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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

  

 مقدمه

خود  یدر ورا بیعج ییایکه دن یسه حرف یرسد. کلمه ا یگاه به سر نم چیه ییکه گو ستیعشق، همانند جاده ا

فکر  شیها یبه تلخ گریاست که، تو د نیریآمدن، آنقدر ش نیکند؛ ا یو در عمق جانت نفوذ م دیآ یدارد. آرام م

 ...یکنینم

 کند...  یو رو م ریات را، ز یسراسر زندگ ،ی... اما، در آخر همچون طوفانینیبیرا نم شیها یسخت گرید 

 !...ستین نیریعشق ش یفهمیآن وقت است که م 

 

 1_پارت#

 تیبود که کاشان قبول شده بودم اما به خاطر حساس یامتحان کنکور شیبودم؛ اما فکرم پ ییمشغول هم زدن چا 

 برداشتم یدست از هم زدن چا ا،یبرد یفکرا بودم که با صدا نی... تو همگهیبرم شهر د تونستمیبابا، نم یها

 بله داداش؟- 

 گفت  یشکیمقابل من نشسته بود، با اخم هم یصندل یکه رو ایبرد 

   ؟ینکنه سمعک الزم شد کنم؛یساعته دارم صدات م کی- 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 انداختم   نییسرم رو پا شرمنده

 حواسم نبود. ،دیببخش-

 تکان داد.  یسر ا،یبرد 

 حواست به پوششت باشه  نجا،یا ادیامروز عرفان م -

 ایبرد یمی.  عرفان، دوست صمومدیآدم به سراغم م نیا یادآوریکه با هربار  یبا فکر عرفان، اوقاتم تلخ شد. تلخ 

خانواده ما و  نیب یخانوادگ یاز دوست شونییآشنا انیبودن. جر اقیبا هم ع یو حساب خوندنیبود؛ هر دو عمران م

رنگ و  یبلند مشک زیرفتم. بلوز و شلوارم رو، با شوم تاقمبلند شدم و به سمت ا زیشروع شد. از پشت م نایعرفان ا

زدم  یعطر زدن شدم و به سمت پنجره رفتم. همونطور که حدس م الیخیزنگ، ب یعوض کردم؛ با صدا نیشلوار ج

 داد...  یبهم نم یحس خوبپسر،  نیعرفان بود، ا

 شد... یاز حد مخل آرامشم م شیپرمعناش، ب یها نگاه

 

 2_پارت#

 

سرعت ممکن، پله هارو  نیبه ناچار از اتاق خارج شدم و با کمتر ومد؛یم نییاز طبقه پا یسالم و احوال پرس یصدا 

 مشغول خوش و بش بودند.  ایدنشسته بود و با بر یمبل تک نفره ا یبه سالن انداختم؛ رو یکردم. نگاه کل یط

 کرد... یم زیپرواش، سراسر وجودمو آمال ینگاهم، به سمتم برگشت و از جاش بلند شد. نگاه ب ینیحس سنگ با

 سالم... - 

از  یزیموضوع، چ نیبودنش بشم...اما ا پیتونستم منکر خوش ت یبهش انداختم. نم یجواب سالمشو دادم و نگاه 

و عرفان  ایمبل از عرفان، نشستم. بحث، سر شرکت برد نیدورتر یکرد... رو یکه بهش داشتم کم نم یحس بد

 کارشون کوالک کرده بودن...  وت یمدت کم،حساب نیکرده بودن و تو هم سیتاس یکه به تازگ یبود...شرکت

*** 
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-رو باز کردم  امیپ یود؛ با کنجکاوبرام اومد...فرستنده ناشناس ب یامیپ نکهیبودم تا ا لمیمشغول چک کردن موبا 

 راحت شد... جواب دادم: المیخ یدختر بود کم نکهیصبا بود...از ا شیسالم نام کاربر

  شما؟

 کردم...  دایرو از تو کانالم پ تیدیصباهستم، آ -

شب  مهیشدم و تا ن شتریکنکاش ب الیخیاز اون ها بود. ب یکی ریاحتماال مد نمیعضو بودم؛ ا یادیز یکانال ها تو

 کردم...  یاعتماد نم یا بهیباهاش چت کردم... اما کاش به هر غر

 

 3_پارت#

 

 بعد...   دوماه

 کیهام بود رو، از نزد ییروزها همدم تنها نیرو که ا یکنجکاو بودم کس یلیبار، با صبا قرار داشتم...خ نیاول یبرا

به بهونه کالس زبان از خونه خارج شدم... هوا،  ،یشیآرا چیبدون ه شهیو مثل هم دمی... لباس هام رو پوشنمیبب

رو فراموش کرده بودم...  نکمیلعنت فرستادم،ع میپرت سچشمم بود. به حوا یتو میگرم بود و آفتاب، مستق یلیخ

نشستم...اما  زیپشت م یصندل یوارد شدم و رو دم،یشاپ محل قرار رس یبه کاف ،یرو ادهیپ قهیبعد از چند دق

پنج عصر بود و  کیانداختم. ساعت نزد یام نگاه ی... به ساعت مچدمیرس جهیصبر کردم، کمتر به نت شتریب یهرچ

 ساعت منتظر صبا بودم... مین بایمن تقر

بوق، دو  کیدرآوردم و شماره صبا رو گرفتم...  فمیک یاز تو لمویبشم...موبا یباعث شده بود عصبان ،یانتظار طوالن  

 بوق و قطع...

پر سرم رو  یشد، با توپ دهیروبه روم به عقب کش زیبودم که م امیبدم، درحال فرستادن پ امیگرفتم بهش پ میتصم 

وا رفتم...عرفان با لحن مسخره و لبخند  یصندل یبهم وارد شد، رو یمیعرفان شوک عظ دنیبلند کردم... با د

 گفت:  یمسخره تر

 صبا هستم.  دیمن عرفان...ببخش ا،یدر سالم
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نشست، حاال  یصندل یبهت بودم رو خوردتر کرد. رو یکه هنوز تو یو اعصاب من دیبلند خند یحرفش با صدا نیا به

 .امینوبت من بود که از خجالتش درب

 .تیشعوریب یپا ذارمیرو م تیگستاخ نی. ا؟یهست یچه آدم گهیتو د - 

 شد. خواستم دهن باز کنم که حرفم رو قطع کرد.  شیقو یدست ها ریبه سرعت از جام بلند شدم که مچ دستم اس 

و باباتو بهتر  ایدودمانتو به باد بدم. تو اخالق برد تونمیعکس ازت دارم. با هنر فوتوشاپ م ینرفته کل ادتیکجا؟  -

 یعکسم رو برا دنیفهمیفوتوشاپ الزم نبود اگر م دونستم،یاخالق بدشون رو م یبهتر از هرکس دونستم،ی. میدونیم

 شدم. رهیشرورش خ یبود تا... دوباره سرجام نشستم و به چشما یفرستادم کاف یکس

 ؟یخوایم یاز من چ - 

 شد. نهیداد و دست به س هیتک یبه صندل 

 حاال شد.  نیآفر - 

 گفت:  یآرومتر یخم شد و با صدا زیم یرو یکم

 .یشیدوست م باهام

 و گنگ بودم. جیکار کنم. گ یچ دونستمیخورده و مبهوت بهش نگاه کردم، نم کهی 

 . نهی. تنها راهت همیکور خوند دارم،یمن دست از سرت برم یاگر فکر کرد نیبب - 

کنه، درخواست  یو خودش ولم م شهیازمن خسته م یفکر که بعد از مدت نیشدن وبا ا روزیدوباره ترس هام بر من پ و

 عرفان رو قبول کردم.

 

 یاجبار یرمان دوست       4پارت

 زبان عرفان از

 هیاتاقم.لباسام روبا یدادم وبه سرعت رفتم تو هیبه بق یسمت خونه تخته گاز رفتم.وارد خونه شدم وسالم بلند به

 عوض کردم. دیسف شرتیوت یخاکستر یشلوار ورزش
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 شهیهوسه وبس.من هم هیفقط  ستیکه بهش دارم مطمعنا عشق ن یولم نکرد.حس ایبخوابم اما فکر در خواستمیم

. ارمیاما من به دستش م استیافتنیدختر از دست ن نیخواستم و به دست آوردم ا یبرام فراهم بوده وهرچ یهمه چ

 وبادقاربود. نیارمتیکه بس انمتر از ج زیدر اتاقم باز شد عارفه بود خواهر عز هویتوفکربودم که 

 .یزیگفتم برنامه نر یعیرف یآقا یخونه  میشام بر یامشب قراره برا ی:داداعارفه

 دلم. زی:باشه عزعرفان

چرا دوست دارم  دونمیرو تحت فشار بزارم نم ایدر ینطوریا هیرفت ومن باخودم فکرکردم که فرصت خوب عارفه

منظورم اخالقشه  ادیازش خوشم نم ادیکه منو رد کرده.البته منم ز هیکه تنها دختر نهیبه خاطر ا دیکنم.شا تشیاذ

 خوشگله .  ییخدا ی.ولکنهیخشک و سردبرخورد م یلیخ

 ایزبان در از

 بپوشم یمن امشب چ ای:درایدن 

 :مگه امشب چه خبره؟ ایدر 

من  یآخرش که چ یروبه رو بشم.ول نیبا ا دیدونم چطور با یمن نم یوا یخونمون واسه شام ا انیم نایا ی:سلطانایدن

 یتمام وجودم وگرفته بود اگه جلو یاسترس ودلهره ا ومدنیم8ساعت نایبود وعرفان ا4شرطشو قبول کردم. ساعت 

آب خوردنم  یهمه جوره حواسش بهم هست و حت ایردمن که ب یاما برا ستیاون که مهم ن ی؟برایبده چ یسوت هیبق

 مهمه کنهیرو چک م

 زمیاعزیمامان ب ایا،دری:درمامان

نبود اما شهال  یاهل چشم وهم چشم نکهیکردن بود با ا یمامان تو آشپزخونه سخت مشغول آشپز نییپا رفتم

کرد که دهن هممون باز موند ومامانمو ناخودآگاه مجبور  ییرایپذ نیخونشون همچ میبارکه رفت هیخانم)مامان عرفان(

 همه تجمالت کرد نیبه ا

 بامن؟ یداشت ی:جانم مامانم کارایدر

 کن. نییتز وهیدرست کردم روشو با خامه وم کیدسر ک ی:آره دخترم. برامامان

 کجا رفت؟ ایدن یمان راست:چشم.ماایدر
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 به من کمک کرد و رفت تو اتاقش تادرس بخونه. کمی:مامان

 زبان عرفان از

که چندتا دکمه  یمشک رهنی.پیمشک نیبه خودم نگاه کردم. شلوار ج نهیبود ومن آماده شده بودم.توآ7.5ساعت

با ساعت طالم کامل کردم.داشتم  پموی.موهامو باژل باال زده بودم.تدیاور کت سف هیآخرش روباز گذاشته بودم با

 که چندتقه به درخورد. بستمیبندساعتم رو م

 دیی:بفرماعرفان

 درو بازکرد وگفت مامان

 بابات منتظره نییپا ای:پسرم بمامان

 می:برعرفان

 تخته گاز روندم که چندبارم از بابا ومامان اخطار گرفتم شهیو من تا اونجا مثل هم میبابا شد یسوارپرادو

 

 یاجبار یرمان دوست         5رتپا

 

 ایزبان در از

 

هستن.عارفه دخترشون  ینفره حاج محمود وشهالخانم که به شدت مذهب4شده از لیتشک یسلطان ی خانواده

اما نه به شدت  هیدیاونم دختر مق خونهیم یسالشه ودرحال حاضرتجرب20وخواهرعرفان که دوسال از من بزرگتره و

و به  یامروز یلیخانوادشه وآدم خ سواون کامال برعک خونهیعمران م ایسالشه ومثل برد24باباومامانش.عرفان هم

 .ترسمیم یلیخ نیومن از هم هیقول معروف الکچر
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 یهم داره وحساب یسندگیکارخونه ر هیتفاوت که  نیخودم فرش فروشه با ا یعرفان( هم مثل بابا یمحمود)بابا حاج

 .ذارهیواحترام م دهیم تیخانواده اهم نیبه ا یلیبابا خ میبرا هم کنهیبه بابا کمک م یلیوضعشون توپه وتو کارا خ

 

روشن  یقهوه ا یبه خودم نگاه کردم چشما نهیتو آ انیبودم ومنتظر بودم تا مهمونا ب دهیرو پوش لباسام

 .گنیدروغ نمکه خوشگلم و اگه راستشو بگم  گفتنیهمه م یقلوه ا یمتوسط ولبا ینی،بیگندم ده،پوستیوکش

 

 ادیلباسا بهت م نیتوپس؟ مهمونا اومدن.چه قدر ا ییکجا ای:درایدن

 

 االن امیجون.برو منم م ی:ممنون آجایدر

 

 نییتز ییطال یبا طرحا ییبایبه طرز ز ناشیرنگ که سر آست دیبار به لباسام نگاه کردم،سارافون سف نیآخر یبرا

 نداشتم. یاجی.چون لباسم مناسب بود به چادر احت دیوشال سف یشده بود،شلوارل

 

 دادم یکه همه نشستن سالم بلند دمیرفتم ود نییپا

 

 :سالمایدر

 

 جوابم رو دادن رفتم کنار عارفه نشستم. همه

 

 عارفه جان؟ ی:چطورایدر
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 :ممنون گلم خوبمعارفه

 

کم حرف  کردیم تمیکه اذ یزی.اماچنیالعاده محجبه وسنگ مان،وفوقیبود.مهربون،با ا یخوب یلیدختر خ عارفه

 بودنش بود.

 

حواسش  ایطبق معمول برد دمیبه اطراف کردم ود ینگاه کنهینگاهم م رهیخ رهیعرفان خ دمیروبلندکردم که د سرم

 و روبه عارفه گفتم: نییمن وعرفان در گردشه.سرم و انداختم پا نیب شیهست و نگاه برزخ

 

 تو اتاقم ؟ میتا قبل از شام بر یخوا ی:عارفه جان مایدر

 

  زمی:باشه عزعارفه

 

 .میدیو خند میحرف زد یوباهم کل میعارفه به اتاقم رفت با

 

 اومد تو. ایباز شد ودن در

 

 شام دیایجون ب ا،عارفهیدر ی:آجایدن
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هم کنار  ایمامانش ومامان من نشست ودن نیبود.عارفه که ب یخال ی.سه تا صندل میرفت رونیاز اتاق ب ایدنبال دن به

 یلی.خکنهیمنو نگاه م ینجوریچرا ا نیخدا ا ی. وانمیعرفان بش یو منم از بخت بدم مجبورشدم درست روبه رو ایبرد

که خودم  ییجو،وکتلتا ،سوپی،ماهیبود. مرغ،قرمه سبز کرده. به سفره نگاه کردم مامانم غوغاارهیدرم یباز هیزا

 یچند لحظه بعد صدا شهیسرش تو گوش دمیهمه مشغول غذا خوردن بودن.به عرفان نگاه کردم د درست کرده بودم.

 سرها به سمت من  یبلندشد و همه  میاس ام اس گوش

 

خوشگلتر  ادیبهت م یلیدخیجز عرفان نوشته: سف ستین یباز کردم بله... کس امویدرآوردم و پ موی.گوشبرگشت

 .یشد

 

 ه نگاهم به نگاهش گره خورد.سرم رو بلند کردم ک باتعجب

 

 حواسش به غذاش بود. ایشکرکه برد خدارو

 

 نگاه نکن. ینجوریمنو ا نقدرینوشتم:لطفا ا براش

 

 یاجبار یرمان دوست        6پارت

 یکی دنیدستشونه وهم زمان با دست کش ی.تعجبم داره.دونفر هم زمان باهم گوشکردنیباتعجب نگامون م همه

 .شهیبلند م یکیاون  یگوش یصدا

 

 گفتم: ایبلند روبه دن نیهم یشک کرده بودن.برا هیچون بق کردمیم یفکر هی دیبا یهمه سوت نیا ویخدا روز اول ییوا
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 ؟یداده کتاب رمان خوب دار امیپ هیسم ا،ی:دنایدر

 

 ببره ادیدارم بگو بعدا ب یی:آره چندتاایدن

 

 :باشهایدر

 

 مشغول غذاشون شدن. یتعجب نبود وهمگ یتو نگاه کس گهی.راحت شدم داففف

 

 .میو صحبت کرد میازشام همه دور هم نشست بعد

 

 گاربکشم؟یبرم بالکن س تونمیم دی:ببخشعرفان

 

 کن ییبابا،آقا عرفانو راهنما ای:آره حتما.دربابا

 

 کرده  نکارویدونه واز قصد ا یخوب م نویتو اتاق منه وعرفان ا بالکن

 

 تختم. یرو دیازاون رفتم تو اتاقم اونم پشت سرم اومد و درو بست.دراز کش جلوتر

 

 ؟یدیخواب نجایبالکن؟ پس چرا ا یبر یخواست ی:مگه نمایدر
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 بهونه بود. هیفقط  نی:اعرفان

 

 که صداش متوقفم کرد رونیکردم و خواستم برم ب یپوف

 

 !!؟یریکجا در م نمیبب سای:واعرفان

 

 برم دی.بافهمنیم رونیب هی:بقایدر

 

 نمیبب ای:اه بعرفان

 

 ومن پرت شدم روتخت  دیجلوتر که دستمو کش رفتم

 

 شهیبد م یلیخ ادیب ی: عرفان ولم کن اگه کسایدر

 

 دخترخوب ریآروم بگ قهیدق2:عرفان

 

وتو  گذرهیهفته از اون روز م کیشد دست از سر من برداره االن  یتو سکوت گذشت وبعد عرفان راض قهیدق چند

افکارم روپاره کرد.اسم عرفان  یرشته  لیزنگ موبا یباهام تماس گرفته .صدا قهیبه دق قهیهفته عرفان دق کی نیا

 .شدیصفحه روشن و خاموش م یرو
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 :الوایدر

 

 چه خبرا؟ ای:سالم درعرفان

 

 .ی:سالمتایدر

 

 رونیب میدنبالت باهم بر امیم 4:امروز ساعتعرفان

 

 ازخونه خارج ش تونمیتو؟ به نظرتو من م یگیم یدار ی:چایدر

 

 ایدست برد رسهیسرکوچتون وگرنه اون عکسا م4نداره ساعت یمشکله خودته وبه من ربط گهید نیا نی:ببعرفان

 وبابات م

 

مامان  نیی.رفتم پادیبه ذهنم رس یکنم. فکر کاریرو قطع کرد.حاال من چ یگوش یا گهید یحرف اضافه  چیه بدون

 که گفتم ؟ خوردنیرفتم وبهشون کمک کردم. همه داشتن غذاشون م دنیچینهارو م زیم اداشتنیودن

 

 :بابا؟ایدر

 

 :بله؟بابا
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 تونم امروز با دوستم برم انقالب؟ ی:مایدر

 

 :چرا؟باکدوم دوستت؟بابا

 

 .رمیکتاب بخرم.با عارفه م گهیواسه کنکور سال د خوامی:مایدر

 

 .خرمیخودم م سی:الزم نکرده ت اسم کتابارو بنوایبرد

 

 بزار خودش بره.عارفه همراهشه. ای:نه بردبابا

 

 یاجبار یرمان دوست        7پارت

  ی:مرسایدر

 

 یبر یخوایم ی:کبابا

 

 4:ساعتایدر

 

 خونه باش7:تا ساعت بابا
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 :چشم.ایدر

 

برق لب خط  هیفقط  شمیآرا دیسف یبا طرحا یوشال آب یشلوار ل یا روزهیف یآب یخودم نگاه کردم مانتو به

 برداشتم لمویبلند شد عرفانه موبا میگوش یچشمه.صدا

 

 :الوایدر

 

 سر کوچه منتظرم ایب ای:درعرفان

 

 وسوار شدم دمیعرفان و د ویام دبل یب رونیوبرداشتم و رفتم ب فمیروقطع کردم.ک یگوش

 

 :سالمایدر

 

 خانم. ای:به به سالم درعرفان

 

 وقت ندارم. شتریب7من تاساعت نی:ببایدر

 

 زوده. یلیکه خ ؟هفتی:چعرفان
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 .رمیانقالب کتاب بگ رمیدروغ جور کردم.گفتم با عارفه م یباکل نمی:همایدر

 

 :باش.عرفان

 

 گوش دادم. شدیکه پخش م یآهنگ به

 

عمره کشته مردتم/ منو کشکون کشون  هیکه  دهیعمره موج اون نگات هرجاکه خواسته بردتم/ آخه چشات فهم هی

 یفقط برا /یبه توکه محرم اسرار من گمیتو دام تو/ فقط دلم مونده اونم سند زدم به نام تو/ حرفامو م امیب خوامیببر م

که  یتونیدست توکه فقط باحرف م /یدست ک وسپردمدل  یوابستگ نیاز ا یوا /یمن اری ینخوا یوبخوا یخودم

محسن  -ی)وابستگ /ینو خامم کنبشه که راحت م یکرد یو/ فکر نم یوآخرم تونست یدونستیراهشو م /یرامم کن

 (گانهی

 

 شو. ادهی:پعرفان

 

 یقهوه ا یواریدهنم باز موند.کاغذ د میوارد شد ی.وقتمیشاپ شد یشدم وبا عرفان شونه به شونه وارد کاف ادهیپ

قرمز  کیکوچ یشاپ شمع ها یهر کدوم فانوس وگل رز بود.دورتا دور کاف یکه رو بایز یلیخ یها یوصندل زی،م

 شده بود که فضارو شاعرانه تر کرده بود. دهیرنگ چ

 

 نجای:چه خوشگله اایدر
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 :خوشت اومد؟عرفان

 

 یلی:خایدر

 

 د؟یدار لیم یگارسون: چ رهیگارسون اومد که سفارش بگ زایاز م یکیسر  مینشست

 

 ؟یخور یم یچ ای:درعرفان

 

 :نسکافهایدر

 

 قهوه سفارش داد  هی خودشم

 

 ایتولدمه توهم حتما ب گهید یهفته  ی:راستعرفان

 

 .میایم نای:باشه با مامان اایدر

 

 یودوستان قراره روز بعدش مهمون لیفقط مخصوص جووناست واسه فام ستین یتولد خانوادگ نی:نه نه... اعرفان

 .میریبگ
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 امیب تونمیکه من نم یدون ی:اما مایدر

 

 یایب دینباش با یموج منف نی:ببعرفان

 

 ...ای:آخه بردایدر

 

 سکوت باال برد وگفت یرو به معنا دستش

 

 واسش بکن یفکر هی:عرفان

 

 هی دیشبه ومن با8بعله ساعت  دمیبه ساعت نگاه کردم که د میدور دور کرد یرو حساب ابونایشاپ خ یاز کاف بعد

 روبه عرفان گفتم  یبا استرس و نگران بودمیخونه م شیساعت پ

 

 کنمیشد لطفا منو برسون خونه خواهش م رید یی:واایدر

 

 یکنی:باشه بابا چرا التماس معرفان

 

 که از خودم انتظار نداشتم گفتم: یبلند یباصدا ختیآرامشش اعصابمو بهم ر روندیبه سمت خونه م عرفان
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 یبریعروس م ی:تندتر برو مگه دارایدر

 

 یتر بر ریساعتم د هی شدهیحاال مگه چ یزنی:چرا داد معرفان

 

 ارهیپدرمو درم ای:بردایدر

 

 کنمیکرد خودم ادبش م تتی:غلط کرده اگه اذعرفان

 

 کردنیقندآب م لویک لویدلم شارش کرد.انگار داشتن تو دلم ک یتو یحرفش احساس خوب نیا با

 

 سر شهیومثل هم میدیتا رس دیساعت طول کش مین

 

 یاجبار یرمان دوست         8پارت

 .زننیاونور قدم م نورویا یهمه عصب دمی.وارد که شدم ددمیشدم  و تاخونه با سرعت دو ادهیپ کوچه

 :سالمایدر

 کننینگام م ینجوریچرا ا نایخدا ا یسالم من همه سرو برگشت به طرفم.وا با

 تاحاال  یبود ی:سالم و زهرمار کدوم گورایبرد

 دیچهارستون بدنم لرز ایداد برد یباصدا

 دمیرس ریبود د ادیز کمیحواسم به ساعت نبود وتراف دی:ب...ببخشایدر
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 برات دمیخر یالمصب و واسه چ هی:پس من اون گوشبابا

 دارم. سکالیتا م27 دمیدرآوردم و د فمیو از تو ک لمیموبا عیسر

 دمیصدا بود نشن یرو ب دی:ببخشایدر

 .نیدیرو فهم رونینذار بره ب گمیمن م نکهیا لی:بفرما.حاال دلایبرد

 دینگاه مشکوک پرس کیروکرد به من وبا  بعد

 کو؟ یخواستیکه م ییکتابا نمیبگو بب ی:راستایبرد

 دمیکنم ؟!....آهان فهم کاریاصال حواسم نبود حاال چ یوا

 گهیچند روز د خونهی.اما دوستم ارغوانم با ما اومد اونم رشتش مثل منه گفت مرمی:خب گفته بودم که باعارفه مایدر

 .دهیبهم م

 ...گهیبه بعد د نی:از اایبرد

 رو قطع کرد وگفت ایحرف برد مامان

  یبگ ینگاه به ساعت بنداز هی دیجان مامان تو هم نبا ای.درگهی:بسه دمامان

 ؟ شن؟ینگرانم م خانوادم

 مامان جون دی:ببخشایدر

دادم.عرفان خدا  رونیبه اتاقم رفتم و نفسمو ب میبرو لباسات وعوض کن که شام بخور گهی.حاال د زمی:باشه عزمامان

 کنه. کارتیبگم چ

 دیعصر تانصفه شب ومنم حتما با5وامروز پنجشنبه تولد عرفانه گفته تولدش از ساعت گذرهیهفته از اون روز م کی

ارغوان  میمیاز دوست صم نیواسه هم رونیبرم ب یبه چه بهونه ا دیبا دمیبه مغزم فشار آوردم نفهم یباشم.اما هرچ

وشبم  میدرس بخون نایبرم خونه ارغوان ا مشبکنه که من ا یرو راض هیبق ادیار شد بکمک گرفتم.اونم قر

 همونجابمونم.

 .شمیروانه م نییاف اف بلند شد.حتما ارغوانه.به پا یصدا
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 :سالم ارغوانایدر

 خودم ی:سالم بر درارغوان

اما  دمیخشک ومق کمی.اخالقش کامال برعکسه منه.من هیخوشگل اریدختر شاد،بشاش،شوخ طبع،مهربان وبس ارغوان

 اون شوخ وشاد وراحته.

 شهیم داشونیکم کم پ گهی:دایدر میرو شروع کن یمخ زن اتیتا عمل انیم یوبابات ک ای:بردارغوان

 ؟یحاضرش یکنیوقت م یک یمهمون یقراره بر5ساعت 2االن ساعت انی:کاش زود بارغوان

 .یایبامن ب دی.توهم بامیرینه م یری.دوما مدهینفهم ی.اوال ساکت تا کسسسی:هایدر

 شناسمیرو نم ی:آخه من که کسارغوان

 شناسمی:حاال نکه من مایدر

 دارد... ادامه

 

 یاجبار یرمان دوست            9پارت

 ممی:باشه بابا من تسلارغوان

 .میخواهش وتمنا کسب اجازه کرد یاومدن ومن وارغوان با کل ایساعت بعدش بابا وبرد مین بایتقر

 هنرو؟ یکرد ؟حالیدیمخشونو زدم نه تو د یچطور یدی:دارغوان

 .ادیب یزنگ بزنم تاکس ای یآورد نیماش ی:باشه بابا.راستایدر

 شد. رید اکهیتوهم زود بپوش ب نیتوماش رمی:آوردم.من مارغوان

 نشستم. نی..رفتم تو ماشدمیو پوش لباسام

 ؟ی:باالخره اومدارغوان
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 :نه پس همزادمه اومده تورو بترسونه!ایدر

 خب بابا.من شکر خوردم یلی:خارغوان

 که درحال پخش بود. یافتاد به سمت خونشون ومنم گوشم ودادم به آهنگ راه

 حال خرابم/ نیاز ا خستم

 قرارم/ یب شهیهم مثل

 ساعت فکر راحت/ هیجز به

 روندارم/ یچیه حسرت

 آن/ کیکه  یهرکوه شهیم خم

 بابک جهانبخش(-ساعت،فکر راحت هی)

 ادهیپ نی.همراه ارغوان ازماشنایارغوان ا یخونه  میدیکه رس دمیشدن آهنگ  دورو برو نگاه کردم وفهم باقطع

 یط اطویاست.ح  بایز یبزرگشون پر ازگل ودرختا اطیکردم.چون ح دایپ یحس خوب اطیشدم.باوارد شدن به ح

مجهز مامان ارغوان  شگاهیاز اون آرا قهطب کیسه طبقه که  یخونه  کیدم.ومن به ساختمان مقابلم نگاه کر میکرد

 نایوبزرگه.ارغوان ا کیش رونشی.داخل خونه مثل بمیدوبلکس هم خونشونه. وارد خونه شد هیآرام خانمه و یعنی

 هیقابل وکاربلد اریبس شگری.ومادرش هم آراهییمایدارن.پدر ارغوان صاحب شرکت هواپ یخوب یلیخ یوضع مال

 به خودم اومدم. یعابد یسالم برادر ارغوان آقا یباصدا

 خانم ای:سالم درآرمان

 یعابد ی:سالم آقاایدر

 داخل دییبفرما دیخوش آمد یلی:خآرمان

 :مچکرم.ایدر

 شرکت باباشم مشغوله یوهم زمان تو کنهیم لیتحص یسالشه و داره تو رشته تجرب25برادر ارغوانه که یعابد آرمان
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 ییمویل-دیاتاق با دکور سف هی.میاتاق ارغوان شد وارد

 رونیرو از توش آورد ب یدر کمدشو باز کرد وکاور لباس ارغوان

 حاضرشو که وقت تنگ است ایخانم زود باش ب ای:خب درارغوان

 ؟یبرام گرفت یچه لباس نمی:ببایدر

که پشتش بلندتر  یگریلباس بارنگ ج هیدهنم باز موند  یحساب دنشیکاور درآورد ومن از د یلباس رو از تو ارغوان

 نداشت. نیکار شده بود وآست ییبایز اریبس یسنگ ها نشیس یاز جلوش بود ورو

 اونجا بپوشم! نویا تونمیمن نم یخوشگله ول یلیخ نی:اایدر

 ؟چرا آخه؟ ی:چارغوان

 نویاونوقت تو تولد مختلط ا دمینپوش یزیچ نیزنونه همچ یجمع ها یمن تاحاال تو هیدیق یلباس ب یلی:خایدر

 بپوشم؟

پس  ارنیاز آلمان سفارش دادم ب یبد بخت یلباس و باکل نی(نکن.من ای)عصبیامروز و منو نروس هی ایب ای:درارغوان

 :آخه...ایباش برو بپوشش. در یدختر خوب

 اوردمیبرو بپوشش تا چشاتو در ن ایب ای:اه درارغوان

 .رونیخب بدش.خودتم برو ب لهی:خایدر

 .نهیآ یورفتم جلو دمیو لباس وپوش رونیبشه. ارغوان رفت ب شتریب قهیدق10به حالت اگه ی:باش.فقط واارغوان

خودمو کردم ارغوان وصدا کردم  فیک یحساب نکهی.قربون خودم برم. بعد از ااایدختر چه خوشگل شد ی:واایدر

 :ارغوان...ارغوانایدر

به لباسم توجه کنم از اتاق رفتم  نکهیکجاست. بدون ا نمی.بهتره خودم برم بب دهیدختر چرا جواب نم نیپس ا وا

جسم سفت فرو رفتم.  یتو نکهی.تا انییپا دمییدو یاز پله ها م زدمیوهمونطور که بلند ارغوان وصدا م رونیب

 :آخ...ایدر

 دی.واقعا ببخش خوامی:معذرت مآرمان
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 .ستین یمشکل کنمی:خواهش مایدر

 .رونیلباسا اومدم ب نیخااااک.من با ا یعنینگاه به سرو وضعم انداختم. هی. کنهینگاه م ینجوریچرا ا نیا وا

 ...یی:هایدر

آبروم رفت من تاحاال  یوا ی:اایتو اتاق ارغوان ودروبستم. در دمیدونم از کجا آوردم دو یکه نم یبا سرعت نور بعدش

 باز... یوموهالباسا  نیبا ا ییهویحاال  اوردمیدرن ممیروسر نیا یجلو

 تو؟ ی:کجا بودایدر یشد یگریدختر چه ج ییباز شدن در اتاق دست از فکر کردن برداشتم ارغوان:وا با

 رمیبگ شیمامان ازش الک ولوازم آرا شی:رفته بودم پارغوان

 ؟ی:اونوقت چه فرقایفرق داره در نایارغوان:آره داشتم اما ا ؟ی:مگه خودت نداشتایدر

 دارد... ادامه

 

 یاجبار یرمان دوست          10پارت

 ؟یبرا چ می:گرایدر مهیمخصوص گر نای:اارغوان

 .اونجه بپوشمش.ارمیلباسو درب نی:باشه بزار ااینشده. در ریکنم.تا د شتیآرا نیبش ایبس کن ب ای:اه درارغوان

 خب فقط زود باش... لهی:خارغوان

 میریلباس بگ نیا یکت وساپورت  برا هی یباشه رفتن ادتیارغوان  ی:راستایدر

چرت و پرتارم نزن.  نیحرف کت وا   اریبرو زود درش ب ای.برهیم نیلباس از ب نیا هی. قشنگهیحرفا چ نیا ای:درارغوان

به  نهیآ یتو یداد که بلندشم نگاه تیصورتم کار کرد باالخره رضا یوقفه رو یساعت ب کیارغوان  نکهیبعد از ا

 .بودصورتمو کال عوض کرده  یظیغل بایتقر شیخودم کردم.آرا

بزار کمش کنم ارغوان:اه  ظهیغل یلیخ نی:ارغوان اایاونجا ندزدنت در میبپا رفت یدختر چه خوشگل شد ی:واارغوان

که گذاشتم روتختو  ییوقت تلف کردن برو اون لباسا ی! بجا؟یکنیدختر چرا مث امال رفتار م یحالمو بهم زد ایدر
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 ی.به کوتاهیوشال مشک یمشک یکوتاه باشلوار ل یا روزهیف یمانتو هیرو تخت نگاه کردم  یبردار بپوش. به لباسا

 .دمشونیپوش ستمیبه ارغوان ثابت کنم امل ن نکهیمانتو توجه نکردم و به خاطر ا

 چه طورشدم_

  میخب بر لهیارغوان:خ ی:عالایکرده بود. در شیآرا  ظیوالبته غل بایز یلیرب خودشو خ هیظرف  ارغوان

 .میکردو صداشو بردباال وباسرعت حرکت کردplayرو ی.و اون آهنگمیارغوان شد ییمزدا آلبالو سوار

 ینگاهت ب یمن ب /هیغرق خوشحال امونیدن /هیپرم/ من باتو دور از تصورم/ ما باهم حسمون عال یباتو از زندگ من

من به تو واحساست جونمو  /یمیهم زندگ تمیهم زندگ /یمیوونگیندارم/ تو انتخاب د یزیاعتبارم/  عشقت نباشه چ

 و هومن( نکامرا-تو وسط باشه منطق ندارم/ )منطق ندارم یبدهکارم/ پا

 اطیح هیبا میواردشد  ی.وقتمیوزنگ زد میوبه سمت پالک مورد نظر رفت میشد ادهیپ نی. از ماشمیدیبفرما رس-

 هی.که یبه ساختمان اصل میدیتا رس دیطول کش یا قهیده دق بای.تقرمیبود روبه رو شد هیبه باغ شب شتریبزرگ که ب

 مرمربود. یخونه دو طبقه با نما

 .نیدختر چه خوشگله ا ی:واارغوان

 سالم-:آره قشنگه. ایدر

 .می.  وهم زمان باهم جواب سالمشو دادمیدیبه صدا جلب شد که عرفانو د توجهمون

 دیی:بفرماعرفان

 جهیسرگ یکردیم شترنگاشیب قهیکه اگه دو دق یکر کننده آهنگ ورقص نور یداخل خونه که با صدا مییرفت

 .میمواجه شد یگرفتیم

باورش سخته فوق العادست/ دارن هر لحظه  /یدلم نشست ادبهیمن ازت خوشم م /یرقصیم یجوری  /یرقصیم بامن

 /میریتقد کیوقته تو  یلیخ /میلیمارو بادست/ باورش سخته ماچقدر تکم دنینشون م

 ای...درایرد-

 بله-عرفان به سمتش برگشتم  یصدا با
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 ؟یکنینم یعرفان:معرف میبلند باهم حرف بزن یباصدا میبود مجبور بود ادیصدا ز چون

 ارغوان میمیدوست صم-سمت ارغوان برگشتم وگفتم  به

 نطوری:خوشبختم ارغوان:منم همعرفان

تادر سمت چپ 4.میعوض کردن لباس همراه عرفان به طبقه باال رفت یکنم اتاق مهمان برا تونییراهنما دیایب  -

ومن  میاون اتاق لباسامون رو عوض کرد یتادر سمت راست پله ها قرار داشت. اتاق مهمان سمت راست بود.تو4و

 لباسم  ریز یساپورت مشک هیبه حرف ارغوان نکردم و یتوجه

 تم. ارغوان:چطور شدم؟دور شونه هام انداخ ممیقرمز مشک ریوشال حر دمیپوش

 یبود که فوق العاده جذب واندازش تا  رون پاش بود.از پشت گردن تا رو دهیبنفش رنگ پوش راهنیپ کی ارغوان

 هم ول بود. قشیبود.مدل  یضربدر یمشک یکمرش هم به صورت بندها

 :باشه اصال به من چه.ایامشبو در هی گهید الیخیب ایبه نظرم بهتر بود. ارغوان:وا در یدیپوشینم یچی:هایدر

 زبان عرفان از

 ید،چشمای.پوست سفباستیز یلیبگم که خ تونمیافتاد.به جرعت م ایپله ها نگاه کردم که چشمم به دوست  در به

 یها ست،لبین یوعمل هیاما کامال مشخص که خداداد یو قلم بایز اریبس ینی،بیهشت یده،ابروهایپر رنگ کش یآب

 .یمشک یبرجسته.و موها یوگونه ها یقلوه ا

 تولدت مبارک-

 .ومدیچشم از ارغوان برداشتم.اصال حواسم نبود که اونم پشت سر ارغوان م ایدر یباصدا

از فکر  گهی. بعد از نشستنشون منم ددینیبش دییبفرما-سالن اشاره کردم  یرنگ تو دی:ممنونم. به کاناپه سفعرفان

 بود. ای.فعال هدفم دررونیارغوان اومدم ب

دختر خشک و  نیباشه انقدر ا نطوریا دمیتفاوت.ههه خب با یندارم.کامال ب اینسبت به در یحس چیچرا ه دونمینم اما

 .میبر-آورد.دستمو تو دستش گذاشتم  رونیصفورا منو از فکر ب یصدا میبرقص میبر ایعرفان ب-که ...  هیجد

 تو فداشم/ یکه باشم تابرا خوامیمن فقط م  /خونهیاز تو م رهیگیم یوقت  /وونهیدل د نیا دونهینم کس
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 نیچرا دوست دارم ا دونمیرفتم نم ای.وخودم به سمت درمینیآهنگ بود که از صفورا خواستم بش یوسطا بایتقر

 بدم. رییدخترو تغ

 )ههه.پس کجا( نجا؟ی:اای. درمیباهم برقص ایب ایدر-

 ایب گهی:آره دعرفان

اشاره کردم  یج یرقص وبه د ستیاومد به طرف خودم کشوندم وبردم وسط پ یکه دودل به نظر م یرو درحال ایدر

هم تو دستش گذاشتم والبته  گمویحلقه کردم ودست د ایکمر در یدستمو رو هیکه آهنگ رقص بزاره.باشروع آهنگ 

 حرکت مونده بود که... یاز چشمم دور نموند.همونجور ب ایدر فیلرزش خف

 ایزبان در از

 رقیبه همون حالت مونده بودم که عرفان گفت عرفان:پس چرا نم هیثان چند
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 :نه ای! در؟یستیبلد ن ؟دنسی. عرفان:چستمیرقصو بلد ن نی:راستش من اایدر ؟یص

 .یریگیم ادی زمیعز ستین یزدو گفت عرفان:مشکل یلبخند عرفان

 در گوشم گفت دادیه آروم منو با خودش حرکت مگوشم کرد وهمونطور ک کیسرشو نزد وبعد

مسمم  یدوست نیبا ادامه ا روزیاز د شتریومن هر روز ب یتو واقعا منو مجذوب خودت کرد ایدر هیچ یدونی:معرفان

 .شمیم

 دیانقدر خام باشم شا دیکه تاحاال نداشتم.اما نه من نبا یاحساس ناب.حس هی.دادیبهم م ی)با حرفاش احساس خوب

 نیحسو دارم وگرنه همه حرفاش دروغه و منم مجبورم به ا نیشده ا کیحد به من نزد نیکه تا ا هیپسر نیجون اول

 شدم.( یاجبار یدوست نیا ریآره من اس یدوست

عرفان کادو گرفته  یبرا شی.منو ارغوان چند روز پدیو نوبت به باز کردن کادوها رس دنیرو بر کیاز رقص ک بعد

 .دهیخر یارغوان براش ج دونستمیخاطر من نم نیصورت جداگانه به هم .البته بهمیبود
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 به باز کردن کادو ه هیریخب خب حاال نوبت م-

 نایبه اون نگاه کردم.صفورا دختر خاله عرفانه که قبال تو خونه عرفان ا خوندیصفورا که داشت کادو ها روم یباصدا

متوسط  یوقد بایز اریگرد بس یها ،لبیدرشت عسل ی،چشمایبا پوست گندم یباهاش آشناشده بودم دختر

 شده بود. داده شیبه نما یبه خوب یکاربن یکه با لباس کوتاه آب یعال اریبس یکلیوه

بود رو به عرفان داد.  متیگران ق اریعطر خوش بو وبس هیمن رو که  یجانه. صفورا کادو ایکادو از طرف در نیا-

 .یکن ینم یعرفان معرف-. زمیعز یعرفان:مرس

همه  نجاینده چون ا یسوت نیخدا کاش ا یمن از طرف عرفانه.وا یخواهان معرف ییآقا دمیبه عقب برگشتم ود باصدا

 ... ننیمنو بب یهستن اونوقت اگه فردا تو تولد خانوادگ الشونمیفک و فام

 جان هستن. ایدوست دختر بنده در شونی:اعرفان

دست از گوشه وکنار سالن بلند شد و استرس وترس تمام وجود منو فراگرفت.همون آقا جلو آمد وخودشو  یصدا

 کرد. یمعرف

 یتو11. اونشب تاساعت نطوری:منم همایخوشبختم. در تونییعرفان.از آشنا یهستم.پسر عمو یمن آرش سلطان-

 ا گهید بلند شو ی... ارغوان:درنایخونه ارغوان ا می.وبعدش رفتمیجشن بود
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 گهیصبحه بلدشو د10نکن ارغوان:ساعت  تیبخوابم ارغوان اذ خامی:مایدر

 :نوچ.ایدر

پتو رو زدم  عیآب شد. سر سیتمام وجودم خ کهویادامه بدم که  نمیریروسرم و خواستم به خواب ش دمیرو کش پتو

 نیهم یشده بودم.برا یکفر یلی.خدمیکه بر لب داشت د یدستش ولبخند ژکوند یپارچ تو کیکنار کا ارغوان و با 

عکسه هست رو  نیا رمشیبگ تونستمینم آخرش زدمیهم که من زور م یدنبالش.خالصه من بدو اون بدو.هرچ دمیدو

 گرفتیو خندم م وفتادمیاون م ادی دمشیدیهر وقت درحال فرار م یموتور توزیچ یپفکا

 غلط کردم. گهیدختر بسه د ی:واارغوان



 یاجبار یدوست

30 
 

 .تال...مونهیجواب نم یکارت ب نیا ی:اونکه بله.ولایدر

 لمیخودمو رسوندم تو اتاق ودنبال موبا عیاز اتاق اومدومن که تو راه رو بودم سر لمیزنگ موبا یموقع صدا همون

 گشتم.

 من کجاست؟ لیموبا نیپس ا یوا یا-

.زود برش لمهیموبا دمیرو حس کردم وفهم یزیلرزش چ گشتمیبالشتو م ریداشتم ز زدمیکه باخودم غر م همونطور

 داشتم وبدون نکاه کردن جواب دادم

 الو؟-

 زمی:سالم عزعرفان

 گفتنش زمیاز عز ایبود  دمیصداشو شن نکهیاز ا دونمیبهم دست داد.نم یحال خوش هی هوی

 ...ا؟ی:درعرفان

 جانم؟-

 .رونیب میده شو برنهار آما یخواستم بگم امروز برا ی:معرفان

 اما...-

 .یفقط بهت خبر دادم که آماده باش دمیاما واگر نداره من ازت سوال نپرس گهی:دعرفان

 ب... دیآخه عرفان من با-

 ؟یچ-:آدرس؟ عرفان

دنبالت هنوز دو دل بودم عقلم از موافقت  امیخب آدرسشو بده ب یمونیخونه ارغوان م ینگفت روزی:مگه دعرفان

 ییدلم بر عقلم حکمفرما تیخواست کنارش باشه...در نها یدلم که فقط م نیاما دلم،امان از ا کردیم یچیباهاش سرپ

 .رونیب میبر میکرد ومن آدرس دادم وقرار شد که ساعت دوازده ون

       ★★★                                                                            
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 یسع شهیکه هم یچرا من دونمیبود. نم یکه از ارغوان گرفته بودم عال ییودم کردم.لباسابه خ نهینگاه تو آ هی

 بود. شیکه کم بود آرا یزیجلوه کنم.تنها چ نیبه چشم اون بهتر خواستیساده باشم االن دلم م کردمیم

 ارغوان؟ ارغوان:جانم؟-

 یرو بهم بد شتیلوازم آرا شهیم-

 .یکه راه افتاد نمیبی:اووو.مارغوان

 نه؟ ای یدی.مگهینکن د تیاذ یا.ار-

 خوشگل بهم داد. شیلوازم آرا فیک هیکشو  یاز خدامه از تو دمی:معلومه که مارغوان

 یمرس-. یشیاز لوازم آرا نمی:بفرما اارغوان

زدم که مژه هامو  ملی.وبعد از اون ردمیرو باز کردم.اول از همه ضد آفتاب زدم.مداد چشم رو برداشتم وکش فیک در

 .یرژ لب کم رنگ آجر هیرنگ به گونه هام و درآخر  یرژ گونه آجر یداد. کم یتر نشون م بایپر تر وز

 .شدیرو برداشتم.اسم عرفان روش خاموش روشن م زدیکه داشت زنگ م لمیموبا

 الو-

 اونجام. گهید نیم5:من عرفان

 یکه تا باال یسنت یبا طرحا دیشده بودم.مانتو سف یم عالبه خودم کرد یقطع کرد ومن نگاه اجماع یحرف چیه بدون

دوست داشت؟من روز  ینجوری. اما عرفان اخوردیمانتو م یرو یتنگ .شال سبز که به طرحا یزانوهام بود.شلوار ل

فکر  زایچ نینکرد.اههه اصال چرا دارم به ا میخشک وخال فیتعر هی یکرده بودم اما اون حت ریتغ یتولدشم کل

کردم چون قرار بود بعد از اون برم  یاز ارغوان وخانوادش خداحافظ نییرو برداشتم و رفتم پا لمیو وسا فی.ککنمیم

 خونه.

من بوق  یپرادو انگار داشت برا هیبه پشت سرم نگاه کردم  یبوق یکه باصدا گشتمیعرفان م نیدنبال ماش داشتم

بازم ول نکرد  ی.ولنییتوجه سرمو انداختم پا یب نیهم یبرا دمیبود راننده رو ند یهاش دود شهیچون ش زدیم

 اومد کنارم. ندفعهیوا

 زم؟ی؟عزیخانوم-
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 باال ریحداقل سرتو بگ-

 گهیمنم د ایاه در- ه؟یک نیصدا چه قدر آشناس. ا نیا

عرفان داره غش غش  دمی.ددمیگردنمو شن یاستخوان ها یگرفتم باال که صدا یعرفانه سرمو تند یکه صدا نیا

 .خندهیم

 :هرهرهر.ایدر

 .دمیشدم وازش پرس نی.زود بپر باال. بدون حرف سوار ماشگهیتو د یهست یلمیدختر چه ف ی:واعرفان

 ؟یچرا عوض کرد نتویماش-

 من عاشق تنوعم هیچ یدونی:واسه تنوع.آخه معرفان

 ؟یفکر کرد یچ گهیآره د وونهینظرو داره؟خب دختره د نیدرباره دخترا هم یعنیتنوعه؟ عاشق

 :خبرا دست شماستایدر

 به من انداخت و گفت رهینگاه خ هی عرفان

 باش! ینجوریا یبا من یوقت شهی.همیخوشگل شد یلیخ-

 م؟یریعرفان کدوم رستوران م ی:ممنونم.راستایدر

 .یفهمیم میرفت یوقت-

 میم که دارنگاه کردم و متوجه شد رونیمنو کجاببره. به ب خوادیفکر فرورفتم وکنجکاو شدم که بدونم عرفان م به

بهش  یچرا ول دونمیامانه من به عرفان اعتماد داشتم.نم دمیلرزیاز ترس م دیاالن با عتای.طبمیشیازشهر خارج م

 اعتماد داشتم.

☆☆☆ 
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من  یخدا یروبه رو شدم.وا بایبکرو ز عتیطب هیشدم وبا ادهیپ نیعرفان به خودم اومدم و ازماش ی. باصدامیدیرس-

 یزرد،قرمز ونارنج یبلندبود که با برگ ها یکه نظرمو جلب کرد درختا یزیچ نی. اولفهیقابل توص ریمنظره غ نیا

 .یزییپا یاز برگ ها دنگاه کردم که پر شده بو نیآراسته شدن.وبعد از اون به زم

 کرده. ینقاش نجارویخدا قلمشو برداشته و با تمام حوصله ا یجا معرکس.انگار نیعرفان ا یوا-

 .میبر ایطوره.حاال ب نیهم زمی:آره عزعرفان

 ییقایبه سمت آالچ میودستشو گرفتم ورفت ایدستش که جلوم گرفته بود مردد نگاه کردم اما آخش دلو زدم به در به

 .میکه متعلق به رستوران اونجا بود ونشست

 اممم.کباب برگ.-خانووم؟  یخوریم ی. عرفان:چرهیاومد تا سفارشاروبگ گارسون

 گفت و رفت. یروبه گارسون گفت:دوپرس کباب برگ ومخلفات. گارسون چشم عرفان

کردم که ازچشم عرفان  یفیعرفان دستمو گرفته لرزش خف دمیکه دستم گرم شد د کردمیاطراف نگاه م به

 دورنموند.

 ))از زبان عرفان((

ازجانب اون شدم.صورتشو گرفت به سمتم  یش نامحسوسبه اطراف بودکه دستشوگرفتم که متوجه لرز حواسش

 نگاهم کرد. رهیوخ

 ایا،دریدر-

من  گهیحس خاص تو نگاهش بود.فکرکنم عاشقم شده.اما چه زود.خب معلومه د هی کردیداشت نگاهم م هنوزم

 یوقته درست حساب یلیخ کنمیم یباهاش باز کمیمنم  ستیبشه.بد ن یپس عاشق من نشه عاشق ک شمیاول

 .دقراره همش بخندم.دستم و جلوش تکون دادم که به خودش اوم ایاما به لطف در دمیندنخ

 ه؟ی:هاا...چایدر

 زور جلو خندمو گرفتم. به

 تموم شدم-
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 ؟ی:چایدر

 !فهممی:منظورتو نمایمنو در یتموم کرد گمیم-

 .هیک گهید نیا

 .الشیخیبابا ب یچیه-

                                                                                *** 

به هرحال مهم  ومدیون چوندیچطور پ ایدر دونمیوالبته تولدم که نم گذرهیم ایبا در دارمید نیاز آخر یهفته ا هی

 .ادیازش خوشم نمپسره حامده اصال  نیافکارموپاره کرد. باز که ا ریزنج  لمیموبا ی.صداستین

 الو...-

 ؟ی:سالم عرفان چطورحامد

 ؟یدار کاریسالم.خوبم.چ-

 قطع کنم. یندار یاگه کار-:منم خوبم ممنون. حامد

 به چه مناسبت؟-. ایب میتوپ دار یمهمون هی:نه نه قطع نکن.خواستم بگم امشب حامد

 ؟یآره.که چ- ؟یشناسی:ارسالن وکه محامد

 ساعت؟- ؟یای.همه دعوتن حاال مشهیبه مناسبت نامزد یمهمون نی:احامد

 یباشه.خداحافظ حامد:با-شب 8:حامد

که فکرم افتاد از سرت تو  دمیفهمیم گذرهیم یکه تو دلت چ دمیفهمی( راحت مایدر یمیزبان ارغوان)دوست صم از

 روز... هی یبه فکرت افتاد ازم سر هوی شدیچ یاز من عاشق تر یگفتیم

 الو-
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 الو-

 :سالم به دوست گل من.دایآرش

 ؟یسالم چطول-

 .ایحتما ب میمنو ارسالن گرفت یبه مناسبت نامزد یمهمون هی.خواستم بگم امشب ی:خوبم مرسدایآرش

 ؟یگیاونوقت تو االن به من م هیامشب مهمون-

 .اینشده که امشب وجور کن ب یشد.حاال طور ییهوی:به خدا دایآرش

 .شهیم یچ نمیخب حاال بب لهیخ- 

 وگرنه،نه من،نه تو خر فهم شد؟ یایب دیبا مایحرفا ندار نی:از ادایآرش

 منو.ساعت چند؟کجا؟ یباشه بابا نخور-

 .فرستمیحاال آدرسو برات م نایارسالن ا یخونه 8:ساعتدایآرش

 ی.بایاوک  -

 ی:بادایآرش

 یپر رنگ که با رنگ چشمام هماهنگ یوشال آب یپر رنگ، مانتو کوتاه مشک یآب نیشلوارج هیکمدم رو باز کردمو  در

برداشتم و رفتم  مویآب شرتیو سو فیاز ظاهرم، ک یانجام دادم و راض یکامل شی. آرادمیداشت برداشتم و پوش

 .رونیب

 :کجا مامان؟مامان

 وستم.د یبرم نامزد خوامی.امشب مدیخر رمیم-

 :حداقل صبحانتو بخور.مامان

 گفتم داشتمیبرم زیاز رو آو چوییکه سو همونطور

 .خداحافظخورمیناهار م رونیب رمیم ستیوقت صبحانه ن گهینه مامان جان االن د-
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 :باشه.خداحافظمامان

 کردم.playخوشگلم شدم وآهنگ مورد عالقمو  نیو سوار ماش رونیب رفتم

 خونه/ یتنها چجور یکه گذاشت یدل نیخونه/ بب ینشسته عطر تو تو یچجور نیبب

 چه تنهاست/ نیکه واشد با دو تا دستات بب یپر /نجاستیکه ا یتو بال پرواز داد وونهید نیا به

 /ییجدا ادینم یگفت وونهید نیبه ا /ییکجا وونهیگرفته بارون د نیبب

 /زهیهنورم خاطراتت نمرده عز /ضتیمر یدستامو بازم تو دستا ریبگ

 از مسعود صادقلو( ضیمر یستا)د

شدم که دوتا پسر از  یسانتافه بغل نیچراغ قرمز شد و من متوجه ماش خوندمیلب م ریکه داشتم آهنگو ز ینجوریهم

 برق گرفته ها توش  نیا

 گهید ندازینگاه  هی یکنار راننده نشسته بود گفت:خانم کهی.واونبود

 :برو بابا من

 کجا تازه اومدم-

 :...من

رو به سمتم گرفت.منم بدون حرف کارتو گرفتم.وخداروشکر چراغ سبز شدو  یوکارت رونیاز پنجره تا کمر اومد ب بعد

دنبال  ییجورا هی گرفتمیم دادیبهم شماره م یاگه کس شهینداد. منم باسرعت روندم.آره من هم شترویاجازه بحث ب

 نکرده بودم. داشیبودم که هنوز پ میعشق زندگ

پاساژ گشتم تا  یتو یساعت کیچشم دوختم  کیآنت یاژ پارک کردم و رفتم داخل وبه مغازه هاکنارپاس نویماش

 .زدیداشت توش بهم چشمک م یافتاد که لباس محشر یمغازه ا نیتریچشمم به و نکهیا

 لباس و واقعا دوست داشتم نینگاه کردم.ا نهیبه سمت مغازه رفتم و لباس وگرفتم تا پرو کنم. به آ یمعطل بدون
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 یبا پارچه  یهم به صورت مدل ماه نییداشت و تنگ بود و از زانو به پا یلیاکل یتا زانو پارچه  نهیلباس که از س کی

لباسو در آوردم و رفتم صندوق تا حساب کنم.بعد از حساب  هیگشاد شده بود.باال تنشم که کال لخت بود. عال یتور

 خونه . دمیبودکه رس ظهر3دم و رفتم سمت خونه ساعت ش نیکردن لباس سوار ماش
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 بهم اومده بود. یکرده بودم که حساب یضیغل شیشدم.آرا یبه خودم انداختم، عال یاجماع نگاه

 یساعت مین بایرفتم. تقر یشدم و به سمت محل مهمون نمیسوار ماش رونیو رفتم ب دمیرو پوش میو کفش مجلس فیک

 در پارک کردم و رفتم تو. یرو جلو نی. ماشدمیخونه باغ بزرگ رس کیبه  نکهیتو راه بودم تا ا

داشتم که به  ی. به سرعت به سمتشون قدم برمدمشونید یزیکه کنار م گشتمیوارسالن م دایدنبال آرش داشتم

 بود بهش خوردم؟  یک گهید نیخوردم.  ا یجسم سخت

به رنگ شب  یچشما دمیکه د یزیچ نیکه از درد بسته بودم باز کردم و به فرد روبه روم چشم دوختم واول چشمامو

 یوکفشا یمشک کیش یلیخ د،کراواتی،بلوزسفیکردم.کت وشلوار مشک زشیآنال نییو متعجبش بود.وبعد ازبابال تاپا

 .یبراق مشک

 تموم شدما ارغوان خانم.- 

همون  نکهیدوباره با دقت نگاش کردم آهان ا دونهیاسم من رو از کجا م نیا ییول نییسرمو انداختم پا ازخجالت

 بشکن زدموگفتم عرفان. هیبود؟  ی.اسمش چ استیدوست در

 کرد... یمتعجب نگام م عرفان

 زبان عرفان: از

به شدت خورد بهم چشماشو بسته بود وداشت  یکی نکهیبردارم تا ا لمویموبا نمیتا ازماش رونیب رفتمیم داشتم

ذهنم به سمتش  یهمون ارغوانه که گاه نیا دمیچشماش فهم دنیبعدچشماشو باز کردو من  با د دادیسرشو مالش م

 نکهیتا ا کردیمنو از سرتاپا نگاه م زورایآنال نیداشت مث ا ینجوریهم باستیدختر ز نیچقدر ا کشهیپر م

 انومگفتم:تموم شدما ارغوان خ 
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بعد  کردیبادقت نگام م ینجوریو بعددوباره به سرعت سرشوبلند کردونگاهشو بهم دوخت هم نییانداخت پا سرشو

 دختر بامزس. نیلبم اومد.چقدر ا یرو یبشکن زدو بلندگفت عرفان لبخند محو هوی

 :بله خودممعرفان

 من نشن... دی:ببخشارغوان

 دیخوش اومد یلیسالم خ-

اما  هیدختر خوب و آروم دای. ارشومدنیو ارسالن که روبه رومون بودن نگاه کردم. اصال باهم جور درنم دایارش به

 ناراحتم. دایحاال واسه ارش نیشر وتنوع طلبه ازهم یلیارسالن خ

 .نیگرشدی.چقدر شما دوتا جزمیعز ی:مرسارغوان

 :قربونت.دایارش

 ن اشاره کرد.:چه خبرا عرفان خان.وباچشم وابرو به ارغواارسالن

* 

 رفتیور م نشیزدم که چشمم به ارغوا افتاد که داشت به ماش رونیگفتم و ازساختمون ب کیتبر دایارسالن و ارش به

بود که بخوام بهش  یشدم مگه اون ک وونهینگاش کنم انگار پاهام سست شده بود.ههه د خواستمیچرا اما م دونمینم

بزنم وبسمت ارغوان برم.حضورمو پشت سرش  کنارکردم افکارم رو  ی.سع هیمث بق هیکیداشته باشم اونم  یحس

 اومده؟ شیپ ی:مشکلدمیبزنه پرس یبخواد حرف نکهیحس کرد به سمتم برگشت. قبل از ا

 .شهیروشن نم نمی:بله راستش ماشارغوان

 .رگاهیتعم برمیخودم م نتویفرداماش رسونمتیمن م ایآهان.خب ب-

 .رمیم یبا تاکس شمی:نه مزاحم شما نمارغوان

 میبر ایب یچه مزاحمت-

 ...ی:ولارغوان

 .گهید ایب-
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 زبان ارغوان از

 .شدیشکسته م  ییبایبا آهنگ ز نمونیشدم وآدرس و دادم.سکوت ب نشیماش سوار

 پرپر بگو/ یروزا نیبگو/  از ا تمیزندگ یمن کجا عشق

 به آخربگو/ عشق من االن که روبه روتم بگو/ میرسیم که

 بگو تمیکه آرزوتم بگو تموم زندگ بگو

 نبودت/ دهیدلم عذابمم یسکوتت/ وا کشهیدلم منوم یوا

 (یلیدلم از سامان جل ی)وا /تونمیدلم بدون تو نم یوا

 .میدر خونه ا دمیبه خودم اومدمو د نیماش ستادنیا با

 دیممنونم آقا عرفان لطف کرد یلیخ-

 .کنمی:خواهش معرفان

 .سایلحظه وا هیدم تا درو بازکنم که با صداش متوقف شدم. عرفان:بر رهیبه سمت دستگ دستمو

 رو جلوم گرفت. یاز چند لحظه کارت بعد

 میباهم آشناش شتریب شمیشماره منه خوشحال م نی:اعرفان

 شدم و به سمت خونه رفتم. ادهیپ نیشماره رو ازش گرفتم و از ماش یحرف چیه بدون

* 

 ایاز زبان در 

 چرا بابا؟ آخه

 .گمی:چون من مبابا

 کنم؟ کاریپس من تو خونه چ-
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 نه.   یعنیبحث و تمومش کن گفتم نه  نیا ای:دربابا

 گفتیمن برم سرکار.همش م ذاشتیبه اتاقم رفتم آخه چرا بابا نم دهیخم یخفه شو.باشونه ها یعنیحرف بابا  نیا

که مطعلق به دوستم بود کنارش کار  یشیتو مغازه لوازم آرا خواستمیمن م یول خورهیدختر نم هیبه درد  یفروشندگ

ذوقم  زدیکه رو صفحه چشمک م یاسم دنیباد امازدم  رجهیش یاز فکر دراومدم وبه سمت گوش یکنم.با زنگ گوش

حاالکه به محبتاش،به بودنش،به خواستنش وبه دلش دل بسته بودم  زنهیعرفان چرا زنگ نم نیخدا پس ا یکورشد وا

برداشتم تا به عرفان زنگ  رویتوجه نکردم و گوش زدی.به ارغوان که داشت زنگ مگرفتیچرا سراغ نم زدیچرا زنگ نم

 دوسش دارم و بدون اون ناقصم. یوقت دهیم یغرورچه معن گهیعاشق شدم.د کارکنمیبزنم.خب چ

 عرفان رو گرفتم و منتظر شدم اما بعد از چند بوق، رد تماس داد. شماره

 شدهیحاال چ زدیکارو کرد اونکه هر روز به من رنگ م نیکه روم قطع شده بود نگاه کردم.چرا ا یدهن باز به گوش با

 خراب کتاباموبرداشتم تا حداقل بادرس خودمو سرگرم کنم.                                ی. باحالدهیجوابمو نم یکه حت
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 زبان ارغوان از

 دستبند کجاست؟  نیس اخدا پ یوا

که اون  یدستبندم دستم بود؛ بعدشم رفتم مهمون ادمهیکه  دمیمرور کنم، اول رفتم لباس خر روزموید یکارا دیبا

 زنگ بهش بزنم. هیعرفان افتاده حتما. بذار  نیموقعم دستم بود بعد...آهان تو ماش

 م. کردم و کارتشو برداشتم و شماره گرفت یخال فمویک اتیمحتو تموم

 .دیچیگوشم پ یاز چند بوق صداش تو بعد

 :الوعرفان

 : سالم آقا عرفان ارغوان

 : سالم ارغوان خانم چه زود دلت برام تنگ شد!عرفان
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خوشم  یلیمن که ازش خ یحرفاش.ول نیپسر متعجب شدم نه به ارغوان خانم گفتنش و نه به ا نیا ییپر رو از

 .ومدیم

 شما افتاده باشه. نیزنگ زدم.راستش فکرکنم دستبند من تو ماش یا گهید ریدلم که تنگ شده اما به خاطر چ-

 .رمیگیاگه بود تماس م گردمیاما م دونمیمن؟ نم نی:توماشعرفان

 برام با ارزشه.  یلیپدرم به منه وخ هیدستبند هد نی.ادیکنیلطف م یلیخ-

 .خداحافظکنمی:خواهش معرفان

 خداحافظ-

 

 زبان عرفان از

 .داشدیآهان پ_

 برداشتم تا بهش زنگ بزنم. لمویکردم.موبا دایپ یصندل ریگشتن دستبند ارغوان و ز یبعد از کل االخرهب

 :الو.ارغوان

 سالم ارغوان خانم._

 .دیکرد داشی:سالم.پارغوان

 لحن هول زدش خندم گرفت. از

 کردم. دایبله پ_

 رمش؟یبگ تونمیممنونم کجا م یلی:واقعا !خارغوان

 کافه ادن5امروز ساعت-

 ی.بای:اکارغوان
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اس ام اس  یتو وجودم رخنه کرد.صدا یریوصف ناپذ یازطرف من باشه قطع کرد.خوشحال یمنتظر جواب نکهیا بدون

 بود بازش کردم: ایبلند شد از طرف در

 ...سالم

 ؟نگران شدم. یدینم لتوجوابیموبا ؟چرایخوب

رفته  یهمگ یبار وقت هی رهینم ادمیوقت  چیه کردیبه من نگاهم نم یکه حت هیهمون نینشست رو لبم ا یپوزخند

خانوم  ایدر نیو بب نیبهش شماره دادم بش نکهیزد تو گوشم اونم فقط به خاطر ا یبدر باغ ما، چجور نزدهیس میبود

 .جواب دادم:ارمیبه زانو درت م یکه چجور

 .دمیبود نشن لنتیسا یمن خوبم.گوش یخانم سالم

  کنهیم نیخانم داره ژله تزء الیگاز چند نوع قابلمه هست و ژ یرو دمیجواب نشدم و رفتم تو آشپزخونه که د منتظر

 خانم؟ الیژ هیخبر-

 .ارنیب فیتشر یعیخانم:بله آقا امروز قراره خانواده رف الیژ

 آهان-

 رونیخوردم و از آشپزخونه، ب یآب وانی. لنجایاونا ا ای مییمااونجا ای شهیهم اشیمهمون نیکرد با ا وونمونید مامانم

 بزنم. ایزنگ به در هیبود خوبه 4رفتم. هنوز ساعت 

 :الوایدر

 ؟ی.چطوریسالم خانوم-

 !ییدای:خوبم ممنون.کم پایدر

 .میدنبالت باهم باش امیبانو مارو عفو کنن فردا م نکهی.واسه ازمیدعزیببخش-

 شهیکه نم یدونی:مایدر

 . گهید ایسرهم کن ب یبهونه ا هی یارینه ن تو رونویب میبر باربگمیمن  نشد
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 کنم؟ کاری:مثال چایدر

 کوه،... یکالس،بر یبر یخوای.بگو میبا دوستت درس بخون یخوایبگو م دونمیچه م-

 .شهیم یچ نمی:باشه باشه حاال ببایدر

 . یبا ابونتون،یسر خ امیظهر م11. فردا ساعتمیندار شهیم یچ مینیبب-

به موهام ژل زدم تا  دم،یپوش دیسف رهنیبا پ یمشک نیشلوارج هیرو قطع کردم و رفتم تا کم کم حاضرشم،  یگوش

 ادمی. تو راه پله بودم که رونیبرداشتمو رفتم ب نکمویبرداشتم وباهاش دوش گرفتم و ع سمویپل سه،ادکلنیبهتر وا

 .رونیبرگشتمو دستبندو برداشتم و رفتم ب ارهرفت دوب ادمی یافتاد دستبند ارغوان رو برنداشتم. اصل کار

 

 یاجبار یرمان دوست             17پارت

 زبان ارغوان از

آروم آروم رفتم  نمیکنم، واسه هم تشیاذ کمیگرفتم  می. تصمشهیکه سرش تو گوش دمیکافه شدم و عرفان رو د وارد

 ش بلند گفتم:سرمو بردم جلو وکنار گوش د؛یبود که نفهم ریدرگ نقدریسرش.  ا یباال

 آقا عرفان. سالم

 .دمیخندیهوا منم داشتم بهش م دیدومتر پر چارهیب

 .هیچه کار نی:دختر سکته کردم اعرفان

 .گهید مینیما ا-

 :بله شما...عرفان

 زم؟یعز یخوریم یاومدن گارسون عرفان حرفشو قطع کردو گفت: چ با

 .کردنیقند تو دلم آب م لویک لویانگار ک زمشیعز دنیشن از

 یا وهیم یاممم...بستن-
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 .یا وهیم یروبه گارسون گفت:دوتا بستن عرفان

 برگشت به سمتم . بعد

 :خب چه خبرا ارغوان؟عرفان

 ره؟یم شیچطور پ ای.رابطتون با درگذرهیم یسالمت-

 .هیچ ایازش خوشم اومده بود خواستم بدونم که نظرش درباره در ییجورا هی

 ستبندتون.د ی.راست گهیسادس د یدوست هیعرفان: 

 ینجوریطور بود که ا نینه اگه ا اد؟یم اخوششیاز در یعنیبحثو عوض کنه  خوادیکه م دمیفهم یخوب به

 .دستبند رو ازش گرفتم و تشکر کردم.کردینم

*** 

 ایزبان در از

 ا؟یشال قرمزه من کجاست؟دن ای:دنایدر

 ؟یزنیچرا داد م یآبج ی:واایدن

 شال قرمزمن کجاست؟ یدونینم_

 ؟یریم یی:نه از کجابدونم.جاایدن

 ابونیسرخ نیهم یکالس عکاس رمیآره م-

 !ست؟یبهترن ی:به نظرت مقنعه بپوشایدن

 .داشدیآهان پ-

بزنم امروز قراره با  رونیتا ب فمیانداختم تو ک شویسرعت رفتم تو اتاقم ودرو بستم وشال رو سرم کردم لوازم آرا به

 امروز قصد ندارم برم کالس. یکه ثبت نام کردم ول یاسکالس عک یالبته به هوا رونیعرفان برم ب
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. رفتم هیقرمز عال یوشال وکوله پشت یبلندکه قدش تا زانومه با شلوار مشک ینگاه به خودم انداختم مانتو مشک هی

که  ایزدم باباو برد میرژ قرمز مال یکمیراه رو  یوهمونجا تو دمیقرمزمو پوش یبا بندا یو کفش آل استار مشک رونیب

 .انیسرکارن وحاال حاال ها نم

کردن  یاتوبوس نشستم و مشغول باز ستگاهیمونده تو ا کیحتما تو تراف دمیاما عرفان روند ابونیسر خ رفتم

 .ادیشدم تاب یباگوش

 آهان عرفان. دیتو دستم لرز میفکرا بودم که گوش نیومد؟توهمیدوازده بود. پس چرا ن کیساعت نگاه کردمنزد به

 

 یاجبار یرمان دوست    18پارت

 ی.باگهیاومده بمونه واسه به وقت د شیپ یبرام کار امیب تونمیمن نم ایدر نی:الو ببعرفان

 یکه من باچه زحمت دونهی. مگه اون نمیلیناراحت شدم خ یلیخ کردمیتو دستم نگاه م یو واج وبا بغض به گوش هاج

 بغضمو قورت دادم وبه سمت فرهنگسرا راه افتادم تا حداقل به کالسم برسم. رون؟یب امیاز خونه م

*** 

 زبان عرفان از

. رونیب میوچندبارم رفت میداشت ادیز یماه تماس تلفن کی نیتو ا گذره،یقرارم تو کافه با ارغوان م نیماه از اول کی

 رستوران. میناهار بر یشده امروزم قراره برا یمیصم یلیمدت رابطمون خ نیتوا

 جهینت کیرو به حسم نسبت به ارغوان فکر کردم وفقط به  ریبرداشتم واز خونه خارج شدم.کل مس نمویماش چییسو

 نایارغوان ا یبه خونه  دنیخوام وقتمو با اون بگذرونم. با رس یبا تمام وجودم م ادویازش خوشم م یلیکه خ دمیرس

 شد. سواراز فکر خارج شدم، بوق زدم که ارغوان از خونه خارج شد و 

 .زمی:سالم عزارغوان

 ؟یچطور  یسالم خانوم-

 ؟یخوبم توچ یلی:خارغوان
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 .میعال یشمیچون تو پ-

 دادم. راژیرو شد از خنده هاش.به سمت رستوران و رویومن دلم ز دیباعشوه خند ارغوان

 منو یببر یخوایجونم کجا م ی:خب عرفانارغوان

 خوب. یلیخ یجا هی-

 زمیعز میبه رستوران روبه ارغوان گفتم:بر دنیبارس

  میو به رستوران رفت میشد ادهیپ نیازماش

 مینیخب کجا بش-

 اونجا می:برارغوان

مادمازل  دی. بفرمادمیرو براش عقب کش یدو نفره کنج رستوران صندل زیم هی میکه اشاره کرد رفت یزیسمت م به

 روبه روش نشستم. یصندل یخودمم رو

 اومد وسفارشامون رو گرفت... گارسون

 زبان ارغوان از

 رشیبه عرفان نگاه کردم که گفت:بگ یجلوم ظاهر شد. سرمو بلند کردم وسوال یجعبه ا هویکه  خوردمیغدام داشتم

  زمیعز

 مال منه؟-

 :اوهومعرفان

 دیدستبند طال سف هیروبه رو شدم؛  بایوق العاده زدستبند ف کیقرمز رنگو گرفتم وبازش کردم وبا  یلیمستط جعبه

 داشت انیبرل یها نیکه نگ

 گرونه. یلیکامال مشخص بودکه خ زدیکه م یبرق از

 :خوشت اومد؟عرفان
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 عشقم یعاشقشم مرس-

 یحرفا ول نیزود باشه واسه ا یلیخ دیاعتراف کنم که عاشقش شدم شا خواستمیکه به کاربردم ماتم برد. نم یلفظ از

 .مینیهمه محبت بب نیا یمخصوصا اگه ازکس میشیزود عاشق م نهیما دخترا ا تیخاص

 دستم حس کردم. یدست عرفان رو رو یگرما

عادته اما حاال  کردمیفکرم شیتاچند وقت پ یعنیبهت عادت کردم  یلیمدت خ نیا ی:ارغوان راستش من توعرفان

 عالقست. دمیفهم

مهم نبود فقط من بودم و عرفان فقط ما  یچینبود ه ایتو دن چکسیشدم تو اون لحظه انگاره یحرفاش غرق خوش از

 هم وجود داره... ییایدر نکهیاما غافل ازا میبود

 

 یاجبار یرمان دوست        19پارت

 کل یدانا

عرفان  یحظه لحظه به ل یچرا؟چرا از تماس ها گفتیباخودش م شهیهم شدویتر وافسرده تر م نیهر روز غمگ ایدر

 عرفان حضور نداره؟ ،یخانوادگ یها یچرا تومهمون ست؟ین یخبر

 یچ ایاما در دیپرسیم شویناراحت لیبرادر تند اخالقش هم نگرانش شده بود ودل یناراحت ومغموم بود که حت نقدریا

 .تونستیتونست بگه نم یبه من نارو زده؟ نه نم تیمیدوست دوست صم گفتیبگه؟ م تونستیم

 ایزبان در از

و واقعا بهش  هیخوب یلیبودن ارغوان حالم رو بهتر کنه، دوست خ دیخونمون کنارم باشه، شا ادیقراره ارغوان ب امروز

 است. نهیگز نیدرد و دل کنم ارغوان بهتر یباکس تونمیکه نم تیموقع نیدارم. تو ا ازین

 رفتم و درو باز کردم رونیهمون اتاق ام ب یعنیزنگ به خودم اومدم پناهگاهم  یصدا با

 ارغوان:سالم بردوست گلم 

 : سالمایدر
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 غرق شده. اتینکن کشت یحال یشده چرا انقدر ب ی: چارغوان

 حرف دارم. یکه برات کل ای: بایدر

 نشست. وتریکامپ یصندل یتخت و ارغوان رو یو من رو میهم به سمت اتاقم رفت با

 چه شده که همه خونوادت از دستت تو شکارن؟ نمیکن بب فی: خوب تعرارغوان

 کلمه حرفش اشک ازچشمام روان شد. کی نیهم به

 آغوشش گرفت. یبه سمتم اومد و منو تو ارغوان

 ارمیتورو درآورده بزنم چشاشو در ب یاشک یجون ک ایشده در یچ -

دوسش دارم من بدون  یلیخمن عاشقشم  خوادیمنو نم گهید زنهیحق حقم گفتم ارغوان عرفان بهم زنگ نم ونیم

 .خوامشیم یلیخ خوامشیم تونمیاون نم

. تعجب کردم، کنهیم هیارغوان داره گر دمیشد، لرزشش رو حس کردم، سرم رو بلند کردم و د یارغوان طوالن سکوت

 نکهیخوشحال شدم از ا یلیشد، خ لیتبد ی. بعد از چند لحظه تعجبم به شادماندمیدیارغوان رو م هیبار بود گر نیاول

 .کنهیم هیدارم که بخاطر من گر یدوست نیهمچ هی

 ارغوان اشکاشو پاک کرد و گفت: 

 کنم حاللم کن. یخواهش م دیببخش ایدر دیببخش 

 .دادیدر خونه نشان از رفتن ارغوان  م دنیکوب یعالمت سوال گذاشت و از اتاق خارج شد. صدا یو منو با کل 

 ببخشم؟ دیو بار یکرد چ ینجوریا چرا

 

 یاجبار یرمان دوست          20پارت

 زبان ارغوان از
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فرمون و  یحالم خراب بود که همون موقع سرم رو گذاشتم رو یشدم. به قدر نیخارج شدم و سوار ماش ایخونه در از

 ایدونستم که در یمن بودم؟ آخه من از کجا م ایدر یهمه ناراحت نیا لیدل یعنی. واقعاً ناراحت بودم ختمیاشک ر

 ا؟یکنم خدا کاریچ دیا نداره حاال بایبه در یحس چیعرفان و دوست داره؟ فقط مطمئنم که عرفان ه

 فرمون برداشتم و با عرفان تماس گرفتم. یاز رو سرمو

 الو عرفان _

 بد ازم دور شد. یصداش، کل حس ها دنیشن با

 ؟یخانم یچطور زمی:الوسالم عزعرفان

 پارک...؟ یایب شهیخوام باهات حرف بزنم م یعرفان م -

 شده؟ یزی:چعرفان

 .اینه فقط ب_

 :باشه اومدم.عرفان

 نشسته به سمتش رفتم وکنارش نشستم مکتین یکه رو دمی.  عرفانو ددمیزود رس یلیسمت پارک راه افتادم وخ به

 :سالم عشقمعرفان

 سالم_

 شده؟ یزیدم چنگران ش یلیخ نجایاومدم ا یبا چه حال یدونینم عرفان

 ست؟ین یرابطتون جد یخرابه مگه نگفت یلیتور دوست داره عاشقته به خاطر تو حال و روزش خ ایعرفان در_

 یخوامش من فقط عاشق تو ام اونم به زود یندارم. من نم ایبه در یحس نیکه من کوچکتر گمی:االنم معرفان

 .کنهیفراموش م

 اشکم در اومد. یک دمیو آورد جلو واشکمو پاک کرد اصال نفهم دستش

 عشقم. ایب میحرفامونو بزن هیمن، بق نیتو ماش میبر ایدلم خودتو ناراحت نکن ب زی:عزعرفان
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 رو دور زد و سوار شد. نینشستم. عرفان هم ماش نشیدنبالش راه افتادم وتو ماش یحرف چیه بدون

 دوست دارم. یلیعرفان من...من راستش خ_

 کرد.بهم نگاه  یادیشوق و شور ز با

 .وونهیعشق من د وونتمی:دعرفان

 

 ایزبان در از

ازخودم مطمئن  نکهیبرداشتم وآماده شدم. بعدازا دیو شال سف دیشلوار سف ،ییمویل یرو بازکردم مانتو درکمدم

 شد دهیرفتم که دستم ازپشت کش یبه سمت در ورود ایرفتم و بدون توجه به مامان ودن رونیشدم ازاتاق ب

 ؟یریم نییپا یوضع سرتو انداخت نیزنم؟ کجا با ا یصدات م یشنو ینم ای:درمامان

 رونیب رمیم-

 اصال چه طرز پوششه؟ رون؟یب یریکه بدون اجازه م یسرخود شد نقدریتاحاال ا ی:ازکمامان

 من شو الیخیمامان ولم بزار برم پوششمم خوبه ب-

 سمت در رفتم که باز مامان گفت به

 ...یبب سایوا

 د؟یداریچرا دست از سرم برنم د؟یخوا یازجونم م یچ گهید دیصدام بلندشد و داد زدم: ولم کن ناخودآگاه

. جادکردیا یبد یپرت کردم که صدا نیزم یرو برداشتم و رو یجاکفش یرو کیگلدون کوچ یاراد ریحرکت غ هیبا  و

که به سرعت  اهمیود. دنشکسته گلدون در نوسان ب یمن و تکه ها نیمات و مبهوت نگاهش ب ینجوریمامان هم

 ه؟یچه کار نیا ایبه خودش اومد وگفت:در کردیخودش رو رسونده بود واطراف روکنکاش م

 رو بردم باالوگفتم: توخفه شو صدام

 .کنمیم کاریج دونستمیوناخودآگاه بود اصال نم کیستریبه سرعت از خونه خارج شدم، رفتارام کامال ه 
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 کردن شدم. شیمشغول آرا نهیآ یو جلو یبهداشت یها سیسرو یرو به سمت پارک کج کردم، رفتم تو راهم

که دورش باز بود و از  ییو موها ظیغل شیبا آرا یبامن داشت. دختر یادینگاه کردم که تفاوت ز نهیآ یدختر تو به

 یبه عبارت ایکنم  یحرصم رو خال یجور هی خواستمیبودم اما م ومدهیدرن رونیب ینجوریزده بود. تاحاال ا رونیشال ب

 عقده هام رو.

کرمانن. ازپارک خارج شدم وبه سمت  ایبهتر از االن که بابا و برد یروز واسه خودم باشم وچه فرصت هی خواستمیم

 .رمیبگ یرفتم تا تاکس ابونیخ

 سمند زرد رنگ نگه داشتم. یرو جلو دستم

 :دربستایدر

 ومن سوار شدم. آدرس پاساژ مورد نظرم رو به راننده دادم. ستادیا راننده

 

زنگ خورد. بدون نگاه کردن جواب  لمیکه موبا کردمیکه راه رو بند آورده بود نگاه م ینیسنگ کیبه تراف داشتم

 دادم.

 الو؟-

 ؟یخوب ییای:سالم درارغوان

 ستمینه اصال خوب ن-

 گفت: یلحن نگران با

 چرا؟

 .چه خبر؟گمیحاال بعدا برات م-

 ما بمون من تنهام یخونه  ایبگم امشب ب خواستمی. می:سالمتارغوان

 کجان؟ نایخاله ا-
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 .مارستانیتو ب فتهیآرمانم ش هی:مامان و بابا رفتن ترکارغوان

 .شهیم یچ نمیآهان.بذاربب-

 ی.بازمی:باشه عزارغوان

 خداحافظ-

شدم وبه پاساژ روبه روم چشم  ادهیپ نیپول روحساب کردم، ازماش م؛یدیکه رس دمیفهم نیماش ستادنیا با

نداشتم وگرنه  یبه ظاهرم توجه ادیبار با ارغوان اومده بودم. چون من ز کیکه فقط  یکیش یلیدوختم.پاساژ خ

کردم  دیخر کیکردم. چندتا پالست مولنبود. وارد پاساژ شدم و دوساعت اونجا خودم رو مشغ یمشکل یازلحاظ مال

دو  زیبخورم. ساعت چهار عصربود ومن ناهار نخورده بودم. سمت م یزیچ هیشاپ شدم تا  یپر وارد کاف یوکبا دستا

 سفارش دادم. یشکالت کینسکافه به همراه ک کیها نشستم، با اومدن گارسون  یاز صندل یکی یرفتم و رو ینفره ا

 رو درآوردم وبه ارغوان زنگ زدم. لمیموبا

 :الوارغوان

 اونجا امیم گهیساعت د کیساعت، میسالم ارغوان من تا ن-

 .ایمنتظرتم ب زمیعز یکنی:خوب مارغوان

 خداحافظ یمرس-

 ی:باارغوان

 

خوردم ،همش به رفتار  یچ دمی, سفارشارم آوردن و من مشغول خوردن شدم اما اصال نفهمیقطع کردن گوش با

کنم و هم خبر بدم که  یزنگ بهش بزنم هم  عذرخواه هیبود, بهتره  دیکردم. واقعا ازمن بع یزشتم با مامان فکر م

 سبز رنگ رو لمس کردم. ی رهیکردم و دا ثاسم)مامان گلم(مک یرو نیمخاطب ستیمونم. تو ل یارغوان م یخونه 

 :الومامان

 مامان جون؟-
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 ؟یزنگ رد یچ یه؟برای:چمامان

 خودم نبود بد رفتار کردم به خدا دست یلیمامان گلم منو ببخش خ-

 یبامن بکن یرفتار نیچن یباشه توحق نداشت خوادیهم که م ی:هرچمامان

 شهیتکرار نم گهیمنو ببخش د زمیعز دونمی:مایدر

 بخشم. یم یول ستیهنوزدلم باهات صاف ن نکهیخوب با ا یلی:خمامان

 مامان. ی:مرسایدر

 خونه؟ یایچرانم ؟یی:کجامامان

 .ادیآخه تنهاست منم حالم سرجاش م نایبرم خونه ارغوان ا نجایخوام از ا یمن االن تو پاساژ...هستم م-

 :باشه برو، خداحافظ.مامان

 خداحافظ.-

 رو قطع کردم و رفتم صندوق وپول رو حساب کردم. یگوش

 رفتم و دربست گرفتم. رونیب ازپاساژ

 :کجابرم خانوم؟راننده

 ...ابانیخ-

 شدم و زنگ خونه رو زدم. ادهیپ نیسم. ازماشتا به مقصدبر دیطول کش قهیدق ستیب حدودا

 ه؟ی:کمرجان

 ایمنم در-

 .دیی:بفرمامرجان
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رفتار  کبارمیکنه  یارغوان ابنا کار م یکه خونه  یدوسال نیکنه، تو ا یم ریسرد بودن مرجان خانوم منو متح یگاه

 .دمیازش ند یا مانهیصم

 .دمیخونه شدم و ارغوان رو در درگاه در د وارد

 .دی:سالم خانم خانما منزل ما رو منور کردارغوان

 سالم.-

 و من خواستم برم تو اتاق ارغوان که گفت: میواردخونه شد باهم

 ؟یر یم کجا

 لباسام رو عوض کنم. رمیم-

 .شهیم ری:آهان. خب برو تو اتاق آرمان چون اتاق من داره تعمارغوان

 بازم؟-

 .میکن یم یواریرو کاغذ د وارای: آره دارغوان

 که  میشیم ییوابسته کسا شهیاتاق آرمان رفتم و در هم یحرف به سو ونبد

 وصلن... گهید یکی به

 !یخوب یهمانا. چه بو مینیب یتو ندیتلخ و خوشا یبو دنیچیدر رو باز کردم. باز کردن در همانا و پ 

تخت نصب  یبود که باال یکه توجهم رو جلب کرد پوستر بزرگ یزیچ نیانداختم اول یوارد اتاق شدم به اطراف نگاه 

 شده بود.

 یچشمش تو یرو ینکیباالش بازبود و با ع یکه چندتا از دکمه ها دیسف رهنیعکس آرمان بود، باشلوار و پ با،یز چه

 بود. ستادهیساحل ا

 نبود. یرفت. چون آدم شاد و سرزنده ا یانتظار نم نیاز ا شیبود خب از آرمان ب یآسمان یو آب یاتاق مشک دکور
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 اتاقش شدم. یو آب اهیاز پوستر آرمان برداشتم ومحو دکور س مچش

 .سیکرده بود و کمد بزرگ ست سرو جادیا ییبایپشت سرش تضاد ز یآب یواریکه با کاغذ د اهیس یدونفره  تخت

 ندارم. لهیهمه  وس نیمن که دخترم ا له؟یکمدها پر از وسا نیتمام ا یعنی

کردن اتاق برداشتم و مشغول عوض کردن لباس شدم، بعد از تموم شدن کارم از اتاق خارج شدم،  زیاز آنال چشم

 گرم بود. ید یس یسر هینشسته بود و سرش با ونیزیتلو یمبل  جلو یچشمم به ارغوان خورد که رو

 وصداش کردم: دمیسرش رس یباال

 ارغوان؟

 رو باال گرفت. سرش

 ؟ی:عه،اومدارغوان

 همنه هنوز تو را-

 کرد. یبلند ی خنده

 !ای:بال شدارغوان

 ؟یکن یم کاریچ یدار-

 گردم. یتوپ م لمیف هی:دارم دنبال ارغوان

 کوتاه ادامه داد: یمکث با

 کردم داشیپ آهان

 رو از دستش گرفتم وبهش نگاه کردم ید یس

 ؟ییسالم بمب-

 ؟یدی.تو ددمشیگرفته من هنوز ند شی:آره.آرمان چند روز پارغوان
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 نمینه بزار بب-

 دستگاه گذاشت وبه طرفم برگشت یرو تو ید یس

 رم  ذرت درست کنم یتموم بشه منم م نیا غاتی:تا تبلارغوان

 ست؟یمگه مرجان خانم ن-

 مونهی: نه بابا رفت خونش،شبا نمارغوان

 آهان-

 خارج شد! دمیبه آشپزخانه رفت و از د ارغوان

 ارغوان توجهم به سمتش جلب شد لیموبا یاکردم که باصد ینگاه م غاتیهدف به تبل یب

 باطل ول کن نبود. الیخ یزه یتفاوت سرم و برگردوندم.ول یب کنهیاالن قطع م نکهیا الیبا خ 

 یدستم رو اریاخت یچشم دوختم،ب شدیصفحه روشن وخاموش م یعشقم که رو یروبرداشتم و به کلمه  لیموبا

 وتماس برقرار شد... دیصفحه لغز

 

 زم؟ی:الو،عزعرفان

 صدا آشنا نبود؟ نیا

 :ارغوان؟عرفان

 ؟یپشت خط یخانوم

شد؟ دستام به  المیخ یرحمانه ب یرو که منو عاشق خودش کرد و ب ینشناسم کس شهیآشنا بود،آشنا بود. مگه م آره

 ممکنه؟ یعنیبرده بودم. عرفان و ارغوان؟  یلرزه در اومد، انگار تازه به عمق فاجعه پ

 کنه. ینم یکار نیاره! ارغوان با من همچامکان ند نه،نه

 ؟یدیچرا جواب نم ،یکنینگرانم م ی:ارغوان دارعرفان
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تماس رو قطع کردم، تو ذهنم مشغول پردازش ماجرا بودم. چشمم به ارغوان افتاد که با ظرف  عیخودم اومدم و سر به

بهش زل زدم.حس تنفر و خشم تمام وجودم رو پر کرده  یادیاومد.گبا نفرت ز یبود به سمتم م الیپف یکه حاو یبزرگ

بشم، که خشمم جاش رو به ترس  یبخوام، شاک حیبود. حاال، ارغوان روبه روم بود. دهن باز کردم که داد بزنم،توض

 داد. ترس از شکسته شدن غرورم،ترس از حقارتم مقابل ارغوان.

 ؟یمرد ای،دری:اوارغوان

 ها؟-

 ؟یخون آشاما به من زل زد نیساعت ع هی هی:زهرمار و هان. چارغوان

 .یچی،هیچیه- 

 چشم دوختم. لمیازدستش گرفتم و به  ف الرویپف ظرف

 نیکردم که ارغوان بهتر یفکر م نیکردم اما سرم از افکار مختلف پرشده بود. به ا یو تماشا م لمیداشتم ف درظاهر

 فیو براش تعر میزندگ یو رو ریبه عرفان گفتم،زباهاش حرف زدم. از دردام گفتم،ازعشقم نسبت  یدوست منه،کل

 کردم.

 همه چه طورممکنه با عرفان دوست بشه،چه طور؟ نیا با

 . آره دچار سوءتفاهم شدم.دمیمن اشتباه فهم حتما

ها  زمیهم بود با اون عشقم وعز یا گهیخواست باور کنم وگرنه هرکس د یرو باور داشتم که دلم م یزیلحظه چ اون

 شد. یموضوع براش روشن م

 کردم. یم دییتا انهیگفت ومن ناش یتموم شده بود و ارغوان درحال نظر دادن بود.اون م لمیف

 .شهیچشام باز نم میبخواب میبر گهید ای:درارغوان

 .ادیخوابت ب دمیساعت دو نصف شبه با-

 .ادیتو خوابت نم نکهی:نه اارغوان
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ارغوان  یو نداشتم، از جام بلند شدم و به سمت اتاق رفتم که باصدار یشگیهم یکل کل و بحث ها ی حوصله

 متوقف شدم.

 !؟یاریدرم یباز جی:چرا گارغوان

 . میتو اتاق آرمان بخواب ایب 

 یهم به محض گذاشتن سرش رو دم،ارغوانیاز تخت دراز کش یگوشه ا هیحرف به سمت اتاق آرمان رفتم و  بدون

که  نیکه ذهنم رو مشغول کرده بود، بودم. تا ا ییماجراها یوقت مشغول حالج ریبالش به خواب رفت، اما من تا د

 شد و خوابم برد. نیپلکام سنگ یک دمینفهم

 روز بعد...  دو

از طرف عرفان بود، با شوق وصف  امیرفتم. پ یسر از کتاب برداشتم و به سمت گوش لمیاس ام اس موبا یصدا با

 بازش کردم  یریپذنا

 عصر کافه آتش.منتظرم.5:امروز ساعتعرفان

 !م؟یدوباره باهم باش خوادیم یعنی 

 نه؟یمن رو بب دیچرا با گه،وگرنهیآره د 

به چشم  دیرو انتخاب کنم، با نشیتر کیو ش نی. با شوق و ذوق به سمت کمد لباسام رفتم تا بهتریا،مرسیخدا 

 باشم.  نیعرفان بهتر

*** 

درست در مرکز  یزیعرفان رو پشت م نکهیاستوار و با اعتماد به نفس وارد کافه شدم، چشم گردوندم تا ا یهاقدم  با

 .دمیکافه د

 بلند شد. دنمیسمتش رفتم،با د به

 خانوم! ای:سالم، درعرفان

 سالم.-
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 .نی:بشعرفان

 که گارسون اومد. مینزده بود یو نشستم،هنوز حرف دمیروبه روش رو عقب کش یصندل

 د؟یدار لیم ی:چگارسون

 .میهست ی:منتظر کسعرفان

 رفت و من با تعجب به عرفان نگاه کردم. گارسون

 اد؟یقراره ب یک-

 آهان خودش اومد. ،یفهم یعرفان:م 

 مواجه شدم که اصال انتظارش رو نداشتم... یکرد برگشتم و با کس یکه عرفان اشاره م یسمت به

 

 اشاره کرد نگاه کردم.که عرفان  ییتعجب به پشت سرم؛ جا با

 

 ا...ارغوان!-

 

 

 من. زمی:آره عزارغوان

 

نبود من از فرط غصه و تعجب سکته  یمنطق ایو گرفت،  آتوجه به حال خراب من به سمت عرفان رفت و بازوش ر یب

 کنم؟!
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 یعنی...یعنی-

 

 بلند گفت: یبار عرفان دهن باز کرد و با صدا نیا

 

 !میمن و ارغوان باهم نامزد کرد یعنی

 

 !ن؟یهم

 

 !یراحت نیهم به

 

 کردن! نامزد

 

 !یکن یما گم م ی: تو هم گورت رو از زندگعرفان

 

 نیبار ا ریکرد و من ز یشده بودن هر لحظه صداش رو بلندتر م رهیکافه که به ما خ یها یتوجه به مشتر یب اون

 خورد شدم. ر،یتحق

 

 رمیگ یرا م میها گوش
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 بندم یرا م میها چشم

 

 رمیگ یزبانم را گاز م و

 

 یول

 

 شوم یافکارم نم فیحر

 

 قدر دردناک است چه

 

 !دنیفهم

*** 

 

 هیزانو زدم و هق هق گر نیزم یو به محض بستن در،رو دمینگران خانوادم به سمت اتاق دو یتوجه به نگاه ها یب

 هام اتاق رو پر کرد

 

 هیگر یها یافتادم وها نیو به محض بستن در رو زم دمینگران خانوادم به سمت اتاق دو یتوجه به نگاه ها یب

اومدن  ایو دن ایکرد، در اتاق به شدت باز شد و برد یهام بلند بود که دل سنگ رو آب م هیگر یکردم،انقدر صدا

 یشتریاشتم و با شدت بگذ نشیس یرو، رو سرم. منم دیحال من جلو اومد و به آغوشم کش دنیبا د ایداخل، برد

 .دیپرس یرو م میکرد علت گر یهمونطور که موهام رو نوازش م ایکردم؛ برد هیگر



 یاجبار یدوست

62 
 

شدنش باهام بد رفتار نبوده اما  یرتیوقت جز زمان غ چیکنه ه یبغلم م ایباره که برد نیاول یباشه ول بیعج دیشا

 کرد. یمحبت هم نم

 شده؟ یچ یبگ یخوا یجان نم ایدر ا؟ی:درایبرد

 که االن همه تو اتاقن. دمیبرداشتم ود نشیرو از رو س سرم

 رو به دنبال نداشت! بگم؟ نگم؟ یشد و عواقب خوب یگفتم اعتمادشون سلب م یگفتم؟ اگه راستش رو م یم یچ

 

* 

 

. 

 با دوستم دعوام شد. یچیها...ه-

 : با عارفه دعوات شده؟بابا

 !یکالس آشپز رمیگفته بودم با عارفه م یگفت عارفه چون امروز الک یم

 بله،با اون دعوام شد.-

 گفت:  ایو مامان بدون حرف خارج شدن اما برد بابا

که  ستین ی! بعدشم اون دختریکن ینم هیگر ینجوریدونم که تو به خاطر دعوا با عارفه خانم ا یجان من م ایدر نیبب

 شده؟ یقهرو دعوا کنه.پس به من بگو چ یبا کس

 .ستین یزینه داداش چ-

 فهمم! یمن که باالخره م یخوب نگو!ول یلی:خایبرد

 !ینه،خدانکنه بفهم یوا

 رفت! اهمیاز حرفش ازاتاق خارج شد وبه دنبالش دن بعد
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اونم پاپبچت  یکرد ینم فیرو تعر یزیداشت و تا خودت چ ییدرک باال شهیسن کمش هم نیبودم با هم ایدن عاشق

 شد. ینم

 به لطف قرص خوابم برد! قهیرو بدون آب قورت دادم و بعد از چند دق یقرص خوابخراب  یباحال

                                                            

 ؟یبه ابن زود یعنی شهیباورم نم نه،نه

 و آرزوهام رو خراب کردن؟ دیکاخ ام عیانقدرسر یعنی

 یقلبم فرو م یکرد و مثل خنجر تو یم ییرو که اسم عرفان و ارغوان روش خودنما یلرزون کارت عروس ییدستا با

شدم گذشته و  ریشاپ تحق یکاف یکه تو یشوک بودم،فقط دوماه از اون روز یپاکتش برگردوندم. تو یرفت رو تو

 راه انداخته بودن؟! یعروس یزود نیاونها به ا

باعث  میعرضگ یوب یبودم که با سادگ ینبودم از خودم عصبان یصبانسراسر وجودم رو فرا گرفته بود، از اونا ع خشم

 یقبل یایمن در گهیکنه االن د یفرق م طیاما حاال شرا ارن،یخواد سرم ب یدلشون م ییهر بال گرانیشده بودم د

 یکنم عرفان جور یخورم که کار یهمبن لحظه قسم م یاالن و تو نیکنار بکشم. هم یراحت نیکه به ا ستمین

 دمیقول م نویعاشقم بشه که التماسم کنه کنارش باشم...من ا

اون روز با پوزخند من رو از  یبهش فکرکنم اما وقت دیکنه ونبا یگفتم، اون االن ازدواج م یبودم م یقبل یایدر اگه

 که خشم وجودش رو فرا گرفته زنده شد... ییایمرد و در یقبل یایشاپ بدرقه کردن در یکاف

 

 29پارت

 ان ارغوانزب از

 زدم وروبه عرفان گفتم:خب،چطوره؟ یچرخ

 !یعشقم مق فرشته هاشد ی:واعرفان

 .ادیواقعا بهم م دیلباس سف نیبه خودم انداختم.ا یمزون نگاه یقد ی نهیآ یتو
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 تن خودتون دوخته شده. یشماست!انگار واسه  یلباس واقعا برازنده  نی:افروشنده

. میودست در دست عرفان خارج شد میازلباس خوشم اومده بود همونو حساب کرد یلیکه خودمم خ ییاونجا از

عذاب وجدان داشتم اما اصال  کمی ایسرموضوع در نکهیکردم با ا یدرکنارش بودم واقعا احساس شعف م نکهیازا

 نبودم! مونیپش

 تشیگم عاشقشم اما بهش عالقه دارم وموقع یره،نمیکه عرفانو ازم بگ دمیخواد باشه من اجازه نم یهم م یهرک ایدر

 دم. یرو از دست نم یبخت خوب نیوجه همچ چیبودن بهتره ومن به ه میکه توزندگ ییاز تمام کسا

 .میرستوران شد یکردن صرف شد وبعد از اون من وعرفان راه دیهم به خر گهیروز چندساعت د اون

 د؟یدار لیم ی:چگارسون

 زم؟یعز یخور یم ی:چعرفان

 نداره یرقف_

 با مخلفات ونوشابه ی:دوپرس کباب سلطانعرفان

 هیاومد.بعد از چندثان ینم ایجذاب بود واصال به در یلیکه خ یدورشدن گارسون به عرفان چشم دوختم وبه راست با

 نگاهمو حس کرد و به من زل زد. ینیعرفان سنگ

 کنم! یدارم با تو ازدواج م نکهیچقدر خوشحالم از ا یدون ی:نمعرفان

 خوشحالم! ادیز یلی،خیلیمنم خ-

 سخت بودا شییخدا ی:ولعرفان

 یازنظرمال دیبه ازدواج ما نبودن،شا یعرفان راض یگذشته افتادم که خانواده  یکردم وبه فکر روزا یکوتاه خنده

 اما فرهنگمون. میسطح بود کیدر

 

 

 باهم فرق داشت. یلیخ 
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 ما آزاد وراحت! یواده بودن اما خان دیومق یمذهب یخانواده ا اونها

 نهیکرد اما هنوز رفتار مادرش بامن سنگ یبود عرفان اونها رو راض یقیهرطر به

                                                             *** 

 ایدر اززبان

 .ومدیلباس واقعا بهم م نیکردم ا یبه خودم نگاه نهیا یتو

 شد تامچ پا یتنگ بود واز اونجا به بعد گشاد م نهیس ریکه از باال تاز یکاربن یبه رنگ آب یلباس

 خورد یلباس م یهم رو یبلند نیخاطر مختلط بودن مجلس کت است به

 دارد... ادامه

 

 یاجبار یرمان دوست           30پارت

 ؟یزنیالک و برام م نیا،ای:درایدن

نزده بود  یزیجز برق لب چ نکهیل پرنسش ها شده بود وبا امث یپف پف ینگاه کردم که با اون لباس صورت ایدن به

 دیدرخش یصورتش م

 آره بده بزنم.-

 رنگ رو ازش گرفتم و به ناخناش زدم. یصورت الک

  یزنیتو چرا الک نم یخوشگل شد!راست یلی،خیآج ی:مرسایدن

اسن فکرو  دیحرفه ! اما چه کنپ که نبا یخودش کل زارمیم ییاون مراسم کذا یکه پا تو نیبگم هم تونستمیم کاش

 حفظ ظاهر کنم! دیبا نیهم یاونا بسازم که تونستن منو عذاب بدن برا یبرا

 به اتاق ازفکر خارج شدم ایشدن برد باوارد

 .میبر میخوایم نیشمادوتا؟زودباش دیکمیم کاری:چایبرد
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 میبرو اومد-

. به میخارج شد  ایرنگمو سرم کردم و به همراه دن یراه شال آببه هم یکوتاه مشک یاز اتاق مامتو ایخارج شدن برد با

 .میو سوار شد میبابا رفت یسمت آزرا

داشتم که آروم باشم.وارد شدن به مجلس همانا وروبه  یبدو از ذهنم خازج کردم وسع یبه باغ تمام فکرا دنیرس با

که تا آخر اون باغ بزرگ  یهمه مهمون دعوت کرده باشن.جور نیا کردمیمهمون همانا، فکرنم یرو شدن با کل

 بودن. دهیچ یزوصندلیم

 ایدر مینیابشی:بایبرد

 باشه-

عروس و  گاهیبه جا یعیکاملن وس دیمن د یاز بدشانس م،کهیمامان و بابا رفت یانتخاب زیبه سمت م ایهمراه برد به

 داماد داشت!

 رختکن میبر اسنی:دخترا بمامان

 رونیب میورفت میسرمون مرتب کرد ی،شال هامون رو،رو میومانتو هامون رو درآورد مین به رختکن رفتماما همراه

 .میوسرجامون نشست

 داد یجمع نشون از اومدن عروس و داماد م یهلهله وشاد قهیاز چند دق بعد

.... 

 .دادیجمع نشون از اومدن عروس و داماد م یهلهله وشاد قهیاز چند دق بعد

انگار  ستیو برام مهم ن کنمیقدر هم که گفتم مقاومت م د،هدچهیاشک از چشام جوش یکنارهم چشمه  دنشونیباد

 کلن فراموش کردم.

ازش متنفرباشم،اما  تونمیبازم نم یبهم زده باشه ول یبزرگ یکارش ضربه  دیعرفان و از ته دل دوس داشتم شا من

 !زارمیحق اون به اصطالح دوستو کف دستش م

 ینیشیچرا نم اپسی:درایدن
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 مجلس. یتازه حواسم به اطرافم جمع شدو نشستم وچشم دوختم به ستاره هو ایدن باحرف

بهش  یلیبلوند خ یفوق العاده شده بود مخصوصن که رنگ مو ظیغل شیو آرا کیبا اون لباس عروس آنن ارغوان

 .کردیبرازنده جلوه م یمرتب وباالزده حساب یموها یباکت و شلوار مشک ومد،عرفانیم

 حال دووم داشته باشه! نیکه ا دمیستاره بارونشون معلوم بودچقدر خوشحالن اما من اجازه نم یچشما اط

 ما اومد زیسرم ییخوشامد گو یاز اومدن عروس و دامادگذشته بود که برادر ارغوان برا یا قهیدق چند

 .نیخوش اومد یلی:خآرمان

 پاره کردن رفت کهیرف تتعا یازش تشکر کردن اونم بعد از کم باباومامان

تمام چراغا خاموش شد وهمه  هویکه  کردمیبودن نگاه م یکوبیکه همه مشغول رقص و پا سیبه وسط باغ وجا داشتم

 نشستن سرجاهاشون...

 

     31پارت

 روشون انداختن. و آهنگ کل سالن وپر کرد. یشکل یا رهیسن،نور دا یاومدن عرفان وارغوان رو با

 

 تو بارون یلیمث ل تو

 رونیعاشق وح من

 جون یا

 یمیزندگ یبدون خوامیم من

 یمیشگیهمراه هم تو

 ییدایمجنونمو وش یینجایا خوشحالم

 یوا یشد از دستت صدبار دل ا وونهید
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 شونمیوپر مجنون

 دونمیم یتوعاشق

 جونم یعاشق عاشق شدنم بانو ا من

 شمسیعل_یجهان یمهد_جونم یا

 کرده بودم،باز هم خورد شدم ،بازم... هیدم اومدم. بازم گربا احساس شور شدن دهنم به خو  

 سیدرب هولش دادم وداخل سرو دنیباغ رفتم،به محض د یبهداشت سیمتوجه نشه به سمت سرو یکه کس یجور

 شدم.آب سردو باز کردم و دستمو از آب پر کردم.

 اول مشت

 دوم  مشت

 سوم مشت

 باالرفت وبازهم من شکستم... میهق گر هق

دور نشده بودم  یلیرفتم،هنوز خ رونیب سیآروم شدم صورتمو با دستمال خشک کردم و از سرو کمی نکهیاز ا بعد

 که آرمان روبه روم سبز شد.

 !گشتنی! مادرتون دنبالتون مد؟یینجایخانوم شما ا ای:عه،درآرمان

 ممنون.-

 رفتم که یم داشتم

 نیلحظه صبر کن هی:آرمان

 شام نگاه کردو تو چ سادیروبه روم وا اومد

 ن؟یکرد هی:شما گرآرمان

 بود وباز من شکستم... دهیفهم گهیانداختم اما د نییپا سرمو
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 حالم شدن نیکه باعث ا ییاز اونا رمیگیخورد شدنا رو م نیشکستنا وا نیمن تاوان ا اما

اون به من  خوندم،آرهیکه در ذهنم زده شد سرمو باال گرفتم وبه آرمان نگاه کردم، عالقرو از چشاش م یجرقه ا با

 که برادر ارغوان به من عالقه داشته باشه.... نیبهتر از ا یعالقه داره وچ

 

 32پارت

 ! نوریدستم نگاه کردم، ساختمان س یهفته بعد... به آدرس تو کی

 ! نهیهم آره

بود، شده  نیمز یدود یها شهیکه با ش یرنگ یو مشک ضیدرب عر یسمت  ساختمان حرکت کردم و روبه رو به

چرم  یساختمان که با مبل ها یبایز یمتوقف شدم. درب رو که از قضا باز هم بود  فشار دادم و وارد شدم، از الب

 شده بود گذشتم و وارد آسانسور شدم، دکمه طبقه آخر رو فشار دادم. دمانیچ یمشک

لژ  یزانونوم بود و با کفش ها یالتا با شیکه بلند یرنگ یمشک یخودم مشغول شدم، مانتو زیبه آنال ،یقد نهیرو به آ 

 کرده بود. جادیا ییبایز یدار قرمزم هارمون

سرم مرتب کردم و از آسانسور خارج  یشال قرمزم رو رو دیکرد به طبقه مورد نظر رس یکه اعالم م ینازک یباصدا

 شدم. 

هم فشار  یحبس  کردم و با استرس پلکام رو رو نهیس یدرب واحد رو فشار دادم و منتظر شدم، نفسم و تو زنگ

 رونینفس حبس شدم رو ب دم،یدادم.که در باز شد. با باز شدن در، چشمام رو باز کردم و ارغوان رو در درگاه در د

 زد گفت: یدرش موج م عجبکه ت ییبه لب اوردم ارغوان با چشما یفرستادم و لبخند مصنوع

 تو!  ا،یارغوان:در 

 !زمیسالم عز-

 دهن باز هنوز مشغول کنکاش من بود، با

 تو؟! امیب تونمیم- 
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 یبه رخ م یکفش پاشنه بلندم رو به خوب یکه صدا یمحکم یدر کنار رفت و من با قدم ها یبدون حرف از جلو 

 اعتماد به نفسم شده بود وارد خونه شدم... شیو باعث افزا دیکش

 دارد... ادامه

 

 33 پارت

رنگ اشاره  یا روزهیف یسلطنت یبزرگش شدم، ارغوان به سمت مبل ها ییرایتم و وارد پذخونه گذش یاز راه رو   

 کرد

 نیبش نجایا ایارغوان:ب 

  ارم؟یبرات ب یخور یم یاون نشستم ارغوان:چ یسالن رفتم و رو یبه سمت مبل سه نفره باال 

 کنه!  ینم یفرق -

 بود رفت و من با نگاه کردن به اطراف خودمو سرگرم کردم. یچوب یراه پله  ریحرف به سمت آشپزخونه که ز بدون

 داد!  یم یست شده بود، به فضا آرامش خاص یکه با مبل ها وپرده ها به خوب یرنگ یآب یضیفرش ب 

 زیم یرو، رو کیبک یاومدن ارغوان دست از نگاه کردن به اطراف برداشتم. جلو اومد و فنجون قهوه و بشقاب حاو با

 مبل نشستو منتظر بهم نگاه کرد یش کنارم روگذاشت و خود

 ؟یاز من کرد یادیشده که  یارغوان: چ 

 نکنم؟!  ادیدوستمو  نیبهتر شهیمگه م - 

 مشترک چطوره؟ یزندگ

 ! هیارغوان: عال 

 ! شهینم نیاز ا بهتر

 ذهنم مرتب کردم. یمزه مزه کردم و  کلماتو تو موقهوه
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 داره؟ ازین یبرادرت تو آژانس به منش یگفت ادیم ادیارغوان،  - 

 بحث جا خورده بود گفت  رییارغوان که از تغ 

 !ادمهی: آره ارغوان

 خواد؟یم یاومم، هنوزم منش- 

 .چطور؟!خوادینفرو ثابت م هیاما  کنهیکار م ششیپ یکیارغوان:خب االن که به طور موقت  

 خواد اگه شد اونجا کار کنم! ینجام دادن ندارم دلم ما یبرا یکار چیو ه رهیحوصلم سر م یلیخب راستش من خ - 

 ستن؟یارغوان: مگه خانوادت مخالف ن 

 پرسه!  یچه قدر سوال م 

 کنم!  یحلش م یکه مخالفن، اما من به جور معلومه

  ؟یدیرو م ییمایکردم.آدرس آژانس هواپ ینه، بابام و راض -

 ... ادامه دارد        

 

 34پارت

 .یو هماهنگ کن یهتره اول به خودش زنگ بزن: به نظرم بارغوان

 موافقت تکون دادم یبه نشونه  سرمو

 باشه، شمارش رو بده.-

*** 

 ممتد گوش دادم. یگوشم گذاشتم و منتظر به بوق ها یرو رو  لیاز گرفتن شماره، موبا بعد

 بوووق،بوووووق.... بوووق،
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 از پشت خط منو مخاطب قرار داد. ییشدم که صدا یم دیکم کم داشتم ناام گهید

 : الو آرمان

بهش بگم. به جز عرفان تاحاال با  یصداش دستپاچه شدم و رشته کالم از دستم در رفت، حاال چجور دنیشن با

 مراوده نداشتم... یپسر

 دیی: الو بفرماآرمان

 کردم آروم باشم یآرمان به خودم اومدم و سع یصدا با

 سالم. -

 : سالم شما؟آرمان

 .یعیرف ایهستم، در ایدر -

 زد گفت یکه تعجب درش موج م ییبا صدا آرمان

 خانوم؟ ایحالتون خوبه در -

 ن؟یما افتاد ادیشده که به  یچ

 ممنون به لطف شما! -

 داشتم... یسوال هی راستش

 دیی: بفرماآرمان

 ! ؟یبگ یخوا یم یگه چزدم، آروم باش دختر م بیدونستم که چرا انقد دستپاچه شدم. به خودم نه ینم خودمم

 !نیبود یبودم که دنبال منش دهیگردم، از ارغوان شن یمن دنبال کار م -

 ن؟یدار ازیخواستم بدونم هنوزم به کارمند ن یم

 یمشغوله و بدون منش نجایبه صورت موقت ا مونیفعل یدارم، چون منش اجیاحت یبه منش یلی: بله اتفاقا خآرمان

 !رهینم شیواقعا کارا پ
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 شم... یم کیلبم ظاهر شد، دارم به هدفم نزد یرو یکج لبخند

 

 35پارت

 تونم... یمن م یعنیپس  -

 .میصحبت کن کیآژانس تا از نزد دیای: بآرمان

 ام؟یتونم ب یم یممنون، فقط ک یلیخ -

 چون سرم خلوته. شهیخوب م یلیخ دیایب دی: اگر امروز هم بتونآرمان

 کنم. یم مویسع -

 : منتظرم، روز خوشآرمان

 روز خوش -

 .دمیپر نییچندبار باال و پا یرو قطع کردم و با شعف خاص یگوش

 ا؟ی: درمامان

کردم و به سمت مقر  یط یرو به تند یچوب یرفتم. ده پله  رونیبرداشتم و از اتاق ب نکارامیمامان دست از ا یصدا با

 آشمزخونه رفتم. یعنیمامانم  یقچفرمانده

 جانم مامان -

 م؟یچندروز عرفان و همسرشو دعوت کن نیکه تو ا ستی: دخترم به نظرت بهتر نمامان

 ازش بگذره بهتره یاونجا بودم اگه چندروز روزیمن د -

  میکن ی: حق با توعه خانوادشونم دعوت ممامان

 به نشونه موافقت تکون دادم سرمو
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کار کردن  یکردن بابام برا یفکر و من تنهاش گذاشتم و دوباره به اتاقم برگشتم و تازه به فکر راض یرفت تو مامان

 افتادم...

 

 36پارت

 اجازه رو بهم بده؟ نیبهش بگم که ا یچ یعنی

 ...ستیوجه موافق کار کردنم ن چیدونم که به ه یو م دمیبارها و بارها ازش جواب رد شن من

 کنم؟ کاریچ ایخدا

 ...اونجا تا عصر بازه، انگار بازم مجبورم کالس زبان و کنسل کنم...12:20ساعت نگاه کردم... به

* 

 اتاقم رفتم و در کمد رو باز کردم... یناهار تو زیاز جمع کردن م بعد

تنگ  یداشت به همراه شلوارل یسنت یها هیکه حاش ییبایرنگ ز یآب یاونا مانتو نیبا مانتوهام انداختم و از ب ینگاه

 برداشتم. یو شال مشک یمشک

 داد نگاه کردم و شروع کردم به آماده شدن.... یرو نشون م 14ساعت که  یعقربه ها به

* 

 رم. یمامان من دارم م -

 : به سالمت دخترم.مامان

 و از درب خارج شدم. دمیست بود رو پوش فمیکه با ک یرنگ یمشک یها کفش

که بابا اسمش و بهشت گذاشته و بود والحق هم که بهشت بود گذشتم و از خونه  یو پر دار و درخت بایز اطیح از

 خارج شدم.

 نشستم. شیفلز یها یصندل یاتوبوس رفتم و رو ستگاهیسمت ا به
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 داد. یبهم م یشتریب تیدادم، چون احساس امن یم حیترج یاوقات اتوبوس رو به تاکس شتریب

اتوبوس کنار  یباال یخال یجا کیظر اومد و سوار شدم چشم انداختم و اتوبوس مورد ن قهیبعد از چند دق باالخره

 کردم، رفتم و همون جا نشستم... دایپنجره پ

 کارا نیو من و چه به ا امیبشم و من از پسش برنم الیخیکردم که بهتره ب یفکر م نیمدت به ا تمام

 شدم.... یم تر ممصم ممیتصم یکرد و تو یبرترسم غلبه م میهربار حس انتقام درون اما

 

 37پارت

و  ستادمیا یا هیرفتم، چندثان رآسایس ییمایشدم و به سمت آژانس هواپ ادهیمورد نظر از اتوبوس پ ستگاهیا یجلو

 رو به سمت جلو فشار دادم و وارد شدم ، یا شهیهام کردم تا استرسم کم تر بشه، درب ش هیهوارو وارد ر

به  یازیدوم قرار داشت ن یباال رفتم، چون دفتر آرمان تو طبقه  یتیگران یاول رد شدم و  از پله ها یاز طبقه  

 استفاده از آسانسور نبود.

 ورقه گرم بود یسر هیرفتم، سرش به  یمنش زیسمت م به

 خانم دیببخش -

 سبز رنگش بهم نگاه کرد،  یرو باال اورد و با چشما سرش

 دییبفرما-

 .نمیارفع رو بب یخواستم آقا یم -

 .رمیتماس بگ دی: لطفا صبر کنیمنش

 گوشش گذاشت یرو رو یرو گرفت و گوش یچشم دوختم که شماره ا یرو تکون دادم و منتظر به منش سرم

 ننیخوان شمارو بب یم یخانم هیجناب ارفع  دی: ببخشیمنش

 روبه من کردو گفت یاز مکث کوتاه بعد
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 :اسمتون؟یمنش

 هستم. یعیرف -

 .چشمیعی: خانم رفیمنش

کنارش تفاوت داشت اشاره  یدرها ریکه با سا یرنگ یرو سرجاش گذاشت و با دست به سمت درب قهوه ا یگوش

 کرد:

 خانوم... دییبفرما-

 

 38پارت

 فرستادم. رونیدر نفس محبوس شدم رو ب یسمت درب اتاق رفتم و جلو به

 انگشتام چند تقه به در زدم با

 دییبفرما-

 که دکور اتاق بهم داد بشم یتونم منکر آرامش یاتاق شدم...نم وارد کردم و وارد رهیبه دستگ یفشار

 خوب ست شده بود. یلیخ یال قهوه ا یبرجسته که با مبل ها یرنگ با طرح ها یریش یوارید کاغذ

 بود... ستادهیکه آرمان کنارش ا یکار زیاتاق م یدر انتها و

 یعی:سالم خانم رفآرمان

 لبخند جوابش رو دادم با

 سالم  -

 دستاش که جلوم دراز شده بود نگاه کردم... به

 خواد باهاش دست بدم.؟ یم یعنی
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 .یدختر چه قدر تو خنگ گهید آره

 دستاش گذاشتم،  یرو تو فمیظر یرو کنار گذاشتم و دستا دیترد

 .دیخوش آمد یلی: خآرمان

 رو ول کرد و به مبل ها اشاره کرد دستام

 دینیبش دیی: بفرماآرمان

 ممنون -

 مبل نشست یمن رو یمبل نشستم و اونم بعد از سفارش قهوه روبه رو یرو

کار درست  نیبه ا نیدار لیو شماهم تما میهست یمنش کیما دنبال  دیدونی. همون طور که میعی:خب، خانم رفآرمان

 که؟ گمیم

 بله.-

 با استخدامتون ندارم ی.و من مشکلنیایکار بر م نیدونم که از پس ا یکه از شما دارم م ی: من با شناختآرمان

 که چشمام زد به وضوح قابل مشاهده بود... یبرق

 ن؟یگ یکارو م طیجناب ارفع. شرا نیلطف دار یلیخ -

 قهوه وارد شد ینیبا س یبه در خورد و آبدارچ  یا تقه

 آقا؟  نیندار یا گهی: کار دیآبدارچ

 .یبر یتونی: نه ممنون مآرمان

 ن کردو ادامه دادارمان روبه م یخارج شدن ابدارچ با

 بعد ازظهر هستش. 7تا3فرد  یروزها ی: ساعات کارآرمان

 شدم.چرا انقد کم؟ متعجب
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 رو مطرح کردم. سوالم

 

 39پارت

 

 نیشیساعات که گفتم آژانس هستم.درواقع شما م نیا یدارم و فقط تو فتیش مارستانی: چون من خودم تو بآرمان

 مخصوص من... یمنش

 

 و داشت تیاهم نیموضوع کم تر نیلحظه ا نینکردم توا یبرام مهم نبودکه هنوز، بابا رو راض گهید

 

 ممنون از اعتمادتون یلیچشم. خ -

 

 دییبفرما لیکنم.قهوه تون سرد شد م ی: خواهش مآرمان

 

 شده بود ریساعتم نگاه کردم...د به

 

 دفعه بعد... یبرم خونه انشااهلل بمونه برا دیمتاسفم من زود با یلیخ -

 

 .ستین یکنم مشکل ی: خواهش مآرمان
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 ستادمیدوشم انداختم و ا یرو رو فمیک

 

 کارمو شروع کنم؟ تونمیم یاز ک -

 

 نیکارتون رو شروع کن دیتونی: فردا که دوشنبس، از سه شنبه مآرمان

 

 رو فشار دادو در رو باز کرد رهیکرد اهرم دستگ میسمت در رفتم و آرمان هم همراه به

 

 با اجازه  نمتونیب یپس سه شنبه م -

 

 : خدانگهدارآرمان

 

 کنم! یباباجون خواهش م-

 

 بحث و ادامه نده نیا گهید ای: گفتم نه دربابا

 

 یکن یپس چرا مخالفت م یشناس یارفع و م یبابا توکه آقا -

 

 ؟یکن کاریچ یخوا یوخ پسرش هم از اونجا سر در آورد اونوخت م هی موی: اومدبابا
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 پسرش کار کنم! شیخوام پ یکه م یخبر ندار اباب

 

 حداقل بزار کار کنم. رمیانجام دادن ندارم دانشگاهم که نم یبرا یکار چیاوف بابا توروخدا من ه -

 

 ختمیشدم و تمام التماسم رو تو نگام ر رهیمظلوم بهش خ ینگاه با

 

 کنم... یبابا خواهش م -

 

 داشت! دیترد نکهیتو سکوت بهم انداخت مثل ا ینگاه بابا

 

 خدا قبول کنه یوا

 

 ؟یایب نیو سنگ یبر نیکه سنگ یدیقول م ،ی: اگه اجازه بدم کار کنبابا

 

 تاحاال سبک رفتار کردم؟ یدم، اصال من ک یآره آره باباجون قول م -

 

 !یانجام بد یستیبه حالت اگه کار ناشا یبه حالت، وا یدم. اما وا یاجازه رو بهت م نی: من ابابا
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 چشم. -

 

 یخوشحال یاز رو یغیبه سمت اتاقم پرواز کردم و به محض بستن در ج یاز موافقت با حرفاش با خوشحال بعد

 دمیکش

 

 40پارت

 

 به لباس ها انداختم. یکمد رو باز کردم و نگاه در

 

 کودومو بپوشم؟ اوووم

 

 زانو بود برداشتم تا با شلوار  یاون تا باال یکه بلند یرنگ یطوس یدست دست کردن باالخره مانتو یاز کل بعد

 

 ست کنم. دیو شال  سف کتان

 

 دخترونم افتاد چه قدر دلم  یصورتم انجام دادم، نگاهم به ابروها یرو یمیمال شیلباس ها آرا دنیاز پوش بعد

 

 شونه هام انداختم. یرو رو دمیسف فیو ک ختمیخواست مثل ارغوان نازکشون کنم.افکار پوچم رو دور ر یم
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 نشه به آژانس زنگ زدم... رمیکه د نیاتاق خارج شدم و به سمت تلفن رفتم، به خاطر ا از

*** 

 به اطراف نگاه کردم یشتریبار با توجه ب نیبه داخل ساختمان رفتم و ا هیاز حساب کردن کرا بعد

 

 مخصوص پشتشون نشسته بودن فورمیونیبا  ییکه خانوم ها زیاول شامل چند م طبقه

 

 شده بود.از طبقه اول چشم برداشتم و به سمت پله ها رفتم دهیبنفش پوش/دیسف یها یواریکاغذ د ها با وارید

 

 41پارت

 

 سرش رو باال آورد و روبه من گفت یمنش دنمیپله ها باال رفتم، با رس از

 

 دیاریب فیمنتظرتون بودم، تشر یعیرف خانوم

 

 سالم نداد! یکرده بودم، انقد عجله داشت که حت تعجب

 

 به سمتش رفتم  الیخیب

 

 سالم، چرا؟ -
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 .دییبدم، بفرما حیروال کارو براتون توض دی: خب بایمنش

 

 اون نشستم. یرفتم و رو زیپشت م یصندل به

 

  وتریکامپ یتو ارنیبراتون م نییو پرواز رو که از طبقه پا یمشخصات مشتر دیشما با یعی: خب خانم رفیمنش

 

 و آخر  دیکن دیرو وارد سررس قشونیتمام قرارها و اطالعات دق دی. و بادیکن رهیذخ سییو تو پوشه ر دیکن ثبت

 

 امضا کنن. سییکه جناب ر دیببر یکار هرساعت

 

 تکون دادم. دنیبه نشونه فهم یسر

 

 ست؟ین ی: سوالیمنش

 

 ارن؟یبرام م یمشخصات و چه زمان -

 

 .رهیگیو م نییپا دیتلفن رو که بزن 5.شماره دیی: هروقت بخوایمنش
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 زیعجله دارم. خداحافظ عز یلیبرم چون خ گهیمن د نیدی: اگه فهمیمنش

 

 آورده بود. شیتعجب به رفتنش نگاه کردم، انگار آت با

 

 دمیکش یآسونه نفس راحت یکارم خل نکهیاز ا خوشحال

 

 42پارت

 

 آرمان  یبا صدا نکهیتا ا ارمیکار  درب نیرفتم تا سر از ا یها ور م لیوقفه به فا یبود که ب یساعت کیحدود  

 خودم اومدم. به

 

 ؟یعی: خانم رفآرمان

 

 لب آوردم یرو یجام بلند شدم و لبخند از

 

 دییبفرما -

 

 ن؟یکه ندار یمشکل ن؟یهست یکارتون راض از
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 .هیعال ستین یمشکل چینه ه -

 

 زد  یلبخند

 

 دیبزار ونیبود حتما بامن درم ی:  اگه مشکلآرمان

 

 از من نشد و به سمت اتاقش رفت یجواب منتظر

 

 اوردیکه آدمو به وجد م یبود، جور یتیآدم باشخص واقعا

 

 دور کردن افکارم تکون دادم و دوباره مشغول کارم شدم یبرا یسر

 

 43پارت

 

 جمع کردم و به سمت اتاق آرمان رفتم. زیم یرو از رو لمیوقت رفتن بود.وسا گهیساعت نگاه کردم. د به

 

 آرمان وارد شدم. دییبفرما یبه در زدم و باصدا یا تقه

 

 بلند شد. باشیز یچرم یصندل یمن از رو دنید با
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 برم؟ تونمیم 7ارفع ساعت یآقا -

 

 .رسونمتونیم دیصبر کن قهیدق10: اگر آرمان

 

 .شمیبدبخت م نهینه اگه برسونتم و بابا بب یوا

 

 .رمینه نه، ممنونم خودم م -

 

 نکرد  یپافشار نیهم یهست برا یمشکل هیکه  دیهول شدنم جا خورد، فکر کنم فهم از

 

 .نیخوب هرجورکه راحت یلی: خآرمان

 

 کردم. یو ازش خداحافظ دمیکش یراحت نفس

**** 

 ماه بعد سه

 

 اسمش ارامش تمام وجودمو پر کرد. دنیکنار تخت برش داشتم و باد یعسل یاز رو یحال یبا ب لیزنگ موبا یباصدا
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 جانم؟ -

 

 بال خانوم.حالت چطوره؟ ی: جانت بآرمان

 

 خوبم -

 

 .دیچیپ یگوش ینگران آرمان تو یزدم. صدا یحرفم عطسه ا نیبعد از ا بالفاصله

 

 ؟یتو دکتر رفت ای: درآرمان

 

 گفتم: یخش دار یصدا با

 

 شمیخوب م نه،

 

 ببرمت دکتر؟ امیب ستیدختر تو حالت خوب ن هیچه حرف نی: اآرمان

 

 گمینه به بابام م -

 

 باشم؟ نی: مطمآرمان



 یاجبار یدوست

88 
 

 

 اوهوم -

 

 کردم. یزود خداحافظ نیهم یحرف زدن نداشتم برا ینا گهید

 

 44پارت

 

آرمان رو  بایکه تونستم تقر یسه ماه نیهم گذاشتم و فکر کردم. به ا یگذاشتم و چشمام رو رو یرو کنار یگوش

 سمت خودم بکشونم.

 

 .دمینرس میچون هنوز بهم ابراز عالقه نکرده، هنوز نگفته دوسم داره و از همه مهم تر  من به هدف اصل بایتقر گمیم

 

 !...دیباهاش ازدواج کنم، با دیبا من

 

 قرارمون افتادم... نیاول ادی

 

 نگاهمو  ینی. انگار سنگدمیپله ها آرمان و د رفتم که تو راه یم رونیبود و داشتم از شرکت ب میو ن 7 ساعت

 

 بودم نگاه کرد. ستادهیکرد که برگشت و به من که چندپله باالتر ا حس
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 ؟یعیخانم رف نی: عه، شما هنوز نرفتآرمان

 

 از کارام مونده بود نخواستم ناقص بمونه. یسر هینه راستش  -

 

 دادم. یفحش شیتوجه یب نیدلم به ا یتکون داد. و به راهش ادامه داد.تو میتفه یبه نشونه  یسر آرمان

 

 سرده  یلیاالن هوا خ یعیاومده باشه گفت: خانم رف ادشی یزیدوپله رو رد نکرده بود که برگشت. انگار چ هنوز

 

 درباره کار  کممی میتونیم ینجوری.ادیفنجون قهوه مهمون من باش هی یکافه کنار نیهم میبر نیموافق باش اگه

 .میکن صحبت

 

 که با ارغوان دوست بودم متوجه شده بودم که به  یچندسال نیبود اما تو ا یکردم، درسته آدم مودب تعجب

 

 یهم بهونه بود اخه چه صحبت یباهام نرم بشه.صحبت کار یزود نیکردم به ا یداد. فکر نم یرو نم یدختر چیه

 داشته باشه؟! یمنش هیبا  تونهیم

  

 لبم داد. یگرم رو یخودش رو به لبخند یکم تعجب جا کم
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 خونه باشم، اگر تا اون موقع... گهیساعت د میتا ن دیمن با -

 

 .رسونمتونیخودم م دی: نگران نباشآرمان

 

 ندونستم و دعوتش رو قبول کردم. زیمخالفت رو جا گهید

 

که فقط چند مغازه با شرکت  یشاپ یسمت کافو به بعد از خارج شدن از شرکت به  میبه شونه هم راه افتاد شونه

 .میفاصله داشت رفت

 

 گرما، گرم شد. نیاز گرما به صورتم خورد و تمام تنم از ا یشاپ موج یورودمون به کاف با

 

 م؟ینی: کجا بشآرمان

 

 شاپ بود اشاره کردم. یاز کاف یکه کنج خلوت یزیبه اطراف انداختم و به م ینگاه

 

 .میو نشست میرفت زیبه سمت اون م باهم

 

 دوسش داشتم. یلینداشت اما خ یفضاش برام تازگ نیهم یاومده بودم، برا نجایا قبال
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 45پارت#

 

 !ه؟یرو مطرح کنه، پس منتظر چ یزیبه آرمان چشم دوختم. انگار قصد داشت چ منتظر

 

 اومدن گارسون چشم ازش برداشتم. با

 

 

 د؟یدار لیم ی: چگارسون

 

 .دیسفارش بد ،یعی: خانم رفآرمان

 

 هات چاکلت. -

 

 سفارش داد. ییگردو کیهردومون هات چاکلت به همراه ک یروبه گارسون برو آرمان

 

 : خب چه خبر؟خانواده خوبن؟آرمان

 

 ممنون سالم دارن خدمتتون. یلیبله خ -
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 ن؟یهست ی: لطف دارن. از کار راضآرمان

 

 .هیبله عال -

 

 بود حرفاش؟! نیسواالتش کالفه شدم، ا از

 

 دارم! یخودم پوزخند زدم... چه انتظار االتیخ به

 

 .میسفارشات، مشغول خوردن شد دنیرس با

 

 فاصله انداخته! نتونیب یلیانگار متاهل شدن ارغوان خ یعیخانوم رف ی: راستآرمان

 

 تعجب بهش نگاه کردم. با

 

 !؟ینه، چه فاصله ا -

 

 فعال دوست ندارم مزاحمش بشم. فقط

 

  شهیکه هم ییبرن ماه عسل، شماها ندهیتا چندروز آ خوانیگرفت، چون م ی! آخه سراغتونو منطوری: که اآرمان
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 .دینیبینم گرویماه هم د کیتا  نیبود باهم

 

 چشم هام جمع شد، ماه عسل هه ماه عسل! یتو اشک

 !ستین الشونیخ نیقدر راحت منو شکستن، االنم ع چه

 

 کجا..کجا رفتن؟ -

 

 ایآنتال: آرمان

 

 هم نبود واسه حرف زدن. یرمق گهینزنم، د یحرف گهیدادم د حیترج

 

 بود...ماه عسل... یخراب کردن حالم کاف یکلمه برا نیهم

 

 46پارت#

 

 ادامه نداد. گهیآرمان حال خرابمو درک کرد که د انگار

 

 .میحساب کنم باهم بر دی. روبه من گفت: صبر کنمیقصد رفتن کرد قهیاز چند دق بعد
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 ...شخوانیشاپ رفتم و آرمان هم به سمت پ یکاف یبه سمت در  خروج من

 

 تو ذهنم تکرار شد. ییو باز هم اون کلمه کذا دمیکش یقیرو هل دادم و از اونجا خارج شدم. نفس عم درب

 

 عسل! ماه

 

 نگهم داشت! یحس هیآرمان بشم و خودم برم اما  الیخیخواستم ب 

 

 انتقام! حس

 

 ذارم. یدر خوشبخت باشن، نمانق دینبا نه،

 

 آرمان هم اومد... هیاز ثان یو درکسر ستادمیمنتظر ا همونجا

 

 !دییاشاره کردو گفت: بفرما نشی: به ماشآرمان

 

 ...میپارک بود رفت ابون،یرنگش که اونطرف خ اهیس ینکردم، باهم به سمت کمر یمخالفت
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بود نظرم رو جلب  دهیچیته تو فضا پ یعطر یرو زد، در جلو رو باز کردم و سوار شدم.بو ریدزدگ ن،یبه ماش دنیرس با

 راننده نشست.. یصندل یرو دور زد و رو نیخودش بود...ماش یکرد، بو

 

 47پارت#

 

 ادس خونتونو بلدم یرو روشن کرد، برگشت روبه من و گفت: من فقط حدود نیرو چرخوند و ماش چییسو

 .دیکن ییراهنما

 

 ارفع. یچشم. باعث زحمت شدم آقا -

 

 اسم من آرمانه آرمان صدام کن. وفتم،یبابام م ادیارفع  یگیکرد و گفت: م یقشنگ یخنده  آرمان

 

 رو به حرکت درآورد. نیماش یحیتعجب به آرمان نگاه کردم اما اون در کمال ارامش با لبخند مل با

 

 ...یول -

 

 یریبگ ادی. صدا کن میندار ی: ولآرمان

 

 به لب آوردم  ی. لبخندرقصهیخودش نزده م نیبکنم، ا یمن کار ستیالزم ن ی! حتعجب
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 باشه، آقا آرمان. -

 

 !یپسوند چیو گفت: آرمان صدام کن بدون ه دیکش یاز سر کالفگ یجور که نگاهش به روبه رو بود پوف همون

 

 چشم. -

 

 .یبال. حاال تکرار کن عادت کن ی: بآرمان

 

 جذابش نگاه کردم. مرخیو واج به ن هاج

 

 !گهی: تکرار کن دآرمان

 

 باشه، آرمان. -

*** 

تخت دراز  یو رو دمیچیاومدم. پتو رو دور خودم پ رونیقرارمون ب نیکه کردم از فکر آرمان و اول یسرفه ا با

 که خوابم برد... شدیچ دمی.نفهمدمیکش

+++ 

 ایدر ا،ی: درمامان
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بهشون  ییلویک 50وزنه  هیباز کردم، انگار  یمامان چشمام رو به سخت یدر پ یپ یو صدا زدن ها یدست یتکان ها با

 وصل بود.

 

 گذاشت. میشونیپ ینگاهم کرد و دستش رو رو یبازم با نگران یچشما دنیبا د مامان

 

 !ست؟یحالت خوب ن ی. دخترم، چرا نگفتیدار دیتب شد ،یداغ یلیخ ای: درمامان

 

 بگم اما صدا از گلوم خارج نشد... یزیباز کردم که چ دهن

 

 اتاق اومدن. یهم  تو ایو دن ایبلندش برد یمامان، بابا رو صدا کرد. با صدا 

 

 شده؟ ی: چبابا

 

 .دهیتبش شد یلیدکتر، خ مشیببر ایتب داره ب ای: بابک، درمامان

 

 نگران بهم نگاه کرد، بابا

 

 دی: پس زود حاضر شبابا
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 48پارت#

 

 فکرا بودم که مامان اومد تو اتاق  نیبرم خونه، توهم خواستینگاه کردم. دلم مدستم  یسرم تو به

 

 .میمامان بر -

 

 .ارهیسرمت و درم ادی: باشه دخترم االن پرستار ممامان

 

داروها به ما  دنیباباهم بعد از خر میرفت نیپرستار اومد و سرمم رو دراورد، من و مامان به سمت ماش یقیاز دقا بعد

 .وستیپ

 

 خوابم برد. یصندل یهمونجا رو یاز شدت خستگ م،یشد نیماش سوار

*** 

 هفته بعد کی

 

 امروز حتما  یچندروز شرکت نرفته بودم ول نیخوب شده بود و حالم مساعد بود، ا یلیخ میسرماخوردگ

 

 .نداختمیخودمو آرمان فاصله م نیب دیبرم، نبا خواستمیم
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 رو سرم کردم. مینعه مشکمق دم،یپوش یرنگ یمشک یو شلوار ل مانتو

 

 راه افتادم یکردو تنم کردم و به سمت در خروج یبا کفش هام م ییبایروکه ست ز یرنگ یبادمجون بافت

 

 سوار شدم و به سمت شرکت رفتم... یتاکس دنیخونه خارج شدم، به محض د از

 

 49پارت#

 

باعث  ن،یو رخوت، تموم تنم رو پر کرده بود و ا یحال یشدم و به سمت ساختمون حرکت کردم، ب ادهیپ یتاکس از

 کند شدن قدم هام شده بود.

 

 که  یادیز یپله ها دنیرو هل دادم و وارد شدم. از راه رو عبور کردم، باد یا شهیبه ساختمون در ش دنیرس با

 

  یچوب زیم ندیاول رسوندم، باد یو به طبقه که بود خودم یباهر زور دم،یکش یاز ناچار یروم بود آه شیپ

 

 نشستم. زیکه آخر راه رو بود،به سمتش رفتم و پشت م یرنگ یا قهوه

 

چشمام رو باز  ییآشنا یشد که با صدا یگذاشتم. کم کم خواب مهمون چشمام م زیم یسرم رو رو ،یحال یشدت ب از

 کردم.
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 !؟یکن یم کاریچ نجایا ای: عه، درآرمان

 

 بهش نگاه کردم. ،یخمار از خستگ یبرداشتم و با چشما زیم یرو از رو سرم

 

 ومدم؟یم دینبا -

 

 تکون داد و گفت یاز کالفگ یسر

 

 .یکرد یاستراحت م دیبا ست،ی: تو حالت خوب ن

 

 .دمیخواب رید شبیخستم، د کمیمن حالم خوبه فقط  -

 

 اجازه نداد. لشیموبا یبگه که صدا یزیرو کج کرد، خواست چ گردنش

 

 قش، منم مشغول کارم شدم.اتا یگفت و رفت تو یدیببخش

*** 

 ساعت تا تموم شدن میداد نگاه کردم، هنوز، ن یغروب رو نشون م قهیدق 6:30ساعت که  یعقربه ها به

 

 زیاز پشت م نیهم یکار نداشتم برا یادامه  یبرا یانرژ چیه دم،یکش یمونده بود. پوف یساعت کار 
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 وارد کردم و وارد اتاق شدم. رهیبه دستگ یبلند شدم و به سمت اتاق آرمان رفتم. بدون در زدن فشار 

 

 برگه ها برداشت. یبرگه گرم بود، با ورود من سرش رک از رو یسر هینشسته بود و سرش با  زشیم پشت

 

 شده؟ یزی: چآرمان

 

 تونم برم؟ یخسته ام، م یلیراستش خ -

 

 

 کم فکر کرد و گفت هی

 .میر یباهم م سایوا کمی: 

 

 زیهم و کنار م یکه روبه رو یهرچه زودتر برم خونه اما مقاومت کردم و به سمت دو صندل خواستیدلم م نکهیا با

 از از اونا نشستم، آرمان سرش رو باال آورد و گفت: یکی یآرمان قرار داشت رفتم و رو

 .میریم نگاه بندازم  کیپروازها رو  شماره

موقع کار  یکردم که چجور یکارش مشغول شد و من نگاهش م یبه نشونه موافقت تکون دادم، آرمان به ادامه  یسر

 تر بود. قیعم شهیاز هم شیشونیپ یشده بود و اخم رو یجد

 زونیآو یآرمان از جاش بلند شد و کتش رو که پشت صندل نکهیمنوال گذشت تا ا نیبه هم یا قهیدق 10 حدود

 به بدنم دادم و از جام بلند شدم. یکرده بود برداشت و تنش کرد. منم کش و قوس
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 یرو تو فمیظر یبه روش زدم، دستا یو دستش رو روبه روم دراز کرد، لبخند ستادیبا چند قدم روبه روم ا آرمان

 هویکه  میرفت یروجبعد از بستن در اتاق به سمت در خ م،یقدرتمندش قرار دادم و باهم از اتاق خارج شد یدستا

 ستادم،یوسط راه ا

 سایوا سایوا -

 داشتم با دستام متوقفش کنم نگاه کرد یبودم و سع ستادهیبرگشت؛ به من که عقب تر از اون ا آرمان

 شده؟ ی: چآرمان

 رفت. ادمیرو  لمیوسا

 تاسف تکون داد. یازرو یشد و سر رهیبهم خ زدیکه خنده توش موج م ینگاه با

 نرفته. ادتی: خوبه که خودت رو آرمان

 رو از روش برداشتم. لمیو وسا زمینگاش کردم، دستم رو از دستش جداکردم و برگشتم سمت م ضیغ با

 

به سمت آرمان رفتم، دستم رو دور بازوش حلقه کردم و شونه به شونه هم از  ز،یم یاز رو لمیاز برداشتن وسا بعد

 .مینفرات بود نینبود، انگار ما آخر کس تو شرکت چیه گهی. دمیدفتر خارج شد

به آرمان  شتریسرد به صورتم برخورد کرد، که باعث شد خودمو ب یاز هوا یخارج شدنمون از ساختمون موج با

 بچسبونم.

ساعت شب  نیتو تابستون ا ،یبود و هوا بارون یموضوع شد و دستاش رو دورم حلقه کرد، آسمون ابر نیمتوجه ا اونم

 .کهیتار کهیهوا تار میهست زیینشده بود اما االن که تو اواخر پا کیهنوزم هوا تار

و دور زد و  نیکه مطمئن شد نشستم در رو بست،ماش نیدر جلو رو برام باز کرد وبعد از ا ن،یبه ماش دنمونیرس با

 سوار شد.

 کنم. یرو روشن م ی: االن بخارآرمان

 بهش زل زدم. یا فتهیرو به سمتش برگردوندم و با نگاه ش سرم
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  یها یلیبهش ندارم اما مثل ل یحس چیکه ه نیخورد. ا یهمه بد بودن و وقاحت حالم بهم م نیاز ا خودمم

 

 گرفتن انتقام، انتقام غرور له شدم... یبه هدفم، برا دنیرس یکنم.اما مجبورم، برا یشده رفتار م جادو

 زدم. یحیمل لبخند

 ممنونم. -

 خوندم بهم نگاه کرد. یکه از چشماش م یبه لب آورد و با تموم احساس یهم متقابال لبخند اون

 کنه؟ ینم یکار چیداره؟ چرا ه یبر نم یقدم چرا

 کنم. یرفتار رو درک نم نیکه مطمئنم دوسم داره، اما ا من

 

دادم و در سکوت پلک  هیرو به حرکت درآورد. سرم رو به پنجره تک نیرو چرخوند و بعد از چند لحظه ماش چییسو

بشه، کم کم رخوت و  نیباعث شده بود پلکام سنگ نیحرکت ماش یو از طرف میهم قرار دادم. خستگ یهام رو رو

رخ  می.سرم رو برگردوندم و به نترو شکس نیآهنگ سکوت ماش یگرفت که صدا یتمام وجودم رو فرا م یسست

 شدم. رهیخ باشیز

 یپا گذاشت ریرو ز یدل"

 داشت یشکستگقبل تو  که

 من عاشق  حال

 داشت یبه جز تو بستگ یک به

 داشت یواسه من و تو چ تهش

 

 من بود یکه قبل تو برا ایگوشه از تموم دن هی



 یاجبار یدوست

104 
 

 من بود یتو خدا یچشا گمیم یول کفره

 من بود یانتها شروعت

 

 تو هوامو بد کرده یروزا هوا نیا عشقم

 برات دوباره تب کرده یکی

 کن باور

 ییتنها شهیباور کن که باورم نم عشقم

 یینجایهنوزم ا نمتیب یم

 کن باور

 

 زادهیعل محمد

 

که نسبت  دمیفهم ی. خوب مدیتموم شدن آهنگ سرش رو برگردوند و نگاهمون به هم گره خورد، اما نگاهشو دزد با

 قراره اما یبهم ب

 شو بروز بده.خواد غرورش رو بشکنه و احساسات یوا بده. نم یزود نیخواد به ا ینم 

تر  کیتر و نزد کیو با اعتراف تو من به هدفم نزد یکن یآرمان؟ آخرش اعتراف م یفرار کن یخوایم یتا ک ؟یتا ک اما

 ...شمیم
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ارفع بزرگ کار  یآقا شیبود که من به دروغ به پدرم گفته بودم که پ دهیمدت فهم نیکوچه توقف کرد، تو ا سر

کردم.  یدر رو باز کردم و در همون حال خداحافظ نیماش ستادنیکرد. با ا یم تیرعا شهیهم نیهم یبرا کنم،یم

 کرد. ریاس اشدست ینذاشته بودم که مچ دستم رو تو رونیب نیهنوز پام رو از ماش

 برگشتم و با تعجب بهش نگاه کردم. نیداخل ماش به

 شده؟! یزیچ -

 گفت:  یبا لحن ملتمسانه ا آرمان

 ؟یبمون قهیچند دق شهیم

 شد! شتریب متعجب

 !ن؟یبمونم؟ تو ماش کجا

 تکون داد  یرو به زبون آودم، سر سوالم

 ...قهیکنم فقط چند دق ی: آره خواهش مآرمان

 دهیانگار تاحاال من رو ند کرد،یم زیصورتم رو آنال یرو بستم و به سمتش برگشتم، با نگاهش تک تک اجزا نیماش در

 بود، 

 رو سمت گوشم برد و آروم نجوا کرد: سرش

 که تاحاال نداشتم!  یحس ،یدیبهم م یبیحس عج هی

 ...اما نه سرش رو به عقب برد، ازم دور شد و سرجاش نشست.ی... د بگو لعنتبگو

 گفت: یبه صورتم نگاه کنه با حالت کالفه ا نکهیا بدون

 برو... ایدر برو

 ...نمیب یرو تو رفتارش م یمونیاالنشم پش نیکنه، هم یاعتراف نم یراحت نیدونستم که به ا ینکردم، م تعجب

 شدم و سمت خونه حرکت کردم... ادهیپ نیاز ماش یرو باز کردم و بدون خداحافظ در
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در  تونستمیحس شده بود و نم یداشتم اما دست هام از شدت سرما ب دیکل نکهیبا ا ستادم،یرو زدم و منتظر ا زنگ

 یبزرگ خونه شدم از قسمت سنگ فرش گذشتم و به در ورود اطیباز شد، وارد ح یکیت یارو باز کنم، در با صد

 بغلم... یتو دیدر رو باز کرد و پر ایدن دنمیبه محض رس دم،یرس

 دختر خفه شدم! یکنیم کاریچ -

 

 جدا شد و گفت:  ازم

 چه قدر دلم برات تنگ شده بود. یدونینم یآج یوا

 

 نشدم. دیتو تا از سرما شه امیحاال بزار ب -

 

 در کنار رفت . یاز جلو عیسر

 

 تو ای: بایدن

 

شدم؛   ییرایاز حال گذشتم و وارد پذ شه،یمثل خونه نم یچیصورتم خورد، ه یاز گرما تو یخونه رفتم و موج داخل

 ...ژهیو طیکه همه دورهم جمع شدن اما با شرا دمیخانوادم رو د

 ...نهیبیم ونیزیداره تلو باباکه

 مشغوله... شیبا گوش ایبرد

 دوزه... یم یزیچ هیداره  مامانم
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 از همه جواب گرفتم به سمت پله ها رفتم و بعد از گذروندن پله ها وارد اتاقم شدم... نکهیکردم و بعد از ا یبلند سالم

 هم به دنبالم وارد اتاق شد و در رو بست... ایدن

 گرم و نرمم، یجا یتخت پرت کردم و خودم هم لم دادم تو یرو رو فمیک

 

 .یبه حالت اگه بخواب یوا ای: درایدن

 

 خدا انگار امروز همه دست به دست هم دادن تا من نتونم استراحت کنم. یوا

 

 .یاز خستگ رمیمیبه خدا دارم م ایدن -

 

 بالش فرو کردم. یحرف سرم رو تو نیاز ا بعد

 

 !؟یه چه خواب: تازه ساعت هشتایدن

 

 گفتم: یلحن کشدار با

 

 .ادیخوابم م ستین میحرفا حال نیمن ا 

 

 : حداقل لباسات رو عوض کن.ایدن
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 خوابم برد... هیاز ثان یرو درک کرد و از اتاق خارج شد. منم در کثر میندادم اونم شدت خستگ یجواب گهید

 

 گه؟ید هیشدم.باز ک داریب میگوش یبا صدا صبح

 

 !یبهت خواب نازم رو گرفت لعنت

 

 .دمیبه سر و روم کش یاز جام بلند شدم و ناخودآگاه دست عیاسم آرمان سر دنیبا د یول

 

 .دیچیگوشم پ یآرمان تو یمردونه  یسبز رنگ نگه داشتم، تماس رو برقرار کردم و صدا رهیدا یرو

 جان ایسالم در ـ

 ؟یسالم آرمان،چطور ـ

 منم خوبم. یتو خوب باش ـ

 حرفش؛ نیا با

 "منم خوبم یتو خوب باش"

 دلم روشن شد! یتو یدیجد دیام نور

 شرکت. ایخواستم بگم، امروز ن_

 برم شرکت؟ دینبا یچ یبرا یول
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 ؟امیچرا ن ـ

 

 .یتوش شرکت کن دیهفته بعد جشن برگشت عرفان و ارغوان از ماه عسله، توام با ـ

 

 56پارت#

 

 !ستادیلحظه،قلبم از حرکت ا کی یبرا

 

 گه؟یم یچ آرمانگه؟یم یچ

 

 !رنیگیاونا خوشحالن که همش جشن م یعنی...یعنی

 

 ست؟یمهم ن کسچی...پس حال من واسه هپس

 

 نداره؟ یارزش کسچیه یکه تو قلبمه برا یعشق

 

 ..!جشن

 .جشن!هه
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 نکنم؟ کنم،چرایشرکت م معلومه

 

 به عرفان نشون بدم حالم از اونم بهتره!آره! دیبا

 

 ا؟یا؟دریدر ـ

 

 خودم اومدم و جوابشو دادم: به

 

 جانم آرمان ـ

 

 ؟یایبال.م یجانت ب ـ

 

 !زمیلباس مناسب ندارم عز ی.ولامیب خامیاره م ـ

 

 !نداره خانوم یکه ناراحت نیخب ا ـ

 

 نداره؟ یناراحت ـ

 

 .چطوره؟دیخر میریم ست،فردایامروز که حالت خوب ن ـ
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 57پارت#

 

 خوبه! ـ

 

 باشه پس تا فردا خدافظ. ـ

 

 اس ام اس برام اومد که بازش کردم: هیبعد  هیثان چند

 

 "شرکت جوجه خانوم.! یایجشن ارغوانم بهونه بود!واسه حال بدت گفتم ن" 

 

 چند شکلک قلب فرستادم. شیزدم و برا یلبخند

 

 باشم! نیاون جشن بهتر  یتو دیبا من

 

 همه جذبم بشن. دیبا

 

 ترشون بکنم تا دل همه بلرزه،مخصوصا عرفان! دیسف دیبا یبودن.ول دیدم.سفدستام نگاه کر به
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 اقا عرفان. کنمیم کاتیچ نیبب حاال

 

 هفته بعد کی

 

 

 

 شده بودم. شیشکل ممکن ارا نینگاه کردم.به بهتر نهیا یصورتم تو به

 

 بودم. دهیند ینجوریخودمو ا تاحاال

 

 به وجود آورده بود. ییبایز بیرنگم ترک یگریکه با رژ لب ج یمات مشک هیسا

 

 که مژه هامو ازقبل هم بلند تر کرده بود یملیچشم و ر خط

 

 

 شده بود. ختهینرم و لخت دورم ر موهام

 

 (تشکر کردم و به خونه رفتم.شگریجون)ارا تایب از
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 قرمزم رو برداشتم. ی دکلتمه لباس

 

 باز بود. یلیبود و خ غیج رنگش

 

 چه برسه عرفان. دی!دل خودمم لرزی.وادمیرو پوش لباس

 

 کردم یخودم خال یرو رو ایفوریخوشبو ا ادکلن

 

 .غیاون لباس قرمز ج یتو زدیتنم داشت برق م یبدنم نداشتم و همه  یرو یخال و لک چیه

 

 اس ام اس برام اومد: هیپاشنه بلندم رو هم پام کردم که  یها کفش

 

 58_پارت#

 .رسمیم گهید قهیدق 5: تا آرمان

 

 نگاهو به خودم  نیآخر دم،یرنگمو پوش یگذاشتم و مانتو و شال مشک زیم یرو رو یگوش امیپ نیا دنید با

 

 بهتر از ارغوان  یخواست تو اون مهمون یدلم م یدونم چرا ول ینم ومدم،یبه نظر م شهی. بهتر از همانداختم
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 ...دیبه خاطر حس انتقام بود...شا دی. شاباشم

 

 داده  هیتک نشیکه به ماش دمیدر آرمان رو د یرفتم و جلو رونیب شگاهیخورد از آرا میگوش یکه رو یتک زنگ با

 

 بهش  شهیاز هم شتریبود از ب دهیکه پوش یرنگ یرفت. کت و شلوار مشک یلیو یلیدلم ق پشیت دنی. بادبود

 

 ست شده بود. شییایدر یرنگش با چشم ها یکراوات آب ومد،یم

 

 روبه روش، به  دنمینبود و زل زده بود به صورت من. با رس ایدن نیما اونم انگار تو اسمتش قدم برداشتم، ا به

 

 من بود و به لب آورد یکه فقط برا یاوند و لبخند قشنگ خودش

 

 !یخوشگل شد یلی: سالم، خآرمان

 

 کردم و گفتم یمصنوع اخم

 

 تا االن زشت بودم؟! یعنی -

 

 !یبود که خوشگل تر شد نیکرد و گفت: نه منظورم ا یخنده ا تک
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 نشستم. آرمان بعد از بست  نیماش یتو یبرداشت و در جلو رو برام باز کرد، با آرامش خاص نیاز ماش شویتک

 

 رو به حرکت درآورد. نیرو دور  زد،  پشت رول نشست و ماش نیماش در

 

 فکرا بودم  نیتوهم ام،یستم بتون یبا چه بدبخت دونهیاز شهر بود، خدا م رونیباغ ب کیتو  یمهمون نکهیا مثل

 

 شد؟ یراض یبابات چجور ا،یآرمان گفت: در که

 

 که  ایدر کاره به جز برد یمهمون نیهمچ هیکه  دونستیکس از خانواده ها نم چیبود چون ه ییبه جا سوال

 

 .رنیبگ یخانوادگ یمهمون هیدوستانه باشه، تا بعدم  خواستنیرفته بود تهران...انگار م یکار یبرا اونم

 

 مونم. یدوستم م یراستش بهش گفتم امشب خونه  -

 

 شد. رهیبهم انداخت و دوباره به راه خ ینگاه میتعجب ن با

 

 : اونم اجازه داد؟آرمان
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 خونشون و اجازه دادم  رمیکه عرفان ازدواج کرده راحت تر م یمونم، از وقت یعارفه م شیآره خب، آخه گفتم پ -

 اونجا بمونم. یگاه که

 

 نگفت. یزیتکون داد و چ میتفه یبه نشونه  یسر انآرم

 

 به سمت ضبط خم شدم و  نیهم یحرف بزنه برا یسر رفته بود، آرمان هم عادت نداشت موقع رانندگ حوصلم

 

  یمکث کردم و با، باالبردن صداش به صندل شونیکی یچند آهنگ باالخره رو ییکردم، بعد از جابه جا روشنش

 دادم. هیتک

 

  یجان به جان من کن گر

 

 ییو جهان من تو جان

 

 شوم ز تو  یرنمیس

 

 ییوتوان من تو تاب

 

 به حال ما کن  ینظر
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 تیکو یروم به سو تا

 

  ستیتر از دلم ن وانهید

 

 تیرو ریشود اس تا

 

  ینمون یبر یمگه بزار هیشوخ

 

 ینشون به اون نشون یمن اری تو

 

 ایبه در یمگه دل و بزن هیشوخ

 

 تو شب ها یپرسه نزن یکن یعاشق

 

 کنم وجود من با دل تو ساز شد چه

 

 من آن دلبر طناز شد یایدن همه
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  یوفا نبود یکه ب تو

 

  یجور و جفا نبود پر

 

 ییهمه وجود ما تو

 

  یز ما جدا نبود تو

 

 یز ما جدا نبود یه

 

  ینمون یبر یمگه بزار هیشوخ

 

 ینشون به اون نشون یمن اری تو

 

 ایبه در یمگه دل و بزن هیشوخ

 

 تو شب ها یپرسه نزن یکن یعاشق

 

  یدل ا یدل ا یجان ا یا
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 مگه هیشوخ_رادیه دیحم

 

 59_پارت#

 

 و  ستادیشده بود ا نیمز ییطال یکه با طرح ها یرنگ یبزرگ و مشک یساعت، باالخره کنار در آهن میبعد از ن 

 

 تا  ستادمیمنتظر ا یشدم و گوشه ا ادهیدرو باز کردم، پ نیپارک کرد. باخاموش شدن ماش یرو گوشه ا نیماش

 

 معطل نکرد و بعد از قفل کردن درها به سمتم اومد. ادی. اون هم زادیب آرمان

 

 در، نگهبان یجلو دنمونی. با رسمیرو دور بازوش حلقه کردم و باهم به سمت در باغ، حرکت کرد دستم

 

 کرد. مونییخوش آمد گفت و به داخل راهنما 

 

 شهیشد، قلبمتندتر از هم یم شتریشدم، استرسم ب یم کیبه زمان رو به رو شدنم با عرفان نزد یهرچ

 

 شد. یم نتریزد و نفس هام سنگ یم 
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 احساسش به  شهیکه هم ییای. درامینشون بدم، بازم همون در یقدر هم که خودمو قو هرچه

 

 .. قیبا همون احساسات عم ایکردم آخرشم همونم، همون در رییکرد. هرچه قدر هم بگم تغ یغلبه م عقلش

 

 فرقم با گذشته قلب شکستم بود. تنها

 

 درست وسط باغ  یی. جامیدیرس یباغ بزرگ، باالخره به محل مهمون یقدم زدن تو قهیاز چند دق بعد

 

 که دورتادور هر کودوم چند نفر یبلند یزهایشده بود، م نیبلند مز هیپا یدورتا دورش با چراغ ها که

 بود قدم هام کند شد،  صیاز پشت برام قابل تشخ یقامت عرفان که حت دنیبودن،اما باد ستادهیا 

 

 تو امروز چت شده؟  ا،ی: دردیپرس یحالم شد و باحالت مشکوک یآرمان هم متوجه دگرگون یکه حت یاونقدر

 

 ؟یاینم چرا

 

 فمم که شده، خونسرد باشم.هد یکردم برا یخودم اومدم و سع به

 

 استرس دارم! کمیفقط  ،یچیه ،یچیه -
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 60_پارت#

 

 گفت: چرا؟ میرفت یکه به سمت ارغوان و عرفان م همونجور

 

 و فرصت حرف زدن ازم گرفته شد. میدیکردم، تا خواستم دهن باز کنم به اونا رس مکث

 

 پسر بودن برگشتن سمتمون هیسالم آرمان، عرفان و ارغوان که مشغول صخبت با  یصدا با

 

 به آرمان خوشامد گفت و هم رو بغل کردن، بعد هم نوبت ارغوان بود یبا شعف خاص عرفان

 

 آرمان لوس کنه... یخودشو برا که

 

 باشیز یچشما یبه وضوح تو نیلحظه چشمش به من افتاد، برق تعجب و تحس کی عرفان

 

 بود جلب شد. دهیتاحاال حضورمو نفهمشد. با نگاه اون نظر ارغوان که انگار  یم دهید 

 

 .ی: خوش اومدعرفان

 

 به لب آوردم. یلبخند
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 ممنون -

 

 به جلو برداشت و بغلم کرد، منم به ناچار دست هامو یچند قدن یبا ذوق و خوشحال ارغوان

 

 شد ولم کنه. یباالخره راض نکهیکمرش گذاشتم، تا ا یرو 

 

 تو!  یچه خوشگل شد ا،یدر ی: واارغوان

 

 .یخوش اومد یلیخ نمت،یبیم نجایا شهینم باورم

 

 گفتم: فکر کردم آرمان بهت گفته بود! یجد یتعجب و لحن با

 

 گفت: یبود، متقابال با حالت رسم ومدهیکه انگار از لحنم خوشش ن ارغوان

 

 .ینگفته بود، درهرحال خوش اومد نه

 

 بگن،  کیبه عرفان و ارغوان تبر خواستنیجوون و خوش پوش که م یخانوم و آقا هیاومدن  با
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 .میستادیو پشتش ا میرفت زیم نیتر کیهمراه آرمان به سمت نزد به

 

 و باکالس بودن. کیش یلینبود. همه خ یفشن و جفنگ خبر یداشت، از آدما یحالت رسم یمهمون

 

 یرنگارنگ یها یکه کف اون نورپرداز یشکل یا رهیسن)صحنه( دا یهم رو یچندنفر

 

 .دنیرقصیم یمیبود، با آهنگ مال کار شده 

 

  هیکه دستش بود و داشت با بق یارغوان که درست چند قدم اونورتر، با جام شرا به

 

 بلندتر از یکه پشتش کم یرنگ یکرد نگاه کردم. لباس کوتاه آب یو بش م خوش

 

 رنگش هماهنگ  یآب هیبود و از قسمت کمر روش تور کار شده بود، با سا جلوش

 

 بود. شده

 

 ...شهیبود، مثل هم خوب

 

 شد گوش دادم. یکه پخش م یازش گرفتم و به آهنگ نگاهمو
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 بارهیبرف، برف م برف،

 

 قراره  یمن امشب ب قلب

 

 بارهیبرف، برف م برف،

 

 ارهیم ادمیهاتو  خاطره

 

 دوباره صدامو دراره تا

 

 بارهیبرف برف م برف

 

 دلش غصه داره آسمونم

 

 امشب بباره یداره هرچ حق

 

 کنارم ینیشیبرف باز م یجا
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 شک ندارم  گهید مطمئنم

 

 یندارم توام فکرم هست شک

 

 یتو اتاقت نشست ییتنها

 

 شهیتنگ نم یبود گفته

 

 شهیپشت ش یایم یچرا ه پس

 

 61پارت#

 

 روبه روم دراز شد، به صاحب دست نگاه کردم که با عرفان مواجه  یدست نکهیخودم بودم تا ا یحال و هوا تو

 

 بهش زل زدم. یتعجب کردم و سوال شدم،

 

 

 شده بود به سمت سن اشاره کرد و گفت:  میکه متوجه سردرگم اون
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 ؟یدیکه پارتنر من و تصاحب کرده، افتخار م آرمان

 

 دم،یکه اشاره کرد نگاه انداختم و آرمان و ارغوان و درحال رقص د یسمت به

 

 انقدر تو فکر بودم که رفتن آرمان و حس نکردم. 

 

 .میدست عرفان گذاشتم و باهم به سمت سن رفت یرو کنار گذاشتم و دستمو تو یدودل

 

 که ی.مثل وقتاوردیبهش منو به وجد م یکینزد یزد، حت یتند تند م  قلبم

 

 همون دلهره رو داشتم،  قایدق ،یشده باش یشهرباز یجانیه یها یباز سوار 

 

 از سر شورو شوق... یا دلهره

 

 شونش گذاشتم،  یرو رو گمیدستش بود و دست د یدستم تو کی

 

 خاموش بود و یدست آزادشو دور کمرم حلقه کرد چراغ ها اونم

 

 قرمز رنگ کف سن بود. و باعث ینورها دیتاب یکه م یتنها نور 
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 شاعرانه تر شدن فضا شده بود. 

 

 درواقع سست بودم و  خوردم،یبغلش تکون م یزمان با آهنگ تو هم

 

 .وفتادمیعرفان دستمو نگرفته بود حتما م اگه

 

 شدم، از خودم متنفر شدم که بعد از اون همه یذوب م مشینگاه مستق ریز داشتم

 

 هنوزم دوسش دارم، هنوزم تاب نگاه هرچند سادشو ندارم! ریتحق 

 

 62پارت#

 

 دونستم به خاطر ظاهر متفاوتم و  ی. من که ممیو بلند کردم و بهش نگاه انداختم. هر دو بهم زل زده بود سرم

 خواستم باور کنم. یکنه اما بازم نم یاز سر هوس بهم نگاه م دیشا

 نشستم. نیهم یو تحمل کنم برا طیشرا نیتونستم ا ینم نیاز ا شیآهنگ تموم شد. ب قهیاز چند دق بعد

 یبود نگاه کردم، واقعا شرمندش بودم. بهم درخواست رقص داد و به بهونه  ستادهیدرهم آرمان که کنارم ا ی افهیق به

 اما معلومه که ناراحته! اورد،یقبول نکردم، اونم به روم ن یخستگ
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که توان  دیچرخ یم یدو نفر یآرمان فکر کنم. نگاهمرو ینبود که به ناراحت یبشم، حالم جور الیخ یدادم ب حیترج

 نیدوستم، بدتر نی. ارغوان، بهتررمیگ یم شیافتم آت یکه بهم شده م یظلم ادی یرو نداشتم، وقت دنشونیباهم د

 دشمنم شد!

 تقاص پس بده! دیمونم... با یبدهکار نم یمن به کس اما

 دستامو بشورم. رمیرفتن. رو به آرمان گفتم: من م یشامبه سمت سالن م ید و همه برابو9:30 ساعت

 ام؟یهمراهت ب یخوا ی: مآرمان

 .ستینه الزم ن -

 یلیکه چند متر اون طرف تر بود راه افتادم، هوا خ یبهداشت یها سیاز طرفش نشدم و به سمت سرو یجواب منتظر

 یخورد باعث شد کم یکه به پوستم م یگذاشته بودم، اما خنک زیم یخاطر مانتو و شالم رو رو نیسرد نبود به هم

 سردم بشه.

هوا آب سرد رو باز کردم و  یبا وجود خنک ستادم،یا نهیآ یداخل رفتم و روبه رو ،یبهداشت سیبه سرو دنمیرس با

 کم بشه. میحوصلگ یاز ب کمیچند مشت آب پشت سرهم به صورتم زدم تا 

 یبرم، اما در ناغافل رونیکه مطمئن شدم برگشتم تا ب شمینگاه کردم، از آرا نهیآ یرو بستم و به صورتم تو رآبیش

 گفتم: تیوارد شد. با عصبان خوردیم 30،35مرد خوش پوش که سنش به  کیباز شدو 

 د؟یشیشما همه جا بدون در زدن وارد م 

کوتاه و تلو  یسرخش وحشت کردم. با قدم ها یچشم ها دنیاز د بود به سمتم برگشت، دهیکه تاحاال من و ند اون

داشتم.تا  یقدم به عقب بر م کیاومد،  یکه جلو م یاومد، معلوم بود که مسته. با هر قدم یتلو خوران به سمتم م

 گفتم: یلرزون یدادم و با صدا قورتآب دهنم رو  میقدم کیتو  دنشیخوردم. با رس واریبه د نکهیا

 من برم. دی. بزارستیش...شما حالتون خوب ن -

 !؟یبر یخوایکجا م ،یکش دار گفت: تازه اومد یزدو با صدا یبدجنس لبخند

 ؟یچ ارهیسرم ب یینداشت اگه بال یآدم حالت عاد نیا دم،یلرز یترس به خودم م از
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اومدم به  نکهیبودم از ا مونیگرفت و پش یم میداشت گر گهیکمرم گذاشت و خودشو چسبوند بهم. د یرو رو دستش

که با مشتاش  دمیازم جدا شد.چشمام و باز کردم و عرفان و د هوی نکهی. فاتحه خودمو خونده بودم تاایمهمون نیا

 اونو هدف گرفته بود.

جلو رفتم و دست  نیبنابر ا وفتهیب یاتفاق نکهیاز ا دمیبود. ترس ادیز یلیآدم مست خ هیزور عرفان درمقابل  اما

 عرفان رو گرفتم.

 عرفان، ولش کن. ول کن لطفا. -

 بود. دهیچیفضا پ یداد عرفان تو یصدا

 احمق؟ یبهش دست بزن ی: چطور جرعت کردعرفان

 دهنم گذاشتم یمرد نگاه کردم و دستم رو رو یصورت خون به

 عرفان ولش کن به خاطر من. -

 باشه خواستیاما اون لحظه دلم م ستین زیخاطرم براش عز دونستمیکه م من

 

 63پارت#

شدن دستم توسط عرفان به خودم اومدم.  دهی. با کشومدیافتاده بود و از دماغش خون م نیزم یجون رو یمرد ب اون

 برهیشد تعجب کردم  کجا داره منو م یداشت از باغ خارج م برد،یو دنبال خودش م دیکش یمنو م ینطوریهم

 م؟یریولم کن کجا م -

 رونیدستش ب یکردم دستم رو از تو یو لباسام واقعا موذب بودم سع تیو من با اون وضع میاز در باغ خارج شد 

خودش  نیدر جلورو باز کرد و پرتم کرد تو ماش م،یرفت یرنگ دیسانتافه سف نیبود. به سمت ماش دهیفا یب یبکشم ول

. نیا خرهیم نیافتادم، چقدر ماش نسیشدن ماش اوضاع به فکر عوض نیا یکنارم نشست. حاال تو عیسر یلیهم خ

 افکار مزخرف از ذهنم پاک بشه. نیسرن رو تکون داوم تا ا

ازش تشکر کنم. به سمتش  دیاومد. پس االن با یسرم م ییتر اومده بود معلوم نبود چه بال رید قهیدق هی یحت اگه

 داده بود و چشماش رو بسته بود. هیتک یبرگشتم، سرش رو، به صندل
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 عرفان من... -

 : خفه شوعرفان

رو روشن کرد و با  نیکردم؟ در کمال تعجب سرش رو برداشت و ماش کاریمگه من چ دم،یکه زد از جام پر یداد با

 ها به سرعت نیماش نیبودم و آب دهنم خشک شده بود، از ب دهیچسب یسرعت راه افتاد. از ترس به صندل نیشتریب

 .دمیدیچشمام م یمرگ رو جلو یجد یگذشت. جد یم

 عرفان، تورو خدا آروم تر -

مثل  هکهییبعد از چند دق نکهیکرد، تا ا یم شتریو با هر کلمه سرعتش روب روندیتوجه به حرف من م یاون ب یول

ه چشم ب یلیسرخش خ یرو خاموش کرد. برگشت روبه من. چشما نیو ماش ستادیا ابونیچندسال گذشت، کنار خ

 ومدیم

 عرفان چت شده؟ -

 ؟یواسه خودت درست کرد هیچه وضع نیگفت: ا یحال عصب نیآروم و در ع یباصدا عرفان

 کودو... -

 .ی: مثل فاحشه ها شدعرفان

 بود... نیبهم القا شد، واقعا برام سنگ یبد یلیکه زد حس خ یبا حرف 

 

 64پارت#

 بغض زمزمه کردم با

 

 خوام برم خونه. ینگو. م یزیچ گهیبسه، د -
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 تو سکوت گذشت، قهیرو راه انداخت. چند دق نیکه ناراحت شدم. چند لحظه به صورتم زل زدو بعد ماش دیفهم انگار

 لحن باالخره عرفان سکوت و شکست و با نکهی. تا امیافکار مختلفمون بود ریو درگ میزدینم یکودوم حرف چیه 

 

 اون آشغال... دمید یبشه، اما وقت ینجوریا خواستمیراستش من نم ا،یگفت: در یا انهیدلجو 

 

 حرفش و قطع کردم نیاون موضوع حرف بزنه بنابر ا یخواستم درباره  ینم

 

 . کنار زنتیتو جشنت باش دیاالن با ،یکرد یدخالت م دینبا ،یکن حیتوج ستیالزم ن -

 

  یرو یلحظه سرش رو به سمتم برگردوند و پوزخند مسخره ا هیکردم که  انیبا حرص ب یآخر رو جور ی کلمه

 

 نشست. لبش

 

 .یمن ننشسته بود یکردم که االن سالم جلو ی: اگه دخالت نمعرفان

 

 ادامه دادن نداشتم  یبرا یرمغ گهیدادم سکوت کنم؛ چون د حیترج

 

 خونه؟  یبر یخوایداد: خب االن م ادامه
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 !یتا سر کوچه تنها بر یحتکه  دادیقبال پدرت اجازه نم ادمهی

 

 بگذرونم. یشب و تو مهمون نایافتاد قرار بود به بهونه خونه عرفان ا ادمیکه زد تازه  یحرف با

 

 .مونمیارغوان م شیبهشون گفتم پ نیهم ی... راستش قرار بود تا صبح تو جشن بوشم برازهیچ -

 

 دونستن؟ی. خانوادت نمیارتیز یعارفه رفته اردو یجواب داد: ول زدیصداش موج م یکه تو یبا تعجب عرفان

 

 نه. راستش... -

 

 : باشه ادامه نده.عرفان

 

 گفت و  یم یزیچ هیآشنا نبود؛ جرات حرف زدن هم نداشتم چون باز  ریچون مس میریدونستم کجا م ینم

 

 .ختیر یبهم م نیاز ا شیب اعصابم

 

 ناراحت نبودم، خوشحال بودم از حضورش در کنار خودم... اما

 عشقش کنارش باشه؟ ادیبدش م یبودم و ک عاشق

 شب معلوم نبود از فکر دراومدم. یکه نماش تو یساختمان یجلو نیماش ستادنیا با
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 کجاس؟ نجایا -

 رو خاموش کرد و دنده رو خوابوند. نیماش

 شو. ادهی: پعرفان

نداشت،  یاصال صورت خوش ابونیو تازه به فکر لباس ناجورم افتادم که وسط خ میشد ادهیپ نیهم زمان از ماش هردو

شونه هام  یبه سمتم اومد، کتش رو درآورد و رو عیو سر دیفهم نویبودن فضا. عرفان هم ا کیبا وجود تار یحت

 دستش تمام تنم گر گرفت.  یانداخت. دستم رو گرفت و با حس گرما

ساختمان روشن شد و  ی. هم زمان با وارد شدنمون چراغ هامیساختمون رو باز کرد و وارد شددنبالش رفتم در  به

بهم  شتریب یبررس یشدن دستم توسط عرفان اجازه  دهیمن رو مجذوب خودش کرد اما کش نگیپارک یبایز یفضا

 نداد.

آسانسور  هی. بعد از چندثانطبقه چند رو زد دمیهم قرار دادم و اصال نفهم ی. چشم هامو رومیآسانسور شد سوار

 تا خارج بشم.  ستادیاشاره کرد و منتظر ا رونیچشم باز کردم. عرفان درو گرفته بود، با چشم به ب ستاد،یا

هرتابلو  یو باال کردیم ییخودنما بایز یهاش چند تابلو وارید یکه رو یلیطو یخارج شدن از آسانسور، راه رو با

 .کردیخودش م رهیرو خ یکار شده بود که هر کس یکوچک یالمپ ها

 12که روش شماره  یکرد. سه واحد اونجا بود؛ در وسط تمیکمرم نشست و به سمت چپ راه رو هدا یعرفان رو دست

 مهربون شده بود! یلیاخالقا نداشت خ نیخورده بود رو باز کرد و باز منتظر شد تا من اول وارد بشم. از ا

 

 یقرمز رنگ یدنج. پرده ها یلیو خ کیش نیزایمتوسط با د ییرایحال پذ هیبهم دست داد.  یوبخونه حس خ دنید با

. کفشامو دادیم یکرده بود و به آدم حس رخوت و خواب آلودگ جادیا ییبایز بیچرم ترک یکه با مبلمان مشک

 نرم قدم گذاشتم. یفرش قرمزو مشک یدرآوردم و جلو رفتم  و رو

 بمون نجای: امشب و اعرفان

 برم خونه. تیوضع نیحرفشو قبول کنم اما درست نبود با ا خواستینم دلم

 ...آرمان...زهیچ-
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 گمی: خودم بهش معرفان

 لباس... -

 ارمی: معرفان

 باعث شد حرفشو قطع کنه شیزنگ گوش یصدا

 : الوعرفان

_... 

 اومد شیپ یکار هی: عرفان

- 

 مهم بود مجبور شدم. یلی: خعرفان

- 

 نگران نباش امی: االن معرفان

 رو قطع کرد و به سمتم برگشت یگوش

 برگردم جشن. ارغوان تنهاس. دی: من باعرفان

 شیحرفا حال نیتنها بمونه. اما عشق که ا دمیمنطقم. خب زنشه نبا یبه دل ب یحرفش قلبم فشرده شدو وا نیا با

 .ستین

 خونه هست. راحت باش تویالزم داشته باش ی: هرچعرفان

شد. به سمت  ریو انگار با کوبش در به خودمم اومدم و اشکام سراز دیرفت و درو کوب رونیحرف با عجله ب نیاز ا بعد

مقابلم  زیم ی. سکوت فضا برام قابل تحمل نبود. کنترل ضبط رو از رودمیمبل سه نفره رفتم و روش دراز کش

 برداشتم و روشنش کردم.

 مدت هیبستم دلمو  یک به
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 بوده دنبال فرصت شهیکه هم یکی

 ارغوان بود.)تولد عرفان( یو چشمش فقط رو میاومد نیی*:از پله ها پا

 که خوب باشه کال  شهیوقت نم چیه

 دور زد شهیچطور م نهیتو فکر ا شهیهم

 اومده... شیبراش پ یشوق منتظرش بودم اما زنگ زد و گفت: کار دویکه با هزار ام ی*روز

 بهتره  یلیدش واسش خبپره که از من و خو یکیبره با  

 گذرهیواسه منم م نایا همه

 شاپ( ی.)کافرونیگمشو ب مونیو توام از زندگ می*:من و ارغوان نامزد کرد

  نهیبستم تا حالمو نب چشامو

 نهیبستم تا اشکامو نب چشامو

  رهیداره م یبستم تا وقت چشامو

 رهیگیکه داره جونمو م نهینب

*** 

دل  ینخواسته شدنم، برا یبرا ختمیکردم و اشک ر هیبود. گر شتریآهنگ هم ب یاز صدا یهام حت هیهق گر هق

 خونم....

 

 عرفان یبهشون وصل بود. نگاهم رو ییلویک 10وزنه  هیباز کردم. انگار  یچشمامو به سخت یآروم یتکون ها با

 شد. دهیکش
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 ری: صبح بخعرفان

 

 زد یموج م هیچ یبرا دونستمیکه نم یچشماش تعجب یتو

 

 ساعت چنده؟ -

 

 شد  یحال هیجوابشو ندادم  نکهیا از

 

 10: عرفان

 

 رفتم خونه.بلند شدم و رو به عرفان گفتم یزود م دیبود من با رید یلی. خدمیجا پر از

 

 ؟یلباسام و آورد -

 

 راه رو بود اشاره کرد یکه انتها یاتاق به

 

 : رو تخت گذاشتم.عرفان

 

 به سمت اتاق رفتم.  عیسر
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 دم،یتخت د یبود وارد شدم و لباسامو روباز  درش

 

 شرکت تا اونجا سرووضعمو درست کنم. می. قرار بود باارمان بریمهمون رمیخبر نداشتن م نایمامان ا 

 

 . ارمیو درب راهنمیهمراهم نبود که بتونم پ یلباس چیاما االن ه 

 

بود. به زحمت چشم  شییطال دیکه نظرمو جلب کرد دکور سف یزیچ نیاتاق شدم و اول یتو یبهداشت سیسرو وارد

 .دمیخودمم ترس نهیآ دنیبه صورتم آب سرد زدم. اما به محض د یاپیاز اطراف گرفتم و آب رو باز کردم، چندمشت پ

 

 پف کرده بودن و متورم شده بودن.  یادیتاحد ز چشمام

 

 چرا عرفان تعجب کرده بود. دمیفهم تازه

 

 رتم زدم از تورم چشمام کم نشد. آب به صو یهرچ

 

 رو برداشتم و از اتاق خارج شدم. فمیو ک دمیاتاق. لباسام رو زود پوش یشدم و برگشتم تو الشیخیب نیا بنابر

 .رهیور م شینفره نشسته و با گوش کیمبل  یکه رو دمیرو د عرفان
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 . ستادمیسمتش رفتم و رو به روش ا به

  ستادیه بودنم بلند شد و اآماد دنیرو بلند کرد و باد سرش

 . می: برعرفان

 رفت. یاز طرف من نشد و به سمت در خروج یحرفش منتظر حرف نیاز ا بعد

 عرفان - 

 راه متوقف شد و همونطور که پشتش بهم بود جواب داد:  مهین یاسمش تو دنیشن با

  بله

 ...اومم زهیچ-

 سمتم برگشت به

  ؟یبگ یخوایم یزیعرفان: چ 

 اعصاب خورد کنش رو بزنه.  یاگه بگم دوباره بهم پوزخندا دمینگم. ترس ایدل بودم که بگم  دو

 دادم. حیلباسا برم خونه. آخرشم غرورم رو ترج نیطرفم ممکن نبود بتونم با ا هی از

 به چشمام نگاه کرد و بعد به راهش ادامه داد.  یاولش چند لحظه ا میبر یچیه یچیه - 

 . درو بست و قفل کرد.میتم. از خونه خارج شدبه دنبالش رف منم

  *** 

 متوقف شد؛ با تعجب به صورت عرفان نگاه کردم. یپاساژ بزرگ یجلو

 نجا؟یا یچرا اومد - 

 .میپاساژ راه افتاد یشدم و باهم به سمت ورود ادهیپ نیشد، منم به دنبالش از ماش ادهیحرف پ یب 

 زد.  ینم یعرفانم حرف نجا،یا میاومد یچ یدونستم برا ینم 
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 چشم دوختم. نیتریو به و ستادمیمنم به تبع از اون ا ستادیا یمغازه مانتو فروش یجلو

 .خواستمیم یچ دیپس فهم ه؛یزیدونستم آدم ت یم نجا؛یا میچرا اومد دمیتازه فهم 

 از پشت دخل بلند شد.  یمرد جوون د؛یرو گرفت و داخل مغازه کش دستم

 . دیدخوش آم د،ییبفرما -

 تکون داد یسر عرفان

 .نیاریرو ب نیتریپشت و یعرفان:  اون مانتو آب 

 ؟یزیچه سا- 

 38عرفان:  

 یمانتو رو به دست عرفان داد. و من تو عیسر یلیتکون داد و به سمت رگال وسط مغازه رفت و خ یفروشنده سر 

 من رو از کجا آورده. زیکه سا کردمیفکر م نیبه ا تیموقع نیا

 

وارد اتاق  یشده بود. وقت رمید یمانتو رو به دستم داد و به اتاق پرو اشاره کرد. منم تعلل نکردم به اندازه کاف عرفان

 به در خورد. یتقه ا نکهیفکرا بودم تا ا نیافتاد شلوار ندارم. تو هم ادمیپرو شدم 

 بازکن . ایعرفان اومد : در یصدا 

 دستم گذاشت. یرو تو یرنگ یمشک یرو باز کردم و عرفان شلوار ل در

 اندازته.  نیامتحان کن بب نویعرفان: ا 

 بهش نگاه کردم یقدر دان با

 باشه، ممنونم  - 

با  گمیم نایداشت. به مامان ا ییبایرنگ مانتو تناسب ز یمشک یکامال اندازم بود و با نقش ها دم،یرو پوش شلوار

به دستم داد تا لباسهامو  یکیفکر از اتاق پرو خارج شدم. فروشنده پالست نی. با امیدیخر دیو لباس جد میعارفه رفت
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. مینداشت نجایا یکار گهیرفت؛ تعجب کردم د یبه سمت پله برق م؛یداخلش بذارم. به همراه عرفان از مغازه خارج شد

 :دمیپرس رفتمیهمونطور که کنارش راه م

 م؟یریم میعرفان، کجا دار 

 .بهم انداخت یینگاه گذرا 

 شاپ. ی: کافعرفان

و خوشحال  کنمیمنم مثل ارغوان دارم رفتار م نکهیاز ا یبهم دست داد. ناراحت یو خوشحال یهم زمان حس ناراحت 

 دیدوسش داشتم و با شد،یم شتریکه هرلحظه ب یرو کنار عرفان هستم. با وجود حس انتقام یشتریزمان ب نکهیاز ا

 . دادمیبروز م

 یکرد یم یمحل یعرفان برعکس بود. هرچه قدر بهش ب یهستن اما برا یافتنیدست ن ینابودم مردا عاشق ز دهیشن

 .شدیازت دورتر م

شدن قلبم. مثل  اهی. روز مرگ غرورم. روز سشدیو از لحظه ورود خاطرات اون روز برام زنده م میشاپ شد یوارد کاف 

 منتظر من بمونه نشست.  نکهیدنج  رو انتخاب کرد و بدون ا یگوشه ا شهیهم

 و نشستم. دمیروبه روش رو عقب کش یصندل منم

 .کردمیتشکر م دی. به صورت عرفان نگاه کردم، بادادیبه فضا م یکم نور زرد آرامش خاص یچراغ ها 

 عرفان  -

 رو باال گرفت و منتظر بهم چشم دوخت. سرش

 .زیممنونم. بابت همه چ یلیخ - 

 تکون داد یسر

 نکردم. یکار کنمیعرفان: خواهش م 

بهتره  ایکرد  یتمام ارغوان رو به عنوان نامزدش بهم معرف یرحم یافتادم که عرفان با ب یروز ادیفکر فرو رفتم و  تو

 صورتم کوبوند. یرو تو تیبگم واقع
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که هنوز از قلبم پاک نشده بود. هنوزم با  یعشق گهیطرف د هیطرف حس انتقام و از  هیبودم، از  ریخودم درگ با

 ... کردیانتقامم کم نم شیاز آت یزیعشق چ نی. اما... ادیرسیضربان قلبم به هزار م  دنشید

 شدن به آرمانه. کیانتقام دارم نزد یکه برا یراه تنها

 جام بدم.رو ان خوامیکه م یکار یوارد اون خانواده بشم و به راحت تونمیبا ازدواج با آرمان م من

 وجه... چیمشترکشون ادامه بدن. به ه یارغوان و عرفان به زندگ دمیوجه اجازه نم چیبه ه ا،یدر من

 

راحت مشغول دراوردن کفشام شدم. تا  الیخونه نبودن و با خ ایباز کردم و وارد شدم، بابا و برد دیخونه رو با کل در

 روم ظاهر شد. یمامان جلو نکهیا

 نجا ای: سالم درمامان

 جوابش رو دادم ذاشتمیم یکه کفشام و تو جاکفش همونجور

 سالم مامان جون _

 به سرتاپام انداخت یاومدم. مامان نگاه رونیسمتش رفتم و بغلش کردم. از آغوشش ب به

 ؟یلباسا رفته بود نی: با امامان

 میدیخر مینه االن با عارفه رفت _

 : آهان، مبارک باشهمامان

 ممنون _

 سمت اتاقم حرکت کردم و وارد شدم. به

رو  میشارژر رو از کشو درآوردم و گوش عیدرآوردم. خاموش بود. سر فمیک یرو از تو میرو پشت سرم بستم و گوش در

 .ارمیاز دلش در ب یجور هی دیناراحتش کردم با یلیخ شبیزدم. د یبه آرمان زنگ م دیشارژ. با یزدم تو

 کار رو انجام بدم... نیا دیبه خاطر هدفم با حداقل
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 داخل. دیپر ایدر آوردن مانتوم بودم که در اتاق باز شد و دن مشغول

 گلم. ی: سالم آجایدن

 به صورت معصومش زدم. یقیسمتش برگشتم و لبخند عم به

 . کالس چطور بود؟زمیسالم عز _

 . دیدستاش رو بهم کوب اقیبا اشت ایدن

 بود. امتحان زبانم رو نمره کامل آوردم. ی: عالایدن

 نگاهش کردم. نیخوشحال شدم و با تحس شیخوشحال از

 من محفوظه. شیکادوت پ ن،یآفر _

 

 رفتم و روشنش کردم.  میاز اتاقم خارج شد و من به سمت گوش گفت،یم ارویمامان که اسم دن یصدا با

 

 شارژ بود شماره آرمان و گرفتم. یکه تو همونطور

 

 بوق، دو بوق، سه بوق... قطع شد! هی

 

. دوباره شماره رو گرفتم و باز قطع شد و من دهیازش بع یرفتار بچگانه ا نیاگه ناراحت باشه چن یکردم، حت تعجب

 دوباره گرفتم.

 

 .زنمی: الو، من تو جلسه ام بعدا زنگ مآرمان
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 .دیچیگوشم پ یکه تو یبوق یصدا و

 

 اف که دورتادور هرکودوم  یام د یقهر نکرده راحت شد. با آرامش از اتاق خارج شدم و از پله ها نکهیاز ا المیخ

 

 رفتم. نییکار گذاشته شده بود؛ پا یکیکوچ یها چراغ

 

 .دمیدو فونیپله ها، زنگ به صدا دراومد و من به سمت آ نییپام به پا دنیرس با

 

 دوست داشت  شهی. بابا همستادمیرو فشار دادم ک منتظر ا دیکل فون،یآ شگرینما یتو ایصورت برد دنید با

 

 رو نداشتم. تشیو من حوصله عصبان شدیم ینبود عصبان یدر منتظرش باشه، بهتره بگم اگه کس یجلو یکی

 

 کردم. یدرگاه در سالم بلند یو بابا تو ایظاهر شدن برد با

 

 سالم. _

 

 ی: سالم آجایبرد
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به سر و وضعم انداختم.  ی. نگاهکردیبود و به من چپ چپ نگاه م ستادهیبه سمت اتاقش رفت اما بابا همچنان ا ایبرد

 زانو بود.  یتا رو شیبا شلوارک ستش که بلند یصورت یتاپ بند هی

 

 من و داداشت زشته. یجلو گفتیما حساس بود م دنیلباس پوش یرو شهیکنم باز خراب کردم. بابا هم فکر

 

 جواب بود... نیمن بدتر یبرا نیرفت و ا ییرایحرف به سمت پذ بدون

*** 

 

که  روزی. دارمیکنم که از دلش در ب کاریدونستم چ ینم گهیشدم. د رهیکرد با حرص خ یآرمان که اصال بهم نگاه نم به

 دادم مزاحمش نشم. امروزم که... حیبهم زنگ نزد منم ترج گهید

بهش لب بزنه  نکهیترم کرد. منو بگو واسش قهوه درست کرده بودم حاال بدون ا یجر شیآرمان: ببرش لحن دستور 

 ببرش! گهیم

نشسته بود و سرش به  زشیبشم. پشت م نیازش دورتر از ا خواستمیجوابشو بدم اما نم یبا گستاخ خواستیدلم م 

 شدم و کنار گوشش خم شدم،  کیچندتا برگه گرم بود، به سمتش رفتم. بهش نزد

 . گهیگفتم:  آقا بداخالقه، قهرنباش د آروم

 گهید دونستمیکه داشت م ی. اما با دل بزرگزدیچشماش موج م یتو یسمتم برگشت و از جاش بلند شد. ناراحت به

 . کنهینم یتلخ

 و به قهوه اشاره کردم  دمیخند یبا سرخوش وونهید ی: باشه دختره آرمان

 باعشق درست شده -
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نشست و مشغول  زشیاز ته دل. پشت م یبود از اون لبخندا یواقع یلیکه خ ی. لبخندصورت زد یبه پهنا یلبخند 

بود که  یبود که بهم داشت. عالقه ا یبه خاطر عالقه ا دیاسون بود. شا یلیخوردن قهوه شد. به دست اوردن دلش خ

 بهم داشت. 

*** 

به  یتر شده بود اما وقت رینفس گ شهیمکه زده بود از ه یمشک پیباز کردم و سوار شدم. آرمان با ت نویدر ماش 

 یتکون دادم و سع یسر خودمیب ی. کالفه از فکراستین کشمیکه آرمان انگشت کوچ نمیبیم کنمیعرفان فکر م

 کردم امروز و به خودم و آرمان زهر نکنم

 بایآرمان: سالم، خانوم ز 

 زدم یلبخند 

افتاد  یفروش یکردم که چشمم به بستن ینگاه م رونیرو روشن کرد و راه افتاد به ب نیماش پیخوشت یسالم، آقا - 

 کردم. یهوس بستن یزییسرد پا یهوا نیچرا تو ا دونمینم

 خوام  یم یروبه آرمان گفتم: اوم، آرمان من بستن 

 با تعجب بهم نگاه کرد آرمان

 ؟ینیسرما؟مطم نیآرمان: تو ا 

  گهید میبر خوادیآره دلم م - 

 پارک کرد. یفروش یبستن یرو روبه رو نیتکون داد و ماش یسر

 . نییپا دمیزودتر از آرمان پر نیماش ستادنیبا ا 

به  یخوای: مدیباز پرس تمیوضع دنیگرم تر بشم. آرمان خودشو بهم رسوند و با د یبغل کردم تا کم شتریرو ب خودم

 م؟یجاش آش بخور

 

 خوامیم ینه من بستن _
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 و به سمتم گرفت. دیبرام خر یفیق یبستن هیو آرمان  میرفت یفروش یبه سمت بستن باهم

 رو از دستش گرفتم ، یبستن

 ؟یخواستیممنونم، خودت نم -

 سردت نشه. نیتو ماش میبر ای: نه تو بخور نوش جان. فقط بآرمان

  دمیخند

 سردته شتریتو ب یدرحال حاض -

 دختر میبر ای: بآرمان

که البته کوفتم شد چون آرمان  خوردمیم مویبستن اقی. من با اشتمیو سوار شد میرفت نیکنار هم به سمت ماش در

 تمام مدت زل زده بود به من.

و به آهنگ گوش  کردمینگاه م رونیفقط تو سکوت به ب میریکجا م دونستمی. نممیراه افتاد یاز خوردن بستن بعد

 .دادمیم

 ...چشمات

 دوننیاز من م ریبه غ ایهمه دن داره که ییحرفا 

 ...حرفات

 دوننیاز من م ریبه غ ایداره که همه دن ییایدن

 مست تو... یچشما

 جونمه... اروم

 رونمهیخونمون و ینباش اگه

 مست تو... یچشما

 اروم جونمه... 
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 رونمهیخونمون و یاگه نباش 

 پارک با تعجب به ارمان نگاه کردم یروبه رو نیماش ستادنیا با

 نجا؟یا یچرا اومد -

 یفهمیشو م ادهی: پآرمان

 یها یصندل یو رو میخوشگل شد یقایاز آالچ یکیو به انتخاب من وارد  میو باهم به سمت پارک رفت میشد ادهیپ

 ...میهم قرار گرفته بودن نشست یکه روبه رو یچوب

 وع شد و گفت:موض نی. آرمان متوجه ادمیلرزیداشتم م یهنوزم سردم بود و به خاطر بستن من

 باش نجایا رمینسکافه بگ رمیمن م اجانیدر

 خارج شد. دمیتکون دادم. به سمت بوفه پارک رفت و از د یسر

 سرم رو بلند کردم... یا بهیغر یخودم بودم  که با صدا یحال و هوا تو

 

 .دمیرو د  کلیجلف اما درشت ه یساله با ظاهر 22 بایپسر تقر هی

 گذاشته؟ ؟قالتیچرا تنها نشست ی: خانومپسر

 نرفت که نرفت. یبشه ول الیخیندم بلکه ب یکردم جواب یانداختم و سع نییرو پا سرم

 رو به روم نشست. با ترس از جام بلند شدم ییاومد و با پررو کترینزد

 لطفا دیمزاحم نش_

 دمیترسیواقعا داشتم م گهیجاش بلند شد و به سمتم اومد. د از

 ؟یتنها نباش امخوی: بده مپسر

کردم دستمو از تو  یآرمان کجاست که با گرم شدن دستم روح از بدنم خارج شد. سع نمیاطراف نگاه کردم تا بب به

 .دیرسیاما زورم نم رونیدستش بکشم ب
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 .یول کن عوض _

 ؟ی: اگه ول نکنم چپسر

 و حاضر نبود ولش کنه.  زدی. با خشونت به صورت پسر مشت مدمیشد و آرمان رو د دهیاز پشت کش مسر

 انداخت.  نیزم یآرمان رو رو یکم پسر به خودش اومد و با مشت کم

 .دمیبخشیخودمو نم ومدیسر آرمان م ییبودم اگه بال دهیترس واقعا

 دیزد که تمام تنم لرز یکه از اون پسر درشت تر بود زود از جاش بلند شد و چنان داد آرمان

 ؟یفهمیم یزیناموس چ ؟ازیمگه تو خانواده ندار ؟یشیمردم م مزاحم دختر ی: به چه جراتآرمان

 .ومدیبود و صداش درنم دهیپسر که کامال ترس اون

 سمت آرمان رفتم و بازوش رو گرفتم به

 .میبر ایآرمان تورو خدا ول کن ب _

 .میدکه متوجه حالم شد کوتاه اومد و با تنفر نگاه از اون پسر برداشت و باهم از پارک خارج ش آرمان

که   ومدیفرود م نیماش شهیش یباران رو ی.  قطره ها میزدینم یو اصال حرف میساکت بود یلیم،خیشد نیماش سوار

 آرمان ضبط رو روشن کرد

 عاشق  ابون،دوتایخ ی

 قشنگ و  یشاعرانه  یهوا ی

 بارون  نم

 شلق شلق رو گونه  هامون  بزنه

 تو گوش کوچه خنده هامون چهیبپ

 ب گوش آسمون صدامون  برسه



 یاجبار یدوست

149 
 

 و  یدستمو نگام کن یریقشنگه ک بگ چ

 و  یصدام کن یواشکی ییهوی

  رمیبپرم دوباره دستاتو بگ رمیو من برات بم یبش نفسم

  نمیتر زیعاشق تو ام  عز بگم

 اتویمن عاشقم  بگم

 چشماتو  یبند یم

  ایفقط باتو قشنگه  دن یگیم

 بزن با من تو نم نم بارون  قدم

  دایپ شهیمثل ما عاشق نم ک

 عاشقانه _ونیهما حامد

☆☆☆☆ 

لبم نشسته بودو آرمان با  یرو یحیشدم و لبخند مل رهیاراده ب صورت آرمان خ یآهنگ بودم و ب نیعاشق ا من

 ها دوخته بود   ابونیو چشم به خ کردیم یتمام رانندگ تیجد

 دفه برگشت   هیبودم  رهیک به صورتش خ ینیح نیهم در

 ؟ی:خوبنارما

  میعال یلیگفتم:آره. خ  یکیکوچ یخنده  با

 :خداروشکرآرمان

  میراه ادامه داد وب

☆☆ 
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 ایزبان در از

بدون  میباهم رفت و آمد داد دیفهمیسرکوچمون به ارمان گفتم ک نگهداره چون اگه بابام م میدیرس یرب هیاز  بعد

  کردیسرم و ازبدنم جدا م یمعطل

که من  کردمیراه دعا،دعا م یو تو دمیو به سمت خونه دو میاز هم جداشد شیآال یساده و ب یلیخ یخداحافظ هی با

 زودتر بابا خونه باشم.

 در چرخوندم یرو تو دیصلوات فرسادم و کل هیوارد خونه بشم  نکهیاز ا دم،قبلیرس

 شدم دروباز کردم اطیآروم وارد ح یلیخ

 اومد دم در  مامان

 سالم_

 !؟ی:سالم،دختر معلوم هست تا االن کجا بودمامان

 بابا اومده؟؟_

 : نه شانست گفت وگرنه....مامان

 رفتم تو اتاقم و لباسام رو عوض کردم  عیادامه حرفشو بگه  و سر نذاشتم

 میخوایاومده،م رون،بابایب ایوارد اتاقم شد و گفت:ب ایو بعد دن دیبابا به گوشم رس یصدا یقیشدن دقا یاز سپر بعد

 میشام بخور

 باشه_

☆☆☆☆ 

 سالم _

 سالم کی:علبابا

 باباجونم یخسته نباش_
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 ؟یمهربون شد شدهی،چی:سالمت باشبابا

 من!_

 من ی:نه،عمه بابا

 عه..._

 از تو آشپزخونه داد زد و گفت: مامان

 نیباهم بحث نکن گه،انقدرید بسه

 نمیببر،بدو بب ایکمک دن نارویا ای! بایدر

 میو شام رو خورد میدیزروچیپزخونه شدم،مآش یگفتم و راه یا باشه

 

تا  رمیدوش آب سرد بگ هیگرفتم  میکالفه بودم تصم یلیاتاقم شدم خ یراه زیاز خوردن شام و جمع کردن م بعد

 بره نیهام از ب یتمام خستگ

☆☆☆ 

 یاشک م گرفتمیموهام م یکه سشوار رو رو یاومدن از حمام موهامو با سشوار خشک کردم وبا هربار رونیاز ب بعد

  ومدیادممیکرده بودم، یرو ک با عرفان سپر یو خاطرات تلخ گذشته ا ختمیر

 :گفتمیخودم م شیپ دائم

 ؟ یاز اون اول اصال اومد ؛چرایبر یخواست یتوکه م یلعنت

 من با تو آشنا شدم؟ چرا

 ..... چرا

 سبک بشم یگوش بدم تا بلکه کم نیآهنگ غمگ هیگرفتم  میتصم

 ال آهنگ گشتم دنب میگوش یتو
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 !آهان

 کردم  یرو پل کیکردم و موز داشیپ باالخره

 

 سفت یمنو گرفت بیرق یاز رفتنتو دلم گرفت ، دستا ویرفت

 گرفت میگر هویمنم  رمیم یبهت نرو آخه دوست دارم ، گفت گفتم

 یتو جلو چشمم باش خوامینم یبهت نرو منکه دوست دارم ، گفت گفتم

 یتو عشقم باش خوامیآخه نم ی، گفت شمیتو دلتنگ م یب ینرو بر گفتم

 یدلمو شکوند یبا من نموند یکرد رمیدلگ

 یدلمو سوزوند یتنهام گذاشت یاز وقت رمیدلگ

 جاتو هیخال امویدلتنگ نیبه ا دمیم دل

 با تو الیخ اهامویبخوابو رو دمیم دل

 

 سفت یمنو گرفت بیرق یاز رفتنتو دلم گرفت ، دستا ویرفت

 گرفت میگر هویمنم  رمیم یبهت نرو آخه دوست دارم ، گفت گفتم

 یتو جلو چشمم باش خوامینم یبهت نرو منکه دوست دارم ، گفت گفتم

 یتو عشقم باش خوامیآخه نم ی، گفت شمیتو دلتنگ م یب ینرو بر گفتم

 یدلمو شکوند یبا من نموند یکرد رمیدلگ

 یدلمو سوزوند یتنهام گذاشت یاز وقت رمیدلگ

 جاتو هیخال امویدلتنگ نیبه ا دمیم دل
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 با تو الیخ اهامویبخوابو رو دمیم دل

 

 یدلمو شکوند یبا من نموند یکرد رمیدلگـ

 یدلمو سوزوند یتنهام گذاشت یاز وقت رمیدلگ

 جاتو هیخال امویدلتنگ نیبه ا دمیم دل

 با تو الیخ اهامویبخوابو رو دمیم دل

 

 

 دلم گرفت_احمدوند یمهد

ازش متنفر  یلیهم خ یعرفان تنگ شد،اما از طرف یقبل برا شترازیب یلیکردم و دلم خ هیگر یلیخ کیموز نیا با

 ول کرد و رفت یمن رو به آسون میباهم بود شهیکه هم نیبودم چون که با وجودا

 

 . من واقعا دوستش دارم و دلمرمیبگ یجد دیدارم رو با ایکه به در یکامال بهم ثابت شده بود، عالقه ا گهید

 رو با اون بگذرونم. میخواد ادامه زندگ یم 

 

کاناپه نشسته و با لپ  یکه رو دمیرفتم و بابارو د ییرای. به سمت پذزدمیبا، بابا حرف م دیرو گرفته بودم، با ممیتصم

 تاپش مشغوله.

 

 زد یرد و لبخندکاناپه روبه روش نشستم. بابا که حضورمو حس کرد، سرش رو بلند ک یرو
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 ؟یکنار من نشست یآرمان؟ آفتاب از کودوم طرف دراومده که تو اومد ی: چطوربابا

 

 بابت متاسف بودم. نیو من از ا میباهم وقت بگذرون ومدیم شیکم پ یلیکردم. حق داشت خ یا خنده

 

 م؟یصحبت کن شهیبابا، م _

 

 گذاشت زیم یرو برداشت و رو نکشیتاپ رو بست و ع لپ

 : البته، بگو بابا.بابا

 

 گه؟ید یشناسیرو م ایشما در _

 

 کردو گفت زیجشماشو ر بابا

  ه؟یعیرف ی: منظورت دختر آقا

 

 بله _

 

 تکون داد و منتظر ادامه حرفم شد یسر بابا

 

 مشترک مقبوله. هیزندگ یو برا هیراستش به نظرم دختر خوب _
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 !ه؟یحرفا چ نیزدم، من قرار بود از عالقم بگم. ا بیخودم نه به

 

 بهم انداخت یبار طنتیزد و نگاه ش یتعجب نکرده بود لبخند ادیبابا که انگار ز 

 

 . مگه نه؟ی: و توام بهش عالقه داربابا

 از چشمام خوند. زویهمه چ نمیکردم و مطم یبابا نگاه یچشما تو

 

 ...شهیم _

 

 کردمورد برام سخته حرفم رو قطع  نیبود حرف زدن در ا دهیکه فهم بابا

 

 رو هماهنگ کنه یوقت هیزنگ بزنه و  یعیبه خانوم رف گمی: به مادرت مبابا

 

که سالن رو به  ییزد از جاش بلند شد و به سمت پله ها یتوش موج م یکه خوشحال یهمون لبخند گرم و نگاه با

 کرد رفت. یاتاق ها وصل م

♡♡♡ 

 :ایزبان در از

 

 به جونم افتاده بود. یخاطرات لعنت نیاز گوشه چشمام روان شو و باز ا اشک
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 و راحتم شدیقلبم خاموش نم یانتقام تو شیآت نیچرا ا رفت؟ینم ادمیاز  ییدونم چرا اون روز کذا ینم

 کرد؟ ینم 

 

به حالم  یشده بود و مامان پ ریانگار د یاشکام رو پاک کردم ول عیدراتاق به خودم اومدم و سر یبا، باز شدن ناگهان 

 برده بود.

 

 به سمتم اومد ینگران با

 

 ؟یکرد یم هیچت شده چرا گر ا؟ی: درمامان

 

 دلم گرفته بود کمی یچی...هیه _

 

 بابت ازش ممنون بودم. نینکرد و من از ا ینشده اما پافشار یمعلوم بود راض مامان

 

 ادیخب، پاشو خودتو جمع و جور کن امشب قراره برات خواستگار ب لهی: خمامان

 

 اد؟یقراره ب یک_

 :خواستگارمامان
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 !یچ_

 مامان! ستین یجالب یشوخ خواستگار،اصال

 گمیدارم م یه،جدیچ ی:شوخمامان

 ره؟یرو بگ گرمیپرنسس ج هیخواد من که  یم یخوشبخت یخوب،حاال کدوم شاهزاده _

 تو دختر!  یدار ییاالی:چه فکر و خمامان

 تمسخر و خنده گفت:  یاز رو مامان

 برسه به پرنسس ؛چهیستین خانواده ماهم ناسوریدا تو

 عه،مامان_

 دوست دارم  شهیو هم یدخترم زم،توی:نه عزمامان

 دمشیدر آغوش نکش یمحکم نیبگم تا به حال به ا تونمیم دیمامانم رو محکم بغل کردم،شا وبعد

 !گهیمامان بگو د_

 خوشبخت ما..... ی: شاهزاده مامان

 !یکنیمامان چرا آدم رو دق مرگ م_

 گهید بگو

 ادی: آرمان قراره بمامان

 !آرمان!؟یچ_

 شهیباورم نم اصال

صبح مامانش زنگ زد و گفت که ازتو خوشش اومده و تو رو  ت،امروزیخواستگار ادی:اما باور کن،قراره اون بمامان

 امشب هماهنگ کردن  یدوست داره و برا
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 !؟یشیعروس م ی!داراومد تو اتاق و گفت:آخ جون ایدفعه دن هیکه  زدمیبا مامانم حرف م داشتم

  دیخندیبلند،بلند م و

 نکن! نکارویا گهینگفتم د ؟مگهیسادیبهش گفت:بازتو پشت در فال گوش وا تیبا عصبان مامان

 نیگیم یچ نمیبب سادمیاومد وا شیپ یآخه تا حرف خواستگار ید،ولی:ببخشایدن

☆☆☆ 

  زدیدر کمدم رو باز کرد و لباس هارو دائم کنار م ایدن

 ؟یکنیم کاریچ یدار_

 برات انتخاب کنم  کیلباس ش هیبرا امشب  خوامی:مایدن

 رونیهم از تنم بره ب یتا خستگ رمیدوش بگ هیبهم بعد درستشون کن،منم برم  یختیفقط ر_

 :باشهایدن

 

 .رونیحمام اومدم ب از

 در رفته بود. میسبک شده بودم و خستگ یلیکه گرفتم خ یدوش نیا با

 تخت  یلباس هام رو اماده گذاشته بود رو ایدن

 رو برام ست کرده یقشنگ یسن و سال نداشت اما لباس ها یلیخ نکهیبود با ا جالب

 کردم یشاد رو پل کیموز هیاسترسم کم بشه  نکهیاسترس داشتم به خاطر ا یلیخ

 داره یحال خوب هیسه روزه دلم  دو

 ذارهیچقدر رو من اثر م دنید تورو

 چشام همش دنبال توئه بیعج سه روزه دو
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 توئه.. کار

 سه روزه بهت حواسم هرجا پرته دو

 دلم هواتو کرده بیسه روزه عج دو

 کار توئه نایا شهیم یتو قلب من چ داره

 توئه.. کار

 دل ندارم گهید قرارمیدل ب یوا

 ارمیعشقو به روم ن نیا دیبا یتا ک گهید

 جز تو دارم ویک قرارمیدل ب یوا

 تک ستارم ییتو امیآسمون دن یتو

 غم و غمخوار منم ییو دلدار تو دل

 منم ماریدل ب ییتو اریخدا  به

 غم و غمخوار منم ییو دلدار تو دل

 منم ماریدل ب ییتو اریخدا  به

 دل ندارم گهید قرارمیدل ب یوا

 ارمیعشقو به روم ن نیا دیبا یتا ک گهید

 جز تو دارم ویک قرارمیدل ب یوا

 تک ستارم ییتو امیآسمون دن یتو

 

 قرارمیدل ب یوا _یبهنام بان 



 یاجبار یدوست

160 
 

 شیهم بکنم چون بابا با آرا میمال شیآرا هیگرفتم که  میتصم  دادمیرو گوش م کیکه داشتم موز ینیح نیدر هم 

 مخالف بود. ظیغل

   دمیبرام آماده کرده بود رو پوش ایکه دن ییرو کردم و لباسا شمیآرا

 .انیب۸شب بود و قراربود خانواده آرمان ساعت  ۷:۳۰ ساعت

  شدیم شتریاسترسم ب میشدیم کینزد ۸به ساعت  یهرچ

 اتاقم خارج شدم  از

 !ایدر یشد ی:به به !عجب خانومبابا

 خانوم نبودم؟! شهیعه،بابا مگه هم_

 یخانوم تر شد یلیخ کنمیامشب احساس م ،امایخانوم بود شهی:چرا همبابا

 نازک کردم و به آشپزخونه رفتم یناز پشت چشم با

 آماده س؟ یمامان،همه چ_

 :آره دخترم مامان

 فکر فرو رفتم  یگفتم و از آشپزخونه خارج شدم،به سمت اتاق راه افتادم و تو یا باشه

 ! میخواستگار ادیآرمان،عرفان ب یقرار بود به جا یروز هیکه  کردمیفکر م نیا به

 برام بافته بود  یقشنگ یعرفان چه دروغ ها 

 دفعه به خودم اومدم و گفتم: هیچشمام جمع شده بود  یتو اشک

قشنگش رو  یچشما دیارزش زشت نکن؛چون دختر نبا یآدم ب هیچشماتو به خاطر  یاون روزها تموم شده،الک گهید

 شهیهم خراب م شتیساده خراب کنه! تازه آرا هیگر هیبا 
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بود و قطعا خانواده آرمان ۸نگاه به ساعت انداختم  هیمن رو جذب خودش کرد  ونفیآ یرو قورت دادم که صدا بغضم

 بودند 

 شده بودم  تیجذاب یاز خود نباشه خدا فینگاه انداختم تعر هیسر و وضعم رو  نهیآ یجلو

 یمبل نشستم از شانس روبرو یبلند سالم کردم و همه جوابم رو  دادند. کنار مامانم رو یاتاق خارج شدم با صدا از

 آرمان بودم 

 بابا شدم سکوت کردم. نیدفعه متوجه نگاه سنگ هیکردم از آرمان که اومدم حالش و بپرسم  یهمه احوال پرس با

 همه گرفتم  یو آوردم و جلو ختمیر ییآشپزخونه،چا رفتم

 عروس خانوم! یختیر یخوش رنگ ییآرمان: به به!عجب چا مامان

 سرم  یرو ختنیسطل آب سرد ر هیخانوم انگار که گفتن عروس  با

 وجودتون  ینوش جون،قابل شمارونداره!گوارا _

 بازار و اقتصاد و... حرف زدند تیوضع یبابا با پدر آرمان درباره  ییاز گرفتن چا بعد

شمادرباره  نکهیباهم آشنا بشند نه ا شتریکه دختر،پسر ب میاومد نجایما ا ونیبلند گفت:آقا یلیخ یعابد خانم

 !دیمسائل مختلف روز حرف بزن

 !هیعمر زندگ کیبرن و باهم حرف بزنن باالخره حرف  دیدیروبه بابا گفت:اگه اجازه م و

 !میشیهم آشنا م شتریو ب میسرکار باهم آشنا شد م،باالخرهییهم آشنا ی:اما مامان،ما با اخالق هاآرمان

بد  بود دائم خودم و  یلیخ زنندیسرم م یانگارکه  ده نفر دارند تو و دیچرخیدور سرم م ایحرف ارمان دن نیگفتن ا با

 ......؟ی:چرا گفتگفتمیکردم و م یسرزنش م

 بود. یعصبان یلیقرمز  رو به من برگشت،خ یبا چشما بابا

 به حرف زدن میاتاق باهم شروع کرد یتو میمامان رفت دییتا با

 یاز نظر مال شه،منیم یعال یلیخ مونیزندگ میکه   اگه با هم ازدواج کن یدونیدوست دارم،م یلی:من تو رو خآرمان

 بگو یدار یحرف ای یندارم،اگه نظر یمشکل چیه
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 خوامیهفته فرصت م هیندارم فقط ازت  یو  نظر دونمیم نارویا ینه من همه _

 ست؟ین ادیز یلی:به نظرت خآرمان

 ؟یعجله دار یلینه،تو انگار خ_

 زاد  فراهم کنم  یمرغ تا جون آدم ریتا برات از ش یو زنم بش یایزودتر ب یکه هرچ :اره دوست دارمآرمان

 !میکار  آشنا شد طیمح یاز همه مهم تر ما باهم تو و

 ! رمیبگ میتصم میزندگ یشب برا کی یتو تونمی!من که نمهیعمر زندگ کیخوب باشه!  حرف _

 و دوست دارم یزیبرام عز نکهیهفته فرصت،فقط به خاطر ا هی:باشه آرمان

 !یکن ادیداغش رو ز ازیپ خوادینم گهیخوب بسه د_

 .رونیب میمامان از اتاق رفت یلباش نشست و بعد با صدا یرو یحیمل ی خنده

 میو  شروع به خوردن غذا کرد مینشست زیو همه دور م میرو آماده کرد زیمامانم م کمک

☆☆☆☆☆ 

 یبه سمت اتاقم راه افتادم که صدا نیهم یکالفه شده بودم برا گهیلباسا د نیا دنیارمان رفتند و من از پوش خانواده

 آشپزخونه توجهم رو جلب کرد: یبابا تو

 نجایا ای!بایدر_

 تمام وجودم رو گرفته بود ترس

 

 آشپزخونه شدم  وارد

 !نی:بشبابا

 بابا نشستم  یروبرو یصندل یرو

 ؟یکن یزندگ یتونی: با آرمان مبابا



 یاجبار یدوست

163 
 

 هفته وقت الزم دارم تا جواب بدم کیکم مکث کردم و گفتم من به خودشم گفتم  هی

 !دیشناختیشماها که از قبل همو م ی:ولبابا

 ما!ازکجا!_

 !؟ی:چرا به من دروغ گفتبابا

 !یچه دروغ_

 خودت و به اون راه نزن ! ای:دربابا

و به قول معروف خودم و زدم به کوچه  اوُردمینخودم  یاما به رو زنهیحرف م یکه بابا داره از چ دونستمیدلم م یتو

 چپ یعل

 باشم! انیتا در جر دیبه من بگ_

 :ت...توبابا

 !؟یمن چ_

با صورتم برخورد کرد؛اشک تو چشمام جمع شده بود؛طاقت باز نگه داشتن چشمام رو  ینیسنگ زیچ هیدفه  هی که

بابا دست هاشو مشت  دمیچشمام رو بازکردم د  قهید۲،۳پر از اشکم رو بستم وبعداز یآروم چشما یلینداشتم ؛خ

. از جام بلند دمیفهمینگاهش رو م ینی؛سنگیکنیسرخ شده داره به من نگاه م تیکه از عصبان ییکرده و باچشما

 دمینفهم یچیچشمام رو گرفت و ه یجلو اهیپرده س هی  هویکه  رونیشدم تا از آشپزخونه برم ب

☆☆☆☆ 

 مارستانیاطرافم حدس زدم ک ب  یها کیسرام یصورت یها هی، باحاش دیرنگ  سفچشمام رو باز کردم از   یوقت

.انگار که متوجه نگاهم شده زهیریو اشک م خونهیسرم داره قرآن م یکه باال میدیباشم.سرم رو چرخوندم مامانم رو د

 یگونه هام جار یمن مثل رود رو یو اشک ها دیسرم کش یو پرمهرش رو،رو فیبود سرش رو باال آورد و دست لط

 شد.

 ؟یخواینم یزی؟چی:بهترمامان
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 نه،بابا کجاست؟_ 

 راه رو نشسته  یتو رونی:بمامان

 نجا؟یا نیکه منو اُ ورد شدیچ_

  مارستانیب متیاورد میدیکه بابات زد تو حالت بد شد ماهم ترس ی:با تو گوشمامان

 !ا؟یدر

 جواب دادم:بله یحوصلگ یب با

 شرکت باباش؟! یتو ،نهیکنیخود آرمان کار م شیتو پ که ی: چرا  به ما نگفتمامان

 برم و اونجا کار کنم  دیذاشتیکه شما نم گفتمیاگ...اگه م_

 !یکرد یم دایکار پ گهید یجا هی:خوب مامان

 ما...مامان........._

 یلیدوسش داشتم اما به خاطر اون س یلیپدرم بود و خ نکهیورود بابا چشمام رو بستم و سرم رو چرخوندم با ا با

 حس تنفر در وجودم مشعل گرفته بود. هیمحکم 

دستش گرفته  یبابام دستم رو تو دمیدستم حس کردم ؛ ناخوداگاه چشمام رو بازکردم د یرو رو یدست هی یگرما 

ازش  یکه به راحت ستمتونیهم بابام بود نم یبود اما به خاطر تنفرم اصال قشنگ نبود.اما از طرف یقشنگ یلیصحنه خ

 بگذرم!

 

 بودم . ریمرخص شدم هنوزم از بابام دلگ مارستانیب از

اونجا کار نکنم اما بعدش  گیبه آرمان فکر کردم، قرار گذاشتم با خودم که بهش جواب رد بدم و د یلیراه خ یتو

 ! رمیگیو انتقامم و م شمیبکنم تازه وارد خونواده شون م نکارویا یچ یکه برا دمیفهم

 !نهیاره،هم

☆☆☆☆ 
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 بهم سالم کرد یعال یلیلحن خ هیبابا در رو باز کرد و با  میدیخونه رس به

 اتاقم  یرفتم تو عیجوابش رو دادم و سر یحوصلگ یب با

 در به خودم اومدم  یفکر بودم که  با صدا یتو

 بله؟ _

 ؟ امیب شهی:مبابا

 روم نشستروب وهیآبم وانیل هیتخت نشستم بابا با  ید؛روییبفرما_

 !یریرو بخور،قوت بگ نیدخترم ا ای:ببابا

 ممنون_

 بودم و کنترلم رو از دست دادم یاون شب عصبان دی:ببخشبابا

 دادم یو فقط گوش م دادمینم یجواب چیه

 ؟یکرد خواستن؛فکراتویخونواده آرمان زنگ زدن،جواب م شبی:خوب دبابا

 آره_

 هی:چبابا

  گمیمن تا شب بهتون م_

 :باشهبابا

 از اتاق خارج شد  و

 رو برداشتم و شماره آرمان رو گرفتم  لمیموبا

 ...بوق....بوقبوق

 :بلهآرمان
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 سالم_

 ؟یخانوم! خوب ای:به به سالم درآرمان

 ؟یتوخوب یمرس_

 ی:مرسآرمان

 مارستانیبابات زد توگوشم حالم بد شد رفتم ب یجا  کردمیتو کار م شیمن پ دهیفهم نکهیآرمان بابا به خاطر ا_

 ! چرا آخه؟!ی:چآرمان

 اونجا کارکنم امیب تونمینم گهینشه د یحاال هم اگه راض_

 دمیو خبرش رو بهت م زنمی:خودت و ناراحت نکن،من االن بهش زنگ مآرمان

 باشه،قربونت،خدافظ_

 زبان آرمان از

دادم  ایکه به در یقول یناراحت بودم،برا یلیخ ندمیشده و زده تو گوش زن آ یتعصب نقدریا ایدر یبابا نکهیازا

شدم استارت رو زدم و به  نیبهتره؛سوار ماش یلیبرم خ ششیپ یاما گفتم حضور رمیخواسم با، باباش تماس بگ

به صورت  خوردیآهنگ که به اون حال وهوا م هی عراه افتادم . ضبط رو روشن کردم همون موق ایدر یسمت مغازه بابا

 پخش شد: یتصادف

 

 یبر رمیرز تقدبستم رو خودم از م چشمامو

 یبر رمیم یبار م نیخودت ا یدون یم نکهیا با

 شم میتصم نیبستم رو خودم مغلوب ا چشمامو

 شم مینه وقتشه تسل ینر دمیعمر جنگ کی

 یر ی، به بن بست م یر یشم از دست م میتسل
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 شه یشه ، آوار م یهام تکرار م یدلتنگ

 شم یم وونهیشم ، د یفکر تو هم خونه م با

 یر ی، به بن بست م یر یشم از دست م میتسل

 شه یشه ، آوار م یهام تکرار م یدلتنگ

 شم یم وونهیشم ، د یفکر تو هم خونه م با

 نگو از مقصدت تا من نرم دنبال تو یزیچ

 بپرسم حالتو ؟ یبدم از ک یبگو وقت حاال

 هام کم کم نگاه کن تو خودت ییتنها نیا آوار

 چشماتو وا کن رو خودت یبندم بر یم چشمامو

 یر ی، به بن بست م یر یشم از دست م میتسل

 شه یشه ، آوار م یهام تکرار م یدلتنگ

 شم یم وونهیشم ، د یفکر تو هم خونه م با

 یر ی، به بن بست م یر یشم از دست م میتسل

 شه یشه ، آوار م یهام تکرار م یدلتنگ

 شم یم وونهیشم ، د یفکر تو هم خونه م با

 

 بندمیچشمامو م_یریخواجه ام احسان

 و وارد پاساژ فرش فروش ها شدم دمیشدم کتم رو پوش ادهیدم؛پیرس باالخره
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 به مغازه درب رو باز کردم و وارد مغازه شدم. دمیرس قهیدق۲راه افتادم بعد از  یعیرف یآقا یطرف مغازه  به

 سالم کردم بلند

 سالم_

 :سالم آقا ارمان!یعیرف

 د؟یحاج آقا خوب هست_

 ممنون،خانواده خوبن؟ یلی:خیعیرف

 بله خوبن،سالم دارن خدمتتون _

 دیسالم برسون یلی:خیعیرف

 احمد اقا قرض از مزاحمت ...._

 :کدوم مزاحمت پسرم!بفرمایعیرف

 !ن؟یکرد مارستانشیب یکه راه دمیشن ایاز در_

 گفت: تیبا عصبان یعیرف یاقا

 بهت گفته! ایدر

 بله_

 ؟ی:گفته که به خاطر چیعیرف

 !؟ایتو گوش در دیو زد دیشد یشما عصبان میکردیشرکت پدرم کارم یما باهم تو نکهیواقعا فقط به خاطر ا یعنیبله،_

 شدم،بعدش هم من  اون موقع کنترلم رو از دست دادم یعصبان نی:بله به خاطر ایعیرف

  کنهیما کار م شیپ ایکه در دیندار یپس االن مشکل_

 جواب داد: یاز مکث کوتاه بعد
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 رمیگ یم میاون تصم یو جواب رو بگم بعد هم برا رمیتماس بگ دیمن با پدرت با امشب

 مارستانیب یرفتم  و امروز تو یم  مارستانیبه  ب دیبا ۱۲بود و من ساعت  ۱۱به ساعت انداختم ساعت  ینگاه هی

 حیمغزواعصاب که مردم باهاش سرو کاردارند رو  توضمشکالت  نیاز مهم تر یکیو قراربود استاد  میکارداشت یلیخ

 بده

رو استارت زدم و به  نیشدم؛ماش نیبه راه افتادم و سوار ماش نیاز مغازه خارج شدم،به طرف ماش یخداحافظ هی با

 راه افتادم مارستانیسمت ب

بودم که متوجه نشدم چراغ سبز  رشیدرگ یاونقدر کردمیبده فکر م ایکه قراره در یراه دائم به جواب یتو

 بوق راننده ها به خودم اومدم  یشده،باصدا

 پرت نشه ضبط رو روشن کردم: ندمونیآ یو زندگ ایمشغول نباشه و حواسم به در ادیفکرم ز نکهیخاطر ا به

 

 و دربدرم  عاشق

 قرص قمرم ییتو

 

 امشب به سرم  زده

 دلت رو ببرم که

 

 طناز دلم  ییتو

 راز دلم محرم

 

 ازم  یکه دل برد بس



 یاجبار یدوست

170 
 

 ناز دلم دلبرِ

 

 و دربدرم  عاشق

 قرص قمرم ییتو

 

 امشب به سرم  زده

 دلت رو ببرم که

 

 طناز دلم  ییتو

 راز دلم محرم

 

 ازم  یکه دل برد بس

 ناز دلم دلبرِ

 

 و مست  وونهیدل شده د دل

 دل مگه هست نیتر از ا عاشق

  

 یتو نفس و جان من تا

 یتو سر و سامان من تا
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 و مست  وونهیدل شده د دل

 دل مگه هست  نیتر از ا عاشق

 

 یتو نفس و جان من تا

 یتو سر و سامان من تا

 

 توئم  ونیمد عشقُ

 مجنون توئم آره

 

  نیمجنونُ بب منِ

 توئم شونیپر که

 

  یکه ماه و صنم تو

 یکم هیشو  عاشقم

 

 دل من یتو تو با

 یغم مونهینم که
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 توئم  ونیمد عشقُ

 مجنون توئم آره

 

  نیمجنونُ بب منِ

 توئم شونیپر که

 

  یکه ماه و صنم تو

 یکم هیشو  عاشقم

 

 دل من  یتو تو با

 یغم مونهینم که

 

 و مست  وونهیدل شده د دل

 دل مگه هست نیتر از ا عاشق

  

 یتو نفس و جان من تا

 یتو سر و سامان من تا

 

 و مست  وونهیدل شده د دل
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 دل مگه هست  نیتر از ا عاشق

 

 یتو نفس و جان من تا

 یتو سر و سامان من تا

 قرص قمر_یبهنام بان#

 و نشاط دوباره بهم برگشت یآهنگ به وجد اومدم و شاداب نیا با

 

  دمیو دوان دوان به سمت بخش اعصاب و روان دو دمیرنگم رو پوش دیروپوش سف عیشدم،سر مارستانیب وارد

 کنم  دایچشم گردوندم تا استاد  وبچه ها  رو پ 

 کردم داشونی!پاره

 سمتشون رفتم به

 سالم به همه_

 یومدیسالم،االن هم نم کی:علاستاد

 بودم کیاستاد پشت تراف دیببخش_

رو برداشتم و با  لمیلباس هام رو عوض کردم و موبا میکار فتیاستاد و تمام شدن ش یاز جواب دادن به سوال ها بعد

 تماس گرفتم  ایدر

 ....بوق....بوق

 :بلهایدر

 ؟یسالم،بهتر_
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 ی:سالم،ممنون تو خوبایدر

 بابات و باهاش حرف زدم شیپ ،رفتمیمرس_

 گفت! ی:خوب،اون چایدر

رو که  یمیداره؛بابات قرار شده امشب تصم یو حرف امشبت بستگ میبه تصم ییمایکارت تو شرکت هواپ یادامه  _

  یدونیمن  بگه ،حاال هرطور م یبه بابا یریگیتو م

 که دادم عمل کردم یوبه قول ستمیبهت بگم من بدقول نبودم و ن زنگ زدم که االنم

 ؛خدافظیلطف کرد یلی:باشه،ممنون،خایدر

 خدافظ_

☆☆☆☆☆ 

 (ای)اززبان در

و  یسرکار برم اونم بااون حقوق عال ییجا تونمینم گهیبدم اگر بگم نه و قبول نکنم د یکنم،چه جواب کاریخدا چ یوا

 توچشم خانواده اش نگاه کنم تونمینم گهیازهمه مهم تر د

از  یلیدارم و خ یخوب یلیهمسر خ دم،همیهم شغلم رو ازدست نم ینطوریبذار قبول کنم ا گمیهم م یطرف از

 گهیامکانات د

 کشم ینم گهیخودت کمکم کن! د ایخدا

 مدمدر به خودم او یکه باصدا کردمینم یفکر فرورفته بودم و اصال به گذشت ساعت و عقربه ها توجه یتو

 بله_

 تو؟ امی:بایدن

 ایب_

 ایم،بیشام بخور میخوای:بابا اومده مایدن
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 ندارم لیمن م دیشما بخور_

 از اتاق خارج شد  ایدن

 در بلند شد یدوباره صدا ایاز رفتن دن بعد

 جواب دادم: یحوصلگ یباب

 !؟هیدوباره چ_

 تو؟ امیب ای:دربابا

 ب...بله،بله _

 !ینخورد یزیچ  یشام بخور از صبح که مرخص شد ای:ببابا

 جواب رد بدم  نتونستم

 امیباشه،شمابرو منم م_

بلند شدم و به  یعذر خواه هیو بعد با  کردمیم یسرسفره نشستم و اصال غذام رونخوردم و دائم با غذا باز یلیم یب با

 سمت اتاق رفتم.

 روگرفتم  یقطع میتصم

 ارمان از دواج ..... و با کنمیمن قبول م نهی!همآره

 از دواج کنم،نکنم ..... دونمینم

و استرس  گرفتمیانقدر تپش قلب م کردمیبهش فکر م یحت ای اوردمیاسم آرمان رو به زبون م یچرا وقت دونمینم

 گرفتیتمام وجودم رو م

و ازش  ختمیریخودم سر سجاده دردو دل کردم و اشک م  یگرفتم و باخدا ییآروم بشم،وضو یکم کی نکهیا یبرا

 که خودش کمکم کنه خواستمیم

 !ای:دربابا
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 وحشت؛ آروم سرم رو برگردوندم   با

 یینجایا یشما از ک_

 گفت از اول نمازت  شهیم بای:تقربابا

 ؟ینزد یزیچ یی،صدایدر هیچرا _

 یلیخ  دنتیبا د  یخونیو نماز م یکن یچادر رو سرت م نیا یو من هم اومدم تو؛وقت ی:در زدم اما متوجه نشدبابا

 !؟یسر اصل مطلب، فکرهات رو کرد میبر ایدر گرم؛خوبیارامش  م

 بله_

 !ه؟ی:خوب جوابت چبابا

 مکث پاسخ دادم: یکم بعداز

 خون و .... رو بذاره شیکه قراره  آزما نیاطالع بد یعابد یاقا  به

 !؟ی!؛پس قبول کردی:جدبابا

 نداشته باشه؟ یبله،البته اگه از نظر شما مشکل_

ازدواج کنه که از نظر ماهم مورد  یبا کس خوادیمن تازه خوشحالم هستم که دخترم م ،ینه دخترم چه اشکال:بابا

 زنگ بزنم یعابد ی! من برم به مامانت هم بگم و فردا به اقاتهیاعتماد و اهم

 ریباشه بابا،شب بخ_

 یدخترم خوب بخواب ری:شبت بخبابا

 و بعد با خنده گفت: 

 ینیبب رو تیعروس نیریش خواب

 

 حرف بابا خودم هم خندم گرفته بود  با
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 یعروس نیریبود! خواب ش جالب

 خواب مهمون چشمام شد و خوابم برد  هیاز ثان یکسر در

☆☆☆☆☆☆ 

 )از زبان آرمان(

 زیخ میتخت ن یکش و قوس  دادن به خودم رو یصبح بود چشمام رو با آالرم ساعت باز کردم و بعد از کم ۹ ساعت

شونه به موهام  هیبه راه افتادم و دست و صورتم رو شستم  یبهداشت سیاومدم و به سمت سرو نییشدم از تخت پا

 زدم وبه سمت آشپز خونه رفتم  .

 ریسالم،صبح بخ_

 و بابا جواب سالمم رو دادن مامان

 شرکت میبر دیبا گهیساعت د میصبحانه بخور،تا ن نیبش ای:ببابا

 ..ندارم اما. یاز اومدن به اونجا مشکل_

 !ومده؟یخانوم ن ایچرا چند وقته در ی!راسیاما چ_

کم فکر کردم و جواب ندادم ،چون به خانواده ام  هی ختمیسرم ر یسطل اب سرد رو هیحرف بابا انگار که  نیگفتن ا با

 ! ادیزده،  به خاطر وجود من در اونجا نذاشته که ب ایتو گوش در ایدر ینگفته بودم که بابا

 بابا بلند شد یگوش یسرهم کنم صدا یدروغ  هیو  مدهین ایدر یچ یاومدم به بابا بگم که برا تا

 جواب داد: یمعطل بدون

 بله_

 :سالمیعیرف

 !حال شما؟ خونواده خوبن؟یعیسالم حاج آقا رف_

 :ممنون،همه خوبن سالم دارن خدمتتون؛راستش حاج اقا قرض از مزاحمت ....یعیرف
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 دییبفرما یچه مزاحمت_

 دختر و پسرمون باهاتون تماس گرفتم  ندهیآ ی:برایعیرف

 جان فکراش رو کرد؟! ایبله،بله در_

 :نکنه بگه نه .....(گفتمیبدنم رخنه کرد و تمام وجودم رو در بر گرفت!دائم م ی)با حرف بابا استرس تو

 !یینها ماتیتصم یبرا میآخر هفته منتظرتون هست یبرا شاهللی:بله فکرهاش رو کرده ایعیرف

 میشیکه مزاحمتون م شاهللیخوب خداروشکر پس جوابشون مثبت بوده،باشه ا_

 دی:خدانگهدار به خانواده سالم برسونیعیرف

 دیحق نگهدارتون،شماهم سالم برسون_

☆☆☆ 

 گفتند؟ یبابا چ_

 !رمینفس بگ هی:اروم باش پسر ، بذار بابا

 :خوب حاج اقا مثبت بود جواب؟مامان

رو براشون  یینها ماتیتصم یسر هیخونشون تا  میپنج شنبه هم قراره بر ی:اره فعال که  مثبت بوده ان شاهلل برابابا

 میریبگ

☆☆ 

کبکم خروس  زانیاز عز یکیتو آسمون و به قول  دمیکنم مثل بچه ها پر کاریچ دونستمینم یاز خوشحال یوا

 .خوندیم

 شیو چندتا کار رو انجام بدم اول رفتمیم مارستانیب دیرم چون بابابا گفتم که امروز خودش بره شرکت و من ن به

 بهشون بدم ینیریدادن به بروبچ همکارم بود چون قول داده بودم که اگه جواب مثبت گرفتم حتما؛حتما ش ینیریش

 ینیریش نیشدم؛به اول نیو رفتم سوار ماش دمیدوش گرفتم و موهام رو با ژل حالت دادم و کت وشلوارم رو پوش هی

 رفتم  مارستانیتر گرفتم و به سمت ب ینیریجعبه ش هی دمیکه رس یفروش
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 شدم مارستانیب داخل

 من! یخدا یوا

 نجاست؟یا ماریب نقدریچراا

 رفتم اریسمت ماز به

 سالم_

 :سالماریماز

 هست؟ ضیمر نجایا نقدریچراا_

 ها ! مارستانهی:اسمش باریماز

 وقت انقدر شلوغ نبود چیه یول دونمیم_

 به چه مناسبت؟ ینیری:به به!شاریزما

  گمیم انیصبر کن تا همه ب_

 بود رفت  تمام بچه ها رو اورد  یاز بس که شکم اریماز

 میبچه ها حاال بازکن بخور نمی:بفرما،ااریماز

 رو باز کردم و به همه تعارف کردم  ینیریش

 :آقا ارمان به چه مناسبت؟استاد

هم به قولم عمل  دم،حاالیم ینیریش رمیجواب مثبت بگ رمیکه م یخواستگار نیگفته بودم اگه از ا ادتونهیاستاد _

 کردم

 باشه  زم،مبارکی: عزاستاد
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 (ای)اززبان در

 پنج شنبه روز

قراره امروز رو  یچه شکل دونمیه؛نمیرینفس گ یلیتمام تنم رخنه کرده ،روز خ یمن استرس و ترس تو یخدا یوا

 شب کنم!

 برات پست گذاشتم! نستایا یخدا تو یجونم،وا ی:سالم آبجایدن

 ؟یسالم،چه پست_

 باشه! کیخواهرت نزد یعروس یعنی ی:زدم خوشحالایدن

 گفتن  کیخورده،همه هم تبر کیال ادیکه انقدر ز هیپست نیهم خورده،اول کیتا ال ۱۵۹ تازه

 خودت یکه عروس شاهللیگلم،ا یمرس_

 من؟! ای یریگی: تو اول دوش مایدن

 !ایهُل تر تو انگار از من_

  ادیقراره ب ندمونیداماد آ می:معلومه،شب مهمون دارایدن

 !یهل تر یلیبرو،تو خ_

 اومد من برم نکهیتخت تا بعد از ا یرفت، منم حوله و لباس هام رو اماده گذاشتم رو رونیکرد و از اتاق ب یا خنده

☆☆☆☆ 

 به سمتشون رفتم  اریاخت یسارافون با مانتو وجود داره،ب یسر هیتختم  یرو دمیاز حمام برگشتم د یحمام وقت رفتم

 برگه روش بود، برداشتم و اون رو خوندم نوشته بود: هیمانتو رو برداشتم  نیاول یوقت

 (ایو دن ای.)ازطرف بردکنمیمث تو افتخار م یجواهر من به داشتن جواهر شهیم وفتهیخواهر اگه نقطه اش ب 

 هاش رو بپوش! نیاز بهتر یکیدم همه شون خوشگل هستند اما به انتخاب خودت برات ست کر نارویامشب ا ایدر

 . دمیبه آسمون پر ادیز جانیو ه یلبم نشست و از خوشحال یرو یحینوشته لبخند مل نیا از
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دختر و پسر رو معلوم  فیو به قول خودشون تکل انیب یخانواده عابد۶عصر بود . قرار شده بود  ساعت  ۵ ساعت

 کنند  

رو روشن کردم و رفتم  یفا یکه حوصلم سر نره و تا اون موقع کالفه نشم وا نیا یکم شده بود، برا یلیاسترسم خ از

تمام رو باز کردم تمام  یکنجکاو یبرام اومده منم از رو امیتا پ ۳۵نگذشته بود که حدود  هیتلگرام دو،سه ثان یتو

 گفته بودن! کیدوستام امشب رو تبر

 !میاز کجا مطلع شدن که من امشب مهمه برام و قراره نامزد کن گهید نایا اوردم،آخهیاخ در متعجب داشتم ش از

 ام دادم: یدوستام زهرا پ نیاز بهتر یکی به

 ن؟؟؟یگفت کیبچه ها تبر هیشب مهمه و تو بق هیامشب برام  یدونیکجا م سالم؛تواز

  شدیآف نم یوقت به جز مواقع ضرور چیبود و ه نیآنال شهیبود که هم نیزهرا ا یخوب

  یشیعروس م یامشب دار دوننیبابا همه م ؟ی:سالم عروس خانوم!چطولزهرا

 !دونن؟یاخه از کجا م_

 گذاشته نستایتو ا ای:دنزهرا

 از دست تو! ی!واایدن یفوضول یلیدلم گفتم: خ یتو

 ینگاه هیو خانواده بودن   یعابد یم بله، اقارفت نییدو تا پا یکیاومد،ازاتاق خارج شدم و به پله هارو فونیآ یصدا

 چشمک به خودم زدم هیبه خودم  کردم و  نهیتو ا

 خونه شدن  وارد

 سالم_

 هم جوابم رو دادن  یو اقا و خانوم  عابد ارمان

 رو اوردم  ینیریو ش ییو چا ننیکردم که بش تعارفشون

 کارو.... حرف زدن طیطبق معمول درباره  جامعه و شرا  یعابد یو اقا بابا
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 سر صحبت رو باز کرد: یعابد خانوم

 ؟یبرا ک ،قرارمونیعیرف یاقا خوب

  دی:هرطور که شما بگیعیرف

 تر جوونا بهم برسند به نفع همه مونه عیسر ی:راستش هرچیخ عابد 

 برن؟ شیبرا آزما یچه روز یعنی:خوب یعیرف

 :شنبه خوبه؟یعابد خ

 کار ندارن؟ ییآرمان جا نداره،اقا ی:از  نظر ما مشکلیعیرف

 مارستانیب یتو میبر میتونیآشنا دارم،م شگاهیآزما یتو ه،منمیفرصت مناسب یلی:نه حاج اقا اتفاقا شنبه خآرمان

 خودمون

 هیجان نظر تو چ ایه،دریعال یلی:خیعیرف

 خوبه منم موافقم  یلیخ_

 و خانواده رفتن یعابد یو بعد اقا میو شام رو خورد مینشست زیصحبت ها سر م نیاز ا بعد

 

 )جمعه(

 (ای)اززبان در

 یبهداشت سیپراز خوابم رو باز کردم. به سمت سرو یچشما یآالرم گوش یصبح بود و من با صدا میهفت و ن ساعت

 . میبر شگاهیبه ازما شاتیازما یبره. امروز قرار بود با ارمان برا نیاز  ب یخواب الودگ نیبه صورت زدم تا ا یرفتم و آب

 به همهسالم _

 :سالم خانوم خانوما! بابا

 اومد . ییرایپذ یبابا از تو یگوش یکه صدا میگرفتیباهم گرم م میداشت
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 بلند شد و به سمت سالن رفت و جواب داد: زیاز م بابا

 میای. باشه چشم االن مریبخ سالم،صبحتون

 بره! خوادیو کجا م هیگل کرده بود که ک میکنجکاو حس

 آشپزخونه به من گفت: یاومد تو یوقت

 منتظرن شگاهیازما یاماده شو،ارمان و خانواده اش تو زود

 !زنندیهل م یلیچقدر زود!خ_

  نمی! زود باش ببه؟یچ حرف نی:ابابا

سرم  یهم رو یشال مشک هیست کردم و  یشلوار مشک  هیزانو رو با  یتا رو یمانتو مشک هیآماده شدم  یلیم یب با

  دمیاسپورتم رو هم پوش دیسف یهم زدم و  کفش ها میمال یلیرژ خ هیانداختم  

 رونیب میبا،بابا از خونه زد و

 !؟یدیپوش هیچ نای:ابابا

 مگه چِشونه؟ _

 من! میمجلس ترح یایب یخوای:مبابا

 ه؟یچه حرف نیوا،خدانکنه ا_

 !هیمشک زتی:اخه همه چبابا

 !دمیپوش نیهم یتره برا نیبهتر و سر و سنگ یلیخ نیگفتم ا_

 کالم هم با،بابام حرف نزدم  هیراه  یو تو  میرفت شگاهیاز جروبحث بابا راه افتاد و به سمت آزما بعد

 رو پارک کنه نیشدم و منتظر موندم تا بابا ماش ادهیپ نیماش م،ازیدیرس باالخره

 ن؟یی:سالم،اقا ارمان شما کجابابا
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 طبقه دوم،سمت چپ دیای:شما بارمان

  میسالم کرد و می،جلو رفت میدیو بعد از اون ارمان و مادرش رو د میرو قطع کرد و به طبقه دوم رفت یبابا گوش وبعد

 :سالمارمان

 سالم _

 دونفر نوبت ماست نی:بعد از اارمان

 باشه_

  دمیترسیخون م شیاز ازما یلیخ من

 ؟ی:خوبارمان

 اره خوبم،چطور_

 !ستی:دختر،رنگ به رخسارت نارمان

 نه خوبم _

حالم بد شده بود  یلیقندم افتاده بود،چون خ نکهیخون رو ازما گرفت و من مثل ا میا شد و ما داخل اتاق شدم نوبت

چهره اش  رون،ازیارمان هم از اتاق اومد ب یداشتم وقت جهیسرگ یلیو به گفته مادر ارمان رنگ و رو نداشتم و خ

 گرفت و اومد وهیآبم هی عیمعلوم بود که نگران شده و سر

 :بخورارمان

 جواب دادم:ممنونم یحال یباب

☆☆☆☆☆ 

ارمان با مسئول  نکهی،اما به خاطر ا شگاهیازما میبر شیجواب ازما یبرا گهیو قرار شد که هفته  د میخونه شد یراه

 تر جواب رو بدن . عیاونجا دوست بود قرار شد سر
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ظاهر شد،اول جواب ندادم و گفتم اگه  میگوش یشماره ناشناس رو هیدادنمون گذشته بود که  شیاز آزما یروز دوسه

 !زنهیدوباره زنگ م تاینها ایو  ذارهیم غامیآشنا باشه پ

و دوباره چشمام رو بستم. هنوز چشمام گرم نشده بود که  دمیکش ینفس هیکه خورد قطع شد  یاز دو،سه تا زنگ بعد

 جواب دادم: تیزنگ خورد، با عصبان میدوباره گوش

 بله!_

 ؟یعی:سالم،خانم رفیمنش

 بله،شما؟_

 شما اومده شاتیآزما رم،جوابیگیباهاتون تماس م شگاهی:من از آزمایمنش

 م؟یریو بگ میایب شهیم یتا چه زمان_

 بعداز ظهر امروز! ۴تا ساعت  تای:نهایمنش

 ممنونم،خداحافظ_

 :خداحافظیمنش

 رو قطع کردم آرمان زنگ زد  یکه گوش یمحض  به

 ندارم! نویا حوصله گهیخدا د یوا

 بله،سالم_

 ؟ی:سالم،خوبارمان

 ؟یممنون توخوب_

 به توهم زنگ زدن؟ شگاهیآزما ،ازی:مرسارمان

 اره،چطور؟_

 باشه؟ رم،یگ یهردومون رو م شیمن آزما یوفتیزحمت ن یتو، تو نکهی:به منم زنگ زدن به خاطر اارمان
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 باشه،چه بهتر. ممنون خداحافظ_

 :خدافظارمان

اگرهم که به اون ها  م،منیهامون بهم نخوره و باهم ازدواج نکن شیکه جواب ازما کردمیدلم داشتم دعا دعا م یتو

نسبت  یعالقه ا چیقبول کردم و درواقع ه رمیبگ خوامیکه م یخانواده و انتقام یجواب مثبت دادم فقط به خاطر آبرو

 به ارمان نداشتم و ندارم!

 رفتم و کنارش نشستم دیدیم یسالن داشت برنامه آشپز یمانم که تواتاق خارج شدم و به سمت ما از

 مامان!؟_

 :هوممامان

 زنگ زدن. شگاهیاز آزما_

 خوره؟ی! بهم می:جدمامان

 !نایاز دست من راحت ش نیخوایزود م نیوا مامان!چرا انقدر شماها عجله دار_

 حاال؟ شدهینزن! چ ی:انقدر حرف الکمامان

 .نیریبگ نیتونیم۴گفت جوابش اومده امروز تا ساعت  یچیه_

 رو برداشت و شماره بابا رو گرفت یگوش مامان

 ؟یکنیم کاریچ یدار_

 !گهیجواب رو د رهیخوام زنگ بزنم به بابات بره بگ ی:ممامان

 گرمیارمان گفت خودم م خوادینم_

 ؟یرو قطع کرد و گفت: مگه باهاش درارتباط یگوش مامان

 !میکم آشنا بش کیباهم  دیمگه نبا میمامان جرم که نکردم،بعدم باهم قراره ازدواج کن_
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چه  نمیرفتم بب نستایتلگرام و ا یسرگرم بشم تو نکهیا یاتاقم و برا ینگفت . رفتم تو یزیچ گهیحرفم د نیا با

 بازش کردم  نوشته بود : عیدارم. سر امیازطرف  زهرا پ دمیخبره، د

 تو آسمونه شیکیه درومده دو تا ما امشب

 نهیعروس نازن نهیکه رو زم یو اون نهیزم یرو شیکی

 نهیهم دینگاهش کن نهیکه رو زم یاون

 دو تا شاخه گل مبارک وندیپ

 دو شاخه گل مبارک  یعروس

 ه؟یعروس یخب،ک

 سرخ شده بودم   دمیبس خند  از

 دادم:  امیبهش پ 

 !دماینکنم به همه تون شام م ینکنم اگه عروس یخدانکشتت مردم از خنده! تو دعا کن من عروس یوا

 

 خدارو شکر کن. یاریب ریمثل آرمان رو گ یپسر یتونست یشوهر یب نیچت شده؟ تو ا ا،ی: درزهرا

افکار مسخرم  عیسر یاالن چه قدر خوشحال بودم ول ارمیعرفان رو بدست ب تونستمیخودم فکر کردم که اگر م شیپ

 رو جمع و جور کردم.

 ...یچیبه عرفان داشته باشم، ه یا گهیجز تنفر حس د دیمن نبا 

 بودم. یا گهیروزا کم حوصله تر از هر وقت د نیبه زهرا ندادم چون ا یجواب گهید

 . یخود بدبخت یعنی نیبهش نداشتم و ا یحس چیکردم که ه یازدواج م یداشتم با کس 

 .شمیتر م نیغمگ شهیاز هم نمیبیکه عاشقشه ازدواج کنه اما حال و روزم رو که م یکه با کس نهیا یهر دختر یآرزو

 ...ندازمیم یکرد دارم خودم رو تو چه چاه یکه با قلبم باز یآدم هیفقط به خاطر  
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 قرار دادم و از اتاق خارج شدم. یپاتخت یرو رو لمیموبا

 رفتم.  نییاز پله ها پا 

 یجلو یکاناپه راحت یبودمش. رو دهیوقت بود ند یلیدوست داشتم جلب شد، خ یلیکه خ یالیبه سر توجهم

 .نمیرو بب الینشستم تا سر ونیزیتلو

 از طبقه باال اومد: ایدن ینگذشته بود که صدا یا قهیچند دق هنوز

 .خورهیداره زنگ م لتیموبا ایب ایدر

 رداشتم اما به محض برداشتنش تماس قطع شد.رو ب لمیجام بلند شدم و باز به اتاقم برگشتم، موبا از

 یب نیهم یکردن نداشتم برا یکرد نگاه کردم، اصال حوصله نقش باز یم ییصفحه خودنما یاسم آرمان که رو به

 .نمیو بب الیتا ادامه سر نییکردم و دوباره رفتم پا لنتیرو سا یتوجه گوش

 

 زبان آرمان: از

 تخت پرت کردم. چند بار زنگ زدم اما جواب نداد. یرو تیرو با عصبان لیموبا

 که من بهش داشتم نبود. یاون حس هیبه من داشت اصال شب ایکه در ی،حسیتوجه یهمه ب نیکالفه بودم از ا 

 حالم بهتر شد.  دنشیبه در خورد و ارغوان وارد شد. با د یفکرا بودم که تقه ا نیهم تو

 : سالم داداش. ارغوان

 آعوشم جا داد یو خودش رو توسمتم اومد  به

 ؟یاومد یک زم،ی: سالم عزآرمان

 .شهیم یساعت می: نارغوان

 تخت نشست. یرفت و رو رونیبغلم ب از

 ومده؟ی: عرفان نآرمان
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 خودش رفت و من متوجه حالش شدم. یتو یچند لحظه ا ارغوان

 : نه، کار داشت.ارغوان

 بحث و عوض کرد. انهیو ناش عیسر یلیخ

  ا؟یخبر از در: چه ارغوان

 .اوردمیخودم ن یدوباره غم و اندوه سراغم اومد. اما به رو ایفکر در با

 .میهست یعروس یکارا ریدرگ ست،ین ی: خبرخاصآرمان

 زد  یلبخند ارغوان

 نجا؟یا ادیامروز ب یبهش بگ شهیداداش نم گمی: مارغوان

 

 کنم؟ کاریحرف بزنم. اما باباش رو چ کمیبتونم باهاش  ینجوریا دینبود، شا یبد فکر

 کنم. شیراض یجور هی دیبا

 .زنمی: باشه، االن زنگ مآرمان

 رفت گفت: یم رونیو همونجور که از اتاق ب دیگونه ام رو بوس یرو عیتخت بلند شد، سر یاز رو ارغوان

 داداش یمرس

 با عرفان حرف بزنم. دیهست. با شیزیچ هیارغوان  دونستمیچون م ومدیبه لبم ن لبخند

 رو گرفتم. یعیرف یبرداشتم و شماره آقا لمویموبا

 از چندتا بوق جواب داد... بعد

 : الویعیرف

 د؟ی. خوب هستیعیرف ی: سالم آقاآرمان
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 ؟یگرفت شاروی: ممنون، جواب آزمایعیرف

 دیبه ذهنم رس یحرفش فکر نیا با

 میبعد از اونم بر میریرو بگ شیجواب آزما میتا باهم بر اینبال درد امیب شهیبهتون بگم، اگه م خواستمی: اتفاقا مآرمان

 .مینیچند جا حلقه بب

 زود برش گردون.  یدنبالش ول ایخب. ب لهیبگم واال، خ ی: چیعیرف

 ن؟یندار یراحت. کار التونی: خآرمان

 : نه پسرم خداحافظیعیرف

 : خداحافظآرمان

رو باز کردم با  یدرب ورود نکهیرفتم، به محض ا نییقطع کردم و از اتاق خارج شدم. به سرعت از پله ها پا لمویموبا

 ارغوان متوقف شدم یصدا

 ؟یری: داداش؟ کجا مارغوان

 .زمیعز ایدنبال در رمی: مآرمان

 ی: چه خوب. برو داداشارغوان

 یرو باز کردم و به سو اطیدر ح موتیشدم. با ر رفتم و سوار نمیزدم و از خونه خارج شدم به سمت ماش یچشمک

 روندم نایا ایدر یخونه 

و سوار  رونیاومد ب نیماش یبخوام زنگ بزنم با صدا نکهیقبل از ا شهیمثل هم ایدر دمیخونشون که رس یجلو

 شد. نیماش

 : سالمایدر

از مهر و  یدادم کم حیپس ترج کنهیسواستفاده م شتریب اینشون بدم در ینرم یبودم که هرچ دهیرس جهینت نیا به

 محبتم کم کنم.

 : سالمآرمان
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 ادهیهم به دنبالم پ ایشدم در ادهیپ نیو از ماش ستادمیا مارستانیب یحرف گذشت. روبه رو یب شگاهیراه تا آزما تمام

 .میحرکت کرد مارستانیشد. قفل رو زدم و باهم به سمت ب

 ها اشاره کردم یبه صندل  ای.رو به درمیاز پله ها باال رفت 

 جوابارو رمیتا من بگ نیبش نجای: تو اآرمان

برام  ینبود کس یازین خوندمیم یکه خودم پزشک ییگرفتم و بازشون کردم. از اونجا رشیهارو از پذ شیآزما جواب

 یشد و لبخند ریتو وجودم سراز یادیز یلیخ یکه جواب مثبته. خوشحال دمینگاه فهم هیکنه. با  لشیتحل رویتفس

 رفتم ایلبم اومد به سمت در یور

 : جواب مثبتهآرمان

 وضوح معلوم بود که خوشحال نشده!  به

 نبود. یداشت اما مطمئنا خوشحال یچه حس دونمینم

 

و سوار  میرفت رونیب مارستانیواکنش بلند شد و زودتر از من به راه افتاد. خودم رو بهش رسوندم و باهم از ب بدون

 .میشد نیماش

 دلم افتاده بود رو دوست نداشتم. یتو یکه به تازگ یدیترد 

 روزاش داره. نیحال ا یبرا یمنطق لیدل ایدر دیکردم، شا یانقدر موضوعات رو بزرگ م دینبا 

 خوب بود. یلیو هوا خ دیبار یرو روشن کردم و به راه افتادم. بارون نم نم م نیماش

 و روشن کردم.ضبط ر نیهم یحاکم بر فضارو دوست نداشتم، برا سکوت

 

 باران ببار از چشم من بزن باران بزن
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 ام پنهان بماند هیگر دیباران بزن بزن باران که شا بزن

 

 ام بزن باران یباران که من هم ابر بزن

 

 سرگردان بماند وانهیام بزن باران که د یصبر یاز ب پر

 

 بده به ابر کوچک نگاه من یا بهانه

 

 پناه من یشویها فقط تو م هیاوج گر بر

 

 خاطرات اوست یداد من برس هوا هوا به

 

 دل شکسته جان بده نیگرفته است به ا دلم

 

 خسته ام نشان بده یراه خانه را به پا تو

 

 خاطرات اوست یداد من برس هوا هوا به

 

 باران ببار از چشم من بزن باران بزن



 یاجبار یدوست

193 
 

 

 باران بزن بزن باران بزن

 

 هامیا_باران بزن

 

پرازتعجب بهم زل زده  یبا چشما ایدر دمیچیخودمون پ ابونیبه سمت خ ایدر یخونه  ابونیبه خ دنیچیپ یجا به

 بود

 خونمون! ی:چرا نرفتایدر

 ببرمت خونه خودمون خوامیخوام،مینم_

  کشتمی!بابام موونهی:دایدر

 نترس اجازه دارم ازش_

 برم ییجا بهیمرد غر هیبا  ذاشتینم چوقتیه بهی:عجایدر

 بهش نگاه کردم.  یتعجب و ناراحت با

 ا؟یام در بهیمن غر -

 به جواب دادن نکردم. یسکوت بود و سکوت... منم اصرار جوابم

 )باغبان(  درو بازکنه.یزدم و منتظر شدم آقا هاد یبه خونه بوق دنیرس با

 شد.  ادهیپ نیبال من از ماشهم به دن ایشدم. در ادهینگه داشتم و پ اطیح یرو تو نیبا باز شدن در داخل رفتم. ماش 

 .ستادمی. زنگ درو زدم و منتظر امیگذشت شدیم یمنته یکه به درب ورود یو مرمر ضیعر یپله ها از

 . دیرو به آغوش کش ایزد و در یباز شد و چهره ارغوان ظاهر شد. لبخند خسته ا در
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بود که از ارغوان شاد و  یمونده بود. چند وقت شیارغوان و ناراحت نیلبخند غمگ یفکرم رو نها،یا یهمه  ونیم از

 سر روح و روان خواهر من اومده بود. یینبود. چه بال یخبر یپرانرژ

 ارغوان از فکر دراومدم. یصدا با

 تو؟ یی. کجاگهید اتوی: آرمان بارغوان

 باشم. یخوایکجا م نجایهم -

 میزندگ زیچ چیروزا ه نیشسته بود نگاه کردم. امبل ن یکه قبل از من وارد شده و رو ایخونه شدم و به در وارد

 ...ایاز در نمیاز خواهرم ا نیدرست نبود. ا

به  یداخل اتاق رفتم و آب یبهداشت سیکردم. به سرو زونیرنگمو دراوردم و آو یاتاقم شدم و تک کت مشک وارد

 صورتم زدم. 

 زدم. یبه عرفان زنگ م دینگاه کردم. با نهیآ یچهره خسته ام تو به

 دراوردم و شماره عرفان رو گرفتم بمیاز ج لمویموبا یتخت نشستم. گوش یخارج شدم و رو سیسرو از

 از چند لحظه جواب داد... بعد

 .زی: سالم برادر زن عزعرفان

 بود. سرزنده و شاد شهیکه مثل هم صداش

 ؟یسالم. خوب -

 ؟یاز ما کرد یادی شدهیچ ت،ی: به خوبعرفان

 باهات حرف بزنم. خوامیخونه ما؟ م یایامروز ب یتونیم -

*** 

 

 ایزبان در از
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 .رسهیقصه به کجا م نیبشه، آخر ا یقراره چ نکهی. به اندهی. به آکردمیمبل نشسته بودم و فکر م یرو

 شد.  دیبود که اونم نا ام شیبه جواب آزما دمیام

  ه؟یاومده چ شیپ یآرمان عذاب وجدان داشتم. نقش اون تو ماجراها یاز همه برا شتریب

 .شمیآروم نم رمیاگر انتقام نگ یداشتم. ول یا گهیراه د کاش

 

 فکرا بودم که ارغوان کنارم نشست و با لبخند بهم نگاه کرد. نیهم تو

 که باهام کرده رو فراموش کنم.  یکار تونستمیانزجار تمام وجودمو پر کرده بود. دست خودم نبود نم حس

 ستین بهیکه غر جانیا اری: مانتوت رو دربارغوان

 ممنون راحتم. -

 نگفت. یزیچ گهیشد. د نطورمیبزنه و هم یحرف گهید دونستمیم دیلحن سرد من بع با

 مادر آرمان به خودم اومدم... یصدا با

 جون. ایخانم: سالم در آتوسا

 زدم. یجام بلند شدم و به روش لبخند از

 د؟یسالم آتوسا جون خوب -

 به گردنش داد و با ناز گفت  یقر آتوسا

 . میخوب رنیبگ یاز ما سراغ ای: اگه بعض

 من نشست. من هم متعاقبا نشستم. یمبل رو به رو یرو

 : چه خبر عروس خانوم...آتوسا

 شما چه خبر، پدر جان کجاست؟ ،یسالمت -



 یاجبار یدوست

196 
 

 بگم واال، همش سره کاره... یخانوم گله مند جواب داد: چ آتوسا

 زنگ در حرف آتوسا خانم قطع شد یصدا با

. حس دیکوبیم نمیاز حد معمول تو س شیحبس شد و قلبم ب نهیکه پشت در بود ناخداگاه نفسم تو س یورود کس با

 .شمیو من رسوا م شنونیکوبشش و م یکردم همه صدا یم

انگار از حضورش  صورتش نقش گرفت. یارغوان تعجب تو دنیوارد شد. با د یکیش یلیخ لیو استا پیبا ت عرفان

 خبر نداشت... نجایا

 : سالم مامان آتوسا. عرفان

 عرفان آتوسا جونو مامان صدا نکنه گوش ندادم و  گهیبود که د نیاون دو که بحثشون سر ا یاحوال پرس به

اومده بود رفتم، دستمو دور بازوش حلقه کردم و جاخوردنشو به وضوح حس  نییسمت آرمان که از طبقه باال پا به

 کردم.

 شک کنه. یزیعرفان به چ خواستمینه به االن. اما نم امیمحل یکرد نه به ب یتعجب م دمیبا

 به سمتم ما اومد  عرفان

 : سالم زوج خوشبخت.عرفان

. نگاه میو صحبت کرد میدوباره همه نشست میشو دادجواب سالم نکهیمسخره زد. بعد از ا یحرفش رو با پوزخند نیا

 به دخترا... شیشگیهم یاز جنس نگاها یداد، نگاه یاز حد آزارم م شیعرفان ب رهیخ

*** 

 بشم اما با گرفتن دستم مانعم شد. به سمتش برگشتم. ادهیرو باز کردم تا پ نیماش در

 شد لطفا. الیخیآرمان، ب -

 .دمشیدیم ینجوریبود که ا یبار نیاول قتای. حقدمیترس شینگاه عصب از

که باهام  یچرا قبول کرد ادیاگه از من خوشت نم زنه؟یازت سر م هیرفتارا چ نیا ا؟یدر یفرض کرد ی: تو منو چآرمان

 ؟یازدواج کن
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 دمیکش رونیتکون دادم و دستمو به شدت از دستش ب یسر یکالفگ با

 ازم سر زده؟  ی. مگه چه رفتارادیگفته من از تو خوشم نم یاه. بس کن آرمان. ک -

 ادمیز یها یمحل یدونستم که از ب ی. خوب مرمیگردن بگ خواستمیاما نم هیکه منظورش چ دونستمیخوب م خودم

تر  کیعقد نزد خیبه تار یبردارم. هرچ ونیرو از م یسرد نیا تونستمیکردم نم یکه م یهرکار یبه تنگ اومده. ول

 دیکردم...با یخودمو کنترل م دیبا ی... ولشدیحال من خراب تر م میشدیم

 . یشد یا گهیآدمه د هیخودتو نزن به اون راه. تو چند روزه انگار  ای: درآرمان

 تو مشت خودم داشتمینگهش م دینبود من با یانداختم، االن وقت سرتق باز نییرو پا سرم

تو هم گره  یطرف کنکور، همه چ هیاز  طرف عقد، هیاسترس دارم. از  یلیروزا خ نیآرمان جان، منو ببخش. ا -

 خورده.

 .میکنی. بعدا باهم صحبت مشهیم رتینرم تر شده بود رو به من گفت: فعال برو د یکه انگار کم آرمان

 شدم. ادهیپ یخداحافظ یصورتش زدم و ب یرو یسمتش خم شدم و بوسه ا به

 

 شونه زدن موهام بودم که در اتاقم به صدا دراومد.  مشغول

 دییبفرما -

بلندم برداشتم و به  ینثارش کردم،دست از شونه زدن موها یلبخند نهیآ یداخل اومد. از تو ایاتاق باز شد و برد در

 سمتش برگشتم.

 داداش. یخوش اومد -

 تخت نشست یرو ایبرد

 خوشگله.  یآج ی: مرسایبرد

 تخت نشستم. یرو ایبلند شدم و درکنار برد یصندل یرو از
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 ؟یخواهرت افتاد ادی شدهیچ -

 .میحرف بزن کمیخوام یبه فکرت بودم.االنم م شهی: من همایبرد

 به صورتش نگاه کردم مشتاق

 .میحرف بزن -

 بهم انداخت. یقینگاه عم ایبرد

 .گهیم یا گهید زینشون نده اما چشمات...چ نویظاهرت ا دی. شایستیکنم خوشحال ن ی: احساس مایبرد

 معلومه. میو نگران شیدونستم انقدر تشو یانداختم. نم نییپا سرمو

 چونه ام رو با دستاش باال گرفت. ایبرد

من  یکه اراده کن ینشده. تو، هر زمان ریبدون هنوزم د نویا یعقدته ول گهیهفته د کی نکهیبا ا ا،یدر نی: ببایبرد

 .رمیگ یازدواج و م نیا یجلو

 سر تکون دادم ع،یسر

 ام. یازدواج راض نینه نه، داداش من از ا -

 زنگ خورد. لشیبزنه که موبا یباز خواست حرف ایبرد

 : الوایبرد

... 

 .امی: باشه باشه االن م 

 رو قطع کرد و روبه من گفت: یگوش

 روزات جواب نیبحث هنوز تموم نشده. من واسه حال ا نیبدون که ا یبرم شرکت، کار دارم. ول دیبا االن

 .خوامیقانع کننده م 
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 و از اتاق خارج شد.  دیحرف سرم رو بوس نیاز ا بعد

 بگم. دیبا یدونشتم چ یکار داشت، وگرنه واقعا نم ایشکر کردم که برد خدارو

 . میافتادم، که قرار بود من و آرمان عقد کن ندهیفکر هفته آ به

 آرزو داشتم.خب...  یانتقامم بود ول یبرا یا لهیازدواج وس نیا دی. شامینداشت یناراحت شدم که نامزد یلیخ

پوچ و  دیو باز عقا میتر عقد کن عیچون اعتقاد داشت بهتره سر میداشته باش یخواست ما دوران نامزد ینم بابا

 داد. یمن و آزار م هودشیب

 

بازار    میبر ایها با اتوسا خانوم،ارغوان و دن دیخر یسر هی یشدم امروز قرار  بود با ارمان برا داریاز خواب ب یحال یب با

 نیفکر کنه از ا ایبرخورد کردم که همه مخصوصا برد یرفتم جور نییپا یکی یکیاز تخت بلند شدم و از پله ها 

 خوشحالم  یلیازدواج خ

 نشاط و ذوق بلند سالم کردم  با

 سالاام_

  زمیعز ری: صبح بخایبرد

 نشستم صبحونه رو خوردم  زیم سر

 !ادیارمان م ۱۱زود باش بخور و اماده شو ساعت  ایدن_

 !ن؟یکله پاچه بخر نیبر یخوای:اوووو مایدن

  این یخوایکجاش زوده؟ اگه م ؟یچ یعنی _

  خورهیزودم بهش برم شی:اایدن

  گهید اریرو حرفش حرف ن ای:عه دنایبرد

 اتاق  یکرد و رفت تو یپوف ایدن
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 اتاق  یبلند شدم و رفتم تو زیاز سر م منم

اومدم موهام رو شونه بزنم و شلوارم رو بپوشم که  ملیهم ر یرنگ زدم و کم یمس میرژ مال هیو شدمیاماده م داشتم

 در زد و اومد تو  ایبرد

 ای: درایبرد

 هوم_

 سوال دارم ازت هی: ایبرد

 بپرس _

 ؟یاما حاال خوب یناراحت بود شیتا دو،سه روز پ شدهی:چایبرد

 نداره که  یا دهیفا یاالنم ناراحتم ول _

  یناراحت ی: خوب برا چایبرد

 ؟یب ارمانم زنگ نزن یحت ینگ یب کس یدیاگه بگم قول م_

 دمیتوهم گفت : قول م ییهاش رفت تو هم و با اخم ها اخم

 کم بحثمون شده  هی نمیبرا هم ستیکه حواسم بهش ن هیمن دوسش ندارم و چند وقت کنهیارمان فک م_

 بهش زنگ بزنم؟ یخوای: مایبرد

  ینگ یقرار شد ب کس _

  رمهیفعال من د گمی: باشه نمایبرد

 رفت  رونیاز اتاق ب و

برداشتمش  ارمان بود، چون حوصله  شیارا زیم یبه خودم اومدم از رو میگوش یلحظه تو فکر بودم که با صدا  چند

 جواب دادم  یمعطل یغر غر هاش رو نداشتم ب

 یسالم، خوب_
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 ؟ی،توچطوری:سالم عالارمان

 خوبم _

 یزنگ زدم که اماده باش زمیعز میشتیپ گهیربع د هیمن با مامانم  ای: درارمان

 باشه منم امادم _

 رو صدا کردم  ایقطع کردم با داد دن و

  ایا،دنیدن

 یگیم ی: بله چایدن

 اومد تواتاق  و

 ارمان توراهه  ،یاماده ا _

 : اره امادم فقط شالم مونده ایدن

 باشه  _

 ارمان اومد  نیبوق ماش یشال رو بندازم روسرم که صدا اومدم

 حاال امیمنم م رونیبدو ب ایدن_

 شدم  نیو سوار ماش دمیاسپورتم رو پوش یرفتم و کفش ها یا قهیاز دو،سه دق بعد

 سالم _

 و اتوسا خانوم جوابم رو دادن  ارمان

 مده؟یپس ارغوان کجاست؟ چرا ن دمیپرس

 موندخونه استراحت کنه  نیخوب نبود برا هم کمی: حالش اتوسا

 خدابدنده چرا؟_
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 سرما خورده  ی: انگاراتوسا

  میحلقه بر دیخر یاول ارمان گفت که برا میدیبه پاساژ ها رس یوقت میبه سمت بازار راه افتاد و

طال   سیطال  اون سرو سیسرو هیو  دنیچند نوع حلقه رو پسند  ایارمان و دن میشد یمغازه حلقه فروش نیاول وارد

 کیاسپورت و ش یلیخ یسادگ نیجفت که  در ع یقشنگ بود همون رو انتخاب کردم به همراه اون حلقه ها یلیخ

 بودن

 شد  ونیلیم ۱۵به  کینزد متیحساب کرد کل ق یوقت

 دیسوت کش سرم

  میگرونه بذار فقط حلقه رو بردار یلیخ نیارمان ا_

 ی:نه بابا تو فقط جون بخوا خانومارمان

  رونینه بعد برو ب ایخوبه  نیگفت بنداز تو گردنت  اصال بب ایدن میبر رونیاز مغازه ب نکهیکرد قبل از ا حساب

  گفتیم راستم

گردنم سرش رو  نداختیداشت م یبندازم وقت خوامیو گفت خودم م دیبند رو برداشتم که ارمان از دستم کش گردن

 خوبه خانومم یلیعطرت خ یکنار گوشم اورد و گفت: بو

 

 یمنم جور شدیبشه اما نم کیکنار تا مبادا ناراحت بشه اصال دوست نداشتم که بهم نزد دمیصورتم رو کش یآروم با

 و گفت: دیرو بوس میشنویخوبه اتوسا خانوم اومد جلو پ یکه انگار همه چ دادمیجلوه م

 دخترم،مبارکه! ادیبهت م یلیخ یوا

 ممنون،مادر جون_

 یما به سمت پاساژ گهید لیلباس و وسا یسر هیو  میگرفتیو لباس عقد رو م میرفتیم دیاالن با میمغازه خارج شد از

  می. وارد پاساژ شدمیو... بود راه افتاد یو نامزد یکه مخصوص لباس عروس

  یقشنگ ی! چه لباس عروساشهیباورم نم یوا
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 :گفتیعرفان افتادم که م یحرف ها ادی دمیدیلباس عروس هارو م یوقت

ازدواج کرد  یلباساروبهم داده بود اما حاال اون با کس نیا دیقول خر یو حت رمتیگیخودم م ،یعروس خونه خودم تو

 دوست داشتم دارشون بزنم ! دمشونیدیدوستم بود ، از هردوشون متنفر شده بودم و هربار که م نیکه بهتر

چشمام حلقه زد  یاشک تو شدیم یذهنم تداع یاون جمالت و صحنه ها توو  کردمیبه لباس عروس ها نگاه م یوقت

 یدست هیحال خودم بودم و اصال متوجه اطرافم نبودم که  ی. تو دیغلت فمیلط یگونه ها یهم رو شیو چند قطره ا

 شد چشمام رو باز کردم ارمان بود دهیصورتم کش یرو

 !؟یکنیم هیگر ی: دارارمان

  ستین یزینه، نه چ _

 !یمونی:نکنه با ازدواج بامن پشارمان

 "شدم و گفتم یحرف ارمان عصبان نیا با

بامن ازدواج  ی! نکنه تو دوست نداریکنیرو به منصرف شدن ازدواج با تو و دوست نداشنت ختم م یچرا همه چ تو

 !یکه منو از خودت دلسرد و دلزده کن یگیم نویکه دائم ا یکن

  دادیجز سکوت نم یجواب چیه ارمان

 !گه؟یخوب بگو د _

 نکن یفکر نی: نه چنارمان

نشستم، ارمان هم اومد و کنارم نشست، دستش رو دور کمرم حلقه کرد و  یچوب مکتین یاومدم و رو رونیپاساژب از

  دمی. خودم رو کنار کشدیاروم صورتم رو بوس

 ؟یکنیم ی: چرا دورارمان

 !میستیباشه ماهنوز بهم محرم ن ادتیاگه  کنمینم یدور_

 مال خوده خودم!  یمونده که مال خودم بش گهیفقط دو، سه روز د ای: اخه درارمان

 باشه؛باالخره _
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 ؟یکردیم هیگر ی: حاال براچارمان

 سرهم کردم یزیچ هی عیبدم  و سر یسوال ارمان موندم که چه جواب نیا با

 !دمیدخترم و به هرکس نم گفتیامانم مو م پوشمیم یروز هیلباسام و   نیمن عاشق ا گفتمیافتادم ک م میبچگ ادی _

 مامان منتظرن!  اویدن می: اهان، خوب برارمان

 زمینازت رو زشت نکن عز یهم اون چشما گهید

 میبود و صدام کرد که به طرفش برم با ارمان به سمتش  رفت ستادهیمغازه ا هیدم  ایدن میوارد پاساژ شد دوباره

 پرو کن  ایب میدیچندنوع لباس پسند نجای: اایدن

مختلف الحق که همه  یبودن به رنگ ها و طرح ها دهیعقد پسند یچند مدل مختلف لباس برا میمغازه شد وارد

 شون قشنگ بود 

 و.... دیسف ،یازیبه رنگ پوسته پ یگرید ،یبه رنگ نبات یکی

 رو پرو کردم شیو کرم  دیسف ،ینبات یعنیرنگ ها از نظر خودم  نیبهتر

 

قربون  نهیآ یاعتماد به نفسم زده بود به فضا جلو گهید نجایقشنگ شده بود، ا یلیخ دمیپوشرو  یلباس کرم یوقت

 !گریتو دوخته شد ج یلباس برا نیکه ا گفتمیو م رفتمیصدقه خودم م

اما به  رونیدستم رو از دستش بکشم ب خواستمیارمان به سمتم اومد و دستم رو گرفت م رونیاز پرو اومدم ب یوقت

ومامان اتوسا  ایبه دن یوقت کردیم میو اون هم همراه ومدمیکار رو نکردم من راه م نیا ایخاطر وجود اتوسا ودن

 ...... میدیرس

 بال! یچه خوشگل شد ی: واااایدن

  ادیبهت م یلی: خاتوسا

و زن خودمه و به کس و انتخاب کردم  نی! چون که من اادیگفت و گو ها ارمان گفت: بعله که بهش م نیا نیب در

 ! دمیکسونش نم
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  رهیبهش رفتم تا جمع خودش رو بگ یغره ا چشم

 . ومدیهم قشنگ بود هم بهم م ییلباس رو بردار چون خدا نیکه هم گفتنیم همه

 پرو عوض کنم. یکه لباس رو تو رفتم

 !ی: حساب کرددمیارمان حساب کرده با تعجب پرس دمید رونیاز پرو اومدم ب یوقت

 ؟ی: اره مگه دوسش نداشتارمان

 مت؟یق یچرا ول_

 !فمهیوظ زمی: قابل تورو نداره عزارمان

 تومن  ونیلیم کیگفت:  دمیفروشنده رفتم و ازش پرس شیپ گهیرو نم متشیق دمید یوقت

 و مامان برگشتم ایبه سمت آرمان و دن عیسر

 !یپول داد ونیلیم ۱۵االن  نیگرونه تو هم یلیخ نیا _

من  گه،یول کن د ذاره،یبرات کم نم یچیاز ه یشوهر دار هیبا ارنج محکم زد تو پهلوم و آروم گفت: حاال که  ایدن

 گفتمینم یچیجاتو بودم ه

 برات پول خرج کنه و ازمحبت و مهر کمت نذاره! دیتا اخر عمر با فشهیوظ زمی: عزمامان

  کردیقاروقور م یسه بعدازظهر و شکمم از گرسنگساعت حدودا  میرفت رونیحرفا قانع شدم از فروشگاه ب نیا با

 !میایب میکنیوقت نم گهیخونه هم که د میاگه بر م؛یغذاهم نخورد م،یرو نکرد دامونیماکه هنوز خر گم،ی: مارمان

 گشنمه! یلیمن که خ یخوب اره ول _

 ه؟ینظرتون چ م،یریخوب هست اونجا م یلیرستوران خ هیباالتر  ابونی:اشکال نداره دوتا خاتوسا

 می: خوبه پس برارمان

همه   میدر و اروم  وارد شد یتو میرو انداخت دیکرد  کل ادهیرو پ ایساعت  ده شب بود که آرمان من و دن حدودا

 چراغا خاموش بود ،ظاهرا خواب بودن  
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از ترس از جام بلند  دمیرو د هیسا هی  اوردمیداشتم کفش هام رو در م یاتاق وقت یتا ببره تو ایرو دادم به دن لیوسا

  واریبه د دمیشدم و چسب

 استیبرد دمید کتریاومد نزد یوقت

 ؟یدی! توهنوز نخوابدمیترس وونهید _

 !ر؟ید نقدری: نه منتظر شما بودم، چرا اایبرد

 میشام خورد میبعد هم رفت میبود دیخر _

 

 ارغوان

 بود؟  ومدهینگاه کردم. پس چرا عرفان تا االن ن دادیشب رو نشون م مهین کیساعت که  یعقربه ها به

 شیکه تو گوش ییمشکوک و اس ام اسا ی! اون از تماساانتیتمام وجودم رو فرا گرفته بود. حس خ یبیعج حس

درواقع داشتم خودم رو گول  یباشه. ول یا گهید زیموضوع چ دیاومدناش. اما گفتم صبر کنم شا ریاز د نمیا دمید

 .زدمیم

 یکردم با تماشا ینشستم و سع ونیزیتلو یجلو یمبل راحت یرفتم. رو منیخت بلند شدم و به سمت نشت یرو از

 .ادیکه عرفان ب یخودم رو سرگرم کنم تا زمان لمیف

 نگاهم به ساعت. هیبود  ونیزینگاهم به تلو هی

 ...ومدیسه شد ن ومد،یشد ن دو

 یساعت چهار بود که مقاومتم رو از دست دادم. رو یکایو به زور باز نگهشون داشتم. نزد وفتادیهم م یهام رو پلک

 آشوب خوابم برد. یبا دل هیثان ازیو در کسر دمیهمون کاناپه دراز کش

*** 

 شدم. ساعت ده صبح بود. داریبا سردرد از خواب ب ومدیآشپزخونه م یکه از تو یتق و توق یبا صدا 

 .خوردیو به سمت آشپزخونه رفتم. داشت صبحانه م دمیازجا پر عیعرفان سر ادی با
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 خورد.  یراحت صبحانه م الیو اون االن داشت با خ خوردمیداشتم حرص م شبیبه خودم زدم. من از د یپوزخند

 ؟یکه خودم هم تعجب کردم گفتم: کجا بود یبلند یصدا با

 به سرعت سرش رو باال گرفت و با تعجب بهم نگاه کرد. عرفان

 سالم. -

پرت  یکیسرام نیزم یرو  از جلوش برداشتم و با شدت رو ریش وانیرفتم و ل کیحرصم گرفت، نزد شیخون سرد از

 شد. لیتبد کهیکردم و به هزار ت

 .چوندیجاش بلند شد. به سمتم هجوم آورد و دستم رو پ از

 ؟یاریدرم یباز ین؟ چرا وحش: چته تو ارغواعرفان

 دستم رو با شدت ازش جداکردم 

 ام. یباشهرمن وحش ؟یباز یوحش -

 ؟یومدیکه شب ن یبود یبگو کودوم گور حاال

 : کار داشتم.عرفان

 شد. شتریاز جواب سرباالش ب خشمم

 ؟یکنیم یتاحاال تو شرکت شب کار یاز ک ؟یگیعرفان، چرا مزخرف م -

 که گفتم االنه که موهاص کنده بشه. یموهاش کرد و چندبار با شدت اونارو باال برد. جور یرو تو دستش

 : حوصلتو ندارم ارغوان.عرفان

 و از خ نه خارج شد. دویرفت. در رو باشدت کوب یمبل برداشت و به سمت در ورود یرفت، کتش رو از رو منینش به

 یکردم ول یم هیبود که گر یبار نیاول ریتو چندسال اخ  دیشا گونه هام رو حس کردم. یسیبار، خ نیاول یمن برا و

 داشتم. ازیبه شدت بهش ن

 بشم. چارهیروز انقدر درمونده و ب کیکه  کردمیبد بود. فکرشو نم یلیخ حسم
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 سمت اتاق رفتم و لباس هامو به تن کردم. به

 .دمیلباس هام رو پوش نیتر یتدم دس یفکر چیه یرنگ لباسام حساس بودم االن ب بیرو ترک شهیکه هم یمن 

. دمیرس نگیکردم تا به پارک یط یکیاپن برداشتم و از خونه خارج شدم. پله هارو دوتا یرو از رو نیماش چییسو 

 رفتم. مارستانیباز کردم و با سرعت به سمت ب موتیرو با ر نگیرنگم شدم، در پارک ییسوار مزدا آلبالو

مالقات رو به  نیا تونستمیداشتم و نم ازیبهش ن یول مارستانهیتو ب شیآموزش یدوره ها یکه آرمان برا دونستمیم

 بعد موکول کنم. 

 اما بدتر هم شد. امیحال بد درب نیاز ا یرو روشن کردم تا آهنگ سکوت رو بشکنه و کم ضبط

 

 گرفته وقتشه ببارم بغضم

 دارم هیگر یهوا هوا یب چه

 شد یکاغذام باتو خط خط باز

 حس و حال و دوست ندارم نیا خدا

 

 .کردمیم هیبلند گر یو با صدا اوردمیطاقت ن گهی. دختیریمن م یو اشکا شدیپخش م آهنگ

 شده بود. یآهنگ قاط یهام با صدا هیهق هق گر 

 

 ...هیحوال نیخاطرات تو هم باز

 

شدم.  مارستانیب اطیوارد حشدم؛ قفل در رو زدم و  ادهیپ نیضبط رو خاموش کردم و از ماش مارستان،یبه ب دنیرس با

 نشستم و مکتین نیاول یرو



 یاجبار یدوست

209 
 

 شماره آرمان رو گرفتم. هیبق زیترحم آم یتوجه به نگاه ها یب

 تا جواب داد دیطول کش یا هیثان چند

 : الوآرمان

 آرمان؟ -

 سکوت شد  یلحظه ا چند

 ؟یکرد هیگر ه؟ینجوریارغوان چرا صدات ا -

 شد یحرفش دوباره اشکام جار نیا با

 رون؟یب یایب شهیم -

 گفت زدیکه تو صداش موج م یتعجب با

 ؟ییتو کجا -

 هقم رو تو گلوم خفه کردم هق

 مارستانیب اطیتو ح -

 اومدم -

 دادم. هیتک مکتیانداختم و سرم رو به ن فمیک یرو تو لی. موبادیچیگوشم پ یممتد تو یقطع شد و بوق ها یگوش

 

 آرمان

 

 زدمیحدس م یرفتم. چشم انداختم تا باالخره دختر مارستانیب اطیه حکردم و به سرعت ب یعذرخواه هیبق از

 رفتم. کی. نزددمیداده بود د هیتک مکتیارغوانه که سرش رو به پشت ن
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 ارغوان؟ -

دختر آشفته و  نیا شدیبهم انداخت که قلبم فشرده شد. باورم نم یسرش رو بلند کرد و نگاه خسته و اشک آلود 

 متورم شده؛ ارغوان باشه. هیکه از فرط گر ییبا چشم ها نیغمگ

 پناه، به آغوشم پناه آورد. یبچه ب کیسرعت از جاش بلند شد و مثل  به

 .کردیهاش، قلبم رو فشرده م هیهق گر هق

 .مینشست مکتین یشد، از خودم جداش کردم و رو یخال نکهیاز ا بعد

 ارغوان؟ شدهیچ -

 جواب داد: دوستم نداره یگرفته ا یصدا با

 شده نگاهش کردم زیر یچشما با

 دوست نداره؟ یک -

 گفت: عرفان دمیبه زور شن کهیطور آرام،

*** 

 اعصابش متشنج بود.  یلیروزا خ نیا کردم،یمدت به ارغوان  فکر م تمام

ساره دوست دختر سابقم. همه اونجا جمع بودن.  یبه اصرار دوستام رفتم خونه  شبینبودم. د ریتقص یمن هم ب البته

 .اوردیداشت شورشو درم گهید دادم،یبازم حق رو به ارغوان نم یخوردم و همونجا خوابم برد. ول ادیشب مشروب ز

 کردم؟  یم یمنت کش دیبا چندبار

 زنگ زدن با ارغوان برداشته بودم رو سرجاش گذاشتم. یکه برا یلیموبا یفکر گوش نیا با

 .شدیصفحه روشن و خاموش م یزنگ خورد. اسم آرمان رو لمینگذشته بود که موبا یا قهیچند دق هنوز

 .ایدر یعنیچون دست گذاشته بود رو متعلقات من  زاربودمیاون هم ب از
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حقشه  ایکه در داد،یرو به آرمان نگفته جواب م ایمن و در یدوست یکه چرا ماجرا دمیپرسیهم از ارغوان م یهرچ

 که دوسش داره برسه. یخوشبخت بشهو آرمان حقشه به کس

 تماس قطع شد. یک دمیتو فکر بودم که نفهم انقدر

 داشته باشه یکار مهم دیرو برداشتم و شماره آرمان رو گرفتم، شا لیموبا

 زود جواب داد یلیخ

 ؟یدی: چرا جواب نمآرمان

 .زیسالم، برادر زن عز -

 تو ندارماصال حوصل زی: مزه نرآرمان

 کرده. دور از انتظار نبود ششیمنو پ تیبه ماجرا بردم. حتما ارغوان شکا یلحتش پ از

 شده؟ یچ -

 رو از خودم دور کنم. یداد آرمان باعث شد گوش یصدا

 باهات حرف نزدم؟ یمگه قبال کل ؟یکنیم تیخواهر منو اذ ی: به چه خقآرمان

 نگفتم آزارش نده؟هان؟ مگه

 کردن آروم باشم یسعو  دمیکش یقیعم نفس

 بزرگش کرده. یخودیارغوان ب ست،ین یکنیکه فکر م یزیآروم باش آرمان. اون چ -

 

 کردمیآرمان رو آروم م دیاما با ست،ین یخودیدونستم که چندان هم ب یم خودمم

 بزرگش کرده؟ یگیبعد م یومدیخونه ن شبید ی: بزرگش کرده؟ هه. مرد حسابآرمان

 جا تو دفتر خوابم برد. نیهم یکار داشتم؛ بعدشم از خستگ روقتیتا د شبیآرمان، باور کن من د -
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و حس دوست نداشته شدن رو بهش القا  یتنهاش بذار یمتقاعد شده بود گفت: بازم حق نداشت یکه انگار کم آرمان

 .رهیگیحس جون آدمو م نی! ایکن

داشته باشم و  یبه بعد رفتار معقولتر نیا کردم و بهش قول دادم که از یبه در خورد. از آرمان عذرخواه یا تقه

 رو قطع کردم. لیموبا

 دییبفرما -

 داد. حیامروز رو برام توض یبود وارد اتاق شد و برنامه  ییبایکه دختر جوان و ز یمن، منش یباصدا

*** 

 آرمان

 حال تنهاش بذارم نیبا ا تونستمیمن بود و نم نیزتریارغوان عز یتموم نشده بود ول مارستانیب یهنوز تو کارم

 .امیلباسامو عوض کنم، صبرکن تا ب رمیبه خواهرم کردم و گفتم: من م رو

 بهم انداخت یگنگ نگاه

 م؟یکجا بر -

 .نایا ایخونه در میریگفتم: م رفتمیکه به سمت ساختمون م یبلند شدم و همونطور مکتین یرو از

 غوان رسوندم.عوض کردم و خودم رو به ار یرنگ رو با کت مشک دیپوش سف رو

 ببرم. امیرو بعدا ب نشیشد ماش قرار

حاکم بود؛ حالش بهتر  یعروس ی. چون اونجا حال و هوامیراه افتاد نایا ایو به سمت خونه در میشد نیماش سوار

 .دیدیرو م شیمیدوست صم ی. از طرفشدیم

چشماش  یتو یبامن درد و دل کرده بود  اما همچنان ناراحت نکهیحالش بد بود و با ا یلیارغوان خ میراه بود یتو

لحظه سخت و نفس  یلیخ شد،یم یو اشک مثل رود از چشماش جار کردینگاه م رونیراه فقط به ب یتو زد،یموج م

 بود  یریگ

 ترمز کردم! یبستن ایتر کی یاشکاش رو نداشتم جلو دنیطاقت د گهید
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 !؟یسادی: چرا واارغوان

 گردمین!االن برمنک هیگر گهید_

 دمیرو خر بردیارغوان دوست داشت و از خوردنش لذت م شهیکه هم یذغال یآب و بستن یبطر هیمغازه شدم  داخل

 اومدم  نیو به سمت ماش

 رو جلوش گرفتم  یرو باز کردم و بستن نیماش درب

 !؟یدیخر نوی: چرا اارغوان

 برات گرفتم نیبراهم یدوس دار نایبخور، گفتم از_

مورد  یخوردن بستن یرو نداشت حت یچیبا اکراه از دستم گرفتم، سوار شدم، ارغوان اصال دل و دماغ ه ارغوان

 عالقه اش!

 بخورم! تونمیکه اشک تو چشماش جمع شده بود با بغض  گفت: آرمان نم یدر حال ارغوان

 !؟یچرا توکه دوست داشت_

 افتمیعرفان م ادیبخورم  خوامی:اخه تا مارغوان

 ،ولش کن اونو!اه _

 دمیرس یا قهیراه افتادم. حدودا بعد از پنج دق عیو من به خاطر کنترل خشمم سر نییسرش رو انداخت پا ارغوان

 شد و زنگ خونه روزد و من هم به دنبالش. ادهیارغوان پ نا؛یا ایخونه در

  میدرب رو باز کرد و وارد خونه شد ایدن

 ارغوان رو بغل کرد  گفت:  ایدن

 وفا چه عجب! یب  سالم

 دی: سالم آقا ارمان خوش اومدایدن

 اومد نییاز طبقه باال پا ایدر
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 (ای)در

 !دمی! خدا جواب کدوم کارم و دارم منمیبب نویا شهیهم دیدق منه چرا با ی نهیآ نی! ادمید نویباز ا یوا یا

 از لپ ارمان گرفتم و گفتم: یجلو رفتم و بوسه ا ایدن یبه آرمان نداشتم اما جلو یعالقه ا نکهیا با

 !زمیعز سالم

  دمشیبغل کردم و بوس یلیم یبعد پشت سرش که ارغوان بود رو با ب و

 ارغوان؟ ،یچطور_

 : خوبمارغوان

 دینیبش دییبفرما

 براشون اوردم  ینیریبا ش ییچا هیمبل نشستن رفتم و  یرو

 تعارف کردم  و

 ت:ارمان روبه من گف ینیریو ش ییاز خوردن چا بعد

 شد!   یک قایعقد دق خیتار زم،یخبر عز چه

 ! مایکارت چاپ کن میگفت :قراره بر حیمل یبا خنده ا و

 هفته اس! نیهم یامشب قرار شد بابا بهم بگه مطمئن باش  تو_

 ذارمیتنهاتون م گهی: خوب، من دآرمان

 دنبالت! امیبهم زنگ بزن م یهر موقع خواس ارغوان

 نی!؟ خوب بشیبر یخوایچرا م_

 مارستانیب رمیکار دارم و بعد اگه  وقت شد م ییچند جا هی: نه ارمان

 کردم و از خونه خارج شد  شیبلند شدم و تا دم در همراه ازجام
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 ازخونه خارج شد  یا قهیشدن چند دق یهم آماده شده بود که به کالس زبانش بره  و بعد از سپر ایدن

 نفرت! ایدن هیمن بودم و ارغوان و  حاال

 

 ب ارغوان جونم چه خبر؟خو_

 !ایشماست! خوب داداش مارو تور کرد شی:خبرا پارغوان

 شد! دهیحرفش  انگار تمام  وجودم به بند کش نیا با

 دادم ساکت بشم! حیاما ترج یدوست داشتم بگم تو عشق منو تور کرد یلیخ

 !میباهاش نداشتم اون اومد خواستگار یمن! من که کار_

 !یاش قرمز شد و اشک از چشماش جارچشم دمیزد که د یا خنده

 ؟یگرفته ا یارغوان چته ؟ ازاون موقع تاحاال ک اومد _

 ! یکرد نیغلط کردم تومنو نفر ای...... در ای: در.... گفتیبا هق هق م 

 !نمیبب زنی! درست حرف هیحرفا چ نیوا ا _

 فیخودش و عرفان رو برام تعر یافتاده بود و بگو مگو ها شونیزندگ یمدت تو نیا یکه تو یتمام اتفاقات ارغوان

 بوده باشه! ینطوریکه عرفان ا کردمیاصال فکرش رو نم اوردم،یکرد. از تعجب داشتم شاخ درم

 !شهیاول م یو دوباره مثل روزا شهیخوب م تیدادم و گفتم مطمئن زندگ یارغوان دلدار به

شده!  ینطوریعرفان و از چنگ تو درش اوردم ا نکهیفقط ب خاطر ا میکه زندگ نهیازنظر من ا ای: اما درارغوان

 مططمئنم

وگرنه مغز خر نخورده بود ک  تیهم اومد خواستگار نیهم یفکرونکن خوب خود عرفان دوست داشت و برا نینه ا_

 کردیبرات فراهم نم یزندگ نیو چن گرفتیاگه دوست نداشت مطمئن باش تورو نم

 می. روز خوشبختدیکه منتظرش بودم سر رس یروز باالخره
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 وونیانتقامم رو از اون عرفان ح تونمیراحت تر م یلیو خ امیامروز به عقد ارمان درم مهیامروز روز خوشبخت اره

  رمیبگ

 به همه سالم کردم: یتقلب یو شاداب یرفتم  با انرژ نییپا یکی،یکیتا صبحانه بخورم از پله ها  رونیاتاق رفتم ب از

 الم   س_

 ؟ی. چطوری:سالم،خواهرایبرد

 خوبم_

 نیبش ای:بایبرد

☆☆☆☆ 

  شگاهیدنبالم و ببرتم آرا ادیارمان ب ۱۰رو خوردم، قرار بود ساعت  صبحانه

 در اتاق رو زد و وارد اتاق شد. ایاتاق تا اماده بشم برد یرفتم تو یوقت 

 ازت بپرسم خوامیسوال م هی ای:درایبرد

 بپرس_

 !ه؟یالک تیو خوشحال یشاداب نی: تمام اایبرد

 ؟یکنیفکر رو م نینه چرا ا_

 پس چرا حاال؟ یبد یخوایازدواج نم نیو معلوم بود که پا به ا یبود که ناراحت بود شیچند روز پ نی: اخه همایبرد

ده بشم اما یذاریناراحت بودم ،خوب حاال اقا داداش م نیبحثم شده بود برا هم یکمیمن اون روز با ارمان  زمینه عز_

 دنبالما! ادیارمان قراره ب

  میذاری:بله که مایبرد

 از اتاق خارج شد و
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رو جواب دادم  یگوش عیبه صدا دراومد  سر میلباس هام رو بپوشم که گوش خواستمیلباس عقدم رو اماده گذاشتم م 

 ارمان بود 

 زمیسالم عز_

 ؟ی:سالم عروس خانوم،چطورارمان

 ؟یخوبم تو خوب_

   شتمیپ گهیربع د هیمن تا  گمیم ی:ارارمان

  شمیباشه منم دارم اماده م_

 :قربانت، خدافظارمان

کرد و لباس رو ازم  میشونیبوسه نثار پ هیشد  ادهیپ نیرفتم  از ماش رونیارمان به ب نیبوق ماش یشدم و با صدا اماده

 عقب گذاشت  یصندل یگرفت و رو

 خوشحال بود یلی،خیلیوع خموض نی. ارمان از ا میراه افتاد شگاهیسمت ارا به

 

 یرو یظینسبتا غل شیشدم ست شده بود. آرا یطراح یرنگ با ناخن ها ینگاه کردم، لباس کرم نهیآ یخودم تو به

 سرم جمع شده بود. یباال ییبایصورتم نشسته بود و موهام به حالت ز

 با عشقم ازدواج کنم... تونستمیبودم اما کاش امروز م یبه شدت راض افمیق از

و بعد از حساب کردن  دمیرو پوش میمجلس یکرد، مانتو و روسر یکه آمدن آرمان رو اعالم م شگریدختر آرا یصدا با

 خارج شدم. شگاهیاز آرا دیرس یهزار تومن م 500مبلغ دستمزد که به حدود 

 کرد. یبه من نگاه م نهیداده بود و دست به س هیتک نشیبه ماش یکیش پیکه با ت دمیرو د آرمان

صورتش تکون دادم،  یکرد دستمو جلو یبهم نگاه م یهمنجور یا هیچند ثان ستادم،یسمتش رفتم و روبه روش ا هب

 رو برام باز کرد.  نیماش یبه خودش اومد و در جلو

 .میحرکت کرد شدیو به سمت خونه ما که مراسم در اونجا برگزار م مینشست نیماش تو
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ارغوان سوخته بود  یدلم برا یلحظه ا نکهیکردم. با ا یفکر م ندهیو من داشتم به آ میراه هردو سکوت کرده بود یتو

 .ننیخواستم که از خودم ضربه بب یانتقامم خاموش نشد، اونا به من ضربه زدن و م شیبازم آت یول

 ...یماه بعد عروس کیو کمتر از  میریعقد بگ یمراسم جمع و جور برا کیقرار بود  امشب

 .زدنیدست م یخونه خانواده من و آرمان به استقبالمون اومدن و با شاد یبه جلو دنمونیرس با

*** 

 ارغوان 

 زمیجز برادر عز زیچ چیاون تکاپو ه یشد. تو انیآرمان نما نیماش نکهیتا ا میبود ستادهیدر ا یاستقبال، جلو یبرا

 عرفان. یفکر کارها یبد ازم دور شد، حت ی. تمام حس هادمید ینم

 یکار درست دونمینگاه کردم. نم ومدیبه نظرم شهیرنگش بهتر از هم یکت و شلوار مشک یذوق به آرمان که تو با

 نه. ایو عرفان و بهش نگفتم  ایدر یکردم که موضوع دوست

سرشون قند  یرو اینشسته بودن و دن باشونیز اریسفره عقد بس یو آرمان باال ای. درمیبه داخل اتاق عقد رفت همه

 .دیسابیم

 منظور دارش. یزل زده بود نگاه کردم و باز دلم گرفت از نگاه ها ایبود و به در ستادهیعرفان که کنارم ا به

 یمن باشه. مخصوصا االن که عاشقانه دوستش دارم. وگرنه من آدم سازش نبودم ول یشوهرم فقط برا خواستیم دلم

 از عرفان مرگ من بود. ییجدا

 عاقد به خودم اومدم... یفکرا بودم که با صدا نیهم تو

 توسط عاقد خونده شد. ییبایفرج با صوت ز یقدر و بعد از اون دعا ی سوره

عَلَى الْمَهْرِ ..……………یبمُوکِّلِ.. ……………یأنکحتُ و زوّجتُ مُوکِّلَت میاهلل الرحمن الرح بسم

 و لِمُوَکِّلِی عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ. یلزِواجَ لموکِّلَتوا التَّزْوِیجَ و النِّکاحَ قَبِلْتُ..……………الْمَعْلُومِ

 شد... یذهنم تداع یخطبه خاطرات عقد خودم تو دنیشن با
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آرمان  ی، آقا یشگیدائم و هم تیشما را به عقد زوج لمیبنده وک ایآ یعیرف ایمحترمه مکرمه سرکار خانم در زهیدوش

سکه  500 هیشاخه نبات و مهر کیو شمعدان،  نهیآ کی،  دیکالم اهلل مججلد  کیمثال   ٔ  هیبه صِداق و مهر یعابد

ثابت است و  نیدِ مُکَرّم زوج ٔ  به ذِمه هیکه مهر شرط نیبا ا رانیا یاسالم یدر جمهور جیرا یتمام بهار آزاد

 بوده در آورم؟ نیکه مورد توافق طرف یخواهند داشت. و شروط میتسل یعِندَالمُطالِبِه به سرکار عال

 عاقد بلند شد... یهمه حت یخنده  یگفت عروس تو تلگرامه صدا یکه م ایدن یصدا با

 اورم؟یدرب یآرمان عابد یآقا میکه شمارا به عقد دا لمیبنده وک ایپرسم آ یبار دوم م ی:براعاقد

 نهیدفعه من گفتم: عروس رفته گل بچ نیا

 دیبه گوش رس ایدر فیضع یسوال کرد و صدا ایبار سوم از در یبرا عاقد

 :با اجازه پدر و مادرم بله..ایدر

 از همه جا بلند شد. دنیو کل کش قیتشو یصدا ا،یحرف در نیاز ا بعد

 

 ایدر

 که من االن رسما همسر آرمان هستم. شدیجمع شاد و خوشحال نگاه کردم، باورم نم به

نور قابل  شد،یم دهید اطیکه در تمام نقاط ح یعددمت یشده بود...چراغ ها نییتز ییبایبزرگ خونه به طرز ز اطیح

 .کردیم جادیا یتوجه

 همه آدم رو به مسخره گرفته بودم... نیکه ا نی...از ایزندگ نیلحظه دلم گرفت، از خودم و از ا کی

 آروم آرمان کنار گوشم، از فکر دراومدم یصدا با

 یشده خانوم؟ تو فکر ی: چآرمان

 زدم و بهش نگاه کردم یمصنوع لبخند

 کردمیفکر م ندهیداشتم به آ ستین یزیچ -
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 صداش زد و مجبور شد بره. نا،یپسر عموش س نکهیبزنه تا ا یچرخوند، خواست حرف صورتمیرو تو نگاهش

همه کنار هم باشن و بابا  خواستنیبابا، مراسم عقد مختلط برگزار شد. چون خانواده آرمان م یوجود مخالفت ها با

 .ادیکوتاه ب نباریداد ا حیترج

خواست تنها باشم و با خودم خلوت کنم  یمراسم تموم شد و همه به جز آرمان به خونه هاشون رفتن. دلم م باالخره

 بمونه... نجایاما االن ممکن نبود... چون آرمان قرار بود تا صبح ا امیکنار ب دیجد طیشرا نیو با ا

 اومد و گفت: رونی... مامان از اتاق من بمینشسته بود ییرایپذ یمبل ها یرو هیهمراه آرمان و بق به

 .دیاستراحت کن دیبر د،یخسته ا شماها

 دیبگه... شا نویا ایبابا و برد یجلو خواستمیکه چه قدر سرخ شدم. نم دونهیحرف به اتاق اشاره کرد. خدا م نیاز ا بعد

 راحت نبودم. اینبود اما من اصال با بابا و برد یمهم زیچ

 از اون بلند شدم. تیاز جا بلند شد و من هم به تبع آرمان

 .دیبهتره زودتر بخواب د،یخسته شد یلی: شماها خبابا

 دیرو فهم نیا یو آرمان به خوب میاز حد نگذر نکهیبود به ا یمیمستق ریغ یحرف بابا اشاره  نیا

 راحت. التونی: خآرمان

 جا پهن کرده رود. نیزم ی... مامان براش رومیارمان وارد اتاق شد با

 تخت نشستم و آرمان هم در کنارم... یرو

 ...ایخوشحالم در یلی: خآرمان

 ... رفتینم ادمیاز  کردمیم یسع یبود که هرچ یمن نبودم...هنوز دلم بند عرفان یحال بود، ول خوش

نبودم و به  قشی. اما من الدادیعشق و آرامش م یکه بو یکاشت، بوسه ا میشونیپ یرو یخم شد و بوسه ا آرمان

 شدت عذاب وجدان داشتم.

 کنم.... ینقش باز نیاز ا شیرو بهونه کردم تا نخوام ب یو خواب آلودگ یخستگ
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 کنم؟ کاریچ دی، آرمان بعد از توردن صبحانه رفت...بعد از رفتن آرمان ساعت ها فکر کردم، که حاال با صبح

 کیبه عرفان نزد تونستمیبابا بدون ازدواج با ارمان نم یها تیاطر محدودبه خ ام،یهرچه زودتر به چشم عرفان ب دیبا

 یدارم و دوم، رفت و آمد خانوادگ یشتریب یآزاد نکهیکارمو انجام بدم، اول ا تونمیراحت م الیاالن با خ یبشم ول

 .شهیم جادیبا عرفان ا یکینزد

 برداشتم و با آرمان تماس گرفتم... بعد از چند بوق جواب داد لمویموبا یگوش

 : الوآرمان

 خوب و با نشاط کردم  شدیکه م ییصداش لحنمو تا جا دنیشن با

 ؟یسالم آقا، خوب _

 زد یمردونه و جذاب یخنده  تک

 تورو بشنوم و بد باشم یصدا سعیمگه م ،ی: عالآرمان

 ل موضوعو بگمزودتر اص دادمیم حیرو عوض کردم ترج بحث

حال   رونیب میباهم بر میزیبرنامه بر هیخوب نبود.  شیبه نظرم حال روح دمیآرمان...اوندفعه که ارغوان و د گم،یم _

 شهیو هواش عوض م

 کمیکه انگار با حرف من موافق بود گفت: حق باتوعه، بهتره از عرفان دورباشه  آرمان

 روابطشون بهتر شه دیبهتره شا ینجوریا ادیاونم ب دینه، اتفاقا با -

 از روابطشون به من گفته... ییزایچ هیکه ارغوان  دونستیم آرمان

 .میبر رونیناهار و گردش ب یسد با ارغوان و عرفان هماهنگ کنه تا فردا برا قرار

*** 

 جلو در کنار آرمان نشسته بود و من و ارغوان عقب... یصندل یرو عرفان

 .میبر یو بعد به پارک کوه سنگ میشد اول ناهار بخور قرار
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بزرگ  اطیو وارد ح م،یشد ادهیپ نی... از ماشمیستادیا یخوردن ناهار مقابل رستوران یظهر بود برا کی ساعت

که  یسنت یتخت ها یرو نیهم یبرا شدیحس نم ییموقع روز سرما نیا یماه بود ول ی. اواسط دمیرستوران شد

 ...میباز رستوران قرار داده شده بود نشست یفضا یتو

 داد یحاکم بر فضا، خبر از رابطه بد آرمان و ارغوان م سکوت

 دستامو بشورم. رمیارغوان از جاش بلند شد و روبه ما گفت: من م هیرفت تا غذارو سفارش بده. بعد از چندثان آرمان

 رفت. یبهداشت سیبشه به سمت سرو یمنتظر جواب نکهیا بدون

 سوال بپرسم؟ هی ا،ی: دررفانع

 که عاشق فرمشون بودم  نگاه کردم ییعرفان به سمتش برگشتم و به چشم ها یصدا با

 بپرس! _

 بود  رمنتظرهیغ یلیخ دیکه پرس یسوال

 ؟ی: تو منو دوست داشتعرفان

 عرفان به من بشه یکیکه باعث نزد گفتمیم یزیچ دی... اما بادبگمیبا یدونستم چ ینم

 نداشتم _

 حرفمو کامل کردم نکهیتا ا کردیو مبهوت به من نگاه م مات

 هنوزم دارم... _

 

  یاجبار_یدوست#

 

با اومدن آرمان حرف رو تو دهنش نگه  یبزنه ول یجا خورده. خواست حرف یمن بدجور حیبود که از جواب صر معلوم

 داشت.
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 .میقدم زد یمو ک میرفت یو بعد از اون به پارک کوه سنگ میرو در سکوت خورد نهار

 

 نبود که بشه حرف زد. یجور طیخونه با عرفان حرف نزدم. البته شرا امیکه ب یتا وقت 

 

چرخوندم و در رو باز کردم، با ورودم مامان رو  اطیرو تو در ح دیشدم. کل ادهیپ نیکردم و از ماش یخداحافظ هیبق از

 .دمید

 

چه دخترش باشه چه هفت پشت  ستاد،یا یبه استقبالش م اطیح یتو ومدیبود  هرکس م ینجوریهم شهیهم 

 ...بهیغر

 

 کردن... ینگاه م ونیزیکه تلو دمیو بابارو د ایشدم...دن ییرای... وارد پذدمیکردم و مامان رو بوس یسالم

 

 دادم و به اتاقم رفتم ینگاهم رو حس کردن که به طرف من برگشتن...سالم ینیسنگ انگار

 

 خسته بودم... بیمن عج یود ولساعت هشت شب ب هنوز

 

 ...ختمیبلندم رو آزادانه دورم ر یعوض کردم و موها ییمویو شلوار ست ل زیبل کیهام رو با  لباس

 

 نشستم... ینهار خور زیرفتم و پشت م ییرایبه پذ کردیمامان که آماده شدن شام رو اعالم  م یباصدا
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 ورده شد...درباره کار خ ایبابا و برد یحرف ها نیشام در ب 

 

 به اتاقم برگشتم... عیسر نیهم یبمونم برا داریب قهیدق کی یحت تونستمینم یفرط خستگ از

 

 چونم باال آوردم...  ریو پتو رو تا ز دمیتخت دراز کش یچراغ رو خاموش کردم، رو 

 

 دادم. یعالمه فحش به پشت خط هیو  دمیاز جا پر لیزنگ موبا یهم افتاد... اما با صدا یهام کم کم رو پلک

 اسم مخاطب جواب دادم. دمیخواب آلود بودم که بدون د انقدر

 

 الو _

 

 خواب از چشام پروند... دمیکه شن ییصدا و

 

 عرفانم! ا،ی: سالم درعرفان

 

 کردم جواب گرفتم... یاز اون که فکرشو م زودتر

 

 ؟یکه زنگ زد شدیسالم...عرفان... چ _
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 رستوران فکر کردم. یرفت تو: راستش به حعرفان

 

 هم من... یهم تو متاهل گهیداره االن د یهه، چه فرق _

 

 میهم ساخته نشد یمن و ارغوان برا دمیوقته فهم یلی: فرق داره، خعرفان

 

 ...دمیوقته فهم یلیخ گهیهم نش ه اونوخت م کسالیزدم، انگار ده ساله که ازدواج کردن...هنوز  یپوزخند

 

 کنهیرو عوض نم یزیحرفا چ نیا_

 

 خودمو بد جلوه بدم... خواستمیمن نم یبود که از جمالت کوتاهم کالفه شده... ول معلوم

 

 ! ستین ریوقت د چیه ای: درعرفان

 

 ...رهیگیمن نگرفته و نم یتورو برا یجا یدختر چیکن ه باور

 

 موافقتم گذاشت یرو پا سکوتم
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 ا؟ی: درعرفان

 

 بله_

 

 ......ساعت پنج عصر منتظرم انوی: فردا کافه پعرفان

 ییایدر دونستیصورتم. عرفان نم یرو یاز جانب من باشه قطع کرد و من موندم و پوزخند یمنتظر جواب نکهیا بدون

 فرق داره یبا قبل یلیکه االن هست خ

☆☆☆☆ 

 سه ظهر بود..... ساعت

 نگاه کردم. نهیآ یصورتم انجام دادم،درآخر خودمو تو یرو  ییبایز شیآرا هیدوش گرفتم و بعد ازاون  هی اول

 بود..... باتریز شهیداشت. و صورتم از هم ییبایز یهارمون یقرمز رنگم رو با شال و شلوار مشک یمانتو

 شاپ رفتم  یدربست به کاف کیخونه خارج شدم و با گرفتن  از

روانتخاب  زیم نیتر یبود. گوشه ا ومدهیوز نهن دم،انگاریعرفان رو ند یشاپ شدم چشم چرخوندم ول یکاف وارد

 نگذشته بود که عرفان اومد و روبروم نشست...... یا قهیاون نشستم .هنوز چند دق یصندل یکردم و رو

  دیرسیبه نظر م شهیاز هم بهتر

 و برد .... نمیزد و دل و د ییکه زده بود ،لبخند دندون نما یاسپورت پیت با

 لبخندش ر با لبخند دادم .... جواب

 امشب یخانوم!چه خوشگل شد ای:سالم درعرفان

 شدیقند تو دلم آب م یکارخونه  انگار
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منکر  تونستمینم یمرد نامحرم قرار گذاشتم ول هیشوهر داشتم و با  گهیاز دست خودم ناراحت بودم،االن د گهید االن

 رفت ادمی زایچ نیعرفان ا دنیبشم که با د نیا

 م،ممنونسال_

 یو علف حرف زدم تا باالخره عرفان آدم ایدرباره آب و هوا،در یا قهیاومد و سفارش هامونو گرفت. چند دق گارسون

 گفت: خواستمیکه م

 منه  یزندگ یتو تو یکه جا دمیرس جهینت نیمن به ا ا،یدر نی:ببعرفان

  میبدون مشکل باهم باش میتونیجالبه ما م یلیخ

 نبود انگار..... شیآدم تعهد،حال نیا

 عرفان میمن و تو متاهل_

 میدی.من و ارغوان هم به اخر خط رسیجدا بش یتون یم یوبه راحت ینکرد ی: تو که هنوز عروسعرفان

 میپدر من عمرا اجازه بده جدا بش یول_

 دستمو گرفت عرفان

 !هیکاف یکه کنارم باش نی؟هم یگفته  جدا بش ی: کعرفان

 هم ارغوان! ادخوی! هم منو مالیخوش خ چه

 بگم م........ یزیچ تونمیمن االن نم_

 .....تو فکراتو بکن یاالن جواب بد ستی:الزم نعرفان

☆☆☆☆☆☆ 

 هفته بعد( کی)

 ارغوان

 و داخل فر قرار دادم. ختمیقالب ر یرو تو کیک مواد
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 دوست داشت....... کیک عرفان

خونه......ناراحت بودم،  ومدیک عرفا ساعت ده به بعد م شدیم یساعت نگاه کردم....... نه شب بود........چند وقت به

 که به شدت افسرده شدم..... کردمیاحساس م

.....تمام تالشمو  ومدیسرکار و شب م رفتیبشم م داریب  نکهیکرد.......هرروز صبح قبل از ا یبهم توجه نم عرفان

 اون....... یول کردمیم

اومد و امدن عرفان و  دیچرخش کل یبود که  صدا میده و ن بایساعت تقرکردم  ییبایز  شیعوض کردم و آرا لباسامو

 ....دادینشون م

 بلند شدم و به استقبالش رفتم ازجا

 سالم_

 ی.....ازکنارم رد شد و به اتاق رفت  و بازهم منو نددیخودشم نشن یجواب سالمم رو داد که حت یاروم یباصدا

 

... از مام بلندشدم و به سمت اتاق ومدیعرفان ن ینشستم ول ینهار خور زیم یصندل ی... رودمیچ زیم یرو رو شام

 غرق بود شیبود و تو گوش دهیتخت دراز کش یرو رونیب یرفتم...با همون لباس ها

 عرفان -

 بود جواب داد: بله شیکه سرش تو گوش همونطور

 گفت جانم ی! قبلنا مهه

 ب... ایشام حاضره ب -

 : من شام خوردمعرفان

 گوشش گذاشت یرو رو لیرو گرفت و موبا یشماره ا نهیحال خراب منو بب نکهیا بدون

 یکردم...اشک هام تند تند م یسطل آشغال خال یتمام غذاهارو تو تیخراب از اتاق خارج شدم... با عصبان یحال با

 در پاک کردنشون نداشتم... یسع چیو من ه ختیر
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نشسته  ونیزیتلو یروبه رو یکاناپه  یت و مغموم رونصف شب بود و من هم چنان ناراح کی کینزد ساعت

 .دمیکردم...به اتاق رفتم و باز هم عرفان رو در حال چت کردن د یم یبودم...احساس خواب آلودگ

 رفت... رونی...در کمال تعجب و بهت من از جاش بلند شد و از اتاق بدمیتخت در کنارش دراز کش یرفتم و رو کینزد

 ...دمیهم گذاشتم و خواب یرفته آب بخورهچشم هام رو رو نکهیا الیخ با

 

 خشک شده بود... چشم هام رو باز کردم و سرجام نشستم... گلوم

بود قلبم فشرده  دهیکانامه خواب یکه رو دنشیاز اتاق خارج شدم،،، با د عیعرفان کردم و سر یخال یبه جا ینگاه

 شد... 

 بود؟ یاز من فرار چرا

 بودم؟کرده  کارشیچ مگه

 منو براش پر کرده بود؟ یجا یک

 من فقط دوست داشتن بود...عشق بود... گناه

 و هق زدم... ختمیکردم...اشک ر هینشستم و به حال خودم گر نیزم یرو همونجا

 

 شود:( یم یپروا جار یچه ب میدهد...و اشک ها ینم دنیمجال نفس کش میروزها بغض ها نی]ا 

 

 ایدر

حرف  یتلفن ای میبود رونیباهم ب ایمدت روز  و شب  نیگذشت... تو ا یکه با عرفان بودم م یهفته از زمان دو

 یادآوریعاشقش نبودم... با هر بار  گهی..حسم مثل گذشته نبود...دمیکرد ی...شب تا صبح باهم چت ممیزدیم

فکر  نیوقتا به ا یبود...گاه یگرم...پر از دلدادیمبودن با آرمان بهم آرامش  ی...از طرفومدیازش بدم م شتریکارهاش ب



 یاجبار یدوست

230 
 

 داریکه تو وجودم ب یحس سرکش و لعنت نیاز ا یوا یبا آرمان بسازم...ول مویانتقام بشم و زندگ الیخیکه ب وفتادمیم

 ...شدیم

 دادم امیبرداشتن و با شماره ناشناس به ارغوان پ مویکردن نقشه من...گوش یاخر خط بود...وقت عمل گهید امروز

 کافه آتش. ایب گهیساعت د میتا ن کنهیم انتیبهت خ یروزا با ک نیشوهرت ا یبدون یخوای: اگه م

 شونیکه نامزد ییپا گذاشتن...همونجا ریکه توش غرور منو ز یشاپ یرو فرستادم...دعوتش کردم به همون کاف امیپ

 مهم نبود یچی...همیدبرام مهم نبود که همه بفهمن من و عرفان باهم بو گهیرو مثل پتک تو صورتم زدن...د

 

زد و  یخودمو به کافه رسوندم...قلبم توب دهنم م یتاکس کیرفتن با آرمان، از خونه خارج شدم...با  رونیبهونه ب به

 کردم. ینداشتم و کاش به حسم توجه م یحس خوب

 نشستم که قبال ارغوان با غرور نشسته بود... یصندل یکافه شدم و رو وارد

 رو به روم نشست... یصندل یو رو دیبعد عرفان رس یقیدقا

 یزدم...دلشوره  یمن بود و من بهش لبخند م ی رهیخ یا فتهیاومد و سفارشارو گرفت...عرفان با نگاه ش گارسون

 حرفا نبود نیوقت ا گهی...حسمو سرکوب کردم...االن دوفتهیب یبد یگفت قراره اتفاقا یم یحس هیداشتم؛  یبیعج

 کس بهمون نرسه چیکه دست ه ییدور...جا یجا هی میبر دیبا ا،ی: درعرفان

 دستم گذاشت یحرف دستش رو رو نیاز ا بعد

 که فقط من باشم و تو یی: اوهوم...جاایدر

 آخر بود... ریت نیو ا دی...عرفان دستن رو بلند کرد و بوسدمیکافه د ی شهیگردوندم و ارغوان رو پشت ش چشم

:... 

 ارغوان

 داشتم یو احساس خفگ دیلرز یکردم...تمام بدنم م یرو باور نم دمیدیکه م یزیچ
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 بکنه نکاروینبود...چطور تونست ا یآدم نیهمچ ایدر

عابرا برام مهم نبود...مهم من  زیکردم...نگاه ترحم آم یم هیبلند گر یزدم و با صدا یرو قدم م ادهیپ یتند نو تند

 ازم نمونده بود یزیچ گهیبودم که د

 کردن... یحرکت م رپامیها با سرعت ز نیفتم...ماشباال ر ادهیپل عابر پ از

تونستم  ینم گهیبود...من د نیاز مغزم عبور کرد...آره هم یزیها نگاه کردم...چ نیتر رفتم و از باال به ماش کینزد

 ...تونمینم ینجوریکرده بود و روحمو کشته بود...من ا انتیکنم...عشقم با زن داداشم بهم خ یزندگ

 نداشت یخانم و... برام معن یکنیم کاریچ ن،ییپا ایب یباال رفتم و روش نشستم؛ صدا لهیم از

 جدا کردم... لهیدستمو از م دیترد یقطره اشکمو پاک کردم و ب نینداشتم...آخر یحس چیبودم و ه گنگ

 سقوط... و

:... 

 آرمان

 یکه تقاص کارا ییایاون جا گرفته...در یرو ایتحرک در یچرخ دار که جسم ب یصندل کیکنم..  یرو به روم نگاه م به

 خودشو پس داد

 انیپا شیبه زندگ ایدر ی سهیخبر از دس یگناهم ب یکه خواهر ب یگذره...روز یم کسالیاون روز شوم  از

 داد...واقعاکه چوب خدا صدا نداره

رو  دنشی...منم که تحمل دیصندل نیا یشد و محکوم به نشستن رو یمغز یبعد از اون ماجرا، دچار سکته  ایدر

 دنشیبار به د نیآخر ی...منم براخوانیخانوادش هم اونو نم یکه حت ییایآوردم...در شگاهینداشتم اون رو با آسا

 کمرنگ تر بشه یفقط کم یاتفاقا کم نیا ادی دیخلوت برم تا شا یآرامش گرفتن به گوشه ا یبرا خوامیاومدم و م

 دهیفا گهید یپر از شرم ول ،یمونیپر از التماس، پر از پش یت...نگاهفروغش رو به طرف انداخ یب یچشما

 ...گردهیمن برنم زینداره...خواهر عز

از تمام اتفاقات به خارج از کشور رفت اما مطمئنم اونم تقاص کارهاش  الیخیبود...ب ایقضا نیکه باعث تمام ا یعرفان

 ایبدتر از در ی...حتدهیرو م
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

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

www.romankade.com 
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