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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

 

 

 

 مقدمه:  

 چه کنم؟  تیو دل کرده هوا یباران دهید

 چه کنم؟  تیو ز غم پر شده جا ینبود تو

 جز ره تو  یره ریدلم غ یپا نرود

 چه کنم؟  تیجان که فدا گشته برا نیاز ا ریغ

  یدل آزار شد نگونهیکه ا ستیروا ن نیا

 چه کنم؟  تیدل افتاده به پا نی..با اصنما

 اما  ییبر همه جانم تو خدا یکنیم

 چه کنم؟  تیکه خدا کرده عطا یسنگ دل

 سراب  یبه پهنا ستیریکو نهیس نیتو ا یب

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 چه کنم؟  تیجور و جفا نیخدا..با تو و ا یب

 به پا  نهیعکس تو کند ولوله در س قاب

 چه کنم؟  تیام با هوس زنگ صدا مانده

 ********************************************* 

  

 اول:  فصل

 بخر واسم.  ینیریش ی..مامانخوامیم ینیریش یمامان-

 بخره ؛  ینیریواسش ش خواستیو ازش م دیکش یدست مادرش رو م چارهیب بچه

 خل و چله.  یعل نیسر ا ریهمش ز نیا و

 : گهیو به بچه م کنهیمن اشاره م به

 عمو؟.  ینیب یرو م نیا-

 به شکل دختره.  ینیریش هی نیا

 هم خوشمزست.  یلیخ

 داده به مادرش که من رو واسش بخره.  ریگ چارهیهم بچه ب حاال

 نگاه کردم و گفتم:  یحرص به عل با

 . گهید یختیر ؟کرمتویمرده راحت شد لیذل-

 . میبر ایب حاال

 و گفت:  دیخند

 . زمیکرم بر خوادیبازم دلم م میباش گهید کمینه -
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 گفتم:  رونیب دمشیکش یجور که م نیو هم چوندمیپ گوششو

 خونه.  میبر ایکه؛ انگله؛ ب ستیکرم ن یزیر یکه تو م یینایا-

 کنه.  یبابا پوستمون رو م االن

 و گفت:  دیاسم بابا رنگ از رخش پر دنیشن با

 شد.  ریبدو بدو که د-

 . گهید میبر ای؟بیخند یم یستادیوا چرا

 . میو دِ برو که رفت میشد نیماش سوار

 . نیکن یخل و چله شما باز باور نم گمیرفت؛ م نیم ۵تو  یرو عل نیم ۱۵راه  یعنی

 رفت.  میمن بدبخت شد یوا یا دمیتو خونه که د میرفت عیسر

 سرخ شده.  یرو مبل نشسته  چشم به در با چشما بابا

 سرمون کندست.  یعنی نیا و

 رفتم جلو و گفتم:  آروم

 . ییسالم بابا-

 به عالمت ساکت.  شینیانگشتش رو گذاشت رو ب ییبابا

 لجباز.  نیریش گنیخب به من م اما

 گفتم:  دوباره

 جونم چطوره؟.  ییبابا-

 ندادم.  یتیبازم اهم ش؛ینیانگشتش رو گذاشت رو ب دوباره

 . ؟ینشست نجایچرا ا ییبابا-
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 گم ساکت شو.  یمگه من بهت نم-

 بدم؟.  حیکردنمون رو توض رید لیبهتون دل یاگه ساکت بشم چه جور ییعه بابا-

 . یبد حیخواد توض ینم-

 . یکن یاون وقت شما باز بد قضاوت م-

 نه؟.  یش یساکت نم-

 نه نه نه. -

 . هیکردنتون چ ریواسه د لتیباشه بگو دل-

 که من حالم بد شد.  میاومد یم میداشت ییخب بابا-

 نگران شد و اومد کنارم و گفت:  ییکه گفتم بابا نویا

 چرا حالت بد شد؟. -

 کرد؟.  یکار یعل

 انداخت.  یبه عل ینگاه برزخ هیحرفش  نیاز ا بعد

 .. هیعل ریکرد تقص یفکر م ییشد بابا یم یزیهروقت چ یعل چارهیب

 نداره.  یگناه یعل یینه بابا-

 شد.  رید نیواسه هم میجا نگه داشت تا غذا بخور هی یشدم؛ بعدشم عل یجور نیامروز کم غذا خوردم ا فقط

 سر تکون داد و گفت:  ییبابا

 وقته.  رید د؛یتو اتاقاتون و بخواب دیباشه حاال بر-

 . ییچشم بابا-

 هم بود.  یرو به رو یباال؛ اتاق من و عل میرفت یبا عل ریشب بخ هیو با  دمیرو بوس گونش
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 دستم رو گرفت و گفت:  یعل میدیمقصد که رس به

 . یممنون که بازم نجاتم داد-

 از خواهرت؟.  یچ ؟اونمیکنیتشکر م یدار وونهید-

 . ریگذاشته؛ بدو برو بخواب شبت بخ ریشده رو مختم تاث ریکنم خوابت د فکر

 شدم. رهیرو تخت و به سقف خ دمیتو اتاقامون پر میو هر دو رفت دمیرو بوس یعل گونه

 . ستیداداشمه اما نه ن یعل نیکن یاالن فکر م حتما

 ییباعث بود تا عموم و بابا نیعموم خالفکار بوده و هم دم؛یکه از معصومه دختر عمم شن یپسر عمومه اون جور اون

 باهم بد بشن. 

شوک رو  نیتونه ا یشه؛ زن عموم هم نم یکشته م باشیاز رق یکیعموم به دست  ادیم ایبه دن یکه عل یروز همون

 کنه.  یم یقلب ستیتحمل کنه و ا

و مامان منو  ییخودشون اون موقع بابا شیپ ارهیرو م یهم که فداش بشم دل نازک و مهربون و دلسوز؛ عل ییبابا

 نداشتن. 

 شد.  شتریب طنتاشیبزرگتر شد ش یهم عل یوقت

 یکه عل دیترس یم شتریب ییعمومه؛ البته بابا هیرفتاراش شب یعل دید یم نکهیشد از ا یم یعصب ییبابا نیهم واسه

 مثل عموم بره تو کار خالف. 

 . میبود یمیباهم صم یلـــــــــیخ یلیخ یسال ازم بزرگتر بود ول ۱0 یکه عل نیا با

 داریشب بود و من هنوز ب 2 یگفتم نه؟گلوم خشک شد از بس فک زدم به ساعت نگاه کردم وا یاز عل یلیخ یوا

 بودم. 

 وشهیآب ســــــرد خوردم و برگشتم تو اتاقم سرم رفت رو بالشت ب وانیل هیشدم و رفتم تو آشپزخونه و  بلند

 شدم. 

 . ادیمخدا من هنوز خوابم  یبه زور چشام رو باز کردم ا میزنگ گوش یصدا با
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 که مزاحم خواب نازم شده؟.  هیکدوم خر نیصبحه آخه ا 7تازه  ساعت

 ها؟. -

 ها و درد؛ ها و مرض؛ ها و .... -

تو که دو تا کالس رو  یهست یدرد گرفته کدوم گور ؛یکن یدهن من رو باز م یچه جور نیبب یاول صبح استغفراهلل

 . ؟یومدین

 تو تا کـ........  یچ یعنیتو؟؛  یگیم یچ-

 و داد زدم:  دمیاز جام پر هوی

 . ست؟یمگه امروز جمعه ن-

 . یاز دست ند ویکالس بعد هیحداقل  اینه احمق جون امروز شنبه ست؛ زودتر آماده شو ب-

 باشه باشه اومدم. -

 سر کالسام نرم.  ایکنم  ریخدا اصال سابقه نداشت من د یوا ن؛ییآماده شدم و رفتم پا عیسر

 . ینکن یالک یو فکرا ینمون داریشب ب 2تا ساعت  یخانوم تا تو باش نیریش

 رفته بود.  ادمیدونستم امروز شنبه ست کال  یمن نم ییوا

 من گفت:  دنیبا د یعل

 افتاده؟.  یاتفاق ؟یشده دختر؟ چرا انقدر نگران یچ-

 به دادم برس؛ دستم به دامنت.  یعل یوا یوا یوا-

 شلوار پامه نه دامن.  ینیب یم یاگه خوب نگاه بنداز-

 دانشگاه؟.  یمن رو برسون یتون یم ست؛ین یاالن اصال وقت شوخ یعل یوا-

 تونم.  یالبته که م-
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 شد.  ریکه د میپس بدو بر-

 . میو دِ برو که رفت میشد نیسوار ماش م؛یکردم و از خونه خارج شد یخدافظ ییبابا از

تاد اس دمیاسترس وارد کالس شدم که د یشدم؛ با کل ادهیتشکر کردم و پ م؛یدیبعد هزار بار جون کندن رس باالخره

 . ومدهین

 گهیچاکر و مخلصه؛ معصومه ست د یاز کلمه ها یبیترک م؛چاخلصیشکرت به قول معصومه چاخلصت ایخدا هوف

 بگم که معصومه دختر عمه و تنها دوستمه.  نمیکنه؛ ا یم یجمله ها رو قاط ایداره کلمه ها  یمخش تاب که بر م

 ود. معصومه کنارم ب شهیراننده؛ تو دانشگاهم که هم ایباهامه  یعل شهیهم ایبرم  رونیوقت نذاشت که تنها ب چیه بابا

اوقات  یگاه ای دیرفتنم هم فقط در حد خر رونیفقط گفت:واسه خودت بهتره،ب دمیرو پرس لشیوقت هم دل هر

  .نیرستوران؛ هم

 شده گفت:  زیر یکه خوردم حواسم اومد سر جاش،به معصومه نگاه کردم که با چشما یسلقمه ا با

  ؟یتو فکر یلیدختر؟امروز خ هیچ-

 . ستین یزینه چ-

 .؟یخب بگو تا حاال کجا بود-

 هم دارم معصومه؟. یا گهید یمگه من به جز خونه جاها-

 .؟یکرد یکار م یچ د،حاالییفرما یاوه درست م-

 خواب. چیه-

 .ینصف عمرت خواب ؟؛یخواب یانقدر م یش یدختر تو خسته نم-

 .یسر گوش ایخوابم  ایتونم بکنم؟  یکار م یخب چ-

 .گه؟ید یایخب حاال، امشب مامان دعوتتون کرده؛ م-

 واسه عمه جان تنگ شده. یاتفاقا دلم هم کل ام؟ین شهیمگه م-
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 خوبه.-

 .میو به استاد گوش داد میاومدن استاد هردو ساکت شد با

 .رونیرفت ب دیخسته نباش هیبا  سیاز اتمام تدر بعد

 معصومه. یراست-

 جانم؟.-

 دعوتمون کرده؟. یعمه به چه مناسبت-

 .زهیدونم گفته سوپر ینم-

 .یآها اوک-

 شدم. نیکردم و سوار ماش یاز معصومه خدافظ یاومدن عل با

 سالم دادم که اونم مثل خودم جواب داد. یبلند یصدا با

 دادم و چشامو بستم. هیتک یچقدر من امروز خستم؛ سرم رو به صندل یوا

 شدم. یجور نیدونم چرا ا یبخوابم تا فردا؛ نم خواستیم دلم

 .؟یکار کرد یخب خانوم گل، امروز چ-

 .یخستم عل یلیفقط خ ،یچیه-

 شده؟. یچرا؟ چ-

 نشده. یزینه چ-

 گم. یکرده؟ بهم بگو به عمو نم تتیاذ یکس ن؟یریشده ش یپس چ-

 و گفتم: دمیخند

 .ادیهنوزم خوابم م نیواسه هم دمیخواب رید شبیفقط د ،یعل ستین یزیچ-
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 آها، زهره ترک شدم.-

 که. میبود دهینگاه کردم؛ اوه رس رونیبه ب نیماش ستادنیا با

 حال نداشتم پاهام رو تکون بدم. اصن

 نگرفتم. یرو صدا زدم اما جواب ییبود رفتم داخل و بابا یهر بدبخت به

 نبود. ییاز بابا یخونه نباشه؛ همه جا رو گشتم اما خبر ییحاال نشده بود که بابا تا

 بعد چند تا بوق برداشت. ،ییزدم به بابا زنگ

 جانم دخترم؟.-

 .؟ییکجا ییسالم بابا-

 .نیایهستم، شما هم غروب ب الیخونه سه-

 .ییچشم بابا-

 نبود. ییخسته کننده بابا نیاز قوان یقطع کرد؛ آخ جون امروز تا غروب خبر یبدون خدافظ شهیمثل هم ییبابا

 رفتم باال که زهرا خانوم گفت: یاز پله ها م داشتم

 .؟یپس غذا چ ن؟یر یکجا م کیخانوم کوچ-

 ساله هستم. ۵0زن  هیکنم  یحس م ک؛یزهرا خانوم هزار بار گفتم اسممو صدا کن انقدر نگو خانوم کوچ یوا-

 .کیاما خانوم کوچ-

 شدم بهش. رهیاخم خ با

ا لطف رم؛یم یخستم؛ اگه االن نخوابم حتما م یلیدارم؛ در ضمن من امروز خ یقشنگ نیبابا زهرا خانوم؛ اسم به ا یا-

 نگو. یزیچ ییبه بابا

 خانوم. نیریباشه ش-



 تقاص اشتباهی

 
12 

 

ه، خابم نبرد ک دیشدم، دقت کن هوشیتو تخت؛ بشمار سه ب دمیعوض کردم و پر نارویمانتو ا عیتو اتاقم و سر رفتم

 شدم کال. هوشیب

 کرد. یبا خنده داشت نگام م یچشام رو به زور باز کردم، عل یدست یتکونا با

 .؟یکه بخند یکرد داریشده؟ من رو ب یچ یعل-

 .میکرد ریتو؟ پاشو االن عمو زنگ زد گفت چقدر د یخواب یدختر چقدر م-

 مگه ساعت چنده؟.-

 ساعت هفته خانوم.-

 امروز. دمیتو جام نشستم، من چقدر خواب عیسر

 شم. یاالن آماده م یباشه عل-

 بپوشم؟. یو منم رفتم طر کمدم؛ اوم حاال چ رونیب رفت

 به لباسام انداختم؛ لباس مورد نظرم رو از تو کمد درآوردم. ینگاه

 بود. کیش یلیا خدرسته ساده بود ام ،یسرمه ا یسرهم هی

رو  نیا زایچ هیبرق لب بود؛ مثل بق هی شمیبرق لب زدم؛ کال تنها آرا هیبستم و  یو موهام رو هم دم اسب دمشیپوش

 قدغن کرده بود. ییهم بابا

 .دمیاز تو کمد برداشتم و پوش یو شال سرمه ا یبلند زرشک یمانتو هی

 .نییو رفتم پا فمیرو انداختم تو ک میگوش

 من گفت: دنینشسته بود؛ با د ییرایآماده بود و تو پذ یعل

 چه عجب سرکار خانوم باالخره اومدن.-

 .یکرد یهم صبر م گهیساعت د مین دیکنم وگرنه با ینم شیدخترا آرا هیانقدر غر نزن، دعا کن که من مثل بق-
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 اوف خداروشکر واقعا.-

 کردم.رو برداشتم و پام  میسرمه ا یکفش ورزش ،یتو جا کفش از

 باخنده گفت: یعل

 .؟یدیپوش یکفش ورزش پیت نیدختر با ا-

 راحت ترم. یجور نیعه خب ا-

 باشه.-

 .میسانتافه شاخ به شاخ شد هیکه با  میدر خونه عمه جان بود یجلو قایدق م؛یو دِ برو که رفت میشد نیماش سوار

 .؟یکار کرد یچ یعل یوا یا-

 .ادیاز اون طرف داره م گهید نیماش هیدونستم که  یبابا نم یا-

 که آرمان خودمونه، چه عجب برگشت آقا. نیشد؛ عه ا ادهیکه طرف هم پ میشد ادهیپ

 بود. نیعمه ا زهیو فکر کنم تازه هم برگشته؛ پس سوپر رازیپسر عممه که پارسال رفته بود ش آرمان

 و پرت شدم بغلش. دیکه دستم رو کش میهم دست داد با

 بده بهمون. ریکه گ ستیجان ن ییحاال هم که دا دیدلمون برات پوک ییبابا دختر دا یا-

 کنار و با خنده زدم به بازوش و گفتم: دمیرو کش خودم

 رحم کن حداقل. تییبه دختر دا گه،یبغلت د انیهمه دختر م نیپسر عمه جان ا-

 اخم گفت: با

 .هییکه دختر دا یعه اصل-

 .رونیاومد ب نیکه در طرف شاگرد باز شد و آرم میدیخند یمن و عل د؛یحرفش دوباره خند نیا بعد

 خوش رنگش. یشد رو چشما رهیلبخند نشست رو لبم؛ ضربان قلبم رفت رو هزار و چشمام خ دنشید با
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مغرور بود؛ البته تو خانواده  کمی نیبود اما آرم یطونیسالم کردم که اونم آروم جوابم رو داد؛ آرمان پسر شر و ش آروم

 شد. یم طونیش

تاب خوشگل هم  هیو  اهیپر بود از گل و گ اطشیدوست داشتم؛ تو ح یلیداخل؛ خونه عمه جان رو خ میرفت یهمگ

 بود. اطیاون طرف ح

 باغ بود. هیشب شتریخلوت هم داشت البته اون جا ب اطیح هی

ه خون هیبودن خونه شب ییو طال قهیعمه جان عت لیوسا شتریخونه هم قشنگ بود؛ مدلش مدرن بود اما چون ب داخل

 شده بود. یمیقد یها

 عمه جان به خودم اومدم. یصدا با

 .نمیجا بب نیا دیایعمه فداتون بشه ب یاله-

 رفت. یو قربون صدقمون م دیکش یسرمون م یرو یدست م؛یکنارش نشست میلبخند رفت با

چه  نیشم، ماشاهلل بب یمن دل تنگتون م دیگ ینم د؟یریبگ رتونیاز عمه پ یخبر دیعمه فداتون بشه، شما نبا-

 .ارهیماه هم کنارتون کم م یحت د،ییبایبزرگ شدن، ماشاهلل به اندازه ماه ز

 آرمان اومد که با اعتراض گفت: یصدا

ناز  رو نایا یکه قربون صدقه من بر نیا یسال برگشتم خونه به جا کیبعد  م،یاوه مامان جان مثال ما بچه هات هست-

 .؟یکن یو نوازش م

 و گفتم: دمیخند یهمگ

 یقربون صدقت هم بره؟ خجالت نم ادیب یمرد گنده؟ اندازه خرس شد هیشود، چ یاوه اوه آرمان خان حسود م-

 .؟یکش

 کنه؟. یاندازه خرس نشده؟ پس چرا مامان اون رو هم ناز و نوازش م یعه مگه عل-

 .دیگوشم رو کش یکیخنده که  ریزد؛ زدم ز یکنه داشت حرف م یدو ساله که گله م یبچه  هیلحن  با

 .دمیرو د نیبرگشتم که آرم د؛یگوشم رو کش یکیخنده که  ریز زدم
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 خانوم کوچولو؟. یخند یبه داداش من م گهیحاال د-

 .یبگ گهیبار د هیزنمت  یبه خدا م نیآرم ستمیمن کوچولو ن-

 .ست؟یسالت ن 20مگه تو -

 .2۱رم تو  یم گهیدوماه د-

 .گهید ییکوچولوحاال، -

 صداش زدم: غیج با

 .ـــــــــنیآرم-

 بکشه. غیج دیداد که دختر نبا یم ریگ ییوگرنه باز بابا میخنده، خوب بود که تو جمع بود ریز میزد یهمگ

بود معدم رو  زیم یکه رو ییغذا ها یبو ز،یسر م میدو ساعت بعد عمه جان همه رو واسه شام صدا زد؛ نشست حدود

 کرده بود، کم مونده بود حمله کنم طرف غذا ها. کیبد جور تحر

 و چند نوع ژله. یبستن کیواسه دسر هم ک ،یکیساالد مکز ،یرازیجوجه، مرغ شکم پر، ساالد ش فسنجون،

 امشب عمه جان سنگ تمام گذاشته بود. کال

 شدم؛ رو کردم به عمه جان و گفتم: یمتوجه موضوع هوی

 عمه جان معصومه کجاست؟. -

 شد دختره خل. یظاهر م ییهویداخل؛ مثل جادوگرا  دیشد و پرباز  در

 تو رو خدا. نی، بلند نشهم از دختر خوشگلتون نیدادادادام؛ ا-

 خودش رو. رهیگ یم لیاوهو چه تحو-

 عمم؟. ره؟یبگ لیتحو یک رمینگ لیخب اگه خودم خودم رو تحو-

 محسن)شوهر عمم( با خنده گفت: عمو
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 .؟یکش یخجالت نم ؟یکن یخواهر من رو به بحث باز م یچرا پا دهیدختره ورپر-

 جون واال بخدا. یینه بابا خجالت رو ترک کردم واسه بدن مضره بابا-

 جوجه برداشتم و مشغول خوردن شدم. کهیچند ت م؛یو مشغول شام خوردن شد میدیخند

 شده بود که عمه جان با حرف شوکه کننده اش سکوت رو شکست. سکوت

 خان داداش؟. نیگ یم یشما چ دهیسن ازدواجش هم رس رم،یزن بگ نیگرفتم واسه آرم میمن تصم-

 کرد. یم یبود و داشت با غذاش باز نیینگاه کردم، سرش پا نیآرم به

 کردن. یکه برده بودم تو دهنم رو تو بشقاب پرت کردم؛ همه با تعجب نگام م یقاشق

 زدم و گفتم: یمصنوع لبخند

 ول شد. ییهوی دیببخش-

 نگاه کردم و رفتم سمت توالت. یام شده بود با ناراحت رهیخ یکه حاال با نگران نیشدم و به آرم بلند

 من بود. یعشق بچگ نیآرم وفته،یاتفاق ب نیتونستم بزارم ا یرو صورتم؛ نم ختمیرو پر آب کردم و ر مشتم

 بشه. گهید یکیال نبود، قرار نبود م نیا نیشد؛ قرار من و آرم یمال من م دیبا اون

 رو به عمه جان بگه؟ نیجرعت داره ا نیاما آرم م؛یبه عمه جان بگه که من و اون با هم دیبا اون

 اس دادم: بهش

 .یبه عمه جان بگ دیبا-

 که انتظارش رو داشتم اومد. یجواب قهیچند د بعد

 .یدون یخودتم م نم،یریتونم ش ینم-

 نباشن. یاگه از اون موضوع راض یبگن؛ حت یزیتونستن به مادرشون چ یخان نم نیآرم ه؟یچ نیدون یم آخه

 .گهیاز شانس گند منه د نمیرو بگه، ا یزیچ نیتونه هم چ یزدم، مثال مرد بود اون وقت نم یپوزخند
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 پسر شدم من. نیا هیدونم عاشق چ ینم واقعا

 .نمیبش ششید برم پاشاره کر دنمینشستم؛ عمه جان با د ششونیرو خشک کردم و رفتم پ صورتم

 به من بود. نیلبخند کم رنگ کنارش نشستم، نگاه آرم هی با

 کنه. یشده نگام م زیر یبا چشما دمیچشم غره رفتم و به آرمان نگاه کردم که د بهش

 بدم من؟. یرو چ نیهوف جواب ا ده؟یچشم غره من رو د یعنی یوا

 عمه جان بهش نگاه کردم. یصدا دنیشن با

 .م؟یریبگ نیرو واسه آرم یجان عمه به نظرت ک نیریش-

 عشق خودم زن انتخاب کنم؟ یخواست تا برا یشد؟ عمه جان داشت از من نظر م یبدتر هم م نیاز ا یعنی یوا

ومده ا یلعنت یرفت دوباره نفس تنگ یم یاهیچشام داشت س ادیحس کردم نفسم باال نم شد،یبدتر نم نیاز ا بخدا

 بود سراغم.

 یکوتاه غیدست پاچه شد و ج دیحالتم رو د نیکرد؛ عمه که ا یاعالم حضور م ینفس تنگ نیوقت فشار روم بود ا هر

 .دیکش

 در آورد و گذاشت تو دهنم و باالخره نفسم برگشت. فمیرو از تو ک یبا ترس اومد اومد طرفم و اسپر نیآرم

 گفت. ینم یچیزد؛ ه ینم یبدجور بهم فشار وارد شده اما بازم حرف دیفهم نیآرم

 نگاش کردم که دستم رو گرفت و بلندم کرد. یبدجور دلم شکسته شده بود، با دلخور واقعا

 اخم رو به جمع گفت: با

 مزاحم نشه. یکار دارم؛ لطفا کس نیریبا ش قهیمن چند د-

 م؟یرو دوست دار گهیکه ما هم د یگ یچرا به عمه جان نم یهمه ابهت دار نیتو که ا یاز اجازه نگرفت؛ لعنت یحت

 آخه؟. یکن یم یانصاف یچرا ب

 رو تخت؛ برگشتم طرفش و گفتم: میتو اتاقش و نشست میرفت
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ه ک یمگه تو نبود ؟یدوستم دار یگفت یکه م یمگه تو نبود ؟یبه عمه جان بگ یزیچ یخوا ینم یجد یجد نیآرم-

واج ازد گهید یکیقراره با  وفته؟یم یداره چه اتفاق یفهم یاصال م ن؟یشد آرم یکس؟ پس چ چیه ایمن  ای یگفت یم

 دارم. نظررو به عنوان همسر تو در  یپرسه که ک یعمه داره از من م ،یکن

 هق هقم واسه خودم سوخت. یصدا دنیدل خودم با شن ه،یگر رینتونستم ادامه بدم و زدم ز گهید

 بهش گفتم: هیگر با

ازت بخواد واسه  ادیاگه بابا ب ؟یکرد یکار م یچ یخواد واسه عشق خودم زن انتخاب کنم، تو بود یعمه جان ازم م-

 من شوهــ...

آرومش که حاال  شهیهم یشدم به چشما رهینتونستم حرفم رو ادامه بدم؛ خ گهیرو گذاشت رو دهنم که د دستش

 و سرخ شده بود. یطوفان

 حرص گفت: با

 .ارمیسرت م ییچه بال نیحرف از شوهر بزن تا بب گهیبار د کیتو فقط -

 زدم و گفتم: یپوزخند

 .راجبه من یندار یحق چیپس ه یکن یازدواج م یشما دار یرتیمثال غ یعه واقعا؟ آقا-

 .یازدواج کن یاگه ازدواج هم بکنم تو حق ندار یحت-

 یبزنه، دلم م یحرف نیتونه پررو باشه که هم چ یآدم چقدر م یعنی ن؟یگفت ا یحرفش چشمام گرد شد، چ نیا با

 .ومدیمحکم بهش بزنم تا دلم خنک بشه اما دلم نم یلیس هیخواد 

 زنه. یدل صاحاب مرده واسه اون آدم سنگ دل رو به روم م نیا هنوزم

 .؟یبگ یزیچ یخوا یتو اصال نم یعنی-

 کردم آخه؟. یگناهنگفت؛ آخه من چقدر بدبختم، مگه چه  یزیو چ نییانداخت پا سرشو

 شدم تو چشماش و گفتم: رهیجلوتر و سرشو باال گرفتم؛ خ رفتم
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 .یپست یلیازت متنفرم خ ؟یدون یرو م یزیچ هی-

نمونده بود واسم؛ دلم به  یدل گهیدلم براش نسوخت آخه د گهیدفعه د نیزد اما ا یموج م یچشماش بهت و ناراحت تو

 وار دوسش داشتم. وانهیکه د یشد اونم به دست کس لیتبد کهیهزار ت

 و سوال هاشون از خونه خارج شدم. یرو برداشتم و بدون جواب دادن به نگران فمیک

 چیتونست به عمه جان بگه؟ چرا ه یآخه چرا؟ چرا نم د،یکش یم ریقلبم؛ ت ختیر یمثل بارون رو گونه هام م اشک

 یعنیشه؟  یگفت بدون من داغون م یزد؟ آخه مگه دوستم نداشت؟ مگه نم یحرف عمه جان حرف نم یوقت رو

 دوستم نداشت؟ اما اون...... یعنیحرفاش دروغ بود؟ 

تونم بمونم؛ درسته گفتم ازش متنفرم  یاون بدون من بتونه اما من بدون اون نم دیکار کنم؟ شا یخدا حاال من چ یا

 تونستم. یاما نم

دعوام  یکل ییدونستم برم خونه بابا یبودم، م رونیب یو عل ییبار بدون بابا نیخونه رو نداشتم واسه اول ی حوصله

 داغون بودم. یفکر کنم خودم به اندازه کاف یینبودم که بخوام به بابا یتیاما تو وضع یکن یم

 شدم. رهیردن خک یم یکه همراه پدر و مادرشون اومده بودن و باز ییپارک نشستم و به بچه ها تو

 رفت اون باال. شهیتنهام گذاشت و واسه هم یسالگ ۱0که تو سن  یمادرم تنگ شده بود؛ مادر یبرا دلم

 یشدم و نه دلم م یموندم اون وقت نه عاشق م یشد بچه م یشدم، چقدر شاد بودن، کاش م رهیبچه ها خ به

 شکست.

 کردن. یداشتن نگام م یو عصب شونیپر یو عل ییشب هم گذشته بود که برگشتم خونه؛ بابا ازدهیاز  ساعت

 .دمیکش یکوتاه غیاومد جلو و دستش رو برد باال؛ چشام رو بستم و ج ییبابا

 کنم. هیتونستم گر ینشد به جاش فرو رفتم تو آغوشش؛ هر لحظه امکان داشت بغضم بشکنه اما نم یلیاز س یخبر

تم تو گفتم و رف یریگرفته شب بخ یو با صدا رونیکرد؛ از آغوشش اومدم ب یم چمیسوال پ ییکردم بابا یم هیگر اگه

 اتاقم لباسام رو عوض کردم و رفتم تو تختم و چشمام رو بستم.
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 ینکرد؛ عمه جان زنگ زده بود و گفته بود که آخر هفته نامزد یرییتغ چیهفته گذشته بود و اما حال من ه دو

 عشقمه؛ داغون بودم داغون تر شدم.

 یکیکنار  یچه جور ن؟یآوردم بدون آرم یطاقت م یآخه من چه جور ه؛یگر ریرفتم تو اتاقم زدم ز شهیهم لمث

 نباشه؟. الشیخ نیعذاب بکشم اون ع یجور نیآخه انصافه من ا دمش؟ید یم گهید

 یدست ها قهیخورد و بعد چند د یتخت تکون ؛یعل دمیعطرش فهم یچشمام رو بستم؛ از بو عیدر باز شد سر هوی

 کرد. یبود که گونم رو نوازش م ینوازشگر عل

 انقدر تلخ شده؟. ینیریشده که ش یچ-

گفتم من رو عاشق خودش کرده و خودش  یدلم رو شکونده؟ م نیگفتم آرم یداشتم بگم اصال؟ م ینگفتم؛ چ یزیچ

 کنه؟. یهم داره ازدواج م

 هگید یکیمال  گهیکردم؛ هر چند تا چند روز د یاون وقت منم دق م نمیرو بب نیذاشت آرم ینم یعل گهیوقت د اون

 .دیورز یشد و به اون عشق م یم

 .نییچشمم سر خورد پا یقطره اشک از گوشه  هیگرفت و  شیآت شتریدلم ب هیقض نیا یآور ادی با

 .؟یبگ تیبه داداش عل یخوا یاشکش رو درآورده؟ نم یبهتره بگم ک ایدراومده؟  ینیریکه اشک ش شدهیچ-

 م.گفت یم نیو از آرم ختمیر یاشک م یبغضم شکست؛ تو بغل عل یبلند ینتونستم تحمل کنم و با صدا گهید

تموم  یاومد که اسپر ادمی هویرو گشتم نبود؛  فمیک یاما هر چ ،یلعنت یهمون حس اومد سراغم؛ نفس تنگ دوباره

 شده.

م تونست یکرد اما من نم یزد و باهام صحبت م یداد م یرفت، عل یم یاهیتونستم نفس بکشم؛ چشمام س ینم اصال

 جوابش رو بدم.

 یرانکه با نگ دمیرو د ییلحظه آخر بابا وفتاد،یفهمه؛ چشمام داشت رو هم م یم ییتونستم بگم آروم تر االن بابا ینم

 .دمینفهم یزیچ گهیاومد تو اتاق؛ چشمام بسته شد و د

کنارم بود و داشت  نیبودم، به دور و برم نگاه کردم، آرم یینا آشنا یجا هیچشمام رو باز کردم،  یدست ینوازشا با

 کرد. ینگام م
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 .دنیلرز یسرشو گذاشت رو دستم، شونه هاش م خت؛یزد و هم زمان اشکش ر یبازم لبخند یچشما دنید با

 بود. دهیازش ند یزیجز خنده چ یکه کس ینیکرد؟ آرم یم هیگر داشت

 دمیهمف یوقت مارستان؛یگفت بازم حالت بد شده و بردنت ب ییبپرسه که دا ییمامان زنگ زده بود که حالت رو از دا-

 .نمیریرو ببخش ش نتیآرم چ،یه چمیمن بدون تو ه نمیریکردم، ش یداشتم سکته م

 یمن چطور م خوش رنگش نگام کرد؛ چشماش قرمز بود، یصداش زدم که سرشو باال گرفت و با اون چشما آروم

 .گه؟ید یکیرو بدم به  نمیتونستم آرم

 بغض گفتم: با

 ازت داشتم. یخواهش هیبار  نیواسه آخر-

 .نمیریتو جون بخواه ش-

 .شه؟یشمال، م یالیهفته، تو و هی نیا میبار تنها باش نیواسه آخر خوامیم-

 زد و گفت: یلبخند

 .م؟یبگ یچ هیباشه رو چشمم اما به بق-

 .میگ ینم یچیه-

 گرد گفت: یچشما با

 .؟یچ یعنی ؟یکن یکار م یچ یدار یدون یم-

 و گفت: ستادیمثل برق گرفته ها ا هوی

 .م؟یفرار کن یعنی-

 زدم و گفتم: یلبخند

 ..گه؟ید شهیم میآره فرار کن-
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 کنن؟. یکار م یبفهمه چ ییاگه خانواده ها بفهمن مخصوصا اگه دا یدون یم نیریش-

 .میهفته رو من و تو تنها باش هیخوام  یمن فقط م ن،یآرم ستیواسم مهم ن-

 نگفت کم کم لبخند رو لبش اومد و چشماش برق زد. یزیلحظه چ چند

 .یعال اریموافقم راه حل بس-

 .م؟یبر یک نیاما آرم-

 .دنیهمه خواب یامشب وقت-

 و گفتم: دمیخند

 ها. یتو از من هم مشتاق تر-

 مشتاقم. شهیمن واسه بودن کنار عشقم هم-

 اما نخواستم حال خوبمون رو خراب کنم. ؛یگفت یخودمون رو به عمه جان م هیقض یدلم گفتم اگه مشتاق بود تو

و عمه جان و آرمان  یو عل ییدر باز شد و بابا هویکردم؛  دایپ یبیکه آرامش عج دیرو بوس میشونیکنارم و پ اومد

 اومدن داخل.

 کردن. ینگام م یآرمان؛ همه داشتن با نگران یهمشون قرمز بود حت یچشما

 زدم و گفتم: یلبخند

 نمردم که. ن؟یکن ینگام م نیخوبم بابا چرا هم چ -

 نشست و دستم رو گرفت. شمیاخم کرد و اومد پ ییحرفم بابا نیگفتن ا با

 .یدختر تو که ما رو نصف جون کرد-

 نون خور کمتر. هی نیشد یاما راحت م ییبابا دیببخش

 حس کردم مخم تکون خورد. هویکردم؛  سیچنان اخم کرد که خودم رو خ ییبابا
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 کرد؛ گفتم: ینگاه کردم که داشت با اخم نگام م نیآرم به

 مخم تکون خورد. ؟یمگه مرض دار-

 .یحرف مفت نزن یتا تو باش-

 .گهید قتهیگفتم؟ حق یخب مگه من چ-

 موندن و بعدش رفتن. شمیپ گهید کمی وونه؛یچرا انقدر دل نازک شده؟ د نیعه ا رون،یکرد و رفت ب اخم

 .مارستانیاز موندن تو ب ادیذاشتن برم خونه، من بدم م یدونم چرا نم ینم

 زدم: داد

 .ست؟ین ییموجود دو پا چیاون جا؟ ه ستین یکس یآها-

 گرد شده اومد داخل. یباز شد و عشق جونم هراسون و با چشما در

 ه؟ حالت بده؟.شد یزیچ-

 خوام برم خونه. ینه من خوبم فقط حوصلم سر رفته م-

 گفتم: یکرد و خواست برگرده که صداش زدم؛ برگشت طرفم که با ناراحت اخم

 .؟یچرا از دستم دلخور-

 .؟یمن رو عذاب بد یخواینزن م نایمن هزار بار بهت گفتم حرف از مردن و ا-

 رو گرفتم و گفتم: دستش

 کردم. یکوچولو م یشوخ هیمعلومه که نه، فقط داشتم -

 و گفت: دیرو بوس دستم

 شم. یها نکن من داغون م یشوخ نیاز ا گهید-

 و مرخص شدم. دیبه در خورد و دکتر اومد داخل؛ چند تا سوال چرت و پرت پرس یا تقه
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 برام غذا آورد و به زور مجبورم کرد تا آخرش رو بخورم. ییمن رو رسوند خونه و رفت، بابا نیآرم

 هی نیرفتم و هم قرار بود با آرم یمسافرت م ییبار بود بدون بابا نیاول یزد، هم برا یوار م وونهیتو اتاقم، قلبم د رفتم

 هفته تنها باشم.

 ه.گذر یبهمون خوش م یلیدونم خ یم نه،یهفته واسم دل نش هی نیاالن ا نیاز هم ییوا

زم و لوا یهفته گرفتم و با چند تا از لوازم شخص هی نیگرفتم؛ بعدش چند دست لباس واسه ا یا قهیدوش چند د هی

 .میتو کوله پشت ختمیر گهید زیو چند تا چ شیآرا

 حدسم درست بوده. دمینگاه انداختم که فهم یبه گوش نه؛یقلبم اومد تو حلقم، مطمئن بودم آرم یگوش یصدا با

 رو زدم: اتصال

 جانم؟.-

 .؟یرسم اون جا، تو آماده ا یم گهید قهیمن حرکت کردم چند د نمیریش-

 من آماده ام. زمیآره عز-

 خوبه فعال.-

 فعال.-

 کاغذ و خودکار برداشتم و شروع کردم به نوشتن: هی

 کمی دیهفته باشم شا هی دیسفر داشتم؛ شا نیبه ا ازیخوب جام هم امنه، واقعا ن یجا هیجونم، من رفتم  ییسالم بابا"

 نگران خودم هستم نگران ،ییاما تو هم درکم کن بابا یش یم یاز دستم ناراحت و عصب یلیخ یلیدونم خ یم شتر،یب

 ."نیرینباش؛ دوستتون دارم، دختر خل و چلتون ش

 بود. نیاز طرف آرم امیپ هی د،یتو دستم لرز یگوش

 ."منتظرم نییپا"

 .ادینشه و ن داریب یخدا کمک کن کس ییوا د،یلرز یاز استرس دست و پام م ن؛ییرو برداشتم و آروم رفتم پا کولم
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 جا رو گرفتم، حاال اون جا کجا بود؟ گلدون. هیکه  وفتمیبود ب کیخورد و نزد زیپام ل هوی

 شدم و داد زدم: نیسوار ماش عیندونستم و فرار کردم؛ سر زیشکست؛ موندن رو جا یبد یو با صدا نییپا افتاد

 شد. داریب یکیبدو که  نیآرم-

 .نیدوه طرف ماش یکه داره م دمیرو د یآخر عل لحظه

 .نیکه نشسته رو زم دمیرو د یپاشو رو گاز گذاشت و حرکت کرد، لحظه آخر عل عیسر نیآرم

 بهش اس دادم عیسر

 دم به بابا نگو. یقسمت م یپرست یم یتو رو به هرچ یعل_

 باشه. ششیپ ییجواب بدم و بابا دمیترس یزنگ خورد، م میگذشت که گوش هیثان چند

 جواب دادم: دیترد با

 بله؟.-

 گوشم کر شد: ادشیفر دنیشن با

 برگرد خونه زود باش. عیسر ؟یرفت یها؟ با ک یدختره احمق کجا رفت-

فته ه هیداشتم، فقط  اجیسفر احت نیبه ا یلیبه خدا خ ،ینگو عل یزیچ ییداداشم تو رو خدا داد نزن، به بابا یعل-

 ست.

 دلم گفتم: تو

 طول بکشه. شتریب دیالبته شت-

 دادم: ادامه

 دم نگو باشه؟. یجون خودم قسم م یعل-
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و قبول کرده و فقط د یعنیکنه  یسکوت م یعل یدونستم وقت یزد؛ البته م یتند م یلیکرده بود، قلبم خ سکوت

 دله.

 نگو. یزیبه خاطر من چ یعل-

 یکثافت دست بهت بزنه هم تو رو م نیاحد و واحد قسم اگه اون آرم یبه خدا نیریگم، اما ش ینم یزیباشه باشه چ-

 کشم و هم اون رو.

 .یباشه باشه عل-

 ردم.فرار ک نیکه با آرم دهیفهم نیبود و مطمئنا از ماش زیت یلیخ یعل ده،یفهم یچه جور یتعجب نکردم که عل اصال

 کردم. یبازش م یرو هم و من ه وفتادیچشمام م یه ومدیخوابم م یلیو قطع کردم، خ میحرف زد گهید کمی

 و گفت: دینگاش کردم، دستم رو گرفت و بوس نیخنده آرم یصدا با

 خب قشنگ بخواب. ؟یزن یخانومم چرا مثل معتادا چرت م-

 ره. یخب تو حوصلت سر م-

 ره فدات شم بخواب. ینم-

 بهم اجازه بده که چشام خود به خود رو هم افتاد و الال کردم. نیفقط منتظر بودم آرم انگار

 خورد تو چشمم. یم میرو به روم بود و نورش مستق قایدق دیشدم، خورش داریخورد ب یکه به چشمم م یحس نور با

 شمال. یالیناشناس بودم، بلند شدم و  نشستم رو تخت؛ تو اتاق بودم، تو و یجا هی تو

 پس خودش کجاست؟. ن؛یآوردم تو اتاق متوجه نشدم، عه گفتم آرم نیآرم یوقت یکه حت ومدیخوابم م انقدر

فداش بشم حتما االن کمرش هم درد  یبود، اله دهیدور و ور نگاه کردم که چشمم خورد بهش که رو کاناپه خواب به

 گرفته.

فتم و رفتم تو حموم، بعد از گربه شور کردن حوله رو پتو انداختم روش؛ حولم رو گر هیشدم و رفتم کنارش و  بلند

 در نگاه کردم. یو از ال دمیچیدورم پ
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 .دمیدرآوردم و پوش یتاپ و شلوار  صورت هیاز تو کولم  رون،یاز حموم اومدم ب عیسر ستیمطمئن شدم ن یوقت

باز  دمیفهم ومدیکه از تو آشپزخونه م ییبا سر و صداها رون،یو رفتم از اتاق ب ختمیرو همون جور رو شونم ر موهام

 کدبانو شده. نیآرم

که من پشت سرشم، با وسواس داشت ساالد درست  دیاصال نفهم نه،یچ یرو م زیداره م دمیتو آشپزخونه که د رفتم

 کرد. یم

کنه؟ من رو  یمن با اون دختره ازدواج م نیهفته آرم هی نیبعد از ا یعنیشدم،  رهیبهش خ ییسر و صدا چیه بدون

 ره؟. یکنه با اون دختره م یول م

تو  یدست تو دست با اون دختره ست؟ چه جور نمیبب یچه جور نم؟یرو با اون دختره بب نیآرم یمن چه جور آخه

 .ستم؟یعروسش من ن یوقت نمشیبب یلباس دوماد

 .دیرو بوس میشونیچشماش به من افتاد و با لبخند اومد کنارم و پ هوی

 خوشگلم. ریصبحت بخ ،یشد داریباالخره ب خانوم خونم-

 زدم و گفتم: یبغض لخند با

 عشقم. ریصبح توام بخ-

 رفت و گفت:تو هم اخماش

 شده؟. یچ نمیباز که خانومم بغض کرده، بگو بب-

 .یچیه-

 شده؟. یبگه چ نشیخواد به آرم یعه خانومم نم-

 و گفتم: نییرو انداختم پا سرم

 کردم. یفکر م وفتهیهفته م هی نیبعد از اکه  ییفقط داشتم به اتفاقا-

 گوشم گفت: دم
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 دیافقط ب میینجایکه ا یهفته ا نیتو ا ،یکنن فکر کن یکه ناراحتت م ییزایبه چ یحق ندار میینجایا یتا وقت-

 .یو بخند یخوشحال باش

 زدم و گفتم: یلبخند

 ضعف کردم. ؟یبه خانومت صبحونه بد یخوا یچشم، حاال نم-

 .مرویگردو، شکالت صبحانه، ن ر،یرو گرفت و با خودش برد تو آشپزخونه؛ کره، مربا، عسل، پن دستم

 خنده گفتم: با

 مال خودمون دو نفره؟. یمطمئن ن؟یجا چه خبره آرم نیا-

 آره عشقم.-

شدم و  رهیو بهش خ ختمیتموم عشقم رو تو چشام ر دم،ید یگرفت و به طرفم آورد؛ عشق رو تو چشماش م یا لقمه

 لقمه رو خوردم.

 که شروع شد چشمام برق زد. نیگذاشت، هم لمیف هی نیرو مبل و آرم میخوردن صبحونه نشست بعد

twi شهیم شیاوم اسم اصل شه،یگرگ و م لمیف یوا l i ghtلممیف نی؛ من عاشق ا. 

 بالست. یکه مربوط به ازدواج و حاملگ یقسمت چهارمشه؛ قسمت دمیکه گذشت فهم کمی

رو  لمیف نیخواد در حضور من ا یم نیداره، پس چرا آرم ادیگرد شده بود آخه تو قسمت چهار صحنه ز چشمام

 رو؟. لمیف نیا دهیتا حاال ند یعنی نه؟یبب

 خاموش شد. ونیزیتلو هویحساسش،  یبه جاها دیرس هویشدم،  لمیف دنیمزخرف شدم و مشغول د یفکرا الیخیب

 .دهیخجالت کش یعنی نینگاه کردم، گونش سرخ شده بود و ا نیتعجب به آرم با

 کرد که صحنه داشته باشه. یبود و فکر نم دهیقسمت رو ند نیتا حاال ا نیدرست بود آرم فکرم

شد و  یگونه هاش سرخ م دیکش یهم خجالت م یخجالت بکشه و وقت ومدیم شیکم پ یلیخ نیخنده، آرم ریز زدم

 کرد. یبامزه اش م یلیخ نیا
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 اخمش خندم رو خوردم و گفتم: دنید با

 .یبامزه شده بود یلیآخه خ دیببخش-

 درسته؟. یبود دهیرو د لمیف نیتو ا-

 شد و گفت: شتریآره تکون دادم، اخمش ب یرو به معن سرم

 .؟ینگفت یزیپس چرا بهم چ-

 قسمت رو. نیا یدیکردم قبال د یفکر م-

 نیا یکرد خودیدر ضمن تو ب مش،ینیذاشتم تا بب یصحنه داره اصال نم یجور نیا لمیف نیدونستم ا یمن اگه م-

 .یدیرو د لمیف

 رو مظلوم کردم و گفتم: خودم

 .لمشیف هیجور نیدونستم که ا یخب من نم-

 حرص گفت: با

 گفته باشم. ینیبب لمایف نیاز ا یحق ندار گهید-

 و با لحن بچگونه گفتم: دمیکنارش گونش رو بوس رفتم

 اخمالو. یچشم آقا-

 و دستش رو انداخت دور گردنم و گفت: دیخند

 .ا؟یدر میغروب بر-

 .میبر میبر میآره بر ییوا-

 .ایدر میر یبعد م ید یناهار خوشمزه به من م هیخانوم کوچولو گفتم غروب نه االن، اول شما -
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 نیبهتر یدرست کنم که هم خوشمزه باشه و هم زود درست بشه؟؛ آها ماکارون یتو آشپزخونه، خب حاال من چ رفتم

 هم دوست داره. نیغذاست آرم

 .ششیرفتم پ زونیآو افهیبا ق ،یبسته ماکارون هی ینبود حت یچیجا رو گشتم اما ه همه

 خانومم؟. یشد یشکل نیشده چرا ا یچ-

 تا باهاش ناهار درست کنم. ستیتو خونه ن یچیه-

 لپم گفت: دنیو هم زمان با کش دیخند-

 خره. یم یو همه چ رونیره ب یشه م یکه غصه نداره، آقات االن بلند م نیا ،یشد یشکل نیا نیتوله تو واسه ا-

 لبخند نگاش کردم و گفتم: با

 .امیباشه پس منم ب-

 گردم. یجا بمون من برم نینه خانومم هم-

 .ادیبپوشه بهش م یفداش بشه که هر چ نیریبرگشت، ش قهیباال تو اتاق و بعد چند د رفت

 .ومدیبهش م یلیخ ،یذغال نیشلوار ج هیبا  یخاکستر شرتیت هی

 .گهیکاراش شدم د نیاصال من عاشق هم د،یرو بوس میشونیکردم که اومد جلو پ یعشق نگاش م با

 کاراش باعث شده که من انقدر بهش اعتماد دارم. نیحاال نشده بدون اجازه من لبم رو ببوسه، هم تا

 زنگ زد در رو باز نکن باشه عشقم؟. یدارم پس هرک دیخانومم مواظب باش من کل-

 .زمیچشم عز-

 افتاد. ونیزیسر نره؟ به اطرافم نگاه کردم که نگام به تلو کار کنم حوصلم یو رفت، خب حاال من چ دمیرو بوس گونش

 شه. یتموم م لمیف ادیب نیکه آرم نیکنم، مطمئنا تا قبل از ا یو نگاه مر لمیف هیبق نهیهم آره
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فهمه بال  یباحال تر از اون لحظه نبود که ادوارد م یصحنه ا چیشدم، ه دنیرو روشن کردم و مشغول د ونیزیتلو

ادوارد کال شوکه شده بود  نیشن واسه هم یکال هنگ کرده بود، آخه خون آشاما بچه دار نم چارهیحاملست؛ ب

 .چارهیب

که  یزیچ نیسر بلند کردم که اول ،یکیرو خاموش کردم، بلند شدم برم که خوردم به  ونیزیکه تموم شد تلو لمیف

 بود. نیدرهم آرم یاخما دمید

رو  یکار هیکه  نیمتنفره از ا نیکشه؛ آرم یکه دخترت مرد، مطمئنم من رو م ییکجا ییخدا به دادم برس، بابا ییوا

 بگه انجام نده و طرف دوباره انجام بده.

 لرزون گفتم: یزدم و با صدا یعیرفتم لبخند ضا یم یجور که عقب نیهم

 .؟یاومد یتو ک نیآرم زهیچ -

 که از حرص و خشم دو رگه شده بود گفت: ییصدا با

 .دنیبودن که نفهم لمیخانوم انقدر غرق ف یوقته ول یلیخ-

 و گفت: کمینزد اومد

 من نگفتم مگه هان؟. ؟ینیب ینم گهیرو د لمیف نیمگه من نگفتم که ا-

 .ستیجلودارش ن یچیشه ه یم یعصب یجور نیا نیآرم یوقت ییوا د،یبلند گفت که تنم لرز یرو جور هان

 .گهیگفته بودم؟ دِ حرف بزن د یبا توام به من نگاه کن، من بهت چ-

 بغض گفتم: با

 .نمیرو نب لمیف نیا گهید یگفت-

 .ش؟یدیپس چرا دوباره د-

 انقدر زود برسه. نیکردم که آرم یفکرش رو هم نم یلعنت دن،یلرز الیو یکه زد کل پنجره ها یدفعه با داد نیا

 شونم رو گرفت و تکونم داد: هوی
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 .؟یالل شد-

 بغض نگاش کردم و گفتم: با

 .دمیرو د لمیف نیکار کنم واسه هم یدونستم چ یسر رفته بود نم خب حوصلم-

 رو گونم، دستاش از رو شونم شل شد. ختیکه تموم شد خود به خود اشکم ر حرفم

 گفت: یرو باال گرفت و با شرمندگ سرم

 لحظه اعصابم خرد شد. هی نمیریش دیببخش زم،یعز دیببخش-

 نداره. یبیع-

 .نمتیخانومم بخند بب-

 و گفت: دیرو بوس میشونیزدم که پ یلبخند

 .نمیریکه ش یدون یدوستت دارم م یلیخ-

 یبسته ماکارون هی کایبود رو گذاشت تو آشپزخونه، از داخل پالست دهیکه خر ییها لهیرو تکون دادم، وس سرم

 درآوردم و مشغول شدم.

 و گفت: دیکش قینفس عم هیرو صدا زدم، اومد تو آشپزخونه،  نیغذا درست شد آرم نکهیاز ا بعد

 درست کرده؟. یبه به خانومم ماکارون-

 لقمه رو گذاشتم تو دهنم، خوشمزه شده بود. نیاول ز،یتکون دادم و بشقابا رو گذاشتم رو م سر

 شده بود. یکرم خاک هیشب شتریربش کم بود، ب کمیبود که  نیکه داشت ا یبود، فقط تنها مشکل یبار عال نیاول واسه

 و عوق زدم. ییتو دستشو دمیلقمه رو گذاشتم تو دهنم که حالم بد شد، دو نیدوم

 بهتر نبود من بزنم؛ انقدر عوق زدم تا حالم سر جاش اومد. نیمثال زدنم، مثال از ا نیبا ا اه

 .رونیکرد، دست و صورتم رو آب زدم و رفتم ب یم یداشت خودکش رونیاون ب نیآرم
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 کرد از ترس. یداشت سکته م چارهیشروع شد، ب نیآرم یاومدم که سواال رونیب ییدستشو از

 من رو دختر. یکشت گهیبابا بگو د یا-

 .یکن ینشده که شلوغش م یزیسرم رفت؛ چ نیآرم یوا-

 خنده، با حرص نگاش کردم که خندش رو تموم کرد و گفت: ریمثالم رو بهش گفتم که زد ز هیقض

 .ممیباشه باشه نزن تسل-

 چند لحظه گفت: بعد

 بود؟. هیشب یکجاش به کرم خاک یبه اون خوشمزگ یاون ماکارون نمیریآخه ش-

 که دلمون درد گرفته بود. میدیخنده،انقد اون شب خند ریز میو زد مینگاه به هم انداخت هی

 رو پام بند نبودم. ا،یمنم که عاشق در ا،یدر میشب بود و قرار بود که بر کینزد بایتقر

 شدم. یزد داشتم کالفه م ینم یاما اصال حرف میبگه بر نیبودم آرم منتظر

 .ایدر میبگه بر نیاون وقت من منتظرم ا نهیب یراحت داره فوتبال م الینشستم، آقا با خ ششیپ رفتم

 گرد شده برگشت طرفم و گفت: یبا چشما نیرو خاموش کردم، آرم ونیزیرو برداشتم و تلو کنترل

 توله؟. یشد چرا خاموشش کرد یداشت حساس م نیریش-

 .گهید ایدر میبابا خب من حوصلم سر رفته بود، بر یا-

 .ایدر میر ینم هینجوریاصال حاال که ا-

 صداش زدم که دستاشو رو گوشش گذاشت، با حرص نگام کرد و گفت: غیج با

 دونستم؟ چه خبرته. یمن نم یبود غویج غیتو انقد ج-

 اصال من قهرم.-
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ره پس ومده،یاصال دنبالمم ن نیعه عه بب اد،یاصال ازش بدم م یشعور عوض یب یشدم و رفتم تو اتاق، پسره  بلند

 الدنگ.

 شدم، کم کم چشمام گرم شد و به خواب رفتم. رهیو به سقف خ دمیحرص رو تخت دراز کش با

 بره. یرو م یکه دل هر آدم یا لهیسبز رو به رو شدم، دو ت لهیچشامو باز کردم که با دو ت یحس نوازش دست با

 تو هم و صورتم رو برگردوندم. دمیکه کرد اخمامو کش یکار یادآوریلبخند بزنم که با  خواستم

 دنیکرد، طاقت تموم شد، نشستم رو تخت و شروع کردم به کش یتر م یاعصابم رو خط خط زشیخنده ر یصدا

 موهاش.

 بودم.اما من انقد ازش حرص داشتم که ول کن ن رهیمن رو بگ یکرد جلو یم یهم سع دیخند یم هم

 دادش بلند شد: یکه خودم خسته شدم ول کردمش که صدا قهیچند د بعد

 .تیهمه چ شهیرو م یکی یکی یدونستم، دار یو من نم یتو دست بزن داشت دهیورپر-

 .یاریخودته تو حرص من رو درم ریتقص-

 تو بغلش و گفت: دیرو کش من

 .ایدر میخانوم خوشگلم بشم، خب حاال بلند شو آماده شو بر یفدا-

 شده گفتم: زونیآو یلبا با

 شده. ریخوام، االن د ینچ نم-

 گم بلند شو بگو چشم. یعه بهت م-

 .دمیبرداشتم و پوش یخیو شال  نیبا شلوار ج ینسکافه ا یمانتو هیزور بلند شدم و از تو کمد  به

دستش رو از تو  نیکه آرم میبود ایدر کینزد بایفکر کنم تقر م،یزد یدست تو دست قدم م م،یخارج شد الیو از

 دستم درآورد.

 کرد. یم تیتعجب نگاش کردم که دستاش رو گذاشت رو چشمم و من رو هدا با
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 بابا. یا نیخورم زم یدستت رو بردار االن م ه؟یچ گهیها د یباز وونهید نیا ؟یکن یکار م یچ یدار نیآرم-

 .یبود غش کنم از خوشحال کیرو به روم نزد یفضا دنیحرفم دستش رو برداشت، با د نیا بعد

 بغلش و گفتم: دمیپر

 .عاشقتم نیآرم یوا-

 بود. نیهم اورمت؟واسهیچرا اون موقع ن یدیحاال فهم-

که به شکل قلب درست شده بودن، داخل اون  کیکوچ یشن پر بود از شمعا یبه رو به روم نگاه کردم، رو دوباره

 ود.پرپر شده اول اسممون درست شده ب یقلب هم با گال

 که داخل اون قلب و وسط اسمامون بود. یجعبه بزرگ قرمز هیخورد به  چشمم

 و گفتم: نیطرف آرم برگشتم

 .ن؟یآرم هیاون جعبه چ-

 گفت: زیآم طنتیلبخند ش هی با

 خودت. نیبازش کن بب-

 توشه. یبود، معلوم نبود چ نیداخل اون قلب و جعبه رو برداشتم، چقد هم سنگ رفتم

 روش بود اون رو هم برداشتم که دهنم باز موند. گهید زیچ هیبرداشتم، دوباره  سرشو

 طرف و بوس بارونش کردم. دمیدفعه دو نیکه...ا نی..انیا شهیخدا، باورم نم یداخل جعبه درش آوردم، وا از

 دم گوشم گفت: م،یدیخند یم هردومون

 واسم بپوشش. میحاال بر-

 اما.-

 بدو. میندار نایاما و اگر و ا سیه-
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، دوست داشتم شهیکه هم یهمون شکل قایمن لباس عروس گرفته واسم، دق وونهیرفتم تو اتاق، د ال،یداخل و میرفت

 .یپرنسس

 خوشگل کردم و موهام رو مدل دادم. شیآرا هی دمیکه لباس رو پوش نیاز ا بعد

 بود. دهیهم کت و شلوار پوش نیبرگشتم، آرم یآروم کیموز ینبود، با صدا نیآرم رونیاز اتاق رفتم ب آروم

اما اون رو به روم زانو  میکنه تا با هم برقص یکردم دست دراز م یمثل عروس دومادا، اومد کنارم فکر م میبود شده

 زد.

 درآورد و رو به روم باز کرد. بشیاز تو ج کیجعبه کوچ هی ومد،یداشت در م چشمام

 یکه عشق توش موج م یگرد شده نگاش کردم که با لبخند و لحن یشد، اون..اون حلقه بود، با چشما یباورم نم یوا

 زد گفت:

 .؟یکن یبا من ازدواج م نمیریش-

 کار کنم. یچ ایبگم  یدونستم چ ینداشتم، نم نیرو از آرم یزیچ نیهم چ انتظار

 خدا. یشدم، منتظر جوابم بود، وا رهیخ نیبه آرم یاشک یشوق و چشما با

 .؟یکن یکار م یتو چ نیآرم-

 نه؟. ایجوابم رو بگو، آره  سیه-

 زد و حلقه رو داخل انگشتم برد. یلبخند نیذوق سرم رو تکون دادم که آرم با

 نشم. داریخواب ب نیکن اصال از ا یکار ایخوابه؟ اگه خوابه خدا هیهمش  نایا ای دارمیمن واقعا ب ایخدا

 چرخونه. یمن رو بغلم کرده و داره م نیآرم دمیحس کردم تو هوا معلقم، حواسم رو جمع کردم که فهم هوی

 تو آخر هفته خندم قطع شد و جاش بغض تو گلوم نشست. نیآرم یعمه و نامزد یادآوریاما با  دمیبلند خند یصدا با

 من با اخم گفت: دنیو با د ستادیاز حرکت ا نیآرم

 ؟.شده یعه خانومم چ-
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 عمه.. نیآرم-

 حرفم رو تموم کنم و لباش رو لبام نشست، شوکه شدم، اما لذت بخش بود. نذاشت

 ازم جدا شد و گفت: نیچند لحظه آرم بعد

 یمن رو عصب یخوا یفکر نکن؟ تو م یناراحت کننده ا زیهفته به چ هی نیگفتم؟ نگفتم که تو ا یروز اول بهت چ-

 .؟یکن

 اما.. یش یخوام عصب ینه نه نم-

 ها. یکن یم یبد عنق یدار مونیروز عروس م،یندار نایساکت اما و اگر و ا-

 :دمیکه پرس میخارج شد الیو از و دیکه دستم رو کش دمیخند

 .م؟یر یکجا م نیآرم-

 .یفهم یصبر کن م قهیچند د-

 .مییمورد نظر، هنوز متوجه نشده بودم چرا اون جا یبه اون جا میدیرفت، باالخره رس یتند راه م تند

 .میداد یگفتن، ما هم جوابشون رو م یم کیکردن و تبر یبودن و به ما نگاه م ستادهیآدم اون جا ا یکل

داشتن پشتمون بودن و آهنگ  زایجور چ نیو از ا ولنیو و تاریمورد عالقم برگشتم، چند نفر که گ کیموز یصدا با

 زدن. یم

 نگاه کردم و گفتم: نیآرم به

 هم کار توئه. ناینگو که ا نیآرم یوا-

 کارا رو هم بکنم برات بازم کمه. نیاگه بزرگ تر-

 شم. داریخواست ب یکه دلم نم نیریخواب ش هیانگار که همش خواب بود،  م،یدیو خند میدیرقص یشب کل اون

 کرد. یکس جدامون نم چیکاش ه م،یموند یقدر عشق و محبت م نیبا هم یجور نیا شهیشد هم یم کاش
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رو صدا کردم اما انگار نه انگار؛ تکونش  نیآرم ه؟یکه کنارم بود پس پشت در ک نیآرم دم،یزنگ از خواب پر یصدا با

 چشمش باز شد. هیدادم که باالخره آقا 

 .نم؟یریشده ش یچ-

 .هیک نیزنه پاشو برو بب یداره در م یکی-

 خوش و بششون بلند شد. یبعد صدا قهیچند د رون،یو رفت از اتاق ب دیشد و لباسش رو پوش اریهوش

 .دمیبنفش و شلوار کوتاه بنفش درآوردم و پوش کیتون هیاز تو کمد  ه؟،یک یعنیطرف واسم آشنا بود،  یصدا چقدر

دختره  نیگه ا یاالن م دم،یآرمان خجالت کش دنیشال گذاشتم سرم و از اتاق خارج شدم؛ با د هیرو بستم و  موهام

 کنه. یکار م یجا چ نیا

 دستش رو گذاشت رو شونم و با خنده گفت: شمیپ اومد

دونم که شما  یوقته م یلیبابا نکش خجالت رو ضرر داره ها، در ضمن من خ یا ؟یدیخجالت کش ییاوه اوه دختر دا-

 .نیدوتا هم رو دوست دار

 گفت: نیبه آرم رو

 .ن؟یکن یم یعروس یعرضه حاال ک یب-

 .میکرد یعروس شبیما د-

 کنم. هیگر ایدونستم بخندم  یکف خونه، نم وفتهیبود چشماش ب کیآرمان گرد شد، نزد یچشما

 بهت گفت: با

 .؟یازدواج رسم یعنی-

 .میدیهم پوش یحلقه دستش کردم و لباس عروس ینه خب اسممون تو شناسنامه هم نرفت ول-

 :دمیرو شن دیخند یتو آشپزخونه که صداش هم که داشت م رفتم

 .ن؟یمربوطه رو هم انجام داد اتیعمل-
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 .ستیشه معلوم ن یآدم م یک نیآبم روش، ا هیرو خورده  نایا ایشعوره؟ ح یآرمان چرا انقدر ب نیخدا ا یوا

 اون دوتا خل و چل. شیبردم پ ییرو درآوردم و تو ظرف گذاشتم و همراه چا کیک خچالیدم کردم و از داخل  ییچا

 با خنده گفت: آرمان

 اما. ،یخوبه زن داداشم شد-

 مکث گفت: یکم بعد

چه  ن،یآرم تهیهفته نامزد نیکه آخر هم نیدون یم ن؟یبگ نیخوا یم یچه جور ن؟یبگ یبه مامان م نیخوا یم-

 نشه؟. یکه مامان عصب شیبهم بزن یخوا یم یجور

 متنفر بود. یلیکه از ازدواج فام یعمه ا م؟یگفت یبه عمه م دیبا یبا آرمان بود، چه جور حق

 .گستید یکیبا  نیآرم یکه آخر هفته نامزد یدر حال میکه نامزد کرد میگفت یبهش م یچه جور حاال

 نشون بده. یخواد چه عکس العمل یدونستم م یسرسخت بود و نم یلیخ عمه

 زد گفت: یکه موهاش رو چنگ م یاز جاش بلند شد و در حال یبا اعصاب خرد نیآرم

باشم، حاال هم که  یا گهیکس د چیخوام با ه یتونم و نم ینم نیریگم، من بدون ش یشده به مامان م یهر جور-

 حق نداره از من جداش کنه. یزن منه، کس نیریش

 توروخدا. نیدپرس نش یجور نیگفتم ا یزیچ هیحاال من  الیخیباشه باشه بچه ها ب-

 شد و گفت: بلند

خوشمزه درست کن برادر  یغذا هیاز اتاقا بخوابم، زن داداش گلم تو هم  یکیرم تو  یخستم، م یلیخ یلیمن خ-

 بخوره. زتیشوهر عز

 هنوزم دپرس بود، رفتم کنارش نشستم و دستاش رو گرفتم. نیگفتم، آرم یلب ریپررو ز هیو  دمیخند

 زدم و گفتم: یکرد که لبخند نگام

 ها. یکن یناراحت م یمن رو هم دار گه،ید الیخیب نیآرم-
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 :دمیرو شن شیلب ریکرد که زمزمه ز بغلم

 ذارم. ینم رتشیازم بگ یذارم کس ینم-

نجون گرفتم فس میفکر کردن تصم یدرست کنم، بعد از کل ییغذا هیرفتم تو آشپزخونه تا  نیاز آروم شدن آرم بعد

 درست کنم.

 نینبود چون آرم دنیترس ایبه فکر کردن  یازیاز پشت دور شکمم حلقه شد، ن یدرست کردن بودم که دست ریدرگ

 کنه. یکارا م نیخونه ست و از ا نیفقط تو ا

 اومد: ییصدا هی

 جاست. نیرفته آرمان هم ا ادتیکه  نیمثل ا-

 به صدا کردم و گفتم: یدهن کج هی

 .یگ یم زایکنه خل و چل؟ چه چ یمن رو بغل م ادیآها اون وقت آرمان م-

 گونم حس کردم و بعد صداش اومد: یرو رو نیگرم آرم بوسه

 کنه؟. یدرست م یخانومم داره چ-

 قند تو دلم آب شد و با شوق گفتم: نیکلمه خانومم از زبون آرم دنیشن با

 کنم. یفسنجون دارم درست م-

 خواد. یم یآقات چ نیبب ایغذا دست بکش ب نیاز ا قهید هی ،یهم عال یلیهوم خ-

 و گفتم: برگشتم

 شده؟. یزیچ-

 آره.-

 گفتم: ینگران با
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 .ن؟یشده آرم یچ-

 .یامروز به آقات بوس نداد-

 سرش رو آورد دم گوشم و گفت: بعد

 فرق کرده. تمونیکه وضع یدون یم-

 .دیخند طنتیصورت سرخ شدم با ش دنیسرش رو عقب تر برد و باد ا؛یح یشدم از حرفش، ب سرخ

 که: میسانت فاصله داشت هی گهیفکر کنم د ومد،یم کیداشت نزد سرش

 دلش بخواد. دیشا نیگ یکنه ها، نم یم یجا مجرد زندگ نیا د،یاهم اهم لطفا بساط ماچ و موچ رو تموم کن-

 بود ما رو هم که از حرفاش خندم گرفته بود. دهید تیوضع نیکه آرمان تو ا دمیخجالت کش هم

 بود با حرص رو به آرمان گفت: دهیحس و حالش پر یکه حساب نیآرم

 .یمحل یخروس ب شهیهم-

 خنده. ریز میو همراه با آرمان زد رمیخودم رو بگ ینتونستم جلو گهید

 کرد. ریخندوند که دلمون درد گرفته بود، من که چند بار غذا تو گلوم گ یخوردن ناهار انقدر آرمان ما رو م موقع

ال و ش یمشک نیو شلوار ج یزرشک یرفتم تو اتاق و از تو کمد مانتو م،یبگرد یکل میکه بر میگذاشته بود قرار

 .دمیرو درآوردم و پوش یمشک

 زدن. یپسرا نشسته بودن رو مبل و داشتن حرف م رون،یاز اتاق اومدم ب فمیبرق لب زدم و با برداشتن ک هی

 من گفت:آرمان رو به  رون،یب میزد الیاز و یزدن و بلند شدن و همگ یمن لبخند دنید با

 واسه من جور کن. یکیجا دختر خوشگل داره؟ اگه داره  نیزن داداش ا یه-

 و گفتم: دمیخند

 به خدا. یزنده بمون یتون یشو، تو بدون دوست دختر خم م الیخیجا ب نیآرمان حداقل ا-
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 که گفتم: میشد یرد م یفروش یبستن شیاز پ میداشت م؛یو به راه رفتنمون ادامه داد میدیخند

 خواد. یم یها من دلم بستن بچه-

 و گفت: نیزد رو دوش آرم آرمان

 .؟یکار کرد یداداش چ-

 کردم که گفت: ینگاش کرد و منم هنگ کرده نگاش م یجیبا گ نیآرم

 شروع شد؟. اراتیاالن و نیزن داداش از هم-

 .دنیخند یم نیبا حرص نگاش کردم اما اون و آرم شعور؛یب دم،یحاال منظورش رو فهم ها

 اومد کنارم و گفت: عیسر نیکردم و ازشون فاصله گرفتم آرم قهر

 .رمیگ یواست م میبر ایب میباشه باشه غلط کرد-

 یم یتنباف یزایدست فروش که چ هیچشمم خورد به  هوی م؛یدیگردشمون رس هیو به بق میگرفت یفیق یتا بستن سه

 بودم. یبافتن یزایفروخت، من عاشق چ

 طور. نیمن خورد تو صورتش و واسه اونم هم یکه اونم همزمان برگشتم طرفم که بستن نیطرف آرم برگشتم

 اون طرف آرمان از خنده غش کرده. میشده بود صورتمون، حاال ما دوتا شوک زده ا یبستن کال

 با حرص گفتم: خت،یر یاز شدت خنده اشک از چشماش م آرمان

 به ما کمک کن. ایب یکه بخند نیا یجا همه برادر شوهر دارن منم برادر شوهر دارم، به-

 با ناله گفتم: بعد

 صورتم رو کجا بشورم؟. نیحاال من ا یوا-

 کشتم. یخودم رو م دیبا ،یچیه گهینکردم وگرنه د شیباز آرا خوبه

 و گفتم: شگاهیداشت، با ذوق رفتم تو آرا شگاهیآرا میکه بود ییهمون جا کینزد قایدق
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 تونم صورتم رو بشورم؟. یخانوم م-

 .دییالبته بفرما-

 گفتم: شگرهیبه آرا شگاه؛ینبود تو آرا شتریب یدونه مشتر هیافتادم،  نیآرم ادیرو شستم که  صورتم

 .اد؟یتونه ب یشده اونم م یخانوم صورت شوهرمم بستن-

 باشه.-

 صورتش رو بشوره. ادیگفتم که ب نیو به آرم رونیرفتم ب د،یمانتو و شالش رو پوش عیسر هیمشتر اون

اونم صورتش رو شست و با تشکر  وار،یبود بخوره به د کیکه نزد یبود جور قشیسرش کال تو  شگاهیداخل آرا اومد

 .میخارج شد شگاهیاز آرا

 .میدیتو اتاق و خواب میکه رفت میخونه، انقدر خسته بود میبرگشت یخنده و گردش با خستگ یاز کل بعد

 .دمیسبز که عاشقشون بودم جلو چشمام د یچشمام رو باز کردم، دو گو یدست ینوازشا با

 لبخند گفت: با

 .؟یشام بخور یایب یخوا یباالخره خانوم، نم یشد داریب-

 گرفته از خواب گفتم: ییصدا با

 ساعت چنده؟.-

 ساعت ده شبه.-

 درست کنم؟. یحاال چ م،یدیچقدر خواب یوا-

 درست کرده. یقاسم رزایچون برادر شوهرت م یخواد درست کن ینم یزیچ-

 گرد گفتم: یتعجب و چشما با

 .؟یقاسم رزایاونم م ؟یآرمان؟ آشپز-
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 طعمش چطوره. مینیبب میبخور میآره، تعجب رو بزار کنار بر-

 رزایزده و داره م یبند آشپز شیزد حاال پ ینم دیسف اهیکه دست به س یبله آرمان خان دمیتو آشپزخونه که د رفتم

 کنه. یدرست م یقاسم

 خنده که نگاهش به ما افتاد، با اخم گفت: ریزدم ز یپق

کنن مجبور شدم خودم  داریشما رو ب ومدیشما که دلش نم لیشوهر زن ذل نیا ؟یشد داریبه به زن داداش باالخره ب-

 .گهیکنم د یآشپز

 هست؟. ست؟یآرمان فقط تو که قصدت کشتن ما ن-

 کنم؟. یمن بد درست م یعنی گه،یدستت درد نکنه د-

 کردم. یم ینه نه فقط داشتم شوخ-

 دونم. یم-

ه به ب دمیلقمه گرفتم که د هیدرست کرده:  یآرمان خان چ نیا مینیتا بب زیسر م مینشست یکه آماده شد همگ غذا

 کنه غذا. یاز منم قشنگ تر درست م نیا

 آرمان. گمیم-

 جان؟.-

 .یاز منم بهتر غذا درست کرد ،ییپا کدبانو هیبه نظر من که وقت شوهر کردنته، تو واسه خودت -

 یزنن زن م یباال م نیهمه زن داداشا واسه برادر شوهرشون آست م،یهمه زن داداش دارن ما هم زن داداش دار ایب-

 خواد ما رو شوهر بده. یزن داداش ما م نیا رنیگ

 اش رو هم آورد باال و گفت:رو باال گرفت و دست سرش

 زن داداش من عقل. نیخداجون به من پول بده به ا-

 .یعقل خودت یب شعوریب-
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 .ومدیبازم خوابم م یشده بودم ول داریکه تازه از خواب ب نیبا ا م،یو دوباره مشغول غذا خوردن شد میدیخند

 .مینیکه آرمان گرفته بود رو بب یلمیتا ف ونیزیتلو یپا میو نشست میرو شست ظرفا

 چشمام از دستم خارج شد و رو هم افتادن. اریدونم چقدر گذشته بود که اخت ینم دم،ینفهم لمیاز ف یچیکه ه من

 که به در خورد دست از خوندن کتاب برداشتم و گفتم: یتقه ا با

 .ایب-

 اومد داخل، رفت سر کمدش و گفت: نیباز شد و آرم در

آرمان خونست، مواظب خودت هم  ینترس ام،یم گهیدو ساعت د یکیکار دارم تا حدود  رونیمن ب خانوم خوشگلم-

 باش.

 که گفتم: دیرو پوش لباساش

 اومده؟. شیواست پ یچه کار-

 .اون شیپ رمیاومده من دارم م شیواسش پ یمشکل هیجا شرکت داره،  نیا میسرباز یاز دوستا یکی-

چشمات رو از جاش  یبفهمم نگاه کرد ،یمردم نگاه نکن یبه دخترا نییبنداز پاباشه، مواظب خودت باش؛ سرتم -

 .ارمیدرم

 کتابم رو خوندم. هیو رفت، منم نشستم و بق دیرو بوس میشونیو پ میدیخند

اما انگار  گهیکنه د یاومد، با خودم گفتم آرمان هست و خودش در رو باز م فونیآ یدونم چقدر گذشت که صدا ینم

 نه انگار که آقا خونست.

 زدم: داد

 خونم. یآرمان در رو باز کن من دارم کتاب م-

 مثل من داد زد: اونم

 خودت پاشو در رو باز کن. دمیلب تاب انجام م قیمنم دارم کارام رو از طر-
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 صبر کن. شمیدق مرگ م نیخدا، آخر من از دست ا هوف

 .گهینبود، گفتم حتما رفته د یکس ریاما تصو دمیره رسصدا کرد که باالخ فونیآ گهیبار د چند

 .رونیدر رو باز کردم و خودم هم آروم رفتم ب دیصدا کرد، با ترد فونیخواستم برگردم دوباره آ تا

 خودم درد گرفت. یکه گلو دمیکش یبنفش غیاز پشت گرفتم ج یکی هوی

 .دمیکش یا گهید غیج هیطرف که معلوم بود مَرده دستش رو گذاشت رو دهنم که دستش رو گاز گرفتم و  اون

انگار، چشمام داشت بسته  شدمیم هوشیمثل دستمال رو گذاشت رو دهن و دماغم، کم کم داشتم ب یزیچ هی هوی

 دوه طرفم. یزده م رونیب یسرخ و رگا یکه داره با چشما دمیکه آرمان رو د شدیم

 مطلق. یاهیداد آرمان بود و بعدش س یصدا دمیکه شن ییلحظه افتادم و چشام رو هم افتاد؛ تنها صدا همون

 آرمان بود. افهیق دمیکه د یزیچ نیبدنم چشمام رو باز کردم و اول یتو یحس درد با

بود  یاون مرد ک یافتادم؛ اون مرد، اون دعوا، وااااا شبید ادی هویاتاق من؛  یکنه؟ تو یکار م یجا چ نیا نیخدا ا ای

 .؟یعنی

 با تعجب به خودم نگاه کردم که شوکه شدم. د،یچیتو کل بدنم پ ینشستم سر جام که درد بد هوی

 کنم که متوجه شدم اونم لخته. داریخواستم آرمان رو ب ست؟یتنم ن ی..من چرا لختم؟ چرا لباسمن

 .م؟یهست یجور نیچه خبره؟ چرا ما ا نجایقشنگ هنگ کرده بودم، ا گهید

کار رو  نیکرد آرمان ا یبود  فکر م گهید یمن و خودش هنگ کرد، هرک دنیکردم که اونم با د داریترس آرمان رو ب با

 .ستین یآدم نیشناسم اون هم چ یکرده اما من اون رو م

 .م؟یشد ینجوریچرا ا ؟یچ یعنیآرمان -

 دونم. یدونم واقعا نم ینم-

 افتاد آرمان؟. یچه اتفاق شبید شد؟یچ-

 .هگیزد تو سرم منم افتادم تا االن د یدونم با چ یشدم نم قهیدست به  ارویبا اون  یشد هوشیتو ب نکهیبعد از ا-
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 .یواااااااااااا-

 باال و با ترس گفت: دیپر دهیکه زدم آرمان ترس یغیج با

 نکردم درسته؟. یکار نیکه من همچ یدونیم یتو که بهم اعتماد دار نیریش ن؟یریچته ش-

 چشمام بود، واقعا بهش اعتماد داشتم. ی رهیو ترس خ ینگران با

 ندارم. یالبته که به تو شک-

 ترس گفتم: با

 ..نیاما آرم-

 افتاده بود که گفت: نیآرم ادیاونم تازه  انگار

 کجاست االن؟. نیخدا پس..پس آرم یوا-

نبود  نینبود، آرم ینبود، چند بار صداش زدم اما خبر نیاز آرم یتو هال اما خبر دمیو دو دمیچیرو دورم پ مالفه

 .ایخدا

 رفت. یاهیکاغذ چشمام س یتو یاوپن بود، با خوندن نوشته ها یکه رو یافتاد به کاغذ چشمم

امروز خواستم با مامان حرف بزنم  یاحمق من دوستت داشتم عاشقت بودم حت نیریش ن،یدونستم انقد پست ینم"

 .ینداشت اقتیل یعوض یراجبه عشقمون اما تو، تو

 یانقد ب یعنی ؟یکار رو با من کرد نیتو چرا ا یتو بود نیریبه من بعد ش کیتنها فرد نزد ،یتو داداشم بود آرمان

 که دلتون به حال من نسوخت؟. نیرحم هست

 "نره. ادتونیوقت  چیکه ه رمیازتون بگ یکه بهتون دارم نفرته، چنان انتقام یتنها حس االن

 .میدیرو پس م میکه نکرد یآرمان با خوندن اون نامه کمرش شکست، ما تقاص کار ه،یگر ریو زدم ز نیرو زم نشستم

 شد و بغلم کرد. سیاونم خ ینگاش کردم که چشما یاشک یاومد کنارم نشست، با چشما آرمان

 نگاهم نکردم. یبه کس یبود، به جز اون حت نینکردم، من که فقط عشقم آرم یآخه چرا؟ من که کار اشتباه ایخدا
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 .میبد نکرد یکار رو کرد؟ ما که به کس نیا یشد؟ ک یجور نیچرا ا پس

 کنه. یم هیزدم اونم از تکون خوردن شونش معلوم بود داره گر یبغل آرمان زجه م تو

 خدا لعنتش کنه. م،ینکرد یکار رو با ما کرده نگذره، ما که بهش بد نیکه ا یاز اون خدا

 نفس نکشم. گهید شدیحال نداشتم نفس بکشم، کاش م یحال شدم، حت یکردم تا ب هیگر انقدر

 تخت استراحت کن. یبلند شو برو رو نیریش-

 واسم. ییآشناواژه نا  هیشدم، استراحت؟ بعد  رهیخ وارینگاه گذرا بهش کردم و دوباره به د هی

 دروغ سر هم کردم. یرفتن باهاش کل رونیبود، به خاطر ب زمیخوام، اون همه چ یرو نم یچینباشه ه نیآرم اگه

 کنم. یتونم من رو با گرفتن اون زجرم نده، خواهش م ینم نیمن بدون آرم ایخدا

 :نیآرم

 . دمیکش یم گاریخودم رو کاناپه نشسته بودم و س یالیبودم و حاال تو و برگشته

 .یییییلیخراب بود، خ یلیخاموش کردم، حالم خ یگاریجا س یدستم بود رو تو یکه تو یگاریس

 کرد. انتیگفت که دوسم داره؟ پس چرا بهم خ یکار رو بکنه؟ مگه خودش نم نیچطور تونست با من ا آخه

 اون که داداشم بود، محرم اسرارم بود، همدم غصه هام بود، مرهم زخمام بود. ؟یچ آرمان

 غصه هاش نشستم و یکردم، چه شبا که از دل پردردم بهش گفتم، چه شبا که پا هیشبا که کنارش نشستم و گر چه

 آرومش کردم.

 کار رو بکنن؟ چطور تونستن؟. نیاونا چطور تونستن به من بدبخت زود باور ا حاال

 داد زدم: ن،یو اوپن بود رو انداختم زم زیکه رو م یشدم و هرچ بلند

 هیآسمون به حالتون گر یکه مرغا رمیازتون انتقام بگ یجور ا،یخوره، ازتون متنفرم لعنت یحالم از هردوتون بهم م-

 کنن.
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 برداشت: قهیزدم به مامان، بعد چند د زنگ

 .؟ییپسرم تو نیآرم-

 آره مامان منم.-

 گفت: هیگر با

 ترکه از نبودنت. یدل مادرت م یگیتو نم ییپسرم کجا-

 .م؟یرو برگزار کن یفردا نامزد میتون یم ال،یخیرو ب زایچ نیمامان ا-

 .؟فردا؟یچ-

 آره مامان فردا.-

 اما زوده پسرم.-

 هم هست لطفا. ریمامان تازه د ستیزود ن-

 که خودم ازش گرفته بودم. یعکس ن،یریشدم به عکس ش رهیرو قطع کردم، خ یبگه و گوش یزینذاشتم چ گهید

واسه فکر  یبهش فکر کنم حت دینبا گهینه نه من د م،یرو دوست داشت گهیچقدر هم د م،یاون روزا شاد بود چقدر

 کفاره بدم. دیکردن بهش هم با

 زدم و گفتم: یپوزخند

 خانوم.  نیریدارم برات ش-

 زد. یحرف م یکیانگار داشت با  دم،یداد آرمان از خواب پر یصدا با

 که زد پاهام سست شد. یحرف دنیشدم و رفتم پشت در، پشتش به من بود؛ با شن بلند

خودش گذاشته  ؟یمگه قرار نبود آخر هفته برگزار بشه؟ چ نه؟یآرم یکه امروز نامزد یچ یعنیمامان؟  یگیم یچ-

 امروز؟.
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کرد و  یاز عمه خدافظ عیحال من سر دنیکه آرمان برگشت طرفم، با د نینداشتم افتادم زم ستادنیتوان ا گهید

 اومد طرفم.

 اخم بغلم کرد و گذاشتم رو تخت، نشست کنارم و گفت: با

 .؟یدیتموم حرفام رو شن-

 .م؟ینکرد یبهش بفهمونم که کار اشتباه یکنم؟ چه جور کاریحاال من چ د،یکش یقیتکون دادم که آه عم روسرم

 که زد به سرم بلند شدم و به آرمان گفتم: یفکر با

 رو بده. تیآرمان گوش-

 چرا؟.-

 رو. تیتوروخدا بده به من اون گوش-

 خاموش بود. یرو گرفتم اما خاموش بود، لعنت نیشوق و ذوق شماره آرم یرو گرفتم و با کل یگوش

 به آرمان نگاه کردم و آروم گفتم: یدینا ام با

 خاموشه. شیگوش-

 هم داغون باشه، داداششه. دیاونم داغون بود مثل من، خب با انگار

 امروز. میبرگرد دیکه با یدون یم-

 دونم. یآره م-

 بدتر بود گفتم: هیکه از صد تا گر یلبخند با

 عشقمه. ینامزد-

 آرمان من رو رسوند خونه و خودش هم با من اومد. م،یو برگشت میرو جمع کرد المونیوسا

 زده بود. یلیمن به دخترش س ییطرف صورتم سوخت، بابا هیداخل  میکه رفت نیهم
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 رو کردم. ومدیکه بدش م یبابا هم ناراحت نبودم، چون حقم بود، چون کار یلیس نیاز ا گهید یحت

 .یکه تا حاال بود ییبرگرد همون جا-

 چشم دوختم، اومد جلو و بغلم کرد. یرو گفت و رفت تو اتاقش، به عل نیهم فقط

 اما واسم مهم نبود. رهیهم م ییدونستم صدام تا تو اتاق بابا یکردم، م هیبلند گر یشکست و با صدا بغضم

 بود. سیمن خ یاز اشکا یبه خودم اومدم که شب شده بود، آرمان رفته و لباس عل یوقت

 .شدیشروع م ینامزد گهیساعت د هیساعت نگاه کردم، مطمئنا تا  به

 بود درآوردم. نیخود آرم هیکه هد یمشک یلباس ماکس هیتو کمد  شدم و رفتم تو اتاق، از بلند

 موهام رو با سشوار خشک کردم و بعد فر کردم. رون،یگربه شور کردم و اومدم ب هیحموم و  رفتم

 .دشیم گهید یکیامشب مال  نیکه آرم دهیخوشگل شدهدبودم اما چه فا دم،یکردم و لباسم رو پوش میمال شیآرا هی

 .نییرو گرفتم و رفتم پا فمیگفت آرمان اومده ک یکه م یعل یصدا با

 بغلم کرد و دم گوشم گفت: یعل

 .نیریباش ش یقو-

 کار رو کرد. نیدادم که اونم هم یرلبیآرمان شدم، سالم ز نیسوار ماش رون،یزدم و از خونه زدم ب لبخند

 کرد که برم داخل. ینم یاریشدم، پاهام  ادهیپ نیلرزون از ماش یبا پاها م،یدیهزار سال رس بعد

 زدم رو گرفت و گفت: خیاومد کنارم و دست  آرمان

 .نیریآروم باش ش-

 تونم آروم باشم؟. یبه نظرت م-

 .یهست یتو قو یتون یم-

 .دمیرو د نینفر، سرم رو باال گرفتم که آرم هیداخل که همون لحظه خوردم به  میرفت
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 کرد. یوار دوسش دارم اما اون با نفرت داشت نگام م وونهیکه د یکس دم،یمعرفتم رو د یب عشق

 :دیدندوناش غر نیصداش بزنم که از ب خواستم

 نحست رو بشنوم. یخوام صدا ینم-

 اومد کنارم و گفت: عیآرمان سر رون،یرو کنار زد و رفت ب من

 نکن. هیتوروخدا گر نیریآروم باش ش-

 گفت: هیبغلم کرد و با گر عیمن سر دنیعمه، عمه با د شیپ میرو قورت دادم و با هم رفت بغضم

 کنه؟ االن حالت خوبه؟. یعمت دق م یکنه نگفت یبابات دق م یتو؟ نگفت یدختر خوشگلم کجا رفته بود-

 لبخند گفتم: مچهین با

 خوبم عمه جان.-

 خداروشکر.-

 .کار رو کرده نیبابا ا یاز دشمنا یکیکردن  یگفت فکر م یکرد، م یم هیبغلم کرد و اونم گر دنمیهم با د معصومه

 من دست نیافتادم، آرم یگرفت م یبرگشتم، دست و پام شل شده بود که اگه آرمان من رو نم غیدست و ج یصدا با

 .گاهشونیرفت سمت جا یداشت م گهیدختر د هیتو دست با 

 یکیتونم اون رو به  یخواست داد بزنم فاقد نخون اون عشق منه، نخون من نم یو عاقد شروع کرد، دلم م نشستن

 نخون. یبدم، نخون لعنت گهید

 بود. نیمن شد، حاال نوبت آرم نیبله رو داد، بله رو داد و مال آرم دختره

ت گردنم و داشتو چشمام نگاه کرد، انگار دستش رو گذاشته بود دور  نیشدم، آرم یداشتم خفه م ومد،یباال نم نفسم

 کرد. یخفم م

 رو. یزیچ دمینفهم گهیطرفم اما من د ومدیکرد، نگران شد، از جاش بلند شد و داشت م ریینگاهش تغ هوی

 مطلق. یاهیچشمام بسته شد و س نیبا داد آرمان و آرم همزمان
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 .مارستانمیداد تو ب صیتشخ شدیاطرافم چشمام رو باز کردم، راحت م یسر و صدا با

 کنم؟. کاریچ نیکنم؟ بدون آرم کاریحاال من چ ایخدا یوا ،یاومد همه چ ادمیکم  کم

 شد. شتریآرمان داغ دلم ب دنیبا د دم،یبرگشتم که آرمان رو د یحس نوازش کس با

 و گفتم: هیگر ریز زدم

 بدون اون. رمیم یتونم، آرمان من م یآرمان؟ من بدون اون نم شدیچ یدید-

 آروم باش. سیه-

 چقدر سخته. یکه بفهم یتو عاشق نشد ؟یآروم باشم آرمان چه جووووور یآروم باش، چه جور یگیهمش م-

 و زنش اومدن. نیو عمه و آرم یو عل ییبگه در باز شد و بابا یزیآرمان خواست چ تا

 شد. شتریو اون دختر بغضم ب نیگره خورده آرم یدستا دنید با

 اومد کنارم و گفت: ییبابا

 .؟یشد یجور نیا هویچرا  ن؟یریشده ش یزیچ-

 ازدواج کرده؟. گهید یکیمن رو عاشق خودش کرده و حاال با  زتیگفتم خواهر زاده عز یداشتم بگم به بابام؟ م یچ

 .ییدونم بابا ینم-

 .یاستراحت کن کمی دیباشه خب با-

 االن مرخصم کنه. نیهم نیخواد استراحت الزم ندارم به دکتر بگ ینه نم-

 ..نیریاما ش-

 بابا لطفا.-

 باشه.-
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 یخوند، انگار حس م یواسم م شهیبود که هم یشعر هیکرد،  یرفتن و عمه اومد کنارم، موهام رو نوازش م یو عل بابا

 خوند برام. یکرد که ناراحتم و اون رو م

 باالم اتی نامییْال یال

 بات باالم خیْچ لهیا گوُن

 سن آرزووا چات باالم میآرزوما چاتماد من

 تو هستم بخواب ، فرزندم ییالال

 آفتاب طلوع و غروب کن ، فرزندم بهمراه

 برس ، فرزندم  تیتو به آرزو دمیخودم نرس یبه آرزو  من

 آهو گؤز باالم یال یال

 سؤز باالم نیریش یال یال

 اؤز باالم میمن یتکد ادایدون کدهیل گؤزَل

 من یفرزند چشم آهو ییالال

 سخنم نیریفرزند ش ییالال

 فرزند من تک است ایدر دن ییبایز در

 اؤز باالم  نامییْالال

 قارا گؤز باالم یقاش

 سؤز باالم ندیْ دوداغ رید نیریبالدان ش نیلید

 تو هستم فرزندم ییالال

 من اهیچشم و ابرو س فرزند
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 لبت فرزندم یاست حرف رو نتریریاز عسل ش زبانت

 فرزند من( یاست ، ا نتریریاز عسل ش یکنیکه به آن تکلم م ی، زبان شودیم ی)حرف که از لب تو جار

 ( {دهدیم یمعن خوانمیم ییاست) که بتو الال یتو هستم اصالح یی} الال

 دوز باالم نیلید یْال یْال

 تئز باالم نانیآچ گ لید

 سؤز باالم نیریش نیریش شیْاوتوروم سن دان من

 ، زبانت نمک است فرزندم ییالال

 زبان باز کن فرزندم زود

 فرزندم نیریش یتو حرف بزن حرف ها نمیبنش من

 باالم گوُل باالم یال یال

 سَنَه قوربان باالم من

 گوُل باالم ریمَه کؤنلوُموُ گَل مَنَه ب لَهیائ قان

 فرزند گل من ییالال

 بقربان تو فرزندم من

 من بخند فرزندم یبرا ایمرا خون نکن ب دل

 گوُل باالم نامییْال یال

 سوُنبوُل باالم یلَر تئل

 باالم وُنگوُلی وخوسویدَن سئرچَه دَن  کَپَنَک

 تو هستم فرزند گل من ییالال
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 مثل سنبل ، فرزندم تیها مو

 پروانه از گنجشک فرزند من خوابش سبک تر است از

 شد. یبهتر بشه بدتر م نکهیا یشدن، حالم به جا یگذشت، روزا تکرار م یروز چند

 که شدیم یدو هفته ا یکیشدم حاال  یم داریب نیآرم یو صبح با صدا دمیخواب یم نیآرم یکه هر شب با صدا یمن

 .دمیشن یاصال صداش رو نم

 شدم. یغرقشون م دمشونید یم یخوشگلش که وقت یاون چشما یوار براش تنگ شده بود، برا وونهید دلم

 .ارهیحال درم ب نیکرد از ا یم یموند و سع یم شمیسه چهار ساعت پ یروز زد،یهر روز بهم سر م آرمان

 .اوردیمن به خودش نم شیاونم مثل من داغون بود اما پ ست،یکه حال خودش هم از من بهتر ن دمیفهم یم اما

 اما من اصال حالش رو نداشتم. رونیکرد من رو از تو خونه بکشونه ب یم یسع

 زدم. یبه معصومه هم زنگ نم گهید یخواست تنها باشم حت یرو نداشتم، همش دلم م یچیحال ه نیآرم بعد

 بودن. ییو بابا یدادم آرمان و عل یکه جواب زنگش رو م یکس تنها

 خونمون. ومدیدادم خودش م یاوقات جواب زنگ آرمان رو که نم یبعض

 معصومه ست. دمیبه در نگاه کردم که د یحال یاومدم، با ب رونیدر از فکر ب یصدا با

 لبخند اومد کنارم نشست و گفت: با

 ها. یریم یم یچت شده؟ دار یدخ یه-

 گفتم: رلبیز

 .رمیبم شدیکاش م-

 گفت: غیو با ج دیحرفم رو معصومه شن متاسفانه

 شده حال و روزت؟. نیکه تو ا شدهیآخه چ ن؟یریش یچ یعنی ؟یگفت یچ-
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 بغض گفتم: با

 معصوم. ستین یزیچ-

 .رونیب میبر دیبلند شو با-

 .م؟یکجا بر-

 .گهید رونیب میبر-

 درآورد و داد دستم. یقرمز و شال قرمز و شلوار مشک یمانتو هیگشتن  یزور بلندم کرد و برد سمت کمد، بعد کل به

 قصدش رو. دمینشوند، فهم یصندل یکه من رو، رو دمشیزور پوش به

 رو گرفتم و گفتم: دستش

 نه. شیمعصوم آرا-

 کنم. یم ساکت شو وگرنه کل موهات رو-

به  دیو بهم نگاه کرد، دستاش رو کوب دیبعد کنار کش قهیرو صورتم بود و بعد رفت سراغ موهام، چند د قهیچند د هی

 هم و گفت:

 .یآدم شد هیحاال شب-

 رفت سر کمد و کفش پاشنه بلند قرمزم رو آورد و گفت بپوشمش. دوباره

 که ستش. رهنیپ هیبود با  دهیپارسال روز تولدم خر نیکفش رو آرم اون

 رو درآورد و گفت: رهنیمعصوم همون پ قایدق

 رو بپوش بعد اون مانتو رو روش بپوش. نیمنصرف شدم اول ا-

هت با ب د،یتنم د یلباس رو تو نیا نیافتادم که آرم یروز ادی دم،یمانتو رو درآوردم و لباس رو پوش یحوصلگ یب با

 گفت:
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 .یکردم خوشگلتر شد یکه فکرش رو م یزیاز اون چ-

 گفت: دیاون روز اشک تو چشمام جمع شد که معصوم با تهد یادآوری با

 .هیگر یب هیگر-

 .هیچ هیبودم قض دهیشدم؛ هنوز نفهم نیسوار ماش دم،یکه آرمان رو د نییپا میرفت

 .دمینفهم یچیه م،یرفت یم میکه داشت ییو جا شیآرا نیلباسا، ا نیا

 راه افتادم. نایو همراه معصوم ا میشد ادهیدونم، پ یباغشون، اما چرا نم میاومد دمیکه فهم میدیرس باالخره

 همه داد زدن: هویبا تعجب نگاه کردم که  م،یدیرس تیجمع به

 .نیریتولدت مبارک ش-

 روزا رو هم فراموش کرده بودم. یتولدم بود؟ انقدر داغون بودم که حت امروز

 نگاش کردم که پوزخند زد بهم.با اون دختره دست تو دست بودن؛ با غم  دمش،یچشم دنبالش گشتم که د با

 کردم. یداشتم سکته م شدیکه رو پرده پخش م ییزایچ دنیبا د م؛یهمه برگشت ییصدا هیبا  هوی

 بودم؛ همه نگاها سمتم برگشت. هوشیکه ب یمربوط به همون شب بود، همون شب نی...انیا

 کار رو کرد. نینگاه کردم، کار اون بود، خودش بود اون ا نیمردم، به آرم یاز خجالت م داشتم

 .ستمیتونستم وا یاما نم زدیآرمان با داد اسمم رو صدا م دم،ینفرت نگاش کردم و دو با

 .نیکرد و خوردم زم ریگ یدونم پام به چ یکه نم دمیدو یکردم و م ینم یآرمان توجه یصدا زدنا به

تقاص کار نکرده رو؟  دم؟یزدم، آخه دارم تقاص کدوم کار رو م یتو بغلش گرفتم، تو بغلش زجه م و دیرس بهم آرمان

 انصافه آخه؟. نیا

 کنم. یرو درست م یآروم باش توروخدا، همه چ-

 .شه؟یدرست م یرفته با چ یآبرو نیرو؟ ا یآرمان؟ چ یدرست کن یخوا یرو م یچ-
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 حرص گفتم: با

 کنم التماسم کنه. یم یکار هی رم،یگ یانتقام ماز اون داداش کثافتت -

 کار رو نکرده. نیاون ا-

 .گهیبود د نیزد؟ انتقامش ا یکار رو کرده ها؟ مگه اون از انتقام حرف نم نیا یپس ک-

 کار من نبود.-

 شد که حمله کردم سمتش و هلش دادم. یدونم چ یرو به رو شدم؛ نم نینگران آرم یکه با چشما برگشتم

 ذره هم دلم براش نسوخت چون حقش بود. هی یحت یدست خودمم درد گرفت ول یمحکم زدم که حت یلیس هی

 :دمیکش غیج

 .ازت متنفرم نیازت متنفرم آرم-

 رو گرفت و گفت: شونم

 کار رو نکردم. نیمن ا گمیم-

ه واس م،یکه چرا تو اون حال بود یدینپرس یحت م،یکه نکرد یانتقام کار ،یریگ یکه انتقام م یتو خودت گفت-

 یکردم نه شب یکار رو م نیکنم قبال ا انتیخواستم بهت خ یاگه م میما سه سال با هم بود ،یو دوخت یدیخودت بر

م، در رو باز کرد نیبود واسه هم وفتادهین یچکیه ریتصو ییکه صدا کرد فکر کردم تو فونیکه زنت شدم؛ اون شب آ

که آرمان اومد، اون  دمیدهنم فقط لحظه آخر د یاما اون مرده خواست من رو ببره که نذاشتم دستمال گذاشت جلو

 اما همش نقشه بود. هیدونم کار ک یکرد؛ نم هوشیآرمان رو هم ب یعوض

 زدم و گفتم: یپوزخند

 توام که زود باور.-

 :دمیکش غیج دوباره
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بدم؛  حیحرف بزنم باهات و توض ینذاشت یحت ،یعشقت رو هم باور نداشت یم تو حرفامن عشقت بود یلعنت-

 خان. نیاما منتظر انتقام من باش آرم یانتقامت رو گرفت

 .میو عمه جان و معصوم دست آرمان رو  گرفتم و رفت یو عل ییتوجه به بابا یب

 فقط صبر کن. یوفتیواسه برگشتن، به پام م یکنم که التماسم کن یباهات م یخان کار نیکن آرم صبر

 نگاش کردم و گفتم: ستادم،یحرکت دست آرمان ا با

 .شده؟یچ-

 .ن؟یریش یکار کن یچ یخوا یم-

 درسته؟. یکنم تو پشتم هست یهرکار-

 دادم. یدست خودم م یکار هیاما اگه اون پشتم نبود حتما  دمید یرو م دیچشماش ترد تو

 چند لحظه گفت: بعد

 پشتتم. آره-

 زدم و گفتم: یلبخند

 خوبه.-

 .ن؟یریش یکن کاریچ یخوا یچرا چشمات انقدر ترسناک شدن؟ م-

 انتقام کوچولوئه. هیفقط  ستین یکار بد-

 گفت. ینم یزیچ ییزودتر اومدن، بابا یو عل ییبابا دمیمن رو رسوند خونه که د آرمان

 یرو م یکردن اما االن همه چ یم یا گهیدونستن فکر د ینم یزیچ نکهیقبل از ا دیساکت بود، خب شاهم  یعل

 دونن.

 م.بهش کمک کن کمیعمه زنگ زد و گفت که صبح برم اونجا تا  م،یکن زشیتولد معصومه بود و قرار بود سوپرا امروز
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 .دمیکمرنگ از تو کمد برداشتم و پوش یصورت نیبا شلوار ج یصورت یتاپ پشت گردن هی

 زانوم بود برداشتم. یکه تا باال یصورت یپرنسس رهنیپ هیشب هم  واسه

 .دمیکرم و شال کرم رو برداشتم و پوش یزدم، مانتو ملیو ر یرژ صورت هی

 .یسانت ۱0پاشنه  یهمراه با کفش صورت کیرو گذاشتم داخل پالست رهنمیپ

 .نییبرداشتم و رفتم پاکه آرمان اومده دنبالم، عطرم رو هم  دمیتک زنگ فهم یصدا با

 دیاما خب من واسه نقشم با میهمه انرژ نیبلند سالم دادم، اول تعجب کرد از ا یشدم و با صدا نیلبخند سوار ماش با

 .گهیداشته باشم د یانرژ

 و کفش واسه معصوم خله خودم گرفتم.  فیو ک شیست لوازم آرا هیمثل خودم جواب داد و راه افتاد؛ وسط راه  اونم

داخل خونه، با عمه جان رو  میو رفت میدیکنه؛ رس یم تمیان گفتم و اونم گفت که حماطول راه از نقشم به آرم تو

 :دمیکردم و پرس یبوس

 عمه جان معصومه امروز تا چند کالسه؟.-

 فکر کنم تا هفت کالس باشه دخترم.-

 .میراحت به کارمون برس میتون یخب خوبه پس م-

 .نیکنندم رو زدم و برگشتم که نگام خورد به آرم کیرو درآوردم و عطر تحر نامیتو اتاق معصوم و مانتو ا رفتم

رژ؛ البته به جز اون شب  هی یکنم حت شیمن بود، تا حاال نشده بود آرا رهیبود اما نگاش خ ستادهیاون دختر ا کنار

 .الیو یتو

 و گفت: شمیکار کردن اون دختره اومد پ قهیعمه جان، بعد از چند د شیازش گرفتم و رفتم پ نگاهمو

 سوال دارم. هی دیام ببخش-

 لبخند گفتم: با

 .ن؟یدار نیبا آرم یشما چه نسبت-
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 نگاه بهش انداختم و دوباره با ناز و لبخند گفتم: هیاومد کنارمون؛  نیلحظه آرم همون

 آرمان هستم. نیآرم هییمن دختر دا زمیعز-

 آها.-

 رو آورد جلو و گفت: دستش

 هستم و شما؟. تایمن ب-

 رو گرفتم و گفتم: دستش

 .زمیخوشحال شدم عز تییاز آشنا ن؛یریمنم ش-

 حوصلم سر رفته. ن؟یبد یکار هیبه منم  شهیطور، م نیمنم هم-

 .یاالن کار کن نیکه از هم شهینم یخانواده ا نیتازه عروس ا زمیعاعا عز-

 چشمک بهش زدم و گفتم: هی

 بکن. یخواست یچند وقت بگذره اون موقع هر کار هیبزار -

 کرد کردم و گفتم: یکه داشت با تعجب نگام م ینینگاه به آرم هیو  میدیدو خند هر

 داداشت کو؟. یکیاون  ییپسر دا-

 .هییرایتو پذ-

 آها.-

 همون جا داد زدم: از

 .نجایا ایآرمااااان ب-

 و گفت: شمونیپ اومد

 شده؟. یزیجان؟ چ-
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 خودم برم؟. ای یریبگ یبر یتون یم میکه الزم دار هییزایچ ستیل نیا-

 کرد و گفت: یاخم

 .رمیخودم م یریبگ یمگه من مردم که تو بر-

 خان صبر کن. نیکرد، صبر کن آرم یبا شک نگامون م نیرو بهش دادم و رفت، تمام مدت آرم ستیل

 .دمیرو جا به جا کردم، بعد از چند ساعت نشستم که دوتا پا د الیبرگشت و با کمکش وسا قهیچند د بعد

 .زیرو گذاشت رو م ینینشست کنارم و س دم،ید ینیس هیرو باال گرفتم که آرمان رو با  سرم

 که من به شدت ازش متنفرم. یزیپرتقال؛ چ ؟یو چل واسم شربت درست کرده بود، اونم چ خل

 ر گفتم:انداختم و با چندش و غرغ نیرو چ مینیب

 آرمااااان.-

 شده؟. یزیجانم چ-

 .ادیکه طعم پرتقال بده بدم م یزیمن از هرچ یدون یتو م-

 نبود. ادمیاصال  دیببخش یوااا-

 گفت: یمن با نگران یاخما دنیبگه با د یزیجان اومد خواست چ عمه

 شده دخترم؟. یزیچ-

 عمه جان. ستین یزینه چ-

 گفت: تایب هوی

 همه؟.پس چرا اخمات تو -

 آرمان واسم شربت پرتقال آورده. یچیه-

 :دیهنگ کرده پرس تایاما ب دیجان خند عمه
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 نکرده. یوا اون که کار بد-

 جون. تایب ادینکرده اما من از طعم پرتقال بدم م یدرسته کار بد-

 آها.-

 ناراحت شد؟. ایبهش برخورد؟  یعنی ن؟یچش شد ا یبلند شد و رفت، وا آرمان

 برم ناز آقا رو بکشم. دیبابا حاال با یچش شد؟ ا هویجنبه نبود  یکه انقد ب آرمان

 .وونهیدفعه شربت آلبالو آورده بود د نیبلند بشم که آرمان خودش اومد، ا خواستم

 خانوم. دییبفرما-

 .یمرررس-

 .نیو خواستم شربت رو بخورم که چشمم افتاد تو چشم آرم دمیرو بوس گونش

 همه من غصه خوردم حاال نوبت توئه. نینداره ا یبیع رون،یمرد، رگ گردنش بدجور زده بود ب یاز حرص م داشت

 از خوردن شربت بلند شدم که آرمان گفت: بعد

 .؟یریکجا م شدهیچ-

 خنده گفتم: با

 .؟یایب یخوا ینکنه توام م رمیخوام برم دوش بگ یم-

 خنده که آرمان گفت: ریزدن ز یهمگ

 خجالت بکش عه. ایح یب-

 شوکه شدم. فمیکه خواستم برم سمت ک نیهم رونیگربه شور کردم و اومدم ب هیو رفتم  میدیخند دوباره

 بود. ستادهیهم رو به روم ا نیبودم و آرم ستادهیحوله تا رونم وا هیبا  من

 :دمیکش غیقدم که اومد جلو به خودم اومدم و ج هی
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 .روووووونیبرووووو ب-

 گذشت. ریخدا بخ یوا رون،یرفت ب دیببخش هیبا  عیاونم به خودش اومد که سر انگار

 .زنهیهنوزم قلبم تند م ایخدا یبه خودم نگاه کردم، تموم صورتم سرخ شده بود، وا نهیتو آ از

زدم و لبام رو  ملیمژه هام رو ر دم،یرو پوش میحالت دادمشون، لباس پرنسس کمیرو با سشوار خشک کردم و  موهام

 .یرژ صورت

 .دمیرو پوش کفشم

 ود.ب بایهم ز یلیبه شکل اشک که خ سیسرو هیکه سال قبل آرمان واسه تولدم گرفته بود رو انداختم،  یسیسرو

 کار داشت تا معصوم برسه. قهیحدود ده د ن،ییکنندم رفتم پا کیاز زدن عطر تحر بعد

 .یلعنت لمیزنن، از همون ف یحرف م یدونستم از چ یکل نگاها برگشت سمتم، م نییکه رفتم پا نیهم

 کردم. یرو حس م یا رهینگاه خ اوردم،یخودم هم ن یمن اصال به رو اما

 سمتم نگاه کردم. ومدیکه داشت م ینگاهم رو ازش گرفتم و به آرمان عیسر دم،یرو د نیرو بلند کردم که آرم سرم

 و گفت: دیرس بهم

 پرنسس خانوم. یچقد خوشگل شد-

 پرنس. یشد پیتوام خوشت یمرس-

 :میداد زد یاومد داخل همگ یاومد، وقت دیکل یبعد صدا قهیچند د م،یو منتظر معصوم شد میدیخند

 تولدت مبارک.-

رفته بود که  ادشیکرد انگار که خودش هم  یگشاد شده به ما نگاه م یمعصوم هنگ کرده بود و با چشما چارهیب

 تولدشه.

 و با خنده گفتم:جلو و بغلش کردم  رفتم
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 .؟یدیچرا هنگول-

 رفته بود که امروز تولدمه. ادمیها؟ آخه خودمم -

 بردمش تو اتاقش. کایگفتن و بعد از اتمام تبر کیتک تک به معصوم تبر دوباره

مون لباس درست و در هیکنم، ماشاهلل معصوم  دایلباس درست و درمون پ هیلباساش گشتم تا  نیسر کمدش و ب رفتم

 نداره همشون دو سانت پارچه ست فقط.

 بود. که تا زانوش یپشت گردن ییطال رهنیپ هیکنم؛  دایلباس قشنگ پ هیگشتن تونستم  قهیبعد چند د باالخره

 کردم. ششیرفتم رو صورتش و قشنگ آرا ،یو نشوندمش رو صندل دیرو دادم پوش اون

زدم و لباش رو رژ  ییزدم تا حالت دار بشه، گونه هاش رو رژگونه هلو ملیمژه اش رو قشنگ ر ،ییطال یمشک هیسا

 زدم. یزرشک

 تموم شد با لذت به معصوم نگاه کردم. کارام یرو هم فر کردم و کال خوشگلش کردم؛ وقت موهاش

 بغلم کرد و گفت: دید نهیخودش رو تو آ یخوشگل شده بود، بلندش کردم وقت یلیخ

 خوشگل شدم. یلیخ نیریش یمرس ییوا-

 بزن و بکوب شروع شد. ن؛ییپا میرو بهش دادم اونم پاش کرد و رفت کفشش

 داد. یرو نوازش م تایدست ب نیبود و آرم نیدست آرم یتو تایرو به روم نشسته بودن؛ دست ب قایدق تایو ب نیآرم

 دمیبا حس گرم شدن دستم نگاه انداختم که د اوردم،یخودمم نم یاما اصال به رو دمیترک یداشتم م یناراحت از

 آرمان دستم رو گرفته.

 زدم که گفت: یبهش انداختم و لبخند ینگاه

 .م؟یبرقص میبر-

 .هیآره عال-

 ازش خواسته.  نیدونستم که آرم یم ستادن،یهم ا نایا نیزمان با ما آرم هم
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 آرمان رو فشار دادم که دم گوشم گفت: یحرص دستا از

 .نیرینره ش ادتینقشه -

 زدم و گفتم: یلبخند

 من خوبم.-

 نداشتم. یغصه ا چیانگار اون لحظه ه دن،یبه رقص میوسط و شروع کرد میرفت

 کرد و آروم شد. رییوسط رقص آهنگ تغ هوی دم،یرقص یو م دمیخند یبا تموم وجودم م داشتم

 برگشتم. نیآرم یدستم رو بزارم رو شونه آرمان که با صدا خواستم

 برقصم؟. مییتونم با دختر دا یجان م آرمان-

 با تعجب نگام کرد که با لبخند سر تکون دادم و گفتم: آرمان

 نداره که؟. یبیآرمان جان ع-

 زد و گفت: یآرمان لبخند-

 با زن داداشم برقصم. رمینداره، منم م یبیمعلومه که ع زمینه عز-

 .دیدستشو رو کمرم گذاشت و به سمت خودش کش نیکه رفت آرم آرمان

 .میشونش گذاشتم و رقصو شروع کرد یدستمو رو یبا خونسرد منم

 کردم که گفت: ینگاش م یسرد با

 .یعوض شد-

 .یکن یفکر م ینجوریتو ا ستین نطورینه ا-

طرز نگاه کردنت،  دنت،یاخالقت، رفتارت، طرز لباس پوش ،یعوض شد یلیدو روز خ یکی نیتو هم ینه عوض شد-

 .؟یافتاده که انقدر عوض شد یدو روز چه اتفاق یکی نیتو ا یکرد ینم شیتو اصال آرا
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 دم گوشم گفت: دوباره

 .یطرز نگاه کردنتم عوض شده؛ انگار که اصال عاشقم نبود یحت-

 و دم گوشش گفتم: ستادمیپنجه پام وا رو

 خوب بودن و محبت من رو ندارن. اقتیل ایلیخ دمیفهم-

 کرد ولش کردم و رفتم سرجام نشستم. یکه با بهت بهم نگاه م یحال در

 .یمنو خرد نکن یخان تا تو باش نیکرد، حقته آرم یداشت با بهت نگام م هنوزم

 برداشتم، به معصوم نگاه کردم و گفتم: نیاومدن معصوم چشم از آرم با

 دختر. ایشد رتریسال پ هی-

 به بازوم و گفت: زد

 روز ازت بزرگترما. هیسال و  هیمثال  یبهم احترام بزار دیبا یکوفت عوض-

 .یتر کیده سال ازم کوچ یعقل رتتیجون جو نگ یاوهوع دخ-

خانوم اومدن  تایو ب نیو آرم یو عل ییخنده و همون موقع عمه جان و آرمان و بابا ریکه زدم ز دیکش یبنفش غیج

 کنارمون و عمه جان با ترس گفت:

 معصومه؟. یدیکش غیچرا ج شده؟یچ-

 مرده حرص منو درآورده. لیذل نیباز ا ستین یچیه-

 که عمه جان با خنده گفت: دیکش غیدرومد و دوباره ج شتریکه معصوم حرصش ب دمیخند دوباره

 نکش. غیمعصوم انقد ج گهیبسه د-

 مرده. لیذل نیمامان حداقل روز تولدم از من دفاع کن نه ا یوا-

 خود معصوم. یحت میدیخند یواسش درآوردم که همگ زبونمو
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 که رفتن معصوم گفت: همه

 .ن؟یریسوال ازت بپرسم ش هی-

 بپرس.-

اون  بعد ن؟یبا هم بود یعنی ن؟یبا هم نیتو و داداش آرم یعنی..یعنیبود؟  قتی..حقیکه زد ییاووم روز تولدت..حرفا-

 ...لمیف

بود؟  یازبود؟ همش ب یالک لمینگفتم؟ بگم که اون ف یچیبگم، بگم که آره با داداشت بودم و به تو ه یدونستم چ ینم

 .؟یاگه بعد از حرفام باور نکنه چ

 خوره. یمن نشسته تکونم نم یجا نمیمعصوم کوچولو بلند شو بب-

 بهم زد. زیچشمک ر هیاومدم و بهش نگاه کردم که  رونیآرمان از فکر ب یصدا با

 شده به ما نگاه کرد و گفت: زیر یبلند شد و آرمان نشست کنارم، معصوم با چشما معصوم

 .نیگرد یباهم م یلیخ ه؟یچ هیقض-

 داد زد که همه برگشتن طرف ما: یچشماش درشت شد و جور هوی

 .ن؟ینکنه شما دوتا با هم-

 .شهیم یچه جور نیآرم افهیق نمیدوست داشتم بب یلیخ د،یکه منتظرش بودم رس یلحظه ا خب

 .میبا هم نیریآره من و ش-

 .میکردن زد یگرد شده نگامون م یکه با چشما یبه جمع یلبخند هردو

جلو  ادیخواد ب یکردم دلش م یکرد حس م یسرخ شده داشت نگام م یافتاد که با چشما نیبه آرم چشمام

 به باد کتک. رهیهردوتامون رو بگ

 آره آقا. یوفتیبچزونمت که به پام ب یخان جور نیاولشه آرم تازه

 دوش گرفتم و رفتم تو تختم. هیجشن تموم شد آرمان منو رسوند خونه،  نکهیاز ا بعد
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 کنم؟. کاریمن چ میکن یاگه ازم نخواد آشت ؟یچ میفکر کنه که من و آرمان واقعا باهم نیآرم اگه

 .؟یطرفم اما اگه بدتر شه چ ادیببره و ب یبه اشتباهش پ نیکنم که آرم یکارا رو دارم م نیا من

 اومد تو سرم: ییصدا هی

 .یهم با آرمان هم در ارتباط بود یکه با اون بود یوقت یکنه که حت یفکر م نیآرم ،یکن یبدترش م یتو دار -

 .ایروم بزار خدا شیپ یراه هیکنم تو بگو، تو  کاریشدم چ جیگ ایخدا یوا

توپ  هیبگم چشمام اندازه  تونمیم قایشماره چشمام گرد شد؛ دق دنیاومدم، با د رونیاز فکر ب میگوش یصدا با

 بسکتبال شده بود.

 ساعت دو شب به من اس داده بود؟. نیآرم

 .؟یداریسالم ب-

 نوشتم: عیسر

 آره.-

 .یباز تو سالمت رو قورت داد-

گفت  یم شهیرفت سالم کنم اونم هم یم ادمی شدیم ینجوریا میدادیم امیآخر شب که پ شهیقبال هم دم،یخند

 .یسالمت رو قورت داد

 اومدم: رونیاس از فکر ب یصدا با

 .یمیقد یتو فکرا یتوام غرق شد-

 آره.-

ا ب یرفت یکه مال من شد یشب یبرات ارزش نداشتم که فردا یذره ا یعنیچرا آخه؟  م؟یدیرس نجایکه به ا شدیچ-

 داداشم؟.

 .زنهیم انتیهنوزم داره حرف از خ نیبشر چرا انقدر خنگه؟ ا نیخدا ا یواااااا
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 نوشتم: عیسر

 یانتیخ چیمن ه وار؟یواسه د ای زدمیگفتم ها؟ داشتم واسه عمم حرف م یم یاحمق من اون روز تو جنگل داشتم چ-

 یازدواج کرد یکه رفت ییکرده تو انتیکه خ یبود؛ در اصل کس یدونم نقشه کدوم آدم عوض یبهت نکردم، اونم نم

 نه من.

 جواب اس هاشو ندادم و انقدر حرص خوردم تا خوابم برد. گهید

 و گفتم: نییمعصوم رفتم پا یصدا زدنا با

 تو؟. یزنیاهههه چخبرته معصوم؟ چقدر غر م-

 .یساعت معطلم کرد میبابا خب ن یا-

 چشمک زد و گفت: هی بعد

 .یشد یگریدختر چه ج-

 نازک کردم و با ناز گفتم: یچشم پشت

 .زدلمیخوشگل بودم عز-

 جان. فتهیبله خودش-

 .گهید میخب بر-

 بود. نیهفته گذشته بود و امشب هم تولد آرم هی م،یمعصوم شد نیو سوار ماش رونیب میخونه زد از

 تر از زانو، موهامم فر کرده بودم. نییپا کمیتا  یمشک نیبا پوت یکوتاه مشک رهنیپ هی

 آب کنم. نویخواستم امشب دل آرم یکال م غ،ییییرژ قرمز ج هیزدم، لبامو هم  یمشک هیهم سا چشمام

 خودمم تعجب کردم. یتو چشمام بود که حت یبرق هیشدم،  رهیبه چشمام خ نهیآ یزدم و از تو یطانیلبخند ش هی

 .ومدهیرو گرفت که عمه جان گفت هنوز ن نیمعصوم از عمه جان سراغ آرم م،یو وارد خونه شد میدیرس
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 گذشت که آرمان اومد. قهیکجاست؟ چند د نیبود پس آرم نجایا تایب

 هم تنهام نذاشته بود. هیثان هی یمدت حت نیو بغلش کردم، تو ا ششیشدم و رفتم پ بلند

 آرمان؟.-

 جانم؟.-

 کجاست؟. نیآرم یدونینم-

 .ست؟ینه مگه خونه ن-

 .ستینه ن-

 دعواش شده بود. یکیبا سر و وضع داغون اومد داخل، انگار با  نیدر باز شد و آرم هوی

 صورتش گذاشتم. یو دستم رو رو ششیدستاش رو گرفتن ، رفتم پ ریو معصوم ز تایب

 .ختیقطره اشک از گوشه چشمم ر هیبست، بعد چند لحظه  چشماشو

 تعجب نگاش کردم و گفتم: با

 .شده؟یچ-

 باز کرد و گفت: چشماشو

 .همش نقشه اون بود نایو ا یگناه یمنو ببخش که حرفاتو باور نکردم، بهم گفت، گفت تو ب ن،یریمنو ببخش ش-

 گرد شده داد زدم: یچشما با

 بهت گفت؟. یک-

 بود؟. یکار ک یعنیبه حرفاش فکر کردم،  یاشک یبگه که از حال رفت، با چشما یزیچ خواست

 اومد کنارم و گفت: آرمان

 .؟یخوب-
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 دم و گفتم:نگاش کر یاشک یچشما با

 بود؟. یآرمان به نظرت کار ک-

 کار من.-

 ه.کارو نکرد نیبود سکته بزنم، امکان نداشت، اون...اون ا کیشخص رو به روم نزد دنیکه با د میبرگشت ییصدا با

 اومد اون مرد؟. ایبه دن یکه عل ی...آخه چطور امکان داره؟ مگه..مگه اون نمرده بود؟ مگه معصوم نگفته بود روزاون

نقشه بود تا از  هیمرده بودم، اون  شیسال پ یکه س یدر حال نجامیکه چطور من ا نیکن یفکر م نیاالن حتما دار-

 .دمیخانوادم و باالخره هم به آرزوم رس شیخواست دوباره برگردم پ یدلم م یلیهمه دردسرا راحت بشم خ

 :دیو دستشو نوازش وار رو صورتم کش کمینزد اومد

 هستم درسته؟. یکه من ک یحتما شناخت زم،یزاده عزبه به برادر -

 تکون دادم که داد زد: سرمو

 .م؟یکه من ک یزبونتو موش خورده؟ شناخت-

 .یآره تو عموم-

 .نیآفر-

 داد زد: یطرف خودش که عل دمیرو گذاشت رو بازوم و کش دستش

 .نویریبابا ول کن ش-

 .؟یکه باعث شد تو باهام بد بش ستین یهمون نیبرده؟ مگه ا نتویکه دل و د ستیهمون دختره ن نیعه چرا؟ مگه ا-

 که باهاش بد شده؟ نکنههههههه. یچ یعنی ،یچیه نیبردم؟ اصال ا نشویکه دل و د یچ یعنی ن؟یگفت ا یچ

 و با داد گفتم: یطرف عل برگشتم

 .؟یتو از بودنش خبر داشت گه؟یم یچ نیا یعل-
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 رفتم کنارش و گفتم: ن،ییانداخت پا سرشو

 سر توئه؟. رینکنه اونا همش ز ؟ینکنه تو اون کارو کرد-

 گفت: یسرشو بلند کرد و با نگران عیسر

 .نیرینکردم ش یکار چینه نه بخدا من اون کارو نکردم من ه-

 عموم برگشتم: یصدا با

 خبر نداشت. یچینداره، اون از ه یریپسرم تقص-

 رو گرفت و داد زد: قشیحمله کرد بهش و  آرمان

 .م؟یبهت کرد یمگه ما چه بد ؟یکارو کرد نیچرا ا که؟یمرتچرا -

 پسره فرار کرده. نیراحت با ا یلیدختر دل پسر منو برده و بعد خ نیچون ا-

آخه  میخواهر و برادر بود هیاز اول باهم مثل  یمن و عل ؟یچ یعنیچه خبره؟  نجایا اینگاه کردم، خدا یبهت به عل با

 چطور؟.

 گرفته گفتم: یگرفتم و به عمو نگاه کردم و با صدا ینگامو از عل سیخ یچشما با

 راحت شد؟. التیحاال خ میجدا شد نیمن و آرم-

 نه راحت نشد.-

دهنم نشست و بعد صداش  یرو یبود سکته کنم، خواستم آرمان رو صدا کنم که دست کیبرق رفت، از ترس نزد هوی

 اومد:

 .شهیراحت م المیفقط خ ینجوریا-

 مطلق. یاهینمونده بود که بخوام تقال کنم، چشمام بسته شد و س یانرژ وفتاد؛یکم کم داشت رو هم م چشمام

 



 تقاص اشتباهی

 
75 

 

 تونم. ینم دمیبه بدنم بدم که د یکش و قوس میشگیطبق عادت هم باز کردم خواستم چشمامو

 بسته شده بود، چشمام از ترس گشاد شده بود. یو پام به صندل دست

 رفتن برقا و اون حرف: ،یاومد، اومدن عمو، عشق عل ادمی یلحظه همه چ هی تو

 ".شهیراحت نم المیخ ینجوریا"

 :دمیکش غیج

 دست و پامو باز کنننننن. ایب ؟یمنو کجا آورد یییییدست و پامو باز کن، لعنت ایب یعوض یه-

 زد و گفت: یپوزخند دنمیاومد داخل، با د یباز شد و اون عوض در

 گذره؟. یخوش م ،یکه به هوش اومد نمیبیبه به شاهزاده خانوم م-

 .؟یخوا یاز جونم م یچ-

 شد و چشماش ترسناک. یجد افشیق هوی

 .یازدواج کن یبا عل دیبا-

 کنم. یازدواج نم یبا عل چوقتیمن ه ؟یشد وونهید ؟ییییییچ-

 انقدر مطمئن نباش.-

 آخه؟. یرحم یچرا انقدر ب ؛یمن یتو عمو یلعنت-

 شدم. ینجوریگفت ا یو از عشق به تو م ختیر یمن اشک م شیپ ومدیپسرم م یوقت-

 کنم. یازدواج نم یمن با عل-

 خودته. یفقط عواقبش پا ،یباشه هرجور راحت-

 تو سرشه. یچه نقشه ا گهید رون،یلبخند مرموز رفت ب هیشد و با  بلند

 کرد؟. رییکردم که حس تو تغ کاریمن چ میما که از اول مثل خواهر و برادر بود یعل آخ
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جلو من نفسم کمتر  ومدنیاومدن داخل، ترس برم داشت، هرچقدر که اونا م یکلیدر باز شد و دوتا مرد ه دوباره

 .شدیم

 .نیرو زم رو صورتم فرود اومد، انقدر محکم زد که پرت شدم شونیکیکه دست  اوردمیداشتم نفس کم م باز

 که خسته شدن و ولم کردن. یادامه داشت تا وقت ینجوریرو کمرم و هم یلگد زد تو شکمم، ضربه بعد گهید یکی

 آوردن. نتیریسر ش ییچه بال ینیبب ییخواست، کجا یرو م نیکرد، دلم آرم یبدنم درد م کل

 هم افتادن. یتا چشمام رو ختمیبه بخت بدم اشک ر انقدر

 زد تو پهلوم. ایاز اون عوض یکیکه حس کردم چشمامو باز کردم، باز  یدرد با

 

 .یغذا رو کوفت کن تا نمرد نیپاشو ا-

 

 .خوامینم-

 

 و بلندم کرد و گفت: دیکش بازومو

 

 به زور تو حلقت بکنم؟. ای یخوریخفه شو م-

 

 بخورم؟ یبسته چجور یدستا نیمن با ا یعوض-
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چقدر گرسنمه، تندتند شروع کردم به  دمیلقمه که خوردم تازه فهم هی ن،یو پام رو باز کرد و نشستم رو زم دست

 خوردن.

 

 کنار، اون نره غوله با خنده گفت: دمیکش یریحس س با

 

 .یخورد یحتما ظرفاشو هم م یخواست یاگه م یخورد ینجوریا یخواینم یتو که گفت-

 

 رو برداشت و رفت، زانوهام رو تو بغلم گرفتم و سرمو گذاشتم رو زانوهام. ینیس

 

منو نجات  یکیدلم برات تنگ شده، کاش  ؟ییکجا نیکه واسم مثل سه سال گذشت. آرم یسه روز نجام،یروزه ا سه

 گفت: یکرد و م یداخل بغلم م ومدیم نیاالن آرم شدیکاش م داد،یم

 

 .میکن یما ازدواج م نکهیهم ا یکرد دایدرست شد، هم تو نجات پ یهمه چ-

 

تنگ  تینوازشات، صدات تنگ شده، دلم واسه همه چ طنتات،یچقدر دلم واسه خنده هات، اخمات، ش نیآرم آه

 شده.

 

 نشست و گفت: یاومد داخل، اومد رو به روم رو صندل یباز شد و باز اون عوض در

 

 خب خب برادر زاده گلم حالت خوبه؟.-
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 زدم: داد

 

 ....هیتو  ،یآشغال هی ،یعوض هیتو  ااااااادیازت بدم م-

 

 نحس. یو لبم پاره شد، دوباره همون درد، همون کتکها، همون ساعتها نیکه بهم زد پرت شدم رو زم یلیس با

 

 :نیآرم

 

 داشیتونستن پ یهم نم سایپل یرو برده بود، حت نمیریش ینبود، سه روز بود که اون عوض نمیریروز بود که ش سه

 کنن.

 

 نه. ایدونستم حالش خوبه  ینم یحت نم،یریبدون ش شدمیم یروان داشتم

 

 ه؟.کن یباهاش رفتار م یچه جور یاون عوض یعنیگرمشه،  ایدونستم سردشه  ینم ره،یس ایدونستم گرسنشه  ینم

 

 کنم. یم مونیاز زنده بودنش پش ،یدونم با اون عوض یمن م ارهیب نمیریسر ش ییبال اگه

 

 اومدم، آرمان اومده بود، اونم مثل من حالش داغون بود. رونیدر از فکر ب یصدا با
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 اومد کنارم نشست و با دستاش سرشو گرفت. د،یمنو بخش عیشرمنده داداشم و عشقم شدم، اما آرمان سر چقدر

 

 رو شونش گذاشتم و گفتم: دستمو

 داداش آروم باش.-

 

 

با معصوم نداره، چطور آروم باشم  یفرق چیبرام ه نیریش یدونیچطووووور؟ خودتم م نیچطور آروم باشم آرم-

 آخه؟.

 

 سه روز تو گلوم جا خشک کرده بود رو بزرگتر کرد. نیکه تو ا یصداش بغض بغض

 

 .شدیه نمشکست یلعنت نیکنم اما ا هیگر نمیریبخاطر ش ریدل س هیرو بشکنم و  یبغض لعنت نیتونستم ا یم کاش

 

 کف دستش. زارمیرو م یکنم و حق اون عوض یم داتیپ دم،یکنم قول م یم داتیپ نمیریش

 که از درد نفسم گرفت. دمیاز جا پر یعل دنیچشمامو به زور باز کردم، با د یحس نوازش دست با

 

 کرد گفت: یکه صورتمو نوازش م یدر حال یاز روم رد شده، عل یلیتر هیکردم  یم حس
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 .نیریمنو ببخش ش ،یبش ینجوریمنه؛ من باعث شدم تو ا ریهمش تقص نایا-

 

 گرفتم و گفتم: دستشو

 

 .دهیبا بابات حرف بزن، اون به حرف تو گوش م یعل ،یندار یریتو تقص ینه عل-

 

 تو فقط منو ببخش. زنمیحرف م-

 

 .یعل ستمین یعصب ایمن از دست تو ناراحت -

 

 خالص بشم. نجایگوش بده و از ا یکن عمو به حرف عل یخداجونم کار رون،یو رفت ب دیرو بوس میشونیپ

 

 .اد؟یب ییسر بابا ییهستن؟ ناراحتن؟ نگرانن؟ نکنه بال یدر چه حال هیو بق ییاالن بابا یعنی

 

 گفت: یدوباره اومد داخل، با خوشحال یدر باز شد و عل هویچقدر گذشت که  دونمینم

 

 .میبر میتون یم-

 

 .م؟یبر میتون یواقعا م ؟یعل یگیم یجد-
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 .ششیپ میبر ایباهات داره ب یکار هیآره فقط قبلش بابا -

 

 ترس گفتم: با

 

 داره؟. کارمیبابات چ یعل-

 

 گفت: یکنارم و مثل قبال با لبخند آرامش بخش اومد

 

 .نجامیبزنه چون من ا یبیتونه بهت آس یاگه بخواد هم نم ن،یریش ستین یزیچ-

 

 کرد. یداشت نگام م یلبخند زشت هیعمو، با  شیپ میگرفت و با هم رفت دستمو

 

 نکنه. تمیمعلوم نبود، فقط خدا کنه اذ ؟یتو سرشه اما چ ینقشه ا هیتونستم حس کنم  یم

 

م ه گهیکردم که دو نفر د یگرد شده نگاش م یرو گرفتن، با چشما یاشاره زد و اونا هم عل گارداشیچند تا از باد به

 اومدن سمت من.
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 هیا کرد ب یکه انگشتش صورتم رو نوازش م یمد سمتم و در حالگرفتنم، عمو او ایفرار کنم اما نشد اون عوض خواستم

 گفت: یلحن زشت

 

ازت گذشت پس  ینجوریهم شهینم یخوشگل یلیخ شه،یکه نم ینجوریاما با خودم گفتم ا یاول خواستم بر-

 چطوره....

 

 خنده، داد زدم: ریچشمک زد و بعدش زد ز هیادامه نداد و  حرفشو

 

 .؟یفهمیمن برادر زادتم م یعوض-

 

 ندارم که بخوام برادر زاده داشته باشم. یمن برادر ست،ین میحال زایچ نیمن ا-

 

 داد زد: یکردم، عل یزدم و تقال م یم غیرو درآورد ج میسر رو

 

 ولش کننننننن. ،یزنینم یبیکه بهش آس یتو بهم قول داد یبابا ولش کن لعنت -

 

 گم شده بود. یعل یمن تو دادا یغایتنم پارش کرد، ج یحرکت تو هیرفت سمت لباسم و با  دستش

 

 و آرمان. نیداخل و پشت سرشون آرم ختنیر سیکه چندتا پل مینگاه کرد یشکستن در همگ یصدا با
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 .نیاونا رو گرفتن و من ول شدم رو زم سایتر شد، از پل دیام شد هیگر دنشونید با

 

 گفت: یلرزون م یکرد و با صدا یسرمو نوازش م زدم؛یطرفم و بغلم کرد، تو بغلش زجه م دیدو نیآرم

 

 تموم شد. ینکن، همه چ هیتموم شد گر سیه-

 

 چشماش گرد شد و گفت: ایکبود دنیآورد باال که با د سرمو

 

 زارم. یبخدا زندش نم ا،یعوض نیسرت آوردن ا ییچه بال-

 

 گفتم: هیشد بره که دستشو گرفتم و با گر بلند

 

 توروخدا نرو ولشون کن. نیآرم-

 

 .خورد یحرص م شتریب ایکبود دنیو با د دیتموم تنمو د شدمیکه داشتم از خجالت آب م یکنارم و در حال نشست

 

 هق هق گفتم: با
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 کردن؟ چقدر کتکم زدن؟. تمیچقدر اذ یدونیم ؟ینجاتم بد نجایاز ا یایچقدر منتظر بودم تا ب یدون یم-

 

 لرزون و گرفته گفت: یصدا با

 

 و نجاتت بدم. امینتونستم ب نینکن، منو ببخش که زودتر از ا هیگر سیه-

 

 لرزه، زدم رو شونش و گفتم: یشونه هاش م دمیآرمان بغلم کرد که د رون،یب میاونجا رفت از

 

 منو. نیآرمان بب یه-

 

 گفت: رو گونش، دستمو گرفت و ختیقطره اشک ر هیجدا شد و نگام کرد که  ازم

 

 .نیریش شدمیم وونهیبخدا داشتم د ؟یخوب-

 

 .؟یکش یخجالت نم ؟یکن یم هیگر یخوبم، در ضمن چرا مثل زنا دار شتونمیخوبم من، االن خوبم، االن که پ سیه-

 

م و آرمان شده بود نیآرم یمتوجه کالفگ م،یبود نیتو ماش وستن،یهم به ما پ یو عل نیکه آرم میدیخند هیگر نیب

 بود. شدهیدونستم چ یبگن اما نم یزیخواستن چ یهم کالفه بود انگار که م یعل یحت
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 دستمو گرفت و گفت: یشم که عل ادهیخواستم پ میدیخونه رس به

 

 آروم باش باشه؟.-

 

 افتاده؟. یاتفاق بد شده؟یمگه چ-

 

 بگم فقط آروم باش. یزیتونم چ ینم-

 

رو به روم پاهام شل شد، رو زانو نشستم و فقط تونستم با  یفضا دنیشدم که با د ادهیبا ترس پ زد،یشور م دلم

 زمزمه کنم: ومدیکه از ته چاه م ییصدا

 

 بابا.-

 و با هق هق گفتم: نیطرف آرم رفتم

 

 بگوووووو. یبگو که بابام زندست، بگو لعنت ه،یالک یبگو همه چ نیآرم-

 

 شد و اومد طرفم و تو بغلم گرفت و گفت: ادهیپ نیماش از

 

 .نیریباش شآروم -
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 :دمیکش غیو ج نشیدادم و زدم تو س هلش

 

 د.بابام بو ایکه داشتم تو دن یچطور آروم باشم آخه؟ تنها کس ؟یییییییآروم باشم لعنت یگیبابام مرده تو م-

 

 :دمیکش غیطرف آسمون گرفتم و ج سرمو

 

 کرده بود مگه؟. یتنگ م ویک یچرا ها؟ جا ؟یکه داشتمو ازم گرفت یتنها کس نه؟یانصافت ا ایخدا-

 

 خدا چرا؟. شیچرا برد دیرس یمورچه هم نم هیمن آزارش به  یآخه چرا؟ بابا دم،یکش غیزانوم نشستم و ج رو

 

 .دادیم موییبابا یخونه بو دم،یکش قینفس عم هیبازوم رو گرفت و بلندم کرد و بردم تو خونه،  ریز یعل

 

 .گهیبردار د نیمنو هم از رو زم ایب یازم گرفت مویتو همه چ ایچقدر؟ خدا یبدبخت آخه

 

 نشست نشستم. یم شهیهم ییکه بابا یرفتم رو مبل ارم؟یبدون بابام طاقت ب یمن چه جور آخه

 

 شدم. رهیخ مییمهربون بابا یرو گرفتم تو بغلم، به چشما میبود ییو بابا یکه توش من و عل یعکس قاب
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 کار کنم؟. یمهربون چ یچشما نیکنم بدون تو؟ بدون ا کاریمن چ ییبابا

 

 .میینکنم فقط برگرد بابا تیعصب گهیکه د دمیگوش بکنم، قول م یبگ یهرچ دمیبرگرد بهت قول م ییبابا

 اومد کنارم نشست و دستمو گرفت، نکاش کردم اونم چشماش قرمز بود. آرمان

 

 گفتم: هیبا گر م،یکرد یم هیگر میهردو داشت د،یکرد که بغضم بلند ترک بغلم

 

 کردم؟. یازم گرفت آخه چرا؟ مگه من چه گناه زامویکه من دارم آرمان؟ خدا تک تک عز هیچه شانس نیا-

 

 .کنهیخدا داره صبر و تحمل تورو امتحان م ینکرد یتو گناه سیه-

 

 گفتم: غیج با

 

 آرمان. شمیم یدارم روان ه؟یچه جور امتحان نیآخه؟ ا ینجوریا زام؟یبا گرفتن عز-

 

 .یاریدر م یباز وونهید ینجوریا یحاال خودت دار هیراحت یآخر هر سخت یگفت یبهم م شهیخودت هم-

 

 سخته. یلیسخته آرمان خ-
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 .شه؟یم تیچقد اذ یدونیچقد رو اشکات حساس بود االن م ییدا یدونیاما تو که م نمیریش دونمیم-

 

 .؟یگیم یجد-

 

 .گمیم یآره جد-

 

 اشکامو پاک کردم و گفتم: تندتند

 

 کنم. ینم هیگر گهید-

 

 .نیآفر-

 

 داد، بعد رو کرد به من و گفت: چیزنگ زد و سفارش ساندو ییجا هیدرآورد و به  شویگوش

 

 درست کنه. یچ هی ادیب گمیسر کن امشب به مامان م چیامروز رو با ساندو-

 

 گفت: نیدفه آرم نیا

 

 خونه. میببر نویریما ش نجایا ادیمامان ب نکهیا یآرمان خل و چل به جا-
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 خاروند با خنده گفت: یکه پشت سرشو م یدر حال آرمان

 

 حواسم نبودا. یوا-

 

 خندم محکم بغلم کرد و گفت: دنیاز دست آرمان خندم گرفت، با د هیگر وسط

 

 بخند، باشه؟. شهینکن و هم هیگر گهیمرگ آرمان د-

 

 عهههههه آرمااااان.-

 

 .ایشیباشم، قاتل م گفته رمیمیمن م یکن هیاگه گر گه،یقسم دادم د-

 

 هم اومد کنارم نشست. یعل م،یدیخند یتو سرش و چهار نفر زدم

 و آرمان رفتم منم رفتم اتاق خودم، چقدر تظاهر کردن سخته. نیآرم نکهیاز ا بعد

 

 ناراحت نشن. هیتا بق یبخند یمجبور یول شکنهیبغض تو گلوت داره م ،یستیناراحت ن گهید نکهیبه ا تظاهر

 

 کنارم منم مثل قبال سرمو بزارم رو پاهاش اونم موهامو نوازش کنه. ادیب مییبابا خواستیاالن دلم م چقدر
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 نگاه کردم به خودم، تموم تنم کبود شده بود، لعنت بهت. نهیحموم، از تو آ رفتم

 

 کنم. کاریمرد و تنهام گذاشت، حاال من بدون بابام چ یبه خاطر اون عوض نمینازن یبابا

 

 .شدیم شتریکردم انگار بغض تو گلوم ب یم هیبلند بغضمو شکستم، اما هرچقدر گر یو نشستم و با صدا سرخوردم

 

 .دمیدرآوردم و پوش یمشک کیشلوار و تون هی رون،یشستم و اومدم ب خودمو

 

 انگار که هنوز تو اتاقش بود. داد،یم موییبابا یبو دم،یکش قینفس عم هی م،ییتو اتاق بابا رفتم

 

اما  یم کنناز یبغلم کن خوادیمن دلم م یمونیم شمیپ شهیهم یتو گفت ،یدرسته؟ تو منو تنها نذاشت یهست ییبابا-

 حاال.......

خونه دور  نیاز ا چوقتیکه ه ییخونه رو بدون تو؟ تو نیتحمل کنم ا یکنم؟ من چجور کاریمن بدون تو چ ییبابا

زود باش برو خشکش کن تا سرما  یدختر چرا موهاتو خشک نکرد یبگ ،یبد ریمثل قبال بهم گ شدیکاش م ،ینبود

 .ینخورد

 

 و هق هق گفتم: غینتونستم تحمل کنم و با ج گهید
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 یکه من ناراحت بودم تو حس نم یمگه زمان شد؟یناراحتت کنه؟ پس چ یچیذارم ه یکه نم یمگه نگفت ییبابا-

ونه ت یدخترت بدون تو نم ییبابا ؟ینازم کن شمیپ یایکنم نم یچرا االن که دارم هق هق م شم؟یپ یومدیو نم یکرد

 چراااااااا؟. ؟یییییییپس چرا رفت یدخترت زیکه همه چ یدونست یکنه، مگه تو نم یزندگ

 

 اومد داخل، بغلم کرد و با اخم گفت: یبه شدت باز شد و عل در

 

 .ه؟یاشکا چ نینکن؟ پس ا هیها؟ مگه آرمان نگفت گر نجایا یایگفت ب یک-

 

گرده بگو بابام بر یداشتم، عل ایدن نیکه تو ا یبابااااااام تنها کس یفهمینکنم؟ اون بابام بود م هیگر یچجور یعل-

 کنم بگو برگرده. یتونم بدون اون زندگ یبخدا نم

 

 که اشکاش رو گونه هاش بود منو بلند کرد و گفت: یدرحال هیگر

 

 خودتو. یاستراحت کن داغون کرد میپاشو بر-

 

 .مییبابا شیرفتم پ یمردم، م یداشتم م یتونم نفس بکشم، وا یکردم نم یم حس

 

 با لبخند زمزمه کردم: ن،یشد و افتادم زم اهیجلو چشمام س یچ همه

 

 .شتیپ امیجونم دارم م ییبابا-
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 :نیآرم

 

 

 ینم ادیز نیواسه هم نمشیبب طیشرا نیتونستم تو ا ینم شد،یافسرده تر م نیریگذشتن و ش یپشت سر هم م روزا

 .دنشیرفتم د

 

 گفت: یاونم با سرزنش م دمیپرس یم نیریخونه از حال ش ومدیم آرمان

 

 االن. شهیاون دختر با تو آروم م دنش،یبرو د یاز من حالشو بپرس نکهیا یبه جا-

 

 .نمشیبب ینجوریا ادیدلم نم شمیم یعصب نمشیب یم طیشرا نیتو ا یتونم آرمان وقت ینم-

 

 اون دختر؟ ها؟. ای ییاالن مهم تو نیآرم-

 

 خاروندم و گفتم: سرمو

 

 فردا. رمیم لخبیاووف خ-
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 بود. تایساکت شد، ب میگوش یبگه که با صدا یزیخواست چ آرمان

 

 .تا؟یجانم ب-

 

 نگرانشم. یلیچطوره؟ خ نیریحال ش نیسالم آرم-

 

 آرمان گفت خوبه.-

 

 .ش؟ینیبب یریچرا خودت نم-

 

 .رمیبابا م رمیمنو، فردا م نیشما دوتا کشت یواااااا-

 

 باز به منم خبر بده. یخوبه رفت-

 

 .یباشه فعال با-

 

 رو قطع کردم که آرمان گفت: یگوش

 

 .؟یچ نیریپس ش ،یدختر ازدواج کرد نیتو با ا ؟یدختر چ نیا ن،یرو فراموش کرده بودما آرم تایمن به کل ب-
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 ازدواج نکردم. تایمن با ب-

 

 .نیشماها سر عقد بله رو داد ؟یچ یعنی-

 

 .ویهمه چ دونهیم نیریهم راجبه ش تاینبود، اون عاقد دوست خودم بود و در اصل اصال عاقد نبود، ب یاون عقد واقع-

 

 .شهیبفهمه چقدر خوشحال م نیریاگه ش یدون یم-

 

 حالش بهتر بشه. کمی میبزار دیآره اما با-

 

 درسته.-

 

 .شدیحس م شتریب شیخال یکسم، اما جا نیزتریماه گذشت از رفتن عز سه

 

 .زدیبهم سر م ومدیکم م یلیخ نیکنارم بودن اما آرم شهیهم یداغون بود، آرمان و عل حالم

 

بهم  ترشیمنه اعصابم ب نیافتاد که اون زن آرم ادمی یاون حالم بدتر شد، وقت دنیبا د شم،یاومد پ تایب شیروز پ چند

 .ختیر
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 گفت: جانیاومد داخل و با ه یاومدم، عل رونیدر از فکر ب یصدا با

 

 پاشو پاشو آماده شو.-

 

 چرا؟.-

 

 .یشهر باز میبر میخوا یم-

 

 .یعل الیخیب یوا-

 

 .یشهرباز میریو م یرسیقشنگ به خودت م یشیساکت باش، االن بلند م-

 

 ...یعل-

 

 کنم. یآمادت م امیوگرنه خودم م نییپا یایم گهید قهیساکت باش، ده د گمتیم-

 

 نکردن. دایپ یبهتر یخوان برن اونجا، جا یمگه بچه ان که م ؟یآخه شهرباز ما،یکرد یریبابا چه گ یا
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 که در باز شد و آرمان اومد داخل. رونیخواستم برم ب دم،یدرآوردم و پوش یمانتو شلوار و شال مشک هیشدم و  بلند

 

 اخم گفت: با

 

 .یکن یم یکار نیدونستم که همچ یم-

 

 داد دستم. یخیو شال  نیبا شلوارج ییمویل یمانتو هی قهیسر کمدم و بعد چند د رفت

 

 نگاه به آرمان کردم و گفتم: هیبه مانتو و  یتعجب نگاه با

 

 رو بپوشم درسته؟. نایا دیبا یبگ یخوا یتو که نم-

 

 .یایم یپوش یرو م نایهم ر،ینه خ-

 

 آرمان من...-

 

 زد: داد
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ه ب گه،یبسه د یافسرده شد ؟یحال باش نیا یخوا یم یتا ک ؟یبر شیپ یجور نیا یخوا یم یتا ک نیریبسه ش-

 .؟یدیفهم یایم یکن یم شیآرا یپوش یرو م نایباش، زود ا انتیبه فکر اطراف یستیفکر خودت ن

 

 زد. یبار بود آرمان سرم داد م نیبه هم، اول دیو درو محکم کوب رونیمنتظر موندن جوابم رفت ب بدون

 

 .ششونیکردم و رفتم پ شیآرا یکردم، به گفته آرمان کم زیتم کمیابروهام بد شده بود،  دم،یرو پوش اونا

 .تایزدن، خواستم منم لبخند بزنم که نگام خورد به ب یلبخند دنمیبا د همه

 

 باشه؟. شمیندارم که پ ویکس گهیبگن من دخوان  یخوان داغ دل منو تازه کنن؟ م یچرا آوردن؟ م نویا یلعنت

 

 اخم به همشون نگاه کردم و گفتم: با

 

 .نیخوش بگذرون نیخودتون بر امیمن نم-

 

 که گفت: دیهم فهم تایب یگفتم، حت ینجوریا یواسه چ دنیکنم همشون فهم فکر

 

 .زمیعز نیشما خوش باش رمیجون من م نیرینه ش-

 

 بود از همون اول. ومدهین تاینبود انگار که اصال ب الشیخ نیع یشکیه رون،یب رفت
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 اصرار داشت با اون برم اما نرفتم. نیآرمان شدم، هرچند آرم نیماش سوار

 

فت گ یاما هردفعه م یشهرباز ارتمیکردم که ب یاصرار م ییکه به بابا ییقبال افتادم، چه روزا ادی یشهرباز دنید با

 .اوردیمنو م یاما بعدش عل شهیکار داره و نم

 

 .دیلرز یخواستم سوار شم دست و پام م یم یوقت یعنی م،یاز همه ترن سوار شد اول

 

 و حاال هردوتاش رو قراره با هم تجربه کنم. دمیترس یاز سرعت و ارتفاع م من

 

 به غلط کردن افتاده بودم. یعنیتند شد،  یوقت یوا یوا خت،یر یکه راه افتاد دلم هر نیهم

 

 .شعورنیالحق که ب دن،یخند یهم م شعورایکردم اون ب یم غیج غیج فقط

 

 رفت و افتادم بغل آرمان. جیکه بلند شدم سرم گ نیهم ستاد،یا یلعنت نیمن کال جون دادم ا نکهیاز ا بعد

 

 :دیپرس یبا نگران ن،ییکمک آرمان رفتم پا به

 

 بده؟. یلیحالت خ ؟یخوب نیریش-
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 و گفتم: نشیزدم تو س محکم

 

 یگینم یکرد یسوار اون لعنت یترسم اونوقت منو آورد یمن از ارتفاع و سرعت م یدون یمگه تو نم یالدنگ عوض-

 کنم. یمن سکته م

 

 و گفت: دیخند

 

 خوب بود. تیواسه روح-

 

 رفت. ادمیکه دلمون درد گرفته بود، اون شب کال غصه هام  میدیشب انقدر خند اون

 

 .دمیعوض کنم خواب نامویمانتو ا نکهیبرگشتم خونه انقدر خسته بودم بدون ا یوقت

 

 .تیپشه ها شروع کردن که به اذ نیباز ا ره،یراه م مینیرو ب یزیچ هیکردم  یم حس

 

 .نایا گهیکردن د وونمینسلشون منقرض شه من راحت بشم، د شاهللیا

 

 مواجه شدم. نیباز اومد، دستامو بردم باال که بزنم بهش چشمامو هم باز کردم که با آرم عه
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 با حرص هلش دادم عقب و گفتم: کنه،یم تیشعوره که منو اذ یب نیا ینیعه بب عه

 

 .دمیمن خواب ینیبب یتون یآخه؟ نم یمگه مرض دار ؟یتو هنوز آدم نشد یعنی-

 

 .یاریدرب ناتویکردم تا مانتو ا دارتیخب خره ب-

 

 باباااا، با حرص مانتومو درآوردم و انداختم تو صورتش. یمانتوم همه چروک شد ا یوااااااا

 

 بخوابم؟. یزار یحاال خوب شد؟ م-

 

 .ییجا هیخوام ببرمت  ینچ آماده شو م-

 

 کجا آخه؟.-

 

 تو آماده شو اول.-

 

 .دمیدرآوردم و پوش یو شلوار و شال مشک یزرشک یمانتو هیمنم  رون،یب رفت
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 سکته نکرد؟. یچه جور نیخودم اون آرم دنیبا هم زدم با د صورتمو خودم سه تا سکته رو یوااااا

 

 .نییرفتم پا فمیکردم و با گرفتن ک شیآرا کمیصورتمو شستم و دوباره  عیسر

 

 با تعجب گفتم: رون،یب میکرد و رفت یخدافظ یاز عل نیآرم

 

 .ان؟یباهامون نم یمگه آرمان و عل-

 

 .میینچ خودمون تنها-

 

 .ادایمنم بدم ب نکهینه ا م؟یتنها باش دیچه وضعشه چرا با نیچشمک زد، اخم کردم ا طنتیبا ش بعد

 

 .میخواست با هم تنها باش یحاال که زن داره دلم نم خوادیاما خب دلم نم نه

 

 اخم گفتم: با

 

 .یوقت شما با عشق سابقت تنها باش هیجونت ناراحت نشه  تایب-

 و گفت: کتریاومد نزد طنتیاما اون با ش شهیناراحت م ای یکردم عصب یم فکر
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 جونم بود. تایب شنهادیاتفاقا پ-

 

 شوهرش با عشق سابقش خلوت کنه. دهیم شنهادیپ یکدوم زن شه؟یآخه مگه م ؟یچ یعنیتعجب نگاش کردم،  با

 

 .میبعد ترمز کرد که تازه متوجه شدم کجا اومد قهیو خودشم سوار شد، چند د نیو برد تو ماش دیکش دستمو

 

 .میدیخند یو م میومدیچقد م ریبخ ادشی م،یقبال منو آورده بود کله پاچه بخور مثل

 

 متوجه شد و با اخم گفت: نیدوباره اشک به چشمام اومد که آرم میقد یادآوری با

 

 کنما. یشل و پلت م نجایزنم هم یم یکن هیگر-

 

 بلند گفتم: یشدم و با صدا یکردن، آخر سر عصب ینگاه م یداخل، دو نفر بودن ه میگرفت و با هم رفت خندم

 

 که چشمتون همش دنبال ناموس مردمه؟. نیها؟ مگه خودتون ناموس ندار نیکن ینگاه م نیدار ویچ ه؟یچ-

 

 کنن. دایمخمصه نجات پ نیبگن که از ا یدونستن چ یبودن و نم دهیهم ترس اونا

 

 گفت: یزده رفت طرفشون و با لحن ترسناک رونیسرخ شده و رگ ب یبا چشما نیآرم
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 آره؟. نیکن یبه ناموس من نگاه م-

 

 بگن. یزیکه چ دادیاصال فرصت نم زدشونیپشت هم م ز،یبه م دیسر هردوتاشون رو کوب هوی

 

 جلو و گفت: دیاومد طرفم و شالمو کش نیآرم ومد،یقلبم داشت از جاش درم بیییییبودم عج دهیترس منم

 

 .شهینم ینجوریجلو ا یبکش کمیالمصبو  نیاگه توهم ا-

 

 .نینکنا آرم یسر من خال نیبب-

 

 .دیباشه ببخش-

 

که  ییشده بود مثل قبال اون موقع ها قایاز خوردن کله پاچه منو رسوند خونه و رفت، به رفتاراش فکر کردم، دق بعد

 .میبا هم بود

 و گفت: دیخند یکه رفتم خونه عل نیهم

 

 خوش گذشت خانوم؟.-
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 رفتم و با اخم گفتم: یبه عل یغره ا چشم

 

 اصال خوش نگذشت. رمینخ-

 

 تو اتاقه رو بزنم بشکنم. یخواست هرچ یبودم دلم م یدونم چرا عصب یتو اتاقم و درو محکم بستم، نم رفتم

 

ا تانقدر بزنمس انقدر بزنمش  تایسر وقت بخواست برم یبودم، دلم م یعصب ستیمال من ن گهید نیآرم نکهیا از

 .دادیطالقش م نیبشه اونوقت آرم مونیم هیشب

 

 ازم جدا شد. نیبه خاطر تو آرم یدرآوردم و رفتم تو حموم، لعنت بهت عمو لعنت نامویحرص مانتو ا با

 

 .دمیپوش رهیت یو تاپ و شلوار آب رونیسبک شدم از حموم اومدم ب نکهیبعد از ا ه،یگر ریز زدم

 

 چشمامو باز کردم. یدیشد یبا حس سرما دم،یو خواب دمیتخت دراز کش رو

 

 االنم وقت سرما خوردن بود آخه. یحتما سرما خوردم لعنت یکردن، واا یو سرم به شدت درد م گلوم

 

 چرخ از روم رد شده بود. جدهیتونستم تکون بخورم، انگار که ه یجام نم از
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 من چشماش گرد شد. دنیسالم کرد که با د یبلند و پر انرژ یباز شد و آرمان با صدا در

 

 اومد طرفم و گفت: دهیترس

 

 دختر؟. یشد یشکل نیچرا ا ن؟یریش شدهیچ-

 

 دستشو برداشت و داد زد: عیگرد شد و سر شتریگرفت که چشماش ب صورتمو

 

 که. یسوز یم یدختر دار-

 

 دکتر پاشو. میبلند شو بر-

 

 دورگه گفتم: یصدا با

 

 دکتر. امیمن از دکتر متنفرم آرمان، من نم یدون یتو که م یوا-

 

 بلند شو. یعنیبلند شو  گمیم یساکت باش وقت-

 

 مانتو شلوار و شال انداخت جلوم. هیگرفت و به زور بلندم کرد،  دستمو
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 .رونیب میو با هم رفت دمشیبود، پوش یبود و چه رنگ یکه چ دمینفهم یحت

 

 . نایمتنفر بودم از دکتر و ا یداخل، از بچگ مینگه داشت و با هم رفت مارستانیب یجلو

 گفتم به جاش عیخواست بهم آمپول بده سر یم ینسخه نوشت و بهم سرم زد، وااا نهیداخل و دکتر بعد از معا میرفت

 قرص بده.

 

 .شمیم یفقط عصب ادیبترسما نه، بدم م نکهینه ا زنم،یبکش هم آمپول نم منو

 

 کم چشمام گرم شد و رو هم افتاد، با حس سوزش گلوم چشمامو باز کردم. کم

 

 .ینیچهره عشقت رو بب یکن یچشماتو باز م یوقت هییبایرو به روم بود، چه صحنه ز قایدق نیآرم

 

 و گفت: دیبازم خند یچشما دنید با

 

 .ایخرس گنده، دو روزه که همه رو جون به لب کرد یباالخره بهوش اومد-

 

 ور لب زدم:ز به
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 دو روز؟.-

 

 گرفت و گفت: دستامو

 

 .یقرار کرد یتاب و ب یآره دو روزه، دو روزه همه رو ب-

 

 قرمز شده گفت: یدر باز شد و عمه جان اومد داخل، با چشما هوی

 

 .؟یستیچرا مواظب خودت ن ؟یعمه به قربونت خوب-

 

 .نینکن هیلطفا گر ستین یزیعمه جان چ-

 

 یم رکایمن چ شدیم تیزیتو چ ،یپاره تن برادرم ،یگوشه برادرم گریج ،یبرادرم ادگارینکنم تو تنها  هیچطور گر-

 کردم آخه.

 

 چقدر دلم براش تنگ شده بود. مییبغل عمه جان بغضم شکست، بابا تو

 اومد سمتم و گفت: دنمیمرخص شدم به اصرار عمه جان رفتم خونشون، آرمان با د نکهیاز ا بعد

 

 .؟یهمش همونجا بمون گهید رمیاتاق بگ هیهمونجا واست  یخوا یها، م یپالس مارستانیتوام همش تو ببابا -
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 بغض  و گفتم: با

 

 .گهید دیمزاحم شماها هم شدم ببخش دونمیم گه،یکنم د کاریچ-

 

 شد و گفت: نیغمگ چشماش

 

 عوض شه. تیخواستم روح یکردم م یم یمن فقط داشتم باهات شوخ وونهینه د-

 

 زد رو شونش و با حرص گفت: نیآرم

 

 بندم. یبهتره، وگرنه خودم دهنتو م یآرمان تو کال دهنتو ببند-

 

 خل و چل لوس شده. نیگفتم، ا یخب مگه من چ-

 

 تو سرش و گفتم: زدم

 

 عمت لوس شده نه من.-
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 وسط. نیکش یپاشو تو بحثا م یبهتون کرده که ه یخواهر من چه بد نیا-

 

 شوهر عمه. نیا ومدیم دیخدا چه قدر بد شد، حاال االن با یشوهر عمه با خجالت برگشتم، ا یصدا با

 

 صدا کرد. فونیکه آ میدید یم لمیف میشام هم عمه اصرار کرد که اونجا بمونم، داشت بعد

 

 رفت درو باز کرد و برگشت طرفم و گفت: آرمان

 

 .نجا؟یا یایم ینگفت یتو به عل-

 

 رفته بود. ادمینه  یوا یا-

 

 .دیبگه که منو د یزیاومد داخل؛ خواست چ یلحظه در باز شد و عل همون

 

 .دیلرز یکردم م یتو بغلش، حس م دیبلند اومد سمتم و کش یقدما با

 

 لرزون گفتم: یصدا با
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 بودم، فکر کردم که دوباره بابام یمن چه حال یدون یم نجا؟یا یایکه م یبهم بگ دیهواس تو نبا یدختره ب-

 .دتتیدزد

 

 حواسم نبود. یعل دیببخش-

 

 کرد، با تعجب نگاش کردم. یقرمز نگام م یکه با چشما نیخورد به آرم نگاهم

 

 در اتاقو باز کرد و منو انداخت تو اتاق. د،یدست منو گرفت و کش نیاومدم که آرم رونیب یبغل عل از

 

 شده بود. یدونم چ یکرد و من با تعجب، واقعا نم ینگام مبا حرص و خشم  اون

 

 :دیقفل شدش غر یدندونا یشده حمله کرد طرفم و شونه هام رو گرفت و از ال یخواستم بپرسم چ تا

 

 خوشحال باش. یموفق شد ؟یاریحرص منو در ب یخوا ینه؟ م یکن یاز عمد م-

 

 تعجب گفتم: با

 

 کردم مگه؟. کاریمن چ ؟یچه عمد ؟یگیم یچ نیآرم-
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 بغلت کنه؟. یذار یو م یکن یمن بغلش م یچرا جلو چشما یلعنت-

 

 .؟یزنیحرف م یراجبه ک ؟یخوب نیآرم-

 

 .زنمیحرف م یدارم راجبه عل-

 

 و گفتم: دمیخند

 

 کرده االن؟. یمگه چه فرق م،یکرد یهمو بغل م یقبال هم من و عل-

 

 .میدون یاالن م یعاشقته ول یعل میدونست یقبال نم ینکرده؟ لعنت یفرق یعنی-

 

 .نیفراموش کردم، شماها هم فراموش کن ویبود که تموم شد، من همه چ یبحث هیاون  نیآرم-

 

 ...نیریاما ش-

 

 بحث. نیا الیخیدونم پس ب یرو مثل داداشم م یلطفا، من هنوزم عل نیآرم-

 

 شد و پرت شدم تو بغلش. دهیکه دستم کش رونیاز اتاق برم ب خواستم
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 انقد کش اومدم. تزایپ ریشدم به پن لیتو بغلش؟ تبد کشهیمنو م رسهیاز راه م یبابا چرا هرک یا

 

 منو میدید یکه بعد از چند روز همو م ییقبال افتادم، روزا ادی د،یکش یم قیرو برده بود تو موهام و نفس عم سرش

 .دیکش یتو بغلش و تو موهام نفس م دیکش یم ینجوریهم

 

 با بغض گفت: سمیخ یچشما دنیو با د دیشد، عقب کش سیخ شرتشیشد و ت ریاون روزا اشکام سراز یادآوری با

 

 .؟یکن یم هیگر یتو بغلم که دار یشیم تیانقدر اذ یعنی-

 

 که دستشو گرفتم و گفتم: رونیاز اتاق بره ب خواست

 

 قبال افتادم. ادیبود که  نیشدن نبود، واسه..واسه ا تیمن واسه اذ هیگر-

 

 .نمیتونستم اشکاشو بب یبود، هنوزم مثل قبال نم سیاونم خ یچند لحظه برگشت، چشما بعد

 

 و اشکاشو پاک کردم و گفتم: کشینزد رفتم

 

 پس چرا....... نم،یتونم اشکاتو بب یمن نم یدون یمگه تو نم-
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 یضم مبغ عیسر شدیم یهرچ ،یلعنت هیگر نیشکست و رو زانو نشستم، خسته شده بودم از ا یبلند یبا صدا بغضم

 که دختر لوس که اشکش دم مشکشه.شکست، شده بودم 

 

 با هق هق گفتم: خت،یمن اشک ر یپابغلم کرد و هم  نیآرم

 

و و االنمون ر وفتمیخنده هامون م ادی یوقت ره،یگ یم شیدلم آت یچه جور وفتمیقبال م ادی یکه وقت یدون یتو نم-

 شیدارم آت ؟یکرد کاریاما تو چ میکه تا آخر مال هم بش میمن و تو قول داده بود رم،یخواد بم یکنم دلم م ینگاه م

 .نیآرم رمیگیم

 

 .زمینمونده بود که بر یباق یو اشک شدیباز نم گهیبهم دست داد، چشمام د یکردم تا حس سبک هیگر انقدر

 

 اومدم و رفتم توالت و دست و صورتمو آب زدم و برگشتم. رونیب نیبغل آرم از

 

 کارت دارم. نیبش نجایا ایب نیریش-

 

 بگو. نجایاز هم یبگ یخوایم یباهات ندارم، هرچ یچته؟ من که کار-

 

 :دمیدادش پر یصدا با
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 بگو باشه. نجایا ایب گمتیم-

 

 و گفت: دیکش قینفس عم هینشستم، چشماشو بست و  ششیترس رفتم پ با

 

 من ازدواج نکردم.-

 

 .؟یآخه؟ اون عقد پس چ یچ یعنیا..ازدواج نکرده؟  ؟ییییییگرد نگاش کردم، چ یچشما با

 

 تعجب گفتم: با

 

 پس اون عقد... ؟یییییییییگیم یدار یچ-

 

 خواستم حرصت بدم. یخواستم خب..م یبود، فقط م یاون عقد الک-

 

 .یا گهیمال من بود نه مال کس د نیهنوزم آرم یعنی..عی ن،ییحرف سرشو انداخت پا نیا بعد

 

 زول زده بودم. نیکنم فقط با بهت به آرم کاریدونستم چ یاصال نم اوردمیخدا داشتم بال در م ی...وااااااااایعنی

 

 .دمیخند یبود که هنگ کرده بود، بلند م نیبغلش، حاال آرم دمیپر هوی شدیدونم چ ینم
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 تو سرش و گفتم: محکم فشارم داد که دادم دراومد، با حرص زدم هوی

 

 استخونام شکست. شعوریب-

 

 خودته. ریتقص-

 

 .یلیدوستت دارم خداجونم خ یلیشکرتتتتتتتتتت خ ایخدا یییییواااااا م،یهمو بغل کرد دوباره

 

 .شدمیعمه جان و شوهرعمه، داشتم از خجالت آب م یداخل، حت ختنیدر باز شد و همه ر هوی

 

 با خنده گفت: آرمان

 

 .؟یبهش گفت ویهمه چ-

 

 آره.-

 

 به عمه جان گفت: هوی نیآرم
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 خوام باهاش ازدواج کنم. یرو دوست دارم و م نیریمامان من ش-

 

 نه مطمئنم، اخماش بدجور توهم بود. گهینهههههه االن عمه جان م ییییییییوااااااا

 

 چشمام شده بود اندازه توپ بسکتبال. ک،یکه زد هنگ کردم در حد المپ یحرف با

 

 که برادر زاده گلم عروسم بشه. شمیهم خوشحال م یلیباشه تازه خ-

 

 .میو دوباره به عمه جان نگاه کرد میو آرمان با تعجب بهم نگاه کرد نیو آرم من

 

 .ست؟یسر راهمون ن یمانع گهید یعنی ؟یسادگ نیشد؟ به هم یواقعا عمه جان راض یعنی

 

 توهم زدم؟. ای دمیواقعا من درست شن-

 

که عمه جان انقدر زود و ساده  میبرگشتم سمتش، اونم مثل من هنگ کرده بود، خب انتظار نداشت نیآرم یصدا با

 بشه. یراض

 

 و داد زد: دیبلند شد و رفت طرف عمه جان و محکم گونش رو بوس نیدفعه آرم هی
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 مامان عاشقتما. یعنی-

 

 رو موهام و گفت: دیکه دست کشبلند شدم و رفتم کنارش  شش،یکه عمه جان بهم اشاره کرد برم پ میدیخند

 

 .شهیدردونش داره عروس م نهیبابات کجاست که بب-

 

 رو ببوسه. میشونیبغلم کنه و پ شهیبود و مثل هم شمیپ شدیبود کاش م یواقعا خال مییبابا یگرفت، جا بغضم

 

 اومد: نیاعتراض آرم یصدا قهیکردم، بعد چند د هیجان بغلم کرد که بغضم شکست و بلند گر عمه

 

 .؟یاوردیاشک خانومم رو درم دیروز خوب حتما با نیبابا مامان جان تو ا یا-

 

 که واسه عروسش کنار گذاشته بود رو به عنوان نشون دستم کرد. یروز عمه جان انگشتر اون

 

 بهش داده بود، کال نسل به نسل بود. یانگشتر هم پدرشوهرش موقع نامزد اون

 

 سال بعد: پنج

 

 .گهید نییشد بدو ریشما؟ د نییکجا ایلیا ن،یآرم ا،یرو-
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 هماهنگ با اون لحن بچگونه گفتن: شهیمثل هم ایو رو ایلیا

 

 .میاومد یزن یچقدر غر م یمامان ییوا-

 

 خوبه. قشیدونستم سل یکه بچه ها رو آماده کنه، م نیبودم به آرم سپرده

 

 کت و شلوار کرم رنگ. هی ایلیرنگ و لباس ا یریلباس عروس ش هی ایرو لباس

 

 نیتا اونا زودتر برن سوار ماش دیکفششون رو پوش نیمن؛ آرم یماه شده بودن نفسا کهیت هیفداشون بشه،  مامان

 بشن.

 

 فر شده. یو موها میمال شیو آرا یبلند نبات رهنیپ هی دم،ید نهیبار آخر خودم رو تو آ واسه

 

 برم باال اون همه پله رو؟. تمیوضع نیاالن من با ا ؟یاریعطر رو ب یایم یمگه من نگفته بودم دار نیآرم یوااا-

 

 .مونینیضرر داره واسه ن یدون یمگه نم ،یبه عطر ندار ازینه خانومم شما ن-
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 نی بباما حاال ارمیعهد بسته بودم بچه ن ایو رو ایلیاومدن ا ایرفته بود، مثال بعد از به دن ادمیبود بچه رو  نیبا آرم حق

 .شدیچ

 

راه  یخواد جوجه کش یرو خفه کنم، انگار م نیآرم نیخواست ا یحاملم، دلم م گهید یکیاز دوسال دوباره  بعد

 بندازه.

 

 کنه. یم یداره عروس یسال نامزد هیعاشق همکارش شده بود و بعد از  مه،یداداش عل یامشب هم عروس خب

 

 خود آرمانه. یدختر دوساله داره که کپ هیهم که با دختر عموش ازدواج کرد و االن هم  آرمان

 

 ناز و تپله. یییییلیماهه داره که خ شیپسر ش هیهم با استادش ازدواج کرد و اونم  معصوم

 

 نویو ا امیزن دن نیکنم خوشبخت تر یحس م م،یرو بچش یطعم خوشبخت میتونست یبعد از اون همه سخت باالخره

 و بچه هامم. نیآرم ونیمد

 

 《انپای》                                   

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 

http://www.romankade.com/
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