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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 ایپر 

 

 !ایشو، پر داریب ایپر -

 بزار بخوابم. دهیسپ -

 مهمه آخه. یلیخ -

 تخت نشستم. یچشمام رو باز کردم و رو یبدبخت با

 شده؟یبگو چ دهیخب سپ -

 .یمهمون دار -

 هست؟ یک -

 .ینیخودت بب دیبا -

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 .آمیم شمیباشه تو رو برو من حاضر م -

 اتاق خارج شدم. سیمربوطه از سرو یرفتم و پس از کارها یبهداشت سیکه رفت منم به سرو دهیسپ

 نیرفتم تا بفهمم ا رونیعوض کردم، موهام رو با عجله شونه زدم و از اتاقم ب یسارافون آب هیخوابم رو با  لباس

 هست. یمهمون ک

 هیحتما به بابا بگم  دیبا کنه،یم تیو آدم رو اذ هیریها واقعا کار وقت گپله نیرفتن از ا نییها رفتم، پاسمت پله به

 بکنه. یفکر درست و حساب

 عمه. -

 .کنمیم یریصدبار گفتم به من نگو عمه، احساس پ -

 با حرص گفت: دهیسپ

 .نیرو بب نیا ایباشه بابا، حاال ب -

 کردم. واقعا تعجب دمیکه د یزیراه افتادم، با چ دهیسر سپ پشت

 مبل نشسته بود! یخوشگل رو یلیدختر بچه خ هی

 ه؟یدختر ک نیا دهیسپ  -

 بچه با ساکش پشت در بود. نیدر رو باز کردم ا یدر رو زدن، وقت دمید خوندمیمن داشتم درس م -

 همراش نبود؟  یکس -

 .دمیرو ند ینه کس -

 بچه رو آورده پشت در خونه ما و گذاشته رفته؟ نیا یکی یعنی -

 .گهیآره د -

 !ه؟یکارشون چ نجایها انگهبان نیپس ا نمیبب سایوا -



 ایتان

 
5 

 

 شد خداحافظ. ریام دعمه من مدرسه یوآ -

 .رونیاز خونه رفت ب عیرو برداشت و سر فشیک

 .هیبچه چ نیبگه داستان ا ادیها زنگ زدم باز نگهبان یکیرو برداشتم به محمد   لمیموبا منم

 

 ده؟یسپ -

 گفت: یبا دلخور دهیسپ

 ا؟یبله پر -

 .دهیکار دستت م هیروز  هیو  ست،یاصال خوب ن یکنجکاو همهنیا گمیخودت م یدلم من برا زیعز -

 گفت. یابا غرغر باشه دهیسپ

 .میکنیصحبت م میغذا خورد کهنیبعد از ا -

 باشه. -

 ؟نه ایدختر من هست  ایبهش بگم که تان دیبا دونستمی. واقعا نممیاز خوردن غذاهامون به سمت اتاق من رفت بعد

 کنه؟یم کاریچ نجایا ه؟یدختر ک نیکن، ا فیتعر ایپر -

 کنه. یزندگ نجایمدت ا هیو قراره  استیدختر اسمش تان نیا دهیسپ -

 ه؟یدختر ک نیچرا؟ ا -

 .ستیاالن وقتش ن یول یدیروز فهم هیرو  نایا دیشا -

 

 گفت: یبا دلخور دهیسپ

 .ستیباشه نگو، اصال مهم ن -
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 ناراحت نباش لطفا. ده،یسپ -

 .ستمیناراحت ن -

 رفت. رونیرو گفت و از اتاقم ب نیا

 .دیپر کش شیسال پبه سمت شش فکرم

 

 بک فلش

 

 .یخانم سرمد -

 رو شدم.رو به ریکه با ام برگشتم

 ؟یعیرف یشده آقا یزیچ -

 در آورد و به سمتم گرفت. فشیاز تو ک یدفتر

 .دیکالس جا گذاشته بود یدفتر شماست، تو نیا -

 رو ازش گرفتم و تشکر کردم. دفتر

 !ایپر -

 م؟یجانم مر -

 .رهیگ شتیپسر دانشگاه پ نیترو خرخون نیترپیدل خوشت د؟یخر میبر یک تیعروس یبرا -

 .یباز چرت گفت -

 

 یمام -
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 رفتم. رونیبه خودم اومدم و از اتاقم ب ایتان یصدا با

 بود. ستادهیاتاقم ا درپشت

 ؟یجانم مام -

 من گرسنمه. -

 زمیباشه عز -

 کسل نباشه، صورتش رو شستم.  کهنیا یبردم و برا یبهداشت سیرو به سرو ایتان

 آشپزخونه رفتم. به

 بودن. دهیرو که تا حاال ند ایالبته حق هم دارن، تان کردن،یخدمتکارها با تعجب نگاهم م هیخانم و بق نبیز

 .دیغذا رو گرم کن ایتان یبرا -

  ه؟یبغلتِ ک یکه تو یابچه نیجان، ا ایپر -

 حرص گفتم: با

 خانم! نبیز نیکه گفتم رو انجام بد یاول، کار -

 خانوم ایچشم پر -

 ، و خودم هم کنارش نشستم.نشوندم یصندل یرو رو ایتان

 غذا رو آوردن؛ مشغول غذا دادن بهش شدم. نکهیاز ا بعد

 

 ؟یمام -

 جانم؟ -

 شدم. ریمن س -
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 م؟یآشنا بش شتریخورده با هم ب هی یجون موافق ایباشه گلم نوش جونت، تان -

 اومد. ییرایآره تکان داد و همراه من به پذ یسرش رو به معنا ایتان

 نشستم و گفتم: ایتان یرو روبه

 بهت نگفت؟ یزیچ اره،یب نجایرو اتو  خواستیبابات م یوقت ایتان -

 .شتونیپ امیتا من ب یبمون یمام شیپ دیفقط عکس تورو نشون داد و گفت با ریام یدد -

 یگیو بهم م یآیمن م شیپ ،یداشت ازین یزیو هر وقت به چ یکن یزندگ نجایمدت ا هیتو قراره  ایباشه گلم، تان -

 جون. یچشم مام -

 بهشون بگم. یچ ایدر مورد تان دونستمینم گشتن؛یبرم گهیرفته بودن و تا دو روز د شیو بابا به اتر مامان

 مشغول بود.... یلیخ فکرم

 صدا نکنه. یمامان و بابا منو مام یموقع جلو هیبگم  ایبه تان دیبا

 جان؟ ایتان -

 ؟یبله مام -

عمو و  یبگ دیو به اونا هم با یصدا کن یاونا من رو مام یجلو دیپدر و مادر من برگشتن تو نبا یجان وقت ایتان نیبب -

 خاله.

 .یباشه مام -

 

 خوب شده بود. یلیخ ایمدت رابطم با تان نیهفته گذشت، تو ا کی

 یبرا  خوادیاز دوستامه و دوستم چون م یکیبهشون گفتم که بچه  دنیپرس ایمامان و بابام در مورد تان یوقت

 من گذاشته. شیببره، اون رو پدخترش رو همراه خودش  خوادینم یلیمدت خارج از کشور بره و به دال هیدرمانش 
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 .میبگرد یو حساب رونیب میبر ایو تان دهیبا سپ میخواستیم امروز

 داخل اومد. ایکه در اتاقم زده شد و تان کردمیموهامو شونه م داشتم

 حاضر شدم. ،منیسالم مام -

 !یچه خوشگل شد یوا -

 بود. دهیپوش یو شلوار صورت شرتیبسته بود، ت یبامزه شده بود، دو طرف موهاشو خرگوش افشیق واقعا

 ا؟یتان -

 بله؟ -

 ؟یکنیانتخاب کردن لباس کمکم م یبرا -

 آره -

 خط چشم کلفت هم هی. دمیپوش یزانوم بود، به همراه ساپورت مشک یکه تا باال یمانتو زرشک هی ایتان قهیسل به

 تو چشم بود زدم. یکه حساب یگریلب جرژ هیو آخر سر  دمیکش

 زد و گفت: یسوت دیرو د ایتا من و تان دهی. سپمیاومد نییها پارو گرفتم و همراهش از پله  ایتان دست

 !نیرو بب گرهایج ،یوا -

 دهیکن سپ ینیریور کم خودشبرو اون -

رو روشن کردم و آهنگ مورد عالقه و شادم رو  نیماش م،ضبطیاومد رونیاز خونه ب نیماش چیاز برداشتن سوئ بعد

 .میدادیو خودمون رو تکون م میخوندیهمراه اهنگ م دهیکردم، من و سپ یپل

 که حس و حال من چقدر گنیکه همه م یعقلمو جور یمنو برد نیبب یه

 به جرات یهام شدتمام خنده یبهت باز نگم بهت بان دلخوشم

  چشم تو من مجنونم کنهیبا تو نابه غوغا م حالم
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 زونمیتو خوشم با تو خوشم ممن با  ونمیدست دلم د یداد کار

  چشم تو من مجنونم کنهیبا تو نابه غوغا م حالم

 

 درخشنده. نایس

 

 . دیخندیم هامونیباز ونهیهم به د ای. تانمیآوردیدر م یباز وونهید دهیو با سپ میگشتیم هاابونیخ یتو یجورنیهم

 آهنگ رو کم کردم یرو طرفش برگردونم و صداسرم  دهیسپ یصدا با

 ده؟یجانم سپ -

 ؟یما رو کجا ببر یخوایم -

 خوب. یجا هی -

 کجا؟ -

 .زهیسوپرا -

 ؟یگیکه چه قدر من فضولم چرا نم یدونیاز دست تو، م -

 .یبمون یخمار یتو خوامیچون م -

 .دمیکه مورد نظرم بود رس ییساعت به جا کیاز  بعد

 .دندیکش غیبا ذوق ج یشهر باز دنیبا د دهیو سپ ایتان

 . ومدمین یچند وقته که شهرباز یدونستیعاشقتم م ایپر یوا -

 .میهست نجایا ایفقط به خاطر تان ومدمین یمنم به خاطر تو شهرباز -

 نگفت.  یزیپوکر شده بود چ یکه از حرف من حساب دهیسپ
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 زدم. یاقهقه رمیتونستم حالش رو بگ نکهیاز ا منم

 .نجایبه خاطر جفتتون آوردمتون ا کنمیم یدارم شوخ ونهید - 

 عاشقتم. یپر یمرس یوا -

 .یصد بار گفتم بهم نگو پر -

 .یزنیجون حرص نخور جوش م یباشه پر -

 از دست تو. -

 مام... -

 دماغم به ساکت باش گذاشتم. یدستم رو رو فورن

 .ستین نجایحواسش ا دمینگاه کردم که د دهیسپ به

 گفتم: ایزدم و آروم به تان یلبخند

 ؟یبهم نگو مام هیبق یمگه نگفتم جلو زمیعز ایتان -

 .یگفت یدیپَر شد و ناراحت ببخش افشیق

 .یدیببخش یاگه ناراحت شد زمیعز ایتان -

 ناراحت نشدم. -

 .میبگرد میخوبه حاال بر -

 رو امتحان کنم؟ نجایا یهالهیمن همه وس شهیم -

 خنده گفتم: با

 یسنت مناسبه اجازه بدم باز یکه برا ییاونا دمیقول م یول ستیبرات مناسب ن نجایا یهمه دستگاها ا،یننه تا -

 .یکن
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 یمهربون یلیخاله تو خ یمرس یوا -

 بهم بگه خاله. گرانید یدختر خودم مجبوره جلو نکهیدلم گرفت از ا هوی

 به خودم اومدم. دهیسپ یصدا با

 تو هپروت؟  یچرا رفت -

 افتادم. یزیچ هی ادی ست،ین یزیچ -

 .میحرکت کرد یشهرباز یرو گرفتم و به سمت ورود ایتان یکوچولو یهادست

 

 یاتاقم رفتم و پس از کارها یبهداشت سیچشمام رو باز کردم و به سرو یآروم ال خورد،یکه به چشمام م ینور با

 گرفتم لباس بپوشم. میمربوطه و شستن دست وصورتم تصم

 شیآرا دنشون،یبرداشتم و پس از پوش یاهیزانوش پاره بود وشال س یکه رو یم، مانتو و شلوار لهالباس نیب از

 .صورتم نشوندم یدر حد رژ و کرم رو یاساده

 اومدم.  رونیاز آماده شدنم مطمئن شدم از اتاقم ب کهنیاز ا بعد

 تختش نشستم. یرو داره،یب دمیرو باز کردم که د ایاتاق تان در

 زمیسالم عز -

 .ریصبحت به خ ،یسالم مام -

 .ییجا هی میرو بپوش که امروز قراره با هم بر هاتر؛لباسیخوشگلم، صبح تو هم به خ یمرس -

 کجا؟ -

 گلم. یفهمیبعدا م -

 باشه. -
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 .میاومد نییها پارو گرفتم  و با هم از پلهآماده شد، دستش  ایتان کهنیاز ا بعد

 .ریخودم، صبحتون به خ یگرایسالم به ج -

 .ریصبح تو هم به خ ،یسالم مامان خوب -

 ن؟یریکجا م نیوقت صبح دار نیا ،یمرس -

 چکاب کامل. یدکتر برا میبر میخوایم -

 .نیمن مطمئنم شما از منم سالم تر یآهان باشه، ول -

 یساعت که تو کی، پس از روندم شگاهیرو به سمت آزما نیو ماش میرفت رونیبا مامان از خونه ب یاز خداحافظ بعد

 .میدیرس شگاهیباالخره به آزما میبود کیتراف

 شو. ادهیپ م،یدیجان رس ایتان -

 کجاست؟ نجایا ،یباشه مام -

 .نجایا میچند تا کار کوچولو دار شگاست،یآزما نجایا -

 کار؟یچ -

 .یشیداخل خودت متوجه م میبر -

 باشه. -

 از پرستارها رفتم و گفتم: یکیرو گرفتم و به سمت  ایتان دست

چه  دیبگ شهیخورده عجله دارم م هیانجام بدم فقط  یاِن اِ ید شیآزما نجایا میامروز اومد د،یسالم خسته نباش -

 الزمه؟ ییزایچ

 تا ما تست دیخودتون رو بد یاز مو کهیت هی کهنیا ای میدار ازین ماریتست به خون هر دو ب نیا یسالم ممنون، برا -

 .میبد لیو جوابتون رو بهتون تحو میانجام بدرو 

 کنم؟ کاریچ دیبا ستیهمراهم ن یچیخب باشه، من االن ق -
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 .امیتا من ب دیو ده منتظر باش ستیاتاق دو یتو دیهست، شما بر یچیق نجایا ست،ین یمشکل -

 ممنون از کمکتون یلیباشه خ -

 کمک کردن به شماست. نجایما ا فهیوظ کنم،یخواهش م -

 

 پرستار اومد. قه،یکه بعد از چند دق  میاتاق نشسته بود یتو یاقهیدق پنج

 .دیخب لطفا موهاتون رو باز کن -

 باشه. -

 رو برداشتم و موهام رو باز کردم. شالم

 .دیرس ایو نوبت به تان د،یکوچک از موهام رو بر کهیت هی یچیبا ق پرستار

 ناگهان گفت: ایکردم که موهاش رو باز کنه که تان کمکش

 موهام رو دوست دارم. د؟منیکن یچیموهام رو ق نیخوایچرا م -

 

 کرد. یآروم خنده پرستار

 باز موهات مثل قبل بلند شه. گه،یچند روز د یکوچک از موهات رو ببرم؛ که ط کهیت هی دمیخانم کوچولو قول م -

 گفت: یبا ناراحت ایتان

 باشه. -

 .رونیب میاومد شگاهیاز آزما ش،یآزما یاز تموم شدن کارها بعد

 رو تا فردا عصر بهم بدن. شیقبول کردن که جواب آزما ادم،یاصرار ز با

 م؟یکجا بر میخوایاالن م یجون اگه گفت ایتان -
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 .دونمینم -

 .مینام کندختر خوشگل رو مهد ثبت هیتا  میبر میخوایم -

 مهد کجاست؟ -

 .یکن یهم باز ،یبخون درس یتونیمثل مدرسه که هم م ییجا هی -

 خوبه. یلیخ -

 رو گرفتم و به سمت مهد رفتم. ایدست تان م،یشد ادهیپ نی.  از ماشمیدیساعت به مهد مورد نظرم رس میاز ن بعد

 که اونجا بود گفتم: یخانم به

 د؟یکن مییراهنما شهیم نم،یرو بب نجایا ریمد خواستمیم دی. ببخشدیسالم، خسته نباش -

 .دینیرو بب یاونجا خانم بهرام دیتونیراهرو سمت راست هست؛ م یتو تیریسالم ممنون، اتاق مد -

 ممنون از کمکتون. یلیخ -

 .کنمیخواهش م -

 .میرو زدم و وارد شد در

 سالم. -

 اومدم. ایثبت نام تان یبرا یسالم خسته نباشد خانم بهرام -

 .دینیبنش دییبفرما -

ثبت نام  جانیخوشگل خانم ا نیا د،یداد لیو مدارکش رو به من تحو دیرو پرداخت کرد نهیهز کهنیخب، بعد از ا -

 .شهیم

 ارم؟یب یاگهیروز د تونمیم ستیاالن مدارکش همراهم ن یباشه حتما ول -

 .ستین یالبته! مشکل- 
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و ممکنه  کردهیم یاومده تا امسال، انگلستان زندگ ایبه دن یاز وقت ایتان کهنیهم هست، اونم ا گهید زیچ هیفقط  -

 رو متوجه نشه. یفارس یهااز کلمه یبعض

 مسلطه؟ یسیبه زبان انگل یعنینداره، پس  یاشکال -

 آره.-

 !هیعال یلیخ نیا -

رو  ایفردا مدارک تان دیبه سمت خونه حرکت کردم. با یاز خانم بهرام یو پس از خداحافظ ایتان نهیاز پرداخت هز بعد

 بدم. لیتحو یبه خانم بهرام ا،ینام تانپرونده و ثبت لیتکم یببرم و برا

 

 کردم؛یفکر م رینشسته بودم به اتفاقات اخ اطمونیح یتابِ تو یرو

 نیابه مامان و بابا  دیدختر من باشه چطور با ایاومده بود جَو خونه عوض شده بود، اگه واقعا تان ایکه تان یاز وقت 

 موضوع رو بگم که من، مادرش؟

 مشغول بود. یفکرم حساب 

پوشه گذاشتم، تا  ینوشته بود رو آماده کردم و تو میبرا ریکه ام یامدارک و نامه دم،یکه امروز به خونه رس یوقت 

 بدم. لیتحو یفردا به خانم بهرام

 ؟یچرا تنها نشست ؟یخوب ا،یسالم پر -

 ؟یتو خوب ستمیسالم، بد ن -

 منم خوبم. ت،یبه خوب -

 .دمیمناسب د دهیبا سپ  ایصحبت در مورد تان یرو برا وقت

 میخورده حرف بزن هی ن،یبش شمیپ نجایا ایب دهیسپ -

 خنده گفت: با
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 ؟یباهام حرف بزن یخوایآفتاب از کدوم طرف در اومده که م -

 ه؟یک اینتا یبدون یباهات حرف بزنم، مشتاق خواستمیم ایدر مورد تان ده،یسپ -

 آره خب. -

هم نبود که  لیدرمان خارج از کشور رفته، ما یمنه که، سرطان داره و برا یمیصم یهااز دوست یکیدختر  ایتان -

 گذاشته. نجایرو ا ایبخاطر همون تان نتش؛یبب تیاون وضع یتو ا،یتان

 سوال داشتم. هی ایچه بد! فقط پر یوا -

 جانم بگو؟ -

 رو دم درِ خونه گذاشت؟ ایدوستت چرا تان -

 زیاون همه چ کهنیرو دم در گذاشته و ا ایناراحت بوده، تان یلیخ کهنیبا من حرف بزنه و ا شدهیاون چون روش نم -

 داده. حینامه برام توض یرو تو

 ه؟یک ایتان یبابا -

 .ادیب ایبه دن ایتان خواستهینم ا،یتان یبابا کهنیدوستم از شوهرش جدا شده و ا -

 باشه زیآم تیعملش موفق دوارمیچه بد! ام -

 یحساب دونمیچون م یول ،یشیناراحت م دونستمیکه مبهت بگم چون  خواستمیرو نم نایمن ا دوارم،یآره ام-

رو دم در گذاشته بودن؛ تو هم لطفا  ایمن به مامان و بابا نگفتم که تان ده،یکردم. فقط سپ فیبرات تعر یکنجکاو

 بهشون نگو.

 .گمیکس نم چیبه ه ا،یباشه پر -

 

خوشحال شد و گفت؛  یلیخ کنم،یرو مهد ثبت نام م ایگذروندم، به مامان گفتم: که تان دهیو سپ ایروز رو با تان کل

 .کنهیم دایپ دیجد یو دوستا شهیسرگرم م ایخوبه تان یلیخ
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 وابم برد.و با فکر کردن به فردا خ دمیگذروند یها با خنده و شوخرو با بچه شب

 

نگم ر یدوش کوتاه گرفتم، مانتو زرد رنگم رو با شلوار آب هی کهنیشدم، بعد از ا داریآالرم ساعت از خواب ب یصدا با

 اومدم.  رونیرو برداشتم، از اتاقم ب ایو مدارک تان دمیو کفش ست مانتوم رو پوش فیک کهنیو پس از ا دمیپوش

 اومده بودم. رتریکه معلوم بود من از همه د طورنیمشغول صبحانه خوردن بودند و ا همه

 ریبه خ یسالم صبح همگ -

 نشستم. دهیرو دادن، کنار سپهمه جواب سالمم  نکهیبعد از ا 

 بود؛ دهیچ یاقهیرنگارنگ و با سل زیم هیخانم  نبیز

 .شدیم دهیتو سفره د گهید یزایآب پرتقال، مربا و... چ ر،یمرغ، املت، پن تخم

 ها با بشقاب بود.برخورد چنگال یصدا شکست،یکه سکوت خانه رو م ییاصد تنها

 از خوردن صبحانه مامان و بابا رو بوس کردم. پس

 کار دارم. ییجا هیبرم  دیمن با -

 کجا دخترم؟ -

 سمت بابا برگشتم و گفتم: به

 بخرم. لهیچند تا وس دیدارم و با کیچند تا کار کوچ هی -

 .یباشه موفق باش -

 اومدم. رونیاز خانه ب نیماش چیکردم و بعد از برداشتن سوئ یهمه خداحافظ از

 مخم بود.  یرو هانیبوق ماش یبود و صدا یبد کیتراف

 کردم.  یرو پل یکالمیرو روشن کردم و آهنگ ب نیماش ظبط
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 .دمیبه مهد رس قهیبعد از چهل و پنج دق باالخره

 در زدم، با اجازه او وارد دفتر شدم. کهنیرفتم و بعد از ا یبهرامبه سمت اتاق خانم  نیاز پارک کردن ماش بعد

 .ریبه خ ،صبحتونیسالم خانم بهرام -

 .ریصبح شما هم به خ یسالم خانم مرس -

 پروندش آوردم. لیتکم یرو برا ایمدراک رو تان ،یمرس -

 باشه ممنون. -

 زد و گفت: یرو نگاه کرد، لبخند ایمدراک تان کهنیاز ا بعد

 .ادیبه مهد ب تونهیجان پروندش کامله و از فردا م ایخب دخترتون تان-

 .ام؟یواقعا من مادر تان یعنیصدا زد،  ایمنو مادر تان یبهم دست داد وقت یخاص احساس

 به خودم اومدم. یخانم بهرام یصدا با

 خانم حالتون خوبه؟ -

 د؟یگفت یزیحواسم پرت شد، چ دیآره، خوبم فقط ببخش -

که به  یهاو آموزش یو ما هم در مورد سرگرم ارنیقهوه براتون ب ای یمن بگم چا د،ینیبش نجایا دیگه وقت دارآره، ا-

 .میبزن م،حرفیدهیم ادیبچه ها 

 .هیباشه فکر خوب -

 اومدم. رونیکردم و از مهد ب یخداحافظ یساعت، از خانم بهرام کیاز  بعد

 گرم بود. یلیهوا خ یکنم ول یرو ادهیپ خواستیدلم م یلیخ

 رفتم. دیشدم و به سمت مرکز خر نیماش سوار

 کنم. دیخر ایگرفته بودم واسه خودم و تان میتصم
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 کردم. دیخودم خر یپاساژ شدم و اول برا وارد

 .دمیخودم خر یبرا فیدست لباس، کفش و ک چند

 .دمیهم چند دست لباس و عروسک خر ایتان یبرا

 خونه شدم. یاومدم و راه رونیپاساژ ب از

 رو برداشتم و وارد خونه شدم. دهایرو پارک کردم، خر نیماش دم،یرس یوقت

 سر بزنم. ایگرفتم قبلش، به تان میتصم یراست سمت اتاقم رفتم ول کی

 بود  هاشیباز اتاقش رو باز کردم، کنار اسباب در

 .یسالم مام -

 دخترم . یسالم خوب -

 دستت. هیاونا چ یمام یمرس -

 لباس و عروسک کمیتو هستش  یبرا نایا -

  یمام یمرس یوا -

 یکنارش نشستم که باصدا دمیکرد منم لباس هاش رو تو کمدش چ یبا آن ها باز کمیعروسکا رو برداشت  ایتان

 گفت: یخواب آلود

 .ادیمن خوابم م یمام -

 تختت بخواب .  یبرو رو ایباشه دخترکم ب -

 گفت: تیچهارچوب در ظاهر شد و با عصبان یتو یکلمه رو گفتم در به شدت باز شد و پدرم با چهره عصب نیا تا

 ؟ی! مگه تو  مادرشیدختر به تو گفت مام نیا -
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 ترس و استرس گفتم: با

 .دمیم حیبابا برات توض -

 . یبد حیتوض یخوایرو م یچ -

 .شهیم داریب ایاالن تان گمیبهتون م رونیب میبر -

 نفره نشست و گفت: هیمبل  کی یرفت پشت سرش رفتم که به سمت سالن رفت و رو رونیگفتم بابام ب نویا تا

 شنومیبگو م -

 گفتم : ادیاسترس ز با

 سرطان داره دخترمو فرستاده من نگه دارم . ریام ر،یدختر من و ام ایپدر تان -

 . رو نگرفتم شینوز جواب آزماکه ه یوقت دختر منه ایگفتم که تان یدیبا چه اوم دونمینم

 گفت: تیبا عصبانبابا به خودم اومدم  یفکر بودم که با صدا تو

 .یریخونه م نیو با دخترت از ا یکنیهر چه زودتر ازدواج م کنمیم دیتاک ،یکنیهرچه زودتر ازدواج م -

 تعجب گفتم : با

 ...یعنیبابا  -

 حرفم رو کامل کنم و گفت:  نزاشت

 نشنوم . یزیچ -

 گرفته  یبرم تو اتاقم دلم گرفته بود با حال برگشتم

 افتاد. نییپا یزیچ کدفعهیداخل کمد شدم که  یهامرتب کردن لباس مشغول

 دفتره، خم شدم و برداشتمش. کی دمید

 گمش کردم. کردمی! دفترچه خاطراتم بود، همون که فکر مشدینم باورم
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 .دمیتخت دراز کش یه رو برداشتم و رو، دفترچشدم لیمرتب کردن وسا الیخیب

 

 بک فلش

 

 ا؟یپر -

 بله؟ -

 حواسش بهت هست. شهیبهت داره؛ هم ییهاحس هی ریام گمیم -

 گفتم: یزیلحن تمسخر آم با

 اونه! شیحواست پ یلیتو هم خ کهنیمثل ا -

 خوب شنانختمش. گهید میهست یبرو بابا، دوساله همکالس -

 .ستین یطورنیاصال هم ا ،یکنیفکر م یطورنیباهوش و درضمن تو ا نیآفر -

 .هینگاهش اول به ک نیبب شهیوارد کالس م ریباشه، اصال االن که ام -

 باشه. -

 .دینگاهش رو ازم دزد عیوارد کالس شد؛ اول من رو نگاه کرد و بعد سر رینگذشت که ام یزیچ

 من که بهت گفتم. ا،یپر یدید -

 ها!معحواست ج -

 خانم. گهید نمیما ا -

 .گهید یشدم، انگار فقط جسمم تو کالس بود و حواسم جا یجور هی میمر یهاحرف از

 منه! شیچشم تو چشم شدم، انگار حواسش پ ریبا ام کهویرو به سمت چپ برگردوندم که  سرم
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 داره. ییهابه من حس ریام میگفته مر به

 ؟یمن چ یول

 

 شدم. رهیتخت انداختم و به سقف خ یرو رو خودم

 دارم. فکر کنم بهتر باشه که با روانشناس مشورت کنم. ادیز ،یفکر یها مشغلهروز نیا

 ها رو بردارم که چشمم به دفترچه خاطراتم خورد.تخت بلند شدم و به سمت قفسه رفتم تا پرونده یرو از

 نشستم؛ یصندل یو رو برداشتمش

 ع کردم به خوندن.صفحه ورق زدم و شرو چند

 

 بک فلش

 

 م؟ینیکجا بش ایپر -

 .مینیتَهِ کافه بش میبر -

 باشه. -

 .میکنار پنجره رفت زیبه سمت م میمر با

 آن؟یهم م الیفرشته و ل ا،یپر -

 .دونمینم -

 به سمت ما اومد. گارسون

 ن؟یدار لیم یچ ن،یسالم خوش اومد -
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 .خورمیمن قهوه م -

 .طورنیمنم هم -

 زل زده. ییبه جا میمر دمیبگم، که د یزیخواستم چ تا

 هاش برخوردم.و دوست ریرد نگاهش رو گرفتم که به ام 

 .زنهیاسپرت م پیهم ت شهیداره. هم یمعمول یاچهره هینه خوشگله  و نه زشت،  ریام

 گرفتم. ریها، نگاهم رو از امقهوه دنیرس با

 .میبه برگشت گرفت میساعت تصم میاز گذشت ن بعد

 .میرد شد زشونیاز کنار م م،یکن یبهشون نگاه کهنیا بدون

 

 وقت و حس خوندن رو نداشتم کتاب رو بستم و داخل قفسه گذاشتم. گهید

 رو عوض کردم و از خونه خارج شدم. هاملباس

 ن؟یرام -

 بله خانم؟ -

 لطفا. اریب نکیرو از پارک نمیماش -

 چشم خانم. -

یرو چ هیکنم، و اگه دختر من باشه جواب بق کاریچ دیدختر من نباشه با ایکه اگه تان کردم؛یفکر م نیراه رو به ا کل

 بدم؟

 خانم؟ دیببخش -

 د؟ییبله بفرما -
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 .رمیرو بگ شمیاومدم جواب آزما -

 لتون؟یاسم و فام -

 .یسرمد ایپر -

 .دیچند لحظه صبر کن -

 باشه. -

 چقدر گذشت که پرستار برگشت. دونمیم؛ نمشد رهیخ نینشستم و به زم هایاز صندل یکی یرو

 خانم؟ -

 بله؟ -

 به سمتم گرفت. یپاکت

 .شتونیجواب آزما -

 ه؟یجوابش چ نیبگ شهیم -

 البته. -

 رو باز کرد. پاکت

 جواب مثبته. -

 داره! قتیحق پس

 خارج شدم و به خونه برگشتم. شگاهیآزما از

 

 )دو هفته بعد(
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 ا؟یپر -

 بله؟ -

 ؟یهاتو کردفکر -

 جوابم فقط نه هستش. -

 بلند شدم. زیم یگفتم و از رو یدیببخش هی

 هم خوشحاله. یلیو خ رهیبه مهد م ایدو هفته گذشته، تان نیا تو

 ( از مسافرت برگشتن.دهیو پرهام )مادر و پدر سپ باران

 رفت. جانیو از ا رو جمع کرد لشیوسا ده،یسپ روزیدختره منه و د ایجلو همه گفت که تان بابا

 هم به سرکارم برگشتم. من

منم، به خاطر حرف بابا  شعوریکرد؛ داداش ب یپرهام من رو از اون خواستگار یاز همکارا یکیبدم،  ایشانس خوب  از

 .کنهیهم حتما قبول م ایبرگشت به پسره گفت: موافقه و پر

 من باهاش ازدواج کنم. خوانیداده؛ حاال کل خانواده، م یدواریپسره ام به

 

 .دمیرو از پشت سرم شن ریام یکه صدا میرستوران خارج شد از

 ؟یخانم سرمد -

 به سمتش. برگشتم

 بله؟ -

 گه؟ید نییآیراستش من فردا جشن تولدمه؛ خواستم شما و دوستتون رو هم دعوت کنم، م -

 مظلومانه گفت که دلم براش سوخت. چنان
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 از دعوتتون. یمرس م،ییآیآره م -

 پس منتظرتون هستم. ،کنمیخواهش م -

 خداحافظ. -

 خداحافظ. -

 .دمیدست از خوندن کش لمیزنگ موبا یصدا با

 .زنهیداره زنگ م سمیشماره، رئ دنیکردم با د وحشت

 بله؟ -

 ن؟یآریم فیتشر یک یخانم سرمد -

 رو از گرشم فاصله بدم. یصداش بلند بود که مجبور شدم گوش قدرنیا

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 .آمیاالن م نیمن هم ن،یلطفا آروم باش یدیحم یآقا -

 گفت: یزیلحن تمسخرآم با

 کرمان. نیگرفتن گزارش بر یبرا دیتون بااز اندازه شیپ یخانم، چون به جبران مرخص نیایبهتره با چمدون ب -

 چشم. -

 د.رو قطع کر یگوش یخداحافظ  بدون

 هفته لباس جمع کردم. کیرو برداشتم و به اندازه  چمدونم

 رنگم رو گذاشتم. یشال زرشک دم،یرنگم رو پوش یو شلوار زرشک مانتو

 و چمدونم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم. فیک
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 ا؟یپر -

 جانم مامان؟ -

 .کردیبا تعجب بهم نگاه م طورنیهم مامان

 کجا دخترم؟ -

 گرفتن گزارش. یکرمان، برا رمیم -

 ؟یناگهان قدرنیچرا ا -

 .سپارمیرو به شما م ایتان کهنیبرم و ا دیکه شده، من با یمامان جونم کار گهیحاال د -

 هم نباش. ایبرو به سالمت، نگران تان -

 خداحافظ. -

 خداحافظ. -

 

 .میرفت رشیو به سمت پذ میهتل شد وارد

 جلوتر از همه رفت و گفت که از قبل چهار اتاق رزو شده. ینیحس یآقا

 رو گرفتم و به سمت اتاقم رفتم. دیکل

 

 رو تو کمد مرتب کردم. لمیها و وسااتاق شدم، چمدونم رو باز کردم و لباس وارد

 .دمیتخت دراز کش یو شالم رو در آوردم و رو مانتو

 زنگ خورد. میکه گوش میبخوا خواستم

 برداشتم. فمیرو از تو ک لمیباشدم و مو بلند
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 بله؟ -

 .نیفردا صبح ساعت نه حاضر باش یخانم سرمد -

 چشم. -

 فعال خداحافظ. -

 خداحافظ. -

 کنار تختم گذاشتم. زیم یرو رو لمیموبا

 که خوابم برد. دیعوض کردم و به رختخواب رفتم؛ به سه شماره نرس یلباس راحت کیرو با  هاملباس

 

 هام رو باز کردم.چشم یبد یسردرد با

 شده. کیهوا تار دمیپنجره اتاق نگاه کردم، د به

 کردم. دایچراغ اتاق رو پ یبه سخت 

 نگاه کردم، ساعت تمام ده بود.  وارید یساعت رو به

 

 شالم رو گذاشتم و از اتاق خارج شدم و به سمت رستوران هتل رفتم. دم،یرنگم رو پوش یو مانتو مشک یل شلوار

 

 آمد که منم جوابش رو دادم.ها بهم خوشخدمه یکیتوران شدم رس وارد

 دو نفره نشستم. یهازیاز م یکی یرو

 .خوردنیخانواده سه نفره بودن که داشتن شام م هیخودم فقط  ریاطرافم که نگاه کردم به غ به
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 ن؟یدار یسالم خانم چه سفارش -

 ن؟یدار یآماده چ یغذا -

 .مهیق -

 .نیاریهمون رو ب -

 .نیخواینم یاگهید زیچ -

 آب. یبطر هی -

 .کنمیاالن آماده م -

 ممنون. -

 مدرنه. یلیدرست برعکس هتل که خ که؛یرستوران کالس نیمدل ا کنم،یتر نگاه م قیکه دق حاال

قرار  یزیرنگ که کنار هر م یاقهوه یچوب یهایپهن شده بود، صندل یاپارچه یهایزیگرد که روشون، روم یهازیم

 داره.

 لذت بردم. یجا نیهمچ دنیاز د واقعا

 غذاتون. دییخانم بفرما -

 ممنون. -

 زدن رستوران برداشتم و مشغول خوردن شدم. دیاومدن غذا دست از د با

 

 شدم. ادهیپ نیماش از

 گفتم. یبودن، به سمتشون رفتم و سالم نینفر از همکارهام در حال سوار شدن ماش چهار

 ن؟یپاسپورت که آورد م،یریم مایبا هواپ  ن؛یبش نتونیلطفا سوار ماش ؟یمدخانم سر ییکجا -



 ایتان

 
31 

 

 آد؟ینم یاحمد میسوال، خانم مر هی یبله آوردم ول -

 .آنیم ریآقا ام شونیا ینه، جا -

 باشه. -

 خودم. نیشدن و منم سوار ماش نیسوار ماش ونیآقا

 .ستیندارم، چون بار اولم ن یمسافرت مشکل رمیدارم با چهارتا آقا م کهنیا از

 .میفرودگاه پارک کرد نگیرو تو پارک هاموننیبه فرودگاه، ماش دنیرس با

 رو برداشتم و به همراه همکارهام وارد فرودگاه شدم. چمدونم

 رزو شده بود. طیاز قبل بل م،یداد لیرو تحو هاچمدون

 .میشد مایربع بعد وارد هواپ کی

 خوابم نبرد. یهام رو بستم ولمورد نظر نشستم، چشم یصندل یرو

 به گذشته. دیذهنم پر کش کهوی

 

 بک فلش

 

 .یبابا چه خوشگل کرد ولیا -

 .گهیسوار شو د میمر -

 .میشد ریام یخونه یراه میاز سوار شدن مر بعد

 !ایخوشگل کرد یادیدختر ز گمیم -

 گفتم: یحالت زار با
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 .امشهیمن که مثل هم میمر یوا -

 و رژلب قرمز یرنگ با خط چشم مشک یانقره هیسا ده،یپوش یتور یهانیرنگ با آس یسرافون آب ،یستین رینخ -

 .یزد

 تموم شد؟ -

 آره. -

 .کنهیهات چه خوب کار مچشم یکیتار نیدختر تو ا -

 خوبمه خانم. یهایژگیاز و یکی نیا -

 آره جون عمت. -

 متوجه گذر زمان نشدم. میمر یهاحرف زدن با

 

 !یپر هیچه خونه خوشگل -

 خواهشا. اریدر ن یباز دیبد دیند -

 باشه. -

 بود در رو باز کرد. دهیپوش فرمیونیکه  یخانم کی میدر رو زد زنگ

 .دییسالم، بفرما -

 سالم ممنون. -

 .نیلطفا مانتوهاتون رو بد -

 .میمانتو و شالمون رو به خدمتگار داد میو مر من

 با لبخند به سمتمون اومد. دنمومیبا د ریام م،یحال شد وارد
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 .نیسالم، خوش اومد -

 تولدت مبارک. یممنون، راست یلیسالم خ -

 ممنون. -

 

 هام رو باز کردم.چشم یکس یهاصدا زدن با

 شده؟ یزیچ دیآقا سع -

 .میبر نییایلطفا ب م،یدیخانم رس ایپر -

 باشه. -

 .میهتل شد یهامون راهگرفتن چمدون لیبعد از تحو م،یخارج شد مایهواپ از

 

 )روز بعد(

 

 کردن کتش بود، بدون آنکه عقب را نگاه کنه گفت: زانیکه مشغول آو یحال در

 .نیبر یشما به شرکت خسرو یخانم سرمد -

 ؟ینیحس یچرا آقا -

 گزارش. یبرا میریجدا جدا م م،یندار یادیوقت ز م؛یچهار نفر -

 .نیآدرس شرکت رو بد یول ستین یباشه، مشکل -

 فرستمیبراتون م -
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 برم، فعال خداحافظ. گهیمن د -

 خداحافظ. -

 

 تکان دادم. یدست آمد،یکه به طرفم م یایکستا یو برا ستادمیوا ابونیخ کنار

 .ستادیا میپاها یجلو درست

 شدم و آدرس شرکت رو دادم. سوار

 شدم. هاابونیخ یتماشادادم و مشغول  هیتک نیرو به پنجره ماش سرم

 

 .میدیخانم رس -

 باشه. -

 شدم. ادهیپ نیرو حساب کردم و از ماش هیکرا

 

 ؟! یشرکت خسرو -

 شباهت داره تا شرکت. یدیبه تول شتریب نجایا

 بزرگ رو داشتم. یلیخ یجا هی انتظار

 شرکت شدم. وارد

 رنگ که بدجور چشمم رو گرفته بودند. یمشک یچرم یهامبل که؛یواقعا ش 

 اونجا برداشتم. طیمح یدست از برس دمیکه از پشت سرم شن یصدا با

 ن؟یدار یکار یخانم با کس -
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 رو شدم.که فکر کنم چهل ساله داشته باشه، رو به یخانم هیو با  برگشتم

 .یخسرو نیآم یبله با آقا -

 دفتر هستن.تو  یپسرشون آقا عل یول ستن،یاالن ن شونیا -

 آد؟یم یک ستونیرئ -

 .دونمینم -

 با پسرشون صحبت کنم؟ شهیم -

 ن؟یهست یشما ک -

 خبرنگارم. ؛یسرمد ایپر -

 .دمیخب، االن اطالع م لیخ -

 ممنون. -

 

 داخل. یبر یتونیم -

 کدوم اتاق؟ -

 اشاره کرد. یدستش به اتاق با

 اون اتاق. -

 .یباشه مرس -

 

 داخل وارد اتاق شدم. دییاتاق رو زدم و با گفتن بفرما در

 نشسته بود. زیو هفت سال داشته باشه، پشت م ستیکه فکر کنم ب یپسر هی
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 سالم، عمرتون؟ -

 بود. یبا اومدن من ناراض کهنیداشت، مثل ا یبد لحن

 

 فکر کنم بد موقع اومدم؟! -

 ارا مشکل دارم.من با خبرنگ ن،یومدیخانم، شما بد موقع ن رینه خ -

 .دمیکش یقیعم نفس

 کنم؟ کاریچ دیخب االن با -

 برو. نجایاز ا -

 .رمیباشه م -

 کرد؛ حتما انتظار داشت التماش کنم. تعجب

 گفتم و از دفترش خارج شدم. یخداحافظ

 

 )چند روز بعد(

 

 .آنیامشب م ایپر -

 ا؟یک -

 خواستگارت. -

 به مامان کردم. یغضب آلود نگاه

 ن، کنسلش کن.ماما -
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 .شهینم -

 چرا؟ -

 .رهیآبرومون م -

 تمسخر گفتم: با

 !.یشما گذشته رو فراموش کرد کهنیمامان جان مثل ا -

 .دمیهاش رو دگونه یرو یسرخ

 .ی!، سرخ شدشد؟یچ -

 کنم؟ یادآوریرفته؟، من برات  ادتی

دختر    هیاگه بفهمن من  یچیگذشته ه شن؟حاالیازدواج م نیبه ا ینظرت اگه از گذشته من با خبر بشن بازم راض به

 ؟یساله دارم چ شیش

 !ا؟یپر -

 گفتم: زد،یتوش موج م یکه ناراحت یلحن با

 .انیندارم، بزار امشب ب یحرف گهید -

 رد و بدل نشد و من به اتاقم برگشتم. نمونیب یحرف گهید

 

 ا؟یپر -

 بله بابا؟ -

 .دیهاتون رو با هم بکنت، تا صحبهمراه عرفان جان به اتاقت برو -

 گفتن نداشتم. یبرا یحرف چیشدم، من ه یلحظه دچار استرس بد اون
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 .دمیکش یقیعم نفس

 سمت عرفان برگشتم و معدبانه گفتم: به

 لطفا. نییایهمراه من ب -

 گفت. یاآهسته، باشه یلیخ

 

 بهش بزارم؛ بهش نگاه کردم و گفتم: یاحترام کهنیا یاتاقم رو باز کردم و برا در

 داخل. دییبفرما -

 خونسرد جوابم رو داد. یلیخ

 .نیترن، اول شما وارد بشها مقدمخانم -

 کردم و وارد اتاق شدم. یتشکر

 سمت تختم رفتم و روش نشستم. به

 کنار تختم نشست. یصندل یهم رو عرفان

 .کردیبه ذهنم خطور نم یفکر ،یحرف چیاصال ه م،یساکت نشسته بود طورنیهم

 خانم؟ ایپر -

 گفتم. یاآروم، بله یلیخ

 .نیگفتن ندار یبرا یکه معلومه شما حرف طورنیا -

 ها دارم.من برعکس شما حرف یول

 

 با من داره؟ یهاچه حرف  ده؛یکردم، آخه اون که من رو تا حاال ند تعجب
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 !.شنومیم -

 

 .نیازدواج مخالف هست نیمطمئن شدم که با ا دم،یآشفته و ناراحت د یحالت روح نیشما رو با ا یمن وقت -

 ازدواج ندارم... نیبه ا یلیبگم من هم م دیبا

 !ن؟یمن اومد یپس چرا به خواستگار -

 .نیبگ نیخواست یهام تموم بشه، بعد هر چحرف نیلطفا بزار -

 ادامه بدم؟ حاال

 .نیباشه، ادامه بد -

 ازدواج بخاطر شماست. نیا -

 کرد و ادامه داد: یمکث

 دختر توئه هستش. ییاون دختر بچه مو طال دونمیمن م -

 .ندونه یقرار بود جز خانوادم کس دونست؟یاز کجا م نیا

 ؟یدونیتو از کجا م -

 

 شدم. داریاز خواب ب یکس یهاصدا زدن با

 .دمیرو باال سرم د دهیهام رو که باز کردم و سپچشم 

 .دمیکش یاازهیخم

 ؟یاومد یک دهیسپ -
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 .یصدات کنم؛ تا آماده بش امیمادرجون گفت ب شه،یم یساعت کی -

 تو برو. ده،یباشه سپ -

 

 خوابم برد! یک دمینفهم اصال

 

 تخت بلند شدم، حولم رو برداشتم و وارد حموم شدم. یهزار جون کندن از رو با

 .ستادمیدوش ا ریکردم و ز میرو تنظ رآبیش

 شد. یخواستگار نیا ریدرگ فکرم

 بگم خدا؟ یچ اروی نیآخه من به ا -

 !دونند؟یاز من م یزیها چاون یعنی

 کن. ریخودت بخ ایخدا -

 .رمیگیکردن ادامه بدم، مطمئنم سردرد م الیبه فکر و خ جورنیهم اگه

 هام رفتم.و به سمت کمد لباس دمیچیاومدم، حوله رو دور خودم پ رونیحموم ب از

 کردم. سیموهام رو شونه زدم و گ دم،یو شلوار هم رنگش پوش یمشکل راهنیپ هی نشونیب از

 .کردیکه من رو صدا م دمیرو از پشت در شن ایتان یصدا ناگهان

 .رهیصداش ضعف م نیا یآخ که چقدر دلم برا 

 رو براش باز کردم. در

 ود.ب دهیسرافون قرمز رنگ هم پوش هیشده بود،  سیزدم؛ موهاش گ یلبخند دنشید با

 .یخانم خوشگل شد ایتان -
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 زد.  یلبخند

 .یمرس -

 .دمیرو تو چشماش د یخوشحال برق

 .میرفت نییرو گرفتم و با هم به طبقه پا ایتان دست

 .رفتیبا موهاش ور م نهیآ یکه داشت جلو دمیرو د دهیسپ

 ده؟یسپ -

 جان؟ -

 ها اومدن؟مهمون -

 اومدن. شیپ قهیآره، چند دق -

 باشه. -

 گفتم. یسالن شدم و سالم وارد

 بودن! دونفر

 کنه. یها معرفبلند شد تا من رو به اون مادرم

 هستن. یرضا عمران یآقا شونیجان؛ ا ایپر -

 اشاره کرد و گفت: یپسر به

 هستش. یعمران یهم آقا عرفان، پسر آقا نیا -

 با شما خوشبختم. ییآهان، از آشنا -

 دخترم. نیهمچن -

 مامان نشستم. کنار
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 عرفان. یهمه مشغول صحبت بودن، حت 

که آدم  یداشت به طور یخاص یبایرنگش واقعا ز یآب یهاداره، چشم یچهره مظلوم کنم؛یکه بهش نگاه م قیدق

 دوست داره توشون غرق بشه.

 که به بازوم خورد به خودم اومدم. یاضربه با

 پسر مردم رو. یخورد -

 بود؟! عیضا قدرنیا -

 نشستم. شتیاومدم پ یمن ک یدیچجورم، تو اصال نفهم -

 کجاست؟ ایتان ده،یسپ -

 است.رفت تو آشپزخونه، گفت گرسنه -

 باشه. -

 

 ا؟یپر -

 بله بابا؟ -

 .دیهاتون رو با هم بکن، تا صحبتهمراه عرفان جان به اتاقت برو -

 گفتن نداشتم. یبرا یحرف چیشدم، من ه یلحظه دچار استرس بد اون

 .دمیکش یقیعم نفس

 سمت عرفان برگشتم و معدبانه گفتم: به

 لطفا. نییایهمراه من ب -

 گفت. یاآهسته، باشه یلیخ



 ایتان

 
43 

 

 

 بهش بزارم؛ بهش نگاه کردم و گفتم: یاحترام کهنیا یاتاقم رو باز کردم و برا در

 داخل. دییبفرما -

 خونسرد جوابم رو داد. یلیخ

 .نیترن، اول شما وارد بشها مقدمخانم -

 کردم و وارد اتاق شدم. یتشکر

 سمت تختم رفتم و روش نشستم. به

 کنار تختم نشست. یصندل یهم رو عرفان

 .کردیبه ذهنم خطور نم یفکر ،یحرف چیاصال ه م،یساکت نشسته بود طورنیهم

 خانم؟ ایپر -

 گفتم. یاآروم، بله یلیخ

 .نیگفتن ندار یبرا یکه معلومه شما حرف طورنیا -

 ها دارم.من برعکس شما حرف یول

 

 با من داره؟ یهاچه حرف  ده؛یکردم، آخه اون که من رو تا حاال ند تعجب

 

 !.شنومیم -

 

 .نیازدواج مخالف هست نیمطمئن شدم که با ا دم،یآشفته و ناراحت د یحالت روح نیشما رو با ا یمن وقت -
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 ازدواج ندارم... نیبه ا یلین هم مبگم م دیبا

 !ن؟یمن اومد یپس چرا به خواستگار -

 .نیبگ نیخواست یهام تموم بشه، بعد هر چحرف نیلطفا بزار -

 ادامه بدم؟ حاال

 .نیباشه، ادامه بد -

 ازدواج بخاطر شماست. نیا -

 کرد و ادامه داد: یمکث

 دختر توئه هستش. ییاون دختر بچه مو طال دونمیمن م -

 .ندونه یقرار بود جز خانوادم کس دونست؟یاز کجا م نیا

 ؟یدونیتو از کجا م -

 

 شروع به صحبت کرد. یاییلحن محکم و جد با

 بهت بگم؛ در ضمن ازدواج با من به نفع توئه. تونمیچون نم دمیاز من نپرس از کجا فهم نیبب -

 .یاگهیشم چه کس دچه من با ،یازدواج بکن دیکه با باالخره

 .یبگ یخوایم یفکر کن که به اون طرف چ نیا به

 .یکن یرو از مردم مخف ایتان یتونیکه تا ابد نم تو

 کنم؟ کاریچ دیبا -

 که با من ازدواج کن. گمیم -

 ؟یهست یآخه تو ک یول -
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 !؟یدونیرو از کجا م زهایچ نیا

 .گمیرو بهت م زیروز همه چ هی ایپر -

 :دمیپرس یکنجکاو یرو از

 !؟یمن اومد یاز قصد به خواستگار -

 آره. -

 .کنمیمن اصال درکت نم -

 .دونمیم -

 شدم. جیفکر کنم، به شدت گ دیمن با -

 .ستین یاجواب رو بهم بده، عجله یهر وقت خواست دم،یبهت حق م -

 

 من موافقت کردن. میهم با تصم هیرو اعالم کردم و بق میو من تصم میرفت نییهم به طبقه پا با

 

 )دو روز بعد(

 

 .دمینرس یاجهینت چیبا خودم کلنجار رفتم، فکر کردم به ه یچ هر

 شدم مونیپش یبا مامان صحبت کنم ول خواستم

 مشاور وقت گرفتم. هیحل کردن مشکلم از  یبرا

 

 .ستادمیساختمان ا یروبه رو
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 "ساختمان پزشکان رها"

 

 فکر نکنم. یاضاف یهازیکردم به چ یو سع دمیکش یقیعم هام رو بستم، نفسلحظه چشم چند

 گفتن؛ بسم اهلل وارد ساختمان شدم. با

 

 کردم. دایتا باالخره مطب مورد نظر رو پ کردمیها نگاه مبه تابلو یکی یکی

 در رو برام باز کرد. یرو زدم و منش در

 

 سالم، وقت گرفته بودم. -

 ؟یچه ساعت -

 .میشش و ن -

 داخل. نیبر دیتونیم گهید قهیده دق -

 ممنون. -

 

 نشستم. هایاز صندل یکی یرو

 نداره. ادینشستن ز یفضا برا کردم،یاطرافم نگاه م به

 .ستین شتریب یمبل دو نفره و چهارتا صندل هی

 به اون قسمت داده بود. یخاص یکنار مبل بود، قشنگ یچوب کیکوچ زیم هی
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 قرار نداشت. یپوستر ای یتابلو چیهم ه وارهاید یمشغول به کار بود، رو یآهن زیم هی یهم رو یمنش

 

 خانم نوبت شماست. -

 باشه. -

 

 ه؟یخب خانم دکتر، نظرتون چ -

 .زنهیبه دخترت صدمه نم کسچیه ؛یترسیم یخودیتو ب -

 .دمیاز ته دلم کش یآه

 هستم. ایخانم دکتر، من نگران تان یول -

 !یترسو باش قدرنیا خورهینم افتیبه ق -

 شروع به صحبت کرد. یترلحن آروم با

مُرده، االن هم با خانوادتت به  یکردیکه تو فکر م یشده؛ در حال دایدخترت بعد شش سال پ ،یتو االن تحتِ فشار -

 .یمشکل برخورد

 ازدواج اون پسر رو قبول کن. شنهادیپ

 قبول کنم. رو بهیغر هیازدواج  شنهادیحرفش تعجب کردم، چطور پ از

 واقعا؟! -

 جوابم رو داد. تیجد با

 .دونهیاز تو م هازیچ یلیمعلومه اون خ یول یدونیازش نم یزیبله، درسته که چ -

 خانم دکتر. یباشه، مرس -
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 نداشت. یقابل -

 کرد و گفت: یمکث

 به دخترت هم فکر کن. ست،یشما وسط ن یزندگ یفقط پا د،یهام فکر کنبه حرف ؛یخانم سرمد -

 چشم. -

 

یرو تو خودم احساس م یحس دگرگون هی کردم؛یبودن نگاه م یکه مشغول باز یهاپارک نشسته بودم و به بچه تو

 .کنم

 ترسو نبودم. قدرنیاسترس حالت تهوع گرفتم، من ا از

 پرورشگاه. فرستهیرو م ایبابا ازدواج نکنم بابا حتما تان اگه

 متنفر شد؟ ریاز ام هوکیچرا بابا  آخه

 !ختیبهم ر یچرا ناگهان همه چ آخه

 به خودم اومدم. لمیزنگ موبا یصدا با

 رو برداشتم. لمیرو باز کردم و موبا فمیک بیز

 شماره ناشناسه. -

 سبز رو زدم. دکمه

 بله؟ -

 منم. ایپر -

 شما؟ -

 خانم. ایعرفانم، پر -
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 آهان، امرتون؟ -

 .یفکراتو کرد -

 .آره، موافقم -

 خوبه. -

 .یبد عیرو توض یبه من همه چ دیتو هم با یول -

 .یدینم یجواب دمید

 با شما هستما! -

 .شنونمیم -

 خب جوابم؟ -

 رو بهت بگم. یروز همه چ هی دمیقول م -

 زدم: یادیفر تیعصابان از

 !؟یدونیرو م زهایچ نیتو از کجا ا خوام،یبابا؛ من جواب م یا -

 ؟یدیفهم گم،یبهت م -

 ؟یدیبهم جواب م یک دم،ینه آقا نفهم -

 گفت: یلحن آروم با

 خوبه؟ گهیدوماه د -

 آره. -

 رو خاموش کردم. لمیکنم؛ موبا یخداحافظ کهنیا بدون

 .میکنیم یباز میدار انگار
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 !کنهیم نییواسم زمان تع حاال

 

 هفته بعد( کی)

 

 .یمراسم چیالبته بدون ه م،یمن و عرفان با هم ازدواج کرد روزید

 برگزار کنم. یازدواج مسخره جشن عروس نیا یبخوام برا دمیدینم یلینبودم؛ دل یبه گرفتن جشن عروس یراض

 .میکرد یها رو راضسر و کله زدن با خانوادهامون اون یاز کل بعد

 پا داشت. هیمن مرغم  یول ستین ما خانواده نٔ  کار تو شا نیبود که ا نیمخالف بود و حرفش ا پدرم

 .دیخونه تو شرق تهران خر هی رفانع

 نکرد. یو اونم مخالفت کنمینم یگفتم تو آماده کردن خونه من دخالت بهش

 خونه رو انجام بدن. نیزاینفر رو استخدام کرد تا د دو

 بگم کارشون حرف نداشت. تونمیبه جرعت م دمیرو که د خونه

 خونه دوبلکس که سه اتاق خواب طبقه باال داشت. هی

 .ایتان یبرا یعرفان و آخر یهم برا اشگهید یکیمن،  یبرا شیکی 

 هم جدا بود. یبهداشت سیسرو

 کتاب خونه. اشگهید یکیاتاق کار و  یکیدو اتاق داشت که  نییپا طبقه

 لذت بردم. دیو سف اهیس نیزایاز د یاز همه چ شتریب

 

 آماده کردن صبحانه شدم. مشغول
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 .دمیرو که باز کردم، فقط مربا و نون د خچالیدر  

 در آوردم. کیو نون رو از پالست ختمیر یخوراز مربا رو داخل ماست یمقدار

 گذاشتم. یداخل ظرف و

 شده. داریحتما عرفان از خواب ب دم،یپا شن یصدا

 .ریصبح بخ -

 تو! یخوابی. چقدر ممونمیبرو من جات م یپسر تو به خرس گفت -

 گفتما! ریصبح بخ -

 .کنهیبه حرفم توجه نم رهیگیحرصم م قدرنیا

 

 کن. دیبرو خر ست،ین خچالیتو  یچیه -

 صراحت جواب داد: با

 .یکن دیخر یبر یتونستیاس، خودت هم مخونه یمغازه رو به رو هی ایپر -

 آد؟یم نیآسمون به زم ؛یکن دیخر یحاال خودت بر -

 ...دونمینم ا،یپر یادبیب یلیخ -

 ؟یچ دونمینم -

 مغازه. رمیمن م ،ستیمهم ن -

 .شهیم داریاز خواب ب ایزود برگرد االن تان -

 زدم. ادیز خودیقرمز شده بود، معلومه حرف ب صورتش

 .دیببخش -
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 حاال شد. -

 گفت: یآروم یرفت با صدا رونیاز آشپزخونه ب کهنیهم

 !هیعجب تنبل -

 .یگفت یچ دمی! شنیه -

 ؟یخب که چ -

 .یکن قیاول تحق یخواستیم ه،یجورنیمن اخالقم هم ،یمن اومد یرفته تو به خواستگار ادتی کهنیمثل ا -

 کرد و گفت: یاخنده تک

 .یموندیتو حاال حاالها مجرد م کردمیمن اگه با تو ازدواج نم -

 .کردمیازدواج م هانیزودتر از ا خواستمیبرو بابا، من اگه م -

 زد. یپوسخند

 خواستگارات پاشنه در رو از جا کندن. دمیآهان، د -

 

 که زد بدجور حرصم گرفت. یحرف از

 نشستم. هایاز صندل یکی یکردم و رو یاخم

 .کنمیم یبه موقعش تالف بعدا

 اومدم. رونیاز فکر ب ایتان یصدا با

 ؟یمام -

 .ایام تانتو آشپزخونه -

 وارد آشپزخونه شد. ختهیبهم ر یپوف کرده و موها یهابا چشم ایتان
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 زدم. یلبخند

 خانم خوش خواب! ریصبح بخ -

 گفت. ریو صبح بخ دیکش یاازهیخم

 عرفان گفتم خوابالو، بچه خودم بدتره. به

 آد؟یهنوز خوابت م ایتان -

 نه. -

 .میدست و صورت رو بشور بعد صبحانه بخور میپس اول بر -

 نشه؟! رمیمن د یباشه، ول -

 زم؟یکجا عز -

 !گهیمهد د -

 .لهیجا تعطاس، همهجون امروز جمعه ایتان -

 باشه تکون داد. یرو به معن سرش

دست تاپ  کیهاش رو با بردمش، صورتش رو شستم، موهاش رو شونه زدم و لباس یرو گرفتم و به دستشو دستش

 و شلوارک عوض کردم.

 .نییپا میخب تموم شد، حاال بر -

 وارد خونه شد. دیخر سهیک کیعرفان هم با  م،یاومد نییها پاکه ما از پله نیهم

 و عرفان هم بغلش کرد. دیبه سمت عرفان دو ایتان

 خوب شده. یلیدوتا باهم خ نیرابطه ا ینگذشته ول یادیمدت ز کهنیا با

 قبول کرد. لیو اونم با کمال م میبگرد رونیب میاز صبحانه به عرفان گفتم که بر بعد
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 .رونیکرد، حمومش کردم و فرستادمش ب یآب باز یکل کهنیبعد از ا م؛یبه حمام رفت ایتان با

 ؟یخودت بپوش یتونیهات رو تخت منه، ملباس زمیعز ایتان -

 آره. -

 رفتم. رونیساعته گرفتم و از حمام ب میدوش ن هی ایاز رفتن تان بعد

 .دمیپوش یزرد رنگ تاپ

 زدم یرو خشک کردم، رژلب قرمز رنگ موهام

 رو برداشتم. فمیگذاشتم و ک امیشال مشک دم،یرنگ پوش یخی نیشلوار جو  مانتو

 کارتون هستن. یو عرفان مشغول تماشا ایتان دم؛یاتاق که خارج شدم د از

 من حاضرم. -

 .میپس بر -

 

 .میوحش هم بربه باغ میو اگر وقت کرد یپارک شاد میبر میگذاشت قرار

 .شدیلبش پاک نم یلبخند از رو یاز خوشحال ایتان

 

 .نیبش ادهیحاال پ م،یدیخب خانما رس -

 

 .میشد ادهیپ نیماش از

 اصرار کرد که سوار تاپ بشه. ایتان

 .میو به سمت تاپ رفت میو عرفان دستش رو گرفت من
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 .دادیسوار تاپ شد و عرفان هم تاپ رو هل م ایتان

 ستادم؛یعرفان ا کنار

 عرفان؟ -

 بله؟ -

 کنم. دایرو پ ریخواهر ام ایدن خوامیم ؛یزنینم یبرام روشن بشه، تو که حرف هازیچ یلیخ دیبا -

 خب دنبالش بگرد. -

 کنم. کارشیچ دونستمیوگرنه م نجاستیا ایتان فیح کنه،یکردم که مسخرم م احساس

 اومد. نییخسته شد و از تاپ پا ایگذشت که تان یاقهیدق ده

 .خوامیم یمن بستن - 

 .مینکرد یو عرفان مخالفت من

 .میرفت یفروش یو به سمت بستن میرو گرفت دستش

 خورد. دربهشتخیبه  چشمم

 م؟یبهشت بخور درخیعرفان  گمیم -

 

 نداد. یجواب

 

 .کنهینگاه م یبه جا دمیبه سمتش و د برگشتم

 .کردیاون دختر هم تعجب زده به ما نگاه م کنه،یدختر نگاه م کیبه  دمینگاهش رو گرفتم و د رد
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 دختر به سمت عرفان اومد. اون

 .دمیخر ایخودم و تان یبرا یهم دوتا بسنت من

 قرار دعوا بشه. دمیعرفان فهم دهیچهره ناراحت و ترس دنید با

 به حرف اومد، با دست به من اشاره کرد. کهویدختر  اون

 .کنمیکه باور نم مهلینگو خواهرمه، فام ه؟یک نیعرفان ا -

 .دمیم حیفاطمه جان توض -

 منتظرم. -

 آقا معشوقه داره. پس

 !؟یمن اومد یچرا به خواستگار یهست گهید یکیالمصب تو که عاشق  دِ

 .رمیوقت بود انتقامم رو ازش بگ نیبهتر االن

 گفتم: عیعرفان لب باز کرد، سر تا

 من زن عرفان هستم. -

 کردن. هیگردختره شروع کرد به  ناگهان

 وصله. یاریهاش به لوله آبکه احساس کردم چشم کردیم هیگر نیهمچ

 ندادم. تیمن اهم یبهم کرد ول ینگاه غضب آلود عرفان

 تو فقط بهم فرصت بده. دمیم حیفاطمه جان توض -

 .ستین یکنیطور که فکر م اون

 با هق هق جواب داد: فاطمه

 ؟یب...د حیتوض ی..خوای...رو میچ -
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 بود که من هم ناراحت کرد. نیلحن غمگ قدرنیا

 بگو. یزیچ هیتو  ایپر -

 رو به سمتش انداختم و گفتم: تفاوتمیب نگاه

 پارک و بگردونم. ارمیقول دادم اون رو ب ایدرضمن به تان ستم،یبا خبر ن یزیبه من چه؟ من خودم هنوز از چ -

 و گفت: دیکش یآه

 .میکردیم میریم یفقط؛ تا هر وقت که بخوا ایتو ب -

 باشه. -

 و فاطمه  گفت که منتظر هستش. مینشست هاکتیاز نم یکی یرو

 شروع به صحبت کرد. عرفان

 .ستین یزیچ ایمن و پر نیبگم که ب یزیفاطمه قبل از هر چ -

 شدم. ایمجبور به ازدواج با پر یلیبه دال من

 ؟یلیخب چه دال -

 هم نپرس.هم نگفتم، لطفا تو  ایرو هنوز به پر نیا -

 رو کرد به من و گفت: فاطمه

 ؟یتو چرا قبول کرد -

 بود. شیکردم، مشغول خوردن بستن ایبه تان ینگاه

 ؟یتاپ باز یبر یخوایجون م ایتان -

 رو قبول کرد. شنهادمیپ یخوشحال با

 رو نشونش دادم.بهرو  تاپ
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 رفت، شروع به حرف زدن کردم. ایتان کهنیاز ا بعد

 

 کرد؛ منم قبول کردم. یتو روز تولدش از من خواستگار میهمکالس ش،یشش سال پ -

 نداشتن. یهم مخالفت خانوادهامون

 شد. یجار تیمحرم غهیما ص نیب

 زد! بشیغ ریام کهنیتا ا رفتیم شیخوب پ یچهمه

 .دادیجواب نم زدمیزنگ م یچ هر

 گفتن خونه رو فروختن. یخونش رفتم ول به

 عوض شده بود، بهم گفت فراموشش کنم. یلیپدرم خ یول کردیم یدردباهام هم مادرم

 .دمیاز تَه دلم کش یآه

 دکتر گفت برام خطر داره. یام، خواستم سقط کنم ولحامله دمیدو ماه بعد فهم -

 .ادیب ایبه دن دیاس، نبابچه حرومزاده نیا گفتیشد؛ م یعصبان یلیخ دیفهم یوقت پدرم

 .میهمون جا بمون ادیب ایکه بچه به دن یخانم رو فرستاد اونجا تا موقع نبیداشت، من و ز رازیخونه تو ش هی مامانم

 اومده. ایبهم گفتن بچه مرده به دن مانیبعد از زا یگذروندم ول یماه رو به خوب نُه

 نداشتم. یزیچ نیبهم وارد شد؛ اصال انتظار همچ یبد شک

 شد. میوارد زندگ ایکه شش گذشته تان حاال

 همراهش بود. ریمه از طرف امنا هی

 دختر منه. ایبود که تان نینامه ا یمحتوا

 گرفتم تا مشخص بشه. یان ا یتست د نیهم ینکردم، برا باور
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 رو برام مشخص نکرد. یزیاش چهم تو نامه ریخود ام یحت

 تو ذهنم هست. جوابیب یهاسوال یلیخ

 کردم سمت عرفان و با حرص گفتم: رو

 ده؟یاز کجا فهم دونمیالبته نم -

 .گمیم گهیگفتم که دو ماه د -

 روز، نُه روز گذشته. کیپنجاه و  -

 باشه قبول. -

 کردم به سمت فاطمه و ادامه دادم: رو

 ازدواج کنم و از اون خونه برم دیدختر منه و گفت با ایکه تان دیبابام فهم -

 ؟یبا عرفان ازدواج کرد نیپس واسه هم -

 آره. -

 ؟یکه ازدواج کرد یترسیاز بابت م -

 !کنه؟یخوب رفتار م ایاش متنفر شده، حاال به نظرت با تانو خانواده ریاون از ام -

 رو کرد سمت عرفان و گفت: فاطمه

 ؟یچرا زودتر بهم نگفت -

 .یناراحت بش خواستمینم -

 .شدمیناراحت نم یدادیم حیخب اگه توض -

 ؟یازدواج ندار نیبا ا یاالن مشکل یعنی -

 نه. -
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 راحت کنار اومد! چقدر

 

 .میخونه شد وارد

 ها باال رفتم.از پله واشی واشی یلیتو راه خوابش برده بود، بغلش کردم و خ ایتان

 .دمیتختش گذاشتم و لحاف رو تا زانوهاش باال کش یرو رو ایاتاقش رو باز کردم و تان در

 اتاق خودم شدم. وارد

 وض کردم.ع یدست لباس راحت کیرو با  هاملباس

 بودم که در به صدا اومد. دهیتخت دراز کش یرو

 بله؟ -

 داخل؟ امیب شهیم ا،یپر -

 گفتم. یاجام نشستم و باشه یتو

 شده؟یداخل، چ ایب -

 .میدعوت شد نیآم ییاز طرف مامانم برام اومد؛ فردا ناهار خونه دا امکیپ هیاالن  نیهم -

 باشه. -

 .ریشب بخ -

 .ریشب بخ -

 

 ؟یباش یدختر خوب یدیقول م زم؛یعز ایتان -

 .دمیقول م -
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 خوبه. -

 باشه. ای( ازش خواستم مراقب تاندهیکردم سمت باران)مادر سپ رو

 شدم. نیراحت شد، سوار ماش ایاز بابت تان المیخ یوقت

 ه؟یمشکل چ ،یشد یطور هیتو از صبح  ایپر -

 اومد. ایتا اون تنها نباشه و بعدش هم تان گرفتمیم یهمش مرخص دهیمشکل شغلمه، اول بخواطر سپ -

 کرد. یاتک خنده عرفان

 !یدر تعجبم چطور تا حاال اخراج نشد -

 .دونمینم -

 ؟یبه مشکل برخورد ستیبا رئ نمیبب -

 .ادیز یلیخ -

 استعفا بده. -

 من کارم رو دوست دارم. یول -

 .یکنیم یکار گهیشرکت د هی یریخنگ خدا، خب م -

 نبود. یفکر فررو رفتم، فکر بد تو

 ؟یکنیتو واسم کار جور م -

 مکث کرد و گفت: کمی

 .کنمیباشه، من حلش م -

 .یمرس -
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 آپارتمان پارک کرد. کی یرو جلو نیماش عرفان

 نجاست؟یا تییخونه دا -

 نه، دوتا کوچه باالتره. -

 .مزهیب -

 شدم. ادهیپ نیرو برداشتم و از ماش فمیک

 سر من اومد و زنگ رو زد. هم پشت عرفان

 گفت. ییرو  برداشت و بهمون خوش اومد گو فونیآ یخانم

 باز شد. یکیت یبا صدا در

 ده رو فشار داد. یعرفان دکمه طبقه م،یآساسنسور که شد وارد

 رو سفت بستم که از چشم عرفان دور نموند. هامچشم

 ؟یخوب -

 .رمیگیم جهیسرگ شمیآره، فقط هر وقت سوار آساسنسور م -

 .میستادیرنگ ا یدر مشک کی یروبه و رو می. من و عرفان از آسانسور خارج شدستادیلحظه آسانسور ا همون

 توپول در رو باز کرد. کلیخانم با ه هیدر رو زدم، با باز شدن در لبم رو به دندون گرفتم،  زنگ

 جلو رفت و گفت: عرفان

 .ییداسالم زن -

 جوابمون رو داد. یبا لحن مهربان ییدازن

 .نیسالم پسرم، خوش اومد -

 ام رو قورت دادم و جلو رفتم.خنده یسخت به
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 سالم -

 جان. ایسالم پر -

 مانتو رو در آوردم و شالم رو برداشتم. م،یوارد خونه شد 

 .کنهیداره چپ چپ نگاهم م دمیطرف عرفان که د برگشتم

 گفتم: آهسته

 چته؟ -

 ش!دفعه لخت شو، خجالت نک هی -

 برو بابا. -

 ات گرفته بود؟در خنده یچرا جلو گهید زیچ هی -

 !دم؟یخند یمن ک -

 .یکه نخند یخودت رو گرفت یکه به زور جلو دمیفهم -

 از بس توپوله دوست دارم لپاشو بکشم. ت،ییداخب راسش بخاطر زن -

 شربت وارد شد. ینیس کیبا  شییداتاسف تکون داد که همون لحظه زن یبه معن یسر

 کردم. یرو برداشتم و تشکر وانیل

 کجاست؟ یمان ییزن دا -

 .شهیم داشیپ گهیرفته باشگاه، د -

 لحظه زنگ خونه رو زدن. همون

 عرفان باشه وارد خونه شدن ییکه فکر کنن دا یو سه ساله و مرد ستیب  بایپسر تقر هیدر رو باز کرد،  ییدازن

 .میکرد یو احوال پرس سالم "و" میجامون بلند شد از



 ایتان

 
64 

 

 گفت: یکه عرفان به مان مینشسته بود 

 دانشگاه چطوره؟ -

 . رهیم شیترم آخرم، خوب پ گهیخب د-

 خوبه  -

 مینشست زیاومد و گفت: که ناهار حاضره همه پشت م ییدامشغول حرف زدن بودن که همون موقع زن یو مان عرفان

 به همراه ساالد. یبود با ترش مهیناهار ق

 .میدر سکوت مشغول خوردن شد یهمگ

 

 هفته بعد( کی)

 

 ا؟یپر -

 بله؟ -

 ؟یندار یشام دعوت کنم، تو مشکل یامشب فاطمه رو برا خواستمیم -

 .ادیبگو ب ست،ین ینه مشکل -

 .یمرس -

بره  خوادیکه با دوست دخترش م یاکه خندم گرفت؛ درست مثل پسر شانزده ساله یمظلومانه گفت مرس چنان

 .رهیو اومده از مادرش اجازه بگ نرویب

 .دیکش رونیعرفان من رو از فکر ب یصدا

 ؟یخندیچرا م -
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 .ستین یمهم زیچ -

 ربع به پنج بود. کیرو نگاه کردم،  ساعت

 خسته شده تو خونه. یلینبردم، حتما خ رونیرو ب ایچند روز که تان االن

 .کنمیم دیشام خر یو موقع برگشت هم برا رونیب رمیبه مدت دو ساعت م ایعرفان گفتم که با تان به

 

 تو پارک بودم که احساس سرما کردم. یساعت کی

 م؟یبه خونه برگرد گهید ستیبهتر ن زمیعز ایتان -

 آره؛ سردمه -

 و به سمت فروشگاه حرکت کردم. میشد نیماش سوار

 فروشگاه ذوق زده شد. دنیبا د ایفروشگاه پارک کردم، تان یرو جلو نیماش

 کردنه! دیمثل خودم عاشق خر امبچه

 درست کنم. یشام چ یبرا دونستمینم هنوز

 درست کنم؟ یبه نظرت شام چ ایتان -

 رو تا بنا گوش باز کرد و گفت:  ششین

 پاستا دوست دارم. -

 .میوارد فروشگاه شد ایدار رو برداشتم و با تانچرخ سبد

 .دمیو عرفان خر ایتان یبرا تیستکویپاستا چندتا ب لیوسا دیاز خر بعد

 !یداره، اونم از نوع شکالت یادیعالقه ز تیسکویمدت متوجه شدم عرفان به ب نیا تو

 .دیساعت طول کش مین دمونیخر کل
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 .ادیزود ب قدرنیانتظار نداشتم ا د،یزمان با ما فاطمه هم رس هم

 آورد؛ گفت بچه خواهرشه. ایسن تاندختر بچه هم هیخودش  همراه

 .میشدن، من و فاطمه هم مشغول آماده کردن شام شد یشغول بازم یلیو ل ایتان

 فتوبال شد. دنیو مشغول د زیدارا پاهاش رو گذاشت رو مهم مثل بچه پول عرفان

 

 خونه شدن.تلو خوران وارد آشپزهم تلو یلیو ل ایتان دم،یرو به کمک فاطمه چ زیم

 کردن خسته شدن و خوابشون گرفته. یطونیاز بس ش معلومه

 نه؟ نیخسته شد ن،یکرد یباز یلیها معلومه خبچه -

 گفت: مالوندیهاش رو مکه چشم طورنیهم سارا

 !میبود دهیکه! خواب مینکرد یخاله ما باز -

 ما اومد. شیکنان پخنده فاطمه

 !آدیاز تو اتاق نم یسر و صدا چیچرا ه نمیبیمن م -

 گفتم: متیها و با مالکردم سمت بچه رو

 .میشام بخور نییایو بعدش ب نیصورتاتون رو بشور نیبرها بچه -

 بلند عرفان رو صدا کردم. یو با صدا ستادمیاُپن ا کنار

 چه طرز صدا کردنه؟ نیا ا؟یپر یخول شد -

 .دیهم خاموش کن لطفا، سرم ترک ونیزیشام، اون تلو ایب -

 نشست. زیگفت و اومد سر م یبا چشم آروم عرفان
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 .میمشغول به خوردن شد هیاز اومدن بق بعد

 ها کمکم کرد.از شام فاطمه تو جمع کردن ظرف بعد

 قبول نکرد، عرفان فاطمه رو رسوند و بعد دوباره برگشت خونه. یکردم شب بمونه ول اصرار

 

 ؟یدیرو از کجا فهم ایتان هیقض یگیعرفان چرا نم -

 هام دوخت.و نگاهش رو تو چشم ستادیروم ابه سمتم برداشت و درست رو به یچند قدم عرفان

 ؟یدونستیرو م نیا ،یزنیاز اندازه حرف م شیپ ا،یپر نیبب -

 گفتم. یشعوریلب ب ریز

 شرکت. رمی! من میهم خودت شعوریب -

 برو. یخوایکه م ی: هر جهنمدمیلب غر ریز رفتمیها مکه به سمت پله طورنیهم

 

 به صدا در اومد. لمیشدم که همون لحظه زنگ موبا نیماش سوار

 .زنهیکه زنگ م استدهیسپ دمید

 دادم: جواب

 ده؟یبله سپ -

 شروع کرد به حرف زدن: زد،یتوش موج م یو مهربان متیکه مال یصدا با

 رو بهت بگم. یزیچ هی دیبا م،یبگرد میبر ایحوصلم سر رفته، لطفا ب ؟ییکجا ایپر -

 پارک. ایتو هم ب ا،یمهد دنبال تان رمیباشه، من دارم م -

 باشه، خداحافظ -
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 خداحافظ. -

 که خواهش و تمنا کنه. ستین یکس دهی! سپخوادیاز من م یزیچ هی معلومه

 

 پارک؟ میچرا اومد یمام -

 .نجایا میاومد نیبا من صحبت کنه، واسه هم خوادیزنگ زد گفت م دهیجون، سپ ایتان -

 بهم انداخت و گفت: ینگاه

 کنم؟ یتاب باز نجایا تونمیمنم م یمام -

 گفتم: یمهربون با

 .زمیآره عز -

 

 .کنهینشسته و داره با تلفن صحبت م هامکتیاز ن یکی یرو دمیگشتم که د دهیهام دنبال سپچشم با

 جون. دهیسپ شیپ رمیکن منم م یتو برو تاب باز ا،یتان -

 کجا برم؟ -

 ما بود اشاره کردم. کتیها که کنار نماز تاپ یکیدوروبرم نگاه کردم، به  به

 برو اونجا. زمیعز -

 اشاره کردم و گفتم: دهیسپ به

 .شمیپ ایب یداشت یکار دهیسپ شیاونجا پ رمیمن م ا،یتان -

 گفت و رفت. یاباشه

 رو از پشت گرفتم. دهیسپ یهاو چشم ستادمیا مکتیرفتم، پشت ن دهیبه سمت سپ منم
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 دستت رو بردار. زحمتیعمه جون ب -

 و برداشتم و کنارش نشستم.ر دستم

 منم؟ یدیاز کجا فهم -

 هام زل زد و گفت:چشم تو

 از اون عطر بدبوت. -

 بهش زدم. یآروم یگردن پس

 .یداشت کارمیدلتم بخواد، حاال بگو چ یلیخ -

 مسافرت؟ میبر شهیم -

 زده نگاهش کردم. تعجب

 ؟یکه به فکر مسافرت افتاد شدهیچ -

 .میکن بر یرو راض هیلطفا بق یپر شه،یم لیها تعطمدرسه گهیده روز د -

 باشه. -

 .یمرس -

 

 شدم. یشستن یهاها رو برداشتم و مشغول جمع کردن لباساز سبد یکی

 داشتم که سبد پُر شد. یلباس شستن قدرنیاز اتاق خودم شروع کردم، ا اول

 هستم! یدارزن خونه عجب

 به سمت اتاق عرفان رفتم. ایتان یهارفتم و بعد از جمع کردن لباس اینبرداشتم و به اتاق تا گهیسبد د کی

 گفت. دییبفرما ییرسا یرو زدم، عرفان با صدا در
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 ؟یدار یلباس شستن -

 .ینه، ندارم مرس -

 باشه. -

 گفتم و از اتاقش خارج شدم. یریبخ شب

 

 نکردن. یرفتن به مسافرت با مامان و بابا و پرهام صحبت کردم که خوشبختانه مخالفت درباره

 .میبر شیعرفان قرار شد به ک شنهادیپ به

 ؟یحاضر شد ایپر -

 اومدم. رونیعرفان از فکر ب یصدا با

 .ستادمیا نهیآ یروجام بلند شدم و رو به از

 نگاه کردم. نهیآ یبار به خودم تو نیآخر یبرا

 رو برداشتم و از اتاق خارج شدم. فمیاز مرتب کردن شالم؛ ک بعد

 .ومدیها باال مکه داشت از پله دمیرو د عرفان

 ؟ییآیکجا م -

 شد. ریدنبالت، د اومدمیداشتم م -

 .میشد نیماش سوار

 به حرف اومد. ایکه تان میتو راه بود یاقهیدق ده

 ؟یآهنگ بزار هی شهیعمو عرفان م -

 پخش شد. یآهنگ خارج هی کهویهم که انگار منتظر بود فورن ظبط رو روشن کرد که  عرفان
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 زده نگاهش کردم. تعجب

 عرفان! -

 ه؟یچ -

 خوشش اومده باشه. ایآهنگ رو عوض کن، فکر نکنم تان -

 نگاه کرد. ایسرش رو برگردوند و به تان عرفان

 از آهنگ؟ ومدیخوشت ن ایتان -

 نه. -

 بزارم؟یخب چ -

 در آوردم و به ظبط وصل کردم. فمیرو از تو ک مفلش

 پخش شد. یفور یلیبه اسم خ امیشاد شهاب ت آهنگ

   

 ییجا هی میتا با هم بر ایب زمیعز

 

 ییدوتا دهیکه جون م یکتج دنج همون

 

 ییصدا چیقلبت ه یبه جز صدا چهیگوشم نپ تو

 

 بزن که واسم خاطره داره یعطر هی
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 آخه جاذبه داره رمیچشمات اس به

 

 قرارهیکه ب یو دل یتو باش قهیچند دق واسه

 

 باهام ییواسه اون لحظه که تنها رمیبم آخ

 

 تو چشام یجورنیا یزنیو زُل م یآروم یوقت

 

 برس به دادم یفور یلیخ

 

 ندارم یتو حال غم با

 

 بهم یکیکه نزد ییواسه اونجا رمیبم من

 

 بهم یکیتار یتو یدستاتو سپرد یوقت

 

 زمیهمه چ یوآ زمیعز یآ

 

 زمیبه هم بر یتونیم تو



 ایتان

 
73 

 

 

 با سازم یرقصیم تو

 

 سازمیم ایرو منم

 

 .میها وارد فرودگاه شدپارک کرد و بعد از برداشتن چمدون نکیتو پارک نیماش عرفان

 و با دست بهشون اشاره کرد. دیها رو دزودتر از من اون ایکه تان گشتمیخانواده م هیهام دنبال بقچشم با

 .میکرد یو باهاشون سالم و احوال پرس میستمشون رفت به

 بعد پرواز رو اعالم کردن. قهیدق چند

 .میشد مایسوار هواپ یبدن یها و بازرسدادن چمدون لیاز تحو بعد

 .دمیهام رو بستم و خوابفکر کنم چشم یزیبه چ کهنیدادم و بدون ا هیتک یصندل به

 

 هام رو باز کردم.در حال فورد فرود آمدنه چشم مایهواپ کردیخلبان که اعالم م یصدا با

 کرد. داریبه خواب رفته بود رو ب دهیکه کنار سپ ایتان

 .میخارج شد مایرو گرفتم و باهم از هواپ دستش

 .میشد نیهامون سوار ماشگرفتم چمدون لیاز تحو بعد

 اجاره کرده بود. نیپرهام از قبل دوتا ماش خوشبختانه

 .میگذشت تا به هتل برس یساعت کیکه بود؛  ینیسنگ کیتراف بخاطر
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 .میاتاق بمون هیتو  دیعرفان، ما با گمیم -

 گفت: یهام نگاه کرد و با کمال خونسردچشم تو

 آره، چطور مگه؟ -

 عرفان! -

 زد و گفت: یلبخند

 کردم، نگران نباش فکر اونجاش هم کردم. یشوخ -

 بهش رفتم. یاغره چشم

 .رمیها رو بگاتاق دیکل رمیمن م -

 عرفان رفت، مامان به طرفم اومد. کهنیهم

 ا؟یپر -

 بله مامان؟ -

 با شوهرت خلوت کن. کمیاتاق بمونه،  هیتو  دهیبا سپ ایبه نظرم تان -

 رو قبول کردم. شنهادشیچون حوصله بحث نداشتم پ 

که گفت با شوهرت خلوت کن رو  یمامان رو براش تکرار کردم البته اونجا یهابعد عرفان برگشت، حرف قهیدق چند

 .دمیسانسور کردم، خجالت کش

 .گمیاالن به مسئول مربوطه م ست،ین یباشه مشکل -

 اتاق رفتن. کیتو  دهیو سپ ایاز صحبت با مسئول، تان بعد

 هامون جدا بود.البته تخت م؛یاتاق بود کیو عرفان هم تو  من
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 ؟ایپر -

 بله؟ -

 .دمشیعرفان کجاست؟ از صبح ند -

 .رونیشد بهش زنگ زدن اونم رفت ب داریراستش مامان؛ صبح که ب -

 ره؟یکجا م یدیبهش زنگ زده؟ پرس یک یدی! اصال ازش پرسن؟یهم -

 به کار اون دارم آخه. کاری! من چهایزنیها ممامان حرف -

 !ایواقعا که پر -

 رفت. شمیبهم انداخت و از پ یچپ نگاه

 .میاز هتل خارج شد ایو تان دهیاز خوردن صبحانه به همراه سپ بعد

 از پاساژها برسونه. یکیگرفتم و خواستم ما رو به  یتاکس هی

 

 کنم؟ دیاول واسه کدومتون خر -

 ندارم. یکن، من مشکل دیاول خر ایتان یبرا -

 .دهیسپ یمرس -

 خورد. یلباس پرنسس کیه چشمم ب هوی میزدیکه تو پاساژ قدم م طورنیهم 

 دستم به لباس اشاره کردم. به

 ه؟ینظرت چ دهیسپ -

 قشنگه. -

 .ارهیبود خواستم که لباس رو برام ب یو از فروشنده که دختر جون میمغازه شد وارد
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 رو گرفتم و به اتاق پُرو رفتم. ایتان دست

 کمک کردم که لباس رو بپوشه. بهش

 .میاتاق پُرو خارج شد از

 .یجانم، چه خوشگل شد یا -

 واقعا خوشگل شده بود. ایتان گفت؛یراست م دهیسپ

 ونیو از پشت سه تا پاپ کردیمثل لباس عروس پف م نییبود که؛ باالش تنگ بود و از پا طورنیلباسش به ا مدل

 داشت. یلباس هم با تور داشت که طرح قشنگ نییکمربند نوار بنفش دور کمرش بود پا یرو شیکیبنفش داشت که 

 

 .میندار شیدر پ یمراسم چیه دونمیکه من م یتا جا ؟یدیخر یلباس مجلس ایتان یچرا برا ا؛یپر گمیم -

 آخه بدجور چشمم رو گرفتم بود.  -

 .میبه هتل برگشت میرو کرد هاموندیخر کهنیاز ا بعد

 ده؟یسپ -

 بله؟ -

 ناهار. یبرا نییپا نیایهاش رو عوض کنه، بعد بکمک کن تا لباس ایبه تان -

 باشه. -

 هام رو آماده کردم و به حموم رفتم.؛ لباساتاقم شدم وارد

 .وفتهیب یقرار اتفاق بد کردمیچرا احساس م دونمیداشتم، نم یچرا احساس بد دونمینم ستادم؛یدوش ا ریز

 رفتم. رونیو از حموم ب دمیرو پوش حولم

 بودم که در رو زدن. و مشغول خُشک کردن موهام دمیرو پوش هاملباس
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 سرم گذاشتم و در رو باز کردم. یرو رو شالم

 ؟ییآیپس چرا نم ایپر -

 کردم؟ رید -

 .میآره، همه غذا خورد -

 باشه. ایحواست به تان دهیتو اتاق، فقط سپ ارنیغذام رو ب گمیباشه، تو برو منم م -

 .دارمیلحظه هم ازش چشم برنم هینگران نباش،  -

 .زمیعز یمرس -

 رو برداشتم و به پرسنل سفارش غذا دادم. تلفن

 

 و به خواب رفتم. دمیتخت دراز کش یاز خوردن غذا رو بعد

 تلو خوران به سمت در رفتم و بازش کردم.هام رو باز کردم، تلودر چشم یصدا با

 ؟یخواب بود -

 نزنم. ادیخودم رو گرفتم تا فر یزور جلو به

 ؟یدار کارمینکن خواهشا، بگو چ یسوال الک دهیسپ -

 ا؟یلب در میبر شهیم -

 .ستین یآره، فکر بد -

 حاضر بشم. رمیپس من م ولیا -

 رو هم حاضر کن. ایتان ده،یفقط سپ -

 باشه -
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 کردم و بستم. سیو موهام رو شانه زدم، دو طرف موهام رو گ ستادمیا نهیآ یجلو

 کردم. یمیمال شیو آرا دمیرو پوش هاملباس

 رو برداشتم و از اتاق خارج شدم. فمیک

 هتل منتظر من بودن. یتو الب ایو تان دهیسپ

 .گهید میدخترا بر -

 دست تکون دادم. ومدیکه به سمتم م یتاکس کی یو برا میهتل خارج شد از

 .میو ما سوار شد ستادیپاهامون ا یجلو نیماش

 ؟یرو از بابام نگرفت چیچرا سوئ یپر -

 .ستمیرو بلد ن ییجا ش،یک آمیمن بار اولمه که م -

 شد. ایگفت و مشغول صحبت با تان یآهان

 ن؟یریخانم کجا م -

 .ایدر -

 .شدیپخش م یکالمیضبط رو روشن کرد و آهنگ ب راننده

 شدم. یرو برداشتم و مشغول باز لمیخواب از سرم بپره موبا کهنیا یکردم، برا یخوابالودگ احساس

 

 .میشد ادهیپ نیرو حساب کردم و از ماش هیبه ساحل، کرا میدیرس بالخره

 مشغول عکس گرفتن از خودش بود. دهیسپ میشد یکنار آب رفتم و مشغول آب باز ایتان با

 داد زد:  ایتان هویگذشته بود که  مونیاز باز یساعت مین

 !یدد -
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 نگاه کردم. رفتیم ایکه تان یبه سمت د؛یسمت مخالف دو به

 رو بغل کرد. ایبود؛ اون مرد برگشت و تان یکه مشغول صحبت با مرد دمیرو د عرفان

 !رهیاون ام شدی، باورم نماون مرد شکه شدم دنیجلوتر رفتم و با د یکم

 رفت، پدر دخترکم. خبریروز ب هیکه  یروز عاشق بودم، همون هیکه من  یکس

 من رو نداشت. دنیچشمش به خورد شکه شد، انتظار د یوقت

 .دمیرو د شیهاش همون نگاه چندسال پچشم تو

 شد. کیبرام تار ایدن هویکه  چرخهیسرم م یرو ایکردم دن احساس

 

 اتاق هتل هستم. یبه خودم اومدم و متوجه شدم تو قهیرو باز کردم، بعد چند دق هامچشم

 آوردم. ادیرو به  شیچندساعت پ یهااتفاق 

 .نمیرو بب ریوباره امروز د هی شدینم باورم

 وارد اتاق شدن. ایعرفان و تان ر،یدر باز شد، ام هویتو فکر بودم که  طورنیهم

 تخت نشست. یرو ایتان

 .دمیترس یلیکنار ساحل چت شده بود؟ من خ یمام -

 .دمیرو بوس شیشونیکردم و پ بغلش

 دلم. زیفکر کنم فشارم افتاده عز -

 رو تنها بزارن. ایو عرفان و گفتم که لطفا من و تان ریکردم به سمت ام رو

 .دمیو مالفه رو روش کش دیتو بغلم خواب ایها؛ تاناز رفتن اون بعد

  شناسه؟یرو از کجا م ریفکر فرور رفتم، عرفان ام به
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 از خودشون بپرسم. دیبا شه،ینم یطورنیا -

 رکت کردم.هتل ح یشالم رو گذاشتم و به سمت الب دم،یرو پوش پالتوم

 نشستن و مشغول صحبت هستن. یکه تو الب دمشونید

 گفتم: عیسر یلیطرفشون رفتم و خ به

 باهاتون صحبت کنم. دیبا -

 از جاش بلند شد و گفت: عرفان

 .زارمیداداش من تنهاتون م -

 شدم. جی!، واقعا گداداش

 .میخلوت صحبت کن یجا هی میبلندشو بر یپر -

 صدا کرده باشه. ایندارم من رو پر ادیبه  اصال

 .کردیصدام م ایبود پر یعصب ایکه ناراحت بود  یهازمان فقط

 

 .ستین شتریربع ب کی ادهیکنار ساحل؟ پ میبر ایپر -

 نداشتم. یاگهیباشه حرف د جز

 مشغول کرده بود. یلیبهم بگه؟، فکرم رو خ خوادیم یچ یعنی

 پالتو رو به خودم فشرودم. د،یوزیم یخُنک مینس

 سردت شده؟ -

 گفتم. یآروم آره

 دوشم گذاشت. یرو در آورد و رو کتش
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 اشاره کرد یدستش به جا با

 .مینیبش مکتیاون ن یرو میبر -

 باشه. -

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 نکو. یزیکه حرفم رو تموم نکردم چ یلطفا تا وقت ایپر -

 حرفت رو بزن. -

 وجود داشت، اونم مخالفت پدر من و تو. یمشکل هی یول میقرار بود ما ازدواج کن شیشش سال پ -

ت نبودم، بهم گفت اگه مخالف یمن راض یازدواج کنم ول کشیرو با تو بهم بزنم و با دختر شر مینامزد دیگفت با پدرم

 .دمیمنم ترس آرهیسرتو م یبال هیکنم 

 حواسم به تو بوده. شهیمن هم خورمیقسم م ایپر یخارج شدم ول رانیبگم از ا یبه کس کهنیبدون ا نیهم واسه

 کنارت باشم. تونمیواقعا ناراحت شدم که نم یاحامله دمیفهم یوقت

 یبچه رو ببره پرورشگاه ول خوادیپدرت چطور شماره من رو بدست آورده، باهام تماس گرفت و گفت که م دونمینم

 .ارهیمن ب شیو پ رهیرو فرستادم تا بچه رو بگ ایخواهرم دن نیهم یبرا خواستمیرو نم نیمن ا

 

 دمیرو د شیبرگه آزاما یمتوجه شدم سرطان دارم وقت کهنیرو بزرگ کردم تا ا ایتان ایشش سال به کمک دن نیا تو

 بود. ایواسه تان میبود، تنها نگران دهیبرام به آخر رس ایانگار دن

 یگکه کنار تو زند ران،یفرستادم ا ایرو به همراه دن ایتان نیهم یبمونم برا گفت فقط پنجاه درصد ممکنه زنده دکتر

 کنه.

 سپردم که به همه بگه مُردم. ایاومدم به دن رونیاز اتاق عمل سالم ب یوقت

 .کنهیپدرت داره تو اجبار به ازدواج م دمیعرفان خواستم تا با تو ازدواج کنه؛ فهم از
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 .میخانواده بش هی خوامیرو خوشبخت کنم، م ایتو و تان خوامیبهم بده، م گهیفرصت د هیلطفا  ایپر

 برام سخت بود. ریام یهاکردن حرف هضم

 واسه گفتن نداشتم یبگم؟ اصال حرف تونستمیم یچ

 من هنوز مثل گذشته دوست دارم. ایپر -

 بگم. یچ دونمیها... نمحرف نیا دنیبا شن یمنم دوست دارم ول ریام -

 .ادیبهش فکر نکن ز ادیز -

 من رو به هتل رسوند و رفت. ریام

 وارد اتاق شدم و عرفان رو صدا کردم. 

 عرفان؟ -

 عرفان از تو حموم اومد. یصدا

 .آمیاالن م -

 مبل نشستم. یرو عوض کردم و رو هاملباس

 از حموم خارج شد. کردیکه با حوله موهاش رو خشک م طورنیهم عرفان

 رفت؟ ریام -

 رفت. نیواسه هم نتشیبب یآره، گفت ممکنه کس -

 شد؟یخب چ -

 تهران میفردا برگرد -

 خب؟ -

 .میریطالق بگ -
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 گفت. یازد و باشه یلبخند

 

 تهران. میبرگرد میاومده و ما مجبور شیکه تو شرکت مشکل پ میهمه گفت به

 

 شش ماهه خونده شد. غهیص هی ریمن و ام نیعرفان طالق گرفتم و ب از

 .میشد بعد از گذشت سه ماه و ده روز ازدواج کن رقرا

 شد. ایو تان ریعرفان شد و طبقه باال هم من، ام یبرا نییطبقه پا د؛یآپارتمان دو طبقه خر هی ریام

 

 .دیخر رفتمیم دیبا مینداشت یادیز زیرو نگاه کردم، چ خچالی تو

 ا؟یتان -

 ؟یبله مام -

 نرو. رونیخونه کنم، از خونه ب دیخر رمیمن م -

 .یباشه مام -

 .رونیو از خونه زدم ب دمیرو پوش هاملباس

 ؟یخانم سرمد -

 ...دمینفهم یزیچ گهیصورتم گرفت و د یجلو یدسمال هویکه من رو صدا کرد که  هیک نمیبب برگشتم

 

 (ری)ام
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 رو صدا کردم. یو پر ایباز کردم، تان دیرو با کل در

 بغلش کردم. د،یبدو بدو به سمت دو ایتان

 کجاست؟ یمام یتان -

 .دیخر رهیگفت م -

 رفت؟ یک -

 .دونمینم -

 از خونه رفت هوا روشن بود؟ یمام یوقت -

 کرد و سرش رو تکون داد. یمکث

 !زارهیهمه مدت تنها نم نیرو ا ایتان وقتچیچرا برنگشته؟ اون که ه اینه شبه، پر ساعت

 .یدنبال مام رمیمن م ن،یبرگرد تو اتاقت و کارتونت رو بب ایتان -

 .یباشه دد -

 رفتم. رهیم شهیهم ایکه پر یاو به سمت مغازه رونیخونه زدم ب از

 بود. رمردیپ هیمغازه شدم، صاحب مغازه  وارد

 آقا؟ دیببخش -

 جون؟ شدهیچ -

 شدم، میرو درآوردم و وارد گالر لمیموبا

 زه دار نشون داد.رو به مغا ایپر عکس

 اومده؟ نجایخانم امروز ا نیا -

 .ومدهین نجایامروز ا یول شناسمیخانم رو م نیا -
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 .یباشه مرس -

 زنگ خورد. میکه گوش رمیخواستم شماره عرفان رو بگ رون،یمغازه زدم ب از

 بله؟ -

 .زمیسالم بر پسر عز -

 حرص گفتم: با

 .ستمیمن پسر تو ن -

 مگه نه؟ یکردیدنبال زنت م یدار -

 کردم روح از بدنم خارج شده. احساس

 ؟ییخوایم یچ -

 

 انجام بده. یرو انجام نداد شیکه شش سال پ یکار -

 کدوم کار؟ -

 .یازدواج با دختر کمال -

 .یپست یلیخ -

 رو قطع کردم و شماره عرفان رو گرفتم. تلفن

 جانم داداش؟ -

 ؟یکجا -

 ام.من خونه -

 .آمیاالن م -
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 خودم رو به خونه رسوندم. عیرفتم و سرگ یتاکس

 بردم. نییتو خونه تنها بود اون رو با خودم به طبقه پا ایتان

 رو زدم و عرفان در رو باز کرد. در

 سالم. -

 پسر؟ شدهیسالم چ -

 ؟یتو خونه دار یزیبهت فقط بگو چ گمیم -

 خوردن؟ یبرا -

 هست. تزایآره، پ -

 .میرو بدم حرف بزن ایپس من اول شام تان -

 بردم تو آشپزخونه و غذاشو دادم. ایتان

 پدرم رو براش گفتم. یهاعرفان و همه حرف شیتو سالن پ برگشتم

 بود؟ یدختره چ نیا هیلیفام یگفت ریام -

 یکمال -

 ؟یاسمش چ -

 .هیاسم پدرش عل دونمیفقط م -

 اس.اسم دختره فاطمه -

 ؟یدونیتو از کجا م -

 چون اون دختر نامزد منه. -

 زده نگاهش کردم. تعجب
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 !م؟یکن کاریچ دیحاال با -

 .میکنیبراش م یفکر هیوقت اون اد،یصبر کن زنگ بزنم ب -

 باشه. -

 غذاشو خورد اون رو تو اتاق عرفان خوابوندم. ایتان کهنیاز ا بعد

 ساعت بعد فاطمه اومد مین

 

 داد، اون دختر هم به شدت شکه شده بود. عیرو براش توض یهمه چ عرفان

 هستم. ایعرفان من نگران پر م؟یکن کاریخب چ -

 .میکنیدرست م یمدراک جعل -

 بار فاطمه به حرف اومد: نیا

 آد؟ینم شیپ یمشکل -

 .شهینم یزیانشاال که چ -

 گذشت که صداش کردم: یاقهیبه فکر فرو رفت، پنج دق عرفان

 عرفان؟ -

 دارم. یفکر هیمن  -

 ؟یچه فکر -

 انجام بدن. نیآقا شاه دیبا گهیرو د کارنیا -

 داداش من؟! -

 .ادیب ریتماس بگ نیآره، فاطمه با شاه -
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 (ای)پر

 

 در باز شد. هویکه  شدیداشت بسته م هامچشم

 دماغش گذاشت. یسکوت رو یوارد اتاق شد و دستش رو به معن یمرد

 گوشم گفت: ریدست و پاهام رو باز کرد و آروم ز طناب

 رو انجام بده. گمیکه م یفقط هر کار ،یفرار کن جانیکه از ا کنمیمن کمکت م -

 باشه تکون دادم. یرو به معن سرم

 

 افتادن. هوشیها بدوتا از نگهبان دمید م،یرفت رونیانبار ب از

 .ستادیدروازه ا کیکه کنار  آوردمیشتم نفس کم مدا گهید دن،یدستم رو گرفت و شروع کرد به دو هوی

 قرمز رنگ منتظرته، برو. نیماش هیدروازه  نیپشت ا -

 از دروازه خارج شدم. عیکردم و سر یآروم یتشکر

 سوارش شدم. عیو سر دمیرو د نیماش

 داشته باشه. دیو هفت سال با ستیب ایو پنج  ستیمرد بود که فکر کنم ب هی راننده

 .ارمیهر لحظه ممکنه باال ب کردمیاحساس م کرد،یحرکت م عیسر یلیخ

 ؟یکن یتر رانندگآروم شهیم -

 رو کم کرد. عتشیسر ینزد ول یحرف

 :دمیگذشته بود که پرس یربع کی
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 ؟یبریمن رو کجا م ؟یهست یتو ک -

 بهتون. گمیم میبرس یوقت -

 

 .میدیچقدر گذشت که رس دونمینم

 کجاست؟ نجایا -

 شماله. یاز روستاها یکی نمیماله و اش نجایا -

 روستا بمونم؟! نیمن قراره تو ا -

 .دیمونینم نجایهفته ا کیاز  شتریگفتن ب ریخانم آقا ام ایبله، پر -

 ؟یهست یکه ک یتو نگفت یباشه، ول -

 ام.برادر فاطمه نیمن شاه -

 شدم. یرومنم وارد خونه رو به نیاز رفتن شاه بعد

 به سمتم اومد و بهم خوش آمد گفت. یخانم

 .دمیرو از پشت سرم شن ایتان یصدا ارمیخواستم پالتوم رو در ب کهنیهم

 .دمشیبغلش کردم و بوس فورن

 ؟یکنیم کاریچ جانیتو ا ایتان -

 من رو فرستاد. یدد -

 باشه قربونت برم. -

 

 (ری)ام
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 رو به دست یبوده مدارک یتوش زندان ایکه پر یاتونست از خونه نیدادم و شاه یرو فرار ایکمک داداش فاطمه، پر به

 نداره. یپرونده باز شد انگار اونم دست کم یهم تو ایپدر پر یکه نشون بده پدرم تو کار خالفه، پا ارهیب

 .ایمن و پر یبه وجود اومدن آرامش برا یعنی نیکردن و ا ریها رو دستگاون یهر دو امروز

 رو برگردونه به تهران. ایو پر ایم و خواستم تانعرفان تماس گرفت با

 براشون بسازم که همه حسرت به دل بمونند. یزندگ هی خوامیم

 

 (ای)پر

 

 که افتاده گذشته. یهاهفته از اتفاق دو

یموند، گفت من رو مقصر نم شمیمامان پ یول هیرفت ترک دهیزندان شدن، پرهام به همراه باران و سپ یراه پدرامون

 .میخانواده بش هی میمثل قد خوادیو م دونه

 فاطمه به خودم اومدم:  یبا صدا -

 .یچه خوشگل شد -

 .یگلم، تو هم خوشگل شد یمرس -

 بلند شد و گفت: ایتان یلحظه صدا همون

 .نیخوشگل شد یلیخ -

 داد زد: ایتان هویکه  میدیو فاطمه لپاشو بوس من

 شد. یصورتم رژلب یوآ -
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 شده. یهر دو طرف رژلب گه،یراست م دمیکردم د نگاهش

 برد و صورتش رو شست یاون رو با خودش به دستشو هاشگریاز آرا یکی

 

 بود. دیو سف اهیپشت چشمم هم س شیرژ قرمز و آرا کیداشتم؛  یاساده شیبه خودم نگاه کردم، آرا نهیآ تو

 داشت. یظیغل شیفاطمه بر عکس من آرا یول

 بود. دیواسم خر ریبه لباس عروسم افتاد که ام نگاهم

 گفت: یروز بهم زنگ زد و با لحن سرد اون

 .میرابطه صحبت کن نیراجب ا دیکافه، با ایاالن ب نیهم ایپر -

 ر؟یتو چت شده ام -

 کافه. ایفقط ب اینگو پر یچیه -

 عجله حاضر شدم و خودم رو به کافه رسوندم. با

 رو تن یشده، به همون سمت رفتم که ناگهان لباس عروس دهیبا شمع و گل چ یراه هی دمیکافه رو باز کردم که د در

 .دمیمانکن د

 شده بود. یلباس پوف داشت، باالتنش تنگ بود و دور کمرش سنگدوز نییپا

تعجبه من چطور به اون  یواسم جا یکنه ول زمیسوپرا خواستهیدروغ گفته و م ریام دمیجا بود که فهم همون

 ش شک کردم.هاحرف

 به خودم اومدم. ایتان یصدا با

 زم؟یجانم عز -

 .کنمیکه دارم صدات م استقهیاومده دنبالت، چند دق یدد یمام -
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 فاطمه رفت؟! م،یباشه دخترم بر -

 در جوابم گفت: شگریآرا

 االن رفتن. نیهم شونیا -

 باشه. -

ده بود ش نیقرمز رنگ تزئ یهاکه با گل نشیگرفتم و به سمت ماش ریگل رو از ام م،یرفت رونیب شگاهیاز آرا ایتان با

 .میرفت

 عشقم چه خوشگل شده. -

 .دمیبار احساس کردم خجالت کش نیاول یبرا

 .یبش ایزن دن نیخوشبخت تر دمیقول م ایپر -

 بلند شد. ایخنده تان یکه صدا دیهام رو بوسلب عیزدم که سر یحیلبخند مل هی

 

 ستیدرد ن چیبه جهان ه یدرد عاشق چون

 ستینچشد مرد مرد ن یدرد عاشق تا

 

 نظرش با حالوتست کیعشق  آغاز

 ستیعشق جز غم و جز آه سرد ن انجام

 

 ست در دو چشم یدر دل و آب ستیآتش عشق

 ستیهر دو فرد ن نیهر که عشق جفت ست ز با
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 با تعب ستیبا شرنگ و نشاط ستیشهد

 ستیرا که درد ندردناکست آن یدارو

 

 که عشق بازد و جهان بازد و جهان کسآن

 ستیکه رخ از عشق زرد ن یعاشق یبنما

 

 :(انیپا

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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