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 نگاه کردم. دیچونم زدم و با لذت به استاد ترم جد ریدستم و ز

 به پهلوم زد و گفت یسقلمه ا یپر

 یم یالبافیخ یچشم تو گرفته ها...البد االن دار یحساب نکهی_مثل ا

 !قیرف یندار یهمه کشته مرده تو شانس نیا نی.بیکن

 و گفتم دمیاز سر لذت کش یآه

 گمشدمه. ی مهین گهید نیا گهیبهم م یحس هی_

 و گفت دیخند

کمتر دنبال  گمیمن که م یحسو دار نی_تو هر روز راجع همه هم

از  لیگمشدت همون فام ی مهینکنه ن گمیگمشدت بگرد.م ی مهین

 فرنگ برگشته تون باشه هان؟

 انزجار صورتم و جمع کردم و گفتم با

 مامانش... یدونی_خدا نکنه! اه اه... تو نم

 محکم استاد قطع شد یبا صدا حرفم

 .رونیب دیببر فی_اگه بحث تون واجب تر از درسه تشر

 دهنم و قورت دادم و گفتم آب

 .میراحت نجای_واجب تر که هست استاد. اما ما هم

 کیش کردم حرصش گرفت. سر ماژ عهیضا نکهی. از ادنیخند همه

 رو بست و گفت

 .دیکردم و کنفرانس بد سیتدر نجایتا ا ی...هر چدیی_بفرما

 که محو صورت مردونه ش شده بودم مسخ شده گفتم یحال در
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 _عشق...

 و گفت دیابروش باال پر یتا هی. دنیهمه خند باز

کنفرانس درس  دیاریب فیعاشقانه نکردم من خانوم....تشر سی_تدر

 .دیو بد

من حواسم به درس نه فقط به قد و  دیفهمیقدر احمق بود. نم چه

 خود تازه واردش بوده؟ یباال

 و کوله مو برداشتم گفتم شدم بلند

چون حواسم به کالس نبود. االنم با اجازه  دمینفهم یچی_من ه

 برم. خوامیم

 مردونه ش قرمز شد و گفت صورت

کالس منو  یحق حضور تو گهیچون د دیواحد بش نیا الیخی_پس ب

 دیندار

 لب گفتم ریز

 ...یعقده ا ی کهی_بهتر مرت

استاد هم اخماش  ی. آقادنیخند زیو ر دنینفر دورم صدامو شن چند

 شد. دتریشد

ساعت  هیرفتم!ما رو بگو  رونیهمه از کالس ب نینگاه سنگ ریز

گمشدم تو  ی مهین نکهیبهتره تا ا رمی. بممیکردیم یالبافیخ یراجع ک

 یباش

* * * * 
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خونه  نییپا یبه طبقه  یانداختم و وارد شدم.با حسرت نگاه دیکل

 نیا ادیعمه ب یپسر از فرنگ برگشته نکهیمون انداختم. تا قبل از ا

تختمم تصاحب پسر  یطبقه تمام و کمال مال من بود حاال حت

 شده بود. شیعوض

تخت خودم  یاگه رو شدیم یمو در آوردم. آخ چمقنعه یخستگ با

 دم؟یخوابیم

اگرم  ای.ادیعمه اکثر شبا نم یکه آمار داشتم پسر تحفه  یطور اون

 .ادیآخر وقت ب ادیب

و باز کردم و رفتم  نییپا یکه شدم در طبقه  یطانیش یوسوسه  با

 داخل...

 دلم چه قدر برات تنگ شده بود. یدونینم زمیعز ی خونه

 دمیلباسام و از تنم کندم و پر شهیو روشن کردم و به عادت هم کولر

 یکه تو ییو از اونجا دمیخودم کش یتخت و مالفه رو رو یرو

 چشمامو بستم ایغم دن الیخیودم بمعروف ب یبه خرس قطب لیفام

 

* * * 

 حس تکون خوردن تنم غرق خواب گفتم با

 _هممم

 دمیبه خودم شن کیرو نزد یا بهیغر یمردونه  یصدا

 .دیش داری_اگه دلتون میخواد ب
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 یبا باالتنه بهیمرد غر هی دنیگرد شد و مثل برق نشستم.با د چشمام

 چشمامو بستم و گفتم سیخ یبرهنه 

 کن  تیتو... حجاب تو رعا ی_کافر

 دیچیگوشم پ یمردونه ش تو یزده رتیح یصدا

 ؟یکنیم کاریچ نجای_تو ا

اون چشمم به سر و وضع خودم  یباز کردم. اما به جا چشمامو

 افتاد و خشکم زد.

اوضاع از چه قراره چشمامو بستم و دهنمو باز کردمو  دمیکم فهم کم

دهنم گذاشت و هلم  یدستشو رو عیسر یلیکه خ دمیکش یبنفش غیج

 تخت و خودشم به سمتم خم شد. یداد رو

. چشمامو گرد شده بهش ختیصورتم ر یموهاش رو یرو آب

سانت با صورتم فاصله داشت. چه قدر هم آشنا  هیانداختم.صورتش 

 ... افشیبود ق

 که زل زده بود به چشمام گفت یحال در

 نزن باشه؟ غیاما ج دارمیدهنت برم ی_دستم و از رو

بزنم  یدهنم برداشت... خواستم حرف یتکون دادم.دستشو از رو سر

 دیبابام رنگ از رخم پر یعصب یکه با صدا

 د؟یکن یم دیدار ی_شما دو تا چه غلط

 بابام  برق گرفته از روم بلند شد... نیخشمگ یصدا دنیشن با

 یتو یبزنم بابام به سمتش رفت و مشت محکم یبخوام حرف تا

 زدم و گفتم غیزد. جصورتش 
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 ؟یکار کرد ی_بابا چ

 و بلندم کرد داد زد دینگاه کرد. به سمتم اومد و موهامو کش بهم

 کشمت... یآبرو م یب یایح یب ی_دختره 

 یاصورتم بکوبه که آرمان پسر عمه یدستشو باال برد تا تو بابام

 جلوم و گفت دیو نداشتم پر ارتشیکه تا حاال سعادت ز

 بدم. حیمن براتون توض دیبذار دیکنیاشتباه م دیجان دار یی_دا

بابام تنمو  یعربده  یبه مانتوم چنگ زدم و تنم کردم صدا تند

 لرزوند

...خدا گهید ویهمه چ دمی؟دیبد حیتوض یخوایم ویچ کهی_مرت

 .دیکرد ایخرابکار نیاز ا گهیچند بار د یینجایا یاز وقت دونهیم

 گفتم هیگر با

 ..نمشیبیباره م نی_بابا به خدا من اول

شده بود خواست باز به سمتم حمله کنه که  وونهیکه انگار د بابام

 جلو و گفت دیش پرگنده کلیآرمان با اون ه

 بدم. حیمن براتون توض دیجان آروم باش یی_دا

دخترمو... من در خونمو  یآبرو کرد یهان؟ب یبد حیتوض وی_چ

 برات باز کردم تو با دخترم...

 گفتم هیگر با

 .مینکرد ی_بابا ما کار

 کرد و گفت پشتشو



 

 

 هیلتن وبسایت: دانلود شده از تدریس عاشقانهرمان 

7 Hiltun.ir 

 .ومدهیسگم باال ن ی_برو باال تا رو

ذهنم  یتو یجرقه ا دنشیبرگشت و نگاهم کرد.با د آرمان

...همون دمشیدانشگاه د یخورد.خودش بود... مطمئنم امروز تو

 استاد تازه وارد.

 آورد و گفت کمیباز موند.سرشو نزد دهنم

 .کنمی_برو باال من حلش م

 حرف و ترسون رفتم باال... یدهنمو قورت دادم و ب بآ

 

 

* * * * 

 یدستامو تو زونیآو یی. با لبهارونیو باز کردم و رفتم ب اطیح در

 کردم و راه افتادم. بمیج

آرمانم  یحرفا یبابا حت دونمی. مدیلرز یتنم م شبیاز فکر د هنوز

 یکم نشده بود و وقت تشیاومد باال از عصبان یباور نکرد. چون وقت

 .ستمیتو ن یبابا گهیبهش گفتم بابا گفت من د

آرمان اخمام در  دنیسرمو برگردوندم و با د یبوق کوتاه یصدا با

 از چشمش برداشت و گفت نکشویهم رفت.ع

 _سوار شو.

 به کمر زدمو گفتم دست

 اد؟یباال ب گهید یزیآبرور هی؟ی_که چ
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 گفت یاخم وحشتناک با

 دهیتختم خواب یباشه منم که با اون وضع تو یشاک دیکه با ی_اون

 نه تو... سوار شو! یبود

 باال انداختم و گفتم ابرو

تهران خونه نداره که تو چتر  نی_تختت؟اون جا مال من بود. مگه ا

 ما؟ یخونه  یتو پهن کرد

 دوباره زد و گفت نکشویبا تاسف تکون داد. ع یسر

سر کالس اما حاال که  یردبذارم برگ یلیرو حساب فام خواستمی_م

زشت و چاق با هشت متر زبون سر کالسم  یدانشجو هی کنمیفکر م

 بهتره.با اتوبوس خوش بگذره. ژمینباشه پرست

داد از  ینگاه بهت زدم گازش و گرفت و صدا ریو زد و ز حرفش

 .دیسر خشم و حرصم و نشن

* * * * 

... به کردنینشستم.همه با تعجب نگاه م نیزم یدر کالس رو پشت

 ....ادیجهنم. انقدر نگاه کنن تا چشمشون در ب

و داشت با دو تا دانشجو  ومدیسمت م نیبه دست به ا فیک آرمان

ابروش  یتا هیرفت و  ادشیمن حرف زدن  دنی. با دزدیحرف م

 .دیباال پر

کولشون و  یبه اون دو تا گفت که دمشون و گذاشتن رو یزیچ هی

 سمت اومد با تمسخر گفت نیرفتن.به ا

 ؟ییاومده خانم رضا شیپ ی_مشکل
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 نازک کردمو گفتم یچشم پشت

 .رونیاز کالس انداختتم ب دهیتازه به دانشگاه رس هی_

 نداشت. اخم کرد و گفت میشوخ ی جنبه

 .نهیکالس بش رونیکه ب نهیکه حدشو ندونه حقش ا یی_دانشجو

 بلند شدم و گفتم یحرص

 جو گرفتت. یطور نیو ا یاستاد شد شهیهفته هم نم هی_خوبه 

 اومد و آروم گفت کمیزد.نزد یپوزخند

 دیخانوم کوچولو.آدم نبا کردمیم سیتدر کایآمر ی_من چهار سال تو

 انقدرم راجع پسر عمش بدونه؟

 شده بودم اما از رو نرفتم عیضا نکهیا با

 کنم. قیکه بخوام راجع بهت تحق ی_آخه مهم نبود

 ابروهاش نشست و گفت نیب اخم

دختر  دیرسیهمش به گوشم م هاتیخرابکار ی_اما من آوازه 

 .ییدا

 . تا خواستم حرف بزنم گفتدیپر رنگم

 کلمه حرفم نشنوم ازت. هی.ینیشیاولم م فی_برو سر کالس. رد

به خودم گرفتم و وارد کالس شدم اما کور خونده  یمظلوم ی افهیق

 بود.

 اول؟عمرا... فیو رد من
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که آرمان  یاراذلم نشستم و به چشم غره ا یقایکنار رف فیرد نیآخر

 کردم. ییاعتنا یبهم رفت ب

استاد تازه وارد. به خاطر تو خونه مو از  رمیگیحال تو رو م من

اشک  یکالس رفت...بابام باهام قهر کرد.کل یدست دادم،آبروم تو

رت حرف از ماد یرو باز کنم کل یمی.تازه اگه بخوام دفتر قدختمیر

... بدم رمیگیازت؟م رمیگیرو نم نایانتقام ا ی... فکر کرددمیشن

 .رمیگیم

 خودکار فرو بردم. یلوله  یکاغذ کوچولو و تف زدم و تو هی

 !کیدو لبم گذاشتم و پشت گردن آرمان و نشونه گرفتم و... شل نیب

از کجا  دینفهم یحت یگردنش گذاشت و برگشت!طفل یرو دستشو

 خورد.

 قیباز دق نیبار کارم و تکرار کردم. ا نیدوم یو برا دمیخند زیر

 ش. قهی یپشت گردنش خورد و افتاد تو

 شایآت نیا دیمن افتاد فهم یحرص برگشت و چشمش که به خنده  با

 یجور ینگفت ول یچی. بر خالف تصورم هشهیاز گور من بلند م

 نگاهم کرد که دستو پامو جمع کردم.

 کنار گوشم گفت یپر

 ذهنش قبرتو کند. ی_تو

 گفتم یلب ریز

 ...شاالی_خودش تو اون قبر بخوابه ا

 و گفت دیخند
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 شده؟ یچ یدونی_م

 اتفاق گفتم هی یبرا زدیکه دلم لک م من

 شده؟ ی_نه چ

استاد تازه  ینامه نوشته برا یپزشک یاول ؟سالیشناسیرو م دای_ش

حرفا...  نیاز ا رمویمینگاه عاشق شدمو دارم م هیوارد که من با 

 یرو وادار کرده تو داینامه رو باز کنه ش یال نکهیاستادم بدون ا

 همه نامه رو بخونه. یجمع جلو

 خنده که گفت ریزدم ز یپق

 یکرد.دخترا یخوب کار یول دنیخندیم یطور نی_همه اونجا هم

 ش کردن.همه کچل دیبد دیند

 انزجار گفتم با

 هست. می_حاال انگار چه مال

 چپ نگام کرد و گفت چپ

کک  دهیبود م فیپ فینگو پ رسهیدستت به گوشت نم یوقت گهی_د

 نداره. ییایتالیا یاز مدال

 کم نداشت ییایتالیا یشد. واقعا هم از مدال دهیسمت آرمان کش نگاهم

* * * * 

 سمتش و سوار شدم. دمیشده بود که تند دو نشیماش سوار

 نگاهم کرد و گفت متعجب

 ؟ی_راحت
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 شستم و گفتمن صاف

 _آره منو برسون خونه.

 و روشن کرد و گفت نیماش

 اتوبوس با دوست دخترم قرار دارم. ستگاهیرسونمت دم ا ی_م

 کردم و گفتم اخم

 کارا حرام.. نیحرامه ا نجایتو؟ا ی_کافر

 باال انداخت و گفت ابرو

 زدم کار حرام انجام دادم؟ دیتو د قهی یتو یوقت روزمید یعنی_

 که دادش بلند شد دمیسرش کوب یکوله م تو با

 نه؟ یدار ی_مشکل روح

 حرص گفتم با

 ؟ینگاه کرد ی_به چه حق

 و تلخ گفت اخمو

دختر اونم با اون وضع اونم  هی یرو وفتهیب یدیو د ی_کدوم پسر

زدن نبود  دیبه د یازینزنه؟دوما با اون وضع ن دیتخت و د یتو

 .رفتیچشم م یتو زتیهمه چ

 نیا نیکردم سوار ماش یگرفت. عجب غلط یم م هیداشت گر گهید

 شدم.

 ادامه داد تیجد با
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تختت بخواب من از امشب هتل  یراحت رو الی_درضمن با خ

 .مونمیم

 گفتم متعجب

 بدم پس؟ یجواب بابامو چ ؟یدر بر یخوایم ؟ی_چ

 باال انداخت و گفت شونه

 جان گفتم. ییهم الزم بود به دا یهستم. هر چ کنمی_فرار نم

 نگه داشت و گفت ستگاهیشد. کنار ا زونیو لوچه م آو لب

 .رسمیم ریشو... تولد دوست دخترمه... د ادهی_پ

 زدم و گفتم نهیبه س دست

 ؟یگرفت یونیلیچند م ی_البد کادو

 گفت جیگ

 ؟یچ یعنی_

 و گفتم دمیخند

... اصال یزدن پسران...ساده نش غیت یفقط پ رانیا یدخترا یعنی_

هم  ییحق دانشجو ستم؟تازهین تیی.منم ببر... مگه دختر داامیمنم م

 دارم به گردنت.

 نگاهم کرد که گفتم دیترد با

 !کنم،قولینم طنتی_ش

* * * * 

 ترمز گذاشت و گفت یخشونت پاشو رو با
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 شو! ادهی_پ

 به خودم گرفتم و گفتم یمظلوم ی افهیق

 گناه دارم. ینکن یوقت کار امروزمو سر امتحانام تالف هی گمی_م

 رنگ عوض کرده بود گفت تیکه از عصبان یحال در

 ؟یبود کرد یواسم سوگل اون چه کار ی_آبرو نذاشت

 به جانب گفتم حق

 غیت خواستیدختره فقط م یفهمینم یسرت استاد ری_خوب کردم خ

.خوب معلومه من اجازه یدیواسش طال خر یبزنتت تو هم که رفت

 بهش. یزبون و بد یاون پالک ب دمینم

 و فوت کرد و گفت نفسش

 نبود. ی_اون واسه من پول

 گفتم ییپرو با

 بدش به من! ی_اوک

 باال انداخت و گفت ابرو

 بدمش به تو؟ دمیکه واسه دوست دخترم خر یزی_چ

 گفتم طنتیش با

 _دوست دختر سابقت.

بشم که مچ دستم  ادهیدر هم رفت. درو باز کردم و خواستم پ اخماش

 و گرفت.

 و نگاهش کردم که با من و من گفت برگشتم
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 تنهام! یلیخ رانیا ی_من تو

 .زمیعز ی_اوخ

 گفت

 .یکنیم دایپ گهید یکیخودتم واسم  یپروند نوی_حاال که ا

 گرد شد و گفتم چشمام

دوستام  یدارم؟بعدم من همه  یابی_به من چه مگه من بنگاه دوست 

 یپر نیبا دانشجوهات آشنات کنم؟ بب یخوایدانشگاهن م یتو

 هست،زهرا هست، آنا هست...

 :دیحرفم پر وسط

 ؟ی_خودت چ

 باال انداختم ابرو

 ؟ی_من چ

 دیپرس یلحن خاص با

منظورم همون پسره که آوازه ش همه جا  یعنی؟ی_دوست پسر دار

 بود همون... دهیچیپ

 گفتم خیو مثل سنگ سرد و  دمیحرفش پر وسط

 _نه!

بشم که بازم مچ دستمو  ادهیرو باز کردم و خواستم پ رهیدستگ

 گرفت.

 کردم که گفت نگاهش
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 !ی_مرس

 گفتم  متعجب

 ؟ی_واسه چ

 گفت یتک خنده ا با

! هر چند بد یامروز رابطه مو با اون دختر بهم زد نکهی_واسه ا

 اما... حق با تو بود. یدلشو شکوند

 شل شد و گفتم شمین

 !می_چاکر

 گفت جیگ

 ؟یچ یعنی_

 و گفتم دمیخند

 نشو پسر عمه خداحافظ! ریدرگ ادی_ز

برداشتم.درو باز کردم و رفتم  فمیک یاز تو دمویشدم و کل ادهیپ

 داخل....

 شده؟ یچ یعنیپناه بر خدا  ومدیباال م یاز طبقه  دادیداد و ب یصدا

 دادم صیبابامو تشخ یعصب یدر صدا پشت

جلمبور  یپسره  نییپا یرفتم طبقه  گمی_آقاجون دارم بهت م

 یمن تو چه وضع یدونیبه در کرده. تو نمدخترمو از راه 

 دمشونید
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دهنم گذاشتم، فاتحم خوندست. به بابابزرگ گفت...بار  یرو دستمو

بودن به دو  دهیپسر د هیبا  ابونیخ یبزرگم و تو یآخر دختر عمو

عقد حاال  یسر سفره  نهیبابابزرگ وادارش کرد بش دیهفته نکش

 هم...

 دادم صیزمخت بابابزرگ رو تشخ یصدا

...اگه بکارت نداشت من حساب جفتشون نهیمعا ی_دختر تو ببر برا

 رسم. یو م

که دستمو  کردمیشد.داشتم سقوط م یپام خال ریز نیکردم زم حس

 خودت به دادم برس! ایگرفتم... خدا واریبه د

 متعجب گفت بابام

 نه؟یآقاجون؟ دخترمو بردارم ببرم معا یچ یعنی_

اضافه راه اومده رو برگشتم و از  ینموندم که بشنوم، با دو پا گهید

 ...رونیخونه زدم ب

 !یشیبدبخت ترم م نهیسوگل، اگر ببرنت معا یشد بدبخت

 

* * * * * 

بار زنگ زده بود  کیو  ستی. بابام بشدیم کیکم کم داشت تار هوا

 اما جواب ندادم.

.. کارتون خواب رفتن. یبرا ییجرئت خونه رفتن داشتم و نه جا نه

به  نمیباشه ا ادمی. میکه اونم به لطف ورود آرمان شد مینشده بود

 .رمیاضافه کنم تا انتقام شو بگ ستمیل
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 تا بال سرم نازل شد. ستیدو روز دو نیا یبودمشو تو دهیروز د دو

ناشناس  یشماره  نیبار بود که ا نی.سومدیدستم لرز یتو میگوش

خاموش  ویکردم و خواستم گوش جکتیحوصله ر ی. بزدیزنگ م

 اومد میگوش یرو یامکیکنم که پ

 _آرمانم!

 نیدوباره زنگ خورد. ا یو همون لحظه گوش دیباال پر ابروهام

 کردم یسرش خال مویبار جواب دادم و تمام دق و دل

 ؟یخوایم ی_ها؟چ

 دیچیگوشم پ یکالفش تو یصدا

 تو؟ یی_کجا

 _به تو چه؟

 گفت یعصب

منو  ی قهیاومده  ییکل کل با تو رو ندارم. دا یمن حوصله  نی_بب

 !ییبگو کجا رهیگیگرفته و سراغتو ازم م

 و گفتم دمیگز لب

 ناراحت بود؟ یلی_خ

 گفت کالفه

 _فقط آدرس بده.

 فوت کردم و آدرس پارکو دادم. بدون حرف تماسو قطع کرد. نفسمو

 شد. دایکه سر و کلش پ دینکش قهیبود چون به ده دق کینزد انگار
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 بزغاله بازوم و گرفت و با خشونت گفت نیع یکینه عل یسالم نه

 _پاشو.

 و گفتم رونیب دمیو از دستش کش بازوم

 خونمون. رمی_من نم

 دیش قرمز شده بود و غر چهره

بار من کردن؟وجب به وجب خونه مو  ییچه حرفا یدونی_تو م

ه اعصابم داغون بشه.را دیوسط من با نیا یشیگشتن.تو گم و گور م

 دمتیبابات م لیتحو وفتیب

 و گفتم دمیکه عقب کش رهیبازم بازوم و بگ خواست

 تو اون خونه! امی_من نم

 و فوت کرد و گفت نفسش

 تو؟ هی_دردت چ

 مکث گفتم با

ارزش  یم کنن. من انقدر ب نهیمعا خوانیکه م نهی_دردم؟دردم ا

 بشم. نهیاثبات خودم معا یکه برا ستمین

 !نهیجون عمت چه قدرم که دردت ا آره

 گفت متعجب

 من تو رو... کننینکنه فکر م نه؟ی_معا

 موهاش فرو برد و  گفت یال یکرد. دست سکوت

 اتفاق بوده. هی زیکه همه چ میدیم حی_خوب براشون توض
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 زدم یپوزخند

 .دارهیتا بهش ثابت نشه دست برنم یشناسی_تو بابابزرگ و نم

شو بهشون ثابت بشه من  نهیبرو معا ایب م؟خبیکار کن یچ یگی_م

 باهات نکردم. یکار

 کردم و گفتم اخم

 دارم واسه خودم. یتیشخص هی...من رمی_نم

 و فوت کرد. مچ دستمو گرفت و گفت نفسش

 .وفتی_راه ب

 گفتم متعجب

 _کجا اااا؟

 کرد و جواب داد نگاهم

 اونجا. میری. مکنمیم ی_فعال تو هتل زندگ

وستم دنبال خودش مهلت حرف  دنیاون؟با کش یبرم خونه  یعنی

 بهم نداد. یا گهید

 

* * * * 

جزوه م فرو رفته  یبودم و سرم تا ته تو دهیتخت خواب یرو دمر

 بود که چند تقه به در خورد.

 یدر هم غذا یصاف نشستم.آرمان اومد تو و با صورت عیسر

 و گفت زیم یدستشو گذاشت رو



 

 

 هیلتن وبسایت: دانلود شده از تدریس عاشقانهرمان 

21 Hiltun.ir 

 رون؟یب یایاز اتاق ن شهی_م

 و گفتم دیباال پر ابروهام

 _چرا اون وقت؟

 نگام کرد و گفت رهیخ

 باشه؟ رونیب ای_مهمون دارم.ن

 و گفتم دیباال پر طنتیبا ش ابروهام

 بپرونم؟ نمیا یترسیم یکرد دایپ دی_دوست دختر جد

 داد و کشدار گفت رونیو کالفه ب نفسش

 _سووووگل

 و گفتم نشستم

 _شرط دارم.

 اخم گفت با

 اون وقت؟ ی_چ

اون  ییهر صدا یعنی ارمیمن اگه درس بخونم هش نی_خوب بب

دست  یوقت فکر نکن هی دمینشون م یواکنش هیمن  ادیب رونیب

 ینمره  هی. اما اگه تو فردا قول دارهیخودمه ها نه انگل درونم ب

اون وقت  خوابنیدرونمم م یانگال جهیدر نت خوابمیمن م یخوبو بد

 .دمیند دمیکه تا صبح شتر د

 فرو برد و گفت بشیج یزد. دستشو تو هیدرگاه در تک به

 ؟یچ گهی_د



 

 

 هیلتن وبسایت: دانلود شده از تدریس عاشقانهرمان 

22 Hiltun.ir 

 باز گفتم شین با

 فعال... نی_هم

 گفت قاطع

 _امکان نداره.

 مثل خودش قاطع گفتم منم

 _پس منم امکان نداره امشب تو زهر نکنم.

 بلند شد.هول شده گفت فونیبزنه که زنگ آ یحرف خواست

 باشه؟ رونیب ای_ن

 باال انداختم و گفتم ابرو

 _اول قول بده. مردونه.

 و فوت کرد و با اجبار گفت نفسش

 تخت بخواب غمت نباشه. ری. مردونه بگدمی_باشه،قول م

 زدم.ها ها... یلبخند طنتیزد و درو بست. با ش حرفشو

 دمیپتو خز ریتخت و با لذت ز نییجزوه ها رو شوت کردم پا کل

 اما رادار هام فعاله فعال بود.

 .رمیبگ مویفضول ینتونستم جلو گهید دمیو که شن دنیخند یصدا

ناز  یگوشمو چسبوندم به در و صدا دمیشدم و به سمت در دو بلند

 آرمان یو پشت بندش صدا دمیرو شن یو دخترونه ا

 !یخندی_خوشگل م
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 خنده. رینزنم ز یدهنم گرفتم تا پق یگرد شد و دستمو جلو چشمام

زدن  یون اخم و تخمش نه به االن که براچاپلوس...نه به ا ی پسره

 .زنهیحرفا رو م نیمخ دختره ا

 ساکت شدن. یبیچرا به طرز عج دونمینم

 .مرمیم یکه من از فضول یطور نیا ایخدا

 نتونستم تحمل کنم. گهیدختره که اومد د یخفه  غیج یصدا

 رونیب دمیدفعه پر هیاتاق و مثل گانگسترا باز کردم و  در

 شیشونیبه پ یمن مثل برق بلند شد و آرمان ضربه ا دنیبا د دختره

 زد.

 گفتم دمیکه د یزده از صحنه ا رتیح

 شما....؟ نی_کافر

 گفت یتنش و صاف کرد و با لحن لوس یوجب میتاپ ن دختره

 آرمان؟ هیک نی_ا

 گفت رفتیکه به من چشم غره م یهم بلند شد و در حال آرمان

 سوگل؟ یداشت کاریامشب مهمون منه!چ مهیی_دختر دا

ش افتاد و ذهنم فلش بک خورد  قهیباز  مهین یدکمه ها یرو نگاهم

 که... یبه روز

بزنم اما انگار  یحرف خواستمیگذشته م یادآوریخراب از  یحال با

 زبونم خشک شده بود.
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 یرفتم تو یحرف چیبدون ه تیلب هام تکون خورد و در نها فقط

 اتاق و درو بستم.

بالش فرو بردم و چشمامو  یتخت انداختم. سرمو تو یرو خودمو

 محکم بستم.

 ...کنمینم کنم،فکرینم کنم،فکریفکر نم بهش

* * * * 

.همزمان در اتاق با شدت باز شد دمیاز جا پر دادیداد و ب یصدا با

کلمه  کی نکهیو بابام برافروخته اومد داخل. بلند شدم و قبل از ا

 تخت. ین کردم و افتادم رونوش جا یمحکم یلیحرف بزنم س

 آرمان بلند شد: داد

 ...گمیم یمن چ دیجان شما گوش بد یی_دا

که خورده  یلیبازوم و گرفت و بلندم کرد چشمام از س ریز بابام

 رفت. یم یاهیبودم س

 دیخشم غر با

 .کنمی_آدمت م

 یدوم رو بزنه که آرمان مچ بابام رو تو یلیباال برد تا س دستشو

 هوا گرفت.

 سپر کرد و گفت نهیمن س یجلو

 .ییدا شیبزن ذارمی_نم

 کبود شده بود داد زد تیکه از عصبان یدر حال بابام
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 من قاتل بشم پسر؟ هان؟ یخوای_تو م

 قفل زبونم باز شد و با التماس گفتم تازه

 نکردم. ی_بابا به خدا من کار بد

 تر شد و عربده زد یحرف عصب نیا با

 گهیم ؟تازهیندار ایبزرگت کردم؟تو ح یطور نیپدر من ا ی_ب

خونه هست اون وقت تو  یتون تو ینکردم. آثار کثافت کار یکار

 نکردم. یکار یگیم

 رونیب دتمینگاهش کردم. بازوم و گرفت و از پشت آرمان کش ناباور

 و داد زد

 که دامنش لکه دار بشه مجازاتش مرگه... مرگ. ی_دختر

نبال خودش کشوند که آرمان زده نگاهش کردم. بازوم و د وحشت

 گفت

 که دخترت پاکه! یفهمی...اون وقت منهی_ببرش معا

 حرف بابام متوقف شد. ناباور به آرمان نگاه کردم که گفت نیا با

کار  نیقلب دخترتو با ا دونمیواسه سوگل چه قدر سخته م دونمی_م

 .شیبهتره تا بکش نه،حداقلیاما ببرش معا یشکنیم

 با تته پته گفتم با

 ؟یگیم یدار ی_آرمان چ

 خبر گفت یهمه جا ب از
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واسه  خوادیکارام اما دلم نم نیاز تو مخالف ا شتری_من خودم ب

 !یمجازات بش یکه نکرد یکار

 بازوم و ول کرد و گفت بابام

 _برو لباسات و بپوش!

 وحشت گفتم با

 ؟ی_وووو... واسه چ

 اخم گفت با

 دکتر میری_م

* * * * * 

 دهنم پخش شد. یگاز گرفتم که طعم خون تو یو طور لبم

دروغشون. عاشق  یمملکته با قسم ها نیدکتر ا یبه هر چ لعنت

 شدم زاریبودم اما امروز ازش ب یپزشک

 و گفت دیبه اصطالح دکتر خودش و جلو کش ی کهیزن

 سلحشور! ی_حدس تون درست بود آقا

 دیافتاد و تنم لرز نییپا سرم

ت نداره.انگار شک تون درست بوده و بهش _دخترتون بکار

 یپزشک دشیببر دیبا ستیمن ن صیتشخ نیشده البته ا یتعرض جنس

 .یقانون

 .کردمیخودم حس م ینگاه بابام رو رو ینیسنگ
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که به سمتم اومد از ترس  یکرد و بلند شد با هر قدم یآروم تشکر

 خودم مچاله شدم. یتو شتریب

 دستم و گرفت و دنبال خودش کشوند.. مچ

به سرت اومد. شک  یدیترسیکه م یتمومه سوگل،از اون کارت

کشتت...با  یو م یاز گوشت و خون ش کنهینکن بابابزرگ نگاه نم

 سوگل،با خفت یریمیخفت م

 یکه پر یبه طور شدیتمام مدت کالس از روم برداشته نم نگاهش

 به پهلوم زد و کنار گوشم گفت یشک کرد. سقلمه ا

 کنه؟یاستاده تو رو نگاه م نی_ا

 گفتم یظاهر یتفاوت یب با

 البد چشماش چپه. یکنی_نه اشتباه م

 گفت طنتیش با

 یهفته ب هیآخه  رهیحال تو بگ خوادیزده رو تو...البد م ی_آره قفل

 .یکرد بتیغ لیدل

دلم  گهید درس خوندن داشتم و نه یبرا یشو ندادم. نه شوق جواب

 زودتر دکتر بشم. خواستیم

 تموم بشه و برم... یکالس کوفت نیزودتر ا خواستیدلم م فقط

 هم نباشم. نجایا یاون جهنم، ول یبرم تو نکهیا نه

 گفت یبه پهلوم خورد و پر یسقلمه ا باز

 .تهی_گوش
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آرمان رو  امکیانداختم و پ میگوش یبه صفحه  یحوصله نگاه یب

 دمید

 اتاق... نیباال آخر ی_کالس که تموم شد برو طبقه 

و از  رهیبار حراست مچم و باهات بگ نیزدم.برم که ا یپوزخند

 دانشگاه هم اخراج بشم.

 یجمع کردم و ب المویمحض تموم شدن کالس بلند شدم و وسا به

و بعدشم از  رونیاز کالس زدم ب یپر یتوجه به صدا زدن ها

 دانشگاه...

اسم آرمان  دنیزنگ خورد. با د میدو قدم نرفته بودم که گوش هنوز

 کنم. یو سرش خال میجواب دادم تا تمام دق و دل

 گفتم یلحن تند با

 ؟یخوایم ی_چ

 من،اون آروم گفت برعکس

 ؟ی_بهت گفتم بمون سوگل کجا رفت

 دمیغر

 نیا رنیکه مچم و باهات بگ ایاون جا هم ب یخوای_قبرستون؟م

 ونم و حالل کنه؟بابابزرگ خ یسر

 لیموبا یناباور به صفحه  دیچیگوشم پ یبوق اشغال که تو یصدا

 نگاه کردم. االن قهر کرد؟

 پام ترمز زد. یجلو نشیلحظه ماش همون

 و گفت نییرو داد پا شهیش
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 .نهیبیم یکی میدانشگاه کی_زود سوار شو نزد

 اکراه سر تکون دادم و سوار شدم. با

 و راه انداخت و گفت نیماش

اومدم دم  ی. من زنگ زدم حتستیازت ن یهفته ست خبر هی_

 شده سوگل؟ یبهم نگفت. چ یزیچ یخونتون اما کس

 باال انداختم و گفتم شونه

هنوز به منم نگفتن  زنیری. هر روز با بابابزرگ جلسه مدونمی_نم

 !هیحکمم چ

به  یفشار الیخیو گرفت. متعجب بهش نگاه کردم اما اون ب دستم

 دستم داد و گفت

 .زنمیبا بابابزرگ حرف م یمهمون ی_امشب تو

 و فوت کردم و گفتم نفسم

 ندارم. یمهمون ی_اصال حوصله 

 باال انداخت و گفت ابرو

 شهیبزرگ به مناسب ورود پر افتخار منه مگه م یمهمون هی_

 ؟یحوصله نداشته باش

 زدمو رو برگردوندم. دلش خوشه یپوزخند

* * * * 

 م مامان؟_خوب شد
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روزا خونه  نی... ادیبه صورتمم نگاه نکرد. تمام بادم خواب یحت

 برام شده بود جهنم.

بابا هم بدتر از اون. اما  دادیکه جواب سالمم رو نم مامانم

 یدر واقع اصال کار نم،یس یخداروشکر که سرم و نذاشت رو

 باهام نداشت.

رنگم  یبه لباس شب آب یبه خودم انداختم و دست نهیآ یتو ینگاه

 رفتم. رونیو از اتاق ب دمیکش

بابا بزرگ رو پر کرده بود. همزمان با  یآهنگ کل خونه  یصدا

از اتاقا باز شد و از شانس خوشگلم چشمم  یکیاومدن من در  رونیب

 به چشم آرمان افتاد.

شوم نحس خواستم  یپسره  نیاعتنا به ا یو ب دمیو در هم کش اخمام

 ها برم که صداش متوقفم کردبه سمت پله 

 ده؟یسالم نم هی_آدم به استادش 

 کردم و گفتم نگاهش

 .کنهی_اگه استادش نحس باشه نه ازش فرار م

 و بهم رسوند، مچ دستمو گرفت و گفت خودش

 که برات افتاد من نبودم خب؟ یی_مقصر اتفاقا

 و گفتم دمیحرص دستمو از دستش کش با

 ...،مقصریی_مقصر همش تو

 :دمیپنج سالم رو از وسط پله ها شن یدختر عمو یصدا

 بابابزرگ کارتون داره. دییای_سوگل... آرمان... ب
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 یحالم شد با خونسرد یزد. آرمان که متوجه  خیچرا تنم  دونمینم

 گفت

 ؟یاوک شهینگو بسپارش به من. حل م یچیکه گفتن تو ه ی_هر چ

 لرز گفتم با

دانشگاه. االنم  امیگذاشتن امروز ب نیمنو بکشن واسه هم خوانی_م

 .کنهیبابا بزرگ حکم مرگمو صادر م

 گفت یو با لحن آروم و مطمئن ستادیکم ا یروم با فاصله  روبه

 _مگه من مردم؟

 و گفت دیلرز چونم

حرفش دو تا  یطیشرا چی. تحت هیشناسی_تو بابا بزرگ و نم

عه من تو ریهمشم تقص دونمیم کشنیهم منو م یمهمون شه،بعدینم

 آرزو داشتم. یهنوز کل

آروم  یبیباال آورد و اشکام رو پاک کرد...به طرز عج دستشو

 موندم. رهیمردونش خ یشدم،خفه شدم و به چهره 

 گفت نانیاطم با

 .قول...باشه؟ارنیسرت ب ییبال ذارمی_نم

 تکون دادم. سر

زد. دستمو گرفت و خواست به سمت پله ها بره که  یمحو لبخند

 گفتم

 وقت... هی_دستمو ول کن 
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 توجه دنبال خودش کشوند. یتر دستمو گرفت و ب سفت

نگاه  نیتر نی. سنگکردمینگاه همه رو بدون استثنا حس م ینیسنگ

 هم مال بابا و بابا بزرگ بود..

 گفت یهمون سمت رفت و با لحن محکم به

 بابا بزرگ؟ دیداشت ی_با ما کار

که با اون  میش نشستخواسته ... طبقمینیابرو اشاره کرد که بش با

 کلفتش گفت یصدا

 آرمان. ستیفقط به مناسبت ورود تو ن یمهمون نی_امشب ا

 ابرو باال انداخت و گفت آرمان

 ه؟یچ ی_پس برا

 به من انداخت و گفت ینگاه بابابزرگ

 .تی_نامزد

 آرمان گرد شد و گفت یچشما

 ن؟یگیم نیدار یچ نیفهمی_شما م

 گفت سر تکون داد و بابابزرگ

 یتو و سوگل جلو یو گرفتم. امشب نامزد میتصم نی_من بهتر

 .شهیچشم همه برگزار م

که من تعجب خودمو فراموش  دیآرمان چنان به سمتم چرخ گردن

 کردم.

 .نهیبیباره که منو م نیانگار اول کردینگاهم م چنان
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 رو به بابابزرگ کرد و گفت ناباور

ازدواج کنم.سوگل مثل  خوامینم ن،منیتونی_شما... شما نم

 خواهرمه... من...

 دیبا خشم غر بابام

 یکه کرد یکار یمرد باش پا ؟ی_مثل خواهرته و بکارتش و گرفت

 واستا.

 یبه سخت نکهیتا ا ومدیصدا از آرمان در نم یزد. چند لحظه ا خی تنم

 گفت

 _بکارت؟من بکارتش و گرفتم؟

بابام به جوش اومد و خواست حمله کنه سمت آرمان که  خون

 بابابزرگ اجازه نداد.

 دیبه آرمان انداخت و غر یتند نگاه

اما  یهان؟مهمون شون بود یشد تیترب کایتو آمر ی_تو چه طور

من نکردم؟تف به  یگیحاال م یخودت کرد یدخترشونو هم خوابه 

 شرفت

 گرد شده گفت یبا چشما آرمان

 جان به وهلل... یی..دا_بابا بزرگ.

 بزرگ نذاشت حرفش و بزنه و گفت بابا

دستتون!تو هم بلند شو و گرنه نگاه  رهیحلقه ها م گهیساعت د هی_

 .کشمیو دوتاتونو م نجاستیمهمون ا یکل کنمینم
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 گفت تیاخم کرد و با عصبان آرمان

 بگو! یزیچ هی ن؟سوگلیکنیم دی_مگه من بچه م که تهد

اومد و کنار بابابزرگ نشست و از  مییشده بودم همون لحظه دا الل

 خبر گفت یهمه جا ب

 بهشون؟ یخوش آمد بگ یایب یخوای_بابا مهمونا اومدن نم

بزرگ سر تکون داد.هر سه نفرشون رفتن فقط من موندم و  بابا

 آرمان..

 دیو غر دیو کش بازوم

همخوابه  من تو رو کننیفکر م نایا ؟چرایگرفت ی_چرا الل مون

 ،مثلیکیکوچ یلیکردم و بکارتتم گرفتم؟من غلط بکنم،تو خ

حلقه دست مون کنن؟با توعم  خوانیم نای... اون وقت ایخواهرم

 ؟یچرا خفه خون گرفت

تونستم حرف بزنم. نفسشو  یچرا نم دونمیهام تکون خورد اما نم لب

 دیفوت کرد و غر

 .رمی_من م

 دمیبلند بشه که دستشو گرفتم و ملتمس نال خواست

 کشن. ی_منو م

 و از سر خشم گفت دیموهاش کش یال یدست

 ؟ینگفت یچی... سوگل،چرا هشمیم وونهی_دارم د

 دهنمو قورت دادم و گفتم آب
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 کنن؟ی_مگه باور م

 کنارم نشست و گفت دوباره

 مون نبوده نیب یزیچ شهی.به همه ثابت میشیم نهی_باشه،معا

 تر از منم بود؟ چارهیب ایاز اشک پر شد. خدا چشمام

نگاهش کردم و خواستم حرف بزنم که بابام مچ  یاشک یچشم ها با

 دیو غر دیدستمو کش

! یهم کالم بش نیبا ا یعقد خونده نشده حق ندار یخطبه  ی_تا وقت

 .وفتیراه ب

 مثل برق از جاش بلند شد و گفت آرمان

 بزنم. من حرف دیجان اجازه بد یی_دا

 کرده بود. ینگاهش کردم.. اون چه گناه شرمنده

مهلت حرف زدن هم بهش نداد و دست منو دنبال خودش  یحت بابام

 برد و کنار گوشم گفت لیفام یکشوند و به سمت جمع دخترا

باهاش حرف  یمحرمت نشده حق ندار یگفتم. تا وقت ینره چ ادتی_

 !یبزن

 ...یصندل یپرتم کرد رو بایخواستم حرف بزنم تقر تا

.انگار داشت بهم دمیخودم د یو نگاه اونم رو دیآرمان دو یپ چشمم

 بکنم. یکار هیگفت  یم

 یباهام نداشته ازم م یگفتم اون کار یکردم؟م یم دیکار با یچ

نداشتم  ی. منه خاک بر سرم جوابیپس چرا بکارت ندار دنیپرس

 که بدم.
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اما من حواسم همه جا بود اال  دنیپرس یمدام ازم سوال م دخترا

 اونا...

 گفت یبلند یو بابا بزرگ با صدا دینحس رس یلحظه  باالخره

 .دی...سوگلم صدا بزننجایا ای_آرمان پسرم،ب

فرار کنم. مامان دستمو گرفت و بلندم کرد. کنار  خواستیم دلم

 گوشم گفت

 .یرس یم یکه دوستش دار یبه اون ینداره دار ی_ناراحت

 مبل دو نفره نشوندتم! یهم فشار دادم. رو یروهامو  لب

 .کردیبود و نگاه م ستادهیا یبا اخم وحشتناک آرمان

 گفت دیبزرگ دوباره با تاک بابا

 پسرم نی_بش

کنه و دست آخر رسوا و رو  دادیبود که آرمان داد و ب نیاز ا ترسم

 من بمونم. اهیس

 با همون اخم کنارم نشست. اما

 کرد و گفت یبزرگ سرفه ا بابا

 ...رانیجشن عالوه بر ورود آرمان به ا نی_ا

 بابابزرگ محو شد یو حرفا دمیآرمان و کنار گوشم شن یصدا

! خدا شاهده یکنیبدبخت م یدو تامونو دار اتی_به خاطر خودخواه

تو رو نگاه نکردم  یا گهیمن تا االن جز به چشم خواهر با چشم د

 ...!نیحاال بب
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 کردم و گفتم نگاهش

همه عالم و آدم داد بزنم؟ بذار اعالم  نیا یکار کنم؟جلو یچ یگی_م

 .میکنیکه با هم ازدواج نم مییکنن.مهم ما دو تا

در آورد  بشیاز ج ییبلند کف زدن اومد. بابا بزرگ حلقه ها یصدا

 رو به ما گفت یو با مهربون

دو ماه  نی.تو اخونمیدو ماهه براتون م تیمحرم ی غهیص هی_

 .میدار یعروس ندهیدو ماه آ ی.به سالمتدیبکن تونویعروس یکارا

در هم  شتریآرمان ب یبلند شد و اخما غیدست و ج یهم صدا باز

 رفت.

خونده شد و بابابزرگ حلقه  یتیب محرم غهیاون همه آدم ص یجلو

 ها رو دستمون کرد.

 جرئت نگاه کردن به صورت آرمانم نداشتم یحت

 گفتن. کیبه سمتمون اومدن و بهمون تبر یکی یکی همه

وسط و  ختنیخودش رو گرفت،جوونا ر یجو عاد یکم مهمون کم

 بزرگترا هم دور هم نشستن.

کرواتش و شل کرد و  یبه آرمان نگاه کردم که گره  یرکیرزیز

 .دیکش یقینفس عم

 عرق نشسته بود. شیشونیپ یقرمز شده بود و رو رنگش

 زد. رونیشد و از خونه ب اورد،بلندیطاقت ن آخرم

بلند شدم  ستیحواسش ن یکس دمید یبه اطراف انداختم و وقت ینگاه

 .رونیو دنبال آرمان رفتم ب
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 .کردیبود و آسمون و نگاه م ستادهیا بیدرخت دست به ج ریز

 شدم و گفتم کشینزد آهسته

 _متاسفم.

 بهم انداخت و جواب نداد.. ینگاه مین

 و گفتم ستادمیسرش ا پشت

 غهیص نیا میبشه.االنم من راض یطور نیا خواستمیآرمان من نم_

 ؟ینباش یانقدر عصب شهی. فقط ممیرو باطل کن

 و فوت کرد و گفت نفسش

 هی،یبکارت دختر عمه تو گرفت گنیم انیدفعه م هینباشم؟ ی_عصب

 نییتا تونویو قرار عروس خوننیواست م تیمحرم ی غهیدفعه ص

. اونم رنیگیم میسالمه که واسم تصم یس کی. من بچه م؟نزدکننیم

حداقل اونجا واسه  کایآمر گردمیکه نکردم.من برم یبه خاطر کار

 .رنیگینم میبه زور تصم یکس

 نگاهش کردم و گفتم زونیآو یلب ها با

 انقدر واست سخته که من... یعنی. میکنیبا هم حلش م ؟ینر شهی_نم

 لبم گذاشت و گفت یجلو دستشو

وقت  چیاما من ه دمیکه د یهست یدختر نیک ترپا ،ی_تو خوشگل

 مییچون تو دختر دا دمیدوست دخترم ند ایتو رو به چشم همسر 

 .یهست

 تکون دادم و گفتم یسر
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که گفتن راست بوده.  ییزایانگار تموم چ ی_باشه. اما نرو... اگه بر

 .میکن یبا هم حلش م شتمیمن پ

 به چشمام انداخت و بغلم کرد. یخاص نگاه

 مردونه ش کنار گوشم گفت یحبس شد،با صدا نفسم

 خواهر مثل تو داشته باشم. هی خواستیدلم م شهی_هم

 ازش فاصله گرفتم و گفتم یمصنوع یلبخند با

 شه؟یم یخ.. خواهرت بدون چ نی... عنی_حاال منو ع

 زد و گفت ینیریش لبخند

 !یزشت یادی_واسه خواهر من بودن ز

 لیفام یاز دخترا یکیهمون لحظه  دیبهش کردم که خند یزیر اخم

 بالکن داد زد یاز رو

 رقص. ی_عروس و داماد همه منتظر شمان برا

 گرد شد،آرمان سر تکون داد و گفت چشمام

 ؟ی_رقص که بلد

 گفتم طنتیش با

 _همه جوره!

 و به سمتم دراز کرد و گفت دستش

 .میبرقص میهمه بزن بر ی_پس گور بابا

 گرفتم و با خنده دنبالش راه افتادم. دستشو
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 و سوت دست خونه رو ترکوند. غیج یصدا میکه شد وارد

 شروع شد یتند یچراغ ها خاموش شد و آهنگ خارج همزمان

 ذارنیمواقع رقص آروم م نیا یآهنگ و گذاشته؟ تو نیا یخر کدوم

 .تمیر نیمشنگ نه با ا

 دستمو دنبال خودش کشوند و وسط برد. آرمان

 دورم انداخت و شروع کرد. شودست

که کل سالن محو ما بودن. هر  میدیبا اون آهنگ چنان رقص جالبه

 دادیداشتم و اون بود که همه حرکاتو انجام م یچند من نقش گالب

 .کردیور اون ور شوت م نیو منم همراه خودش به ا

 .دیتموم شدن آهنگ بازم کل سالن ترک با

 .دمینگاهم کرد که خند جانیقرمز از ه یصورت با

 فتنه شروع به خوندن کرد یفرشته  نیدفعه ا هی

 ...االی االی االی اال،ی_داماد عروس و ببوس 

 بهش رفتم کل جوونا شروع به خوندن کردن. یغره ا چشم

 یسر جلو آورد و گوشه  یبه آرمان انداختم که با خونسرد ینگاه

 .دیلبم رو بوس

 قلبم تکون. یتو یزیبند اومد و حس کردم چ نفسم

 انداختم. نییقرمز شد و سرمو پا رنگم

 یقسمت خونه رفت و رو نیرها کردن دستم به سمت دنج تر بدون

 نشست. یصندل
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 دونستم چه مرگمه! یشده بود و نم گرمم

 کنار گوشم آورد و گفت سرشو

 _حالت خوبه؟

 تکون دادم و گفتم سر

 نیزودتر ا خوادیامشب شوکه م کرده.دلم م ی_آره خوبم فقط اتفاقا

 تموم بشه برم خونه. یکوفت یمهمون

 بهم انداخت و گفت یخاص و طوالن نگاه

 _حاضر شو

 گرد شد و گفتم چشمام

 ؟یگیم ی_چ

 یکه مامان بهم گفت تو یاون طور ستم؟خوبی_مگه نامزدت ن

 میریهم بمونن.حاضر شو م شینداره آگه نامزدا شب پ یاشکال رانیا

 من یخونه 

 گاز گرفتم لبمو

باال ده  رمی. من مشهیشب؟نم نیهمه آدم آرمان؟ اونم اول نیا نی_ب

سراغمو گرفت بگو رفت درس  یاستراحت کنم. کس یا قهیدق

 بخونه.

 تا رد شم. دیجلو کش شویبه نشون موافقت کج کرد و صندل یسر

دم به گردن داغ ش ینگاهش از پله ها باال رفتم و دست ینیسنگ ریز

 .دمیکش
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 شده بود مطمئنا میمرگ هی

* * * * 

 دمیجلو شن یو از صندل یو ناز سایمتعجب پر یصدا

 حلقه دستش نبود. روزیدستشو... تا د ی_نامزد کرده، نگاه حلقه 

دخترا چه قدر بهش  یدیدستش کرده ند یالک گمیمن م ی_نه ناز

 کردن معلومه خواسته از دستشون راحت بشه. لهیپ

دستش کنه من که  یالک یمگه دختره که حلقه  یگیم یدار ی_چ

 ...گمیم

 آرمان دو تاشون خفه خون گرفتن یجد یصدا ای

 _انگار بحث اونجا جالب تره!

 شل شد و گفتم شمین

 خواستنیم کردنیشما صحبت م ی_بله استاد داشتن راجع حلقه 

 نه! ای نیدستتون کرد یبدونن حلقه الک

 نگاهم کردن که ابرو باال انداختم. دهیتاشون برگشتن و ترس دو

 نیدر هم رفت و تا خواست لب باز کنه پرو تر شتریآرمان ب یاخما

 بلند داد زد دیسع یعنیفرد کالس 

 ش؟ینیری_استاد مبارکه کو ش

 یزیچ هیحرف شروع به دست زدن کردن و هر کس  نیبعد ا همه

 گفت یم

 دستشو باال آورد و با تحکم گفت آرمان
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 کالس! رونیبره ب دیکه حرف بزنه با ی_نفر بعد

 خفه خون گرفتن. همه

 ادامه داد ومدیکه سر کالس سراغش م یهمون جذبه ا با

مهم  یکارا نیتونیدبستانه که به زور ساکت تون کنم؟االن م نجای_ا

 . اونم گوش کردنه!نیمن بکن یاز صحبت راجع زندگ یتر

 و شروع کرد. سیتخته برگشت و تدر یپا دوباره

 چونم زدم و با لذت نگاهش کردم. ریز تمودس

دلش  یک یول یمن بود...نامزدم بود... هر چند الک یپسر عمه  اون

داشته  یالکچر پیو ت کلیه نیبا ا ییکاینامزد آمر هی خواستینم

 باشه؟

لحظه نگاهش از روم گذشت  هی یانقدر تابلو شده بود که برا افمیق

 و دوباره نگاهم کرد.

 کالم از دستش رفت. یکرد و رشته  یا سرفه

 کنار گوشم گفت یپر

 ؟یکنی_چرا مثل عاشقا نگاش م

 خودم اومدم و هول زده دستو پامو جمع کردم و گفتم به

 بود. گهید یحواسم جا یکنیمن؟ اشتباه م ی_ک

 آره ارواح عمت. یعنیکرد  ینگاه
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 ینفر نیآخر شهی... همیصندل یتموم شدن کالس لم دادم رو با

 نیو اگه کالسم بعد از ظهر بود آخر رفتمیم رونیبودم که از کالس ب

 .رونیب رهیکه از دانشگاه م ینفر

دونه  هیشدم. در عجبم چرا  یرتیدختر دور آرمان غ یکل دنید با

 و فقط دخترا سوال دارن؟ ششیپ رهیپسر نم

به اون  یرتیغ یدوشم انداختم و بلند شدم و مثل زنا یمو رو کوله

 تم.سمت رف

مشغول  د؟آرمانیسوال پرس شدیبدون ناز و عشوه نم دونمینم من

 .ستادمیاز دخترا بود که کنارش ا یکیدادن به  حیتوض

 یکه ست حلقه با حلقش تو یگذاشتم طور زیم یو رو دستم

 که متوجه شد خود آرمان بود. یچشمشون بره اما تنها کس

 بهم انداخت و دوباره ادامه داد. ینگاه

 که تموم شد باز هم دختره ول نداد و گفت حشیتوض

 بپرسم؟ تونمیهم دارم م گهی_راستش استاد من چند تا سوال د

 یآرمان و لگد کردم که صورتش در هم رفت و آخ یپا زیم ریز از

 گفت.

 گفتن ینیریو خودش یتا دختر بودن که سه تاشون با نگران سه

 شد؟ ی_چ

 به من اومد و گفت یفیخف یچشم غره  آرمان

 بعد. یسواالتتون باشه برا دیبر ست،شماین یزی_چ

 رفتن. رونیدست از پا درازتر تر از کالس ب دخترا
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 دیغر ظیبا غ آرمان

 پامو. ی_شکوند

 به کمر زدم و گفتم دست

 واسه مخ کردنت دورتن؟ نایا یدونیتو واقعا نم یعنی_

 گفت جیگ

 کردنم؟ ی_واسه چ

 مفوت کردم و گفت نفسمو

تورت  خوانیم یعنیمخ تو بزنن  خوانیآرمان فقط م نای_رو نده به ا

باهات  خوانیم گمیم یبفهم چ یکه شد یبزرگ شد کایکن... اه آمر

 باشن.

 گفت طنتیش با

 _خوب بده مگه؟

 چپ نگاهش کردم که گفت چپ

 شهیندارم اما از اون دوستت هست هم ی_من با دانشجوهام کار

 ه؟یخوشم اومده. دختر خوب یلی... خیباهاش

 گفتم یدلم حس بد حسادت چنگ زد. با لبخند مصنوع ته

 _چطور؟

 گفت یخونسرد با

 شب... هیاگه دهنش قرصه  نمیخواستم بب ی_م

 دمیحرفش پر وسط
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 !خورهیبه درد تو نم یعنی ستین می. دختر خوبستی_نه قرص ن

رو  غهیاون ص یادیچرا انقدر ازش دلخور شدم،انگار ز دونمینم

گرفته بودم. نگاهمو ازش گرفتم. حلقه مو از دستم در آوردم  یجد

 دوختم و گفتم نیگذاشتم. نگاهمو به زم زیم یو رو

 کمتر ناراحت بشن دانشجوهات... اری_اون حلقه تم در ب

 حرف بزنه که تند گفتم خواست

 _من برم...

 و گفتم دمیدستمو عقب کش دهیو گرفت که ترس دستم

 ندازنیدو تامونو م ستین کایمثل آمر نجایا نهیبیم یکی_در بازه 

 .رونیب

 نیا شیبرداشت و دوباره دستمو گرفت. خوب زیم یرو از رو حلقه

دستمو  شدیکه از در وارد م یبود و کس زیبود که دستامون کنار م

 ..دیدیآرمان نم یدست مردونه  یتو

 انگشتم کرد و گفت یرو تو حلقه

... اریهم در ن ارم،توی.من در نممیبه هم_فعال که دو تامون متعلق 

 هیدوستانه و  یرابطه  هیما جز  میکه به همه بگ یحداقل تا زمان

 یخواهر برادر یکوچولو رابطه  هیو  ییاستاد دانشجو یرابطه 

 .مینداشت یا گهید ینوع رابطه  چیه

 طاقت عقب رفتم و گفتم یبه دستم داد که ب یفشار

 شد. رمی_د

 زدم. رونیهم مکث نکردم و از کالس ب هیثان هیبار  نیا
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 چه مرگم شده بود یلعنت

مامانمم شروع  یکه بلند شد دوباره غر غر ها فونیزنگ آ یصدا

 شد

ازدواج سر  نی.اگه من گذاشتم اادین خواستی_چه عجب...االنم م

بلند  ایزنگ بزنه  دمیباز ند هیگذشته  مونیماه از نامزد هی. رهیبگ

 .ادیشه ب

 و زدم و گفتم فونیآ ی دکمه

 مامان مینیب ی_تو دانشگاه همو م

 کرد؟  ینامزدباز شهیتو دانشگاه مگه م ینی_خوب بب

 به سمتش رفتم و گفتم یغره ا چشم

 کن. مونشیشبم که اومده پش هی_حاال 

 گفتم یمامان با لبخند پهن یدل خوش یباز کردم و برا درو

 !زمی_سالم عز

 بود به دستم داد و گفت دهیکه خر یگل

 .ی_مهربون شد

 ابرو مامانم و نشون دادم و باز گفتم یاشاره  با

 .ی_خوش اومد

. جلو اومد و دست دور کمرم انداخت و سر جلو دیفهم خداروشکر

 آورد.

 و گفت دیگونه مو بوس آروم
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 م؟یکن ینقش باز دی_چرا با

 ادامه داد یزیفاصله گرفت و با اخم ر ازم

 .گمیم ییو به دا زی. امشب همه چستمیکردن ن یباز _من اهل نقش

 شدمیگفت بدبخت دو عالم م یکردم... اگه م وحشت

 !ختمیر یمشغول چا یلحظه مامانم اومد و منم با فکر همون

 گفت یقیوارد آشپزخونه شد و بعد از نفس عم آرمان

 !ییزن دا ادیم یخوب ی_چه بو

 باز غر زدن و شروع کرد: مامانم

 .یو نمکدون شکوند ینمک و خورد نی_آره هم

 عیبه مامانم نگاه کردم. آرمان با اخم خواست حرف بزنه که سر تند

 گفتم

 .یخسته ا ؟یاستراحت کن نییپا یبر یخوای_م

 دار نگاهم کرد و سر تکون داد. یمعن

خدا خواسته در خونه رو براش باز کردم و منتظر موندم تا  از

 بره که گفت رونیب

 ...ای_خودتم ب

 _آخه...

 و گرفت و مهلت اعتراض بهم نداد. دستم

 مثل بمب منفجر شد دیرس نییپا یکه طبقه  پامون
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سخت تره از  یتست باکرگ هیبه خانوادت؟واقعا  یگی_تو چرا نم

 شدن؟ ریهر روز تحق

 و گفت دیپشت گردنش کش یخوردم... کالفه دست جا

 یراحت نیهم ؟بهیزیچ نیهمچ شهی.مگه مشمیم وونهی_من دارم د

شب  هی ه؟چونیچه طرز فکر نیکردن ا یدوتامون باز ی ندهیبا آ

 من... یعنی یدیمن خواب یخونه 

 دمیحرفش پر وسط

 یفکر و کردن. دندون رو نیخوب حاال که ا یگفت نوی_هزار بار ا

اگه دکتر هم  یآرمان... من حت نیبب وفتهیب ابیبذار آبا از آس گریج

چون همه جا جار  زنهیرو بهم نم ینامزد نیبرم باز بابابزرگ ا

 خودشو ببره. یزدن... محاله آبرو

 و گفت دیابروش باال پر یتا هی

 ما... یگیم یعنی_

 چشم غره گفتم با

خودشون  میکن یکار هی دیبذار با گریدندون رو ج گمی_فقط م

 رو بهم بزنن. ینامزد

 _مثال؟

 کردم و گفتم فکر

 ..دونمیچه م ای... یبزنمنو  ای ،ی_اومممم مثال تو معتاد باش

 خنده که با چشم غره گفتم ریزد ز یپق

 من. می_جد
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 مبل لم داد و گفت یرو

 و کبودت کنم؟ اهیاالن س یخوای_خوب م

 به کمرم زدم و گفتم دستمو

 _چه غلطا...

 زد و گفت یمحو لبخند

 .نیبش ای_ب

 مخالفت کنارش نشستم که گفت یب

 ستیسالمه...بهتر ن یس کیسالته اما من نزد ستیسوگل تو ب نی_بب

 ما نبوده؟ نیب یزیچ میکردن بگ ینقش باز یبه جا

 بشر زبون نفهم چه طور بفهمونم؟ نیمن به ا ایخدا

 کرد و گفت نگام

 ؟نه؟یکنیم یو از همه مخف یزیچ هی_تو 

 ؟یعنیخوردم.انقدر تابلو بود  جا

 گفتم یلبخند مصنوع با

 کنم؟ یمخف خوامیم وی_نه آخه چ

 گفت یلحن محکم با

 طیشرا نیاز ا یطور باشه، چون اگه بفهمم دار نیا دوارمی_ام

 .شهیبرات گرون تموم م یلیخ یکنیسواستفاده م

 نگاهش کردم. رهیخ
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 به ساعت انداخت و گفت یبود.نگاه یجد یادیز لحنش

 برم. دیدارم که با یقرار کار هی_من 

 دمیپرس شکاک

 ؟یموقع شب و قرار کار نی_ا

 خندش مات موند. یو نگام رو دیخند

عذر  ییبرم از زن دا دی. به هر حال باستین یکار ادمی_حاال ز

 اومد. شیبراش پ یکن بگو کار یخواه

 گفتم اریاخت یخواست بلند بشه دستشو گرفتم و ب تا

 ؟ینر شهی_م

 از سوالم متعجب شدم چه برسه به اون. خودمم

 نگام کرد و گفت موشکافانه

 _چرا؟

کنم  تتی... من... من حوصلم سر رفته!بمون اذزهیآخه... چ_اممم 

 دلم باز بشه.

 جلو آورد و گفت سرشو

 دارن. یباال تر تیخوبه اما مردا اولو یکن تمیتو اذ نکهی_ا

 شد و گفتم زونیهام آو لب

 _باشه برو.

 داغونم انداخت و نشست و گفت ی افهیبه ق ینگاه
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 !رمی_نم

. کتش رو از تنش در اوردمیخودم ن یبرق زد اما به رو چشمام

 .دیکاناپه دراز کش یآورد و رو

ذره جا منم  هیکه مچ دستمو گرفت و تو اون  کردمینگاهش م داشتم

 کنار خودش انداخت.

 گفت یگرفته ا یصدا با

 من االن به نفع همست. دنی_فقط وول نخور... خواب

 گفتم طنتیو نگاهش کردم. با ش دمیخند زیر

 دوست دخترت حالت خراب شد؟ یخونه  یرینم نکهی_از ا

 آورد و نگاهشو بهم دوخت که باز گفتم نییشو پا سر

 بگم... خوامیم یعنیه؟ینجوریا شهیهم کای_تو آمر

 یمسئله برا نیا یعنی ستین یپسر باکره ا ای_آره... اون جا دختر 

 .ستیازدواج اصال مهم ن

 .ستیتو هم مهم ن ی_پس برا

 گفت تیکرد و جد نگاهم

 کامی. درسته سالهاست آمرکردمی_اگه مهم نبود همون جا ازدواج م

 ..میرانیاما من ا

. سر تکون دادم و خواستم بلند بشم که محکم دیلبم ماس یرو لبخند

 تر گرفتتم و گفت
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 یزیناراحت بشه.چ یلحظه بغل من نیا نکهیاز ا ندتیشوهر آ دی_شا

 بهش نگو!

 و آروم گفت نییتکون دادم.نگاه خمارش از چشمام سر خورد پا سر

 بهش نگو. یزیچ نمی_از ا

 بند اومد و  چشمام گرد شد. ؟نفسمیخواستم بپرسم چ تا

 .گهیبار د هی... نه.. نه...محال بود... محال بود اجازه بدم نه

که لب هاش از لب هام جدا شد و خودمم  دمیسرمو عقب کش چنان

 نییم پااز مبل افتاد

 گرد شده نگاهم کرد. یچشم ها با

 .دمیاز جام بلند شدم و برق گرفته به سمت در دو عیسر

 بعد بازوم رو گرفت و گفت یزد و لحظه ا صدام

 بوسه... هیبا  کردمیفکر نم خوامی_ناراحتت کردم؟معذرت م

 گفتم دیلرزیکه صدام م یحال در

 _قول بده بهم...

 کرد و گفت یزیر اخم

 ؟ی_چه قول

 ...یوقت منو نبوس چیه گهی_که د

 حرفم جا خورد. با مکث گفت از

 چرا؟ ی_باشه ول
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شدن لبام بدم  یاصال از تف تف دیبشر بفهمون...شا نیبه ا ایب حاال

 !ادیم

 نگاهش کردم که بازومو ول کرد و گفت رهیخ

 .نیبش قهیدق هی_

 قدم عقب رفتم و گفتم هی

 برم... سفره رو آماده کنم. دی_با

 رونیبگه اما مهلت ندادم و زدم ب یزیچ هی خواستیم دونمیم

 لبم گذاشتم. یداغ کرده بود.. دستمو رو صورتم

. واقعا بوسهیم یاز طرف یتو مثل خواهرم گهیم یاز طرف یعوض

 ها شرم ندارن.. کافرا. یخارج نیکه ا

* * * * * 

 خوندم: دادمیزدم و همون طور که قر م نهیآ یجلو یبشکن

 بدنمو،کمرم و،همه جامو... نیچه قدر خوشگلم من... آخ بب ی_واااا

 کردم و گفتم دیرو تمد میرژ

 .رسهیبه گرد پاتم نم یچکی... هیدختر دانشگاه نی_خوشگل  تر

 و ادامه دادم دمیمو پوش مانتو

اتاق  یچون تو یهست یخوشبخت نهیجونم تو آ نهیآ هیچ یدونی_م

 دارم. ییچه چشا ... هزار ماشاالیدختر شهر نیخوشگل تر

 داد زدم بلند

 _مامان اسپند برام دود کن!
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 از جا پروندتم... یمردونه ا یمامان صدا یجا به

 از خودت چشمت بزنه. ریغ ی_فکر نکنم کس

 گفتم متعجب

 ؟یکنیکار م یچ نجای_تو ا

 گفت یزیلبخند تمسخر آم با

نامزد  ،یعروس دیخر می_اومدم دنبالت.تا بعد از کالس هم بر

 زمیعز

 داخل و در اتاقو بست،گفت اومد

 حرف زدم. یی_با دا

 و گفتم دیاز رخم پر رنگ

 ؟یگفت ی_چ

 !ییهم به بابابزرگ گفتم هم به دا قتویحق ی...همه وی_همه چ

 اونم چهار قلو! دییگاوت زا یخبر نداشت یبود دهیسوگل خواب بفرما

 تته پته گفتم با

 گفتن؟ ی_چ... چ

 و فوت کرد و گفت نفسش

 ر نکردن._باو

 .دمیکش یدلم نفس آسوده ا ته
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سالمتت رو  یو گواه یایامروز با من م یجنابعال نمی_واسه هم

 .یریگیم

شد  نمی.آخه اخوادیسالمت م یگواه رسهیبه ما م یهر ک ایخدا

 ؟یزندگ

 و گفتم دمیو در هم کش اخمام

 کنمیم یکار هی...وینامزد زنمینزن. من بهم م واری_انقدر به در و د

 .میخوریهمه بفهمن ما به درد هم نم

 مثال؟ کاری_چ

 گفتم متفکر

 دونمیچه م ای... یتو معتاد میکنی_اممم... خوب مثال... وانمود م

.. میکنیوانمود م یول یجرئتا ندار نیالبته که از ا یدست به زن دار

 مثال... ای یدائم المست هست یالکل ای

 دیحرفم پر وسط

 آدم بده باشم؟ دیدر هر صورت من با یعنی_استپ... 

 بهم؟ ادیمن بد باشم؟ م ی_پس چ

 چپ نگام کرد و گفت چپ

تحمل کنم ما  تونمیوضعم نم نیاما ا کایبرگردم آمر خوامی_من نم

 .رهیبگ میما تصم یبه جا یکس شهیمگه م میدو تا آدم بالغ

 کردم. ادامه داد سکوت

 .میکنیرو نم یکه گفت ییکارا نیکدوم از ا چی_ه
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 دمیپرس کنجکاو

 م؟یکنیکار م ی_پس چ

 گفت یخونسرد با

 .میکنی_ازدواج م

* * * * * 

 گفت تیبا عصبان عمه

 .دمینم یاجازه ا نیمن چن شهی... اصال نمشهی_نم

 اخم کرد و گفت بابام

که پسرت  یگند نیاجازه نده منم خواهر نه تو اما ا دیکه با ی_اون

 باال آورده...

واجب  اورده؟احترامتیدختر خودت گند باال ن_از کجا معلوم 

 .کنهیدراز نم یاجازه دست به سمت دختر کس یداداش اما پسر من ب

 بابام جوش اومد و داد زد خون

 .دیدختر من... نذار دهنم وا بشه ناه یعنی؟یچ یعنی نی_ا

وسط؟خوب پول  نیانداخت هیازدواج چ نیخوب باشه. اما ا لهی_خ

کارش...من  یپ رفتیم شدیتموم م میدادیبکارتش و م میترم

 کدوم قرن موندین. یشما تو فهممینم

 افتادم آرمان وارد بحث شد و گفت نییپا سرم

 هیدختر نی. سوگل پاک تریگیم یدار ی_مامان... مراقب باش چ

 .یحرفا رو بهش بزن نیا ادی. خوشم نمدمیکه من تا حاال د
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البته که من  خوام؟یمن صالح تو م یفهمی_اخه پسرم تو چرا نم

 یبا خانواده  یکنیداداشمه اما فکر نم یسوگلو دوست دارم بچه 

 م؟یگذاشت یقول و قرار هیعموت 

 نه من... ی_شما قول و قرار گذاشت

 با تاسف گفت بابام

 یعنی رهی. چون اونا پولشون از پارو باال مدی_دستت درد نکنه ناه

 از ما بهترونن آره؟

 بلند شد و گفت آرمان

برم  دیرو ندارم. از تون گذشته با نایتوه نیتحمل ا گهیمن د_

 یزیآبرو ر نیاز ا شتری... تو هم جمع کن برو مامان بمارستانیب

 نکن.

 یاالن چه جواب دونستمینبود م نیا طمی... اگه شرادیم لرز چونه

 بهشون بدم

بازوم انداخت و بلندم  ریآرمان حالمو درک کرد که دست ز انگار

 کرد.

 کنار گوشم گرفت و آروم گفت سرشو

 سوگل! ری_سر تو باال بگ

 زد و گفت یکردم که لبخند نگاهش

 باشه؟ میبر یایسر باال گرفته با من م نی_خوبه...حاال با هم

نگاه پر از حرص  ینیسنگ ریتکون دادم. دستمو گرفت و ز سر

 عمه دنبال خودش کشوند.
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 و گفتم اوردمیطاقت ن میکه شد نیماش سوار

 ؟یبا دختر عموت ازدواج کن یخواستی_م

 و گفت دیخند

پولدارن اما من از دخترش  یلی_نه...معلومه که نه...درسته خ

 .ادیخوشم نم

 گفتم دیترد با

 ه؟یالک یهمه چ یبهش بگ شهیناراحت شد. نم یلی_عمه خ

شد. نگاهم کرد و معنادار  مونیاما پش کردیو روشن م نیماش داشت

 گفت

 ه؟ی_مگه الک

 انداختم که گفت نییپا سرمو

 ؟یفکر کرد روزمید ی_به حرفا

چونم زد و سرمو به سمت خودش  ریانداختم. دستشو ز نییپا سرمو

 برگردوند و گفت

 ه؟ی_جوابت منف

ازدواج به طور  نیا یازم خواسته بود رو روزیکردم.د سکوت

 یاون هم چون معتقد بود هر چه قدر بگرده دختر میفکر کن یجد

 .کنهینم دایمن پ یبه پاک

 .هی_پس منف

 کنم گفتم دشیاز خودم نا ام نکهیا یبرا
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دوم  لیعاشق طرفم باشم، دل خوادی... من دلم ملیبه دو دل هی_آره منف

 دهیکه طعم هزار تا دختر رو چش یبا مرد ستمیحاضر ن نکهیا

 ازدواج کنم

 

 تکون داد و گفت ینشد، فقط سر یتصورم عصبان برعکس

 ...کایآمر گردمی_باشه...پس منم برم

 شده گفتم هول

 ...یرو دوست دار نجای_اما تو که ا

 شدن جفتمون... تیاذ متی_اما نه به ق

 گفتم دیترد با

 برم. رانیاز ا خوادیاما من دلم م هییجا یب ؟توقعیمنم ببر شهی_م

که داشتم رفتن  یبرم اما تنها چاره ا خواستیمحض... دلم نم دروغ

 .ومدیدر م زیزود گند همه چ ای ریبود چون د

 باال انداخت و گفت ابرو

 _واقعا؟

 کردم که سر تکون داد و گفت دییتا

 .شهیچه طور م نمیبب کنمیپرس و جو م هی_

 و گفتم دمیدستامو به هم کوب یخوشحال با

 .یییی_مرس

 روشن کرد. نویزد و ماش یلبخند
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* * * * 

 

 

 زده کنارم نشست و گفت جانیه یپر

 شد سوگل؟ یچ یدونی_م

 حوصله گفتم یب

 شد؟ ی_چ

 ...بهم شماره داد.ی_استاد زند

 نگاهش کردم که گفت ناباور

نگفتا...انقدر که بهش نخ و طناب دادم شمارش و داد  میمستق یعنی_

 داشتم ازش بپرسم. یگفت هر موقع هر سوال

 خوشش اومده. یلبخند کج و کوله زدم. پس واقعا از پر هی یسخت به

 و گفتم ماوردین طاقت

 ینباش مگه ما کم شماره  دواریام ؟بعدشمیدیدستشو ند ی_حلقه 

 .میاستادا رو دار

 و گفت دیخواب بادش

 ؟یگی_راست م

 تکون دادم و گفتم سر

فرض  هیبه نظرم بهش زنگ هم نزن... چون اگه  ی؟حتی_پس چ

 .ییآدم زن دار...زشته خدا هیقصدش الس زدن با تو باشه 
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 گفت زونیآو یلب و لوچه  با

 بهش... زنمیاصال زنگ نم یگی_راست م

 زدم و همزمان خود منحوسش هم وارد شد یلبخند

 از خودم بدم اومد. دمیرو که به آرمان د یپر نگاه

وسط چرا من  نیدو تا واقعا از هم خوششون اومده بود. ا نیا انگار

 رم؟یداشتم جلوشونو بگ یسع

 داشت؟ یبه من چه ربط اصال

بعد با  ینفر به در کالس زد و لحظه ا هیانداختم،  نییپا سرمو

 دیروح از تنم پر ییآشنا یصدا

 وقت کالس تونو گرفتم با سوگل کار داشتم. دی_اممم سالم ببخش

 .دیدست و پام لرز دنشیبا شدت بلند شد و با د سرم

 به من انداخت و گفت ینگاه آرمان

 .یبر یتونی_شما م

تکون دادم.. محال بود.محال  نی. سرمو به طرفدیاز رخم پر رنگ

 باشه. نجایبود ا

 اومد و گفت جلو

 دارم باهات. یکار مهم ای_ب

عمدا اومده بود تا مجبور بشم باهاش  ی. لعنتکردنیبه من نگاه م همه

 برم..

 حالم شده بود گفت یکه باالخره متوجه  آرمان
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 _شما حالتون خوبه؟

 کیزد بهش که نزد یبرق بلند شدم و به سمتش رفتم. لبخند مثل

مکث از کنارش فرار کردم و با تمام سرعت  یشدم بدون لحظه ا

 ..دمیدو

 اما پشت سرمم نگاه نکردم. زدیکه مدام اسممو صدا م دمیشن

 شد. دهیبازوم کش دیرس رونیکه از دانشگاه ب پام

 و با تمام توان هلش دادم عقب. برگشتم

ظ کرد و نفس زنون عقب رفت اما به موقع تعادلش رو حف یقدم چند

 گفت یو عصب

 _چته؟

 گفتم دیتهد با

 .ای_دنبالم ن

 و گفت دیخالف خواستم هنوز دو قدمم برنداشته بودم بازومو کش بر

بکنم  یکار تونمینم تیهمه جمع نیا نی.. منم بمیابونیتو خ نی_بب

فقط  یایباهام ب کنمی. اجبارتم نمینداره ازم بترس لیخوب؟ پس دل

 گوش بده ستایلحظه وا هی

 گفتم دیلرز یکه تنم از ترس م یحال در

 .نمتیبب خوامی_من نم

 نفسش و فوت کرد و آروم گفت کالفه



 

 

 هیلتن وبسایت: دانلود شده از تدریس عاشقانهرمان 

64 Hiltun.ir 

که  خوامیبار واقعا م نیاما من ا یبهم اعتماد نکن ی_حق دار

اطالع  یبمونم...من قراره که مامانم زنگ بزنه خونتون نخواستم ب

 تو باشه.

 لبم نشست و گفتم یرو یپوزخند

 _االن؟

 صورتش گرفتم و گفتم یچپمو جلو دست

 _من نامزد کردم.

 و ناباور نگاهم کرد. دیاز رخش پر رنگ

 رفتم و گفتم عقب

 زن تو بشم. ستمیحاضر ن گهید رممی_بم

 گرفت و مات و مبهوت گفت بازومو

 مگه نه؟ یگی_دروغ م

عالمه دروغ  هی.مگه من مثل توعم گمی_هه... معلومه که راست م

 به هم ببافم؟

 به بازوم داد و گفت یفشار

 ارو؟بهشیاون  هی. کیازدواج کن گهیبا کس د یتونی_تو نم

 که با من... یگفت ؟بهشیگفت

 و گفتم دمیاز دستش کش بازومو

 راهم سبز نشو. یجلو گهینداره. د ی_اونش به تو ربط

 اومد شیعصب یمو بهش کردم که صدا پشت
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 کنمیم داشیشده پ یقیبه هر طر یکه اگه نامزد کرده باش یدون ی_م

 نجای. اگمیبوده رو بهش م نمونیب یلحظه مکث هر چ هیو بدون 

 .خوادیدختر دست خورده رو نم می... کسرانهیا

 .کنهیکارو م نیکله شق بود که مطمئن شم ا انقدر

 و گفت ستادی... روبه روم ابرگشتم

 یوقت ی... جدا هم نشیشیکه هست ازش جدا م یهر ک اروی_اون 

 .رهیبفهمه خودش م قتویاون حق

 آرمان روح از تنم رفت یباز کردم جوابشو بدم که با صدا لب

 شده سوگل؟ ی_چ

 زده به سمتش برگشتم و گفتم شتاب

 استاد...من... یچی_ه

در هم رفته ش  یتصورم آرمان به سمتم اومد و با اخم ها برعکس

 گفت یبا لحن خشک انیو گرفت و خطاب به شا نمیآست یگوشه 

 .اوردمی_شما رو به جا ن

 به من کرد و گفت یمشکوک نگاه انیشا

 د؟یاریبه جا ب دی_چرا با

 از آرمان من تند گفتم قبل

 من هستن... یپسر عمه  شونی_ا

 یچشمام شد و ب یبار نگاه سرزنش گر آرمان حواله  نیاول یبرا

 پروا گفت
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 ش._و البته نامزد

 . خدا به دادم برسه!دمیگز لب

 گفت دهیباال پر یبا ابروها انیشا

استاد دانشگاه حتما سوگل از گذشتش  ی...آقای_پس شما نامزدش

 ی غهیص انهیمدت مخف هیکرده نه؟مثال گفته که  فیشما تعر یبرا

 چیه غهیص نیدونیمن بوده؟خوب همون طور که خودتون م

 ایهم اتفاق افتاده باشه... ییزایمون چ نینداره و ممکنه ب یتیمحدود

شون دور از چشم خانواده و من بچمو یکه ا دیکنار اومد نمیحتما با ا

دنبال  شیکه تو زندگ دیدونیحتما م ایکسم نگفته؟ چیسقط کرده و به ه

 گردهیم شتریب یاما هر چ ستیتا ثابت کنه عاشق من ن گردهیعشق م

 چون هنوزم منو دوست داره. رهیگیم جهیکمتر نت

 جرئت نگاه کردن به آرمان رو ندارم. یحت

. درسته دوستم نداره اما من بهش ستیمون ن نیب یزیچ درسته

 دروغ گفته بودم.

 

که  یکنم.اما با مشت حیکارم و توج یچه طور کردمیفکر م داشتم

 در اومد. غمیزد ج انیآرمان به صورت شا

 نگاه کردم نیزم یرو که پرت شد انیزده به شا رتیح

 

 گفت یانگشتش رو تکون داد و عصب دیبا تهد آرمان
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 خوادیدلم م که؟فقطیکه زن من تو رو بخواد مرت یباش ی_سگ ک

 ای یراجع زن من زد یبه گوشم برسه زر اضاف گهیبار د هی

صاحاب تو  یچاک اون دهن ب نیاون وقت بب نمتیاطرافش بب

 نه! ای دوزمیم

 .کردیو مبهوت داشتم نگاهش م مات

 گرفت و دنبال خودش به سمت دانشگاه کشوند. دستمو

 گفتم دهیدستمو بکشم که محکم تر گرفت. با رنگ پر خواستم

به قرآن  ننیب ی... ما رو ممی_ول کن دستمو آرمان... تو دانشگاه

 ... با توعم ول کن دستمو...رونیب ندازنیدو تامونم م

 به حرفم نکرد.. یتوجه چیه

 ..کردنیبودن با تعجب به ما نگاه م اطیح یکه تو ینفر چند

 رو باز کرد و هلم داد داخل.. یکالس خال هیساختمون در  یتو

 پشت سرم اومد و گفت خودشم

 پسره؟ نیبود ا ی_ک

 و گفتم دیکه به ذهنم رس یدروغ نیاول

... دانشگاه بود خب... خب نیهم یبخدا...قبال دانشجو یچکی_ه

 خواستگارم بود.

 .گمیدارم دروغ م خونهیاز چشمام م کردمیاومد. حس م جلو

 انداختم که گفت نییپا سرمو
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 نیاالن دهنش و باز کرده بود و ا یداد ی_چون بهش جواب منف

 رو... کهیمرت کنمیم مونشیگفت.پش یمزخرفاتو م

 جلوش و گفتم دمیخواست بره که پر یعصب

ما  نیب یاون فکر کرد نامزد نینداشته باش.بب شی_تو رو خدا کار

 ...یاجبار یهمه چ دونستینم هیواقع

 دیوسط حرفم پر یعصب

 یچرا سع هینه؟اگه اجبار یکن وونهیمنو د یخوایم ؟توی_اجبار

 م؟یبهم بزن ویهمه چ یکنینم

 کردم. بازوهامو گرفت و گفت سکوت

 ؟یدو ماه به جفت مون فرصت بد نیا یخوای_چرا نم

و بگم اما  زیدهن وا کنم و همه چ خواستی.دلم مدیکوبیتند م قلبم

 ...فیح

 عقب رفت. سر تکون داد و گفت دیکه د سکوتمو

به کار اون  ی. اما ازم نخواه کارستین ی... اجبارگهید یخوای_نم

 .دهیکه بهت زد و پس م ییپسره نداشته باشم.تاوان حرفا

 انیشا یحرفا یهمه  دادیدرصد هم احتمال نم هی یاون حت ایخدا

 .قتهیحق

 و گفت ستادیشد. دوباره روبه روم ا مونیبره اما پش خواستیم

 ده؟یامشبو تو رو بهم قرض م هی. رهی_اجازه تو از بابات بگ

 خوردم و گفتم جا



 

 

 هیلتن وبسایت: دانلود شده از تدریس عاشقانهرمان 

69 Hiltun.ir 

 _چرا؟

 به صورتم گفت رهیخ 

 .مینیبب لمیف ی... مثل دو تا دوست معمولیطور نی_هم

 و گفتم دیباال پر ابروهام

 خواهر برادر؟ هی_مثل 

 زد و گفت یکم جون لبخند

 _آره.

 تکون دادم و گفتم سر

 داشته باشه.. ی. فکر نکنم بابا هم مشکلامی_م

 عمق گرفت. لبخندش

 ..دیبوس مویشونیپ قیخم کرد و عم سر

کالس جا  یبند اومد.فاصله گرفت و منو مات و مبهوت تو نفسم

 گذاشت

 تمرو که خاموش کرد متعجب گف چراغا

 ؟یبساز نمایس یخوای_م

 تکون داد و گفت سر

 ه؟یبه چ لمیف یمزه  ی_پس فکر کرد

 مبل و گفتم یدادم رو لم

 ترسناک بذار. هی_پس 
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 کرد و گفت نگاهم

 _واقعا؟

 تکون دادم و گفتم سر

 ؟یترس ی_آره م

 و گفت دیتمسخر خند با

هم هست  گهیمشکل د هیو البته  یی_من که نه کوچولو مشکل شما

 !هیزبان اصل لمامیتمام ف

 و گفتم دیخواب بادم

 فهمم! ینم یچیکه من ه ی_اون طور

 هاش گشت و گفت ید یس نیب

 برات. کنمینداره ترجمه م یبی_ع

 گفت دنمیدستگاه گذاشت و به سمتم اومد.. با د یرو تو ید یس

 !نیکم جمع بش هی خوادی_اگه دلت م

 سرم نشست. یباال  قایباز کردم.دق یبرا یکم یاکراه جا با

شکستم محو  یکه تند تند تخمه م یسرم زدم و در حال ریز دستمو

صداش و بلند کرده بود که از همون صحنه  یطور یشدم. لعنت لمیف

 خندش بلند شد و گفت یدر اومد.. صدا غمیاول ج ی

 عوض کنم؟ یخوا یم ایدیندازه انقدر ترس ی_هنو داره نوشته م

 حرص گفتم با

 فقط جا خوردم. دمینترس ری_نه خ



 

 

 هیلتن وبسایت: دانلود شده از تدریس عاشقانهرمان 

71 Hiltun.ir 

کردم و خواستم صاف  یسرم بود خواب رفت. پوف ریکه ز دستم

پاش  یحرف سرمو رو یبازوم گذاشت و ب یکه دستشو رو نمیبش

 گذاشت.

انگشت هاش  یمرد مخصوصا وقت دنیامون شروع به کوب یب قلبم

 موهام فرو رفت. یالبه ال

رفت فقط محو حرکت انگشتاش  ادمی دنمید لمیتخمه شکستن و ف گهید

 موهام شدم.  یال

طاقت صاف نشستم و  ینبود. ب نجایاون انگار حواسش اصال ا اما

 بار فاصله گرفتم ازش. نیا

 شدم. لمیکم که گذشت دوباره محو ف هی

 شد. جاناتیکه گذشت تازه وارد ه لمیاز ف قهیدق ستیب

 .کردیمسخرم م یهبود و آرمان هم هر از گا دهیاز رخم پر رنگ

 هی غیج یدفعه با صدا هیخونه بود و  یسکوت وهم آور تو هی قایدق

 .نیوسط دورب دیهزار رنگ پر یاجنه 

 یکه دست دمیکش یبنفش غیبستم و دهنمو باز کردم و ج چشمامو

 دهنم و گرفت و گفت یجلو

 _چت شد؟

همون  دنیرو نگاه کردم و با د ونیزیتلو یباز صفحه  مهیچشم ن با

 وحشت زده رومو برگردوندم و گفتم ثیخب یاجنه 

 ترسم. ی_غلط کردم من م

 .. با حرص نگاهش کردم که گفتدیچیگوشم پ یخندش تو یصدا
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 !یترس ی_که م

 گرفته سر تکون دادم و گفتم غمباد

 ؟یعاشقانه بذار لمیف هی شهی_م

مزخرف و قطع  لمیبه چشمام سر تکون داد و بلند شد. اون ف رهیخ

 عاشقانه گذاشت. لمیف هیکرد و 

و آرمان  زدنیحرف م یادیز لمیف نینشست.بدبختانه تو ا کنارم

 هم مجبور بود برام ترجمه کنه چارهیب

 که گذشت رسما به همون ترسناک قانع شدم. لمیاز ف قهیدق ده

نگاه از  نکهیخجالت رو به ذوب شدن بودم.آرمان هم بدون ا از

 کردیبرام ترجمه م رهیبگ ونیزیتلو یصفحه 

 بهت بکنم. یاعتراف هی خوامی_م

دختره  یکل نکهیتر شد. تازه بعد از ا کیلحظه به دختره نزد نیهم

 اعتراف کنه. خواستیبود م دهیرو مال

 _من عاشقت شدم.

 که گردنم رگ به رگ شد. دیچنان به سمت آرمان چرخ سرم

 .دیدلم لرز شتریب دمیرو که به خودم د نگاهش

 دلم نگه داشتم اما... یتو نویوقته ا یلی_خ

. همون لحظه از کنهیکه داره حرف ها رو ترجمه م دمیفهم تازه

در اتاق باز شد و پسره نتونست حرفشو ادامه بده اما آرمان  لمیف

 گفت
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 واسم. یواقعا فرق دار ی_انگار

 گفتم ی. با لبخند مسخره ادیکوبیتند م قلبم

 پسره گفت؟ نیهم نمی_ا

 سر تکون داد. فقط

 لمیف یصحنه  نیزجر آور تر نکهیگذشت تا ا لمیاز ف یسکانس چند

 چشمم اومد. یجلو

 کار. یتو رنیو م کنهیکه پسره دختره رو خفت م ییجا قایدق

آدم قراره  یعمق هم رفته بودن انگار نه انگار کل یتو یطور کافرا

 نگاهشون کنه.

 صورتم گرفتم و گفتم یو جلو بالش

. واال تو یکنی...قطعش کن.از راه راست منحرفم ملماتیف نی_با ا

تا  میدیواست ما بدبختا ند هیعاد زایچ نیا یبزرگ شد کایآمر یتو

 .خوادیحاال دلمون م

 بود که گفتم؟ یجه چرند نیلبمو گاز گرفتم. ا محکم

 صورتم کنار زده شد. یاز رو بالش

 آرمان در اومد یجد یصدا

 خواد؟یدلت م ویچ قای_دق

 از کار افتاد زبونم

 پروندم... من... یزیچ هی... یچی_اممم... ه

 گفت طنتیجلو آورد و با ش سرشو
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 رو دلت بمونه؟ یزیحسرت چ ذارمی_مگه من م

 و گفتم دمیسرش و جلو آورد که از جام پر طنتیش با

 .ادیخوشم نم دنید لمی_من اصال از ف

 و گفت دیخند

 خواد؟ی_چرا؟چون دلت م

 بهش رفتم و گفتم یغره ا چشم

 سر درسم! رمی_م

 رو خاموش کرد و گفت یو یت

 باهات کار کنم؟ یخوای_م

 برق زد و گفتم چشمام

 شه؟ی_آره م

تمام دفتر دستکم و  دینکش قهیزد و سر تکون داد.. به دق یلبخند

کرده  تیالیدونستم و ها یکه نم ییو تمام جاها زیم یرو ختمیر

 بودم و نشونش دادم.

 دادن کرد حیکرد و شروع به توض یصلحتم ی سرفه

گوش کردم بعد از اون نتونستم  یاول و به سخت ی قهیده دق فقط

 عطرش پرت کنم.. یحواسم رو از صدا و بو

بشر فقط نفس  نیکنار ا خواستیقدر خوش بو بود...آدم دلش م چه

 بکشه.
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و قطع کرد و بهم  حشیکه توض دمیخودمو به سمتش کش ناخودآگاه

 شد. رهیخ

 یمردونه شو...نگاهش از رو شیکردم... صورتش و... ته ر نگاه

 گفت یسیلب هام مکث کرد و به انگل یچشمام سر خورد و رو

 .یهست یسکس یلی_خ

جمالت ساده رو بلد بودم اما خودمو زدم  نیروشکر در حد هم خدا

 گفتم یبه اون راه و با لبخند مصنوع

 .نمیحرف بزن بب ی_فارس

 جلو آورد و آروم گفت سرشو

 !یکنیتو حالم و عوض م یعنی ی_به زبون فارس

 گفتم یحرفاش به شوخ ریتاث الیخ یب

 استاد. کننیدخترا حال تو عوض م ی_همه 

 کرد و گفت یمردونه ا یخنده  تک

 _حواس تو بده به درس.

من تمام مدت  دیدادن کرد و اصال نفهم حیشروع به توض دوباره

 حاتشیغرق خودش و صداش بودم نه توض

* * * * * 

ساعت  دنیپلکم و باز کردم و با د یزدم و غرق خواب ال یغلت

 .دمیمثل برق پر

 ...دانشگاهم
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امروز جمعه ست لبخند  نکهیا یادآوریاستارت شد و با  یر مغزم

 تخت. یلبم اومد و دوباره شوت شدم رو یرو یپهن

باز شدن در اتاق  یبستم. هنوز پلکام گرم نشده بود صدا چشمامو

 .دیکنارم دراز کش یکیکه  دینکش یاومد و طول

 مامانم بود. ی شهیکردم..عادت هم یپوف

 الیآرمان فرو رفت. با خ ی نهیس یزدم که سرم صاف تو یغلت

 زدم.. یپلک نمیبیخواب م نکهیا

 زد و گفت یخسته ا لبخند

 در آوردم. نجایشد سر از ا یچ دونمیبرم خونه نم خواستمی_م

 گفتم یدو رگه ا یخواب نبودم با صدا یانگار نه

 ؟یکنیکار م یچ نجایا ی_سر صبح

 هاش داد و گفتبه پلک یمالش

چهل و هشت  یبودم..بخوام بهت بگم تو مارستانیشب ب فتی_ش

 ..دمیساعت گذشته چهار ساعت خواب

بود که جز کالس همو  ریدرگ سوخت واسش... کال انقدر دلم

 .دمیدینم

 تا جا براش باز بشه. دمیي تخت خز گوشه

 .دیدراز کش شیو از تنش در آورد و با رکاب راهنشیو پ نشست

پتو  ریزد و ز یپتو مو به سمتش گرفتم که لبخند محو ی گوشه

 .دیخز
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 گه؟یبود د یچه جور ازدواج اجبار نیگرفت. ا خندم

با  دمیمشامم پخش شد. چشمامو بستم و تازه فهم یعطرش تو یبو

 شد.  بمینص یاومدنش چه آرامش

 پلکام گرم شد. دینکش هیزدم و به ثان یمحو لبخند

 

* * * * * 

صورت غرق در  دمیکه د یزیچ نیو که باز کردم اول چشمام

 خوابش بود.

 بارم چشمام گرد شد. نیباز به ساعت افتاد و ا نگاهم

 سه ظهر بود؟ جان؟؟؟

 .دهیخواب یآسودگ نیبشره که با ا نیمن خوش خواب تر ا از

 دستش شدم. یبلند بشم که تازه متوجه  خواستم

 .نمیتخت س یرو قایبزرگش و دورم انداخته بود. دق دست

 به صورت غرق خوابش نگاه کردم یپهلو شدم و با لبخند محو به

 

 !یپسر که انقدر تو خواب مظلوم ی... ناز بشیآخ

دونستم  یبردم. م شینیاز موهام و گرفتم و به سمت ب یا تره

 کرد. شدینم شیگل کرده بود و کار طنتمیش یخستست اما خو

و دوباره  دمیخند زیرو خاروند. ر شینیدر هم رفت و ب اخماش

 کارمو تکرار کردم.
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 من غرق خواب گفت دنیپلکاش باز شد. با د یبار ال نیا

 _نکن بچه!

 کارم و کردم که کالفه شد دوباره

 _سوگل... خستم نکن.

 باال انداختم ابرو

 ... من حوصلم سر رفت.شهی_نم

 پهلو شد و دستاشو محکم تر دورم حلقه کرد که صدام در اومد به

 .یدیانقدر فشارم م ستمای_بالش ن

 زد و گفت یمحو لبخند

 ی_زنم که هست

 که... ی...زنشم؟چه زنستادیاز حرکت ا قلبم

 باز کرد و با نگاه به صورتم گفت چشماشو

 نداشتم. ی_منظور

 گفتم یمصنوع یخنده  با

 بلند بشم؟جام تنگه. یدستتو بردار شهی... حاال مدونمی_م

 باال انداخت و گفت ابرو

 بمون تا دوباره بخوابم. گهید ی.خوابمو پروندشهی_نم

 گرد شد چشمام

 _سه ظهره هااااا.
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 گردنم برد و گفت یو تو سرش

 حالت باشم. نیهفته تو هم هی خوامی_من م

 کنه. وونهیمنم د خواستیشده بود و م وونهیبشر امروز د نیا

 .ستیدر کار ن یدنیخواب دمیبلندش فهم ینفسا از

 گردنم.نفسم قطع شد. یسیبعد با حس خ یا لحظه

 رفته گفتم لیتحل

 _نکن.

 به حرفم نکرد...حالم منقلب شد. ییاعتنا

 دمیبار رسما نال نیا

 _آرمان برو عقب

 رو به سمتم خم کرد و دستش به سمت بند لباسم رفت. تنش

 زده گفتم وحشت

 ؟یبکن یخوایکار م ی_چ

 خمارش به صورتم زل زد و گفت یبلند کرد و با چشما سر

 کوچولو... هی_

گذاشتم و بدون نگاه کردن به  نشیس ی. دستامو رودیکوبیتند م قلبم

 چشماش گفتم

 بلند بشم. خوامی_م
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و نفسش و فوت کرد. نشستم و با انگشت نم چشمام  دیخواب صاف

 و گرفتم که گفت

 سوگل؟ هی_تو مشکلت چ

 گفتم دهیدر یو با چشما برگشتم

من مثل خواهرتم؟ مگه  یگفتی_در واقع تو چه مرگته ها؟مگه نم

 یدار یدو تامون و مجبور کردن اون وقت حاال چرا سع یدونینم

 ؟یبش کیهم نزدمدام ب

 بهم انداخت و گفت یهیعاقل اندر سف نگاه

خب؟بعدشم رمان  ینبود غمیص یکه گفتم مثل خواهرم ی_اون موقع

روش  یباشه مگه بهت نگفتم جد ینه؟ازدواج اجبار یخونیم ادیز

که مال  یزینخوام به چ غمبرم؟چرایمگه من پسر پ م؟اصالیفکر کن

منه دست بزنم. مگه به من تهمت نزدن که بکارت تو گرفتم حاال 

 یبرا یمتهمم؟خود جنابعال یوقت رمیخودمو بگ یجلو دیچرا با

مثل  یاون وقت از من توقع دار نهیمعا یبر یستیاثباتش حاضر ن

 ...نکهیبدون ا امیمجسمه ها برم و ب

 کرد..در جواب تمام حرفاش گفتم سکوت

 .خوامی_من نم

 تکون داد سر

 هیو قال قض یثابت کن دختر نهیامروز برو معا نیپس هم ی_اوک

 عذاب نجات بده. نیرو بکن دو تامونم از ا

 کردم...سر جاش نشست و گفت ریگل گ یمثل خر تو ایخدا
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 من... گهیخستم د یفیبالتکل نی_از ا

 در حرفش قطع شد. از خدا خواسته گفتم یصدا با

 _بله؟

 مامان از پشت در اومد یصدا

خالت شما هم اگه دلتون میخواد  یتا خونه  رمی_دختر من دارم م

 .نیبخور یزیچ هی رونیب نیایاز اون دخمه ب

دو سر تنها  وید نیسوگل حاال که رسما با ا یبدبخت تر شد بفرما

 .یشد

 نگاه آرمان فقط تونستم کوتاه باشه بگم. ینیسنگ ریز

که  یو در حال دیو پوش راهنشیاوقاتش تلخ بود که بلند شد. پ انقدر

 بست گفت یدکمه هاش و م

 .رمی_منم م

 بلند شدم و گفتم تند

 _کجا؟

 کرد و گفت نگام

 کنه؟یم ی_چه فرق

. گهیدختر د هی یبره پ خوادیچرا از نگاهش حس کردم م دونمینم

 ملتمس گفتم

 _ازم ناراحت نباش من...

 دیحرفم پر وسط
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به همه  یشیم نهیمعا یریم ایسوگل...  یندار شتریدو راه ب_تو 

 هم... ایما نبوده  نیب یچیه یکنیثابت م

 کرد....جلو اومد و آروم تر گفت مکث

 !یشی_مال من م

 ی. به کتش چنگ انداخت و برش داشت و بدون خداحافظدیبر نفسم

 رفت.

باهام نکرده اون وقت زنده زنده  یآرمان کار گفتمیمن به همه م اگه

 .. اون وقت...کردنیدفنم م مییبه خاطر رسوا

 نشونم بده. یراه هیدستام گرفتم. خودت  نیب سرمو

 

* * * * * 

 گرم گرفته. یچه طور با پر دمید یم یخورد وقت یخونمو م خون

..حاال هم به کردیم فیواسم از آرمان تعر یپر یشدم وقت وونهید

 یدادن و قلوه م یبود و دل م ستادهیا زشیکنار مدرس  یبهانه 

 گرفتن. 

طاقت بلند شدم و بعد  یتموم شده بود و اکثرا رفته بودن. ب کالس

آرمان و  یآخر صدا یاز برداشتن کولم به سمتشون رفتم. لحظه 

 که گفت دمیشن

 بهتره. یلیخ رانی_ا

 گفتم یحرص یلبخند از رو با
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 دیاومد نکهیبه خاطر ا دید؟شایو دوست دار رانی_واقعا استاد؟ا

 حلقه تون کو؟ ی.راستدیو نامزد کرد رانیا

 گفت یبه سمتم رفت و آرمان با نگاه معنادار یچشم غره ا یپر

 _نامزد نکردم.

 دلم شکست.سر تکون دادم و آروم گفتم یبدجور

 .دی_آها... پس من اشتباه متوجه شدم ببخش

 و ازش گرفتم و خواستم به سمت در برم که گفت نگاهم

 ی...داره اتفاقانجایاومدم ا یو دوست دارم چون از وقت رانی_ا

 افته. یواسه دلم م یخوب

 یقرمز شده از شرم پر یچهره  دنی. برگشتم و با ددیتند کوب قلبم

 بود؟ یمنظورش پر یعنیحالم بد شد. 

ه مدام پاچه شو باشه سوگل احمق؟البد تو ک یک یخواستیم پس

 ؟یریگیم

 رونینموندم تا مزاحم دل و قلوه گرفتنشون بشم و از کالس ب گهید

 رفتم.

مردم؟به من  یم یمن چه مرگم شده بود که داشتم از حسود حاال

 ؟یهم بکن هیو گر ینیجا بش نیهم یخوایچه اصال؟البد م

 انیشا دنیهم قدمم شد. برگشتم و با د یبودم که کس ریخودم درگ با

 .دیرنگ از رخم پر شهیمثل هم

 گفت آروم

 .ای... درد سر درست نکن تو دانشگاه واسه خودتو با من بشی_ه



 

 

 هیلتن وبسایت: دانلود شده از تدریس عاشقانهرمان 

84 Hiltun.ir 

 

 تته پته گفتم با

 ؟یکنیم یچه غلط نجای_تو... ا

 کرد و گفت نگام

مجبور شدم  یپریم اشیکه صبح و عصر با اون ع یی_از اونجا

 باهات حرف بزنم. خوامیتو دانشگاه.. سوگل به خدا فقط م امیب

 مخالفت گفتم با

 _کالس دارم.

 اومد و گفت جلو

 . تا اون موقع...شهیشروع م گهیساعت د مین دونمی_م

رومو  عیسر نهیما رو بب نکهیکه به آرمان افتاد از ترس ا چشمم

 برگردوندم و تند گفتم

گاه فقط جون مادرت دانش کینزد یکافه  امی_باشه ساعت پنج م

 شر درست بشه. امخویاالن برو نم

 نگاهم کرد و گفت قیعم

 یطیهر شرا یتو یمن نبود یکافه روبه رو ی_ساعت پنج اگه تو

 گفتم یجد نویسوگل ا برمتیبه زور با خودم م یهم که بود

شاخ غول و که شکستم.  کینگاهم کرد و خداروشکر رفت... محکم

 یو اصل کار یموند دوم یم

* * * * * 



 

 

 هیلتن وبسایت: دانلود شده از تدریس عاشقانهرمان 

85 Hiltun.ir 

کنار  ی. لعنتدمشیو دور تا دور کافه چرخوندم و باالخره د نگاهم

 پنجره هم نشسته بود.

 روبه روش و اشغال کردم و با اخم گفتم یسمتش رفتم و صندل به

 برم. خوامی_زود بگو م

 و گفت دیو جلو کش خودش

 اد؟یخوشت نم ینیاز مقدمه چ یگیم یعنی_

 نگاهش کردم. سر تکون داد و گفت فقط

 ؟یخوریم یل بگو چ_باشه...او

 فوت کردم و گفتم نفسمو

 برم. خوامی. حرف تو بزن مخوامینم یزی_چ

خالف خواستم گارسون رو صدا کرد و به عادت گذشته دو تا  بز

 و قهوه سفارش داد. کیک

 و گفتم اوردمین طاقت

 ...ومدمی_واسه قهوه خوردن ن

 بهم قالب کرد و گفت دستاشو

 _از اون استادت جدا شو.

 زدم و گفتم پوزخند

 ن؟یهم دار یا گهی_چشم. دستور د

تون نبوده که اون روز  نیب یهنوز رابطه ا دونمیسوگل.م می_جد

 فهمه باالخره. ی؟میحرفم و باور نکرد اما تهش چ
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 آروم کردم و گفتم صدامو

 .ومدهیبه تو ن ایفضول نی_ا

 گفت تیجد با

اون قدر مدرک دارم  یدونی.خودت میباش یبا کس ذارمی_من نم

. تازشم. مونهیلحظه هم کنارت نم هی ارویازت که اگه رو کنم اون 

زنش  دهیکه از راه نرس یشناسیاستاد تازه وارد و تو م نیا

 ؟یدیکه نفهم ی... انقدر خراشیدختر جون ع اشهی؟عیشد

 اخم گفتم با

 ؟ی_خودت چ

 و گفت دیکش یقیعم نفس

. امتحانم کن هر کار گمیم_من عوض شدم سوگل. به قرآن راست 

 بگو بکنم...فقط بهم اعتماد کن. یخوایم یبکن. هر کار یخوایم

 دستم گذاشت و گفت یبلند بشم که دست شو رو خواستم

 _هنوز حرفم تموم نشده.

 گفت تی.. نشستم و با عصباندمیدستش کش ریاز ز دستمو

 یکس عوض چیه ای. تو دنانیو ندارم شا ختتیر دنی_من تحمل د

 ..کنمیبهت اعتماد نم گهیبار د هی رممی.بمستیتر از تو ن

 گفت تیخودم با جد مثل

 که شده. یمتیبه هر ق یبش یا گهیمال کس د ذارمینم رمی_منم بم
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 یو تو زیم نیآورد گارسون سفارشا رو آورد وگرنه هم شانس

 .کردمیحلقش م

 از رفتن گارسون گفتم بعد

 بکن. خوادیکه دلت م ی_هر غلط

 و جلوم گذاشت و گفت یبلند بشم که عکس خواستم

 ؟یکرد فیاون استاد تازه وارد تعر ی_خاطره شو برا

به تنم افتاد و نگاهمو اون طرف  یعکس رعشه ا دنید با

 انداختم.نفسم و فوت کردم. دوباره نشستم و گفتم 

 . کنمیخواهش م انی_دست از سرم بردار شا

 و جمع کرد و با لبخند گفت  عکس

 _قهوه تو بخور. 

. بر دیآرمان رنگ از رخم پر دنیرومو برگردوندم و با د کالفه

من نشده بود. رد نگاهش و که دنبال کردم  یخالف تصورم متوجه 

 و ماتم برد.  دمیرس یبه پر

 با طعنه گفت  انیشا

 ست؟یهمون نامزدت ن نی_ا

 کردم و با اعتماد به نفس گفتم  اخم

 _من با خبر بودم. 

زد.دستمو کنار صورتم گذاشتم و رومو اون طرف کردم و  پوزخند

 گفتم 
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 جا ببر.  نیمنو از ا یجور هی_

 بهم زل زد.  یو با لبخند محو یصندل یخالف خواستم لم داد رو بر

 یبا لبخند با پر دمید یسمت آرمان و نگاه کردم و وقت یچشم ریز

 گرفتم. شیآت زنهیحرف م

 دستم نشست. یرو یاونا بودم که دست محو

 خواستم دستمو بکشم که مهلت نداد و بلند شد. یعصب

سمت نگاه کرد و  نیآرمان گذرا به ا یشدن صندل دنیکش یصدا با

 .نهیبود تا چشمش منو بب یکاف هیثان هی

 زل زد. انیمنو شا یقطع شد و ناباور به دست قفل شده  حرفش

 کنم. یبلند بشم و کار تونستمیخشکم زده بود که نم یطور

 چشماش از کاسه در اومد. انیشا دنیما شد و با د یهم متوجه  یپر

بودم اما  یجنگ جهان هیآرمان در هم رفت...منتظر  یکم اخما کم

بهم انداخت و صاف نشست و دوباره مشغول صحبت  یفقط نگاه بد

 شد. یبا پر

 گفت یاعصابم بود. با لبخند محو یرو انیشا پوزخند

 رسونمت. یم امی_بمون حساب کنم م

 به آرمان انداختم. یکه رفت نگاه دلخور اون

زدم.دستم  رونیاما نموندم و از کافه ب ادیبلند شد تا به سمتم ب یپر

بلند کردم و سوار شدم. با حرص پوست لبم و  یتاکس نیاول یو برا

که  نیاز ا رهیحرصم بگ یاز بودنش با پر نکهیاز ا شتریکندم...ب
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ارزش  یانقدر براش ب یعنینشون نداد ناراحت شدم..  یواکنش چیه

 بگه؟ یزیو چ ادیبودنمونم حاضر نبود ب محرمبودم که به خاطر 

 یگور بابا کنمیبهش فکر نم گهیتکون دادم. د یبا ناراحت سرمو

 همشون.

 

* * * 

جوونا  یگرفتن واسه زندگ می.مگه تصمشهیآقا بزرگ نم شهی_نم

 ه؟یالک

 مخصوص خودش گفت یبزرگ با همون اخم و جذبه  آقا

پسرت به گوشت  یی_اونا خودشون انتخاب کردن مگه رسوا

 نخورده؟

ته  نمیتا بب کردمی. فقط داشتم نگاهشون میتکرار یبحث ها بازم

 .هیمن چ فیدعوا ها تکل نیا

رو  هیبق یهم با فاصله از من نشسته بود و با اخم وحشتناک آرمان

 .کردینگاه م

. حداقل خوامیدونستم االن هاست که بلند بشه و بگه من نم یم

 .کردیباورش نم یبود که کس نیا شیخوب

 کردیروغن داغ افتاده بود جلز ولز م یکه انگار تو عمه

 یبه زورم کار ستین یپسر من اهل اغفال کردن کس گمی_من که م

عمر بسوزه  هیپسر من  دیبوده دو طرفه بوده حاال نبا یهر چ کنهینم

 ...دیآقا بزرگ نکن ستیازدواج ن نیبه ا یکه... راض
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 آرمان نگاه همه رو سمت خودش کشوند یصدا

 مامان. می_من راض

 زده نگاهش کردم. به چشمام زل زد و گفت رتیح

 _پاش هستم.

برق بلند شدم و نگاهش کردم.انگار با نگاهش بهم پوزخند  مثل

 .زدیم

 با حرص گفت عمه

 .کنمیامان جان... من خودم حلش م_مجبور نشو م

 آرمان چشم دوختم که مصمم گفت به

 ندارم ی.من مشکلدیو بذار ی_قرار عروس

 نگاهش کردم که بلند شد!کتش رو برداشت و گفت ناباور

 برم. دیشب دارم با فتیش مارستانی_االنم با اجازه ب

 . رونیعمه رفت ب یتوجه به صدا زدنا یب

جلوش و  دمیبزنه پر رونیاز خونه ب کهنیو قبل از ا دمیپوش ییدمپا

 گفتم 

  ؟یگفت نویا ی_واسه چ

 جواب داد  یخونسرد با

  و؟ی_چ

قرار نبود  م؟مگهیراض یگفت ی_منو مسخره نکن آرمان.واسه چ

 که... 
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  دیحرفم پر وسط

 با تو نذاشتم.  ی_من قرار

 گفت  یبیاومد و با لحن غر جلو

 _حاال که من متهم شدم... 

 تاپامو برانداز کرد و گفت  سر

_قرار بود که با دختر عموم ازدواج کنم حاال اون نشد تو...من که 

واسم غذا بپزه و بچه  خوادیم یکه ک ستی.واسم مهم نستمیعاشق ن

 . ارهیب

حرفا رو به خاطر  نیتمام ا دونستمیبهم برخورد. م یبدجور

 .زنهیبابت امروز م تشیعصبان

 زل زدم و گفتم شیعسل یچشما به

 ؟یکنیازدواج نم ی_چرا با پر

 کنج لبش نشست و گفت یلبخند

 بستن. شمیر خی_فعال که تو رو ب

تموم  هیقض نیا یستین یبرو بگو راض ای_نه... نبستن. آرمان لطفا ب

 شه بره.

 گفت معنادار

 ستم؟ین یگفته راض ی_ک

 در اومد. جلو اومد و گفت حرصم

 ...یشیم _مال من
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 تر گفت آروم

 .یقهوه بخور یبر یا گهیبا مرد د یحق ندار گهی_و د

 تر کردم و گفتم لب

 _من امروز...

 لبم گذاشت و گفت یو رو انگشتش

من  لینگو اما دروغ هم تحو یو بگ یزیچ هی خوادیدلت نم ی_وقت

 نده.

نگاهم از خونه  ینیسنگ ریافتاد.. عقب گرد کرد و ز نییپا دستش

 زد. رونیب

* * * * 

تا حرصم  نجایحرص پوست لبم و کندم.. عمدا منو کشونده بود ا با

 .ارهیو در ب

 و ازشون گرفتم... نگاهم

 .کاستیهم آمر نجای. فکر کرده ایهوس باز عوض ی پسره

نفرم  هیبا دوستاش دعوتم کرد اما به  یدور هم یاسم مهمون به

و اون  نیبز رفت با ا نیهم ع ینگفت که من زنشم.از اول مهمون

 و منو تنها گذاشت.

 حوصله بلند شدم و به آشپزخونه رفتم. یب

 و همون جا نشستم. ختمیآب ر وانیل هیخودم  یبرا

 اون جمع... یبود تا نشستن تو بهتر
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 دهیکنارم کش یبودم که صندل وانمیل یبا لبه  یمشغول باز مغموم

چونم  ریدست ز شد و آرمان نشست. با قهر روم و برگردوندم که

 زد و سرمو به سمت خودش برگردوند و گفت

 االن؟ ی_قهر

 حرص گفتم با

 ؟یفکر کرد ی_پس چ

 و گفت دیخند

 نازتم بکشم؟ دی_االن با

 نگاهش کردم و گفتم بد

نرفته  ادمیکردنت ادامه بده. تیهفته باز به اذ هی نی_نه...مثل کل ا

 .یبهم صفر داد

 و دستمو گرفت. دیو به سمت دستم کش دستش

 ضربان گرفت.سرش و جلو آورد و گفت قلبم

 گذشته؟ یتو و اون پسر چ نی_ب

 ی. لبخند کج و کوله ادیهفته باالخره پرس کیموندم. بعد از  مات

 زدم و گفتم

 _کدوم پسر؟

 کرد و گفت اخم

 .گمیم ویک یدونی_خودت م

 تر کردم و گفتم لب
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 _گفتم که قبال...اون روزم...

 حرفم شد یلبم گذاشت و مانع ادامه  یو رو انگشتش

 _دوست پسرت بود؟

 کردم،ادامه داد سکوت

 .دمی_عکس تو باهاش د

 گفت یزی. که با لبخند تمسخر امدیاز رخم پر رنگ

 خواد؟یانقدر خاطر تو م یکار کرد ی_چ

 ندادم. یجواب

 و جلو آورد و گفت صورتش

 هی دمیاما فهم نییپا ارمیدور زن منه فکش و ب نکهی_رفتم واسه ا

 .نیبا هم داشت یخاطرات

لبم گذاشت و خودش ادامه  یخواستم حرف بزنم انگشتش و رو تا

 داد

 _قول تو رو بهش دادم.

 گفتم جیگ

 ؟یچ یعنی_

 و گرفت و گفت دستم

 .کنمیتو رو مال اون م یعنی_

 خشم بلند شدم و گفتم با
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 ؟ی_به چه حق

 من اون آروم بلند شد و گفت برعکس

و جورش  یکرد گهید یکیکه تو عشق و حال تو با  یحق _به همون

 گردن من. یو انداخت

 دونست. یو م زیزد. پس همه چ خشکم

 _من...

 حرف بزنم نذاشت

 دمیسال طالقت م هیو بعد از  یشینداره.زن من م ی_حاال هم اشکال

به عشقت.البته ازم خواست دست بهت نزنم  کنمیو حواله ت م

 نداره. یاشکال یستیاما...باکره که ن

 دلم شکست.. جلو اومد و بازومو گرفت و گفت یبدجور

 .ینداره اگه دوست دخترم باش ی_مثال... اشکال

 زدم و گفتم نشیمشت به س با

 یکیبه  یری.اون وقت تو مامی_احمق من محرمتم،زنت به حساب م

 ؟یدیقول منو م گهید

 گفت یلحن خاص با

 _به خودمم تو رو قول دادم.

لبم  یهم رفت و تا خواستم منظورش و بپرسم لبش رو در اخمام

 آشپزخونه وارینشست.هلم داد و چسبوندتم به د

 گفتم دهیبه عقب هلش دادم و نفس بر محکم
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 .یآشغال یلی_خ

اومدم و به اتاق رفتم.  رونیبزنه و از آشپزخونه ب یتا حرف نموندم

 سرم انداختم. یو شالمو رو دمیتند مانتو مو پوش

 .کنمیبا توعه شارالتان ازدواج نم رمیبم

 

 زدم. رونیاعتنا به صدا زدن هاش از خونه ب یب

 داده؟مگه من عروسکم؟ انیمنو به شا قول

 .خوردیبهم م میاز خودم و زندگ حالم

 کیرفتم خوف برم داشت. چه قدر کوچه ش تار رونیخونه که ب از

 بود.

 نباشه؟ کیتار یخوایخوب سوگل خانوم آخر شبه م بله

برسونم. در همون حال هم  ابونیانداختم تا خودمو به خ نییپا سرمو

 ینیترمز ماش یرگبار فحش هام گرفته بودم که صدا ریآرمان و ز

 .دمیو کنارم شن

 آقا آرمان. ی. کور خوندیاومده منت کش بله

 به سمتش نگاه کنم راهمو رفتم. کهنیا بدون

 .ومدیحرف کنار به کنارم م بدون

 .دمیرو د بهیآرمان دو تا مرد غر یاما به جا دمستایا کالفه

 گفتم یلحن تند با

 ن؟یخوایم ی_چ



 

 

 هیلتن وبسایت: دانلود شده از تدریس عاشقانهرمان 

97 Hiltun.ir 

 کرد و گفت یکوتاه ی خنده

 .متونیبرسون میخوایخانوم م یچی_ه

 _الزم نکرده. بزن به چاک.

 شد و گفت ادهیپ نیماش از

 ابونیسر خ یخواستیسوار شو!تو که م ایب ستی_خشونت خوب ن

 .دمیم هیاز بق شتری. پولتم بایاالن با ما ب یکن یکیخودت و غالب 

صورتش  یرنگ عوض کردم. دستمو باال بردم و محکم تو یعصب

 و گفتم دمیکوب

 حال بهم زن ی کهیته مرت ی_هرزه ننه و آبج

به گوشم  یبد یلیبدش اومد که اخماش در هم رفت.س یلیخ انگار

بازوم و گرفت و دنبال  ریاما ز نیزد که خواستم پرت بشم زم

 خودش کشوند.

 زدم داد

کنم.با  تیکن دستمو تا حال ؟ولیزد ی_حروم زاده به چه حق

 توعم... دستمو ول کن.

 متعجب گفت قیو باز کرد. رف نیماش در

 ش؟یبه زور ببر یخوای؟میکنیکار م ی_چ

 هلم بده داخل گفت کردیم یکه داشت سع یحال در

 .یعوض یادب بشه دختره  دی_با

 برد. یداشت منو م یراست راست اروی نیخودم اومدم. ا به
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 دمیپاش کوب یدستش شل شد ال یآرنج محکم به پهلوش زدم و وقت با

 که زوزش در اومد.

 کهیکردم که باز مرت دنیدادم عقب و با تمام توان شروع به دو هلش

 حروم زاده موهامو از پشت گرفت. ی

 و گفتمبه شکمش زدم  یلگد دنیبا چرخ همراه

دست  یگور تو گم کن اون قدر ب یکتک نخورد نیاز ا شتری_تا ب

 امیکفتار بر ن هیکه از پس  ستمیو پا ن

 حرفا بود که از رو بره. نیتر از ا پرو

 که محکم هلش دادم. رهیبازوهام و بگ خواست

و سرش محکم به جدول خورد. ناباور نگاهش  نیزم یرو افتاد

 کردم.

 ؟یعنی مرد

 شد و داد زد ادهیپ نیاز ماش دوستش

 ...شیاحمق کشت یکار کرد ی_چ

 .ومدیبه هوش ن یزده بود.پسره هر چه قدر تکونش داد لعنت خشکم

 بند اومده بود. عقب گرد کردم و با تمام توان در رفتم. زبونم

 سوگل! یشد ؟قاتلمیعنی مرد

 نیبوق ماش ی... با صدادمیدویپشت سرمو نگاه کنم م کهنیا بدون

 زدم. یخفه ا غیو ج دمیعقب پر

 شد و به سمتم اومد و گفت ادهیپ نیبود که با خشونت از ماش آرمان
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 سوگل! یزد ی_چه گند

 وجود گفتم نیبا ا ومدیاز ترس در نم صدام

 _مرد؟

 کشوند و گفت نیو گرفت و به سمت ماش بازوم

 . سوار شوزدی_نه نبضش م

 و گفتم دمیاز دستش کش بازومو

 .امی_نم

 بهم انداخت و گفت یتند نگاه

برم  دیآبجو خوردم حاال با یکل ی_حرف نزن منم تو خطر انداخت

 و جمع کنم. یگند جنابعال مارستانیب

 م گرفت و گفت هیگر

 _به خدا عمدا نکردم. خواست منو ببره هلش دادم.

 کرد و گفت اخم

 که خواست منو ببره؟ یچ یعنی_

 دیلب غر ریز یکردم که عصب فیو براش تعر انیجر ی خالصه

 اورد؟یکه سرت ن یی_حروم زاده بال

تکون دادم که دست دور شونم  یسرمو به عالمت منف هیگر با

 انداخت و گفت

 نکن. هی_بسه گر
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 رفتم و گفتم عقب

منو  یقول داد انیبه شا یوقت اریجنتلمنا رو در ن ی_واسه من ادا

 دستش! یبد

 شدم و با قهر رومو برگردوندم. نیماش سوار

 شد که گفتم سوار

 .ی_برو کالنتر

 و روشن کرد. نیحرف ماش یب

خودش  یبا دستا خواستیبود که م یزدم. چه آدم نامرد یپوزخند

 بده. لمیتحو

 نزدم. یچسبوندم و حرف شهیو به ش سرم

 شدم و گفتم ریجاده متح دنیکم با د کم

 م؟یریم می_کجا دار

 اخم جواب داد با

 بابابزرگ. یالی_و

 و سکوت کردم. دیباال پر ابروهام

وجودم داشتم که  یتو یزهر هیاون قدرام نامرد نبود اما من  پس

 .زدمیبهش م دیبا

 نشستم و با اخم گفتم صاف

 یمنو برسون خونه  یبه فکرم یلی. خامیجا نم چی_من با تو ه

 .انیشا
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ها  یبه سرش و مثل روان زنهیدونستم با حرفم م یخر چه م منه

 .شهیم

 بمب منفجر شد و داد زد مثل

 _نذار دستم روت بلند شه سوگل.

 گرد شد و گفتم چشمام

 چیمسخره ه ی غهیص ؟اونیکارم یقا؟چیدق یچه حق ؟بهی_چ

منو  یخوایبار م هی... ینداره پس هوا برت نداره که مالکم یارزش

هه... بزن کنار من با تو . یکتکم بزن یخوایبار م هی انیبه شا یبد

 .امیجا نم چیه

 کرد و گفت شتریو ب سرعتش

 کارتم. یمن چ دمی_فعال بتمرگ سر جات به وقتش نشونت م

 و باز کردم و گفتم نیماش در

خودمو پرت  ی. نگه ندارشمیم ادهیجا پ نیبزن کنار هم ری_نه خ

 .نییپا کنمیم

 و داد زد دیکش بازومو

 .یوفتی_نکن احمق االن م

 _به جهنم نگه دار تا خودمو ننداختم.

 و کنار زد. نیماش

 دنیشدم و شروع کردم به دو ادهیمکث پ بدون

 که بازوم و گرفت و گفت دینکش قهیو به دق دیسرم دو پشت
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 دیگشت زوم کنه رومون شبو با هیسوار شو االن  ای؟بیری_کجا م

 .میباش یتو کالنتر

 دادم و گفتم هلش

. حاالم برو تو یبخور یکمتر زهرمار یخواستی_به من چه م

 .کنمیخودم م یفکر برا هیمن  نتیماش

 مقدمه خم شد و بلندم کرد. یبه اطراف انداخت و ب ینگاه

 گفتم ریبه شونش زدم و متح محکم

 ؟یکنیکار م ی_چ

 و باز کرد و گفت نیماش در

 .گهیمجبورم د شهینم تیزبون خوش حال ی_وقت

زود خودشم سوار شد و  یلیو درو بست و خ نیماش یداد تو هلم

 و زد. یقفل مرکز

نگفتم. به  یزیو راه انداخت. چپ چپ نگاهش کردم و چ نیماش

 یعنیدادم و به اون پسر فکر کردم.  هیتک یجاش سرمو به صندل

 مرد؟

 

* * * * * 

 فوت کرد و گفت یو با آسودگ نفسش

 _دمت گرم داداش.

 استرس گفتم با
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 شد؟ ی_چ

 و قطع کرد و گفت تلفن

 .اوردهیهم از تو ن ی_نگران نباش زندست به هوش اومده اسم

 و گفتم دمینفس کش آسوده

 _خداروشکر

 مبل نشستم.کنارم نشست و گفت یرو

 م؟ی_کدوم اتاق بخواب

 گفتم نیسنگ سر

 .کنمیم یفکر هیبخواب من  یخوایم یهر اتاق ی_تو

 

 بغلش. یکار رسما شوت شدم تو نی. با ادیدستمو کش مچ

 موهام برد و گفت یو ال دستش

 .مینکن دختر بذار دو تامون آروم بش یامشب و لج باز هی_

 بهم برخورد. یلیخ

 کردم و گفتم نگاهش

 انیاون شا یبه خاطر حرفا ؟یکنیباهام رفتار م یطور نی_چرا ا

 ؟یکه بهت گفته دروغ باشه چ ییحرفا یهمه  ؟اگهیعوض

 کرد و گفت اخم

 .نیباهم بود_عکس نشون که 
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 _خوب؟عکس تخت خواب نشون داد؟

کرد. متاسف سر تکون دادم و خواستم بلند بشم که مچ  سکوت

 دستمو گرفت و گفت

 ؟ی_تو اونو دوست ندار

 و گفتم دمیحرص نفس کش با

 ازش متنفرم. ی_نه.. ندارم. حت

 .یدوستش دار یکافه بود ی_من فکر کردم چون باهاش تو

 چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

فکرا نکن.باهاش رفتم چون خواستم حرفاشو بزنه و  نیاز ا گهی_د

 کردم و باهاش دوست شدم اما... تیخر یزمان هیخالص بشم.قبول 

 :دیحرفم پر وسط

 مگه نه؟ یدی_اما باهاش نخواب

 . آروم جواب دادمومدیکردم. دستم مشت شد و نفسم باال نم نگاهش

 _نه.

 د شدم و گفتمبگه که بلن یزیزد و خواست چ یلبخند

 .ایبخوابم سمت من ن رمی_م

 از اتاقا رفتم که صداش متوقفم کرد یکیسمت  به

 سوگل. خوامی_معذرت م

 .ستادیزدم از جاش بلند شد و پشت سرم ا یزهرخند
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 و حق به جانب گفتم برگشتم

 _خوب؟

 گفت تیجد با

 م؟یبد گهیشانس به همد هی یدی_چرا اجازه نم

 خواستم پوزخند زدم و گفتم برخالف

 ندارم. یکه دوست پسر دوستمم هس کار یآدم الکل هی_من با 

 گفت طنتیزد و با ش یلبخند

 .یکرد یکه حسود نهیواسه ا تی_پس بداخالق

 گفتم متعجب

 یمگه من مثل توعم که حسود ؟اصالیکنم؟ به چ ی_حسود

 .نیایکنم؟مبارکتون باشه به هم م

 مو کردم که دستاش دور شکمم حلقه شد کنار گوشم آروم گفت پشت

 .میایبه هم م شتری_اما منو تو ب

آرمان که  یوابسته بشم. وابسته  خوامیمن نم دیفهم یچرا نم یلعنت

 اصال.

 از دورم باز کردم و بدون برگشتن گفتم دستاشو

 بمونم. تیدر حد همون آبج خوامی.من...مهیدختر خوب ی_پر

 و گرفت و برم گردوند. بازوهام
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و  نییبگه که نگاهش سر خورد پا یزیخواست چ تیاخم و جد با

مکث لبش رو محکم به لبم چسبوند و هلم داد که عقب عقب  یب

 .واریبه د دمیرفتم و چسب

 .دیبوسیخشونت و حرص لبهام و م با

 باال سرم حبس کرد تا تکون نخورم. دستامم

 پاهاش قفل کرد. یلگد بپرونم که پاهامو ال خوامیم دیفهم

 ی زهیغر نیچرا عالوه بر آب و غذا ا ایرفتم.خدا یم لیتحل داشتم

 یطور نیکه حاال من ا یگذاشت زادیوجود آدم یو هم تو یلعنت

 سست بشم؟

 توان باز نگه داشتن چشمامم نداشتم. یکه از لبم جدا شد حت لبش

 هیخلوت  ینفر سوم تو گنیجنبه تر. راسته م یکه از من ب اونم

 .طونهیزن و مرد ش

 گردنم رفت و با دستش دکمه ها مو باز کرد. یتو سرش

 .کردیم وونمیگردنم داشت د یزبونش رو یسیخ

حساس خانوما  یانقدر با تجربه بود که نقطه به نقطه جاها احمق

 دونست. یرو م

تحمل نکردم و دستام  گهی.. ددیشکمم کش یتاپ رو ریو از ز دستش

 دور گردنش حلقه شدن.

 تر شد. صانهیگردنم حر یکارم حرکت لب و زبونش رو نیا با

 شکمم به باال سر خورد خشکم زد. یکه از رو دستش

 دمیکردم؟نالیم یاحمق داشتم داشتم چه غلط منه
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 _آرمان برو عقب..

و باز کرد و خواست  رمیمو از تنم در آورد و سگک لباس ز مانتو

 دستش گذاشتم. یتاپم و باال بده که دستمو رو

 و به چشمام دوخت و زمزمه کرد ازشیخمار پر از ن یچشما

 .بردار دست توزمیعز کننیم ینامزدا عشق باز ی_همه 

 همه نبودم...خش دار گفتم من

 !ستیآرمان.درست ن میستی_من و تو مال هم ن

 دیو با خشم غر دهینفس بر و دیبار با حرص لبم و بوس نیا

 .یبش یا گهیجز من مال کس د یتونی_تو نم

 نگاهش کردم. کالفه عقب رفت... رهیخ

 .دمیتاپم و درست کردم و مانتوم و پوش عیسر

 اخم گفت با

 ؟یکنی_چرا انقدر با مخالفت م

بشر بگه من از خدامه باهات باشم  نینبود به ا یکیموندم.. ساکت

 .یکنیکه تو فکر م ستمین یاما من اون دختر

 کردم و گفتم اخم

...قبل من با هزار نفر یای_چون دوستت ندارم. چون تو به من نم

االنشم چشت دنبال  نیمثل خودت.هم یکیدنبال  یبر دیبا یبود

 آره؟ یخوایمنو هم م یواسه خوشگذرون قمهیرف

 در هم رفت و گفت اخماش
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 که... میانقدر الش یفکر کرد مهیکردم واسه مجرد ی_من هر غلط

 کرد. سر تکون داد و گفت سکوت

 .یلیهر طور ما گهید یخواینم ی_اوک

 دنی. چونم شروع به لرزدیاتاق رفت و درو محکم به هم کوب به

 بودم. یعوض یلیکرد. من خ

* * * * * 

 

 

خودم  یو هاج واج موندم. من که واسه  دمیچیرو دورم پ حوله

 یتنمو تو یبودم. تازه اون قدر عاقل بودم که لباسا اوردهیلباس ن

 حموم شستم.

 .یتو سرت سوگل که احمق تر از خودت خودت خاک

 کنه؟یآدم بره حموم فکر لباس نم آخه

 .زدمیم خیداشتم  یزپرت یحوله  نیتخت نشستم. با ا کنج

رفتم و تک تک اتاقا رو  رونیفکر که آرمان خوابه از اتاق ب نیا با

 گشتم.

 .یلباس خواب سکس هینشد جز  دمیعا یچیه

شو آورده  یخاک بر سر یاز نوه ها کارا یکیکدوم  ستین معلوم

 .نجایا
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که چشمم به اتاق  یاومدم و در حال رونیاتاق ب نیاز آخر دیام نا

 وقت درش باز نشه آروم به سمت اتاق خودم رفتم. هیآرمان بود تا 

آرمان  دنیبرق گرفته برگشتم و با د یباز شدن در ورود یصدا با

 دستش خشکم زد. دیعالمه خر هیو 

 رفته بود؟ رونیب یک نیا

 اخم کرد و گفت تیاون وضع یتو دنمید با

 سرد هواش. نجایبپوش ا یچ هی_

 چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

بود.لباس ندارم حضرت  دهیآخه به عقل خودم نرس ی_خوب شد گفت

 آقا...

 کنج لبش نشست. یپوزخند

 رفت گفت یکه به سمت آشپزخونه م یبست و در حال درو

 بگرد یطور نی_خوبه پس هم

خودش شدم  دیجد یلباسا یحرص بهش نگاه کردم و تازه متوجه  با

 و گفتم

 ؟ی_تو از کجا لباس آورد

رو برداشت و به سمت  کایاز پالست یکی دایخر کیپالست نیب از

 گفت یاومد. با لبخند ژکوند

 .دمی_واسه تو هم خر

 و ذوق زده گفتم دمیو از دستش کش کیزده ها پالست یقحط مثل
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 .ییییی_مرس

 طعنه گفت با

 یبرا یکمتر کس گهیشد. االن د دایسخت پ یلیخ زتی_البته سا

 چاق لباس تو مغازش داره. یدخترا

سرش  یو تو دشیخر کیبهش انداختم و همون پالست یتند نگاه

 زدم که با خنده عقب رفت و گفت

 !هیکی_خوب حاال چاق نه تو پر البته جفتش 

 .ومدیخونم در نم یزدیم کار

 دمیحرص غر با

 کشمت آرمان. ی_م

 و داد زدم دمیدنبالش دو غیخنده پا به فرار گذاشت که با ج با

 و هفت جد آبادت. یچاق؟ چاق خودت یگیبه من م ی_عوض

 و گفت دیمبل پر یخنده از رو ای

 گهیمن د زیعز یمنطقن؟خوب چاق یچاقا ب ی_همه 

 گفتم غیج با

 .ستایوا ی_مرد

 و گفت ستادیطرف مبل ا اون

 _بفرما.

 .دیو خند گهیسمت د دیمبل و دور زدم اما پر تند
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هوا گرفتتش و  یمبل و محکم به سمتش پرت کردم که رو کوسن

 با خنده گفت

 خانوم زورت کمه ها. ی_تپل

 دمیباز کردم مثل گربه پر یچشامو بستم و وقت هیحرص چند ثان با

 شو گرفتم. قهی ادیمبل و تا به خودش ب یرو

مبل بلندم  یو هر دو دستش و دور کمرم انداخت و از رو دیخند

 کرد. با مشت به شونه هاش زدم که گفت

 ... از نوع بامزش!یواسه من جوجه ا ی_هر چه قدم تپل باش

 و گفت کردم زیر چشمامو

 .ی_چون تو غول

 .نییچشمام سر خورد پا یاز رو زشیه نگاه

 که نگاه کردم لبم و محکم گاز گرفتم. خودمو

باحجاب بودم که حاال حوله هم  یلیخ یوجب کی یحوصله  نیا با

هم داشت دار و ندارم و  زیو آرمان ه نییشده بود پا دهیکم کش هی

 .زدیم دید

 به شونه هاش فشار آوردم و گفتم محکم

 آرمان. نی_منو بذار زم

 گذاشتتم. نیزم یو آروم رو دیو ازم دزد نشیمکث نگاه سنگ با

 دمینگاهش دو ینیسنگ ریلباس و برداشتم و ز کیوقفه پالست بدون

 سمت اتاق.
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* * * * * 

 .دمشیآشپزخونه شدم و مشغول درست کردن صبحونه د وارد

 گفتم یلبخند محو با

 _دستت درد نکنه.

 اون لباسا براندازم کرد و گفت یتو دنمیو با د برگشت

 بهت. ادی_م

 کردم و گفتم اخم

 بزرگه واسم. زی_دو سا

 گفت انهیموذ

 بزرگ تر بردارم نداشت. زیسا خواستمی_تازه م

 حرص گفتم با

من انقدر چاق  فهمهیم یدکتر واسه چشمت برو چون هر کور هی_

 .ستمین

 اومد و گفت جلو

 .یریگیتر از خودت لباس م کیکوچ زیدو سا شهی_هم

 به کمر گفتم دست

 ه؟ی_منظورت چ

 باال انداخت و گفت ابرو
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و  هانهیس یپوشیدانشگاه م یکه تو ییکه با مانتوها نهی_منظورم ا

 تو چشه! یادیباسنت ز

 و گفتم دیبر شییپروا یب نیاز ا نفسم

 .یدار فیتشر زیه ی_من لباسام اندازمه جنابعال

 طعنه گفت با

 دیتا با حجاب د دمینم یکه حاللمه رو به خودم سخت یزی_من چ

 بزنمش....

 گفتم یحرص

 ینکوب یرو باطل کنه تا ه یلعنت ی غهیص نیا گمی_به آقاجون م

 تو سرم!

 و گفت دیخند

 مهمه؟ غهیبزرگ شده ص کایکه آمر یواسه کس یکنی_فکر م

 نگاهش کردم که جلو اومد و گفت رهیخ

 .دیبه بعد با خودم برو خر نی_از ا

 شده گفتم مسخ

 ؟یاز خودم بزرگتر واسم بخر زی_چرا؟که سه سا

 نگفت. یزیزد و چ یمحو لبخند

 مفصل گفتم یصبحانه  دنینشستم و با د زیم پشت

 شهیباشم صبحانم هم دواریتونم ام یم یبلد ییزایچ هی_خوبه باز 

 آمادست.
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 .. با لبخند گفتدمیگفتم و لب گز یچ دمیفهم تازه

 .یبا من شهیهم یدونی_خوبه خودتم م

 کردم و گفتم اخم

 !گهید میلیگفتم باالخره فام یطور نیهم رمی_نه خ

 شد و گفت یجد

دارن  هیاما بق مینشست نجای.ما ایکنیم تیدوتامون و اذ ی_دار

و  یبر یستینه اما حاضر ن یگی.مننیب یما رو م یتدارک عروس

 باور کنم سوگل؟هممم؟ وی...من چیدست نخورده ا یبه همه ثابت کن

 داد و گفت رونیخون گرفتم. نفسش و ب خفه

 صبحونه تو بخور. یجواب بد خوادی_نم

حرفش  نیشدم. با ا مییمشغول هم زدن چا ختنیشکر ر بدون

 صبحانه نخورده کوفتم شد..

* * * * 

 

امشب به دستور بابابزرگ عمه  .کردمیتفاوت داشتم نگاهشون م یب

االن هم بحث  میو هماهنگ کن یعروس یاومده بودن تا کارا نایا

 سر تاالر بود.

 .کردمیماست داشتم نگاه م نیمنم که ع ومدیکه اصال ن آرمان

 دادم امیانداختم و به آرمان پ نییپا سرمو

 زم؟یعز یهست ی_کدوم گور
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 بلند شدم و به اتاق رفتم. ومدیکه ن جوابش

گوشم  یخمار گونش تو یبود صدا یو گرفتم. بعد از کل شمارش

 دیچیپ

 _بله.

باز دختر آورده بود خونه که  ینیشدم. یحال هیصداش  دنیشن از

 ...یطور نیا

 حرص گفتم با

 ؟یومدی_چرا ن

 زد شمیآت شتریب جوابش

 _کار داشتم.

 نرفته. مارستانمیموقع شب؟عمه گفت ب نیا یکار چه

 گفتم متاسف

 ؟ییکجا ت؟آرمانیواجب تر از زندگ یکار_چه 

 جواب داد رک

 _خونه.

 و گفتم دمیگز لب

  شته؟یپ ی_کس

 جواب داد  کوتاه

 _آره! 
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 و دلخور گفتم  دیلرز چونم

 !ریشب بخ ی_اوک

 تخت نشستم. یو پرت کردم و رو تلفن

 اشکم در اومد. نیهم یسر اومده بود برا صبرم

روز  هیو بگم.اون وقت تو  زیو همه چ رونیبهتر بود برم ب دیشا

و  شدنیآقاجونم زدم با خبر م یشونیکه به پ یاز ننگ لیفام یهمه 

 .کردیبابام حتما سکته م

و چون  دمیدیو م اشیو هر روز خانوم باز شدمیعقد آرمان م دیبا با

 گفتم. ینم یچیه هیازدواجمون اجبار

 ستادمیا شمیآرا زیم یپشت دست اشکامو پس زدم و بلند شدم. جلو با

 و گفتم

 قشنگ تره! یهمه چ ی_تو نباش

 رگم بردم. کیاصالحم و در آوردم و نزد یها غیاز ت یکی

به زور عقد کنه...بابام  دیو نبا یکس فهمهیبابابزرگ م رمیکه بم من

استرس و عذاب  نیخودمم از ا شهی... آرمان راحت مرهیآبروش نم

 .شمیخالص م یوجدان لعنت

 کنهیداره عشق م گهیدختر د هیبغل  یآرمان االن تو نکهیتصور ا با

 دمیو غر زیم یو پرت کردم رو غیت

 آرمان خان. رمیمینم ارمیهاتو از دماغت در ن ی_تا خوش

* * * * * 
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 نهیآرمان دوباره به آ دنیاتاقم که باز شد سر برگردوندم و با د در

 نگاه کردم و گفتم

 !یایم نییپا یندازیسرت و م یطور نیباطل شده هم غهی_ص

 بست و گفت درو

 !یشیمحرمم م شهیهم یبرا گهیساعت د هی_عوضش تا 

 سرم انداختم و گفتم یبستم. شالم و رو موهامو

 _خوب؟

 تختم نشست و گفت یرو

مسخره  یباز نیا یعنینه؟یمعا یبرا یبر یخوای_خوب هنوزم نم

 م؟یرو ادامه بد

 گرد کردم و گفتم چشم

  یتو بود میهمه گفت ما با هم بود یکه جلو ی_اون

  ینکرد تو بود یکار چینگفت و ه یچیکرد و ه یکه لجباز می_اون

 حرص گفتم با

 ستیمن ن ریتقص نایکدوم ا چیننداز گردن من. ه وی_همه چ

تختم  یاومد رو شیوجب میکه با تاپ ن میمنه؟اون ری_پس البد تقص

 من بودم البد؟ دیخواب

 به جانب گفتم حق

 .ی_اونجا تخت من بود که تو اشغالش کرد

 آوردیاز جواب کم نم یلعنت
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 من اونجام! یدونستی_و تو هم م

 نگاهش کردم که بلند شد و گفت زیت

 نجایرو بهت بگم... حاال که کارمون به ا زایچ یسر هی خوامی_م

 .دهیکش

 نگاهش کردم که گفت منتظر

سال،دو  هیعقد چه قدر دووم داره؟شش ماه،  نیا دونمی_من نم

 !یمال من گهیسال...اما اون خطبه که خونده شد تو د

 گفت یشتریب تیحرف بزنم که مهلت نداد و با جد خواستم

دختر  دونمی.مستمین رتیغ یبزرگ شده باشم اما ب کایآمر دی_من شا

با  یاالن بهت بگم سر لجباز نیاز هم خوامیاما م یهست یپاک

 یاگه ازدواجمونم اجبار ینذار... اصال.حت رتمیدست رو غمن،

 باشه...

 ادامه داد یکرد و با نگاه خاص مکث

 رو که دستش بهت بخوره یکشم اون ی_م

بگم که مامان در و باز کرد و  یزینگاهش کردم و خواستم چ مات

 رفت و گفت یاتاقم چشم غره ا یآرمان تو دنیبا د

 .نیایمنتظرن زودتر ب نیی_همه پا

تا ما مبادا پشت در بسته عمل خاک بر  ستادیدر ا یجلد خودشم

 .میکن یسر

 رفتم. رونیو برداشتم و ب فمیک
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بابا  نیهم پشت سرم اومد. قرار شد بابابزرگ و عمه با ماش آرمان

 ..میبرن تا من و آرمان هم تنها بر

جا  نیماش یخودش و تو یبه هر بهانه ا خواستیکه عمه م بماند

 بندازه.

و در آوردم  میو روشن کردم و گوش نیمحض نشستن ضبط ماش به

 گرفتن شدم. یو مشغول سلف

 استارت زد و گفت آرمان

 قا؟یدق یکنیکار م ی_چ

 کردم و با اخم گفتم نگاهش

 _سرت به کار خودت باشه.

آخر  یعکس گرفتن باال بردم که لحظه  یو برا میگوش دوباره

 و دادم و در آورد ختیسرم و بهم ر یجلو یموها

 ساعت حالتشون داده بودم. هیشعور  ی_ب

 دیچیپ نیمردونش تو ماش یخنده  یصدا

 .نهیهم تیوضع یریتنها تنها عکس بگ ی_تا وقت

 چشم نازک کردم و گفتم پشت

با دوست  یبر یتونیتو م رمیتنها عکس بگ خوادی_من دلم م

 .یریدخترات عکس بگ

 دیشد و پرس یجد

 واست؟ ستیمهم ن ینی_
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 گفتم تیخودش با جد مثل

من  یبه من نداره همون طور که کارا یربط یکنیکه م یی_کارا

 بهت ربط نداره.

 در هم رفت و گفت اخماش

 .؟میریم میکه کجا دار وفتادهی_هنوز واست جا ن

 م؟یریم میکه به زور دار وفتادهی_واسه خودت هنوز جا ن

 دیغر یعصب

 _رو اعصابم راه نرو سوگل.

 زدم داد

 یجنابعال شهینم لیدل یعقد لعنت ؟اونیکار کن یچ یخوای_راه برم م

 !یو بهم زور بگ یآقا باال سرم بش

نگاه منظورش و  میبهم انداخت و سکوت کرد. با همون ن ینگاه هی

 گفت یزبون ی. با زبون بدمیفهم

 سوگل کنمیم آدمت

* * * * 

 .ختیر نییپا یدست و هلهله دلم هر یصدا با

 زن آرمان شده بودم؟ یالک یالک یعنی

 .میدستم نشست نفسم قطع شد. بلند شد یکه رو دستش

 نیعمم بود که ا یکرد. اخماش در هم بود.منم که انگار عزا نگاهم

 شده بودم. یطور
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 دیو بوس میشونیو گرفت و سرش و جلو آورد و سرد و کوتاه پ بازوم

 دست زدن. یروح همه کل یب یبوسه  نیو سر هم

سرد حلقه ها رو جلومون  یبا اکراه جلو اومد و بعد از روبوس عمه

 گرفت.

 عرق نشسته بود. شیشونیپ یبه آرمان انداختم که رو نگاه

 .نهیچشمم و نب یانداختم تا اشک جمع شده تو نییو پا سرم

 یچشما یعشق و تو یروز نیهمچ یدخترا آرزو داشتن تو ی همه

عالقه  چیازدواج کردم که ه یاون وقت من...با کس ننیطرفشون بب

 بهم نداره. یا

 چونم زد و سرمو بلند کرد. ریو ز دستش

 و جلو آورد و کنار گوشم آروم گفت سرش

 کن. یآبرو دار هیبق یاما حداقل جلو یازم متنفر دونمی_م

 .دیکش عقب

 یحت نکهیانگشتم کرد.بدون ا یشد و حلقه رو برداشت و تو خم

 نگاهم کنه.

 از اون مخمصه فرار کنم. خواستیم دلم

 .دادمیرو م هیبق یها کیجواب تبر یسخت به

 خواستیافتاد با اون اخماش دلم م یبار که نگاهم به آرمان م هر

 کنم.. هیگر

که  امیبا مامان ب یبهانه ا هیخواستم با  میاومد رونیمحضر که ب از

 شد. دهیدستم کش
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 کشوند که معترض گفتم نیدنبال خودش به سمت ماش منو

 امیباهات ب خوامیکنم... ول کن دستمو نم ی_واسا خداحافظ

 اصال...اه...

 گفت تیو باز کرد و با جد نیماش در

 _سوارشو!

 نگاهش کردم و سوار شدم. تند

پاشو  هیتوجه به نگاه بق یو دور زد و خودشم سوار شد و ب نیماش

 گاز گذاشت. یرو

 حرص گفتم با

 ؟منیچرا منو دنبال خودت کشوند یرفت یم ی_قرار داشت

 با مامانم... خواستمیم

 به در دمیخوردم و چسب یعربدش تکون یصدا با

 نی. بگهیکم بزرگ شو بفهم د هیمامانم... مامانم... مامانم... ی_ه

 یکمم شده مالحظه کن الزم ن هی کننیاون همه آدم که ما رو نگاه م

 .یاز داماد متنفر یبا نگاهت جار بزن

 گفتم متعجب

تا همه بفهمن به زور سر  ینشست رغضبیمثل م ی_من؟جنابعال

 عقد آوردنت! یسفره 

 گفت یکرد و عصب نگام

 ؟یریگیم شیدست پ ی_االن دار
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 بشر. با حرص گفتم نیقدر پرووو بود ا چه

کن اعصابم  ادهیجا پ نی...منو همییتو رهیگیم شیکه دست پ ی_اون

 یختیو بهم ر

 نکرد. ییبهم انداخت و اعتنا ینگاه تند مین

 خونش نگه داشت متعجب گفتم یو که جلو نیماش

 نجا؟یا می_چرا اومد

 جواب داد سرد

 شو! ادهی_چون من خواستم پ

 شد. ادهیبند حرفش خودش پ پشت

 آرمان خان. دمیباال انداختم.حاال خواستن و نشونت م ابرو

 سمت منو باز کرد و کالفه گفت در

 شو سوگل. ادهی_پ

 نشستم و گفتم نهیبه س دست

 .شمینم ادهی_پ

 که گفتم رونیب دتمیکش نیبازوم انداخت و از ماش ریز دست

 !یمنو به زور ببر یتونی_نم

برنج بلندم  ی سهیک نیو قفل کرد.خم شد و ع نیماش یخونسرد با

 گفتم ریدوشش که متح یکرد و انداخت رو
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.  اصال انیهمه ب زنمیوگرنه داد م نییبذار پا ؟منویکنیکار م ی_چ

به زور زنت دادن. آرمان  گمی.به همه مبرمیدانشگاه م یآبرو تو تو

 با توعم... نیمنو بذار زم

 آسانسور و زد و گفت ی دکمه

 تالش نکن! یخودی_ب

حساسش زدم که رنگش  یبه نقطه  یمحکم یعمد با پام ضربه  از

 کبود شد.همزمان آسانسور باز شد.

 و دکمه رو زد. نیذاشت زمتو و باالخره منو گ رفت

 و گفتم دمیکبود شدش خند یچهره  به

 دکتر؟ یانداختمت آقا یشد از مردونگ ی_چ

 گفت  یلبخند محو با

قد  میقد و ن یچهار تا توله  تونمینگران نباش هنوز م زمی_نه عز

 بندازم تو دامنت تا زبون درازت کوتاه بشه. 

 نازک کردم و رومو کردم اون ور. یچشم پشت

 که با طعنه گفت نییپا دمیتند پر ستادیآسانسور که ا 

 ؟یحاال عجله دار یایب یخواست یشد تو که نم ی_چ

انداخت و بدون  دینکرد. کل ییبهش رفتم که اعتنا یغره ا چشم

 گاو رفت تو. نیتعارف زدن به من خودش ع

 سرش رفتم و درو بستم.. پشت
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کاناپه  یروراست خودش و  هیبود.  ختهیبه هم ر یلیخ خونش

 انداخت و گفت

 از اتاقم بردار. یخواست ی_لباس راحت

 تکون دادم و به سمت اتاقش رفتم. سر

لباس خواب زنونه و تخت به هم  یمحض وارد شدن چشمم رو به

 مات موند. ختهیر

 ...ی... عوضی... عوضیعوض

 گفت مالحظه کن و خودش... یمن م به

 رفتم و گفتم رونیحرص از اتاق ب با

 رمیمن م زنهی_خونت حالم و بهم م

 به در برسم خودشو انداخت جلوم و گفت نکهیاز ا قبل

 _چته تو.

 نفرت گفتم با

 هیکار فیکه توش پر از کث یتو خونه ا خوادی. فقط دلم نمیچی_ه

 بمونم.

 دمیغر ظیاز کنارش رد بشم که بازوهامو گرفت. با غ خواستم

 _دست به من نزن.

 تر گرفتتم و گفت محکم

 سوگل؟ هی_منظورت چ

 دادم و گفتم هلش
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تو  یاریمنو م یدوست دخترتو جمع نکرد یرای_هنوز لباس ز

 .مونمیجا نم نی...بکش کنار من انیخونت؟آفر

 بار محکم کمرم و گرفت و تند گفت نیا

 . من دوست دختر ندارم.یگیم یچ فهممی_سووووگل من نم

به سمت اتاق چپ نگاهش کردم. دستشو گرفتم و دنبال خودم  چپ

 خواب کشوندم.

 چشمش گرفتم و گفتم یتخت برداشتم و جلو یخواب و از رو لباس

 ن؟یا هی_چ

 گفت متعجب

 ..نی_ا

و  دمیسرش کوب یشد که با حرص لباس خواب و تو زیر چشماش

 زدم غیج

 .ی... عوضیکنیخاطراتشم مرور م ی_تازه دار

 جلوم و گفت دیبرم که پر رونیاز اتاق ب خواستم

 سوگل. ستیلباس خواب مال من ن نیخدا ا_به 

 گفتم ظیغ با

 .یقسم بخور ستیالزم ن ستیدونم مال تو ن ی_م

 گفت تند

از  یکیلباس خواب ندارم.  نیبه ا یکه من ربط نهی_منظورم ا

 .خورمیدادم بهش قسم م دیبودن کل نجایدوستام با دوست دخترش ا
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 چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 د؟یبه ذهنت نرس یا گهی_دروغ د

 و فوت کرد و گفت نفسش

سوگل بشناس منو  خورهی_من حالم از دروغ و دروغ گفتن بهم م

 دروغگو متنفرم. ی. چون از آدماگمیدارم بره دروغ نم یسرم باال

بهش دروغ  یحرفش رسما خشکم زد. پس اگه بفهمه من کل نیا با

عاشقت  یسوگل؟فکر کرد یفکر کرد ی. پس چشهیگفتم ازم متنفر م

 شه؟یم

 رفتم که گفت عقب

 نه؟ ی_بهم اعتماد ندار

 زدم و گفتم یکم جون لبخند

 تیشخص یبودم وگرنه زندگ یفقط عصب کنه؟منیم ی_چه فرق

نداره  یلزوم میبه اجبار با هم ازدواج کرد یبه من نداره وقت یربط

 .یبهم حساب پس بد

 در هم رفت و گفت اخماش

 یکارت نداشته باشم در اشتباهبه  یکه من کار یگیم نوی_اگه ا

 سوگل.

 انداختم و گفتم نیینگاهم کرد.سرمو پا رهیخ

 حداقل استراحت کنم. نجایا میحاال که به زور آورد رونی_برو ب

 مانتوم و باز کرد و گفت یدکمه  نیاومد و اول جلو
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 زم؟یعز یاستراحت کن یخوایروز عقد بدون داماد م نی_اول

و تند عقب رفتمو بدون نگاه کردن به چشماش  ختیر یهر قلبم

 گفتم

 آرمان! ادیب شیپ یزیمون چ نیب خوامی_نم

 گفت تیتکون داد و با جد سر

مثل من  یکیبا  یخواینم نکهی_باشه،فراموش کرده بودم حرفاتو...ا

 . راحت باش!شمینم کتینزد گهید ی...اوکیباش

 رفت. رونیاز اتاق ب تیو زد و با عصبان حرفش

تخت نشستم  یرو ی.. با درموندگادیو گاز گرفتم تا اشکم در ن لبم

 دمیلب نال ریو ز

 کار کنم؟ یمن چ ای_خدا

* * * * * 

نگاه کردم که  یبه پر یچشم ریو ز دمیحرص پوست لبم و جو با

 .خوردیبا چشماش رسما داشت آرمان و م

 به پهلوش زدم و گفتم یا سقلمه

 _بسه انقدر زل نزن بهش.

 به آرمان گفت رهیشل شده خ شین با

 بغلش کنم. خوادی.دلم مپهیخوشت یلی_آخه خ

و قطع  سشیاز جام بلند شدم که متعجب نگاهم کرد.آرمان تدر تند

 کرد و گفت
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 هست؟ ی_مشکل

 گفتم تند

 دیبر دیبه نظرم خسته شد دیکن لیدرس و تعط شهی_بله هست.م

 .دیاستراحت کن

 باال انداخت و گفت ابرو

 شما... ستمیسته ن_ممنون من خ

 دمیحرفش پر وسط

 دیبه نظرم شما بر دهیپر د؟رنگتونمیخسته نباش شهیمگه م دی_خسته ا

 .دیبخور ییچا هی

 لیمن واسه تعط کردنیانگار با خودشون فکر م دنیخندیم زیر همه

.خبر نداشتن از حسادت رو به انفجار کنمیم یطور نیشدن کالس ا

 بودم.

نشست و  یصندل یرو کردیخندش و کنترل م یکه به سخت آرمان

 گفت

مبحث و  نیهم دیایمو در کنم شما ب یخستگ نمیشیمن م ی_اوک

 .دیکنفراس بد

 به تخته گفتم رهی.خدنیخند همه

 قلب؟ ی_آناتوم

 زدم و گفتم یمحو لبخند

 .کنمینم سیو تدر یقشنگ نی_من مثل شما با خشونت درس به ا
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 و گفت دیخند

 .دیکن سیعاشقانه تدر دیی_باشه شما بفرما

 .ستادمیاعتماد به نفس به سمتش رفتم و ا با

هول شدم.خوب سوگل جان  دمیخودم د یهمه رو که رو نگاه

که االن  یکردیحرص خوردن چهار خط گوش م یبه جا یمردیم

 ؟ینش عیضا

 لیکه به شکل و شما یو برداشتم و در حال کینباختم،ماژ خودمو

 تخته زل زده بودم گفتم یقلب رو بیعج

نظرم و  خوامیامروز شما گوش ندادم.االنم فقط م ی_من به حرفا

 بگم.

 بهم گفت رهیخ آرمان

 .دیی_بفرما

 و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 جایب دنیوقتا با تپ یعضو بدنه!چون بعض نی_به نظرم قلب ظالم تر

 .زهیریتو بهم م یزندگ

 اووو ووو گفتن بچه ها بلند شد. یصدا

 به چشاش ادامه دادم رهیخ

ضربه  خودشیاز احساس ب یآدم چیوقت ه چیه دی_اگه قلب نبود شا

 نخورد.

 دانشگاه گفت یاز پسرا یکی
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رو بهت بده  ایدن یحس ها نیقشنگ تر تونهی_من مخالفم.قلب م

 تجربه کنه.  تونهیآدم م هیکه  هیزیچ نیعشق! عشق قشنگ تر یحت

 کردم و گفتم  نگاهش

 ممکن باشه؟  ریاگه غ ی_حت

 تکون داد  سر

 ممکن باشه. ریاگه غ ی_حت

 نی... ادمی. ترسکردیبه آرمان افتاد که با اخم به من نگاه م چشمم

 چرا ترش کرده بود؟

 گفت یشد و با لحن سرزنش گر بلند

 ه؟یمسخره باز ی_کالس جا

 کالس کپ کردن!  یلحنش کل بچه ها از

 گفت یبا تحکم یصدا با

 .دیریهم وقت کالس و نگ گهیسر جاتون د دینیبش دیی_بفرما

 ریم کرد؟اصال تقص عهیچرا ضا شعورینگاهش کردم. ب دلخور

 شدم. لیگور نیمنه خره که عاشق ا

 اخم گفتم با

 از کالس! رونیبرم ب دمیم حی_ممنون ترج

برم  رونیو برداشتم. خواستم از کالس ب فمیرفتم و ک زمیسمت م به

 که گفت

 .دیدرس و حذف کن نیا دیرون،بایب دی_اگه رفت
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 یبشم؟پوزخند میراجع من فکر کرده بود؟که تسل یکردم. چ نگاهش

 زدم و گفتم

 _چشم استاد،با اجازه!

 .رونینگاه به خون نشسته ش اومدم ب ریو زدم و ز حرفم

* * * * 

انقدر همون جا بمون تا  دمیبا حرص غر دمشیکه د فونیآ یتو از

 آرمان گفت دنیاومد و با د رونی.. مامان از آشپزخونه بیریبم

 ؟یکنی_چرا درو باز نم

نگاه به سر تا پام انداخت  هیگرد شدم دکمه رو زد.  یچشما یجلو و

 آرمان. چارهیو با تاسف گفت ب

 آشپزخونه رفت. به

 من.... چارهیآرمان؟ب چارهیمگه من چم بود که ب وااا

و باز کردم.بدون در نظر گرفتن من با لبخند به مامانم  ییرایپذ در

 گفت

 د؟ی_سالم مامان جون خوب هست

 ذوق زده جواب داد مامانم

 .ی_سالم پسرم ممنون خسته نباش

هاشو در آورد و اومد داخل.اخم کردم و خواستم به اتاقم برم  کفش

 که مچ دستم و گرفت.

 بگم.. یزیترس مامان جرئت نکردم چ از
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 .دیدور کمرم انداخت و گونه مو بوس دستشو

 و با اخم گفتم دمیبا لبخند وارد آشپزخونه شد. تند عقب کش مامان

 اتاقم! یتو رمی_من درس دارم م

 سمت خودش. دیمچ دستم و کش بازم

 انداختم و آروم گفتم نییپا سرمو

 برم تو اتاقم. خوامی_ولم کن آرمان م

 تکون داد و گفت سر

 تو اتاقت. میریتا اومدن بابات با هم م زمیعز ی_اوک

 .در اتاق و باز کرد و هلم داد داخل.دیخجالت دستمو کش یب

 تو و درو بست. اومد

 بهش انداختم و گفتم یتند نگاه

 نمت؟یبب خوامینم یفهمی_نم

 اومد و زمزمه کرد جلو

 _چرا؟

 حرص گفتم با

 عمیضا یرفته امروز که جور ادتی نکهی.مثل اییپرو یلی_خ

 !یکرد

 دستاش دورم حلقه شد و زمزمه کرد بازم
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.به خاطر یگیممکنت م ریشوهرت از عشق غ ی؟جلوی_خودت چ

 ممکن شده؟ ریازدواجمون عشقت غ

 از حرفام کرده بود؟ ینگاهش کردم.اون چه برداشت مات

کردم و خواستم بگم منظور من خودش بود اما به خودم  نگاهش

مونده بود بفهمه من دوستش دارم. عقب رفتم و با  نیاومدم... هم

 اخم گفتم

از عشقم گفتم از کالس  نکهیکه به خاطر ا یشعور ی_انقدر ب

 رون؟یب میندازیم

 در هم رفت و گفت شتریب اخماش

 ان؟یممکن شده؟هوم؟شا ریکه با ازدواج با من غ یاون عشق هی_ک

 تکون دادم و گفتم نیبه طرف یسر

 .ستین انی_شا

 دیپرس تیجد با

 ه؟ی_ک

 گفتم کالفه

 یحاال چ رونیب میتو که از کالس انداخت ه؟ی_عه به تو چه ک

 .خوادیمنو نم گهیکه هست...با ازدواج با تو د یک ؟هریگیم

و عقب رفت.خدا منو ببخشه به خاطر  دیموهاش کش یال یدست

 دروغ شاخ دارم.
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با  کرد و لب هاش تکون خورد اما از گفتن منصرف شد و نگاهم

مامانم  یکه از صدا یرفت و اون طور رونیاز اتاق ب یکالفگ

 شام هم نموند. یبرا یحت دمیفهم

 گفت تیکرده نشستم. در باز شد و مامانم با عصبان بغض

 سرخ شد و رفت؟ یطور نیا یبچه گفت نیبه ا ی_چ

 و گفتم دمیرو روم کش پتو

 بخوابم... ببند درو! خوامی... میچی_ه

 دیلب غر ریز

 .یدیروز منو سکته م هی_آخر 

 یبرا یشانس چیهمه دروغم ه نیکه بسته شد اشکام در اومد. با ا در

 بودن با آرمان نداشتم

* * * * * 

اتاق  یتو گهیتقه به در زدم و وارد شدم آرمان با دو استاد د چند

 بودن.

 کردم و گفتم نگاهش

 رم؟یوقت تونو بگ قهیدق هی شهی_م

 اخم سر تکون داد.به سمتش رفتم و آروم گفتم با

 سر کالس؟ امی_واقعا امروز ن

 چونش زد و فقط نگاهم کرد. ریو ز دستش

 و فوت کردم و گفتم نفسم
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 نیهم یبرا یم کرد عهیجمع ضا یجلو نکهیشدم از ا ی_من عصب

درس و حذف  نیا یخوای. واقعا مرونیاز کالس رفتم ب یاون طور

 کنم؟

 ا گفتاز استاد یکی

 _کالست شروع شده استاد زند!

 سر تکون داد و گفت آرمان

 .امی_االن م

 رفتن و درو بستن. رونیدو تا ب اون

 شد و گفت بلند

 سر کالس...اما شرط داره. یایب یتون ی_م

 زده نگاهش کردم و گفتم ذوق

 که باشه. ی_هر چ

 زد و گفت یپوزخند

تون شده  دنیو ازدواج من مانع رس یکه عاشقش ی_به اون پسر

 .دمیورود به کالس تو فقط به اون م یمن اجازه  ادیبگو ب

 زد.با تته پته گفتم خشکم

 بگم بهش من... یچي؟من چ ینی_

 ؟ی_نکنه خبر نداره ازدواج کرد

 و گفتم دمیسرم.لب گز یمحکم بزنم تو یکیداشت  جا

 بدونه! خوامی_نه خبر نداره،نم
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 بهم انداخت و گفت یبد نگاه

 با وجود من با اون... یخوایم یعنی_

 وسط حرفش دمیپر تند

 .گمیم ی_اون اصال خبر نداره من عاشقشم. جد

 دیاومد و آروم پرس جلو

 _دوستت داره؟

 چشماش نگاه کردم و بغض دار گفتم به

 اال من! نهیبی_نه.همه رو م

 کردم و گفتم نگاهش

 شرمنده! نهیتو رو بب ادیتونم بهش بگم ب ینم نیهم ی_برا

 باال انداخت ابرو

 ؟یدرس و حذف کن نیا خوادی_پس دلت م

 نگاهش کردم که گفت درمونده

 یراه نمیدانشگاه.جز ا ادیب یبهش بگ ی_تا آخر امروز وقت دار

 .یندار

 هاج و واجم تنها گذاشت. ی افهیو زد و منو با ق حرفش

* * * * 

 التماس گفتم با

 کار ازت خواستما... هیماکان... اری_جون من نه ن
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 حرص گفت با

 .یدروغ گفت یکرد ندازه؟غلطیچو م لیتو فام یگی_احمق نم

من  ششیفقط برو پ یبکن یکار خوادیتو هم نم یبه کس گهی_بابا نم

 عاشقت شد. شهیکه م ییفقط تو لیدرسو حذف کنم بدبختم.تو فام نیا

 چپ نگاهم کرد و گفت چپ

 یکه کرد ؟ازدواجمیعاشق خودش شد یآدم بهش نگفت نی_چرا ع

 باهاش!

بفهمه منم عاشقش  خوامیعالمه دوست دختر داره.نم هی_چون اون 

 که... یریمیماکان نم شهیم یشدم چ

 و فوت کرد. استارت زد و گفت نفسش

 .یدردسر بود ی هیما ی_از بچگ

 و گفتم دمیذوق دستامو به هم کوب با

 .یگل یلی_خ

 شد. ادهیجا پارک کرد و پ هیو  نیماش

 شدم و گفتم ادهیپ

 ...ریکم ژست اخمو ها رو به خودت بگ هی_

 چپ نگاهم کرد و گفت چپ

 کنم واسش؟ یباز لمیمنو حاال ف شناسهی.ممیلیفام نکهی_مثل ا

 سر تکون دادم که جلو جلو به سمت دانشگاه رفت. مظلوم
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نفر چشمم به آرمان  نیاول میسرش رفتم. وارد ساختمون که شد پشت

 .زدیاز استادا حرف م یکیافتاد که داشت با 

 به ماکان کردم و گفتم کیو نزد خودم

 _اونجاست.

 افتاد سمت آرمان.دنبالش رفتم... راه

منو  نیکردم که نگاهش ب یاونم تموم شد. سالم یما،حرفا دنیرس با

 دست سمتش دراز کرد و گفت یی. ماکان با خوش رودیماکان چرخ

 ؟یسالم داداش خوب_

 دیباهاش دست داد و پرس آرمان

 ؟یکنیکار م یچ نجای. تو ای_مرس

 با عالمت چشم و ابرو گفتم تند

 رفته؟ ادتی...ارمیضمانت ب ینفر و برا هی ی_تو گفت

 جا افتاد و اخماش در هم رفت. شیبه ماکان اشاره کردم.دوزار و

 سنگ شد و رو به ماکان گفت مثل

 با من. ای_ب

 گفت یخواستم دنبالشون برم که با لحن محکم منم

 _تو برو سر کالست.

 دی.آرمان و ماکان  با هم وارد اتاق اساتستادمیو واج همون جا ا هاج

رفتم و پشت در اتاق  دیکالس به سمت اتاق اسات الیخیشدن. ب
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 چیبه اطراف انداختم و گوشمو به در چسبوندم اما ه ی. نگاهستادمیا

 .ومدینم ییصدا

 دمیلب غر ریو فوت کردم و ز نفسم

 بودم؟یمنم م شدیم ی_حاال چ

چند  ستین یخبر دمید یاتاق رژه رفتم و وقت یجلو یا قهیدق پنج

 تقه به در زدم و وارد شدم.

 که با رفتن من ساکت شد. زدیبا اخم داشت حرف م آرمان

 و به ماکان انداختم و گفتم نگاهم

 .نمتیکالس و نب نکرده برم سر یخداحافظ ومدی_دلم ن

و با  کردیزدم بهش که انگار با چشماش داشت سرزنشم م زل

 دمیآرمان از جا پر یعصب یصدا

 .برو سر کالستزمی_از درست عقب نمون عز

 مثل اژدها شده. دمیکردم و تازه فهم نگاهش

 گفتم ییو نشستم. با پرو دمیماکان و کش یروبه رو یصندل

 درس ندارم. یبرا یواحدم مشخص نشه تمرکز نیا فی_تا تکل

 دیعمد از ماکان پرس به

 تونم برم سر کالسم؟ یشد ماکان؟ م ی_چ

 ماکان خواست حرف بزنه آرمان به جاش گفت تا

 کنمیمسائل و خودم باهاش حل م ی هیماکان.بق ی_ممنون که اومد

 سر تکون داد و بلند شد.با آرمان دست داد و گفت ماکان
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 گناه داره. ریسخت نگبهش  ادی_ز

 دیوضوح حس کردم دست ماکان و فشار داد و غر به

 از همه حواسم به زنم هست تو نگران نباش! شتری_ب

 تکون داد و رو به من گفت یسر ماکان

 سوگل؟ یندار ی_کار

 شل شده گفتم شین با

 !یبهت جواب بد زنمی... زنگ متی_نه سالمت

باز به در بسته زل  شیرفت. با ن رونیتکون داد و از اتاق ب سر

از آمازون فرار کرده دستش و تخت  یعدد وحش کیزده بودم که 

 .واریکوبوند به د خیگذاشت و هلم داد عقب و مثل م نمیس

 دیقفل شده غر یدر هم رفتم با فک یاعتنا به چهره  یدر اومد.ب آخم

 ؟یحد عاشقش نی_تا ا

 داد زد یاز اخمش فقط نگاهش کردم که عصب دهیترس

 _جواب منو بده.

 گرفت. شیآت شتریتکون دادم که ب سر

 لهیکه پسر محبوب فام ؟اونی. چرا نگفتی_پس ماکان و دوست داشت

و با اون بخونه نه من...چرا دو  تیتا بابات عقد کوفت یچرا نگفت

 ؟یتامون و بدبخت کرد

 گرفت. هلش دادم و گفتم حرصم
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.کم مونده بود تا اونم استخویمنو نم یجنابعال ی_چون با گندکار

شد.  دایتو پ یسر و کله  نکهیمن دوستم داشته باشه تا ا یبه اندازه 

 ... ازت متنفرم.یو نابود کرد یو همه چ میتو زندگ یتو اومد

 ی....حتیاز من متنفر باش دینگاهم کرد. منو ببخش آرمان اما با مات

 .نداختیروز دروغامو بفهمه هم لرز به تنم م هی نکهیتصور ا

 شد.سر تکون داد و گفت خی مثل

 !یبر یتونی... مدمی_فهم

 بگم اما منصرف شدم. یزیخواستم چ مونیو بهم کرد. پش پشتش

به اشک نشسته از اتاق زدم  یو با چشما نییو انداختم پا سرم

 .رونیب

 

* * * * * 

 دمیدیدانشگاه و سر کالس م یدو هفته بود که آرمان و فقط تو قایدق

 یخونه  یامشب که همگ یحت کردینگاهمم نم یهر چند اون حت

حفظ ظاهر  یهم جواب تلفنم و نداد تا برا میبابابزرگ دعوت بود

 .میهم شده با هم بر

 هم اومده بودن اما آرمان نه. نایعمه ا یحت

 ماکان کنارم نشست و گفت 

 هات غرق شده؟ یه؟کشتی_چ

 گفتم زونیآو یلب ها با

 ز ازم متنفر شده._بعد از اون رو
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 کنمیامروز و فردا ازدواج م ؟منیدروغ بگ ی_خوب مجبور

 باالخره. ادیگندش در م

 گرد شد و گفتم چشمام

 ؟ی_با ک

 لبخند گفت با

 ...شینیب ی_به وقتش م

 بازوش زدم و گفتم به

 طرف؟ هیماکان... بگو جون من...ک گهی_بگو د

باز کرد اما نگاهش به پشت سرم افتاد و با ابرو به پشتم اشاره  لب

 کرد.

 و متوجه شدم آرمان تازه وارد شده. برگشتم

اعتنا به من به سمت  یبلند شدم و خواستم به سمتش برم که ب عیسر

 بابابزرگ رفت. انگار که من اصال وجود ندارم.

 حرص نشستم که ماکان گفت با

 تت ناراحته؟از همون روز از دس نی_ا

 تکون دادم و گفتم سر

 !کنهینگامم نم ی_آره عوض

 و گفت دیخند ماکان

 دختر خوب؟ یخوایم ی_باالخره تو چ

 خواستم جواب بدم مامان گفت تا
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 !ری_سوگل بلند شو کت شوهرتو بگ

 اکراه بلند شدم که آرمان کتش رو در آورد و گفت با

هم به  یآب هی خوامیتو اتاق م ذارمیمن خودم م یی_ممنون زن دا

 دست و صورتم بزنم!

مامان  یکه چشم غره  نمیقرمز شده بود. خواستم بش صورتش

 آرمان رو از دستش گرفتم و گفتم فیمنصرفم کرد.. کت و ک

 ..کنمیم زی_من برات آو

 نگاهم کرد. فقط

 سمت اتاق رفتم که پشت سرم اومد. به

 بست. اما وارد اتاق شد و درو ییدستشو رهیکردم م فکر

 کتش بکشم. یتو قینفس عم هی خواستیدلم م یلعنت

زده بود به درو نگاهم  هیکردم و برگشتم.با اخم تک زونیرو آو کت

 .کردیم

 و گفتم ستادمیروش ا روبه

 .رونیبرم ب خوامی_بکش کنار آرمان م

 برداشت و گفت واریشو از د هیتک

 شینیبی_نترس،م

ماکان بود.دلم سوخت... چشماش قرمز شده بود و معلوم  منظورش

 بود خسته ست.

 و آروم کردم و گفتم لحنم
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 .زنمیجا دراز بکش من موقع شام صدات م نیآرمان.هم ی_خسته ا

 در هم رفت و گفت شتریب اخماش

تو واسش شل  شین رونیبخوابم تا تو راحت تر اون ب یخوای_م

 ؟یکن

رفتم تو  یچشماش ضعف نرفته بود جفت پا م یدلم برا اگه

 صورتش اما االن فقط گفتم

 شتیمونم پ ی_منم م

نگاهم کرد و سر تکون داد. به سمت تخت رفت و دکمه  معنادار

 کرد. زشیچروک نشه آو نکهیا یو باز کرد و برا راهنشیپ یها

که چراغ و خاموش کردم. از داخل کمد  دیتخت دراز کش یرو

تخت نشستم و زل زدم  یو خودم لبه  دمیو روش کش برداشتم ییپتو

 به صورت اخمالودش...

 سگ دلم براش تنگ بود. مثل

 نگاهش کردم که حس کردم نفس هاش منظم شد. اونقدر

 .دمینفس کش قیطاقت سرمو جلو بردم و عم یب

گونه ش جلو بردم که صورتش و  دنیهامو به قصد بوس لب

 ..برگردوند و لب هاش قفل لب هام شد

 برق هزار ولت بهم وصل کردن. انگار

صورتش  یو گرفت و کامل پرت شدم روش و موهام تو بازوهام

 .ختیر

 ...دیکش یو از لبم جدا کرد و نفس کشدار لبش
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و دستشو دورم حلقه  دیبلند بشم که اجازه نداد.در آغوشم کش خواستم

 کرد و گفت

بمون که خوابم  نجایا یبزن دیاونجا منو د ینیبش نکهیا ی_به جا

 ببره!

 خوابش برد.. یا قهیگردنم برد و پنج دق نینگفتم. سرش و ب یزیچ

 داریتا ب خواستمیاما م ومدیزدم و چشمامو بستم. خوابم نم لبخند

 شدنش از وجودش لذت ببرم.

 * * * * 

و بست و دستش و به  راهنشیپ یهانگاهش کردم که دکمه رهیخ

 سمتم دراز کرد! 

 یگرفتم و بلند شدم. موهام و نوازش کرد تا مرتب بشه.فشار دستشو

 .میرفت رونیبه دستم داد و از اتاق ب

بکشم  رونینگاه اکثرا خجالت زدم کرد و خواستم دستم و ب ینیسنگ

 که محکم تر فشارش داد.

 که عمه گفت مینشست

از جمع دور  دینبا یتو اون اتاق پسرم.نامزد کرد نیساعته رفت هی_

 !که یبش

 جواب دادم تند

 بشه! داریعمه منم همون جا نشستم تا ب دی_آرمان خسته بود خواب

 نگاهم کرد. معنادار
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مردم تا بفهمم  یم یشد. داشتم از کنجکاو دهیسمت ماکان کش نگاهم

کس محل  چیبود که به ه ییشده آخه ماکان از اون پسرا یعاشق ک

 حاال... ذاشتینم

 گوشم به خودم اومدم خیآرمان ب یعصب یصدا با

 ینداره.حاال که زن من شد یا دهیفا ی_هر چه قدر که نگاش کن

 کن! رونیاونو از سرت ب

 کردم و گفتم نگاهش

 _چرا اون وقت؟

 گفت یفک قفل شده ا با

 دوست نداره. یسوزیم یکه تو تب عشقش دار ی_چون اون

 هم فشردم و گفتم یهامو رو لب

 دونمی_م

 زونیانداختم و لب هام آو نییدر هم رفت.سرمو پا شتریب اخماش

 شد.

بچسبم بهش و از گردنش  خواستی.دلم مخواستیآرمان و م دلم

 بشم و انقدر بوسش کنم که اونم عاشقم بشه. زونیآو

لبم نشست.سرمو بلند کردم و  یرو یاتاق لبخند یتو یبوسه ادی به

 .کنمینگاهم م دهیباال پر یماکان با ابرو دمید

 !یچیشده؟که همونطور جواب دادم ه یچ دیسر پرس یاشاره با

 از جاش بلند شد و گفت آرمان
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که  میدار یاورژانس ضیمر هی_من با اجازه تون مرخص بشم.. 

 برم. دیحتما با

نداره و داره دروغ  ضیرفت تو هم... کامال معلوم بود مر اخمام

 داده. امی. البد دوست دخترش بهش پگهیم

 اعتراض همه بلند شد و من فقط با اخم نگاهش کردم. یصدا

 آرمان خان! یخوند کور

 شدم و گفتم بلند

 طیبا مح امیم میپزشک یباشه دانشجو ی. هر چامی_پس منم باهات م

 آشنا بشم. شتریب مارستانیب

 نگام کرد و گفت معنادار

 .زمیعز ستین یازی_ن

 گفتم انهیلبخند موذ با

 _چرا مزاحمتم؟

 .یشیمن ممکنه کارم طول بکشه خسته م یصبح کالس دار_نه اما 

 لبخند گفتم با

 ..شمیمن با تو خسته نم زمی_نه عز

 تکون داد و گفت سر

 _باشه حاضر شو.

برداشتن کتش  یاتاق.آرمان هم به بهانه  یتو دمیوا شد. پر شمین

 پشت سرم اومد و گفت
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 سوگل! رمینم مارستانی_من ب

 نگاهش کردم که پرو گفت رهیگشتم سمتش و خ بر

 ...نجایگفتم تا فرار کنم.تو بمون هم یطور نیخونه...ا رمی_م

من مزاحم خلوتش  خواستیسر تکون دادم. معلومه دلش نم دلخور

 با دوست دخترش بشم.

 از اتاق برم که دستش و جلوم گرفت و متوقفم کرد. خواستم

اما  کنهیم انتیداره بهم خ دمیدیم نکهیدلم شکسته بود. از ا بدجور

 .خوردیبزنم از خودم حالم به هم م یتونستم حرف ینم

 چونم زد و سرمو بلند کرد. ریو ز دستش

 کرده لب هامو جمع کردم و گفتم بغض

 .خوامیبا دوست دخترمم مزاحم نم گه؟بگوید یزنی_منو چرا گول م

 باال انداخت و گفت ابرو

 .خوامیبا دوست دخترمم مزاحم نم ی_اوک

 .شکستیانقدر دلم نم زدیبهم م یلیتا س ده اگه

حرف خواستم از  ی.. بادیهم فشردم تا اشکم در ن یو رو لبهام

 کنارش رد بشم که جلومو گرفت.

 نگاه کردن به چشماش گفتم بدون

 _برو کنار.

 نرفت و گفت کنار
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حرف زدن با عشقت باز بشه. چرا  یتا راهت برا رمی_دارم م

 ؟یناراحت

 کردم و گفتم نگاهش

راحت  الیبا خ تونمیمنم م یریم یکن یم ی. کار خوبستمی_ناراحت ن

 اونم عاشقم باشه. دی؟شایدیبا ماکان باشم.خدا رو چه د

اخماش رفت در هم که خواستم از  یمثل شمر شد. طور افشیق

 مهلکه فرار کنم که محکم هلم داد.

 و گفتم واریبه د خوردم

 ؟ی_چته وحش

 اومد و گفت جلو

به  یبچسب یشوهر داشته باش نکهیکردن آسونه واست نه؟ا انتی_خ

 اون.

 تکون دادم و با حرص گفتم سر

منم آسونه...ماکان باهام راه  یست؟برایتو آسون ن ی_آره مگه برا

 تو تختشم م... ادیب

 .دیخوردم که برق از سرم پر یلیتموم نشده چنان س حرفم

خون  یگونه م گذاشتم و متوجه  یخشم نگاهم کرد... دستم و رو با

 لبم شدم.

 ...رونیدادم عقب و از اتاق رفتم ب هلش

 گفتم یو با نگران دیحالم شد. از جاش پر ینفر مامان متوجه  نیاول
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 شده؟ ی_خدا مرگم بده چ

صورتم مثل برق از جاش  دنیحرف بابام نگام کرد و با د نیا با

 و به سمتم اومد. دیپر

 گونه م گذاشت که صورتم در هم رفت. یو رو دستش

 گفت تیعصبان با

 _کار آرمانه؟

 ندادم.به سمت اتاق رفت و عربده زد یجواب

 ش؟یمن دختر دست گلم و دادم دست تو تا بزن کهی_مرت

صورت  یمشتش و بلند کرد تا بزنه تو دمیپشت سرش رفتم. فهم تند

 جلوش و گفتم دمیآرمان که تند پر

 کردم. شیبا عصبخودم بود با ری_تقص

 داد زد تیبا عصبان بابا

دختر و با کتک  نی. من ایدست رو دختر من بلند کن ی_حق نداشت

 !یبه گوشش بزن یلیس دهیبزرگ نکردم که حاال از راه نرس

 آروم جواب داد آرمان

 جان. اشتباه من بود. یی_حق با شماست دا

 قدم عقب رفت و گفت کی بابا

.بعدش وفتهیپسر جان چشمم بهت ن یبر یخواستی_برو هر جا م

 .رمیگیم میراجع تو و سوگول تصم

 گفت یبا شرمندگ آرمان
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 قبل رفتن با سوگل حرف... شهی_م

 اجازه نداد حرفش تموم بشه: یحت بابا

 ور گوشش؟ نیا یبزن گهید یلیس هی_که 

 به گونه م زل زده بود. یبه آرمان کردم که با نگران نگاه

 گفتم: نیجلوش کنار رفتم و سرسنگ از

 نشه. ری_حق با بابامه! به نظرم تو برو کار واجبت د

شد و بدون برداشتن کتش از خونه  مونیبزنه که پش یحرف خواست

 !رونیزد ب

* * * * * * 

خونمون  یآرمان تمام شب رو جلو شبیدرو باز کردم. د اطیاحت با

 لحظه هم نرفت. هیبود و 

 .دمیو ند نشینه چون ماش ایاالن رفته  دونستمینم

 ینفس راحت دمشیند یبه دو طرف کوچه انداختم و وقت ینگاه

 اومدم. رونیو ب دمیکش

 بخشمت! یکارات م نیبا ا یآرمان خان اگه فکر کرد یخوند کور

 !دمشیو د ستادمیکنارم ا نیبوق ماش با

 شد و گفت ادهیپ نیماش از

 ؟یسوار بش شهی_م

 کردم و گفتم اخم

 .رمی_با اتوبوس م
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 قدم نرفته بودم که جلومو گرفت. هی

 و به لب پاره شدم انداخت و گفت نگاهش

 عذابم نده سوگل سوار شو. نیاز ا شتری_ب

 اخم گفتم با

 م؟یبزن شتری_سوار بشم که ب

 و فوت کرد و گفت نفسش

شدم  خودیاز خود ب یگفت یاون طور یوقت شبی_من غلط بکنم.د

جبران بزن تو صورتم  یشدم. اصال برا مونیبعدشم مثل سگ پش

 بزن. خوادیهر چه قدر دلت م شهیاگه دلت خنک م

 تکون دادم که گفت نیبه طرف یسر

 _سوار شو.

 نکردم و سوار شدم. یلجباز نیاز ا شتریب

 و راه بندازه نگاهم کرد. نیماش نکهیا یشد و به جا سوار

 زدم و گفتم پوزخند

 تون خوش گذشت؟ شبید _قرار

کور  گفتیمعنادار بهم زل زده انگار داشت م دمیکردم که د نگاهش

 خونتون بودم؟ یتا صبح جلو یدیند یبود

 باز کرد و گفت زبون

نکردم  انتیفکرمم بهت خ یتو گهیاون امضا رو زدم د ی_من وقت

 سوگل.
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 !یکرد انتیبود که تو خ نیداشت. منظورش ا هیکنا حرفش

 یسمت صورتم دراز کرد و انگشت شصتش رو روو به  دستش

 زخم کنج لبم گذاشت و گفت

 درد کرد؟ یلی_خ

از صورت قرمزش  نویتعارف سر تکون دادم که گر گرفت. ا یب

 .دمیفهم

 و گفت دیهمون زخم کنج لبم و بوس یرو جلو آورد و رو سرش

 !کنمی_جبران م

 گفتم یلحن تلخ با

که  یدو هفته ا نیآرمان! فقط راحتم بذار. مثل هم خوامی_جبران نم

 .یدادیجواب سالمم نم یشدیاز کنارم رد م

 و محکم گرفت و گفت دستم

 .کنمیولت نم گهی_د

 قند تو دلم آب شد اما با اخم گفتم یحرفش مثل چ نیا از

 شد. ریدانشگاه د یوفتیراه ب یخوای_خوب نم

 زد و گفت استارت

 .میریاما دانشگاه نم افتمی_راه م

 دمیگرد شده پرس یچشما با

 م؟یری_پس کجا م

 باال انداخت و گفت ابرو
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 .ادیدر ب ایجا که از دل کوچولوت ناراحت هی_

که اجازه  رونیباال انداختم و خواستم دستمو از دستش بکشم ب ابرو

 کرد. یدستش رانندگ هینداد و با 

 زدم. یسمت پنجره بر گردوندم و لبخند محو رومو

 لحظه هم دستم و ول نکرد. هی ریمس کل

 کافه نگه داشت و گفت هی یرو روبه

 ؟ی_صبحونه که نخورد

 تکون دادم که گفت نیبه طرف یسر

 _خوبه!

شد و در سمت منو باز کرد و دستش و به سمتم گرفت..پشت  ادهیپ

 شدم. ادهینازک کردم و بدون گرفتن دستش پ یچشم

 نشد و دستم و محکم گرفت. الیخیب

 نگفتم. یزیچشم بهش انداختم و چ یاز گوشه  ینگاه

 یپسر از پشت صندوق بلند شد و با چشما هی میکافه که شد وارد

 گرد شده گفت

 نم؟یبی_خواب م

 یابراز دلتنگ یسمت اومد و آرمان و بغل کرد و بعد از کل نیا به

 من شد که گفت یانگار متوجه 

 ؟یکنینم ی_معرف

 که دستش و دور کمرم انداخت و گفت الشمیبگم از فام خواستم
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 _خانوممه!

 جنبه بودم من. یبند اومد.. چه قدر ب نفسم

 گرد شده گفت یبا چشما پسره

 !نییایچه قدر هم بهم م گمیم کیآقا تبر ؟یعنی ی_ازدواج کرد

 اخم گفتم با

 ...مییای_اصال هم به هم نم

 و گفت دیخند آرمان

 باهام. _خانوم قهره

 سر تکون داد و گفت پسره

 نییایکه قهر کردن ب ییجا دارم مخصوص تازه عروس دامادا هی_

 دنبال من!

حرفش  هیجنبه بودم که با  یپله ها باال رفت.واقعا چرا انقدر ب از

 رم؟یازش فاصله بگ خواستمیم یطور نیبشم؟ا یطور نیا

 قسمت دنج و باحال رو نشونمون داد و گفت هیباال  ی طبقه

 یمشتر چیه ننیبراتون بچ زویتا من بگم م دی_شما اون جا باش

 باال خاطرتون جمع. یطبقه  دمیهم راه نم یا گهید

قسمت نشستم و آرمان هم  نیمبل گوشه تر ی. رونییرفت پا خودش

 کنارم نشست.

چونم گذاشت و سرم و  ریازش برگردوندم که دستش و ز رومو

 برگردوند.
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 لذت گفت با

 ؟؟یکرد یمدل نی_لبات و چرا ا

 اخم گفتم با

 _چون که قهرم..

 انداختم که گفت نییلب هام و جمع کردم و سرم و پا دوباره

 .خوامی_معذرت م

لبم و  کرد؟کنجیم یشدم. واقعا آرمان بود که معذرت خواه شوکه

 نوازش کرد و پچ زد

 حماتو انقدر ببوسم که جاش خوب بشه؟ز یدی_اجازه م

 تکون دادم. نیبه طرف یسر زونیآو یلب ها با

 لبش بود. یلبخند محو رو هیکه  یدر حال کردینگاهم م رهیخ

 گفتم کالفه

 ...گهیزل نزن بهم د ینجوری_ا

 نگاه ازم برداره زمزمه کرد کهنیا بدون

 ؟ی_چه جور

برو به اونا  یهمه دوست دختر دار نیا زی_کال به من زل نزن ه

 زل بزن.

فاصله مو با  عینفر از پله ها باال اومد. سر هیخواست جواب بده  تا

 کردم. ادیآرمان ز
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خم و راست شدن  یگذاشت و بعد از کل زیم یرو زیم زیچ یکل

 رفت.

تعارف خم شد  یبزنم که ب یخواستم حرف زونیآو یهمون لب ها با

 .دیسمتم و محکم لبم و بوس

 رمق شدم. یبهم داد که ب یبند اومد. بوسه ش چنان لذت نفسم

 زد و گفت لبخند

اگه وسط  یحت بوسمتیم یکرد ینجوریکه لبات و ا ی_هر بار

 باشه. ابونیخ

  دمیافتاد و نال نیبه دورب نگاهم

آرمان آبروم  یشعورینداره آخه چه قدر ب ابونیهم کم از خ نجای_ا

 رفت. 

 و گفت  دیخند

 نهی_بخور که ادامش تو ماش

* * * * * * 

 

 

 گفتم میکه شد نیماش سوار

 _برو سمت خونمون.

 خنده نگاهم کرد که با حرص گفتم با
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خدا علنا با نگاهش  یمارو.. وا دید نی. از تو دوربی_آبرومو برد

 ..کردیداشت مسخرمون م

 بهش رفتم و گفتم یکه چشم غره ا رهیدستم و بگ خواست

مجبورررر... پس  میشد م؟مجبوریعقد کرد یچ ی_آرمان ما برا

کارا  نیا ی. به جامیرفتار نکن انگار عاشق و معشوق هم یطور

! اما ریمعتاد شو... بم دونمی. چه ممیبکن که از هم جدا بش یلطف هی

 و تموم کن. یمسخره باز نیا رنیبگ یعروس نکهیتا قبل از ا

 کرد و گفت اخم

 ؟ی_مسخره باز

 شونیببوس یکه بخوا ی... هزار تا دوست داری_آره مسخره باز

 !خوامتیاما من نم یباش یتونی. با همه میریدستشونو بگ ای

 شد و بدتر از من داد زد یعصب

راحت  یلیخ ؟یچرا ازم دفاع کرد شبید یخواستی_اگه نم

 دیکه با ی...اونیو جدا بش زنمیبار چندممه کتک م یبگ یتونستیم

 نهیمعا هی ینه من اما حاضر نشد یتو بود زدیازدواج و بهم م نیا

تا همه بفهمن منه خاک بر سر بکارتت و نزدم. فعال  یساده بر ی

آدم هوس باز  هیبه چشم  همهرو دوش منه.  اشیبدبخت یکه همه 

 مو گول زدم. ییکه دختر دا کننیهرزه نگام م

 هم هرزه! یهوس باز ؟همیستی_ن

 دیلبو سرخ شد. استارت زد و غر مثل

 .هیچ یهوس باز دمی_بهت نشون م
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 یبعد تو ی قهیو راه انداخت و با سرعت روند.چند دق نیماش

 خونش پارک کرد. نگیپارک

 اخم گفتم با

 .نجایخودم نه ا ی_گفتم منو برسون خونه 

 شد. ادهیبه حرفم نکرد و پ ییاعتنا

 .دیسمت منو باز کرد و دستم و کش در

 گفتم یعصب

 ؟ی_چته وحش

همون طبقه  یخودش کشوند. از شانسش آسانسور تو و دنبال دستم

 بود.. هلم داد داخل و خودشم اومد و دکمه رو زد.

 ؟یبکن یخوایکار م ی_تو زده به سرت نه؟چ

 اخم گفت با

 یکنم.زنم تیحال خوامیو نشونت بدم.م یهوس باز یمعن خوامی_م

اون وقت هرزه م؟هوس بازم؟من که اسمم بد  زنمیاما دست بهت نم

 زم؟یدررفته چرا باهات حال نکنم عز

 .دیدستم و دنبال خودش کش ستادی.آسانسور که ادیاز رخم پر رنگ

 خونه رو باز کرد و باز شوتم کرد داخل. در

 وحشت گفتم با

 آرمان. یکنیکار و نم نی_تو ا



 

 

 هیلتن وبسایت: دانلود شده از تدریس عاشقانهرمان 

16

1 
Hiltun.ir 

ه دونه باز کرد مانتوم و دون یو از سرم در آورد و دکمه ها شالم

 دیو غر

 یبفهمه هوس باز دیعالم و آدم متهم کردن؟زنمم با ی_چرا نکنم وقت

 ...یچ یعنی

 بند حرفش با خشم لب هام و حبس کرد پشت

 باز کرد و از تنم درش آورد. یکی یکیمانتو مو  یها دکمه

 .دیتاپم رفت رنگ از رخم پر ریکه ز دستش

... اگه میفهمید به همه دیفهم یو م یو همه چ کردیم یکار اگه

 اون وقت... رفتیم شمیخودشم از پ گفتیم

 باز نگاهش کردم و گفتم مهین یهاش و که جدا کرد با چشما لب

آرمان... به قرآن  کشمیبعدش خودم و م یکار و بکن نی_اگه ا

 !کشمیم

 .دیمشت کوب واریو به د دیکش ینگاهم کرد و با خشم عربده ا رهیخ

 موهاش فرو برد و داد زد یو ال دستش

 ؟یدی_چرا انقدر عذابم م

از  شتریدر اومد و مظلوم نگاهش کردم. کاش میفهمید من ب اشکم

 ..کاش...کشمیاون عذاب م

 گفت یعصب

 .کنمیتموم مو تموم م مهینکن سوگل وگرنه کار ن هی_گر

 و پاک کردم که با همون خشمش گفت اشکام
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قبل از عقد دوست  یوکهوس بازم؟ا یگیم ی_آخه رو چه حساب

منو  نیبعدا عشقم واسه ا دمیفهمیدختر داشتم غلط کردم... اگه م

نگاه به دختر جماعت بندازم. اما از  خوردمیمن گه م زنهیپس م

 نرفتم. یا گهیبه تو تعهد دادم سمت دختر د یوقت

 اونم... یعنی نگاهش کردم. گفت عشقم؟؟  مات

 که زده شد...  یحرف ینگاه مات بردم انگار متوجه  دنید با

 خواست حرف بزنه تند مانتو مو برداشتم و گفتم تا

 برم. دی_من با

 ..ستادیسرم انداختم که جلوم ا ینگاهم کرد. شالم و رو کالفه

 نگاه کردن به چشماش گفتم بدون

 برم! خوامی_برو کنار آرمان م

 و گرفت و گفت بازوهام

 .کنمینم تتی_بمون... اذ

 بمونم. خواستیچه قدر دلم م دونستیکردم. خدا م نگاهش

 کرد و گفت بغلم

 حالم بده. بمون! یساعتم که ازم دور هی_

بار عقلم و پس زدم و دستامو محکم  نیشونم افتاد و ا یاز رو فمیک

 دور گردنش حلقه کردم.

ش بلندم کرد و به سمت اتاق خواب رفت و درو با پا نیزم یرو از

 بست
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* * * * 

و باز کردم و باهاش چشم تو چشم شدم. خواب آلود کش و  چشمام

 به بدنم دادم و گفتم یقوس

 _ساعت چند شده؟

 _سه ظهر!

 چشمام و بستم و گفتم دوباره

 خستم کرده. یلیتا فردا بخوابم درس و دانشگاه خ خوامی_م

 همچنان بهم زل زده. دمیکه باز کردم د پلکامو

 باال انداختم و گفتم ابرو

 ؟یدی_تو نخواب

 تکون داد سر

 شدم. داری_چرا منم االن ب

 گفتن. یم گهید زیچ هیخالف زبونش چشماش  بر

 هی نیبار خدا جونم فقط هم هی نیکردم. فقط هم کشیو نزد خودم

 بار...

گذاشتم و چشمام  نشیس یبغلش فرو رفتم و سرم و رو یتو کامل

 و بستم.

 دیموهام کش یال یقید و نفس عمدورم حلقه ش دستش

دونم  یتجربه نکرده بودم.نم میزندگ یداشتم که تا حاال تو یآرامش

 که جا به جا شدم و نشستم. میاون حالت موند یچه قدر تو
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 به بدنم دادم و گفتم یلذت نگاهم کرد. کش و قوس با

تو چه استاد  گمایچه خوب از شر دانشگاه راحت شدم. م ییییی_آخ

که دانشجو شو به  یثبتت کنم. استاد نسیگ یتو دیبا یهست یخوب

 تا کمبود خواب شو جبران کنه. برهیدانشگاه م یجا

 باال انداخت و گفت ابرو

 م؟یو تا صبح جزوه بخون مینیبش دیکه امشب و با یدونیم ی_ول

 م بلند شد و گفتم ناله

 ...کنمای_نهههه لطفا! فرار م

 باال انداخت و گفت ابرو

 ؟یاز دست من فرار کن یتونی_م

 بهش گفتم رهیخ

 خوبه. یلیبه فرارم خ ؟دستی_پس چ

 اومد و گفت جلو

 خوبه. یلی_منم دست به گرفتنم خ

 کردم که گفت دنیو شروع به دو دمیاز جام پر تند

 .نمیبب ستای_وا

. زبونم و تا ته ستادیکه رو به روم ا ستادمیمبل ا ی..جلودیدو دنبالم

 مدر آوردم و گفت

 ...یریمنو بگ یتون ی_نم

 آشپزخونه. یزدم و رفتم تو یغیمبل که ج یرو دیپر
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 آشپزخونه و گفت یتو دیاپن پر یرو از

 .یتو مشتم گهی_د

 دمیکش غیسمتم. ج دیراه فرار بودم که دو هیبه در و دنبال  دمیچسب

کولش  یکرد. منو رو رمیبرم که دستگ گهیو خواستم از سمت د

 انداخت و گفت

 که گفتم._بهت 

 و گفتم دمیکتفش کوب به

 .کنمی_بازم فرار م

 و گفت دیخند

 خانوم موشه! یتو چنگ خودم گهی_د

 گفت  یافتاد که پر نییچونم در رفت و سرم محکم پا ریاز ز دستم

 ؟یدینخواب شبی_تو د

آرمان  یگذاشتم و همزمان صدا زیم یخمار سرم و رو یچشما با

 در اومد

 !رونیب دیببر فیتشر ادی_اگه خوابتون م

 شبید ادیو با  میکالس یرفت تو ادمیغرق خوابم بودم که  انقدر

 غرق خواب گفتم

 _ولم کن آرمان بذار بخوابم.

نشستم.. آرمان  خیو س دیبچه ها خواب از سرم پر یخنده  یصدا با

 با سرزنش نگاهم کرد. تند گفتم
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 استاد زند! دی_ببخش

 با خنده گفت یکی

 یبود یمیصم یلی. تو خوابم خیدیدیزند و م_انگار خواب استاد 

 .یگیکه آرمان م

 پروند. یا کهیت هی یشدن و هر ک ریحرفش همه ش نیا با

 داد آرمان همه خفه شدن با

 _ساکت...

 به من انداخت و گفت ینگاه

 تا خوابت بپره. رونی_شما هم برو ب

 نگهم داشت. داریخودش ب شبیحرص نگاهش کردم.. خوبه د با

 نشستم و گفتم نهیبه س دست

 .رمی_نم

 دلم گفتم یتو

  رمیگیبد ازت انتقام م یکلمه حرف بزن کی_

 شد.  سشینگفت و مشغول تدر یزیخالف انتظارم چ بر

جلوم گذاشتم و چشمام و  ستادهیگذاشتم و کتابم ا زیم یو رو سرم

 بستم و بشمار سه خوابم برد.

 شل شد. شمیآرمان ن دنینوازش صورتم چشم باز کردم و با د با

 و زمزمه کرد دیبه اطراف انداخت و خم شد و گونه مو بوس ینگاه
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 جلو همه؟ دمیکار دستت م  یگیتو کالس نم یهست ی_انقدر خوردن

 گفتم دهیترس یکالس خال دنینشستم و با د خیس

 _همه رفتن؟

 ازش فاصله گرفتم و گفتم عیتکون داد که سر سر

 میبابا بو ببرن دو تامون بدبخت رانهیا نجایا یبفهم یخوایم ی_تو ک

 باال انداخت و گفت ابرو

 بو ببرن؟ وی_چ

 حواس گفتم یب

 زنتم. نکهی_ا

 زد و گفت یمحو لبخند

 ی_خوب زنم

 زده گفتم خجالت

 یکه تو م یطور نی.اشهیبفهمه دردسر م یکس دی_هستم اما نبا

 به من... یچسب

 گفت یرو گرفت و بلندم کرد و با لبخند معنادا دستم

 !ی_خوب زنم

 .دیلبم و بوس یطاقت سر خم کرد و گوشه  یگرفت که ب خندم

 یو برداشت. جلو فشیزد و ک یرفته نگاهش کردم که چشمک لیتحل

 رفت. رونیمات بردم از اتاق ب یچشما
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* * * * * 

 

 

 حرفش وا رفتم که گفت دنیشن با

 رو به خودش بگم. نای. انجایا ادی_زنگ بزن آرمان امشب ب

 خواستم؟یو نم نیگرفت. مگه هم بغضم

 گفتم یناراحت با

 ن؟یبهش بد گهیفرصت د هی شهی_خوب حاال نم

 اخم گفت با

کرده  یو کبود کنه؟به جهنم که هر غلط اهیدخترم و س دی_حتما با

 دمیخودم مواظبتم اما تو رو دست ارمان نم

 به مامان نگاه کردم که شونه باال انداخت بابام با تحکم گفت ملتمس

 خودم زنگ بزنم؟ یزنی_اگه زنگ نم

گفتم حتما  یم نویتکون دادم و به اتاق رفتم.اگه ا نیبه طرف یسر

 خواد از شرم راحت بشه. یکه م شدیخوشحال م یلیخ

 ه؟؟؟؟یمنم خوشحالم مگه چ خوب

 یگرفتم.صداش که تو و برداشتم و شمارش و لمیحرص موبا با

 رفت ادمی یهمه چ دیچیگوشم پ

 _جانم؟

 گرفت و گفتم بغضم
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 _آرمان...

 گفت نگران

 ؟ی_سوگل خوب

 و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 یتون یم یندار یخواستم بهت بگم اگه کار ی_آره آره خوبم م

 ما؟ یخونه  یایب

 شده؟ یرفتم سمت خونه چ یندارم داشتم م ی_نه کار

 و گفتم دمیگز لب

 .یفهم ی... مای_ب

تموم  یکردم و اشکم در اومد...خوشحال باش سوگل همه چ قطع

 بفهمه و ازت متنفر بشه. یروز هیکه  یندار نویاسترس ا گهیشد. د

قلبم گذاشتم و  یزنگ در اومد.. دستم و رو یساعت بعد صدا مین

 پیداخل... چه قدر خوشت ومدیاز پنجره نگاهش کردم که داشت م

 ...یافتنیبود...و چه قدر دست ن

تخت نشستم  یرو نیهم یرفتن از اتاق و نداشتم برا رونیب جرئت

 یبهم م یخواستم گوش کنم چ ینم یدستام گرفتم.حت نیو سرم و ب

 .نمیآرمان و بب یخواست خوشحال یگن... دلم نم

 ی افهیگذشته بود که در با شدت باز شد و آرمان با ق قهیده دق هنوز

 شده اومد داخل.کبود 

 شده به سمتم اومد و مچ دستم و گرفت. یبفهمم چ نکهیقبل ا تا

 پشت سرش اومد و داد زد یهم عصب بابام
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 .دمی_دخترمو دست تو نم

 آرمان منو پشت خودش فرستاد و با خشم گفت 

زنم  یهر وقت خواست یتونیجان زنمه...تو هم نم ییدا گهید ی_ داد

 .یریو ازم بگ

 نگاه کردم. تشیبه عصبان مات

 با حرص گفت بابام

عمر رو چشمام بزرگش کردم که تو از  هی ش؟منیبزن دی_زنته با

... میزنیو به هم م ی؟نامزدیدخترم و نابود کن یزندگ دهیراه نرس

 یکه باال آورد یگند نینبود.. تو هم با ا یخواهرمم از اول راض

خرابش  نیاز ا شتریب خوادینم گهید یدخترم و خراب کرد یزندگ

 .یکن

 کالفه گفت آرمان

من و  نیب یجان من سوگل و گول نزدم تو اشتباه متوجه شد یی_دا

اما چرا  هیبود.قبول کار وحشتناک وفتادهین یدخترت اصال اتفاق

 دخترت باکرست و من دست بهش نزدم؟ یکه بفهم نهیمعا شیبرینم

 بابام به من افتاد. ریزد... نگاه متح خی تنم

و ازت متنفر  فهمهیم ویسوگل...االن آرمان همه چ یشد بدبخت

 .شهیم

 بگه نگاه به آرمان کردم و دلخور گفتم یزیبابا چ نکهیاز ا قبل

کارت  یباش پا ؟مردیکنیو انکار م یگی_خوب چرا دروغ م

 .ستایوا
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 نگاهم کرد که گفتم متعجب

 ..میخوریبهتره. به درد هم نم یلیخ میری_طالق بگ

 داد زد یعصب

که طالقت بدم؟من تو رو گول زدم  یکنیم یرو باز شاینما نی_ا

 باهات کردم؟ یکار

 اخم گفتم با

 ؟یکن یچرا انکار م ؟حاالی_نکرد

 نگاهم کرد که به بابا گفتم ناباور

 .یریبهتر طالقم و بگ نیکنم بابا هم یزندگ نیبا ا خوامی_من نم

 و گفت دیمچ دستم و کش یعصب

 ...ستین ایراحت نی_به ا

 داد زد بابا

 دخترمو؟ شیبر ی_کجا م

 زدم خیجواب آرمان  با

 به همتون ثابت کنم تا حاال دستمم به تنش نخورده خوامی_م

 اعتراض کنم دستم و دنبال خودش کشوند. نکهیاز ا قبل

 ترس خشکم زده بود.  از

 بابامم اعتنا نکرد. یآخر و به اعتراضا میبود به س زده

 و گفتم دمیو که باز کرد دستم و از دستش کش اطیح در
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 امی_باهات نم

 به سمتم رفت و گفت یغره ا چشم

 یچیه یکنیو به همه ثابت م یسوگل... مست اریسگم و باال ن ی_رو

 مون نبوده! نیب

بود از فرصت  ومدهین نییقدم عقب رفتم و حاال که بابامم پا هی

 استفاده کردم و گفتم

 کننیبعد من دختر عموتو عقدت م شهینمت خراب _نترس وجهه

 ؟یشیتموم کنن چرا مانع م ویهمه چ خوانیحاال که م

 سرزنش نگاهم کرد و گفت با

 سوگل؟ نهی_درد من ا

 ؟یخواستیو نم نیمگه هم گهیبده د ه؟طالقمی_پس چ

 دیاومد و غر جلو

 ی! عروسرهیطالقت و از من بگ تونهیبابات نم یکس حت چی_ه

تو رو ازم  تونهینم یتا من نخوام کس یاما تو زنم یاوک مینگرفت

 !ییدا یحت رهیبگ

 مچ دستم و گرفت و گفت دوباره

 میریگیم یهم عروس گهید یمن...هفته  یخونه  میری_م

 گرد شد. چشمام

 رفت. رونیب اطیح از

 و باز کرد و وادارم کرد سوار بشم نیماش در
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 سوار شد و با خشم استارت زد. خودشم

 دمیدر اومد و نال اشکم

 ؟یطالقم بد یدیقول م یم کرد نهیکه معا نی_بعد از ا

 دیمکث غر بدون

 _نه

بفهمه نه تنها طالقم  ویهمه چ یدادم. وقت هیتک یصندل یبه پشت کالفه

 !شهیکه ازم متنفرم م دهیم

شد و با دستام صورتم و پوشوندم و  یتصور نفرتش اشکام جار از

 که در انتظار بود فکر کردم و زار زدم. یبه بدبخت

و نگه داشت و مچ دستام و  نیصدام زد که جواب ندادم.ماش نگران

 گرفت و تکونم داد

ازم  خوادیدلت م دم؟انقدریکه گفتم طالقت نم نهیهات واسه ا هی_گر

 ؟یجدا ش

تکون دادم که نفسش و فوت کرد و سرم و  نیبه طرف یسر هیگر با

 گذاشت و گفت نشیس یرو

خودم  یآبرو یاگه پا یحت کنمیو نم یکه نخوا ینکن...کار هی_گر

 وسط باشه!

 

ساکت شدم.نگاهش کردم که با شصت اشکام و پاک کرد و  مبهوت

 گفت
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 گهید یمن هفته  یخونه  یای. ممونمیحرفم م یپا دمی_اما طالقتم نم

 .رمیگیم یهم عروس

 استارت زد. فقط نگاهش کردم که دستم و گرفت و مات

 گفتم... یزیزد نه من چ یبه خونش نه اون حرف دنیرس تا

ماجرا رو بفهمه.  نکهیکردم که طالقم بده بدون ا یم یکار هی دیبا

 بدونه! ویهمه چ نکهیازم متنفر بشه بدون ا

 خونش پارک کرد و گفت نگیپارک یو تو نیماش

 شو ادهی_پ

 شدم و همراهش به سمت آسانسور رفتم. ادهیپ یمخالفت چیه بدون

* * * * 

 نکهیجرئت ا ستادمیبه اطراف خونش انداختم و همون جا ا ینگاه

 برم رو نداشتم. نیتر از ا کینزد

 .دیراه رفته رو برگشت و دستم و گرفت و دنبال خودش کش دنمید با

 !یکن یبیغر ستیمن پس الزم ن یخونه  یایم ستیبارت ن نی_اول

 اتاق خواب و باز کرد که گفتم در

 تنها بخوابم! خوامی_م

 سر تکون داد. تینگاهم کرد و در نها رهیخ

 باز گذاشتم. مهیاتاق شدم و درو ن وارد

 یاتاق و باز م نیزود در ا ای رید دونستمیو در آوردم... م لمیموبا

 نه... ایدارم  اجیاحت یزیچ نهیکنه تا بب



 

 

 هیلتن وبسایت: دانلود شده از تدریس عاشقانهرمان 

17

5 
Hiltun.ir 

 یقدما یبعد صدا ی قهیزدم پنج دق یکه حدس م یهمونطور

و کنار گوشم گرفتم و  لیمحکمش اومد.. پشتم و به در کردم و موبا

 گفتم یساختگ ی هیبا گر

_حاال هم منو به زور آورده خونش ماکان من تو رو دوست دارم 

 کار کنم تا طالقم بده! یچ دونمینم

 بودم پشت سرمه...با هق هق ادامه دادم مطمئن

 هیاجبار بود؟اما من مطمئنم  یاز رو یهمه چ یدونی_مگه تو نم

 دوستت دارم. یلی...من خشهیتموم م نایا یروز همه 

 

 از دستم افتاد. لیموبا یبا ترس ساختگ دنشیعمد برگشتم و با د به

 نگاهش و بهم انداخت. نیبدتر واریزده به د هیتک

 تته پته گفتم با

 _ آرمان من...

 سمتم اومد و با اون اخم وحشتناکش گفت به

 یکیکه عاشق  یبش یو زن آدم یریاز من طالق بگ یخوای_م

 گست؟ید

 گرفتم: جبهه

 _نه اونم عاشق منه!

 دیبه موهاش زد و غر یچنگ یعصب
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خودش  گهید یکیماکان واسه  دهیچیپ لیکر؟تو کل فام ای ی_تو کور

 و جر داده تا مامان باباش اجازه بدن عقدش کنه اون وقت تو...

 گرفت.لبم و محکم گاز گرفتم.خاک بر سرم شد. نفس

هاش و بدجور گرمش شده بود که کتش و در آورد و  دکمه انگار

 باز کرد.

رفت  رونیاز اتاق ب تیکمد حوله شو در آورد و با عصبان یتو از

 .دیو درو بهم کوب

زن گرفتن به سرش  یهوا ی.حاال ماکان عمردمیسرم کوب یتو یکی

 جار زده که عاشق شده. لیکل فام یموقع تو نینزد و درست هم

 یبه تخت آرمان انداختم.شال و مانتوم و در آوردم و رو ینگاه

 . دمیتختش دراز کش

 . دمیو از ته دل نفس کش دمیبغلم کش یو تو بالشش

  کردیم وونمیعطرش د یبو

* * * * * * 

 تشنم شده بود. دایدر اتاق و باز کردم.نصفه شب بود و شد  

بود و بدتر از اون جلوش  داریچشمم به آرمان افتاد.ب یکیتار یتو

 بود. یزهرمار شهیش هی

 با انزجار جمع شد. صورتم

 و روشن کردم و گفتم برق

 ؟یخوریرو م نایچرا ا ی_مثال تو دکتر
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 داد.بهم انداخت و جوابم و ن ینگاه مین

 .دمیو از دستش کش وانیحرص به سمتش رفتم و ل با

 گفت یگرفته و کشدار یصدا با

 _برو تو اتاق!!

 رو برداشت و خواست سر بکشه که کنارش نشستم و گفتم شهیش

 .میخوریبا هم م ی_اوک

 حوالم کرد که گفتم یتند نگاه

 من بخورم مشکل داره واسه تو نداره؟ هی_چ

 و داد زد دیو از دستم کش وانیل

 _برو تو اتاق!

تعادل خواست بره  ینشستم که از جاش بلند شد و ب نهیدست به س 

 و گفتم ستادمیاتاق که جلوش ا یتو

 _نخور آرمان!

 خمارش نگاهم کرد و گفت یچشما با

 گست؟ید یکیفراموش کنم زنم عاشق  ی_اگه نخورم چه طور

به جز تو باشم اما  یبگم من غلط بکنم عاشق کس خواستیم دلم

 سکوت کردم.

آشپزخونه  یو از دستش گرفتم و بردم تو وانیو ل شهیش یآروم به

 دور. ختمیو ر اتشیو تمام محتو
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 یچی.به سمتش رفتم و هنوز هستادهیهمون جا ا دمیکه د برگشتم

 لب هام نشست ینگفته بودم لبهاش با التهاب رو

 هوا موند. یخوردم و دستام تو یدیشد تکون

بلندم کرد کامال معلوم بود  نیزم یکمرم و گرفت و از رو محکم

 دونمیاما من که مست نبودم... خودمم نم ستیحال خودش ن یتو

 به خودم فشارش دادم. شتریموهاش رفت و ب یچرا دستم ال

...به سمت اتاق خواب رفت و درو با پاش میدیبوسیالتهاب همو م با

 باز کرد.

گردنم برد و با  یتخت و خم شد روم و سرش و تو یرو انداختم

 دستش نوازشم کرد.

از گوشه  یو باز کردم... حت راهنشیپ یخود دکمه ها یخود ب از

...انقدر بهش شهیرابطه اون ازم متنفر م نیذهنم نگذشت بعد از ا ی

 نگم. یزیداشتم که خودم و به دستش بسپارم و چ اجیاحت

 

 

* * * * * 

 ..دیو کامل در آغوشم کش دیچیپ و دور شکمم دستش

آرمان  کردم؟اگهیکار م یدر اومد.منه احمق داشتم چ اشکم

 بفهمه! ویاون همه چ دادمیحواسش نبود منه خاک بر سر اجازه م

به بکارتم نداره  یاز منه و کار شتریعقلش ب یتو اوج مست یحت

 جنبه... یاون وقت منه ب
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 بلند بشم که اجازه نداد. گرفته گفتم خواستم

 لباس بپوشم! خوامی_م

 لذت پچ زد با

 تو بغلم بمون! یمدل نی_هم

گذاشتم و  نشیس ینگفتم...به سمتش برگشتم و سرم و رو یزیچ

 اونم دستش و دورم حلقه کرد.

زود نفس هاش منظم  یلیبرعکس آرمان که خ ومدیخوابم نم من

 شد.

 ایبکنم خدا یچه غلط خواستمیکردم. من امشب م نگاهش

 کردم پیحرص تا با

 کامل ببند! راهنتمیپ ی. دکمه هانییبده پا ناتوی_آست

 .دیچیکالس پ یتو امکشیپ یصدا

 .دیانداخت و ابروش باال پر امیبه پ ینگاه

آرمان  یکالس رو ینگاه دخترا ینیاما سنگ میامتحان داشت نکهیا با

 .کردیم وونمیداشت د

 همه باشه! دید ینشست تا قشنگ تو زیم یلج منم که شده رو از

 سوال ها نداشتم. یرو یتمرکز چی.هنییو انداختم پا سرم

 کاغذ بهم داد. هی زیم ریاز ز یپر

 ییاز سواال یکیجواب  دمیگرفتم و بازش کردم که د یرکیز ریز

 نوشته : رشیکه توش مونده بودم و داده و ز



 

 

 هیلتن وبسایت: دانلود شده از تدریس عاشقانهرمان 

18

0 
Hiltun.ir 

 بده سی_جواب سوال دو رو بنو

برگم منتقل کردم و داشتم جواب سوال  یتند نوشته هاش و رو تند

 .ستادیسرم ا یباال لینوشتم که عزرائ یدو رو براش م

 

 زدم. ینگاه سرزنش بارش لبخند ژکوند دنیو بلند کردم و با د سرم

 کنه. عمیخواست ضا یم بازم

در آورد  بشیخودکار از ج هیگذاشت و خم شد.  زمیم یو رو دستش

 و زمزمه کرد دیبرگه م خط کش یو باال

 _به خودت زحمت نوشتن نده. صفره نمرت.

 مهم بود. یلیامتحان خ نی. ادیاز رخم پر رنگ

رو  یپر یبرگه  ی.روشهیبدتر م دونستمیبگم اما م یزیچ خواستم

 و گفت. نیو به اونم هم دیهم خط کش

 رونیدادم و از کالس ب لیحرص از جام بلند شدم و برگمو تحو با

 رفتم.

 اومد و گفت یبعد هم پر ی قهیدق دو

 رفت. می_بدبخت شد

 حرص گفتم با

 ؟ینگفت یزیسمت چرا چ نیا ادیداره م یدید ی_وقت

هر  نداختیم دیحداقل منو نبا هیعجب آدم ی...ولدمشی_من که ند

 .میذاشتیبا هم قرار م یزمان هینباشه  یچ
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 در هم رفت اخمام

 .زدیقدر راحت از قرار گذاشتن با شوهرم حرف م چه

 آرمان شوهرته. دونهیاحمق اون که نم خوب

 اخم گفتم با

 .رمی_من م

 و گرفت و گفت دستم

 دلش نرم شد. دیشا میکم التماسش کن هی_واستا کالس تموم شه 

 کس هم نه و آرمان... چیزدم. ه پوزخند

در  نکهیتا ا رونیب از کالس اومدن یکی یکیموندم. بچه ها  منتظر

 کس نموند. چیه تینها

 دستم و دنبال خودش کشوند داخل کالس و درو بست. یپر

 .کردیو جمع م الشیداشت وسا آرمان

 گفت یبا لحن پر از عشوه ا یپر

 ؟یکارو کرد نی_آرماااان؟چرا ا

 شده بودن؟ کیحد به هم نزد نیتا ا یعنینگاهشون کردم.  ناباور

 نگاهش کرد و گفت رهیهم خ آرمان

 ؟یکار و کرد نی_خودت چرا ا

گفتم جواب سوال دو رو بده  ینکردم فقط به سوگ ی_بابا من کار

 برگه... لطفا.... ی.لطفا صفر نزن پایبهم که تو مچ مونو گرفت
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انداخته بودم و خون  نییآرمان به من افتاد که با اخم سرم و پا نگاه

 .خوردیخونم و م

 ؟یکارت ندار حیتوج یبرا ی_تو حرف

 نگاهش کردم و دلخور گفتم سرد

آدم مزاحم  هی شبیچون که د گرفتمیصفر م کردمی_نه. تقلبم نم

 آدم درس بخونم.  نینذاشت ع

 باال انداخت و گفت  ابرو

 اون آدم مزاحم؟ هی_ک

 زدم و گفتم  پوزخند

 .. زمی_نامزد عز

 متعجب گفت  یپر

  ؟یسوگ ی_مگه تو نامزد کرد

  دیدم که متعجب پرستکون دا سر

  ؟یک ؟بای_ک

 نداشت که بفهمه.با حرص گفتم  یتیبرام اهم گهید

 که...  یآدم نیبا هم شهیم ی_دو سه ماه

چه  دونهیشدم.آرمان خدا م مونیاما پش ویبگم همه چ خواستمیم

آبروم  شتریب یطور نیبعد عقدمون. ا یداشت حت یبا پر یرابطه ا

 . رفتیم

 و فوت کردم و گفتم  نفسم
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 که...  المونیاز فام یکی_با 

 آرمان حرفم و قطع کرد  یمردونه  یصدا

 خانوم.  ی_با من نامزد کرده پر

هاج و واج به ما نگاه کرد. کم کم چشماش از حرص پر شد  یپر

 . خواستم دنبالش برم که دستم و گرفت.رونیو از کالس زد ب

 و گفتم دمیدستم و کش یعصب

درخشانت  یسابقه  نیمن نخوام با ا دیشا ؟یبهش گفت ی_واسه چ

 بفهمه من زنتم.

 کرد و گفت اخم

 ؟ی_چه سابقه ا

 ... اون وقت...یزد کیت نمی_تو با خود ا

 خوامیبهش گفتم نم مونمی_من فقط باهاش قرار گذاشتم بعد از نامزد

 کنم. تموم شد رفت! انتیبه نامزدم خ

مچم و سر امتحان گرفت  نکهینگاهش کردم. بازم به خاطر ا رهیخ

 ازش دلخور بودم.

 تا برم که دستم و گرفت و گفت دمیکش راهمو

 .میری_با هم م

 دستم و ول کنه در کالس و باز کرد. وحشت زده گفتم کهنیا بدون

 ؟یکنیکار م ی_چ

 کرد و گفت نگاهم
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 همه بفهمن. خوامیم گهی_د

 کالس و بستم و با حرص گفتم در

 یما چه قدر دووم داره که بخوا ی. مگه رابطه خوامی_اما من نم

همه بهم  میپس فردا که طالق گرفت خوامیمن نم ش؟یجار بزن

 پوزخند بزنن و خوشحال بشن.

 دیشد و غر یعصب

 سوگل! دمی_من تو رو طالقت نم

عقد؟چرا حاال که راحت  یسفره  یپا ی_چرا؟مگه به زور نشست

 یچرا به پر ؟یکن یم یطور نیا میبه همش بزن میتون یم

 منو... ؟چرایگفت

 دیوسط حرفم پر یعصب

 _چون دوستت دارم.

واقعا  ایگفت  یدروغ م اینگاهش کردم. دوستم داشت؟ منو؟  ناباور

 دوستم داشت؟

 

و مبهوت نگاهش کردم که نفسش و فوت کرد و از کالس  مات

 رفت و منو همون طور جا گذاشت. رونیب

 د گفتمتن دمیبهش رس یرفتم و وقت دنبالش

 ؟یچ یعنی_

 جواب داد ستهیوا کهنیا بدون
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من تو رو  یرو دوست دار گهید یکیهمون طور که تو  یعنی_

 دوست دارم.

 هم مثل منگوال گفتم باز

تم  ییچون دختر دا ؟یبه چه منظور دوستم دار یعنی ؟یچ یعنی_

 ...ای یدوستم دار یطور نی؟همیدوستم دار

 .زل زد به صورتم و گفتستادیا

به اون  یخودت و زد یدونیوقته م یلیسوگل... خ یدونی_خودت م

 راه.

 یعنیلبم نشست.  یرو یراه افتاد و منم دنبالش...لبخند محو دوباره

 همون طور که من دوستش داشتم اونم دوست داشت؟

استارت زد... رومو برگردوندم سمت پنجره  م،یشد نیسوار ماش 

 و گفت دیاما د نهیتا لبخندم و نب

 ؟یخندیم ی_واسه چ

 اخم کردم و گفتم تند

 .خندمی_نم

 آره ارواح عمت. یعنینگاهم کرد  یجور هی

 : دمیزد که پرس استارت

 ؟یدوستم دار ی_اوممم... از ک

چشم بهم انداخت و جواب نداد. با اصرار  یاز گوشه  ینگاه

  دمیبازوش و کش
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  ؟یدوستم دار یاز ک گهی_بگو د

 اخم گفت  با

رو اما  زایچ یلیبگم خ خواستیدلم م کنه؟یعوض م وی_گفتنش چ

 سکوت کردم.

 دمی. متعجب پرسرهیخونه رو نم ریمس دمیفهم میکم که رفت هی

 م؟یری_کجا م

 یباغ ها نیاز بهتر یکیحلقه و لباس عروس  دیواسه خر میری_م

... به همه هم گفتم آماده گهید یهفته  یتهران و رزرو کردم برا

 باشن.

 گرد شد و گفتم چشمام

 هفته؟ هی_تو 

 .ادهی_واسه من همونشم ز

... بعد چونمشیتونستم بپ میعقد یاالن چون تو شد؟تایم یچ بعدش

 ؟یداشت اون وقت چ یازم توقعات یاز عروس

 اخم گفتم با

 ؟بابامیپرس یکنم! چرا نظر منو نم یباهات عروس خوامی_من نم

 ؟یریم یعروس یگفت طالق تو دنبال کارا

 تر از من گفت یعصب

که بگه ازدواج کن بگم چشم  ستمین یی_من غالم حلقه به گوش دا

 گهید ی... گفتم هفته دمیبگه طالق بده بازم بگم چشم.گفتم طالقت نم

 گردمیهم به آخر برسه از حرفم برنم ایدن میریگیم یعروس
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 زدم داد

 ست؟یمن مهم ن ی ستم؟خواستهیوسط من مهم ن نی_ا

 رد که گفتم هم رفته سکوت ک در

 کنم.  یباهات عروس یبه زور مجبورم کن یتونی_بزن کنار... نم

 کرد  یخال ادشیجا با فر هیخودش و کنترل کرده بود رو  یچ هر

سوگل...دردت  ی. خستم کردکنمی_مثل سگ مجبورت م

 ؟ینشست یک دیبه ام کنهیکه داره ازدواج م ه؟ماکانمیچ

 خالص و زدم ریت یدگیدر با

 ازت متنفرم یدوستت ندارم... حت_تو رو 

 و کنار زد و دلخور نگاهم کرد. نیماش

 بشم که مچ دستم و گرفت و گفت ادهیپ خواستم

 _تو چشام نگاه کن و بگو.

 یو بگ ینگاه کن یکه عاشقش یتو چشم کس شدی.مگه مستادیا قلبم

 ازت متنفرم؟

 _با توعم سوگل تو چشام نگاه کن و بگوَ  

 کردم و گفتم نگاهش

 _من ازت متنفرم... دوستت ندارم.

و راه انداخت و تمام حرصش و با  نیقرمز شد. با اخم ماش رنگش

 کرد. یسرعت باالش خال

 خونش پارک کرد و گفت یو جلو نیبعد ماش ی قهیدق ستیب
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 !یمونیجا م نی.تا اون موقع همدمی_درخواست طالق م

چرا  پس خواستمیو نم نیو رو شد. طالق؟ مگه هم ریدلم ز ته

 اشکم در اومد؟

 بغض گفتم با

 جا بمونم؟ نیخودمون! چرا ا ی_منو ببر خونه 

 و به سمتم گفت دیجواب دادن کل یاخم نگاهم کرد و به جا با

 _برو باال...

 شتریب خواستمیبه طالق شده بود نم ینگفتم. حاال که راض یزیچ

 سر به سرش بذارم. نیاز ا

 گاز فشرد. یشدم و هنوز درو کامل نبسته بودم پاش و رو ادهیپ

پر از  یسمت آپارتمانش رفتم و خواستم درو باز کنم که صدا به

 گفت یبغض

 داره. قتی_پس حق

 کرد؟یکار م یچ نجایچشمام گرد موند. ا یپر دنیبرگشتم و با د تند

 اومد و گفت جلو

ز آرمان گفتم همه نشستم و برات ا نیسوگل؟من ا ی_چه طور تونست

 ؟یو باهاش ازدواج کرد یاون وقت تو رفت

 کردم که ادامه داد سکوت

اصال برات مهم نبود من دوستش دارم؟ به خاطر  می_ما دوست بود

 ازدواج با تو منو ولم کرد وگرنه دوستم داشت.



 

 

 هیلتن وبسایت: دانلود شده از تدریس عاشقانهرمان 

18

9 
Hiltun.ir 

 رسما وا رفتم شیحرف بعد با

 و باهات ازدواج کرده؟ یستیتو دختر ن دونهی_اون م

 گفتم رڪف بدون

 .دونهی_آره م

 زد و گفت پوزخند

 ؟یدی_واقعا؟ پس چرا انقدر ترس

 هلش دادم و داد زدم یعصب

 .دمینم حیو برات توض یچی_به تو چه هان؟به تو چه؟ه

 گفت شخندشیهمون ر با

گذاشتم  قیناجور تو با تمام حقا یساڪاگه ع یول زمی_باشه عز

 .یدست آرمان ازم دلخور نش فڪ

 رفت. هڪ ردمڪخشم نگاهش  با

مو  یبه سرم زدم،چرا من اون موقع ها همه چ یمڪمح ی ضربه

 گل؟؟؟ یتو نمڪ ریحاال مثل خر گ هڪاحمق گفتم  نیبه ا

* * * * 

 مبل نشست. یرو نارمڪ هڪ ردمڪ حس

 صورتمو بر نرگردوندم. یحت

 .ونیزیمبل مچاله شدم و زل زدم به تلو یرو شهیم یساعت دو

 و گفت ردڪو خاموش  یو یو برداشت. ت نترلڪشد و  خم
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 شده؟ ی_چ

طرف طالقم از  هیاز  ،یپر دیطرف تهد هیشو ندادم. از  جواب

 .ردڪیم وونمیآرمان داشت د

 بازوم نشست. یآروم رو دستش

 _منو نگاه!

 .ردمڪنگاهش  مڪپر از اش یچشما با

 در هم رفت. اخماش

 گذاشت و گفت نشیس یرو سرمو

  ؟یگیبهم نم یچیسوگل؟چرا ه_آخه تو چته 

 .نمڪ هیگر یها یو ها هڪعطرش باعث شد بغضم بتر یبو

تو  ریدل س هیو اجازه داد  ردڪنگفت..فقط موهام و نوازش  یچیه

 .نمڪ هیبغلش گر

و ازش فاصله گرفتم.  ردمڪ ڪهامو پا ڪاش قهیاز چند دق بعد

 گرفته گفتم

 .. نی_دلم گرفته بود هم

 صورتم زل زد: به

 ؟یبهم دروغ بگ یخوایم ڪی_تا 

 گفتم دهیخوردم و رنگ پر یونڪت

 ؟ی_چه دروغ

 .ینڪیم یو ازم مخف یزیچ هیاما  دونمی_نم
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 شدم و گفتم بلند

به خودم مربوطه  گهیهم د نمڪ. بنمیڪنم یازت مخف یچی_من ه

 م؟یریطالق بگ میخوایما م هڪرفته  ادتی

 گفت یپاش افتادم.با نگاه خاص یرو هڪ دیشڪو  دستم

 من هنوز شوهرتم؟ هڪرفته  ادتی ؟ی_تو چ

 و گرفت و گفت مرمڪ مڪمح هڪگرفتم... خواستم بلند بشم  گر

 ؟ینڪیم یازم مخف وی_چ

 و گفتم ردمڪبرده نگاهش  مات

 .یچی_ه.. ه

 ردڪو ول  مرمڪداد و  ونڪ. سر تردڪباور ن مطمئنم

 ڪی_او

 آشپزخونه... یبرق بلند شدم و رفتم تو مثل

 با مرگ بود. یمن مساو یبه آرمان برا قتیحق گفتن

* * * * * * 

روز بعدش  نیریبگ یعروس نیخوایبار م هیشما  فهممی_من نم

 .نیخوایطالق م

 نگفت. یزیو چ ردڪبا اخم نگاهم  آرمان

 من جواب عمه رو بدم. هڪبود  نیا منظورش

 هڪنیآرمان بود بدون ا شنهادیپ ی_عمه جون جلو انداختن عروس

 بهتون گفت. نوینظرم و بپرسه ا
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 بزرگ با اخم گفت بابا

 رده؟ڪ ارڪ یچ ؟آرمانیخوای_چرا طالق م

به ذهنم  یزیچ ردمڪ رڪف یو به آرمان انداختم. هر چ نگاهم

 مغموم گفتم نیهم یبرا دینرس

 .یچی_ه

 سرش یزد.بابا بزرگ صداش و انداخت رو پوزخند

 خوام؟یطالق م یگیم هڪ هی_پس دردت چ

 با طعنه گفت عمه

نظر منم طالق  ؟بهیزندگ هی یچه به اداره  نوی_بچه ست.آخه ا

 !نهی. نظر آرمانمم همرنیبگ

 در اومد تیآرمان با جد یصدا

 مامان! خوامی_من طالق نم

 میبه همه بگ هڪنبود  نی. مگه قرارمون اردمڪنگاهش  متعجب

 م؟یطالق موافق یدوتامون برا

 بود گفت تڪتا اون لحظه سا هڪ بابا

داره دخترم و زد. به نظر  تیصالح نینڪیم رڪف هڪ ی_پسر

 بهتره. رنیطالق بگ نمڪ

 گفتم تند

 زدیخودم بود وگرنه نم ری_بابا تقص
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 و گفت ردڪدوتامونو چپ چپ نگاه  بابابزرگ

 .دینیبیطالق و م دیدیخونه هاتون پشت گوش تونو د دیبر نی_پاش

 

 ادامه دارد... 
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