارو نم نی _تو ا
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 ین یبی_حاال منیامیبن

 کنه؟ یکارم م یبابا بفهمه چ یدونیم یکنیکارو نم نی تو ا ن یامی_بن

  ییبرام مهم باشه که دا دیچرا با ستیتو احساسات منو مادرم برات مهم ن ی_وقتنیامیبن
 اد یخوشش م گهید یکی بفهمن که دخترشون از   دیزود با  ای  ری د کنه؟باالخرهیکارت م یچ

 توروخدا تورو روح بابات  ن یامی_بن

 ـــــــــــار یمنو ن  ی_اسم روح بابانیامیبن

سرم داد    نیامیتا حاال نشده بود بن میندلبه ص  دمیکه زد بغض کردمو چسب  ینعره ا با
دادم چندبار  دنیرومو ازش گرفتمو به اشکام اجازه بار  تی با عصبان ینطوریبزنه اونم ا 

 شدی اشکام م زشی ر شتریسرم اکو شد که باعث ب  یدادش تو ی پشت سرهم صدا 
چند  هی برد   ن یسمت پخش ماش  تشودس  دویموهاش کش  یتو  یدست  یعصب نیامیبن

خوندن انتخاب کرد تمام مدت رومو ازش گرفته بودمو   یآهنگو برا  هی  نکهیترک رد کرد تا ا 
 کردم یذره هم بهش نگاه نم هی

 

 خوب  دونستمیکه دروغ بود هم همه حرفات م دونستمیم

 ترسوند یلحظه کنارم منو م هی  یتو نباش نکهیا  فکر

 رفت  ادتیقد زود همه حرفامو قولو قرارات از   چه

 التم یخونه تو خ نیرومم با خودم تنها تو اآ من

 ست ی از من ن  یمن حرف  یب یباش ییمگه هرجا  دونستمیم

 ست ین ادتی تو چه باشم چه نباشم انگار منو  کنار

 عاشقت هستم  مای هنوزم که هنوزه مثل قد من
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 بود که تو قلبت زده شد از من   یگناهم چ دونمینم

 ست یانگار دل تو با من ن یدارم ول دوست

 ست ی منتظرم ن یباشم کس یاگه رفتن  دونمیم

 ست ی تو دادم به خدا کم ن یکه به پا  یعشق

 زود نقدریاما نه ا   یریم  یروز  هی  دونستمیم

 انگار واسه تو راحت بود  یمن سخته ول  واسه

 من اومد قلب تورو لرزوند یآخه جا  یک بگو

 یکه فقط تو مال خودم باش خواستمیم  من

 یآسونو راحت تنهام گذاشت  یلیتو خ یلو

 یدروغم شده بازهم بگو دوسم داشت به

 

بشم که بازومو گرفت   ادهیپارک کرد خواستم پ نویماش نکهیدرو فشرد هم موتیر  نیامیبن
 اما اجازه نداد  ارمیب رونیبا خشم بازومو خواستم از تو دستش ب 

 _ولم کن 

 خوام یسرت داد بزنم معذرت م خواستم ی_نمنیامیبن

 ی کن فیتکل نیی و برام تع یسر من داد بزن ی_تمومش کن تو حق ندار

 بشم یکه عصب سای_بهم حق بده پر نیامیبن

 یعنیعاشقت باشم   ستمی ن ؟مجبوریفهمیم ی حق  چیه دمینم یحق   چی_من به تو ه
 منو مجبور کنه  تونهیکس نم چیه
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 ؟ ی حد ازم متنفر ن ی_تا انیامیبن

 دم ی_نبودم اما امروز شدم خوشحالم که اون روتو د 

 لب زد:  ینگاهشو ازم گرفت به سخت ی شده بود با ناراحت رهیبا غم بهم خ نیامیبن

 ی حرفا دوسش دار نی از ا  شتری _معلومه بنیامیبن

 دم ی مهرداد جون هم قرار باشه م یباال ببرم من برا  توی_آره بذار اطالعات عموم

چشمش باعث   یسرشو به سمتم برگردوندو بهم نگاه کرد حس نم اشک تو  دی لرز   نیامیبن
باهاش حرف   یاونطور دی شدم نبا ری کرده بودم بازم جوگ یرو  ادهیشد از درون بلرزم بازم ز 

 زدم یم

 _باشه...باشهنیامیبن

 کنه یرم م دایچرا جد  نیبهش نگاه کنم ا یرو فرمون که باعث شد با نگران دیکوب محکم

 بکن اما انتظار نداشته باش منم دست رو دست بذارم  ییخوا یم ی_باشه هر غلطنیامیبن

بهش نگاه   تی رفت و باز با عصبان نیاز رم کردنش از ب یو نگران یکم حس دلسوز  کم
 کردم  

 یبکن یتونینم یغلط چی_ه

بلند خودمو به خونه  یبا قدما  دمیشدمو درو محکم کوب ادهیپ نش یخشم از ماش با
تعجب کردن اما   میکه انقدر زود برگشته بود  دنمی با د هیدرو باز کردم بق نکهیرسوندم هم

منو   یلومتریک هیاز  یهرکس  خوردنیجا م دم یجا خوردن با افمیق دنیبه خاطر د شتریب
 و دلخورم  یچه قدر عصبان دونستیم  دیدیم

 از سر جاش بلند شد   یمامان با نگران

 کو؟  نی امیه؟بنینطوریا  افتی ق سا؟چرای شده پر  ی_چمامان
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 ی وقت  خوردیمادرانشم بهم م  یها ینگران  نی کم از کوره در رفتم اصال حالم از ا کم
 کرد یم  یاما با شوهرش پافشار ستیوصلت ن ن یبه ا یدخترش راض دونستیم

 د؟ ی ریگی سراغشو از من م نمیامی_مگه من دم بن

گرد شده همه به سمت پله ها رفتم با  ی از مقابل چشما یا  گهی حرف د چیه  بدون
 یتمام دق خواستمیانگار م  دمیکوبیخشم ازشون باال رفتم و محکم پامو روشون م

اعصابم   دم یدرو محکم کوب دمیکنم به اتاقم که رس یبدبخت خال یسر پله ها  امویلیدو
سرم برداشتمو گوشه اتاق پرت کردم    یرو  از داغون بود از همه دلخور بودم شالمو  یلیخ

هست    یهرکس نکهیزنگ خورد اعصابشو نداشتم اما با فکر ا  لمیکه همون لحظه موبا
  زدیکه آشنا م ییشماره ناآشنا  دنیبه سمتش رفتم با د ستی ن نیامی خونواده خودم و بن

کنار   لویحوصله موبا یماسو برقرار کردم و بخودشه و به حرفش عمل کرده ت دمیفهم
 گوشم گذاشتم 

 _بله؟ 

 ی جواب بد  کردمی_عجب...فکر نممهرداد

 االن قطعش کنم ییخوا ی_خا م

 ؟ ی _خونه امهرداد

 زده باال؟  تیفوضول ای گل کرده   فتونیشر  یها   تیحساس هی_چ

 ؟ ی هست یعصب  نطوری_باهاش دعوات شده ا مهرداد

  رونیآروم شدم نفسمو با فوت ب  یبود ناخواسته منم کم لکسیانقدر آروم و ر  نکهیا از 
  یوقت  زدمیباهاش بدحرف م د یدادم که باعث شد مهرداد هم همچنان سکوت کنه چرا با 

 منو از رو نبردو پشتمو گرفت   نیامیبن یصبح اما بازهم امروز جلو یبا وجود حرفا 

 بهت بدهکارم  یعذرخواه هی_

 نطوری_منم هممهرداد
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 _تو چرا؟ 

بودم   نیچون شاهد ا  کردمیکارو م  نیا  دی کردم نبا رونتی _بابت امروز که از کالس بمهرداد
 ست یو اصال حواست به درس ن  یکه تو خودت

 کرد ی کارو م نیبود هم م یا  گهیهر استاد د ستی_مهم ن

هم ببندم چه خوب تونسته بودم   یمهرداد باعث شد ناخواسته چشمامو رو  قیعم نفس
  زدمیحرف نم ری سگ پاچه گ  نیاالن ع گهیآروم شم چون د کمیرف زدن باهاش با ح

 م یزدیهردو آروم با متانت باهم حرف م

  یبرا  یاونقدر دوارمیاون پسره زدم عمل کنم ام یکه امروز جلو  ی_زنگ زدم به حرفمهرداد
 ی که االن خونه باش یحرفم جلوش ارزش قائل شده باش

 بود  یحرص کم یگرفته بود چون لحن صداش  خندم

 _تو اتاقمم 

 ی هست ی _خوبه پس دختر حرف گوش کنمهرداد

تماسو   خواستیدلم نم یجواب دادن نداشتم اما از طرف یبرا  ینگفتم چون حرف یزیچ
   میباهم حرف بزن نطوریهم  خواستیقطع کنم دلم م

 سا ی_پر مهرداد

 _بله؟ 

 درسته؟  گهید ی من موافقت کرد  شنهادی_تو با پمهرداد

 نداشتم   ی_چاره ا 

 ؟ ی من هست  یاالن تو عشق قالب یعنی_پس  مهرداد

 گفتم:  یلحن مسخره ا  با
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 تم ی_آره عشق قالب

کرده بود عشق  دایبرام پ یکرد خودمم خندم گرفته بود عجب اسم  ی تک خنده ا مهرداد
 یقالب

  یمیدوتا دوست صم نیمدت باهم ع ن یا  یبهتره تو  میمدت باهم هی _خوبه پس مهرداد
 چه طوره؟  میباش

 _خوبه موافقم 

 میکن  ی_و محض اطالعتون بهتره کم کم نقشه هامونو عملمهرداد

  ستادمی رفتم و روبه روش ا نهی شده بود به سمت آ یسوال افم یتختم بلند شدم ق  یرو از 
 گفتم:  یسوال رفتمیور م  کمیهمونطور که با موهام 

 _نقشه هامون؟ 

 وضوع خبر دارن؟ _دوستات از ممهرداد

 _آره 

 بودنشم؟  ی_از سورمهرداد

 گفتم؟ ی م د ی_نبا

 ستن؟ ی_دهن لق که نمهرداد

 اخم گفتم:  با

 ن یمن نه دهن لقن نه خبر چ  یدوستا ری_نخ

 میکار کن  یچ  دینزن تا بهت بگم با ی_باشه پس االن فقط گوش بده و حرفمهرداد

چشمام   رفتیهرقدر که جلوتر م  گهیم یچ نمیکردم و سرتا پام شد گوش تا بب سکوت 
 نبود  زایچ نی خدا من چرا حواسم به ا یوا   شدیگردتر و دهنم از تعجب بازتر م
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 )نوژا( 

  دنمیابروش با د  یتا  هیشدم که باعث شد  سمیرئ نهیبه س نهیاومدم س  رونیاتاقم که ب از 
 باال بپره 

 ؟ ی رفتیم  یی_جا

خونه بعدا  گردمیزودتر برم کم یمدت فصل امتحاناتمه    نیدادم ا  حی بهتون توض _منکه
 کنم یجبرانشون م

 یعنی اری و دست یمن  اریتو دست یحرف بزن یخان  یبا آقا  دیبا  زمیعز شه یکه نم ینطوری_ا
چه قدر  یشرکت باشه خودت که خبر دار یتو  دیشرکتم با  ی که من تو یمیتمام تا 

 سرمون شلوغه؟ 

از   شدیاومد تمام وجودم پر م یکه م یبهش نگاه کردم اسم خان یو با زار  دمیکش یپوف
 یچ گهی حاال برم باهاش حرف بزنم؟د تیحس حرص و عصبان

 آخه...  ی_ول

پروندت    یمنم تو   ینامرو ازش گرفت تی _آخه نداره برو با خودش حرف بزن برگه رضا
نه تو   شمی م خی من توب ادیب  شیتو کارا پ  یچون اختالل امیو باهات راه م  کنمیثبت م

 پس بدو  

  یبودم از کنارم رد شدو وارد اتاق شد آثار خستگ ارشیکه دست یهمون مرد  ای  سخاوت
  ستادم یشب وام فتیبود که ش یبود کم که نبود چند شب انیخوب نما   یلیصورتم خ ی تو

طرف خونمون همه   هیاز   نجایا  یطرف کارا  هیطرف دانشگاه از  هیتا کارامو راه بندازم از 
  دینبود با  یمدت خسته کنه چاره ا   نیا  یدست به دست هم داده بود که من حساب یچ
نه  ای   کنهیقبول م نمیبب زدم یحرف م سشیخراب شده و با رئ نی طبقه آخر ا  رفتمیم

   دونستمیب خودمو ماالن خودم جوا   نیهرچند از هم
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 تماسو برقرار کردم  نی اسم مب  دنیزنگ خورد با د لمیآسانسور که شدم موبا  وارد 

 ن؟ ی _جانم مب

 ؟ ی _سالم چه طور مطورنیمب

 ؟شرکتم ی دار ی_خستم کار

وروره هم باهامه   نی دنبالت ا  امی شرکتت من خودم م یانی پا می_کار که آره گفتم تانیمب
 دور بزنه هیآوردمش  

 گرفته بود  خندم

   یزنیبچه شش ماهه حرف م هیدرباره   یدار ن ی_مب

  ینکن یتوهم بهتره حسود ستی که ن یمنه کم کس  یماهه خواهر  شی بچه ش نی _انیمب
نه   دیگردش پس نبا رونیهامو ببرم ب  یبه خرج بدم خواهر یدستودل باز  خوامیامروز م

 یاریب

 ؟ یندار  یفعال کار رهیم  ش یبرنامه هام چه طور پ نمی_باشه بب

پشت فرمونم قطع   یجز قبول کردن ندار ینوژا چاره ا ستین میحرفا حال نی _من انیمب
 کنم یم

 باش خدافس   نای_باشه مراقب مب

 _مراقب خودمم هستم چشم خدافسنیمب

شدم    ادهیخنده تماس قطع کردم که همزمان شد با باز شدن در آسانسور ازش که پ با
تفاوت باشم و اصال   یکردم ب یبود افتاد سع  امیچشمم به همون پسره که اون روز کنار ت

و   سمی به سمتم اومد که باعث شد منم وا دنمیاما اون با د دمشیبرام مهم نباشه که د 
 خواد یم یچ نم یبهش نگاه کنم بب

 ن؟ یاومد  نجایا ن یداشت ی_سالم کار
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  نیا  امیاصال دلم خواسته ب نجاینگهبان ا  دمیشا  ای یبگو به توچه مگه تو فوضول من اصال
 شدیببرم متاسفانه نم ضیدر حال رفتوآمدتون ف ی خوشگلتون و آدما   یاز فضا  کم یطبقه 

 فقط تو دل خودم غر زدم  نیبهش بگم به خاطرهم نارویا

 کار داشتم  یخان ی_سالم بله با آقا 

بود انگار دوقلو باشن از کجا معلوم   ام ی ت نیرفتارش ع نی ا  دیابروش باال پر  یتا هی پسره 
 واقعا باهم برادر باشن   دیشا

 ؟ یکار دار امی_با ت

ستن  ه  نجایا  سیرئ شونیاما اون روز من خبر نداشتم که ا  دیتعجب کن دمی با دونمی_م
 زدم یحرف نم ینطوریوگرنه باهاشون ا 

  یپسر مهربون و مودب خوردیتکون داد بهش م  دی به نشونه تا یزدو سر یلبخند  پسره 
 افتادش   لیبرخالف اون داداش اخمالو از دماغ ف قایباشه دق

 هستم  ام ی من پسرعمو ت امهیلی_اسم من و 

  ادهیچه قدر شباهتاشون ز  یباهم برادر هستن ول  کردمی پس پسرعموشه من فکر م عه
 پسرعمو بودن نرمال نبود:/  یبرا کمی

 _خوشبختم  

 د؟ ی گی_اسمتونو بهم نم

 شرش از سرم وا شه گفتم:  نکهیا  یبرا  لیم یب

 هستم انیمور ی_منم ت

بهش نگفته بودم بهش   کمویاسم کوچ  نکهیانگار از ا  دیمجددا باال پر  ام ی لیو  یابرو  یتا  هی
 هیداره اسم من چ ینداشت اسممو بهش بگم اصال به اون چه ربط یلیده بود دلبرخور

  امی لیکه متوجه منو و انای ت دنی با د  کهوی خواستم بهش بگم شرت کم من برم کار دارم که 
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با   بیبزنم عج یاومد که باعث شد منم به روش لبخند  سمتمونشده بود با لبخند به 
  شدیشاد م میدختره من روح ن یا  دنید

   نورایشرکتمون از ا  یخوشگل مخف نجاستیا ی ک نی_به به ببانایت

اکتفا نکرد   نی لبمو حفظ کردم و باهاش دست دادم اما اون به هم ی لبخند رو  همچنان
 عطرش محشر بود  ی که باعث شد منم گونشو ببوسم بو دی دستمو گرم فشرد و گونمو بوس

 جون  انایت میدیبه شما درس پس م  میدار ی_از خوشگل

  یبرگشت و باهاش دست دادو احوالپرس امی لیکرد به سمت و یتک خنده دلبرانه ا انایت
نداشت عشقش با   یمشکل امیت یعنیچه راحت بهم دست دادن   دی کرد ابروهام باال پر 

 حرف بزنن؟  مانهیباهم صم ینطوریپسرعموش دست بده و ا

 دختره زشت  ی اعتراض کن یبه تو بگم پس حق ندار د یمن با   نوی_ا ام ی لیو

نکنه واقعا   زنهیحرف م  انایبا ت ینطوریچرا داره ا ن یافتادم ا  یکم کم داشتم پس م گهید
 رغضبه یعشق اون م دونهینم

از   ویکه بهم زد یاون قرار یسرم ول ختهیکار ر  ی_باشه دارم برات آقا غوله حاال فعال کلانایت
 نه برگ چغندر انایت گنی به من م ینیبیمحاال  ارمیدماغت در م

  یاکتفا کنم ا یکی که باعث شد منم به زدن لبخند کوچ دنیخند انای و ت  امیلیو  همزمان
بهتره   نمیبب سایوا   ینه ول ایخراب شده   نیا  سی رئ شیمن برم پ ذارنیم  نیبابا حاال بب

زدم   یکه به سرم زده بود لبخند ی از فکر کنهیم یراض  امو یبگم صد در صد اون ت انایبه ت
برگه برنده   تونست ی م انایمشغول بگو بخند بود ت  امی لیکه با و مبرگشت انای و به سمت ت

 محسوب بشه  امی ت یمن جلو 

 جون؟  انای_ت

 زم؟ ی _جانم عزانایت
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نمراتشم برام مهمه   یلیفصل امتحانات دانشگاهمه خ ؟منیکنیدر حقم م یلطف  هی_
 که...   یحرف بزن یخان یره شما با آقا ندا یاگه اشکال خواستمیم

دستمو گرفتو منو دنبال خودش کشوند که باعث شد   کهویحرفمو ادامه بدم  نذاشت
 چشمام گرد بشه 

 واست  کنمیم  فشیمنظورتو االن رد  دمیبسه خودم فهم ای _بانایت

داره   دمی لبام نشست و باهاش همقدم شدم که د  یرو یزیآم تیلبخند موفق  ناخواسته
نکنه قبول   ش یضربان قلبم باال رفت و استرس گرفتم و کمی  رهیم ی به سمت اتاق خان

قبول   دیهست اون بگه شا  انا ی نه ت یبکنم ول یز ی سواستفاده چ خوامیفکر کنه م اینکنه 
 کنه 

 ؟ یشناسیم  اموی لی_وانایت

 به مسئله ما داشت؟  یسوال چه ربط  نیم االن ا جا خورد  کمیمنتظرش   ریسوال غ ن یا از 

 _نه چه طور؟ 

 دی همو بشناس دیگفتم شا  دیزنیباهم حرف م دمی _آخه دانایت

 گرفتم   ادیامروز تازه اسمشونو   شونهیبرخوردم با ا  نیدوم ن ی_نه ا

 یتونی م امیلیهم رو من و هم رو و   یالزم داشت یزیچ یکمک هیپسر خوب ام ی لی_وانایت
 هرچند خودم پشتتم  یحساب کن

 چه طور جبران کنم  دونمی_ممنونم نم

بازوم   ی رو یبه سمتم برگشتو دستشو با مهربون انای ت میدیکه رس امیدر اتاق ت یجلو
 گذاشت 

 م یگلم ما دوست هم ستی _جبران الزم نانایت
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شدم   یطور  هیکه اجازه ورود داده بود  امیبم ت  یصدا   دنیبه در زد با شن یبعد تقه ا و
 دم یکش ی قینفر وارد شد اما من مکث کردم و نفس عم نیدرو باز کرد و خودش اول انایت

 ؟ ی داشت یکار زمیعز  ی_خوش اومدام یت

کنجکاو شد اما کم کم  افشی ق دویابروهاش باال پر  دنمیبا د  امی اتاق که شدم ت وارد 
 اخماش توهم رفت 

 تو؟   ییای _من به شما اجازه دادم بام یت

خودش اخمامو توهم بردم خواستم جوابشو بدم که   نی فش دلخور شدم منم عحر ن یا از 
 زودتر به حرف اومد  انایت

 ام ی _همراهه منه تانایت

 به هردومون نگاه کرد  نهیدادو دست به س  هیتک  شی به صندل امیت

 شده؟  یزی_خب سراپا گوشم چام یت

ماهو نوژا جون هرجور   هی نی که به ضمانت من ا  رمی_نه فقط خواستم ازت اجازه بگانایت
 بره   ادوی دوست داره ب

به  یخم شد با نگران زشیم   یبه نشونه تمسخر تکون دادو رو  یزد سر یپوزخند امیت
 نبودم  یهردوشون نگاه کردم نکنه به خاطر من بحثشون بشه چون اصال راض

اما خودت    یشنوینم یا  گهید  زیجز چشم از من چ یبگ یهرچ یدونی تو م ای_جانم؟تام یت
 ؟ یازم خواست یاالن چ  یدیاصال فهم

منم   نمیو بهم اشاره کرد که بش  دیبزرگ وسط اتاق عقب کش زی از پشت م یصندل هی  انایت
  یتوجه بهش به سمت صندل یب کنهیداره بهم نگاه م دمیانداختم که د امینگاه به ت هی

 برگشت  امیهم کنارم نشستو به سمت ت  انای رفتمو نشستم ت

 م یکارمندامونو درک کن دیما با  امی_تانایت



 ی اجبار  ی نامزدها پ یاک

156 
 

 شم ی روزه ورشکست م هی_درک؟من اگه قرار باشه کارمندامو درک کنم که ام یت

 کنهی قبول دارم اما نوژا فرق م دونمی_مانایت

ان به  و همزم  میتعجب بهم نگاه کرد  یهردو از رو  دیابروهامون باال پر   امی با ت همزمان
 میداشت فی چه قدر هماهنگ هم تشر ولی ا م یبرگشت انا یسمت ت

 اونوقت؟  ی_چه فرقام یت

  میتو سرم افتاده که وارد بخش خودمون بکن دمیکه نوژارو د ی_من از اون روز انایت

 گفت:  یمحکم  یاخماشو توهم برد با لحن جد   امیت

   ستیاالن وقتش ن انایت  میبکن یبحثو خصوص نی_بهتره ا ام یت

 ه یخوب نهیخب نوژا گز میدار از ین گه ی دختر د هیما به    امی _چرا آخه؟تانایت

اصال   دونمی نم کهیدرحال رنیگیم  میمن همش تصم  یدارن برا نایا شهی نم ینطوریا  دمید
 : دمیبرگشتمو پرس  انای به سمت ت نیبه خاطرهم زننیدارن حرف م یدرباره چ

  یبه چه دختر قای شما دق دیزن یحرف م یشما راجب چ دونمیجون من نم انایت دی_ببخش
 د؟ یدار از ین

 ی دیمربوطرو ند  یفعال چون تو هنوز آموزش ها  اریزن البته دست  نگیمدل هی_به  انایت

 _نهام یت

سرشو باال اوردو با    میحرفو زده بود برگشت  نیکه محکم ا امیبه سمت ت انای با ت همزمان
 کرد نگاه   انای به ت تیجد

 شه یما نم نگیاون مدل خورهیکار نم نی _نوژا به درد ا ام یت

 خوره؟ یبدرد نم یدونی_چرا؟تو از کجا مانایت
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به منظره   ستادویبلند شد پشت به ما ا  شیصندل  یکه معلوم بود کالفه شده از رو امیت
برگشتمو بهش چشمو ابرو اومدم که اونم لباشو به   انایشد به سمت ت رهیروبه روش خ

  زی چ هی یبابا من برا  یبکشم ا یتو ساکت کج کرد که باعث شد پوف  ستین یزیچ یمعن
 نجا یاومده بودم ا  گهید

  یکارا  نو یکه مدام در معرض لنز دورب یشرکت بکنم؟کس نگیاونو مدل  ی_انتظار دارام یت
 گس؟ ی د نیسنگ

االن    نیبرگشتم که اونم با اخم به سمتمون برگشت ا امیگرد شده به سمت ت یچشما  با
 من منظورشو اشتباه گرفتم؟   ایشد   یرتی من غ  یرو

من    شونیکه به سفارش ا  ریاردش ؟دختریشناسیکه م ساروی پر ساسی_نوژا دوست پر ام یت
اون   نوی ا  یانگشت نما  شونویبرسه که من ا  ریاستخدامش کردم اونوقت به گوش اردش 

بابا باهم دوستن پس   رویاردش یدونیکه م ؟تویگوش بابا برسه چ گه؟بهیبهم م یکردم چ
 به رفاقتشون گند بزنم  دیوسط من نبا   نیا

  نیا هیمن چ شمایشده وا منم خواب نما م یرتیغ کردمیمن فکر م  نطوریپس که ا آها
 دوست دخترش:/  یبشه اونم جلو یرتیکه روم غ شمیمحسوب م

داره و   یخوب  انیکارا بشه هم قدرت ب  یمن تو ارینشه اما دست نگی_خب باشه مدل انایت
 ادی که ازش خوشم نم ی تا کس امیکه دوستمه کنار ب یبا کس تونمیبهتر م نکهیهم ا

 ؟ ی مشکل دار ارت ی_تو با دستام یت

خندش   امیخودشو مظلوم کرد که باعث شد ت کم یبه خودش گرفتو  یناراحت افهی ق انایت
 اره یخودش ن یبه رو  ادی اما ز   رهیبگ

 رو نقطه ضعف من   یتو باز پا گذاشت افشوی_قام یت

برج زهرمار اخمالو   نی نگاه کردم پس ا  نشونیب یمیزدم و به رابطه صم یلبخند
 باشه   یاحساسات م ینطوریا  تونستیم
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 گه؟ ید  یپس قبول کرد ول ی _اانایت

 به شما نه گفت؟  شهی_مگه مام یت

جا   کمیکه باعث شد  دیدرخشیم یبا ذوق به سمتم برگشت چشماش از خوشحال انایت
  یباشم خوشحاله ما که فقط چند برخورد  ارشیمن قراره دست   نکهیاز ا نقدریبخورم چرا ا
 حد به دلش نشستم؟   نیتا ا   یعنی  میباهم داشت

  ستیکاراتو بکنه و چون من رئ میبه منش سپارم ی م  یمن اری رسما دست گهی_خب تو د انایت
هروقت دلت   یتونیمدت که فصل امتحاناتته م  نیکلفته ا  ممیو پارت  شمیمحسوب م

 یو بر   ییایب خوادیم

 کلفته   شونی کاروانسراس چون پارت نجایا  نهیمنظورشون ا  گهی_بله دام یت

 نشست   شی پشت صندل دو یکش یپوف ام ی اما ت  دیخند انایت

 درست کنم  رویمن همه چ  دینه بعد تهشم با ایبه کارا   دیزنی گند م نمی_ببام یت

 ی _تو نگران نباش من خودم کارامو بلدم جناب خانانایت

 میکن ف ی تعر  موینی_ببام یت

 م یکنیما رفع زحمت م  گهی_خب د انایت

  میکرد یباهم ازش خدافس می ستادی و کنار هم ا م یبلند شد زی از پشت م  انای با ت همزمان
 میستی که زد باعث شد با یحرف  دنیکه با شن میبه سمت در رفت

 نشه؟  ارتی فعال دست  شونیا  هیتا بعد از مراسم ترک  ستی _بهتر نام یت

 زدو گفت:  یلبخند مرموز   انایت

 ارمه یرسما دست کنمی_نه امروز کاراشو مانایت

 نگاه کرد  انایبا حرص به ت امیت
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 ی تو سرت دار یینقشه ها  هی دونمی من که م  میزنی_شب باهم حرف مام یت

عالمت    یکل میاومد رونیکرد باهم از اتاق ب یبا  یبا  امیو از ت دیخند طنتیبا ش انایت
  ایبودن من داشت؟  اریبه دست یربط هیذهنم نشست چرا مگه مراسم ترک یسوال تو 

انقدر   کهویخدا من چرا   یتو سرش داشته باشه؟وا  تونهی م یمگه چه نقشه ا   انای ت نکهیا
 :/ دمیترس

فرم   ستی ن یاز ین یکنیطبقه کار م نیا  یبه بعد توهم تو  نیاز ا  گهی _خوب خوبه دانایت
 زم یمدت هم رفتو آمداتم آزاده عز   نیپوششت ازاده ا  یو مقنعه داشته باش یتنت کن

 کنم یوقت فراموش نم چیلطفتونو ه  نی_ممنونم ا 

 گفت: طنتیزدو با ش یبهم چشمک انایت

 هرگز فراموش نکن   نی _آفرانایت

اجازه گرفتم که برگردم   انایساعت گذشته بود و من با اتاقمو کارام آشنا شده بودم از ت دو
زنگ زدم که   نیبه مب  نیبرم به خاطرهم تونمیندارم م از یخونه اونم بهم گفت که اجازه ن

قرار   هنکیجمع کردم و سوار آسانسور شدم از ا الموی شرکته وسا  یداد که جلو سکالیاونم م
و   جانیکارم ه  نیخوشحال بودم اونطور که معلوم بود ا یلیطبقه کار کنم خ نیا  یبود تو 
تازه   زی م  هیاتاق باشمو پشت  هی  یمجبور نبودم مدام تو   گهیداشت د یشتریتنوع ب

مقنعه مزخرف خالص بشم هوف چه    نیکه دوست دارم بزنم و از شر ا  ییپا یت  تونستمیم
 خوب شدا 

به سمتش   ع ی شرکت بود سر  نگیپارک یخروج یجلو نشیماش نی م مبشرکت خارج شد  از 
  نهیاطرافو گشت بب کم یتو بغلش بود  نایمب  کهیشد درحال ادهیپ نیاز ماش دمیرفتم که د

خفه  غیج  یناخواسته از شدت خوشحال نایمب دنی زد با د یلبخند دنمی که با د نهیبیمنو م
دلم براش ضعف رفت به  دم یخوشملشو د  خند اون لب  یبه خصوص وقت دمی کش یا

کوچولوشو برام   یکه باز بهم لبخند زد و دستا  دمیبغلش کردم گونشو بوس دمویسمتش دو 
 باال آورد 
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 اد ی لباسه بهت م نی من چه قدر ا یخوردن ی_و 

 ی به خواهرم نسبت داد بیعج یحرفا  یباز تو گشنه شد هیمن چ  ی_خوردننیمب

 کردمو به سمتش برگشتم  یا  خنده

 دنبالم  یممنون که اومد ی_خسته نباش

 دله گهید  میکار کن یچ نطوری_توهم همنیمب

بغلم کن که باعث شد   ایب یعنیبرگشت دستاشو براش باز کرد که   ن یبه سمت مب نایمب
 بخنده  نیمب

  بغلش پس االن همونجا بمون که یرفت یمنو فروخت  ید ید شونویشما تا ا  گهی_نه د نیمب
 جات بهتره  

  دنیبا د دم ینگاه شدم به سمت چپ چرخ هی ینی متوجه سنگ  کهویکردم که  یخنده ا  تک
  کهویکنه؟یکار م یچ نجایا امهی ت نکهیلندکروز و راننده پشت فرمون چشمام گرد شد عه ا

چه قدرم    نیپارک کرده بود پوف بب نگیپارک یورود ینگاه کردم که جلو  نیمب  نیبه ماش
 دربارش زود قضاوت کردم  کمیکنار پس  میبر باشعوره که برامون بوق نزد 

شد که باعث شد هول کنم ناخواسته   ادهیپ نیاز ماش  کنمیدارم نگاهش م دید یوقت  امیت
رفتم   امیگرفتم که از دستم گرفتو کنجکاو بهم نگاه کرد به سمت ت  نیبه سمت مب  نارویمب

 ستادم ی و روبه روش ا

 م ینبود  نگیپارک یمتوجه شما و خروج  خوامیم  _معذرت

  بشیج یدستاشو تو کهیکرد بعد درحال  یبغلش نگاه یتو  نایو مب نی کنجکاو به مب امیت
 گفت: بردیم

 ی متاهل  ی_نگفته بودام یت
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کنار   نی بگم که با قرار گرفتن مب یزی حد ممکن گرد شد خواستم چ ن یتا آخر چشمام
اخماشو توهم برده   کمی  دمیبرگشتم که د نی به سمت مب عیدستم باعث شد الل بشم سر 

 نبود  نیشده اصال حواسم به مب یرتی غ یعنی نینه ا  یوا 

 هستن؟  یک  شونی_نوژا ا نیمب

صورتش برداشت   یجذابشم کرده بود از رو  یصورتشو که حساب  یجلو یدود  نکیع امیت
تو دستش جا    کمی نارویمب  نی کرد که باعث شد مب دراز  نی دستشو سمت مب یکیو اون  

 دست بده   امی به جا کنه و با ت

 کنه یکه خانومتون توش کار م یشرکت سیهستم رئ یخان امی_تام یت

به   یانداختمو دست نی جا خورده بود آروم سرمو پا یچشماش گرد شد اونم حساب نیمب
 خدا   یوا   دمیکش میشونیپ

 هستم  انیساالر   نی_خوشبختم منم مبنیمب

 ه یکیکه  التونمی_جالبه فامام یت

 به حرف اومدمو گفتم:  عیسر 

   می_پسرعمو دختر عمو هست

 د یخوشبخت باش دمیبله حاال فهم یلی_آها ازدواج فام ام یت

لباش نشست که  یرو  یلبخند  امی ت کردیکرد که داشت بهش نگاه م نا ینگاه به مب هی بعد
  شدیلحظه کوتاه ته دلم براش ضعف بره با لبخند چه قدر جذاب م هی  یباعث شد برا 

انگشتو گرفت که باعث    نایبرد که مب نایمب یانگشت اشارشو به سمت دست کوچولو   امیت
 زنه ب یرفتارش لبخند  ن یبه ا امیشد ت

 _دخترتونم خوشگله خدا براتون حفظش کنه  ام یت

 ی دختر دوست دار ی لی_معلومه خنیمب
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 د ی _بله درست حدس زدام یت

دستشو از دست   یبه نرم ام یبه سمت دهنش ببره که ت امویخواست انگشت ت نایمب
اما   نطوریهم هم  ام یخندم گرفته بود ت هیگر ریبزنه ز  نا یاورد که باعث شد مب رونیب نایمب
هم به  نی کردم آرومش کنم مب یبغل کردمو سع نارو یمب  یاخم کرده بود به آروم  نیمب

 گفت:  ع یگرفته باشه سر   تویموقعکرد انگار تازه   ینگاه نشیماش

 شما راه باز بشه  یتا برا  کنمیجابه جا م نوی_من ماشنیمب

کار کنم بهتره بهش بگم   یهول کردم حاال چ  کمی  میتنها شد  امی منو ت  نیرفتن مب با
 گفت:   ینگاه جد هیبا اخم و  امیبزنم ت یسوتفاهم شده اما تا اومدم حرف

  دهیدستت نباشه اجازه م یحلقه ا نکهیکه چه طور همسرت به ا  کنمی_واقعا تعجب م ام یت
   رونیب ییایب

 شده؟  ینطوریا  افشیچرا ق نینگاه کردم اخماش توهم بودو نگاهش دلخور ا  بهش

االن    فی؟حی گیدروغ م یکشیمجرد خجالت نم  یفرمت که نوشته بود  ی _درضمن توام یت
   یشرکتم بذار یپاتو تو  یوگرنه از فردا حق نداشت  یشیمحسوب م انایدوست ت

 رفت دو قدم به سمتش رفتمو صداش زدم   نشیبهم پشت کرد به سمت ماش امیت

 یخان یآقا دی_صبر کن

 سوار بشه به سمتم برگشت  نکهیباز کرد قبل از ا  نشویدر ماش امیت

 درسته؟  ی نگفت یزیحتما به دوستاتم چ گمینم ی زی چ ی_به کسام یت

  یچرا راحت داشت برا  ن یجواب بدم ا  دونستمیتو شوک حرفاش بودم که نم انقدر
 بابا  یا  دوختی م دو یبر یخودش م

  ادیشوهرت منتظرته بچه هم بهتره ز  یسوار ش یبهتره بر فهمهینم  ی زیچ ی_کسام یت
 ان یآفتاب نباشه روزخوش خانوم ساالر یجلو
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اخماش   یباعث شد به سمتش برگردم که حساب نیکه شد با بوق مب نشیماش سوار
 نیسرش به ماش  نایکه مب  یطور اطیبه سمتش رفتم با احت دموی دو  عی توهم بود سر 

 گاز فشار بده  پدال  یپاشو رو  ن ینخوره سوار شدم که باعث شد مب

 آرومتر  کمی_چته؟

 من شوهرتم؟   یگفت گه؟بهشی م یپسره چ نید؟ا یگی بهم م یچ دی_سه ساعته دار نیمب

 کالفه تر بشه   افشیرفتم که باعث شد ق نی به مب یغره ا  چشم

 برداشت کرد   نطوریخودش ا  ری_نخ

 پسر جوونه هیشرکتت   سیرئ ی_نگفته بود نیمب

 روبهش گفتم:   کردمیتو بغلم جا به جا م کمی نارو یمب کهیحوصله درحال یب

 کنار بذار  تویالک یها   تیحساس  نیتوروخدا بسه ا ن ی_مب

بکنم اجازه دادم توش کار   قی درباره اون خراب شده تحق نکهیمنه قبل از ا  ری _تقصنیمب
 یکن

 ؟ یباورت شده شوهرم یجد  ی_جد

باهاش   یکنیشوهرت باشم روت حساس باشم؟تو غلط م دی_ساکت شو مگه بانیمب
 ...ینطوریا دی باهات داره که با یمگه چه صنم  یزنیحرف م  یکنیخلوت م

 ن ی_مب

هم محکم   یمحکم صداش زدم به سمتم برگشت لباشو رو  ینطوریا  دید  یوقت  نیمب
اشاره کردم که حداقل    کردیکه داشت به هردومون نگاه م نا یفشار داد با چشم و ابرو به مب

 نگفت  یزیچ گهیاونم خفه خون گرفتو د ن یبچه مراعات کنه به خاطرهم یجلو

چرا از  دونمی شدم نم رهیخ ابونی به خ نیماش شهی برگشتمو از پشت ش رونی سمت ب به
دربارم   ی نطوریا  خواست یمن متاهلم ناراحت شده بودم دلم نم کردیفکر م امی ت نکهیا



 ی اجبار  ی نامزدها پ یاک

164 
 

  نویاصال مب  ستی ن نمونیب یز یچ نی که منو مب گفتمی بهش م یبرداشت کنه حاال چه طور
 بهش نگفت  یزی بگو چرا چ

 بچه هم خواهرته؟  نی ا  میستیمنو تو زنوشوهر ن یچرا بهش نگفت ن ی_مب

  دوزهیم  برهیخودش داره م  دونستمی من چه م کردمی پول م هی_آره تورو جلوش سکه  نیمب
 ی گفت یز ی چ نیهمچ هیتو بهش  کردمی فکر م

 گندو جمع کنم؟   نیا ی_پوف حاال چه طور 

  هیبهتره از فردا  میلیخ ینطوریا   یبه جمع کردن نداره بذار فکر کنه متاهل یاز ی _ننیمب
 حلقم دستت کن 

که  د یخند یبلند  یبا صدا  نباریبهم کردو ا ینگاه  نیخندمون گرفته بود مب هردومون
 باعث شد کنجکاو بهش نگاه کنم 

 شه یم  خیمو به تنم س یروز تو زن من باش هی کنمی فکر م ی_هرچنیمب

خندش باالتر   یکه صدا  دمی مشت محکم به بازوش کوب هیشدم و    نایمب  الی خیب نباریا
 رفت با حرص بهش نگاه کردم 

 زن تو بشه   ادی م یقواره آخه ک یب نهیدلت بخواد پسره بوز  یلی_خ

  یزدم راست یخنده هاش ناخواسته خودمم لبخند محو  یصدا  دنیازش گرفتم با شن رومو
  یکتلت خوردنمونو بگو اصال شدن یوا   میسر جنگ داشت نیهمش با مب  شدایباحال م

 نبود نه نه بهتره بهش اصال فکر نکنم

 

 ( سای)پر

درباره پرهام بود چه قدر قشنگ داشت درباره   ایسون ی شاهد حرف زدنا یخوشحال با
  دویدرخشیم   یاومد چشماش حساب یاسم پرهام به زبونش م  یوقت زد یحرف م یهمه چ
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  شدیدوستم داشت خوشبخت م نیبهتر نکهیاز ا  کردیبه منو نوژا منتقل م جان یه یکل
 خوشحال بودم  یلیخ

  فی تعر نی بود از ا گوشی باز  طونویپسر ش هیکه حدس زده بودم پرهام هم   همونطور
منو   ی چشما یمدت کرده بودن اشک تو  نی که باهم ا ییها  یسر بچه باز   ایسون یکردنا 

که تا   یبا کس  یروز  هیمنو نوژا هم  دوارمیام می بود دهینوژا جمع شده بود از بس خند
باشه  ندیخاطراتشم خوشا یادآوری  یحت شهی مو باعث    کنهیحد حالمونو خوب م  نیا

شدن رابطه خودمو مهردادو به بچه ها   یکه تموم شد منم علن  ایسون  یحرفا  میازدواج کن
از    شونی جا بخورن هم خوشحال بشن خوشحال  کمیگفتم که باعث شد هردوشون هم  

شه   یجد  مونی مهردادو خر کنم و رابطه سور تونمیبابت بود که معتقد بودن م نیا
اون برج زهرمارو خر کنم؟واه   امیاد نداشتم حاال ببه مهرد یحس چیمن خودم ه  کهیدرحال

 نبود   یاصال شدن  یچ گهیواه واه د 

و    طونی دختر ش هیو مودب بود اما من  یپسر جد هیاون    میخوردی مهرداد بهم نم  منو
  شهیهم شد یو زمان سرم نم  تی پرحرف مهرداد هم به موقعش پرحرف بود اما من موقع

معتقد بودن قبل از غذا    شونیمثال ا   خوردیال بهم نماص دمونمیاز عقا یلیپرحرف بودم خ
حد ما باهم فاصله    نیتا ا  چسبه یاز غذا ساالد م بعدساالدو خورد اما من معتقدم   دیبا

 :/ میداشت

  ایهم بچشون با سون نایزنو شوهرن و مب نی با مب کردیفکر م امیت نکهینوژا درباره ا  یوقت
درصد زنوشوهر باشن هم   هی و نوژا   نیمب  نکهیاصال تجسم ا  میزد یورو گاز م هیهرکدوم  

دوخته بود بدبخت نوژا تو چه   دهیخودش بر  یهم خوب برا  امیت ییبرام مزحک بود خدا 
 افتاده بود  یدردسر

 نگرانم کمی زنهیمشکوک م کمی هم  انای دختره ت نی _انوژا

  امیت  یجلو نکهیهم  باف نباش نوژا جون یبدو از سرت دور کن انقدرم منف ی_فکرا ا یسون
 هوا  یکالهتو بفرست  دیرامش کنه با تونهیکه م ی کرد  دایمدافع پ هی

 هیدختر خوب یگیماجرا نگاه نکن مگه نم نی بد به ا  دینوژا انقدر به د گهی_راست م
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دختره همون برخورد   نیاما ا  نن یشیبه دلم م ریمن آدما د ستمین نی_آره خب منکر ا نوژا
   کنهیهم صدق م انای ت یحس برا   نیاول به دلم نشست هم

با دهن پر   خوردیبودو م دهیکه از بوفه دانشگاه خر  یکیداشت ک کهیدرحال ایسون
 متفکرو گرفته بود گفت:  یآدما  ن یژست ا   کهیدرحال

 به همه هیقدر اسماشون شب  د؟چهیفکر کرد انای و ت  امی به تشابه اسم ت چی_ها یسون

 که بدجور بودار بود گفت:  یزدو با لحن طعنه دار یپوزخند  نوژا

 به همه  هیاسماشونم شب یگمشده حت مهین  گنی م نی _به انوژا

 دا یداد ریگ یی زای_پوف شماهام به چه چ

  یچه خبر؟هنوز باهم آشت نیام یاز بن  نمیحاال جدا از بحث مهرداد بگو بب  سای _خب پرنوژا
 ن؟ ی نکرد

نزده   یبود که باهم حرف یصورتم باز گرفته و ناراحت شد دو روز   نیامیافتادن بن  ادیبه  با
بدن   مونیبار خواستن آشت ه ی میبودن که باهم قهر  دهیخونواده هامونم فهم نویا  میبود

  نیامیشکر خدا بن اوردنیو بحثشو جلو ن  دنیعقب کش گهیمن رم کردم د   دنید یکه وقت
 درباره مهرداد نزده بود  یحرف چیهنوز ه

 _نه هنوز فعال هم قصدشو ندارم 

 د یباهم حرف بزن دین ی_به نظرم بشا یسون

کنه حاظر به حرف زدن   یکرد تا باهام آشت  ی_هروقت اون اومد جلو رسما عذرخواه 
   شمی باهاش م

نگاه کردم که متوجه مهرداد شدم   گهی سمت د  هیرومو از هردوشون گرفتم و به  بعد
به مقنعم  یهول شدم دست کمی  دنشیاومد ناخواسته با د یتمون مداشت به سم

 و نوژا توجهشون بهم جلب بشه ای جلوتر آوردم که باعث شد سون یو کم دمیکش
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 ... ینطور یا  ید ید یزیچ  ی_نکنه حراستنوژا

بهش با سر   ا یبهش زد باعث شد به اون سمت که سون ای که سون ی با ضربه آروم کهوی
  دیکه رس مون ی کیمهرداد به نزد  دیمهرداد علت کارمو فهم دنیبرگرده که با د کردیاشاره م

 زد  یلبخند  مچهی زوم شدو بهش ن ای سون  ینگاه به هرسه تامون کردو رو  هی

 ندمون یبهتر بگم زن داداش آ  ای رزادی_به به خانوم شمهرداد

 بیج  یانداخت که باعث شد مهرداد دستاشو تو نی قرمز شدو سرشو پا کمی  ایسون
 ببره  نشیشلوار ج

 دی هم بلد  دنی_عجب...پرهام نگفته بود خجالت کشمهرداد

 نکن مهرداد  تشی _انقدر اذ

 خواب نما شده بودم  دمیزد شا  یلبخند واقع ه یبه من   نباریبه سمتم برگشتو ا مهرداد

 امروزتون؟  فی من احواالت شر ی_و خانوم قالبمهرداد

با ما سه نفر سگ اخالق   دای جد  رهیکردم که باعث شد خودشم خندش بگ یخنده ا  تک
    دمیپسند  یم شتر یرفتارشو ب نیکه ا کردیو بهتر رفتار م  یمیصم  کمینبود 

  می نقش چغندر ته باغو دار  نجای_مام انوژا

و حرص روشو  به سمت نوژا برگشت نوژا هم انگار مهرداد نازکشش باشه با قهر   مهرداد
  کهیاما مهرداد درحال میرفتارش بخند نی به ا ایازش گرفت که باعث شد همزمان با سون 

 کرد یلباش بود به نوژا نگاه م  یلبخندش رو  یهمون ته مها 

  نی باشه تو االن متفاوت تر از ا یهرچ دادمیبه توهم سالم م یدادی _اگه اجازه ممهرداد
   ییدوتا 

 _منظور؟ نوژا
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که   ییوسط تو  نیا  شیعشق قالب ری هم درگ سای پر شهیعشق واقع  ریدرگ ا ی_سونمهرداد
 کاله مونده  یسرت ب

به  میمستق  کهیبشه درحال  انهیموز  افشیخندش گرفت که باعث شد مهرداد هم ق نوژا
 ادامه داد  کردی نوژا نگاه نم

  ی چون دو مرحله از دوستات جلوتر یشما متفاوت  میکنیفکر م نطوریما ا دمیشا ای_ مهرداد
 یو دو از عشقت بچه دار یعقد عشقت شد  کی

شد   رهیبه مهرداد خ ریهرسه تامون گرد شد نوژا آب دهنشو قورت داد و متح یچشما 
 حد دهن لق بود؟  ن یتا ا  امیت یعنی

 د؟ یکنیپنهون نم و یزی از دوستاتون چ دی فقط شما دخترا  دیفکر کرد هیمهرداد_چ 

 بدم من... حیبهتون توض ویز یچ هی  دی_آقا مهرداد با نوژا

که از  د یخودتونو داشت لیحتما دال   انیخانوم ساالر ستین حیبه توض یاز ی_نه نمهرداد
 هیشب  شتریب امیهرچند به گفته ت نمیفقط کنجکاوم دخترتونو بب نی کرد ش یهمه مخف

 همسرتونه تا شما 

و    ایحرکتم سون نی خنده با ا ری زدم ز  یبلند  یبا صدا  رمی خودمو بگ ینتونستم جلو  گهید
با اخم   نه یشده بودو دست به س یسوال  افشیمهرداد ق  دنینوژا هم شروع کردن به خند

 کرد یبه هرسه تامون نگاه م

 د یحد مهارت داشته باشم شما بخند  نیتو جوک تا ا  ادینم ادمی_ مهرداد

 پسرا   نی خدا از دست ا ی_وا ا یسون

  یرو  شویو حرص  یکه باعث شد نگاه سوال ستادمیسرجام بلند شدم روبه رو مهرداد ا  از 
 از کجا سبز شده بود روبهش گفتم:  دونمیکه نم ی با لبخند ارهیمن ب

سوتفاهم شده بود درواقع نوژا و   امیآقا ت یبرا   روز ی_نوژا ازدواج نکرده بچه هم نداره د
 باهم پسرعمو دخترعمو هستن  نیمب
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 ن؟ ی_مبمهرداد

 شوهر نوژاست   دیکنی_همون پسره که شما فکر ما یسون

 وسط...  نی_اونوقت بچه امهرداد

 من  یهمون دخترعمو  ا ی  نیخواهر مب ناسی_اسمش مبنوژا

 کرد  ی پوف دویپشت گردنش کش یچشماش گرد شد دست مهرداد

   یسن وا  نیخواهر چندماهه تو ا  هیباشم  نیمب  یجا  خوادی_اصال دلم نم مهرداد

که جدا از فاز کالسو   کردمیفکر م نیخنده هامون به ا  نیب دیمهرداد خودشم خند  نباریا
راحت داشت با ماها   نطوریکه ا شدیم  یدرس مهرداد چه قدر پسر مهربون و خونگرم تر

که  شدی اونجا رفتوآمد نم ادی که ز  مینشسته بود یهرچند شکر خدا ما سمت  دیخندیم
 نن یاستادشون بب  ااوضاع ب  نیا ی دانشجوها مارو تو 

 خودمون بمونه  نیماجرا ب نیا  دینگ یزیچ ی_بهتره فعال به کسا یسون

من   یخودم بهشون بگم اگه از زبون شما بشنوه برا  خوامیآقا مهرداد م گهی_راست منوژا
   شهیبد م

 گم ینم یزیچ   یراحت باشه به کس التونی_خمهرداد

 به نشونه تاسف تکون دادو گفت: یافتاده باشه سر  یزیچ ادی انگار  بعد

 کارت دارم   ای بردار باهام ب فتویک سایاومدم پر یچ  یرفت برا ادمی _اصال مهرداد

 م؟ یبر  می خوایم  یی_جا

 دانشگاس بدو عجله دارم  ن ی _نه تو هممهرداد

کردن که    یازم خدافس طونینگاه ش هیبرداشتم اون دوتاهم با  فمویگفتمو ک  یا باشه
  هی  رفتمی کنار دست مهرداد راه م یبدرقشون کنم وقت یم غره حسابچش   هیباعث شد با 
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  رفتیازم باال نم  رفتمیراه م نی امیبا بن یکه وقت  یحس  دادیبهم دست م بیحس عج
 خم شد به سمتمو گفت:  کمی  میداشتی ممهرداد همونطور که آروم باهم قدم بر 

بودن   یاز سور یلحظه با نگاه اون دوتا بهت به خودم شک کردم مطمئن  هی_منکه مهرداد
 رابطمون خبر دارن؟ 

بود چه طور   یزیچه قدر پسر ت دمیحرفش هم خندم گرفته بود هم خجالت کش ن یا از 
 مراقب رفتاراشون باشم  شتریب دی متوجه نگاه اون دوتا شده بود با

 ن بود آزار دادن م  ینگاهشون فقط برا  رینگ یجد  ادی_ز 

دستاشو اطراف   ستین یکس د ید ینگاه به اطراف کرد که وقت هیبه سمتم برگشت  مهرداد
گرد شده بهش نگاه کنم آب دهنمو قورت دادم که   یبازوم گذاشت که باعث شد با چشما 

 ابروش باال بپره  هیباعث شد  

 ؟ ی دیترس ه؟چرای_چمهرداد

 دستتو بردار  یکار کن یچ ییخوا ی_م

 کار کنم؟  یچ میبا عشق سور  تونمی اونم دانشگاه م  یعموم  طی_به نظرت تو محمهرداد

 _دستتو بردار مهرداد 

 رم ی ازش فاصله بگ کمی دستشو برداشت که باعث شد   مهرداد

 کنم؟  یکار خوامیم یکرد  ؟فکری _تو به من اعتماد ندارمهرداد

ف شدم منکه  چرا انقدر منحر  کهوی من   دمیکش قی نفس عم هیو   دمیبه مقنعم کش  یدست
 انقدر ترسو نبودم واقعا چمه 

جلو   یکش یمقنعتو م  یدیانگار حراست د ینیبی _باتوام...اصال چرا هروقت منو ممهرداد
 بهت گفتم؟  ی زیمگه من چ

 ؟ ی حرفارو بهم بزن نیا   نجایا  ید ی_منو کش
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 ی تکون بخور ذارمی نم یتا جواب سواالمو ند  سای_پر مهرداد

 اخم به سمتش برگشتم و حق به جانب گفتم:  با

  یشوک زده شدم ماجرا  تی کهو یکار   نی فقط از ا  یکن یکار ییخوایم  کردمیفکر نم ری_نخ
 سمت مقنعم  رهی دستم م نمتیبی م  کهوی  ستیمقنعه هم دست خودم ن

اما بهتره    دسیپسند  یمقنعتو درست کن خورهیچشت به شوهرت م  نکهی_خب امهرداد
 ره یمقنعتون عقب م  یادیهمونطور دستت بره سمتش خانوم چون ز  ستمی من ن  میوقت

 ؟ ی د یم ریبه من گ  ی_االن دار

موهات   نکه یفقط هشدار دادم هشدار هم که نه بهت فهموندم از ا دمینم ری_گمهرداد
مدت نقش نامزد منو داشته    هیقراره  یباالخره جنابعال ادیباشه خوشم نم رونیب ادیز 

 یباش

 دست به کمر به سمتش برگشتم  دمویکش یپوف

 برم  شی تو پ  یطبق خواسته ها شهینم لی _دل

که   یاون کلمه ا  یو رو یاالنم بهتره جروبحث با منو کنار بذار شهیم  لی دل میلی_خمهرداد
 ی االن امتحان پس بد  یبهت گفتم کار کن

 االن بهش بگم خواستیخدا نکنه م یوش کردم واهول کردم و همه بحثامونو فرام کهوی

   شنومی_خب ممهرداد

 بعد  ی_بذارش برا 

 االن   نیهم  ری_نخمهرداد

 گه ینکن مهرداد د تی_اذ 
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حاال نوبته منه   یکرد  تمی اذ یگفتن مهرداد کل  نیسر هم ییتو  نیا کنمینم تتی _اذمهرداد
 زودباش 

  یانداختمو به سخت نی گونه هام گل انداخته بود سرمو پا کهی درنگ کردم بعد درحال کمی
 لب زدم: 

 _ مهرداد...ج...جون 

 _کاملشو بگو مهرداد

 گفتم: یبستم و به سخت چشمامو

 _مهرداد جون 

  کم یتکون داد و  دی به نشونه تا یتا خندشو پنهون کنه سر دیبه لباش کش ی دست مهرداد
 هوا تکون داد   یدستاشو تو

 باال بدون خجالت بگو  ریرتو بگ_خب حاال س مهرداد

 :دم یغر  رلبیحرص بهش نگاه کردم و ز  با

   یرقانی_مهرداد  

 اولش چشماش گرد شد اما بعدش اخماش توهم رفت  مهرداد

اما به  یاریبه زبون ب ادیذره مونده جونت باال ب هیجونم گفتن   زمو یعز  ی_برا مهرداد
 آره؟  یفحش بد یتونیم  یراحت

 بگم  نارویبه تو ا  دیهست که من با یکس نجای_االن ا 

  دیبا یوقت شما گند نزن هی می کنیم نی تمر میمحض اطالع دار  ستین  یکس ری_نخمهرداد
 بشه  یکه گفتنش برات عاد  یچندبار بگ

 دم یمنم نم یند  یبشه شما نگران نباش تو سوت ی عاد خوادی_نم



 ی اجبار  ی نامزدها پ یاک

173 
 

 گم؟ یم یچ یفهم یم سا ی پر زنی_خونواده من تمهرداد

 زنی ونقدرم خونواده من تهم  فهممی_آره م

 م یحواسمونو جمع کن  شتری ب دی_پس بامهرداد

برد و از  فشیبکشه دستشو سمت ک یتکون دادم که باعث شد پوف دی به نشونه تا یسر
 توش چندتا برگه دراوردو به سمتم گرفت 

 ن؟ یچ نای_ا

کردم توشه فقط   رونت یمال اون روزم که ب  یبود بیاون مدت که غا ی_جزوه ها مهرداد
 استاده  هیجزوه    فهمنیچون م شی ند  یلطفا به کس

 نهیاون بش  یلبا  یهم رو یزدم که باعث شد لبخند محو  یبه روش لبخند ناخواسته

 ممنونم استاد  یلی_خ

 خنده داشت گفت:  یکه ته مها  ییبا صدا دویمقنعمو تو صورتم کش مهرداد

 با تو گفته باشم دونمی من م  یریگنمره از درسم کم ب نی_استادو زهرمار ببمهرداد

 زدمو گفتم:  یبهش چشمک ذاشتم یم فمیک یجزوه هارو تو  کهیدرحال

 ی چون شما هست رمیگی_کم نم

 عمرا نمره مفت بهت بدم   یاشاره کرد  یفی_اها به نکته ظرمهرداد

 یجور  هی  دیسخته خب توهم با یلینقش عشق تو بودن خ یدی_چندان هم مفت نم
 ی جبران کن

 ؟ یکنیراحته پس تو چه طور جبران م یلیجانم نکه نقش عشق تو بودن خ ی_امهرداد

 بهش کردمو با خنده گفتم: طونینگاه ش هی

 کردن نقشم ی_با خوب باز 
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 حد ممکن گرد بشه   نیبراش فرستادم که باعث شد چشماش تا اخر یی بوس هوا هی بعد

 پسرخوب خدافس  زتیجا نمی_ا

لبخند بهش پشت بکنمو    هیکون داد که باعث شد با به نشونه تاسف ت یسر مهرداد
  دنیبا د کهوی رفتم  رونیاز دانشگاه ب  نکهیهم رمی بگ شیدانشگاهو در پ یخروج ری مس

که کنارش   یکس دنیشد با د دهیچشمام گرد شد نگاهم به کنار دستش کش  نیامیبن
امکان نداره دارم خواب   نینه نه ا  شدیبود اشک تو چشمام جمع شد باورم نم  ستادهی ا
بودنش مطمئن بشم اشکام   یسستمو به سمتش برداشتم تا از واقع یقدما  نمیبیم

 د یناخواسته اسمشو صدا زدم و بغضم ترک کردیتار م دمویشده بودن و د ریسراز 

 ا ی _پر

به سمتش   اوردمیبه سمتم اومد دووم نشده بود   ری من اشکاش سراز   نی ع کهیدرحال اونم
که   یعطر خواهر یبو  دمو ینفس کش قیمحکم خودمو تو آغوشش پرت کردم عم  دمویدو

حرف   داد یبود اجازه نم دهی هام پر کردم اشکام امونمو بر  هیر یتو  دادمو ی براش جون م
 م یختیری م شکا   مویدادیبزنم فقط محکم همو فشار م

 ی چندسال چه قدر بزرگ شد  نی _چه قدر دلم برات تنگ شده بود ا ا یپر

 ...نامرد  شتری...بیلی_من...خ

  یتو  نهیا  شی حاال خوب دنیچندسال همو ند  نیانگار ا  نتشونیبب  ی_حاال هرکنیامیبن
 د یبود که باهم بود  شی دوماه پ نیهم نیداشت  یریهفته ده بار باهم تماس تصو 

به روم زدو   یلبخند  ای پر میو بهم زل زد  میم جدا شداز ه میدیاشکامون آروم خند نیب
 خارج بهش ساخته بودو خوشگلتر از قبل شده بود  شهی اشکامو پاک کرد مثل هم

 ؟ ی بهم خبر نداد ؟چرای برگشت ی_ک

  راننی ا  دمیشن ی که وقت زدمیحرف م  شبید نی امیکنم با بن زتیسوپرا   خواستمی_ما یپر
 م یکه تورو خوشحال کن مید ینقشرو کش نی خوشحال شدم باهاش ا یلیخ
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 د ی پشت گردنش کش یزدو دست ینگاه کردم که لبخند نی امیبه بن یقدردان با

 گهی د مینی_ما ا نیامیبن

   ستادیا  ای منو پر  یبه سمتم اومدو روبه رو  نیامیبن

 گه؟ ید یآشت یعنی _خب حاال نیامیبن

 شما دوتا؟  دی_مگه قهر ا یپر

 برات  دمی م  حی_توضنیامیبن

دلم   یتو   نیامیاز بن  یو ناراحت نهیک چیاونقدر خوشحال شده بودم که ه ای پر دنید از 
 بهش زدمو گفتم:  قی لبخند عم  هی نینمونده بود به خاطرهم

 نه  گهی_د

 د یخوشحال شده بود بهم نگاه کردو خند  یکه حساب نیامیبن

 دوست دارم  ستیکه ن ی_نوکرتم الک نیامیبن

 د؟ ی_ببخش

  دنیبا د میکنجکاو به اون سمت برگشت  نیامی نفر از پشت سر بن هی  یصدا   دنیشن با
به  یشد با نگران  جادیتنم ا یتو  یفیتوهم بود لرزش خف یمهرداد که اخماش حساب
 بود؟   دهیشن نویامیحرف بن  یعنیمگه نرفت؟ ن یخاک عالم ا  یهردوشون نگاه کردم وا 

   یکردم عجب حسن تصادف ونارتتی_بازم ز مهرداد

  رهیهم کنجکاو به مهرداد خ ای نگاه کرد پر ایو کنجکاو به پر   دیابروش باال پر  یتا  هی مهرداد
 شده بود  

 شه یلونش سبز م  یجلو  ادی _مار از پونه بدش منیامیبن
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عرض کنم بهتره از االن به بعد مخاطب اون جملت   نویهم خواستمی_منم ممهرداد
 من نباشه  یسا یپر

  کمیباال رفت دهنم خشک شده بودو نفسام   یجملش ضربان قلبم حساب نیا  دنیشن با
 شم یم ینطوریملتهب شده بودن وا من چمه چرا ا

 من؟  یسا ی د؟پری_ببخشا یپر

 گم ی هت چشمو ابروتون ماز شبا  نویخانوم ا  ا یپر دی خواهر بزرگشون باش دی_شما با مهرداد

 ارم ی_بله من خواهر بزرگشونم شمارو به جا نما یپر

 عالقه داره    سای که به پر یکنم کس ی بهتر خودمو معرف ایهستم   سای_من استاد پر مهرداد

 بندازم  نی چشماش گرد شدو بهم نگاه کرد که باعث شد سرمو پا  ایپر

 یبرات آبج دمیم  حی_توض

بهش عالقه   یکنیجناب استاد تو غلط م ینکن یالبافیخودت خ یبرا  نقدری_بهتره ا نیامیبن
 ی باش یداشت

به  یبا نگران ا یشد که باعث شد همزمان با پر  کینزد  نیامیقدم به بن   هی مهرداد
بود با اخم  نی امیبن یشونه ها  یمهرداد همونطور که نگاهش رو  میهردوشون نگاه کن

 گفت:

سنگ هم از آسمون    رمی گیجلسه بعد امتحان م گم ی م یوقت  دوننی_دانشجوهام ممهرداد
 کنم یبباره اون امتحانو برگزار م

قورت    یزل زد آب دهنمو با نگران نیامیبن ینگاهشو باال اوردو صاف تو چشما مهرداد
 دادم 

که  ینی بی م روی اون رو یری نگ ریازش فاصله بگ گمی م یوقت ی_توهم بهتره بدونمهرداد
   شهیشبونت م یکابوس ها 
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 ادامه داد:  یفاصله گرفتو جد نیامیقدم از بن  هی مهرداد

وسط مطمئن    نیا  دمینم ینمرات دانشجوهام حساسم نمره مفت به کس  ی_رومهرداد
رحم   نم یازت بب یا  گهیحرکت اشتباه د ییسا ی هم چون پسرعمه پر  ی کیباش به تو 

گه بخوام ارتقاش  که ا نمتیبی دانشجو تنبل م هیکارنامه  ینمره ناقابل تو  هی نیع کنمینم
   نهبمو نی همونطور پا ذارمینخوامم م دمیم

 جناب استاد   ارمی_حاال بذار من روشنت کنم از کما درت بنیامیبن

 هم با اخم زل زدن:  یشدو صاف تو چشما  کی قدم به مهرداد نزد  هی  نیامیبن

کما و    یکه تو  ییمحفوظه و تو گاهش یقلبم جا یمن دوسش دارم تو  کهی_اوننیامیبن
  نیزدم و اون وقت ا  ژنتویدکمه اکس ینیبیشب م هی  کهوی  یکنیم ری س  االتیخواب و خ

  هیبا  تونمیزندت بذارم نخوامم م تونمیمنم بخوام م یبکن یتونینم یغلط چیکه ه ییتو
 کوتاه کنم  تی اتی ح یحرکت دستتو از زندگ

 کنه ینم دیتهد کنهی _مرد عمل ممهرداد

 نبود   دیتهد یباش انیگفتم در جر  ناروی_ا نیامیبن

 : دیمهرداد زل زده بود غر یصاف تو چشما  کهیبا اخم درحال نیامیبن

 دی_دخترا سوار شنیامیبن

هم دست منو    ایرفت پر  نینفر روشو از مهرداد گرفتو به سمت ماش  ن یبعد خودش اول و
 می دستایگرفت و خواست سوارم کنه که با به حرف اومدن مهرداد هرسه تامون ا 

داشته   یکه دست رو   یاز مرد  دیبا  دیخبر بد دکتر من هم مرد عملم هم تهد هی_ مهرداد
  یخوب زیبه گداها چ گنیکه م ی دینکن شن ییوقت گدا چیعشقو ه یبترس  یذاریهاش م

 رسه ینم

نگاه به مهرداد کردم که به دور از چشم  هیبهش زدو سوار شد منم  یپوزخند  نیامیبن
ازش   یتر بشه و با تکون دادن سر  ظیچشمک بهم زد که باعث شد لبخندم غل هیهمه 
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بلد بود  ییاومد مهرداد چه حرفا  یخوشم م یباز   نیکم کم داشتم از ا ولی کنم ا  یخدافس
 کردیبزنه اما روش نم

 نوبت من بود که از مهرداد دفاع  اخماش توهم بود نگاه کردم حاال یکه حساب  نیامیبن به
 کنم

 ها؟  یزنیباهاش بد حرف م  نقدریکه ا یبا مهرداد دار ی_تو چه دشمن

نگم  یچ یبدم فعال ه حیبهم کرد که باعث شد ترج نهی نگاه خطرناک از تو آ هی  نیامیبن
 که جلو نشسته بود به سمتم برگشت   ایپر

 دوست داره؟  وی کیبفهمم خواهرم   دی_االن با ا یپر

 ی بدم پر حیبرات توض ومد ین شیپ تش ی _باور کن موقع

 گفت:  یبرگشت با ناراحت نیامیدلخور به سمت بن ایپر

 ی بفهمم به خواهرم عالقه دار دی_با توام هستم االن با ا یپر

  نیامینگاهشو از بن ای چون پر دمشیشد که فقط من د  جادیا  نیامیتن بن یتو  یلرزش
  ایپر  نکهیچرا از ا  دیموهاش کش  یتو یکالفه دست نیامیبن شد رهیخ رونی گرفتو به ب

 د؟ یلرز   ینطوریمنو دوست داره ا دیفهم

 ا یبرات پر  دمی م  حی_توضنیامیبن

   دمیالزم بودو بفهمم امروز د یهرچ ستین حی به توض یاز ی_نا یپر

 از دست من دلخور نباش باور کن اصال...  ی_پر

 زم یعز می زنیبعدا دربارش حرف م ست یمهم ن  سای نگو پر  یزی_چا یپر

  ایبه پر یبغل کردم چه طور موی کوله پشت یانداختم به آروم نی سرمو پا   یناراحت با
برخالف   دی پس با  شهیمانعم م  ینطوریبفهمه چون ا  ا یپر  دیه؟نبا یباز  ه ی  نایهمه ا   گفتمیم
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بعدا   دوارمیرفتار کنم فقط ام خوردنیم  یباز  دیبا مونیباز  یکه تو  هی بق نیبااونم ع لمیم
 ببخشه  منو  دیفهم قتارویکه حق

 

 ( ای)سون

صدامو بشنوه   یاما نه اونقدر بلند که کس دمیاز ته دلم خند دمیدو یبا سرعت م کهیدرحال
وارد محوطه بزرگ پارک شدم همون لحظه محکم از پشت بغل    دمیجدول که پر  یاز باال

فت باعث شد سکوت خفه پارکو بشکنه باال ر  جانیکه از شدت ه یغیج یشدم صدا 
 پشت بغل کرد  ز و منو ا دیپرهام آروم کنار گوشم خند

 ؟ یری _فندق از دست من در مپرهام

 فندق؟  ی_باز به من گفت

 ؟ ی ستیمگه ن ی_خب تو فندق منپرهام

صورت هم قرار   یصورتامون روبه رو   دمیبغلش چرخ یحرکت تو  ه یبا  دمیخند  دوباره
و صورتمو عقب بردم    دمیبا ذوق خند زدی برق م طنتیاز ش  یپرهام حساب یگرفت چشما 

که   یبه کمرم بزنه و منو بلند کنه دور خودش بچرخونه با شوق یکه باعث شد پرهام چنگ
همه عالمو آدم    خواستیبلند که دلم م  قدراون دمیخند دادیاز بودنش بهم دست م

از   دنیشنیخنده هامو م  یدشمنام صدا  خواستیوشبختم دلم م بفهمن که من چه قدر خ
   کردنیدق م یحسود

   زدمینفس نفس م جانیبهم چسبوند از شدت ه شویشونیگذاشتو پ نی زم یمنو رو  پرهام

 ؟ ی_چه قدر دوسم دارپرهام

 یلی_خ

 _چه قدر دوست دارم؟ پرهام
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 اد یز  یلی_خ

 وقت   هی ی_فندق رودل نکنپرهام

 زدم:  غیج ی بلند یبا صدا  رفتمی عقب عقب م کهیاومدم درحال  رونیاز بغلش ب طنتیش با

 ـــــــــــــــــر یمنو بگ  ای_آقا هاپوهه ب

دنبالم کرد ساعت هشت صبح بود   شهیو پرهام هم مثل هم دنیباز شروع کردم به دو و
م به دار  یکالس جبران ه یاما به مادرم گفته بودم که امروز  میامروز دانشگاه نداشت

  نی تا هم  میگذروندیخوش م  مویبود رونی از ساعت هفت صبح با پرهام ب نیخاطرهم
وسط وجود    نیهم ا  یبودم سرخر ودنشخلوت ب نیاالن پارک خلوت بود عاشق هم

 یچیدر پ جیسرزنشمون کنه هرچند اونقدرم پارک بزرگ و پ  اینداشت که نگاهمون کنه 
 شد ی ما مزاحمش نم  یسروصداها  بودیم  یبود که اگرم کس

و پرهام هم    کردمیباز فرار م زدموی نفس نفس م شدمیم  میقا  رفتمیم  ییدرختا ال نیب
کارم ساختس دنبالم   ره یمنو بگ  کردیم  دمیتهد کهیدرحال یبا خنده و شوخ شهیمثل هم

  دنیحد بهم خوش بگذره و حال بکنم با د  نیکنارش تاا   کردمیوقت فکرشو نم چیبود ه
  دمویحرکت پاش دراز کش  هیزد به سمتش رفتم و با  یرخت چشمام برقد هیتنه تنومند  
باال سرم ظاهر شد   نهیشکمم گذاشتم که همون لحظه پرهام دست به س یدستامو رو 

برام   دینوع تهد هینگاهش  نی انگار نه انگار ا لکسیبهش زدم و ر یی لبخند دندون نما 
 بهش نگاه کردم  شهیمحسوب م

 جناب؟  ید ی_خوشگل ند

 _فندق خوشگل نهپرهام

 که کنارم نشست با لبخند بهش نگاه کردم  پرهام

 _توهم دراز بکش 

 ا ی با تگزاس اشتباه گرفت نجارویا  ای سون نی _بلند شو بشپرهام
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پر از   نجاینداره چون ا  دیباشه به ما د  میکس ستی ن چکسی ه نیکه خلوته تازه بب نجای_ا
 درخته

دستش   یو سرشو رو  دیکش یدراز م کهیشد درحالخم  کمیبه سمتم   یبه آروم پرهام
 گفت:  یدار یبا لحن معن ذاشتیم

 م؟ یخلوت کن یخواست نجایبال که ا طونی ش یکرد  ایمه یچ ی برا طوی_شراپرهام

درخت   یشاخه ها یکه از البه ال یبه آسمون آب جانیزدم با ه یکردمو غلط یخنده ا  تک
گذاشتم   نمیس  یهم فرو بردم و رو  یبود نگاه کردم دوتا دستامو تو  انی باال سرمون نما

 هم بستم  یچشمامو رو 

 وقت مارو از هم جدا نکنه چی خدا ه کنمی_آرزو م

  طونینگاهش باز ش  عیسر   یلیسمت پرهام برگشتم که نگاهش پر از غم شد اما خ به
 من چشماشو بستو زمزمه کرد  نیدستم گذاشت اونم ع  یشدو دستشو رو

 ادین نی وقت ولومش پا چیخنده هات ه یصدا   کنمی_آرزو مهامپر

 ادینم  نی پا ی_تو که باش

 زد  یموهامو پشت گوشم زدو لبخند مهربون  یچشماشو باز کرد به آروم پرهام

 من  یکنارتم سوگول شهیهستم هم شهی_من هستم همپرهام

کارم باعث شد پرهام هم  نیچمنا نشستم که هم  یلبمو حفظ کردمو رو یرو  لبخند
  کردموی داد اما من همچنان بهش نگاه م هیکردو بهش تک یبه تنه درخت نگاه نهیبش
 نزده بودم  هیتک

 کن به من  هیبغلم تک ای_بپرهام

 بکنه ی بهش رفتم که باعث شد تک خنده ا یغره ا  چشم

 نکنم یکار دم ی قول م  ای_بپرهام
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اطرافمو محکم پرت کردم تو صورتشو با حرص اسمشو صدا    یپر کردم از چمنا مشتمو
مردونه    یصدا   هیصداش بودم   نیقهقه زد چه قدر عاشق طن یبلند یزدم که با صدا 

 توش شکل گرفته بود   اهامیخاص که تموم رو 

 م؟ ی بخور  رمیکم خرتوپرت بگ هی_برم  پرهام

 مونمیمنتظرت م نجای_برو منم ا 

 ا ی_حله تکون نخورپرهام

 _باوشه 

بکنه اما بعد   ینگاه میزنگ خورد که باعث شد پرهام بهم ن لم یکه بلند شد موبا پرهام
به   گهیساعت د هینگاه کردم ساعت نه بود  لمی و بره به ساعت موبا  رهینگاهشو ازم بگ

 پس  میپارک بود وقت داشت نی هم کی قرارمون مونده بود خوبه کافه هم نزد

 شماره ناشناس بود  هی کردم   برقرار تماسو

 دی _الو بفرما

 ا؟ ی_سون

 آروم گفتم:  مشکوک 

 _بله شما؟ 

  فی تشر د یستیاگرم ن دیعر بزن  هی دیمزاحمتون شدم اگه خر هست  یابی_از شرکت خر 
 تو شرکتم استخدامتون کنم  دمیکه بهتون م یبه آدرس دیاریب

به شماره نگاه کردم شماره ناشناس   گهیبار د هی گفت؟یم  یداشت چ نیشوک رفتم ا  تو
 کردمو با حرص داد زدم:  یاخم نیمزاحمه به خاطرهم   دمیبود کم کم فهم

من   یشماره زنگ بزن ن یبه ا گهی بار د هیهفت جدوآبادت دختره )...(   ویخر خودت یی_هو 
 با تو   دونمیم
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کن  نه قطع ن گفتیکه تند تند م  ییصدا دنیقطع کنم که همون لحظه با شن خواستم
 باز به کنار گوشم برگردوندم  لویموبا  ستادمو ی ا

 _ها؟بنال 

 ؟ یشناس یصدامم نم یعنی یشعوریب یلی_خ

 ست ی حال بهم زن داشته باشه اطرافم ن یتو دماغ یکه صدا ی_من دختر

 دیچیگوشم پ یتو  ی حرص یصدا   هیشدو به جاش  ی صدا عاد  کهوی

  نیاز ا  خوامیخوبه اصال م می لیمن چشه؟خ یتو دماغ یبزنم نصفت کنم مگه صدا  ی_ا 
 حرف بزنم  ینطوریبه بعد ا

 تمام مدت دستم انداخته   دمیفهم شهیکردم از کلم دود داره بلند م احساس

  ؟خجالتی شیزده به پس کلت که مزاحم مردم م یخواب یب ینوژا اول صبح یی_هو 
 تو؟  یکشینم

 دیخند ی بلند  یبا صدا نوژا

خودم مکالممونو ضبط کردم که ازت آتو   لی نگ زدم با موبابهت ز  نی_با تلفن مبنوژا
 نره  ادتیقرار امروزمونو   رمیبگ

به   دادمی هم فشار م  یلبامو رو   کهیتماس قطع شد با حرص درحال  دوی دوباره خند بعد
 شدم   ره یخ لمیصفحه موبا 

 شده؟  یزی _چپرهام

که دستش بود حرص خوردن از   یو مخلفات یبستن  دنیسمت پرهام برگشتم با د به
 دست نوژارو فراموش کردمو با ذوق بهش نگاه کردم 

 ؟ ی د ی_کاکائو هم خر 
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 بره؟  ادمیمورد عالقه فندقمو    یخوراک  شهی_مگه مپرهام

مشغول    میگذاشت نمونیب ارویخوراک  مویزد هیکنارم نشست باهم به تنه درخت تک پرهام
نخورده بودم چه   یخوشمزگ نیبه ا یبگم تا حاال بستن تونمی به جرات م میخوردن شد

که هم قلبت اونو   یبخور یمورد عالقتو کنار کس یها  یداشت که خوراک  یقدر حس قشنگ
  نیکرده بودم ا  دایپ یادیمن به پرهام عالقه ز   هو هم مورد دلخواهه وجودت دهیپسند

به خاطر   دی ابهش وابسته شده بودم ش یل یخ شدیم  یدو هفته ا  با یمدت که تقر 
بود پرهام با پدرم حرف زده بود و ازش   ش ینیب شیپ رقابلیخاص و غ  یرفتارها 

  یخونمون بابا هم که از رفتارها انیشب همراهه خونوادشون ب ه یدرخواست کرد که  
آخر   نی به خاطرهم یخواستگار انیپرهام خوشش اومده بود قبول کرد که ب نتلمنانهج
 خونمون  انیهفته قرار بود همراهه خونوادش ب   نیا

   ی_ساکتپرهام

 کردم یهفته فکر م  نی _داشتم به آخر ا

 چه خبر؟   النیاز م  رهی م شیخوب پ  ی_بهش فکر نکن همه چپرهام

 سرش تو کتاباشه شهی مثل هم  ی_سالمت

 _فکر نکنم باهاش بتونم بسازم  پرهام

 روش باال بپره اب  یتا  هیبه سمتش برگشتم که باعث شد   یدلخور با

 اون روزش رو دلمه   ینگام نکن هنوز حرفا ینطور یه؟ا ی_چپرهام

شد   یرتی غ دیمارو باهم د کهوی  شناختی_پرهام اون داداشمه خب حق داشت تورو نم
 فحشت داد یاونطور

 باشم ی میانتظار نداشته باش باهاش صم یخب به خاطر تو باشه ول  یلی_خپرهام

 به منه ی احترام یبه اون ب ی احترام یب یبخور  تویبهتره بستن زمیعز یکنی م جای_شما ب
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 به سرم باشه؟  زنهیم  کهوینکن که   یقات النیبحث خودتو با م نی_اوه اوه اوه بب پرهام

 دهنش گذاشت  یکاکائو تو هیاخم بهش نگاه کردم که روشو ازم گرفتو  با

 باشم   ی_نگام نکن بزار جدپرهام

که  یدرخت روبه رومون که تنومند تر از درخت دنیبا درومو ازش گرفتم  دمو یکش یهوف
ازشون    نکهیا  یبرا دادیزد شاخه هاش جون م ی بود چشمام برق می زده بود هیبهش تک

از سرجام بلند شدم و اصال به پرهام که    عیبه پرهام بگم سر  یزیچ نکه یبدون ا یباال بر
  یپرهام تو  یصدا  ستادمیدرخت ا  یندادم روبه رو  ییکجا بها گفتی م زدیصدام م یه

 گوشم اکو شد 

 کن   رونی_فکر باال رفتن از اون درختو از سرت بپرهام

 تنش گذاشتم   یشدمو دستمو رو کی درخت نزد به

 ا ی_نذار پاشم سونپرهام

شاخه کردم که باعث شد   زونیاز تنه گذاشتمو دستمو باال بردم آو  یقسمت   یپامو رو هی
 رهام از دور به گوشم بخوره پ یحرص  یصدا 

  نی اونوقت آخر ا  شهیم تی ز یچ هینرو اون باال   گمی_د دختره سرتق دارم بهت مپرهام
 مارستان یب می ایب یخواستگار یبرا دی هفته با

عاشق باال  یمن از بچگ دادی چه قدر حال م شی نکردمو از شاخه اول باال رفتم و یتوجه
ازش افتاده   یازش خورده بودم چون چندبار میاد یز  یرفتن از تنه درخت بودم ضربه ها 

 دست بردارم  میشگیلذت هم نی دفعه باعث نشده بود که از ا چیبودم اما ه

   نی پا ای_بپرهام

 یبود نگاه کردم براش زبون  ستادهی درخت ا نی پرهام که اخماش توهم بودو پا به
 دم یدراوردمو خند 
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 رسهی_دستت بهم نم

تا   ن ی پا ای گمشو ب یزنی که هشت سال پارکور کار کرده حرف م ی با کس ی_دارپرهام
 باال  ومدمین

بوده االن که   شیوقت پ یلیخ ی پارکور کار کردنتم برا ادیب تونهیباال نم نیگندت ا کلی_ه
 ی پارکور کار کن یتونینم کلتیه نی با ا

حرص   دنیاومد حرص بخوره که واقعا د  یم شیکم پ یلیبا حرص بهم نگاه کرد خ پرهام
 خوردنش برام جذاب بود  

 دلم  زیعز یفت یم  ستین یاصال کار جالب  ای_سونپرهام

 گفتم: دمیکشیبه زور خودمو باال م کردمویم  گهیشاخه د هی زونی دستمو او  کهیدرحال

 نگران نباش  فتمی_نم

به  یهوا تکون دادم با ذوق کم  یاخه نشستمو پاهامو تو ش  یبود رو یهزار بدبخت با
که باد با خودش   رتشی بگ عی اطراف نگاه کردم شالم از سرم افتاد که باعث شد پرهام سر 

 کرد  ینبره شالو دور گردن خودش انداختو پوف 

 ی بریخودمه که از حرفم حساب نم ری_تقصپرهام

   یهست یهمه چ  هیتو که پا  گهی_ضدحال نباش د 

چرا   هی هفته خواستگار  نیآخر ا  میبا بچه ها قرار دار  گهی ساعت د میما ن  ای_سونپرهام
  نجایا  ارمتیب گهیبار د  هی دمی قول م  نی پا ایبرنامه ها بهم بخوره؟ب  یکن یکار ییخوایم

 باال  امی خودمم باهات ب

 گفتم:   ینه باال انداختمو با تخس یابروهامو به معن  یسرتق با

 ا ی االن ب  نی_نه هم

 شه پرهام مشکوک بهم نگاه کرد  یکردم شاخه صدا داد که باعث شد ته دلم خال احساس
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 _اون صدا که مال شاخه تو نبود هوم؟ پرهام

 _پرهام...

موهاش   یتو  یبا ترس صداش زدم تا ته ماجرارو خوند کالفه دست دید یوقت پرهام
  ادمیکنه هرچند ز  یمخف شویکرد نگران  یسع  کردیدستاشو ازهم باز م  که یبعد درحال دیکش

 موفق نبود

 بپر نترس  رمتیگی_من مپرهام

 افتم  ی_نه بپرم م

 بپر  رمتی گیم گمی _دارم بهت مپرهام

  شتریکه باعث شد پرهام ب دمیکش یغیصدا داد ج  شتریکه شاخه ب نی سر خوردم پا کمی
 نگران شه  

 حرف گوش کن بپر   ای_سونپرهام

 م یشیم  نیپرس زم هردومون؟یچ یر یمنو بگ ی_اگه نتون

  رمتیگی نه تو م رهی گیمن دردم م یاز طرف رمتی نتونم بگ یکه نرفت الد ی _رو برج مپرهام
 بپر ینیبب یبیآس ذارمینم

  شیز یپرهام چ خواستمینم اوردمیبه روم ن ادی گلوم نشست اما ز  خیکردم بغض ب احساس
  ناینگران خودمم بودم همه ا یاز طرف  رهی گیروش دردش م فتمیاگه ب  دونستمیبشه م

 من بود اه    یها  یلجباز  جهینت

 _بهم اعتماد کن پرهام

زدم چشمامو   ای پس بهتره بپرم دلو به در رهیگ یمنو م  دونستمیاعتماد داشتم م بهش
گرم فرو رفتم   یجا هی یتو   کهویکه   دمی پر دمیکش یم  یخفه ا غ یج کهیبستم درحال
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پاشو عقب برد از ترس چنگ   هیحفظ تعادل  یپرهام منو محکم به خودش فشرد و برا 
 تموم شد؟من سالمم؟  یعنی  دادمیهم فشار م  یزدم به بازوش و چشمامو رو

 _فندقو چه به باال رفتن از درختپرهام

ه بزنم و سرمو به قفس یآرومش که کنار گوشم بود باعث شد ناخواسته لبخند  یصدا 
 جهانو داشتم   تی روش حساب کنم من کنار اون امن تونمی م دونستم ی بچسبونم م نشیس

 ؟ یخوب  ی_خانومپرهام

 _اوهوم 

 که نشد؟  تی زی _چپرهام

 _نه خوبم تورو که داشته باشم خوبم 

سرم انداختو موهامو    یموهام زد آروم ازش جدا شدم شالو رو ی رو  یبوسه ا  پرهام
 هامون برد  یخوراک   هیمرتب کرد دستمو گرفتو به سمت بق

 کافه میبر  یزود  میبخور شوی_بدو بقپرهام

سرو وضعمو مرتب کردمو به   کم ی میهامونو خورد   یخوراک  هیگفتمو همراهش بق  یا باشه
زود  یل یخ نی با کافه نداشت به خاطرهم یپارک فاصله چندان میرفت  نشیسمت ماش

چون سرپا   دنیهمه بچه ها اومده بودن و اونطور که معلوم بود اونام تازه رس میدیرس
 ی بودنو درحال سالم احوالپرس

 فابم  ی_جمعتون جمعه خوشگالتون کمه سالم بر رفقا پرهام

باشم به  دهیوقت باشه ند  یلیو مهرداد دست داد منم انگار دخترارو خ  امی با ت پرهام
چشم غره    هیاما آخر سر    میهم لبخند زد یبه رو مو یسمتشون رفتم و کوتاه همو بغل کرد 

 مشکوک بهمون نگاه کنه  سایبخنده و پر  ز یزری به نوژا رفتم که باعث شد ر

 د؟ یکنیازم پنهون م روی _چسایپر
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 گمی _مفصله برات منوژا

من که باعث شد از   یرو  همه برگشت یبعد از سفارش نگاها  مینشست زی دور م هممون
 جا بخورم  یحساب  یاتفاق همزمان و ناگهان  نیا

  یاونم جلو د یکشینم د؟خجالتیکنیهمتون نگاش م ینطوریچرا ا د ی_فندقم ترسپرهام
 من؟ 

لحظه   هی خدا چرا   یجمع بهم گفته بود فندق بدتر سرخ شدم وا یپرهام جلو  نکهیا از 
پسرا هم تک   دنیاسم شروع کردن به خند نی ا  دنیدخترا با شن کرد یمالحظه منو نم

 پرهام تکون دادن  یبه نشونه تاسف برا  ی کردنو سر یخنده ا 

 پا جلو بذاره   قمونیآخرهفته قراره رف دمیشن گم یم  کی _تبرمهرداد

 و بعدش مهمه  ایجواب خونواده سون ست ی_پا جلو گذاشتن مهم نام یت

به   یبهش زدو سر یپوزخند تلخ امینگاه بهش کرد که ت هیبرگشت  ام ی به سمت ت پرهام
نگاه کردم   سایتعجب کردم به نوژا و پر  کمی ام یرفتار ت نی نشونه تاسف تکون داد از ا

داشته   تونستی م ی چه نشونه ا امی رفتار ت نیشاهد صحنه بودن ا  یرچشم ی اونام ز   دمید
 اومد؟  یباشم خوشش نم تشمن با دوس   نکهیاز ا یعنیباشه؟

که   رمی م  اموی باشه اونقدر م یاگرم منف یباشه حت یهرچ ای_جواب خونواده سونپرهام
 خان   امیقبول کنن بعدشم که دست خودمونه ت

 داشته باشه  یخوب ان ی پا دوارمی_امام یت

 نباش مطمئن باش  دواری_امپرهام

 کردو روبه اون دوتا گفت:  یکرد بعد اهم یبه ماها نگاه یرچشمیز  مهرداد

  دیاالن با   نیاز هم شهی م یاخر هفته چ می نیحاال بب دیثو تموم کن_بهتره بحمهرداد
 میمفصل اماده کن  ینیریش  هی  یخودمونو برا
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 شام بدن  دیکه نه با ینیری _شسایپر

  یتو  امیت یبهش بزنم هنوز حرفا  یا  زهی م زهیبهم زد که باعث شد لبخند ر یچشمک بعد
 نگرانم کرده بود  ییطورا  هیسرم بود حرفاش مشکوک بود  

 ه؟ یشش نفرمون چ یدورهم ن یا  لی _خب حاال دل

 ی نامزدشو حرفه ا پیاک  هی  لی_تشکمهرداد

 حوصله گفت:  یب دو یکش یاما نوژا هوف میجا خورد  یحساب  سای با پر  همزمان

وسط   نیده؟ا یم یوسط چه معن  نیا  یخان ی حضور منو آقا لی اما دل زدم ی_حدسشو منوژا
  دی که نامزد  دی شماها

 روبه نوژا گفت:  یدار یبا لحن معن  دیابروش باال پر  یتا  هی  امیت

اما من   یتو متاهل میچون منو تو فرق دار ی_اوه بله بهتره منو کنار خودت ننداز ام یت
 مجرد  

 خوره یجمع بدردتون نم نی_بازم که انوژا

 کنمیم   ادشی به وقتش رو نامزد خودم پ رمیگی م  ادیازش   ییزا یچ  هی  خورهی_نه مام یت

 گفت:  لیم یب  کردیلباشو کج م کهی زدو درحال امیبه ت ی لبخند مصنوع  نوژا

 براتون باشه  تونهیم  ید ی_خوبه پس جلسه مفنوژا

 ؟ ی خان یآقا  یگی م امی_نوژا تو به تپرهام

 زنن؟ یصدا م یچه طور   سوی _رئنوژا

 یصدا بزن  امیهمون ت یتونیم  ستی که شرکت ن نجای_قبول دارم اما اپرهام

 اسم راحت ترم   نی_با ا نوژا

 راحت ترم   یخان یمنم با آقا ی اصرار نکن  ادی_ پرهام جان بهتره ز ام یت
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 تو شرکت سرم شلوغه کمی سر اصل مطلب چون من امروز   می_خب حاال بهتره برنوژا

 نوژا زدو روبهش گفت:  یبه رو  یلبخند سایپر

 که  ستیسرتم شلوغ باشه مهم ن ینشست ستیرئ  یاالنش روبه رو  نی _گلم تو همسایپر

  یبه خصوص رو  رهی گیمورو از ماست م  شونیا یشناس ینم سمویتو که رئ زمی_اخه عز نوژا
 دارن  ف یتشر  ری سخت گ  یادی من ز 

 روش خم شد   کمیگذاشتو   زیم   یدستاشو رو امیت

 یلیخ یبهتره بگم رنگ قرمز با نارنج یکنیظهر اشاره م روز ی به موضوع د ی_اگه دارام یت
   کنهیفرق م

  یهم با رنگ صورت یقابل ذکره که رنگ گلبه کنمیبه همون موضوع اشاره م قا ی_دقنوژا
   کنهیفرق م

 ی _من بهت گفتم صورتام یت

  دیکردیاشاره م یبه گلبه  دیگفتم که داشت ویک ینه اون   نیا  دیآوردم گفت ی_صورتنوژا
 دارن یمردا کور رنگ   ستیخودتون ن ریصاهانت بهتون نباشه ها تق

اون   نیداشت به جروبحث ب ی و به سمت پرهام برگشتم که با لذت خاص  دمیکش یپوف
 یلیو پرهام نگاه کردم که خ ا یخندم گرفته بود به سون افشی ق دنیاز د دادیدوتا گوش م

 اون دوتا شده بودن الحق که برازنده هم بودن    رهیخ لکسیر

  صیتشخ روی و گلبه  یکه رنگ صورت  ستیخودم ن ری _حداقل به گفته خودتون تقصام یت
شما رنگ قرمزو با   نکهیدو درجه رنگ متفاوته اما ا  یکیدوتا   نی ا  ن یچون ب دمینم

 ست ی ن دی قابل تا نیا  دی دینم صی از هم تشخ ینارنج

لباش نشست که باعث    یرو یزی آم تی لبخند موفق  امی گاه کرد تن امیبا حرص به ت نوژا
 بده  هیتک شیصندل یبه پشت نهیشد نوژا هم دست به س
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رنگ   دادیرنگو باهم سفارش م  نیهمزمان چند ستی رئ یمن بود  ی_شما هم اگه جانوژا
   یکردیم  یقات  رمی مشک  دویکه سهله سف یقرمزو نارنج

   رنینوژا همزمان نگاهشونو از هم بگ امویکه باعث شد ت دیلحظه سفارشامون رس  همون

 نم یشما دوتا بش یبحثا  هیشرکت فقط پا  امیروز ب هی  خوادی_دلم مپرهام

 وسط... نی چون ا یکارو نکن نی_بهتره ا ام یت

 م یگی به خودت م میز یچ هی_ نوژا

  میکردو دست تسل ی م تک خنده اباال انداخت پرها  ینوژا شونه ا  دیابروهاش باال پر  امیت
 باال آورد  

  یبود که برا  نیجمع شدنمون دور هم ا  لیدل  هیسر اصل قض  می_خب بهتره برمهرداد
نقشه هامون   یهستش بهمون تو اجرا   یکه البته به صورت سور سای نامزد شدن منو پر

 د یکمک کن

 ه؟ یخب نقشه چ می_من که به شدت پا 

  نویا  یجلو  نکهیا  دی بد حیتوض  زارویچ یسر هی  سای که به پر  خوامی_از شما دخترا ممهرداد
که  ی منو مهرداد جون صدا بزنه حلقه دستش کنه بهم احترام بذاره و حرف دیاون با 

 کنه  یکنه و از همه مهمتر از پسرا دور یعمل زنمویم

 داد گرفته بود  روشو از مهر  یبا تخس  نهیبرگشتم که دست به س سای به سمت پر یسوال

 دن یکه به حرف من گوش نم شون ی_امهرداد

 بره    شیپ دیبا  ینامزدشو،حرفه ا  پی اک   نی_خب ا پرهام

 _منظور؟ سایپر

 به خودش اشاره کردو گفت: داشتیفنجون قهوشو برم کهیدرحال پرهام
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 دی_مثال منو نگاه کنپرهام

گذاشت دوتا دستاشو دورش   زی م یاز قهوش مزه مزه کرد بعد فنجونشو رو   کمی پرهام
 بزنم یبهم زد که باعث شد منم بهش لبخند  یگذاشت بهم نگاه کردو لبخند مهربون

با  یکن یو سع  یبهش لبخند بزن دیبا یخوریقهوه م ینیشینامزدت م  ی جلو ی_وقتپرهام
 یآروم باهاش حرف بزن یلحن

 گه؟ یحال بهم زن دعاشقانه  ی_حرفا سایپر

  یزنیحرف عاشقانه م یکه دار  یاریاداشو در ب یتون ی عاشقانه باشه م  یستی_مجبور نام یت
 مثال منو نگاه کن  

 یکردو به نوژا نگاه کرد که باعث شد نوژا حساب  کی به لباش نزد کمی فنجون قهوشو  بعد
به  یدلم به چشم برادر ی زد که باعث شد تو  یلبخند کوتاه مردونه ا ام ی جا بخوره ت

که داره با حس حرف   اورد ی درم روی نایا  یادا کهیجذاب بودنش اعتراف کنم بعد درحال 
 روبه نوژا گفت: زنهیم

 فتهیب دی که نبا  یاتفاق  یدیوقت د  هی زمیعز یمراقب رفتارات باش  شتریب کمی _بهتره ام یت
 فته یم

به نوژا   ارویحرف دن نی عاشقانه تر  یانگار دار _خوشم اومد حالت چهرت از دور مهرداد
 ی زنیم

کردو   ی که چشماش گرد شده بود برگشت بعد به خودش اشاره ا سا ی به سمت پر نوژا
 گفت:

 حافظت ثبت کن  ی گلم قشنگ رفتارامو اسکن و تو نی_منو ببنوژا

روبه جلو خم شد سرشو با   کمی گذاشتو  زیم  یبرگشت دستاشو آروم رو  ام ی به سمت ت بعد
خوشگلم   یاج   شیو  فتهیاز موهاش تو صورتش ب  یانداخت که باعث شد تره ا  نی ناز پا

نوژا   یرفتارا  نیابروش از ا   یتا هینگاه کردم که   امی .به تدونستمیچه قدر ناز داشت من نم
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ناز   کردویآروم فنجون قهوشو لمس م کهیهمون حس درحال  یبود نوژا تو دهیباال پر
 گفت: کردیم

  ی ضربه ا هی   ییجا هیاز  ینیبیوقت م  هیچون   یمراقب رفتارات باش کمی_توهم بهتره نوژا
 گلم  یکه اصال انتظارشو نداشت ی خورد

دور لباش بکشه و   یدست امیزد که باعث شد ت ی بعد سرشو باال آوردو به روش لبخند  و
 خندشو پنهون کنه  

   دیکاره ا  نی _همتون اپرهام

 د؟ یباش  ی جد شهی_ممهرداد

عاشقانه بهم نگاه   نمیکه از دور بب رویبه بعد هر دخترو پسر  نیخفن بود از ا  یلی_خسایپر
شما فقط   ن یاونام ع  دیشا کنمینم یصرفا حرفاشونو عاشقانه تلق  زنن یحرف م  کننویم

 ارن یاداشو در ب

 گرفتن دست طرف  وهی طرز رفتار هم مهمه مثال ش گهی د زی چ هی_و مهرداد

 راست شد  شیصندل  یرو کمی کردو  یاهم پرهام

 گه؟ ی د یبازو  ی_منظورت همون دست تو پرهام

 قا ی _دقمهرداد

 به مهرداد اشاره کرد که پا شه اونم بلند شد پرهام هم از سرجاش بلند شد  پرهام

 ساس ی_من مثال مهردادم و مهرداد مثال پرپرهام

   میبخند زیزری چپ چپ به پرهام نگاه کرد که باعث شد هممون ر مهرداد

 خا  دمی_شرمنده داداش من دارم آموزش مپرهام
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به سمت ماها برگشت دست راستشو قائم کرد بعد دستشو سمت دست مهرداد برد   بعد
صحنه   نی ا  دنیپرهام گرفت با د  یحلقه دستش برد مهرداد هم دستشو دور بازو  یو تو 
مهرداد با    دنیصحنه بودن خند  نیکه شاهد ا   میچند نفر  یخنده حت ریزد ز  امی ت یحت

 نگاه کرد  دیخندیکه داشت م سایبه پر دو یکش  یحرص پوف

 ؟ ی گرفت ادی_ مهرداد

 ؟ ی ستیدست گرفتنم بلد ن هی یعنی سایپر  ی لی_خدا وکپرهام

   ستمی _نه بابا بلدم اما عاشقانشو بلد نسایپر

 ؟ ی گرفت اد ی_خب االن  پرهام

 با ی_اوهوم تقر سایپر

 د؟ ی باهم ست شهی_پرهام شما دوتا همام یت

باهم ست   شهیبزنم منو پرهام هم یزد که باعث شد بهش لبخند  ی بهم چشمک پرهام
دوران   یها   یاز فانتز یک ی میکرد یاز قبل لباسامونو باهم هماهنگ م یعنی  میکردیم

 بود با دوست پسرم ست کنم نیا  می راهنما

 _اوهوم قشنگه؟ پرهام

 _آره ستاتونم جذابهام یت

 به سمت نوژا برگشت و بهش چشم و ابرو اومد  بعد

 اد ی مردا خوششون م یبا شوهرت ست کن بعض  ریالگو بگ نمی_ا ام یت

 اد ی_شوهر من از ست خوشش نمنوژا

 که دوست دارم با نامزدم ست کنم  می برعکس شوهر تو من از اون مردا فی _چه حام یت

 ادی از ست کردن خوشش بنامزدتونم  دوارم ی_چه جالب امنوژا
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 رو لباش نشستو گفت:  یدار  یلبخند معن  امیت

 اد؟ ی _کدوم دختر هست از ست کردن با من خوشش نام یت

 زدو گفت:  یدیلبخند پل  نوژا

 _من نوژا

 ؟ ی هست یستی_شما که دختر ن ام یت

لبشو حفظ کردو   یهم لبخند بدجنس رو  امی سرخ شد ت یالل شدو حساب کهوی  نوژا
 زد  هیتک شی ندلبه ص نهیدست به س

 بحثو  نی تموم کن ا  امی _تمهرداد

دختر شش ماهه هم دارن اونوقت هنوز  هیشوهردارن  شونی_چرا؟اخه برام سواله اام یت
 خواستم روشنش کنم  دونهیخودشو جزو دسته دخترا م

 ؟ یسوز ی م ی_از چنوژا

استخدامش کردم   قیکارمند وارد شرکتم شد که بدون تحق هیبار  نیاول  یبرا نکهی_از ا ام یت
اسم    ه؟چرایمجرد بعد متاهل هستن شناسنامت جعل سهی نویتو فرمش م  یالک  نکهیاز ا

 شوهرت توش نبوده که مسئول ثبت اطالعاتت بفهمه؟ 

 به خودم مربوطه  نشی_انوژا

بنشونمت   سیپل یفردا جلو  ای  یگی ربط داره م یکنیکه تو شرکتم کار م ی_به منام یت
 ؟ یبد  حیتوض

 چه قدر پرو بود  کردیدراز م  شتریب مشیتوهم کم کم داشت پاشو از گل دمیکش اخمامو

 د یبهتره حرمتارو حفظ کن امی _آقا ت

 دوازده متر خودش زبون داره  شونیا  یریپشت دوستتو بگ ستین یاز ی _شما نام یت
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 دم یاالن استفا م نیمن هم  دیشرکتتون مشکل دار ی_اگه با موندنم تونوژا

به نوژا که   یرچشمیزد ز  هی تک شیبه صندل نهی به سمت نوژا برگشت دست به س امیت
کارش وابسته   طیبه مح یلینوژا خ دونستمینگاه کرد م نی ناراحت سرشو انداخته بود پا

بهش حق   دل کندن از اونجا براش سخت بود نیشده و ازش خوشش اومده به خاطرهم
 کرد یم   تشی اذ یاد یز هم داشت   امی ت نیوسط ا  ن یاما ا دادمیم

 ... گهی اونوقت د نهیبیاز چشم من م انایت ی_شما استعفا بد ام یت

 رابطتون بهم بخوره   ذارمینم دی_نه نگران عشقتون نباشنوژا

  سای بلند شد منو پر یصندل  یچنگ زدو از رو زی م یاز رو   فشویگرد شد نوژا ک امی ت یچشما 
باال اوردو   دیصبرکن یدستشو به معن امیسراغش که ت  میبر میبلند ش میهمزمان خواست

 خودش بلند شد رفت دنبالش  

 قهوه سرد شدمو خوردم  دمویکش یرفتنشون نگاه کردم پوف  ری غم به مس با

 م؟ یبگ  امیبه ت یزیچ دینبا  دی_هنوزم معتقدمهرداد

 گهی نداره نوژا هروقت صالح بدونه بهش م ی_به ما ربطسایپر

 شده؟   یزیو؟چی _چپرهام

  ریدادم که باعث شد اولش جا بخوره اما بعدش بزنه ز  حیپرهام توض ی برا رویچ همه
 دیبه نشونه تاسف تکون دادو باز خند ی خنده سر

 _از دست شماها پرهام

 

 )نوژا( 

  کهیدراز فقط بلده تخفش کنم پسره  خواستیبودم که دلم م  یازش کفر  یتا حد یعنی
عمرا کوتاه    ریآره؟نخ امیکوتاه م  ینوژا فکر کرد گنی بندازه و طعنه بزنه دارم برات به من م
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شد که باعث   دهیبازوم از پشت کش کهوی زدمی و غر م  رفتمیهمونطور که تندتند راه م امیب
خورد که از پس صفت بود با    یکی نهیبشم سرم محکم به س رتشد به شدت به عقب پ

  دنیگفتمو دستمو به سرم گرفتم بعد سرمو باال آوردم با د ینداشت اخ یفرق چیه  وارید
   دمیکوب نشیس یرو  یشدو مشت محکم شتریب تمیعصبان امی اخمالو ت افهیق

 ؟ ید یبازومو کش یبه چه حق ی_چته وحش

سمت خلوت تر کشوند   هی چندبرابر شد با خشونت بازومو گرفتو منو به تش یعصبان امیت
 بهش نگاه کردم:  زیبا غ دمو ی کش رونیبازومو محکم از چنگالش ب

 ؟ یی خوایاز جونم م یچ هی_باتوام چ

 م؟ یابونیتو خ ینی بینم ی؟کوریکنی_تو چته؟چرا رم مام یت

 کنم ینداره من چه طور رفتار م یربط چی با من درست حرف بزنا به تو ه ی_ه

خوشگلتم کر بودن هم اضافه شده چون چندبار صدات زدم   یها تی_به شخصام یت
 ی دینشن

حد از دستش    نیتا ا  یعنی  دم؟عجبینشن یزیواقعا صدام زده بود؟پس چرا من چ  عه
 تمام گفتم:  ییبا پرو   نیبودمو تو فکر بودم خودمو نباختم به خاطرهم یعصبان

 ه؟ ی_نخواستم جوابتو بدم حرف

 دستشو به کمرش گرفت  یکی اون   دو یموهاش کش یتو  یدست امیت

 عشقمه؟  انایبهت گفته ت ی_کام یت

 دم ینگفته خودم فهم ی_کس

 اون راه؟  ی باور کنم خودتو زد ی_انتظار دارام یت

 تو؟واضح حرفتو بزن  یگیم  یدار ی_چ
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 دیقدم عقب برم فکر کنم فهم هی یشد که باعث شد با نگران کیقدم بهم نزد  هی  امیت
 اخمالو شد  افشیق عی سر  یلیاما خ دیچون ابروهاش باال پر  دمیازش ترس

 ؟ ی دونیواقعا نم  اناروی _نسبت منو تام یت

   گهی_مگه مهمه؟عشقته د

 گفت:  یدار یکرد بعد با لحن معن  یروبه روم به سرتاپام نگاه نهیدست به س ستادی ا  امیت

 بهش؟  یکن یم  ی_حسود ام یت

 گفت؟ یم  یداشت چ نی گرد شده بهش نگاه کردم ا یچشما  با

 دوستم؟  نی بهتر شهیکه داره م انای_حسادت؟اونم به ت 

 برسونمت؟  ییخوایم  ستی مهم ن  می_بگذرام یت

 رم یالزم نکرده خودم م ری_نخ

 ستادم یحرفش ا   دنیبا دستام پسش زدمو از مقابلش رد شدم که با شن بعد

 اد یدنبالت ب یمن نذاشتم کس  ی_از دست دوستات ناراحت نشام یت

 ست ی_مهم ن

نگاه چه خلوت هم   دمیمن نفهم  نجایا  میما اومد یتندتر ازش فاصله گرفتم ک یقدما  با
  شدمیبود که زهره به در م کی حاال خوبه روزه هوا روشنه اگه تار هیکیهست چه کوچه بار 

با اخم برگشتم خواستم   نبار یشد ا  دهیفکرا بودم که باز بازوم از پشت کش  نیهم ی تو
 شد  یحال بهم زن ته دلم خال  یا  افهی و ق فیلبخند کثه  ی دنیبهش فحش بدم که با د

 فعال  ی_کجا خوشگله؟بود

کار کنم؟از   یخدا حاال چ ی از کجا سبز شد؟وا   نیشدم ا رهیها بهش خ یسکته ا  نیع
االن    دونستمیکمک بخوام فقط م ایداد بزنم   تونستمی نم یترس زبونم بند اومده بود حت
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رد بشه کمکم کنه پسره   نورایاز ا   یکیباشه که  نی ا  دیفقط تنها دعام با  طی شرا نیا  ی تو
از    شتریدادم تا از دستش خالص بشم اما قدرت اون ب تکونمحکم منو گرفته بود خودمو  

 ندادم  دنیکدومشون اجازه بار  چیبشه اما به ه ریبود سراز  کی من بود اشکام نزد 

 _ولم کن...کمک 

که بهم وارد   یبود به خاطر ترس و شوک فیت صدام ضعمنو محکمتر از قبل گرف پسره 
 تا از دستش خالص بشم  کردمیبلندتر حرف بزنم فقط تندتند تقال م تونستم ی شده بود نم

 ؟ یشیخلوت رد م یتنها تو کوچه ها   تیخوشگل  نیبا ا  یترسیتو نم یناز  یگولی_چه ج

ناخواسته   دمیکه شن ی بزنم تو صورتش از دستش فرار کنم که با جمله ا یکی  خواستم
 زدم   یدلم گرم شدو لبخند خسته ا 

صاحابش پشت سرت سبز    یترسینم یری گیهوا ناموس مردمو م ی ب نکهیا ؟از ی _تو چ
 بشه؟ 

  دیصورتش کوب  یتو  یمشت محکم ام یبه سمت صدا برگشت که همون لحظه ت پسره 
  هیهم با  امیصورتش گذاشت و منو ول کرد ت  یرد دستشو رو داد پسره بلند شد از د

به  یپشت سر خودش ناخواسته از پشت چنگ  دیمنو چنگ زد کش  یبازو  عیحرکت سر 
   دمیکتش زدمو لرز 

 کنم یم  تی...حاال حالیمنو زد   ی...به چه حقی_لعنتپسره 

  هیبا   امی بکشمو بلرزم ت ینیضامنش باعث شد از ترس ه یبا درآوردن چاقو  پسره 
 اما مخاطبش من بودم گفت:  کردیبه پسره نگاه م کهی درحال بردیدستش منو عقب م 

 افتاد تو فقط فرار کن   ی_هر اتفاقام یت

  دمید کهو ی که  هیخودم هضم کنم بفهمم منظورش چ ی نتونسته بودم حرفشو برا هنوز 
گرد شده به   یشده با چشما  ریبا پسره درگ دمی سرمو باال که اوردم د   ستی جلوم ن امیت

 زدم  یغیشده بودم با وحشت ج رهیصحنه وحشتناک روبه روم خ
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 میبر ای_ولش کن...توروخدا...ب

 نعره زد:  امیت

 _فرار کـــــــــــــــن ام یت

رم به بود تنهاش بذا ینامرد ستادمی اما نتونستم ا دمیکارو کردم چند قدم دو نیهم
کنم باهاش بکوبونم تو سر   دایپ یزیچ یچوب ه ی  ایسنگ بزرگ   هیاطراف نگاه کردم تا  

دادو نعره هاشون واقعا برام ترسناک بود با   یاطرافمون نبود صدا یچی پسره اما ه
  گشتمی بودن همونطور که داشتم م ریبه اون دوتا نگاه کردم که هنوز باهم درگ ینگران
چهره پسره توهم   دمیبلند شد با ترس به سمتشون برگشتم که د شون ی کیناله  یصدا 

پسره چاقو   یعنیاالن   نیپاهام خشک شد ا  دمو یوار لرز  کی ستریزد ه  یرفته و نعره ا 
 کنهی بازوش گذاشته داره فرار م یپسره همونطور که دستشو رو  دم ید کهو یخورد؟ 

با زانو    کهوی فرار کرد اما  ینطور یتونسته بود ناکارش کنه ا ولی زدم ا یناخواسته لبخند
زانوهام افتادم با   یمقابلش رو  دموی به سمتش دو عی چشمام گرد شد سر امی زدن ت
به نوبت تنم   دیشدم دستام لرز  رهیپهلوش بود خ یکه رو  شیبه دست خون یناباور

 د یقلبمم لرز 

 ی...شدی_تو...تو...زخم...زخم 

بلند شدم   عیکرد سر  یزی باال آورد به سرفه کردن افتادو از درد ناله ر یسرشو با ناتوان   امیت
  دونمینم د یرسیاما زورم بهش نم دمشیکش یبغلشو گرفتمو به سخت ر یز  ستادمیپشتش ا 

 داد زدم: هیکرد با گر   سیشد که اشکام تمام صورتمو خ یک

 ی _تکون بخور لعنت

روبه روش   عی خودم سر بدم شی تک واریکمک خودش تونستم عقب بکشمشو به د با
دستمو پس زد به صورتش که از   یبردم به آروم  شی نشستمو دستمو سمت دست خون
 گفت:  یبه سخت  کردیسرفه م  کهیدرد توهم رفته بود نگاه کردم درحال

 _مگه...نگ...فتم...فر...ار...کن  ام یت
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 نمشی_دستتو بردار بب

 ی _م...مگه...دک...ترام یت

 _بردار دستتو 

  نباریکه باعث شد وحشت زده ا رونی زد ب شتری ذره دستشو که برداشت خون ب هی  امیت
زخمش بذارم که باعث شد داد مردونش باال بره دستمو   یخودمم دستمو محکم رو

 زدم یدستش گذاشته بودمو زجه م یمحکم رو 

 منه  ری همش تقص نای ...اخوامی_معذرت م

 ...زنگ بزن آمبوالنس ستین یزی...چستی ن یزی_چام یت

شده بود پسر مرتب و آراسته    یخون یحساب دشی پاهاشو دراز کرد لباس مردونه سف امیت
افتاده بودو از درد    نیزم یحاال به خاطر من رو  شدی لباساشم شکسته نم یکه خط اتو  یا

چشم گردوندم به   عی سر دمیبخشیهرگز خودمو نم  شدیم ش یزیاگه چ دی نالیداشت م
بلند شدمو   عیدار غرق خون وسط کوچه سر  ن ضام یچاقو دنیاطراف نگاه کردم با د
 کنجکاو با درد بهم نگاه کرد ام ی رفتمو جلوش زانو زدم ت امیبرشداشتم به سمت ت

 ؟ یکار کن  یچ ییخوا ی_مام یت

گرد   چشماش  امیروش که باعث شد ت دمیمانتو جلوبازمو گرفتمو چاقورو محکم کش نی پا
 بشه

 یکنیم یچه غلط ی_نکن احمق دار ام یت

  امویپارچه تاش زدم و دست ت هیحرفش گوش ندادم و مانتومو پاره کردم به صورت  به
 زخمش گذاشتم بعد دست خودشم روش   یرو  اطیزخمش برداشتم پارچرو با احت یاز رو

 تا به اورژانس زنگ بزنم  ادی_فشارش بده خونش بند ب

 یکنیم   هیگر ینطوریا  به خاطرمن ی_دارام یت
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 یبود صورتمم خون یپشت دست اشکامو پس زدم که باعث شد چون دستام خون با
شده   یحاال دستامو صورتم خون  خوردیکه از خون حالم بهم م یندادم من یتیبشه اما اهم

شدم و فورا با اورژانس تماس گرفتم   امیجواب دادن به ت ال یخیب دیگز یبود اما ککمم نم
وجه  چی نشستم اشکام به ه امیت  یدوباره جلو  رسوننیکه اونام گفتن فورا خودشونو م

که درست کرده بودم غرق خون شده به   یمحافط دستمال دم یاومد د یبند نم
 د یباز نال امیمانتومو جر دادم که ت نی دوباره پا نیخاطرهم

 خدا  ی_نکن...وا ام یت

 زخمش گذاشتمو آروم فشارش دادم  یپارچرو رو  دوباره

 شه ینم تیچی...هیشی_تو خوب م

  یدستش از رو دمیبا ترس بهش نگاه کردمو لرز  شدیحال م یکم کم داشت ب  امیت
  شهی م هوشیداره ب نکهیبشه برام بابت ا  یسر خورد که باعث شد زنگ هشدار  شیدگیبر

دو زانو مقابلش نشستم   یتر شدم رو  کیبشه بهش نزد  ینطوریا ذاشتمیم دی و من نبا
  نی که تونستم پا یسرم برداشتم و محکم دور کمرش بستمو تا حد   یشالمو از رو  عیسر 

زخمش گذاشتمو محکم بستمش دستامو   یشالم رو ری مانتو جلوباز بلندمو جر دادم ز 
فتمو با  دو طرف صورتش گر   میخون یزدم دستا   یلیقاب صورتش گرفتمو آروم بهش س

 صداش زدم  هیگر

 ام یچشاتو بازکن...ت انای...جون تامی...تامی...تامی_چشماتو باز کن ت

سرم نگاه کردو با درد اخماشو توهم   یخسته چشماشو باز کرد نفس نفس زد به رو  امیت
 برد 

 _شالت ام یت

 رسه ی باش...االن آمبوالنس م ی ...نخواب...قو ستی_دور کمرته مهم ن

 زور زد بازش کرد  یدستشو سمت گره شالم که دور کمرش بود برد با ناتوان یبا ناتوان امیت
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 _سرت کن ام یت

 نکن ...بذار بمونه خونبست شه ی_لجباز 

 با درد داد زد  امیت

 _گفتم سرت کن ام یت

حرفش گوش ندادم محکم تر از قبل گرش زدم که باعث شد نالش باز بلند بشه با  به
دستش آروم به   یکیزخمش گذاشتمو فشار دادم با اون  یدست خودمم رو  هیترس  

 صورتش زدم 

 ام ی_ت

سر   دمیدو  عی بلند شم سر اموی به خودم ب ع یآمبوالنس باعث شد سر  ی لحظه صدا   همون
وارد   تونستی نم نیشدن و چون ماش ادهیپ نیماش از   عی سرووضعم سر  دنیکوچه با د

که   ستادمی باال سرشون ا هیکوچه شه برانکاردو دوتا مرد با خودشون دنبالم آوردن با گر 
  یبازش کرد حساب امی که متوجه شالم شد از دور کمر ت شونی کیمشغول کارشون شدن 

 به نشونه تاسف تکون داد  یشده بود سر  یخون

 ی االن سرت کن یتونی که نم نمیآخه؟ا هیچه کار نی _ا

برسه و به حجاب من   امیسرم کردم تا فقط به ت  عیاز دستش چنگ زدم و سر  شالو
  یشونم افتاد هرچند لکه ها  یشده بود رو یخون  یکه حساب ینده اون سمت تی اهم

 برام مهم نبود  زایچ ن یا  طیاون شرا  یپخش شده بود اگرچه تو  گمید  یجاها  یخون رو

  یبیخودتون که آس دیش نیشمام با ما سوار ماش ستی ن قیعم ادیز  _ضربه خوشبختانه
 د یدیند

   دشینشده لطفا زودتر ببر میزی _نه من چ

شدم   نی سوار ماش  عی سر دمیبا برانکارد بلند کردن خودمم تندتند پا به پاشون دو  امویت
  عی سر  نی سوار شدو بعد از دو م میکیبا من عقب سوار شدو درو بست اون   شونیکی
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کنار دستش نشستم   هیکه متصل کردن با گر امیت ی برا  ژنویحرکت کرد دستگاه اکس  نیماش
هم بسته شد با وحشت    یکه داشت بهم نگاه کرد و بعد چشماش رو  یبا ضعف امیت

 دی نبا  رهیبم دیشد؟مرد؟نه نه نبا یاالن چ ن یبهش نگاه کردم ا

 _آ...آقا... 

  یرو  ژنوی شدم ماسک اکس رهیخ امیبا ترس به ت دید یبهم داد وقتتوجهشو   مرده
 زخمش پرداخت  یتکون دادو به شست و شو کم یصورتش 

 شده  هوشی_نگران نباش ب

شده   رهی و اشک بهش خ ینگرفتم مدام با نگران  امینگاهمو از ت مارستانیبه ب دنیرس تا
چشمش به مانتو پاره شده و شال   یشدم هرک ادهیپ عی منم سر  میدیرس یبودم وقت

  یانگار زامب  گرفتنیم  یازم دور اشونمیبعض یحت  شدیافتاد چشماش گرد م یم میخون
 باشن   دهید

 اتاق دکتر فورا وارد اتاق شد با التماس به دکتره گفتم:  هی  یبردن تو  امویت

 ره ی بم دی_توروخدا نذار 

 گفت:  یروم زدو با مهربون به ی باشه لبخند یمرد مهربون خوردیهم که بهش م دکتره

 شه ی_نگران نباش دخترم حال شوهرت خوب م

از لفظ شوهرت تعجب نکردم    یاوقندر تحت فشارو استرس بودم که حت ط یاون شرا  ی تو
روبه  یصندل   یکردن رو رونی به نشونه باشه تکون دادم منو از اتاق ب یفقط تندتند سر

اگه انقدر   یمنه لعنت  ختمیم اشک رصورتم گرفت یجلو  مویخون یاتاق نشستمو دستا   یرو
  شیز یچ دوارمیام زننیم هیبود دارن زخمشو بخ علومم شدینم ینطوریا  کردمینم یلجباز 

وگرنه تا عمر دارم از عذاب وجدان   فتهیبراش ن یاتفاق کنمیازت التماس م  اینشه خدا
  دمیقول م کنمیخدا اصال از عمر من کم کن به اون اضافه کن التماست م دمیجون م

خدا   دمیم مت توروخدا توروخدا خداجون قس  دمیکلکل نکنم قول م ادیباهاش ز  گهید
   دمی قسمت م
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  میاالن به خاطر گر  دونستم ی که م  یشونم قرار گرفت که باعث شد با چشما یرو  یدست
که باال سرم بود با    یپرستار دنیبا د  ارمیب سرخ شده و پوف کرده سرمو باال یحساب
 بهش نگاه کردم  ینگران

 _مرد؟ 

 حال من جلوشو گرفت  تی خندش گرفت اما به خاطر رعا پرستاره

 دستو روتو بشور   م یبر ایب  ادی بهوش م گهیساعت د میتموم شد ن  شیبخ زمی _نه عز

باهاش همراه شدم و وارد   نیراحت شده بود به خاطرهم المیسرجام بلند شدم خ از 
 شدم  ییدستشو 

  اره ی زنگ بزن برات لباس ب میکی_دست و صورتتو بشور به 

به خودم   نهی آ یرفتم از تو   رآبی مثل باشه بهش بگم به سمت ش ی زیتونستم چ فقط
بار   ستیب  دی اه حالم بهم خورد فکر کنم با یشده بود دستام خون ینگاه کردم گونم خون 

  شستمیدستامو م یآبو باز کردم شروع کردم به شستن دستام وقت ریش  یییییحموم کنم ع 
خون حال بهم زن  ادمی که ز   کردمیفکر م نی ا  بههمزمان  کردمیپاک م  امویو خون ت

توش   اموی که ت یاومدم به سمت اتاق  رونیب ییبعد از شستن صورتم از دستشو  ستین
تخت چشماش بسته بود نگاه کردم وارد اتاق   یکه رو  امیبرده بودن رفتم در باز بود به ت

  یطور هی  شخون خشک شده کنار صورت  دنیناخواسته با د ستادمیشدم باال سرش که ا 
پنبه و اتر کنار   دنیبه اطراف نگاه کردم با د  کمیکنم  زیصورتشو تم تونستمیشدم کاش م

پنبه زدمو به سمتش رفتم   یاتر رو  کمی زدمو به سمتش رفتم  یتخت ناخواسته لبخند
فکر   نیبه ا کردمیصورتش شدم همونطور که کارمو م  یآروم مشغول پاک کردن خون رو 

  کی بار ادی کلفت نه ز  ادینه ز  دهیکش یمشک  یداره ابروها یذابصورت مردونه ج  کردمیم
هم   یکه االن رو  یرنگ یمشک   یخوشفرم متناسب به صورتش و چشما  یو لبا ینیب

پسر آروم پوف خداروشکر که خطر  هیمظلوم تر معلوم بود    ینطوریبسته بودن چه قدر ا
 اومد   یبه سر من م یاگه اون نبود معلوم نبود چ  ونشمی رفع شد تا عمر دارم مد
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من    دنیدستمو از صورتش فاصله دادم چشماشو آروم باز کرد با د دیکه لرز  پلکاش
  یخورد که باعث شد صورتش از درد توهم بره و ناله ا یشد تکون  یسوال  کمی  افشیق

 تخت خوابوندمش  یمانعش شدمو دوباره رو   عی بکنه سر

 کردن   ت ی_بخواب تازه بخ

 ه؟ ی_بخام یت

 ی خورد  ست؟چاقو ین ادت ی_

 دیکش  یگفتو پوف یآهان گمیم  یاومده باشه دارم چ ادشیگار  فکر کرد بعد ان کمی  امیت
 کرد  یبه پهلوش نگاه دویموهاش کش  یتو یدست

 زدن؟  هی_چنتا بخام یت

 دونم ی_نم

 ؟ ی د یخودتو د هیچه سرووضع نی_ا ام یت

 ؟ ی ندار ؟دردی بهتر  ستی_مهم ن

 ؟ ی دیخودتو د دمی _پرسام یت

اما   نطوری بود شالمم هم ینگاه به خودم کردم مانتوم تماما پاره پوره شده بودو خون هی
 شدیبود که بازم چندشم نم بیعج

 دم ی_آره د

  نجایرو زخم من؟مگه ا  یذاریم یداری_احمق تو چه طور شالتو از سرت برمام یت
 کاس؟ یآمر 

حرف بزنه چون  باهام   ینطوریا  ا یبگم که حق نداره فحشم بده   یزیبهش چ  تونستمینم
دل نازک   کمیمقابلش  کردمیاحساس م یکه برام کرد بودم از طرف  یفعال شرمنده کار

 شدم  
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 وگرنه...  ستیحالم خوب ن  فیح  نی_مانتوشو ببام یت

 ی مرد یم  یزیاز شدت خونر  کردمیکارو نم  نیبودم اگه ا  ؟مجبوری _وگرنه چ

 نداشته باشه یفرق شرتیشال رو سرت نباشه،مانتوت با ت نهیبهتر از ا  رمی_بمام یت

پاره شده وگرنه چشاتو وا   ناشی رو سرمه مانتومم فقط پا ؟شالمیزنی م وی _االن جوش چ
 ست یکوتاه ن ادم ی ز  دهیباال زانوم فقط رس ینیبیم یکن

 با اخم رومو ازش گرفتم  نهیدست به س بعد

مانتو بلنده    یشد از هرچ  ینطوریا  دمیوشپ دمیبار تو عمرم مانتو جلوباز بلند خر هی_
 متنفر شدم 

 آرومتر شده بود روبهم گفت:  کمیکه   یبعد با لحن دیکش یپوف امیت

 من بود  ری تقص نا یهمه ا وامی_معذرت مخام یت

 من بود  ری_چاقو خوردنت تقص 

قبل تر اگه تو کافه   یلیخ  ایتو اون کوچه   بردمتینم دمیکشی_اگه من دستتو نمام یت
 شدینم  ینطوریا  زدمیباهات حرف نم یاونطور

 ن یاالن هردومون سالم هست نهینداره مهم ا ی_اشکال

شلوارم بود که باعث شد با زنگ  بیج یتو  لمیبه نشونه آره تکون داد موبا یسر  امیت
  نویهم دم یکش یپوف نیاسم مب دن یدراوردم با د  بمیج یاز تو لمو یخوردنش بلرزم موبا 

 کم داشتم

 _شوهرته؟ ام یت

 توجه بهش تماسو برقرار کردم   یو ب  دمیکش یپوف

 ن؟ ی _جانم مب
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 _ساعت چنده؟ نیمب

 ؟ ی _خودت مگه ندار

 :د یبا حرص غر نیمب

 ساعت چنده؟   دمی_پرسنیمب

نگاه   کردی که مشکوک داشت بهم نگاه م امیبه ت  یدهنمو آروم قورت دادم و با نگران آب
خدا چه طور   یساعت چشمام گرد شد وا  دنی نگاه کردم با د لمیکردم به صفحه موبا 

 زمان انقدر زود گذشت 

 _ساعت ششه 

 ؟ یشدیم ل ی_اونوقت تو از اون خراب شده ساعت چند تعطنیمب

   رونمی_ب

 داد زد:  کهوی  نیمب

  یومد ین  دمیسه اومدم دنبالت د ؟ساعتیرفت  ی_به من دروغ نگو نوژا کدوم گورنیمب
  سیامروز اون رئ ی اومدم باال پرسوجو کردم اصال شرکت نبود یزنگ زدم جواب نداد یه

 آره؟  یدربه در شده هم که شرکت نبوده با اون 

شه  یرتیغ  ینطوریا  دادم یفاصله گرفتم بهش حق م ام یاز ت  کمیتخت بلند شدم و    یرو از 
 بود  یپسر حساس نیمب

مانتو شال برام    هیاتاقم   یدن از توقبل اوم یول  فرستمیادرس م هی دم یم  حی_برات توض
 باشه؟  اریب

 نگران شدم  کمی ادیاز اونور خط نم ییصدا  چیه دم ید یسکوت کرد وقت  نیمب

 ن؟ ی_الو مب
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 ست؟ یتنت ن ؟مگهییخوا یمانتوشال م یهست ی_مانتو شال؟مگه چه قبرستوننیمب

 که به سرش زده بود سرخ شدم پسره منحرف  یفکر از 

 فقط عمو و زن عمو نفهمن دم یم  حیبرات توض ییا یب مارستانی_ب

 شده؟   یچ نمیآدم بنال بب نیچرا؟ع مارستانی مارستان؟بی _بنیمب

 منتظرتم  فرستمیادرسو برات م یپرسیبابا چه قدر سوال م ی_ا 

تم که اخماش توهم بودو به  برگش  امیقطع کردم بعد از فرستادن آدرس به سمت ت تماسو
 گفت:  رهینگاهشو از روبه روش بگ  نکهیروبه روش زل زده بود بدون ا 

 بود؟  ی_عصبانام یت

 حساسه   کمی_

 نگاهشو به سمتم برگردوندو گفت:  امیت

 ؟ یبهش بگ یچ   ییخوایباشه...م دم ی_حق داره با ام یت

 گفتم:  یالی خیباال انداختمو با ب یا شونه

 تو ی_واقع

 ؟ یکنی_چرا حلقه دستت نمام یت

لبه تخت نشستم دستمو سمت پنبه و اتر بردم و آروم به سمت    یسمتش رفتم و رو به
صورتش بردمو مشغول پاک کردن خون خشک شده کنار صورتش شدم که باعث شد 

 کردم ینگاهش درحال ذوب شدن بودم اما بهش توجه نم ری باشه ز  رهیتمام مدت بهم خ

 ؟ ی د یمو نمسوال  ن ی_چرا جواب اام یت

 ل ی اونم به همون دل د؟منویچرا حلقه ندار انای _تو و ت

 م یکنیفرق م انای_منو تام یت
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 نطوری هم هم نی _منو مب

 فهممی باالخره که م ی_باشه جواب نده ولام یت

  ی چشما رهی هم خ امیغرق شد ت اهشیس  یاون دو گو   یکه پاک کردم چشمام تو خونارو
باعث شده بود که همزمان هردو بهم  یقو  یل یجاذبه خ یرو ین هی من شده بود انگار  

چشمام بود آروم لب   رهیهمونطور که خ  امی ت میری نگاهامونو از هم بگ مینتون میبش رهیخ
 زد:

 کنن؟ یم یازم مخف  ویز یچ هیچشما دارن   نیا کنمی_چرا احساس م ام یت

دستم گرفت و   شدرو از  یازم گرفتو به دستام نگاه کرد پنبه خون ینگاهشو به سخت امیت
 گفت:  شدی م رهیدوباره به چشمام خ کهیانداخت بعد درحال نیزم یرو

 ؟ ی چرا انقدر زود ازدواج کرد  یمامان باش ادی _بهت نمام یت

که   دمیبه موهام کش ینافذش گرفتمو دست ی مشک  ینگامو از اون چشما  یسخت به
  یبا هول نی مب کهوینفر سرمو باال آوردم که  هی ی ها  دنیدو  یصدا  دنی همون لحظه با شن

  نی لبه تخت پا یدر گردش بود از رو  امی منو ت ن یشد نگاهش ب انی درگاه اتاق نما ی تو
االن چه   دونستیخدا م دی لرز یاز درون م یمخفبدنم  یهول کرده بودم حت کمیاومدم  

 سرووضعم  دنیبه خصوص با د کردیداشت دربارم م یفکر

آروم به سمتم اومدو وارد   دید شده به سرووضعم نگاه کرد دستاش لرز گر  یبا چشما نیمب
به  دمیکشیتو چشماش زل بزنم خجالت م  نکهیاز ا ستادمی اتاق شد روبه روش که ا

 که برام آورده بودو از دستش گرفتم  ییلباسا سهی آروم ک نیخاطرهم

 ...لباسامو...عوض کنم رمی _من...من م

گرانش فرار   خینگاه متعجب و توب یکار از دست خودشو سواالش و حت نی با ا خواستم
  یخواستم از کنارش رد بشم که بازوم تو  اوردیم  ری که منو به گ ؟باالخرهی کنم هرچند تا ک

بهم فشرده   یبه سمتش برگشتم اما اون با لبا   یحصار شد به آروم  رومندشین یدستا 
 کرد ینگاه م نیداشت به مب مشده بود اونم با اخ امی ت رهیخ
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 یجم بخور ذارمیچه خبره نم  نجایا  یند  حی_تا توضنیمب

 دم یم  حی_بذار بره لباساشو عوض کنه من برات توضام یت

بهم کردو دستمو ول   یزیدآم یتوهم برده بود نگاه تهد یاخماشو حساب  کهیدرحال نیمب
  ییبزنم به سمت دستشو  رونی از اتاق ب عی کرد که باعث شد خدارو شکر کنم و سر 

و مکافات که بود لباسامو عوض کردم و مانتوشال    یرفتم و با هزار بدبخت مارستانیب
بندازمش دور نفس  میری م  رونیب مارستانیباز   یکردم تا وقت کی پالست یتو  مویخون
بود بتونم آرومش کنم وارد   یعصبان نیردم آروم باشم تا اگه مبک یسع  دمویکش یقیعم

 خورد که اخماش توهم بود  نیاتاق شدم نگاهم به مب

  ینبود یتوهه لعنت ؟اگهیازت تشکر کنم که جون نوژارو نجات داد ی_االن انتظار دارنیمب
 افتاد  یاتفاقا نم  نیا

االنم بابت همه   مردمینبود من م_نه انتظار تشکر ندارم تشکرو خانومت کرد اگه اون ام یت
   یبهش نگ یزیاومد چ  یبهتره وقت خوام یمعذرت م یچ

   د یموهاش کش  یتو یکالفه دست نیمب

کن از ذهنش دورش   یسع ده ی د یبد  یاون صحنه ها یمراقبش باش  شتری_بهتره بام یت
 ست یبراش خوب ن دهیم  ریباشه به بچت ش یهرچ یکن

  یتو یدست یو عصب  رهی بگ نیروشو از مب امیشد که باعث شد ت  رهیخ امی به ت نیمب
هم بستم   یچشمامو رو دمویاتاق چسب ی رونی ب واری موهاش بکشه ناخواسته به د

دادنم و به اوضاع   ریاالنشم به ش یهوامو داره چون حت یلیخ امی ت کردمی احساس م
قرارم   یقلب ب یرو  یباشه دست تههوامو داش ن یواکنش نشون داده بود که مب  میروح
  ادیقلبم داره م کنمیشدم؟چرا احساس م ینطوریآروم نفس نفس زدم چرا من ا  دمویکش

 تو دهنم  

 ؟ ی _تو چرا انقدر نگران زن مننیمب
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  امیواکنش ت نمیبب دمیکش یچشمام گرد شد آروم به داخل اتاق سرک   نیحرف مب ن یا از 
 گرفته بود  نیو نگاهشو از مب  کردیهمچنان با اخم به روبه روش نگاه م  امیت هیچ

به   یبگ ییخوایمراقبش باش نکنه م  شتریب گمیدارم بهت م ستمی_من نگران زن تو نام یت
 زنت چشم دارم 

 برداشت که باعث شد هول کنمو با ترس بهش نگاه کنم امیقدم به سمت ت هی  نیمب

 پسره احمق یبه نوژا چشم داشته باش یخور ی_تو گوه منیمب

دلم براش    شدیبود که باعث م یطور هیچرا حالتاش   دونمیگرفت نم ن یروشو از مب امیت
 بسوزه 

اهم  که شوهر داشته باشه چشم ندارم درواقع اگه رفتار منو خانومتو ب ی_من به زنام یت
  نو یا می منو اون مدام سر جدال باهم دار   میاصال بهم چشم ندار یش یمطمئن م ینیبب
  یو برا یپس بهتره توهماتو دور بنداز  میساز یاصال باهم نم  یاز دوستاشم بپرس یتونیم

  ییا ین یالک رت یمن غ

  یصدا  دنیوارد اتاق شدم که با شن نهیبش خواستیشد حتما م زیخ  میتخت ن ی رو امیت
 توهم بود   یاخماش حساب نی قدمام هردوشون به سمتم برگشتن مب

 م ی_بهتره بر نیمب

 شرکت استراحت کن ایفردا ن ی_بابت کمکت ممنون خواستام یت

 _باشه تشکر 

برگشتم که فکر کنم متوجه  نیتکون داد به سمت مب   کنمیبه نشونه خواهش م یسر  امیت
پسر آروم   شه یهم  نیمب  میاومد رونیشد دستمو گرفتو باهم از اتاق ب  چشمام یترس تو 

من   میمحرم اسرار هم بود  شهیهم میباهم راحت بود یلیبود خ یطونیو به وقتش ش
برام   شهی پسرعمو بهش نگاه نکردم هم موقت به چش  چیوار عاشقش بودم ه وونهید
  کمیازش   دمشیدیمواقع که م نجوریو پناهمه ا   یبرادر که حام ه یبرادر بود  هی نیع
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توهم   یکه وقت ییبه خاطر اخما  ای که داشت  یگنده ا  کلیبه خاطر ه دیشا  دمیترسیم
 کرد یواقعا ترسناکش م بردیم

 کرده؟  خی دستت  یترس ی م ی_از چنیمب

 یچی_از...از ه

که از گل   یکس نمینوژا من مب ستمی منم شکنجه گرت که ن  یکه بترس ینکرد  ی_تو کارنیمب
 از گل نازک تر بهت بگن   دمیبهت نازک تر نگفته و اجازم نم

زد درو باز کردمو   موتویر می د یکه رس نشیراحت شد به ماش المیخ  کمی حرفاش  ن یا از 
به سمتم   نشیدور زدو سوار شد قبل از روشن کردن ماش نو یهم ماش  نیسوار شدم مب

 برگشت 

 ؟ ی _دوسش دارنیمب

گرد شده بودو دهنم آروم بازو بسته شد   یزده به سمتش برگشتم چشمام حساب شوک 
 ومد ی ن رونی ازش ب  ییاما صدا

 بهم بگو  تویندارم نوژا فقط واقع تی _کارنیمب

  میندار یاصال باهم سازگار  امی منو ت  ستین یکنی که تو فکر م یزی_به خدا اصال اون چ
 مدام جروبحث و دعواس 

 ام؟ ی_تنیمب

 نگاهمو ازش گرفتم عی و سرسرخ شدم  کهوی

 زنه یصداش م  کی که کارمندش به اسم کوچ هیس ی_چه جور رئنیمب

 زنم یصداش م یخان  یآقا شهیمن هم  نیبود مب ی_اتفاق

 تکون دادو همزمان گفت:  یسر  کردیروشن م نشویماش  کهیدرحال نیمب
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 ی گیباشه که تو م ینیهم دوارم ی_باشه امنیمب

االن   یعنی شدم   رهیخ رونیچسبوندم و به ب میصندل یسرمو به پشت ن ی راه افتادن ماش با
زنگ بزنه   یهمراهشه که بتونه به کس لشیموبا رون؟اصال یب ادیخودش بلند شه ب تونهیم
  می اومد یتا مرخصش کنن بعد م  میموندی م م؟کاشیکمکش؟چرا ولش کرد ادیب

 

 ( امی)ت

شرکت بدون اجازم وارد اتاقم   یکه تو یاتاقم که باز شد سرمو باال آوردم تنها کس در
درو که بست به   انایاعصابم بود ت یرفتارش رو  نیوقتا ا  یخواهرم بود که بعض شدیم

  میصندل  ینگرانش شدمو رو   کمیناراحت و گرفتش ناخواسته   افهیق دن یسمتم اومد با د
 جا به جا شدم 

 شده؟  یزی_چ

 داره؟  قتی حق_ انایت

 داره؟  قتیحق ی_چ

 ی چاقو خورد روز ید ی جنابعال نکهی_اانایت

  ایکرده بود  ینوژا دهن لق ا ی  میندار شتریاخم کردم و رومو ازش گرفتم دوحالت ب کمی
 پرهام 

 بهت گفته؟  ی_ک

 ؟ یکرد  شی_مهمه؟چرا ازم مخفانایت

 نگران نباش    ست ین م یزی_من چ
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  ی که باعث شد سرمو به سمتش بچرخونم چشما   ستادیا  میبه سمتم اومد کنار صندل انایت
ناخواسته   دنشونیمن بود حاال پر از اشک بودن با د  یچشما نیکه ع شی ا  لهیت یمشک

 شده از گوشه چشمشو پاک کردم  دهیدستمو سمت چشماش بردم و اشک چک

 عمر داداش  زینر  زمیر یبهم م اروینشدن چشات دن یاشک یبرا  یدون یخودت م انای_ت

تو   امی بهت چاقو بزنن؟ت دیبا ؟چرای ستیمراقب خودت ن  ؟چرای کرد شی _چرا ازم مخفانایت
 ی نبود ییکه دعوا

  دی بهش خبر دادن اما هرکدومشون که هست با شونیکیکدوم   دونستمی نم دمیکش یپوف
  نینکردن پس خبر نداره به خاطر نوژا ا  فیازش ممنون باشم که همه ماجرارو براش تعر 

 کارو کردم  

دادم   حی قلب مامان هم اوضاعش خوب نبود ترج ینگرانت کنم از طرف خواستم ی_نم
 نگم  یزیچ

 ؟ ی خونه نموند ؟چرا ی _درد ندارانایت

 ست ین میز ی_نه خوبم چ

 ؟ ی خورد هیقه؟بخیعم یلی_خانایت

 نخوردم  هی_نه بخ

از قبل    شتری خورده وگرنه ب هیبفهمه زخمم بخ خواستمیرومو ازش گرفتم نم یبه سخت بعد
پس   مونیدکتر خونوادگ شی پ بردیم  گرفتیو صد در صد االن دستمو م شدینگرانم م

به نشونه  ی راست شد و سر  انای بهش دروغ بگم ت نبارویا  لمیبرخالف م دادمیم حیترج
  یناراحت و گرفته دراومده بود با لحن دستور از لحنش   کهی آهان تکون داد بعد درحال

 گفت:

 ام ی _پاشو تانایت

 _چرا؟ 
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 _بهت گفتم پاشو انایت

بلند بود اما نه به  انایقد ت ستادمیحوصله ا  ی و بلند شدم روبه روش ب  دمیکش یپوف
پاشنه بلندش   یکفشا  ونی مد  نمیه ا که البت دیرسی سرش به کنار شونم م بایمن تقر یبلند

شرکت    یبرا  دای که جد یپاشنه بلند ینبود نوژا با همون کفشا  ینطور یبود اما نوژا ا 
نوژا   نکهیلحظه از ا  کی   دیرسی م  نمیس یانا باشه قدش به رو یو فکر کنم دستور ت  دیپوشیم
  دیشدم چرا با  یکردم از دست خودم عصب زی آنال انای ت نیسرم اومده بود و اونو هم ع ی تو
 رفتارم   نی خجالت بکشم از ا دیکه متاهله فکر کنم با یدختر اونم دختر هیبه 

 _برو اونجا انایت

 اشاره کرده بود نگاه کردم   انای که ت یسمت به

 وار؟ ی_د

به   ستی جلودارم ن یچیه شهیبد م یلیبشم خ  یعصبان یدونیخودت م امیت نی _ببانایت
 هستم پس برو اونجا  یعصبان یکرد  یازم پنهون کار  نکهیاز ا  یاندازه کاف

به سمتش   رفتمیم  واری به نشونه آره تکون دادم همونطور که به سمت د یطعنه سر با
 برگشتمو گفتم: 

 رفتارتون به خان داداشتون رفته نی _بله ا

گرفته و ناراحت    افشیباز ق ستادی به سمتش برگشتم که روبه روم ا دمیکه رس وارید به
   دیبود نگاهش به سمت پهلوم چرخ

 _لباستو بده باال انایت

 شرکت  یچرا بزنم باال اونم تو   گفت؟لباسمویم یداشت چ  نیتعجب بهش نگاه کردم ا  با

 _حالت خوبه تو؟ 

 نم یزخمتو بب خوام ی م  امیکه بهت گفتمو بکن ت ی_کارانایت
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 بشه؟  یه چ_ک

 ست ین  یجد  ادیراحت بشه ز  المی_که خانایت

 _بستنش 

 نمیبب  خوامی_بدرک مانایت

خودش زودتر از من دستشو سمت کمربندم برد قالبشو باز کرد بعد با اخم دست به   بعد
 شد  رهیکمر بهم خ

 نمش یبب خوامی_لباستو بزن باال مانایت

  دادمیبه حرفش گوش نم میاز طرف ادی کارو نکنم کوتاه نم نیتا ا  دونستمیم  دمیکش یپوف
به   رفتی قطعا م ینطوریا  کنمیو باز دارم ازش پنهون م هیامکان داشت فکر کنه جد

  ارمیدرش ب یدادم به حرفش گوش بدم و از نگران حیپس ترج گفتی پدرومادرم م
 م بهش رفت یکنه چشم غره ا گاهکمربندمو بستم که باعث شد با اخم بهم ن

 لباسمو باال بزنم  تونم یم  گمیجور د هی باز باشه  خوادی_نم

  دمیکش   رونشی ازش ب نی شلوارم بود به خاطر هم یمردونم تو  ی لباس مشک یانتها 
رفتم   انایهم به ت  یکراواتمو شل کردم و دکمه هامو کالفه باز کردم همزمان چشم غره ا

 که خندش گرفته بود

 پمیبه ت یزن یگند م یکنیمجبور م  ییآدمو تو شرکت به چه کارا نی_بب

 نگران نباش  یکن پیباز خوشت  یتونی م رونی_من رفتم بانایت

 _روتو برم 

جلوتر اومد و دستشو   انای تنم بود ت یرکاب هی رش یلباسم که باز شد چون ز   یها  دکمه
اد ناخواسته سرمو به  باال زد چشمش به کمرم که افت مو یرکاب اطیبرد با احت میسمت رکاب
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  نی به خاطرهم شهیم  ریاالن اشکاش سراز   دونستمیچسبوندم و چشمامو بستم م  وارید
 بشم یعصب خواستمینم

 ست ین یمهم  زیچ ی_تو گفتانایت

   انا یت ستی_واال ن

لبامو روهم    کمیخم شد و دستشو سمت کمرم برد که باعث شد   کمیجلوتر اومد   انایت
 میکنیم  یچه غلط میانگار دار دید یمارو م یحاال هرک  ارمیفشار بدم تا دردمو به روش ن

 پوف  

 برات   رمی_بمانایت

   اینزد  یزد  گهیحرفو د نی _ا

 شد ان یدرگاه نما  یتو زدی نوژا که با حرص غر م نیدر اتاق باز شد و درهمون ح کهوی

 نکنه به...  هیچ  یدیزد اون بدبخت چرا جواب نم جی پ نهمهی_انوژا

که به ما افتاد خشکش زد از شدت تعجب دهنش باز موندو چشماش از حدقه   چشمش
  نی پا مویکه خشک شده بود پس زدم و رکاب اناروی دست ت عی هول کردم و سر رونیزد ب

 هم به خودش اومدو ازم فاصله گرفت  انایدادم ت

 ...نوژا جون...زهی_اوم چانایت

 گفت:  کردیو به من نگاه م  رفتیهمونطور که عقب عقب م نوژا

کردن   جمی پ یداشتم که هرچ از ین سیرئ دی _فقط اومدم بگم که سفارشارو دادم به تانوژا
 دم یند یز ی...من...من چخوامیکنم...معذرت م یر یگی درخواستو قبول نکرد اومدم اونو پ

غم  ه یچرا تمام وجودم پر از  دونمیزد با بسته شدن در نم رونی از اتاق ب  عیسر   نوژا
 نیهمچ  هی  ینوژا منو تو خواستیبود دلم نم نیکه نشون از ا   یناشناخته شد غم

 نسبت به خودم برام مهم بود دگاهشیبود که د نیا  لشیدل د یشا  نهیبب یطیشرا
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 گرد شده به سمتم برگشتو گفت:  یبا چشما  انایت

 م؟ یمنو تو خواهر برادر  دونهیاصال نوژا م نمیبب سای_وا انایت

دکمه هامو بستم و   رفتمی م میاخم رومو ازش گرفتم همونطور که به سمت صندل با
 شلوارم شدم جوابشو دادم  یانداختن لباسم تو   الیخیکراواتمو محکم کردم ب

 _نه

 موضوع خبردارن   نیشرکت از ا   نی همه تو ا رممکنهی ؟غیچ یعنی_ انایت

   دونمینم  گهی من د  نشوی_ا

  ستی معلوم ن  میمنو تو خواهربرادر گم یاالن بهش م نیمن هم شهینم ینطوری_اانایت
 کنهیم  یخودش چه فکر شیاالن پ

 خواست به سمت در بره که با لحن محکمم روبهش گفتم: انایت

 یکنی کارو نم نیتو ا  ای_ت

ابروهام رومو ازش   نیبه سمتم برگشت اونم جا خورده بود با همون اخم ب ستادوی ا  انایت
بله چندبار تماس داشتم   دمیکه د  گهیواقعا راست م نمیاتاقمو چک کردم بب جی گرفتم و پ

 دم؟ یهاش بودم که صداشو نشن  یو نگران انایحد غرق ت  نیتا ا  یعنیاما متوجهش نشدم 

 د؟ ید یصحنه ا  چه  یاون مارو تو  یدون ی_چرا؟تو مانایت

سوال چون منو تو    ریز  رهیخودش م شهیبگه باورش نم  می_مهمه مگه؟به هرکس
 میهست  یخواهربرادر تن

 اون برام مهمه من بحثم نوژاس  نو ی_مگه من حرف اانایت

 یکه گفت  هیاون  نوی_نوژا هم جزو همون ا 

   کنهیاون فرق م ستین ری _نخانایت
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با حرص شروع کردم به   کردمیروبه روم نگاه م  زیهمونطور که به م  دمیکش یپوف کالفه
 براش روشن کنم رویدادن تا قض  حیتوض

  نمونی ب یزیمنو تو چ کنهی اون فکر م میبهتره نوژا نفهمه منو تو خواهربرادر  ایت نی_بب
  یتو دوست دختر من یعنیهست 

 ؟؟؟؟ ی_چانایت

 با حرص بهش نگاه کردم  غشی ج یصدا   دنیشن با

مطمئن باش    دهیفهم ای  یاما اگه بفهمم بهش گفت  گمیودم وقتش بشه بهش م_خ
 بخشمت ینم

 ؟ ی د یم شی باز  یدار ام؟چرایتو سرته ت  ی_چانایت

 به روش زدم که باعث شد ابروهاش باال بپره  یزدمو لبخند بدجنس هیتک میصندل به

  نیباشم چه بهتر منم ا  کناشیاز باز  یکیشروع کرد و منم مجبور کرد که   وی _خودش باز 
 م یباز  یسر رفته بود فعال تو   میزندگ ینواخت کی وسط حوصلم از 

 یگند نزن یبه همه چ دوارمیفقط ام  یگیم یدار یچ  فهممی_من نمانایت

 ینساعت بعد خودتو آماده ک  میجلسه ن یاالنم بهتره برا  زنمی_نگران نباش گند نم 

سمت از    هیرفت با بسته شدن در منم بلند شدم و به   رونی گفتو از اتاق ب  یباشه ا انایت
فشار دادم که باعث شد در با  واری د یتوکار داشت رفتم دستمو رو  یدر مخف  هیاتاقم که 

 انای اتاقم شدم لباسامو مرتب کردمو به قول ت ییباز بشه وارد دستشو  یکیت یصدا 
 به خودم کردمو با خباثت گفتم: ینگاه نهی کردم از تو آ پیخوشت

اونه که بازندس   نیداستان ا  ی اونوقت ته مها  ارمی کش م  خوادی_ماجرارو اونطور که اون م
 نه من 
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که   یا   با اجازه میرفتم که منش زمی اومدم و درو بستم به سمت م  رونی ب ییدستشو از 
برگه کم کم  یسر هی  یدادم وارد اتاق شدو موارد امروزو باهام مرور کرد بعد از امضا

  یسالم و احوالپرس شدیکه وارد اتاقم م یشد هرکس ایاومدن اعضاش مه یجلسه برا 
اکتفا   یسالمو تکون دادن سر   هیکوتاه و  یلیخ  بخندل  هیاما من به   کردیباهام م یگرم

 عادتم بود که کوتاه و مختصر جواب بدم   شهیهم  کردمیم

 ارن؟ ینم ف ی _خواهرتون تشر 

   انی هم االن م شونی _ا

شدن نگاهم ناخواسته به   انی درگاه نما یو نوژا تو   انای لحظه در اتاق باز شد و ت  همون
 بود انگار هنوز تو فکر بود  نی شد که سرش پا دهیکش ییسمت نوژا

 کردم یم  دایپ دیبا  وی درخواست یرم ها ف  نی ا  دمیکه آخر همه رس د ی_ببخشانایت

دست راست من رفتو روش نشست نوژا هم کنار دستش جا   یبعد به سمت صندل و
بود و   انایارشد ت   اریجلسه شرکت کنه چون اون دست نیا  یبود که نوژا تو  یعیگرفت طب

که   دیمنم سررس  اری کم کم با شروع شدن جلسه دست کرد یدر همه جلسات شرکت م دیبا
  دنیجا خوردن نوژا بود که با د  همهاز   شتریباعث شد همه به سمتش برگردن اما ب 

سالم به سمت   هیهمه زد و با   یبه رو  یلبخند امیلیاز خودش نشون داد و   امی لیو
ن  م  یپسرعمو  امیلینشست و  شدیکه دست چپ من محسوب م انای ت یروبه رو  یصندل

  یکه فقط تو   یطور میباهم داشت یبیتشابه عج  میبود قیباهم رف شتریبود که درواقع ب
  سیشرکت رئ یمن تو   اریعالوه بر دست امی لیو می رنگ چشم و موهامون باهم فرق داشت

 یخوب از پس همه چ یلیبرعهدش بود اما خ  ی نیسنگ فی شرکت بود وظا  یبخشه مال
که گاه و ناگاه به سمتش   کردمینوژا حس م ی رو  امویلیاومد تمام مدت نگاه و  یبرم

اما نوژا تمام توجهشو به   گرفت یبعد روشو ازش م کردی بهش نگاه م شدویم  لی متما
   کرد یهم پچ پچ م انای وقتا با ت یجلسه داده بودو بعض

سال   هی و   مینداشت یشکرخدا امسال هم مشکل میکن یها دور هی _خب بهتره از حاش
مسابقه    دیانی همونطور که در جر میرزومه برند شرکتمون ثبت کرد   یتو  زویآم تیموفق
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برند شدن برند شرکتمون و سربلند   یتمام تالشمونو برا  دیو ما با  کهی نزد هیمدشو ترک
  لی فا  یهمشون تو  د یخبر دار اتیاز جزئ میبش وفق هم م  نباریو ا  می کردن کشورمون بکن

 شدن   شی را ی و و حی روبه روتون ثبت توض ی ها

 ن؟ یکرد  نییتع مو یبر یکه با خودمون م ی رزرو و تعداد افراد  یکارا  ی_جناب خان

 من به حرف اومدو گفت:  ی به جا امیلیو   نباریا

شده   ی اقامتمون از طرف شرکت اوک یو کارا  مایهواپ طی رزرو هتل بل ی_بله کارا ام ی لیو
 شدن   نییتع  هم انیکه با ما قراره ب میافراد 

حاال که همه دور هم جمعن اعالم کنم که   خوام ی _با عرض پوزش از جمع فکر کنم مانایت
 کنم  یو شمارو همراه  امی مسافرت ب  نیبه ا  تونمیمن نم

جا خورده   ینوژا هم حساب زدی برگشتم که مسمم داشت حرف م انایتعجب به سمت ت با
  خواستیشد انگار م دهینگاهش به سمت من کش کردینگاه م انایبود و با تعجب به ت 

 خبرم  یخودش ب نیبله منم ع د یفهم افمیق  دنینه که با د ایهستم   انیبفهمه منم در جر

 گردونه؟ ی کارارو م ینبودتون ک یتو  ی_ول

که  یدوماه  نیا  یا تو درسته تازه کارن ام شونیا  کنهیکارو م نیا   زمیعز  اری _دستانایت
دادم که   حی براشون توض رویخودشونو نشون دادن من همه چ یستگی کار کردن شا  نجایا

   رنیهمه کارارو به دست بگ دیبا

 به سمتم برگشتو ادامه داد یبا بدجنس بعد

نظارت داشته   قیدق یهمه چ  یباشن و رو یخان یهمه جا همراهه آقا  نکهی_و ا انایت
 باشن

 گفتم:   کشوندیبودنمو به رخش م یکه کمال جد  انایروبه ت یلحن محکم با

  یتازه کارن تا حاال تو  هی شون یباشه ا یهرچ ه یکه بحث چه قدر جد  یدونی_خودت م
 مراسما نبودن   نیا
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دستشو    هیزد و   هیتک شیرفتارش بود به صندل  یقات شهیکه هم یخاص  یبا لوند انایت
 گذاشت  زشیم ی ور فنجون قهوه رودراز کرد د

هم   امیلیتو و و  یاز طرف شهی نم یزی چ دونمیدارم و م مانیهاش ا  یی _من به تواناانایت
 ام یمسافرت ب  نیبه ا  تونمیخودمو دارم که نم یال یمن دل دیکمکش کن دیتونی م  دیهست

 :دم یحرص آروم غر با

 بشنوم    التونویدل  لمی_بعد از جلسه به شدت ما 

 ادی هرچند فکر کنم خودشون از پس کاراش برب کنمی_من کمکش مام ی لیو

همه بلند شدن    یزیگذشت بعد از برنامه ر  هیبق یتوهم من و حرفا  یجلسه با اخما  هیبق
موندگار شدن در اتاق که بسته شد با    امیلیو و  انا ی که برن اما با لحن محکم من نوژا ت

تو    یینقشه ها هیکارش از قبل    نیا  یبرگشتم که خوب معلوم بود برا  انایاخم به سمت ت
 جواب منو بده  یخودشو اماده کرده که چه طور یهمه چ یسرش داشته و االنم برا 

 ؟ ینگفت یزیطور به من چ ؟چهی کنیکار م یچ  یدار یبگ شهی_م

 پاس شد   نیطلبت داشتم با ا  یکیبه اون در   نی _اانایت

 ؟ یری گیانتقام صبحو م ی_دار

به  امیمسافرت ن  نیگرفتم که به ا میتصم ش یهفته پ هی_انتقام که نه من از انایت
 آشنا کردم  ینوژارو با همه چ نیخاطرهم

  نیجون من اول ای ت ییایخودتم ب ستینه بهتر ن ای   امی از پسش برم دونمی_اما من نمنوژا
 بارمه 

که   یدیشن  کنهیهم هست کمکت م امیافته خوده ت ینم یاتفاق  زمی_نگران نباش عز انایت
 گفت منم هستم  اممی لیو
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خجوالنه  زه ی م زهیلبخند ر  هیزد نوژا هم  یبرگشت که به روش لبخند ام یلیبه سمت و  نوژا
 زنهیلبخندا هم بلده مگه؟پس چرا به من نم نیانداخت از ا  نی دادو سرشو پا لشیتحو
حتما   کردیبه نوژا نگاه م یشم رچیبرگشتم که ز  ام ی لیاخم به سمت و زنه؟بایم  امیلیبه و

دختر بچه شش ماهه هرچند فکر نکنم   هیمتاهلن اونم با    ستنی نمجرد   شونی خبر نداره ا
 سرتر از نوژا هستن یدوروبر خودش پر از دخترا  ی به نوژا داشته باشه وقت یچشم

 ی زد یقبلش با من حرف م  دیکارت اصال درست نبود با  نی ا  انای_ت

 تو عمل انجام شده انداختمت  نی به خاطرهم یکنیمخالفت م  دونستمی_مانایت

فکر فرو رفته بود نگاه   ی به نشونه تاسف تکون دادم به نوژا که تو ی سر  دمویکش یپوف
 کردم 

 ؟ ییا یب یتونی _م

 به سمتم برگشت   نوژا

 با خونوادم حرف بزنم دیبا  دونمی_نمنوژا

 بهش نگاه کردم  مشکوک 

 ...تی_خونوادت؟تو فقط به رضا

  امیلیو و  انای ادامه ندم ت گه یبا چشم و ابرو اومدنش باعث شد سکوت کنم و د  کهوی
من   دن یمشکوک بهم نگاه کردن اما بعد خودشونو به اون راه زدن که انگار اصال نفهم

 انداخت   نی سرشو پا دو یکش ی حرفمو خوردم نوژا پوف هیبق

الزمم  زنمی خود شرکتم پاش م یمهرو امضا سمی نویاز شرکت برات م  یکتب تی رضا  هی_
مسافرت به   نی ا  یچون حضورت تو رمیبگ تتو ی رضا  زنمیباهاشون حرف م یباشه تلفن

 مهمه  یلیخ انای خصوص با نبود ت

 برگشت  انای به نشونه باشه تکون دادو به سمت ت یناچار سر نوژا
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 من برم؟  دیندار ی_با من کارنوژا

 ام یبرو منم االن م زمی_نه عزانایت

برگشتم که با نگاهش   امیلیکردو رفت به سمت و  یبلند شدو خدافس زیپشت م از   نوژا
 درحال بدرقه کردن نوژا بود 

 شازده  یزنی_مشکوک م

 به نشونه نه باال انداخت  یهول کردو سر کمیگفت بعد  یبه سمتم برگشت هان امی لیو

 ه؟ ی چ ام؟مشکوک یت ی_باز توهم زد ام ی لیو

 رزرو شده پس چشت دنبالش نباشه یکی ی_نوژا از قبل برا انایت

  یداشت چ نیبشه ا یچشمامون اندازه نلبک امی لیکه باعث شد همزمان با و دیخند بعد
 خبر داره نوژا شوهر داره؟  یعنی ه؟ یچ  گفت؟رزرویم

 ه؟ یتو؟رزرو چ یگی م ی_چام ی لیو

برگشتو با   امیلیو  بهم کردو بعد به سمت ینگاه  میبه سمت من برگشت ن طونیش انایت
 گفت:  یدار یلحن معن

 خودشه  هیشب  یلیبراش در نظر گرفتم که خ وی کی_ انایت

لحنش بدجور بودار بود به خصوص اون    نیانداخت ا   نی اخم کرد سرشو پا کمی  امی لیو
 نگاه آخرش به خودم:/ 

 م؟ ید یما نفهم یراه انداخت یابی تا حاال همسر ی_از کام ی لیو

 باال بزنم  نیآست ایبعض یکه خواستم برا  ی_از وقتانایت

باال   نی آست یک یبرا  خواستیبرگشتم م انایشده به سمت ت زیر ی با چشما  مشکوک 
 کرد   یدستش گذاشتو به هردومون نگاه یبلند شد پوشه هاشو رو  انایبزنه؟ت
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 زانمیعز دی_موفق باشانایت

 _دارم برات ام ی لیو

 م؟ یخوش بگذرون کم ی  رونی ب میباهم بر ییا ی_عصر مانایت

  دادیهوا تکون م یدستاشو تو  کهیزد بعد درحال هیتک ش یبه صندل دو ی کش یهوف  امی لیو
 گفت:

 ؟ ییا یتو م ام ی ت میکنیباهم هماهنگ م می_پاام ی لیو

 دادن نه به من  شنهادیبه شما پ یخواهر گرام یکار دارم از طرف کمی_نه من  

که باعث شد    دیگونمو بوس یکردو به سمتم اومد از پشت خم شد رو  یتک خنده ا  انایت
 بهش بزنم یلبخند

  دونستم ی م ای ب یآخه...توهم خواست یکنیم یچرا حسود یعشق من یدونی_تو که مانایت
 س یپا  شهیهم ام ی لیو  ینگفتم ول نی به خاطرهم ییاینم

   می_مخلصام ی لیو

 نمتون یبی_بعدا مانایت

برگشتم که اونم همزمان به سمتم برگشت که باعث   امیلیمت و به س  انایرفتن ت رونیب با
 شد نگاهامون توهم گره بخوره 

 گذره؟ یم یتو اون مغز واموندت چ  نمیبگو بب ستی ن نجایا  ی_خب کس

 ن یتوجهمو جلب کرده هم کمیفقط   یچ ی_باور کن هام ی لیو

عالقه مند بشه که خودش شوهر داره   یبه دختر خواستیاخم کردم اصال دلم نم کمی
 داشت  یخبر بود وگرنه عمرا به نوژا چشم یموضوع ب ن ی از ا  امی لیهرچند و

 ر ی بگ یحرفمو جد  ن یبه نفعته ا شتریب ینطوریجلب کنه ا  گرویجا د  هی_بهتره توجهت 
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  دنیبا د  کهویکه   میاومد   رونی هم بلند شد از اتاق باهم ب  امی لیسرجام بلند شدم و از 
  ی مقابلم چشمام گرد شد ناخواسته دستام از شدت خشم مشت شد و لبامو رو صحنه

  د؟خجالتیخند یم  زدوی داشت با خواهر من حرف م یبه چه جرات نیهم فشردم ا
 شرف انگار نه انگار خودش زن داره    یپسره ب دیکشینم

 اتاقشه   ی نوژا تو هیچه حرف  نیا  دی_شما مراحمانایت

 میش یمزاحم شما م نجایا  می ایما هربار م گه ید دی _ببخشنیمب

   دی _نفرماانایت

 دمشیتا حاال ند شناسهیاز کجا م ده؟نوژاروی_کارمند جد ام ی لیو

متوجهم که شدن به سمتم    نیو مب  انایبهم فشرده شده به سمتشون رفتم ت یلبا با
روبه   دیبرد و لبخند رو لبش ماس یحالت صورتم به عمق فاجعه پ دنیبا د انا یبرگشتن ت

 شلوارم بردم   بیج یدستامو تو   ستادمی ا  نیمب  یرو

 ن؟ یرد شد یطبقه ممنوعه چه طور از نگهبان نی_ورود افراد متفرقه به ا

 م یبهم نشون بد  میخواستینم یخوش یرو  چیاخم کرد انگار هردومون ه کمی  نیمب

مگه گردان کشف صالح   یاز طرف شناسهیمنو م ی_دفعه قبل با نوژا اومدم تو نگهبان نیمب
 که ورود افراد متفرقه ممنوع باشه؟  یزد  یاتم

  نجایا  ییایبه بعد ب ن یاز ا یحق ندار  یباش بندیبهش پا دیو تو با  نهیشرکت ا  نی _قانون ا
 دی از شرکت باهم قرار بذار  رونیب نی پا ین ینوژارو بب ییخوایم

برد   بشیج یمن دستاشو تو  نیجلو داد شونه هاشو راست کردو ع نشویس کمی  نیمب
 شده بود   رهی خ نیبااخم به مب ام ی لیبهم نگاه کرد اما و یبا نگران انایت

 ؟ یزنیصدا م کی _نوژا؟چه جالب همه کارمنداتو با اسم کوچنیمب

 کرد یداشت بهمون نگاه م یبرگشتم که با نگران  انا یتوجه بهش به سمت ت یذره ا بدون
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 ی بر یتونیشما م_

 به نوژا خبر بدم  رمی _باشه مانایت

  کی نزد نی به صورت مب یشرکتمه صورتمو حساب  نجایا  نکهیبدون مالحظه ا  انای رفتن ت با
 : دمیچفت شدم آروم تو صورتش غر  یدندونا ی کردم با خشم از ال 

  ینیبیم مویسگ  یدفعه بعد مطمئن باش رو  نمتیبی باشه دوروبر خواهرم م ی_دفعه آخر
 شه میت یپس نذار دخترت  

بهتره   یپلکی به تو بگم که دوروبر زن من م دیمن با   نویا  ییا ین یمن غد  ی_بهتره برانیمب
   یتوهم حواستو خوب جمع کن

دوروبر خواهر من نباش اون خط قرمز منه که   ی_هشدار خودمو دادم دخترتو دوست دار
باالسرم تا سرشو نبرم   یکنه قسم به همون خدا کش یتحر یذره ا  ای  پا روش بذاره یکس

 رم یگی آروم نم

پولت از پارو باال   وی دار یبزرگ نینکن بچه زرنگ فکر نکن شرکت به ا  دی_منو تهدنیمب
به زبون آوردن اسم دخترو زنم   یدفعه بعد برا یدلت بخواد بکن  یهر غطل  یتونی م رهیم

 ندارم  یبرت داشته چون من به خواهرت چشم االتیخ یبهتره دهنتو آب بکش

   وثید  یچشم داشته باش ی خوری_گوه مام ی لیو

نبود که  یطور میهردومون درشت و هم قد بود یکال یگرفتم ه  نویمب  قهی  یآروم به
با   نیمب  شدیحرص خوردنم مباعث  نمیتر باشه هم  نی پا ای سرتر  ی کیاز اون    مونیکی

 شد  رهیکتشو گرفته بود خ  قهیاخم به دستم که  

 مراقب حرفات باش    ارمی خواهر من باشرو کور که نه از حدقه در م یکه رو ی_چشم

 چه خبره؟  نجای_ا
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  یبا خشم نگاه آخرمو حواله چشما  دمیکش قشی  ینوژا دستمو از رو  یصدا   دنیشن با
به  کرد یکردم و بعد به سمت نوژا برگشتم که با تعجب داشت به ما نگاه م شیعصب

 : دمیبرگشتم با حرص غر انا یسمت ت

 اتاقم باش   انای_ت

به سمت اتاقم رفتم درو که    ینگاه به کس یحت ا یحرف   چیتنها گذاشتم و بدون ه اونارو
مد در اتاقو  دنبالم او عی هم سر  انایرفتم ت زمی باز کردم نبستمش با خشم به سمت م

 نعره زدم:  دمویکوب زی م یرو  یبگه ضربه محکم یزیبست تا خواست چ 

 ؟ ی دیفهم یباهاش حرف بزن نمینب گهی_د

خدارو شکر   طمیاون شرا   یتو  تونستمیبه سمتم اومد تا آرومم کنه هرچند م عیسر  انایت
از جمله   هیو صد در صد بق  رونیب رفتیصدا بود وگرنه صدامون م  قیکنم که اتاقم عا

 شدن یهم وارد اتاق م  امی لیو

 ؟ یکنیم  ینطوریخب آروم باش چته تو؟چرا ا یل یخب خ یلی_خانایت

تکون دادم که باعث شد هم جا بخوره هم   انایصورت ت  یانگشت اشارمو جلو   دیتهد با
 بترسه 

کلمه   هی  باهاش فقط نمیبب خورم یبه جون مامان قسم م گهیبار د هی فقط   گهیبار د  هی_
  دیتهد یالک   یدونیخودت م انای ت ارمیبال سر تو م ه یدوم   زنمی م شیاول اونو آت  یحرف زد

 کنمینم

از   تیبه سمتم گرفت با عصبان ختویبرام آب ر کمی رفت   زی م یبه سمت پارچ آب رو  انایت
 ازش خوردم   کمیدستش گرفتم  

 ی نبود ینطوریتو چت شده؟تو که ا امی_تانایت

 انا یت دمی _چشم گفتنتو نشن
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 ینطوریا  ؟چرای هست یچرا انقدر از دست اون پسره عصبان یبد حیتوض  دی_نباانایت
 ؟ یکنیم

 کنمی_جملمو تکرار نم

 کرد   یدستش باز  یبا انگشت ها  کمیانداخت   نی سرشو پا انایت

 ی شما بگ ی_چشم داداش هرچانایت

خوشگلش   یچونش بردمو سرشو باال آوردم به چشما ر یدستمو ز   ستادمیروش ا  روبه
  دمویبوس شوینینوک ب یآروم رو مونیشدم ناخواسته خم شدم مثل عادت بچگ رهیخ

 گفتم:

 بال عمر داداش  ی_ب

سرش گذاشتمو   یآروم بغلش کردم دستاشو دورم حلقه کرد سرمو رو  دموی بوس شمیشونیپ
نبودم الزم بود آره   مون یدم اصال پشداد زده بو ی سرش اونطور نکهی چشمامو بستم از ا

 گرفت ی م یحرفامو جد ینطوریا  زدمیباهاش حرف م ی نطوریالزم بود که ا 

 

 )نوژا( 

حرص وارد اتاقم شدمو درو محکم بستم به سمت تختم رفتم وبه ضرب روش نشستم   با
به سمتش پرواز کردمو محکم بغلش  دیزن عمو بغضم ترک دنیکه در اتاقم باز شد با د

زن عمو وحشت زده خشکش زده بود در اتاقو بست و دستاشو دورم حلقه کرد آروم  کردم 
  دادیمادر م  یکه آروم باشم آغوشش بو  گفتیشروع کرد به نوازش کردنم و مدام بهم م

بود که نگران دخترشه   یمادر  هی  نیع شهیدرسته مامان خودم نبود زن عموم بود اما هم
دوست داره منم جونم بهش بسته بودو براش جون   نایاز مب شتریبه قول خودش منو ب

   دادمیم
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لبش  یرو  میکه خودمو تو آغوش زن عمو سبک کردم باهم به سمت تخت رفت کمی
  نیو ا  ختمیصدا اشک ر   یپاش گذاشتمو چشمامو بستم ب یآروم سرمو رو مینشست
که   یادی فر ادی  یوقت کردینوازشم م نشستویموهام م  یبود که ال  پر مهر زن عمو یدستا 

بذارم   یجنازه من رد بش  یاز رو مگهعمو نعره زد   یجلو  یافتادم وقت یسرم زد م  نیمب
قلبم مچاله و   یا  گهیاز هروقت د  شتریاجازه نداد عمو نظرشو بگه ب یحت یوقت یبر

  دیجوشیم شتر یاشکام ب

 بازم بلند شد: نیداد مب یصدا 

 ه یترک یپاتو بذار ذارمینم ناینوژااااا...به جون مب یدیبابا...شن ذارمی_من نمنیمب

عمو و    ی جروبحث ها یشدن صدا ریسراز   شتریتو خودم جمع شدم و اشکام ب شتریب
 یتنم بلرزه سرمو باال آوردم به زن عمو نگاه کردم که کم  شتریب شدی باهم باعث م نیمب

منو آروم کنه ناخواسته بلند شدم مقابلش زانو زدم    کردیم یاما سعبود  دهیرنگش پر
 اشکاشو پاک کردم 

 حرص نخور تو    رمی غلط کردم اصال نم نایبه مب یدی م ری توروخدا تو ش می_نترس مامان

 د یبوس مویشونیپ یعمو آروم اشکامو پاک کرد رو  زن

 زنم یعمو_من باهاش حرف م زن

من دق  یخوریغصه م یکنیم  هیگر ینطوریبرم تو ا  خوامیعشق من اصال نم خوادی_نم
 کنم یم

عمو شدم که  نویاز سرجام بلند شدم در اتاقمو به شدت باز کردم متوجه مب  عیسر 
باز شدن در هردوشون به   دنیبا شن کردنی بودن بحث م ستادهی هردوشون وسط سالن ا

  امیدلش از ت کهنیهم مخالفه هم ا   دونستمیبا خشم بهم نگاه کرد م نی سمتم برگشتن مب
بهم گفته بودن که   یبود معلوم نبود چ دهپره چون امروز تو شرکت باهم بحثشون ش

برگشتم خونه و با عمو   م یوقت کردی م یبا غضب رانندگ نیمب نیماش   یتمام مدت تو 
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 یشد و تمام دق  دایسروکلش پ  کهوی  زدمیحرف م  هینشستم درباره مسافرت به ترک
 کرد    یسرم خال  اشویلید

  نمونیدستشو ب یبه آروم ستادیعمو کنارمون ا  ستادمی متش رفتم روبه روش اس به
 گذاشتو روبه من گفت: 

 تو اتاقت  ی_دخترم تو بهتره برعمو 

 خودم حلش کنم خوام ی_نه عمو م

 بهم نگاه کرد  شیکالفه و عصب افهیزدو با ق یبرگشتم که پوزخند نیسمت مب به

  امیم  شمیبلند م یبر میواشک ی  یبر دمیمن اجازه نم  یفتینوژا به پامم ب نی _ببنیمب
 ده یاون پسره تازه به دوران رس ینه برا  ذارمیتو م  یشرکت نه آبرو برا 

 بس کن  ن یعمو_خجالت بکش مب زن

پاشه   بهی مشت مرد غر هیبا   دیاجازه بد  دیتونی بس کنم مامان؟چه طور م رویچ ی_چنیمب
 ب؟ یبره کشور غر 

  نایا  رهیطرف شرکت داره م ن؟از ی مب  یکنیبلغور م یدار  یچ یفهمیم چی به؟هی_مرد غرعمو 
تنها دختر اون   نی درضمن ا زنن یبه آبرو خودشون لطمه نم یشرکت معتبرن به راحت هی

   ستیگروه ن

 ه یپاشو بذاره ترک  نیا  ذارمیباشه بابا من نم ی_هرچنیمب

کنم بزرگتر من    برات روشن و یزیچ  هی خوام یاما م ستی ن یخب حرف یل یخ ؟باشهی ذاری_نم
و تو    رمیکه برم م  دنیعمو و زن عمو اجازه م یخونه عمو و زن عموان نه تو وقت  نیتو ا 

  نیکه حرمتا شکسته نشه که حرفت زم کنمیکارو نم نی اما ا یکن یغلط چیه  یتونیهم نم
 وقت   چ یه بخشمتیوقت نم   چیه نینره مب ادت ینخوره اما  

با نفرت ازش گرفتمو به سمت اتاقم رفتم عمو و زن عمو صدام زدن اما من  رومو
  یجوابشونو ندادم وارد اتاقم شدمو درو محکم بستم از پشت قفلش کردمو پشت در رو
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حاال فردا    ختمیصدا اشک ر   یبغلم جمع کردمو ب یزانوهامو تو  نی سر خوردم پا  نیزم
  گفتمینذاشتن؟مطمئن بودم اگه بهش م ادمکه خونو دادمیم حیتوض انایچه طور به ت
خونمون بد نبود   نهیاون خونمونو بب  خواستمیاما من نم نجا یاومد ا  یم   شدیخودش پا م

بودن   ن یاما اونا همشون پولدارو باال شهر نش  میکردیم  یمحله متوسط زندگ  هی ی تو
  هیپا  اگرمبفهمن که پدرومادر ندارم   خواستمینم ی از طرف ارمیجلوشون کم ب خواستمینم
شوهر    دیفهمیاونوقت م شدیم  دهیهم کش امی ت شیبحثش پ شدی باز م نجایبه ا  انایت

حرفارو درست کرد و افکار غلط خودش بود    نیخودش بود که ا نیداشتنم دروغه درسته ا
 خودت کمکم کن  ای بهش نگفتم خدا تویباشه منم ادامش دادم و واقع یاما هرچ

  دمیکش یپوف امیاسم ت دنیبلند شدم به سمتش رفتم با د لمیزنگ موبا  یصدا   دنینش با
 شدم تماسو برقرار کردم  مونی اولش جوابشو ندم اما پش خواستمیم

 د ی_بله بفرمائ

 ؟ ی کرد  هی_گرام یت

کردنم شده بود من که تمام تالشمو   هیخوب از لحن صدام با اون دو کلمه متوجه گر  چه
 بود قیحد دق  نیتا ا  یعنینشون داده شه   یکردم صدام عاد

 _دعوات شد باهاش آره؟ ام یت

 د؟ یزنگ زد  نیداشت یکار ستی_مهم ن

 ن؟ ی_جواب منو بده دعوا کرد ام یت

 چرا ناخواسته لب باز کردم گفتم: دونمینم

 _آره 

 _آدرس بده ام یت

 گرد شد   چشمام
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 ؟ ی_چ

بکنم آدرس خونتونو   شهیهم  یبرا  روی قض نیباهاش حرف بزنم قال ا  امیب خوامی_مام یت
 بده 

 دعوا تموم شد  ستیمهم ن  الیخی ب کنمیکارو نم نی _ا

  کنهیاون فکر م  شناسمیمن همجنس خودمو م  شهی وقت تموم نم چ یدعوا ه نی_ا ام یت
 هست  یزی منو تو چ نیب

اما   ست ی ن یزیهم چ نی منو مب نیبهش بگم که ب خواستیسرخ شدم دلم م کمی
اونقدر کش داده شده بود   نکهیبه خاطرا  دیجملرو بگم شا نیا  تونستمیچرا نم دونمینم

 بهش بگم  توی واقع دم یکشیدروغ شده بودم و خجالت م نی ا  ریکه خودمم درگ

 کنهیم  یدربارم چه فکر ستی_مهم ن

 ی هست یک گهی تو د کنه؟بابا یم  یشوهرت دربارت چه فکر ستی _برات مهم نام یت

صدا اکتفا کردم چه قدر خوشحال بودم که نگرانم بودو   یلبخند ب هی گرفته بود به  خندم
 نبود ی مشکلمو حل کنه اونقدرا هم پسر بد خواستیدلش م 

  تی شده باشه چون به رضا  یاومدنتم منتف هیترک ی_پوف پس فکر کنم ماجرا ام یت
 ی دار از یهمسرت ن

 گفتم:   یتفاوت یزدم اما بعدش با لحن ب  یحرفش پوزخند  نیدلم به ا  ی تو

 د یکن  نیگزیجا  گروید یکی  ستی_مهم ن

طول   یکل  میکن دایخوب پ ن یگز ی بشه تا جا لیاون تکم  یتا آموزشها  ستی _وقت نام یت
 من باهاش حرف بزنم؟   ییخوا یم کشهیم

 د؟ یکن شی راض دی ای اونوقت شما ب دی _شما دوتا به خون هم تشنه ا
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زنگ زدم بهت بگم امروز عصر ساعت چهار کافه   می زنی_فردا تو شرکت دربارش حرف مام یت
 گالسه منتظرتم

 :دمیکنجکاو پرس دیخودکار باال پر ابروهام

 _مگه اونچا چه خبره؟ 

 ؟ ی ندار یکار ی فهمیم ییا ی_بام یت

 نه؟  ای  امیم دیبفهم دی خوای_نم

  ییا یم یش یسرکوب کردنش قطعا بلند م  یبرا  یهست یدختر کنجکاو   دونمی_چون مام یت
 بپرسم  یسوال  ستین یاز یجوابمو گرفتم ن یپس وقت

 خندم بود گفتم: یته مها  کمیکه   یلحن با

 _باشه خدافس 

 _خدافس ام یت

زدم چه خوب اخالقام   یناخواسته لبخند دمویتختم دراز کش   یکه قطع کردم رو تماسو
  یصداشم از پشت گوش یهستم حت  یکه دختر کنجکاو  دونستیدستش اومده بودو م

کم کم   خوردمیم یزی چ هیبود بهتره  میبود به ساعت نگاه کردم دو و ن رایبرام جذاب و گ
  بودیم نطوریا  دمیبا خونمون داشت با یاد یز  صلهچون فا  فتمیراه ب کردمیخودمو آماده م

و   یهم که مرد مقررات  امیداشتم ت شرویمسافت پ  یباالشهر تهران بود کل کافه گالسه
 سروقت برسم   کردمیم یسع دی بود پس با  یمنظم

نگاه بندازم به سمت آشپزخونه رفتم زن عمو   یبه کس  نکهیاومدم بدون ا  رونیاتاق ب از 
 زد  ینیلبخند غمگ دنمیبا د کردیداشت برنجو خفه م 

 عمو_گشنته؟  زن

 دم یسمتش رفتمو گونشو بوس به
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 ؟ ی دی_از کجا فهم

 مادرتم  یعمو_ناسالمت زن

 اعتراضش بلند شد  یکه صدا دمیمحکمتر از قبل بوس  نباریزدمو باز گونشو ا  یلبخند

 کجاست؟  من  ی_عشق کوچولو 

 عمو_مگه من عشقت نبودم؟  زن

 _عجب منم عشقش بودم که  

تو بغلش بود وارد آشپزخونه شد  نایمب کهیلبخند درحال هیسمت عمو برگشتم که با   به
  یاز بغلش گرفتمو شروع کردم به باز  نارویگونه عمو مب دنیکردم بعد از بوس یتک خنده ا 

 کردن باهاش 

 رار دارم بااجازت البته ق  هی_عموجون من امروز ساعت چهار  

به دخترش اعتماد داشته باشه    یپدر وقت هی_اجازه مام دست شماست برو دختر گلم  عمو 
 راحته   رهیکجا م نکهیاز بابت ا  الشیخ

از آشپزخونه کردو دوباره به   رون یبه ب یبعد نگاه دیسرمو بوس  یبه سمتم اومدو رو عمو
 سمتم برگشت 

که   یدار از یمن ن تی فقط به رضا تمیچون من ول هیترک یبر یتونینوژا تو م  نی_ببعمو 
داره   یاون شرکت چه اسمو رسم  دونمیچون هم به تو اعتماد دارم هم م میمنم راض
 ذاره یکج نم یپس پا

 زدمو گفتم: ینیغمگ لبخند

 دعوا شه  خوامیعمو نم الیخی_ب
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مدت تحمل کن    هیکنه  فیتکل  نیی_غلط کرده دعوا کنه مگه من مردم اون برات تععمو 
هاش از سر عقل و منطق  یرتیغ گهیپسر جوونه د زنمیمن خودمم باهاش حرف م

 ست ین

برنج نمونده برام   شبیعموجونم...زن عمو من عجله دارم از د ی_باشه ممنون که هست
 ؟ یگرم کن

 گرم کنم برات  سایعمو_چرا مونده وا  زن

گاز گذاشت   یدرآوردو رو  شبویبرنج مونده د  یقابلمه کوچولو   خچالی یعمو از تو  زن
 به سمتم برگشتو گفت:  کردیروشن م رشویز  کهیدرحال

 ؟ یعمو_با دوستات قرار دار زن

  یطورنیقرار دارم چون ا  امیبفهمن که با ت خواستمیهول کردم اما خودمو نباختم نم کمی
 کردن یبرداشت م گهیطور د  هی

 _اوم آره  

 ؟ ی با خودت ببر ناروی مب یتونیعمو_م زن

 گرد شد با تعجب گفتم:  چشمام

 گرفته زن عمو؟   تی_شوخ

  شهیعموتم که عالف من م دی برم خر  دیاز اونجام با  شگاهیبرم آرا  دیعمو_من امروز با زن
  نارویمب تونمیهم که نم  نیبره انجام بده مب  دی کار داره با یسر ه یاز اونورم خودش  

  یامروز قرار دار دونستمیبذارم امکان داره باز از شرکت بهش زنگ بزنن بره نم ششیپ
 فردا  یبرا  ذاشتمشیم  شگاهی آرا رفتمیامروز نم رنهروتو حساب کرده بودم وگ 

کردم  نگاه  کردیبهم نگاه م ذاشت یدهنش م یکه دستاشو مشت کرده بودو تو  نایمب به
 دم یبوس  شویشونیپ یکارش ضعف رفت خم شدم رو   نیا  یدلم برا 
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 شن یخوشحال م دنشی بچه ها از د برمشی_باشه م

 از بابتش راحت شد المیعمو_خدا عمرت بده مادر خوبه خ زن

  یبا خودم ببرم کاف نویدلم به خودم چنتا فحش دادم آخه ا ی زدمو تو یحرص لبخند
بعد از خوردن غذام به  ادیکش م  شتریدروغم ب ینطوریخدا ا  یام؟وای شاپ؟اونم با ت

برده بود تو اتاق تا پوشکش   نارویسمت اتاقم رفتم تا خودمو اماده کنم زن عمو هم مب
  کردینم هیگر  شدی بود تا گشنش نم یشکر خدا دختر آروم نایکنه و لباساشو عوض کنه مب

کنه   تمی اذ  ای  رهیبهونه بگ نکهیاز بردنش سر ا  نیو آروم بود به خاطرهم  لکسیر یلیکال خ
 نگران نبودم  

  یگلبه فی رنگمو سرم کردم ک یشال گلبه دیبا شلوار دمپا سف دیمانتو نازک جلوباز سف هی
صورتم کار کرده بودم    یهم رو حیمل  شی آرا هیتوش انداختم  لمویرنگمو برداشتمو موبا

حاال واقعا    امیبه چشمش ب خواستیچرا اما دلم م  دونمینم دمیبه خودم رس  یحساب
مردونه    یرفتارا  یسر هی  ایکه جونمو نجات داده بود   یاز اون روز  دونستم ینم لشمیدل

و   ستین یپسر بد  کنمینسبت بهش عوض شده بود حس م تمیذهن  دمید یخاصشو که م
 هم داشت   تی واقع

  دنمیبا د  ارهی سرشو باال ب  کردی که با لبتابش کار م  نی اومدم که باعث شد مب  رونیاتاق ب از 
 د یابروش باال پر یتا  هی

 ؟ ی د یهم به خودت رس نهمهیکجا ا  ی_به سالمتنیمب

 _به تو چه 

 با حرص بهم نگاه کرد  نیمب

 کجا؟  دمی_نوژا پرسنیمب

 ؟ یاصال چه کاره من ؟توی دی م ریبه من گ دای_چرا جد



 ی اجبار  ی نامزدها پ یاک

240 
 

جملم تعجب کرد دست   نی ا  دنیبا شن نیکه زدم خودم ناراحت شدم مب یاز حرف کمی
که   نارویاومد مب   رونیزد همون لحظه زن عمو از اتاق ب یراستش مشت شد پوزخند تلخ

عروسک خوشگلش کرده بودو به سمتم گرفت که باعث شد با لبخند از دستش   نیع
 گونشو ببوسم رمویبگ

 یمن قربونت برم تو چه قد خوشمل  شی_و 

 ببره؟  خوادی_مامان بچرم م نیمب

 عمو_آره چه طور مگه؟  زن

 رسونمشی خودم م ستهی _بهش بگو وا نیمب

 م یکردیعادتمون بود باهم که قهر م یاز بچگ  نیاز سرجاش بلند شد منو مب بعد
که   میخواستیو حرفامونو از بزرگترامون م میزد یباهم حرف نم میکرد ی رفتار م ینطوریهم

که بهش زدم دلخور شده و باهام   یاز حرف دونستمیدوتا بچه م نیبه طرف مقابل بزنه ع
 قهر کرده 

 گهی د دیشد د؟بزرگ یکشیعمو_وا شما خجالت نم زن

 ست ی منو برسونه شوفرم که ن ستین یاز ین دی_زن عمو جون بهش بگ

شوفر خواهرمم درضمن من که به خاطر   ستمیشوفر اون ن دی_مامان جان بهش بگنیمب
 خواهرمو برسونم  خوامیم دمیزحمتو به خودم نم نیاون ا 

 :دمی با حرص به سمتش برگشتمو غر نباریا

 نه تو  رمیگی م  میمنم که براش تصم  نینوزاده که با منه ا  هی_خواهر تو  

سمت  با خشم بهم نگاه کرد زن عمو که خندش گرفته بود از مقابلم رد شدو به   نیمب
 آشپزخونه رفت 

 د یشیوقت بزرگ نم  چیعمو_شما ه زن
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ست بود از    فمیخوشگلمو که با ک یرفتم کفشا  یبه سمت در خروج  ن ی توجه به مب  بدون
بلند بچه بغل هوف   یکفشا  نی پام کردم حاال با ا ی برداشتم و با هزار بدبخت یتو جا کفش
 چه شود  

  نا یراه با مب یتو  رمیبگ نیماش هیرفتم تا فورا   ابونیو به سمت سر خ رونیخونه زدم ب از 
 زدم یهم همزمان حرف م 

   ینکن هیاونجا گل  میلیباشه خاله؟م یباش  ی_دخمل خوف

  ابونیو اونم همچنان به خوردن دست مشت شدش پرداخت سرخ  دمیگونشو بوس بعد
  یرو  ارون یراحت مب الیگرفتم بعد از دادن آدرس به راننده با خ نیماش  هیفورا  دمیکه رس

دربست گرفته بودم   نو یپام گذاشتمو به خودم چسبوندمش چون بچه همراهم بود ماش
چه قدر گذشت اما از پس تو   دونمیگرفت نمی که مطمئن بودم پول ارث باباشو ازم م

ربع به چهاربود و من هنوز   ه یبه ساعت نگاه کردم  شدمیداشتم کالفه م میافتاد   کی تراف
 به موقع برسم   دوارمیبودم پوف ام دهینرس

خجالت   کمیشدم به سمت کافه رفتم   ادهیپولو حساب کردم و پ  ستادی که ا نیماش
چشم گردوندم با   کمیکافه  ادیبچه م هیباشم که با  یکس نیفکر کنم من اول دمیکشیم
شده بود به  لشیموبا  رهی خ ینگاه جد  هیتوهم بودو با  کم یکه اخماش   امی ت دنید

سرشو باال آورد با   شدی م کی نزد بهشکفشام که داشت  یصدا  دنیسمتش رفتم با شن
 کرد یکنکاش م نا یمنو مب نی بغلم بود جا خوردو مدام نگاهش ب یتو  نایمن که مب  دنید

 زدمو گفتم:  یلبخند

 حاظر شد   رید نا یورم مب  هیشدو از   کیتراف  کمیشد  ری د  خوامی_معذرت م

تا خندشو پنهون   دی به دور لبش کش یدست امیت نایانداختم گردن مب روی همه چ  نیبب حاال
با لبخند به    امیپام گذاشتم ت یرو  نارویمقابلش تعارفم کرد که نشستم و مب یکنه به صندل

 شد  رهی خ کردیکنجکاو به اطراف نگاه م  خوردیدفعه دستشو نم ن یکه ا نایمب

 _برعکس خودت خوشگله ام یت
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به دل  ادی بهم زد که باعث شد حرفشو ز  یلبخند مهربون حرص بهش نگاه کردم که با
 رم ینگ

 به خودم رفته  شی _خوشگل

 _اونکه صد در صد ام یت

  نایگونه هام ملتهب شدو رومو ازش گرفتم و به مب کمیضربان قلبم باال رفت   ناخواسته
 نگاه کردم 

 ش یار ی_انتظار نداشتم با خودت بام یت

 تو خونه تنهاش بذارم   تونستمی_نم

نفر اشاره کرد که با اومدن گارسون و دادن   هیتکون داد و به  دی به نشونه تا یسر  امیت
 دوباره به سمتم برگشت  امی سفارشامون ت

 _از دعواتون چه خبر؟ ام یت

 گفتم:  الیخیباال انداختمو ب یا شونه

 ست ی_مهم ن

 یهم که شده مراعات کن  نایمببه خاطر   دیکنم اما به نظرم با حتتینص خوامی_نمام یت
 شنوه ی باشه صداهارو خوب م یچون اون بچس هرچ

 بترسه شما نگران نباش  نایکه مب می _صدامونو باال نبرد

اصال   زد یخر داد م نیع نی زدم چون مب یکه گفتم پوزخند یچاخان  نیتو دلم به ا  بعد
 بچه تو خونسو نداشت  هی نکهیمراعات ا 

 _خوبه  ام یت
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  نا یازش مزه مزه کردم به مب کمی دستمو سمت شکالت داغم بردمو  دی که رس سفارشامون
بخورم   یز یچ ن یا  یجلو یکردم پوف حاال من چه طور ینگاه کردیکه داشت بهم نگاه م

 کنهینگامم م یبخوره و ه تونهی اون نم  یوقت

 خواد یفکر کنم اونم دلش م کنهی که نگات م ینطوری_ا ام یت

 ره تازه نه ماهش شده بخو تونهی_آخه نم

 ذره بهش بده البته با قاشق هی_به نظرم ام یت

 ارم؟ ی_قاشق از کجا ب

 د یابروش باال پر  یتا  هی  امیت

  فی ک  هیفقط  نمیبیکه م یاورد یبا خودت م  زاتیتجه دیبا ی_فکر کنم تو مادرشام یت
 باهاته کیکوچ

 بلند شد  شی صندل  یاز رو بعد

 کنمی_االن حلش مام یت

با خودم داشته  زاتیتجه  دیمن بچم کجا بود که بدونم با دمی کش یرفتنش پوف با
 برگشتم  نایباشم:/به سمت مب

 یی بخوا  هیشکالت داغ چ یفهمیبچه؟اخه تو اصال م یتو نگاه نکن شدی_حاال نم
 زشته عه یتو نگاشون کن خورنیم  یکه آدم بزرگا هرچ دی؟نبا یبخور

 ر یبگ ایب فهمهیحرفارو نم   نی_ا ام یت

متوجه اومدنش نشدم خندم    یچه طور موندیجن م نی ع شیبرگشتم و  امیسمت ت به
دستم   یتو  یگرفته بود خودشم خندش گرفت قاشقو از دستش گرفتم به قاشق کوچولو 

  یبه سمت لبا  اتشوی از محتو کمیزدمو   وانمیل ی کردم تو  یخوشگل بود نگاه میلیکه خ
خوشش اومده به   یعنی  نیمک زد ا  باشوزدو ل یلبخند   مچهیخورد ن  یبردم که وقت نایمب
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ناخواسته   دیدرخشی شده بود نگاه کردم چشماش م نایکه غرق نگاه کردن به مب امیت
 زد  یخودمم برق یزدمو چشما  یلبخند

 _معلومه ازش خوشش اومده ام یت

 _اوهوم 

 شرکت بذارم  یداشته باشم فکر نکنم پامو تو ینطوریا ی فسقل هی_من ام یت

 شه یخسته کننده و اعصاب خوردکن م یلیوقتا خ یبعض ستی ن امی نطوری_ا

 تحمل کرد   د یبا گهی_خب دام یت

نگاه   نایبه مب خوردیقهوشو م کهی هم با لبخند درحال  امی ازش به خوردش دادم ت  گهید کمی
  شویصداش زدم تا به سمتم برگرده بق  نیشده بود به خاطرهم امیت رهی هم خ نایمب کردیم

 بهش بدم  

 نا؟ ی_مب

 کوچولو؟منم ازت خوشم اومده  هی_چام یت

 زد یگرفته بود چه بامزه داشت باهاش حرف م خندم

و پنج سال اختالف    ستیبه پات بمونم ب  یتا بزرگ ش  دمیم  ؟قولی شی_عروسم مام یت
 مامان خانوم؟   هینظر شما چ ستین یزیکه چ یسن

  کردیکه داشت به هردومون نگاه م  نایباال انداختم به مب یکردمو شونه ا یخنده ا  تک
 نگاه کردم 

 اون بگه  ی_نظر دخترم مهمه هرچ

 _فعال که معلومه دخترت ازم خوشش اومده ام یت

 گفتم:  دمویعقبش کش عی کش اورد که سر   زی م یرو  وانیدستاشو به سمت ل نایمب



 ی اجبار  ی نامزدها پ یاک

245 
 

 عه  دمین بهت ماال سایخب وا  یلی_خ

نگران بودم   هیگر  ریبزنه ز  نکهی از ا  رهی خندش بگ امیسروصدا کرد که باعث شد ت کمی  نایمب
برگشت که   نا یبه اطراف نگاه کردم بعد به سمت مب کم ی امیت شد یآروم م یچون با بدبخت
بلند شد به سمتم اومد که باعث   عی سر   امیکنه ت هیگر  خواست یم خوردویداشت وول م

 دراز شده بود نگاه کنم  لومشد کنجکاو به دستاش که ج

 _بدش من ام یت

اشاره کردو   زی م یرو  ی ها یبغلش کرد بعد به خوراک  امیبه سمتش گرفتم ت نارویمب  آروم
 گفت:

بهت شکالت داغ بدم   دمیقول م رونیب می ایم گهیبار د  هی  میبش الشونیخی_بهتره بام یت
 تا آبرومونو نبرده   میبر ایب

بود که من عاشق شکالت داغ با   دهی مدت فهم نی حرفش خندم گرفته بود خوب ا ن یا از 
به سمتم   کهوی  امی ت زدی حرفو م ن یداشت ا نیهستم به خاطرهم  س یخ یشکالت کیک

 برگشت و گفت: 

 رون ی ب ایتوهه برشدار ب یهست که برا   یزی چ هیمن  یکنار صندل ی_راستام یت

بود   دیساک سف  هیرفتم  شیرفت کنجکاو به سمت صندل رونیخودش زودتر از من ب بعد
  دیداخلشو د رفتم ی م یکش متصل بهشو دستم گرفتم و همونطور که به سمت در خروج

 باشه؟   دهی من لباس خر یبرا  دیچرا با  یزدم فکر کنم لباس بود ول

باهاش    کردویم  یباز  نایشدم که داشت با دستاش با مب امیمتوجه ت  رونیکافه زدم ب از 
لبام نشست به سمتش   یرو  یقی صحنه لبخند عم  نیا  دنیناخواسته با د زدیحرف م

 شد   یجد افشیق کمیمتوجه من شد   یرفتم که وقت

 ؟ ی _اومد ام یت

 ه؟ یچ نی_اوهوم ا 
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ماه بعد حقوقت اومد رو   یکه وقت گسید زیچ هی   ی_کادوهه تشکر البته کادوهه اصلام یت
 ی فهمیحسابت م

 ن؟ ی کرد  ادی_حقوقمو ز 

که به خاطر من   هی اون لباسا یجبران نامیمبلغ تشکر هم اضافه روشه ا هی_اوهوم  ام یت
 اد یخوشت ب قمی از سل دوارمیام  یشدو پارش کرد فیکث

  نیدادکه نجاتم  ونمی کارا نبود منم به شما مد  نی به ا  یاز یقبولش کنم ن تونمی _نه من نم
 ... یعنی

که خودم جوابشو    ینوژا اگه نگران جواب دادن به شوهرت یبگ یزیچ  ستین یاز ی_نام یت
 سوار شو تا خودم برسونمت   ایاالنم ب  دمیم

رفت اولش فکر کردم   نی بهم برگردونه خودش به سمت ماش نارویمب  نکهیبدون ا بعد
پشت رل   دمی د یبشم اما وقت نشیمجبورم کنه که باهاش سوار ماش ینطوریا خوادیم

 بچمو بهم برگردونه:/ خوادیفعال نم رینخ دمی پاش گذاشت فهم ی رو  ناروینشست مب

وقت فکرشو    چیشدم ه نشی سوار ماش  اوردمیخودم نم ی به رو ادمیکه ز  یهزار بدبخت با
که راه افتاد به   نیچه بلندو باحال بود ماش ولی روز برسه سوار لندکروز بشم ا هی کردمینم

گرفته بود که باعث شد   امویزده بود و آروم لبه کت ت هیتک ام یبه ت نایسمتشون برگشتم مب
 بزنم  ید صحنه لبخن  نیبه ا

 _کوچولو ول کن لبه کتمو مراقبتم ام یت

   زنهیلباسشو چنگ م  ای لبه کت   نهیشیهم م نیبغل مب ی_عادتشه وقت

 داد  شی اسشو به رانندگگفتو حو یآهان

 د ینش تی به من اذ   نشیبد  نی خوای_م

 رم یبگ ادی  دی باالخره با ستی ن ی_نه مشکلام یت



 ی اجبار  ی نامزدها پ یاک

247 
 

 دار بودا  یحرفش معن   نیبا تعجب بهش نگاه کردم ا  دویباال پر  ابروهام

 بارداره؟   انای_چه طور؟نکنه ت

 گفتم؟  یبد زی رفتارش جا بخورم وا مگه چ ن یکه باعث شد از ا دیاخماشو توهم کش  امیت

 فعال براش زوده   ری_نخام یت

کنارش   نکه یبشم چه قدر از ا  رهی خ رونیدادم سکوت کنم و به ب حیگرفته بود ترج خندم
 یلیو خاص بود خ  یکه واقعا برام دوست داشتن ی داشتم حس خوب ی حس خوب  هیبودم 

 خاص  

  ستیچون به نظر خودمم درست ن ایل نکنقبو  ی تونیم؟میبگرد  میبر  کم ی ییخوا ی_مام یت
 با من... یشما متاهل

 م؟ ینداره کجا بر  ی_نه اشکال

 پاش جا به جا کرد  یرو  نارویمب  کمیزدو  ییبه سمتم برگشت لبخند محو کوچولو  امیت

 سوالتو ندم  نی _بهتره جواب اام یت

 درسته؟  زهی _باشه پس سوپرا

 زه ی سوپرا نایمب یبرا  شتریب یول  بای_تقرام یت

به نشونه نه باال انداخت که   یکردو سر ی از قبل بهش نگاه کردم که تک خنده ا کنجکاوتر
چرا خواستم   دونمیگرفته بودم نم یشده بود خودمم انرژ طونیش نکه یاز ا  گمینم یعنی

  قتیکه من در حق کردیته دلم آرومم م زیچ هی فقط  میباهاش وقت بگذرونمو دور بزن
وجود   ی متعهد نبودم پس مشکل میباشم به کس اشتهشوهر ندارم که عذاب وجدان د

 نداشت:( 

 خودم دست به کار بشم؟  ای  یکنیم ی کار هیخودت   هیترک یماجرا   ی_برا ام یت

 د؟ یکار کن یچ دی خوای_م
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 زنمی با شوهرت حرف م امی _مام یت

 شه یقانع نم ینطوری_نه بهتون که گفتم ا 

 اد یاگه الزم باشه اونم باهامون ب یحت میبراش بکن  یفکر هی دی _باام یت

 اخم کرد  کمی تعجب بهش نگاه کردم که  با

 بچه... نی ا ینطوریچون ا  فتهیاتفاق ن نی_که بهتره ا ام یت

  دی شما نگران نباش کنمیحلش م یطور ه ی_نه نه من خودم 

 میکارامونو بکن  دیچون کم کم با عتریسر   کمی_باشه فقط لطفا ام یت

  امیکرد چشمام گرد شد هول کردم چون ت نایکه مب  یکار دنیبا د  کهویگفتم    یا باشه
 کنار زد  نویماش  عیزودتر متوجه شد و سر 

 تو بچه   یکار کرد  یچ نا یمب  ی_واام یت

گند زده بود به لباس مردونش فکر کنم  یگرفتم که حساب  امیاز بغل ت نارویمب  عیسر 
حاال    امیت  دیته بود چون باالش اورده بود و باعث شد لباس سفشکالت داغه بهش نساخ

به سمتش   امیت هیگر  ر یزد ز  نایمب  کهویشدم که   رهیخ امیرنگ بشه شرمنده به ت ی قهوه ا
 برگشت 

 نکن هیفقط گر اریبغل خودم بازم باال ب اینگفتم اصال ب یزیچرا؟منکه چ  هی_گرام یت

کم   نایکه مب دیسرشو بوس  یازم گرفتو بغلش کرد آروم نوازشش کردو رو  نارویمب عی سر   امیت
  فتمیدفعه از شدت تعجب پس ب نیچسبوند که باعث شد ا  امیکم آروم شدو سرشو به ت

  نایصحنه که مب  نیا  دنیبا د  امیوابسته شده بود؟ت هیچند ثان نیهم یتو   امی به ت نیا
که  دی زدو با ذوق خند یلبخند   تنش چسبونده بود هپاش نشسته بودو سرشو ب یرو

 هم بلد باشه دنیخند نطوریا  شدی شوک دوم بهم وارد بشه باورم نم نباریباعث شد ا
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از    شونی اعتراف که کردم...ا نم ی_نگفتم ازم خوشش اومده من قلبمو بهش باختم ا ام یت
خودشو   دونمویاز کنارش رد بشه من م یاالن به بعد رسما عروس خودمه از فردا پسر

 اون پسره 

  عیچشمم نشست که سر  ی زد ناخواسته نم اشک تو  یکردم چشمام برق یخنده ا  تک
 بودم  ده ید یپسش زدم چه قدر صحنه جذاب و قشنگ

 لباس بخرم   هیبهتره قبلش  ابونیتو خ فتمیب تونمیلباس که نم  نی_خب با ا ام یت

 روشن کردو راه افتاد شرمنده گفتم: نویحرف ماش نی گفتن ا با

 کنم یباشه خودم پرداخت م یهرچ نشیهز خوامی_من واقعا معذرت م

 خانوم   یوقت نزن  چیحرفو ه نی ا  گهی _بهتره دام یت

لباس که نگه داشت    کیبوت  هی  یشرمندش شده بود جلو یانداختم حساب نی پا سرمو
 بغلم گذاشت  یتو  نارویمب

 گردم ی_االن برمام یت

ازم نگرفت با سرعت به   نارویمب نباریربع باالخره برگشت اما ا هیبعد از  دمیکش یپوف
 مغزش بود روند   ی که تو   ییسمت جا

جا   هیشده فکر نکنم بشه رفت به جاش  ری ببرمتون االن د خواستمی که م یی_اونجا ام یت
 م یری م گهید

 کرد ینگاه کرد که داشت بهش نگاه م نایبه مب امیت

 ؟ یگند بزن میکی  نیبه ا  ییایب  ییخوا یم هی_چام یت

زدو آروم شروع کرد به  ه یبه من تک نباریگرفت و ا  امیروشو از ت نایگرفته بود مب خندم
  نیزدم از ماش ی بام شهر لبخند میاومده بود می دیرس نیخوردن دستش بعد از چند ما 
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  نایبه مب ستادی دور زد روبه روم که ا نویشدو ماش ادهیهم پ  امیشدم همزمان ت ادهیپ
 کرد  ینگاه

 یشی _بدش من بغل من باشه بهتره تو خسته مام یت

لباس   کهیهم درحال  امیبغلش گذاشتم ت یتو ناروی خجالتم زدمو مب یاز رو   یلبخند ناچار
 گفت:  کرد یمرتب م نارویمب

 بغل نکن  یکه دار ییبچرو با اون پاشنه کفشا هیوقت    چیه حتی_از من به تو نصام یت

  ییحسا  کردم یم  دایتو خودم پ یبیعج  یحسا هی به قدم زدن کنارش  میشروع کرد باهم
بود توجهمو جلب کرده بود درسته   یمدت  امیاومد و هم نه ت یکه هم ازشون خوشم م

تو   شی اما خدا میگرفتیهم جبهه م  یاز بحثامون کم نشده و همچنان جلو یزیهنوز چ
و    کردی م  یچشم پوش امیاز گند کار یلیاز خ ههوامو دار یلیکار قشنگ معلوم بود که خ

  هیبود  نی چون قانون شرکت ا کردیپروندم ثبت نم یاما تو   دادیتذکر معقوالنه م یحت
  ام یرفتار متفاوت ت نی از ا ی هم کم انای ت شدینفر سه بار تذکر بخوره از شرکت اخراج م

براش نداشتم به اطراف که نگاه   یاما من جواب  اوردی مدام به روم م  نویمتعجب بود و ا
  میاومد  یوقتا م یلیخ نیهامون افتادم منو مب  یگوشی و باز   نیمب  ادیکردم ناخواسته  

من واقعا   میکرد یو دنبال هم م  میختیر یکرم م شه یبود اما هم یرو  ادهی اسمش پ نجایا
  نیمدت به خاطر ا نی دوست داشتم هنوزم دوسش داشتم و خواهم داشت فقط ا نویمب

 رابطمون بهم خورده بود کمی  ریاتفاقات اخ

 ی _ساکتام یت

 دم اومدم و تازه متوجه حضورش کنار خودم ش رونیب االمیاز فکروخ امی ت یصدا   دنیشن با

 با خودم تنها باشم کمیداشتم   از ی_فقط ن

کرد که باعث شد با   نی حرفم آروم باال پا دی به نشونه تا یکردو سر یخنده کوتاه تک
وابسته شده بود   ام یهم به ت نا یداره مب یخاص تی جذاب هیخودم فکر کنم همه حرکاتش  
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شونه   یدستشم رو  هیچسبونده بودو   ام یسرشو به شونه ت  ادیچون معلوم بود خوابش م
 گذاشته بود امیت

 دن؟ یکارا انجام م نی_همه دخترا از ا ام یت

 باال انداختم و نگاهمو به روبه روم دادم  یا شونه

 همه اسرار دخترا خودشونن  دونمیکه من م یی_نه همشون،اما تا اونجا 

جابه جا   نارویمب کمی  کهیدرحال رهینگاهشو از جلوش بگ نکهیبدون ا دیباال پر ابروهاش
 گفت: کردیم

 زنا؟  ی_حتام یت

کرده بودم از   یازش مخف نکهیهنوز از ا  دیشا  اوردی کلمرو به روم م نیچرا مدام ا  دونمینم
 کردنم بود تیفقط هدفش اذ  دمیدستم دلخور بود شا 

 باهم ندارن  ی_زنو دختر فرق چندان

 بودم  دهینشن یزیچ نی_جالبه تا حاال همچام یت

 گه ید مینی_ما ا 

 م؟ینیبش  کم ی ییخوا ی_مام یت

پاش نشوند که باعث   یرو نارو یمب  امی ت مینشست یصندل هی  یگفتم و باهم رو  یا باشه
خوابش بپره به هردومون نگاه کرد بعد نگاهشو ازمون گرفتو دستشو مشت کرد   نایشد مب

 بزنه یبهش لبخند امی باز به سمت دهنش برد که باعث شد ت

  خواستی دلم م شهیاالنشم هم نیتا خود هم یاز بچگ  ادی _از دختربچه ها خوشم مام یت
 چهارتا دختر داشته باشم 

  ییصدا  ی تک خنده مردونه ب دی د افمویق  یگرد شده بهش نگاه کردم که وقت یچشما  با
 کرد 
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 شدم  مونیپش ندهی در آ  دینگام نکن حاال شا ینطوری_ا ام یت

 کنه ینم رییوقت تغ  چیوجود داره پس هتا االن اون عالقه درونتون   ی_وقت

 ه یحرف نمی_ا ام یت

  کی که باالتر از صورت خودش بود نزد نارویرو دستاش بلند کرد صورت مب نارویمب  امیت
 بخنده  نایکه باعث شد مب دیمال نایمب  ینیآروم به ب شوینیصورتش کرد و ب

 عروسکم  ی_چه قدر تو خوشگلام یت

 دیبه سمت من برگشتو خند کردیم  یباز  نایهمونطور که با مب  امیبهشون زدم ت یلبخند

 شه؟ ی باورت م کنهی م یحسود   نهیصحنه هارو بب  نیا  انای_تام یت

   ننی_دخترا هم

 ؟ ینطوری_توهم همام یت

 شه یم میبچه هم محبت کنه حسود  هیکه دوسش داشته باشم به  یآره کس  ییجورا هی_

   دیزی_واقعا شگفت انگام یت

 دم یکش  یبود پوف نی دادم مب لمیگرفتم و به موبا امیکه زنگ خورد نگاهمو از ت لمیموبا

 _همسرته؟جوابشو بده ام یت

 کنار گوشم گذاشتم  لویبرقرار کردم و موبا تماسو

 _بله؟ 

 _قبال جانم بود نیمب

 قبل بود کارتو بگو  ی_اون برا 

 باهاش حرف بزنم یطور نی انگار انتظار نداشت ا دیکش  یپوف نیمب
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 دنبالتون؟  امی ب یی_کجانیمب

 رم یگی م نی_الزم نکرده خودم ماش

 نکن نوژا بچه همراهته  ی_لجباز نیمب

 دنبالم؟  ییایب یی خوای_اها پس فقط به خاطر بچه م

من شده بود   رهیهم خ نایمب  یحت دادیگوش م  کردویکنجکاو داشت به من نگاه م امیت
 نشد نیاون دوتا هم مانع حرف زدن خشن و طلبکارانه من با مب نی سنگ  یاما نگاه ها

 دنبالت که مراقب تو باشم امیم  یتو مراقبش دونمی_نه قربونت برم اونو که منیمب

 یآشت یزود  نیبه ا  دیته دلم ضعف رفت و سکوت کردم اما خودمو نباختم نبا  کمی
 دادم یوا م  کردمیم

 خونم  هگیساعت د هی؟ ی_مگه تو جنگلم مراقبم باش

 ؟ یی کجا یگی_نمنیمب

 ؟ ی ند ریگ شه یم  نیمب  رونمی_ب

 نوژا   یکنیم یباهام لجباز  یلیخ داینگرانتم جد دمینم ری _گنیمب

 میزنیخونه حرف م  امی _م

 _باشه قربون چشات برم مراقب خودت باش باشه؟ نیمب

 _چشم خدافس 

 اخماشو توهم برد   کمیبرگشتم که  امیکه قطع کردم به سمت ت تماسو

جرات نکنه    گهیکه د  زمی ری برنامه خفن براش م هیباهام حرف بزنه   ینطور ی_من زنم اام یت
 باهام حرف بزنه نطوریا
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بکنن بعد  خوادیدلشون م یچه پرو بود انتظار داشت اونا هرغلط  دی ابروم باال پر یتا  هی
 میخوب حرف بزن مو یکن یباهاشون آشت یماها به راحت

 کار؟   ی_مثال چ

 لحن و نگاهش بدجنس شدو گفت:  امیت

 که به غلط کردن بندازمش   یشبمون طور یبرنامه توب برا  هی_ام یت

دوتا از  کهیو دهن بازم درحال  افمیق  دنیبا د امی اندازه توب فوتبال شد ت چشمام
حد    نیتا ا   شدیخنده باورم نم  ر یزد ز  یبلند  یفکم برد دهنمو بست با صدا  ری انگشتاشو ز 

حرفا به من بزنه اصال منو بگو که چه قدر ذهنم از اون   نی و پرو باشه که از ا  ایح یب
 به اونجا ختم شد:/  مذهن عی منحرف تر بود که سر

  خورهینم یجونم بدرد زندگ گه یآشت باشه م یبله ول گهیم  کنهیقهر م  یکه وقت ی_زنام یت
  هیفقط   دیشکنجه هم باشه با  ری ز  یزنیصداش م  یوقت نطورهیدرواقع از نظر من که ا

 کلمه در جوابت بگه جانم

 حرفاتو بگم  نیا   انایباشه به ت ادمی_اوه اوه چه پر توقع 

 بشه طونیمن لحنم ش نباریهول کرد که باعث شد ا کمی  امیت

 ی گینم یزیبهشم چ یکنیکارو نم  نی _تو اام یت

 مجبورم کنه؟  خوادیم  ی_چرا؟ک

به   میشروع کرد  نشیاز سرجاش بلند شد که باعث شد منم بلند بشم به سمت ماش  امیت
 باال انداختو گفت:  یشونه ا  لکسیر یلیقدم زدن خ

 کنمی م  یتو طراح یاون برنامرو برا   نیبرنامه ع هی_اونوقت  ام یت

ندش  خ یبه بازوش که باعث شد باز صدا  دمیحرکت دستم مشت شد محکم کوب  هی ی تو
 نهینب یبی آس نایمب نکهیا  یدلم خنک نشد با مشت افتادم به جونش که برا  دمیباال بره د 
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بود با اونهمه دکوپزش بچه بغل فرار کنه و من   یدنیشروع کرد به فرار کردن واقعا د
 دنبالش 

 سا ی وا  گمی...بهت میبرنامه خفن بهت نشون بدم حز کن هیتا  سا ی...وا نمیبب سای _وا

چه   ستی و زدن رئ یخان امیدنبال کردن ت دادمی بچه بغلمه وگرنه نشونت م فی _حام یت
 داره  یعواقب

بهم زد که   یبه سمتم برگشتو چشمک میدیرس نشیبه ماش یکردمو وقت یخنده ا  تک
 هزار رفت   یاحساس کردم ضربان قلبم رو

  طونیش می تونی منو توهم جز جروبحث و دعوا کردن کنار هم م کنمی_حاال که فکرشو مام یت
  میباش

  خواستیم  کهیدرحال امیکردمو سوار شدم ت  یخودمم تک خنده ا  دی دوباره خند بعد
 اشاره به عقب کردو گفت:  هی روشن کنه   نویماش

 پوست دستشو کند  یبد  ریبهش ش کمی _بهتره ام یت

گذاشت چون   گهید  زیچ هی ی به سمتم برگشت انگار هول کردنمو پا  ام ی هول کردم ت کهوی
 خاموش کرد  نویاخماشو توهم بردو ماش

 یاونقدر  ید یکه د نمیماش  یها شهیش شمیم اده یدست تو من پ ن ی ماش  موتی_رام یت
  موتویهروقت کارت تموم شد ر ینینب یزیچ یاز جلو هم زوم ش  یهست که حت  یدود

 بزن من سوارشم  

 نگاه دلخور بهم کردو گفت:  هیبغلم گذاشت بعد   یتو  نارویمب

 منظور بود  ینوژا چون خودم خواهر دارم پس اون حرفم ب ستمی_من از اوناش ن ام یت

بازوشو گرفتم که باعث شد به سمتم   عیحرکت سر   هی  یشه که ط ادهیپ نی از ماش  خواست
بازوشو   عی هول کردم سر  کمیدست من که بازوشو گرفته بودم بود   ی برگرده نگاهش رو 

 گفتم:  دمویبه شالم کش یول کردم دست
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   دمیم ریبرگشتم خونه بهش ش د ینه بهتره سوار ش_

ناراحت بود دل منم گرفت   نکهیحرف روشن کرد از ا   یب نویبست و ماش نشویدر ماش امیت
به سرش زد   نیبود ا  یبچه چ ن یدادن به ا  ریوسط ش  نیاه ا  شدیتموم نم ینطوریکاش ا 

 بابا   یباعث شد حال هردومون گرفته شه ا 

 

 ( سای)پر

 مفهوم شــــــــد؟؟  یفعال تو شوهر کن ذارمینه من نم یعنینه  گمی مبهت  ی_وقتبابا

  کردیاعصابمو داشت خورد م ی گرفتن بودم حساب  شیدنده بودنش درحال آت هی  نهمهیا از 
که از گل نازک تر بهم نگفته بود   ییبابا گفتمینم یزیبابام بود چ نکهیفقط به حرمت ا 

اونم به ناحق مامان اشک تو   زدیداشت سرم داد م نیامیعمه و بن یجلو  یحاال به راحت
هم   ایخودش بود پر  یهم تو   نیامیگرفته بودو بن لشچشماش جمع شده بود عمه حا

 نسته ی وقت وا  هیطبق معمول درحال آروم کردن بابا بود تا قلبش  

  ر یغ یچون پسر دیکرد یشما موافقت م کردیم یازم خواستگار  نیامیاالن بن  ی_آره خب ول
 د یزنیساز مخالف م د یشما دار میاومده خواستگار   نیامیاز بن

التماس    شیچند روز پ نیخفه شو انقدر اعصابمو خورد نکن تو هم  سای _خفه شو پربابا
تورو   کهوی شد که   داشیمجنون خجسته از کجا پ  نیا  یازدواج کن ییخوایکه نم ی کردیم
 قصه ها کرد؟  یلیل

مهرداد اومده بود  دمیکش یباشه ازش خجالت م یانداختم هرچ  نی پا یکم سرمو
  یفورا دادو قال راه انداختو اجازه نداد مهرداد هم برا  دی تا بابام فهم یول یخواستگار

که جو خوب شه تا دوباره   کردمیم  یکار هی دی جو آروم شه رفت اما حاال من با نکهیا
 کرد یتر جلوه م یعینقشمونم طب ینطوریباشه ا یمهرداد برگرده هرچ 

بود که شما انتظار   نی مخالفتم با ازدواج ا لیوقته دوست دارم دل   یلی_من مهردادو خ
 داداشمه ازدواج کنم نیکه ع یبا کس دیداشت
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 نو یاز هر نظر از اون پسره سرتره بفهم ا   نیامی_بنبابا

پر کرده بود که نتونست   نویام ی اومد اونقدر چشاش بن یداشت خونم به جوش م گهید
 سرتره   نیامیبن  گفتیاونوقت م نهیکماالت مهردادو بب

دارن شما اسم ببر   هیکردن هردو خونواده دار ما لی هم تحص نیهردو ع نیامی_مهردادو بن
من   نکهیه؟ایچ دیدونیم نی امینه تنها فرق مهردادو بن ایداد هست  مهر  ی تا من بگم تو

داداش بزرگترم دوست   نیع  نویامیمهردادو دوست دارم و اونم منو دوست داره اما بن
 بابا  دمی تن نم دواج از   نیبه ا دمیدارم منو بکش

  رنیبلند شدن تا جلوشو بگ عی زدنو سر  یغیاز سرجاش بلند شد عمه و مامان ج کهوی بابا
تا اگه   ستادی من ا  کی جلو اومد و نزد عیسر  ن یامی قدم عقب رفتم بن هی ده یمنم ترس

بودم   دهیمهارش کنه ترس  نیامی من که شد بن  کی مامانو عمه نتونستن بابارو مهار کنن نزد
تمومش کنم البته نه  رویقض   نیا  شهیهم  یبار برا هی خواستمیبودم اما م ده یآره ترس

باشه با مهرداد   ی هرچ  خواستمیکه خودم م یاونطور خواستن یم یکه پدر گرام یونطورا
لج   نایحاال که ا  میبجنگ یازدواج سور   نیا  یکه تا سر حد مرگ برا  میقرار گذاشته بود

 نبودم   ولکنتا با مهرداد ازدواج نکنم   کردمیمنم بدتر لج م کردن یم

 نیآروم باش بش ستیدلش با پسرم ن ستی _بس کن توروخدا داداش زور که نعمه

 _غلط کرده مگه دست خودشه بابا

آروم   ینیتو خوشبخت نشدن دخترتو بب   یکنن وقت یعمر باهم زندگ هی قراره  نای_بابا اا یپر
 ؟ یشیم  ؟خوشحال یری گیم

 د یموهاش کش یتو  یکالفه دست بابا

  ستین نیام یدلش با بن ید؟وقتیشوهر بد  دی زور بخوا _مگه عهد بوقه که دخترتونو باا یپر
 د ی شیم مونیکاراتون پش  نیروز از ا هی دیبابا؟مطمئن باش دی گیچرا زور م

مدت همش دعوا   نی ا نیبب م یبش الی خیبهتره ب ستن ین یراض یوقت گن ی_راست ممامان
 بوده خودمم خسته شدم  
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  نیامیدستاش گرفت همه به سمت بن نیمبل نشست و با خشم سرشو ب  یرو  بابا
 لب زد:  یانداخته بود به سخت نی سرشو پا  کهی درحال نیامیبزنه بن یبرگشتن تا حرف

 آرزوشو داشتم  یاز ده سالگ  نویدرواقع ا  ییدومادتون بشم دا خوادی _من دلم منیامیبن

  میشد با تعجب بهش نگاه کرد   دهیکش نیامیبابا و من به سمت بن یهمه نگاها حت   نباریا
اما مشتشون کرد سرشو که باال آورد نم اشک تو چشاش باعث   دیدستاش لرز  دمیکه د

 تار بشه دمیشد منم د

وقت از احساساتم نه به شما و   چیبزنم نشد ه ی وقت دربارش حرف  چی_نشد هنیامیبن
در   دمیترسیبگم چون جراتشو نداشتم چون م یز یچبه دخترتون   ینه به مامان و نه حت

تمام عمرم   یپس زدنه برا  نیحدش نباشم چون نگران بودم منو نخواد پسم بزنه و ا 
 باشه

برگشتم که   ای به سمت پر ینگاه طوالن هیکرد  اینگاه به پر هیقدم عقب رفت  هی  نیامیبن
 شد ادج یتنم ا  یتو  یفیچشماش نشسته لرزش خف ی اونم نم اشک تو  دمید

  یهمدم برا   هی نیمن و ع یپدر برا  هی  نیع ییپدر نداشتم دا ی_من از سه سالگنیامیبن
بهش بگم به دخترت عالقه مند شدم با پشت دست بزنه تو دهنم   دمیترسی مادرم بود م

  ییدخترا   ؟بهیبگه من خودم تورو بزرگ کردمو خرجتو دادم اونوقت به دخترام چشم دار
 خواهرتن  نیکه ع

  نیامی شد عمه از سرجاش بلند شد خواست به سمتش بره که بن  ریکه سراز  اشکاش
شده بود   سیخ یصورت عمه حساب  ستادی باال آورد که عمه ا ایجلو ن یدستشو به معن

  دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هیهم   ایدوباره نشست پر  دویبه صورتش کش یدست
 دیباال کش شوینیب نوی پا

  یشجاع باش دیو اعتراف کردنش شجاعت چون با   خوادی_دوست داشتن جرات منیامیبن
 ی بازم جلو بر یپس زده شد یکه وقت
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دونه  نیانداختم اشکام ع  نی زد سرمو پا رونینگاه آخرو که بهم کرد از خونه ب  نیامیبن
بلند شدو به سمتم اومد   ا ی افتادن پر  نیزم یشدن رو  ری از چشمام سراز   دیمروار ی ها

وارد    یوقت م یدستشو دور شونم گذاشتو منو به خودش چسبوند باهم به سمت اتاقم رفت
آغوشش غرق کردم   یبرگشتم و خودمو تو  سمتش  به کهویو درو بست    میاتاقم شد 

باورم   زدمی زجه م کردمیم  یمخف  نشیس ی سرمو تو  دادمویمحکم به خودم فشارش م
اون   ی؟ول ی از همون ده سالگ یعنیحد بهم عالقه داشته باشه  نی تا ا ن یامیبن شدینم

که کرده بودم   یاز کار شهی خدا باورم نم شهیموقع من فقط چهار سالم بوده باورم نم 
  ینطوریدلشو ا دینبا کردمیزمان به عقب برگرده و قبول م خواستیشدم دلم م مون یپش

خدا تقاص دونه  دونمیم  زدمی باهاش بد حرف م دی نبا زدم یپسش م دینبا  شکوندمیم
  نویامیچون امروز دل بن شکنهیروز م هیدل منم   دونمیم چشونهیکارامو بهم م  نیدونه ا

 جلو همه شکستم 

  یوسط برا  نیا  یزور گهی تموم شد د   یدی_آروم باش قربونت برم به هدفت رسا یپر
 ست ی ازدواج شما دوتا ن

 شه ینطور یا  خواستم ی_نم

دل شکستنه   نی حرکت االن الزم بود ا  نیکه شده ا  هیکار یول  دونمیم  زمیعز  دونمی_ما یپر
 ی زندگ یتو  گهیامروز بهتر بود تا چند روز د

 بخشه یوقت منو نم  چیه ن یامی_بن

 کنهی فکر م نه یشیمدت که خوب م  هیمطمئن باش اونم بعد  هیپسر مهربون نیامی_بنا یپر
ازدواج کنه که   یبا دختر نهیا  اقتشی اونم ل یبود که تو کرد  ینیکار هم نیکه بهتر  فهمهیم

 دوسش داشته باشه 

 ا ی پر میبد  یلی_من دختر خ

از سر گرفته شد عذاب وجدان داشت    ایپر  یباال رفت و نوازش ها  م یگر یصدا   دوباره
سبک شدنم نداشتم اصال    یبرا  یا  گهیکردن چاره د  هیوسط جز گر  نی و ا کردیخفم م
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واقعا عاشقش   یزندگ یتو  دی شا کردمیکارو نم نی بشه وگرنه ا  ینطوریا  کردمیفکرشو نم
 اما...  شدمیم

 

 هفته بعد(  هی)

 )نوژا( 

  نویاالن ا  دی االن بهش زنگ بزن اونوقت تو با نی کرده نذاره مگه دست اونه؟هم خودی_ب
منو خفه کنه؟زودباش بهش   امیت یدست یدست ییخوایهفته؟م هیبعد  ؟اونمی به من بگ

 االن نوژا   نیزنگ بزن هم

  کنهینظرشو عوض نم گهیبگه نه همونه د یوقت نی ؟مبیکنی چرا درکم نم  انای_ت

  ییایتو ن یفهمیم  چیتو نگران نباش ه کنمیمتقاعدش م  زنمی_من باهاش حرف مانایت
رسما بدبخت شدن منو تو و سگ   یعنی  نیبرم اونوقت ا تونمیکه نم ؟منمیچ یعنی

 خان  امیشدن ت

برداشتو به سمتم گرفت بعد با لحن   مویرفت از توش گوش فمیبه سمت ک عیسر  انایت
 گفت:  یکامال دستور

 کنم یاالن اخراجت م  نیوگرنه هم  یبهش زنگ بزن دمی ر م_بهت دستوانایت

نبود از   یبراش شدن  ارهیاداشم درب خواستیاما نتونست م رهیخندشو بگ یجلو خواست
  ینم شی اصال پ کردی رفتار م  هیخوب با بق یلیبود خ یپس دختر مهربونو واقعا دلسوز 

برعکس اون   قای دق زدی با آرامش و لطافت حرف م شهیداد بزنه هم ای بشه   یاومد عصبان
 نامزدش  

  اینداشت پس بهتر بود دلو به در یامتحانشم ظرر کردمیکارو م نی ا  دینبود با  یا  چاره
گرفتم سه بوق خورد تا   نویاز دستش گرفتم و شماره مب  لویموبا  کردمیکارو م نیبزنم و ا 

 جواب داد  نکهیا
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 _جون دلم نوژا نیمب

 ؟ یه طورچ ینی_سالم مب

 ؟ ی؟شرکت یتو چه طور  یفسقل می_عالنیمب

 ؟ یوقت دار   نهیا  ؟منظورمی_اوهوم کار دار

 شده؟  یزیتو بگو چ ینداره وقتمم برا یشما کار داشتن معن ی_برا نیمب

  دید ی وقت  کردینگاه کردم که مشکوک داشت بهم نگاه م انایاسترس گرفتم به ت کمی
حرکت که اصال انتظارشو نداشتم   هی  یو ط  دیابروش باال پر یتا  هیبزنم   یحرف  تونمینم

از دستم گرفت و خودش مشغول حرف زدن شد با دهن باز داشتم بهش نگاه   لویموبا
 کردم یم

من هستن...بله    اری شرکت دست یهستم درواقع نوژا جون تو  سشی_بله من رئانایت
اجازه   خواستمیاشتم فقط مند یکردم...بله درسته...نه عرض ارت یشمارو قبال تو شرکت ز 

  ی که تو هیالملل نی شرکت ب  هیشرکت ما  دی...نه بهتره شما گوش کنهیترک ادینوژا ب دیبد
نام و    یرو  یکه لکه ا  میکنینم یوقت کار چیه ثبت هم اسمش وجود داره پس ما 

که ساز   دی شما اینوژا جون بهم گفتن که پدرومادرش اجازه دادن گو  فتهیرسممون ب
  نانویاطم  نیبهتون ا  خوام ی م یول دی حساس نی برادرش هست دمیحق م  دیزنیمخالف م
 فتها یگاردمون نم یاز اعضا  ک ی  چیه ینوژا برا  ینه تنها برا  ی اتفاق چیبدم که ه

نکنه  ی ش نگفته بودم وا به  یزیکه چ د؟منی از کجا فهم نی گرد شد داداش؟ا چشمام
  شدینم ینطوریا  زدمیدربارش باهاش حرف م  دیبگه با امیبه ت ادیب شیحرفش پ

 _بله حتما...چرا که نه...امروز خوبه؟...اوم بله راس ساعت پنج...باشه روزخوش انایت

تهشم قرار گذاشتن   شدیباز شد باورم نم صدری که قطع شد دهنم اندازه غار عل تماس
دارم چه   نی خدا بب یوا   یوگرنه...وا امهینامزد ت انای خبرنداره ت نیمب یانا؟وا یت  نویباهم؟مب
   کنمیم یگذار هیرو پا  ییدعواها
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با تعجب گنگ بهش   رمی ازش بگ لویبا ناز به سمتم گرفت که باعث شد موبا لویموبا   انایت
 نگاه کردم 

 شد؟  ی_چ

  شونیفک بزنم ا یکل دیاالن با  کردمینه فکر م یعنینه   گهیم  یوقت یگفت ی م ن ی_همچانایت
بدم احتماال   ح یبراش توض  شتریدربارش ب مینیشدن قرار شد امروز همو بب  یراض بایتقر 

 خونه چمدوناتو ببند  یبهتر بگم امروز که برگشت ای  رمیازش بگ  تتویامروز رضا 

فراموش کردم اونقدر خوشحال و ذوق زده شده بودم   ویجمله آخرش همه چ دنیشن با
با   موی دکوپزامون شد الیخیبغلش کردم هردومون ب دمویبه سمتش پر عی که سر

دو سرو   وی که چه قدر ممنونش بودم که تونسته بود د یوا   میچلوندی همو م  یخوشحال
 کنه که اجازه بده برم  یراض

 دوست دارم   یلیخ یلی_خ

 تو   یها  یلیاز خ شتریب یلی_من خانایت

  امیاتاق ت نی هم ع انایکار خودش رفت اتاق ت زی به سمت م انایت می بغل هم جدا شد  از 
  نجایکه من ا  ییوقتا  یعنی  کردمیاتاق محشر که منم توش کار م هی  کتری کوچ کمی بود البته 
عاشق   گذشتو یبهم خوش م انایاز پس کنار ت کردمیم یساعات روزمو سپر  نیبودم بهتر 

ترم   ی خودمونو برا دیتموم شده بود و کم کم با گاهممدانش  یکارم شده بودم درسا
و    سای و پرهام رسما نامزد شده بودن پر ایسون  میکرد یو انتخاب واحد آماده م دیجد

به  هیواقع  کردنیبود اما خب خونواده ها که فکر م یمهرداد هم رابطشون هرچند سور
خونواده مهرداد هم   باش نیاز ا یکیدوطرف باهم آشنا شده بودن و قرار بود   نیخاطرهم

نگاه کردم   رفتیکه داشت با تبلت دستش ور م انا یپا جلو بذارن به ت یخواستگار یبرا 
بهتر   ینطوریتا حلش کنم ا کردیاون بهم کمک م  دی شا گفتم یبهش م  زویبهتر بود همه چ

 بود

 جون؟  انای_ ت
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 _جانم گلم؟ انایت

 م؟ یباهم حرف بزن کمی  میتونی _م

 سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد  انایت

 _چرا که نه بگو گلمانایت

  امیافتاد که ت  یاون روز چه اتفاق نکهیکردم از ا  فی براش تعر از یتا پ ر یماجرارو از س همه
بهش دروغ گفته بودم و همه   نکهیاز ا  میدختر هم دار هی  یو حت میفکر کرد ما زنوشوهر 

رفتنامون از چاقو   رونیاز ب ی بهش نگفتم حت تاروی پنهون کرده بودم و هنوزم واقع رویچ
از قسمتاش    یبرام جالب بود بعض انای ت یحرفام واکنش ها  نیب یچ  مهاز ه  امیخوردن ت

درکل از   کردیبهم نگاه م یوقتا هم با ناراحت  یبعض خوردیحرص م  اشمیبعض دیخندیم
 بود یبه نظرم کاف نی خوشحال بودم هم دادینشون نم یواکنش بد   نکهیا

 حلش کنم   یدروغ بزرگ که چه طور نیمن االن موندمو ا  تی _و در نها

خلوت کردن شما دوتاست   یزمان برا نیاومده به نظرم بهتر  شیکه پ  یمسافرت نی _اانایت
  دویچون همش باهم یتر ک ی نزد امی به ت یا گهی از هر وقت د  شتری سفر ب نی ا  یتو تو

باهاش دربارش حرف   یتونیم یر یم  یمن دار  ینره که تو به جا ادتی  دیبریم  شیکارارو پ
براش   ینطور یا  روی و همه چ یباهاش حرف بزن ی نیبش مآرو یوقت هی پسر عاقل امیت یبزن
کنه و واکنش نشون بده که به نظرم حق   یتند کمیاولش    دیشا شهی قانع م یکن فی تعر

که    ییتو ن یباهاش حرف بزنم اما قبلش ا  کنمیم  یمنم سع  شهیش تموم مداره اما بعد 
 یاول باهاش حرف بزن  دیبا

 شه یروم نم یدون ینگرانم م کمی_

 ییا یاما بهتره باهاش کنار ب فهممی_مانایت

مسافرت چند روزه    نیا ی تو   گفتی راست م انا یفکر رفتم ت یتو  ی گفتمو کم  یا باشه
چون   شدمی منم سبک م  شدویکنده م  هیقال قض ینطور یبهش بگم ا روی همه چ  تونستمیم

 واقعا عذاب وجدان گرفته بودم 
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 بپرسم؟  شهیسوال م هی_نوژا  انایت

چرا   نیسرخ شده بود برگشتم وا ا  کمی  افشیکرده بودو ق رییکه لحنش تغ انایسمت ت به
 شد؟  ینطوریا  کهوی

   زم ی_بپرس عز 

 هست؟  شیتو زندگ ی...کسنیمب نی...داداشت...منظورم...همگمی_مانایت

 داشته باشه؟  تونستیم  یحرفش چه معن ن یجا خوردم ا  کهوی

دوست دختر داشت اما بعد شش  هی  شیچندسال پ یعنی ست ین شی تو زندگ ی_نه کس
 ست ی ن نایا یبگم اصال اهل دخترباز  نطوریماه باهاش کات کرد ا

باال اوردو بهم نگاه کرد منم نگاهم بدجنس و مشکوک شد  قرمز شده بود سرشو  کمی  انایت
 بهم بره  یکه باعث شد چشم غره ا 

 زنمتا ینگام نکن م ینطوری_اانایت

 ازش خوشت اومده؟  هی_چ

بکشم و بازم بغلش کنم باورم   یخفه ا غیج ی که باعث شد با خوشحال  دیخند انایت
کم نداشت پسر   یزیهم چ  نیخوشش اومده باشه هرچند مب نیاز مب   انایکه ت شدینم

  سایوا  یکم داشت ول  اناینسبت به ت ی مال تیبود اما خب از نظر موقع یتموم یهمه چ
  امیبا ت انایخوشش اومده؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!مگه ت ن یاز مب  انای ؟؟؟؟؟تیییییییییییییچ نمیبب

 چه خبره  نجایخدا ا  یست؟وا ینامزد ن

 آره  ییطورا  هی_ انایت

 ؟ ی ستی نامزد ن امیتو مگه با ت  انای_ت
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به   عی افتاده باشه سر ادشی  یزیچ هیشد انگار   یطور هی  افشیهول کرد ق انای ت کهوی
  ای خبر ندارم؟ کردی سمتم برگشت آب دهنشو قورت داد نگاهم مشکوک تر شد فکر م

 ده ینامزده و از داداش من خوشش اومده ترس امیبا ت دونمیم نکهیاز ا  دمیشا

که منم   ی حرفمو باور کن  نیا  خوامیسوالتو بده اما م  نی_نوژا بذار مرور زمان جواب ا انایت
   ستمی ن دنی ها و با جنس مخالف پر  یخوشگذرون نیاهل ا  یعنی  نمیمب نیع

 ام؟ ی_پس ت

 نگو باشه؟  نیبه مب  امی درباره ت یزی نوژا لطفا چ کنهیاون فرق م هی_قضانایت

به فکر   دیشده بود االن با  دهیچ یو پ  یرمز یگفتم چه قدر همه چ یباشه ا دمویکش یپوف
باشه  یهرچ کردمیم  یدگیرس هیقض نیحلش که کردم بعدش به ا  بودمیمشکل خودم م

 مهم بود  یل یکه برام خ یوسط بود کس نی بحث مب

 

 ( ای)سون

مراسم خفن هم   هی م یباهم نامزد کرده بودکه  شدیم  یسه روز  میمادر پرهام بود خونه
 یبعض  نی پولدارتر بودن که هم کردمیکه فکرشو م یزی خونواده پرهام از اون چ میگرفت

و   کردمیپرهام فراموش م ی معذب بشم اما با محبت ها   نشونیکه ب شدیوقتا باعث م
 برام چندان مهم نبود

مادرامون باهم و پدرامونم باهم مشغول حرف زدن   میسالن نشسته بود  یتو  هممون
هم تو خونه مونده بود که درس بخونه پرهام تک فرزند بود خواهر برادر   النیبودن م

خواهر نداشت   نکهیاز ا یول   دادیبرادر داشته باشه حال م هی  خواستینداشت دلم م
   واالخوشحال بودم همون بهتر که خواهرنداشت 

قلبم در گرو   دادیدستم بودم که نشون م یه کردم عاشق حلقه تو دستم نگا یحلقه تو به
  یهمه چ  هیشده بودم که پا  یطونیعاشق پسر ش یواقع  یمدت به معنا ن یا  یتو  هیکی

مرد   نیتر  کی هوامو داشت به موقعش رمانت یل یهم مراقبم بود پرهام خ شهیبود و هم
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نبود و مدام   ینیب شیخلق شده قابل پ سرپ  نیتر  طونیو به وقتشم ش  شدیم ایدن
منو پرهام اتفاق افتاده بود و منو   نیاون تصادف ب نکهیکردنم بود از ا  زیدرحال سوپرا 

مراسم   ی خوشحال بودم دخترا هم خوشحال بودن تو یلیخ میپرهام باهم آشنا شده بود 
هم  بهم سربه سرم گذاشتن اون ش  یبودن و کل دهیبه خودشون رس یحساب  مینامزد

 بود   زیبرام خاطره انگ یلیخ

  ریدستشو ز  هیپرهام که  دن ینفرو که حس کردم سرمو باال آوردم با د هی  نیسنگ  نگاه
بهش چشمو ابرو اومدم که   دمیخجالت کش کمی  کردیچونش گذاشته بودو بهم نگاه م

امه داد که باعث شد با خنده  به نگاهش اد نطوریاما اون پرو پرو هم  ننیبیزشته االن م
به   کردی م  ینیبرگردم همچنان نگاهش روم سنگ ونو به سمت مادرام   رمیرومو ازش بگ

سرگرم کنم که همون لحظه پرهام   می دادم خودمو به خوردن چا  حیترج نیخاطرهم
  نیصدام کرد صدا زدن پرهام همانا و سکوت جمع همانا همه به سمتمون برگشتن از ا 

من سرخ شدم دست   یاما پرهام خودشو نباخت ول میرفتارشون هردومون جا خورد 
 نبود هنور بهش عادت نکرده بودم  ودممخ

 ا؟ ی_سونپرهام

 _بله؟ 

 بهت نشون بدم  یزیچ هی  خوامیم  ای_بپرهام

لبخند روشونو ازمون گرفتن و مشغول    هیهم با   هیبق نطوریسرجام بلند شدم اونم هم از 
خونواده من تو خونه پرهام بود پرهام   یدورهم نیاول  نیرواقع ا حرف زدنشون شدن د

  هیبزرگ بود که پشتش   یال یو   هیاز خونه برد خونشون   رونیدستمو گرفت و به سمت ب
 بود  نیو دلنش  بایواقعا برام ز   ونسرسبز خوشگل داشت خونش  یلیباغ خ

 م؟ یر یکجا م می_دار

 نکن یموش کوچولو فوضول سی _هپرهام
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  رونیکرده بود حرصم گرفت اما با فشار نفسمو ب ه یموجود تشب  نیمنو به منفورتر  نکهیا از 
کنم پرهام همونطور که منو به   ینگم تا به وقتش تالف یزیدادم فعال چ حیدادم و ترج

 گفت:  بردیپشت ساختمون م

 چه قدر حساسم  یدونیبله خودت م یگی م  زنمی_بار آخرتم باشه صدات مپرهام

 شدیهامون روم نمخونواده  ی_خب جلو 

 ی مال من ؟تویباالخره که چ زمیروت بشه عز دی_با پرهام

چسبوند که باعث شد با تعجب بهش نگاه کنم دوتا دستاشو   واریهمون لحظه منو به د و
به سمتم خم شدو به چشمام   کم یپشت سرم چسبوند خودشم  واریدو طرف صورتم به د

  نمونیتا فاصله ب  دمیچسب واری دکه جا داشت به  ییهول کردم تا جا کمیشد   رهیخ
 راحت شد  المی خ کمی ستی ن یکس دم ید یبه اطراف نگاه کردم وقت کمیبشه  تی رعا

 نتمون یبیم ی کی  وونه؟االنید یکن یکار م یچ ی_دار

 م؟یکنیکار م یچ میمگه دار  نهی_بذار ببپرهام

بچسبم کم کم  واری به د شتریشد که باعث شد ب  کیبهم نزد  گهید کمی  طنتیبا ش پرهام
 شمیمحو م  وارید  یدارم تو  کردمی احساس م

   گهید  یمال من ؟خبی ستی من ن  ی_مگه تو زن عقدپرهام

حاالم   میبخون تیمحرم غهی ص هیراحت بودنمون گفت   یبابا هم برا می_ما فعال نامزد
 بهمون شک نکنن هیبق  شیپ میکنار زودتر برگرد  یبهتره بکش

کردنه منه تا حرص بخورم که به   ت یفقط هدفش اذ  دونستمیشد م ک ی نزد  شتریب پرهام
   کردمیم  یکاراشو تالف نی وقتش دونه دونه ا

  نیبه فکر دومادش بوده که با عروسش راحت باشه به خاطرهم زمی_خب پدرزن عزپرهام
 منو تورو بهم محرم کرد 
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 ! ه؟ی_منظورت چ

 کرد کنار گوشم خم شدو آروم زمزمه  د یآروم خند یبا بدبحنس پرهام

 خوب  یلیفندق خ  یفهمی_منظورمو خوب مپرهام

نفساش که به گوشم   یسست شدم گرما   کمیرفت  ینیر یلفظ فندق باز ته دلم ضعف ش از 
که البته پرهام   دمیخند زیسرمو خم کردم و ر کمی نی به خاطرهم دادیقلقلکم م خوردیم
 کرد  یعشوه و ناز معن  نو یا

 م ی_قربون خنده هات برم که زندگپرهام

 م؟ ی_برگرد 

 _نوچ پرهام

پرت   کمی که باعث شد  دیحرکت ازم جدا شد بعد دستمو محکم گرفتو کش هیبا   پرهام
دستشو پشت زانوم بردو منو بلند کرد   نباریخواستم ممانعت کنم که ا  دمیکش یبشم پوف

 که باعث شد هم بخندم هم حرص بخورم 

 _ولم کن پرهام زشته

  یالک یکنیفرار م  پتیخوشت یزشت حرکات توهه که از آقا  ستی_اصال هم زشت نمپرها 
 عه  دم یبه خودم نرس نهمهیکه ا

چون از قبل   ذارهیو داره سربه سرم م ست یپرهام اهلش ن دونستمینگران شدم اما م کمی
و اونم قبول کرده   فتهین نمونیب یسقف اتفاق هی ر ی ز  میکه تا نرفت میدربارش حرف زده بود

   کردیکوچولو نگرانم م هیحرفاش   کمیبود اما حاال  

هنوز نم  کمیکه شده بود  یا زه یمکان  یاریچمن گذاشت چمنا به خاطر آب یمنو رو  پرهام
نگاه کردم منظره سرسبز   کمیداشت اما آزار دهنده نبود خودشم کنارم نشست به اطرافم  

 با یدنج و خلوت اما سرسبزو ز  یجا  هیقشنگ بود  یلیخ الشون ی پشت ساختمون و 
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 ؟ یسوال ازت بپرسم چه قدر دوسم دار هی  خوامی_مپرهام

با حالت   کردمیعقب بردم و روش خم شدم همونطور که به آسمون نگاه م دستامو 
 گفتم:  یمتفکر

 هزارتا   دمیشا  یکی د یشا  دونمی_اوم نم

 ؟ یکی_ پرهام

دونه بوده مثال   هی شهیخلق شده خدا هم ی زای چ نی_پرعظمت تر 
   هیعدد بزرگ کی...ماهش...عشق مادر...نش ی...زمدشیخورش

 گه؟ یم  یوسط هزار چ  نی_اها از اون لحاظ پس ا پرهام

و   یخلق کرده مثل ستاره ها...گال...سرسبز  ادی خدا به تعداد ز  زارمیچ نی باتری_خب ز 
 گه یقشنگ د یزا یچ یلیو خ  یخرم

لباش    یرو  یسمتش برگردم لبخند قشنگ شد که باعث شد به لی به سمتم متما پرهام
چمنا دراز بکشمو بخندم  یخم شد که باعث شد رو  شتریمن بود ب  یای بود که تموم رو

 کرد یبه دست راستش بهم نگاه م هیبودو تک دهیاما اون کنارم دراز کش

 ن یآفر  ی_قشنگ جوابمو دادپرهام

 گه ید مینی_ما ا 

 بهت بدم؟  زهیجا هی بابت جواب قشنگت   ییخوای_مپرهام

  خوادیم دمیتر شد قلبم ملتهب شد انگار فهم  کیبهم نزد  کمیبهش نگاه کردم که  کنجکاو
  هیبودم که  یته دلم خودم راض نکهیبه خاطرا  دی نتونستم مانع بشم شا  یکار کنه ول یچ

 میباهم بزن یحرکت

 حد وابستت بشم   نیتا ا  کردمیوقت فکرشو نم چیه ایسون   یدونی_مپرهام
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درونم جون گرفت که تونسته بودم   یتر شدو حس غرور دخترونه خاص ظی غل لبخندم
 توجه پرهامو به خودم جلب کنم

 پرستمت یوار م وونهید نکهیبهت بگم ا  نویا یکه روز  کردمیوقتم فکرشو نم  چی_و هپرهام

بزنه و من عقب نکشم صورتش مماس   خواستی که م یحرکت  یبود برا یحرفش کاف  نیا
دستام دور   یشد چشماشو مردد باال آوردو بهم نگاه کرد وقت رهیصورتم شد به لبام که خ

زدو   یآره بازو بسته کردم لبخند محو مردونه ا  یصورتش قاب شدو چشمامو به معن
که   یعاشقانه منو پرهام شکل گرفت پرهام بوسه نیبود که اول نجایفاصلمونو پر کرد ا 

  کردمیمن بود و منم مال اون بودم احساس م   یرسما قانونا شرعا قلبا مال من بود برا 
وارتر   وونهی بعد اون بوسه ضربان قلبم براش د خوامشیم یا  گهی از هروقت د شتریب

  ی لیحاال ل خورد یحالش بهم م ی که از عشق و عاشق طونهیش ا یسون  کردمیاحساس م دیکوب
 کنه یم یوار زندگ  یلیمجنونش ل  یوار برا  وونهی قصه هاس که د یلیل نی تر

 

 )نوژا( 

هم که از   ن یجدا شدم مب نیشده از گوشه چشممو پاک کردم و از مب  دهیاشک چک  قطره
 غر زد:  دویبه چشمام کش یو اشکام خندش گرفته بود دست  افمی ق دنید

 برگرد اصال  اینرو ب  ییخوایخو م گهید م ینداشت هی_گرنیمب

   دمیاشکام آروم خند نیکردمو ب یخنده ا  تک

  یزنیافتاد فورا به خودم زنگ م یزیچ  یاتفاق می _قربونت برم مدام باهم در تماسنیمب
 تو دلت قرص باشه  رسونمیخودمو م یخدا سرشاهده زود 

به نشونه باشه تکون دادم  یبرادرونش زدمو سر یها  تی همه حما   نیبه ا یلبخند
داشتن باهم   انایو ت  امی شدن ت مایسوار هواپ میبش که قرار بود باهاشون همسفر  یپیاک 

نگاهمو ازشون گرفتم   عیسر   یلیکه همزمان به سمت ما برگشتن اما من خ زدنیحرف م



 ی اجبار  ی نامزدها پ یاک

271 
 

 یاز ی بمونن ن میگفت مینذاشت نیمنو مب کنن  میعمو و زن عمو هرکار کردن تا همراه
 شه یبرام سخت تر م یلیدل کندن ازشون خ انی اگه ب دونستمیچون م  انی اونا ب  ستین

 رم؟ یبرات بگ یدار از ین یزی نوژا چ ی_خوبنیمب

 باشه؟  ی_نه خوبم نگران نباش مراقب عمو و زن عمو باش

 ی_چشم خانوم کوچولو توهم قول بده مراقب خودت باشنیمب

 د ینگران نباش می _ما مراقبش هست

  انایبود ت  ستادهیکه با اخم پشت سر من ا  م یبرگشت امیبه سمت ت نیبا مب همزمان
 جو زدو گفت:  ین یسنگ یبرا  یلبخند

 افته  ینم یکه برن جنگ اتفاق ستیقرار ن دی نگران هست یادی _شما ز انایت

 گفت:  انایتوهم بود روبه ت امی ت دنیهمونطور که اخماش با د نیمب

 ه روزاتون کابوس شبان شمیداشته باشه وگرنه م تیحرفاتون واقع  دوارمی_امنیمب

 ادامه داد  شی برگشتو با لحن جد  ام ی به سمت ت بعد

نفر   نی مطمئن باش اول فتهیب یآب تو دلش تکون نخوره اتفاق یکن  ی_بهتره کارنیمب
 کنم یخودم گردنتو خورد م

 چه طرز حرف زدنه نی ا  دیمودب باش کمی   نی_عه آقا مبانایت

 گفت:  ن ی باال انداخت و بدون توجه به مب یشونه ا یالیخیبا ب امیت

  شد یدل کندن ازش سخت تر م ینطوریا  نشیاوردیالبته بهتر که ن نمی بی _دخترتونو نمام یت
 میفتیبهتره راه ب

افتادو   انا ی بغل کردم که چشمم به ت نویمب گهیبار د هیبه نشونه باشه تکون دادم   یسر
که جدا   نی به اون راه زد از مب سرخ شدو خودشو  کمیزدم که   یاشکام بهش چشمک نیب
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  میفتیتوهم بود و بهم اشاره کرد که راه ب یبرگشتم که اخماش حساب  امی شدم به سمت ت
 م یرفت مایسمت هواپ  بهو  میبا هم از سالن خارج شد

 دادم یم   کنرویکه م یینایو توه دایتهد نی شده بود وگرنه جواب همه ا ری د فی _حام یت

 دادم سکوت کنم  حیگرفته بود اما ترج خندم

 که؟  یترسی_نمام یت

 ترسم یجور جاهام از پرواز هم نم  نی من زاده ا ری_نخ

  شدم یاومدم سوار م یم  یغد ینطوریهم نشده بودم ا  مایدروغ تا حاال سوار هواپ حاال
و وارد   م یتکون داد باهم از پله ها باال رفت یبه نشونه اوک  یسر ام ی ت یچیه گهیکه د

نگاه کردم و   طمیبل یبه شماره کد رو میهامون رفت یبه سمت صندل میشد  مایواپه
کردمو نشستم با قرار گرفتن   دایپنجره هم بود پ کنارمورد نظرمو که خوشبختانه   یصندل

 جا خوردم  کمی  امی ت دنینفر کنار دستم به سمتش برگشتم با د هی

 نه؟ یشما ا ی_صندل

  هیاز خوش شانس میبهتر بگ ای  گهیاتفاقه د   نشستمینبود روش نم نی_مطمئن باش ا ام یت
 توهه 

تفاوت ازم گرفت پسره اعتماد به سقف چلغوز چه   یچپ بهش نگاه کردم که روشو ب چپ
 هست    یانگار ک  رهی گیم  لی قدر خودشم تحو 

  یبود شروع کرد به فک زدن و من ب مایخانوم که مهماندار هواپ هیکه نشستن   مسافرا
داد اما من هنوز تو کف همون کمربنده   حیتوض یزنه کل کردمیفقط بهش نگاه محوصله 

  یکمربنده کجاس که من ببندمش وا کمربندو چرا مخف دونستمیبودم اصال نم
دن باشه؟همونطور که با سر دنبال کمربنده  یبذارنش که قابل د ییجا  هی توننیکنن؟نمیم
نگاه   هیروم خم شد و کمربندمو بست بعد  یو مجلس کیش یلیخ  امیت کهوی گشتمیم

 بهم کردو گفت:  زیطعنه آم
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 نه؟  ییجور جاها  نیزاده ا  ی _فکر کردم گفتام یت

 تمام انگار نه انگار از رو رفتم گفتم:  ییبراش نازک کردمو با پرو  یچشم پشت

 ؟ یدار  ی_آره تو مشکل

 باال انداختو روشو ازم گرفت  یال یخ یبا ب یا شونه

 _نه اصال به منچهام یت

ادبت   نمیکنمو ببندمش فقط خواستم تورو امتحان کنم بب  دای_خودم بلد بودم کمربندمو پ
 ی که کمربند همراهتو ببند  کنهی حکم م

 دمیورور کردنشو شن  یلب صدا  ری با قهر رومو ازش گرفتم که ز  بعد

 داره   یی_عجب روام یت

بهش رفتم اما اون اصال بهمم نگاه   یبه سمتش برگشتمو چشم غره ا اوردم یکم ن منم
  نیزم دنیپرواز و د  یشدم برا   رهی خ رونیتفاوت به سمت پنجره برگشتم و به ب ینکرد ب

 داشتم  جانی ه یلیباال خ ن یاز ا

 ؟ یدار ل ی_موبا ام یت

 به سمتش برگشتمو گفتم:  نیدلم ازش پر بود به خاطرهم نهمه یچرا ا  دونمینم

 ی_نه فقط تو دار

تو   یی با حرص چرخوندو به سمتم برگشت که باعث شد همچنان با پرو  چشماشو
 چشاش زل بزنم

 خاموشش کن یاگه دار  نهی_منظورم اام یت

 نبود  ادم ی_عه آره  
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  هیتک یهم سرشو به صندل امی و خاموشش کردم ت  دمیکش رونیشلوارم ب بیاز ج  لمویموبا
  دیباز اطرافو د شیبا ن دیپد د یعقب مونده ند  یدادو چشماشو بست منم مثل مونگال 

نگاه کردم   رونویاز پنجره ب  یکه وقت کنهیداره حرکت م مایکم کم احساس کردم هواپ زدمیم
  ینبود درواقع ب میحال یچی بود ه یاولش عاد  کنهیم  تمطمئن شدم که بله داره حرک 

  ی ناخواسته دست رو یبودم به صندل دهیکه چسب یطور اوج گرفت هو یتفاوت بودم اما 
حس بد داشت    هی شهیم یجور  هیپامو آروم چنگ زدم کم کم احساس کردم حالم داره  

 متنفر بودم   جه یگرفتم اه از سرگ جه یاحساس کردم سرگ دادیبهم دست م

شو  راحت چشماشو بسته بود حتما تا االن کپه مرگ الیانداختم که با خ امیبه ت ینگاه
من چاخان کرده باشم که   دیمراقب من باشه شا د یبا  گهینم چیگذاشته بودو خواب بود ه

 تفاوت باشه؟  یحد نسبت بهم ب  نیتا ا  دیبا نی چندبار سوار شدم ا 

  یو چشمامو محکم رو   دمیچسب  میناخواسته دلم گرفت به صندل شی مهر  یب نهمهیا از 
  یعوق زدن هم م یصدا  ی اعصابم بود حت یبچه بدجور رو  هی هیگر  یهم بستم صدا 

تحمل اون جو واقعا برام شکنجه آور بشه کم کم داشت   شدی باعث م نیاومد که هم
جوره خودمو آروم کنم به   چیه تونستمیاومد استرس گرفته بودم و نم یاشکم در م

 برگشتم و آروم به بازوش زدم و صداش کردم  امیبه سمت ت نیخاطرهم

 ؟ ی خان ی_آقا 

 زد  یپوزخند افمیق دنیچشماشو باز کرد به سمتم برگشت با د امیت

 ی بود نجا یکه زاده ا  ؟تویدی شد؟ترس ی_چام یت

  طیشرا  نی ا  یتو  نمیحوصله داشتمو حالم خوب بود ا  یلیخ گرفتیم  میداشت گر  بایتقر 
 کردنم بود  تی شعور نداشت درحال سربه سر گذاشتنو اذ

 _من حالم بده 

 چسبوندو دوباره چشاشو بست  یسرشو به صندل  یالیخیب با

 ؟ یچرا منو صدا کرد  گهی د یکار کن یچ یبدون دی_خودت با ام یت
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  هیتو وجودم رخنه کرد  یبد یپناه  یو ب یکس یتو چشمام جمع شده بود حس ب  اشک
  یحت ایآرومم کنه  ستین یحالم بده اما کس طی شرا نیا  یکه تو  یوحشتناک  ییحس تنها 

  نی تر بشه با مظلوم تر نیبغضم سنگ شدی باعث م نیکار کنم هم یکنه که چ  می راهنما
 ازش گرفتمو گفتم:  رومولحن ممکن که دل خودمم برا خودم سوخت 

 شمیدارم خفه م ستیحالم اصال خوب ن شمیبارمه سوار م نی_من اول

چشماشو باز کرد به سمتم برگشت دستشو به سمت صورتم بردو منو به سمت   امیت
 چشمام کالفش کنه ی برگردوند که باعث شد نم اشک توخودش 

 ارن؟ یبگم برات آب ب ییخوایخب باشه...م یلی_خام یت

 بچه ها گفتم: نیا  نیع  دمویباال کش موینیب

 بره  واشی  کمی_نه فقط بهش بگو  

 بره   واشی نوژا که بهش بگم  هی_مگه راننده تاکسام یت

کردنمو   تی حال ندارم باز اذ  نه یبیم  دمیبهش رفتم و براش خطو نشون کش یغره ا  چشم
 دوسر  وی د رمیگیکاراتو ازت م ن یبرسه انتقام ا نی بذار من پام به زم ذارهیکنار نم

 کنه یحال تورو خوب م یچ دونمیکار کنم؟من چه م یمن چ  ی گی_خب تو مام یت

قرار   یجو وحشتناک نیچهم  هی یبارم بود تو  ن ی هق کردنم دست خودم نبود اول هق
  نیحالم اصال خوب نبود کاش مب  نهیصورتم گرفتم تا اشکامو نب  یدستمو جلو گرفتمیم

  ذاشتنیکنارم بودن اونا صد در صد نم سای و پر  ایاصال سون ای  کردیکنارم بود اون آرومم م
خودخواه کنار دستم بود که  رحم ی ب نیا  نایهمه ا   یجا  هحالم بد بشه اما ب  ینطوریمن ا 

 اصال حالمم براش مهم نبود

وقتا هم    یو بعض  کردیولم نم جهیعقب سرگ کشنیدارن منو محکم م کردمی م احساس
و حال منم بدتر از   گرفتیاوج م شتر یهرلحظه ب مای هواپ شدیبرام سخت م دنینفس کش

دورم   ی کیوحشتناک بودم که احساس کردم دست   یحالو هوا  نی هم یتو  شدیقبل م
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صورتم برداشتم و چشامو باز کردم    یدستامو از جلو  یکی  نهیحلقه شد و سرم رفت تو س
آخه   یمنو بغل کرده بود؟ول امیت  شدیباورم نم امهی که ت دمیعطرش فهم یبا حس بو 

 دلش برام سوخت؟  یعنیچرا؟

  هیتوان مقاومت نداشتم و واقعا به  نیاضطراب و ترس بودم به خاطرهم  نیب یحالت تو
  تی آغوش هست من امن نی که احساس کنم تا ا ییداشتم جا  از یهم ن  ینطوریآغوش ا

عطرش محشر بود   ینخوردم بو  یموندم و تکون نی به خاطرهم شهینم م یزیدارم و چ
کم کم  کردویدورم آرومم م دستاشحلقه   کردینم تمی سفت بود اما اذ یلیخ نشیس

دو   نیتمام وجودمو گرفته بود انگار نه انگار هم  یآرامش وصف نشدن نیپلکامم سنگ
آروم شده بودم اما دلم   یواقع  یبه معن نکهیدرحال جون دادن بودم با ا  شیپ هیثان
آرامش گرفته   یانقدر امیب  رونیمرد مغرور ب نی عنوان از آغوش ا چ یبه ه خواستینم

چشمامو   دمویباال کش موین یآروم شده بودم که اشکامم تو آغوشش خشک شد ب مو بود
 وخوب بود  یبرام دوست داشتن نجایهم بستم چه قدر ا  یرو

 ؟ یکرد   ی_لباسمو دماغام یت

  یاکتفا کرد تو   یآغوشش خندم گرفته بود خودشم خندش گرفت اما به زدن لبخند ی تو
از گرما و آرامش   ای مست شدم حاال   کردمیشده بودم احساس م جی حال خودم نبودم گ

حس کردم    کردیهم حالمو بد نم طی شرا نیا  ی عطر فوق العادش که تو یاز بو  ای آغوشش 
کردم همونطور که تو بغلش بودم اشکامو   از صورتمو لمس کرد کوتاه چشم ب یرو  یزیچ

 کنار گوشم گفت: یپاک کرد و بعد دستمالو کنار گذاشت خم شد به آروم

 افته  ینم یاتفاق   نجامیمن ا  یکن بخواب  یببند فقط سع_چشماتو ام یت

  یخواب ب یبرا یا   گهیشده بود چشمام از هروقت د ری که به دلم سراز  یتی حس حما از 
که باهاش جدال داشتم اما   یآغوش مرد یتاب تر شد چشمامو بستم و خودمو تو 

 تونسته بود آرومم کنه بخواب برم 

 ......//......... 
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بغلش خواب   یکه تو  یکس یآروم چشمام باز شد تکون خوردنا  ی دست ی تکون ها با
 کالفم کنه  کمی   شدیبودم باعث م

 دم یبعد سفارش م کنمیم دارش ی_نه ممنونم ب

 آقا   دیلی_هرجور ما

کنار گوشم   رویخاص یدختر بود گرما  هیصدا متعلق به   یکیبود اما اون   ام ی ت یصدا  نیا
 ذره وول بخورم و سرم کج بشه چون قلقلکم اومده بود  هیحس کردم که باعث شد 

 _نوژا 

 زد یبود که آروم صدام م امیت ی صدا بازم

 ده؟ ی_خواب

 _آره حالش بد بود 

 تا بخوابه؟  یبغلش کن دی_اونوقت با 

بود که داشت با   ام یلی و  یآها آره صدا اریبه مغزت فشار ب کمی سایبود؟وا  یک یصدا  نیا
 زنم؟ ی م جیگ نقدریمن کجام که ا  یعنی  زدی حرف م  امیت

 رم یگی م دهیحرفتو نشن   نی_ا ام یت

تو بغلت   زهیمبادا دوش  یذره هم تکون نخورد ه ینگاه به خودت بکن  هی_داداش ام ی لیو
 ؟ ی بشه اصال چرا بغلش کرد  داریب

 که نوژارو بغل کردم؟  یزنیم  نویا جوش  ی_االن دارام یت

 سرمه نباشه   یکه تو  یزیاون چ دوارمی _هه فقط امام ی لیو

 سرجات  ینیاالنم بهتره بش  ستی_مطمئن باش ن ام یت
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  نباریخورد دوباره صدام زد اما ا  یفیباز تکون خف امی هردوشون که تموم شد ت  نیب مکالمه
 بود  یعصب کمی نبار یبرخالف اول که آروم صدام زده بود ا 

 جات خوبه  ؟معلومهیپاش یی خوای_نوژا نمام یت

هم    یبه سرم گرفتم و چشمامو رو یبکشه دست ر یت  کمیخوردم که باعث شد سرم  یتکون
چسبوندم   م یصندل یراست شدم و سرمو به پشت امیکردم به کمک ت یزیفشردمو ناله ر 

 بودم؟چرا کج شده بودم؟  یمن چرا اونطور

 ارن؟ یقرص برات ب  هیبگم  ییخوا یکنه؟میدرد م ؟سرتی _نوژا خوبام یت

 _ن...نه...من...من خوبم

کج   امی به سمت ت یعنی نی افتادم که کج شده بودم ا نی ا ادی  کهوی باز کردم   چشمامو
نکنه  نمیبب ساینه وا  یتو مغزم چرخ خورد بغل...عطر...آرامش...وا ییزا یچ  هی کهوی بودم 

 بودم؟  امیتمام مدت تو بغل ت 

 ...نگو که تمام مدت تو بغلت بودمنمیبب سای ...وازهی_من...من چ

من گذاشتو دستشو سمت شالم    یخودشو جلو   یکرد پرس غذا  یفی تک خنده ضع امیت
 دم یتو بغلش بودمو نفهم شدیاورم نمسرم درستش کرد هنوز تو هنگ بودم ب   یبرد رو 

 خانوم کوچولو  نهیشیپرواز م گهیساعت د   هی یضعف کرد  یبخور ی زیچ  هی_بهتره ام یت

کنارم   ی کی  کهویبعد خودش بلند شدو رفت تو هنگ دستمو به سمت غذا بردم که   و
به  نکهیبدون ا  نی به خاطرهم گهیبود پس خودشه د امی ت ینشست خب چون جا
 گفتم:  کردمیبند کفشامو باز م شدمیخم م کهیسمتش برگردم درحال

  میراحت رو صندل ارمیکفشامو درم  دمیکه زشته چون به حرفت گوش نم ی_بهتره غر نزن
دوباره   یدرست کن  وی که برام درست کرده بود ینرم یشمام بهتره دوباره اون جا  نمیشیم

 نک...  مداریهم ننشسته بهتره ب ی لعنت نی بخوابم تا ا
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کنارم   امیل یو  دمیبه سمت مخالفم برگشتم که د د یچیپ مینیتو ب ییعطر ناآشنا یبو کهوی
 چرا متوجهش نشدم   یجا خوردم اما بعدش خودمو نباختم وا کمینشسته  امی ت یبه جا

 گذرهی بهتون خوش م یل ی_معلومه خام ی لیو

 ؟ ی_آره به شما چ

 ؟ یتمام مدت تو بغلش بود یفهمیم  چینرمو گرم ه ی_جا ام ی لیو

گرفته   یا  هیچند ثان مریآلزا  ا ی چم شده بود  دونمیدوباره مغزم شروع به کار کرد نم کهوی
جا خوردم اصال   یمغزمو از کار انداخته بود حساب طمیواقعا فشار اطراف و شرا   ای بودم 

خمالو  نگاه ا  هیبوده باشم به سمتش که برگشتم   امیبرام قابل هضم نبود که تو بغل ت
  امیت قهی از سرجاش بلند شدو رفت بعد از چند دق  یا  گهید  رفح  چ یبهم کرد بدون ه

 نگاهش به پاهام افتاد  ن یکنارم نشست اول ی دوباره برگشت وقت

 اری مانتو شالتم در ب ییخوا یم یکنی خودتو راحت م یدار دهیهنوز نرس  نمیبی_مام یت

 کردم یکارو م ن ی _مطمئن باش اگه دست خودم بود ا

 کمی   مایهواپ یپ ی آ یبخش و  میبر  ییخوا یم یشیم  تی شلوغه اذ نجای_اگه اام یت
 درعوض آرامش داره   یخرجش گرونه ول

 گشنمه یلیخوبه فقط خ نجای_نه هم

فالفل و نون باگت دلم   دنیغذارو باز کرد با د  یدستشو سمت غذام بردو بسته بند  امیت
خودشو   یهم غذا   امیپام گذاشتم ت یزدم و ظرفو رو  یلش رفت ناخواسته لبخندما 

 یجور ه یشدم   امیبودم که متوجه ت چمیبرداشتو بازش کرد درحال درست کردن ساندو 
 کنهیداره به غذاش نگاه م

 شده؟  یزی_چ

 نشده  یچی_هوم؟...نه هام یت
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  الیخیگذاشت معلوم بود ب ییجلو  یمتصل به صندل  یکوچولو  زی م یپس زد و رو  غذاشو
که تو بغلش بودم چون فعال بهش  ارمیخودم ن یفعال به رو  کردمیم ی خوردنش شده سع

آرامش  ادی چون حق نداشت بغلم کنه ناخواسته   دمیرسیداشتم بعدا حسابشو م از ین
باهاش دعوا کنم بازم   نکهی از ا   لیم  یشل شدو قلبم ب کم یآغوشش که افتادم دستام 

بودم که چرا غذاشو   امیخودمو گرفتم اما کنجکاو ت  چیانداختمو ساندو  باال یشونه ا
 خوره ینم

 ؟ یبپرسم چرا پسش زد  تونمی _م

 به سمتم برگشت   امیت

  دیبا فالفل دوست ندارم فالفل من سس سف یعن یدوست ندارم  دی _من سس سفام یت
 داره  

 ش؟ یبخور ییخوا یسس نم  هیبه خاطر  یعنی_

 ست یگشنم ن ادمیز  خورمیم یز ی چ هی هیترک میدیرس  ستی_مهم نام یت

خودم نگاه کردم سس من قرمز بود منم عاشق سس قرمز بودم   یگفتم و به غذا  یا باشه
  شدی افتادم که سر کتلت باهم دعوامون م  نیمب  ادیناخواسته   دادمی براش جون م یعنی

که بهم  یمحبت و کمک   ادی شدیسر سس بحثمون م کردی بعدش که زن عمو آروممون م
و صد در صد کارم به   شدمی م وونهیمن د  بودن ام ی کرده بود افتادم شک نداشتم اگه ت

 دادمیبود اگه منم از سسم بهش نم ینامرد دیکشی اورژانس م

  یسهم من درواقع سهم خودت بود که بهم داد ادی تو از سس قرمز خوشم م  نی_منم ع
 خورمش یم  یمن مال تو من خالسس    ایب یگرفت گهید یکی   یبعدش بلند شد

 د یابروش باال پر  یتا  هی  امیت

 ست یگفتم که گشنم ن ست ین تی فداکار  نی به ا یاز ی_نه نام یت

 معلومه که گشنته  افتی_از ق
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 بهم نگاه کرد  یکه گرفته بودمو به سمتش گرفتم که سوال یچیساندو 

 زی سسش خودت روش بر نمیا  ایب زهی_نگران نباش دستام تم

خودمو کش اوردم ظرف غذاشو برداشتم و دوباره   کم یاز دستم گرفت منم    چوی ساندو  امیت
  هی  دمیبرگشتم که د امیتموم شد به سمت ت یشدم وقت  ج یاز نو مشغول گرفتن ساندو

زد   چشیساندو  یسس رو   کمی یوقت  امیاما ت نطوریزد منم هم  چش یگاز به ساندو 
 فت: سسشو سمت من گرفتو گ

 چه طوره؟  مشیبخور یکیشر  ای_بام یت

پاهامو که کفشامو دراورده بودم   نیزدمو از خدا خواسته قبول کردم به خاطر هم یلبخند
  کمیسمتش گرفتم که   چموی خم شدم ساندو  کمیجمع کردم به سمتش  یصندل  یرو

مال خودش سس   یهم رو امیازش گرفتم ت یزدم و گاز  یلبخند  ختیروش سس ر 
فالفل   چی ساندو  نی تر مزهو خوش  نیبهتر  کردمیمشغول خوردنش شد احساس م   ختویر

تکون داد بعد  کمیدستشو   یسس تو   امیعمرمو خوردم از پس که خوشمزه بود ت
 اخماشو توهم بردو گفت: 

 _سس تموم شدام یت

 م یبزن دیسف نباریامتحانش ظرر نداره ا  ایکه مونده ب چمونمی _خب ساندو

گفت و سسو   ی بدون سس بخوره باشه ا چشویساندو   هینبود بق لیکه انگار اصال ما  مایت
  یو مزش تو   خوردمیم یوقت   ختیخودش ر  چیساندو  یمن بعد رو  یباز کرد اول برا
 هم با فالفل خوشمزس  دیکه سس سف دمیفهم  شدیدهنم پخش م

 ست ی _مزش که بد ن

 امتحانش کنم دی _آره فکر کنم دفعه بعد با سس سفام یت

همونطور که   ختیسمتش گرفتم که با خنده روش سس ر  چمویگرفته بود ساندو خندم
  میحد باهم خوب شده باش نی تا ا  شدیباورم نم می غذامونو خورد  میذاشتیسربه سر هم م
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به سمتم   امیت میپروازم قشنگ بود ظرف غذامونو که جمع کرد  نی چه قدر خاطره اول
 برگشت 

 ؟ یباز بخواب ییخوا ی_مام یت

 _چه قدر مونده؟ 

 گه یساعت د   مین هی دی_شا ام یت

 بخوابم تا دوباره حالم بد نشه دمیم  حی_ترج

 بهم نگاه کردو گفت:  طونیش امیت

 یدفعه قبل بخواب  نیباز ع  ییخوا ی_مام یت

و بهش    کردمیخودم جمع م یپاهامو تو  یصندل یرو  کهیچپ بهش نگاه کردم درحال چپ
 گفتم: کردمیپشت م

 به دلت صابون نزن   ری_نخ

  ینارنج بایبود که جز ابرو آسمون تقر  ینگفت نگاهم به پنجره ا  یزیچ  گهید  دویخند  امیت
جمع شدم کم   یصندل  یپشت کرده بودم و رو  امی به ت شدینم دمیازش عا ی ا  گهید زیچ

 صدام زد   امیکه ت شدیم دنیکم چشمام داشت گرم خواب

 می ایفرود ب می خواینوژا کمربندتم ببند م  نی_درست بشام یت

از فشار   نویاسترس داشتم و ا  کمی  دمیکه گفتو انجام دادم اما قبلش کفشامو پوش ییکارا
که متوجه شد به سمتم برگشت دستشو سمت دستم   امیت دیفهم شد یدادن دستمم م

درعوض مشغول   کردیآورد و آروم فشرد به سمتش برگشتم اما اون اصال به من نگاه نم
دستم بودو آروم   یدستاش رو  نکهیاز ا  هشد ناخواست گهینفر د هیحرف زدن با 

  ری ز بستم و آروم  تی بار دوم از حضورش آرامش گرفتم چشمامو با امن یبرا  فشردشیم
بود که  یهم از اون دسته افراد  امیت کردمیلب اسم خدارو زمزمه کردم احساس م

 درونمو آروم کنه   یها یخوب آشفتگ تونستیم
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هم بلند شد که  امیکه فرود اومد همه بلند شدن و به سمت در خروج رفتن ت مایهواپ
ند شدم  بل  م یصندل  یهم اومد و باهم مشغول حرف زدن شدن از رو ام یلیهمون لحظه و 

  امیت امو ی لیو  دمیپاهام خواب رفته بودو کمرم گرفته بود خودمو کش آوردم که د  کمی
توجه به اونا به سمت راه   یاما بعدش ب دمی خجالت کش کمی کننیدارن بهم نگاه م

  هی میشدی م  یدوازده نفر هیکه   امیت پی همه اک   میشد ادهیکه پ مای خروج رفتم از هواپ
جدا از همه و مشغول حرف زدن بودن همون   امی لیو  اموی گوشه جمع شده بودن البته ت

 نی رانندش پا ستادی نوشته بود جلومون ا یپ  ی ا  یون زرد رنگ که روش و   هیلحظه 
همه سوار شدن منم خواستم سوار   امی مشغول حرف زدن شد با عالمت ت  امی اومد و با ت

 ستادم ی ا  ییصدا  دنیشم که با شن

 جا؟ _تو ک 

   امی ب ادهیمن پ خواستیبرگشتم وا نکنه م امیسمت ت به

 سوار شم   خوامی_خب معلومه م

 ن ینه ا یشیم یبعد  سی_شما سوار سرو ام یت

 شدیبابا نم یا  ستادمی ا  امیت  امویلیو کنار و  دمیکش  یبه راننده اشاره کرد که بره پوف امیت
  نیموز یل هی همون لحظه   سمیوا   تونستمیخسته بودم اصال نم م؟منیرفت ی م  نیحاال با هم

بود   چینون ساندو  نیخوشم اومد ع نیماش یدگ یرنگ جلو پامون ترمز زد از کش دیسف
  نیتهران از ا  ی بودمش اما تا حاال نشده بود تو دهید  لمایف یخوشگل بود تو یلیخ

   نمیبب نایماش

  نیاول  امی لیسالم کرد بعد در عقبو باز کرد که و   امیل ی و و امیشد با احترام به ت ادهیپ راننده
سوار شدم    یحرف چیه یبه سمتم برگشت و با سر بهم اشاره کرد منم ب امی نفر سوار شد ت

جا گرفت و راننده درو بست    امی لیهم کنار و  امینشستم ت امی لیو  یروبه رو یصندل  یو رو 
معذب بودم حداقل    کمیدوتا نشسته بودم  نیا  یروبه رو نکهیکرد از ا   کتکه حر نیماش

  ینگاهشون رو  گهید  ینطوری:/آخه ادمیکشیحد خجالت نم ن یتا ا نشستمیم نشونیاگه ب
 من نبود  
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از پنجره    رمی آروم بگ کمیباعث شد   نیمشغول حرف زدن شدن که هم  امی و ت  امی لیو
  دمیخودمو به سمت پنجره کش نی معلوم بود به خاطرهم یبه سخت رون ی ب نیماش  یدود

فشارش دادم حدسم   نی بده به خاطرهم ن ی پا شرویدکمه حدس زدم که ش هی  دنی و با د
  یها  ابونیبه خ یلبخند بچگونه ا  بااومد  نی پا شهیدرست بود چون همون لحظه ش

چشمامو    شد یعث مکه با کردی م یشدم باد با موهام باز  رهیداشت خ  یکه برام تازگ هیترک
طور ساخته شده بود ناخواسته   اچهیدر  یکه رو  هیو پل معروف ترک  ای در دنیببندم با د

 آوردم که باعث شد توجه هردوشون به سمتم جلب بشه اموی اسم ت

 ام؟ ی_ت

 _بله؟ ام یت

هول کردم اما   کمی  زدمیصداش م  کی بود که با اسم کوچ یبار نیاول   نیا  دمیفهم تازه
 اوردم یخودم ن  یبه رو  ادیز 

 بود یخان یمنظورم همون آقا   خوامی_معذرت م

 کارتو بگو  ستیمهم ن  ادی_ز ام یت

 ا؟ ی در میر یم ی_ک

 م یومدین ح یتفر یبرا نجای_نوژا ما ا ام یت

   م یری _بعد از کارامون مام ی لیو

اخم کرد اما    کمیبه سمتش برگشت و  امیحرفو زده بود ت  نیبرگشتم که ا  امیلیسمت و  به
شدم و کنجکاو به   امی ت الیخی نگاه کرد منم ب گهیسمت د  هیبعد روشو ازش گرفت و به  

 نگاه کردم  امی لیو

 شه؟ یتموم م ی_ک

 سوالو بپرس  نی بعد ا می_بذار از راه برسام ی لیو
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بار خودم تنها رفتم اصال چه   هی بعدا   دیبشم شا  رهی خ رونیدادم سکوت کنم و به ب حیترج
  نیدر باز شد اول ستادی ا نی ماش  نکهیگذشت تا ا نی چند ما دونمینا بود نم به او یاز ین

و باکالس بودم که  کیش ی لیهتل خ هی  ی.جلوامیلیو  امویشدم بعدش ت ادهینفر من پ
فاتحه خوندم چمدونمو که راننده کنار پام گذاشت   امیت یحساب بانک  یبرا  شیپ شیپ

  گاردیدوتا باد نی ع امی لیو و  امیدو طرفم ت دمشیدنبال خودم کش دموی کش رونیدستشو ب
باهاشون   کمیرفت   رشیبه سمت پذ امی:(تدادیبهم دست م  میقرار داشتن که حس خوب

  زنهیحرف م یسی لآب خوردن با طرف انگ ن یداره ع دمی کردم د  زیگوش ت یحرف زد که وقت
با  کهیدرحال  دمیبرگشتم د   امیلیحرف زدنشم خوب بود به سمت و   یعجب پس خارج

 کاره بودن  نی ا یپوف خانوادگ زنهیداره حرف م یدست داده اونم به ترک یکی

 _نوژا ام یت

 کارت به سمتم گرفت  هیبرگشتم که  امیسمت ت به

شماره اتاقتم   ش یند میبه کس یگمش نکن مونهی م دیکل  نیکارت اتافته ع نیا  ای_بام یت
 چهل و دوهه طبقه دهم   صدویس

 ؟ یی ای _تو نم

   زنمی سر بهت م  هی امیراحت شه م المی _من کار بچه هارو راه بندازم از اقامتشون خام یت

 _باشه پس فعال خدافس 

جدا شدم و به سمت آسانسور رفتم چمدونمو که کنار خودم جا دادم دکمه دهو   ازش
  نیدرحال پخش بود و من همزمان به ا یمیمال  ک ی در آسانسور بسته شد موز فشردم که 

بود از کجا سبز شد که ازش  ی" چیی ایکه اون سوال احمقانه "تو نم کردمی فکر م
نامزدم که باهام باشه پوف نوژا هنوز   ای  مهاتاقم؟مگه شوهر اد؟توی :/مثال کجا بدمیپرس

بزرگ   یلیشدم و وارد سالن اتاقا شدم هتل خ ادهی ازش پ ستادی آسانسور که ا ایزنیم جیگ
چهل و دورو   صدو یشماره س یدر اتاقا شماره ها زده شده بود وقت  یبود رو یو باکالس

وارد اتاق شدم با   شدباز  یک یت یکه با صدا  دمی در کش یتیقفل امن ی کردم کارتو رو  دایپ
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پس دست و   یخرج عجب ی ا  قهیزدم اوله له عجب سل یاتاق لبخند یها  یی بایز  دنید
 خوشمان آمد  ولی دارن ا فی دلباز هم تشر

تخت خواب   سی اتاق خواب داشت که سرو هی بود  یصد متر تی سوئ  هیگفت  شدیم
  هیو  یدست مبل سلطنت  هی داشت سالن هم با  یخوشگل یرنگ سلطنت دیدونفره سف

 یآشپزخونه نقل هیواقعا محشر و جذاب بود   یشده بود همه چ نیتزئ یدست مبل راحت
  دمیکش یفی خف غیتراس ج  یوی و  دنیهم داشت به سمت تراس رفتم با د  زیو تم کیش

 اتاق شده بودم   نیمن عاشق ا  یداشتم وا  یمحشر   دید ایبه در

  هیدادم  حیو گوشه اتاق گذاشتم ترج  دمیبا خودم به سمت اتاق خواب کش چمدونمو
از تنم دربره لباسامو برداشتم و به سمت حموم رفتم اونقدر   یتا خستگ رم ی دوش بگ

نداشتم به  یو کف باز  یآب باز  شهیخسته بودم که حوصله وقت گذروندنو مثل هم
تنم کردم اما موهامو خشک   اسامو دوش گرفتمو خودمو خشک کردم لب  هی نیخاطرهم

بزرگ   یل یتخت دونفره خ هی اومدم و به سمت تخت رفتم   رونینکردم خسته از حموم ب
باز   سمو ی خ یگوشه تخت تو خودم جمع شدم موها  یو اضافه کنم واقعا نرمو خواستن

 خسته بودم بشمار سه خوابم برد  یلیرها کردم و چشمامو بستم خ

 

 

گوشامو    کم یتخت نشستم   یچشمام اتومات باز شد وحشت زده رو  ییصدا   دنیشن با
شده بود اما سالن   کیاتاق تار  یوهم زدما هواوا منم ت  ادینم ییصدا  دمیکردم د  زیت

از   ریکه غ  یرفته کس ادمیروشن کردم   دمیالمپ سالنو روشن کردم؟شا  یروشن بود من ک
با ترس    نباریا  یبعد  یصدا  دن ینزنم با شن ینداره پس بهتره توهم الک نجارویا  دیمن کل

رفتم   فمیبه سمت ک عی خونس سر یتو  یکیو   ستیتوهم ن نباریمطمئن بودم که ا  دمیلرز 
  دمیگشتم شمارشو که د امیرفت در اتاقو ببندم با استرس فقط دنبال شماره ت ادمی  یحت
که از  ی لیزنگ موبا  یکنار گوشم گذاشتم صدا  لو یلمسش کردم و با استرس موبا   عیسر 
تا    رمیدهنم بگ یاومد وحشت زده باعث شد عقب عقب برم و دستمو رو   یسالن م ی تو
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به در حموم خورد   خوره؟چشممیداره زنگ م لشمی که موبا هیک یعنیخدا   ینزنم وا  غیج
  یخم شدمو به پهنا واریحموم پرت کردم و درو محکم بستم گوشه د  یخودمو تو عیسر 

  امیت ؟اگهیچ کردیبهم م یدست دراز  ایافتاد   ی برام م یفاقاگه ات ختم یصورت اشک ر
 ؟ یچ رسوندی خودشو به موقع نم

 _نوژا؟ 

 با بغض گفتم:  امی ت یصدا   دنیشن با

 ؟ یی _کجا

 شده؟  یچ هیه؟چینطوری_صدات چرا اام یت

 ندم خب من ندادم  یبه کس دمویکل یمگه نگفت  ام؟تویت  یی_کجا

  ی بد  دمی نبا ؟خبیگ یم  یدار ی_چام یت

 ه؟ یکه تو اتاقمه ک ینی_پس...پس ا

 بلرزم با بغض گفتم:  شتریکه باعث شد ب دمیاز تو اتاق شن ییصدا   کهوی

  یافته پا  ی خونم م کشمیاومده تو اتاقم بهم دست بزنه خودمو م یک یکمکم کن  امی_ت
 تو  

 بزنم ادی بزنم و با تمام قدرتم فر غیتقه در حموم باعث شد وحشت زده ج یصدا   کهوی

 کمکم کــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــامی_ت

از دستم افتاد از   لی موبا   زدی محکم به در ضربه م  شدوی م نی در تندتند باال پا رهی دستگ
 دم یمحکم چسب واریترس به د 

 _نوژا نوژا درو باز کن نوژا باتوام ام یت
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سرعت خودشو رسونده بود تعجب  نی با ا نکهیاز ا دمیاز پشت در شن  اموی ت یصدا   یوقت
نبود به  میحال  زایچ  نیصداش خوشحال بودم که ا دنیکردم اما اون لحظه انقدر از شن

آغوشش پرت کردم و   یحرکت خودمو تو هیبردم و قفلو باز کردم با  ورشیسمت در 
دستش دور کمرم و   هیرفت اما اونم کم کم  ک تو شو امیت دمیبهشو لرز  دمیمحکم چسب

 کرد یموهام نشستو آروم نوازشم م یدستشم پشت سرم رو  یکیاون 

 نکن  هی...گرنجامی_شششش من ا ام یت

 ...ی_خوب شد که اومد 

از اشک شده بود چونمو به شکمش چسبوندم و   سی که خ یباال گرفتم با صورت سرمو
 سرشو خم کنه  دنمید  یبهش نگاه کردم که باعث شد برا 

 ام یکارت اتاقمو داره ت یکی...رونهیاون ب  یکی_

اومدم  تا خندشو پنهون کنه به خودم   دیدور لباش کش یاولش جا خورد اما بعد دست  امیت
ازش جدا شدم کم کم نگاهم مشکوک شدو بهش نگاه کردم    عیسر  میت یتو چه موقع دمید

 بهم نگاه کنه کنهیلبخند که معلوم بود داره مسخرم م  هیبا  نهیکه باعث شد دست به س

سالن زنگ خورد بعدش رفتم    یتو لی من بهت زنگ زدم همون لحظه موبا   نمیبب سای _وا
  ستیاتاقم قابل هضم ن یاصال با جتم خودتو رسونده باش  زدمیتو حموم باهات حرف م

 هم...  ینفله کن اروروی هم  یکه با اون سرعت هم درو بشکن

  ی هنگ بهش نگاه کردم که تک خنده ا نیموضوع از چه قراره به خاطرهم دمیکم فهم کم
ببرم با مشت و لگد افتادم به   زیبکنمو به سمتش خ یبود که غرش یکارش کاف  نی کرد هم

  دیخندیجونش اونم فقط گارد گرفته بود تا ضربه هام کمتر بهش بخوره همزمان هم م 
 کردم یم  نشیلعنتو نفر  زدمشوی محکم م

تو    ییای...میواشکی ...آررررره...چرا کنمیسکته م یگی نفهم...نم شعوری...بی_ازت متنفرم عوض
 ی سگ بد ی.بزنمت صدا اتاقم...هاااااا..
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تخت افتاد تعادلم بهم خوردو   یرو  کهوی دیخندی م  رفتویهمونطور که عقب عقب م  امیت
هم بود هردو    یبله از شانس خوشگلم افتادم روش صورتامون مماس صورتا  کهوی

قهوه   یچشما  رهیرنگ جذابش و اونم خ یمشک ی چشما رهیو من خ  میسکوت کرده بود
  عی من بود به خودم که اومدم سر  نیهم ع  امیرنگ من نفسام به شماره افتاده بود ت یا

چشماشو   خوردیهم تکون نم امیرمقمو کنارش جا دادم ت یاز روش کنار رفتم و جسم ب
 دیکش قیبستو چنتا نفس عم 

 یندار می_وزن چندانام یت

 _خفه شو 

با حرص خواستم   دیخند  یبلند  یکردم که با صدا نشیحواله س ی ا  گهیمشت د  بعد
  نی از ا کمیبه سمتم برگشت و دستامو محکم گرفت که باعث شد   کهویفحشش بدم که  

شده بود    یکوچولو نگاهش جد  هی امیچشمام لونه کرد ت یرفتارش نگران بشم ترس تو 
   شدیم ن ی پا الاز ترس و شدت نفس نفس زدنام تند تند با نمیس

دونه از مشتاتم درد  هی؟یزن یم  یه یکتک زدنت درد نداره چرا الک  یدونیم  ی_وقتام یت
 نداشت 

 نه یبه خاطرهم یسفت وارید نی ع یلی_از پس گور

باال  شهی لختشو که هم ی خم شده بود موها کمی زد تو اون حالت که  یلبخند جذاب  امیت
جذاب تر از  شدیبود که باعث م ختهیکج ر ش یشونیپ یاالن تو   کردیکجش م دوزیم

 بشه  یا  گهیهروقت د 

منتظر   رونیب نیکنم به خاطرهم دارتیاومدم تو اتاق نخواستم ب یخواب بود ی_وقتام یت
 ی ش داریموندم ب

وول خوردم تا    کمیگندش بود  یقو  یحرص بهش نگاه کردم هنوز دستام تو دستا  با
 اجازه نداد    امیخودمو آزاد کنم اما ت

 تو اتاقم؟ها؟  یاومد  ی_اصال با چه حق
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 اتاقمون؟   ای_اتاقت؟ ام یت

  یحد ممکن گرد شد ناباور بهش نگاه کردم که دستامو ول کردو از رو ن یتا آخر چشمام
  لبه تخت نشستم آب یمنم بلند شدم رو   ستادی تخت بلند شد دست به کمر روبه روم ا

 دهنمو قورت دادمو گفتم:

 اتاق منو تو؟  یعنی؟اتاقمون؟ ی گفت ی_االن چ

اتاق   هی  انای خودمو ت یمنم برا  ی اومد انایت  یباشه تو به جا  ادتی _اوهوم...اگه ام یت
از  یسر   هیبه بنده اطالع دادن  ری خانوم د انای که ت ییمشترک گرفته بودم و از اونجا 

اسم تورو    انای اسم ت یزنگ زدم به هتل هماهنگ کردم که به جا ختیبرنامه هام بهم ر
که   دارمینفره برم هیبه جاش دوتا اتاق  دمیاتاقو پس م  نیا  کهوارد کنن بعد اقدام کردم 

شد که منو    ینطوریا  نی متاسفانه همه اتاقا پر بود و نشد که اتاقارو جدا کنم به خاطرهم
 م یشد ی شما باهم هم اتاق

 اتاق... هی ی من با تو تو   ستیست ن در  نی_نه نه ا

نه من از اوناشم نه تو پس بهتره خرافاتتو   ی_بهتره افکار مزخرف عهد بوقتو کنار بذارام یت
 یی ای موضوع کنار ب  نیو االنم با ا یکنار بذار

 به سمتم برگشت   ستادوی صداش زدم ا  عیبره که سر  رونی به سمت در رفت تا ب امیت

 شنوم ی_مام یت

 معذبم  ینطوریمن ا بکن  یکار هی_

   یکنی_عادت مام یت

افتادم از   انای ت ادی  دمیتخت به پشت دراز کش یحوصله رو   یب دموی کش یرفتنش پوف با
شد که اسم من به   ینطوریا اد یاعالم کرد که نم کهوی  انای ت یوقت  امیاولش قرار نبود من ب

  دیبودم که با  دنیمدت هم تماما درحال اموزش د نی ا  یاز طرف  ستی اون رفت تو ل  یجا
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نگفته   می اتاق مشترک داشته باش الغوز ی  نی با ا نکه یدرباره ا یفکار کنم اما حر یچ نجایا
 افتادما  یری بگو اگه بفهمه...پوف خدا عجب گ نویمب یبودن وا 

 توهم سفارش بدم؟  ی_نوژا گشنته برا ام یت

درحال حرف زدن بود البته نه به زبون   امیسرجام بلند شدم و به سمت سالن رفتم ت از 
   زدیحرف م  یخودمون با خارج

 _سفارش بدم برات؟ ام یت

 رون؟ یب میبر  ستین م؟بهتریشام بخور نجایا  ییخوا ی_م

 ست ین  ی_اوم فکر بد ام یت

لند شد گفتو تماسو قطع کرد از سرجاش ب ییزا ی چ هیکه پشت خط بود  یبه کس بعد
 بلندتر از من بود پوف   یلیقدش خ ستادیهم گذاشتو روبه روم ا   یدستاشو تو

اول   میداشته باش ن یقوان یسر  هی میکنی م یزندگ نجایمدت که باهم ا  نی_بهتره ا ام یت
 شما رو مبل  خوابمی من تو اتاق م  نکهیا

 ه یز یبنده تو اتاق خجالتم خوب چ یخوابیشما رو مبل م رینخ گهی _جانم؟امر د

  دیکش یپوف کالفه ا  امیت

 تمام مدت من رو مبل بخوابم؟  ییخوا ی_مام یت

 گفتم:  یدار یباال دادمو با لحن معن ابروهامو

 م؟ ی دار میا  گهی_چاره د

خب باشه قبوله قانون دوم چون حمومامون مشترکه بهتره من اول حموم   یلی_خام یت
 کنم بعد شما

 گفتم: یبه کمر با لحن طلبکارانه ا  دست
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 _چرا؟ 

 فورا حموم کنم   امی که م  رونی_چون حوصله انتظارو ندارم من عادتمه از بام یت

 برام مهم نبود  ادمیچون ز  امیکوتاه ب ویک ی نی دادم ا حیترج

 _باشه قبوله 

 ...یری نم ییبدون اجازه من جا  میکنیدعوا نم  میذاری_قانون سوم به هم احترام مام یت

 نرم؟  ییتوام بدون اجازت جا  ی_مگه زندون

 یشیصد در صد گم م  یست ی که بلد ن نجارمیا  یاما دستم امانت یست ین می_زندونام یت
ندارما اما بهتره   یاصال منظور  نیبب گهید  زیچ هیو   یبامن باش شهیهم دیهرچند شما با 

  یگیفقط به خودم م یداشت از یکه ن  یزیهرچ کنمیتکرار م  یزیهرچ  یباهام راحت باش
طرز پوششتم هرجور باشه تو    ید یمن اطالع م بهفقط   یداشت یباشه مشکل یحاال هرچ

  دیاما با   سیخونه درسته ترک نیاز ا   رونینداره اما ب یچارچوب ممانعت  نیخونه و ا نیا
 مناسب باشه 

 م یشده بود  رهی خ شی همه پرو نی به ا نهیدست به س دویباال پر  ابروهام

 تموم شد؟  نطوری_آها که ا

 شام  می_آره تموم شد االنم برو آماده شو تا برام یت

وارد اتاقم شدم درو بستمو از    عی گفتمو سر یاسم شام دلم مالش رفت باشه ا دنیشن با
فلش کردم بعدش مشغول عوض کردن لباسام شدم موهام که هنوز نم داشت باز  پشت ق

مبل لم داده بود    یرو  امیرفتم ت رونیسرم انداختم از اتاق ب ی رو ریشال حر  هیگذاشتم و  
 گفت:  رهی بگ لش ینکه نگاهشو از موبا یبدون ا  رفتی ور م  لشیبا موبا

 منم خودمو حاظر کنم؟   ی_حاظر شد ام یت

 ؟ ی لباساتو عوض نکرد نجای_چرا هم
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گذاشتو بلند شد چمدونشو که گوشه سالن بود برداشت روبه روم   زیم  یرو لشویموبا  امیت
 گفت:  ستادوی ا

  یوسط برا   نیتو سالن هرچند ا یاومد  کهوی  یکرد  طنتیهوس ش دی_گفتم شا ام یت
   شدیخودت بد م

دو درو بست اما قفلش نکرد با حرص دستام مشت شد  از کنارم رد شدو وارد اتاق ش بعد
دستام   نی با هم خواستیدلم م گرفتی م لی بودو خودشو تحو ی چه قدر از خودراض

خفش کنم اه اه پسره لنگ دراز با حرص به سمت مبل رفتمو روش نشستم پاهامو رو  
بود  ده یتازه موهامو د  نکهیهم انداختم چون گرمم شده بود شالمو از سرم برداشتم ا 

ها هم شال   یمهمون یاهل پوشش سر نبودم تو  ادی هرچند کال ز  کردیم  یپس چه فرق
 پوشش لباسم حساس بودمو بس   یفقط رو  نداختمینم

  امیلیو   دنیدر به صدا در اومد بلند شدمو به سمتش رفتم درو که باز کردم با د  زنگ
 زدم  یلبخند

 ؟ ی_سالم چه طور

 ؟ ی_سالم خوبم تو چه طورام ی لیو

 _منم خوبم چه خبر؟ 

 تکون خوردو گفت:  کمیخندش گرفته بود  امی لیو

 ی دار فی شام که خوشبختانه آماده هم تشر می_اومدم دنبالت بر ام ی لیو

   ادیهم ب  امی_اوهوم بصبر ت

 برگشتمو صداش زدم:  کمیبه سمت عقب   بعد

 یبر ییخوا یکه نم یعروس گهی زودباش د امی_ت

 خب غر نزن اومدم  یلی_خام یت
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  یتا  هیچشماش گشاد شده اما کم کم اخماش توهم رفت  دمیبرگشتم د امیلیسمت و  به
 د ی ابروش باال پر

 ...نهیتو اتاقه توهه؟منظورم ا  امی_تام ی لیو

 _آره اتاقامون مشترکه ماجراش مفصله 

در بودم اخم کرد   یمن که جلو  دنیاومد با د رونی باز شدو ب امیلحظه در اتاق ت  همون
 که پشت در بود نداشت  یبه فرد  ی دید  امی باز کرده بودم که ت یدرو طور

 کو؟  ؟شالتی زنیحرف م  یدار ی_با کام یت

   امیلی_با و 

  دن یچشم گردوند با د کمیکرد   یافتاد پوف  امی لیکه چشمش به و امیدرو باز گذاشتم ت بعد
د شالو برام انداخت که تو هوا  مبل برشداشتو به سمتم اوم   یشالم به سمتش رفت از رو 

 گرفتمش 

 فتهیاز سرت ن نمینره ا  ادتی  نمونوی_بهتره قوانام یت

سرم   یاومد شالمو رو  یهم خوشم م گرفتیهم حرصم م  شدیم  یرتی روم غ نکهیا از 
   میباهم به سمت آسانسور رفت یسه نفر  میاومد  رونیاز اتاق ب  امیانداختم و همراهه ت 

 ؟ یاتاقارو جدا کن  ی_نتونستام ی لیو

 _نه نشد همه اتاقا پر بودن ام یت

نکنه   دمیرفتارشو نفهم نیا ینگاهش اخمالو شد که اصال معن کمیگفتو   یهم آهان  امی لیو
نکرده   یی وقت خدا هی من با پسرعموش هم اتاق شدم ناراحته که نکنه    نکهیاز ا

 پسرعموشو اغفال کنم:/

 نوژا؟  ی_به خونوادت زنگ زدام یت

 نبود ادمیاصال  نه   ی_وا
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 ر ینداره شب باهاشون تماس بگ ی_اشکالام یت

هرسه نفر به   امی لیو پشت سرشم و امیاول من خارج شدم بعدم ت  ستادیکه ا  آسانسور
  یکننده ا  رهیخ ییبا یبود که واقعا ز  ژیو پرست کی ش یجا  هی میسمت رستوران هتل رفت

بود هر سه نفرمون   یو شکالت ییطال  خوردیهتل به چشم م یکه تو  ییرنگا  شتریداشت ب
  امیلیانداخت و  ینگاه زی م یرو  یبه منو  امیت می و دورش نشست میرفت  زیم  هیبه سمت  

  بیعج  یاسما دنیکارو کردم اما با د  نیاز اونا هم  تیهم منورو برداشت منم به تبع
  اوردمیازشون سردرن  یزیبودم چ ینوشته شده بودو منم فول ترک یکه به زبون ترک بیغر
 منم سفارش بدم    دهیسفارش م  امی ت یدادم هرچ حیجا خوردم و ترج کمی

 ؟ یخوریم  ی_نوژا چام یت

 ؟ ی تو چ دونمی_نم

خندش گرفت انگار متوجه شده بود که نتونستم   کمی  دیابروش باال پر  یتا  هی  امیت
لبخند  هیبا   هم  امیکرد که ت ینگاه امیبه ت ام یلیغذاهارو بخونم با اومدن گارسون و 

 خاص گفت: 

 شهی _مثل همام یت

خم شدمو آروم   کمی  امیبه سمت ت اروی شروع کرد به حرف زدن با   یهم با ترک  امی لیو
 گفتم:

 ؟ ی ستیبلد ن ی_ترک

هم دستو پا شکسته بلدم   یحرف زدنم خوبه آلمان  یسیاما درعوض انگل ادی_نه ز ام یت
 ندارم  یبلده غم  یترک امی لیو

برگشتم که حرف زدناش با گارسون   امیلیگرفتم به سمت و   امی گفتم و نگاهمو از ت یآهان
اومد پسر   یبهم زد ازش خوشم م یتموم شده بود به سمتم برگشت و لبخند مهربون

 وقتا هوامو داشت   یلیشرکت هم خ یبود تو  یخوب
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 ؟ یکنینگام م ینطوریبال؟چرا ا طون یش هی_چام ی لیو

  گهی د زهیم   زهی لبخند ر  امی لیبه و امیتوجه به ت یبه سمتم برگشت و بهم نگاه کرد ب امیت
 خندم گرفته بود گفتم: طونش یاز لحن ش  کهیزدم درحال یا

 ی امیت هیکه چه قدر شب کنمیفکر م نیبه ا  یچی_ه

 منه  هیاون شب  ستمین امیت هی_من شبام ی لیو

 رنگشون باهم فرق داره  یموهامون حت  میستیهم ن هیشب ادمی_ ز ام یت

 شده بود  یروم جد   کمیبرگشتم که نگاهش   امیسمت ت به

و لخته تو موهات    یقهوه ا   شونیو لخت ا  ی_فرقتون فقط موهاتونه تو موهات مشک 
 بلند  شونیکوتاهه ا

 ی مشک  امیت ی_رنگ چشامونم هست من قهوه ا ام ی لیو

 قا ی _اوهوم دق

 ی تولدامونم اشاره کن  خی _بهتره به تار ام یت

اما   ندازهی لحن مسخرش بشم چون قشنگ معلوم بود داره دستم م ال یخ یکردم ب یسع
 با خنده گفت: امی لیو

من نه روز    شه؟البتهیباورت م م یاومد ایماه به دن ه یسال تو   هیهردومون تو   قای_دقام ی لیو
 بزرگترم  امیاز ت

 بهی_چه جالب واقعا عج

لبخندش   نی ا  دنیاز د یحساب   شدیلباش بود که باعث م  یرو  یند مسخره ا لبخ  امیت
در حال ور   شیکردم که با موبال امیلیپسره چلغوز مسخره رومو به سمت و  رهی حرصم بگ

 حوصله گفتم: یرفتن بود ب
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 مارو باش   یهوف همسفرها  هیسرش تو گوش  میکیبرج زهرماره اون   نی که ع یکی_

  لشویخندش گرفته بود موبا ام یلیهمزمان توجهشون به سمتم جلب شد و  امی لیو  امویت
 اخم کرد   کمی  امیگذاشت اما ت زیم  یرو

 ستم؟ یرفته من رئ ادتی _مراقب حرف زدنت باش نکنه ام یت

 از بخت بدم هم اتاق شدم   سممینرفته که با رئ ادمی  ری_نخ

 برگشتمو گفتم:  امیلی به سمت و عی به کلم زد سر یفکر کهوی

 من برم تو اتاق تو؟  یش  یباهاش هم اتاق  ام یتو اتاق ت ییایشما ب شهینم امیلی_و 

 زودتر به حرف اومد  امی خواست جواب بده که ت امی لیو

 ... تیمالک  ریی اسم اون اتاق به نام منو تو ثبت شده تغ ست ین یه؟شدنی_مگه بچه باز ام یت

 وسط حرفشو گفتم:   دمیپر عیسر 

   فهمهینم ی_کس

 نو یبفهم ا کنهیفرق م نجای_ا ام یت

که جلوم   یگوشت بزرگ کهی ت دنیبا د دیکه همون لحظه غذاهامون رس دمیکش یپوف
بهش نگاه کردمو ظرفو عقب زدم که باعث شد هردوشون   یگذاشتن با حالت چندش

 تعجب بکنن 

 ؟ ی _گوشت دوست ندارام ی لیو

 گوشت خوک باشه اه اه نگاش کن د ی_شا

  یکه باعث شد بهش نگاه کنم اخماش حساب دیدستشو سمت ظرفم بردو جلوم کش  امیت
 توهم بود
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  ارمتی ماست م یغذاها  هیشب  بایغذاهاشون تقر نجا یکه...ا یستین قای آفر ای  نی_تو چام یت
 رستوران گوشت خوک به خوردت بدم اخه؟

 ست؟ یگوشت خوک ن یدونیتو از کجا م  ید یتو به خوردم م گمی_نم

  شیبپز شترمیب یهرچ مونهی و وسطشم خام م  شهیا گوشت خوک برشته نم_نوژ ام ی لیو
 ست یکه گوشت خوک ن یفهمیبرش بزن م شهیآب م

  رفتی م  نایآبروم جلو ا گهیبرشش بزنم خام باشه بعد د دمیترسی سمت غذام برگشتم م به
حرکتم چنگالو چاقومو برداشت و خودش   یب نطوریهم دید  یوقت  امی ت اوردم یچون باال م

   رمی رومو از ظرفم بگ عی گوشتو برش زد که باعث شد سر

 جه؟ ی_نت

 ست ی ن یخبر یزی چون تا فردا از چ یخوریتا تهشو م ینیشیشما م نهیا  جهی_نتام یت

  المیخ نکهیوسطش کامال پخته و برشته شده ناخواسته از ا  دم یسمت غذام برگشتم د به
گاردمونم   یبچه ها  هیمشغول خوردنم شدم بق  دمو یکش یراحت راحت شده بود نفس

گوشه نشسته   هیاومده بودن رستوران   اشونمیاتاقاشون سرو کردن بعض  یغذاهاشونو تو
 بودن درحال خوردن غذاشون بودن  

 ؟ ی _نوژا خواهر برادر دارام ی لیو

 یلیسن خ  ینداشتم چون تو  یبگم درواقع من خواهربرادر یدر جوابش چ دونستمینم
بفهمه  امی دوتا به خصوص ت نی ا  خواستمیخونوادمو از دست داده بودم اما نم یکم
 نداشت   ی فرق چیداداشم بود ه نیهم ع نیمب

 خواهر دارم    هی برادر و  هی_اوهوم  

 _برعکس من ام ی لیو

 ؟ ی _چه طور؟تک
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 _اوهوم تک فرزندم  ام ی لیو

 گه ید  یکنیم  ی_پادشاه

  گهیخب د یخواهر داشته باشم ول ایبرادر   هی خواست یدلم م ستی ن امی نطوری_ا ام ی لیو
 نشد 

 باعث شد شوک زده به سمتش برگردم  دیازم پرس امیکه ت یسوال با

 ه؟ ی_خواهر برادرات اسمشون چام یت

 _چرا؟ 

 ی نطوری_همام یت

 د ی_اوم...خب...نسترن و نو 

 بلند بشم زیو از سر م  رمیرومو ازش بگ ع یمشکوک بهم نگاه کرد که باعث شد سر   امیت

 تو اتاقم  رم یشدم م ر ی_من س

 ی نخورد یخاص زیتو که هنوز چ ی_ولام ی لیو

 ون یشدم شب خوش آقا  ری س گهی_نه د

دروغگو   یل یبه سمت اتاقم راه افتادم خ عی کدومشونو ندادم سر  چیحرف زدن به ه  اجازه
از   کردمیها روبه رو م تی با واقع امویطور ت کردم؟چهیکار م یچ ادیز  یلیشده بودم خ

 گذاشته بودم خندم گرفت نسترن میخواهر فرض یکه رو  یاسم

 

 ( سای)پر

 ع یبا رسم شکل نشون بده زود تند سر  یو نامزدم شد  یبا من نکهی_خب حاال حستو از ا
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  یاکتفا کرد خودکارشو برداشت و رو  یخندش گرفته بود اما به زدن لبخند کوتاه مهرداد
آدمک خندونو   هیبعد دفترو به سمتم گرفت شکل  دنیدفتر روبه روش شروع کرد به کش

  یزدمو با غرور رو  ینامزدم شده خوشحاله ناخواسته لبخند نکهیاز ا یعنی  نیبود ا  دهیکش
 بکنه یشدم که باعث شد مهرداد تک خنده ا جا به جا شدمو راست  یکم میصندل

 ؟ ی ریگی _حاال چرا خودتو ممهرداد

 _خودمو نگرفتم قهوتو بخور سرد شد 

  یتو  گذشتیم  هیکه از رفتن نوژا به ترک شدیم یفنجون قهوشو برداشت سه روز  مهرداد
حلقه   هیفقط   میالبته مراسم نگرفت میسه روز منو مهرداد باهم نامزد کرده بود  نیا

 یحساب مونیاما قرار شد مراسم عقدو عروس  میساده برگزارش کرد  مویدستمون کرد
 خواسته پدرم و خود مهرداد بود   نیا  مانبودم ا یراض ادیبرگزار بشه ز  نیسنگ

  یکه تو ییو به نقشه ها   گرفتی منو مهرداد کم کم داشت جون م  نیب یسور رابطه
که مهرداد عاشق شده و   دیشن یهرداد وقتپدربزرگ م میشد یتر م کی نزد  میسرمون داشت

  نا یبه دکترو ا یاز ی مدت ن نی ازدواج کنه اونقدر حالش خوب شده بود که تمام ا  خوادیم
و مهرداد به شرکت ها شخصا سرزده بودو   مهم به گفته پرها  یچندبار  ینداشت حت

 بودم   یانقدر خوشحال بشه از کارم راض رمردیپ هی باعث شده بودم  نکهیکارا بود از ا ریگیپ

و   زد یحرف م ای با پر شتریب رفت یم  رونی هنوز تو خودش بود و کمتر از اتاقش ب نیامیبن
  رانیهنوز ا   نایباغ درحال حرف زدنن خونواده عمه ا  یکه باهم تو  دمید یوقتا م یلیخ

حداقل تونستم   نامزد کرده بودم ناراحت نبود خوشحال بود که نکهیمونده بودن عمه از ا
   یعروسم بش  خواستیدلم م گفتیهرچند م  ستی پسرش ن بازودتر بهشون بگم که دلم 

منو   نیب  نکهیتالش کرده بودم اما نشد مهرداد هم از ا نی امیحرف زدن با بن  یبار برا  چند
قهر خوشحال    یماجرا  نی از ا ن یب نیکه ا یبود درواقع تنها کس ینبود راض یحرف  نیامیبن

   دونستم ینم  لشویدل شی بود مهرداد بود که خدا
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  طویخودمو شرا  ینه اما وقت ای که گرفتم درسته   یمیشک داشتم که واقعا تصم هنوز 
پا پس  یبرا یتن بهش دادم و راه ییکهو یکه   میکه من تو دل کار نمیبیم  سنجمیم

 ندارم پس مجبور بودم که ادامش بدم  دنیکش

 ؟ ی_چرا ساکتمهرداد

اومدم و به سمتش برگشتم باهم اومده   رونیب  االمیمهرداد از فکروخ  یصدا   دنیشن با
به جاش   مینکرده بود یکار چ یانتخاب واحدهام کمکم کنه اما هنوز ه یکافه تو  میبود

داده بود مهرداد خودکار دفترو به سمتم   شنهادشیکه مهرداد پ میبود یباز  نیمشغول ا 
 یچ  نمیباعث شد منتظر بهش نگاه کنم بب کهچونش گذاشت   ریدستاشو ز  دویکش

 خوادیم

   ی_خب حاال نوبته توهه احساساتتو با رسم شکل بهم نشون بد مهرداد

 ؟ ی_احساساتم نسبت به چ

 دستمون ادامه داد:  یبه خودش اشاره کرد بعد به حلقه تو  مهرداد

 ی نامزد من شد نکهی_به ا مهرداد

بعد دفترو به سمتش  دمیآدمک پوکر کش هیم شکل  زد یگفتمو لبخند بدجنس یآهان
 د یابروش باال پر یتا  هیپوکر  دنیگرفتم با د 

 _دهنت صاف شده؟  مهرداد

 بسنده کردم   یکه کرده بود خندم گرفت اما به لبخند کوتاه یهیتشب از 

 آره  ییطورا  هی_

 کار کردم که دهنت صاف شده؟  ی_اونوقت چرا؟چمهرداد

 شروع کردم به غر زدن:  شماردمیستم مد یکه با انگشتا  همونطور
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  یهم گروه  یپسر چی...حق ندارم با هرمیگرم بگ ادی _حق ندارم تو دانشگاه با پسرا ز 
  دیبه بعد نبا نی از ا  نیامیحرف بزنم...با بن ادیبشم...حق ندارم با جنس مخالف خودم ز 

  یزا یچ ی لیخ یلی...خادیوقت از انگشتم در ب چی ه  دیباشم...حلقم نبا یمیقبل صم نیع
 گه ید

 _مثال؟ مهرداد

   سیخس یشهرباز  یامروز که منو نبرد   نی_مثال هم

 نهیدست به س یانداخت با حالت جذاب نی سرشو پا  دویبه لباش کش ی دست مهرداد
لحظه کوتاه بلرزه    هیتوهمون حالت نگاهشو باال آوردو بهم نگاه کرد که باعث شد ته دلم 

 شدم   الشیخیب عی ا سرام 

عقدمونه اسم من رو اسمته دانشگاه   گمی ماه د  هیو   یتو رسما نامزد من سای_پر مهرداد
باز   خوام ینم  نویامیبن یروت حساس باشم؟ماجرا د یهم که همه خبردار شدن به نظرت نبا

که در  نمیب ی نم یحلقم لزوم یباش  یمی قبل صم نی باهاش ع خوامیبدم که چرا نم حیتوض
 ادیب

 ؟ ی چ می_شهرباز 

  ادتیبدم  حیامروز قرار بود انتخاب واحداتو برات توض گهیروز د هی _اونم گفتم مهرداد
 رفته؟ 

 گفتم:   یقهر رومو ازش گرفتمو با تخس با

 منو ببره  نی امیبه بن گمیم  خوادیاصن نم یداد حی _نکه االن برام توض

 اونور کردو گفت:   نوریا  کمیقهوشو   یزد فنجون خال یپوزخند مهرداد

چه   شناسنشیکه همه م یاونوقت مهرداد آروم یدون یچون م یکنیکارو نم نی_تو ا مهرداد
 شهی م  یعصب کهویطور 

 ست ی_واسم مهم ن



 ی اجبار  ی نامزدها پ یاک

303 
 

جونت کار دارم   یبا خودتو باباتو بن یبرگشت  یجونت برو شهرباز  ی_باشه با بنمهرداد
 اونوقت 

مهرداد   ی وقت دیخر  میرفت نی امیبابا همراهه بن ی اون دفعه افتادم که به اصرارا ادی  کهوی
شد بعض   ری هم درگ نیامیبا بن یکرد حت ییبه راه انداختو چه دعوا یچه آشوب دیفهم

  ری پسره جوگ کردیرفتار م نطوریبودم ا  شیانگار من نامزد راست راستک  شدیم  ریوقتا جوگ
 خل مشنگ  یروان

 ؟ یخبر دار امیاز ت  می_بگذر

نوژا   ؟از یکاراس تو چ ریهفته بعد مسابقس درگ م یباهم حرف زد  شبی_اوهوم دمهرداد
 چه خبر؟ 

 ساحل هم نرفته   یحت میدور بزن هی  میهنوز نرفت  گفتیسرش شلوغه م ی_اونم حساب

 تکون داد   دی به نشونه تا یکردو سر ی تک خنده ا مهرداد

اصال   میخوش بگذرون میبر مین یبچ ایره با پرهامو سونبرنامه چهارنف هی   هی_نظرت چمهرداد
 م یبا اونا بر رویشهرباز  نیهم

 یبهش نگاه کردم وقت ی و با خوشحال دیکه داد چشمام درخش ی نظر نیا  دنیشن با
خوشحالم کرده بود خوشحال   ینطوریا  نکهیبهم زد انگار از ا یلبخند مهربون  دید افمویق

لبخند گنده    هیو   دمیچشم کش یخودکارمو برداشتم تند تند دوتا قلب به جا  کهویبود 
که چشاش قلب شده بود لبخند  یآدمک دنید  بابعد دفترو به سمتش گرفتم مهرداد 

 زد یجذاب

 ه؟ ی االن چ  نی_امهرداد

 ی که داد یمحشر  شنهادیمن به پ  یری_حس تصو 

 دونش پررنگ تر شد  لبخند مر  مهرداد

   می_مخلصمهرداد
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 )نوژا( 

 قشنگ تا ته باز کن  شهیدهن عدس هم جا نم نی تو ا  گهی_د نشد د

من   نیو ع  رهیبگ ادی باز کرده بودم تا  لیبا تعجب به دهنم که اندازه غار اصحاب ف امیت
 ابروشو باال داد  یتا هیزود خودشو نباخت درعوض   یلیکنه نگاه کرد اما خ

 حد باز بشه   نیتا ا  خورهی _به دهنت نمام یت

  زیسر م نیبه ا  زی که دهنم باز بودو از اون سر م تی همون موقع ینخوردم تو  یتکون چیه
  یدهنش گرفته بودم باق یلقمه دستم بودو جلو هی  کهیخم شده بودم درحال امیسمت ت
 کالفه گفت:   بندمیو نه دهنمو م  خورمینه تکون م دی د  یوقت  امیموندم ت

 ببند  دمی_خب باشه دام یت

 که کالفه تر از قبل گفت:   کردمیبا دهن باز نگاهش م همونجور

 _بســـــــــه ببند متوجه شدم ام یت

 ....._ 

 _نوژااااااااا ام یت

 ....._ 

 _دهنت پاره شد بســــــه ام یت

 ......_ 

 خب بابا باشه یلی_خام یت

من باز کرد البته قابل ذکر بود که به اندازه من باز نکرد و دهنش به   نیدهنشو ع بعد
 به قول معروف خانومانه بازش کرد)خخخخخ(  ییطورا هی  دیرسی دهن من نم یبزرگ
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دهنش   یبرداشتم سمتش و لقمرو تو  زیدهنمو بستم خ ع یدهنشو باز کرد سر  نکهیهم
چشماش از   امیحلقموش ت یتو ذره از لقمه جا بمونه همشو چپوندم   هیچپوندم نذاشتم 
 یدنیاون حالت واقعا د  یتو افشیق  خوردیو فکش به زور تکون م رون یحدقه زده بود ب

 بود

 درسته؟  ینخورد  رویفکر کنم تا به حال لقمه به اون بزرگ ی_آخ

بلغور کرد   ییزایچ هی  ییتو هوا تکون داد همزمان به زبون سامورا کمی باال آوردو  دستشو 
  امیباشه لقمشو قورت داد بهش بگم برام ترجمه کنه ت ادمی نشدم   که خب من متوجه

با لذت به صحنه خلق  دینفس سر کش هیآب پرتغالشو برداشتو   وانیبرداشت ل  زی خ عیسر 
لقمشو که قورت داد   امیت گرفتمی م لمیشده بودم کاش قبلش ازشم ف  رهیشده روبه روم خ

 داد زد:

 _نوژااااااااااا ام یت

 به حرف اومدمو گفتم:  عیسر 

 شه یم  رمونیچون داره د پوشمیلباسامو م  رمیم  عیسر  مهی_ساعت هفت و ن

به سمت اتاقم رفتم و درو   عی درنگ سر ی حرفشو بزنه بدون لحظه ا  هینذاشتم بق بعدم
قلبم گذاشتمو   یکه بهم دست داده بود دستمو رو  یجانیپشت سرم بستم از شدت ه

  افهیق یهرچ دمیخند زی ر زیدهنم گرفتمو ر یتمو جلونفس نفس زدم اما بعدش دس  کمی
هم   انایبامزه شده بود کاش ت  یلیخ شی خدا گرفتیاومد خندم م یجلو چشمم م  امیت

  یدلم گرفت دلم براش تنگ شده بود نه تنها برا  کم ی انایت یادآوریبا   دید یبود نامزدشو م
صبح زود    میبود  نجایکه ا شدی م  یهفته ا   هی بایخونوادم تقر یهمه بچه ها حت  یاون برا

  میاومده بود   نگارنه و ده شب همش کار کار کار انگار نه ا یشرکت تا ساعتا میرفتیم
  میخوش بگذرون کمی  هیترک

 ی نطوریکه قلبم توش درحال ورجه وورجه بود چرا قلبم ا  دمی کش نمیبه س یدست
که از نامزد   اممیمگه من عاشق تشده بودم؟چرا؟  ی نطوریبه خاطر کلمه نامزد ا یعنیشده؟ 

اونم    اینوژا توهم...توهم زد یگ یبا خودت م یدار  یناراحت باشم؟هوف چ انای بودنش با ت
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  شیخفن زدم بعد از آرا پی ت  هی شهیمثل هم  داختموباال ان یاز جور ناجورش شونه ا
که البته اون    کردیآشپزخونه لباساشو عوض م ی تو  امی مدت ت  نیا  رونی کردنم از اتاق زدم ب

نداره کوتاه اومده بود خواست از   یری من تاث ی رو دید ی اما وقت زدیهمش غر م لی اوا
 ستادی سروسامون بده که ا پشویاتاق موهاشو درست کنه وسروت ی کنارم رد بشه تا بره تو

 بود   لمیموبا یاما من سرم تو 

 نمت ی_برگرد ببام یت

 اخم کرد   کمیلباسام   یصورتم و حت دنیبا د  امی و سرمو باال آوردم تسمتش برگشتم   به

 رو صورتت؟  یبپاش یرنگو روغن نداشت گهی_دام یت

 با خودم فکر کردمو گفتم:  یکم

خوشگلتر    دمیکشیکوچولو همرنگ لباسم پشت پلکام م یاسی هیسا  هی اگه   ایگی _راستم م
 نظرت؟  شدیم

باال انداختمو پشتمو بهش کردم و   یبا حرص بهم نگاه کرد و وارد اتاق شد شونه ا  امیت
پسرا هم عضو   دایکردم و مشغول چت کردن با دخترا شدم جد میگوش یدوباره سرمو تو 

سه نفر شش نفر عضو داشت که به نظرم   یگروهمون شده بودن و االن گروهمون به جا
حرکت منو به سمت خودش برگردوند   هیبا   و  ستبازوم نش  یرو ی باحال تر بود دست

نداشت چون   ل یو تحل هیبود اصال مغزم توان فکر کردن و تجز عی چون همه کاراش سر
توهم و حرکت دستاش   ی بودم و به اخما ستادهی ا  ام ی ت یهنگ فقط کوپ کرده روبه رو 

 ازم فاصله گرفت  کمیکارش که تموم شد  امیت کردمینگاه م

 با تو  دونمیتر بره من م ن ی باال پا کمی ن ی_صورتت از ا ام یت

 کم به خودم اومدم و طلبکار گفتم:  کم

 ؟ یمن دست زد   شیبه آرا ی_تو به چه حق
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تا حاظر   نی دختر خوب رو مبل بش هی نی که بهم داده شده برو ع ی _به همون حقام یت
 شم

  شتری ب رمیحقو بهت داده از لجتم شده االن م  نیا  کهیهم تو هم اون ی_تو غلط کرد 
 پسره مزخرف  کنمی م شی ارا

 از کنار دستش رد بشم که محکم صدام زدو بازومو گرفت  خواستم

  میعربمون قرار دار یحرفو دوبار تکرار کنم امروز با تاجرا   هی_نوژا من عادت ندارم ام یت
 روت باشه؟  زشونیه یهمش نگاها  ییخوا ینکنه م

 نه تو  شهیخودم مشکل م ی نداره برا  یربطبه تو  نشی_ا

  یچشا  ا ی  ارمی خودم م هیقتل پا  هی ای صورت  نی چون در ا  شهی منم مشکل م  ی_برا ام یت
 ؟ یفهمیم  کنمیهمشونو کور م

و همونطور   دمیکش یاز کنارم رد شدو وارد اتاق شد پوف گمینم یز ی چ دید یوقت  امیت
رفتارا   نیشده؟ا  ر یچرا جوگ نیحساس شده بود ا   یلیخ دایوسط سالن موندم جد

به خاطر   دیکارشم؟شا یاونارو کور کنه مگه من چ  یبه خاطر من چشا دیبا  ه؟چرایچ
بود که بهش گفته بود آب تو دلم تکون نخوره و مراقبم باشه آره به  نیمب  یحرفا

 نهیخاطرهم

عطر    یبو هیب با  و جذا پیخوشت  شهیبه سمتش برگشتم مثل هم ام یاومدن ت  رونیب با
 : دمیپرس عیسر  می فوق العاده محشر دنبالش راه افتادم سوار آسانسور که شد 

 اد؟ ینم امیلی_و 

 _اون زودتر از ما رفته شرکت ام یت

 شد  فی _ح

 _چرا اونوقت؟ ام یت
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 شرکت  امیبااون ب  خواستمیم  یچی_ه

 اخم کرد   کمی  امیت

 ذاشتم؟ یمن م  ی_اونوقت فکر کردام یت

  امیشرکت همش با تو م ام ی با اون ب نباریا  خواستینداشتم دلم م یاز ی_به اجازه تو ن
 اون تنهاس خو 

 _برات مهمه؟ ام یت

 روبه روش گفتم: نهیدست به س یلجباز  با

 مهمه یلی_آره خ

نفر خارج شد پسره   نیزد درو باز کرد خودش اول  یپوزخند امیت  ستادیکه ا  آسانسور
دو   میرفت نگیشم به سمت پارک ادهیمن اول پ د یخانوما مقدم ترن با  فهمهینم شعوریب

 یخودش رانندگ نیدنبالش به خاطرهم ادیبه رانندش گفته بود ن ام ی که ت شدیم یروز 
پدال گاز   یتمام حرصشو رو ام ی ت میکه شد نیماش اربهتر بود سو  نی که به نظرم ا  کردیم

نگم درعوض  یزیدادم چ حیترج بودم اما دهیترس  کمیکردو با سرعت روند  یخال
 شدم  رهیخ رون یبه ب الیخیکمربندمو بستم  ب

 مگه نه؟  یبهت داده بودمو که خوب حفظ کرد  شبیکه د ی_متنام یت

 _آره 

 ی ند یامروز سوت دوارمی _خوبه پس امام یت

 ی خودت باش یشما بهتره مراقب کارا  دم ینم ری_نخ

هم خسته   اموی ت نیماش یتو  عی ردوبدل نشد فکر کنم سکوت فج  نمونیب یحرف گهید
کرده بود چون باالخره دستشو سمت پخش بردو روشنش کرد چند تا تراک رد کرد تا  

 اهنگ مکث کرد   هی ی باالخره رو
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 دل من مرده  دن یکه چشمام تورو د  یروز  از 

 و خلوت شدم افسرده   ییتنها ی تو

 شد که دوباره   شب

 ر یبشه درگ قلبم

 ر ی خونه دلگ نی تو ا  ستین یامشآر

 جهانم ی جانم رسوا  آرامش

 افتاده به جانم تی غم دور امشب

 قشنگت منو مجنون کرد   یموها تار

 که دل مجنونو افسون کرد  یلیل همچو 

 اشاره دلو از جاش کند  هیتو با   عشق

 که دل منو خون کرد ی دار یچشات چ تو

 خلوتمو  یبشکن یکه سر بزن شهیم یچ

 که عادت کنمو  ینبودنت نذار به

 بکن که من عاشق شدم  یکار هی ایب

 من تمامت شدم   یتمام من شد  تو

 

  کردمیموندم دست خودم بود ولش م امیشدم منتظر ت ادهیپ نیاز ماش  میدیرس یوقت
که از   امیت  میبودیهمش باهم م دیبا  امی منو ت نجایا  شدیافتادم اما خب نم  یخودم راه م
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متوجه دامن کوتاهم    کهویتوهمش به سمتم اومد که  یهمون اخما   شد با  ادهی پ نیماش
همرنگ دامنم پام بود اما خب    ییبلند طال نی پوت هی  وزانوم بود   ری تا ز  با یشد که تقر 

 از پام معلوم بود  کمیهنوز 

 نشدم؟  نی_من چرا متوجه اام یت

دستاش از شدت خشم مشت    امی بگم که ت یزیخواستم چ نهیدست به س دمو یکش یهوف
 بدم فعال سکوت کنم حیشد که باعث شد ترج

 ؟ ی دیپوش هیچ نی_نوژا ا ام یت

 داره اخه؟  یتو چه ربط  ؟بهیی ای ن یخرک رتی من غ یبرا  شهی_م

 ی کنیلباسو عوض م  نیجلسه شروع بشه ا نکهیشرکت قبل از ا  میاالن رفت  ن ی_همام یت

 کردمو گفتم: یعصب خنده

 درضمن لباس هم ندارم   کنمیکارو نم نی ا ؟منیمنو مجبور کن ییخوا ی_اونوقت تو م

 به روم زدو گفت:  یلبخند مسخره ا   امیت

راه   عتری روزه بهتره سر یلباسا  نی کننده بهتر دیکه تول  یهست ی_خنگ خدا تو شرکتام یت
  یفتیب

 ...... ینیبیبعد خودش زودتر از من راه افتاد من عمرا لباسمو عوض کنم حاال م و

 

زده   هیبه مبل تک لکسیبرگشتم که ر امیاومدم و به سمت ت رونیحرص از اتاق پرو ب با
چونش زد که باعث شد دستام از شدت خشم  ری ز  ینگاه به سرتاپام کرد دست هیبود 

 مشت بشه 

بهتره مورد پسندت باشه چون عمرا   کنمیکه دارم عوض م هیلباس نی دوازدهم نی _ا
 عوضش کنم 
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  رهیچونش زدو دوباره بهم خ ر یز  یبلند شدو به سمتم اومد دست شی صندل یاز رو   امیت
 بود  شتریازش ب   تمیمعذب بودم اما شدت عصبان  کمیروم بود  رشینگاه خ نکهیشد از ا

 مامان کوچولو   ادیهم بهت م  یاسی _رنگ ام یت

چرا  حرفو زد؟   نیچرا احساس کردم با طعنه ا  د یلرز   فیلفظ مامان کوچولو تنم خف از 
 احساس کردم اوضاعم بد شده؟  دویلحنش بودار بود؟چرا تنم لرز 

اگه تو شرکت   دیپاشنه بلند جور کن یاسی کفش  هی براشون  دیلطف کن یخی_خانوم شام یت
 آماده باشه  گهی ساعت د م یتا ن  دیاالن سفارش بد نی هم میندار

  یها  یمنو عوض کرده بودو طراح پی خسته شده بود از پس ت یکه حساب یخیش خانوم
 چشماش گرد شد امیحرف ت   نیا  دنیست کردن لباسا زده بود با شن  یمختلف برا 

 ساعت... مین  یتو ستین یشدن  یخان ی_آقا یخیش

سکوت کنه و   یخیکه باعث شد ش دیابروش باال پر   هیبرگشت  یخ یبه سمت ش امیت
 جابه جا کنه و بگه  کمیاومد    یچشمشو که بدجور بهش م  یگرد رو نکیع

 کنمی _چشم جورش میخیش

  امیت میتنها موند امیمختلف بود با ت  یزا ی اتاق پرو که پر از لباسو چ ی تو یخیرفتن ش با
 هم به سمتم برگشت  

 مبارکت باشه   ادی_بهت مام یت

 اد ی_ممنون خودمم ازش خوشم م

که تنم بود نگاه کردمو   یرنگ یاس ی گوشه اتاق رفتم به لباس دخترونه  ی قد  نهی سمت آ به
پشت سرم قرار   امیباال جمع کردمو محکم بستمش ت یزدم موهامو دم اسب یلبخند محو 
همونطور    امیقد کوتاه بودم ت ی حساب  نیپاشنه بلندمم پام نبود به خاطرهم یگرفت کفشا

  یاسی  یتل پارچه ا  هیموهام رفت  یبه سمت باال  ستاشبود د ستادهی که پشت سرم ا 
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بزنم چه  ی موهام نشوند که باعث شد لبخند   یرنگ که وسطش بهم گره خورده بودو رو
 قدر نازتر شده بودم 

 چه طوره؟   قمی_خب به نظرت سلام یت

 صافش کردم   کمیبردم و   قش یسمتش برگشتم دستمو سمت   به

 ست یبدک ن ی_ع

 ن؟ ی ست؟همی _عجب بدک نام یت

حرکت کش موهامو باز کرد که باعث شد با اعتراض    هیدستشو سمت موهام بردو با   بعد
برگردوند و خودش   نهی شونمو گرفت منو به سمت ا یحرف چیه یبهش نگاه کنم اونم ب

عروسک به   هی  نیسرم بست بعد دوباره منو ع یباال  یاز پشت موهامو جمع کرد حساب
سرم بسته شده بود تاب خوردو اطراف    یاللختم که با  یسمت خودش برگردوند موها 

 مرتبش کنه   کمیبزنه و  ی زیآم ت یلبخند موفق امیصورتم نشست که باعث شد ت

 بهتره   ینطور ی_به نظرم ا ام یت

 ن یدار  یکارا استعداد خاص نی_معلومه تو ا 

و از توهم کمک   کنهیکه همه جوره موهاشو درست م یباش یدختر هی داداش   ی_وقتام یت
دستم   ریعکس ز   یشرکت مدم کل سیمن رئ یاز طرف  یستعداد داشته باشا  دمیبا خوادیم
االنم با   شهیحافظم ثبت م یکه همشون تو  نمیبی مدل مو م یپس کل شهیرد م دوی تا
   کیهم سادس هم ش ادیم  شتریمدل مو ب نیکه تنته ا  یلباس  نیا

که   یبه سمت مبل امیحرفش تکون دادم ت دی به نشونه تا ی بهش زدمو سر یمحو  لبخند
که همرنگ لباسم بودو برداشت و به سمتم اومد که   یری روش لم زده بود رفت شال حر

 باعث شد عقب برم 

 نه گهی _نه نه شال د

 ییایب رونیاتاق ب  نیاز ا  یسرت باشه خانوم کوچولو وگرنه حق ندار دی _شال باام یت
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رسوند بعد متفکر به موهام نگاه کرد فکر کنم   مقاومت کنم که زودتر خودشو بهم  خواستم
دوباره   نی من شال سرم کنم به خاطرهم ستین یمدل مو اصال شدن  نیبا ا  دیفهم

موهام   یرنگو دوباره رو  یاسی  یموهامو باز کرد که با حرص بهش نگاه کردم تل پارچه ا 
 آزاد از پشت رها کرد   اموسرم انداخت موه یزد بعد شالو رو 

  یحد آزاد  نیتا ا  رانی باشه اما تو ا رونی از پشت موهات ب دمیاجازه م سی _چون ترکام یت
 ... یبهت نم

به لباش    یدست دیابروهاش باال پر  کردمیسکوت کرد منم با تعجب بهش نگاه م  کهوی
  یبه راه افتاد وقت یبرداشت و به سمت در خروج لشویرفت موبا زی به سمت م دویکش
 دنبالش رفتمو گفتم: عیبره سر  خوادیم دمیفهم

 ؟ ی _کجا؟پس من چ

 ان ی_منتظر بمون تا کفشات بام یت

 یخیکه وارد اتاق شده بود برگشت ش یبه سمت کس امیلحظه در اتاق باز شد ت  همون
  یجد امیگرفت و بازش کرد که باعث شد ت امیت  یکه دستش بودو روبه رو  یجعبه کفش

 تکون بده  دی به نشونه تا یبه کفشا نگاه کنه و سر

 از قبل   می_داشتیخیش

جعبه درش  یزدمو از تو  یجعبه لبخند یخوشگل تو  یکفشا  دنیبه سمتم اومد با د بعد
فکر کنم   دمیاخم کردنشو نفهم لی کنه اصال دل یاخم امیکه باعث شد ت دمشیآوردمو پوش

نگاه کردم دلم   کردیکه به کفشا نگاه م امیبه تپام کردم کنجکاو  یبود وقت یده سانت هی
 ه ینظرش چ نمیبب خواستیم

 _چه طوره؟ 

 شد  ری د فتیراه ب  ادی_بهت مام یت
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کنار دستم قدم    کهیهم درحال  امی ت میاومد رونی به سمتش رفتم و باهم از اتاق ب عیسر 
 بود گفت: ذاشتنیکه بهش م ییو احتراما   انمونینگاه اطراف الیخیو ب  داشتیبرم

  کرد یبود که کفشو پات م یخیش فهیوظ ن یا  ید یپوشیکفشو خودت م دی_نبا ام یت

 _مگه خدمتکارمه 

 بهم کرد  یو نگاه خواستن  دیابروش باال پر  یتا  هی  امیت

خانوم   کنمیهمه مردم شهرو برات خم م چیشرکت که ه نی خم نشدنت همه ا ی_برا ام یت
 جواب سوالت آره خدمتکارته  یکوچولو برا 

....گر گرفتن  تیقلبم...ملتهب شدن گونه هام...و در نها دنی...دو...سه...به اوج رسکی
 تنم:(

بود چه قدر   بایباشم چه قدر ز  دهینسبت به خودم شن امیحرفو از ت  نیا  شدینم  باورم
داشت   یشد که چه نامزد   میحسود انایلحظه ته قلبم به ت  هیبلد بود  یمحشر  یحرفا
حاال فکرشو بکن به اونکه   زدیحرفارو م نی بودم ا بهیغر هیکه براش  یبه من یوقت

  خوردیکه بهش م یبا پسر ستادمیستاد منم ا یکه ا   امی ت زدی م روی عشقشه چه حرفا
که جلوم گرفته    یهمسن خودش باشه دست دادو باهم مشغول حرف زدن شدن به دست

 زد  یگاهمو باال آوردم که پسره به روم لبخند شد مردد نگاه کردم ن

 گردونمیم  نجارویمن ا   امی_سالم از مالقاتتون خوشبختم تو نبود ت 

 موردش زدم و باهاش کوتاه دست دادم  یب حی بابت توض یمصنوع لبخند

 _خوشبختم  

 یی ا یم  انای با ت کردمی فکر م ییا یدختر خوشگل م هیبا   نباریا  ی _کلک نگفته بود

 یلیخ دمیکه د هیعکس العملش چ نمیبرگشتم بب امی به سمت ت عی گرد شد سر  چشمام
 در جواب پسره گفت: الی خ یو ب کیش
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باهام همسفر شدن   انای ت یدختر خوشگل به جا ن یخانوم دوما ا  اناینه و ت  انای_اوال تام یت
 نجان یو االن ا 

 روبه من گفت: تکون داد بعد با لبخند  دی به نشونه تا یکردو سر  یتک خنده ا  پسره 

 دی واقعا برازنده هم گمیم  کی _بهتون تبر

 _منظورتونو متوجه نشدم 

 رد کارت عه  ؟بروی_پسر تو کار ندار ام یت

   سیکارم جناب رئ یب نجا یا  گهیمن د   ی_تو که اومد 

به سمت پسره   نکهیراه افتاد بدون ا کهی تکون داد بعد درحال دی به نشونه تا یسر  امیت
 اسمشم بلد نبودم برگرده گفت: یکه حت

 نمت یب یجلسه م ی_تو ام یت

حرصم گرفت اما لبخند   ستادمیا  نطوریراه افتاده اما من هم امیت دمیخودم اومدم د به
  امیت دمیبهش رس  یرفتم وقت  امی کردمو دنبال ت یبه پسره زدم و ازش عذرخواه  یکوتاه
داشت با دختره کنار دستش همونطور که راه  تبلت بزرگ دستش بودو  هی  کهیدرحال

 نگاه کردم  زدیحرف م  رفتیم

 راحت باشه درسته؟  المی خ هیاوک  ی_پس همه چام یت

   سی_بله رئ

گفتو تبلتو به دست دختره داد با جدا شدن دختره ازمون با حرص به   یخوبه ا  امیت
 برگشتمو گفتم: امیسمت ت

 ؟ ی _چرا تنهام گذاشت

 ی باش زیو ت یحرف نزن یبا کس ادیز  ی ریبگ ادی  دی _باام یت
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 گفت؟  کی بود که بهم تبر یپسره منظورش چ نی _ا

به   دمیمتش برگشتم که ددر اتاقشو باز کرد وارد اتاق که شد منم درو بستم و به س امیت
 رفت تو همون حالت گفت:  زی سمت م

 نمونهیب ی زی _فکر کرده چام یت

 گفت؟ یم یداشت چ  نیتعجب بهش نگاه کردم ا  با

   ؟ینامزد  انای _منو تو؟مگه خبر نداره تو با ت

  تی که باعث شد جذاب  دیابروش باال پر یتا   هیسرشو باال آوردو بهم نگاه کرد   امیت
 مردونش چند برابر بشه

   میبدم بذار فکر کنه منو تو نامزد حیتوض مویشخص یهمه زندگ یبرا  نم یبینم ی_لزومام یت

 ؟ یراحت  نیا  ن؟بهی_هم

بهت دادمو   شبیکه د یمتن  ؟اونی جلسه آماده کن یخودتو برا ستی _نوژا بهتر نام یت
 ؟ ی حفظ کرد 

اما استرس داشتمو نگران بودم  تکون دادم  دی به نشونه تا یمتنه افتادمو سر  ادی  کهوی
تا حفظش کنمو بتونم درست   میروش کار کرد  امیساعت دو با ت  یکا یتا نزد  شبید
 کنم  انشیب

 هردومون راحت شه  الیمن بگو تا خ  یاالن جلو   گهیبار د  هی_ام یت

   گمیبذار اومدن م گهینده د  ری_گ

 _نوژا انقدر رو حرفم حرف نزن منتظرم ام یت

صبرکن   یدستشو به معن  امیکردم خواستم حرف بزنم که ت  یاهم دمی کش یحرص پوف با
باال آورد بعد بلند شدو به سمتم اومد دستشو پشت کمرم بردو محکم صافم کرد که  

 چونم بردو سرمو باال گرفت    ریرفتارش جا بخورم بعد دستشو ز  نیباعث شد از ا 
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و محکم حرف بزنه   یمحکم و استوار باشه با لحن جد  دیبزرگ با  یخان امیت  ندهینما _ام یت
 ؟ ی دیو سرد به همه نگاه کنه فهم

 ربات منظورته  نی_ع

 قا ی_دقام یت

  دنیبا د ام ی لیدر که باز شد و  میتقه در اتاق باعث شد هردومون به سمتش برگرد  یصدا 
جا خورد اما بعد خودشو به اون راه زدو   کمی می بود  ستادهی هم ا یکه روبه رو  امی منو ت
 گفت:  امیروبه ت

 ؟ یی ا ی_همه منتظر توان نمام ی لیو

   ام ی _االن مام یت

 نگاه آخرو به من کرد بعد درو بست  امی لیو

کنم   که؟فکریبه من نگاه نم ی طور  هی نهیبیمنو توو باهم م  یوقت  امیل یبه نظرت و گم ی_م
 خوشش... م یباهم باش نکهیاز ا

 برات مهمه؟  گرانی قدر نگاه و طرز فکر د_چرا ان ام یت

 ست؟ ی_تو برات مهم ن

 باال انداختو گفت: یالیخ  یبا ب یشونه ا  امیت

 که برام باارزش و مهمن نه یی _جز کساام یت

 ام؟ یلیو   ی_حت

 به سمتم برگشت و گفت:  ستادی ا  امیت

االن بهتره راه   میزنی_اون برادر منه معلومه که حرفاش برام مهمه بعدا راجبش حرف مام یت
 میفتیب
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نگاه به   هیدر بردو بازش کرد   رهیگفتم و به سمتش رفتم که دستشو سمت دستگ  یا باشه
کنارش راه   شهیمن کرد بعد از در خارج شد منم پشت سرش از در خارج شدم و مثل هم

  امیطبق گفته ت کردمیم یاما سع  کردمیخودمون حس م یرو  رو یادیز  یافتادم نگاه ها 
  یلبخند  ای  کردیبهم سالم م یکس ینبود وقت ودمدست خ شدیندم اما نم یتیاهم ادیز 
  خواستیاسترس داشتم دلم م کمی  دادمیمنم در جوابش عکس العمل نشون م زد یم

خودمو   ی دستوپا  دمیترسیسربلند کنم اما م اموی ت یخوب رفتار کنم و حساب یلیامروز خ
 گم کنم

احترام خاص راهو باز کرد اول من وارد    هیدرو باز کرد با  ام ی ت میدیسالن جلسه که رس به
از مقابلش رد شدمو وارد شدم با    زهیم زه یلبخند ر  هیاتاق بشم بعد خودش منم با 

استرسمو   ک ی خند کوچلب  هیکردم با زدن  یورودمون همه سرها به سمتمون برگشت سع
رفتو نشست منم   شی به همه سالم داد به سمت صندل ووارد اتاق شد   امیپنهون کنم ت

  یآرامش خودمو حفظ کنم هرچ قیدو نفس عم  دنیکردم با کش یکنارش نشستم و سع
 بودم   نجایشرکت ا  یروابط عموم ندهیباشه به عنوان نما 

 م ی_خب بهتره شروع کنام یت

نگاهش   ریچرا ز  دونمینم کردیشد که داشت بهم نگاه م دهیکش امیل یبه سمت و  نگاهم
انداختم تا باهاش چشم تو چشم نشم از  نی سرمو پا  نیمعذب بودم به خاطرهم کمی

 نیب  کهویبودم که   نیزده بودو کف دستم عرق کرده بود نگران ا خی استرس دستام  
که   شدی هم باعث م امی لینگاه و  نیا  یفمتنمو فراموش کنم از طر  زنمیکه م ییحرفا

 ی احتمال بدم گند بزنم تو همه چ

با   زیم  ریز  دم یفهمیاز حرفاشون نم یچی ربع مشغول حرف زدن بودن اما من ه هی  حدود
به پام خورد سه متر   زیم  ریکه از ز  یبا ضربه ا  کهوی  کردمیم یدستم باز  یانگشت ها 

 نگاه کردم  امیبه ت یو گنگ جیت گ باال با حال  دم یپر

 _ها؟ 



 ی اجبار  ی نامزدها پ یاک

319 
 

  یلبخند مچهیانداخت و ن  کردنی داشتن بهمون نگاه م شخندیبه جمع که با ن ینگاه امیت
 زد و گفت:  زنهی زور داره م یکه معلوم بود از رو 

 همه منتظر سخنان شما هستند  انی _خانوم ساالرام یت

 خودش بشنوه گفتم:  کهیطور آروم

 بگم؟  ی_چ

پاش مشت کرده بود معلوم بود که اگه ولش   یکه رو  یو دست افشیق  یاز حالتا  قشنگ
  یآروم دندون قرچه ا  تیاما به خاطر حفظ شخص  کردیچالم م نجایهم گرفتی م کردن یم

  ینوشته ها  دیبگم آره با  یچ  دیکه با  دمیپاشو محکمتر کرد تازه فهم یکردو مشت رو 
کردم که باعث شد توجه   ی سرفه مصلحتاز سرجام بلند شدمو تک   گفتمیکاغذو م یرو

بهم  و ی زی چ هیبا نگاهش   خواستیبهم نگاه کرد انگار م امیهمه به سمتم جلب بشه ت
 با نگاه کردن بهش هول کنم متنمو فراموش کنم  خواستمی بفهمونه اما من نم

ارتباط   ی رسم ندهیهستم نما  انی _با سالم خدمت همه حضار محترم بنده نوژا ساالر
عرضم به حضورتون با   م یاز شمارو مفتخر شد یزبانیمد که م ندایالیشرکت   یعموم

  ی ها  نگیکه توسط مدل  دمیضمانتو م نیمد بهتون ا ندایالی قرارداد بستن با شرکت 
 میمحصوالتتونو به عرضه خواه ممکننحو   نی به بهتر زمونیمعروف و چالش برانگ

   دیکن یتلق تی موفق یبه سو  یراه دیتون ی با شرکت مارو م  یگذاشت و همکار

شده   نوراونوریاز قسمتاش ا ی که بعض کنمیکنم لنگه همون متن شد البته کتمان نم فکر
جملم نفس  یادا کردم انتها   ویبود که با تسلط کامل همه چ نی بود اما خب مهم ا

هورا از سمت همه   غویزدمو منتظر کفو ج میخالص یاز رو یلبخند پهن دمویکش یقیعم
که اندازه توب   ییخوردم چون همه با چشما   جا کمیصحنه مقابلم    دنیبودم اما با د

  امیبه ت  ینگاه کننیفوتبال که چه عرض کنم اندازه توب بسکتبال دارن بهم نگاه م
 انداختمو آروم لب زدم: 

 جا انداختم نه؟   کشویت هی_فکر کنم  
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کنم که   لی تحل هیرفتارشو تجز   نیقرمز شده چپ چپ نگاهم کرد خواستم ا یبا صورت امیت
 سالش باشه باعث شد به سمتش برگردم   یس خوردیکه بهش م یمرد  یصدا   دنیبا شن

  یکه چه مدت تو  دنیفقط ازتون پرس یامان یبا عرض پوزش اما آقا  انی _خانوم ساالر
 نی هست  تیل فعالمد درحا   ندایالیشرکت  

افق که چه   یبردارم و تو   زیم  یاز رو  اریخ هی  خواستیشده بودم که دلم م هیزا انقدر
نگاه کنم    امی به ت خواستیاصال دلم نم نهیمنو نب ی محو بشم تا کس وارید ی عرض کنم تو

اما نگاهم ناخواسته    کنهیم تی شدنم کفا  مهیق مهی ق  یهمون نگاهش برا دونستمیچون م
رفتار خاص   نیا  یخندشو پنهون کرد حت دویبه لباش کش یافتاد که دست  امیلیبه و

  ینداشتم کلمو خاروندم وبرا  یچون اصال اوضاع خوب  رهیمردونش باعث نشد که خندم بگ
 از کنف شدن خودمو شرکتمون گفتم:  یریجلوگ

  یمن نه ماه تشیخب راس  دیساالن شرح دادم که بعدا ازم نپر  ناروی_اوهوم خب من ا 
 کنم یشرکت کار م  نی ا  یکه تو شهیم

شد اما   دهیکش امی جا خوردن و نگاها به سمت ت یحرفم حساب  نیا  دنیبا شن همه
 به حرف اومد  امیلیدرعوض و 

  یا هیحرف  اتی تجرب ینه ماه در حضور ما بودن اما حساب نکهیبا وجود ا شونی_ا ام ی لیو
  یتو  یگاهیو کارنابلد جا  قیافراد ناال   دیدونیدارن دوستان شما که بهتر م نهیزم نیا  ی تو

 شرکت ما ندارن 

 سمت هستن   نیا  ستهی بود اما معلومه شا  ز ی تعجب برانگ کمی_اوه بله درسته فقط 

  امیعنوان به سمت ت چیخودمو به خوردن قهوم مشغول کردم و اصال به ه دمویکش یپوف
  نجاینگاهش کنم ا دونستمیچون م دادمیم حی ترج ینطوریهم ننداختم ا ینگاه مین

  امیت یعن یکردم؟ یگندو جمع م نیا  یطور کردم؟چهی کار م یحاال چ  کردمیم یخراب کار
 اخراجم کنه؟:/  کرد؟نکنهیکار م یباهام چ
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دست   ام یبه ت اشونی سر هی  بایخودم که اومدم همه از سر جاهاشون بلند شدن تقر به
همراهش بود باهاشون دست داد اما   شهیکه هم یژی با اکراه و غرور پرست امی تدادن که 

تا  یعنی جلسه بودن:/  ی که تو یبا دو تا خانوم  ی با همه دست داد حت امیلیدرعوض و 
 اثر کرده بود؟  شرو  هیترک یحد عوارض آب و هوا   نیا

  امو یفرار از ت یبرداشتم و برا  فمویک عیمنم سر  شنی همه دارن از اتاق خارج م  دمید  یوقت
 نگاه کنم گفتم:  امی به ت نکهیکردمو بدون ا  یاهم خاشیتوب

 جلسه تموم شد منم برم سراغ کارام  گهی_خب د

اما به سمتش    ستادمی ا  امیبود رفتم که با حرف ت ستادهی جلوش ا امی لیسمت در که و به
 برنگشتم 

 ؟ ی شرکت دار نی ا  یهم تو  یندم تو کار ی_کار؟مگه تا من بهت دستورام یت

بود و   ستادهی که روبه روم با فاصله ده متر ا امیل یهم بازو بسته کردم به و  یرو  چشمامو
 کردم   یباالش اوردو به هردومون نگاه کرد نگاه  یانداختو با حالت خاص نی سرشو پا

جمعش   یچه طور  یکه به راه انداخت یزیآبرور  نی ا  یکه زد  یگند نی _با توام نوژا؟ا ام یت
 کنم؟

به   نیدست خودم نبوده به خاطرهم مونمو یکه چه قدر پش دیفهم افمیق یاز حالتا   امی لیو
 رفتو به حرف اومد  امیسمت ت

 یاز ین گهی رفت د شیپ م یخواستیاونجور که ما م یکه همه چ ید ی_داداش دام ی لیو
 کارو نکرده  نیاز عمد که ا  ینوژارو سرزنش کن ستین

متر زبون    صدیو خفه خون گرفته س  ستادهی که االن اونجا پشت به من ا  ی_اون دخترام یت
 ی بهتره ازش دفاع نکن امیلیداره و 

حقو به   نبار یبگم چون ا یزیدر جوابش چ  تونستمی اما من نم کردیم  نیبهم توه داشت
درکم  د یکارم درست نبود اما با  زدمیحرف م دمیحرفاشونو نشن یوقت  دینبا دادمی اون م
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خودشم از  کنمو یشرکت م ییجلسه ها  نیهمچ  هی  یبارمه تو ن یاول  نیکه ا  کردیم
 استرسام خبر داشت 

 بشه؟  یکه چ ی_ساکت شد ام یت

 شدم  ره یو خشکش خ  یعصب افهیسمتش برگشتم و به ق به

 خوام ی_قبول دارم کارم اشتباه بود معذرت م

  دی به نشونه تا یگذاشتو روش خم شد سر زشی م  یشو رودستا دیابروهاش باال پر  امیت
 شد  رهی همون حالت خ  یحرفم تکون داد بعد دوباره سرشو باال اوردو به صورتم تو 

 ؟ ی کنیم  یازم معذرت خواه  یباور کنم که االن دار دی _باام یت

 ؟ یشر به پا کن ییخوا یم ؟االنی چ یعنی_ام ی لیو

انداختم واقعا ازش   نی سرمو پا  کرد ینگاهشو ازم نگرفت همچنان داشت بهم نگاه م امیت
اونو    یکارم ابرو نی نبود درواقع با ا یشرکت معمول هی امیشرکت ت  دمیکشی خجالت م

 بودنم بهشون ثابت کردم   قیخودمو بردم و ناال  ینبرده بودم آبرو 

 ناسمت شیمن برندارا چون خوب م  یمظلومارو برا   نی_فاز ا ام یت

 از کوره در رفتمو حق به جانب گفتم: کم یباال آوردم   سرمو

   گهی...بسه دستم؟ی...نمونمیکردم...نکردم؟...پش ی_معذرت خواه

 خوشگلش یرو یکیاون   نمیا  میباور کن شوی معذرت خواه  دیمنکه گفتم نبا  ای_بام یت

 د یر یاعصاب هم راه م یرو  دی_هردوتون دار ام ی لیو

 گفت:  امیل یبا دست به من اشاره کردو روبه و  امیت

 ره ی م ورتمهیرو اعصاب من   ن یا  امی لی_راه؟جوک نگو وام یت

 ی کشیرو اعصاب من سوهان م شهی_توهم هم
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 احمـــــــــــــتق   ستمی_من رئام یت

  هیچرا اما  دونمیسرم داد بزنه نم  ینطوریا  امیت  شد یکه زد کوپ کردم باورم نم یداد با
  نی پا دادمیمحکم آب دهنمو قورت م  یکه هرچ یطور دیگلوم چسب خی محکم به ب زیچ
گرفت   دموید ی احساس کردم اشک جلو  یحت ننیاما نذاشتم اونا بب دی لبام لرز   رفتینم

که سرم زده بودو   ی داد نی بفهمن به وقتش جواب ا بشراج یزیاما بازم نذاشتم اونا چ
 بهش بگم  یزیچ تونمیکه کردم نم یبغض بد نی با ا دونستمی االن م دادمیم

کار کرده و با خودم   اریشرکتم اونم به عنوان دست ی کارمندم فقط نه ماه تو  نکهی_سر ا ام یت
بدرک به جهنم که  یقطعا مزحکه دستشون شدم ول یجلسه مهم نیهمچ  هیآوردمش به 

از   یدونیم   کنمیتموم افراد اطرافمو انتخاب م یر یکه با سخت گ یمن  یبه آبرو  یگند زد
 ه یباق متمیکه دو قورتو ن  ییاونقدر پرو نکهیا  خورم؟از ی خون خودمو م یچ

 بحثو  نیا میآروم باش بهتره تموم کن کمی  امی_تام ی لیو

  هی  یخشنش حت یصدا  دنیرفتم با شن یبا نفرت ازش گرفتم و به سمت در خروج رومو
 نستادم یلحظه هم وا 

 ا؟با توام _کجام یت

 با نفرت به سمتش برگشتمو گفتم: دمیکش  نی درو پا رهی دستگ

 ی ستی که ن ارمیصاحب اخت  یسمی_رئ

 کمیبغضم محکمتر و ناخواسته   دشیتهد  دنیبرم که با شن رونیاز اتاق ب خواستم
 دم یترس

که   ارمیسرت م  ییخدا سرشاهده بال یبذار رونیپاتو از شرکت ب  یبکن ی_کار اشتباهام یت
 با راننده برو  یکنی کنم نوژا هرجا گورتو گم م نتیخونه نش

 سمتش برگشتم  به

 پسره خودخواه  یباهام حرف بزن ینطوریا  یحق ندار  گمید رم ی نداره کجا م ی_به تو ربط
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  امی اومدمو به سمت اتاقم پا تند کردم ازت متنفرم ت رونیاتاقش ب از 
 متنفـــــــــــــــــــــــــر 

 

 ( امی)ت

  یکه تو  یی هم انداخته بودم و به نوژا  یمبل نشسته بودم پاهامو رو  ی رو نهیبه س دست
افتادم امروز چه قدر تقال   یم   نیا  ادی  ینگاه کردم وقت گشتی م یآشپزخونه دنبال خوراک 

از   گرفتیجا عوض کنن اما نتونست خندم م ام یلیکرد که اتاقشو از من جدا کنه و با و 
   بردمیحرص خوردنش لذت م

 از مبال نشست   یکی  یاومدو رو یحرص  نوژا

 ؟ یشکست خورد  یخوراک  ی_در جستوجو 

 : دیغر یسرشو باال اوردو غضب  نوژا

 نگاه کن  لمتویف _به تو چه سرت به کارت باشهنوژا

 ...یکنیحاال که اصرار م ی دست تو باشه ول دیباشه امروز روز فرده کنترل با ادمی_

کردن شبکه ها شد به  نی برداشتو مشغول باال پا زی م یبلند شدو کنترلو از رو  عیسر   نوژا
 لمیانتخاب ف  ی هامون تو قهیمشغول نگاه کردن شد سل  ستادوی ا  دیکه رس لمیف هی

زوج   یشد که روزا  ینطوریا  میشدیم ریمدام باهم درگ نی مشترک نبود به خاطرهم
 فرد هم مال نوژا:/  ی باشه و روزا منمال   ونیز یکنترل و تلو  میگرفت میتصم

 رون یب رفتمیاز خونه م شدمینذاشت چون بلندم یپلنگ صورت نباریخوبه ا حاال

 ؟ یقهر باش ییخوا ی_م

 _مگه مهمه؟ نوژا

 از کوره در برم    یکرد ی_خودت کار
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 یکلفت حرف بزن هی نیع ه یعادته با بق شهی_اوه بله شما همنوژا

بود   ونی زیتلو  ینگاهش رو  کردویپاهام خم شدمو روبهش که اصال بهم نگاه نم یرو  کمی
 گفتم:

 اطرافم ندارم قبول کن اشتباهتو  یبه آدما  یدید  نیهمچ  هیوقت   چی_من ه

بهم رفتو بهم نگاه نکرد انگار حوصله بحث نداشت هرچند   یبا حرص چشم غره ا  نوژا
و   مونیطوالن  یاون خسته بودم خسته از کار خسته از بحثا  نیمنم ع  دادمیبهش حق م

   میکه از همخونه بودنمون کنار هم نداشت یخسته از آرامش

 سفارش بدم؟   یخوراک  ییخوا ی_م

 الزم نکرده  ری _نخنوژا

   ستین ی_باشه مشکل

  یغذا  نکهیا  یبه جا  نباروی ا  خواستمیسرجام بلند شدمو به سمت آشپزخونه رفتم م از 
تخم مرغ لبامو   دنیکه باز کردم با د  خچالویدر  میشام ساده بخور  هی میبخور  یحاظر

 دم یکش ی کج کردمو پوف کمی

 رو بزن   مرویپس همون ن یدرست کن  یستیبلد ن یزی _پسر تو که چ

سخت باشه درسته تا    دیاپن گذاشتم نبا یدراوردمو رو  خچالی ی تخم مرغ از تو چهارتا
نباشه به اجاق گاز   یسخت  ادیکار ز  ادیبارم نشده که امتحانش کنم اما بهش م هیحاال  
 ذهنم نقش بست  یتو  یسوال کهوی انداختم و  ینگاه

  یبهتره تو درست کنم پس مروین ستمیبلد ن کلمیقدو ه نی آبروم بره که با ا د ی_نبا
 بهتره  ینطوریبرم ا یسرچ بزنم مراحلشو اصول  نترنتیا

  یبرداشتم و بعد از کم تابهیماه  هیگوگل سرچ زدم   یدراوردمو تو  بمیج یاز تو   لمویموبا
 لب با خودم خوندمش   ری کردمو ز  یکردم به متن نگاه دایگشتن روغنو پ
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 _به مقدار الزم روغن

که منتشر   یتو روحتون با طرز دستور پخت یچه قدر؟ا  شهیم قیدق یعن یمقدار الزم  خب
  یهمون لحظه نوژا چنان صدا  یاما تو  ختمیر تابهی ماه  یسر روغنو باز کردمو تو  دیکنیم

  یخال تابهی ماه یتو  یادیز  ی لیروغن خ نیبه خاطرهم دمی باال برد که از جا پر ونوی زی تلو
 یزد پ یک نی ا  دمیوهام کشم  یتو   یپر روغن شد کالفه دست شتریتا نصف ب  کهیشد طور

 نکنم   یکردم توجه یو صداشو باال برد سع یام س

باهم مخلوط   دهیتا زرده و سف دیقاشق هم بزن ایهمزن   هی_تخم مرغ هارو شکسته و با  
 شود

 رفتم  میباهم خوب مخلوط شد به سمت گوش یدستور هم زدم وقت طبق

...خب ما  ستیبا ی م دیکنیاستفاده م کروفریکرده اگر از ما  میرا تنظ تابهی ماه  ری _حرارت ز 
  گهید زی چ نمیبب سایخب وا   ستین یاز ی ن نجاشویپس ا میکنیاستفاده نم  کروفریکه از ما 

کن   ارم؟ولش یاز کجا ب اهی :/حاال فلفل ساهیبزنم..فلفل س دینداره آها نمک هم با یا
 هست   میادیز   زنمیهمون نمکرو م

بهش  گهیبود د میکه از قبل شعله تنظ ییاز اونجا ختمیر تابهیماه یمرغارو تو  تخم
  امی م گهید  قهیرو گاز باشه خب پنج د دی با قهیکه نگفت چند دق میدست نزدم به سالمت

   زنمیبهش سر م

 دادویمبل تکون تکون م یاومدم به نوژا که داشت خودشو رو   رونیآشپزخونه ب از 
 بود   ینگاه کردم الحق دختر ناز  دکر یهمراهه اهنگ زمزمه م

 بندم یمن چشمامو م یقر بد  یتون ی_تعارف نکن م

 به سمت مبل رفتمو روش نشستم و چشمامو بستم   بعد

 ارشور ی_هه هه هه پسره خنوژا
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  هیبرگشتم و مشغول نگاه کردن نماهنگ شدم که  ونیز یباز کردمو به سمت تلو  چشمامو
 د ینکردم که نوژا مشکوک ازم پرس یتوجه ادیز پخش شد اما  مینیب یتو  یبد  یلحظه بو 

 رو گازه؟  یزی_چنوژا

  دنیبه سمت آشپزخونه زدم با د یگرد شده به سمتش برگشتم جست یچشما  با
  خچالی یپارچ آب از تو   هیگفتمو  ییخدا  ایگرفته بود هول کردم   شی که آت تابهی ماه

  یحفه ا   غیج شیآت ی شعله ها دنیبرداشتم نوژا وحشت زده وارد آشپزخونه شد با د
شعله گازو   عی کردم که نوژا سر یخال تابهیماه  یدرنگ پارچ آبو رو یبدون لحظه ا  دیکش

   میلحظه بهم نگاه کرد  هی میزد ی بست هردو به شدت نفس نفس م

 _تو...تو...نوژا

 دم یموهام کش  یتو  یدست یتمو عصبگذاش  نکیس یشده از آبو رو  یخال پارچ 

گاز ولش   یرو ینطوریهم  ؟اونمی حجم روغن تخم مرغ درست کرد   نی_تو با ا نوژا
 حده؟   نیعقلت تا ا  یی؟خدا ی کرد

 کردنم همه فوتو فناشو بلدم  یبنده مدام درحال آشپز  ستیخانوم ن خوامی_اوه معذرت م

 ی بزن شمونیذره موند آت هی یبزن یدست به آشپز یمجبور  یستی _د بلد ننوژا

  یدستام گرفتم هرچ نینشستمو سرمو ب زیآشپزخونه پشت م یتو  یصندل  یرو کالفه
گذاشته   تی سا   یتو یخفن نی درست کردنو به ا  مرویمراحل ن  کهیفحش بلد بودم نثار اون

 از من افتضاح تر بوده  شی لب زدم معلومه اوضاع آشپز  ریبود ز 

جواب   ینطور یا  ردیمک  وونمی داشت د  دی دیم یبی نوژا اس شدوی اجاق منفجر م نکهیا  فکر
 جواب عذاب وجدانمو بگو  دادم؟اصالی م یخونوادشو چ

  یرو  الرویبهم نگاه کرد وسا داشتیقارچ برم وی سوس  خچالی یکه از تو  نی درهمون ح نوژا
ظر  منت  یعصب دمویموهام کش ی تو یدست دیروبه رومو عقب کش   یگذاشتو صندل زیم

 درست کنم مروین هی  ستمیکنه که بلد ن رمیبهش نگاه کردم تا غر بزنه و تحق
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 ؟ یکنینگام م ینطوریا  ه؟چرای_چنوژا

 یکن  فی تعر یکه زدم حساب ی_منتظر به حرف اومدنتم تا از گند

  یخان امی چون ت شهی نم لیدل ارمی _من عادت ندارم نقطه ضعف آدمارو به روشون بنوژا
 یهمه کارارو بلد باش  یهست

  یطور هی که بهم داده بود ناخواسته   یشد از جواب سای بعد مشغول خوردن کردن سوس و
 حرفو نداشتم  نی شدم اصال انتظار ا

روش شعله  یزی آب بر نکهی قبل از ا   یزنیم شیقابلمرو آت  هیبه بعد که  نی_فقط از ا نوژا
 س یگازو ببند رئ

 که ترسوندمت  خوامی_معذرت م

 شدمو آروم لب زدم   رهی نازش خ یو باال آوردو بهم نگاه کرد تو چشما سرش   نوژا

 _و بابت رفتار امروز صبحم 

 شد همزمان گفت:  سایبه خودش اومدو نگاهشو ازم گرفت مشغول خورد کردن سوس نوژا

   میبهتره حرفشو نزن دمتی_بخشنوژا

 بلند شدم یصندل  یسمت قارچا بردمو از رو  دستمو

 شورم ی م نارویا  کنمی_منم کمکت م

 

 )نوژا( 

که باهم   یاز اون روز  میکنار هم آروم باش میتونستیم  امی حد منو ت ن یتا ا  شدینم  باورم
  یاما برا   میتا خود االن مدام باهم بحث و جنگ اعصاب داشت می هم خونه شده بود
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ا آدم باهم  دوت نیع شبید  میکه باهم همخونه بود یهفته و خورده ا  هیبار بعد   نیاول
 گفت رابطمون خوب شده بود شهیم  ییطورا هی  میبرخورد کرد 

 _اجازه هست؟ 

زدم و از  یلبخند   امی لیو  دنیبازوبسته شدن در اتاق سرمو باال آوردم با د یصدا   دنیشن با
 مانکن روبه روم و لباس تنش چشم گرفتمو به سمتش برگشتم 

 سی رئ نورای_اجازه مام دست شماست از ا

شد که   کترینگاه به مانکن ها کرد با دست مرخصشون کرد بعد خودش بهم نزد  هی  امی لیو
  امیبمونه درست شدن رابطه منو ت یلبام باق  یباعث شد همچنان لبخند مهربونم رو

پسر   شدی م  یهفت هشت روز  هی  بایتقر امیلیاغاز شده بود!اما با و  شبی قدمتش از د
  چوندهیدوبار هم باهم کارارو پ یکیزه داشت تا وبود تو کارا هوام  یخونگرم و مهربون

مچ هردومونو گرفت و طبق معمول    امی رستوران هرچند آخر سر ت میرفته بود میبود
 حالمونم گرفت:/ 

 ی سخت مشغول کار  نمیبی_مام ی لیو

 کنم بهش گزارش بدم  ی بررس نارویا  دیگفته با امی_ت

 د؟ ی_صبح باهم اومد ام ی لیو

 شرکت؟  ام ی م یا   گهیبا کس د امی_مگه من جز ت

کرد همون لحظه در اتاق به صدا اومد که باعث شد    یتک خنده مردونه کوتاه امی لیو
  هیدختر قد بلند خوشگل که   هیبود   امیلیدست راست و  میهردومون به سمتش برگرد 

 ه؟ یچ گهی د نیجا خوردم ا  کمیجعبه  دنی شکل دستش بود با د یجعبه قرمز قلب

 _سفارشتونو آوردم 

 یباش یمرخص  ستمیکه من ن یساعت هی  نیا یتونی _ممنونم مام ی لیو
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  امیلیرفت و  رونی لبخند نگاه از هم گرفتن دختره که ب هیجعبرو از دستش گرفت با   امی لیو
دستمو گرفتو به   کردمیدستش نگاه م یداشتم به جعبه تو ری به سمتم برگشت که متح

برداشت و روبه روم نشست که   یصندل هیاتاق برد خودشم  ی تو  یصندل  زوی سمت م
 بهش نگاه کنم رمویباعث شد نگاهمو از جعبه قرمز بگ

 نه؟  یکنیدق م یاز کنجکاو  ی_دارام ی لیو

 هی چ نیا  نمی_خوبه پس زودتر بهم بگو بب

پام   ی جعبرو رو دمیکرد بعد در کمال تعجب د یدستش نگاه ی به جعبه تو امی لیو
 گذاشت 

 ه یتوش چ  یبدون یکنی_چرا خودت بازش نمام ی لیو

در  هیچ نی که ا   گهیبازش کنم چرا اصال خودش نم  دیحرفا شدم که چرا من با   نیا  الیخیب
دستامو با  دیداخلش چشمام درخش اتیمحتو   دنیقرمز رنگشو که برداشتم با د

  یرو یق یکه غرق من شده بودو لبخند عم یامی لیصورتم گرفتمو به و  یجلو  یخوشحال
 لباش بود نگاه کردم 

 شه ی_باورم نم

 _چرا باورت نشه همشون مال توهه ام ی لیو

 حد حرفم برات مهم بوده باشه   نیتاا  کردمی_اصال فکرشو نم

 بدرخشه  شتریبهم زد که باعث شد چشمام ب یلبشو حفظ کرد چشمک  یلبخند رو   امی لیو

منم سفارش دادم برات   یشکالتا دوست دار نی از ا   یگفت ی_چرا مهم نباشه؟وقتام ی لیو
  یکل یکه زد  یطبق همون حرف قایدق اهیقرمزو س  یبا خطا ییطال  ینگاشون کن قلبا 

 کردم   داشونیگشتما تا پ

 ... یعنیگفتم   ینطوری_اما اون روز من هم
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 سفارش دادم  ینطوری_منم همام ی لیو

به بسته   یکردم و با خوشحال یداد تک خنده ا  هیتک  شیبه صندل  نهیدست به س بعد
بود نگاه کردم با   یقرمزو مشک ی رنگ با خطا یی جعبه که طال ی تو  یو یکاکا  یها  یبند

  یباشه کاکائورو تو  تونستیم   ایدن یکاکائوها نی خوشمزه تر  نایبرداشتم ا  شونویکیذوق  
 نگاه کردم غرق در من شده بود  شهیمثل هم  مکه باز  امی لیدهنم که گذاشتم به و

 خوشمزس   یلیمعلومه خ  افتی _از قام ی لیو

  هیبرداشتم به سمتش گرفتم که  شونویکیتکون دادم با ذوق  دی به نشونه تا یسر
 د ی ابروش باال پر

 ه؟ ی_چام ی لیو

 گه ی_بخورش د

 نوش جونت  دمیتو خر   ی_نه من برا ام ی لیو

 ر یبگ وی کی نی هم  ایب ادنیز  نای_ا

 خب پس خودت برام بازش کن  یلی_خام ی لیو

گفتم شکالتو باز کردم و به سمتش گرفتم که سرشو جلو آورد با   یباشه ا دمو یکش یهوف
 بهم نگاه کرد  طونیش  یتعجب بهش نگاه کردم که با چشما

 به عنوان تشکر قبولش کنم  تونمی _مام ی لیو

نش بردم  کاکائورو به سمت ده نی تخس شدناش خندم گرفته بود به خاطرهم نهمهیا از 
سکوت اتاق با باز شدن در شکست شکالته از   کهویکه همون لحظه در اتاق باز شد چون  
متعجب نگاه    امی لیکه داشت به منو و امی ت دنی دستم افتاد به سمت در برگشتم با د 

 دستم افتاد   یافتاده و بسته تو  تشکال  ینگاهش ر امی هول کردم ت کردیم

 هم به خودش اومدو بلند شد  امیلیاز سرجام بلند شدم و   عیسر 
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 ام ی_تام ی لیو

  یو استرس به دستا   یتوهم برد دست چپش مشت شد با نگران یاخماشو حساب   امیت
 :دی دندوناش با حرص آروم غر یشده بودم از ال  رهی مشت شدش خ

 اتاقم هردوتون  دی اریب فی تموم شد تشر  افتتونی_ضام یت

برگشتم که   امی لیمحکم بست که باعث شد از جام بپرم به سمت و حرف درو نی گفتن ا با
   دیبورش کش ی موها  یتو یکالفه دست

 _اون...اون االن...

 زنم یباهاش حرف م کنمی_من درستش مام ی لیو

و به سمتم    ستادیا  نی صداش زدم به خاطرهم عی بره که سر  رونیخواست از اتاق ب امی لیو
 برگشت 

تفاوت   یپس ب میستیکار هم ن نیمجبور به ا  میبد  حیتوض می که بخوا مینکرد  ی_ما کار
 باش 

 تو... دی_گفتم شا ام ی لیو

نده تو اتاق   تی بهش اهم ادیپس ز  شناسهیتورو م  ینشناسه اما تو پسرعموش دی _منو شا
 نمت یبیم  امیت

  یرو  یظی رفت به سمت کاکائوهام برگشتمو لبخند غل رونیگفتو از اتاق ب یباشه ا  امی لیو
 رسم یلبام شکل گرفت اوخ مامان قفونتون بره االن به خدمتتون م

 

 ( سای)پر

چه قدر  د یسرمو بوس  یکه اونم خم شدو رو  دمیبهش زدمو دستشو بوس یلبخند
  یکه درسته ازش سنو سال ی خوشحال بودم که باعث حال خوب مرد روبه روم بودم مرد 
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آدمو مجبور   کهیبود طور زی همچنان سام برانگ  افشی گذشته بود اما هنوز مقتدر بود ق
  هیآقاجونو داشت  افهی ته ق بای هم تقر  ردادنکنه مه یا  گهیکه جز اطاعت ازش کار د کردیم
 د یاستاده و با  نکهیبه خاطر ا گفتیقتا اخمالو خودش که مو ی و بعض  یجد افهیق
  یبا دوستاش چه طور ایوقتا با من  یبعض دمی دی م یباشه عادت کرده اما وقت ینطوریا

  توننیهم م یجد  یجمله باور داشته باشم که استادا  نیبه ا  تونستمیم  شدیم  طونیش
 شوخ باشن 

 انتخاب عروس به خودم رفته   یپسرم تو  قهی_سلآقاجون

داشت بهمون نگاه   یزیبه مهرداد که با لبخند غرورآم یچشم ر یو ز  دم یخجالت کش کمی
هم از    شدیهم باعث غرورم م زدی حرفو م نیا  دمیدینگاه کردم هربار آقاجونو م کردیم
 اومد  یخوشم م شدیم  فی مهرداد ازم تعر  یجلو  نکهیا

 ی الحق که نوه خودم دی بگ دیقع باموا  نجوریآقاجون ا گهی _بله دمهرداد

بودم که   دهی مدت فهم نی ا  یبرام داشت تو یبیزد ابهت عج یتک خنده مردونه ا  آقاجون
 کرده بودم    دایوار عاشق آقاجونشه چون منم بهش عالقه پ  وونهی چرا مهرداد د

 د؟ یگرفت مید؟تصمی ر یگی مراسم عقدتونو م  ی_خب کآقاجون

انداخت و بهم نگاه کرد لبخند   یکیاون  یپاشو رو  هیسمت مهرداد برگشتم که  به
 تعجب کنم  کمیرفتارش  نیبهم زد که باعث شد از ا  یخاستن

 ؟ یکنینگام م ینطوری_چرا ا 

  زی م یاز رو  بی س هیاومد    یاز سرجاش بلند شد همونطور که به سمت من م مهرداد
منتظر بهش    رمویه باعث شد از دستش بگبه سمتم گرفت ک بویبرداشتو کنارم نشست س

 بگه  یچ خوادیم  نمینگاه کنم بب

مراسممون    یتو  دی برگرده باالخره اونم با هیآقاجون که از ترک میهست  امی _منتظر تمهرداد
 باشه
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 به سمت آقاجون برگردم  امویمنم به خودم ب  عیآروم پاشو به پام زد که باعث شد سر  بعد

 منم باهاشون رفته    یمیدوست صم گهی_راست م

 گردن؟ یبرم ی_کآقاجون

 گردن ی ماه برم  نیا  یآخرا  با یحرف زدم گفتن تقر امیت  امویلیکه با و   یبار نی_آخر مهرداد

 مراسم باشه   یتو  د یباالخره اونم با میبمون  امی _منم موافقم که منتظر تآقاجون

هربونو دوست  مهرداد به سمتمون اومد که باعث شد با لبخند بهش نگاه کنم زن م مادر
اومد اما االن بهتر شده بود به   یاز من خوشش نم  ادیز  لی بود هرچند اون اوا  یداشتن

نه   کمیباهام بهتر شد البته  کم یآقاجون بهم عالقه داره اونم رفتارش    دید یخصوص وقت
 :/ ادیز  یلیخ

 د؟ یاستراحت کن کمی  دی خوای_آقاجون نممامان

 ندارم   یاز ی _کنار نو عروسم که باشم به استراحت نآقاجون

 به من اشاره کردو روبه آقاجون گفت:  دیکش یمهرداد پوف مادر

 دل آزار  شهینو که اومد به بازار کهنه م گهی_خوبه دمادر

 کرد مهرداد چشمو ابرو اومد به مامان  یتک خنده ا  آقاجون

 مامان عه  هیچه حرف   نی_امهرداد

 فرخنده جان  یخود دار ی_شما که جا آقاجون

بلند شدم که   نیپاشم برم به خاطرهم گهی من د ادیب شیپ یبحث نکهی بهتره قبل از ا  دمید
 باعث شد هر سه تاشون به سمتم برگردن  

 ؟ ی _کجا پرمهرداد

 سر بزنم   هیبرگردم خونوادم نگرانم نشه اومدم فقط  گهی_بهتره د
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  دیبوس مویشونیمبل بلند شد دستشو پشت سرم گذاشتو سرمو جلو برد پ  یاز رو  آقاجون
  ستادهیپشت من ا  نهیدست به س کهیبه روش بزنم مهرداد درحال یکه باعث شد لبخند 

 بود روبه آقاجون گفت: 

   دیراحت باش گهید نجای_منم پشمکم امهرداد

 چپ چپ به مهرداد نگاه کردو گفت: آقاجون

از گل نازک تر   یکه عقدت بشه و رسما عروس من بشه تو جرات دار شونی_اآقاجون
 با تو مهرداد  دونمیبهش بگو من م

 قبر خودمو کندم  یدست  ی_دستمهرداد

 اونطور که معلومه پسرم عروسشو دوست داره  دی_نه آقاجون شما نگران نباشمادر

از همشون    عی سر دمیلرز  کمیکه زد  یپوزخند نیمهرداد نگاه کرد از ازدو به  یپوزخند بعد
  نکهیرفتم قبل از ا  نمیبه سمت ماش رون یب میکردم و همراهه مهرداد از خونه زد یخدافس

 بدرقه کردنم باهام اومده بود برگشتم  ی سوار بشم به سمت مهرداد که برا

 یی ای دنبالم ب ستین یاز ی _برو تو ن

 کنه یم ینطوری چرا ا یدونیمامانم ناراحت نشو خودت م ی_از حرفا مهرداد

طعنه  ن یتا اخر عمر ا  ستی قرارم ن میستیما که واقعا عاشق هم ن ست ی_نه برام مهم ن
 مامانتو تحمل کنم ی ها

 گفت:  دوی شالمو جلوتر کش کمیپر کرد   نمونویفاصله ب مهرداد

 تند نرو باشه؟  ادی_مراقب خودت باش ز مهرداد

 توهم مراقب خودت باش  _باشه

بشم که با صدا زدنش باعث شد   نمیازش گرفتم خواستم بهش پشت کنم سوار ماش رومو
که  ی شدنم از سمت مهرداد همانا سمت دهیبه سمتش برگردم برگشتنم همانا و بوس 
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اما هربار   د یبوسیبارش نبود که گونمو م نیگر گرفت درسته اول کمیبود   دهیمهرداد بوس
 نبود   نجایا  یکرده بود اما االن که کس وکار  نی خاطر نقشه مون اجمع به  یجلو

 بغلم کرد آروم کنار گوشم گفت:  مهرداد

 دستا دور شوهرتون حلقه شه لطفا  کنهی _آقاجون از بالکن طبقه باال داره نگامون ممهرداد

 خودش پچ پچ مانند گفتم:  نیزدم دستامو دورش حلقه کردمو ع یمحو  لبخند

 نه شوهرم  ی_فعال نامزدم

 ی _حاال هرچمهرداد

سوار   می کن یداد تا از هم خدافس تی منو به خودش فشرد و باالخره رضا   فیخف مهرداد
زدمو چشمامو کوتاه   یکه شدم براش بوق زدم و از خونشون خارج شدم ناخواسته لبخند

عطر  یغالش خوشم اومده بود بو از ب  دایهم بستمو بازش کردم جد یبا آرامش رو 
داشتم لذت   میکرده بود شی که هردو باهم طراح یاز باز  ییطورا   هیداشت   یمحشر

 کنه ریفقط خدا اخر عاقبتشو به خ بردمیم

 

 )نوژا( 

 : دمیخمار از خواب نال  دمویکش یکالفه ا پوف

 دم یسرم خواب  ریببند خ زادیادم ؟مثلی _مگه معلول

 داخت باال ان ییسمتمو ابرو  برگشت 

 ؟ یگفت یزی_چام یت

 حرص دندونامو بهم فشار دادمو بالشتمو به سمتش پرت کردم که خورد به پاش  از 

 ی شعوریب یلی_خ
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بالشتو برداشتو به سمتم پرت کرد که خورد تو کله ام.سرمو   نیزم ی خم شد از رو  امیت
که من   یرفته بود معلوم بود تو مدت  رونیهم از اتاق ب  امی تخت نشستم ت یو رو  دمیمال

بود   کی اتاق تار یتخت بلند شدم هوا   یاز رو  یخواب بودم اون رفته حموم با خستگ
خودمو رو تخت انداختمو   مایمستق  میبرگشت کتشب شده عصر که از شر  یعنی  نیا

از اتاق    دمویبه موهام کش یرفتم شونه ا  نهی خسته بودم به سمت آ یلیخ دمیخواب
  یپاش بودو حوله مشک یشلوار ورزش هیباال تنش لخت بودو  کهیدرحال امی فتم تر رونیب

لش  یبود داشت با موبا  ستادهیشونش بود وسط هال پشت به من ا  یرو  ییکوچولو 
 شدم    یجور هیو پهنش  ی عضله ا  یشونه ها   دن یبا د  زدیحرف م

 ...خدافس نمتیب یخب م یلی_خام یت

نباشه با حرص بهش نگاه   هیضا  ادیز  کهیکه قطع کرد به سمتم برگشت منم درحال تماسو
گنده نبود به  ادی ز  امیو بازوش نگاه نکنم ت نهیس  ی کردم اصال به عضله ها یکردم و سع

   کردیجذاب ترش م نینظرم هم

 ؟ یچرخیتو خونه ول م ینطوریا یتنت کن یزیچ هی یتو شعور ندار یی_هو 

 ؟ یاعتقاد دار یاری اخت یوارید _به جمله چهارام یت

 ؟ یاعتقاد دار  بهیدختر غر  هیهمخونه بودنت با   ن ی_تو به قوان

خوش حالت   یمشک  یسمت از موها هی  کهیگذاشت درحال یعسل زیم  یرو لشویموبا  امیت
 لباشو کج کردو گفت:  کم ی کردیبا حوله خشک م سشویخ

  کنهیمتاهلم باشه بازم فرق م کنهیداره آخه دختره مجرد باشه قانون فرق م ی_بستگام یت
   اریدر ن دنیمردو ند  هیکه باال تنه لخت   یینایا  ی ادا

لخت ستبر   نهیبه س یاز شدت حرص مشت شد به سمتش رفتم و مشت محکم دستام
 که باعث شد هردو ابروش باال بپره   دمیکردش کش

 بود؟   یچ گهی د نی_ا ام یت
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 تنت کن   یزیچ هی_گمشو  

 _من راحتم  ام یت

 نشست  ون یز یتلو  یاز کنارم رد شدو به سمت مبل رفت روبه رو   امیت

درعوض منم امروز  ی_امروز نوبت من بود که رو تخت بخوابم اما خب قانونو شکستام یت
 م یکنیفوتبال نگاه م مینیشیم دم یکنترلو دستت نم

 امروز نوبت منه کنترل دستم باشه  دهیبرنامه مورد عالقمو م  ؟امشبیچ یعنی_

  فی منه شما رو مبل تشر یروزاشم تخت برا  خوابمی_پس دوشب من رو تخت مام یت
 ی بریم

حرفشو قبول کردم که امروز   دمویکش یاون مبل بخوابم پوف  یدوشب رو دیبا  نکهیفکر ا با
از   رانی ا  میمسابقه شروع بشه ما برگرد   نیزودتر ا  شهیم  یبابا ک یکنترل دستش باشه ا

 خالص بشم  نیشر ا 

چشم گردوندم چشمم   کمیمبل نشسته به سمت اتاق رفتم   یرو الی خیب نطوریهم دمید
  یشرتی ت هی دینبود که بازش کنم اما با  یکار درست دمیبه ساکش افتاد گوشه لبمو گز 

باز کردم   پشوید ز به سمت ساکش رفتم مرد نی به خاطرهم اوردمی از توش در م یزیچ
حد    نیپسر تا ا هی نکهیساکم دادم و از ا  ل به خودمو داخ یفحش دمی داخل ساکشو که د

نکردم به  دایبه اسم لباس پ یزی ساکش گشتم چ  یتو یمرتب بود لجم گرفت هرچ
  یلباساش که همگ دنیبازش کردم با د یبلند شدم به سمت کمد رفتم وقت نیخاطرهم

  دهیکمد چ یبرعکس من لباساشو تو  امیکردم ت ی شده بود نگاه ونی زی آو یبه چوب رخت
  نکهیدرآوردم هم یپسته ا شرتیت  هی نشونیچمدونم بود از ب یمن همه لباسام تو  دبو

  شرتویت دمو یکش یخفه ا غیزده بود روبه رو شدم ج  هیکه به در کمد تک امیدرو بستم با ت
 ره ی از کمد بگ شو یبه خودم چسبوندم که باعث شد تک

 ؟ یکنی کار م یچ نجای؟ایمونیجن م نی_چرا ع
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خوشت اومده؟مال خودت هرچند فکر نکنم   کنه؟ازشیکار م یدست تو چ شرتمی_تام یت
 بدردت بخوره  

 به سمتش پرت کردم که گرفتش  شرتویبهش رفتمو ت یغره ا  چشم

 _زودباش بپوشش 

  نی از کنارش رد شدمو به سمت مبل رفتم کنترلو برداشتمو شروع کردم به باال پا بعد
کاش   اوردمی لجشو در م  دیحق دست زدن به کنترلو ندارم اما با   دونستمیکردن شبکه ها م

 :/ ختمیری ساکشو بهم م

برگردم دست به   امیصرتم پرت شد که باعث شد با حرص به سمت ت  یتو یلباس  کهوی
  یلباس من بود ول  نکهیدستم نگاه کردم عه ا یبود به لباس تو  ستادهیم ا روبه رو  نهیس
 ... یعن ی نیا  نمیبب سایوا 

 سر چمدونم؟   یبر ی_تو چه طور به خودت اجازه داد

 اد یداره م امی لیسر چمدون و کمد لباسام برو بپوشش و یکه رفت ی_به همون اجازه اام یت

اس تنم نگاه کردم مگه لباسم چه بهم پشت کرد به سمت آشپزخونه رفت به لب  امیت
بلند  کردیرفتار م ینطوریبود که داشت ا یچه فرق امیلیاونو و  نیداشت؟اصال ب یاشکال

 به سمت آشپرخونه رفتم مشغول آب خوردن بود یشدم و عصب

 دوستمه امیلی_مگه لباسم چشه؟درضمن و 

  یذاشتیشکالت تو دهنش م یداشت کی رمانت یلیکه خ دمتونی...امروز ددونمی_مام یت

توهم    یروم خم شدو با اخما  کمیاپن گذاشت  یآبو رو  یبطر ستادیروبه روم ا  امیت
 گفت:

  ستادهی روبه روم ا نجایاالن ا  دید یمن شوهرت اون صحنرو م  ی_فکر نکنم اگه به جاام یت
 یباش
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 ...ی_به تو ربط

لباستو   یر یقبال بود االنم م یبرا  نی اما ا یگرد یم  ای نداره که تو با ک ی_آره به من ربط ام یت
   یبگرد  ی نطوریا  امیلیو   یجلو ادی چون اصال خوشم نم یکنیعوض م

تو   نکهیبه ا  دیدرضمن مگه من با  کنمینداره و عوضشم نم یمشکل چی_لباس من ه
 بدم؟  تی اهم ادی نم ای  ادیخوشت م

  یرنگش نگاه کردم چه قدر تو  یپسته ا  شرتیآب خورد به ت  ش یاز بطر گهی د کمی  امیت
وسط   نیمن ا   میاومد حاال بب  یواقعا بهش م  کردی م یینقصش قشنگ خودنما  یب کلیه

 :/کنمی فکر م یدارم به چ

  ی به اندازه کاف شهیبد م یلیسگ بشم خ  میوقت شمیسگ م ی_نوژا لباستو عوض نکنام یت
 پس برو دختر خوب   یدیامروز سگ شدنامو د

شده بود راست   یعصبان زدوی نعره م یچه طور  نگاشیامروز افتادم که سر مدل ادی  کهوی
زبونت صد متر هم   کهی طور شدی واقعا ترسناک م شد یبد م یلیخ شدی سگ که م گفتیم

   یکردیکه باشه گمش م

تکون   دی هم که د  امیبا جسارت بهش نگاه کردم ت نیبه خاطرهم ارمی کم ب خواستمینم
  یگذاشت دستمو گرفتو به سمت اتاق برد منو تو  زیم  یرو  رویبطر د یکش ینخوردم پوف

 درو گرفته بود گفت:  رهیدستگ کهیاتاق هول داد بعد درحال

   ینوژا بهتره عاقل باش رونیب ییا ین ی_تا عوض نکرد ام یت

بزنم که با   غی تخت پرت کردم خواستم ج ی مشت کردمو رو شرتویکه بست با حرص ت درو
 زنگ در سکوت کردم به سمت در رفتم گوشمو به در چسبوندم  یصدا  دنیشن

 تو  ایب  ی_خوش اومدام یت

 گه ید  یخوش گذرون میاومدم دنبالت بر  گهی_نه دام ی لیو

 ام یب تونمی نم مونهینوژا تنها م  یدونی_تو که مام یت



 ی اجبار  ی نامزدها پ یاک

341 
 

 شه یحالشم عوض م ینطوریا  میبر ی_نوژارو هم با خودمون مام ی لیو

 اونجور جاها   ارمشیب ادی _خوشم نمام یت

منتظرتونما   نی پا م یمراقبش  میخودمون باهاش  ایر یچه قدر سختگ  امیبابا ت ی_ا ام ی لیو
 ی ارینوژارم ب

 اخم کرده بود نگاه کردم   کمیکه  امی در اتاقو باز کردمو کنجکاو به ت عیبسته شدن در سر  با

 برو خودتو حاظر کن  ید ی_خودت که همه حرفارو شنام یت

 م؟ ی بر می خوای_کجا م

 وقتشه برو آماده شو   ؟امشبی نبود ی_مگه دنبال خوش گذرونام یت

زدمو با ذوق به سمت چمدونم رفتم  یظیپشت کردمو وارد اتاق شدم لبخند غل بهش
از پشت  امیت  یتقه در و صدا یصدا   دنیکه با شن گشتمی داشتم دنبال لباس مناسب م

 دادم   امیدر حواسمو به ت

   یپوشیم  یو لباس درست ی هست یخودت دختر عاقل دونمی_مام یت

پوششم خوب   دی با فهموندیداشت بهم م میمستق  ریحرفش خندم گرفته بود غ ن یا از 
  امی حرص دادن و لج کردن با ت  یلباسامو از عمد فقط صرفا برا  یباشه درواقع بعض

  سر شدمیو خوشبختانه مجبور نم  کردیزود بهم عوضش م یلیکه البته خ دمیپوشیم
 رون ی پسر با اون لباسا برم ب هیحرص دادن 

باز در زد بهش گفتم   امیتند مشغول عوض کردن لباسام شدمو خودمو اماده کردم که ت تند
 به سرتاپام انداخت   ینگاه امیکردن شدم ت  شیتو و مشغول آرا  ادیب تونهیم

 نمت ی_برگرد ببام یت

مدت   نی سرخ شدم اما ا کمی  کردیداشت به سرتاپام نگاه م نکهیسمتش برگشتم از ا به
 شده بود برام  یعاد
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 _پوششت که خوبه خوشم اومد ام یت

اسپرت بزنه از اتاق   پی ت خوادی به سمت کمدش رفتو لباساشو برداشت معلوم بود م بعد
شدمو مشغول   الشیخیتو آشپزخونه لباساشو عوض کنه ب  رهی م دونستمیرفت م رونیب

که   لمویموهام زدم موبا یهدبند به رو   هیباال جمع کردمو  یکارم شدم موهامو دم اسب
 بهم کردو دوباره وارد اتاق شد   ییگذرا گاهن امیزدم ت رونی برداشتم از اتاق ب

منتظره   نی ود که پابهش گفته ب امیلیزدم و  رونیب  عیسر   نینموندم به خاطرهم منتظرش 
  واریاون سوار آسانسور که شدم بعد از فشار دادن دکمه همکف به د  شیپ رمیپس م

  ستادنی با ا میبود  وونهی زدم واقعا د یناخواسته لبخند  ام ی خودمو ت یزدمو به رفتارا  هیتک
 نیماش  هیکه به   امی لیو  دنیهتل که رد شدم با د  یالبشدم از  اده یآسانسور ازش پ

زدم داشت   یزده بود لبخند هی تک  دونستمیباکالس که البته اسمشو نم یلیرنگ خ یمشک
سالم کردم که باعث شد   یبلند ی با صدا دمیکه رس شیکیبه نزد  رفتی ور م  لشیبا موبا

 جا بخوره  کمی

 ؟ ی _چه طور

 کنم؟ یسکته م یگیچه طرز سالم کردنه نم  نیا  وونهی _دام ی لیو

  ی کنی_نوچ سکته نم

 ی _خوشگل شد ام ی لیو

 ی نداشت رتی_من خوشگل بودم شما چشم بص

 کو؟  امی_اوه بله حق با شماست تام ی لیو

 تا اماده شه خوادیدخترا دوساعت وقت م نی که ع یدونیم کنهی_داره لباس عوض م 

 چون اتاقامون متاسفانه مشترکه   شمیمنم زود اماده م ی_البته اگه شما زود اماده ش
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خندش گرفته بود   امی لیو  کردی با حرص داشت بهم نگاه م برگشتم که  امیبه سمت ت کهوی
هم همزمان سوار    امی لیبهم رفتو سوار شد منو و یچشم غره ا  امی اما جلوشو گرفت ت

   میشد

 ؟ ی _رانندرو مرخص کرد ام یت

  می_اره گفتم امشب فقط خودمون باشام ی لیو

 نی ماش یهم از تو  امیلیزدو سکوت کرد و   امی لیحرف و دی به نشونه تا یسر  امیت
  رهیبرگشتمو خ رونیلبخند به سمت ب هیکرد با  شتریبهم زدو سرعتشو ب یچشمک

  هیروز از اومدنمون به ترک نی قرار بود باالخره بعد از چند نکهیشدم از ا  هیترک یابونا یخ
   کردی خان زهرمارم نم امی اگه ت هخوشحال بودم البت یل یخوش بگذرونم خ

که  ییجا  هی  میبه اطراف نگاه کردم معلوم بود اومده بود جانیبا ه ستادی که ا نیماش
 میکن ی انرژ هیتخل یحساب

 ؟ یسراغ نداشت  نجایشلوغ تر از ا ی_جا ام یت

 ام یت گه ی _غر نزن دام ی لیو

 دختر باهامونه می فقط منو توا ه؟مگهیچ نی سرباز ا  یجا  هی می رفتی _حداقل مام یت

   دیش ادهیپ گهی د می_مراقبشام ی لیو

شد بالفاصله دستمو گرفت که باعث شد به سمتش   ادهیهم پ امیشدم ت ادهیپ ن یماش از 
 برگردم 

 باشه؟  ی_بهتره ازمون جدا نشام یت

امکان داشت   گفتیباشم و به حرفش گوش بدم چون بدم نم یدادم دختر عاقل حیترج
  دهیبزرگ و سرپوش یلیخ طی مح  هی میبا هم وارد مکان شد  یسه نفر  فتهیبرام ب یاتفاق
با   نیبشه به خاطرهم شتری درونم ب جانیناخواسته ه شدیباال باعث م کی موز   یصدا 

 بگم:  کردیاونور نگاه م  نوریکه دستمو گرفته بود با اخم به ا   امیذوق به سمت ت
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  ام؟ ی ت میبرقص می_بر
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