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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 عاشقانه  ی:  رمان هایی و صفحه آرا  یطراح

 

http://www.romankade.com/
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 www.romankade.com:   تی سا آدرس

 

 رمانکده محفوظ است   تی رمان نزد سا  نیحقوق ا  یتمام

  

   

  

  

 عشق  دگارینام آفر به

 

 : خالصه

 

 شهیحاال به درخواست پدرش مجبور م دهیم یکه همه خاستگاراش رو فرار  طونی دختر شر و ش نازیآ
به خارج کشور    یعقد تلفن کی و بدون جشن و با  دهیرو انتخاب کنه که فقط عکسش رو د یکس

 پست بشه!!!

 

 پارت اول عروس

 

 

  نقدریبراشون ا یعنی ومده؟یدنبالم ن یچرا کس ؟یچ یعنی،  شدیم دایگشتم کمتر پ یم  شتریچه ب هر
 ارزشم؟   یب



 ی عروس سفارش 

4 
 

 خانم   نازیآ ـ

 

 .  یو پنج ساله ، با چشمان مشک ست یحدودا ب  یطرف صدا برگشتم پسر  به

 بله خودم هستم. ـ

 

 !نیهست مییزد ـ پس شما زن دا یلبخند

 

بهم  یعنی سنش باال باشه ! البته به عکسش . خوردیبه پاشا نم ی ول  ن؟یا یی  گرد شد ، زن دا چشام
 دروغ گفتن؟  

 شدم. می! ناچار تسلرفتم؟یکجا م  دیبا یو رها کنم و تا توان دارم بدَوم ، ول  فمی ک خواستیم دلم

 

 !دیبرادرشون باش خورهیبهتون م  د؟یپارسا هست یآقا  یشما خواهرزاده  ـ

 . کترمی هستم پنج سال ازش کوچ ادیبله مه ـ

 

   رهیکه از چشاش دور نموند و باعث شد خندش بگ  دمیکش  یراحت  نفس

 رو اونجا پارک کردم .  نیطرف ماش  نیاز ا  دییبفرما ییزن دا ـ

 

 ! یفکر کنم چند سال ازم بزرگتر باش ،ییبه سمتش کردم ـ به من نگو زن دا یبرزخ  ینگاه
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 خانم  ناز یرو تکون داد ـ  باشه آ  سرش

 دنبالم؟  ومدیچرا خودش ن ـ

 

 کار داشتن ، منو فرستادن.  ز  یو پاش رو گم کرد  ـ چ دست

 یرو صندوق عقب گذاشت ، ماشااهلل مامان هر چ فم ی رو زد و ک  نی، قفل ماش میدیرس  نیماش به
 .ادی ب یقرار قحط   نکهی، مثل ا ف یتونست چپوند تو ک 

 

 و حرکت کرد.  رو برام باز کرد ، سوار شدم  ، خودشم پشت فرمون نشست ، نی ماش در

 

رو به داخل باغ به    نیدر باز شد و ماش ی، با تک بوق  ستادیاز حرکت ا  ییالیو یخونه  هی یجلو
 حرکت در آورد 

 متوقف شد   الیو یجلو

 بود از صندوق عقب در آورد    ییلویک  ستیرو که فکر کنم دو فمی ک ادیشدم ، مه ادهیپ  نیماش از

 

 طرف   نیخانم از ا  نازیآ ـ

، احساس کردم   یخوش چهره روبرومون قرار گرفت ول ی ، زن  میشد الیحرکت کردم  و وارد و دنبالش
 استرس داره ،   یکم

 رو به خانمه گفت   ادیمه

 بفرما مادر جون عروست رو آوردم ! ـ

 زد  و من رو تو آغوش گرفت  یلبخند کامال مصنوع هی خانمه
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 دخترم ، منو مهرنوش صدا کن! یخوش اومد ـ

 ممنون ـ

 

 رو ببر اتاقش  لشیگفت ـ وسا ادیبه مه  رو

 با اجازه به دنبالش رفتم  هیوارد اسانسور شد منم با  ادیمه

 ه؟ی چ هیقض دیزن یگفتم ـ مشکوک م  ادی به مع رو

 

 ؟ یچ ی؟ مشکوک برا یگیم  یـ ها چ دیپر رنگش

 

  یعربده ا  یکه صدا میشد کیمجلل و ش ی، وارد اتاق می شد ادهیباال انداختم و از اسانسور پ  یا شونه
 رنگ به رو نداشت کردم  گهیکه د ادی به مه  ی، قلبم رو لرزوند، نگاه نییاز طبقه پا 

 

 

  رونی از اتاق ب یدیشن  یو به طرف در حرکت کرد و گفت ـ هر چ  یوار یرو گذاشت تو کمد د  فیک عیسر
 شو!...  میهم اومد باال برو تو کمد قا ی ، اگه کس این

 

 

 

 

 رت دوم پا 
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 ادمیبارم باشه؟!  نیدوم نیحرف گوش کن بودم که ا ی من ک  یرفت و در رو بست ، ول رونیاتاق ب  از
 . ادینم

 

من رو پنهون کنن ؟ به طرف در رفتم و آروم در رو   خوانیم  یچرا و از ک  دمینفهم یز ی از حرفاش چ اصال
به   نییاز طبقه پا دیکش یکه عربده م یمرد ی، صدا ننیشدم تا منو نب میقا یباز کردم ، پشت ستون 

 د یگوشم رس

بار   ریکه باشه من ز مونهیرانیکارخونه ا کی باباش شر ن،ی، چرا مجبورم کرد خوامشیـ مگه نگفتم نم 
 !رمی ازدواج نم نیا

 

 ! یکنی چرا خودت رو ناراحت م ومدهی، اونم که حاال ن  ییـ آروم باش دا ادیمه

فقط به خاطر عشق خارج   دونمیشد تو قلبم ـ هه دختره چه زود بله رو داد ، م  ی صداش خنجر   دوباره
 کار رو کرده ! نیاومدن ا

 

عکس هاش رو   یحاضر نشد یخوشت اومد ، حت دیشا نش ی بار بب هیخانمه بلند شد ـ مادر تو  یصدا
 ! ینی بب

 

دارم با ناتاشا ازدواج کنم پس   م یتصم  یدونی، خودت م خوامی ـ بسه مادر من اون دختر رو نم پاشا
 خونه!  نشی، بهم خبر دادن اورد نیبهتر برش گردون
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  ییدا یدیفهم ، خواهر دوستم رو آوردم ، ستین یگیکه تو م یاون یـ درست بهت خبر دادن ول ادیمه
 جان؟!

 

    ومدین یاز کس ییلحظه صدا چند

 نجا؟ یپر از تعجب پاشا بلند شد ـ  چرا اومده ا یصدا

 

 ! نجاینداشت اوردمش ا ییـ اومده درس بخونه جا ادیمه

 رو به خونه نکش.  اتی گند کار ادیـ مه پاشا

 

اونو سپرده به من ،  اوشی ، گفتم که خواهر دوستم  ، س ستین  یکنی ـ اون طور که فکر م ادیمه
 رو نداشت . یکس نجایآوردمش چون ا

 

نداشتن ، ُسر خوردم و   ستادنیتوان ا گهیپاهام د یزد ، ول  رونی خره دروغها رو باور کرد و از خونه ب باال
که همه به  ی، من  می، از پدرم دلم گرفت ، از زندگ ختمیدادم و اشک ر هینشستم ، به ستون تک نیرو زم 

 خورد شدم   ب یکشور غر هیامروز تو  دادنیخاطرم جون م

 

 ناز یآ ـ

و مهرنوش روبرو   ادی مه یشرمنده   ی، سرم رو بلند کردم و با چهره  دیبه گوشم رس ادی نگران مه یصدا
 شدم.

 

 مونم.  ینم  نجایلحظه هم ا کی یبه زور از جام بلند شدم و رو بهشون گفتم ـ من برا 
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 دم یکش رونی رو از کمد ب  فمی رف اتاق حرکت کردم و کط به

 یخوای گفت ـ م یجد  یلیچمدون رو از دستم گرفت و خ  ادی بهم رسوندن مه  عیرو سر خودشون
 که حرفام دروغ بوده! فهمهی م یاگه بر  ؟یار یجلوش کم ب

 !یکم ندار  ی چیبمون و بهش ثابت کن ه 

 

 !نمی رو بب ختشی ر خوادیدلم نم یمن حت ؟یو بهش ثابت کردم ، بعدش چ میزدم ـ اومد  یپوزخند

 

، رفتن  یتو هم مثل پاشا به اجبار بله داد دونمی؟ م بیتو کشور غر  یبر  یخوای ـ مادر کجا م مهرنوش
  کاریچ  دیبا مینیبمون ، تا بب  نجا یا ادیمدت به عنوان خواهر دوست مه  هی کنه،ی رو عوض نم یز یچ
 .میکن

 

 گذاشت و گفت  نیچمدون رو  گرفت و رو زم  یدسته   ادیشل شد مه دستام

  یهم فکر نکن ، تو که عاشقش نبود یچ یتو کمد ، به ه نیرو بچ  لتیدختر خوب حاال وسا نیـ آفر 
 اسمش رو از شناسنامت پاک کرد .  شهیم ی، به راحت  یکه شکست خوروه باش 

 

حوصله شوهر   یک  ستین یـ باشه بهتر که راض گفتی زدم ، راست م  یمهربونش لبخند یچهره  به
 داره!  یدار 

 

عاشقت شه! تو   دمیهر دوش باز شد ، مهرنوش بغلم کرد و گفت ـ ممنونم دخترم ، بهت قول م شین
 . ییبایز  یلیخ
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 خوامش...  یعنوان نم چیبه ه گهینشد مهرنوش جون ، من د گهینه د ـ

 

 

 

 

 

 پارت سوم  

 

 

، مامان هم چه   دمیرو باز کردم و لباسهام رو تو کمد چ فمی رفتند، ک رونی و مهرنوش از اتاق ب ادیمه
 . قهی لباسهام باز بود والبته خوش سل   شتریخودش کرده ب شی پ ییفکرها

 

 ی، جلو دم یتنم رو برداشتم و پوش  تیف  یل یسرخ جلوش بود ، شلوار  یکه طرح لب یقرمز  شرتیت
 میمتر هیاز فاصله   یبود ، کس اهی سبز و س نی ب یو چهرم رو از نظر گذروندم ، چشام رنگ  ستادمیا نهیآ

  گرن کیاز فاصله نزد یول اههیکنن س یبده و همه فکر م  صی بودنش رو تشخ  یرنگ  تونستیهم نم
 س رهیچشام به رنگ  سبز ت 

مدلش رو دوست نداشتم ،   هیکه البته عملش کردم ، خوب مگه چ مینی، ب  یو صورت  یگوشت  یبای ز یلبا
خوشگلم ، پر رو هم  ، خو.......دمم بابا چرا   دونمیخوشگلم ،  خودمم م گنی، همه م ییطال یو موها

 .دیش یناراحت م
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رفتم ، خودم رو به آشپز خونه رسوندم چون به شدت احساس    نییاز اتاق خارج شدم و از پله ها پا 
 گشنه تر از منم هست   نکهیمثل ا  ی، ول  کردمیم یگشنگ

، و هنوز متوجه حضور من نشده بود، صبر کردم لقمش رو قورت   خوردیداشت غذا م یدو لپ ادیمه 
رو   یقاشق بعد ، لقمش رو خورد  خواست رفتیباال م یل یخ  یخطر خفگ دیدیبده چون اگه  منو م
 اهم اهم از خودم در آوردم   یبزاره دهنش که صدا

 

رو از دست   ییهلو نیکه همچ ییزد و آروم گفت ـ چه بد شانسه دا یبرگشت و نگام کرد ، لبخند 
 داد. 

 روت اثر گذاشته!  یادیز  نجایجو ا  نکهیبه جاش اخمام رو تو هم کردم ـ مثل ا  یگرفته بود ول خندم

 

 م یمن پسر خوب شکنهیدلم م نیطور نگ نیا ییو گفت ـ زن دا رو باز کرد  شاشین

و نشستم ـ مگه نگفتم نگو زن  دمیرو کش شی جلو یتو هم رفت ، صندل یبار اخمام به طور واقع نیا
 ؟ییدا

 

 ! صغرا چطوره؟ م؟یصدات کن  ی.چ فهمهی م ییگفت دا شهیهم نم نازیآ یها باشه ول  ـ

 . کننیصدام م  ینجور یبهش رفتم  ـ نوژا اسم دومم  دوستام ا  یچش غره ل 

 

 هم خوب یل یزد ـ خ یلبخند

 ، و شروع به خوردن کردم ، با دهن باز نگام کرد  دمیرو از جلوش کش بشقاب

 

 بود.  یقاشقه دهن ـ
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! یعن یندارم ،  یزدم و با دهن پر گفتم ـ من مشکل یض یعر  لبخند  دلم پاک 

 

 داخت  به غذا ان  ینگاه مظلوم

. شی چشمت رو درو ـ  کن مال  من 

که با حسرت به بشقاب چشم دوخته  ادیبه مه  یهنوز گشنم بود ، نگاه یلقمه آخرش رو خوردم ول تا
 بود کردم  

 ؟هنوز گشنمه! ستیغذا ن گهیجان د ادیمه گمیم ـ

 

 تو رو نگاه کنم  نشستمیـ اگه بود که من نم  دیکش یحسرت بار  آه

 به بدن. میبزن  یز یچ هی رونی ب  میکرد ـ پاشو برو آماده شو بر یباره ذوق  هی

 رو باز کردم ـ  ب شُمر سه آماده ام. شمین

 

  شدینم ی، دلم راض دمیمدل مردونه قرمز پوش رهنی و پ اه یس  یشلوار ل هیطرف اتاقم پا تند کردم  ،  به
کاله   ریاز موهام از ز ی، قسمت برداشتم و رو سرم گذاشتم ی، کاله بافت قرمز  رونیبرم ب  یبدون  روسر 

آل استار قرمزم رو   شکف  دمیکش میقلوه ا یهم رنگ لبم برداشتم و رو لبا یزده بود ، رژ صوت  رونیب
 دم یپوش

 

  یآب  شرتیت  ای ادیگرفتم ، مه شی رفتم، راه پله رو پ  رونی قشنگم زدم و از اتاق ب پیبه ت  یلبخند 
رو لباش نشست ،   یلبخند قشنگ  دنم یبود ، با د ستادهیمنتظرم ا نییهمرنگش پا یچسبون و  شلوار ل

  یحت ونا یول  دمیاون ،البته من فقط عکس پاشا رو د ییبای نه به ز یپاشا بود ول هیته چهرش شب
 ! نهیحاظر نشده بود عکسم رو بب
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 نه؟ پمی خوش ت  یلیخ ـ

 اومدم ـ ها؟  رونی از هپروت ب ادیمه  یصدا با

 ؟ یخوشگلم که زوم من شد یلیخ گمی رو باز کرد ـ م  شاشین

 ، تو فکر بودم جناب.  ریبگ لیکم خودت رو تحو  هیـ  

 ن؟ یکردی فکر م ی به چ نییبفرما  شهیاوه بله بانو ، م  ـ

 

 .یهست ت ییدا هیشب  نکهیبه ا ـ

 .ی، هواست باشه دلت رو ند  پ  یخوشت  یل یخ ییباز تر شد ـ آره دا  شاشین

خوب شعورشون رو نشون  تونیی، دا ی  پی و شعور باال تر از خوشت تی من انسان یزدم ـ برا  یپوزخند
  نیبهش گفت یز یمن بشه ، اگه چ تیمتوجه هو خوامی وجه نم   چیبه ه ادیدادن! حواست باشه مه

 ؟یدی فهم  رمیم  نجایمن از ا

 

 . میگ یبهش نم یز یانداخت ـ نگران نباش نوژا  ، ما چ ر یاز لباش رفته بود ، ناراحت سرش رو ز لبخند

 ؟  میطرف در اشاره کرد ـ بر به

 

  ینم مونیاز آشنا شتری، دوساعت ب میحرکت کرد الیاز و  رونیرو تکون دادم ، با هم به طرف ب  سرم
 . کردمی م یباهاش احساس راحت یگذشت ول 

 ارد شد...و یرنگ یمشک یباز شد و فرار  اتیدر ح الیخروجمون از و با
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 چهارم  پارت

 

 

  یبه سمتم برگشت و سوال ادیپاشا باشه ، مه نیکه ماش  زدمیرو گرفتم چون حدس م ادیمه  یبازو درو
 نگام کرد. 

   ستمین نازیمطمعن بشه که آ خوامیم  ـ

 

 . می، بزن بر تمیدستام رو از دور بازوش باز کرد و تو دست گرفت ـ پا ادیمه

  قایاز شانس گند من دق یول میحرکت کرد  ادیمه نیبه پاشا به سمت ماش  ینگاه میتوجه و  ن بدون
 پارک کرد   ادیمه نی رو  کنار ماش  نشیماش

شد  ادهی پ نیرفتار کنم پاشا از ماش  یکردم عاد یسع  یکم استرس گرفتم ول   هی میدیرس  نیبه ماش 
بود، خودم رو به   دهیپوش یقرمز و شلوار  مشک شرتیت  هیچشام  گرد شد،  مثل من ست کرده بود 

 م یبود ستادهیروبروش ا گهیزدم  ،  د  یالی خیب

 

نقشه ام  نکهینگاه کرد، مثل ا  ادی من و مه یگره خورده   یو با پوزخند به دستها  دیابروهاش باال پر  
 نوژا هستن شونیجان ا ییرو به پاشا  گفت ـ دا  ادیگرفت، مه

 

 پاشا خان هستن  مییدا شونیرو به من گفت ـ نوژا جان ا و
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  تونیینظر  گرفته بود گفتم ـ  خوشحالم از آشنا   ری رو تکون دادم و رو به پاشا که تمام حرکاتم رو ز سرم
 جان.   ییدا

 

داد  یو بالخره دهن محترم رو  تکون  دیپاشا  باال پر یبار ابروها  نیدوم یکرد، برا یز یر یده خن ادیمه
 ! ستمی شما که ن ییـ دا

 

 دیگفتم شا ادیخوشش م زدنی صداش م ییدوستام دا یمن، وقت یی  آخه دا  ن؟ی ناراحت شد یوا ـ
 . نی شما هم دوست داشته باش

 چند سالشونه؟ قایدق تونییـ دا دیرو تو هم کش  ابروهش

 

 چهل سال. قایزدم ـ همسن شما دق یلبخند

 

از خنده چندتا سرفه کرد و گفت ـ   یر یجلو گ  یبرا ادیکرد، مه یگرد شدو با دهن باز نگام م چشاش
 سالشه. یس میینوژا جان دا

 

 نداره چند سالش باشه.  ی! فرقگهید هییدا ییرفتم ـ دا ادی به مه ینا محسوس یغره  چش

 !ادیم  یخوب یکرد ـ چه بو دنیشروع به بو کش یشینما به طور  پاشا

 

 تونم حسش کنم!  یـ بو؟ چرا من نم دمیبو کش منم

 عطر نوژا باشه!   یکرد ـ اره فکر کنم بو یموز  یخنده ا ادیمه
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 !گنیم یچ نا یمن که عطر نزدم ا وا

 

 د ییسرش رو کنار گوشم آورد وموهام رو بو ییبا پر رو  پاشا

 عقب گذاشتم   یشدم و قدم  یرفتارش عصب از

 !دهیم ییدسشو  عیما یبو قایخودشه دق ادیمه  نیآفر ـ

 

باز و بسته شد،  از زورحرص   یحرف   چی! دهنم چند بار بدون هییدسشو عیشد؟ ما یکردم چ هنگ
 گفت! یاالن به من چ نیرفت، ا ادمی دنینفس کش 

 

و پوزخند    یبا بد جنس ستم،ین نازیکنم،  اگه ادبت نکنم آ شی کی خوشگلش  نی با ماش  خواستیم دلم
نکنه  دم،یلحظه ترس هی کرد،ی نگاهش رو تو چشام قفل کرده بود، و با لذت حرص خوردنم رو تماشا م

 . گهید می جان بر  ادیرو سفت گرفتم، مه ادیمه  یکنه. دور بازو یتالف  خواستی نه م ی! ول میک دهیفهم

 

 .میبا تته پته و تند تند گفت ـ آ.. آره بـ.. بر  دیاوضاع رو خراب د ادیمه

حرکت کرد  ـ چتونه  عیسر ادیرو زد و سوار شد، بدون نگاه کردن به پاشا سوار شدم مه  نیماش  قفل
 !کنهی م تتیاذ ،یانداخت یرو لجش م   دیشما؟ نبا

 

 بشه. مونیاومدن پش ایاز به دن ارمی سرش ب ییبال هیکنه،   تمیجونت  اذ ییتا دا  نمیشیآره منم م ـ

 چه شود! یکرد ـ وا یبلند یخنده  ادیمه
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 به نظرت شک نکرد؟  گمیم ـ

 شک کنه؟  دینه چرا با ـ

 آخه از حرص دادنم ذوق مرگ شده بود! ـ

 . یدوست دخترم کنهیکار رو کرد، احتماال فکر م  نیا  یزد ـ چون دست من رو گرفته بود یلبخند

   دمیکش  یراحت  نفس

 

 . خوامی م تزایحرفا رو ولش کن من پ نیا

 بله خانم خانما.  ـ

 پارک کرد   یفروش  تزای پ  هیرب جلو  هیاز  بعد

 ؟یخور یم ی چ رم،یگیاالن م نی جا بش نیتو هم ـ

 مخصوص ـ

 

  نی برگشت و سوار ماش تزایبعد با چند بسته پ قهیشد، چند دق یفروش  تزایشد و وارد پ ادهیپ  نیازماش
 شد

 ! یگرفت ادیز ـ

 

 . میخونه با هم بخور میهم دوست داره، بر ییها؟ آخه دا ـ

 

  یفکر  هی  شی ری حالگ یبرا دیرو تحمل کنم، با ونهید نیخدا من چطور ا یوا شه،ییبه فکر دا چقدم
 شمی بکنم وگرنه افسرده م
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لم  ونیزی به گرفتن حال پاشا داشتم، با لباس اسپرت رو مبل جلو تلو  یبی عج  لیم میخونه برگشت به
  د یدیداده بود و اخبار م

 

  دنیپاشا به سمت ما برگشت و با د ان،یخوراش بدون ب   تزایصداش رو بلند کرد ـ اهل خونه پ   ادیمه ـ
 زد و گفت ـ اخ که چقدر گشنم بود  یچشماش برق تزایپ

 

ـ    دیلپاش رو بوس ادیزد، مه ینگامون کرد و لبخند یمهرنوش خانم با مهربون  میآشپز خونه شد وارد
 . میبخور تزایپ  ایقربون مامان مهرنوشم بشم، ب

 

خجالت بکشم   دنشیبا د کردمینشست، فکر م ادیپاشا هم اومد و کنار مه م،ینشست زی پشت م یهمگ
  خواستی نبود و فقط دلم م یاز شرم خبر  میمن ک  دونستیحاال که نم یشم ول  دیخ و سف و سر 
 کنم و جلز و ولز زدنش رو تماشا کنم.  شی عصب

 

باز   یبه غذا نداشتم، همه با اشتها یلیم گهیاز بس حرص خورده بودم د یرو باز کردم ول تزایجعبه پ 
 م و مشغول شدمرو برداشت تزایاز پ  کهیت هیشروع به خوردن کردند، 

 

 . یبر  ی نداشت  ییموندم! خوب معلومه خنگول چون جا نجایا یچ یبرا من

 

 تا دلت خنک شه.  یحرصش بد  دیچه طور با پاشا رفتار کنم! با دیبا
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 . ستین یاون عدد یگر یج  یل یناتاشا از من خوشگل تره! معلوم که نه تو خ یعنی

 

 نوژا!  ـ

 درونم دست برداشتم   یاز سر و کله زدن با ندا ادیمه  یصدا با

 شده؟  یز یبله چ ـ

 !تزایبه پ یزل زد  ؟یخور ی چرا نم ـ

 

 .....تو فکر بودم ز  یچ ـ

نتونستم بخورم،   کهیاز دو ت  شتریندادم، ب   یتیاهم ینگاه همه روم بود ول ینیزدم، سنگ تزایگاز از پ هی
 تشکر کردم  ادیاز جا بلند شدم و از مه 

 

 جون؟  ییدا یچرا کم خورد ـ

 شد نظرتون عوض شد؟  یتعجب به پاشا نگاه کرد ـ چ با

 ! ییدا یبهم بگ یتونیم یبچه ا ی لیخ ه؟یچ  یدون یزد ـ م  یپوزخند
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 پنجم  پارت

 

 

 و بدون جواب دادن بهش از پله ها باال رفتم،  اه چرا جوابش رو ندادم؟   دمی رو تو هم کش ابروهام 

کم دلم   هی دیتا شا دمیپررو  فقط بلده منو حرص بده،  وارد اتاقم شدم و در رو محکم  کوب  یپسره  
 نشد که نشد یخنک بشه ول 

 

تا اعصابم    دمیرخچند دور تو اتاق چ شدینم  یکنم ول هی تخل یکم انرژ  هیبزنم و   غیج  خواستیدلم م 
 نداشت  دهیآروم شه،  فا

زدن   غیخودم رو انداختم رو تخت و بالش رو برداشتم و جلو دهنم  گرفتم و فشار دادم،  شروع به ج 
کم آروم  شدم  بالش  رو  از   هیزدن  غی ج قهیذاشت صدام بلند بشه بعد از  چند دق یکردم،  بالش نم

 کردم ی رسمًا داشتم خودم رو خفه  م یوا   دمیکش  یق یجلو  دهنم  برداشتم و نفس عم

 

  ؟یآروم  شد ـ

  دم یکش  ینفس راحت  ادیمه دنیوحشت به طرف صدا برگشتم  با د با

   ؟یاومد یتو ک ـ

 ! یکه  شما  مشغول  بود  یزمان ـ

 ؟ یداشت یرو تو هم کردم ـ کار به  بالش  کرد،  اخمام   یا اشاره
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 طرفم گرفت  یکارت میتخت  نشست و س  گوشه

 ! تی بنداز  و گوش  ـ

 گرفتمش ـ ممنون ازش

 ! یرو جلب کرد یینوژا به نظرم  تو توجه  دا ـ

 

 زدم ــ آره کامال معلوم بود.   یپوزخند

 و لباش رو رو هم فشار داد.  ری رو انداخت ز  سرش

 ؟ یر ی گیجلو خندت رو م یاالن مثال دار  ـ

 

تو   یوقت ییدا ست،یعلت ن یب یتوجهش رو جلب کرد  گم یزد ـ اگه م یروبلند کرد و لبخند پهن   سرش
   یبراش جالب بود  یعنی نیباال، ا  دیابروهاش پر دیرو د

 شهیهم  ره،ی بهم چش غره م ییدا گمیمن بهش م یوقت  یاون حت ،ییدا یاجازه داد بهش بگ بهت
 اجازه رو به تو داد!  نیا یبه اسم صدام کن ول گهیم

 

 توجهش جلب نشه! خواستی کنم، م کاریخوب چ ـ

 ! یاونو عاشق خودت کن یتونیراحت م  ،یخنگ  یلیخ ـ

 

 ؟ یکبابش کنم، بعدشم ناتاشا جونش پس چ خوادیمن دلم م یول ـ

فقط از سر لج که با تو ازدواج نکنه اسم اونو آورد،   ستی عاشق ناتاشا ن ییتو هم رفت ـ دا اخماش 
 مطمعا باش. نویا ستی اونا ن  نی ب یز یچ چیه
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  یکار  نی وقت همچ  چیاون منو قضاوت کرد، ه نه،ی حاضر نشده عکسام رو بب  یاون حت ادیبسه مه ـ
 .کنمینم

 ممکنه ناتاشا مخش رو بزنه.  ینکن یپف از دست تو، اگه کار  ـ

 

بهتر    زنه،ی مخ رو م یب نینه ـ  به درک که مخ ا ای دید دم یپوزخند بهش زدم، فقط نفهم هیبا چشام  
 کچل.  یبره گم شه پسره 

 

 !  بعدشم کجاش کچله؟   ای زنی حرف م مییدر مورد دا یگرد نگام کرد ـ دار  یچشا با

مامان و بابام رو    یستاعصابم  از دستش خورد   تو خورد ترش نکن،  را ادینگاش کردم ـ مه یحرص
 !  رهی لو م  زیکنم اگه زنگ بزنن که همه چ کاریچ

 

 . دهیرو به پدر جون  گفتم اون طرف ماست به  خانوادت آمار درست م ز ی نگران نباش همه چ ـ

 

  یزندگ نای ا تییتو چرا با دا ادیمه گمیـ م  دمیرو ازش پرس  رفتیکه از صبح  تو  مخم  رژه  م یسوال
   ؟یکن یم

 شدم  مونیزد که از سوالم پش  یتلخ  لبخند

 

 ناراحتت  کنم.    خواستمینگو،  من.... من نم یخوای اگه نم زیچ ـ

از   یپدر و مادرم افتادم،  راستش هر دو شون رو تو حادثه رانندگ  ادیناراحت نشدم فقط  یگیم یچ ـ
   کنم.  یزندگ  ششونیازم  خواست  که  پ ییدست دادم  ،  چون تنها بودم  دا
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  تیی به نظر من تو با دا یول   رهیم  شیی بچه به دا گنیهم کرده،  م یکار درست   هی تییچه عجب دا ـ
 .  یتو مثل مهرنوش جون مهربون ،یستین  سهیقابل مقا

رو   ییحال دا  یخواست یکار  هیاومده،  اصال  رمیمهربون  گ  ی آج هیزد  ـ خوشحالم  یپهن  لبخند
 رو منم حساب کن.  یر یبگ

 

 چطور!  دونمینم ی ول  رمیدوست دارم بگ  یل یشد ــ حالش رو که خ زونیو لوچم آو لب

 من هستم. یاز رو تحت بلند شد  ـ فکرش رو بکن کمک خواست  

 

کارت    میآوردم  س   رونیب  فمی رو  از  تو  ک  میرفت،  بلند شدم و گوش رونی زد و از اتاق ب  یچشمک
 ختم  رو روش اندا  دیجد

 

رو   میلباس خواب عروسک  رم،ی باشه بعدا ازش بگ ادمیشمارش رو بهم نگفت!؟    ادیچرا مه  یراست 
 فرو رفتم.  یو به خواب آروم  دم، یپتو خز ریز  ومد،یخوابم م یل یزدم  ،  خ  یو مسواک  دمیپوش

 

  ونستیکدوم د گهید نیشدم،  ا داریب  شدیم دهیتو سرم کوب ری که مثل شمش  تاریساز  گ یصدا با
 !   زنهینصف شب ساز م 

 

ساز هر   یصدا  کردمینداشت احساس م  دهیفا یبالش و روگوشم  فشار دادم  ،  ول  ریرو کردم ز سرم
  رونی ،  از جام بلند شدم و از اتاق ب  ختیخواب  بودم،  اعصابم به هم ر جی،  گ  شهیبلند تر م  قهیدق

 رفتم  
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 تو اتاق   دمی،  بدون فکر در اتاق رو باز کردم و پر  ومدیبه اتاق من م دهیصدا از اتاق چسب 

 به پاشا رو به من دادن!    دهیهمه اتاق چرا اتاق چسب نی بعد ا ادیاز دست مه   

 هم گرفته!   یبسته مشغول نواختن ساز بود،  چه ژست یحضور من نشد و با چشا متوجه

 بســـــــــــــــــــــــــه  ـ

 

  ؟ی کن یم  کاریچ  نجایاخماش رو کرد توهم و داد زد ـ تو ا دیوا منو که ده دیمتر پر هیبخت  بد

 

از خواب پروندم ،    دهینتراش یصدا هیخواب بودم،  که  یبهش رفتم ـ واال من تو اتاق بغل  یغره ا چش
   د؟یزنیبد ساز م  یلیبهتون گفته خ یتا حاال کس  یراست

 زد« یچاخان کردما قشنگ م ی»ول

 

 ! نی نظر بد  نیای ب  یر بودم جناب عالزد ــ منتظ  یپوزخند

 

جهش مچ دستم رو گرفت  ــ کجا خانم   هیبرم که به   رونی حرص  روم رو برگردوندم که از اتاق ب با
 برات ساز  بزنم.   نیبش

 

سازتون   نیبلد یکم مهمون نواز  هیشما هم اگه   اد،یـ الزم نکرده خوابم م دمیرو از دستاش کش دستم
 کنار،  سرم درد گرفت.  نیرو بزار
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چه طور  ی راست  ،یها رو هم تحمل کن  زیچ  نیا دیجونت با   ادیموندن  کنار مه یزد  ـ  برا  یپوزخند
 .  ستین  یاهل دختر باز  ادیز یمخش رو زد

 

ناراحت بشم،  لبخند حرص  دینه نبا یدندونام رو محکم فشار دادم که فکم درد گرفت، ول نقدریا
 از من بگذره، از بس خوشگلم تونهینم یهر کس ه،یچ  یدونیزدم ـ م یدرار 

 

اومدم،  هنوز وارد اتاقم نشده بودم که  رونیاز اتاق ب   شی رغضبیم یچشا یزدم و از جلو   یچشمک  
   هیعصبان یاز نواختنش معلوم بود حساب  یساز بلند شد ول یدوباره صدا

 

کم صدا  هیهنوز  دمیرو لبام نشست بهتر،  هدفنم رو برداشتم و رو  گوشم زدم  و خواب  یلبخند  
 فرو رفتم...   یخبر   یب یایکه نذاره بخوابم،  کم کم چشام گرم شد و تو دن ی نه اونقدر  یول ومدیم

 

 

 

 

 ششم  پارت

 

 

شده؟  زلزله    یها دور و ورم رو نگاه کردم  ـ چ ونهیمثل د دم،یتخت از خواب پر دیشد یتکون ها با
 اومده؟ 

 شدم   ادیمه یشدن هدفن از گوشم تازه متوجه صدا دهیکش با
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  م؟یترسوند ادی شده مه یچ  ـ

 

   زد؟ی ساز م ییدا شبید  دم،یفکر کنم فهم یوشت؟  ولرو گ هیچ  نیصورت سرخ از خنده گفت ـ ا با

 شده نوژا؟  یقدم عقب رفت  ـ چ  هی  د،یبرداشتم که بد بخت گرخ  زیبه سمتش خ  تی عصبان با

 

   نجا؟یچه خبره ا ـ

 

  ؟یولم کن موهام رو کند یرو گرفتم  ـ ا ادیمه یتوجه به صدا موها بدون

!   هی!  فکر کنم زدی تا صبح ساز م ونستیها؟  پسره د  ،یاتاق رو به من داد نیچرا ا ـ  عاشق بدبخت 

 

 درست صحبت کن!  ـ

 

زدم ـ ا    دنیخودم رو به نفهم ی ول نجاستیا دونستمیکه م نیبار به سمت صدا برگشتم، با ا نیا
 جان؟    ییدا نیینجا یشمام ا

 

صبحونه بخور پدر جون دوست    ای و با هول گفت ــ دختر ب  دیکش رونیموهاش رو از دستم ب  ادیمه
 .  نتتی رفتن  بب  رونیداشت قبل از ب 

 بزرگ و بابا ناراحت بودم،  اخمام رو کردم تو هم   یدست پارسا از

   ؟یچ یبرا ـ
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 !  هیلیاز دستم سکته نزنه خ  چارهی به پاشا کرد و چش و ابرو اومد  ،  ب ینگاه میترس ن  با

 .  امیباشه االن م ـ

 

 بهش کردم ـ چته؟  یبود،  نگاه ستادهیپاشا هنوز سر جاش ا یرفت ول  رونیاز اتاق ب  ادیمه

  ؟ی ندار   یبچه چهار ساله فرق هیبا   یدونستیم ـ

 

 موس کرد.  یکی م ری ا تصوب   میبه لباس خواب عروسک  یپوزخند اشاره ا با

   ؟یدار  یبه تو چه؟  آره من چهار سالمه مشکل خوادیدلم م ـ

 .  خرمی جون  خودم برات آبنبات م یینه دا ـ

 

 .  رونی عقلم هم چهار ساله مونده ،  تا تک تک موهات رو نکندم برو ب  نی ـ بب 

 

 رفت.  رونیرو خورد و  ب  نهیرو لبهاش بش  خواست یکه م یا خنده

زدم و از اتاق   یموهام رو  شونه ا   دم،یپوش  دیخوشگل و شلوار سف  یاس یبلوز   هیرو شستم و   صورتم
و وارد آشپزخونه   دمیکش  یقینفس عم اومدیحرف زدن چند نفر از آشپزخونه م یخارج شدم،  صدا 

 شدم 

 

 سالم ـ

 زد   یمهرنوش خانم برق یهمه به طرفم برگشتن،  چشما 

 دخترم.  یه خوشگل شدـ ماشاهلل..  ماشاهلل چ  
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 رژ هم نزدم!   هی ینکردم،  حت  یاالن با من بود؟ من که کار  نیا

 .  نیممنون لطف  دار ـ

 تو حلقش.  کنمیم کنمیپوزخند پاشا بلند شد، آخرش  دماغش رو م  یصدا  دوباره

 

نگام رو ازش گرفتم و سرم رو   کرد،ی لبخند محو بهم نگاه م هیپدر افتاد با غرور و   یبه جناب پارسا نگام
 انداختم.  ریز

 دخترم   نیبش  ایکنارش اشاره کرد ـ ب  یخال یخانم به جا مهرنوش

 

قلپ   هیرو برداشتم و  مییو پاشا هم روبرومون نشسته بودن،  چا ادیرفتم و کنارش نشستم مه جلو
 دخترم.  یینجایجناب  پارسا بلند شد ـ خوشحالم که ا یخوردم که صدا

 

 پوزخند بود زدم   بهی لبخند که ش هیدلم از خدا صبر خواستم و  تو

 ممنونم جناب پارسا  ـ

 دخترم.    یکن یکرد ـ چرا پدر صدام نم  یمصنوع  یاخم

 

 باال و با تعجب به پدرش نگاه کرد.  دیپاشا پر یابروها

 .  دایخوشتون ن  دیخوب گفتم شا ـ

 !  یخوند یداخل  یطراح دمیشن   ادیاز مه  یراست   ،یپدر صدام کن یتونینشد م گهینه د ـ
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 آره ــ

   ؟یشرکت خوب مشغول به کار ش   هیتو   یدوست دار  ـ

 دونم یباال انداختم ـ  نم یشونه ا الی خیب

 

 رفتم یچش غره ا ومدیکه داشت چشو ابرو م هادیخوردم و به م  ی که به پام خورد تکون یلگد با

 

 که حوصلت سر نره.  گمیخودت م  یدخترم برا ـ

 .  هیکردم ـ باشه پشنهاد خوب یبه جناب  پارسا  نگاه  دوباره

 

 . یتو شرکت ما کارت رو شروع کن  یتون یبه بعد م نیاز ا ــ

 پاشا بلند شد  یرو به عالمت مثبت تکون دادم. صدا سرم

   ن؟ی درس بخون نیبود  دهومیـ مگه شما ن 

 

 ی کنی خودتم جمعش م یرسوندم،  با چشام بهش گفتم خودت گند زد ادیرو از پاشا به مه  نگام

 دروغش کرد  لیبود گرفت  و شروع به تکم   زی هم  چون  ت  ادیمه 

به زور    خواستنیبودنش روبهتون نگفتم، راستش چون پدر و مادرش م نجایا یـ  من علت اصل 
 .نجاستیا دونهیگفت فرار کرد چون داداشش م شهیشوهرش بدن از خونشون....البته نم

 

  یعصب  د،ی مهرنوش خانم به گوشم رس دنیخند زیر یصدا    کردم،ی گرد و دهن باز نگاش م یچشا با
 لند شد ـااااااااااخ زدم که داد پاشا ب   ادیمه یبه پا یلگد
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 رو زدم!   ادیوا من که مه ـ

 

 بزرگ بلند شد.  یپارسا یخنده   یبار صدا نیا ـ

   ؟یرو بزن ادیمه  یخواستیرفت ـ مثال چرا م یچش غره ا باشا

 نیخان منظورت از ا ادیکردم ـ مه ادیبه مه  یرو بکشم،  نگاه خشمناک  ادیمه  دیرفت با ادمی یوا
 !! ه؟یکارها چ

 

 نشده که  یز یچ یکن یچرا خودت رو ناراحت م  زمیکرد ـ عز یا خنده

 کنم؟   کاریخانواه چ  نیاز دست ا ایخدا

 هم دروغه؟  لشیدل نیمشکوک نگامون کرد ـ مگه ا پاشا

 چشم و ابرو اومد. ادیمه باز

 

 . ستین  ینشون داد اصال راز دار خوب ینه ول ـ

 . دونستنیموضوع رو م  نیبود همه او گفت ـ به هر حال بهتر   دیکش  ینفس راحت ادیمه

 . فعالرمیبزرگ از جاش بلند شد ـ من دارم م  یپارسا

 

 مهرنوش جون هم دنبالش رفت.   رونیاشپزخونه زد ب  از

 پوزخند پاشا بلند شد   یکردم، صدا ادیبه مه  یحرص  ینگاه



 ی عروس سفارش 

31 
 

 داشته! وبیمخ مع هی فکر کنم خاستگارت  ـ

 

 یمن عالقه ا یدوسم داشت ول  یل یپسر ساده و مهربون بود که خ هیخاستگارم   نیتو فکر آخر رفتم
  دمیکش یبهش نداشتم،  آه

 روز افتادم. نیبود، فکر کنم آهش منو گرفت که به ا یخوب  یل یاتفاقا پسر خ ـ

 

دلم   زه،یو اجازه دادم اشکام بر دمیبلند شدم و به اتاقم رفتم، رو تخت دراز کش  زیحوصله از سر م یب
 نباشه  یکه کس ییجا  هیم بر  خواستیم

 

 

 *پاشا* 

 

 

و جوابم رو   ارهیبار هم مثل دفعه قبل کم نم نیتعجب به عکس العمل نوژا نگاه کردم، فکر کردم ا با
 پله ها با نگام دنبالش کردم  یتا باال دهیم

 

 نکن!  تشیپاشا کارت درست نبود اذ ـ

 رفتم  یکه طرف نوژا رو گرفته بود چش غره ا یادیمه به

 شرکت   میپاشو آماده شو بر ـ

 صبر کن به نوژا هم بگم آماده شه!  ـ
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بلند شد و به اتاق نوژا رفت، بعداز خوردن چند لقمه بلند شدم تا برم لباس   ادیرو تکون دادم، مه  سرم
 شد  زی بپوشم، از پله ها باال رفتم، موقع عبور از اتاق نوژا گوشام ت

 

 شرکت.  میبه صورتت بزن بر یدختر، پاشو آب   یکن ی م هیآخه چرا گر ـ

 ام یمن نم ـ

 !یپدرجون رو قبول نکرد شنهادیمگه پ ـ

 نکردم  نییزمان تع یچرا قبول کردم ول  ـ

 ه؟ی زمانش ک یبگ شهیم ـ

 ولم کن هر وقت دلم خواست.  ادیاه مه ـ

 نوژا؟  یناراحت یاز چ ـ

 بزنم، دلم اروم شه؟  غیا تا بتونم بلند جج هی یمنو ببر  شهیم ادیمه ـ

 .میندار  شتریب  یدونه آج هی بلند شد ـ باشه ما که  ادی مه یخنده  یصدا

 

رو دوست داره و   ادیمه  دمیشا ست، ین ادی دوست دختر مه نکهیاتاقم شدم و در رو بستم، مثل ا وارد
رو   یکس  یوقت  ادیرو لبام نشست، مه  یاداها خودش رو تو دلش جا کنه، باز پوزخند نیبا ا خوادیم
 نگاش کنه.  یا گهید دیامکان نداره با د کنهیصدا م  یآج
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 هفتم   پارت

 

 

تا آماده    رونی ب  دیببر فیـ تشر ن یی پا دمیزدم،  از رو تخت پر یلبخند ادیرو پاک کردم و به مه  اشکام
 شم. 

 

  یلیخ  ریحر دیپر رنگ با بلوز سف  یآب یرفت،  شلوار ل  رونی لبخند سرش رو تکون داد و از اتاق ب با
   دمیپوش یخوشگل

هم رو سرم گذاشتم  و از پشت چرخوندم و جلوم   یر یحر دیاس،  شال سف  قهی مامان خوش سل واقعا
 آزاد گذاشتم. 

 

 جلوم سبز شد   ادیرفتم مه  نییپله ها پا از

 ی صبحونتو بخور تا جون داشته باش  نیشیاول پ ـ

 زدم و وارد آشپزخونه شدم   شی به مهربون یلبخند

 کرد  یهم با لبخند نگام م ادینشستم و شروع به خوردن کردم مه زی م پشت

 

 ! گهید میبر نیشستچرا ن ـ

 رو پاشا گفت   نیا 

 در جوابش گفت   ادیبه صبحونه خوردن ادامه دادم مه الیخ ی نگاش نکردم و ب  یول
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 میایتو برو ما خودمون م ـ

 

 اد یتوجه به حرف مه بدون

 نشنوه گفت  ادی که مه یکنار من نشست آروم طور  یآشپزخانه شد و صندل وارد

 چکدوممونیه یبرا یکه از خونش فرار کرده ارزش  ی دختر  یمخش رو بزن  یتون یاداها نم نیبا ا ـ
 نداره!

 

 باز چرت گفت!!!!!!  نیا

 کنه!؟  یم نی ساکت بمونم،  چشام پر از آب شده بود چرا همچ تونمینم گهینه، د گهید یول 

که   یطعنه ها شو گرفت نگام به قالب کره ا یجلو شهینم گهیرو بفهمه که د ن یا میواقع تیاگه هو 
 بود افتاد.  ز یم یرو

 

 له شد. یبشقاب جداش کردم و تو دستم فشردمش نرم شده بود تو  دستم به راحت از

 

وجودم رو گرفته  یرو هم جلو بردم و با هر دو دست مشغول ورز دادن شدم  حرص همه  گمید دست
 ومدیسرم م ییبال هی کردمینم  یبود اگه خودم رو خال

 

  دمیچرخ  کردیگرد به دستام نگاه م یشده بود به سمت پاشا که با چشما دهیکف دستام از کره پوش  
 شد   دهیپر آبم کش  ینگاهش از دستام به چشما
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زدم و دستم رو به سمت موهاش    یبود، پوزخند دهیو ابروشو باال  پر زدی چشام دو دو  م نیب  نگارش
همه موهاشو آغشته به کره کردم موهاش به سرش   هی ثان ۵در آوردم در  یبردم و تو موهاش به باز 

 به  چشام بود  رهیکرد هنوز خ  ینم یحرکت  چیاو شکه شده  ه یبود ول دهیچسب

 

 دم یکره ها رو صورتش کش ماندهی نشد دستم را به سمت صورتش بردم و باق یدلم راض 

  دیهم از چشام چک یمهرنوش خانم صورتم را به سمتش چرخوندم همزمان قطره اشک نیه یصدا با
 از نوازشهام خوشش اومده و منتظر ادامش بدم!!!!  دمیاز جام بلند شدم پاشا هنوز تو شک بود شا

 

بار صورتش از    کیاومد و دستشو به سمت سرش برد و موهاش رو لمس کرد  رونیکم از شوک ب  کم
 ته دلم خنک شد دیکه کش یقرمز شد با داد خشم

 بوووود!  یچه کار  ـــــــــــــنیا ـ

 

 دمیکه به سمتم هجوم آورد پا تندکردم و بعد طرف پله ها دو دمیاشکام مستانه خند ونیم 

 زودتر از او خودم را به اتاقم رساندم و در را قفل کردم  و

 

اتاقم شدم و دستام رو شستم   یتو  ییمحکمش به پشت در روانم را شادتر کرد وارد دستشو یها لگد
 لباس هام شدم  ضیو مشغول تعو

 

تخت دراز   یتونستم پرواز کنم رو یکه م یزدن نداشتم سبک شده بودم به قدر  غی به ج  یاز ین گرید
 دم یکش



 ی عروس سفارش 

36 
 

را  شبمیو خواب ناتمام د مدیکش یق یدر زدن قطع شده بود نفس عم یکه صدا شدی م قهیدق چند
 ادامه دادم. 

 

 

 *پاشا* 

 

 

 ها از سر و صورتم پاک شد یاز چند بار شامپو زدن به موهام چرب  بعد

 افتاد نیکه وارد اتاق شد شالش از سرش سر خورد و به زم یکنم موقع کارشی چ دونمیخل م  دختره

 

و مامان با   ادی وشالش رو برداشتم  مه دمیاز لگد زدن به در دست کش دیکه به ذهنم رس یفکر قشنگ با
به خاطر   یعنیکردم  یبود که درکش نم  یخوشحال هیته نگاهشون  یول  کردندی گرد نگام م یچشما

 بال رو سرم آورد خوشحالن؟  نیا نکهیا

 

 دور کمرم بستم و از حمام خارج شدم یحوله ا 

 و موهام رو خشک کردم  ستادمیا نهیآ یجلو

براق شده بود که فکر کنم از خواص کره بود خندم گرفت چه آب   یبی موهام به طرز عج شدینم  باورم
 شدن موهام!   یرسان

 

 فکرا  به سرش نزنه.  نیاز ا گهیکه د  رمیازش بگ یحال یول



 ی عروس سفارش 

37 
 

تونستم   یخورد چه خوشگل بودن، دست خودم نبود، نم  یاره قلبم تکون چشماش افتادم و دوب ادی به
 زدم یتا شب بهش زل م دیچشم از چشاش بردارم، اگه کره مالم نکرده بود شا

 

نه اونم   یکه به خاطر خودش به پدر و مادرش پشت کرده، ول هیدختر فرار هیاون  گمیم یمن چ اه
خوشگلم   یبه موها گهینگاه د ه یدادم و  ی،  سرم رو تکونبار ازدواج زور بره ری ز خوادیمثل منه که نم

 کردم. 

 

برداشتم، در اتاق را باز کردم و خارج شدم از پله ها   زیم یو شال نوژا را از رو  دمی رو  پوش میرسم  لباس 
 گرفتم  شی را پ  الیو یخروج  ری رفتنم و مس  نییپا

 

 

 *** 

 

 

   ازه؟یبازم خم   دم،یکه من خواب نقدیوا ا  دم،یکش یا ازهیرو باز کردم  و در کمال تعجب خم چشام

حوصله عوض کردن لباس نداشتم با    اومد،ینم رونیاز ب  ییبه ساعت کردم دوازده بود، صدا ینگاه
ر  ،   نداشت مردا رفتن سر کا  یکس تو حال  نبود،  تعجب    چیهمون تاپ شلوارک از اتاق خارج شدم  ه

 مهر نوش جون کجاست؟   یول

 

خارج شدم و به باغ    الیاز و زدمی که گاز م  یبرداشتم و در حال  یب یس خچالیآشپزخونه شدم و از  وارد
 شل شد  شامیبلند و استخر آب ن  یدرختا دنی رفتنم،  با د  الیپشت و
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 لذت بردم   یبهار   یزدم و از هوا بمیبه س گهیگاز د هیدرختا رو چمنها نشستم و  وسط

  یبه آروم یبودم ول  دهیترس   نکهیبلند از پشت سرم توجهم رو جلب کرد،  با ا  ی دنینفس کش یصدا 
 کرد...... سگ.....   ستیقلبم ا دمیکه د ی ز ی و پشت سرم رو نگاه کردم،  از چ دمیچرخ

 

رئت  قورت دادم،  ج یداشت،  آب دهنم رو به سخت  یوحشت ناک ی افهیگرگ نما،  ق یسگ گنده  هی
 تکون خوردن نداشتم 

 

عاشقونه  ن یانداخته بود،  همچ رونی چرا شال من گردنشه؟!  سرش رو کج کرده بود و زبونش رو ب 
سگ ماده   هیبدنم که حاال مطمعن شدم  دنیکردم...  با د یبه خودم نگاه  دهیکه ترس  کردی بهم نگاه م

 !  گهیبرو گم شو د  ره؟یچرا نم  یول  دم،یکش ینفس راحت  ستمین

 

رو به طرفش پرت کردم،  همزمان از جام   بمی و س دمیکش  یغ یج دهیکه به سمتم برداشت ترس یقدم با
 کردم...   دنیبلند شدم و شروع به دو

 

 

 هشتم  پارت

 

 ولم کن سگ زشت!   ـــــــــــــــــغیج ـ

 !؟ ستیخراب شده ن  نیتو ا  یکمک کنه کس  یکی ـ
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تو   سیبرگشتم که با سگ ف عیسر  نیکرد و خوردم زم   ر یها گپام به چمن  دمی نشن  یجواب چیه یول
 صورتم کرد   دنیسیشروع به ل هویببوستم  خوادی انگار م کردی نگام م یجور   هیشدم  سیف

 

  کیزد نزد س یل  یصورتم را حساب  رفتی کنار نم زدمیدست و پا م یخورد هرچ ی داشت بهم م حالم
 زدن بازوهام کرد  سی صورتم رو ول کرد و شروع به ل ارمیبود باال ب 

 

آب دهنش   دمیترسیصورتم پخش شده بود و جرات باز کردن دهانم را نداشتم م  یآب دهنش رو 
دلم  یتو دیاز ام ییهازدم چشام به استخر افتاد روزنه  یماه عق م کی وارد دهنم بشه اون وقت تا 

 روشن شد  

 

دور از خودم پرت کردم منو ول کرد    یبه فاصله ا  عیحرکت سر هیدم و تو شالم رو از گردنش باز کر  آروم
 دوسش داشت  یل یخ کهنیمثل ا دیبه  سمت شالم دو

 

مهم نبود به    یلحظه نفسم رفت،ول هی یتو استخر آبش سرد بود برا دمیاز فرصت استفاده کردم و پر 
  یدوش اساس هیبرم   دیبا یولبکشم   یجون صورتم افتادم خوب که شستمش تازه تونستم نفس راحت

 رم یبگ

 

دلم به حالش سوخت از   کردی به دوروبرم نگاه کردم شالم را به دهن گرفته بود و مظلوم نگام م 
 هیآزاری رفتارش معلوم بود سگ ب

 سردم شده بود  یکردم حساب  یاومدم لرز  رونیاز استخر ب  
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باز هم   دم یترسی کردم دودل بودم م موهام رو از صورتم کنار زدم و آروم آروم به طرف سگ حرکت 
 پام گذاشت   یمظلوم شال رو جلو یلیخ  یبزن ول سمیبخواد ل

 

کارو کرده و    نیا یک نکهیبهش زدم حدس ا یبرداشتم و دور گردنش بستم لبخند  نیرو از زم شال
 نبود  یکار سخت هیسگه متعلق به ک

 !  یتو از صاحب خوشگلتر  یدونیم  ــ

 گفتم؟!  یچ دیخاک نکنه فهم  یاو ما  رونی سگ باز شد و زبونش افتاد ب دهن

 

 قدم جلو اومد. هیعقب گذاشتم که  یبزن از جام بلند شدم و قدم سمیل خوادی بازم م یعنی

 !  باشه پسر خوب! سایجا وانه..... نه.... همون  ــ

 

  یرسوندم و سع  یکردم خودم رو به درخت دنیدوباره شروع به دو یحرکتش رو تند تر کرد اه لعنت یول
 باال رفت!!!! شهیم  قلیدرخت صاف و ص  هیآخه چطور از  شدیمگه م یکردم باال برم ول 

 

باالتر   یکردم و خودم را کم یلرز   دیسگ زبونش رو درآورد و به پاهام کش دمی خودم را باال کش یکم 
که دستامو از درخت باز شد و   یبار زبونش به کف پاهام خورد به شدت خندم گرفت طور  نیا دمیکش

 ن یافتادم زم

 

 آخ کوهانم... خدا ازت نگذره پاشا.    ــ
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خواست من    یدلش م کهنیسگ قصد گرفتنم را نداشت مثل ا بارن یا یول دمی بلند شدم و دو عیسر
 شدن بود   دهیس یبهتر از ل  یول زدمی م  خیداشتم از سرما  هکن یکنه با ا یو باز  اد یبدوم و اونم دنبالم ب

 

 کردم ی فحش خوشگل نثار پاشا م داشتمی که برم  ی با هر قدم دیباغ رو دنبالم دو کل

 

   ستی تا موهات ن  یصبح پاش   یشب بخواب  یاله ـ

 

   یدندون ش یدندونات رو کرم بخوره ب یاله ـ

 

 به حالت اولش برنگرده گهیچشات چپ شه و د یـاله

 

 شلوارت پاره شه  یاز جلسات مهمت بگوز  یکی تو  یاله ـ

 

 ــــــــــــــــــنیآم ـ

 

  خوادیم  یبزار هرچ ستادمیا الیو یهای ک ینداشت نزد ییبدنم نا گهید دیرو دنبالم دو  یساعت کی 
  تونمی نم گهیبزنه د سیل
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چشام رو باز کردم،  رو پا   دمی ازش ند یحرکت  یافتاد و چشام رو بستم وقت  نیجونم رو زم  یب بدن
باز   شیبود و با ن ستادهیچشام به پنجره اتاق پاشا افتاد تو بالکن ا کردی نگام م یور  هینشسته بود و 

 سر کار باشه؟  دیبود؟ مگه نبا نجایتمام مدت ا یعنی کردی نگام م

 

 شد داد زدم  کیقدم بهم نزد هیسر جام نشستم که سکه  زیت

 

خرت از خودت سگ تره..    یعنیسگ خرت رو جمع کن هرچند سگت از خودت خرتره نه... نه..  نیــ ا 
 گفتم   یها چ

 

  غیکه زد سگ دوباره به طرفم اومد دستامو رو صورتم گذاشتم و تو خودم مچاله شدم ج  یسوت با
   دمیکش

زدن دستام شد دستامو رو صورتم گذاشته بودم که زبونش   سیمشغول ل ومدیداشت اشکم درم  گهید
 که گفت  ادیمه یزد که با صدا  سیل قهیبه صورتم نخوره چند دق

 

 بسه.  یرکس  ـ

 ه؟یچه وضع نیشده نوژا ا  یـ چ  نمیکنارم نشست و  کمکم کرد بش دا یسگ ازم دور شد مه 

 

و تو خودم جمع شدم دندونام از   دمیبود خجالت کش  دهیشده بود و به بدنم چسب  سی لباسام خ 
 کتش رو درآورد و رو دوشم انداخت بلندم کرد    خورد،یشدت سرما به هم م
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با اخم نگام    بارن یا یبود ول ستادهیجا ابه سمت پنجره اتاق پاشا انداختم هنوز همون ینگاه دلخور  
   کردیم

را رو تخت انداختم و  ادیوارد اتاقم شدم کت مه  عیرفتم سر الیاز کارش بدم اومد به طرف و یلیخ
 ام را برداشتم و وارد حمام شدم حوله

بدون در آوردن لباسم رفتم تو وان نشستم چون    دمیلرزی وان رو پر از آب گرم کردم همان طور که م 
 ندادم   یت یاهم یول  کردمی بدنم سرد بود آب ولرم رو داغ حس م

 

آب داغ را باز کردم تا   ر یبرگشت و حاال آب وان برام سرد بود ش یکه گذشت بدنم به حالت عاد یکم
ش گرم خودم را دوباره  دو  ری برگشت ز یساعت تو وان موندم حالم که حالت عاد میآب داغ بشه ن

 امآمده  رونی و ب دمیچ یشامپو زدم بعد از شستن خودم حولم رو دورم پ

  خورمیکارم ساخته است هر وقت سرما م  دمیکردم فهم یبه محض خارج شدن از حموم عطسه ا 
چشام بدجور   دمیخوشگل پوش یول   یموهام رو خشک کردم بلوز شلوار راحت عی کنم سر یبدجور تب م

 خسته بودم که به محض بستن چشام خوابم برد  یب بود خودم رو تخت انداختم بقدر خمار خوا

 

 

 * پاشا * 

 

 دونمی و چشاش به پله هاست م  کنهی اش با اخم نگام مهمه ادی مه میکرد لی کامالً کار رو تعط  امروز
ازش نشد   یخبر   یول شهیم ک یشوره دارم هوا داره تارکم دل هیخودمم  نیی پا ادی منتظر که نوژا ب

بدونم باال چه  خواستی دلم م نکهیها باال رفت بااو از پله اوردی طاقت ن ادیناهار بخوره مه ومدی ن یحت
 دنبالش برم  دادی خبره اما غرورم اجازه نم
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لحظه  هیاومد  نییبه پاجون تو بغلش بود  ینوژا ب کهی نگذشته بود که درحال  قهیهنوز چند دق 
 شده؟   یمگه چ دمیترس

رو روشن کن تبش باالست ممکنه    نیماش عیبه خودم اومدم ــ  پاشو سر د یکش اریکه مه یداد با
 تشنج کنه زود باش...  

 

 

 

 

 نهم  پارت

 

عقب خوابوند و خودش جلو نشست    یصندل یرو روشن کردم نوژا و رو  نیو ماش  رونی ب دمیپر عیسر 
 حرکت کردم   مارستانی سرعت به سمت ببه

 تب کرده بود ناراحت بودم  طورنیکه ا ن یاز یکنم ول  هشی تنب خواست ی دلم م نکهیباا

رو پارک نکرده بودم که  نیبدجور تو هم بود هنوز ماش  ادیجرات حرف زدن نداشتم چون چهره مه 
 ن ییپا  دیپر ادیمه

 دیدو مارستانی آورد و به طرف ب رون یب  نیداشتم نوژا رو از ماش رو نگه  نیماش 

چرا بهش گفت   یدوسش داره ول یلیمعلومه که خ  ادیبه فرمون زدم از رفتار مه  یاضربه  یعصب 
 ! ؟یآج

 

  دیشا دیدوی و م زدی م غی با مزه ج یلی باغ خندم گرفت خ یزدنش تو غی و ج دنیآوردن دو ادیبا به  
 دنبالش بدوه. شتریبود که رکس را نگه نداشتم و خواستم ب  نیبه خاطر هم
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 کنم؟ی فکر م   زایچ نیحاال چرا من به ا هیلینشم خ وونهید 

 

کنارش   ال ی خ یمنتظر نشسته بود ب  یرو صندل  ادیشدم مه مارستانیشدم و وارد ب  ادهیپ  نیاز ماش 
 طرفم دیچرخ  هوینشستم 

 

نوژا هم با خودم  رمی وگرنه از خونت م یدیفهم  یکن ی م تشیه که اذپاشا دفعه آخر باش نی بب ــ
 . برمیم

 

 ؟ یکنی صحبت م طورن یدختر با من ا  نیبا دهن باز نگاهش کردم ــ  تو به خاطر ا 

 

  ؟یدیفهم  یکن  تشیاذ طورنیا خوادی پاشا دلم نم نی بب  ـ

 خودش بود   ریتقص ــ

 

 رو  کرد!  نکاریناراحت شد و ا قدرن یکه ا یتو گوشش گفت یچ دونمیتو بود نم  رینه تقص  ــ

 

نکن مخش رو   یپس سع  میدینم  یت یاهم یدختر فرار  هی به  ادی نگفتم فقط گفتم منو مه یخاص  زیچ ـ
 .  یبزن 

 

 سرخ شد و دندوناشو روهم فشار داد و گفت  ادیمه یچشا
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که  دونمی مجبورم برادرش باشم م یلیبنا به دال یداشته باشم ول یعروس  نیچـ  من آرزومه هم 
 !کنهی بهت نگاه هم نم گهیبا کار امروز د یکن  شی بهتره چشمترو درو یچشمتو گرفته ول

 

 ! چرخنی هر روز دور ورم م نای زدم ـ  چشم من را گرفته صدتا از ا  یپوزخند 

 

داره  شهیشخرده ستیشون خالص نجنس  دنی که جلوت مانور م  ییپوزخند زد ـ  اونا ادیبار مه نیا 
 ستن یمثل نوژا پاک ن

 

  یبلند شد و به طرفش رفت ــ چ  ادی اومدن دکتر از اتاق مه رونی منظورش ناتاشاست،  با ب دونستمیم
 دکتر حالش خوبه؟  یشد آقا

  نییه تبش اومد پاسرم بهش وصل کردی تشنج م دیرسیم  رتریساعت د کیدکتر ـ  شانس آورد، اگه  
 فقط داروهاش رو بموقع مصرف کنه. نشیببر  نیتونیم

 

 موندم منم برم تو؟   یدوراه نیاز دکتر تشکر کرد و وارد اتاق نوژا شد ب  ادیمه 

 . رمی برام مهمه پس نم یلیکنه خ  یفکر م  نه

 

 * ادی* مه
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رفتم شرکت همش تو   یوقت کردمی بود کاش صبج ولش نم دهیوارد اتاق شدم با چهره مظلوم خواب  
تو اون   یزنگ زدم که جواب نداد نگران شدم و برگشتم خونه وقت  شیفکرش بودم چند بار رو گوش

  یساعت  کیوار،یسرش را بکوبم به د خواستیاز پاشا ناراحت شدم که دلم م یبقدر  دمشیحال د
 اومد، آروم  اسمشو صدا زدم  نیینشستم تبش که پا  یصندل روکنارش 

 

 نوژا؟ ـ

 نوژا جان!  ـ

 نگام کرد   یچشماش رو باز کرد و خنث ی به آروم 

 

   ؟ یخوب ـ

 رو تکون داد  سرش

 شرکت  رفتمیم دیصبح نبا دیببخش  ـ

 

دلم  گهید رحمهی ب  یل یخ یکارم رو کرد ول  یتو نبود اونم تالف ری زد ـ  تقص  یجون   یلبخند ب بارنیا
 تو اون خونه بمونم.  خوادی نم

 

 برم ی تو هم م میریشون م  شیکرد از پ تتی کردم اگه دوباره اذ دشیـ نگران نباش تهد 

 زد که گفتم  یچشماش برق 

 

 باشه؟   یسر به سرش بزار  دینبا  گهیتو هم د نی بب  ـ
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 ندارم.  شینزنه منم کار شمیشد ـ  اگه اون با حرفاش ن  زانی لب و لوچه اش آو 

 خونه. میری استراحت کن سرمش تموم شد م گهیکم د  هی! کنهی نم  تتیاذ گهی. مطمئن باش دـ

 

پاشو به   یعصب  کردی م  یگفت و چشماش رو بست از اتاق خارج شدم پاشا داشت خودخور  یباشه ا 
   ستادمیلوش او به جون لباش افتاده بود ج  دیکوبی م نیزم

 

 بهتره   نهی. فعالً تو رو نبمییآیخونه سرمش تموم شد خودمون م  یبر   یتونیم ـ

 

 رو پرت کرد طرفم که رو هوا گرفتمش   نیماش  دیتو هم رفت و کل اخماش 

   رمی باشه من م ـ

 

 کردی نم  یپز دادم مطمئنًا نوژا رفتار بد یرفت خندم گرفت الک  یسالن عبور کرد و به طرف خروج  از
 بشه.  هیکم تنب  هی دیجان با  ییدا یول

 

 

 *** 

 

 

  دیپرستار با لبخند سُرم رو از دستم کش 

 خوشگل خانم.  یمواظب خودت باش  شتریبهتره ب ـ
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 زدم ـ ممنون حتماً  یو بهش لبخند  دمیچون زبانم خوب بود حرفاش رو فهم 

 زبونش بکشم  ری از ز دیکوک بود علتش را با فشی شد ک با لبخند وارد اتاق ادیمه 

 ! ایخوابی خوب م  میپاشو بر ـ

 

 .پاشمی نم  یخندیم  یچرا دار  یتا نگفت   ـ

 

کم حرص پاشا را درآوردم دلم خنک   هی  ،یدی خوب فهم   طونیش یکرد  ـ ا یاگهیخنده د 
 کم بسوزه. هیتوجه باش تا  یشد.فرستادمش بره، تو هم بهش ب 

 

اومدم به طرف   نیی داشتم آروم از تخت پا جهیکم سر گ هیهنوز  یشل شد از جا بلند شدم ول  شمین 
 زد  یا گهیرفتم و دور بازوش رو گرفتم که لبخند د ادیمه

 

 رهی م جیکم سرم گ هی  ـ

 حت باش  را  ـ

   میرفت الیو به طرف و میدر رو برام باز کرد سوار شد ادیمه میرفت  نیو به طرف ماش  میاتاق خارج شد از

 

وقتا فکر   یپسر بعض  نیجلوم ظاهر شد ـ دخترم به خدا شرمنده تم ا یخانم با شرمندگ مهرنوش
  ریام تقصبچه است من مطمئنم که بچه  کنهی کردم ـ  اگه اون فکر م  یست. خنده اهنوز بچه  کنهیم

 .  نیمنم بود خودتونو ناراحت نکن
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 .  ارمیدخترم  ،  برو استراحت کن،  برات سوپ درست کردم االن م یمهربون یلیشاد شد ـ تو خ  چهرش

 

ومد احتماال رفته بود  ا ینم  ییبه دراتاق پاشا کردم،  صدا  یکردم و به طرف اتاقن رفتم،  نگاه یتشکر 
 سر کار.  

 

رو برداشتم و به عموم زنگ زدم،  صداش تو گوشم  می گوش دمیاتاقم شدم و رو تخت دراز کش وارد
 د یچ یپ

 د ییبله بفرما ـ

 ناز یمنم آ ایسالم  س ـ

 مگه نگفتم اسمم رو کامل بگو؟!  ای ارسالن،  در ضمن کوفت و س یَبه چطور  ـ

 

 

 

 دهم  پارت

 

 

 هم گفت ارسالن؟  شدم باز ب ساکت
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  نیبابا من به ا ؟یدینگو ارسالن چرا گوش  نم  گهیمگه نگفتم د ایاخمام تو هم رفت و گفتم ـ س  
 دارم اه  یاسم آلرژ 

 

 عمو ناراحت شد؟  یخندش بودم ـ اوه کوچولو یمردونش بلند شد،  عاشق صدا ی خنده

 ! کنه ی نم تیدل منو که اذ زیشوهر جانت چطوره،  عز نمیخوب بگو بب  

 ـ عمو؟   دیاز دست همه پر بود صدام لرز دلم

 جان عمو  ـ

 

خودش دوسم داشت،  هم رازم بود همه  ینداشته  یمثل بچه   یده سال ازم بزرگتر بود ول  امکیس
 کردم    فیماجرا رو براش تعر

 

اداش  چقدر گفتم  د ری ـ همش تقص دیکه صداش  به گوشم  رس  دییدندون هاش رو رو هم سا  یعصب 
 مگه گوش کرد.  ینداره ول  یازدواج سرانجام نیا

 

 . گردمیمدت که گذشت برم هیخودت رو ناراحت نکن عمو،  پاشا که منو نمشناسه،   ـ

 ام یم  دنتید یبرا ـ

 

   ا؟یس  یگیـ راست م  دمیکش یغ یج یخوشحال  از

   ؟یدیفهم  یکن یخوب عمو صدام م یهم اومدم مثل دخترا یوقت  ام،یآره م ایکوفت و س  ـ

 تنهام  ی لیکه خ  ایآره فقط ب  ـ
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  ؟یندار  یارسالن خودم بشم فعال کار  یفدااااا ـ

 ـــــــــــادی هوا رفت ـ گفتم نگو ارسالن بدم م غمیج  باز

 خوشگلم  یکرد ـ با یا خنده

 خدا حافظ  ـ

 

 گهیحالم رو عوض کنه بهم م نکهیا یبرا دونستمیم رو لبهام نشست، یرو قطع کردم،  خنده ا یگوش
 ارسالن

 ارسالن نشدم...  نکهیبه خاطر ا دی باز هم کلمه ارسالن تو ذهنم تکرار شد،  شا  

 

بابا هم فرزند دوم  شدیم کهی داداش کوچ امکیو دو تا داداش داره که س  یآج هیبابام  پففففف
 و عمه شبنم فرزند سوم خانواده،  عمو سبحان فرزند بزرگ خانواده بود 

 

اسم  یو البته دوست داشتن بچه پسر بشه حت  شنیهمه ذوق زده م شهیکه مامان باردار م یموقع
 ... کننیهم براش انتخاب م

 

عمو سبحان   امیم  ایکه به دن یوقت شدیاگه پسر بودم اسمم ارسالن م نیدیارسالن...  آره درست فهم 
اون اسم   شد یاسم رو برام انتخاب کرده بود، و حاالکه دختر بودم نم نیچون خودش ا شهیناراحت م

 رو روم گذاشت 
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  نیکه چقدر از ا دونهیارسالن،  م گهیو بهم م  زارهیسر به سرم م ایو سه سال س  ستی هم بعد ب حاال
  نیکاش ارسالن بودم  تا مجبور به ا خورمیخودم هم دارم حسرت  م  نجامیاالن که ا یاسم متنفرم،  ول

 .    شدمیازدواج نم

 

تخت   ی،  رو   ومدیبدمم ن  نیهمچ  دم،یخوابی م دیبازم با  یعنیبه ساعت  کردم ده شب بود،   ینگاه
 که  دمیدراز کش

 د ییبه در خورد،  ناچار دوباره نشستم ـ بفرما یا تقه

 

رو رو پام گذاشت، تا آخرش رو    ین یزد و س یکوچک وارد شد لبخند ینیس  هینوش خانم با  مهر
، بخور جون بگ  یخور یم  دخترم   یر یسوپ قلم 

   خورمی کردم ـ چشم ممنون حتما م یبه بشقاب سوپ و آب پرتقال نگاه 

 

 . اردشونی االن برات م ادنیمه ش ی پ یسر موقع بخور   دیگلم داروهات رو با ـ

 باشه   ـ

 ی تا راحت باش رمی پس من م ـ

 

که  یخواب   دیشا قیخواب عم هیو  خواستیم یینکردم دلم تنها یراضطرف در حرکت کرد اعت به
 نداشته باشه.  یدار یب

 

بود،  وگر نه دست    میحس نکردم،  علتش هم سرما خوردگ یمزه ا چیقاشق از سوپ خوردم،  ه چند
 خوب بود  یلیپخت مهرنوش خانم خ 
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 سوپم رو خورده بودم که باز در به صدا در اومد نصف

 د ییبفرما ـ

 

 داشت!  یپسر چقدر انرژ  نیباز وارد شد،  ا شی با ن ادیمه

 رو تخت نشست ـ حالت چطوره؟    کنارم

 ممنون خوبم  ـ

 

 .  یبخور  دیگذاشت ـ سر موقع با یورق قرص رو عسل  چند

 زنگ زدم  امکمیبه عمو س ادی مه زی باشه.  چ ـ

 خوب!  ـ

 

 هم بهش گفتم  زیهمه چ شمیپ ادیداره م ـ

 دعوا راه بندازه!  ادیدهنش رو قورت داد ـ ن آب

 

از دستش سرم   خوادیوقتا دلم م یگرفت عمو و دعوا!  ـ نگران نباش از بس خونسرده که بعض  خندم
 وار یرو بکوبم به در و د

 

 سوپت هم بخور.    هیـ خدا روشکر  ،  بق   دیکش یآسوده ا نفس
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 ندارم.   لیم هگینه د ـ

 

و قاشق رو تو سوپ فرو   دیو بشقاب رو از دستم کش دی رو تو هم رفت،  خودش رو جلو کش اخماش 
 برد و جلو دهنم گرفت 

 ــ بگو ا   

 

گرد نگاش کردم،  حاال   یکردم که قاشق تو حلقم فرو رفت،  خندم قطع شد و با چشا یبلند ی خنده
 نوبت اون بود که قهقهه بزنه 

 

 

 *پاشا* 

 

 

 حاال هم  غاشیج  غیج  یتو جام جابه جا شدم،  اول که صدا  یعصب

فرار از نوژا   یدادم  برا حی ترج یوقت خواب نبود ول نکهی بخوابم،  با ا زارهیخنده هاشون نم یصدا که
 !  زارنیمگه م یبخوابم ول  رمیبگ

 

متوقفم   ادیمه  یبرم که  صدا نییه صورتم زدم از اتاق خارج شدم  خواستم از پله پا ب یشدم و آب  بلند
 کرد  

 بگو ا   ـ
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 شدم َاه  ریس ادی ولم  کن مه ـ

 بلند شد   ادی مه یخنده  یصدا  باز

 

 زدن کرد   غیباز شروع به ج  غویج  غیاز چند لحظه خانم ج بعد

 

 ییکجا  امکیس یاون قاشق وامونده رو حل نده تو حلقم وا نقدریا ترکمیولم کن دارم م یوا ـ
 و خواهر زاده نجات  بده.   ییدا یخدااااا منو از دست ا یارسالنت از دست رفت ا

 

 ! ن؟یک گهیو ارسالن د امکی س یشده،  ول  نیمعلوم بود پهن زم ادی مه یخنده ها از

 

،    دنیبه آشپز خونه زدم،  با د یسر  رفتم  ،  گشنم بود نیی باال انداختم و به طبقه پا یا شونه سوپ 
بود  ،  مامان  ینشستم،  چند قاشق خوردم عال زی و پشت م دمیکش یخودم کم یدهنم آب افتاد برا

 رفت   یبه صورتش کردم که چش غره ا یوارد آشپز خونه شد نگاه

 

   ومد؟یخانم چه خبر چرا ن  نازیاز آ یببرم گفتم ـ راست ادشیاشتباهم رو از  نکهیا یبرا

 شد؟   یچ  ادیب  یخواستیمادر از بابات بپرس،  تو که نم دونمیدسپاچه به طرفم برگشت ـ نم  مامان

 

 ! ادی مگه قرار نبود ب   ومده،ی که ن بهی برام عج یول ادی ب خوامیحاال هم نم ـ

 !  یکار دار  یچ  شیبه بق گهید ومدهیرفت،  حاال که ن یباز چش غره ا ـ
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  نازیا زمی من بکش ـ باشه عز یبشقاب هم برا هیباز وارد آشپز خونه شد ـ مادر جون  شی با ن ادیمه
 سوپش رو خورد؟ 

   ؟یـ ک  دیپر ادیاز رخ مه  رنگ

 

از   یمنظورم  نوژاست،  ه زارهیمگه پاشا برام حواس م یبه مامان کردم ـ وا ی نگاه  ناز،یگفت آ چرا
 کردم  یمنم قاط پرسهیازم م نازیآ

   پرسه؟ی م یباال انداخت ـ چ ییابرو ادیمه

 

  ومد؟یچرا ن گهیـ م مامان

 نشست....   ادیمه یلبها یرو  یبد جنس   لبخند

 

 

 

 ازدهم ی پارت

 

 

 * ادی*مه

 

 موقع بهم گفته بود به زبون آوردم  نیا یرو که پدر جون برا  ییحرف ها  کرد،یبهم نگاه م یسوال  پاشا

 اومده.  نازیآ ـ
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رو لو   نازیآ خوام یم کردیمادر جون فکر م  رهیبود خندم بگ   کیمادر جون و پاشا گرد شد، نزد یچشا
 قاشق سوپ دهنم گذاشتم و ادامه دادم هیبدم،

 

و فقط به خاطر قلب ناراحت باباش قبول کرده، تو  ست ین  یازدواج راض نی اونم به ا نکهیمثل ا ـ
 نجاست یا کننی پدر و مادرش فکر م یول  کنهیم ی شهر داره زندگ نیهم

 

  یوانمود کن  یحواست باشه اگه زنگ زدن جور  یمتعجب پاشا کردم و گفتم ـ راست یبه چهره  ینگاه
 که رابطتون خوبه. 

 

 ازدواج رو قبول کرده. نی حدسم درست بود فقط به عشق خارج اومدن ا یدیزد ـ د  یپوزخند

 

 واریکه گوشه د  نازیآ دنیبا د ی، نگام رو ازش گرفتم ولکم مثبت فکر کنه هی خوادیگرفت چرا نم  حرصم
تو گلوم و شروع   دیهم رو بغل کرده بودن غذا پر یخشکش زده بود و ابروهاش به طور وحشت ناک

 به سرفه کردم  

 

خودش رو بهم رسوند و چند ضربه به پشت کمرم زد، سرفم بند اومد و با نگاه    نازی آ یاز هر کس قبل
 ازش تشکر کردم 

 

گذاشتم  ، نگام  یقلپ خوردم و کنار  هیرو که مادر جون جلوم گرفته بود رو ازش گرفتم و  یاب وانیل 
 نکرد   افتی در نازیاز طرف آ ینگاه چیه یبود ول   نازی شد که زوم آ  دهیبه طرف پاشا کش
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 ه؟یک  نازیـ آ دیپرس  نازیا هوی

 

  کنه؟ ی م نیمن بودم، چرا همچ  نازینگاه آ  طرف

 

 .ست ین  یتو جوابش گفت ـ شخص مهم ییدا

 

 به پاشا کرد. یشد، و نگاه بد شتریب  نازیآ یاخما

 ن؟یی پا  یاومد یالزم داشت یز یگفت ـ دخترم چ   نازیعوض کردن بحث رو به ا یجون برا مادر

 

 کرد ـ آره تشنم بود   یمادر جون نگاه  به

 دم یاالن بهت آب م ـ

   خوادینه نم ـ

 

به من  ی پاشا گرد شد و چپ چپ نگاه یآب من رو برداشت و شروع به خوردن کرد  ، چشا وانیل
 کرد 

 

که از بشقابم غذا خورد  دیدیرو م  روزینگم، اگه د یز یدادم چ حی اوه فکرش تا کجاها که نرفته! ترج  اوه
 . شدیکه کارم تموم م
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بهم  یسر  ادیب خوادیعموم م  یآب رو تا آخر خورد و رو به من گفت ـ به مهرنوش جون گفت وانیل
 بزنه؟ 

 نه هنوز ـ

 

از خونه فرار   دونهیم ادی نم شی پ یدخترم، مشکل  یگ یاضطراب گفت ـ راست م یجون با کم  مادر
 ؟یکرد

 

 به من رفت خندم رو خوردم یمنظورش رو گرفت و چش غره ا نازیآ

 .دونهیرو م  زیهمه چ امکی عمو س دینگران نباش ـ

 

 ! ه؟یپاشا بلند شد ـ پس ارسالن ک یصدا

دهن  یل یخ  ؟یبه طرف من گارد گرفت و گفت ــ بهش گفت  عیسر ی به سمتش برگشت ول  زیت  نازیآ
 . ادیمه  یلق

 

 نگفتم  یز ی رو خوردم و گفتم ـ باور کن من چ خندم

 ه؟یحاال ارسالن ک ومد،ی م رونیکردم که گفت ــ صداتون تا ب  ییبه دا ینگاه

 گفت ـ دوست پسرمه. عیسر نازیآ

 

اگه گذاشتن دو قاشق سوپ   دم،ی ترکیمادر جون چپ شد، داشتم از شدت نگه داشتن خودم م یچشا
 !میکوفت کن 
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 اه. ادیبا خشم گفت ـ چقدر از اسم ارسالن بدم م ییدا

 

 دم یتونستم خودم رو کنترل کنم و از خنده ترک ن گهیزد د  ییکه دا یحرف با

 

 

 *پاشا* 

 

 

  یروش رو ازم گرفته بود ول نکهی شد با ا دهینگام به طرف نوژا کش زدیرو گاز م   زی رسمًا داشت م ادیمه
 معلوم بود خودش رو به زور گرفته نخنده 

 

حرف رو    نیاز رو حرص ا شتریگفتم!  البته ب یچون دستش رو جلو دهنش نگه داشته بود،  مگه چ 
 ناراحت نشد که دوست پسر داره!!!!   ادیچرا مه   کنه؟یچند تا چند تا طور م ستی زدم،  دختره معلوم ن

 

گرد شده بود و لباش   کردچشاشی نگاه م ادی و با تعحب به مه جیشد،  گ دهیبا طرف مامان کش نگام
 خودم رو نگه داشتم  یرو غنچه کرده بود،  از حالتش خندم گرفت ول 

 مشکوکن گفته باشم!   نایا ی.  ولکردنیخنده،  به عقلم شک م ر ی نبود منم بزنم ز  جاش

 

 از خنده شروع به خوردن سوپ کرد  ییها هیخودش رو جمع کرد و با ته ما ادیمه
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 بازم دلم سوپ خواست!! نیدیقاشق م هینوش جون رو به مامان گفت ـ مهر  نوژا

. االن  ینشد  ری بشقاب س هیبا    ،یدخترم  نهار نخورد  یاومد و گفت ـ حق دار  رونی از شک ب مامان
 کشم یبرات م

 .  خورمیم ادی مه شی پ خوادیـ نه نم نوژا

 

 چه خبره؟   نجایا

 

 کن عمرا بهت بدم؟  شیـ چشمت رو درو دیبشقابش رو کنار کش ادیمه

 !  ییالدوله که گفتن تو سی بهش رفت ـ  خس یچش غره ا نوژا

 سوپ.   نمیدخترم ا ایکرد ـ ب  یخنده ا مامام

 

 ـ ممنون مهرنوش جون نوژا

با   نقدریبفهمم چرا ا دیسوپ خوردن نگاه ازشون نگرفتم،  با نیبه سوپ خوردن کرد  ، منم در ح  شروع
 استراق سمع کنم.  شتریب  دی. بابرهی موگر نه شب خوابم ن نی میهم صم

 

 

 * نازی*آ
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  یرو تا آخر خوردم و از مهرنوش جون تشکر کردم،  ازشون جدا شدم و به اتاقم رفتم،  از وقت سوپم
 ازشون ناراحت بودم  ییجورا هیاومده بودم به مامان زنگ نزده بودم 

 

فکر نکردن ممکنه   چیبازم دست نگه داشتم اونم طرف بابا بود،  ه یدلم براش تنگ شده بود  ول 
 !  ادیدومادشون ولگرد از آب در ب

 

زدم و    یبهتره،  مسواک یکار ی باشه از ب  یهر چ  رهی برام بگ  ینقاش لیبگم وسا ادیفردا به مه  دیبا
 دم یداروهام رو خوردم و خواب

 

  خواستیدلم نم زدیم یو قشنگ میآهنگ مال  یساز چشام باز شد،  پاشا دوباره شروع کرد!  ول یصدا با
 !زنهی م کی رمانت  نقدریصداش قطع شه،  حاال چرا ا

 

بود کمکم چشام گرم شد و دوباره به خواب  ییچشام رو بستم و به آهنگش گوش سپردم،  مثل الال 
 رفتم

 

 

 *** 

 

 

شدم وقت داروهام بود  تو جا نشستم و قرص هارو از ورق جدا   ردایزنگ ساعت از خواب ب یباصدا
 کردم 
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قرصام   یمجبود رون،ی ب  امیپتو ب  ری آه از نهادم بلند شد، اصال حسش نبود از ز یآب خال  وانیل دنیبا د 
راحت وارد    الینبود با خ یکس دم یکش یشدم، چراغ حال روشن بود سرک  ریرو برداشتم و از پله سراز

و   دمیرو کش یدل صن  ز،یم یآب پرش کردم و گذاشتم رو ری ش  ریبرداشتم و از ز ی وان یدم لآشپز خونه ش
رو دوباره پر از آب کردم و از   وانیخوردم و از جام بلند شدم ل   یکی  یکی نشستم، قرصام رو  زی پشت م

 پله ها باال رفتم   

 

در  کیجلب شد  ، نزد ومدیکه از داخل اتاق پاشا م ییکه توجهم به صداها دم یدر اتاقم رس یک ینزد
 شدم وگوشم  رو چسبوندم به در 

پام حرکت نکرد آروم در اتاقش رو باز    یتوجه به اتاقم برگردم ول  یخواستم ب ومدیم  ادیاه و فر یصدا 
 بود دهیتخت خواب  یکردم و سرم رو داخل بردم رو

 

  هینه نرو و گر گفنهیو م دادیدستاش رو تکون م یچون ه د،یدیداشت خواب بد م نکهیمثل ا یول  
 حال بزارمش و به طرفش حرکت کردم...  نی تو ا ومدیدلم ن کرد،یم

 

 

 

 

 دوازدهم پارت
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 گذاشتم  یعسل یآب را رو وانیتختش رفتم ل یهای کی تا نزد 

 به صورت عرق کردش نگاه کردم خواستم صداش بزنم که گفت  

 کار رو نکن! نیا نایـ م 

 

 !؟هیک  گهید نایم  خواستیحرفش شدم مگه ناتاشا را نم  لیو تحل  هیگرد مشغول تجز یبا چشا 

 . نهیبزارم تا صبح زار بزنه آره درستش هم یجور  نیکه هتل پنج ستاره است. حقشه هم ستیدل ن 

 

 کنمیـ  نه نرو خواهش م دیکه عربده کشپاشدم برم   

 جلو بردم و گفتم  یکنم سرم رو کم دارشیگرفتم ب می تصم وونهید یهوا پسره  دمیمتر پر شیش 

 

 پاشا پاشو   ـ

  نیگفتن دوبارش اخمام رو تو هم کرد،  تورو خدا بب  نوی م نویم  یشل شد ول شامیجمله ن  نیا باگفتن
 .زنهی ب داره عشقشو صدا ممردم شوهر کردن من و شوهر،  تو خوا

 

تا بناگوش باز   شمیافتاد ن یعسل ی آب رو وانیکنم دلم خنک شه نگام به ل  کارینگاش کردم چ  یحرص
 بکنم من.   یشد آخ جان چه حال

به در اتاق    یکم فاصله گرفتم که بتونم فرار کنم نگاه هی  ستادمیآب و برداشتم و سر جام ا وانیل 
 انداختم باز بود

 نه بذار دو تا ُشک بهش وارد کنم   
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 سر جاش نشست و به دور و روش نگاه کرد  خیکه س دمیفرا بنفش کش یغیج اول

نفسش قطع شد با   یالحظه یکردم برا  یآب رو رو سرش خال  وانیبود که ل ومدیهنوز ازهپروت درن  
 گرد نگام کرد  یاچش

 

 !  ؟یکنی م یچه غلط نجایـ  تو ا دیکه سر جاش اومد،  عربده کش حواسش

 

 دارم من. یشدم اه چه شانس گند  نیکرد پهن زم  ری گ یپام به چ دونمیفرار کنم که نم  خواستم

 

   نیپاشم فرار کنم که خودشو از رو تخت انداخت روم کثافت پرسم کرد به زم اومدم

 

کرد    یم که ی که آب از سر و روش روم چ یقفل کرد در حال  نمیس یرو  یو بطور ضربدر  را گرفت دستام
 بهم گفت  رهیخ  یبا لبخند  بدجنس 

 

 پسر مجرد!  هیاونم تو اتاق  ؟یکرد یهوس باز  یـ نصف شب  

 

 گفتم  یدهانم رو قورت دادم و به حالت مظلوم آب

 

 کنم.  دارت یفقط خواستم ب ومدیم رونیتا ب   ادتیفر  یصدا یدیدیخواب بد م  یـ باور کن داشت 
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و    دمیدوباره سفت چسب یول  نیدستش شل شد و چشاش غمگ  یاومده باشه کم ادشی  یز یچ انگار
 گفت   

 

 !؟ زنمی سکته م یگی کردنه نم داریچه طرز ب نیا ـ

 

 محاله  تیهمه مظلوم نیخودم رو مظلوم کردم، منو ا  دوباره

 !ینشد داری ـ خوب صدات زدم ب 

 

 باال انداخت و باور نکرده گفت ـ دراز ؟  ییابرو

 ؟یها... چ ـ

 گوشام!  ـ

 گم یباور کن راست م ـ

 

 کشهی من بود، خجالت هم نم یپا یرو قایرو ول کرد و سر جاش نشست، که دق دستام

 

 ؟ی از رو پام بلند ش شهیگاهم بشه ـ م هیزدم که تک نیجام نشستم و کف دستام رو به زم سر

 

من ارسالن  یجا خوادینکنه دلت م هیو صورتش رو روبرو صورتم قرار داد و گفت ـ چ شد طرفم خم
 جونت بود؟!
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خندم رو خوردم   عیوا منده رو کنترل کنم، سر یشاین نیتونم ا  یگرفت، خاک رس تو سرم که نم خندم
 و گفتم 

 

 باهاش کنار اومد.  شدیخوب آره،اگه ارسالن بود بهتر م ــ

 

 حالت خودش رو حفظ کرد از روم بلند شد و گفت  یشد ول  یعصب چشاش

 !نهی بب یبی آس خوامیبردار، نم  ادیـ دست از سر مه 

 

! در ضمن  ی رو درمان کن  ضتیداداش مهربونه، بهتر  ذهن مر هیفقط  ادیمن مه یزدم ـ برا  یپوزخند
 کنم.  ینم انتیوقت به ارسالنم خ چیمن ه

   زرشک

 

 ! میشد داریزد و گفت ـ اوه اوه مشتاق د  یپوزخند

 

بزرگ شده، حاال    یلیارسالن خ یزدم،  وارد اتاق خودم شدم و در رو بستم، ماجرا رونیاتاقش ب  از
 !!!!! ارمی ارسالن از کجا ب

 

   دمیصبح زود کوک کردم ودوباره خواب یبابا، ساعت رو برا یخ یب
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 *پاشا* 

 

 

کارش کنم، بچه پر رو چه به دوست پسرش   یچ دونستمیه منکنم وگر ن تشیگفته اذ  ادی که مه فیح
 !نازهیهم م

 

، رو تخت سیبله تخت خ  دمیخواستم رو تخت دراز بکشم که د    ییرو برداشتم واز کمد  پتو یآب 
 اون پهن کردم  یو جا دمیکش رونیب

نوژا افتادم،  ادیبه خودم کردم  ،  لباس تنم نبود،  یسردمه، نگاه دمیتخت انداختم، د یخودم رو رو 
 !  شهیبار هم چشاش هرز نرفت رو بدنم، مگه م هی یحت

 

بود و   اشیطون ی غرق ش دمیبود، شا الیخی ب نقدریمن براش مهم نبودم که ا ای هیبراش عاد یادیز ای
 متوجه نشد!

 

افتادم و   نایم  ادیشوند تواتاق، دوباره که اونو ک کردمی بلند ناله م یل یخوابم افتادم، حتما خ ادی به
شکوندم تا    یکاش  دلش رو نم  دونم،یعذاب وجدان گرفتم، بعد از پنج سال هنوز خودم رو مقصر م

 اورد...  یاون بال رو سر خودش نم

 

 فرو رفتم.  یخبر   یب یای به دن  یرو بستم و به سخت چشام
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 *** 

 

 

 آقا جون کشتتمون. میزود باش امروز نر ادیمه ـ

 ی شینم  ریکه س  ییتو نیکرد ـ من که تمومم ا یخنده ا ادیمه

 ر ی صبح بخ ـ

 شرکت   ادیب خوادینکنه م م،یمواجه شد کیآماده و ش یبا نوژا  م،یبه طرف صدا برگشت همه

 

 ! یخانم کجا به سالمت یـ به نوژ  ادیمه

بود    دهیپوش یبنفش یبایو بلوز ز  یمشک  یکه به من رفت نگام رو ازش گرفتم شلوار ل  یچش غره ا با
موهاش بسته بود و گوشه هاش رو انداخته بود  ریو ز  ده یچی هم مثل هد  دور سرش پ یر ی، شال حر

 تعجب داشت.  یحفظش کنه برام جا کردیم یکه سع یرو جلوش، پوشش

 

 تو همون حال گفت گشت  یز ی رفت و دنبال چ نتیطرف کاب  به

 بعدم اسمم رو درست بگو!  گه،ی شرکت د  امیـ دارم م 

 زد ـ کدوم اسمتو!  یطونی لبخند ش ادیمه

 

 برگشت و گفت ـ فنجونا کجان؟   ادیبا اخم به طرف مه 

 .ت ی دست چپ نتیکاب ـ

 و به طرف ما اومد  خت،یر ییخودش چا یبرداشت و برا یرو باز کرد و فنجون  نتیکاب  در
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 !نی کنار خودم بش  ایجون ب یـ نوژ  ادیمه

 

  شیپ خوامیمن م ی نازک کرد و گفت ـ ول یکنه، نوژا پشت چشم تشیاذ خوادیمعلوم بود م قشنگ
 !نمی جان بش ییدا

 

 که دادش رفت هوا   دیسر کش ییقلوپ چا هیو نشست، و  دیکنار من رو کش   یصندل

 سوختم اه یوا  یوا ـ

 

 !شهیم نیمنو ناراحت کنه هم یبدجنسانه گفت ـ هر ک ادیمه

 غلط کردم.  ادیمه دیجد س ایگفت ـ  ی با مسخرگ نوژا

 

 ؟ی زن یم  حیبهم کرد و گفت ـ تو چرا لبخند مل  ینگاه هوی ادیمه

 شماست.  ریلبخند هم بزنم تقص  نیدلقک اد یرو جمع کردم ـ  کدوم لبخند؟ البته ز خودم

 

 جونت دلقکه.  ناینوژا به طرفم خم شدو گفت ـ م  

 

اخمام رو تو هم   ده،یرو فهم  نایچقدر چرت و پرت گفتم که اسم م شبید ستیگرد شد، معلوم ن چشام
 کردم و گفتم ـ پشت سر ُمرده دست حرف بزن!

 

 نگام کرد ـ ٍمرده؟!  ُشکه
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 رو تکون دادم  سرن

 خبره؟ چه  نجایا نیشد ـ به منم بگ ادبلندیمه  ییصدا

 ست ین یخبر  ـ

 

 !..یصبحونه بخورد  یفرصت دار  قهیشرکت ده دق ییای ب یخوایبه نوژا گفتم ـ اگه م  رو

 

 

 

 

    ادیمه کاور

 زدهمی س پارت

 

 

 اصال جناب پارسا کجان؟  ادینم شیپ  یمشکل رترید قهیشرکت که مال خودتونه پنج دق ـ

 

 م یزود بر دیبا نی هم یبرا ادی ـ پدر جون امروز شرکت نم ادیمه

رو نگاه   گهیجا د  هیدو تا هم چششون تو حلق  منه،  بابا  نیتکون دادم و چند لقمه خوردم ا یسر 
 من چطور بخورم آخه! دیکن
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 !  دیبه من نگاه نکن نقدریا شهیم  دایبخشیم ـ

 ! یخودتو دست باال گرفت یلی زد ـ خ  یپوزخند پاشا

   ؟یکردیمنو نگاه نم یعنیسمتش برگشتم ـ  هیتعجب  با

 

 تو فکر بودم.   رینه خ ــ

 بکن.   یاها لطفا فکرت رو اونور  ـ

 .  یزنیـ زود بخور دختر چقدر چونه م ادیمه

 

 ارما یسرشون ب  ییبال هی گهیم طونهیش   کردن،ی تو دهنم گذاشتم،  باز داشتن نگام م گهیلقمه د هی

 زدم و با اشتها شروع به خوردن کردم   یالی خیندارم،  خودم رو به ب  یخالص  نایاز دست ا نکهیمثل ا 

 گرد نگاشون کردم  یاون دو تا باز شروع به خوردن کردن،  با چشا دمیچند لقمه خوردم د 

 

 هنوز گشنتونه؟  ـ

 . یبا دهن پر گفت ـ اشتهامون رو باز کرد  ادیمه

 آها  ـ

 خوردن شدم  مشغول

 

 !  کشنی دست نم  نایشدم ا ری س حاالمن

 .میبر  نیپاش گهیـ بسه د 
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خودش رفت پاشا هم به طرف   نیبه طرف ماش  ادیمه  میخارج شد الیبلند شدن، از و ی لیم یبا ب  
 خوشگله   گریج  نیماش

 

  یرسوندم و رو صندل   ادی!  با دو خودم رو به مه نیدیسوخت هدر م نقدریچرا ا نی بر نیماش هیبا  خوب
  ؟یومدیجانت ن ییگفت ـ چرا با دارو باز کردو  ششین  ادیجلو پرت کردم،  مه 

 

 گفتم و سرم رو برگردونم  یشیچ

 !ایجور شد  ییخوب با دا ـ

 

 نشستم؟! شی کنار یصندل   نکهیتعجب نگاش کردم ـ جور شدم! فقط به خاطر ا با

 

 ! کرد؟ینگات م ییجورا   هی ییحواست نبود دا یعنینچ نچ نچ   ـ

 ! کردی خوب اونم مثل تو نگام م ـ

 

 !؟کنمی نگات م  یوخورد و گفت ـ مگه من چجور   خندش

 

 .یکن یرو روشن کرد و حرکت کرد ـ تو مهربون نگام م  نی گشتم طرفش ونگاش کردم، ماش بر
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  یخوایاز تو خوشش اومده، چرا نم شناسمیرو م یی، من دا   نیرو لباش نشست ـ آفر یقشنگ  لبخند
 . یقبول کن

 ه؟ یک  نایعتنا رو برگردوندم و گفتم ـ ما یب

 

 ؟ یشناسی رو از کجا م   نایمتعجبش بلندشد ـ م یصدا

 کن! فیبرام تعر عیگفت مرده، سر زد،یواسمش رو صدا م دیدیداشت کابوس م شبید ـ

 

،    میدختر تصادف کرد هیخونه با  میگشت یبرم یوقت   ش،یکرد و گفت ـ درست پنج سال پ  یمکث
 پاش شکسته بود   مارستانیب  مشی رسوند عیسر

 .. یول   میدونستیچون خودمون رو مقصر م مشیبردی م رونی مدت با خودمون ب هی

 احساس  پسش زد   یب  یل یخ ییهم که دا یی شد، از اون جا ییعاشق دا نایم   

 

 کرد یلرزون ادامه داد ــ اونم خود کش یصدا با

 دان گرفته.هم عذاب وج ییادامه داد ـ دا یپوزخند با

 

 ! ؟یرو دوست داشت  نایتو م  ادینگاش کردم ــ مه مشکوک

 ....... 

 به وجود اومد  یسکوت بود، پس دوستش داشته چه مثلث عشق جوابم

 تو اون موقع سنت کم بود.  ادیمه  یول ـ

 جواب نداد، عاشق نشدم که بتونم درکش کنم!   بازم
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 آروم بشه یدادم سکوت کنم تا اونم کم حیترج 

 

که   کردمیجور با دهن باز ساختمون بلنده رو نگاه م نیساختمون بلند بود هم هی  میدیشرکتشون رس به
 شد  دهیدستم کش

 

 تو حلقت.   پرهیبا کله م یکی  یگی! نم یباز کرد یاسب آب  یدختر، چرا دهنت رو اندازه  ایب ـ

 

خودش رو انداخت تو  ،   رجهیهمون موقع پاشا هم با ش میچپ نگاش کردم وارد اسانسور شد چپ
بهم کرد،   یز یدستا مون شد، اخماش رو تو هم کرد و نگاه ت  ی رهی و نگاش خ دی تو موهاش کش  یدست

 بابا نخوردمش که!

 

 ستاد،یو دو ا یس ی قهیو نگام رو از پاشا گرفتم، اسانسور ط  دمیکش رونی دستام رو از دستاش ب آروم
  رونی انداختن و رفتن ب ریاو دوتا هم سرشون رو ز

 

 هیخدا چرا  یا ن؟ی زنی چرا تعارف نم ساده،یخانم خوشگل کنارتون وا هیمثال  هیزی خجالتم خوب چ ـ
 ندارن که! اقتی! منو بگو اومدم کمکشون لیزار ی آدم جنتلمن جلوم نم

 

تو هم به سمتم برگشتن پاشا باحرص   یتوقف دوتاشون با هم منم سر جام استوپ زدم، با اخما با
 گفت 
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 رو سرت اروم باش.   ینداز یکه صدات رو م ستیخونه ن  نجایا ــ

 

اون  فقط سرش رو تکون داد   ینگاه کردم تا ازم دفاع کنه ول ادیبهش رفتم و منتظربه مه  یغره ا چش
 رفت  یو با گفتن هنوز بچه ا 

 

لحظه احساس کردم قلبم  هیازم دور شد   یبه سمت پاشا برگردوندم که اونم با پوزخند نگاهم
 شکست؟.  

 گفتم که ولم کردن و رفتن تو اتاق  ینکرد؟ مگه چ یازم طرفدار  ادیمه چرا

انتظار رو نداشتم،  نیا ادیاز مه  یاز کار هر دوشون بدم اومد، رفتار پاشاکه از اول معلوم بود ول 
و غمم رو پشت    کنمیم  یهمش باهاشون شوخ یهمه ناراحت  نیابروهام تو هم گره خورد منو بگو با ا

 کنم ی م میشادم قا یچهره 

 

بردارم که   ی.اومدم قدمنی رو دار اقتشیکه ل  کنمیرو باهاتون م  یهمون رفتار  نی خودتون خواست باشه
پوش رو برو شدم با لبخند   کیمرد جون ش هیشتم که با متوقفم کرد به طرف صدا برگ  یخنده ا یصدا
 گذاشت و به جلو خم شد  نشیبه سمتم گذاشت متواضعانه دستش رو رو  س یقدم

 

 گفت ـ سالم عرض شد بانو   یسیانگل به

 رو بپرسم؟  باتونی نام ز تونمیهستم  م یو دستاش رو به طرفم دراز کرد و گفت ـ هر  ستادیصاف ا بعد

 

باز شد   شمی چقدر جنتلمن و باحاله ن خواستم،یاز خدا م گهید زی چ هی ینگ بودم، کاشکهنوز تو ه منم
 و باهاش دست دادم ـ سالم نوژا هستم
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معلومه از عکس العملشون  یکه اخم کردن ول یبهشون گفت  یچ دونمیزد و گفت ـ نم   یبرق چشاش
 !یتعجب کرد

 

 گفتم ـ راستش آره  دمویکش رونی به له شدن بود رو از دستش ب کیکه نزد دستام

 !یناراحت بش دیهستن، نبا ی جد  یلیکار خ طیزد و گفت ـ تو مح یلبخند

 

 موضوع رو بهم بگن!  نیزود تر ا تونستنیمرد معرفت داشت، خودشون م نیا چقدر

 

   دمیجواب کارشون رو م  یزدم و گفتم ـ ول یروش لبخند به

 چشمک زدم  هی و

 . یبهم گفت نکهیممنون از ا ـ

 

 ؟ی ومدیبلند شد ـ نوژا چرا ن ادیمه  یبزنه صدا ی تا خواست حرف یهر 

 ت یی گفتم ـ خوشحال شدم از اشنا یبهش کردم و رو به هر   یتفاوت یب نگاه

 اشاره کرد و گفت ـ هستم در خدمتتون ادیرو به طرف اتاق مه دستاش

 

  استیر زی بهش وارد اتاق شدم، پاشا پشت م یحرکت کردم و بدون نگاه و توجه  ادیطرف اتاق مه به
 داد یبود و خودکار رو تو دستش تاب م دهیلم
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منو  خوانی همش م نایداد، ا لمیتحو   ینگاهم رو از خودکار گرفتم و به صورتش کشوندم که  پوزخند 
 حرص بدن!؟

 

  دونمیمن م ینگاه کردم ول ادیمه  یاخمو  یه اتاق محکم بسته شد به طرف در برگشتم و به چهر در
 آوردم  ادشیرو به  نایم ی  هیکه قض نهیبه خاطر ا  شیاخم و ناراحت نیا

 

 بهش اعتماد ندارم. ی کن یدور  یبااخم رو بهم گفت ـ بهتره از هر   

 

 رفتمی االن از اونجا م نیهم خواستیباال انداختم و بدون جواب رو مبل نشستم، چقدر دلم م ییابرو
 فکر کنن کم آوردم   خواستمینم  یول

 

 گفتم! یچ یدیبا حرص دوباره گفت ـ نشن  ادیمه

 

 رو دادم باال و رو بهش گفتم ـ فکر نکنم به تو مربوط باشه   ابروم

 پوزخند زدم  هیهم  بعد

 من خودم صاحب دارم تو جوش نزن.  ـ

 

 تو هم کرد و از بلند شد و از اتاق خارج شد   شتریرو ب اخماش 

 

 روت حساسه؟  نقدرینحس پاشا بلند شد ـ چرا ا یبار صدا نیا
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 !.... ره؟ی م یدلم بندر  نیچرا با حرص خوردن ا ایبه حرص خوردنش زدم، خدا یلبخند

 

 

 

 

 پاشا  کاور

 

 

 

 

 

 

 چهار دهم پارت

 

 

 *پاشا* 

روش   ادی مه یوقت گرفتیحرصم م نقدریچرا ا دونمینمگره خورده منتظر جوابش بودم،   یاخم ها با
 نگام کنه گفت  نکهیبدون ا شدیم ی رتیغ
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 به جوش اومده.  شی رانیا رتی حتما غ دونمیـ چم 

 

قرار امروز همش حرص بخورم صد بار بهش   نکهیموقع در باز شد و ناتاشا وارد شد،  مثل ا همون
 گفتم بدون در زدن وارد نشو 

 

 به نوژا که با دهن باز در حال اسکنش بود نکرد ی نگاه نیناز به طرفم حرکت کرد و کوچکتر با

 

 دم یبهش توپ نیبه ناتاشا نداشتم به خاطر هم  یاز ین گهیخالص شده بودم د ناز یحاال که از شر آ یول

 ! یپر رو شد دمی دو بار تو روت خند ،یـ چرا در نزده وارد شد  

 

 ادی مه شناختمشیمن که خوب م یمظلوم ها رو به خودش گرفت، ول ی افهیو ق سادیجاش وا سر
 داشت  شهیخرده ش  یادیز  گفتیراست م

 

 میحرفا رو با هم نداشت نیشدش رو تکون داد ـ عشقم ما که ا یرژ مال یلبا

 

 دم یکرد دوبا ه بهش توپ میعصب  شتری ب عق زدن نوژا یصدا

 شونهیبعدشم عشق من ا اد،یطور حرف زدن بدم م نیــ ناتاشا چقدر بگم ازا 
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از رو   عی تو گلوش و شروع به سرفه کرد،  سر دیبه نوژا کردم که آب دهنش پر یدست اشاره ا با
آروم تو   ن یح  نیبلند شدم و کنارش نشستم   چند ضربه آروم به پشت کمرش زدم تو هم  یصندل

 گوشش گفتم  

 از شر ناتاشا خالص شم   خوامیورت نداره فقط م االتیخ ـ

 

زد دستاش رو دور گردنم حلقه کرد و سرش و جلو آورد و     یمصنوع یبهم کرد و لبخند  یعصب ی نگاه
 منو ببوسه    خوادیانگار مبود  یبرد کنار گوشم حالتش جور 

 

 نفسم رفت،  مثل خودم آروم کنار گوشم لب زد یکیهمه نزد نیلحظه از ا هی

 . کنمیمثل تو عوض نم  ی کیجونم رو با  یـ منم ارس 

 

 جون هه ی پوزخند ازم فاصله گرفت، چقدم لوس ارس با

 

 جون درد یجون کوفت و ارس  یآوردم ارس یاداش رو در م یدلم ه تو

جون خوب بهت    یکارت خوب بود ارس نیزدم ـ آفر یناتاشا کردم  بهش لبخند  یخال  یجابه  ینگاه
 داده.  ادی

 

 و؟ ینگام کرد ـ چ جیگ

 ست؟ یناراحت ن  یازش دور  نکهیاز ا یزدم و موضوع رو عوض کردم ـ راست یمرموز  ی لبخند
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 !زنهیپر پر م میزد ـ چرا داره از غم دور یور  هی یلبخن 

 . ششیپ رمیم یشد و گفت ــ تو ناراحت نباش به زود یجد بعد

 

 میشیبهش کردم ـ خوبه از شرت خالص م  یتفاوت یب نگاه

 حرص خوردنش. دنی داره د یفیکردم دندوناش در حال خورد شدنه، آخ چه ک احساس

 

 ! شهیخشک م رتی حرص بخوره همزمان گفتم ـ حرص نخور ش شتری بهش زدم تا ب یلبخند

 

 کنه.  کمی ت کهی ت خواپی احساس کردم دلش م رون،یب  زدیم  شیاغش آتداشت از دم گهید

مبل خودش رو انداخت روم،  موهام رو تو چنگ گرفت    نییطرفم که افتادم پا  دیشد پر ی بفهمم چ تا
 شدمیهم خندم گرفته بود هم داشتم از درد داغون م دیکش یو با تمام توانش م

 

 کنهیناتاشا بهم نگاه نم گهید  یول کن موهامو دختر،  ولم کن  کچلم کرد ـ

  هی دیبا یهمه بدن ساز  نیمچ دستاش رو گرفتم و محکم فشار دادم  ، ا  دیکش  شتریتر شد و ب   یعصب
 گه یبه دردم بخوره د   ییجا

 

  صورتم بود یجلو شی کم دستاش شل شد  دستاش رو دو طرف باز کردم حاال صورت عصبان کم

 

 بود   یکات عال ـ
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نوژا به سرعت برق از   گرفت،یم لمیدشتش بود و داشت ف یگوش  میبه طرفش برگشت ادیمه  یصدا با
   دیدو ادیروم بلند شد و به طرف مه

 

 پاکش کنم دی، با  ادیرو بده به من مه یگوش ـ

 

 عاشقونه رو پاک کنم  لمیف  نیرو باال گرفت و گفت ـ اصال فکرش هم نکن ا یگوش  ادیمه

 

 پاکش کن!  ،یگرفت لمیچرا ف ادیمه  گهیراست م ـ

 

 خورده! کیچند تا ال نم یزد و گفت ـ صبر کن بب  یدیپل یلبخن  ادیمه

 رو لبام نشست حقشه بزار بکشه! یصحنه روبروم لبخند دنیبا د یگرد شد  ول چشام

 

 شهیگرفتم، ر لمیسر جام نشستم وازشون ف لکسینوژا  کچل بشه ر ینوبت اون بود که با دستا حاال
    کردمی رو درک م ادی حال مه سوخت یموهام م یها

 

هم   ادیغلط کردم غلط کردم مه ی، صدا  دیکشی شده بود و موهاش رو محکم م  زونیآو ادیاز مه نوژا
 ها شدم. کیبلند بود  ، پستش کردم و منتظر ال

 

 به من کرد و گفت    یبا دهن باز نگاه یگرفت و پستش رو پاک کرد ول ادی رو از مه  یگوش باالخره
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 !یگرفت  لمیپاشا تو هم ف ـ

 

و فرار کرد  نوژا هم   دیرو از دستم کش یگوش  ادینگاش کردم که مه رهی پاشا گفتنش شدم  و خ محو
 هم از کار امروز ما     نیفت، پف ادنبااش ر

 

 

 * نازی*آ

 

 

  یکم عصب هی خوام،ی زد ـ نوژا به خاطر رفتار امروزم معذرت م  یرو پاک کرد و بهم لبخند  لمیف ادیمه
 بودم 

 

هر طور خواسته  یهر کس ستیـ مهم ن  دمیپاشا رو از دستش کش یبهش رفتم و گوش یغره ا چش
 !یدار  هیبا بق  یهم روشون چه فرق گرفته و رفتار کرده تو میمن تصم  یبرا

 

  یبهم کرد خندم گرفت و ادا  یز ی گفتمو به طرف اتاق پاشا رفتم بدون در وارد شدم که نگاه ت نویا
 ناتاشا رو در آوردم 

 

 م یحرفا رو با هم ندار نیعشقم ما که ا ـ
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 رو جلوش گذاشتم و گفتم  شی اخماش رو باز نکرد گوش یول  دیخند چشاش

 

 کنم!؟  کاری چ دیمن با سیخوب جناب رئ  ـ

 . دمیبهت م کی ساختمون کوچ یطرح برا هیشروع  ینگام کرد و گفت ـ برا متفکر

 

 تو دلم بهش گفتم ـ اتاق کار من کجاست؟  یشیچ

 ا یجاش بلند شد  ـ دنبالم ب از

 

 

 

 

 

 پانزدهم پارت

 

باز   سپارمی خودم رو به تو م ایبه طرف اتاق  رو به رو حرکت کرد،  خدا  طنتیمرموز و پر ش یچهره  با
 ! وبشهیتو مخ مع یچ

 

پاشا از جا بلند   دنیافتضاح تر از ناتاشا نشسته بود با د  یبا لباس یبه در زد و وارد شد،  دختر  یا تقه
 زد  یشد و لبخند

 



 ی عروس سفارش 

87 
 

 سالم جناب پارسا  ـ

هواش رو داشته باش، و کارش رو   دتهیجد یتکون داد و به من اشاره کرد ـ نوژا هم اتاق یسر  پاشا
 بده  ادی بهش 

 

 و دستاش رو به طرفم دراز کرد  دیزد و خودش روجلو کش یمن چشاش برق دنیبا د دختر

 خوشحالم   تییهستم از آشنا یـ نانس 

 

 پشت دستم رو نوازش کرد  رو تو دستاش گذاشتم،  دستم رو فشرد و با انگشت شصتش  دستم

 

 دم یکش  رونی و دستام رو از دستش ب دمیاز حالت نگاه دختره ترس  یبهش نگاه کردم،  کم متعجب

 

 کرد و تو گوشم لب زد ـ خوش بگذره  کیبه پاشا نگاه کردم،  خودش رو بهم نزد 

 

 بود!؟؟؟؟؟؟  یگفتو از اتاق خارج شد و در رو بست،  منظورش چ  نویا

 

 

 * ادی*مه
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 رو برداشتم  یاومدم وگوش  رونیب  االتیپولدارمون بود از خ  یای از مشتر یکیکه   لیزنگ موبا یصدا با

 

 الو ـ

 ادی مه یالو سالم آقا ـ

 ی خوب  امی لیرو دستو پا شکسته بلد بود ـ سالم جناب و  یکردم فارس یا خنده

 

  یاتاقا عال  نیزایخوشم اومده واقعا د یل یبهتون بدم، از کارتون خ گهیکار د هی خواستمیممنون م ـ
 شده بود

 جان  امی لیو یلطف دار  ـ

 

هتل رو بهتون بدم   هی یداخل  نیزاید خواستمیراستش م د،یکارتون واقعا قابل تمج  کنمی خواهش م ـ
 بشه.  یکه عال  خوامیم

 حتما باعث افتخاره ـ

 

 . امیپس من االن م ـ

 جان  امی لیو میمنتظرت هست ـ

 

در رو باز کردم و وارد   یرو قطع کردم و به طرف اتاق پاشا رفتم تا بهش خبر بدم  ، با تقه ا یگوش
 رفتم  زشی گوشه لبش بود، به طرف م یلبخند مچهیشدم، ن

 ؟ یخوشحال هیچ ـ
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 ؟ یداشت یکار  ست،ین یز یرو جمع کرد ـ چ  خودش

 هتلش رو به ما بده.   یداخل زانید خوادیم  ادیداره م امی لیآره و ـ

 

  مین ریز یمطمعنم کاسه ا شهیپولدار نم  نقدریمشکوکه با چند تا هتل آدم ا یلیخ  امیل یو نیا یاها ول ـ
 کاسشه.

 

 !؟میسیمگه پل  میندار  یکار  نشیما به ا ی ول یگ یدرست م ـ

 نه   ـ

 نوژا کجاست؟  ـ

 

 باشه! ی خواست یـ سر کارش کجا م دینگاش رو دزد ـ

  لمیمبل نشستم و با موبا یرو برداشتم و دو تا نسکافه سفارش دادم و رو ینشدم و گوش چشی پ پا
 مشغول شدم

 

 

 ــــــــــــــــــ

 م یمبل روبروش نشست یو رو میشد،  به احترامش از جا بلند شد دایپ  امیلیساعت بعد سر و کله و مین
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که از رنگ   خوامیم یول  سپارمیودتون مرو به خ زیکه باز مزاحمتون شدم، من همه چ دیـ ببخش امیلیو
    نیقرار بد یاستفاده بسه و مکملش رو رنگ نقره ا ادیز ییطال

 

زود    یلیکه کارتون رو خ  خوامیهر چه زود تر آماده بشه ازتون م خوادیهست و دلم م یهتل بزرگ چون
 ن ی و زود به اتمام برسون  نیشروع کن

 

و با هم دست  میداد، قرار داد رو بست شنهادیرو پ ییچون واقعا  مبلغ باال میرو قبول کرد شنهادشیپ
 خورد   واریباز شد و به د یبد یکه در با صدا میداد

 

بود و فقط به پاشا نگاه  ستادهیتو چهار چوب در ا دیچک ی و قرمز که آب ازش م  یعصب یبا چهره ا نوژا
کردم و  به طرف نوژا  کردیتا باال نوژا رو اسکن م نییکه با تعجب از پا  امیلیبه و   ینگاه مین کرد،یم

 رفتم

 شده نوژا؟ یچ ـ

 

که انگشت اشارش رو    یو در حال   ستادیپاشا ا یجلو مینگام  کنه ازم رد شد و مستق نکهیا بدون
 پاشا  شمرده شمرده گفت   نهی به س  دیکوب یمحکم م

....عقده ای  سم ی....سادض  ی.....مرون  ی.... حکیتو..  ـ  یهست ی....بدبخت 

 

 دم ینوژا رو گرفتم و عقب کش یبه طرفشون رفتم و بازو  کرد،ی نگاش م رهی خ یبدون عکس العمل   پاشا
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 نیبلند رو به پاشا گفت ـ چــــــرا ا یو صدا غی بار با ج نیو ا دیمحکم بازوش رو از دستم کش یول
   یپست یلیخ ؟یکرم دار   ؟یکنی کارا رو م

 

 ش و به زور  رو مبل نشوندمش چشاش پر از آب شده بودگرفتم دوباره

 نه!؟ ایشده  یچ ی گیداد زدم ـ م  یعصب

 

 !؟کنهی کارا رو م  نیکردم که ا  کارش یبپرس، مگه من چ  تیعقدا ییتر داد زد ـ  از دا  یعصب اونم

 

 ادامه داد  هیدستمال برداشت و آب دماغش رو گرفت و با گر هی

 

هر   ام،ینم  نجایا گهیمن د ادیمه زدم،یداشتم عق م ییساعت تو دسشو کی اد، یمه شهیـ  باورت م  
 جونم محفوظ تره.  نمیرو بب  یسم یساد نیکمتر ا یچ

 

 تشیاذ ی مگه نگفتم اجازه ندار   ،ینانس شی پ شیبه سمت پاشا برگشتم ـ فرستاده بود  تی عصبان با
 ! ؟یکن

 

رو   نکاری ا یزود نی کردم به هم  یم که از حرف نوژا چشاش گرد شده بود گفت ـ باور کن فکر ن پاشا
 کنه.

 

 به سر پاشا به سمت نوژا برگشتم  یبرخورد جعبه دستمال کاغد با
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 .؟یهست یچه جور جونور  گهیتود  ؟یو منو فرستاد هیآدم نی همچ یدونسیم ـ

 

 !؟یحاال الم شنگه راه انداخت هیباال انداخت و گفت ـ چ یشونه ا  پاشا

 

تو موهام   یدست یخواست به سمت پاشا حمله کنه که گرفتمش و خودمم کنارش نشستم عصب نوژا
 خسته شده بودم   شونیریو درگ دنیبه هم پر نیاز ا گهید دم،یکش

 

    دیشیطور از هم دور م نیا م،یکن  یمن زندگ یخونه  م یمن و نوژا بر هیبه پاشا گفتم ـ نظرت چ رو

 م نکردهرو تو هم کرد و گفت ـ الز اخماش 

 

، بهت گفته بودم دوباره تکرار کن ریتقص شترشیب ،یخستم کرد گهیپاشا واقعا د ـ  .رمی م یتو 

 

 کار رو کنه. نیبخواد ا یزود نیبه هم  کردمیمن که گفتم فکر نم  ادیبسه مه ـ

 

 زردک چرا مثل بز زل زده به من.! نیحاال ا ـ

 

 رفته بود.  ادمی نویکال ا کرد،ینگاه م امی لیداشت به و م،ی نوژا هر دو متعجب بهش نگاه کرد یصدا با

 

 ؟ یچ  یعنیزردک و بز   ادیـ مه ایلیو
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 نوژا به هوا رفت...... یخنده  کیقورت دادم و خواستم جواب بدم که شل   یدهنم رو به سخت آب

 

 

 

 

 

 ام یلیو  کاور

 

 شانزدهم  پارت

 

 

 *پاشا* 

 

طور نگاه   نیممکنه ا   کرد،ینوژا رو تماشا م یمحو خنده ها یو لبخند بیو غر بی عج یبا نگاه   امیلیو
طور نبود، اون   نیرو حفظ بودم ا امی لیحرکات و یکه همه  یمن یبرا یباشه ول یعاد گرانیاز نظر د

 جذب نوژا شده بود 

 

کنه و  سالم   نیبهش توه ینبود که کس یمرد امی لیبه نوژا داد حقم داشت و ی با استرس تکون ادیمه
 بمونه  
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  یفارس تونستیدرسته که درست نم دهیفهم  ینوژا  رو تا حدود یحرفا یمطمعن بودم که معن یول 
ترس   دمیشا ای تعجب  ینشده جا ینوژا عصبان  یاز حرفا نکهی ا د،یفهمیرو م  زی همه چ یحرف بزنه ول 

 داشت. 

 

  زدا،ی االن داشت زار م نیخنده سر جاش نشست،  هم ی  هینوژا تموم شد و با ته ما  دنیخند   خرهبال
 .ونهید ی  تیدو شخص  یدختره 

 

 کرد.   ینداشت شوخ یجان نوژا منظور  ام یلی گلوش رو صاف کرد و گفت ـ و ادیمه

 از شرارت تو چشاش معلوم بود گفت   یکه رگه  امیلیو

 بود؟   یچ ش ی شوخ یخوب معن ـ

 

 زردک.   گنیکه موهاش زرد  م یـ خوب....خوب به کس ادیمه

 

لبش   یگوشه   یطور که لبخند بد جنس  نیباال انداخت و نگاهش رو زوم نوژا کرد، هم ییابرو امیلیو
 بود گفت 

 

 زردک!!!؟؟؟؟؟؟؟  نیگیشما به نوژا خانم م یعنیـ اها  

 



 ی عروس سفارش 

95 
 

در هم داد، باز حرص   یرو بست، و جاش رو به اخما ششیباره ن کیباز بود  شش یکه تا االن  ن نوژا
  شیخنده،  خورد ری دلم خواست بزنم ز د،یپریم  نییباال و پا یخوردنش شروع شد، قلبم از شدت خوش

 نوش جان.  

 

رو جمع کنه ـ نه راستش چون اسمت رو     هیجور قض  هیمجبور بود  یخندش گرفته بود ول  ادمیمه
 بهت گفت زردک.   دونستینم

 

 چه؟   یعنیبه خودش گرفت و گفت ـ اها و بز  یمتعجب  یچهره  امیلیو

بده که   حی توض  خواستیم واریسرش رو بکوبه به د خوادی معلوم بود دلش م ادیمه  یاز چهره  قشنگ
 ا بلند شد نوژ یصدا

 

 بززززززززز.   گنیم زنهیزل م یز ی ساعت به چ کیکه  یبه کس ـ

 رو چنان محکم گفت که خندم گرفت  ز

 

 حواصم پرت شد.   کردم،ی مخلوق خدا نگاه م ن یتر بایکرد ـ آخه داشتم به ز یخنده ا  امیلیو

 

 بهم زل بزنه.  ی من دوست ندارم کس  ی گفت ـ ول یباال انداخت وجد  ییابرو نوژا

 

 نوژا خوشش اومد بود گفت  یکه انگار از حرفا  امیلیو

 بشه.  بشی نص یپرنسس  نیکه همچ یخوش به حال شاهزاده ا  رسونه،یشما رو م   یخوب نیـ ا 
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بحث رو تموم    یور  هیلبخند  هی به ادامه بحث نداره،   با   یحالت صورت نوژا  معلوم بود عالقه ا از
 کرد 

 

 بانو.   نمتی باز هم بب دوارمیند شد ـ اماز جاش بل امیلیو

 نیـ ممنون جناب لطف دار نوژا

 

 با ما هم دست داد و رفت   امیلیو

 

 رو به نوژا گفت   ادیکه مه گذروندیتو فکر بود نوژا هم باچش غره  به من وقتش رو م   قایعم  ادیمه

 

  دمیو شا هیمعلومه از تو خوشش اومده، اون مرد مرموز ،یهست باش  المیکه و ییجا گهید دیـ نبا 
 خطر ناک.  

 

 پوزخند زد و گفت  هی تو جوابش فقط  نوژا

 

 خورهی کارتون بهم م طیبلند شو منو ببر خونه، حالم داره از مح ادیـ مه 

 

 . یمونی م نجایدرضمن تو ا ،یکن برخوردت رو باهاش کم کن  یچه گفتم نوژا؟ سع یدیـ شن ادیمه
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 .یدیکارت رو ادامه م ییاه بد جنس به من کرد و گفت ـ و تو اتاق دانگ هی

 

 گفت ــ   یعصب نوژا

 جون  شما کمتره  ییاز دا چارهی خطر اون زردک ب اوال

 خربزه بمونم  نیعمرا تو اتاق ا دوما

 

بهش نگفتم بزار به موقش فعال   یز یچ  یول  گفت،یچرت و پرت م یادیداشت ز گهیقفل شد د فکم
. چوب خطم پُ   ر 

 

 اتاق  نیبزارن تو هم یو صندل   زیم هیبرات  دمی از جاش بلند شد و رو به نوژا گفت ـ م  ادیمه

 نداره  یهم حرف ییبه من کرد ـ مطمعنم دا زینگاه اخطار آم هیبعد  و

 

 فعال که دور دور  توهه   ادیاقا مه بتازون

 

رو    شیهم منتظر موند تا نوژا گوش ادی شد  ، مه دهینوژا  نگام به سمتش کش یزنگ خوردن گوش  با
  یچشاش برق شیصفحه گوش دنیبا د  دیکش رونی ب یشلوارش به سخت بیرو از ج  یجواب بده، گوش
 زد و جواب داد 

 

 الو سالم  عشقم ـ

..... 
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 حالشون چطوره؟  ایبعض  ،یممنون تو خوب ـ

... 

 که نگو.  هیشعوریب ه یمعلومه که زنگ نزدم، کال باهاشون قهرم، بدبختم کردن   ، طرف  ـ

 ... 

 ؟ یایم یحاال ک رسه،یمن که دستم به تو م ،یبخند دمیبا ـ

 ... 

 . یقلب من اه  یس یفدات بشم تو تنها نقطه  ـ

.... 

 ار یباشه بابا جوش ن ـ

.... 

 دن؟ یبابا و مامانش اجازه م اد؟یباهات ب  دیساناز چرا با ـ

..... 

 !گهیبنال د ز  یچ ـ

... 

 ن؟یتازه محرمم شد ،یمن عاشق دوستم شد یو گفت ـ تو چطور بدون اجازه   دیکش  یفرا بنفش غیج
 . ایدستم بهت برسه کشتمت س ن؟یدیچشم منو دور د

..... 

 قلبم پاک شد.  اهیاصال تک نقطه س ؟یبخشمت چرا بهم نگفت  یراه ندار نم  ـ

.... 
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 اد؟ یب  خوادیعمو. حاال سولماز خره چرا م یگفتیبه من م دیبا یول ـ

 ... 

 خخخخ خوشم اومد براتون بپا گذاشتن  ، منتظرتونم  ـ

... 

 خر عاشقم، برو با جفتت خوش باش خخخخخخ    یبا ـ

 

 نگاه کرد   ادیباز به مه شیرو قطع کرد و با ن یگوش

 

 ه؟ینظرت چ رمی برات زن بگ خوام یجونم م ادیمه ــ

 من؟  یگرد شد ـ برا ادیمه یچشا

 

 ! ؟یر یگیپاشا نم  یبدجنس شد ـ چرا برا بعد

 

 .دیجفتتون مثل هم منگل اد،یم  یلیبهش رفت ـ آخه اون به تو خ یچش غره ا نوژا

 

   دیگرد شد و به سمت نوژا پر ادیمه یچشا

 طون؟یش ی دختره  یختیرو به ر ز ی شرکت همه چ یروز اومد هی،  هیصبر کن تا  نشونت بدم منگل ک ـ

 

 و پشت مبل سنگر گرفت   دیپر نوژا
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تو   ان،یبه جون تو،خواهر دوستمه قرار با عمو ب هیدختر خوب و خوشگل نقدیا اد، یکردم مه  یا  شوخ ـ
 با من   یدیاگه نپسند نشی بب

 

 زد  ادیچشمک به مه هیهم  بعد

 ـ الزم نکرده من قصد ازدواج ندارم  ادیمه

 

 ن؟ یاز اتاق خارج شد، چش شد ا تی گفت و با عصبان نویا

 لب گفت ـ چه وفادارم هست منگل.  ریز نوژا

 

 وفاداره؟  ی به ک ه؟یمنظورت چ ـ

 .هاریسرش ب  یبالئ ترسمیم ار،یب  یرو از اتاق نانس  فمی بهم رفت و گفت ـ برو ک یغره ا چش

 

 به طرف در حرکت کردم    شیگرد شده و عصبان  یمقبل چشا در

  امیاالن م ـ

 رفتم....... رونی چشمک بهش زدم و ب هی
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 هفدهم  پارت

 

 

گره خورده وارد شدم،  از   یبه در زدم،  در روباز کردم با اخما یو تقه ا ستادمیا   یدر اتاق  نانس پشت
 شد  دهینوژا کش فینگام به طرف ک  ده،یچهرش معلوم بود که ترس

برگشتم و چشم غره   یبه سمت نانس زی چنگ زدم،  ت زیم  یرو از رو فیچند قدم سمتش برداشتم و ک 
 بهش رفتم  یا

 

 ر یاشتباه نگ گهید یی!  چند بار بهت بگم  محل کار رو با جایکار درست هم ندار  هیعرضه انجام  ـ

 

حالم بهم    ییآدما نی ازهمچ  د،یذره  هم خجالت نکش هی یحت  یانداخت ول ری سرش رو ز مونیپش
  دمی ازاتاق خارج شدم و در رو به هم کوب خود،یم

 

 

 * نازی*آ
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اون شوهرم بود   یبه پاشا ندارم، ول ینداشتم،  درسته که عالقه ا یا گهیجز حرص  خوراک د  امروز
 ه یخبر کردی آوردم که فکر م ی خودم م  یرو دینبا یرفتارها ازش سر بزنه،  ول   نیا خواستیدلم نم

 

دادم،  چشام رو   هیمبل نشستم و به پشت تک یباشم،  رو لکسیتا بتونم ر  دمیکش یق ینفس عم 
  نیدر ا دمی ز جا پرا یشدن در  دهی کوب یبا صدا  یاتاق لذت بردم،  ول یا قهیبستم و از سکوت چند دق

 پاشا ظاهر شد  ی عصبان یبدم که در باز شد و چهره  هیاتاق نبود خواستم دوباره تک 

 

مگه نرفته بود  هی!  حاال چرا عصبانشدیچند لحظه نگام روش  ثابت موند،  چقدر با اخم جذاب م 
 که..... 

 

، نگام رو ازش گرفتم و  ازش  نپرسم یدادم سوال  حینشست ترج  زی رو انداخت تو بغلم و پشت م  فمیک
 ندارم   یکار  چیه دمیمشغول مگس پروندن شدم،  د

 

و پام رو تو بغلم جمع کردم،  صبح داروم رو نخورده    دمیسرم و رو مبل دراز کش ریرو گذاشتم ز فمیک
بهم   یز ی پاشا هم چ نکهیسراغم،  چشام خمار خواب شده بود،  جالبش  ا ومدیبودم و تب داشت م

 غافل شدم.  ایکه خواب چشام رو گرفت و از دن   دینکش ینگفت،  طول

 

 

 *پاشا* 
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 دادمیرو لبام نشست،  همه کارام رو آروم انجام م  یغرق خواب و آرومش شدم،  لبخند یچهره  محو
 آرامش داشته باشم قهینشه بلکه دو دق داریتا ب

 

کتم   شد،یتو خودش جمع م  شتری ب  قهیشد،  هر دق دهینگام به سمتش کش  یانجام کار چند بار  نیح
 !؟ کردیم  یچه فکر  دیدیو کتم رو روش م  شدیم داریرو از رو مبل برداشتم و به سمتش رفتم،  اگه ب

 

با برخورد   ینشه کت رو روش انداختم ول  داریکه ب یشدم و آروم جور  مونیبرگردم که باز پش خواستم
کت رو از روش برداشتمو   عیسر   سوخت،یدستم با صورتش شکه شده نگاش کردم داشت تو تب م 

 صداش زدم  

 

 

 نوژا،  نوژا  ـ

 رفتم و بدون در زدن وارد شدم  ادیبه اتاق مه   شد،ینم  داریب  یول

 .  سوزهینوژا داره تو تب م ادیمه ـ

 

چشاش رو   یول  دیپلکش پر یکم ادی مه یبا صدا زدن ها  م،یحول شده بلند شد  به اتاقم رفت ادیمه
 د یبه ذهنم رس یشرکت بود،  فکر  یدارو خونه جلو هیباز نکرد 

 

   رمی گیرم زد تب براش مس هیاز داروخونه  رمیبلده سرم وصل کنه االن م یهر  ـ

دستمال  ه یکن با  یسع  گردم،یزود برم  رمی نه تو بمون من م ای  ست،یباشه زود برو حالش خوب ن ـ
 .  ینم دار خنکش کن 
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رفتم  یسراغ هر   کردیلرز م  زدمی بهش م سی اون سردش بود اگه دستمال خ یول  رونیاتاق زد ب از
 بلد بود   ییزا ی چ هیرفته بود و  یدوره پرستار  هیچون اون 

 

اومدن تبش   نییرفت با پا  رونی سرم رو بهش وصل کرد وب یهر  د،یهم رس ادی مه یکردن هر  دایپ با
 نوژا هنوز غرق خواب بود  یهم برگشت به اتاق خودش ول  ادیمه

 

رو    یخواب بسش بود گوش  گهیکارام رو جمع کردم،  گشنم شده بود نوژا هم د یدو ساعت یکی 
 م یبا هم غذا بخور  ادیهم زنگ زدم تا ب ادی داشتم و سه دست غذا سفارش دادم به مهبر

 

 

چشاش رو    فیضع یبا ناله ا دمیکش  رونی که تموم شده بود رو از دستش ب یطرف نوژا رفتم و سرم به
بهم   جیگ ی. نگاهبردی هوش از سر آدم م بشی که رنگ سبز عج دهیخمار و کش ی بار گرد وبا چشا مهین

 کرد 

 نگام کرد  ی از جام بلند شدم که اونم سر جاش نشست و سوال عیشده بود، سر  یچقدر خاستن  یلعنت

 ؟یصبح دارو هات رو خورده بود ـ

 

انداخت و با   ریخودش، خجالت زده سرش رو ز یدست من و دست چسب خورده  یسرم تو دنید با
 رفته بود ادم یآروم گفت ـ  یلحن
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زد و گفت ـ   ینوژا لبخند دنیوارد اتاق شد و با د ادیسرم رو تو سطل آشغال انداختم که مه لیوسا
 !یداروهات رو نخورده بود بندمی شرط م

 

 ندارم.  ازین گهیتکون داد  و گفت ـ فکر کردم د یشرمنده سر  نوژا

و  هم تا داروهات ر ارن،یبه صورتت بزن االن غذا م  یکرد و گفت ـ پاشو آب یاخم مصنوع  ادیمه
 ؟ یدیفهم یخور یدونه سر وقت م  نیآخر

 

 باشه   ـ

 

تا بتونم طرح    دمشیدیم کیو از نزد  زدمیم  امیلیبه هتل و یسر  دیرفت، با رونیجاش بلند شد و ب  از
 کنم ادهی مناسب رو روش پ

 

 .نمیبب   کیرو از نزد  امیلیهتل و رمی بعد از غذا نوژا رو ببر خونه تا استراحت کنه، منم م ادیمه ـ

 

 خورده کار دارم خودت ببرش.  هیبهم کرد و گفت ـ من  ینگاه مین  ادیمه

 

 داد؟؟؟یبه من پاسش م نقدیجواب نگاش کردم، چرا ا بدون

 

نشست و مشغول خوردن   ادیو کنار مهنکردم و مشغول غذام شدم، نوژا هم وارد اتاق شد    یمخالفت 
 شد 
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 عموت شرمنده بشم. یجلو خوامی نم  ،یـ سر به هوا نباش نوژا  به خودت برس تا خوب ش ادیمه

 

   حالهیتکون داد، معلوم بود هنوز ب یسر  آروم

 

بعد   یکار داره، بهش گفتم تو رو برسونه خونه، چند روز استراحت کن تا کامل خوب ش رونیب ییدا ـ
 شرکت.  ایب

 

رو از من   ی ز ی چ هی نایرو لباش نشست، ا  یلبخند ادیرفت که مه ادی به مه ینا محسوس یغره  چش
 از کارشون!!؟؟؟  ارمیسر در ب  دیچطور با  کنن،ی پنهون م

 

 ؟ نوژا کجاست یپرونده   ادی مه یراست ـ

 بهم نگاه کردن، چشونه! دهیدو رنگ پر هر

 

، تو نگران پرونده نباش.  شیبا تته پته گفت ـ پ ادیمه  آقا جون 

 

  نمیپروندش رو بب  دیکه با دونستمیخوب م  یراحت شه، ول  الشونی تکون دادم تا خ یسر  دییتا یبرا
 ...... شهیم  رمی از توش دستگ یخوب  یزایمطمعن بودم چ
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 هجدهم  پارت

 

 * نازی*آ

 

 

 ! میبر ـ

نظرم داشت کردم و دنبال پاشا از اتاق خارج   ریز یز ی ر یکه با خنده  ادیآخرم رو به مه یحرص نگاه
 شدم 

 

رو لبام نشست،  بزار    یثی خان!  با فکر اومدن سولمارز لبخند خب  ادیمه رسمی که به حساب تو م  من
 کارت کنم.  یچ  دونمیم  ادیسولماز ب

 

با استرس در جلو رو باز کردم و کنار پاشا جا گرفتم،    م،یرفت نگی وبه پارک میخارج شد  ساختمون  از
 استرس دارم! بهتر آروم باشم و به بودن کنار پاشا توجه نکنم  نقدیحاال چرا ا   زد،یقلبم تو دهنم م

 

 برگردوندم  شهی دادم و نگام رو به طرف ش هیتک یبه صندل   
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آخه منو ساکت موندن!  نچ    دم،ی ترکیاز شدت حرف نزدن داشتم متو سکوت گذشت،   یا قهیدق چند
 .میخور یبه هم نم

 

 جون زبونت رو موش خورده؟ ییدا هیمن زبون باز کنم پاشا گفت ـ چ  نکهیاز ا قبل

 . رهی بود انفجار صورت بگ کیراحتم کرد، واال نزد  شیآخ

 

 نداشتم ساکت موندم. یچون حرف ر،ی طرفش برگشتم و گفتم ـ نه خ به

 

 !؟میبه هم بزن میداشت یخربزه چه حرف نینداشتم، آخه من و ا یهم حرف  واقعا

 

 ؟ یز ی ریزبون م نقدریا یادی مه شی پ یطور، پس چرا وقت نیکه ا ـ

 

برات مزه هم   ام یسر به تنت باشه بعد ب خوامینم ؟ی کن ی م سهیمقا ادی چلمنگ خودت رو بامه آخه
 دلم رو خوردم و گفتم   یتمام حرفا زم،یبر

 . یمثل نانس  یروان هی شینبود که سگ رو به جونم انداخت و بعدش منو فرستاد پ ادیچون اون مه  ـ

 

 حقت بود. ،ینکرد تمیتو هم کم اذ ــ

 

 !یفرستاد نیکنه، آخه چرا منو با ا کارتی بگم خدا چ ادیمه

 بهش ندادم، تا بسوزه. جواب
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نفس   الیو  یجلو  نینزد، با توقف ماش یحرف  الیبه و دنیساکت شد و تا رس  د یازم نشن یجواب  یوقت
 بشم که بازوم رو گرفت و به سمت خودش برم گردوند  ادهیخواستم پ دم،یکش  یراحت

 

 گفت  ینگاش کردم تا حرفش رو بزنه،  نگاش رو تو چشام چرخوند و بعد از مکث منتظر

 ندارم.   تیکار گهیمنم د ینکن تمیاذ گهیـ اگه د 

 

 ژست گرفته بود.  نقدیحرف ا نیگفتن ا یبرا دمیکش رونیرو از دستش ب  بازوم

  شدی واقعا برام گرون تموم م اوردیکه اون سرم م یی خسته شده بودم، چون بالها گهید خودمم

 باشه  ـ

 شدم  ادهیپ  نیگفتم و از ماش  نویا

 

در باز نشد، نگام به سمت پاشا که هنوز نرفته بود  یحرکت کردم و زنگ رو زدم ول   الیطرف در و به
 رو بهم داد دیدر آورد و در رو باز کرد و کل بشیاز ج  یدیشد و کل  ادهیپ  نیشد، از ماش  دهیکش

 

 .  رونی ـ احتماال مامان و بابا رفتن ب 

 زنش باز کنه یبرابود در رو   فشی رو ازش گرفتم، وظ   دیتشکر کل بدون

 یخواست  یمگه نم هیـ چ کنهیو نگاه م  سادهیهنوز وا دمیشدم خواستم در رو ببندم که د الیوارد و 
 ؟ یبر 

 ها آره  من رفتم  ـ
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رو انداختم و در حال رو باز   دیراه افتادم، کل الیحرکت کرد  ،در رو بستم و به طرف و  نشی طرف ماش به
 کردم 

 

 

 *پاشا* 

 

 

  دایپ یفرصت برا نیبرگشته بود خونه و بهتر ادیبه  شرکت  برگشتم،  مه امیلیاز هتل و  دیاز بازد بعد
 نوژا فراهم شده بود  یکردن پرونده 

 نکردم،  اصال پرونده داره!؟   داشیپ هیبق  یکنار پرونده ها یول 

 دیبراش نداشتم به سمت گاو صندوق رفتم،  با یزرگ بود که هنوز جواب عالمت سوال ب هیفقط  جوابم
 راحت بشه  المی تا خ گشتمیاونجا رو هم م

 نکردم  دایپ یز یچ  یو رو کردم ول  ریرو وارد قفل کردم و چرخوندم  ،  همه مدارک رو ز دیکل  

 

به خاطر   د یه درک چرا باهمه مدارک رو سر جاش قرار دادم و در گاو صندوق رو بستم،  اصال ب دیام نا
   نشونهیکه ب یز یاز چ خوادیدلم م نکهیو ا اد  یهم مه هیطرف قض هینه  یکنم،  ول یدختره کنجکاو نیا

 شدم و با سرعت به سمت خونه حرکت کردم نیبا خبر بشم،  سوار ماش 

 

 و بابا نبود پس کجا موندن!؟   ادیمه ن یاز ماش  یخبر   یرو پارک کردم  ،  ول  نیماش
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مطلق بود    یکی درتار کهیلوستر بردم  دکمه رو زدم و خونه ا   دیشدم   دستم رو به سمت کل الیو وارد
 شد   ینوران

 دادم   ریی رو به اون سمت تغ  رمیاز حال مس ونیزیآروم تلو یبه طرف پله ها حرکت کردم  با صدا 

 

نگاش رو بر    یمتوجه حضورم شد ول ستادم،یکنارش ا  د،یدیم  لمیف شکوندیکه تخمه م یدر حال  نوژا
 نگردوند 

 

 ره؟ ی بهت زنگ نزد کجا م ادیمه ـ

 که نگام کنه گفت ـ نه   یبدون   بازم

 

کنارش نشستم و باگرفتن بازوش اونو به سمت خودم    نیبه خاطر هم ومدیرفتارش خوشم ن از
 برگردوندم 

رو   ینکن با رفتارت بر  ینوژا من گفتم  جنگ و دعوا تموم رو حرفم هم هستم پس تو هم سع نی بب ـ
 اعصابم.

 

کنار، تو چشاش برق اشک نشسته بود و   دیاون آروم دستاش رو کش یگفتم ول یحرفام رو عصب  همه
 بود   دنیبار یآماده 

 رو گرفت و گفت  نگاش

 

 کنم.  یاحترام یب خواستمیحالم خوب نبود نم  دیـ ببخش  
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 بهت کنم؟   یکمک تونمی شدم و آروم گفتم ـ م  مونیرفتار تندم پش  از

 ی تونینه نم ـ

 

 اد؟ یزنگ بزنم ب  ادی به مه یخوایم ـ

پدر و مادرم  ، که منو  یحت خواد،یمنو نم  چکسیکه ه نهی!؟  مشکل من ابشه یزد ـ که چ  یپوزخند
 بهم بکنه!؟  یچه کمک  تونهیم ادی غربت کردن. حاال مه ارید یآواره 

 

 نباشه! یبد یخاستگارت آدم دیشا یتو خودت فرار کرد یول ـ

 نگفت از جاش بلند شد و به طرف پله ها رفت.  یز یچ یبار اخماش رفت تو هم ول نیا

 

ناراحت نباشه،  شکه شده   یکنه ول تمیمثل قبل اذ دادمیم  حی بودنش رو دوست نداشتم، ترج ناراحت
 دادم هیدلم  دلم به مبل تک  یاز حرف ها

 

  یا گهیکنه، اون متعلق به من نبود کس د یشرویبزارم پ   دینبا یدختر خوشم اومده بود ول نیاز ا من
 ممنوعه بود.... ی وهیم هیرو دوست داشت اون  
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 نوزدهم  پارت

 

 

 *  نازی*آ

 

چند روز حالم روبراه  هیتا  ومدی کاش زودتر عمو م   کردم،ی م ییاحساس تنها   یل یگرفته بود،  خ دلم
 بشه 

 خونه گذاشتم همش حرص خوردم   نیپام رو تو ا یوقت از

 

  یبمونم،  دلم هوا  نجایا کردنیچرا مجبورم م  خواستی پسرشون منو نم  یهمشون خودخواهن وقت 
 ! کردمیوضع رو تحمل م نیا دیبا یداشت،  تا ک دنیبار

 

ها رو   یباز  نیمن حوصله ا یتوجه پاشا رو بهم جلب کنه،  ول خوادیبودم که م دهیفهم  ادی رفتار مه از
 محکومم به صبر  و میزندان  کردمینداشتم،  احساس م 

 

هامون   طنتی ش ادیبه    ،یز یگردش و کرم ر میدوستام، با هم بر شیپ  ران،یبرگردم ا خواستیدلم م 
 شد،  االن من کجام و اونا کجا!  یاشکام جار 
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  یچشام برق  رانیکد ا دنیاومدم و اشکام رو پاک کردم،  با د رونیب  االتیاز خ میزنگ خوردن گوش  با
گله   یشد صدا ریو اشکام دوباره سراز  دیمادرم لبام لرز ی صدا دنیبا شن  یرو برداشتم،  ول  یزد و گوش

 مندش از پشت خط بلند شد 

 

 !؟  یر یگ یاز مادرت نم  یسراغ نازم،چرایالو آ ـ

 

 هق هقم رو تو گلو پنهون کردم  یدهنم رو گرفتم و صدا یگلوم مانع از حرف زدنم بود،  جلو بغض

 

صدات   خواستیدلم م یول  یازمون ناراحت دونمیمادر،  دلم هزار راه رفت،  م یزن ی مچرا حرف ن  نازیآ ـ
 رو بشنوم دخترم.  

 

 پر بغضم رو بشنوه.   یصدا خواستمیساکت موندم  ،  نم بازم

 

 زنگ بهم بزن.   هیشد   یهر وقت دلت راض کنمی من قطع م ـ

 

  زدمیاگه  حرف م یطور باهاش رفتار کنم ول  نیا خواستمیبوق بوق پشت خط بلند شد،   نم  یصدا
بفهمه بزار فکر کنن دخترشون   یز ی از ماجرا چ خواستمینم  شد،یناراحت م شتریکردم و ب  هیگر دیفهمیم

 .  نهیآدم رو زم نی خوشبخت تر
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   نازم،یکه من آ دیفهمی م یروز   هیاون حرف ها رو به پاشا زده بودم هم نارحت بودم،  اون  نکهیا از
 رمی اون روز مورد تمسخرش قرار بگ ستمخواینم

 

تا    دمیو ناراحت نشون بدم،  از جام بلند شدمو قرص هام رو خوردم  و خواب فی خودم رو ضع  دینبا  
 خواب خدا معجزه کرد   هیبعد از   دیروحم، شا  یزخما یبشه رو  یخواب مرحم

 

 

 *** 

 

 

رو برداشتم و به ساعت نگاه کردم دوازده شب رو   میبود، گوش کیباز کردم اتاق تار یرو به آروم  چشام
چند ساعت    یها هیاز گر یز یآرومم چ یاز جام بلند شدم و چراغ رو روشن کردم،  چهر   دادینشون م

 دادیرو نشون نم   شیپ

 

  یبه صورتم زدم  ،  با حوله صورتم رو آروم خشک کردم و و طبق عادتم کم ی رفتم وآب  ییدسشو به
 کرم مرطوب کننده زدم 

 

،  ست    یبا شلوار چسبون صورت  دیسف شرتیبه لباسام کردم ت یبستم و نگاه  یرو دم اسب موهام
 بزنم شوهر! پی ت خوامیم  یک یندادم برا یتیاهم یبود ول   یمسخره ا
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 دنیبه آشپز خونه رفتم با د میزدم و از در اتاق خارج شدم  و مستق  یمسخرم پوزخند یبه زندگ  
لب و لوچم  یماکارون  دنیگاز خوشحال به سمتش رفتم  ،  در قابلمه رو باز کردم با د یرو یقابلمه 

 ومدی بدم م یشد،  از ماکارن  زونیآو

 

 برات بکشم  یخور ی دخترم م ـ

 و به سمتش برگشتم  دمیکش ی ن یه دهیمهرنوش جون ترس ییهوی یصدا از

 

   ؟یدیترس  زمیبه سمتم اودم ـ عز نگران

 ست ینه مهم ن ـ

 بکشم برات؟  ـ

 

 خورم یم بیس  هینه مهرنوش جون  ـ

 !؟ یدوست ندار  ی و گفت ـ ماکارون دیگز لب

 گفتم ـ نه   صادقانه

 

 بردم براشون  برو بخور!   وهی،  م  نییرای بچه ها تو پذ رمیعز ـ

 

پاشا هم   د،یدیبود فوتبال م دهیکه رو مبل لم یدر هال ادی رفتم مه  ییرایف پذتکون دادم و به طر یسر 
 دستش. یتو یچشش هم به ورقه ها هیبود  ون یزیچشش به تلو هی
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 رمی برداشتم و به طرف دهانم بردم که گاز بگ یب ی توجه به اونا س بدون

 . ری من پرتقال پوست بگ یبرا ـ

 

 بهش رفتم یکردم و چش غره ا ادیتنبل مه  ختینگاه به ر هی

 مگه نوکرتم؟  ـ

 

برداشتم  و کنار   ییرو سر جاش گذاشتم، بشقاب و چاقو ب یو س  دمیکش  یرو مظلوم کرد  ، پف چشاش
 نشستم.  ادیمه

 

برداشتم و شروع به پوست کندن کردم، سرم رو بلند کردم، هر دوشون زل زده بودن به من  ،  یپرتقال
ل کردم و ونیزی به تلو ینگاه ـُ  بلند گفتم ـ  گــــــــــــــــ

 

 برگشتن  ونیزی شدن و به طرف تلو زی خ مین 

   دمیاز خنده ترک افشونیق دنید با

 گفت ـ زهر مار    خوردیکه حرص م یدر حال  ادیمه

 

نگام    یور  هیلبخند  هینگفت تعجب کردم نگاش کردم با یز ی پاشا چ نکهیتر شد، از ا  دیشد خندم
 نگاش رو گرفت و اخم کرد  عیسر یول کرد،یم

 

 دادم ادی شدم و پوست پرتقال رو گرفتم و به مه الشونیخ  یب
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 ن؟ یندار لیم  یز یجان شماچ ییبه پاشا کردم ـ دا ینگاه

 

 . ری منم پرتقال پوست بگ یرو باالداد و گفت برا ابروش

 داره!  ومدیپر رو  ، راسته تعارف اومد ن بجه

 

 اش زدم پوست کندم و صد یاونم پرتقال  یبرا

 پاشا  ـ

 رفت  یکرد، پرتقال رو مثل توپ پرت کردم طرفش که تو هوا گرفتش و چش غره ا نگام

 

 سرورم.  دییو بگم ـ بفرما رمیتشکرشه انتظار نداشت که بلندشم با احترام جلوش بگ یبه جا 

 

  رمی برداشتم و به طرف دهانم بردم تا خواستم گاز بگ یب یکردم س  زی برداشتم و دستام رو تم یدستمال
 پرتقاش رو خورد!؟؟؟؟ یهرکول نگاه کردم، ک ادیشد  ، با حرص به مه بیغ

 

کرد،   بی اشاره به س خوردیکه خندش رو م ینگاه به پاشا کردم، در حال هیبرداشتم و  گهید بیس هی
 رو به سمتش پرت کردم که باز گرفتش. ب یس نیبار با حرص و عصبان نیا

 

 روش نشست   ادیبه سمت دهانم بردم که باز دست مه دیبرداشتم و نا ام یا گهید  بیس

زدم و دندونام رو مچ  یث یباز بود، لبخند خب ششی رو نخورده بود و ن بشینگاش کردم هنوز س  
 دستش نشست، 
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خورده بود    وهیم یرها کرد   قشنگ هر چرو    بیبا تمام حرصم گازش گرفتم که دادش هوا رفت و س 
 رو تو دهنش زهر کردم. 

 

 نداشت معده جان! یزدم که معدم  بهم افتخار کرد، قابل  بمیس هی یرو رها کردم و باالخره گاز  دستاش

 

دست پاشا    ادیمه یدستا یجا خواستیچقدر دلم م د،یخند   یم ادیبه پاشا کردم  داشت به مه  ینگاه
   گرفتمیرو گاز م 

 

که با حرص مچ دستش رو   ادیرو لبهام بود به مه  یقیکه لبخند عم   یدادم و در حال هیمبل تک به
 نگاه کردم....    دیمالیم

 

 

 

 

 ستمیب  پارت

 

 

 ی سگ یل یییییبا حرص گفت ـ دندونات سگ داره،  خ  ادیمه

 ! گنیتر شد ــ همه م  قیعم لبخندم



 ی عروس سفارش 

120 
 

 

 سگ؟   گنیبهم نگاه کردن،  پاشاگفت ــ همه بهت مهر دو با تعجب  نباریا

 چشات سگ داره! گنی لبخند به چشماش زل زدم و گفتم ـ اره م با

 

 چشمام راه گم کرد  انیاز صورتش پاک شد و چشماش م  تعجب

 برگشتم   ادی به سمت مه میروزی خوشحال از پ 

  یکار سخت  گذرهیم وبش  یتو ذهن مع یچ نکهینظر گرفته بود، حدس ا ری پاشا رو ز یبالبخند مرموز  
 نبود 

 

 دستت رو. نمی بب ادیدندونام هم سگ داره، مه دونستم ینم یرو کامل کردم و گفتم ـ ول حرفم

 چوند یخم شدم که اخماش رو تو هم کرد  گوشم رو گرفت و پ ادی طرف مه به

 !ییدا شی لوت بدم پ یر ی گیحاال منو گاز م ـ

 

 خونش حالله  ارم یب   رشی کردم، اگه تنها گ  ادیبه مه  یرنگ باخت و با ترس نگاه  صورتم

 .زنمتایم ادی مه زی مزه نر ـ

 

 گمیم ییرو به دا  زیاالن همه چ ی دیخودت شد به اخر خط رس ریتقص گهیاو سمج تر بود ـ  نه د یول

 ! گهیبسه د ادیصورتم سرخ شده بود صدام رو بلند کردم ـ مه  تی عصبان از
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 دم یکرد و گوشام رو ول کرد باشه تا بعد از اومدن و رفتن عموت بهت وقت م ینچ نچ

 !؟!؟! اد؟یچه خبره مه نجایپاشا بلند شد ـ ا یصدا

 

پرت کردم که به بازوش خورد  ـ    اد ی به طرف مه  تی خوردم رو با عصبان مهین بی جام بلند شدم و س از
تو از  کنمینه اصالح م یا هی د کردم تو هم مثل بقمنو باش به تو اعتما ،یاگه من سگم تو خرررر 

 ی همشون بدتر 

 

چه   گهید  یشده ول  مونیبهش کردم که تا مغز و استخونش رو سوزوند معلوم بود پش یتنفر نگاه با
 کرد ی داشت پاشا داشت مشکوک نگامون م دهیفا

 

م اعتمادم بهش اشتباه  موند یلحظه هم اونجا نم  هی ی برا  زدیم یبه طرف اتاقم راه افتادم، اگه حرف  
 محض بود 

 

 

 *پاشا* 

 

 

 گفتم  ادیرو به مه  دونستمیبود که من نم یز یچ هیحدسم درست بود  ،  پس

   د؟یکنیم میرو ازم قا یحرف بزن از اول هم بهتون شک داشتم چ ادیمه ـ
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 کردیرفتن نوژا نگاه م  ریدر هم بود و به مس چهرش

 هم اصرار نکن  گهید گمیعموش رفت بهت م نکهیپاشا گفتم که بعد از ا  ـ

 

 اد ی زود باش مه یگیچرااالن نم ـ

 !گهیپروندم دست  بردار د یز ی چ هی تیاه پاشا من تو عصبات  ـ

 

   دارمیدست از سرت برنم یکه تا نگ یدونی رو مبل لم دادم ـ خودت م  ثی خب یلبخند با

 

موقع   یکه ب ی، لعنت بر دهان   رهیم  نجایاگه بهت بگم از ا بخشتمیماالنش هم ن نیزد ـ هم  یپوزخند
 باز شود

 

 !؟!؟ره؟یم

 . نمشینب  نکهیندونم تا ا یز یدادم چ حینکردم ترج  یسوال  گهیبره، د  نجایاز ا خواستیاصال دلم نم 

 

    دیکش یهم از سکوتم نفس راحت  ادیمه

 و بابا از اتاقشون خارج شدن و کنار ما نشستن مامان

 بخوره؟  وهیم ومدیبا تعجب گفت ــ مگه نوژا ن مامان

 

 رفت اتاقش   یـ چرا ول ادیمه
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 دوست نداره. یماکارون  دونستمیهم خورد؟ نم یز ی ـ چ مامام

 خورد.  یب یگفت ـ شام نخورده بود؟ فقط نصف س یبا ناراحت ادیمه

 

 براش سفارش بدم  یز یچ هیبرم زنگ بزنم  رستوران  شهیطور نم  نیاز جاش بلند شد ـ  ا مامان

 

بزارمش سر جاش، بلند   ومدی دلم ن  یجا نداشتم بخورمش ول نکهیتو دستم نگاه کردم با ا بیس به
 شدم وبه طرف اتاقم رفتم

 رم یبگ  یگذاشتم  و لباسام رو از تنم کندم به طرف حموم رفتم تا دوش  یرو رو عسل بیس

 

کم تنم رو   هیدوست داشتم آب دوش  شهیهم  ستادم،یدوش آب داغ ا  ری وارد حموم شدم و ز 
    ادیمه ینوژا بود و حرفا  ریفکرم درگ  داد،یبهم دست م ی بی بسوزونه،  لذت عج

 

تو اتاق نوژا کار بزارم! نه   کروفنیاگه م  دم، یکه اونا نفهمن که من فهم یطور  یبفهمم چه خبره ول  دیبا
 شد   یس یپل  یلینه خ

 

   ره؟یحرف بزنه م  ادیبکنم،  چرا اگه مه تونمینم یا گهیکه کار د  دنیسیکنم.؟ جز گوش وا  کاری چ پس
 .کشه یمغزم نم  یاه لعنت

 

 اومدم    رونیو ب چوندمی دورم پ یآب رو بستم،  حوله ا ریش

رو سرم انداختم در بالکن رو باز کردم و    یکیکوچ یو حوله  دمیاز خشک کردن خودم لباس پوش  بعد
 رفتنم   رونیب
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 رو لبام نشست    یتو بالکن مشترکمون لبخند دنشید با

روبروش نشستم  ،    ینگام به طرفم برگشت و اخماش تو هم رفت جلو رفتم و صندل ین یحس سنگ با
   روش روازم گرفت

 

 بتونم کمکت کنم   دیشا یگ یچرا مشکلت رو نم ـ

 ؟؟ ییمشکالت من تو یلب گفت ـ  همه  ری زد  و ز  یپوزخند

 خوب بود میمن لبخون  یول

 

 همه مشکلش من باشم؟   دیچرا با  کردمی صبر م  دینگفتم تا به موقش با یز یچ

 

    کردیاطرافش رو نگاه م یکردم عصب  یدقت م شتریب دی ممکنه..... با یعنیذهنم جرقه زد  یتو یز یچ

 مامان برات غذا سفرش داده االنه که برسه. ـ

 ندارم.   لیم یز یبهم کرد ـ چ یال یخ  یب نگاه

 

 .یحرف بزن آروم ش   ؟یناراحت نقدیچرا ا ـ

لوس   یقربون صدقه رفتناشون،  برا یمامان و بابام تنگ شده، برا ینگام کرد ـ دلم برا نیغمگ
 . کردمیهمون رو انتخاب م  دیبا  دیخاستگار سمجم، شا یابر یگفتناشون حت

 

 ؟یهمشون رو زد دیکه ق یارسالن رو دوست دار  نقدی ا یعنیگفتم ـ  یحرص
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 گفتم  الیخ یدرست کردنش ب ی حرصم گرفته، برا دینگفت، فکر کنم فهم یز ی چ  یول  دیخند چشاش

 

 . یکمکت کنم به ارسالن برس  تونمیم یاگه خواست ـ

 ! رهیدستون تو کار خ  یزد ـ ممنون شما خانوادگ یلبخند

 

  یرو نم زی نداشت تا همه چ دهیفا  داد،ینم  یخوب یمعن  شیور هی یخنده  یول دمیرو نفهم منظورش
 براش کنم یکار  تونستمینم  دمیفهم

 

رو جلو نوژا   ین یبالکن اومد و سراست به  هیغذا وارد شد  ینیبا س  ادی در اتاقش بلند شد و  مه یصدا
 گذاشت و خودش هم کنارش نشست 

 

 .دیپارسا بگ یبه اقا نویا رانیبرگردم ا خوامیمن م اد ی زل زده بود ــ مه ادی به مه  یبا اخم بد نوژا

 

 پروندم  یز یچ هیبودم  یـ نوژا باور کن عصب  دیپر ادیاز رخ مه  رنگ

 متنفر بهش کرد  ینگاه

 

زحمت   یبهشون بگو فقط ب یخوای م یز ی هر چ ستیـ هر وقت اعتماد کردم ضربه خوردم، برام مهم ن 
 برگشت من رو آماده کن  طیبل

 شهینم  یدونیبسه نوژا خودت م ـ
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بار تو چشاش اشک نشست   نیا رم، ی میم  یدارم از فضول  گفتنینم یز یشد و رفت  ، چرا به من چ بلند
دوباره با   یول  دیشستم و دستش رو گرفتم با اخم دستاش رو کشن شی کنار ی صندل   اوردمیطاقت ن 

 سماجت محکم گرفتمش 

   ؟یکن یم  نیبه سمتم برگشت ـ چته چرا همچ   یحرص

 

رو بدونم   ت ی که بخوام همه زندگ  یستیبرام مهم ن  نقدرینوژا ا  نیشه ـ بب الیخی که ب  زدمیم  یحرف دیبا
 پس خودت رو ناراحت نکن 

 

  داشیپ دیبا کردیاون فکر ولم نم  یباال رفتش نکردم و به اتاقم برگشتم  ،  ول  یبه ابرو یا توجه
    کردم،یم

 

 چه کارش کردم!!!!؟؟؟؟  نمیمامان عکس رو داد دستم که بب یذهنم فشار اوردم وقت به

 

رو    رشی به حالت سجده خم شدم تا ز  نیم و رو زمکمد،  به طرف کمد رفت ری پرتش کردم که رفت ز اها
 ..... نمی بب
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 ک یو   ستیب  پارت

 

 

  دیشده بود، داشتم نا ام نیدماغم پهن زم  بایکردم و تقر زی معلوم نبود چشام رو ر یز یچ یک ی تار تو
 چشام رو زد   یز یکه برق چ  شدمیم

 

داشتم   ازی بلند ن  زیچ هیبه  دنشیکش رونیب  یمعلوم بود، برا یتر نگاه کردم گوشه تکه کاغذ قیدق
 رفت   ینم ریدستم ز

 داشتم  ازیکباب ن خیس هیخودشه  آره

 

بودن آروم به طرف آشپز خونه حرکت کردم  خوشبختانه    دهیرفتم همه خواب رونی بلند شدم و از اتاق ب 
 !؟!؟!؟کباب کجاست؟ خی نبود، حاال س یکس

 

گرد  یکه با نوژا رو برو شدم با چشا رونیکردم، خواستم از برم ب  داشیجا رو گشتم تا باالخره پ همه
   کردیتو دستم نگاه م خ یداشت به س

 ؟یدی ند خیتاحاال س  هیچ ـ

 

 ! ؟ینصف شب  یخوایم  یواسه چ خیـ ها س 

 جواب پس بدم؟   یبه جناب عال دی تو هم رفت ـ با اخمام
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 گذاشت   خچالیکه بهش دست نزده بود رو تو  ییباال انداخت و وارد اشپزخونه شد و غذا یا شونه

 که مچ دستش رو گرفتم، متعجب نگام کرد  رونیبره ب  خواست

 برو غذات رو بردار بخور  ـ

 

 ندارم  لیگفتم  که م ـ

 

و جلوش   دمی کش  رونی ب خچالیغذا رو از  نه،ی بش یکشوندمش و مجبورش کردم رو صندل  زیطرف م  به
بهش   یث یتو دستم گرفتم، نگاه خب ری رو مثل به شمش  خینشستم و س  شیکنار یصندل  یگذاشتم رو

 کردم و  گفتم

 بخور   ـ

 

 دم یترس  یزد ـ وا  یپوزخند

 

 مربوط باشه   یشد و گفت ـ فکر نکنم به جناب عال  یجد بعد

  دیهر جور شده بود با رهی رفت که حرفم رو گوش نگ یبره که باز مچش رو گرفتم، تو کتم نم خواست
 خورد ی غذاش رو م

 

 خسته نگام کرد و گفت   نه،یمجبور شد سر جاش بش دوبار

 سن؟ ینویم یمیندارم رو با چه م لی م یدونیجان م ییدا نی بب  ـ
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بود؟ نوک زبونمه    یکلنگ دار نه چه بود همون دسته داراش اسمش چ م  یفکر کردم و گفتم  ـ م یکم
   گهیها! بگو د

 

 مزهیب دمیهه هه خند  ـ

 

 جون   یییبزارم دهنت؟ باشه دا یخوایم ادی مثل مه هیخواست بلند شه که گفتم ـ. چ با

 رو پر کردم و طرف دهنش بردم ـ  بگو اَ  قاشق

 

 تا منم بخورم یخوایم یچ  یرو برا  خیو بگو سرو خورد و قاشق رو از دستم گرفت ـ ت  خندش

   ارمیدرش ب   خوامیکمد م ریاز دستم افتاد رفت ز یز یچ هیو گفتم ـ  دمیکش  یپف

 

  ؟یچ ـ

 کاغذ   کهیت هیـ  

رو تو برنج فرو کرد و  گذاشت تو دهنش، چند قاشق که دهنش گذاشت از جام بلند شدم و به   قاشق
 طرف اتاقم حرکت کردم

 

  دیاسترس داشتم،  اگه حدسم درست بود با یوارد اتاق شدم و در رو بستم،  به طرف کمد رفتم کم 
 !؟! کردم؟ی م کاریچ
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داده بود   ریکه گ  یکمد بردم و عکس ری رو ز خی و دوباره چهار دست و پا شدم،  س   دمیکش یق یعم  نفس
 دم یکش رونی ب یهمون جا بمونه رو به سخت

 

تو اون  دنش یدادم و آروم عکس رو برگردوندم  ،  با د  هیبرگردوندنش رو  نداشتم،  به کمد تک  جرات
 بود؟ نازینوژا همون آ یعنی ستادیحالت و لبخند قشنگ  رو لباش قلبم ا

 

 سوپش رو خورد!؟  نازیگفت ا ادی افتادم که مامان به مه یروز  ادی  

 

کنه، چرا نخواست   کینکرد خودش روبهم نزد یزل زدم،  پس چرا سع واریاز چشاش گرفتم و به د نگاه
 ره؟ یبگ  یقلبم رو به باز 

 

 کار رو کنه؟  نیچرا نخواست ا  یمنو مال خودش کنه ول تونستیم  یبه راحت  ومد،یبرام عشوه ن چرا

 

 !؟زنهی از دوست پسرش حرف م یبا چه جرات نمی صبر کن بب 

 

بهم   یز یکردن و چ یازش طرفدار  ه یچرا بق یکرده، ول  یحتما به خاطر اونه که خودش رو نوژا معرف آره
 نگفتن؟!؟

 

کنه که عاشقش بشم، هه خنده داره، پس به   یبابا خواسته کار  دیرو لبام نشست  ، شا  یپوزخند
 به من.   دادیپاسش م ی ه ادیمه نیهمخاطر 
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 بره چرا اومد؟ خواستیاگه م ره،یفهمم چرا گفته اگه من بفهمم م یبازم نم یول

 

مخ  تونهی اون نم  ُکشم،یبهش دارم رو تو قلبم م  یاالن هر حس نیبزارم بابا برنده بشه  ، از هم دینبا
 منو بزنه 

 

جونش چند تا دوست پسر    یقبل  ارس ستیمعلوم ن خوامیرو نم  گرانید  یشده  یمن دسمال 
 داشته!!!! 

 

 جام بلند شدم و عکس رو تو کشو گذاشتم و چراغ رو خاموش کردم از

  نازیآ کنمیم یباز  امیکنه باشه، منم م یباز  خوادیحاال که م  یول داد،یم  یمنو باز  دیازش بدم اومد نبا 
 خانم. 

 

 ازش بگذرم!   تونستمیم، چه طور مافتاد  نشیغمگ یچشا ادی و  دمیتختم خواب  تو

 

بودم ماله   ده یبه خصوص حاال که فهم  شد،یاز ذهنم پاک نم رچشاشی تصو یول  دمیبه پهلو خواب کالفه
 منه.

 

 بفمه باهاش کار دارم.   دینه اون حاال حاال ها نبا یول دم،یبفهمه من فهم یوقت شهیم یدن ید افشیق

 

برم سر کار خودم رو قانع   خوامیفردا م  نکهیشب بود، با فکر ا مهی کردم دو ن می به ساعت گوش  ینگاه
 دم یکردم و خواب
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 * نازی*آ

 

 

چند روز قرار استراحت کنم دوباره چشام رو بستم   نکهیا  یاور  ادیبا  یچشام رو باز کردم، ول  یآروم به
  یدیاومد سر جام نشستم و به ساعت نگاه کردم، دوازده ظهر بود، زحمت کش یخوابم نم  گهید یول
 سر کار خخخخ   یبر  یبلند ش یخواستی خانم البد االن م  نازیآ

 

که اونم پر، البته االن  زدمی بود که باهاش حرف م ادیمه  هیکدومشون رو نداشتم،  چیه دنید حوصله
 باهاش حرف برنم تونمیسر کارن، بخوامم نم

 

دوش خالم رو جا آوردم،   هیگرفتم برم حموم، از جام بلند شدم و به طرف حموم رفتم و با  میتصم 
 دم یاومدم،  موهام رو خشک کردم و اتوکش رونی و ب  دمیچ یحولم رو دورم پ 

 

به کم  دم،ی شده بود رو پوش  یکه جلوش مهره دوز  یبرداشتم و با بلوز آب یکمر  اهیس یشلوار نخ  هی 
 .دمیرو لبام کش یکرم نرم کننده زدم و  رژ لب قرمز 

 دهیکشته مرده م پتیخانم ت نازیکردم، اوه اوه آ پمیبه ت  نهیتوآ ینگاه

 رو برداشتم  میبه مامان زنگ بزنم، گوش دی خورد، عذاب وجدان گرفتم با  میبه گوش نگام
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کردن خونه    زی رفتم چند نفر مشغول تم نییکم هوا بخورم، از پله ها پا  هیبرم و  اط یگرفتم به ح  میتصم
 زد، به طرفش رفتم   یو لبخند دیشد  اونم منو د دهیبودن، نگام به سمت مهرنوش خانم کش

 ه؟یسالم مهرنوش جون خبر ـ

 

 کنن.  زی تا خونه رو تم ارمیبار چند نفر رو م  هی ینه گلم هفته ا ــ

 اط یح  رمی اها با اجازتون م ـ

 راحت باش دخترم.  ـ

 

 مامان رو گرفتم  یشماره  رفتمی م اطیطور که به سمت ح  نیهم

 مامان بلند شد  یبزنه که صدا  یروبرو شدم، خواست حرف ادیخروج از خونه با مه موقع

 ؟ یدخترم خودت  نازیالو آ ـ

 

 ی زد ـ سالم مامان خوب  شیپر بغضش همه وجودم رو آت  یصدا

 رفتم....  اطیرش گذشتم و به حاز کنا ادینگاه کردن به مه  بدون
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 و دو   ستیب  پارت

 

 

 !  یدیکه جواب تلفنم رو نم یازم ناراحت نقدریدخترم ا یخوب ـ

 گفتم کردمیطور که وسط درختا حرکت م  نیرو قورت دادم و هم بغضم

به خاطر   گهی د ادیم  شیپ  ،یدیشنی صدام رو نم یول دادمی چه حرفه جوابت رو م  نیـ نه مامان جان ا 
 فاصله اس خودت رو ناراحت نکن 

 

 معلوم شد دروغم رو باور کرده واقعا به چوپان دروغگو گفتم برو من جات هستم  دیکش  یراحت  نفس

 

  ؟ یهست یدخترم شوهرت چطوره ازش راض ـ

،  تکه     کردمیکه فکر م  هی.... آره مامان همون طور  زی بگم ـ چ  یسوال رو نپرسه حاال چ نیا شدینم
 )البته تک ماکارون( تک

 

 زم یخدارو شکر عز ـ

 مادر.   هیتو خونه خال اتیباز ونهید یبهم زنگ بزن،  جا  شتریبغض ادامه داد ـ ب با

 

 آخه!   کردمیم  یباز  ونهیکجا د یخوب نیا  مامان من به ا ـ

 ها.   یشوهرت رو نترکون یـ خونه  دیخند
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 وا مامان! ـ

 مزاحمت نباشم گلم خداحافظ  ـ

 خدا نگهدار  ــ

 

  نجایا دنیفهم ی م دیفرو بردم،  انگار با حرف زدن با مادرم دلم سبک شده بود،  نبا بمیرو تو ج  یگوش
 ! ؟یتا ک یچه خبره،  ول

 

سر جام   یآوردن رکس ادیبا به  یباغ حرکت کردم ول  یخوب بود،  به طرف انتها  یلیباغ خ  یهوا
 خوشحال به راهم ادمه دارم   ستیازش ن  یخبر   دم ید یو اطرافم رو نگاه کردم،  وقت سادمیوا

 

کردن باهاش شدم،  رهاش کردمو   یتوپ فوتبال متعجب به سمتش رفتم و با پا مشغول باز  دنید با
 پاشا؟!!!   ای  ادیمه هیمال ک  یعن یبهش نگاه کردم 

 

،  آروم سرم رو چرخوندم و به عقب    سادمیباسنم  خشک شده سر جام وا یرو ی احساس  فشار سر  با
 تو.....   زدیخره داشت با سر م  ینگاه کردم حدسم درست بود، رکس 

 الغ جا قحط بور؟!!!  آخه

 

از حرکت   یمتر  هیازش دور بشم که پام به توپ خورد و توپ چند تا قل خورد و با فاصله  خواستم
 ستادیا
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من ول کرد و به طرف توپ رفت ذوق زده شدم و خواستم فرار کنم که توپ رو با پوزه به طرفم   یرکس
 قل داد

 

باهاش   یو مشغول باز  دمیکش یسرش رو کج کرد و دهن باز منتظر بود توپ رو براش بفرستم،  پف  
  یل یخ  ،یکردم  رکس  دایرو پ ادیمه  نیگزیشل شد،  جا شام یشدم،  کم کم خودم هم خوشم اومد و ن

 هم از اون دهن لق بهتره

 

 رش ی پسر خوب بگ نیآفر ـ

پا   هیوبه سرعت خودش رو به توپ رسوند،  بابا   د،یدنبالش رو یزدم که رکس  یرو شوت محکم  توب
 خودش  یبکام  برا دیوید

 

محکم ضربه  بزنم  ،  آروم به توپ   ومد یبار دلم ن نیا دیبار توپ رو با سرش قل داد تا به من رس چند
    دمیوبک

 

  یصوت یوقت نهار بود،  با صدا  گهیصبحونه هم نخورده بودم،  البته د شدمیداشتم خسته م  گهید  
 د یتوپ رو رها کرد و به طرف صدا دو یرکس

 

  یسر رکس  گشیشلوارش فرو کرده بود و با دست د بیدستش رو تو ج  هی کردی با پوزخند نگام م  پاشا
 کرد ی رو ناز م

 !؟   کنهیطور نگام م نیچراا حاال
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 .  نمتینب یحرکت کردم،  از کنارش که رد شدم گفت ـ دور و ور رکس الیازش گرفتمو به طرف و نگاه

 

  شتر یحرف رو زد که حس کردم اون سگ از من ب نیا یجور    ستاد،یکردم،  احساس کردم قلبم ا استپ
   ؟یچ یهمه تنفر برا نیبود ا یارزش داره،  منظورش چ

 

و در جوابش    ستادمیقدم فاصله مون رو پر کردم و روبروش ا هیکردم،  با اخم بهم زل زده بود،  نگاش
 گفتم ـ مطمعن باش نه سگت برام مهمه نه خودت. 

 

فکر   یزدم و از کنارش گذشتم، چ ی دندوناش بلند شد، پوزخند دنییسا یوصدا  شتریچشاش ب یسرخ
 خودش.   شیکرده پ

 

 مادر نهار حاضر   ا یدخترم ب یمهر نوش جون بلند شد ـ اومد یشدم که صدا  الیو وارد

 

زدم و   یالی خیگشنم بود، خودم رو به ب  یغذا نخورده به اتاقم برم ول خواستمیبودم که م یعصب  نقدریا
 نشسته بودن   زیپارسا پشت م یو آقا ادیبه آشپز خونه رفتم، مه 

 

انداختم و  رینوش جون و پاشا هم وارد شدم، سرم رو ز کردم و نشستم، مهر یپارسا سالم یآقا به
 کدومشون نگاه نکنم    چیگرفتم به ه میتصم

 

 دخترم حالت بهتر شده. ـ

 ممنون پدر جون خوبم ـ
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 یشرکت، دخترم تو هم که خوب شد میبرگرد دیبچه ها که با دیرو لباش نشست ـ شروع کن  یلبخند
 درسته؟  یایب  یتونیم

 خوبم   امیآره م ـ

 

 کردم و به اتاقم رفتم تا آماده بشم  یوبدون بلند کردن سرم خوردم تشکر  یرو به آروم امغذ

 

باسنم بود رو هم  تن کردم با شال   نیی که تا پا یکت بلند دمیپوش  یدیسف رهن یبا پ  ی آب  یل شلوار
 رو کامل کردم  پمیت  یعروسک دیو کفش سف ری حر

 

 س  قهیلحظه باور نکردم که خودمم،واقعا مامان خوش سل  هیخودم   ومدیبهم م واقعا

کنندم رو زدم و   ونهیبا خودم، عطر خوش بو و د یامروز با همه لج کرده بودم حت یول  زدمی عطر نم ادیز
 رو توش گذاشتم و از اتاق خارج شدم  لمیرو برداشتم و موبا  فمیرژم رو با رژ رنگ لبم عوض کردم ک 

 

 پارسا نبود   یاز آقا یبودن و خبر  ستادهیمنتظر ا ادی اشا و مهرفتم  پ   نییپله ها پا از

  دمیحرکتشون فهم  یاز بدن  ب یکردم ول  یکفشم هر دو به طرفم برگشتن،  نگاشون نم یصدا با
 خشکشون زده   

 خودش رو بهم رسوند و باهام هم قدم شد  ادیرفتم که مه رونیب  یمحل  یبازم با ب  

 

 کردم  یمن که معذرت خواه یکنیم  نینوژا چرا همچ ـ
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 خان نگران نباش  ادی مه دمتیبخش ـ

 

   یکنیطور باهام رفتار م  نی ـ پس چرا ا دیکالفه تو موهاش کش یدست

 چه طور رفتار کرد؟!  بهیغر  هیبا  دیو بهش نگاه کردم ـ مگه با ستادمیا

 

با  شهیپارسا هنوز نرفته بود خودم رو بهش رسوندم و گفتم ـ م یگرفت و چشاش رو بست،  آقا روشو
 ام یشما ب 

 تکون داد  و سوار شد، کنارش نشستم   یسر  متعجب

 رو روشن کرد و راه افتاد  نیماش

 شده دخترم.  یز یچ ـ

 

چون  م،یبر نی ماش شگاهینما  هیش هست به اگه امکان خواستمیـ نه فقط م دمیکش یق یعم  نفس
 تمیاذ نی بدون ماش

 خرم یرو برات م  نیماش  نیو بهتر برمتیاالن م نیباشه دخترم هم ـ

 

 کنم.... نهیهز تونمی نه پدر جون خودم م ـ

 نشنوما... گهیدخترم د هیچه حرف نیا ــ
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 و سه  ستیب  پارت

 

  خواستمیبودن ،  خودم م متیها مدل باال و گرون ق نیهمه ماش   میشد  نیماش شگاهینما وارد
که من بتونم بخرم نداشت   ین یپارسا آوردتم ماش یکه آقا ییجا یانتخاب کنم ول یمتوسط نیماش

 خواست بکنه  یشدم و اجازه دادم خودش هر کار  الشیخی پس ب

 

که انتخاب  کرده بود برد و با کمال سخاوت  اجاره داد رنگش رو خودم    ینیمنو به طرف دو تا ماش  
 انتخاب کنم 

 

 اد؟ یم  یک ری گ یخفن  نیبه ا  نیماش یکنیدرون ــ چقدم ناز م یندا

 

نچ  یثابت موند که صدا دیپورشه سف یو در آخر رو دیرنگ و قرمز رنگ چرخ دی پورشه سف  نیب نگاهم
 بهش کردم که گفت ـ قرمز رو بردار  یپارسا بلند شد نگاه متعجب  ینچ آقا

 

 هم به انتخاب پدر شوهر محترم انتخاب شد نیطور شد که رنگ ماش نیا

 پارسا به سمت شرکت حرکت کردم   یقشنگم شدم و پشت آقا ن یسوار ماش 

 

 

 *پاشا * 



 ی عروس سفارش 

141 
 

 

 

  دیچشم بود   آخه چرا با یجلو ادی مه دنیمنت کش ی، همش صحنه   میقهوم رو سر کش تی عصبان با
 بکنه! کی خودش روکوچ نقدریا

 

وارد شدن،  پشت    هیکه معلوم بود زور یدر اتاق زده شد و پدرم لبخند به لب و  نوژا با لبخند 
 پدر جون؟   نیهم خودش رو تو اتاق انداخت و گفت ـ کجا رفته بود  ادیسرشون مه 

 

 بابا نشست  یخودش رو رو مبل انداخت،  نوژا مبل روبر   بابا

 بخربم.    نینوژا ماش یبرا میرفته بود ـ

 

 !  رهیگیم  لیو دروغگوش رو تحو  یچقدم عروس تقلب  د،یباال پر ابروهام 

 

 . بردمشیبره خودم م  خواستی هر جا م یچ یبرا نیاخماش رو تو هم گره زد و گفت ـ ماش  ادیمه

 

 ادی به مه ینکرد،  بابا نگاه ادیبه حرص خوردن مه یمشغول شد و توجه  شیوشبدون جواب با گ نوژا
 کرد  

 

 با نوژا حرفتون  شده؟!   کنمیافتاده احساس م  یچه اتفاق ؟یپسرم خوب  ـ
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نوژا نشست و گفت ـ صد تا   م،کنار یکنی خودمون حلش م ستین یز یبه نوژا کرد ـ چ ینگاه  ادیمه
 کالغ پر برم حله؟!  

 

خشمش فرو کش کرد که     اد،یملتمس مه یچهره  دنیانگار با د   یکرد ول  ادیبه مه  یبا اخم نگاه نوژا
 گفت 

 

 اطی هر صد تاش رو تو ح دیبا می برگشت کنمی قول ولت م هیفکر نکن با دادن  ی خان ول ادیباشه مه  ـ
 ! یبر 

 

 . کنمی باز شد و ذوق زده گفت ـ امشب به قولم عمل م ادیمه  شین

 

 کاره رو بکنه؟!  نیبدست آوردن دلش ا یبرا دیاعصابم خورد شد چرا با 

 .  ستین یطور آدم نیا ادینه مه  یبهش نظر داره؟!  ول نکنه

 

 و گفت ـ پس امشب قراره خوش بگذره.  دیخند  بابا

 اتاقم  رم یاز جاش بلند شد و گفت ـ من م  بعد

 

  ادیگفتم ـ مه یشدم و به تند یحرص  کرد،یهنوز داشت با لبخند به نوژا نگاه م ادی اتاق خارج شد مه از
 اگه تموم شد برو سر کارت 

 به خودش اومد و گفت ـ آ...آره من رفتم ادیمه
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 اتاق تو.   امیمن م  ادیشد که نوژا هم پشت سرش بلند شد و گفت ـ مه بلند

 ها؟  ی کجا باش یز ی ریکه برنامه م یر یسر جات مگه مد نیبش ـ

 

از من  ادی هم من، فکر نکنم ز یتا هم تو راحت باش ادی اتاق مه رمی تعجب نگام کرد وگفت ـ م با
 !ادی خوشت ب

 

جز چرت گفتن کار    کنمیفکر نم  یباش  ادیاگه تو اتاق مه  ی ازت ول  ادیزدم ـ معلومه که بدم م  یپوزخند
 .دیکن یا گهید

 

رو لبام نشست    یکردنش لبخند  یبهم نگاه کرد،خوشحال از عصبان تی شد و با عصبان یحرص  شچشا
 پوزخند بود. هیشب شتریکه ب

 

 توسر قولت بمون تا منم سر قولم بمونم. یبمون  نجایگفت ـ نوژا جان از اول قرار شد ا ادیمه

به   یبعد نگاه  دم،ینم فیدونه هم بهت تخف هی ادیزد ـ مه  ینگاه کرد و لبخند بد جنس ادیبه مه نوژا
 من کرد و سر جاش نشست  

 

 !شهیجانت دلش برام تنگ م ییدا نکهیمثل ا مونمی م نجایمن ا ـ

 . رمیبم   تیاز دور یبر  ترسمی بهش زدمو مسخره گفتم  ـ آره م یکج  لبخند
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 و گفت ـ من رفتم موضوع مثبت هجده شد.  دیخند  زی ر ادیمه

 !؟یترس یم یاز چ یتو که هجده رو رد کرد  الیبرداره که نوژا گفت ـ گودز  یقدم خواست

 

 برو سر کارت.  ادیپهن شد که گفتم ـ مه ادیمه لبخند

رو از نظر    پشی رفت، سرم رو برگردوندم و ت  رونیرو بست و باالخره دل کند و از اتاق ب  ششین
 که کرم داره   فیخوش پوش و جذاب بود، فقط ح  یول   دیپوشی نم یلباس لخت نکهیگذروندم، با ا

 

 تا کارت رو بهت بگم. نیبش  زتی جام بلند شدم ـ پشت م از

 

 حرکت کرد   زشیو به سمت م ستادینازک کرد و ا یچشم پشت

 ! یکار به من بد هینشست و گفت ـ  قرار بود  یصندل پشت

 

 شلوارم فرو بردم  بیو دستام رو تو ج  سادمی وا شیقدم هی فاصله

 اسم شرکتمون خراب شه. خوامی نم ،یدینظر من انجام م  ریکارت رو ز نیاول ـ

 

 نگام کرد و گفت ـ من کارم رو بلدم یدلخور  با

قرار دادم   شی رو پشت صندل گمیو دست د زیم  یدستم رو رو هیزدم و به سمتش خم شدم   یپوزخند
 صورتش رسوندم، منظور دار گفتم   یسانت ستیو صورتم رو به فاصله ب 

 .یکارات رو خوب بلد یآره تو همه  ـ
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 ! ه؟یو گفت ـ منظورت چ دیروعقب کش  سرش

 کردم   شتریبرداشتم و فاصلم رو ازش ب  یرو از پشت صندل  دستم

 همون دست صورتم رو خاروندم و گفتم ـ خوب.....مثال زدن مخ پسرا  با

 

لرزوند آروم   یرو م یکه دل هر کس ییو با ناز و ادا دیکش بشه خودش رو جلو  یعصبان  نکهیا بدون
 مخ تو رو هم بزنم؟!  یترسیجون م ییدا هیگفت ـ چ 

 

 بود. اد یـ من از خودم مطمعنم منظورم مه  ستادمیرو گرفتم و صاف ا نگام

نگاش کردم که خندش رو خورد و گفت ـ نترس گفتم که  یباره قهقه اش به هوا رفت  ،  عصبان  کی
 .ستمین  انتیخ من اهل

 

 من حرف بزنه؟!  یاز دوست پسرش جلو کردی به جوش اومد چه طور جرات م خونم

 به سمتش حمله کردم و فکش رو تو دست گرفتم.....  یعصب

 

 

 

 

 و چهار   ستیب  پارت
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 *نازی*ا

 آتل ببندمش.  دیاز دردش اشک تو چشام جمع شد، فکر کنم با دادیها فکم رو فشار م ونهید مثل

   بندن؟ی درون ـ مگه فکم آتل م یندا

 

واقعا جن زده شده باشه،    دیخدا شا یشد،  وا یجن  هوی چه مرگش شد  رمی میشو،  دارم از درد م  خفه
 خدا توک زبونم بودا یبگم ا دیبا یچه ذکر 

  میالعظ یالعلاومد ـ ال حول وال قوه اال بال  ادمی اها

 

 ی ونهیآخه د  گم،یم یبفهمه چ  خواستی شده م زیر ینگاش به حرکت لبام جلب شد  و با چشا دمید
 نه  چشات رو .  یکن ز یگوشت رو ت دیبا ییقایآفر

 

 !  ؟یکنی نم انتیعربدش منو به خودم آورد ـ که بهش خ یصدا

 داره!   یکنم؟ اصال به اون چه ربط انتیپس بهش خ وا

 

نداشت،  ناچار مجبور   یا دهیفا  یکردم از فکم جداش کنم ول یرو رو دستاش گذاشتم و سع دستام
 شدم مثل دفعه قبل عمل کنم 

 

گفتنش   یآ یآ یکه صدا دمی موهاش رو چنگ زدمو محکم کش یبود به راحت کیسرش نزد چون
 د مجبور شدم محکم تر بکشم هنوز فکم رو ول نکرده بو یبلندشد ول 
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بکشم که  رونیو فکم رو ول کرد خوشحال خواستم دستم رو از موهاش ب   دیکش یبلند ی عربده
 پشت سرم در حال کنده شدنه  یاحساس کردم موها

 

 یها موها ونهیو مثل د میبود دهیکال به هم چسب  د،یکشی م  شتریاونم ب دمیکشی م شتریمن ب  یچ یه
 میدیکش یهم رو م

 

استفاده رو  تی حرکت موند،  از فرصت نها یشل شد و ب  یبا برخورد دماغش به لبام دستاش کم  
  دیتا آسمون هفتم رس  ادشیفر یکردم و دماغش رو محکم گاز گرفتم که صدا

 

 د یچش سف یولم کن دختر  یااااااااا یاااااااااااخ دماغم رو کند ـ

 

با دهن  باز   ادیخورد، دماغ پاشا رو ول کردم و به طرف در نگاه کردم  مه  واریبه د یبد یبا صدا در
 کرد ینگامون م

 

  کردی آه و ناله م زیر هیدستش هم دماغش رو گرفته بود و  هیموهام رو ول نکرده بود،  با  هنوز
 وگفتم موهام ول کن تا منم ولت کنم.   دمیموهاش  رو محکم کش

 

   دمیخجالتش در اومدم و محکم تر تر موهاش رو کشرو محکم تر گرفت منم از  موهام

  ؟یچه خبره؟ پاشا چرا داد زد نجایا ـ

 

 سگ گازم گرفت.   هیبه خون نشسته نگام کرد و گفت ـ چون   یبا چشما  پاشا
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 خودت شد.  ری درست صحبت کن تقص یهو ـ

 مگه کجات رو گاز گرفته؟  ـ

 

   م،یهر دو به سمتش برگشت ادیمه  بیغر بیسوال عج  با

 ها کجاش؟  ـ

 

   رم؟یکجاش رو گاز بگ   یخواستیچقدر منحرفه ـ خوب دماغش م شعوریب

 

باال انداخت و کلش رو خاروند  ، به طرف پاشا برگشتمو با اخم بهش زل زدم، احساس   ییابرو ادیمه
همه دندونام   یرو لبام نشست، جا یشد و لبخند  دهینگام به دماغش کش خنده، یکردم چشاش م

 مونده بود

 

 . یبهم پاداش بد دیجان چه دماغت خوشگل شده با ییا  دا ـ

 

کف دستمه، به دستام نگاه   ییزای چ هیاخماش رو تو هم کرد و حلم داد عقب، احساس کردم  دوباره
بود   سادهیکه هنوز مثل چوب خشک اونجا وا ادی پاشا بود دستام رو تکوندم و به مه یکردم پر از موها

 فتم گ

 

 خوام تو اتاقش بمونم.  ینم گهید ره،ی جوب نم هیآبمون تو  ونتید ییدا نی من با ا ادی مه نی ـ بب 
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 دستاش شد  ریچنگ زدم و به سمت درحرکت کردم که دوباره مچ دستم اس زی رو از رو م فمیک

 

 کار کنم.  خوامی ولم کن اصال من نم ـ

 خودش رو بهمون رسوند و گفت   ادیمه

   دیمگه قرار نبود دعوا نکن هیچ  یکارا برا نیپاشا ا ـ

 

دست رو   ادیپاشا بلند شد ـ مه  یمن رو گرفت و به سمت خودش کشوند که دوباره عربده  یبازو
 رون ی برو ب میکن یبکش خودمون حلش م

 

 ولش کن.  یکن یم تش یاذ یپاشا دار  یچ  یعن یـ  دیبه موهاش کش  یدست یعصب ادیمه

 

  ریدل س ه ی خواستینگفتم، دلم م یز یچ  یدردم گرفت ول یلیفشار داد، خ  شتریمچ دستام رو ب  پاشا
 پارسا وارد اتاق شد   یزورش رو نداشتم همون موقع آقا  فیح  یکتکش بزنم ول 

 

 .نیچه خبره همه جا رو رو سرتون گذاشت  نجایا ـ

 

 برگردم خونه مون.   خوامیخستم کرد اصال م کنه،یم تمی کار کنم، پسرت اذ خوامی پارسا من نم یآقا ـ

   رونی ب   دمیپاشا شل شد، دستام رو از دستاش کش یتمام صورتم رو پوشوند، دستا  اشکام

 مچ دستام رو ماساژ دادم  ستادمویرو برگردوندم و پشت بهش ا  روم
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رد    تیمتر هیکدومشون اجازه ندارن از  چیه گهیدخترم د ایبهشون کرد و گفت ب  یپارسا اخم  یآقا
 بشن

 

 به هر دوتاشون چش غره رفت  و گفت ـ مفهوم شد؟  بعد

 رو بهم گفت  دمیمحکم گفت که من ترس چنان

 دنبالم دخترم  ایب  ــ

 

رو باز کرد و دستاش رو پشت کمرم گذاشت ـ برو تو    یخدا خواسته دنبالش رفتم، در اتاق بغل از
 دخترم 

 و رو مبل نشستم اتاقش شدم  وارد

 

 پاشاست؟   یدستا یبه صورتم کرد و گفت ـ جا یروبروم نشست نگاه  ناراحت

 نگفتم   یز یانداختم و چ ری رو ز سرم

 

منه،   ریکنه، منو ببخش دخترم همش تقص تتیذارم اذ  ینم  گهیاتاق خودم، د  ارنیرو ب  زتیم گمیم ـ
 .کنمی خودم آدمش م یول

 

  یپارسا بهم داد رو به خوب  یکه آقا یپارسا مشغول به کار شدم،  کار  یاتاق آقا یاون روز به بعد تو از
 به کار بردم.    یخوب یـ رنگ بند گفتیبود و م  یراض  یلیانجام دادم،  صاحب خونه خ
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  چیو اجازه به ه کردیپارسا هنوز به پاشا  اخم م یآقا یهفته از اون ماجرا گذاشته بود ول هی
نبود و هنوز با اخم و پوزخند به نگاه   یمون یپش  چیپاشا ه  یشن تو چشا کیبهم نزد دادیکدومشون نم

  کردیم

 

راست به اتاقم رفتم و   هیخودش،   نی با ماش یالبته هر کس میسخت به خونه برگشت یروز کار  هیاز  بعد
از   یتماس چیهفته ه هی نیبه سمتش پرواز کردم تو ا  یزنگ گوش یبا صدا  دم،یپوش  یلباس راحت 

 نداشتم رانیا

 الو  ـ

 ؟ یسالم عمو جون خوب  ـ

 ؟یسر خرمن داد ی ن،وعدهی ایم یپس ک  یعمو تو خوب  یعن ی ایسالم س ـ

 بگم متاسفم  دیو گفت ـ راستش با دیخند

 ؟یشد  مونینکنه پش ؟یچ  یگفتم ـ  برا وارفته

 . میرسیفردا شب م  م،یشوهرت  لنگر بنداز یمدت خونه  هیقرار  نکهیا یبرا ـ

 

 ی دلم  زیعمو فدات شم، عز  یگیهوا رفت ـ راست م غمیج

 دلت برام تنگ شده بود؟  نقدیاوه اوه ا ـ

 

 خودم یدونه   اهیس دونهی یکیکش اومد ـ آره  لبخندم

 رنمتای م امیپر رو نشو م ـ
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 بزن.  یخوایم  یهر چ ایباشه تو ب ـ

 ؟ یندار  یـ باشه  فعال برم کار و گفت  دیخند

 

 ساناز جونت.  شینه برو پ  ـ

 گلکم یبا  ؟یفکر کرد یـ پس چ  دیخند  دوبار

 مارمولکم  یبا ـ

 

نشسته بود، اومدن عمو رو   ونیزی تلو یرفتم مهرنوش جون جلو  رونی رو قطع کردم و از اتاقم ب یگوش
از   ادینگاه کردم که مه اطیبهش خبر دادم، اونم خوشحال شد، به اتاقم برگشتم  به بالکن رفتم و به ح

 صدام زد.....   نییپا

 

 

 

 و پنج   ستیب  پارت

 

 

 . ن یزد ـ نوژا  منو بب داد

 

...  ۱بلند شروع به شمردن کردم یشروع کرد به کالغ پر رفتن لبام کش اومد و با صدا دیرو که د نگام
۲ ....۳ ... 
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 دادم و داد زدم هیشد،  به نرده تک  نیتا رفت و پخش زم ستیب

 تا  ستیخان شد ب  ادیـ مه 

 

 حرف بزنه دوباره داد زدم   تونستینم زدوینفس م نفس

   ؟ینرفت یپسر مگه تو سرباز  ـ

 

 دمش یجا اومد گفت ـ نه خرکه   نفسش

 وطن فروش.   یا  ؟یخاک تو سر چلمنگت به کشور  خدمت نکرد  ـ

 

 ...... ۲۲.....۲۱و دوباره شروع کرد منم بلند شمردم  ـ  دیخند

   دمیلحظه ترس هیافتاد،  نی حال رو زم  یب  دهیپنجاه نرس به

 حالت خوبه؟ ادیمه ـ

 

 ذره هم تکون نخورد     هینزد  یحرف 

 همون جور صاف افتاده بود دم،ی رس اطی به ح  یک دمیو به حالت دو از اتاق خرج شدم، نفهم برگشتم

 اد یمه ادیزانو زدم ـ مه  کنارش

 

 پاشو داداشم  یادیضربه آروم به صورتش زدم ـ مه چند
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 زد   یچشاش رو باز کرد و لبخند آروم

 اد؟ی مه یخوب ـ

 

 تو تنم نمونده یجون   یآره ول ـ

 ؟یندار  جهیـ سر گ  نهی کردم تا بش  کمکش

 ی کم ـ

 

 فکر کنم قندت افتاده. ارمی برات ب نیری ش زی چ هیپس بخواب تا  ـ

 

 چند روز شدم  نیا یاخمو  یپاشا  نهیبه س نهیازجام بلند شدم که س د،ینکرد و درار کش یمخالفت 

 

  زیچ هی دنبال  خچالیبه آشپز خونه رفتم تو  میو مستق  دمیدو الیبهش ندادم و به طرف و یتیاهم 
 افتاد یگشتم  که چشم به  نون خامه ا نیزیش

 

 برگشتم ادیمه  شی پ عیرو برداشتم و سر  شیکی

 سرش نشسته بود، بدون توجه به پاشا کنارش نشستم  یباال  پاشا

 دهنت رو باز کن ادیمه ـ

 

 رو باز کرد ـ گفتم دهنت رو باز کن  چشاش
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 و دهانش رو باز کرد  دیجلو دهانش گرفتم که خند رو کیک

 

 رو تو دهنش گذاشتم، آروم خوردش  کی از ک کهیت هی

 

 با چهار تا کالغ پر قندت افتاد؟   ادیمه یکرد دمینچ نچ نچ نا ام ـ

 بهش دادم چشاش کامل باز شد گهید کهیت هی

 

 رو لباش نشست  یچون لبخند پهن  شدیداشت حالش خوب م نکهیمثل ا 

 

 مونیرو جلو بردم خواستم بزارم دهنش که پش  کیدستم رو ببرم جلو دهنش رو باز کرد ک نکهیاز ا قبل
 شدم 

 

 منم دلم خواست! یخودم چ  پس

 

 گذاشتمش دهن خودم  عیرو بخوره که سر کیک اومد

   کردمینگاش رو حس م ین یسنگ یول   کردمی گرد شد،پاشا رو نگاه نم  ادیمه یچشا

 

 اومده خوب. نییقندم پا  دمیهمه دو نیا هیرو خوردم و گفتم ـ چ خندم
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 خوام یمن هنوز م یاخماش رو توهم کرد و گفت ـ ول یناراض ادیمه

 

  ادیبود نگاه کردم  و به طرف دهن مه یزدم و به انگشت اشارم که خامه ا یس یشصتم رو ل  انگشت
 گرفتمش  

 بزن   سیتو ل  نمیا ایب ـ

 

فرو بره پاشا مچ  ادیانگشتم تو دهن مه نکهیقبل از ا  یشل شد و دهنش رو باز کرد ول  ادیمه  شین
 دستم رو گرفت و همون انگشت رو تو دهنش کرد 

 رو در آورد  غمیگاز محکم رو انگشتام ج  هیزدو با  یس یکه انگشتم رو ل کردمی دهن باز نگاش م با

 دردم گرفت.  یکن ی م کاری شعور چ یب ـ

 

 عقب پرت کرد و گفت ـ منم قندم افتاده بود رو محکم به  دستم

 زد واز جاش بلند شد و رفت   یپوزخند

 

 کرد ی بود متفکر به رفتن پاشا نگاه م زشدهیخ  میکه ن یدر حال   ادیمه

 شده؟    یچ ادیمه ـ

 

   ؟یبخشی رو نم  شینوژا بق  زی.... فکر کنم حالم جا اومد...  چیچیطرفم برگشت ـ ها ه به

 

 جنازت رو جمع کنم  دیبراش نازک کردم ـ اگه نبخشم که دفعه بعد با  یجام بلندشدم و پشت چشم از
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 خوادیدلم م یمن هنوز نون خامه ا یو آروم بلند شد  ـ ول دیخند

 دونه مونده بود  هی میاتفاقا منم، بر ـ

 

 دونه! هی ها

 میدیدو  الیو هر دو به طرف و مینگاه به هم کرد هی

 ؟ یی دویقد تند م نیتو که قندت افتاده بود چه طور ا ادیمه ـ

 

 کو کجا افتاده؟  ـ

 

 بابا    مین یبرو ب ـ

 

 میحالت دو خودمون رو به آشپز خونه رسوند  به

 میهر دو به طرف پاشا حمله کرد م،یدیکه د یز ی چ با

 

 هم انگشت شصتش خبر دار شد و به حالت دو به طرف اتاقش رفت  پاشا

 دایخوب پ  زی چ هی دیشا خچالیگرفتم دوباره سرم رو تا ته کنم تو  میمن تصم یدنبالش رفت ول  ادیمه
 شدیم
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 رو باز کردم، چشمم به موز افتاد خچالی در

 خوشمزه تره یاز نون خامه ا نیبه به ا ـ

 

 رفتم و روشنش کردم   ونیزیلوموز برداشتم و به طرف ت هی

 دستپاچه کانال رو عوض کردم  دمیکه د یز ی چ با

 گدشت  ری خ  هی شیآخ

 

صداش خوب بود بزار   یول شدی نم میحال  یز یمنم چ خوندیآهنگ اومد که داشت چرت و پرت م هی
 بخونه. 

 

 گرفتمیبدون توجه بهشون اهنگه رو گوش م دیبه گوشم رس لی بگو و بخند اون دو تا گور یصدا

 مهر نوش جون هم بهشون اضافه شد  یصدا

 

و پاشا هم خودشون رو رو مبل پرت کردن، بهشون نگاه نکردم و تمام حواسم رو دادم به پسره   ادیمه
 . کنهی بلغور م یکه بفهمم چ

 ا  موز هم بود؟! ـ

 

 . اریب  وهیکم م هیرو باال برد ـ مادر جون قربون دستت    صداش

 نگام رو از پسره نگرفتم    بازم

 ! ادیفردا عموت م  گهینوژا مادر جون م ـ



 ی عروس سفارش 

159 
 

 

 !رسه یهم فردا شب ما ـ

 ؟یدار یچشم  ازش برنم یدید ونیزی تو تلو یچ ـ

 . دمیمخالف تو رو د ـ

 ه؟ یها مخالف من چ ـ

 

 رو باز کردم ـ بر خالف تو خوشگله.  شامیبار نگاش کردم و ن  نیا

 

از ارسالن هم  یعن یبه پاشا کرد و گفت ـ  ینگاه میزد  ن یباره چشاش برق هی ی رفت ول یغره ا چش
 تره؟  پی خوشت

 

 

 

 

 

 

 

 و شش   ستیب  پارت
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 رفتم یچش غره ا ادیمه طونیش یکردم و به چشا  یمکث

 دی جوابش رو بدم که مهر نوش جون رس اومدم

 

 هم صدا بزنم   ا یگذاشت و گفت ـ برم پو زی ها رو رو م وهیم

 پارسا حرکت کرد یطرف اتاق  آقا به

 

رو برو   مونیم هیکه با  رمی شدم و برگشتم تا آهنگه رو گوش بگ ادیجواب دادن به مه الیخ  یب منم
 شدم، کنترل تو دست پاشا بود و راز بقا گذاشته بود

 شد!  مونیا   پسره م ــ

 

 معلوم بود به زور جلو خودش رو گرفته یخودش رو نگه داشت نخنده که موفق هم شد ول  پاشا

   خورمینوژا من پرتفال م ـ

 برگشتم  ادیسمت مه  به

 !یخور یا  فکر کردم موز م  ـ

 

 دختر خوب نیآفر  ریپرتقال پوست بگ  هیقندم افتاد،   نی بب ـ

 

به   یحرفاش گاز   الیخ  یبرداشتم،  رو مبل لم دادم و ب ب یس هیموزم رو تو بشقاب انداختم و  پوست
 زدم و راز بقا تماشا کردم  بیس
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 !  گهید ری نوژا پوست بگ ـ

 لول بند  شی غلوم ش  تیی نوکر دا ـ

 

االغ گره   نی نگاه قشنگم نباشه که با ا فیمن نگاش نکردم ح یبار پاشا برگشت و بهم نگاه کرد ول نیا
 بخوره؟! واال 

 

 برداشت و پوست کند و شروع به خوردن کرد  یناچار موز  ادیمه

 اونجا رو باش!  ادیا  مه ـ

 

  خوردیداشت موز م  ادیمه  هم مثل مونهیکردم،  م ونیزی به تلو اشاره

 خنده  ری نتونست خودش رو کنترل کنه و زد ز پاشا

 

 ارسالنه!؟  هیشب مونهیچقد م یدر اومد ـ کجاش خنده داره؟ نوژا دقت کرد ادیمه داد

 

 ! خوارهی موهاش م نکهیمثل ا مونم؟ی م هیدادن به ارسالن؟ من شب ر یشد؟ چرا امرور گ  یچ

 

 پشت مبل  دیو پر دیجام آروم بلندشدم که فهم از

 ارسالنه ها؟ هیشب  مونهیکه م ـ
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 دمیو خندش روبا هم قورت دادو سرش تکون داد که به طرفش پر  موز

 دنبالش کردم   دیدو  الیو رونی طرف ب به

 !یتر  ن یکتکت رو بخور سنگ سا یوا ادیزدم ـ مه   غیج

 

   کشهیگنده خجالتم نم  یپسره   رونی ب  دیدر پر از

 شدم یآروم نم دمیکش یحرصم گرفته بود تا موهاش رو نم  

 د یحرفا بود  چند دور تو باغ چرخ  نیاون فرزتر از ا یول

 

 فته ی االنه که دوباره قندش ب ومدینفسش بند م داشت

 کم بزنمت دلم آروم شه. هی ای ها ب فتهی باز قندت م  سایجان وا ادیمه ـ

  یمنظره   دنیبا د  یرفت، تا حاال اونجا نرفته بودم  دنبالش کردم ول  الیو به قسمت پشت و دیدو
 رو ولش کردم ادی دهنم باز موند و مه الیپشت و

 

 . رسمیهم از جلو چشمام خفه شد بزار بره بعدا به حسابش م  ادی به راه رفتن شد مه لیتبد دنمیدو

 پر از گل نشستم  یباغچه   کنار

 شما.  نیچه خوشگل ایناز ناز یوا ـ

  دنیخودم رو به نفهم  یرو پشت سرم حس کردم ول  ادی به گلها نگاه کردم که حضور مه  یا قهیدق چند
 کتر ینزد ادیزدم تا ب 
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 قد خره هاااااااا؟  نیرفته که ا یبه ک  ادیقشنگم به نظر شما مه  یها رو مخاطب قرار دادم ـ گلها گل

 

 ره؟ یم شییحالل زاده به دا گنیم دیدی! نشن دونمیاشکال نداره من که م دیدون  ینم ـ

 

 من  یزای عز یآخ زنهیبراتون حرف نم  یآخه چرا؟ اها کس د،یدیها باز نشن ـ

 

 ارسالن روبگم؟ یاول از همه قصه  نیخوایم گم،ی خودم براتون قصه م 

 

  ایزوج خوشگل و خوشبخت بودن که تازه بچه دار شده بودن براشون پسر  هینبود  یک یبود   یکی
 دخترش مهم نبود  

  خواستیعمو داشتن که پسر دوست داشت  و دلش م هی ی خواستن ول یرو از خدا م شیسالمت فقط
 برادر زادش پسر باشه!

 

 حرفام ناتموم موند    میزنگ گوش یصدا با

 باشه!  گمیرو براتون م  شیبق امیبعدا م ـ

 روبرو شدم   شی خال یبا جا  یبرگشتم ول ادیشدم و به طرف مه بلند

 رو وصل کردم    تماس

 

 الو  ـ

 سالم بابا جان ـ
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 صداش بغض به سراغم اومد به زور لبام رو به حرکت در آوردم  دنیشن  با

 ؟ یخوب   ییسالم بابا ـ

 

 دختر بابا چه طوره؟  زم،ی ممنون عز ـ

 دهانم قورت دادم و گفتمرو با آب  بغضم

 زنه؟ یقلبت چطوره  ، هنوز خوشگل م ،ییممنون بابا ـ

 

 چقدر دلتنگشم دمیتازه فهم  دیصدا خند با

 زد یقشنگ تر م یتو بود  یوقت  یآره ول ـ

 

  میبگم خودت فرستاد خواستم

 برو  یخودت گفت 

 خوشبخت شم  یخواست  خودت

 که نباشم یخواست  خودت

 

 زنه؟یخوشگل نم یاون باش شی پ  یعنیمامان که هست  ییگفتم ـ بابا یول

 و گفت  دیبلند خند یبار با صدا نیا

 

 . ض  یکه مر رهی م ادشیاصال  ره،ی م ادشیمامانت که باشه زدن  ـ
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 دوست داشتم منم مثل بابا و مامان با عشق ازدواج کنم  شهیهم

 

 پسشون زدم و گفتم  یاشکام رون شد که با دست عصب  

 ! ؟یدوست دار  شتریبابا تو مامان رو ب  ـ

 پرستمی هر دو تون رو عاشقونه م ؟یکرد یباز تو حسود یآ یآ یآ ـ

 حرفاترو  کنمیبابا  باور نم  نه

 

 د یمواظب خودتون باش ،ییممنون بابا ـ

 یندار  یقربونت برم دخترم، من برم کار  ـ

 نه بابا جون خدا حافظ ـ

 خدا نگهدار  ـ

 

 .شتونیپ  امیبه گل ها کردم  و گفتم ـ حالم گرفته شد بعدا م ینگاه هیرو قطع کردم و   یگوش

 

 قدم برداشتم  الیو یشده بود به طرف جلو کیتار هوا

 

 

 *پاشا* 
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 وقت زنگ زدن بود  چه نیا گفتایم ییزای چ هیداشت  یلعنت

 بشه  مونیاومدن پش ایکه از به دن  ارمیسرش ب  ییبال هی ه،یبفهمم ارسالن کجاست و ک  فقط

 

 دادم و به آسمون پر ستاره نگاه کردم  هیجا پشت درخت نشستم  ،  سرم رو به درخت تک  همون

 

 رم ی کنمو حالش رو بگ تشیاذ خواستیهم  دلم م خواستمشیدو گانه شده بود هم م احساساتم

 

 ناتاشا رو به ماجرا باز کنم یدوباره پا دیبا

  خوامی که اونو نم دهیفهم  نازیآ شهینه اون نم  یول

 

 راهش رو بکشه و بره.... یحرف   چیکه خودش بدون ه کنمی م یکنم کار  کاری چ دونمیم فردا

 

 

 

 

 

 و هفت   ستیب  پارت
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 فرستادنش بود  یراه برا ن یبهتر  یول شدیم زاری مطمعنا از من ب نکاریانجام کارم مردد بودم با ا یبرا  

 

 هم انداخته بود کردم   یلختش رو رو یو و پاها دهیمبل لم یبه ناتاشا که رو ینگاه مین

 زدم و شمار اتاق بابا رو گرفتم  ایرو به در دل

 

 بله  ـ

 اره یببده نوژا  یاگه مدارک رو امضا کرد ـ

 باشه   ـ

 

 رو گذاشتم و ازجام بلند شدم و کنار ناتاشا نشستم   یگوش

 کار رو کنم نینقشم مجبور بودم ا یاجرا یبرا یدختر متنفر بودم ول نیا از

 

 مبل گذاشتم و پام رو رو هم انداختم یاون به مبل تکبه دادم و دستم رو پشتش رو مثل

 ره ی میم یبرق چشاش معلوم بود که داره از خوشحال  از

 . شهیمعلومه که ذوق مرگ م دوهیخوشحال باشه چند ساله داره دنبالم م  دمیبا

 

آروم به گوشم خورد   یلیترق ترق کفش نوژا به صورت خ یتر کردم، صدا  کیرو بهش نزد خودم
 شدم و سرم رو تو گردنش فرو بردم   لیزدم و به سمت ناتاشا متما  یپوزخند
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 بدون در زدن باز کرد  زدمی که م یموقع در رو  طبق حدس همون

 گره خورد   ادیگرد نوژا و مه یمکث از ناتاشا جدا شدم و چشام تو چشا یاز کم بعد

 

 نه یوضع بب نیمنو تو ا ادیمه خواستمینم یلعنت اه

به خودش اومد و   عی سر یتو چشاش بود ولو حرص  یجور دلخور  هیدهنش باز مونده بود و  نوژا
 زد   یپوزخند

 

 پرت کرد زی رفت و مدارک رو رو م  زیبهم کردو به طرف م  ینگاه متنفر  

برد و در رو محکم   رونی و هل داد و ب کردی گرد و متعجب نگام م یکه هنوز با چشا یادیو مه برگشت
 بست 

 

  یرو نم نیشدن در به هم چشام رو محکم بستم  ، ضربان قلبم باال رفت پسر مگه هم دهیباکوب
 ؟ یخواست

 

 چرا دلم خنک نشد  ؟ پس

 مونم؟ یاز کارم پش چرا

 از نگاه متنفرش قلبم درد گرفت؟  چرا

 پاشا  ـ
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 ناتاشا منو به خودم آورد  یصدا

 شده پاشا؟  یچ ـ

 برو سر کارت   ستین یز یجا بلند شدم ـ چ  از

 .... یول ـ

 االن نیگفتم ـ برو ناتاشا هم محکم

 

 نزد و از اتاق خارج شد  یحرف گهید ـ

 ارزشش رو داشت؟  واقعا

 کنه؟ ی در بارم م یچه فکر  ادیحاال مه  

 

رو به   زیحاال مجبورم همه چ کردم،یم دایپ گهیراه د هی دیبا کنمی عمل م دهینسنج شهیچرا هم  یلعنت 
 بگم  ادیمه

 

 

 * نازی*آ

 

 

  رفتمیم دیبا دیرسی عمو م گهیساعت د کیبه ساعت پنج نمونده بود تا  یز یبه ساعت کردم  چ ینگاه
 فرودگاه  
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 که هنوز تو شک بود انداختم و گفتم ادی به مه ینگاه

 نم ی!پاشو خودت رو جمع کن بی کردی کار م یچ یمن بود یاگه جا ادیاه مه ـ

 

 ست ین  یطور آدم یا ییبهم کرد و گفت ـ نوژا دا یناراحت  نگاه

 

 دم یبوسینه بابا پس من بودم داشتم ناتاشا خانم رو م ـ

 

 است یح  یشعور و ب یب  شیی دا استی پسر با ح نیا یانداخت، هر چ  ری سرش رو ز شرمنده

 

 پارسا بگو  یموضوع رو به آقا نیخواهشا ا ادیمه ـ

 بمونم  نجایا گهید خوامینم من

 

  یچک یباره عصب هی یجاش بلند شد و به طرفم اومد، کالفه دستش رو پشت گردنش گذاشت ول  از
 پشت گردنش زد 

 

 خورده  یدوباره شکست عشق نکهیمثل ا  چهی پی شده، چنان به خودش م ونهید وا

 

 !یاز من ناراحت  شتریتو که ب ادیمه ـ

  دایبهش پ ی حس  نکهیخوب شد قبل از ا  یول کردم،یبابا من از اول هم اونو شوهرم حساب نم یخ یب 
 .دم یکنم اون روش رو د
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 که شاخ و دم نداره دلم شکسته بود بد جورم شکسته بود  دروغ

 بهش  نداشتم   یکه بگم حس دروغه

 نه   زایچ نیعشق ا 

 ومد یازش خوشم م یهمش کشکه ول نایا

 

کس شکستم رو   چیه خواستمینم یکارش ازش بد جور بدم اومد  ، از درون شکسته بودم ول نیا با
 اد یمه یحت نهی بب

 

 ست یکاره ن نیا ییکه دا  کنمی نگام کرد و گفت ـ بهت ثابت م نیغمگ 

 .کنهیکنم پوستم رو م ر یاگه د ایفرودگاه زود باش س میبر دیبا ادی زدم ـ مه  یپوزخند

 

اومده بودم   ادیمه نیهم دنبالم اومد امروز با ماش ادیرو برداشتم و به طرف در حرکت کردم مه فمیک
 دنبالشون. میبا هم بر میخواستیچون م

 

 بود  یپشت فرمون نشست هنوز عصب  ادیمه

 وا موندت رو وا کن  شیکم اون ن ه یبدونه،   یز یفعال عمو چ خوامی نم ،یبهتر فراموش کن  ادی مه نی بب ـ

 

 رو لباش نشست   ید کم رنگلبخن 

 آها هنوز مونده تا بنا گوش برسه. شتر،ی کم ب هیپسر  نیآفر ـ
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 نبودم  یهنور راض  یکش اومد ول لباش

 د یخندیقشنگ تر از تو م یروز ید  ممونیطرفش برگشتم و گفتم ـ نچ نچ م به

 بار چشاش گرد شد و همراه خنده و حرص گفت  نیا

 

 . زیقدر مزه نر نیا کنمی م یدارم رانندگ یار یسرموم ب   ییبال ییخوایـ نوژا م 

 باهات حرف زدم! گهیاگه د اقتیل  یسر جام نشستم و گفتم ـ  ب درست

دهنم رو   یبود ول ییدشوار و طاقت فرسا اریکار بس  نکهینگفت منم به حرفم عمل کردم و با ا یز یچ 
 نزدم  یبستم و زر اضاف

 دم یساعت به فرودگاه رس میاز ن بعد

 

وزنه که به پام بسته شده  هیمثل  ادیالبته من پرواز کردم مه میبه طرف داخل سالن پروار کرد 
 آروم تر..... گفتیو م  کشوندی منو به عقب م  یبدوم و ه ذاشتینم

 

 

 

 

 پاشا  کاور

 و هشت   ستیب  پارت
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 کنم؟  داشیچطور پ   تیهمه جمع  نیا نیحاال  ب  میسالن شد وارد

 د یسالن به گوشم رس یاز انتها یسوت  یدور و ورم رو نگاه کردم  که صدا یکم

 

موقع ابراز وجود   شهیهم شناسهی جا و مکان نم ونهیخود به خود شل شد خود نامردش بود د شمین 
  زنهی سوت م

 

    کردی که به زور گرفته بودش نخنده داشت نگام م ییسوتش اومد نگاه کردم با لبا یکه صدا یطرف به

  زی ر زیکنن ساناز وسولماز هم ر دایرو پ   یکه شخص سوت سوت کردنینگاه م گهی مردم داشتن به همد 
 دن یخندیم

 

 دم یکش  یدو دستام رو تو دهنم کردم و با تمام توانم سوت بلند هر

 رون ی مثل عمو  زرنگ نبودم که دستام رو زود بکشم ب یول

 ها هم با خنده  بهم نگاه کردن ی و بعض  امرزهیخدا شفات بده امواتتم ب یشد که همه با چشا نیا 

 

 لبخند دندن نما سر تهش رو هم آوردم   هیکه تا ته تو حلقم بود رو در آورم، و با  ییدستا

 

 دختر.  یکنار گوشم گفت ـ آبرومون رو برد یحرص ادیمه

 

 کردم  زونیپرش خودم رو از گردنش آو هیو با  دمیدو ا یو  به طرف س  دمیکش  یغیج  ادیمه  الیخ  یب
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 و دست زدن همه بلند شد   غیج یصدا که

 و درست مثل آدم بغلم کرد  نی که از خنده سرخ شده بود منو گذاشت زم  یدر حال ایس

 

 کم که چلوندم ولم کرد و آروم کنار گوشم گفت ـ پسره  همون شوهر الدنگته. هی

 

 خل دنگشه  یبود اشاره کردم و گفتم ـ نه خواهر  زاده  دهیکه تازه به ما رس اد یزدم و به مه  یلبخند

 

خان   ادیمه  شونیا ایکردم و گفتم ــ س ادیدو با چشم گرد نگام کردن که ُحل شده اشاره به مه هر
 ی که گفت یهمون الدنگ یخواهر زاده  هستن

 گلم یجان عمو امکیهم س شونیگرفتم و گفتم ـ ا ای دستم رو به طرف س و

 لبخند به هم دست دادن  با

 

اومد که دو تا خل و چل هم باهاش اومدن به طرف دخترا رفتم و اول ساناز رو که چپ   ادمیتازه  یوا
 بغل کردم    کردی چپ نگام م

 گفتم  دادمیطور که فشارش م همون

 

 ،ها؟ یگیبه منم نم ی زن ی من مخ عموم رو م  یاجازه  یب  شعوریب ـ

 

 به تو چه! دختر،  دلم خواست یـ خفم کرد  دیکش یقیاز خودش جدا کرد و نفس عم  منو
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 چه پر رو شده! نیبب  شدایم  دیسرخ و سف یجلو عمو ه  روزی تا د  نیفکم افتاد زم 

 

براش نازک کردم و به طرف سولماز رفتم و با لبخند بغلش کردم سولماز آروم تو گوشم   یچشم پشت
 گفت  

 

 باشه اتاقشون جدا  دیپر رو شدن مامان منو فرستاده، حواست باشه با یادی تعجب نکن چون ز ـ

 

 مینگاه کرد گهی به همد یطانی هم  جدا شدمو با لبخند ش از

 و آروم گفت   دیخودش رو جلو کش  سانار

 ها؟  گذرهیتو مخ فرسودتون م یـ چ 

 

 زن عمو.  کمی به بعد بهت م  نیساناز از ا  یبه طرفش برگشتم و با ذوق گفتم ـ وا هوی

 

 و گفت   دی کش ی غیساناز ج یکرد و با محبت بهم نگاه کرد  ول یخنده بلند عمو

 تو بشم چغندر.  یمگه من چند سالمه که زن عمو  یغلط کرد ــ

 

 آشناش کنم یپس بهتره با نانس  ؟یخوا یعمو رو نم یعنیبا تعجب نگاش کردم ــ  

 

 بلند شد  ادی مه یخنده  یصدا
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 . خوامشیمعلومه  م یکن  یکار  نی همچ یخور یشد و گفت ـ تو شکر با نوشابه اضافه م  یشیآت ساناز

 

و کنار خودش نگهم داشت و دستش رو دور   دیسر به سرش بزارم که عمو دستم رو کش شتریب خواستم
 شونم حلقه کرد و گفت 

 نکن.  تی عشق من رو اذ ـ

 

 هههههههه؟ ی از پهلوش گرفتم و با حرص گفتم ـ عشقت ک یشگونین

 تو  ییول کن تو یآ یآ ـ

 

 ؟یگفت ـ کـــــــــــــــــــ یعصب ساناز

 تو  زمیگفت ـ تو عز یبا درموندگ  ایس ـ

 

 !یست ین یز یبرام در اورد و گفت ــ من عشقشم تو چ یزبون   ساناز

 ؟ یگفت یداد زدم  ـ چـــــــــــ یعصب

 

 کمرم رو گرفت و گفت ـ غلط کرد ولش کن! ایخوشگلش رو بکشم که س یسایبرم گ خواستم

 

 ساناز باال انداختم که داد زد  یبرا ییابرو

 غلط کرررررررد؟  یک امکیس ـ
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 انداخت و به طرف در حرکت کرد   ادیهلم داد تو بغل ساناز و دست دور گردن مه یعصب  ایس

 که! نیتا دلتون خنک شه منو کشت  نیرو بزن  گهیگفت ـ همد نیهمون ح تو

 

 رو باز کردم   شامیکردم و ن  کرد ی به ساناز که مثل خر شرک نگام م ینگاه

 چقد دلم برات تنگ شده بود عشقم. یساناز  یـ وا 

 

 ساناز هم کش او مد و دستش رو دور گردنم انداخت  یشاین

 منم دلم تنگ شده بود   زمیقربونت بشم عز ـ

 .میدیخند  زی سولماز ر یو به دهن باز مونده  میحرکت کرد  یطرف در خروج به

 

 از بچه ها چه خبر؟  یچه خبر ساناز  ـ

 کرد  فیبا ذوق شروع به تعر  ساناز

   یبود اسمش اها مان یبا همون پسر الغره چ دهیفر شهینوژا باورت نم یوا ـ

 چندشه با هموت نامزد کرد  گفتیو م کردیکه هر روز اه ناله م همون

 

 گفتم  ـ مبارکشون  باشه  یال یخ  یا حالت بب   دمیرس  نیماش به

 جلو نشست ما سه تا هم عقب ایس
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 ؟ یزنی چرا ضد حال م کنمیم  فیهمه با ذوق تعر نی تو پهلوم فرو کرد و گفت ـ من ا یآرنج ساناز

 

مال همن چون  دونستمیضد حال نبود فقط از همون اول م  زم یرو دور گردنش انداختم ـ عز دستم
 داشتن یادی نقاط مشترک ز

 سرش رو برگردوند طرف ما   عمو

 !....ن؟یکن  تیمنو اذ نیخواستیفقط م ـ

 

 

 

 

 امک یس  کاور

 ببست و نه  پارت

 

 

 ناز کردن گفت   یبا عشق نگاش کرد و با حالت لوس و کم   ساناز

 . شهیبرامون بدشگون م  میروز دعوا نکن هیجونم خودت رو ناراحت نکن ما اگه  امکیس ـ

 

 لوس کنم یکس یخودم رو برا  نطوریکردم من عمرا ا یلحن لوس حرف زدنش لرز  از

 



 ی عروس سفارش 

179 
 

 سمت راستمم توسط سولماز سوراخ شد یپهلو

 نگاه کردم    بهش

 

 ماشاره کرد و لباش کش اومد آروم تو گوشش گفت ادیبه مه  یچشمک  با

 .  ینیخوشبخت تر یاگه طورش کن  هیپسر خوب   یلیـ خ 

 داد   هی لبخند سر جاش تک با

 نه!   ایاز دست سولماز جون سالم درکنه  تونهیخان م ادی مه مین یحاال بب 

 

 

 *پاشا* 

 

 

 برگردم خونه خواستی دلم نم یاز ده شب گذشته بود ول ساعت

 شرمندم کرده بود   ادیسرزنش گر مه نگاه

 

به  یدست ی لبام هم به پوستش نخورد عصب  یحت  یول دمیمن ناتاشا رو بوس کردیحقم داشت فکر م  
 !ی که چ  دمیصورتم کش 

 بزنم   یالی خ یآخرش که مجبورم برم خونه  بهتر خودم رو به ب 
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حرص صفحش رو    چنگ زدم و با زیرو از رو م  لمیجام بلند شدم  کتم رو برداشتم و تنم کردم موبا از
 خونه؟ یومدیزنگ هم نزد که چرا ن هی یروشن کردم حت

 

 حرکت کردم   نمی از شرکت خارج شدم و به طرف ماش 

 خارج شدم نگیرو روشن کردم و از پارک   نیماش

 

خراب شده  ادی فکر تو چشم مه یحرکت ب  هیاالن به خاطر   زدمیدخترا رو پس م شهیکه هم یمن 
 بودم  

 

 کنه یبا تنفر  به من نگاه م یول گهیم  شیاصال برام مهم نبود خودش از دوست پسرش  و وفادار نوژا

 چه طور به تو نگاه کنم!  دی بگه من با ستین  یکی

 

 راه افتادم   الیرو پارک کردم و به طرف و نی کردم  ماش یط قهیساعته رو ده دق مین  ریمس

 

 بود! دهیپس عموش رس ومد،یخندشون از تو حال م یرو آروم باز کردم صدا در

 !؟دونهیعموش ماجرا رو م یعنی

 

بهم   ادیو به طرف حال حرکت کردم با ورودم  نگاه مه دمویکش یق ینفس عم شهیاالن معلوم م خوب
 افتاد و باعث شد همه سرها به طرفم برگردن  
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که  جلو گذاستم یشدم قدم  یانداخت، عصب  ریهم سرش رو ز ادینگاش رو گرفت، مه  عیسر نوژا
 عموش متعجب گفت 

 !؟یـ پاشا تو 

 ! زدیرو قفل چشاش کردم چقدر آشنا م  نگام

 

 طرفش رفتمو دستام رو دراز کردم  به

 . نیبله من پاشا هستم خوش اومد ـ

 

 و گفت   دیتوجه منو تو بغل کش یاون ب  یول

 !نمیبب   نجای تو رو ا کردمی ـ باور نم 

 

 کرد ی تعجب نگامون م ینوژا هم با حرص و کم  یهمه به طرف مابرگشته بودن حت حاال

 اد ی بهش کردم ـ چهرتون به نظرم آشنا م ینگاه دوباره

 ؟ یخنده و ابروهاش رو تو هم کرد ـ تو منو نشناخت با

 

 .. یو مسابقه کشت یرضام، هر هفته کوهنورد یـ من دوست عل  

 

 ؟ یخودمون  ایبهم نگاه کرد شناخته بودمش ـ تو همون س منتظر

 !؟ای س یگیرو تو هم کرد و با حرص گفت بعد ده سال هنوز م اخماش 
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اصال    یشناختمت  ول  یبفهم  خواستمیجان م امکی و با دست روشونش زدم ـ  حرص نخور س دمیخند
 . نمتیبب   نجایا کردمی فکر نم

 

 به نوژا کرد منم نگام رو به سمتش چرخوندم    یو نگاه  دیخند

 . رفتیچش غره م نیحرص به زم  با

 که همراهش بود هم سالم کردم و خوش آمدگفتم  ییخانم ها به

 

 .امیمن برم لباسم رو عوض کنم م ـ

 طرف  پله ها حرکت کردم    به

 گفت  دیاومد  منو که د رونیمامان از اتاق ب همزمان

 

 م یشام بکش میخوایم  ایـ پاشا جان زود تر ب 

پله هاباال رفتم  و خودم رو به اتاقم رسوندم کتم رو از تنم کندم و انداختم رو تخت گره کراواتم رو   از
 به موها م زدم  یچنگ  یشل کردم و عصب

 

 . رهیم شش یبگه آبروم پ  امکی اگه نوژا از امروز به س 

 روندمش یاز خودم م گهیجور د هی کاش

 زمان رو به عقب برگردوند. شهینمکه شده  هیکار گهید یول

 

 گرفتم  شیپله رو پ  ریزدم  مس رونیعوض کردم و از اتاق ب   عیرو سر لباسم
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از ته دل نوژا  قلبم رو به تاالپ تلوپ انداخت و نفس  یخنده  یصدا دمیپله که رس  یبه آخرا 
 رو تند کرد  دنمیکش

 خندش قشنگ بود    یصدا چقدر

 

 د یخندیعموش م  یطور کر  ... کر  داشت به حرفا نیهم

 

 دوست داره  یل یبود معلومه عموش رو خ دهیطور نخند نیا کردیم  یهم که شوخ ادیتا حاال با مه 

 

     نمیبب خندهیطور م  نیا یچهرش رو وقت خواستیدلم م  

  یانداخت  و دستش رو جلو ریسرش رو ز دنمیرسوندم با د  ییرای رو تند کردم و خودم رو به پذ قدمام
 دهنش گرفت 

 

 خندش صدا دار نبود   گهیخندش رو بخوره  د کردیم یسع

 زدم  ینشستم و بهش لبخند امکی کنار س مبل

 

 ؟یجان از بچه ها هم خبر دار   امکیچه خبر س  ـ

 نوژا نبود   هیاصال شب یداشت ول   یقشنگ یکه چهره  نی زد با ا  ینیدلنش  لبخند

 بود نداختهیرو جا ن یز یچ چیکامل  بود از خدا که ه ینقاش هینوژا  
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 !؟ میر ی کوه نم گهیما د یو رفت ی! که تو ولمون کردی فکر کرد هیلبخندم رو داد و گفت ـ چ  جواب

 

  ی) چشمکایهمسرش   اینامزد  ی که هر کس نهیشده اونم ا جادیکوه رفتنمون ا  یتو یر ییتغ هیالبته  ـ
 جو دوستانه تر شده.  ییجورا هی ارهیودش مدلش  رو با خ زی به نوژا زد( عز

 

 به طرف نوژا کرد و گفت  ینگاه

 باال انداخت  یی!؟ و براش ابروگرفت ینوژا جان سروش سراغت رو م  یـ راست 

 

دستاش رو به عالمت برو بابا تکون داد و گفت ـ   ینوژا تو هم گره خورد وبا حالت بامزه ا یابروها
 غلط کرد 

 

 دهنش رو گرفته بود که قهقهه نزنه  یجلو دی لرز امکیس یها شونه

 !؟هیموضوع چ 

 

 نزدم  یحرف یعلتش رو بپرسم ول  خواستیم دلم

 

 از جاش بلند شد و گفت ـ من برم غذا رو بکشم   مامان

 هم بلند شد و پشت سرش راه اافتاد.... نوژا
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 ی س پارت

 

 

 *نازی*ا

 

 

 بوده  یاز کارم راض گفتیبا محبتش م یمهرنوش جون  غذا رو آماده کردم نگاه ها کمک

 یرانیا یغذا کردچونی خودش غذا درست م یسنش بود ول  یبه حالش سوخت پنجاه و خورده ا دلم
 بود  ومدهین رشونیدوست داشتن و آشپز مناسب و کار بلد گ 

 

 کمکش کنم   نجام یگرفتم تا ا میتصم

   انیدخترم صداشون بزن ب ـ

 باشه مهرنوش جون  ـ
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 رفتم  مشغول حرف زدن بودن  ــ عمو جان؟    ییرایطرف پد به

 شام  دییهمه به طرفم برگشت ـ بفرما  نگاه

 

 قبل از همه بلند شد وبه طرفم اومد دستش رو دور کمرم انداخت  و گفت  عمو

 هم بلده؟  یـ جغله عمو آشپز  

 

 بله بلدم.   یچونم زدم ـ در حد تخم مرغ عسل ری ز یدست متفکر

 

 . یبزارمت کالس اشپز  دیبا  ستی بهت ن یدیرفت ــ ام  یخنده  چش غره ا با

 رفتن  یی رای از جا بلند شدن و به طرف سالن پذ همه

 گفتم ای کردم و آروم تو گوش س کردیبه ما نگاه م  یو ناراحت یبه ساناز که با حسود ینگاه مین

 

 ـ نامزدت از حسادت تلف شد دستت رو بردار  

 

 از اون نداره.   یآروم تو گوشم گفت ــ پاشا هم دست کم اونم

 دم  و گفتمز  الشیبه خوش خ   یدلم پوزخند تو

 

 !یبود که نوژا صدام کن ادتیخوب  یشناسه،راستی ـ فعال که اون منو نم 
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 . یناز یرفته آ ادمی گهینوژا د گهیـ نترس از بس ساناز م دیخند

 

 که سفره رو جارو کردن   میطرف سالن حلش دادمو گفتم ـ بر به

   ستن؟یبزرگ ن  ینشسته بودن عمو گفت ـ پارسا همه

 

 . یرفته سفر کار  یچند روز  هی زمینوش جون گفت ـ عز مهر

 تکون داد و نشست  یسر  ایس

 

 ساناز نشست منم کنار عمو نشستم  پاشا روبرم بود  عموکنار

    شدیو چندشم م  ومدیم ادمی کار امروزش  دنشینگاش کنم با د خواستی دلم نم یحت

 

  گهیکه م یا  هیدارم و آ مانیتاب خدا اچون به ک میخوریمطمعن شده بودم ما به درد هم نم گهید حاال
 مردان پاک« ی»زنان پاک برا

اون با کار امروزش   یکس ندادم  ول چیرو به ه دنمی اجازه بوس ینبودم حت    یپسر  چیحاال با ه تا
 بگم که پاکه تونمینم

 

 مرد هوس باز   هیپس  دشیبوس  یول ومدیاز ناتاشا بدش م اون

 

 با خورش مشغول شدم  دمیمقدار برنج کش  هی

 !یخور یکه غذا رو بدون رب انار م نمی بی آروم گفت ــ م عمو
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 خنده   ریزد ز ینگاش کردم که پق یحال زار  با

 میبا هم بخند  نیبه ما هم بگ نای خندیو گفت ـ خوب م اوردی طاقت ن ادینگاش کردن مه همه

 

 خندش رو خورد و گفت   عمو

دلش   شی آور ادیبا  نکهیمثل ا ی تعجب کردم و بهش گفتم ول  خورهیبا برنج رب انار م شهینوژا هم ـ
 خواست.  

 زد  یلبخند ادیمه

 .  رمی گیفردا برات م ؟یـ چرا زود تر نگفت  

 

 کردم   خوردیبه سولماز که با ناز غذا م یتشکر نگاش کردم  و با ابرو اشاره ا با

 رفت.   یبه سرعت به طرفم برگشت و چش غره ا  یروبرگردوند و نگاش کرد ول  سرش

 

 انداختم    ری رو خوردم و سرم رو ز خندم

تو رفتارش   یعمد ریغ یبود و ناز و عشوه   یمخش رو بزنه دختر خوشگل تونهیسولماز م دونستمیم
 . بردیداشت که دل همه رو م

 

 چش چرون.  شعور  ینکرده ب  رشی شا جونش سناتا  نکهینگاه پاشا روم بود، مثل ا ینیسنگ

 

 رو خوردم و با ساالدم مشغول شدم  غذام
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استراحت به   یبعد از شام همه برا خوردنی همه بر خالف من گشنه بودن چون با اشتها م انگار
 اتاقشون رفتن چون خسته راه بودن

 

اتاق  هیابن و با ساناز تو دو کفتر عاشق کنارهم بخو نیسولماز هم کار خودش رو کرد و اجازه نداد ا 
 د یخواب

 

منم از فرصت استفاده کردم و   کردی کار رو م نیحرص دادنشون ا یبود فقط برا  یطونی ش  یلیخ  دختر
 خودم رو تو اتاق عمو جا کردم 

 خواب رفت  ع یخسته بود و سر عمو

 بود تا بعد ازچند روز کنارش با آرامش بخوابم  یکاف  حضورش

 

 

 *** 

 

 

کردم و حولم رو   ینگاه  ختمیبه هم ر یبه موها نهیشدم و به اتاقم رفتم تو آ داریساعت ده ب یحدودا
 رمیبگ  یبرداشتم تا دوش

 

بود و سرحال اومده بودم موهام رو خشک کردم و به   دهیخواب از سرم پر یحموم  حساب  هیاز  بعد
 اتو زدم  یحالت  قشنگ

   دمیبود رو پوش  یکم سرشونه هاش لخت   هیکه  یخوشگل دیقرمز و بلوز سف یکش شلوار
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 زدم   تی از رضا یکردم و لبخند پمی به ت ینگاه

 دم یهم رو لبام کش یمرطوب کننده زدم و رژ گلبه کرم

 دخترا رفتم سراغ  یطانی لبخند ش هی با

 

داخل اتاق   یرو تخت نبود متعجب قدم یکس  یاتاق رو آروم باز کردم و سرم رو بردم داخل ول در
باهاشون    یاراد ریاز پشت در قلبم رو متوقف کرد به طرفشون برگشتم و غ یغ یگذاشتم که پخ و ج

 شدم    دنیکش غیمشغول ج

 

 خنده   ریز میو زد میزدن به هم نگاه کرد  غی از چند لحظه ج بعد

 دایپ  یر ی چ یگشت وقت یز یتواتاق دنبال چ  یتو اتاق و با نگران دیهود پر نیعمو مثل راب  هوی
 نکردگفت 

 شده دخترا؟  یـ چ 

 

 خنده   ریز میو دوباره زد میبه هم کرد ینگاه

  بنیورش پا هیرش باال و و هیکه   یکه تا رو زانوهاش بود و لباس راحت یشلوارک قرمز گل گل  عموبا
 کردیبود با دهن باز نگامون م ختهیر ش یشونیکه رو پ یشلخته ا یشده بود و موها زونیآو

 

   میزد که خفه خون گرفت یباره داد هی

 نههههههه؟  ای شده  یچ نیگیم  ـ
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 .میکردی م یبا هم شوخ مینشده داشت یز ی عمـو جون چ  یچیه ـ

 گرفته؟.... تونیاول صبح شوخ  ؟یچــــــــــــــــــ ـ

 

 

 

 

 ک ی و  یس پارت

 

 

 کردم   یدهنم رو قورد دادم و به دخترا اشاره ا آب

 منو ترسوندن  نایا یکنم ول  دارشونیمن اومدم ب ـ

 تکون داد و گفت  یسر 

 نه؟!  ینازشون کن  یتو هم که اول صبح اومده بود ـ

 

 شناخت یگرفت خوب منو م خندم

 رفت  رونی و ب دیتو موهاش کش یبه ساناز کرد و دست یچشم  رینگاه ز 

 چشام گرد شد پشونیت دنیبا د  یباز به طرف دخترا برگشتم ول شی ن با

 نیبود سادهیطور جلو عمو وا  نیا اتونی حی خاک تو سر ب ـ
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 به تاپ باز و شرتکشون کردن    ینگاه دخترا

 برد عمو  یضیچه ف ـ

 

 خدا آبروم رفت  یـ وا دیکش  یغیسولماز دستاش رو زد به سرش و  ج ینبود ول الشیخ  نیکه ع  ساناز

 زد یم دیرو د گهینفر د هینترس بابا عمو  ـ

 

 که گرفته بود باز نشه گفت  یشیبا ن   ساناز

 ست یطور ن نیا چمیه  ریـ نه خ 

 ومده یبدت هم ن نیهمچ  نکهیمثل ا ـ

 

 و به طرف آشپز خونه رفتم  رونی ب  دمیاز اتاق پر دیو با حرص به طرفم دو دیکش  یغیج  ـ

 

 دم کرده بود  ییمهر نوش جون چا ینبود ول یکس

  یسرم رو بلند کردم پاشا  با لباس راحت ییپا یصدا دن یصبحونه، با شن زیم   دنیکردم به چ شروع
 بهم کرد نگام رو گرفتم مگه نرفتن سر کار!؟  یا رهیخ وارد آشپزخونه شد و نگاه

 

 برداشتنش روهم نداشت  الینگاش روم بود و خ  ینینگفتم و به کارم ادامه دادم  سنگ یز یچ

 واریبه پاشا که به د یهم وارد آشپزخونه شد  و نگاه ادینگاه کردن بهش رو نداشتم مه الیخ منم
 زده بود کرد  هیتک

 ن؟یری شرکت نم ادیمه ـ
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 رو به من داد و گفت   نگاش

 زنگ زدم که هواسش به اوضاع باشه  یخونه، به هر   میمونی م یچند روز  ما ینه مثال مهمون دار ـ

 

 تکون دادم که گفت   یبهش زدم و سر  یلبخند

 

 !مون؟ی جنگل یتو خونه  میچند روز بر هیـ نظرت چ 

 ن؟یمگه دار ـ

 .بهیآره مال دا ـ

 

 گه؟یم یچ نمی ب ادیبزار عمو ب  دونمیاختم ـ نمباال اند ییابرو

 مهر نوش جون هم بهمون ملحق  شد    

 دست درد نکنه.  یدیچ یدخترم چه سفره ا ـ

 نکردم  یکار  کنمی خواهش م ـ

 

  یبرم سراغ گال خواستیدلم م میو به باغ رفت  میباز اومدن  ، صبحونه خورد شی و دخترا هم با ن عمو
 نمیبش هیدادم کنار بق حی ترج یول  الیپشت پشت و

  میباغ گذاشته شده بود نشست یکه تو یراحت یها  یصندل  یهمگه رو 

  ییرایپذ  یزنگ زد تا برا  کردی که موقع مهمون داشتن بهش کمک م یجون به خدمتکار  مهرنوش
 بود   ییرایاون بد بخت هم مشغول پذ نینشه به خاطر هم  تیاذ
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    مید و قرار شد فردا صبح زود به اونجا براستقبال کر یخونه جنگل  شنهادیاز پ  عمـو

 کرد ینم  یمن هم توجه یگرم گرفته بود و به چش غره ها یپاشا حساب  با

 و از چشاش خوندم دوست داره  هیپسر خوب   گفتیم 

 

  طیمح نیاونم تو همچ  کننی م ر ییآدما تغ یرو در نظر گرفته ول  ششیچند سال پ تیشخص  دیشا
 شهیکه به دخترا رحم نم یکار 

 

 حوصله کنار گوشم گفت   یب  ساناز

 م یکم قدم بزن هی میبر ای ب  شنینم ری حوصلم سررفته پسراهم که از حرف زدن س  ـ

 م یباغ حرکت کرد یو به طرف انتها م یخودمم حوصلم سر رفته بود از جا بلند شد 

 

 

 

 * ادی*مه

 

 

نداشتم از جام بلند شدم   یگرم حرف بودن و من حرف  امکیرفتن دخترا جمع پسرونه شد پاشا و س با
 بهش بزنم  یرفتم تا سر  یو به طرف رکس 

 ازش نبود یخبر   یتوش نبود دور ور کلبه رو نگاه کردم ول یول  دمیرس  یکلبه رکس به
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جاش تو   ون یح  گفتیداد و م یورودش رو به خونه نم  ی مادر جون اجازه  یبود ول یز ی سگ تم یرکس
 ست یخونه ن

 به طرف درختا حرکت کردم که... یرکس  دنبال

 

 هیبه طرف صدا پا تند کردم چون مطمعن بودم  دیدور به گوشم رس یو خنده از فاصله  غی ج یصدا
 ! هیرکس هیطرف قض 

 

 اومدن یرفتم صدا ها هم به سرعت به طرفم م  یطور که به طرف صدا ها م نیهم

 نوژا مثل جت از کنارم گذشتن  یشد دوستا ی بفهمم چ تا

 دیدوی هم دنبالشون م  یرکس

    یباز دنبال رکس  شیهم با ن نوژا

 نوژا و گرفتم و نذاشتم دنبالشون بره  مچ

 پسر  نجایا ایب   یرکس ـ

 

 و به سمتم اومد  ستادیصدام ا دنیبا شن  یرکس

 کرد یزدن و فرار دخترت نگاه م  غیطور با ذوق به ج نیهم نوژا

 

 د یکنار نوژا زانو زد و به حالت لوس سرش رو به دستاش کش یرکس

 ی دوست شد یبا رکس ینوژا تو ک ـ
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 هیبر خالف صاحبش پسر خوب   دیویرو نوازش کرد و گفت ـ د  یرکس سر

 د؟یوید ـ

 

 بکام  دیوید گمیبهش م نیبه خاطر هم  کنهیم یخوب فوتبال باز   یل یو گفت ـ خ دیخند

 

 و گفتم  ـ چه طور باهات دوست شده؟ دمیخند منم

 گر خدا خواهد ری زد و گفت ـ عدو شود سبب خ  یپوزخند

 

از شالم   نکهیمثل ا یکنه ول تمیاذ  یکرد و ادامه داد ـ پاشا شالم رو گردنش انداخته بود که رکس یمکث
 منم دوست داره نیخاطر همخوشش اومده و رو بوش منو شناخته به 

 

   میبر  ایخورده پاشا ب  یعجب رو دست ـ

زدن کردن و    غیدو باره شروع به ج دنیرو که د یرکس دنیلرزیدخترا مثل ببد م  میطرف بچه ها رفت به
 شدن میقا امکیپشت س

 

 دوباره کنار نوژا زانو زد و خودش رو لوس کرد   ینشست رکس   یکش اومده رو صندل شیهم با ن نوژا

 

 آورد    یداشت از تعجب شاخ درم پاشا

 کارتون نداره دینی نشستم و رو به دخترا گفتم بش منم

 کرده.  دایپ  دیدوست جد هیفعال  
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رو دور کردم  ،    یبلند شدم و رکس  ترسنیهنوز م دمید ی نشستن، وقت یترس و لرز با فاصله از رکس با
 ه کلبش رفت اونم ب

 

از دور  نگاه پر شرارت پاشا به نوژا کنجکاوم کرد و سرعت قدمام رو   یطرف بچه ها راه افتادم وال به
 تند تر کردم 

 

 

 

 

 

 

  ـ

 و دو  یس

 

 

 * نازی*آ

 

 

 و ساناز  کرد و گفت   ایبه س  ینگاه بد جنس  سولماز
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 لطفاً  دیرو حفظ کن  یساناز جان فاصله شرع ـ

 

 نگفتن   یز یاخم به سولماز نگاه کردن و چ با

 ی بامن طرف  یکن  تی سولماز عموم رو اذ ـ

 

 نازک کرد و گفت   یبهش گفتم  که پشت چشم یجد نویا

 مجرد نشسته ما هم دلمون خواست.  نجا یخوب ا ـ

 

 خنده و گفت    ر یزد ز  یگرد بهش نگاه کردم که پق یچشا با

 

 خودم رو لوس کنم اه اه حالم بد شد  یکی یبرا یتو فکرش رو بکن منم مثل سولماز ه  ـ

 خنده  ری و زدم ز رمیخودم رو بگ یجلو نتونستم

 

سولماز   یخندم رو خوردم ول عیکه من سر یساناز درنده نگامون کرد،  طور  یول  دیهم خند عمو
 د یخندی همچنان م

 

 میکن  یبار   قتیجرات حق هی و گفت نظرتون چ دیسولماز درخش  یچشما

 رو سولماز بود   ثشینگاه خب  یداشت؟  ول  یباال انداختم چه ربط ییابرو

 پاشا تعجب کردم  یبا صدا  یدو خواهر ول نیاز دست ا یوا
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 منم موافقم  ـ

 

 و به چشاش نگاه کردم  رمی رو بگ میکنجکاو  یجلو نتونستم

 .  دیدرخشیم ثانهی خب

 چه مرگشه!   گهید نیمن ا یخدا

 

 سر جاش نشست  کردیپاشا رو نگاه م یکه سوال یدر حال   دیرس  ادیهم قبول کرد،  همون موقع مه عمو

 کو؟   میدار ازین یبطر  هیـ خوب حاال  عمو

 

 کرد که اومد طرفمون رو بهش گفت  یبه دختره اشاره ا   پاشا

   اری ب  یبطر  هیکن واز  آشپز خونه  یرو خال زیم ـ

 

 برگشت   الیروجمع کرد و به و زی م عیهم سر دختره

 به پاشا کرد  یسوال ینگاه  ادیمه

   ؟ی چ یبرا یـ بطر  

 

 من قفل کرد و گفت  یتو چشا  ادی نگاهش رو از مه یبا بدجنس   پاشا

 قت یجرات حق یـ برا 

 چشه؟  گهید نیرو لباس ظاهر شد،  ا ینگاه کردم  رد لبخند ادی رو ازش برگردوندم و به مه  روم
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 حوصله داشت؟!  یک مدیکش یکالفه ا پف

 

   دیکشی ساناز خط نشون م یسولماز که با نگاش برا  

 دوختم  ایدرمونده نگام رو به س  

 باال انداخت   یشونه ا کردیداشت منو نگاه م  اونم

 

 زد ی عجله کرده چون داشت نفس نفس م یلیرو به پاشا داد معلوم بود خ   یموقع خدمتکار بطر  همون

 

زبونم   ریاز ز خوادیاگاه استرس گرفتم نکنه به من مشکوک شده و مرو وسط گذاشت ناخود یبطر   پاشا
 حرف بکشه!

 نگاه کردم رو به عمو گفت    بهش

 تو بچرخونش.  امکیس ـ

 

 و تهش طرف ساناز افتاد  ادی رو چرخوند سرش طرف مه  یبطر  عمو

 رفت و گفت  دیخندیم  زی به سولماز که ر یچش غره ا یناراض  ساناز

   ن؟ی...  شما چند تا دوست دختر دارز  یـ خوب... چ 

 

 باال انداخت و گفت  یشونه ا ادیمه

 ی چیه  ـ
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بد بخت    دیرو چرخوند سرش طرف من و تهش طرف پاشا افتاد رنگ از رخم پر یبطر   ادیبار مه نیا
 شدم رفت 

 بهش نگاه کردم که بد جنس گفت   منتظر

 

 رو بردار و با دوست پسرت کات کن!  تی االن گوش نیهم ـ

 بود جلو عموگفت!  یچ نیو واج نگاش کردم ا احه

 و گفت   دیخند عمو

 

 ـ دوست پسر نداره.   

 زد  یطان ی ش یلبخند پاشا

 دونمیــ چرا داره اسمشم م 

 

 به سمتم برگشت  زی ت ایس

 صاف نشستم دهیترس

 .... نه.. راستش ؟یدون ی..   م زی... چایـ س 

 

  دمی از جا بلند شد که منم از جا پر نی خشمگ ایس

 و فرار کردم  دمیکش یغیکه ج رتمیطرف حمله کرد بگ هی
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   گفتیو م دیدویدنبالم م یحرص  عمو

 

 نم یبب  سایها وا  هیا غهیپسر چه ص ددوستیچش سف یدختره   نمی صبر کن بب ـ

 زدم یداد م دمیدویهمون طور که م منم

 ــــــــرش یرم کرده بگ ا ی س ادیـ مهــــــــــ 

 

  دمی چرخ  زیدور دور م چند

 دیخان از ُشک در اومدن و به طرف عمو رفتن واقعا زحمت کش ادیمه  تازه

 

 گفتم زدمی که نفس نفس م یروگرفت منم در حال عمو

 باور کن.   ستیدر کار ن یعمو دوست پسر  ـ

 

   گه؟یاون دروغ نم شناسمیساکت شو دختر من پاشا رو م ــ

 حرفش دلم گرفت حرفم رو قبول نداشت؟! از

 

 شد و گفت   ی مونی نگاش پر از پش   کردم،ی که پر از اشک بود نگاش م ییبا چشا 

  گه؟یم  یپس پاشا چ ـ

 

 بهش ندادم فقط بهش نگاه کردم   یجواب
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 وسط و گفت   دیمثل قاشق نشسته پر پاشا

 

 خودش گفت ارسالن دوست  پسرمه  دونمیاسمشم م گهیدروغ م ـ

 عمو گرد شد و گفت  یچشا

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ یـ ک 

 

 کرد ی گرد نگاشون م یخنده پاشا هم با چشا   ریبه هم کردن و زدن ز  یو سولماز نگاه  ساناز

 

 ! یعمو رو ول کرد و با نگاش بهم گفت لو رفت ادیمه

 شد یکم کم  چشاش خندون و صورتش سرخ م کردی هنوز با دهن باز پاشا رو نگاه م عمو

 

 چشه خودش رو گرفته بود قهقهه نزنه.   دونستمیم

 بهم کرد و با خنده گفت که ارسالن دوست پسرته!  ینگاه

 

 عمو گرفت   نانیمن خندم نگرفت به جاش دلم بد جور از اطم یول

 بود دوست داشتنش؟! نیا 

 

 برداشت  یکه از دستش ناراحتم به طرفم قدم دیعمو فهم انگار

 نوژامن...   ـ
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   دمیدو الیبهش کردم و به طرف و پشت

 از من قبول داشت..   شتریانتظار رو نداشتم او پاشا رو ب  نیعمو ا از

 

 

 پاشا خره.   کاور

 و سه  یس پارت

 

 *پاشا* 

 

   کردیناراحت به رفتن نوژا نگاه م امکیس

 گفت   امکی س سر جاش نشست و رو به ادیمه

 

 ناراحت شد.  یکه بهش اعتماد نکرد یفکر کنم به خاطر  ـ

 ناراحت گفت  امکیس

 کارم در اومد.   ـ

 

 زد و گفت   امکی به س یلبخند ادیمه

 ! دم؟یچه طور بخش یدونیبار ناراحتش کردم م هیمنم  ـ
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 نگاش کرد که گفت  یسوال امکیس

 رفتم  اطیـ پنجاه تا کالغ پر تو ح 

 

 دوباره شروع به خنده کردن  دخترا

 میچه جالب کاش ما هم بود یبا خنده گفت ـ وا  سولماز

 مین یبی به طور زنده م گهید ی قهیـ نگران نباش احتماال تا چند دق  دیهم خند ساناز

 

 کنه تمیاذ  ادیدوست داره دلش نم یلی نوژا منو خ  دیذوق نکن نقدیتکون داد و گفت ـ ا یسر  امکیس

   دیرو بخش  شیجان، قرار بود صد تا برم که به خاطر افتادن قندم بق امکینکنم سگفت ـ فکر   ادیمه

 

 کالغ پر برم؟!  دیمنم با یعن یگفت ـ   یبا حالت زار  امکیس

 بزن حله. یزد ـ خودت رو به موش مردگ   یچشمک ادیمه

 

 ؟ یکردی م یتو اون روز نقش باز  ادیرفت کله سرم ـ مه چشام

 تکون داد  یو سر  دیبار خند نیا

 

که بهش    دمیبا نوژا داره قول نم  یارسالن چه نسبت یاالن نگ نیزدمو گفتم ـ اگه هم یبدجنس   لبخند
 نگم.

 کرد و گفت   یخنده ا ادیمه
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 از عموش بپرس.  ـ

 و گفت   دیهم خند امکیس

 دختره هیارسالن  ـ

 

 که دختر؟   یچ یعنی  

 ادامه داد ـ و اون دختر هم خود نوژاست.  امکیس

 ارسالن نوژاست؟  یچ ی عنیـ  دمیبار پرس نیا

 

بود همه منتظر   ومدهین ا یکه هنوز دن  یموقع زاشتن،یروش م شدیکه اگه نوژا پسر م هیارسالن اسم ـ
 اومد  ای به دن طونی دختر ش هی یپسر بودن ول

 

 همه مدت حرص خوردم   نیا یچی ه ینگاه کردم،  من برا ادی و منگ به مه جیگ

 ! ن؟یهمه مدت منو سر کار گذاشت نیا ادیمه ـ

 گفت ـ نوژا سر کارت گذاشت به من چه؟ الی خیب  ادیمه 

 

 ی و بلندشد ــ من برم منت کش اوردی طاقت ن امکیس

 حرکت کرد الیطرف و به
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 نوژا دوست پسر نداره؟! پس

 منو سر کار گذاشته بود؟ طونی ش ی دختره

اومد رو   ی طوره، لبخند نیمال منه آره هم یعنیرو دوست نداره   ینوژا کس یعن ی نیا نمی کن بب صبر
 خوردمش  عی که سر نهیلبم بش

 

 کار کنم؟؟؟   یچ دیو زشت کردم حاال با  کیمن خودم رو تو چشمش کوچ یول

 

 

 *سولماز* 

 

 

 لحظه نگام کنه هیحاضر نبود  گرفتیحرصم م ادیمه  یها یتوجه  یب از

 شدم یجذبش م  شتریب  گرفتیم لمیکمتر تحو یهرچ  یول

 

بار حسادت به دلم   نیاول یبا نوژا باعث شده بود که برا  شیم یبا همه پسرا فرق داشت رابطه صم 
 چنگ بزنه 

 

 دنبال نوژا رفته بود چشم دوختم ایکه س یر ی نگام رو ازش گرفتم و به مس ناراحت

 رو لبام نشست  یلبخن  دمیکه د یز ی چ با
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  ینوژا هم با مشت ولگد هاش  حساب  ی ول ومدینوژا رو انداخته بود رو دوشش و به طرف ما م ایس
 کرد یم  ضشیمستف

 

 شد دهینوژا نگاه همه به سمتشون کش یغایج  غیج  یصدا با

 همه کش اومد  یشاین

 

نوژا دوست پسر نداره   دهیفهم نکهیاز ا یعن ی زدی برق م ی تعجب به پاشا نگاه کردم چشاش از خوش با
 خوشحاله!؟ نقدیا

 

  کرد ی به نوژا نگاه م یخاص  یبا مهربون  ییجورا  هینگاه کردم  ادیمه به

 

 زووود باششش  نیبزززارم زم ـــــــــایس ـ

 

 و تو صورتش داد زد  نینوژا رو گذاشت زم دیخندی که م یدر حال  امکیس

 

 ارسالن جوننننننم. یبا من قهر کن یکن یتو غلططططط م  ـ

 

 مگه نگفتم نگو ارسالن هــــــــــا؟ ــــــــــــــایزد ـ س یغ ینوژا گشاد شد و ج یچشا

 

 جون جوش نزن   یخندش رو خورد و گفت ـ فدات بشم ارس امکیس
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 با خنده پا به فرار بزاره. امک یحمله کرد که باعث شد س  امکیبه طرف س   یبار نوژا عصب نیا

 

 ساناز گفت   هوی کردنیز نگاش مبا  ش یبا ن پسرا

 از من دوست داره!؟ شتریچغندر رو ب  نیا امکیسولماز س یدید ـ

 

 چندش وار نگاش کردن  یحرف رو زد که پسرا با خنده و تاسف و اندک   نیلوس ا چنان

 

 خاک تو سر حسودت کنن خوب معلومه دوسش داره مثال برادر زادشه ها!  ـ

 

نگاش رو   عی چون سر دیطول نکش  ادیز میذوق زدگ   کنه،ی داره نگام م ادیمه دمیرو برگردوندم كه د  نگام
 نگاه کرد کردی باز فرار م شی که با ن  امکیگرفت و به س

 

 

 * نازی*آ

 

 

 رمش ینتونستم بگ دیدویتند م ی ل یخ  شعوریبه سمت بچه ها برگشتم ب ومدیکه نفسم باال نم یحال  در

 

 باز بود نگاه کردم  شاشیکه ن ایپرت کردم و با حرص به س یرو رو صندل  خودم
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 حسابت روبرسه! گمیجان بعدا به عشقم م  ایباشه س ـ

 سرشون. یهمشون رفت کله  یچشا

 نموره لبخند گفت   هیبا   پاشا

 ه؟ ی.عشقت کـ

 

 رو باز کردم و گفتم  شامین

 دیوید ـ

 

 از لباش رفت و اخماش تو هم شد داد زد لبخند

 ه؟ یک گهید دیوید ـ

 

 !یعشق منو مسخره کن  نمیبهش کردم و گفتم ـ کوفت نب ینگاه دی از خنده ترک ادی مه هوی

 

از   ینداشت چون تو اتاق حساب دنیاگه نداشت هم جرعت حرف ایبهم اعتماد داشت  گهیکه  د ایس
 نشست و گفت  یصندل یخوشگلش در اومده بودم رو   یخجالت موها

 

 ؟ یو خودت بزار اسم ر ای شهی هم یتو عادت کرد ـ

 بکام  دیوید گهیم یکه از خنده صورتش قرمز شده بود گفت ـ بابا به رکس ادیمه ـ
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 داد هیزد و به مبل تک  یراحت شده بود پوزخند  الشیکه انگار خ  پاشا

  نیخودت محل کار و ا یو ل یجان با دوست پسر مردم مشکل دار  ییدا هیرو بهش گفتم ـ چ  یحرص
 تو کارش  یر ی با عشقت م عیسر  ستین تی حال زایچ

 

 .... دیکردم رنگ از رخش پر احساس

 

 

 

 

 

 

 

 

 و چهار  یس پارت

 

 

 به پاشا کرد   یاخماش تو هم رفت و نگاه بد عمو

 کردی داد و منتظر جواب به پاشا نگاه م هیتک یهم با اخم به صندل ادیمه
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 خودش رو جمع کرد و گفت  عیپاشا سر یول

 نقشه بود.   هیاون کار  دیکن ی اشتباه فکر م ـ

 

 تا منظورش رو بفهمن  کردنی منتظر نگاش م همه

 به من کرد و ادامه داد   ینگاه پاشا

 

،  من   ین یصحنه رو بب نیا خواستمیچون م یار یقبلش به دفتر بابا زنگ زدم تا تو پرونده رو ب ـ
 طور وانمود کردم نیفقط جلوت ا دمشینبوس

 

  نم،یکردم  تا واکنشش رو بب  کردی به حالت َشک به پاشا نگاه م ادکهی به مه یباال رفته نگاه   ییابرو با
 کم کم لباش به خنده باز شد   یول

 

 پاشا روباور کرده دوباره به پاشا نگاه کردم و گفتم   یمعلوم بود حرفا 

 دم؟ یدیاون صحنه رو م دیچرا با ـ

 

 زد و گفت  یداد لبخند مرموز  هیتک  شی راحت به صندل  الیرو باز کرد و با خ  شاشین

به خاطر    خواستمینم  یدوست پسر دار  کردمی و چون فکر م یعاشقم شد کردمی ـ چون احساس م 
 . فتمیکار رو کردم که از چشات ب  نیا یکن  انتیمن به عشقت خ
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 کردم و گفتم   زیتا مغزم کلمات رو هضم کنه به محض درک حرفاش چشام  رو ر  دیلحظه طول کش چند

 ! ؟یگفتیچ ـ

 

 یدیـ همون که شن دیخند  طونیش

 نترکم تی کردم از عصبان یرو از زور حرص به هم فشار دادم و سع چشام

 

 چشام رو باز کردم و با نگام گردنش رو زدم زیت

 

 در حال انفجار بودم نگاه کرد  تی به من که از  عصبان  رهیباز خ  شی با ن 

 

 خرخرش رو بجوه  خوادیو دلش م کنهی رو داشتم که به دشمنش نگاه م  یببر زخم هی احساس

 

 گفتم غینتونستم خودم رو کنترل کنم و با ج گهید 

 

 قق تووووووـو؟؟؟؟؟؟؟!  ـ مننننننن عاااااشققق 

 

 باز تکون داد و گفت  شی رو  با همون ن  سرش

 

 !!!!!!!! یعاشقم بش دمیبهت اجازه م یحاال که دوست پسر ندار  یول ـ
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 کنه! تمیاذ خواستیم شد،ینم نیگشاذ تر از ا گهید چشام

 همه تو گوشم نشست  زی ر یخنده  یصدا

 

  دمیو به سمتش پر دمیکش  یغیکردم و  ج دستام رو مشت شیی و حرص از پررو تی از شدت عصبان 
 بلند شد و فرار کرد یکه از صندل 

 

 زدم  غی ه با دو ج همرا

  ساااااایوا یـ اگه مرد 

   سایوا  شعوریخربزه ب  

 ساااایوا  االغ

 

 و گفتم  دمیکش یغ یج   دوباره

 تو بشم کله خر  نفهم هیـ آخه من عاشق چ  

 

 گرفت  یزدم دلم آروم نم ی کتکش نم ریدل س هیبشم تا   الشیخ  یوجه حاضر نبودم ب چیه به

 

و به   سادیوا  هوی که  دمیدویو دنبالش  به سرعت به طرفش م  غیمنم با ج  دیدوی باغ م  یطرف انتها به
 طرفم برگشت  
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  نیزمراست رفتم تو بغلش و با هم پهن  هیبود نتونستم خودم رو کنترل کنم و  ادیسرعتم ز چون
 میشد

 

 کردم نشیکه روش افتادم و پرس زم  دمیآخ و نالش تازه فهم  دنیشن  با

 نشست و دستش رو دور کمرم حلقه کرد و گفت  عیبلند شم که سر خواستم

 

  کردمیخودم بغلت م   یگفتیبغلت کنم بهم م یخواستی م  ایداغ یلیبود؟  معلومه خ یچه کار  نیـ ا 
 جونم،  حرص خوردن نداره که. ییدا

 

گذاشتم و به عقب حلش دادم که محکم تر   نشیبه چشاش کردم و دستام رو رو س یوحشت ناک نگاه
 گرفتم

 گفتم  یعصب

 

من حرفات رو   یول یخودت رو با مسخره کردنم تبرعه  کن  یخوب تونست   ه؟یحرفا چ نیمنظورت از ا ـ
 جااان حاال هم ولم کن.    ییباور نکردم دا

 

 

 رو تو هم کرد و گفت  اخماش 

 زود قضاوت نکن  نقدریرو گفتم تو هم ا  تی واقع یکرده باشم ول یبا تو شوخ دیـ شا 
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 کردم و آرومتر گفتم  ینگاه گهیراست م زد یچشاش که داد م به

 ـ ولم کن پاشا  

 

 رو جمع کرد و گفت   نهیرو لباش بش  خواستی که م یلبخند

 باشن نجا یها آرزو دارن ا  یل یـ مگه جات بده خ 

 

 رو تو هم کردم و گفتم   اخمام

 رو بغل کن   هایل یبرو همون خ ـ

 

 . ای و گفت ـ باشه خودت خواست دیگلو خند تو

 

برداشتم که  یاومدم و از جام بلند شدم قدم  رونیبهش رفتم و به زور از حصار دستاش ب  یغره ا چش
 گفت  

 

 محداقل کمک کن بلند ش  یداغونم کرد  یزد ـ

 به طرفش برگشتم   دیکردم و با ترد یمکث

 

 رو مظلوم کرد و دستاش رو به طرفم دراز کرد  چهرش

 رو گرفتم و کمکش کردم بلند شه    دستاش
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 دمیحرکت تو بغلش کش هیزد و با   یبکشم که چشماش برق  رونیدستام رو از دستاش ب  خواستم

 ولم کن!  یکنی کار م یحلش دادم و گفتم ـ چ  یعصب

 

 زد و گفت ـ  به جبران انداختنم.... یج ک  لبخند

 م یببوس دیرو چرخوند و به لپاش اشاره کردـ با  سرش

 

 حلش دادم    یحرص

 باشه!   ریخ یدیخواب د ـ

 

 کنمی ولت نم  میدیتا نبوس یول  یهرجور راحت  ـ

 ادبش کنم  دینشد با گهید نه

 

  دمی به سمت گردنش کش نش یباز شد  دستم رو از رو س  شاشیبهش زدم که ن یدلبرانه ا لبخند

 

که  آروم   دم یگردنش کش یاز لباش رفتو چشاش روتو چشام قفل کرد دستم رو نوازش وار رو لبخند
 رو لبام نشست  یچشاش روبست لبخند بدجنس 

 

و  در آوردم و موهاش رو ت یحاال وقتش بود دست هام رو به سمت موهاش بردم و تو موهاش به باز  
 دمی نکش یچنگ گرفتم ول
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 زدم  یور  هی ی رو باز کرد سرم رو کج کردم و لبخند چشاش

 

 کرد دیو تاک دی رو تو هم کش اخماش 

 !یکن ی کار رو نم نیـ  تو ا 

 

 دم یبهش زدم و موهاش رو محکم تو مشت گرفتم و کش  یچشمک

 فت و فشارداد  آخ آخ گفتنش بلند شد،دستاش رو از دور کمرم باز کرد و مچ دستام رو گر یصدا

 

 دردش دستام شل شد و موهاش  آزاد شد  از

 زد و گفت  یبد جنس   لبخند

 ...  رمیگیخودم ازت م  ید یـ حاال که حقم رو نم  

 

 

 

 

 

 و پنج  یس پارت
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 زد  یدو دستم رو پشت کمرم محکم گرفت و نگاش رو تو صورتم چرخوند و لبخند محو هر

 

 از ترس گشاد شد و تالش کردم خودم رو از دستش آزاد کنم چشام

 حرصم گرفت  شی همه خونسر نیاون محکم تر دستام رو فشرد و لبخندش بدجنس شد از ا یول

 

 . گمیداد زدم  ـ پاشا ولم کن وگر نه به عمو م یعصب

 

   ؟یگیبهش م یو گفت ـ چ دیخند  طونیش

 

   داکردمیپ ی شدم و حال زار  دینام

 ببوستم  خوادیکه شوهرم م گفتمیبه عمو م  یچ آخه

 

باچشاش    قایجواب نداد چون دق  یخرش کنم ول قیطر  نیکردم به ا یرو ملتمس کردم و سع چشام
 ردخوی داشت چشام رو م

 

 رو ببوسه   بهی غر هی خوادیم یعنیشوهرمه،   دونهیپاشا  که نم نمی صبر کن بب  یول

 ملتمسم اخمو شد  یچشا
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 ها.   کنهی آشو الشت م زنهی م هیرتیغ  یل یکه عمو خ یدید ـ

 جلو آورد  دنمیو صورتش رو به قصد بوس دیخند

 

 کرد و تو چشام نگاه کرد  یمکث دیصورتم که رس  یسانت چند

 مجبوررررررر  یفهمی مجبورم م یول  میکه من دختر خوب یدون یجون م خدا

 

! گهید زی بود همون چ یکرد.. چ زیرو چ  شیی جا هیفاصلش رو به صفر برسونه که زانوهام  خواست
 ؟ یدینفهم

 

  ییکه وسط پاش گذاشته بود و لبا  ییکه لوچ شده بود و دستا ییقدم فاصله گرفتم و به چشا هی ازش
 تا داد نزنه نگاه کردم    گرفتیکه گازش م

 

جا کرد   یتو هم دلت خواست؟ غلط ب عیدلم خواست.. چ ری خوشگلت رو گاز نگ  یلبا نیا زمیعز یآخ ـ
 که  خواست!

 

حالت   شهی دنه حالش خوب مز م یاالن وقت ج یگیچرا شر و ور م نازیآ یکن یکار م یدرون ــ چ یندا
 ها  رهی گیرو م

 

 جونه   یحق با ند یوا

که   ییچرت و پرتا یبه جا نمی،  خوب کردم ا   دیچ یزد و از درد دور خودش پ  نیزانوهاش رو به زم 
 گفت! 



 ی عروس سفارش 

221 
 

 

 . یمن برم با گهید ن؟خوبیجان حقتون رو گرفت ییدا ـ

 

خانم رو   ناز یکه بتونه آ یپشت کردم و به طرف بچه ها راه افتادم هنوز از مادر زاده نشده کس  بهش
 خفت کنه!!!!!! 

 

 

 * ادی*مه

 

 

 ! گفتمیبهش م دیرو باور نکرده و ناراحته با ییدا یتو فکر بود احساس کردم حرفا  قیعم  امکیس

 

 کارتون دارم.   نیای جان چند لحظه ب امکیجام بلند شدم ـ س از

 می جاش بلند شد  چند قدم از دخترا دور شد از

 نگام کرد   منتظر

 

   ؟یرو باور نکرد ییدا یتو حرفا امکیس ـ

 

 کنه؟!  ینوژا نقش باز   یجلو  دیو گفت ـ راستش نه آخه چرا با رونی نفسش رو داد ب کالفه



 ی عروس سفارش 

222 
 

 

 ناز  ینوژا آ دونهیچون اون م ــ

 ؟ یبهم نگاه کرد ـ از کجا تو بهش گفت  شکه

 

 ! دونمیاز رفتارش معلومه  از کجاش رو نم  دهیفهم یلنه و ـ

 . رهی م نحایبفهمه از ا ییموضوع ندونه چون بهم گفت اگه دا نی از ا یز یبهتر نوژا چ اما

 

 گه؟یبه نوژا نم یز ی چرا چ دهیاگه فهم ـ

 

در   یدوست پسر  دهیکه االن که فهم یدید ینوژا رو دل سرد کنه ول خواستیخوب با کار امروزش م ـ
 بکنه.  خوادیم  کاریچ مین یبرگشته صبر کن بب شی رأ  ستیکار ن 

 

سولماز   یبه جمعشون اضافه بشم نگاه ها خواستی تکون داد و به طرف دخترا رفت دلم نم  یسر 
 به جمعشون ملحق شدم  یمجبور  یول  کردی م میعصب

 

 نشست  شیقبل  یبه لب به طرفمون اومد و سر جا ی با لبخند بد جنس  نوژا

 . ومدیچرا ن ییدا ـ

 

 .ادیزد و گفت ـ االن م یلبخند

 نه؟  ای یو گفت ـ موهاش رو کند  دیخند عمو
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 هم کردم. ش یزد ـ آره عمو تازه ضربه فن  یلبخند پهن  نوژا

 

کرد از شدت خنده شونه اش   دنیو شروع به خند ریگرد شد و سرش رو انداخت ز امکیس یچشا
 د یلرزیم

 

 بود؟ یچ یمنظورش از ضربه فن یول

 ؟یهم بلد ینوژا ضربه فن ـ

 

 تو هم دلت خواست؟  هیزد ـ چ  یچشمک

 

 ست ین  یخوب زی از برق چشات معلومه چ خوامینه نه من نم ـ

 به نوژا کرد و گفت  یسرخ شده بود نگاه دنیکه چهرش به خاطر خند امکیس

 ؟ینکرد یرو ادهیز زمیعز ـ

 به عموش رفت و گفت ـ نه حقش بود.   یچش غره ا نوژا

 

 

 *پاشا* 
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 آخه!  یمحکم زد نقدریاحمق چرا ا یدرد در حال مردن بودم دختره  از

 

 بکنه.  یکار   نیکه همچ دیرس یدادم  اصال به ذهنم نم  هیزور خودم رو به درخت رسوندم و تک به

 

 دارم برات  یخانم خودت شروع کرد  نازیآ باشه

 

از جلوشون   خواستمیراه افتادم چون نم  الیقابل تحمل بود به طرف پشت و یهم درد داشتم ول هنوز
 رد شم 

 

 تخت انداختم  یبه اتاقم رسوندم و رو الیو یخودم  رو از در پشت یسخت به

 

 نیاز ا یاد یخوشحالم کرده بود که ز  نقدریداغونم کرده بود اما خبر دوست پسر نداشتنش  ا نکهیا با
 ازش دلخور نبودم بابت 

 

 دماغمم که گاز زده امروزم که....  دهی به تمام معنا بود موهام رو که کش یوحش هی

 .....کنمی خودم رامت م  ی ول یوحش  ی دختره
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 و شش  یس پارت

 

 

 * نازی*آ

 

به   یو عصب   یچشم ریز یکه نگاه ها یدر حال  ادیبود مه ومدهیپاشا هنوز ن  یربع گذشته بود ول  هی
 کرد. رید ییگفت ـ فکر کنم دا  کردی سولماز م

 

 محکم بوده یادیضربه ز  دمیـ احتمال م  دیخند عمو

 . رمیگیکرده بود  طرفش رو نم  تیحرص  یادیاز جاش بلند شد و گفت ــ ز ادیمه

 . دمیخند

 مینهار جوجه بزاره تا کباب کن  یبرا   خواستی کردو گفت ـ  برم کمک مادر جون م  الیبه طرف و ینگاه

 حرکت کرد  الیطرف و به

 

   دیهم بلند شد و دست ساناز رو کش عمو

 م یقدم بزن میپاشو بر ـ

 ساناز کش او از جاش بلند شد  سولماز هم خواست بلند شه که دستش روگرفتم   یشاین

 

 کارت دارم.  نیبش ـ
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 کش اومد و از ما دور شدن  شتری عمو و ساناز ب یشاین

 

 به طرفم برگشت   یحرص  سولماز

 ؟ یـ مامان منو فرستاده حواسم بهشون باشه چراجلوم رو گرفت 

 

 ! هیکاف یقدر که شبا از هم جداشون کرد نیهم یغلط کرد ـ

 

 شد و گفت   زونیو لوچش آو لب

 ره؟ی همش به من چش غره م هینطوریا ادیمه نینوژا چرا ا گمیم ـ

 

خورده  یبار شکست عشق هی ادیبهت بگم که مه   دیبا یازش خوشت اومده ول   دونمیولماز مس نی بب ـ
 شهیعاشق نم ا یراحت  نیو به هم

 بهش فرصت بده تو رو بشناسه   یکن شی نکن با نگاه کردن بهش عصب یتو هم سع 

   ارهی مطمعن باش جلوت کم م  نیری و ش طونی سولماز جان خودت باش همون دختر ش 

  تیپس بهش اهم شهیو جذبش هم نم زارهی کالس باال م یه خوادش یدختر م هیمرد اگه بفمه  هی
 نده.

 

 سولماز هم باز شد و گفت   شین

 !خوادینوژا پاشا تو رو م  یول ـ
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 خسته شده بودم  یف یبال تکل نیگرفت از ا دلم

 

 ماجرا رو خاتمه دادم نیبهش گفتم و زودتر به ا دمیشا شهینظرش عوض م نازمیاگه بفهمه آ ـ

 

 گفت   انهیدلجو سولماز

 غش کنه. یاز خوش یناز یبفهمه آ بندمی شرط م خوادتی م یلیخ   گفتینگاش م یول ـ

 

 و گفتم   دمیخند بلند

 نکبت رو داره. نیا یحوصله   یخدا نکنه بفهمه ک ـ

 

 رفتن عمو و ساناز  نگاه کردو گفت    ریو  به  مس دیسولماز خند 

 دنبالشون؟ مینر یگیم یعنی ـ

 .میشیمطمعنم با صحنه مثبت هجده خوب مواجه م 

 

 ه؟ یباال انداخت و گفت ـ نظرت چ ییابرو

 

 کار رو کنه؟  نیساناز باهات ا یگفتم ـ ولشون کن دوست دار  کالفه

 نگفت  یز یزد و چ ییدندون نما لبخند
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 ن برم دست به آب جام بلند شدم ـ م از

 ! ید یـ برو تا نترک دیخند

 

 اتاقم استفاده کنم.  ییحرکت کردم تا از دستشو  الینثارش کردم و به طرف و ییبابا گمشو

 

 

 * ادی*مه

 

 

کمک کردن مناسب ندونستم و از در   یرو برا طیجون با دختر خدمت کار مشغول کار  بودن مح مادر
 رفتم   یبه طرف کلبه رکس الیو یپشت

 

دختر که  به  هیفقط  یمشفول خوردن شد  به طرف بچه ها برگشتم ول  ختمیتو ظرفش ر غذاشو
 سولماز بود نشسته بود ادیاحتمال ز

 بود  دهیچون منو د شدیبرگردم زشت م  خواستمیاگه م 

 روبرو نشستم منتظر بودم دوباره نگام کنه تا حسابش رو بذارم کف دستش  یطرفش رفتم و صندل  به

 

 قصد نگاه کرن بهم رو نداره دم ید  ینگاش کردم ول  یرکیز  ریز  یبار  چند

 حرکت کرد الیبه طرف و یاز جاش بلند شد و بدون حرف هوی
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 رو گرفتم   یهر  یه رو لبام نشست  نگاه ازش گرفتم و  شمار یناخاسته لبخند 

 

 رو برداشت   یاز چند بوق گوش بعد

 ن؟ یچه خبر  کار رو به کجا رسوند ـ

 

 .شهیتموم م امی لیکار و نیخوب تا از سفر برگرد یخبرا ـ

 

 .فتهی از قلم ب یز یچ  خوامیخوبه خودت نظارت داشته باش  نم  ـ

 

شرکت   ه یرفتن به  یپاشا زنگ زد و گفت به  ناتاشا برا یز یچ هی یخوبه ول  ز ی نگران نباش همه چ ـ
 نامه بدم   گهید

 کار کنه؟ نجایکه ا خوادینم گهید چرا

 

 .هینوژا جد یبرا  مشیتصم دهیکار پاشا نشون م نیخوب ما بود ا  یکردم  ناتاشا از کارمند تعجب

 

 پاشا گفت رو انجام بده. یجان هر کار  یهر  ـ

 

 طرف پخش و پال شدن. هیهر کدومشون  نایر رفته بود کجا رفتن ارو قطع کردم حوصلم س یگوش
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تا بنا گوش   ششونیکه ن یشد در حاا دایو سولماز پ نازی گذروندم گه سر و کله آ ییرو تنها  یساعت مین
 به هم شدن  یحرکت کردن و مشغول پاسکار  یباز بود  به طرف توپ رکس

 

توپ رو خوب  یبشه چون صدا دایپ یرو لبام نشست االنه که سر و کله رکس یبدجنس   لبخند
 ! شناختیم

 

 .زدنی بودن فرو رفتن به توپ ضربه م ستیتو جو فوتبال  یحساب  دادیکه نشون م یژست خاص با

 

 بودم   شیاومد  ذوق زده منتظر ادامه نما رونیدرختا ب  یاز  ال یرکس

 تو سرشه؟! یدختر چ  نیتر از من رو لباش نشست از دست ا یطان ی ش یو لبخند دیرو د یرکس نوژا

 

 بود دهیبه پشت سولماز رس یمکث کرد حاال رکس یکم

 رو به طرف سولماز شوت کرد که افتاد تو بغلش   توپ

 

 زدن کفشاش شد.  س ی شد و مشغول ل کی به سولماز نزد یرکس

 

 با چشاش التماس کرد که کمکش کنه   گردینگاش م طنتیکه با ش  یینوژا به

 !ادیباال انداخت و داد زد ــ توپ رو پرت کن ب   ییابرو نوژا

 

 دیتوپ زودتر به نوژا رس یول دیبه طرف توپ دو  یتوپ رو با دست به طرف نوژا پرت کرد رکس سولماز
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ر کرد داره به سولماز فک  ی برگشت و توپ رو دنبال کرد ول  یتوپ رو به طرف سولماز پرت کرد رکس نوژا
 کرد  دنیو شروع به دو  دیکش یغ یو ج  رهی سمت اون م

 

 از ته دل نوژا بلند شد..... یقهقهه  یصدا

 

 

  

 

 

 

 اد یمه کاور

 

 

 و هفت  یس پارت

 

 

 *پاشا * 

 بلند نوژا باعث شد از تخت دل بکنم و به طرف بالکن برم   یخنده  یصدا
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 ! کنه؟ی نگاش م نطوریشدم  چرا ا یعصب   کردی باز نگاش م  شیهم بان  ادیمه  دیخند یهر و کر م  داشت

 

 برگشت و لبخندش پر رنگ تر شد  ی گهیبه طرف د  ادیکه نگاه مه چسبوندمی آمپر م داشتم

 

آروم  دنبالش   یباز  یهم  برا یرکس  دیچرخیاز دختراداشت دور درخت م یکی رو دنبال کردم  نگاش
 د یدویم

 

 رو لبام نشست   یافتاده بود لبخند ر یگ   یتیوضع  نیتو همچ نازیکه آ یروز  ادی به

 نوژا بلند شد یباره صدا هی

 

 بدو پسر خوب   نجا یا ا یجونم ب دیوید ـ

 

 متوجه بشه  یزد تا رکس نیرو چند بار زم توپ

 

 شد  یو مشغول باز   دیدختره رو ول کرد و به طرف نوژا دو یرکس

 !؟ کنهی خندهاش م نیمنم از ا یروز برا هی یعنی

 !  هیبفهمم حسش نسبت بهم چ دیبا
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بود در کشو رو باز کردم و شونه رو     ختهیبه هم ر یبه موهام کردم  حساب  یرفتم و نگاه نهیطرف آ به
 و گذاشتمش سر جاش که چشمم به عکس نوژا افتاد   دمیبرداشتم و تو موهام کش

 

   ره؟یم  ناز  یآ دونمیواقعا اگه بفهمه من م  یعنیو نگاش کردم    برداشتمش

 

د زبونش حرف بدر ریتونستم از ز دیحرف بزنم شا ادی با مه دیعکس رو سر جاش گذاشتم با کالفه
 بکشم رونیب  یبخور 

 

 تا وقت بگذره. نمی بب ونی زیکم تلو هیگرفتم  میرفتم  تصم رونیاتاق ب  از

 

 

 * نازی*آ

 

 

 کرد  ضی روح امواتم رو مستف  یسولماز حساب نکهیاز ا بعد

   میوکنارش نشست میرفت ادی طرف مه به

 

زدن گوشتا    خیهم بلند شد و بهش کمک کرد و هر دو مشغول س ادیکباب رو آورد مه لیپاشا وسا که
 شدن
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 دم یخندیو م  کردمی نگاش م  طونیمنم ش رفت یافتاد چش غره م ی تا نگاش بهم م  پاشا

 

 داد زد یسولماز عصب  هویکه   کردمیباز به پاشا نگاه م شی ن با

 

   ؟یگفتم بزار باهاشون برم  نزاشت  یدیـ د 

 گردن؟یخربزه برم هیطولش دادن االن با  یلیخ

 

 منظورت بچه بود؟  یها با چ ـ

 آره  ـ

 

 خندشون رو پنهون کردن.  ادی و مه  پاشا

 ؟ یاسم رو بزار  نیمن ا یحاال چرا خربزه دلت اومد رو پسر عمو ـ

 

 رو باز کرد وگفت  ششین

 !گهیخربزه د شهیخر و بز م یـ خوب بچه  

 

 صداش رو برد باال و گفت   دوباره

 ؟یخودتم پسر دوست یدیـ چرا پسر هــــــــا د 
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 ست ی طور ن  نیا چمیبهش رفتم ـ ه یغره ا چش

 رو باز کردم و بد جنس گفتم    شامین  بعدش

 

 اسم پسرشون رو بزارم ارسالن  تا عمو دست از سر کچل من برداره.  خوامیم ـ

 

 د کر دییسولماز هم باز شد و حرفم رو تا شین

 

 .میکه مشغول بودن برگشت ادیدو همزمان به سمت پاشا و مه هر

خودشون رو جمع کردن   عیسر یول  کردنیبودن و با لبخند به ما نگاه م دهیدست از کار کش جفتشون
 زدن کباب شدن خیو مشغول س

 

 برگشتم  ادی از جام بلند شدم و به طرف کباب پز رفتم به طرف مه 

 روشنش کنم؟   ادیمه ـ

 

 ام یصبر کن خودم م  یسوزون یجواب داد ـ نه خودت رو م عیسر پاشا

 

 به فکر سوختن منه؟! نیچه مهربون االن ا یوا

 کرد و  فندک رو ازم گرفت  یشد و به طرفم اومد اخم بلند

 رو مخاطب  قرار دادم    ادیمه دوباره
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 ها!  شهیرو زغال خوشمزه تر م  ادیمه ـ

 

 .شهینظرت عوض م ی کباب رو بخور  نیپاشا با حرص گفت ـ ا  باز

 

کردم و نگام رو به طرف سولماز برگردوندم که   دیخندیو م  ری که سرش رو انداخته بود ز ادی به مه ینگاه
 زد   یباز  چشمک شی با ن

 

 دمی شدن د کیو ساناز رو در حال نزد اینگام رو چرخوندم که س یحرص

 و ساناز چرخوندم  ایسولماز به طرف س  یبرا ییابرو

 

 بهم کرد لب زد ـ پس خربزه کو!  یرو برگردوند و نگاشون کرد اخماش رو تو هم کرد و نگاه  سرش

 

 خنده   ریخودم رو نگه دارم و زدم ز نتونستم

 

 عقب   دیقدم پر هی مییهو یبود از واکنش  ستادهیکه کنارم ا پاشا

 شد و دوال شدم و شکمم رو گرفتم شتریب دنمیکارش شدت خند نیا با

 

 صلوات! ینر  ایسولماز داد زد ـ الل از دن هوی

 جمع کنه!   نیمنو از کف زم ادی ب یکی گهید یوا
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 به سولماز رفتم  یخندهام چش غره ا ونیم

 ستادم یبودن به زور خندم رو خوردم و صاف ا دهیرس نایعمو ا گهید

 هم گفتن ـ چه مرگتونه!؟بودن با   دهیو ساناز که حاال به ما رس ایس

 

 تفاهم  ول یرو خوردم ـ ا خندم

 خربزه جزء جانداران شده!  دمیبهتر از من نداشت گفت ـ شن یکه حال   سانازم

 

   دیبا خنده به سولماز رفتم که ساناز به طرف سولماز پر یغره ا چش

 

 !؟ دیشد مگه ساناز منظورش رو فهم یچ

 کرد یخبر نداشت هنگ نگاشون م یز یچ سولماز بدو ساناز بدو  عموهم که از حاال

 دختر   نیدست ا از

 

 ها رو بده  خیس ادی مه میما کباب بزن  کشنی همو م نایخوب تا ا ـ

 گفت  گشتیم یز یچ ه یکه انگار دنبال  ادیمه

 کو؟  گشید خی س هیـ پاشا  

 

 کلش رو خاروند و گفت ـ تو اتاق من.  پاشا
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 ؟ یکارش داشت ینگاش کرد ـ چ  دهیباال پر یبا ابرو ادیمه

 

 زد ـ آخه خالل دندونمو گم کرده بودم.... یلبخند پاشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 و هشت   یس پارت

 

 

 میالزمش دار  ارشیبرو ب ی ندار   ازیزد  و گفت اگه به خالل دندونت ن  یرو به پاشا لبخند  ادیمه

 

   ارشیتخت  برو ب ری به من کرد و گفت ـ ز ینگاه پاشا
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 گفت   ادیبابا انداختم  که مه یشونه ا الی خیب ـ

 !گهیبرو د ــ

 

 ! نیدیمگه من نوکرتونم که کاراتون رو به من م رمیبه سمتشون برگشتم ـ نچ نم  یحرص

 

 و گفت    دیخند ایس

 . ادیتونه از پسش بر ب یکس نم چیکنه ه ینخواد کار  یوقت ـ

 

 دارم برات بهم کرد و به طرف اتاقش راه افتاد  گفتیکه م ینگاه  هی پاشا

دعوا و  ومدنیخل وچلم هم دست دور گردن هم انداخته بودن و با هر و کر به سمت ما م یدوستا
   ستیمعلوم ن شونیاشت

 

 رو کردنشون شدم   ریگرفتم و کبا پز گذاشتم و با ذوق مشغول ز ادیها رو از مه  خیس

 

 لقمه کنن   هیبزنم که دستشون رو باهاش  ی کباب هیکباب  نازیآ گنیبه من م 

و دخترا رو به داخل دعوت کرد تا کباب آماده بشه خودش هم همراشون   اینوش جون  اومد و س مهر
 رفت 

 

 زنم یو گفت ـ تو هم برو خودم م ستادیا ادکنارمیمه

 کمک کنم   خوادینه دلم م ـ
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 زد ی م خیگوشتا رو س   هیهم داشت بق ادیطرف کبابا برشته شده بود چرخوندمشون مه هی

 

 زد و گفت  ادی به مه یور  هی یهم با خالل دندونش اومد لبخند  پاشا

 کرده بود.  ریتو دندونم گ یسبز  کهیت هیـ دلتون پاک باشه فقط  

 

 نثارش کرد  یلب چندش  ریو ز  دیبا حرص خند ادیمه

 

 ست ی کباب رو کوفتمون نکنه دست بردار نتا  ونهید ی پسره

  نقدیپس ا  ن یرو برداشت  خیکمد س  ری کاغذ از ز کهیت هی دنیکش رونی ب ینرفته که برا ادمیجان  ییدا ـ
 حالمون رو بهم نزن. 

 

 و گفت    ستادیداد و کنارم ا  ادیرو به مه  خی س پاشا

 بپزش من جزغاله دوست دارم  شتری کارت خوبه ب نیآفر  ـ

 

کرده بود رو    خیس ادیرو که مه  یی گذاشتم و گوشتا یآماده رو کنار  یبهش رفتم و کبابا یغره  ا چش
 دم یکباب پز چ  یرو

 زدن به کبابا شد  خونکیو.مشغول س  دیکش رونی دستکش ها رو از دستش ب ادیمه

 

 جلو دهنم قرار گرفت  یگوشت کهی ت هیشدم و حواسم رو جمع کردم گوشتا نسوزه که  الشیخ  یب
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خوردن گوشت باز   یکه به لبخند گوشت رو جلوم گدرفته بود لبخند زدم و دهنم رو برا یادیمه به
 در اومد ادیبه گوشته زدم که داد مه یکردم  و گاز 

 

 سفته! نقدریچرا گوشته ا وا

 ! زنهیچرا بال بال م ادیمه

 

 شد.  دنیپر نیی دستاش رو گرفت و مشغول باال پا ادیرو ول  کردم  که مه گوشته

 

 دستش رو گاز زدم! نکنه

 گوشته کجا رفت؟  اصال

 

 زد و گفت   یسیانگشت شصتش هم ل  خورهیفکش داره تکون م دمیطرف پاشا برگشتم د به

 بود  ی ـ به به عال 

 

 بلند شد  ادی مه یحرص یصدا

 ؟ی ر یبود  ، خودت بردار چرا از دست من کش م یچه کار  نیپاشا اـ  

 

 بهم کرد و گفت   ینگاه پاشا
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 هم دست دارن خودشون بردارن بخورن شما زحمت نکش  شونیا ـ

 

 بزار دق نکنه. نیلقمه هم دهن ا هیحسود  ،  نقدریا تییدا دونستمینم ادیولش کن مه ـ

 

 کرد یباز به حسود خان نگاه م شی با ن  ادیمه یبهم رفت ول یچش غره ا پاشا

 

 با شما.  شیتونم کار کنم بق ینم گهینوژا من مجروح شدم د ـ

 

 حرکت کرد    الیتو حلقش به سمت و چپوندیرو م  شی ک یکه  یآماده رو برداشت و در حال  یکبابا

 

  یر یم یندارم کدوم گور  یو بوس  یجان تی امن نیا شیخلش تنها گذاشت بابا من پ  یی چرا منو با دا 
 اخه. 

 

 توجه باشم    یکردم به پاشا ب یسع

 که دستش دور کمرم حلقه شد و کنار گوشم گفت  کردمیچک م کی یک یها رو  خیس

 دم یتا دو ساعت درد کش یدار   یعجب ضربه شصت ـ

 

 شل شد و گفتم ـ حقت بود حاال هم دست رو بکش.  شامین
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 زد   هیتک یولم کرد و به درخت کنار  یمکث  با

  کردی محو نگام م یبهش کردم  با لبخند ینگاه

 

 معذب شدم و خودم رو مشغول  به کباب ها نشون دادم   رشی نگاه خ ریز 

 هم که دوست نداشتن کباب شن   نایاز شانس من ا حاال

 انگار نه انگار  یو روشون کردم  بلکه زودتر برشته شن ول  ریز  یحرص

 ش؟ ی شا گفت ـ  در مورد خاستگارت برام بگو چش بود که نخواستپا هوی

 پسر خاله شد؟ هویچرا  نیا

 

 رو تو هم گره زدم  و گفتم  ابروهام 

   یشخص لیبه دال ــ

 کباب شد   یها خیو مشغول ور رفتن با س  ستادیرو از  درخت برداشت و کنارم ا شی تک

 

رو سر جاش   خی کباب ازش جداکرد و س کهیت  هی برشته شده بود رو برداشت و  بای که تقر خایاز س  یکی
 گذاشت 

 

   کردیدستو اون دستش م نیا یبه خاطر داغ بودن کباب ه یول

 خودم رو نگه داشتم که نخندم    یگرفته بود ول خندم
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 کباب ها آماده شده بودن  بایتقر

 دهنم قرار گرفت  یپاشا جلو یکباب روش رو برداشتم  که دستا یها خیپز رو خاموش کردم و س کباب

 

 ه؟ یکارا چ نیکباب تو دستش نگاه کردم منظورش از ا به

 کنه؟ ی م یچرا با روح و روان ادم باز  شعوریب

 

 جان!  ییدا  دیکن  لیرو تو هم کردم ــ خودتون م  اخمام

 حرکت کنم که بازوم رو گرفت و با حرص گفت  خوستم

 

 ! طاعون ندارم که دهنت رو باز کن! یبخور  یخواستیم  ادیمه  چرا از دست ـ

 

 د فاز دادا  !؟ وات

 اد؟یمه ایکرد  یبه من حسود دمینفهم  آخرش

 

  کردینگام م یور  هیاون ولش نکردو با لبخند  یرو باز  کردم و گوشت رو با دندون گرفتم ول دهنم

 

 ول کردنش رو نداشت  الی خ یلحظه صبر کردم ول چند

   دیدرخش یتو چشام برق از خوش دیکه به ذهنم رس یفکر  با
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 که گوشت و ول کرد و با خنده  گفت   رمیدستش رو محکم گاز بگ  خوستم

 

 طرف نگاه نکن    یتو چشا  یکن  یطانی فکر ش یهر وقت خواست ـ

 روشن کرد  نچیچهل و هشت ا  ونیزیتلو شدیبا برق چشات م 

 

 حرکت کرد الیتم گرفت و به طرف وها رو از دس خیس

 اومد هنوز دهنم باز مونده   ادمی تازه

 

 رو بستم و شروع به خودن کباب خوشمزه کردم  دهنم

 

تند خودم رو به پاشا   یبا قدم ها  رسهیبهم نم  یز یبجنبم چ ریاگه د نکهیچه خوشمزه بود با فکر ا یوا
 رسوندم.. 
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 و نه یس پارت

 

 *پاشا * 

 رفتن ی و به حال م شدنیبلند م   یک ی  یکی همه غذاشون رو خورده بودن و  بایتقر

 

 نشست و گفت ـ بدون من بهتون مزه داد؟ یرو صندل نوژا

 ـ آره چه جورم!  دیخند امکیس

 

   دی خودش برنج کش یکرد و برا زونی رو آو لباش

 جان من هستم. ییهم کنارش نشستم و گفتم ـ نگران نباش دا منم

 نشست   ادیمه یهمه غذا خورده بودن بلند شدن و به حال رفتن ول چون

 برات بکشم؟  یدی ا  نوژا چرا ساالد نکش ـ

 

 بهش رفتم که خندش گرفت  یسرم رو بلند کردم و چش غره ا ادیمه  یصدا با

 

 خوره یرد که نمچون دهنش پر بود با دست اشاره ک  نوژا

 از جاش بلند شد  ادیمه
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خونم به جوش اومد و    ختی و براش دوغ ر ستادیاز رفتنش بکشم که کنار نوژا ا یخواستم نفس راحت 
 !؟ کنهیم  نیهمچ ادیحسادت به دلم چنگ زد چرا مه

 

 رفت     رونی به من زد و از آشپز خونه ب یچشمک  هوی

 !کنهیم تمیکه داره اذ دونهیم یز یچ هی 

 

 بهش زدم   یو لبخند دم یبرداشتمش و نصفش رو سر کش هویخواست دوغ بخوره که  نوژا

 رو خورد  شی رو برداشت و بق وانیبهم رفت و همون ل یغره ا چش

 

 رو هم خورده  ادیاومد اضافه آب مه ادمیخواستم ذوق مرگ بشم که  

 به قول دل پاکه.   دمیعلت کارش رو فهم  یذوقم کور شد ول 

 خوردم    یغذا م کردمی گاش م که ن همونطور

 

 کرد ی سرش رو بلند نم یمتوجه نگام شده بود ول طونیش

 به چنگال زدم و خوردم  یاز بشقابش گوشت بدجنسانه

 

 جان بچه درونت فعال شده؟ یی دا یبار سرش رو بلند کرد و گفت ـ آخ نیا

 

 ع به خوردن کرد  زد  و دوباره شرو یا مهیتکون دادم  که لبخند نصف و ن  یکش اومد و سر  لبام
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 قشنگه!  یلیبخند خندت خ شهیهم  ـ

 

 و بدون حرف نگاش تو چشمان قفل شد   ستادیحرکت ا از

 نگاش روگرفت   عی سر یول

 

 کدوم؟  چیه  یز یچ  یدنیخجالت کش   یبرق چش  یذوق  بابا

 ؟ یچ  یبرا یول  رهی ازم دلگ نقدیا ینی

 

  شهیم تیداره اذ دوندستمینگاش نکردم م گهیانداختم و د  ری رو ز سرم

باال انداخت  و   ییخواستم بردارمش که زود تر برداشتش و ابرو ختمی ر یقبل وانیدوغ تو همون ل یکم
 د یدوغ رو سر کش

 

 گرد نگام م کرد   یچهرش خندم گرفت و دوغ پشت لبش رو با دست پاک کردم با چشا دنید با

 ؟ یکنیکار م  یچ  ـ

 

 رو پاک کردم  دتی سف ببلیز س یخوب چ ـ

   تونستمیـ خودم م دی رو تو هم کش اخماش 

 

 ! تماییمثال دا یار یباشه بابا چرا جوش م ـ
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   دمیچپ نگام کرد که خند چپ

 رو پس زد   بشقابش

 

 ؟ی خور یکم غذا م نقدیصبر کن بببنم تو چرا ا ــ

 ؟ یمگه تو فضولم خورمینگام کرد ــ  هر چه قدر دوست داشته باشم م یحرص

 پس بشقابت رو تا آخر بخور. تمیینه من دا ـ

 

 رفت و بدون توجه به حرفم پا شد یغره ا چش

 

 بخور  نینوژا لج نکن بش  ـ

 رفت  ییرایرو به عالمت برو باباتکون داد و به پذ دستش

 

 . یرو حرف شوهرت حرف بزن  دیکه نبا دمیادمیتموم شه بعد بهت   یبه خوب زی همه چ بزاز

 

 رفتم   ییرای ه پذغذام رو تند تند خوردم و ب هیبق

 نبود یکس  ادیجز مه  یول

 

  ونیزی بهم کرد و دوباره به سمت تلو ینگاه میمبل روبروش نشستم و بهش نگاه کردم با لبخند ن  یرو
 برگشت 
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 نه! ایکردم بهش بگم  ری گ یدو راه نیب

 بگم. یچ دونستمینم دیچرخ یحرف زدن نم یزبونم برا اصال

 

 آخرش؟  یکرد دایباره گفت ـ عکس رو پ  هی ادیمه

 

 رو از رو دوشم برداشت   ین یبار سنگ انگار

 و گفتم دمیکش  یراحت  نفس

 ؟ یچرا همون اول بهم نگفت ـ

 

 چون قول داده بودم.  ـ

 من بفهمم؟ خوادی چرا نم ـ

 

  یداد و ب یشد همه  نجا یکه وارد ا یپاشا روز اول  نی به پله  کرد  و به سمتم برگشت ــ بب ینگاه مین
   دیدادات رو شن 

 

 نجا یبه خاطر عشق فرنگ اومده ا یکه گفت  دیشن

 ی خوایناتاشا رو م یکه گفت  دیشن
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قبول   هیک ی که تو نفهم  یموقع چمدونش رو برداشت که بره به زور نگهش داشتم  اونم به شرط  همون
 کرد بمونه  

 

 ننداخت    نیرو زمپدرش حرفش  یض یپاشا اون به خاطر مر یاشتباه کرد یول

 

مطمعن باش  اونم   رهیبهش نگو چون م یز یچ یاوردیتا دلش رو به دست ن  یول  یمون یپش دونمیم
 مثل خودت مغروره 

 

 گفت  ادیاز جام بلند شدم  که مه یعصب  دهیبستم پس حرفام رو شن  خی 

 ار یـ نگران نباش فقط دلش رو به دست ب  

 

دست   ونیتم وارد اتاقم شدم  و رو تخت نشستم سرم رو م با اسانسور به طبقه باال رف شهیخالف هم  بر
 گرفتم 

 

خاطر   نقدر یا یاونم مثل من مجبور به قبول کردن شده بود ول  دمیدیحداقل عکسش  رو م  کاش
 نزد  یبود که رو حرفش حرف  زیپدرش براش عز

 

 ؟ ی من چ یول

   خوامیو داد زدم نه نم سادمیهمه وا یتو رو ییبا پر رو 

 



 ی عروس سفارش 

252 
 

 . رفتمیاگه بره حق داره منم بودم م 

 اونم دوسم داشته باشه!...  یکاشک  دیکش  ریفکر رفتنش قلبم ت  از

 

 

 

 

 

 چهل  پارت

 

 

 *  نازی*آ

 

 به بدنم دادم و صداش رو خفه کردم   یکش و قوص  یزنگ گوش یصدا با

 راستم رو تو شکمم  جمع کردم  یو پا دمیرو شکم خواب قیعم  یلبخند با

 

 زنگ خورد  ینزدم که دوباره گوش  شتریب یا قهیرت پنج دقچ هیکنم  فکر

نکردم بالجبار بلند شدم و دنبالش    داشیپ  یول دمیکردنش رو تخت کش دایپ  یدستام رو برا یعصب
 گشتم  
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  خواستیحال نداشتم خودم رو بکشم باال دلم م  یخم شدم برداشتمش ول  نیی تخت افتاده بود پا از
 بزنم  گهیچرت د هیتو همون حالت 

 

 وصداش رو قطع  کردم  همون طور نشسته چشام رو هم رفت  دمیزور خودم رو باال کش به

 

 حرف زدن    میسیب ویساناز و سولماز اندازه  راد شبی د ومدیخوابم م  یلیخ

 

حرکت کردم که با سر تو در   ییشمرده به سمت دسشو شمرده یبسته بلند شدم  وبا قدما یچشما با
 فرو رفتم 

 

 کردم چشام رو باز نگه دارم  یرو مالوندم و سع میشونیپ

 اومدم   رونی ب ژهیفوق و ات ی شدمو بعد از انجام عمل ییدسشو وارد

 

   دمیو چند دست لباس و پالتو توش چ دمیکش رونی ساکم رو ب 

 شده بودن و مشغول صبحونه خوردن بودن  داریرفتم همه ب رونی از آماده شدن از اتاق ب بعد

 

 کردم و کنار مهرنوش جون نشستم یسالم

خوابشون    نایگرد به سولماز وساناز که سرحال مشغول صبحونه خوردن بودن نگاه کرم چرا ا یباچشما
 اد ینم
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 ومدیبازم خوابم م  یصورتم رو شسته بودم ول  نکهیا با

 گفت  ایکه س دمیکش یا ازهیخم

 ...نوژا ! ـ یآ یتو که هنوز خواب  ـ

 

 زد   ییترس و حرص به عمو نگاه کردم که لبخند دندون نما با

 خواب رو از سرم پروند   کال

 

 بگه؟  خواستیم یعمو چ  دیفهم یعنینگاه کردن به پاشا رو نداشتم  جرات

 

 نشسته بود  میشون یرو پ قیعم  یو اخم زدیتند تند م  قلبم

 نون برداشتم و چپوندم تو دهنم  یا  کهیت  یعصب یحرکت با

 

م بود همه سکوت کرده بودن کامال تو رفتارم معلو نیبودم  و ا یحرکاتم دست خودم نبود عصب اصال
 انگار اونا هم متوجه شده بودن

 

 سخته  یل یموضوع خ  نیکنار اومدن با ا دم یرفتار عمو فهم  نیبفهمه با ا یز یپاشا چ   خواستینم دلم

 

همه آبروم     شیبشه و پ یبود بارون  کیشدم بغض گلوم رو فشرد چشام نزد مونیموندنم پش نجایا از
 بره  
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 به اتاقم رفتم  یاز جام بلند شدم و بدون نگاه کردن به کس عیسر

 هم اعتراض نکرد انگار درکم کرده بودن یکس چیه

 

 شن و بغضم بترکه  ریخودم رو نگاه کردم اجازه دادم اشکام سراز نهیشدم و از تو آ ییدسشو وارد

 

 بند اومدن نداشت   الیتمام صورتم رو گرفته بود و خ  اشک

 خروشان قرض گرفته بود  یچشمه اآبش رو از  انگار

 

  کردم ی رو داشتم و از همه فرار م ییاز همه از خودم  کاش جا شتریشدم و ب  زاری همه عالم ب از

 نم یکدومشون رونب چیه گهیکه د ییجا

 

 نره  رونیدهنم رو گرفتم تا صداش بلند ب یحق حقم بلند شده بود جلو یصدا

 خم کردم  ییزدم و سرم رو تو روشو  وار یرو به د گمید دست

   دیترک یاز شدت غم  داشت م قلبم

 

 !کننی م یو خودکش  دنیها رو که به آخر خط رس  یکردم حال بعض  درک

کدومشون  چیکه دست ه ییجا  رفتمی م یروز  هیراه رو انتخاب کنم  نینبودم  که ا  فیمن ضع یول
 بهم نرسه. 
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 رم  یجا م نیاز ا دیاخرش اگه فهم  گفتمیخودم م شی منو بشکنه پ نقدیموضوع ا نیا کردمی نم فکر

   شمیاگه بفهمه خورد م دمیحاال فهم  یول

 

نداشت و دوباره   یاشکام تموم  یول   دمیآب سرد رو باز کردم و چند مشت آب سرد رو صورتم پاش ریش
 شد  ریسراز سمی صورت خ یرو

 بود زی آم تی تا حالم رو بهتر کنه که انگار موفق  دمیکش قیو چند بار نفس عم ستادمیا صاف

 

 اومدم  رونی ب ییچند مشت آب به صورتم زدم و از دسشو دوباره

 چشام سرخ و پلکام باد کرده بودن سادمیوا  شیآرا زیم یجلو

 قرمز شده بود مینیب  نوک

 

 چشم تو چشام چکوندم ی بردن سرخ  نیاز ب یمخصوص برا یرو خشک کردم و قطره   صورتم

 

قطر   ختنی با ر  یول هیکار روز و شبم شده بود گر دمیبشم که تا حاال ند یزن کس دیبابا گفت با یوقت
 فم یدرون ک  لیاز وسا یقطره شد جزئ  نیشد که ا  نیا کردمیم  یهام رو از همه مخف هیچشم گر

 

 که دمیکردن پف چشم کش یمخف  یبرا  یخط چشم  یمجبور  

 چشام چند برابر شد ییبایز

 

 لبام رو مرطوب کردم  یصورتم مالوندم و با بالم لب زرشک یرنگم  رو رو یافتاب ب ضد
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 گذاشتم که در اتاق زده شد  فمیرو تو ک  میش یآر لیوسا

 

 د ییبفرما ـ

   دمینگران وارد اتاق شد نگام رو ازش دزد  یبا چهره  عمو

 کردیحواسش رو جمع م دیدستش دلخور بودم با از

 نوژا ـ

 

 ده یم یکه الزمه سوت یوقت یول  کنهی خودم تنهام نوژا صدام م یندادم وقت یجواب

 رو بهم رسوند و آروم تو بغلش کشوند  خودش

 

 پاشا متوجه نشد مطمعن باش  یول دیباور کن از دهنم پر ـ

 نگاش کردم که گفت   دیفاصله گرفتم و با ترد ازش

 نشست؟ یساکت م شدیبه نظرت اگه متوجه م ـ

 

 برداشت و دستام رو گرفت   نیرو از رو زم ساکم

 همه منتظرن میبدو بر ـ

 

 برد   رونی دنبال خودش کشوند و ب منو

 بودن سادهیوا ادیپاشا و مه  نیهمه کنار ماش میخرج شد الی نبود از و  الیتو و یکس
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   دنیرو فهم دنمیاحتماال علت خط چشم کش کردنی نگام م  ینگران  یدخترا با کم   میرفت کنارشون

 راحت بشه   الشونیزدم تا خ یلبخند بهشون

 

 رو به همه گفت  ادیمه

 باال  دیبپر دیکن یهمو نگاه م نیسادیـ چرا وا 

 رو باز کرد و گفت   نشیعقب ماش در

 خانما بپرن باال ـ

 

 پاشا بلند شد   یساناز و سولماز سوار شدن منم خواستم سوار شم که صدا 

 کجا؟  ـ

 

 ! نییا یجان شما بامن م  یینگاش کردم که گفت ـ دا یسوال

کردم که ساکم رو از عمو گرفت و به طرفم اومد با چفت کردن دستاش تو   یاخم شیجمله دستور به
 خودش کشوند  نیدستام منو به طرف ماش

 

تا بنا گوش باز بود   ششونیکه ن ادی و مه  اینگاش کردم و به سرم رو به طرف س گرد یچشا با
 برگردوندم  

 

 آروم چشاش رو باز و بسته کرد  که اخمام رو تو هم کردم   ایس
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 نشست.....  ادیمه ن یماش یخنده سرش رو تکون داد و جلو با

 

 

 

 

 

 ک یچهل و  پارت

 

 رو باز کرد و مجبورم کرد سوار شم   نی ماش در

 و بق کرده سوار شدم  یعصب  یبا چهره ا 

 رو صندوق عقب گذاشت  لی در رو بست و وسا 

 کنم آخه!؟  کاریچ ونهید  نیا شی پ ییتنها من

 راننده باز شد و پاشا خان با لبخند سوار شدن در

 کردم و گفتم شتریاخمام رو ب  

 

 دخترا!   شی برم پ  خوامی م رهیحوصلم سر م ییـ من تنها  

 کرد و گفت ـ بد کردم نجاتت دادم!؟  یا خنده

   ؟یگفتم ـ نجاتم داد متعجب

 رو تکون داد و گفت   سرش
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 یبخوابم  صورت خواب آلو  نایا یغایج   غی از ج شبیبودم نتونستم د تی ـ من که تو اتاق کنار 
 !یرو گذروند یو معلوم بود شب سخت  یتو هم خسته ا  گفتیصبحت  هم م

 

 ؟ ین وضع رو تحمل کنباز هم او  یخواستیچه طور م 

 !گهیرا هم نم  یب  دمیتا پلک زدم د چند

 من از فرصت سوء استفاده رو ببرم.  اری ب یز یپتو چ هیزحمت   یپس ب یاوک ـ

 

 !زدمی رو روشن کرد و گفت ـ از پشت بردار حدس م  نیماش

عقب بود رو برداشتمو   یکه رو صندل  یگرد شد ذهنش تا کجا رفته از خدا خواسته پتو مسافرت چشام
 شل بازش کردم و روم انداختم  شی با ن

 

 رخ پاشا نگاه کردم  میو به ن  دمیخواب یور  هی

 شه؟یسگ م میکه اگه بفهمه ک فیح یول  هیهم اگه بخواد مهربون باشه آدم خوب  پاشا

 

 که؟ ومدنیمهرنوش جون ن یراست ـ

 . انیمنتظر موند تا بابا از سفر برگرده با هم ب ـ

 نم یصاف تر نشستم که جلوم رو بب  یگفتم و کم  یاهان
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کرد و به دنبال   تی هدا اطیح رونی ب  یرو ب نی بود  ماش دهیکه صبح خوردم خوابم پر یبا ضد حال یول
 سبقت گرفت   ادی مه نیکه از ماش دینکش یطول یبه حرکت در اومد ول  ادیمه نیماش

 

 تونستمی که از ترس نم  دادیگاز م نیَکله بود  همچ یب  یلیپاشا هم خ  یول روندیآروم م یادی ز ادیمه
 کش. شیخواب رفتن پ گهی چشامو رو هم بزارم  د

 

 بهش بگم دی ندار با دهیفا ری نه خ دمیصبر کردم د  یربع هی

 کم آرومتر   هیپاشا  ـ

 

 ؟ یشد تیبهم کرد ـ اذ  ینگاه میو ن نییسرعتش رو آورد پا یکم

 رون ی ب زنهینه فقط قلبم داره از دهنم م ـ

 بازم ارومتر برم. ایطور خوبه  نیا یکرد و گفت ـ باشه خانم  یا خنده

 

 ممنون خوبه  ـ

 زد کنار و گفت  یکنار فروشگاه قهیاز ده دق بعد

 برات؟  رمی بگ یـ چ 

 

 شل شد ـ لواشک شامین

 رو خورد    نهیکه اومد رو لبش بش یا خنده

 !یخوایهم م لی حتما پاست ؟یچ گهیخوب د ـ
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 ؟ یکن ی تو هم رفت ـ مسخره م اخمام

 دوست دارن! لینه نه آخه دخترا پاست  ـ

 کردم   یرو باال انداختم و نچ  ابروم

 دوست ندارم  لیمن پاست یول ـ

 

 خاب کن.خودت انت  میخوب پاشو با هم بر  یلیخ ـ

 !میبر یـ اوک شدی هم م نیبهتر از ا مگه

 میو به طرف فروشگاه رفت  میشد ادهیپ  نیماش از

 

زد و به طرفشون   یخوشمزه چشام برق  یبه قول مامان آشغال ماشغاال دنیبا د میفروشگاه شد وارد
 حرکت کردم 

 به نظرم خوشمزه اومد رو برداشتم  یهر چ و

 پاشا گرد شد  یچشا

 

   مارستانیراست ببرمت ب هی دیکه با یرو بخور   نایـ دختر  اگه ا 

 زدم ییدندون نما لبخند

   زننی خلم اگه بفهمن براشون نبردم گردنم رو م یاونجا هم برداشتم  دوستا یـ برا 
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 زد   یراحت شده باشه لبخند  الشیخ  انگار

 م ینهار و شام بردار یهم برا لیوسا  یسر  هی میبر  ایب ـ

 دادم و دنبالش حرکت کردم  تکون یسر 

 کنه؟   یقرار اونجا آشپز   یجان ک ییدا گمیم ـ

 به طرفم برگشت    یلبخند پهن با

 خوب تو و دوستات  ـ

 

 ن ی قرار گشنه پلو و خورش دل ضعفه بخور یگرفت ــ آخ خندم

 ؟ یست یبلد ن  یرو داد باالـ مگه آشپز  ابروش

 نچ اون دو تا هم ازمن بدترن  ـ

 

 باشه.   ستی ب شی آشپز دیزن با هی یچ یعنیرو تو هم کرد ـ  اخماش 

 باشه!؟  ستیب  زشیچه چ  دیبهش رفتم ـ اون وقت مرد با یغره ا چش

 ه یباشه کاف  ستیب  پشیکرد ـ مرد ت پشی به ت یا اشاره

 

 شت بردا یبسته ماکارون  هیرفت و  ییگفت و به طرف قفسه  مواد غذا نویا

 

 ازش گرفتمش و سر جاش گذاشتم عیسر

 ادینه من بدم م یماکارون  ـ



 ی عروس سفارش 

264 
 

 ؟ یچ هیبق  ادیگرفت ـ تو بدت م خندش

 هم دوست نداره  ایس ـ

 

   ختی برداشت و تو سبد ر دی دستش رس یهر چ یرو ول کرد ول  یماکارون 

 شد!  ریحساب کنم که د میبر  زمیبه طرف صندوق حلم داد و گفت ـ   عز  

 

 .؟ زنهیحرف م  نی چرا همچ ن یا زمی کردم عز ستیا

 زم؟ یـ.عز دمیپرس  یطرفش برگشتم و سوال به

 ه؟ یزد و گفت ـ آره مگه چ یلبخند

 

 !یطور بگ  نیتو هم رفت ـ دوست ندارم ا اخمام

 صدات نزنم زمیاگه عز یحت  یمن زی تو عز یتو چشام زل زد  ـ ول نیغمگ

 

 رو از دستم گرفت و به طرف صندوق رفت  لیوسا

   کردمیدهن باز رفتنش رو تماشا م  با

 زش؟ یشدم عز  یاصال از ک کنه؟یرفتار رو م  نیا چرا

 کنه!  یفقط رفتنم رو سخت ترم نکاراشیا با

 

 گرفته به طرفش رفتم   یباز حس بد صبح به سراغم اومد با حال 
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 زدی و لبخند م کردی به پاشا نگاه م بار هیزن نشسته بود که هر لحظه  هیصندوق  پشت

  

 نوشت ی م امی بودو داشت پ شیپاشا نگاه کردم سرش تو گوش  به

 بود  سی آوردا وگرنه دهنش سرو شانس

 ؟ یبکن  یچه غلط یخواستیجون ـ مثال م ندا

 دلم رو نرجون  گهیجون تو د یند اه

 

شوهرم گره بزنم و به  یدستام دو بازو تونمینم  یو من حت شهیم  یدختره عشوهاش داره خرک دمید
 دختره چش غره برم  

 پاشا بلند شد  یبه سمت در فروشگاه حرکت کردم که صدا  نیخاطر هم به

 

 ؟ یر ی نوژا کجا م ـ

 . یتا حساب کن  مونمی منتظر م رونیـ ب  دمیطرفش چرخ  به

 .می ریـ صبر کن با هم م دی رو تو هم کش اخماش 

 

 داره؟  یمعطل  نقدریشد چهار تا لواشک ا یطرف دختره برگشت ـ خانم پس چ  به

 که از لحن تند پاشا جا خورده بود اخماش و تو هم کرد و گفت   دختره

 

 د یمن زودتر حساب کن یجا ن ییا یشما ب  نییبفرما ـ
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 خودم رو بهش رسوندم   عیکه سر  دییدندوناشو رو هم سا پاشا

 ؟ ینداز یچرا دعورا را م گهید کنهیآروم باش داره حساب م ـ

 

 . سایجا وا نی بهم کرد و دستام رو گرفت ـ پس هم ینگاه

 کارش دلم گرم شد و گفتم ـ  باشه  از

 

 ش یبه دستام داد و دوباره سرش روکرد تو گوش یفشار 

   رونی ب میباالخره حساب کرد و از فروشگاه زد 

 چش شده؟  یعنیتو هم بود  یپاشا حساب  یاخما یول

 

 میعقب گذاشت و خودمون هم سوار شد یرو صندل لیوسا

 روشن کرد و راه افتاد ی رو بدون حرف  نیماش

 

   دم یرو ازش گرفتم و به طرف پنجره چرخ  روم

 

 شدیبدون حرف گذشت  کم کم چشام داشت گرم خواب م  یساعت مین

د چشام رو هم  بو ییکه مثل الال ن ی ماش یباتکونا دمیدادم و پتو رو روم کش هی تک یرو به صندل  سرم
 رفت...  
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 چهل و دو  پارت

 

 

 *پاشا* 

 

  یا هیپا یداشت عجب همسفر   فیبود که خانم تو خواب ناز تشر یساعت سه

 

دوست   ی لیرو خ  نجایرو لبام نشست ا یلبخند دنشیپارک کردم با د  یجنگل ی الیو یرو جلو  نیماش
 داشتم 
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رو   نیماش  شهیش میجنگل داشت نیتو ا ادیبا مه ییبا یآرام بخش  و خاص بود خاطرات ز یجا هی
 دم یکش ی قیو نفس عم دمیکش نییپا

 

   هیآن نشسته واقعا عال یکه آب رو  یشده بودن و خاک ن ییشبنم تز یکه با قطره ها ییعلف ها یبو 

 

    دمیا پردو نفر از ج غی ج یتو حس بودم که با صدا شدمینم ری س دنشییبو از

 

 نشدم  نیبودم  که متوجه  باز شدن در ماش  الیمحو و نقدریا

 سکته کامل رو رد کرد   هینوژا  چارهیب

 

 تر    واشیخوابه    نینیب یگفتم  ـ خانما مگه نم یشدم با حرص و لحن تند  یرفتارشون عصب از

 

 عقب گذاشتن  یو قدم  دنیخجالت کش یکم

 ن یچه جور آدم نا یتر شدم واقعا ا یو منگ بود افتاد و عصب دهیبه نوژا که ترس  نگام

 

 کرد یدستش رو رو قلبش گذاشته بود ومنگ اطرافش رو نگاه م 

 نوژا ـ
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 کرد  ونمیقشنگش د یطرفم برگشت و چند بار آروم پلک زد  که چشما به

 

 نترس دوستات بودن   یخوب ـ

 کردم   نیماش  رونی به ب یا اشاره

 

 بهشون نگاه کرد و دو باره به سمت من برگشت و نگام کرد.  ـ

 

 داخل  میری گفت ـ ما م شی کیبهشون کردم که  یا گهیکرده بودن نگاه بد د دارش یبد ب   یلیخ

 

 زدن  میج ییدو تا و

 و باز کردم   دمیکش  رونی ب یکه هنوز دست نخورده مونده بودن شکالت  ییها یخوراک از

 

 بسته  دستش رو قلبش بود   یداده بود با چشا هیتک  یصندل  به

 کردم یحواسم رو جمع م   دیمن شد با ریتقص

 

 شکالت بخور  کهی ت هی اینوژا ب ـ

رو جلو دهنش   ین یریو ش  دمیرو باز کرد و سرش رو به سمتم برگردوند خودم رو به طرفش کش چشاش
 گذاشتم 
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 ست ینم نکرد و آروم گفت ــ پاشا چرا جون تو بد   ین یری به ش ینگاه

 

 به دخترا بدم   یدرس درست و حساب هیتر شدم دلم خواست    یعصب

 دهنش گرفتم  یتو داشبورد بشکه آب رو برداشتم و جلو از

 اعتراض چند قلب خورد   بدون

 

 افتاد   نیی لبش سر خورد و پا ی ازگوشه  یآب  ی قطره

 رم یبگ دادیشاتوت م  یکه رنگ و بو یینتونستم نگام رو از لبا یرو از دهنش فاصله دادم ول بشکه

 

 دهنش گرفتم یجلو  ینی ریش یا کهی خودش رو تکون داد که به خودم اومدم و ت یکم

 

 رو گرفت و روش رو به طرف پنجره برگردوند  ینیری رو باز کرد و ش دهنش

 

 بهش وقت دادم وگفتم ـ نوژا حالت بهتر شد؟  قهیدق چند

 گفت   طونی زد و ش یدوند و لبخند کم جون رو برگر  سرش

 

 نییجان لواشک خونم هم اومده پا ییدا ـ

 گرفت  خندم

 ـ صبر کن شکالتا اثر کنن بعدن لواشک بخور  
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   رمی ازشون بگ یحال هی رو تکون داد و گفت دارم براشون بزار   سرش

 دارم!  یفکر  هیمن  ـ

 نگام کرد که گفتم  یسوال

 

 موقع خواب برو و بترسونشون میزاریترسناک م لمیف هیامشب  ـ

 کرد ینگام کردو نچ مردد

 با ترسوندن نه!   یول  رمیگیحالشون رو م  ستمیـ نه من مثل اونا نامرد ن 

 

 حرکت کرد  الیشد و به طرف و ادهیپ  نیاز ماش 

ـ   آروم  یزمزمه کردم ـ تو مــــهـربون خودمـــ

 

به طرف   نیبرداشتم  با قفل کردن در ماش   نیز عقب ماشرو ا لی شدم و وسا  ادهیپ  نیاز ماش  عیسر
 حرکت کردم مینقل یالیو

 

رو تو آشپزخونه گذاشتم و به طرف بچه ها که رو مبل لم داده بودن رفتم نوژا    لیشدم وسا الیو وارد
  زونیآو یدور از دخترا  نشسته بود و روش رو از دخترا گرفته بود دخترا هم با شونه و لبو لوچه ا

 کردنی ش منگا

 

 زد   ینوژا به طرفم برگشت و چشمک هوی
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 که گفت  کردمی نگاش م هنگ

 ؟ یار یجان لواشکام رو م ییـ دا 

 

 رفتم و لواشکا رو برداشتم لی رو لبام نشوندم به طرف وسا  یته نقشش رو رفتم و لبخند تا

 

 نکهیبا فکر ا یخواستم به طرف حال برم ول   ختموی ر  زری اونا رو تو فر زریفر  لیمرغ و وسا دنید با
 کردم  یمخف  نتیرو تو کاب  شی رو برداشتم و بق  شیک ی ادنی ز یل یلواشکا خ

 

 به حال رفتم و لواشک نوژا رو بهش دادم   

 کنارش نشستم و آروم گفتم    دمیتو چشاش رو فهم سوال

 

 بهش زدم  یو چشمک  ی مخف  یجا هی نتیرو گذاشتم تو کاب  شیبق ـ

 داد و مشغول خوردن لوشک شد  هیراحت به مبل تک الیو با خ  دیخند

 به حال دخترا  یکه دهن من اب افتاد وا خوردی خوشمزه م نقدریا

 رو ازش گرفتم نگام

 

 که بهشون اشاره کردم بعدا  کردنی نگام م ی سوال  ادیو مه امکیس

خنده به زور خودم رو نگه داشتم و  ری دلم خواست بزنم ز  افشونیق دنیبه دخترا کردم با د ینگاه مین
 دوباره به نوژا نگاه کردم 

 ازش گرفتمش و گذاشتمش دهنم  عیدهنش سر زاشتیلواشک م کهی ت هیداشت  
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 زد  یخالف انتظارم لبخند  بر

 

 نوژا منم دلم خواست! ـ

 دم یحرف رو زده بود کردم و خند نیکه ا ادی به مه ینگاه

نخود سر انگشتش  یلواشک اندازه  کهی ت هینوژا جلوم قرار گرفت  دقت که کردم  یاشاره  انگشت
 بود  دهیچسب

 باز گفت  شی نگاه کردم با ن   بهش

 اد یبدش مه  ـ

 

 ادی زور خندم رو نگه داشتم و لواشک رو برداشتم و مثل خودش نوک انگشتم گذاشتم و طرف مه به
 گرفتم.

 

 گفت  امکیبا چشم گرد لواشک رو نگاه کرد و رو به س ادیمه

 ؟ یدار  نی ذره ب ـ

 

 به هوا رفت  امکیس ی قهقه

 دخترا به طرف نوژا حمله کردن...... هوی که
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 چهل و سه پارت

 

 

 *  نازی*آ

 

حرفام همه لواشک رو با هم چپوندم تو    نیمن زرنگ تر از ا یو ساناز به طرفم حمله کردن ول  سولماز
 م حلق

 

 شدیتو دهنم جا م یمونده بود و به راحت  کشی کوچ کهیت هی البته

 نداختمیباز براشون ابرو باال م شی بودن  منم با ن   ستادهیبا حال زار و دهن باز روبروم ا دخترا

 

 تو گوش سولماز پچ پچ کرد یز ی چ هی ساناز

    دنیبعدش هر دو به طرف آشپز خونه دو و

 

 ندم که آروم گفت  رو به طرف پاشا برگردو سرم

 کنن   داشیپ توننیگذاشتمشون که نم ییجا هی ـ
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 جام بلند شدم رو به پاشا گفتم از

 

 ـ اتاقم کجاست؟   

 و گفتم   دمی کش ازهیخم  هی بعدش

 !ادی خوابم م  یلیخ ـ

 

 پاشا گرد شد و گفت   یچشا

 ! یتو که کل راه رو خواب بود ادیخوابت م ـ

 

 پاشا از جاش بلند شد  ومدیخوابم م واقعا

 ارم یرو ب   فتی برو باال تا برم ک ـ

 

 اومدن  رونی طرف در حرکت کرد که ساناز و سولماز هم با اخم از آشپز خونه ب به

   ؟یدیما نخر یبا حرص گفت ـ برا  ساناز

 

 برات بخره به من چه؟   یگفتیم ایزدم و گفتم به س  یچشمک

 ان لباش رو وارونه کرد و گفت خودشو لوس کرد تند تند پلک زد همزم  سولماز

   ؟یدیمنم نخر یجونم برا یـ نوژ  
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 و گفتم  دمیباحال شده بود خند ی لیخ  افشیق

 

 سرم ینبود فدا  شتریلواشک که ب هی فدات بشم عشقم خودت رو ناراحت نکن  ــ

 

 روش رو برگردوند و مثال قهر کرد  دهیراه هم جواب نم نیا دید یوقت

   ؟یکردیکار ها نم  نیتو که از ا یدینخر نایا یخوب چرا برا ـ

 

 کردم و گفتم ایبه س ینگاه

 ! رهیگیـ اوه اوه چه طرف زنشم م 

 مشونه یچون جر دمیبهشون نم یول دم یخوبشم  خر  دمیخر

 

 نگام کرد که گفتم یسوال ایس

 ـ از خودشون بپرس عمو جون  

   دیو سف یرو باز کردم ست آب   یپله ها باال رفتم که  با دو تا اتاق روبرو شدم  در اول از

 ازش خوشم اومد   یاسیرو باز کردم ست  یدوم

 

درخت اومد تو حلقم و جز اون   هیاتاق شدم و به سمت پنجره حرکت کردم و بازش کردم که  وارد
 دید  یز ی چ شدیدرخت نم

 



 ی عروس سفارش 

277 
 

 بلند شد  یگوش یرو ول کردم و به طرف تخت رفتم و روش نشستم که صدا پنجره

 

 رو برداشتم  یرو باز کردم و گوش فمیک

 الو  ـ

 الو دخترم  ـ

 

   ؟یسالم مامان خوب ـ

 که؟   کنهی نم تتیشوهرت خوبه اذ یتو خوب  زمی آره عز ـ

 

 خواست  یز یکم کرم ر هیگرفت دلم  خندم

 

 و کبود کرده   اهیکال کمرم رو با کمربندش س کنهی م تمیچقدر اذ یدون یمامان نم یــ وا  

 بزنم جاش نمونه؟!  ی مامان چه کرم یآ آخ

 !  کنهیدرد م  میلیخ یوا

 

 کم سکوت کرد و گفت  هی مامان

 مادر؟!   یگیـ خدا مرگم بده راست م 
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کار رو   نیکه ا شهیخودت رو ناراحت نکن هم  یمن دارم  ول هیچه شانس گند نیآره مامان آخه ا ـ
  فتهی کم مغزش از کار م هی زنهیمواد م یفقط وقت کنهینم

دوست داره اصال خودت   یل یوگر نه منو خ زنهیو م  رهیگیزنش اشتباه م   یکیمنو با اون  نیخاطر هم به
 .شهیرو ناراحت نکن درست م

 

 مامان بلندشد ــ  مووووواد ززززززن؟ غی ج یصدا

 

   رهی رو محکم نگه داشتم خندم نگ خودم

 

 !یز یچ هیحاال اگه کراک بود  گنیکه مواد نم نییو هرو  شهیو شش شی وا مامان به حشش ـ

 از اون دو تا دوست داره   شتری گفتم که من ب بعدشم

 کردم و گفتم یمکث

 بهت بگم خواستمی رو نم ش یکی خاک تو سرم  یـ وا 

 

 گفت  یلحن ناراحت و بغض دار  هیبا  مامان

 مادر مگه نه؟ یکنیم یشوخ  نازیآ ـ

 

 کردم بابا. یتو شوخ یمامان چه زود باور  یخنده ـ وا  رینتونستم خودم رو نگه دارم و زدم ز گهید

 

 د یکم سکوت کرد و داد کش هیباز  مامان
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  یول یدار یبرم یباز  ونهیدست از د دمیشوهرت  م گفتم  یتو هنور آدم نشد نــــــــــــــــــازیـ آ 
 ی ست ینه تو آدم بشو ن

 

پاشا  قلبم  دنیرو خوردم و خودمرو انداختم رو تخت  و خواستم  جوابش رو بدم که  با د خندم
 ستادیا

 نجاست یتا حاال ا  یک یعنی 

 د  هیتک وار یبه د نهیبه س دست

خودشو نگه داشته نخنده سر   یل یبود و صرتش سرخ و چشاش پر از خنده بود  احساس کردم خ  اده
 الو الو مامان منو به خودم آورد    یجام نشستم که صدا

 شد؟ یچ یخوب   نازیالو آ ـ

 خوبم سالم بابا برسون   یچ یبله مامان  ه ـ

 

 ره یوقت روت زن نگ هیمادر حواست رو جمع کن  ــ

 خنده که خودم رو نگه داشتم  ری بزنم ز یپق خواستم

 زنمی باشه مامان چشم  شما نگران نباش حتما قبل خواب مسواکم رو م ـ

 

 ! ادی فکر کنم درست صدام نم یگیم یتو چ گمی م یوا مامان من چ ـ
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تو زنگ   دونهینه نرسوند اون که نم ی ول ادی نم ادمیهم خوبه سالم هم فکر کنم رسوند درست  ایآره س ـ
 ا؟ ی دار یی! وا مامان چه انتظارایزد

  

  ؟یشد  ونعید ای یشنویخدا مرگم بده صدام رو نم  ـ

 

 نخنده کردم و گفتم  گرفتیکه لباش رو گاز م  ای به س ینگاه مین

 

 زنمیمامان صدات قطع شد خودم بعدا زنگ م  ـ

 رو قطع کردم و به پاشا نگاه کردم   یگوش

   ؟یینجایا یاز ک ـ

 

 .میدی که د یرو از در گرفت و گفت ـ  از وقت شی تک

 

 کم مشکوک نگاش کردم هنوز چهرش پر از خنده بود.  هی

 !... ده؟ یحرفام رو شن یعنی

 

 

 و چهار  چهل
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 *پاشا* 

 

 !؟یینجایا یگفت ـ از ک  زدی توش موج م یکه ترس و نگران یچهره ا با

 

 ! میدید  یبلند بزنم رو نگه داشتم و گفتم ـ از وقت یبا صدا خواستیکه دلم م یا قهقهه

 

 تو بغلم بچلونمش  خواستیکه دلم م یچهرش مشکوک بود  جور  ینگام کرد  به طور بامزه ا ناباور

 

چه ذهن   ان،ی و به لبام اجازه دادم کش ب ستادمیپنجره ا  یطرف پنجره رفتم و پشت به نوژا رو برو به
 همه دروغ رو پشت سر هم چه طور جور کرد!!! نیواقعا ا یفعال

 

 خندم رو خوردم  و به طرفش برگشتم  ادیکردم داره به طرفم م احساس

گرفتم ذهنش رو منحرف   میتصم دیدزدیمظلوم نگاش رو م ییجورا  هیو  کردی مشکوک نگام م  هنوز
 اشاره کردم و گفتم  رونینگاه کنم دستم رو به سمت ب  رون ی بکه به   یکنم بدون

 !؟  یخوب یعجب هوا ـ

 

بشه حاال که   دهید رونیب  زارهیمگه م ختیری درخت ب ن ی!؟ ایکرد و گفت ـ االن مسخره کرد یاخم
 !  یشاخه رو بکن دیاالن با نی طور شد هم نیا
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قدر تو فکر   نیکردم ا یدادم خوب شد فکر کرد شوخ  ییچه سوت دمیبه پنجره کردم  تازه فهم  ینگاه
 .  دمیبودم که اصال درخت رو ند

 

 کار رو کنم!؟   نی بابات که ا  ایباال انداختم و گفتم ـ به من چه مگه شوهرتم  یا شونه

 

 ! یستی ن یچ یرفته بود که تو ه ادمی   دیزد ــ اوه ببخش یتو هم رفت و پوزخند  یحساب اخماش 

 

 رفت   رونیز اتاق بپشت کرد و ا  بهم

 ! باشه؟ ای نکن یکار درست ایحرف   هیگندت بزنن  اه

 رو خراب کن.    زیهمه چ همش

 

  امکیکه نامزد س زدی حرف م امکیو داشت با س نییرفتم رفته بود طبقه پا رونی دنبالش از اتاق ب به
 گفت  

 شوهرم از جاش بلند شه.    زارمی نم یتو به من لواشک نداد گهینه د ـ

 شوهرش رو گرفت.    یدندوناش رو نشون دادو دور بازو فیرد بعدش

 

 کرد امکیبه س یحرص  ینگاه نوژا

   ؟یادیمگه نه مه کنهی کار رو م نیجونم ا ادیشد رفت اصال به درک مه  لی مون زن ذل ایـ س 

 

 زد یخودش رو براش لوس کرد و لبخند دلبر  بعد
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   گشتمیو برم رفتمی تا ته جنگل م یکردی من خودت رو لوس م یکم اگه برا هیتو هم رفت  اخمام

 

 هم انداخت و گفت  یزد و پاش رو رو هیبه مبل تک ادیمه

 

  یعنیته  یی بگم ار ه داخل اتاق روبرو  دیبخوام کمکت کنم با یکه بهم داد یلواشک یـ اگه به اندازه  
 برو بردار!  یتو انبار 

 

 و گفت  کرد ادی به مه ینگاه دلخور و حرص  نوژا

 ! یبود عقده ا تیادیـ همون هم ز 

 

 حرکت کرد و در رو باز کرد به طرفمون برگشت و گفت   یطرف در انبار  به

 . کنمیم مونتونیــ از رفتارتون پش 

 و در رو زد به هم   یداخل انبار  رفت

 اومد و گفت  رونی باز ب  یشیاره به دست با ن  قهیاز چند دق بعد

 رو تجربه کنه  زی همه چ دیـ آدم با 

 برامون در آورد و رفت   یزبون هی

 

 سرش رو خاروند امکیس

 بهتر برم کمکش  ارهی سر خودش م ییبال هیاالن  دونمیـ م 
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 بلند شه که نامزدش نذاشت و گفت ـ بزار تجربه کنه خوب! خواست

 دختر حسوده خواهرش سرش رو تکون داد و گفت   نیا چقدر

 ....فی ح  یول رفتمی باهاش تا نوک  درخت م دادیاد به من مد ادیرو که مه یاگه همون نخود ـ

 

 زل زد و تو فکر فرو رفت   ینگفت نگاش رو گرفت و به نقطه ا یز یچ یبه دختره کرد ول  ینگاه  ادیمه

 

 کردیبهم نگفت و رازش رو پنهون م  یز ی وقت چ چی ه یول  دهیعذابش م  یز ی احساس کردم چ 

 

  میدرست کن یکوفت  هی ایبلند شد و به طرف آشپزخونه رفت  چند لحظه بعد داد زد ـ ساناز ب  سولماز
 بدوووو 

 

 !؟ یبلد شد یتا حاال تو آشپز  یگفت ـ از ک  یمتعجب  یبا صدا  ساناز

 !یختیشکر ر مروی نمک تو ن یتو به جا یو گفت ـ از وقت رونیبه کمر از آشپزخونه اومد ب دست

 

 باز نگاش کرد   شیبا ن  و

 ! یدونی رو نم یو ساالد ماکارون  هیـ گمشو بهتر از توام که فرق ساال الو دیکش یغ یج  یحرص  ساناز

 

 و گفت   دییدندوناش رو رو هم سا سولماز
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 یز یچ هی رونیب  گنیسپهر و بابا به دروغ م یکنی دهنم رو باز نکنا! نزار بگم  هر وقت توغذا درست م ـ
 خوردن 

 

 

  یشتلق یخودش که صدا هیشونیتو پ  دیبا کف دست کوب امکیخواست جوابش رو بده که س  ساناز
 داد  

 

 . کنمی اصال خودم غذا درست م دیبس کن نیکرد ونمید یـ وا 

 

 شدو رفت تو آشپزخونه خونه دخترا هم دنبالش رفتن  بلند

 یخبر  یرخته بود رفتم  ولکه د الیبه طرف سمت راست و  کنهی م کارینوژا چ نمیرفتم تا بب   رونی ب الیو از
 از نوژا نبود 

 

 که پشت پنجره بود پا تند کردم   یخر خر اره چشام گرد شد وبه طرف درخت یصدا با

 

 که دقت کردم قهقهم به هوا رفت  یکم یچشام گرد شد چه طور رفته باال  ول دنمیکه د یز یچ از

نوژا هم  قهیببره نشسته بود دق  خواستیکه م یشاخه ا  یکه تام رو  یدرست مثل کارتون تام و جر  
 د یبری پاش رو م ری ز یکار رو کرده بود و داشت شاخه  نیهم

 

 بهم رفت بلند گفتم  یو چش غره ا دیکارش دست کش  از
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 ! ایبری پات رو م ریز یشاخه  یدختر  دار  ـ

 

 یان نگاهرو باز کرد همزم شاشی نگاه به درخت کرد و ن  هینگاه به شاخه و  هیو  دیکارش دست کش  از
 د یبه من کرد و لب گز

 

 .......هویاز جاش بلند شد که  آروم

 

 

 

 

 

 

 چهل و پنج  پارت

 

 * نازی*آ

 

 که دادم آروم از جام بلند شدم    ییخجالت زده از سوت 

 

اون  یکردی سقوط م نیبا شاخه به زم گقتیکم فکر کن اگه بهت نم هیبگه آخه دختر  ستین  یکی
 کردنیبا کاردک جمت م  ومدنیم دیوقت با



 ی عروس سفارش 

287 
 

 

 پاشا افتاد  یجلو  یمتر  میشم که اره از دستم رها شد و تو فاصله ن زی خ مین خواستم

 !!؟سادهیخودش بود چرا اونجا وا ری تقص  یخدا بهش رحم کرد ول یوا  

 درون ـ روت رو برم  یندا

 

 !؟یسادیوا نجایبه پاشا که خشکش زده بود کردم و گفتم ـ جا قحط بود ا ینگاه

 

 سال بعد خخخخخ شش

 

! ؟یکن ی چرا حواست رو جمع نم یبود از وسط نصفم کن کیبه خودش اومد و داد زد ـ دختر نزد  بالخره
 کارا!  نیزود باش دختر رو چه به ا  نییپا ایب

 

 شلوغش کرده بود   اد یتو هم رفت ز اخمام

 

  زی نه چ  یبه فنبعد ضر خوردیتو مالجت م نشیسنگ یفوق فوقش دسته  یشدی نترس بابا نصف نم  ـ
 شدینم یز ی چ یمردیکوچولو م هی و فقط  یشدیم یبود اها ضربه مغز  ی! چیکه قبال شد   یضربه فن

 که! 

 

 باال.   ومدمیتا ن بنیپا  ای بچه پررو ب  مردمیکوچولو م هیو گرد کرد و داد زد ـ فقط  چشاش
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 ام یاره رو بده کارم رو تموم کنم بعدن م ری نثارش کردم و گفتم ـ نه خ ییبابا  برو

 

 تکون داد  یزد و سر   یپوزخند

 ! ستیپنجره اتاقت ن یشاخه که جلو نیآخه ا یخنگ  یادیز نکهیـ نه مثل ا 

 

 کردم   یباال انداختم و به پنجره پشت سرم اشاره ا ییابرو

 !؟یمگه کور  گهید نهاشیا ـ

 

 نشده  یناراحته که ضربه مغز  یلیفکر کنم خ  دییرو رو هم سا  دندوناش 

 

 جون ـ با کله بپر روش تا به آرزوش برسه. یند

 ! شمیم یبا کله برم که خودمم ضربه مغز  یجون تو که خنگ تر از من  یند اه

 

 !نمی بب  بنی پا ایپنجره طبقه اوله  ب نیخنگ اتاق تو طبقه دومه ا یداد زد ـ آخه دختره  هوی

 

  نازیحرف زد ادبش نکنم آ نطوریبا من ا  یبه چه جرعت یول گهیراست م  دمیکم که فکر کردم د هی
 .ستمین

 

 بلند بود  یلیدوم کردم و آب دهانم رو قورت دادم  خ یطبقه  یبه پنجره  ینگاه
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. 

   دمیدرخت کش ینظرم داشت کردم و خودم رو به طرف تنه  ریکش اومده ز یبه پاشا که با لبا  ینگاه

 گذاشتم یر یز یکردم و به زور پام رو رو شاخه  زونیدرخت آو  درخت روگرفتم و خودم رو از ی تنه

  طونیش  یبه پاشا کردم که دستاش رو داز کردو با چشا یو  نگاه  دمیکش ی هم زمان نفس راحت  
 گفت 

 

 !ییـ بپر تو بغل دا 

 

و من  شهیم نی تحمل وزنم رو نداره و پرس زم نکهیبا فکر ا یپر رو شده ول  یاد یتو هم رفت ز اخمام
 زدم    یکردم و لبخند  یخودم رو راض  خندمیقاه قاه بهش م

 باز شد.  شاشی مثبت تکون دادم که ن یسرم رو به نشونه  

 

 کم جلو تر اومدو گفت ـ  بپر   هی

 

 د یرس یدستش   به شاخه درخت م  شدیپاش بلند م یاگه رو انگشتا مینداشت  یادیز فاصله

 

کردم وخجالت   طونشیش یتو چشا  یکردم نگاه زنیآو نییرو شاخه نشستم و پاهام رو پا  مآرو
  تونستمینه نم دمیکش

 . ستین  یاز ین نیی پا  امیخودم م ز  یچ ـ
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سالن   یجا  یدیبلند شم که ساق پام رو گرفت ـ ببا دختر از بس خودت رو به تنه درخت کش خوتستم
 تو بدنت نموند 

 

   دیپام رو کش ینگاش کردم که کم مردد

 پرت شدم  نییشاخه سر خوردم و به طرف پا رو

 

 پاشا دور کمرم حلقه شد و تو هوا گرفتم یو چشام رو بستم که دستا دمیکش  یغیج

بود سرم به طرف عقب پرت شد دستام رو به طرفش دراز کردم و لباسش رو   دهی رو کش چون پام یول 
 باال   دمیتو مشت گرفتم وخودم رو کش

 

رو که به خاطر  برخورد موهام به  یی موهام به طرف جلو پرت شد و   به صورتش خورد  چشا 
 صورتش بسته بود رو باز کرد و نگاه مشتاقش رو تو صورتم چرخوند 

 

 زد و چشاش رو قفل چشام کرد  یصورتم رو نگاه کرد و لبخند محو یاعضاتک تک  

 به زور چشام رو از نگاه ذوب کنندش گرفتم   

دست هم بهم  یحت   نارمیا دیفهمیاگه م  زدمیبغض به سراغم اومد  من داشتم گولش م  لیدل بدون
    کردیم  رمی تحق یلیخ  دیفهم ی م  یمطمعنا وقت زدینم

 

گذاشتم و به عقب   نشی س ینکنم دستم رو رو هیخودم رو نگه داشتم گر یپر از آب شده بود ول چشام
 حلش دادم  که دستاش شل شد و گفت  

 ؟ یکنیم هینوژا چرا گر ـ
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 عقب گذاشتم با دست اشکان رو گرفتم و گفتم   یرو از حصار دستاش آزاد کردم و قدم خودم

 

   ستین  یمهم  زی باد موهام رو زد تو چشام  چ ز  یچ ـ

 

 فکر کنم جدمون چوپان دروغگو بوده. ارمیدروغا رو از کجا م  نیمن ا واقعا

 

 زدم و گفتم  یحرفم رو باور کنه لبخند  نکهیا یبرا

 ؟ یشاخه رو ببر   یر یتو م  میکار کن یجان حاال چ ییخوب دا ـ

 

 برداشت و گفت   نیخم شد اره رو از رو زمزد و   یرو مظلوم کردم و نگاش کردم لبخند چشام

 

   یکن  تی قدر خودت رو اذ نینبود ا یاز ی ن یگفتیـ اگه همن اول معدبانه م 

 میاز پنجره اتاق شاخه ها رو قطع کن  دی با میرو بردار یباغبون  ی چ ی ق میبر  ایهم ب حاال

 

 د یباال انداختم ـ چرا به فکر خودم نرس  ییابرو

 من سر جام موندم و به پشت سرش نگاه کردم   یساختمون حرکت کرد  ول یو به طرف جلو  دیخند

 

 قدر ناراحتم؟  نیو پسم بزنه ا نازمیبفهمه آ نکهیاز ا چرا
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 باهام مهربون باشه؟  شهیهم خوادیدلم م چرا

 

 .میزندگ یشده باشه همه که  یاز روز  ترسمینذار وابستش بشم م ایخدا

 تند به طرفش حرکت کردم.....  یدور شده بود با قدم ها ازم

 

 

 

 

 چهل و شش  پارت

 

 

 * نازی*آ

 

 رو از تو انبار برداشت   یباغبون  یچیق

کردن شاخه ها شد رو تخت نشستم و  یچیتا تو اتاق رفتم به طرف پنجره رفت و مشغول ق دنبالش
 نگاش کردم 

 د یرس یکه دستش م ییالبته تا جا  دیچ  گرفتیرو م  دیکه جلو د ییشاخه ها یدقت همه  با

 

رو گرفت   شی شونیعرق پ  یشیانداخت و به صورت نما رونی بود رو از پنجره ب دهیرو که چ  ییها شاخه
 درد گرفت  اخ شونم  یشونش رو ماساژ دادو مشغول اه ناله شد ـ ا
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 داد هیتخت تک هی هیتخت نشست و به پا نییطرفم اومد و کنارم پا به

 درد گرفت  یل یکم شونه هام رو ماساژ بده خ هینواژ  ــ

 

 بهش رفتم و گفتم  یچشم غره ا کنهیم یباز  لمیداره ف دمیو برق نگاهش فهم  طنتی ش از

 ؟ یکن ا یمنو س یخوایم میما خودمون زغال فروش  ـ

 

 کرد و گفت   یا خنده

 

 ! یتو بهتره همون ارسالن باش هیکاف اههی که عموت س نیکنم هم ینم اتینه س ـ

 

 کرد و گفت   زی بهش نگاه کردم که رو تخت کنارم نشست و چشاش رو ر  یحرص

 بود؟  یارسالن دوست پسرمه؟ هدفت از اون دروغ چ  یچرا گفت ـ

 

 زدم و گفتم   یثی گل کرد لبخند خب طنتمیش

از   ستیمن ن ریاز آب در اومده تقص یک یاسم دوست پسرم و اسم خودم  نکهیگفتم  امن که دروغ ن ـ
   مهیخوش شانس 

 چون تونستم عمو رو گول بزنم  
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 بد جنس تر از من زد و گفت ـ زنگ بزن!  ی لبخند

 ها؟ ـ

 

 به دوست پسرت زنگ بزن تا صداش رو بشنوم! ـ

 زد   یشخندیو واج نگاش کردم که ن هاج

 

 . یگولم بزن گهید یتونی دروغ گو کوچولو نم ــ

 

رو لبام نشست که   یروز یداشت لبخند پ  یکلفت یکه صدا لدایاز دوستام به اسم  یک یآوردن  ادیبه  با
 برد  نی لبخند محوش رو از ب

 

  نهی رو بب ینذاشتم صفحه گوش  یرو برداشتم و شمارش رو گرفتم ول  یگوش

 

 د یچی پ یکلفت و خواب آلوش تو گوش  یرو برداشت و صدا  یاز چند بوق  بعد

 الو ـ

 به پاشا که اخماش تو هم شده بود کردم و گفتم  ینگاه

 

 سالم عشقم ـ

 گفتم   عیکه سر ومدین  لدایاز  ییصدا
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 ! ؟یمنو فراموش کرد یزود نینوژا هستم به هم زمیعز ــ

 

 گفت  یا دهیخواب آلو و کش یصدا با

 !؟ هیر ـ ها؟  .. نوژا کدوم خ  

 

 داد زدم یرفته عصب   ادشیمنو   شعور یگرد شد ب  چشام

 االغ.؟! یفراموشم کرد  یزود نیـ خاک تو سرت به هم  

 

 گفت   هویترسوندش که  غمیج  یصدا انگار

 ؟ ییبود؟ مامان  تو  یشد  ک یچ ـ

 

 بهت زنگ بزنه گفتم که نوژام... نوووووووژا   دیمامانت چرا با ونهیفته گفتم ـ آخه د وا

 

 ها؟  یزدی زنگ نم یبود یفدات شم کدوم گور  ییداد زد ـ عشقم تو  هوی سکوت کرد و  یکم

 

   تیواقعا ممنون از ابراز دل تنگ ـ

 

 لدایبه پاشا که اخمو و مشکوک بهم زل زده بودکردم که  ینگاه
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  یخوابم رو پروند  یزن یگفت ـ روز رو ازت گرفتن که نصف شب زنگ م 

 ؟ یاز ما کرد یادیشده  یچ  نمی حاال بگو بب 

 

 حالت رو بپرسم دلمم برات تنگ شده بود خواستمیم ـ

 

   دییباال انداختم که دندوناش رو رو هم سا  ییپاشا ابرو یبرا

 

 !شت؟ی پ امی اون ور آب جون من داداش نداره ب یرفت یشوهر کرد  دمیشن ـ

کدوم از دوستام ماجرا رو نگفته   چیبه ه ده؟یاز کجا فهم نیکردم ا ینگاه به گوش هیگرد  یچشا با
 بودم.

 

   یبه پاشا کردم و آب دهانم رو قورت دادم چشاش هم  خندون بود هم عصبان  ینگاه

 کنم یم داین هم پبرات شوهر نه ز  زنمیمن برم بعدا زنگ م  زمیعز ـ

 نره ها  ادتی باشه خدا فظ  ـ

 

 رو قطع کردم و گفتم  یگوش  یحال زار  با

 به دروغ به اقوام گفتن ازدواج کردم  نایبابام ا زیــ چ 

 

 نگاه اخموش رو از روم بر نداشت و چپ چپ نگام کرد  یول
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به سمتم اومد و  یرو روش گذاشتم که عصب میرفتم و گوش شیارا زیجام بلند شدم  و به طرف م  از
 داد   یچونم  گرفت و فشار 

 کردم دستش رو جدا کنم  یرو رو دستاش گذاشتم و سع دستام

 شده ولم کن!  یچ ـ

  ینکن گولم بزن  یسع گعیبلند گفت ـ د  بای و تقر یعصب یآورد و با اخم و صدا کی رو نزد صورتش
 ؟ یــــــــــدیفهم

 

 نه؟  ای یدیگرد نگاش کردم کع داد زد ـ فهــــــم یچشا با

 

تو چشام حلقه بست و سرم رو با بغض تکون دادم  که چونم رو ول کرد  و محکم بغلم کرد  اشک
 آروم تو گوشم گفت ـ دوست دارم  چلوندمیطور که تو بغلش م نیهم

 

 گفت؟  یاالن چ ن یشد ا  یزد چ خشکم

 باز هم دوسم داره؟ نازمیدوسم داره؟!اگه بفهمه آ شدیم دوست دارم گفتنش تو ذهنم اکو  یصدا 

 

 کردم؟ی کار م یچ دیکه توشم حالم به هم خورد با یتیخودم و وضع از

 ... رونیعقب حلش دادم  و از اتاق با سرعت زدم ب  به

 

 * ادی*مه
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  ادشیسولماز به  دنیناخواسته با د  دونستمیبرام زنده شده بود علتش رو هم نم   نایم یخاطره   دوباره
 افتادم یم

 

  ریغ دنش یبلند خند یبهم بچسبونه با صدا خواستی حرف نوژا بود که سولماز رو م لشیدل دیشا 
 د یخندیو ساناز م امکیشدم رو اپن نشسته بود و به س دهیبه طرف آشپزخونه کش یاراد

 

بود ساناز هم    یمشغول آشپز  یره باز بند بسته بود و با مسخ  شی پ امکیهم نداشت س یر ی تقص ادیز
 کردی م شیهمراه

 شد دهیآشپزخونه شدم  نگاه همشون به سمتم کش وارد

 

  ؟یبلد  یتو هم آشپز  ادیبا خنده گفت ـ مه امکیس

 . ادیباال انداختم ــ نه ز یا شونه

 

بلد باشه وگر نه مثل من بدبخت   یآشپز  یر ی بگ یزن  کنمی م هیتکون داد ــ پس بهت توص یسر 
 ! یشیم

 

 فرو برد  که آه و نالش بلد شد  امکیو دو انگشتش رو محکم تو شکم س  دیابروش رو تو هم کش ساناز

 

 ساناز به هوا رفت  غیج
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 به خدا   ییپررو یل یــ مـــــــن بدبختت کردم خ 

 خوام یطور من طالق م نیحاال که ا اصال

 

 رفت و به اتاق مخصوص خودش و سولماز رفت  رونیاز اتاق ب تی با عصبان  بعد

 

 آب  دهنش رو قورت داد و گفت    امکیس

 بد بخت شدم  ـ

هم دسش   ری رو گردن سولماز انداخت کفگ  شبندیبندش رو در آورد و به طرف سولماز  رفت و پ  شیپ
 داد و گفت  

 . یرو درست کن من برم منت کش شی تو بق ـ

 

به   یاومد و به طرف گاز رفت نگاه نیی انداخت  از اپن پا ری به قابلمه و کفگ یاهبا دهن باز نگ  سولماز
دونش   هیو   دیرو باال کش  شیرو توش فرو برد و مقدار ری کرد و کفگ کردنیکه تو آب قل قل م ییبرنجا

 رو برداشت و تو دهنش گذاشت 

 

 به نظت بکشمش؟  ؟یکن ی فکر کرد و به طرف من برگشت و گفت ـ امتحانش م یکم

 

 رو تو دهنم گذاشتم به نظرم خوب اومد  شیطرفش رفتم و دونه ا به

 شه یبمونه خراب م شتریآره بسشه ب ـ

 برنج رو تو قابلمه برگردوند    هیتکون داد و بق  یسر 
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 زم یبزار من بر هنیکه گفتم ـ صبر کن سنگ زهی برنج رو تو آبکش بر خواست

 

 دنشیبا نگاه دزد یبهم کرد و سرش رو تکون داد مطمعن بودم از من خوشش اومده ول   یکوتاه نگاه
 کنه شی مخف خواستیم

 

 رو دوست داشته باشم اصال هم دست خودم نبود  یکس  تونستمیامامن نم 

 و قابلمه رو سر جاش گذاشتم و گفتم  ختمیرو تو آبکش ر  برنج

 ؟ینحام بدا یرو بلد  شیبق ـ

 تکون داد و گفت ـ آره  سرس

 

 اومد   نییاشک از پله ها پا  سیخ  یآشپز خونه خارج شدم که نوژا با چهرا ا از

 شده نوژا  یطرفش رفتم ـ چ به

 

 کشوند...  ال یحرف مچ دستم رو گرفت و دنبال خودش به طرف خارج و بدون

 

 

 

 چهل و هفت  پارت
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 * ادی*مه

 

 

 حداقل  آرومتر برو.   یکشی طور م نیدختر چرا منو  ا ساینوژا وا ـ

 

 کرد ی م نیف نی و ف رفتیطور به داخل جنگل م نیمن هم یتوجه به حرف ها  بدون

 دختر.  سایوا گمیم ـ

 

 هم بودن رد شد ک یوسط دو تا درخت که نزد کنمی دارم با درختا صحبت م نکهیا مثل

 سادمیسر جام وا یو عصب  دمیکنار کشخودم رو   عیبشه که سر یک یدماغم رفت که با درخت  

 

به سمتم برگشت    یاشک یبا چشما سهیدستش از دستم جداشد و مجبور شد وا رفتیم عیچون سر  
 و منگ بهم نگاه کرد   جیو گ

 

 و بهش رسوندم   خودم

 اد یب  رونی و شونه هاش رو تکون دادم تا از هپروت ب ـ

 شده؟ ینوژا چ ــ
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 نگاش سوخت   تی مظلوم یپر اشک نگام کرد، دلم برا یحرف با چشا بدون

 نه؟ ایشده  یچ یگینوژژژژا م ــ

 

  ه؟ینگام  کرد و گفت ـ ها چ گنگ

 

 خورده    ییسرش به جا نکهیمثل ا نه

   نجا؟یا یچرا منو کشوند ـ

 اون....  ادی کرد  ـ مه دنیشروع به بار چشاش

 

 پاشا؟   ؟هیاون ک ـ

 مثبت تکون داد   یرو به نشانه   سرش

 

 ؟ یخوب؟  اون چ ـ

 گفت...گفت  دوسم داره.  ـ

 

 رو لبام نشست   یحرفش لبخند پهن دنیشن  با

 خوبه!    یلیکه خ نیـ ا 
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 نگام کرد   نیغمگ

 !  ادیازم بدش م نازمیاگه بفهمه آ  اد؟ی کجاش خوبه مه ـ

 

همه  نیپاشا رو دوست داره؟  اگه دوسش نداره علت ا نازمیآ یعنیبود  دهی قرار و ترس یب  چشاش
  ه؟یچ  یقرار  یرو ب یناراحت 

 

  ؟یو دوست داشته باشه چ ی ناز ینوژا اگه بفهمه آ ـ

   نازم؟یآ دهیبهم نگاه کرد ـ فهم دهیترس

 

   ؟یمونیرو دوست داشته باشه باهاش م  نازیاگه آ  ؟یدوسش دار  دمیسوال پرس هینه نه فقط  ـ

 

 هم کرد و با بغض گفت   رو تو اخماش 

 نگرفت.   شی از زن به اصطالح اجبار یبار هم سراغ هیکرد  ریاو منو تحق مونمینه نم ـ

 

 ! یاز رفتارت معلومه دوسش دار  یکردم ـ ول یپف

 

  ؟یدوسش دار  یدینگام کرد که لبخندم کش اومد ـ د دهیترس

 به بازوم زد ـ نه دوسش ندارم ندارم ندارم  یمشت
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کنم که  یکار  تونمیم یاگه بخوا  یفکر کن  که اشتباه نکن شتریکم ب هی یار ی بابا چرا جوش م باشه
 غلط کردم دوست دارم نوکرتم چاکرتم مخلصتم  خوبه.   نازمیبگه آ  ایخودش ب 

 

بدبختم که اومدم با تو درد دل حرکت  کرد و گفت ـ من چقد    الیبهم رفت و به طرف و یغره ا چش
 خدااااا.    یکنم ا

 

 که میشد الیکردم و دنبالش راه افتادم و وارد و  یا خنده

 شه  زیبلند بلند حرف زدن سولماز از تو آشپز خونه  باعث شد گوشام ت یصدا

 

 شانس منو بببن دو روز اومدم مسافرتا  ـ

 حواسم به او چلغورا باشه  دیاول که  با 

 پزشونم شدم رفت دوم که آش  

 رفت؟   یسوم نوژا کدوم گور  

 ـ سانــــــــــــــاز   ادیخدا خربزمون ن یچقد طولش دادن وا کنهی ناز م نقدیساناز چرا ا نیحاال ا 

 

 که کش اومده بود وارد آشپز خونه شد منم رفتم خودم رو انداختم رو مبل    ی شیبا ن نوژا

 

 ساناز تو هم بود  یهنوز اخما  یاومدن ول  رونی از اتاق ب امکیساناز و س  که

 رو ندارم.  یداره؟همون بهتر که کس دنیحوصله ناز کش یک 
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 . گفتیبهش م  ی زود نیبه ا  دیزده نبا یچه گند نمیبه پاشا بزنم بب  یشدم تا سر  بلند

 بود و اخماش تو هم بود  دهیاتاقش باز بود بدون سرو صدا وارد اتاق شدم رو تخت دراز کش در

 

 نگام کرد  یو سوال دی که سرش به طرفم چرخ  سادمیسرش وا یباال

 

 دم یاشکاش رون بود بدون جواب با حرص روش رو گرفت که خند یکار کرد ی تخت نشستم ـ چ رو

 زده تو پرت! نکهیمثل ا ـ

 

 بهم رفت و گفت  یغره ا چش

 ! رهیعقب و م دهیدوست دارم هلم م گمیــ  بهش م  

 

 به خودم گرفتم و گفتم    یمتفکر  حالت

 مگه فاصله تون چقد بود؟ دهیهلت م ـ

 

 تو هم کرد و گفت   اخماشو

 حوصله ندارم ولم کن!  ادیـ مه 

 

 برداشتم و گفتم   یاز مسخره باز  دست
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دوست   دمی از نگاش فهم یدادیبهش وقت م  دیهنوز نتونسته ببخشدت با یکم زود گفت هیـ به نظرم  
 قبول کنه چون ازت دلخوره.   ست یحاظر ن  یداره ول

 

 و سر جاش نشست  یکش  یپف

 دلش دراد؟   کار کنم که از یدچیـ با 

 

 بشه.  کیاونقدر عاشقت بشه که اون موضوع در برابر عشقن کوچ دیبا دونمینم ـ

 چپ نگام کرد و گفت ـ اون وقت  چطور؟ چپ

 زدم وگفتم..... یبد جنس   لبخند

 

 

 * نازی*آ

 

 

 دستم کردم و رو به سولماز گفتم یتو یها هیبه ادو ینگاه

 به نظرت کدومش زرد چوبه س؟ ـ

 

 حالت عقل کل به خودش گرفت و گفت   سولماز

 ـ خوب معلومه 
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 گه؟یاسمش معلومه زرد چوبه زرد د از

 

 گه یراه هم نم یب دمید

 ! یشیم یخر  هی ینخور  یترش  نیـ آفر 

 

 زرد چوبه  ریبهم رفت و قاشق و تا ته هل داد ز یغره ا چش

 گرد نگاش کردم و گفتم   یچشا با

 ؟یز یهمش رو بر  یخوایم ـ

 

 زدم پس کلش  یکیلبخند سرش رو تکون داد که  با

 

 نم یکن بب  یخوردش خال شهیکه نم یز ی خاک تو سرت کنن اگه همش رو بر ـ

 

  یاز زرد چوبه رو برگردوند که قاشق رو ازش گرفتم وهمش رو برگردوندم و  با توک قاشق کم یکم هی
 صلوات..   رنی ه کردم حاال ملت دست پخت ما رو بخورن و نمبه خورش اضاف

 

 یوا  یوا یگفتن آشپز که دو تا شد....وا میقد از

 

و ساناز با   ای که دو مرغ عاشق به نام س میرفت  ییرایو به پذ میرو با هزار مکافات بار گذاشت خورش
 دادن یم لیباز به هم دل و غلوه تحو شین
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 به سمت سولماز برگشتم   انداختی فرهاد م ر یش ادیکه منو   یاهم یصدا با

 

بهش نگفم چون به شدت دلم   یز ی چ دیکشی باچش او ابرو براشون خط و نشون م داشت
 . خواستیچزوندنشون رو م

 

 اومدن  ....   بنیاز پله پا ادیبدون توجه بهشون رو مبل رو بروشون نشستم که  پاشا و مه 

 

 

 

 

 

 چهل و هشت  پارت

 

 *پاشا* 

  ونیزینگاش رو گرفت و به تلو دنمیهمه تو حال نشسته بودن نوژا با د میبچه ها رفت شی پ ادیمه  با
 که خاموشه!  ونیزیآخه خنگوله من تلو دادیم ینگاه کرد  بازم داشت سوت

 

از آشپز   یسسسسسیف ینشون ندادم و دور ازش نشستم که صدا یخان بهش توجه   ادیدستور مه به
 از جا پروند  خونه همه به جز نوژاو سولماز رو
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 از جا بلند شد  امکیس

 !؟  نیشد دخترا آشپزخونه رو ترکوند یـ چ 

 

 بابا زود پز   نی سولماز گفت نترس ینداد ول  یجواب نوژا

 

 ! نی باش ریس د یبا نیدل و غلوه خور ی ادیتو ساناز که ز البته

 ر  یس نمیپس ا رفتی و به گوشتا چش غره م خوردیحرص م ینوژا هم که ه نیا

 هم اگه تونستن  شاهکار منو نوژا رو بخورن.  هیمن گشنمه بق  یول

 

 در بلند شد همه با تعجب به هم نگاه کردن یهمچنان ساکت بود و روش رو گرفته بود که صدا نوژا

 لبام نشوند یارنست لبخند رو رو یبلند شد و دررو باز کرد که صدا ادیمه

 

 دیرو با  یکه روز سخت دمیهم همراش بود فهم  نی جام بلند شدم و به طرف در حال رفتم رزال  از
 خوردمش  عیرو لبام نشست که سر یلبخند محو دیکه به ذهنم رس یبا فکر  یبگذرونم ول 

 رفتم و با ارنست دست دادم و گفتم  جلو

 

 تون؟  یجنگل  یخونه  نیشما هم اومد یچه تصادف ـ

 زد و گفت   یلبخند ارنست
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 میدی رو د نتونیکه ماش میزد یقدم م  نیبا رزال میداشت میاومد روزیما د ـ

 

 با شوق خودش رو جلو انداخت و گفت    نیرزال 

 .نیی نجایخوشحال شدم شما هم ا  یلیخ یوا ـ

 

 داخل.  ییگفت ـ بفرما ادی زدم که مه یلبخند

 

 سادنی سر جاشون وا امکیدختراو س دنیبدون تعارف وارد شدن که با د ـ

 گفتم  امکی به س رو

 . نی هم خواهرش رزال شونیان از دوستان هستن و اـ ارنست ج 

 

 رو    نیگرفت نه رزال لیبا هم سالم کردن به جز نوژا که نه ارنست رو درست تحو یبه گرم همه

 

کارش باعت شد توجه ارنست بهش جلب   نیا یبا ارنست گرم نگرفت خوشم اومد ول یادیز نکهیا از
 بشه

 

 منو مخاطب قرار داد   نیکنارمون نشستن که رزال ادی تعارف مه با

 

 .نیمسافرت انتخاب کرد یروز رو برا   نیخوشحالم ا نمتیباز بب   خواستیپاشا چقد دلم م  یوا ـ
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که  کردینشون نده کنجکاو نگاش م   یواکنش نیحرف رزال نیو نتونست به ا  دینوژا باال پر یابروها
 گفتم 

 نمت یبیمنم خوشحالم که باز م ـ

 

  یکن یبدون توجه بهش رو به ارنست گفتم ـ چه کار م  ینوژا رو رو خودم احساس کردم ول زیت هنگا
 پسر؟ 

 شرکت چطوره؟  اوضاع

 

 ی خوب و عال  زیزد و گفت ــ همه چ یلبخند

 

  نیزود پز بلند شد رزال  یفسسسس یبزنه دوباره صدا یرو به سمت نوژا چرخوند خواست حرف  نگاش
 ارنست رو چنگ زد  یزد و بازو  یغیج

 زود پز   ینترس صدا ـ

 

 از جاش بلند شد و به آشپزخونه رفت سولماز هم دنبالش  نوژا

 

 .ـــــــــــــــــــــــــــ

 

 ما بمونن  شی نهار پ یشد که برا نی قرار بر ا گذشتیاز اومدنشون م یساعت مین
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ه دست پخت نوژا و سولماز رو  ـ اگ گفتیکه متوجه نشن م یجور  یو آرم به فارس  دیخندیم  زیر  ساناز
 .دونیبخورن تا شهر م

 

 م ینشست  زی نوژا همه پشت م یصدا با

 و گفت  دیکش  ییبو  ارنست

 هییچه غذا نیا یـ عجب بوب 

 گفت   امکیس

 باشه که نوژا و سولماز درست کردن   یابگوشت  نیاول نی ا دیخوشحال نباش شا ادیز  یآبگوشت ول ـ

 

 گم؟یبهشون کرد و گفت ـ  درست م  ینگاه

 

 گفت    دویباز سرشون رو تکون دادن که ارنست خند  شیـ هر دو با ن 

 نداره. یامتحانش ضرر  ـ

 

  هیافتضاحه نذارم بق یلیتا اگه خ دمیخورش کش یغذا شدن قبل از همه کم دنیمشغول کش همه
 هم شروع کردن   ه یعجب خوشمزه بود بقدر کمال ت یبخورن ول

 

 !یستیبلد ن   یشده تو که گفت ی عال شهیبا تعجب گفت ـ نوژا باورم نم  ادیمه

 زد و گفت  یلبخند
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 و سولماز هم بودن تنها نبودم   یـ کتاب آشپز  

 که حرف شون رو متوجه نشده بود گفت  ارنست

 

 به نظر من فوق العادس   ینه ول ایکردن  فیتعر دونمیـ نم 

 زد و مثل بچه ها ذوق کرد   ینوژا برق یچشما

 

 با خنده گفت  امکیس

 ن یکرد یبار آبرو دار  هیــ چه عجب  

 

 بگم که به زحمت فقط تونستم بگم یز یچ هیاشاره کرد منم  ادیمه

 ـ آره بد نبود  

 

 بهم رفت نوژا هم با حرص روش روگرفت  یچش غره ا ادیمه

 شدمینم  ریس  خوردمی م یهر چ شهیبرخالف هم  یول

 

 که همه متوجه بشن گفت  یبهم کرد و طور  ینگاه نوژا

 !!!یـ نترک 

 

 بهش رفتم و گفتم  یهمه شروع به خنده کردن چش غره ا که



 ی عروس سفارش 

314 
 

 

 . ستین یـ من آبگوشت دوست دارم از دست پخت جناب عال  

 کرد  ین یریکه ارنست باز خودش تو هم رفت  اخماش 

 

 .یغذا نخورده بودم مرس نقدریمن تا حاال ا یول ـ

 تکون داد  یبهم کرد و سر   یبا تاسف نگاه  ادیمه

 

 مثل آدم رفتار کنم  تونمینم  رهی گیحرصم م یوقت ستیخودم ن  دست

 سالم داره خدمتت   یل یو سولماز زود تر از همه بلند شدن  وکه سولماز گفت ـ.ساناز ظرفا خ نوژا

 

رو    نجایسفره رو جمع کنن و ا د یو پاشا هم با ادیهم هستن تازه مه ایـ دست بوس س دیخند نوژا
 کنن   زیتم

 

 گفت  نیاخم نگاش کردم که رزال با

 کنمیـ پاشا ناراحت نباش خودم کمکت م  

 

 گفت   نی بهم رفتو رو به رزال ی نوژا باال انداختم که چشم غره ا یبرا ییابرو

 شگون نداره... میکش یما از مهمون کار نم  زمیـ نه عز 

 



 ی عروس سفارش 

315 
 

 

 

 

 

 

 

 چهل و نه  پارت

 

 

 *  نازی*آ

 

اخم نگام رو ازشون گرفتم  انگار دوست دخترشه با کنهیبا پاشا رفتار م   نیگرفته بود دختر همچ حرصم
 و از آشپزخونه خارج شدم

 هم دوست دخترش بوده  دی از کجا معلوم شا یول

 

 هست  نشونی ب یز یچ هیهم معلوم بود  یبرا  شونیاز ابراز دلتنگ  

 از نهادم برخواست  آه

ناراحت   نقدیا کنهیرو جمع م  زی داره کمک پاشا م  نیرزال نکهیاز ا دیچه مرگمه چرا با دونمینم ایخدا  
 باشم 
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  نیدوست داشتنش بود چرا ا  یادعا شی ساعت پ هی  نکهیحرص بخورم اصال ا  دیبه خاطرش با چرا
  ونهینداره که د  یتعادل روان کنهی طور رفتار م

 

  زی کنارم سرم روبلند کردم که با نگاه ه یمبل انداختم و حرص خوردم  با نشستن شخص  یرو رو خودم
 ارنست خان روبرو شدم 

 یکه گرفت  یگنده ا یلقمه  نیبا ا کنهی م ری بابا استخونم تو گلوت گ دادی درسته قورتم م داشت

 

 نگاه کردم دیخندیم  زیتوجه بهش روم رو گرفتم و به سولماز که مطلب رو گرفته بود و ر بدون

 

   رونیب  ادیشده بودم چرا نم  یآشپز خونه عصب یتو نیموندن رزال با

 بود  یدست پختتون  رودوس دارم عال  یل یگلوش رو صاف کرد و گفت ـ  خ ارنست

 

 از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم  دیببخش  ه یزدم و با  یکج  لبخند

 حسود نبودم که به لطف پاشا خان حسود هم شدم  یوا مردمیاز شدت حسادت داشتم م 

 

به خودم   یو تاباش کمر شکن شده خاک تو سرت چیپ نیکه همچ یموها دنیبا د  سادمیوا نهیآ یجلو
 گفتم

 

  یکه اومده بودم داشتم آشپز   یمحو اطراف بودم که حواسم به خودم نبود و با همون لباس نقدیا 
 کردم یم
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  ارمیبزنم تا چش همشون رو در ب دیست سف  هیگرفتم با  میکه به لبم نشست تصم یثی لبخند خب با
 ومد یفوق العاده بهم م دیچون رنگ سف

 

 به صورتم زدم و خط چشام رو پاک کردم   یآب اول

  ختمیسرم بستمو جلوش رو کج تو صورتم ر  یرو هم شونه کردم  به صورت جمع شده باال موهام

 

که   دیسف ری با لباس حر دمیپوش  دیکشیخوش تراشم رو به رخ م  یچسبون که پاها یکش یشلوار 
 رو انتخاب کردم   خوردیکمر بند خوشگل م هیو  دیرسی باسنم م ریز  شیبلند

 

 تا آرنجم بود نامیآست یباز نبودول  ادیز یداشت ول   یلباس حالت شل  قهی

گردنم رد کردم و جلوم انداختم  ریکه به رنگ کمربند لباسم بود رو سرم انداختم واز ز ییطال یشال
 کارم رو خاتمه دادم   یمرطوب کننده و رژ لب گلبه یم کردم و با کرمرو گوش فمیبلند اما ظر  یگوشواره 

 

 دختره با پاشا رو نداشتم  نیقدم بزنم چون حوصله و تحمل رفتار ا رونی گرفتم ب میتصم

 بود   ومدهیبدش ن   نیخان هم همچ   پاشا

 

 اومدم  نییبرهنه از پله پا یرو به دست گرفتم و پاها کفشم
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 *پاشا* 

 

 

 میرفت یی رایبه پذ میجمع کرد  ن یرزال  یظرف ها رو با عشوه ها نکهیاز ا بعد

 آروم تو گوشم گفت   شدیکه داشت از کنارم رد م  یموقع ادیمه 

 یدیر  ـ

 

 رفت   رونیبه تاسف تکون داد و ب یاخم بهش نگاه کردم که سر  با

ر داد از دستش جواب ابراز عالقم رو اون جو  یوقت  یبا رفتارم نوژا رو ناراحت کردم ول  دونستمیم
 شده بودم   یحرص

 

چه  یعن ی!   دیدیاگه م یاز نوژا نبود ول یکنارم نشست خبر  نیمبل دو نفره نشستم که رزال یرو
 ! ده؟ینشون م یواکنش

 ضرر نداره   امتحانش

 

 چپم انداختم  یپا یراستم رو رو  یدادم و پا هیبه مبل تک  لکسیر

 بدبختم دق دادم رفت  نیبا حرص بهم نگاه کرد ا ادیمه که

 

 مشغول ور رفتن باهاش شدم  شهیرو برداشتم و مثل هم لمیموبا 
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صحنه ناراحت شد   نیا دنیدلشوره داشتم  به فرض که از د یکم  نی رزال  یایخاطر خنده و لوس باز به
 ؟یبه چه بهانه ا یجمعش کن   یخوایبعد چه طور م

  

نوژا که روبروم   دنینداشت خواستم بلند شم، سرم رو بلند کردم که با دعوض شد ارزشش رو   میتصم
 بلند شدن لغو شد  یبرا ممی تصم یخودم رو لعنت کردم و اجبار  کنهیو دلخور نگام م سادهیوا

 

نگاش رو گرفت و به طرف در اتاق حرکت کرد تازه متوجه  عیو سر  نمیرو بب ش ی ناراحت ادی ز نذاشت
 لباس تنش شدم  

 شده بود ر یقدر نفس گچ یلعنت 

 

 راست به سمت در رفت که ارنست گفت   هی

 د یکن ی م یطور مهمان نواز  نیشما ا دینیشی نوژا خانم کنار ما نم ـ

 گذاشت  واری و کفشش رو کنار د دی با خجالت لب گز نوژا

 

 مبل سه نفره بود  هیکنار ارنست بود که  یمبل خال  تنها

 !؟نهیش یاونجا م یعنیطرف راست    ادیوسط و مه  ارنست

 

 افتادم  یشدت حسادت داشتم پس م از

 مبل نشست و گفت   یطرف ارنست رفت و رو به
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  یخواستم کم  نیبه خاطر هم  ستی ن یاز ی هستن به حضور من ن هیبق یفکر کردم وقت دیببخش  ـ
 قدم بزنم  رونیب

 

از همون دست  یبزن یاز هر دست گنیراسته که م ختیارنست به نوژا اعصابم رو به هم ر ی رهی خ نگاه
 . یخور یم

 

تو دلم  دمتونید یباهاتون صحبت کنم از وقت خواستمیکرد و گفت راستش م یخنده ا  ارنست
 . نیو برازنده ا  بای واقعا ز نینشست

 

 کرد  دایآوردن فک ارنست رو پ ن یی به پا  یبی عج لیمشت شدن و تما  دستام

 ن یلبخند به زور زد و گفت ـ لطف دار نوژا

 

 بهم کرد  با نگاش چند تا فوشم داد و گفت نصف حقته ی نگاه خصمانه ا ادیمه

 خودمم به شدت موافق بودم  

 کنم  یازتون درخواست دوست تونمیم ـ

 

شکه شده بودن  یهمه به جز روزال  بایحرف ارنست سرم رو به سرعت به سمتش چرخوندم تقر نیا با
 ه واکنش نوژا چشم دوخته بودنو فقط ب

 

 کم کم از حالت شکه در اومد و اخماش رفت تو هم  کردی نوژا هم شکه شده نگاش م 
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 ستنمیحرفها موافق ن نیو ا یمحترم من با دوست یاقا  ـ

 دیارنست باال پر  یابروها

   دینداشت یدوست چیتا حاال ه یعنیـ  

 جناب  ریـ نه خ 

 فکر کرد وگفت  یکم ارنست

 ازتون درخواست ازدواج کنم!؟.... تونمیـ پس م 

 

 

 

 

 

 

 پنجاه   پارت

 

رفت و   یچش غره ا  ادی که مه ارمی ب ن ییمتر باز موند خوستم بلند شم فک ارنست رو پا هینوژا  دهن
 اشاره کرد آروم باشم

 کردن اون وقت من آروم باشم!؟  یچشمم خاستگار  یزنم رو جلو   یچ یعنی 

 

 الزم باشه؟!  یادیشناخت ز شنهادیپ نی ا یبرا  دیکنی ـ فکر نم  دینوژا باال پر یابروها
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  کنمیسوالم رو تکرار م  دمیرو فهم دونستمیم دیبایم  یمن هر چ یزد و گفت ـ ول یلبخند ازنست
 کنم؟ یاز شما خاستگار  تونمیم

 

 !ی تون یزد و. گفت  ـ آره م یلبخند بدجنس  نوژا

 گفت؟   ی االن چ نیکردم ا داغ

  کنه؟ی منو شوهرش حساب نم یعنیباشه  یدختر  نی همچ کردمی فکرنم

بود که  یکرد منظورش چ  ن یاز من نداشت چرا همچ  یهم دست کم امکی و س ادی مه یچهره  
 تونه؟یم

 ! اد؟یاز من بدش م نقدریکه کرده بودم به غلط کردن افتادم  چرا ا یخاطر کار  به

 

 کرد و گفت  یـ خنده ا ارنست

   د؟یکنی ازدواج من رو قبول م شنهاد یشما پ ای آ ـ بانو 

 باال انداخت و گفت    ییابرو نوژا

 .  رمی اجازه بگ  دیقبلش با یالبته ول ـ

 

   ؟یسادگ نی قبول کرد؟ به هم دیترکیمخم داشت م گهید

 مگه من سر خرم؟   یول

 و کبودش کنم؟  اهیس بزنم

 . بستیم  یمامانش خال یو کبود شه که برا اهی که قرار س دونستهیاحتمال م 

 !؟  رهیاجازه بگ خوادیم یاز ک   یول
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کردم احساس کردم   امکیو س  ادیبه مه  ینگاه نمیساکت بش تونستمینم گهی داره د یمنم حد صبر
  دی درخش امکیس یچشا

 صبر کنم.  گهید قهیگرفتم چند دق میاز خشمم کم شد و تصم یکم  یدونم چرا ول ینم

 

 و گفت  دیدرخش یست از خوشارن یچشما

 پدرتون؟  ؟یـ از ک 

موفق  یاز کارخونه دارا  یکیمن  کنمی م شونیو راض کنمیخودم باهاشون صحبت م   نیاگه اجاز بد  
 هستم. 

 

 تکون داد و گفت  یسر  نوژا

 ست یمن دست پدرم ن یـ نه اجازه   

 نگاش کرد  جیگ  ارنست

  ه؟یپس دست ک  ـ

 

 باهاش حرف بزن!    رمی گیرو در آورد و گفت االن شمارش رو م ش ی گوش الیخ  یب نوژا

 گفت  جیگ  ارنست

 صحبت کنم؟   یبدونم قرار با ک شهیـ م 

 سرش رو تکون داد و گفت  نوژا

 ـ آره 
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 حرص گفت   یباکم  ارنست

   ؟یـ با ک 

 زد و گفت  یلبخند نوژا

 

 خوب معلومه شوهرم  ـ

 . کنمی رو قبول م شنهادتیاگه اون موافق باشه و ناراحت نشه پ 

 

 آوردم یمتر باز مونده بود خودمم داشتم شاخ در م هیارنست  دهن

 ساعته ما رو سر کار گذاشته!؟  هی  دیچش سف  یدختره  دن یترکیم  دنیبچه ها داشتن از شدت نخند 

 

 چک مهمونش کنم هیبه خاطر حرص دادنم  ایبهش بخندم  دونستمینم

 اومد  رونیباالخره  از شک ب  ارنست

   ن؟یـ شوهرتون؟  شما ازداج کرد 

 

 باز گفت  شیسرش رو تکون داد و با ن  نوژا

 ـ آره اسمش ارسالنه   

 

 باهامون ادی کار داشت نتونست ب چارهی گفت ـ  ب  نیغمگ بعد
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   هیرتیدوسم دار و روم غ یلیخ 

 بهم نگاه کرده بود شکوند  نکهینفر رو به خاطر ا هیبار گردن  هی 

 

 بزار بهش زنگ بزنم!  کنهی درکت م یکرد و ادامه داد ـ ول یمکث

 

 به ارنست کرد و گفت  یارنست چند بار بدون حرف باز و بسته شد که نوژا نگاه دهن

 

قد  نیکنه ا با تفنگش سوراخ سوراخت  ایممکنه گردنت رو بزنه  یسیتا آخرش وا یتو حاضر  یـ ول 
 باشه؟    تیاهم ی مسائل برات ب نیکه ا یدوسم دار 

 

 قول قول  امیجنازت م هیتا آخرش باهات باشم اگه کشتت هم تش دمیقول م  منم

 

 کرد و گفت  ینوژا نگاه یجد ی آب دهنش رو قورت داد و به چهره  ارنست

 

 یمن حاظرم از خود گذشتگ رمیدوست داره گناه داره تو رو ازش بگ نقدری!  اگه اهیچ یدون یـ خوب م 
 کنم و کنار بکشم. 

 

 . کردیسر کاره داغ م دیفهم یگرفت اگه ارنست م خندم

 

 کنم از دست تو   کاریدختر من چ  آخه
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 زد و گفت  یلبخند نوژا

به سولماز کرد  سولماز با اخم نگاش   یتو جمع اشاره ا می مجرد دار هی یول  دیچقدر شما مهربون یـ وا 
 تو سرشه! یز یچ هیکه  دونمیبهش زد م ینامحسوس چشمک  یل یکرد که خ

 

 هستن  بای ز یرانیا یبانوها یزد و گفت ـ بله همه  یلبخند   ارنست

 برام سوال شد چرا ناراحت شد  ادیتو هم مه یوسط اخما نیا

 کرد و گفت   یخنده ا نوژا

 

پس سولمازم از دست   اسیرانیعادت ما ا نیا یکرد یچون اول منو خاستگار  شهیزنت نم گهید یول ـ
 با ارسالن حرف بزنم؟  یخواینم یمن رو حرفم هستم مطمعن یول یداد

 

 کرد و گفت ـ آره گناه داره  نیی سرش رو باال پا عیسر ارنست

 

 

 * نازی*آ

 

 

که   هیوگر نه پخمه تر از اون زدمیبهش م یتلنگر  دیبا دادی م تشینشون از عصبان   ادیسرخ مع ی چهره
 آقا عاشق بشه نمی منتظر بش
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سولماز بدبخت همون لحظه   یکم زود بود ول هی گذشتی م شونیالبته حقم داشت تازه دو روز از آشنا 
   دمیکش یاول دلش رو باخت آه 

 

کنار دختره لم داده شانس   یچ ی عن یرفتار پاشا رو دوست نداشتم   یول  باختمیمنم داشتم دلم رو م ـ
   نینقطه چ یپسره    زدمیوگرنه گردنش رو م  دونهینم یز ی آورد چ

 

 از جام بلند شدم   نمشیکنار دختره بب خواستیدلم نم گهید

 دلش تنگ شده برام.  دونمیزنگ بزنم م هیمن برم به ارسالنم  دیببخش  ـ

 

 تکون داد و گفت   یسر  ارنست

 میبر دیبا  گهیما هم د شمیمزاحمتون نم دییبله بفرما ـ

 

 زدم و گفتم   یلبخند کجماوج  یول  نیبگم تو و خواهرت از همون اول مزاحم بود خواستم

 !  ه؟یحرفا چ  نیپاشا خان جا داره ا یقدم شما رو تخم چشا کنمی خواهش م ـ

 

  ی جملم رو به فارس دمینگام کرد که فهم  یسوال

 بارگفتم  نیا

 

 شما خانم.   نیکردم و گفتم ـ همچ  نیبه رزال یتون نگاه  ییخوشحال شدم از آشنا  دیشما مراحم ـ
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   نطوریزد وگفت ـ  منم هم یلبخند  نیرزال

 

 خارج شدم  الیو از و  دمیطرف در حرکت کردم و کفشم رو پوش  به

 م رسوند..... چند قدم نرفته بودم که پاشا خودش رو به هنوز

 

 

 

  

 ک یپنجا و  پارت

 

 

دور  هیشدن هوا تو جنگل   کیقبل از تار خواستیبهش نگاه کنم به راهم ادامه دادم دلم م نکهیا بدون
 بزنم 

 

دهنش بود   پیبستن ز نیکار ممکن هم نی به نظرم بهتر رفتیهم بدون حرف زدن کنارم راه م پاشا
 فکش کنم    ی هیمشت محکم هد هی خواسیچون دلم م

 

 نتونست ساکت بمونه و گفت  گهیکه پاشا د میزدیهر دو بدون حرف تو جنگل قدم م یساعت مین

 ؟ ی زنی ـ چرا به شوهر جونت زنگ نم 
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رفتم و بدون حرف به راهم ادامه   یچش غره ا زدی برق م طنت ی که از ش ییرو برگردوندم و به چشا سرم
 دادم

 

 کرد ی م ینینگاش روم سنگ یول ومدی شد و بدون حرف دنبالم م  یاونم پسر خوب 

 پاک جنگل بودم   یو هوا یاما من  بدون توجه به نگاهش مشغول لذت بردن از سرسبز  

 

 نبود  یا  گهید زیبرگشتم و به پشت سرم نگاه کردم  جز درخت چ میاز خونه دور شده بود یلیخ 

به عقب برگشتم و به سمت خونه حرکت   نیباهاش هم صحبت بشم به خاطر هم   خواستینم دلم
 کرد   رمیو تو بغلش اس  دیباره دستم رو کش کیکردم که 

 

 رو تو هم کردم که گفت    اخمام

 ؟ یکنیچرا نگام نم  ـ

 ؟ یرن ی چرا باهام حرف نم 

لپم   یرو  یشد بوسه ا ینگاش کردم و به تقال افتادم که محکم نگهم داشت و تا بفهمم چ ی چپک
 کاشت 

 

 زد و  گفت   یکه لبخند دمیحرص سرم رو عقب کش با

 ؟ینکرد یرو بهش معرف  تی چرا شوهر راستک ـ

 

 گرد نگاش کردم و گفتم  یچشا با
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 !ه؟یکدوم خر گهید میـ شوهر راستک 

 

 بهم رفت  یره او با خنده چش غ دیگز لب

 !ه؟یپس ک  گهیـ خو منم د 

 

 گفت االن؟  یشدم چ  خشک

 ده؟یفهم مگه

باهاش   یراز ی ساالد ش هیبهش گفته فقط بفهمم  کار ک  یک  یعن ی  دمیکش ینفس م یزخم  ریش هیمثل  
 . کردمی درست م

 

 زور لب باز کردم و گفتم به

 ؟ یگفته تو شوهر من یـ ک 

 

 شمیم یبه زود  یول ستمیکش اومد و گفت ـ ن  لبخندش

 دم یکش  یراحت  نفس

 

 بهم کرد و گفت   یبی عج نگاه

جونشم   یبه ارسالن جونت زنگ بزن بگو پاشا حاضر به خاطرم با تفنگ سوراخ سوراخ بشه حت  ـ
  دهیم
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 دکریم  شتریفشار دستاش رو ب قهیاون هر دق یول رونی ب امیزدم و تقال کردم از بغلش ب  یپوزخند

 

سر به تنم نباشه اگه شوهر داشتم  عمرا   یخواستیارسالن دوست پسرمه م یکردی که فکر م یتو زمان  ـ
 . یکردی کار رو م نیا

 کرد و گفت  یاخم

 

 کردمی نگات هم نم یـ معلومه اگه شوهر داشت 

 گفت  یرو باال داد و با حال خاص  ابرهاش

 رم ی حاضرم برات بم  یحاال که ندار  یـ ول 

 

 و رو شد و دست از تقال برداشتم  ر یاز لحن کالمش ز دلم

 سرش رو جلو آورد  دنمیکه  به قصد بوس کردمیو سر در گم نگاش م جیگ

 

 زد   یکنم که با دست زانوم رو نگه داشت و و چشمک شی مغزم فرمان داد اومدم دوباره ضربع فن عیسر

 

 کیو سرش رو نزد ستادیرم اکنا  یفاصله ا چیبدون ه دمیداد که به درخت پشت سرم چسب هلم
 گوشم برد و گفت 

 ؟ یناقصم کن  ادیـ دلت م 

 

 نشست  میشونیعرق شد خواستم به عقب هلش بدم که لباش رو پ  سی خ  کمرم
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 گذاشتم و از خودم جداش کردم  نشی س یشدم و دستام رو رو  یعصب

جز درد و غم بهم دست    یحس چیه  دنمیخمارش شدم از بوس یچشما ی رهیپر اشک خ  یبا چشما 
 نداد  با بغض گفتم 

 

 زدن باهات ندارم  کیبه ت یعالقه ا چیه ری اشتباه نگ ن ی منو با ناتاشا و رزال ـ

 

 گرد شد  کم کم حرفم رو درک کرد   چشاش

 د یغر یعصب  دییهم سا یدندوناش رو رو 

 

 چیبا تو بود وگر نه ه یفقط به خاطر لجباز  نیزدم رفتارم با ناتاشا و رزال  کی باهاشون ت یمن ک ـ
 کدومشون ندارم. چیبه ه یعالقه ا

 

 زدم و گفتم   یحرص درار   پوزخند

 مگه نه؟!  یزن یم  کیبا دخترا ت  یفت یطور که معلومه هر وقت رو لج م  نیا ـ

 

 چشام شد  ی رهی خ یحرف عصب  بدون

 !کنهیکار رو م  نیهم  قاینداره دق یمعلومه جواب حوالش کردم  یا گهید پوزخند

 

 گفت  یفاصله گرفت و با ناراحت  یدادم که کم هلش

 .کنمی کار رو نم نیا گهید ـ
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 نرمم کرد و باعت شد اخمام باز بشه که دوباره به حرف اومد  یکم  مونشیپش لحن

 ....ــیباشه آ دمیـ  قول مردونه م 

 !ناز؟یبگه آ خواستینگاه کرد م دمیگرد و ترس  یکرد  و و تو چشا  یمکث

 کمرش گذاشت   یدستش رو رو هودی

 چقدرکمرم درد گرفت  یآ یآ ـ

 ؟ یبگه آ خواستی م یعن ی هویشد  چش

 

 تو پاچم؟ ندازهیقلبم رو م یه چرا

 

 هم کمرش روگرفته بود  گشیشد و دستش رو رو زانوش گذاشت، با دست د خم

 هو؟ ی شد  یکمرت چ ـ

 

 دستش رو از کمرش برنداشت  یول سادیوا صاف

 ! کنهی کمرم درد م یلیخ میبرگرد ی کنی ـ کمکم م 

 کرد؟  یدرد م یتعجت گفتم ـ چرا؟از ک با

 

 هم فشار داد و دستش رو انداخت رو شونه هام   یرو رو چشاش

 چش شد!  دونمی نم دیکش ری ت هوی باره  ن ی رو روم انداخت و گفت ـ اول  شینت هی وزن
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 کنهیم یداره برام نقش باز  کنمیحس م  یچرا ول دونمیکردم نم بهش  یمشکوک نگاه

 .... میباز شد و گفت ـ بر  شاشیگفتم که ن یا باشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 و دو   پنچاه

 

 

 *نازی*ا

 

 و نگام کرد  ستادیاونم ا سادمیناچار سر جام وا  شدمیداشتم له م نشیوزن سنگ ریز

   کنه؟یخسته شدم کمرت هنوز درد م  مینیکم بش هی ـ

 

 به جاش دستاس رو دور کمرم انداخت و به دور و رش نگاه کرد و گفت   یرو از روم برداشت ول   وزنش
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 کنار اون درخت  میبر ایب  کنهیدرد نم گهید ـ

 

 اشاره کرد  دی رسی متر م میتنومندکه قطرش به ن  یدرحت به

 م یداد هیو به درخت تک  میخشک نشست  یبرگها یو رو  میطرف درخت رفت به

 

  یمخصوصا وقت دونهیرو م  زی همه چ کردمی مشکوک بود احساس م یلیفکر رفتم رفتار پاشا خ تو
  شدیکرد داشت منفجر م   یارنست ازم خاستگار 

 

که به من داره  یتیحس مالک  نی ا یاشتباه کنم ول دیبپرسم شا ادی ازمه دیبا ه؟ی همشون تصادف یعنی
 ه؟ یعلتش چ

 نوژا؟ ـ

 

 ؟ یکن یقبول م یمال من باش خوامی نوژا م نیپاشا سرم رو به طرفش چرخوندم که گفت ــ  بب  یصدا با

 دونمیرو ازش گرفتم و گفتم ـ نم نگام

 

 اد؟ یاز من بدت م یچ یعنی ـ

 بهش نگاه کردم و نگران و منتظر جواب بود  دوباره

 اد؟ ی بدم ب دینه چرا با ـ

 

 رو لباش نشست و گفت ـ عاشقتم به خدا  یبخندل
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 و گفت  دینزدم که خودش رو جلو کش یانداختم و حرف ری به ز سر

 آخه؟ یدیحرصم م نقدریفک ارنست رو خورد کنم چرا ا خواستیـ دلم م 

 حرصت دادم؟  یتو هم رفت ـ ک  اخمام

 

 رفت و گفت  یغره ا چش

خودم رو کنترل کردم که    یلیخ  میدر واقع ما هم سر کار بود یذاشتیسر کارش م یکه داشت نیـ هم 
 و کبودت نکنم.  اهیس

 

 سرم رو بلند کردم که نگاش رو گرفت و لباش رو به هم فشار داد نخنده. زیت

 کنم ینقش باز  دیتا مطمعن نشدم با یول  دونهیم ییزایچ هیدرسته اون  حدسم

 

  گهید یو پشت سرش قطره ا دیرو صورتم چک از اسمون  یآب  یجام بلند شدم همزمان قطره  از
 شد به  بارون   لیوتبد

 ولم کرد رفت! شعوریکرد ب دنیباره شروع به دو هیهم از جاش بلند شد  و  پاشا

 

 پا تند کردم و دنبالش رفتم  یمنم مجبور  

 منم تند تر   یتر شد قدم ها دیبارون شد یول

 دختر  گهیبدو د ـ

 و خودم رو بهش رسوندم  دمیبود دو ستادهیاز من منتظر ا جلوتر
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  میکرد  دنیرو گرفت و با هم شروع به دو دستم

 م یدیلرزیو از سرما به خودمون م دیچکی سر و رومون آب م از

 باز تب نکنم  یوا

 

 ستادم یدوش آب گرم ا ری راست به حموم رفتم و ز هی  میدیبه خونه رس قهیاز ده دق بعد

 

 نیانداختم باال به ا یسه تا قرص سرماخوردگ  فمیاز ک ع یدورم کردم و سر  یاومد حوله اکه جا  حالم
 خانم     نازیمخصوص آ هیریشگیپ گنیم

 

 لباس شدم   دنیاتاق رو قفل کردم و مشعول پوش در

 ! یشلوار  اسپرت مشک هیلباس بافت قرمز  ناناس و  هی

جمع شده بودن فقط گل  نهی زدم  همه دور شوم رونی و از اتاق ب  دمیچی رو  دور موهام پ حولم
 دم یخوشگلشون کم بود که منم رس

 از جاش بلند شد و به طرفم اومد  ایس دنمیمحض رس به

 چشه نخوره منو!  نیخدا ا ای

 

 در امون بمونم ایپشت مبل تا از خشم س  دمیقدم عقب گذاشتم که قدمش رو تند تر کرد بالجبار پر هی

 

 اخماش تو هم رفت و بدتر دنبالم کرد  یول
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ها؟ مگه دستم   یکنیارنست خان رو قبول م شنهادیکه که پ  دیچش سف یدختره  نمی ـ صبر کن بب 
 بهت نرسع؟ 

 

 اومد! یبدشم نم   نیاز کتک خوردن من همچ نکهیباز بود مخصوصا پاشا مثل ا ششونین همه

 

 که دردم گرفت  چوندی و گوشم رو پ  دیکه بهم رس ستادمیمنم تو هم شد و سر جام ا یاخما

 ول کن گوشم رو  ایـ آخ س 

 چوند یپ  شتریزد و ب  یثیلبخند خب  یول

 

   ادیحرفام  با انگشت اشاره بهش فهموندم جلوتر ب ن یتر از ا  ثیمن خب  اما

 جلو که تو گوشش گفتم  دیرو کش  سرش

 .دمیآمار دوست دخترات رو به ساناز م ای یکش یاالن دست رو م نیهم ای ـ

 چشمک بهش زدم هی و

 

رفت و گوشام رو ول کرد و حولم که از سرم افتاده بود رو برداشت و به طرفم پرت کرد که   یغره ا چش
 تو بغلم افتاد

 باز براش ابرو باال انداختم   شی و با ن چوندمیو دور سرم پ برداشتمش

 

همون جا   خواستیداشت دلم م یتم و روش نشستم عجب فاز رف  نهیکنار شوم هیطرف مبل تک  به
   خواستیبخوابم چشام دلشون خواب م
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 د یچ یتو گوشم پ ادیمه یصدا

 .شی منم بزن  یبگم جا خواستمیتازه م ؟یبهت گفت ولش کرد یمارمولک چ نیا امکیـ س 

 

 کومودو نگاش کردم  یبا خشم اژدها  دیرو باز کردم  و باخشم مارمولک نه.. نه..ببخش چشام

 

 ؟یهست یاگه من مارمولکم تو هم چ ـ

 ادامه دادم یبد جنس با

مگه نه  ستیکه اجازه داره ناراحت باشه سولمازه که اونم ناراحت ن یتنها کس  یـ تو چرا ناراحت 
 سولماز!؟ 

 

 خان منظورم رو گرفت و گفت   به سولماز کردم زبل ینگاه

 ؟یکردی ردش م  دیبدم نبودنبا  نیناراحت باشم پسره همچ دیـ نه چرا با 

 

 خوبه   نی بود؟! خشم خر مگس آره هم یچ   زی و پاشا با خشم چ ادیشل شد مه  شامین

 

 و پاشا با خشم خر مگس نگاش کردن   ادیمه گفتمیم داشتم

 رو نابود کرد  ادیزد که فکر کنم روح وروان مع یبدون نگاه به اونا به من دلبخند دلبرانه ا  سولماز

 داداش من   بکش 
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 چلغوزت!  ییبا دا یتاقچه باال نذار   یتو باش تا

کردم و   کردی که هنوز بااخم به سولماز نگاه م ادی به مه یحرف بزنم نگاه  ادیبا مه دیبا ییگفتم دا اوه
 گفتن 

 ؟ یادیمه ـ

 

 دلبندم؟  یناراحت  یباز تر شد و گفتم ـ از چ شامیبهم رفت که ن یغره ا چش

 

 رمی میخفه نم   رممینه من اگه بم یول  رمیچشاش بهم فهموند خفه بم  با

 کردم و گفتم   زونیـ لب و لوچم رو آو 

 ؟ یشیمنفجر م  یدار  کنمی جونم  چرا احساس  م ادیمه ـ

 نکن!   تشونیبسه دختر اذ ـ

 

 رو کرده بود کردم و گفتم    بای نطق ز نیکه ا ایبه س ینگاه

 ا  عمو جونم  حق ندارم با دوست داداشم بحرفم؟  ــ

 

 کرد و بلند شد و به اتاقش رفت  یاخم ادیمه

 دم یپرسیو ازش م  رفتمی م  دیبود با  تیموقع نی زدم بهتر  یثیخب   لبخند

 رفتم.  ادیجام بلند شدم و به طرف اتاق مه  از

 کجا؟  ـ
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 شوهر جان نازک کردم   یبرا  یچشم پشت

 کردم! یرو  ادهیفکر کنم ز ارمیاز دلش در ب رمیم ــ

 

 ست ی ن ازیاخماش رو تو هم کرد و گفت ــ ن ـ

 .... ادیداخل اتاق مه دمیتوجه به حرفش بدون در زدن در رو باز کردم و پر بدون

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 پنجاه و سه  پارت
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 *نازی*ا

 

ترش   یبا چهره ا  کردی رو نگاه م رونی که داشت از پنجره ب ادیمه  دمیاتاق شدم و در رو به هم کوب وارد
 باز شه   شامیو ترسناک به طرفم برگشت که باعث شد ن

 

 که غضبناک گفت   ستادمیبود به طرفش رفتم و روبروش ا  یخوب یعکس العملش نشونه  نیا

 .  ستی بد ن یکم بزرگ ش  هیدختر  ـ

 

 کش اومد  شامین

  ؟؟یک یشده اونم برا یرتی بزرگ شدم که بفهمم داداش خلم غ نقدریـ ا 

 کرد و گفت    دیرو برام سف  چشاش

 ! ؟یکـ ـ

 

 زدم و گفتم   یچشمک

 !  یکرد  دایبه سولماز پ ییحسا  هیـ اعتراف کن  

 

 به بازوش زدم  خونکیس هیکرد که با ناخن پنجره نگاه  رونی حرف به ب بدون

 

 !  ایخویاخم به طرفم برگشت و گفت  ـ نکن کتک م با
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 نکنم!   تیاذ گهیباشه اعتراف کن تا منم د ـ

 

 .  ینداختیفکرش رو تو ذهنم م دیتو شد نبا ری همش تقص ـ

 بحث رو کش ندادم و گفتم  گهیموفق شده بودم د  دیتا بنا گوشم رس   لبام

 ! ؟یادیمه گمیم ـ

 

 !  ده؟ی فهم یز یکردم و گفتم ـ پاشا چ زیبعم نگاه مرد که چشام رو ر یسوال

 

   د؟یفهمیم  دیـ نه از کجا با دیترس یکردم کم  اخساس

  گه؟ید یگ یقد مشکوکه راستش رو م نیرو خاروندم و گفتم ـ پس چرا ا چونم

 

 بهش نگفتم!   یز یچ باور کن به جون مادر جون من ـ

 دونه؟ ینم یعنی

  ه؟یچ یحرکاتش برا  نیپس ا 

 

 سرم رو تکون دادم و موضوع رو عوض کردم  یزور  یدلم گرفت با لبخند دهینفهم نکهیچرا از ا دونمینم

 

تو رو تلنگر بزنم  خواستمیاگه هم اون حرف رو به ارنست زدم م هیسولماز دختره خوب ادی مه نی ـ بب 
   ؟یشیبشه ناراحت نم گهیخوب فکرش رو بکن اگه مال کس د
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   ادیرو لبام ب  یاخماش تو هم رفت که باعت شد لبخند درباره

 وننیچون جفتشون مثل هم د رنیو خواهر زاده به هم م ییدا واقعا

 

   زدیموج م همشون تعجب یتو چهره   دیپشت کردم و از اتاق خارج شدم نگاه همه روم چرخ  بهش

 

اومدم معلومه تعجب   رونی طور آشفته و ناراحت ب نیوارد اتاق شدم و ا یو انرژ  طنتی همه ش نیا با
 کنن یم

 

 او جمع بودن رو نداشتم  ینگاه کردن بهشون به طرف اتاقم رفتم حوصله  بدون

 

 !بوسه؟یطور راحت منو م نیو ا  نازمیآ دونهیاون نم پس

 

 کنه؟  کاری چ دیاون با یچ  نازیمال اون بشم پس ا خوادیو م  دونهینم

 . نتمیبار هم نخواست بب هیچرا  

 

آب وارد  دادیپنجره اجازه نم یدرخت جلو یشده بودول د یطرف پنجره رفتم و بازش کردم بارون شد به
 اتاق بشه  

 

 برام لذت بخش بود یلیکع خ  خوردی به صورتم م  یز یر یقطره ها فقط
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 سولماز خندم گرفت  یساناز اومد تو پشت سرش هم کله  یاتاق زده شد و کله   در

 تو بابا   نیی ایب ـ

 

 کش اومد و وارد اتاق شدن  شاشونین

 میتخت انداختن کنارشون رفتم و نشست یرو رو خودشون

 گفت  یبا دودل  سولماز

 !؟ یزد یشد تو اتاق سکته مکته ا یچ هویـ نوژا  

 

 ست رو لبام نش   یتلخ  لبخند

 ـ نع راستش پاشا بهم ابراز عالقه کرده! 

 ؟ یگیو گفت ـ جون من راست م   دیکش ینی ه ساناز

 

 نازم ی آ دونهینم یوقت دهیچه فا یسرم رو تکون دادم ـ آره ول یپوزخند با

 بار سولماز گفت   نیا

 !یناز یاگه بفهمه آ شهی بابا به نظر من خودت بهش بگو مطمعنم خوشحال م ری سخت نگ ـ

 

   ؟یچ زدی و پسم م دیفهم یفکر رفتم اگه م تو

 رفته بود.  میدل لعنت اوردمیمطمعنا دووم نم 
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 .گمینم ینطور یمدت بگذره اگه بخوام بهش بگم هم ا هیبزار  کنهیم تمینه سولماز اگه بفهمه اذ ـ

 ؟ یگ یپس چه طور م ـ

 

 وقتش برسه!  دیصبر کن  یول  گمیم بهتون

زد   یاومدم و شکه و منگ به ساناز نگاه مردم که پق رونی توسرم از حالت  غم ب یفرود اومدن بالش  با
 خنده. ریز

 

 م یکن یکم باز  هی ایب ر ی فاز غم نگ نقدی بابا ا ـ

 تو سر سولماز.  دمیبالش رو برداشتم و کوب   یکی بهش کردم و اون  یطانی ش ینگاه

 

 دم؟ یکاره ب یشد و گفت ـ من چ زونی و لوچه سولماز آو لب

 چک پشت گردنم خوابودند  هیبهش زدم که  یق یعم  لبخند

 نخند مسواک گرون شده. ـ

 

 .می افتاد نییاز تخت پارفتم تو شکمش که با هم  رجهیرو انداختم اون طرف و با سر ش   بالش

 

 شل شد و به ساناز گفتم   شامین

 کم چشات رو ببند  هیگلم  ــ
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 و با بالش به جون دوتامون افتاد دییهم سا یرو رو دندوناش 

 نم یب نی گمش نیخاک تو سرتون حالم رو به هم زد ـ

 

ساناز هم جن زده شد بود و   میدی خندی تو بدنمون نمونده بود و هر و کر م یمنو سولماز از خنده جون 
   دیکوب یبالش رو تو سرمون م یه

 

 طاقت فرسا باالخره دست از سر کچلمون برداشت  ی قهیاز ده دق بعد

تو هوا  ساکن  مونده بود    تهیسی الکتر انیموهامون به خاطر جر  میداشت یمسخره ا یلیخ  تی وصع
 میبود  نیو پخش زم

 با خنده ولمون کرد  دیرو د تمونیوضع  نیکه ا ساناز

 

 ...میبرداشت   زیو به طرف ساناز خ میبه هم کرد  یسولماز نگاه با

 

 

 

 

 

  

 پنجاه و چهار  پارت
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خاک   دادیبد زبون شده بود و فوش م میاز بس قلقلکش داده بود  میاز خجالت ساناز در اومد یحساب 
 جنبش کنن  یتو سر ب 

 

 زدم ی گوشه زار م  هیدوتا خل و چل اومدنا وگر نه االن داشتم  نیخوب شد ا چه

 

واقعا دلم برا مامانا سوخت   رونی ب میو با هم از اتاق زد میدیبه موهامون کش یو شونه ا میشد بلند
 به فکر شام باشن  دیاونا با میهنوز نهار رو نخورد

 

 ! یچه قدر شناس شد ای آبگوشت درست کرد هیدرون ـ  یندا

 

 پسرا غذا درست کنن به ما چه؟  دیبار با نیا یول  گهید مینیما ا خخخخ

 گفت   ایکه س مینشست ییرایتو پذ کنارشون

 چرا صورتتون سرخه؟  ــ

 .  میگرجه شده بود ادی ز جانی از ه  گفتیراست م میکرد  گهیبه همد ینگاه

 گفت  ساناز

 کم ادبشون کردم  هیکردن من  یطون یدو تا ش  نیـ ا 

 براش نازک کرد    یپشت چشم سولماز

 .   یکن یبه من و عشقم حسادت م  شهیتو هم ـ
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 سخن دوست خوشتر است  میزدم ـ از هر چه بگذر یلبخند

 گشنمه؟! میدار ی به پسرا کردم و گفتم ـ شام چ ینگاه

 

 به هم کردن  ینگاه

 ظهر مونده باشه.  یـ فکر کنم از غذا اگفتیس

 من که گشنمه رفتم بخورم   ولیا ـ

 

 هم دنبالم راه افتادن  دخترا

 کم بود پسراهم گناه داشتن   دمیرو د غذا

   م؟یدرست کن یبچه ها به نظرتون چ  ـ

 ! میزن یم  یتخم مرغ رب هی الیخ  یفکر کرد و گفت ـ ب یکم ساناز

  میدرست کن  ایباشه ب  ـ

 

  میدیو و سفره رو چ  میمشغول شد گهیهمد با

 پسرا رو صدا زد  همه مشغول شدن  ساناز

 !  ه؟ی چ نیبه تخم مرغ کرد و گفت ا ینگاه  ادیمه

 ی رو باز کردم ـ تخم مرغ رب شمین

 

 !هیرب تخم مرغ  کردمی من فکر م یپاشا باال رفت ـ واقعا ول ی قهقه
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 !کنهی هم م یمگه فرق ؟یگیم یها چ ـ

 

 یرب تخم مرغ  شهیم شترهیجواب داد ـ آره چون ربش ب  ادیبار مه نیا

 !ه؟یدوست دارم مگه چ یباال انداختم  ـ خوب من رب تخم مرغ یا شونه

 نکبتا! ستنینزد و مشغول لمبوندن شدن تشکر هم بلد ن  یحرف  گهید یکس

 

 نبود!!؟  گهیلقمه رو تو تابه چرخوند و گفت ـ د نیآخر ایس

 ! ایشیچاق م ا یس یچقد خورد یوا ـ

   ایاوال کوفت و س  ـ

 .ادهیز تمی فعال شمیچاق نم  دوما

 

 ه؟یچ  تتیفعال  قایگرد شد ـ دق چشام

 بزار دو لقمه  کوفت کنم.  ایداد ریاه گ ـ

 .شهیلقمه چون آخر هی ـ

 

شده   زیانگ جانی رعد وبرق ه یتر  و صدا   دیشدت بارون شد میجمع شد نهیار شام باز دور شوم  بعد
 بود 

   ایسود جو هم خودش رو انداخته بود تو بغل س ساناز
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 و از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم  دمیکش یا ازهیخم

 بسته بود   خیهنوز باز بود داخل اتاق  پنجره

 

 و رو تخت انداختم دمیکش رونیاز کمد ب گهیپتو د هیپنجره رو بستم و  عیسر

 گشاد عوض کردم  یلباس عروسک هیرو با  لباسم

 پتو  ریز  دمیرو خاموش کردمو خز چراغ

 شدی م شتریبارون و رعد و برق ب یر لحضه صدا ه

 تخت نشستم یو رو دمی چی رو دور خودم پ پتو

 

  جانیبا صداش ه ترسنیکه از رعد و برق م  ایلیبارون رو دوست داشتم و بر خالف خ  یصدا شهیهم
 .شمیزده م

 

 شهی ه تو بارون دعا مستجاب ماومد ک ادمی تازه

 به دعا شدم  دست

 قلب پدرم نرمال بشه   تی زودتر وضع  نکهیکردم و ا تی پدرو مادرم طلب عاف یبرا اول

عشقش رو از خدا بخوام دوست داشتم خودش جذبم   خواستیخودم و پاشا افتادم  دلم نم ادی به
 از خدا خواستم یبشه پس فقط براش سالمت

 تقه به در خورد سرم رو به طرف در برگردوندم  چند

 د ییبفرما ـ
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 بود وارد اتاق شد  دهیچ یکه پتو دورش پ یآروم باز شد و پاشا در حال  در

 خودم رو نگه داشتم   یحالتش خندم گرفت ول دنید از

  دی چی تخت نشست و پتو رو دور خودش پ یف تخت اومد و مثل من رو به پنجره روطر به

 کار؟ ی چ نجایاومده ا دهینخواب  چرا

 

 شمینگاه کردن بهش نم  الی خیب  دید یکردم تاخودش حرف بزنه وقت صبر

 گفت  یرو به طرفم چرخوند و با لبخند  سرش

 

 شت ی اومدم پ یاز رعد و برق بترس دیــ گفتم شا 

 توجهش خوشم  اومد و سرم رو تکون دادم  از

 ـ ممنون 

 

 نگاه کرد منم نگام رو ازش گرفتم و به پنجره دوختم  رونی به ب ساکت

 

منفجر   یخونه رو لرزوند  اون قدر محکم بود که احساس کردم بمب  یلحظه رعد و برق ترسناک  همون
 م که جام امنهکه واکنش نشون بدم چون مطمعن بود ینه به قدر   یول دمیترس یشد کم

 

 گفت  طنتی از ش ییدوباره بهم نگاه کرد و با رگه ها پاشا

 بغلم؟ یبپر  یخوایـ نم 
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 بامزه س  یل یتو هم گره زدم تا فکر نکنه خ یشیرو به طور نما  اخمام

 ترسمینه از رعد و برق نم ـ

    دیباال پر ابروهاش

 ؟ی ترسیم یازچ قیـ دق 

 ی چیه ـ

 

 از من؟  یشد ـ حت به سمتم خم یزد و کم   یبرق چشاش

 گر؟ یتو ترسناکه ج یآخه کجا دمیکش یکالفه ا پف

 من بودم! نیا ـــــنیه 

 من بود!  ینه پس ننه  یدرون ـ خاک تو سرت از دست رفت  یندا

 ؟یمگه تو ننه هم دار  وا

 منه! یننه  یجون ـ آره ننه ماغ  یند

 ! دهی نشن یزای به حق چ وا

 

نگام رو گرفتم و  کنهی نگام م یلبخند کجک  هیساعته زوم پاشا خان شدم اونم با  کیاومد  ادمی تازه
 گلوم رو صاف کردم و گفتم

 

 بخوابم   خوامینکن پاشو برو م  تی پاشا اذ ـ
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 تخت نشست   یو لبه   دیرو جلو کش  خودش

 . رمی م یخواب رفت  یبخواب  وقت ـ

 !گهیپرو ها ـ ا  پاشو برو د چقدر

 

  ریهلم داد و مجبورم کرد بخوابم پتو رو تا ز یبره ول  خوادی بلند شد فکر کردم م رو تو هم کرد و  اخماش 
 و گفت   دیگردنم کش

 

 .گمیبرات م یجون قصه هم خواست ییبخواب دا ـ

 زدم چه طوره از فرصت استفاده کنم؟!  یثیخب   لبخند

 باشه بگو  ـ

 

 یستی رو خورد و گفت ـ چقدر تو پر رو ن  خندش

 برو! ایتو هم رفت ـ با قصه بگو  اخمام

 و.....  دیکش  یپف

 

 

 

 

 پنجاه و پنج  پارت
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 زنگوله پا بلدم بگم؟   یاما نه صبر کن بز   ستمیمن قصه بلد ن یو گفت ـ ول  دیکش  یپف

 

 بهش رفتم یغره ا چش

 بره یخوابم نم  یسرم نشست یطور باال  نیبخوابم ا خوامی ـ الزم نکرده برو م 

 

 برم.   ادیو گفت ـ آخه دلم نم دینوازش گونه به صورتم کش  یدست

 

 !  ینیبش  نجایا یتون  یتو هم رفت و دستش رو پس زدم ـ تا صبح که نم  اخمام

 

 باشه! یول هیکار سخت نکهیچشام گفت ـ با ا ی رهیوخ  دیرو بوس میشونیشد و پ خم

 

خوابم   کردمیم یخواب رو بهم حروم کرد هر کار  یرفت ول   رونی دل کند و بلند شد و از اتاق ب یسخت به
 . بردینم

 

به  یحت دنیم میدارن باز کنمی ندونه چرا احساس م یز یچ شهیپاشا افتادم مگه م یفکر رفتارا تو
 هم شک دارم   ادیمه

 

 ایر وقت بهم دروغ گفته بود بهم دروغ گفت چون ه اد ی رو لبهام نشست مطمعنم مه یروز یپ  لبخند
   دادیرو پنهون کنه ترس  پنهون  چشاش لوش م یز ی چ خواستیم
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و پالتوم رو روش تنم کردم که    دمیرو پوش  میبارون قطع شده بود از جا بلند شدم و لباس قبل یصدا
   رونی برم ب

 

 یبر  یخوایم یبگه دختر نصف شب کدوم گور   ستی ن یک ی حاال

 

 رم ی بگ تونستمیدرونم رو نم یسر کش فضول یخو یجلو یول

 

 رفتم رون ی و از اتاق ب دمیداشت پوش یکوتاه  یلیکه پاشنه خ یبا کفش ساق بلند یبافت جوراب

 

  یسقوط احتمال  ینکنه نرده رو برا داریرو ب  یکفشم کس یپاشنه  یتا صدا رفتمی رو نوک پا راه م  آروم
 رفتم   نییگرفتم و آهسته آهسته با نوک پا از پله پا

 

 پام درد گرفته بود   یول  دمیدیم یپام رو به درست یچراغ حال روشن بود جلو چون

 

 طور راه رفتن سخت بود نیکفش ا با

 کردم چراغ پشت سرم روشن شد  احساس

 

 برگشتم و به عقب نگاه کردم همزمان هم پام رو جلو بردم که رو پله بعد بزارم   
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 رو لمس نکرد و تعادلم رو از دست دادم و از پله سقوط کردم  یز ی پام چ یول

 

 شدم  ریشدن به خاکش لیتبد یرو بستم و آماده  چشام

 

کار   نکهیمثل ا  یکنم ول  یر یمحکم بهش چنگ زدم که از افتادنم جلو گ یز یبا برخورد دستم به چ یول
 پرس بشم  نیو زم زی او چ نی رو  بد تر کردم چون باعث شدم ب

 

  ادیمه یشکه شده    یخودم رو نگه داشتم و چشام رو باز کردم و چهر   یول کردی به شدت درد م بازوم
 رو برو شدم  

 

 زور آهسته لب زدم  به

   ی کردلهم  ادیپاشو مه  ـ

 

 اومد  رونی از شک ب باالخره

 هر دو مون رو از جا پروند یعربده ا یاز روم بلند شه که صدا خواست

 چـــــــــــــه خبره؟  نجایا ـ

 

به زور بلند شدم هنوز کمر راست نکرده بودم که  یول کردی بازوم درد م نکهیبلند شد با ا  عی سر ادیمه
 بخورم   نیاره به زمبه صورتم خورد و باعث شد دوب  یضربع ا
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 شده بود  ی و نگاه کردم خون دمیبه لبام کش  یدست منگ

 ؟ یچ یمنو زد برا یک

 

 گرفتش ادی که مه ادیخواست دوباره به طرفم ب  کردی رو بلند کردم  پاشا غضبناک نگام م سرم

 بخوره یتو دهن هیکارش باعث شد خودش هم  نیا یول

 

 و رو به من کرد و با تنفر گفت  دیرو گرفت و به نرده کوب ادیمه قهی

 رو راه دادم تو خونه.  یکه ک دونستمیم دیـ همون اول با 

 

من   یول دادیم  حیداشت با داد براش توض  ادیکدوم از اتفاقات و حرفاش برام قابل باور نبود مه چیه
 دم یشنینم  یحرف گهید

 

دردناکم رو تو   یبه اون دو تا که در حال زدن هم بودم کردم و آهسته از جا بلند شدم بازو ینگاه
 دست گرفتم و به طرف در رفتم

 

 

 اون منو زد! 

 

 ـــــــــــــــــــــــــ
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 *پاشا* 

 

 کنه!  انتیرو بکنم چه طور تونست به من خ  ادیسر مه خواستیچشام روگرفته بود  دلم م یجلو خون

 

 ......ادی مه یول  دهیموندن تو اتاقش رو نم  یمن اجاز ه  به

 

 کار رو باهام کردن نیچرا ا شمیم ونهیدارم د خدا

 دفاع نموند و منو به باد کتک گرفت   یرو زدم البته اونم ب ادیتونستم مه  تا

 

 اومدن  رونیشدن و از اتاقشون ب داریب و دخترا هم امکیصدامون بلند بود که س نقدریا

 با عجله  به سمتون اومد و ما رو از هم جدا کرد    امکیس

 

 ن؟ یکش یرو م گهیهمد  نیشده چرا دار یچ ـ

 

با نوژا   یبا چه وضع  یپروروندم، اگه بفهم نمیکردم و گفتم ـ چون مار تو آست ادی به مه یبد نگاه
 جفتشون رو بکشم. کهیدی بهم حق م دمشونید

 

 . ستین یدختر  نیشکه شده گفت ـ امکان نداره نوژا همچ امکیس

 



 ی عروس سفارش 

360 
 

 ه؟ی ماجرا چ گهیم  یبرگردوند و گفت ـ پاشا چ ادی رو به سمت مه   سرش

 

 نگام کرد و نم اشک رو از چشاش گرفت و گفت   نیغمگ ادیمه

 بهم اعتماد نداره. ممییخودم متاسفم که دا یـ برا 

 

بزارم که تو   یرو قفل چشام کرد و گفت ـ من چند بار دنبال دخترا بودم که حاال دست رو دختر  نگاش
 ؟ یانتخابش کرد

 

 ازم گرفت که با خشم گفتم یر یرو با دلگ نگاش

 ؟یخودت رو مظلوم نشون بد  یهــــــا؟ خوب بلد نیکردیکار م  یاوه پس تو بغل هم چ  ـ

 

و   سادیوسطمون وا  امکیواستم منم بهش حمله کنم که سبه طرفم حمله کرد  خ  نیبار خشمگ نیا
 گفت 

 

 جوابش رو بده؟ ادیمه ـ

 کرد و گفت  امکیبه س ینگاه  ادیمه

شد و  دهیشد که لباسم کش یچ دمینفهم  دمیپله که رس  کیتشنم بود اومدم آب بخورم  نزد ـ
 افتادم  یز ی چ یاحساس کردم رو

 پاشا بلند شد یعربده  یصدا  امیاتفاق افتاد که شکه شده بودم و تا به خودم ب عیسر نقدریا
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خودمم  رمشی چون من هواسم نبود نتونستم بگ یسقوط نکنه منو گرفته بود ول  نکهیا ینوژا برا چارهیب
 افتادم از حالش معلوم بود  دستاش درد گرفته

 از خودش بپرس  یکن ی باور نم اگه

 

 ست؟ یبغل کردن ن یپله ها وسط هال جا یجلو  یکنی جان فکر نم  ییت ـ دابه من کرد و گف  ینگاه

 ! یلعنت شی بزن   یطور تونست چه

 

 کار کرده بودم؟! یمن چ گفتیدرست م ادی مه کردی تازه داشتم مغزم کار م انگار

 بلند شد    امکیس ی عصب یصدا

 

 .یشده باش  یآدم  نطوریا کردم ی فکر نم یکرد دمینا ام  ش؟یپاشا تو زد ـ

 

 گفت حاال کجاست؟  ادی رو ازم گرفت و رو به مه نگاش

 

باز   مهیو در ن شی خال  یبا جا یشد ول دهیافتاده بود کش نی زم یکه نوژا رو یهر دو مون به سمت نگاه
 . میروبرو شد

 

   دمیزده به طرف در دو  وحشت

 نکنه رفته باشه جنگل! ایخدا

 کردم؟  کاریچ من
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 فکر نکردم.  یا گهید زیحسادت کردم  که به چ قدریا دمیاون صحنه رو د یفکر نکردم، وقت یکم  چرا

 نبود که نبود یو اطراف خونه رو نگاه کردم ول  دور

 افتادم.....   نیخشک شد وبا زانو به زم دهنم

 

 

 

 پنجاه و شش  پارت

 

 * نازی*آ

 

خشک شدن  الیچشمه خ نی ا یول  دمیدیکه جلوم رو نم یاشک بود به طور  سی صورتم خ  تمام
 نداشت  

 

 سوخت یشده بود و م یخوردم کف دستم زخم  نیموقع راه رفتن زم یبار  چند

 از  درد قلبم ایکنم  هیاز درد بازوم گر دونستمینم  کردیدرد م  یلیخ  بازوم

 متنفرش   نگاه

 زدنش  یلیس

   زدیقلبم چنگ م به
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و از خودم   سم ینتونستم وا یحالم خراب شده بود که حت  نقدریسوخت اهم  چارهی ب ادی به حال مه دلم
 دفاع کنم  ادیو مه

 چقدر کتک خورد چارهیب

 

 خواست یمردن م یشده بودم دلم کم چارهیسوخت چقدر بد بخت و ب  شتریدلم به حال خودم ب یول

 طور باهام حرف نزده بود  نیا یبه حال کس تا

 

 نمیجا بش هی تونستمینم یبود حت   سیجنگل سرد و خ   ستادمیکه از حرکت ا دیکش یر ی ت بازوم

 کرد ی بس راه رفته بودم پاهام درد م از

 

 نبود   یز یو سکوت چ یاهی دور و ورم نگاه کردم جز س به

 همه از خونه دور شده بودم، اصال االن کجام؟!  نیا یک من

 

 دم یترسیم زایچ  نیاز جن و ا شهیتو دلم خونه کرد هم  ترس

 هم داشته باشه! نجایا نکنه

 کنم  هیکدوم دردم گر یدونستم برا ینم

 

 شدم    مونی زدم پش رونیاز خونه ب نکهیاز ا یول  نمیپاشا رو بب ختیر خواستیدلم نم گهید نکهیا با
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کار رو از پاشا   نیاون موقع هوش و هواسم سر جاش نبود تو شک رفته بودم چون انتظار ا یول
 نداشتم بد جور دلم شکست 

    دمیدور دور خودم چرخ  هی 

 برگردم    دیاز کدوم طرف با دونستمینم  یحت

 

 کرد یرو درمون نم یدرد ستادنیا  رفتمیم ی طرف هی دیبا

 زد ین مپرنده ها به ترسم دام  بی و غر بیعج  یصدا

 

اومده دنبالم پاشا که اصال آدم  ادی کرد حتما مه دوارمیبه چشمم خورد که ام  ینور  یدور سو سو از
 کارش رو بتونم فراموش کنم  نیفکر نکنم هرگز ا  ستین

 

 طرف نور پا تند کردم  و خودم رو رسوندم  به

چرا زود خودم رو نشون   دمی ترس هوینفر هستن  نی احساس کردم چند دمینور رس یچند قدم به
 دادم؟

 

 کنن؟ یم  کاریچ  نجایوقت شب ا نیو ا نی ک نایا اصال

 یتو چشمم افتاد دستام رو جلو چشم گرفتم ودوباره قدم یقو ی عقب گذاشتم که نور چراغ یقدم
 عقب تر رفتم

  شد یکدومشون خارج نم چیاز ه ییصدا چیه
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 که دستم رو از چشمام بردارم  زاشتن ی چراغ هم نم نور

 نکنن  تمیخودت کمکم کن که اذ ایافتاده بودم خدا یبد مخمصه ا تو

 

 داشت یکه به طرف من قدم برم  دیبه گوشم رس  ییپا یصدا

 کرد  تمیدهانم رو قورت دادم و خواستم دستم رو از چشمم بردارم که باز نور اذ آب

 

   دمیشنینفس هاش رو م یکه صدا یحس کردم طور  کینزد یل یرو خ یمرد حضور

 

عبور نور رو    یبود  و جلو ستادهینکرد چون مرد درست روبروم ا تمیبار نور اذ نی ا دمیرو کنار کش دستم
 گرفته بود 

 

 بهتر بود بهی خوشحال شدم  هر چه که بود از غر  یباال و کم دیکه روبروم بود ابروهام پر یکس دنید با

 !؟یکن یم  کاریچ  نجاینوژا تو ا ـ

 

 زدم و گفتم  یلبخند

  نجایشما ا  یبرگردم راست دیکن یکه تو جنگل کم شدم کمکم م رونی زدم ب یاز خونه جنگل امیلیو یـ آقا 
 د؟ یکنیچه م

 

لحظه ازش   هی کردی و با اخم نگام م یجد  یلیقبل که لبخند به لب داشت خ  یبر خالف دفعه   امیلیو
 دم یترس
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 م یتا بعد حرف بزن  نیبش ن یتکون داد و گفت تو ماش یسر 

 بود  شنهادیپ  نیبهتر نیو ا کردیدرد م یلیخ  پام

 

 برد و در جلو رو برام باز کرد   ینیبه طرف ماش  منو

 افتادم  ریگ کی اتاق  تار هیتو  شدم در رو بست و من سوار

 ! کنن؟ی چه م نحایهمه آدم ا نیوقت شب ا نیدلشوره داشتم ا یکم

 

 اصال دوستانه نبود؟!  امی لینگاه و چرا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 *پاشا* 

 

و   ادیمه   مردمیاز نوژا نبود از استرس و عذاب وجدان داشتم م یخبر  یول میو رو کرد ری رو ز جنگل
به   یچ  دمینوژا رو تو اون وضع د یوقت  دونستنیاونا نم یبودن ول نیهر دو باهام سرسنگ امکیس

 سرم اومد 

 

  چیه یول  دنیکردن نوژا خواستم که به موقع رس دایپ  یبرا یکمک  یرویو ن می زنگ زد  یجنگل بان به
 می نکرد دایاز نوژا پ یرد



 ی عروس سفارش 

367 
 

 نبود که نبود  ی ول  میجنگل بود یاون شب تا صبح همه تو 

 

 نبود  شتر یب  یول میگشت شتری روشن شدن هوا ب  با

   ستیسرش اومده  چرا ن ییچه بال یعنی

 

 یو صدا ناشونیماش ری تا یوقتا جا  یافتاده باشه  چون بعض ا یقاچاغچ ری ممکن گ گفتنیبانها م جنگل
 شه یبلند م  کشونیشل

 ! کنه؟ی م کاریاالن کجاست و داره چ یعنی دلم آشوب شد  شتریب

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجاه و هفت  پارت

 

 فکر کردم من کجام؟   یبه بدنم دادم و چشام رو باز کردم کم  یقوص کشو
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 !یخر چقدر بد یدوباره دلم گرفت پاشا شبید یآور  ادی با

 

 چرا دلم برات تنگ شده؟  یول 

 ! زنه؟یکنه چرا ساز مخالف م  کتیت  کهیبخواد ت دیکه دلم با االن

 پسشون زدم   عیسر یاشکم رون شد ول دوباره

 کنه دایراه خونه رو پ تونهیاالن نم نکهیا یمنو با خودش به شهر آورد به بهونه  امیلیو شبید

  گهیمعلوم بود دروغ م یول 

 

 نبود   یاونوقت شب تو جنگل اصال عاد  حضورشون

   ؟یتا ک  یول کنهیشاهد بودم معلومه ولم نم هی منم

 درد بازم بهتر شده بود   دادیرو نشون م9ساعت نگاه کردم   به

 

 اومدم و آروم در رو باز کردم   نییشدت گشنم بود از تخت پا به

چان چون   نیملکه چ یداشت المصب خونه نبود که قصر پادشاه یدر نبود چه خونه ا یجلو یکس 
 بود

 

 کس نبود   چیاومدم  ه نییو پاپله ها ر آروم

 جلوم  دنیپر یانگور  لیکه دو تا گور اومدیداشت کش م  شمین

 گفت  کی یشماره  لیعقب که گور دمیپر دهیترس
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 ـ برو تو اتاقت!  

 

 شد و مظلوم نگاشون کردم زونیو لوچم آو لب

 .  رونی جفتشون از حدقه زد ب یکرد که چشما یغرش وحشت ناک  هیموقع شکمم  همون

 

 نوازشش کردم  یناز  یشکمم گذاشتم و ناز  یرو باز تر کردم و دستام رو رو  شامین

 گشنت شده؟  زمیعز یـ آخ 

 

 کردم و اخمام رو تو هم گره زدم  ای به انگور ینگاه بعد

 ! نیبچم گشنشه زود غذا بد نین یبیـ مگه نم 

 

 ه؟؟ گفت ـ بچ یدو با حالت هنگ یشماره  لیگور

 

تو نقشم  نی احساس کردم نگاشون نرم تر شد به خاطر هم یگرد شد منظورم رو کج گرفتن ول چشام
 خودم رو لوس کردم   یفرو رفتم و کم

 

 نخوردم بچم ضعف کرد!  یز یتا حاال چ شبیـ آره از د 

 سرش رو تکون داد و گفت  شیکی

 یبهت بدم بخور   یز یچ هی میبر  ایـ ب 
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 به خاطر گول خوردنشون رو لبم نشست و دنبالشون به آشپز خونه رفتم   یلبخند

 از خجالتشون در اومدم    یرنگارنگ شد منم حساب   یها یپر از خوراک زی که م دینکش یطول

 اد یب  رمیگ  یرنگارنگ  زیم  نیهمچ  ینبود دوباره ک  معلوم

 

 مرغا رو چپوندم تو حلقم  تخم شی باکالس از نوع خارج  ن یو با چنگال همچ  ختمی تخم مرغ عسل ر رو

 

جلوم و    دمیرو کش کی تخم مرغ تموم شد ظرف رو کنار زدم و ک یبهشون زدم وقت یلبخند مچهین و
 عاشقونه نگاش کردم   نیهمچ

 هم تموم شد   کیکه ک دینکش قهیدو دق به

 

  دمینفس سر کش هیاب پرتقالم رو برداشتم و  دمیترکیکه داشتم م یحال  در

 

 دادم و  با پشت دست دهنم رو پاک کردم  رونی نفسم رو ب 

 

 بهشون زدم  یبهم زل زده بودن کردم و لبخند پهن  ایمهربونا که مثل سکته ا لیبه گور ینگاه

 

 .  کنمی از طرف خودم و پسرم ازتون تشکر م  ـ

 حرف بزنم؟    امیلیبا و تونمیم یبلند شدم و گفتم ـ ک زی پشت م از
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   کنمی برو تو اتاقت صدات م گفت ـ فعال  شونیکی

 

 بچه خوب به طرف اتاق حرکت کردم   هیرو تکون دادم و مثل  سرم

 شدم و به سمتشون برگشتم  مون یوسط راه پش یول

   ن؟یخریم خوادیگفتم ـ بچم دلش لواشک م  یحالت مظلوم با

 

 کرد و گفت   یاخم  یک یاون  یاز اونا که مهربون تر بود سرش رو تکون داد ول یکی

 بعد.   یترسم بچت منفجر بشه! بزار برا یم ـ

 

 برو اتاقت.   کنمیم  هیاون مهربونه گفت ـ خودم برات ته دوباره

 

 .  خواستیم دنیبداخالقه نازک کردم و به اتاقم رفتم عجب دلم باز خواب لیگور  یبرا  یچشم پشت

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 *پاشا* 

برام مهم   یمک به سرفه افتادم ول نیروشن کردم و گوشه لبم گذاشتم با اول یگار یبار س  نیاول یبرا
 ازش نبود  یاثر  چیبود که آب شده بود و ه  نازمینبود مهم آ
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 رفتار رو باهاش؟   نیطور تونستم اچه  

  فشردیقلبم رو تو مشت گرفته بود و م  یکس انگار

 تجربه کردم   نازیهام رو با بودن ا ن یاز اول یلیخ

 : مثل

 حسادت  نیاول 

 بوسه   نیاول

 ی ل یس نیاول

 حسرت  نیاوا

 عشق  نیاول

 حماقت  نیاول

 هاش رو با نبود ش  یل یوخ

 : مثل

 اشک  نیاول 

 ی دلتنگ نیاول

 ی مونیپش نیاول

 ترس،  ترس از برنگشتنش  نیاول

 نماز  نیاول و

 

 رو خواستم شیسجاده نشستم و دعا کردم زار زدم و از خدا سالمت یعمرم پا یبار تو  نیاول یبرا
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چون  زدنینم  یحرف گهید دنی دیحال خرابم  رو که م  یازم ناراحت بودن ول   یل یخ  امکیو س  ادیمه
 ستمداغون ه یکاف ی به اندازه  دونستنیم

 

 روزه داغون شده بودم  هیبه غذا نداشتم  یلیم

 برگرد....   یلعنت  ینابودم کرد یدلشکستنات رو ازم گرفت یانتقام همه  نازیآ

 

 

 پنجاه و هشت  پارت

 

 

 * نازی*آ

 

بلند و برج مانند    یلیآپارتمان خ  هی یتو امیلیو یخونه    کردمیپشت پنجره به ساختمون ها نگاه م از
 بود 

رو نگاه نکرده بودم متوجه  رونیاز پنجره ب یبود  تا وقت  ک یبزرگ و ش  یلی خ یبود ول ی اپارتمان نکهیا با
 ست ین  ییالینشدم که خونه و

 

 کنن؟  دایمنو پ توننیم یعن یبودم حوصلم سر رفته بود   یبود تو اتاق زندان یساعت چند

 نمیبی نم پاشا رو ایزود نی به ا کردمی م احساس
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 قلبم رو شکونده بود نکهیاون تنگ شده بود با ا یبشتراز همه دلم برا یول  بهی عج

 بهم تهمت زده بود و با تنفر نگام کرده بود   نکهیا با

 رو باور نکرده. ادی مه یحرفا ای گناهمی ب دهیتا االن فهم یعنی

 لباس تو دستش بود   یادیوارد اتاق شد که مقدار ز یاتاق زده زد و پشت سرش خانم خدمت کار  در

 لباس ها کرد   دنیطرف کمد رفت وشروع به چ به

 لوش بدم   ترسهیآزادم کنه خوب معلومه م  خوادینم امیلیاز نهادم برخواست معلومه و اه

 

 کنم که بتونم اعتمادش رو جلب کنم؟!  کاری چ یول

 آقا باهاتون کار داره. نییپا ایبپوش و ب   زیلباس تم  هیلباسا گفت  دنیبعد از چ خانمه

 گفتم که از اتاق خارج شد  یا باشه

چند لباس   شدیاز توشون م  یبودن ول  یلخت  اشونیل یبه طرف کمد رفتم و به لباسها نگاه کردم خ 
 کرد دایمناسب پ

   دمیبلند انتخاب کردم و پوش نیآست  شرتیو ت  یشلوار ل هی

 سرم نبود  یروسر   رونیکه از خونه زدم ب  شبیشدم هر چند د  یعصب ی خاطر نبودن روسر  به

 ! یوستیخاک بر سر تو هم به جمع کشف حجاب ها پ  نازیآ

 شمیم  ینه االن مجبورم دوباره دختر خوب یول

 

 زد یم یبه کبود یود و کمگوشه لبم باد کرده ب ستادمیا نهیآ یجلو

 ی فت یکه به غلط کردن ب  رمیازت بگ یحال هیخان   پاشا
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 برگ چغندرم.  ستمین  نازیآ رم ی رو چند باره ازت نگ شبت یاگه انتقام کار د 

نگاش کردم دست نخورده بود  خوشحال باهاش موهام رو شونه   قیاز کشو برداشتم و دق یا شونه
 زدم  

 شپش گرفتن از زردک رو نداشتم یحوصله  واال

 از جونم  خواد یم یزردک خالفکارمون چ  نیا نمیبب ییرای پذ یبه سو شی پ حاال

 رفتم  نییدلشوره از پله ها پا یاتاق خارج شدم و با کم از

 دنمیبه محض د کردیراه پله نگاه م ری نشسته بود و به مس مبل یرو یبه حالت قلدر مانند  امیلیو
 رو لباش ظاهر شد  یزد و لبخند  یچشاش برق

 قورت دادم یو آب دهانم رو به سخت دم یحالت نگاش ترس از

   کنهی تا آسمون برات فرق م  نیزم  یفهمی آدم رو م ه یدرون  تی واقع یوقت

 بودم   دهیاالن واقعا ازش ترس یول دادم یجوابش رو م یکه تو شرکت با بلبل زبون هیمرد همون مرد نیا

 که به مبل اشاره کرد    ستادمیا شیقدم چند

مبل روبروش نشستم و بهش چشم دوختم مطمعنم ترس رو از نگام خوند چون  لبخندش کش   یرو
 اومد و گفت 

 رسونم ی بهت نم یب یاز من نترس آس ـ

 

 کردم و بدون حرف نگاش کردم   یلباسم باز  یگوشه  با

 جاش بلند شد و به طرفم اومد  از

   دمیترس یم ز یمثل چ امیل یاز و یول  دمیترسیاز او دوتا قلدر نم کردمیخودم رو درک نم  واقعا

 از برق نگاش.  دمیبودنشه شا  سیرئ  لشیدل دیشا
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 مبل نشست و گفت ـ گفتم که نترس یرو  کنارم

 

 دراز کرد و دستم رو تو دستش گرفت و فشرد  دستش

 ی ار یدر ب  ییزد و گفت ـ قرار تو منو از تنها یلبخند

 خانوادم  شیبرم پ  دیمن با یول  امیلیو یگرد شد  و به تته پته افتادم ـ اقا چشام

 

 به بعد همه کست منم.   نیداد و گفت ـ از ا یروفشار  دستم

 دمیبه آب نشست و دستم رو عقب کش چشام

 برگردم پدر و مادرم نگرانمن  دیمن شوهر دارم با یول ـ

پس دست و پا نزن از   یبزارم بر  تونمیکه نم یدونیرو تو هم کرد و گفت ـ خودت بهتر م  اخماش 
 . یر یگ یشوهرت هم طالق م

 شد ینم نی گرد تر از ا گهید چشام

 نم؟ ک کاری نه نه امکان نداره پس بچم رو چ ـ

 

 ! ارمیحاال بچه از کجا ب زرشک

 

 ؟یتو هم رفت و گفت مگه بچه دار  اخماش 

 شکمم گذاشتم و گفتم ــ تازه چهل روزشه  یرو رو دستام

 به شکمم رفت و گفت ـ خوب بندازش  یغزه ا چش
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 دم یکش ی غ یشدم و چ ینداشتم عصب یخاطر بچه  به

 در مورد بچه من درست حرف بزن؟  یـ چــــــــــــــــــــ 

 

 ؟ید یگرد شد و گفت ـ سر من داد کش چشاش

 من بچم رو دوست دارم.  یرو مظلوم کردم و گفتم ـ ول  خودم

 و گفت  دیکش  یپف

 

 کن. رونی فکر شوهرت رو از سرت ب  یـ باشه نگرش دار ول 

   میزندگ یکنم حاال که شده همه  رونی تو سر شوهرم کنن چطور فکرش رو ب خاک

 

 ش؟ یدیدستم رو شکمم گفت ـ حاالچرا چسب دید یوقت

 نگم باشه؟ یز یچ  یبه کس دمیمن برم قول م نیبزار امی لیو یآقا  یچیها ه ـ

 

 

 

 

 

 پنجاه و نه  پارت
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 . یر ی طالق بگ دیبا شهیاخم گفت ـ نه نم  با

 

 تو ذهنم جرقه زد  یفکر  هوی

 . رمیتونم طالق بگ ینم  ومدهین ای بچه دن  یتا وقت یول ـ

 

 بندازش.  گمیتو هم شد و داد زد ـ من که م یاخماش به طور وحشتناک ـ

 

بود   یچه بد بخت نیکرد آخه ا دنیشروع به بار یکی  یک یدلم گرفت و اشکام  میچارگیهمه ب نیا از
 بخشمش  یپاشاس اصال نم  ریکردم همش تقص ری توش گ

 

 ون آرومتر گفت  چ کنمی م هیبچم گر یفکر کرد دارم برا امیلیو

 میکن ی اومد ازدواج م ایبعد که بچت به دن ستی ن  ینکن مشک هیگر ـ

 

به دردم  شهیقشنگم بشم که هم یدروغا یفدا د ینه با ایمن قربون بچم برم که نجاتم داد  آخ
   خورنیم

 

 زنگ بزنم؟  ادیبه مه شهیم ـ

 

 نظرم گرفت و گفت   ریز قیرو برداشت ودق  زیم یرو  یاز چهار گوش یگوش ه یرفت و  یغره ا چش
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   ه؟یشوهرت ک ـ

 

 اسمش ارسالنه هیرانی پر از غم شد ـ ا چشام

 ؟ یگیـ دروغ که نم  

 

 برات ندارم  یخطر  چیه  رانی باور کن منو بفرست ا گمینم ـ

 

 بگم زندم نگرانمن  ادیرو بده به مه  تیحرف نگام کرد که گفتم ـ گوش بدون

 

همشون رو   یبکن یاشاره ا نیکتر ی اگه کوچ یار یاز من نم یاسم  چیرو سمتم گرفتو گفت ـ ه یگوش
 به درک.   فرستمیم

 

 رو ازش گرفتم   یاشک گوش سی خ  یرو به طرفم گرفت با صورت یگوش

  یر ی اس نجایحواست باشه تو ا ـ

 

 د یچی پ یکه صداش تو گوش  دینکش یرو لمس کردم طول ادیمه یدست لرزون شماره   با

 الو ـ

 

 ییکرد و گفت ــ نــ... وژا تو یمکث



 ی عروس سفارش 

380 
 

 اهوم منم حالم خوبه نگران نباش  ـ

 

 خونه؟   ییایچرا نم  ییکجا یمن شکرت تو که ما رو نصف عمر کرد یخدا یوا یگ یراست م ـ

 

   ؟یکنیم هیهقم بلند شد که نگران گفت ـ نوژاچرا گر  هق

 که با اخم بهم زل زده بودکردم و گفتم   امی لیبه و ینگاه

 برگردم خونه.   تونمیوقت نم  چیه  یمن خوبم ول  ادیمه ـ

 

 چرا؟   یچ یعنی ـ

 میقاچاغچ  هی ریچون اس ـ

  ؟یچــــــــــــــ ـ

 

 !  گهید یهست یتو هم رفت خوب قاچاغچ  امی لیو یاخما

 

 بمونم نجایا دیفعال با ینترس ول  زنهیبهم نم یصدمه ا  ادیمه ـ

 رو بدش باهاش حرف...  یگوش ـ

 

 رو ازم گرفت و قطع کرد.  یتموم نشده بود که گوش  ادیحرف مه هنوز

 نگاش کردم که  دستاش رو دراز کرد و اشکام رو پاک کرد   زونی لب لوچه آو با
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 د ییکه دندون سا  دمینداشتم داستاش بهم بخوره خودم رو عقب کش دوست

 

 . یرفته مال من ادتی نکهیمثل ا ــ

 

اون موقع  کنمی و با تو عقد م رمی گ یاون وقت طالق م ادیب  ای که بچم به دن یتا وقت ستمینه مال تو ن ـ
   ؟ی دیفهم شمیمال تو م

 خائن  باشم.   هی خوام ی چون نم یدست زدن به من رو ندار  یتا اون موقع اجازه  پس

 

 نگام کرد که چشام رو مظلوم کردم   یحرص

 .  یبند رو از پشت بست یت بهروز خال جون ـ دس یند

 دروغگوهام سی من رئ یچ پس

 

 تکون داد و بد جنس گفت  یسر 

 !  یار یم یاوم وقت چه بهونه ا نمیبب رسهیم انیروزا ها هم به پا  نیـ ا 

 

   کردمیم یزن حامله رو باز  هیچند ماه نقش  نیچه طور ا  کردمی م کاری چ دیترس بهش نگاه کردم با با

 

پس   رمیباال وگر نه لو م ادیشکمم ب   دیبا گهیچون تا چند ماه د  اوردمیم  ریشکم بند گ هیو  رفتمی م دیبا
 باهاش مهربون باشم تا بهم اعتماد کنه  دیبا
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شوهرم    نجامیچرا من ا یفکر کرد چیزدم و گفتم ـ ه  یبشم لبخند لکسیتا ر  دمیکش یق یعم  نفس
  ران؟یا

 

 فکر رفت و گفت ـ واقعا چرا؟   تو

 

 کردم  دمی و شروع به گفتن دروغ جد  دمیپشت سرش کش  یزدم و آه یلبخند

کاذب و   یرتای غ یل یبعد ها خ  یبد نبود ول  مونی زندگ  لیبابا منو به زور داد به ارسالن اوا  یدونیـ م 
 کرده  انتیبهم خ  دم یبغد هم فهم ومدیاعصاب خورد کن  برام م

 موندم  ششیاز دوستام بود پس پ ادیاومدم مه نجایفرارکردم و ا رانی گرفت و از ا دلم

 

 رو لبام نشوندم  یا گعیبهش کردم و لبخند د ینگاه

  گهیارسالن د هی ریگ ترسمیم ن یاز ا یول ستمیاز دست ارسالن خالص بشن ناراحت ن  نکعیاز ا ــ
 .  فتمیب

 

 کرده بود  رو لباش نشست انگار حرفام رو باور    یلبخند

 

بزارم   خوامیکار هم م نیا مونمیدنبال زنا برم رو ندارم بهت وفادار م نکهینگران نباش نوژا من وقت ا ـ
  زارمی کار رو کنار م نیبزرگ و سود آروه اونو که انجام بدم ا  یلیدارم که خ گعید یمعامله  هیکنار فقط 

 م یکنی رو شروع م  یآروم یو با هم زندگ

 

   ؟یکنیقاچاغ م  یاصال تو چ  ؟یــ چه معامله ا دی امونم رو بر یکنجکاو
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 اسلحه اس که توش پر از پوله.  یمعامله آخر  میا یمن تو کار الماسم ول  ـ

   گه؟ید خوانیکشتن م یگفتم ــ اسلحه رو برا دهیترس

 دکور خونه بزارنش! یبرا خوانی کرد و گفت ـ نه پس م یبلند ی خنده

 

 ارزشه؟ یبراش ب  نقدیجون آدما ا  یعنی زدی مرد چه راحت از کشتن حرف م نیجام بلند شدم ا از

 بهم کرد ـ کجا؟   یمتعحب نگاه

 

 استراحت کنم. رمیکم حالم تو همه م هیراستش  ـ

 خودته. یخونه  گهی د نجایراحت باش ا  زمیرو تکون داد و با لبخند گفت ـ برو عز  سرش

 

نقش حامله   دیکه با فیح  یترکوندنش رو دارم ول یخودمه پس اجازه  یزدم  اگه خونه  یپهن  لبخند
 کنم.  یها رو باز 

 ممنون  فعال ـ

 

 باشم.  نجایخالص شدن از ا یبرا یبه فکر نقشه ا  دیطرف اتاقم حرکت کردم با به
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 شصت  پارت

 

 *پاشا* 

 

کنم   دای ازش پ  یتا رد گشتمیهمش تو جنگل دنبالش م  نمی بش کاری تو خونه ب تونستمینم ینگران از
 برگشتم  یبه خونه جنگل  دیبعد از چند ساعت پرسه زدن تو جنگل خسته و نا ام

 

تو دستش  یو مشغول فهش دادن به گوش زدیم واریلگد به در و د یعصب  ادیخونه که شدم  مه  وارد
 بود

 شده؟   یچ  ادی گفتم ـ مه متعجب

 

و تو   دیکوب واریرو تو دست گرفت و به د قمیبه سمتم اومد و  یخودش رو کنترل کنه عصب   نتونست
 زد  ادیصورتم فر

    رهی اس ایتوهه که االن نوژا تو دست قاچاقچ  ری ـ همش تصق 

  ییبال  نیهمچ گشتیمنه که همون روز نذاشتم برگرده اگه برم ری نه تقص یتوهه ول  ری تقص همش
 اومد   یسرمون نم

 

بدتر   نیو ا  کردی اصال بهم نگاه نم ی ول  گفتینم  یز یچ امکی مبل انداخت س ید و خودش رو روکر ولم
 از صد تا فهش بود 

 

 .  ردنیم ه یمثل ابر بهار گر دخترا
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 امکان نداره  فتهی ب  تونهینم یعنی فتادهی براش م  یحرفا رو بهت گفته؟ من مطمنم اتفاق نیکه ا ادیمه ـ

 

   کردیم هیداشت گر ادی مه شدینم  باورم

   امی ب زارنی نم یول  کننینم تمیخودش زنگ زد گفت اذ ـ

 

کنم؟    کاری بدون اون من چ  ادیب  زارنی نم یچ یعنیسر خوردم   نیزم یشل شد و همون جا رو پاهام
 اگه نباشه.  رمی میم

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 

به پدر و    یز یگفتن چ یبرگشتن ول رانیو دخترا به ا  امکیماه از گم شدن نوژا گذشته بود  س کی
   ارهی و طاقت نم ضهیچون قلب پدرش مر میمادرش نگ 

 

و  رمیگیشد و گفت ـ اگه برگرده هم طالقش رو ازت م  یاز دستم عصب  دیکه ماجرا رو فهم  بابا
 . یرو ندار  اقتشی تو ل  رانیا فرستمشیم

 

خوشحالم    یز یچ چیه شدمیکردن داشتم ذره ذره نابود م  یکدومشون حال منو درک نم  چیه یول
   کردینم

 

 گار یو س هیشب و روزم شده بود نگاه کردن به عکس نوژا و گر کار
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   کردیم یپاکت خال  هی یکه روز   یگار یس هیبودم  شده

 کس رو نداشت.  چیه یافسرده که حوصله   هی

 

 

 * نازی*آ

 

 

  میشد یبعد  یوارد مغازه   نیدو دوش فرانک بود با دارو دامیخر  یکه همه  یحال  در

 خوشگل اشاره مردم و  گفتم  یلباس پسرونه  هیکردم وبه  یبچه ذوق  اسیل دنید با

 ه؟ینظرت در مورد اون چ نیـ دارو 

 

 کنه یدخترونه نگاه م یشل به لباس  شیبا ن نیدارو دمید

 اونا نگاه نکن  دیـ بچه من پسره بابه پاش زدم که سمتم برگشت ـ یلگد

 

 کلش رو خاروند و گفت از کجا معلوم تازه دو ماهشه که! نیدارو

 بچم پسره.  گهیبراش نازک کردم و گفتم ـ حس مادرانم م  یچشم پشت

 

 زدم و گفتم  یبه فرشنده لبخند بعد

 اره یلباس پسرونه خوشگل برام ب یسر  هیــ  
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 خروار لباس نگام به پمپرزها افتاد هی دیاز خر بعد

 داره؟ از ی به نظرت بچه چقدر پمپرز ن نیدارو گمیم ـ

 

 . ادیز  یلیفگر کرد و گفت ـ خ یکم

 تا از اون بسته هارو سفارش بده ستیرو تکون دادم و گفتم ــ پس دو سرم

 

 گفت و مشغول حرف زدن با فروشنده شد  یباشه ا نیدارو

 

   دم یخری از اونجا شکم بند م دیروبرو افتاد با یبه مغازه  نگاهم

 

 در مغازه منتظر باش  خوامیم  یشیآرا لیوسا یسر   هیبه فرانک گفتم ـ  رو

 

  هیشک نکنن  نکهیا یبه بزرگ سفارش دادم و برا کی از کوچ  یگر یمغازه شدم و شکم بند  باز وارد
 هم گرفتم یشیآرا لیس و وسالبا  یسر 

 

 خسته شده بودم کارام هم تموم شده بود  گهید

 خونه  میرو به بچه ها گفتم ـ بر ـ

 هم از خدا خواسته قبول کردن  اونا
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آدم   دمیچند مدت فهم نیمعاملش بود تو ا نی آخر ینبود دنبال کارا امیلیاز و یخبر   میخونه شد وارد
  دهیدستور قتل م  یبه راحت  یکشتن براش مثل آب خوردنه و پشت تلفن 

 

 نداشت  یا دهیفا یاز دستش ول  یشده بود خالص  دعام

اموالش کرده   یمنو وارث همه  تاشیتو وص  یو حت شدی بدست آوردنم م یروز مصمم تر از قبل برا هر
 بود 

 زن رو به زور از شوهرش جدا کنه! هی خواستیکه م  یقاتل بود و کس  هیپولش مهم نبود اون  برام

 

 رفتن  رونیرو به اتاقم آوردن و ب  لیوسا همه

 تا نگاشون به شکمم افتاد شک نکنن  دمیپوش یرو گشاد م  لباسام

شکمم    یبود رو برداشتم و رو یکه مخصوص سه ماهگ یاز هخه به سراغ شکم بند رفتم و اون اول
 بستم 

 کردیجلوه م یع یطب یلیخ

 

وارد خونه شد   امیلیسرم مرتب کردمو اتاق خارج شدم که و یرو عوض کردم و شالم رو رو لباسم
 رفته بود  شیکاراش خوب پ  نکهیسر حال بود مثل ا یحساب 

 

 بهش سالم کردم   ییطرفش رفتم و با خوشرو به

 نشد و فقط با لبخند جواب سالمم رو شقدمیپس  پ دمی بغل کردن رو بهش نم  یکه اجازه  دونستیم
 داد و گفت 
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   رهی جا م  نیاز ا تی مامور یبرا گهید یـ تا دو هفته  

 کردم یم  دایفرار پ یبرا یبعد رفتنش راه دیشدم شا خوشحال

 نم یانداخت و ازم خواست کنارش بش ییرای خودش رو رو مبل پذ 

 نکرد  یاعتراض یبود ول   یفاصله ازش نشستم ناراض با

 م؟ یخانم پمپرزها رو کجا بزار ـ

 

 به فرانک کردم ـ خوب معلومه تو اتاق بچه.  ینگاه

 رو تکون داد و گفت    سرش

 داخل   نشونیاریــ ب 

 که پمپرز رو کولشون بود وارد خونه شدن و جلو در گذاشتنش     ینفر در حال دو

 رو به مرده گفت ـ هنوز هم هست؟  نیدارو

 

 . نهییبسته ها پا نیاز ا  گهیآره آقا ده تا د ـ

 گرد شد   امیلیو یچشا

 کار؟ یچ یخواستیپمپرز م نقدریا ـ

 رو او هم کردم   اخمام

 پسرم گرفتم.  یـ خوب معلومه برا 

 همه؟  نیو گفت ـ ا دیکش یکالفه ا نفس

 کردم و گفتم  بردنیبه مردها که پمپرز رو از پله باال م  ینگاه ـ



 ی عروس سفارش 

390 
 

 !دونستمی خوب من نم  اده؟یز ـ

 

 گفت  تکون داد و یسر 

 ؟ یدور نشست نقدریحاال چرا ا  ستیــ مهم ن 

 رو رو شکمم گذاشت  شیدست هیو دستاش رو دور کمرم چرخوند و  دیرو به طرفم کش  خودش

 زد و گفت  یبهش کردم که لبخند  یدهنم رو قورت دادم و نگاه آب

 

 !شهیکوچولومون داره بزرگ م  نکهیـ مثل ا 

 بهش زدم....  یو لبخند دمیکش  یراحت  نفس

 

 

 

 

 ک یشصت و  پارت

 

 گفت  که

   ؟یبزار  یخوا یم یاسمش رو چ  ـ

 

 بزارم؟  یاسمش رو چ  ها
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 ی باشه هم خارجک  یرانیپسرم انتخاب کنم که هم ا یدانشمند رو برا  هیاسم  دیفکر کردم  با یکم 

 قشنگ باشه هم با کالس  هم

 بشه سی هم سرو امیلیو دهن

 

 دنی پس کش  الی اون خ یتو جام جابه جا شدم ول  یبود کم از دستاش که هنوز رو شکمم  یعصب
 نداشت 

تو ذهنم نقش بست با حالت ذوق دستام رو به هم  یاسم قشنگ هویبهش کردم که  یکالفه ا نگاه
 قبض روح شد    امیل یکه و دمیکوب

 دم یاها فهم ـ

 

 حرص گفت   یو با کم   دیکش یق یگردش به حالت اول برگشت و نفس عم یچشا

 ؟ یذوق کرد نقدریکه ا هیخوب چه اسم ـ

 

 دس یزدم  و گفتم ـ آرش م  یخوشمل  لبخند

 

 تاپلک زد و گفت   چند

 دس  یمنظورت همون َارشم  ـ

 

آرش   شهیباشه پس اسمش م  یرانیاز اسمشم ا یمین دی با هیران یتو هم رفت ـ نه چون پسرم ا اخمام
 دس یم
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 باز شد و محکم تر به خودش فشارم داد   ششیهم براش در آوردم که ن یزبون  هی بعد

 ! ؟یکرد ین یریخود ش جنبهیب  نیتو باز جلو ا  نازی تو سرت آ خاک

 

 کوتا اومدن نداشت   الیبار خ نیا یول

  کردیتر م ک یو صورتش رو بهم نزد  دیکشی رو نوازشگرانه رو کمرم م دستاش

   خوردیداشت به هم م حالم

 

از خودم بدم اومد من مال پاشا بودم اون اجازه نداشت    کهی بهم نزد نقدیا نکهیاز ا یچراول دونمینم
 رو بکنه نکاریا

 

 کردم یکامل م تیحس رو نداشتم برعکس احساس امن   نیآغوش پاشا ا تو

االن دارم تو بغل   یبود ول   یبود حس خوب یهر چ  یحس رو داشتم ول نیچون محرمم بود ا دیشا 
 دم یجون م  امیلیو

   اوردمیداشتم باال م گهیبه صورتم خورد د  نفسش

 !اوردم؟یشد باال م یچ ها

 

جون ولم کرد و سرش   یلیزدمو دستام رو جلو دهنم گرفتم که و  یبه که سرم زد  به عمد عوق یفکر  با
 عقب  دیروکش
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بهش   یلبخندکنم دستام رو از جلو دهنم برداشتم و  تشیاذ شتریب نکهیا یجان نقشم گرفت  برا آخ
 دم یکردم و بو کش کیزدم خودم رو بهش نزد 

 

   ؟یدیبو توالت م  ؟یاه اه کجا بود  یدیکه م  هییچه بو  نیا امیلیو ـ

 

 نکردم.  یو گفت ـ باور کن من کار  دی باال پر یل یو یها ابرو

 

زدمو دستام رو جلو دهنم  گهیعوق د هیبشه رو خوردم و    لیبه قهقه تبد خواست یکه م یا خنده
   ستادیصاف سر جاش ا یلیگرفتم که و

 

  نیتر  کیدستام رو از جلو دهنم بردارم  به دو خودم رو به نزد نکهیبدون ا ره ینقشم بگ  نکهیا یبرا
 داخل.  دمیرسوندم و پر  ییدسشو

 به خودم    یولیکش اومد و ا شام یمحض ورودم ن  به

 خودم فرستادم  یبرا  یو بوس  ستادمیا وارید یرو یسر تا پا  ی نهیآ یروبرو

 

داشت گول   شیزی همه ت نیبا ا ام ی لیبدم  چون و یگر یتست باز  هیبرم  دیکه با دمیرس  جهینت نیا به
 خورد یم

 

به   دینقشه م رو اجرا کنم با یبه صورتم زدم تا برم و ادامه   یموندم و آب ییدشو یتو یا قهیدق ده
 زدمیزنگ م هیمامان هم 

 بهشون نگفتن  !  یز ی بابا چ تی به خاطر وضع احتماال
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 آدم حال خراب رو در آوردم   هی ینقشم فرو رفتم و ادا تو

  رونیب   ییخمار از دسشو یافتاده و چشما یبا شونه ها زدمی که خودم رو با دستام باد م یحال  در
 اومدم 

 خودش رو بهم رسوند   یبا نگران  امیلیو

  هو؟ی یشد   یچ زمی عز  یخوب ـ

 

 نیزنا تو ا کنمی تعجب م ینگران نباش ول هیباردار اری خودم رو لوس کردم و گفتم به خاطر و یکم
 !  اد؟یتو بدم م یچرا من از بو ادیشوهرشون بدشون م یدوران از بو

 

 نمی مبل بش یکش اومد و کمک کرد رو  شاشین

 م نشست  شد و با فاصله از   مونیپش یدهنم گرفتم ک یکه دستام رو جلو نهیکنارم بش خواست

 گفتم   یلوس باز  یباکم ام یل یبود کردم و رو به و ستادهیا یبه فرانک که با اخم گوشه ا ینگاه

 

 بره برام لواشک بخره؟   یگ یبداخالقه م لیجون به اون گور یلیو ـ

 

 سرش رو تکون داد و محکم گفت ـ فرانک  زدیپرپر م یداشت از خوش گهید یلیو

 رسوند  ـ بله قربان    یلیخودش رو به و  عیسر فرانگ

 خانمم لواشک بخر.  یبرو برا ـ

 تا بنا گوش باز من رفت و گفت ـ چشم قربان  یشایبه ن یچش غره ا فرانک

 از خونع خارج شد   و
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 زدم و گفتم   یا گهی یدلربا لبخند

بهشون نگفتن پس   یز یچ ضهیبه مامان زنگ بزنم االن نگرانمه چون قلب بابام مر شهیم یلیو ـ
 نگران نباش 

 رو بهم داد    یگوش یدو دل با

 خونمون رو گرفتم یرو برداشتم و شماره  یگوش

 کرده. زی گوش ت یمعلوم بود حساب  یول دادینشون م لشیخودشش رو مشغول موبا  نکهیا با

 د یچی پ  یگوش مامان تو یکه صدا  دینکش یطول

 الو  ـ

 سالم مامان  ـ

 . گذرهیبهت خوش م یلیماه معلومه خ هیبعد  یدیسالم و کوفت خجالت نکش ـ

 

 هم بد نگذشته بود نیکش اومد همچ  شامین

 

رو تکرار    نکاریا گهید دمیفدات شم قول م یکنی خراب بودچرا خودت رو ناراحت م میا  مامان گوش ـ
 نکنم. 

 معلوم بود در حال پشت چشم نازک کردنه سکوتش

شوهرت برات درست کنه!   یدادیداشت؟ م یهمه معطل ن یخراب شدن ا یگوش هیخوب حاال تو هم  ـ
 زن نگرفته که؟  یراست
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 کنه ینم تمیاصال اذ هیپسر خوب   یلیگرفت  ـ نه بچم خ خندم

 . ممیدروغ یشکمم گذاشتم تا فکر کنه با بچه   یدستم رو رو کردی داشت نگام ن امیلیو چون

 

 کنمیخودم بزرگش م گفتینداشتم شده بود و م یزد بد بخت عاشق بچه  یکارم لبخند نیا دنید با

 واه واه چه لوس بچم  بچم نکنا مرد گنده..... ـ

 شصت و دو  پارت

 

 ...یخوشگل یناز  نیپسر به ا ادی رو خوردم و گفتم مامان دلت م خندم

 اضافه کردم   دلم تو

 یشعور ی ب  یاحمق یاالغ یخر 

 

 هـــــــــا؟   یهات رو که کنار گذاشت طنتیخوب  خوب    ش  ــ

 

 م یاره مامان من دختر خوب ـ

 ماه  یدونیخودت م گهیرو نوازش کردمو گفتم ـ پسرمم که د  شکمم

 

 ازم فاصله گرفت   یبرداشتش و کم  یزنگ خورد با دو دل  امیل یو تلفن
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وقت روت زن  هی یتاجات رو قرص کن یار ی بچه براشون ب هی وقتشه  گهیبا حرص گفت ـ االن د مامان
 ره ینگ

 

 بود    امیبند  یخال   ریگرد شد مامان هنوز تحت تاث  چشام

 مامان من که عاشق بچم   یوا ـ

 

 . دهیم یکاکل زر  هیانشاهلل خدا بهت  زمیعز ـ

 شد صدام رو آروم مردم و گفتم یمشغول صحبت باگوش   امیلیو

 اسمش رو بزارم زردک ذوقم رو کور کرده.   خوامیم گهیمامان پاشا م دهیچه فا ـ

 

 وا زردک هم شد اسم  ـ

داره آخه هر   یازت حرف شنو دونمیانتخاب نکرده  چون م یآره واال بهش زنگ بزن بگو اسم خوب ـ
 . ترسهیم ادیوقت اسمت م

 

 سر جاش.   زارمشی م شورمشی شه مامان خودم مبا ـ

 

 قطع کرد و برگشت رو مبل نشست   عیسر امیلیو

 

 بچه!  نیبا ا کردمیکار م  یسر جاش من اگه تو رو نداشتم چ شیزاریو م  شیشوریقربونت بشم که م ـ
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 کرد و گفت ـ حاال لوس نشو قطع کن تا بهش زنگ بزنم  یخنده ا مامان

 خدا حافظ   یاوک ـ

 خدا حافظت مادر  ـ

 

  ادیپارسا و مه یتنها راهم بود حد اقل آقا  یول فهمهیرو م   زیتماس پاشا همه چ نیبا ا دونستمیم
   کردنی و کمکم م دنیفهمیم

از دستش  نکهیبا ا شهیازم متنفر م  شتریب  نازمیحتما اگه بفهمه آ  دمیاز عکس العمل پاشا ترس یول
 راجبم بد فکر کنه.  خواستیدلم نم یناراحت بودم ول   یلیخ

 

 نوژا ـ

 اومدم   رونیاز فکر ب  امیلیو یصدا زدن ها با

 بله ـ

   ؟یشده چرا ناراحت  یچ ـ

 م؟ یبکن  دیبا کاری چ شمیپ ادیب  خوادیاومد م ایآخه مادرم گفت بچه که دن ـ

 

 !  یبا من ازدواج کن یخوایبفهمه م دیآخرش که با  ادی فکر کرد و گفت ـ خوب ب یکم

 

 جونم یلیممنونم و یرو تکون دادم و با ذوق گفتم ـ وا سرم

 وارد خونه شدن   نیکش اومد که فرانک و رادو امیلیو  لبخند

 با اخم لواشک ها رو بهم داد که دهنم آب افتاد  فرانک
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 انک  فر یمرس یوا ـ

 کرد ی با خنده نگام م نی دارو یشد ول شتریفرانک ب یاخما

   ؟یخوایجون تو هم لواشک م نیدارو هیچ ـ

 

 رو تکون داد و گفت ـ   نه  ممنون   سرش

 استراحت کنم  رمی جان من م ام ی لیرو برداشتم و از جا بلند شدم ـ و لواشکام

 زم یزد و  گفت ـ برو عز یلبخند

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *پاشا* 

 

 مبل انداخت و گفت  یکتش رو رو یعصبان  بابا

 

   هیردش رو بزنه کار سخت سیهست که پل یقاچاقچ هی نحاینداره مگه ا دهیـ فا 

 

 داد و گفت    هیحال زار به مبل تک با

 

جواب تلفن هاش رو   نازیباباش زنگ زد و گفت چرا آ شی جواب پدر و مادرش رو بدم چند روز پ یچ ـ
 .دهینم
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 گفت  دیحال خراب و زارم رو د  یبهم کرد وقت ینگاه

نگران  شهیم دایدلم روشن پ  یشد  تی مثل م یکار رو با خودت بکن  نیا خوادی که شده نم هیـ کار 
 نباش. 

 

بدون حرف از جام بلند شدم و به اتاقم  رفتم و از پنجره به باغ نگاه  شدیم گفتیکه م ینیهم  کاش
 ماه شده بود عادتم   کی نیکه ا یکردم کار 

 

 !کنه؟یاونم االن به من فکر م  یعنیدلم براش تنگ شده بود  چقدر

 حالش خوبه؟  اصال

 نکنن؟! یوقت بهش دست دراز  هی

 

رو    نازمیکه ا یکس  کردمیده به گور مزن کشتمشیم خوردیبهش م  یشدم اگه سر انگشت کس  یعصب
 کنه  تیاذ

 

 ره یاس یعشقت کجاست و تو دست ک  ینبود که ندون  نیبد تر از ا ی ز یشده بودم چ کالفه

 

 خودت کمکم کن. ایخدا فتهیداره از کار م گهیقلبم د ارمیدووم نم  ادیبره ز شیطور پ  نیهم اگه

 

 داشته باشه! نازمیاز آ یخبر  دیبه طرفش پرواز کردم شا  یزنگ گوش یصدا با
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 ه؟ یک یعنیو مردد بهش نگاه کردم  دیابروهام باال پر رانیا یشماره  دنید با

 جوابشون رو بدم.  یچ

 رو وصل کردم و در گوشم گذاشتم  یگوش یدو دل با

 

 . ییبله بفرما ـ

 ؟ یسالم مادر خوب ـ

 شما  دیسالم.ببخش  ـ

 

 میمادر زنت رو تا به حال با هم صحبت نکرد ینشناس یکرد ـ حق هم دار  یا خنده

 

 رهیرو زنم خطاب کرد بغضم نگ   نازیکه آ نیکردم از ا یقورت دادم و سع   یدهنم رو به سخت آب

 

 پدر خوبه؟   نیبله مادر جان خوب  ـ

 داشتم ازت  هیگال هیآره مادر راستش  ـ

 لرزون گفتم  یصدا با

 شده مادر؟  یز یچ ـ

 بود   نازیآ هیشب یلیزن رو دوست داشتم آهنگ صداش خ   نیا بیعج

 

 آخه زردک هم شد اسم؟  یبچت انتخاب کرد  یبرا هیچه اسم نیمادر ا ـ
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 ؟ یبراش انتخاب کن  گهیاسم د هیناراحت بود گفت بهت بگم  یل یخ  نازیآ

 

 کرد. زردک؟!  ستیا هیچند ثان  یقلبم برا ـ

 دم یاسم رو شن نیکجا ا ایفرستاده بود. خدا اسم رمز برام هی نازیآ 

 ؟ یپاشا جان مادر هست ـ

 

 دمیقول م میذاریبخواد رو بچمون م نازیا یآره مادر چشم هر اسم ـ

 

 د یخند  مهربون

 دوسش داشته باش  یول طونهیکم ش  هیدخترم  دونمیـ خدا حفظت کنه پسرم  م 

 

 . رمی میمادر من براش م هیچه  حرف نیا ـ

 

 و گفت   دیخند  دوباره

 یزار یپس خودت بهش بگو که اسم بچه رو زردک نم ـ

 د یباشه مادر شما نگران نباش  ـ

 ممنون پسرم خداحافظت  ـ

 ـ خدا نگهدار  

 ...    زدمیحرف م  ادی با مه دیبا
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 شصت و سه  پارت

 

 پرواز کردم    ادیانداختم و به طرف اتاق مه رونیخودم رو از اتاق ب عیسر

 

 متعجب سر جاش نشست  ادیشتاب در رو باز کردم که مه با

 شده پاشا؟   یچ ـ

 

 زنگ زد گفت نوژا گفته اسم بچمون رو زردک نزار؟   نازی مامان آ ادیتخت کنارش نشستم  ـ مه یرو

 

 بهمون بگه؟  خواستهی م یچ ؟یچ  یعن یفت ـ  جیگ ادیمه

 

 کلمه برام آشناست.   نیا یول دونمینم ـ

   ادته؟یگفت زردک  امیل یبه و نازی من  آ یاز تعجب باز موند ـ خدا ادیمه دهن

 

   امه؟یل یکار و ی عن ی... یعنیـ  گفتیبند اومد راست م نفسم
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 بهمون بگه!  نویا  دیحتما وگر نه چرا با ـ

 

 کردم دایسر نخ ازش پ هیشدم باالخره   خوشحال

  م؟یکن  کاری چ دیبا ادیـ مه  

 !ارهی سرش ن ییبال هیآدم خطرناک  امیلیو 

 

 تو فکر فرو رفت  ادیمه

 . ادته یاز نوژا خوشش اومده بود  امیلیـ پاشا و 

 

هر   یول کردمی م کاری چ دیچشم دوختم با نیگرفتم و غمزده به زم ادیدهنم خشک شد نگاه از مه آب
 بشه  تی اذ زارمی نم دمیطور شده نجاتش م

 

 .  میخبر بد س ی به پل دیبا ادیمه ــ

بهمون خط   نازیداشته باشه و بفهمه  آ ینفوذ سیپل یرو ی اگه تو ن هیمرد با نفوذ امیل یو یدرسته ول ـ
 م یمحتاط  عمل کن دیپس با مینیب یهم نم نازیرنگ آ گهیداده د

  م؟یکار کن  یچ  دیبا یعنی ـ

 

 .  دونمینم ـ

 گفتم  ادی جا بلند شدم و شروع به قدم زدن کردم  رو به مه از

   ؟یرو بلد  امی لیو یـ تو خونه   
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 نه ـ

 

   ه؟ینظرت چ میکن دایو خونش رو پ میکن  بشی شرکت و بعد تعق  ادیب  میکن  یکار  دیپس با ـ

 نشست  اد یمه  یرو لبا   یلبخند

 

 .  ادیحساب ب  ه یتسو یـ قرار فردا برا 

 . هیپسر عال ولیـ ا دیدرخش یاز خوش چشمام

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

که به  دی نکش یطول  رونی ب ادیاز شرکت ب  امیلیشرکت نشستم تا و یجلو نیاون روز  تو ماش  یفردا
   دمیخواسته م رس

 

 نیتا شک نکنه که هم  کردمی دور ازش حرکت م  یرو عوض کرده بودم و با فاصله  نیماش  تی امن یبرا
 برج بلند و لوکس شد  هیر هم شد و وارد طو

 

 با حال زار به برج روبروم نگاه کرده  نفوذ بهش امکان نداشت اصال معلوم نبود کدوم طبقه س   ـ

  دایپ نازیاز آ ینشونه ا دیدوختم تا شا یپارک کردم و چشام رو به در ورود ابونیخ  یرو گوشه   نیماش
 کنم
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 زنگ خورد  میگوش که

 بود  ادی داشبود برداشتم  مه یرو از رو یگوش

 .الوـ

 شد؟  یالو پاشا چ  ـ

 

 کنم!  کاری چ دیبا دونمی برج نم  هی یرفت تو ـ

 نداره دهیطور فا نیا میکن  یبرگرد خونه تا فکر  ـ

 

 رو رها کنم.   نجایا تونمینم  ادینه مه ـ

 

  نجایآخرش که از ا  رمی گدر ب نی وجه  حاضر نبودم نگاه از ا چیرو قطع کردم به ه  یگفتم و گوش نویا
 ! رونی ب ومدیم

 

خونه و صبح زود دوباره   گشتمیبرج فقط نصف شب بر م یدادن جلو کیهر روزم شده بود کش  کار
 بوده   امیل یو مطمعن بشم کار و  نمشیبب  ای رمیازش بگ یخبر  د یدر برج تا شا رفتمیم

 گهید ییجا  ایرو کجا بره تو برج   نازیآ  دمی فهمی م دیکار خودشه فقط با دونستمیم البته

 روز...    کیباالخره  نکه ینشد تا ا نازیاز آ یروز گذشت و خبر  چند

 

 * نازی* آ
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اجازه  امی ل یتونسته بودم از و یچونه و لوس باز  یسر  هیلباس شدم بعد از  دنیشوق مشغول پوش با
 ی خوشگلم برم شهر باز  یها لیبا گور  رمیبگ

 

 ست ی بچه خوب ن یبرات خطر ناکه برا  گفتیکرد و م یقبول نم اولش

 ره یگیدرد م  تیی جا  یفتیم

 حرف ها   نیاز ا و

دور نشم  نیکه از فرانک و دارو یخانم  با شرط نازی آ یها یمخ زن دمیشا  یبعد از مخ خور  یول
 داد تی رضا

 

کامال کسل   ینبود مرد  یحی تفر یوکارا  دیاصال اهل گردش و خر امیل یقبول کردم و لی با کمال م منم
 من جور نبود ی هیکه اصال با روح یکننده و جد

 نمی رو نب  ختشیازش دور باشم و ر یچند ساعت ی تونستم برا یمن ناراحت نبودم چون م یول 

 رونیب  میپسر ها از برج زد با

 

البته اگه از چش غره ها و دندون  کردنی ملکه باهام رفتار م هیکامال با ادب و مثل  امی لیاز ترس و  
   میکن  یفرانک چشم پوش یدناییسا

 

 ومدی کالً ازم بدش م دمیرو شناخته بود شا ثمی روح خب دیباهام داشت شا یچه مشکل  دونمینم

 هر  چه بود جرات حرف زدن رو حرفم رو نداشت   یول
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 رفت   دمایرو   امیهمه بدبخت  یشهر باز  دنیبا د   میحرکت کرد یطرف شهر باز  به

 کرد یو فرانک با غر غر تماشا م   کردی م یمن باز  یهمپا نیکردم دارو یخال یانرژ  یحساب 

 

  میاز خجالتش در اومد یحساب   نیو من و دارو  دینوبت به شکم مبارک رس یاز شهر باز  بعد

 ی وهی باز هم به ش یتونست از شکمش بگذره ول یاخمو هم همپامون خورد چون نم  لیگور اون
 خودشو دور از ما 

 

 و وقت برگشتن بود شدیم کی هوا داشت تار گهید

 امی ب  ییمن برم دسشو ـ

 

 گفت ـ برو  لمبوندیکه داشت م  یدر حال نیدارو

 زد و گفت   یفرانک تشر  یول

 پاشو باهاش  برو.   ـ

 

  یبود اون وقت به راحت نیبلند شد و دنبالم راه افتاد  کاش فرانک هم مثل دارو  لیم یب   نیدارو
 از دستشون فرار کنم  تونستمیم

 

 رو کردم که...... ییقصد خارج شدن از دسشو اتی زنونه شدم و بعد از انجام عمل ییدسشو وارد
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 شصت و چهار  پارت

 

بکشم دستش  غی و در رو بست تا بخوام ج یینفر خودش رو انداخت تو دسشو هیاز خارج شدنم  قبل
 در رو قفل کرد گشیدهنم رو گرفت و با دست د یجلو

 

 که  رو صورتش زده بود رو کنار زد...   یاهیس یکه  پارچه  کردمیو واج بهش نگاه م هاج

 

 گرد نگاش کردم  یصورتش دست از تقال برداشتم و با چشا دنید با

 نـیتو.... ا ـ

 

 بزنم با آغوشش ساکتم کرد. یبخوام حرف  نکهیاز ا قبل

 

 دستام بالخره دل کند و با شوق نگاش رو تو صورتم چرخوندفشار  با

 

 ..  نازمیلب زد ـ آ شدیم دهیکه به زور شن  ییصدا با

 

 دادم  هیپشت سرم تک واریکه اسمم رو صدا زد به د ییلبا ی  رهیتند شد و  خ  نفسم
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   کنه؟ی چرا مسخرم نم ومدیبود پس چرا ازم بدش ن  دهیفهم

 

که دوباره   دمی.. نگاه ازش دزددی کوب نهیم  ... قلبم محکم تر به سکشوند سشی خ  یرو به چشما نگام
 خودش رو بهم چسبوند و دستش رو دور کمرم حلقه کرد 

 

   نازمی گوشم آروم گفت ـ دوست دارم آ کنار

 

فاصله گرفت و دلتنگ بهم نگاه کرد و   یگذاشتم و به عقب هلش دادم  کم نشیس یرو رو دستم
 و در آغوشش حل شدم  دیدوباره خودش رو جلو کش

 

 . ریبودم هم دلتنگ و هم دلگ جینکردم گ  یمخالفت 

 

 و گفت  دیتو موهاش کش  ینگام کرد دست 

 میبر دیبا ـ

 

 و گفت   دیکش رونیب  بشی از ج  ییحرفش چاقو پشت

 امی جا بمون تا ب نیهم ـ

 ؟ یآدم بکش  یخوای م یکن  یم کاریجلوش رو گرفتم ـ چ دهیترس
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 کنم؟ بزارم دوباره ببرت؟  کارینگام کرد ـ پس چ یحرص

 دمیرو تو هم کش  اخمام

 . ستیراهش ن نینشسته ا رونی که فرانک هم ب ستنی ن  یکی تازه   ؟یکار رو کن نیا دمیــ اجازه نم  

 

 که نکرده؟  تییشد ـ اذ  کینگام کرد و دوبار بهم نزد درمونده

 

که  رهیخواست خندم بگ  یتوالت فرنگ دنیتو چشاش نگاه کنم روم رو برگردوندم که با د تونستمینم
 خوردمش 

 رو گرفت و روم رو به طرفش برگردوند  چونم

 ـ جواب بده! 

 

 جنس تو چشاش نگاه کردم و گفتم بد

 . یو با من ازداج کن یر یگ ازشوهرت طالق ب دیــ گفت با 

 گفت  فشردیکه به هم م ییدندونا ونیو فکش قفل شد...م یوحش چشاش

 که نکرده؟ یناموس... بهت دست دراز  ی ب  کهیـ غلط کرده مرت  

 

 بهش رفتم و گفتم  یکه جلز و ولز کردنش روانم رو شاد کرده بود چش غره ا نیا با

 داره بهم دست بزنه! اجازه ن ومدهین ای بچم دن  یـ بهش گفتم تا وقت  
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 گرد به تته پته افتاد ـ کـ... د.... وم بچه؟  یچشا با

 

 زدم و گفتم یلبخند بدجنس

 فراموشت شده؟  یزود نیبه هم یخودت اسمش رو انتخاب کرد  گهیــ زردک د 

 

 اصال دلم براش نسوخت   ینگام کرد ول درمونده

 

 منو؟  یدرست حرف بزن تو که ُکشت نازیآ ــ

 و گفتم دمیکش  یپف

 

تا حاال بهم  نیبه خاطر هم رمیطالق بگ تونمینم ومدهین  ایـ  به دروغ بهش گفتم باردارم و تا بچه دن 
 .شهیدروغم بر مال م گهیتا چند ماه د یدست نزده ول 

 

 ادم و گفتم به عقب هلش د نباریکه ا دیرو لباش نشست  صورتش رو جلو کش یلبخند رد

 

 خودت رو بهم نچسبون نقدریـ فکر نکن کارات رو فراموش کردم پس ا 

 

 بغلم کرد و گفت  محکم

 جبران کن! یاون وقت هر طور خواست ارمیب  رونتیب   امیل یـ بزار از دست و 
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 حرفا گفته بود  یلیببخشمش اون به من خ یراحت نیتونستم به ا ینم

 پسش زدم و گفتم دلخور

 

رو   گارداشی از باد یک یفکر نکنم تنهام بزاره احتماال  یول  ت یبره مامور خوادیم گهیدو هفته د امیلیـ و 
فقط  خدا کنه فرانک رو   کنمیو از دستش فرار م رونیب   کمشی بهونه م هیبه  زاره ی مراقبت ازم م یبرا

 . رهیسختگ  یلینزاره چون خ 

 

 صبر کنم؟ گهیتادو هفته د  دیبا یعنی ـ

 

 گفت  شونیکه پر  رو تکون دادم سرم

 تونم یـ نم 

 گذاشتم رهیدستگ یکردم  دستم رو رو یاخم

 ومده یفرانک در ن یبهتره برم تا صدا ـ

 

 بود   یکی رمانت یوپاشا جا  نازی آ دارید نیواقعا اول رونی ب  دمیپر ییزدم و از دسشو پسش

  ییدسشو ـ

 ... نازمیآ  دونستیوقت بود م  ی لی نگاه کردنش برام سوال شد ـ انگار خ طرز
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 شصت و پنج پارت

 

 اخماش رو تو هم کرد و گفت   دنمیبود با د ستادهیدر ا یجلو نیدارو

 

  ؟یدادیطولش م گهیکم د هی ـ

 میکردی عاشقانه در م ییآخه داشتم تو دسشو شدیزدم و گفتم نم  یلبخند

 

 خوردمون یکه االن فرانک م میـ زود باش بر نگام کرد که گفتم  گنگ

 

 و دنبالم راه افتاد  فرانک به هر دوتامون چش غره رفت و از جاش بلندشد  دیخند

  

حقم داشتن چنان   کردیبا تعجب نگامون م دیدیم  یهر ک رفتنیگنده دو طرفم راه م ل یتا گور دو
  زنمی م میمن ج  رنیکم فاصله بگ هیبه من انگار اگه  دنیچسب

 

 !؟ کردینم  تی و پاشا رو اذ ادی مه  امی ل یو کردمی اگه فرار م یول   ستایهم ن دیبع البته

 دو برابر شده پود  میذوق زده بودم و انرژ یلیکرده بود خ  دامیپاشا پ  نکهیخاطر ا به

 طور شدم   نیا یچون رفتم شهر باز  کردی فکر م یول میبود چقدر پر انرژ دهیهم فهم امیلیو 

 

 بودم  امیل یو من منتظر سفر و  گذشتیها م  روز
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 یمعامله  ن یاسترس ا دیبود شا ی علتش چ  دونمینم یبود ول ینوع ترس و نگران هی امیلیو یچشا تو
 بزرگش رو داشت 

 

 مراقبت ازم بذاره  یخالف انتظارم قرار شد فرانک رو برا بر

 

 من ناراحت بودم هم فرانک   هم

 نحسش رو تحمل کنم  ختیر خواست ی دلم م یلیخ نکهیمثل ا کردیو به من نگاه م  دییسایم دندون

سوخت احساس   چارهیب  نیدارو یسفر بره دلم برا نی به ا امی لیبا و خواستی اصال دلش نم نیدارو
 باشه یآدم خوب  تونهی نشده و م اهیس  امیلیقلب اون مثل و کردمیم

 

حرفا بود خوب افرادش رو   نی زرنگ تر از ا امی لیو یول   شدیممکن م ریوجود فرانک فرار برام غ با
   شناختیم

 

 بودن امیلیهم همراه و گهید  یگنده  گاردیچند باد  دیرس  امیل یرفتن و  روز

 به سمتم اومد و گفت   امیلیو

 اعصابه  یکم ب هیـ مواظب خودت باش سر به سر فرانک هم نزار  

 هش رفتمب یغره ا چش

 چند روز بگذرونم لیگور نی آخه من چطور با ا امی لی و یبد جنس  یلیـ خ 

 کرد و گفت  یا خنده

 .  ادیسرت ب  ییوقت بال هی ترسمیگذاشتمش م شتیپ نهیـ چون فرانگ زرنگ تر از دارو 
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 نگاش کردم که گفت  جیگ

 ! شهینم  یز ی ـ نگران نباش چ  

 

 به اون داشتم؟؟ یبود من چه ربط  یحرفش چ  یاسترس گرفته بودم معن بیرو تکون دادم عج  سرم

پر لواشکش رو   یدستا هینگاش کردم  یکرد سوال کیخودش رو بهم نزد نیازم دور شد و دارو امیلیو
 و گفت   دیباز به لواشکا نگاه کردم که خند شی سمتم گرفت با ن

 

 رو داشته باش   نایاچند روز  نیا یبرا خرهی فرانک برات لواشک نم دونمیم ـ

 چشم دوختم ن ی عاشقونم رو از لواشکا گرفتم و به دارو نگاه

 

 .زنهی چرا دلم شورم دونمیمواظب خودت باش نم ی نیممنون دارو ـ

 رو تکون داد و آروم گفت   سرش

 مجبورم  یبرم ول  خواستیـ دلم نم 

 

 بودم   دهیمدت  ند نیتو ا  نیاز دارو یبد زیچ چی بهش زدم ه   یلبخند

 م یبر ـ

 

 به صف دنبالش از خونه خارج شن   گاردایباعت شد همه باد امیل یو هیبلند و جد یصدا
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دادم فعال از جلو چششاش خفه شم چون احساس کردم دلش   حیفرانک احمق ترج  نیموندم و ا من
 با چشاش خفم کنه   خوادیم

 

از لواشکام   یک یو با  دمیکش  یطرف اتاقم رفتمو شکم بند رواز دور شکمم باز کردم نفس راحت به
 مشغول شدم 

 

 خودم رو تو اتاق مشغول کردم   یساعت چند

جداگونه برام   یاز اتاق خارج شدم و به آشپزخونه رفتم طبق معمول آشپز غذا یبا احساس گرسنگ  
 یشتر یب  یخوششون اومده بود آشپز غذا یرانیا یاز غذاهم  هیکه بق  ییدرست کرده بود از اونجا

 کردی درست م

 

  یول شهیاسترس داشتم وقتم داشت تموم م  ادینه ز یو خوردم ول  دمیخودم غذا کش یبرا الیخ  یب
 نخورده بودم یشکر  چیمن ه

 

 ی بود ول  ندی با فرانک تنها تو خونه باشم برام ناخوشا نکهیرو پس زدم و به اتاق رفتم از ا غذا
 ی ا گهید  زی چ ای نهیحس بد به خاطر ا  نیا دونستمینم

 ببندش   گفت یم یاتاق رو قفل کردم  نگام به شکم بند افتاد حس در

دلشوره  دم یپتو خز  ریشدم مسواکم و زدم  و با همون لباس ز ییبند رو بستم و وادرد دسشو شکم
 عوض کردن لباس رو نداشتم  یبود و حوصله  دهیامونم رو بر

 کردم بخوابم  یخواب رو خاموش کردم و سع چراغ

 



 ی عروس سفارش 

418 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

و بازش    دم یگلوله چشام رو باز کردم و مثل جت به طرف در اتاق پر یدر پ  یپ  یها کیشل  یصدا با
 کردم   

  یتو  یمخف یعقب گذاشتم و به طرف جا یقدم دهیاومد ترس گهید یچند تا گلوله  یکه دوباره صدا 
 بهم نشون داده بود رفتم امیلیکمد که و

 کمد رو باز کردم و داخل شدم در رو بستم و لباسا رو کنار زدم  در

 

  کیوچوارد اتاق ک یپشت لباس ها روکنار زدم و لباسها رو به حالت اول برگردوندم با دو دل  یمخف  در
  ادیشدم و در رو پشت سرم بستم  که احساس کردم تو اتاقم صدا م  یمخف

 

باز شدن در کمد بلند شد نفس تو   ینشستم و زانوهام رو تو بغل گرفتم که صدا  یگوشه ا دهیترس
 به گوششون برسه.  دمیبلند بود که ترس  نقدریتاالپ تلوپ قلبم ا یحبس شد صدا   نمیس

 

 بلند نفس هام شه. یتنم تا مانع از عبور صدارو جلو  صورتم گرف دستام

 

  کردنی و رو م  ریدنبال من اومده بودن چون داشتن اتاق رو ز قایدق نکهیمثل ا یول

 

نزاشتن   شعورایب   کننی و سوراخ سوراخم م  کننیم دامیشد جون مرگ شدم  رفت االن پ یچ یدید
 خوشگلم رو بخورم   یقبل مردن لواشکا
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 نکنه    ستیدادم که ا ینفر  وارد کمد شد به قلبم دلدار  هیکردم  احساس

 

 اد؟ یقرار سرم ب  ییچه بال ایزدن قلبم از دهنم شدم خدا  رونیو آروم مانع از ب  قیعم ینفس ها با

 شه؟یتموم نم  یباز   نیا چرا

 

 ! ستیقربان تو کمد ن ـ

    دمیاز جا پر  ارویبلند  یصدا با

 

 رفته بهم خبر دادن از خونه خارج نشده.... کجا   یعنیشد ـ   کترینزد سی رئ یصدا

  

 شصت و شش  پارت

 

 داشته و فرار کرده.  یراه مخف دیشا دونمینم ـ

 

 د یترسناک مرد دوباره به گوشم رس یصدا

 

داشته باشه   ییتا برگرده فکر نکنم جا میمون یم  دیجا ببر  نیرو قبل از روشن شدن هوا از ا ارویجسد  ـ
 بره.  
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جاش   چی بود که ه  کیتار یجعبه  هیکه توش حبس شده بودم چرخوندم  ینگام رو تو اتاقک  یزار  با
 دم یدیرو نم 

باز گذاشتم چون احساس   یرو کم  یکردمو در مخف تیچون در کمد رو دوباره بستن احساس امن  یول
خت  خودم ر  یکم دارم از تو کمد چند  تا پالتو و لباس گرم برداشتم و برا ژنیکردم به شدت اکس 

  رده کع درست ک ییبند انگشت باز گذاشتم و همون جا تو جا هی یدرست کردم  در رو به اندازه  یخواب
 بودم تو خودم جمع شدم

 فرانک رو کشتن؟  یعنیبود  یاز جسد ک  منظورشون

 رفته باشن.   نجایفردا صبح از ا نکهیا دیکردم بخوابم به ام یلبام رو گاز گرفتم و سع دهیترس

 

 شدمیهالک م یخوردما  وگرنه از گشنگ شد غذا خوب

کنم و از کمد برم   سکیر تونستمینم   شدیمگه م یکردم بخوابم ول یرو رو هم فشار دادم و سع چشام
 .... رونیب

 

 *پاشا* 

 

  گاردیباد هی و  رونیب  ومدیم نازیو افرادش از  برج خارج شدن خوشحال شدم باالخره ا امیلیو شبید
 کنم     شی کار هی تونستمیرو م

 

  دایرو پ  امیلیبرم  و واحد و  خواستی طاقت نداشتم دلم م گعیاز شون نشد د یخبر   یشده بود ول ظهر
و افرادش که با دو با داخل برج حرکت کردن بند دلم   امی لیو دنیبا د  یرو نجات بدم ول نازیکنم و آ

 پاره شد   
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 باشه! ومدهیسرش ن ییبال ایخدا

انداختن   ری ت یوجودم رو گرفت  صدا یبلند شد و وحشت همه  یانداز  ریت یکه صدا  دینکش یطول
 قطع شدن نداشت  الیخ

 

 کردنی بود که همه داشتن فرار م  یدر صورت نیا  دمیو به طرف برج دو  نییپا  دمیپر  نیماش از

 ورود به برج بسته وقفل بود    یدر اصل یول

 

   زدمی لگد به جون برج افتادم و نعره م با

 .  دیباز کن ایدر رو لعنت نیا دیباز کن ـ

 

 بلند شد و دور برج رو محاصره کردن  سی پل ریآژ یصدا

 خطر ناکه نجایکنار آقا ا دیبر ـ

 .رهی زنم اون تو اس دیکن یکار  هی دیدر رو بشکون   نیا کنمی خواهش م ـ

 و مشغول ور رفتن با قفل در شدن دن یمنو کنار کش مامورا

 

 * نازی*آ

 

  یانداز  ریت یحوصلم سر رفته بود صبح دوباره صدا  گهی د یول میتو زندان نیچند ساعته ا دونستمینم
بود که زود  دهیاز کجا فهم یخودش ول ایبرگشتن  امی لیافراد و ای دادینشون م  نیبلند شد و ا
 برگشت؟! 
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 قطع شد   یانداز  ریت یساعت صدا  میاز ن بعد

 دمیچسب واریبه د دهیبا باز شدن در  کمد  ترس 

 نوژا ـ

 

 جون اسمم رو صدا زد   یرفته و ب ل ی تحل یبا صدا  امیلیو

 رو باز کردم و لباسها رو کنار زدم  یو در مخف  دمیکش  یراحت  نفس

 

 خورده بود. ری ت  دمیکش ینی ه دنشید با

 ؟ یخوب   امیلیو ـ

 

 نداشت  ییبود و نا یکتفش خورد بود و همه لباسش خون  یتو ریت

 به حالش سوخت و خودم رو بهش رسوندم دلم

 ! یر یمیم یز یوگر نه از خونر مارستانیب  میبر دیبا  امیلیـ و 

 

 تو اتاق  ختنیر  سیپل یروهای بزنه  در باز شد و ن یحرف  امی لیو نکهیاز ا قبل

 به من نداشت   یکار  یکس یول مارستانیخورده بودن رو بردن ب   ری که ت یو افراد  امیلیو

 

 باهام ندارن؟  یباشم  واقعا چرا کار  سشونیمن رئ دیشا
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   دمشیند یسرش اومده باشه ول ییبال  خواستیدلم نم گشتی م نیدنبال دارو چشم

 کجاس؟  یعنی

 

بود    یچ یبرا یر ی جنگ و درگ نیا   دمیاز خونه کشوند هنوز نفهم  رونی از مامورا منو با خودش ب یکی
 . زدی شور م  نیدارو یدلم برا یول

 

 گفتم  سهیل به پ رو

 ن؟یدیداشت رو ند یآب یکه موهاش رو پشتش بسته بود و پوست سبزه و چشا گارایاز باد یکی  ـ

 

 بهم کرد و گفت   ینگاه مین

مگه تو  یول  هیک یگیکه م ینیا دونمیها هم مردن نم یشدن بعض  یبودن زخم   نجایکه ا یینایهمه ا ـ
 بودن؟   دهیرو ندزد

 

 افتاده باشه.  یبراش اتفاق  خوادی دلم نم کردینم تمیبود و اذ  یپسر خوب گاره یاون باد یچرا ول ـ

 

 ی کن فیماجرا رو برامون تعر یاداره و همه  یایبا ما ب دیبا شهیمعلوم م  گعیتا چند ساعت د ـ

 شدم.   سی پل نیتکون دادم و سوار ماش  یسر 

 ـــــــــــــــــــــــ

 



 ی عروس سفارش 

424 
 

 امروز رو بهشون گفتم  یانداز  ری شدنم تا ت  دهیماجرا از دزد همه

 به خونم برگردم  تونمیازم تشکر کرد و گفت که م سیپل مرد

 خوام بفهمم حالش چهطوره؟    یم یچ  نیپس دارو ـ

 تکون داد و گفت  یسر 

 مردن.  نایا نیجلو و عکس ها رو بب   ایـ ب 

 

 جزءشون نبود   نیدارو یچهره   یجلو رفتم ول  دهیترس

 . ستین نایگفتم ـ ممنون تو ا خوشحال

 

 امه یلیو  شیکیکه   مهی حال دو تاشون وخ یتکون داد و ـ ول  یسر 

 

اومدم پاشا   رونیکردم و از اتاق ب  یدلم به حالش سوخت  تشکر  ی کرده بود ول یدر حقم بد نکهیا با
 به سمتم اومد و تو بغل گرفتم دنمیبود به محض د ستادهیدر ا یجلو

 

 اومدم خسته بودم   رونی بهش نگفتم و آروم از بغلش ب یز یچ

 

براشون    کردن ی نم تمیچون اذ یمنو به زور نگه داشته بودن ول  نکهیبود با ا نی اتفاقها برام سنگ نیا
 ناراحت بودم  

 ناز یآ ـ
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 ؟ یستیبه پاشا کردم که گفت ـ چرا خوشحال ن ینگاه

 

 .  نمینگران دارو ـ

 ه؟یک گهید نیتو هم رفت ـ دارو اخماش 

 

 نگام رو نگرفتم و گفتم  ـ

 گارداس یاز باد یکی ـ

 کرد  نیبرد  و سوار ماش  رون ی و به سمت ب دیحرف دستم رو کش بدون

 

 پاشا بچرخه و سوار شه شکم بند رو از دور کمرم باز کردم  نکهیاز ا قبل

 سوار شد و به شکم بند نگاه کرد   پاشا

 . هیچ گهید نیا ـ

 دمی کش یعقب و نفس راحت  یصندل انداختمش

 جونه  دسیـ خوب معلومه آرش م 

 گرد شد و گفت ـ ها؟  چشاش

 

 خنگاس  سی رئ ن یموهام رو چنگ زدم اگه من خنگم ا یحرص

 جلوه دادن دروغم یع یطب یبرا گهیخوب شکم بند بود د  ـ
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همه  یراحت  نیزد روم رو ازش گرفتم برات دارم پاشا خان فکر نکن به هم یتکون داد و لبخند یسر 
 تموم شد.....  زیچ

  

 

 شصت و هفت  پارت

 

 رو روشن کرد و به حرکت در آورد    نیماش

 بهش کردم و گفتم  ینگاه

 . مارستانی پاشا برو ب ـ

 تو هم رفت  اخماش 

  ؟ی چ یبرا مارستانیـ ب 

 چه طوره؟   نی حال دارو نمی بب  خوام یفقط م یچیه ـ

 رو محکم تر گرفت و گفت  فرمون

 

 بودنت ها؟   دهینرفته که دزد ادتی انایبه تو داره؟  اح یچه ربط   نی ــ اون وقت دارو 

 

 بفهمه  خوادی نم یطور تو کله پوکش حرفام رو کنم وقت چه

  ایبفهمم حالش خوبه  خوامیهوام رو داشت و باهام مهربون بود  فقط م یلیخ  نیپاشا  دارو نی ـ بب 
 نه. 

 داره؟  یحسود نمیآخه ا  خورهی ادامه داد  معلوم بود داره حرص م شی حرف به رانندگ بدون
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 نکهیآوردن ا ادیبا به  یول  رهیکم نازش رو بکشم تا به حرفام گوش بگ هیلحظه به مخم خطور  کرد  هی
 شدم.   مونیپش مارستانیب  رمی خودم م نی ا ماش ب  میدیرس یوقت

 

بدونم سالمه    خواستمی جوابم رو هم نداد حسود بد بخت فقط م ی شدم  حت ی حرص  شیتوجه  یب از
 نه! ای

 

 کنم.  تی کن منم بلدم اذ  تیپاشا خان اذ باشه

 ازش خواستما.   زیچ هینگاه کردم   رونیرو ازش گرفتم و به ب  روم

 

در   دمیرفتم از کوب  الیو به طرف و  رونی ب دمیپر نی بدون توجه بهش از ماش  مید یساعت رس میاز ن بعد
  دیبرام کنه چرا با ستیحاضر ن   کیکار کوچ هی یبه من چه وقت یول  هیچقدر عصب دمیفهم نیماش

 بهش احترام بزارم. 

 

رو باز کردم  که مهرنوش جون جلوم ظاهر شد انگار رفت تو شک مگه پاشا بهش نگفته بود  الیو در
 پسر...  نیاز دست ا  اره؟یمنو داره م

 

 رو بهش رسوندم  خودم

 مهر نوش جون؟ یخوب ـ

 م؟ یزی چ یجن یتاپلک زد و دستاش رو به طرف صورتم دراز کرد نکنه فکر کرده روح  چند
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 ؟ ی...خودتنازیگفت ـ مـ...ادر  ...آ یآروم  یورد کرد با لکنت و صدادستش به صورتم برخ یوقت

 

 ثمهیپس روح خب نه

 

 ! یشکه شد نکهیمثل ا نیابشی آره مهرنوش جون  ب  ـ

   نهیمبل بش یکردم  رو  کمکش

 کم نازمون هم بکشه.  هی  ستی ن یروزگار کس  یگروگان بودم  حال مهنوش جون بده ا واالمن

 

 نوژژژژا  ـ

 

 بهش رفتم   یبه طرفش برگشتم و چش غره ا  دیقلبم پک ادی داد مه یصدا با

طور اخم کرده جامون   نیکارش کردم ا یدر همش وارد شد مگه چ یلحظه پاسا هم با اخما همون
 عوض شده ها!  

 

 کنه یبرام ناز م  نیا یناز کنم ول دیمن با کردمیم  فکر

 اه اه     ای لوس مامان نیاز ا ادی بدم م  نقدمیا  ستمین دن یمن اهل ناز کش اما

 

سوار چرخ و فلک  یک یرفتم شهر باز   یشد من ک ی چ  دمیچرخیبه خودم ببام تو هوا داشتم م تا
 شدم؟؟؟؟؟ 
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 دادم هوا رفت  ادیمه نکهیا ا  

 ن ییییبززززارم زم تیی اصال ابراز احساسات تو حلق دا ونهید  یپسره   نیبزارم زم ـ

 

 باز نگام کرد   شین و با  نیکرد و گذاشتم زم یا خنده

کر وکر   یشدم که صدا  نیشد  پهن زم یچ  دونمینم هوی  چرخهی پام م ریداره ز نیاحساس کردم زم  
 بلند شد   دنشیخند

 

 بودن  ستادهیسرم ا یباز باال  شی سرم رو تکون دادم و بهشون نگاه کردم هر سه با ن یکم

 

 ا؟ یکه اخماش تو هو بود با افتادنم روانش شاد شد آ پاشا

 

 ودخترا؟  ایبه اطرافم کردم و گفتم ـ پس کو س  ینگاه

 رفتن  ـ

 

 کردم  یحرف رو زده بود  اخم  نیکه ا ادیبه مه  رو

 رفتن؟؟؟؟؟؟؟  ـ

 

 کم ادبش کنم هی د یبا  نیبهش نگ یز یاز جا بلند شدم و.گفتم ــ از برگشتنم چ یحرص

 میپا ولیزد ــ ا  یبرق ادیمه یچشا
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 هام بود   یباز  ونهید ی هیپاشا هم پا یباز شد کاشک  شمین

 رو خاروندم و گفتم کلم

 تا حاال تو کمد کپک زدم  شبی...از دامیو م  رمیگیدوش م  هیـ پس من  

 

 ؟ یچ ی.کمد براـ

 نازک کردم و گفتم  یحرف رو پاشا زد...پشت چشم نیا

 ! هیماجراش طوالن ـ

 

 ! یکن فیاز اول ماجرا برامون تعر دیوسط ــ بدو که با دیپر ادیمه

 

 تکون دادم و ازشون دور شدم.. وارد اتاقم شدم  یسر 

 ذوق بهش نگاه کردم... دلم براش تنگ شده بود. با

 کرده بود    یتوالت برداشتم..بچم شارژخال زیرو از رو م  میگوش

 

 تو حموم  دمیشارژ و حولم رو برداشتم و پر زدمش

 د یبهم چسب  یکه حساب یاساس یست و شواز ش بعد

در اتاق رو قفل کردم و با   یکس ی  رانهی از ورود غافلگ یر ی جوگ یبرا رونی و اومدم ب دمیپبچ  یا حوله
 نشستم شیارا ز ی م یراحت  جلو  الیخ
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 و با اتو فر درشت زدم   دمیموهام رو گرفتم و سشوارکش آب

بعدا برم   خواستمیو به طرف کمد رفتم چون م دمیکمرنگ به لبام مال یمرطوب کننده و رژ صورت  کرم
   دمیو سبز پوش اهی قرمز و س یرنگا  بیطرح مردونه چارخونه با ترک رهنی پ هیبا  ی شلوار ل هی مارستانیب

و  از پشت چرخوندمش و گوشه هاش ر  شهیموهام انداختم و مثل هم یرو رو  رمیحر  یشال مشک 
 کردم  زونی جلو آو

 

 گذاشتم  بمیرو تو ج  نیماش دیو کل دمیرو از شارژ کش یگوش

 نخوردم  یز یتا حاال به جز لواشک چ شبیاومد از د ادمی تازه

 محترم خونه که تو حال منتظر بودن رو تنها گذاشتم و به آشپز خونه رفتم. یزدم و اهال رونیاتاق ب  از

 کنه؟ ی درست م یماکارون  نقدیباز کردن در قابلمه وا رفتم آخه چرا مهرنوش خانم ا با

 

 ست ی بخورم وگرنه مزش بد ن تونمیو نم  فقمی کرم م ادی نمیب یم ی ماکارون یچرا وقت دونمینم

 

  نجایشد چرا همشون ا دهیچند نفر از پشتم شن یخنده  یو در قابلمه رو بستم که صدا دمیکش  یپف
 جمع شدن؟ 

 

 نشوندم زی جون به طرفم اومد و پشت م مهرنوش

 . کنمیمونده االن برات گرم م  روز ید یاز غذا نیـ بش 

 تکون دادم..... یباز شد و براش سر  شمین
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 شصت و هشت  پارت

 

 هم نشستن   ادی و مه  پاشا

   ستن؟یپارسا ن یرو به مهرنوش جون گفتم ـ آقا 

 چرا مادر شرکته!  ـ

 کردم    زیم دن یجام بلند شدم و و کمکش  شروع به چ از

برنج و   یکم فتهی ها ن یکردم چشام به ماکارون یسع مینشست  زیهمه پشت م ز ی شدن م دهیبعد از چ 
 مشغول شدم دمویکش یقرمه سبز 

 خوشگلم  بسه ذوب شدم  دونمیبابا م گرفت یه وارد آشپز خونه شده بود نگاه ازم نمک یهم از اول  پاشا

  ؟یدوست ندار  یچرا ماکارون  ـ

 بود کردم و گفتم  دهیسوال رو پرس  نیکه ا ادی به مه ینگاه

 

 . فتهیبعدا..... اگه االن بگم از چشم شما هم م ـ

 از چشم من بندازه  .   رو یماکارون  تونهینم یچ ی باال انداخت ـ  ه یشونه ا ادیمه

   گمیبعدا م یباشه ول  ـ

 

 پاشا بلند شد  یبار صدا نیا

 .  ستین  یبگو  مشکل ـ
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 رو اعالم کرد تشیبه مهرنوش جون کردم... با لبخند  رضا ینگاه

 

بودن و به طرف   چوندهیدور چنگالشون پ  یکه ماکارون  ادی و به پاشا و مه رونی رو دادم ب نفسم
 گفتم ثانهیکردم و خب ینگاه  بردنیدهنشون م

 فتم یم یکرم خاک ادی نمیبی م یماکارون یـ راستش وقت 

 زدم و ادامه دادم  یمتوقف شدن دستشون تو  هوا تو دل قهقه ا با

 حالتون بد شد؟  دیببخش   یـ وا 

 

  یبه مهرنوش جون کردم ب  یو نگاه  دمیخند زیدور چنگالشون نگاه کردن که ر ی زار به ماکارون   یحال با
رو پس زدن و    یماکارون  دمیبه اون دو تا انداختم که د  ی.... دوباره نگاهخوردی رو م شی ماکارون الیخ

   کشنی دارن برنج م

 بزنم که پاشا دنبالم اومد   میزود تر از همه بلند شدم... خواستم ج میرو خورد غذامون

 کن.  فی رو تعر زی همه چ ایب ـ

   امی منم ب دیاز تو آشپز خونه اومد ـ صبر کن ادیداد مه صداد

 کردن یولم نم کردمینم  فیتا براشون تعر دمیکش  یپف

رو لبام نشست...     یثی د خببزنم لبخن  ای به س یزنگ ان یو  مهرنوش جون م  ادیگرفتم تا مه میتصم
 پام گذاشتم پاشا هم کنارم نشست   یمبل انداختم و بالش رو مبل رو  رو یخودم رو رو

 

 . دهیم یبد  یبرق چشات ندا ؟ی کن  یخوایکار م  یچ ـ

 رو به طرف پاشا که کامل به طرفم برگشته بود چرخوندم و گفتم  سرم
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 رو سر کار بزارم.   ایس خوامیم ــ

 

 مثل جت خودش رو انداخت رو مبل و سمت راستم نشست  ادیمه

 نکرد و گفت   یتوجه ادی مه یپاشا تو هم رفت ول  یاخما

 . میببر ضیرو بزار بلند گو ما هم ف یــ گوش 

 

 تو نقشم فرو رفتم   تکون دادم و یزده سر  ذوق

   دیچی پ  یرو گرفتم که صداش تو گوش ای س ی شماره

 

 ؟ ییتو ادیالو مه ـ

 منم   ایکردم و گفتم ــ نه  س نیرو غمگ صدام

 

 ؟ییتو  زمیلحظه مکث کرد و گفت ــ نوژا عز چند

 نه پس عممه  ـ

 

 ؟ یکه زنگ زد ستنی ن  شتیاالن پ ؟ییدلم کجا زی گفت ـ عز نگران

 جونم!  ایگفتم ـ س هیحالت گر با

 زم ی جونم عز ـ
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 کنم؟ کاریدل و رودم رو بفروشن چ  خوانیم نایا ـ

 

  شیکه بالش تو دستم رو زدم تو صورتش تا صداش خفه شه که ن رخندهیبزنه ز  خواستی م ادیمه
 پاشا باز شد. 

 

 شونه؟یچ یدل و رودت برا یچ ـ

 

 بود.  هیمنظورم همون قلب و کل ایخنگ  یلیخ  ایس ـ

 

 خبر بده؟  سیبگم به پل  ادیتا به مه  ییکجا یدون یغلط کردن  م ـ

 ا یس  ریاس نازیآ     ایس رهید گهید ـ

 

 کنم    یخواستم اعتراف  یکن راست حاللم

 

 حرفاس؟   نیاالن وقت ا یچه اعتراف ـ

 

 بزار اعتراف کنم روحم تو عذاب نباشه.  ایس ـ

 

 گرفت ی م شیداشت گر گهید
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 سرت تو فقط آدرست رو بگو!   یفدا یکرد یهر کار  زمیـ عز 

 

 زدنت؟   یخوردیسرت تا م ختنیرستوران سه چهار تا دختر ر میبار رفت هی ادتهی ـ

 

   ؟یچ یمتعجب شد ـ اره برا صداش

 

رستوران قرار گذاشتم اونا هم که منو   یتو تو یآخه من به همشون زنگ زده بودم و باهاشون به جا ـ
 ادن. به جونت افت  دنیکنارت د

 

 رفت   لیتحل صداش

  ؟یبا چهار نفر با هم قرار گذاشت  ؟ یکنی م یشوخ  نازیـ آ 

 

 د یعربده کش ایکه س  گرفتنیو پاشا داشتن مبل رو گاز م ادیمه

 خدا چه کنم از دست تو؟   یوا یدختــــــــــر تو آبروم رو برد ـ

 

 کردم و گفتم  ین یف نیف

 . نمتیبی باشه خدا حافظ جهنم م   یکنی حاللم نم  دونستمیـ م 

 

 نه؟   ای شتهیپ یکس  ییسرت فقط بگو کجا یکردم فدا  یشوخ زم یعز هیچه حرف نیا ـ
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   کنن؟ی م زیکنارم نشستن...  دارن به دسته مبل دندوناشون رو ت ونهیدو تا د آره

 

 شد   شتریکه گفتم شدت خندشون ب نویا

   ؟یرو بد  یکه هست ییآدرس جا یتونیها..... نوژا م ـ

 آره عمو جون ـ

 . گهیخوب بگو د ـ

 

     ؟یپارسا رو بلد یآقا یخونه  ـ

 خوب معلومه  که بلدم. ـ

 

 همون جام  قایمن دق نیآفر ـ

 

 سر کاره  دیقطع شد باالخره فهم صداش

 ـــنـــــــــــــــــــــــــاز یآ ـ

 

 قشنگم؟ یجونم عمو  خوب  ـ

 بود؟  یچه کار  ن یا یمگه دستم بهت نرسه  خون جگرم کرد ـ
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 شدم یعصبان  دمتیحقت بود چون اومدم ند ـ

 کرد و گفـت  یپف

 گذشت  ریـ اشکال نداره خدا رو شکر به خ  

   رانی ا نیایب  یدسته جمع نی رو ببند بارتون

 

 ادیچشم مه یکش اومد  ـ به رو  رانیاسم ا دنیباشن  شمین

 منتظرم خدا حافظ   نیـ آفر دیخند ایس

 ی با ـ

 رو برو شدم   یرو قطع کردم  که با دو تا گرجه فرنگ یگوش

 ن؟ یدیو پاشا رو ند  ادیشما مه  زیعز یها ی گوجه فرنگ  دیببخش  ـ

 

 گذرا کردم.... از طرز  نگاهشون احساس خطر کردم   یچهره دوتاشون نگاه  به

 

 بود سنگر گرفتم  دهیوش جون که تازه رسو  پشت مهرن دمیاز فرود اومدن بالش تو سرم از جا پر قبل

 ماجرا از چه قرار بوده...  نمیدخترم..بگو بب  مینی بش ای و گفت ـ ب  دیجون خند مهرنوش

 

 

 شصت و نه  پارت
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 شدن و منتظر بهم چشم دوختن  یو پاشا هم جد ادیمهرنوش جون رو مبل دو نفره نشستم  مه کنار

 

 کردم   فینذاشتم و شروع به تعر منتظرشون

 

به خودم   یفکر نکرده به طرفش رفتم  وقت ینور چراغ دنیبا د  یاون شب تو جنگل گم شدم ول ـ
   ستادمیچند نفر ا نیب دمیاومدم د

 

 ی دو قاچاغچ  یدرست سر معامله  دم یرس  یاوضاع خرابه و بد موقع دمیفهم  تازه

 

 ادامه دادم  دی کش  ینییییییدهنش گذاشت ه ینوش جون دستش رو جلو مهر

 

درد   یلیمنم که پاهام خ میحرف بزن  ادیتا ب  نمی بش نیاومد سمتم و گفت تو ماش امیل یو نشونیاز ب ـ
 قبول کردم  کردیم

 

 کنه و به خونش بردم دای رو پ   الیو تونهیاون گفت نم یول الیاومد بهش گفتم برگردنم و یوقت

 

 دامه دادمحذفش کردم و ا یبچه خندم گرفت  ول  یماجرا یآور  ادی از

 

 ؟ یزنم ش دیشاهد بودم  نذاشت برگردم و گفت با ه ی نکهیا یخالصه برا ـ
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 شل شد  شمین  دیکه مهرنوش جون کش ینییه  نیدوم با

 

که تو کمد  یگاه یبه خونه حمله کردن منم تو مخف یکه رفت تعداد تیمامور  نیتو ا نکهیتا ا ـ
 بود پناه گرفتم تا اوضاع آروم شد   یوار ید

 شد یم یفقط لطف خداست وگرنه معلوم نبود چ نجامیا نکهیا

 

 جون دستام رو گرفت و مهربون گفت  مهرنوش

 خدا هم کمکت کرده  یدار  یچون دل پاک زمیـ عز 

 

 زدم و از جام بلند شدم  یلبخند متقابال

 اطیتو ح رمیبا اجازه م ـ

 راحت باش دخترم  ـ

 

 کار کنم  یچ دیبا دونستمیبود نم  جیو گ ریقدم زدم  ذهنم درگ اطیتو ح  یرفتم و کم   رونی ب الیو از

 رو لبام نشست وقتش بود    یبود لبخند ومدهین  رونی دنبالم ب یکس

 

 زدم   میج الیبفهمه از و یکس  نکهیسوار شدم و قبل از ا عیرفتم و سر نمی طرف ماش به

 

 گرفتم   شیرو برده بودن رو پ   نیو دارو امیلیکه و  یمارستان یب  ریمس
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 ــــــــــــــــــــــــ

 

 ن؟ یدار نجایا نیخورده به نام دارو ری ت ضی مر هیخانم  ـ

 دستش کرد و گفت  یتو  یبه برگه ها ینگاه

 ـ آره تازه بردنش بخش اتاق صد و دو  

 هم بد نبود  یادی رو لبام نشست پس حالش ز  یلبخند

 ممنون  ـ

 

 در وا رفتم یمامور جلو دنیطرف اتاق پا تند کردم که با د به

 نمش؟ یبب  تونمیطرف مامور رفتم و گفتم ـ م به

 

 نه خانم ممنوع المالقاته ـ

 !قهیفقط پنج دق کنمی خواهش م ـ

 

 شهیکرد و گفت ـ گفتم که نم یاخم

 ! نمشی همه راه اومدم که اجازه ندن بب نی نگاش کردم ا دیام نا
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 کرد شدم مییکه بازجو  یهمون مامور  ی نهیس هی نهی ه سبرگشتم برم ک 

 

 د؟ یکن یچکار م نجایباال انداخت و گفت ـ شما ا ییابرو

 نمش یبزار بب   قهیگفتم فقط پنج دق یلحن مظلوم با

 

 ا یاخم نگام کرد و گفت ـ دنبالم ب  با

 

 باز شد و دنبالش وارد  اتاق شدم  شمین

 

نگاش کردم و رو به مامور   یشده بود  کم  یچی از دستاش باند پ یکی بود... دور شکم و  دهیخواب  برهنه
 نه؟یجرمش سنگ نیگفتم ـ دارو

 

 زندان رهی شرکت کرده م  یانداز  ری چون تو ت یول  میندار شی عل یز یچ

 شد؟  یچ  امیلیتکون دادم و گفتم ـ و یسر 

 تموم کرد    امیلیـ و 

 

   کنمیم هیگر میکه دزد یکس  یچون دارم  برا ونمیم دگرد و پر از اشک شد...فکر کن چشام

 رم ی ممنون با اجازتون م  ـ
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 یبر  یتون ینگام کرد و گفت ـ م متعجب

 اسمم رو صدا زد ی فیضع  یبا صدا نیطرف در حرکت کردم که دارو به

 خودم رو بهش رسوندم عیسر یبا قدم ها خوشحال

 

 بازش نگاه کردم و گفتم مهین یچشما به

 پسر؟   یـ خوب 

 زد و گفت   یکم جون لبخند

 سرنوشت نحسم رو  یدیـ د 

 کردم و گفتم یاخم

 ماجرا دنبال کار خالف نرو.  نیبعد ا کنمی خواهش م یخوب باش  یتون یتو م نیـ دارو 

 

 زد و گفت  یلبخند

 گه یـ منظورت بعد از زندانه د 

 نگاش کردم  نیغمگ

 برات بکنم یکار  تونستمیـ کاش م  

 د یخند

 بشم  یپسر خوب رونیاز زندان اومدم ب  دمیـ نگران من نباش قول م 

 رو لبام نشست   یپهن  لبخند

 . نیبهتره تمومش کن گهیبسه د ـ
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از بابتش راحت شده بود و   المیاز اتاق خارج شدم خ نیار دارو  یکردم و با خداحافظ  یمامور تشکر  از
 راحت به فکر چزوندن پاشا باشم   ال یبا خ  تونستمیحاال م

 

 باشم گهیجنگ د هیمنتظر  دیبا کنهیم  یقاط ماشیم  میدوباره س رونیزدم ب  نکهیاز ا احتماال

 ؟یدی جونت رو د نیدارو ـ

 

 جونم؟! نیگفت دارو  نمیصبر کن بب یول  نجاستیکه ا نمیزده به طرف پاشا برگشنم ا شکه

 

  ونیرو شل کردم و سرم رو تکون دادم  که خودش روبهم رسوند و مچ دستم رو محکم فشردو م  شامین
 چفت شده گفت  یدندونا

 

 برات مهم باشه؟؟   گاردیباد هی دیچرا با ـ

 

 سوال ببره اخمام رو تو هم کردم  ری رو ز تمیشخص  خواستی م دوباره

 نکن! دم یاز خودت ناام دیبا تهمت جد دمتیقبل نبخش یـ پاشا هنوز به خاطر ماجرا 

 

 نه   تشیاز عصبان یدستاش کمتر شد ول فشار

 

  یحرص خوردنش غنج رفت ول ی دلم برا دیگزیلب م یعصب  یرو گرفته بود چرت نگه چون ه  خودش
 کم عاقل شه و قدرم رو بدونه. هی دی با ستیفعال وقتش ن
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 حرکت کردم    نیاز دستاش آزاد کردم و به طرف ماش  رو دستام

 خودش شد و زود تر از من گاز داد و رفت..... نی سوار ماش اونم

 

 

 

 

 هفتاد  پارت

 

 ! دنی پاشون رو تا آخر رو گاز فشار م  یچ یعنیکردم  یو آروم رانندگ لکسیر یل یخالف پاشا خ بر

 

  بودیم  ییبده همون دا ریگ خوادی... پفففف االن باز م زد یقدم م اطیپاشا کالفه او تو ح دمیرس یوقت
 بهتر بود. 

 

 شدم  پا تند کردو خودش رو بهم رسوند و  با حرص گفت  ادهیپ نی رو برداشتم و از ماش لمیموبا 

   ؟یکنیم یآروم رانندگ نقدریچرا ا ـ

 

   کردی م میداشت عصب گهید

 خوردم خودم رو لو دادما!   یخدا عجب شکر  یا  ؟یدیم ریکردن آدمم گ یبه رانندگ  ـ
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 ! دونستمیرو لباش نشست ـ  خودم قبلش م   یلبخند

 

 کردم و گفتم ک یآ کال دار باال رفت... خودم رو بهش نزد هیراستم شب یابرو

 بهت گفت؟   ادیـ مه 

 

 و انگشتش رو زد به دماغم  دیرو جلو کش  سرش

 من  ر  یحرف گوش نگ هیکوچولو ینه وحش ـ

 

من  ی واکنش ستمیکه س ییاز اونجا  یکه منو به خودش نسبت داد قند تو دلم آب شد ول نیا از
 کنه یبرعکس عمل م شهیهم

 تو هم کردم و گفتم  اخمام

 بهت گفت؟   یــ پس ک 

 شدم و گفتم  یباال انداخت و با لذت جلز و ولز کردنم رو تماشا کردحرص ییابرو

 

 اصال به درک.  ؟یبگ  یخواینم ـ

رفت   نیاز ب تمیعصبان یآن همه  هیمتوقفم کرد...  یپارس رکس یحرکت کردم  که صدا الیطرف و به
 رفتم  یباز به  طرف رکس  شیو با ن 
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هم انگار دلش تنگ شده بود به دو خودش رو بهم رسوند و با  کله رفت تو شکمم... کال ابزاز   یرکس
   هیمجموعه خرک  نیخانواده اوه نه اشتباه شد ا نیاحساسات ا

 الغ شکمم رو سوراخ کرد ا سگ  

 

سر مبارکش رو ناز  کردم اونم  خودش رو  لوس کرد و زبونش رو انداخت   یخودم جداش کردم و کم از
 رونیب

 

  شرتی ت هیکه شامل  یلباس راحت هیکردم به اتاقم رفتم و دستام رو شستم  یکه باهاش باز  یکم
 رونیو از اتاق زدم ب  دمیخوش دوخت  بود پوش یبدن نما و شلوار نخ یکوتاه ول  نیآست

 !داره؟یچرادست از سر کچلم برنم  نیشدم..  ا  سیتو ف س ی با شوهر جان ف که

 

 به لباسم کرد و گفت  یداد و به داخل اتاق... اشاره ا هلم

   اد؟ی جلو مه ی ایب  یخوایم نیـ با ا 

 

  کنه؟یم  نیچرا همچ گرفتیم میداشت گر گهید

 هاش رو نداشتمچونه زدن با حوصله

 .کنمیعوضش م رونی برو ب یـ اوک  

 

 به خودش گرفت و از اتاق خارج شد یروز ی پ ژست

 بودمش رو تنم کردم   دهیبار پوش هیکه  یر ی حر  یاسیلباسام رفتم و لباس  سراغ
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 از اون خوشگل تر تو تنم ننشست  یبدن نما نبود ول  نکهیا با

 زنگ خورد میاز اتاق خارج شم که گوش خواستم

 رو برداشتم میو گوش برگشتم

 

 ـالو 

 جونم یالو نوژ  ـ

 ؟ یخوب  ؟یساناز تو ـ

 

  دن؟یآدم قحط بود تو رو دزد ـ

  خوادیگرد شد  امروز از اون روزاست که ساناز خانم دلش شر و ور گفتن م چشام

 ساناز حوصله ندارم زر نزن! ـ

 

 ن عموت درست حرف بزن.با ز   شعوریـ ب دیکش  یغیج

 

 زدم   یثیخب   لبخند

 ؟ یزنش شد یزود نیبه هم  نی نگرفت یشما که هنوز عروس  ایح یـ ب 

 

 ـ نوژااااااا ببنـــــــــــــــد د یکش  یپر حرص یغیج
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 عمه سالم برسون   یبه خربزه  یدیخجالت کش زمیعز یآخ ـ

 کنم ی آشناش م دسی با آرش م  رانیا اومدم

 

 ه؟یک گهید دسیمتعجب شد ـ آرش م  صداش

 از عشق من چه خبر؟  کنم،یبعد با هم آشناتون م حاال

 

 عشقم؟  یگ ینامرد من دوستتم به سولماز م ـ

 بسته  نیهم گهید ییتو عشق عمو ـ

 

 د یخوش خند سر

 دل و رودت رو فروختن؟  گفتیم  امکی س یچکار؟ راست خوام یتو رو م  هیعشق چپک یگیـ آره راست م  

 

رستوران هم  ی هی.... پس قضخوره ی نم سی دهن لق نخود تو دهنش خ یایس  نیچقدر اخخخخ  ـ
 بهت گفته!

 !کنمیادبش م رانیا ادی گفت بزار ب گذرهیقهقهه ش به هوا رفت ـ نوژا فکر نکن ساده م ـ

 

 گفت تو باور نکن.  یز یچ هیاون  ـ

 . نییا یب یزود ـ
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   یمن برم مخ زن  ـ

 ی با یموفق باش  ـ

 یهستم با  ـ

 

 از پاشا نبود   یزدم خبر  رونیرو قطع کردم و از اتاق ب  یگوش

 رفتم    نییو از پله ها پا دمیکش  یراحت  نفس

 نشسته بود  ییرایجون  کنار بچه ها تو پذ پدر

 

 سالم ـ

 نیبه ا دنیخندیم  زیر  زیکردم داشتن ر هیبه بق یطرفم برگشت حس کردم تو شک رفت نگاه به
 بدبختم نگفتن؟! 

 به مهرنوش جون کردم و گفتم ـ مهرنوش جون شما هم؟  ینگاه

 به پدر جون نگاه کردم و به طرفش رفتم   دوباره

 ؟ یدخترم برگشت ـ

 

 . یچون بهت نگفتن و شکه شد ؟یکن مهیهمشون رو جر دیتکون دادم و گفتم ـ با یسر 

 

 تکون داد و با لبخند گفت دارم براشون  یسر 

 مبل نشستم   یکنارش رو شل شد و  شمین
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 ؟ ینشد تی دخترم اذ ـ

 

 براشون بستم حل شد   ینداشت... چند تا خال  ینه  سر کار گذاشتنشونکار  ـ

 

 هستم  اتیبند  یخال انی ــ بله در جر دیخند

 شل شد  شمین

 گرفتم. ادیخان   ادیـ من از استاد گرانقدرم مه 

 زد و گفت   یجون قهقه ا پدر

 

 . ی... خوشحالم که هستی  ه پر از شادخون نی دخترم با وجودت ا ـ

 

 !رانیبره ا خوادیخانم م یشاد نیشرمنده ا یآخ ـ

 س! شهیهم یگفتم؟ نکنه فکر کردن منظورم برا ی... مگه چدی از رخ همشون پر رنگ

 . رهی گیم شیبه پاشا کردم... آخه من چه طور بدون تو برم؟ چشاشو داره گر ینگاه

 

 عذاب رو خاتمه بدم  نیگرفتم ا میزدم و تصم یدلم قهقه ا تو

 .شنی! بابا مامان خوشحال مانی ب  نیتون یم نیالبته شما هم اگه دوست دار ـ

 دادن   رونیب  ینفس راحت  یهمگ

 جون گفت  پدر
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 بمونم.... دیکار رو ول کرد من با شهی نم نیـ شما جونا بر 

 ک یهفتاد و  پارت

 

 و پاشا گفتم  ادیبه مه  رو

 چه طوره؟  رمی من تنها م دیکمکش کن دیشما هم بمون  گه یپدر جون راست م ـ

 

 پاشا تو هم رفت و گفت   یاخما

 ام یمن م ـ

 زد و گفت  یکردم  لبخند ادی به مه ینگاه

 نداره. یـ اصال بدون من سفر رفتن معن 

 

 منم برم به مامانم زنگ بزنم  نیریها رو بگ   طیبل عیپس سر باشه

 ـ برو دخترم  دیجون خند پدر

 

 مامان رو گرفتم  یتو اتاقم  به اتاقم رفتم و شماره  میگوش

 او سالم مامان جونم  ـ

   ؟یسالم دخترم خوب  ـ

 رانیا میایم میدار بهت خبر بدم  خواستمیم یممنون  مامان  ـ

 ؟ یایم یمادر؟با ک یگ یراست م ـ
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 اد یآره مامان با پاشا و مه ـ

 ذره شده. هیدلم برات  زمیباشه عز ـ

 ؟یندار  یطور مامان جون فعال کار  نیمنم هم ـ

 نه مادر برو به سالمت  ـ

 خدا فظ  ـ

 

کم کم   خواستیتخت انداختم  تنم  خسته بود دلم خواب م یرو قطع کردم  و خودم رو رو یگوش
 هم افتاد یچشام گرم شد و پلکام رو

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 تشنم بود   یول  خواستیشده بود بازم دلم خواب م کیرو که باز کردم هوا تار چشام

 گنده  ی ازهیخم  هیبه کمرم دادم و با  یو قوص کش

 پشت سر هم رفتم(   ازهیو کع نوشتم چند تا خمر  ازهی)المصب خم

 دم یکش  رونیب  خچالیآب رو از  یجا بلند شدم و به آشپز خونه رفتم بطر  از

و  ختمیآب ر  وانیدختر خوب تو ل  هیمامان افتادم و مثل  یایپس گردن  ادیخواستم سر بکشم که   
 خوردم 

 ست؟ ین  یکس چرا
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   دن؟یخواب  یعنی 

 شد دا یپ ادی مه یفکرا بودم که سر و کله  نیهم تو

 جان وقت خواب  ییبه زن دا ـ

 

 بهت گفتم؟   یروز اول چ ادیبهش رفتم ـ مه یغره ا چش

 رو خاروند و ژست فکر کردن به خودش گرفت   صورتش

 ی و گفت یمثل االن بهم چش غزه رفت ییبهت گفتم زن دا یاومد وقت ادمیاها  ـ

 رد و گفت صداش رو نازک ک   دیرس نجاکهیا

 طور صدام نزن  نیا یـ فکر کنم چند سال ازم بزرگتر باش 

 

 بهش کردم   یرو باز کرد که اخم  ششیهم ن بعدش

 

 اگه عشقم رو بهت دادم! یی پر رو  یلیخ  ادیـ مه 

 گرد شد  چشاش

 فکر نکنم به درد من بخوره! ه؟یـ عشقت ک 

 زدم    یچشمک

 

 جواب مثبت بده.   یبه خاستگار  گمی! باشه بهش م؟یخوای سولماز رو نم یعنی ـ

 نگام کرد و گفت   یکم



 ی عروس سفارش 

455 
 

 درسته؟ گهید یبست  یـ نوژا خال 

 

 ! کنهیحرفم رو باور نم یکس گهیشدم به چوپان دروغگو د  لیخدا تبد یوا ـ

سرش رو    ستیهم در کار ن یدروغ چیه کنهی ساله ولش نم کیخاستگار داره که  هی ادی اقا مه ریخ نه
 خت و گفت اندا ریز

 ه؟یهست خاستگارش آدم خوب  یـ حاال ک 

 از رفتارش گفتم  متعجب

 

شل و   نقدیچرا ا یول  گمیارنست م یبه خاطر ماجرا نویازش خوشت اومده ا  دونمیم اد؟یچته مه ــ
 ؟ یول

 و نشست  دیرو کش  میکنار  یصندل ـ

 با من خوشبخت نشه.  ترسمینتونم دوسش داشته باشم، م ترسمیـ م 

 به حال غم صداش سوخت  دلم

 ، بهش اعتماد کن.  هیپر انرژ یکن  سولماز دختر  ی زندگ  یفکر نکن نایبه م گهیبهتره د یادیـ مه 

 جاش بلند شد  از

 کنم ی ـ بهش فکر م 

 

 . کنمیبهش فکرم  گهیساعت براش روضه خوندم تازه م کیتو هم رفت بچه پر رو  اخمام
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  یو با خودم با اتاقم بردم  مسواک ختمیاب ر وانیل هی  اطیاحت ینم بلند شدم و برابه اتاقش رفت م 
  دمیبود رو پوش  یبلند و گشاد نیشلوار گشاد و بلوز آست  هیلباس خوابم که شامل  شهیزدم و مثل هم 

 دیی و چراغ رو خاموش کردم و رو تخت نشستم  که در زده شد ـ بفرما 

 

 بود اومد تو در رو بست   پاشا

 ؟ یدار  یکار  ـ

 توجه به سوالم خودش رو انداخت رو تخت و گفت  بدون

 اد یچراغ خواب رو خاموش کن خوابم م ـ

 که چشاش رو باز کرد وگفت  کردمی طور با دهن باز نگاش  م نیهم

 

  ؟ی کنیـ چرا خاموش نم  

 ازم اجازه هم نگرفت   یگرفت حت حرصم

 پاشا لطفا برو اتاقت بخواب.  ـ

 

 گذاشت و چشاش رو بست   شی شونیرو رو پ  ساعدش

 االن هم تو اتاق خودمم ـ

 پاشـــــــــــــــــــا ـ

 صاف نشست و گفت   غمیج  یصدا با

 ها؟  دمیگل گشادت وا م یلباسا نیبا ا یچته نکنه فکر کرد ـ

 



 ی عروس سفارش 

457 
 

 رو رو هم فشردم و گفتم   دندونام

 بخوابم  خوامیبه تو نداره حاال هم برو اتاقت م  یلَدخ  چیمن ه یـ لباسا 

 

 و گفت  دی خواب یور  هیسرش و   ری توجه به حرفام دستش رو گذاشت ز بدون

 ؟ یـ مگه از اون لباس خوابا ندار  

 ــ کدوم لباس خوابا؟  دمیپرس چیگ

 

 و گفت  دیخند  طونیش

 قرمزا.. اونا قشنگ تره یـ همون تور  

 قشنگ تره؟  یگیکه م ی دیکجا د قایکردم و گفتم ـ دق زیرو ز چشام

 خوب.  یجا  هیباال انداخت وگفت ـ  ییابرو

 ـ کجـــــــــــــا؟ دمیکش  غیج

 

 !نمی کجا بب یخواستیم دمید نی تریشدن خوب پشت و داریچته بابا همه ب  ـ

 گه؟یو گفت ـ  خاموش کن د دیخواب  صاف

 

 دمی و با فاصله ازش خواب   قصد رفتن نداره چراغ رو خاموش کردم دمید

 طرف خودش  دمینگذشته بود که دستش رو دور کمرم انداخت و کش قهیدق هی هنوز

 نکن پاشا   ـ
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 بغلش گرفتم و گفت   تو

 . یکن  یآدم رو آروم م یمونیم نیدیتیکنارم باش تا بخوابم ال مصب مثل کپسول ران ـ

 ـ پاشــــــــــا دمیغر یحرص

 

 ه؟ یجونم چ ـ

 قرص معدس ستیقرصه بعدم آرام بخش ن  نیدیتیران ـ

 

 خوبه؟ یمن  کلوفناکیخوب د  ؟یگیا  راست م ـ

 قرص ضد درد   هی نمینه ا ـ

 

 ! یکنیپس خوبه که.... تو دردام رو درمون م ـ

 پاشا  ـ

 ـجونم 

 

 ؟ یچاخان نکن نقدیا شهی.مـ

 .....  بخواب تا چاخان نکنم.شهی.آره مـ

 

 به خواب رفتم. یواقع یا آرامشو ب  دمیچونه نزدم و کنارش خواب  گهید
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 هفتاد و دو   پارت

 

 کردم   ریجا گ هی  دمیبه بدنم بدم که د ی باز شد خواستم کش و قوص  یبه آروم  چشام

 و کجام؟   میدونستم ک  یبودم و نم  جیگ یکم

 باال ادیم ریقد د نیشده که ا  یمیقد نوزمیکنم و فکر

 

  دمشیجا د هیکه محکم گرفته بودم نگاه کردم... احساس کردم   یرو بلند کردم و به شخص سرم

 که پاشاس.   نینگاش کردم ا  ا ی... کمده؟یچرا منو چسب حاال

 

کردم که  ضشیمستف یهمچنان خواب بود... فکر کنم با لگدام حساب یکنار ول دمیرو  کش خودم
 سفت گرفته بودم.  نطوریا

 

 اتاق خودش بخوابه به من چه!  خواستی انداختم... مباال یا شونه

 



 ی عروس سفارش 

460 
 

 بره سر کار؟   خواد ی به ساعت کردم ده صبح بود.. نم ینگاه

برداشتم وتو حموم  تنم کردم و    یبه صورتم زدم... از کمد لباس  یرفتمو آب سی شدم و به سرو بلند
 نمبشه؟   داریخواب بود... چرا ب  نی ... همچن رونی اومدم ب

 تخت نشستم و اسمش رو صدا زدم یلبه  کنارش

   ؟یبلند ش  یخوایپاشا نم ـ

 به سمت صورتش رفت   یاراد ریبود...دستم به طور غ دهیبدون حرکت خواب   بازم

دستام رو تو موهاش فرو بردم از صورتش کنار زدم...خواستم دستام رو بکشم که دستم    یآروم به
 دیبوس   قیکرد و عم کیدستاش شد و کف دستام رو به لبش نزد ریاس

  دمی و دستام رو عقب کش دم یزده لب گز  خجالت

 رو باز کردو نگام کرد  چشاش

 

 سر کار؟  یر یمگه نم گهیـ بلندشو د 

 بعد گفت  یحرف نگام کرد.. کم بدون

 امروزم روش.  رمیماهه سر کار نم  هیـ نه من  

 

 روصورتم کاشت و از جاش بلند شد   یکنارم نشست و بوسه ا 

 گفت  رفتیم ییبه طرف دسشو طور ه نیهم

 م؟ یری بگ طیبل میبعد صبحونه بر  یایم ـ

 

 زده بهش نگاه کردم که برگشت و منتظر نگام کرد  ذوق
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 شد ییو وارد دسشو دیسرم رو تند تند تکـون دادم که خند ـ

 و به آشپز خونه رفتم   رونیب  دمیاتاق پر از

 رو دم کردم    ییو چا  دمیرو چ  زیرو پر از آب کردم و برق زدم... م یبرق  یکتر 

 باشه اول صبح.   ریخ ــ

 کردم   ادی به مه ینگاه

 ؟ یتو هم کار نرفت مگه

 نه حال نداشتم  ـ

 

 نیگرد نگاش کردم ـ خوبه ورشکست نشد یچشا با

 نشست  و گفت  زی باال انداخت و پشت م یا شونه

 و بابا هستن  یهر  ـ

 

 و جلو شون گذاشتم ختمی ر ییهمه چا ید...براهم اوم پاشا

 توش بود گفت   طنتیبرق ش  ییبا چشا ادیمه

 

 زحمت شکر رو بده.   یب ییـ زن دا 

 دمیرو تو دستش کوب  زیشکرر  ی دست دراز شدش نگاه کردم و حرص به

 گرفتم و تو دهنم گذاشتم که دوباره گفت  یا لقمه

 .یرفت بد ادت یقاشق  ییزن دا ـ
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   دمیکوب  ادیمه یبه پا یباز بود کردم و لگد محکم  ششیبه پاشا که ن ینگاه

 آآآاآآآآخ   ـ

 

 پاهاش  دنیکرد به مال شروع

 یدیبار درست کوب  هیچه عجب  ـ

 گفتم  ادیحرف رو زده بود نازک کردم و رو به مه نیپاشا که ا یبرا  یچشم پشت

 

 !زننیبار م  هیرو به ادم  یحرف  هیخان  ادیــ مه 

 ی فهمینگو نگو نگو چرا نم گفتم

 کرد و گفت   زونیو لوچش رو آو لب

 بوده هـــــا؟ ادیز شونیفاصله سن مییکردم که مادرم با دا یمن چه گناه ـ

 د یکنی چرا درکم نم ییزن دا ییبگم دا خوادی ارزو دارم دلم م منم

 

  کنه؟یم  یداره شوخ ایگفت  یاالن جد نیگرد نگاش کردم ا یچشا با

زد   ادیمه ینخنده به شونه ها  کردی م  یکه سع ی... به پاشا نگاه کردم در حالدمی نفهم یز ی چهرش چ از
 و گفت 

 

 .یی ندارم بهم  بگو دا یجان من مشکل  ییـ دا 
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 بگم   یز یچ هیسرش رو به طرف من برگردوند و اشاره کرد  بعد

 

 مهمه؟! نقدیگفتن ا ییزن دا هیتو هم رفت  اخمام

 . یصدام کن نطوریا یتو جمع اجازه ندار  یخوب باشه ول  ـ

 هر دو شون  باز شد که گفتم یشاین

 ! ن؟یکنیچرا صبحونه کوفت نم  ـ

 

 بازشون بسته شد و شروع به خوردن کردن یشاین

سرم   ی رو ور   یکوتاه قرمز  یو روسر   دمیپوش یمشک یصبحونه به اتاقم رفتم و کت و شلوار  بعد
 گره زدم انداختمو پشت گردنم 

 دم یکم رنگ رو لبام کش  یل یخ یکردم و رژ قرمز  میموهام تنظ  یرو رو  میآفتاب نکیع

 

بهش رفتم و   یروتوش گذاشتم که پاشا بدون در زدن وارد شد  جش غره ا لمیرو برداشتم و موبا فمیک
 نکرد   یاون حرکت یبه سمت در حرکت کردم ول

 ! گهید میبر یسادیچرا وا ـ

 ؟ی ایب  یخوایطور م نیا

 

 د یرسیباسنم م ریکتم هم تا ز ی بود حت  دهیبه لباسام کردم کامال پوش ینگاه

 مگه چشه لباسم؟ ـ

 ـ همه جاش مشکله؟ ستادیبرداشت و روبروم ا یقدم
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   رونی نفسم رو دادم  ب 

 و کامله دهیلباسم پوش رهیجوب نم هیآبمون تو  یکن  تی طور اذ نیا شهیهم یخوا یپاشا اگه م نی بب ـ

نگام کرد و    رهی . دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و خستنی ن  دهیطور پوش نیا ایل یهم خ رانی تو ا یحت 
 گفت 

 . دزدنتیکه دوباره م رونیطور ببرمت ب  نیا ـ

 

 زدم و   نشیبه س یگرد شد...با خنده مشت چشام

 ونهیـ د گفتم

 و دستام رو گرفت  دیخند

    ؟یدیفهم یکنیلحظه هم دستات رو از دستم جدا نم هی یـ برا 

 چشم حسود خان.   ـ

 

 ..   سر جام تکون نخوردم  دیرو خورد و دستام و کش  خندش

 نگام کرد    یو سوال  برگشت

 لباسش که تا آخر باز بود رو بستم  قهیو دکمه  ستادمیوروبروش ا رونی ب دمیرو کش دستام

 بهش کردم  ینگاه

 باز باشه خوبه   کشی  یجی رادر بسب  یطور شد نیـ نه ا 

 تو  ایو گفت ـ من حسودم  دیرو باز کردم که نوک دماغم رو بوس  شیکی



 ی عروس سفارش 

465 
 

 زدم و گفتم ـ خوب معلومه تو! یلبخند

 هفتاد و سه پارت

 

 

 باال انداخت و گفت  ییابرو دنمونیبا د  ادیمه میرفت نییرو گرفت و از پله پا دستام

 ـ شماره بدم خانم!  

 

 حوالش کرد   یپس گردن هی گرفت که پاشا  خندم

 ! یبه زن من شماره بد  یــ تو غلط مبکن 

 

 پشت گردنش رو مالوند و گفت  یکم  ادیمه

 ــ خوب شماره نده!  

 زد ــ  خودم شمارش رو دادم خخخخ  ی چشمک بعد

 

 هم خندش گرفت و گفت ـ برو بچه پر رو پاشا

 

   میگرفت  طی وسه بل میراست رفت هی... میشد  نیماش سوار

 سرش رو بچرخونه گفت   نکهیبره خونه بدون ا خواستیدلش نم نکهیمثل ا دیتو شهر چرخ یکم

 .میبزن  یز یچ هی میبر ـ
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 ؟ یمثال چ ـ

 

 ! یز یچ یکراک یشیزد و گفت ـ مثال حش   یبرق چشاش

 ؟یدیگرد شد ـ.پاشا تو اون روز حرفام رو شن  چشام

 

 تکون داد یخنده سر  با

 پس اون روز لو رفتم!! ـ

 برداشتم خیشب از آشپزخونه س هی ادتهیکرد و گفت ـ   ینچ نچ

 داره.؟  یچه ربط  یگفتم ـ آره ول  جیگ

 

با    کمد رو  ریعکست که شوت شده بود ز خواستمیم نی اون روز بهت شک کرده بودم به خاطر هم ـ
 . رونی بکشم ب خیس

 چسبوندم   آمپر

 ؟ یپاشا تو عکس منو پرت کرد ـ

ن ن م   بودم.  یاون روز عصب  ز  یکرد و گفت ـ خوب چ یم 

 بودمش  دهیراحت بخش یلیروم رو گرفتم، خ  دلخور

   دیروز اولش تو سرم چرخ  یهمع حرفا 

 فرنگ  عشق

   دیاز چشام چک یگرفت و قطره اشک  دلم
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 کرد؟  رونی از دلت ب شهی حرفا رو نم  یبعض چرا

 دلم گرفت و ازش بدم اومد؟  هوی چرا

 

 پارک کرد یرو گوشه ا  نیاشکام رو پاک کردم که ماش عیسر

 بزنه چرا اومد پارک؟ یز ی چ خواستیکه م نیا 

 ناز یآ ـ

 

 اروم و نگرانش باعث شد اشکام رو پس بزنه یصدا

 ؟یردپارک ک نجا ینگاش کنم گفتم ـ چرا ا نکهیا بدون

 سرم رو با دستاش چرخوند  دویدو به طرف خودش کش بازوم

 

 اشتباه کردم... دونمیباور کن من فقط با بابا لج کرده بودم  ... م نازیآ ــ

 ی دلم رو برد دمتیکه د  یاز همون بار اول 

 خواستمت یقدر م  نیهم هم یناز یآ یگفتیمطمعن باش اگه م 

 و اشکام رو پاک کرد  دیچشام کش ری رو ز انگشتش

 

 کرد... ونمیقشنگت د یچشا ـ

 خوب بودنت حسودم کرد..... ادیمه  با
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 عاشقم کرد  اتیزبون  نیریش

 

بگم  تونستمیحال نم نی، عمرا....حداقل تو ا  خواستی ازم اعتراف م یعنیتو چشام نگاه کرد  منتظر
 دوست دارم  

 

 رو.پاک کردم   اشکام یحرف سر جام صاف نشستم و با دستمال کاغذ بدون

 

 متوقف شد.  نیماش قهیرو روشن کرد و راه افتاد بعد از ده دق نیهم ماش  پاشا

   نییپا ایب ـ

 

 به طرفم اومد و دستش رو پشت کمرم انداخت و گفت   میشد ادهیپ  نیماش از

 م؟یبخور یبستن  میـ بر 

 ــ اوهوم خوبه ومدین بدم

 

 میرو خورد  امونیبدون حرف بستن   یگرفت همون جا رو صندل یدو تا بستن یفروش یبستن از

 

 کنم   طنتیش  تونستمیکم کسل شده بودم  و نم هی  ینگاش ذوب کنندش بودم ول  ری مدت ز تمام

 

 رفت ی دستش تو موهاش فرو م  قهی.. پاشا کالفه شده بود چون هر دقمیزد  رونی مغازه ب از
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   میرفت نی طرف ماش به

 ام یتا من ب نیبشن تو ماش  ـ

 

 نشستم...   نیتکون دادم و تو ماش یسر 

 ها رو رو پام گذاشت و در رو بست  یاومد خوراک  یبغل پر از خوراک  هیبا  قهیاز پنج دق بعد

 

و   رونی ب دمیآلوچه ها رو کش عیشل شد سر شمیلواشک و آلوچه ن دنیها کردم با د یبه خوراک  ینگاه
 مشغول شدم

 ؟یدیبه منم م ـ

 

 رو مظلوم گرفته بود و به آلوچه تو دستم شاره کرد   خودش

 آلوچه رو جلوش گرفتم که دهنش رو باز کرد  پاکت

 تو هم ذفت  اخمام

 ! یر یگیـ نه خودت بخور تو گاز م 

 تعجب گفت  با

 ! ؟یکندیدماغم رو م  یتو که داشت  ای رمی گیـ من گاز م 

 

 !یرو خوردم و گفتم ـ تو هم دستام رو گاز گرفت خندم

 رد و گفت  ک  یپف
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 تتیهر طور شده اذ خواستمیارسالن دوست پسرته و م کردمی اون موقع ازت ناراحت بودم  فکر م ـ
 کنم

 نگاش کردم و آلوچه رو به طرف دهنش بردم   یکم

 رو باز کرد و آلوچه رو خورد دهنش

 هم دهن خودم گذاشتم که گفت  یکی

 ! نازیـ آ 

 نگاه کردم    بهش

 ؟ یجنگل  یخونه  میدو روز بر یکی  یایم گسیچند روز د یها برا طیبل ـ

 

 فکر کردم  یکم

 گناه داره! مونهیتنها م یچ ادی ــ پس مه 

 اخم کرد  یکمم

 م یدوست دارم تنها بر  ادیباهامون م رانیا میریم گهیـ خوب چند روز د  

 

 شه؟ یناراحت نم ـ

 نه چرا ناراحت شه؟ ـ

 گفتم باشه   یول  میرو نبر  ادینبود مه یکه دلم راض نیا با

 

 یهل دادم تو دهنش با خنده  چش غره ا یجلو اورد که آلوچه ا دنمیزده سرش رو به قصد بوس ذوق
 رو روشن کرد  نیرفت و ماش 



 ی عروس سفارش 

471 
 

 

 رفته بود شرکت   ادیمه  میرو جمع کرد لمونیو وسا میرفت الیو به

 م یحرکت کرد  یجنگل  یبهش گفت....دوباره به طرف خونه  یماجرا رو تلفن  پاشا

 

   کردیمعذبم م یکم  میریتنها م  نکهیا یداشتم ول  یخوب حس

 

 بار لواشک توش نبود    نیا یول میگرفت  لیوسا یسر  هی دوباره

 منتظرم بودن  یجنگل یتو خونه   میبود دهیقبل خر یکه دفعه  یقشنگ یهمه لواشکا چون

 م یایمن دارم م زمی عز یلواشکا

 

 شد و چشام گرم خواب شد  ییبرام الال نیحرکت ماش   دوباره

 

  یخندون پاشا نگاه کردم  برا یحس معلق بودن رو هوا وحشت زده چشام رو باز کردم و به چهره   با
 از افتادن دستام رو دور گردنش انداختم . یر یجلوگ

 نمیسنگ  نی پاشا بزارم زم ـ

 

 ! یباش   لویاز چهل ک شتریفکر نکنم ب یلیکرد ـ آره خ یبلند ی خنده

 

 لوم یچهل و هشت ک ریکردم ـ نه خ  یاخم
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 ! یاوه اوه چقدر چاق ـ

 

 رو بهم داد دیو کل  نیگذاشتم زم الیدر و ینگاش کردم که جلو یحرص

 ارم ی رو ب لیدر رو باز کن تا من وسا ییلویخانم چهل و هشت ک  ریبگ ـ

 

به هم   نقدیا نجایحال اخمام تو هم رفت چرا ا دنیرو ازش گرفتم و  در رو باز کردم   با د دیکل
 ختس؟ یر

 

 مبل انداختم  که احساس کردن ماتحتم سوراخ شد  یو خودم رو رو دمیکش  یپف  

 

 .  رونی ب دمشیو کش  ریرو بردم ز دستم

 چنگال رو گذاشته رو مبل؟!   یکدوم خر  آخه

 

 با خودته  نجایکردن ا زی خانم کارت در اومد تم  نازیتو حدقه چرخوندم... آ چشام

باال انداختم و  از   یبود  ... شونه ا د یسف  یتاپ بند هی رشیرو در آوردم و رو دسته مبل گذاشتم ز کتم
 همون مبل هاشروع به جمع کردن کردم  

 هم برداشتم و به آشپز خونه بردم   زی م یرو  فیکث یظرفا

  

تن ظرفا  اعالم کردم و بدون دستکش شروع به شس یعموم یآشپز خونه  تو دلم سه روز عذا دنید با
 قشنگم کردم  یبا دستا
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 هفتاد و چهار  پارت

 

 ی خسته نباش ـ

 

 باال انداختم و بهش نگاه کردم  ییپاشا ابرو یصدا با

 ؟یاومد یک ـ

 

 شونم گذاشت   یحرف جلو اومد و از پشت بغلم کرد و چونش رو رو بدون

 

 کردم پسش بزنم   یتکون دادن خودم سع با

 خونه بمب منفجر شده؟    نینکن پاشا....توا ـ

 ن؟ یظرف ها رو نشسته رفت چرا

 نگام کردو گفت  متعجب

 

 ! مایکه نگران تو بود دیببخش  یلیـ خ 
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  فیآشپز خونه کث  نیبا ا ینگرانم باش  دیاالن با ـ

 رو از دور کمرم باز کرد   دستش

   کنمی نگران نباش خودم کمکت م ـ

 

   میدیچ نتیرو تو کاب   میکه گرفته بود ییها یمنم ظرفا رو شستم...خوراک  زکردی کردن م زیبه تم  شروع
   میافتاد ییرایو با جارو و دستمال به جون پذ

 

 ؟ یکن ی از اون ابگوشتا درست م نازیکه پاشا گفت ـ آ میو کوفته رو مبل نشست خسته

 ؟ یزدم ـ تو که دوست نداشت  یلبخند بد جنس ـ

 صورتش نشوند  تو   یساختگ یتعجب 

 من؟ نه بابا من عاشق ابگوشتت شدم. ؟یک ـ

 ـ باشه شکمو  دمیخند

 

 جام بلند شدم و مشغول درست کردن آبگوشت شدم   از

 بارگذاشتم یشکمو آبگوشت یآقا یتا برا  دیطول کش یساعت هی

 

 رم ی بگ یزود پز رو ببنده خودمم رفتم تا دوش ریز گهیساعت د میپاشا سپردم ن به
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 رفتم  رونیو موهام رو اتو زدم از اتاق ب  دمی پوش  یگرفتمو  تاپ شلوارک  یساعته دوش مین 

 دیدیم  ونیزی تلو گرفتیگاز م  اریکه خ  یدر حال پاشا

 ! یکنیم  ریخودت رو س   یخور ی ارمی چرا خ ـ

 سرش رو به طرفم چرخوند و گفت  

 غذا رو بکش  ی گمردم از گشن نازیـ آ 

 باشه  ـ

 

  زیو رو م  د یشدم  پاشا هم اومد کمک و خورش رو تو ظرف کش زیم دنیآشپزخونه رفتمو مشغول چ به
 گذاشت  

 

 رو لبام نشست   یخاطر کمک کردنش لبخند به

 گذاشتم   زیو رو م دمیبرنج و کش منم

 

 کنه ی بوش آدم رو مست م یـ وا دیکش یینشست و بو زی پشت م 

 ؟ یکن یخوب درست م  نقدیزده نگاش کردم که گفت ـ همه غذا ها رو ا ذوق

 

 آخه امتحان نکردم  دونمیباال انداختم نم یا شونه

  دیو برام برنج کش  دیخند

 ی مرس ـ
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 میو شروع به خوردن کرد د یخودش هم کش یبرا

 خخخ   ستیسفر اومدنم بد ن  ییدوتا نمیب یکه م حاال

 

   دمیکتر یخودم که داشتم م میخورد یحساب 

 پاشا هم بهتر از من نبود   تیوضع

 غذامون هضم شه میکم قدم بزن  هی میبر گمیم ـ

 م یبرو لباست رو عوض کن بر هیفکر خوب   ـ

کوچولو شلخته باشه   هیلباسم  نکهیاز ا دمیگشاد پوش شرتیت  هیبا و   یشلوار ل هیاتاقم رفتم و  به
 ومد یخوشم م

 

 از جاش بلند شد و سمتم اومد نییپا  دمیپله ها پر از

 بهش کردم و گفتم  ینگاه  رونی ب میزد الیلبخند دستام روگرفت و از و با

 نجا؟ یا یایم  یلیخ ـ

 

 خوشت اومد؟  یرو دوست دارم تو چ  نجایشونم انداخت و گفت ـ  اره ا  یرو رو دستاش

 ه یقشنگ و ارام بخش ی. آره جا

 

 م یو حرف زد میراه رفت  یساعت مین
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 ما رو از حرکت نگه داشت   یصدا که

 د؟ یینجایشما هم ا ـ

 

باال   ییجلو تر اومد و با ابرو  کردی ارنست بود که با تعجب بهمون نگاه م میدی سمت شخص چرخ  به
 رفته گفت  

 !میدیبازم همو د ـ

 

 بهش زد و گفت  یلبخند پاشا

 . نییایشما هم م میینجایهر وقت ما ا یـ چه تصادف جالب  

 داد و گفت  تکون یسر  ارنست

 ـ.من از دفعه قبل که اومدم هنوز به شهر برنگشتم  

 متعجب گفت ـ چرا؟ پاشا

 

 یهام دکتر خواسته مدت هیحلقه شده دور شونه هام کرد و گفت ـ به خاطر ر یبه دستا  ینگاه  ارنست
 سالم باشم  یتو هوا

 پاشا کرد و گفت  یبه دستا  یاشاره ا بعد

 !نیبا هم دوست  یلیخ  نکهیمثل ا ـ

 

 زنمه   نازیو گفت ـ آ  دیخند  پاشا

 پس اون روز... ناز؟یارنست گرد شد ـ آ یچشا
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 مفصله  ...نوژا اسم دومشه   انشیحرفش رو قطع کرد ـ جر  پاشا

 

 مگه ارسالن شوهرش نبود؟  یان یکنجکاو گفت چه جر ارنست

 !کردیم  یداشت شوخ  نازیگفت ـ نه آ الیخ  یب  پاشا

 د ینگاهش دلم لرز یو بد نهی ارنست تو چشام نشست از ک نگاه

 پاشا جان  یدار  ینیری زد و گفت ــ چه خانم ش  یزور   لبخند

 دلم نشست با خند هاش درمون نشد یکه تو یترس  یول  دیخند الیخ یب  پاشا

 

سرکار گذاشتن خانمت جبران   یخوا یداره اگه م یاز دوستام پارت یک یدوباره گفت ـ فردا شب  ارنست
 ! نییای ب دیبشه با

 م یریپذ یرو م   مهیجر  نیتکون داد و گفت ـ ا یسر  پاشا

 . رمیفعال من م فرستمیآدرس رو برات م  هیزد و گفت ـ عال  یارنست برق  یچشا

 ازمون دور شد و رفت...دلخور به پاشا نگاه کردم...  

 ؟یچرا لوم  داد ؟یکردی م شی جور ماست مال هی شدینم ـ

 

 .یدروغ نگ  گهید ینگام کرد ـ تا تو باش   طونیش

 تو هم رفت  اخمام

 دمی...از طرز نگاش ترسیاونو ازم متنفر کرد یـ ول 

 کار کنه؟ یچ خوادیباال انداخت ـ متنفر بشه مثال م یا شونه
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 تا ببخشم یمهمون  نیای که گفت ب یدید بعدم

 

 برق چشاش ترسوندم  امی پاشا من نم ـ

 و گفت  د یکش یپف  ی عصب  پاشا

 ال یو میبرگرد ا ی...ب   الیخی ....بیگرفت  شیجد یادیز  نازیـ آ 

 

 حرکت کرد  الیرو گرفت و به طرف و دستام

 جبران بشه!   زایچ نینبود که با ا یتنفر تو نگاش طور   دادیدلم گواه بد م یول

 

 

 

 

 

 

 

 

 هفتاد و پنج  پارت

 

 انداخت   هیسا  اهیس یکرد وابر ها دنیتند شروع به وز یساعت تا غروب آفتاب مونده بود  ... باد  چند
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   زنه؟یبارون م نقدریا نجایچرا ا ـ

 

 که من دوسش دارم  نهیـ به خاطر هم  دیکش یق یعم  نفسس

 

 میکرد دنیو با تمام سرعت شروع به دو   میبه هم کرد یبارون نگاه یقطره   نیافتادن اول با

  میرسوند  الیخودمون رو به و میبش  سی خ نکهیاز ا قبل

 

 د یچی رعد و برق تو آسمون پ یسرد شد و صدا ییهوی  یلیخ هوا

 رو روشن کرد   نهیشوم  پاشا

 

 برگشت  ...  یینشستم... با پتو نه یشوم  یجلو نیزم  رو

و پتو رو   دیو خودم رو جمع کردم... خند دمیو بغلش خز..  از خدا خواسته تدیچی رو دورمون پ پتو
 دورمون محکم کرد و گفت  

 . میجا بخواب  نیشب هم  هینظرت  چ ـ

  شهیسرد م  یلیخوبه تو اتاق خ  ـ

 تو بغلش فشردم و گفت  محکم

   ؟یاگه ازم ناراحت شد یبمون حت شمیپ شهیهم  نازیـ آ 

 ناراحت شم..  دیازش فاصله گرفتم ـ چرا با یکم

 باال انداخت   یا شونه
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 . یمون ینم شمیتو پ  گهیبهم م یاحساس هی. کنمی وقتا با حرفام ناراحتت م یچون بعض  گمیم یـ کل 

 

 دراز بکشم خوادیدلم م میپامون بنداز ری ز ارمیپتو ب  هیحرف نگاش کردم که گفت ـ برم  یب

 پتو و دو تا بالش برگشت  هیتکون دادم و ازش جدا شدم...به اتاق رفت و با  یسر 

 

و دستاش رو برام باز کرد..  دیباحال و دلچسب بود.... خواب یل یخ  دنیخواب نهیباز شود کنار شوم شمین
 بازوش گذاشتم یخودم رو تو بغلش انداختم و سرم رو رو

 

و گونه هام رو   دی....نگاش کردم...سرش رو جلو کشدیرو بوس میشونیرو باال زد و پ موهام
 جاست..   نیهم ایدن یجا نیرونم جوانه زد احساس کردم امن تر  بیعج ی...حس دیبوس

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 د ینگاه کردم که بلند خند طونشیش  یاخم به چشا با

 .ینداره خانمم...تمام و کمال مال من شد دهیاخم فا گهید ـ

 بهش نگاه کردم  ریدلگ

 ؟ یچرا به خواستم توجه نکرد یهست  یوحش یل یـ پاشا خ 

 و گفت  دیکش  یپف
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 خوبه؟  کنمی به بعد به خواستت توجه م نیاز ا ـ

 !یکش ینه بابا زحمت م  ـ

 کرد  کیکه خودش رو بهم نز دمیو خواب  دمیچی رودور خودم پ پتو

 

 .گهی... قهر نکن دکنمیصبر کنم جبران م تونستمینم  نازیـ.آ 

 نگام کرد   مظلوم

 کردم   یدلم براش سوخت و خر شدم و باهاش آشت  دوباره

 

 عاشقونش دلم و نرم و نرم تر کرد  یتو بغلش و تا صبح زمزمه ها کشوندم

 

و    دمیتا زانوهام پوش یگرفتم  موهام رو خشک کردم و تاپ و دامن یزدنش دوش داریقبل از ب  صبح
 کنم   دارشیب ومدیسراغ پاشا رفتم هنوز هم خواب بود دلم ن

رو پر از آب کردم و و   یبرق  یکنم کتر  دارشیگرفتم صبحونه رو آمادع کنم بعد برم سراغش و ب  میتصم 
   ادی گذاشتم جوش ب

 

 بغل لواشک رو برو شدم   هیگشتم که با   یدنبال قور  نت یکاب  تو

 کنم  یبراشون جاساز  فمی تا بعد تو ک رونیکشوندمشون ب خوشحال

 ختم یخشک توش ر ییکردم و چا داشیبار زود پ  نیکشتم که ا یدنبال قور  دوباره
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 .دمیرو چ  زیو و م  یکردم تو قور  ی به صدا در اومد...آب جوش رو خال یکتر 

 

 روبرو شدم  شیخال  یکنم که با جا دارشیپاشا رفتم تا ب سراغ

 

 و بالش ها رو جمع کردم و تو کمد گذاشتم پتو

 ربع پاشا هم اومد  هیاز  بعد

 

 زد و محکم بغلم کرد    یچشاش برق  دنمید با

 لد بوده بزنه!؟ هم ب  پا یت  نیخانم من از ا ـ

 

نگاش دست پاچم  هیرگی...خدیکش یو برام صندل  دی رو بوس میشونیکه  پ  دم یزده لب گز  خجالت
 خجالت بکشم.  دیاومده بود با ادمیتازه  نکهی...مثل اکردیم

 

 شهر  میتا برگرد میرو جمع کرد لمونیاز صبحونه وسا بعد

 میبر دیپاشا گفت با ینبودم ول  یکه راض نیارنست...با ا یهمون یم می رفتی م دیچون شب با 

 ... موندمیو رو حرفم م اومدمی بار کوتاه نم نیکاش ا یا یحرفاش شدم و قبول کردم ول میباز هم تسل   

 

 هفتاد و شش  پارت
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 خونه از بس خسته بودم خوابم برد   میدیظهر رس یطرفا

 کرد    داریپاشا منو از خواب ب  یکه صدا دمیخواب  یچهار ساعت  هیکنم  فکر

 شاد و خندونش نگاه کردم  یزور چشام رو باز کردم و به چشما به

 

 کم برام برقص.   هیحوصلم سر رفت پاشو    ؟یخواب یپاشو خانم خواب آلو  آخه چقد م  ـ

 

... خواسیبود  دلم خواب م نی خواب آلو چند بار پلک زدم و سر جام نشستم  چشام سنگ یچشا با
 پاشا بلند شد یپلکام خواست بسته بشه که صدا

 

 . یپارت   می بر  دیخوابت بپره با ریدوش بگ  هیپاشو برو  ـ

   دیکردم  و خواب از سرم پر یحرف پاشا لرز   نیگفتن  ا با

 مظلوم بهش نگاه کردم   یچشا با

 من دلشوره دارم.    کنمی پاشا خواهش م ـ

 

   ؟یرفت  یمتفکر بهم نگاه کرد و گفت ــ تا حاال پارت یکم

 زد  ینشونه نه سرم رو باال  دادم که لبخند به

 فته یبرات ب  یاتفاق  ذارمینگران نباش من کنارتم نم  نهیپس دلشورت از ا ـ

 

 تم و به حموم رفتم حرفش دهنم بسته شد از جام بلند شدم و حولم رو برداش نیا با
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امشب  خواستمیآماده بشه م شیآرا یهم پوستم برا امیگرفتم تا هم سر حال ب یآب سرد دوش
 تو چشم پاشا از همه قشنگ تر باشم  خواستیدلم م ییجورا هیکنم چون  شیارا

 

   کهیتا آب موهام بچ  سمیساعت تو حموم وا هی. حال نداشتم دمیرو تند پوش لباسم

 

 از جاش بلند شد و به سمتم اومد و بغلم کرد. دنمی تخت بود با با د یدر حال استراحت رو پاشا

 .اسمش رو صدا زدم 

 پاشا  ـ

 

 چشام گفت ـ جانم  ی رهی رو بلند کرد و خ  سرش

 گذاشتم. نشیرو رو س  سرم

 

 تر بغلم کرد و گفت   محکم

 من!  یی  لویچهل و هشت ک  یبگ  یخواستیم یچ ـ

 

 برداشتم و چپ چپ نگاش کردم نشی و سرم رو از س  دیحرفش تمام حس و حالم پر نیا با

 

 اخم گفتم  یبا کم  یو وجودم ول  یهست یهمه  یبگم شد خواستمی م نکهی قهقه ش به هوا رفت با ا که

 . شهیم  ریاماده شم د دیـ با 
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 تکون داد و گفت   یبهم کرد و سر  ینگاه خر خودت هی

 برات غذا گرم کنم موهات رو خشک کن رمیتا م ـ

 ندارم   لی نه پاشا م ـ

 

 کرد و گفت ــ رو حرف شوهرت حرف نباشه!  یاخم

 بافتم و از لفظ شوهر ذوق مرگ شدم  ا یخودم رو یرفت منم برا  رونی گفت و ب نویا

 

از  ب شی با ن  ادی و مه دیچی رو م  زی رفتم و پاشا داشت م رونیموهام رو خشک کردم و از اتاق ب  عیسر
 د ییسایو دندون م رفتیبهش چش غره م یپاشا هم ه خوندی و پشت سر هم شعر م کردی نگاش م

 

 ل یزن ذل میدار ییدا هیـ  

 ل یزن ذل    یآ     لیزن ذل 

 

 ونهید    میدار ییدا هی 

 دردونه    هی    ی ونهید 

 

 ل یزن زل میدار ییدا هی 

 ل یزن زل    یآ   لیزن زل 
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 نگام کرد و گفت  طونیکه چشش به من افتاد ش دادم یگوش م  ادیباز به شعر قشنگ مه شی ن با

 

 ! یز یچ ییایرو ببند چه خوشش هم اومد! واه وا ح  شتیـ ن 

 

 بسته شد و گفت   ششیحوالش کردم که ن  یپس گردن هی شدم و  کینزد  بهش

 چقدم تفاهم دارن ببشعورا!  ـ

 

 چرا؟   گهیتو د  سوختیپاشا م شیپ قهیده دق یپس گردن ینگاش کردم که گفت ـ هنوز جا جیگ

 دوستت ندارم! گهید یقلبمو شکوند 

 

 که از پاشا خورد دهنش بسته شد و به پاشا نگاه کرد  گهیبه چک د با

 

 . یزن منو دوست داشته باش یکنیبا اخم  گفت ـ کم چرت بگو مرده گنده تو غلط م  پاشا

 

 ، بچم باز حسود شد.  نمیگذاشت و بهم اشاره کرد بش زی م یرو رو بشقاب

 

 نشست و گفت  زی زد  و پشت م  یچشمک خوردیکه خندش رو م یکردم در حال  ادی به مه ینگاه
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   ذارهینم  یول   دمیهم رس  ی...به سن قانونیپارت  امیب دخوا یبهش بگو منم دلم م یز یچ هینوژا تو  ـ
 ام یب

 

   ؟یایگفتم ـ چرا ن نیبه خاطر هم شدیدلم قرص م ومدیهم باهامون م ادیمه اگه

 

 . ادیهم ب  ادیبه پاشا کردم ـ بزار مه ینگاه

  تونمیو گفت ـ بابا ارنست هم خودش مهمونه ما رو هم دعوت کرده من که نم دیکش یگالفه ا پف
 رو ببرم زشته!  گهید یکی

 

 کردم و گفتم ادی به مه ینگاه

 ! ستین لیهم زن ذل  یادیز  تییدا نکهیمثل ا یـ  ببخش داداش 

 ی وقت تنهاش نذار  هیباشه   میو رو به پاشا گفت ـ حواست به آج دیخند ادیمه

 هفت  هفتاد و پارت

 

 تکون داد و گفت نگران نباش حواسم بهش هست.   یسر  پاشا

 رو تند تند خوردم و به اتاقم رفتم   غذام

 دخترا!  یمخصوص همه  یحاالجمله  خوب

 

 بپوشم؟!   یمن امشب چ یوا ـ

   ارم؟ی کت بابا رو برات ب یخوایم  ـ
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 بهش رفتم  یکردم و چش غره ا کردیم یبه پاشا که به شدت احساس خوشمزگ  ینگاه

 

 داشتن  یباز  ی قهی یمجلس یکنم لباسا دایپ یز ی لباسم چ نیدوباره سرم رو تو کمد کردم و ب 

 به پاشا نگاه کردم  یبا حال زار  

 کنم؟  کاریپاشا همه لباسام باز  چ ـ

 

 کرد و گفت  زی رو ر  چشماش

 ؟ یدیچرا خر یپوش ی نم یـ وقت 

 . دیخر می که کار مامانه...پاشو بلند شو بر  دمیمن نخر ـ

 باال   دیپر ابروش

 د؟ یخر میبر یگیاون وقت تو م  میبر دیبا  گهیساعت د کیتا  ـ

 

 اد؟ یپسرونه بزن بهت هم م پیت هی

 نگاش کردم  مشکوک

 آماده شم!  رمی زود باش منم م گمیکه راست م ؟معلومهیگ یـ راست م 

 

 رو تخت انداختم   یخوشگل  یطرح  مردونه  رهنیچسبون و پ یشلوار ل الی خیاتاق خودش رفت...ب به
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مشغول فر کردن موهام شدم و در آخر همش رو باال سرم بستم که همه موهام مثل   شیآرا ز یم جلو
 شدن  زونیآبشار  از اطرافم آو

 

 رجه روشن تر کردم د هیو  کدستیکرم پودر پوستم رو یکردم..با کم  شی به آرا شروع

 دم یکش یپشت چشام  زدم و  خط چشم نازک یآب یا هیسا

 پرتر نشون دادم  ملیرو با ر مژهام

 . دمیرو لبام کش یآخر رژ گلبه  ودر

 

 رو جلوم گره زدم  نشییپا یتر شدن دو گوشه  با ی ز یرو برا رهنمی و پ  دم یروم رو پوش  شلوارم

 تر شده بود   بای نقصم ز یب ی افهیق

 

سرم گذاشتم و پشت سرم گره زدم و دوباره   یازم بود رو چند ال کردم و مثل هد جلو یکه جزع شالم
به خودم زدم و از اتاق خارج   یزدم  چشمک   کیکوچ یون یپاپ یگره  هیسرم آوردم و  یچرخوندم و رو

 شدم  

 

بود با   دهی پوش  یاونم شلوار ل  ددایبود و موهاش رو حالت م  ستادهیا نهیآ یبه اتاق پاشا رفتم  جلو  
 حواسم بهش باشه!  دیمخ بزنه با خوادیفکر کنم امشب م یسبز خوش رنگ شرتیت

 

و خودش رو جلوم   دیباره اخماش رو تو هم کش هیحضورم شد و برگشت و بهم نگاه کرد   متوجه
 رسوند و با حرص گفت 
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 تو صورتت؟!  یبپاش یرنگ و روغن نداشت گهید ـ

 فکر کردم و گفتم یکم

 .شهیهم اضافه کنم خوب م یی کوچولو طال هی میاگه به سا ای گیـ راست م 

 

 نــــــــــاز یـ آ  دیو غر  رونی برم ب برگشتم

 چند تا پلک زدم و گفتم    نمیودستم رو دور گردنش انداختم وسرم رو باال بردم تا چهرش رو بب  برگشتم

 شده؟   یز یجونم چ ـ

 

  دیکش یف کالفه اچشام شد و پ  ی رهیخ

 ؟ یدیفهم یشی ازم هم جدا نم  یشینم  ی شده...گفته باشم هم کالم کس  رید میبر ـ

 

  میتند سرم رو تکون دادم که دستام رو گرفت و از اتاق خرج شد تند

 و پالتوم رو بارم  فیصبر کن ک  ـ

 رون ی و از اتاق زدم ب  دمیو پاکتوم رو پوش فمیو انداختم تو ک لمیرو ول کرد  به اتاقم رفتم و موبا دستام

 

که از ببرون خونه   یا یسر و صدا و شلوغ دنی...با شن دمیرس  یبه مهمون یدانندگ قهی از چهل دق بعد
 خورد.. خودم رو به پاشا چسبوندم   یکامال معلوم بود قلبم تکون سخت

 

   میشناختیرو نم   ینه من نه پاشا کس  می جشن شد طی مح وارد
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  یخوردما آخرش خال   یعجب شکر  دمینحسش رو د ی افه یکه ق  گشتیکالفه دنبال ارنست م پاشاهم
 ...خودت کمکم کن. زارمی رو سر کار نم  یکس گهیتوبه د ایبستنام کار دستم داد خدا

 

 زد و گفت   یبه پاشا دست داد و رو به من لبخند کج  ارنست

 حواست باشه ندزدنت    نیشد بای بانو چه ز ــ

منو   ینگفت و به جاش دستا یز ی چ یپاشا تو هم رفت ول یزد  ...اخما  یهم چشمک حرفش پشت
 داد  یفشار محکم

 

 به من چه؟ مگه من چشمک زدم؟  آخه

 

 میدور ش  دنیلولیکه تو هم م یت یو از جمع می نیمبل بش یرو یکرد تا گوشه ا مونییراهنما

پاشا نشستم و دستاش رو محکم گرفتم.. متوجه استرسم شد دستاش رو رو شونه هام انداخت و   کنار
 با لبخندش به ارامش دعوتم کرد 

 

 آرامش گرفتم   یرو بهش چسبوندم  و کم خودم

ناجور دخترا شدم... سرم رو به طرف پاشا   یلباسا یمتوجه  یاطرافم نگاه کردم تازه متوجه  به
   کردین مچرخوندم داشت نگاشو

  دی گفت و به طرفم چرخ  یآرنجم رو تو پهلوش فرو بردم که آخ  یحرص

 ؟یمگه مرض دار  یزن یچرا م ـ
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 شد و با حرص گفتم  شتریب  اخمام

 اوردم یکن تا از کاسه درشون ن   شی ـ چشات رو درو  

چونش رو گرفتم و صورتش رو به  عیدوباره سرش رو برگردوند که سر الیخی ب  یول  دیخند چشاش
 طرف خودم چرخوندم 

 

 دستام رو از رو صورتش پس زد و. گفت  دینتونست خودش رو نگه داره و خند گهید

 نبود تو فکر بودم   پشونیحسود خانم من اصال حواسم به ت ـ

 ستن ین  پیهم بد ت  نیهمچ  نمیب یم یکرد یآور  ادیحاال که  یول 

 زنگ خورد... شیو بکنم که گوششد خواستم موهاش ر  یشیآت چشام

 هفتاد و هشت  پارت

 

 ام یجا تکون نخور تا ب  نیداره از ا یحتما کار مهم  اد  یبهم کرد و گفت ـ مه یمردد نگاه

 

 یرو یبودم بدون حرف روم رو برگردوندم  که از جاش بلند شد و بوسه ا یچون از دستش عصبان  
 گونم کاشت و ازم دور شد 

 

جلوم گذاشت.. چشام رو آب   یدنیاسترس اطرافم رو نگاه کردم که خدمت کار چند نمونه نوش  با
  باعث شد از خوردن بشی ازش خوردم  طعم عج یبرداشتمش و جرعه ا زیپرتقال ثابت موند از رو م

 منصرف شم  شترشیب

 سر جاش بزارمش  و
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.. واقعا به خرس گفتم    دمیکش یا ازهی هوا خم یتو دلم نشست.... ب یخاموش شدن چراغا ترس با
 منه!  ی جا  نجایپاشو گم شو ا

 

و ترسناک   بیکه به سراغم اومده بود عج یباره ا کیخواب   نیاز نظرم ا یول  خواستیخواب م دلم
حد اقل تا اومدن پاشا خودم رو    دیاومد چند بار چشام خواست رو هم بره که سرم رو تکون دادم با

 نگه دارم 

 

رو   وانیل یرفت مطمعن شدم دارو به خوردم دادن... اگه همه   جیبلند شم که سرم گ خـاستم
 نبود ختهیکه تو شربت ر  یهوشیب  یحجم دارو نیبود با ا  یمرگم حتم خوردمیم

 

 مبل انداختم  یسرم رو رو ینیزدم و و سنگ  هیبه مبل تک  کردی م ین یسنگ سرم

 کنه    ریماجرا رو ختم به خ نیتوان باز گذاشتن چشمم رو نداشتم فقط از خدا خواستم  ا گهید یول

 و  فرو رفتم قیعم  یرو هم رفت و به خواب چشام

 

 

 *پاشا * 

 

 

  گرفتیم یداشت رنگ خوش  میحاال که زندگ ومدیبال م نی سر بابا ا  دیچرا با  ؟ی چ  یعنی شدینم  باورم
 !  داد؟ی تو تصادف جونش رو از دست م دیچرا بابا با
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تو   وارید ی کرده بود  گوشه  سی شده بودم و حواسم به اطرافم نبود اشک تمام صورتم رو خ شکه
 بودم   دهیچی خودم پ

 

سراغش و   رفتمی م دیافتادم که اونجا تنهاست با ازنیآ ادیلحظه  هی یاز دستم خارج شده بود ول زمان
 خونه    میگشنیبرم

 

 نبود...  نازیاز آ یخبر  یرفتم ول میکه نشسته بود ییبودن به جا ی مشغول خوش گذرون همه

 

شدم بهش گفته بودم از جات تکون   ی نبود که نبود... عصب یدور و اطرافم رو نگاه کردم ول دهیترس 
 نخور پس کجا رفت؟  

 

اتاق  یو به طرف پله ها حرکت کردم همه  دمیلب گز تیشد از زور عصبان  دهیبه طرف پله ها کش نگام
شد و با   دهیمونده  ته سالن  کش ینبود نگام به تنها اتاق باق ی ول دمیسرک کش یکی  یکی ها رو 

 سرعت خودم رو بهش رسوندم  

 

  دمیکه رو تخت د یز ی رو فشار دادم راحت باز شد... در رو هل دادم و وارد اتاق شدم..  با چ رهیدستگ
 فرود اومدم نی قلبم از جا کنده شد و با زانو رو زم

 امشب روزگار قصد کشتنم رو داشت؟!   

د  مشت و لگ ری باره  به طرفش هجوم بردم  و اون رو ز هی مردمیداشتم م یو ناراحت تی زور عصبان از
 یاسمم رو صدا زد که با پشت دست تو یجون یب یگرفتم ـ چشاش رو به زور باز کرد و با صدا

   دمیدهنش کوب
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قدر  نیبزنم و فهشش بدم رو هم نداشتم ا یحرف نکهیصدلش رو بشنوم توان ا  خواستینم دلم
 ومد یازش در ن  ییصدا  چیه گهیزدمش تا د

 

اسمم رو   یجون ی ب یاون جا بمونم به طرف در رفتم که دوباره با صدا تونستمیلحظه  هم نم هی گهید
 صدا زد 

 ار ی ن فتی خفه شو اسمم رو به زبون کث ـ

 

 اتاق خارج شدم و بدون فکر همون جا ولش کردم...   از

 

 * نازی*آ

 

جونم   یکه به بدن ب  ییمشت و لگد ها یجون بود ول یدرسته که بدنم ب کردیبدنم درد م ی همه
 کردمی و حس مر خوادیم

 

 ! زد؟یطور کتک م نیچرا داشت منو ا شدینم  باورم

 رو دوست ندارم   نجایبمونم ا  نجایا خوامیکجا رفت نم  اصال

 

  رفتمیجا م  نیاز ا دیبازش کردم با  عیسر یچشام رو هم رفت و ل  دوباره

 خودم رو به پاشا برسونم   عیسر دیبا
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نشستن رو   یطرف بهم اجازه  هیطرف و درد بدنم از  هیاز  یو منگ  یجیزور سر جام نشستم گ به
 دادینم

 

 د یگاه بدنم کردم  و نشستم تازه نگام به خودم افتاد و خواب از سرم پر هیرو تک دستم

 

   دمیتخت د یدور و اطرافم رو نگاه کردم و لباسام رو گوشه   ست؟ی تنم ن  یلباس  چیه چرا

 رو حصار تنم کردم و دستم رو به طرف لباسام دراز کردم  پتو

بهم...  نه نه  ی... نکنه کسدمیترس  دیچرخ ی که تو سرم م ییاز فکرا دمیزور و  و درد لباسام رو پوش با
 امکان نداره  نیا

 

 افتاده   یچرا لباس تنم نبود حتما اتفاق یول

 حق حقم بلند شد   یکرد و صدا سیتموم صورتم رو خ اشک

 شد؟  یپس چ  یمن که  ازت خواستم کمکم کن  ایخدا  نم؟یرو بب  ی خوش  یرو  دینبا اچر

 

 به طرف در حرکت کردم  شدی م دهیکش نیکه به زم یی گذاشتم و با قدم ها  نییپام رو از تخت پا 

 گناه بودم چرا پاشا ولم کرد و رفت؟ چرا؟ چرا؟   یکه ب من

 

بازم باز   مهی ن یشخص پشت در چشا دنیدر گذاشتم و در رو باز کردم با د ی ره یدستگ یرو رو دستم
 تر شد 



 ی عروس سفارش 

498 
 

 رو از دست دادم و تو آغوشش از هوش رفتم  ستادنیرفتن سرم توان ا جیبا گ یول

 هفتاد و نه پارت

 

 # پنج سال بعد# 

 

 * نازی*آ

 

  بیو به ترت شی کنار یبه هدف خورد و پشتش قوط ریکنسرو نشونه گرفتم  .... ت یسمت قوط  به
  یبعد

 رو به نشونه زدم   ریشش ت  هر

 ن یماساژشون بد  نیخانم آقا گفتن بر ـ

 

 که اگه نبود.... ینجاتم کس یو فرشته   یسمت فرانک برگشتم ناج به

 دمیرو تو هم کش  اخمام

 برم ادبش کنم  دیپر رو شده با یل یـ آقا غلط کرد خ 

   دیاریبه روش ن  یز یبار روبه خاطر من چ  نیخواهش کنم ا شهینخنده گفت م کردی م یکه سع یحال  در

 

   دمیکش  یپف

 . ییشده مقصر هم تو   تی تربیب  یلیخ ـ
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 تکون دادو گفت  یسر 

 د یکن  هیاون تنب یاصال منو جا نیشما بگ  یـ باشه هر چ  

 دم یکش  یغیو ج  دمییهم سا یرو رو  دندونام

 فررررررانک  ـ

 

 داره????  ازی ن هیتنب هیبله خانم  به نظر منم   ـ

 

 رفتم الی براش نازک کردم و به طرف و  یچشم پشت

زد    یچشاش برق دیبود تا منو د  دهیتخت خواب یرو راهنیدر اتافش رو باز کردم بدون پ تی عصبان با
 د یورو شکم خواب

 

 کارت رو شروع کن.  ایدختر خوب بدو ب نیآفر ـ

 کنم قلدر خان  هتی چه طور تنب دونمی مزدم...حاال یخببث   لبخند

 

 تخت نشستم  یطرفش رفتم و گوشه  به

 د یخند زیکمرش گذاشتم که ر یرو رو دستم

 حرکت چرخوندمش و مشغول قلقلک دادنش شدم   هی تو

 د یکش یغیج که
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 رو ازم دور کن فررررر انک اهی س یگربه  نیولم کن  ...فرانک ببا ا  یوااااا ـ

 

 شل شد  ششونیما ن تیوضع دنی ال د یاتاق انداختن  ول  یخودشون رو تو مهی سراس نیو دارو فرانک

 ????  ارمی تا دخلش رو ب اریفرنک اسلحم رو ب  یرو ازم دور کن   واااا ونه یمامان د نیعمو ا ـ

 

 نگاش کردم  روزیاز قلقلگ کردنش برداشتم و با لبخند پ دست

 ا ی کار  بکش ینشنوم ازکس گهیخوب آقا آرش خان د  ـ

 رو بهم و کرد  پشتش

 

   ده یاصال نخواستم برو فرانک جونم ماساژم م ـ

 دم یخند

 من.  دس  یآرش م   یـ باشه هر جور راحت  

 

 ـ نهههههههه به  من بگو آرش خان. دیکش  یغیج

 

 دم کریخندم پر رنگ تر شد اگه خدا آرش رو بهم نداده بود از غصه دق م 

بود و اشکشون    فیهردوشون رو حر ییاز اتاق خارج شدم و آرش رو با بچه ها تنها گذاشتم به تنها 
 اورد یرو در م 
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 تلخ تلخ مزش کردم   ختمیخودم ر یبرا یآشپز خونه رفتم و قهوا به

 ببرم  ادی اون شب نحس رو از  یا قهیچند دق یکه برا شدیباعت م  ش یتلخ 

 

 

 #فلش بک به گذشته# 

 

بدنم کوفته و دردناک   یهمه  کردی نم یار یرو آروم باز کردم  و دور تا دور اتاق چرخوندم  مغزم  چشام
 بود 

 

چرا بهم فرصت   دیکه پاشا باهام کرد اشک تو چشمام نشست مگه حال خرابم رو ند یکار  ادی به
 نداد؟

ره نگام رو چرخوندم اتاق به نظرم آشنا اومد  از اشک شد دوبا یرو باز و بسته کردم چشمام خال پلکم
 زدم. هیو به تخت تک دمی بدن خستم رو باال کش

  امیلیو ی خونه   نجایا یکرده باش یماه توش زندگ  کی که  یآشنا بود همون قدر  یادی اتاق ز نیا آره
 بود.

 

  یغیوبارش جد دنیتو با د ادیاتاق آهسته  هل داده شد آب دهنم رو قورت دادم و منتظر موندم ب در
 دم یفرابفش کش

 غغغغغغغغغغغغ یج ـ
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  یکه در نم  ییو با صدا دمیترس شتریدهانم گذاشت ب یسرعت به سمتم اومد و دستس رو جلو به
   دیکش  غیاومد ج

 د یشد و غر یعصب  هوی

 

 .بســـــــــــــــــــــه تمومش کن ـ

 دمیترسیمرد م نیخفه شدم من از ا  یواقع یمعن به

 تو تو  ـ

 زدم ـ رررررررروح رررررررروح ررررررررروح  غی ج  دوباره

 

 خنده؟؟یکرده م  ریچون منو اس دیقهقهش متعجب بهش نگاه کردم، شا یصدا با

 

 دی برم که غر گهید غیج هیرو باز کردم که  دهنم

 ساااااااکت  ـ

 

 ستم یبستم که گفت ـ نترس من روح ن دهن

 

 باال انداختم و گفتم ییابرو

 ن یکه گفتن جسدش رو ببر دمیـ دروغ نگو خودم اون شب شن 
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خودم گذاشتم    یرو جا یک ی یول  رونی من کار داشتم رفتم ب یدیتکون داد و گفت ـ درست شن یسر 
 که کشته شد 

 

 تکون دادم و گفتم یسر 

 .  فتادیم یا گهیمعلوم نبود چه اتفاق د یـ ممنون فرانک اگه تو اونجا نبود 

 

 ه؟ یباال انداخت و گفت ـ منظورت چ ییابرو

 

 کار ارنست    دونمیـ م دیاز چشام چک یاشک  قطر

 بزار من بهت بگم!  یدونیرو نم   زیتکون داد و گفت ـ تو همه چ یسر 

 ؟یکردیم  کاری اول بگو اونجا چ ـ

 هشتاد پارت

 

 

 . کردمی عمل م  فمیبه وظ  ـ

 

  ؟یا فهیانداختم باال ـ چه وظ  ییابرو

 

 دیکار رو با دادن کل نیپول ا یقبل از مرگش ازم خواست تا آخر عمرم ازت محافظت کنم حت امیلیو ـ
 بهم داد.  ییالیو
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 گرد شد ـ چرا؟  چشام

 

 چون دوست داشت.   ـ

 

    گرفتمیو چشام پر از آب شد کاش همون موقع از پاشا طالق م  دیبهش نگاه کردم چونه هام لرز مات

 اد یسرم ب ییبال نی همچ نکهینه ا گرفتم یشوهر از دست رفتم عذا م یبود که داشتم برا نیاقلش ا حد

... قبل از رفتن به سفر همه استاد رو برا ـ  امضا کرد    نانیاطم یهمه دار و ندارش االن متعلق به تو 

 به بعد محافظتم نی... از ا  هی خالاسم تو  یجا فقط

  ؟یکردی م بمیتعق ـ

 

 تکون داد  یسر 

 . فتادی برات ن یـ اون شب اتفاق  

 ! ستی زد  فکر کردم لبخند زدن بلد ن یزده نگاش کردم که لبخند شکه

 

 شوهرت پاشا خان نه ارسالن خان  !????  یداد ـ وقت ادامه

 حرفش رو زد  یرفت و ادامه  یحرفش چش غره ا پشت

 رفت حواسم بهت بود   رون ی .  از سالن جشن ب
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بر   یدنیخودش نوش  یخودش از سلف برا  یاحساس کردم حرکات اطرافت مشکوکه چون هر کس 
 داشت یم

 تو قرار داد  یجلو یدن یخدمتکار چند نوع نوش یول 

و داره به نفر رو کولت انداخته   هی دمید یکردم ول کی چراغ خاموش شد خودم رو بهت نزد یوقت
 ره ی باال م یطبقه 

 

 بود؟  یک  یدونیم دمیطرف رو د یمنم دنبالت اومدم چون باال چراغ روشن بود راحت چهره  

 

 باشه  تونهیجز ارنست نم یکس ـ

 

  یکارخونه دار باشه ول  هیبه ظاهر  دیشا هیخالفکار حرفه ا هیبگم ارنست  دیدرسته  ارنست بود و با ـ
   کنهیپشتش م یادیز یخالفا

 

از   عیگرفته  اونم سر شیبهش زنگ زدم و گفتم کارخونت آت  لمیرو داشتم  با خط دوم موبا  شمارش
 کرده باشه یکار  تونستهینشد  پس نم  قهیکال پنج دق رونی ب  دیاتاق پر

 

 بشم یسالن  مخف  یسرش پاشا اومد و مشغول گشتن شد منم مجبور شدم پشت پرده ها پشت

که فکر بد کرده  مردد  دهید یز یچ  دمیاتاق رو ترک کردو رفت فهم تی با عصبان هنکیبعد از  ا یول
 ..یبودم که در رو باز کرد ستادهیپشت در ا
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   ینجات من  یممنون فرانک تو فرشته  ـ

 

 به بعد خدمتگذارتون  هستم.   نیخانم از ا ـ

 

 زدم  یبدجنس   لبخند

 کنار؟   یگذاشت ای   یکنی ـ فرانک تو باز هم خالف م 

 

 باالست   سکشیخالف کنم چون ر گهید  خوادیراستش دلم نم  ــ

 

   ؟یکنی خالف کوچولو به خاطر من م هی ـ

   ؟یـ چه خالف دیباال پر ابروهاش

 

 گرفته درسته؟  شی کارخونش  آت یبه ارنست و گفت یزنگ زد یگفت ـ

 

 !  فتهیب  تهمیاتفاق در واقع نیتکون داد که گفتم ـ چه طور ا یسر 

 

 گفت  لکسیر  یلیخ

   ؟یبزن شی کارخونش رو آت یخوایـ م 
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 تکون دادم   یسر 

 زد.   ششیمن که آت یزندگ  یبه جا  رهیبگ  شیتوش باشه فقط کارخونش آت  یکس خوامی نم  یآره ول ــ

 

  ن؟یرو به شوهرتون بگ  ت یواقع  نیخواینم  ی. جسارت نباشه خانم ولـ

 

بودم تو همون حالت به باد کتم   هوشیتازه من ب فین  یجه طور ثابت کنم که اتفاق تی کدوم واقع ـ
 ببخشمش؟    دیگرفت چرا با

 

 بهم خبر دادن که پدر پاشا تو تصادف فوت شده ـ

  ؟یدهن باز نگاش کردم ــ چـ چ با

 

به   نکهیموضوع رو بهش بگن و ا  نیهم خواستنیزنگ خورد احتماال م شی همون موقع که گوش ـ
 خودش بود.  ی عاد  رینکرد علتش حالت غ  یتوجه  تتیضعو

 

 پارسا جون  بود   یپر از غم شد آقا دلم

 

 خانم به نظرم مرگ پدر پاشا هم کار ارنست بوده ـ

 اونو بکشه؟    دیچرا با یگیم یـ. چ 

 

 با زنگ زدن پاشا رو ازت جدا کنه!  ادیمه  نکهیا یبرا ـ
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 ـ فرانک   دمیی رو رو هم سا  دندونام

 خانم   بله ـ

 

 زدن کارخونش  شیقدم آت  نیاول  مینابودش کن دیبا ـ

 قدم انداختنش ته زندان   نیدوم

   ؟یکن یکردم  ـ کمکم م  یمکس

 

 میانجام بد دی ثبت اسناد رو با  یقبلش کارا یول  کنمی بانو معلومه که کمکت م بله

 میدار ازیبه پول ن  نکاریا یبرات باز بشه چون برا  ام ی لیو ی حساب بانک تا

 بکن!   یخوای م یباشه هر کار  ـ

 ک یهشتاد و  پارت

 

 

 * نازی*آ

 

 #زمان حال# 

 

 اومدم  رونی بغلم از فکر ب یآرش تو دنیپر با

 رو لوس کرد وگفت   خودش
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  شه؟یخرم نم نیــ مامان دارو 

 

 بهش رفتم یغره ا چش

   ؟یدیادب صد بار بهت گفتم  نگو خر.... اسب بابا اسب فهم یـ ب 

 

 و گفت   دی رو تو هم کش اخماش 

 

 ! دمشیباشه من کع ند یآدم خوب  دیخر  شا یگ یبه بابا م شهیبگم خر اصالچرا تو هم خوادیدلم م ـــ

 بگم خر. نیبه دارو خوادیمنم دلم م یگینومیحاال که تو به بابا ا  یول

 

   ؟یشد یچ  نیموهاش چشام گرد شد ـ دارو دنیشد با د دایپ  نیکله دارو سر

 

 گفت  هیحالت گر به

 . یپسرت کشت منو  من رفتم با دمیـ من استعفا م 

 ن یدارو ـ

 بله خانم؟   ـ

 

 کنه!  یعذرخواه خوادیآرش م  ـ

 و گفت  ستادی از کوهان آرش گرفتم که صاف ا شگونین هی
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... از کنمی ... باهاتم قهر نمکشمیموهات رو هم نم  گهیکه بهت گفتم خر... د  دیببخش گهیراست م ـ
 جونم؟    نی نرو باشه دارو نجایا

 

 بود گفت   ریکه اشکاش سراز یحال  در

   ؟یبر  یخوایکنه تو هم م یباهام باز  ست یــ من که بابام ن 

 

   هوینگاه کرد که  نیباال و با پشت دست اشکاش رو پاک کرد و مظلموم به دارو دیدماغش رو کش  آب
 برداشتش و تو بغل فشارش داد و گفت  نیدارو

 

 نکن.   هیکردم گر  ی.. شوخ رمیمن معلومه که نم یکوچولو سینکن رئ  هیگر ـ

 

 .  میبزن یچرخ رونی ب میبر هیخوب آرش خان نظرت چ ـ

   م؟یو فرانک هم ببر نیبا زوق نگام کرد ــ دارو  آرش

 بزن.   ییکوچولو سی رئ  پیت هیزود برو  میبری.  آره که م

 

 برام لباس انتخاب کن    میبر  نیباشه دارو ـ

 سرش رو تکون داد و وارد اتاق  آرش شدن.  نیدارو

 

 از جام بلندشدم و  به اتاقم رفتم تا آماده بشم منم
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 *پاشا* 

 

 

 ــــــــــــــاد یمه ـ

 

 از اتاق   رونیبا عجله خودش رو انداخت ب   ادیمه

 !  ؟یکنی داد و هوار م نقدریاومدم بابا چرا ا ــ

 

 .  میبه قرارمون برس دی شد با  ریزود باش د ـ

 

 زد  یپوزخند

 ـ اونا از خداشونه با ما معامله کنن عجله نکن.  

 

 .  میسرموقع به قرارمون برس دیبا یهر چ ــ

 م یتا ما برس کنن ی کوفت م یز یچ هیکه   ستنین ابونینگران نباش تو رستورانن ب ـ
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  یثابت موند پوزخند نازیآ نیماش ینگام رو میمن شد نیهر دو سوار ماش م یرفت نی به طرف ماش 
 زدم... نفروخته بودمش

 ی نرم... همشون مثل همن خائن. دورو. عوض یزن چیو طرف ه  رمیگذاشتمش تا درس عبرت بگ 

 

که   یرو روشن کردم و به طرف رستوران مورد نظر روندم همزمان فکرم به گذشته برگشت زمان  نیماش
  نینبود آب شده بود  و تو زم ی ول  میبرگشت یلعنت یحرفم رو قبول نکرد وبا هم به اون خونه  ادیمه

 فرو رفته بود  

 

 کرد ی نم  یرفته بود برام فرق ینداشت  هر جهنم  ینگشتم چون برام ارزش دنبالش

 

و   خوشحال از جابلند شدن دنمونیبودن با د دهیرس میو سراغ مهمونامون رفت  میدیرستوران رس با
 دست دادن

 

قبل از هر   میگرفت میمن سودمند تر بود تصم یبرا یباارزشه ول  یلیمعامله براشون خ نیا دونستمیم
 م یبخور ییغذا یز یچ

 

  میو مشغول خوردن شد میغذامون رو سفارش داد  

 و ابهتشون ترسناک بود توجهم رو جلب کرد   یکه  گندگ گاردیموقع دو باد همون

 

 یو ادا رفتیکه با کت وشلوار وسطشون راه م یجلوتر که اومدن متوجه پسر بچه چهار ساله ا یول 
 نه یاز لبخند رو لبام بش یباعث شد بعد از مدت ها رد  آوردی ها رو در م سی رئ
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 چشم ازش بردارم  خواستیبه دلم نشست و دلم نم  بیعج پسره

 پدر پسره   یچهار نفر حتما برا  یبرا ی سفارش دادن  ول غذا

 کردم یشد حال خودم رو درک نم میبه پدرش حسود  یچرا ول دونمینم

 

زنونه که معلوم بود حرکتش   یکفش یپاشنه  یبار صدا نیانداختم و مشغول غذام شدم ا ری رو ز سرم
 باعث شد سرم رو بلند کنم   شهیغرور و خود خواه یاز رو

 

  یبزرگ یآفتاب نکیبود و ع  دهیچ یدور سرش پ یمشک یر یبود و شال حر  دهیپوش  یمشک  یو شلوار  کت
 از صورتش رو  گرفته بود  یمیکه ن

 ست یبود نشون داد فخر فروش ن نیکه به سنگ کف زم یافتاده بود وچشم ری که ز یسر  یول

 

 د یاال پررفتنش طرف همون پسر بچه ابروهام ب با

  دیرو براش کش  یها بلند شد و صندل گاردیاز باد یکی

 گذاشت   زیم یرو گوشه  فشیپشت به من نشست و ک  قایدق

 

 و مشغول غذا خوردن شدم.   دمیزدنشون دست کش دیبه پام زد از د  ادیکه مه یلگد با
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 هشتاد و دو  پارت

 

 

 * نازی*آ

 

 بشقاب کردم  یتو کیبه است یسرم  گذاشتم  ..  نگاه یرو رو نکمیع

 !؟ ستیگوشت خوک ن  یفرانگ مطمعن ـ

 

 تکون داد و گفت  یسر 

 ...  شهیآب م شی بپز شتریب  یو هر چ  مونهی و وسطش خام م شهیخانم گوشت خوک برشته نم ـ

 ست یکه گوشت خوک ن   نی فهمیم  نیبرش بزن 

 

 ی گیدرست م نکهیاز وسطش زدم ـ آره مثل ا یبرش 

 به پشت سرم کرد و گفت  ینگاه 

 پشت سرتون.... زی ـ خانم  م 

 کرد و گفت  یکردم... مکث  نگاش

 

 نشستن. ادی ـ پاشا و مه 

 چون فرانک گفت  دیو فکر کنم رنگ از رخم پر دیباره قلبم محکم کوب کی
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 ینگاه ینگاش روت بود...االن هم گه گدار  ینیکه بش  یاز ورودت تا موقع یـ نترس نشناختت..ول  
 ندازه یبهت م

 

 رون ی بزنه ب  نمیاز تو س خوادی کردم قلبم م احساس

 شده  یبعد از پنج سال چه شکل  نمیبرگردم و نگاش کنم بب  خواستیدلم م 

 !ادی دم ممگه من ازش متنفر نشده بودم؟ چرا چرا من ازش ب دمیفهم یحال خودم رو نم 

 

 با آرش نشده باشه! ادشیشباهت ز یکردم خدا کنه متوجه  ی به آرش نگاه دهیترس

 

دلم  کردیو هر بار دهانش رو پاک م  زاشتی و تو دهانش م زدی زاده برش م بینج  هیرو مثل  کیاست  
 براش ضعف رفت 

 لبام نشست  یرو یلبخند و

 

 اد  فرانک نجاتم د نکهیبه دو ماه بعد از ا   دیپر کش ذهنم

 که از خودم غافل شده بودم    میارنست و بدبخت کردنش بود  یکارها  ریدرگ نقدریا

 بهم غالب شد.  یو تنبل  جهیو سرگ دیکه حالت تهوع امونم رو بر دمیفهم  یوقت

 

از وجودش درونم رشد   یا کهیپاشا هنوز دست از سرم برنداشته و قراره ت  دمی موقع بود که فهم اون
 کنه
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  نیاومدنش نه تنها من بلکه فرانک و دارو ایبعد از به دن ی خواستمش ول  یناراحت شدم نم  یلیخ اول
 شدن ونشیهم د

 کرد ی م یبود و با خندهاش دلبر   نیریش

 

 خانم  ـ

 انداختم  نیبه دارو ینگاه

 سرد شد   دیخور  ینم چرا

 

چوم آرش و پسرا دوست داشتن   یزدم...زياد دوست نداشتم ول  کیبه است یتکون دادم و برش  یسر 
 منم مثل خودشون سفارش بدن  یگفتم برا

  

 دمیچشام گذاشتم و شالم رو جلوتر کش  یرو رو نکمیع  کردی م یتاب یخوردم و قلبم ب  کهیت چند

 لبم گذاشتم یو گوشه   دمیکش رونیب  فمی از ک یگار یس یمعمول وقت  ناراحت طبق

 

 روشن کرد   شی و برام آت دیکش رونیفندکش رو ب  فرانک

 دادم ذهنم به چند سال قبل برگشت  رونی که ب یدود نی اول با

 

 #گذاشته# 
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  یمطمعن   یدلم رو آروم نکرده بود ول  نقدریا شیآت هی دن یتا حاال د ییبایز یفرانک چه منظره   یوا
 . ستیتو کارخونه ن یکس

 

هم داخل کارخونه  یا گهی..  کس درونی دم و انداختم بکر هوشیراحت خانم نگهبان رو ب   التونیخ ـ
 نبود 

 زندان فتهی که لو بره و ب میکن  یکار  دیبود حاال با  یکا ت عال ـ

 رون یب  میرو از زندان بکش نیدارو دیقبلش با  یبله بانو ول ـ

 نقشه استاده دنیتو کش اون

 

 *پاشا* 

 

که تو رستوران  یابروم رو باال انداختم  و دنبال شخص نابلد  دیبه مشامم رس ظ یغل یگار یس یبو
پوش ثابت موند و اخمام تو هم رفت چرا به   اهیهمون زن س یگشتم چشمم رو دیکشی م گاریس

 ذاشت؟ یاحترام نم گرانیحقوق د

 

 هم بلند شد    ادیاعتراض مه یصدا

 که بلند کرده خفه شدم. هیچه دود و دم نیاه ا ـ

 

 دست رو شونش گذاشت و نشوندش  لونیاز جاش بلند شه که د خواست

 !! دیهشدار بد دیبر دیخوایکه م  دیشناسیخانم رو نم نکهیمثل ا ادیمه یآقا ـ
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   ه؟یمنظورتون چ ـ

 

 پوش کرد و گفت  اهیبه زن س ینگاه مین لونید

 

 اهیس یمعروفه به گربه  یول دونمیاسم واقعش رو نم  ـ

 سوم شهر مال خودشه  کی یاغراق کردم ول میاگه بگم ن دیشا

 امهیل یوارث و اون

 

 رو دو برابر کرده هیو با هوش و ذکاوتش اون ارث 

هم  قی رو ال یچون کس دهیتا حاال صداش رو هم نشن یکس  یول  ندازهیگربه  چنگول م هیمثل  
 دونهی با خودش نم  یصحبت

 ..... اهیس یگربه  گنیخاطر بهش م نیبه هم پوشهیم اهیس شهیهم 

 

 

  

 هشتاد و سه پارت

 

 از جاش بلند شد  یعصب ادیمه

 احترم بذاره  گرانیبه د دیبا یباشه ول خوادی م یهر ک  ـ
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 ! کننیم ت ی کی  نیبا کف زم گارداشیباد  ادیـ حماقت نکن مه  دیترس لونید

 

 ستاد یکنار زن ا قایرفت و دق  زی به سمت م لونیبدون توجه به حرف د ادیمه  یول

 دمی دیبود که صورتش رو نم یطور  شیزاو یکرد ول ینگاه ادی رو برداشت و به مه  نکشیع نز 

 کرد ی باز نگاش م  یبا دهان ادیمه

 

 * نازی*آ

 

 سمتمون. ادی داره م ادیمه ـ

 بشم   لکسیتا ر دمیکش یقی به فرانک نگاه کردم...امروز روز شانسم نبود....نفس عم شکه

 ستادیزدم که دست راستم ا گارمیبه س یا گهید پک

حداقل به فکر    نیستین گرانی..به فکر دنیاحترام بذار گرانیبه حقوق د دی با  دیکنی خانم فکر نم  ـ
 د یبچتون باش

  

رو برداشتم.. سرم رو بلند کردم و نگام رو تو چشاش قفل   نکم یبود...ع  نییسرم پا   زدیکه حرف م  یمدت 
 کردم 

 زدم یشخندیکردم روح از تنش رفت..ن احساس

 خان؟!  ادیمه ینی شیـ چرا نم 

 

 زدی نم یخشک شده بود و حرف ادیمه  یول
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 فرانک اشاره کردم کمکش کنه. به

 نشست  یکنار  یصندل یخودش نشوندش...خودشم رو  یجاش بلند شد و رو صندل از

 ...ازـنـیآ ـ

 

 کنم یرو تو  بشقاب خاموش کردم و گفتم ـ به خاطر شما خاموش م  گارمیس

 تــ....و  ـ

 

از چرخ گوشت   دمشیقول بدم اگه د تونمیچون نم ینگ  تییموضوع به دا نیاز ا  یز یبهتر چ  ادیمه ـ
 ردش نکنم 

 

 گرد شد ـ چرا؟ ادیمه یچشا

 

 نگاش کردم  که چشاش پر از تعجب شد  غضبناک

 ه؟ یآقا ک نیمامان ا ـ

 

 دهانش باز موند دنشیبا د ی کردول یگرد شد و به طرف آرش نگاه  ادیمه  یگفتن مامان چشا با

 وارد بشم دیمتوجه شباهتش با پاشا شده.... مجبور شدم از در تهد حتما

 

 که اون شب منو زد.  یبزننش همون قدر   خورهی پسرا تا م گمیم  یبهش بگ یر ی اگه چ ادیمه  یدیشن ـ
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 دوباره به سمت  آرش سرش رو چرخوند یپر غم نگام کرد ول یچشا با

 گفتم ـ مفهوم شد؟ یحرص

 

 به آرش کرد ـ پسرته؟  یابرو اشاره ا با

 ؟ یدیرو نم ستیی مامان چرا جواب ر ـ

 

 هستن.  میمیقد یخان از دوستا  ادیمه شونیا زمی زدم ـ عز نمی ریبه پسر ش  یلبخند

 

 ــ پس چرا ناراحتت کرد؟   دی رو تو هم کش اخماش 

 

 پسرم ذوق مرگ شدم  یو از توجه ها دمیگز لب

 

بار ناراحتم کرده بود مجبورش کردم  کالغ   هیداشتم که  یدوست هیگفتم  ادتهیمامان  ستین یز یچ ـ
 پر بره؟  

 کرد   ادیعاشقونه به مه یآرش با ذوق باز شد و نگاه یلبا

 ت بگم بد بخت شد رف تونمیم

 

 شمارتون رو داشته باشم دوست مامان؟   تونمیگفت ـ م ادیبه مه  رو
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 جلوش قرار داد    یکاغذ کهی تکون داد که فرانک ت یسر  ادیمه

 جا داد  بشیرو نوشت و آرش با عجله کاغذ رو تو ج  شماره

 

   ؟یوستیبه جمع کچل شدگان پ گمیم  تی بهت تسل ادیمه ـ

 بود گفت ـ ها؟   ومدهین رونیکه هنوز از شک ب ادیمه

 

ش....  چ کنمی تا پاشا شک نکنه تکرار م یبهتر بر   یچیه ..... ه  ـ   مفهومه؟ یگی...  نمی.... ز ـیب

 

ثابت شده   ش ی بهش اعتماد کنم دهن لق تونستمیتکون داد و بلند شد و از ما دور شد نم یسر  ادیمه
 بود

 

 . میبر نی بلند ش ـ

 .... یبگه؟  چرا نگه؟  اگه بگه چ  دیبا ینگه؟ اصال چ یز ی چ یمامان به ک ـ

 

 حرفش روقطع  کرد   زمی نگاه ت با

 و امکان داره بشناسدت  ببنهی چهرت رو کامل م  یگفت. ـ اگه برگرد فرانک

 چه خبره؟   نجایبه من بگه ا یک ی که آرش گفت ـ  دمیلب گز یحرص
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   ؟یببنیم  دهیپوش یگفت ـ اون اقاهه رو که کت شلوار توس  فرانک

 تکون داد؟  ی. آرش سر ـ

سراغش  ادیتا ن  میبر میخوایمامان رو ناراحت کرده... االن هم م یمامانته... ول یاز دوستا یکیاون  ـ
 ! شناسهیاگه مامانت برگرده اونو م یول

 

 تو دل گفتم  ییخدا ا یزد  یآرش برق  یچشا

 داد نیجاش بلند شد و کتش رو در اورد و به دارو از

   ؟یکنیکار م  ی. چـ

 

 زد و موهاش رو با دست حالت داد و به طرف وسط سالن رفت    یچشمک

نگام به طرف پاشا   یاراد ریرفتنش نگاه کردم  ..  غ  ری شالم گوشه صورتم رو پوشوندم و به مس با
 شد   دهیکش

 چند روزم... عشق نامهربون مینامرد زندگ  مرد

 

نگاه اون دنبال آرش بود  سرم رو چرخوندم    یکرد ول دنیرفت و چونه هام شروع به لرز  دنشیبا د دلم
 و به آرش نگاه کردم  

 

 انیرفت و چشام گرد شد  و دهانم از تعجب باز موند داشت اون وسط خرداد  نیبغم از ب همه
   چرخوندیسگک کمربندش گذاشته بود و کوهانش رو م یدستش رو رو  دیرقصیم
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 هرچرخوندن خودش آهنگه تو ذهنم نقش بست  با

 ــــــــــــــــنیر نی ررر  نیر ـــــــــنیر

 

   رونی چنگ زدم... تا نگاه همه دنبال آرش بود از رستوران زدم ب زی رو از رو م فمیرو تکون دادم و ک  سرم

 اره یفرانک موند  تا آرش رو ب  یدنبالم اومد ول  نیدارو

 

 باهوش بود  یل یآرش و فرانک هم اومدن وروجک من خ قهیبعد از چند دق میشد  نیماش سوار

 

 باز کنارم نشست و گفت ـ کارم خوب بود مامان؟   شی ن با

 من!  هیرتی مرد غ یهست یـ عال  دمیطاقت لپش رو محکم بوس یب

 

 

 هشتاد و چهار  پارت

 

 ا*  *پاش

 

  خواستیدلم م شهیمیقد یگفت از دوستا ادی مه ینگاه کردم وقت اهیس یرفتن  گربه   ریبه مس  یزار  با
 بشناسمش  دی تا شا نمیچهرش رو بب 
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هم با دهان باز نگاش   هیکه پسرش کرد شکه شدم و حواسم پرت شد نه تنها من بق یبا کار  یول 
  کردنیم

 منه!  هیشدم چقدر شب جیگ کیچهرش از نزد  دنیو به طرفم اومد  با د دیاز رقص دست کش باالخره

 

نگاش   رون یب  زدی که داشت از حدقه م ییرو گرفت با چشما قمیچهرش بودم که  لیو تحل هیتجز تو
 خم شه  بنی و باعث شد سرم به پا دیکردم که صورتش رو جلو کش

 !یمن چپ نگاه کن به ناموس  نمی نب گهیابروش رو داد باال و گفت ـ د یتا هی

 

 گفت    یسی به زبان انگل نویا 

 !  هیرانیهم  ا شونیبلند شد ـ راحت باش آرش خان ا  ادیمه یصدا

 

  ه؟یرانیا نمیمگه ا  آرش؟

داد و گفت ـ   نییودستش رو مشت کرد و انگشت  شستش رو پا   دیآرش درخش یچشا
 افتــــــــــاد!  

 آره تکون دادم یخودم رو نگه داشتم و سرم رو به نشونه   یشدن خندم گرفت ول یعصبان  یجا به

 

 رفت  رونی به ب گاردشیرو ول کرد و با باد  قمی

   دیخندیبهم م زی ر زی داشت ر ادیمه

 شل بود  ششونیهم ن  یکار  یدوتا شرکا اون

 



 ی عروس سفارش 

526 
 

 کار دارم  میرو صاف کردم و گفتم  ـ بهتر زودتر قرار داد رو ببند گلوم

 

 میاز هم جدا شد  ی و با خدافظ میقرار داد توسط هر دو طرف از جا بلند شد یامضا با

 

 میو به سمت خونه حرکت کرد میشد  نیماش سوار

 شده بود  ریدرگ ذهنم

 نداشت که من نشناسم اونم از نوع زن!   یقیرف  ادیمه

 

 مونده بود  رهی خ یمادرم غم زده رو مبل نشسته و به گوشه ا  میشد الیرو پارک کردم و وارد و  نیماش

مامان بدون توجه به   یخدمتکار داروهاش رو جلوش گذاشت ول  دم یطرفش رفتم و سرش رو بوس به
 کردی عکس بابا نگاه م

 مامان ـ

 

 رفت؟   شید  ـ پسرم کارا خوب  پ سرش رو برگردون 

 بود   یو گفتم ـ آره مامان عال   دمیرو بوس ش یشونیپ

 کردم  تو فکر بود  ادی به مه ینگاه

 بود؟ یاون زن ک  ادیمه ـ

 

 ناز یبهم نگاه کرد و گفت ـ  آ مردد
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 باشه! خوادی م  یباره به خودم اومدم به من چه با هرک هی  کرد؟ی م کاری با اونا چ نازی آ ناز؟ی شدم آ خشک

 کجا بود؟  نازیچه خبره پسرم آ نجایا ـ

 

 .دهیرو د نازیتو رستوران آ ادیبه مامان کردم ـ مه ینگاه

 خط انداخت رو اعصابم  ادی پوزخند مه یصدا

 چته؟ ـ

 

 آرش   ـ

 باال انداختم  ییابرو

 داشت؟  یچه نسبت نازیـ آرش با آ 

 

 خوب معلومه پسرش بود. ـ

 

 دم یغر یشدم... خشم تمام وجودم  رو گرفت فکم از فشار دندونام درد گرفت  عصب مات

 

 کنم هــــــــــــا؟ شی کی تا با خاک  ی ـ چرا همون جا نگفت 

 

 آرش پسر خودته اریجوش ن  ـ
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 ـ پسر من؟ گفتم  شدیم دهیکه به زور شن ییخاموش شدم و با صدا  زنیریم  شیکه رو آت   یآب مثل

 

   دمیشنیمشغول صحبت شد رو نم  ادی مامان که با مه یصدا

 رو لبام نشست اون پسر من بود؟   یمن بود  لبخند هیشب  یل یخ  گفتیم درست

 برگشتم ادی به طرف مه  دوباره

 

 کنم؟  داشیاز کجا پ دیحاال با یـ.چرا همون موقع بهم نگفت 

 باال انداخت  یشونه ا ادیمه

 ی کردیولش م  دینبا یاشتباه کرد  نازی در مورد آ دونستمیـ  به من چه از اولم م 

 

 تو هم رفت   اخمام

 ؟ ی...چرا بهم نگفت زنم یدارم در مورد پسرم حرف م  ی من هنوزم به اون شک دارم.. ول ـ

 

 رو خاروند و گفت   سرش

 .کنهیخوب چون گفت اگه بهت بگم با چرخ گوشت چرخت م  ـ

 

از حرفاش   دیکرد نبا انتیکه خوردمش نه اون بهم خ ادیخواست رو لبام ب ی گرد شد لبخند چشام
 ذوق مرگ شم 
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 شده؟  امیلی کنم اصال چرا اون وارث و داشیپ دیبا ـ

 

 !ین یکار رو کرد که تو مامانش رو نب نیا هیارش عجب کلک نیا  یول دونمینم ـ

 

 م؟یمن ک  دونستیمگه اون م ـ

 بهش گفته! نازی آ دیکار رو کرد شا نی چرا ا دونمینه..... نم ـ

 

   کردیهاج و واج نگامون م مامان

 مگه من نوه دارم ـ

 

 خواستمی رو م   نیریرو لبهام نشست  ..من اون پسر ش  ق یعم یخودم رو کنترل کنم و لبخند نتونستم

 

 رو تکون دادم سرم

 خودمه یـ آره مامان کپ  

 ت و گف  د یمامان درخش یچشا

 نمش یبب  خوامیم شمیپ  نشیاریـ ب 

 

 کردم  ادی به مه ینگاه
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 ـ بهت آدرس ندادن؟  

 مبل انداخت و گفت ـ نه  یرو رو  خودش

 کردم ی م داشیپ  یبزرگ نیتوشهر به ا دی شدم چه طور با کالفه

 

 

 

 

 

 هشتاد و پنج  پارت

 

 

 *پاشا* 

 

تونستم محل    یبه راحت اهی رستوران گذشته بود به خاطر مشهور بودن گربه س یروز از ماجرا دو
 کنم  دایرو پ   شونیزندگ

 

 بود   ری و عظمت خونه چشمگ ییبای ..   زدیبزرگ و سرتا پا سف الیو هی

 

 دادنیم کیبود که دور خونه کش ییگاردایکردن خونش نبود باد دایمشکل من پ یول
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آرش هستن  یمحافظت شخص  یاونابرا دمیفهم یرو داره ول  ردگایفقط همون دو باد کردمیم  فکر
 بردن رونی آرش رو ب یچون چند بار 

 

 امکان نداشت  گاردیهمه باد  نیبا ا  نجایا یول گرفتمیبچه رو ازش م تی شکا هیبودم با  رانیا اگه

 کردم ی م کیطور خودم رو به آرش نزد هی دیبا

 

 پاشا  ـ

 رو از مبل گرفتم   می رو باز کردمو تک چشام

 اد؟ ی شده مه یچ ــ

 

 فرستنده نداره! یبسته برات اومده ول هی ـ

 بو ید یو ید هیباال انداختم و بسته رو گرفتم و باز کردم... ییابرو

 د

 رو تو دستگاه گذاشتم  ید یو یجام بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم  ...د از

 

 د یابروم باال پر یخال ی اتاق دنیبا د  یشروع به پخش شد ول لمیف

 رو گرفته  لم یف نیاتاق ا یتو هیمخف نیبود دورب معلوم

 باز شد و...  در

 رو فرستاده؟ لمیف نیا یمن ک یتند شد و قلبم اومد تو دهنم  خدا نفسام



 ی عروس سفارش 

532 
 

 

 تخت انداخت.   یهوش رو رو ی ب نازیبود که آ  ارنست

 

 میرفت یکاش اون شب نم  گفتیراست م  نازیسرش اورده  آ ییارنست بال یعنی

 

 ظاهر شد یرو صفحه نوشته ا هویرو نداشتم  ککه  شترشی ب دنیرو قطع کنم تحمل د لمیف خواستمیم

 ،« یشیم مونیپش  نیآخرش رو بب  »تا

 

 شناسه؟ی قدر من و م نیرو فرستاده که ا لمیف نیا یک

 

 شد؟  یرفت، چ رونی زنگ خورد  و از اتاق ب شی تخت که گوش یرو نه یخواست بش  ارنست

   شه؟یبلند نم  نازیآ چرا

 

 نیکه ا شدی مشت و لگد گرفتنش قلبم مچاله شد باورم نم ری بعد  با ورود خودم به اتاق و ز قهیدق چند
 طور زده باشمش اون شب دو شک بهم وارد شد و عکس العملم دست خودم نبود 

   

اگه  یباشم  با صدا زدن اسمم بازم زدمش خدا لعنتم کنه  حترو بستم تا تا شاهد له شدن ن چشام
 بخشم ی اون منو ببخشه خودم خودمو نم

  



 ی عروس سفارش 

533 
 

 دنیبا د هیگر ریرفتم  به زحمت تو جاش نشست و و به طرف در نگاه کرد و زد ز  رونیاز اتاق ب  من
 ؟یآورد بود که سرم  ییو زار زد  منم همراش زار زدم و خدا ازت نگذره ارنست چه بال تشیوضع

 

     دیو با درد لباساش رو پوش  یسخت به

 !  شدمیکنارش بودم و مرحم دردش م کاش

 

 !کردمی و دستم رو روش بلند نم  مردمی م کاش

 

 به طرف در رفت و تمام......    دیکشی م نیکه به زم ییاومد وبا پا نیی از تخت پا 

 

 شدم   رهی حرف به روبروم خ یب

 رو نابود کردم  میفکر زندگ یب چقدر

 چقدر سنگدل کتکش زدم 

 هاش  درمانده بود  هیگر  چقدر

 چقدر من احمقم و

 

 منو ببخشه؟  شه یم یعن ی  گرده؟یخوشمون بر م یروزا یعنی

 

رو فرستاده؟  چرا خواسته از  لمیف  نیا یک   یعنینبود.   ی ز یچ گهیو رو کردم د ر ی رو برداشتم و ز پاکت
   ام؟یاشتباه در ب 
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 رو فرستاده؟   لمیف  نیا ریقدر د نیچرا ا ی با عذاب وجدان منو بکشه؟  ولخاسته  چرا

 

 

 * نازی* آ

 

... بکش پاشا خان دمیباره سر کش هیتلخم رو برداشتم و  یلبم نشست قهوه  یگوشه  یپوزخند  
 شهیشاد م  میبا هر لحظه آب شدنت دلم،  روحم   و زندگ   یر یمیاز عذاب وجدان م یاالن دار  دونمیم

 دو روز در خونه بست نشسته!   دمیفکر کرده نفهم 

 

 سرعت   نینه به ا ی! ولگهیبهش م ادی مه دونستمیم

 ! نشی بب  زارمی هم نم کیاز نزد یحت گهید یکرده ول زی آرشم دندون ت یبرا

 

سرم آورده   یواقعا ارنست بالئ دمیترس دیم رو برامون یآرش رو باردار شدم شک و دو دل  نکهیاز ا بعد
 باشه  

اتفاقات اون شب  یداره همه  یمخف  نیاتاقش دورب  دیفهم  یطرف رفت و وقت  یفرانک به خونه  یول
 . ستیبرام آورد تا مطمعن بشم بچم حروم ن ختویفلش   یرو تو

 . میخانم مهمان دار ـ

   ه؟یکردم ــ  ک  یرمق  ینگاه ب  نیدارو به

 .  ادیمه ـ
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 شش  هشتادو

 

 باال انداختم  ییابرو

 

 آرش بهش زنگ زده؟  ـ

 بله خانم.  ـ

  

 تو.   ادی ب  نیـ بزار دمیکش یکال فه ا پف

 دوست مامان اومده!  یخودش رو انداخت تو حال ـ وا یبا شوق و خوشحال  آرش

 

 رقص شد و شروع به شعر خووندن کرد ـ  مشعول

 جون آخ جون   یجونم آخ

 جـون آخ جون   یجونم آخ

 

 جون  یجونم   یجونم یوا

 جون یجونم   یجونم یوا

 بسه آرش  ـ

 

   ره؟یمنم کالغ پر م  یبه طرفم اومد و گفت ـ مامان برا یانرژ  با



 ی عروس سفارش 

536 
 

 

   ؟یدیفهم یکن ینم  تی بهش رفتم ـ آرش مهمون رو اذ یغره ا چش

 

 بشه تونهیشد ـ حداقل خرم که م زونی لوچش آو لب

 بشه.  تونهیاسبت م یرو لبهام نشست ـ خرت نه ول  یثیخب   لبخند

 

 ی مامام یمرس یو محکم بغلم کرد ـ وا دیکش  یغیج

 شروع به رقص کرد باز

 چقدر گلم من   یوا  ـ

 و نازگلم من   خوشگل

 

 کن فی از خودت تعر شتریب ـ

 کردم که.   فی ا  مامان از تو هم تعر ـ

 !؟یک ــ

 

 سالم ـ

 شد زونی که آرش به سمتش هجوم برد و از پاهاش او میدیبه طرفش چرخ  ادیمه  یصدا با

 باال و بغلش کرد  دشی کش نی هم از زم ادیمه

 من چطوره؟  ییپسر دا ـ
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 رفتم.  ادی به مه یتو هم  رفت و چش غره ا اخمام

   ه؟یچ ییاصال دا  ه؟یچ ییمتفکر گفت ـ پسر دا آرش

 

 داره!  شیدر پ  یادیکار ز  دیکلش رو خاروند و فهم ادیمه

 صدات کنم  یولش کن اصال خودت بگو چ  یچیه ـ

 به غب غب انداخت  یباد  آرش

  س ی ـ خوب معلومه رئ 

 

 ی تو بگ یهر چ سییتکون  داد ـ باشه ر  یسر  ادیمه

 .نهیبش ادی آرش بزار مه ـ

 

 مبل نشوند و رو بهش گفت  یو رو  دیاومد و دستاش رو کش نییپا  ادیبغل مه  از

 . یسالن باز  میبر می خوای کن چون بعدش م ییرایاز خودت پذ ـ

 س یزد و گفت ـ من آمادم رئ  یلبخند ادیمه

 

  یباهاش کنه که شماره  یشد  کار   چارهیب  دمیخند   ادیرفتن.. تو دلم به مه یهم به طرف سالن باز  با
 جواب نده  رو  یگوش دیارش رو که د

 .ادیب خوادیم یخانم الف  ـ
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 لومون بده؟ خوادیم ادیجا ب  نیبگو اجازه نداره ا ؟یـ چ دم یسرعت از جام پر به

 

 دارم  یکردم کار مهم میگر گهیخانم م ـ

   دمیلب گز یحرص

 

 . کشمتی خودم م میاگه لو رفت  یول  ایبگو ب ـ

 باشه خانم. ـ

 شد دهی کش ری چشمام  به تصو  یتخت انداختم  و دوباره گذشته جلو یاتاقم رفتم وخودم رو رو به

 #فلش بک # 

 

 . یمتی بودنش رو بخرم به هر ق  یمدت زندون خوامی جناب من م ـ

 

 . رونی ب ادیتا ب  یصبر کن دیبا ستی ن یدن یخر  یز یـ هر چ د یبه روم پاش   یپوزخند

 

 وارد شدم یا گهیاز در د  دهیراه جواب نم نیا دمید ی شدم وقت  یعصب

 ؟ یچند خالف کار بزرگ رو به دام بنداز  خوادیدلت م ـ

 ه؟ یباال انداخت ـ منظورت چ ییابرو
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رو   ایقاچاغ چ یهمه  یکی  یکی  یرو آزاد کن نیاگه دارو شناسنیرو م  اشونیل یو فرانک  خ  نیدارو ـ
 دم یم لت یو تحو ندازمیم ریگ

 

 ؟ یرو کن  نکاریا یخوایچه طور م ـ

 .  شنیپس بامن وارد معامله م  اممی لیو نی من جانش ـ

 فکر کرد و گفت   یکم

 . کنمیبراش درست م  یتر  نیسنگ  یپرونده  یقولت زد ریاگه ز  یقبوله ول ـ

 

 ارنست  که دشمن خودم هم هست. نشی ـ باشه اول 

 ستاد یجاش بلند شد و روبروم ا از

 

 ؟ یبا دشمنت معامله کن یخوایـ چه طور م 

 

 خودم درست کنم و چهرم رو بپوشونم  یاسم مستعار برا هی هیکاف میمن ک  دونهیکه نم  اون

 

 *حال*

 

 تقه به در خورد  چند

 تو  ایب ـ
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 رو باز کرد ـ خانم اومدن در

 امیاالن م ـ

 

که فقط به   دوننینم یخالفکار بزرگم ول  هیمن  کننی، همه فکر م  دمیپوش یشدم و لباس درست بلند
 سمیپا پل هیخودم  یو برا کنمیکار رو م نیانداختن خالفکار ها ا ریخاطر گ

 

  ادیب   خواستی نم یمگه الف ستادیشخص رو بروم قلبم ا دنیرفتم با د ییرایاز اتاق خارج شدم و به پذ 
 تو زندان باشه؟  دینبا نجاست؟مگهیا نیپس  چرا ا

 

 ؟ یکنی کار م یچ نحایـ تو ا دمیکش ادیفر

 م یرو باال اورد و گفت  آروم باش من الف دستاش

 حرص درار زد   یو لبخند دیرو کامل از صورتش کش نقاب

 

 ؟ یکارداشت یخوب چ ـ

 بهت بدم.  دی جد تی اومدم مامور ـ

 

سال حد اقل ده خالفکار رو به  پنج   نیتو ا  یکنیسوء استفاده م یدار  یـ الف  دمییدندون سا یعصب
 تمومش کن.  گهیبهت دادم  د  نیدارو یآزاد یجا

 کمکم کن.  کنمیخواهش م هیاخر نیا ـ
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 ـ بگو  دمیکش   یپف

 

 

 

 

 هشتاد و هفت  پارت

 

 بهم کرد  ینگاه مردد 

 رانی ا یبر   دیبا تیمامور  نیانجام ا یبرا ـ

 رو لبام نشست  یباال و رد لبخند دیابروهام پر رانیاسم ا دنیشن  با

 

 ! شنومی ... خوب م ادیچه جالب داره ازش خوشم م ـ

کشور  هیتو   چوقتیشکاراش رو جمع کنه! ه رانیاز ا خوادیبار م  نیانسانه که  ا هیقچاغچ  هیهدف  ـ
و وارد   یو براش آدم جمع کن  رانیا یبر  دی..تو باکنهیکشور  آدم جمع م  هیو هر بار از  مونهیثابت نم
 . یمعامله ش

 

 . شناسهیرو اونجا م ییکسا دیاز کجا معلوم اون با من معامله کنه شا یول   یاوک ـ

 تا رفتنت هم مشکوک نباشه.  یکار بهش بد شنهادیو پ ینرفته بهش زنگ بزن  رانی تا ا دیبا ـ

 

 باشه  شمارش رو بده  ـ
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 م و شمارش رو گرفتم برداشت زی گذاشت  از م زیم یرو یا برگه

 

 زن بود هیصفحه رو خوندم  چشام گرد شد اون  یرو اسم

 د ینگاه کردم که خند یبه الف  یسوال

 رو برداشت   یگوش

 الو ـ

 ا؟ یسالو ـ

 شما؟  ـ

 ی رو بشناس اهیگربه س دیبا ـ

 

 با شما رو داشته باشم.   یباعث شده افتخار هم صحبت زیاوه چه چ ـ

 ؟یهمکار  شنهادیپ هی ـ

 ؟ یشنهادیــ چه پ دیپرس  متعجب

 

 . یار یب  یسوغات رانیا  یبر  یخوایم  دمیشن ـ

 

 ! یدار  یواقعا  راسته که همه جا نفوذ  ؟یق یزد ـ چه اطالعات دق یا قهقه

هم   رانیگرفتم تو ا میتصم   دم یموضوع رو فهم  نیا  یرو داشتم  وقت رانیبله من قصد سفر به ا ـ
 نباشم کاریب
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 .شهیکارمون راحت م  یشناسیروم رانیــ حتما باعث افتخاره تو بهتر ا  دی.باز هم خند

 . نمتیب یم رانی باشه پس ا ـ

 ی اوک ـ

 

 ماسکش رو زده بود  از جا بلند شد و به سمتم اومد یرو قطع کردم الف  یگوش

 هم فکر کن.  می شگیهم  شنهادیـ رو پ 

 

 بار جوابت رو دادم   ه یتو هم رفت ـ  اخمام

   رونی رو داد ب  نفسش

 نزار  خبرمی دست اومد ب دیمن رفتم اطالعات جد ـ

 باشه  ـ

 

 آورده  ادیسر مه  ییچه بال نمیرفت منم سراغ آرش رفتم بب  یالف

 داخل برداشتم یمن نشن...قدم یسالن رو آروم باز کردم تا متوجه  در

 

نه هاش  نشسته بود از سر و صورتش معلوم بود  شو یآرش رو  دیدویکه دور سالن م یدر حال  ادیمه
 خسته شد  یحساب 

 آرش   ـ
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 روبه طرفم برگردوند  دنشیدو ریمس دنمیبا د ادیمه

 گفت   زدیکه نفس نفس م یحال  در

 کشت منو.  یداره مردم  وا یانرژ  نقدریبچه ا نیچرا ا ـ

 نکن  تی آرش مگه نگفتم عمو رو اذ ـ

 باشه بابا   ـ

 

   نیزد ـ بزارم زم  ادیبه صورت مه  آروم

   دیو به طرف سالن دو نیی پا دینشست.  آرش پر ادیمه

 د یرو موهام کش  یو دست  ستادیروبروم ا ادیمه

 

 ؟ یکرد اهیموهات رو س یاهیچون گربه س ـ

 . یزدم ـ دلم برات تنگ شده بود داداش یلبخند

 

 و گفت   دمیبه آب نشست و تو بغل کش  چشاش

 !یگفت یحد اقل به من م  ینامرد  یلیخ ـ

 

 !یدار  یدهن قرص  یلی خ نکهیجدا شدم و چپ چپ نگاش کردم ـ نه ا  ازش
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 ؟ یهر روز تحملم کن دیبه بعد با ن یـ از ا دیخند هیگر ونیشل شد و م  شاشین

 

برگشتم خبرت    یوقت یول  گردمیبرم  یک ستیمعلوم ن رانیبرم ا یکار  یزدم ـ احتماال فردا برا یلبخند
 .دمیم

 ؟ یتو که خالفکار نشد  نازینگام کرد ـ آ نگران

  اد یبهم اعتماد کن مه ـ

 

 ؟یدیفرصت م  هی ییتکون داد و گفت ـ به دا یسر 

 ـ مگه اون بهم فرصت داد؟  دمیگز لب

 

 کار خودت بود پس انکار نکن  دونمیداغون شد  ..م دیرو د لمیاون ف نکهیبعد از ا نازیبگذر آ ـ

 

 االن ذهنم مشغوله   میزنیکارم تموم شه بعدش حرف م نیبزار ا ـ

 

 و هشت هشتاد

 

 

 * نازی*آ
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خودمون راه  یرو فرستادم هتل و خودم به طرف خونه  نی فرانک و دارو می اومد رونی فرودگاه ب از
 برگشتم اونم بدون خبر  رانیافتادم دلم براشون تنگ شده بود بعد از پنج سال به ا

 

داماد مهربونش با محبت   کنهی من و پاشا اتفاق افتاد خبر نداره  و فکر م نی که ب  ییاز ماجرا مامان
 کنه ی م یباهامون زندگ

 

....   زدنیچشام قدم م  یتموم خاطراتم جلو... دلتنگ به خونه نگاه کردم انگار دم یبابا رس یالیدر و به
 ...ن ی ریتلخ و ش  یخاطرات

 لباسامون رو برداشتم   فیکردم و ک ادهیپ نی رو از ماش  آرش

 نگفت  یز یچ یرو به دوالر بهش دادم ول هیکرا

 رو زدم   زنگ

 هیک ـ

 د یاومده در رو باز کن ستونیآرش بلند شد ـ رئ یصدا

   ؟یخوایمهمون نم مییمامان ما ـ

 

 فکر کنم رفت تو ُشک  ومدیاز مامان در ن ییصدا

   ؟ییمادر تو نـازیآ...  ـ

 

   یبله مامان ــ

 رو باز کرد  در
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ها رو برداشتم و   فیکه گرفته بودم  ک یب یعج  یو انرژ  جانی ه هیتو منم با  دیدر رو هل داد و دو آرش
 وارد خونه شدم 

 

 و خوشحالش خنده رو لبام آورد متعجب یـ.. چشا رونی زده از خونه اومد ب  جانی ه مامات

 خودم  هیسالم مامان ـ

 

 حرف دستاش رو باز کرد..... تو آغوشش حل شدم  یب

 شد قیدرونم تزر  ییناب از جنس خدا یآرامش 

 لوس شدن و ناز کردن خاست   یشد...... دلم کم سی چشام خ  

 ی مامان  ـ

 

  ؟یباالخره اومد  زمی جونم عز ـ

 تنگ   یلیلم برات تنگ شده مامان.... خ ـ

 

 .؟ شمونیپ یومدیکه پنج سال ن  یما رو کرد یهی چه تنب  ؟یعمرم کجا بود ی شهیدلم... ش  زیعز ـ

 

 !  امینشد ب هیچ هیمامان تنب  ـ
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 !! رهیبگ  لیمنو هم تحو یکی ـ

 

  هیاخالقش کپ... ورجک هم ظاهرش هم میمامان جدا شدم هر رو به آرش خان حسود نگاه  کرد از
 باباشه  

 

 رو زانو نشست و نگاش کرد  مامان

 من.   ی  مغز  گردو ی دارم  تو کجا بود  یخوشگل یچه نوه  یوا ـ

 

 خودم مغز دارم.   ستمی آرش تو هم رفت ـ من مغز گردو ن یاخما

 

 دم یوگفت ــ آخرش آرشم رو د دیگرفت  مامانم خند خندم

 دیستی تو مادر رو پا نا نیایب

 

     میشد الیرو برداشتم و وارد و لمیوسا

 .یایبه دلم افتاده بود م نکهیکردم مثل ا یر ی اتاقت رو گرد گ روزی د نیمادر هم ـ

 

 اتاقم  برمیرو م  لمیممنون مامان پس من وسا ـ

 

 هر دومون رو به اتاق خودم بردم چون تختم دو نفره بود  لیوسا
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 دم یکشدست  وار یدر و د یبه اتاقم کردم و دلتنگ رو ینگاه

 خستم شد؟ یلباس راحت بده از خستگ هیمامان  ـ

 خستت شد؟   یها از خستگ ـ

 

 خستم شد  یسوار  مایفکر کرد و گفت ـ نه از هواپ یکم

 دارم  یخوشگل یلباس خوشگل تنت کنم تا پدر جون اومد بگع به به چه نوه  هی ای ب زمیعز ایاها ب ـ

 

 رو از تنش کندم  لباسش

 ه؟یپدر جون ک  ـ

 

 منه  یزدم ـ پدر جون بابا یلبخند

 تنش کردم یراحت شرتیت

 

 اد؟ یم یمن ک  یشد ـ پس بابا زونیو لوچش آو لب

 

 پر درد نگاش کردم  یتو هوا خشک شد و با دل  دستام

 بابات کجاست بهش بگو رفته سفر  دیرفته سفر اگه مادر جونم پرس  ادیم یـ به زود 

 

 مامان؟  یگیبا ذوق گفت ـ راست م 
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 کردم   نیکه بهش دادم خودم رو نفر یتکون دادم و تو دل به خاطر دروغو  سرم

 

 هم پاش کردم   یشلوار راحت 

  رونی ب  دیزد... از اتاق پر یچرخ  هیو  نیدستش رو گذاشت زم  یانرژ  پر

 

 کردم از رنگ خاموش استفاده نکنم تا شک نکنه  یسع یول  دمیپوش  یراحت   لباس 

 

 *پاشا*  

 

  دایپدر زنم رو پ یخاستم خونه  یکردم به هتل برگشتم م بشیتا در خونه باباش تعق  نکهیاز ا بعد
 به کلمه پدر زن زدم   یکنم...پوزخند

 شب مال من بود کیکه فقط  یو زن دمیکه هرگز ند یزن و پدر زن  مادر

 

تا   رمیبگ ینی گرفتم  ماش میکردم.....تصم رونیدوساعته ب یراه رو با خواب یاتاقم شدم...خستگ وارد
 کنم    بشی راحت تر بتونم تعق

 

 رفتم  نیماش شگاهیو به نما  دمیپوش  یگرفتم و خودم  و با سرعت لباس یدوش

 

 به در بسته نگاه کردم   یرفتم  و چند ساعت نازیپدر آ یراست به در خونه   کی   نیماش  دیاز خر بعد
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 رو روشن کردم و به طرف هتل راه افتادم   نی ازش نشد...ماش یشده بود...  خبر  شب

 

 و نه هشتاد

 

 *  نازی*آ

 

 کردمی برنامه هام رو باهاش هماهنگ م دیبود با ده یرس رانیرو گرفتم.... تازه به ا  یالف ی شماره

 

 الو ـ

   ؟یدیرس  ی. الف

  هیساعت  کی  ـآره

 

 م یحرف بزن دیهتل با امی فردا صبح م ـ

 نمت یبی اونجا ساعت ده صبح م ایب فرستمی آدس برات م هی  ستینه هتل خوب ن ـ

 باشه   ـ

 

بابا هم از    کردی جور شده بود و ولش نم  یآرش با بابا حساب رونی رو قطع کردم و از اتاق رفتم ب یگوش
 وروجک قلدر رو دوست نداشت!  نیا شهیبرق چشاش معلوم بود چقدر دوسش داره آخه مگه م
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نکرده بودم  ..  یهمکار   زیم دنیوقت بود تو چ  یل یخ دمیبه آشپز خونه رفتم و کمک مامان غذا رو چ  
   ارهیبخشه و آدم رو به وجد م یکوچک انرژ  یکارها  یچقدر بعض

 

 و خانمش رو دعوت کردم   امکیب عمو سفرداش یدخترم برا ـ

 چه خبر از سولماز ازدواج کرده؟  یممنون مامان دلم براشون تنگ شده بود راست ـ

 

 ساله هم داره هیپسر  هیمادر با همون خاستگار سمجش ازدواج کرد   اره

 چند سالشه؟  ایس یگفتم و رو به مامان گفتم ـ  خربزه  یادیخاک تو سر مه هیدلم  تو

 

 ـ سه سالشه  دیخند

 کرد دای پ یهم باز  هیتکون دادم  ـ خوبه آرش  یسر 

 باشه گفت    دیانگار ترس هوی

 .کنهی هواست به آرش باشه مثل پلنگ به آدم حمله م یلی مادر خ یوا ـ

 شل شد به خودم رفته  شمین

 کاره.   نجایپا ن  هیبزنه پسرم  تونهیـ نترس آرش رو نم 

 ـ  خدا حفظش کنه  

 ممنون ـ

 

 که آرش تو بغلش بود به  آشپزخونه اومد  یاماده بود بابا در حال زیم
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 ؟ یچرا بغلش کرد ستیقلبت خوب ن یبابا برا یبه سمتش رفتم ـ وا هراسون

 م نداشته باش  به منو نو یکار  یو پسم زد  ـ برو پدر صلوات دیخند

 

بابا برنج    یو رفت  فکرام رو پس زدم و برا دینوش رو ند چارهی پارسا افتادم ب ی آقا ادی حرفش  نیا با
 دم یکش

 ممنون دخترم  ـ

 خواهش   ـ

 

 که مثل بابا  گفت ـ ممنون دخترم   دمیآرش هم کش یبرا

   دنیو مامان  خند  بابا

 نه یس ای من رون بزارم  یکوچولو سی رئ ــ

  نهیفکر کرد و گفت ـ س یکم

 

 و کنارش گذاشتم دمیکم هم ساالد کش هیگذاشتم که شروع به خوردن کرد  براش

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بودم و   دهینپوش  شتریدو بار ب یکیرو   شی چند تا هیانتخاب کردم   میمیقد یاز لباسا یمانتو مشک هی 
 سالم موند بود 
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 سرم کردم  یطبق معمول شلوار و شال مشک و

 ونیمد نوینقص بود و ا یاندامم ب یپر تر شده بود ول یبه خودم کردم بدنم کم  ینگاه نهیتو آ و
 و فرانک بودم  نی دارو هیرزم  یآموزشها

 

 باشه  نی خوشگلم  رو برداشتم و از خدا خواستم توش بنز هییطال یآزرو  دیکل

 اتاقم خارج شدم   از

 

 مامان؟ ـ

 پاک کردن بود نگام کرد  یکه مشغول سبز  مامان

 دخترم؟  یر یم  ییـ جا 

 

 توش مونده؟  نیبنز نیبه نظرت ماش  نمیاز دوستام رو بب یک ی برم   دیآره با ـ

 

 که خراب نشه کنهی آره مادر  بابات مرتب چکش م ـ

 رو لبام نشست    یلبخند

 ممنون ـ

 

 کارواش ببرش.  هیشده باشه  فی کث  یلینشده فکر کنم خ   زیمادر تا حاال تم  یبرو که گفت ـ ول خواستم

 به ساعتم کردم وقت نداشتم   ینگاه
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 کنم ی م شیاشکال نداره مامان به کار ـ

 

  کهی برم که ت نیافتاد وارفته به سمتش قدم به داشتم  اگه با ا نینگام به ماش یرفتم...وقت  نگیپارک به
 . کننیبارونم م

 

 باز کردم و سوار شدم    ینبود در رو به آروم یراه  یول

 گذشت   ری ش که به خ نجایا تا

 

چهار راه  هی سر  کیخارج کردم و به سمت مقصد راه افتادم که به تراف  اطیرو روشن کردم  از ح  نیماش
 افتادم   ریگ

 

 در آوردن یخودشه  که براش تابلو زدن و مردم رو از سر در گم  دمیدقت که به چهار راه نگاه کردم د با

رو به بچه ها    کردمیمتفکر به اطرافم نگاه م  میدیرس ی چهار راه م نیبا بچه ها به ا یوقت شهیهم
 چه کنم؟!!  نیگ یحاال م گفتمیم

 

 ما معروف شد  نیچهار راه به چهار راه» چه کنم «در ب نیشد که اسم ا نیا

 

 زنهی داره بوق م یکنار   نیماش دمی رو به حرکت در اوردم د  نیو  ماش دمیاز جا پر یکنار  نی بوق ماش با
 زدم     بنیرو پا شهیش
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 ی از نوع خروس جنگ گهید یکی و  یغیپسر از نوع جوجه ت  هی

 داد زد  ش یکی  کردنیباز  از نوع االغ راه راه نگهم م شی ن با

 رخش بزن گناه داره نیآب به ا هیبابا   کردمی باور نم سنایبودم پولدارا خس دهیشن ـ

 و  به طرف هتل رفتم تا پسرا رو با خودم ببرم.   دمیرو باال زدمو بدون توجه ازش محکم گاز شهیش

 

 نود

 

رو برداشتم و به اطراف   نکمیشدم ع ادهی کامل پ اطیپارک کردم و دوباره با احت  ابونیرو کنار خ  نیماش
 نگاه کردم  

 

 زنگ زدم   نی و به دارو  دمیکش رونی ب فمی رو از تو.ک میگوش

 

 الو  ـ

 ن یجلو هتلم زود ببا نیدارو ـ

 باشه خانم  ـ

 

که احساس کردم طوفان شد  پف هواسم به  دمیرو به هم کوب نی رو قطع کردم و در ماش یگوش
 نبود  نیماش  یف یکث

 

 پر از گردو خاک شده بود نگاه کردم    نیماش یفی به لباسام که به خاطر کث  یحرص
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 دور شدم و شروع به تکوندن گردو خاک لباسم کردم  نیاز ماش  یقدم

 

 ن؟یخوای خانم کمک نم ـ

 

بدون توجه بهش   ستیجواب دادن هم ن قیال یرو بلند کردم و با اخم  به پسره نگاه کردم حت سرم
 رو زدم و راه افتادم نکمیع

 

 گفت  یبلند یشد چون  با صدا یحرص  یل یش نکردنش خ از آدم حساب  نکهیمثل ا یول

 

 تعارف نکن خوشگله  مای ـ همه جوره در خدمت 

 

بودنم  یدادم انگار از جد  ریمس  ریی از کپنش حرف زده بود  به طرفش تغ ادیز گهید ستادمیجام ا سر
 به خودش گرفت  یخودش رو جمع کرد و حالت حق به جانب  ی... کم   دیترس یکم

 

    د؟یزد یاالن شماچه زر  دیببخش  ـ

 گفت    یمون یپش چیه  بدون

 ـ گفتم همه جوره.... 

 

   دمیتو دهنش کوب یحرفش تمـوم نشده بود که مشت هنوز
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 ازش فاصله گرفتم   و

 

   ادیردم دنبالم مطرف هتل  راه افتادم هنوز چند قدم دور نشده بودم که احساس ک به

نفر از   ه یدادم  و  خواستم به طرفش برمو بزنمش که  یمشت گره خوردش جاخال یو برا برگشتم
 پشت محکم گرفتم 

 

 دستش رو پس زدم و به طرفش برگشتم  یعصب  

   کنه؟یچه م  نجایا نیشکه شدم ا رانیتو ا دنشید با

 ن لق تره دهن من از او نکهیزر زدم مثل ا ادیخدا باز من جلو مه یوا

 

 که به طرف پسره رفت و مشغول کتک زدنش شد بابا جنتلمن  کردمیبا دهن باز نگاش م هنوز

 

 کمکش  میخانم بر ـ

 طرف پسرا برگشتم  به

   میبر نیایاز پسره نموند  ب  یز ینه بابا چ  ـ

و به طرف محل قرار حرکت   میشد  نیو سوار ماش میبود ول کرد یرو که  هنوز مشغول کتک کار   پاشا
 میکرد

 

 م یدیمورد نظر رس یربع به خونه   هیاز  بعد

   میدر رو زدم که در بازشد.... وارد شد زنگ
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   میبود اشاره کرد به  داخل ساختمون بر ستاده یدر ا یجلو  یالف

 میمبل ها انداخت یو خودمون رو رو میکار رو کرد همون

 مون نشست و گفت  جلو

 میبد  لیو بهش تحو میو جمع کنر یافراد دیـ  با 

 دارم! یا گهیمن فکر د یول ـ

 

 باال انداخت و نگام کرد که گفتم  ییابرو

  می به خطر بنداز سکیر هی رو به خاطر   گناهیجون افراد ب میتون یما نم ـ

 د یتو هم کش ابر

   م؟یکار کن یچ  یگیــ پس م 

 

 زانو گذاشتم وبه جلو خم شدم   یرو رو  آرنجم

 

 باشن   سیاز افراد پل میکنیکه انتخاب م یو افراد یهماهنگ کن  رانیا سی با پل دیـ با 

   کنه؟ی کمک م ران یا سیبه نظرت پل  ـ

 

 بشن.  دهیاز مردمش دزد یقرار عده ا کنهیمعلومه کمک م ـ

 تکون داد  یسر 
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   دمیاگه قبول کردن  بهت خبر م کنمی و هماهنگ  م  رمیـ باشه من فردا م 

 

 میر یباشه پس ما هم م ـ

 رو به پسرا گفتم  میزد  رونی خونه ب از

 م یبزن  یتو شهر چرخ میبر  نیایـ  ب 

 

 *پاشا* ،

 

 معلوم نبود  ادی بهش کردم ز ینگاه نهیلبم رو پاک کردم و از آ یدرد خون  گوشه  با

 

 کمکم  ادیب  شیکی داره نذاشت   ل یف یاندازه  گاردیدو تا باد دیچش سف  یحرصم گرفت...دختره  یآ

 میمردم از هم جدا شد یونینموند...آخرشم با پا در م  کاری اونم ب یزدمش ول یخودم حساب  البته

 دیافتادم و دلم براش پر کش کرد یکه با دهن باز نگام م  یوقت شی و خواستن  نیریش  یچهره  ادی به
  یعنینشون داد  یعکس العمل تند دنمیرو نداشتم با د شی طاقت دور گهید کردمیم کاری چ دیبا
 هم تو شک بود! دیشا ای وار باشم  دیام تونمیم

... نهیلبم بش یگوشه  یبه ذهنم خطور کرد که باعث شد لبخند بدجنس ثانهی خب  ینقشه  هیباره  هی
 خانم!!!......   نازیآ یخودت خواست

 

 ک ینود و  پارت
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 *  نازی*آ

 

 چه؟   نیدر مورد انظرت   ـ

 

 وگفت   دیبه صورتش کش  یمتفکر دست نیدارو

 ن؟ یخوایم ی چ یروبرا نیخانم ا ـ

 

 گهید کننی رو سر م  یخوب روسر  یکرد  دمیاز خودت ناام نی چپ شد ـ دارو چشام

 

 پوشم مگه شوهرم مرده.   ایجلو اقوام س تونمیکه نم  نجایا 

 

 کدومش قشنگ تره    مین یبب نیو گفت ــ خوب بپوش  دیخودش رو جلو کش فرانک

 

   دیباز شد ـ چرا به فکر خودم نرس شامین

 

 و شال برداشتم و با اتاق پرو رفتم یتا روسر  چند

 امتحان کردم همش قشنگ بود  یکی  یکی

 جان یآذربا میاشاخص یداره...  کیال یران یا یاصال کاال 
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 ها رو برداشتم و جلو فروشنده گذاشتم یروسر  همه

 رو باز کرد و گفت  ششیفروشنده ن  خانمه

 

 رو بدم..... زرد و بدم....   قرمز رو بدم    یآب ـ

 رو بدم؟  کدوم

 رو باز کردم و گفتم شمین  ارمیکرد کم م فکر

 همه روبده! ـ

 

 و داد  دیچ یگردم  همه رو پ  ی نکرد و در مقابل چشا یهم نامرد فروشنده

 

 ! ؟ی همه رو دادا   ـ

 زد  ییدندون نما لبخند

 

 تکون دادم  دادم و همه رو حساب کردم  یخنده سر  با

 که! شهیم  سیدهن مردم سرو نیراه انداخت هیغ یچه تبل نیا بابا

 پسرا میبر ـ

 

 خواستمیچند تا مانتو هم م  یسراغ بعد میو رفت میزد  رونی مغازه ب نیا از
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 شد؟  یچ  یدیفهم نیییییه ــ

 نگران به سمتم برگشتن  پسرا

 اومده؟ ش یپ یشده خانم مشکل  یچ ـ

 

  یو کاال م یکن انتی به کشور خ می بر نیای ....بدمینخر یچ ی ه یسوغات رانیبعد از پنج سال اومدم ا  ـ
 .میتا لو نرفت میبخر  یخارج

 

   رونیب  میبدبختا دادم از پاساژ زد نیکه کول ا  دیخر  یو دنبالم راه افتادن بعد از کل دنیخند

  هیکنم که   اطی رو وارد ح نیها رو به هتل رسوندم و خودم به  خونه برگشتم. خواستم ماش بچه
 داره   کاریچ  نمیرو خاموش کردم و منتظر موندم  بب  نیبرام چراغ زد  ماش  نیماش

در   یدوبارش اونم جلو دنیبا د   رونی اومد ب نی شدم که طرف از ماش ادهیرو باز کردم و پ نی ماش در
 دم ییهم سا یبابا اخمام تو هم رفت و دندونام رو رو یخونه 

 بهم رسوند عیخودش رو سر کار؟ی چ نجایا اومده

 خورده  یکتک حساب  هیلبش پاره بود  فکر کنم  ی گوشه

 حرف زدن نداشت نگاه کردم   الیکه خ ییگره زدم و به پاشا شتریرو ب ابروهام 

 نکرد  ییخطا چیه نکهیثل ام کردی نگام م  خونسرد

 د یمنو نگاه کن نجایا  نیجناب پارسا اومد ـ

 بچم رو بببنم.  خوامیکرد و گفت ـ نه اومدم بگم م یاخم

 رو از بس فشار دادم  فکم در رفت    دندونام

 مفهوم شد!؟ خورهیدستت به آرش بخوره   اون از کنار من جم نم زارمیکدوم بچه؟ فکر نکن م ـ
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 زد  یپوزخند

 ممنوع الخروجت کنم    تونمیم یبه راحت  رانهیا نجایرفته ا  ادتی   دمیترس یـ وا 

 جا گم شو.  نیبدم پسرا پوستت رو بکنن ها؟ زود از ا یخوایم ـ

امشب قرار باباش   یتر آرش رو آماده کنرو باز کردم که سوار شم که در رو گرفت و گفت ـ به نی ماش در
 نه یرو بب

 ه؟ یباال ــ منظورت چ  دیپر ابروهام 

 صورتم نگه داشت    یو چند سانت دیرو جلو کش  سرش

 ! هیببام خونه پدر زنم  مشکل خوامیامشب م  ـ

 

من  یتو برا کنمیداد زدم ـ فکر نکن دوباره قبولت م  یدر حال انفجار بودم عصب  تی زور عصبان از
 ؟یمرد

 پسرم  شی پ امی ب خوامی تو رو خواست! من فقط م  یـ ک دیغر یعصب

رو بهشون بگم  زینکن خودم زنگ بزنم و همه چ یپس کار  ینگفت  یز یکه به مامانت چ دونمیم 
 مفهوم شد!

 

 کع در حقم کرد، خودم رو نگه داشتم که جلوش نشکنم  یبود جواب کار  نیپر از غم شد..ا دلم

 

 به لب نشوندم و گفتم    یثیکه به سرم زد لبخند خب  یفکر  با

 

 نده  یپس سوت یبهشون گفتم سفر  کنمیباشه  آرش رو اماده م ــ
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 شدم   اطیشدم و وارد ح نیمتعجبش سوارماش یمقابل چشما در

 

 ! یبش مونیاومدن پش ایبه که... از به دناومدن خو نجایآماده کنم که از ا یرو جور   آرش

 

 

 نود و دو  پارت

 خونه شدم آرش با مامان رو مبل نشسته بودن وارد

 سالم   ـ

 ! یکرد دی کردن مامان متعجب گفت ـ چقدر خر نگام

   دمیم حیبهت توض امیتکون دادم ـ تا بزارم اتاق م یسر 

 زدم  رونی و از اتاق ب دمیپوش  یگذاشتم لباس راحت یها رو گوشه ا دیاتاق شدم و همه خر وارد

 گذره؟ یخوش م   دیکنیکارم یخوب چ ـ

 

 تو بغلم  د یپر  یبا خوشحال  آرش

 باشم  ششونیپ شهیهم خوادی دوست دارم دلم م یل یـ مامان من مادر جون و پدر جون خ 

 

 کردم    یرو بوس محکم   لپش

 دلم ز  یـ.قربونت بشم  عز 

 و بغلم گذاشتممادر  نشستم آرش هم ت کنار
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 مظلوم بهمامان کردم  و گفتم ینگاه

 

مجبور شدم االن  نیبخرم به خاطر هم   یرفت سوغات ادمیشد   ییهوی....اومدنمون   زیـ مامان من چ 
 بخرم.

 

 زد و گفت  یلبخند مهربون  مامان

 اس  هیهد نی ... بزرگترتیحضورت... بودنت... خوشحال  زمیـ عز 

 

   دمیمامان هم بوس یکش اومد  و با ذوق لپا لبخندم

 

 دسش رو دور گردنم انداخت و گفت  آرش

 ؟ یـ مامان 

 جونم؟  ـ

 

 ...اجازه دارم چندتا فن روش برم؟   کنهیم  تیاذ یل یسهام خ گهیمادر جون م ـ

 

 دم یگز لب

  یقو و سی مثل تو رئ فهیـ نه پسرم اون دختر عموته فقط از خودت دفاع کن نزنش اون دختره ضع 
 ! ستین
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 تکون داد و گفت  یسر  یراض

 ـ   باشه  

 م یاریباال کادو مادر جون رو براش ب  میحاال پاشوبر 

   میو به اتاقم رفت نیی پا دیرو پام پر از

 بودم رو بهش نشون دادم  دهیمامان خر یکه برا ییلباسا

 خوشگله؟  ـ

 

 ؟ یدیمنم خر یآره مامان برا ـ

 

 رو فراموش کنم؟ دونمی یکی شهیـ مگه م دمیخند

 و گفت  دیرو بهش نشون دادم  ..خند  لباسش

 !یمن یدونه  هی  یکیتوهم  یمامان ــ

 

 ـ آرش؟  گفتمیدرمورد پاشا بهش م دیبا

 کرد  نگام

 . ادیـ بابات داره از مسافرت م 

 زد و منتظر نگام کرد   یبرق چشاش

 

   یدیبار بابات رو د هیراستش قبال  ـ
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 ؟ یگفت ـ ک   متعجب

 

 ! یدیرقص نهیمنو نب  نکهیکه به خاطر ا  یرستوران...همون تو

 

 دت؟ یدیم دیشد ـ اگه بابامه چرا نبا جیگ

 

 د یاز چشام چک یگرفت و اشک  دلم

 

 کرده بود و نتونستم ببخشمش   تمیـ چون از دستس ناراحت بودم... چون اذ 

 

 پاک کرد   کشیکوچ یتو هم رفت و اشکام رو  با دستا اخماش 

 

 رم یگی خودم انتقامت رو ازش  م  ینکن مامان هیگر

 رو لبام نشست    یپر رنگ لبخند

   ؟یگ یراست م ـ

 

 !ومدیاصال هم از اون اقاهه خوشم ن یآره  مامان  ـ

 بابام باشه؟!  ادیمثال مه میبابا رو عوض کن شهینم مامان
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 گرد شد  چشام

 .مونهیدوست م هیبرامون  ادیمه   ستی خدا انتخاب کرده دست ما ن نویـ نه مامان ا 

 باشه مامان  ـ

  میتا لباسا رو کادوکن ایب ــ

  دیمامان رو بابا رو کادو گرفتم  هنوز چسب اخر رو درست  نزده بودم که ارش برداشتش و دو یلباسا
 رونیب

 پسر عجول  نی گرفت از دست ا خندم

 د یحرف زدنش به گوشم  رس یشدم و دنبالش رفتم صدا بلند

 مادر جون؟ یپدر جون...خوشحال شد یهم برا ی ک ی نیمادر جون مهربونم ا یکادو برا نیا ـ

 د یرو بوس شی شون یو پ   دیخند مادر

 دلم  زیو خوشحال نشم  عز یبد هیتو بهم هد شهیمگه م زمی آره عز ـ

 د یرو بوس شی شونیرو تو بغل گرفت  و پ  آرش

 بهم کردوگفت  ینگاه

 .یدی ــ دخترم زحمت کش 

 رسهیپاشا هم زنگ زد که امشب م یرو نداره مادر....راستقابلتون  ـ

 عمق گرفت   لبخندش

 م؟ ینیمادر...باالخره قرار دومادمون رو بب  یگ یراست م ـ

 زدم و گفتم یزور  یلبخند

 شد.  ریکه د دیببخش گهیـ آره د 
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 محبت نگام کرد   با

    ستین یپس گله ا  میبود که خودمون انتخاب کرد یراه نیا ــ

 نود و سه  پارت

 

 

 داد مامان بلند شد  یصدا دمیرو لبام نشوند و به سرعت به سمت در دو ی زنگ در لبخند یصدا

 

 ! کنمی جا باز م نیصبر کن دخترم از هم  ـ

 خودم در رو براشون باز کنم خواستیدلم م  یول

 خودم رو به در رسوندم و در رو باز کردم  هیچندثان در

 انداختم   ایخودم رو تو بغل س  غیاومد و با ج  خود به خود کش شمین دنشونید با

 کرد و گفت  ینچ نچ ایس

 .یـ نه تو هنوز بزرگ نشد 

 و از ش جدا شدم و بدون حرف ساناز رو تو بغل گرفتم   دمیخند

 عشقم؟  یخوب ـ

 د یخند

 ؟یسولماز رو طالق داد شدیـ چ 

 جدا شدم   ازش

 وفا بود سرم هوو اورد   یآره ب ـ
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 چوند ی گوشام رو پ ایس

 هو؟ یچت شد  یآ یآ ـ

 .یومدیبعد م  یکردی صبر م گه یپنج سال د هی یومدیکم زود ن هیگم  یم ـ

 گفتم  رونیگوشام رو از دستش بکشم ب کردمی م یکه سع یحال  در

 تو؟ د ییـ ا  چرا دم در بفرما 

 گفت  ایو به س دیخند  زیر  ساناز

 جان  ک امیـ جلوبچه بده س 

 افتاد جلوش نشستم  یوروجک خوردن  هیگوشم رو ول کرد تازه نگام به  ایس

 ؟ یش یتو!   دختر من م یچه خوشگل ـ

 

 با خنده گفت   سهام

 خوتم مامان دالم یول ـ

   یزنی چه خوشمزه حرف م یوا ـ

 و دستاش رو گرفتم   دمیرو بوس   لپش

 

 نشونت بدم  طونیش یکوچولو سیرئ  هی میبر  ایـ ب 

 مبل لم داده بود  یبودن به خودش گرفته بودو  رو  سیآرش دوباره ژست رئ  میخونه شد وارد

 

 جلو و سالم کنه  ادی ابرو اومدم که ب براش
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 دراز کرد ایجلو اومد و دستاش رو جلوس  مغرور

 سالم من آرش هستم  ـ

 

 زد  یگرد بهش دست داد و لبخند  یبا چشا ایس

 ؟ یسالم آرش خان خوب  ـ

 ممنون  ـ

 به ساناز کرد و گفت  ینگاه

 بانو   نی خوش اومد  یلیـ خ 

 

 د یطرفش و لپش رو بوس  دیباره پر هیساناز شل شد و  یشاین

 

 تپلش فشار داد و گفت   یلپا یآرش رو سهام ثابت موند  انگشتش رو رو نگاه

 ه؟ یراستک نیمامان ا ـ

 گرفت لپ سهام تپل بود و باعث شده بود آرش تعجب کنه خندم

 و تو گوشم گفت   دیخودش رو جلو کش  ساناز

 شه؟ی! دومادم میدار  یچه توله ا ـ

 دم یخند

   دنمیـ نم 

 م یرفت ییرایبه پذ یو بابا هم جلو اومدن و سالم کردن و همگ مامان
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 ؟یومدی مدت چران نیا  یکردی م کارایکن چ فی خوب عمو جان تعر ـ

 زدم و گفتم یمصنوع یلبخند

  میاینذاشت ب   یاومد و کارو زندگ  ای پارسا رحمت  خدا رفتن بعدشم آرش دن یـ راستش اولش که اقا  
 م یآخرش اومد یول

 

 به آرش کرد و گفت   ینگاه ایس

 ؟ یکنی م کاری ـ خوب آقا آرش تو چ 

 که دوباره ژست قبلش رو گرفته بود گفت  آرش

 

 کنم ی م یصبح تا شب باز   گاردامیـ با  باد 

 گرد شد و رو بهم گفت  ایس یچشا

 

 گارد؟ یـ باد 

 زدم  یلبخند

هم دارن چون واقعا  گاردشیدو تا پرستار مرد براش گرفتم که حکم باد طونهیکم ش  هیـ خوب آرش  
 کنم  طنتی برام سخته همپاش ش

 رو به باباش  گفت   سهام

 

 موخام  گالت یمنم باد ییـ بابا 
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   دمیخند

 نازش کرد و گفت  ایس

 یی بابا شمی م گالدتیـ خودم باد 

 

 زنگ بلند شد  یبه آرش که محو حرکاتشون شده بود شدم که دوباره صدا یاسترس نگاه با

 مامان بلند شد   یصدا

 ترم فکر کنم شوهرت اومد برو در رو براش  باز کن دخ ـ

زدم و از جام بلند شدم تو دلم پاشا رو فهش بارون کردم    یلبخند کننی همه منتظر نگام م دمید یوقت
 و به طرف در حرکت کردم

     کنمی پارش م کهی برسه ت ادیاگه دستم به مه زدی گرفته بودمو قلبم تند م استرس

 زد و گفت  ی رو باز کردم خودش بود  چشاش برق در

 ی ایهمه راه ب نینبود ا یاز ین یکردیـ از همون جا باز م  

 زدم   یپوزخند

 اومدم ینم  شدمیـ مطمعن باش اگه مجبور نم  

 نگام کرد و اومد تو یکم

 ن؟ یـ مهمون  دار 

 ومد یم ادمیاون شب  یماجرا کردمی چرا تا نگاش م دونمینگاش کردم نم سرد

 و زن و بچش  ایس ـ

 زد ـ خوبه   یلبخند
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 حرکت  کرد   الیرو برداشت و به طرف و  چمدونش

 و پشت سرش راه افتادم دم ییدندون سا یحرص

 نود و چهار  پارت

 

 

 باهاش دست دادن  ییهمه به استقبال اومدن و با خوشرو میخونه شد وارد

 به شونش زد و گفت  یدست  بابا

 

 میدید کیچه عجب دومادمون رو از نزد ـ

 و نا محسوس بهش رفتم  یپوست ریز یبهم کرد که به چش غره  ینگاه پاشا

 

 انداخت و گفت  ریز یمتواضعانه سر  ـ

 بوده که نتونستم خدمت برسم  میکم سعادت ــ

 زد و گفت   یلبخند  بابا

 ی راه یپسرم حتما خسته  نیبش  ایب ـ

 

 بود و منتظر بود بپره تو بغلش پاشا رو آرش ثابت مونده  چشم

 بابا  یوگفت ـ خوش اومد  ستادیآرش جلوش ا یول

 پاشا نشست و آرش رو بغل کرد    یرو لبا  یلبخند
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 پسرم؟   یخوب ـ

 

 نگفت  یز یتکون داد و چ یسر  ارش

 نگرفتن  ی رادیطور خشک و سرده ا نیرفتار آرش کال هم   کردنی که فکر م همه

 

 شوهرت رو به اتاقت ببر  فیدخترم ک  ـ

 

 رفتم    فیحرف رو زده بود نگاه کردم و به اجبار به طرف ک  نیمامان که ا به

 

 ت یرو با عصبان  فیو به طرف اتاقم بردم ک دمیرفتم و دستش رو کش  فهیبه ک یغره ا چش

 رها کردم   یا گوشه

 

 دردم گرفت   یلیکه خ  دمیدستام رو تو موهام بردم و با حرص کش 

 ر نبودم که به لطف آقا شدم آزا خود

   دمیکش یق یآوردم و نفس عم رونی روب دستم

 ناراحت نباش. یآروم باش تو آرش رو دار  نازیآ چته

 خورد میشون یبرم که در باز شد و تو پ  رونیکه اعصابم آروم شد برگشتم تا از اتاق ب  یکم

 

 چش غره رفتم  و از اتاق خارج شدم  کردیبه پاشا  که با لبخند دندون نما نگام م   یحرص
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 آرش نشستم کع آروم تو گوشم گفت  شی رو مالوندم خدا کنه قرمز نشده باشه پ میشونیپ یکم

 

 بده؟  یخرم شه و بهم سوار   تونهیم ییبابا ـ

 

 تو چشماش دلم رو نرم کرد   خواهش

 

 اد یتا حالش جا ب  یبکش یازش سوار  یحساب   دیفقط با تونعیمعلومه کع م ــ

 

 پاشاچند فاتحه فرستادم   یبرا  شی شاپیزد...که پ  یبرق چشاش

 

 برگشت و اون طرف آرش نشست و بلندش کرد و نشوندش روپاش  یبا لباس راحت   پاشا

 

 از تنش بره. یارخستگیب  ییچا هیشوهرت  یمادر برا ـ

 یبرا دیحاال با  دنیبهم م ییادم....تو خونه خودم خدمتکارا چاتکون د یبه مامان کردم و سر  ینگاه
 ببرم    ییآقا پاشا چا

 

 ختم یر  ییرو برداشتم و  چا یگذاشتم  قور  ینیفنجون برداشتم و تو س هیبا حرص  
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 شد یم ز خریحاال اگه خاستگار بود رنگ چ گهیالمصب چه خوشرنگ هم شد  شانسه د 

 

 شه؟ینم   شیادیکم ز هیبراش ببرم  ییاالن چا یعنی

 آدم شد دیکنم شا ری کم شوهرم رو نمک گ هیبزار  نچ

  یی تو چا دمیکم پاش هیرو برداشتم و    نمکدون

 ول به خودم بخور پاشا جان! یا

 نوش جونت.  

 

عاشقانه داره سر تاپام رو نگاه   ن یهمچ  دمیرو برداشتم و به طرف پاشا حرکت کردم د ییچا ینیس
 کنه یم

 . زهیری قلبت م یشکرا ی رو که بخور   یینگران نباش چا یقلبت شکرک نزنه ول زمیعز یآخ 

 

 برداشتش  یرو جلوش گرفتم با لبخند محو ییچا

 باز بود  ششونیپاشا شده بودن ن ینگاه ها یهم که متوجه  هیبق

 

 م یخوندیعاشقونه م یوش هم ترانه پنج سال رو تو گ نیما ا  کننی دارن فکر م حقم

 

 گذاشته بود و منتظر خنک شدنش بود  زیرو رو م  ییچا

  ریدل س هیوقته روحم   یل یمن دل تو دلم نبود که زود تر بخورش و رحم روشاد کنه واال خ یول 
   دینخند
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  یزود خوردمش تا کس   یزدم ول یلبخند محو  ارمی سر پاشا خان ب یا گهید یقرار چه بالها نکهیفکر ا با
 خل شده   دهینگه شوهرش رو د

 

 به پا شد  یداز شد همزمان تو قلبم عروس ییپاشا سمت چا دست

 

 خورد یکرد و جرعه ا کی رو به لبش نزد  ییجا

 کرد و نگاش رو به طرفم چرخوند   یمکث

 براش زدم و گفتم   یدلبرانه ا لبخند

 زم؟ ی خوب شده عز ییچا ـ

 

 به طرفم گرفت  رو   ییرو خورد و چا  خندش

  

 ره ینم  نییاصال از گلوم پا یرو نخور  ییاز چا یم یتا تو ن یخوب شده ول   یلیـ خ 

 

 باال انداختم و گفتم  ییابرو

 

 خودم. یکس اجازه نداره ازش بخوره حت  چیه ختمیفقط مخصوص تو ر ییچا نینه گلم ا ـ
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 زدو گفت   یعق  ایس

 متاهل نشسته نجایا نیبعدا بترکون  زیالواتون رو پل  ـ

 نگاش کردم ـ متاهل؟ جیگ

 

  ر ی بگ ادی گهیدنبالم م فتهیم ییخونه ساماز با دمپا میاره واال االن رفت ـ

 

 نصفش رو بخوره دیخانمم با شهیمن حرفم دو تا نم یکرد و گفت ـ درسته ول  یخنده ا  پاشا

 

 ! رو ازش گرفت ـ بده خودم بخورم بابا  ییبه پاشا رفت و چا یچش غره ا ایس

 

به پاشا که ابرو براش   یشد نگاه  ییبد چا یانگار متوجه مزه  یول  دیرو سر کش ییباره نصف چا هی
 کرد    نداختیباال م

 

  رونیتو دهنش بود رو با فشار تو صورت پاشا  داد ب  ییچا یخودش رو نگه داره و هر چ  نتونست

 

 دمیخند ریدل س هیخنده و بعد از مدت ها  ری زدم ز 

 داشت    دنیو روز پاشا د حال

 و دهنش باز مونده بود  دیچک ی از سرو روش م آب
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 و مامان و ساناز خودشون رو از بس گرفته بودن نخندن قرمز شده بودن   بابا

 

 بود؟ یبود؟  چ  یبلند شد ک یعربده ا یصدا هوی

 

 برداشت  زی به طرفم خ ایدل غافل س یا دمید

 مپاشدم و خودم رو پشت مبل انداخت  عیسر

 داد زد  که

 ؟ یستینع تو درست بشو ن یول یدختر  گفتم عاقل شد  ـ

 ؟ یخت یبدبخت نمک ر  نیا ییچا چراتو

 

 کنم  رشینمک گ خواستمی بار اومده خونه بابا م  نیاول ایا  س ـ

 

 دی که گفتم ساناز ترک نویا

 

 ابرو باال انداختم ایس یرو باز کردم و برا   شامین

 از جاش بلند شد وگفت  پاشا

 بمونم  رانیچند ماه ا  خوامیکه م یشدم به قدر  ری ـ بد جور نمک گ 

 

 زد و به طرف اتاق مشترکمـون حرکت کرد   ینگاش کردم که چشمک وارفته
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 ی ختیری م شتریو گفت ـ کاش نمکش روب  دیخند  بابا

 زدم که مامان از جاش بلند شد   یزور   لبخند

 

 گناه داشت  نیبود کرد یچه کار  نیا ارم یبنده خدا ب  نیا یبرا ییچا هیبزار برم خودم  ـ

 

 شد چقدم دومادش رو دوست داره.... میحسود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نود و پنج  پارت
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 جام نشستم که آرش خودش رو انداخت تو بغلم در گوشم گفت  سر

   ای طونی ش  یلیــ خوشم اومد تو هم خ 

 

 مثل خودش ارم در گوشش گفتم   دمیخند

 

 وروجک  یبه ارث بر   یرو از ک طنتتی ش یــ پس فکر کرد 

 کرد    یآرش نشست  که آرش اخم  شیاومد و پ  سهام

 ؟ یش یخودش رو جمع کرد و مظلوم گفت با من دوست م سهام

 

 شد که در گوشش گفتم   شتریآرش ب  یاخما

 ....باهاش دوست شو هترسیباهات نداره معلومه از اخمات م  یکار  زمیعز ـ

 شم یتکون داد و گفت ــ باشه باهات دوست م یسر  آرش

 م یکن یباز  میبر ای زد ــ پس ب  یلبخند سهام

 

 م یکن  یبا هم باز  امیکرد و گفت االن کار دارم برو بعدا م یاخم آرش

 

 به طرف مامانش رفت   یناراض سهام
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 ؟ یمامان  ی چرا نرفت ـ

 

 که باشه نوبت منه؟   میزد ــ نوبت  یچشمک

 

 نکن! تشیـ نه آرش جلو همه اذ دیباال پر ابروهام 

 نگام کرد ــ چرا؟ مشکوک

 

 خوب تازه من حالش رو گرفتم!  ـ

 اعتماد کن!  ستی نگران نباش  به رئ ـ

 

 دهنم رو قورت دادم ـ خدا رحم کنه! آب

 

 نیمادر به ا ایجلوش گذاشت ـ ب ییچا هیلباسش رو عوض کرد و اومد همون لحظه مامان  پاشا
 اعتماد کرد شهیدختر نم 

 

 به مامان زد ـ دستون درد نکنه   یلبخند

 

 سر جاش نشست و گفت  مامان

 درست نداد دست مردم  ییچا  هیدختر  نیبار ا هیـ  
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 پروندیروش م  نیخاستگاراش رو به هم شهیهم

کار رفته تو خونش   نیا نکهینه مثل ا یول  کنهی کار رو م نی از طرف ناراحته ا یوقت  کردمی فکر م منو بگو 
 ازش دست بکشه تونهیو نم

 

 آروم گفت  آرش

 کلک؟  شونییتو چا یختی ریم یــ  چ 

 زدم  ییدندون نما لبخند

 

 .یمنو بدزد  یها دهیا یتون یـ نچ ارش خان نم  

 

 مادر زن خوردن داره! ییرو برداشت و گفت ـ چا شیی کرد و روش رو گرفت  پاشا چا یاخم

 

 که راحت شد مشغول خوردن شد   الشیخ  دیکرد و چش کیرو به دهنش نزد  ییچا

 

   دیکش یا ازهی خم  آرش

 اد؟ی مامان خوبت م هیچ ـ

 

 به بدنش داد  یدستاش رو باز کرد و قوص   یبعد ی ازهیبار با خم  نیتکون داد و ا یسر 
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 چت شده؟   یبود   داریتا نصف شب ب  شهیآرش تو که هم  ـ

 زد و اشاره به کنارش کرد  یچشمک

 

 سهیچرا لباسش خ  زنهی پاشا چرا بال بال م وا

 که خندش گرفته بود گفت  یدر حال بابا

 

 برو لباست رو عوض کن پاشا دوباره به اتاق رفت   ایبهتر  ب  ینخور  ییپسرم تو امشب چا ـ

  

 کرد ی م یناقال پس همش نقش باز  ی پسره

 شوهرت ببر بدبخت سوخت.  یرو برا یپاشو پماد سوختگ نازیا ـ

 

و به طرف اتاق   دمیکش رونیب  خچالی یبلند شدم و  به طرف آشپزخونه رفتم پماد رو از کشو  ناچار
 رفتم 

 

   زدی باال تنه لخت رو تخت نشسته بود و با دست شکمش رو باد م  در رو باز کردم  با اروم

 

 رو کامل باز کردم که سرش رو بلند کرد و با اخم نگام کرد  در

  دیدستم رو  گرفت و به طرف خودش کش  یو.پماد رو سمتش گرفتم که عصب ستادمیا روبروش
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 کردم و گفتم یافتادم اخم نی پاش رو زم جلو

 ؟ یرض دار مگه م هیچه کار نیا  ـ

 

 زد  یپوزخند

از اومدنم  نقدی...ازهی رو روم بر  ییچا یتو گوشش گفت   دمیتو اره  ....فکر نکن نفهم یـ من نه ول 
 ؟ یناراحت 

 

 د یهام باال پر ابرو

 کالً عشقولک زدم.  یاومد نکهیـ نه از ا 

 !سوزهیشد ـ بزن م ظیغل اخماش 

 ها؟ ـ

 .سوزهیکرم بزن  داره م ـ

 

 کردم و کرم رو  جلوش گرفتم یاخم

  یخودت  بزن دست که دار   رینه خ ـ

 

 

 نود و شش  پارت
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 پاهاش قفلم کرد  نی کرد و ب ینوچ

 رون یب ی بر  زارمینم  یـ تا نزد 

 

 دم ییاخموش کردم و دندون سا یرو قفل چشا نگام

 ؟ یزن یولم کن چرا خودت نم ـ

 

 باال انداخت و دستاش رو پشت گردنم گذاشت و موهام رو چنگ زد ییابرو

 دلت هوا کرده موهات رو بکنم  نکهیمثل ا ـ

 کردم   یدر پماد رو چرخوندم و نصفش رو رو شکمش خال یحرص

 

 که قصد آروم شدن نداشت انداختم ییبه چشا یکرم رو پخش کردم و نگاه  یحالت چرخش  با

 ولم کن تموم شد  ـ

 

 رهی به نگاه خ یکردم..توجه   زیبرداشتمو دستام رو تم یو دستمال دمیکش رونیخودم رو بشل شد    پاش
 نکردم واز اتاق خارج شدم   شیو عصب 

 

 کنار سهام نشسته بودو مشغول حرف زدن  آرش

 گفت  ایکنار ساناز نشستم که س بود



 ی عروس سفارش 

589 
 

 .نیای کوه شما هم ب  میبر میخوای فردا با بچه ها م ـ

 گفتم  متعجب

 

 د؟ی کنی م کاری سهام رو چ ن؟یریـ مگه هنوز هم م 

 مامان  ساناز  شیپ  میزاریآره سهام روم  ـ

 

 با شوهرت همراشون برو  یـ دخترم خودم مراقب آرش هستم خواست مامان

 تکون دادم ـ باشه  یسر 

 

 از جاش بلند شد مامان

 ـ من برم کم کم  شام رو بکشم 

 تنهاش بزارم بلند شدم و به کمکش رفتم  ومدین دلم

 

 مهمون چند نوع غذا درست کرده بود   یطبق عادتش برا  مامان

 ! یشد تیامروز اذ یل یخ  یمامان ـ

 

 نکردم مادر  یزد ـ کار  یلبخند

 بود  ومدهیپاشا هنوز ن  یو رفتم که صداشون کنم  ول میدیرو چ زیم

 ز ی سر م نیی شام آمادس بفرما ـ
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 شدن..به طرف اتاقم رفتم  ... از جا بلند یهمگ

 بود  دهیبسته رو تخت  دراز کش   یبا چشما  پاشا

 پاشا  ـ

 

 چشاش رو باز نکرد  یول دیپر  پلکش

 بلند شو  دهیمامان شام کش  ـ

 

 خورم  یبسته گفت ـ نم  یهمون چشما با

 

چون   ی ول زهی روت بر ییمن به آرش نگفتم چا ؟ینگاش کردم ـ چرا مثل بچه ها قهر کرد یحرص
 کنه!  ی بود از دستت ناراحتم خواست تالف دهیفهم

 

 که نبخشمت!؟  یدیزدم و گفتم  ـ پس بهم حق م  یپوزخند

 . ینداخت یتو روم تفم نم    یمن بود یتوجا اگه

 

 که هنوز بسته بود از اتاق خارج شدم  ییتوحه به چشما بدون

 کشم ی الدنگ فکر کرده نازش رو م ی پسره
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 بابا مامان ببره    یآبروم رو جلوکه   نجایاومده ا برداشته

 کنار آرش نشستم  زی م پشت

 

 مادر؟  ادیشد شوهرت نم  یـ چ مامان

 

   سوختیکم شکمش م هی ز  یخوب چ ـ

 

 براش؟  یخدا مرگم بده کرم زد یوا ــ

 شه یآره مامان نگرام نباش خوب م ـ

 

 د یرو کش میکنار یشروع به غذا خوردن کردن که پاشا هم اومد و صندل همه

 

 ؟ یگفت ـ پسرم بهتر شد یبا نگران امانم

 دی بله مادر نگران نباش ـ

 

 و شروع کرد به خوردن  دی خودش برنج کش یبرا

 ؟یدیکم ساالد  م هیرو بهم گفت ـ مامان برام   آرش

 

 آرش درست غذا بزارم یرفت برا  ادمیبس پاشا اعصابم رو خورد کرد  از
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 آره گلم  ـ

 

 آب هم کنار دستش گذاشتم وانیل هیساالد گذاشتم و  براش

 ممنون بانو  ـ

 

تشکر   خواستیکه م یگرفته بود و موقع ادیبانو آرشم  زدنیبهش زدم  چون پسرا صدام م  یلبخند
 زد یاحترام بزاره بانو صدام م ایکنه 

 

 زم ینوش جانت عز ـ

 

 آروم کنار گوشم گفت  پاشا

 !ستی بد ن  یشوهرت هم ساالد بکش یـ بانو برا  

 

آرش   یبرا نکهیازا یعن یحس کردم  صداش پر از حسادت بود.   ینه ول  ایاحساسم درست بود  دونمینم
 شد؟  شی حسود دمیساالد کش

 

 و جلوش گذاشتم که گفت ـ سس هم بزن!  دمیاز حسادت نمرده براش ساالد کش تا

 

  ختمی چپ نگاش کردمو  رو ساالدش سس ر چپ

 .خوامیآب هم م وانیل هی ـ
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 بهش رفتم  یغره ا چش

 ز ی به م دمیکوب  بایآب هم کنارش  تقر وانیل 

 

 !رهی گیم لیچقدم شوهرش رو تحو ـ

 کردمو گفتم  ایبه س ینگاه

 بازم متاهل نشسته؟ هیـ چ 

 

 تکون داد و شروع به خوردن کرد یخنده سر  با

 

 

 

 نود و هفت  پارت

 

 آرش بلند  شد   یبار صدا نیکه ا دمیخودمم  ساالد کش  یبرا

 خوامی م گویمن م  یمامان ـ

 

 گذاشتم گویلبخند براش م  با

 منم بزار.   یـ برا پاشا



 ی عروس سفارش 

594 
 

 

گذاشتم و شروع به غذا خوردن کردم البته اگه  گویو براش م دمینشدنم کش یعصب یبرا یق یعم  نفس
 پدرو پسر  نیبزارن ا

 

 کردم   زیدو تا برام کوفتش کردن  شروع به جمع کردن م نیکه ا ییاز غذا بعد

 

پاشا حساس شده بود و احساس  خطر از جانب پدرش   یهم برگشتن به حال  ...آرش به رفتارا هیبق
 خودش نگه داره یداشت منو برا یو سع کردیم

 

جمع کردم و   رو زی م شونی... کالفه و خسته  از از لجبازکردی م یهم مثل بچه ها حسادتو لجباز  پاشا
 گذاشتم  نیو تو ماش دمیظرفا رو دستمال کش

 

 شده بود رو عوض کنم    فیکث یاتاقم رفتم تا لباسم که کم به

 

 یلباسم رو عوض کردم که صدا رونوی ب   دمیبودم رو از کمد کش دهیکه صبح خر  یکی سبز  و ش رهنیپ
 بلند شد  میگوش

 

 باال   دیابروهام پر یاسم الف دنید با

 تماس رو وصل کردم  عیداره؟ سر کاریوقت شب چ  نیا

 الو ـ
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 ی سالم  خوب  ـ

 شده؟  یز یممنون چ ـ

 

  هیبا هم   دیکنه فقط  پس فردا با یقبول کرده باهامون همکار  رانی ا سیخوب دارم پل یآره خبرا ـ
 .میبزن  سیپل یسر به اداره 

 نمت یبی شنبه م  یکارت خوب بود الف  ـ

 یباشه با ـ

 ی با ـ

 

خسته  یموش و گربه باز  نیاز ا گهیهم تموم بشه د تی مامور  نیرو قطع کردم  کاش زودتر ا یگوش
 شده بودم  

 

 دمیداده بود رو د هیتک وار یپاشا که با اخم به د  ریتصو نهیگذاشتم  که از ا زیم  یرو رو یگوش

 

 طرفش برگشتم که با اخم گفت  به

 ه؟یک  یـ الف 

 ستادیجواب نگاش کردم که  خودش رو  بهم رسوند و جلوم ا بدون

 

 اه؟ یس یگربه  یکن ی م یچه غلط یمعلوم هست دار  چیه ـ
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 گفتم  یگفت....خونسرد و بدون ناراحت یرو با حالت مسخره ا اهیس ی گربه

 به تو نداره.  یربط چیـ ه 

 

 نبودم که ازش بترسمقبل    نازیاون ا گهیمن د یپارم کنه ول  کهی ت خواستیبا چشاش م  قشنگ

   دمیکوب واری رو گرفت و به د بازوم

 نه؟  ای یگیم ـ

 

درست کنن پس   یپسرا باهات هلوا مسقط دمیم ی فتی و به جونم ب  یخر ش یپاشا دوباره بخوا ـ
 بکش عقب 

 

 ومد یکوتا ن یول  دیکردم چشاش خند احساس

 ؟ ین یبی وگر نه بد م شی نی شنبه بب یخوایکه م هیک  یالف یبگ دیبا ـ

 

 شه؟یم یدستام رو به کمرم زدم و گفتم ـ مثال اگه نگم چ سرتق

 و نگاش رو از چشام به لبام دوخت   دیرو جلو کش  خودش

 وجود داره خودت رو ناراحت نکن  هیتنب یبرا  یادیز یروش ها ـ

 

  ای هیکاف   ندازمی...خالفکارا رو به دام مستمیمنم خالفکار ن  سهی پل یبه عقب حلش دادم ـ الف  یحرص
 بازم بگم
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 ش؟ ی نیبب  یخوایتعجب ابروش رو داد باال و گفت ـ پس چرا م با

 

 حاال بکش کنار   تیمامور نیآخر یو تو هم دادم ـ برا اخمام

   ؟یخودت رو به خطر ننداز   نازیآروم شدو گفت ـ آ نگاش

 

 حوالش کردم   یپوزخند

 ت یاونم با اون وضع یکردیم بود   وسط گرگا ولم نمـ تو اگه حال من برات مه 

 

 .  یتو نبود میبرگشت  ادیساعت بعد با مه  کی یانداخت و گفت ول  ری سرشرو ز شرمنده

 

 پر آب شد  چشام

 گذاشته بود   مینگهبان یمامور برا یق یعاشق حق هیـ آره نبودم چون  

 دشمنمه ابروم رو نجات داد  کردمی که فکر م یکس چون

 درست بگو بفهمم. نازیآ یگیم یچ ـ

 

 تو به فکرم بود  یاز زنده  شتریُمردش ب یحت امیل یطرف دررفتم ـ و به

 

 برن  خواستنی م نایاتاق خارج شدم و در رو بستم عمو ا از

 رو به عمو رسوندم خودم
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 ! میحرف بزن  امیب خواستمیکجا عمو تاز م ـ

 

 م یهفت حرکتکه  نیبخواب  نیبر میدار یفردا صبح کوهنورد گهینه د ـ

 باشه   ـ

 تخت دو نفره هیپسر و پدر حسود و  هیرفتن و من موندم و   نایا عمو

 

 

 

 

 

 نود و هشت  پارت

 

 

 رو برداشتم  یبردم و گوش  یعسل یو  دستم رو رو  دمیاز خواب پر یزنگ گوش یصدا با

 

 الو ـ

 پاشو آماده شو گهید یدار ی... بریسالم صبحت بخ  ـ

 چرا؟  ـ
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 گه یکوه د میبر میخوای خره م ـ

 ... ساناز زیاها باشه خره.. چ ـ

 

 نم یکوفت پاشو بب ـ

 سرم رو چرخوندم  الیخی به طرف آرش و  پاشا کردم و ب یرو زدم کنار و نشستم سر جام نگاه پتو

 

 به سمتشون برگشتم  زیت دمیکه د یآوردن صحنه ا ادیبلندش م که با به  خواستم

 

 وقت مخ آرشو نزنه! هیدن.....عاشقونه همو بغل کر نقدیچرا ا نایا

 

 حساب پاشا رو بزارم کف دسش  امیبه اب برسونم بعدا ب  یگرفتم اول دست میتصم

 رفتم...دختر کوه رفتنت کم بود!؟ ییبه طرف دسشو یحال ی ب با

 

 ...  یبرگردم تو تخت گرمو نرمم و بخوبم ول خواستیدلم م چقد

 

 حسود کردم  یبه  پدرو پسر عاشق و گاه یاومدم نگاه رونی ب ییاز دسشو اتیاز عمل  بعد

 

 و حاظر نشد اتاقش رو عوض کنه منم از خدا خواسته قبول کردم   دیوسطمون خواب شبید آرش
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 رو به گوش پاشا رسوندم   دهنم

 پاشا پاشو  ـ

 نکرد  یحرکت ی ول  دیکم پلکاش پر هی

 بپاشونمت؟   ای یپاشیپاشا م  ـ

 

آرش رو از رو دستاش برداشتم و درست خوابوندم سر جاش.....کنار پاشا  و  دمینداره چرخ   دهیفا دمید
 نشستم و ناخونام رو فرو کردم تو بازوهاش و محکم فشار دادن 

 !کردهی م تیبوده اذ داریپس ب  شعوری...بخندیداره  م دمید که

 

 شد   زیخ می از بازوهاش گرفتم که چشاش گرد باز شد و ن  یز یت شگونین  یحرص

 ؟ یتر مگه کرم دار دخ ی...آیآ  ـ

 کوه. میبر میخوای پاشو م ـ

 

 . ادیخوابم م امیـ من نم  دیخواب  گرفت

 به درک  ـ

 

 دم یصبحونه چ  هیخونه رفتم و   یجام بلند شدم و اتاق رو ترک کردم... به آشپز  از

 

 براتون صبحونه درست کنم  خواستمیمادر م ـ
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 زدم  یرو به طرف مامان برگردوندم و لبخند سرم

 ـ قربونت برو بخواب خودم آماده کردم   

 

 شد   دایکه سر و کله پاشا هم پ ختمیر ییچا هیتکون داد و به اتاقش برگشت  .. یسر 

 . زی بر  ییمنم چا یبرا ــ

 

 و مشغول شدم  ختمیر ییحرف براش چا بدون

 ان؟ یم ایک ـ

 

 . دونمیبهش کردم ـ نم ینگاه مین

 

 خوردم و به اتاق رفنم تاآماده شم  مونییپر و پ یصبحونه  هینگفت...   یز یچ

 

 اشه ی بپوشم که تو دست و پا ن  یلباس هی دی کمد رو باز کرردم با در

 

 د یشال سف هیرو برداشتم و شلوار هم رنگش با  می سورمه ا دیجد یمانتو

 هم وارد اتاق شد و به طرفم اومد  پاشا

 لباس انتخاب کن!  هیمنم  یبرا ـ
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 م یو شلوار همرنگ مانتوم برداشتم تا ست بشب دی سف  شرتیت هیانداختم و  یرو نگاه لباساش

 

 رو بهش دادم همون جا مشغول عوض کردن لباساش شد   لباس 

 دم تو حمام اتاق تا بپوشمبه آرش که تو خواب ناز بود کردم و لباسم رو برداشتم و بر ینگاه

 .فتهی نگاش به بدنم ب خوادیو دلم نم  ستمیاصال جلوش راحت ن یکه هنوز شوهرمه ول درسته

 

رژ لب  هی  دمیبه مژهام کش یملی زدم و ر یکرم ضد آفتاد ستادمیا نهیآ یو جلو رونیحمام اومدم ب  از
 دادم یانتخاب کردم و لبام  رو رنگ  یکالواس

 

 رو توش گذاشتم  لمی رو از کمد برداشتم و موبا میمیقد یپشت کوله

 گذاشتم و کولم زدم  فمیتو ک  یکم خوراک هیخونه رفتم و بشکه آب و   یآشپز  به

 پاشا کجاست؟  پس

 

 بود  ستادهیمنتظر ا اطیخونه خارج شدم تو ح از

 رفتم   نگیطرف پارک  به

 کجا؟  ـ

 باال انداختم  ییابرو

 ؟ یبر  یخوا یم ادهی ـ احتماال پ 

 ؟ یبر  فیکث  نیماش نیبازم با ا یخوایم رونه ی ب نمی ماش رینه خ ـ
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 تو؟   شیاوردیچرا ن ـ

 

 باال انداخت ـ حال نداشتم  یا شونع

 بهت بده.  یحال هیخدا  ـ

 باز شد ـ موافقم.  شاشین

 ها؟ ـ

 

 

 

 نود و نه  پارت

 

 شده!  ونهیمن  د یخارج شد... فکر کنم از دور  اطی کرد و و از ح یز یر ی خنده

 

 رفتم   نشی رو بستم و  به طرف ماش اطی ح در

 کرد؟   دایما رو پ  یخونه   یک  د؟یخر نیماش یک ران؟ی ا دیرس یک

 

زنگ  می رو روشن کرد که گوش ن یماش  یحرف  چیرو باز کردم و کنارش جا گرفتم  بدون ه نی ماش در
 خورد فرانک بود 

 الو  ـ
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 سالم خانم  ـ

 سالم ـ

 می بزن یچرخ  رونی ب میبر  میخواستیراستش م ـ

 ست ین یباشه مشکل  ـ

  م؟ینیارش رو بب  میتونیم  یخانم ک گمیم  زیچ ـ

 آرش  تنگ شده!  یدلش برا دونستمیم دمیخند  زیر

 شتونیپ ارمشیفردا م ـ

 شد ـ ممنون خانم  خوشحال

 یـ خواهش با  دمیخند

 ی با ـ

 

 جا دادم فمیرو تو ک  یتکون دادم و گوش یسر 

 بود؟   یک ـ

 به پاشاکردم ـ ها؟  ینگاه

 زنگ زد؟  یک ـ

 

 بهت  بگم؟   دیزنگ زد با یمگه هر ک ـ

 تو هم رفت ـ مثال شوهرتم  اخماش 

  ه؟یهمه راهو... شوهر چ  نیا رهیم یاوه اوه ک ـ
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 خودم تموم شد رفت.   یخودت منم خونه   یخونه  یر یبرگشتم  تو م 

 

   ؟ینه بابا اون وقت آرش چ ـ

 کجا باشه   رهیگیم میمرد بالغ عاقل تره خودش تصم هیآرش هم از  ـ

 . مونهیمن م شیگاز گذاشت ـ آرش پسر منه پ یو پاش رو رو دییسا دندون

 تمومش کن.   ستیحرفا ن  نیــ االن وقت ا دمیکش  یپف

 دارن یچرا دست از سر کچلم برنم   ناید  ابو نیبار دارو نی زنگ خورد ا یگوش  باز

 الو ـ

 سالم خانم  ـ

 شده؟   یسالم  چ ـ

 .  مینیاالن آرش رو بب  شهیخانم نم   ـ

 خوبه؟    ششیپ  نیایب زنمیزنگ م میکوه ظهر که برگشت رمیاالن خوابه منم دارم م نیدارو ـ

 باشه خانم  ـ

 ن یروز افتاد نیبه ا  یکار ی باد تو سرتون بخوره فکر کنم از ب نی بچرخ رونی ب  نیبر ــ

 رونی ب میری خانم پس ما م  یگیـ راست م دیخند

 یباشه با ــ

 ی با ـ

 

 تو هم تا تونست گاز داد   ینزد و با اخما یحرف گهید پاشا
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 طور شد؟   نیخود به خود گرفت چرا  ا دلم

 بود؟   نیهم  یاز زندگ سهمم

 ببخشمش؟ تونمینم چرا

 

 ستم یو من براش مهم ن خوادیاون گفت فقط بچه رو م یول

 

 رو از  تو گاز گرفتم  تا اشکام رون نشه لبم

 شدینشم  از بس گاز داد  حالم داشت بد م نشیسوار ماش گهیباشه د ادمی

 

تا  صبر کردم   یشم کم ادهیرو باز کردم اما نتونستم پ نی در ماش میدیساعت بعد به محل قرار رس مین
 دم یکش  قیحالم بهتر بشه چند نفس عم

   ستادیرو دور زد و.جلوم ا  نیماش پاشا

 ناز؟ یشده آ یچ ـ

 

 بهش کردم و گفتم   یجون یب نگاه

 ـ از تو کولم آب بهم بده 

 

 حرف در پشت و باز کرد و آب بهم داد بدون

 دادم و چشام رو بستم  هیتک یقلپ خوردم و  و به  صندل چند
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 کردم ی و احساس عطش م زدی اصال خوب نبود قلبم تند م حالم

 آروم و نگران شد صداش

 ؟ یخوب   نازیـ آ 

 

 دمشیصورتم د  یرو بازکردم و تو چند سانت چشام

 ست یحالم خوب ن  امیفکر نکنم بتونم راه ب  یبرو ول یتو خواست  رسنیبچه ها االن م ـ

 

 بزارم؟!!  نجایکرد ـ اونوقت البد تو هم ا یاخم

 ازم دور شد و در رو بست   هویحرف نگاش کردم که  یب

 زد و سوار شد   یچرخ

 دکتر  میریم ـ

 

 بود نیو سرم سنگ   دیچرخی دور سرم م ایدن نهیکار هم نینگفتم چون حس کردم بهتر یز یچ

 

 متوقف شد   نیچقدر گذشت که ماش دونمینم

گذاشتم که    رونی زد و خودش رو بهم رسوند و در رو باز کرد آروم پام رو ب  یشد و چرخ ادهیپ  نیماش از
 رفت و لباس پاشا رو چنگ زدم    جیسرم گ

 رو  قفل کرد   نیکنارو ماش دمیکش
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جون   یو پاهام ب دیدور سرم چرخ  ای باره دن هی یرو دور کمرم انداخت و کمک کرد راه برم ول دستش
 شد 

 . دیه بغلم کرد و دوک  نیزم  فتمیب خواستم

 

 

 صد  پارت

 

 پاشا  یدستا ریبودم و دستام اس مارستانیتخت ب  یباز کردم  رو یرو به آروم  چشام

 زدم ـ پاشا  صداش

 

   ؟یخوب زمی و نگام کرد ـ جونم عز ستادیسرش رو بلند کرد و سر جاش ا زیت

 

 نگاش کردم من جونشم؟  جیگ

 پاشا چم شده بود؟ ـ

 

 گذشت.  ری فشارت رفته بود باال که به خ زمیعز ستین یز یچ ـ

 

 ؟ یـ االن بهتر  دیموهام کش یحرف نگاش کردم که دستش رو رو یب
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 زد  یجون یتکون دادم دادم که لبخند ب یسر 

  دم یبخش  یخودم رو نم  فتادی برات م  یـ ُمردم و زنده شدم اگه اتفاق 

 ارزش!   یبرام ب  ایدن نی اتو  یکه ناراحتت کردم اگه برگشتم فقط به خاطر تو بوده ب  ببخش

 م یهم راض دنتی.  بزار کنارت باشم به دنازیبهم فرصت بده آ 

 

 غم چشاش سوخت ـ پاشا  یبرا دلم

 جونم  ـ

 به خاطر آرش  دم یبهت...  فرصت م  ـ

 

 نگام کرد  یرو بهش داده باشن گل از گلش شکفت و با خوشحال  ای خبر دن  نیبهتر انگار

 ـ نوکرتم به موال  

 

 د یرو بوس میشونیپ  دویکشرو جلو   سرش

 نگاه ذوب کنندش رو تو چشام دوخت   و

 به عقب روندمش  یگذاشتم و به آروم  نشی رو رو س دستم

 

 رو ندارم.  نحایا یحوصله   شمیمرخص م یک ـ
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برات   یبخور  یداشت اجی قرص فشار برات نوشته که هر وقت احت هیدکتر  میر یسرمت تموم شد م  ـ
 گرفتمش 

 

 دم یکش یبه سرم که تو اخراش بود کردم و نفس راحت یتکون دادم و نگاه یسر 

 

 و کنارم نشست و گفت   دیرو کش شی صندل

با زدنم خودت رو سبک کن اجازه   یاگه ناراحت شد یول یناراحت بش یبه بعد حق ندار  نیاز ا ـ
 ؟ یدیفهم  ی ز یتو خودت بر یندار 

 ؟ یمطمعن  ـ

 

 رو تکون داد  سرش

 ی بر یدستم جون سالم به در نم ر یو ز  کنمی کار م نجایچون چند ساله ن ینکن ناراحتم کن یپس سع ـ

 بکشش.   ایکردم تموم شده ب ی....به سرم نگاهدیخند

 

 ستم یکن پرستار رو صدا کنم من بلد ن صبر

 که! خوادی نم یوا بلد ـ

 صبر کن   ـ

 

 پرستار برگشت هیبا  قهیو بعد از چند دق رونی ب  رفت

   رفتی نم جیسرم گ گهیاز جام بلند شدم د  دیسرم رو از دستم کش پرستار
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 میخارچ شد   مارستانیدستم رو گرفت و از ب پاشا

 از کوه رفتن ما  نمیا ـ

 داد  یرو فشاذ دستام

اونا جور    نکهیمثل ا یکم حالش به هم خورده ول هیعموت زنگ زد بهش گفتم  ی سرت راست یــ فدا  
 برداشت کردن یا گهید

 چه جور؟   ـ

 

 از بازوش گرفتم و با حرص گفتم ـ پا شـــــــــا ی شگونیو ن  دمی.... منظورش رو فهمدیخند  زیر

 ـ جووووونم دیخند

 

 دم یبه بازوش کوب   یکردم و مشت یاخم

 ارم یحاال بچه از کجا ب  ـ

 رو خورد و گفت   خندش

 بچه نبوده تموم.  میگیـ م 

 

   دیکش رونیب  بشی پاشا زنگ خورداز ج یدادم که گوش یرو تکون سرم

 هم زد ـ عموته  نیقفل ماش  همزمان

 

 نشست  نیرو جواب داد و همزمان تو ماش یرو باز کرد سوار شدم اونم گوش  نی ماش در
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 سالم  ـ

 ....ـ

 نبود یمهم زی آره خوبه چ ـ

.... 

 شده بود االنم خوبه  نیی کم فشارش باال پا هی گمیـ راست م دیخند

.... 

 ی ـ باشه گوش  

 رو به طرفم گرفت ازش گرفتم  یگوش

 الو ـ

 ی سالم خوب  ـ

 نبود  یمهم زیممنون چ ــ

 ن؟یا هیشمال پا میدادن بر شنهادی پ  یاومد دنیفهم یالحمدهلل... بچه ها وقت ـ

 

 گه ید یهفته  یبزار برا یخوبه ول  ـ

   یندار  یباشه کار  ـ

 نه خدافظ  ـ

 خدافظ ـ

 

 مونده بود  تا ظهر  یل یبه ساعت کردم هنوز خ یرو بهش برگردوندم  و نگاه   شیگوش
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 بام  یبر   شهیپاشا م  ـ

 اره خودمم دلم هوا کرده ـ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  یق یهم گذاشتم و  نفس عم یرو بستم و پلکام رو رو نی شدم  در ماش  ادهیپ نی از ماش  یلبخند پهن با
 هام کردم  هیپاک رو وارد ر یو هوا   دمیکش

 

مثل قبل دوسش   تونمینگاش کردم... چرا نم قیدور کمرم حلقه شد...چشام رو باز کردم  و عم  یدست
 داشته باشم؟

 

 م یبر ـ

 

 میتکون دادم و با هم به طرف باال راه افتاد یسر 

 

 

part 101 

 

 م یو نشست میرو انتخاب کرد  مکتین هیبود و بام شلوغ  ،   جمعه
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 نگاه کردم و سرم رو به سمت آسمون چرخوندم   دنیرسی کوچک به نظر م نجایکه از ا یی ساختمونها به

 

   تی نهای تو ب میباش  یذره ا دیم؟شایتو چقدر کوچک یما برا ایخدا

 

  یب یذره  نیا یکه هوا یزود بهم ثابت کرد یلی خ یول یبرد ادیاون شب نحس گفتم منو از  ادمهی
 ی ارزش  رو داشت 

 

 رو شکر    تی بزرگ

 

 ناز یآ ـ

 منم کال تو هپروتما!  د؟یخر یرفت بستن یکه جلوم بود نگاه کردم ک  یاومدم و به بستن رونی فکر ب از

 

نگاه کردم   یزد به بستن یبه بستن  یسیکردم..کنارم نشست و و ل  یرو ازش گرفتم و تشکر   یبستن
 رو مزه کردم خوشمزه بود  شی کاکائو یو زعفرون  ییکاکائو ،یلیوان

 

 پاشا  ـ

 جانم  ـ

 هیآرشم خال  یجا ـ

 مش یاریزد ـ دفعه بعد م یلبخند
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 تکون دادم  یسر 

 

 شنینگران م میکه تموم شد رو به پاشا گفتم ـ بر یشدم  بستن رهی به روبه رو خ و

 

  ستادنیجاش بلنـد شد که و تا دختر جلوش ا از

  دنیباال رفته به دخترا نگاه کردم انگار که من رو کنار پاشا ند  ییابرو با

 

 که لوسش کرده بود گفت   ییبا صدا شونیکی

 د؟ یری از ما عکس بگ شهیـ آقا م 

 

 تکون داد ـ بله حتما  یپاشا سر  

که بهش داده    یبه پاشا نگاه کردم داشتم از فرصت  یرو دست پاشا داد،حرص نیباز دورب   شیبا ن دختره
 که من رو روح فرض کردن   دیمگه ند شدم یم  مونیبودم پش

 

چرخونده   نی داده بودن سرشون رو به طرف دورب هیکه به پشت هم تک یفاصله گرفتن و در حال  دخترا
 لبخند پت و پهن رو لبشون بود   هیبودن و 

 کرد  میرو روشون تنظ یگوش  نیدورب   پاشا

 

عکس   ی تعجب کرد ول نکهیخودم رو به پاشا چسبوندم و دستام روپشت کمرش گذاشتم با ا عیسر
 نشون  نداد   یالعمل
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 کردنی پارم م کهی دخترا داشتن با چشاشون ت یول

 

 !یبه شوهرت هم دست بزن  شهیشده ها نم یزمونه ا عجب

 

 زشت شده بود یل یخ افشونیلحظه خندم گرفت ق هی

 

 حاال سرشون  معلوم نبود  دمی کش  نییبازوش گذاشتم و دستش رو به طرف پا یرو رو گمید دست

بارم کار خودش رو    یناخونام رو کمرش فشار دادم ول یدستش رو به طرف باال حرکت داد حرص  پاشا
 کرد  

 

 خارج کردم نی دورب دیبار ناخونام رو تو بازوش فشار دادم  و دوباره کله محترمشون رو از د نیا

 

 تموم شه رمی بزار بگ  نازیآ ـ

 

 !یچ یه ای  نیی از گردن به پا ایبه جون پاشا راه نداره  ـ

 نکن دختر زشته! ـ

 

 دادم که کمرش رو تو داد یرو فشار محکم  ناخونام
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 زود باش   ریبگ ــ

 

 گرفت  یعکس  ن ییاز گردن به پا  ناچار

 

که ببشتر ازش بدم اومده بود و از تو   یاون یچهره  یصفحه گذاشتم و ذومش کردم رو  یرو  رو دستم
 انتخاب کردم  یل یشکلک ها سب

 

 داشت معلوم بود به زور خودش رو گرفته که نخنده  یف ی پاشا لرزش خف یها  شونه

 

 گرفت  یحالت هم عکس  نیا تو

 کم مشکوک شده بود  هیدخترا  ی چهره

 

 گرفت  یداشتم که از فرصت استفاده کرد و عکس رو از رو بازوش بر دستم

 

 خارج کرد و به طرف دخترا رفت    نیرو از دورب یاز کمرش گرفتم گه گوش یمحکم  شگونین

 پاشا خان دارم برات  باشه

 

 تو رو حرص بدم   شهیراه افتادم نوبت منم م نی توجه به اون به طرف ماش بدون
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 کرد دنیو شروع به دو دیکشنرفته بودم که پاشا دستم رو    شتریقدم ب چند

 شد؟؟؟؟؟  یچ

 

 به پشت سرم نگاه کردم   شدمیم دهیطور  که توسط پاشا کش  نیهم

 

ترا از پاشا شروع به    عیو سر دیچهرشون  زحلم ترک  دنی با د دنیدویبا خشم اژدها دنبالمون م  دخترا
 کردم  دنیدو

 

توش که دخترا  میدیو پر میدیرس  نیفرار به ماش قهیبعد از چند دق کردنیبا دهن باز نگامون م مردم
 و مشغول لگدزدن به در و پنجره شدن دنیرس

 رو روشن کرد و راه افتاد نی بدون توجه ماش  پاشا

 

 

part 102 

 

 صداش بلند شد  میکه ازشون دور شد  یکم

 بود؟   یچه کار  نیدختر ا ـ

 ابرومون تو مردم رفت  

 

 نزدم.   یحرف پنجره دادم و رونینگام رو به ب  یحرص
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 ! یاشتباه کرد یدیحتما فهم ؟یدیچرا جوابم رو نم  ـ

 بع سمتش برگشتم  زیت

 

 افتاد!   یاتفاق نم نیا ی ر ی ازشون عکس بگ یکرد  ی ـ اگه تو قبول نم 

 خندش به هو ا رفت    کیشل

 !  یتو چقدر حسود نازیآ یوا ـ

 

 به هوا رفت  غمیج

تو با   ی رو آدم حساب نکردن ول  سادمیکه کنارت وا ی گندگ نیدخترا من به ا ستمیـ من حسود ن 
 ؟ یر یازشون عکس بگ  یقبول کرد ییخوشرو

 

 نداشت!  تیکه بهم کردن اصال برات اهم یاحترام  یاشتباه کردم ب  دمتیبخش ی م دینبا 

 

  ؟یکرد ی م کاریچ کردنیکار رو با تو م نیاونا بودن و ا یدو تا مرد جا اگه

 

 سکوت کرد و گفت  یکم

 

 نداشتم.  یمن منظور  نازیـ آ 
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 ! یشیتو چشمم کم رنگ تر م یبسه پاشا روز به روز دار  ـ

 !؟ یدی م  تیطور بهم اهم نیتو ا  یبه خاطر آرش ببخشمت ول  خواستمیم 

 !ستیبرات مهم ن یعنی ی کنیاحترامشون سکوت م  یدر مقابل ب  یوقت 

 

 هم مونده که بگه؟ یز ینگفت   ،  مگه چ یز یچ

 

 م یایبا هم کنار ب  میتونینم شتریب قه یکردن ما چند دق یاز آشت نمیا  دمیکش  یپف

 

از همه کس اگه آرش نبود   ینگاه کردم خسته بودم از همه چ رونی دادم و به ب ه یتک یرو به صندل سرم
 !دمیبریم نیاز ا شتریپ  یلیخ

 

   ؟یآرش چ  یتحملش رو نداشتم ول  کردمیم دیبا کاریچ

 کنه؟یبا حسرت بهشون نگاه م  نهیب یبچه و باباش رو م هیتا  یوقت

 

 کردم؟ ی م یبع خاطر بچم از خود گذشتگ ای رفتمی دل خودم م یپ دیبا

 

به   دیبرام مونده من که به خاطر پدر و مادرم از خودم گذشتم چرا نبا ایدن نیکه از ا  هیزیتنها چ  آرش
 کار رو کنم! نیخاطر بچم ا
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 شدم.   ادهیپ  نیرو چنگ زدم و از ماش فمیآورد ،  ک  اطیرو  تو ح  نیبار ماش نیا

 

به   هوی به طرف خونه راه افتادم که دنبالم اومد    کردی م ین یشم روم سنگ ادهی که پ یتا موقع نگاش
 رو گرفتم  منتظر تو چشام نگاه کرد.  قشیطرفش برگشتم و 

 

 !گهید زیفقط به عنوان پدر آرش نه چ یما بمون ول شیسر حرفم هستم پ ـ

 . یفهم ش  ری بگم تا ش ی دیاگه نفهم  یول یباش دهیمنظورم رو فهم دیبا  یهست یباهوش  آدم

 ....مفهوم شدددددد؟ ی....دست....زدن....بع...منو.....ندار ی اجازه

 

 بهش زدم و ازش دور شدم یکه پوزخند کردینگام م  تی سرخ  از حرص و عصبان یچشا با

 نفهمه  یز ی تا آروم شم و مامان چ دمیکش ی قیخونه شدم  نفس عم وارد

کع از ترس  یجلوم طور  دی پـــــــــــــــــخ  پر ینفر با صدا هیرو که گذاشتم تو سالن  پام
 به عقب گذاشتم یو قدم دمی کش یـــــــــــنیه

 

 زشت طاها شدم    ختیر یمتوجه  تازه

  یا گهی د زی مانندش چ لیگور  کلی ه یبود ول   کتریسال ازم کوچ کیپسر عمو سبحان بود که  طاها
 گفت یم

 

به طرفش رفتم و گوشاش   کردیبازنگام م  شیرو تو هم کردم... دستاش رو به کمر زده بود و با ن   اخمام
 چوندم ی رو پ
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 ؟یدی عادت دست نکش نیبچه پر رو تو هنوز از ا ـ

 

 ولم کن!  دهیدردم گرفت آخ ولم کن ورپر نازیا یآ یآ ـ

 

 و نگاش به پشتم ثابت موند  سادیبهش زدم  که صاف وا  یپس گردن هی رو ول کردم   گوشاش

 رو باز کرد و گفت  شاشین هوی

 ؟ یاز کجا طور کرد نو یا دیدار چش سف میـ چه شوهر 

 

 .کردی طاها رو نگاه م یجور بد هیپشت سرم نگاه کردم  ، پاشا هنوز اخمو بود و  به

 منو حل داد عقب و به طرف پاشا رفت و بغلش کرد  طاها

رو داشته باشه   تهیعفر نیا یهرکس یعلتش رو بدون  دیخودت با  گم،یم  تیداداش بهت تسل یـ خوب 
 گفت   تی بهش تسل  دیبا

 

 دم یچفت شده غر یدندونا تی ب  یحرص

 ـ طــــــــاها؟  

 گم؟یسمتم برگشت ـ کوفت و طاها مگه دروغ م  به

 شدم.  یی رایبهش رفتم و وارد پذ یغره ا چش
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 طاها  کاور

part 103 

 

  یعمو و زن عمو و طاهر با لبخند به سمتشون رفتم با عمو و زن عمو دست دادم و روبوس دنید با
 کردم و به اتاقم رفتم تا لباسک رو عوض کنم یکردم به طاهر هم سالم

 

 تخت گذاشتم یرو از سرم برداشتم و گوشه  شالم

 

 بهش نداشتم  یمن عالقه ا یکرده بود ول یپسر بزرگ عمو بود که چند بار ازم خاستگار  طاهر

 

 .یهم عصب  یو اخمو کم  ی طور بود جد نیطاهر هم هم ادیعصا قورت داده بدم م یاز ادما کال

 

 با من،  انتظار هم داشت زنش شم.   یحت   زدیو با اخم حرف م کردیم یبه همه تند 

 

  یبود  کم دایبودم  شکم پ دهیپوش  یتنه ا میمانتو تاپ ن  ری رو از تنم کندم که پاشا وارد شد  ز مانتوم
   کردمی رو حس م  رشی شدم وسمت کمد رفتم نگاه خ  یعصب
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ورزش کرده   یبودم چهار سال به سخت یکه از ورزش فرار  یمن شهیزدم معلومه که شکه م   یپوزخند
 شده بود.  بایو ز   دهیچی بودم  بدنم پ

 

 رو  برداشتم و بدون توجه به نگاه هاش به حموم رفتم حولم

 کم بشه از خدا صبر خاستم  تم یتا از التهاب و عصبان  ستادمیدوش آب سرد ا ریو کندم و زر لباسام

 

 وقتش نبود  یول  خواستیم هیبه درد اومده بود دلم گر  شی فکر ی و ب  یتوجه  یدلم از ب 

 

 اومدم پاشا نبود  رونی ب  دمی تن پوشم رو پوش یدل کندم  ، حوله  یا قهیدق  ستیاز دوش ب بعد

نداشتم کرم مرطوب   شیبود قصد ارا نجاینشستم چون طاهر ا نهیا یو جلو   دمیکش  ینفس راحت 
 کنندم رو زدم  

 

 بستم به طرف در رفتم و قفلش کردم  یموهام رو خشک کردم و دم اسب 

 

 در رو باز کنه!  یکس  دنیوسط لباس پوش خواستمینم 

رو   گشید یرونم بود و گوشه   یگوشش سطا هیکه  ریحر  دیسف کی با تون  یچسبون مشک شلوار
  دم یزانوهام بود رو پوش

 

 هم سر کردم و از پشت گردنم رد کردم و جلوم آزاد گذاشتم  دمیسف شال
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بود رو   یو انتهاش قلب کوچک  دی رسی شونه هام م یکیتا نزد  شیکه بلند ییبای و ز فیظر ی گوشواره
 انتخاب کردم و گوشم انداختم

 حالت دادم و از اتاق خارج شدم   یموهام رو کم  یجلو

   دیچی داشت سفره م مامان

 تره  مانهی طور صم نیا گفتیبشه چون م دهیچ نیدوست داشت سفره رو زم شهیعمو سبحان هم 

 

و پشت   دشیز دستم قاپبرنج رو برداشتم تا تو سفره بزارم که طاها ا سیآشپزخونه خونه رفتم و  د به
 نازک کرد  و گفت  یچشم

 واه واه بکش کنار بچه!  ـ

 

 از لحن حرف زدن گرد شد که دوباره گفت  چشام

 شرف.    یاوه اوه چشاشو چه خوشگل هم شده ب  ـ

 

  ییداد  دمپا یرو از پا کندم و به طرفش نشونه گرفتم که جاخال  مییگرد شد  دمپا شییاز پررو  چشام
 بلند شد  یآخ  یازش رد شد  ،  صدا

   دمیکش ینیرو جلو دهنم گرفتم و ه دستام

 رفت  ییرای زد و به طرف پذ  یکه از خنده سرخ شده بود چشمک ین یدر ح  طاها

 

 خود؟   یتو سر ک ییدمپا یعنیدهنم رو قورت دادم  آب
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   خندنیهم دارن بهش م هیبق شهی شون یطاهر رو پ یدستا  دمیاز آشپزخونه خارج شدم  که د دهیترس

 و خودم رو بهش رسوندم   دمیگز لب

 طاها رو بزنم!   خواستمیمن م دیببخش  ن؟یآقا طاهر خوب  ـ

 ست ین  یبم و خشنش گفت ـ مشکل یصدا با

 رفتم  یچش غره ا دیخندیاز جا بلند شدم و به طاها که هنوز م  شرمنده

part 104 

 

 آرش وسط منو پاشا نشست دست راستم هم طاها     میسفر نشست دور

 

پاشا هم متوجه نگاهش شده بود چون با   نکهیگاه طاهر بود،  مثل ا یگاه و ب یبه نگاه ها حواسم
  کردینگاش م یو هر از گاه خوردیغذا م یاخم و عصب 

 

 که فقط من بشنوم گفت   یطاها طور  

  ن؟ی ریم  یک یالیشمال و ـ

 

 بپرسم.   ای از س دیبا دونمینم ـ

 قلپ نوشابه خورد گفت   هی

 

 .  میجمع و جور کن زودتر بر  گه؟ید یحاال چرا هفته  ــ
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 . شهیم یچ  نمیباشه بب ـ

 

آرش  با طاها جور شده بود  یمبل ولوشدن ول یهمه دوباره رو  میرو با طاهاو مامان جمع کرد سفره
 نداختن ی با هم کل م  یو حساب

 

 فرانک رو گرفتم  یتاقم رفتمو شماره پسرا افتادم به ا  ادی به

 الو  ـ

 

 نش یاول به کارواش ببر دیخودم هم هست که با نی دنبال آرش ماش نیایب  نیسالم اگه خواست ـ

 میایباشه خانم االن م ـ

 باشه  ـ

 

 برم که پاشا اومد داخل اتاق.  رونیرو قطع کردم و خواستم ب یگوش

 

 توجه بهش به طرف در رفتم که بازوم روگرفت  بدون

 کجا؟   ـ

   ست؟یرو پس زدم  ـ معلوم ن دستش

 

 پسره  با نگاش بخوردت!  ادیبدت نم  نکهیمثل ا رونی ب یالزم  نکرده بر  ـ
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 ببندم تونمیکنم کنم چشاش  رو که نم کاریبود ـ خوب چ دهیفهم  پس

 

 ! یبر  زارم یدرنشست ـ  نم یو دستاش رو  دینشست... خودش رو جلو کش رهیدستگ یرو دستم

 

 و با تعجب نگاش کردم  برگشتم

 دنبالش!  انیو آمادش کنم االن پسرا م ارمیبرم آرش رو  ب دیـ با 

 

 ربط گفت   یو ب  دیرو جلو کش  خودش

 ـ دلم برات تنگ شده!  

 کردم  یاخم

  ؟یحرفام رو فراموش کرد نکهیـ مثل ا 

 

   گفت

 !  رهی که حرف گوش بگ هیک  یفراموش نکردم ول  ـ

 

  یبرد و لباش  رو نییگذاشتم و فشار دادم که دستام رو گرفت و پا نشیس  یدستم رو رو یحرص
 صورتم نشست 
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 صورتم قرار داد  یکرد و سرش رو کج کرد و جلو یضربان گرفت و چشام رو بستم  مکث  قلبم

 

 لقه شدرو باز کردم  که دستش دور کمرم ح  چشام

 !یبهم دست بزن  خوامیولم کن پاشا گفتم نم  ـ

 شد   یعصب

 

  زارمیلحظه هم نم هی یحت گهیکن که ولت کنم د رونیاز گوشت ب نمیا  ؟یچرا بچه شد  نازیـ بسه ا 
 .   یتنها باش 

 

 . ادیمن ازت بدم م یگفتم ـ ول  سرتق

 

 ! ادیازم بدت ب  یکنیزد و آروم گفت ـ تو غلط م  یلبخند

 که دور کمرم حلقه شده رو جدا کنم . ییکردم دستا یبهش نگاه کردم و سع  یحرص

 

 رو تو بازوش فرو بردم که دستام رو گرفت.  ناخونام

 

 شد آرومم کرد و دست از تقال برداشتم  جادیکه از کارش درونم ا یحس  یازش ناراحت بودم ول نکهیا با

 

  دی رو بوس میشونیدستاش گرفت و پ  ونی رو رها کرد و سرم رو م دستام
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 گذاشتم و هلش دادم ازم جدا شد و نگام  نشیرو رو س دستام

   کرد

 بسه پاشا برو کنار  ـ

 

 رو تو صورتم چرخوند و گفت ـ باشه  نگاش

 

 ! دنیاماده کنم پسرا رس  ارمیبرم  آرش رو ب دیبا ـ

 

 تو اتاق.  ارمتیم  ندازمتیروکول م  امیشد  م قهیدق هیاز  شتریب  یبرو ول ـ

 

 گه یپاشا ولم کن برم د یوا ـ

 شد و ولم کرد   یراض باالخره

 

گرفتن از طاها بود خندم گرفت خوب حقش رو گذاشت    یاتاق خارج شدم  آرش مشغول سوارکار  از
 کف دستش

 

 آرش  ــ

 شد دهیهمه به سمتم کش نگاه
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 دنبالت  انیب خوانیامادت کنم پسرا م ایب ــ

 

   نییپا  دیو از پشت طاها پر دیکش  یغیخوشحال ج   آرش

 جونم   نیآخ جون فرانک و دارو ـ

 

 تو اتاق  دیکنارم رد شد و پر از

 صبر بده!  یکه گفت ییناینشست و گفت ـ خدا به ا ن یوارفته رو زم طاها

 

ود تا براش لباس  ب ستادهیکه به پا داشت اون وسط ا  ییو یو وارد اتاق شدم  آرش با شرت ما دمیخند
 کرد ی ببرم پاشا هم با خنده نگاش م

 !ی پسر چقد عجله دار  ـ

 

 م؟یهم بر یآرش باز شد ـ مامان شهر باز  شین

 فست فود  نخور باشه!  یآره مامان  ول  ـ
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part 105 

 

 کنم ی رو م میزد و گفت ـ سع یلبخند

 

و جوش کنه رو انتخاب کردم   راحت که بتونه توش جنب  یبهش رفتم و از تو کمد لباس یغره ا چش
 تخت و به پاشاگفت   یرو  دیو تنش کردم  که پر

 ؟ ی شیبابا تا فرانک برسه خرم م ـ

 

 باال انداخت و گفت ـ  باشه  ییابرو پاشا

 

 !گهیو گفت  ـ زود باش د دیخند  آرش

 اتاق خارج شدم تا به کارشون برسن   از

 مامان نشستم که عمو گفت  کنار

 

   ؟یهست یـ دخترم از شوهرت راض 

 زدم ـ بله عمو جان   یلبخند
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 موقع زنگ به صدا در اومد ـ فکر کنم پسران  همون

و تو بغل   رونی ب دیپسرا باز کردم که آرش از خونه پر یجا بلند شدم و به طرف در رفتم در رو برا از
 فرانک فرو رفت 

 

 ن؟ یایرو به من گفت ـ خانم شما نم چلوندش و   یحساب  فرانک

 . میفعال مهمان دار ن یبهش زدم ـ ممنون شما بر یلبخند

 رفت  خواستم در رو بلندم  که...  رونیتکون داد و ب  یسر 

 صبر کن  ـ

 ؟ یکن ی چه م نجایا یطرف صدا  برگشتم ــ الف به

 !نتتیبب خواستیسرهنگ م ـ

 کدوم سرهنگ؟  ـ

 م؟ یبر  ایب نهی تو ماش ـ

 

 ام ی به سر و وضعم کردم ـ صبر کن تا لباس بپوشم ب ینگاه

زدم و گفتم ـ چند لحظه   یلبخند  دیتکون داد  وارد خونه شدم همه نگاه ها به سمتم چرخ  یسر  
 . امیو م  رمیکار دارم با اجازتون م رونیب

 

 بود  دهیاتاقم شدم پاشا هنوز رو تخت خواب وارد

 مد یکش رونی طرف کمدم رفتم و مانتوم رو ب به
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 کجا؟  ـ

 شده!  یچ نمی و سرهنگ دم درن برم بب ی گفتم الف نیو تو همون ح دم یرو پوش مانتو

 . امیجاش نشست  ـ صبر کن باهات ب  سر

 

 .شهیطور جلب توجه م نیا ستین یاز ینگاش کردم ـ ن  یجد

 

 رسوندم  اطی ح رونیرفتم و خودم  روب  رونی فرصت حرف زدن بهش بدم از اتاق ب نکهیا بدون

 شم  نیبود به طرفشون رفتم که اشاره کرد سوار ماش  ستادهیچهل ساله ا با ی مرد  تقر هیکنار  یالف

  یز یبود چ یدود شهیعقب نشستم که سرهنگ هم در رو باز کرد و عقب نشست چون ش  یصندل
 شدینم دهید

 

رو شروع   قاتش یحقداره ت ایو رو بهم گفت ـ سالو دیبه عقب چرخ  یبهشون نگاه کردم که الف منتظر
   میرو تموم کن زیامشب همه چ نیهم دیبا  میممکنه لو بر کنهیم

 گرد شد ـ امشب؟ چشام

 

 . نتتیبب خواستیآمادس  ، جناب سرگرد هم م زیسرش رو تکون داد و گفت ـ آره همه چ 

 . هیاوک نیندارم هر وقت خواست یبه سرهنگ کردم و گفتم ـ من مشکل  ینگاه

 

 امادس  زیـ بهش زنگ بزن و بگو همه چتکون داد و گفت  یسر 

 رو برداشتمو شمارش رو گرفتم  لمیموبا
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 الو ـ

 ا؟ یسالو ـ

 

 .دمونیجد  قیرف  هیک  نیاوه بب ــ

 برگردم.   دیاومده با شیبرام پ  ی و گفتم ـ کار  دمیخند

 معامله کنسله؟ ی عنیگفت ــ  متعجب

 

  گهید  یکی رو   دیمعامله حله وگر نه با یپا یای ب یرو آماده کردم اگه امشب بتون  زیمن همه چ ـ
 !یحساب کن 

 

 ! امیامشب م ستین یگفت ـ نه مشکل  عیسر

 !یزرنگ  یلیـ باشه معلومه خ دمیخند

 

 .ستم ین یز ی در مقابل شما چ یـ ول  دیخند اونم

 

 یرسی من نم یدروغا یدلم گفتم معلومه به پا تو

 

دوازده اونجا   فرستمیبه هر حال آدرس رو برات م  دمیشن فیتعر ادیاز شما ز دی حرف رو نزن نیاوه ا ـ
 باش. 

 ؟ یحتما کار ندار  ـ
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 ی با ـ

 

 رو قطع کردم که سرهنگ شروع به دست زدن کرد یگوش

 ! یمخش رو بزن  یخوب تونست نیآفر ـ

 

 من برم!   ستین یـ ممنون  اگه کار  دمیخند

 

 .میکن ی هماهنگ م باهات  ینه  کارا رو تلفن ـ

 ی اوک ـ

 شدم و وارد خونه شدم  ادهیپ  نیماش از

 شده؟  یز ی دخترم چ ـ

 

 الزم رو به پسرا بکنم تا حواسشون به ارش باشه  یها هیتوص خواستمیزدم ـ نه م یلبخند

 

 .میبر گعیاز جاش بلند شد ـ ما هم د عمو

 حاال! میبلند شد ـ بود یباناراحت طاها

 زود بود!  گهیـ راست م دمیخند

 

 .  متینی بب میخواستی نه عمو جان فقط م ـ
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 نیممنـون عمو لطف کرد ـ

 

 رفتن    رونیکردن و ب  یزن عمو هم بلند شد و خدا حافظ  

 . نیشمال رو بچ یبرنامه  عیناز نکن سر  نقدیو گفت ـ ا ستادیکنارم ا طاها

 م یریم ندهیدو روز آ  یکی باشه تو  ـ

 

 دختر حرف گوش کن. هی یحاال شد نیآفر ـ

 در خارج شد   از

 پسر عمو.  یاخماش آب دهنم رو قورت دادم و گفتم ـ خوش اومد دنیبا د  ستادیهم کنارم ا طاهر

 زد و آروم گفت   یپوزخند

 

 ! یخوشبخت بش  دوارمی! در هر صورت امیبچه سوسول منو نخاست نیــ به خاطر ا 

 

از کنارم رد   گهیپوزخند د هینگفتم که با یز یچ یبگم به خاطر اخالق قشنگت نخواستمت ول  خواستمیم
 شد.

 دنبالشون برم رو نداشتم  اطی تا در ح نکهیا حوصله

 اتاقم رفتم به

 

 دم یلباس راحت  برداشتم و تو حموم پوش هیپاشا بسته بود مانتوم رو کندم و  یچشا 
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امشب سرحال   یبرا تا  کردمی کم استراحت م هی دیتخت انداختم و چشام رو بستم. با یخودم رو رو  
 باشم 

 

part106 

 

 پاشا دور کمرم حلقه شد بهش نگاه کردم یدستا

   ؟یـ خواب نبود 

 نه  ـ

 

 داشتن؟   کاریکرد به طرفش بچرخم  نگاش رو به چشام دوخت و گفت ـ چ مجبورم

 

 امشب برم معامله!   دیبا ـ

 باال انداخت   ییابرو

   ؟یکن یکارات رو تموم م نیا یک ـ

 

 ! زنهی دلم شور م یول  هیآخر نیدادم خودم هم خسته شده بودم ـ ا رونی رو ب نفسم

 

  ای خوادیمنو م نمیجور محکش بزنم بب  هی خواستیدلم م  نمیبهش کردم تا عکس العملش رو بب ینگاه
 آرش رو  

 چشاش نگاه کردم و گفتم  تو
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 پاشا؟   ـ

 جونم!  ـ

 

 ؟ یدیقول م  معامله برنگشتم حواست به آرش  باشه نیاگه از ا ـ

 دوسم داره؟  یعن یتو دلم چلچراغ روشن شد   دیکردم رنگ از رخش پر حس

 

 !  یبر   زارمی من نم نازیآ  ؟یگیم یچـ....  ـ

 نشون دادم نیرو غمگ خودم

 

 عقب بکشم تو فقط قول بده هواست  به ارش باشه!  تونمینم رهی ـ پام گ 

و فرانک   ن یوقتا رو با رادو یبهش توجه کن  و اجازه بده بعض شهیهم هیحساس یل یاون پسر خ نی بب
 دوست داره!  یلیبگذرونه  چون اونا رو خ

 

 هواست باشه گوشتش حالل باشه! یخر یهر جا براش م  یول کهی است عاشق

 

 بهش.... شهیداره هم دوست

 

 و ازم فاصله گرفت    دیتمـوم نشده بود که لباش رو گونه م نشست محکم بوس حرفم

 !امیچون من امشب باهات م  یهات رو به مامانت بکن  تی وص نیبهتره ا ـ
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 و گفتم  دیباال پر ابروهام 

 !فتهیممکنه جونت تو خطر ب  شهینه نم ـ

 کرد  یاخم

 

 !امیم یعنی  امی! گفتم مزارمیهم تنهات نم  قهیدق هیبه بعد  نیگفتم بهت؟ از ا یچ  شیپ قهیـ چند دق 

 دور نموند و محکم بغلم کرد دش یرو لبام نشست که از د یلبخند ناخاسته

 

 ؟یخندی برام نم گهیــ قربون خندهات بشم چرا د 

 هر دومون سوخت!  یجداشدم و نگاش کردم دلم برا ازش

 م یکن یمثل مردم کنار هم زندگ  دینبا چرا

 

 میسر قرار باش  دیبخواب چون ساعت دوازده شب با ری پس بگ یای باهام ب یخوایاگه م ـ

 

   دیتخت انداخت  و منو تو بغلش کش یباز شد و خودش رو رو  شاشین

 بخواب تا بتونم با آرامش بخوابم! نجایپس تو هم ا ـ

 و گفت ـ بخواب آرام جانم دیدادم  رو موهام رو بوس ه یتک نشیو سرم رو به س دمیپتو رو روم کش 

 

 موهام رو نوازش کرد که چشام گرم شد و به خواب رفتم نقدریا
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 ـــــــــــــــــــــــــــ

 از من نداشت  یاطرافم رو نگاه کردم پاشا هم دست کم  مهیو سراس دمیاز خواب پر یغیج  یصدا با

 

 بودچشام گرد شد  ستادهیسرمون ا یکه با  خنده باال ادیمه دنید با

   ؟یکن یم کار یچ  نجایتو ا ادیمه ـ

 

 و گفت   دیبه ضرب به صورتش کوب گشیرو به کمرش زد و با دست  د شیدست هی

 ن؟ یدیطور تو بغل هم خواب نیا  نی دیـ چش منو دور د 

 ـــــــــــاد یمه ـ

 

 هوا دمیمتر پر هیداد پاشا  با

 

 به پاشا کرد و گفت   ینگاه  ادیمه

 کف دستات؟  زارمی حساب تو رو هم بعدن م دیچته چش سف ـ

 

 لباسمون درست نبود! د یتو اتاق شا یو گفت چرا بدون در اومد دییپاشا دندون رو هم سا ـ

 

 دلم خواست؟   دیمن مجردم  شا نی گیکنن نم اتونیح یو گفت ـ خاک تو سر ب   دیکش ین یه ادیمه
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 رو برداشتم و به طرفش پرت کردم   بالش

   ؟یدادی سولماز رو از دست نم  ی ـ تو اگه عرضه داشت 

 

 به صورتش زد و گفت  گهید یکی

 کن. دای برام پ گهید یکی پاشا  ی شلوار  ریدستم به ز یاج  یسولماز پر؟ آخ  ؟یگ یننم راست م یـ وا 

 

  میبچه پر رو، برو ما هم لباس عوض کن  رونی نخنده گفت ــ برو ب گرفتیکه خودش رو م یدر حال پاشا
ـ میایب .. 

 

part 107 

 

 کرد و گفت  ینچ نچ ادیمه

 رون؟ یب  نمیبنداز نی خوایم نیکار دار یچ طونا ی ـ امکان نداره! ش 

 

 ــــــــــــاد یشدم ـ مه یبیعص گهید

 

 قشنگش نشسته. یمنتظر نوه  رونیگم شم؟ چشم! فقط مادر جون ب یجونم آج  ـ
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 شدم ــ مـ..هـ..رنو...ش جون  خشک

 ! یکه لکنت گرفت  ستیآره مهر نوش جون..روح عمم ن  ـ

 نوش جونته! رمه

 !ششیببرمش پ  نی کجاست بد آرش

 

 خبر....  یز یمامان بابا از چ  ادی نگاش کردم ـ مه  جیگ

 رو قطع کرد ــ نترس بهش گفتم. حرفم

 

 فرانک روگرفتم بعد ازچندبوق برداشت  یرو برداشتم وشماره  میو گوش دمیکش  یراحت  نفس

 الو ـ

 خونه! اریفرانک آرش رو ب  ـ

 

 ! میخانم ما تاره اومد یول ـ

 ! ارشی ب نهیآرش رو بب  خوادیم نجاستیمادر پاشا ا  دونمیم ـ

 

 روبرو شدن با مادر بزرگش اماده کن یهم برا ذهنش

 باشه خانم  ـ

 

 .  دیاستراحت کن یسر قرار شما هم تا اون موقع کم  میریدر ضمن دوازده امشب  م ــ
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 زود؟  نقدیمتعجب گفت  ــ چرا ا 

 

 !کردهی م قیداشته تحق ای الوس نکهیمثل ا ـ

 ! هیبودم زن زرنگ  دهیآره شن ــ

 

 شب اخرشه نگران نباش  ـ

 . میاری باشه خانم  ! االن آرش رو م دـیخند

 

 کردم  ی نگاه ادی رو قطع کردم و به پاشا و مه یگوش

  کردیبا دهن باز نگام م ادیمه

 

 !میای چته برو تا ب ـ

 رفت رو به پاشا گفتم رونیتکون داد و ب  یسر 

 ؟یای ب  یخوایم یـ مطمعن  

 ـ معلومه که مطمعنم! 

 

به صورتم زدم بعد پنج سال روبرو شدن    یو آب ییجاش بلند شد و سراغ کمد رفت  منم رفتم دسشو از
 با  مهر نوش جون برام سخت بود  
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  رونی تم و از اتاق ببس یموهام رو شونه زدمو دم اسب  دمی پوش  یو لباس مناسب رونیزدم ب  ییدسشو از
 رفتم  ییرای زدم و به پذ

 

 کنار مهرنوش جون نشسته بود مامان هم روبروش   پاشا

 ! گهیبرو د  ـ

 

 کردم  یبود اخم ستادهیباز پشت سرم ا  شیکه با ن  ادی و به مه  دمیکش ین یه دهیترس

 دم؟یترس  یکن ی م کاریچ ـ

 

 ــ اوه اوه گربه و ترس  دیخند

رو   ــــنیه نی و دوم دمیرفتم و روم رو برگردوندم که مهرنوش  جون رو روبروم د یچش غره ا بهش
 د یغش غش خند ادی که مه دمیکش

 

 جون نگران گفت ــ دخترم ترسوندمت؟  مهرنوش

 . دمیزدم ـ نه مامان نترس یلبخند

 

 که مامان صداش کردم چهرش پر از خنده شد و بغلم کرد  نیا از

 ی زم یقربون عروس قشنگم بشم عز ـ

 

   د؟یبغلش کردم ـ خدا نکنه  ، خوب  متقابال
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 . اوردی تون رو طاقت  ن یــ دلم دور  دیخند

 . نین یبش  نیی!  بفرمانیخوش اومد  یلیخ ـ

 

 کنار پاشا نشست منم روبروشون نشستم  دوباره

 کنارم نشست به طرفش خم شدم و گفتم  یرو مبل تک ادیمه

 دهن لق؟! یـ احوال آقا 

 

 خم کرد  یسر  نهیبه س دست

 خوبم.  یاج یــ فدا 

 نثارش کردم و صاف نشستم ییرو پر

 

آرش رو قبل از روبرو شدن ما   دیاز جا بلند شدم با عیزنگ بلند شد، سر یربع حرف زدن صدا هیاز  بعد
 دم یدیمهرنوش جون م

 

 رسوندم و در رو باز کردم که با آرش و پسرا روبرو شدم   اطیرو به در ح خودم

 دم یکرده بود که ترس چنان اخم ارش

 ؟ یچ یشده پسرم  ؟اخم برا یـ چ 
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 کرد و گفت   شتریرو ب اخماش 

 شروع شده بود.  مونیـ تاز باز 

 کردم و گفتم  بغلش

و بابا هم   ادیتازه عمو مه یشهر باز  میکه فردا عصر همه باهم بر دمیجا جلو پسرا قول م نیهم ـ
 چطوره؟  میبریم

 

 ! ایابروش باز شد ـ قول داد گره

 به قولش عمل نکرده؟  یمامان ک ـ

 وقت! چیــ ه دیخند

 

اصال    دی تو تا باهاشون اشنا بش  انیگفتم ـ ب کردنیو رو به پسرا که با خنده نگام م دمیرو بوس   لپش
 تا شب!  دیجا استراحت کن  نیهم

 

 کلش رو خاروند و گفت   فرانک

 هتل میاالن بهتره برگرد رون ی ب  میریمفردا که  یبرل  نیرو بزار ییآشنا ـ

 

 ن یتکون دادم ـ هر جور راحت یسر 
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part 108 

 

 رفتن   در رو بستم و رو به ارش گفتم  پسرا

مثل مامان   نتتیزود بب  خواستی هم دوست داره و دلش م یلی اومده خ ییپسرم مامان بابا نی بب ـ
   یکنی من که مادر جون صداش م

 مادر جون.  یو سالم کن صورتش رو بوس کن و بگو خوش اومد ششیداخل برو پ  میرفت یوقت

 

 شد   زونیو لوچه ارش او لب

 بوسش نکنم؟   شهیمامان حاال نم ـ

 ومد یبدش م دنیگرفت  از بوس خندم

 بار رو به خاطر مامان انجام بده نیحاال ا ـ

 د یلپم رو بوس  محکم

 

 . کنمیقبول م  یفقط تو رو دوست دارم ببوسم ول نکهیـ با ا 

 پسرکم  نیآفر ـ

 ن یزم گذاشتمش
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 مادر جون  شیپ میـ بدو بر 

 نگاه همه  منتظر عکس العمل آرش  شد  میهم وارد خونه شد با

 سوند و به مهرنوش جون ر دیخودش رو جلو کش مردونه

 ن یسالم مادر جون خوش اومد ـ

 

 رو دستاش کاشت  یرو گرفت و خم شد و بوسه ا دستش

 طاقت تو بغل فشردش و صورتش رو بوسه بارون کرد و رو پاش نشوند یجون ب مهرنوش

 

   دیچرخ  ادی نگاه آرش به طرف مه  

 نازک کرد و گفت  یپشت چشم ادیمه

 

 خرت شم. گهیعمرا د دمیطور نگام نکن ترس نیـ ا 

 

 اد یو خودش رو انداخت تو بغل مه  دیپر نیی مهرنوش جون  پا یو از رو پا  دیخند  آرش

 ـ سالم عمو  

 

 شدت    یرژلب  یسالم به رو ـ

 

 رژ لب مادر جونش بود  یرو صورت ارش کردم و خندم رو خوردم کل صورتش جا نگام
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 وضع رو دوست نداره. نیا دونستمیم دیبه صورتش کش  یدست آرش

 گفتم   ادیمه به  رو

 

 شورم یاالن براش م ادی اشکال نداره عمو مه  ـ

 برداشت  ادی بلند شد و آرش رو از تو بغل مه  پاشا

 پسرم بشورم  یخودم بر  میبر  ایب ـ

 

 رو به طرف اتاقمون برد منم کنار مامان نشستم  آرش

 مامان بابا کو؟  ـ

 . ادیکار داشت م رونی ب زمیعز ـ

 

 *پاشا* 

 آرش رو  با شامپو بچه شستم وخشک کردم که گفت  صورت

 مامان مجبورم کرد. ادیبدم م یل یـ من از بوس خ 

 دم یخند

 خوردنت بگذره   ری مادر جون نتونست از خ ینیری خوشگل وش ی ل یچون خ یدونیــ م 

 و محکم بغلم کرد دیخند

 مسافرت نرو باشه.  گهید ییـ بابا 
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   دمیکردن پسرم رو ند یخون شد بچگ دلم

 ها بزرگ شد بهی کنم تو بغل غر یباهاش باز  نبودم

 

 زارم یتنهاتون نم  گهی د برمی پسر قشنگم اگه مسافرت هم برم تو و مامان رو با خودم م ـ

 

 رو لباش نشست  یقشنگ  لبخند

 یی دوست دارم بابا  ییــ ممنون بابا 

 بغلم فشارش دادم و گفتم تو

 ببوسمت؟  تونمیــ م 

 

که کنارش نبودم تو   یسال نیچند یو به جا دمیو سرش رو تکون دادم محکم لپش رو بوس دیخند
 بغلم فشردمش 

 و گفتم  دمیرو بوس ش یشونیپ

 دوست دارم؟  یل یخ  یدونیــ م 

 کرد  نگام

 . ییبابا یگ یـ راست م 

 دلم  زی آره عز ـ

 بغلم کرد    دوباره
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 عمو و مادر جون.  شی پ میبر ــ

 

 پام گذاشتم ینشستم و آرش رو رو  نازیرفتم و کنار ا  ییرایطور که بغلم بود به طرف پذ همون

 و خودش رو تو بغلم جمع کرد     دیبهم چسب محکم

 

 انجام بدم.   دیکارا با  یلیخ مونمیمطمعن بشه  کنارش م  نکهیا یبرا  دمیفهم

انداختم و به خودمون   نازیآ یشونه ها یاز دستام رو رو یک یآرش ثابت موند    یرو  نازینگران آ نگاه
 کردم   کشینزد

 

 زد و دوباره به ارش نگاه کرد  یلبخند بهم

 رو تو بغل گرفت   نازیبود دست آ  دهیطور که منو چسب نیهم  آرش

 

 و گفت   دیخبر نداشت خند  یز یکه از چ  نازیمامان آ یرنگ ترحم گرفت ول ادیمامان و مه  نگاه

 هم دوست داره! یجفتتون رو اندازه  نکهیـ مثل ا 

 بهش زدم و هر دو شون رو به خودم فشار دارم...  یلبخند
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 رو برداشت   یگوش  نازیزنگ خورد و مادر ا  تلفن

 بله ـ

 .... 

 بچه ها خوبن؟   نی سالم شبنم جان خوب ـ

 .... 

 زم یاره عز ـ

  ... 

 . زارمیپس من شام م میشیخوشحال م ـ

 .... 

 ! ستین یزحمت   زم یعز هیچه حرف نیا ـ

 .... 

 ! نمتونی بیپس شب م  زمیباشه عز ـ

 گفت  نازیرو قطع کرد و رو به آ یگوش

 .  ادیب خواد یـ عمه شبنمت م  

 

 زد  و گفت  یلبخند نازیا

 ــ دلم براشون تنگ شده بود.  

 اومده بود گفت   ادشی یز یانگار چ  هوی
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 . شوهر که نکرده ؟  رمی داداشم بگ یبرا خوامی ـ تازه عاطفه رو هم م 

 

 تو گلوش و شروع به سرفه کرد    دیپر هوی  خوردیم  ییکه داشت چا ادیمه

 

 کرد و گفت   نازیبه ا  یچپ چپ نگاه

 ـ زحمت نکش!   

 

 مگه نه پاشا؟   ریبرام زن بگ یوا خودت گفت ــ

 زد   یان لبخندکردم که مام دییرو تا نازیلبخند حرف آ با

 

 . رهی هم سر وسامون بگ  ادیمن از خدامه  مه ـ

 کرد و گفت  یاخم ادیمه

 

 زن خواست؟   ی کردم ک  یـ من شوخ  

 زد و گفت  یلبخند  نازیآ مامان

 

 بود که طرف رو رد کرد    شی خاستگار ش یچند شب پ نیاتفاقا هم  هیخوب  یلیــ عاطفه دختر خ  

 .  پسندنی م ایلی رو خ   شیژگ یو نیهم ی ول  هیکم خجالت هی طونهی که ش نازی خالف آ بر
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 !پسندمیخانم خودم رو م  طونی من ش  یـ ول 

   دیو لب گز دی نگاه کردم خجالت کش  نازیبه آ دنیخند همه

 

 خوشگل  من!!؟   یطرف خودم فشارش دادم و گفتم ـ مگه خجالت بلد به

 

 اشاره کرد گرفت  و نا محسوس به ارش که تو بغلم بود یشگونیرو ن   پهلوم

 بلند شد    نازیآ مامان

 شام کنم   یبرا یفکر  هیبا اجازه برم  ــ

 هم بلند شد    نازیآ

 کجا؟  ـ

 

 بودن.  نجایا نایباال انداخت ـ برم کمک مامان گناه داره ظهر هم عمو ا ییابرو

 

 هم مهمون داشت.   شبید  چارهی ب  گفتیم راست

 ن ی رو گذاشتم زم  آرش

 کمکش  میبر یگ یـ راست م 

 رو تا زدم که گفت   نمیاست

  ؟یبلد ؟ی کن یآشپز  یخوایم ـ
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 ساالد که بلدم درست کنم!  هی ـ

 پسرم؟   نی ـ آفر دیخند

 مامان؟  ـ

      م؟یآرش نگاه کرد به

 کنم؟  کاری پس من چ ـ

 

 زد!  یارش چشمک  یکرد و برا ادیبه مه  یطانی ش ینگاه  نازیآ

 شد؟  یچ

 

 . ادیآرش هم باز شد و رفت سراغ مه یشاین

 نشستم و گفتم  زی پشت م  میبه آشپز خونه رفت الی خیب

 ز یرو م  ز یساالد رو بر لیوسا نازیآ ـ

 د یلب گز  نازیآ مامان

 ! کنمیـ پسرم  شما چرا؟خودم درست م  

 

 کمک کنم. خوادیمامان منم دلم م نه

 بود  یو راض  دیخندینگاه کردم چشاش م نازیآ به

و   ازیدستم داد خودشم شروع کرد به پ  ییو چاقو زی رو م  ختی رو ر لیرو باز کرد و وسا خچالی در
 خورد کردن ین یزم بیس



 ی عروس سفارش 

657 
 

 

 

 * ادی*مه

 گفتم   زدمیکه نفس نفس م یحال  در

لذت   یاز سوار کار  یعرق شدم آرش که حساب  سیخ   رمی دوش بگ هیآرش تو رو خدا مردم بزار برم  ــ
 فکر کرد و گفت   یبرده بود  کم 

 

 !   یخوشگل کن  یبر  دمیاجازه م رهی برات زن بگ خوادی باشه چون مامان م ـ

 

 تو اتاقم و حولم رو برداشتم و به حموم رفتم   دمیخدا خواسته پر از

 

موهام رو خشک کردم  و   ستادمیا نهیاومدم و رو به آ  رونی که حالم رو جا اورد ب یاز دوش اساس  بعد
 تو اتاق  د یزدم که آرش پر ی پیت

 عروس اومد  ایعمو بدو ب ـ

 

 زشته! ایطور نگ نیباال انداختم ـ آرش جلو اونا ا ییابرو

 باشه   ـ

 

پسر    هیزن و مرد و  هیشدم  تازه از در حال اومده بودن تو    ریواز پله ها سراز رونی اتاق زدم ب از
 همسن خودم  
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 رسوندم  نیی رو به پا خودم

 سالم ـ

 طرفم برگشتن و سالم کردن نگاشون پر از سوال بود به

 گفت   نازیا که

 

 پاشا هستن.  یخان خواهر زاده  ادیهم مه شونیا ـ

 زدن یکه جواب سالشون رو گرفته بودن لبخند  حاال

 گفت  ییرفتن که پسرشون به طرفم اومدو با  خوش رو ییزایبه طرف پذ و

 کنارش اشاره کرد   یخال  یهم به جا شونیهستم و ا رضایـ عل 

   رونی ب دینفر رو از پشتش کش هیباال انداختم که   ییابرو

 هم خواهرم عاطفه  شونیا گفتمیم ـ

 

به عاطفه انداختم نگام روش ثابت موند و آب دهانم خشک شد تو همون نگاه  یزدم و نگاه  یلبخند
 . ختیر یاول بند دلم پاره شد و دلم هر 
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چشه  دم یفهم دمیرو کنارم حس کرم تو دلم بهش خند  ادیبودم که حضور مه  ییچا ختنیر مشغول
 به عاطفه  از چشمم دور نموند ه بود  رشی خ ینگاه ها

 

از   یراحتش کنم ول تونستمیتونست م ینم  یبگه ول یز یچ کردی پاو اونپا م نی بود و ا سادهیوا  کنارم
 حرف نزنه!  شی رو حرف زن دا گهیزور بزنه تا د یکه کرم دارم گذاشتم کم ییاونجا

 

 صاف کرد  ییگلو

 کردم  نگاش

 ؟ یینجایجان ا ادیــ ا  مه 

 

  ؟یخوای...اها کمک نمز  ی.ها آره چـ

 باال انداختم  ییابرو

 

 ختنه؟ی ر ییـ منظورت تو چا 
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 گم؟ یم یها نه کل ــ

 . نیاها نه برو بش ـ

 

   دیبه صورتش کش یسکوت کرد و دست  یکم

 که؟  یینحایهنوز ا ـ

 

 ه؟یدختر  عمت چه طور دختر نیا  نازیآ گمیها  م ـ

 

 ! یدختر معمول هیفنجون هم پر کردم ـ خوب  نیآخر

 

 و گفت ـ خوب من ازش خوشم اومده! رونیداد ب یرو حرص  نفسش

 بهش کردم   یتفاوت یب نگاه

 

 !شیدیده دساعت هم نش م یتو که ن  یگیم یـ چ 

 !گهینکن د تی اذ نازیآ ـ

 شده؟  یچ ـ

 

بود اخماش رو تو هم  ستادهیبهم ا کینزد ادیحرف رو زده بود کردم چون مه  نیبه پاشا که ا ینگاه
 نگاه کرد و گفت  ادیو با اخم به مه ستادیکرد و سمت چپم ا
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 شده؟ یبا توام چ   نازیآ ـ

 

 زدم ـ رفت!!! یلبخند

 

 کجا؟  ؟یاخماش رو گرفت ـ ک  یجا تعجب

 

 زدم و به حالت راه رفتن دستام رو تا باال حرکت دادم اد یمه نهیبه س یانگشت

 دلش رفت! ــ

 

 پاشا باز شد و دستاش رو دور کمرم حلقه کرد  یشاین

 نکن!  هیدل بق ریتو خودت رو درگ رمیعز ـ

 .دیبند حرفش صورتم رو بوس  پشت

 نگاه کردم ــ چشم اقامون.   بهش

 

 !!!نجامایمنم ا ـ

 

 فشارم داد وگفت  شتریب  پاشا

 ببرم!  ییمن چا یتیگلم اگه اذ ـ
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 رو لوس کردم  و مچ دستم رو گرفتم  خودم

 !کنه؟یچرا مچ دستم درد م دونمیپاشا نم ـ

 

 مچ دستم رو گرفت و نوازش کرد   

 فدات شم کمتر کارکن دستات عادت  نداره!  ـ

 

 نجام؟ یمن ا نیندار  یمشکل  نیلوس شد نقدیا یشما ک  یوا ـ

 

 خودم رو نگه داشتم   یول  گرفتیداشت خندم م گهید

 کنم.  تیرو اذ ادی مه یکم  ومدیمنم بدم ن  کنهی کار رو م نی بود پاشا عمدا ا معلوم

 

 که قهقه  نزنم. دمید لب گزرو به طرف پاشا برگردوندم چشاش خندون بو سرم

 . نمیبده بب گهیبوس د  هیجووووون  ـ

 

 د یبه گوشم رس ادیدر حال فرار مه یقدمها یکه پاشا گفت صدا  نویا

 

رو   دنمی باز خند شی پاشا هم خندش گرفت  و با ن دمیو غش غش خند  رمی خودم رو بگ نتونستم
 تماشا کرد 
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 به مادر جون بگم   دینداره با دهیگرفته  فا  شونیباز نایشدم ا یکه من جد حاال

 

دلم   ادیخوشم ب   یو خجالت  ی نکیدختر ع هیاز  کردمیوقت فکر نم  چیو سرجام نشستم ه برگشتم
 نشد  بمی نص  یز یجز سکوت چ یباهاش حرف بزنم ول   خواستیم

 بتونم تحمل کنم ستمیرو مطمعن ن  شتریب  یتا فردا ول کردمی تحمل م دیبا 

 

بهم  شونی طانیش  یهردوشون خنده بود و نگاها یکه رو لبا یاومدن در حال  یچا  ینی ا سو پاشا ب نایآ
 نگاشون نکردم   یناراحت روم رو ازشون گرفتم و تا بعد از شام هم حت  دادینشون از دست انداختنم م
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 م یرفتی م دیما با یبودمهمونامون هنوز نرفته بودن ول ازدهی  ساعت
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 م یبر یدو ساعت یکی  دیاومده و با شیاز دوستام مشکل پ  یکی یکردم و گفتم برا یازشون عذر خواه 

 رو سرم انداختم   یشک نکنن شال رنگ هیبق نکه یا یبرا یول دمیپوش یسرتا پا مشک لباس 

 

 پاشا برداشتم یروبند هم برا هیگذاشتم  فمی و روبندم رو تو ک  یمشک شال

 

نبود به اتاقش رفتم با اخم پشت    یخودش بخوابونه ول ش یگشتم تا بگم شب آرش رو پ  ادیدنبال مه  
 نشسته بود  زیم

 جان؟   ادیمه ـ

 

 نداد پاشا هم وارد اتاق شد   یجواب

  ؟یهست ی منتظر چ گهید میبر ـ

 رسوندم  بچم قهر کرده بود  ادی به پاشا زدم و خودم رو به مه  یچشمک

 گلم؟  یجان  ،  مرد گنده،  غول تشن  قشنگم!   قهر کرد ادیمه ـ

 

 و گفتم  ختمیرو گرفت نخنده موهاش رو به هم ر لباش

 

   ؟یباال بزنه حاال اشت  نیفردا برات آست دهیقول م تیزن دا ـ

 کرد ـ قول؟   نگام

 کردم   ینچ نچ
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 پاشا خواهر زادت از دست رفت!  اره قول!  ــ

 

 خودت بخوابون   شیآرش رو پ  شهیم  رید میما تا برگرد فقط

 رو تکون داد  ازش جدا شدم و با پاشا به اتاقم رفتم  سرش

 بود!  فمیرو چک کردم داخل ک فمیک

 

 !  ؟یطور ناز منم بکش نیا شهیم یچ ـ

 

 حرف زدم ناراحت شد  ادی طور با مه  نیا نکهیاز ا یعنیشتم اخموو حسود برگ یتعجب به سمت پاشا با

 طرفش رفتم  و دستام رو دور گردنش حلقه کردم   به

 قشنگم   زمیپاشا جونم  ،  عز ـ

 باز شد  ششین

   ؟یبا اسلحه کار کن  یگلم بلد ــ

 گرد  شد ـ اسلحه؟  چشاش

 

 دم یکش رونیب فی تکون دادم و دستام رو از گردنش باز کردم و اسلحه م رو از ک یسر 

  ه؟ی چ یبرا نی... ناز اـیآ ـ

 

 دهیهم ند کیمعلوم بود از نزد فیتو ک گذاشتمش
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 برداشتم. اطی احت ی! تو فکر نباش برامیبر زمی عز  یچیه ـ

   میزد رونی و ب  م یکرد ی تکون داد  از مهمونها عذر خواه یسر 

 م یو به سمت هتل پسرا حرکت کرد میشد  نیماش سوار

 

فرستاده بود رفتم و به  امیبرامون پ یکه الف  یبهشون زنگ زدم و با هم به محل میدیبه هتل که رس 
 اد یدادم همون جا ب  امیهم پ ایسالو

 

 بزرگ داخل شهر بود   یانبار  هیتو  میدی ساعت دوازده رس  سر

  ینگاه میبد لشونیکه قرار بود تحو یی و به دخترا   میرو زد نقاب زده بود ما هم نقابامون یالف
 میانداخت

 شدن یم ییتا ستیب

   سن؟یگفتم ـ همشون پل یبه الف رو

 

 کارن!   نجاین  یول  ستنین سی هاشون پل  ینه بعض ـ

 د یباال پر ابروهام 

 ه یـ عال 

 خانم اومدن  ـ

 طرف فرانک برگشتم  به

 ! کیشل یو اسلحه تون اماده   نیهواستون باشه  ،  اماده باش ـ
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 خانم   دینگران نباش ـ

  یچپم رو رو یکه برام گذاشته بودن نشستم و پا یصندل یانبار رو بستم و به طرف سالن رفتم رو در
  یو پاشا و الف ستادنیرو طرفم ا نیراستم انداختمو اسلحه ام رو به دست گرفتن فرانک و دارو یپا

 پشتم 

 بودن ستادهیدو طرفمون اسلحه به دست ا سی چند تا مامور پل 

 د یپر رونیب ن یاز ماش  ا یدر انبار بسته شد و سالو عیوارد انبار شد،  سر نشونیماش

 

 کم نداشت  نیاز فرانک و دارو  یز ی چ افشی ق دیابروم باال پر افشیق دنید با

 

 لبش بود  یرو یما نقاب نزده بود و لبخند چندش  مثل

که قصد پاکشدن نداشت دستش رو به طرفم دراز کرد  دستام رو   یو با لبخند  دیرو جلو کش  خودش
  دی باری چشاش شدم برق شرارت ازش م ی رهیتو دستاش گذاشتم و خ

 

  دیکه به ذهنم رس یر که داشت با فک    یزننده ا شیو آرا افشیمردونه بود بر خالف ق یادیز دستاش
 ! ستین  یواقع یایمرد و سالو هیشخص روبروم   نیگفت ا یبهم م  یز یدلم آشوب شد  چ

 

 در سکوت انجام شد   معامله

 دخترا رو برداشت و برد  اینکنه، سالو یاقدام چی اشاره کردم ه یالف به
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 به طرفم برگشت  یالف

  م؟یجمعشون کن  یچرا نذاشت ـ

 رو برداشتم نقابم

 مرد بود؟  هینبود  ایـ چون اون سالو 

 د یپر یاز رخ الف رنگ

 ؟ یدیـ از کجا فهم 

 

 دستاش و چشاش   ـ

 فکر کرد  یکم

 رو بسپار به خودم.   شیو شنود وصل کردم،  بق ابیبه همه رد مشونیری گیم  ستین  یـ مشکل 

 

 تکون دادم  یسر 

 .  رسهیم انی به پا مونیجا همکار  نیـ باشه پس هم 

 به پاشا کرد   یزد و نگاه یلبخند

 

 .  تیزندگ  یبرو پ گهیـ البته د 

ساعت   می، پسرا رو به هتل رسوندم و به خونه برگشت  میشد نیوسوار ماش  م یکرد یخداحافظ  ازش
 سه شب بود و همه خواب  خواب.
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تخت  انداختم و چشام رو   ی،  شال و کتم رو کندم و خودم رو رو   میسر و صدا به اتاقم رفت بدون
 بستم  

 

 رفت.   نییخاموش شد تخت پا  چراغ

 

 به عمق آرامشم رسوند.  ینوازش گر  یدستها

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 رو به پاشا کردم   دهیترس  یو نگاه  دمیچی پتو رو دور خودم پ دهیو ترس دمیدر از خواب پر دنیکوب  با

 زد و تو بغلش کشوندم     یلبخند

 در قفله!  زمی ـ آروم باش عز 

 

از   دیپاشا هم  کنارم خواب ومدی خوابم م  یلیتخت انداختم  خ یو خودم رو رو دمیکش  یراحت  نفس
 چشاش معلوم بود هنوز خستس  

 ب چشام رو گرفت   در زدن قطع شد و دوباره خوا یصدا

 

 * ادی*مه
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اومدن از اتاق رو نداشتن خواستم دوباره برم سراغشون که  رونی قصد ب نایا ی دو ظهر بود ول  ساعت
 دم یکش یاومد نفس راحت رونی ب سی خ  ییپاشا با سر و رو

 

   ؟یدیخواب  یم شتریکم ب هی ـ

 

 رفت   یغره ا چش

 ! میش  داریزود ب میتونیمعلومه که نم  میبود رونی تا صبح ب ـ

 خوب چه طور بود؟   ـ

 تموم شد؟   ـ

 

 .  یدیچه جواب مختصر و مف ـ

 مبل انداخت ـ اوهوم  یرو رو  خودش

 

 راست سراغ آشپزخونه  رفت   هیاومد و  رونی هم ب  نازیآ

 بعد پاشا رو صدا زد   قهیدق چند

 

 کنارم  نشست و گفت  باز  شی با ن  نازیساعت بعد آ میشدم ن  لمیبا موبا یحو صله مشغول باز  یب

 الوعده وفا  ادیخواب داداش مه ـ
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 محو شد.  شیرو لبم اومد که با حرف بعد یلخند

 ردت کنه!  هیاگه بخوام االن زنگ بزنم ممکنه مثل بق  یول ـ

 نگاش کردم که گفت  دیناام

 

 طور بهتره.  نیــ به نظر من صبر کن و تو سفر شمال مخش روبزن!  ا 

 رو به بعد از سفر سپردم.   زیتکون دادم  و همه چ یسر 

 

 * نازی*آ

خودم هم با پاشا و آرش   انی دادم تا با مادر جون ب ادیرو به مه نمی ماش  میرو جمع کرد لمونیوسا همه
 و مامان و بابا هم با هم. میشد یراه

 

 . انیهم قرار بود ب  امکی عمو سبحان  ، عمه شبنم و عمو س یال یو میشد همه بر قرار

 

 م یتا به شمال برس کردی م یخوشحال شد و لحظه شمار   یل یکه طاها اسب داره خ دیفهم یوقت  آرش

   میدیکه رس  میبود یپاشا خان  نفر اول یاز چند ساعت با رانندگ بعد
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رو بغل کرد   دیدوینگهداشت طاها با لبخند جلو اومد و آرش که به طرفش م الی در و یرو جلو  نیماش
 و تو هوا چرخوند 

 طرف ما برگشت و گفت  به

  

 م یینجایفقط من و طاهر ا دنیمامان بابا هم نرس یحت  نی دینفر شما رس نیاول ـ

 خوام ینگرفته من همونو م یپس اتاقم رو که کس ولیکردم و گفتم ـ ا یذوق

 

 اتاق طاهر شده!  گهی... خوب اون دز  یه شد ـ چ دستپاچ یکم

 با خنده گفت  بعد

 دختر عمو جان! دمی اتاق بهتر بهت م  هیـ  

 

 تو هم رفت طاهر خودش اتاق داشت چرا اتاق منو برداشته؟!  اخمام

 

 آرش راحت بود   گهیتو طبقه دوم بهمون داد که سه تخت داشت  و د گهیاتاق د هی طاها

 

  دنیسرگرم چ کارمی ب دمیاسبا رفتن پاشا هم خودش رو انداخت رو تخت منم د شیو آرش پ  طاها
 لباسا تو کمد شدم   
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 هیرفتن نداشتم  رونی نبود جرات ب  الیتو و یچون  به جز طاهر کس  یخسته بودو خواب رفت ول  پاشا
 از دستم ناراحت هم بود گهیبه خصوص االن که د دمیترسیازش م ییجورا

 

  ای خنده رو لبام آورد کاش س رونیاز ب ین یبوق ماش یتو اتاق خودم رو سرگرم کردم که صدا یساعت کی
 باشه!

 

 فتم انداختم و به طرف در حال ر نییو با چند تاپرش خودم رو از پله پا رونی اتاق زدم ب از

 

 به گوشم خورد  یطاهر که گفت هنوز بچه ا یلحظه صدا نیآخر تو

  دنیبود خوشحال شدم که همه با هم رس نیتا ماش  چند

 رو بهشون رسوندم خودم

 ن یدیشما زود رس نکهیشد ـ مثل ا ادهیپ  نیاز ماش  ایس

 ساعته خوابه!  هی ـ زود؟  پاشا  دمیخند

   ن؟یرفتیم  لومتریـ چند ک دیخند

 به سرعت جت.   ـ

 

 خاله؟   یرو بغل کردم ـ خوب  سهام

 عمه؟  ای یفکر کرد ـ تو خاله ا یکم

 هر دوش   ؟یتو کدومش رو دوست دار  ـ
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 به اطرافش کرد ـ آلش کو؟  ینگاه

 یبا طاها رفته اسب سوار  ـ

 

 نمیفنچول رو بده بب  نیا ـ

 د یبود که سهام رواز تو بغلم کش رضایعل

 زنه یخونواده احترام موج م  نیرو به نشونه سالم تکون داد و ازم دور شد اصال تو ا  سرش

 

 *  ادی*مه

 

 بود ستادهی ا نازیچشام دنبالش گشت کنار آ م،یشد ادهیپ  نیمادر جون از ماش با

 

 رو بهش رسوندم  نامحسوس اشاره کرد برم طرفش  از خدا خواسته خودم دنمیبا د نازیآ

 سالم ـ

 از دهنش خارج شد  یصدام عاطفه هل شده به طرفم برگشت  و سالم اروم دنیشن  با

 

 عاطفه رو کمکش ببر   فیک ادیمه ـ

   دیگفت که عاطفه از جا پر نازیع نویا

 

 برم ینه نه خودم م ـ
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 براتون    ارمیم هیچه حرف نیا ـ

 زد و دور شد   یچشمک نازیانداخت،  آ ری و سرش رو ز دیگز لب

 

   یموندم و خانم خجالت من

 د یکنیم بمیعاطفه خانم راهنما ـ

   دییآ.. آره بفرما  ـ

 

 رو برداشتم و دنبالش رفتم  فیافتاد ک جلو

 تخته شد  نگام رو تو اتاق چرخوندم  هی  کی اتاق کوچ هی وارد

 .  رهیگ یکه قلبت م  نجایاتاق نبود ا گهید ـ

 

 راحتم!    نجایا  ستیهمه ن یوجا برا شهیزد ــ االن که همه برسن شلوغ م  یمحجوب لبخند

 

 عاشقش کنم خوامیطور م نیشدم ا یعصب کردی نگاه م واریمدت حرف زدن به در و د تمام

 با تعجب بهم نگاه کرد که گفتم   ستادی رفتم و روبروش ا جلو

 

در مورد خودش   یبد یابل فکراطرف مق  یموقع حرف زدن به طرف نگاه نکن  یوقت  دیکنی ـ فکر نم 
   کنه؟یم
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 .؟  یـ مثال چه فکر  دیباال پر ابروهاش

 تموم گفتم  یبدجنس با

 . دهینگاش کن خوادیقابل تحمله و شما دلتون نم ریغ ی ل یخ افشیق نکهیــ ا 

 شد  ُهل

 

 !  ستیطور ن نیـ نه   نه  اصال ا 

 رو متعجب نشون دادم  خودم

 

   ؟یکنیپس چرا نگام نم  ستم؟ین افهیبه نظرت بد ق یعنیواقعا  ـ

 بودن خوب نبود!   یهمه خجالت نیا ومدمیکوتاه ن یول تهیجواب دادن اذ یکردم برا احساس

 

 ! نیست ین افهیو گفت ــ شما بد ق  دیرو جلوش کج کردم  لب گذ سرم

 خوب؟   ـ

 

 !  نیپی ـ ُشـ  .... شما خوش ت رونیداد ب یرو حرص  نفسش

 عاطفه خانم.  یخوشگل یلیـ تو هم خ  دمیرو به زور گفت خندجمله  نیا

 

 هاش رنگ گرفت و دنبال راه فرار گشت  گونه

 در آوردم و جلوش گرفتم یآبنبات چوب هی بمی تو ج از
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 !  زتیجا نمیـ ا  

 

 گرد به آبنبات نگاه کرد  یچشا با

 خوشمزس! یل یخ گهید ریبگ ـ

 

 جلو اورد و گرفتش   یرو به آروم دستش

 به خودم بگو. یداشت یکار  ـ

 زدم از اتاقش خارج شدم.    یحرف نگام کرد که چشمک بدون
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بود که با طاها رفته  یدوساعت  زدی دلم شور آرش رو م  یول  گفتنیتو حال نشسته بودن و گل م همه
 بر نگشته بود  یول یبود اسب سوار 

 جام بلند شدم  از

 کجا دخترم؟   ـ

 

 .زنهی آرش کجا موند دلم شور م نمیمامان برم بب ـ

 کجا موند.  نی مادر برو بب یگ یراست م ـ
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براشون  یمواجه شدم  اتفاق شونیخال  یبا جا یبود رفتم ول الیطرف استبل اسب که پشت و به
 باشه! فتادهین

 

 رو لبام نشست به طرفش رفتم و شروع به نوازشش کردم  یلبخند دیجد  یاسب دنید با

 بود   یو آروم دیسف اسب

 !یدار  یمعصوم  یـ  چه چشا 

 

 دوسش دارم  یلیمنم خ ـ

ازش فاصله گرفتم نگاش رو   یطاهر استرس گرفتم و قدم دنیبه پشت سرم نگاه کردم با د دهیترس
 د ستایرو پر کرد و جلوم ا یقدم کی یذوم چشام کرد و  فاصله 

 تو خوشگله و معصومه!  یچرا؟ چون مثل چشا  یدونیچشاش رو دوست دارم م  یلیمنم خ ـ

 

که من ازدواج  دیفهم یکه من داشتم درست نبود چرا نم یتیحرفاش با وضع   نیتو هم رفت ا اخمام
 کردم 

 

 با گرفتن دستام مانع عبورم شد  یحرف از کنارش گذشتم ول بدون

 صدام باال رفت   یعصب

 ولم کن! ؟یکن ی م کاریــ چ 
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 به دستام داد گفت   یمحکم فشار

 ؟ یداد حیکم داشتم که اونو بهم ترج  یـ چ 

 

 !یدست رو بکش عوض  ـ

 سرخ و چشاش به خون نشسته بود تیبه طرفش برگشتم صورتش  از عصبان   دهیپاشا ترس یصدا با

 د یکش  رونیطاهر ب  یطرفمون پا تند کرد و دستام را از دستا به

 .! دمیلرز 

 

 به طاهرکرد و گفت  یبد نگاه

به ناموس مردم چپ نگاه   نکهیا بندمی خوب دارم که بهش پا  زیچ هیکم داشته باشم  یز یـ هر چ 
 !کنمینم

 

 کرد  دشیدطاهر گذاشت و هلش داد  انگشت اشارش  روبه سمتش گرفت و ته   نهیس یرو رو دستش

 .خورهی بارت باشه دست به زن من م  نیـ آخر 

 

 . خوندمیرو م تشیاز چشاش  اوج عصبان  یول کردی بدون حرف نگاش م طاهر

 

به طرفم برگشت  ....دستام رو گرفت و با سرعت از اون    دمیپاشا رو گرفتم و به طرف خودم کش یبازو
 زد و به طرف ساحل حرکت کرد.  رونیجا ب 
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    رفتمیم ش ی از زندگ شهیهم یبرا  کردی فرصتش بود اگه باز هم بهم شک م نی اخر نینگفتم ا یز یچ

 .خواستمیم  نانیخودم رو بهش ثابت کنم! ازش اطم  شهی هم تونستمیکه نم من

 

 دستم رو رهاکرد و به طرفم برگشت   میکه دور شد یحساب 

 ؟ یداشت کاریگفت ـ اونجا چ  یحرص

 گفتم  خونسرد

 رفته بودم دنبال آرش. ـ

 

 رونیو نفسش رو داد ب دی تو موهاش کش  یدست

 

  کنمیفکش رو خورد م  زنمیم  میحال برگرد  نیقدم بزنم اعصابم آروم شه اگه با هم یکم  میبر  ایـ ب 
 احمق.  ی کهی مرت

 

 ستادیحرکت کرد و چند قدم تو آب رفت و ا ایگفت و به طرف در نویا 

 از لبخند رو لبام نشست.  یو کم کم رد دیباال پر ابروهام 

 شد  ایوارد در گهیاون چند قدم د یطرفش حرکت کردم ول به

 

 و با تمام توان هلش دادم تو آب دمیبه طرفش دو  ثی خب

 شد   سیکار روازم نداشت افتاد و سر تا پا خ  نیانتظار ا چون
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 د یآورد و دستاش رو رو صورتش کش  رونی رو ازآب ب  سرش

 نــــــــــــــــــــاز یـ آ  دیعربده کش  یعصب

 

 دیزدم که بلند شد و به طرفم دو یمستانه ا ی قهقه

 دستاش شدم  رینرفته بودم که اس  شتریقدم ب چند

 هوا رفت ـ نههههههههههه  غمیحرکت کرد  ج  ایپشت دستش رو دور کمرم حلقه کرد و به طرف در از

 

 دم یینگاه کردم و دندون سا سمیا پا خو پرتم کرد تو آب با حال زار به بدن سرت  دیخند بلند

 

 گشمت پاشــــــــــــا یــ مـــــــــــــــــــ 

 . دمیدنبالش دو یحرص دیدو الیطرف و به
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بهش لباسش رو از پشت گرفتم تا خواستم  دم یبهش رس  عیشدو سر شتریبودم قدرتم ب  یعصب چون
 بلندم کرد و چرخوندم نیموهاش رو بکشم از زم 
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 شمیم ض ی سردم شد مر نیپاشــــــــــا بزارم زم ـ

 دیو تو بغلم کش ستادیا هوی

 ؟ یخوب زمیعز ـ

 

 زدم  یتکون دادم و لبخند یسر 

 لوم گرفت  فرو برد و مشت شده ج بشی که راحت شد ولم کرد و دستش رو تو ج الشیخ

 زد و دستاش روباز کرد  ینگاش کردم که لبخند یسوال

 دیدستش ابروهام باال پر   یتو یحلقه  دنید با

 رو گرفت و حلقه رو تو دستم فرو برد  دستام

 پاشا؟  ـ

 جانم  ـ

 

 دم یشدم و صورتش رو بوس شقدمیبار پ  ن یاول یشوق اشک تو چشام جمع شد و برا از

 

 * ادی*مه

 

درست شده بود   شونیزندگ نکهیاز ا  کردمی نگاه م  نازیپاشا و آ یو خندها یبه خوشبخت یخوشحال با
 قلبم پاک شده بود  یاز گوشه  یبودم انگار غم بزرگ یراض

نگاه کردن هم  قیکه من ال زدیم یتازه وارد  یامان برا یقلبم ب  ینگام رو به طرف عاطفه چرخوندم ول 
 دونست ینم
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دوستش   شتریکه ب داشتمیو وام کردیبه مردها پر از ذوقم م شی توجه یرو دوست داشتم ب رفتارش
 داشته باشم

 

 از جام بلندشدم وبه طرفش رفتم  زدی قدم م ایاون تنهاکنار در یبودن ول یباز  بالیمشغول وال همه

 دم یبهش رس زدیآروم قدمم  چون

 عاطفه خانم؟  ـ

 

 سمتم برگشت.  به

 باهاتون قدم بزنم؟  تونمیم ـ

بلد نبودم   یتکون داد  باهاش هم قدم شدم و بدوم حرف باهاش راه رفتم واقعا مخ زن  یسر  معذب
 رو بهش بگم  زی گرفتم خودم رو راحت کنم و همه چ میتصم

 

 ستاد یمتعجب ا دمی خودم رو جلوش کش 

 بهتوم بگم  یز یچ هی  خواستمیراستش م ـ

 نگام کرد که گفتم منتظر

 

 ازت درخواست ازدواج کنم! خواستمیخوشم اومده م  من ازت ـ

 دهن باز نگام کرد  با

 ؟ یشیزنم م ـ
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 خودش اومد  به

 . میشناسیما اصال همو نم یـ و..ول 

دوست   ینبوده حت  میتو زندگ یدختر  چیپس بزار برات از خودم بگم تا حاال ه  یگیاوه درست م ـ
 دختر هم نداشتم

 رفت   ایداشتم که از دننفر عالقه  هیبه   یتو سن نوجون اما

 دم ینکرد تا تو رو د دایتو قلبم راه پ یدختر  چیاز اون ه بعد

 ؟ یش یمال من م  خوامتیم یل ی! خیهمون نگاه اول دلم رو برد تو

 

 تر شدم و گفتم کی نزد بهش نزد یانداخت و حرف  ری رو ز  سرش

 .می خدمت برس یخاستگار   یـ اجازه هست برا 

 بهم کرد و سرش رو به عالمت مثبت تکون داد ینگاه

 و بهش دادم  دمی کش رونی ب یابنبات چوب  هی بمی رو لبام نشست و از ج یق یعم  لبخند

 

 و آبنبات رو گرفت  دیخند

 

 . خوامیـ عمو منم ابنبات م آرش

 طرف آرش برگشتم سهام هم کنارش بود   به

 ـ تاژه منم موخوام. سهام
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 پاپان 

 افروغ  میقلم مر به

 

 

 

  

 

ـ ❤دو رمان عروس سفارشــــ فصل  یــــــ

 

 ی دوست داشتن ی  مو فرفر  

 

part ???? 

 # الیط

 

 اومدن نداشت چند ضربه به در زدم   رونی قصد ب رسام  یام یبودم ول ستادهیمنتظر ا ییدر دسشو پشت

 !  رونیب  ای ب ریام ـ
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   ختیریداشت م گهید ومدیدر ن  ری از ام ییصدا

 َاه!  گهید رونی ب ای ب ـــــــــــر یبرو بم ـــــــــــریام  ـ

 

 زدم   هیتک  واریکه تو خودم جمع شده بودم به در د یرو بستم و در حال چشام

 

 ! دادیشونه هام رو گرفته بود و تکون م یک ی  خورمیحس کردم دارم تکون م هوی

 

   دم؟یدی داشتم خواب م یعنینگاه کردم  چرا من رو تختم  رسامی رو باز کردم و باتعجب به ام چشام

 !کارهی و منو پشت در م ییدسشو رهینگاش کردم تو خواب هم زودتر از من م یحرص

 

   ؟یکنی شد چرا چپ چپ نگام م ریپاشو دختر مدرسه ت د ـ

   دیآوردن  اسم مدرسه خواب از سرم پر با

 نگام کرد و گفت  ثی خب

 ! یبر  دیبا یوگر نه با تاکس یآماده بش یوقت دار  قهیدق ستیب ـ

 

 گفتم ییتو دسشو رفتمیجور که با کله م نیتخت و هم ن  ییپا دمیپر

 !  ای نر امیاالن م یر ی ـ قربونت بشم ام 
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 . دمایترکیراحت شدم داشتم م  شیرو بستم و.....   آخ ییدسشو در

 

رو کولم زدم و   فمی و ک دمیلباس فرم مدرسه رو پوش  رونی زدم ب ییبه صورتم زدم و از دسشو یآب  عیسر
 از اتاق خارج شدم  

 نبود نکنه رفته باشه!  یخبر  ری از ام یول

 گفتم ولم نکنا!  شعوریب

 شده دخترم؟  یچ ـ

 

 ربع هم نشد. هی قهیدق ستی کو گفت ب ریام مامان

 

 ؟ یدیتو اتاقشه چرا لباس مدرسه پوش ریام ـ

 

 گهیم نی که خودشه چرا همچ   نینظر گذروندم ا مامان رو از نییباال تا پا از

 جونم!  یــ مامان... گلم.... عاط 

 ! گهیبرن مدرسه د پوشنیلباس م 

 

 رو تو حدقه چرخوند  چشاش

 ـ نه بابا مدرسه اونم تو روز جمعه!؟ 
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 دهن باز چند بار پشت سر هم تند پلک زدم  با

 امروز جمعه س؟ ؟یچ ـ

 

 زدم   غی دادم و ج رونی از دماغ ب یرو مثل اسب وحش نفسم

 ! ـــــــــــــــــکشمــتیم ــــــــــــــــــریام ــ

 

 نامرد قفلش کرده بود!  یول  نیی پا دمیرو کش  رهیدو به طرف در اتاقش رفتم و دستگ با

 

 ؟ یدیاز چش خودت د یدید یبا زبون خوش بازش کن وگر نه هرچ ـــــــریام ـ

 

 د یپشت در به گوشم رساز  صداش

 باز کنم؟؟؟؟!!!!!!!  ونهیکنگ فو کار د هی یکه در رو برا ونمیـ مگه د 

 

جمعه م   ونه یتا فن تو در رفتم و ازش دور شدم  و به اتاقم رفتم با حرص لباسم رو عوض کردم د چند
 رو خراب کرد! 

 

 ....امروز جمعه س!؟ دیدرخش  یاز خوش چشام

 

 سام جونم.  ری ام یشد بدبخت
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 کوه!   رهیعادت داره هر جمعه با دوستاش م  ریام 

 . رونی اونو از تخت بکشه ب تونهینم  لی هم صبح زود بلند شده وگر نه جرثق نیخاطر هم به

 

 از اتاق خارج شدم.  ثی خب یلبخند با

 

 

 

  

 

 ی دوست داشتن ی  فرفر  مو

 

part 2 

 

 درست کنم  مرو ی برداشتم تا باهاش ن خچالی خودم رو به آشپز خونه رسوندم و دو تا تخم مرغ از  عیسر

 . خخخخ ریاسپرت ام یتو کفشا یول  

 

بود  دهیکه تازه خر  یگر یتا بنا گوش باز شدو به طرف کمد کفشا رفتم و دنبال کفش اسپرت ج شمین
 کفش ذوق مرگ شدم   دنیگشتم.با د
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 ! ذارمیگشنه ازت کاربکشه؟  نگران نباش گلم مگه من م خوادیم  ریام زمیعز یآخ ـ

 

 ! نشیبشکنم تو کفش گذاشتم و به انتها هل دادم تا نب  نکهیمرغ ها رو بدون ا  تخم

 

 خودم رو به اتاق رسوندم. عی کمد رو بستم و سر در

   

 دیکه با شهیم یگاو وحش هیمثل  تیو موقع عصبان  رهی بوکس م   رمی ام یمن کنگ فو کارم ول درسته
 براش دستمال قرمز گرفت!

 اتاقم شدم و در رو بستم وارد

رم نگاه کردم   یرسوندم به موها نهیرو به آ خودم  بلوند و ف 

 صاف قشنگ تره.   گنیم ای لیخ  یدوسشون دارم  ول  خودم

 که رو حرفش حرف بزنم! میباشم  من ک یشکل  نیخدا خواسته  ا یوقت ستیبرام مهم ن  یول

 بستمش چند تارش هم که حالت فر داشت رو جلوم آزاد گذاشتم  یموهام رو برداشتم و دم اسب کش

 کنم  یخودم رو براتون معرف  نیبزار

 

   ادمیمامان عاطفه و بابا مه  یشانزده ساله ته تغار  الیط من

! به تونهیمگه م یول  رهی حال منو بگ خوادیم شهیسالشه و هم کیو  ستیسام داداش بزرگمه که ب ریام
 پلنگ.  الیط گنیمن م
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در امان   یگاو وحش  یدر رو قفل کردم تا از شاخها عیباز شد و سر  شامین  دیکه کش یعربده ا یصدا با
 باشم. 

 

 بخوابن؟  دی با هیچرا بق  دارمیرو برداشتم حاال که من ب میرو تختم و گوش   دمیپر 

 زنگ بزنم خواب رو کوفتش کنم؟ یبه ک اول

 خلم درسا! ییدختر دا افتمی اها

 رو گرفتم   شمارش

به نام    میگروه بود هیداداشش که دو سال ازمون کوچکتر بود  انیدرسا باهام هم سن بود و با شا 
 گروه خرابکارها!

مون عادت  ها  ی! و به خرابکار میهست یما ک دونستنینم یرومون گذاشته بودن ول هیاسم رو بق نیا 
 کرده بودن.

 ی هیپا یقا یاز رف یکی سام بزرگتر بود و  ریسال از ام کیهم داشتن به نام سامان که   گهیداداش د هی
 . شیکوهنورد

 

  دمیخواب الودش رو شن  یرو برداشت و صدا ی بعد از چندبوق گوش  

 الو ـ

 رو کلفت کردم  صدام

 

 ؟ی دیـ سالم خوشگل خانم  شمارت  رو بهم م 

 زد    غیلحضه مکث کرد و ج چند
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 االغ؟   دمیگمشو مردم آزار  معلومه که نم ـ

 

 نخندم گفتم گرفتمیکه خودم رو م  یحال  در

 پس عرعر نکن!   یخودت  قبال شمارت رو بهم داد  ختتهیـ االغ ر 

 !یکن ی عرعر م خودت  تی ترب یب ــــــــــــــــــــــــــــــــغیج ـ

 ! یسراغ نفر بعد میرو قطع کرد پف بر یگوش

 

 رو برداشت  یهم گرفتم  گوش انیشا ی شماره

 هـ....ا!  ـ

 ؟ یبار صدام رو نازک کردم ـ عشقم خوف  نیا

 شل شد   شاشیسر جاش نشست و ن زی کردم ت  حس

 ؟ ییکجا قا یجووون تو االن دق ـ

 برگردوندم  یرو به حالت عاد  صدام

 ؟ یایـ سر قبرت م  

 

 ال یط  کاور

 ی دوست داشتن ی  فرفر  مو

 

part 3 
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 سام#  ریام

 

و پاهام   دمی پوش  ییجورابام رو کندم و تو سطل اشغال انداختم دمپا شدیکه دود از کلم بلند م یحال  در
 رو شستم  

 

ها  مسواک  دنیچرخوندم با د ییبه کفش قشتگم کردم  نگام رو تو دسشو ینگاه یزار  یبا حال  متفکر
 زدم   قیعم یلبخند

 

 رو برداشتم    الیطرف مسواک ها رفتم و مسواک  ط به

 سراغ کفشم رفتم  یسراغ شامپوش رفتم از جاش برش داشتم و با سرخوش  بعد

 و با مسواکش به جون کفشا افتادم  ختمیاز شامپو رو تو کفشم ر یمین

 کردم و مسواکش رو شستم وسر جاش گذاشتم   زیداخل کفشا رو تم یحساب 

   کردی کف م شتریب شستمیم شتریب  یهر چ یگرفتم ول رشی آب رو باز کردم و کفشا رو ز ریش

 کف ساز   نیشده بود به ماش لیپر از کف شده بود کفش تبد حموم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رونی دم باز حموم ز یکار  زی ساعت تم هیاز  بعد

 شد یبس رو پا نشسته بودم کمرم صاف نم  از

 خودم رو بهش رسوندم سامان بود.  ومدیم میزنگ گوش یصدا

 

 الو ـ
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 ؟ ییکجا یساعته ما رو کاشت هیکوفت و الو  ـ

 .امیب رسمی امروز من نم نیپف شما بر ـ

 چرا؟ ـ

 شد تو اعصابم! دهیتو کفشام تخم مرغ گذاشته بود اول صبح ر الیط  یچیه ـ

 

 ول به دختر عمه ! خوب حالت رو گرفت.  یبه هوا رفت ـ ا قهقهش

 زدم ـ منم با مسواکش کفشام رو شستم! یشخندین

 .  دیاز خنده ترک سامان

 من اومدم خونتون.  نمی عکس العملش رو بب خوادیباحال بود دلم م  یلیپسر خ  یوا ـ

 ؟ یپس کوه چ ـ

 

 هیگلش  یبرادر زاده  یهمه رفتن من منتظر تو مونده بودم حاال هم به عمه بگو برا گهید یچیه ـ
 نهار خوشمزه درست کنه تا ببام. 

 

 اصال قابلت رو نداره. میزنیدور هم م مروی ن هی ایب ـ

 ؟ ینبود سی تو که خس  یا  سام ـ

 !اید یو از دست مر ییطال   یزود ببا صحنه ها ـ

 ـ اومدم داداش. دیخند
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 رو پر از اب کردم و برق زدم   یاشپز خونه رفتم  و کتر  به

 شه؟ ینم  شیحال زایچ  نیبابا  شکم کع ا کنهی م لیهم که جمعه ها صبحونه رو تعط  مامان

 

سال نتونم  کیکرد تا  یکار  ونهید یتخم مرغ ها عقم گرفت. دختره  دنیرو باز کردم با د خچالی در
 تخم مرغ بخورم. 

 ز ی رو م  ختمیرو ر    دمید یو مربا  و خالصه هر چ  ریو پن  کره

زنگ  یکه صدا ختمیساز و آب جوش رو روش ر ییتو چا ختمی رو ر   ییبلند شد چا  یبوق کتر  یصدا
 در بلند شد 

 رفتم  فونی طرف ا به

 ه؟یک ـ

 باز کن   ـ

 دی تا بنا گوش رس  ییشای که  سامان با ن دینکش یرو باز کردم و به آشپزخونه  برگشتم طول در

 سالم داداش ـ

 صبحونه.  نیبش  ایـ سالم  ب 

 

 ؟ یبزن ومدیهم دلت ن مروین  سیکرد ــ خس زی به م ینگاه

 .زهی ریکه حالم به هم م اریَاه سامان اسمش رو ن  ـ

 

 تکون داد و نشست   یخنده سر  با

 ! الیط نیاز دست ا ــ
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 ی دوست داشتن ی  مو فرفر  

part 4 

 

نبود از اتاق خارج شدم و به طرف   یکس  دمیکش یسرک  رونی تو اتاق موندم  و بعد آروم ب  یساعت کی
!  یکه صدا نیتوجهم رو جلب کرد! ا ییآشپزخونه رفتم که صدا   سامان 

 

 خودش بود.   ریهر چند که تقص نداختیدعوا راه نم یکس  یجلو  ریرو لبام نشست ام  یلبخند

 اشپز خونه شدم   وارد

 سالم  ـ

سامان با   ی چشا یسام پر از خباثت بود ول ریام یتاشون به طرفم برگشتن  ،متعجب شدم  چشا دو
 دی درخشیم طنتی برق ش

 هست! شونی مرگ هی ناینکنم ا غلت

 

 زگذاشتمیم  یو  رو ختمی خودم  ر یبرا ییچا هی الیخ به

 د یاز خنده توش بود به گوشم رس ییسامان که رگه ها یصدا

 

 ؟یبزن! بلد   یتخم مرغ رب هیزحمت   یب الیط ـ
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تا حاال درست نکرده   نکهیسام انداختم و مطلب رو گرفتم با ا ریام یجمع شده  ی افهیبه ق ینگاه
 گفتم  ی بودم ول

 

 تخم مرغ رو   ای زمی رفته اول رب رو بر  ادمی یبلدما ول  ــ

 باال انداختم که گفت  یگرد به سمتم برگشت...  شونع ا یباچشا

 

 ی بعد تخم مرغ بزن  ی کم سرخ کن هیمن دوست دارم ربع رو  ـ

 تکون دادم و مشغول به کار شدم  یسر 

رفتم و رب رو   خچالیبه طرف   ختم یرو روشن کردم و روغن ر رشیگاز گذاشتم و ز یرو رو تابهیماه
 کردن شد  زی ول زی چون روغن داغ شده بود شروع به جل ختمی قاشق تو روغن ر هیبرداشتم و 

 

! کو کجاست؟  ستیدل غافل تخم مرغ ن یا دمیکم همش زدم  خواستم تخم مرغ بزنم که د هی عیسر 
 !خچالیاها تو 

 

باز شد   شامیتو ذهنم نقش بست ن  ریام یرفتم و تخم مرغ برداشتم که کفشا  خچالیبه طرف  عیسر
   دمیخند  زیور

  تابهیبفففففف روغن  تو ماه هویبودم که     دهیرو بستم و به طرف گاز  فتم هنوز به گاز نرس خچالی در
 گرفت   شیآت

 

هم توب  شی ک ی گاز رو خاموش کرد شی کی  دنیو سامان به طرف گاز دو ریام دمیکش  یفرا بنفش غیج
 خت یتابه آب ر یماه
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باال انداختم و  یرو بخور دختر  ، تخم مرغ نخواستم شونه ا  تیی چا نیبش ا یـ ب  دیکش یپف  سامان
 سرش رو جلو آورد   رینشستم و چند لقمه نون کره باعسل خوردم که ام زی پشت م

 گرد نگاش کردم که گفت  یچشا با

 

 برو مسواک بزن   دهی اه چه دهنت بو م ـَاه

دهنم گرفتم   یتند تند پلک زدم و دستم رو جلو زنمیکه موقع تعجب چند تا پلک م یشگیعادت هم  به
 و ها کردم.  

   کنم؟ی حس نم  ییپس چرا من بو ـ

 

 .  خندهیمعلوم بود م یسامان شدم به طرفش برگشتم که روش رو برگردوند ول  یلرزش شونه ها  متوجه

 و اخموش مواجه شدم.   یسام برگشتم که با نگاه جد ری مشده به سمت ا زی ر یچشا با

   ؟یزنیباشه بابا چرا م ـ

 

 شدم و به طرف اتاقم حرکت کردم که باز صداش بلند شد  بلند

 کجا؟   ـ

 !  گهیمسواک بزنم د رمیبه سمتش برگشتم ــ م  یحرص

 استفاده کن!   سیسرو نیاز مسواک هم  ـ

 

 . دیرو پر کرده بود به مشامم رس  طیشامپوم که مح  یشدم که بو  ییتکون دادم و وارد دسشو یسر 



 ی عروس سفارش 

699 
 

کم  هیخودم رو به حموم رسوندم و شامپوم رو برداشتم  عیمن استفاده کرده؟  سر یاز شامپو یک
مواجه شدمو  ر یام  زونی آو یباشه سرم رو برگردوندم که با کفشا تونهیم یکارک  یعنیتهش مونده بود 

 رو خوندم.  هیتا ته قض

 

 . دمیشامپوت رو م  بیخان بعدن ترت ر یام باشه

 ی دوست داشتن ی  رفتم که مسواک بزنم!   مو فرفر  سی حموم خارج شدم  و به طرف سرو از

part 5 

 

چشام گرد   دیچی تند شامپو تودماغم پ یزدم  خواستم برارم دهنم که بو ری رو برداشتم و خم مسواکم
 اددیشامپو م  یدر کمال تعجب بو  دمیشد و مسواک رو بو کش

 

 دارم برات.   یکرد  زیپس با مسواک من کفشات روتم ثی خب  ریام یا

 

 گذاشتم و با مسواکم    ییروشو  یرو رو ری خم

شستمش و با دسمال توالت خشکش کردم   زی بره بعد تم  نیشامپو از ب یرومسواک زدم تا بو ییشو 
هم بود فقط سرشون دو  هیو سر مسواکش رو با مسواک خودم عوض کردم چون مسواکامون شب

 رنگ مختلف بود 

 

و شک نکنه   رهی بگ ری تا نفسم بو خم دمیسر انگشتم زدم و باهاش  به دندونام کش ریکم خم هی
 خخخخخ  
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 یهـــــــــــا  هیرو جلو صورتش گرفتم و  خارج شدم و کنار رشون نشستم سرم ییدسشو از
 کردم   ققیعم

   ؟یر یخوب شد ام ـ

 

بهتر از اون  یکه خودش رو گرفته بود منفجر نشه سرش رو تکون داد سامان هم وضع یحال  در
 نداشت 

 !  دونه؟یاونم م پس

 گفتم رهی نقشه م بگ نکهیا یبرا

 !دادیشامپو م یچرا مسواکه مزه  دونمینم ــ

 

بهتر از اون نداشت   یتیسام کع وضع ریبه ام یافتاد  نگاه نییپا  یو از صندل  دیخنده ترکاز  سامان
 کردم و گفتم

 !  یبد ریبه من گ یـ پاشو خودتم مسواک بزن فقط بلد 

 رو تکون داد و گفت   سرش

 مسواک بزنم  خواستمیـ اتفاقا صبحونم تموم شده خودم م 

 بد جنس.   یآدما  یسزا نمیرو لبام نشست ا  یرفت لبخند  ییو به دسشو بلندشد

 

 گفتم   دیخندیکه هنوز داشت م یبه سامان رو

 سامان جان  ـ

 د یخند  طنتی ش با
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 ـ جانم بفرما.   

 خوردم  مییقلپ از چا هی 

  ؟یدیخند ی اشتباه یدونیم ــ

 گفت ـ چرا؟  یلبخند پهن با

 

و مسواک ها رو عوض کردم االن داره با همون مسواک دندوناش   دمیرو فهم  ریام یچون که نقشه  ـ
 . شورهیرو م

 باز و چشاش گرد شد  دهنش

 شد.   یبار از خنده متالش نیـ ا  

 

 خونه شد   یموقع بابا وارد آشپز  همون

 شده سامان؟   یچ ـ

زد و گفت ـ الحق    یبابا گفتم  لبخند پهن یروبرا زیسامان توان  حرف زدن نداشت خودم همه چ چون
 !  یکه به خودم رفت

 

 اومد  رونی ب ییاز دسشو یبا لبخند پهن ریام

 بابا.  ری صبح بخ ـ

 زم یعز ری زد ـ صبح بخ یلبخند   بابا

 

 گفت   رسامی به زور خودش رو جمع کرد و روبه ام سامان
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 ده؟ یشامپو نم یتو دهن تو مزه  ری ام ز  یچ ـ

 د کش اوم ری ام لبخند

 .دیچسب  یلیبود که تو عمرم زدم خ  یمسواک  نیبهتر ،یبود عال   یـ نه عال 

 

 بار خودم به حرف اومدم نیا

 نکن.  زیبا مسواک من کفشات رو تم   گعیدفعه د یـ داداش 

 ؟ یمسواک زد یپس با چ  یدیبسته شد  ـ فهم ری ام شین

 تو گذاشتم. یانگشتام!  مسواک خودمم برا با

 

 گفت   یبا حال زار  ریام

 مسواک زدم؟  یپس من با اومن مسواک تخم مرغ ــ

 د یدو ییدهانش گرفت و به حالت عق زدن به طرف دسشو یرو تکون دادم که دستاش رو جلو سرم

 ی دوست داشتن ی  مو فرفر  

part 6 

 

 #   آرش

 خودت! شیپ یفکر کرد یبهش کردم ـ چ   ریپر از تحق  ینگاه

 نفهمه؟!   یز یکس هم چ چیو ه یکن  یخواست یشرکت هر کار  نیتو ا نکهیا 
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 بدبختا شروع به التماس کرد مثل

 

 ـ آقا  غلط کردم  کور شده بودم...  

 گفتم   یرو قطع کردم و به تند حرفش

 

حاال هم    ختم؟یخودت و زن و بچت ر یکم به پا  ؟یـ ساکت باش...  کم بهت دادم که گول خورد 
کارمند خائن   هی. من سین  نجایتو ا یجا گهیکار کن! د یبردی مهمون که براش خبر  یگم شو برو برا

 . خوامینم

 . رونی دوباره التماس کنه که به فرانک اشاره کردم بندازش ب خواست

 کردم و گفتم  نیبه دارو  یو از اتاق خارج  شد نگاه دیرو گرفت و و دنبال خودش کش  قشی

 تا فردا! دیاستراحت کن نی بر نیشما هم امروز خسته شد ـ

 خانم پوستم رو نکنده.  نازیبرگردم خونه تا آ دیمنم با 

 . دیاری به خودتون  فشار ب ادی ز خوادی ـ خانم دوستون داره، دلش نم دیخند

   دونمیآره م ـ

 برداشتم   همون موقع فرانک برگشت    یجام بلند شدم و کتم رو از رو صندل از

شتم  در گاوصندوق رو بستم و جعبه ها رو جلوشون  به طرف گاو صندوق رفتم و پاداشاشون رو بردا  
 گرفتم 

 آقا؟  ه یچ نیگفت ـ ا فرانک

 تشکر از زحماتتون.  یبرا هیهد هی ـ
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 ! میری گیازت م یخوب یل یما حقوق خ یگفت ـ ول نیبار دارو نیا

 دستم افتاد. گهید نیریبگ ـ

 

 بهش نگاه کردن  یرو از دستم گرفتن و سوال جعبه

 !نگهیخودش تو پارک چشهیسو نیا ــ

 گرد نگام کردن که خندم گرفت  یچشا با

 

بازم با   یول   دیایکه شما نم   دونمیم ران،یا میبرگرد شهیهم یبرا  دیبا گنی راستش مامان بابا م  ـ
 خودتونه 

 .ن یکه به مشکل برنخور  نی داشته باش هیسرما هیرو دادم که  نیا یول  نیدار نیدرسته ماش 

 

 .رانیا م یداده بود برگرد ریمامان گ یدوسم داشتن ول  یلیکردم چشاشون پر از غم شد،  خ  احساس

 .میکن  یزندگ رانیمونده بود و از بابا چند بار خواسته بود که ما هم ا رانیبعد از ازدواجش ا ادی مه عمو

 بود خودمم دلم براش تنگ شده.  شیده سال پ دمشیکه د یبار   نیآخر

 اورد  مرونی از فکر ب نیدارو

 .میایهمراتون م نیآقا اگه بخوا ــ

 به روش زدم   یلبخند

 .ستنین  یکه اونا راض دونمیم  نمی!  انیاز دستشون بد خوامی. نمیخانوادتون چ  ی...ول  دونمیم ـ

 انداختن که گفتم  ری رو ز سرشون
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 ! نیناراحت نباش زنم ی بهتون سر م امیم ـ

 فرو رفتم   نیکه تو بغل دارو دینکش یطول

 اقا.  نیــ مواظب خودتون باش 

 و پنج سالمه!  ستی ب ستمیبچه ن گهیچتونه من که د ـ

 

 بغلش کردم و گفتم  دیخودش رو جلو کش فرانک

و    دیکم استراحت کن هیوقتشه  گهید یخوشحالم که شما رو داشتم ول نیدوستام بود ن یـ شما بهتر 
 ارن!د  اجیاونا هم بهتون احت  نیبه خانوادتون برس

 

 

 

  

 

 ی دوست داشتن ی  فرفر  مو

part 7 

 

بود  دهیرس یسنشون به پنجاه و خورده ا گهید یازشون جدا شم ناراحت  بودم ول خواستمیم نکهیا از
 رو بچشن.   یکنار خونوادشون طعم خوشبخت  خواستمیو درست نبود ازشون کاربکشم،  م
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تر   عیسر خواست ی مادرش م ییشرکت خارج شدم  به طرف خونه حرکت کردم  مامان به خاطر تنها از
 م یبرگرد رانیبه ا

 

هم پدرم تک فرزند بود هم پدر  مینداشت  یلیفام چیه  نجایچون ا میبر رانی ا اومدیبدم نم  خودمم
 بزرگم  و االن من! 

 

 بودن دنید لمیزمونه مشغول ف  الیبخرو پارک کردم  وارد خونه شدم  بابا و مامان ب  نیماش 

 سالم ـ

 رفت و گفت  یتکون داد و مامان چش غره ا یطرفم برگشتن بابا سر  به

 

   ا؟یزود ب گمیمگه نم  ؟یتا االن کجا بود کیـ عل 

   ؟یمونی تا نصف شب تو شرکت م چرا

 

 رو بردم باال  دستام

 ! شهیتکرار نم گهید  میـ تسل 

 

 رفت و گفت   یا  گهید یچش غره  هی

 ادم  شد.   دیشا میری براش زن بگ دیـ با 

 

 باال انداخت  ییابرو بابا
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 نداره!  دهیـ نچ فا 

 متعجب گفت ــ آخه چرا؟  مامان

 هنوز آدم  نشدم. یآخه من  زن گرفتم ول یدونیم ـ

 

 . ستیمامان بابا هم موافق ن یدیـ د دمیخند

 مامان وحشتناک شد   یاخما

 ! شهینظرت عوض م  نیسهام رو بب رانیا میـ بزار بر 

 باز طرف منو گرفت   بابا

 .ستنی ـ زن بزار خودش انتخاب کنه همه که مثل من حرف گوش کن ن 

 مامان شد یدستا  ری بابا اس یگوشا

 که؟!  یخون جگرم کرد  ؟یـ تو حرف گوش کن بود 

 

 ول کن غلط کردم نوکرتم تا آخر عمر!  یآ ـ

 

 !فتهیوظ  ـ

 

 فرار کنم و  خودم روبه اتاقم برسونم  ده ینرس کیبار یگرفتم تا کار به جاها  میتصم

 ــــــــــــــــــــــــــ

 سام#  ریام
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اون   یول  شهیحالم خوب م یبستن هیبا دادن  کردی فکر م  مینشسته بود یفروش ی سامان تو بستن با
 ه که حال منو بفهمه.که بامسواک خواهرش که به کفش و تخم مرغ  مالونده شده مسواک نزد

 فکر نکرد؟  شدیراهش فکر نکردن بهش بود که مگه م  تنها

 

 !گهیمسواک بود د  هی یپسر چرا مثل ننه مردها شد گهیبسه د ـ

 

 .ستمین  رسامینکردم ام زونیدختر رو از درخت وسط باغ آو نیسامان اگه من ا  نی بب ـ

 ؟ یکار رو کن  نیا  یخوایچه طور م  یول ی ول چه فکر خوب یا ـ

 باال انداختم  ییابرو

 ؟ یخور یم یوگر نه به چه درد گهید یکمکم کن دیـ خوب تو با 

 باشه گفت   دهیبه ذهنش رس یز یانگار چ  هوی

 ساعت چنده؟  ـ

 . میو ن ازدهیرو روشن کردم ـ   یگوش صفحه

 . میزد ـ پاشو بر  یثیخب   لبخند
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 ی دوست داشتن ی  مو فرفر  

part8 

 

 # الیط

 

   فش یکتاباش رو هل داد تو ک خوردیکه مخم رو م  یدر حال درسا

 نیمرد  به دخترا درس بده آخه بعد از ا هی دهیم یبا دستام خفش کنم چه معن خوادیـ اصال دلم م 
 رو دادن به ما؟  یخل و چل و روان نیزن چرا ا ریهمه دب

 

 تو دماغت؟  یکه تو وسط کالس دستت رو کرد هیاه بسه درسا تقصر اون چ ــ

 

 از بازوم گرفت   یشکون ین

 جلو همه گفت   شعوریاون ب یمن فقط دماغم رو خواروندم ول رینه خ ـ

 صداش رو کلفت کرد و اداش رودر آورد 

 

 . رونی احمد زاده دستت رو از دماغت بکش ب ـ

 

 .کردیم میک یبا کف کالس  زدی جراتش رو نداشتم واال م یبه قهقه زدن داشتم ول یدیشد لیم
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 .میدیرو م  بشیترت یتو خودت رو ناراحت نکن به زود زمیعز ـ

  دیدرخش یاز خوش چشاش

 ؟یدار  یجون من! فکر  ـ

 رو کولم زدم   فمیک

 

 . ندازمونیکار تو بوده و م فهمهیم شهیفعال نم کنمیبراش م  یفکر  هی یبه زود ینه ول ـ

 

 سرش رو تکون داد زونیلب و لوچه آو با

 . کنمی گفتم خودم ادبش م گهید میبر ـ

 

و هر کس   میاز هم جدا شد میرو که رد کرد  ابونی خ نیگفت و دنبالم راه افتاد اول  یباشه ا  یلیم یب  با
 خودشون رفت  یبه طرف خونه 

 دم یرو از کنارم شن  یحرکت موتور   یرو شروع به حرکت کردم  که صدا ادهیپ تو

 !متی رسونخانم بپر باال ب  ـ

 

باال انداختم و بهشون نگاه کرد دو نفر بودن که هر دوشون کالکاسکت سرشون گذاشته بودن و   ییابرو
 گندها بود  یموتورشون هم از اون خارج

 

 جواب دادن نگاه ازشون گرفتم و قدم هام رو تند کردم  بدون

 برنم یحرف شهیوم نم و ر شمی ها الل م بهیغر یجلو  یمعروفم ول  طنتیو ش یبه زبون دراز  درسته
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 رفتارم رو دوست داره نی ا یلی به ارث بردم که بابام خ یاخالق قشنگ رو از مامان عاط   نیا 

   ادی ازم در نم ییو صدا شمیمرد موش م یتو کالس درس هم جلو معلما یحت

 

دختر خوب و   یلی خ الیاز دخترا بود  به برادر زادش گفته بود که ط یک ی یعمو  رمونی بار دب هی  ادمهی
 . ری بگ ادی از اون  هیآروم

!  فقط تو کالس آروم  دهیرو درس م طونی آرومه؟  بابا ش ــــــــــنینامرد هم گفته بود ـ ا اون
 !نهیشیم

 که داشتم هم رو برده بود.  ییکالً دو مثقال آبرو خالصه

 ! نجان؟یکه هنوز ا نا یاومدم. ا رونی فکر ب  بوق موتوره از  یصدا با

 

خودم رو    عی رو شد قلبم از از ترس تند تند زد و سر ادهیپشت سرم نگاه کردم از پل رد شد و وارد پ  به
 ابون یانداختم تو خ

 

 

 ی دوست داشتن ی  مو فرفر  

part 9 

 

 شد  ابونیعبور کرد و وارد خ شییدوباره از پل روبرو  یول

که عقب نشسته بود دور کمرم رو گرفت و زدم   یاون  امیگاز داد و خودش رو بهم رسوند تا به خودم ب  
 بغلش  ریز
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 منو بدزدن؟  خوانیم یعن ی  ؟یچ یعنی  نیکردم االن ا وحشت

 

 . یمن با موتور خارج  شنی م دهیمدل باال دزد نی شدنم شانس ندارم مردم با ماش  دهیدزد تو

 

 نیآست شرتیکه ت یینفر جلو یکنم  ،  سرم  به بازو ی کار  هی دیبه فنا نرفتم بااومد که تا  ادمی تازه
 بود دهیتنش بود چسب  یکوتاه

 

بلند   غشی ج یزدم و با تمام توانم مشغول چنگ زدن به ساعد دستاش شدم که صدا  یثیخب   لبخند
 شد

 دستاش به خون نشست و موتور رو نگهداشت  هیچنگ زدم  نقدیا

از تکون خوردناش   نویا شدیاز خنده داشت نابود م ینفر عقب ینه ول  ایاحساسم درست بود  دونمینم
 کردم ی حس م

 

 هم دراومد و ولم کرد  یکی نی ا غیزدم که ج   یآرنجم رومحکم  به کتف نفر پشت ستادیکه ا موتور

 

زدم و با    ییو با پا به کاله  نفر جلو یاز رو کاله به نفر پشت یتمحض آزاد شدنم باتمام قدرت مش به
 دم یهمه سرعتم دو

 

 رو انداختم و در رو باز کردم  دیکل  زدمیکه نفس نفس م یدرحال 

راست به حموم   هیتو حال نبود خودم رو به اتاقم  رسوندم و لباسام رو کندم حولم رو برداشتم و  یکس
 رفتم
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  ینشستم تا کم یاومدم  رو صندل  رونی و ب  دمیحوله تن پوشم رو پوشساعته گرفتم و  مین  یدوش
 خشک بشم  

 

و موهام که هنوز نم داشت رو آزد گذاشتم و از اتاق خارج شدم    دمیبعد لباسام رو پوش قهیدق ده
 روبرو شدم  یخی راست به آشپز خونه رفتم که با دو موجود مر هیگشنم بود  یحساب 

 

   کردی بود رو فوت م یسامان که زخم  یکه کتفش رو گرفته بود داشت دستا یسام در حال ریام

   گفتیم  ینازک یهم دستش رو رو چشاش گذاشته بود و با صدا سامان

فوت کن   ی..... واسوزهیفوت کن م رسامیام یکنه دختر  ،  خدا ازت نگذره.......  وا لتیخدا ذل ـ
 داغون شدم. 

بعد خسته   یکم  کردی سامان رو فوت م یبا خنده دستا دمی دینمهم که پشتش به من بود و   رسامیام
 شد و گفت  

 م یوستیبه جمع نابود شدگان پ  ختنتی خاک توسر نقشه ر ـ

 فشار داد و گفت   یرو کم   کتفش

 کتف منو جا بندازه.  دیبا  یکی بود  لیب یـ آرنج نبود که دسته  

 

 د یغلطا نکن  نیاز ا گهید کنمیبودن که منو سکته دادن االن آدمتون م نایا پس

 

پا تند کردم و خودم رو بهش رسوندم و برداشتمش با   ری کفگ دنیکردم با د  ییبه ظرفشو ینگاه
 کرد هر دو به طرفم برگشتن حادیکه ا ییصدا

 



 ی عروس سفارش 

714 
 

 مهربون زدم و گفتم  یلبخند

 

 !دیبر و  دیجلو کتک تون رو بخور  دیایب  رانمیعز ـ

 

نگاه کردم باالخره   شونیخال یزدم و به جا  یزدن و به سرعت جت در رفتن پلک  ییدندون نما لبخند
 !رسهیکه دستم بهتون م

 سامان بود! دارم برات سامان خان!!!!!!!!   یپس نقشه  

  

 ی دوست داشتن ی  مو فرفر  

part 10 

 

 # آرش 

 

و    میرو خبر نکرد یکس  چیه می ای ب رانیو به ا  میکارامون رو درست کن میتا بتون دیماه طول کش کی
  میمادر جون رفت شی راست پ هی

 

به مامان  یادیبود.  شباهت ز بای و ز نی مهربونش هنوز دلنش یچهره  یو الغر شده بود ول شکسته
 ببشتر دوستش داشته باشم    شدی باعث م نیداشت و ا
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و   دمیلباسام رو تو کمد چ  کردمیرو عوض م  ونشیفرصت دکراس نیول تو ا دیشدم با دمیاتاق جد وارد
  دمیپوش  یلباس راحت هی

چشام رو   یز ی ساعت حدود پنج عصر بود،  بدون فکر کردن به چ خواستیروزه م کیخواب  هی دلم
 فرو رفتم یبستم و به خواب آروم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

شدم  چشام رو به زور باز کردم و تو  اتاق چرخوندم   دار یمامان از خواب ب یصدا زدن و تکون ها  با
   میبود رانیرو درک کردم ما ا طی تازه مح

 و تو جام نشستم   دمیتو موهام کش یدست

 مامان ساعت چنده؟  ـ

 نهار بخور. ای ب یایسرحال ب  ری دوش بگ هیظهر، پاشو گلم   ازدهی ـ

 باشه مامان  ـ

 

دوش گرفتم و از اتاق خارج شدم بابا داشت با تلفن حرف  هیرفت منم  رونی از اتاق ب مامان
 شد.  زی .گوشام تزدیم

 

 ن ییای جان شما ب ادی مه کنهی م یچه فرق ــ

...   ... 

 م یشیـ باشه پس مزاحمتون م دیخند

..... 
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 ؟یبزرگ سراغ ندار  یخونه   هی ی! راستمیبمون میاومد گهینه د یسالمت ـ

   .... 

 بزرگتر باشه.  خوامیم  یخوبه ول  نجایچرا ا ـ

...... 

 مش؟ یبببن میسر بر هی  میپس اومد ؟یجد ـ

 .... 

 نه خداحافظ  ـ

 رو قطع کرد  یگوش

 بود؟  ادی عمو مه ـ

 

 شام هم دعوتمون کرد. یتکون داد ـ آره برا یطرفم برگشت و سر  به

 

 ه؟یخونه چ ی هیمبل روبروش نشستم ـ قض یرو

 خوادی خونشون هست که م  یروبرو  ییالیخونه و ه ی نکهیخونه بزرگتر بخرم   مثل ا هی خوامیم ـ
 زنم یسر م هیبفروشه امشب  

 نهار  نیای ب  نیپاش ـ

 

  میو سراغ نهار رفت میبلند شد دیمامان که از تو اشپز خونه به صورت داد به گوشمون رس یصدا  با

به دلم نشسته   یل یخ   دمیطرفش رفتم و سرش رو بوس  هیجون کنار مامان نشسته بود با لبخند  مادر
 و مهربون بود. یبود واقعا دوست داشتن 
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و چند تا قاشق   دمیخودمم کش یبا لبخندش ازم تشکر کرد برا  دمینشستم  و براش غذا کش کنارش
  یمدت  هی دیکننده بود با  تیاذ یزمان  رییتغ نینداشتم هنوز هم کسل بودم ا  لیم ادیخوردم ز

 کردم ی تا عادت م گذشتیم

 

 

 ی دوست داشتن ی  مو فرفر  

part 11 

 

 # الیط

 

به من دادن    نویهمه کار ا نیشدم  ، آخه چرا بعد از ا ازیبود مشغول خردکردن پ   یکه بارون ییبا چشا 
  هیکفرم در اومده بود اخرش  گهید  کردنیو مسخرم  م  دنیخندی سام هم همش بهم م ری. سامان و ام

 و تماشا کن   نیحاال بش  ارمیسرشون م ییبال

 

 دتون بمون.خو یهم خونه  قهی تلپه خوب دو دق نجایسامانم که همش ا  نیا

 

به صورتم بزنم به    یرفتم  تا آب ییمامان دادم و به دسشو لیتحو ازهای پ کردمیم  نیف  نیکه ف یحال  در
 به صورتم زدم سوزش چشمام بهتر شده بود یسرخم نگاه کردم و دستام رو شستم و آب یچشا
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  یرکیرزی ز یه هامتوجه نگا ایخارج شدم و به اتاقم رفت حوصله پسرا رو نداشتم تازگ  ییاز دسشو 
 .شدیبهم منتقل نم  یسامان شده بودم از نگاهش احساس خوب 

 

قرمز که   سهی و دامن پل  دیسف یجوراب شلوار  هیبه سر وضع شلختم کردم و به طرف کمد رفتم  ینگاه
موهام هم مثل   دمیقرمز داشت رو انتخاب کردمو پوش قهیجل هیو  دیسف یبلند مردونه   نیاست رهنیپ
 وقتا پشتم بستم و چند تارش رو جلوم انداختم  شتریب

 

 باال   دیدوباره مثل فنر پر یصاف بشه ول دیتا شا دمیکه جلوم انداخته بودم رو کش ییموها

 

گرم و پر از   یشدم  از اتاق خارج شدم متوجه سالمو حوال پرس  الشیخ یباال انداختم  و ب یا شونه
رو دوست   شیی و زن دا ییدا یل یخ  گفتیخانم و اقا پاشابرامون م نازیاز ا شهیبابا شدم  هم  یشاد

 رو پاش بند نبود   یاز خوش  رانیاومدن ا شهیهم یبود برا دهیداشت و از صبح که فهم

 روبه حال رسوندم  خودم

 سالم  ـ

 بابا باشه  ییزن دا  اومدیزد  اصال بهش نم یشد و لبخند قشنگ دهیخانم به سمتم کش نازیا نگاه

   ؟ییخوشگل ما تو الیاومد و تو بغلم گرفت ـ پس ط  جلو

به طرف صدا برگشتم   نمی گفت ـ بده دخترم رو بب یمردونه ا یزدم که صدا یجوابش فقط لبخند  در
 چهرش جون و شاد بود یبود ول یکه موهاش جوگندم پیمرد خوش ت هی

 ییسالم دا ـ

 ما.  ادیمه نیداره ا یااهلل چه دختر گلپر رنگ تر شد و بغلم کرد  ـ ماش لبخندش
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  یها شدم، راست وهیخونه رفتم و مشغول خشک کردن م یدعوت به نشستنشون کرد به آشپز  بابا
 سام کجان؟ ریسامان و ام

 .   زدنی بودن و حرف م ستادهیپنجره  ا ر یرو نگاه کردم ز رونیاشپز خونه ب یپنجره  از

 

ها رو توش   وهیکه مامان م یباره نگام قفل ظرف بزرگ  هی یکارم شدم ول یو مشغول ادامه  برگشتم
 قلقلک داد. طنتی ش یته دلم رو برا یز یشسته بود شد هنوز پر از آب بود چ

 

  تیموقع گهیرو گرفتم د ممیبدزدنم رو نگرفته بودم تصم  خواستنی که م یهم هنوز انتقام روز  یطرف از
 . اومدینم  رمیگ نیبهتر از ا

 

کردم   یو سراغ ظرف آب رفتم به زحمت برداشتمش و از پنجره  همش روخال  دم یکارم دست کش از
 بردم  رونیو سرم رو از آشپز خونه ب   دمی،  تو دلم با ذوق خند  رونیب

 

 رو برو شدم کردنیدر حال انفجار که به پنجره نگاه م یبا سه گرجه  که

 ه؟یک گهید یک یچرا سه تا؟ اون  یول

 

 سام بلند شد  ریسامان و ام ینعره  یصدا

 !!!!! ــــــــــــــالیـــ ط 

 به حالت دو به اتاقم پناه بردم و در رو قفل کردم  دهیترس
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 ی دوست داشتن ی  مو فرفر  

part 12 

 # آرش 

 

همه آب از  نیزدم  ا  خیباره  هیبودم که   شییسام و پسر دا ری پاره کردن با ام کهی تعارف ت مشغول
 کجا اومد؟ 

به باال    تیاون دو تا هم مثل من بود و با عصبان  تینگاه کردم وضع رسامیچشام رو باز کردم و به ام 
 دم یپنجره رس هینگاهشون رو دنبال کردم و به   ریمس  کردنینگاه م

 

تعجب کرده   من دنیانگار از د یول  دیخند یاورد  کم  رونی باز سرش رو ب شیدختر بچه با ن هیباره  هی 
که  یشدم طور  یعصبان ختهی اب رو ر نیدختر بچه از عمد ا هیکه  دمید یوقت کردی نگام م رهیبود  و خ 

 گردنش رو بشکنم تونستمیم

 

  یپ یاحمق گند زد به ت ی! دختره السیزد، پس اسمش ط میو سامان  دختره ج  رسامیداد ام یصدا با
 ساعت معطلش بودم.  کیکه 

 

 !ارهی مامان برامون لباس ب گمیم م یریدوش بگ هیاستخر  میبر  نیایبچه ها ب  ـ

 

  دمی کشیکردن دختره نقشه م مهیق مهیق یتو دلم برا یسام راه افتادم ول  ری به دنبال ام  بالجبار
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 تو آب استخر  میدیو پر  میرو کند  لباسمون

 

 که سامان به حرف اومد   میخودمون رو شست  یآبش گرم و لذت بخش بود کم  

 !زهی ریاز چشاش معلوم بود آخر زهرش رو م ـ

 سام جوابش رو داد. ریبهش نگاه کردم که ام  کنجکاو

 !کردیم یتالف  گهیوقت د هی دیکرده بود  با یاالن وقتش نبود آرش چه گناه  یول  ـ

  دمی نگفتم در عوض کنجکاو پرس  یز یچ یبودم که دختره متوجه من نشده ول دهیکه فهم  نیا با

 بکنه؟  خواستی و مر  یچ یتالف ـ

 

  ایدختره  نیا شدیباز تر م  شامی چشام گرد ترو ن شیکرد با هر حرف فیو شروع به تعر دیخند سامان
 دردسر؟ 

 دختر بچه س! هیاون  نشیترسوندیطور م نیا د یپس حق داشته نبا ـ

 

 !نهیاط یش س یکنه؟ اون رئ  تونهیکار رو م نیدختر بچه ا ه یدستش رو جلوم گرفت  ـ به نظرت  سامان

 جاش بد جور مونده بود.  یول  گذرهیازش م یدستش چشام گرد شد معلوم بود مدت دنید با

 

و لباس   میسام رفت ر یبه اتاق ام الیو از در پشت و  میدیچی دورمون پ  یو حوله ا م یاومد رونیاستخر ب  از
 م یدیپوش یراحت
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بود و با ناخنهاش   ستادهیمظلوم ا دمیرو جلو در دتر از همه از اتاق خارج شدم که همون دختره  زود
 د یچی آهستش تو گوشم پ یاز کنارش بگذرم که صدا تیخواستم بدون اهم  کردی م یباز 

 آقا ـ

 کردم و به طرفش برگشتم که گفت   ستیا

 من متوجه حضور شما نبودم.  دیببخش  ـ

 

 بردی امشب خوابم نم ختمیری جلو گذاشتم اگه زهرم رو نم ینگاش کردم و قدم یکم

 

 داشت.  شدینم یشتر یفر انتظار ب یزشت و احمق با موها یدختر بچه  هیاز  ـ

 

 خورد و چشاش پر شد   یا کهی حرف روازم نداشت  نیانتظار ا چون

 تونستمی م یبدون ناراحت  گهیدلم خنک شده بود و د یبهش از کنارش گذشتم ته تها  تیاهم بدون
 شبم رو بگذرونم.

  ـ

 

 

 ی دوست داشتن ی  فرفر  مو

part 13 
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دختره عادت داشتن چون  یبه کارها نکهیکردم،  مثل ا یرفتم و با عمو سالم و احالپرس  ییرایپذ به
 متعجب نشدن  دنیرو که فهم  هیقض

 

کرده بود  رییتا اسمون اخالقشون تغ نی زم یو سامان هم اومدن ول رسامیام فهی از چند دق بعد
رو نگاه   شیسامان هم انگار داره دشمن خون  کردیسرد رفتار م  ی لیدور ازم نشست و خ رسامیام
 .! کنهیم

 افتاد؟  یچه اتفاق قهیپنج دق نیکردم  تو ا تعجب

 ــــــــــــــــــــــ

 

 #  الیط

طور   نی کس ا چیکرده بود تا حاال ه رمی ردم اون  خورد و خاکشرد شدنش نگاه ک یبه جا مبهوت
 باهام حرف نزده بود  

 !  دادمیانجام نم یا گهیکس د یعنوان برا چیکه به ه یکردم کار  یازش عذر خواه من

 او اون......  یحرمت مهمان بودنش ازش معذرت خواستم ول به

 

  یاز کس دارید نیتو اول  یازش بدم اومد  وقت  دنشیبار د  ن یاز نفرت به دلم چنگ زد  تو اول یموج
  شهی عنوان دلم باهاش صاف نم  چیبدم بباد به ه

 

   ؟یکن ی م هیچرا گر الیط ــ

 اومدم و بهش نگاه کردم    رونی سام از فکر ب ری ام یصدا با

 رون تر شد  خودم رو تو بغلش انداختم   اشکام
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 رو دور کمرم حلقه کرد  دستاش

 عمر داداش رو ناراحت کرده؟   یـ ک 

 

 گفتم  دیلرزیکه م ییسرم رو بلند کردم و با صدا ـ

  یاون بهم گفت زشت احمق موفرفر  یکردم ول   یمن ازش عذرخواه ـ

 

 ختمی ریوگر نه آب نم   دمیو گفتم ـ من اونو ند  دمیو باال کش دماغم

 

 تو هم رفته بود رسامیام یاخما

 منو شکونده!   یکرده دل آج خودی ب یـ چرت گفته تو خوشگل داداش 

 

 سامان بلند شد  یبار صدا نیا

 مارو ناراحت نکنه!  طونکی ش گهیکه د رمی ازش بگ یحال هیـ صبر کن  

 

 و گفت   دیخند رسامینگاه کردم که ام شی خال یگفت و رفت  ،  با دهن باز به جا نویا

 شدنت نباشه!  دهیـ خدا کنه نقشش مثل نقشه دزد 

 

 .  یزار یمحل  سگ هم بهش نم  ایزدم که گفت برو صورتت رو بشور و ب  یلبخند هیگر ونیم
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 ستادمیا نهیا یتکون دادم و به اتاقم رفتم روبرو یسر 

ازم خوشگل تر   ایلی خ دیصورتم زشت نبود شا یکدوم از اعضا چیداشتم  ه ی دیصاف و سف   صورت
 منم زشت نبودم  یشن ولبا

بال   نکهیا قی ازش متنفر شده بودم که ال یبه قدر  یتا آدم شه ول ارمیهزار بال سرش ب خواستیدلم م 
 دونستمش یهم  هم نم  ارمیسرش ب

 زشت، اون قلبم رو له کرده بود.  یکه بهش بگ نهیدختر ا هی یبرا یبرا  زیچ  نیتر بد

 

چشام درست شه   هیتو اتاق بمونم تا سرخ  یگرفتم کم میبه صورتم زدم  تصم  یرفتم و آب  ییدسشو به
 به در خورد  یتو اتاق موندم که تقه ا قهیچند دق

   دییبفرما ـ

 

  یکمک هر چ یایکنم م دایرو از تو کمد پ  یمامان بهم گفت آلبوم خونوادگ الیاومد تو ـ ط رسامیام کله
 !  ستین گردمیم

 

 م بلند شدم  تکون دادم  و از جا یسر 

دادمش با   ریکردم و به ام  داشیو مشغول گشتن تو کمد  شدم  ،  پ  میاتاق مامان و بابا رفت  به
 باشه؟   میبر  ایـ تو هم ب دیصورتم رو بوس   یلبخند

 

 !  امیرو مرتب کردم م نایبرو ا ـ
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ثابت موند   یمیقد یرو سر جاشون گذاشتم  چشام رو جعبه ا لیرفت وسا رونیتکون داد و ب  یسر 
 توش بود   یمیکاغذ قد کهیباال انداختم و جعبه رو برداشتم و باز کردم چند ت  ییابرو

 

  خوندمیم  شتریب  یبخونمشون هر چ  کردی وادارم م یز ی چ یول  ستین یکار درست دونستمیم نکهیا با
موضوع برام قابل باور نبود اشک تو چشام   نیبود  ا دهنم از تعجب باز مونده  کردمی تعجب م شتریب

 قدر بدبخت باشم؟   نیا دیوا رفتم! آخه چرا؟ چرا من با  نیجمع شد و رو زم

 

 پر غم همه مدارک رو جمع کردم و سر جاش گذاشتم و دوباره با اتاقم برگشتم.   یدل با

رو شناختم  میو رو شد  و خود واقع ری ز میپسر با اومدنش  زندگ نیداشت ا یپا قدم نحس  چقدر
 احمق فرض کردن.   هیبهتر بگم منو   ایاحمقم  هیمن  گفتیراست م

 

حوصله عوض کردن لباس نداشتم    شدیرام روشن مب  زی همه چ دیاالن با نیسرعت بلند شدم هم به
 رواز کمد برداشتم   اهمیچادر س

و چادر رو   دمیچی براش احترام قائل بودم شالم رو دور سرم پ  یلیخ  یول دونستمینم  قشیرو ال خودم
رو لبام نشست من   یلبخند  دمیچ یسرم گذاشتم و کش چادر رو پشت سرم انداختم و دور تنم پ  یرو
 دوست داشتم.  چادر رو نیا

 حس بزرگ بودن حس با ارزش بودن  داد یبهم م  یحس خوب 
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 یو با سرعت خودم رو به خونه  نهی منو نب یرفتم تا کس رونی ب  الیو یاتاق خارج شدم  از در پشت از
 رسوندم   ییدا

 بار زنگ رو پشت سر هم زدم    نیچند

  ؟ یمگه سر آورد هیک ــ

 .  الیط ییمنم  زندا ـ

 تو.   ایب  زمی عز ییکرد ــ تو یمکث

 

 هراسون سمتم اومد ییرو تو خونه انداختم زندا خودم

 ن؟ ی مگه مهمان نداشت زمی شده عز یچ ـ

 و بچه ها کجان؟  ییبه دور و ورم کردم دا ینگاه

 هم بردشون.   تیگرفتن دا یبهونه شهر باز  ـ

 سرم بود و چشاش پر از اشک.   یبه چشاش کردم  نگاش قفل چادر رو  ینگاه

 شوهر خالم؟  ای مییدا ـ

 

 ـ تــ.... و  دیاز رخش پر رنگ

 بدونم چرا؟    خوامیکردم!  فقط م  دایاون پاکت نامه رو پ دونمیرو م زیمن همه چ  ـ

 خواهرت منو نخواست؟    چرا

 ها بزرگ کنن؟  بهیداد غر چرا

   ن؟یرو ازم پنهون کرد  زیچرا همه چ  
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  ه؟یمن ک یواقع یرو با بغض گفتم ـ بابا یآخر  جمله

 دوست داشتم یلیرو خ   ادیبرام سخت بود بابا مه   یلیخ

 من نبود؟  ه یواقع یاون بابا یعنی

    ست؟یسام داداش من ن ریام یعنی 

 کرد مییرو دور شونه هام انداخت و به سمت مبل راهنما دستش

 . کنمیم فیرو برات تعر یبرات همه چ گمیم  زمیعز نیبش ـ

 شربت برگشت  وانیل هیرو مبل نشوند و به طرف آشپز خونه رفت و با  منو

 

 کم بخور رنگ به روت نمونده!  هیدخترم  ایـ ب 

رو بهش   حسمی و نگاه سرد و ب دمی نوش یرو به طرف دهانم بردم و جرعه ا وانیل  دیلرزیکه م ییدستا با
 دوختم

 انداخت و شروع کرد  ری رو ز  سرش
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 و مهربون بود  ی دختر چادر  هیاسم مادرت بود.... اون  الیط ـ

 سرم کرد و اشکاش رو پاک کرد  یبه چادر رو ینگاه

پدر پسر   یهر دو عاشق هم بودن تو دانشگاه با هم آشنا شده بودن ول یعنی پسر شد..  هیعاشق  ـ
رو بدون اجازه    الیآخر زد و ط میپسر به س نکهیتا ا  نداختیپاشون سنگ م یموافق ازدواج نبود و جلو

 پدرش عقد کرد و ازدواج کردن.   ی

 

 محرومش کرد   زیاز همه چ پدرش

 م نشدک یز یکه به هم داشتن چ یباز هم از عشق  یول

 ...  نکهیا تا

 کرد  منتظر نگاش کردم اشکاش رو بادست گرفتم هیحرفش ساکت شد و شروع به گر ینجایا

 

 لطفاً  نیرو بگ  شیـ بق 

 رو بلند کرد و نگام کرد   سرش

  هیازم گرفت و  الیط هی! چون خدا یمامانت بود هیچون کپ  ال؟یچرا اسمت رو گذاشتم ط یدونیـ م 
 بهم داد.  گهید یالیط

 مکث کرد و ادامه داد  یکم

 

رو بهشون داده   ای رو پا بند نبودن... انگار خدا دن  یخدا تو رو بهشون داد از خوشحال کسالیبعد از  ـ
 رفت.    ایتصادف از دن هیاومدنت تو  ا ینبود قبل از به دن ایعمر بابات به دن  یبود ول
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 اشک شد  سی بابا گرفت و صورتم خ  تیاز مظلوم دلم

.... کشهی بچش رو م  الویجبران خونش ط یبرا  گفتیو م  دونستیرو مقصر م الیپدر بزرگت  ط  ـ
  نکهیتا ا می رو برداشتم و به شمال رفت  الی...  ما هم طاومدی از دستش بر م یبود و هر کار  یعصب   یلیخ

 ! یاومد ایتو به دن

 

اومدنت از   ایهم موقع به دن الیتحمل کنن چون ط تونستنیهم رو نم یزن شوهر دور  نیانگار ا یول  
 رفت  ایدن

 وگفت  دی سرم کش یرو یدست رفتم ی خودم سوخت کاش منم باهاش م یکس  یب یبار دلم برا نیا

 

سرت   ییبشناسنت و بال ترسمیچادر رو نپوش م نیا گهی د یشد هشیشب  شتری ب  یل یچادر خ نیـ با ا 
 . ارنیب

 

 ومامان عاطفه بزرگ کردن؟  ادیچرا منو بابا مه ـ

 زد و گفت  یلبخند

هر دو تا تون رو نداشتم از  ینگهدار  ییاومد توانا ایاومدن تو به دن ایهفته بعد از به دن هیـ درسا  
 پدر بزرگت دنبالت بودن   یخانواده   یطرف

 ارنیسرت ب ییبخوان بال میدیترسیم هیچ  تشونین میدونست ینم 

 

کم کم  یخودشون نگه دارن ول  شیدادن تا اوضاع آروم بشه تو رو پ شنهادیو عاطفه پ اردیمه  
بابتت راحت شده بود  المی.  منم چون خمیدیدختر رو بهتون پس نم نیعاشقت شدن و گفتن  ما ا

 نزدم   یحرف 
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 دلم آروم شد  پس دوسم داشتن و به اجبار نگهم نداشتن  یکم

 بود؟  یبابام چ  اسم

 مهران  الدیـ م 

 

 تکون دادم ـ ممنون خاله دلم آروم شد  یسر 

 و بغلم کرد ـ قربون خاله گفتنت بشم.   دیخند

  یاومدم کس یبه صورتم بزنم و به خونه برگردم.  از در پشت یآب  رمی و از جام بلند شدم من م دمیخند
 ده ینفهم

 باشه دخترم برو   ـ

 ؟ یز یچ هیفقط  ـ

 دونم؟یرو م زیبفهمن که من همه چ خوامی نگام کرد ـ نم یسوال

 . یتو بگ  یباشه خاله هر چ ـ

 دونه؟یسام هم م ریام ـ

 نه ـ

 ـ خوبه  دمیکش  یراحت  نفس

 رفتم و صورتم رو شستم ییطرف دسشو به
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 سرم انداختم    یچادرم رو رو دوباره

 ال؟ یط ـ

 شده خاله؟  یـ چ کردینگام م  ینگران  با

 مادرته.  ادگاری تنها  نیچادر هم خوب مراقبت کن ا نیمواظب خودت باش  از ا ــ

 صد چندان شد  میسرم کردم ارزشش برا یسباه رو یبه پارچه  ینگاه

   رمیم گهیـ حتما خاله نگران نباش.....من د 

 زم ی برو عز ـ

شده! بعد   یاالتی باال انداختم خاله خ یبه دور و ورم کردم  شونه ا یو نگاه رونی خاله زدم ب یخونه  از
 دنبالم بگردن؟!  کارنیاز شونزده سال ب 

ماکتم  گرفتم تا اگه لو رفتم بهانه  ی برا ازی مورد ن لهیگرفتم سر راه از مغازه چند وس شیخونه رو پ ریمس
در رو باز کردم و   یدر چرخوندم به آروم یرو تو  دیو کل دمی به خونه رس قهیداشته باشم بعد از ده دق یا

 وارد شدم.  

  یشکه شدم ول  کردی باز نگام م ی بود و  با تعجب و دهان  ستادهیهمون پسره که پشت در ا دنید با
 برگشتم و بدون توجه بهش به طرف خونه رفتم. یحالت عاد عیسر

 

 وارد بشم  یگرفتم از در پشت میندادم و تصم  یتی اهم یرو دنبال خودم حس کردم ول نگاهش

 متوجه بشه وارد اتاقم شدم   گهید یکس  نکهیا بدون

وسط راه متوقف  یچادرم رو برداشتم ،  تا زدم و سرجاش گذاشتم دستم به طرف شالم رفت ول 
 یفر  یهمون موها ذاشتمیم ش ی همه به نما یمن موهام رو برا یول  دیپوشی شد....مادر من چادر م 

 نداشت.   ییبایز  یکس یبرا که
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 دنیو سامان با د  رسامیام یمرتبش کردم و از اتاق خارج شدم  چشا یرو برنداشتم  ، فقط کم شالم
 کنار خودش جا باز کرد کنارش نشستم که آروم  رسامیزد ام  یسرم برق یشال رو

 . یگذاشت یروسر  یخوب کرد  نیگفت ـ آفر 

 نگاه کردم   ییو زن دا ییو به دا دمی به روش پاش یلبخند

 بهم کرد و گفت   یپاشا نگاه ییدا

 درسته؟ یطون ی ش یل یخ دمیخوب دختر گل شن ـ

 .ندازهیم یی بنده خدا هی ادیمنو   طنتاتی زدم که گفت ـ ش یحرف لبخند بدون

 بهشون چش غره رفت   ییو زندا دنیبا هم خند  ییبار بابا و دا نیا

من به خودم قول داده بودم اونو جز انسانها   یول دنیباز شدن در همه به سمتش چرخ یصدا با
با   یشده بود عذاب وجدان داشتم ول سیخ  نکهیحساب نکنم پس سرم رو بلند نکردم راستش اول از ا

 بود.  دهیپر میهمه ناراحت گهیبود و د نیبدتر از ا قیال دمیکارش فهم 

 آرش  شیآورد ـ

 پاشا خطاب پسره گفت  ییدا نویا

 نبود!  نیـ نه بابا تو ماش  

 خوشت اومد  دی شا نی خونه رو بب میگفت ـ حاال بر ادی مه بابا

 تکون داد که بابا از جاش بلند شدو گفت   یسر  ییدا

 پس صبر تا زنگ بزنم و هماهنگ کنم   ــ

 نم یچی از جا بلند شد ـ منم تا اون موقع سفره رو م مامان

 کمکتون  انیمنم مـ   ستادیصاف ا سامان
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 .  زمی عز ستین  ازیبهش زد ـ ن یلبخند مامان

 اد ینه من خوشم م ـ

 دی سام به گوشم رس ریآروم ام یسامان نگاه کردم که صدا هی مشکوک

 باز دست به نقشه شد.   نیکنه ا ری ـ خدا به خ 

 کنه؟ کاریچ خوادیم  ری نگاه کردم ـ ام  بهش
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 دونم یباال انداخت  ـ نم یا شونه

 !  میبر  ایپاشا ب ــ

 !میبلند شد و به طرفش رفت ـ بر ییبود ، که دا ستادهی در منتظر ا یجلو  بابا

 خطاب بهم گفت ـ دخترم چند سالته؟  ییو بابا رفتن ...  زن دا ییدا

 من من گفتم ـ شونزده سال.   یکم  با

  ؟یهم بلد یتکون داد ـ آشپز  یسر 

 گفتم ییو رو به زن دا دمیتو شکمش کوب یخنده که مشت  ریز  زد یسام پق ریام

 .  ستمینه بلد ن ــ

 بلد نبودم.    یچیازدواج کنم ه نکهیـ خوب منم تا قبل از ا دیخند

 ابرو باال انداختم ریام یکش اومد و برا  لبخندم
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 وگفت و گفت   دیخند ریام

 . هیکنگ فو کار حرفها هیـ در عوض  

 هم مثل آرش کنگ فو دوست داره! الیط  ؟پسیگیـ راست م دیخند ییزندا

 انداختم   ری حرف اخمام تو هم رفت و سرم رو ز نیا دنیشن  با

 شونم انداخت و گفت  یدستش رو ریام

 

 !رسهی ضربه آرنجش نم یبه پا یول  هی!ضربه مشتش عال کنه ی وقتا با من بوکس هم کار م یـ البته بعض 

 

 ش فرو بردم. گرفت و آرنجم رو تو پهلو خندم

 

 . کنهیکار رو م نیخندوندن من ا یبرا دونستمیکرد م  یگفت و شروع به مسخره باز  یسام اخ ریام

االن  نیبرسه، از هم  ندشیدوست داره، خدا به داد شوهر آ یل یاصال آرنجش منو خ ییزن دا یدید ـ
 !سوزهی دلم براش م

 

 ها رو در آورد  دهیترس یاخم نگاش کردم که ادا با

 

داشته   یآشپز  نامهیکه گوه نهیشرطمون ا  نیاول میدینم  یما که دخترمون رو به هر کس  زیالبته چ ـ
 بوکس استفاده کنه!  ی سهیک یراحت بتونه از شکمش به جا الیباشه چاق هم باشه که ط

 ـــــــــر؟ یرفته لب زدم ـ ام وا
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 کر هم باشه! دیبا  دی هم هست با گهید زیچ هی!...اها ریجان ام ـ

 خندش رو گرفت و گفت  یگرد شد که جلو  چشام

 

 . ارهیدر امان باشه و هر وقت احساس خطر کرد سمعکش رو در ب ال یط یغایکه از ج نهیـ علتش هم ا 

 

 باال رفت و با حرص اسمش و صدا زدم  صدام

 ســــــام  ریـ ام 

 

 نگام کرد  یالک یمحبت با

 بگو!  یدار  یا گهیجا انداختم؟ اگه شرط د یز یجان!!!!!!! چ ـ

 در اومد و گفت  غشیکه ج دمیرو پاش کوب  ییدمپا یپاشنه  با

 ضد ضربه هم باشه. دیرفت بگم با ادمی یــ.وا 

 

   دیبلند خند یبا صدا ییدا زن

 .دیشما خواهر و برادر چقدر بامزه ا یوا ــ

  

 کنه؟ ی م کاریچ ستمین  شیاگه بفهمه خواهر واق ریمو برادر؟ دلم پر از غم شد ا خواهر

 ! بازم  دوسم داره؟مونهیباهام برادرانه م احساسش
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پشت گردنم گذاشتم    یوا من که شال دور گردنم بود دست  دمیکه پشت گردنم خورد از جا پر یل یس با
 نبود دستم رو به طرف سرم حرکت دادم....وا چرا شال فقط روسرمه؟ یز یچ

 

 خرش!  ای ادی خودش م ای یتو فکر رفت نقدی.چرا اـ

 ؟ ینگاه کردم ـ ک  ریبه ام متعجب

 

 ! گهیکه قرار شوهرت بشه د ارویهمون  ـ

 کرده بود  یاعصابم رو خط خط  نمی ساکت بش تونستمینم گهید

 ببنـــــــد!!! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریام ـ

 

آبرو    شیاز هوا دار نمیا شعوری ب  زدنیجام بلند شدم و به اتاقم رفتم اونا هم داشتن مبل رو گاز م  از
 برام نذاشت  
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 هیبا خواهرش دلم   ریام یهایشوخ دنیبا د  دمیپک یبس خودم رو نگه داشته بودم نخندم داشتم م از
 !!!! الیمثل ط یموفرفر  یوچولوخواهر ک هیخواهر خواست  

 

چشام دور بشه دوست داشتم  یاز جلو خواستیتو اون چادر ناز و معصوم شده بود،  دلم نم چقدر
 و تا ابد نگاش کنم  سمیهمون جا وا

هم بهم   کینگاه کوچ هی یاومدم تو خونه حت یاز کنارم رد شد  وقت یمحل  یاون با اخم و ب  یول 
 د یکه من نشسته بودم چشمش  نچرخ یسمت یکه نشسته بود حت  یننداخت و تمام مدت

 

 از دستم ناراحته و دلش شکسته شده. ی حساب یعنی نیا 

خوشش اومده بود قرار شد    یلیاز خونه خ نکهیمثل ا زدیبابا برق م  یهم اومدن چشا ادی و عمو مه  بابا
 خره. و خونه رو ب ندنیفردا قرارداد بب  نیهم

 

منو کنار خودش نشوند و  ییشام دعوت کرد در کمال تعجب سامان با خوشرو یعمو همه روبرا زن
 ندادم   یتیاهم یرفتار سامان مشکوک بود ول   نکهیسام نشست با ا ریاون طرفم هم ام

 شروع به غذا خوردن کردن.  همه

و به روبروش    دیاز جا پر هوی خوردی کردم  تو فکر بود و اروم غذا م یموفرفر   یبه کوچولو  ینگاه مین
 نگاه کرد  

به سامان رفت و مشغول غذا خوردن شد    یچش غزه ا د یطور پر نیکنم سامان بهش لگد زد که ا فکر
روبروم از سامان تشکر کردم   یپپس  هینگام رو ازش گرفتم و مشغول غذا خوردن شدم   با قرار گرفتن 

 تکون داد  یلبخند سر که با 
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   ختیکه نوشابه با سرعت تو صورتم ر  دمیو انگشتم رو تو حلقش فروبردم و درش رو کش برداشتمش
رو   الینگاه متعجب ط یبود وقت یو عاد  لکسیر یادیرفتار سامان ز  یول کردنیهمه با دهن باز نگام م 
 که کارش از عمد بوده. دمیسامان ثابت موند فهم 

 د یورتش کوبتو ص یعمو دست زن

 شد.  تی آرش خان لباس بده بند خدا امروز اذ یبرا  ریشد؟ مادر ام یـ خدا مرگم بده چ 

 که خودش رو نگه داشته بود نخنده از جا بلند شد   یدر حال رسامیام

 رو تخت.  ذارمیمن برات لباس م یآرش جان تا صورتت رو بشور  ـ

به   یحرکت کردم اب  ییکار سامان بودم بع طرف دسشو  یتکون دادم و در حال که فکر تالف یسر 
 کردم و تو موهام فرو بردم   سی دستم رو خ  دمیگردنم کش  یصورت زدم و تا انتها

   دمیکه گذاشته بود رو پوش  یسام رفتم و لباس  ریاتاق ام به

 

.  ازش بدم اومد واقعا رمیکه حالش رو نگ شهینم  لیدل نیا یکار سامان برام مجهول موند ول علت
 بود.  یشعور یفرهنگ و ب یپسر ب 

 

  کردنی ازش استفاده م یسالن غذا خور  یبزرگ بود که به جا نقدریبزرگشون برگشتم ا یاشپز خونه  به
انداخته بود و   ریکردم سرش ز الیه طب ینگاه میگذاشته بودن سر جام نشستم و ن دیبرام بشقاب جد

 دلش خنک شده.  یشدم حتما حساب  عیشده بودم جلو دختره ضا  یعصب خورد،یساالد م

 !شهیآقا سامان خان نوبت من هم م ییول
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 کل#  یدانا

 

در انتظارش   یکرده بود وپاداش بزرگ دایبالخره گم شده  را پ  دیگنج یدر پوست خود نم یخوشحال  از
 کرد یاش م وانهید کشدیچقدر از مشکالتش خط م یبا آن پول رو نکهیبود  ، فکر ا

 

 خود بند نبود چند تقه به در زد   یپا یکه رو یحال  در

 تو  ایب ـ

بود و   ستادهی پنجره ا یکه پشت به او و روبر  یخان را در حال نیرا باز کرد و وارد شد قامت بلند فرز در
 خت ی بکشد نقشه ر ش یچگونه بحث را پ نکهیا یرا تماشا کرد و  در دل برا  خوردیقهوه م

 

 شده؟  ید؟چیحم   یزنی چرا حرف نم ـ

 

بود بالخره  لب   دهیزحمت برگشتن را هم به خودش نداده بود و در همان حال سوالش را پرس یحت
 به سخن باز کرد.  

 کردم.   داشیاقا پ ـ

 

  یبرگشت چشمان گشاد و دهان باز  ب  دیدر هوا خشک شد و آرام به سمت  حم نیدستان فرز 
 دادیاز حدش م شیحرکتش خبر از تعجب ب

 

 خودش بود؟  یمطمعن  ـ
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 گفت   یبا ذوق و انرژ  دیحم

 هم بود! یهمون عکسه! چادر  هیآره اقا کپ  ـ

 شد.  یباال تر وارد خونه ا  ابانی خ هیاز اونجا خارج شد و  یخواهرش ول یرفته بودخونه  

 

در حال   تی افکنده بودفکش قفل شده و از عصبان ه یسا نیفرز یخشم و نفرت درون چشما  برق
 کند   دایرا از او جدا کرده و باعث مرگش شده پ ش یرا که ته تغار یشدن بود، توانسته بود کس یمتالش

 ــد ی.حمـ

 بود  یبلند و عصبان  شیصدا

 بله قربان.  ــ

 پاداشت دو برابر بشه؟  یخوایم ـ

 

 و حرص و طمع چشمانش را کور کرد  دیدرخش  یاز خوش  دیحم یچشما

 معلومه اقا ـ

 . رهیبم خوامیو در رو، م  ریبگ رش ی ز نی پس با ماش ـ

را   دیدر انتظار اوست ترد اردیلیم  کیفکر کرد که  نیدوباره به ا یوقت  یلحظه مردد شد ول  کی دیحم
 کنار گذاشت و گفت 

 امر امر شماست قربان. ـ

 

 نشست    نیفرز یلبها  یرو یروز یپ  لبخند

 انتقام کند.  نیا  ی  که قرار است نوه اش را قربان دانستینم او
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 . ستیکار درست ن نیپدر بزرگ ا یول ـ

  دی را در هم کرد و غر شی شده بود اخمها اریحضور ماز یمتوجه  تازه

 دخالت نکن.  ستیکه به تو مربوط ن  یز ی تو چ ار یماز ــ

 

دلش رضا به مرگ   یمانند پدر بزرگش پول پرست  بود ول زیاو ن د،یرا در هم کش  شیاخمها ار یماز
 نبود یکس

وسط   نیا  یخون دینبود چرا با نی فرز یانتها یبه ثروت ب دنیرس یکس سد راهش برا چیحاال که ه 
 .کردی شده م نی ا نفرثروت ر نیو ا شدیم ختهیر

و نفرت او را کور کرده و جز با انتقام و   نهیو ک ردیگ یکه پدر بزرگش حرف او را گوش نم دانستیم یول 
 رد یگ ی کشتن آن زن ارام نم
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جلو بچه ها  نقدریکرده بودکه ا کارشی اخه مگه درسا چ کردمی فروزانفر نگاه م یبه آقا  یحرص
 دی برد و از اول تا آخر کتاب رو ازش پرس دنیدرس پرس یامروز درسا رو برا کردی م کشیکوچ
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حدا   یدرسش رو ازبر بود  صد در صد جواب نداد ول شهیهم  ارهیازش کم ب خواستیدرسا هم چون نم 
 هفده بود  قیاقل ال

 یادیز نکهیدرسا سوخت  ، با ا  یکالسه دلم برا یدخترا نیبهش دوازده داد و گفت از تنبل تر یول 
 فروزانفر صحبت کنم   یگرفتم با آقا میتصم یول  دمیکش ینم  رایخودم رو تو بحث با دب 

 

 انداخت   ری به درسا کردم اشکاش رو آروم گرفت و سرش رو ز ینگاه مین

انداختم و براش متاسف  ریسرم رو ز  کردیفروزانفر کردم  اونم داشت نگام م  یبه آقا یدلخور  نگاه
 !کنهی م تشیاذ نقدریاز درسا ناراحته و ا یچ یشدم اصال معلوم نبود برا

 

 بلند بود   یو هفت  ساله با قد  ستیب   بایمرد تقر هی فروزانفر

 داشت. یقهوه ا یو چشا   یگندم پوست

رسوندم و جلوش   زشی م خودم رو به عیخونه سر میرفتیم  دیبود و با یزنگ بلند شد کالس آخر  یصدا
  ستادمیا

 

چشه! به جز سوال و   دونستمیباال انداخت و با تعجب نگام کرد م ییاز جاش بلند نشده بود ابرو هنوز
 تا حاال باهاش هم صحبت نشده بودم  یجواب درس

 

 کار دارم؟  یاشاره کرد چ رونیب رفت ی رفتن  نگام رو درسا ثابت موند داشت م رون یها از کالس ب  بچه

 رفت    رونیشد و ب  الیخ  یرو باز و بسته کردم که ب شامچ
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لبم رو با   کردی نگام م رهیفروزانفر چرخوندم خ  یتو کالس نمونده بود سرم رو به طرف آقا یکس گهید
 زبون تر کردم و گفتم  

 سوال داشتم؟ هی دیببخش  ـ

 گذاشت و به جلو خم شد؟  زی م یرو رو دستاش

 

 ! دهیکش رونیسکوت ب  یباشه که شما رو از روزه  یمهم زیچ  دیحتما با  دییبفرما ـ

 

 کالمش رو گرفتم و گفتم  ی طعنه

 ن؟ یکرده که شما ازش ناراحت یبپرسم درسا چه اشتباه شهیم ـ

 !دونهیتو هم گره خورد و گفت ـ خودش بهتر م ابروهاش

 گشاد شد  چشام

 کرده؟  کاری چ نیخواهش کنم بگ شهی! مدونهی نم یچی اون ه یـ ول 

 به شما جواب پس بدم؟   دیفکر کرد و گفت ـ چرا با یکم

 رو مظلوم نشون دادم  خودم

 ست ین  یدرسا دختر بد دیدچار سوء تفاهم شد دونمیچون م د یبگ کنمی خواهش م ـ

 

 زد و گفت    یپوزخند 

که من دو   دهیپشت سرم دروغ پخش کرده تو مدرسه آبرو برام نذاشته! حتما به گوش شما هم رس ـ
 زن گرفتم و طالق دادم.

 که نخندم   دمیگذ لب
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 به درسا داره؟  یچه ربط  نیا یدرسته ول ـ

 

 حرفا رو اون پخش کرده. نیا دمیهمش دروغه وشن نایا ـ

 ندم  رو خو هیرو لبام نشست تا ته قض  یروز یپ  لبخند

 حرف دروغه!  نیکه ا دوننیهمه م یول ـ

 گفت   متعجب

 ه؟ یمنظورت چ ـ

حرف رو    نیبه شما گفته ا یکه عاشق شما شده پخش کرده نه درسا! اصال ک  یحرف ها رو کس  نیا
 درسا پخش کرده؟ 

 باال انداخت و گفت   ییابرو

 . یخوب خانم زمان  ـ

 خنده اخماش پر رنگ شد   ری زدم ز  یو پق رمی خودم رو بگ نتونستم

 ؟ یخندیم یبه چ ـ

 

  یدخترا زد تا اونا رو از شما متنفر کنه ول یخانم تو جمع چند نفره   نیحرف ها رو هم نیآخه اقا ا ـ
 . دینکن تی اون شما رو دست داره و حرفاش دروغه پس خواهشًا درسا رو اذ دوننیهمه م

 

  شدینم  نیباز تر ازا چشاش

 

 حرفات رو باور کنم.   دیاز کجا با ـ
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  یمتوجه عالقه  زمان نیبگ نیخوای م یعنی د،یکنی مجازات م یاشتباه نی، شما دار  نیهر جور راحت  ـ
 ن؟ یبه خودتون نشد

 فکر رفته بود  تو

 ـ با اجازه  

 فکر کنه البته همون موقع هم باور کرده بود  یکالس خارج شدم و اجازه دادم کم  از
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 خودش رو بهم رسوند     یبا نگران درسا

 ؟ یکار داشت  یچ ونهیبا اون د الیشده ط یچ ـ

 

 کردم  دهانش از تعجب باز مونده بود   فیماجرا رو براش تعر  یزدم و همه  یلبخند

 کار رو کرده؟ نیا یـ چرا زمان  

 

 زدم  یخند کج

فکر کنم متوجه شده بود و   کردی فروزانفر چقدر بهت توجه م یاقا لیرفته اوا ادتیـ خوب خنگول  
 اونو باهات بد کنه. خواستیم
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 زد  یمحزون لبخند

 !یبهم کمک کرد  یلیخ  الیــ ممنون ط 

 

 رو گرفتم    دستاش

 عشقم.  نمیتحمل نداشتم غمت رو بب گهیکرد د تتیاذ یل یخ  دونمیم زمیعز ـ

   دیشوق خند با

 خانم محجبه! یدی ـ حاال چرا چادر پوش  

 

 ه؟ یدوست دارم  مشکل گه،یکردم ــ پر رو نشو د یاخم

 با خنده گفت ـ نه. درسا

 

احساس   یازم جدا شد  به سمت خونه راه افتادم ول  ابونیخ  نیدرسا سر اول   میطرف خونه راه افتاد  به
خودم  قهیسرم رو بچرخونم حرکتم رو تندکردم و تو پنج دق نکهیکنارم در حرکته بدون ا ی نیکردم ماش 

 برگشتم  دابلند خوند به طرف ص یاسمم رو با صدا یانداختم  که کس دیرو به خونه رسوندم و کل

 

طور وارد   نیبودن  ، اگه هم ستادهیا ییرو برو یخونه  یبابا و همون پسره جلو ،یی، زن دا  ییدا 
شدم و قدم هام رو تند کردم   ابونیبکنم  وارد خ  یدرست نبود به طرفشون رفتم تا سالم شدمیونه مخ

 توجهم رو جلب کرد.    ینیگاز ماش  یکه صدا

 

 کردن!  دامی. اونا پاومدیبا تمام سرعت به سمتم م ین یخشکم زد ماش  ابونی خ وسط
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و راحت شه!منم راحت کنه   رهیپس بزار بگ ره؟ی ازم متنفره که حاضره جونم رو بگ نقدیپدر بزرگم ا یعنی
 . یزندگ  نیاز ا

 

دلم به حالش سوخت   دیچ یبابا تو گوشم پ ادیداد و فر یصدا   شدیتر م کی هر لحظه نزد نیماش 
  یحرکت چی پاهام خشک شده بود و ه   یرد کنم ول  ابونیعوض شد  خواستم خودم رو از خ ممیتصم
   کردینم

 

 چشام رو بستم و منتظر مرگ شدم   نی شدن ماش  کیبا نزد 

   دیچی تو گوشم پ  شدیکه ازم دور م  نیماش یصدا دم،یکنده شدم و تو هوا چرخ  نیباره از زم کی

 آرش روبرو شدم.  یگره خورده  یمتعجب چشام رو باز کردم که با ابرو 

 

 د ییسایدور کمر رو گرفته بود و دندپن رو هم م محکم

 ! یاحمق یلیچرا مثل مترسک خشکت زده؟ واقعا که درست گفتم خ   ؟یـ مثال کنگ فو کار  

 

چاره، اون جونم رو نجات داده بود   یهم احمقم هم ب گفتیبار از حرفش ناراحت نشدم راست م نیا
 اگه آرش نبود االن مرده بودم.

 

آرش   یاز دستا دیچشام چکاز  یاشک یکردم و قطره  یاالن ممکن بود مرده باشم لرز  نکهیفکر ا با
 فرو رفتم یا گهیکنده شدم و تو آغوش د

 

 بابا رو نشناسم؟ یبو شهی م گهیآشنا، م یآغوش
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   رم؟یبگ میهمه تصم  یچه طور تونستم او چند لحظه به جا کردم؟ی کار م یمن داشتم چ 

 

م صورتش  برداشتم و نگاش کرد نشیو هق هقش بلند بود، سرم رو از رو س  دیلرزیبابا م یها شونه
 اشک بود  سیخ

 یی ببخش بابا ـ

 دخترم؟  یپاشا بلند شد ـ خوب  ییدا ییکه صدا  دیرو بوس میشونیپ

 

 تکون دادم که رو به بابا گفت  ییدا یبرا یبابا جدا شدم و سر  از

 . رهی بگ رشی ز خواستی معلومه از عمد م  ن؟یمگه دشمن دار  ه؟یــ ماجرا چ 

 

 و گفت    دیبابا نگاه کردم که نگاش رو دزد به

   ش؟یبه سالها پ  گردهیماجراش برم ـ

   ؟ییچه ماجرا ـ

 

 سکوت کرد که خودم به حرف اومدم   بابا

 بابا؟   ـ

 انداختم ـ ری کرد  سرم رو ز نگام

 کار بابا بزرگم بوده. دونمی، م  دونمیرو م زیمن همه چ  

 رو نداشتم و محکم بغلش کردم   شیشد طاقت ناراحت و چشاش پر از غم   دیاز رخ بابا پر رنگ
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  د یچی دور تنم پ دستاش

 اومدم و به طرف خونه حرکت کردم.... رونی تعجبشون بود  از بغل بابا ب یسکوت همه نشانه  

 

 

 ی دوست داشتن ی  مو فرفر  

part 22 

 

 # ار یماز

اونو با   دی نداشت چه طور حم شتریبودم رو باور نداشتم اون دختر پونزده سال ب دهیکه د یز یچ هنوز
رو که نجاتش داده بود دعا  کردم و وارد اتاق بابا بزرگ شدم   یزن اشتباه گرفته بود تو دل پسر  هی

 . کردی م خیرو به خاطر درست انجام ندادن کارش توب  دیداشت حم 

 

که  یربع ساعت هیبکوبه . بعد از  درویحم  یگذاشتم حساب مبل انداختم و  ی رو کنارشون رو خودم
 کرد گفتم   یخال  دیخشمش رو سر حم 

 بگم.  یز یچ خواستمیاگه دعواتون تموم شد م ـ

 

  ؟ی دار  کاری تو چهرش معلوم بود گفت ـ چ  تیعصبان یکه هنوز نشانه ها یخان در حال   نیفرز

 

  شتریو به نظرم پونزده سال ب  دمیمنم اون دختر رو د نکهیبگم فقط ا خواستمینم  یمهم زیچ ــ
 نداشت.  
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 برگشت  د یبه سمت حم  ز یبابا بزرگ گرد شد و ت یچشا

  گه؟یم  یچ اریماز ـــدیـ حم 

 همون عکس بود.   هیکپ  گمیبا تته پته گفت ـ راست م دیحم

 که ممکنه دخترش باشه!   نیدیاحتمال رو نم نیخان  ا  نیفرز ـ

 زد  یبابا بزرگ برق یچشا

 ! الدیـ دخـ..... تر  م 

 

  نیخواست یکه شما م یمامانش شده! من مطمعنم اون هیتکون دادم ـ آره که از قضا شب  یسر 
 دختر پسرته  نشیبکش

 ن؟یبد  نیخواستیم  یجواب عمو رو چ  ایزدم ـ  اون وقت اون دن  یپوزخند

 

 کرد  یکه تو فکر بود نگاه   نیو به فرز اب دهانش رو قورت داد دیحم

   ار؟یماز ـ

 ! ارینگاه کردم ـ نوه ام رو برام ب  بهش

 

   ؟یدار  کارشیرو کنه چ  شیبزار زندگ ؟یچ یتو هم رفت ـ برا  اخمام

 !  ارشیگفتم برام ب  یچ یدیباال رفت ـ نشن  صداش

 

 بببندش مگه ازشون متنفر نبود؟  خوادی م یچ یاز جا بلند شدم و اتاق رو ترک کردم  ،  برا یعصب
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 بهونه دستش بدم.  خواستمیمجبور بودم حرفش رو گوش کنم نم  یول

 منتظر موندم  نیدختره رسوندم و تو ماش یخونه  یرو جلو خودم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 # آرش 

 

و پدر   ستی ن  شیدختر واق الیکه ط یچ  یعنیبود  یو باور نکردن  بیبرام عج زدی که عمو م  ییها حرف
 بزرگش بوده که قصد کشتنش رو کرده! 

باهاش مهربون تر   یگرفتم کم میسرگذشت پدر و مادرش دلم به حالش سوخت و تصم  دنیشن  با
 باشم 

 تو موهاش فرو برد و گفت  یدست یعصب  عمو

 

! مجبورم باز هم  فتهی تو خطر ب ال یبزارم جون ط تونمینم میشهر بر نیاز ا دیما با یـ شرمنده پاشا ول 
 ازتون جدا بشم. 

 

 دارم.   گهیفکر د هیمن  یبه عمو داد و گفت ـ ول یآب  وانیل مامان

 البته نظر پاشا و آرش هم مهمه بهش نگاه کرد   ،  مامان نگاهش رو به بابا ومن داد و گفت  عمـو

 

 ! فتهیب  ابیکنه تا آبا از آس یبابا زندگ یما تو خونه  شیپ  الیط یکه چند ماه نهیمن نظرم ا 
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  یحساب کن چند ماه  نیبر  نجای از ا ستین  ازی طور ن نی ا ادیمه  گهیسرش رو تکون داد ـ راست م بابا
 .  شهیدختر ما م

 

 .  ادیم رشیخواهر کوچولو گ هینگاش رو به من داد ـ و آرش  بعد

 چه زود دعام گرفت.  خواستمی از خدا م گهید زیچ هیکاش   دیباال پر ابروهام 

 

 . هیرو تکون دادم ـ درسته به نظر من هم فکر خوب  سرم

 زد ینم  یبود و حرف  رهیخ  یکردم به نقطه ا رسامیبه ام ینگاه

 

 باهاش نداره یخواهرشه اصال نسبت خون  کردهیکه فکر م  یاون بود که دهیداشت تازه فهم حق

 دوسش دارن  یلیمعلوم بود خ کردیم هیخانم هم آهسته گر عاطفه

 

از مدرسه  برگشته تو اتاقش   یهم از وقت الیط  میبکش بخور یز ی چ هیرو به عاطفه خانم گفت ـ  عمو
 گشنه مونده. 

 رفت.   ال یسام هم بلند شد و به طرف اتاق ط  ری تکونداد و بلند شد.   ام یخانم سر  عاطفه

 

 

 ی دوست داشتن ی  مو فرفر  

part 23 
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 # الیط

 

خون شده بود  از جام   یاز بس زار زده بودم چشام کاسه   کردمی م هیرو تو بغل گرفته بودم و گر بالشم
اون منو دوست   یبه صورتم زدم  از بابا بزرگ متنفر شدم وقت یرفتم و آب  ییبلند شدم و به دسشو

 خودم رو ناراحت  کنم   دینداره چرا من با

 رمردم؟ ی محبت از اون پ یمن گدا مگه

 

 به درک که دوستم نداره  به درک که ازم متنفره!   

 ! شمیم  به بعد ازش متنفر نیاز ا منم

 

به در خورد   ی!  تقه اخواستیسرم درد گرفته بود و دلم خواب م دم یرو تختم برگشتم و دراز کش  دوباره
 سر جام نشستم

 تو   ایب ـ

 

 . دادیهمه م شیخبر از لو رفتنم پ نشیغمگ یآروم وارد اتاق شد چشا   رسامی باز شد و ام در

   ؟یدیفهم یکنارم  نشست و گفت ـ از ک اروم

 

 ازش گرفتم و به رو به رو نگاه کردم   نگاه
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 توجهم رو جلب کرد   یبعد از رفتنت جعبه ا میکه دنبال البوم تو کمد مامان گشت روزید ـ

 شناسنامه بود به اسم  هی برداشتمش  ،  توش  

شده بود   یبهش وح نکهیبود  مثل ااز مامان به من  یی مهران و چند پاکت نامه که نامه ها الیط 
 .  رهیم

 

 رو تکون داد و گفت    سرش

 مگه نه؟  یمونیخودم م  یکوچولو یدر هر صورت اج  یول ـ

 سرخ و پر از خواهش بود چشاش

 که من از خدامه یـ اگه بخوا 

 

 و تو بغلم گرفت  دیخند

 .یمون یخودم م یدوست دارم تا ابد اج یل یکوچولوم رو خ یـ من اج 

 

 !یمونیخودم م ی ونهیتو هم داداش د ریـ ممنون ام دمیخند هیگر ونیم

 

 نهار   میپاشو جمع کن بر ایرو بهت دادم پر رو شد  نیـ بب دیخند

 نجان؟یا نایا ییدا ـ

 

 خودشون  یببرنت خونه  شهیتا اوضاغ درست م خوانی م یآره راست ـ
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 . رمی نم ییمن بدون شما جا یول ؟یچــــــــــــــ ـ

 

دست   ییکجا دهیحاالکه فهم  میکن  ی مخف یتو رو مدت ای  میشهر بر  نیاز ا دیبا ای  میآروم باش مجبور ـ
 .دارهیازسرت برنم

 

 دو خانواده رو تو دردسر انداخته بودم  کردمی م یشرمندگ  احساس

 گهیپاشو د ـ

 

همه نگاه   میو به آشپز خونه رفت م یاز اتاق خارج شد امیب  نییو مجبورم کرد از تخت پا  دیرو کش دستم
 پاشا گفت   ییانداختم که  دا ر ی ها رو من ثابت موند  خجالت زده سرم رو ز

 

 نشون بده  یعکس العمل درست تونستیتو بود نم یجا  یخودت رو ناراحت نکن هر کس ـ

  دی خودش غذا کش یانداخت و برا ری رو به آرش دادم سرش رو ز نگام

 

پر اشک  یبه مامان کردم با چشا ینگاه  یچشم ریز   دمیغذا کش یمقدار سام نشستم و  ری ام کنار
   کردی نگام م

 تونم یباره مامان گفت ـ من نم کیشد که   دنیبار یاماده  چشام

 

 با مامان نگاه کردن که گفت  همه
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  نکهیما از ترس ا یراحته ول  المی شما باشه خ شیاگه  پ  نمشی روز نب هی تونمیمن نم  ی ول دیـ ببخش  
 طور برام سخته. نیا مشی نیبب  میتونیکنن نم دایجاش رو پ

 

 ی دوست داشتن ی  فرفر  مو
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   م؟یکن  کاریچ  یگیم یگفت ـ منم برام سخته  ول بابا

 

 پاشا به حرف اومد ییدا

 مونه؟ یراه م هیـ فقط  

 بهش نگاه کردن که گفت  همه

ما  یو به خونه  میبندیبارمون و م یهمگ میساعت سه چهار صبح که مطمعن شن ما خواب  نکهیـ ا 
 . میریم

 

 زد   یلبخند  بابا

 م؟ یهمه آدم تو اون خونه بمون نیچه طور ا گشتم؟یپس من بودم که داشتم دنبال خونه بزرگ م ـ

 

 یاتاق داره فقط پاشا دوست داره خونه اندازه  یکاف یو به اندازه   ستین کیــ خونه کوچ   ییدا زن
 فوتبال باشه! نیزم

 



 ی عروس سفارش 

758 
 

  دنیخند همه

  نیتو هم گهیخونه د هیجا دور موند خودم  نیاز ا الیاصال چند روز که ط ستیدرست ن  نیا یـ ول بابا
 اونجا.  میری و م رمی گیشهر م 

 

بعد  م یبر  نجای بهتره از افعال  کننیم دایهم پ دیجد یراحت خونه   دیبمون  نجایاگه ا یــ ول ییدا
 .میری گیم میتصم

 

چشام خسته بود و  رونی ب میساعت سه از خونه برن  میخواستیچون م میدیو خواب میچند لقمه خورد 
 زود خواب رفتم 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 #  آرش 

 همه آماده شده بودن   میدیپوش  یبه صورتم زدم و لباس یبابا از خواب بلند شدم و اب یتکون ها با

سام حلقه کرده بود و سرش رو به   ری ام یکه چشاش بسته بود دستاش رو دور بازو یدر حال الیط
 داده بود  هیبازوش تک

 

نداشت، چشاش رو به زور باز نگه داشته بود و هر لحظه ممکن بود  یبهتر   تیسام هم وضع  ریام
 شن.   نیزم با هم نقش    ییدوتا

 

 رو گرفتم و تکون دادم   ریام ی شونه
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 سام  ریام ـ

 باز شد   چشاش

 د یخودتون رو جمع کن یکم  نیراه بر  نیخوایطور م نیا ـ

 دور  و ورش رو نگاه کرد وگفت  یکم

 قرار بود ساک لباسها رو بردارم  یوا یا  ـ

 رو از خودش جدا کرد و به طرف من هل داد   الیط

 . واریداداش هواست باشه با سر نره تو د ــ

 

 کنم  کاریچ  دیبود نگاه کردم، االن من با دهیکه بازوهام رو چسب  ییالیبه ط جیباال انداختم و گ  ییابرو

 ن؟ یچرا چراغ رو روشن کرد ـ

 

  یاز دور بازوم باز شد نفس راحت الیط یچراغ رو خاموش کرد  ، دستا عیحرف رو زد و سر  نیا بابا
 و به طرف در حال حرکت...  دمیکش

 

 آخخخخ  ـ

 شد آرش؟  یسام ـ چ  ریام

 

 کرد افتادم. ریگ  یپام به چ دونم یگفتم ـ نم دمیمالی که زانوم روم  یحال  در

 کو؟  الیپس ط ـ
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 بازوم رو ول کرد.   ـ

 و صداش زد دیکش  یپف

 ؟ ییدختر کجا الی....طالیــ ط 

 

  الیبا خ  یدر حال الیرو روشن کردم، ط لمیچراغ موبا  دیاز کنارم به گوش رس یف یهان ضع  یصدا
 سرش گذاشته  بود  . ریبود تو خودش جمع شده بود و دستاش رو ز دهیخواب  نیراحت رو زم

 

 

 ی دوست داشتن ی  فرفر  مو
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بلندش    نیو از زم   دیخند دنشیبا د رسامیام  ده،یبود انگار رو تخت  خواب دهیچنان راحت خواب  ان
 کرد  

    میبر ــ

  رونیجا بلند شدم و لنگام لنگان از حال زدم ب  از

 

رو کنارم   الیسام ط  رینشسته بودن در عقب رو باز کردم و نشستم که ام ن ی مامان و بابا تو ماش 
 گذاشت  
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دنبالتون    ینیماش  نمیبب  میایما م گهید قهیچند دق نی فتینگاش کردم که آروم گفت شما را ب  یسوال
 نه!   ای کنهیم

 

و    دیمنو چسب یهم باز بازو الیرو روشن کرد و آهسته به حرکت در آورد ط نیگفت و ماش یخوبه ا  بابا
  شیحال  یز ی ن خوابه و چاال ایطور راحته  نیا شهیهم نی سرش رو رو شونم گذاشت،  برام سوال شد ا

 شدم   الشیخ ی!  ب ستین

 

 نه؟   ای ادیدنبالمون م ینی بابا ماش ـ

 فعال که نه!   ـ

 بابا زنگ خورد   یگوش

 الو  ـ

  ... 

   ؟ی گیراست م ــ

  ... 

 چوندنم ینگران نباش من استاد پ ـ

 ... 

 فعال ـ

 شده بابا؟   یچ ـ

 دنبالمونه.   نی ماش هی نکهیمثل ا ـ
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 دختر!  نیاز جون ا خوانی م  یخدا چ ایـ  مامان

   ؟یـ نگران نباش،  تو هنوز منو نشناخت بابا

 

 .  کننیکه گممون م دونمیم ستمیافتادن ن ریــ نگران گ دیخند مامان

 با صورت رو پام فرود اومد  الیباره شروع به گاز دادن کردکه ط  هی بابا

   ر؟ی نگام کردو چشاش رو مالود ـ ام حیبرش گردوندم که گ دهیترس 

 !رم؟یمن ام کردیم  فکر

 گفتم  ـ بله  اروم

روتو بغلم انداخت و دستاش رو دور گردنم حلقه کرد، دستام تو  هواخشک موند آب دهانم رو    خودش
تحمل   کردیم ونمیو داشت د خوردی قورت دادم و دستام رو دور کمرش انداختم، نفساش به گردنم م

 برام سخت بود   تیاون وضع

 

بابا چراغ رو   هویه خوابوندمش و سرش رو گذاشتم رو پام ک یاز خودم جداش کردم و رو صندل  
 پارک کرد  نیدو تا ماش  نیخاموش کرد و ب

 

 با سرعت از کنارمون گذاشت  نی ماش  هیهمون حال  تو

 ن؟ یـ حال کرد بابا

 بود.  یپسر عال  ولیـ ا مامان

 

 د یخند  جانی با ه  بابا
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 ! ستی ن دمینگاه کردم که د  الی زدم و به ط یلبخند

 ا  کجا رفت؟   دـیدهنم پر از

 

 رگشتن طرفم و باباب مامان

 شده آرش؟    یـ  چ مامان

 باال  دمشی با عجله کش ، یصندل ر یکردم، افتاده بود ز یصندل  نییبه پا  ینگاه

 

 نشده؟  شیزیخدا مرگم بده چ یـ وا مامان

 به خرس گفته برو من جات هستم! ری .....نه خ؟ی خوب الی ...طالی!...طدونمینم ـ

   دنیو مامان خند  بابا

 رو روشن کرد و راه افتاد...  نی ماش بابا

 ی دوست داشتن ی  فرفر  مو

part 26 

 

 کردم و آه از نهادم برخواست  الیبه ط ینگاه  نییپا دنیهمه پر نیتوقف ماش با

   میدیبلندشو رس الی.... طالیط ــ

 

 . دمیشنیازش م  یجواب  هی  زدمی هم حرف م وارینه اگه با د یول

 . دمیکش رونیرو ب   یکنار در جلو رو باز کردم و بشکه آب معدن دمیسرش رو بلند کردم و  خودم رو کش 
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.... هاج و واج اطرافش رو  دیکه نفسش رفت و  از جا پر ختمیرو پراز آب کردم و رو صورتش ر دستم
 شد و اخماش تو هم رفت  دهیکه چشمش به من و بعد به بشکه آب کش کردینگاه م

 

 سام به سرعت به طرفمون اومد ری و ام  دیهم رس ادیعمو مه  نیوقع ماشم همون

 شد آرش گمتون کردن؟  یچ ـ

 آره ـ

 گمتون کرد؟   یک ـ

 

 به خانم خرسه کردم و گفتم  ینگاه

 .  نجایالبته تو اتاق نه ا نیتو نگران نباش ادامه خوابت رو بب  ـ

 کرد و گفت  یاخم  الیامرسام بلند شد  ،  ط ی خنده

 دنبالمون بودن؟  ریــ ام 

 

 تکون داد و به طرفش رفت  یسر  ریام

 ــ خودت رو ناراحت نکن گممون کردن.  

 

 گفت  یانداخت و با شرمندگ ری سرش رو ز ـ

 .  مردمیمنم با مامان م یـ باعث دردسر همه شدم کاشک 
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به طرفش رفت و بغلش کرد و تن   ریو خواست ازمون دور بشه که ام دیاز چشاش چک  یاشک یقطر 
 بلند نشه گفت    کردی که کنترلش م ییصدا

 

 .  یکن ی مرگ م یکه آرزو یدون یخودت نم  یحرف رو نزن!  مگه ما رو خونواده  نیا گهید ـ

 

 . نیشدینم  تیاگه نبودم شما اذ  ستین  نیمنظورم  ا رینه ام ـ

 اد و فقط گفتمغرورم اجازه ند یبدم ول  شیسام دلدار ریمثل ام  خواستیدلم م 

 تو.   میبهتره بر ریـ ام 

 

 تکون داد و گفت   یرسر یام

 . ارمیساک لباس ها رو ب  دیصبر کن  ـ

 

 انداخت  ری زد و سرش رو ز هیتک نیهم به ماش الی رفت ط نشونیبه طرف ماش ریام

 و گفتم  سادمیوا روبروش

 ؟ یاوک  یمنم داداشت بدون دیبا یبمون نجایــ حاال که قرار ا 

 ! یتو جنبش رو ندار   یباال انداخت و گفت ـ ول ییابرو

  و؟یچ یگفتم ـ جنبه   متعجب

 

با زخم   نکهیجبران کنه نه ا کنهیم  یسع ارمیم  ریسر ام یی بال هی  یداداش  من بودنو!  وقت یجنبه  ـ
 زبون طرف رو خورد کنه.
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 ؟ یار یسر طرف ب   ییبال دیمگه حتما با ـ

 تکون داد ـ بله   یسر 

 ندارم.  یبچه باز  ی من حوصله یول ـ

 کن.    دایپ تی اج یهمسن خودت برا هی کرد ـ پس برو  یاخم

 

 باشه! یمو فرفر  میآج خوادیمن دلم م یول ـ

 ! یتا تو خونه کولم کن دیگفت ــ پس با  ثی فکر کرد و خب یکم

 .رهی بگ یازم سوار  خوادیبچه م نیگرفتم حاال ا یکه از همه سوار   یگرد شد  ، من  چشام

 عمراً  ــ

 شم.  تیباال انداخت ـ منم عمرا اج  یا شونه

 نشو به درک  ـ

 شدم.  الی رد شدم و وارد و ازش

 

 

 

 

 ی دوست داشتن ی  مو فرفر    
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 # ار یماز

 

 بدم؟   ی خان رو چ نیگمشون کنم،  حاال جواب فرز کردمیبود فکرش هم نم  یمارموز  عجب

 شدن!  بی کجا غ  دمیداشت  نفهم  یباشم.   طرف چه دست فرمون یحساب   خی توب هیمنتظر  دیبا 

 

منتظر   دی سراغش پس با رهیاز اونا م یکی خالش،  حتما  یبرم در خونه  دیتو ذهنم جرقه زد با یفکر 
اخرش   یشب برن ول مهیکه ن زدمیهم نذاشتم چون حدس م یتا حاال چشمم رو رو شبیبمونم.  از د

 کنم.  داشونیهم نتونستم پ

 

 .   دمیلباس دراز کش ضیتوان باز موندن نداشت  خودم رو به تختم رسوندم و بدون تعو گهید چشام

 جنازه به خواب رفتم.    هیکه چشام رو هم رفت و مثل  دینکش یطول

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 # الیط

 سراغم.  ومدیطور بود در مدرسه م  نیفکر نکنم مدسه رو بلد باشن اگه ا ریام ـ

 برسونمت.   ای اشه پس بب ـ
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از   یکی رسوندم مدرسه چون راه دور شده بود مجبور بود برسوندم  وارد مدرسه شدم درسا کنار  ریام
نگام کرد مثل    بیغر بیمن خودش رو بهم رسوند و عج  دنیبا د  زدی بود  حرف م ستادهیدخترا ا

 رو کشف کرده   دیموجود جد هی نکهیا

 

 تو سرش زدم که چشاش چپ شد.   ی خندم گرفت  و مشت 

 به دختر خاله.  یشد لی تبد ییبرام فرق نکرده چون از دختر دا  ادیز ی!  ول؟یدیـ پس تو هم فهم  

 

 . دهیحال م شتریدختر خاله بودن ب  یباز شد و ذوق زده گفت ـ وا ششین

 

 بکشدت.  خوادیمن بابا بزرگت نم تو که مثل  یسر خوش باش  دمیکالس  ،  با میبر  ایچرت نگو ب ـ

 

 تختش کمه؟!  هیبابا بزرگت  الیط گم یوا رفت ـ م چهرش

 گفتم ــ نه دو تختش کمه!   یفکر کردم و جد یکم

 

 خنده ریز میو زد مینگاه به هم کرد هی

 

 میچون زنگ اول با اون داشت میفروزانفر موند یو منتظر آقا میجامون نشست  سر

 

 یسر   نم،یرو بب  دشیزودتر عکس العمل جد خواستیحرفام رو باور کرده،  دلم م دونستمیم 
 بود نگاه کردم با شوق چشاش به در بود دهیبه خودش رس یکه حساب  یچرخوندم و به زمان
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طور بخواد خودش رو تو دل  نیاحمق باشه که ا دیاز تاسف تکون دادم  ،  آخه چقدر ادم با یسر  
 جا کنه؟   یکس

 و همه به احترامش پا شدن.  دنیمحترم از راه رس یآقا باالخره

  

   دمیکه ترس یاخماش تو هم بود جور  یسر جاش نشست و حساب  ینگاه کردن به کس  بدون

 

 یهماهنگ نیپشت بندش هم از ا میو آب دهانمون رو قورت داد میبه هم کرد یبا درسا نگاه 
   نهیمحترم نب ریتا دب  میدهنمون گرفت یخندمون گرفت و دستمون رو جلو

 

 شد   زی صداش گوشامون ت  با

 خانم فرح بخش  ـ

 درسا گرد شد و از جاش بلند شد.   یچشا

 بله اقا  ـ

 درس! یبرا  نیایب ـ

 

 داره یبدبخت برنم   نیفروزانفر نگاه کردم چرا دست از سر ا یکردم و به آقا زی و ر چشام

 ی خانم زمان ـ

 بهش رفتم   یچش غره ا ستادیقر گردن سر جاش ا هیبا   یزمان

 ! نیای شما هم ب ـ
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 بهش نگاه کردم که گفت  متفکر

 ان یهاد  الیط ـ

 گرد نگاش کردم  یچشا با

 !نیای شما هم ب ـ

 پرسه؟ ی چند تا چند تا م امروز

 

 که بهم اشاره کرد برم طرفش   سادمیرفتم کنار اون دو تا بدبخت وا منم

 

 باال انداختم که کتاب رو دستم دادو گفت  ییابرو

 ازشون سوال بپرس!   ـ

 

 بپرسم  ی چ دونستمیم دیبه ذهنم رس یفکر  یتو سرشه، ول  یچ دیکشی مخم داشت سوت م گهید

بدبخت    یسخت سهم زمان یآسون سهم درساو سواال یکردم سواال  دنیشروع به پرس ونیدر م یکی 
 ! 

 که نصفش هم به زور جواب داد خخخ  

 گفت   ازدهی یداد و به زمان ستی به درسا ب نکهیاز ا عدب

 سوال بپرسه! انیاز هاد یحاال خانم زمان  ـ
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 کرد  دنینگام کرد و شروع به پرس  ثی خب   یدادم زمان یشد و کتاب رو به زمان  زونیو لوچم آو لب

 ونزده داد. زد و بهم ش یفروزانفر لبخند حرص درار  یبا تالش فراوان ببشترش رو جواب دادم که آقا 

 کرد!!!!!!!  یمنو چرا قربان یعقده ا کهی نکنم مرت یخوب یبه کس گهیمن باشم د تا

 ی دوست داشتن ی  مو فرفر  

part 28 

 

 باز شده.  شسین ختهیبله حاال که زهرش رو ر دمیبه فروزانفر کردم و سر جام نشستم د یبد نگاه

  تیرو اذ یکس گهیوجودم  شد،  حقش بود! تا اون باشه د یدلم چند تا فهش  بهش دادم که گوارا تو
 نکنه.  

اومد   رسامی تموم شد و  ام یاون روز هم به سخت یبلند شد و شروع به درس دادن کرد   کالس ها 
 بغل بود.   نهیو نگاش به ا روندیم اطیبا احت  یلیخ  یدنبالم  ول 

   ر؟یام ـ

 بله ـ

 الزمه مدرسه رو عوض کنم.   یکن ی اگه فکر م ـ

 از پشت سرش راحت شد  ،  نگاش رو به جلو داد و گفت  الشیخ  نکهیا مثل

 

 .  گهید رستانی دب هی میریم  رمیگیو پرونده ت رو م  میایراحت تره  ،  فردا با هم م  المیطور خ نیـ آره ا 

دنبالم   ادی همه راه ب نیهم گناه داشت که هر روز ا ریام  یاز درسا برام سخت بود ول ییجدا  نکهیا با
 خودش هم درس و دانشگاه داشت. 

 زدم و چشام رو بستم   هیتک  یصندل  به
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 رد و بدل نشد   نمونیب  یو حرف  میخونه ساکت موند تا

 دم و به طرفش رفتم ز یخانم لبخند   نازیمامان  آ  دنیبا د میپارک کرد و وارد خونه شد نیماش

 

 سالم مادر جون.  ـ

 دیکه خند  دمیزد و دستام رو گرفت  ذوق زده صورتش رو بوس یلبخند

  ؟ی دخترم کالس چندم ـ

 ازدهمی ـ

 

 !؟یر ی گیم ستی حتما همش ب  نیافر ـ

 نه امروز شونزده گرفتم ـ

 ـ چرا؟   دیخند

 

 که کرم داره!   میدار ونهیمعلم د هیآخه  ـ

 !  ستیتو ن  ری شد ـ پس تقص  شتریب  خندش

 

بهم  ستی نگاه بهم کن کمتر از ب  هیزرنگم اون حسود بود بهم شونزده داد وگر نه  یل ینه بابا من خ ـ
 مگه نه؟ ادینم

 

 تکون داد ینخنده  ، سر  شتریتا ب دیگذ لب
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 برات کمه!  ستمیــ ب 

 

 لپش روکردم و به طرف اتاقم رفتم  گهیبوس د هی

 دست و صورتم از اتاق خارج شدم  ید از شست وشورو عوض کردم بع لباسم

 

 سام و آرش هم مشغول نهار خوردن بودن  ریام  دمیرو ند ییو دا  بابا

 برات بکشم.  ای مادر ب ـ

 

 ن؟ یخوریبه مامان  کردم و گفتم ــ مامان چرا شما نم  ینگاه

پسرا نشستم که مامان برام   یروبر  نیخسته ا نیبود رونیب  نیشما بخور میمادر ما منتظر شوهرامون ـ
  دیغذا کش

  هی خواستمیناراحت شدم آخه م ستمین  یتو مدرسه قبل گهید نکهیبه خوردن کردم   تو دلم از ا شروع
 تا آدم شه  رمی از فروزانه بگ یحال

  ال؟یچته ط ـ

 

 نگاه کردم خوب حاالتم رو حفظ بود.   رسامیام به

 .  یچیه ـ

   ؟یکشینقشه م  یک یبرا یبگو دار  یــ خودت  دیخند

   خورمیحسرت م کشمینقشه نم ـ

 آرش هم سرش رو بلند کرد     نباریا
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 ــ چرا؟   ریام

 

فردا  یخوای گفت ـ م ریکردم که ام فیفروزانفر رو براش تعر یاقا یو ماجرا نی رو گذاشتم زم  قاشقم
 هم برو!

 

 ی دوست داشتن ی  مو فرفر   

part 29 

 

 خواست باز بشه که آرش  گفت  شمین

 .  ری برو پروندش رو بگ  ییـ نه ممکنه شروع کرده باشه به گشتن تو مدرسه ها اصال فردا خودت تنها 

 

 غذاش رو خورد  هیتکون داد و بق یسر  رسامیام

 گرفته شد و شروع کردم به غذا خوردن.  حالم

   امیاون مدرسه نمتو  گهیاز غذا به اتاقم رفتم تا به درسا خبر بدم که د بعد

 رو برداشت   شیقرن گوش هیروگرفتم بعد از   شمارش

 

   ؟یهست یکدوم گور  ـ

 تو گور تو!   ـ

 کنمیطور شد منم از فردا مدرسم رو عوض م  نیکوفت حاال که ا ـ
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 ها؟  چرا؟   ـ

 

 بهتره.   یاونجا نر  گعید گنیم رهی پروندم رو بگ ادی م ریفردا ام ـ

 شد زونیلب و لوچش او دمی سکوت کرد فهم  درسا

 کردم  یکشش ندادم و خدا حافظ ادیز

 

نشد مدرسه م رو عوض کردم و   یو الحمدهلل خبر  گذشتیم ییاز اومدنمون به خونه دا یروز  چند
سام نداشتم و مشغول درس خوندن  بودم  همه امتحاناتم روبه  ری با ام یسال بود کار  یچون اخرا

 سرش تو کار خودش بود   یهم امتحان داشت و هر کس  ری دادم چون  ام یخوب

 

 کنن بهتره    یکنار هم زندگ گفتنیو بابا هم قصد جدا شدن از هم رو نداشتن و م ییدا

 

 .  رهی جدا نگ یدر اومده و خواست  که بابا  خونه  ییکه از تنها گفت یخانم هم م   نازیآ مامان

 

اون ور  تو کار تجارت بودن   نکهیشده بود مثل ا چون مشغول کار دمیدیکم م یل یخ گهیرو هم د  آرش
استعفا داد و   رفتیکه م  یبابا هم از شرکت  دادنیهم داشتن ادامه همون کار رو انجام م  نجایو حاال ا
 و آرش مشغول به کار شد   ییبا دا

 

بود و کاله و  شنل   یکارش عال  ی لیخ  گرفتمیم ادی یمادر جون نشسته بودم و داشتم ازش بافتن کنار
 بافت ی شنل قشنگ م هیمن  یاالن هم داشت برا بافتیم یقشنگ یها

 ! ادیاز اب در ب  خواستی م یچ دونمینم یول  بافتمیمنم  داشتم م 
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 اد؟ یاز آب در ب یاخرش چ نیا ی کنیمادر جون فکر م  ـ

 بهم کرد و گفت   یدیرو برداشت و نگاش کرد بعد نگاه نا ام  نکشیع

 شده. چیمارپ  شال هی هیشب ـ

 

 خانم گفت   نازیبهش نگاه  کردم که آ دیام نا

 

 .ستمی کار رو بلد ن نیمن االن هم ا ؟یـ چرا ناراحت 

 ! نیریبگ ادی ن یخوب شما نخواست ـ

 

 .  یر یگیم ادیکم کم  یتو هم تازه شروع کر  یدرسته ول ـ

 زدم  رونی تکون دادم خسته شده بودم از جام بلند شدم و از خونه ب یسر 

درختا   یآب رو باز کردم و رو  ری کنم ش یار یرو آب  نیکم زم هیگرفتم  میشلنگ و باغچه تصم دنیبا د 
 گرفتم  

خسته شده بودم  گهیکردم د یباز  یساعت  میشدم ن یکارم خوشم اومد و مشغول ورجه وجه و باز  از
   دمیسامان رو شن  یآب رو ببندم که صدا  ریش خواستمیم

 کرد؟یم  کاریچ نجایبه سمتش برگشتم اون ا متعجب

 به سمتش برگشتم آرش هم کنارش بود   رسامی ام یخنده  با

 و خودشرو گرفته بود نخنده  زدیآرش هم برق م  یچشا دادیاز خنده داشت جون م  ریام 

 ر؟ یشده ام یچ ـ
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 که گفتم متعجب نگام کردن  نویا

و با    چکهی از سر و صورتش آب م دمیبه سامان کرد به سمت سامان برگشتم د یبا سر اشاره ا ریام 
 .  کنهی حرص نگام م

 بهش زدم  ییشلنگ تو دستم نگاه کردم و لبخند دندون نما به

 به جون سامان  حواسم نبود آب رو روت گرفتم.  ـ

 بود رو زد باال و گفت    دهیچسب شی شونیکه رو پ  ییموها

 دیزد و به سمتم دو یث یو لبخند خب  یگیبله  تو راست م ـ
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 کجاست  نمیبب کردمی هر لحظه هم به پشت سرم نگاه م دمیرو انداختم و با تمام سرعت دو شلنگ

 کرد و افتاد  ریحاال من بدو سامان بدو من بدو سامان نه ندو چون  پاش گ   

 

 ریدستم اس امیپرش گرفتم و تا به خودم ب هیبا   هویکه  دم یخندی نداشتش م لی بودم و به سب سادهیوا
 یبلند  غیمحکم گاز گرفت که اشک توچشام جمع شد و ج نقدیدندوناش شد و محکم گاز گرفت ا

 دم یکش



 ی عروس سفارش 

778 
 

 

 شده؟  محکم بود؟   یولم کردم ـ چ  دهیترس

 کردم  اهی حرکت کنگ فو بلد بودم روش پ  یمشت و لگد افتادم تو جونش هرچ با

 

تو شکمش زدم که دوال شد و شکمش رو گرفت  بعد پاهام رو صد و هشتاد باز کردم و رو   یلگد اول
 که دادش در اومد   دمیکتفش کوب

 

 شد  نیچرخش کلش رو شوت کردم که پهن زم هیبا  و

 نیبشه که ا  کیبهم نزد نقدریبهش اجازه داده بودم ا ی کار رو  کرد ک  نیا یآروم نشد به چه حق دلم
 قدر پر رو شده؟  

 

رور کمرم رو گرفت و از سامان دورم کرد    ریتو شکمش بزنم  که ام یطور که افتاده لگد نیهم اومدم
 هنوز دلم خنک نشده بود. زدمشیم  گهیکم د هی دیبا یول

 

 کردم به دست و پا زدن  شروع

 . ری ولم کن  ولم کن ام ـ

 و به زور نگهم داشت  نیزم گذاشتم

 شـ....   یعصبان  نقدریکرد ا کاریگه چم  ال؟یشده ط یـ چ 

بلند   نیکه تازه از زم یبه طرف سامان   یتموم موند و عصبان مهیکه به دستم خورد حرفش ن  نگاهش
 شده بود رفت 
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 شد که آرش  رفت و به زور از هم جداشون کرد  یو مشغول کتک کار  

 صورتش سرخ شده بود داد زد تی که از عصبان یدر حال  ریام

 !  شرفیب  یبش کی نزد  نقدریه تورو آدم فرض کردم و گذاشتم به خواهرم امن ریـ تقص 

 

 زد و  گفت  یپوزخند سامان

 خودمون.   یخونه  برمشیم یبه زود یستین  ش یچی دور ورت نداره تو ه یلیـ خواهر؟  خ  

 

 سام خواست دوباره به سمتش حمله کنه که آرش گرفتش و گفت  ریام

 کنه! تی عصبان خوادیـ آروم باش م 

 

که سامان  یی زد و ازشون دور شد و به سمت در رفت مگه مرده باشم برم جا یا گهیپوزخند د سامان
 اونجاست! 

 

 ال؟ یط  یخوب ـ

 ومد یسام کردم  دماغش خون م ریبه ام یفکردر اومدم و نگاه  از

 ادیدماغت خون م ریام ـ

 

 چشم دنبال شلنگ اب گشت و به  طرفش رفت.  با



 ی عروس سفارش 

780 
 

 

 ؟یدرست کرد  ییچه دعوا یدینکن! د یبچه باز  گم یم نهیبه خاطر هم ـ

 نبود!  یکارم عمد یول ـ

 

 سامان روش چاپ شده بود کرد و گفت  یدندونا یجا  ادیبه دستمکه به احتمال ز ینگاه

 هیسر به سر  نقدریا یشدیباهات کرده، اگه از کارش ناراحت م ایشوخ  نیچند بار از ا ستیمعلوم ن ـ
 !یذاشت ینم بهی پسر غر

 

 ازم دور شد.  زیام رینگاه تحق  هیبا  نمیا

 ! کننی رو قضاوت م گهینفرت رفتنش رو نگاه کردم  چقدر آدما زود همد با

جز   یپسر  چیبه بعد ه نیاز ا گهی رو آرش  راست م   یکی طور  نی و هم  دمیمز رو سامان کشخط قر هی
 !کنمی رو ادم حساب نم ریام

 

  نازیرفتم و مامان و ا الیگرفته به سمت و یبا دل  زدی سام نشسته بود و باهاش حرف م ریکنار ام آرش
 خانم مشغول صحبت بودن

 از کنارشون رد شدم و به اتاقم رفتم  ننی که دستم رو نب  یطور  
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بچرخم تا آروم   ابونیتو خ یگرفتم کم میو مثل زندان شده شده بود تصم نی خونه برام سنگ  طیمح
 شم. 

خانم رد شدم،  خدا   نازیسرم انداختم و آروم از کنار مامان و آ یو شالم رو رو دمیپوش یشلوار  مانتوو
 رونیبرم ب  ذاشتنیشکر متوجه نشدن وگر نه نم رو 

 و آرش کجا رفتن!   ری نبود معلوم نبود ام یهم کس اطی تو ح  

تو   خواستیم یتو خونه بمونم ،دلم آزاد تونستمیرو بستم، چقدر م اطی خارج شدم و در ح  اطیح از
 دم یبه مغازه ها رس نکهیرو شروع به راه رفتن کردم تا ا ادهیپ

 

بعد از پنج   نکهیتا ا رفتمیراه م ابونیتو خ  زدمی م سیطور که ل نیشروع کردم و هم  ینبست هیاول با  
 خرگوش گنده روشن شد و چشام ستاره بارون شد هیچشام به جمال  قهیدق

 

برگردم   ، دوباره شروع   یو دست خال رمینگ یز ی چ ریام یبرا ومدیدلم ن دمش،ی مغازه شدم و خر وارد
که به   یطبق قول یبارم شد ول کهی خرگوش گنده تو بغلم بماند که چند تا ت هیبه راه رفتن کردم البته با 

 .ستینگاشون هم نکردم  چون جواب ابلهان خاموش ی خودم داده  بودم حت

 

  ادیم یل یخ  امرس یام دیاالن معلوم بود به پوست سف   نیقرمز خوشگل که از هم شرتیت هی دنید با
برگشتن به خونه   هیکرا گهید یگرفتمش چون پولم تموم شد و حت فیوارد مغازه شدم و با گرفتن تخف 

 رو هم نداشتم

 نمونه. بت یتو ج  الیر هیکه  یخرج کردن به صورت  یاقتصاد گنیم نیبه ا 
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گرفتم  شیبرگشت رو پ  ریاومده بودم نگاه کردم  و مس ادهیکه  پ یساعته ا کی  ریبه مس  یزار  با
 دنبالم!  ادی ب  ریزنگ بزنم ام تونمیاومد که من چقدر خنگما  ، خوب م  ادمیکه راه رفتم  یا قهیدق ستیب

 

بغلم بود خم شدم    ریطور که خرگوش ز نیکه از دستم افتاد  ، هم رونی ب دمی کش فمی رو از ک یگوش
  ستادیجلوم  ا اهی جفت کفش س هیبردارمش که 

 

نگاه کردم     کردی م یپی که به شدت احساس خوش ت یرو برداشتم و از جام بلند شدم و به آقا  لمیموبا
 بلند بود.  شاشیو ر ختهیتو هم ر  یموهاش به طور وحشتناک  افشیبر خالف ق 

 

 کرده باشم   تی رو رعا  یشرع یعقب گذاشتم تا فاصله  یقدم

  میدیدختر مق ن یمن همچ کال

 ابروم رو دادم باال و بدون حرف نگاش کردم که گفت ــ احوال دختر عمو!  یتا هی

 

 !زارنیگرفتم با پسرا حرف نزنم مگه م میکه کن تصم  حاال

 از کجا بدونم خوب؟!  یپرس ی چرا احوال دختر عموت رو از من م ـ

 

 که حاله شما خوبه؟ نهیبهم کرد و گفت ـ منظورم ا یخر   یلینگاه خ هی

 

 به تو نداره! بکش کنار؟  یحال من ربط  یول یگیم یچ  دمیه نفمک نیبا ا ـ
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 نشه گفت  ی که خودش رو نگه داشته بود عصبان یحال  در

 ست؟ ین الدی تو م یمگه اسم بابا ـ

 کنجکاو نگاش کردم میواقع  یاسم بابا دنیشن  با
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 رو لباش نشست و گفت  تی از رضا یلبخند

 منظورم رو!؟   یدیـ من پسر عموتم حاال  فهم 

 

خوشوقت و خوشحال   یتو پسر عموم یگ یراست م  گفتمیداشتم بگم،  م ینزدم اصال چ یهم حرف باز
  ت؟یی و خرسندم از آشنا

 

 حرف زدن ندارم گفت  الیو خ  کنمی مثل بز نگاش م دید یوقت

 شش یپ میبر ای ب نتتیبب  خوادی بابا بزرگ م ـ

 اشاره کرد.   نیبند حرفش به ماش پشت



 ی عروس سفارش 

784 
 

 

 رو تو هم کردم   اخمام

مگه از  امی عمرا ب  اره؟ی تو خونش دخلم رو ب خوادینتونست بکشم حاال م ابونیتو خ   ؟یگیـ ا  راست م 
   رم؟یجونم س

 

 داد یرو تکون   سرش

 نداره!  یبابا بزرگ تو رو با مادرت اشتباه رفته بود ،  با تو مشکل  یول یـ حق دار  

 

 شد   یخط خط  اعصابم

 اد یکه ازش بدش م  می همون زن هیبخواد چون گپ  دیمادرم رو نخواد پس منم نبا یهر ک ــ

 . نمیخرفت رو بب  رمردیاون پ خوادیاصالهم دلم نم 

 باز شد و گفت   شاشین

 

 ر حرف نزن،  اون از منم جون تر مونده!  طو نیخان ا نیـ در مورد فرز 

 گفتم  ضی غ با

 کارت.   ی  به من چه؟  برو پ  یـ هر چ 

 

 از کنارش رد شم که  بازوم رو گرفت  خواستم

 .  گردمیبرم   یهمه مدت دست خال نیکه بعد از ا  یکنی فکر نم ـ
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 نازک کردم و گفتم  یچشم پشت

 

 .  کنمی و نگات م ستمیمیکه صاف وا ی کنی فکر نم  ـ

 

روبرو   یابون ی تکن داد و با ابرو به دست راستم اشاره کرد  سرم رو برگردوندم که با سه تا غول ب یسر 
 شدم 

 

 بگم سوارت کنن  ای یش یگوشم گفت ـ خودت سوار م کنار

 گفتم  یلیم  ینبود  با ب یکردم کس یدور و ورم نگاه به

 . شمیبرو کنار خودم سوار م ـ

 

در رو بست      میجلو جا گرفت یبرام باز کرد که خودم و خرگوشم رو صندل فاصله گرفت و در جلو رو  ازم
 و پشت فرمون نشست 

 

  خوانیاز جونم  م یچ  نمیو منتظر موندم بب   دمیکش  یپف

 بزرگ نگه داشت.   یخونه ا یرو جلو ن یساعت بعد ماش مین

 بمونه.   نیخرگوشت هم بزار تو ماش  نییپا ایب ـ

 .  ارمشینه م ـ

 

 رفت ـ زشته جلو خدمت کارها.  یغره ا چش
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 .  دمیبعد بهت م نیتو ماش  بزار

 

 شدم ادهیگذاشتم و پ  نیخرگوشم رو تو ماش  یدو دل با

 نکهیراه افتادم تا ا دونستمیکه اسمش هم نم ییشدم و دنبال پسر عمو  یروح یخونه بزرگ اما ب   وارت
 و در زد  دی رس  یبه پشت در اتاق

 

اگه به  دونستمیاونو مقصر مرگ بابا و مامان م ییجورا هینداشتم  دنشید  یبرا   یزوق و شوق چیه
بچرخه و   ابونهیلقمه نون تو خ هیبابا مجبور نبود دنبال  کردی و مامان رو قبول م دینازیثروتش نم

 بره.  ای آخرش  اون طور از دن

 

 رو باز کرد و وارد شد و منتظر موند منم برم تو  در

که مشتاقانه نگاش به در بود رو برو شدم سالم کردم     یرمردی پ یداخل گذاشتم که باچشما یقدم
 نداده بود ادیبهم  یادب  یچون بابا ب

 سالم ـ

 ستاد یرو لباش نشست و به طرفم اومد و روبروم ا  یلبخند

 ی دوست داشتن ی  مو فرفر  

part 33 

 

 هیچشات  کپ  یاون دختره  ا هیگفته شب  یبهم نگاه کرد و گفت ـ ک یبی عج هیبزرگ با ذوق و شاد   بابا
 الدمهیم

 رو تو هم کردم   اخمام
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 مامانمم  هیشب شتریب  یـ ول 

   دینوازش گونه رو سرم کش یدست

 نوه هم دارم؟!   هیرفته بود که  ادمی چرا ــ

 

نگفتم و منتظر نگاش کردم  که آغوشش رو باز کرد و تو   یز یچ یاومد ول  ینم  ادتیبگم کاش  خواستم
 آغوشش پنهونم کرد

 

و آرامش داشتم و   تیکردم مامانم ازم ناراحت شد چون به شدت تو اون آغوش احساس امن  احساس
 بابا تو آغوشش کشتم  یبستم و  دنبال بوترکش کنم چشام رو    خواستیدلم نم

 آروم شده بودم   بیعج

 

 نجا؟ یا میاورد یچ یو گفتم ـ برا رونی ب دمیرو از آغوشش کش خودم

 

 اون زن بمونه! شیپ الدمیم ادگار ی دمیاجازه نم یمــونی خودم م  شیبه بعد پ نیزد ـ از ا یلبخند

 کدوم زن؟  ـ

 ! مادرت. الیط ـ

 

 و زار زدم   ختمیوار همزمان اشک ر وانهی از ته دل و د  دمیخند

 . کردنینگام م دهیند  ونهیدوشون مثل د هر

 شده دخترم؟ آروم باش!  یــ چ دیترس دنمیبزرگ از طرز خند  بابا
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احتمال رو دادم   نیتعجب کردم و ا میباز ونهید نیباره ساکت و آروم نگاش کردم خودم هم از ا کی
 روان پزشک برم  هی شیپ دیکرده و با  بیکه مخم ع

گرام هم کنار بابا   یمبل نشستم بابا بزرگ هم روبروم نشست و  پسر عمو یفکرام رو پس زدم و رو 
 بزرگ 

 خان؟   نیفرز هیچ  یدونیم ـ

و موقع   اوردیرو ن   شیاز تو بابا رو دوست داشت چون طاقت دور شتریب  یکه ازش متنفر  یاون دختر  
برات متاسفم  ینبوده متنفر بود ای دن نیکه تو ا یهمه مدت از کس نیرفت. ا ایآوددنم از دن  ایبه دن

 برم خونه. خوامیحاال هم م

 

 ! یمونیهم پش یکم دیشا زدیتو چهرش موج م تعجب

حسم  دونم ینکنه چون چشاش پر از آب شده بود، نم هیبود خودش رو به زور نگه داشته گر معلوم
 داشت و فقط با مادرم و بابا لج کرده بود   یانگار قلب مهربون  ی نه ول ای بود  درست

 برداشتم و گفتم  دنشیدست از کوب دمیخرابش رو که د حال

 

 نگران شدن یل یبرگردم خونه پدر و مادرم تا االن خ دیبا ـ

 

 . یمونیمن م شیبه بعد پ نیتکون داد ـ نه از ا یسر 

 

 مخش رو بزنم گهیروش د هیاز  دیاصال به نفع من نبود با نیو ا  کردی داشت لج م باز
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اعصاب خودم هم خورد   نمیف  نیو ف  ختی ریطور رو گونه هام  م نیکردم اشکام هم  هیبه گر شروع
 شد و شروع به سکسکه کردم  ی راستک  میکردم گر هیگر یکرده بود از بس الک 

 

سرش رو بزنم نگاه کردم و   خواستیم که دلم ییجلوم قرار گرفت به پسر عمو  یدستمال کاغذ پاکت
 و صورتم رو خشک کردم  دمیکش رونی برگ ب یهفت هشت تا هیپاکت رو ازش گرفتم 

 رو گرفتم  مین یآب ب و

 

 و گفت  دی کش یخان پف  نیکردم که فرز هیانجام شد دوباره شروع به گر تیبا موفق  اتیعمل  یوقت  

 !یبهم سر بزن   یایب  دیهر هفته با یول یبر   ذارمتیبسه م ـ

 گفتم  ـ باشه! مینشون دادن خوشحال  بدون

 زد و گفت حاال از پدر و مادرت  برام بگو!...    یلبخند
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 # ار یماز

 

اونم به خاطر آبغوره گرفتن   شدیکه حرفش دو تا م شدیبار م نی خان نگاه کردم اول نیتعجب به فرز با
 دختر بچه   هی
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 از من دوست داشته باشه!  شتریدختر رو ب نیکردم نکنه ا یلحظه مثل دخترا حسود هی

 

مخش رو زدم   دیاالن ازش خوشم اومد شا نیبود از هم یگرفت حسود هم شدم  دختر با مزه ا خندم
 دوست دخترام اضافه ش کردم.   ییو به جمع چهار تا

 

 بد هم نبود حد اقل از اون چهار تا خوشگل تر بود    نیرو تو صورتش چرخوندم همچ نگام

 

 د یجام بلند شدم که نگاه دوتاشون روم چرخ از

 رم ی دوش بگ هیمن برم  ـ

 

 بعد.....  یخوای نرو م رونی ب  یخان ــ برو پسرم ول  نیفرز

 بود؟  یت چ اسم یبه دخترک کرد ـ راست ینگاه

 الیهم اسم مامانم ط ـ

 نشون داد و گفت ـ خوبه! یخودش رو عاد عیسر یبابا بزرگ تو هم رفت ول یاخما

 

 بهم نگاه کرد و گفت   دوباره

 خونش.  یروبرسون  الیط دیـ بعدا با 

 تکون دادم وگفتم ـ باشه   یسر 
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به حموم رفتم بعد از حموم   خان خارج شدم و به اتاق خودم رفتم حولم رو برداشتم و نیاتاق فرز از
رو   میکه اومده بود یبرگشتم بر خالف موقع ششونیکم استراحت کردم و بعد از دو ساعت پ هیهم 
 . زدیخان حرف م  نیبا فرز یخنده بود و با مهربون   الیط یلبا

 

 به ساعت کردم نه رد شده بود  ینگاه

 بزنم؟ گهیچرت د هیبرم  ای حرفاتون تموم شد  ــ

 

  دیکش  ینینگاه کرد و ه لشیبه ساعت موبا الیط

مامان هم   کنهی م خشیهم س رسامی ام  کنهی گوشام رو م ادیخاک تو سرم شد االن بابا مه  یوا ـ
   خورنیبا هم م ییبعد سه تا کنهی کبابش م

 رو انداخت توش  لشیرو باز کرد و موبا  فشی ک عیحرفش هم سر نیاز ا بعد

 

رو از   زیخان همه چ ن یفرز یخنده  و شاد  یبابا بزرگ بلند شد  خودم  هم خندم گرفته بود ول ی قهقهه
 برد.  ادمی

 

هوس بدست آوردنش  رو تو دلم انداخت و   شیزبون  نیر ی معجزه بود. ش هیبابا بزرگ  یدختربرا نیا
 مصمم تر شدم  ممیتو تصم

 چهرم گفت  دنیرو کولش زد و به طرفم برگشت با د فشیک

 ؟ یهست یک گهیـ تو د 

 !گهید ارمیباال انداختم ـ ماز ییابرو
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 ؟یمنو ببره تو از کجا اومد ی کی اها قرار بود اون  ـ

   ؟یک یکدوم  ـ

 تر نگام کرد و گفت   قیدق

 رفته بود. یور  هی ششی که هرتار از ر یهمون ـ

 

 زرگ بلند شد بابا ب  یخنده  یصدا  دوباره

 نگاش کردم و گفتم  یحرص

 من همونم؟!  یدون یکه نم یخنگ نقدیا یعنی ـ

 

 باال انداخت و گفت  ییابرو

 زدن چقدر عوضت کرد!    شیر هیـ واقعا  

 زدم  یلبخند

 برسونمتون دییـ اگه مورد پسند واقع شدم بفرما  

 نازک کرد و گفت ـ گمشو بابا  یچشم پشت

 به بابا بزرگ کرد و گفت   ینگاه بعد

 جونم!  نیفرز  یفعال با ـ

 بابا بزرگ  نشست و گفت  یرو لبا  یلبخند

 ــ به سالمت دخترم.  
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 ی دوست داشتن ی  فرفر  مو

part 35 

 

 # الیط

   میو به طرف خونه حرکت کرد میشد نیپسر عموم سوار ماش  با

 سام داداشته؟  ری که گذشت گفت ـ ام قهیدق چند

 آره ـ

   ؟ی ستین شی خواهر واقع دونهیم ـ

 دونهیدو ماهه م  یک ینگاه کردم و گفتم ـ   رونیاز پنجره به ب  ومدیسوالش خوشم ن از

 کرد و گفت ـ عجب! خوب رفتارش باهات  عوض نشده؟   یمکث

 اخم نگاش کردم و گفتم با

 نه عوض نشده.   ر،ی نه خ  ؟یبه کجا برس یخوایـ م 

 ممکنه..   یستیخواهرش ن  دونهیاونم االن م  یتو خوشگل  یدونیـ چه بد اخالق،  اخه م  دیخند

 رو قطع کردم  حرفش

موضوع به تو مربوط   نیهم نکرده البته ا یرفتار اضافه ا چیو ه  دونهیـ نه اون منو خواهرش م 
 .شهینم

   

 زد و گفت  یا مهین  لبخند

 دارم.  رتیروت غ یثال دختر عمـوم م شهیــ چرا خوبم م 
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بهم  منتقل شد ساکت   ینگاش کردم و روم رو ازش گرفتم  از حرفاش حس خوب یحرف کم بدون
 موندم که گفت 

 

 اشنا بشم  ریبا ام خوامیخونتون م امیخونه بود زنگ بزن بهم ب ریکه ام گهیهر وقت د ایفردا  ـ

 باشه.  ـ

 

 سیرو روشن کن تا شمارم رو بگم بنو   تیگوش ـ

 کردم  ویو شمارش رو س دمیکش رونی ب  فمی رو از ک میگوش

 در خونه توقف کرد   یساعت بعد جلو مین

 

 !زنه؟ی طور حرف م نیشدم،  چرا ا  ییجورا هیصدا زد که   یجور  هیرو باز کردم که اسمم رو  نی ماش در

 ! یخانم الیط ـ

 

 شد   قیبه چهرم دق  د یکردم  که خودش رو جلو کش نگاش

 ! یهست یخواستن  یل یمواظب خودت باش، تو خ ـ

 

   دمیو در رو به هم کوب نیماش  نییخودم  رو انداختم پا عیو سر  دمیلحنش ترس  از
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 بودن، داداش بدبختم! رسامیتا کنار ام  کنمی احساس خطر م شتریازکنار تو بودن ب  واالمن

 

 در رو زدم و منتظرموندم زنگ

 هر چه زود تر گورش رو گم کنه بره! خواستیم دلم

 

 # آرش 

 

  رفتی طرف و اون طرف م نیها ا ونهیمثل د رسامینبود ام الیاز ط یخبر  یده شب شده بود ول ساعت
رده بود و به زور بهش  عاطفه خانم اب قند درست ک  یمامان هم برا زدی به همه جا زنگ م ادیو عمو مه 

 خوروند  یم

کرده باشه قلبم درد گرفت و از بد حرف زدن  رشیز  نیممکنه االن پدر بزرگش با ماش  نکهیفکر ا از
 شدم   مونیباهاش پش

 . رونیکه ول کنه و از خونه بره ب  کردمی ناراحتش م دینبا الیبود مقصر  سامان بود نه ط یچ هر

  شناسمشیکمتر از دو ماهه که م   گفتیرو م  ال یومشخصات ط گرفتیرو م مارستانهای ب یشماره   بابا
تا کولش کنم   ومدمیشده بود داشتم با خودم کنار م  زیبهش عادت کرده بودم و برام عز  یحساب  یول
 طور شد  نیچرا ا یقبول کنه خواهرم شه لعنت دیشا

 از جا بلند شد   رسامیام

 نم یتوخونه  بش  تونمینم دمشید دیگردم شارو ب ابونایتو خ رمیبابا من م ـ

 کار خودشون رو کنن.  سایپل دیصبر کن  نیگشتیم نیگفت ـ تا حاال که داشت بابا

 بلند شد  ادی مه عمو

 دنبالش.  میبر دیبا گهیراست م   رسامیــ نه ام 
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 طرف در حرکت  کردن که زنگ در زده شد  به

 اف اف رو برداشت   مامان

  ه؟یک ـ

 ... 

 تا حاال؟   یدخترم  کجا بود  ییتو ؟یچ ـ

 رو براش باز کرد در

 ـ گفت کجا بوده.  ادی مه عمو

 !کنهیم فیتو برامون تعر ادی م هیـ وال گفت ماجراش  طوالن مامان

 

  

 

 ی دوست داشتن ی  مو فرفر  

part 36 

 

   ختی ریبود و اشک م ستادهیخانم دم در حال منتظر  ا عاطفه

 چشه حاال که برگشته؟  گهید االن

به مامانش کرد و تند تند    یوارد شد نگاه الیخرگوش گنده بعد ط هیبعد در باز شد و اول  قهیدق هی
 شروع به حرف زدن کرد
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  یاالغ و اون بابا بزرگ چالغشه وگرنه من داشتم برم اری او ماز ری من نبود همش تقص ری به خدا تقص ـ
 خواستم نگرانت کنم  یگشتم خونه نم

 

نکن   هیمن قربونت بشم گر ی اله  ؟یکنیم هیچرا گر  نیجونم درد و بالت بخوره تو سر فرز  یعاط 
   گه؟ید

کرد و خرگوشش رو انداخت و مامامش رو بغل   هیخودشم شروع به گر دیحرفش که رس ینجایا به
 کرد. 

 مشغول چلوندن هم شدن  و

 

 رو گرفت  ال یط یسام به سمتشون رفت و گوشا ریام

 ها؟ رونینرو ب  ییمگه نگفتم تنها ونهید یـ دختر  

 

  هیگر گهیدعوام نکن د دمیلباس خوشگل برات  خر هی ن یگلم بب ،یر ی کرد وگفت ـ ام   ریبه ام ینگاه
 .  کنمایم

 

 گوشاش  رو ول کرد ریام

 ! یکنینم  هیـ نه که حاال گر 

 به باباش کرد   یو نگاه دیخند هیتو گر الیط

 نگاه کرد  ادی عمو مه ی نشست و به اخما نی جلوش رفت و رو زم ـ
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در عوضش همه  یول  رفتمیم  رونی ب ییتنها دینبا دونمی،  م   یدونم  از دستم ناراحت یم ییبابا ـ
 بکشدم  خوادیبابا بزرگ نم  دمیمشکالت حل شد و فهم

 باال انداخت   ییبا تعجب ابرو ادی مه عمو

  ؟یبود ششیمگه پ ـ

 ون داد و گفت تک یسر  الیط

طور   نیو هم رونیکنم  راستش از تو خونه موندن خسته شده بودم زدم ب  فیـ بزار از اول براتون تعر 
  دمیخر  دمیخرگوش د هی نکهیرفتم تا ا میمستق

 

 خرگوش رو با ذوق نشون باباش داد و ادامه داد  بعد

 

  یجلوتر رفتم و برا یشد که که کم  نیا شکنهینخرم بچه دلش م یز یچ ریام یاومد اگه برا ادمی یول ـ
  دمیخر  یشرتیهم ت ریام

 

 # الیط

 

تو   دیبا بهش دادم که شپلق با کف دست کوب شیو با ن دمیکش  رونیب  فمیسام رواز ک  ریام شرتیت
 و گفت  ش یشونیپ

 جان برو سر اصل مطلب.   الیط ـ

 کنه؟ یطور رفتار م نیت اکردم اون وق دیبراش خر یبا چه زوق  دمیورچ لب
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   ستیمال تو ن گهید پوشمشی اصال خودم م ـ

 و گفت   دیخند ریام

 بده بپوشم.  خورهیـ چه بهس هم بر م 

 دم ینچ نم ـ

 ! گمیبده م ــ

 خوام ینم ـ

 .  رمی به زور بگ ای یدیتو!  م یاه اه چه لوس ــ

به بابا که هنوز دستاش رو صورتش بود کردم و   ینگاه  دیبه گوشم رس یا گهیشپلق د یصدا هوی
 گفتم

 یی بابا گمیـ االن م 

 و ادامه دادم ریرو انداختم رو ام شرتیت

پسره جلوم رو گرفت و گفت پسر عمومه و  هیخونه که  ومدمیداشتم م دمیرو خر  شرتیبعد که ت ـ
که سه تا غول رو بهم نشون داد منم  نمشیبب  خوامی بابابزرگ  ،  منم گفتم نم  شی ببرتم پ خوادیم

 و سوار شدم    دمیترس

 ....  بعدشم

 ش یبرگشتبه چند ساعت پ   ذهنم
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 به بابا کردم و گفتم   یبس حرف زدم فکم خسته شد نگاه از

 ! رسهینم  ییذهنم به جا گهیتا بگم د نی جا موند بگ یز یچ اگه

 بود  دیمف  نه دخترم کامال مختصر و ـ

 

 کرد ــ آره واقعا هم مختصر بود   دنیهرهر شروع به خند ریام هوی

 رفتم   ریبه ام یهم خودشون رو گرفته بودن نخندن که چش غره ا هیبق

 اونو نگفتـ.... ینگفت نویا نینگ یرو بگم که فردا روز  زیخوب خواستم همه چ ـ

 رفت!   ادمی یز یچ هیشد   یچ یدیفهم

 

 شن  میکه قا گردنیم  یکردم همه دنبال سوراخ احساس

 شش؟ یبرم پ  دیبار با هی یخان گفته هفته ا  نیگفتم فرز ری گفتمش؟ ام ز  یها نه نه گفتمش! چ  ــ

 

داداشت   خوامینخاله هم گفت م  اریماز نیراحت شد و گفتم تازه ا المیسرش رو تکون داد که خ ریام
 !امیروز بهم زنگ بزن تا ب هی نمیرو بب

 ـ چرا؟  ریام

 . دونمیچم ـ

 

 ؟ یشما چ یاز گشنگ رمی میپاشا از جا بلند شد ـ من که دارم م ییدا

 ؟ ین یبی ــ من که ُمردم نم  بابا
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 برداشتمش  فمیزنگ خورد از ک  میخانم تو اشپز خونه رفتن  که گوش نازیمامان و ا دنیخند همه

 کرده بودم  وشیس یبود که به اسم ماز  ار یماز

 

 داشته باشه؟  تونهیم کاری چ یعنی ـ

  کردنیمنتظر نگام م  همه

 ه؟ یـ ک ریام

 !دسی پسر عمو جد نیهم ـ

 

 باال انداخت ــ بزار رو بلند گو  ییابرو

  یوسط نقش بوق روباز  نیکردم از چهره شون معلوم بود موافقن آرشم که ا ییبه بابا و دا ینگاه
   کردیم

 رو وصل کردم و گذاشتم رو بلند گو   تماس

 

 الو  ـ

 ؟ یدیرس الیو طال ـ

 

 مونده! گهیکم د هینه  ـ

 اها.. ها؟ ـ
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 سوال داشت؟ نمیا گهید دمیخوب رس ـ

 ال؟یط گمینه  ...م ـ

 گه؟یبگو د ـ

 

با داداشت شما هم بامون   نیاگه خواست شی ک میریم   می...دار  یی..... با پسر خاله و دختر دازیچ ـ
 .نیی ایب

 

 باز شد و به بابا نگاه کردم   شمی ن  شیاسم ک نیشن  با

 . دمیبزار با خونوادم مشورت کنم بهت خبر م ـ

 باشه خدا فظ  ــ

 خدافظ ـ

 

 رو قطع کردم  به باباگفتم    تماس

 م؟ یبر میتون یم ییبابا ـ

 

 کرد و گفت   رسامی به ام ینگاه  بابا

   ؟یر یـ  باهاش م 

 سرش رو تکون داد  ریام
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 وقته نرفتم.  یلیباشه خ  ـ

 ام یمنم م ـ

 سام رو به بهم گفت   ریحرف رو زد  ،  ام  نیا آرش

 م یریبگ  طیزمان حرکتشون  رو بپرس تا بل ـ

 

 بار رو بلند گو نذاشتم نی ا یزنگ زدم ول  دوباره

 الو ـ

 م یایما م ـ

 دختر خوب. نیـ افر دیخند

 

 ! یمن که بهت تک نزدم چه طور زنگ زد یراست ـ

 رفتم.خان گ   نیاز فرز ــ

 

 .رهیبگ طیبل  خوادیم ریحرکتتونه؟ ام یاها.... ک  ــ

 گه؟ید  نیفردا شب! دونفر ـ

 نه سه نفر  ـ

 

 . میو با هم هماهنگ کن نمشونیبب  امی پس من فردا م ـ

 ؟یندار  یـ باشه!  کار  
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 حاال! یبود ـ

 پس خدا فظ  ــ

 ی ـ با پفففف
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 بخوابم  رمی من م ری ـ شب بخ  دمیکش یا ازهی جام بلند شدم و خم از

 مامان بلند شد   یصدا

 بخور بعد.   یز یچ هی ای ب  رینه خ ــ

 به مامان زدم یلبخند ـ

 ندارم. لیم  یـ مامان 

 رفت   یغره ا چش

 ! زنمتای م نیبش  ایب ـ

 ادمیبه غذا نداشتم  تازه  یلی م یناچار بهشون ملحق شدم ول  د،یترس دیمامانا با یچش غره ها از
   خوردمیجون  همش داشتم م  نیفرز شیاومد که پ

 بخور. گفتیم یبوده باشم ه  نهیمن چند سال تو قرنط نکهیمثل ا اونم

 ادمیخواستم نگاش کنم که  کنهی احساس کردم آرش بهم نگاه م خوردن،یخالف من همه با اشتها م بر
 ر بود نگاش نکنم اومد  قرا
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  ینگاه چپک هیبشه؟ اگه با  یمثال نگاش نکنم که چ زارما،ی با خودم م یمسخره ا یچه قرار ها واقعا
 !  چسبهی م شتریکه ب ارمیبراش در ب یزبون 

 

 بعد.  یباشه برا  ننیبیاالن همه م یول  نهی آره درستش هم 

 تا قاشق به زور چپوندم تو حلقم و از جا بلندشدم   چند

 یی زن دا یمامان جون، مرس یمرس ـ

 دو لبخند زدن    هر

 و خرگوش نازم رو برداشتم رونی اشپز خونه زدم ب از

 بزارم؟  یحاال اسمت رو چ  ـ

 از پشت سرم گفت  ییکم نگاش کردم که صدا هی

 ! یبزرگ بش ستیقرار ن نکهیـ مثل ا 

 

گذاشتم و چشام رو چپ کردم به  مینیب  ین برگشتم و بدون حرف دستام رو روطرف آرش خا به
 اونم چپ شد.  یکه چشا یصورت 

 

 خانم باعث شد دست از  کارم بکشم و بهش نگاه کنم   نازیآ یصدا

 دس یبه نظر من اسمش رو بزار ارشم  ـ

ـ  آرش  ؟ یـ چــــــــ
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  تی اسم حساس نیخانم و عکس العمل آرش فکر کردم،  انگار به ا نازیآ بیغر بی تعجب به اسم عج  با
 گفتم  کردمیباز شد همزمان که به آرش نگاه م شمیداشت  ،  ن

 شد. بی تصو  یچه اسم باحال ـ

 بلند شد  شدیکه ازمون دور م یخانم در حال   نازیا یخنده  یصدا

 رو از آرش گرفتم و به طرف پله ها راه افتادم که دنبالم اومد و گفت  نگام

 ؟یبا ادب بش  ستیـ قرار ن  

 

   رفتی کنارم راه م کردیطور که نگام م نیجوابش رو ندادم و به راهم ادامه دادم  اونم هم  بازم

 

و به طرف   زدم  یثی جدا شدن نداشت و دنبالم امد تو دلم لبخند خب الی خ یول  دمیپله ها رس یباال
 اتاقم رفتم 

آخش مثل َپر  تو بالش   یکه صدا دمیقبل از ورود اون در رو محکم کوب یدر رو باز کردم و وارد شدم ول  
 دلم رو قلقلک داد. 

 

 که در به شدت باز شد و آرش اژدها وارد شد  میدیبا خرگوش نازم رو تخت خواب  الیخ  یب

 روبهم رسوند   خودش

 !یبود دماغم رو کند یر چه کا  نیا یادب  یب ی لیـ خ  

 ور اون ور تکون دادم  نیبود بلند شدم و دماغش رو گرفتم و به ا ستادیجام نشستم  حاال روبروم ا سر

 ده؟یپس چرا محکم چسب  ـ
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 که دماغش از دستام آزاد شد.  دیسرش رو محکم عقب کش 

 !یواقعا که بچه ا ـ

 

 زدم   یخوجل   لبخند

 باشم.  خوامیبه بعد م نی از ا یول ستمیبچه ن  ـ

 

لباس بلند و   هیاز جام بلند شدم و مانتوم  و شلوارم رو کندم وبا  د،یرفت و در رو کوب  رونیاتاق ب  از
 زدم.  یلبخند دسمیتخت انداختم و به ارشم  یگشاد خودم رو

 ی دوست داشتن ی  مو فرفر  
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زنگ خورد و   ی، کم   دمیرو برداشتم و دوباره خواب  یگوش جیاز جا بلند شدم و گ لیزنگ موبا یصدا با
 قطع شد 

 گوشم گذاشتم  یرو رو یدوباره چشام رو هم رفت که باز زنگ خورد  تماس رو وصل کردم و گوش 

 ؟یدار ی روبرنم   یالو چرا گوش ـ

 خواب الود گفتم ـ شما؟   یبه نظرم آشنا بود ، با صدا صدا

 مکث کرد  یکم

 ؟ یـ خانم رو باش ساعت دو ظهر  هنوز خواب  

 ؟ ییتو انیاوهوم شا  ـ

 ؟ ان یگفت ـ شا مشکوک
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 ؟ یاها حتما سامان ـ

 کدوم خره؟ گهیسامان د ـ

 و چشام رو مالوندم  دمیکش  یپف

 ؟یـ اصال خودت کدوم خر  

 

 خونتون؟ امی ب یمگه قرار نبود زنگ بزن   ا،یادب  یب  یلیدختر خ  ـ

 گه؟ید ارمیماز

 

 . زنمی بعدا بهت زنگ م  ؟ییتو یاها ماز  ـ

بود.  چقدر  میکردم ساعت  دو ن    میبه ساعت گوش یرو قطع کردم و از جام بلند شدم  ، نگاه یگوش
 ! دمایخواب

 

که حجمش دو برابر شد و   دمیکش یفرم رو شونه ا یبه صورتم زدم،  و موها ی رفتم و آب   سیسرو به
 وکس موهام رو برداشتم و کف دستم مالوندم   ساد،یتوپ وا هیسرم مثل  یرو

 رو تو موهام فرو بردم و کل موهام رو وکس زدم  دستام

 به خودش گرفت   یبار موهام حالت قشنگ نیا

خودش   باتری و حلقه هاش ز ختیسرم جمع کردم و بستم که مثل ابشار اطراف سرم ر یرو باال همش
 رو نشون داد.

از   پمیاز ت ی، راض  دمیرو برداشتم و پوش میمشک یجوراب شلوار و    ییطال کی لباس رفتم تون سراغ
 اتاق خارج شدم 
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رو باز   خچالینبود در  یبه آشپزخونه رفتم از غذا خبر  کردمی م یچون احساس گشنگ   زدیپر نم  مگس
و گذاشتمش تو ماکروفر تا   رونی ب  دمشیکش خچالیروشن شد، از  تزایپ هیکردم که چشمم به جمال 

 گرم شه. 

 شتری رو ب کشیو شروع به خوردن کردم سه تا ت  رونی ب دمشیاز داغ شدنش از دستگاه کش بعد
 نتونستم بخورم  

 دم یآرش رو شن یکه صدا خچالیروبزارم تو   شیبق خواستم

 . خورمیبزار من م  ـ

 ستاد،ی تکون دادم و خواستم از کنارش رد شم که جلوم ا یاومده بود سر  رون ی به دست از ب فیک
 بهش نگاه کردم که گفت  یسوال

 .   یموفرفر  یـ چقدر بامزه شد 

 زد و گفت    ی کردن، لبخند فیگرد شد، آرش و تعر چشام

 قبوله. ـ

 قبوله؟  ی تر گفتم ـ چ متعجب

 ! یش میبدم تو هم آج یبهت کول  نکهیا ـ

 ــ واقعا!   دمیخند

 داد رو تکون  سرش

 !یبد یجلو همه بهم کول دیبا یول ـ

 و گفت ـ باشه.  دیکش  یپف ـ

 ؟ یقبول شد ـ
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 قبول شدم؟ یگفت ـ تو چ جیگ

نه  فقط امتحان بود که   رم؟یگیم  یکول بهی پسر غر هیمن از  ی! تو فکر کردیتو امتحان خواهر برادر  ـ
 داداش آرش.  یقبول شد

 !یطون ی ش  یلیبه خنده باز شد ـ خ لباش

 دونمیـ م دمیخند

 سام رفتم   ،چرا امروز همه خوابن؟  ریکنارش رد شدم و به اتاق ام از
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 تخت کنارش نشستم  یرو

 ! گهیپاشو د  ایخوابی م یل یخ ری ام  ر؟یام ـ

 

 از چشاش رو بازور باز کرد   یک یزد و   یغلط

 بزار بخوابم  ادیخوابم م ـ

 

 !  گهیپاشو د  ادیخبر بدم ب  ار یجان قرار بود به ماز ریام ـ

 . امیاالن م یسر جاش نشست و گفت ـ باشه آج یلیم یب  با
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 با ادب تر شده بود   ستمین شی بود خواهر واقع دهیفهم  یاز وقت  ریاتاق خارج شدم  ،  ام از

 

بهش نگفتم تا خودش کم کم درست بشه!  البته اگه بشه!  به    یز یچ یول دادیموضوع آزارم م نیا 
 بلند   ر یاتاقم رفتم تا ام

 زنگ زدم  و از اتاق خارج شدم  اریساعت بعد به ماز مین

 کردنی بود نگاه م ینشسته بودن و به مادر جون که مشغول بافتن ییرایو آرش  تو پذ ریام 

 

 . ادینداز و به پسر عموت زنگ بزن برو سرت ب  یبرو شال الیگفت ــ ط دنمیبا د ریام

 

 تکون دادم و به اتاقم رفتم  یشدنش زدم و سر  یرت ی به غ یلبخند

 

  یرو یباال جمع کردم و شال  یبزرگ   ریسرم باز کردم و همش رو پشته سرم ما موگ یرو از باال موهام
 سرم انداختم 

 رو دستم داد میاز اتاق خارج شدم و کنار مادر جون نشستم  که بافتن و

 نگاه کردم.  دیخندیم زی ر زی به مادر جون که ر یچشم ری شاهکارم چهرم تو هم شد و ز دنیبا د 

 

 بازش کنم  از اول ببافم!  هیمادر جون  نظرتون چ  ـ

 ! هیـ فکر خوب دیخند
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مشغول  باز کردن شال قشنگم   زون ی و با لب و لوچه آوبه افتضاح بودن کارم بردم   یحرفش پ  نیا با
 زنگ بلند شد. یشدم که صدا

 

 تو   ادی ب  اری باز کردو همون جا موند تا ماز اریماز یبلند شد و در رو برا ریام 

 با پسر ها کرد   یخشک و جد یکه وارد خونه شد و سالم  دیطول نکش یا قهیدق

 دو قلوباشن.  نایو ا دنیمال رهیفکر کنم سرم ش ه؟یروزید اریهمون ماز نیتعجب بهش نگاه کردم ا با

 خود مارموزشه  دمیزد فهم   یبهم لبخند پهن یوقت  یول

 مبل نشست   یاز سالم دادن به مادر جون  کنارمون رو بعد

  ومدهی از هم خوششون ن  یلی کردم پسرا خ  احساس

   

 بزارن دهنشون.   اریب  یز یچ هیمادر پاشو  ـ

 باشه مادر جون  ـ

 براشون بردم   ین یری و با ش ختمیر  ییجام بلند شدم و به آشپزخونه رفتم و چا از

 

 زد و گفت  یلبخند ار یماز

 بعد اماده شو ببرمت.  یخان بر   نیفرز شیپ گهیسر د هی دیـ قبل رفتن با 

 باشه  ـ

 !ادی ن رمونیگ  دیشا  مینگرفت طی ما هنوز بل یگفت ـ ول  ریام
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 ـ نگران نباش گفتم براتون نگه دارن.   ار یماز

 

سکوتشون    یگذاشتم و مشغول گوله کردن کاموا شدم  وقت ین یری و ش ییمادر جون و خودمم چا یبرا
 کردنیهم با اخم نگاش م  رسام ی آرش و ام کرد،ینگام م رهی خ  اری سرم رو بلند کردم  ماز دمیرو د

  

 خان اریماز دیکن لیرو م تونیچا نییبفرما ـ

 رو برداشت   شییتکون داد و چا یسر  اریبا حرص زد  ، ماز  ریحرف رو ام نیا
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 بلند شد  ریام یشدم و به کارو ادامه دادم که دوباره صدا الشونیخ  یب

  ان؟یباهامون م ای ک اریآقا ماز ــ

 

هستن   نجای ،  ما با خواهر و برادرش که ا  شهیپسر خالم ک یکرد و گفت ـ خونه  ری به ام ینگاه ار یماز
 خونشون.   میریکه رو هم پنج نفرن م  گمید ییدوتا دو تا دا یو بچه ها

 .  میباز شد ـ پس قرار خونه پسر خالت رو بترکون شمین

 .  ییزایچ  نیهمچ هیو گفت ـ  دیخند
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 که سر انداخته بودم  ییو رو بافتن دونه ها ریو شروع کردم به  ز دمیخند

   میمونی ما  شبا هتل م یول ــ

 گفت ـ چرا؟    ری متعجب به ام ار یماز

  میایروزها م   یموندن هم ندارم ول دار یموقع ب  ری و تا د یشب راحت بخوابم حوصله شلوغ دیچون با ـ
 . شتونیپ

 تکون داد  یسر  ار یماز

   ستین یباشه مشکل  ـــ

شده  مونی پش شبیخان ،  د نی فرز شی ببرمت  پ یساعت کیبه من کرد ــ آماده شو  ینگاه  بعدش
 !  یبمون نجایبود که بهت اجازه داده ا

 و گفت   دینگاش کردم که خند دهیترس

 پس نگران نباش.  یزن یتو که راحت مخش رو م  یـ ول 

 گفت   ریحرفش به شدت موافق بودم  ، از جام بلند شدم که ام نیا با

 دنبالت.  امیموقع برگشت خودم م میریبگ ط یبل میخوایم ما هم ـ

 ی باشه داداش ـ

 

 رو چرب کرد   الشیسب  یپسند زدم که بشه باهاش حساب   نیفرز پ یت هیاتاقم رفتم و  به

بالم نرم کننده لب هم رو لبام   ه یو  دمیپوش   یطرح ل   یلـ..  نه شال آب  یو شال یمانتو ل   ،ی ل شلوار
دل خودم  رو خوش کنم که خوشگل شدم خوب   یالک نکهیا ینداشت فقط برا  یرنگ چیکه ه دمیکش
 بود.
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 از جا بلند شد  اریکه ماز  رونی رو برداشتم و از اتاق زدم ب لمیو موبا فیک

   دمشیطرف مادر جون رفتم و بوس به

 مادر جون  یبا ـ

 برو به سالمت دخترم. ـ

 گلم. ز  یخلم چ یداداشا یو آرش کردم ـ با  ریبه ام ینگاه  رونیرفته بود ب  ار یماز

 

 محلش نده. ادیز ادی پسره خوشم نم نیاز ا الیکرد و گفت ـ ط  یاخم  ری ام یخندش رو خورد ول  آرش

 

 داره.  شهیخورده ش یادیهم سرش رو تکون داد ـ اره ز آرش

 !!!یچه جور  دونمیخودم هم نم  دیبراشون کج کردم تعجب نکن  یچشم پشت

 

 چشم حواسم هست!  ن،یکردی پاره م کهی با چشاتون هم رو ت نیداشت دمیبله خودم فهم ــ

 

 بود پا تند کردم وخودم رو بهش رسوندم   دهیرس  اطیبه در ح اری ماز رونیزدم ب  الیو از

 

هر لحظه ممکن بود بپرن روم و خرخرم رو   رونی زد ـ شانس آوردم اومدم ب ی نگاه کرد و لبخند بهم
 بجون. 

 بهم.  یمثل شتر زل نزن  یخواستیم ه،یرت یداداش من غ یگرفت ـ بله پس چ خندم
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اومده، خوب به  رمی گ یادب یب  یتکون داد و گفت ـ عجب دختر عمو یکه نخنده  ، سر  دیگز لب
 واستم نگات کنم. خ دمتیکه ند  یشونزده سال یاندازه 

 اها...خوب نگاهات تموم شد؟  ـ

 زد و سوار شد.  یرو زد، چشمک   نیو قفل ماش  دیخند

 ؟ یچ یعنی نیا وا

 

 بهم رد و گفت  یرو باز کردم  و سوارشدم  ، نگاه نی ماش در

 ! یالغر شد یل یخ  کنمیـ احساس م  

نشسته   نجایوش گنده اخرگ هیبا  شبینه حواسم نبود د یبه خودم نگاه کردم که گفت ــ وا متعجب
 ! نمتیبی م زیر نهینگو به خاطر ا ،یبود
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 نگاش کردم  پوکر

 !یا مزهی ب یل یخ  یدونستیـ م 

 خفههههههههه شوووووو لطفااااااااااا  ارررررری. مازززززـ
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 که نگاش به جلو بود گفت  نیرو روشن کرد و راه افتاد و تو همون ح  نیو ماش دیخند

 

خفه شو رو حذف کن چون  نی ا ی!  ولیبگ یپس لطفاهم بلد  یادب یـ اها حاال شد!  فکر کردم ب 
 .  ستیبا لطفا سازگار ن  شیروح 

 

 وجود داره  ایدن نیتر از منم تو ا ونهید دمیرفته بهش نگاه کردم و فهم  وا

   ار؟یماز ـ

 بله  ـ

   ؟یگیبپرسم راست راستش رو م  یز یچ هی

 دروغ بگم؟  دیاره چرا با ـ

   ؟یدوست دختر دار  ـ

 

و   زهیو هموژون زهیتهمتا به پسر عموت نزن من پاستو ر نیمن؟  نچ نچ نچ!  از ا  ؟یکرد ـ ک تعجب
 . می،  در کل من پسر خوب   ستمیبلد ن گهیرو د شی و.... بق زهی استرول

   ؟یگ یراست م ـ

 

 خان.  نیاره به جون فرز ـ

 جام لم دادم وگفتم  ـ عمو و زن عمو کجان؟  سر

 عشق و حال!   ـ
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 ها؟ ـ

 

رفتن  ییتو رو خدا پسر دسته گلشون رو ول کردن و تنها ین یبی رفتن سفر خارجه  ،  م یمجرد ـ
 گشتن. 

 شدم ونهیاز دست د قهیپنج دق نیـ حق دارن خو!  من که تو هم دمیخند

   ؟یحرف رو زد نیدلت اومد ا ـ

 

 نخورده؟ نیبنز  نتیآره  حاال هم گاز بده مگه ماش ـ

 ! رونمیچه طور م نی حاال بب خورهیاز نوع سوپرش رو م  شهیمن هم  نیماش ـ

 

 د یخان رس نیفرز یبه در خونه  یا قهیرو رو گاز گذاشت تا تونست گاز داد و ده دق  پاش

کم  هیروگرفتم تا   نیدر ماش  د، یدور سرم چرخ ایشدم که دن ادهیپ  نیو از ماش  دمیکش یآسوده ا نفس
 اد ی حالم جا ب

 ! یشد نمینگو که عاشق ماش  گهید ایبود ـ ب ستادهیمنتظر ا ار یماز

 و به طرفش رفتم دمیرومحکم کوب نیکردم بهتر شدم در ماش  احساس

 با عشق من درست رفتار کن!  یهو ـ

 

که با شرت    دمیخان رو د نیکه جلو رفتم فرز یشدم  ، چند قدم اطی بهش رفتم و وارد ح یغره ا چش
 زنه یم  ییداره روپا یورزش   رهنیو پ
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 .  دیو از کارش دست کش دیذوق زده به طرفش رفتم که منو د 

   دمیو بغلش رو برام باز کرد که جک  دی ادامه بده.خند میشدی م  ضیمستف میا  جناب رونالدو جان داشت ـ
 . دیریبودا اشتباه نگ دنیتو بغلش منظورم همون پر

 در حد رونالدو بود؟  میباز یعنیو گفت ـ   دیرو بوس میشونیپ

 برو منتظرم.  ییجداشدم ـ آره زود باش روپا ازش

 

و چشم و ابرو براش اومدم    دمی از رو پاش توپ رو قاپ عیرفتن که سر یید به روپاو شروع کر دیخند
برو که رفت  ریبرداشت که توپ رو زدم ز  زی بدجنس به سمتم خ  یبغلم و د 

دنبالم افتاده   دیخندیو م  زدیکه نفس نفس م یهم در حال  نیبلند شد، فرز اری ماز یقهقهه ها یصدا
 بود 

 شد فوتبال؟  نمیاخه ا طونیصبر کن دختر ش  ـ

 

 واتر باله بدون آب !  گنیم نیجون به ا نیـ نه فرز دمیخند

 

کرد و دور کمرم رو گرفت و همون جور چند دور تو هوا    شتریزد و سرعتش رو ب یمستانه ا ی قهقهه
 چرخوند 

 . رهیمنو بگ تونستهیکه از اول سر کار بودم و م  دمیو من تاز فهم  
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  دمیچمنا خواب یاز افتادن رو ی ر ی جلو گ یگذاشتم که برا نیاومد زم جیسرم گ یحساب   نکهیاز ا بعد
چرخه مطمعن بودم االن چشام لوچ   یچشام به سرعت دور سرم م  یجلو یا ی احساس کردم دن یول

 زد ی پر خنده اسمم رو صدا م یخان  با صدا نی شده شون فرز

 

 ؟ یخوب  الیط ـ

 جونم؟    نی. فرزــ

   ه؟یجونم دخترم چ ــ

   ؟یخندیم یبه چ ـ

 

 بودم.   دهینخند  نقدریــ دختر تو عمرم ا دیخند  شتریب

   ؟یگ یراست م ـ

 آره  ـ

 .  ریماست بگ اریکاست رو ب  ـ

 

 ـ پاشو دختر دل و رودم توهم گره خورد.   دیخند  باز

 جونم؟    نیفرز ـ

 خنده گفت ــ جونم؟  با

 

 تا من بلند شم.   رشی تو بگ  چرخه؟ی م  نقدریچرا آسمون ا ـ



 ی عروس سفارش 

821 
 

 صبر کن،  چشات هم ببند.   گهیکم د هی یپس هنوز خوب نشد  ـ

 

کم بهتر شدم سر جام نشستم و به  هیتو همون حالت موندم  تا  یا قهیرو بستم  ،  پنج دق چشام
 زدم  یلبخند کردی خان که مهربون  نگام م  نیفرز

 مرحله بعد.   یبرا م یمن خوب شدم بر ــ

 

 کم برام حرف بزن دلم وا شه. هیتو خونه  میپاشو بر گهیجاش بلند شد ـ نه د  از

 بهتره   رونیب  یبه دور و ورم کردم ـ ول ینگاه

 م ینیشیجا م  نیاشه پس هم ب ـ

 سرش گذاشت   ری خودش رو انداخت رو چمنا و دستاش رو ز 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 # آرش 

خواب آلود  یالیاالن به فکر ط  نی شب پروازمون بود  از هم ازدهیساعت  می گرفت طیسام بل  ریام با
 افتادم و خندم گرفت. 

 

   ؟یرستوران موافق میبعدشم بر میرو بردار الیط میگفت ـ بر  کردیم  یکه رانندگ یسام در حال ریام

 چه جورم!  ـ

مورد نظر توقف   یساعت در خونه  میو بعد از ن  میفرستاده بود حرکت کرد الی که ط  یطرف آدرس به
 میکرد
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 زنگ زد    الیبه ط ریام

 رون ی اومد ب میکه هر دومون ازش متنفر بود ییبا پسر عمو  الیبعد ط قهیدق پنج

 

 پسر عموش  تکون داد.   یبرا   یزد و در عقب رو باز کرد و سوار شد و دست یلبخند دیرو که د ما

 میو حرکت کرد میتکون داد یهم به زور سر  ریمن و ام ـ

 یرو جمع نکردم، راست لمیگاز بده که وسا ری و گفت ـ ام دیها جلو کش یصندل نی سرش رواز ب الیط
 پرواز ساعت چنده؟ 

 ازدهیسرم رو به طرفش چرخوندم ـ  

 .رمی دوش بگ هیکرد ـ خوبه پس وقت دارم  نی به ساعت ماش ینگاه

 رستوران؟  میبر میخوایما االن م یـ ول  ریام

 عرقم زود باش.  سی خ  دمیدو نینه منو ببر خونه از بس دنبال فرز ؟یچــــــــــ ـ

 

 با تعجب گفتـ منظورت بابا بزرگته؟  ریام

 !زنه یم  ییروپا  شتریاز رونالدو ب ،یشیعاشقش م   شینی بب دیبا ریام یزوق زده گفت ـ وا الیط

 

  ؟یکرد یحتما تو هم باهاش فوتبال باز  ـ

 نکنم. یخوب آره چرا باز  ـ

 !ومده یخونه به ما رستوران رفتن ن میری ـ م ریام

 .   میخونه بخور  میربریـ خوب چند دست غذا بگ الیط
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 ـ باشه بهتر از گشنه موندنه!  ریام
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 # الیط

 بلند شد   میگوش امکیپ یسر جام درست نشستم که صدا ره،یشد که غذا بگ ادهیپ  نیاز ماش ریام

 روباز کردم   امشیکردم و پ  یاسم سامان اخم دنیبا د دمیکش  رونشیب  فمیک از

 

 ـ سالم  

ذوق زده شده  یدختر خالم دمیفهم  یاز کارم نداشتم راستش وقت یمنظور  یول  یازم ناراحت  دونمیم
 بودم و نتونستم خودم رو کنترل کنم   

 ! میبخشیم

 

 هم با حرفش شکسته بود ریاون دل ام دادمیجوابش رو م یچ  دیفکر کردم با یکم

 جوابش نوشتم  تو

 

 . بخشمی منم م دتیاگه اون بخش یکن یعذرخواه ری اول از ام دیبا

 رونداشت.  ری زدم جرات رو برو شدن با ام یپوزخند ومدین یامیپ گهید
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گذاشتم و از پنجره  فمی رو تو ک  میبود  ، گوش  لشیبه آرش کردم بدون حرف سرش تو موبا ینگاه
 رو تماشا کردم  رونیب

 

کنم که تمام   ین یب  شیپ تونمیاالن م نیاز هم  خواست،ی خواب م هیحموم و  هی شده بودم دلم  خسته
 رو خوابم   شیتهران به ک  ریمس

 

رو ازش  کش رفتم و همون جا مشغول   شیکیبا چند پرس غذا برگشت که  ریام قهیاز ده دق بعد
 خوردن  شدم  

 .کنهیم ونمینکن منم دلم خواست بوش داره د ینامرد الیـ ط ریام

 بتونم برم حموم.  دمیرس  یتا وقت کنمیتو وقت م  ییـ دارم صرفه جو دمیخند

 

 ها  گهیـ راست م  آرش

 رو باز مرد و شروع به خوردن کرد.  شیکی هی اونم

 ! نینامرد یلیـ خ  ریام

 

 باز شد و کباب رو  خورد   ششیگرفتم  که ن ریدهن ام  یکباب به چنگال زدم و جلو کهیت هی

 

 ومدهین  رشیگ یز ی گوشت چ که ی چون به جز چند ت ری ام یول   میخورد  نیغذامون رو تو ماش خالصه
 بود  و هنوز گشنه بود خونه هم غذا خورد 
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لباسام هم   دمیپوش  یم و لباس گرفتم  موهام رو خشک کرد یخودم رو تو حموم انداختن و دوش  عیسر
 افتاد    دسیجمع کردم که چشمم به ارشم

 

 چه کنم؟ یگ یتو رو تنها بزارم م ادیمن که دلم نم  یآخ ـ

 .   رونیب  دمیبغلش زدم و دسته چمدونم رو گرفتم و کش ری ز الیخ  یب

 ؟ یبر یکجا م نویتعجب کرد ـ دخترم ا دنمیبا د مامان

 !برمشیکردم و گفتم ـ با خودم م  دسیبه ارشم ینگاه

 ؟یچــــــــــــ ـ

 . ارمشی م  یعنی ارمشیگفتم م  یگلم وقت اریبه طرفش برگشتم ـ فشار رو خودت ن   ریگفتن ام یچ با
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 َپر  شی زد ـ پس ک یث یخب یلبخند ریام

   ر؟یا  ام ـ

 رفت  نییاز پله پا   الی خیب

 . مت یبری نم ای رو بزار اتاقت اون خرگوشت   ایـ  
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 ! یخان  خودت  شروع کرد ری باشه ام دم ییدندون سا یحرص

 

 افهی رو لباش بود  ق  یرور یرو برداشتم و دنبالش  رفتم لبخند پ  فمی نازم رو گذاشتن تو اتاق و ک خرگوش
 حرکت کرد   کردیگرفت و به طرف آرش که متعجب نگامون م یا

 

براش گرفتم که  تلو تلو خورد و با کله رفت توشکم آرش و با هم   ییپا ریز هیبه جوش اومد و   خونم
 شدن  نیپخش زم 

 

  یبهم کردن که لبخند خوشگل ی اون دو تا هم نگاه بد دیپاشا که شاهد ماجرا بود از خنده ترک ییدا
 بهشون زدم 

  ــــــــــــــال؟یـ ط دیغر ریام هوی

   ؟یداشت یکار  یجونم داداش ـ

 

 به طرفم حمله کنه که آرش گرفتش   خواست

 ! شهیم ریداره د  ری ام ستیوقتش ن ـ

 

 .  ارمیبهم کرد ـ دفعه بعد حالت رو جا م  یتکون داد و با انگشت اشاره ا یسر  ریام
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پاشا برسوندمون زود تر از اونا جلو نشستم  ،  اگه  ییجلو تر از اونا حرکت کردم ،  قرار بود دا الیخ  یب
 و کارم ساخته بود  نشستیاز اونا کنارم م یکی نمی بخواستم عقب بش

 بود یخطر  شتریب  ریام البته

 

 هیو اونم  دیرو د دنمیکش از یخم   ری من شروع شد ام ی ازهی خم  نیو  اول میدیبه  فرودگاه رس میو ن ده
 گفت  ر ی گرفت  که ام خندم دی بعد از من کش  ازهیخم

 نرفته! ادمیـ هنوز  

 

 رو باهاش حفظ کردم     میتیباال انداختم و فاصله امن یا شونه

  میشد  مایبعد وارد هواپ  قهیدق ستینداشت و  ب ری تاخ مایو شگفتانه هواپ خوشبختانه

 

مخش رو   د یشا هیک نمیبا پنجره فاصله داشت منتظر موندم بب  یصندل هیکردم  دا یرو پ  میشماره صندل  
، ام یساله  یس  بایمرد تقر هی دمیزدم و جاش نشستم که د پشت ما بودن   یو آرش صندل ر ی اخمو 

 کنار گوشم بلند شد ریام یناچار نشستم  که صدا

 

 . میـ پاشو جامون رو عوض کن 

  رمیه بود نشستم، روم نشد جاش رو ازش بگآرش که کنار پنجره نشست شی جام بلند شدم و پ  از
 کنار پنچره شدم و کمربندم رو بستم   الی خیب

که  شدی چشام داشت گرم خواب م ه،ییالال هیشروع به حرف زدن کرد، چقدر صداش شب مهماندار 
 اف زد. کی ت  مایهواپ

 و چشام رو بستم دمیرو محکم چسب یصندل  گمیآرش چنگ زدم و با دست د یو  به دستا  دمیترس
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چشام رو باز کردم که اشاره به دستاش کرد    یال هی آخ آرش بلند شد   یکه صدا  دینکش یطول
 فشار دادم که دستم رو جدا کرد و خودش تو دستاش محکم گرفت   شتریو ب دمیمنظورش رو نفهم

 و چشامرو باز کردم  دمیکش ینفس راحت مایشدن  حرکت هواپ یعاد با

 

 ؟ی داشت  یشستم و گفتم ـ کار سر جام صاف ن 

 

رو   میزدم و گوش  یناخونام لبخند یجا دنیرفت و کف دستش رو نشونم داد  با د یچش غره ا ـ
 از کف دستش گرفتم  یبرداشتم و عکس

 !ی کرد یفکر کنم از وقت خوابت گذشته قاط ـ

 خوشگل افتاده بود!  یلی ـ نه آخه ناخونام خ دمیخند
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 # آرش 

بخوابم  تونستمینم  یوقت رو صندل چیه یول ومدیرو باز کردم و سر جام لم دادم،  خوابم م کمربندم
 که چشماش رو به زور باز گرفته بود کردم   الیبه ط ی خسته باشم، نگاه  یلیخ  نکهیمگر ا

 بخواب. ری بگ یمگه مجبور  ـ
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 سرمون ظاهر شد  یباال  اریداد که ماز هیتک  یتکون داد و صندل  یسر 

 سالم ـ

 کش اومد  الیط یلبا

 ؟ یخوب یـ سالم ماز  

 صداش زد؟    نیچرا همچ  ؟یماز 

 

 لبخندش کش اومد و گفت   یماز 

عکس   ال یط نکهیدراز کرد قبل از ا الیبا بچه ها اشنات کنم  بعد حرفش دستاش رو جلو ط  میبر  ایب ـ
 نشون بده گفتم  یالعمل

 ! میدی رس  یوقت  نیبزار ستی ن  ییآشنا یجا  نجایا ـ

 

 گفت   الیاخم نگام کرد که ط یبا کم یماز 

 بعد.  یبزار برا مونهی اسما تو ذهنم نم جمیاالن گ گهیراست م ـ

 

 تکون داد و رفت  یسر  یماز 

 . یبار حرف گوش کرد هیبالخره  نیآفر ـ

 و چشاش رو بست.  دیکش ازهیخم هی زد و پشتش  یلبخند
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خوابم   دیچشام رو بسته نگه داشتم تا شا یا قهیهم گذاشتم ده دق یشدم و چشام رو رو الشیخ  یب
 نداشت  دهیفا یببره ول

 

  نیبود خواب رفته بود،  از دست ا  زونی که سرش به جلو آو یکردم، در حال  الی ط  تی به وضع ینگاه
 دختر 

 و آروم  صداش زدم   دمیرو به طرفش کش خودم

 ال ی....طالیـ ط 

 باز شد و صاف نشست   چشاش

 !رهی گیطور گردنت درد م نیبده ا هی.تکـ

 

 داد و چشاش رو بست خواستم به حالت قبل برگردم کر سرش رو شونه هام افتاد هیجاش تک سر

 .. الیط ـ

 رو چرخوند و نگام کرد    سرش

 ؟ی خوابیچرا درست نم ـ

 

 . دیبهم چسب  شتریرو دور بازوم حلقه کرد و ب دستاش

 م آرش! بزار بخواب ـ

 

 بخوابه.  نیبزارم ا برهیشدم من که خوابم نم الشی خی. ب ستمین ریام دی بار فهم نیعجب ا چه
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 زدم و چشام رو بستم   هیتک یبودم به صندل  یور  هیطور که  همون

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 آقا.... خانم....  ـ

 زد و گفت  یرو باز کردم مهماندار لبخند چشام

 . نیکن داریخانمتون هم ب م،یایفرود م گهی د قهیتا چند دق نیـ لطفا کمرندتون رو ببند 

 

بود کردم  ،   دهیکه هنوز محکم به بازوم  چسب  الیبه ط یتکون دادم، نگاه یبهش نگاه کردم و سر  جیگ
 گفت خانمم!؟  یموفرفر  نیبه ا

 زدم  یور  هی یلبخند

 ....الی.....طالیط ـ

 

به زوراز خودم جداش کردم و کمربندش رو بستم،   کمر بند خودم رو هم بستم و  نداره دهیفا ریخ نه
 منتظر فرود موندم 

 

 فرود اومد    مایکم شدن سرعت و کاهش ارتفاع  شدم، کم کم ارتفاع کم تر و کم تر شدو هوا پ متوجه

آب به صورتش   یکم  دنیرو برداشتم و مثل دفعه قبل با پاش  یبندم رو باز کردم و  بشکه آب معدن کمر
 بود.  نیشدنش هم  داریتنها راه ب نکهیکردم مثل ا دارشیب

 

 حرص گفت   یرو باز کرد وبا کم چشاش

 د؟ یکنار تو خواب شهینم قهیبخوابم دو دق یزار ی چرا نم ـ
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 دم؟ یرس  ینیب ی، االنم نم  یتو که همش خواب بود قه؟یدو دق ـ

 شده آرش؟  یاز جاش بلند شد ــ چ رسامیام

 

 رو مالوندم  شونم

 بخوابم!؟ یزار ی چرا نم گهیحاال م  دهیمن خواب یرو شونه ها شبیــ کل د 

 کمر بندش رو باز کرد و بلند شد  الیط

 ! یکردیعوض م ری جات رو با ام یمنت بزار  یخواستیـ م 

 

  ـ
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 # الیط

  ریکه ام مایبرگشتم برم تو هواپ مونیپش  شمیحس کردم دارم بخار پز م هوی  م، یشد ادهیپ  مایهواپ از
 جلوم رو گرفت 

 کجا  ـ

 دم یکش  میشونیبه پ یدست

   م؟یکه ما اومد شیک  ادیتابستون م یــ ک 

 



 ی عروس سفارش 

833 
 

 نگاه کردم که گفت    ریچش غره بهش رفتم و به ام هیهم بهمون ملحق شد  آرش

 سوخته نشه.   ای س میبرف دیتا سف رمیبرات بگ ری حسکاله  هی دیداد با شنهادی پ  ونتید یپسر عمو ـ

 !  یبرم چقد تو ماه رمی زدم ـ قربون ماست موس یلبخند

 اهم  ـ

 اخمو  روبرو شدم  هیطرف اهم برگشتم وبا ماز به

 هتل.   نیخونه پسر خالم شب بر می ـ االن که روز  بر یماز 

 

  دیخودش رو جلو کش  آرش

 ها رو ندارم  فیک دنیحوصله به دوش کش میایهتل بعد م  میریـ نه م 

 

 شم یدارم کباب م نایتو ا میلباس مناسب بپوش  هی  میبر دیکرد آره با دییحرفش رو تا ریام

 ــ  باشه  یماز 

 

 !ای لحظه ب هی الیبه من کرد ــ ط ینگاه یماز 

 کردم   ریبه ام یدور شد نگاه  ازمون

 !یوقت دار  قهیدق هیـ  ریام

 

 ار؟ یشده ماز یرفتم ــ چ یبه طرف ماز  عیسر

 نتونه؟ ی ب یز ینکنه چ  رم؟ی ماست موس یگفت ریبه پسرا کرد ــ چرا به ام ینگاه مین
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 هزار بار! نیداداشمه ا ری ام ،یدیم ریگ  یدار  یادیز گهید اریتو هم رفت ـ ماز اخمام

 پسرا برگشتم   شیپ

 داشت؟  کاری ـ چ ریام

 

 . رمیماست موس یگفت  ریچرابه ام گهیچرت گفت! م ـ

 کدو تنبلم تا دلش نشکنه.  یگفتیاونم م  هیـ خوب  دیخند ریام

 حوصله نگاش کردم  یب

 . میبر  ایشدم ب تزایبه پ لیتبد ریام ـ

 .رمی بگ یتاکس  ایباشه ب  ـ

 

من، چون  یدونفرونه برا هیپسرا و یاتاق دو نفرونه برا هی میو به هتل رفت میگرفت یتاکس هی خالصه
 . ینداشت، بهتر من که راض  یتک

 

 زدن تو حموم بود  ، آب خنک قلبم رو جال داد  رجهیکه کردم ش  یکار  نیاول

جرات خشک کردن  موهام هم  دم،یشلوار راحت تر پوش  هیراحت و   شرتیت هیحموم خارج شدم و   از
 نرم  رونی نداشتم، فکر کنم تا آخرش از اتاق ب

مامان رو   یرو برداشتم و شماره   میو خودم رو انداختم رو تخت گوش  دمیچی دور موهام پ  یا حوله
 برداشتش عیگرفتم که سر

 الو  ـ
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 ن؟ یدیالو دخترم رس ـ

 شمیداغه دارم از گرما هالک م یلی خ  ی...ولیـ آره مامان  

 هم بده بزنه باشه؟  ریضد افتاب بزن به ام یرفت  رونی ب الیط ـ

 .گردونمیبرم   دیشاهزادت رو سف ،یباشه مامان  ـ

 نیزار گرما زده نش فتیبشکه آب ک هی رونیب  یـ قربونت بشم رفت دیخند

 گه؟یبله.. امر د ـ

 نره.  ادتیهم  یامممممم سوغات ـ

 ؟یندار  یکار  گهیجونم د  یرو چشام عاط ــ

 برو به سالمت.  زمینه عز ـ

 ی با ـ

 

 رو قطع کردم و سراغ پسرا رفتم   یگوش
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 کرد ی در رو باز کرد  داشت موهاش رو با حوله خشک م ری زدم  ام در
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 معلوم بود آرش تو حمومه   ومد،یشرشر آب م یحرف رفتم داخل  و رو تخت نشستم صدا بدون

 زنه.  ضد افتاب ب  دیهم با ریام رونی ب نی مامان گفت رفت ریام ـ

 ؟ یکرد یپففف با تو دهن لق  ـ

 یبه موها یلختش شد  چش غره ا یحوله رو از سرش برداشت و مشغول خشک کردن موها 
 خوشگلش رفتم و گفتم 

   نا؟یا اریماز  شیپ میری م ی! کیش یبه زغال م  لیموقع برگشتن تبد یاگه نزن ـ

 

 نشست   نیرو خاموش کرد و به طرفم اومد و رو بروم رو زم  سشوار

  یمعلومه بهت نظر داره حواست رو جمع کن گولش رو نخور  اریماز  یاز حرکات و حرفها الیط نی بب ـ
 باشه؟  

 فکر کردم   یکم

تو نگران نباش اگه دست از پا خطا کرد چند تا    ونس،یکال د  ستیرفتارش نرمال ن دونمیخودمم م ـ
 .  کنمی م یفن روش خال

 تکوت داد  یو سر  دیخند

 

 !  چون معلومه خوب بلده مخ دخترا رو بزنه! یبود که حواست باشه عاشقش نش  نیمنظورم ا شتریب ـ

 گفت دوست دخدر نداره!  یول ـ

 ارش از پشت سرم بلند شد   یباال  انداخت که صدا ییابرو

 دروغ گفته معلوم که داره.  ـ
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و   ستادمیهنوز چشمم درست بهش نخورده بود برگشتم و پشت  بهش ا  یطرف ارش برگشتم ول به
 گفتم 

 تا اماده شم  نیخبر بد  نیبر   نیهر وقت خواست ـ

 تکون داد که از اتاق خارج شد   یسر  ریام

 

 شرم نکرد؟    رون،ی طور اومد ب نیو خودم رو تو اتاقم انداختم احساس کردم داغ شدم چرا ا دمیگز لب

 ؟ یدیافر الی خ یب  نقدیخدا چرا مردا رو ا ینگاش کنم، ا شهیروم نم گهیمطمعنم د یوا

 

   نمشیاگه بازم تو اون حالت بب دونستمشیبرادرم م  شهیچون هم  یول کردینم  تی رعا ادیهم ز ریام
 . مکنی شرم نم

 

 . ستیطور ن نیآرش ا یبرا  یول

 کنن! دمیبد  دیو گونه هام داغ شد خاک تو سر ند دمیکه کردم لب گز یفکر  از

 .دمیرو انداختم رو تخت و پتو رو رو سرم کش خودم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 # آرش 

 کرد  نی شد؟  چرا همچ  ینگاه کردم  چ  الیبه رفتن ط  متعجب

 چش شد؟   الیط ریام ـ
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خجالت    میکرد،  خو اج  نیچرا همچ یگیم یسادیزور خندش رو خورد و گفت ـ لخت جلوش وا به
 . دیکش

 

 بودم؟  سادهیجلوش وا  نطوریباره پر از شرم شدم  ، من ا هیبه خودم کردم،   ینگاه

 

 . ستیتنم ن یز یکه چ دمیحواسم پرت شد و نفهم دمیموضوع صحبتشون رو شن  یوقت

 

 بلند شد   ریام ی خنده

 نگرفتم زنت شم.  میلباس بپوش تا تصم هیبرو   یمثل دخترا خجالت بکش خوادیحاال تو نم ـ

 

 دم یبهش رفتم و بالش رو تو سرش کوب یغره ا چش

 رو برداشتم و به حموم برگشتم تا بپوشم.   لباسم
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 #  الیط

 به اطرافم نگاه کردم من کجام؟   جیاز جا پا شدم گ خوردیکه به در م یمشت و لگد  یصدا با
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و آرش روبرو   ری نگران ام یدر بلند شد خودم رو به در رسوندم و بازش کردم که با چهره   یصدا  دوباره
 شدم 

 !؟ یاز نگران میمرد یکن یدختر چرا در رو باز نم  ـ

 که داد زد   دمیکش یا ازهیحرف نگاش کردم و خم  بدون

  ؟یخوووواب بوووووود  ـ

 

 ن؟یتند تند پلک زدم  چشه ا دهیترس

 کرده؟  ی قاط اتیچ یپ میشده؟ چرا س یچ ریام ـ

 و گفت   رونیرو  محکم داد ب  نفسش

 شدم؟   یمنو بگو نگران ک ـ

 

 افتاده؟   یاتفاق   ؟یشد ینگران ک  رینگاش کردم ـ ام متعجب

 که سنکوپ  کردم  دیکش یزنونه ا غی ج هینگام کرد و  رهیخ

 هم به طرف اتاقش رفت   بعدش

 جز آرش   ستین یو اون کس سادهیهنوز وا گهینفر د هی دمید یول

 افتاده؟  یاتفاق  یکس یچش بود؟ برا ری ــ آرش ام 

 کرد خودشم اومد داخل و در رو بست  تمیتکون داد و به طرفم اومد و به داخل هدا یسر 

 

 .  میبه صورتت بزن تا حرف بزن  یاول برو آب ـ
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  رونی ب ییکردم و از دسشو ختمیتودهم ر یبه موها یرفتم و صورتم رو شستم نگاه ییطرف دسشو به
 اومدم 

 و موهام رو وکس زدم و شونه کردم و در آخر پشتم بستم  ستادمیا زی رم یجلو

 گشتم   لمیموبا یو پ دمینگام رو دزد رکانهیطرفش برگشتم که باهاش چشم تو چشم شدم،  ز به

 

   ؟یدیبازم خواب یخواب بود مایهمه مدت تو هواپ نیا ـ

 چرت زدم؟   هیاز  شتریشده ب  ینگاش کردم ـ حموم  کرده بودم خوابم برد حاال مگه چ اخمو

 

 یز ی تا حاال چ شبیاز د  شه؟یگشنه ت هم نم یزنده ا یابروش رو باال داد ـ  تو با چ متعجب
 و چهار ساعت.    ستیب  یعنی ینخورد

 هان؟  مگه ساعت چنده؟  ـ

 

 دم یبرداشتم و سر کش ی بشکه اب معدن هیرو باز کردم و  خچالیچپ چپ نگام کرد که در  

 ساعت هشت شب  ــ

 حرف بزنه.    یک ستیبلد ن  شعوریتو گلوم  ،  ب دیباره آب پر هی

 

 رو بهم رسوند و چند بار پشت کمرم زد   خودش

 جان؟   الیط  یخوب ـ

 از چند تا سرفه نگاش کردم  بعد

 که!  میجان گفتنت بخوره تو فرق سرم کشت ـ
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 !  یخوب نکهیزد ـ مثل ا  یپهن  لبخند

 

  هیآرش مثل   ینشم ول  دیسرخ وسف یتا ه  ادیچشام ن  یجلو ش یچند ساعت پ یکردم صحنه  یسع
    خورهیکاکتوس جلوم  خشکش زده بود و تکون نم 

 

 گشنمه!  نمیب یم کنمی  االن که فکر م  زی رو صاف کردم و بدون نگاه کردن  بهش گفتم ـچ گلوم

 رو جلوم کج کرد  ــ نه بابا  !   سرش

 

 رفتن نداشت   الی، و به کاکتوس جان نگاه کردم خ   دم یکش رونی ب یکمد رفتم و مانتو شلوار  طرف

 اومدم   رونیو ب  دمیبود رو پوش یو شلوار ل  دینازک سف  یمانتو نخ هیحموم لباسم که شامل  تو

عادت   شهی کرم ضد آفتابم رو برداشتم و چند نقطه رو صورتم مالوندم و تو صورتم پخشش کردم هم 
 داشتم ضد افتابم بدون رنگ باشه  
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 و به طرف ارش برگشتم تند تند پلک زدم و گفتم  دمیبدون رنگم  هم رو لبام کش  بالم

 خوشگل شدم؟  ـ
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 رنگه؟   یو گفت ـ رژ لبات چرا ب رو خورد  خندش

 رو بخرم   شیرنگ  زارهینم  ر  ی ام ریشد و گفتم ــ تقص زونی او لبام

 

 !  گهید میسرم انداختم و گفتم ـ بر یرو رو شالم

 تکون داد و جلو تر از من راه افتاد  ،  یلبخند سر  با

 به طرفم برگشت و گفت   هوی

 بود؟   یچ یاون کرم که زد ـ

 

 باشه!   یچ یخواستیخوب ضد افتاب بود! م  ایپرس یچقدر سوال م ـ

 

 نگام کرد و شروع به قهقهه زدن کرد   یکم

 کوفت چته؟ ـ

رنگ   ی شبا ضد افتاب ب  نکهیا  ای!؟ زننیشما شبا ضد افتاب م  تیرو خوردو گفت ـ تو وال  خندش
 زنن؟ یم

 

 جلوش دادم دنبال راه فرار گشتم  یا  یبد سوت  دمید یوقت

 روبه کمرم زدم و گفتم دستام
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 ــ هم ضد افتاب بود هن نرم کننده هم آب رسان  

 کردم یمن صرفا جهت ضد افتاب بوددنش ازش استفاده م یهم  نگفته بودم ول دروغ

 

م کم رفت و کرم رو برداشت و با لبخند شروع به خوندن کرد ک   زیزد و به طرف م  یپهن تر  لبخند
 باال انداخت   ییلبخندش محو شد و ابرو

 منم ازش بخرم.  هیعجب کرم باحال ــ

 

 به طرف در حرکت کرد الی خ  یزدم که ب ینگاش کردم و پوزخند ی چپک

 رفتم.   رونیاتاقم رو برداشتم و ب دیو کل  فمیک

 رو زد  ریدر اتاق خودش و ام آرش

 

 م اومد که آب دهانم رو قورت دادم اومد به  طرف رونیب  دهیلباس پوش ری در باز شد، ام  

 بودم منظورت رو متوجه نشدم.   جیخوب گ یر یـ ام 

 تکون داد و دستاش رو رو شونه هام  انداخت و به طرف اسانسور حرکت کرد  یسر 

 کنم!  هتیچطور تنب  دونستمیگشنمه وگر نه م یـ شانس اورد 

 میاسانسور شد وارد

 

  یک یمامان و بابا  یاز دست رفته   یتماس ها دنیدر آوردم با د فمی رواز ک میکه راحت شد گوش المیخ
 تو سر خودم زدم  

 ؟یچته؟ توهم زد ـ
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 بابا مامان زنگ زدن؟ ریام ـ

 

 نترس بعدش به خودم زنگ زدن که اومدم سراغت االن هم بهشون خبر دادم ـ

 راحت شد   المیخ

 میو وارد رستوران هتل شد م یشد ادهیاسانسور پ  از

 

جون شده    یبودم چقدر گشنمه چون دست و پام ب دهی سفارش داد  ،تازه فهم  یهمه ماه یبرا ریام
 بود

 ... میاوردن غذا به جونش افتاد با
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شروع به خوردن   یبرگشته ها به جونش افتادم و دو لپ  یرو که جلومون  گذاشتن مثل از قحط  غذا
 کردم 

 تر دختر  واشی ـ

 

 گفت ارش خودش رو گرفته بود نخنده،  لقمم رو به زور قورت دادم و رو بهشون گفتم ریام نویا
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به من نداشته  یو کار  نیزحمت غذاتون رو بخور ی،  ب  نییفقط شما دوتا کنهی که منو نگاه نم  یکس ـ
 ن ی باش

 نکردم یتوجه  زشونی ر زیر  یشروع به خوردن کردم و به خنده   دوباره

 

 کردم  زی برداشتم و دهنم رو تم  یبار بشقابم رو تاآخر خوردم و دستمال  نیاول یبرا

   ا؟یدر میبر ریام ـ

 

 گفت  شدیکه از جاش بلند م ین یدرح

 کلبه هور!  میبر  کردم،یفکر م   نیـ خودم هم به هم 

   دمیزده تو حا پر ذوق

 باحاله!    یلیاونجا خ  یگیراست م یوا ـ

 ــ کلبه هور کجاست؟   دیپرس یسوال  آرش

 

 یو منظره   خورهی بهش م یتند یکه موج ها هیساحل صخره ا هیباحال،   ی لیخ  یجا هیـ  ریام
 . کنهی رو درست م یقشنگ

ساعته به محل مورد نظر   کی  ری و بعد از مس میگرفت یارش هم خوشش اومد،  تاکس  نکهیا مثل
 میدیرس

  میشدیم  سیشد چون موج تند بود و خ کینزد یلی خ شدینم

 گفت   یناراض  ریام

 تو روز قشنگ تره.   میومدیکاش روز م  ـ
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 نشسته بودن شدم و به طرف موج ها رفتم یاونا که گوشه ا  الی خیب

 با داد گفت   ریام

 دختر!   ینکن  سیخودت رو خ  ـ

که  یو از باد تند  ستادمیا خوردیکه موج م یصخره ا یلبه  یمتر  هیها آروم تر شده بود،   موج
 لذت رو بردم تی نها خوردی که به صورتم م یآب  زی ر  یو قطره ها دیوزیم

 

صخره شروع   یازشون فاصله گرفتم و لبه  یبه پسرا کردم  هنوز همون جا نشسته بودن  ،  کم ینگاه
 گم شم!  دمیترسیگرفتم برگردم چون  شب بود م میکه ازشون دور شدم تصم  یبه راه رفتن کردم کم

 

نشد،  کم کم  یخبر   یتا برگردن ول  سادمیهمون جا وا  یاونجا نبودن  ،  کم  ی رفته رو برگشتم ول راه
 دم یترسیداشتم م

 

 رفتم  شکوندنینشسته بودن و تخمه م نی که رو زم ی طرف پسر و دختر  به

 ببخشد آقا؟   ـ

 

 گفت  ـ ها بگو!  یبی عج یکردن و پسره  با لحجه  نگام

 

 دهنم رو قورت دادم وگفتم   آب

   رن؟یکجا م نیدینشسته بودن ند نجایدو تا پسر ا  ــ

   ؟یگم رفت  دوم،ینه خالو ند ـ
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 گفتم ـ خالو؟   جیگ 

 

 ؟ یستیبلد ن  یـ بوشهر  دیخند

   ن؟یهست ینه شما بوشهر  ـ

 

 بگوم خالو چنه؟  تی تا س  نی  بشحاال   ،یها اج ـ

 با فاصله ازش نشستم که شروع به صحبت کرد.   زونیاو یلب لوچه  با
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 # آرش 

بود خودمم نگران بودم،   دهیترس یلیخ  ری ام  م،ینکرد  داش یپ ی ول میبه وجب ساحل رو گشت وجب
 مگه دستم بهش نرسه  هیا ونهیفکر و د  یواقعا دختر ب

برگشته باشه تو هم از جات تکون نخور ،  انتن ها رفته  دیشا میکه نشسته بود ییجا رم یمن م  ریـام
 . کنمی نم  داتیپ

 باشه  ـ

 

  یوقت یول   نمش،یبب   دیشا کردمی هم زمان اطراف هم نگاه م دمیدو میکه نشسته بود ییطرف جا به
 دی چی خندش تو گوشم پ  ینبود،  خواستم برگردم که صدا یتر شدم  چون کس دینا ام دمیرس
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نشسته و هر و کر   یکه کنار پسر و دختر  ونشهیخود د دمیاخمام تو هم رفت به طرف صدا رفتم که د  
   خندهیم

 بره بلند صداش زدم  ادشیکه خنده   رمیازش بگ یحال

 ــــــــــــالیط ـ

شد   یو تا بفهمم چ دیو با دو به طرفم دو دیکش  یغیج دنم یقطع شد و به طرفم برگشت با د خندش
 خودش رو انداخت تو بغلم

 

به خودم اومدم و   عیسر یآرومم کرد،  ول شی و مثل آب رو آت دیپر تمیکارش تمام عصبان نیبا ا  
کردم   یکه سع یی،  بازوش رو گرفتم و از خودم جداش کردم و با صدا  دمیتو هم کش اخمام رو
 باشه گفتم   یعصبان 

   م؟یچقد دنبالت گشت ی دون یم  ؟یکجا بود ــ

 .  نیشما نبود یگفت ـ باور کن زود برگشتم ول  دهیترس

 پوستت رو بکنه!  خواستیم  ریگفتم ـ ام بدجنس

 نشسته بودم. نایا شیجا پ نیمگه نه؟ من هم گهید یزنی و گفت ـ آرش تو باهاش حرف م  دیگز لب

  

 نگاش کردم که پسره گفت   مشکوک

 ما نشسته بود!  شی!  پگهیراست م ـ

 منتظره!  ریام میبر ایباشه ب  ـ

 

 رو تکون داد و رو به اونا گفت    سرش
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 خدا فظ خالو!  ـ

 کرد   ینچ نچ پسره

 عامو.   سیاسمم خالو ن  خوندمیروضه م   تیساعت س  هیپس مو  ـ

 

 میتکون داد و ازشون دور شد یباز تر بود دست الی ط شیاز ن  ششیدختره که ن یو برا دیخند 

 

  الیبه صورت ط   یمحکم یلیس می بزن  یحرف نکهیو با دو به سمتمون اومد قبل از ا دمونیاز دور د ریام
 زد

   ؟یکن ی م کاریچ  ریگفتم ــ ام یحرص 

 

 د یغر الیجواب بهم رو به ط بدون

   ؟یر ی و م ری ز ینداز یکه سرتو م یکس و کار  یها؟ مگه ب  یبود یـ کدوم جهنم  

 

 شدم   یعصب  ری کرد،  از دست ام میلباسم رو گرفت و خودش روپشت من قا  الیط

 همون جا نشسته بود آروم  باش.  ریبسه ام ــ

 

 اش تکون دادم  بر یگند زد یبه معن یبار بهم نگاه کرد که سر  نیا

پشت   شتری دستش رو پس زد و خودش رو ب  الیط یول د یرو گرفت و به طرف خودش کش الیط  یبازو
 کرد.   میمن قا

 رفتن ما  رونیاز ب  نمیا دمیکش  یپف
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   ؟یبگو کجا بود  نجایا ایب  الیــ ط ریام

 به سکسکه افتاده بود و حاضر نبود منو ول کنه هیاز گر الیط

 هتل.   میبر  ستیسام االن وقتش ن ریام ـ

 

 من آرش رو ول کن.  شی پ ای ــ باشه،   ب ریام

 م یبر اینداشته باش ب  شیکار ـ

 

جواب سواالش هم  یکرده بود و حت  ری با ام یقهر اساس  هی الیهتل،  ط میو برگشت میگرفت یتاکس هی
 دادینم

منو ول کرد و به   یخانم دل کند و بازو  الیباالخره ط میو به طرف اتاقمون رفت  م یشد ادهیاسانسور پ  از
 طرف اتاقش رفت 

زود در رو باز کرد خواست بره داخل که    الیط یبود به طرفش رفت ول  یمونیپراز پش ریام یچشا 
 دید و در رو محکم به هم کوب اور ریکه سر من اورده بود رو سر ام ییباال

 کرد یدماغش رو گرفته بود و آه و ناله م ریام

 

کجا بوده؟ تازه اگه اشتباه هم  یدیپرس ی اول م دینبا ؟یرو زد  چارهی ـ حقت بود چرا دختر ب دمیخند
 !  شیبزن  ی کرده بود اجازه نداشت

 

 رو مالوند و گفت  دماغش

باهام صاف    ایزود نیدلش به ا دونمیه بودم!  مبودم،  تا حاال دستم رو روش بلند نکرد  یـ عصب 
 ! شهینم
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 . دمتیبخش یحق داره منم بودم نم  ـ

 و انداختم و وارد اتاق شدم  دیکل
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 # الیط

درد داشت،  شکستن   یل یخ شی لیکم نکرد!  س میاز ناراحت یذره ا یول  دمیاتاق رو تو صورتش کوب در
  کیزده بود و منو کوچ  یلیآرش بهم س یجلو  نکهیاز اونا به خاطر ا شتریب   یدرد داشت ول یل یقلبم خ

 ! کرده بود ازش ناراحت بودم ابروم رو جلوش برد 

 

 من که عمدا خودم رو گم نکرده بودم  

ستاش مونده بود،  د یورش سرخ شده بود و جا  هیو به صورتم نگاه کردم  ستادمیا نهیا یجلو
   رهینم  شی قرمز ایزود نیمطمعن بودم به ا

 

  یذره ا یبه ساعت کردم دوازده شب بود ول   یرو گذاشتم رو تخت و لباسام رو عوض کردم نگاه فمیک
بودم،  پنجره رو باز کردم و   دهیدو روزم  خواب  یتا حاال به اندازه  شبیاومد البته از د یهم خوابم نم

 رو نگاه کردم  رونیب
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داخل و پنجره رو بستم حولم رو برداشتم و به طرف   دمیبه صورتم خورد  ،  خودم رو کش  یباد گرم 
گرفتم تا حالم بهتر   یبازم کمه دوش آب سرد  یسه بار هم حموم کن یهوا روز  نیحموم رفتم،  تو ا

   شدماز اتاق نشستم و تو خودم جمع  یاومدم  ،  گوشه ا نروی و ب  دمیبشه حوله تن پوشم رو پوش

 

کار   نیانجامش بدم با ا خواستی دلم م یکه اصال دوستش نداشتم ول دیچرخی مدام تو سرم م یفکر 
 د یاز چشام چک یاشک مزاحم  یبابا بزرگ بمونم  قطره  شیپ شهیهم ی دلم خواست  برا ریام

 

که  کردمیم هیو گر زدمیم زنده  بود االن بهش زنگ مبودنم سوخت اگه مامان خود میتی یبرا دلم
  ری معلومه که طرف ام ستمین شونیباشه من دختر واقع  یبگم هر چ یاالن به ک یداداشم کتکم زده ول

 ! رنی گیرو م

 

،     دیکشیم  ری تخت انداختم سقف سرم ت یو خودم رو رو  دمیپوش  یلباس راحت   کردی درد م حیفج  سرم
 حالم روبراه نبود 

 

 مهربون بود و دوستم داشت  یلیخان رو کرد بر خالف تصوراتم خ نیفرز یهوا دلم

دردش قابل تحمل   شدیکاش سردردم خوب م  خواستیبود،  دلم اغوش گرمش رو م  شمیاالن پ کاش
 نبود 

 

، ی ندادم حتما ام یتیتقه به در خورد اهم چند هم  شی عذرخواه یحوصلش رو نداشتم حت  ر 
 بشنوم  خواستمینم
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در   هیشدم و از جام بلند شدم و به طرف در رفتم از چشم یدر زد که عصب نقدی دست بردار نبود ا یول
اونم نداشتم خواستم برگردم که باز در زد دودل دستم رو  دنید یکردم آرش بود،  رو رونی به ب ینگاه
 گذاشتم و بازش کردم   رهیدستگ یرو

   ؟یکنی اخم نگام کرد ـ. چرا باز نم با

 

 .  ر  ی انداختم ـ فکر کردم ام ری رو ز سرم

 تو.   امیب   خوامیبرو کنار م ــ

 در کنار رفتم  اومد تو و در رو بست.   یروبرو از

   ؟یکرد و. گفت ـ چرا موهات تو خشک نکرد یموهام نگاه به

 

  شهیگفتم ـ خودش خشک م الی خیب

 ـ آرش من خوبم برو استراحت کن!   دمیطرف تختم رفتم دراز کش به

 

 کرد و گفت   یثابت موند، اخم  ی لیس یتخت نشست  ،  نگاه  جا یرو  کنارم

 شد!؟  نطوریمحکم زد که جاش ا قدنیا یعنی ـ
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 همرات هست؟   نوفنیگذاشتم تا پنهونش کنم  دودل گفتم ـ آرش قرص استام یل یس یرو جا دستم

   کنه؟یگفت ـ سرت درد م نگران

 رو تکون دادم  که گفت  سرم

 ارم ی ـ ژلوفن همرام هست االن برات م 

 

 بهم نگاه کرد که گفتم یشد و به طرف در رفت که سر جام نشستم و صداش زدم  ،  سوال بلند

 نفهمه.   ری ـ لطفا ام  

 

 ی در رو باز کن یایب یکه نخوا برمیرو م   دیباشه کل ـ

 و چشام رو بستم  دمیدر خارج شد دوباره دراز کش از

به همراه   ختیر وانیآب تو ل  یخوشگل دستش بود کم هیکپسول ژله ا هیشت که  برگ دینکش یطول
 کپسول بهم داد 

 گنده بود   یل یکردم  و کپسول رو دهنم گذاشتم و به زور با آب قورتش دادم چون خ یتشکر  

 

و چشام رو بستم  که دستش رو گونه هام نشست   دمی آب رو دستش دادم و به پهلو دراز کش وانیل
 د یچشام رو باز کردم و نگاش کردم که دستش رو نوازش گونه رو گونه هام کش

 

 سوخته!  میتیبچه  هی یدلت برا هیچ ـ

 نگام کرد  رهیخشکشد و خ  دستاش
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   کارن؟ی و عاطفه خانم چ ادیپس عمو مه  ؟یمی تیگفته تو بچه  یـ ک 

 . یمنو درک کن یتون یوقت نم چیرو گفتم، تو ه  قتیپر از اشک شد ـ حق چشام

 

مثل سگ  یاشتباه کرد ول ریام دونمیم ؟یشد یچون االن احساسات کنمیدرکت نم یگ یدرست م ـ
 !مونهیپش

 

بخشمش اون اجازه نداشت جلو تو منو بزنه، اون منو  ی باشه نم  مونیـ مثل خر هم پش دمیورچ لب
 رو ندارم طرفم باشه!  یو کس ممیتیکرد که کرد! ثابت  کیکوچ

 

 کردم  یپر از ترحم شد، اخم چشاش

 طور نگام نکن!  نیخواهشن ا  خوام،ینم یـ آرش من دلسوز  

 و گفت   دیرو دزد نگاش

 

 رو بکنم؟ اجازه دارم؟  ریام یبرم کله  خوادی االن دلم م ؟یدونیم ـ

 !نهی بب یبی آس خوادیــ نه دلم نم 

 

 کار رو کنه  نیزد ـ مهربون کوچولو چه طور دلش اومد ا یلبخند

 رو جلو صورتم گرفت و گفت   سرش

 ؟ی زن یصورتت رو ببوسم مثل سامان کتکم م  یرو  هیکبود یـ اگه جا 

 اون گازم گرفت؟  ـ
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 ؟یکردیم  کاری چ دیبوسیاگه م ــ

 کندم؟ یکلش رو م ـ

 

 ـ منصرف شدم  ، کلم رو دوست دارم.  دیخند

 رو لبام نشست   یلبخند

 

 شبه؟  کی ـ برو بخواب ساعت  

 تکون داد و از جاش بلند شد  یسر 

 ـ.باشه تو هم بخواب.  

 

 ر یممنون آرش، شبت بخ ـ

 . یدوست داشتن  ی  موفرفر  ریشب بخ  ـ

 و از در خارج شد.  دیباال که خند  دیپر ابروهام 

 

 داشته باشه، مهربون و عاقل بود   یتیشخص  نیاخالق گند اولش انتظار نداشتم همچ از

 بود کم کم چشام گرم شد و به خواب رفتم. یرو به بهبود سرم
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  یاالغ قهرم شماره  ریدنبالم منم که با ام ادیزنگ زد و گفت داره م اری حدود  ساعت هشت ماز صبح
 کنم؟   کاریچ  نیگیش هم ندارم خبرش بدم شما مآر

 مضمون  نوشتم  نیبه ا  یادداشتی  دیاریبه مختون فشار ب  خوادینم

 ن یایب  نیاومد دنبالم باهاش رفتم شما هم خواست  ا یآرش  جان ماز  سالم

 :  ......  ادرس

 در رد کردم و وارد اسانسور شدم  ری داشت رو از ز ادی

انگشت محو شده بود  یگونه هام افتاد  ، جا یرو هیرو رو صورتم مرتب کردم، چشام به قرمز شالم
 بهش ندادم   یتیمونده بود که اهم شیکم قرمز هیفقط 

 نشسته بود در رو باز کردم و کنارش نشستم  نیمنتظر تو ماش اری هتل خارج شدم ماز از

 و  .سالم پسر عمـ

 خوشگل خودم، حال شما خوبه؟ یـ به به دختر عمو دیخند

 ی آره عال  ـ

 سرخم نشد یرو روشن کرد و راه افتاد، خدا رو شکر متوجه گونه   نیماش

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 # آرش 
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 بهش نگاه کردم  ی شدم  و سوال داریاز خواب ب ریام یتکونها با

  ادداشتیتو   یتو حت یرفته و برامون آدرس گذاشته البته برا  اری صبح با ماز  الیط م،یبر دیپاشو با ـ
 کنه!  ری گذاشتن هم باهام قهر  خدا به خ

 

از جام بلند   عینداشتم  سر  یرفته. حس خوب اریبا ماز نکهیرو خوندم از ا ادداشتیسر جام نشستم و  
 رفتم   سیشدم و به سرو

 

ناراحت   الیاز دست ط  م،یبعد بر می نهارمون رو بخور  میگرفت میتصم میساعت هر دو اماده بود میتو ن 
 . دادیشدم توقع داشتم بهم خبر م

 

و به آدرس مورد   میگرفت یتاکس  میکه خورد  یکم  میتا زود تر حرکت کن میخوردی دو با عجله نهار م هر
 م یتنظر رف

که  یباز شد و به داخل دعوتمون کرد  افراد  اریکه در توسط ماز میزنگ اپارتمان مربوط رو زد 
 میسه تا پسر و چهار تا دختر بودن، به  جمعشون ملحق شد میشناختینم

 

هموشن رو به ما   یک ی  یکی   اریبا پسرا دست دادم و نشستم ماز  زدیدختره حرف م هیداشت با  الیط
 کرد و بعد ما رو به اونا.  یمعرف

 

 سالم کنه! ومدی ن یکنار گوشم گفت ـ حت ریام

االن  نیهم  یسر درد گرفته بود تو که انتظاز ندار  تیاز دست ناراحته، از عصبان یصبر کن  دیبا ریام ـ
 کنه؟!  یباهات اشت
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 ! ریبراش بگ یآشت ی کادو برا هیو   اری کم به مغزت فشار ب هی تازه

 داداش! رمی بگ یچ ـ

 دوست دارن  یش یجنس گفتم ـ دخترا  لوازم آرا بد

 ...... یول ـ

 !نهینداره نتها راحت هم یول ـ

 

برداشتم، به شخص مورد نظر نگاه کردم.    ریبا ام یکنارم دست از صحبت در گوش ینشستن شخص با
  شیاصل  یاز چهره  یز یخفه شده بود و چ  شیساله بود که با ارا یدختر حدود ببست و خوردها هی

 معلوم نبود 

  ن؟ی جدا نشست هیزد و گفت ـ چرا از بق  یلبخند

  یوحشت ناکم رو بهش کردم که لبخند رو لباش خشک شد  ، رومرو ازش گرفتمو ل یاز اخما یکی
 تفاوت گفتم ـ راحتم 
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 زد   میاروم ج  دیحرکت رو ازم د نیا یوقت

 اروم شروع به صحبت کرد  ری ام باز
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 رو بشکنم  اریتا نرفتم گردن ماز ادیرو صدا بزن ب  ال یـ آرش تو رو خدا ط 

 

  نیدختر  ،  داشت همچ هیسمت راستش نشسته بود و سمت چپش هم  ارینگاه کردم،  ماز  الیط به
 دادیهم داشت قورتش م  ار یماز زدیبا اب و تاب براشون حرف م 

 

 نشسته؟   اریچک  بخوابونم تو گوشش!  چرا کنار ماز هینم م خواستیقفل شد دلم م فکم

 

 ــال یزدم ـ ط صداش

 .  ایلحظه ب هی الجانیهمه به سمتم برگشت ـ ط نگاه

 

چش غره    هیبا  کردنیتکون داد و از جاش بلند شد و کنار من نشست.  همه داشتن نگامون م یسر 
 نگاه ها رو متفرق کردم 

 

   ؟یطور نگاشون کرد نیآرش چراا ـ

 

 رفتم که چشاش رو به عمد چپ کرد و گفت   یچش غره ا الیبار به ط نیا

 منو نخور لولو جان  دمیترس یوا ـ

 

 رو کنترل کردم و با همون اخم گفتم   خندم

 مفهوم شد.  یخور ی از جات تکون نم ـ
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 باال انداخت و گفت   ییابرو

 ! زدمایمثال داشتم اونجا زر م ـ

 

 من زر بزن! یبرا  زمی زدم ـ عز یلبخند

 

 از بازوم گرفت   یشگونیبفهمم ن  تا

 

 ؟یادب شد یتو چرا ب  ـ

 

 گرفتم. ادیـ از تو  دمیخند

 

  ریبه ام ینگاه میو نگاش رو گرفت ن  دیکه لب گز رهی خواست خندش بگ یافتاد لحظه ا ری به ام نگاش
 مظلوم نشسته بود که دلم براش کباب شد  نیکردم، همچ

 

 ه؟ی االن وقت چ نیاز پسرا گفت ـ اگه گفت یکی

 یسوار  قیجواب داد ـ.قا  گشید یکی

 

 قلبم رو ترکوند   الیط غی ج یصدا  بهو
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 دوست دارم.    یسوار  قیقا ــــــــــــــــغیج ــ

 

 دنیبه عکس العملش خند همه

دو ساعت   یگنده برا قیقا هی اریماز  میرفت ای و به سمت در میفت گر ی، تاکس  یسورار  قیقا میشد بر قرار
 اجاره کرد  

 دنیکش  غیرو روشن کرد و شروع به حرکت کرد  که دخترا ج قیموتور قا  ار ی،ماز  قیتو قا میدیپر همه
 همه در اومد غیفاصله گرفت که ج ایاز سطح در قیطرف قا هیسرعتش رو باال برد  هوی

 رو نگه داشت  قی و قا دیرو به فهش بستن اونم خند اریماز و
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کال  رفتمی م رونیبود که باهاشون ب   یبار   نیآخر  میاز دو ساعت بکوب وبرقص به ساحل برگشت بعد
 نکنه یرفتار اشتباه  کردیم یسع اریماز یداشتن  نه پسراسون ول ا یکردن،  نه دختراشون ح ونمید

  اریماز می،  به ساحل که اومد   رهی بگ تونستیجلو هرز رفتن چشاش رو نم  یول  هیعلتش چ دونستمیم
 گفت  

 کجاست؟  یبعد ریمس ـ
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 هتل!  میری زد و گفت ـ ما م یپوزخند ریام

 گفت  یبا خونسرد ار یماز

 .  رسونمیرو بعدا خودم  م  الیـ پس ط 

   زد و گفت یا گهیپوزخند د ریام

 درصد!  هیتو فکر کن   ـ

 

 تر از ما راه افتاد و گفت   بعدجلو

 .  ایبدو ب الیط ـ

کرد و   اری به ماز یکرد و اداش رو در اورد که همه  خندشون گرفت،  نگاه زونی او یلب و لوچه ا الیط
 گفت 

 جون   یـ شرمنده ماز  

 شروع به زنگ زدن کرد  میکه گوش میرفت ری و دنبال ام می کرد ی همه خدا فظ با

 الو ـ

 سالم  ـ

   ؟یسالم مامان خوب ـ

  ن؟ یآره گلم کدوم هتل ـ

   ؟یچ یهتل.... برا ـ

 

 هتل شما!    انیبگم ب  خوامیم شی با خانوادش اومدن ک  امکی. اها آخه عموسـ
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 ! یآشنا بش شتریکن با سهام ب  یفرصت سع  نیا تو

 یپشت بد بخت   یبخت بد

  ؟یدار ن یـ باشه مامان فعال کار  

 نه گلم برو به سالمت.  ـ

 

و    دمیکش  یرسوندم، پف رفتنیکه با فاصله از هم راه م ال یو ط  ریرو قطع کردم وخودم رو به ام یگوش
 شروع به راه رفتن کردم.  نشونیب

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 # الیط

 

   رسن؟یم یبود!  پس ک  دهیحوصلم سر  م،یهتل منتظر اومدن عمو  بود یالب تو

 

خوش  اخالق و    یلیرو دوست داشتم چون خ امکیعمو س یبودمشون ول ده یند شتریب  یبار  چند
 بود  ری و دخترش بزرگتر از ام ریپسر داشت که پسرش هم سن ام هیدختر و   هیمهربون بود 

سالم و احوال  گهیبا لبخند به سمتمون اومدن با همد  میبه سمتشون برگشت  امکیعمو س یصدا با
 میکرد یپرس

شد نکنه   میکم حسود هیمخصوصا به سهام  زدی خوشحال شده بود و بهشون لبخند م  یلیآرش هم خ  
 از من دوست داشته باشه!   شتر یاونو ب
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داشت کال انگار از دماغ شتر مرغ   یاخالق گند امکیبود که بر خالف عمو س لی پسرشون هم سه اسم
االن همش  یول  دید شدیو به ندرت لبخندش رو م گرفتیخودش رو م   یلیافتاده اه اه سهام هم خ

  دادی آرش  م لیلبخند تحو

 ! شیییییییا ش؟ی ک نیایب گهیموقع د هی شدینم  حاال

 

 اومد. یالبته قبال هو خوشم نم  ادی از سهام خوشم نم گهیکردم د احساس

  لی هم مشغول بودن و پسره سه امکیو عمو س  ریام زدن،ی باز با هم حرف م شی سهام که با  ن و   آرش
 خواهرش؟   ایاون حال به هم زن تره  نکهیالبد سر ا یسر چ  دونمینم  یول  زدیهم با مامانش چونه م

 

 که متوجه نشن به طرف اسانسور رفتم و سوار شدم  یحوصلشون رو نداشتم اروم طور  گهید
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 # آرش 

همش تو ذهنم   یسوال هی یرو لبام نشست ول   یاومد و لبخند ادمی مونیسهام خاطرات بچگ دنید با
 تپلش کو؟    یلپا نکهیا رفتیرژه م

 

به هم  افهیاز لحاظ ق  دیرسی هام م سرشونه یتا باال یبود و به راحت یدختر الغر و بلند هی سهام
 اون حس،  عشق نبود  یبهش داشتم ول یحجابش هم برام قابل قبول بود حس خوب  میومدیم
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 چیاالن ه  یاول عاشقش بشم ول  یکردم تو لحظه  دایرو پ  اهامی دختر رو یوقت  کردمی حس م شهیهم 
 ندارم فقط ذهنم مشغول مرور خاطرات گذشته اس یحس

 

کم  یز یچ  هیچرا  دونمینم  یبود ول یهر پسر  یآرزو یهمسر  نیو قشنگ بود همچ  دهیسنج حرفاش
 داشت !

 

  نجایسر به هوا؟ مطمعنن ا ینبود، باز کجا رفت دختره   یافتادم و به اطرافم نگاه کردم ول  الیط ادی به
  ری گرفت به طرف ام یرفته به اتاقش دلم آروم نم شدمینگرانش بودم و تا مطمعن نم یول شدیگم نم
 رفتم 

 کو؟  الیط ریام ـ

 

 . رفتی داشت به سمت اسانسور م دمش ینگران نباش د ـ

  امکی به عمو س یادی برادر سهام باشه نگاه کردم شباهت ز  دیکه با یو پسر  دمیکش  یراحت  نفس
 داشت. 

 

منت    یبرا رهی هم گفت م ریعمو اتاق گرفت من هم به اتاقم رفتم تا استراحت کنم ام نکهیاز ا بعد
 کنه. دیخر یکش

 . شهیشوکه م ریام یتو دستا یشیلوزم ارا دنی با د الیگرفت ط  خندم

 

 االن خواب باشه.  دیحدس زدم با میساعت گوش  دنی با د یبهش بزنم ول یگرفتم سر  میتصم هوی
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احساس   چیه  یول میاومد که شام نخورد ادمیتازه   دمیرو عوض کردم و رو تخت دراز کش لباسم
 دمی شام شدم و خواب  الیخ  ی، ب نداشتم یگرسنگ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 # الیط

 برداشتم و به طرفش رفتم   میبا گوش  یکه به در خورد دست از باز  یتقه ا یصدا با

 رفتن از در رو نداشتم   رونیب ی رو تو اتاقم خورده بودم و حوصله  صبحونم

 

رو خوندم  ، خواستم در   هیکه تو دستش بود تا آخر قض یی کادو یبا جعبه  ریام  دنیرو باز کردم با د در
 و مانع شد  د یرو روش ببندم که خودش رو جلو کش

 حوصلت رو ندارم برو.   ریام ـ

 جلو در بده!    میزن یبروتو حرف م  ــ

 

  ری حق به جانب نگاش کردم، سرش رو ز ی افهیجلو در کنار رفتم که وارد شدو در رو بست با ق از
 نزد یانداخت و حرف 

 

 ببخشمش   ذاشتیدرون قلبم نم یحس  یدر آورد دلم براش سوخت ول یاز بس مظلوم باز  روزید 

 ؟ یببخش شهیاشتباه کردم م المنیط ـ

 !شهینه نم ـ

 شد و گفت  یو قاطعم حرص  عیجواب سر از
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 !دیگفتم که ببخش ؟یکن یچرا لج م کننیــ همه خواهر برادرا باهم دعوا م 

 

االن که  یدستت روم بلندنشد ول    ستمین  تیخواهر واقع یبفهم  نکهیجاس! تاقبل از ا نیمورد هم ـ
 .. ممیتی یدیفهم

 

 دهنم رو گرفت  یادامه حرفم رو  بزنم و بادستش جلو نذاشت

 

و   ریز یسرت رو بنداز  یمنم زدمت چون حقت بود! اجازه نداشت یپدر و مادر دار   یستین میتیتو  ـ
 !کردم ی م کاریمن چ ومدی سرت م ییاگه بال یبر 

 

 قرار داد!  رمی تحت  تاث  تیواقعا عذر خواه ـ

 زدم داد

 ـ  حقم بود؟  

 

 تکون داد که دلم خواست موهاش رو بکنم بکن متو حلقش!  لکسیرو ر  سرش

 

 خوره توسرت ب  تیعذر خواه  رونیبرو ب  ریام ـ

 

 خوشت اومد.  دیرو باز کن شا زتیاجای انداخت رو تخت و گفت ـ ب خودشرو

 رررون ی گفتم؟ بررررو ب یچ ید یشن قایاالن دق ریام ـ
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 ی دوست داشتن ی  فرفر  مو

part 59 

 

 زد و گفت  ـ قابلت رو نداره ست کاملش رو گرفتم.   یمزخرف لبخند

 

  یدیآرزو به گور بره،  لبخند پل نیگرفتم نذارم ا میپاره کردنش داشتم  ،  تصم کهی به ت یدیشد ی عالقه
 ها بهش حمله کردم    یزدم و مثل وحش

 

  نمیرو س یاومدو دستام رو گرفت و به حالت ضربدر   رونیضربه  از شوک ب  ن یبعد از خوردن سوم 
 بهم نگاه کرد و گفت   ثی قفل کرد خب 

 

 !  یهنوز بچه ا  ؟یمنو بزن  یخوای خانم م  یوحش ـ

 زد و گفت    تمیبه عصبان یلبخند بعدشم

 

 نشون بدم؟  یبه گم شدنت واکنش بهتر   تونستمیندارم چه طور م  شتری کوچولو که ب  یآج هی ـ

 ر یامــــــــــ ـ

 ! ی. جانم آج ـ
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 چه طور ببخشمت!    یست ین مونیبغض گفتم ـ هنوز از زدنم پش با

 رو ول کرد و سر جاش نشست  دستام

 جاش بزن تو گوشم تا دلت آروم شه.    ایـ ب 

 

 کور خونده بود   یزنمش ول  یجلوم نشسته بود چهرش مطمئن بود که نم منتظر

 

  یکی ور  نی ا یکی  یوسوم یدوم  ادیگوشش زدم تا به خودش بتو  یکه چک محکم دینکش  هیثان به
 دستام رو گرفت  عیور خخخخخ  سر نیاون ور دوباره ا

 زدم   یکی ـ نامرد من  

 

 زدم   یلبخند یراض

 اومد.  یاز تو دلم در نم یک یزدم چون با  شتریبه خاطر خودت ب ـ

 با انگشتاش ماساژ دادو گفت   یرو حالت دوران لپاش

 شدم.   ریـ خدا به داد شوهرت برسه! من که از دستت پ 

 که برام گرفته بود کرد وگفت  ییبه کادو ینگاه

 ! ستین  یاجیاحت نیبه ا گهیــ پس د 

 

 دمش یدستش بهش برسه قاپ نکهیاز ا قبل

 درصد   هیتو فکر کن  ـ



 ی عروس سفارش 

871 
 

 

 رو خورد   خندش

 !یازش استفاده کن یفعال اجازه ندار  ی!! باشه مال تو ولیار یمنو در م یـ.ادا 

 

 ناهار! میبر  ایجاش بلند شد ـ لباس بپوش ب  از

 اتاق خارج شد و در رو بست  از

ست کامل لوازم   دنیدستم نگاه کردم و تند تند  مشغول باز کردنش کرپم، باد یتو یبه جعبه  جیگ
 کش اومد  شمین یشیآرا

 ! برم پمیداداش خوشت قربون

 

 که اخمام تو هم رفت  دینکش یطول  یول

 ازش استفاده کنم!؟ دیبا  یـ پس ک 

 

رفتم در اتاقشون رو زدم   ری زدم و سراغ ام رونی کنارش گذاشتم و  لباسم رو عوض کردم از اتاق ب دیناام
 و در رو بست  رونی اومد ب ریکه ام

 پس آرش کو؟  ـ

 با سهام  رفتن نهار بخورن! ـ

 

  کردمی که فکر م هیاز اون  شتریب یل یرابطشون خ  نکهیکل بدنم نشست  ، مثل ا ی رو  یعرق سرد کبارهی
 همه خوب برخورد کنن!  نیبا هم نهار بخورن و ا دیوگرنه چرا با
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 هم خودش رو انداخت داخل و گفت  لیکه سه میراه افتادم و وارد اسانسور شد  ریام دنبال

 رستوران؟  نیریم.ـ

 ـ.آره  ریام

 

 نکهیانداختم دلم بد جور گرفته بود  مثل ا ری اعتنا سرم رو ز یبهم کرد، ب  یتکون داد و نگاه  یسر 
 طور بشم! نیا بهیپسر غر هیبه خاطر  دیچرا با ی. ولارهیباشه که قلبم روبه درد ب  یر ی چ دیبا شهیهم

 

 

 ی دوست داشتن ی  فرفر  مو

part 60 

 

 

 میگر دمی ترس  نمشونی سرم رو بلند نکردم که بب یبه طرف رستوران رفتم ول مویشد ادهیاسانسور پ  از
 حسود شده بودم؟!  نقدریچرا ا دمیفهمی خودم رو نم  ره،یبگ

 

 اونا نرفت؟   شیهم با ما نشست،  چرا پ  لیسه

دم و شروع به  افکار ش نیا الیخ ی و خانمش کجان تا بچه هاشون رو جمع  کنن. ب امکی عمو س اصال
 د یپرس ری از ام لیخوردن غذام کردم که سه
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 نه؟  ای نیرفتم هم دار رون ی ب یبرا یبرنامه ا ـ

 .  دیخر میریم  الیمن و ط یول دونمی رو نم   هیلقمش رو قورت داد و گفت ـ بق ریام

 همراتون باشم  تونمیم ـ

 حتما!  ـ

 

  دیرو نداشتم لقمه پر یر یغافلگ نی چون انتظار ا  کنه،ینگام م دمیکردم که د لی به سه  یچپ چپ نگاه
 تو گلوم و شروع به سرفه کردم

 

  ال؟یط یشد  یاز جا بلند شد و آروم چند ضربه پشت کمرم زد ـ چ دهیترس ریام

 

 خوردم  یاز چندسرفه بهتر شدم و آب  بعد

 بندازم.   یبه کس یمن غلط کنم نگاه چپک  گهید  

 

 یدوباره نگاش کنم غذام رو خوردم بعد از غذا آرش و سهام هم بهمون ملحق شدن سع نکهیا بدون
از درون   یموفق هم شدم  ول نکهیتوش معلوم نباشه، مثل ا یباشه و حسادت  یکردم  رفتارم عاد

 سوختمیداشتم م

 

 یو سع ارمیدر ب  تونستمینم  یو مسخره باز  یشاد  یباشه ول  یرفتارم عاد  کردمیم یسع  نکهیا با
 موضوع رو از ذهنم  خارج کنم.  ریبا صحبت با ام کردمیم
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رو گرفتم و وارد   ریتابستونه  ،  دست ام کوی ش یمانتو ها دنی،  با د  میبزرگ شد  یلیپاساژ خ  هی وارد
 میمغازه شد

 حساب کنه نگاه کردم   خواستی که م ریدو تا مانتو برداشتم و مردد به ام   

 ر یام ـ

 خان بهم داده بود رو جلوش گرفتم نیکه فرز  ینگام کرد کارت یسوال

 کنم! دیخر نی به بعد از ا نیخان داده که از ا  نیفرز نویـ ا 

 

 انداختم و گفتم  فمی بهم کرد که کارت دو تو ک یباره سرخ شد و نگاه وحشتناک هی

 خان؟ حساب کن داداش.   نیتا داداشم هست چرا فرز یـ ول 

 

 . دیدستام رو کش تیهنوز اخماش باز نشده بود حساب کرد و باعصبان  نکهیا با

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 # آرش 

 

  یتکرار  ی برا یز ی چ چیدختر ه ن یاز کنارش بودن خسته شده بودم، ا رفتم،یدنبال  سهام راه م کالفه
  یره شدش دور بازوگ یو دستا  الیبود، باز فکر ط  طونی ش یکم  الیمثل ط شدی م  ینشدن نداشت، چ

 ذهنم رو مشغول کرد ریام

 

 نتونستم مانع حسرت خوردنم بشم  یول  دونستیاونو برادرش م نکهیبا ا 
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 . ادیکه لبخند رو لبام ب کردی م یبود حتما کار  نجایاالن ا اگه

 اومدم  رونیسهام از فکر ب  یصدا با

 !ادیـ آرش خان فکر کنم اون لباس به شما ب  

 بود   قهیبه لباس کردم  ، خوش سل  ینگاه

 آره قشنگه ـ

 

 تو مغازه.  میبر  ایزد ـ ب یلبخند

 دنبالش رفتم  یلیم یب  با

 

رو برداشتم  م یاالن خسته شده بودم گوش نیانتخاب  نکرده بود و من از هم یز یخودش چ  یبرا هنوز
 تم رو گرف  ریام یو شماره 

 الو  ـ

 ! رهی من داره حوصلم سر م میتا با هم باش  ییای ب  ن؟ییجان کجا  ری.امـ

 ن؟ ییباشه کجا ـ

 ...   یکنار طال فروش ـ

 میایاالن م ـ

 

 رو قطع کردم   یگوش

 حوصلتون رو سر بردم.  دیـ ببخش  سهام
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 .گذرهیخوش م  شتریب  میگفتم با هم باش ستیطور ن  نیزدم ـ نه ا یلبخند

 

 

 

 ی دوست داشتن ی  مو فرفر  

part 61 

 

 

 اومدن  لیوسه  الیو ط  ریبعد ام قهیدق ده

 

   دیخندیهم بهشون م لیسه کردی ناراحت نگاش م  الیاخم کرده بود و ط ریام  

  لی سرگرم کرده بود نگاه کردم سه  لشیکه خودش رو با موبا الیبپرسم به ط  ریدادم بعدا از ام حیترج  
 نگاه کرد  ریتکون داد و به ام یسر  الیبهش گفت ط یز یآروم چ 

 

 .  دیکن یهم رو نگاه م  دیسادینکردم چرا وا دیمن هنوز خر میـ خوب بر سهام

 موافقم.  دییجلو راه افتاد ـ بله بفرما ریام

 رسوندم    الیخودم رو به ط   

   ال؟یشده ط یچ ـ

 نگام کنه گفت   نکهیا بدون
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 ست ین یز یچ ـ

 گفت  الی رو به ط  لیسه

 ! کنهی م یکم صبر کن به غرورش برخورده خودش آشت هیـ  

 

 تکون داد و گفت  یسر  الیط

 .  دیخونه   شما بر گردمیـ من برم 

 

   دمیروگرفتم و دنبال خودم کش دستش

 م یگردیبعد برم میکن دیکم خر هی میبر  ایب ـ

    اوردمیخودم ن  یبه رو ی،  تعجب کردم ول دیکش رونی رو ازدستام ب دستش

 

 میو هم قدم باهاشون راه رفت  میدیبچه ها رس به

 رسوند و بازوش رو گرفت خودم رو بهش رسوندم و کنارش راه رفتم ریباز خودش روبه ام الیط

 

 رفتم  ری و تو فکر علت قهر کردن ام  کردمی نگاه م الیمن به ط  یمغازه ها بود ول نیترینگاش به و 

 خوشگله!!!  شرتی چه اون ت ریام یوا ـ

 

  نشیبود که است  دیسف یبا طرح ها  یاب شرت یت هینگاه کردن  ،  نی تریو به پشت و ادنسیوا همه
 نداشت، ازش خوشم اومد  مخصوص ورزش کردن بود  نیآست یکوتا بود بهتره بگ   یلیخ
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 باال انداخت  یشونه ا ریام

 . خوامی ـ من لباس نم 

 گفتم  ری به ام رو

 ؟ یخوایباحاله که چرا نم  یلیـ خ 

 خودش رو جلو کشوند و گفت   سهام

 

 ! مگه نه؟ ستیکه من برات انتخاب کردم که خوشگل تر ن یشرتیاز ت   یـ ول 

 کرد و بهش نگاه کرد  ی اخم الیط

 ن؟ یدیداداشم انتخاب کردم چرا شما نظر م یـ من برا 

 مقاومت کرد.  ریرو به طرف مغازه کشوند که ام  ریام دست

 گفت  یحرص  الیط

 . رمشی گیم اری ماز یبرا رمیـ اصال  م 

 

 دنبالش رفت منم پشت سرشون وارد شدم  ر یرو ول کرد و وارد مغازه شد  ،  ام   ری ام یبازو

 

 به دلم نشست  یلیهم بود که خ شیبه لباسا کردم از همون مدل رنگ سورمه ا ینگاه

 د یهم به من بد شی زحمت سورمه ا یب ـ
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 رو برداشتم! شیمن که سورمه ا هیچپ چپ نگام کرد که گفتم ـ چ الیط

 

 و گفت  دیکش   یغیج  هوی اخم نگاه ازم گرفت و به لباسا نگاه کرد  با

 . نیایقرمزش هم ب  یـ  وووا 

 و قرمزش رو براش اورد  دیبه واکنشش خند  پسره

 . دارمیرو بر م  شیمن آب یگفت  ـ ول  ریام

 گفت  الی خ  یب الیط

 جون برداشتم.  نیفرز یـ بردار!  قرمزه رو برا 

 

 

 ی دوست داشتن ی  مو فرفر  

part 62 

 

 

 گفت   الیرو به ط  لیکه سه میاومد رونی از مغازه ب دیاز خر بعد

 خوبه! قتونیواقعا سل  د؟یمن انتخاب کن یلباس هم برا هی شهیم ـ

 نگاه کردم   نیریخود ش یبه پسره   یحرص

 حتما  یزد ـ مرس  یلبخند پهن الیط

 ! یمن رو دوست داشت ی قهیـ وا داداش تو که سل سهام
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 !شدیداشتم که پوستم کنده م یرو دوست نم   قتیـ اگه سل لیسه

  یزدینخنده، سهام رو کارد م کردی م یسع  یهم خندش گرفته بود ول ریشروع به خنده کرد، ام الیط ـ
 اومد  یخونش نم

 

 زد الی جلب توجه ط یحرف رو برا نیچون تابلو بود که ا ومدی خندم ن منم

 

 گفت  لیو رو به سه ستادیا یکنار مغازه ا الیط

 دنبالم   انیب ـ

بهتر شه بد    میبا هم بر  انیو حرص خوردم،  گفتم ب سادمینداشتم دنبالشون برم همون جا وا حوصله
 تر اعصابم خورد شد 

 

چون نگاش بهم   یرفتم ول  الیبه ط یباز بود چش غره ا  یحساب  لیسه یشایاومدن ن  رونی مغازه ب از
 د ینبود ند

 ـــــــــــــــــــــ

  یبن رادی ا یرو کرده بودن به جز سهام که ه داشونیهمه خر  میکرد  دیو خر  میدو ساعت  راه رفت  
   گرفتیم  یلیاسرائ

 حرف دلم رو زد  الیبگم اما ط یز یچ  شدیروم نم یشده بودم ول  خسته

 ! میبرگرد گهیمن خسته شدم بسه د ـ

 نگاه ازش گرفت وگفت  ریام یداد ول  ری رو به ام نگاش

 . میگردیتموم شده برم داشونیـ اگه سهام خانم خر 
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 زد و گفت   یلبخند سهام

 دارم.   ازین گهیکوچک د زیچند تا چ هیـ  

 کرد و گفت  ی اخم الیط

 راه برم  نمتوینم  کنهیمن پاهام درد م یــ ول 

 گفت  لکسیر  سهام

   ؟یکن یکم الغر م هیـ راه رفتن برات خوبه   

 گفت  یعصب  الیط

 ! نیدار فیتشر  کیخودکار ب  یادیشما ز ستمیـ من چاق ن 

 شد یبار سهام عصب  نیا

 ...  میتیبچه  هیاز  یتیترب  یـ واقعا که ب 

 حرفش رو قطع کرد ـ بسه سهام   لیسه

 

  یول  کنهیو قهر م  رهی گیآبغوره م ال یرو گفته بود  فکر کردم االن ط گفت یم دیرو که نبا یز یچ گهید یول
 زد و گفت   یپوزخند

 

 شتره یاز تو  پدر مادر دار ادبم ب میتیمنه  ـ

 ور و اون ور بکشم    نیچند نفر رو به خاطر خودم ا ستمیحاظر ن  

 .  کنهی در خونش م زیوکن  خرهیتو روم یدارم  صد تا یبگم پدر بزرگ دیبا و

 گرپم یخودم برم شمیهم مزاحم شما پدر و مادر دارا نم حاال
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 کرد    ریبه ام ینگاه

 نداره!؟  ازین یا گهید زیچ  نیبب ریاقا ام ـ

 به من نگاه کرد  بعد

 نکنن.   یاحساس ناراحت  ییتا تنها نیکن شونیـ شما هم همراه 

 

  ریدنبالش رفتم که ام دیترد یرو به ما کرد وبه حالت تند شروع به راه رفتن کرد بدون ذره ا  پشتش
 هم خودش بهم رسوند 

 کوچولوم رو ناراحت کنه.   یخودش رو از چشام انداخت دوست نداشتم آج سهام

 

 ی دوست داشتن ی  مو فرفر  

part 63 

 

 .  الیـ صبر کن ط ریام

 کرد  و به پشت سرش نگاه  ستادیا الیط

 گردم ینبود خودم برم  یاز ین ـ

   ؟ییکرد و گفت ـ تنها یاخم  ریام

 نه با روح  عمم ـ

 بهش رفت  یچش غره ا ری بار ام نیا
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 خفمون کرد.    کیکه خودکار ب  رمیبگ ی بزار تاکس  الیبسه ط ـ

 هست!  ادمیگفت ـ  ریباز شد که ام الیط یشاین

 فرود اومد  ری توسر ام الیط یدایخر

 .  ستیروز من،  اصال نبخش مهم ن هی یروز تو قهر  هی یـ به درک خستم کرد الیط

 دستش رو گرفت   ری بره که ام  ریدوباره سرش رو بندازه ز خواست

 باشه بابا فقط بار آخرت باشه!    ـ

   کنمی خودم  رو م یفکر کرد ـ سع یکم الیط

 بار به سمت من برگشت  نیگرفت  و سوار شدن منم خواستم سوار شم که ا یتاکس ریام

 سهام جونت!    شی ـ تو کجا؟  برو پ 

 

بازش کردم و خودم رو انداختم داخل که مجبور شد بکشه    یعصب  د،یرو محکم کوب   نیهم در ماش بعد
 لوس.   یکرد دختر ه  ونمونیکنار،  د

 

 زد     یخندش رو خورد و به من چشمک ریام

 چسبوند که عمدا خودم رو بهش چسبوندم. ریهم با اخم و چش غره خودش رو به ام الیط 

درازشه اگه امشب   یناخونا  دمیتو پهلوم فرو رفت که گرفتمش و فهم یز ی ت زیچ  هیشد  یتا بفهمم چ  
 .ستمیتو خواب تا ته ناخوناش رو نزدم آرش ن

 

 نگام کرد.  ری دادم که سرش رو به طرفم  چرخوند و دلگ یرو محکم فشر  دستش
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به حرفش   خواستیدلخوره!  دلم م نقدریرهاش نکردم.  چرا چشاش ا  یفشار دستم رو کم کردم ول  
 نبود.  یمناسب  یجا  نیتو ماش یول  ارمیب

 

 دنیکش رونیب  یبرا یرهاش کنم اونم اسرار   خواستیتو دستام بود و دلم نم  کش یکوچ یدستا هنوز
 دستاش نکرد 

 ــــــــــــــــــــــ

 # الیط

برم و موهام   خوادیدلم م هیچند مدت  هیاومدم و مشغول درست کردموهام شدم  رونی حموم ب از
 نه  ای ادیصاف بهم م  دونمینم یفرا راحت بشم،  ول  نی روصاف کنم و از شر ا

  یپام گرفته بود  و از خستگ یها  چهیخودم رو انداختم رو تخت ماه رو خشک کردم و بستم و موهام
خونه رو کرده بود، چند تقه به در خورد از جام بلند شدم، و در رو باز   یدلم هوا دادمیداشتم جون م

 بود  ری کردم ام

 تخت انداخت، کنارش نشستمو بالش رو تو بغلم گرفتم و گفتم یداخل و خودش رو ر  اومد

 خونه!  میگشتیشدم کاش برمخسته  ریام ـ

 . دنیرس  نایا امکیتازه عمو س شهیجاش نشست و گفت ـ نم  سر

 خفش کنم.  خوادیدلم م نمشی بیم  یدختره رو ندارم وقت نیمن تحمل ا ری کردم ـ ام یاخم

 زد  یلبخند

 ی هست که تو خبر ندار  ییزایچ ه یـ ناراحت نشو اون حرفا رو از حسادت زد،  

باهاش   شتریب خوادی و ازش م  دهیم شنهادیازدواج به آرش پ یسهام رو برا نازیآ ییزن دا نکهیا مثل
 اشنا بشه 
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 ادامه داد  ر یام زدمی رو م حدسش

آرش ولش کرده و کنار   دیامروز که د یول  کننیو صحبت  م  رهی م رونی آرش باهاش ب نیبه خاطر هم ـ
 کرد و اون حرفا رو زد.  یحسود  رهیتو راه م

  

بشکه آب رو  برداشتم و سر   خچالیتکون دادم و بلند شدم از  یحرف زدن نداشتم فقط آروم سر  توان
 برگشتم   ری و به طرف ام دمیکش  یقینفس عم   دم،یکش

 من برگردم؟   شهیمامان و بابا تنگ شده م  یدلم برا ریام ـ

 ! شونین یبیزد ـ تا  امشب م یلبخند

   ؟یوا چطور  ـ

 ! انیچون دارن م ـ

 جا فرار کنم!   ن یاز ا خواستمیزدم من فقط م  یزور    یلبخند

 خوبه!    یلیخ ـ

 رو لبام نشست   یقیخان لبخند عم   نیاسم فرز دنیشروع به زنگ خوردن کرد نگاش کردم با د میگوش

 الو  ـ

 سالم دخترم  ـ

 !  ایپدر بزرگ دن  نیتر  پی سالم به خوش ت ـ
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 آرومه خندش گوشم رو نوازش کرد   یصدا

 ! نی پری باهاشون نم ادیز گهیم اریماز  گذره؟یدخترم خوش م  ـ

 

 من توانش رو ندارم.   گردنیم ادیز  الشیهم با بچه فام اریهوا گرمه ماز یلیخ ـ

 

 .  یباشه دخترم هر جور راحت ـ

 جونم؟    نیفرز ـ

 جونم!  ـ

 باشه!  شیک  ایتو هم ب ـ

 من؟  ـ

 

 دلم برات تنگ شده!   ایتو هم ب انیبابا و مامان هم دارن م  گهیاره د ـ

   امیم یخوایباشه دخترم حاال که تو م ـ

 

 .  گـــــــــــریفدات بشم  ج یـ وا دمیکش یغ یج یخوشحال  از

  ه؟یچ  گریکن ج ای ـ دختر ح دیخند

 

 .  ستین یز ی که چ گریج  یتو قلبم  ـ

 دخترکم.  یتو روح من یول ـ
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 . شتمیتا فردا شب پ   رمیگ یم طیپهن شد که گفت ـ فردا بل  لبخندم

 باشه بابا جون.   ـ

 خدا نگهدارت  ـ

 خدا فظ  ـ

 

 که موشکافانه بهم زل زده بود افتاد   ریرو قطع کردم نگام به ام یگوش

  ه؟یچ ـ

  ؟یخوشحال نشد  نقدریا انیچرا گفتم مامان بابا م ـ

 

 معلومه که خوشحال  شدم!  ری ام یگیم یچ ـ

 

 نبود.   سه یقابل مقا انیکه گفتم مامان بابا هم م یبچه خودم بزرگت کردم حالت با موقع نیبش ـ

 تخت نشستم و گفتم رو

 

دلم هواش رو کرده بود االن هم که زنگ زد ذوق زده شدم وگر نه بابا و مامان رو   شبیـ راستش  د 
 دوست دارم  یلیخ

 کردم یم یخان زندگ نیفرز شیپ رفتمی طور نبود م نیا اگه

 مگه نه!  شدیچه باحال م یوا   کرد،ی م یخان هم با ما زندگ   نیفرز کاش
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 کنه!  یما زندگ شیرو خاروند و گفت ـ فکر نکنم دوست داشته باشه پ  سرش
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جونم    نیفرز یهتل اتاق گرفتن فقط جا نیتو هم دنویرس  شی به ک ییو زندا ییو بابا با دا مامان
تو  گهیکردم د یسهام رو بکنم،  سع یسایتک تک گ تونستمیم یبود حالم گرفته بود و به راحت   یخال

 نشم   تی جمعشون حضور نداشته باشم تا اذ

 

شام   میخواستیما تازه م یول دنیو چون خسته بودن  زود خواب   دنیو بابا ساعت ده شب رس مامان
اومدم و در اتاقشون رو   رونی به اجبار از اتاق ب یول نمشونی کنار هم بب خواستیدلم نم  نکهیبا ا میبخور
 زدم

 ام یصبر کن االن م قهیدق هیدر رو باز کرد و گفت ـ   ریام

 ستادنیاونا کنارم ا یهم اومدن،  نگاه ازشون گرفتم ول لیبودم که سهام و سه ستادهیدر ا دم

 .  کنمی م یخانم من از طرف سهام از شما معذرت خواه الیـ ط  لیسه

 

  یقابل تحمله ول  ری مغرور و غ یل یخ  لیسه کردمی ، فکر م  دیچ یپوزخند سهام تو گوشم پ یصدا
 بود  امکی درست مثل عمو س تشیشخص
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 بود بعدش؟   یاز کوزه همان برون..  چ ل یآقا سه  ستیمهم ن ـ

 و آروم گفت   دیخند لی سه یول  دییدندون سا  سهام

 ـ تراود که در اوست  

 رفته بود.   ادمی کمش رو  هیاها بلد بودما  ـ

 

 و گفت   ستادیاومدن  ،  سهام کنار آرش ا  رونیو آرش  هم ب  ریام

 . میتو رستوران شهر غذامون رو بخور میما بر دیآرش خان موافق ـ

 

 چشه؟ نجایو خشک جوابش رو داد ـ نه مگه ا یجد  یلیخ  ارش

 گشنمه.   یلیکه خ میبر نی ایـ پس ب ریام

 

 آرش حال سهام رو گرفته بود خوشحال بودم  نکهیاز ا  م،ینشس  زیم کی پشت  یبار همگ  نیا

 د یدیاون منو به چشم خواهرش م  یول 

 بودم  مونیقبول کردم خواهرش بشم پش نکهیبه خاطر ا  

طور خودم    نیبهش فکر کنم ا دی کرد. من نبا شهینم یکار  خوادیعنوان م نیاون منو به ا یوقت  یول 
 !  دمیرو عذاب م

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 #   آرش
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 .  ادی تمام،  اصال از اخالقش  خوشم نم گهیمامان گفتم نه د ـ

 کرده؟  ری رو دلگ الیکه ط یناراحت  ای  ادیزد و گفت ـ از رفتارش خوشت نم  یلبخند مامان

 

دلم  رهی کنارشم حوصلم سر م یکه وقت نهیا گمید لیدل یشدم ول  یرو ناراحت کرد عصب   الیط نکهیاز ا ـ
  یرو برا یکس نیهمچ  تونمیخالص شم از دستش همش دنبال راه فرارم ،  چطور م  یجور  هی خوادیم

 انتخاب  کنم؟   یزندگ

 تکون داد  یسر  مامان

 !  ستی ن ریگ ال یط شی مطمعن باشم که دلت پ یباشه ول  ـ

 سوالش تعجب کردم  از

 بهش فکر کنم؟   تونمی مامان اون بچس،  نه سال ازش بزرگترم چه طور م یگیم یـ چ 

 

بزرگتر ها حرفاشون هم با   رهیگ ال یط شی دلش پ لیراحت شد چون سه  المیطور خ نیباشه پسرم، ا ـ
 بهش بگن.  یکه فکر کنم به زود دونهینم یز یچ الیهم زدن فقط ط

 آروم گفتم  ییلحظه نفسم رفت با تن صدا هی

   ؟یـ چـ  
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  اد؟ی خوشت م الیاز ط کنمیزد و گفت ـ چرا احساس م  یلبخند مامان
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 دمیرو تو هم کش  اخمام

 فقط براش نگرانم.  شتریخواهر  نه ب هیمن  یـ اون برا 

 رو لباش نشست   یبدحنس   لبخند

 !  کنهیمطمعن باش خوشبختش م   خوادیهم خاطرش رو م هیهم پسر خوب لینگران نباش سه  ـ

 

 .   ذارمیمگه من م شعوریب کهی مرت کنهیدلم گفتم غلط م تو

 و گفت  رونیبابا از حموم اومد ب  

 که بهتر بود!  میموندی خونه م  ش،ی داره ک  ییـ عجب هوا 

 . میبر میداره البته همه جاش رو وقت نکرد یقشنگ یجاها ـ

 جام بلند شدم  از

 .    نیکم بگرد هی دیاز اتاق و بر دیاتاقم شما هم دل بکن رمیـ من م 

   دیخند مامان

 سفر از تنش بره.   هیاستراحت کنه که خستگ  دیتنبله دو روز با یلیکار کنم بابات خ  یچ ــ

 

رفتم تا صداش    کتری نزد   د،یچیتو گوشم پ   الیط یغایج  یزدم و از اتاق خارج شدم که صدا یلبخند
 واضح تر بشه! 

 

 شلوغه  یلیخ  یشدیم تیهتل اونجا اذ یاومد یکرد یکار خوب   یلیخ ـ
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 .  کردی نگاه م الیکه با محبت به ط پی خوش  ت  یمرد مسن ول هیبه مرده افتاد،   نگاهم

 

 دم یبه من افتاد که خودم رو جلو کش  نگاش

 ـ سالم 

 درسته؟  یباش   ری ام دیسالم پسرم با ـ

 

 باباش.   بهیالبته پسر دا ری ام یینه من آرش  هستم پسر دا ـ

 که فقط نگاش به بابا بزرگش بود  نگاه کردم رو بهش گفت  الیباال انداخت به ط ییابرو

 . یشیاستراحت کن خسته م ایتو ب گردنیبرم رونی رفتن ب لی و سه  رسامیـ ام 

 

   رمی دوش بگ هی دیتکون داد ـ آره با  یبزرگش سر  پدر

 اومد و در رو بست به طرفش رفتم   رونی ب الی هم وارد اتاق شدن  چند لحظه بعد ط با

   رون؟ی ب  میبر یایم ـ

 کرد  تعجب

 !؟  ستنیـ چرا من مگه سهام خانم ن 

 استثنا   چیزنا حسودن بدون ه یگرفت همه  خندم

 

 انداخت و در روباز کرد  دیکل

 نه اون!   یبا اون برم مثال تو خواهرم  دیـ چرا با 
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 .  یبا اون بر  دیبا گهیو تو چشمم نگاه کرد ـ اونم عشقته د برگشت

 کردم  یاخم

 .  میـ اون عشق من نبود و نخواهد بود، حاال هم اماده شو بر 

 نه آرش حوصله ندارم.  ـ

 که در بسته شد متعجب نگام کرد که سر تا پاش رو نگاه کردم  دمشیدر رو گرفتم و کش ی رهیدستگ

 .  میبر ای ب ستیبدک هم ن پتیـ ت 

 من ضد افتاب نزدم  یول ـ

 

 . جی خانم گ  شهیپهن شد ــ داره شب م لبخندم

 رو بردارم   فمیگفت  ـ باشه صبر کن ک آروم

 

 فش ی رو گذاشت تو ک  لشیبهم کرد و موبا  یوارد اتاق شد دنبالش رفتم  ،  نگاه  دوباره

 داداش  میبر ـ

 

 گفت و جلو تر از من راه افتاد  نویا

آدرس  کلبه هور رو دادم که چپ چپ نگام    میگرفت یتاکس  میدنبالش راه افتادم  از هتل خارج شد 
 کرد. 

 میخوب بساز یخاطره   هی میبر ه؟یچ ـ
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 رو خوندم  امشیپ یچشم  ری دادن به مامانش کرد  ز امی رو برداشت و شروع به پ  شیگوش

 کلبه هور نگران نباش.   میری م میبا آرش دار ـ
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   میو به طرف ساحل رفت میشد ادهی پ یشده بود از تاکس  کیرهوا تا میدیمقصد که رس به

   ؟یاوک  یخور ی از کنارم تکون نم ـ

 اوهوم.  ـ

حاظر بودم تا صبح    یول کردی نم یطنت ی ش چیه کردیم انگاهیآروم نشسته بود و به در میساحل رفت کنار
  نمیجا کنارش بش نیهم

 

 تو فکر بود  قایگرفته بود و خودش عم  یفرش رو به باز  یرخش نگاه کردم باد موها مین به

کردم ودستام رو گذاشتم رو شونه هاش سرش رو به سمتم چرخوند و با   کتر یرو بهش نزد خودم
 پر از تعجب نگام کرد  یچشا

 

 پر تعجبش شدم  یگرفته بود پشت گوشش زدم و غرق چشا  شی که باد به باز ییموها
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 ی هم خوشگل شیلب زدم ـ بدون ارا ناخاسته

 داد  ا یزد و روش رو به در ینگام کرد بعد لبخند کم رنگ  رتی با ح یکم اول

 

 ممنون  ـ

 بهم کرد   طنتیپر از ش یو نگاه برگشت

 . یعاشقونه شد مثال برادرم  یادیحاال دستات رو بردار ز دونستمیم نویـ البته خودم ا 

 

 دستام رو برداشتم و به جلو نگاه کردم  یناراض

 ..... ایخواهرم باشه  خوامیم دونستمینم هنوز

 

 خودم بخوام؟  یاونو برا ست ین یمن نه سال ازش بزرگترم، نامرد یبهش نگاه کردم ول  دوباره

 

 و نگام رو شکار کرد که دستپاچه گفتم  برگشت

 ؟یگی بپرسم راستش رو م یسوال هی گمیم زیــ چ 

 ؟یلچه سوا ـ

 ؟یرو دوست دار   لیتو سه ـ

 

 !؟یکرد یفکر  نی چرا همچ ل؟یگفت ـ سه  متعجب

 . خوادیاون تو رو م دمیاخه فهم ـ
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 خوامش.  یمن نم یکرد  ـ ول  یاخم

 

  یق یام برداشته شد نفس عم نهیاز رو س  یادی ز یقلبم حس کردم و انگار فشار  ی رو تو یم ینس یخنکا
 و گفتم   دمیکش

 به بدن! میبزن  یز یچ هی میبر  ـ

 ! میمرغ بخور ج یساندو  شهیم میبر ـ

 

   کیرستوران ش  هی میبر گفتیتو بود م یجا  یهر ک یول  ستیاوم بد ن ـ

 چپ نگام کرد ـ مثال سهام خانم.  چپ

 

 . یشیبامزه م یلیخ  یکن ی حسادت م  یوقت الیط یتمام وجود قهقهه زدم ـ وا با

 تو بازوم فرو رفت   زشی ت یناخونا

 عمت حسوده. ـ

   دمیخند

 مادر بزرگ تو؟  شهیمن م یکه عمه  ستین ادتیرفته   ایعمم از دن ـ

 فکر کرد  یکم

 .دی ! ببخش یگ یـ راست م 

 

 . ستیبد ن  یبود که گفتم بدون  ینکته جالب ،یکن ی نگفتم عذر خواه نویا
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 زد ـ آره جالب بود یلبخند

مرغ   جیخانم ساند الیط  شنهادیدست فروش به پ هیاز  م یهر رفتدست بلند کردم و به ش یتاکس یبرا
 گرفتم   

    دیواقعا چسب   میو خورد مینشست یپارک  تو

 اورد  یدر م یرو شروع کرده بود و مسخره باز   طنتاشی باز ش الیط

 بخشه. یکه تنها با اون خوشبختم و بودن کنارش آرامش بخش و زندگ دمیفهم 
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 # الیط

  یول  نمیتو چشاش بب تونستمیبزنم اون منو دوست داشت عشق رو م قیبود ج  کینزد یخوشحال  از
 سکوت کرده بود 

 بود  یرام کافبودم تو قلبشم ب دهیکه فهم نیبودم هم  یاندازه هم راض نیبه هم 

 

 گفت  میرو که خورد جمونیساندو

 ـ من که هنوز گشنمه! 

 . میبخور یبستن  میبر ـ
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 تو سطل آشغال  ختیجاش بلند شد و اشغالها رو ر از

 م یهم بزن  یبستن هی میبدو بر ــ

از لبخند رو لباش   ی،  از جام بلند شدم  و دور بازوش رو گرفتم  از کارم خوشش اومد و رد  دمیخند
 ظاهر شد 

   میرفت یفروش  یطرف بستن  به

 چشام گرد شد  ی بستن  دنیبزرگ سفارش داد با د  یدو بستن 

 بخورم؟  نویآرش من چطور ا ـ

 ! ینطور یا ـ

 خودش زد که لرز کردم  یگاز از بستن  هی

 خوردنه! یچه مدل بستن نیداغون شد!ا دندونات یوا ـ

 نقدیچرا ا ایجنوب نیگرفته! ا شیبودم، دهنم آت خته یفلفل ر ادیز جمیاشکال نداره رو ساندو ـ
 !؟زهی فلفلشون ت

 

 زدم    میبه بستن سیل  هیو   دمیخند

   میو روش نشست  میرفت  یمکتیطرف ن به

 م؟ی نکرد ری آرش د گمیم ـ

 به ساعتش انداخت  ینگاه

 !میو بر می رو بخور  مونیـ بستن 

 باشه  ـ

  میدی هتل د یو سهام رو تو الب لی سه میو به هتل برگشت میگرفت یتاکس  یاز خوردن بستن بعد
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به آرش که به زور خودش رو گرفته بود نخنده کردم و وارد   ینگاه کردنیهر دو با اخم نگامون م 
 م یاسانسور شد

 و نخوره؟!   آرش، سهام من  گمیم ـ

 

 باز نگاش کردم و  دکمه طبقه چهار رو زدم  شی منم با ن د،ی که گفتم آرش ترک نویا

 . یموفرفر  ینی ریش  یل یپر خنده نگام کرد و گفت ـ خ یچهره  با

 زدم و گفتم  یثی فرم افتاد لبخند خب یبه موها نهی از تو آ نگام

 .یموفرفر  یبگ یکه نتون کنمی صافش م یبه زود ـ

 ؟یچـــــــــ ـ

 دمیدادش ترس  یصدا از

 چته؟ ــ

 ؟یدیفهم  یدست به موهات بزن یرو تو هم کرد ـ اجازه ندار  اخماش 

 خودمه به تو چه! یوا  موها ـ

 اسانسور باز شد  در

 با مزس. دست بهشون نزن باشه!  یلیکه گفتم موهات خ  نیهم ـ

 .کنم ی خودم رو م یسع ـ

 رفت و گفت  یغره ا چش

 که گفتم.  نیـ هم 

 انداختم در رو باز کنم  دیتقه به در اتاقشون زد، منم کل چند
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 آشفته نگاه کردم که زوم من بود رسامی اتاقشون با شدت باز شد، به ام در

 ر؟ یشده ام یچ ـ

 تو هر دوتون.  نیایب ـ

 

باال انداخت و وارد شد، دلم شور زد احساسم  یگفت و داخل رفت به آرش نگاه کردم، شونه ا نویا
 بشنوم   ستیقرار ن  یخوب یزایچ  گفتیم
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زد  واریبه د یلگد  هویتخت نشستم که  یبا استرس گوشه   کردی طول و عرض اتاق و متر م یعصب ریام
 نعرش بلند شد  یهمزمان صدا

باره محکم بغلم کرد شروع کرد با   هیو پر اشک نگام کر سرخ  یبه طرفش رفتم با چشا دهیترس  
 خودش حرف زدن  

 

 مرده باشم.... نه نه  نکهیمگه ا زارمینه من نم ـ

 اسمش رو صدا زدم  یلرزون یبا صدا  دم، یلرزیاز استرس م  رونی بغلش اومدم ب از

 شده؟   یچ ریام ـ
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 د یرو بوس میشونیتو بغلم گرفت و پ دوباره

 آرش بلند شد  یصدا

   ؟یکنی م نینه؟  چرا همچ  ایشده  یچ  یگیم ریـ ام 

 کار رو کنن   نیا زارمیذارم.... نم یول کرد و به ارش نگاه کرد ـ من نم  منو

 بهت خبر بده!  ری خدا خوبه ام یوا

 کشدت ی هم نباشه از استرس م یاگه خبر بد یحت

 برم؟!    ای یزنیحرف م ریام ـ

 طرفم برگشت  به

 که دستش بهت نرسه!   ییجا میبر دیرو جمع کن با لتیـ برو وسا 

 گفتم حرف بزن قلبم تاول زد بگو چه مرگته!   ری کردم ــ ام یاخم

 

 تخت نشست و گفت  یرو

 کرد.  یاز بابا بزرگت خاستگار  لیسه یتو رو برا  امکیـ عمو س 

 گفت؟  یبابا بزرگ چ   ؟ی باال ـ چ  دیپر ابروهام 

 ردش کرد.   ـ

 برگشتم  ریو به ارش نگاه کردم انگار اونم حس منو داشت به طرف ام  دمیکش  یراحت  نفس

   ؟یخون جگرم کرد  نیهم یبرا ــ

   ار  یبهتر از ماز  یلیخ  لیتکون داد ـ آره چون سه یسر 
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 شده بودم  آرش گفت  جیگ

 داره!؟  اریبه ماز یـ چه ربط  

 دوباره به طرف من برگشت و گفت   دی تو موهاش کش  یبه آرش کرد و  دست ینگاه

 بوده؟  یعلت مخالفت ازدواج پدر بزرگت با بابا و مامانت چ  یدونیم ـ

 خانواده مادرم!  یمال  تی خوب معلومه وضع ـ

 زد  یپوزخند

 یهم جا یا گهیپا گذاشته بوده!  هر کس د ری خانواده رو ز نی بوده که بابات قوان نیـ نه علتش ا 
 .  گرفتیخان قرار نم   نیمادرت بود مورد قبول فرز

 گرفتم  دلشوره

   دونم؟ینم  یز یچرا من چ یچه قانون  ریام ـ

 

 !یدیچونکه به سنش نرس  ـ

   کننیوصلت نم  به یکه با غر نهیخان ا نی فرز یخونواده  قانون

 ؟ یچ یعنیدهانم رو قورت دادم ـ  آب

 رفت باال    صداش

حاال   رسهیم  اریفقط و فقط به ماز  الیگفته ط یکنیقلبم صداش م گرم،یکه ج یخان  نیفرز نکهیا یعنی ـ
 بگم.  شتریب  ای یدیفهم

 زده بود، امکان نداشت  خشکم

 !کنهیکار رو نم   نیبا کن ا نیـ نه فرز 

 !   ذارمیمن نم  یعنی کنه،یزد معلومه که نم داد
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 لجنش کنم  اریماز میتقد  یکور خونده خواهر دسته گلم رو دو دست 

 رد بشه!  تی قدم هی دمیاجازه نم یول   کشمشیاگه شده م 

 !میری جا م نیامشب از ا نیرو جمع کن هم لتیگفتم پاشو برو وسا ی چ یدیمگه نشن اصال
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دوم  تونستمیبود،  چطور بدون آرش م  یا گهید زین چرو بسته بود،  درد م  دمیچشام  راه د اشک
 ار؟ یب

  خوامش ینگاش کنم و بفهمه چقدر م  دمیترس

 خان دلم گرفت!  نیاز دست فرز چقدر

 

 گفتم  ریجام بلند شدم و اشکام رو پاک کردم رو به ام از

نظر منم    دیبا  نیفرز  رم،ی بار حرف زور نم ری ز یول  رمیگی م ش یـ نترس داداش اگه شده راه بابام رو پ 
 .دیپرس یم

 دی به ذهنم رس  یفکر  هوی

  شیطور که راض نیکه گرفته منصرفش کنم،  هم  یمیکه از تصم کنمی من تمام تالشم رو م ریام نی ـ بب 
 کنم   یکردم کنار شما زندگ
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 نگران نباش.   زنمیرو م  شی رأ   یمن زده ول یبرا  یرخواهی حرف رو از رو خ نیا مطمعنم

 

  نیبه در اتاق فرز  یو انداختم تو قفل برگشتم و نگاه دلخور   دیزدم کل  رونی رو برداشتم و از اتاق ب فمیک
 از دستت دلخوره!   ال یط  گفتیبهش م رفتی اتاقم بود کردم،  انگار دره م یخان که روبرو

 

در رو   یدر روببندم که کسوارد اتاقم شدم خواستم  دادی شب رو نشون م ازدهیبه ساعتم کردم   ینگاه
 ستاد یُهل  داد  و اومد تو،  متعجب به آرش  نگاه کردم که در رو بست و روبرم ا

 شده آرش؟   یچ ـ

 خوردم  واریعقب رفتم که به د یمعذب قدم ستادیا نمیبه س  نهیبرداشت و س  یقدم

 زد و سرش رو جلو خم کرد  واریساعد دستش رو به د  دیخودش رو جلو کش  دوباره

 گفتم ـ آ... رش؟   یلرزون  یبا صدا  دمیکارش ترس از

 گفت ـ جانم  یآروم  یتن صدا با

  میلباسش دوختم که آروم  گفت ـ من موفرفر قهیو نگام رو به  دمیقلبم رو نوارش کرد لب گذ صداش
 .  دمینم یرو به کس 

و اشکام مثل   رمی اشکام رو بگ زشی ر یکه پر از اشک شده بود نگاش کردم  ،  نتونستم جلو ییچشا با
 رو صورتم رون شد.  یبار یجو

مال   کنمیخودمم مجبورت نم  ی،  ول  یانجام بد یخوایرو که نم  یوادارت کنن کار  ذارمیمن نم الیط ـ
 .  خوامتیم  یل یخ  نکهیبا ا یمن ش

 

خندم   دنیکه رو لبام نشسته بود رو پنهون کنم،  با د  ید لبخندر یحرفش نتونستم جلو دنیشن  با
 زد و گفت  یلبخند
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   یـ پس مال خودم  

 خندش قطع شد و گفت  هویخندش بلند تر شد  یانداختم که صدا ری رو ز سرم

 ؟یندار   یمن نه سال ازت بزرگترم مشکل الیـ ط 

 کرد سرم رو مظلوم تکون دادن که خنده از لباش رفت   طنتیش یهوا دلم

 ؟ یکمکم کن  یتونیم خورمی همش به مشکل بر م کیزیو ف   یاض یدارم مثال تو درس ر یلیمشکل خ  ـ

 با تموم شدن حرفم گفت   گرفتیاسترس حرفام رو گوش م با

 ؟ یاض یها ر ـ

دستام  دهیکندم، ترس نیزمپام انداخت و از   ری شد و دستاش رو ز ثی تکون دادم که چشاش خب یسر 
 رو دور گردنش انداختم که به طرف تخت بردم و نشاندم رو تخت.

 

انگار تازه  ستادیقلبم از زدن ا د،یماخام رو بوس یو رو  دینگاش کردم که سرش رو جلو کش دهیترس 
 کرده ازم جدا شد و شرمنده نگام کرد   کاری چ دیفهم

 از دست دادم لحظه کنترلم رو هیمتاسفم، حواسم نبود  ـ

 زدم ـ اشکال نداره یمن ناراحت نبودم لبخند یول

 

 کرد  مونمیکه چهرش گرفت از حرفم پش  یحالت  

 

 کرد که در اتاق زده شد.  کیچشام راه گم کرد و خودش رو دوباره بهم نزد نیب  چشاش
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 آرش گفت  میشد ،  دوباره به هم نگاه کرد دهیهر دومون به در اتاق کش نگاه

 ! رهی ـ ولش کن خودش م  

 گفتم  یازش جدا شم ول  خواستیدلم نم  نکهیا با

 ! هیک نمی آرش بزار بب شهینم ـ

خان قلبم افتاد،   نیفرز دنینگاه کرد با د رونی در به ب یاز جام بلند شدم و به طرف در رفتم  و از چشم 
 به طرف ارش رفتم  دیدیآرش رو تو اتاقم م دیاون نبا

 زود باش!   یوار یآرش بدو تو کمد د ـ

 ـ ها؟  دیباال پر ابروهاش

 

 !نتتیتو اتاقم بب  دینبا   نی! فرزگهیـ زود باش د دمیرو گرفتم و به طرف کمد کش دستش

 

 درهم بستم یوار یشوتش کردم تو کمد د ادی به خودش ب تا

بود در آوردم رو   رشی ز یشالم رو از سرم  کندم و کش موهام رو باز کردم مانتوم رو که تاپ نازک عیسر
 تخت انداختم 

 خان کش اومد نیلبخند فرز دنمیطرف در رفتم و آروم بازش کردم با د به



 ی عروس سفارش 

907 
 

و لبام کش    دیلبخندش دلم براش پر کش دنیبا د یول بودم یاز دستش  ناراحت م  ستیبای م نکهیبا ا 
 مداو

 

کنار  وارد اتاق شد و به دور و ورش نگاه کرد، در رو بستم و پشت سرش راه  دم یرو بازکردم و کش در
 و گفت  دیافتادم که بو کش

 اد؟ یعطر مردونه از تو اتاقت م یـ چرا بو 

 

 .زهی ت یل یخ  نینبود فرز ادمیافتاد تو پاچم  قلبم

 بودن!   نجایو آرش ا ریام ـ

 

   دنت؟یلباس د نیابه لباسم کرد ـ با  ینگاه

 بابا جون!  نی بش ایب ،یآوردم که در زد ینه نه داشتم  مانتوم رو درم  ـ

 

 رون؟ ی ب  یتخت نشست و گفت ـ رفته بود هی گوشه

 کنه!  مییفقط اومده بود بازجو نکهیا مثل

 کلبه هور.  می آره با آرش رفته بود ـ

 

 ؟ یتکون داد و مثل بچه ها گفت ـ پس من چ یسر 

، حمله کردم طرفش و دستم رو دور    رمی بگ  دنشیبوس یخودم رو برا یباز شد و نتونستم جلو شمین
 که خندش گرفت   دمیگردنش انداختم و محکم بوس
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 ! خوبه؟ میریفردا با هم م نمیقربونت بشم فرز ـ

 . میبر ییسه تا ادی زنگ بزن ب ارم یـ آره فقط به ماز دیخند

 دادم  اریبه ماز  یدلم فهش قشنگ تو

 جون. نیباشه فرز ـ

 

 رو بهت گفته باشه! درسته؟  زی همه چ ریام دینگام کرد و گفت ـ با مردد

 ه؟ یتکون دادم که گفت ـ خوب نظرت چ یسر 

 نگام رو گرفتم و گفتم ـ مگه نظرم برات مهمه! ریدلگ

 ! ؟یرو دوست داشت لی که پسره سه  یبگ یخوای نگام کرد ـ نم نگران

 نداشتم. یـ نه بهش عالقه ا 

 وگفت ـ خوبه  دیکش  یراحت  نفس

 

 ندارم. یعالقه ا چیهم ه اریبه ماز  ـ

 نگران نباش! ادیـ عالقه به وجود م دی رو تو هم کش اخماش 

 

 انداختم که گفت   ریو سرم رو ز دمیاخمش دهنم رو بست لب گز با

 !یکن ی نم داینسبت بهش پ  یحس  شی نینب  یمعلومه وقت  رونی و بباهاش بر شتریکم ب هی ـ
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وجود نداشت   یاگه آرش  دیآرش بود، شا رونیکه دوست داشتم باهاش برم ب   ینزدم، تنهاکس  یحرف 
  ییجا گهیاز خواستنش شده بود د زی االن که قلبم لبر یبود ول یچون پسر با مزه ا شدمیم اریجذب ماز

 موند ینم  یباق  یکس یبرا
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 جاش بلند شد   از

 کل شهر رو بگردم.   خوامیاستراحت کن که فردا م ـ

 گرمه!  یل یجون رحم کن هوا خ ن یگرد شد ـ فرز چشام

   ؟یتر  فیهم ضع رمردی از من پ یعنیـ  دیخند

 شد  زونیو لوچم آو لب

 . رسمی شما قلدر خان  که نم  یو تنبلم به پا کیدختر کوچ هیـ خـوب من  

 چوند ی رو پ گوشام

 به بابات رفته.  تی ــ الحق که چرب زبون 

 جونم دردم گرفت!    نیآخ فرز ـ

 

 !  یو ول کرد و گفت ـ خدا کنه مثل بابات کله شق نباش  گوشام

 . ارمیرو به زبون ن کردی م ینیکه تو دلم سنگ یرو گرفتم نتونستم حرف منظورش
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  نیمهربون تر از ا کردمی فکر م  ،یمنع کرد  زی بابا رو از همه چ  یموضوع نیبه خاطر همچ دونستمینم ـ
 !  ییحرفا

 

نگاش رو گرفت و بدون حرف به طرف     عیشد سر  سیحرف نگام کرد احساس کردم چشاش خ بدون
 در اتاق حرکت کرد    

 رفش پاتند کردم و باهاش هم قدم شدم شدم به ط مونیناراحتش کردم پش نکهیا از

 

 ناراحتت کنم. خواستمیجون نم نی فرز دیببخش  ـ

 نگام کرد و گفت  یکم

 !یبر خالف اون به حرفم گوش بد دیتو با یخودشه ول هیگپ زتیـ همه چ 

 

نگام کرد و از اتاق خارج شد پشت در اتاق نشستم و زار   نیغمگ ختیاشکام رو گونه هام ر اری اخت یب
 خودخواهه؟ نقدریزدم چرا ا

 

 نشستن آرش کنارم  اشکام رو پاک کردم و خودم رو تو بغلش انداختم. با

برام اورد و کنارم   یاب وانیل خچالیاز  نمیبلندم کرد  به طرف مبل بردم و مجبورم کرد بش  نیاز زم 
 نشست 

 کم بخور  هی ایب ـ

 آب قلب داغم رو اروم کرد  یخنک   دم،ینوش یو از دستش گرفتم و کم وانیل

 وجود نداشت؟  یار یماز شدی م یرو به آرش دادم و گفتم ـ چ  میاشک نگاه
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 . یرو پس زد و گفت ــ نگران نباش دلم روشنه مال خودم  اشکام

 نگاش کردم که گفت    دیناام

 ؟ یکرد یتا حاال دزد ـ

 چشام گرد شد ـ ها؟ نه مگه دزدم؟ ربطش یسوال ب از

 یرو بدزد  اریماز یکن گوش یسع  یرفت رونیـ فردا که باهاشون ب دیخند

 رو بدزدم؟   شیگوش  دیرو دادم باال ـ چرا با ابروهام 

.از حرفاش معلوم بود  ستین یآدم سالم اریماز میبه پدر بزرگت ثابت کن دیفکر کرد و گفت  ـ با یکم
 وصلت کنه!  نیبدونه اجبارت به ا  اریرو در مورد ماز زیدوست داره، فکر نکنم اگه همه چ

 

 اگ...  ؟ی داره؟ اگه بابا بزرگ بدونه چ زایچ یدوست و ا اریماز یگیم یعنی ـ

 با من! بعدشم... شی رو که گفتم انجام بده بق  یتو کار  ـ

 کرد و با اخم نگام کرد  یمکث

 ه؟یچ ـ

 ! خورهی ! نوک انگشتت هم بهش نمیر یبازوش رو بگ یاجازه ندار  ـ

 گرفت  خندم

 ! نیو تو هست  ریکه دستشون رو گرفتم ام ییـ تنها پسرا 

 نگفته که  .. یز ی حسش بهت برادرانس؟ تا حاال چ  ریگفت ـ ام  نگران

 رو رد کرده؟     لیناراحت بود که بابا بزرگ سه  یدیآرش ند یوا ـ
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 .میکن یکه لهش م مونهیم ار ی، پس فقط ماز  یگیگفت ـ آره درست م متفکر

 ؟یکم دار  یاالن چ  یدونیرو تکون دادم که گفت ـ م  سرم

 خوشگلت رو بزن! یاز رژ لبا یکی نگاش کردم که گفت ـ پاشو  یسواال

 . ادیم افهیق نیبراش نازک کردم آره واقعا به ا یچش پشت

 فت مانتوم رو بپوشم ر ادمی یبه خودم کردم  ـ  وا ینگاه

 و از جاش بلند شد  دیخند

 !یــ بهتره برم تا از راه به درم نکرد 

 کنم؟ یچپ نگاش کردم ـ پررو من تو رو از راه به در م چپ

 و به طرف در رفت.  دیخند

 دم یگرفتم و خواب  یکه رفت دوش آرش
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رو زده بود،   شی شگیهم پیهم ت  اری ماز م،ینهار به رستوران داخل شهر رفت یبابا بزرگ برا شنهادیپ به
 نگاه کنم  پشیاومده بود به ت ادمیانگار تازه 
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که ذهنم رو مشغول کرده بود زنگ  یبه دلم ننشست، و موضوع مهم تر  یندشت ول یبد ی افهیق 
 خان هم از رفتارش اخم کرده بود  نیو رفتن از کنار ما بود فرز لشیموبا ی  در پ  یپ یها

 

   کردمینهار پهن شده بودم و بهش فکر م   زیآرش تنگ شده بود و وارفته رو م یبرا دلم

 رو کش برم؟   اری ماز لیموبا تونستمیچه طور م 

 رو کنار دستش گذاشت    شیباز برگشت و گوش   شیبا ن  ار یماز

 !زنهیهمه بهت زنگ م نیا یک اریخان گفت ـ ماز   نیفرز

 زدم ـ حتما دوست دخترشه!  یپوزخند

 ار؟ یکرد ـ جواب بده ماز یاخم نیفرز

 سمتم باور کن دوستمه!  نیچتونه شما جبهه گرفت ـ

 

 تکون داد یسمتش کردو سر  یخان نگاه مردد   نیفرز

 . دیهم تو هتل دلش پوس الیبچه ها، ط شیپ  نی ـ بعد از نهار منو برسون هتل و با هم بر 

 .ذارهیاون داداش زشتش نم  ایب گمیگفت ـ من که م  ار یماز

 اخم نگاش کردم   با

 درست صحبت کن! ریدر مورد ام ـ

 خانم.  دیاوه اوه ببخش ـ

 

روکنارشون   یکه  قرار روز مزخرف دمیاالن فهم نینگام رو ازش گرفتم که غذا ها رو آوردن، از هم یحرص
 بگذرونم 
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 آرش باهام بودن   ای  ریباشم کاش ام ششونیپ  خواستیدلم نم ره،ی بگ میبود گر کینزد 

 !ادی هم ب ریام شهیجون م  نیفرز ـ

 

 گفت  اریبزنه ماز یحرف  نی فرز نکهیاز ا قبل

 ورت داره بره؟   یچپ چپ نگامون کنه بعدشم زود   ادیـ البد ب 

 

ذا رو تو سرش  بشقاب غ خواستیدلم م شعوره،یبدم اومد، چقدر ب  نقدریازش ا هوی پر شد چرا  دلم
 خورد کنم.  

 برو.   ییدخترم امروز تنها ـ

 نکرد   ییاعتنا یرو خوند ول  میتیخان از نگام نارضا  نیفرز

 هتل.  امیتنها برم باهات م خوادیدلم نم  یول ـ

 

 ر؟ یرو گوش بگ گمیکه م یکرد ـ حرف یاخم

 

 آروم نجوا کردم  دیاز شدت حرص و بغض لرز لبام

 ـ کاش با مامان و بابا رفته بودم.  

 

 نه!  ایبرام مهم نبود بشنون  دن،یبدون حرکتشون  معلوم بود شن یاز دستا یآروم  بود ول یلیخ  حرفم
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زورگو رو    دیجد یخونواده  نیخونوادم، ا  شیبرگردم پ   خواستیاون جو رو دوست نداشتم  ، دلم م 
 دوست نداشتم. 

 

تو اون لحظه حس   ینخورد، ول  یز یچ گهیگرون تمـوم شد چون د یلیخان خ   نیفرز یحرفم برا انگار
خان    نیخالص شدن از دستشون خودم رو بکشم از فرز  یکه برا دیبه فکرم رس یرو گفتم حت میواقع

 نگاشم نکردم  یحت گهیزورگو زده شدم د

 دخترم  ـ

، همون طور سر    خواستمیکه بعدش زور گفتن باشه رو نم  ییدلجو یبود، ول انهی آروم و دلجو صداش
 گفتم ریبه ز

 خان   نیبله فرز ـ

 کرد و گفت   یمکث

 ! م یبا هم حرف بزن دیهتل با یگردیباهام برم ـ

 

و شروع به غذا خوردن کرد،  منم چند لقمه به  دیکش یکه نگاش کنم سر تکون دادم،  پف  یبدون   بازم
   داد؟یقورت دادن غذا رو بهم م یمگه بغض گلوم اجاز  یزور  چپوندم تو دهنم ول

 

 نوشابه رو برداشتم و به زور باهاش لقمم رو قورت دادم و بشقابم رو پس زدم  وانیل
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به عمد   یمتوجه کالفه شدنش بودم ول  گرفتمیتمام مدت نگاه ازش م ،میخان به هتل برگشت نیفرز با
  الدیبابا م  یلحظه خودم رو جا هی زور گفتناش تموم شده  یدوره  دیفهمیم دیبا  دادمیکارم رو ادامه م

 چرا من تا حاال سر قبرشون نرفتم؟ یگذاشتم، واقعا براش سخت بوده، دلم به حالش سوخت راست

 

 .ستمین فیخودم رو نگه داشتم، چون ضع یول رهی بگ میگر خواستی!  بازم ممیدختر بد چقدر

 

 رو  تو قفل اتاقم چرخوندم   دیکل م یشد ادهیاسانسور پ  از

 کارت دارم  ایب ـ

 باز در رو قفل کردم و دنبالش وارد اتاق شدم   ناچار

 !نیبش  ایمبل نشست ـ ب یرو

 ه؟ یچ  اریمشکلت با ماز  یبگ  شهیفاصله ازش نشستم که گفت ـ م با

 

!  مشکلم خورهیبه هم نم قمونیکه خلق و خو و عال  نهی!  مشکلم اادی که ازش خوشم نم نهیمشکلم ا ـ
 که به شدت مشکوکه!   نهیا

  ه؟یحرف زدن عاد یهمه پنهون  نیهمه زنگ رو زنگ و ا نیا یبگ یخوایم

    ؟یبدبختم کن یخوایکه م یهست یچه جور پدر بزرگ 

 نخوام حله؟   یارث چیاگه من ه  م؟ی با خونواده خودمون وصلت کن دیحتما با چرا



 ی عروس سفارش 

917 
 

 

 که بهم داده بود رو جلوش  گذاشتم.   یکارت 

 

 !کنم ی رو کنم  ،خواهش م  میزندگ نیفقط بزار خوامی ازتون نم یچیه ـ

 

 فمی و  کارت رو برداشت انداخت تو ک دی تو موهاش کش  یدست

همه  خوامی هم بهش دادم نم اریسهم ماز  یحت رسهیپس به تو م الد  یم ی هیکارت تمام سهم ارث نیا ـ
 منتظر مرگم باشن!

 

نگه  میزندگ  یبرا  دیبا  یکه اونم مجبور  مونهی م یحساب مخصوص خودم باق هیفقط اون خونه و  
 دارم. 

 و گفت   دیرو سرم کش یدست

 رو نداشته باشه مشکل حله؟    یکس اریاگه ماز ـ

 ! کنهیکار م یتا بفهمم چ شمیم هیقض  ریگیامشب پ از

 از کنارت رد شه! ذارمیبفهمم با دختراس نم اگه

 ندارم.  یدوست دختر  چیو ه  خوامیرو م  الیط گفتیم نکهیبا ا 

 

 ن؟یبفهم  نینگاش کردم ـ چه طور مخوا نگران

 نم کیبراش م  یفکر  هی دونمیرو خاروند ـ نم  چونش

 جون؟  نیگفتم ـ فرز مردد
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 کرد   نگام

 .میرو ازش کش بر شی گوش دیبا م یشماره ها رو چک کن  دیبا  شیاز گوش  زیچ ـ

 تو ناراحت نباش. کنمیتکون داد و گفت ـ باشه امشب  درستش م یسر 

 

 بخند!   نیبابا فرز یکم برا هیتکون دادم ـ حاال  یسر 

 زدم   یمهربونش شدم  و لبخند یچشا غرق

 کرد و تو بغل گرفتم   کیرو بهم نزد  خودش

 و گفت    دیرو بوس میشونیپ 

 حرف از مردن نزن باشه؟  گهید ـ

 جون. نیباشه فرز ـ

 

 

 ی دوست داشتن ی  مو فرفر   

part 75 

 

 کل#  یدانا

 

بار   نیخان ا  نیفرز نکهیغافل از ا یکه در قلبش روشن شده بود از اتاق خارج شد ول  یدیبا نور ام الیط
هم داشته باشد بعد از ازدواج با   یدوست اریشکست را قبول کند،  با خود گفت اگر ماز خواستینم
 . گذارد یآن را کنار م الیط
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 را گرفت و منتظر ماند  اریماز ی شماره

 خان   نیبله فرز ـ

جا بزار   یرو اشتباه تی و گوش نجایا ایرو چک کنه،  امشب ب تی گوش خوادیبهت مشکوکه و م الیط ـ
 تا مطمئن  بشه! 

 نباشه!  تی هم رو گوش قفل

 باشه چشم ـ

  

 الیکه ط کردیانجام داد  ،  او فکر م  الیکار را در حق ط  نی خود بهتر الی روقطع کرد و به خ یگوش  نیفرز
 . شودیخوشبخت م اریفقط با ماز

را   شیداد  ،  هنوز هم حاضر  نبود دوست رییتغ یخود را به نام پسرانه ا یدرون گوش یاسم ها ار یماز
 با انها قطع کند   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 # الیط

و وارد شدم  ،  آرش با   دمیبه روش پاش  یدر رو باز کرد  ،  لبخند ریام عیسر  یل یاتاق رو زدم  خ در
 لبخندش کش اومد و گفت   دنمید

 ؟یکرد کار ی چ ن؟یکجا بود ـ

 

 کردی هم منتظر نگام م ری تخت نشستم ام یرو

 مشکوک گفت   ریهمه ماجرا رو براشون گفتم،  ام 
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   کنه؟ی م یکار  نیخان همچ نیفرز یمطمعن  ـ

 شک نکن اون منو دوست داره.  ریام ـ

 

 گفتم   مردد سرش رو تکون داد که 

تونم رو حرفش حرف   ینم گهینباشه د شیتو گوش یز یدوست دختر داره؟ اگه چ دیشما مطمعن ــ
 بزنم. 

 خان اعتماد ندارم.  نیبه فرز یـ من مطمعنم ول  آرش

 ؟ یچ  یگرفتم ـ برا دلشوره

 ؟ یـ منم با آرش موافقم اگه بهش بگه چ ریام

 مطمعنم من بهش اعتماد دارم.  گهینه نم ـ

 انداختم  ریسرم رو ز ختینا مطمعن شون دلم رو به هم ر نگاه

 کنم؟ کاریچ  دیگیشما م ـ

 

 کنارم نشست و دستش رو رو شونه هام انداخت  ریام

 . کارکننی چ خوانیم نمیصبر کن بب  رنی ! اگه تقلب کنن لو مشهیــ درست م 

 رو تکون دادم و از جام بلندشدم  سرم

 استراحت کنم. رمین مـ م 

 زنگ خورد  میاتاقشون  خارج شدم، و به اتاق خودم رفتم که گوش از

 بابا جون؟  یداشت یالو کار  ـ
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 تو هم صبر کن با ما شام بخور  میهم شام بخور نجابایا ادیارمیدخترم امشب ماز نی بب ـ

 باشه    ـ

 

 تخت انداختم   یحوصله خودم رو رو  یرو قطع کردم و ب یگوش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  میبر رونی شام ب یخان گفت برا  ن یکه اومد فرز ار یماز

  یوشوخ  ی نی ریقبول کردم، شام رو با خودش  اومدیاز دستم بر نم  یا گهیمنم که جز چشم گفتن کار د  ،
 کوفتمون شد  اریماز یمزه  یب یها

 

  دمشیکه د یل یبر خالف اوا  ی ، ول  گهید زیچ ایبود  میگموقش تو زند  یعلتش حضور ب دونمینم 

 اومد یبدم م  ازش

 

با خودش برد و با ابرو اشاره   ییکردنش تا دسشو یهمراه  یرو به بهونه  اری ماز نیاز شام  فرز بعد
 گذاشته بود کرد. زیکه رو م اری ماز  لیبه موبا یا

 

 رو برداشتم  ل یاز رفتنشون موبا بعد

 شد؟یرمز هم نداشت  مگه م  شیگوش  یحت  شدینم  نیتعجب چشام گشاد تر از ا از

 !لنگهیکارت م یجا هیخان   نیبه دلم خونه کرد فرز شک

 رو باز کرد.  شی موقع نهار با رمز گوش مطمعنم

 ! دادنیم میشدم داشتن باز   یعصب
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 !کنمینم  دایپ یز یشدم هر چند مطمعن بودم که  چ نشیمخاطب وارد
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  دونستیبود که نم  نیهان ا نیگذاشتم،  اشتباه فرز  زیم  یرو رو یزدم و گوش  ینبود.  پوزخند یز یچ
 .  ستمیهم ن اریماز  یخودش نباشم به خنگ  یاگه به باهوش

 ازشون نبود  یراه رفتنشون نگاه کردم هنوز  خبر  به

 !  یرستم  دینوشته بود حم ی برداشتمش ول عیشروع به زنگ زدن کرد سر  اری ماز یگوش

 

دوباره شروع به زنگ زدن کرد  باز هم  یرو سر جاش گذاشتم بعد از چند بوق  قطع شد  ول یگوش
 زنگ بزنه.  گهید قهیگرفتم بهش بگم چند دق میبود تصم   یرستم  دیحم

 

 بهم نداد  رو وصل کردم  خواستم حرف بزنم که مجال صحبت یگوش

  اریتوام ها؟  مگه امشب چه خبره؟  ماز یچند مدت زنگ نزن؟  مگه من مسخره  یچ  یعنی ار یماز ـ
خودم رو    یا گهیکس د یخاستگار  یبه خدا اگه بفهمم رفت   ،یباهام ازدواج کن یتو به من قول داد

 .کشمیم
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 کرد   هیبعدشم شروع به گر  

 زنه؟     یرستم  دینگاه کردم حم یبه گوش جیگ

 

 !  دونستیچرا بهش گفته بود امشب زنگ نزنه؟  مگه م ار یماز

پات    ،یپر یهم م هیبا بق  دونستمیم نکهیبا ا سادمیچقدر به پات وا  ؟یزن یچرا حرف نم اریالو ماز ـ
  ؟یطور جوابم رو داد نیا یموندم ول

 

 . دم یها خند ونهیپرت کردم درست افتاد تو ظرف خورش خندم گرفت مثل د  زیرو رو م  یگوش

 شده دخترم؟   یچ ـ

 شد    شتریبرگردندم  خندم ب  نیو فرز  اریرو به طرف ماز سرم

 

 شد.   یخورش  لتیجان موبا اریماز دیببخش  ـ

 روبرداشتم  فمی و از جام بلند شدم ک  دمیخند  بازم

 جون سالم برسون   دیبه حم ـ

  

، اون گولم زده بود   ومدیاز پشت سرم م  نیصبر کن صبر کن فرز  یطرف در هتل حرکت کردم صدا به
 کار رو کنه؟  نیچه طور تونست باهام ا

 

 ؟یر ی جان نصف شب تنها کجا م الیصبر کن ط  ـ
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بهش   گهیبشم چطور د  یبده تا زن اون عوض بمی فر خواسینگاش هم کنم م یحت  خواستینم دلم
 کردم؟ یاعتماد م

 

 ؟یشد ونهیخدا صبر کن مگه د ای  ابون،یدختر نرو تو خ ـ

 

طور   نی بابا ا هی دونستم،ینداشتم، بهش اعتماد کرده بودم، اونو پدر دومم م  یانتظار  نیهمچ ازش
 ره؟ یگیدخترش لقمه م یبرا

 

  خواستیبرام تموم شده بود؟ دلم م  نیداشتم فرز یچشام روگرفت  حس بد یپر شد و اشک جلو  دلم
 موند  یمثل قبل مهربون م

 کنه!؟  رمیز  نیبا ماش خواستیکه م هیهمون خودخواه نیرفته بود که فرز ادمیطور  چه

 

بودم و   ستاده یا ابونی مانتوم اشک چشام رو گرفتم  و به جلوم نگاه کردم درست وسط خ نیآست با
 ! نیدور و ورم پر از ماش

و  پرت شدنم تو    نیخدا گفتن فرز ای ده،یبوق کش یصدا  یدهانم رو قورت دادم و پا تند کردم ول آب
 مطلق.  هیاهیسرم  و س  یتو یدیاسمون   و بعدش درد شد
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 کل#  یدانا

 

 جدا کرد   نیجونش روح از بدن فرز یجسم ب  دیدو الیبا ترس و شتاب به طرف ط  نیفرز

  نیپسرش! هق زد و او را از زم ی! چه کرده بود با دردانه  دادیاز دست م الدی نکند او را هم مثل م 
 برداشت 

 رو به رحم اورد یجواب نماند و دل مرد  یگشت ،  نگاهش ب ین ینگاه ملتمسش دنبال ماش 

 رسونمتونی سوار شو م ایب ـ

 گذاشت   شیپا یرارو   الیشد  و ط نیشتابان سوار ماش نیفرز

 د یلرزیو استرس م یاز ناراحت شیسدا

 برو  عیـ پسرم سر 

 رسونمتونیچشم االن م ـ

 .  دیرس مارستانیب  یا قهیکرد و ده دق یبا تمام سرعت رانندگ مرد

و درمانده پشت در اتاق عمل   مونیپش نیبه اتاق عمل منتقل شد و فرز یبعد از عکس بردار  الیط
 منتظر ماند.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 # آرش 

چون همه    یول   کرد،یسهام داشت مخم رو سوراخ م یحرف ها  م،یهتل نشسته بود یتو الب یهمگ
 تحمل کنم یکم تونستمی بود م  الیط شی فکرم پ

 دیدرخشیچشاش م یتو یروز ی مشکوک بود  موقع خارج شدن از هتل برق پ یل یپدر بزرگش خ  
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 رو از دست دادم الیط شهیهم یبرا کردمی م حس

 اون مرد،  مرد شکست نبود  

 به صدا در اومد  رسامی ام تلفن

   رمی ما جدا شد و مشغول جواب دادن به تماس شد،  نتونستم نگام رو ازش بگ از

  ریبدون توجه به صحبت کردنه سهام به طرف ام   شد،یم  شتریتر و خشمش ب  دهیهر لحظه رنگش پر 
 زد ی نم یرفتم،  مات شده بود و حرف 

 شده؟  یچ  ؟یخوب  ریام ـ

 . ایرو کشتن خدا  المیقفل چشام شد ـ آرش خواهرم! بدبخت شدم ط  سشیخ نگاه

 شده! یحرف بزن! چ ری ام یگیم یچ ــ

 اتاق  عمله الیط  مارستان،یب میبر دیبا ـ

 بدجنسه! ردرم یاو پ  ری همش تقص 

   ؟یچـــــــــ ـ

 شده باشه شی زی چ تونستیمن نم ی الینه ط شدینم  باورم

   دیچی و عاطفه خانم تو سالن پ ادی عمو مه ونیو ش  ادیفر یماجرا رو به هم گفت صدا ریام

پشت در اتاق عمل نشسته بودن عمو  نیو فرز اریماز میرسوند مارستانیسرعت خودمون رو به ب به
 کند  نیرو گرفت و از زم  نیفرز قهیو و  رهی خشمش رو بگ  ینتونست جلو ادیمه

 حرفش رو زد   ادیو فر باداد

سرت   ییوگرنه بال رونیب  ادیفقط دعا کن سالم ب   ؟یسرش آورد ییدخترمو ها؟ چه بال یکارکرد یچ ـ
 ! یمرگ کن  یکه ارزو ارمیب
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 مرده بود  هی هیدرست شب زد ی نم یحرف   نیفرز یول

 جداش کرد نیاز فرز بابا

  غی ت ری ز الینشستم،  برام قابل قبول نبود که ط نیزدم و سر خوردم و رو زم هیتک  واریناباور به د  
 دست و پا بزنه!  یمرگ وزندگ نیباشه و ب  یجراح 

 معلومه که نه همش خوابه!   شد؟یم مگه

 ی دوست داشتن ی  مو فرفر  
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   دیچی تو سرم پ دیبراش دعا کن  گفتیدکتر که م یکه صدا ی خواب نبود،  وقت  یول

 بود یزندان  یادیز یلوله ها ونیبسته  م  یبا چشا یوقت 

 تو کما!   رهیم ادی به هوش ن گهیدکتر گفت اگه تا چند روز د یوقت  

 خواب باشه!   تونستینم نایا

 

اون   دیچرا با شه؟یفقط گفتن تصادف کرده. علتش رو نگفتن!  مگه م ارینه ماز  زدیم یحرف   نینه فرز 
 !؟بودی م ابونی موقع وسط خ

 . کردنیرو پنهون م  یز یچ هیاونا   

 از به هوش اومدنش نبود.  یخبر  ی روز گذشته بود ول  سه

 

  یر یو جبران ناپذ  یمشکل اساس ه یممکنه  ادیکه دکتر گفت که اگه به هوش ب  یوقت میتر شد داغون
 . میآماده کن یز ی هر چ یخودمون رو برا نکهیاومده باشه و ا شی سرش پ یبرا
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   دنیرس اریو ماز نیکه فرز مینشسته بود مارستانیدر ب ریهم مثل هر روز با ام امروز

 برگشت  اریماز یشد ول مارستانی وارد ب نیفرز

 

   میو دنبالش رفت میبه هم کرد  ینگاه ری با ام  

 م یبه سرعت خودمون رو بهش رسوند یحرکت کرد ول  عتری انگار متوجه شد و سر 

 

 بشه،  حق به جانب نگامون کرد  یوارد کوچه ا میو مجبورش کرد میطرفش راه رفت دو

  ن؟ی ـ چتونه؟  چه کاردار 

 

 وار یرو گرفت و کوبوند تو د  قشی ریام

 ! یر ی نم رونی گر نه سالم بو   یـ بهتر زبون باز کن 

 زد ـ واقعا؟ یپوزخند ار یماز

 که دوال شد  دمیناغافل تو شکمش کوب یمشت

 زر زدن بنال!   یآره  واقعا! پس جا ـ

 

 !؟  نیکارشی مگع شما چ ستی ـ به شما مربوط ن دییسا دندون

 

 تو شکمش فرو رفت   ریام یبار زانو نیا

 ازت نمونه،  پس زبون باز کن!  یز ی چ ترسمیم یشرم نکن،  ول یبفهم یخوا یم شتریـ اگه ب ریام
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  خوردیو تا م دمشیکش  ریاز دست ام اوردیداشت کفرم رو در م گهیباز حاضر به حرف زدن نبود د یول
 تو خودش مچاله شده بود  نیزدمش  ،  رو زم

 خان حرفش شد به من چه!   نیبا فرر  ستیمن ن  ریتقص  دیولم کن ـ

 گولش زده بود  نیپس حدسم درست بود فرز دم یزدنش دست کش از

 م یبرگشتم ــ بر  ریطرف ام  به

  میبرگشت مارستانیو به ب میولش کرد نی جا رو زم همون

تا   خواستیدلم م  کرد،ینگاه م  الیبه ط شهیکه کمرش دوال شده بود از پشت ش یدر حال  نیفرز
 نبود که با مشت اول جون نده!   ین یتضم  یول زدمشی م خوردیم

 کرد؟ ی رو خوب م الیمگه آب شدنش حال ط  دهیچه فا یچند روز آب شده بود ول نیتو ا 

   اومد؟یبال سرش م نیا دی تنگ شده بود چرا با اش ی باز ونهید یبرا دلم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 # الیط

باز کردم همه جا مه آلود بود باز چشام بسته    تو سرم چشام رو یدیو و درد شد ینی با احساس سنگ 
 . دیکش ری شد و سرم ت

 

 واضح شد  رشیکنارمه چشام رو باز کردم و چند تا پلک زدم تا تصو  یکردم کس حس

رو خوب   دشیسف یتخت گذاشته بود، موها یکه دستام رو گرفته بود سرش رو رو  یدر حال  
خورد،  یکه تکون  رونیشدم خواستم دستام رو بکشم ب  ی که دستام رو گرفته عصبان نیاز ا شناختم،یم
 .نمشیبب   خواستیچشام رو بستم دلم نم عیسر
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 تکون دستام رو حس کرد   نکهیمثل ا یول

 ؟ یشد داری دخترم ب  الی...طالیط ـ

 رفت  رونیرو ندادم  ، از جاش بلند شد و ب   جوابش
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 چند نفر به اتاق شدم   یباز چشام رو باز کنم نداشتم  متوجه حضور با عجله  نکهیا ینا

 

 دکتر خودم تکون دستاش رو حس کردم. یآقا ـ

 

  دیآماده  کن یز ی هر چ یهمون طور که بهتون گفتم خودتون رو برا یبهتر شده ول  تشیدرسته وضع ـ
 . یتر   یمشکل جد دمیشا  ایرو   شینایب یحت ایده باشه  ممکنه حافضه ش رو از دست دا

 

 کرد؟   یبراش کار  شهیرو از دست بده م  شیینا یمن،  دکتر اگه ب یخدا ـ

 

 بشه ،  بهتره فعال تنها باشه داریب  دیصبر کن   ستیمعلوم ن  یچیفعال ه ــ
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من که حافظه م رو از دست ندادم   یول  دمیشن یرو م شدنیکه ازم دور م   یقدم هاشون در حال یصدا
 گن؟ یم یچ نایپس ا نهیبیچشام هم م

 

  ار یاز شر ماز دیرو مجازات کنم؟  چه طور با  نیفرز دیچه طور با   ه؟یکه گفتن چ یتر  یمشکل جد 
 خالص  بشم؟   

 کنم؟ کار یزورگوت چ یتو بگو از دست بابا ییرو خواست از ته دل صداش زدم،  بابا الدی بابا م دلم

 

 ازدواج من تو دست اونه!    یبرم اجاز  ششیکه بتونم از پ ستمی من که مثل تو پسر ن  

 

شم و خوشحالش   داریخواست ب   یکردم بخوابم دلم نم ی چشام رو فشار دادم و سع دیکش ریسرم ت  باز
 به پرواز در اومدم.  گهی د ییای دن یکنم باز مغلوب خواب شدم و تو

 

 یدشت سرسبز و قشنگ یتو نمی بی خوابم  و دارم خواب م دونستمیبودم  م یدار یخواب و ب نی ب انگار
 دشت بهشته نیا دونستمیم یحت   رفتم،یراه م

 ُمردم؟  یعنی چه خبره  نجایا ایخدا 

   نجا؟یچرا اومدم ا یول نمیبینه من که دارم خواب م ای  

خودم  دنی خندهاشون منو به طرفشون کشوند با د یتوجهم رو جلب کرد صدا  ییبایبزرگ ز درخت
 .دمیترس بهیغر یکنار مرد

 

 ! یبش ونهی د دیکه مرد  گفت ـ دخترم  تو با کردم یمتعجب نگاشون م ست؟ی چرا موهام فر ن یول 

 نگاش کردم ـ ها؟  جیگ
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  ؟یمگه صدام نزد یـ خودت ازم کمک خواست دیخند

 من بابام رو صدا زدم  یول ـ

 !یبش ونهی د دیـ درسته با دیخند

 

  یعنیهم مامانم بود!   شیمن اون بابام بود پس کنار یچشام محو شدن.خدا   یکه گفت از جلو نویا
 بشم؟ ونهید یچ

 

مرد با   هی دمیکه به صورتم خورد چشام رو باز کردم خواستم چند تا فحش بهش بدم که د یضربه ا با
 .ستادهیسرم ا یباال دیروپوش سف 

 دخترم؟   یخوب ـ

 !  زدمایداشتم توبهشت قدم م  ؟یخوب گهیم زنهیم ونهیجوابش رو ندادم د  یحرص

 

به عمد نگاه از چشاش بر   یصورتم تکون داد ول  یدستاش رو جلو  دمیجوابش رو نم دید یوقت
 ! ونمیکه دواقعا  زمیکرم بر خواستیحال دلم م  نینداشتم،  حاال توا

 

 م؟  ونهیگفتم؟  د یها؟  چ 

 بشم؟  ونهید دیبود من با  نیمنظور بابا ا یعنی

 .....  شودیم وانهید  الیپس ط  ییبابا باشه
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    خوردمیطور به نگاه کردنش ادامه داد،  تکون نم  نیو هم دیصورتش رو جلو کش  دکتر

 شد  کینزد  یصورتش  حساب   زدم،ینم  ینگام رو قفل چشاش کرده بودم و حرف  

  ؟یشنویدخترم صدام رو م ـ

 کردم به چپ   لیمتما یازش سرم رو کم دیکج کرد، به تقل  یسرش رو کم دیازم ند یعکس العمل  یوقت

کردم، متفکر نگام کرد که دستام  دی راست کج کرد باز حرکتش رو تقل باال انداخت و سرش رو به   ییابرو
 شد ینم نی گشاد تر از ا گهیرو بلند کردم و دماغش رو محکم گرفتم، چشاش  د

 کردم و گفتم  زیرو محکم فشار دادم و چشام رو ر دماغش

 ؟یمنو برداشت یتو آلوچه ها ـ

 گفت ـ نه دخترم  یتو دماغ  یصدا با

تازه بعدش   یخوردیتند تند الوچه هام رو م  یداشت  دمیکردم  و گفتم ـ دروغ نگو خودم د یاخم
 .  یزد سیظرفشم ل

 . خرمی دخترم خودم برات م  ـ

رهاش کردم و گفتم ـ خوبه حاال برو بچم   نیاحساس کردم جونش اومده توک دماغش به خاطر هم  
 دلم براش تنگ شده.  نمشیبب   اریرو ب 

  دیاز اعماق وجـود کش ینفس

 .رونیتکون داد و رفت ب یرو ماساژ داد سر  دماغش

 !یهم رد نش میکنم از صد متر یخان کار   اریدارم برات ماز ه،یبودن عال ونهی د یحال داد، وا چقدر
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 # آرش 

چکش کنه تا از   خواستینرمال شده بود و دکتر م الیط ت یوضع  میمنتظر جواب دکتر بود همه
 مطمعن بشه. شیسالمت

 مطمعن نبود  یزدن حرف یو برا دیگزیدکتر لب م یول

  د؟یدیو گفت ـ  دخترم خوب بودچشاش م اوردی خان طاقت ن  نیفرز

 دکتر سرش رو تکون داد  ـ

  یول یشگیهم ایعالئم موقته  ن یا دونمینگرانم کرده، نم  یز یچ هی ینداشت  ول  یینایـ آره مشکل ب 
 ست ینرمال ن  شیروان   تیوضع

 گفت  ادی مه عمو

 شده؟  ونهید یبگ  یخوای م ؟یچ یعنیـ  

 تکون داد  یسر  دکتر

منم قول  یآلوچه هام رو خورد گفتیم کندی داشت دماغ من رو م دهیطور نشون م نیـ فعال که ا 
 که ولم کرد. رمیدادم براش بگ

 دست انداخته!  طونکیش  نیـ بابا ا دیخند ریما

 ن؟ یگیم یچ نوی! ااری گفت برو بچم رو ب یول دونمیـ نم  دکتر

 .  نمشیبب   دیکه عاطفه خانم گفت ـ با مینگاش کرد دهیترس همه

 !شناسهیشما رو م نمیداخل بب  دیا ی آروم  ب یـ همگ دکتر
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من بگه  یالیبود چه طور دلش اومد به ط   دهیچشاش بسته بود و مظلوم خواب میوارد اتاق شد اروم
 ونه؟ید

فقط  نگاش   یو آروم صورتش رو نوازش کرد که چشماش باز شد ول ستادیخانم کنارش ا عاطفه
 .کردیم

و   دیکوبیامان م  یقلبم ب  دادینشون نم یعکس العمل چی ه  دیخانم خم شد و صورتش رو بوس عاطفه
 منتظر بودم بخنده و بگه دستون انداختم  

 ؟یدخترم؟ درد ندار  یخم شد و گفت ــ خوب ادیمه

 گرد شد  و با تعجب گفت  الیط یچشا

 پسرم!   کردمیمن دخترم؟ فکر م یـ چــــــــــ 

کنه نه نه   تمینتونه ذا نی پسر باشم تا فرز خوامی دختر باشم م خوامی ـ من نم   دیکش  یغیج
 نـــــــــــــــــــــــــه

کرد و همه   قیتزر یکه دکتر بهش آرام بخش کردنی نگاش م دهیبلند شد  همه ترس غشیج یصدا  باز
 انداخت.  رونی رو از اتاق ب
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!  دکتر بهم ه یبه چ ی تا بفهمم چ دیطول کش قهیو منگ بودم  چند دق جیباز کردم گ یرو به آروم  چشام
ببرنم  ترسمیمحتاط تر عمل کنم م یکم  دیکردم با یرو ادهیآرامش بخش زده بود!  فکر کنم ز
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متوجه شدم هر دو دستم به تخت    خوره،یتکون نم دمیخواستم دستم رو تکون بدم د  مارستان،یت
تحمل کنم    دیهدف بزرگ دارم با هیاومد  من  ادمیکه  رهی بگ میشدم خواست گر یبسته شده،  عصب 

رو تو همون حالت گذروندم که پرستار اومد و سرمم رو چک کرد خودم رو نگه داشتم   یساعت کی
   ؟ینبود بهم بگ  یراه بهتر  یی بدتر بشه؟  آخه بابا ت ینزنم که وضع  یحرف 

 

ت و گفت  گذاش زی تو دستش بود اونو رو م یاومد طرف سوپ گهید یکی ساعت بعد  میرفت ون   پرستار
 تا بهت غذا بدم؟  یمون یم  یـ اگه دست رو باز کنم دختر خوب

 گفتم  یآخ  دویکش ریکه سرم ت  نمیرو  تکون دادم که دستام رو باز کرد  ،  خواستم بش سرم

 دختر خانم؟  یبرداره به طرف برگشت ـ خوب ز یظرف سوپ رو از رو م  خواستیکه م  پرستار

 توسرم؟    یسرم گذاشتم و گفتم ـ تو زد یرو رو دستم

 بزنم؟   دینه چرا با ـ

 محکم زد تو سرم که دردم گرفت؟   یکردم ـ پس ک  زونیو لوچم رو آو لب

 .  رهی م نی از ب یدردش به زود ؛ یزد ـ اشکال نداره عمل داشت یلبخند

 بردم   رو رو پام گذاشت و خاست بهم سوپ بده که قاشق و ازش گرفتم و تو سوپ فرو  ینیس

 قاشق پر از سوپ  رو تو دهنش فشار دادم  هوی که  ردینگام م  منتظر

قابل   مارستانیب یواقعا که غذا  دم،یگرد ازم فاصله گرفت،  کاسه سوپ رو برداشتم و سر کش یچشا با
 !  ستیبد ن شهیهالک م یکه داره از گشنگ ونهید هی یبرا  یول ستیخوردن ن

دهنم رو پاک کنم که دستم رو گرفت و با دستمال  نمیخواستم با آست   دمیرو تا آخر سر کش  سوپ
 کرد.  زی دهنم رو تم

 برم خونه!  خوامیم ـ
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و سوپت رو تا اخر   یبود یبزار به دکترت بگم دختر خوب  زمیرو از رو پام برداشت ـ باشه عز  ینیس
 ! یاجازه داد بر  دیشا یخورد

 رفت  رونیق برو برداشت و از اتا ین یتکون دادم،  س یسر 

از   گهیخونه د میزود تر برگرد خواستیرو نداشتم دلم م مارستانیب  یحوصله   دمیرو تخت دراز کش 
  انتیخودت و اطراف نیب دنی سد کش هی یعنی یونگیاومد،  رفتن تو عالم د یهم خوشم نم شیک
 تاب آرش بود    یمن دلم ب  یول یار یرو به حساب ن گرانیو د یفقط خودت باش  یعنی

   ؟یطرف سهام چ رفتیاگه م  ؟یچ شد یم دیاگه ازم نا ام  

 نبود! اریخان و روندن ماز  نیادب کردن فرز یفقط برا یونگید نیا

 ! شدیدوسم داره امتحان م گفتیکه م  یآرش   شناختم،یرو هم خوب م انمی طور اطراف نیا  

 !شدی!   صبر و تحمل خودم امتحان مشدنیامتحان م ریبابا و مامان و ام  

منو  گهید  ترسمیم   رن،یازم فاصله بگ ترسمیاالن بازندم دلم براشون تنگ شده م نیمن از هم  یول 
 نخوان. 
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 #   آرش

  شیزور زد که راض  یلیخان خ   نیتهران،  فرز میبرگرد میخواستیمرخص شده بود و م  مارستانی از ب الیط
 داد یبود و سرش رو تکون م دهیرو چسب  ادیعمو مه یبازو  الیط یاون بره ول یکنه به خونه 

 رهاش کرد   ادی ازش برنم یکار  دیخان هم که د  نیفرز

و کم   اومدی م  رونیکم ب  یل یاز اتاقش خ الیبار ط  نیا یول  یزندگ یشگیبازم روال هم میتهران برگشت به
   کردی توش م یخرابکار  هیانجام بده  خواستیکه م یر حرف شده بود و هر کا 
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طاقتم تموم  گهید یبشم ول کشیهنوز جرات نکرده بودم نزد هیبرخوردش با من چطور دونستمینم
 کردم یم یکار  هی  دینه با ایبود   ادشیرو  یهمه چ ایشده بود 

چهرش خسته و   کردمی رو تاب نشسته بود خرگوش گندش هم تو بغلش  بود،  احساس م اطی ح تو
 . نهیغمگ

 حلش دادم و تاب رو رها کردم  ی نشون نداد کم  یو آروم حلش دادم،  عکس العمل سادم یوا کنارش

 زد به خودم جرات دادم و جلو تر رفتم  ی،  نگام کرد و لبخند  ستادمیا روبروش

 نم یتاب بش کنارت رو تونمیم ـ

 ازم فاصله گرفت  یو کم دیتکون داد،  کنارش نشستم خرگوشش رو سفت چسب ینگام کرد و سر  یکم

   ال؟یط ـ

    ادته؟ی کرد ـ منو  نگام

 !  یدیتکون داد و گفت ـ تو منو بوس یسر 

   ا؟ینگ  یکس شی پ  الیحبس شد  آب دهانم رو به زور قورت دادم و گفتم ـ ط نفسم

   ؟یروکج کرد و گفت ـ تو پسرم  سرش

 رو نداشتم  دنشیطور د نینگاش کردم طاقت ا دیام نا

 شونه م گذاشت و با پاش تاب رو به حرکت در اورد. یوسرش رو رو دیرو به طرفم کش  خودش

 !نی نهار بخور نیای متعجب نگامون کرد و گفت ب یکم   اومدیداشت به طرفمون م ریام

دنبالت ببرت   ادیب خوادیخان گفته م نی فرز الیدوباره صداش زد ـ ط ریام  ستادی از حرکت نا الیط یول
 ؟ یر ی م یبمون  ششیخونشون چند روز پ

 رو دوست دارم    نیزد و گفت ـ اره من فرز یلبخند الیط  ستادیاز حرکت ا تاب

 ؟یایبه من کرد ــ تو هم م ینگاه
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کرد هم بهم  تتیاذ اریبرگرد باشه!اگه ماز یمنو دوست نداره تو هم زود نیتکون دادم ـ نه فرز یسر 
 بگو!

 جواب دادن بلندشد و وارد خونه شد   بدون

 ـــــــــــــــ

 # الیط

غذا بخورم که شک نکنن مثال   ب یعج یکم کردمیم یسع  میخوردیو غذا م می نشسته بود زی م پشت
بودن  ونهیبودم د  دهیچند روز فهم  نیتو ا خوردمیم  یبزنج خال ای  خوردمی تو ماست و م زدمی مرغ رو م

  یمشکوک  یتا حرکت کردمی م یتو اتاق خودم رو زندون شتریب  نیبه خاطر هم  ستیهم آسون ن نیهمچ
 ندم  انجام

  یلیخ  دونستیامتحانم کنه؟ م خواستی تو ماستم  فرو رفت، م ریخواستم ماست بخورم که قاشق ام 
 تو دهنم گذاشتم که باز کارش رو تکرار کرد  یتوجه به کارش قاشق ماست یکار،  ب  نیاز ا ادیبدم م

جام بلند شدم و کاسه ماستش رو رو سرش برگردوندم  و سر جام نشستم و با دست شروع به  از
باال انداختم و قاشق رو تو   یی به سمتم گرفت ابرو ی کردم و که آرش قاشق   میرازی خوردن ساالد ش
 چندش شده بود فرو بردم و جلو دهنش گرفتم یساالدم که حساب 

 خودم رو نگه داشتم  یدهانش رو باز کرد،  خندم گرفت ول  دیترد یب

 خوردمیجاش بودم نم من

ها  ونهیرو سرش بود نشسته بود و مثل د یماست مثل کاله  یکه کاسه  یهنوز شکه زده در حا ریام
 نشن! ونهید نایخدا کنه تا وقت عاقل شدن من بشه ا کردی نگام م
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  یحرف  چیهم بدون ه ریآرش رو ازش گرفتم و با همون قاشق شروع کردم به خوردن ساالدم  ام قاشق
دروغ بوده، پوستم و  نایا یبرسه که بفهمه همه  یرفت ، خدا به داد روز  سیبلند شد و به طرف سرو

 !کنهی زنده زنده م

 

 رو که خوردم از جام بلند شدم که مامان گفت   ساالدم

 فت یبرات گذاشتم کلباسات رو   زمیعز ـ

 رو بده باشه دخترم؟   تیجواب گوش زنمی هر روز بهت زنگ م 

 که رو تخت گذاشتم رو بپوش.   ییهم برو لباسا حاال

 دم یجواب به طرف اتاقم رفتم و لباسام رو پوش بدون

 نه.  ای ادیکنار م  ونش ید یبا دختر عمو نم یشد حاال بب دایپ  اریساعته سر و کله ماز مین

 

کردم  که  ینگران همه دنبالم بود! کار درست ینگاه ها میرفت  رونی ب الیبرداشت  از و  رو فمی ک ریام
 رو بهشون نگفتم؟؟؟  تیواقع

پشت گذاشت و در جلو رو    یرو صندل فمی ک ریراستش رو بگم و از ادامه کارم منصرفم کنن! ام  دمیترس
 رد و بدل کرد و رو بهم گفت  اریبا ماز یبرام باز کرد نگاه بد

 ؟ی کن  کاری چ یدونیکرد که م تتیاذ یـ مواظب خودت باش، اگه کس 

 فکر کردم و گفتم ـ خفش کنم؟  یکم

 تکون داد  یزد و سر   یلبخند ثی خب
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اهنگ  هیبردم و روشنش کردم   نیرو روشن کرد و راه افتاد دستم رو سمت ضبط ماش نی ماش ار یماز
!  گنیم یچ نایمن بلدم ا یعن ی زارهیم  میبهش کردم چه کالس  یشروع به خوندم کرد نگاه چپک  یخارج

 کوچولو هم بلد نباشه.  هیحاظرم شرط ببندم 

رفت و ضبط رو خاموش کرد هنوز   یتکون خورد چش غره ا هی یرو تا ته باال بردم که  ماز   صداش
آمپر چسبوند   اریماز نکهیبار تکرار شد تا ا نیکار مون چند  نیخاموشش نکرده بود که روشنش  کردم ا

 کرد   کیپله به هدفم نزد هیو من  دیکش یو عربده ا

 دی زار زدم که باز داد کش نقدر یدادم، ا دنیبار یقشنگم اجازه  یاشکا به

 !یکرد ونمید الیبســــــــــــــــــــه ط ـ

ن پاش رو گذاشت رو گاز و با سرعت تموم به سمت  داد زد  یبار به جا نیزار زدم  ا  شتریمن ب  یول
 روند.  الیو

 گرفت  یترمز بد  الیدر و یجلو

 دم یدو الیشدم  و بدون بستن در به سمت و ادهی پ نشیماش از

به طرفم حرکت کرد، خودم رو تو   دنمیبود به محض د ستادهیمنتظر ا الیدر و  یخان جلو  نیفرر
 ار یآغوشش انداختم و شروع کردم به فوش دادن به ماز

   ؟یکن یم هیشده دخترم؟  چرا گر  یاز خودش جدام کرد ـ چ دهیترس نیفرز

 اشاره کردم  اریباال و با انگشت به ماز  دمیکش یناهنجار  یرو با صدا  مینیب آب

بدش اومد بدش اومد اون منو   نیاز فرز الیحت کرد،  ط ،  منو نارا   دیخر سرم داد کش  نیا نیــ فرز 
 زد. 

 ضبط رو بلند نکن.   یزدمت؟  فقط گفتم صدا یک یچـــــــــــ ـ

  شیگردون  یو م  یشهر باز  شی بریامشب م  ؟یسرش داد زد یبلند شد  ـ به چه حق نیداد فرز یصدا
 بشه؟  یتا تالف

 دخترم؟ یدوست دار   یبهم گفت ـ شهر باز  رو



 ی عروس سفارش 

942 
 

 زدم و سرم رو تکون دادم   یسرعت اشکام رو پاک کردم و لبخند پهن به

 تر شد  قیکردم و لبخندم عم ار یزار  ماز ی افهیبه ق ینگاه

 ! گه؟ید یبر ی منو م یـ ماز  

 !! شهیامشب با دوستام هستم نم یخان گفت ـ ول  نینگاه کردن به من رو به فرز بدون
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 !  یمحو ش نیزم یازت جلو دوستات ببرم که از کره   ییآبرو هیبه پا شد  یدلم عروس  تو

 کردم    زونیو لوچم رو او لب

 منو ببره!  خوادی منو دوست نداره!  نم یماز  نیفرز ـ

 تو هم شد  نیفرز یاخما

 معلومه که دوست داره!  مگه جرات داره نبرتت!   ـ

 چفت شد یکرد که دهن ماز  اریبه ماز یز یت نگاه

 و گفت   دیبه روم پاش  یلبخند نیفرز

 دختر قشنگم!  رنی تو بگ ی.  گفتم مخصوص برامیبخور یتو با هم بستن میبر ایحاال ب  ـ

 

  زی و پشت م  دم یدو الی!   داخل وگهید زیبود نه چ ی که علتش فقط و فقط بستن  دمیکش  یغیج
 منتظر نشستم  ییرایپذ
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 ندادم   یتینشست اهم زیکرد و پشت م ینچ نچ  اری نشستن،  ماز زی هم پشت م اریو ماز نیفرز

 فرو بردم و حل دادم تو دهنم  ی هارو آورد و جلومون گذاشت انگشتم رو توبستن یکار بستن خدمت

 تکرار کردم   اریکه با آرش  کردم رو با ماز ی ار با حرص قاشق روبهم داد،  همون ک ار یماز

 دستم  ریرفت و زد ز یدهنش گرفتم،  چش غزه ا یفرو بردم و جلو میقاشق رو تو بستن  

 روبه دهنش فشار دادم  به دور دهنش مالوندم یقاشق بستن  یحرص

 خت یری خونش نم یزدی م کارد

 نکـــــــــــــــــــن!  الیـ نکن ط  

 د یبهش توپ نیشد که فرز  زونیو لوچم او لب

  ؟ی مگه چش بود؟ چرا دلش رو شکوند یخوردی ـ خوب همون اول م 

 خودش رو نگه داشت.     یکنه ول هیگر خواست ی دلش م ار یماز

 .  شهیتکرار نم گهیخان حق با شماست! د نیباشه فرز ـ

جون هم  یبود رو ازش گرفتم و شروع کردم به خوردن،  ماز که هنوز تو دهنش نکرده  اری ماز قاشق
 اورد.   زیکه خدمت کار براش قاشق تم دییدندون سا  یکم

بره که  رونی بلندشده که ب اری ماز یلذت بردم،  بعد از بستن  میو از خوردن بستن  ختمیکرم نر گهید
 لباسش رو چنگ زدم 

 جونم؟   یبمون!  باشه ماز   شمونیتو هم پ  ؟یر یکجا م یماز  ـ

 نگام کرد و گفت   یکم

   مونم؟ی م ینکن تمیاگه اذ ـ

 

 باز شد رو بهش گفتم  ششیکردم که ن  کینزد شی رو به صندل م یزدم  و صندل یلبخند
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 دارز شده مگه نه؟   یل یخ  م؟یرو براش بکن  نیفرز لیسب  هینظرت چ  یـ ماز  

 

که خودش رو گرفته بود  یده بود انداخت و در حال که اخم کر نیبه فرز ینگاه  میگرد شد و ن چشاش
 نخنده گفت  

 !شهیخان اعتبارشه نم  نیفرز لینه سب ـ

 رو لوس کردم و گفتم خودم

 دوسش دارم!  شتریب لی من بدون سب کنمی خواهش م یـ ماز  

 قرمز بشه! تی خان بود که از عصبان  نینوبت فرز حاال

 خوشش اومده بود گفت  میهم که از لوس باز یماز 

 باش، باشه!؟ میخوشگل بزن دختر خوب پیت هیـ امشب  

 جونم.   یزدم ـ باشه ماز  یدلبرانه ا لبخند

 برات بسازم که تا آخر عمرت از ذهنت پاک نشه!  ییایشب رو هی خورد،یداشت جر م ششین
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سرش    ه؟یکاراش چ  دونمیبه کاراش برسه حاال نم  ار یا مازکنم ت یتوپ باز  یخان کم  نیشد با فرز قرار
 االغ!  شعوریدختر باز ب  یپشت کلش،  پسره  شاشیبود و ن   شیتو گوش

 ی ث یکاشتم و نگاه خب  نیزم یرو رو  توپ
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مبارک بر خورد کرد   یزدم،  از شانس خوبم به کله  یخان رو نشونه گرفتم و شوت محکم  نیفرز ی کله
 شد،    نیو پهن زم

 حقش بود.   دمیخان بود شا نیاز شانس فرز نمیا خوردایوقت شوتم به هدف نم چیه حاال

 

  اریکه ماز کردمیم کاری چ دیبا  ختمی شب نقشه ر یکردم و به اتاقم رفتم و برا یباز  نیبا فرز  یساعت کی
 ها نبودم    ونهید هیال شببه خودم کردم،  اص ینگاه نهیاز ا  شد؟یم یازم فرار 

 

 رو باز کردم و ابروم رو دادم باال،  اها بهتر شد   شمیکم ن هی

موضوع   نیا ری ممکن بود با خودش نبرم،  از خ دمیپوش ی اگه لباس خراب م  یلباسام رفتم ول سراغ
 گذشتم 

 کردم تا چشام رو هم رفت و کم کم خواب رفتم  یباز  یرو رو تخت انداختم  و  با گوش خودم

 . ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شدم  داریخدمت کار ب   یصدا با

 .  رونی ب میبر میخوایم نیخان گفتن اماده ش  اری ـ خانم ماز 

 باشه  ـ

شده   نییتز  یکه با مهره دوز  یخوشگل   دیو تاپ  سف دی خروج خدمت کار از جا بلندشدم شلوار سف  با
 هم روش انداختم  یبازمشک  قهیمانتو  دمید پوشبو

تو حال منتظر نشسته  اری رو کولم زدم و از اتاق خارح شدم ماز فمی هم رو سرم انداختم و ک یمشک شال
 زد و نگاش تو صورتم ثابت موند   پمیبه ت  یاز جاش بلند شدم و به سمتم اومد لبخند دنمیبود با د

   ؟ینزد  زیکرد و اروم گفت چرا  چ رفتیکه داشت به اتاقش م  نیبه فرز ینگاه مین

 بود؟    یچ گهید زیبهش نگاه کردم چ  چیگ
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 ز؟ یها؟ چ ـ

خوابوندم تو گوشش   یک یچپ و  ی خودم و زدم به کوچه عل   یرو به جلو داد منظورش رژ بود ول لباش
 که چشاش گرد شد 

   ؟یـ چته دختر مگه مرض  دار  

 

 ؟ یبوسم کن یخواستیم  یتیترب  یب  یلیخ ـ

 رو تو حدقه چرخوند و گفت  چشاش

 ؟ یبود که چرا رژ نزد  نیــ منظورم ا 

 

 ! زننی! م زننیچون رژ مال پسراس دخترا که رژ نم   ـ

 میبر ای کرد و گفت ـ ب یپف

 

 تر از من راه افتاد،  دنبالش رفتم  جلو

مثل  خواست ی دلش م یآهنگ شاد گذاشت، ادم ه هی م،یخارج شد الیو از و میشد  نیماش سوار
نموره تکون   هی نیهم داره همچ اریماز دمیتکون بد  ، خودش رو تکون بده، د  گفتیآهنگ که م

 .دهیم

 تکون بدم  شعوریب نیجلو ا  خواستی بهش نکردم اصالً دلم نم ییاعتنا

 بهم کرد و گفت  یهنگا ار ی به رستوران ماز میدیندادم رس  یکه به سخت  ییبعد از تکونا خالصه

 

 .  باشه؟   خرمی م یخواست یبعدا برات هر چ  ینیو آروم بش یباش   یـ خوشگلم اگه دختر  خوب 
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و به   ستادمیشدم و همون جا ا ادهی شد منم پ ادهیپ   نیزدم و سرم رو تکون دادم، از ماش  یلبخند
 رو بست  نی به طرفم اومد و در ماش شمیاطرافم  نم الیخ  یب دید ی اطرافم نگاه کردم وقت 

 نره!  ادتی اینکن  یطون ی ش گهید ایب ـ
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 گهید یباشم ول   یپسر خوب دادمیم حی ! گرچه ترجمیجون نگران نباش؟ من دختر خوب  یباشه ماز  ـ
 نشد. 

 بهم کرد و به طرف هتل اشاره کرد یخدا شفا بده ا نگاه

 ! یبودی پسرم  دیبا  یشد فیـ بله ح 

 

و    دمیها از جا پر ونهیو دستش رو پشت کمرم گذاشت مثل د دیتر ازش حرکت کردم که بهم رس  جلو
 به سمتش گارد گرفتم 

 هـــــــــــــا؟ وار یتو د یبزنمت بر   ؟ی هلم بد یخواستیم ـ

 به دور و ورش کرد و اروم گفت   ینگاه

 خوبه! ؟  زنمی تر اصال من بهت دست نم واشی ـ

 خلش کدومن؟!  یچپ نگاش کردم و وارد هتل شدم،  حاال دوستا چپ
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پسر بود رفت و   یم یدختر و ن یمی که ن یز یو بهش نگاه کردم از کنارم رد شد و به طرف م  برگشتم
باز کرد منم که   شیدخترا ن  یبه پسرا دست داد و برا یس سالم و احوال پر یشروع کرد با همه  به گرم

 سر خر! 

 از خجالت هم در اومدن گفت  یحساب   نکهیاز ا بعد

 . کنمی م یخانم روبهتون معرف  الیدوستان دختر عموم ط یراست ـ

 شروع کردند به حرف زدن  یکی  یک یبا لبخند بهم نگاه کردن و  همه

  ؟یکرد یرو نم  یعمو هم داشت  گفت ـ ا  مگه دختر طنت یاز پسرا با ش  یکی

 رو به من گفت  بعد

 دم یخانم من مج  الیط نی ـ خوب 

 نگاه کرد اریکلش رو خاروند و به ماز ادی نم رشیگ  یجواب دید یحرف نگاش کردم  ، وقت بدون

 از دخترا گفت   یکی بار  نیا

 هم شناختت که جوابت رو نداد  الی خان ط  دیمج یدید ـ

 خوشحالم.   ت یی م از آشنا هینگاه کرد و گفت ـ من سا بهم

 باال انداختم و گفتم  ییابرو

 ؟ ییپس خودت کجا ـ

 خنده ری زد ز شی نگام کرد که دختر کنار جیگ

 دختر! یچقدر باحال  یوا ـ

 دختره نگاه کردم که گفت  به

 هستم.  حانیـ منم ر 
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نگاه همه روم بود،  ین ینکردم. سنگ یتوجه هینشستم به بق د،یبرام کش  یندلص  اری زدم  ، ماز یلبخند
 !  فهمنیم یشتر ی ب  یزهای چ یبه زود یول  تی ترب  یچقدر ب گنی خودشون م  شیاالن پ

 

 !؟نیی ا یشماهم م یرو ببرم شهر باز   الیصاف کرد  ـ خوب چه خبر؟ بعد شام قرار ط  ییگلو ار یماز

 پسرا گفت   یکی

 ـ فکر نکنم دختر عموت از ما خوشش اومده باشه! 

 . ادیب  رشونیگ  یجواب  چیه  ستیقرار ن  ینگاه ها رو رو خودم حس کردم، ول  دوباره

 !گهید اریشام ب  یـ ماز  ارگفتمیدماغم رو خاروندم و رو به ماز نوک

 هیتصادف داشته که سرش ضربه خورده  هی ی الیبه اون پسر کرد و گفت ـ راستش ط ینگاه ار یماز
 .رهی گ یمطالب رو م ریگم د

 بهم کرد که گفتم یگردنش خورد، نگاه بد ر یبهش زدم  درست ز یآرنج ضربه ا با

  نی! به فرزیبر یخر که نشدم جلو همه آبروم رو م  یشدم ول جیکم گ هی! ونهید  یبهم گفت   دمیـ فهم 
 ! یطور گفت نیا گمیم
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 قدر ترسو!؟    نیموش شد اخه پسر ا نیاسم فرز دنیبا شن ار یماز
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 ن یی کردم که سرشون رو انداختن پا هی به طرف بق یز یت نگاه

 . یشهر باز   میبر یمن دوست دارم دسته جمع ــ

 رو بلند کردن و با لبخند نگام کردن سرشون

   ،یرستم دیشد بازم نوشته بود حم   دهیکش یشروع به زنگ زدن کرد نگام به صفحه گوش  اری ماز یگوش
 رو برداشت و از جا بلند شد  یبهم کرد و گوش ینگاه ار یماز

 . امیدوستان االن م ــ

 تنگ رفتنش رو نگاه کردم.   یرستوران خارچ شد با چشا از

 رفت.    یخانم ناراحت شد  الیشده ط یچ ـ

 گفتم  الی خیرف رو زده بود نگاه کردم و بح  نیکه ا یپسر  به

 . ادیبوس بفرسته ب هیجون  دیحم یـ  نه بابا رفت برا 

  ه؟یخم شد ـ منظورت چ زیاز دخترا به طرف م یکی

   ه؟یـ منظور خودت چ  دمیو به طرفش کش  خودم

 !  یچیو گفت ــ ه دیخودش رو عقب کش یکم  دختر

 بار  نیا یاومد ول اریدادم که ماز هیتک   یبه صندل الیخ  یب

 تو هم بود   اخماش 

 ناراحتت کرد؟  دیحم  یماز  ـ

 بهم کرد و گفت  ینگاه

 نبود! دی اون حم دیحم نیـ ا 

 باال انداختم   ییابرو
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 ارم؟ ی خودم برم ب ای یار یگشنمه غذا م یماز   ـ

 کرد   یاخم

 اروم باش!  میدیاالن سفارش م ـ

 میخوای! تازه بعدشم میبه سرم! به نفعته زودتر غذا رو سفارش بد زنهیبهم برسه م ریمن غذا د یماز  ـ
 . یشهر باز  میبر

 

 . میبهتر زود سفارش بد کشهیطول م ارنیمنم گشنمه تا ب گهیگفت ـ راست م دهیمج اروی

 

 خنگه!   نقدیرفته ا یبه ک نیا دونمینم شترهیب یتو هم عقلت از ماز  نیبه پسره کردم ـ افر ینگاه

 !  ینکن یطون یش یقول داده بود الیدر گوشم گفت ـ ط یماز 

 

 گارسون بلند کرد  یدستش رو برا  بعدشم

 برگ، اونا هم مثل ما سفارش دادن   یغذا سفارش دادن من جوجه،   ماز  همه

 کرد ی که از اول زومم بود کردم، مشکوک نگام م یبه پسر  ینگاه

 !  ینگام کن نقدیا  خوادیخوشگلم نم یلی خ دونمیـ م 

 !  یندارم،  راستش مشکوک تی به خوشگل  یزد ـ کار    یپوزخند

 ـ چرا چون جوجه سفارش دادم؟  

 کمکت کنم!  تونمیراستش من روانشناسم در مورد مشکلت م   ـ
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 باشه! دهیشد نکنه فهم   یکردم ته دلم خال احساس

 ؟ یچه کمک ـ

 یعاد شه یحالت بد م قهیدق هی یخوب  قهیدق هی نکهی به دستام بعد به چشام کرد و گفت. ا ینگاه
 ست؟ ین

 بودن سخته ها! ونهیخاک تو سرم گفتم د یوا

 دستم داد.  یخوب یبهونه  یول

! شهیوقتا  کارام از کنترلم خارج م  یبعض  یو همه کارام از رو عقله  ول میوقتا عاد یـ اره راستش بعض  
 بوده! یعلت کارم چ  دونمیشدنم یحالم عاد نکهیاز ابعد  یول

 

 !؟یاالن خوب  نکهینگام کرد ـ مثل ا  متفکر

 بدم.  نیهم به ا یحال هیباشه  ادمیشد،   داشیپ یاز کدوم گور  اروی نیا ایخدا
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 تکون دادم ـ خوبم!  یسر 

 سرش رو تکون داد اریمطبم باهاش حرف بزنم ماز ارشیکرد ــ فردا ب اری به ماز ینگاه

 هست ممنون!    ادی زدم ـ اگه خواستم  روانشناس ز  یپوزخند

 کنمیخان صحبت م   نیــ با فرز  ار یماز
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   رفتیداشت رو اعصابم م گهیبهش کردم د ینگاه بد  

 کنم شب کوفتتون بشه!  یقاط ترسمی نکن م میعصب  ار یماز ـ

 ! ؟یخوب یلیکه االن خ نیحاال هم کوفتمون شده، نه ا  نیگفت ـ هم یسخره احالت م با

 !هیباز ونهی،  نوبت د  دمیخند

 !  هیبدونم هووم چه شکل  خوامیم مشین یبب ادی هم ب دیزنگ بزن حم یماز  یوا   ـ

 کرد و گفت  کردی که با اخم نگاش م  شیبه دختر کنار یو نگاه  دیپر رنگش

  ه؟ی!؟  هوو چیکرد ی باز قاط  نکهیــ مثال ا 

 

 !  دمینم  تیرضا دمیخانم رو ند دیگفته باشم من تا حم یول   م؟یرفته ما قرار  ازدواج کن ادتیـ  دمیخند

 گفت   دونستمیکه هنوز اسمش رو نم یدختر 

 ؟ یپس من چ گهیم یچ نیا  اریـ ماز 

 

 خفم کنه.    خواستیبود که دلش م یجور  اریماز نگاه

 به دختر گفت  رو

 !ختهیکه باز مخش به هم ر ین یبی م گهیچرت م زمیـ عز 

 به دختره کردم  یاخم

اونم   یکن اصال دوست ندارم  باهاش حرف بزن  تی منه پس فاصله ت رو رعا ی  ندهیشوهر آ اریـ ماز 
 رژ لب زشتت  نیبا ا

 برگشتم  اری به سمت ماز هوی
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 بادمجون شده!   هیبود؟  پس چرا دختره شب نیمنظورت از رژ ا یــ ماز  

 

 .شدیرژش خراب بوده چون صورتش هم داشت بنفش م نکهیمثل ا یدختره بنفش بود ول یلبا

 

 به دختره داد و اروم بهش گفت    یاب وانیل یماز 

 !گهی. چرت مونشید  نیآروم باش ا زمیعز ـ

 

پارش   کهی و دختر به هم بود، دختر داشت با نگاش ت یشد،نگاه ماز  زیم دنیمشغول چ گارسون
 دم یفهمیرو نم  اریواقعا ماز کرد،یم

 

 ؟ یمنو ول کن  دیتو نبا گفت ی! آخه اون دختره هم  م؟یبه چند نفر قول ازدواج داد ار یماز ـ

 خودم و خودت و خودش  یبرا متاسفم

 ! ی.بهتر ساکت باشستیگفتم حالت خوب ن  الیبسه ط ـ

 گوشت تو دهنم گذاشتم کهی ت هیچنگالم روبرداشتم و  زدم و یکج  لبخند

  لمیانگار دارن ف کردنی و دختره نگاه م یهم به من و ماز   یهم شروع کردن به خوردن، هر ازگاه هیبق
 ! ننیب یم یینمایس

 

زدم بعد زدمش تو ماست   یگوشت تو ترش  کهیت هیبه عمد  کردیدکتره نگاه کرد بازم داشت نگام م  به
 بهش بچسبه! یبعد هم زدمش به برنج تاکم
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تکون داد و مشغول غذا خوردن شد  یدکتره کردم چنگال رو به طرفش گرفتم سر  یتو چشا ینگاه 
 کردم و خوردم یدوغ و نوشابه قاط  یگوشت رو  گذاشتم تو دهنم  و کم

 

 رو بده.  یلطفا ترش  الیـ ط  یماز 

 کنه؟ ی نم یچرا قاط  ایشده بود خدا  یباز عادبهش کردم   ینگاه مین

نکردم و   ی توجه یول  ستاد،یرو برداشتم و رو غذاش وارونه کردم  ، همه دستا از حرکت ا یترش  کاسه
خودش رو نگه داشت و   یبلند شد ول  یماز  یخرناس ها یتو دهنم گذاشتم، صدا یقاشق برنج 

 با من شام بخوره!  گهیگارسون رو صدا زد، فکر نکنم د
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هم منو ول کرده بود  یماز  میحرکت کرد یکه قشنگ کوفتشون کردم به طرف شهر باز  ییاز غذا بعد
  دی کشیمنت دختره رو م 

 ستادیا یم ن یفرز  یو جلو ومدیبه حرف م  دیبا یبراش تموم شدم ول  دونستمیم
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 خورد یبه دردم م یروز  دیازشون عکس گرفتم  شا یمختلف پنهان  یاز حالت ها  

 .میری البته اگه رو مخ بودن دکتره رو فاکتور بگ  رفتیم  شیخوب پ  زیهمه چ  

 

به دختره راه   دهیخلش ولم کرده بود چسب  یقایحرصم گرفت وسط رف یاز ماز  میشد یشهر باز  وارد
 بردم ی ت ملذ یاز شهر باز  دینبود با یباز  ونهیبه د یاز ی فعال ن  رفت،یم

 

 و با دختره رفت   قاشیمنو سپرد به رف  یکه ماز  میدور چرخ و فلک سوار شد هی

 با طعنه گفت  هیسا

 شوهرت ولت کرد رفت  یـ وا 

 بهش زدم و جوابش رو ندادم  ، بره که بر نگرده.   یپوزخند

نشستم و به مردم نگاه کردم، چقدر   مکتی ن یرفتند، رو  یفروش یهم به طرف بستن حانیو ر دیمج
 بود ی و آرش خال  ریام یجا

رفته بود و من   شعوریب یماز  یشل شد ول  شمینگاه کردم کم کم  ن ییو ترن هوا  دمیکش  یپف
 تنها برم  تونستمینم

 بزارت تو لگن با پا بهت لگد بزنه! نیکنم که فرز یخونه کار  میبرس   بزار

 

که جلوم قرار گرفته بود سرم رو بلند کردم و    یفی ق یبستن دنیبا درو لبام نشست،   یفکر لبخند نیا با
 به شخص روبروم نگاه کردم 

 زدم  یرو ازش گرفتم و بدون تشکر گاز  یفرستادم و بستن  ی، به شانسم لعنت  یُدک  بازم

 خوردنم ادامه دادم که صداش بلند شد   یکنارم نشست،  نگاش نکردم و به بستن 
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 ؟یناراحت نشد نیریچرا از رفتنش با  ش  یدونیرو شوهرت م  اریاگه ماز ـ

 ؟ یشدم، آخه حاال چه طور برم ترن سوار  یلیبهش کردم و گفتم ـ ناراحت که خ  ینگاه مین

 ن؟ یباال انداخت ـ فقط هم یابرو

 . ستیار نهم وفاد ن یری به ش یرو تکون دادم ـ آره چون حت سرم

 کرد و مشکوک گفت  زیو ر چشاش

 ؟؟؟ یاز منم عاقل تر  کنمی ـ چرا فکر م 

 

 ! یدوست نبود یبا ماز  یجان، تو اگه عاقل بود   یـ خوب معلومه از تو عاقل ترم دک دمیخند

 نشست و گفت ـ چرا؟  مکتی رو ن 

 چرا؟  یزدم وگفتم  ـ چ میبه بستن ییبا صدا سیل

 زد  یخند کج

 ؟یدینشون م  ونهیـ چرا خودت رو د 

 حرف دهنت رو بفهم.  ستمین ونهیکردم ــ من د یاخم

 ! یکنیم ینقش باز  یثابت کنم دار  تونمیم ـ

 خورده رودادم دستش  مهی ن یجام بلند شدم و بستن از

 کارت! یمگه من ازت مشاوره خواستم؟ برو پ  ؟یسرک نکش گرانید یندادن تو زندگ ادیبهت  ـ

 

 احمق. یپسره   دم،یکش  ینفس  ینبود عصب یاز ماز  یگرفتم و به دور و ورم نگاه کردم خبر ازش  نگاه
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 کجاست.   دونمیمن م یول  ستینگرد ن ـ

 رو گرفتم یماز  ینکردم و شماره  یحرفاش توجه  به

 الو ـ

   ال؟یشده ط یچ ـ

  ؟یهست یکدوم گور  یبگ شهیم ـ

 . نمی ریدرست صحبت کن با ش ـ

 دوست دخترته؟   نیریکه ش  یپس قبول دار   ، ی ا  فکر کردم با تلخک ـ

 .  میزنی بعدا حرف م ـ

 .  امیب  ییبا تو جا گهیمنو ببر خونه،  من غلط بکنم د ایب  اریشدم ـ بسه ماز   یعصب

 

 . رونیب  میاومد یاز شهر باز   امیم گهیساعت د کی  ـ

 کثافت.  یپسره   ریبرو بم   ؟یـــــهوا رفت ـ چـــــــ غمیج

 حرکت کردم.    یرو قطع کردم و به طرف در خروج یگوش

 صبر کن برسونمت.  ـ
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بهش اعتماد  دیاز حرکت نگه م داشت تنها راهم بود با رفتیکه با عجله پشتم راه م یدک یصدا
 .  کردمیم

 تکون دادم ـ باشه یسر 

 .  گریخانم باز  میبر  ایزد ـ ب یلبخند

 

 دهن باز نکنه  زدم ی مخش رو م دیرو بود با  یدک شیپ دستم

عنوان حرف   چیبه ه دادیچشمم انجام م یجلو اریکه ماز ییبا کارا زدیهم م  یاگه حرف یحت  یول  
 کردم.  یرو قبول نم  نیفرز

 

هم    تیمسئول یعالوه بر دختر باز بودن ب  اریماز میشد ن یحرف دنبالش راه افتادم  ،  سوار ماش  بدون
 عشق و حالش.    یپ رفتی و م کردی ولم م بهیچند تا غر نیب  دیبود نبا

   ؟یچرا ساکت ـ

 رون ی کردم و نفسم رو دادم ب یبه دک  ینگاه

 مونده؟    یگفتن باق  یهم برا یــ مگه حرف 

 کردنت.    یاره مثال علت نقش باز  ـ

 

  نکهیا یبگم حدست درسته،  برا د یبا ی!  ول یگیم یرو به ماز  زی چ و همه یر یم دونمیـ م دمیکش  یپف
 مجبورم کنه باهاش ازدواج کنم خوادی کار رو کردم،  بابا بزرگ م نیبدم ا یرو از خودم  فرار  ار یماز

 !  یدونیحتما تعداد دوست دختراش هم م  ،یشناس یخودت که دوستت رو خوب م  

 بارم بگم؟   ای هی!  کافادیدوسش ندارم ازش بدم م 
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 ! گمیبهش  نم  یز ی نترس چ   شدم،یمنم بودم زنش نم یـ حق دار  دیخند

 باز شد ــ واقعًا؟   شمین

 

  ای  اریاون گول ماز یرو دوست داشتم و قصدم ازدواج بود ول  نیری تکون داد ـ اره راستش من ش یسر 
 ت.   پوالش رو خورد و به طرف اون رف  دمیشا

ارزش نداره به خاطرش ناراحت   نیریچون معتقدم که ش اوردمیخودم ن یبه رو  یناراحتم ول ازشون
 بشم. 

 

 روش رو جلو برم خوبه؟    نی!  به نظرت همیاقا دک  نیآفر ـ

 تا حاال که خوب بوده،  ادامه بده!   ـ

 منو رسوند خونه  به طرفش برگشتم  ی دک مینزد یحرف گهید

 ه؟یاسمت چ یآقا دک ــ

 .الدیزد ـ م  یلبخند

 الد؟ یشدم ـ م مات

 داشت؟   یشد اسمم مشکل یباال انداخت ـ چ ییابرو

 ، ممنون از کمکت   یمرحومم  ینه نه راستش هم اسم بابا ـ

 بابا بزرگش بده.  لیرو تحو ونهید هیکن و  لیهم کمکت رو تکم  حاال
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 گرفت ـ باشه  خندش

   میشد ادهیپ  نیماش از

 !  یباش اریدوست ماز ادیاصال بهت نم  ه؟یچ  یدونیم ـ

گذروندن وقت بد   یبرا  رم،ی م رونی بار باهاشون ب هی یباال انداخت ـ من فقط هفته ا یا شونه
 .  ستین

 ـاها

 کردینگاه م الدیخان با تعجب به م ن یفرز  میشد الیو وارد

 و کنارش نشستم  دمیرو بوس صورتش

   ؟ینیش یجان چرا نم الدیم ـ

  اری بدون حرف دستش رو به طرف مبل دراز کرد و گفت ـ پس ماز نیکرد،  فرز  نیبه فرز ینگاه الدیم
 کجاست؟  

 رو باز کردم و گفتم ـ با دوست دخترش رفت عشق و حال.  شمین

  شون؟ی باال انداخت ـ تو رو داد دست ا ییابرو نیفرز

هم دلش به حالم سوخت و رسوندم   شونیول کرد،  ا  یردم ـ نه منو وسط شهر باز ک  یبلند ی خنده
 خونه

 .  نمشی بب خوامینم گهیبدم اومد د اریگفتم ـ از ماز یرو کج کردم و جد  سرم

 به سمتون اومد دهیشد و ترس الیوارد و اریموقع ماز همون

 کرد ی نگاش م   یعصب نیفرز

 .  گردمیگرفت و گفت ـ مگه نگفتم صبر کن بر م یحق به جانب ی افهیق ار یماز
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مگه نگفتم از اون دختره    ؟یچرا منو با خودت نبرد   زمیشوهر قشنگم اومد  ،  عز ی،  وا  دمیخند
 .  خوامیاصال من طالق م  ،ی! چرا دلم رو شکوندری فاصله بگ

 وسش ندارم د گهیبهش بگو د   خوام،یخان من طالق م نیکردم ــ فرز  نیبه فرز یناراحت  نگاه

 موهام شدم   دنیزدن و کش  غیسر حرفم مشغول ج پشت

دوسش نداررررررررم نه    خوام،یمن طلـــــــــــــاق م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــغیج ـ
 خــــــــــــــررررررررر  یماززززز 

 . کنمیآروم باش خودم عاقلش م   زمیبغلم کرد ـ عز دهیترس نیفرز

نگاه کردم خودم رو از حصار دستاش آزاد کردم   نیباره ساکت شدم و به فرز هی   ومد؟یبازم کوتا ن یچ
 و  از جام بلند شدم 

رفتم و به طرفش حمله کردم با مشت و لگد به جونش افتادم  هر وقت  فرصتش    اریطرف ماز به
 ادم افت نیحلم داد عقب که رو زم  یعصب  اری ماز  دمیکش یموهاش رو م ومدیم شیپ

 عربده زد   هوی  کردی ها نگام م ونهیشده بود و مثل د یاز خراش ناخونام خون صورتش

 

  یخوامــــــــــش،  نم یخان نمـــــــــــــــــ نی فرز یدی،  فهم  خوامیرو نم  ونهید  نیمن ا ـ
  ؟یدیفهـــــــــــم تونمیتونم همه جا هواسم بهش باشه آبروم  رو نبره،  نم

 

حق   ار یاز چهرش معلوم  بود به ماز  م،یشده بود ونهی.  جفتمون دکردیمات و نگران نگامون م نیفرز
 ! دهیم

 طالقم نده.  کنمیجونم  ،  من دوست دارم،  خواهش م یـ چرا ماز  دمیجام بلند شدم و خند  از
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به  ینگاه . نجاستایا  الدمیبه سمتم کرد وبه طرف اتاقش رفت،  االغ مثال م  یبرزخ ینگاه ار یماز
 بشم!     تی ثیح  یدهنش باز نشه ب  پیز یکردم،  به زور خودش رو گرفته بود نخنده،  وا الدیم

 جاش بلند شد ـ با اجازتون من برم!  از

 . یدیداد ـ  ممنون پسرم زحمت کش الدینگاهش رو ازم گرفت و به م نیفزز

 بود.   فهی خان وظ  نی فرز کنمی خواهش م ـ

 و باچشمک نا محسوس از من دور شد.  کرد  یخدا حافظ  نیفرز از

فردا بر   دی تموم شده بود با تمیرو برداشتم و به طرف اتاقم رفتم،  مامور فمی، ک  دمیکش  یراحت  نفس
 رو نداشتم.   نجایا یخونه حوصله   گشتمیم
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چه نقشه   ابمی دوباره در غ ستیشدم معلوم ن اریاز خواب ب اریو ماز نیفرز یبا سر و صدا و دعوا صبح
 !  ختهیرو به هم ر  اری ماز نطوریکه ا ختنی برام ر یا

به صورتم زدم و موهان روشونه زدم و محکم بستم مانتو شلوارم    یرفتم،  آب  ییشدم و به دسشو بلند
شتم کنار دو  رو دوست ندا نجایبرگردم خونه،  ا خواستمیچون ساعت  دوازده ظهر بود و م  دمیرو پوش 

 بود.   ایعذاب دن نی کردن سخت تر  یمرد خودخواه زندگ

 

و   نیاز فرز یگشنم بود به آشپز خونه رفتم  خبر  یلیخ   یول رونی روبرداشتم و از اتاق اومدم ب فمیک
گذاشتم که خدمت کار وارد  زیبرداشتم و رو م  یک ی ک کهی رو باز کردم و ت خچالینبود در  ار یماز

 اشپزخونه شد 

   ارم؟یبراتون ب  ن یخوایم یز ی خانم چ ـ
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 !  ییفنجون چا هینشستم ــ لطفا  زی م پشت

 چشم خانم.  ـ

 فرو بردم و تو دهنم گذاشتم   کیرو تو ک  چنگالم

  فیکرد و گفت ـ چرا ک ینگام رو به سمتش کشوند  اخم نیمحکم و پر از غرور فرز یقدم ها یصدا
   ؟یبست

 .  خوامیو گفتم  ـ مامانم رو م دمیخند

 

 کنارم قرار گرفت   ییتو دهانم گذاشتم  که چا  کیک یا کهیت

 ! یچند روز بمون  ی! اومده بودشهینم ـ

 .  خوامیمامانم رو م   نجامیهفتس ا هیمن   نیگفتم ـ فرز متعجب

 ! یاومد روزیتو د  زمینشست ـ عز میروبرو  یصندل

 تو هم رفت و صدام رو باال بردم  اخمام

 مامان تنگ شده.  یــ نه نه نه دلم برا 

 برسونت    ستین  اری ماز زمیو دستاش رو تو موهاش فرو برد ـ عز دیکش  یپف

 نه ـ

 آماده شم.  رمی .مرسونمتیگفت ـ باشه خودم م یحرص

 .   نیفرز نی و گفتم ـ آفر دمیخند

 شد و به طرف اتاقش رفت  بلند
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  نیبعد فرز قهیرفتم، ده دق اطیرو برداشتم و به ح  فمیرو خوردم و از جا بلند شدم و ک  مییو چا  کیک 
 میو به طرف  خونه حرکت کرد میشد  نیخودش رو بهم رسوند سوار ماش

 تو.  امیکار هم با پدر مادرت دارم باهات م هیدخترم  ـ

 گرفتم، چه کار باهاشون داره؟  استرس

 ؟ یرو کن   تمیشکا یخوایکردم؟ م یمن کار بد ؟یدار  کاریچ  ییشده بابا یچ ـ

 

 !یفهم ی م میبزار برس  رمی ـ نه عز دیخند

 خان..؟!  نیاز دست فرر شهیم  یپوست لبم و کندم و حرص خوردم   عاقبتم چ ری طول مس تمام

 

توقف کرد ودر باز   اطیآرش پشت در ح  نیکه ماش پارک کرد و زنگ رو زد اطی در ح  یرو جلو  نیماش
راست به طرف   هیو  میوارد شد  نیرد شه  ، ما هم پشت ماش  ن یمنو کنار کشون تا ماش نی شد  ، فرز

 م یرفت اطی در ح

 هم باز شد و..... نیارش باز شد همزمان در سمت راست ماش  نی ماش در

 رو چنگ زدم    نیفرز یرفت و بازو جیسرم گ شد،یم ادهیآرش پ  نیسهام که با لبخند از ماش  دنید با

 هل شد و به طرفم برگشت   نیفرز

 دخترم؟  یشد یچ ـ

 خوبم!   نیفرز ستین یز یانداختم ـ چ ری ازش جدا شدم و سرم روز اروم

 

باز هم نگاشون   یکردن ول  یسالم و احوال پرس  نی آرش و سهام  با فرز می دیهم به در حال رس با
 شدن بود ونه ینکردم، االن وقت د
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 گفت   شدیجدا نم  تشیوقت از شخص چیکه ه ری تحق یو کم  یو حالت دلسوز  ستادیکنارم ا سهام

 ؟ یجان خوب  الیط ـ

 ! یو بهش نگاه کردن ـ نه تو خوب  دمیخند

 

 دم یراست به اتاقم رفتم و در رو محکم کوب هی شدم،   الیتر از اونا حرکت کردم و وارد و جلو
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شد،  من طاقتش رو   ری بود دوست داشتنش اشکام سراز نیشده بود؟  ا دیازم نا ام یزود نیهم به
 !   یلی،  خآرش ینامرد یلی!  خنمش یبب یا گهیبا کس د تونستمینداشتم،  نم

 

بود؟  مانتوم رو از تنم کندم و خودم رو رو تختم انداختم،  خرگوش قشنگم و تو  نی عشقت هم تمام
آرش ازم   شدمیخالص م  اری حاال که داشتم از دست ماز  ختم،یاشک ر امیبغل گرفتم  و به حال بدبخت
 !؟  خواستی رو م ونهید هی یدور شده بود،  حق داشت ک

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 # آرش 
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تو   یچ  دونمینم ارم،ی داده بود موقع برگشتن به خونه برم و سهام رو با خودم ب ریصبح مامان گ از
بودم چرا   ختهیبه هم ر یکردن، حساب  یک یدست به  دمی سهام فهم یاز سرخوش  یول گذشتیسرش م

 شم؟یمسهام عاشقش  دنید شتریبا دو بار ب کردی مامان فکر م

 

چرا ساکت  شه؟یکار توجهم جلب م  نیبا ا کردیچرا فکر م   دیهمش حرف زد و خند میدیخونه رس تا
بار بود که   نی صبر کردم ، آخر یرو بکوبم تو سرشو بگم خفه شو، ول   فشی ک خواستیدلم م شد؟ینم

 .شدمی مامان م یخام حرفا

 

 م یدیلحظات عذاب اور تموم شد و به خونه رس بالخره

رو پارک کردم و   نی پدر بزرگش از ته دل خوشحال شدم، دلم براش تنگ شده بود  ماش الویط دنید با
که نگاش رو گرفت و به سهام نگاه   دینکش یطول یروم ثابت موند وا الیشدم نگاه ط ادهیبا عجله پ

 کرد 

به طرفشون حرکت کردم که سهام هم  عیرو از دست داد  سرتعادلش    هویغم تو چشاش خونه کرد و   
 کردم   یخودش رو بهم رسوند با پدر بزرگش سالم و احوال پرس

دنبالش   خواستیوارد شد دلم م عی هم جوابش رو داد  و سر الیگرفتم ط شیکه سهام زد  آت یحرف با
 بود بیعج برام  نجایاومدنش به ا  کردم،ی م یپدر بزرگش رو همراه دیبا   یبرم ول

 

 . دییجناب مهران بفرما ن یخوش اومد  یلیخ ـ

 شد   الیپر جذبه و اخموش نگاه از سهام گرفت و وارد و یچهره  با

بعد از   شدیدلم اروم نم  زدمی بهش نم یسهام حس کرده بود اگه زخم  یرو از حرفا  ریاونم طعنه و تحق  
 خان رو به سهام گفتم  نیوارد شدن فرز
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 .نی افر یکن ی بودنت رو اثبات م شعوریـ همه جا ب 

 

خان شد و به  نی مشغول صحبت با فرز ادیشدم  عمو مه  الیازش دورشدم و وارد و یپوزخند با
 چه کار داره!   نیهم کنجکاو بودم فرز الی ط شیبرم پ خواستیدعوتش  کرد هم دلم م ییرایپذ

 

 وضوع با خبر بشمدورش کرده بودن منم بهشون ملحق شدم  تا از م همه

 حق هم داشت    کردیبد نگاش م  یلی خ رینشستم  ، ام کنارشون

 گفت  ادیخان رو به عمو مه  نیفرز

 باهاتون مشورت کنم   الگرفتمیکه در مورد  ط یم یتا در مورد تصم نجا یـ راستش اومدم ا 

 

درمان  یبرا اریبا ماز خواستمیاول م ستیبرام قابل تحمل ن   تیوضع نیتو ا الیط دنید راستش
 ! ستین  الیحاضر  به ازدواج با ط گهید گهیو م  رهیبار نم  ر یز ار یماز  یبفرستمش خارج ول

 

  شیدرمانش ببرنش پ یاز دوستام بفرستم تا اونا برا یک ی یرو به خونه  الیط خوام یم  نیخاطر هم به
 .  نیکن  شیاز شما همراه یک یچون تنهاست خواستم  یدکتر ول 

 

 رد و گفت فکر ک یکم ادی مه عمو

 ! فرستمی رو همراش م  ریام  هیـ فکر خوب  

 

 تکون داد و گفت  یسر  نیفرز



 ی عروس سفارش 

969 
 

رسوندش برگرده اونجا خودشون همه   نکهیبعد از ا تونهیممکنه چند ماه طول بکشه  م یـ ممنون ول 
به درسش   خوامیدانشجو هستن نم  ری بودم که آقا ام  دهیشن  الیقبال از ط  دن،یکارها رو انجام م ی

 وارد بشه!    یصدمه ا

 

 کرد و گفت   یاخم  ادی مه عمو

  ایتنها بزارم  ،  دوست شما باشه  دمیکه تا حاال ند بهی چند تا غر شی دخترم رو پ تونمیمن نم یول ـ
 کار رو کنم.  نیکه من ا شهینم لی دل لیفام
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 کرد و گفت  دییرو تا  اد ی حرف عمو مه  نیفرز

 

رو   یینه زبانم خوبه نه جا یول  رفتمیاومد همراش م  ی خودم بر م یاگه از عهده  نی گیـ درست م 
 بلدم.  

 .  رمیمن همراش م  ـ

 خان گفتم   نی شد. که رو به فرز دهیهمه به سمتم کش نگاه

 دارم.  یی اونجا بزرگ شدم هم زبانم خوبه همه به مکان ها اشنا یـ از بچگ  

 

 کرد و گفت  یخان اخم   نیفرز
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 چه طور دخترم رو بسپرم  به شما؟  گنیم ادیکه اقا مه نیهست یا بهیهم همون غر هیـ شما   

 

 رو به زبون آوردم   کردی م ینیرو دلم سنگ یرو که مدت یحرف 

 

 نباشم. بهیرتا غ  کنمی عقدش م نیاگه اجازه بد ـ

 

 همه از تعجب باز موند،  مخصوصا سهام که فکر کنم چند تا سکته رو با هم رد کرد.  دهان

 

 گفت   یخان با دو دل  نیفرز

   ؟یکار رو کن  نیا یخوایچرا م ـ

  ینفس راحت  دم،یرو تو چشاش د  تیو رضا  یو خوشحال تی کردم برق رضا ادیبه عمو مه ینگاه
 و گفتم   دمیکش

 

 وقته دوسش دارم.    یلیچون خ ـ

 باال انداخت   ییابرو نیفرز

 ....   تشیوضع  یـ ول 

 کرد.   یشونه خال   تیمسئول نیا ریهم از ز اریماز یـ حت دیکش یحرفش رو نگفت  وپف  ادامه

 

 رو نداشته!؟   اقتشیگفتم ــ حتما ل  الی خیب
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خان شدن اما بر خالف تصور    نی همه گرد شد و منتظر پرتاب موشک و خمپاره از طرف فرز یچشا
 به خنده باز شد و گفت  نیفرز یهمه لبا

 

 ندارم و البته پدر و مادر خودت.   یموافق باشن من حرف الی ـ ازت خوشم اومد جون،  اگه پدر و مادر ط  

عاطفه خانم هم مثل   داد،ینشون م یهم راض دای مخالفت کنن عمو مه شدیو مامان که روشون نم  بابا
 .  کردیم هیگر  یهمشه از خوشحال

 

 زد و گفت   یلبخند ادی مه عمو

 از رو ترحم باشه!   الی خواستن ط  خوادیدلم نم یاز آرش جان بهتر سراغ ندارم ول یکس ـ

 

 عجله گفتم   با

 دوسش دارم.   ست یطور ن نینه نه ا ـ

 بهش رفتم.  یکه چش غره ا  دیبه واکنشم خند ریام

 خان گفت    نیفرز

کتکش   ریدل س هیناراحت بود و  ار یاز  دست ماز شبید  نیکردنش با خودت چون هم ی پس راض ــ
 وارم ازت ناراحت نباشه!  دیزد،  ام

 

 دیخان دستاش رو جلو دهنش گرفت و نگاش رو دزد نی با نگاه فرز یخنده ول ری بلند زد ز ریام
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 نگاه آخرش به سهام آب دهنم رو قورت دادم و گفتم    یاور  ادی با

 نداره.  یامتحانش ضرر  ـ

 

 تکون داد و از جاش بلند شد یخان سر   نیفرز

 ! نیرو بهم خبر بد جهی ـ باشه پس نت 

 

 گفتم   ادیبعد از رفتنش رو به عمو مه  م،یکرد شیهمراه اطی تا در ح  ادیعمومه با

 اگه جسارت کردم  دیببخش  ـ

 و چند ضربه به پشت کمرم زد  دیخند

 !  یکه تو دامادم بش کردمی وقت فکر نم چیبهتر از تو پسرم!  ه یـ ک 

 نگران شد و گفت  چهرش

  ؟ینشه!  اگه خوب نشد چ الخوبیحال ط  ترسمیـ م 

 نگام کرد که گفتم  منتظر

 . شهیدکتر بهتر هم م هینظر  ری مطمعنم ز ستیحالش اون قدر ها هم بد ن ـ

 حرکت کرد   الیتکون داد و به طرف و یسر 

 فرانک رو گرفتم  یو شماره  دمیکش رونی ب فمی رو از ک میگوش

 الو  ـ

 ن؟ یسالم آقا خوب ـ

 سالم فرانک ممنون بچه ها خوبن! ـ
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 ممنون  ، آقا دلمون برات تنگ شده.  ـ

 !امیم گهیـ پس چند روز د دمیخند

 اقا؟  یگیگفت ـ راست م متعجب

 . زنمیبه شما هم سر م  ام،یب د یدارم با یکار  هیآره  ـ

 خوبه  خوشحال شدم   یلیخ ـ

 ؟یندار  یممنون  فعالکار  ـ

 نه آقا ـ

 لبش بود   یگوشه  یبه دست جلوم ظاهر شد  پوزخند فیرو قطع کردم که سهام ک  یگوش

 .ونسیتو همون د اقتیل ـ

 گفتم طرف در حرکت کرد که بلند   به

 . دمیم حی عاقل ترج یبه تو ونشمیـ د 
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بهم کرد  احساس کردم االنه که از دماغش   یبد یسرش رو برگردوند و نگاه  ستاد،یتو جا ا سهام
   رونیبزنه ب   شیآت

 !  اقتی ل یو گفت ـ ب دییسا دندون
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بدبخت! چه کار به در    یکرد،  روان جادیا یبد یکه صدا دیو در رو به هم کوب رونیرفت ب  اطی در ح از
  ؟یدار 

 

از بس نگام کردن دستو پام   د،یهمه سرها به طرفم چرخ  الیرفتم، با ورودم به و  الیبه طرف و الیخ  یب
 به اتاقم رفتم   عیرو گم کردم و سر

 

دست  تونستمیرفته بود نم  نیذره ب  ریحرکاتم ز یحاال که همه   یول نمشیزودتر برم بب خواستیم دلم
 از پا خطا کنم.

 

همش که  ؟یاخرش چ یتو اتاق موندم ول یساعت هی و خودم رو انداختم رو تخت  ،  دمیکش  یپف
 نشون بدم.  الیخیخودم رو  ب  دیکنم! با یخودم رو زندان  تونمینم

 

  ینفر ُهلم داد و دوباره انداختم تو اتاق تا بفهمم ک  هیو از اتاق خارج شدم ، که  دمیپوش  یراحت  لباس 
 چوند یبود گوشم رو پ 

 

جلو   سی ه یبزنم  که دستاش رو به نشونه  یتو هم مامان کردم خواستم حرف  یبه اخما ینگاه
 دهنش گذاشت. 

 کرد و گفت  کی و بار چشاش

 ؟ یچرا قبلش باهام مشورت نکرد ؟یکن  یزندگ ونهید هیبا  یخوایچه طور م ؟ی کار رو کرد نیـ چرا ا 

 



 ی عروس سفارش 

975 
 

 من تودهم رفت دستاش رو گرفتم و از گوشم جدا کردم یبار اخما نیا

 ؟ یباهام مشورت کرد  یسهام رو برام لقمه گرفت  یـ مامان مگه وقت 

 .شمیباور کن با سهام خوشبخت نم ن؟ی فهمیرو دوس دارم چرا نم الیط 

 

 پر از آب شد و با غم نگام کرد   چشاش

 نگاه کنم. ونهید هیتک پسرم رو با  یو زندگ  نمیچه طور بش ـ

 شدم   یعصب 

    ؟یکنی م نی تصادف کرده چرا همچ یدونی!  خودت که مونهینگو د ال یبه ط  نقدریـ مامان ا 

 

 الیط شدی م یچدر کار نبود؟  یتصادف شدیم یچ یرفت،  لعنت رونی بهم کرد و از اتاق ب یدلخور  نگاه
 حالش خوب بود؟ 

 رو چنگ زدم و رو مبل نشستم   موهام

 !  دادنشینکن پسر اگه حالش خوب بود که به تو نم یناشکر 

شده بود خوشحال بودم،چون بابا   ونهید نکهیاز ا یباشه ول  ینامرد دیشده بود! شا  اریزن ماز االن
 اونو بهم داد. یبزرگش دودست

 نشسته بود    ریاتاق خارج شدم و به اشپز خونه رفتم، کنار ام از

 بهم زد  یچشمک  ری روبروش نشستم که ام  دیبراش غذا کش ریام

 کجا برم؟  ریام یای حاال از دست خل باز ایخدا
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ساکت و مظلوم نشسته  بیانداختم و مشغول شدم، عج ری سرم رو ز دنیهم نشستن و غذا کش هیبق
 تو فکر بود. قایعم  یول خوردیدرست و مرتب غذا م گهیبود،  به غذا خوردنش دقت کردم د

 گرفتم و مشغول غذا خوردن شدم الیکه مامان به پام زد نگام رو از ط  یلگد با

 زم؟ ی نوشابه بر یآج ـ

و   کردنی، همه بهش نگاه منه تکون داد یبه معن یسر  ال یرو بلند کردم و بهشون نگاه کردم  ، ط سرم
 از سکوتش متعجب بودن 

 

 دوباره مخاطب قرارش داد  ریام

 کرده بود؟   کاریمگه چ یرو زد اریخان گفت ماز   نیـ فرز 

 سرش رو با تعجب بلند کرد الیط

 گفت؟  نویچرا ا  کنمی نم  تیبگه؟ مارموز گفت ازت شکا نویگفت؟ اومده بود ا نیــ فرز 

 

 کرده بود؟  کاریچ  یـ اتفاقا دلم خنک شد، نگفت دیخند ریام

 ولم کرد. یانداخت ــ تو شهر باز  ری رو ز  سرش

 ؟یگفت ـ چــــــ یعصب ریام

 

 نرفته بود! یبد  یزد ـ ناراحت نباش با دست دخترش بود جا یلبخند الیط

 

 گفت   تی بهم کرد و با عصبان  یبا دهن باز نگاه ریگوشت دهنش گذاشت. ام یا کهی و ت  نوگفتیا

 ه؟یدختر باز حرفه ا هیاون احمق  دونستمیـ همون اول م 
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 ؟یگم شد ؟یکرد کاریـ تو چ ال یبرگشت طرف ط هوی
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 سرش روبلند کنه گفت ـ نه،   بابا رسوندم خونه.  نکهیا بدون

 ؟ یبرگشت  یدرست بگو با ک ؟یگ یم یـ چ ریام

 

 حوصله گفت   ی رو بلند کرد و ب  سرش

 بود هم اسم بابا، پس بابا فرستادتش مگه نه؟   الدیبرگشتم اسمش م ار یبا دوست ماز ریام ــ

 

 صداش زد   ادی مه عمو

 دخترم؟  ــ

 ! یینگاش کرد ـ بله بابا الیط

 نشست  ادیعمو مه یرو لبا  یلبخند

 خارج!   یبر   یـ دخترم دوست دار  

 رها شد و تو ظرف افتاد  مات مونده بود  الیاز دست ط  قاشق

 بود!؟  نیبرم خارج؟  پس کارش ا دیــ چرا با 

 



 ی عروس سفارش 

978 
 

 جاش بلند شد و بدون حرف به طرف اتاقش رفت  از

   دیتوپ ادیخانم به عمو مه  عاطفه

 حرفا بود!  نی االن چه وقت ا خوردی داشت غذا م ادیمه ـ

 دنبالش رفتم ندادم و  یت یبلند شدم نگاها به طرفم برگشت اهم   ازجام

  هیتخت نشسته بود و گر یآروم در رو باز کردم  پشت به در رو ومدین ییضربه به در زدم صدا چند
 کردیم

 برنگشت  یاتاق شدم و در رو بستم ساکت شد ول  وارد

 روش رو برگردوند     ستادمیو دور زدم و روبروش ا  تخت

 نشستم  کنارش

 نزد! یکه حرف بد ادیعمو مه ؟یکن ی م هیچرا گر الیـ ط 

 .رونیکه نگام کنه گفت ـ برو ب  یبدون

 

 رو گرفتم وسرش رو برگردوندم  چونش

 ـ چرا؟  

  م؟یخارج و بگرد میبا هم بر ی!  دوست ندار زنمی باهات حرف م دارم

 ـ با تو؟  دیباال پر ابروهاش

 

 کرد و گفت  یرو تکون دادم ،  اخم سرم

 بفرستم مطمعنم.   اریبا ماز خوادیم  نیفرز یگ یـ دروغ م 
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  ؟یبفرستت ناراحت شد ار یبخواد با ماز نکهی!  از اگمی نه باور کن راست م ـ

 و کمرش روگرفتم و  نشوندمش رو پام  اوردمیتکون داد  ،  که طاقت ن  یسر  مظلوم

 

به گوشم خورد که سرم    یمحکم  ی ل یاخم کرد  تا اخمش رو هضم کنم س  هویتعجب چند تاپلک زد  با
 کج شد

 کرد ی حرکت نگام م ی خودشم از کارش شوکه شد  ، همون طور ب  

 نگاش کردم    ریسرم رو برگردوندم و دلگ 

 . دیانداخت و لب گز  ری رو ز  سرش

 ؟ی بدونم چرا زد شهیم ـ

 از رو پام بلند شه که دستم رو دور کمرش حلقه کردم و مانعش شدم  خواست

 ومدیازش در ن ییصدا یول منتظر نگاش کردم   

 ؟یبا توام جواب بده چرا زد الیط ـ

 زد  نمیبه س یمشت

 ؟یدوسم دار  یتو دروغ گفت ؟یـ چون با سهام اومد 

 کردم  زیرو ر چشام

 حالت خوب شده! نکهیـ مثل ا 

 و بدون حرف نگام کرد که گفتم   رهیخ

 بار بود چون باهام قهر کرد. ن ی! البته آخرارمشیـ مامان گفت برم ب  

 ش؟ ی کج کرد و گفت ــ چرا قهر کرد؟ زد یرو به طور با مزه ا  سرش
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 بزنمش؟   یـ دوست داشت  دمیخند

 کرد و به نشونه اره سرش رو تکون داد.  یاخم

 که منم سهام رو بزنم   شهینم لیدل یرو زد اریچون تو ماز ؟یاوه اوه چه خشن شد ـ
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 # الیط

 باشه آرش خان!  ؟یزن یبهش نگاه کردم، پس سهام رو نم   یحرص

 خودش رو نگه داشت   یبزنه ول  غیاز بازوش گرفتم که دهنش باز شد ج یشگونین

 . زنمشی ـ باشه  پس خودم م 

 

 باز گفت  ششیرو مالوند بان  شگونین یجا

 کرده؟ کاریمگه چ   ش؟یـ چرا بزن 

 خودمو لوس کردم و گفتم  کنه،ی سوءاستفاده م میونگیداره از د پررو

 . رهیتو رو ازم بگ خوادیـ اون م 
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 خاروند و گفت  چونشو

 . رهیراه وجود داره که نتونه منو ازت بگ  هی ـ

 به نوک  دماغم زد و گفت  یزد و با انگشت ضربه ا ینگاش کردم  ، لبخند منتظر

 ! یزن من بش یخوایکه م یگیمه مبعد تو جلو ه  میخوری نهارمون رو م نیی پا میریـ اول م 

 

 بعد تو جلو همه......  میخوری نهار م میری حرفاش رو تو ذهنم تکرار کردم اول م  دوباره

منو  خوادیچرا م  یکار خودش رو راحت کنه! ول خودیبدجنسه!  م یل یدهن باز چند پلک زدم ، خ با
 !  ونم؟یرفته من د  ادشی اناً یاح  ره؟یبگ

 

 ! کنهی نه نه بابا دعوام م ـ

 

 گفت  دویبه سرم کش  یدست مهربون

 دعوات نکنه باشه؟ دمیقول م زمیـ عز 

 !گمیـ نه خودت بگو من نم دمیورچ لب

 

 باشه؟    یهست ی باهات حرف زدم راض   گمیو گفت ـ پس من به بابات م دیکش  یپف

 

 رو کج کردم و گفتم سرم

 ؟ی ــ مگه تو بچم نبود 
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 تو هم رفت  اخماش 

 !یداشته باش  یتون یپس بچه نم یتو که شوهر ندار  ستمیـ نه بچه ت ن 

   ؟یشوهرم بش یخوایتکون دادم و گفتم ـ تو م یسر 

 آره تکون داد یرو به معن   سرش

 

 ! گفتمیرو به آرش م  تیدواقعیبا دیبس بود شا یباز  ونهید گهید

 شه؟ یاگه بهش بگم ناراحت نم یعنی 

 م؟ینهار بخور میگفت ـ بر دیرو که د سکوتم

 بهت بگم؟  یز یچ هی  دیبعدا با یباشه ول  ـ

 کنجکاو گفت ـ االن بگو!  

 رو پاش بلند شدم  از

 !  اول نهار.  یـ نه ممکنه ازم ناراحت بش 

 

 ! یتوفکرم انداخت الیـ بگو ط  ستادیشد و روبروم ا بلند

 پسرم.   ایطرف در حرکت کردم ــ نه اول نهار.  بدو ب  به

 اعتراضش بلند شد یصدا

 ؟ید یبگو شوهر شــــــــــــووووهر فهم ستم،ی ــ گفتم که پسرت ن 

 

 بودن   ییرایرفتم همه تو پذ نییو از اتاق خارج شدم از راه پله پا  دمیدلم بهش خند تو
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 زد  یلبخند دیمنو که د کردی رو جمع م زی رد شدم و به اشپزخونه رفتم مامان داشت م ازشون

 . ارمیگرم برات م یاالن غذا زم،یعز نیبش  ایب ـ

 !اریشوهرم هم ب ینشستم و گفتم ـ برا زی م پشت

 

 گرد به سمتم برگشت ـ ها؟  یچشا با

 موقع آرش وارد آشپزخونه شد  با دست به آرش اشاره کردم  همون

 ! اری براش ب  ست؟یمگه آرش شوهرم ن گه؟یشوهرم د ـ

 زد وگفت   یآرش باز شد، مامان هم لبخند یشاین

 . زمیباشه عز ـ
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چه طور موضوع رو   دونستمینم  اد،ی زودتر از آرش به اتاقم رفتم و منتظر موندم ب  میرو خورد نهارمون
   ؟یچ شدیبهش بگم! اگه ناراحت م
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 بهشون بگم!    دیبا  یآخرش چ یباهام ازدواج نکنه؟  ول  گهیخدا نکنه قهر کنه و د یوا

 بگو چه طور از دستش خالص شم!   یداد ادمیتو که راه  ییبابا

 اگه به آرش بگم ممکنه ناراحت بشه و به همه بگه!   یچ هیبق  یول 

 بهتره خودم به همه بگم!  دیشا

 رو گول بزنم نه خونوادم رو،  با استرس از اتاق خارج شدم  که نی بهشون بگم  من قرار بود فرز  دیبا آره
 . دیباز اتاقش به گوشم رس مهی جر و بحث آرش و مامانش از در ن یصدا

 ؟ یکن ی مامان چرابس نم ـ

 تمومش کن!  گهی!  دشهی گفتم حالش خوب م  

 باشه؟   یاگه خوب نشد طالقش بد یبهم  قول بد دیبا ـ

 ومد یاز آرش  ن ییصدا

 باشه؟    ـ

 دارم. هم قبولش    یطور  نی گفت ــ متاسفم مامان من هم یعصب   آرش

 رو بگم؟....  تیکه بسته شد اگه واقع دینکش  یطول  یباز شد  ول  شمین

 خوردما چرا به عواقب کارم فکر نکردم؟  یشکر  چه

 بهشون بگم. دیبا  فتهیب  یهر اتفاق  یول

 

 یها بیدور از همه  نشستم تا از اس یخانم بودن رو مبل تک  نازیرفتم  همه به جز آرش و آ  ییرایپذ به
 کنم! یر ی اعتراف به جرم جلو گ نیدر ح  یاحتمال

بد جنس بود،    یخانم  از اون نگاه مادر شوهرا  نازیخانم اومدن،  نگاه آ  نازیبعد آرش و آ قهیچند دق  
 خدا  رحم کنه!  یوا
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 صاف کردم  ییو مامانش هم نشستن که گلو  آرش

 اهم  ـ

 بشه.   بمی مقاله ارائه  بدم، حتما بعدشم قرار لنگ کفش نص  م خوایم نکهیمثل ا حاال

 دخترم؟    یبگ  یخوایم یز یچ ـ

 

رو     شنهادشیآرش بهمون گفت پ ستین  یاز یتکون دادم که گفت ــ ن  یکردم و سر  ییبه بابا ینگاه
 . یقبول کرد

 .  ستیموضوع ن نیانداختم وگفتم ـ در مورد ا ری رو ز سرم

   ؟یپس چ ـ

نظر گذروندم  همه متعجب و   ریهمه رو از ز  بیحرف رو زده بود کردم و به ترت  ن یبه آرش که ا ینگاه
 .  کردنی کنجکاو نگام م

 کنم.  فی رو براتون تعر  ییزایچ هی خوامیدهنم رو قورت دادم و گفتم ـ م آب

 . زمی گفت ـ بگو عز یبا مهربون مامان

 

 کردم  انداختم و شروع ریاز گول زدنشون سرم رو ز شرمنده

 علت تصادفم رو بگم.  خوامیاول م ـ

 

 گفتم  ریسرم رو بلند کردو و رو به ام ومدی ازشون ن  ییصدا یوقت

 ؟یخان اعتماد ندار   نیبه فرز یگفت  ادتهی ریام ــ

 تکون داد  یسر  ریام
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  یکرد که بتونم گوش میتنظ  یرو طور  تی موقع میاون شب که به رستوران رفت یدرست فکر کرده بود  ـ
قفل هم نداشت تا   شیگوش یبود حت  یعاد اریماز  یتو گوش  زیهمه چ ی رو چک کنم. ول  ار یماز
 .....نکهیا

 کردن ی کردم کنجکاو نگام م هیبه بق  ینگاه

 

رو برداشتم که بهش بگم ده  یافتاده بود  ، گوش یاسم مرد یچند بار زنگ خورد ول  شیگوش  نکهیتا ا ـ
که چرا بهش گفته امشب زنگ  کردی م هیدختر بود داشت گال هیپشت خط  یزنه ولزنگ ب گهید قهیدق

 نزنه. 

 

شدم و   ینداشتم عصب   نیکار رو از فرز نیرو لو داده، چون انتظار ا یهمه چ نی فرز دمیحرفاش فهم از
 بهم زد  نیشد ماش یو تا بفهمم چ  رونی از رستوران زدم ب

 

 

 ی دوست داشتن ی  مو فرفر  

part 99 

 

 کار رو بکنه؟   ن یچه طور تونست ا نی فرز نیا هیبابا تو هم رفت ـ عجب آدم یاخما

 

 حالت خوب شده؟  کنمیچرا احساس م  ادته؟یاتفاقات  نیمتعجب گفت ـ چه طور همه ا بعد

 

 وقت بد نبوده.  چیو گفتم ـ چون حالم ه دمیگز لب
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 . یعکس العمل سر جاش نشست  ،  احتماال فکر کرد دوباره رفتم تو موج عرب بدون

 

درمونده  کنهی کار خودش رو م ن ی فرز  دونستمیم یبه هوش اومدم حالم خوب  خوب بود ول یوقت ــ
 و صدا زدم و ازش کمک خواستم  الدیشده بودم بابا م

 به بابا کردم و ادامه دادم   ینگاه

 . یبش ونهید دیجوابم رو داد اومد به خوابم و گفت با ــ

 ؟یچ  یعن یگفت ــ  جیگ  بابا

 آرش بلند شد  یعصب  یجوابش رو بدم که صدا خواستم

 . ستین ونهیخانم د  الیو ط میتمام مدت ما سر کار بود یعنیـ  

 تکون داد.  یزد و سر   یپوزخندنگام به اونه   دید یوقت کردیتو هم نگام م  یاخما با

 

 نگاه کردم    هیرو قورت دادم و به بق بغضم

 بابا ناباور گفت  

 تو حالت خوبه؟ یعنیــ  

 

 سام بلند شد   ریتکون دادم که داد ام یسر 

 ؟ یچ یاصال برا یما رو گول بزن  یچه طور تونست  الیط ـ

 گفتم  درمونده

  یسر خونه  رفتی! اون وقت  باز م نی بد یاگه شما بفهمن سوت دمیشک کنه ترس نیفرز خواستمینم ـ
 اولش 
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مجبورش کنه با من ازدواج  خواستی در اومد م اریدوست دختر ماز نیکه گند دوم شبید نیهم تا
 ونهید نیخان داد زد که من ا نی در اوردم  جلو فرز اریکه جلو ماز ییایباز ونهیبا کتک ها و د یکنه،  ول
 .  خوامیرو نم 

از دست   کردمی کار رو نم نیبار نرفت اگه ا  ریز  اریماز یول  کردنیهمه صبح هم باز داشتن دعوا م نیا با
 . شدمیخالص نم ار یماز

 

 کردی سرد نگام م یل یبه جز آرش که هنوز اخماش باز نشده بود و خ کردنی مبهوت نگام م همه

 و گفت  دیپاشا خند ییدا

 

 . کی!  الیخوب یخوشم اومد چه نقشه  ولیـ ا 

 

  ؟یستین ونهیتو د  یعنیبه سمتم اومد و بغلم کرد ـ دخترم  هیبا گر مامان

 

چند  نیا  یگیفکر کرد و انگشتاش رو جلوم گرفت  ـ اگه راست م ینه تکون دادم  کم یبه معن یسر 
 تاس؟ 

 انگشته! ستیکه  تاس ن نیـ ا دمیخند

 بهم زد و گفت   یپس گردن هی

 ؟ یکردم؟ چرا به من نگفت  هیچقد گر یدونیم دی چش سف  یـ دختره  

 کردم و گفتم  یمن من

 ؟یدادیآخه تو قبل از همه لوم م ـ
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رو چه طور   یخت یکه رو سرم ر  ییماستا یبهم کرد  ـ تالف ی ثیخودش رو بهم رسوند نگاه خب  ریام
 ؟ یبد یخوایم

 ! یرو تو ماستم ز   تیکردم ـ تو هم قاشق دهن یاخم

 ونهیبگم د  نیچه طوره به فرز  شه،یطور نم  نیا رمیحالت روبگ  دیبا یرو خاروند و گفت ول   سرش
 ؟ یستین

 براش نازک کردم   یچشم پشت

 . ارمیآوردم  رو سر تو م اریکه سر ماز ییـ اون وقت بال 

 وگفت  دمیبغلش کش بهش نگاه کردم که تو دهیاز جاش بلند شد ترس بابا

 ! یخوشحالم که سالم  یول ،یاز دستت ناراحتم که ازمون پنهون کرد نکهیـ با ا 

 

بابا بزرگت   میکن کاری و گفت ـ خوب خانم مارپل حاال چ دیرو بوس میشونی بهش زدم  ، پ  یلبخند
 درمان بفرستت خارج! یبرا خوادیم
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 درمان؟  یباال ـ برا   دیپر ابروهام 

 آره ـ
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 خوب شم وگر نه دوباره همون آشه و همون کاسه.   خوامی االن نم یـ  ول 

 خانم بلند شد  نازیآ یصدا

 ـ به نظر من با آرش عقد کنن و برن  خارج بعد چند ماه سالم برگردن.  

 !کشتای داشت آرش رو م شیپ  قهیچند دق نیبهش نگاه کردم،  هم متعجب

 

  یکار  تونهیزن آرشه و نم گهیاگه حالش خوب بشه هم د نطوریکرد ـ آره ا دییپاشا حرفش رو تا  ییدا
 کنه. 

 اومد  جرات نگاه کردن بهش رو نداشتم   ی از آرش در نم  ییصدا

 شد  زونیکه سرم پشتش آو  یانداختم رو کولش به طور  ری فکر بودم که ام تو

   ؟یکن یکار م  یچ ریامـــــــ ـ

 

 به طرف در حرکت کرد    الیخ  یب

 !  یسر جاش هنوز خوب نشد ادیتا عقلت ب   یر یدوش بگ هی دیبا ـ

 بندازن تو استخر     خواستیم  دمیرو فهم  منظورش

 !  شمایم ونهید یبار راستک نیتو استخر ا میاگه بنداز   ن،یبزارم زم رینـــــــــــــــه ام ـ

 

 نکرد  ی همنم توج یغا یحرکت کرد و به ج اط ی به سمت ح الی خیب

 ــــــــــــــــــــــــ

 # آرش 



 ی عروس سفارش 

991 
 

  هیتنب هی دی رو ازم پنهون کنه!  با ی مهم نیبه ا یز یبودم،  انتظار نداشتم چ دنی زور حرص رو به ترک  از
 تا عاقل تر شه!  کردمشیم یاساس

 ! نهیکم چزوندنش بد نبود آره هم هی

 

 بلند شد  ادیعمو مه  یتو فکر بودم که صدا  قایعم

  کردیبه ما اعتماد م دیبا یکار رو کرده، ول نی به نظرم درست تر یول  یاز دستش ناراحت دونمیم ـ

 

 . دمی حق رو به بهت م یمنصرف شد متیتکون دادم که گفت ـ در هر صورت اگه از تصم یسر 

 

هم خوشحال بودم حالش خوبه هم ناراحت که بهم   کردیم ونمیفکر از دست دادنش هم د  دم،یترس
   اعتماد نکرده

 منصرف نه!   ینه عمو جان ناراحت شدم ول  ـ

 

 بلند شد.   دیدویکه به طرف اتاقش م  یسام در حال  ریام یقهقه  یزد که صدا یلبخند

 شد  الیبود وارد و  یعصب یگاو وحش هیو به حد  دیچک ی که از سر تا پاش اب م  الیسرش هم ط پشت

  ؟یکرد   کاری بچم رو چ ریخانم زد تو صورتش  ـ خاک تو سرم ام عاطفه

 زد   یغیج  رهی بگ ش یبود گر کی که نزد یدر حال الیط

 !  کنمی رو با موکن م الت یسب ارمیب  رتیگ  شعوریب ریامــــــــــ ـ

 

 خانم حلش داد به طرف اتاقش  عاطفه
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 م یرسی بعدا به حسابش م یخور یطور سرما م نیدخترم ا ایـ ب 

 باز نشست و گفت   شیبا ن  ریرو به اتاقش برد که ام الیط

   کنه،یمعجزه  م بیتو استخر عج  نشیدور بنداز هیشما هم  کنمیم شنهادیدلم خنک شد،  پ شیـ اخ 
 دیازش پر کش امی همه ناراحت
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 نیبه ا یوقت   رفت،ی م ادمی از  استخر یتو یمگه جلبکا ی گرفتم که پوستم سوخت ول  یآب داغ دوش
موهاش رو بکنم،  چند دور    خوادی دلم م  یفی کث نیانداختم تو استخر به ا شعوری ب  ریکه ام کردمیفکر م 

 شستم     زیخودم رو شامپو زدم و تم

اومد نفس   ادمیبا خروجم از حموم انگار تازه   رون،یو از حموم زدم ب  دمیتن پوشم رو پوش  حوله
 !  هیچه شکل دنیکش

سرم  ژنی و کمبود اکس  یجلبکا بود از خستگ یحواسم پ  یول شدمیتو داشتم از بخار آب خفه م اون
 زدم  هیتک  واریرو گرفتم به د واریرفت که د جیگ

 رو برگردونه  میتا عطش و انرژ خواستیشربت خنک م هیهمون جا نشستم دلم   

 و به سمتم اومد   دیکش یغ یالت جتو اون ح دنمیاتاق باز شد و مامان وارد شد باد در
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 چشات و باز کن دورت بگردم!    زم؟یعز  یشد یچ  الجانیط ـ

 زور صداش زدم  ـ مامان؟  به

   زمی جونم عز ـ

 داغ کردم  اریشربت خنک برام ب  هیباز کردم وبه زور کلمات رو به زبون اوردم ـ  مهیرو ن  چشام

 رو تخت   ا یپاشو ب  زمیباشه عز ــ

 زور از جا بلند شدم و خودم رو انداختم رو تخت   به

که   یکم  ختیبرگشت و با قاشق شربت رو تو دهنم ر دکهینکش یرفت و طول  رونیب  عیمامان سر  
 شدم  زی خ  میشربت به خوردم داد چشام رو باز کردم و  تو جا ن

 به کمک مامان شربت رو خوردم خواستم بخوابم که مامان گفت   

 ـ صبر کن لباس تنت کنم بعد بخواب   

 رون ی ب  زدیم شی حالم خوب نبود و از قلبم آت   یخورده بودم ول  یشربت خنک  نکهیا با

 

 نبود  میبود که خجالت مجالت حال یجور  هیتنم کرد از بس حالم   یتنه و شلوارک میتاپ ن  هی مامان

 

 مامان کنارم  نشست و موهام رو نوازش کرد   دمی روم بندازم خواب یز یکه چ یطور بدون ونهم

 

   ؟یهمه مدت تو حموم موند نیدخترم؟  چرا ا یشد یچ ـ

 گفتم  یحالت زار  با

 ــ آخه آب استخر جلبک داشت.   
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در اومد تو دلم هم ذوق مرگ شدم که  ری کار ام  دمیو صدا زد که فهم ریلب اسم ام ری کرد و ز یاخم
 .  رهیگیو حالش رو م رهیاالن م

 

 خواب کرد.   میمنو تسل  یبود چشام رو بستم که خستگ یکم حالم رو به بهبود  کم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 # آرش 

که روش   یس بودم و تنها ک الیط یر ی حال گ یبرا ختنیبه فکر نقشه ر  خورمیرو م مییطور که چا  نیهم
 حساس بود هم سهام بود که باهاش به هم زده بودم 

 سام توجهم رو جلب کرد ریآخ آخ  ام یصدا

 شده؟  ی. مگه چشی گوشم کند چونیمامان نپ  یآخ آخ  وا ـ

 داد و گفت  گهید چیپ هی بود گوشش رو  یعصب یخانم حساب  عاطفه

  شه؟یاز جلبک چندشش م الیکه ط یدونستیـ مگه نم 

 تو استخر پر از جلبک؟   شی انداخت یرفت 

 

 ! زنهیم  یبهش زد،  ماشاال امروز  چقدم پس گردن  یپس گردن  هیباز شد که عاطفه خانم  ری ام شین

 آخه؟   یزنی مامان چرا م ـ

 

 که حالش بد شده! دهییآب داغ مونده وخودش رو سا  ری ساعت ز هیبچه   زنمیچرا م ـ

 اومد.  ی نفسش باال  نم   شه؟ی م  یکه معلوم نبود چ  دمیرسی اگه بهش نم  
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 عاطفه خانم نگران شدم  یحرفا دنیشن  با

 دکتر!  مشی ــ االن حالش چطوره؟  اگه الزمه ببر 

 

 زد  یبهم کرد و لبخند  یمهربون نگاه

 کم بهتر شد االنم خوابه  هیـ نه پسرم بهش  شربت دادم  

 گفت  مونیپش ریگفتم،  ام یا خوبه

  کردم ی م یجور خودم رو خال  هی دیـ مامان دست خودم  نبود از دستش حرصم گرفته بود با 
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 # الیط

 شدم حالم خوب شده بود و نفسم منظم  آروم   داریاز خواب ب یزنگ گوش یصدا با

  نیا نکهیمثل ا یول  دمیانداختمش و دوباره خواب یناشناس کنار  یشماره  دنیرو برداشتم  با د  یگوش
 ناشناس قصد دست برداشتن نبود 

 رو وصل کردم   تماس

 د ییبله بفرما ـ
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 خط!؟  نیخانمه ا الیساکت موند  ـ سالم خانم کوچولو همراه ط یکم

 گفتم ـ شما؟   متعجب

 

 . الدمیرو بهش بده بگو م یگوش شهیخندش اومد ـ اگه م یصدا

 

 رو بهش بدم؟  یکه گوش هیمنظورت چ  ؟ییتو  یباز شد ـ ا  دک شامین

   ؟یخودت ال یتعحب گفت ــ ط با

 

 ! ایرو خطم زنگ زد نکهیاره مثل ا ـ

 دختر بچه پنح ساله س هی  هیـ صدات شب دیخند

   ؟یزده گفتم ـ جون دک ذوق

 

 !  آره اصال نشناختمت.  کنهیهم م یـ چه ذوق 

   ؟یشماره گرفت یخوبه،  از ماز  ـ

 

 ست یبد ن یگفتم تو هم بدون دمیرو فهم  یموضوع هیآره راستش  ـ

 مربوطه؟  یزده گفتم ـ به ماز  جانیه
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  زیکه گوشام رو ت   کردن،یپچ پچ م  هیو سا حانیکه رسوندمت برگشتم پارک ر یبعد شبیاره، د ـ
 بردم  یپ  یکردم و به موضوع

  گه؟ی بگو د یچه موضوع ـ

 

 .  گریدنبالت خانم باز امینشد آدرس بده ب گهینه د ـ

 !  رمیم یتا اون موقع م  یبگو از فضول یا  دک ـ

 

 کن.   امکیـ آدرس رو برام پ دیخند

 رو قطع کرد   یگفت و گوش نویا

 

 کافه.... ایکله خراب اس کردم  که تو جواب نوشت ساعت پنج ب یرو واسه دک ادرس

 

 و به ساعت نگاه کردم هنوز دو ساعت وقت داشتم توجوالش نوشتم دمیکش  یپف

 دنبالم  یـ واقعا ممنون که اومد 

 

 خنده فرستاد   کریجوابم است تو

 

 بستم وکس زدم و باال  شهیموهام هم مثل هم دمیپوش یجام بلند شدم و لباس درست از
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شد و   زونیاز غذا نبود لب و لوچم آو یخبر   یو به آشپزخونه رفتم، گشنم بود ول رونی اتاقم اومدم ب از
برداشتم و گاز زدم همه تو اتاقشون بودن،  به طرف اتاق آرش رفتم دلم  یب ی رفتم س خچالیسراغ 

 نه؟  ای بفهمم رفتارش باهام عوض شده   خواستیم

و در زدم که صداش بلند شد،  تو دلم قربون صدقه صداش رفتم و وارد اتاق   دمیکش یق یعم  نفس
 شدم  

 بود!   دهیرو گوشش بود رو تخت دراز کش یگوش 

 ادامه داد  ینشون نداد و به صحبتش با گوش یعکس العمل چیه دنمید با

 

 رفتم و منتظر موندم صحبتش تموم بشه!  جلو
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 # آرش 

 که اصال وجود نداشت گفتم یبود نگاه کردم و به مخاطب  ستادهیکه منتظر ا  الیخباثت به ط با

 

 تمومش کن!   گهید دمتیـ باشه سهام بخش 

 ساکت موندم تا فکر کنه سهام در حال حرف زدنه  یکم

   ؟یچه رستوران یول  رمیپذ یرو م  شنهادتیباشه پ ـ

 ... ـ
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 دنبالت فعال.   امیاها باشه م ـ

 

نکنه،  با   ه یکه بغض کرده بود  نگاه کردم به زور خودش رو گرفته بود گر الیرو برگردوندم و به ط رمس
 شدم   مونیدلخورش از کارم پش یچشا دنید

 

   ؟یداشت یکار  الیزور لب زدم ـ ط  به

تخت انداختم،    یتکون داد و به سرعت از اتاق خارج شد. آب دهنم رو قورت دادم و خودم رو رو یسر 
 ! گمیکوچولو حرص بخوره بعدا بهش م  هی

 

  گمیبهش م  گهیساعت د کیبود  میبه ساعتم کردم سه و ن ینگاه

 تا زود تر زمان بگذره   کردمی نگاه م یبار به گوش  هی قهیکالفه شده بودم هر پنج دق 

 

  رونی لباس ب دمیرفتم که د رونی روز گذشت از جام بلندشدم و از اتاق ب  هیکه برام  یساعت  کیاز  بعد
 زنه یچونه م  ری و داره با ام دهیپوش

 

 س.  بهیاون غر یبر  ذارمیـ نه نم ریام

 

 برم.   دیمهم بهم بگه با زیچ هی خوادیگفت ـ م  یحرص   الیط

 شده؟   یبهشون رسوندم ـ چ خودمو

 گفت  ری ام یقهر بود و بهم نگاه نکرد ول الیط
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 قرار دار!   الدیـ خانم  با پسره م  

 

 بدون حرف به طرف درحرکت کرد که به طرفش رفتم و  صدام رو باال  بردم    الیط

 

 !  یبر   یکجا؟  اجازه ندار  نمی صبر کن بب ـ

 

 زد نمیبه س  یبه طرفم برگشت و مشت  یحرص

 وقت ناراحت نشه!  هیبا سهام خانم برس به تو چه مربوطه! برو به قرارت  ــ

 

 !  یبر  بهی پسر غر هیبا  یداشت تواجازه ندار  یو گفتم ـ چه ربط دمیدلم به حسادتش خند تو

 

 رد و بدل کرد و گفت   نمونیب  یشده بود نگاه جی که از حرفامون گ ریام

 ؟    یاگه دروغ گفته باشه چ   ؟یاگه لوت بده چ ارهیدوست ماز یگ یمگه نم الیط نی بب ـ

 زد  ریبه ام  یمهربون لبخند

 

در   یبفهمم چ  دینگران نباش! با ه یپسر خوب یبعدشم دک داد،یـ اگه قرار بود لوم بده همون شب لو م 
 !دونهیم اریمورد ماز

 !یر ی گفتم نم الیط ـ
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 !ستیبهم کرد ـ به تو مربوط ن یدلخور  نگاه

 

خودم شد االن ازم ناراحته معلومه که حرفم رو   ری تقص یگرفت ول گفت و به طرف در رفت حرصم  نویا
 . رهیگ یگوش نم

 

 طور باهات حرف زد؟   نیا الیشده آرش  چرا ط یچ ـ

 و گفت  دیکردم که خند فیتکون دادم و ماجرا روبراش تعر یسر 

 ! ینکن تی منو اذ یاج  یـ حقته تا تو باش  

 

 پسر  قرار داره، هر چند قرارشون دوستانه نباشه.  هیکه با  دمیترکیمن داشتم از حسادت م یول

 

 کارا نکنم  نیاز ا گهیآش نخورده و دهن سوخته! تا من باشم د گنیم نیا به
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 # الیط

زود  یا قهینبود،  ده دق یاز دک ی مورد نظر رفتم به اطرافم نگاه کردم خبر  یگرفتم و به کافه  نیماش
 انتخاب کردم   یز ی بودم م دهیرس
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و کالفه بودم،  فقط   یعصب   ادیگذاشتم  نشستم و  منتظر موندم ب  زی م یرو رو  فمیطرفش رفتم ک به
 بشه  ری بودم که اشکام سراز یمنتظر تلنگر 

 آورد   یخودشم نم یبود که به رو نجایبد جواب کارم رو داد،  جالبش ا یل یخ  آرش

تو اون حالت    یا قهیگذاشتم و چشام رو بستم چند دق میشونیپ  یدستم رو رو دیکشی م ری ت سرم
 موندم که...

   ؟یخوب  الیط ـ

 چشام رو باز کردم و صاف  نشستم  یدک  یصدا  با

 سالم ممنون  ـ

 کرد و گفت   زیو روبروم نشست،  چشاش و ر دیرو کش   یصندل

 شده؟   یچ ـ

 ن یدکتر  ام هیاز  بهتر  یدرد و دل کنم ک ی ک یبا   خواستیم دلم

  نیفرز می خونوادم و دوست داشتن آرش و و تصم  شی اعترافم پ یرو براش گفتم از ماجرا زیچ همه
 که آرش باهام کرد  یخان و در اخر کار 

 

 ؟یزد ـ سبک شد  یلبخند 

چون لوم  دم یشا ،یچون هم اسم بابام دیچرا بهت اعتماد کردم، شا دونمیاره واقعا سبک شدم، نم ـ
 ! ینداد

 کرد  یمصنوع اخم

 تو قلبم باشه.  یادیز  یدکترم و رازها هیچون  دمیـ شا 

 کردم  دییو حرفش رو تا  دمیخند
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 گذاشت و به جلو خم شد  زیم یرو رو دستش

 

 رو برات انتخاب نکرده  یاون هم مجازات خوب  یول  یگفت یبه آرش م دیبه نظر منم با ـ

بهتر   نیرو ببخشه هم یک یکوچ نیاگه نتونه اشتباه به ا شهیها معلوم م  زیچ ی ل یخ  نجایهر حال ا به
 االن بکشه کنار  نیکه هم

    ستین ی ز یچ  ششیموضوع پ  نیکه ا ادیم  شیپ یمهم تر  یزهایمشترک چ  یمطمئنا تو زندگ  چون

 .  کنهی م یداره تالف  دمیشا  ایشد  مونیپش  دیهم خودت رو ناراحت نکن صبر کن شا تو

 

 غم نگاش کردم  با

 وجود  فکر کنم سفر خارج هم کنسل بشه نی واقعا آروم شدم ممنون،  با ا  یـ ممنون دک 

 

 ییما یچه تصم دونمیو نم شه یکنم، اگه بفهمه گولش زدم ناراحت م کاریبا بابا بزرگ چ  دونمینم 
 . رهیگیم

 زد   هیتک   یو به صندل دیخند جانی ه پر

 ع! به اصل موضو میرسی خانم م الیخوب ط ـ

 وار نگاش کردم   دیو ام  کنجکاو

 باال  انداخت و با خنده گفت   ییابرو

 ! شهیپسر عموت داره بابا م ـ

 نگاش کرد   جیگ

   ؟یچ یعنی ــ
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 زد و گفت   یپوزخند

 کردن،یمورد پچ پچ م نیدخترا هم داشتن در ا شه،یبحثشون م نیری و ش  اریماز شبید نکهیـ مثل ا 
 حاملس.  نیری احتماال ش

 تا بنا گوش وا شد شمین

   ؟یگ یـ جون من راست م 

   دیخند

 ! شهیم یچ مینی بب میصبر کن   یکم دینود درصد ماجرا درسته، با ـ

 راحت بشه   التی پخش بشه فقط به تو گفتم که خ خوادینگو، دلم نم یموضوع رو به کس نیفقط ا 
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 و آرش افتاد  ریام ادی به

ولم  ی بگ یخوایم  یبفهمن چ  نکهیا دیبگم؟ به زور از دستشون در اوندم به ام  یبه پسرا چ یول ـ
 کردن!

 د یکش  یپف

  یبر مال نشده حرف تی ! اصال بگو که من ازت خواستم تا واقعیبهشون بگ یتون یبگو نم دونمیـ نم 
 ! ینزن

 باشه.  ـ

 خورن؟ یم  یخوب حاال خانم چ ـ
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 مید کافه ااوم ادمی تازه

 م؟ی بخور یز ی چ دیـ ها با 

 تکون داد ـ شک کردم بهت!  یسر 

 ؟ یچ یکردم ـ برا تعجب

 ! یباش  ونهید دمیاحتمال م ؟یعاقل  یجنس گفت ـ تو مطمعن  بد

 بهش رفتم  یغره ا چش

 اره یکنن کتک خوردن مثل ماز تمیکه اذ  ییعاقبت کسا ؟یدرس نگرفت  اریاز ماز ــ

 . ممیرو باال برد ــ من تسل دستاش

 ! خورمیبا قهوه م  کیبه گردنم دادم و گفتم ـ من ک یقر 

  ؟یخوای نم یبستن   یـ مطمعن دیخند

 

 دهنم رو قورت دادم آب

 نظرم رو عوض کن؟  یچه طور تونست گه؟ی د زیچ  ای یـ تو دکتر   

 ند که پسر خودش رو بهمون رسو دینکش ی پسره بلند کرد طول  یخنده دستش رو برا  با

 د؟ یدار لیم یچ ـ

 با طعم موز. یـ دو تا بستن  یدک

 ـ بله حتما! پسره

و شونه هاش شروع به  ری سرش رو انداخت ز دیوزغ مانندم رو د یچشا یرو برگردوند وقت   سرش
 گفت   دی خند  یکرد کم دنیلرز
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 دوست دارم!   یطعم نیـ خودم ا 

 تکون دادم  یسر 

 نخورده بودم  یوقت بود موز  یل یخ خورم،ی من همه طعم ها رو م یـ  ول 

 شدم  ادهیپ  نیلطف کرد و منو رسوند خونه  از ماش یبار دک نیا م،یمون رو خورد یبستن

 !زیهمه چ یبرا  یممنون دک ـ

 درست صحبت کن! ه؟یچ  یگرفت ـ دک خندش

 

 . ریزدم ــ عادت کردم به دل نگ یلبخند

 رو براش تکون دادم  دستم

 جان.  یدک  یبا ـ

 گر یخانم باز  یزد ـ با  یبهم کرد و بوق  یشینم یچیبه مضمون تو ه ینگاه

 

 رفتم  اطیزدم و به طرف در ح یداد و رفت، لبخند یگاز 

 انداختم و وارد شدم  دیکل

باال انداختم و به طرف اتاقم رفتم هنوز در رو نبسته بودم که در هل   ینبود، شونه ا ییرای پذ یتو یکس 
 داخل اتاق.  دنیو آرش پر ریداد شد و ام

 

 تر!  واشیتو هم رفت ـ چه خبرتونه؟  اخمام

 گفتم  ریبه آرش کردم و رو به ام یبد نگاه
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 لباسم رو عوض کنم!  خوامیم رونی ب  نیبر ـ

 

 بدون توجه به حرفم گفت  ریام

 ت زود باش بگو!گف  یـ چ 

 و رو تخت انداختم و نشستم  فمیک

  اریبگم که نگران ماز نویمعلوم بشه! فقط ا زینگم تا همه چ یز ی چ یگفت فعال به کس یدک  ریام نی بب ــ
ـــــر. اری نباش، چون ماز ـَ  پــ

 و گفت  اوردیطاقت ن آرش

 !یزن یچرادرست حرف نم  یچ یعنیـ  
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 اجازه ندارم حرف بزنم. نیاز ا  شتریب گهید رونیب د یبر گهیکه نگاش کنم گفتم ــ خوب د یبدون

 

 ! می خوب بگو ما هم بدون  ؟چرا؟ یچ  یعنیــ  ریام

 بگم!؟  شتریب  اینگم. مفهوم شد  یز یفعال چ ی دکتر گفت به کس  ؟یفهم یچرا نم  ریام ی.واــ
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 اد؟ ینم شیپ  یمشکل یاگه لو بر  یعنی ـ

 

  کنه،یاگه بفهمه گولش زدم باهام لج م  نیفرز یول ادی نم شی پ یمشکل  اریخاطر ماز یراستش برا ـ
 کنم.   دایموضوع پ  نیا یبرا یراه هی دیبا

 شدن عاقل شدم. ونهید ی جا نباریو ا نیماش  ریخودمو انداختم ز  دیشا

 مگه نه!  هیبه فکر خودم عال ولیزدم ــ ا یلبخند

 

 مشون و نگاه تاسف بارشون گفتمتو ه یاخما دنید با

 هنوز!؟ دیینحایشما چرا ا کنمی م شی کار هیـ حاال  

 

 خارج!؟  می! مگه قرار نشد که بریکن  شی تو کار خوادی گفت ــ نم آرش

 بهش زدم   یپوزخند

هم   گهید شمیو بعدش عاقل م یدک  شی پ رمیخارج، چند جلسه م دیببر فیـ شما با سهام خانم تشر 
 !ستی به خارج رفتن ن  یاز ین

 

 و گفت  دیبه آرش خند ریام

 !یآدم فروش بش نیزن ا ستین ازیهم ن گهی! دیچه فکر خوب  نیــ آفر 

 

 نگفتم  یز ی چ یگفته بود تعجب کردم ول ریموضوع رو به ام نکهیا از

 در رو هم روش بست  رونیرو گرفت و انداخت ب   ریام یگوشا آرش
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 اخماش رو باز کنه کنارم نشست و گفت   نکهیبدون ا کردمیگرد نگاش م  یبا چشا 

 ؟یدی! فهـــــــــــمیار یرو م یبارت باشه اسم دک  نیآخر ـ

 

 در رو باز کرد و گفت  ریام هویاخم نگاش کردم که  با

 !هی! بد مار موزایآدم فروش رو نخور نیگول ا الیـ ط 

 

 !؟وننی د نایزد، چشونه ا میبه طرفش رفت که در و بست و ج یعصب   آرش

 

 برگشت و سر جاش نشست که گفتم   دوباره

 !  ارمی نم ای ارم یرو م  ینداره اسم ک ی اصال بهت ربط  نی بب ـ

  ؟یدیبعد هم مثل خودش گفتم ـــ فهــــــــــم  

 

 و گفت   دییرو هم سا از جا بلند شم که بازوم رو گرفت و سر جام نشوند  دندوناش رو  خواستم

 کنم. یتالف خواستمیپشت خط نبود فقط م یبود کس یـ اون تلفن ساختگ 

 ؟ یچ یعن ینگاش کردم ـ  جیگ

 

 د یرو دزد نگاش

 بود. تیباز ونهید یتالف یعنیـ  

 کنه؟  یکرد، از احساسم بهش سوءاستفاده کرد که تالف یگرفت چه راحت با دلم باز  بغضم
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 دستش رو به طرف صورتم دراز کرد که روم رو گرفتم دیسکوتم و نگاه دلخورم رو د یوقت

 

شدم و از آبروم جلو   ونهیاگه من د  ؟یبد میطور باز نی ا یآرش چه طور تونست یمعرفت یب  یلیخ ـ
که بهت داشتم و به سخره    یطور عشق نیتو ا یبه خاطر تو بود ول  شترشیگذاشتم ب هیهمه ما
     ؟یگرفت

 من... الیـ ط دیخودش رو به طرفم کش  دوباره

 آرش! رونیجام بلند شدم ـ برو ب از

 ال؟ یگفت ـ.ط یشاک

 روووووون یصدام رو بردم باال ــ تا داد نزدم برررررو ب  یعصب

   رونی بلند شد و از اتاق رفت ب دلخور

 رو لبام نشست   یرفتنش لبخند پهن  رونی ب با

 !  یشیآدم م یآرش خان،  چند روز که حرص خورد یفقط خودت بلد یــ فکر کرد 
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 از آرش  یر یکه از دروغ بودن مکالمه آرش و سهام و حالگ یخاص  یانرژ  با
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 گرفته بودم  اریو مهمتر از همه بابا شدن ماز 

 لباسام رو عوض کردم و شروع کردم به قر دادن 

 

 قر به چپ   هیقر به راست   هی 

 به کــمر  چرخش دست  دست

  شیآخ کردم ی م تی رو اذ ار یکم ماز هی دیبا دیبه ذهنم رس یفکر  هویو تاب قر دادن بودم که  چیتو پ 
 بکنم من!   یچه حال

  

جون رو گرفتم و     یماز  یرو تخت شماره   دمیپرش پر هیانداختم با   میرو برداشتم و رو گوش  میقبل  خط
 صدا!  رییتغ یاهم گلوم رو صاف کردم و آماده  هیبا 

 

 رو  برداشت   یکرد به بوق زدن بعد از چند بوق گوش شروع

 بله ـ

 گفتم ی خاص  یرو نازکتر کردم و با ناز و اشوه  صدام

 !؟ارمیماز ـ

 شد   نیپهن زم اریکردم ماز حساسا

 ؟ ییتو نی جونم نسر ـ

 

 ار؟ یماز هیک گهید ن ی ـ نسر دمیکش ینیه
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 !یهست یک  یتو خودت رو ناراحت نکن نگفت زمی عز یهـ...هـ...شک ـ

 

کنم   کاری توشکمم چ یبچه  نیحاال من با ا  ینامرد یل یرفته؟ خ  ادتیتو منو   اری گفتم ــ ماز یشاک
 هــــــــا؟

 

 ؟ یهست یک  گهید شه؟تویتموم نم  امیخدا چرا بدبخت یبچـــــــه؟ وا ؟یچ ـ

 

 ! میک یفهمی اومدم در خونتون ابروت رو بردم م یوقت  میمن ک یچـــــــ ـ

 

 فقط بندازش! دمیبهت م  یبخوا  یکار رو نکن هر چ نیا  اریجون ماز ـ

 ؟ی ازدواج کرد  اریکردم و گفتم ـ ماز ین یف نیف

 

 !کنمی خواهش م شهیخراب م میمکث کرد و گفت ـ ها آره آره...زندگ یکم

 

 گهیماه د کی به حالت اگه دروغ باشه االن مسافرتم  یوا  ؟یگیباشه! فقط راست م یاگه ازدواج کرد ـ
 بهت! اگه دروغ گـ.... زنمیکه اومدم تهران سر م

 رو قطع کرد   حرفم

 . دمیخانمم رو بهت نشون م یاصال اومد  گمیباور کن راست م ـ

 گفتم یحالت ناراحت با

 !یبدون تو عشق اول و آخرم بود یول  ارمی ـ باشه ماز 
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 بود؟ یعزبزم خودت رو ناراحت نکن.  اسمت چ  ـ

 

 عشقم. ی. بادنتید امیترم، برگشتم م نیسنگ می! نگم کیشناسیمنو نم  یحت  اری ماز یبد  یلیخ ـ

 

 کردم  ضی کارت هام رو تعو میرو قطع کردم و س یگوش

 ! کنهیعقد م  ع یسر دمیمال یکه سر ماز  یا رهی ش  با

 

 دونمیبهش افتخار ندادم نم دمیآماده کنم. حاال شا  شی قر  دادن تو عروس  یخودم رو برا  دیفقط با 
 !  شهیم یچ نمی بب
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 به در خورد  یکه تقه ا دم یرو کنار گذاشتم و رو تخت دراز کش یگوش

 تو  ایب ــ

    دیباز وارد شد و به طرف تخت اومد خودش رو پرت کرد رو تخت و طرف راستم دراز کش ش یبا ن ریام

 باز گفت   شیو با همون ن دیسرش گذاشت و به طرفم چرخ  ری رو ز دستش

 بود!؟   زونی لب و لوچش آو یکرد  کارشیچ ـ
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 نگام رو ازش گرفتم  الیخ  یب

 نکنه!  طنتیش گهی کم ادبش کردم د هی ـ

 

 رو خاروند و  گفت   سرش

 بار ببخشش.   نیـ گناه داره حاال ا 

 چشم نگاش کردم  یچرخوندن سرم با گوشه  بدون

 گولش رو نخورم!  یگفتیشد؟  تو که م یچ ـ

 شد  بلند

 دلم به حالش سوخت.   دمیو که در افشیق  یـ آره ول 

 .  میکم به شکم مبارک برس هی  میبر  ایهم پاشو ب حاال

 دادم تا آروم شه! یبستن  بهش

 

 میو به آشپز خونه رفت  میاز اتاق خارج شد ری شدم و با ام بلند

 د یخوردن کش یما  دست از بستن دنیتنها نشسته بود با د ارش

 نشست و گفت   زیپشت م  ریام

 ار ی ب یمنم بستن  یبرا الیط ــ

 باشه  ـ

 و جلوش گذاشتم  ختمی تو ظرف ر  یبستن  ریام  یآرش برا  ینگاه ها ریز
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 و گفت    دیر و به طرف خودش کش  یبستن امر

 خودت هم بکش!  یبرا ـ

 خوردم!   رونی ب رینه ام ـ

 گفت   یو با مسخرگ زیآرش پرت شد رو م قاشق

   ن؟یوردخ   یچ گهینه بابا  د   ـ

 

 بیدونه س هیخودم  یبرا خچالی رو برداشتم و از تو  ی بستن هیبراش نازک کردم و بق   یچشم پشت
 نشستم ری برداشتم و کنار ام

 

 کجان؟   نایمامان ا ریام ـ

 !  امکیرفتن خونه عمو س  نایا ییبا دا  ـ

   دیچی تو هم پ ابروهام 

 رو بهشون نگن؟ !  زیوقت همه چ  هیچرا؟  ـ

 

 بره !    رونیب  دیموضوع از خونه نبا ینترس بابا به مامان گفت ا ـ

رو لو   یز یچ  گریبود نوشته بود خانم باز یبلند شد،  دک  می گوش  امکیپ یکه صدا دمیکش  یراحت  نفس
 ! یند

 

 برسه.   ار یکنم  به گوش ماز یدهن لق دهیگرفت ترس خندم

 شد دهیدستم کشاز  یجوابش رو بدم که گوش خواستم
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 رو خوند  و با دندون چفت شده گفت   ام یبه آرش نگاه کردم که بدون توجه به نگام پ خشمناک

 

  ن؟ینشد یخودمون  ادیکم ز هی  گر؟یخانم باز  ـ

 جوابش رو بدم   دیرو بده با یگوش  ــ

 باال انداخت  یکردم که شونه ا  ریبه ام یگفت وبلند شدو  به طرف اتاقش رفت، نگاه ملتمس ینچ
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رو   امامی بود و  داشت پ  دهیدنبالش راه افتادم و بدون در زدن وارد اتاقش شدم،  رو تخت لم ناچار
 خوند یم

 د  بهم کر یاخماش تو هم گره خورد و نگاه بد هوی

 !  یباش یدختر   نیکردم همچ یفکر نم  ه؟یک گهید انیشا  ـ

بازوم رو   گشیرهاش نکرد و با دست د  یرو از دستش گرفتم ول  یرو انداختم  رو تخت و گوش  خودم
 گرفت و به طرف خودش کشوند 

بود سکته کنه،  دلم به حالش سوخت و   کینزد ی،  از شدت خشم و ناراحت زدیم  یبه سرخ چشاش
 گفتم

 .   کترهیـ برادر سامانه ازم کوچ  
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به   یفشار ها از روش برداشته شد،  صورتش  از سرخ  یباره همه  هیابروش باز شد انگار  ی گره
 گفت  یشد و با حالت مظلوم لی تبد یدیسف

 باشه؟   ریگرم نگ یبا دک  ـ

 

 دم یرو به طرف خودم کش  یکه جوابش رو بدم گوش یبدون

 د یرو ول کردو خودم رو گرفت و محکم چسب یگوش که

 ولم کن آرش! ـ

 نکن! تمیــ طاقت قهر کردنت رو ندارم اذ  دیرو لپم نشست ومحکم بوس  لباش

 

گره ابروم رو باز نکردم، خواستم  دستش رو از دور   یول  شدمیبا لحن مهربونش داشتم خر م  نکهیا با
 از خجالت آب  شدم    دمون،یالت دتو اون ح ری کمرم باز کنم که در اتاق باز شد و ام

 گفت    ر ی به آرش کردم که طلب کار رو به ام یبد نگاه

 !ای وقت در نزن هی ـ

 کرد و گفت   ینچ نچ ریام

 ! امیخارج!همراتون م نیبر ییدر صد فکر کن بزارم تنها هی ـ

 

و با   رمی خندم رو بگ   یزار آرش  کردم و نتونستم جلو  ی افهیبه ق  یزد و رفت، نگاه یبدجنس   لبخند
 رفت   یبرگشت وچش غره ا ریکه ام دمیبلند خند یصدا

 ندادن؟!  ادی بهت  یز یچ یی ایدختر ح  ـ
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 ! یبد ادیبهم   یخواستیخودته  م ریخنده گفتم ـ تقص  نیب

 به آرش  کردم   ینگاه

 !  گهیولم کن د ــ

 شدم   ینوشتن به دک  امیو مشغول پ نییپا دمی،  از تخت پر کرد و آروم ولم کرد   ریبه ام ینگاه 

   آرش

 ؟ یدیفهم  یر ی گیگفتم باهاش گرم نم الیط ـ

 دم یکش  یپف

 برسه!  اری ـ باشه بابا، بنده خدا نگرانه لوش بدم به گوش ماز 

 

نگاه کردم و آب  ثشونیخب یهم وارد اتاق شد و در رو بست به چهر  ریشد و به طرفم اومد ام بلند
 دهانم رو قورت دادم 

 چتونه؟ ـ

 

 خونه! ادیچونش رو خاروند و گفت ـ زنگ بزن شام ب ریام

 چپ نگاش کردم  چپ

 شام درست کنه؟   خوادیم یـ اونوقت ک  

 ! رهیرو خاروند و گفت ـ بگو سر راه چند پرس چلو کباب هم بگ  سرش

 

 !هیزی تو؟ خجالت هم خوب چ یبود  یپر رو ک ـ
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 . ادیبگو ب  میدیـ بابا خودمون سفارش م ریام

 

 رو گرفتم   یدک یباال انداختم و شماره  یا شونه

 برداشتش و گفت  عیسر 

  ؟یرو نداد امی ـ چرا جواب پ 

 

شام دعوتت کردن  یبرا نیدارن،  به خاطر هم یشوم یو آرش برات نقشه ها  ریجان ام یدک ــ
   ؟یایم

 رو ازم گرفت و مشغول حرف زدن شد  یزد پشت گردنم و گوش یک ی ریام

 

رو گردنم نشست و   یدست خودم به گردنم برسه دست نکهیقبل از ا یرو به طرف گردنم بردم ول  دستام
 آروم نوازش کرد  

 

 ی شتندوست دا ی  فرفر  مو

part 110 

 

   چوندیرفت و گوشش رو پ ریدستش رو برداشت و به طرف ام ری برگشتن ام با

 ! یکن یبلند م  الیبارت باشه دس رو ط   نیآخر ـ

 تو هم رفت   ریام یاخما
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 رفته اول خواهر منه؟  تازه هنوز هم مال تو نشده!  ادتیکردم!   کارشیـ مگه چ 

 گوشاش رو ول کرد و گفت  آرش

 ! نزنش!  نهیداره!؟  دست سنگ یـ چه ربط  

 بهم کرد   ینگاه ریام

 ـ دردت گرفت؟   

 سرمرو  تکون دادم،  به طرفم اومد و بغلم کرد مظلوم

 و گفت   دیرو بوس میشونیپ

 . دمیقول م شهیتکرار نم گهیـ  د 

 کش اومد که گفت  لبخندم

 اد یم یبکش االن دک یی رایبه سر گوش پذ  یدست هیـ برو  

 گرفت  خندم

 ! ادی بدش م  یدک نی !  نگ الد  یـ اسمش م 

 

بود که  زی بود فقط چند تا بشقاب رو م زی رفتم  ،  الحمدهلل  تم ییرایاتاق خارج شدم و به پذ از
 برداشتمشون.  

 در روباز کرد   ری خودش رو رسوند  ،  ام  یساعته دک مین

  یدک دنیبا د دونستمینپوش،  م ون یبپوش ا نویا گفتیداده بود و م ریمن گ یهم به لباسا ارش
 ! کنهی که فکر م ستین  یاون یصبر کردم تا خودش بفهمه دک یول  شهینظرش عوض  م

 

 کرد   یسالم و احوالپرس ی با دک یجد  یلیباز وارد خونه شدن  ،  آرش خ  شی بان ری و ام یدک
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 رو به من سپردن! یخدمت کار   ریخط   فهیرو مبال لم دادن و وظ  یهمگ

 

خندم رو    نم،یبراشون گذاشتم که ارش با چشم و ابرو اشاره کرد برم کنارش بش  ینی ریو ش  ییچا
 خوردم و کنار حسود خان نشستم 

 بهمون کرد و صد البته  تا آخر ماجرا رو خوند.  ی هم نگاه خندون  الدیم

  

 رو برداشت و گفت    شیچا ریام

 جان؟   یدک ـ

 کرد که گفتم بهم  ینگاه چپک  یدک

.  الدی اسمش م زمیعز ریام ـ  خان 

 کرد   حی حرفش رو تصح ریام

  گه؟یبه ما نم یز یچ دهیورپر نیچرا ا  ه؟یچ اریماز یجان ماجرا الدیـ م 

 تکون  داد و گفت   یبا خنده سر  یدک

بود که  نیا یگفتم برا  الیاگه به ط شه یشخص  یمربوط به زندگ یول   د،یتحمل کن  دیتون ینم   دمیفهم ــ
 !دیشما نگران تر نکهیمثل ا یراحت بشه ول  الشیخ

 . زنمی نم یحرف یبه کس دیمطمعن باش  دیـ لطفا به ما هم بگ آرش

 و ارش کش اومد.   ریام شی ن  دمیرو بهشون گفت که د  زیهمه چ یسیبدبخت تو رودروا یدک

 

 گرم گرفت  یآرش هم باز شد و با دک خیکم  کم
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 آرش 

 ؟یجان تک فرزند  الدیـ م 

 خواهر دارم.  هیزد ـ نه   یلبخند الدیم

 

 ؟ یچرا زود تر نگفت یدک  ـــــــــــــغی.جـ

 

  الیخواهر منم  مثل ط   نینداشته باش شی وگفت ـ کار  دیخند یدک  یو آرش  بد نگام کردن ول ریام
 !طونهیش

 ! گهید یای لع هیگفتم خدا رحم کنه  دمیرو  د  الیط یوقت

 ! نمی رو بب  ایلع خوامی من م الدیم زیچ ـ

 

 تر بشه! ونهیکه هست د ینیاز ا ا ی لع خوامی بعد از عاقل شدنت نم یباشه ول  ـ

 

 و حرف رو عوض کرد   شیشون یزد به پ  یکیبهش رفتم که  یغره ا چش

 رو روشن کن.  ونیزیداره تلو یجان منچستر باز  ریام ـ

 !  اریبرو تخمه ب الیبلند شد و گفت ـ ط ریام

  

 

 ی دوست داشتن ی  مو فرفر  
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part 111 

 

 و براشون بردم  ختمیکردم  تو چند تا ظرف ر دایها رو پ لیآج   نکهیاز ا بعد

 

  فیشدن احساس کردم اگه تو جمعشون بمونم ح دنیباز مشغول تخمه شکوندن و فوتبال د شی ن با
  شمیم

 فرستادم میونگیبه د یرو برداشتم،  لعنت میو به اتاقم رفتم  گوش  بلندشدم

 زنگ بزنم   انی به درسا و شا تونستمینبودم م ونهیاگه د 

   زنن؟یبه من زنگ نم شعورایچرا اون ب نمی صبر کن بب  یول

 درسا رو گرفتم  بعد از چند بوق برداشت و مشکوک گفت  ی شماره

   ؟یخودت  الیـ ط 

 !  انمین شام هیک گهید الیرو باز کردم و گفتم؟ ط شمین

 و گفت  دیکش  یپف

 شدن بود؟   ونهیاخه االغ االن چه وقته د ؟یـ پس خودت  

 دارم! احی بهت احت نقدریاالن که من ا 

 کنه یم هی کردم داره گر احساس

 شده عشقم! یـ چ 

 ش بلند تر شد  هیگر یصدا

 کنم! کاریاالن بدون تو چ یکردی کمکم م یاگه بود ـ



 ی عروس سفارش 

1024 
 

 ! گهیکوفت بگو چه مرگته د ـ

 کرد و گفت  یمکث

 ؟ینشده بود ونهیـ مگه تو د 

 تا باز نزده به سرم بگو چه مرگته!  ستم،ی طور ن نیکه ا شهیهم کنمیم یوقتا قاط   یفقط بعض ـ

 بلند شد  نشیف نیف یصدا

 دلم گرفته!  الیط ـ

 چرا؟ ـ

 آخه از توخونه موندن خسته شدم! ـ

 ؟یچ گهید ـ

 شه ینرفتم بدون تو که نم دیوقته خر  یل یخ خوب...خوب.. ـ

 کرد  هیشروع به گر باز

 شدن بود؟   ونهیـ اخه چه وقت د 

   ؟یزن یزار م  نی!  به خاطر هم یتر  ونهیببند بابا توکه از من د  ـ

 !رونیب  میروز بر هی دمیکن بهت خبر م  صبر

 

 آبروم بره!  ینش ونهیوقت وسط بازار د هی الیط ـ

 نترس.  ارمیهم م ری! آرش و ام کنمای م تی کی  واریبا د زنمیدرسا م ـ

 باشه  ـ

 سراغم قطع کنم بهتره.  ادیداره موجه م کنمیاحساس م  ـ
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 باشه باشه خدا فظ  ـ

   یبا ـ

 

   ؟یمن بهش دست ندادم ، پس چ یبهم دست داد ول یرو قطع کردم  که احساس گرسنگ یگوش
 کارا نچ!  نیو از ا الیط

 

 هوا! دنیمتر پر هیکه  دمیکش یغی روبروم ج  یمنظره  دنیپسرا رفتم با د سراغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــغیج ـ

 

 رو مبل   دیکه بالش رو بغل گرفته بود پر یدر حال  ریام

 دختر!  دیشده قلبم پک یچ ـ

 

رم به طرفش  دا دید یوقت  دم،یکه  در حال بال بال زدن بود کردم و به طرفش دو یبه دک  ینگاه
 و فرار کرد. دیترس دومیم

 

 داد زدم  کردمیطور که دنبالش م نیهم

 ! یبزنم  پشت کمرت از دست رفت سایــ وا 

 

 

 ی دوست داشتن ی  فرفر  مو
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part 112 

 

 مردا دروازه س!  یگفتن گوشا میکو گوش شنوا از قد یول

    ن؟یدینشن

 دادم  ریی رو تغ رمی کردم و مس رشیغافلگ

 ! یبدبخت خفه شد گهید سایـ وا  

 افتاد   ریکه دادم گ یر ی مس ریی تغ با

 بغلش  ریکه آرش نذاشت، چون کمرم روگرفت و زدم ز نهیخاست رو لبام بش یروز ی به خاطر پ یلبخند

 ؟ یکن یکار م  یچ  نیبزارم زم ـ

 رفت و چند تا ضربه پشت کمرش زد    یبه طرف دک ریام

 تا اون باشه از دستم فرار نکنه!  ستون فقراتش شل شد، حقشه یمهره ها  چیفکر کنم  پ 

 

 در هر صورت حالش خوب شد و من دست از تقال برداشتم  یول

 .نی بزارم زم گهیخوب د ـ

 و گفت   نیزم   دمیکوب تی عصبان با

 

 ؟ یآروم باش  قهیدق هی یتونیتو نم   ؟یزنی م غی ج یچرا الک  هیچه کار نیا ـ

 

 شدم که فکش افتاد   کیعاشقونه بهش نزد  نیهمچ  ستادم،یچپ نگاش کردم و رو نوک پا ا چپ
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 شونش گذاشتم    یدستم رو رو هیکه  کردی گرد نگاه م یباچشا

 خوب شدنم دروغ باشه؟  دهیترس دیدهنش رو قورت  داد،  وا چشه؟  شا آب

 

تو   ریکه ام ییست تخمه هارو بلندکردم و تو موهاش فرو بردم، پو گمیافکارش دست د الیخ  یب
 برگشتم و گفتم ری و به طرف ام ختمی ر  نییبود رو با چند حرکت پا ختهی موهاش ر

 

  ؟ ی کشی تو خجالت نم ـ

 ؟ یسرش رو پر از پوست تخمه کرد چرا

 

 از ما فاصله گرفت  یزد و کم  ییلبخند دندون نما ریام

  یرو رو شکوندیتخمه م یپوست هر چ یهم با بد جنس رسامیمبل نشسته بود ام نییآرش پا چون
 . ختیری سر آرش م

 

 بدو   ریبرداشت حاال آرش  بدو ام  زی خ  ریبه طرف ام هو یو   دیتو موهاش کش یا گهیدست د آرش

 و داد زدم ستادمیرو مبل ا رفتم

 !    یتونیکم مونده بدو بدو تو م هی  رشیآرش بگ نیـ آفر 

 برگشتم   یو به طرف دک دمیدست کش  قیبهم کرد که از تشو ینگاه بد ریام

 بخورمت!  یدیترس  ؟یَرم کرد هویتو چرا   یجان خوب الدیم ـ

 وگفت   دیتو موهاش کش  یبا خنده دست یدک

 ! ینبود که عاقل شد  ادمی افتادم،  اریحمله کردنت به ماز ادیـ راستش  
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 ی دوست داشتن ی  مو فرفر  

part 113 

 

 بهش رفتم یغره ا چش

   ؟یواقعا که با کدوم عقلت دکتر شد ـ

 می باعث شد به طرفشون  برگر ریداد و ام یصدا

 دادیکرده بود و فشار م  ری ساعد و بازوش اس  نیو ب ریگردن ام آرش

 دم یو به طرفشون دو   دمیکش یا گهید غیج

 آرش  داداشم  رو ول کن!  ولش کن!   ـ

 ارش جدا کردم و نگران نگاش کردم   یرو از دستا ریام

   ر؟یام  یخوب ـ

 ! واقعا که! ایشینم  نیگردنش رو ماساژ داد و گفت ـ زن ا 

     ؟یخشن  نقدیبه ارش کردم  چرا تو ا یاخم

   کنه؟یباهام لج م   نقدیچرا ا ر  ی ام ریکرد ـ  تقص ریبه ام یبد نگاه

   ؟یکنی م تشی!  چرا اذریام گهیبرگشتم ـ راست م  ریطرف ام  به

 باال انداخت   ییابرو ریام

 . هیادیاز دوست داشتن ز یدونیــ م 
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 ! مایدار مونی م نکهیمثل ا ارنیغذا ب دیکار زنگ بزن نیا یاز دست شما به جا ـ

 !  مونیخنده ـ خره مهمون نه م ری زد ز ریام

 

 برم که وقت نشد و زنگ خونه به صدا در اومد.  ریچش غره هم به ام هیخواستم  

 باشه!  تونهیم یک   یعنیـ  میو با هم گفت مینگاه به هم کرد هی

 

 به طرف اف اف رفت و در رو باز کرد  ارش

 چشامون رو با تکون دادن سرش جواب داد  سوال

  ه؟یـ مگه ک ریام

 

 و سهام   لیرو انداخت رو مبل و گفت ـ سه  خودش

 بشم!؟  ونهید دیباز  با یوا ـ

 باز نگام کردن که گفتم شی با ن همه

 روانم شاد شه! رمیحالشون رو بگ  یدو روزه بزار کم  ایـ دن 

 ! یربط حرف بزن یب   شتریکن ب یسع  ییتابلو یل یرو پا انداخت و گفت ـ خ ییپا یدک

 جان. یباشه دک  ـ

 

 بچسبه بهش.   ادیباز شدن در حال اومد  کنار آرش نشستم تا سهام ن یصدا
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سهام چرا   یدست دادن ول لی و آرش از جا بلند شدن و با سه  یوارد حال شدن دک  لیو سه سهام
 !؟دهیآرش م   لیپوزخند تحو

 

 غذا سفارش بدم!   خواستمیم نی دیـ به موقع رس  ریام

 رو پاش انداخت    یرو گذاشت کارش و پاش رو مثل دک فشی ک سهام

 .  خورمی ! شبا غذا نمنیسفارش ند یز ی من چ یبرا ـ

 باال انداختم  ییابرو

 ! یبُپک یاز الغر  ترسمیکار رو نکن م  نیــ ا  سهام جون ا 

 بهم رفت و بدون جواب روش رو گرفت   یغره ا چش

 ! ستیبزار راحت باشه حتما گشنه ن زمیگفت ـ عز ریام

 بهم کرد و گفت  ینگاه  لیسه

 حالتون بهتر شده!  کنمیخانم احساس م الیـ ط 

 بهش زدم وگفتم  یلبخند

   ؟یدون یببرن دکتر!  تو م خوانیچرا منو م دونمینم نایخانم خوبم ا لی به جون سه ـ

 

 !  دیو لب گز ریسرش رو انداخت ز یدک

 کرد و گفت  یاخم لیسه

 !  یـ بهتر به حرفشون گوش کن 

 باشه فقط به خاطر تو!  ـ
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 باز شد که آرنج آرش تو پهلوم فرو رفت.  لیسه  شین

 صاف کرد  و گفت    ییگلو ریام

 سفارش بدم؟   نیخوریم یچ ـ

   ؟یزدم ـ ا  سهام چه طور تو کوفته سفارش بد یبشکن 

 . یخور ی م یاشته باش تو چ به سهام ند یکار  زمیدستش رو پشت کمرم انداخت و گفت ـ عز آرش

 عشقم بخوره.  یزدن و گفتم ـ هر چ یلبخند

 خفه م کنه!   رهیبود بپره گلوم رو بگ  کیبلند شد  ، سهام نزد  ریعق زدن ام یصدا

 بود! ی...ام  ..چمیخوریم زی نکن ما... چ یحسو ری آرش پهن شد و گفت ــ ام لبخند

 زدم به پهلوش ـ جوجه چه طوره؟   یکی

 .  میخوریآره  خوبه ما جوجه  م ـ

 نگاه کرد و شما  یبه دک  ریام

 منم جوجه.   ــ

 طور.   نیکرد ـ منم هم لی به سه ینگاه

   د؟یخورینم  یز یچ  دیـ سهام خانم شما مطمعن ریام

 زد و گفت   یلبخند سهام

 منم جوجه لطفًا.  یبرا دی کن ی ـ حاال که اصرار م 

 

  ؟یتو بود ری ! امقاً یاصرار کرد دق یگفتم ـ ک متعجب
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 تکون داد یسر  ریام

 ؟یتو بود یدک ـ

 باال انداخت   یو شونه ا دیخند یدک

 ؟یتو بود یسه ـ

 و گفت ـ نه دیگرد خند یبا چشا یسه

   ؟یبه آرش  رفتم ـ آرش تو بود یغره ا چش

 مظلوم گفت   آرش

 من غلط بکنم!    ـ

 به سهام کردم  ینگاه

 ! کیخودکار ب  ی! خودم بودم که! آره گلم بخور شدجمای بابا چقدر گ یا ؟یـ سهام تو بود 

 روبست.   ششیسهام ن  یبا چش غره  یخنده ول  ریزد ز یپق  لیسه

  

 

 

  

 ???? ی دوست داشتن ی  ???? مو فرفر 

part 114 ???? 
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  ونهیجلو سهام د  ادیز  خواستیدلم نم  م،یو مشغول خوردن شام بود مینشسته بود زی پشت م یهمگ
 دختر خوب غذام رو خوردم  هیبده پس مثل   لمونیپوزخند تحو یکه ه ارمیدر ب یباز 

 بود.   یکاف خوردیاندازه که از نشستنم کنار ارش حرص م نیهم  

 ! مم یرت ی استگار  غخ نیا ی  ونهید یعن ی  خورد،یباز غذاش رو م  شی و با ن الی خ یهم  ب  لیسه

 

 بودن  ولش کردن دهیزبونش حرفا رو کش  رینموند و رفت،  پسرا هم چون  از ز ادیز  یشام دک بعد

که سهام هست   یتو جمع تونستمینم یقصد رفتن نداشتن خوابم گرفته بود ول  لیسهام و سه یول
 آرش رو تنها بزارم 

 

   کردی هم بهش نم ینگاه میآرش ن  نکهیبا ا 

 دن یخواب الو رس یگرام و مامانا یبود که بابا ها  کیساعت  درست

 .  یچه طور مخش رو زدن و بردنش مهمون  دونمیبا مادرجون خوشگلم،  نم البته

 

 دو تا نخاله هم با اومدن خونوادمون رفتن!  نیا

 پتو  ریز  دمیو خرگوش نازم رو تو بغل گرفتمو خز دمیپوش  یراحت به اتاقم رفتم لباس راحت  الیبا خ  

 رو صورتم نشست  یکه دست شدیداشت گرم خواب م چشام

 چشام رو باز کردم،  آرش لبخند به لب کنارم نشسته بود  دهیترس

 ها؟   شهیناراحت م رسهی م ریبه در کردم ـ آرش االن ام ینگاه 

 کش اومد و گفت ـ خوب بشـ...   لبخندش
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پشت تخت ،  از دست    دیپرش پر هیحرفش تموم نشده بود که در به صدا در اومد و ارش با  هنوز
 پسر  نیا

 تو!  نی ایجام نشستم ـ ب سر

 باز شد و مامان  مهربونم وارد اتاق شد  در

 دخترم؟   یدار یب ـ

 .  یآره مامان  ـ

 شروع به حرف زدن کرد  یتخت نشست،  با مکث یطرفم اومد و گوشه   به

  شیآزما نیری گرفتن که زودتر عقد انجام بشه،  انشااهلل  فردا م میپاشات تصم  یی دخترم بابات و دا ــ
 !  ینخور  یز یخون حواست باشه صبح چ

 !  یباشه مامان  ـ

 رو نداره!    تی !  دلم طاقت  دوریزد و صورتم رو نوازش کرد  ـ چه زود بزرگ شد یلبخند

 ! ی.  ممنونم که هستیخوب و مهربون  یلیانداختم و گفتم ـ مامان خ  رو تو بغلش خودم

 زود خوب شم!  دمیقول م  میگردیجدا شدم و گفتم ـ زود برم ازش

 

 خدا رو شکر که راست نبود.  کردمیشدنت داشتم دق م ونهیداد ـ از د  یرو گرفت و فشار  لپم

 

 !  یبلند ش دیبخواب صبح زود با ری از جاش بلند شد ـ بگ  دم،یخند

  رونی و در رو بست. آرش از پشت تخت ب رونی که مامان رفت ب دمیسرجام  دراز کش  یباشه مامان  ـ
 اومد و گفت  

 بزنم  میمن ج ومدهین ش یتا دوم ـ
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 !فهمهیباشه از رو عطرت م نیمثل فرز یکی گرفت ـ بله زود تر برو، اگه  خندم

 خانم گل.   یوب بخوابـ خ دیرو بوس میشونیشد و پ خم
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 به صورتم زدم. یشدم و آب  داریزلزله مانند مامان ب  ییبا تکون ها صبح

 آرش از من زرنگ تر بود و زود تر اماده شده بود  رونیساعته حاضر و اماده از اتاق زدم ب  مین

 از جاش بلند شد دنمید با

 م یبر ـ

 اوهوم ـ

االن داره پشتم  نیخون بدم؟ از هم خوامیاالن م یعنیخدا  یدل تو دلم نبود! وا م،یشد  نیماش سوار
 !سوزهیم

 !!!؟سوزهیچرا پشتت م رنی گیدرون ــ  خون رو از دست م یندا

 جون؟  یند  یگیا  راست م ـ

   ؟یچرا ساکت ـ

 !؟میریخون نگ شهیبه آرش کردم ـ استرس دارم! نم  ینگاه

 نداره !ـ نترس درد  دیخند
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 ؟ یزنیبچه گول م ـ

 مگه نه!؟ یهست  یتو قو یکوچولو درد داره! ول هیخوب  ـ

 نه! ـ

 !میکن ی در موردش صحبت م میخندش گرفت ــ حاال بزار برس  باز

 گفتم   هویجام لم دادم و چشام رو بستم  سر

 ؟یــ آرش تو از اون تکون بده ها ندار  

 ها؟ ـ

 منظورم همون آهنگ تکون بدس! ز  یتو سرم بد حرف زدم ـ چ خاک

 تو فلش. زمیریاها نه بعدا م ـ

 باشه! ـ

 .دادیساعت طول م هیخوب بود  یجا هیحاال اگه  میدیرس  عیسر یلیخ

 م یو منتظر نشست  میگرفت ینوبت می شد شگاهیو وارد ازما  میشد ادهیپ  نیماش از

 !رونیب  ومدیم یور   هیتو  رفتیدختر م  هر

 

 و گفت   دیبه آرش کردم که خند یا دهیآب دهنم رو قورا دادم که اسمم خونده شد، نگاه ترس 

 

 نداره. یترس چیبرو ه ؟ی ترسیخون گرفتن م هیحاال از  یرفت  یجراح  غیت  ریـ دختر تو ز 

 

 . نیبش ای زد و گفت. ـ ب یو وارد اتاق شدم خانمه لبخند  دمیکش یق یعم  نفس
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 ! ختیسرنگ دلم  ر  یز ی ت دنیرو باال زدم  با د نمیو است نشستم

ناز    یلیکه خ دمینکنم  ، تازه فهم  هیتا گر دمیتو دستم حس کردم، لب گذ ینگام رو گرفتم که درد ــ
 نازوم. 

 !یبر  یتونیم زم یرو دستم گذاشت ـ تموم شد عز یا پنبه

 جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم.   از

 

تو   یچ  دونمیاومد نم رونیکه لبخند به لب ب دینکش یطول ادیسر جام نشستم تا ب دمیرو ند  آرش
 که لبخندش پر رنگ تر شد.  دیچهرم د

 

 رو بهم رسوند   خودش

 ! یخانم نازک نارنج میـ بر 

 م یشد نیدختر خوب بلند شدم و دنبالش راه افتادم. سوار ماش هیچونه مثل  بدون

 رو روشن کرد و گفت    نیماش

 ! می صبحونه بزن  هی میبر ـ

 ـ باشه! 

  میرفت  دیبه خونه رفتن نداد و با هم به خر تی آرش رضا یول  میخورد رونیرو ب   صبحونمون

  میبرگشت  بود به خونه نجانبیمربوط به شکم ا شترشونیو که ب   دیخر  یاز کل بعد
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 سام با اخم جلومون رو گرفت  ریورودمون به خونه ام  با

   ر؟یشده ام یچ ـ

   رون؟یب  نیبه آرش  کرد و گفت ـ چرا بدون من رفت یچپک  نگاه

  ؟یا ی ب یخواستیتو هم م ـ

 تکون داد و گفت  یسر  

 !  یزنی م قیچقد ج رنی گیازت خون م یوقت  نمی بب خواستمیـ م 

 و به اتاقم رفتم  دمیرو توسرش کوب   دامیخر

 راست به حموم رفتم  هی گذاشتم حولم رو برداشتم و یرو کنار  لیوسا 

دور موهام  یک یکوچ یو حوله  دمیاومدم.  لباس پوش  رونی و ب دمیکه جا اومد حولم رو پوش  حالم
دادم جواب  حی افتاده بود، ترج یرو گوش  نیبه طرفش رفتم  اسم فرز یزنگ گوش یبا صدا چوندمیپ

  دمیاتاقم د یندم از اتاق خارج شدم که ارش رو جلو

 ؟ یبه حوله رو سرم کرد ـ چرا موهات  رو خشک نکرد ینگاه

 تکون دادم  یشونه ا خسته

 بزار بعد االن حال ندارم  ـ

 

 م برات خشک کنم. خود ایاتاق رو باز کرد و ُهلم داد داخل ـ ب در
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  دیرو تشد م یسشوار خستگ ینشستم ، گرما زی چونه نزدم و و پشت م کردم،یم ی احساس خستگ یکم
 کرد  ،  چشام خمار شده بود  

 اومدم  و.نگاش کرد   رونیب یا قهیآرش  از چرت چند دق یصدا با

 ! ادی خواب م نکهیمثل ا ـ

 

سرم جمع   ینداختم با کش مو همش رو باالبه موهام ا ینگاه نهیگشاد کردم و از ا یرو کم چشام
 ست ی کردم  و گفتم ـ مهم ن

 بلند شدم که صدام زد بهش نگاه کردم    یپشت صندل از

!   می ری روبا هم بگ یقبل از رفتن عقد و عروس  هینظرت چ  الیو دستم رو گرفت ـ.ط ستادیا کنارم
 ماه عسل چطوره؟   شهیسفرمون هم م

 

 !   یتو بگ یهر چ دونمی رو خاروندم ـ نم  سرم

 ! زارمیم ونی و بغلم کرد ــ پس من با بابا در م دیخند

 گذاشتم  نشیس یرو دور کمرش حلقه کردم  و سرم رو رو  دستم

  ری ز یول ونمید یکردی فکر م نکهیبا ا   ،یمن از همه بهتر  یکه برا دونمیآرش من بهت اعتماد دارم،  م ـ
 ! یقولت نزد

 لند کردم و نگاش کردم رو ب سرم

 ممنون آرش.   ـ

 به دماغم زد و گفت   انگشت

 بگذرم.   یدوست داشتن یموفرفر  نی از ا تونستمیآخه نم ـ
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 بلند شد  ریام یبزنم که صدا  یحرف خواستم

 !؟یرو زد میـ چشمم روشن مخ اج 

 

 گفت  ری آرش تو هم رفت و رو به ام یاخما

 ؟ یس یمیگوش وا شهیــ  چرا تو هم 

 

 رون ی ب  دمیبه طرفم  اومد و از بغل آرش کش ـ

 

 هم ُحکم برادر زن رودارم هم خواهر شوهر.    نجایکه هست! من ا ینیـ  هم 

 

 گرفت   خندم

 . ادی بهت م شتری خواهر شوهر ب ریام ـ

 گفت   ریکرد و رو به ام میو تو بغلش زندون  دیرفت که ارش دستم  رو کش یغره ا چش

 

 .میری بگ یعروس  میخوا  یکنار چون ما قبل از رفتن م یروبزار   ایزخواهر شوهر با   نیبهتر ا ـ

 

 گرد شد   ریام یچشا

 !ونهی عروس د هیحتما با  ـ
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. البته می ریگیم  یدرست و حساب یعروس هیبعد از برگشتن  میری گیرو ساده م  یـ عقد  و عروس  آرش
 صحبت کنم.  ادیبا بابا و عمو مه دیقبلش با
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 #  الیط

 آرش رو قبول کردن و فردا شب مراسم عقد بود  شنهادیپ ییروز گذشت،  بابا و دا چند

تا از موضوع با خبر بشن،   شدنیخودمون جمع م  یخونه  کیدر کار نبود فقط اقوام نزد یالبته عروس  
 رفتن!  یبرا می داشت طیروز بعدشم بل 

 

 تم چون آرش ثابت کرده بود که همه جوره هوام رو داره!نداش یگونه  استرس و دول چیه

 م یقبل از رفتن به قولم عمل کنم و با درسا به بازار بر خواستیدلم م 

   کردمی م یرو راض  ری آرش  و ام دیبا اول

  دنیپریبه هم م یل یچند روز خ  نیا ومدیم ییرایجر و بحثشون از تو پذ یاز اتاقم خارج شدم صدا 
  کنهی کار رو م نیبه خاطر من ا  ریام دونستمیم
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جور حسادت تو   هیاونو دوست نداشته  باشم و  گهی آرش باعث شده د  کردیخودش فکر م  شیپ
 رفتارش بود  

 

   کردنیم یکه دارن با هم شطرنج باز  یکردیبهشون کردم تو نگاه اول دو موجود رو مشاهده م ینگاه

 !کننیم  زیهم شاخ ت یکه  برا یدیدیرو م  یدو گاو وحش یکردیتر که نگاه م  قیدق یول

 

 تکون دادم و به طرفشون رفتم یسر 

متر اون   هیکه  یپرتاب کرد طور  رونی زد و به ب لشیبا ف  تیاسب آرش  رو با عصبان  یکه مهره  ریام 
 طرف تر افتاد. 

 و گفتم  ستادم یسرشون ا یباال

 !؟ زانمیعز ـ

 با اخم نگام کرد، کنارشون  نشستم و گفتم  ریبا لبخند و ام  آرش

 !؟نیایشما هم م دیبه درسا قول دادم باهاش برم خر ـ

 تکون داد  یسر  ریام

 نه با شوهر جونت برو!   ـ

 !زمیعز امیاز تاسف براش تکون داد و گفت ـ من م یسر  آرش

 نگاه کردم و اسمش رومظلوم صدا زدم  ریغم به ام با

 !یر یام ـ

 بهم کرد  ینگاه مین

 ه؟یـ چ 
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 ! ایتو هم ب کنمیخواهش م  گذرهیتو خوش نم یب یداداش ـ

 کرد    یابروهاش باز شد و به ارش نگاه  گره

 چرا؟ آرش هست که؟ ـ

 

 تو هم رفت   اخمام

 من پر کنه!  یتو رو برا یجا تونهیخودش رو داره! آرش نم گاهیجا یهر کس یچرا لج کرد  ریبسه ام ـ

 مظلوم گفتم   باز

 !یقهر نکن باشه داداش   ـ

 باال انداخت    یا شونه

 !ستمیمن که قهر ن  ــ

 باشه!  ایرو دور بازوش حلقه کردم و گفتم ـ پس تو هم ب دستام

 که دادش در اومد ی و سرش رو تو بغل گرفتم به صورت  دمیکش یغ یتکون داد که ج یسر 

 

 گردنم شکست ولم کــــــــــــن! ـــــــالیط ـ

 

 کردم و گفتم  ولش

وقتا حالم خوب    یباشه بهش گفتم بعض  ادتونی یتا به درسا زنگ بزنم ول نی اماده ش  نیپس پاش ـ
 ! شهیم

 گفت   آرش
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 تموم شه بعد! مونیصبر کن باز ـ

 کردنی به صفحه شطرنج کردم هر دو متفکر بهش نگاه م ینگاه

 که داد هر دوشون در اومد   ختمیحرکت مهره ها  رو به هم ر هی تو

 

 !کردمای داشتم ماتش م یکرد کاریاه چ رـیام

 

 با پوزخند گفت    آرش

 ! نمتی بی م زیمات؟  تو؟  ر  ؟یــ  چ  

 

فرا   غیدستام رو گذاشتم رو گوشم و ج تو هم رفت  ، خواستن دوباره بپرن به هم که  ریام یاخما
 دم یکش یبنفش 

 ــــــــــــــــــــــــــــغیج ـ
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که چشاشون از   ین یچشام رو باز کردم و با دو تا موجود فرا زم دمیکش  غیکه ج یا قهیدق هیاز  بعد
 رو برو شدم   رفتیرو به جر خوردن م یگشاد

 زدم و گفتم   یمهربون لبخند
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 ! نیقشنگم حاال زود آماده ش  یپسرا نیـ آفر 

  

 منتظر جوابشون نموندم و به اتاقم رفتم  گهید

 درسا رو گرفتم یرو برداشتم و شماره  یگوش

 

 که،  ها؟  یست ین ی.بنال، فقط االن موج ـ

 دنبالت. میا یببند بابا اماده شوم ـ

 ؟ یگ یجون من راست م  ـ

 بپوش.  یاره زود  ـ

 . ادی هم  احتماال ب انی شا یباشه ول  ـ

 ! ستی ن یمشک ـ

   یباشه پس با ـ

 ی با ـ

 

 رو به زبون آوردم    خیتار یجمله  نی تر یرو قطع کردم و تکرار  یگوش

 بپوشم؟    یحاال چ ـ

 !  یسوال سخت چه
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خوشگلم   ی  مانتوهام چشام رو مانتو صورت  نیکمد رو باز کردم چشام رو دور تا دورش چرخوندم از ب در
 ثابت موند 

 

هم برداشتم لباسام رو   دیشال سف دویشلوار سف  هی رونی ب دمشیعاشقونه نگاش کردم و از کمد کش 
 دم یکش یثابت موند و آه پر حسرت  میشینگام رو لوازم ارا دمیپوش

 

 !ادیازم در م  یچه موجود من یبب  کنمینکردم تا فردا شب هم صبر م شینه من که تا حاال آرا یول

 

رفتم و لبام رو باهاش   یرنگم چش غره ا یرنگم رو زدم و به بالم لب ب یضد افتاب ب  ال،یخ  یب
 مرطوب کردم. 

 

 .  رونی رو برداشتم و از اتاق زدم ب لمیو موبا فیک

 از پسرا نبود سراغ آرش رفتم   یخبر 

 به درش زدم   یتق

 تو!  ایب ـ

 بست  یرو باز کردم داشت دکمه لباسش رو م  در

 ؟یـ آماده ا 

 آره  ـ

 و به طرفم برگشت  دیبرداشت و تو موهاش کش یا شونه

 انداخت باال   ییابرو دنمید با
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 به به خانم چه خوشگل کرده! ـ

 

 ؟یندار  یصورت  رهنیرو بازکردم و گفتم تو پ شمین

 باال انداخت   ییابرو

 پوشم خانم گل!  یرنگ دخترونه نم   ـ

 طرفم اومد و دستم رو گرفت  به

   میـ بر 

 

کردم  ،  هم آرش  هم   ریبه ام یهم اومد با تعجب نگاه  ریام قهیبعد از چند دق میرفت  نییپله ها پا از
 بودن دهیپوش  دیسف  ریام

 

 ! یواووووو چه تفاهم ـ

 دوشون خندشون گرفت   هر

 .   دنیهمو ند نکهیمثل ا  کننیو همو نگاه م سادنیوا  فتن،ی تا راه ب  رونیتر از اونا زدم ب  زود
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 نشستم  و به اون دو زوج خوشگل اجاز دادم کنار هم ب َلَمن! عقب
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  میخاله  راه افتاد یرو روشن کرد، به طرف خونه   نیماش آرش

 رد و بدل نشد    نمونیب  یحرف دنمونیرس تا

  ستادیخاله از حرکت ا یدر خونه  یجلو  نیماش 

 !  نییپا  نیدرسا رو گرفتم ـ بپر ی شماره

 ی اوک ـ

 رو قطع کردم که هر دو شون سرشون رو به طرفم برگردوندن و با اخم همزمان گفتن  یگوش

 

   ن؟؟؟ی بپـــــر ـ

 تکون دادم  یسر 

 . ادیهم م انی ـ آره شا 

 اد یابروشون باز شد حتما فکر کردن سامان قراره باهاشون ب  گره

  ادیکش اومد و به  شامین دنشونیبا د   رون،ی ب دنیباز پر  شیبا ن  انی باز شد و درسا وشا اطی ح  در
 افتادم  طنتامونیش

 

 باز  سالم کرد   شیبا ن انیکنارم جا گرفت و پشت سرش شا یباز شد و درسا با سالم در

 ُخلم.   یسالم دوستا کیعل ـ

 

 رو باز کرد و گفت  شاشین انی شا یازم گرفت ول  یشگونین درسان
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 ُخال.  یـ سالم به سر دسته  

 بهش زدم و گفتم یز ی تند و ت یدادم و پس گردن رو از پشت سر درساعبور دستام

 شوم از تو بوده،  مغز گروه! ینقشه ها ی! و همه یبود سی بوده تو رئ  ادمیکه  یتا زمان  ـ

 روصاف کرد و گفت  قشی ارهی به ابروش ب  یکه خم یبدون

 احترام بزار بچه!   ستیـ پس به رئ 

  ه؟ی چ سی منظورت از رئ ـ

 

خودمون رو لو داده   میو هم زمان آب دهنمون رو قورت داد میکرد ری مشکوک ام یبه چهره  ینگاه
 درسا اومد ابروش رو درست کنه چشاش رو کور کرد  میبود

 ! کنهیم  ادیز  یخرابکار  نیپسره  و به خاطر هم انیکه شا  نهیـ منظورش ا 

 

 به درسا کرد  و با پوزخند گفت  ینگاه قیکرد و عم زیچشاش رو ر ریام

 .  دمی!  تا تهش رو فهم یگیم ـ آره تو راست  

 

 به من کرد که نگام رو به آرش دادم یز ی نگاه ت بعد

 !   یکن یـ آرش جان چرا حرکت نم  

 

 تکون داد   ینگامون کرد و سر  جیکه از ماجرا خبر نداشت  ، گ  آرش

 رو بهش بگم.  زی همه چ دیبا دمی بهم کرد فهم نهیاز نگاه آخرش که از تو آ یرو روشن کرد ول  نیماش 
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 شد و روش روبرگردند  الیخ  یهم ب ریام

نشدم بودم استفادهشون رو   ونه یتا د دیبه قول درسا با میدیو خند میتو سر هم  زد دنمونیرس تا
 بردن یم

 

 م یبپره و بد بخت بش ان یاز دهن شا دمیترس  یرو بهشون بگم ول تی واقع خواستیم دلم

 

   رونی ب میدیپر یرو پارک کرد و همگ  نیماش  آرش

 شوکه مون کرد دیدویم یبه سمت لواشک فروش یدرسا در حال غیج  یصدا هوی

 

  یکی دنی به آرش زدم احتماال با د ییلبخند دندون نما میدر اومد یدگیکه از هنگول  یبعد از لحظات 
 شده بود!   دوارهی تر از من  بهم ام ونهید

 

 و  هم زمان گفت  ش یشونیتو پ دیتکون داد و با کف دست کوب یسر  ریام

 کارمون در اومد!   میـ آرش بد بخت شد 

 د یگردن کش انیشا

 !؟ یجان در مورد خواهر من حرف زد ریـ ام 

 

 . دیکه درسا رفته بود دو یو به سمت  دیکش یغیهم ج انی نشست که شا انیشا ی تو چشا ری ام زیت نگاه

 بالشون رفتم.و دن  دمیته دل خند از
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 مشغول انتخاب آلوچه و لواشک بود   اورد یکم م  ششیکه پرژکتور پ ییبا چشا درسا

و آرش که به خاطر حفظ آبروشون   ری ام شیپ  دیآلوچه  گرفتم  بعد از خر یو کم اوردمیطاقت ن  منم
  مینشده بودن رفت کیبهمون نزد

 

 بهمون رفتو گفت  یچش غره ا ریام

 خونه؟ میگردیبرم نیحرکت  ها انجام بد نیاز ا گهیبار د هیـ  

 کرد و گفت  یاخم  انیکه شا میو درسا سرمون رو تند تند تکون داد من

 ودم مثل کوه پشتشونمنکن،  منت هم نذار  خ تیمنو اذ یای سام آج ریام ـ

 

 درسا تا آخر کش اومد و گفت   شین

 ـ قربون داداش خوش گل خودم بشم.   

 

 گرد   رینگاه پر تمسخر به ام بعد

 خان؟   ری ام شیخورد ـ
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 سرخ شد  ریام یچشا

 ! برمشیم ی ـ دختر زبونت رو کوتاه کن وگر نه با اره برق 

 

سواله کردم و با دست پروندمش و رو به  به عالمت یعالمت  سوال بزرگ رو سرم نشست،  نگاه  هی
 گفتم  ریام

   ؟یم کن  کهی ت کهی ت یخواستیم ینکنه از من خسته شد  ؟یدیچرا خر یاره برق   ؟یخوب   زمیعز ریـ ام 

 

 دکتر خوب براش انتخاب کن!   هینگام کرد و رو به آرش گفت ـ   دیناام ریام

 

که خودش رو گرفته بود نخنده دستش رو پشت کمرم انداخت و به طرف خودش   یدر حال آرش
 دیکش

 ها!!  شهیم  رید دیخر می بر ای ب دمیم حی بعدا خودم برات توض زمیعز ـ

 

 به درسا کردم   ینگاه

 ؟ یر یبگ  یخوای م یدرسا چ ـ

 زد و گفت   یلبخند محجوب  درسا

 فرداشب.  ی لباس برا هیو کفشو  فیفقط مانتو شلوار و ک  خوامینم یادی ز زیچ ـ

 

 رو لبام آورد   یلبخند  ریپف ام یصدا

 !  دیخر میخوبه بر ـ
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   میآرش رو گرفتم  و جلو تر از اونا حرکت کرد یبازو

 خودش رو بهم رسوند  درسا

 ؟یخوا ی نم یتو چبز  الیط ـ

 

   رمیگیتوجهم رو جلب کرد م  یز یاگه چ ـ

 اشاره کرد  یبه مغازه ا  آرش

 !ن یدید یمورد مناسب  دی داره شا زیتو اون مغازه همه چ میبر  نیایـ ب 

کفش به  هیمنم  دیمغازه خر نی رو تو هم   فشی بزرگ بود  درسا مانتو و ک یلیخ  میطرف مغازه رفت  به
 ناز بود   یلیآرش گرفتم که خ قهیسل

 

 .کردنی ها نظارت م دیو  فقط رو خر  ومدنیهم دنبالمون م انیو شا ریام

 

  میو غذا سفارش داد می رفت یبه رستوران  دیبعد از خر د،یطول کش یدو ساعت یکی  دمونیخر

 توجهم رو جلب کرد  ییآشنا یکه چهره ها مینشسته بود زی منتظر پشت م یهمگ

 

 اشاره کردم.  یکنار   زیسرشون رو بلند کردن که نا محسوس به م  دمیکوب ریآرش و ام  یبه پا یلگد

 

 گفت   انیهم نا محسوس نبود چون شا ادیفکر کنم ز یول

 شون؟یشناسیم نیاونا ک  الیط ـ
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 زدم و گفتم  یزورک  یلبخند

 

 ! ننی منو بب خوادیجان اروم تر  ،  پسر عموم و دوستاشن دلم نم انیشا ـ

 

 بلند شد و به سمتمون اومد.  دنمیبا د ار یباطل ، ماز الی خ یزه  یول
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 بود  ستادهیسرمون ا یباال یچشم به هم زدن تو

 بهم زد  یو آرش  دست داد و لبخند ر یبا ام 

 احوال دختر عمو!   ـ

 

 افتادم   دیطور حالم رو پرس  نیو هم دمشیکه د یبار  نیاول ادی

   ؟یپرس یمثل همون موقع بگم چرا حال دختر عموت رو از من م خواستم

 زدم یشدم و مثل خودش لبخند گشاد مونی پش یول
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 ! میدیشده که شما رو د  بمونی نص یا  پسر عمو جان چه شفاعت ــ

 

 دیخند انیشا

 ـ سعادت نه شفاعت!   

 و درسا کرد و گفت  ان یبه شا ینگاه ار یماز

   ؟یکنی نم یمعرف الجانیـ ط 

 باال انداختم   ییابرو

 

 خالمن!  مگه مربوطه؟   یبچه ها  انینه به تو چه که درسا و شا ـ

 

 به درسا انداخت   یا دارانهیروباز کرد ونگاه خر  شاشین

 ! یدار  ییبا یز یبله دختر خاله  ـ

 

 ذوق مرگ شد که نگو  نیتو هم رفت، درسا هم همچ  انی و شا  ریام یاخما

 برش داره !    االتیدرسا خ  ذاشتمیم دینبا 

  ؟یعروس میایب  یچه خبر؟  ک  نی ریجون از ش  یماز  ـ

 نشست   ز ی و پشت م دیکش  یپف

 

 ! کارکنمیچ دونم ی!  نمکنهی رو قبول نم نی ریـ بابا بزرگ ش   
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 برشته شد!  نیبراش همچ دلم

 

  شه؟یم  یچ یپس مان  یـ آخ 

 

 به پام اصابت کرد   یگرد شد همزمان لگد اریماز یچشا

 گند زدم!   دمیتر بزن خودم  فهم واشیبود خوب  شعوریب ری ام کار

 

 وارد بشم  یونگیگرفتم از در د میتصم

 طالق بشه گناه داره!   یبچهتون بچه  نینذار   ن،یبچتون،  از هم جدا  نش گهید یمان ـ

 

 تکون  داد و گفت   یراحت شد سر   الشی که خ ار یماز

 !کنمیباشه  درستش م  ـ

 جاش بلندشد   از

 

 صحبت کنم؟  نیخودم با فرز یخوایم یماز  ـ

 گفت  دهیترس

 ! کنمیم شی کار هیـ نه نه خودم  

 

 !اقتیل  یدلت هم بخواد، ب  وا
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 باال انداختم  یشونه ا  

 ! یـ هر جور راحت  

 

 ُقر بزنه  .  تونهینم  ری ام نشستن انیخوبه درسا و شا  د،یرفت غذا مون هم رس یماز 

 

 از افکار شوم نبود.   یچهرش خال نیآرش هم همچ 

 مشغول خوردن  غذا شدم    دشونیافکار پل  الیخ  یب

 خونه  میخونه شون و برگشت میغذا بچه ها رو رسوند بعد

   میشد الیرو پارک کرد و وارد و  نیماش ارش

 

به طرفم برگشت که اشاره به   یآرش  سوال  ستادمیا  ستادمیعطرش به مشامم خورد  ،  سر جام ا یبو
 کردم.   ییرایپذ

 رو لبام نشوندم و بازوش رو گرفتم   یگشاد لبخند

 گفتم آروم

 ! نجاستیا نیـ فرز 

زدن   به طرف اتاقم کشوندم هم زمان شروع به حرف ییرایرو گرفتمو بدون نگاه کردن به پذ دستاش
 کردم.  
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part 122 

 

 کمه! یک ی  خوامی اه آرش من دو تا لباس عروس م ـ

  

 !  ادامه دادم. رهی تا خندش نگ دی به دهنش کش یدست

 ! زود باش! گهیدو بار لباس عوض کنم؟ ها؟ بگو د شهیم یآخه چ ـ

 خوبه؟ رمیگیبرات م  می هم بعد از سفر که برگشت گهید یک ی  زمیعز ـ

 ! ایـ قول داد 

 تکون داد ـ قول! یسر 

 

 خنده  ریز میبا هم زد  ی اومد تو و در روبست و همگ  ریخنده که ام  ریز  میبزن میخواست میاتاقم شد وارد

 بود! اوردهیهم که ن نیماش ؟یدی ـ کلک از کجا فهم  ریام

 از بو عطرش  ـ

 

 ! یخودم رفت الحق که به نیافر ـ

 رون یب  دیو پر دینگاش کردم که خند ی چپک

 ! دیعطر منو فهم یاونم بو ،یرفت نی با خنده گفت به خود فرز ارش

 

 شد   زونیو لوچم او لب
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 بهتره.   ری برم ام  نی به فرز   خوامیــ نم 

 که چشام لوچ شد.  دی رو گرفت و کش دماغم

 

 ! یدماغم کن یب  کهی بار دماغت رو گرفتم ، چند بار  نزد هی! ایشد یُعقده ا ،یـ نکن آ 

 بلندم کرد   نیو از زم دیخند

 تو اتاق. پرهیم ریاالن ام نی نه آرش بزارم زم ـ

 رو صورتم کاشت و گفت  یحواله ام کرد و بوسه ا  ییترسو

 ! دهیبرامون د یخان چه خواب  نیباز فرز مینی بب ایلباست رو عوض کن ب ـ

 باشه  ـ

 

 به صورتم زدم   یو آب دمیلباس خانمانه پوش هیرفت منم   رونی و ب نیزم گذاشتم

 لبم و از اتاق خارج شدم  یهم گذاشتم گوشه  یا یچوب آبنبات

 کش اومد  دنمیبا د نی فرر یرسوندم ، لبا ییرایرو به پذ خودم

 ستادم یو روبروش ا دمی ذوق به سمتش دو با

 .رون ی ب دمیزدم و از دهنم کش یس یآبنباتم رو ل 

 

 جونم   ن یسالم  فرر ـ

 بغلش که به زور نگهم داشت   دمیگفتم و پر نویا

 زدم و آبنبات رو به طرفش گرفتم  یلبخند گشاد نیزور از خودش جدام کرد وگذاشتم زم به
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 به آبنبات کرد و گفت   ینگاه

 

 ندارم! لیم زمینه عز ـ

 

 در آوردم   هیرگ یکردم و ادا  زونیو لوچم رو او لب

 تو آوردم!  یبرا نویا یبخور  دینه با ـ

 

 به آب نبات کرد و ازم گرفتش   یصورت درهم نگاه با

 خورم.  یبعد م شهیاالن که نم زمیباشه عز ـ

 

 همه باز بود   شیبرگشتم ن هیتکون دادم و به طرف بق یسر  یناراض

 

 بابا مامان رو پر کردم    نیب یطرف بابا رفتم و فضا به

 خان بلند شد   نیفرز یدو با لبخند نگام کردن صدا هر

 و آرش جان هستن. الی.راستش اومدم بگم  دوستم باهام تماس گرفت و گفت که منتظر  طـ

 

 به آرش کرد و گفت  ینگاه

اراحت  ازم ن خوامی خونشون نم د یاول رو بر یحداقل هفته   یاونجا ول دیبر دی دوست ندار دونمیـ م 
 اونجا.  دیاصرار کرد حتما بر یلیشه چون خ
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 کرد  یاخم آرش

 من خودم تو واشنگتن خونه دارم   یـ ول 

 با تعجب گفت   نیفرز

 ـ واقعا 

 تکون داد یسر  آرش

 .میزن یحتما بهشون سر م  یــ آره ول 

 تکون داد    یسر  یراض  نیفرز

 . دیبهتره استراحت کن  نمتونیبی فرداشب م شمی.... پس من مزاحمتون نمنی باشه هر  طور راحت ـ

 

 جاش بلند شد که بابا گفت   از

 . دیشام روبا ما بخور ــ

ـ  یمحو لبخند  زد 

 برم استراحت کنم.   د یبا  یممنون پسرم ول 

 گفت   یبا مهربون  بابا

   !دیدوباره  برگرد دیخوایفردا هم م  د؟یکنی جا استراحت نم نیـ چرا هم 

 

 خوشش اومد    یل یحرف بابا خ  از
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 الی ندارم و با خ  ینگران چیمثل شما بزرگ کرده، با وجود شما ه یرو خانواده ا الیخوشحالم که ط ـ
 .  رمیبم  تونمیراحت  م

 

در حقم بکنه  بازم   خواستیم یبود، هر کار   یقلبم فشرده شد  هر چ نیحرف از زبون فرز نیزدن ا با
 پدرم بود...  یدوسش داشتم،  اون بابا
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 ن یساله  ش 120انشااهلل   هیچه حرف نیحرفش رو قطع کرد ـ ا  بابا

 ـ ممنون   

 طرف در حرکت کرد آرش  خودش رو بهش رسوند   به

 برسونمتون.  نیپس اجازه بد ـ

 باشه پسرم.   ـ

    دمیزدم و رو تخت پر یرفتن  ،  منم به اتاقم رفتم و مسواک رونیهم ب قدم با هم
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 برام نذاشته بود مجبور بودم  یا گهیاون راه د یعذاب وجدان  داشتم،  ول  نیاز گول زدن فرز 

 کار رو کنم!    نیضمن بابا گفت ا در

 

   بابا گشتم یاتاق رو باز کردم دنبال ستاره  یاز جام  بلند شدم و پنجره  

 شدم و در پنجره رو بستم  دینا ام  شدینم دهید یاسمون پر دود و غبار ستاره ا نیا تو

 

 امروز زود خواب رفتم  یو چشام رو بستم به خاطر خستگ دمیرو تختم دراز کش برگشتم

 ــــــــــــــــــــــــ

به   شتری که ب  ییبا عصا  نیفرز  دمیدویرو گرفته بودم و با تمام سرعت م دمیدامن لباس بلند و سف  
 گفت یم دادی طور که عصاش رو برام تکون م نیو هم دیدویدنبالم م گرفتیتو دست م نیصورت نماد

که زن دوم   نهیکارت ا ی مهیجر   یکار رو کرد نیحاال که ا  ؟ی زنیمنو گول م  دیف یچش  یدختره  ـ
 ! یبش ار یماز

 

 طور که حواسم بود با کفش پاشنه بلندم واژگون نشم داد زدم نیهم

 زن دوم بشم تو رو خدا ولم کن !    خوامیغلط کردم به خدا بابا بهم گفت من نم نیـ فرز 

 

 فاضالب بپرم که با کله رفتم توش  یشد،  خواستم از رو جو شتریب نیسرعت فرر یول

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــغیج ــ

 ! دیچکی آب لجن از سر صورتم م رونیب دم یو پر دمیکش  یغیج
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 مگه دستم بهت نرسه!  نیفررررز کشمتیم ـ

 

 و فرار کرد.   دیترس نیفرز  دمیکه کش یادی فر با

 

 می تو تو لجنا تا صاف صاف بش یبر  دیتو هم با یر یصبر کن کجا م  ـ

 صبـــــــــــــــررررکن! ـ

 

 که خوردم چشام رو باز کردم، و منگ به اطرافم نگاه کردم   یدیشد یتکونا با

 کو کجا رفت؟   ـ

 گفت  یبا نگران مامان

 ! یدی! حتما خواب دزمی عز یـ ک 

 دم؟ یخواب د  باز

 کردم یبودن و نگران نگام م  ستادهیسرم ا یباال همه

 دستام رو گرفت  مامان

 

  ؟ یدیخواب د دهیدخترم  هنوز نخواب یـ خوب 

 

 با عصاش بزنم؟  خواستیافتاده بود دنبالم و م  ن  یفرز ری مامان همش تقص دیببخش  ـ
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 همه شل شد   شین

 بزنت؟   خواستیبا خنده گفت ــ چرام ریام

 شد  زونیولوچم آو لب

 !یش  اریزن دوم ماز دیبا  گفتیبود گولش زدم م دهیاخه فهم ـ

 

 خنده البته به جز آرش که اخماش رفت تو هم  ریزدن ز همه
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  دیرو سرم کش یدست مامان

 برسه! نیکه بخواد به گوش فرز زنهی نم یحرف   یهم نباش کس  یز ینگران چ  زمی بخواب عز ـ

 

آرش موند و کنارم نشست دستام رو گرفت   یتکون دادم همه از اتاق  خارج شدن ول یاسترس سر  با
 و گفت 

 

 بخواب.  ری!  حاال هم بگدمیتار موت رو هم بهشون نم هیهم بفهمه  زیـ اگه همه چ 
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 دستاش رو ول نکردم.  یول   دمیآروم بشم دراز کش یدلگرم کننده بود  ، باعث شد کم  حرفاش

 فت زد و آروم گ یلبخند

 

 دم در نباشه!  ریدر صد فکر کن ام هی یبرم اتاقم ول خوادیـ دلم نم 

 

 گرفت دستاش رو ول کردم  خندم

 

 فاضالب! یبود که با لباس عروس افتادم تو جو نیزدنم ا  غیـ برو بخواب  من خوبم علت ج  

 

 سر داد یبلند یمکث چشاش گرد شد و قهقهه  یکم  با

 از بازوش گرفتم  یشگونین

 کجاش خنده داره!؟   ـ

 

 رو نگه داشت    خودش

 کاش منم توش بودم.    یچه خواب باحال ـ

 جذبه نشون بدم   یگرفتم کم میتصم

 

 نکردم!   یلیتو رو زخم ز ن یفرر یـ آرش پاشو برو بخواب تا به جا 

 خنده تو صورتش بود دستاش روباال برد   یکه هنوز نشانه ها یحال  در
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 باشه تو نزن من رفتم! ـ

 

 تالش باالخره خواب رفتم  یکردم و  چشام رو بستم  با کم  رونی رو ب  آرش

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 دخترم!  ـ

 

 ؟ یبلند ش یخوا یجان مادر نم  الیط

 رو به زور باز کردم و به مامان نگاه کردم چشام

 ! ادیخوابم م  یـ مامان 

 

 ! شگاهیآرا یبر   دیبخور با ییو غذا ریبگ  یاس پاشو دوش  ازدهیساعت  زمیعز

 حال تو جام نشستم  یب

 

 نجا؟ یا ادیب شگاهیآرا شهیمامان نم ـ

 چپ نگام کرد   چپ

 شد زود باش!   ری تنبل خانم پاشو د ـ

 

 اومدم  . رونیرفتم و سبک بار ب  ییو از جام  بلند شدم  ، به دشسو دمیکش  یپف
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 هم  گرفتم   یدوش اساس هیرو برداشتم و وارد حموم شدم  حولم

 رفتم  رونیو ب  دمیپوش یاز حموم لباس راحت بعد

 خواستنی خانم  که اونا هم م ناز یخونه نبود به جز مامان و آ چکسیخوردم چون ه  ییرو تنها غذام
  شگاهیآرا انیباهام ب

 

   میرفت شگاهیبه آرا ییاز غذا سه تا بعد

 ی و نگاش کن  ین ی بش خواستیبود که دلت م یخوشگل و باحال یاز اون زنا شگریآرا

 

   میدخترم تا کارمون رو شروع کن  نیبش  ایب ـ

 به تخت کردم و گفتم ینگاه

 ! نمایبش یرو صندل  دیـ فکر کنم با 

 

 رو نشونم داد   یکش مانند یزد و ماده   یثی لبخند خب اراشی از دست یکی

 تو دهنش ترکوند و گفت  یآدامس

 کنم قلتیصاف وص  دیگلم با نیبش ـ
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 مامـــــــــــــان!   خوام،یولم کن نم  غی جـــــــــــــــــ ـ

 

 شد یدختره ببشتر شل م  شین  دمیکشی م  غیج  شتریب  یچ هر

 .شعویب هی! عقده ایبد بخت روان  

 

 سخته!  نقدریعروس شدن ا دونستمیکردم زنده زنده پوستم رو کندن،   نم  حساسا

 

 گرفتم.    شیآت  شیو به جون صورتم افتادن،  خدا یبکشم نشوندنم رو صندل   یاومدم نفس راحت تا

 

 ! ادیبهش م  شتریعوض شد بهش بگن جالد ب  شگرهینظرم در مورد آرا کال

 

موهام  دنیحسودا  مشغول کش  یاز  دستشون  خالص شدم ول گهیصورتم که تموم شد  گفتم د  کار
 که اشکام رون شد  دنیکش نقدیشدن!   ا

 

 . ارمیرو سرش در م شی تالف نمشی آرش  بب ری تقص همش
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 گلم پاش برو لباست رو بپوش   یماه شد کهیت هی ــ

 و گفت   دیکرده نگاش کردم  که خند بق

 

 !شه یخودت  نظرت در موردم عوض م دنی!  بعد ازدگهیبرو بپوش د ـ

 

 ؟ یگرد شد ـ چه نظر  چشام

 ! گهیجالد د ـ

 ـ مگه بلند گفتم!؟ دمیکش ینیه

 

 زد و سرش رو تکون داد، آبروم رفت   یبلند ی قهقهه

که مادر شوهر جان   یبه اتاق  پرو رفتم و به کمک مامان لباس خوشگل عیسر تی فرار از موقع یبرا
 ! دمیانتخاب کرده بود رو پوش

 

 اون برام لباس انتخاب کنه؟ دهیم یاصال چه معن نمی کن بب صبر

 

 جونم انتخاب کنه!  پاچه خوار خانم!    نازیآ یدرون ـ خنگولم خودت گفت یندا

 

 نه!؟   ایخودم رو محکم کنم   یجا  دیبا ز  یا  خودم گفتم؟  خوب چ ــ



 ی عروس سفارش 

1071 
 

 

 مار خوش  خط و خال!    یدرون ــ ا یندا

 م یچاخلص ـ

 

 تموم شد دخترم   ـ

 نموره هم اشک توش بود نگاه کردم  هیپر از برق مامان که  یو به چشا برگشتم

 ی ممنون مامان ـ

 

 د یرفتم مادر شوهر گرامم با ذوق دستاش رو به هم کوب رونیاتاق پرو ب  از

 آرش غش نکنه صلوات!   ،یچه ناز شد یـ وا 

 

 :گهیبا همد  انیهمه اطراف هوی

 

 محمد وآل محمد   یصل عل اللهم  

 

 و خندون نگام کرد  د یکل کش هی  ثهیسرش هم او دختر خب پشت

 

 فوش بهش دادم.    ینظرم در موردش عوض شد کل چارهیب  یآخ
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 !  ینی خودت  رو بب خوادیدلت نم  نکهیـ مثل ا شگریارا

 رفته بود!  ادمی ای گیراست م ـ

 

رو   نییکه از آسمون هفتم تلپ افتاده بود پا یآسمون یفرشته   هیو  ستادمیتمام قد ا ی نهییا یجلو
 مشاهده کردم

 . ستمی ن فتهی هم خودش اصال

 صورتم گذاشتم   یتم رو روذوق دس با

 منم؟ نیا یوا ـ

 

 د یترک  تیجمع  هوی

 گفتم؟!  یوا مگه چ ـ

 

 بود رو پاک کرد    ختهیکه از خنده رو صورتش ر ییاشکا شگرهیارا

 پخش صورتش بشه خخخخ  مالشیر یالبته کارش بباعث شد همه   

 

  ؟یمتوجه نشد ی عنیاو عکسه  زمیعز ـ

 

ژست رو گرفته،   نیاصال چرا ا خوره یچرا تکون نم یول  دمید  نهیی برگشتم و  شکل خودم تو آ  دوباره
 شدم رفت.   عیضا ــنیه
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 کار به طرفش برگشتم  طلب

 !؟ دیزد نجایعکس رو ا نیچرا ا شمیخودم افسرده م دنیمنم با د نیاالن که فکر کردم ا یچ یعنیـ  

 

 هلم داد همزمان گفت  گهیطرف د هیو دستش رو پشت کمرم گذاشت و به  دیخند

 !  نی!  ببیخودت خوشگل تر شد زمیـ عز 

 

 نگاه کردم   نهیگرفتم و به آ  هیروح   یحرفش کم با

 منم؟  نیا  شدینم  باورم

 

 دادم  و شروع به شعر خوندن  کردم  یلباسن رو گرفتم و قر  دامن

 ماه ماه  ـ

 !ختهی ریتو ب شی شب چهاره پ ماه

 

 گرفتم    یدادم و ژست  گهیقر د هی

 

 ! ختهیتو ر یآبروش از خوشگل  ـ
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 بودن نی همچنان مشغول گاز گرفتن کف زم  تی جمع

 بودن!  دهیند     یُخل  یاحتماال عــــــــــــــروس به ا 

 

 نخنده   ششیخانم هم که خودش رو نگه داشته بود به خاطر خراب نشدن ارا  نازیآ

اشارس که منفجر بشه به طرفم اومد و   هی هیبود که منتظر   نیا یایصورت در حال انفجار ش گو  یول 
 گفت 

 شنل بزن پسرم دم دره!  ا یب  ختیر شامونیدختر همه آرا ـ

 رو به کمرم زدم و روم رو گرفتم  دستام

 شده دخترم!  یچ ـ

 

 پسرم!.    یگ یدختر به آرش م یگیجون به من م نازیباهات قهرم ا ـ

 

 بپوش دختر قشنگم، دختر ماهم،  عروس گلم  ایـ ب  دیو خند رهی نتونست خودش رو بگ گهید

 شروع به هر هر کردن تی جمع  باز

 

 تکون دادم  یسر  یراض

 مد خوشم او نیــ آفر 

 خارج شدم  شگاهیو از  آرا دمیرو پوش  شنل
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 باشنش!  واال!  دهیشوهر جونم  کجاست؟  ندزد حاال

 

 ذوق مرگ شدم  نی همچ یتو او کت شلوار مشک دنشید با

 ! نهیب یباره منو م  ن یاول  نکهیمثل ا کردینگام م  نیاز من نداشت  همچ یدسته کم اونم

 

بهش   ی و احترام دمیکش نییبا ناز به طرفش رفتم و دامن لباسم رو گرفتم و خودم رو پا   نیهمچ
 گذاشتم 

 رو باز کردم و گفتم شمین

  د؟ یـ سالم سرورم خوب 

 

 کم کم باز شد و از بهت در اومد و دسته گل رو به طرفم گرفت   شاشین

  دی شد و دسته گل رو عقب کش مونی که پش رمیسته گل رو بگ  خواستم

 

و   عیسر  یلینگاش کردم که دستش رو دور کمرم انداخت و لباش رو رو گونه م گذاشت،  خ  جیگ
 .  دیکوچولو بوس

 

 مشتاقش نگاه کردم    یچشا تو

 آخه!  شمیم عی ضا نقدیچرا من  امروز ا میابون ی آرش تو خ ــ

 

 که ولم کنه دسته گل رو به دستم داد  یو بدون دیخند
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 وت  بود و البته متفا  یکات عال ــ

 

 بردار؟    لمی!  فنی جن زده ها به سمت صدا برگشتم،  دورب  مثل

 رفت!    آبروم

  دیبه سمت آرش  برگشتم که خند  زیت

 

 عروس خانم باز  کن و.... یرو برا  نیبردار ـ   حاال  اقا داماد درماش  لمیف جناب
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بر دار هم    لمیرو باز کرد و کمکم کرد سوار شم  خودش هم سوار شد و حرکت کرد  ف نیدر ماش  آرش
 گرفتن بود  لمیمشغول ف

 به آرش کردم    ینگاه

 آرش؟   ـ

 که نگام کنه گفت   یبدون 

 جونم!  ــ

 بعد گذاشتم و گفتم  یمرگ شدن رو برا ذوق
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  ؟یبردار اون کار رو کرد لمیجلو ف  یدیتو خجالت نکش ـ

 نگه داشت و گفت  رو  خندش

 ـ کدوم کار؟   

 چپ نگاش کردم و روم رو گرفتم  چپ

 ! یناز شده بود یلیدست خودم نبود خ الیط ـ

 نه یقزو یسنگ پا  ست یرو که ن یخوشحال شدم ول   فشی تعر از

 

همشون رو قتل عام   شدمیسرم آوردن  اگه زشت م نایکه ا  ییبالها نیخوشگل بشم ا دیمعلومه با ـ
 .  کردمیم

 

 خنده گفت  با

 بسه.   یعروس  هی نی طور شد هم نیدلت پره!  حاال که ا یلیخ  نکهیـ مثل ا 

 گفتم یجد

  شگاهیدرصد من برگردم تو اون آرا هیـ معلومه که بسه تو فکر کن  

 

 خندش بلند شد  یصدا

 !  کنهیر مکا  یما مشهور شده چ نیطور ب نیکالمش ا  کهیبفهمه ت  ریاگه ام ـ

 فکر کردم    یکم

 ماه عسل.   ادیفکر کنم باهامون ب  ــ
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 !ادیباهامون ب  ستین دیحاال هم بع  نیـ  هم دیخند

  

اون خونه بزرگتر بود به خاطر    میبود رفت   مونیقبل ی خونه  یکه روبرو یدی جد یالیبه و میمستق
 جشن تو اون خونه برگذار بشه.  میگرفته بود میتصم نیهم

 ی عروس انیرفته ب ادشونی!  احتماال زدیگنجشک پر نم   میدیرس   قهیدق ستیاز ب بعد

 

متفاوت بود  زی باز باغ گرفت واقعا همه چ طی عکسا رو تو مح یعکاس همه   میشد ادهیپ  نیماش از
 عکس گرفتنمون.  یحت

  

 

 . میبرقص یواست کمبردار ازمون خ لمیپخش شد و ف   یاز عکس اهنگ بعد

 بعد که خوند  یول ومدی از آهنگه خوشم ن اول

 

 انار دلبر   دونه

 

 لنگه نداره دلبر  

 

 کرد نظرم در موردش عوض شد  ش یآرش  هم همراه و
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 دلم تنگه برات   

 باز سر رات  امیم

 

 ی دلبر  با یایم

 فدات  شهیجونم م 

 

 دلدارم  نیاز ا یوا

 که دوسش دارم دونهیم 

 

   خوامشیکه م دونهیم

 منو آزارم  دهیم

 

 اناره دلبر   دونه

 جون دلبر   زیعز

 

   ای تموم دن یتو

 نداره دلبر  لنگه

 

 اناره دلبر  دونه
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 جون دلبر   زیعز 

 

   ای تموم دن یتو

 نداره دلبر  لنگه

 

 ی دوست داشتن ی  مو فرفر  

part 128 

 

 همه اقوام بودن میشد الی قر هامـون تموم شد وارد و  نکهیجو گرفته بودمون بعد از ا یحساب 

 عقد پهن بود  یمونده بودن تنبال،  بساط سفره   الیتو و پس

  میبا مهمونا سر جامون نشست یاز سالم و احوالپرس بعد

 

 عقد کرد.  یعاقد اومد و شروع به خوندن خطبه  قهیبعد ار چند دق 

 عاقل!  ایباشم  ونهید  دیبا دونستمیبزرگ کنارم نشسته بود نم  بابا

 

 و فراهم کنم  کردی سهام که با پوزخند نگامون م یخواستم موجبات خوشحال  ینم  یول

 فرو برم     شی از نوع کم حرف یونگیگرفتم تو فاز د میعاقل نشستم و تصم  نیبه خاطر هم 

 

 مهران الیمحترمه مکرمه سرکار خانم ط زهی. دوشـ
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 ی شگیدائم و هم تیشما را به عقد زوج  لمیبنده وک  ایآ 

داق و مهر یآقا   : ه  یآرش پارسا به ص 

 دی جلد کالم اهلل مج  کی

 جفت شمعدان  کی نه،یجام آ کی 

 شاخه نبات  کی 

 معلوم در آورم؟  ی هیمهر و

 

 درسا بلند شد   طونی ش یصدا

 عروس رفته گل بکاره!!  ـ

 

خاک تو سرت دستش رو تکون    یبهش زد و به نشونه   یپس گردن انیچپ نگاش کردم که شا چپ
 داد 

 

 زد  یباز کردم که چشمک انی شا یرو برا شمین

 

 منو داشته باش!  یعنیکارش  نیاز لبام محو شد، ا لبخند

 

 .....ی زهی بار دوم ،  دوش یبرا ـ

 ..... 
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 لم؟ یوک ایآ

 

 گفت   یزنونه ا یبا صدا انیشا

 عروس رفته گالب به روتون.....  ـ

 

 گرد نگاش کردن که خودش رو نباخت و گفت  یبا چشا همه

 گالب به روتون بپاشه! ـ

 

 دربافت کرد.  رسامی از ام یپس گردن هی انیبار شا نیا

 

 زد.  ینشونش دادم که  چشمک کیال یرو به نشانه  انگشتم

 . کننیسر جام نشستم  ، تا آبروم رو لگد مال نکردن که ول نم  یحال زار  با

 ...ی زهیبار سوم  ، دوش  یبرا  ـ

 ..... 

 لم؟ یوک ایآ

 

 گفتم عیبگه که سر یز یدهنش رو باز کرد چ ریام

 بزرگترا!   ی!  البته با اجازه یلیـ  آره به خدا،  وک  
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 . دمیکشینشون م خط و  ریام ی، منم برا  دنیشروع کردن به خند زی ر زیر همه

 

 ها شروع شد. کیتبر لیهم بله رو داد  و س آرش

 

 ! میگرفتیهم م گهید  یعروس  هیخوشگل  ، نظرم عوض شد کاش  یها هیبعد هم هد و

 

 از جا بلند شد و سمتم اومد،   هوی  کردیبا لبخند  نگام م   نیفرز

 . دم یدهنم  رو قورت دادم و به آرش  چسب   آب

 چشام رژه رفت.  یخوابم جلو  یها صحنه

 

 روبه طرفم گرفت  ین یماش  چیروبروم قرار گرفت و سو  نیفرز

 دادن اومده!  هیهد یاومد برا ادمی تازه

 رژ لبم رو صورتش موند  یپرش لپاش روبوس کردم که جا هیزدم و با  یلبخند

 م دور شد. تکون داد و از یخنده سر  با

 

   دنیاحتماال تازه رس دمشونیدختره افتاد موقع اومدن ند هیو  ینگام رو چرخوندم  که چشم به دک 

 باشه!  ایداشتم احتمال دادم لع  یکه از دک یاز شناخت 

 چون دست دختره رو گرفت و به سمتمون اومدن  دیطول نکش انتظارم
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 گفت   ک یبا آرش  دست داد و بهمون تبر  ستادیبخند روبرومون ابا ل یدک

 اشاره کرد   شی دختر کنار به

 خواهرم.   ایلع  ـ

خالف   یز یچشاش چ  طنتی ش  یبا خجالت باهام دست داد ول  زدیکه به شدت خوشگل م ایلع 
 کردی رفتارش رو ثابت م

 

 بهش زدم و گفتم  یچشمک

 داداشت آمارت رو داده.  زمیـ راحت باش عز 

  

 کرد  یبه دک  ارمیبا مضمون دخلت رو م یگرد شد و نگاه چشاش

 

 از آب دهنش رو قورت داد و گفت   چارهیب  یدک
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 . طونهی هم مثل خودت ش ای گفتم لع الینگفتم  فقط به ط یز یبه خدا چ ـ

 

 کنم دییبهم کرد تا حرفش رو تا  ینگاه ایلع

 رو با خنده تکون دادم  سرم

 نخورش حاال.   گهیراست م  ـ

 

 جلو و گفت   دیلحظه  درسا خودش رو کش  همون

   ؟یر ی گیتنها تنها  دوست م الیط ـ

 دم یتو هم کش اخمام

 ـ که عروس رفته گل بکاره؟  مگه باغبونم؟   

 . دیخند یدک

 !  میدار طونکی سه تا ش  نکهیـ مثل ا 

 

 رفت   یبه دک یدرسا چش غره ا یول  دیخند  یهم به حرف دک  آرش

 !میمن دختر خوب  رینه خ ـ

 

 باز شد و چشم از درسا نگرفت! یدک  یشاین
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هم بهشون اضافه  اریشروع به قر دادن کردن ماز ریو ام  انی شروع به پخش کرد  و شا یقشنگ آهنگ
 همه به خنده باز شد  یپاشا لبا ییبا ورود دا  یشد ول

 

برگزار   بایقشنگ و ز  ینداشتم ول  یادیمهمون ز نکهیون رقم خورد با ابرام یماندن ادیخوب و به   یشب
 شده بود

 

 به سمت راستمون کرد   یرو باز کرد و با ابرو اشاره ا ششیرقص رو  ول کرد و به سمتون اومد ن ریام

پسره داشت    نکهینه  مثل ا ی،  ول   خوردیپسره رو م ه ی،  سهام داشت مخ   م یرو دنبال  کرد   ریمس 
 . زدیمخش رو م

 زد و گفت   یلبخند پهن ریام

 

 ! میهم افتاد گهید یعروس  هی نکهیـ مثل ا 

 و گفت  دی کش ینفس راحت  آرش

 ـ خدا رو شکر  

 نگاه کردم ری به ام متفکر

 جان؟ ریــ ام 

 لبخند نگام کرد  با

 ـ جانم! 

 و خواهرش کردم  یبه دک  یا اشاره

 ؟یدیرو د ایـ لع 
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 رو تکون داد  سرش

 ـ اره 

 ! یچه طور تو هم مخ اونو بزن  ـ

 چپ نگام کرد  چپ

 کنم؟ گشید یک ی! اون وقت خودم رو گرفتار شمی خالص م  طونکیش هی ــ تازه دارم از دست  

 باال انداختم یا شونه

 ی ـ هر جور راحت  

 آرش رو گرفتم یبازو

   ؟یـ آرش  

 . جونم!ـ

 من گشنمه! ـ

 خنده ری زد ز ریام

 میقد  یـ عروس هم عروسا 

 خوب گشنمه! هیچ ـ

 داشته باش  نویتا اون موقع ا شهیشام سرو م  گهیکم د هی زمیــ عز ارش

 به دستم داد..... یشکالت 
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 رو از آرش گرفتم  شکالت

 !سازم یم نیبا هم گهینعمت است، چکار کنم د ابان یدر ب یلنگه کفش ـ

 

 دستش رو دور کمرم انداخت و در گوشم گفت  آرش

 مال منه.  گشیچون نصف د یبا نصفش بساز   دیبا زمیــ عز 

 گفت  ریچپ نگاش کردم و شکالت رو باز کردم و خواستم نصفش کنم که ام چپ

   ؟یپس من چ  ـ

 کردم    زونیو لوچم رو آو لب

 ! دیشما که از من گشنه تر ـ

 

 باز شد شمیوسط سفره افتاد و ن  کینگام به ک هوی

 نگام رو دنبال کرد و گفت   ری مس ریام

 نههههه  ـ
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 !  آرش؟   میاصال چرا ما عسل دهن هم نذاشت نمی آرررررره. صبر کن بب ـ

 

 سرش رو خاروند  آرش

 م؟یکردیکار رو م نیا دیــ مگه با 

 

 دم بهش زل ز  یهست یالخلقه ا بی چه موجود عج گهیتو د گفتیکه م ینگاه با

 

 گفتم  یبلند شد عصب   ریام یخنده  یصدا

 چته؟  گهیـ تو د 

 

 خندش رو خورد و گفت   ریام

 ! نیبعد از رفتن ما بخور  نیبه نظرم بزار رهی د یلیعسل خوردن خ یبرا گهی.دـ

 

 دم یکش  یپف

و   نمیشیوسط سفره و همون جا م   کنمی وگر نه حمله م اریب  کیپسر خوب  برو برام ک  هیمثل  ریـ ام 
 !کنمیخوردم م  کی شروع به ک یدو دست

 ! رهیخلت م  یدوستا شیاون وقت دو گرم آبروت هم پ 

 

 از اون تو بشقاب گذاشت    یرفت و برش  کی ناچار به طرف ک ریام
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 به طرف آرش  برگشتم    خواستیهم م ریباز شکالت رو ثلث کردم   تعجب نداره ام شی ن با

 نگام کرد   یل و سوا برگشت

 ـ بگو آآآآ   

 رو تو دهنش گذاشتم  شیا کهی و دهنش رو باز کرد  ت دیخند

 !خوامینامردا گفتم منم م ـ

 

رو بهش    شیگرفتم و قسمت کردی بود و اخمو نگامون م دهیکه تازه به ما رس ر یرو از ام   کیک بشقاب
 دادم

 برو حالش رو ببر!    ـ

 

 رو دهنش گذاشت    ینیری چپ چپ نگام کرد و ش  ریهم دهن خودم گذاشتم، ام شیا کهیت

 

 فروم بردم  ، آرش هم کنارم نشست    کیجام نشستم و چنگالم رو تو ک سر

 بزارم دهنم که گفت  کیک خواستم

 بده!  کیدهنم الاقل ک  یـ عسل که نذاشت 

 

 شد!  بیغ یحرکت  انتهار  هیرو به طرف دهنش بردم  که تو  کیک

 

 م یکرد ری ام میرو تقد ی و بشقاب خال  میرو آورد ک یَدخل ک مشترکن
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 بخورم.  کیک  تی عروس امیب  شاالیا یر ی ام یمرس ـ

 ـ شکمو   دیخند

 

 مظلوم رو به آرش گفتم یکردم  با نگاه  زونیو لوچم رو او لب

 ش؟ یزن یگقت! نم یبهم چ  نی بب ـ

 . دیخنده دستش رو دور گردنم انداخت  و محکم لپم روبوس  با

 !   دنیحتما بابا مامان هم د  ختم،یعرق ر  یتر یل  ستیب هی

 در اومد  ریام داد

 

 منم دلم  خواست!  شی دیطور که بوس نی! انیـ خجالت بکش  

 

 رو جلو آورد و گفت   سرش

 ببوسمش! یمدل نیاالن ا نیهم زارهیرو بزنم م ای ــ به نظرت اگه مخ دختره لع 

 

 . دمیچشام گرد شد و دسته گل رو تو سرش کوب شیی پررو از

 برو تا نزدم لهت کنم!  ـ
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 کرد  یباز موهاش رو درست کرد و نچ نچ  شی هم با ن ریرفت ام سهیاز خنده ر  آرش

 

 کال ذوقم کور شد.   د،یزنیشما ضد حال م رمیزن بگ  خواستمیمن م نی ـ بب 

 

 خانم خودش رو بهمون رسوند   نازیآ

 ! نیازتون پاش  رهیخوشگل بگ  یـ بچه ها عکاسه خانم  اومده عکسا 

 

 !میما که عکس گرفت ییزندا ـ

 زد   یمهربون لبخند

 ! یهم داشته باش   یچند تا عکس درست و حساب دیـ عزبزم همه عکسات با شنل بوده با 

 

 منم گرفت    یلند شد دستاب  آرش
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 ! میبترکون میبر یـ پاشو خانم  

 جام بلند شدم  از

 آروم  گفت  ریام

   ام؟یـ منم ب 

 

 بهش زد و  گفت   یچشمک  آرش

 درصد! هیـ تو فکر کن  

 

  میو به طرف راه پله حرکت کرد  دمیبه آرش رفت خند ریکه ام یچش غره ا به

 .  میطبقه باال رفت به

 رو باز کرد و دستاش رو به نشونه تعارف به طرف داخل اتاق دراز گرد.  ی در اتاق  آرش

 با یفوقالعاده ز ونیبزرگ با دکراس یاتاق شدم   ، اتاق  وارد

   نی سرخ آتش یبا گلبرگ ها دهیپوش یتخت

به کمرم داد و از خودش جدام و مشغول باز   یطرف آرش برگشتم که تو آغوشش فرو رفتم  فشار  به
 بند شنلم شد  کردن

 

 رو از سرم برداشت   شنل

کردم پشتم رو بهش نکنم چون اصال لباس پشت   یمعذب بودم سع یخاطر باز بودن لباسم کم به
 نداشت!  یف یتعر نینداشت البته جلوش هم همچ
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که در باز   می همون لحظه در اتاق زده شد، هر دو به در نگاه کرد کرد،ی نم یمات مونده بود و حرکت آرش
 خنده رو واردشد   یشد و خانم

 زد و گفت    یچشاش برق  دنمید با

 !یبه به چه عروس خوشگل ـ

 کرد  یبه ارش کرد و سالم ینگاه

 و دستام رو گرفت  ستادیلب جوابش رو داد  ، کنارم ا ریز  آرش

 خوشگل خانم!  نمتیچرخ بزن بب هی ـ

 شوهرم  بشه خوادیم نکهیبببنمت مثل ا گهیم چنان

 زدم که لبخندش کش اوگفت  یچرخ  ناچار

 !نی بش نیرو زم   نجایا ا ی ، خوب حاال ب  یعال ـ

 

قرار داد و   مرخیاتاق قسمت بدون فرش نشوندم و دامن لباسم رو مرتب کرد  ، سرم رو به حالت ن کف
 ت ازم عکس گرف یمختلف  یها هیاز زاو

 

 به آرش کرد و گفت  ینگاه

 

 .ن یـ اقا دوماد وقتشه شما هم وارد صحنه بش 

 

از بس نگاش   یبود ول یحس خوب   داشتیتکون داد، تمام مدت چشم ازم برنم  یبهم سر  رهی خ  آرش
 از خجالت جرات نگاه کردن بهش رو نداشتم.  یزک گفتمیم نیکه  سنگ قزو یداغ بود من
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 شد! یکم کم  خجالتم کنار رفت و  نگاهاش برام عاد  میبا آرش گرفت  سیتو ف سیعکس هم ف چند

 

 رفت   رونی داد و ب تی عکس گرفت رضا ریدل س  هیهم که  عکاس

  

 شنلم رو رو دوشم انداختم و گره زدم  عیطرفش برگشتم و سر به

 ! یآرش میبازوش رو گرفتم ـ بر دور

 سرم انداخت و سرش رو تکون داد  یشملم رو رو کاله

 نگفت؟   یچی باهام حرف نزد ناراحت شدم،  چرا ه نکهیحرف به طرف در حرکت کرد ، از ا بدون

 

 به غذا نداشتم.  یلیم گهید یول کردنی داشتن شام سرو م میرفت بنیپله ها پا از

 

ردن بودن با دسته گلم خودم که آرش از جاش بلند شد و رفت  همه مشغول خو میجامون نشست  سر
به دستم داد و  شروع به خوردن   ی بشقاب غذا کنارم نشست  قاشق  هیرو سرگرم کرده بودم که ارش با 

 کرد، باز هم بدون حرف.

 

 کردم چند قاشق بخورم تا فکر نکنه ناراحتم. یسع  یرفتارش ذوقم رو کور کرده بود ول   نکهیا با
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 و بشقاب رو برد.  دیاونم از خوردن دست کش  دمیقاشق خوردم و کنار کش چتد

 

 رو نداشتم   یمهمون هیبق یحوصله  گهید دمیکش  یپف

 نزنم! یدادم حرف حی سکوت کرد منم ترج یآخر مهمون تا

 

 نا یم همه رفته بودن به جز مامان ابا مهمونا شد  یمشغول خداحافظ د یرس  انیبه پا  یمهمون

 کنارم اومد و گفت  مامان

 خودمون ! یخونه  میری ـ ما از امروز م 

 و.گفت   دیشد که خند  زونیلوچم آو لب

 

 طور نکن!  نیا می هست ییـ خونه روبرو 

 

و در گوشم     دیسرش رو جلو کش ستادیجلوم ا  ریو با بابا رفتن ام  دیتکون دادم که صورتم رو بوس یسر 
 فت گ

 ها!  هیدختر خوب ا یـ نظرم عوض شد لع 

 

 گفت و در رفت  یبه پاش زدم که آخ  ی رو گرفتم و لگد دامنم

 ش؟ ی گفت زد یمگه چ ـ
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 بهش کردم بعد از سه ساعت قفل زبونش باز شد  ینگاه

 براش نازک کردم و گفتم    یچشم پشت

 خواهر برادرونه بود!  ـ

 

 نگفت   یز ی تا دم در رفتن  ، ارش هم تو جواب سرکوب کنندم چ نایدنبال بابا ا ییو زن دا ییدا

 

 رو گرفت و به طرف اتاق کشوند، آب دهانم رو قورت دادم و دنبالش راه افتادم  دستام

 بار خودش اول وارد اتاق شد و منو دنبال خودش کشوند  نیا

 

 رو بست و به سمتم برگشت   در

 سرم رو بلند کردم و چشام رو قفل چشاش کردم  ،ستادیبه روبروم ا  زدیم یکه به سرخ  ییچشا با

 ؟ یازم ناراحت  ی آرش ـ

 

 حرکت شنل رو پرت کرد  هیو تو    دیرو باال اورد و بند شنل رو کش دستاش

 که شنل افتاد  بود نگاه کردم که دستش دور کمرم حلقه حلقه شد.  ییبه جا  دهیترس

 

 نبودم! رو برگردوندم  و نگاش کردم  که گفت ـ ازت ناراحت  سرم

 

 ؟ یقهر نبود یعن یکردم ـ  یذوق
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 نه  ـ

 و.گفت   دیبه بازوم کش یدست

 ؟ یلباس راحت بپوش  هی یخوایـ.نم 

 تکون دادم و ازش جدا شدم و  به سمت کمد رفتم یسر 

 نبود  یکمد رو باز کردم و دنبال لباس خوابم گشتم ول در

 ! ستیآرش لباسم ن  ـ

 

 دیکش رونیب  یتو کمد کرد دستش رو دراز کرد و لباس ی طرفم اومد و نگاه به

 آرش؟  ـ

 پهن شد   لبخندش

 جانم؟  ــ

 دم در کارم داره! ری ... فکر کنم امزیچ ـ

 

 و به طرف در پا تند کردم  که خودش رو بهم رسوند و دستاش رو دور شکمم حلقه کرد  نوگفتمیا

 گفت  یبی گوشم با لحن عج کنار

 !زارمیمگه م ؟یاز شوهرت فرار کن  یخوایـ م 
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نگاه کردم  جز    هاج و واج اطرافم رو دمیکه صورتم رو نوازش کرد از خواب پر  یقشنگ  یلیبا س صبح
   دمیرو ند  یبود کس دهیناز خواب  یل یشوهر گرام که خ

 ! یمگول  یگوگول یاخ 

 

 زد؟   یلیمنو س  یک نمی صبر کن بب  یول

 دم یرو ند یاطراف رو نگاه کردم کس  یهر چ 

 که آرش  خان دست بزن داره! اونم تو خواب!   میرسیم جهی نت نیبه ا پس

 

 گن یتو حموم،  حتما م دمیاز رو تخت بلند شدم  و حولم رو برداشتم و پر  آروم

  ؟ی ا  چرا تو بغلش نبود 

 نشد و بغلت کنه! داریب  یپا شد چرا

 بگه  بعدشم

 ـ عشقم زود  هنوز بخواب!  

 

ثل خرس   خوابش برد. البته منم کم ازش  م دیآقا به مرادش که  رس ست،یخبرا ن نینچ از ا نچ
 نداشتم.
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 کردم و از حموم خارج شدم.  یساعته ا میحموم ن هی

 

 سرش رفتم و کنارش نشستم یخواب بود  اروم باال هنوز

 خم شدم    روش

 رو درست رو صورتش نگه داشتم  سمیخ یموها

 د یآب رو صورتش چک  یقطره  نیاول

 نکرد   یحرکت یپلکاش تکون خورد ول یکم

 

   دیچک نشی قطره آب رو ب نیدوم

بزنم که  نشست و دستاش دور کمرم حلقه   میچشاش تا آخر  باز شد. از روش بلند شدم خواستم ج  
 شد  تو بغلش گم شدم 

 

 که به خاطر خواب دورگه شدن بود گفت  ییفرو برد و  با صدا سمی خ  یسرشرو تو موها 

 

 وروجک!   یکن یم یباز  ری ش  ـ چرا با دم 

 اومدم و گفتم  رونیزور از تو بغلش ب  به

 

 ؟ یخواب یچقدر م  گهیپاشو د رهیـ اقا ش 
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 دم یکش ینیبرگردوندم و ه یوار یرو به سمت ساعت د نگام

 

 ساعت  دو شده آبرومون رفت!   یوا ـ

 به طرفش برگشتم. ومدیازش در ن  ییصدا یوقت

 

 !  ش ی گفتم ـ آرش  خان چشا درو طنتی ش با

 

 برداشت.   زی رو خورد و به دفعه به طرفم خ  ادیرو لباش ب   خواستیکه م یخندا

 افتادم  ، خوب معلومه!  ریکه گ دیهم نکش هیثان دو

 

 . نیبلندم کرد و جلو کمد گذاشتم زم نیزم از

 خندش بلند شد  حولش رو برداشت و به طرف حموم رفت.  یصدا 
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 اومد و به طرف کمد رفت  رونی که از حموم ب دمیپوش  یلباس
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 یسرم بستم  ،  البته گاه ینشستم و موهام رو که آبش رفته بود رو شونه زدم و باال نهییجلو آ منم
  دی چک ی ازش م یقطرت آب 

 نشست   یبه طرفم اومد و رو صندل دهیم نبود آرش هم لباس پوش مه یول

   ؟یکش یموهام رو سشوار م الیط ـ

 

سشوار رو برق   ارمینه ب ومدیدلم ن یول   کردمی خودم رو خشک م یرو باش اگه حال داشتم موها  آقا
 زدم و رو موهاش گرفتم

 

 مبارک خشک شد.  یموها نکهیشونه استفاده کردم و موهاش  رو  حرکت دادم تا ا  یدستام به جا از

 هم با شونه حالت دادم و گفتم  بعد

 سرورم!  ستین یامر  گهید ـ

 

 لپش گذاشت  یزد و انگشتش رو رو  ی لبخند

 حله!   یرو هم ببوس  نجایا ـ

 

رو    شین ی باعث شد نوک بکه سرش رو چرخوند و  دمیباز شد و سرم رو به طرف لپش جلو کش  شمین
 ببوسم. 

 

 که  قهقهه اش به هوا رفت  دمیگرد سرم رو عقب کش یچا با
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 چپ نگاش کردم  از جاش بلند شدو دستام رو گرفت  چپ

 می صبحونه بخور میـ بر 

 !خوامی من نهار م رینه خ ـ

 

 !میبر ای ب  زمیباشه عز ـ

 ذاشت یداشت ظرف ها رو سر جاشون م یی، زن دا   میو به اشپز خونه رفت  میاتاق خارج شد از

 

 زد  یو لبخند پهن دیپامون به طرفمون چرخ  یصدا با

 شدن؟!  داریبه به عروس و دوماد ب ـ

 

 و گفتم   دیخجالتم طول نکش یادیز  یزدم ول یلبخند خحول   دمیخجالت کش یکم

   

 جونم  من گشنمه!   نازیآ ـ

 ش پهن تر شد و  گفت   لبخند

 

 !زمی عز نی بش  ایبشم ب ـ قربونت  

 

 نشستم و به آرش نگاه کردم   یباز رو صندل شی ن با

 کرد یباز موند بود و نگامون م یاسب اب یاندازه  دهنش
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 گفتم طنتی ش با

 رفت توش!  یــ.آرش 

 گرد تر گفت  یچشا با

 ؟ یــ  چ 

 

 رفت تو دهنت ببندش! گهید مگس

 

 که!    ستمی پر رو ن  گهیبگم!؟  اونقدرا هم د   خوامیم یو کنارم نشست، فکر کرده چ دیکش  یراحت  نفس

 درون   یندار 

 نداشتت!   یآره جون  عمه  ـ

 

 و رو به آرش گفت  دیکه خندش گرفته بود برامون غذا کش یخانم در حال   نازیآ

 رو ترکوند، همه مرده بودن از خنده!  شگاهیآرا  روزیـ  پسرم زنت د 

 

 کنجکاو گفت   آرش

 کرد؟  کاریمگه چ ــ
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کرد آرش هم قهقهه اش هوا  ف یشروع به تعر یز یچ  نیخانم هم بدون جا انداختن  کوچکتر  نازیآ
 رفت 

 

 .  دیآرش خند یکه خودش رو نگه داشته بود همپا  روزید یخانم هم به جا  نازیا خود
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 کردم که هر دو با تعجب به سمتم برگشتن  یرو کنار زدم و تشکر  بشقاب

 گفت  یخانم با نگران   نازیآ

 نداشتم!  یدخترم؟  باور کن قصد بد یـ ناراحت شد 

 نه تکون دادم و گفتم  یرو به نشانه  سرم

 شدم    ریـ نه بابا راحت باش ،  فقط س 

 جلوم نگاه کردن  یبشقاب خال به

  ؟یـ چه زود  خورد   آرش

 ! نیخند یم نیساعته  دار هی زود نخوردم  ،  شما  ـ
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 زد و گفت  یخانم لبخند  نازیآ

 غذا سرد شد.  گهیـ راست م 

 

 به من کرد و گفت  ینگاه بعد

 ــ چرا خودت خندت نگرفت؟   

 بود.  یآخه تکرار  ـ

 

  ییها کی ک دنیبا د دمیکش یسرک  خچالی هم شروع به غذا خوردن کرد از جام بلند شدم و تو  آرش
  زیو رو م  دمیازش بر یا کهیبشقاب و چاقو برداشتم و ت  هیزد و   یمونده بود چشام برق   شبیکه از د

 گذاشتم 

 

چسوند و دستش رو   میرو به صندل  ش یخوردش رو کنار زد و صندل مهین یغذا کی ک دنیهم با د  آرش
 رو شونم انداخت 

 باال انداختم  ییابرو

 آرش  خان؟   یداشت یـ کار  

 

 زد و گفت   یلبخند

 .دیچسب  یل یاز دستت خوردم خ شبیکه  د  یک یک هیچ  یدونیم ــ

 بود.  ایدن کی ک نیخوشمزه  تر اصال
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 خالص.  امخویم ک یخوب بگو ک  طونی ش یـ ا دمیخند

 دهنش گذاشتم .  کیک یا کهیت

 

 خانم به گوشم  نازیا یصدا

 ! ریبخ  ادتیکه  ییکجا یجوان ـ

 نگاش کردم و گفتم  متعجب

 مگه نه آرش؟  یندار  شتریو پنج سال ب ستیجونم  تو چشم من ب  نازیآ ـ

 

 تکپن داد و گفت ـ آره مامان خوب مونده! یبا دهن پر سر   آرش

 

 کرد و دهنش رو باز کرد  کیبه ک یهم اشاره ا بعده

 برداشتم و گذاشتم  دهنش! یگنده ا ی کهی زدم و ت یث یبار لبخند خب نیا

 شد با انگشت اشاره حلش دادم تو دهنش  .  یکه همش تو دهنش  جانم ییاونجا از

 

 منو از جا پروند یباره قهقه ا هی کرد،یگرد و دهن پر  نگام م  یچشا با

 

 .دیخندیعمو پاشا بود که داشت به حال آرش غش غش م بله

 

 شد.   یمال  کیصورتم ک   هیثان مینگام کرد  و تو ن  ثانهیرو خورد و و خب  کهی به زور ک  آرش
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 شد  بیکه آرش  غ  دمیکش  یفرا بنفش غیج

   دادنیاز خنده داشتن جون م ییو دا ییدا زن

 

    دمیاتاقمون که  آرش  رفته بود دو ری اونا مس الیخ  یب

 خندش  بلند شد    یصدا دنمیبود با د دهیتخت خواب رو

 . کردمی م  یرفتم تا صورتم رو بشورم،  به موقش تالف ییبهش رفتم و به دسشو یغره ا چش

 

کردم    یسع   زدی چشاش باهام حرف م  کرد،ی نگام م یور  هیاومدم   با لبخند  رونی روشستم و ب   صورتم
 کنم  ینگاهش رومعن

 !    یکن  یر یحال گ یتونیمن از تو زرنگ ترم نم  یخانم   الیط  گفتیم
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 دم یبداشتم  و رو لبام مال یخوش رنگ  یو رژ صورت  ستادمیا نهیا ینگاش جلو الهیخ  یب

 شدم  ماشاهلل  چشم حسود کور!  یگر یبه چه ج به

 

 !  میبکش ستمیچشم هم که بلد ن خط
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 برداشتم و به مژهام مالوندم!    یملیر

 

 داد  رییدوتا رنگ و روم رو نود درجه تغ  نیبگم هم دیبا

 سرم بستم!   یو باال دمیبه موهام زدم و شونه کش یرو باز کردم  وکس موهام

 

 دم و به سمت آرش  برگشتم شده بود رو خشک کر یرو  که وکس دستام

 کردم گفتم  یور  هیرو تخت و سرم رو   دمیپر  کردیسرش گذاشته بود و بهم نگاه م ریرو ز دستاش

 ـ خوشگل شدم؟    

 

 جاش بلند شد و منو تو بغلش کشوند و گفت   از

 !؟ یدیفهم  یخوشمزه  بزن  یرژا نیاز ا یمن اجازه دار  یفقط جلو ــ

 

 رو تو حدقه چرخوندم  چشام

 !  یاز جناب عال  نمیا ری اون از ام ومدیرژ زدن به من ن نکهیـ مثل ا  

 

 زد  یلبخند

 باشه!   میکنیانتخاب م رونیب  یرژ به انتخاب خودم برا هیــ   

 باال انداختم یا شونه

 !زنمی رو م رنگهیهمون ب  ستیــ مهم ن 
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 و شروع کرد به قلقلک دادنم. دیخند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کنار پنجره افتاده بود میبود و صندل ار یبار  بخت باهام  نیا

 دم یآرش رو چسب  یرو بستم و بازو  کمرم

دستام  گذاشت وباز کرد  ،  به طرفم خم شد و توبغلش کشوند و با   یدستاش رو رو یبا مهربون  
 دستام رو  گرفت و گفت   گشیدست د

 ! شتمیمن پ زمینترس عز ـ

 

به   مایهواپ نکهیرو حس نکردم تا ا  یروبهش چسبوندم و چشام رو بستم   ، تو آغوشش ترس خودم
 شروع به پرواز کرد.  یحالت عاد

 

 بهش کردم و گفتم ینگاه

 توس.   دمیپریهم م شیموقع سفر ک  کنهی بغلت معجزه م دونستمیـ.اگه م 

 و گفت   دیخند

 !یدستم رو سوراخ کرد ادمهیبله  ـ

 

 که از کف دستش گرفته بودم رو نشونش دادم. یآوردم و عکس  رونیب فمیرواز ک   میذوق گوش با

 تکون داد و گفت   یسر  

 دستام دلم کباب شد! چارهیب ـ
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 دمی تو شکمش کوب یآرنج 

 قشنگم دست روسوراخ کرده! یافتخاره  که ناخونا هی نیـ ا  

  رونی جون مادر شوهر خوشگلم داده بود رو ب  نازیکه آ ییپسته ها  فمی اومدم و از تو ک رونیبغلش ب از
 .  دمیکش

 

!؟   گنیم ایچرا بعض کنمیدرک نم  واقعا  مادر شوهر بد 

 که عاشقشم   من

 پسته رو کندم  و جلو دهنش گرفتم..... هی پوست
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 دادم در اومد  یعمد دستم رو همراه پسته گاز گرفت که صدا به

 آخخخخخخ  ـ
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 شد دهیچند نفر به سمتمون کش نگاه

 از بازوش گرفتم که دستم رو تو دستاش گرفت و فشار داد  یشگونین

 

 بهش لبخند زدم  مهربون

   ؟یکرم دار  زمیـ عز 

 

 کش اومد و سرش رو تکون    شتریب  ششین

 به تاسف به حالش تکون دادم  یسر  

 

 مثل آرش امکانش وجود نداره.  یبا وجود شوهر  یول  شهیکم م طنتامی فکر کردم شوهر کنم از ش  

 

 جواب محبتم رونده!  نطوریبسوزه و ا  شییجا  هیپسته بهش ندادم تا  گهید

 

 کرد و در گوشم گفت  کیسرش رو نزد  ستیاز پسته ن  یخبر  دید یوقت

 

تا برام تخمه   نمیشیم خورتمیاون دختر که داره با نگاش م شی پ رمی م یام نشکونـ  اگه پسته بر 
 بشکونه!  

 

داشت تو دلش قربون   نیدختره همچ  گفتیهام رو باال دادم و دور و ورم نگاه کردم  ،  راست م ابرو
 رفت یصدقه آرش  م
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   دمیبه سر دختره کوب قیدق یر ینشونه گ هیو تو  دمی کش رونیگردو ب هی  فمی گردم و از تو ک یاخم

 

 بهش رفتم و لب زدم  یدختره تو هم رفت و نگاش رو بهم داد که چش غره ا یاخما

 ش یـ درو  

 

 حرفا  بود   نی دختره پر رو تر از ا یتا نخنده ول  دادیلباش رو به زور فشار م آرش

 

 آرش  گرفتم  که به طرفم برگشت و گفت   یاز بازو یشگونیگرفت و ن  حرصم

 دارم آخه؟   یر ین چه تقصـ م  

 

جگر سوز ازش،  از جا بلند شدم و آرش  رو شوت کردم کنار پنجره و   یبه پنجره کردم و  با وداع  ینگاه
 به دختره  زدم و گفتم  یلبخند خوشگل 

 ! شی از شوهرم  نموند خورد یز یـ چ 

 

 و گفت   دیخند ییپر رو با

 که!  شدیازش کم نم  سیـ خس 

 

 چپ شده نگاش کردم و گفتم   یچشا با
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 ! گهیچه کنم حسودم د  یول  کننیازش کم نم  ی ز یمگساچ دونمیم  ــ

 

 بهم رفت و روش روگرفت.   یغره ا چش

 انجام شد.   تیبا موفق اتیعمل  خخخخ

 

 طرف آرش برگشتم که گفت  به

 رتشو ی ــ جووون غ 

 چپ نگاش کردم و دوباره  شروع کردم  به پسته شکوندن!  چپ
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   ختمیمشت پسته تو دستش ر هیبار  نیا

 شروع به شکوندن  کرد    یناراض

 .  یر یگاز نگ یحقته تاتو باش  

 

 از جا پروندم  یعربده ا یصدا هوی
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که اسلحه ش رو به طرفمون  گرفته بود با   یبود در حال  ستادهیهمه ا یمرد اسلحه به دست جلو هی
 بلند شروع به حرف زدن کرد  یصدا

 

 ی! کسمیرو بدزد  مایهواپ میخوایسرقت مسلحانه است، ما م هی نی! ارنیهمه دستاشون رو  باال بگ ـ
 از جاش تکون نخوره!

 

 شه! ادهیپ  مایکس هم اجازه نداره از هواپ چیه

 

 نفر داد زد هی هوی

 م؟ یبش ادهیوسه که پخره مگه اتوب  ـ

 دزده  ـ ببند تا نبستم!    اروی

 

 خوره؟یصد سال سن به چه دردت م مایهواپ نیگفت ـ آخه ا گهید یکی

 حرف نزن!  نیبش ـ

  

 به آرش نگاه کردم  یحال زار  با

 ــ آرش؟   

 رو گرفت   دستام

 شه؟ یدرست م زیجانم؟ نگران نباش همه چ ـ

 !؟ومدهیبه ما ن یآخه چرا خوش ـ
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 که  توجه  همه جلب شد  ی کردم  طور  هیبلند شروع به گر یبا صدا هوی

 

 شد و به طرفم اومد  یدزده هم عصب  اروی

 !؟فهیچته ضع ـ

 

ماشه  یباز شد و اسلحه رو تو دهنش هل داد و دستش رو رو ششیبهش کردم  که ن  یمظلوم نگاه
 گذاشت 

 

 ونس؟ ید نیخدا ا ای

 ! رهیگ یعاقل جلو ما قرار نم هی چرا

 

  مایهواپ نیعالم تو ا یها ونهید یفکر کنم همه  یکن یهمون رو جذب م یباش یهر چ گنیاسته که مر 
 جمع شدن. 

 

 !کنمینم  هیمن گر نی.لطفا خودتون رو نکش ـ

 گاز محکم از اسلحه ش گرفت و شروع به خوردن کرد  هی

 خورد؟ ی گاز گنده ازش گرفته شده بود نگاه کردم، داشت آهن م هیکه  یگرد به اسلحه ا یچشا با

 

 شد  دهیچند پسر نگام به طرفشون کش یقهقه  یصدا با
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 فرستاد. کیدزد اسلحه خوار هم براشون ال اروی

 

 هم نگاهش رو به  مردم داد و گفت   بعد

 !نی بود نترس یشوخ هی ـ

 اسلحه ش اشاره کرد و گفت   به

 

 دوست داره؟  یشکالت تلخه، ک  نمیا ـ

 ازش گرفت  گهیگاز د هی بعد

 

 تو سرش   دمیرو کوب   فمی جام بلند شدم و ک از

 خلبان! نی دستاش رو گرفت و کشوندش به طرف کاب  ییآقا هیکه  یبزن ینگام کرد خواست حرف  اخمو

 از دوستاش داد زد یکی

 ش؟ یبری ـ کجا م  

 رگشت وگفت  ب مرده

 ییتو دسشو یـ انفراد 
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   دم،یکش یجام نشستم و نفس راحت  سر

 دارن؟ ینگهش م  ییارش تا مقصد تو دسشو ـ

 تکون داد یو سر  دیخند

 رو به سمت آسمون دراز کردم و به حالت دعا گرفتم دستام

 

 رو مستجاب کن    مییدعا هی میشد کی بهت نزد نقدیو ا میحاال که تو آسمون ای.خداـ

 بفرما! تی عاجل عنا یرو شفا رانی ا یخال عیجم  ایخدا

 بلند گفتن  یهمه با صدا هوی

 ــــــــن یآم ـ

 

 از رون پام گرفته شد یشگونیلبخند بهشون زدم که ن  هیعنوان تشکر  به

 تو هم بهش نگاه کردم   یاخما با

 

 .ینکن آرش گوشتام رو کند ـ

 گوشم اورد و گفت   کی سرش رو نزد یحرص

 ؟ ینکن یزبون   نیریش نقدیا شهیم ــ

  

 دادم   یکش اومد و لپاش رو گرفتم و تکون  لبخندم
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 خودم! هیمگول  یباشه گوگول ـ

 

 کرد و. دستم رو از رو صورتش گرفت و تو دستش نگه داشت.  یاخم

 ناراحتش کردم   یاخ

 ! نایی پا کنمی پرت م مایخودم رو از هواپ   یاخم کن ؟ی آرش ـ

 

 و گفت   د یپشت دستم رو بوس  

 کنم! یکم پسته بده تا آشت هی ـ

 

چشام داشت  کم کم  یشوهر فرصت طلبم شکوندم و دهنش گذاشتم   ، ول یبرا  یچند تا  پسته ا هی
 شد یم نیسنگ

 

 خواب پرواز کردم   یایو به دن دم یهارو کنار گذاشتم و بازوش رو چسب پسته

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قادر به باز کردن چشمام نبوم بازوش رو محکم تر گرفتم که   یول   ده،یداره تکونم م یکی کردم  احساس
 از آب رو صورتم نشست  ینم 

 رو باز کردم لبخندش کش اومد   چشام
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 شدن!  داریچه عجب خانم ب ـ

 !ادی حوصله نگاش کردم ـ آرش خوبم م یب

 

 بعد بلندشو  یبرا  شی زد ـ بق یلبخند

 و از جا بلند شدم  دمیکش  یپف

 

   دیدور و ورم  خواب از  سرم پر دنیبا د  میشد ادهیپ  مایهواپ از

 

 جلو پامون ترمز کرد ین یکه ماش میاز فرودگاه خارج شد فامونیگرفتن ک  لی از تحو بعد

 

 راننده لبش به خنده باز شد  دنیبا د ارش

 آب دهانم رو قورت دادم، فکر کنم اومده ترورمون کنه! افشیق دنیشد  باد ادهیهم پ راننده

 

 چاره آرش دلم براش سوخت!   یچلوند  ، ب یبغل گرفت و حسابآرش رو تو  

 

 دم یکه من نفهم   دیازش پرس یز یچ هیگذلشت و  نیبه من افتاد آرش رو زم نگاهش

 و بهم لبخند بزنه  ادی جواب آرش باعث شد خنده رو لباش ب یول

 

 دم یچسب دودقلو چسب نهویآرش رو ا یبازو



 ی عروس سفارش 

1121 
 

 

 ! هیقاچاغچ یبدزدمون به خندهاش توجه نکن معلومه از اون  غول تشن ها خوادیم  کنمیارش فکر م  ـ

 با لبخند دستش رو رو شونه م انداخت و گفت  

 فرانگ دوستم هستن!  شونیا زمیعز ـ
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 فرانکه نگاه کردم و گفتم   اروی به

لو اوک ـ    و؟ی آر یه 

 

 آرش نگاه کردم ـ آرش  درست گفتم؟   به

 

 رو گاز گرفت و  محکم به خودش فشارم داد ـ کارت ببسته عشقم.   لبش

 

 عشقم.   گفتیزده بهش نگاه کردم  ، چه خوب بود که بدون  غرور بهم م ذوق
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 رسوند  و رفت  ییالیو یخونه  هیما رو به  فرانک

 تخت انداختم  یروکندم و  بدون عوض کردن لباس خودم رو رو شالم

 

 با غرغر مشغول باز کردن دکمه لباسم شد   آرش

 سفر وگر نه  کارم تموم بود  ومدمی باهات ن  نیخوبه با ماش  یخوابیاه دختر چقد م ــ

 

 و دستام رو دور گردنش انداختم نشستم

 

سرش  !  چند بار تند تند پلک زدم که خندش گرفت  و هلم  داد رو تخت یدعوام کن ادیعشقم دلت م ـ
 رو تو موهام فرو کردو گفت 

 طونک یعواقب داره ش  یطونیش  ـ

 اعتراض  گفتم  با

 

 . میآسمون یفرشته  هی ستمین  طونکی ـ من ش 

 

 به خودش فشارم داد شتریب دیخند

 ! یمن  طونی ش یتو فرشته  ـ
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راه بود منم  یجدا شدم  و مانتوم رو از تنم کندم  و خودم رو تو بغلش انداختم آرش که خسته  ازش
 م یفرو رفت نیری ش یشد که دوباره به خواب نیداشتم ا  فیخرس تشر

 

بودم مثل    دهیبودم چنان چسب ر ی خوردن از خواب ببدار شدم  چون تو بغلش اس یل یبار بدون س نیا
 قراره فرار کنم.  نکهیا

 خورد   یفی که تکون خف  دمیرو شکم کش یدست

 

 لبام کش اومد و کارم رو تکرار کردم   

 دستم رو گرفت  و از  از جاش تکون خورد   

موفق از جا بلند شدم و به   رونی کردم دستام رو از دستش بکشم ب  یرو ازش جدا کردم و  سع خودم
 رفتم  سیسمت سرو

 

 آرش نبود  از   یکه اومدم خبر  رونیب

 ومد یعوض کردم و از اتاق خارج شدم صداش از تو اشپز خونه م یرو با تاپ شلوارک  لباسم

 زد  یلبخند دنمیباد دیچی رو م زی آشپز خونه شدم داشت م وارد

 

 من چه طوره؟ یگفت ـ  خرس کوچولو و

 زدم و گفتم  یپهن  لبخند

 خرس گندهه.  هیبه خوب ـ
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 کرد و گفت  ینچ نچ

 هالکم. ی از گشنگ میتخم مرغ بزن بخور هی ای ب الیـ ط 

 

 هیپشتش  زنمیفکر نکنم که هر وقت  تخم مرغ م  نیکردم به ا یرو به دهن گرفتم و سع انگشتم
 !ادی به باره م یگند

 

 .هیهمون تخم مرغ پز یبود، منظور از اشپر   یکردم ک یکه آشپز   یبار   نیآخر نکهیا و

   ؟یبلد الیط ـ

 

روغن   یآروم روشن کردم و کم یل ی رو خ تابهیماه ریکردم  محتاط عمل کنم ز یتکون دادم و سع  یسر 
 ختمیر

 

 تخم مرغ زدم.   هیروزگار  بیو از عجا 

 

 عشق خخخخ  ی معجزه  گنیم نیا به

 

 رو به ارش گفتم   میمرغ رو با هم خورد تخم

  ؟یدار  یحاال چه برنامه ا ـ

 و گفت   دی به شکمش کش یدست

 گذره یخوش م  شتریاونجا ب یببرمت خونه جنگل خوامیم ـ
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 زده خودم رو تو بغلش انداختم  ذوق

   ؟ی گیم راست

 تکون داد  یسر 

 خوب و ساکت،    یجا هی  زمی ـ آره  عز 

 زد  ثی لبخند خب هیهم  بعد

 

 ـ فقط من و تو   

 

   ؟یترسونیبچه م ـ

 

 ن ییو از رو پاهاش شوتم کرد پا دیخند

 !میریاالن م نیاماده شو دختر هم  برو

 

 هم که  هنوز باز نکرده بودم   فیک   میدیروپوش  لباسامون

 .... یزندگ یبه سو شیو پ  رونی ب میزد الیو با هم از و میبرداشت  اونم

   میرو کرد دامونیببرون و فروشگاه خر میخونه زد از

 م یدیرس یدوساعت به خونه جنگل  هی بعداز

 

 استفاده کرد عتیطب یها ییبایز یاز همه  دیبا گفتیو م  رفتیآهسته  م یل یآرش  خ چون
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 کنم. یزندگ   نجایا شهیبود  دلم خواست هم بایز   یبس  یجنگل ی خونه

 

 کرد  دنیبارون نم نم شروع به بار  رونیزدم ب  الیو از و دمیلباسامون رو تو کمد چ  

 

 خودش بگه بچه ام.  شی آرش با خنده دنبالم اومد برام مهم نبود که پ دم،یکش یف یخف   غیج

 

 خواست یکردن م یبود که من شونزده سال داشتم و دلم بچگ نیا قتیحق یول

 

رو بهم   یو حس  قشنگ  ختیریصورتم م  یبارون رو یسرم رو به سمت آسمون بلند کردم  قطره ها  
 کرد یمنتقل م

 

 دلم روجال داد  شی و تازگ ی سبز درخت ها نگاه کردم سبز  یبرگ ها به

 

 دمی چرخ ی و دور درختا  م  دمیدویدرختا م  نیزد و با شوق ب یبرق  چشام

 

   شدی بارون داشت تند م گهی د  رفتیو دنبالم راه م  دیخندی هم بهم م ارش

 پرش دستام رو دور گردنش حلقه کردم    هیطرفش رفتم و با  به

   د یپام انداخت و باال کش  ریرو ز دستاش

 دم یرو دور کمرش حلقه کردمو  صورتش روبوس پاهام
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 خوشبخت ترم.  شهیتو که باشم از هم شی پ یممنون آرش  ـ

 

 گذاشت  میشونیپ  یو لباش رو رو دیخند

 

 کنار عشقت  هیچه حس خوب 

 بارون رحمت خدا  ریز 

 مثل بهشت  ییجا  تو

 لذت برد  یزندگ  از

 

 وجود نداشته یوقت سخت چیه نکهیا مثل

   شدینم  نیریقدر ش نیلحظه ا نینبود که ا ینه اگه سخت یول

 

   اتیمهربون  یهات به خاطر همه   یسخت یمن به خاطر همه  یشکرت خدا پس

 

 

 

 

 ان یپا
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 افروغ  میقلم مر به

 

 

 

 

  

 . نی عاشقانه مراجعه کن  یرمان ها تی به سا شتریب  یرمانها افتیدر یبرا

www.romankade.com 

  

 

  

 

 

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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