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ي کسانی که در این دنیاي تقلبی، عشقشان  همهبه  :تقدیم

  واقعی است...

  

  

  

  

  

از تمام عزیزانی که مرا در نوشتن این رمان، همراهی کردند؛  کنم میو تشکر 

ی نیالد یمح، معلم گرانقدرم جناب آقاي ام یداشتن دوستي  خانواده خصوص به

  و دوستان خوب و گلم که خاطرشان همیشه در ذهن و قلبم باقی است.
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ام را  گوشیبا صداي گوشیم از خواب بیدار شدم. خیلی خسته بودم. وقتی  
کال داشتم. حوصله نداشتم که میس 12اس و اماس 21چک کردم دیدم که 

 کردم میکه تصور  طور هماناز کنم. وقتی یکی را باز کردم را ب ها پیامتمامی 
من است. او مرا سرسخت دوست داشت ولی  ي پسرعمهسهیل بود. سهیل 

بودم که صداي  شده غرقمن نه! من هیچ حسی به سهیل نداشتم. در افکارم 
. ولی من هنوز خسته و زد میمادرم مرا از افکارم بیرون کرد که مرا صدا 

) که یک کوچکمداداش مهران (دم. ناگهان درب اتاقم باز شد و بو حوصله بی
بلند وارد اتاقم شد. من که حتی ناي  هاي قهقههسال از من بزرگتر بود با 

سالم کردن هم نداشتم فقط نگاهش کردم. مهران یکدفعه خودش را روي 
  تخت خوابم انداخت. کنار من نشست و بهم گفت:

  اس؟حوصله بیي من امروز چرا آبجی کوچیکه -
  مهران ولم کن حوصله ندارم. -
من که خودت میدونی ول کن نیستم و تا نفهمم چت شده بیخیال  -

  نمیشم!
مهران؟ تو  تا من خواستم جوابش را بدهم، ناگهان صداي مادرم بلند شد:

  مثال رفتی نوشین رو بیدار کنی! مهران؟ نوشین؟ بچه ها؟ بیاین دیگه!
 که میخندید گفت: طور همان. دستم را گرفت و مهران خندید و بلند شد 

  بیا! دیدي آخر چیکار کردي؟ صداي مامان هم رفت هوا! بدو بریم.
این را گفت و مرا مثل بچه هاي کوچولو پشت سرش با خودش می برد. از 

  پله ها پایین رفتم و به پدر و مادرم سالم کردم و گفتم:
  صبح بخیر! -

  مادرم خندید و گفت:
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تا ناهار رو  زیسر مهره دخترم! دست و روت رو بشور و بیا بشین ظ اآلن -
  بیارم.

تا  وقت چیههمین دلیل  و بهمن تعجب کردم. چون امسال کنکور داشتم 
. در افکارم غرق شده بودم که صداي زنگ خانه مرا به خود دمیخواب ینمظهر 

  آورد. من با تعجب پرسیدم:
  عنی کی میتونه باشه؟!وا! این موقع روز اونم وقت ناهار ی -

  مهران گفت:
خواب  یعال جنابداداش اومدن. مامان صبح که داداش محمد و زن -

  ن بهشون زنگ زد و گفت که براي ناهار بیان اینجا.یتشریف داشت
! اما این بار به شب گذشته فکر کردم. در همین فرورفتمدر فکر  بازهممن 

  خنده با وي صورتم ریخت ویک لیوان آب سرد ر دفعه کیفکر بودم مهران 
  گفت:

  آجی کوچولوي من! به خودت بیا! -
  .دندیخند یم طور هماندنبال او دویدم. مادر و پدرم  من که خیس شده بودم

اما ؛ مهران به حیاط رفت که هم درب خانه را باز کند و هم از من فرار کند 
آمدند، مهران من هم به دنبال او به حیاط رفتم. وقتی محمد و شیوا به خانه 

رفتن به داخل خانه  در حالکه  جورهمانآخرین نفر در حیاط مانده بود. 
خیس کردم. مهران  او راکامل  ؛ وبود، من شیلنگ آب را روي مهران گرفتم

را صدا زد  . محمد مادیخند یم بلندبلندکه کامالً خیس شده بود، همراه من 
خیس من و کامالً خیس  نیمه ي افهیقو ماهم رفتیم داخل. همه از دیدن 

و همراه با خنده  میانداختخندیدند. ما هم نگاهی به هم  بلندبلندمهران 
را عوض کردم. مهران هم  میها لباسمن رفتم دوش گرفتم و  ، خندیدیم.آنها

  را عوض کرد. شیها لباسبعد از من دوش گرفت و 
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ود، به تاه بمن موهایم را که تا کمرم بود از کنار بافتم و جلویم را که کو
رنگی پوشیدم که در تنم خوب باشد. من سمت راست ریختم. لباس کرم 

، مادرم همیشه اصرار داشت رنگ ییخرمابودم و موهایم  دپوستیسفچون 
 ییها لباس :گفت یمبخرم که رنگشان روشن باشد. همیشه بهم  ییها لباس

لبته که روشن بخر! چون رنگ پوستت سفیده بیشتر بهت میاد. ا يها رنگبا 
پایین  ها پلهکه داشتم از  طور نیهمبه دختر گلم میاد.  ها رنگ ي همه

  ، مامانم بهم گفت:آمدم یم
  دخترم زود بیا که منتظر توئیم. -

که با غذایم بازي  جور نیهمتم. زیاد اشتها نداشتم و سمن رفتم و سر میز نش
ز افکارم بیرون در فکر فرو رفته بودم، مهران با هل دادن من مرا ا کردم می

یعنی  میها خالهکشید. مادرم داشت از مراسم مهمانی شب که قرار بود با 
 مهشید و خاله مهال و دایی مهرداد برویم خانه دایی مهديخاله مهري، خاله 

 دایی زن ي خانوادهبود. آخر  یجمع دستهیک دورهمی  نکهیا مثل. زد میحرف 
که مامانم داشت از  طور نیهممهدي هم توي آن مهمانی قرار بود باشند. 

-خوردم و از سر میز بلند شدم. زن قاشق غذا چندمن  گفت یممهمانی 
  داداش شیوا بهم گفت:

وا! تو که هیچی نخوردي آخه! مگه قرار نیست بخونی برا کنکور؟ آخه با  -
  شکم گرسنه که نمیشه درس خوند!

  جواب دادم: یحوصلگ یبمن هم با 
  .نه من هیچی میل ندارم -

خیلی راحت بودم.  داداش شیواي زدم و به اتاقم رفتم. من با زنلبخند
. شیوا کرد می. او همیشه حال مرا درك میکرد یمدل همیشه باهم درد 

  .دیرس یمهمیشه به دادم  آخروکیل بود و من انگار موکلش بودم. 
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  داداش به اتاقم آمد. در زد و گفت:چند دقیقه گذشت که زن
  اجازه هست؟ -
  آره -
خوابم. من که روي صندلی بودم را هم آورد روي تخت نشستداخل و  آمد 

  نزدیک خودش و بهم گفت:
  شده؟باز چی -
  هیچی. -
  نه! یه چیزیت شده. -
  .ام خستههیچیم نیست. فقط  -
  نوشین جون! عزیزم! چیشده؟ بهم بگو تا باهم حلش کنیم. -
  همون داستان همیشگی... -
  بازم سهیل؟ -
  آره -
  چیشده؟ از اول بهم توضیح بده. -
 اصالًدوس داره. ولی من دوسش ندارم.  منو خودت میدونی سهیل خیلی -

ازش کمک خواستم چون  اوقات یبعضهیچ حسی بهش ندارم. اگه هم قبالً 
اون از چشم من واسم مثل یه برادر بود. خیلی کم ازش کمک خواستم. اونم 

یچکدومشون نبودن. یا مثالً اگه بود که نه محمد و نه مهران ه ییها وقت
شما مسافرت  ي خانوادهمهران با دوستاش رفته بود مسافرت و محمد هم با 

بودن! باالخره مهران و محمد نبودن و موقعیت اضطراري بود. ولی من 
 اآلنمن دوسش دارم و  هکن می. فکر هکن مینمیدونم اون چه فکري دربارم 

خیلی کارا کرده واسم که  تا حاالیام. و عشوه م نمکمیهم دارم براش ناز 
 برد یمبا شاخه گل میومد دم در دبیرستان، منو  هرروز مثالً؛ کنه توجه جلب
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مثالً همین ولنتاین پارسال که  اآلنبیرون بهم آبمیوه و ناهار و غیره میداد. 
گذشت، اومده بود با یه خرس قرمز بزرگ و یه دسته بادکنک و یه جعبه پر 

در خونمون. خیلی کاراي دیگه هم واسم کرده. ولی من حسی  از شکالت دم
تونم با کسی که دوسش  دوسش ندارم. نمی بهش ندارم خب چیکار کنم!

 ندارم تشکیل خانواده بدم. دیشب رفته بودم با چند تا از دوستام خونه یکی
اومد در خونه ي دوستم گفت از دوستام دورهمی دوستانه داشته باشیم. 

باز کنه.  خواست ینمم باال. آشنام. دوستم هم در رو باز کرد. اول خوام بیامی
این آقا آشناست. سهیل  واقعاًواي سهیل! دوستم فهمید که  وقتی من گفتم:

نه!  گفت و منم گفتم: وپرت چرتاومد باال. ما همه وایساده بودیم. یه خورده 
. نکرد یممن با تو جایی نمیام. همه دوستام تعجب کرده بودن و نگام 

نه! سهیل عصبی شد.  گفتم: سهیل خیلی اصرار کرد ولی من همش می
کیفم رو برداشت و منو دنبال خودش کشوند.  ها بچهدستم رو گرفت و مثل 

رفت پایین. رسیدیم دم ماشین. در رو باز کرد و گفت د میتنها رو تند پله
با  رو نیا! حالیت نیس؟ نامحرمخوام مگه تو محرم نمی سوار شو. منم گفتم:

عصبانیت داد زدم و گفتم. سهیل منو به زور سوار ماشین کرد. من وسط راه 
و واسم یه لیوان قهوه  تخیلی عصبی بودم. از کارش عصبانی بودم. رف

ریخت روي دستم.  ها قهوه ي همهم زیر لیوان قوه و داما من دست ز؛ گرفت
ریخت  ها قهوهقتی پنهونش کردم که کسی نبینه. و ...داداش نگا دستموزن

مردم. خیلی داغ بود. سهیل بازم دستمو گرفت و روي دستم داشتم یعنی می
... حرفشو قطع کردم و اآلنواي! ببین دستت چیشد! وایسا  با نگرانی گفت:

با عصبانیت سرش داد زدم و  بازهمدستمو از توي دستاش کشیدم بیرون و 
وقت چی  الیت نیس! اون! تو هنوز محرم نامحرم حایح یبپسره ي  گفتم:

میگی؟ میگی دوست دارم؟! دوست داشتنت بخوره تو فرق سرت! بعد هم با 
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. تو برام مثل یه کردم میسهیل من به چشم برادري بهت نگاه  بغض گفتم:
دیگه حالم  ؟ازت. ولی تو چی خواستم یمبرادر بودي که بعضی وقتا کمک 

  خوره. ازت بهم می
که داشتم  جور نیهمتو ماشین برداشتم و رفتم. اینارو گفتم و کیفم رو از  

شم. نمی التیخ یبخدا هلعنتی دوست دارم بفهم! نوشین ب داد زد: رفتم می
قدر گریه کرده بودم دم. من با گریه میومدم به طرف خونه. اینبهت قول می

که یهو سرم گیج رفت و دیگه هیچی نفهمیدم. وقتی چشمام رو باز کردم 
بودن. گفتم من  باالسرم جوانو مهربون با یه آقاي  جواندیدم یه خانم 

کجام؟ اون خانم مهربون که بعدش فهمیدم اسمش مرجان بود، وقتی دیدن 
توي ماشینشون تا خوب شه حالم.  آوردنافتادم منو  رو ادهیپمن توي 

  صبح بود رسیدم خونه. اونا منو رسوندن. 4خالصه ساعت 
  چرا ما رو خبر نکردي همون موقع؟الهی بمیرم برات نوشین جون!  -
  داداش محمد بفهمه! خواستم ینم -
  آخه چرا؟ اون داداشته. -
  داداش؟زن -
  جونم عزیزم. -
  میشه این قضیه بین خودمون بمونه؟ -
  آره حتماً. -
  ممنونم. واقعاًمرسی.  -
  برم. از این به بعد هرچی شد زنگ بزن به خودم.قربونت  کنم میخواهش  -
  آخه... -
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رفتن پیش  شب مهیناما و آخه نداره! من یه وکیلم و یهو زنگ زدن و  -
موکل تقریباً یه جورایی واسم عادته. حاال هم بیا بشین پیش خودم. حل 

  این موضوع رو. میکن یم
داداشی به من داده است. خیلی از خدا ممنونم که یک همچین زن واقعاً
قدر خسته ردیم. اینباهم خلوت ک دو ساعتش دارم. حدود یکی تدوس

مد داخل اوناگهان مامانم  ؛ کهن برداشدیم که جفتمون در آغوش هم خوابم
  داداشم را صدا زد:زناتاق. 

  شیوا جون مادر؟ شیوا؟ خوابی دخترم؟ -
  جونم مامان مهنوش؛ ببخشید... خوابمون برد. -
  نانه بابا این چه حرفیه! پاشید که باید حاضرشیم بریم خونه ي دایی ای -
  صداي نوشین میزنم. اآلنچشم.  -

  بیدار شدم و با لبخند گفتم: ممرا بیدار کند من خود خواست یمتا 
من هم بیدار شدم. ولی حوصله  زد میرو صدا  تومن بیدارم! وقتی مامان  -

  نداشتم بگم من هم بیدارم.
خندیدم. مامانم به شیوا  آنهازدند زیر خنده. من هم با  باهممامان و شیوا 

  گفت:
خوابه که مثالً  کرد میبود؛ وانمود  جور نیهماین دختر شیطون از بچگی  -

  بقیه گوش کنه یا از زیر کار شونه خالی کنه! يها حرفیا به 
  همه باهم خندیدیم. مامانم گفت:

  خب! خنده بسه دخترا! پاشین حاضر شیم بریم! -
ر زانوم بود که تا زی رنگ يا روزهیفمن بلند شدم و حاضر شدم. مانتویی 

پوشیدم. شالی انتخاب کردم که همرنگ مانتوم بود. گردنبند رو لباسی هم را 
دنبند و هم دستبند. عطري که با دستبند ست بود، هر دو را پوشیدم؛ هم گر
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خودم زدم. موهایم را هم باالي سرم بستم و شالم را پوشیدم. رژ  خوشبو به
را برداشتم  ما یدست فیکم و وشیگرنگی زدم. من دیگر حاضر شده بودم. کم

اعضاي خانواده  ي همهاما ناگهان تعجب کردم. چون ؛ پایین رفتم ها پلهو از 
به محض رسیدن من مادرم  ؛ کهحاضر بودند و فقط منتظر آمدن من بودند

  خندید و گفت:
  ! باالخره خانوم اومدن!به به -

راه من به آسمان از خانه خارج شدیم. در  باهمو همه باهم زدند زیر خنده. 
رسیدیم همراه ما خاله  که وقتیبودم.  فرورفتهخیره شده بودم و در فکر 

 خاله شوهرهم رسیدند. خاله و مامان و بابا و حسین آقا ( ها اینمهري 
داداش و مهران و پسرخالم آرمین و دختر خالم مهري) و داداش محمد و زن

اي خاله مهري آخرین . من و آرمان یکی دیگر از پسرهداخل ندا رفتند
گیج  واقعاًنفراتی بودیم که رفتیم داخل. آرمان هم مرا دوست داشت. من 

سن ندا خواهر آرمان سال داشت و پرستار بود. مهران هم 22آرمان بودم. 
باهم متفاوت بود.  آنهاتحصیلی  ي رشتهاما ؛ رفتند بود و هردو به دانشگاه می

که داشتم  طور همانداخل خانه بروم.  آرمان یک گوشه ایستاد تا من اول به
کرد. آخر  زده رتیحداخل ناگهان رنگ لباس آرمان مرا متعجب و  رفتم می

رسید شانسی رنگ لباس من با آرمان شبیه هم شده بود. آرمان به نظر می
  که از این موضوع کمی خوشحال است!

آنجا مهدي که  دایی زن ي خانوادهدایی شدیم،  ي خانهوقتی باهم داخل 
و خواهرش به استقبال ما  دایی زنباهم خندیدند.  ما دوتادیدن  از بودند،
  گفت: دایی زن. آمدند

ت کردین! خیلی ماه میاین! خوب لباساتونو باهم س به همماشااهللا! چه  -
  من و آرمان رفت. ي صدقهو لبخندي زد. خواهرش هم کمی قربان  شدین.
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خوب رنگ  آقاپسر! چه دختر خوشگلی! ماشااهللا! هزار ماشااهللا! چه پسري -
خوب رنگ  توأملباستو با رنگ چشات ست کردیا! نوشین جون دخترم 

بهم میاین.  واقعاًو لباس عشقت ست کردي!  ها چشملباستو با رنگ 
  اسم عشقت چیه؟ .... راستیهکن میخیلی از تو تعریف  ییتدا زن
م ست شده. البته ست که منه. اتفاقی لباسامون باه ي خالهآقا آرمان پسره  -

  شده. رنگ همنه! ولی میشه گفت 
و لبخند ملیحی زدم. او هم با لبخندي که بیشتر شبیه خنده بود جوابم را 

  داد.
هاتون هم خیلی به هم میان. ببین آرمان و نوشین! رنگ موهاي آقا اسم -

 هم که داره و اونام بورن! و رنگ پوست آقا آرمان شیر تهآرمان که بوره، 
سفیده و بوري بهش میاد! رنگ موهاي آقا آرمان به رنگ چشماي تو که 

هاشون شبیه به هم هستن. البته رنگ چشماي رنگ باًیتقرعسلیه بهم میان. 
تقریباً میاد  توأم يها چشمآقا آرمان هم که سبز و آبی قاطی همه که به 

که  اًواقعنوشین جون. به نظر میرسه که موهات مثل چشمات خوشگل باشه! 
خیلی  واقعاً ...هاتون هم که هردوتون بلندهخیلی ماهی! ماشااهللا... مژه

 شما همخیلی به هم میاین! آقا آرمان  تر مهماز همه  ؛ وخوشگل هستین
کبوتر سقف حواست خیلی باید به این بچه که رفتین زیر یه فردا پسفردا 

نومی به این خاباشی. چون دخترباید بیشتر مواظبش  اآلنباشه! البته 
  زیاد داره! کنم میفکر  خاطرخواهخوشگلی 

  آرمان هم لبخندي زد و گفت:
  چشم. حتماً -

 از دست. کالفه شدم. باالخره هرجور بود زد میحرف  چقدرواااي این خانمه 
. همه سرشان گرم صحبت با یکدیگر بود. مامان و رها شدم دایی زنخواهر 
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 ام خاله که آخرین الخاله مه ي هبچخاله مهري و خاله مهشید هم سرگرم 
 که اسمش امیررضا بود، خیلی ناز و تپل و الخاله مه ي بچهند. دبود، بو

سال. من هم از فرصت استفاده کردم و  2بود، تازه رفته بود در  دپوستیسف
 در فکربه بالکن رفتم. روي یک صندلی نشستم و به آسمان خیره شدم. 

  بودم که ندا آمد پیشم.
  ش چطوره؟لمن حا ي دخترخاله !به به -
  مرسی خوبم. تو چطوري؟ -
  . ولی تو انگار زیاد حالت خوش نیست!ام یعالمن که  -
  نه! من خوبم. -
  ببین! رو نجایاوااااو  -
  چرا؟ چیشده مگه؟ -
ها! ناقالها حاال لباساتونو باهم ست است با لباس داداش آرمانم ست شدهلب -
  ؟!نیگ ینمبه من هم  ینکن یم
  بابا چی داري میگی واسه خودت! اتفاقی لباسامون باهم همرنگ شده.نه -
  ...باشه بابا باور کردم. راستی -
  جانم -
  ...این پسره هست -
  کدوم؟-
  سروش -
  سروش؟ -
  ! پسر بزرگیدایی زنآره دیگه پسر برادر  -
  خب. چیشده مگه؟ -
  حسابی تو کَفته ها! از وقتی اومدي همش نگاهش رو توئه! -
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  چی داري میگی تو! -
  هیچی بابا تو گیجی! من رفتم. فعالً. -
  باشه میبینمت. -

زده بودم و به آسمان خیره  ام چانهندا خداحافظی کرد و رفت. دستم را زیر 
مرا از افکارم بیرون کشید. پسري  ییناآشناشده بودم که ناگهان صداي 

د. لیوان روي مشکی جلویم سبز شبقدبلند با موهاي مشکی و چشم و ا
  شربتی روي میز گذاشت و گفت:

  بیا اینو بخور! -
  این چیه؟ -
  نترس بابا! فقط یه لیوان شربته! -
  ممنون. میل ندارم. -
  (باخنده) چیزي که نریختم داخلش!-
  مرسی ممنوم. ولی من میل ندارم. -
  گفتی اسمت چی بود؟ -
  چیزي گفته باشم. باره نیا دریادم نمیاد  -
  بگو اسمت چیه خوشگله!بهم  اآلنخب  -
  آقا لطفاً مواظب حرف زدنتون باشید. -
  اسمم هم سروشه! در ضمنشم؟ چیشده فدات -
  گید.آقا لطفاً بفهمید چی دارید می -
  عزیزم چرا اعصابت خورد میشه؟ -
  من عزیز شما نیستم. -
  برم. دستاتو بده بگیرم تا آروم شی.آروم باش قربونت اآلن -

  تم را محکم روي میز کوبیدم و داد زدم:من با عصبانیت دس
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  زود گورتو گم کن. نمآلا! مزاحمم نشو. ایح یبار پسره ي ذتنهام ب -
خیلی عصبی بودم. دستم را که روي میز زدم همان دستم بود که شب 

دستم را محکم روي میز زدم که  قدر آنگذشته قهوه ریخته بود روي دستم. 
م کی و چطور کف دستم چاك شکست. نفهمید يا شهیشمیز  ي گوشه

میز.  ي شکسته ي شهیشخورد. انگاري دستم خیلی بد کشیده شده بود به 
. کرد مینگاهم  جور نیهمبغض کرده بودم و خیلی عصبانی بودم. سروش هم 

داخل خانه همهمه بود که انگار کسی صداي مرا نشنیده بود.  قدر آن
خون شده بود. انگاري که جلوي سروش گریه کنم. دستم پر از  خواستم ینم

. سروش آمد دیچک یماز دستم  جور نیهم ها خون. اند کردهدستم را قطع 
  نزدیکم.

  .شدهیچدستتو بده ببینم  -
  (با عصبانیت و گریه) به شما هیچ ربطی نداره.-
  آخه قربونت برم عزیزم داره خون میاد دستت. -

م وجودم را . ترس، تماکرد میداشت به طرفم نزدیک  کم کمدستش را 
به دادم برسد.  اآلنکه یک نفر  خواستم یمبود. همش از خدا  فراگرفته

 يمتر یسانترا بگیرم. دست سروش چند  میها اشکجلوي  توانستم ینم
 لحظه کیدستم بود. ناگهان دست یک نفر دیگر مانع این کارش شد. من 

  شد. اما این خوشحالی طولی نکشید که تمام؛ شادي عجیبی به دلم افتاد
را بگیرم. آن  میها اشکجلوي  توانستم ینمو  کردم میمثل ابر بهار گریه 

نجات آرمان بود. آرمان خیلی عصبی بود. در آن لحظه اگر کارد به  ي فرشته
که عصبی بود دست سروش  جور نیهم . اوآمد ینماستخوانش میزدي  خون 

  ت:. آرمان به من رو کرد گفداد یمرا گرفته بود و محکم فشار 
  تو خوبی؟ -
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  ) آره.هق هق(با  -
  سروش رو به من گفت:

  نگران نباش عزیزم! من خوبم! -
  آرمان دیگر تحمل نداشت و با عصبانیت گفت:

  . دیگه نبینم کسی دورو بره ناموسم بیاد.کثافتخفه شو  -
بعد هم دست سروش را محکم روي میز زد و دست مرا گرفت و مرا پشت 

بزرگ بود و شلوغ که  قدر آندایی  ي خانهنه. سر خودش برد بیرون از خا
  کسی متوجه این اتفاقات نشد خوشبختانه.

آرمان مرا سوار ماشین خودش کرد و مرا از آن جهنم دور کرد. مرا برد به 
گریه  جور نیهمیک جاي آرام و خلوت. روي نیمکت کنارم نشست. من 

یک ساعت . آرمان هم اشک در چشمانش حلقه زده بود. حدود کردم می
مثالً من  که يطور به. آرمان هم کردم میگریه  جور نیهمگذشت و من 

  .ختیر یممتوجه نشوم پا به پام اشک 
. ختیر یمیک مرد جلویم و پا به پاي من اشک  دمید یماولین بارم بود که 

  آرمان رفت و یک بطري آب آورد. جلویم به حالت زانو زدن نشست.
  بیا نوشین اینو بخور. -
  ) نمیخوام.هق هقا (ب -
  چرا آخه؟ -
  تونم نمی -

هم  میها اشکبطري را کنارم روي نیکمت گذاشت. دستم پر از خون بود. 
 میهاچشمکه به  جور نیهممانند باران روي صورتم سرازیر بودند. آرمان 

  .دندیچک یم شیها گونهخیره شده بود، قطرات اشک روي 
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به من هم انتقال داده بود. را گرفت. انگار گرماي وجودش را  میها دست
را در دستانش  میها دستکه  جور نیهمآرامش عجیبی داشتند.  شیها دست

  ، با بغض گفت:فشرد یم
خون.  ي کاسهبرم چشات شدن تو رو خدا دیگه گریه نکن. قربونتنوشین  -

رفتی توي بالکن حواسم به تو بود. چشم از روي  که وقتیمن تموم شب از 
ی یه لحظه دایی مهرداد صدام زد و مجبور شدم برم پیشش. تو بر نداشتم. ول

  ...وقتی اومدم
  غلتید و پایین افتاد. ادامه داد: اش گونهیک قطره اشک روي 

  وقتی برگشتم دیدم یه پسره اومده پیشت. خون جلو چشامو گرفته بود. -
اما با خودم گفتم شاید تو دوست نداشته باشی.  کنمبیام و لهش  خواستم می
رفتم. خیلی جلوي خودمو گرفتم. ی دائم با خودم کلنجار میر کردم. هصب

دستت  يجور نیاولی وقتی دیدم عصبی شدي و دستت رو زدي روي میز و 
 کنی میداري گریه  يجور نیا. وقتی دیدم که تر کینزدداغون شده اومدم 

 وقت چیهنوشین من دوستت دارم. بهت قول میدم که  طاقت نیاوردم، اومدم.
و هرکی هم بیاد سمتت باهاش برخورد  کنم ینمارم. ولت ذتنهات نمی

  شم.اون چشات برم گریه نکن دیگه فدات. بهت قول میدم. قربون کنم می
  روي گونه هام را پاك کرد. لبخند ملیحی زد و گفت: يها اشکو با دستش 

  بخند عزیزم. -
  زدم. گفت: یجان یبخند کمرنگ و بل
شدي. راستش نوشین من طاقت ندارم  تر خوشگل چقدر يجور نیادیدي  -

  بی تو بمونم.
  دستم را گرفت و گفت:

  ارم. خیلی خون میاد.ذبیا بریم توي ماشین دستتو باند ب -
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خاصی داشت و سوار ماشین شدیم. کنار آرمان آرام بودم. آرمان آرامش  باهم
ا به که من خوب شوم مر انتقال داده بود. او براي اینهم او را به من 

که من  کرد می يباز وانهید قدر آنکه من بخندم.  کرد میشهربازي برد. کاري 
  .دمیخند یمهم 

مرا خنداند که من کالً فراموش کرده بودم که ساعاتی  قدر آنآرمان آن شب 
که کنار آرمان  قدر آنقبل چه اتفاقات مزخرفی برایم پیش آمده بود. من 

 گونه نیا کس چیه، در کنار کردم یمآرام بودم و احساس آرامش و راحتی 
که من دائم لبم خندان  کرد مینبودم. هروقت پیش آرمان بودم، او کاري 

م. آن شب با شد میباشد. وقتی پیش آرمان بودم دیگر از این دنیا انگار جدا 
  آرمان در شهربازي خیلی خوش گذراندیم.

  خب! حاال بدو بریم سوار ماشین شیم بریم. -
  کجا؟ -
  ریم رستوران تا شام بخوریم.می ونت برم. نگران نباش.قرب -
  آهان. -
  است که از گرسنگی بمیریم! (با خنده) االن -
  عه. خدا نکنه! -

تمام راه من و آرمان ساکت بودیم.  .میشدو باهم خندیدیم. سوار ماشین 
. به رستوران شکست یم، شد میسکوت را صداي موزیک که در ماشین پخش

روي صندلی بنشینم، آرمان آمد و  خواستم یمده شدیم. وقتی رسیدیم و پیا
بنشینم. هر دو نشستیم. گارسون آمد  تر راحتصندلی را برایم عقب کشید تا 
ناگهان  کردم میکه با دستم بازي  جور نیهمو ما غذا را انتخاب کردیم. من 
 را گم کرد و سریع آمد کنارم. شیوپا دستباند روي دستم باز شد. آرمان 

  روي زمین روبروي من زانو زد. خیلی نگران من شده بود انگار.
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  واي! نوشین تو خوبی؟ -
  آره من خوبم. -
  .بازشدهواي خدا ببین باند دستت  -
  وا! آرمان؟ -
  جونم عزیزم. -
  ي شدي تو؟جور این(با خنده) چرا  -
  جوري شدم مگه؟ه چ -
  ل شدي!وه ،دست و پاتو گم کردي، عرق کردي یهو -
  خوب نیست. اصالًمن خوبم! ولی وضعیت دستت  نه -
  (باخنده) آرمااااان -
  جون دلم. -
  . اتفاق خاصی نیفتاده آخه!بازشدهفقط باندش  -
  آخه... -
  بندم.خودم می اآلننداره آرمان!  آخه -
  .بندم یمار من نه نه نه! بذ -
  .بندم یمبابا خودم بلدم. یه دستی  -
تا وقتی من پیشتم چرا باید خودتو اذیت کنی؟ ارم. ذنه! امکان نداره من ب -

که  بندم یمدرست و محکم  اآلناري؟ من مثالً پرستارما! خودم ذتو فشار ب
  ه باز نشه و تو رو توي زحمت نندازه.گدی

آرمان بشوم. آخر هم خودش باند  يها يلجبازمن نتوانستم حریف این 
وقع شام خوردن در من م .آوردنددستم را درست کرد و محکم بست. شام را 

  فکر فرو رفته بودم. آرمان چند بار صدایم زد؛ ولی من متوجه او نشدم.
  کجاست؟ حواستنوشین؟ نوشین؟ عزیزم؟ نوشین؟ نوشین  -
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  امممم! بله بله؟ -
  کجایی تو بابا؟! -
  هیچی! -
  نوشین؟ بگو چیشده باز؟ -
  هیچی! -
  ؟ به اتفاق امشب؟کردي مینوشین؟ به چی فکر  -
  آره. -
  خوام بهش فکر کنی. خب؟نوشین دیگه نمی -
  آخه... -
تونم ناراحتیت خوام خودتو ناراحت کنی. نمیاما و آخه و ولی نداره! نمی -

  رو ببینم. دیگه فکرش رو هم نکن خب؟
  باشه. -

  کمی مکث کرد. چند قاشق از غذایش را خورد. بعد گفت:
  نوشین؟ -
  بله؟ -
  خوبی؟ اآلن -
  ؟چطور مگه -
  بگو.تو  -
  آره خب. -
  مطمئن؟ -
  آره بابا! چیشده مگه؟ -
  نوشین؟ -
  بله؟ -
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  خوام یه چیزي رو بهت بگم.می -
  خب بگو. -
  دونم از کجا شروع کنم.نمی -
  سریع برو سر اصل مطلب. -
  ؟واقعاً -
  آره. -
  راستش من... -
  تو چی؟ -
  من... -
  آرمان خب بگو دیگه جون به لبم کردي. -
  دارم. نوشین من دوستت -
  ؟کنی میجان؟ داري شوخی  -
  .ام يجدنه! کامالً  -
  خب! شوخی جالبی بود! حاال برو سر اصل مطلب. -
هر نه نوشین! این شوخی نیست. من دوست دارم. خیلی وقته. به خاطر تو  -

ول  دستاتو وقت چیهالزم باشه انجام میدم. بهت قول میدم. قول میدم  يکار
ارم هیشکی اذیتت کنه. نوشین ذذارم. نمینمی. تنهات کنم ینمنکنم. ولت 

  بهت قول میدم.
. من کردم میو من مات و مبهوت نگاهش  زد میآرمان همینجور حرف 

ن لحظه کنترلم را از دست دادم. بلند شدم و خیلی تعجب کرده بودم. در آ
  محکم دستم را روي میز کوبیدم. با عصبانیت فریاد زدم:

  تو و بیشتر براي خودم. ! هم برايمتأسفم واقعاً -
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را برداشتم. دستم پر از خون شده بود و باند روي دستم هم  ام گوشیکیف و 
  کامل باز شده بود. با نگرانی نگاهی به دستم انداخت.

  بانده... -
  ) به تو هیچ ربطی نداره.تیبا عصبان( -

من رستوران را ترك کردم. پیاده به سمت خانه حرکت کردم. یکی دو دقیقه 
اما ناگهان سرجایم میخکوب ؛ زند. توجهی نکردم عد دیدم یک نفر بوق میب

جلویم پیچید. ماتم برده بود. دیدم آرمان از آن  زد میشدم. ماشینی که بوق 
  ماشین پیاده شد.

یهو برم سر اصل مطلب. خودت گفتی برو  خواستم ینمنوشین منو ببخش.  -
  مطلب. سر اصل

  میري؟من گفتم بمیر، می -
  رهآ -
  جاي شوخی نیست. اآلنشوخی خوبی بود. ولی آرمان  -
  ببخشید. -
  از سر راهم برو کنار. -
  کردم. يرو ادهیزنوشین غلط کردم ببخشید. توي کارم  -
  آرمان از سر راهم برو اونور. -
  بري؟ يخوا یمکجا  -
  به تو ربطی نداره. -
  رسونمت.خب باشه سوار شو خودم می -
  خوام.نمی -
  ه؟چرا آخ -
  خودم پا دارم. پیاده میرم. -
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  نوشین لج نکن. -
  به کسی مربوط نمیشه. کنم میکارایی که  -
حرفی نزنم. الل  اصالًنوشین بیا سوار شو برسونمت. قول میدم توي راه  -

  میشم. قول میدم. حاال سوار شو.
زدم. آرمان هم حرفی حرف نمی اصالًسوار ماشین شدیم. حرکت کردیم. من 

. کرد مینگاهم  یهرازگاه. ولی او کردم ینممن حتی نگاه آرمان هم . زد ینم
  .انگار انگارنهولی  متوجه نگاهش شده بودم؛

شدم. او هم پیاده  هرسیدیم. آرمان ماشین را برد جلوي درب خانه. من پیاد
فتم داخل. درب را که باز رشد. باهم به داخل خانه رفتیم. من جلوتر از او 

  کردم متعجب شدم.
  .دیچرخبه سمت ما  ها نگاه ي همهما بودند.  ي خانههم  ها نیااله مهري خ

  خاله مهري به مامانم گفت:
  !مهنوش جون! دیدي خواهر! گفتم که اینا با همن -

  مامان هم خندید و گفت:
  !به هم میان چقدر همآره!  -

کرد. همه باهم خندیدند. خوشحال بودم که  دییتأخاله هم حرف مامان را 
متوجه دست خونی من نشده است. ولی این خوشحالی طولی نکشید  کسی

  نگاهی به دستم کرد و به من گفت: لحظه  کیکه تمام شد. ندا 
  نوشین؟ دستت چیشده؟ -

  من جواب داد: يجا بهآرمان 
  دست نوشین... -

  من که هنوز عصبی بودم، نگاهی عصبانی به آرمان انداختم و گفتم:
  هیچی. -
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  ع عذرخواهی کردم.و بعد هم از جم
  !همگی ببخشید. شب خوش -

 حرکت ها پله طرف بهکه منتظر جواب کسی بمانم  این را گفتم و بدون این
که با  دمیرا شنصداي مادرم  رفتم میباال  ها پلهکه من از  جور نیهمکردم. 

  .زد میآرمان حرف 
  آرمان؟ -
  بله خاله جون؟ -
  نوشین چش شده بود؟ -
  هیچی. -
  ه؟ امشب تو و نوشین مثل همیشه نیستین!تو چت شد -
  خداحافظ. مامان من امشب خونه نمیام. هیچی! راستی -

رمان خانه را ترك کرد. همه با له خواست مانع رفتن آرمان بشود، آتا خا
  این دوتا امشب چشون شده؟ :دندیپرس یمنگرانی از هم 

نداشتم و هم رفتند ولی ندا پیش من ماند. چون هم من خواهر  ها اینخاله 
  ندا، براي هم مثل خواهر بودیم.

  هم خوابیدند، ندا به اتاقم آمد. ها اینآن شب وقتی همه رفتند و مامان 
  نوشین؟ -
  جونم؟ -
  چت شده؟ -
  هیچی. -
  هیچی؟ -
  آره. -
  نوشین به من بگو چت شده. -
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  حالم خوب نیست ندا. اصالً اآلنمن  -
  میشی. بدتري جور این -
  ربطی داره؟یعنی چی؟ چه  -
  من یه فکري دارم. -
  چه فکري؟ -
. مطمئن باش میکن یمتو بیا به من بگو دردت چیه، بعد باهم درد دل  -

  میشی. تر سبک
  آخه... -
  تونی بگی بهم.ما مثل خواهریم. پس راحت می در ضمننداره!  آخه -

 من تمام اتفاقات را براي ندا تعریف کردم. ندا حسابی ناراحت شده بود. از
  و دلداري دادنش کامالً معلوم بود. اش چهره، شیها چشم

. سبک شدم. گفت یمآن شب را کامالً با ندا درد دل کردیم. ندا راست 
که بود گذشت. صبح که بیدار شدم سر میز  هر جورباالخره آن شب هم 

  صبحانه مادرم با نگرانی پرسید:
  نوشین دخترم؟ -
  جانم مامان. -
  دیشب چت شده بود؟ -
  ؟یکن ولواي مامان! میشه  -
  باشه ولی... -
  ولی نداره دیگه مادر من! -
  خب پس بگو الاقل دستت چیشده؟ -
  ماما... -
  من ندا جواب داد. يجا به
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  خاله جون نوشین خوبه. دستش هم چیزي نیست. فقط یه زخمه. -
  آخه... -
  آخه نداره خاله جون. -

  بعد هم رو به من گفت:
  راستی نوشین. -
  جونم -
  صبحونت رو بخور که حاضرشیم بریم. -
  کجا؟ -
  بیمارستان. -
  بیمارستان؟ -
  آره. -
  چرا؟ -
ي خیال منم... البته خیال جور اینبریم دستت رو به دکتر نشون بدیم.  -

  همه راحت تره.
من و ندا حاضر شدیم و با ماشین ندا به  ،بعد از تمام شدن صبحانه

پرستار بود.  آنجا آرمانرستانی رفتیم که همان بیما قاًیدقبیمارستان رفتیم. 
  نیست نگران شدیم. آنجاولی وقتی فهمیدیم آرمان 

  نوشین؟ -
  جانم -
  آرمان نیست؟ نوبتمگه امروز  -
  دونم. مطمئنی تو؟نمی -
شب از خونه ي دایی اینا  گفت یم. دیروز هم به مامانم مطمئنمآره بابا  -

  .نوبتمبیایم که فردا من  زود
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چه موقع  نوبتشهرکی  ندونبریم از پذیرش بپرسیم. اونا می خب بیا -
  است.

  باشه بریم. -
  کردیم. سؤالآقایی که در پذیرش بود  ازرفتیم و 

  ببخشید آقا؟ -
  دییبفرمابله  -
  ؟دیشناس یمشما اینجا آقا آرمان رو  -
  اینجا پرستاره؟ که نیهم -
  آره آره خودشه. -
  .شناسم یمآره خب  -
  نباید سر کارشون باشن؟ اآلنایشون مگه  -
  تونن کار کنن.امروز نمی متأسفانه -
  دونین آقا آرمان کجان؟می اآلنچرا؟ شما  -
  تونم بپرسم شما چه نسبتی باهاش دارید؟می -
  من خواهرش و ایشون هم دختر خالم هستن. -
  دختر خالش؟ -
 از اینجا من صحبت کردم.)(     
  بله خودمم -
  نوشین خانم هستش؟ببخشید اسم شما  -
  بله چطور؟ -
  راستش... -
  بگید؟ تر عیسرچیشده؟ میشه  -
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آرمان دیشب تصادف کرده. من یکی از دوستاي صمیمی آرمان هستم و از  -
رانندگی  در حالرسونه خونه  ماجراي شما باخبرم. ظاهراً وقتی شما رو می

ماشین از توي فکر بوده. حواسش پرت میشه و  که نیا مثلتوي جاده بوده. 
راه هم نیست. بهحالش بد نیست. ولی خوب و رو نمآلاجاده خارج میشه. 
و دائم اسمتون رو میگه. خوشبختانه اتفاق بدي  هکن میهمش به شما فکر 

دست چپش شکسته و صورتش هم زخمیه.  متأسفانهولی  .فتادهینواسش 
 گفت. وقتی به هوش اومد تا خواستم به شما خبر بدم آرمان اجازه نداد

تونین برید و آرمان هم آوردنش توي بخش. می اآلنخوام کسی بفهمه. نمی
  رو ببینین.

من و ندا  يها چشممن و ندا میخکوب شده بودیم سر جایمان. اشک در 
  حلقه بسته بود. بغضمان ترکید و هر دو زدیم زیر گریه. ندا با گریه گفت:

  میشه ما رو ببرید داداشم رو ببینیم؟ -
به اتاق رسیدیم  که وقتیمان قبول کرد و ما به دیدن آرمان رفتیم. دوست آر

ندا با گریه وارد اتاق شد. خودش را روي تخت آرمان انداخت و با گریه 
  پرسید:

  برم خوبی؟آرمان؟ داداشم؟ قربونت -
من خوبم آبجی مهربون من. آجی  .شکستهآره بابا خوبم. فقط دستم  -

  جون؟
  جانم داداش -
  چیز ازت بخوام؟ میشه یه -
  !حتماًآره  -
  خوام باهاش حرف بزنم.اري؟ میذنوشین رو تنها ب ومیشه من -
  باشه داداشی. -
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را تنها گذاشت. رفت بیرون و درب را هم بست. من دور از آرمان  ندا ما
  ایستاده بودم. آرمان بهم گفت:

  خوام باهات حرف بزنم.بیا بشین. می -
شستم. آرمان هم تخت را باالتر آورد و روي صندلی کنار تخت آرمان ن

  گفت آرمان هم نشست. شود یم ییجورها کی
  نوشین؟ -
  بله؟ -
؟ نوشین یکن ینم(با ناراحتی و بغض) چرا سرت رو باال نمیاري؟ چرا نگام  -

ها! همون آرمان همیشگی! همونی که دیشب رفتیم شهربازي، من آرمانم
 اآلنقتی کنار توئه آرومه! نوشین بستنی خوردیم، شام خوردیم! همونی که و

  باهام قهري؟ دیگه ازم متنفر شدي؟
  سرم را باال آوردم.

  نوشین؟ -
  (با بغض) بله؟ -
  چرا چشمات قرمزه؟ چرا اون چشاي خوشگلت بارونیه؟ -
  هیچی؟ -
  نگران شدي؟ تو چرا دستت پره خونه؟ -

  شد.آرمان وقتی دست مرا دید خیلی نگران شد. زود از سرجایش بلند 
  ؟کنی میآرمان داري چیکار  -
  هیچی -
  پس چرا بلند شدي؟ -
  دستت تا من باند دستت رو عوض کنم. وار رذاین دستمال رو بگیر ب -
  خواد. الزم نیست!نمی -
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  هیس! هیچی نگو! دستت خیلی داره خون میاد. -
طرف پایین بود.  هسرش ب کرد میرا عوض  دستمکه باند  جور نیهمآرمان 

  یدم قطره اشکی روي دستم افتاد.ناگهان د
  ؟ ببینمت؟کنی میآرمان؟ تو داري گریه  -

  آرمان هم داشت گریه میرد.
  نوشین؟ -
  بله. -
  تونم! طاقت ندارم ناراحتیت رو ببینم. ببین دستتو!من نمی -
  مقصرش تو نیستی که! .شدهي جور اینمان دست من که رآ -
  ي بشه.جور اینمن باعث شدم دوباره دستت  -
  آرمان نه! -
  آخه... -
  آخه نداره آرمان. دیگه فکرش هم نکن. خب؟ -
  باشه. -
  آرمان؟ -
  جونم عزیزم -
  دیگه گریه نکن. -
  توهم گریه نکن. -
  من فرق دارم. -
  چه فرقی؟ -
  . خداحافظ.شاءاهللا انخب من دیگه برم. توهم زود خوب میشی  -

 آرمان مانع رفتنم شد. بروم، خواستم یم که نیهماز روي صندلی بلند شدم. 
 میها گونهروي  میها اشکدستم را گرفت و مرا دوباره روي صندلی نشاند. 
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را  میها اشکچرا! اما داغون بودم. آرمان با دستش  دانستم ینم. ختیر یم
  فشرد و گفت: شیها دسترا در  میها دستپاك کرد. بعد، 

  خوشگل عسلیت بارونی بشن. يها چشمدیگه نبینم این  -
م را پایین انداختم. گوشیم زنگ خورد. مامان بود. جواب تلفن را دادم. سر

و رفتم. ندا هم  کردمنگران شده بود. وقتی قطع کردم، از آرمان خداحافظی 
برگشت و از آرمان خداحافظی کرد. در راه برگشت هم من و هم ندا هردو 

  ساکت بودیم. وقتی رسیدیم سر کوچه ندا بهم گفت:
  حواست باشه به کسی نگیا. نوشین راستی -
  باشه. -
  مواظب خودت باش. -
  . فعالً.طور همینتوهم  -
  خداحافظ. -

دیگر به درس و کنکور نداشتم. عالقه  يا عالقهمن وارد خانه شدم. هیچ 
چرا؟! شاید به خاطر اتفاقاتی که  دانم ینماز بین رفته بود.  ییجورها کی

  برایم افتاده بود این حس را پیدا کردم.
دراز م به مادرم و مهران سالم کردم و رفتم داخل اتاقم. دقایقی روي تخت

آرزوها دارم.  ام ندهیآتونم درس رو کنار بذارم. من براي نه! من نمی کشیدم:
  اطرافیانم مانع رسیدن به آرزوهام بشن. ذارم ینم

که پدرم در یزد براي ما یعنی من و محمد و  يا خانهتصمیم گرفتم به 
به آنجا برویم؛ بروم.  میرو یم مانیها دوستریده بود که وقتی با مهران خ

هم  آنهاگذاشتم.  انیدر مرفتم طبقه پایین و این موضوع را با مادر و پدرم 
  به نظر من احترام گذاشتند و قبول کردند.
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یک ماه تا کنکور مانده بود. من هم تصمیم گرفتم که در این یک ماه، کامالً 
 که وقتیتمرکز کنم. فرداي آن روز راهی یزد شدم. به درس و کنکورم 

  بروم به مادرم گفتم: خواستم یم
خوام می خوام این یک ماه رو درس بخونم.مامانی من رفتم یزد فقط می -

 خبر یبخوام یک ماه از من می شماها همخوبی توي کنکور بیارم. از  ي رتبه
من خودم اگه وقت کردم بمونین. شما نه بیاین و نه باهام تماس بگیرین. 

  گیرم. دوستتون دارم. خداحافظ.باهاتون تماس می
مادرم را بوسیدم و از خانواده خداحافظی کردم. سوار تاکسی شدم و راهی 

توي راه بودم. وقتی رسیدم، اولین کاري که کردم خانه را  ها ساعتیزد شدم. 
گرفتم و را داخل کمد چیدم. دوش  میها لباسکردم. بعد هم  وجارو آب

کردم.  يزیر برنامه میها درساستراحت کردم. وقتی بیدار شدم، رفتم و براي 
رفتم. . زیاد جایی نمیمیها درساز فرداي آن روز شروع کردم به خواندن 

  را در خانه بودم. روز ها ي هیبق. دو باریک یا گاهی اوقات  يا هفتهشاید 
داشتم. استرس داشتم باالخره این یک ماه گذشت. فرداي آن روز کنکور 

ولی خیلی کم. اعضاي خانواده و فامیل بیشتر از من استرس داشتند! هی 
استرس خوابیدم. صبح از  شیوب کمدادند. شب را با و امید می زدند یمزنگ 

را خوردم و حاضر شدم. کیفم را هم برداشتم و  ام صبحانهیدار شدم. بخواب 
او هم کمکم  دانستم یم. خواستم یمسوار ماشین شدم. در راه از خدا کمک 

چرا! کنکور برایم مهم بود اما  دانم ینم. من زیاد استرس نداشتم. کند یم
  البته داشتم اما خیلی کم. .نداشتمچرا استرس  دانم ینم

وقتی رسیدیم درب سالن امتحان، من پیاده شدم. وارد سالن امتحان شدم و 
 دمید یمستم، اطرافیانم را نش ام یصندلگشتم. وقتی روي  ام یصندلدنبال 

از خودشان  ییاطوارها و اداکه همه سرشار از استرس بودند. هرکدامشان 
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را  سؤاالت. باالخره امتحان شروع شد. من با خونسردي جواب اوردندیدرم
، دختري میدست بغلدادم. تقریباً نیمی از زمان گذشته بود. ناگهان صندلی 

شد. دختره غش کرد.  وپال خشپروي زمین  دفعه کیکه نشسته بود 
آن دختر را گرفتند و او را از سالن امتحان  دورتادور چندتایی ها مراقب

صلوات فرستادم و با  ییچندتابیرون بردند. من استرس گرفته بودم. ولی 
را کامل جواب دادم.  سؤاالترا جواب دادم.  سؤاالت ي هیبقتوکل به خدا 

، از سالن امتحان خارج شدم. بعد از برگه را تحویل دادم و خیلی خونسرد
سال داشت،  23امتحان گوشیم را چک کردم. دیدم که سیما دختر خالم که 

  داده بود: مایپبا شوهرش آقا محمد آمدند یزد. بهم 
که  امتحانتسالم خوبی نوشین جون؟ نوشین منو محمد اومدیم یزد.  -

. دلم خبرم یباهه ازت تموم شد خبرم کن بیام دنبالت باهم بریم بیرون. یه م
  .شده  تنگبهت 

وقتی پیام سیما را دیدم خوشحال شدم. هم دلم براي خودش و هم براي 
یک مدت  تا سال داشت. به من یکپسرش عارف تنگ شده بود. عارف 

بگوید خاله اما آنقد  خواست یمکاله!  :گفت یم رفتم میپیشش  که وقتی
. عارف خیلی شیرین حرف کرد میزدم خاله را کاله تلفظ باهاش حرف می

  و من عاشق حرف زدنش بودم. من با سیما تماس گرفتم. زد می
  الو -
  سالم. خوبی سیما جون؟ -
  مرسی تو خوبی عزیزم؟ -
  خبر؟ کجایی؟ه ممنون. چ -
  آدرس رو بفرس واسم بیام دنبالت. اآلنما که اومدیم یزد. تو  -
  میدم. مایپباشه. پس آدرس رو واست  -
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  .نمتیب یم. پس منتظرم -
  خداحافظ. -
منتظر بودم تا سیما به دنبالم بیاید. آدرس را برایش فرستادم.  صبرانه یب

. کردم یمو فکر  زدم یمطولی نکشید که سیما و آقا محمد آمدند. من قدم 
  آورد.سیما با بوق زدن مرا از افکارم بیرون 

  سالم. چطوري؟ -
  سالم مرسی سیما. تو خوبی؟ -
  پر باال بریم.قربونت. ب -

سوار ماشین شدم و به آقا محمد سالم کردم. بعد هم عارف را از سیما 
سبز یشمی با شلوارك ست لباسش  شرت یتگرفتم. خیلی ناز شده بود. یک 

پوشیده بود. در ماشین حسابی با عارف بازي کردم. عارف خوابش برد. سیما 
سیما باهم برویم هم از محمد خواهش کرد که عارف را نگه دارد تا من و 

بیرون و توي پارك قدم بزنیم. محمد هم این پیشنهاد را قبول کردم. او ما را 
  نزدیکی پارك پیاده کرد.

سیما به محمد گفت که وقتی خبرت دادم بیا دنبالمان. پیاده شدیم. 
  .کرد می سؤال، سیما از کنکور میزد یمکه در پارك قدم  جور نیهم
  خب! دیگه بگو. -
  خب؟چی بگم  -
  جور بودن؟ قبول میشی یا نه؟هچ سؤاالت؟ کردي میاین یک ماه چیکارا  -
رفتم. خب من توي این یک ماه همش سرم تو کتابام بود. زیاد بیرون نمی -

سواالي امتحان هم بد نبودن. ولی خب آسون هم نبودن. خیلی باید دقت 
مید خدا یعنی به ا؛ تو جواب دادن. من که فکر کنم قبول میشم يکرد یم
  بشه. جور اینکه  دوارمیام
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  بره تو فکر یه مهمونی بزرگ. اآلنبه خاله بگم از همین  پس -
  مهمونی؟ -
  آره دیگه واسه شیرینی! -
  به چه مناسبت؟ -
  نوشین؟ نوشین؟ -
  ها؟! ببخشید تو فکر بودم نفهمیدم چی گفتی. -
  نوشین تو خوبی؟ -
  آره. -
  مطمئنی؟ -
  اوهوم. -
  !ولی فکر نکنم -
  راستش نه زیاد. -
  چرا؟ -
  اتفاقاتی که واسم افتاده... -
  آرمان کاري کرده یا سهیل؟ -
  هر دوشون. -
  چرا؟ چرا به سهیل نمیگی حرف دلتو؟ -
  جوري که باید. میگم... یعنی نه اون -
  یعنی چی؟ -
. چند بار بهش هفهم ینمم مستقیم بهش بگم. از حرکاتم تونیعنی نمی -

  گفتم...
  ی بهش؟چی گفت -
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توي حرفام بهش میگم  کنه میکه کاراي احمقانه  ییها وقت، یا دعواهاتو  -
به  هخواد بفهمه. خودشو زدنفرم، بدم میاد ازت. ولی اون نمیکه ازت مت

  نفهمی! سیما... دارم دیوونه میشم.
  روي نیمکت نشستیم.

ندا و گریه کردم. من و سیما و  زارزارسیما گذاشتم و  يها شانهسرم را روي 
 باهمو با مشورت  میداد یم حل راههستی دختر داییم همیشه به یکدیگر 

  .میکرد یممشکل را حل 
  نوشین؟ -
  جانم -
بدم میاد و ازت متنفرم  ازتفقط میگی  دعواهابینه توي سهیل وقتی می -

یت این حرفارو بهش میگی. که تو عصبی هستی و از روي عصبان هکن میفکر 
اره پاي عصبی ذگی، این حرفا رو میآرامش بهش نمیي بینه تو تووقتی می

. نوشین... تو که ازش خوشت نمیاد نباید توي هکن ینمبودنت و توجهی 
عصبانیت بهش بگی. باید توي آرامش بگی. جوري که بفهمه این حرفا از 

-ه حرف دلته. نوشین سهیل نمیکگی؛ بلروي عصبانیت نیس که بهش می
 آرامششه همون حرفائیه که توي صبانیت زده میحرفایی که توي ع دونه 

  بهش فکر شده. تو باید اینو بهش بفهمونی عزیزم.
  سیما؟ -
  جونم. -
  دقیقاً... جاست نیهممشکل  -
  یعنی چی؟ مشکل اصلی چیه؟ -
تونم توي آرامش حرفامو بهش بزنم. . نمیمتونم بهش بگاینه که من نمی -

  گم...فهمی که چی میندارم. میتونم توي آرامش بهش بگم دوسش نمی
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 يجور نیهمتونی . ولی نوشین تا ابد که نمیه. سختکنم میاوهوم... درکت  -
  ش بفهمونی قربونت برم.باید باالخره یه روزي حرفت رو به داغون بمونی.

از این کابوس رهایی پیدا  اصالًرسه... کاش دونم... مغزم به جایی نمینمی -
  کنم...

  که همینجور میشه عزیزم. شاءاهللا ان -
حرف  باهمم وقتی شد می تر سبکداد. به من دلداري می شیها حرفسیما با 

کلی گریه کردم و سبک شدم، سیما پیشنهاد داد براي  که نیبعدازا. میزد یم
که حالم بهتر شود و تنوع ایجاد شود، به سینما برویم. رفتیم و فیلم را این

سیما زنگ خورد.  تلفن، میآمدز سینما بیرون ا کهنیا بعدازتماشا کردیم. 
محمد بود. محمد هم پیشنهاد داد که باهم به پارك برویم. رفتیم و با عارف 
و سیما و محمد خیلی بازي کردیم. خیلی خوش گذشت. ناهار هم رفتیم 

من. سیما و محمد اصرار کردند که من  ي خانهآمدیم  بعدازآنرستوران. 
. من هم قبول کردم. مان خانهبروم  آنهامراه با وسایلم را جمع کنم و ه

وسایلم را جمع کردم و همراه با سیما و آقا محمد و عارف حرکت کردیم. در 
زدم. فقط گاهی که آقا محمد یا سیما راه من ساکت بودم و حرفی نمی

زدم. در فکر بودم که خوابم برد. وقتی من لبخندي می گفتند یمچیزي 
. رسیدیم درب خانه. ماشین ایستاد و من پیاده میا کوچهبیدار شدم دیدم سر 

به استقبالم آمدند. پدرم خانه نبود. من که خسته بودم،  نشدم. مادرم و مهرا
اتاقم رفتم و استراحت کردم. وقتی از خواب بیدار شدم، دوش  بهسریع 

  را مرتب کردم و داخل کمد چیدم. میها لباسگرفتم و 
  روي کاناپه نشستم.پایین رفتم و  ها پلهاز 
  سالم مامان جون. -
  سالم دختر قشنگم! خوبی؟ خسته نباشی. -
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  ممنون سالمت باشی. تو خوبی مامان مهربونم؟ -
  مگه میشه بعد از یک ماه دخترم رو ببینم و بد باشم؟ -
  قربونت برم. -
  خدا نکنه عزیزم. -
  مامان؟ -
  جانم. -
  ؟کنی میداري چیکار -
  .کنم میرست دارم واسه شب شام د -
  شب؟ -
  آره. -
  مگه امشب چه خبره؟ -
  مهمونیه دخترم. -
  مهمونی؟ به چه مناسبت؟ -
  هات بیان اینجا.و دایی ها خالهچون تو بعد از یک ماه اومدي، امشب قراره  -
  وا! -
کنی بیا و  چیپ سؤالقدر منو  که این به جاي این نمآلاوا نداره قشنگم.  -

  م شن.کمکم کن که کارا زود تمو
شدن با  رو روبهآن شب مهمان داشتیم. خوشحال بودم؛ اما نه زیاد! حال 

 ها ساعتدیگر نداشتم. به کمک مادرم رفتم.  يا چارهاما ؛ آرمان را نداشتم
  گذشت و شب شد.

  نوشین مادر؟ -
  جانم -
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دیگه وقت  اآلندونم خسته شدي ولی قربونت برم خسته نباشی. می -
  مهمون ها میان. اآلنو حاضر شو که نیست براي استراحت. بر

  چشم. -
بود.  ربعسه شیها نیآستپوشیدم که  یرنگ کرمرفتم تا حاضر شوم. لباس 

. کرد می باتریزاز گل کشیده شده بود که مانتو را  ییها طرحپایین مانتوم 
را پوشیدم. ساعت اسپرتی را که از مشهد خریده بودم را  مانتوامشال ست با 

 جلومرا هم انداختم. کمی موهاي  ام یلباسگردنبند رو  هم دستم کردم.
شدن  باتریززدم، براي  را سرمه می میها چشمبیرون بود. چون من همیشه 

  کمی ریمل هم زدم. رژ کمرنگی هم زدم. میها چشم
م صداي زنگ خانه را شد میکه حاضر  طور همیندر کل آرایش کمی کردم. 

 یپرس احوالکه  طور همانآمدند.  باهم ها اینشنیدم. خاله مهري و خاله مهال 
من  هم آمدند. ها ایندي و دایی مهرداد ، خاله مهشید و دایی مهکردند می

و با یکدیگر گرم  اند نشستهپایین، دیدم که همه  رفتم می ها پلهوقتی از 
به سمت من  ها نگاه ي همهآخر،  ي پلهمن رسیدم به  که وقتی. اند صحبت

کردم. آرمان آخرین نفري  یپرس احوالرفتم و با همه  چرخید. من با لبخند
کردم. وقتی رو به روي آرمان رسیدم، آرمان  یپرس احوالبود که با او سالم و 

  بلند شد.
  سالم -
  سالم. -
  خوبی نوشین؟ -
  ممنون شما خوبین؟ -

. من کرد میو با لبخند نگاهم  یره شدخ میها چشمآرمان ساکت شده بود. به 
ن لحظه به هم گره در آ مانیها نگاهبگویم که  توانم میدم. هم نگاهش کر
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را دید. یک آرامش  اش عالقهعشق و  شد میآرمان  يها چشمخورد. از 
بلندش  يها مژهو  ها چشم. غرق زد میموج  اش یرنگ يها چشمخاصی در 

اما آرمان نه! چند باري دستم را باال ؛ شده بودم. ولی ناگهان به خودم آمدم
  .زدم یمصدایش  دادم میکه تکان  طور همین آوردم و

  آرمان؟... آرمان؟... الو... کجایی؟... آرمان؟ -
  بله بله! یعنی چیز... جانم. چیزي گفتی؟ -
  .دمیپرسچیز خاصی نگفتم فقط حالت رو  -
  امشب. ام یعال -

اطرافیانم شدم. از خجالت آب  يها نگاهلبخند ملیحی زدم. ناگهان متوجه 
زمین دهان باز کند و من به داخلش  خواست یملحظه دلم شدم. در آن 

 دیخند یمکه  طور نیهمبروم. به همین دلیل سریع به آشپزخانه رفتم. ندا 
  به آشپزخانه آمد.

  من چطوره؟ ي دخترخاله! به به -
  چیز... خوبم! عههه هان؟ -
  ؟یمطمئن -
  اره خب. -
  برم.خواي بده من میرو بیاري. می ها ییچاباشه. راستی... خاله گفت  -
  برم. تو برو پیش بقیه.نه نه نه! خودم می -

به آرمان رسیدم، با  که وقتیکردم.  تعارفرا ریختم و بردم. به همه  ها ییچا
 خواستم می که وقتی، چایی را برداشت. کرد میلبخند همینجور که نگاهم 

به خودم آمدم  بار من زود در هم گره خورد. ولی این مانیها نگاه بازهمبروم، 
صورتم داغ شده است. در فکر بودم  کردم میو رفتم داخل آشپزخانه. حس 

  که ناگهان صدایی مرا به خود آورد. آرمان بود.
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  میدي؟ نوشین یه لیوان آب بهم -
  .چرا که نه -

  و لبخند ملیحی زدم. لیوان آب را به دست آرمان دادم.
  مرسی. -
  .کنم میخواهش  -

از آشپزخانه بیرون بروم. انگاري  توانستم ینم. کرد میهم آرمان همینجور نگا
آرمان  يها نگاهآرمان مرا در آشپزخانه زندانی کرده است.  يها نگاهکه 

ن گوشیم زنگ خورد هاگا. ندیبار یمسرشار از محبت بود. عشق از چشمانش 
 بامن و میز  ي فاصلهبود.  يناهارخورو به خودم آمدم. گوشیم روي میز 

بود. آرمان  تر کینزدآرمان و میز تقریباً یکی بود. ولی کمی آرمان  ي فاصله
بردارد و به من بدهد. تا آرمان برداشت من زود از  خواست یمگوشیم را 

گوشیم نگاه کردم، سرجایم میخکوب  ي صفحهبه  که وقتیدستش گرفتم. 
  دم و انگار ترسیده بودم.رشدم. عرق ک

  نوشین؟ -
  بله آرمان؟ -
  کیه؟ -
  کی؟ -
  تلفنت. -
  هیشکی! -
  ینی چی هیشکی؟ -
  هیچی بابا. شماره ناشناسه. حتماً اشتباه گرفته. -
  خب جواب بده. -
  الزم نیست. -
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  ار من جواب میدم.ذپس ب -
  خواد.نمی -
چرا خب؟ مگه کیه؟ جواب میدم، فوقش میگه اشتباه گرفتم. بعد هم قطع  -

  .کنم می
  نه! -
  چرا؟ گوشیتو بده... -

اما او به سمتم آمد. من گوشیم ؛ گوشیم را به آرمان بدهم خواستم یممن ن
- را پشتم قایم کردم. ولی آرمان آمد و گوشیم را به زور ازم گرفت. تا می

  خواست نگاه کند، قطع شد.
  آخی!... دیدي قطع شد؟ گفتم که اشتباه زنگ زده. -
  شد. حاال تو که نذاشتی جواب بدم ببینم کیه! ولی خب حاال قطع -
  خب دیدي که قطع شد. حاال گوشیم رو بهم بده. -
  اومد واست... اس ام اسبیا... یه دقیقه وایستا!... یه  -
  خب بده ببینم کیه. گوشی وسیله شخصیه. شاید یکی از دوستام باشه. -
  زدیم.) (از اینجا با عصبانیت حرف می 
سهیل  حتماًخب اینجا که نوشته (سهیل یک پیام به شما ارسال کرد.) آره  -

  یکی از دوستاته!
  آرمان بده ببینم کیه. -
 ؟باشه دوروبرتنوشین من چند بار باید بهت بگم خوشم نمیاد این پسره  -

  بعد هم پیام داده... زده زنگبیخود کرده بهت 
  آرمان خب بده ببینم چی گفته... -
  نیاز نیس. -
  یعنی چی؟ -
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  یعنی همین! -
  آرمان گوشیم رو بده. -
  داده. اس اماسخوام. باید بفهمم که براي چی بهت ینم -
  خب بده بخونم. بعد خودم بهت میگم. -
  نــه! -
  جوري بفهمیم که چیکار داشته؟!هچرا؟ پس چ -
  .)میزد یم(آرمان کمی آرام تر شد و با آرامش حرف  
  بعد بهت میگم. نمیب یممن  یکن یمتو رمز گوشیت رو باز  -
  آرمان آخه... -
  گفتم. که نیهمنداره.  آخه -

رمز گوشیم رو باز کردم. آرمان گوشی را از من گرفت و پیام را باز کرد. تا 
پیام را بخوانم آرمان با دستش مرا کنار نگه داشت. من  خواستم یممن 

داده بود. آرمان وقتی پیام را خواند  اساماسکه سهیل چی  دانستم ینم
انداخت و با عصبانیت زیاد  يارخورناهخیلی عصبی شد. گوشیم را روي میز 

رفت پایین دم در. من کنجکاو شده بودم که چی نوشته شده بوده توي آن 
  سهیل را باز کردم. اساماسو  پیام. براي همین گوشیم را برداشتم

دم درم. درِ خونتون. راستی! چرا  اآلنسالم خوبی نوشین جون؟ عشقم من 
باهم  خوام یم ود حاضرشو بیا پایین.ز النما .جواب ندادي؟ خب حاال هرچی

 بیا پایین. زود .و خودتبریم یه جایی. یه جاي قشنگ؛ که فقط خودم باشم 
  منتظرم عشقم.

که او چطور من وقتی این پیام سهیل را دیدم خیلی عصبی شدم. از این
توانسته براي من تصمیم بگیرد. ولی خشم خودم را کنترل کردم. پایین 

  که کاري نکند. رمیرا بگان رفتم تا جلوي آرم



 هایی براي نوشینعاشقانه
 

٤٧ 
 

زند. وقتی پایین رفتم دیدم آرمان خیلی عصبی و بد دارد با سهیل حرف می
مان بگویم با سهیل دعوا نکند، ربه آ خواستم یمنشدند.  ممتوجه آمدن آنها

که  گفتم میبه آرمان  هرچه. من زنند یمهمدیگر را کتک  آنهاناگهان دیدم 
. با هزار بدبختی خودم رفتم و شد ینمخیال خیال شود، او بیول کند و بی

  را جدا کردم. از آرمان خواهش کردم که سوار ماشین شود. آنها
  من نشستم پشت فرمان ماشین. 
  آرمان؟ -
  جانم؟ -
  خوبی؟ -
  آره. -
  بیا بریم بیمارستان. -
  نه! الزم نیست. -
  ولی... -
  نوشین؟ -
  بله. -
  میشه یه چیز ازت بخوام؟ -
  آره. -
  یشه بریم یه جایی؟م -
  کجا؟ -
  خوام باهات حرف بزنم.یه جا که فقط من باشم و تو. می -
  مامان اینا پس چی؟ مثالً اومدن مهمونی به خاطر من. -
  اونا رو ول کن. جوابمو ندادي. -
  من که جایی رو... -
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  من بهت میگم. -
  باشه. -
  پس حرکت کن. -

رس و وحشت بود. حرکت کردم. تمام وجودم سرشار از استرس و ت
. آرمان به دیلرز یمکه دستهایم روي فرمان ماشین بود، دستهایم  جور نیهم

رفتیم که چشمم به گفت که کجا بپیچم و کجا بروم. داشتیم میمن می
ه آرمان انداختم. خیلی بد کتک خورده بود. ولی بداروخانه افتاد. یک نگاهی 

کتک  بدترل بیشتر و سهی کنم می قدر محکم سهیل را زد که فکر این
  خورده بود. ماشین را نگه داشتم.

  چرا وایسادي؟ -
  میام. اآلنوایسا -
  نوشین کجا میري؟ -
  خوام برم باند بگیرم برات.می -
  نوشین الزم... -
  آرمان... -
  جانم -
  زود میام. صبر کن -

را گرفتم. وقتی نشستم داخل ماشین تا  زهایچرفتم و باند و پماد و این 
  باند را روي دست و صورت آرمان بگذارم، آرمان اجازه نداد. استمخو می

ارم روي ذخواي اول بارم روي دستت. یا نه میذآرمان بیا من باند رو ب -
  صورتت. چون...

  رسیم. نوشین حرکت کن یکم دیگه می -
  ولی... -
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  حرکت کن دیگه. -
ان با مهربانی حرفم را تمام کنم. آرم داد ینمو اجازه  کرد میحرفم را قطع 

  . من حرکت کردم. طولی نکشید که رسیدیم.زد میحرف 
ت بود. کلی درخت . آن شب کسی نبود آنجا. دوتا نیمکیک جاي قشنگ بود

 ایرؤآنجا کجا بود؛ اما مثل یک  دانم ینماطراف.  آنقشنگی بود  يها گل و
یقاً هم دق ها مکتینرا گرفته بودند.  يا محوطهیک  دورتادور ها درختبود. 

سرخ زیادي آن اطراف بود. خالصه آنجا  يها گل. نددرخت بود همه آنوسط 
 بود. ییایرؤخیلی قشنگ و 

  چه کاري انجام بدهم. دانستم ینمماشین را نگه داشتم. 
  نوشین؟ -
  بله -
  پیاده شیم؟ -
  اینجا؟ -
  آره خب؛ خوشت نیومد؟ -
  چرا ولی... -
  ولی چی؟ -
  اینجا تاریکه -
  .کنم میرو روشن  ها چراغشیم  خب بیا پیاده -
  باشه. -
  پس پیاده شیم. -

کرد،  را روشن ها چراغآرمان وقتی ولی  من اولش ترسیده بودمپیاده شدیم. 
از  ییجورها کی. داشتم یبرم آهسته قدم. دمیترس ینمدیگر ریخت. ترسم

از  زودتردیدن این منظره متعجب شده بودم. نزدیک نیمکت شدیم. آرمان 
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و روي نیمکت نشست. من ایستاده بودم. آرمان بهم گفت که  من رفت
بنشینم. او توقع داشت که من پیش او، یعنی کنار هم بنشینیم؛ اما من روي 

دیم. قرار گرفته بو هم يرورو به  قاًیدقنشستم. من و آرمان  رو روبهنیمکت 
. من وقتی کردرانی میکمسکوت میان ما ح هر دو سکوت کرده بودیم و

ماشین حرکت کردم. ولی  طرف به، بلند شدم و زند ینمم آرمان حرفی دید
  بروم آرمان دستم را گرفت و مانع رفتنم شد. خواستم یموقتی 

  نوشین کجا؟ -
  خوام برم...می -
  کجا؟ -
  خوام برم تو ماشین...می -
  خواي بري؟ از اینجا خوشت نیومد؟ مگه اینجا چشه که تو...براي چی؟ می -
  آرمان -
  جانم -
رو که گرفتم بیارم. بینی و صورتت پر از ي خوام برم تو ماشین باندمی -

  خون شده.
  باشه. زود بیا. -
  باشه. -

مچ دستم را که گرفته بود ول کرد و من رفتم. باند و پماد را آوردم. روي 
نیمکت، کنار آرمان نشستم. با دستمال، خون روي صورتش را پاك کردم. 

  باند را روي صورتش بگذارم، آرمان مانع کارم شد. مخواست میولی وقتی 
  ؟یکن یمآرمان چیکار داري  -
  نوشین الزم نیست. -
  یعنی چی الزم نیست؟! ببین آخه صورتت... -
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تو پیشمی برام کافیه. تازه، با دستمال خون روي صورتم رو هم  که نیهم -
  پاك کردي.

  ارم.ذار باند رو بذآرمان اذیت نکن. ب -
  ؛ نیاز نیست.عزیزم -

نشستم. من  تر طرف آنخیال شدم. کمی از آرمان فاصله گرفتم و من هم بی
و آرمان روي یک نیمکت نشسته بودیم؛ ولی از هم فاصله داشتیم. یکی دو 

  دقیقه سکوت کردیم. آرمان پس از دقایقی سکوت را شکست.
  نوشین؟ -
  بله -
  چرا هیچی نمیگی؟ -
  چی بگم؟ -
  یعنی چی؟ -
  چی نداره.یعنی  -
  یعنی تو هیچ حرفی نداري؟ -
  در چه مورد؟ -
  درمورد خودمون. -
  من و تو؟ -
  اوهوم. -
  امممم... نه خب. -
  یعنی چی؟ -
  عه آرمان! هی یعنی چی یعنی چی! خب حرفتو بزن دیگه. -
  من؟ -
  آرمااااان -
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  جانم -
  باهام حرف بزنی؟ یخواست ینممگه قرار نبود که حرف بزنی؟ مگه  -
  ره خب...آ -
  پس چرا ساکتی؟ -
  راستش نوشین... -
  خب چرا ادامه نمیدي؟ -
  نوشین من تو رو... -
این بحث رو دیگه ادامه نده! اَه... خسته  کنم میآرمان بسته دیگه! خواهش  -

زنی. آرمان! من خسته شدم از ادامه دادن شدم دیگه. هی حرفاي تکراري می
از اینور، سهیل هم  تو میارن کنار هم. فامیل من و تو رو ي همهبه این وضع. 

  از اونور...
  من اون سهیل رو... -
فهمی؟ درکش خوام ادامه بدیم به این موضوع. میگم نمیآرمان بهت می -

  چیزي بشنوم... باره نیدراخوام رو داري؟ آرمان... دیگه نمی
 ینود ینم. تو که شم ینم التیخ یب. کنم ینمنوشین من دوست دارم. ولت  -

به  این یک ماه چی به من گذشت! بهت گفته بودم طاقت دوریت رو ندارم؛
همین دلیل هم وقتی تو رفتی یزد منم فرداش راه افتادم و اومدم یزد. شبا 

منم  شد میو چراغ اتاقت خاموش  يدیخواب یمهروقت که  کردم میصبر 
. دمیخواب یمتوي پارك سرکوچتون توي ماشین شبا  رفتم می. دمیخواب یم

رفتی بیرون و آخر شبا می ها پنجشنبهو  ها دوشنبهدقیقاً مطمئن شدم که تو 
نیاد. یه شب که  دوروبرتزدي. از دور حواسم بهت بود که کسی قدم می

زدي یه پسره سوار ماشین، داشت آروم آروم تعقیبت  داشتی قدم می
  ...م. منم نتونستم هیچ کاري بکنم. فقط تونستم برم و کتکش بزنکرد می
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  آرمان تو چیکار کردي؟ -
بیاد  دوروبرتنوشین دوستت دارم! بهت ده بار گفتم که اگه کسی  -

. نوشین... من دوستت دارم. وقتی به ناهار میومدي روي کنم میداغونش 
ي. چندین بار شد می. خیلی قشنگ کردم میبالکن من از دور تماشات 

ید عصبی شی. آخه خواستم بیام و پیشت باشم؛ ولی با خودم گفتم شا
  تمرکزت فقط روي کنکور بود.

  آرما... -
خواي دعوا راه بندازي؟ ار؟ میذخواي بگی تنهام بآرمان چی؟ هان؟ می -

خواي خواي بگی اینا همش حرفاي تکراریه؟ میخواي عصبی شی؟ میمی
خواي بگی فراموشم کن؟ نه! نوشین من نگم دوستت دارم؟ می همه نیابگی 
  دم. بهت قول داده بودم...این کارا رو انجام نمیکدوم از  هیچ

را  ها حرفهمین  خواستم میند. دقیقاً اخورا از چشمانم می میها حرفآرمان 
  بهش بزنم. دیگر جوابی نداشتم که به آرمان بگویم.

را گرفت و با آرمش  میها دستسکوت کردم و سرم را پایین انداختم. آرمان 
  گفت: ،کرد می بدنم را آب يها خیخاصی که 

  نوشین؟ -
- ...  
ببخشید من بد حرف زدم باهات... شرمنده... عصبی  ؟یگ ینمچرا هیچی  -

  شدم.
  آرمان؟ -
  جان دلم -
- ...  
  نوشین تو خوبی؟ وایسا ببینم... چرا چشات خیسه؟ -
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  آرمان بریم خونه؟ -
  باشه ولی... -
  تو رو خدا... حالم خوب نیس! -
  دورت بگردم. کنم می چرا؟ من خودم حالتو خوب -
  تنها باشم... خوام یمآرمان  -
  تا وقتی من اینجام چرا تو باید تنها باشی؟ ؟چرا -
  آرمان؟ -
  جانم -
  حالمو خوب کنه!... اآلن نهتو ینم کس چیه -
  تونم یممن  -
  ...کس چیهنه! گفتم که  -
  .تونم یمنوشین گفتم که من  -
  وقت بحث کردن نیست. اآلنآرمان  -
  . فقط...کنم ینمبحث من  -
  پس بریم خونه. -
  نوشین من حرف اصلیمو هنوز نزدم. -
  باشه برا یه وقت دیگه... -

خانه حرکت کردیم. هر دو ساکت بودیم.  طرف بهسوار ماشین شدیم و 
رسیدیم من بدون خداحافظی از آرمان، از ماشین پیاده شدم و درب  که وقتی

 اصالًکه من به داخل خانه بروم. من ماشین را محکم بستم. آرمان صبر کرد 
پشت سرم را نگاه نکردم. وقتی درب خانه باز شد، صداي رفتن ماشین به 

به سمت من چرخید. مادرم با تعجب  ها نگاهگوشم خورد. وارد خانه شدم، 
  پرسید:
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  ؟نوشین پس آرمان کو؟ مگه شما باهم نبودین -
  چرا خب ولی... -
  ولی چی؟ -
  ! بهش کار پیش اومد مجبور شد بره.اممم چیز... آهان -
  شام بخوریم. میخوا یمآهان. خوبه مادر! توهم بیا که  -
  .خورم ینممن چیزي  -
  ؟ زود بیا سر میز شام.خورم ینمیعنی چی چیزي  -
  مامااان -
  مامان نداره. زود بیا عسلم. -

 ها پلهبروم. از  ها مهمانمجبور بودم حرف مادرم را قبول کنم و به شام پیش 
و حوصله، خودم را روي تخت  حال یبباال رفتم و المپ اتاقم را روشن کردم. 

گذشته یک دور از  ه هاي. تمام صحنرفتم فرورها کردم. لحظاتی در فکر 
رد شد. ناراحت و عصبی بودم. بغض داشتم و دلم  میها چشمجلوي 

جود جایی وگریه کنم؛ ولی هیچ بلندبلند ویک جاي خلوت بروم  خواست یم
 يکار چهکه  دانستم ینمنداشت. از همین موضوع هم عصبی و ناراحت بودم! 

، نتایج کنکور که معلوم نبود چه طرف کی، آرمان طرف کیانجام دهم. سهیل 
روي سرم آوار شده است. از  زیچ همهکالً انگاري  .طرف کیهم  شود یم

احساس  هر وقت که وقتیافتادم.  میها یکودکبودم. یاد اینجاي زندگیم منتفر
موضوع را حل  باهمو  گذاشتم یمبا مادرم در میان  کردم میناراحتی 

روي  خواست یم. دلم خواست یمهم دلم آغوش مادرم را  اآلن. میکرد یم
را  ممشکلمثل کودکی  باهممادرم گریه کنم، دردم را به او بگویم تا  يزانوها

  ا به خود آورد.حل کنیم. در افکارم غرق شده بودم که صداي ندا مر
  ؟دخترخاله -
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  هوم؟ -
  چته؟ -
  !هیچی -
  !دونم یممن که  -
  چیو؟ -
  چیو!همه-
  چی؟ یعنی -
  نوشین؟ -
  جانم؟ -
آرمان بهم زنگ زد. حالش خوب نبود. نوشین؟ شما دوتا چتونه؟ تو -

برم خواهري... چرا قربونت ...جوري... نوشینیه حالت... آرمان اونجور این
  ؟یکن یما خودت داري این کارو ب

  !...نمود ینم...  -
بگردم من! شما دارین زندگیتونو، جوونیتونو با لج بازي و ناراحتی از دورت -

  نشد زندگی آخه... که نیا! یند یمدست 
  ندا؟ -

  جونم؟
  میشه امشب پیشم بمونی آجی؟ -
  باشه عزیزم. -
  .واقعاًممنون  -
  تا خاله صداش در نیومده! هم بیا باهم بریم پایین اآلن. کنم میخواهش  -
  بریم. -



 هایی براي نوشینعاشقانه
 

٥٧ 
 

هر دو باهم خندیدیم. دست در دست یکدیگر با لبخند پایین رفتیم. مامان 
را روي میز گذاشت. وقتی من و ندا رفتیم پایین، سر میز نشستیم  ها ژلههم 

من کمی غذا کشیدم. قاشق اولی را که  .دمشغول خوردن شدن هو هم
میل  زیچ چیه. کردم میا غذایم بازي . بفرورفتمدر فکر  بازهمخوردم، 

  نداشتم. ناگهان ندا خودش را به من زد و مرا از افکارم بیرون کشید.
  نوشین؟ -
  جونم -
  خیلی ضایع س! یه ذره بخور! -
  من... -
. زود باش! کمتر با غذات بازي هخور یمغصه  هفهم یممن نداره! مامانت  -

  کن.
که مادرم ناراحت  م، اما براي اینمیلی براي خوردن غذا نداشت که نیا با

 ها ییدا زن و ها خالهنشود چند قاشق خودم. دقایقی گذشت. میز را با کمک 
اما ؛ به اتاقم بروم و با خودم خلوت کنم خواست یمجمع کردیم. دلم 

. صبر شد میکه حالم خوب نیست، ناراحت  گفتم می! اگر به مادرم شد مین
رفتند.  ها مهمانبامداد بود که  یکنزدیک به  بروند. ساعات ها مهمانکردم تا 

ندا پیشم ماند. باهم به اتاق باال رفتیم. من  خواستم یمکه  طور همان
گوشی ندا  اساماس، صداي کردم میرا عوض  میها لباسهمینجور که داشتم 

  را برداشت و با تعجب گفت: اش یگوشرا شنیدم. ندا 
  مهربونه!قدر  الهی قربون داداشم برم که این -

  پرسیدم: يکنجکاومن تعجب کردم. با 
  چیشده؟ -
  الهی فداش بشم من! -
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  ندا چیشده؟ آرمینه؟ -
  الهی دورت بگردم با اون قلب مهربونت! -
  نداااا -
  ها؟ چیه؟ چرا داد میزنی نوشین جون؟ -
دوساعته دارم میگم کیه! تو دائم داري قربون صدقه میري! خب مردم از  -

  گه کیه؟!کنجکاوي! بگو دی
  آرمان. -
  آرمان؟ -
  آره دیگه. -

 ؟یعنی آرمان چرا به ندا پیام داده بود؛ من هول شدم. تعجب کرده بودم
تمام ذهنم پر از  ؟رفت می اش صدقهقدر قربان  یعنی چی به ندا گفته که این

را گم  میوپا دستچرا!  دانم نمیبپرسم.  خواستم ینمبود. ولی  سؤالعالمت 
  سعی کردم بحث را عوض کنم. یاچگپ دستکردم و با 

  اممم! چیزه... امممم... ندا؟ -
  چیه؟ چرا هول شدي؟ دست و پاتو گم کردي؟! گفتم آرمان هول شدي؟ -
  ؟! اممم... چیزه... یعنی...اصالًهاا؟ نه بابا! یعنی چی  -
  نوشین؟ -
  هوم؟ -
  چت شد یهو؟ -
  بیا باهم حرف بزنیم. خبر؟ه دیگه چ ...خب ...اممم من؟ هیچی بابا! بگذریم -

را برداشتم و سرم در گوشی بود و با ندا  ام گوشی زدم یمکه حرف  طور همان
  !زدم یمحرف 

  عه! راستی ندا... من چند تا جک و عکس و ... -
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اما ندا با ؛ زدم یمو نصف و نیمه حرف  تند تندمن که هول شده بودم و 
  را ازم گرفت. ام گوشی نینش دللحنی آرام و 

  شین جونمنو -
  جانم -
  چرا هول شدي! دونم یممن که  -
  چی؟ من؟ نه بابا چرا هول بشم؟! دلیلی براي هول شدن ندارم. -
  نوشین -
  م.گچیه خب؟ دارم راست می -
کنجکاوي. چون کنجکاوي تو رو  دونم یمکه  منار بهت بگم؛ نوشین بذ -

حثمون شده. داد: سالم آجی ندا. من و نوشین ب مایپ! آرمان ندون یمهمه 
که از دستم دلخوره! ناراحت شده. حالش هم خوب نبود. ازت  کنم میفکر 

که امشب هواشو داشته باشی و از دور حواست بهش باشه. باهاش  خوام یم
ازم دلخور باشه. ندا  خوام ینمحرف بزن و از دلش در بیار. دوسش دارم 

  به تو. خودت درستش کن. ممنون آجی. سپارم یمنوشین رو 
  بحث را عوض کنم اما نشد. خواستم یمرا گم کردم دوباره.  میوپاها ستد
  خب! بهتره که دیگه بخوابیم. -
  نوشین -
  جانم -
  ؟یکن یمچرا بحث رو عوض  -
  من؟ چرا باید بحث رو عوض کنم؟ -
  نیدوخودت می -
  ؟!مدون یممن؟ چیو  -
  ؟!یزن یمنوشین! چقدر امشب گیج  -
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  خوبم. ! من خیلی همزنم ینمگیج  -
  دونم.آره می -
  چیو؟ -
  خیال. خب!بی اصالًهیچی  -
  خب که چی؟ -
  تعریف کن. -
  چیو؟ -
  واااي نوشین -
  چیه خب! -
 یگفت ینم سر شبباهم درد دل کنیم؟ مگه  یخواست ینممگه امشب  -

  حالم خوب نیست بمون پیشم؟!
  دیگه خوبم. اآلن -
  یعنی من دیگه برم! -
  ب کردي دیگه!نه نه نه! تو حالمو خو -
  من که هنوز کاري نکردم! هنوز باهم حرف نزدیم! -
  چرا دیگه... باهم حرف زدیم. -
  آهاااان. فهمیدم. -
  چیو؟ -
  !...اصالًهیچی  -
  بگو دیگه! لوس نشو. -
  الحق که عروس خودمونی! -
  ! شبی حالت خوش نیست فکر کنم. بهتره بخوابیم.اصالً هچه ربطی دار -
  ال کی خوب نیس.ح مدون یمآره!  -



 هایی براي نوشینعاشقانه
 

٦١ 
 

  شب بخیر -
  داداشو المپ رو خاموش کن بعد بخواب زناول بر -
  ندا ازنمت یم ؟داداش یعنی چیزن -
  جووون! المپ رو خاموش کن. شب بخیر گلم. دخترخالهباشه  -

اما ؛ المپ را خاموش کردم. پتو را روي سرم کشیدم و سعی کردم که بخوابم
دوست داشت. من  واقعاًآرمان بودم. او مرا  اساماس. در فکر برد ینمخوابم 

که  کردم یمکه او بفهمد! حس  خواستم ینمهم او را دوست داشتم؛ اما 
از من ناراحت یا دلخور باشد.  خواستم ینمآرمان از این اوضاع ناراحت است. 

تصمیم گرفتم فردا با آرمان تماس بگیرم و با او قرار بگذارم. در همین فکر 
  دم کی خوابم برد.بودم که نفهمی

صبح با صداي مادرم از خواب بیدار شدم. همراه با ندا رفتیم پایین و صبحانه 
  خوردیم. بعد از صبحانه من به اتاقم آمدم و با آرمان تماس گرفتم.

  سالم. -
  سالم آرمان. -
  چطوري؟ خوبی؟ -
  آره خوبم. -
  خداروشکر. چه خبر؟ -
  سالمتی خبري نیست. آرمان؟ -
  جانم -
  میشه امروز همدیگرو ببینیم؟ -
  چرا که نه! حتماً -
  باشه. پس... -
  شو دارم میام دنبالت. پس زود حاضر -
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  ولی... -
  زود حاضر شو. خداحافظ. -

که  طور نیهمتلفن را قطع کردم، رفتم تا حاضر شوم.  که نیا از بعدمن هم 
  م ندا به اتاقم آمد.شد میداشتم حاضر 

  ؟یسالمت بهکجا من!  ي دخترخاله! به به -
  برم بیرون. -
بري که اینقدر داري به  يخوا یمبیرون چه خبره؟ معلومه که جاي مهمی  -

  خودت میرسی!
  آخه... قرار دارم. -
  با آرمان؟ -
  از کجا فهمیدي؟! -
  منم دیگه. -
  !کردم ینمفکرشو  -
  فکر چیو؟ -
  که بفهمی -
  چرا؟ -
  آخه تا جایی که من یادمه خیلی خنگی! -
! دیشب یادته چقدر خنگ شده بودي؟ البته خنگ شعور یبگ تویی خن -

  بودي!
  باید برم. وگرنه... اآلنحیف که  -
  وگرنه چی خانوم؟ -
  .دمیرس یموگرنه حسابت رو  -
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و هر دو کلی باهم خندیدیم. مانتویی زرشکی، با شال ست همرنگ با مانتوم 
و  ي خوشبواختم. عطررا هم اند ام یلباسرا پوشیدم. دستبند و گردنبند رو 

آمده  اس اماس ام گوشیدیگر حاضر شده بودم. به  کامالًزدم.  هم کمی رژ
عزیزم اگه حاضر شدي بیا. من پایین  :را باز کردم. آرمان بود اس اماسبود. 

گذاشتم. کیفم را برداشتم و رفتم. از  ام یدست فیکرا داخل  ام گوشی منتظرم.
خانه را که باز کردم، آرمان از ماشین  ربدندا و مامان خداحافظی کردم. 

  پیاده شد. شاخه گل سرخ و خوشبویی به دستم داد.
بعد هم درب ماشین را باز کرد تا من سوار شوم. سوار ماشین شدم و ماشین 

هرچند حرکت کرد. در طول راه سکوت، میان من و آرمان حاکم بود. آرمان 
که  کردم میمن طوري رفتار ؛ اما انداخت یمبه من  ینگاه مینیک   لحظه

در راه بودیم. من از  ساعتآرمان نیستم. حدود نیم  يها نگاهانگار متوجه 
، کالفه شده بودم. زند ینمکه راه طوالنی است و آرمان هم حرفی  این

بود که میز و  شاپ یکافباالخره رسیدیم. جاي قشنگی بود. یک 
و  ها گنجشکصداي میان سبزه و چمن و گل و درخت بود.  شیها یصندل
 زهایمیکی از  طرف به. از ماشین پیاده شدیم. افزود یمبه زیبایی آنجا  ها بلبل

نشستم، او هم  که وقتیرفتیم. آرمان صندلی مرا عقب کشید تا من بنشینم. 
ما را بگیرد.  يها سفارشمیز نشست. گارسون آمد تا  طرف آنروبروي من، 

ب کنم. من یک قهوه با کیک شکالتی آرمان از من خواست تا نوشیدنی انتخا
  انتخاب کردم. آرمان هم همین را سفارش داد.

  خب نوشین خانوم -
  خب که چی؟ -
  چیزي بگی؟ يخوا ینم -
  که تو اول حرف بزنی دم یمترجیح  -
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  نوشین؟ -
  بله؟ -
تماس گرفتی خیلی خوشحال شدم. از خوشحالی بال در آورده  که وقتی -

  بودم...
  ما را آورد. يها سفارشارسون در همان لحظه گ

  آرمان حرفش را قطع کرد و از گارسون تشکر کرد.
  از خوشحالی چیکار کنم. نستمود ینم -
  اوهوم... کامالً از صدات معلوم بود. -
  تو متوجه شدي؟ -
  آره خب! -
  رو بخور. ات قهوهبگذریم حاال...  -

  را خوردم. ام قهوهلبخندي زدم و کمی از کیک و 
  نوشین؟ -
  بله؟ -
  چیزي بگی؟ يخوا ینم -
  در مورد؟ -
  خودمون... -

  یک نگاهی به اطرافمان کردم و گفتم:
  راستش... -
  بریم باغ اونور. میتون یماگه اینجا راحت نیستی  -
  باغ؟ -
 میتون یمآره. یه باغ پشت کافه هست. خیلی جاي قشنگه. جاي دلنشینیه!  -

  بریم اونجا تا حرف بزنیم.
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  باشه. -
  بریم. پس -

. کمی قدم زدیم. تقریباً رسیده بودیم وسط باغ. باغ میزد یمرفتیم باغ و قدم 
ل و گیاه. چند نیمکت آنجا سرسبز بود و پر از گ جا همهقشنگ و بزرگی بود. 

  بود.
  نوشین بیا بشین اینجا. -

اما من چیزي ؛ نشستم. او هم نشست. آرمان منتظر بود که من حرف بزنم
  نگفتم.

  نوشین -
  بله؟ -
  ؟یگ ینمچرا هیچی  -
  چی بگم خب؟ -
  يخوا یمهمونی که  -
  ؟یگ ینمتو چرا هیچی  -
  من بگم؟ -
  آره. -
  نوشین؟ -
  بله؟ -
  بپرسم؟ سؤالیه  -
  بپرس -
  راستشو بهم بگی؟ يد یمقول  -
  آره. -
  قول؟ -
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  آره خب. -
  دوستت دارم. دوستم داري؟ -

تش را به آرمان بگویم یا نه! راس دانستم ینمآرمان جا خوردم.  سؤالاز این 
آرمان خیره شدم. تصمیم را گرفتم. با  يها چشمچند ثانیه مکث کردم و به 
  خودم از یک تا سه شمردم.

  آره -
  و بهترین لحظات زندگیمه... نیتر مهمیکی از  اآلنواي نوشین  -

که باالخره توانستم حرفم را به آرمان بگویم. خیلی  کردم میخدا را شکر 
ل بودم. هم من و هم آرمان از خوشحالی بال در آورده بودیم. آرمان خوشحا

 ام یزندگاز خوشحالی پر از اشک شده بود. اولین بارم بود که در  شیها چشم
 ها بچهو مثل  زدیر یمکه جلویم از خوشحالی اشک شوق  نمیب یممردي را 

. بعد از ندیب یم. انگار که خواب شد ینم. آرمان باورش پرد یمباال و پایین 
دقایقی که آرمان آرام تر شد، از او خواستم که کمی قدم بزنیم و حرف 

  قبول کرد. وچرا چون یببزنیم. او هم 
  نوشین؟ -
  جان -
  خیلی خوشحالم. -
  .نمیب یمآره...  -
  امروز یکی از بهترین روزاي عمرمه که فراموش نشدنیه. -
  اوهوم. -
  نوشین -
  جان -
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رو برات فراهم  ها نیبهترندگیت پا نکشم، همیشه بهت قول میدم که از ز -
کسی بهت بد بگه، چپ  ذارم ینمآب تو دلت تکون بخوره،  ذارم ینم، کنم می

نگات کنه و یا حتی بخواد ناراحتت کنه. بهت قول میدم نوشین. قول میدم 
  بهترین زندگی رو برات بسازم... واااااي نوشین

  (با خنده) چیه؟ -
  تی؟دونس یه چیزو می -
  چیو؟ -
  مون خیلی خوشگل میشن!ها بچه -
  دیوونه -
مون خوشگل میشن رو فقط ها بچهکه  ! البته اینتوأمآره دیگه دیوونه ي  -

  .ن. همه میگمگ ینممن 
  همه؟ -
  شب بهمون گفت. اون دایی زنآره دیگه! مگه یادت نیست خواهر  -
  آهان اونو میگی -
  آره دیگه. نوشین؟ -
  باز چیه؟! -
گیم، امروز رو مون میها بچهم نیست وقتی ما داستانمون رو به معلو -

  !خندن یمچقدر بهمون  میکن یمبراشون تعریف 
  واسه چی بخندن؟! -
گن و ابراز جور حرفاشونو به هم میهبا خودشون میگن بابا و مامانمون چ -

  هم خنده داره. واقعاً. نکن یمعالقه 
  وا آرمان! -
  جان دلم عزیزم. -
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این چه  اآلنبگو ببینم  اصالًنیستن.  احساس یبقدر  مون که اینها بچه -
  ؟میزن یمبحث مزخرفیه که ما داریم دربارش حرف 

  بحث بچه مزخرفه؟ -
  خبر؟ه هرچی. بگذریم... دیگه چ اصالًتوي این موقعیت آره خیلی!  -

را گذراندیم. من حتی فکر این لحظات را  ییایرؤخوب و  يها ساعتبا آرمان 
که آن لحظات خوب و  کردم ینم. حتی فکر این را هم کردم ینمهم 

که با آرمان بستنی  طور همانبه پایان برسد.  جا همان ینشدن فراموش
ناگهان گوشیم زنگ خورد. من گوشیم را از داخل کیفم در  میخورد یم

به صفحه گوشیم نگاه کردم و فهمیدم چه کسی باهام  که وقتیاما ؛ آوردم
  اول هول شدم. بعد هم سریع رد تماس کردم.تماس گرفته، 

. سهیل کس چیهکه  گفتم میاما من ؛ که کی بود کرد می سؤالآرمان دائم 
. کردم یمتماس گرفت و من هی قطع  چهار بار. سهیل زد یمبود که زنگ 

دفعه چهارم آرمان موبایلم را گرفت و وقتی فهمید که سهیل است، خیلی 
گوشی را جواب دهد و با سهیل دعوا کند،  تخواس عصبانی شد. آرمان تا 

تلفن قطع شد. من هم کمی با آرمان حرف زدم تا آرام شود. دقایقی گذشت 
را بهم  ام گوشی خواست یم. آرمان آرام تر شد و زدم یمو من با آرمان حرف 

 طور همانبه گوشیم آمد. آرمان  اس اماساما در همان لحظه یک ؛ برگرداند
 ي صفحهگرفته بود،  شیها دستحکم و با عصبانیت در که موبایلم را م

  .زد میبا من حرف  تیعصبانمن آورد و با  طرف بهگوشی را 
  بازکنپسوردشو  -
  آرما... -
  آرمان نداره. گفتم بازش کن. -
  ...صبر کنباشه. فقط یه دقیقه  -
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  نوشین اعصابمو بیشتر از این خورد نکن. -
  باشه... -
  .اگه باشه پس بازش کن -
  خب تو گوشیم رو بهم بده. من اول خودم... -
  .بازکننه! زود  -

آرمان خیلی عصبانی بود. من هم به ناچار رمز گوشیم را باز کردم و از آرمان 
خواهش کردم که پیام را بلند بخواند و بگذارد من هم متوجه شوم که 

  سهیل چه پیامی داده است.
مروز باهم بریم بیرون و سالم عشقم. چطوري نوشین؟ مگه قرار نبود ا

مراسم خواستگاري و نامزدي حرف بزنیم؟ نفسم کجایی پس؟  ي درباره
تلفنت رو هم که هرچی زنگ زدم تو قطع کردي. خونه فکر نکنم باشی. 
آدرس رو بفرست بیام دنبالت باهم بریم بیرون و یه بار دیگه یه روزي مثل 

منم دوستت دارم،  اون روزي که در جواب دوستت دارم من تو گفتی که
  خبرت هستم نوشینم. ربسازیم. منتظ

جا خوردم. سهیل چطور به خودش اجازه داده  مرا خواند مایپاین  که وقتی
بود که با دروغ، زندگی من و آرمان را خراب کند. خیلی عصبانی شدم. 

  را نداشتم. با عصبانیت گوشی را از آرمان گرفتم. کس چیه ي حوصله
  بده من گوشیمو -
شما و عشقت رو  ي عاشقانههاي  مایپکه  هه! چیه؟ عصبی شدي از این -

  خوندم؟
  گی؟یعنی چی؟ چرا چرت می -
  من چرتم؟ حاال دیگه من و حرفام شدیم چرت؟! -
  آرمان من نگفتم تو چرتی. گفتم حرفاي االنت چرتن. -
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  نوشین چرا؟ -
  چی چرا؟ -
  .دمیفهم یمباید  -
  گی.ن ببینم چی مییعنی چی آرمان؟ درست حرف بز -
. داشتی منو يداد یممدت داشتی منو فریب  همه نیاکه  دمیفهم یمباید  -

  .يداد یمبازي 
  آرمان... -
  من احمق رو بگو که به خاطرت همه کاري کردم. -
  آرما... -
، به یکی يد ینمکه وقتی جواب دوستت دارماي منو  دمیفهم یمباید  -

دوستت دارم. با یکی دیگه  یدیگه میگ . به یکییکن یمدیگه ابراز عالقه 
. با یکی يارذ یمو عروسی  میري بیرون دور دور... با یکی دیگه قرار عقد

  دیگه...
گی؟ متوجه حرفات چی داري می یفهم یمتو  اصالًبا یکی دیگه چی؟ ها؟  -

  هستی؟ متوجه کارات...
دبخت این فهمه تویی نه من. من متوجه کارام نیستم؟ بآره! اونی که نمی -

  ...کنی میداري چه غلطی  یفهم ینمتویی که 
که سهیل  یدون یمت رو بفهم. تو خودت خوب نآرمان خفه شو حرف ده -

. تو که بهتر هزن یمکه منو به دست بیاره دست به هر کاري زده و  واسه این
این پیام رو  یدون یم. موندم که چرا دروغاشو باور کردي. تو که شیشناس یم

  اعصاب منو خورد کنه و حرص من رو در بیاره.داده تا 
ساعت پیش  که یه يا عالقهکه اون ابراز  مدون یم. حتی اینم مدون یمآره  -

کردي. فهمیدم  ارزش یبکردي، چند روز پیش به اون پسره ي پاپتی  به من
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منتظر  همه نیاکه دوستت دارمی که بهم گفتی الکی بوده. منو باش که 
  منتت رو کشیدم. همه نیاباش که جواب تو بودم. منو 

  چیه ناراحتی؟ -
همونه که به دردت  یه؟ لیاقتت همون پسره ي بی ارزشه.چ یدون یم اصالً -
که لیاقت منم  فهمم یمهرچی صبر کردم بسه. حاال  اآلن. منم تا هخور یم

از تو قدرمو بدونه و واقعی دوستم داره.  خیلی بهتر کنم میسحره. سحر فکر 
دیگه بگه دوستت دارم. دیگه  کیست که هم به من و هم به یمثل تو نی

  دارم نوشین...ندوستت 
ار منم راستش رو بگم. آره من سهیل رو دوستش دارم. دیگه بذ اصالً -
-م میه اینو پنهون کنم. از اینجا هم که رفتم خونه به مامانم اینا تونم ینم

با سهیل ازدواج  که یمن و تو رو آوردن کنار هم. وقت گم. خسته شدم از بس
من صاحب دارم. دیگه نوشین و آرمانی وجود نداره.  ندون یمکنم دیگه همه 

جلوش وایسادم و باهاش دعوا کردم.  همه نیاکه  متأسفمخیلی واسه خودم 
  که تو لیاقت منو نداري. برو با سحر جونت آقا آرمان... فهمم یم اآلن

که  خواستم یم. هرچه ختیر یمهم  میها اشک، زدم یمهمینجور که حرف 
که دارم چه  دانستم ینم. توانستم ینمجلوي آرمان خودم را کنترل کنم، 

. با عصبانیت و گریه به آرمان پشت کردم و میگو یم، چه کنم میکاري 
  که بروم. چند قدم رفتم. آرمان صدایم زد. خواستم یم
  نوشین... -

  .کند یمما عصبی نگاهم غمگین ا يا چهرهوقتی برگشتم، دیدم که آرمان با 
  من هم با عصبانیت به سمتش رفتم و با داد جوابش را دادم.

ا سحر خانووومت. نوشین مرد. آرمان تو دیگه برام مردي. بهتره بري ب -
ببین آرمان من میرم با کسی که دوسش دارم ازدواج  خوشبخت شین.



 ادژن ديـه مهـنجم   
 

٧٢ 
 

وشیم ببینم. گروي ببینمت یا شمارت رو  خوام ینم. با سهیل. دیگه کنم می
  خداحافظ براي همیشه.

را ترك کردم. داغون  آنجا، کردم میرا با دستم پاك  میها اشککه  طور همان
را به من زده بود. آرمان دیگه دوستم نداشت.  ها حرفآن  واقعاًبودم. آرمان 

زل زد و  میها چشمرا به من ترجیح داده بود. در  کثافتآرمان آن دختره ي 
دوستت دارم.  آرمان گفتمچرا؟ آخر چرا؟ من که به  گفت دوستت ندارم.
  را باور کرده بود؟ شیها حرف. پس چرا شناخت یمآرمان که سهیل را 

  م...شد میکه داشتم از خیابان رد  طور نیهم
را باز کردم،  میها چشم که یوقتسیاه شد.  جا همهنفهمیدم.  زیچ چیهدیگر 

را  زیچ همهببینم.  توانستم ینم یوحساب درستروي تخت بیمارستان بودم. 
. تا دمیشن یم. فقط صداي دکتر و اطرافیانم را خوب دمید یمتار و دوتا 

سرم گیج رفت و دنیا چرخید. هم  شدت بهسرم را برگردانم،  خواستم می
بودند.  باالسرمدستم و هم سرم شکسته بود. مامانم و ندا و خاله مهري، 

  :گفت یمکه  دمیشن یممادرم و صداي دکتر را  ي هیگرصداي 
ضربه نخورده. وگرنه زنده موندنش با  خانمخداروشکر زیاد به سر نوشین  -

زود خوب  شاءاهللا انخدا بود. این هم فقط یه شکستگی ساده است که اونم 
به هوش اومد  که یوقت... ضمندربه هوش اومد منو خبر کنین.  میشه. اگه

  زیاد باهاش حرف نزنین.
  را باز کردم. با بغض صداي مادرم زدم. میها چشمایقی دق ازبه سختی بعد 

  مامان... -
  جان دلم عزیزم... -

  را بگیرم. میها اشکنتوانستم جلوي گریه و 
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بگردم. قربون اون صورت ماهت برم من. دختر قشنگم گریه نکن دورت -
  گریه نکن دیگه مامان. زود خوب میشی.

  بمیرم... خواد یممامان دلم  -
دختر خوشگلم. زود خوب میشی میاي خونه  یزن یمرفیه داري این چه ح -

  دخترم...
مامانم از گریه حالش بد شد. خاله مهري مامان را از اتاق بیرون برد. ندا جلو 

  آمد و دستم را گرفت. بغض داشت.
  چیشدي تو؟ مگه با آرمان نبودي؟ آجی چیشد یهو؟ -
  ندا جونم؟ -
  جونم -
  من چیکار کنم؟... -

  .میزد یمو باهم حرف  میکرد یمترکید. هر دو مثل ابر بهار گریه  بغض ندا
چرا...  اآلنالهی بمیرم برات. تو که صبح از خوشحالی بال در آورده بودي.  -

دستت و سرت  ه،شد میاین چه وضعشه آخه دورت بگردم. صورتت زخ
  شکسته عزیزم.

  که... بود تا این یعال همه چی -
  سهیل؟ -
  بمیرم. خوادقلبم بدجور درد گرفته. دلم می کنم میندا حس  -
  آخه نوشین. یزن یماین چه حرفیه  -

من آمد  باالسردرب اتاق باز شد و دکتر و یک پرستار وارد اتاق شدند. دکتر 
و من با سختی جواب  دیپرس یم سؤالو با لحنی شاد و خندان از من 

  .دادم یم
  ! نوشین خانم. حالت خوبه؟ بهتري؟به به -
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  ... آره.نمود ینم -
  سرت درد داره؟ گیج میره؟ -
  آره. -
که به سرت خورده خب طبیعیه که  يا ضربه براثرخب این نرماله دخترم.  -

تا یکم دردش کمتر شه.  هزن یمبهت یه مسکن پرستار  نمآلاباشی.  جور این
اد به زی نمآلایه چند روزي هم باید مهمون ما باشی تا حالت خوب شه. 

  دخترم. یار. استراحت کنخودت فشار ن
کسی کنارم  خواست ینمتائید تکان دادم. دلم  ي نشانهمن هم سرم را به 

  تنها باشم و با خودم خلوت کنم. خواستم یم باشد.
  ندا -
  جونم -
  میشه گوشیمو بهم بدي؟ -
  چرا؟ -
  کارش دارم. -
  باشه. -

فتم. اولین و را آورد. بعد از باز کردن پسورد، سریع به گالري ر م گوشیندا 
که ساعات قبل از تصادف با  ییها عکسعکس را باز کردم. به تمام  نیتر تازه

و  کردم یمو گریه  کردم یمنگاه  ها عکسآرمان گرفته بودم، خیره شدم. به 
گریه کرده بودم، به قول ندا شده بودند  قدر آن میها چشم. ختمیر یماشک 
که با آرمان  ییها عکسها و  خون. گوشیم در دستم بود و به سلفی ي کاسه

. دائم آن شدم یمو نابود  سوختم یمو از درون  کردم یمگرفته بودیم، نگاه 
و  شد یمدوستت ندارم از جلوي چشمم رد  که آرمان بهم گفت: يا لحظه

در افکارم بودم و به آن لحظات  قدر آن. شد یممرور  در ذهنمصداي آرمان 
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توجه زمان نشدم. صداي غمگین و پر که م ختمیر یمو اشک  کردم میفکر 
  مرا به خود آورد. کرد مینگاه  اش یگوشکه به  از بغض ندا

  الهی بمیرم -
  چیشده مگه؟ -
  نوشین -
  هوم -
  اینو دیدي؟ -
  ؟یزن یمچیو؟ از چی داري حرف  -
  پست اینستاگرام آرمان -
  چیه مگه؟ -
  عکس خودش و تو رو گذاشته... -
  خب که چی؟ -
یکی از بهترین روزاي عمرم؛ حس خیلی خوبیه وقتی  ته:نش نوشیپای -
اونی که دوسش داري و زندگیت به نفساش بنده، دوست داره و  یفهم یم

  . چند تا ایموجی گذاشته.هکن میبهت اعتراف 
 میها گونهشروع به ریختن کردند و روي  میها اشکقلبم آتش گرفت. 

  .ختندیر یم
قراره این بال  نستود ینموشین. هیشکی تون ناهی بمیرم برداداشم. ال هگنا-

سرتون بیاد و شما دوتا شادیتون زود به پایان برسه... وایسا ببینم... تو چرا 
  گی؟ چت شده؟هیچی نمی

  هیچی. چیزیم نیست. -
گذاشته عصبی و ناراحت  ییها پست جور اینآرمان  يدیفهم یمقبالً اگه  -
  ؟ینستود یم. تو . وایستا ببینم... الیکش هم که کردييشد یم
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  آره. وقتی سلفی گرفتیم همون لحظه ازم پرسید بعدش هم گذاشت. -
  تو نذاشتی؟ -
چرا منم گذاشتم. چند تا عکس هنري از دست و پامون گرفتیم من  -

  گذاشتم.
  آرمان دیده؟ -
  اوهوم. اولین نفر الیکش کرد و کلی کامنت گذاشت. -
  الهی بمیرم براتون. این حقتون نبود. -
  ندا؟ -
  جونم عزیزم. -
  ؟خوام یمچی  اآلن یدون یم -
  چی؟ -
  مرگ -
  تو و آرمان همو...این چه حرفیه؟! چرا؟  -
  دیگه من و آرمانی وجود نداره -
  گی؟یعنی چی؟ چی داري می -
؟ دوستم نداره. یفهم یمآرمان تو چشام زل زد و گفت دوستت ندارم...  -

. لیاقت منو تمخوا ینمه ت. تو چشام زل زد و گفت دیگخودش بهم گف
  نداري.

. با تمام وجود غمگین و کردم یمآرمان را تکرار  يها حرفو  زدم یمداد 
را بگیرم. سرم  میها اشکجلوي گریه و  توانستم ینمداغون بودم. هیچ جوري 

  درد گرفته بود. شدت به
  رفا رو بهت گفته؟یعنی چی؟ آرمان؟ آرمان این مزخ -
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 داري. من میرم با سحر. اون قدرمو بیشتر میدونه.آره. گفت لیاقت منو ن -
جود بهش اعتراف عشق کردم. وبهتر از توئه. ندا... چند ساعت قبلش با تمام 

بهش گفتم منم دوستت دارم. از حس هام بهش گفتم... داشت از خوشحالی 
و میگه  هزن یموقت با تموم وجودش تو چشمام زل  . اوندیپر یمباال و پایین 

ت دارمی بهم گفتی الکی بوده. آخه مگه من خَرَم که به یکی الکی اون دوست
  بگم دوستت دارم. مگه مغزه...

که سرم  زدم یمگریه کرده بودم و اشک ریخته بودم و با گریه داد  قدر آن
  دور سرم چرخید... زیچ همهگیج رفت و... 

من در این عالم نبودم. دائم  ها ساعتوقتی به هوش آمدم فهمیدم که 
اینستاگرام آرمان رفتم،  ي صفحهدر  که یوقت. کردم یمرا نگاه  مانیها کسع

ته بودیم را باهم گرفرا که  ییها عکسدرد گرفت. آرمان  شدت بهدوباره سرم 
نبود.  مانیها عکسآرمان دیگر خبري از  يها پستبرداشته بود. در بین 

ارد. فقط را برد مانیها عکسکه به این زودي آرمان  کردم ینمفکرش را 
م. از همه چی وبر خواستم میفقط ولی  کجا...  دانستم ینمم. وبر خواستم می

  خسته بودم.
باالخره بعد از دو هفته، از بیمارستان مرخص شدم. در طول این دو هفته، 

اتش با من. وقتی به رمن بودم و افکارم. افکاري که پر بود از آرمان و خاط
. از ندا خواستم که چند روز پیشم باشد. او خانه آمدم، مستقیم به اتاقم رفتم

  قبول کرد. وچرا چون یبهم 
  ندا؟ -
  جونم. -
بوي  کنم میحس  ؛ برم حموم. خستگی از تنم بیرون شه خوام یممن  -

  بیمارستان گرفتم.



 ادژن ديـه مهـنجم   
 

٧٨ 
 

  باشه. پس تا تو میري حموم من یه سر برم خونه و بیام. -
  باشه. -

 بعدازندا من هم به حمام رفتم. ندا خداحافظی کرد و رفت. بعد از رفتن 
اتاق را که باز کرد  را پوشیدم. درب میها لباس از حمام بیرون آمدم، کهنیا

  نشسته و منتظر من است.م دیدم ندا روي تخت
  کی اومدي؟ -
  تازه رسیدم. تو خوبی؟ بهتري؟ -
  آره خداروشکر بهترم. -
  نوشین -
  جونم -
  حرف بزنیم؟ باهم -
  ؟ي درباره -
  .و آرمان تو -
  ...کنم میندا... خواهش  -
  نوشین جان؛ عزیزم، دورت بگردم بیا باهم حرف بزنیم. -
 خب. چیشده؟ -
  من با آرمان حرف زدم. -
  خب که چی؟ -
 يخوا یمنوشین تو بهش گفتی که سهیل رو دوست داري؟ بهش گفتی  -

  باهاش ازدواج کنی؟
وقتی کسی که دوسش  ندا! حق داشتم. حق داشتم اون دروغارو بهش بگم. -

 کارمن چی خوام یمیگه من یکی دیگه رو تو چشام و م هزن یمدارم زل 
  ؟...کنم
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  نوشین یه دقیقه... -
یه دقیقه چی؟ صبر کنم؟ هیچی نگم؟ توي اون موقعیت هرکی جاي من  -

. وقتی اون میگه لیاقتت کنم تحمل تونستم ینم. کرد میبود همین کار رو 
برم با یکی دیگه... من وایستم نگاش کنم؟  خوام یمهمون سهیل پاپتیه، من 

جور بهش بگم. هم تو، هم من و هم آرمان خوب  ندا مجبور بودم اون
  . دوستش ندارم.خوام ینمکه من سهیل رو  میدون یم
  گی.چی می فهمم یمنوشین...  -

نبود که دائم  ییدخترهابغلش کردم و کلی گریه کردم. ندا از آن دسته 
قلب من و دیگران را آتش بزند. اون  شیها حرفدرش باشد و با طرفدار برا

  .کرد میطرف حق بود. حال مرا کامل درك 
وقت ناهار شد. مادر ما را صدا زد و من و ندا رفتیم تا ناهار بخوریم. بعد از 

شدم، دیدم که ندا  از خواب بیدار که وقتیناهار ساعتی استراحت کردیم. 
وارد  که وقتیر رفته بود. موبایلم را برداشتم. س م حوصلههنوز خواب است. 

  اینستاگرام شدم، دیدم که آرمان دوتا پست جدید گذاشته است.
. داغ دلم تازه شد. وقتی A,Sعکس نوشته  ي گوشهعاشقانه که  يها پست 

را پاك  میها اشکشروع به ریختن کردند.  میها اشکرا دیدم،  ها پستاین 
سالمتی روزي که واسه همیشه مال  ن این بود.:آرما يها پستکردم. یکی از 

من هم این  A,Sهم بشیم؛ کورشه اون چشمی که نتونه اون روز رو ببینه.
 که نیباا. شاءاهللا انهه! مبارك باشه  پست را الیک کردم و کامت گذاشتم:

، ولی آرمان دیگر مال من نبود. او یکی خواست یمدلم هنوز هم آرمان را 
را کنار گذاشتم و رفتم تا ندا را از خواب بیدار  میگوشت. دیگر را دوست داش

  ندا از خواب بیدار شد، از او خواهش کردم که برویم بیرون. که وقتیکنم. 
  ندا؟ -
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  جونم -
  بیا بریم بیرون. -
  چیزي شده؟ -
  سر رفته. م حوصلهیعنی... خوبم فقط ؛ حالم خوب نیست -
  باشه. فقط کجا بریم؟ -
  بیا بریم.. فقط نمود ینم -
  باشه. پس حاضر شیم بریم. -

رك، سینما، کافه و حاضر شدیم و با ماشین ندا رفتیم بیرون. رفتیم پا
  .م دخترخالهسیما  ي خانه آخرسر هم رفتیم

وقتی رسیدیم خانه سیما، اول کلی با عارف پسرش بازي کردیم. عارف 
شربت کلی  بازي کرد که خوابش برد. سیما شربت آورد. موقع خوردن قدر آن

را ببرد، ندا گفت که من  ها وانیل خواست یمسیما  که وقتیحرف زدیم. 
ند چخوام را برداشت و گفت می اش یگوشرا برد. سیما  ها وانیل. ندا برم یم

خودش را نشان ما  ي عارف که دوستم گذاشته اینستاگرامها عکستا از 
  بدهد.

  دي؟وایستا ببینم... نوشین تو پستاي آرمان رو دی -
  که بیایم اینجا دیدم.  . قبل اینبعدازظهرآره.  -
  نه نه نه! یه پست جدید گذاشته. -
  کی؟ -
  یه ربع پیش. -
  اونو ندیدم. -
  نوشین حاال ما دیگه شدیم غریبه؟ -
  این چه حرفیه! چطور مگه؟ -
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  پیش باهم بودیم. قبل تصادف. دو هفتهگفته بودي  -
  خب -
  م بودین.نگفتی که امروز صبح هم باه -
یعنی چی؟ چی داري میگی؟ امروز صبح من تو خونه بودم. ندا هم پیشم  -

  بود.
  ؟یگرفت رومگه این دست تو نیست که دستهاي آرمان  -

هاي سیما را ي حرفاین را که شنیدم، سرم سنگین شد و دیگر ادامه
. دمید یمرا تار  زیچ همهسیاهی رفت.  میها چشمنشنیدم. سرم گیج رفت و 

روي صورتم ریخت، به هوش آب ندا چند قطره  که وقتیاز چند دقیقه، پس 
. رفتم یمرا نگاه کنم. دائم با خودم کلنجار  ها عکس خواست ینمآمدم. دلم 

عکس،  ي نهیزم پسنگاه کردم.  ها عکسگوشی سیما را گرفتم و به  هباالخر
  ادم.بود که با آرمان رفته بودیم. گوشی را به سیما د ییجا هماندرست 

  عکس که نشون میده جاي قشنگیه. البته اگه فتوشاپ نباشه. ي نهیزم پس -
نه سیما! فتوشاپ نیست. این همون جاییه که قبل از تصادف با آرمان  -

  رفته بودیم.
  نوشین جدي میگی؟ -
  اوهوم. -

سرازیر  میها چشمدائم از  میها اشکقلبم داغون بود. خودم داغون بودم. 
  را برداشتم و بلند شدم. ام گوشیقه گذشت و من کیف و . چند دقیشدند یم
  ندا پاشو بریم دیگه. برا امروز کافیه. -
  بمونین. جا نیهمکجا نوشین؟ شب  -
  مرسی سیما. -
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 زنم یمکه خیلی بده. بمونین به شام، منم به محمد زنگ  يجور نیاآخه  -
  گم.می

  ت زحمت دادیم.ممنون. باشه براي یه روز دیگه. امروز هم حسابی به -
  .شم یماین چه حرفیه. بازم بیاین. خیلی خوشحال  -
  بازم مرسی. خداحافظ -
  .خداحافظ -

ندا هم خداحافظی کرد. سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم. در مسیر 
ما، هم من و هم ندا ساکت بودیم و سکوت میان ما را  ي خانهسیما تا  ي خانه

. وقتی به خانه شکست یمماشین  صداي آرام و مالیم موزیک در حال پخش
-ا، جلوي مهران دختري خجالتی و کمرسیدیم، مهران به استقبال ما آمد. ند

با  کرد میو دائم سعی  کرد ینماما مهران به این توجهی ؛ شد یمرو 
  رو هم بخنداند.لتی و کمهمه و حتی نداي خجا شیها یشوخ

  ! ببین کیا اینجان. دوتا پرنسس.به به -
  لوس نشو. حوصله نداریم.مهران  -
  چرا آبجی گلم؟ -
  شو امشب. الیخ یبمهران  -
  ما چطوره؟ ي دخترخالهحوصله نداري.  وقت چیهتو که  -
  مهرااااان -
  مهران و کوفت. خب دارم حال دختر خالمو میپرسم. -
  ندا نیاز نداره تو حالشو بپرسی. -
خودت خوبی؟ ؟ دخترخالهخبر ه ندا نوشین راست میگه؟ فکر نکنم. چ -

  ؟هکن ینمنوشین اذیتت 
  تو سرتا! زنم یممهران  -
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  ندا صورتش از خجالت سرخ شده بود. با همین خجالت جواب داد:
  خوبم ممنون. نه نوشین چرا باید اذیتم کنه؟! -
  واال! گفتم شاید با اخالقش و کاراش... نمود ینم -

وضع راضی و از این  کشد یممن که متوجه شدم ندا خیلی دارد خجالت 
مهران نجات  يها حرفو  ها سؤالنیست، سعی کردم که خودم و ندا را از 

  دهم.
  بابا يا -
  چیه؟ -
  یا نه؟ یکن یممهران ولمون  -
  ؟هش یماگه بگم نه چی  -
  تو سرت زنم یمهمین کیف رو  -
  چه خشن! ندا یکم باهاش حرف بزن این رفتاراش از بین بره. -
  وااااي مهران -
  ؟!چیه خب -
که یه لیوان شربت  این يجا به. ما خسته از بیرون اومدیم، زهرمارچیه و  -
  ؟کنی میي دستمون ما رو سر پا نگه داشتی و داري بازجوییمون دب
  چشم خواهر یکی یدونم. شربت هم میارم. غصه خوردي؟ -
اگه خدا  نمود ینمنه واال. من تا توي دیوونه رو دارم غصه بخورم چرا؟  -

  کجا بودي! اآلنزبونی رو بهت نداده بود، تو نعمت شیرین 
  فعالً که داده و من اینجا در خدمت شما هستم. -
 توأم، میکن یمباال لباس عوض  میر یم! شیرین زبون! تا من و ندا برو برو -

  .میا خستهزود شربت ما رو حاضر کن که خیلی 
  ال من یه چیزي گفتم. تو جدي گرفتی؟اح -



 ادژن ديـه مهـنجم   
 

٨٤ 
 

  اضر کن.. زود حنمود ینممن  -
  !بابا يا -

که  طور همینمن و ندا کلی خندیدیم. بعد هم دست ندا را گرفتم و 
باال رفتیم. وارد اتاق شدیم و هر دو خودمان را روي  ها پله، از دمیخند یم

  تخت انداختیم.
  تو چرا سرخ شده بودي؟ -
  کی؟ من؟ کی؟ نه من سرخ نشده بودم. -
  رخ شده بود از خجالتپس من بودم که جلوي مهران صورتم س -
  گی؟آهااان اونو می -
  آره. -
  .کشم یمخب چیکار کنم. خجالت  -
  من موندم تو چرا عادت نکردي! -
  به چی؟ -
  به این اخالقاي مهران! کالً به خود مهران -
  ؟!وا! من چرا باید به مهران عادت کنم -
 اون و تو کنه میچون پسرخالته! یکی ندونه وقتی مهران باهات شوخی  -

  اس!غریبه کنه میجوري سرخ میشی، فکر 
  دیگه کشم یمخب من چیکار کنم خجالت  -
  این خجالتت نسبت به مهران از بین بره؟ يخوا یم -
  فکر بدي نیست. -
  پس بسپارش به من. -
  چیکار کنی؟ يخوا یم -
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وقتی بچه  یسالمتنانیستم.  کن ولن خجالت رو از بین نبرم من تا ای -
تو! یادته همش با مهران بودي.  خودهم بزرگ شدیم. همین بودیم همه با

  !داشدهیپ سرو کلشکه یهو  ،این خجالت کجا بوده تا حاال نمود ینم
  چی بگم واال! نمود ینم -
زود لباسامونو عوض کنیم بریم پایین  فعالًبگی.  اآلنهیچی نمیخواد  -

  شربت بخوریم.
  میشه من نیام؟ -
  بخوریم. اونم شربتی که مهران درست کرده. بریم شربت میخوا یمنچ!  -
  آخه... -
  آخه و کوفت. زود باش دیگه. معطل نکن. -

مهران در آشپزخانه بود.  عوض کردیم و با ندا رفتیم پایین. را مانیها لباس
  من و ندا هم رفتیم و روي مبل نشستیم.

  ندا؟ -
  جونم -
دن جوابشو جلوي مهران کم نمیاریم. توهم سعی کن به جاي سرخ ش -

  بدي.
  نوشین آخه... -
  .آخه نداره دیگه. قرار شد تو این مورد هرچی گفتم قبول کنی -
  باشه. -

  مهران را صدا زدم. او هم بعد از دقایقی با سینی شربت آمد.
  ؟طورهش آشپز ما چا! حال دادبه به -
 حال من که خوبه! ولی با خوردن این شربت حال توهم خوب میشه آجی -

  مهربونم.
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جوره تا حالم خوب شه و ه ن بردارم بخورم ببینم چار یه لیواذخب! حاال ب -
  خستگی از تنم بره بیرون.

  نه نه نه! این لیوان مخصوص توئه. -
  وقت؟ چرا اون -
  اممم همینجوري -
  باشه پس! -

لیوانی که مهران براي من آورده بود را از مهران گرفتم. مهران را مجبور 
ن بخورد. مهران در لیوان نمک و فلفل ریخته بود. من و یوالکردم تا از آن 

ندا آن دو لیوان که مهران براي خودش و ندا آورده بود را خوردیم. مهران 
 زیچ همههم وقتی فهمید که قرار است این لیوان را خودش بخورد به 

هم رفت و براي خودش یک لیوان شربت دیگر ریخت و  آخرسراعتراف کرد. 
  ما بخورد.آورد که کنار 

  ؟دخترخاله -
  بله؟ -
  شربت چطور بود؟ -
  شدیم... یعنی... چیز... نوشین بهت امیدوار شد. دواریامخوب بود. بهت  -
  وا! چرا؟ -
  نوشین بگه بهتره. -
  نوشیییییین -
  حاال هرچی! راستی مهران -
  بلی -
  .خاله اینا کجان؟ نیستن -
  رفتن بیرون -
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  آهان -
  ندا -
  بله -
  آرمین؟ خبر ازه چ -
  سالمتی -
  خوبه؟ -
  آره شکر خدا -
  ؟هکن میکجاست؟ چیکار  اآلن -
  رفته کرج -
  کرج؟ -
  آره -
! با دوستاش رفتن مسافرت! ولی خب چرا کرج؟ یادمه همیشه حتماً -
  اگه جور شه بخوام برم مسافرت، میرم مشهد از اونور میرم شمال. گفت یم
  .تیمأموره تازه اتفاق افتاده رفکه ت يا پروندهنه! نرفته مسافرت. واسه  -
  اوکی -
  شما که همیشه باهم در تماسین. -
روزه هرچی بهش زنگ میزنم جواب نمیده. یهو یادم اومد  آره. ولی دو -

  گفتم سراغشو ازت بگیرم.
با بقیه فرق داره و مهم تره! به همین  تشیمأمورظاهراً این  که نیا مثل -

  م نگران نشین.خاطر گفت اگه زنگ زدین جواب نداد
  ! داره زنگ میزنه. من برم جواب بدم.زاده حاللچه  -
  باشه. -
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حرف بزند. من او  ن با مهران تماس گرفت و مهران هم رفت تا بایآرم
آرمان  يها پسترا برداشتم و وارد اینستاگرامم شدم. چشمم به  ام گوشی

دست بود و  افتاد. دوباره داغ دلم تازه شد. من آن پست آرمان که عکس دوتا
که این کارم درست  دانستم ینمرا الیک کردم.  سیما آن را به من نشان داد

که ته دلم راضی به این کار نیست. در  دانستم یماست یا نه! تنها این را 
  همین فکر بودم که صداي مهران مرا از افکارم بیرون کشید.

  الو! نوشین؟ کجایی؟ -
  هان؟ چیزي گفتی؟ -
  میگم کجایی؟ -
  ؟!میپرسیمزخرفیه  سؤالچه اینجام... این  -
  چرا ساکتی؟ هیچی نمیگی؟ -
  کی ساکت بودم؟ -
  .میزد یموقتی منو ندا حرف  -
حرف زدناتون. نشستم و حرف زدناي دوتا...  وسطبپرم  خواستم ینمخب  -

  .کردم میرو باهم، تماشا  پسرخالهو  دخترخالهحرف زدن  ...یعنی چیز
پس منم میخوام ندا بشینه و کتک خوردن دختر  یاس!جور اینعه! پس  -

  خالش پسرخالش رو تماشا کنه. ندا! خوب نگاه کن!
را  ام گوشیمهران موبایلش را روي میز گذاشت و من هم به سرعت لیوان و 

و هر دو باهم  دیدو یمروي میز گذاشتم. مهران با سرعت دنبال من 
 دمیدو یم. من ردک میا تماشا . ندا هم نشسته بود و با خنده ما رمیدیخند یم

دنبال من دوید که من خسته شده بودم. ندا  قدر آنو مهران هم دنبال من. 
اگر تسلیم  دانستم یم. من که دیخند یمو فقط به ما  کرد ینمهم کاري 

، خسته هم که شده بودم! براي کند یمران تا یک هفته مرا مسخره هشوم، م
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که بیاید و جلوي مهران را بگیرد. همین با دستم به ندا عالمت دادم 
. ندا دهد یمي نه من تسلیم میشوم و نه مهران مرا سوژه خنده قرار جور این
را باز کرد تا مانع  شیها دستایستاد و  نو جلوي مهران، بین من و مهرا آمد

، دندیخند یمو مهران و ندا همینجور که  میدیخند یم هر سهمهران شود. 
  .زدند یمباهم حرف 

  کجا کجا؟ ایست! -
  ندا برو اونور -
  عه مهران! -
  چیه؟ -
  همه چیو فهمیدم. ؛ وپی بردم زیچ همهبسه دیگه! من به  -
  چی مثالً؟ -
  چی چی مثالً؟ -
  به چی پی بردي؟ چیو فهمیدي؟ -
  که تو...این -
، کاري خورم ینمشکست  وقت چیهکه من ، اینام برندهکه من همیشه این -

  !ام یخوباس و خالصه من پسره میدم، نوشین بازنده ه میگم انجامرو ک
  نخیر -
  چی چیو نخیر؟! -
  برنده نیستی... توأمکه نوشین بازنده نیست و  اول این -
  یعنی چی؟ -
  ار من بگمذب -
  خب اول بگو اون یعنی چی؟ -
  میگم! تو صبر کن. -
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  خب بگو -
ه دادن این بازي که من که همه چیو فهمیدم، اومدم و مانع ادامیعنی این -

  شدم. به همین دلیل نه تو بردي نه نوشین.
  عه ندا -
  ارم حرفم تموم شه.مهران بذ -
  خب باشه -
نیست که  جور اینثانیاً... تو همیشه برنده نیستی آقا مهران! همیشه هم  -

 تو زندگیت شکست نخوري و وقت چیهکه  شاءاهللا انشکست نخوري. البته 
مواقع، اونم رقابت با یه دختر، اونم کی؟  جور نایبازنده نشی؛ ولی توي 

  گرامی. ي پسرخالهن، باید خودت رو براي شکست و باخت آماده کنی ینوش
؛ توي رقابت با تو چی؟ اونم باید خودم رو به باخت و شکست آماده کنم؟... -

  من چی دارم میگم! خب ادامش اصالًیعنی ... چیز... 
  ؟کنی میمهران مسخرم  -
باقی مونده نظرت  دو مورداون  ي دربارهط بکنم! منظورم اینه که من غل -

  چیه؟
  کدوم دو مورد؟ -
که کامالً  که کاري رو که میگم انجام میدم و اون یکی هم این یکی این -

  .ام یخوبپسر 
که همینجور باشه و کاري رو که میگی رو انجام میدي!  کنم میاممم فکر  -

  ه!البته این ربطی به موضوع ندار
  فکر نکن! مطمئن باش! خب... مورد آخر چی؟ -
  اممم تو پسر شوخ و... -
  هستم دیگه. مگه نه؟ یعالخب کلی بگو پسر خوب و  -
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من و ندا و مهران  ي افهیقو مامان و بابا وارد خانه شدند. با دیدن  باز شددر 
  زدند زیر خنده. مادرم پرسید:

  دارین چیکار میکنین؟! -
  هیچی مامان جون -
  هیچیِ هیچی هم که نیست -
که جلو ندا نشون بده میتونه منو شکست بده، به همین  خواست یممهران  -

  خاطر دنبالم کرد که منو بزنه! ولی مثل همیشه نتونست.
  آره خب پسرم واسه خودش مردي شده -
  مامااااان -
  گم؟می دروغمامان نداره دیگه دخترم.  -
  ندا ضایع شد! مامان جون پسرت موفق نشد و جلوي -

و صورت ندا،  ها لپبه سرخ شدن  توجه یباما مهران ؛ ندا سرخ شد از خجالت
  سر صحبت را با ندا باز کرد.

شم. ندا اگه جلومو نگرفته بود، تسلیم نمی وقت چیهدروغ میگه مامان! من  -
  . مگه نه ندا؟شده  عیضادادم که کی اون موقع به نوشین خانم نشون می

  ونخاله ج آره -
  ندا -
  بله -
  به مامان بگو دیگه -
  چیو بگم؟ -
  تو جلومو گرفتی وگرنه... که نیهم -
  گه من جلوشو گرفتم.مهران راست می ،آره خب خاله -
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 برم. این بار هم اگه ندا جلومومی گم من همیشهبیا! دیدي؟ من که می -
  نگرفته بود...

  وشین؟بار. مگه نه نه بازم تو تسلیم میشدي! گفتم که ی -
 زدیم زیر خنده. مادرم خرید ها باهممن هم حرف ندا را تائید کردم و همه 

را بردارد و به  اش یگوشگذاشت. ندا هم به اتاق من رفت تا  آشپزخانهرا در 
خاله مهري زنگ بزند. من هم همراه ندا به اتاقم رفتم. حدود نیم ساعت با 

  .درآمدکه درب اتاق به صدا  ندا در اتاق بودیم. مشغول حرف زدن با ندا بودم
  بله -
  منم مهران -
  چیه؟ چیکار داري؟ -
  اجازه هست بیام تو آبجی؟ -
  بیا -
  ، آجی نوشین در چه حالین؟دخترخالهسالم. چطورین؟ خوبین؟  -
  زبونیت تموم شد؟ نیریش -
  وا! آبجی سالم کردما! -
  علیک سالم. -
  خوبی؟ -
  مهرااان -
  جون دلم تک خواهرم -
  به جایی خورده؟ تسر -
  وا! چرا مگه؟ -
  ما نیم ساعت قبل پیش هم بودیم. -
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! البته گل شده تنگخب دلم واسه ي تنها خواهرم، تنها گلِ خونه  -
  . گل رز! خوبه؟ گل سرخ؟ رز چه رنگی؟کردمکاکتوس! شوخی 

  مهراااان -
  جان دلم عزیزکم. -
  تموم شد؟ -
  چی؟ -
  ن خودشیرینی کردنت. شیرین زبونی.ري کردنت... یعنی... چیز... هموبدل -
  کم مونده.ه نه هنوز ی -
  ار براي فردا یا یه روز دیگه.ذپس بقیه رو ب -
  از گلم. تر مهربانباشه چشم خواهر  -
  خب -
  خب نداره دیگه -
  چیکار داشتی؟ -
  یادم رفت بگم اصالًآهاااا!  -
  خب زودتر بگو برو -
  بابا گفت بیاین پایین -
  بابا؟ -
  زیزمآره ع -
  چیکار داره یعنی؟ -
  باشیم دیگه. دورهمدونم. حتماً میخواد نمی -
  باشه. تو برو ماهم میایم. -
  زود بیاین. -
  باشه. تو برو. -
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مهران رفت و من و ندا هم رفتیم پایین. پدرم روي مبل نشسته بود و مادرم 
 که نیبعدازا. من و ندا هم رفتیم و روي مبل نشستیم. دستش بغلهم 

 توانستم ینمیم، مهران با یک سینی چایی از آشپزخانه آمد. من که نشست
  را بگیرم، باخنده پرسیدم: ام خندهجلوي 

  ! حال عروس خانوم ما چطوره؟به به -
  زنمتانوشین می -
  داري بیا جرئت -
  هم بریزن و بسوزي؟ ها ییچاخواي با همین سینی بیام تا می -
شوخ رو ما تا  حال نیدرععصبی و و  وجوش جنبقدر پر  وا! عروس این -

  حاال ندیده بودیم!
  نوشین -
  جانم عروس خانم -
  .کنم میمن بعداً به حسابت رسیدگی  -
رو بیار دیگه یخ کردن از دهن  ها ییچاحاال تا بعد خدا بزرگه. عروس خانم  -

  افتادن.
بود. سینی چاي  دار خندهمهران با سینی چاي  ي افهیقهمه زدیم زیر خنده. 

  ا اول جلوي بابا، مامان، ندا و آخر هم جلوي من آورد.ر
  ؟ها ییچاکه چیزي نریختی داخل  دفعه نیا -
  نه! -
  مطمئن؟ -
  آره بابا -
  از کجا مطمئن باشم؟ -
  از مامان بپرس -
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  مامان؟ -
یعنی... دارم ولی کم! به ؛ آره دیگه. من زیاد تو ریختن چاي مهارت ندارم -

رین مادر دنیا خواستم که بریزه و من بیارم. البته همین دلیل از سرورم، بهت
  بیارم. مامان ازم خواهش کرد. خواستم ینممن 

مامان هم حرف مهران را تائید کرد. خالصه نشستیم و چاي خوردیم و حرف 
یکی دو ساعت گذشت و وقت شام بود. من و ندا و  باًیتقرزدیم و خندیدیم. 

شام را حاضر کنیم. مامان رفت  زیمتا مامان میخواستیم به آشپزخانه برویم 
اما حرف مهران مرا سرجایم ؛ خواستیم برویمو من و ندا هم دقایقی بعد می

  میخکوب کرد.
  واااو. اینو ببین! -
  ه مگه؟چی -
  دقیقه پیش. 5آرمان پست جدید گذاشته. یه الیو هم گذاشته  -
  چه الیوي؟ -
  ون اینور اونورتوي ماشین صداي آهنگ هم زیاد کرده تو خیاب -
  پستش چیه؟ -
  تو کافه هست. عکس دوتا لیوان قهوه و دوتا دست... -

پر از اشک شد. بغض تمام گلویم را گرفته بود. هرجور بود، به  میها چشم
خواستم جلوي بابا و مهران گریه کنم؛ سختی خودم را کنترل کردم. نمی

به مهران  که یوقت، درست دفعه کیبه خاطر آرمان. یک قطره اشک  هم آن
نگاه کردم، از چشمم افتاد. من با چشمانی پر از اشک به ندا نگاه کردم. ندا 
هم خیلی غمگین شد. مهران چند بار صدایم زد و من باالخره بعد از چند 

  صدا، متوجه شدم.
  . نوشین؟توأمنوشین؟ نوشین؟ نوشین با  -
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  ها؟ جونم چیزي گفتی؟ -
  تو خوبی؟ -
  چی؟ -
  وبه؟میگم حالت خ -
  آره. -
  مطمئنی؟ -
  آره. -
  باهام بیا کارت دارم. -

دو  اش مردانهمهران دستم را گرفت و مرا به اتاقش برد. آنجا با دستهاي 
  طرف صورتم را قاب گرفت و با ناراحتی پرسید:

  چیشده؟ -
  هیچی. -

هام سرازیر تند تند روي گونه میها اشکرا کنترل کنم.  میها اشکنتوانستم 
 طور همان، شیها دسترا نداشت، با  میها اشکان که طاقت دیدن شدند. مهر

  .کرد میرا پاك  میها اشککه دو طرف صورتم را گرفته بود، با ناراحتی 
  الهی بمیرم. آبجی خوبم گریه نکن. طاقت اشکاتو ندارم. -
  تونم.تونم مهران. بخدا نمینمی -
  بگردم چیشده؟دورت -
  هیچی. -
  هیچی یعنی قطعاً چیزي شده. ي میگیجور اینوقتی  -
  مهران -
  جان -
  درد حقمه؟ همه نیا -
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- ي جور اینردم که الهی بمیرم برات این چه حرفیه که میزنی. مگه من م
. تا وقتی من هستم نباید غصه بخوري. آرمان کاري کنی میداري گریه 

  کرده؟
  داداشی -
  جونم -
  عصبی نشو -
  باشه -
  مطمئن باشم؟ -
  شک نکن. -
  ول میدي بهم؟ق -
  چه قولی؟ -
  که عصبی نشی.که بین خودمون بمونه و هم اینهم این -
  قول میدم. قول مردونه. -
اگر بفهمد عصبی  دانستم یماما ؛ را به مهران بگویم زیچ همه خواستم یم
ا ی درآوردهرا  مشود. مهران اگر بفهمد یک نفر اشکمی و به همه بد شود یم

آدم عصبی نیست؛ فقط او شود. یلی عصبانی میمرا ناراحت کرده است، خ
روي من، روي ناموسش غیرت دارد و حساس است. من هم به خودش و به 

ه عاشق غیرت و ک، بلدیآ ینماز این اخالق مهران بدم  تنها نههمه گفتم که 
  مردانگی او نسبت به ناموسش هستم.

  اون عکس دست و اینا -
  خب -
  دست من و آرمانِ -
  ناراحتی نداره. ولی یه چیز که نیادم بگردورت -
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  چی -
  ؟گذاشته  s و پست هاش ها عکس ي گوشهچرا  -
  دونم. حتماً این حرف رو دوست داره.نمی -
  نوشین -
  جونم -
  ؟کنی میگریه  يبازدارچرا  -
  هیچی -
  قرار شد بهم بگی. -
  باهم دعوا کردیم. -
  سر چی؟ -
  چیز خاصی نیست. یه بحث کوچیکه. -
  را وقتی تصادف کردي نیومد یه سر بهت بزنه.پس چ -
  گفتم که. دعوا کردیم. من ازش خواستم. -
  پس اون تصادف هم به خاطر آرمان... -
  داداشی قرار بود عصبی نشی. مگه نه؟ -
  اوهوم. -
  داداشی -
  جونم. -
  دونه. فقط من و تو ندانمی کس چیهبه مامان یا خاله نگیا.  -
  ؟هندا چیزي نمیگ -
  نیس که طرف داداششو بگیره. جور اینخدا همش طرفدار منه. ! بندهنه -
  بازم خداروشکر ندا رو داریم. -
  آره -
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  نوشین -
  جونم -
  گم.بهت می اآلن نیاز همببین آبجی  -
  چیو؟ -
. کنم میاگه آرمان بخواد تو رو اذیت کنه و اشکت رو در بیاره، بیچارش  -
  .. اگه گفته بودي که تصادف..کشمش یم
  مهران... گذشت... جان من فراموش کن. -
  آخه نوشین... -
  . من بهت اعتماد کردم. قول دادي.شآخه نداره دیگه دادا -
  فقط به خاطر تو. -
  مرسی -
  دیگه... ي دفعهولی اگه بخواد  -
 اآلنکنیم. منم دیگه اي وجود نداره داداشی. ما باهم آشتی می ي دفعه -

  ر ناز کنم، بعد آشتی.. یکم بیشتکنم میدارم ناز 
  اي شیطون! ناز کن کی بودي تو ناقال -
  داداش مهرانم. -

  خندیدیم. بعد مهران مرا در آغوش گرفت. چه خوب است که مهران را دارم.
هر دو رفتیم تا شام بخوریم. مامان و ندا میز شام را حاضر کرده بودند. ما هم 

  پرسید: م و سر میز نشستیم. مامان با لبخندیمستقیم رفت
  ما دوتا بگین ببینم کجا یهو غیبتون زد؟میز رو که حاضر کردیم. ش -
  یه گپ خواهر برادرانه بود. مگه نه داداش؟ -

و حرف مرا تائید کرد. سر شام  داد انتکتائید  ي نشانهمهران هم سرش را به 
ارم که مهران ز. از خدا سپاس گمیدیخند یممهران کلی شوخی کرد و ما هم 
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نشود. وقتی  محو مانیها لبلبخند از روي  یطیهر شراا داده تا ما در را به م
البته به قول مامانم که  است. وکور سوتمهران در خانه نباشد، خانه 

اگه نوشین یا مهران نباشن، خونه میشه مثل بیابون. وقتی هم که  :گفت یم
  هردوشون باهم توي خونه باشن، دیگه خونمون خونه نیست! میشه بهشت!

شام که تمام شد، من به کمک مامان و دیگر اعضاي خانواده میز را جمع 
را بشویم، مامان بهم گفت که امشب من  ها ظرف خواستم یمکردیم. وقتی 

را نداشتم، از شنیدن  ها ظرف. من هم که حوصله شستن میشو یمرا  ها ظرف
 درمپبخیر گفتم. به وشحال شدم. مادرم را بوسیدم و شباین حرف مادرم خ
بخیر گفتیم و همراه با ندا به اتاقم رفتیم. هر دو خسته و مهران هم شب

  را عوض کردیم و خوابیدیم. مانیها لباسوارد اتاق شدیم،  که وقتیبودیم. 
 يا لحظهشب، از خواب بیدار شدم و دیگر خوابم نبرد. فکر آرمان،  يها مهین

که آن روز با  ییها عکس  بهرا برداشتم و  ام گوشی. گذاشت ینممرا آزاد 
که آن  خواستم یم. چند بار ختمیر یمو اشک  کردم میآرمان گرفتیم، نگاه 

  کردم نتوانستم. يهر کاررا حذف کنم؛ اما  ها عکس
هر طور که بود، آن شب را صبح کردم. نزدیک صبح بود که خوابم برد. وقتی 

گفت که  شده است. بعد از خوردن صبحانه، ندا 10ساعت بیدار شدم، دیدم 
که من حالم خوب  کرد می يهر کاردایی مهرداد برویم. او  ي خانهباهم به 

کند و اینجا پیش  رهارا به خاطر من  اش یزندگ وباشد. ندا نباید وقتش، کار 
من بماند. عصر آن روز با ندا صحبت کردم. ندا هم قرار شد فردا صبح به 

موضوع این ن از و م کرد میخانه خودشان برود. ندا خوب مرا درك 
سر رفت، به او زنگ بزنم  ام حوصلهخوشحال بودم. او به من گفت که هروقت 

  تا باهم برویم بیرون. من هم قبول کردم.
  یک ماه گذشت...
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 يها پست بازهمکه آرمان  دمید یمو  کردم میهر روز اینستاگرام را باز 
من هربار با  .A,Sنوشته است  ها لمیفعاشقانه گذاشته و گوشه تمام عکس و 

و انگار که با دیدن این  گرفت یمآرمان، قلبم درد  يها پستنگاه کردن به 
باور کنم. آیا این آرمان همان  توانستم ینم. خورد یم، تیري به قلبم ها عکس

؟ زد میاز خوشحالی برق  شیها چشمهر بار با دیدن من  که همانآرمان بود؟ 
وقتی  که همانتش را با من بگذراند؟ آرمانی که دنبال بهانه بود تا وق همان

گفتم دوستت دارم، از خوشحالی مثل  شهبشنید که من  ها مدتپس از 
هم به  بار کی. آرمان کردم ینمرا باور  زیچ چیه؟ دیپر یمباال و پایین  ها بچه

  من سر نزد. حتی آن روز که تصادف کردم!
 قدر آن .گذاشت یمي عاشقانه ها پستآرمان هر روز از خاطراتش با سحر، 

نگار نه انگار که با من چیکار کرده است. او با ا اصالًخوشحال بود که 
و  کردم مینگاه  آنهاو من با ناراحتی تمام به  گذاشت یمت سخوشحالی پ

  نداشتم. شیها پستکاري جز الیک کردن 
که اینطور  خواستم ینمدیگر خسته شده بودم. تصمیم را گرفتم. دیگر 

آرمان و اشک  شاديو  ها یخوش کردنم شده بود تماشا زندگی کنم. کار
با  خواهد یمکه آرمان دیگر مرا دوست ندارد و  کردم میریختن. باید قبول 

که با  کنم میکه من التماسش  کرد میآن دختره سحر ازدواج کند. او فکر 
که من چنین کار  دانست ینماما کامالً در اشتباه بود و ؛ من ازدواج کند

. تصمیم را گرفتم؛ تصمیمم این بود که با سهیل کنم ینمرا  يا احمقانه
ازدواج کنم. آرمان فراموش کرده بود که من اگر حرفی را بزنم، به آن عمل 

  .کنم می
که من شکست خوردم  کرد میهیچ اقدامی نکردم، آرمان فکر  اآلنمن که تا 

بود که کنم. دیگر وقتش شده و آن روز فقط حرف زدم و به آن عمل نمی
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. من دیگر کنم میزنم عمل من به آرمان نشان دهم که من به حرفی که می
  گذشتم.تصمیمم را گرفته بودم و از این تصمیم نمی

عصر آن روز با مادرم صحبت کردم. مادرم هم با پدرم صحبت کرد و قرار  
 دانستم ینمبیایند خواستگاري.  ها اینشد پنجشنبه، آخر هفته سهیل با عمه 

درست است یا نه. مادرم از این کارم و تصمیمی که  کنم میکاري که  این
گرفته بودم خیلی تعجب کرده بود. ته دلم به این کار راضی نبود. از سهیل 

که آرمان فکر  خواستم ینماما ؛ یعنی هیچ حسی به او نداشتم؛ آمد یمبدم 
با آرمان،  تنها نه. من کنم ینمزنم و به حرفم عمل کند که من فقط حرف می

 بابا زندگی و سرنوشتم بجنگم؛  خواستم یمبلکه با خودم هم لج کرده بودم. 
دانستم من با خورم. نمیمی شکستفقط من هستم که در این جنگ  کهنیا

  رم یا نه!...وتوانم زندگی کنم یا نه! دوام میاکسی که دوسش ندارم، آیا می
  باالخره آخر هفته شد...
پایین رفتم. دست و صورتم را  یحوصلگ یبر شدم، با صبح که از خواب بیدا

اعضاي خانواده دور میز بودند.  ي همهشستم و سر میز صبحانه نشستم. 
مادرم متوجه شده است که من ته دلم راضی به این ازدواج  کردم میحس 

که  کردم میاما من وانمود  زد.موج می شیها چشمنیست؛ این نگرانی در 
اینطور  اصالً که یدرصورت؛ با او ازدواج کنم خواهم یمو سهیل را دوست دارم 

دیده میشد. ولی من دائم  نگرانی و ناراحتی خاصی در چهره اشنبود. مادرم 
  کاسته شود.هایش تا کمی از نگرانی  زدم یمو لبخند  دمیخند یم

شد. مادر و مهران و پدرم، هرکدام نگرانی و ناراحتی خاصی داشتند. ولی نمی
با خنده خودم را طوري نشان دهم که خیلی  کردم میعی من هم س

  خوشحالم از این ازدواج. براي همین با لبخند پرسیدم:
  گرفتین؟ جور اینوا! چتونه شماها؟ چرا قیافه هاتونو  -
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  نوشین دخترم؟ -
  جانم مامان -
  تو مطمئنی؟ -
  از چی؟ -
  که میخوایی با سهیل ازدواج کنی. این -
  ان جون مطمئنم.اوهوم... آره مام -
  پس تکلیف آرمان... -
تکلیف آرمان روشنه مامانم. ما یعنی من و آرمان از همون اولم قرار نبود  -

ا، خاله اینا، کل فامیل خودتون نشستین واسه مباهم ازدواج کنیم. ش
  خودتون بریدین و دوختین که چی؟ نوشین و آرمان مال همن.

ادرم بیشتر ناراحت شد و نگرانی که من زدم، م ییها حرفحس کردم با این 
  و اضطرابش بیشتر شد.

(بابام) ببین دختر قشنگم؛ من و مامانت فقط میخوایم مطمئن شیم که از -
تصمیمی که گرفتی مطمئنی و این تصمیم خودته. دخترم زندگی 

- خواستی پسننیست. ازدواج مثل انتخاب لباس نیست که اگه  بردار یشوخ
  ی تو انتخابت دقت کنی عزیزم.فردا عوضش کنی. باید خیل

خوام با سهیل ازدواج کنم. شما دونم. من تصمیمم رو گرفتم. میبابا! می -
  سالمتی پسر آبجیتونه ها!شک دارین؟ مگه سهیل غریبه اس؟ ناقدر چرا این

وقت بخواي گیم دقت کن. چون اگه فردا خدایی نکرده اونواسه همین می -
لی دیره و باعث میشه بین ما و عمت اینا تصمیمت رو عوض کنی، دیگه خی

  اختالف پیش بیاد.
  نمیشه. جور ایننه باباجون.  -
  دخترم -
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  جانم بابا -
  ؟آرمان چیشد -
خوام با سهیل ازدواج کنم. من می ؟قدر از آرمان حرف نزنین بابا میشه این -

  هرکسی تو زندگیش انتخاب داره و انتخاب منم سهیله.
  .میذار یمبگم. ما به انتخاب تو احترام دونم واال چی نمی -
  ممنون -

مادرم خانه را  ککم اردن میز صبحانه، بکبعد از جمع  صبحانه تمام شد.
براي مهمانی شب مرتب کردیم. تا کارهاي خانه تمام شد، وقت ناهار شده 
بود. ناهار را خوردیم و من خسته به اتاقم رفتم. از خستگی روي تخت خوابم 

  نج و نیم بود که با صداي مادرم از خواب بیدار شدم.برد. ساعت پ
  دقیقه شد. وپنج چهلفت و هچند ساعت گذشت و ساعت 

دقیقه  وپنج چهلقرار بود ساعت هشت و نیم بیایند. من در این  ها اینعمه 
رفتم و دوش گرفتم. وقتی بیرون آمدم، دیدم که ساعت هشت و پانزده 

 ییمانتوار خشک کردم و از کنار بافتم. دقیقه است. سریع موهایم را با سشو
صورتی خیلی کمرنگ، با شال ست و شلوار مشکی پوشیدم. گردنبند  رنگبه 
عطر هم زدم  یکم کردم. دستم  همرا هم انداختم و دستبندم را  ام یلباسرو 

و مثل همیشه آرایش خیلی کمی کردم. وقتی شالم را پوشیدم، موهایم را 
  از شال بیرون آمده بودند. که از کنار بافته بودم،

دقیقه بود که زنگ خانه به صدا در آمد و عمه  وپنج یسساعت هشت و 
  آمدند. ها این

گفت که این کار را نکنم و به سهیل بله نگویم. کل صداي درونم بهم می
آمدند؛ اما اشتباه  ها اینکردم عمه  ربود از این صدا. فک شده پروجودم 

من حمام  که وقتیآمدند. محمد و شیوا هم  میها ییداو  ها خاله. کردم می
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، عمه میها ییداو  ها خالهدقیقه بعد از آمدن  پنجند. حدود ه بودآمد مبود
را  آنهاو فقط صداي  مو عموهایم آمدند. من هنوز در اتاقم بود ها این

. در افکارم بودم که درب اتاقم باز شد و مهران وارد اتاق شد. دمیشن یم
  رسید.خوشحال به نظر نمی اصالًمهران 

  آجی نوشین؟ -
  جونم داداش -
  خوبی؟ -
  آره -
  نوشین؟ -
  جانم. -
  مطمئنی؟ -
  از چی؟ -
  ازدواج با سهیل؟ -
  اوهوم خب -
  ولی انگار اینطور نیست. -
  یعنی چی؟ -
  گن... نوشین پس آرمان...چشمات که اینو نمی -
  خوریم داداشیآرمان چی؟ ما به درد هم نمی -
  کردي میخوبیم. داشتی ناز  باهمگفتی ما  که تو -
  مهران -
  جانم -
  خیال شی؟میشه شبی بی -
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ومه که نه خواهر من. تو یعنی میخواي با سهیل ازدواج کنی؟ تو که از معل -
  سهیل متنفر بودي؟!

  تصمیم اینه. اآلن -
. يکرد ینمي خودتو بدبخت جور اینکري و بیشتر بهش فکر می کاش يا -

نیست. اگه شبی بله بگی  بردار یشوخبگردم آبجی زندگی دورتنوشین، 
دیگه نامزدي چیزي بگیرین. خالصه به  ي هفتهمطمئن باش سهیل میگه 

  گذره فدات شم.وقت دیگه کار از کار می هم محرم شین. اون
بیا بریم  نمآلامن انتخابمو کردم...  یول دونم نگرانی؛می ...مهران داداشی -

   پایین منتظرن.
؛ من داشتم گفت یممهران کامالً درست بود. مهران راست  يها حرف
. لبخند ملیحی زدم و درب اتاق را باز کردم میخودم را بدبخت  یدست یدست

به سمت من چرخید. من هم  ها نگاهي پایین رفتم. همه ها پلهکردم و از 
سهیل با را پایین رفتم.  ها پلهلبم بود،  ي گوشههمینجور که لبخند کمرنگی 

دیدن من از سرجایش بلند شد. سهیل قدي نسبتاً بلند داشت. پوستش 
داد. که داشت زیاد سبزه بودن پوستش را نشان نمی یشیر تهسبزه بود، ولی 

  را باز کرد به طرفم. شیها دستعمه هم وقتی مرا دید، با ذوق و شادي 
  ! چه خوشگل شدي نوشین جون.به به -
  ممنون. -
دونستم عروس خودمی! بیا بغلم عمه فدات شه عروس م میاز همون اولش -

  خانم.
بود. من یک نگاه به  تحمل  رقابلیغواسم  واقعاًحرف زدن عمه  جور این

اما من نباید به خودم اجازه ؛ دیفهم یممادرم انداختم. مادرم هم حال مرا 
 هم منتقل شود. باید جوري خودم را نشان خانوادهدهم که این حس من، به 
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خوب است؛  زیچ همهکه  کردم میه انگار خوشحال هستم و وانمود کدادم می
  حتی حال من.

  نوشین دخترم -
  جانم مامان -
  برو چایی بریز و بیار مادر جون -
  چشم -
  عزیزم. بال یبچشمت  -

نگاه  ها مهمانزیرا هرچه در بین ؛ که ندا نیامده است کردم میاول فکر 
آشپزخانه شدم، دیدم که ندا خندان  اردو که یوقتکردم، او را ندیدم. ولی 

  .زدیر یمرا  ها ییچا
  عروس خانم! چطوري؟ به به -
  بد نیستم -
  هم میگه بد نیستم؟ شیخواستگاروا چرا؟ آدم مگه تو شب  -
  ندا؟ -
  جونم عزیزم -
  آرمان نیست؟ یعنی... چیز... منظورم آرمینه. امشب میاد یا نه؟ -
  برگشته. احتمال زیاد میاد. آرمان هم... تیورمأمآرمین که امروز از  -
  خواي طولش بدیم تا آرمین هم بیا بعد چاي ببرم؟خب پس چیز... می -
  نه! نیازي نیست. وقتی اومد... -

در همان لحظه زنگ خانه به صدا در آمد. چند ثانیه بعد صداي مهران آمد 
  آرمین پشت  درب است. گفت یمکه 

  اومد! زاده حالل بیا. -
  آره -
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  پس سینی چایی رو ببر تا سرد نشدن. -
ري کا دانستم ینمچرا.  دانم ینمسینی چاي را از ندا گرفتم. استرس داشتم. 

نفس عمیقی کشیدم و با لبخندي  م درست است یا نه.هدکه انجام می
به  منقش بسته بود وارد پذیرایی شدم. سهیل دائ میها لبمصنوعی که روي 

. چاي را اول جلوي کرد میموضوع مرا ناراحت  و این کرد میمن نگاه 
هم جلوي سهیل. سهیل موقع برداشتن چاي  آخرسربردم و  ترها بزرگ

به  خواستم یمبود. از نگاهش متنفر بودم.  شده رهیخو به من  زد میلبخند 
  آشپزخانه بروم که مادرم بهم گفت:

  بشین اینجا دخترم -
  چشم. -

خواست که شد نشستم. دلم نمیسهیل می برويهبي مبل که تقریباً رورو
روي سهیل باشم؛ ولی جاي مناسب دیگري براي نشستن نبود و مجبور بهرو

  بودم که رو به روي سهیل بنشینم.
 من که سرم .کجاستمهري پرسید که آرمان  شوهرخالهدایی مهرداد از 

د نگاه پایین بود، با شنیدن اسم آرمان سرم را باال آوردم و به دایی مهردا
  هم جواب داد: شوهرخالهکردم. 

  گرده.بر نمی حاال حاالهاحتماالً آرمان براي ادامه تحصیلش رفته آلمان و ا -
با شنیدن این حرف احساس کردم تیري به قلبم زدند. من که آرمان را هنوز 

چرا باید با سهیل، با کسی که از او متنفرم ازدواج  اآلنهم دوست داشتم، 
به  ام خانوادهو من و  بود یمسهیل آرمان باید روي آن مبل  جاي اآلن ؟کنم

  ...میبود یمناراحتی، باید شاد و خوشحال  همه نیاجاي 
بمیرم. باالخره بحث ازدواج ما  خواست یم، دلم کردم میکه فکر  ها نیابه 

و آرام و قرار نداشتم. حدود چهل دقیقه باهم  زد میشد. من قلبم تند تند 
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ر هم گفتند که من و سهیل برویم و باهم حرف بزنیم. من حرف زدند و آخ
 بهشد. با نگاه از پدر و مادرم اجازه گرفتم و  دبلند شدم و سهیل هم بلن

تراس طبقه باال حرکت کردیم. با سهیل وارد تراس شدیم. صندلی را  طرف 
از  بعدرا هم روي میز گذاشتم. سهیل هم  میها دستعقب کشیدم و نشستم. 

را روي میز  شیها دستن، روي صندلی نشست و مثل من نشستن م
زدم. سهیل هم حرف نمی و خیره شده بودم میها دستگذاشت. من به 

را  کرد میرانی دقایقی ساکت بود و بعد، باالخره سکوتی که میان ما حکم
  .ستشک

  خب -
  خب که چی؟ -
  گی؟چرا هیچی نمی -
  چی بگم؟ -
  نوشین -
  بله -
  رسن.هم میهم شدیم؟ عشقاي واقعی بدیدي آخرش مال ه -
  هه! آره خب -
  نوشین -
  هوم؟ -
  داشته باشم؟ ییها یژگیودوست داري چه  -
  سهیل -
  جانم عزیزم -
  چرا اون پیام چرت رو اون روز فرستادي؟ -
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دوست  ...که وقت این حرفا نیست گلم. خب بگو اآلننوشین جون عزیزم  -
  داري خونمون کجا باشه؟ داري کجا خونه بگیرم؟ یعنی... دوست

  سهیل بحث رو عوض نکن. بگو چرا؟ -
  نوشین -
  نوشین مرد. -
  عه این چه حرفیه -
  بگو پس -
  چیو؟ -
  چرا اون پیام رو دروغکی فرستادي؟ -
  نوشین میشه یه چیز ازت بخوام؟ -
  چی -
آیندمون  دربارهشی؟ امشب ما باید  الیخ یباون موضوع رو  اآلنامشب،  -

  .حرف بزنیم
دونیم که ما مثل بقیه نیستیم؛ مثل بقیه ببین سهیل... هردومون خوب می -

 ؟یفهم یمحرف بزنیم.  ییایرؤ ي ندهیآمرغاي عاشق نیستیم که بخوایم از 
  زود باش بگو. حاال

  نوشین میشه امشب از اون آرمانِ... -
خواد بگو. آرمان هرچی دلت می ...آرمان چی؟ عوضی؟ آشغال؟ نه بگو -

بدونم چرا اون روز اون پیام شر  واسم مهم نیست. ولی این حق منه که دیگه
  و وِر رو فرستادي.

بودم که بیاي  منتظرتو ماشین  اون روز صبح زود اومدم دم خونتونمن  -
ریختم. واسه همین دیدم آرمان اومد دنبالت خیلی بهم یوقت بیرون ببینمت.

شنگ. تمام مدت از دور تعقیبتون کردم. دیدم رفتین یه جاي شیک و ق
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گم... این مگه تو اون . این عکسارو ببین... ببین دروغ نمیکردم یمنگاهتون 
 و از دمیکش یمو درد  دمید یمیکی هم آرمان مگه نیست؟ شما رو از دور 

 همه نیادرون داغون میشدم. نوشین اون روز بدترین روز عمرم بود. وقتی 
نیاورد. دل مثل جارو برقیه؛ وقتی پر  لم دیگه دلم طاقتددرد رو ریختم تو 

شدم اون دروغارو بهت  مجبور. اون روز دلم دیگه پر شد. هکش ینمشد دیگ 
  جا رفتم... رو فرستادم همون لحظه از اون مایپبنویسم. وقتی اون 

اون کارو با  يدادخیلی پستی سهیل. خیلی... تو چطور به خودت اجازه  -
دونی بدون... اینا حریم عکس گرفتی؟ نمیمن بکنی؟ تو به چه حقی از ما 

چطور به خودت اجازه دادي که به  تیشخص یبشخصی حساب میشه. توي 
حریم شخصی دیگران تجاوز کنی و اون عکسارو بگیري؟ ما رو تعقیب کنی؟ 

  چرا؟ هان؟ چرا؟
  نوشین من دوستت دارم... -
  دوست داشتنت بخوره تو فرق سرت. -
آوردنت هرکاري حاضرم بکنم. نوشین من نوشین من واسه به دست  -

  دوستت دارم...
. من زیادي کرد میدوستت دارم را تکرار  ي جملهو دائم  زد یمسهیل حرف 

پر از اشک شده  میها چشمو  دیلرز یمداشت  میها دستعصبانی شده بودم. 
 اآلنکشیده بود،  کثافتبه  یراحت بهبود. کسی که آن روز من و آرمان را 

دارم. من این موضوع خیلی برایم  دوستتگوید می نم شسته و بهروبرویم ن
روي میز بود، سهیل متوجه  میها دستبود. چون  هضم رقابلیغسخت و 

را بگیرد؛ اما  میها دسترا نزدیک آورد تا  شیها دستشد.  میها دستلرزیدن 
  سکوت میان ما حاکم شد. را عقب کشیدم. چند دقیقه میها دستمن 

  . بلند شو بریم.نش یمبریم پایین. نگران  نوشین؟ بیا -
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  .شم یمدستتو ببر اونور. خودم بلند  -
به سمت ما  ها نگاهاین را گفتم و آرام بلند شدم. هر دو پایین رفتیم. 

  چرخید. پدر سهیل پرسید:
  چیشد؟ جواب عروس خانم چیه؟ -

 که کرد میسهیل با آن عصبانیتی که دقایقی پیش از من دیده بود، فکر 
به  توجه یبجوابم منفی است. براي همین با نگرانی به من نگاه کرد. ولی من 

  نگاه سهیل، با خونسردي جواب دادم:
  جوابم مثبته. ...ما... یعنی من و سهیل به تفاهم رسیدیم و  -

به سهیل نگاه کردم.  لحظه کیهمه با خوشحالی دست زدند و خندیدند. من 
 که وقتیید که من هم متوجه شدم. عمیقی کش نفس کیسهیل از شادي، 

اعضاي خانواده حرکت  طرف بهسهیل به من نگاه کرد، لبخندي زدم و بعد 
از خوشحالی برق  شیها چشم. نشستکردم. سهیل هم آمد و روي مبل 

. بعد از کلی حرف که اعضاي دو خانواده باهم زدند، قرار شد که آخر زد می
محرم شویم. در طول حرف زدن دو آینده نامزدي بگیریم و به هم  ي هفته

خانواده با یکدیگر، سهیل به من خیره شده بود. من هر کاري براي فرار از 
  نداشت. يا دهیفاسهیل کردم،  يها نگاه

 ،آنهارفتند. من بعد از رفتن  ها مهمان ي همهباالخره خداحافظی کردند و 
شالم  حوصله بی اتاقم رفتم. بخیر گفتم و بهنواده شببالفاصله به اعضاي خا

 اآلنکه  کردم میرا باز کردم و خودم را روي تخت رها کردم. به این فکر 
. کنم میکسی که دوستش ندارم، دارم ازدواج  با چیکار کنم؟ خواهم یم

چیزها فکر کردم که  جور اینبه  قدر آن. کنم میخودم، خودم را بدبخت 
ا هم عوض نکردم. در ر میها لباسزیاد، حتی  یحوصلگ یبگرفتم. از  سردرد

از اعماق افکارم بیرون کشید. درب اتاق مرا  تق تقافکارم بودم که صداي 
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بلند شدم و روي  حوصله بیباز شد و مهران وارد اتاق شد. من هم  درب
  تخت نشستم. مهران هم آمد و کنارم نشست.

  حال آبجیم چطوره؟ -
  ست.ا حوصله بیباید خدمتتون عرض کنم که آبجی شما خیلی  -
  بپرسم چرا؟ حال عروس که نباید بد باشه! تونم یم -
  جدا از شوخی حوصله ندارم. ...واقعاًداداش  -
  چرا نوشین؟ -
  .میش یمو به هم محرم  يِنامزددیگه  ي هفته! یگفت یمدرست  -
  من که بهت گفته بودم. -
  .هش ینمباورم  اصالً -
  چیو؟ -
  .کنم میج در بزرگ شدم که دارم ازدواق که ایناین -
 و بازي میدیدو یمانگار همین دیروز بود که باهم توي باغ توي حیاط  -
  .میکرد یم
  .نکنیم يباز آبیادته؟ هروقت حوض پر آب بود، محال بود که نریم و  -
بار مامان که داشت اون ه آره... یادته دقیقاً پنج ماه پیش، قبل از کنکور، ی -

 يباز آبیادگاري بابابزرگش بود، ، همون قالیچه که شست یمقالیچه رو 
قدر حرصی شده  ، اونیش یم. تو وقتی دیدي خیلی داري خیس میکرد یم

  بودي که اومدي و شیلنگ آب رو برداشتی و افتادي دنبالم.
داداش و داداش هم همون لحظه اومدن و من حواسم پرت نآره... که ز -

ف شیوا و محمد. تو رو خیس کنم، شیلنگ آب رو بردم طر خواستم یمشد، 
  .نشد س! خیکامالًاونام 

  داداش و محمد هم اومدن و باهم بازي کردیم...بعد هم زن -
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  چقدر خوش گذشت اون روز... -
  اوهوم -
  .شد یماون روزا بازم تکرار  کاش يا -
چقدر زود بزرگ شدیم. چشم به هم زدیم و یهو دیدیم بزرگ و مرد  -

  شدیم.
  ...... داداش فقط یه هفته موندهشدم یممن نباید عروس  کاش يا -
  ه.گذر یمچشم به هم بزنی این یه هفته هم  -
گه یه  خیلی زوده داداشی. نه؟ یه هفته دیگه که نامزد کردیم، سهیل می -

  شم.ماه دیگه هم عقد و عروسی... واااي نه! دارم دیوونه می
  این چه حرفیه آبجی گلم... دیوونه چرا؟ -

گذاشت و  شیها شانه. مهران سرم را روي شدم یموانه هم داشتم دی واقعاً
مهران بود. من آنقدر از این  يها شانهرا گرفت. دقایقی سرم روي  میها دست

م یهاروي گونه میها اشکزندگی خسته شده بودم و ناراحت بودم، 
، صورتم را قاب شیها دستمن شد. با  ي. مهران متوجه گریهختندیر یم

  م، اما ناراحت گفت:گرفت و با لحنی آرا
سهیل بخواد  ...دورت بگردم آبجی. گریه نکن. من پشتتم. مثل یه کوه -

 تر نازك. بفهمم از گل کنم میکنه جفت پاهاشو قلم  درازترلیمش پاشو از گ
. ناراحتت کنه به کنم میونم گفته باشه باهاش بد برخورد یدیبه آبجی یک

نم ویدقت ندارم ببینم آبجی یکیکن... طا. فدات بشم گریه ننمشوش یمعزا 
  .کنه میداره گریه 

پاك کرد. موهایم که  میها گونهرا از روي  میها اشک اش مردانهبا دستهاي 
آمده بودند توي صورتم را هم با دستش کنار زد. بعد هم مرا در آغوش 

  گرمش قفل کرد...
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 نیبهتراز خدا خیلی ممنون هستم که مهران را به ما داده است. مهران 
جلف  يپسرها. مهران از آن کنم ینمرا با دنیا عوض  اوداداش دنیا بود. من 

 آنهادش را به وکند و خ یزبان نیریشغریبه بخواهد  يدخترهانبود که جلوي 
اوقات از او  یگاه که وقتیخیلی خاصی داشت و  ي جذبه. بچسباند

به  اصالً دنبالم بیاید، کنکور  يها کالسکه بعد از تمام شدن  خواستم یم
و  خانوادهو جلوي من و  کرد می اخم دخترها. جلوي کرد ینمنگاه  دخترها

و به پسري شوخ و  کرد میر ینزدیک، صد و هشتاد درجه تغی يها لیفام
. شد یمبا اطرافیانش صمیمی و عالی است، تبدیل  اش رابطهباحال که 

ن مهران خالصه مهران یکی از بهترین مرد هاي زندگیم بود. من به داشت
 آرامشران مرا در آغوش گرفته بود، احساس ه. دقایقی که مکردم یمافتخار 

که نفهمیدم کی خوابم برد. صبح که از خواب بیدار شدم،  قدر آنداشتم؛ 
در آغوش داداش مهرانم بودم، خوابم برده و او  که وقتیمتوجه شدم که من 

 که وقتیرفته.  هم سرم را روي بالش گذاشته، پتو را رویم انداخته و
چرا؟ شاید به خاطر این بود  دانم ینم. کردم یمبیدارشدم احساس سرحالی 

 آشپزخانهکه من با مهران حرف زده بودم و او مرا آرام کرده بود. سرحال به 
رفتم و صورتم را آب زدم. دیدم که مادرم در حال حاضر کردن صبحانه 

  دید خوشحال شد.است. صبح بخیر گفتم و او هم وقتی سرحالی مرا 
  مامان -
  جانم دخترم. -
  بابا و مهران کجان؟ -
  ... یکی باید بره بیدارش کنه!...خوابِمهران که  -
  اون که با من. خب بابا چی؟ -
  باباهم رفته نون تازه بخره -
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مهران رو بیدار کنم. صبحانه با نون تازه رو نباید از دست  رم یمپس من  -
  داد.

  باشه دخترم. -
ا مهران را بیدارش کنم. قبل از داخل شدن به اتاقش هرچه در زدم رفتم ت

  فایده نداشت.
درب را باز کردم. دیدم که مهران روي تخت خوابش خوابیده است. کامالً 
معلوم بود که خیلی خسته بوده. هرچه صدایش زدم، فایده نداشت. روي 

؛ کردم زدم و همزمان صدایش شیها شانهبا دستم آرام روي ، نشستم تخت
بیدار نشد که هیچ،  بازهم ؛اما مهران بیدار نشد! بالش را از زیر سرش کشیدم

و همینجور  کردم میو دوباره خوابید. من صدایش  گرفت بالش را از دستم
  .زد میبسته بود باهام حرف  شیها چشمکه 

  مهران... مهرااان...داداش بلند شو دیگه... مهرااااان -
  هوم -
  هرچی خوابیدي. مهران... دادااااش پاشو دیگه. بسه -
  کم دیگه بخوابم.هی -
  نه! مهرااان پاشو دیگه لنگه ظهره! -
  مگه ساعت چنده؟ -
- 11  
  ...کم دیگهه خب باشه... ی -
  از خواب پرید و با تعجب پرسید: دفعه کی

  چی؟ ساعت چنده؟ اي واااااي
  . چطور مگه؟ست 11ساعت  -
  صدام نکردین؟ زودترید برم. چرا اي واااااي. من قرار دارم. با -
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. بلند شدم و دمیخند یم بلندبلندرا بگیرم.  ام خندهمن نتوانستم جلوي 
را برداشت و به ساعت نگاه کرد. با تعجب  اش یگوشبروم. مهران  خواستم یم

  پرسید:
  !شده خرابگوشیم  -
  چطور مگه؟ -
- !ساعتش... یعنی ساعت گوشیم هنوز هفت  
ساعت  4ساعت گوشی منم هفته شاید من ساعت ذهنم  کنم میخب فکر  -

  ...جلوترِ
این را گفتم و زدم زیر خنده. مهران که فهمیده بود براي بیدارشدنش الکی 

  گفتم ساعت یازده است، بالشش را برداشت و به سمتم پرت کرد.
  دارم واست نوشین خانووووم. منو گول میزنی آره؟ -
زود بیا پایین صبحونه با نون تازه و داغ  نمآلاآره بهترین داداش دنیا.  -

  بخوریم.
از اتاقش خارج شدم. رفتم پایین و سر  عیسرکردم و بالش را به سمتش پرت

  آمد. بابامیز نشستم. بابام هم همان لحظه آمد. مهران هم همزمان با آمدن 
  سالم بابایی -
  سالم دختر قشنگم. صبح بخیر -
  بخیر بابا جون. شما همصبح  -
  . اتفاقی افتاده؟یرس یمخوبی؟ امروز سرحال به نظر  -
  وا! بابایی مگه باید اتفاقی بیفته که شاد و سرحال باشم؟ -
  البته که نه! همیشه الهی شاد و خندون و سرحال باشی دختر یکی یدونم. -
  قدر خندیدم انرژي گرفتم. چیه بابا؟ صبح این یدون یمآخه  -
  کن منم بخندم. فیتعرمگه چیشده؟ من نبودم اتفاقی افتاده؟  -
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که شما رفتین نون تازه بخرین، مهران هم خوابه. من با خودم  گفتمامان  -
  از دست داد. هش ینمگفتم که این صبحونه رو اونم با نون داغ 

  خب -
گفتم  آخرسررفتم تا مهران رو بیدار کنم. هرچی صداش کردم بیدار نشد.  -

عت یازدست. اونم پرید باال! بعد یه نگاه به گوشیش انداخت. گفت ساعت سا
گفتم  دمیترک یمگوشیم خواب مونده و خرابه. منم که داشتم از خنده 

  ساعت گوشی منم هفت، شاید ساعت ذهن من چهار ساعت جلوتره!
  اي شیطون... -

  همه باهم زدیم زیر خنده. صبحانه را شروع کردیم.
قرار دارد. من هم  امروزگهان یادم افتاد که مهران گفته که وسط صبحانه، نا

 ينحوخیلی کنجکاو شده بودم که با کی قرار دارد، سعی کردم از او به 
  حرف بکشم.

  راستی داداش -
  جونم -
  امروز با کی قرار داري؟ -
  من؟ -
  آره -
  هیشکی. چطور مگه؟ -
  خودت گفتی -
  من چی گفتم؟ -
  نکردین من قرار دارم! بیدارم زودترگفتی چرا  -
  من گفتم؟ -
  مهرااااان. بگو با کی. -
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  بودم یه چیزي گفتم. آلود خواببا هیشکی! شاید  -
  .مدون یمآره...  -

. بعد از تمام شدن صبحانه و دمیخند یماما من ؛ بود شده  هولمهران 
  میز، مهران به اتاقش رفت. من هم سریع به دنبالش راه افتادم. کردن جمع
  م و وارد اتاق شدم.در زد

  اجازه هست داداشی؟ -
  آره آبجی کوچیکه -
  من کوچیک نیستم. لوس -
  خب -
  خب به جمالت -
  چیکار داري؟ -
  گم چطوره امروز بریم بیرون؟اممم داداش... می -
  امروز نمیتونم -
  چرا؟ -
  دارم کار -
  گماداداش به مامان می -
  چیو؟ -
  امروز با کی قرار داري؟ -
  هیشکی -
داداش منو خر فرض نکن. بگو دیگه... جون من... داداااش... قسم خوردما...  -

و خوب و یکی یدونه  یداشتن دوستمگه چندتا آجی خوشگل، مهربون، 
  ...داري؟ بگو دیگه جان آبجی

  تو دست... از بابا يا -
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  زود بگو پس... زود تند سریع -
  م بیرون.باشه بابا! امروز با چندتا از دوستام قراره بری -
  خب -
  خب نداره دیگه. -
  فقط دوستاي خودتن؟ -
  یعنی چی این سواال نوشین؟ -
  یعنی اینکه فقط پسر نیستن... -
  عه... نوشین -
که انتخاب کردي بپوشی  ییها لباسنوشین نداره دیگه... من فهمیدم...  -

  همه چیو لو داده فدات شم.
  چیه؟ این لباسا... یدون یمآخه نه  -
   این دختراي خوشبخت کیا هستن؟خب حاال -
  ی هام. یه دورهمی دوستانه اس!کالس همچندتا از  -
  وااااي خداي من... -
  چیه؟ -
  هیچی... -
  که انتخاب کردم خوبن؟ ییها لباساین  -
  عااااالی -
  راستی آبجی -
  جونم داداش -
  به کسی نگیا -
  دهنم قرصه -
  ...به مامان لو ندي که دختر هم باهامونه ها -
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  . توهم بهتره به جاي حرص خوردن زودتر حاضر شی.مدون یم -
  چشم. -

حاضر شود و برود. رفتم  تر عیسرهر دو باهم خندیدیم. من رفتم تا مهران 
بود. کمی باهم حرف  آشپزخانهپایین و روي کاناپه نشستم. مامان هم در 

ایین پ ها پلهتیپ از  زدیم. حدود ده دقیقه بعد، مهران خیلی شیک و خوش
  آمد.

  ؟یسالمت به! چه بوي عطري! داداش کجا به به -
  برم بیرون. خوام یماگه آبجی خانوم فضول، البته کنجکاو ما اجازه بدن  -
  بري بیرون. پرسیدم کجا؟ يخوا یم مدون یمخب  -
  بریم بیرون. ها بچهبا  -
  برین؟ سینما؟ کافه؟ رستوران؟ پارك؟ ینخوا یمکجا حاال  -
  مامااااان -
 قدر نیاکه به من بگوید  گفت یمبه مامان  ها بچهدم زیر خنده. مهران مثل ز

  نپرسم. سؤال
  نوشین دخترم اذیت داداشت نکن. -
  چشم. -

  که برود. خواست یممهران از مامانم خداحافظی کرد و 
  راستی داداش -
  باز چیه؟ -
  عطرت رو تازه خریدي؟ -
  نوشین -
  شد؛ گفتم بپرسم. سؤالجونم داداش خوشگلم. خب برام  -
  .دم یمبرگشتم جوابتو  -
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  پس زود برگرد بهترین داداش دنیا... خوب نیست زیادي بري دور دور گلم. -
بهترین آبجی  دم یمو جوابت رو کامل  گردم یبرم. چشم. زود مدون یمآره  -

  مرخص شم خواهر؟ يد یمدنیا... اجازه 
  م.. خوش بگذرد برادرهمراهت خدابه. درآري اي برا -

 مهران رفت. ساعاتی با مادرم در خانه بودیم. از او خواستم که ناهار را من
درست کردم. ظهر، مهران  يسبز قورمهدرست کنم. او هم قبول کرد. ناهار، 

دوستش  ي خانه. شب هم احتماالً دیآ ینمداد که براي ناهار  مایپبه من 
ار را خوردیم، بابا بعد از نکرد. وقتی بابا آمد و ناه یمخالفت. مادرم هم ماند یم

  تمام شدن ناهار، رو به مادرم گفت:
با  يسبز قورمهدست شما درد نکنه خانم. ناهار خیلی خوشمزه بود. این  -

  ...فرق داشتا کردي میکه درست  ییها يسبز قورمهبقیه 
 پخت دست. ولی این ناهار خوشمزه رو من درست نکردم؛ کنم میخواهش  -

  ناهار درست کنم. خوام یممروز گفت که من دختر یکی یدونمه. ا
خوشمزه رو واسمون  يسبز قورمهپس باید از سرآشپز تشکر کنم که این 

  درست کرده.
. سفره را بعد از خوردن و تمام شدن ناهار، کنم میمن هم گفتم که خواهش 

  جمع کردم. به اتاقم رفتم تا استراحت کنم.
صبح زود، عمه به مامان  نبهش سههفته پشت سر هم سپري شدند.  يروزها

زنگ زد که واسه ي نامزدي برویم و کارهایمان را تمام کنیم. عمه گفت که 
با  خواست ینمو من و سهیل جدا برویم. من دلم دنبال من  دیآ یمسهیل 

جز این نداشتم.  يا چارهاو را ببینم؛ اما  خواستم ینمسهیل باشم. حتی 
و ، من بروند ها اینبا ماشین عمه  اآنه تا آمد یمهم همراه عمه  عمو زن

  سهیل هم با ماشین سهیل.
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 و زن عمو رفتم حاضر شوم. حدود یک ساعت بعد، سهیل و عمه یلیم یببا 
  آمدند. سهیل پیاده شد و درب ماشین را برایم باز کرد. سوار ماشین شدم.

هم رفتند. سهیل هم سوار ماشین شد تا حرکت  عمو و مامانه و زنعم
  اشین را روشن کرد و حرکت کردیم.کنیم. م

  .سالم عزیزم -
  سالم. -
  نوشینِ من چطوره؟ -
  خوبم مرسی. -
  بیا. این شاخه گل واسه توئه. -
  مرسی -
  قشنگه؟ -
  .آره خیلی -
  .رسه ینمولی به خوشگلی تو که  -
  .ممنون -
  چه خبر؟ -
  .هیچ -
  یعنی چی هیچ؟ -
  ...خبرم یبیعنی سالمتی. خبري نیست.  -
  متیِ کی؟سال -
  منظورت چیه؟ -
  گفتی سالمتی منم گفتم سالمتی کی؟ -
- سالمتی خودم.  
  خودم نه خودمون. -
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  وا! -
وا نداره دیگه. دیگه من و تویی نداریم. دیگه مال هم شدیم. پس بهتره  -

  بگی ما! سالمتیمون.
  هنوز مال هم نشدیم... در جریانی که؟ -
  ...فردا پس. میش یماونم  -

پیش  اآلن. متنفر بودم که خورد یمحرف زدم سهیل به هم  جور نیاحالم از 
ل به من داده بود، مرا یاد آرمان انداخت. یسهیل هستم. شاخه گلی که سه

دیگر پیش سهیل  لحظه کیحتی  خواست ینمدلم  اصالًداغ دلم تازه شد. 
  .فشرد یم. بغض، گلویم را کردم میباشم. احساس خفگی 

  وایستی؟ هش یمسهیل  -
  چرا؟ چیشده؟ -
  حالم خوب نیست. بزن کنار -
  باشه باشه... صبر کن... -

  ماشین ایستاد و من سریع از ماشین پیاده شدم.
  سعی کردم از هواي تازه و طبیعی استفاده کنم. چند نفس عمیق کشیدم.

  خوبی؟ -
  .آره -
  بریم بیمارستان؟ يخوا یم -
  الزم نیست. خوبم. -
  ت معلومه نوشین.خوب نیستی. از رنگ و رو -
  ؟سهیل -
  .جانم عزیزم -
  .من خوبم. بریم -
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  باشه... يخوا یم جور ایناگه تو  -
  .ممنون -
  میام. اآلنتو سوار ماشین شو من  -
  باشه. -

. ها اینسوار ماشین شدم و منتظر ماندم تا سهیل بیاید و برویم پیش مامان 
گرفته بود تا  دقایقی گذشت. سهیل آمد. او براي من کیک و شیرکاکائو

اگر قبول نکنم  دانستم یمقبول کنم.  خواستم ینمبخورم و حالم بهتر شود. 
دعوا و بحث نداشتم. براي  ي حوصلهحال و  اصالًو من  شود یمدعوایمان 
  قبول کردم. یلیم یبهمین با 

  بیا اینو بخور. -
  واسه چی؟ اینا دیگه چی هستن؟ -
  .یش یمکیک شکالتی و شیرکاکائو. بخور خوب  -
  سهیل من گفته بودم که خوبم. -
صورتت تموم شه و  یدگیپر رنگجون. بخور حداقل دورت بگردم نوشین  -

  .نش یماینا نفهمن. نگران  دایی زن
  باشه. بده. -

گرفتم و کمی خوردم. سهیل اصرار داشت که کامل کیک و شیرکاکائو را 
  روي اعصابم بود. بدجورسهیل  ياصرارهابخورم. این 

  ؟يخور ینمرا تا ته چ -
  .بسمه... میل ندارم -
  !یادمه خیلی شکمو بودي -
  دیگه میل ندارم. اآلنآره بوووودم. ولی  -
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ي لج بازي کنی که جور اینذیت نکن دیگه نفسم. اگه قراره عشقم ا -
. اون موقع دیگه کار من ساخته است. ولی نکن یممونم مثل تو رفتار ها بچه

  جیگرم. من لج بازیاتم دوست دارم
  ؟!چه ربطی داره سهیل؟ یعنی چی این مزخرفا ...اَه -
  ؟عزیزم هش یمچرا اعصبایت خورد  -
  ...نش یمبهتره که به جاي حرف زدن حرکت کنی بریم. نگران  -
  چشم. -

شده بود برایم.  تحمل رقابلیغ واقعاً. سهیل داشتم یمخیلی خودم را نگه 
را  نداشتم. باید او يا چارهاما ؛ شیاه رفتنمخصوصاً با آن لحن و قربان صدقه 

. حرکت کردیم. وقتی رسیدیم مامان با نگرانی مرا در آغوش کردم میتحمل 
  گرفت و پرسید:

  کجایین شما پس؟ -
  به جاي من عمه جواب داد.

وا! مهنوش جون عزیزم لیلی و مجنون توي راه آروم آروم اومدن که یکم  -
  ریم واسه خرید.بیاین زود ب نمآلاباهم تنها باشن. 

. دائم دلم میکرد یمدر بازار بودیم و خرید  ها ساعتوارد بازار شدیم. 
اما ؛ اتفاقی بیفتد که من از آنجا بروم و به این خرید پایان بدهم خواست یم

. رفتیم تا حلقه را انتخاب رفت میخوب جلو  زیچ همههیچ اتفاقی نیفتاد و 
انتخاب کردیم و  يا حلقه. بعد از مدتی، را آورد ها حلقهتمام  دار مغازهکنیم. 

از مغازه خارج شدیم. تقریباً تمام خرید ها را کرده بودیم. ظهر شد و ماهم 
دلم  اصالًخسته بودیم. سهیل پیشنهاد داد که همه به رستوران برویم. من 

 هیهر ثاناما با اصرار مادرم مجبور شدم قبول کنم. ؛ قبول کنم خواست ینم
  .گذشت یم صدسالن، براي من کنار سهیل بود
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رفتیم و  ها خانمخریدها را در ماشین گذاشتیم و به رستوران رفتیم. ما 
  ناهار را بدهد. سفارشنشستیم و سهیل هم رفت تا 
من  کنارمیز نشستم که کسی نتواند  طرف آنبرخالف تصور همه، رفتم و 

خورد. براي میز نشستم جا  طرف آنکه من  بنشیند. وقتی سهیل آمد، از این
همین مجبور شد برود و او هم طرف دیگر میز بنشیند. من و سهیل درست 

تقریباً زیاد. مامانم آمد و نزدیک من  ي فاصله بارو به روي هم بودیم؛ اما 
  .زد میدیگران متوجه نشوند با من حرف  که يطور بهنشست و 

  دخترم -
  جانم -
  چرا اینجا نشستی؟ -
  پس کجا بشینم؟ -
  وهرت. کنار سهیلپیش ش -
محرم نیستیم. به هم مامان... سهیل هنوز شوهر من نیست و ما هنوز  -

  .ترم راحتي جور این
  میلته. هر جورباشه عزیزم.  -

را آوردند. سهیل در حین خوردن ناهار، نگاهش را از روي من  غذا
که من دوستش  کرد می. او فکر کرد میاذیت مرا خیلی و این  داشت یبرنم

سهیل را دوست  تنها نهکه من  دانست ینم کس چیهطور نبود. اما ایندارم؛ 
که من عاشق  کردند میاطرافیان فکر  ي همهمتنفر هستم.  اوندارم، بلکه از 

ه بودند. من آرمان را سهیل هستم. مخصوصاً خود سهیل. همه در اشتبا
  گفته که دیگري را دوست دارد. نم ولی آرمان به دوست داشتم.

ت است که به خاطر عشقت به یکی، سهم دیگري شوي...آرمان را خیلی سخ
  .شدم یمدوست داشتم، اما داشتم سهم سهیل 
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خسته بودم که به محض رسیدن  قدر آنناهار را خوردیم و رفتیم خانه. شب 
مرا  يا لحظهبه خانه، سریع به اتاقم رفتم. روي تخت دراز کشیدم. فکر آرمان 

شتر نمانده بود. با هزار جور فکر، باالخره خوابم . دو روز بیگذاشت ینمتنها 
  برد.

صبح که بیدار شدم، وقتی رفتم پایین دیدم اعضاي خانواده همه در حال 
م و من وانجام کارها براي مراسم فردا شب بودند. به ناچار مجبور بودم که بر

هم کمک کنم. به مادرم سالم کردم و بعد از خوردن صبحانه، به کمک 
  نواده رفتم.اعضاي خا

خسته شده بودم که زود  قدر آنآن روز پر مشقت هم تمام شد و شب شد. 
  خوابم برد.

  صبح زود ساعت شش، با صداي شیوا از خواب بیدار شدم.
  پاشو دیگه... نوشین... عروس خانوم -
  کم دیگه.هار بخوابم یذشیوا جون ب -
  دورت بگردم. هش ینم -
  چرا آخه؟ من خوابم میاد -
  بم میاد یعنی چی؟ پاشو ببین پایین چه خبره!خوا -
  خبره؟ه مگه چ -
  یادت رفته امروز نامزدیته؟ -
  اووخ... پاك یادم رفته بود. -
  حاال پاشو. زود تند سریع -
  باشه تو برو منم میام. -
  زود بیا. -
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رفتم پایین  بعد شیوا رفت و من هم بلند شدم و دقایقی روي تخت نشستم.
براي چیست. وقتی رفتم پایین، دیدم که همه در  سروصدا همه نیاتا ببینم 

. من فقط مات و دهند یمما هستند و هرکدام دارند کاري را انجام  ي خانه
  . شیوا آمد کنارم.کردم میمبهوت نگاهشان 

  ایستادي؟وچرا اینجا  -
  پس کجا وایستم؟ -
  نه عزیزم منظورم این نیست. منظورم اینه که اینجا بیکار نمون. -
  پس چیکار کنم؟ -
  نوشین؟ -
  .جانم -
  خوبی؟ -
  آره. چطور مگه؟ -
  !یزن یمامروز سر صبحی گیج  -
آدم کجا بودن اومدن اینجا صبح به این  همه نیاساعت شیشه هنوز.  -

  زودي؟
نزدیک. غریبه نیستن که! ثانیاً اومدن واسه  يها لیفاماوالً که همه فامیلن.  -

  .کمک براي مراسم
  .آهان -
  .وهم به جاي وایسادن برو حموم. باید بري آرایشگاهت -
  آرایشگاه؟ -
  ه ها!تسالمتی نامزدیآره دیگه. سهیل میاد دنبالت. نا -
  .رم ینممن آرایشگاه  -
  ؟رم ینمیعنی چی  -
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  یعنی همین. یه نامزدي ساده است فقط. آرایشگاه نیاز نیست. -
باشه. واسه همین باید  نامزدیتون با بقیه فرق داشته خواد یمسهیل گفته  -

  بري آرایشگاه.
  آخه شیوا من... -
دورت بگردم عزیزم... من هم به مامان گفتم. ولی مامان گفت عمه قبول  -
  .هنک ینم. اگه اونم قبول کنه، سهیل قبول هنک ینم
  .هوووف -
نیست. زود برو حموم  يا چاره؛ ولی کنم میعصبی نشو قربونت برم. درکت  -

  که وقت نداریم.
  باشه. -

ساعت شش و نیم بود که من رفتم حمام. وقتی بیرون آمدم دیدم ساعت 
را پوشیدم. موهایم را به کمک شیوا،  میها لباسهشت و چهل دقیقه است. 

سریع سشوار کشیدم. بیست دقیقه وقت داشتم تا حاضر شوم. سهیل ساعت 
م. . سریع حاضر شدم و رفتم پایین کمی صبحانه خوردآمد یمدنبالم  9

  .رفتم میو من دیگر باید  آمد سهیل
  سالم عزیزم. -
  .سالم -
  خوبی نوشین جون عشقم؟ -
  ؟ممنون. سهیل -
  .جان -
  آرایشگاه الزم نیست. -
  چرا عزیزم؟ -
  !چون فقط یه نامزدي سادست -
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  .این فرق داره با بقیه -
  چی؟ چه فرقی؟ یعنی -
  ود.پاشو بریم ز نمآلاامشب رو برات بسازم.  خوام یم -

حرفی براي  واقعاً. چون زدم ینمسوار ماشین شدیم. در طول راه من حرف 
باهاش دعوا کنم  خواست یم، دلم زد میگفتن نداشتم. سهیل هم که حرف 

  و بگویم که ساکت شود. حالم خوب نبود. دائم در فکر آرمان بودم.
  دورت بگردم؟ یگ ینمچرا هیچی  -
  .خوام ینمچون  -
  یعنی چی؟ -
  .همینیعنی  -
  نوشین چته؟ -
  ؟میرس یمهیچی. کی  -
  .میرس یم اآلنکم راه مونده. ه ی -

که رسیدیم و  حدود پنج، شش دقیقه بعد رسیدیم. خوشحال بودم از این
که دارم به سهیل محرم  ناراحت بودم از این دیگر کنار سهیل نیستم؛

و این کامالً بود  ام یخوشحالبیشتر از  ام یناراحت. شوم یمو مال او  شوم یم
طبیعی بود. سهیل پیاده شد. درب را برایم باز کرد. من وقتی وارد آرایشگاه 

هم آنجا بود و منتظر آمدن من. رفتم و بعد از  ام دخترعمهشدم، دیدم سارا 
، روي صندلی نشستم. به آرایشگر گفتم که مرا آرایش کمی یپرس احوال

سهیل سفارش کرده است که  که مادر آقا گفت یمو  کرد ینمکند. اول قبول 
  من باالخره قبول کرد. ياصرارهازیبا و کامل آرایش کنم. با  را شماخیلی 

آرایش صورتم که تمام شد، قبل از آرایش مو، لباسم را پوشیدم. لباسم آبی 
را به شکل تل از سمت چپ، به  رنگم ییخرماآسمانی بود و بلند. موهاي 
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. من اصرار شد یمند، این مدل زیبا سمت راست سرم بافت و چون بلند بود
  اما آرایشگر قبول نکرد.؛ داشتم که موهایم را باز بگذارم و ساده باشد

ظر آمدن سهیل بودم. سهیل آمد و سوار ماشین شدیم. در تحاضر شدم و من
، من ناراحت بودم و عصبی. وقتی زده ذوقراه سهیل خیلی خوشحال بود و 

ا برایم باز کرد. اقوام به استقبال ما آمدند. پیاده شد و درب ر لیسهرسیدیم، 
 يها حرفسهیل،  یتمام آن روز برایم عذاب بود. تبریک اطرافیان، خوشحال

  عمه...
آن روز هرجور که بود گذشت. من دیگر به سهیل محرم شده بودم و سهم 

ما بماند.  ي خانهسهیل شده بودم. آن شب، سهیل اصرار داشت که شب 
 ریگبود. مادرم که در رودربایستی  تحمل رقابلیغبودن، برایم رو پر همه نیا

ما بخوابد. سهیل  ي خانهبود، مجبور بود قبول کند که سهیل آن شب  کرده
نوشین به هم محرم شدیم، شب باهم بخوابیم.  و که حاال که من گفت یم

 ي همهشده بود. دیگر  شب مهین 1:30من ناراحت به اتاقم رفتم. ساعت 
 قدر آن، رفت. متاقم رفتامن به  که نیا از بعدرفته بودند. عمه هم  اه مهمان

، زد میکه هر کس حرفی به من  سهیل يها حرفعصبی بودم از این فکر و 
و عصبانیتی که از سهیل داشتم را سر بقیه  دادم یمبا عصبانیت جوابش را 

 اجازه یب. در اتاقم نشسته بودم که درب اتاقم باز شد و سهیل کردم میخالی 
وارد اتاقم شد. این مرا خیلی عصبانی کرد و دیگر نتوانستم جلوي خودم را 

  .کنم تحملبگیرم و سهیل را 
  .نآخی... همه دیگه رفت -
  ي میاي تو اتاق؟جور اینچرا  -
  چطور مگه عشقم؟ -
  .، بعد بیاي داخليزد یم، در یگرفت یمباید قبل از وارد شدن اجازه  -
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  وا! -
  .. شاید وضعم خوب نبود.وا نداره. -
  منظورت چیه؟ یعنی چی وضعم خوب نبود؟ -
  مثالً شاید لباس تنم نبود... شاید لباسام... -
  خب طوري نیست... -
  ست؟یسهیل یعنی چی طوري ن -
ببین عزیزم اوالً که لباس تنته... ثانیاً اگه لباسات خوب نبود طوري نیست.  -

به هم محرمیم، مال همیم، سهم  گهیما د! ه براي من خوبی...تو همیش
  .همیم

  سهیل خفه شو... -
 سرت سربه . به همین خاطر زیاديا خسته اآلننوشین جون میدونم  -
  بیا لباسامونو عوض کنیم بخوابیم. خیلی خسته شدیم امروز. نمآلا. ذارم ینم
  الزم نکرده... -

  این را گفتم و از اتاق خارج شدم.
بودیم  باال ي طبقه. چون ما دندیشن ینمرا  ما صداي ها اینخوشبختانه مامان 

طبقه پایین. به توالت رفتم. رو به روي آیینه ایستادم و دائم خودم را  آنهاو 
آرمان را  که نیا با. من چرا خودم را بدبخت کردم، چرا؟ کردم میسرزنش 

 اآلندوست داشتم و از سهیل متنفر بودم، رفتم و با سهیل ازدواج کردم. 
 دانستم ینمم سهیل شده بودم و حتی از آرمان خبري هم نداشتم. دیگر سه

 ؛ اماکجاست... ته دلم راضی به این ازدواج نبود و آرمان را دوست داشتم
دهد،  عذابا رم تواند ینمآرمان بفهمد که فقط او  خواستم یم، طرف کیاز
اشک مرا  هرروز گذاشت یمکه  يا عاشقانه يها پستبا عکس و  تواند ینم
. در افکارم بودم. با خودم لباس آورده بودم تا لباسم را عوض کنم. اوردیربد
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، ها دکمهباز کردن  .بازکنمعقب لباسم را  يها دکمه کردم میداشتم سعی 
 کردم میعقب و بدون دیدن، سخت بود. سختی را تحمل  يها دکمه هم آن

الش ت یسخت بهاما حاضر نبودم سهیل را صدا کنم تا به کمکم بیاید. 
که ناگهان دستی به دستم خورد. از آیینه  بازکنمرا  ها دکمهکه  کردم می

را او باز  ها دکمهکه  خواست یمنگاه کردم و دیدم که سهیل است. سهیل 
الً از این اخالق و و کام خواستم ینم جور ایناما من ؛ اوردیدربکند و لباسم را 
ا گرفته بود و باز ر ها دکمهمتنفر بودم. سهیل  شدت بهکارهاي سهیل 

  مانع این کار شوم. کردم می. من هم با لجبازي سعی کرد می
  .ولم کن سهیل -
  چرا عزیزم؟ -
  .... سهیل ول کنخوام ینم -
  خب عشقم من لباستو در میارم. چی میشه خب؟ -
  .الزم نکرده... بهت میگم برو بیرون -
  هم محرمیم. من... نوشین ما دیگه به  فهمم ینمدلیل لجبازي تو رو  -
  فقط ولم کن برو بیرون. -
 میر یم، بعد میکن یمبیرون. لباستو باهم عوض  رم ینمنچ... خانمم من  -

  .میخواب یمباهم 
، خودم رفتم بیرون. سریع به اتاقم رفتم رود ینمدیدم سهیل بیرون  که وقتی

و لباسم را عوض کردم. وقتی سهیل آمد، لباسم را عوض کرده بودم. سهیل 
  ی دید من با این سرعت لباس عوض کردم، تعجب کرد.وقت
  قدر زرنگه!ه خدااي من... خانوم من چ -
  هه! -
  .بیا باهم بخوابیم اآلنعشقم... نذاشتی که لباستو عوض کنم، خب  -
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  !نه -
  چرا؟ -
  .گمچون من می -
  گی؟خب چرا می -
  .خواد یمچون دلم  -
  خب بگو چرا؟ -
  .چون تخت یک نفرست -
  .میخواب یمشکالی نداره! ما باهم خوب ا -
  ي دوست ندارم.جور اینمن  -
  .میخواب یمبیا دوتایی رو زمین  اصالًخب  -
  .من روي زمین عادت ندارم -
  پس چیکار کنیم؟ -
  .خوابم یمخوابم من مثل همیشه توي اتاقم، روي تختتو میري بیرون و  -
  .رم ینممن  -
  .بیخود -
  .نوشین لج نکن -
  .نمک ینملج  -
  ، تو روي تخت.خوابم یمحاال که اینطوره، من روي زمین  اصالً -
و من  داد یمسهیل هم ادامه  دادم یمقبول کنم؛ اما اگر ادامه  مخواست ینم

و نارضایتی قبول کردم. آن شب هم گذشت.  یلیم یبحوصله نداشتم. با تمام 
ر شده بود. صبح که از خواب بیدار شدم، رفتم پایین. سهیل قبل از من بیدا

که براي  گفتند یمتقریباً همزمان به میز صبحانه رفتیم. پدر و مادرم داشتند 
باشیم و هم زمان عقد  تا هم دور هم ،ندیآ یمما  ي خانهبه  ها اینناهار، عمه 
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و عروسی را مشخص کنیم. بعد از خوردن صبحانه، به کمک مادرم رفتم تا 
ر بار خودم را لعنت کردم که چرا ناهار درست کنیم. در حین کار کردن هزا

که عمه زنگ بزند و  خواست یمانجام دادم. دلم  يا احمقانهمن چنین کار 
. ولی هرچه گذشت، عمه زنگ نزد. تقریباً نزدیک ندیآ ینمبگوید که امروز 

  ، عمه کنار من آمد.یپرس احوالظهر بود که آمدند. بعد از 
  عروس گلم چطوره؟ -
  بین؟خوبم ممنون. شما خو -
  ماهم خوبیم شکر خدا. -
  اوهوم. خداروشکر -
  عمه.نوشین جون  -
  بله -
  کنم میخیلی خدا رو شکر  -
  چطور مگه؟ -
  رسید... خواست یمتو شدي عروسم. سهیل هم به اونی که  -

از این  اصالً .کرد میو دائم عروسم عروسم  رفت می ام صدقهعمه خیلی قربان 
ردیم. بعد از خوردن ناهار، همه نشستیم تا وضع خوشحال نبودم. ناهار را خو

و من فقط گوش  زدند یمحرف  آنهازمان عقد و عروسی را مشخص کنیم. 
  حرف بزنم. خواست ینمناراحت بودم که حتی دلم  قدر آن. دادم یم

بعد از کلی حرف، به این نتیجه رسیدند که یک ماه دیگر عقد و عروسی را 
را  شانیها حرفسرم گیج رفت. دیگر بقیه  باهم بگیریم. با شنیدن این حرف،

  نشنیدم...
. همه به دنبال انجام کار میشد یمو به روز عروسی نزدیک  گذشت یم روزها

 يا بهانهو به هر  آمد یمما  ي خانههاي عروسی بودند. سهیل هم هر روز به 
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روز مانده  15با من باشد. همه خوشحال بودند جز من.  خواست یمکه شده، 
، انتخاب درنگیسفعروسی که ما به خرید رفتیم. لباس عروس  بود به
صبح که از  هرروزجهنم بود.  مثلبرایم  روزها، تاج عروس و... آن گل دسته

عذاب خیلی سختی  خواهم یم، این حس را داشتم که شدم یمخواب بیدار 
  ...کننده ناراحت قدر همانترسناك،  قدر همانبکشم. 

. این را زدم یمدائم با خدا حرف  ام ییتنهار فقط به خدا امید داشتم. د
. او کنم تحملسهیل را  توانستم ینم. کند ینمکه خدا مرا ترك  دانستم یم

، شادي و خوشبختی یکه من بخندم و احساس خوشحال کرد میهرکاري 
که من در کنار  دانستم یم. چون زدم یماما من فقط لبخند کمرنگی ؛ کنم

اهم شد. خوشبختی من در کنار سهیل فقط سهیل خوشبخت نیستم و نخو
  ...یافتنین دست ییایرؤبود؛  ایرؤیک 

باالخره شب عروسی رسید. فرداي آن شب، عروسی من بود. عروسی که نه؛ 
آن شب صبح شود.  خواست ینمبهتر است بگویم آغاز بدبختی من بود. دلم 

صدایم آن شب، با هزار جور فکر و دغدغه گذراندم. صبح مادرم ساعت شش 
زد. گفت که ساعت هشت باید به آرایشگاه بروم. بلند شدم و به حمام رفتم. 
 وقتی آمدم بیرون، سریع حاضر شدم. موهایم را خشک کردم و با سهیل به

با  خواست ینمدلم  اصالًرا در ماشین خوردم.  ام صبحانهآرایشگاه رفتم. 
زنگ خورد. وقتی م نسهیل حرف بزنم. از شیشه به بیرون خیره بودم که تلف

  به صفحه گوشیم نگاه کردم دیدم که یکی از دوستان دوران دبیرستانم است.
  الو -
  سالم نوشین خوبی؟ -
  قربونت. تو چطوري مبینا؟ -
  خبر؟فداتشم. چه -
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  خبر؟سالمتی. تو چه -
  منم سالمتیت. -
  سالمت باشی. -
  ؟میگما نوشین -
  .جانم - 
  شیرینی بدي؟ ايخو ینم -
  !گی مبینا؟ ی؟ چی داري میی نییچه شیر -
  !؟ینود ینمیعنی  -
  ؟یزن یماز چی داري حرف  -
  یعنی نرفتی نگاه کنی؟ خبر نداري؟؛ رتبه کنکورت رو میگم -
  فراموش کردم کنکور دادم. اصالًنه بابا...  -
  !چندم شدي؟ من به جاي تو ذوق کردم یدون یمدیوونه  -
  نه. چندم شدم مگه؟ -
  ه خر!شد یمدورق ات رتبه -
  چی؟ -
  نفر اولی...! 50جزء  -
  گی؟مبینا تو داري جدي می -
  !نمود ینم يخبر یب! تو چرا ندون یمآره. کل دبیرستان  -
  خوبه... -
  نوشین؟ -
  جونم -
  خوشحال نشدي؟ -
  .چرا... خوشحال شدم -
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که  يا رشتههمون  هش یم. نوشین باورت هگ ینمولی صدات اینو  -
راحت  نیتو یمکنکور قبول شدي. دیگه  ي رتبهترین رو با به یخواست یم

  ...یخواست یمبري بهترین دانشگاه. همونی که همیشه 
  ...خوام ینمدیگه  -
  یعنی چی نوشین؟ -
  .یعنی من دیگه حال درس رو ندارم. دیگه هیچی مهم نیست -
  یعنی چی نوشین؟ چیشده؟ اتفاقی افتاده؟ -
  .مهم نیست -
مانع رسیدن به اونی که  تونست ینمهیشکی مهمه رفیق... چیشده؟  -
  که رسیدي چرا خوشحال نیستی؟ اآلنبشه.  يخوا یم
  برام مهم نیست. دانشگاهمبینا دیگه کنکور و  -
  نوشین خوبی؟ -
  نه... -
  .کجایی؟ بیام پیشت -
باید قطع کنم. خوشحال  فعالًبیاي. مبینا من  هش ینمخوبی نیستم.  جاي -

  شدم باهات حرف زدم.
  منم همینجور. -
  امیدوارم تو به آرزوهات برسی رفیق. خداحافظ. -
  فظ.حاخدا -

 که نیا. نه شدم یمن این خبر خوشحال یدباید از شن اآلنبغضم گرفت. من 
قدر زحمت کشیدم و بهترین رتبه را در کنکور آوردم، آخر هم  اون

  اینطوري...
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اما ؛ رفتم میین دانشگاه با خوشحالی به بهتر اآلن، افتاد ینماگه این اتفاقات 
خیالش شوم و فراموش باید بی ...دیگر مهم نبود... کاري است که گذشته

  کنم.
که  کرد میرفتم. آرایشگر مشغول شد. فکر  آرایشگاه رسیدیم و من به داخل

لم درد د. توي گذرد یمکه در دل من چی  دانست ینممن خوشحالم. کسی 
  بود، روي لبم خنده...

؛ . من دیگر کامل حاضر بودم. در آیینه به خودم نگاه کردمگذشت ها ساعت
دنبالم آمد. شنل لباس  سهیلخوشحال نبودم. ساعت شش بود که  اصالًاما 

را به  گل دستهعروس را پوشیدم و کالهش را روي سرم گذاشتم. سهیل 
دستم داد و درب ماشین را برایم باز کرد. سوار ماشین شدیم و حرکت 

سهیل  يها دوستو  ها لیفام. چند تا از گرفت یمهم فیلم  داربر لمیفکردیم. 
  . سهیل ذوق داشت و من داغون بود.آمدند یمهم با ماشین و موتور دنبال ما 

دیم. از ماشین پیاده شدیم و به داخل تاالر رفتیم. مستقیم به اتاق عقد یرس
عقد را  ي غهیص خواست یمهم آمدند. عاقد آمد و  ترها بزرگم و ترفتیم. نشس

دیگر  یباکس. خیلی سخت بود؛ دلت ختمیر یمجاري کند. من زیر تور اشک 
. بود یمسهیل، آرمان باید کنارم  يجا به اآلنباشد و کنارت دیگري. 

روي  اما کسی خبر نداشت. تور؛ ختیر یم میها گونهتند تند روي  میها اشک
خفه،  ییاادهیفرکسی از اشک ریختنم باخبر شود. با  گذاشت ینمصورتم 

که مانع این ازدواج شود.  خواستم یم يا معجزهخدا را صدا میزدم. از خدا 
و نفس کشیدن برایم سخت شده بود. فقط و فقط در آن  زد می شدت بهقلبم 

  .خواستم یمعقد، از خدا کمک  ي سفرهلحظه، با اشک، در لباس عروس، سر 
بشه که من زن سهیل  يا معجزه! تو رو خدا! تو رو قرآن یه خدا جونخدایا! 
  نشم...
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  ، عاقد شروع به خواندن صیغه کرد:زدم یمکه خدا را صدا  طور همین
  بار اول...عروس رفته گل بچینه...

  بار دوم...عروس رفته گالب بیاره...
  آیا بنده وکیلم؟ ...بار سوم و بار آخر

 يدیناامشده بودم. در اوج  دیناامبودم. خیلی  داده  ازدستدیگر امیدم را 
  بودم. با صدایی لرزان گفتم:

  ...ترها بزرگپدر و مادرم و بقیه  ي اجازهبا  -
  را نگفته بودم که درب اتاق عقد باز شد و صدایی گفت: )بله( ي کلمههنوز 

  نوشین... -
من با شنیدن این صدا بله را نگفتم و سکوت کردم. آرمان وارد اتاق شد. 

مد. دستم را گرفت و مرا با خودش همه تعجب کرده بودند. آرمان به سمتم آ
از اتاق عقد دور کرد. سوار ماشین آرمان شدیم. آرمان با سرعت زیاد 

از  که نیا از بعد. از شهر خارج شدیم. حدود نیم ساعت کرد میرانندگی 
 میها چشمشهر خارج شدیم، آرمان ماشین را نگه داشت. هوا تاریک بود. به 

  گرفت. شیها دسترا در  میها دستنگاه کرد و 
سحري وجود نداره...  اصالً... خوام یمنوشین من دوستت دارم... من تو رو  -

  اینستاگرام، مال دوستم بود... نوشین گذاشتم یمهم که  ییها عکساون 
  ) جونمهق هق(با -
  زن اون مرتیکه آشغال بشی؟ یخواست یمچرا  -
  زدي...و اون روز اون حرفارو بهم  ايخو ینموقتی دیدم تو منو  -
  بشی؟ کثافتاز سر لج بازي خواستی زن اون  -
  آرمان -
  جان دلم -
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  ...خوام یم. ازش متنفرم. من... من تو رو خوام ینممن سهیل رو  -
این را که گفتم، آرمان مرا در آغوشش گرفت. این بار از خوشحالی اشک 

  .ختمیر یم
  نوشین... -
  جونم -
  ...کنم ینمهم ولت  لحظه کیدیگه حتی  -

را  میها اشک. اشک شوق... آرمان ختمیر یممن در آغوش گرم آرمان اشک 
  پاك کرد و گفت:

  من و تو دیگه مال همیم... مگه نه؟ -
  .آره -
  .جلوي ما رو بگیره نهتو ینم کس چیه -
  اوهوم... بریم؟ -
  ...بریم -

ما که در یزد  ي خانهبه یزد رسیدیم. به  ها ساعتحرکت کردیم. بعد از 
رفتیم. من در ماشین، از خستگی خوابم برده بود. وقتی رسیدیم،  داشتیم،
  زد میصدایم  آرام آرامآرمان 

  ... عزیزم... نوشین جون عشقم...یخانمنوشین...  -
  هوم؟ -
  بیدار شو رسیدیم. -
  شم یمکم دیگه بلند هی -
  .بلند شو بریم داخل بخواب اآلن -
  .خوابم یم جا نیهم -
  دستتو بده به من پاشو. ...ی... بیاتوي ماشین اآلننفس  -
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بودم که حتی راه  آلود خوابخسته و  قدر آندست آرمان را گرفتم. 
راه بروم، چند بار محکم  توانم ینم دید یرمان وقتآ م.وبر توانستم ینم

شوم.  داریو ب میایبه خودم ب یحساب و  درسترا بهم زد تا من  شیها دست
  .و رفتیم داخل خانه را گرفت ممان دستبه خودم آمدم، آر که نیا از بعد

  روي مبل نشستم و آرمان هم روبروي من، روي میز نشست.
  چقد لباس عروس بهت میاد. -
  جدي؟ -
  .آره -
  ولی من این لباس عروس رو دوست ندارم. -
  چرا؟ -
  چون این لباس عروسیِ که دلم به این ازدواج راضی نبود. -
  شو باهم انتخاب میکنیم.پس واسه عروسی خودمون یکی بهتر -
  اوهوم... اي وااااي -
  د؟چرا؟ چیش -
  ؟!آرمان -
  !جونم -
  !من لباس ندارم -
  یعنی چی؟ -
  یعنی باید برم بگردم ببینم لباس دارم یا نه. وگرنه... -
  همین لباس عروس تنت باشه. یش یموگرنه مجبور  -
  عه آرمان شوخی نکن. -
  بریم. داري یا نه باشه... بیا بریم بگرد ببین لباس -
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اتاق من رفتیم. خوشبختانه لباس داشتم. آرمان بیرون رفت و من لباسم  به 
را عوض کردم. وقتی از اتاق آمدم بیرون، دیدم که آرمان نیست. سریع تلفنم 

  را برداشتم و به آرمان زنگ زدم.
  جانم -
  آرمان کجایی تو؟ -
  بیرونم. زود میام -
  بیرون؟ این وقت شب؟ -
  ومی زود میام.خان -
  .باشه -
  بینمت.می -
  خداحافظ. -
  که آرمان این موقع شب کجا رفته بود. دلشوره داشتم. دانستم ینم

خیلی خوشحال بودم. آرمان در آن لحظه که آمد و دستم را گرفت و مرا از 
عقد دور کرد، مثل یک معجزه بود. درست وقتی این معجزه اتفاق  ي سفره

  همهکه دیگر  کردم میبودم و فکر  داده  ازدستم را افتاد که من تمام امید
این کار  دهخوا یمتمام شده است. من هم حتی خبر نداشتم که آرمان  زیچ

، من بله را گفته بودم و همسر آمد یم رتریدرا بکند. اگر حتی یک ثانیه 
. خدا را خیلی شاکرم که مرا نجات داد. بهترین اتفاق شدم یمسهیل 

که  خوشحال بودم و در افکارم غرق شده بودم قدر آنبود.  ام یزندگ
  .گرم شدند و خوابم برد کم کم میها چشم

صبح که از خواب بیدار شدم، دیدم در اتاق خودمم. تعجب کرده بودم. من 
د شدم و به بیرون رفتم. وقتی کاناپه خوابم برده بود. سریع بلن شب قبل روي

که من خوابم برده بود،  ییاج همانرفتم بیرون، دیدم که آرمان درست 
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خوابیده است. تعجب کردم و جا خوردم. آرمان مرا توي اتاقم برده بود و 
قطعاً  دانستم یمخودش بیرون خوابیده بود. از این کارش خوشم آمد. چون 

. راستش خوشحال شدم که دیخواب یماگر سهیل بود، خودش هم کنار من 
تا صورتم را بشویم. وقتی آمدم آرمان اینطور آدمی نیست. رفتم دستشویی 

  بیرون، دیدم همان لحظه آرمان بیدار شد.
  خانمصبح بخیر  -
  صبح توهم بخیر -
  دیشب خوب خوابیدي؟ -
  اوهوم. تو چی؟ -
  .منم آره -
  مطمئنی؟ -
  چطور مگه؟ -
  آخه دیشب رو کاناپه خوابیده بودي. -
  مهم نیست عزیزم. -
  ؟!یعنی چی مهم نیست -
  .تو راحت بخوابیمهم اینه که  -
  .یخواب ینمي که راحت جور اینخب تو  -
  نوشین من مهم نیستم. -
  ؟!عه آرمان -
  .جونم -
هم  ونه یه فکري براي جاي خواب توبیا صبحونه بخوریم، بعد از صبح اآلن -
  .میکن یم
  .باشه -
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  !يوا ياپس من برم...  -
  چرا؟ -
  !هیچی نداریم براي صبحونه -
  جاشم فکر کردم. ونغصه نخور. من به ا -
  ؟یعنی چی؟ راستی آرمان -
  .جانم -
  دیشب کجا بودي؟ من رفتم لباس عوض کنم، برگشتم دیدم نیستی -
رفتم براي شام پیتزا گرفتم. هرچی زنگ زدم بهت جواب ندادي. براي  -

همین براي صبحونه هم خرید کردم. دیشب وقتی اومدم دیدم خوابت برده، 
 يتو یبعد هم آروم صدات زدم و تو رفتوي یخچال. پیتزاها رو هم گذاشتم ت

 يبود آلود خوابقدر خسته و  . اوندمیکاناپه خواب يو منم رو ،يدیاتاق خواب
  .اتاق! يتو یرفت بسته چشم نجوریکه هم

  ببخشید. خیلی خسته بودم. -
  طوري نیس. حاال بیا بریم صبحونه بخوریم. -
  حاضر کنم. منم میز رو يشور یمپس تا تو صورتت رو  -
  باشه. -

آرمان رفت تا صورتش را بشوید. من هم به آشپزخانه رفتم و با عشق و 
عالقه میز صبحانه را حاضر کردم. وقتی آرمان آمد، نشستیم و صبحانه را 

 ها ظرفمیز به من کمک کرد. من هم رفتم تا  کردن جمعخوردیم. آرمان در 
  را بشویم.

  ؟نوشین -
  .جانم -
  .برو اونور -
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  چرا؟ -
  .کار دارم -
  چیکار؟ -
  رو من بشورم! ها ظرفخوام می -
  .عه آرمان شوخی نکن -
  .شورم یم. برو اونور من کنم ینمشوخی  -
  آرمان تو خوبی؟ -
  .خیلی-
  !فکر نکنم -
  چرا؟ -
  ار من کارمو انجا بدم.ور بذونآرمان برو ا -
  من بشورم؟ يد ینم -
  عزیزم این یه کار زنانه است. -
  عه؟ -
  .آره -
  .کنم میپس من وایمیستم نگات  -
  .باشه -

از خوشحالی  شیها چشمو آرمان هم به من خیره شد.  شستم یممن ظرف 
یم. خیلی ناشا ک. بعد از شستن ظروف، باهم رفتیم تا تلویزیون تمزد میبرق 

که داشتیم تلویزیون نگاه میکردیم، ناگهان آرمان  طور همینخوب بود. 
را  میها دستکرد. مرا به سمت خودش چرخاند و تلویزیون را خاموش 

  گرفت.
  ؟نوشین -
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  .جونم -
  ؟عشقم -
  .جانم -
  ؟نفسم -
  .جون دلم -
  ازت بپرسم؟ سؤالمیشه یه  -
  .بپرس -
  گی؟راستشو می -
  !آره خب -
  حالت با من خوبه؟ -
  .!خیلی ...این چه سوالیه؟ معلومه که -
  ؟نوشین -
  .جانم -
  بشی؟ زن سهیل یخواست یمچرا  -
  ؟آرمان -
؟ تاریخش کی هش یمنوشین صیغه محرمیت بین تو و سهیل کی باطل  -

  بوده؟
  .امروز -
  امروز؟ -
  .آره -
  چه خوب. -
  اوهوم. -
  ؟نوشین -
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  .جونم -
  ...جوابمو ندادي -
  جواب چیو؟ -
  زن سهیل بشی؟ یخواست یمچرا  -
  شی؟ الیخ یب هش یم -
  ؟ از سر لج؟داشتم یمپست عاشقانه  هرروزنه... چون من  -
که تو پست و استوري  دمید یم، کردم میکه گوشیمو چک  هرروزآره...  -

  گذاشتی... عاشقانههاي 
  ؟یذاشت یم؟ چرا کامنت تبریک و اینا کردي میبراي همین الیک  -
رو که گذاشتی رو  ییها پست هاز سر دلخوشی نبود... آرمان من هربار ک -
م ب. قلشد یمحالم بد  دمید یمته. هربار که وایس خواست یمقبلم  دمید یم

. براي همین کشم یمبفهمی که دارم زجر  خواستم ینم. گرفت یمآتیش 
دلخور بودم  از دستت. اون روز رو یادته؟ اشتمذ یمت نو کام کردم میالیک 

. کردم میکه چرا حتی نیومدي یه سر بهم بزنی. تو بیمارستان همش گریه 
من قلبم شکسته و  ننستود ینمطر درده... ولی خا به نکرد یمهمه فکر 

دائم بهم  باالسرمبه خاطر اونه... هروقت پرستار یا دکتري میومد  ام هیگر
. تونستم ینمه زخماي صورتت خوب نیست. ولی گریه نکن؛ واس نگفت یم

وقتی مرخص شدم و اومدم خونه، وقتی دیدم که تو به حرفاي اون روزت 
ه حرفی که زدم عمل کنم. براي همین تصمیم عمل کردي، منم خواستم ب

گرفتم که با سهیل ازدواج کنم. داداش مهران چندین بار بهم گفت که از 
تصمیمی که گرفتم مطمئن بشم، بعد برم به عمه اینا خبر بدم. منم 

که از تصمیمم مطمئنم. شبی که عمه اینا اومدن خواستگاریم،  گفتم می
قط ازش پرسیدم که چرا اون چرت و پرتا وقتی رفتم با سهیل حرف بزنم، ف
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رو اون روز گفته. اونم گفت که من دیدم تو و آرمان با همین، به خاطر این 
اون پیامک رو بهت فرستادم... بعد از شنیدن این حرف خیلی عصبی شدم. 

که قبول کنم باهاش ازدواج کنم؛ ولی وقتی یاد تو و کارایی  خواستم ینماول 
که کنار سهیل بودم  هیهر ثانبول کردم. آرمان هرلحظه، کردي افتادم، ق که

  . من توي این مدت خیلی زجر کشیدم.گذشت یم صدسالبرام مثل 
  ... منو ببخش...متأسفمالهی بمیرم... نوشین  -
سهیل میشدم...  ناومده بودي، من دیگه ز رتریدآرمان اگه دیشب یه ثانیه  -

. چون خواستم یمخدا معجزه  . ازکردم میعقد همش گریه  ي سفرهمن سر 
اومدي، یک  که وقتیکنارم یکی دیگه بود و تو قلبم یکی دیگه. براي همین 

آن حس کردم که دیگه قلبم نمیزنه. وقتی اومدي داخل و منو با خودت 
که دیگه مجبور نیستم  بردي، خیلی خوشحال شدم. خوشحال شدم از این

ارمی، تنهام نذاشتی، فراموشم که تو اومده بودي، کن زن سهیل بشم، از این
  از همه... فهمیدم که دوستم داري آرمان...ر ت مهمنکردي، 

نوشین من نفس کشیدن اگه یادم بره، تو رو فراموش نمیکنم و یادم  -
  نمیره.

  ؟آرمان -
  .جانم -
  که... ییها پستاون  -
  نوشین اونا که مال من نبودن. -
  یعنی چی؟ -
 سحري وجود اصالًدستاي من نبودن!  اصالًنا، که اون دست و ای یعنی این -

  هم مال علی دوستم بود. ذاشتم یمیی که ها عکسنداره. اون 
  از کجا مطمئن شم؟ -
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  نوشین تو بهم شک داري؟ -
  ...شک که نه. ولی خب... آرمان درکم کن -
خواد بیاد یزد. من زنگ میزنم بهش میگم که می گفت یمباشه. اتفاقاً علی  -

  م کنه.اومد خبر
  باشه. -

 ام حوصلهآرمان مرا در آغوشش گرفت. لحظاتی سکوت میان ما حاکم بود. 
هم  در خانه سر رفته بود. براي همین از آرمان خواستم که بریم بیرون. او

  قبول کرد. حاضر شدیم و رفتیم بیرون.
؛ اما بعد، آرمان سکوت را کرد میرانی در راه اول سکوت میان ما حکم

  شکست.
  شین چرا حرف نمیزنی؟نو -
  چی بگم؟ -
  نمیدونم... نوشین تو خوبی؟ -
  آره خوبم. چطور مگه؟ -
  !آخه نوشین همیشگی نیستی -
  یعنی چی؟ -
  یعنی اون نوشین همیشگی نیستی دیگه. -
  مگه نوشین همیشگی چطوري بود؟ -
سرجاش  اصالً، کرد می، شیطونی کرد می، دیوونه بازي زد میهمش حرف  -
  !نشست ینم
  .فرق داره اآلناون که آره... ولی  -
  چه فرقی؟ -
  .من هنوز باورم نمیشه -
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  چیو باورت نمیشه؟ -
فقط،  کردي میمدت نقش بازي  همه نیاکنارمی، برگشتی،  اآلنتو  که نیا -

 کنم میسحري وجود نداره... هیچ کدوم از اینا رو باورم نمیشه. حس  اصالً
  .نمیب یمخواب 

اینا  ي همهی... بیداري... نیب ینمرت بگردم... خواب نه عشقم... نه دو -
  واقعیته... من کنارتم...

  .آرمان من میترسم -
  از چی نفسم؟ -
... از دارشمیباینا خواب باشه و من یه روزي از این خواب  ي همهکه  از این -

  این میترسم که دیگه من و تو کنار هم نباشیم...
نمیکنم. فقط مرگ میتونه من و تو رو دورت بگردم من دوستت دارم. ولت  -

چیزا بترسی و  جور نیااز هم جدا کنه. فقط مرگ... دیگه هم نبینم که از 
  نگران باشی... خب؟

  .باشه -
  خب پس یه دقیقه وایستا... -
  نگه داشتی؟ رو  نیماشچرا  -
  صبر کن زود میام. -
  باشه. -

که  ن بودم. براي اینکه کجا میرود. نگرا دانستم ینمآرمان پیاده شد. من 
به  يا ضربه ناگهانسرگرم کردم.  ام گوشیاسترسم کم شود، خودم را با 

خورد. ترسیدم. سرم را باال آوردم. دیدم که آرمان اشاره  نماشی ي شهیش
  که شیشه را پایین بیاورم. من هم شیشه را پایین آوردم. کند یم
  .؟ ترسیدمکنی میچیکار  -
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  .نترس عشقم من اینجام -
  ...بیا بریم دیگه -
  کی بستنی شکالتی میخواد؟ -
  یعنی چی؟ -
  یعنی این... -

دستم داد. خیلی خوشحال  راآرمان دستش را باال آورد و بستنی شکالتی 
  شدم.

  .وااااي مرسی -
  قابلی نداشت. -

خوردم. خیلی خوشمزه بود. من شکمو بودم و این من تند تند بستنی را می
به قول ندا و مامانم، من شکمو،  حال نیا با. ولی ستنددان یمفامیل  ي همهرا 

شدم و از این موضوع خیلی خوردم، چاق نمیاما باربی بودم. من هرچه می
  خیلی خوشحال بودم.

و آرمان هم در این مدت، فقط و فقط با لبخند به من  خوردم یممن بستنی 
  . این را بعد از خوردن بستی شکالتی فهمیدم.کرد مینگاه 

  ؟کنی میي نگام جور اینچیه؟ چرا  -
  خوردي؟ خوشمزه بود؟ -
  .آره خیلی. مرسی -
  بازم میخواي؟ -
  جدي میگی؟ -
  نه! -
  عه... چرا؟ -
  .يجور اینچون زیاد خوب نیس  -
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  عه؟ -
  .آره -
  ؟کردي میجوري نگام  حاال بگو چرا اون -
  خوري!خوري! بامزه میخیلی قشنگ می -
  خورم؟یجوري مه یعنی چی؟ مگه چ -
- بستنی می ها بچه. مثل کردم میخوردي، نگات وقتی داشتی بستنی می -

  خوردي. خیلی بامزه بود.
  ي نخورم.جور اینپس یادم باشه دیگه  -
  نه نه نه نه! -
  چرا؟ -
  میشی. کوچولوهاي خیلی دوست دارم. شبیه بچه جور اینآخه من  -
  آها... اوکی. -

  دم. براي همین سرم را پایین انداختم.با این حرف آرمان خیلی خجالت کشی
  چیه؟ -
  هیچی -
  خجالت کشیدي؟ -
  کی؟ من؟ چرا؟ دلیلی نداره! من چرا باید خجالت بکشم؟ از چی؟ -

زدم. آرمان هم فقط جور پشت سر هم حرف میهول شده بودم و همین
 سؤال. آرمان فهمیده بود که من خجالت کشیدم. براي همین آن دیخند یم

  را پرسید.
  دیگه چیزي نمیخواي؟ -
  نه. -
  بریم؟ -
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  آره بریم. -
و کلی خرید کردیم. لباس، کیف، کفش و... ناهار  ر. رفتیم بازامحرکت کردی

به رستوران رفتیم. بعد از ناهار به پارك رفتیم و شب هم به سینما. بعد از 
  سینما به رستوران رفتیم و آخر شب هم برگشتیم خانه.

 هرروزکنار هم بودیم.  هرروزو من و آرمان  شتندگذ یمپشت سر هم  روزها
من و آرمان  ي خانواده. شدم یم، بیشتر عاشق آرمان گذشت یمکه 

که  زدند یمبه ما زنگ  هرروز. مادرم و خاله مهري، میباهمکه ما  دانستند یم
  از حال ما خبردار شوند.

مین، . براي همیباهمکه ما  دانستند یمحدود یک هفته گذشت. دیگر همه 
. من و آرمان زدند یمزنگ  مانیها یگوش، نه دائم به آمد یمنه کسی یزد 

. تصمیم گرفتم این موضوع کرد میهنوز به هم محرم نبودیم و این مرا اذیت 
  در میان بگذارم. اورا با 

صبحانه خوردیم و بعد از صبحانه، آرمان  باهمصبح که از خواب بیدار شدم، 
  د. من هم رفتم و کنارش نشستم.رفت تا تلویزیون تماشا کن

  آرمان؟ -
  .جونم -
  میشه باهم حرف بزنیم؟ -
  نه! چراکهآره.  -
  .کن  خاموشپس تلویزیون رو  -
  بیا. اینم خاموش شد. -
  آرمان؟ -
  .جونم عزیزم -
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نو مامان اینا و خاله اینا هم . نزدیک دو هفته است و ایمیباهم اآلنما  -
  دارن.میدونن و با این قضیه مشکلی ن

  آره خب. چیزي شده؟ -
  آرمان درسته که اونا مشکلی ندارن. ولی... -
  ولی چی؟ -
  اما...؛ توي یه خونه زندگی میکنیم باهم اآلنولی آرمان ما  -
  .اما به هم محرم نیستیم -
که یی ها یرستانیدباوهوم. آرمان خودت خوب میدونی من و تو مثل بچه  -

کار انجام  هزارتاي میرن پیش هم و پنهونی دارن و خیلی عاد ي رابطه
خوام فکر کنی که من همه چیو سخت میدن، نیستیم. آرمان من نمی

تونم با کسی نمی اصالًیعنی ؛ خوشم نمیاد ،. من فقط دوست ندارمرمیگ یم
که نامحرمم زیر یه سقف زندگی کنم و خیلی عادي، مثل اونایی که محرمن 

  .هکن میت باهم رفتار کنیم. این منو خیلی اذی
  ؟نوشین -
  .جونم -
گی. راستش فکري دربارت نمیکنم. خب تو درست می جور این اصالًمن  -

  منم تو همین فکر بودم.
  ؟واقعاً -
اگه موافقی صیغه  اآلنجوري بگم. هچ نستمود ینمآره خب... ولی  -

  محرمیت بینمون خونده شه.
  میگیرم. زنم از مامان و خاله هم اجازهباشه. پس من زنگ می -
  موافقم. -

  تلفنم را برداشتم و با مادرم تماس گرفتم.
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  الو -
  سالم مامان. خوبی؟ -
 سالم به روي ماهت دختر قشنگم. شکر خدا خوبیم. شما خوبین؟ آرمان -

  خوبه؟
  .ماهم خوبیم مامان جون -
  خبر دخترم؟خداروشکر. چه -
  ست. شما چه خبر؟یسالمتی خبري ن -
  خترم.ماهم خبري نداریم د -
  ؟مامان -
  .جانم -
  خبري از خاله مهري داري؟ -
  اینجان. گوشی رو اسپیکره. صداتو میشنون. اآلناتفاقاً  -
  سالم به همه. خوبین؟ -
  سالم خاله جون. خوبی عزیزم؟ -
  خداروشکر ما هم خوبیم. مامان؟ -
  .جانم -
  خوام یه چیزي بگم.می -
  جانم مادر. بگو -
  یم به هم محرم شیم. در حد یه صیغه.من و آرمان تصمیم گرفت -
  چه تصمیم خوبی. هر دوتون راضی هستین؟ -
  .آره. فقط یه چیز دیگه -
  جانم دخترم. خدایی نکرده اتفاقی افتاده؟ -
  نه! فقط یه خواهشی داشتم. -
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  ؟چه خواهشی -
  میشه شما و خاله اینا بیاین؟ -
  یعنی بیایم یزد؟ -
  آره. -
  عزیزم. منیتو ینمما  -
  چرا؟ -
  .خوب نیست عزیزم اصالًاینجا اوضاع  -
  .چرا؟ اتفاقی افتاده؟ دیگه دارم نگران میشم -
  اینا به خاطر اون موضوع عقد... بزرگت ماماندخترم نگران نباش.  -
  ؟!رفتم نالبد خیلی عصبانی و ناراحتن که چرا من وسط بله گفت -
  .حالتون خوبه باهمین و اآلنآره. ولی مهم نیست. مهم اینه که شما  -
  .اوهوم -
  .کنه میببخشید دیگه دخترم. خاله هم عذرخواهی  -
  .کنم میخب درك  -
  .کم بهتر شه میایم عزیزمه اوضاع ی شاءاهللا ان -
  ؟باشه. مامان -
  .جانم -
  تونن؟داداش هم نمیداداش محمد و زن -
  ... محمد این روزا خیلی سرش شلوغه.متأسفم -
- د ماست...باشه. دیگه از شانس ب  
  ما مهران و ندا میان يجا به -
  جدي؟ -
  آره -
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  که... چیز... خیلی خوشحال شدم.آخ جون! یعنی این -
  دخترم. موند یم -
  .پس بگین تا شب دیگه حرکت کنن -
  .باشه -
  . فعالً خداحافظ.نوبوسمت یم -
  مواظب خودتون باشین. خداحافظ. -

؛ اما ندیآ ینمه مامانم و خاله ک تلفن را قطع کردم. ناراحت بودم از این
  .ندیآ یمخوشحال بودم که حداقل مهران و ندا 

  چیشد؟ مامان اینا میان؟ -
  نه -
  نه؟ -
  .مامان اینا و خاله اینا نمیتونن بیان -
  چرا؟ اتفاقی افتاده خدایی نکرده؟ -
  !نه -
  !پس چی؟ دورت بگردم قلبم اومد تو دهنم. بگو دیگه عشقم -
اینا به خاطر اون موضوع عقد  بزرگ مامانخوب نیست. ظاهراً جا اوضاع اون -

  تونن بیان.من با سهیل عصبی و ناراحتن. براي همین نمی
  اَه... شانس نداریم ما... حاال باید تنها بگیریم. -
  .میریگ ینمنه! تنها  -
  یعنی چی؟ -
  .مامان اینا و خاله اینا، ندا و مهران میان يجا بهیعنی  -
  ...روشکربازم خدا -
  .اوهوم -
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  میخواي به علی هم بگم بیاد؟ -
  .آره بگو -
  ؟پس بریم سراغ کارامون -
  باشه. -

 زهایچ جور اینآرمان به دنبال عاقد و محضر رفت. من هم به دنبال لباس و 
  بودم. آن روز دوشنبه بود و قرار شد پنجشنبه مراسم بگیریم.

و مهران هم به  کرد میمک روز بعد، مهران و ندا هم آمدند. ندا به من ک
  آرمان.

شدیم. در آن باالخره پنجشنبه رسید. عصر آن روز، ما به هم محرم می
مراسم کوچک، من بودم و آرمان، مهران، ندا، علی و نامزد علی. بعد از جاري 

به شهربازي رفتیم. شب هم به رستوران رفتیم و  باهم، همه غهیصشدن 
  همه مهمان آرمان بودیم.

  کیگفت که باید شده بود. موقع رفتن، علی داشت به آرمان میآخر شب 
جایی پیدا کنند؛ چون یزد خانه نداشتند. براي همین آرمان  يا خانه

ها که در خاله مهري این ي خانهپیشنهاد داد که مهران و علی و آرمان به 
 وافقتمما برویم. همه  ي خانهیزد دارند بروند، من و ندا و آیدا نامزد علی، به 

ها، کمی از هم دور بود. شب ما را به ما و خاله مهري این ي خانهکردیم. 
خانه رساندند و خودشان هم آمدند داخل. تا ساعت دو همه بیدار بودیم. 

  .میدیخند یمو کلی  میدیشن یم، گل میگفت یم، گل میکرد یمبازي 
و ما هم بعد  ها رفتندبروند. مرد آنهایم و وآرمان گفت که دیگر از هم جدا ش

  از حدود یک ساعت حرف زدن باهم، خوابیدیم.
 باهمآیدا دختر خیلی خوبی بود. مثل ما بود. انگار خیلی وقت است ما 

ه بودیم که براي هم مثل خواهر بودیم. ما شش شد میصمی قدر آندوستیم. 
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با هم صمیمی  قدر آننفر، یعنی من و آرمان و مهران و ندا و آیدا و علی، 
که وقتی میخواستیم یکدیگر را صدا کنیم، فقط اسم هم را میگفتیم. بودیم 

علی براي من و ندا مثل برادر بود و مهران و آرمان هم براي آیدا مثل یک 
  برادر بودند.

ما  ي خانهتازه به  ي صبحانهفردا صبح آن روز، مهران و علی و آرمان، با 
. من حسابی بازکنما آمدند. آرمان به موبایل من زنگ زد که درب خانه ر

  را جواب دادم. ام گوشی آلود خواب. با صدایی آمد یمخوابم 
  الو -
  ؟الو نوشین جون عشقم -
  .هوم -
  هنوز شما خوابین؟ -
  .اوهوم -
  خواین بیدار شین؟نمی -
  نه! همه خوابیدیم. -
  .ما پشت دریم -
  .خب باشین -
  ه دم دریم!بیدار شین در رو باز کنین. ما با صبحون اآلننفسم  -
  ؟!باشـ... چی؟ چی گفتی؟ پشت در -

با این حرف آرمان خیلی جا خوردم. سریع از خواب پریدم و رفتم تا از 
آمدند یا شوخی کرده. وقتی رفتم و از پنجره  واقعاًپنجره نگاه کنم و ببینم 

. بدو بدو رفتم و اند خانهپشت درب  واقعاًنگاه کردم، دیدم که راست گفته و 
ندا را بیدار کردم. خودم هم درب را باز کردم و رفتم دست و صورتم را آیدا و 

اما ما ؛ زدند یمبشویم. مهران و آرمان و علی آمدند داخل. دائم ما را صدا 
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دادیم. بودیم و در حال حاضر شدن. براي همین جوابشان را نمی آلود خواب
ها، میز مرد که من و آیدا و ندا، همزمان باهم وارد آشپزخانه شدیم. دیدیم

ي ما، زدند زیر ه دوخواب آل يها افهیق. با دیدن اند کردهصبحانه را هم حاضر 
خنده. ما که تعجب کرده بودیم، رفتیم و نشستیم. مهران، دائم به ما 

  .کردند میو آرمان و علی هم او را همراهی  دیخند یم
  نخوابیدین؟! چندسالهنگا اینا رو... قیافشونو باش...  -
  داداش مهران... عه -
  شدین... ندا... عزیزم خوبی؟ دار خندهگم. خیلی چیه خب راست می -
  ؟!جاااااان -
ساکت شد. من با خنده و بیشتر  جا همهبا گفتن این حرف مهران، یک آن  

. ندا که حسابی از این حرف مهران جا خورده کردم میتعجب به مهران نگاه 
سرخ شد.  شیها گونهنداخت و و خیلی خجالت کشید، سرش را پایین ا

چیکار کند. من و آرمان و علی و آیدا،  دانست ینمبود.  شده هولمهران هم 
زدیم زیر خنده. آرمان دستش را آرام روي  باهمبه هم نگاه کردیم و همه 

  مهران زد و با همان لحن خنده گفت: ي شانه
  هیچی دیگه... -

خواست بحث را و هی می دز میبود، تند تند حرف  شدهمهران هم که هول 
  است. دهیفا یبدانست که سعی و تالشش اما خوب می؛ عوض کند

  نه نه نه! -
  داداش چی نه؟ -
  دیشب نخوابیده که نیا مثلندا  دخترخالهمنظورم این بود که  -
  جاان؟ -
  چیز... آهان... صبحونه از دهن افتاد. بخوریم دیگه... اصالًشد...  بدتر يوا يا -
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  .. از دست توباشه. -
  وا! آبجی نوشین مگه چیکار کردم؟ -
  دونه... صبحونه از دهن افتاد.دونم. خدا بهتر میاونو من نمی -

  .دندیکش یمو مهران و ندا خجالت  میدیخند یم باهمما همه 
صبحانه را خوردیم. آرمان و مهران و علی رفتند تا تلویزیون ببینند و من و 

، آیدا از من و ندا ها ظرفکردیم. بعد از شستن آیدا و ندا هم میز را جمع 
  خواست تا بنشینیم و حرف بزنیم. ما نگران شدیم.

  ؟نوشین -
  .جونم -
  خوام یه چیزي بگم.می -
  بگو عزیزم. زبونم الل چیزي شده؟ -
  نه! -
  شیم!پس چیشده؟ داریم نگران می -
  دونم چطور بگم.راستش نمی -
  !کنی میداري نگرانمون  عزیزم برو سر اصل مطلب. آیدا -
  ...دونهامروز علی تولدشه؛ خودشم نمی -
  !چقدر خوب -
  .اوهوم -
  خب مشکل چیه؟ -
دونم کجا برم. من یزد خوام برم کیک سفارش بدم؛ ولی نمیراستش می -

  شناسم.رو نمی
  آهااان. پس بگو. من یه فکر بهتر دارم. -
  چه فکري؟ -
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شب، به یه بهونه اي علی رو بفرستن گم که من به مهران و آرمان می -
رو هم خاموش  ها برقکنیم. بیرون. ما هم توي این فرصت خونه رو تزئین می

  کنیم.می زشیسورپرا. وقتی اومد داخل، یهو میکن یم
  کیک... -
زنگم به یکی از دوستام که تو کار کیک کیک رو هم بسپارش به من. می -

  تولده. کیک هم حله. چیز دیگه اي؟
  .نه! مرسی -
  ...راستی -
  .جانم -
  ؟آیدا بهش تبریک که نگفتی -
  نه! -
  خداروشکر. -
  جوري تشکر کنم.ه دونم چواي خیلی ممنونم نوشین جون. نمی -
نه بابا کاري نکردم. قابلتو نداشت. از این به بعد هرکاري داشتی بیا به  -

  خودم بگو.
  !حتماًچشم...  -

دادم. گفتم  مایپلم را برداشتم و به آرمان آیدا خیلی خوشحال شد. من موبای
که به مهران هم بگوید. غروب شد. کیک حاضر بود. آرمان رفت و کیک را 

را تزئین  خانه همآورد. آرمان و مهران و علی رفتند بیرون و من و آیدا و ندا 
  کردیم. خانه خیلی زیبا و قشنگ شده بود.

  شب شد و آرمان و مهران آمدند داخل.
  نآرما -
  جونم عزیزم -
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  علی کجاست؟ -
بهش دادیم و  رو نیماشاره پارکینگ، کلید ذب رو نیماشکه  به بهونه ي این -

اره پارکینگ. ما هم سریع اومدیم باال. االناست ذمی رو نیماشداره  اآلناونم 
  که بیاد.

  .میکن خاموشرو  ها المپپس  -
  اوهوم. -

بود. علی کلید انداخت و درب  تاریک شده جا همهرا خاموش کردیم.  ها المپ
را زد و  را باز کرد. اول، چند بار ما را صدا زد؛ ولی ما جواب ندادیم. کلید

را  ها فشفشه، ما هم ها المپد. همزمان با روشن شدن شروشن  ها المپ
  پخش کرد. را آهنگ تولدمهران هم روشن کردیم و 

ولد را روي سر علی ت و کالهشده بود. آیدا جلو رفت  زیسورپراعلی، خیلی 
گذاشت. دست علی را گرفت و گفت که روي مبل بنشیند. خانه، خیلی زیبا 

بود.  شده  شروعشده بود. ما هرکدام رفتیم و تولدش را تبریک گفتیم. تولد 
  رسیده بود. کادوها، نوبت به ها یخوراکبعد از خوردن کیک و 

و آرمان اول  آیدا ساعت و حلقه ست براي خودش و علی گرفته بود. من
چه چیزي بخریم. براي همین، دوتا لباس ست، براي آیدا و  میدانست ینم

که  علی خریدیم. ندا هم یک تابلوي نقاشی عاشقانه و رمانتیک و البته زیبا
خودش کشیده بود، به علی و آیدا هدیه داد. مهران هم یک مجسمه براي 

  علی گرفته بود. علی خیلی تشکر کرد.
خواست از آرمان جدا بشوم. ساعت بود. دلم نمی ییایرؤ زیچ همهآن شب، 

دو و نیم صبح بود که مهران و علی و آرمان رفتند و ما خوابیدیم. با رفتن 
  ، بعد از تمیز کردن خانه، ساعت سه و نیم بود که ما خوابیدیم.آنها
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بودیم. بعد از یک هفته، علی و آیدا رفتند. مهران هم گفت  باهمیک هفته ما 
برود. من و آرمان و ندا ماندیم. روز بعد  لبه شما خواهند یم شندوستابا  که

از یزد  اش خانوادهندا تماس گرفت که چند روز  ندا، با يها دوستهم یکی از 
  دوستش رفت. ي خانهو او تنهاست. ندا هم به  روند یم

. من حتی ییایرؤخیلی خوب بود و  زیچ همهمن و آرمان مانده بودیم. 
 کس چیهکردم که یک روز، به این شکل با آرمان باشم و ا هم نمیفکرش ر

  عالی بود. زیچ همهاین شادي ما را خراب نکند. سه روز گذشت و 
یک روز صبح، بعد از بیدار شدن و خوردن صبحانه، با آرمان مشغول صحبت 

. من درآمدصبح بود که زنگ خانه به صدا  9بودیم. حدود ساعات 
؛ اما آرمان مانعم شد و خودش رفت. آیفون بازکنمدرب را بروم و  خواستم یم

  را برداشت و بعد، سریع به دم درب رفت.
  چیشده آرمان؟ -
  چیزي نیست. -
  کجا داري میري؟ کی بود؟ -
  ...دارم میرم دم در -
  ار منم...ذخب ب -
-جا وایمیستی و نمیاي بیرون. آیفون هم بر نمینه! ببین نوشین همین -

  یام داخل.داري. زود م
  باشه. -

داشتم و استرس تمام وجودم را پر کرده بود.  دلشوره آرمان پایین رفت.
حدود ده دقیقه گذشت. آرمان باال آمد. من سریع به سمتش رفتم و پرسیدم 
که چه کسی پایین بود؛ ولی آرمان جوابم را نداد و با عجله سویچ ماشین و 
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-جوابم را نمی اصالًریع رفت. موبایلش را برداشت. لباسش را عوض کرد و س
  داد. فقط گفت:

... ضمندرري تا من برگردم. جا هم نمیجا میمونی. هیچنوشین همین -
  . فهمیدي؟یکن ینمدي و در رو باز هرکی هم اومد درِ خونه، جواب نمی

منتظر جوابم نماند و سریع از خانه خارج شد. خیلی نگران شده بودم. بعد از 
نیم ساعت گذشت؛ ولی آرمان هنوز بر نگشته بود.  رفتن آرمان، حدود

بیشتر شده  ام ینگراناما جواب نداد. ؛ موبایلم را برداشتم و به آرمان زنگ زدم
دهد، موبایلم را روي زدم. وقتی دیدم جواب نمیبود. دائم به آرمان زنگ می

میز گذاشتم و رفتم تا براي ناهار، غذا درست کنم. ماکارونی درست کردم. 
دقیقه شده  وپنج چهلوقتی به ساعت نگاه کردم، دیدم که ساعت یازده و 

. آنقدر نگران بودم و دلشوره داد ینمبود. هرچه به آرمان زنگ میزدم، جواب 
داشتم که فقط به آرمان زنگ میزدم. ساعت دو بعدازظهر بود که آرمان آمد 

ی جواب سالمم زد. حتهم با من حرف نمی اصالًخانه. سریع به بالکن رفت و 
تر شود، آرام که آرمان را هم نداد. خیلی ناراحت و نگران بودم. براي این

رفتم و یک بشقاب ماکارونی، با یک لیوان آب در سینی گذاشتم تا ببرم و 
  بخورد. با سینی، به بالکن رفتم و سینی را روي میز، جلوي آرمان گذاشتم.

  .وريبیا آرمان برات غذا درست کردم، آوردم بخ -
  !خوامنمی -
  چرا؟ چیشده؟ -
  !هیچی -
  کی بود اومد دم خونه؟ کجا رفتی؟ چقدر دیر کردي؟ -
  تموم شد؟ تسؤاالت -
  .عه آرمان -
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  ؟چیه -
  زنی؟ي حرف میجور اینچرا  -
  چیه نپسندیدي؟ -
  .دورت بگردم بگو چیشده خب -
  .گفتم که. هیچی -
  ینم تا حاال کجا بودي؟بگو بب اصالًي شدي؟ جور ایناگه هیچی پس چرا  -
  اجازه بگیرم؟ یعال جنابهرجا خواستم برم باید از  -
 بخور بعداً باهم حرف رو غذاتاعصابت خورده.  اآلنآرمان خب باشه تو  -

  زنیم.می
زدم، آرمان با سردي و تندي با من مالیمت با آرمان حرف می من هرچه با

؛ کنم میرد. آرمان را درك . من با خودم گفتم که اشکالی نداکرد میبرخورد 
اما آرمان با دستش محکم سینی را پرت کرد پایین و با لحنی عصبی و تند 

  داد زد:
 ...ضمندرخوام. دیگه هیچ حرفی باهات ندارم. الزم نکرده. من غذا نمی -

  خواد واسم غذا درست کنی. فهمیدي؟دیگه هم نمی
نگویم. کنترلم را از آرمان را بشنوم و هیچی  يها حرفتوانستم این نمی

دست دادم. از سرجایم بلند شدم و دستم را محکم روي میز زدم و با گریه 
  داد زدم:

خواي باهام حرف بزنی؟ باشه. از من دیگه سیر شدي؟ باشه. دیگه نمی -
کنم. خدا منو دم. دیگه هم برات غذا درست نمیباشه. به حرفت گوش می

حت شی. خوبه؟ خوب شد؟ ولی لعنت کنه. خدا منو بکشه از دستم را
  آرمان... این حقم نبود...
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م. روي تخت سریع بالکن را ترك کردم. به اتاقم رفتم و درب را محکم بست
گریه کردم. نفهمیدم که دستم  زارزاریم را بغل گرفتم و نشستم، زانو ها

. حدود بیست دقیقه گذشت که آمد یمه بود و دائم خون شد میچطور زخ
و با  کردم میگریه  طور همینشد و آرمان آمد داخل. من درب اتاق باز 

را گرفته بودم. آرمان آمد و مرا در  آمد یمدستم آن یکی دستم را که خون 
 آغوشش حبس کرد. حس خیلی خوبی به من دست داده بود. انگاري که

را پاك  میها اشکصورتم را قاب گرفت و  شیها دستروي زمین نیستم. با 
  کرد.

  .شید. گریه نکن طاقت ندارمعشقم ببخ -
- ...  
  زنی؟نوشین؟ ببخشید. عصبی بودم. نوشین؟ باهام حرف نمی -
  آرمان چرا؟ مگه من چیکار کردم؟ اون همه سردي و تندي حقم بود؟ -
  نوشین غلط کردم. ببخشید. عصبی بودم. -
  خب چرا سرم داد زدي؟ -
  .ببخشید -
  ...قدر نگو ببخشید آرمان این -
  نوشین... دستت...باشه...  -
  دستم چی؟ -
  شده؟چی -
  مگه مهمه؟ -
  ...شده؟ ببین چقدر داره خون میادگم دستت چیمی -
  منم گفتم. مگه مهمه؟ -
  .دمیپرس ینماگه نبود  -
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  !هیچی -
  هیچی؟ -
ه نفهمیدم چ ...دونم... تو وقتی بشقاب و لیوان رو پرت کردي... نمیبابا يا -

  ي شد.جور اینجوري دستم 
  خدا لعنتم کنه... ببین دستت... -
  .مقصر خودم بودم. مهم نیست... میگذره -
  .یعنی چی مهم نیست؟ بلند شو سریع حاضر شو -
  واسه چی؟ -
  .تو بلند شو -
 .خوامنمی -
  خوام بریم بیمارستان دستت رو به دکتر نشون بدیم.می -
  .خوادالزم نکرده. نمی -
  .نوشین لج نکن -
  .دوست دارم -
  ؟وشینن -
  !مرد -
  !عه -
  .خوام استراحت کنممی اصالًعه نداره  -
  .نوشین دستت چاك خورده لج نکن. پاشو -
  !نمیخواااام -
  مطمئنی؟ -
  !قطعاً -
  خودت خواستی... -
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رفت. از داخل کمد، برایم  میها لباسآرمان این را گفت و به سمت کمد 
  تنم کرد. رلباس آورد و به زو

  ؟کنی میآرمان داري چیکار  -
  .کنم میدارم لباستو عوض  -
  .ولم کن -
  !ول کنم خرابه -
  زنم.آرمان دارم جدي حرف می -
  منم جدي گفتم. -
  ؟کنی میداري چیکار  -
  دکتر. برمت یمدارم  -

بغل کرد و سوار ماشین کرد. خودش هم سوار شد و  ها بچهآرمان مرا مثل 
زدم و آرمان نمی به سمت بیمارستان حرکت کردیم. در ماشین من حرف

بود. رسیدیم. آرمان پیاده  دهیفا یببا من حرف بزند،  کرد میهرچه سعی  هم
  شد و درب را برایم باز کرد.

  پیاده شو عزیزم -
  .خوامنمی -
  نمیخواي؟ -
  .نه. گفتم که یبار -
  مطمئنی؟ -
  از چی؟ -
  .که نمیخواي پیاده شی از این -
  !نه -
  .پس پیاده شو -
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  !نه -
  ...نوشین -
  !نه -
  !عه... باز گفت نه -
  !خب نه دیگه -
  نه گیر کرده؟ ي کلمهسوزنت روي  -
  ؟کنی میتو داري منو مسخره  ...سوزن؟ چه سوزن؟ من که سوزن -
  !نه -
  .نه و کوفت. خودم فهمیدم -
  .حاال پیاده شو -
  !نه -
  نوشین خودم میارمت پایین ها! -
  نه نه نه! -
  چی نه؟ -
  شم.بودي پایین نمی تا نگی کجا رفته -
  خودم بیارمت پایین؟ -
  .زنمجیغ می -
  .بزن -
  .گم بگو کجا بوديآرمان لوس نشو. بهت می -
  .گمخب بیا بریم دکتر. بعد بهت می -
  .اآلننه. همین  -
  .بعد از دکتر -
  .اآلنهمین  -
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  ؟نوشین -
  ؟آرمان -
  .جونم -
  .بگو -
  رم.هیچی بابا یه کاري پیش اومد مجبور شدم ب -
  ؟ کی بود اومد دم در؟يکار چه -
  ...بابا يا -
  .زود تند سریع بگو همه چیو برام -
شماره مامانت و بگیره بده مامانش.  خواست یمهیچی... یکی اومده بود  -

  .منم رفتم و به خودش و خانوادش فهموندم که تو صاحب داري. مال منی
  آرمان تو رفتی دعوا کردي؟ -
  چیز خاصی نبود. -
  س چرا نه لباست خونیه و نه صورتت؟پ -
رفتم پارك دست و صورتمو شستم، لباسمم شستم که یکم خونی شده  -

  .بود، صبر کردم خشک شه. خشک شد اومدم خونه
  ؟!برا همین عصبانیتت رو سر من خالی کردي -
  .شم وقتی کسی میاد سمت خانوممنوشین من عصبی می -
  اون طرف کی بود حاال؟ -
  خواي عصبیم کنی؟نوشین می -
  پرسیدم. سؤالچیه خب؟ یه  -
  دیگه از این سواال نپرس. خب؟ -
  باشه بابا! -
  شی یا پیادت کنم؟... حاال پیاده میاصالًفراموش کن  -
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  .تو نیاز نیست منو پیاده کنی. خودم میام -
  آفرین عشقم. -

پیاده شدیم. رفتیم و دستم را به دکتر نشان دادیم. دکتر گفت که اگر 
که بود،  هر طورو کار دستمان میداد. باالخره  کرد می عفونت میآورد ینم

و از بیمارستان خارج شدیم. سوار ماشین شدیم و  ددستم را باند گذاشتن
و کارهایش  ها حرفحرکت کردیم. من از آرمان ناراحت بودم؛ اما با 

ودم جلوي خ توانستم ینممن بگذارد و مرا بخنداند. من  سر سربه خواست یم
  بر نمیداشتم. ام يلجبازاما دست از ؛ دمیخند یمرا بگیرم و 

  خانوم من چقدر لجبازه -
- ...  
-نیاز نیست. من یه چیزي می یگفت یمدیدي بهت گفتم بیا بریم دکتر؟  -

  .گم دیگه نفسمدونم که می
  عه؟ -
  .آره -
  ؟آرمان -
  .جونم عزیزم -
  !هیچی -
  وا... -
  ؟آرمان -
  هوم -
  هوم؟ -
  شه ببخشید. جان دلم گلم.با -
  .خوادنمی اصالً -
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  !قهر نکن دیگه -
  زنم.من قهرم و دیگه هم باهات حرف نمی -
  زنی؟باهام حرف نمی -
  .نه -
  مطمئنی؟ -
  .آره -
  .تونه دو دقیقه ساکت باشهشناسم نمیولی این نوشینی که من می -
  .شناسی جیگرنوشین رو خوب نمی -
  !جیگر؟ واااو خداي من -
  .در نیار يباز مسخرهآرمان  -
  ...زنم. تمامباهات قهرم و حرف نمی اصالًدر نمیارم عزیزم...  يباز مسخره -
  اول من قهر کردم. -
ار یه چی رو بهت بگم. این نوشینی که من ببین خانومی... بذ اصالًعه؟  -

  شناسم محاله یه جا آروم بشینه و حرف نزنه.می
  نخیر هم... -
  دید. حاال خواهیم -
  باشه. -

جایم تکان هم از  ذره کیکردم. حتی دقایقی ساکت بودم و هیچ کاري نمی
زود به خانه برسیم تا از دست  کردم میخوردم. خیلی سخت بود. دعا نمی
 کی. ناگهان چشمم به کرد میخیلی آرام رانندگی  اوشوم؛ اما ان راحت آرم

جلوي خودم را توانستم ن. خواست یمی بستنافتاد. دلم خیلی  یفروش یبستن
  بگیرم. براي همین، یهو داد زدم و گفتم:

  بستنی... بستنی شکالتی... -



 ادژن ديـه مهـنجم   
 

١٧٦ 
 

  آرمان با خنده ماشین را نگه داشت.
  چیشده؟ -
  بستنی شکالتی -
  تو که قرار بود با من حرف نزنی و ساکت باشی! -
  خوام.آرماااان... بستنی می -

بستنی شکالتی گرفت. سوار  ، رفت و برایمدیخند یمکه  طور همینآرمان 
  ماشین شد و بستنی را به من داد.

  .بیا اینم بستنی شکالتی براي خانومیم -
  !واي مرسی عشقم -
  ؟راستی -
  .هوم... جونم -
  .بستنیت تموم شه بعد کنم میهیچی. صبر  -
  باشه. -

  را خوردم. بعد لُپ آرمان را بوسیدم. ام یبستن
  مرسی نفسم. خیلی خوشمزه بود. -
  .کنم میخواهش  -
  ...راستی -
  ؟جونم -
  تا بستنیم تموم شه. کنی میگفتی صبر  خواستی بگی؟چی می -
تو مگه قرار نبود با من حرف نزنی و هیچ کاري نکنی؟ من که گفتم... من  -

  شناسم. تو محاله یه جا آروم بشینی و حرف نزنیتو رو می
  نخیرم -
  پس چی؟ -
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  ... یادم رفتدر ضمن خوام.من فقط گفتم بستنی می -
  عه؟ -
  کنیم.شروع می اآلناز  اصالًآره...  -
  زنیم. البته تو. نه من!دیگه باهم حرف نمی -
  باشه. یک... -
  دو... -
  سه! -
- ...  
- ...  
- ...  
  آرما... -
  هیس! -
- ...  
- ...  
  آر... -
  هیس! -
- ...  
- ...  
  آرماااان -
  هیس... -
- ...  
- ...  
  عه! بسه دیگه! -
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  هیس! -
  زنمتا.آرمان می -
  چرا؟ خودت گفتی دیگه. بابا يا -
  حاال من یه چیزي گفتم. -
  دونم.. اخالقت رو هم میشناسم یمدیدي گفتم... عشقم من تو رو  -
  باشه. -
  نوشین -
تونم من نمی یگفت یمباشه دیگه آرمان تو برنده شدي. آره خب تو راست  -

که ازم حرف  نم. قبل از اینري هم نکیه جا آروم و ساکت بشینم و هیچ کا
هم که آروم  يا قهیدق دوار یه چیز رو خودم اعتراف کنم. من اون بکشی بذ

زود برسیم خونه. ولی تو  کردم میگذشت. دعا بودم، خیلی بهم سخت می
  هم لج کرده بودي و آروم میرفتی.

  عه؟ -
  .اوهوم -
ن این چیزي رو چه خوب شد که گفتی و اعتراف کردي. چون راستش م -

  به این موضوع ربطی نداره! اصالًکه میخوام بهت بگم 
  ؟واقعاً -
  کردي و خودتم به این نتیجه رسیدي!شد که اعترافآره... ولی خیلی خوب -
  .خوایی بگیخب حاال بگو چی می -
  ؟نوشین -
  .جونم -
  .خوام بهت بگم جدیهاین مطلبی رو که می -
  .باشه. پس بگو -
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  ؟نوشین -
  .جونم آرمان -
  مگه ما همو دوست نداریم؟ -
  ...این چه حرفیه؟ معلومه که آره -
  ..مال همیم نمآلامگه ما قرار نیست مال هم شیم؟ البته  -
  ؟آرمان -
  .جونم -
  خواي بگی؟اینا یعنی چی؟ چی می -
  ؟نوشین -
  .جانم -
  نظرت چیه عقد کنیم؟ -
  دونم چی بگم واال!نمی -
  یم یا نه؟گی عقد کنخب تو می -
  .منم موافقم -
  .پس حله -
  .من برم به مامان اینا خبر بدم -
  نه نه نه! -
  !شه کهچرا؟ عقد بدون اونا؟ نمی -
  نه! -
  پس یعنی چی؟ -
کنیم؛ پرازیشون میرگردیم تهران. بعد یهو سوشیم فردا بر میما حاضر می -

  هم با رفتنمون، هم با خبر عقدمون.
  موافقم. -
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خانه، حاضر شدیم و تمام وسایلمان را جمع کردیم. به ندا وقتی رسیدیم 
  زنگ زدم.

  الو -
  سالم ندا -
  ؟یخوب سالم. -
  مرسی خوبم. تو خوبی؟ -
  .منم خوبم -
  ره؟چه خبر؟ خوش میگذ -
  سالمتی خبري نیست. بد نمیگذره. داداش آرمان خوبه؟ -
  آرمانم خوبه. سالم میرسونه. -
  .سالم برسون -
  چشم. بزرگیت. -
  خبري نیست؟ -
  ؟نه سالمتی. ندا -
  .جانم -
  .گردیم تهرانما داریم بر می -
  عه؟ کی؟ چرا یهویی؟ -
  کنیم.نیم ساعت دیگه حرکت مییه ربع تا  -
  حاال چرا یهویی؟ -
  جوري دیگه. گفتیم بی خداحافظی رفتیم، دیگه بیشتر نمونیم.همین -
  .یسالمت بهخب باشه.  -
  گردي؟ر میسالمت باشی. تو کی ب -
  شم.مونم دوستم تنهاست. تا دو سه روز دیگه راهی میحاال فعالً اینجا می -
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  باشه. پس نمیاي؟ -
  .نه مرسی -
  قربونت. پس فعالً دیگه با من کاري نداري؟ -
  نه مرسی. فدات. -
  قربونت برم. مواظب خودت باش. -
  .جورچشم. شما هم همین -
  .مرسی. خداحافظ -
  خداحافظ. -

کردم. وسایل را در ماشین گذاشتیم و حرکت کردیم. در راه با آرمان قطع 
زدیم، میوه پوست که حرف می طور همینزدم تا خوابش نبرد. حرف می

حرف زدن با  نیدر حاز بین برود.  اش یخستگگرفتم و دادم آرمان بخورد و 
  آرمان بودم که ناگهان با حرف آرمان جا خوردم.

  ؟گم نوشینمی -
  .جونم -
  !بحالشون خوش -
  کیا؟ -
  .مونها بچه -
  وقت؟ چرا اون -
  چون پدر و مادري مثل ما دارن! -
  بحالشون. آره واال. خوش -
  نوشین من جدي میگما! -
  بگو ببینم این بحث بچه از کجا در اومد؟ اصالًگم... خب منم جدي می -
  ؟نوشین -
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  .جونم -
  ذاریم؟مونو چی بها بچهاسم  -
  ...آرماااان -
  .جان دلم -
  !جوابمو ندادیا -
  .جوري. یهو به ذهنم رسیدخب همین -
  عه؟ جدي؟ -
  اوهوم. نگفتی؟ -
  چیو؟ -
  مونها بچهاسم  -
  .هنوز فکر نکردم دربارش -
  ولی من فکر کردم. -
  جدي؟ -
  .آره -
  خب بگو ببینم چه اسمایی انتخاب کردي؟ -
  دونی چرا؟اسم دخترمون رو بگذاریم نورا. می -
  چرا؟نه!  -
  .نون اولش، حرف اول اسم تو و آ آخرش، حرف اول اسم منچون  -
  ...خب -
  .اسم پسر هنوز زیاد فکر نکردم -
آ اولش مثل حرف اول اسم تو و حرف  ؛ کهذاریم آریناسم پسرمون هم ب -

  .نون آخرش حرف اول و حرف آخر اسم من
  .عالیه پس -
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  .آره -
  وااااي! -
  شد؟چی -
  ...درآوردنه دنیا اومدن و دندون مون بها بچهوقتی  -
  ؟خب -
 ي همهوقت ذاریم تو فضاي مجازي. اونگیریم میاز دندوناشون عکس می -

  .اونایی که چشم دیدن ما رو ندارن، از حسودي بترکن
  عه؟ -
  .آره -
  یسالمت به -
  !سالمت باشی -
  ؟آرمان -
  .جونم -
چشم و ابروشم شبیه  تو بشن. مخصوصاً پسرمون... مثلمون ها بچهکنه خدا -

  باباش خوشگل باشه.
دخترمونم مثل مامانش خوشگل و ناز و جیگر باشه و... روي گونه هاش  -

  دونی چیه؟می اصالًدوتا چال خوشگل مثل مامان نوشینش داشته باشه. 
  نه چیه؟ -
که وقتی بزرگ شد و  خوام یه دختر خوشگل داشته باشم مثل مامانشمی -

  و مثل باباش خوشبخت کنه!عروس شد، یه مردي ر
  به داییش میره. زاده حاللگن می اصالً -
  !... چقدر بدبابا يا -
  چرا؟ -
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  محمد و مهران چال گونه دارن؟ -
  عه آرماااان. -
کنه همه چیزشون به من و تو بره، فقط اخالقشون شوخی کردم بابا. خدا -

  به داییاشون بره.
  جدي؟ -
محمد و مهران خوشم میاد و باهاشون حال من از اخالق  واقعاًآره. چون  -

  .کنم می
  پس خوبه -
  آره عالیه. -

ما  ي خانههم  ها اینما رفتیم. خوشبختانه خاله  ي خانهرسدیم تهران. به 
بودند. با دیدن مادرم، سریع او را در آغوش گرفتم. دلم خیلی آغوش مادرم 

همه از . داداشبا زن طور همین. با خاله هم روبوسی کردم و خواست یمرا 
  دیدن ما حسابی غافلگیر شده بودند.

عقد را با خانواده در میان گذاشتیم.  موضوعبعد از خوردن شام، آرمان و من 
بعد، پنجشنبه  ي دو هفتههم با این پیشنهاد ما موافقت کردند. قرار شد  آنها

  مراسم عقدمان را برگزار کنیم.
و ندا هم به ما پیوستند. فردا . مهران رفت میسریع پیش  خیلی زیچ  همه

 مهران آرمان به خرید عقد برویم، قبل از رفتن، به اتاقصبح که قرار بود با 
  رفتم.

  اجازه هست؟ -
  .آره آجی -
  .سالم داداش. خوبی؟ صبح بخیر -
  .سالااام عروس خانم. خوبم تو خوبی؟ صبح توهم بخیر -
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  .منم خوبم. مرسی -
  !عشقت رسیدي چرا خوب نباشی بایدم خوب باشی. باالخره به -
  ...عه مهران -
  گم؟چیه؟ مگه دروغ می -
  ؟داداش -
  .جانم -
  مگه نمیاي؟ -
  کجا؟ -
  .خرید-
  نمیام اآلننه  -
  پس کی میاي؟ -
  شما برید. من یه ساعت دیگه میام. -
  .باشه -
  دیگه کیا میان؟ -
  و محمد و...و شیوا  شوهرخالهمن و آرمان و ندا و مامان و خاله و بابا و  -
  !اووووه...بسه فهمیدم بابا -
  حاال میاي؟ -
  .گفتم که یه ساعت دیگه تقریباً میام -
  .باشه -
  ؟نوشین -
  .جونم -
  ریزي؟چی بپرسم؟ بهم نمیه ی -
  .بپرس -
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  عمه اینا میان؟ -
  دونم. بابا که به عمه گفته. فکر نکنم بیان.نمی -
  .اوهوم. بهتر -
  چی بهتر؟ -
  ریزه!گم حالتون رو بهم میا، من که میج اد اونه نیان. بیهمون بهتر ک -
  !چی بگم واال -
  .خواد بگی فعالً عروس خانمهیچی نمی -
  ؟داداش -
  .جانم -
  شیم؟به نظرت من و آرمان خوشبخت می -
  نظرم مهمه؟ -
  .آره دیگه -
  ؟کنی مییعنی هرچی بگم گوش حرف  -
  .معلومه -
  فکر نکنم! -
  چرا؟ -
گی خواد بگه. میتو اگه یه تصمیمی بگیري، هرکی هرچی می که چون -

  .کنی میچشم، ولی کار خودتو 
  !نگو دیگه داداش جور این -
  گم؟مگه دروغ می -
  .آره -
من و مامان و بابا اینا چقدر سر داستان سهیل بهت  ...نخیرهم. یادت رفته -

  دادي؟خوره. مگه گوش گفتیم دقت کن. فکر کن. سهیل به درد تو نمی
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  یادم نیار... -
  ولی این فرق داره -
  از کجا فرقشو فهمیدي؟ -
. شناسمت یممن  ...منی ي جگرگوشه...اونجایی که تو خواهر منیاز -

قیافت داد میزنه. تا حاال ندیده  رو نیاعاشق آرمانی و  واقعاًنوشین... تو 
ي عشق و عالقه نشون بدي واسه خرید رفتن عروسی. جور اینبودمت که 

خواي و از سر لج داري من سر قضیه سهیل هم فهمیده بودم که تو اونو نمی
؛ براي همین دائم اصرار داشتم که بیشتر فکر کنی. ولی تو کنی میاین کارو 

 لجبازي! آجی... من حواسم بهت هست. ها بچهکه حرف گوش نمیدي! مثل 
  اشق همین.تو و آرمان خیلی به هم میاین و ع

  مطمئنی؟ -
قدر مطمئن نبودم. اینو حس قلبیم بهم  نسبت به موضوعی این التا حا -

  میگه.
  اي قربون اون قلبت بشم من. -
  آقا دوماد میرسه. اآلنبرو حاضر شو که  نمآلاخدانکنه.  -
  .چشم -
  .شاءاهللا ان. برو... برو خوشبخت شی بال یب -
  .. فعالًنمتیب یم. شاءاهللا ان -
  فعالً. -

  داد.به من قوت قلب می شیها حرفران با رفتم تا حاضر بشوم. مه
به خرید رفتیم. بعد از کلی چرخیدن در  باهمحاضر شدیم و آرمان هم آمد. 

بازارها، باالخره لباس عروس و حلقه و تاج عروس و کیف و کفش و... را 
خریدیم. ظهر شده بود. مهران هم به ما پیوسته بود. تصمیم گرفتیم که براي 
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جاي شیک و دنج و  تهران برویم. يها رستورانبهترین ناهار، به یکی از 
که خستگی  قشنگی بود. من و آرمان کنار هم نشستیم. مهران هم براي این

قبل از  هم آخرسرخنداند. و همه را می کرد میما کمتر شود، با همه شوخی 
ناهار را خوردیم و راهی  آوردن غذاها، موبایلش را بیرون آورد و سلفی گرفت.

. من وقتی در کنار رفت میخیلی سریع و خوب پیش  زیچ همهشدیم.  خانه
خواستم که این خوشی را از آرمان بودم، احساس آرامش داشتم و از خدا می

که من  شد یم يا بهانهبه دنبال کارهاي عقد بودیم و این  هرروز ما نگیرد.
مان پیش آرمان باشم. من از این اتفاق خیلی راضی بودم. باالخره به آر

عمه خیلی دلخور و ناراحت  که نیباارسیده بودم و خبري هم از سهیل نبود. 
بود؛ اما برایم مهم نبود. تنها چیزي که برایم مهم بود، کسانی بودند که مرا 

. پدرم کردند میمان و در مراسم عقد من و آرمان همراهی کردند میدرك 
طبیعی بود؛ چون عمه نرمال و  اش یناراحترسید و کمی ناراحت به نظر می

کشید. پدرم هم ناراحت را به رخ پدرم می اش يدلخورکه دلخور شده بود، 
را از  اش یناراحتشد. من و مامان، سعی داشتیم که با حرف زدن با پدرم، می

، اما حداقل کمتر رفت ینمبین ببریم. هرچند که این ناراحتی کامل از بین 
  شد.می

. دیفرارسفتند. چشم به هم زدیم و روز عقد روزها، پشت سر هم آمدند و ر
داشتم. البته کمی هم استرس! که این استرس کامالً  ذوق و  شوقمن خیلی 

صبح، بعد از بیدار شدن از خواب و خوردن صبحانه، حاضر شدم  طبیعی بود.
و به آرایشگاه برویم. خیلی ذوق داشتم و دائم  و منتظر ماندم تا آرمان بیاید

  .کردم میه به ساعتم نگا
  آبجی خسته نشدي از بس به ساعت نگاه کردي؟ -
  عه مهران! -
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  !گمچیه خب راست می -
  .گیهم راست نمی اصالً -
. بذار چند دقیقه کنی میخب خواهر من تو همش داري به ساعت نگاه  -

  ؟!ذوق خوشقدر  بگذره، دوباره به ساعت نگاه کن. عروس این
  ...حاال ذوقمو کور نکن -
  !رو کور کنم یذوق خوشعروس خوشگل و  جور نیالط بکنم ذوق من غ -
  .حاال که کردي -
  .ببخشید -
  !خوامنمی -
  .عروس خانم خودتو لوس نکن -
  .دوست دارم -
  نفس داداش کیه؟ -
  .دونمنمی -
  نوشین داداش کیه؟ -
  .من باهات قهرم اصالًمن از کجا بدونم؟!  -
  .ز منکنه عزیعروس که شب عروسیش قهر نمی -
  .اوالً که امشب عقد منه نه عروسی. ثانیاً من باهات قهرم -
  مطمئنی قهري؟ -
  .آره -
  ؟میکن یآشت -
  !نه -
  چرا؟ -
  !خوامچون نمی -
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  ؟یکن ینممطمئنی آشتی  -
  .آره -
  .یکن یآشت کنم مییه کاري  اآلن -
  خواي چیکار کنی؟می -
  زنم...به آرمان زنگ می -
  چیکار با آرمان داري؟ -
گم تا نوشین با من آشتی نکرده نیا دنبالش. آشتی کرد خبرت بهش می -

  بیا. کنم می
  .کنیتو این کارو نمی -
  چرا؟ -
  .شهچون نوبت آرایشگاه دارم و امروز عقدمه. دیر می -
  .یکن یآشتکنیم تا باهام مهم نیست. صبر می -
  .نداري به آرمان زنگ بزنی جرئتتو  -
  .دارم -
  !نداري -
  گه زنگ زدم چی؟ا -
  !زنممنم تو رو می -
  .نداري منو بزنی جرئت -
  .دارم -
  .نه -
  !دااااارم -
  پس صبر کن به آرمان زنگ بزنم. -
  .زنیتو زنگ نمی -
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  .زنممی -
  زنی...نمی -

خندید، موبایلش را برداشت. شماره که داشت به من می طور همینمهران 
که مهران الکی گوشی را  کردم یمگرفت و گوشی را در گوشش برد. من فکر 

. من کرد میزیاد  ها یشوخدر گوشش گرفته است؛ چون مهران از اینطور 
  حرفش را باور نکردم.

  الو... سالم آرمان. خوبی؟... منم خوبم -
  زنی؟مثالً داري با آرمان حرف می اآلن -
  کنی؟باور نمی -
  !معلومه که نه... سالم منم بهش برسون -
  .رسونه.. نوشین بهت سالم میالو آرمان. -
  .گی بزن رو اسپیکراگه راست می -
  صبر کن... -

مهران گوشی را روي اسپیکر زد. من خیلی تعجب کردم و جا خوردم. براي 
زدم. مهران هم به من همین دستم را مشت کردم و هی روي پاي مهران می

  .زد میخندید و با آرمان حرف می
  .گفتی آرمان جونخب می -
  ؟مهران -
  .جونم -
  سر صبحی اتفاقی افتاده خدایی نکرده؟ -
  نه! چه اتفاقی؟ -
  .يطور همینهیچی  -
  ؟آرمان -
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  جانم -
  کجایی؟ -
  .شمدارم حاضر می -
  کی میرسی؟ -
  جام. چطور مگه؟ تقریباً نیم ساعت دیگه اون -
  خواستم بهت بگم نوشین... -
  نوشین چی؟ -
  نوشین... -
  الل اتفاقی افتاده؟دقیقه نخند بگو چیشده؟ زبونم هی مهران نوشین چی؟ -
  .نه -
  پس چی؟ -

  و هم آرمان را، گفتم: دهد یممن وقتی دیدم که مهران هم مرا حرص 
  .کنم میباشه بابا... باهات آشتی  -

  مهران شروع کرد به ادامه حرف زدن با آرمان.
  نوشین... -
  .شدهاي... بگو چی -
  اي چی؟ -
  !اي هیچی -
  نه! اي چی؟ -
  شده؟محترم. حاال بگو چی برادرخانماي قربونت برم  -
  .آفرین داماد عزیز. نوشین خیلی منتظره. زود بیا -
  .چشم. بگو یه ربع دیگه اونجام -
  !تو که گفتی نیم ساعت دیگه -
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  .فرق داره اآلن -
  چه فرقی؟ -
  گم.حاال بعداً بهت می -
  .اآلننه! همین  -
  !فهمیتو آخه نمی که... اآلنآخه  -
  .نفهم که نیستم. زود بگو -
  !تو هنوز عاشق نشدي اینارو بفهمی -
  عه؟ -
  فهمی.وقت میآره. هروقت عاشق شدي و هوس زن گرفتن کردي، اون -
  فهمم؟وقت چیو می اون -
ذاري... چون نباید منتظرش ب باید به حرف خانومت گوش کنی، که نیا -

  .دوستش داري
  ظرش گذاشتم چی؟حاال اگه منت -
توهنوز با دختر و زن جماعت در نیفتادي. یک کار رو بد انجام بدي، پدرتو  -

  ذارم.ندارم منتظرش ب جرئتدر میارن. همین نوشین خانم... من 
  .کنه میوگرنه بعداً بیچارم 

  عه؟ -
  .آره بابا. یه نصیحت از من به تو -
  ؟!بگو ببینم چی هست -
  !کنی یمزن نگیر که خودتو بدبخت  -
  ؟!چرا -
چون دیگه باید دور روزاي خوش و مجردیت رو یه خط قرمز بکشی. تا زن  -

نداري، برو خوشیاتو بکن. آزاد باش که وقتی زن گرفتی باید دور آزادي 
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مطلق رو خط بکشی. من دلم پیش نوشین موند. خواهرت دلم رو بدجور 
مو روي عالی بود که باعث شد که چشمبرد. همین عشق خواهر جناب

خوشیاي مجردي ببندم و عاشق شم. وگرنه ما رو چه به زن گرفتن  ي همه
آخه! اگه عشق نوشین نبود، مگه مغز خر خوردم اون همه خوشی مجردي 

  !بخوام زن بگیرم کنم ولرو 
  جدي؟ -
  گم خب... هعی روزگار...آره بابا. راست می -
  میگم... چیزه... آرمان... -
  جونم داداش -
  دونه؟که به من کردي رو نوشین می ییها حتینصا و این حرف -
  نه نه نه! -
  چرا؟! -
  .بفهمه بدبختم -
  میشه؟حاال بفهمه چی -
لیلی و مجنون که بهت تعریف  ي قصه دو ساعتمهران چیزي بهش نگیا...  -

کردم برادر من! چیزي بهش نگو. بین خودمون بمونه. البته به حرفام نمی
  فکر کن؛ حقیقته!

  ؟کنی میمان اگه نوشین بفهمه چیکار آر -
دونم باید یه خاکی تو سرم بریزم. چطور مگه؟! میهشم... چبدبخت می -

  .حاال که نفهمیده! توهم چیزي بهش نگو
  گم بهت برادر...تسلیت می -
  چرا؟ -
  بدبخت شدي رفت... -
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  شده مگه؟چی -
  چون... -
  چون چی؟ -
  !غل دستمهچون گوشی رو اسپیکره و نوشین هم ب -
  یعنی همه رو شنید؟ -
  ...متأسفانه -
  گی؟مهران جدي می -
  .خودم نآره به جو -
  واااااي... -
  ...کنم میتسلیت عرض  -
  .کشمت من... دستم بهت نرسه فقطمهران می -
  !خب به من چه -
  !کنم میجا... حالیت  بذار من بیام اون -
  ورو، نوشین هم تکنی میبیاي اینجا، تو منو حالی  -
  .اي واااي... بدبخت شدم. تا بدتر نشده قطع کنم -
  .بینمت شوهر خواهر عزیزممی -
  .مهرااان -
  .خداحافظ -
  .سالمت به -

آرمان جا خورده  يها حرفو بیشتر از  مهران يها حرفمن که حسابی از 
من، فقط  ي افهیقو مهران هم با دیدن  کردم میبودم، با اخم به مهران نگاه 

  .زد میلبخند 
  چیه؟ -
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  هیچی! -
  !کنی میجوري نگام  پس چرا اون -
  جوري؟هچ -
  !ي دیگهجور این -
  ...پس که اینطور -
  چطور؟ -
  ...خوب فکر کن -
  به چی؟ -
  .!آقا آرمان يها حتینصبه  -
  نصیحت؟! -
  ...که مجرد بمونی آره... این -
  .راستی آرمان گفت زود میاد -
  !چه خوب. هرچی زودتر بهتر -
  !ز ذوق داريهنو -
  !آرمان بیاد، ذوق اونم زیاد میشه -
  ها؟ -
  ...تو صبر کن آرمان بیاد -
  خب آبجی من... با من کاري نداري؟ -
  ؟یسالمت بهکجا  -
  .خوام برماگه اجازه مرخصی بدین، می -
  خواي بري!... گفتم کجا؟دونم میمی -
  .برم... برم به کارام برسم ...اممم... چیزه -
  .ري برادر گلمجا نمی چیهشما  -
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امروز عقد خواهر یکی یدونمه!  یسالمتنارم. گفتم که کار دارم. من که می -
  بودن چه حسی داره! برادرزندونی کلی کار دارم. تو که نمی

  عه؟ -
  .آره -
  .ري تا داماد تشریف بیارنجا نمی چیه ...برادرزنجناب آقاي  -
  بگیره؟ وخواد جلومبخوام برم کی می -
  من! -
  تو؟! -
  آره... چیه مگه؟ -
  .فکر نکنم بتونی -
  چرا؟! -
  !چون امروز عقدته و ذوق داري -
  نخیرهم... -
آقا دوماد میاد دنبالت. منم برم به  اآلنچی نخیر هم! برو... برو حاضر شو  -

  کارام برسم.
  .ريجا نمی چیهتو  -
  .رممی -
  !رينمی -
  بینیم.حاال می -

-درب رفت. من هم به دنبالش می طرف بهبدو بدو مهران این را گفت و 
میشد و من هنوز او را نگرفته بودم. براي  تر کینزددویدم. مهران به درب 

همین، وقتی دیدم چیزي براي پرتاب کردن اطرافم نیست، سریع از روي 
درب و مهران پرتاب کردم.  طرف بهرا برداشتم و  ونیزیتلومبل، کنترل 
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فرار کند و کنترل به او  خواست یمنترل، مهران که پرتاب کردن ک محض به
پشت درب بود. کنترل نزدیک بود که  درست نخورد، درب را باز کرد. آرمان

 شیها دستآرمان بخورد. براي همین، آرمان براي دفاع از خودش،  صورت به
خدا را شکر کردم بل از برخورد با صورتش، گرفت. را باال آورد و کنترل را ق

رمان نخورد. من که خیلی از این کارم خجالت کشیدم، سرم را پایین که به آ
خواستم که وقتی آرمان آمد، من کمی سر به سرش اما هنوز می؛ انداختم

  که به مهران زده بود دارد. ییها حرفبگذارم تا ببینم چه جوابی براي 
  آرمان بعد از گرفتن کنترل، خندید و گفت: 
  خشن بوده و من خبر نداشتم؟! قدر خانوم من این !چه خشن -

  و با مهران باهم زدند زیر خنده.
  ؟!سالم خانومم. این پرتاب کنترل، شیوه جدید استقباله -
  .علیک سالم -
  خوبی عزیزم؟ -
  !توکه باید بهتر باشی -
  آره خب... معلومه -
  که چند دقیقه پیش نصیحت هم که کردي. دونم... مخصوصاً اینمی -
  ؟!ها -
  .نصیحت -
  نصیحت؟ -
  .کردي میکه به مهران  ییها حتینصآره نصیحت.  -
  ؟!من به مهران نصیحت کردم -
زن نگیر، برو خوشیِ مجردیت رو بکن، زن  گفتم میآره. پس من بودم که  -

ندارم که گوشی آبجی نوشینت رو جواب  جرئتبگیري همش گیري، من 
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اینارو  ي مههالبد من بودم که  !هکن میندم؛ اگه جواب ندم بدبختم 
  ؟گفتم می

  چیزه... من... -
  تو چی؟ -
عشقم تو که اینارو شنیدي، حتماً شنیدي که گفتم آبجی نوشین شما  -

ازدواج  اآلننبود من  برد، شنیدي که گفتم اگه عشق نوشینبدجور دلمو 
  کردم، من نوشین رو خیلی دوستش دارم... اینارو هم شنیدي دیگه؟نمی

  .عت چنده؟ دیرمون نشهامممم... چیزه... سا -
  اي شیطون. ؟!عه؟ دیرمون شده -

ایشگاه حرکت کردیم. آر طرف بهزدیم زیر خنده. بعد هم حاضر شدیم و  باهم
. آرمان هم شکست یمماشین  ضبطپخش  در حالرا موزیک سکوت میان ما 

  و من فقط لبخند میزدم. کرد میبا لبخند، دائم مرا نگاه  یرچشمیز
ده شد و درب را برایم باز کرد. من هم خداحافظی کردم و رسیدیم. آرمان پیا

با آرایشگر حاضر شدم تا مرا آرایش کند.  یپرس احوالرفتم داخل. بعد از 
. کردم میو من به اتفاقات خوبم با آرمان فکر  کرد میآرایشگر مرا آرایش 

خوب را به  يروزهاکه آرمان به همراه این  کردم میهزاران بار خدا را شکر 
 قدر آناین روزهاي خوب، به پایان برسد.  خواست ینممن داده است. دلم 

زدند و این خوشحالی مرا از خوشحالی برق می هایمخوشحال بودم که چشم
  فهمیده بود. همخانم آرایشگر 

  چیه؟ -
  جان؟ -
  !بینم که خیلی خوشحالیمی -
  اوهوم. طبیعیه مگه نه؟ -
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  آره... ولی نه دیگه در این حد! -
  ؟!ست عیضاخیلی  -
  .آره -
  بده؟ -
  یعنی چی؟ -
  چیکار کنم کمتر معلوم بشه؟ -
  .حالیت رو نشون ندي؟ اتفاقاً خیلی خوبهخواي خوشچرا می -
  ؟واقعاً -
  .آره خیلی این ذوق و شوق از بیرون بهت میاد -
  دست خودم نیست! -
  بینه!دوماد چه ذوقی بکنه وقتی این ذوق خانومش رو ب ...دونمآره می -
  خودشم ذوق داره! -
  طبیعیه دیگه... -

  کم. البته. زد میبا من حرف  يا قهیچنددقآرایشگر هر 
 باالخره کار من دیگر تمام شد و من دیگر کامالً حاضر بودم. آرمان آمد و به

خیلی  زیچ همهآتلیه رفتیم. بعد از آتلیه و کلی عکس، راهی تاالر شدیم. 
بود برایم. نه از سهیل خبري بود  ها شبرین . یکی از بهترفت میعالی پیش 

  و نه از کس دیگري. از این بابت هم خیلی خوشحال بودم.
البته این خستگی  که آن شب هم به پایان رسید. خوشحال و کمی خسته

  مهري برویم. خاله خانه سوار ماشین شدیم تا به خیلی نرمال بود،
  عروس خانوم؟ -
  جانم آقا داماد -
  ؟يا خسته -
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  کم. چطور؟ه ی -
  بریم؟ -
  کجا؟ -
  یزد -
  یزد؟! -
  اره. خونه خودمون. -
  ولی آرمان... -
  دوست نداري بریم؟ -
  چرا. ولی... -
  ولی چی؟ -
  عشقم. چند ساعت باید پشت فرمون بشینی يا خستهولی تو  -
  رانندگی بلدي؟ -
  آرمان من رانندگی کنم؟ -
  آره. مگه چشه؟ -
  .آرماااان -
که هستم... ولی با  خستهسم. نه من خسته نیستم. البته شوخی کردم نف -

  .تو دیگه خستگی معنایی نداره
  .باشه پس -
  بریم؟ -
  بریم. -

 زدم که خستگی از یادش برود وحرکت کردیم. در راه من با آرمان حرف می
خواب نرود. من و آرمان با ماشین گل زده، راهی یزد شدیم؛ براي همین، 
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و من فقط  زد می. آرمان هم بوق زد میمیدید، بوق هرکس ما را در جاده 
  خندیدم.می

  آرمان زشته نکن... -
  چرا؟ -
  .بردار رو نیماشروي  يها گلبزن کنار این  اصالًخب زشته دیگه.  -
  !نچ -
  چرا؟! -
  .برم عشقمخوام همه بدونن دارم عروس میچون می -
  ...امان از دست تو -

لی خوشحال بودم. من و آرمان حتی زدیم. خیباهم حرف می طور همین
  کردیم.تصور چنین روزي را هم نمی

ساعت پنج صبح بود که رسیدیم. خیلی خسته شده بودیم. من سریع لباس 
و به حمام رفتم و آرایشم را شستم. آرمان هم رفت تا  درآوردمعروسم را 

  موهایش را بشوید. از حمام در آمدم و خوابیدیم.
ار شدیم، دیدم که ساعت یازده است. من خیلی وقتی صبح روز بعد بید
خواستم که بخوابم؛ اما . اول میآمد یمخوابم  بازهمتعجب کرده بودم. ولی 

  بلند شدم و آرمان هم بیدار شد.
  صبح بخیر عشقم -
  صبح توهم بخیر آقاییم. البته صبح که نه! ظهر! -
  حاال صبح و ظهر نداره دیگه -
  اوهوم -
  عشقم؟ -
  مجونم نفس -



 هایی براي نوشینعاشقانه
 

٢٠٣ 
 

  خوام یه چیز بهت بگمبیا اینجا بشین تو بغل خودم. می -
  باشه. اومدم -
  خب... حاال شد. -
  خواستی بگی بهم؟چی می -
  تو هنوز یه کاري نکردي -
  چیکار؟ -
  به نظرت چیکار؟ -
  چیکار؟ -
  زود تند سریع -
  آرمان -
  گمابهت نمی -
  بگو دیگه ...عه! آرمان -
  اول تو -
  بگیخواد نمی اصالً -
  مطمئنی؟ -
  آره -
  خیلی مهمه ها! -
  باشه. زود بگو -
  اول تو. -

  لُپ آرمان را محکم بوسیدم تا راضی شد حرفش را بگوید.
  بیا... -
  ین خانمی. حاال شدرآف -
  حاال بگو -
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  خانومی؟ -
  جونم آقایی -
  دوست داري خارج کشور کجا بریم؟ -
  جان؟ -
  کدوم کشور خارجی رو خیلی دوست داري؟ -
  کشور فرانسه، شهر پاریس، برج ایفل... -
  پس حله -
  خب که چی؟! چی حله؟ -
  هیچی -
  آرمان منو مسخره کردي؟ -
  !من غلط بکنم -
  چرا پرسیدي؟ -
  همینجوري -
  آرمان بگو دیگه -
  .خواستم بدونم خانومم چه کشوري رو دوست دارهجوري. میهمین -
  .باشه -
  خبر؟دیگه چه -
  .یگه برمخبري نیست... من د -
  کجا؟ -
  برم واسه ناهار... -
  الزم نیست -
  چرا؟ -
  .ریم بیرونچون می -
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  نه! -
  چرا؟ -
  .خوام تو خونه ي خودمون خودم آشپزي کنمچون می -
  .پس بیا باهم بریم بیرون هرچی الزمه بگیر و بیایم خونه، آشپزي کن اووو! -
  .باشه -
  پس بیا باهم بریم حاضر شیم. -

رکت کردیم. خرید کردیم و برگشتیم منزل. من براي ناهار حاضر شدیم و ح
درست کردم. بعد از خوردن ناهار، کمی استراحت کردیم و  يسبز قورمه

  بیرون و آخر شب هم برگشتیم.رفتیم  همحرف زدیم. عصر 
  .چقدر خوش گذشت امروز آرمان -
  .آره خیلی -
  .من برم لباس عوض کنم بخوابم -
  چرا؟ -
  .ام هخستآرمان من  -
  !عه؟! خسته نباشی -
  .سالمت باشی -
  کجا؟ -
  .لباسامو عوض کنم برم الال ...گفتم که -
  .نخیر. الزم نیست -
  چرا؟ -
  !چون من خوابم نمیاد -
  .ولی من خیلی -
  ...پس یه کار کنیم -
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  چیکار؟ -
  .خوابیمکنیم، بعد باهم میریم لباسامونو عوض میباهم می -
  نمیاد!گفتی خوابت تو که می -
  .داره خوابم میاد کم کم -
  عه؟ -
  !آره -
  باشه پس. -

و خوابیدیم. من خیلی خسته شده بودم و زود  میکردرا عوض  مانیها لباس
  خوابم برد.

و من و آرمان  رفتند یمو  آمدند یمو خوشی پشت سر هم  یخوب  به روزها
عقد من و از  ماهشدیم. تقریباً یک ، بیشتر از روز قبل عاشق هم میهرروز
. یک روز صبح که از خواب بیدار شدم، دیدم که ساعت ده گذشت یمآرمان 

که داشتم  طور همینو نیم است و آرمان نیست. دست و صورتم را شستم و 
گشتم، دیدم که درب خانه باز شد و آرمان وارد خانه خانه را دنبال آرمان می

 شیها دسترا با  صورتم دو طرفبه دستم داد. موهاي  یسرخ گلشد. شاخه 
  را بوسید. ام یشانیپکنار زد و 

  .تقدیم به بهترین خانوم دنیا -
  .مرسی عشقم -
  .قربونت برم -
  گم... آرمانخدانکنه. می -
  جونم -
  امروز چه مناسبتیه؟ -
  چشماتو ببند -
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  چرا؟ -
  تو ببند. -

ه جا خوردم. آرمان دو تا بلیط ب آن، یکرا بستم. وقتی باز کردم میها چشم
  فرانسه براي آخر شب گرفته بود.

  واااااي... این دیگه چیه؟ -
  دوتا بلیط -
  به کجا؟ -
  .فرانسه -
  براي کیا؟ -
  براي خودم و خودت... -
  آرمان -
  جونم -
  ؟!این ساعت پروازش واسه امروزه -
  .، از تهرانشب مهین 2:45آره عشقم. ساعت  -
  ولی خیلی زوده که! -
  ریم.دیم میرامونو انجام مینه! زود نیست. سریع کا -
  شدم. زیسورپراواي خیلی مرسی نفسم. خیلی خوشحال و البته  -
  خداروشکر. -
 میها لباسشده بودم و خیلی خوشحال شدم. سریع رفتم تا  زیسورپرا واقعاً 

شدیم و براي خداحافظی با  حاضررا حاضر کنم و چمدانم را جمع کنم. 
خیلی  زیچ همهبه فرانسه برویم.  جا هماناز ، به تهران رفتیم که ها خانواده

که به این سرعت، راهی  دمید ینمناگهانی شده بود. حتی در خواب هم 
  ...با آرمان هم آنفرانسه بشوم. 
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هم  آنهاگفتیم،  مانیها خانوادهرسیدیم و موضوع سفر ناگهانی را به  وقتی
 ودگاه حرکتفر طرف بهتمام شد و  ها یخداحافظ. جا خوردندشوکه شدند و 

و خاله  شوهرخالهداداش و مامان و بابا و کردیم. ندا و مهران و محمد و زن
  هم به همراه ما به فرودگاه آمدند.

کردم که با . هنوز باور نمیدرآمدهواپیما حرکت کرد و در آسمان، به پرواز 
  و شوق داشتم. ذوقرویم. خیلی من می ییایرؤآرمان داریم به فرانسه، شهر 

که آرمان رو بهم دادي، یه  این .ممنون... به خاطر همه چی واقعاًا خدای
هم سفر به کشور مورد عالقم، همراه با  اآلنو  یداشتن دوستزندگی آروم و 

  مرسی. خدایا شکرت. زیچ همهبابت  واقعاًمرد موردعالقم. خداجونم؛ 
مستقیم اول پرواز، باالخره رسیدیم فرانسه. با اصرار زیاد من،  ها ساعتبعد از 

شدم، اولش برایم را زیاد متوجه نمی آنهازبان  که چونرفتیم.  سیپاربه 
نداشته باشم.  آنهاکاري به زبان  اصالًخیلی سخت بود؛ اما عادت کردم که 

شدم؛ اما آرمان کامالً به زبان فرانسوي را متوجه می شانیها حرفبعضی از 
  مسلط بود و من این را آنجا فهمیدم.

  ماه و نیم ما ایران نبودیم. حدود یک
بعد از گذشت چند هفته از سفرمان به فرانسه، من دائم حالت تهوع داشتم. 

. چند روز شد یم، خیلی ناراحت و نگران دید یمآرمان وقتی این حال مرا 
. خیلی خوشحال باردارمبعد، آرمان مرا به دکتر برد و متوجه شدیم که من 

  بودم. هم من و هم آرمان.
  ي نوشین...وا -
  جانم -
  شمدارم بابا می -
  اوهوم -
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  خیلی خوشحالم -
  من بیشتر -
  !دیگه وظیفم دو برابر شد -
  چرا؟ -
  باشم. دو نفرچون باید مراقب  -
  آرمان جونی؟ -
  جان دلم -
  گیري؟برام چی می یروشن چشم -
  نظرت چیه وقتی بچمون به دنیا اومد بگیرم؟ -
  فکر خوبی نیست! -
  چرا؟! -
ه چیز برام بگیري، وقتی بچمون به دنیا اومد هم یه چیز یباید  اآلنون چ -

  دیگه!
  اوخ! پس که اینطور -
  گیري؟بله! حاال چی برام می -
گیرم از اینا می ...هست که وقتی راه میري صدا میده ییها کفشاز این  -

  واسه بچمون.
  نه! واسه من -
-گیریم میاز اینا می ...پشمالو هست يها خرسیه عروسک بزرگ، از این  -

  ذاریم کنار تخت خوابش.
  گیري؟آرمان واسه من چی می -
  .گیرم؛ یکی واسه تو، یکی واسه بچموندوتا کفش ست می -
  آرماااااان -
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  جونم عزیزم -
  !فقط واسه من -
  .هرچی بخواي خانومم -
  ؟آرمان -
  .جانم -
  ؟مونو بیشتر از من دوست داشته باشینکنه تو بچ -
  م خب این طبیعیه!عشق -
  عه! آرمان -
  جونم نفس -
  من باهات قهرم -
  بگردم. معلومه که تو رو بیشتر دوست دارم. حاال آشتی؟کردم دورتشوخی -
  نه -
  دیگه چرا؟ -
  چون باهات قهرم -
  قهر نکن دیگه... خانومی؟ -
  جونم -
  آشتی؟ -
  نه! -
  چرا؟ بچمون ناراحت میشه ها!... آشتی؟ -
  به خاطر بچمون باشه... فقط -
  الهی من فداي جفتتون بشم -
  نکنهخدا -
  گما... نوشینمی -
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  جونم -
  یه چیز بگم؟ جدي... بدون شوخی -
  بگو -
  بیا برگردیم -
  چرا؟ -
که بچمون بزرگتر بشه، باید جشن عروسی رو  چون تو بارداري. قبل از این -

  .برگزار کنیم
  اوهوم -
  پس من برم بلیط بگیرم؟ -
  و. آرمانباشه بر -
  جونم -
  شدنمون رو بگم؟ دار بچهنظرت چیه به مامان زنگ بزنم خبر  -
  گیم.بذار وقتی رفتیم ایران بهشون می -
  باشه. -

وقتی فهمیدم باردارم، خیلی خوشحال شدم. یک حس عجیب و 
بیشتر از قبل مراقب خودم باشم.  ستیبا یم داشتم. من دیگر یداشتن دوست

  لم بهتر بود و هم آرمان.بچه، هم من حا وجود با
براي پدر شدنش و تربیت  هرروزپدر شدن را داشت.  وذوق   شوقآرمان 

  کشید.جدیدي می يها نقشهبچه، فکر و 
دیگر، جزء کوچکی از  يزهایچگردش، پارك، شهربازي، مسافرت و خیلی 

 قدر آن بود که آرمان براي بعد از به دنیا آمدن بچه چیده بود. ییها برنامه
خدا را بیشتر از قبل شکر  هرروزکه  ،دن بچهحال بودم از به وجود آمخوش
که هر دختر و پسري که به یکدیگر عالقه  خواستم یم. از خدا کردم می
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شدن  دار بچهکه ما، یعنی من و آرمان طعم  طور همیندارند، به هم برسند و 
نار را بچشند و در ک یداشتن دوستهم این طعم لذیذ و  آنهارا چشیدیم، 

 دو نفرخواستم که اگر عشقشان به خوبی و خوشی زندگی کنند. از خدا می
و عشق میانشان واقعی است، ولی خانواده  خواهند یم یواقعهمدیگر را 

توانند به هم برسند، تمام مشکالتشان که یا به دالیل دیگري نمی نهایشا
هم برسند. ه هشان بر دارد تا بشود را از سر رامانع به هم رسیدنشان می

این سختی  يا گونه به؛ زیرا خودم هم کردم میرا خیلی  ر دعاهاییاینطو
دانستم که چقدر سخت و نرسیدن به عشقم را زمانی کشیده بودم و می

اما خدا را ؛ د بمیردهخوااست. جوري است که آدم دلش می ریناپذ تحمل
شدن به  هزار مرتبه شکر، من باالخره، بعد از کلی سختی کشیدن و اذیت

  عشقمان را در کنار خودم و آرمان دارم. ي ثمرههم  اآلنعشقم رسیدم و 
 فرودگاهرسیدیم، در  که وقتیآرمان بلیط گرفت و ما راهی ایران شدیم. 

که داشتم  طور همینمن و آرمان، از ما شد.  ي خانوادهاستقبال گرمی توسط 
د که ناگهان سرم دانم چه اتفاقی افتا، نمیکردم می یپرس احوالسالم و 

را بازکردم، دیدم که روي تخت  میها چشمسنگین شد و گیج رفت. وقتی 
پر از اشک شده بود.  شیها چشمبیمارستانم و سرُم در دستم است. آرمان 

نگران دیدم، ترسیدم. از این ترسیدم که نکند براي  حال نیبااوقتی آرمان را 
  اتفاقی افتاده است. ام بچه

  مامان چیشده؟ -
  .هیچی دخترم. اتفاقی نیفتاده -
  پس چرا آرمان چشماش پر از اشکه؟... مامان؟ چرا داري میخندي؟ -
دکتر گفت این سرگیجت نرماله و طبیعی. توي دوران بارداري ممکنه از  -

  .این اتفاقا بیفته دخترم. نگران نباشین
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  خیالم راحت شد. -
شوهرخاله، بابا و همه خوشحال بودند. خاله مرا بوسید و تبریک گفت. 

 تک تبریکداداش شیوا و ندا، همه تکداداش مهران، داداش محمد و زن
  گفتند. ندا از شنیدن خبر عمه شدنش خیلی ذوق کرد.

  شما!واي نوشین دارم عمه می -
  .دونمآره می -
  ...راستی ناقال -
  هوم -
  دونستین؟تو و داداش آرمان می -
  چیو؟ -
  خبر بارداریت -
  . چیزه...امممم.. -
  بهمون نگفتی؟ زودتردونستین... چرا پس می -
چون داداش آرمانت خواست که حضوري این خبر رو بهتون بگیم. البته  -

خراب  زیچ همهقصد داشتم که شب، شام دعوتتون کنم خونه بعد بگم؛ ولی 
  شد.

  .خراب نشد. اتفاقاً بهتر هم شد زیچ چیهنه!  -
  یعنی چی؟ -
ریم بیرون، مهمون داداش آرمان. به مناسبت شام می که امشب یعنی این -

  .شیرینی وجود اون کوچولو
  .من موافقم -
  اگه تو موافق باشی پس یعنی آرمان هم موافقه. -
  اوهوم. -
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شب به رستوران رفتیم تا شیرینی بچه را بدهیم. خیلی خوش گذشت. سر 
از بزرگ شدن گفت که ما تصمیم گرفتیم تا قبل  ها خانوادهشام، آرمان به 

. از فرداي آن دهم موافقت کردن آنهابچه، مراسم عروسی را برگزار کنیم. 
انجام بدهیم و بعد از اتمام  شب، قرار شد که کار هاي مراسم عروسی را

  ها، جشن عروسی را برگزار کنیم.کار
مادرم رفتم و آنجا ماندم. آرمان هم به دنبال خرید خانه بود و  ي خانهمن به 
  کردیم.می يزیر برنامهراي عروسی ما هم ب

آینده، مراسم را به پا کنیم. یک  ي هفتهبعد از گذشت دو هفته، قرار شد دو 
روز صبح که میخواستیم براي تهیه و کامل کردن جهزیه به خرید برویم، 
مادرم با خاله هم تماس گرفت که او و ندا هم بیایند. آن روز صبح فقط من 

  و ندا و مامان و بابا و مهران. شوهرخالههري و و آرمان بودیم و خاله م
، باالخره وسایل ها مغازهو  بازارهارفتیم و بعد از کلی چرخیدن در 

 پسند مشکلرا پسند کردیم. من خیلی به قول مامانم و خاله،  موردنظرمان
بودم؛ براي همین خریدمان خیلی طول کشید. بعد از انتخاب و پسند لوازم 

به خانه  افامیل برویم و لوازم ر يترها بزرگداي آن روز با خانه، قرار شد فر
  بیاوریم.

-گذشت. باورم نمیرفتیم بیرون و کلی بهمان خوش میبا آرمان می هرروز
، با مردي که دوستش میاهایرؤبا مرد  هم آنشوم؛ شد که دارم عروس می

  بود. یداشتن دوستدارم و دوستم دارد. حس خیلی خوب و عجیب و 
خودمان بودم، براي صبحانه بیدار شدم و به اتاق  ي خانهز صبح که در رو کی

مهران رفتم تا او را هم بیدار کنم. قبل از وارد شدن، چند بار به در زدم. 
  صدایی از داخل گفت:

  بیا تو... -
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تعجب کردم! آخر مهران سابقه نداشت که صبح به این زودي بیدار باشد. 
مهران نشستم. مهران هم با آمدن من، بلند  باالخره رفتم داخل و روي تخت

  تخت نشست. طرف آنشد و روبروي من، 
  صبح بخیر داداشی -
  صبح توهم بخیر بهترین آبجی دنیا -
  عجیبه ها! -
  چی؟ -
  که تو صبح به این زودي بیداري!این -
  کجا صبح به این زودي؟ به ساعت نگاه کردي؟ -
  .ساعت پنج دقیقه به هفته اآلنآره.  -
  خیلی صبح زود نیست! که نیاخب  -
  یعنی به تو ساعت هفت خیلی صبح زود نیست؟ -
  نه! -
گفتی صبح زود! زدیم، میصدات می 9یعنی چی؟ یادمه قبالً وقتی ساعت  -

  !اآلنولی 
  ..!عوض شدیم دیگه ...آبجی من -
  عه؟ -
  .آره -
  نه بابا! -
  ...چقدر زود بزرگ شدیم... هعی خدا -
  اوهوم... -
شی و باید یه دیگه داري مامان می اآلنقدر بزرگ شدیم که تو  اون -

  .زندگی رو خودت اداره کنی
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  داداش -
  جونم -
  به نظرت مامان بودن بهم میاد؟ -
  .آره خیلی -
  دونی آخرین بار کی باهم درد دل کردیم؟می اصالًخیلی عوض شدي...  -
  یکی دوماه پیش خواستی براي خرید عقد برید بیرون...می که وقتی -
  موندیمهمون بچه می کاش ياشدیم. بزرگ نمی وقت چیه کاش يا -
  ره؟ از بزرگ شدنت راضی نیستی؟گذچرا؟ مگه بد می -
  چرا خب. ولی... -
  ولی چی؟ -
ذارن غصه یدوران بچگی خیلی خوبه. همیشه حواسشون بهت هست، نم -

کمتر بهت توجه شی دیگه پشتتن؛ ولی وقتی بزرگ می جوره همهبخوري، 
کنن، خودت باید حواست به خودت باشه، خودت باید زندگیت رو می

بسازي، هرچی خواستی باید خودت تالش کنی و به دستش بیاري. کلی 
خواي به دست بیاري، نگهش داري، تا اون چیزي رو که می کنی میتالش 
وزي با که به یه چیز دیگه برسی، باید اونی رو که یه رهم براي این آخرسر

  .دل و جون به دستش آوردي رو از دست بدي
توي این چندوقت که نبودي خیلی دلم بهت تنگ شده بود. به این درد  -

 کردم میبود. دعا  وکور سوتخونه خیلی آروم و  اصالً، ها یشوخدل کردنا، به 
  زود برگردي...

م رو رم. البته اینطور نیست که برم و پشت سربرگشتم... ولی دوباره می -
  زنم.سر می زود زودبههم نگاه نکنم. 
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پیچه خانواده می ي نوهآره... چند وقت دیگه با بچه میاي و صداي این  -
  توي این خونه... آجی؟

  .جونم داداشی -
  چی بگم؟ه ی -
  .بگو -
، سرکاربابا که میره  استش مامان تنها شده بود به نظرم.وقتی تو نبودي، ر -

بودي، همش کنارش بودي، ولی  که وقتیتنهاست. مامان  منم که دانشگاه،
  .یهو تنها شده اآلن

  .تا بتونم بهش سر بزنم کنم میسعی  -
منم که زن بگیرم برم،  فردا پسشده،  تر ساکتکه تو رفتی، خونه  اآلن -

  .شنمامان بابا خیلی تنها می
  کی هست این عروس خانم؟ یسالمت به -
  !حاال من یه چیزي گفتم -
! تو این مدت کم که من نبودم یگفت ینمچیزا  جور نیااز  وقت چیهتو  -

  کسی رو پسند کردي من خبر ندارم؟
  !نه بابا! ما رو چه به این حرفا -
  داداش جدیدم کیه؟گم که!... زود باش بگو زنواال میآره  -
  .هیشکی بابا مثال زدم -
  !فهمم کهحاال تو نگو. من می -
  .فهمیدي به منم بگو -
  .رسمحساب تو یکی رو میمن  -
  جدي؟ -
  .گم حاال. فعالً پاشو بریم صبحونهبهت می -
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  بریم. -
باهم رفتیم و صبحانه خوردیم. مهران دوباره مثل سابق، سر میز شوخی 

شدم وقتی خنده خنداند. خوشحال میهمه را می شیها یشوخو با  کرد می
  دیدم.را می ام خانوادهو خوشحالی 

شد. براي قبل از دوران بارداریم روز به روز بیشتر میاشتهایم نسبت به 
تا من کامل بخورم و سیر شوم. آرمان هم  پخت یمهمین، مادرم غذا بیشتر 

که چیزي الزم  دیپرس یمو  گرفت یم، تماس آمد یمهروقت که از بیرون 
جلوي خودم را بگیرم، هر دفعه چیزي را  توانستم ینمدارم یا نه. من هم که 

  .گفتم میو به آرمان  کردم میهوس 
اما روزي با خودم گفتم که فعالً که اوایل بارداریم است، کمی سطح توقعاتم 

کند. ولی وقتی به  انداز پسرا  شیها پولبیاورم تا آرمان بتواند  تر نییپارا 
 ییزهایچکه چیزي الزم ندارم، او خودش موقع آمدن،  گفتم میآرمان 

  ر بدون خرید خوراکی به دیدنم بیاید.با و محال بود که یک دیخر یم
. من وجود بچه رفتند یمو  آمدند یمیکی پس از دیگري پشت سر هم  روزها

  میشد. تر بزرگو   بزرگ هرروز. او کردم میرا دیگر حس 
شد. دلم شدیم و من اشتهایم بیشتر میمی تر کینزدبه روز عروسی نزدیک و 

که  طور همانبرسد و مراسم را  ه، روز عروسی از رازودترخواست هرچه می
  و فکرش را کرده بودیم، برگزار کنیم. میخواه یم

ي که ز. بهترین روز زندگی من و آرمان. رودیفرارسباالخره روز عروسی 
، خاطراتش را به بعدها. روزي که ماند یم اش همیشه در ذهن مه اخاطر
 ها برنامهروسی کنیم. من و آرمان براي روز و مراسم عمان تعریف میهای بچه

تهران را با کلی تشریفات عالی و  يتاالرها، یکی از بهترین آرمانداشتیم. 
  عروسی تدارك دیده بود. جشن، براي برگزاري زتمامیچ همه
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از خوشحالی و ذوق  روقتیدصبح به زور بیدار شدم. چون شب قبلش تا 
خداحافظی با آرمان  که وقتیزدیم و بیدار بودم. اول که با آرمان حرف می

. به مراسم عروسی فکر کردم میصبح بیدار بودم و فکر  يها کینزدتا  کردم
عشق من و آرمان شده بود،  ي ثمرهکه در شکمم بود و  يا بچه، به کردم می

مان بسازیم، به های بچهکه من و آرمان زندگی خوبی براي خودمان و به این
 به دنیا آمدن بچه برویم، خواستیم بعد از بهمی نفره سهاولین مسافرتی که 

که با آرمان قرار بود براي بچه یا  ها نیبهتربا  یداشتن دوست ي ندهیآ
. فکر کردن به آرمان و زندگی مشترك با کردم میمان بسازیم، فکر های بچه

بود. هر طور که بود، با هزار سختی، از  یداشتن دوستاو، خیلی شیرین و 
- ب بودم که درب اتاقم باز شد و زنلند شدم. هنوز گیج خوابخوابم رخت

  داداش شیوا به اتاقم آمد.
  .! سالم عروس خانومبه به -
  سالم شیوا. خوبی؟ -
  قربونت. تو خوبی؟ -
  .شم. منم خوبمفدات -
  !صبح بخیر -
  .صبح توهم بخیر -
  خوبه؟ دایی زنجیگر  -
  .آره. اونم خوبه خداروشکر -
  !عجب! صبح زود خودت بیدار شدي -
  .دارشمیبنخوابیدم که بخوام  اصالً -
  .. از خوشحالیهکنم میدونم. درکت می -
  .اوهوم -
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  ؟نوشین -
  جونم -
  ین؟جور اینچرا موهات  -
  چطورین؟ -
  شونه نشده... از کی شونه نزدي بهشون؟ -
  !شبِیدنه نه نه! این مال  -
  دیشب؟ -
  .آره قبل از خواب رفتم حموم، حوصلم نشد شونه کنم -
 پاشو صورتت رو بشور، صبحونه بخور، موهاتو شونه اآلنپس  !اي تنبل -

  آرمان میرسه ها! اآلنبزن، حاضر شو 
  .چشم. به روي چشمم -
  .عزیزم بال یبچشمت  -
  .قربونت برم -
  خدانکنه دورت بگردم. -

همراه با شیوا، رفتم و صبحانه را خوردم، سر میز همه جمع شده بودیم. من، 
مان و بابا. همه دور میز، شاد و خندان نشسته بودیم مهران، محمد، شیوا، ما

  خوردیم.و صبحانه می
  عسل دایی خوبه؟ -
  .آره خوبه. مامانش هم خوبه -
  اي حسود. تو هنوز هم حسودي؟ -
  بهم میاد؟ اصالً ؟!کی؟ من؟ حسود -
  چه جووورم ...آره -
  ...عه داداش محمد -



 هایی براي نوشینعاشقانه
 

٢٢١ 
 

قدر حسود امانش نره! اینگم. خدا کنه عسل دایی به مخب راست می چیه -
  شه!

  ي!جور اینخوبه که  -
 قدر مثل به داییش میره. حسود باشه خوبه!... ولی نه دیگه این زاده حالل -

  !مامانش
  .داداش من که حسود نیستم -
  !بابا کنم میشوخی  -
  .کنم میدونم... منم شوخی می -
  راستی نوشین -
  جونم داداش -
  تنگ نیست بهت که؟ لباس عروسی که گرفتین زیاد -
  نه! چطور مگه؟ -
شی. هم تو، هم اون اذیت می ...آخه اگه بهت تنگ باشه، بچه تو شکمته -

  .طفلی
جاشم کردیم. آرمان همون موقع بهم گفت که لباسم  نه داداش فکر اون -

  جوري باشه که به شکمم و بچه فشار نیاد.
  باشیم. خانواده ي نوه ینمواظب اول جوره همهخالصه باید  -
! بلکه از سومین و خانوادهخانواده، البته نه از اولین فرزند  ي نوهاولین  -

  آخرین فرزند خانواده!
  ؟!حاال چه فرقی داره -
  .خب فرق داره دیگه -
  .شما که به دنیا اومد، دومین نوه از ما باشه ي بچه شاءاهللا انحاال  -
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هران هم به دنیا بیاد، م ي بچهو  دوم ما ي بچهترسم باشه... ولی من می -
  !خوام عمه شم دیگهولی شما هنوز هیچکار نکرده باشین! بابا من می

  .شینه تو نگران نباش. خیلی زود عمه می -
  کنه. میهم به زوديِ زود پیدا  يباز همعه؟ چه خوب! پس دیگه بچم یه  -
  آره. اگه خدا بخواد. -

ن صبحانه، به اتاقم رفتم تا همه باهم زدیم زیر خنده. من سریع، بعد از خورد
را برداشتم تا موهایم را شانه بزنم.  ام شانهرا پوشیدم.  میها لباسحاضر شوم. 

. آنقدر خسته شده شدند یمشانه  یسخت بهاول از جلوي موهایم شروع کردم. 
خواست عقب موهایم را شانه بزنم؛ چون موهایم بلند بودند بودم که دلم نمی

در هم رفتند و با  میها اخمرا به خوبی شانه بزنم.  آنهاتوانستم و کامل نمی
، سعی داشتم موهایم را شانه بزنم. دستم خسته شده بود. در یحوصلگ یب

را  ام شانهزدم، ناگهان دستی، همین حال که داشتم موهاي عقبم را شانه می
  از دستم گرفت و موهایم را شانه زد.

 موقع بهت. خوشحال شدم که برگشتم و نگاه کردم. دیدم که آرمان اس
  زند.رسیده و موهایم را شانه می

  !رسیدي موقع بهچه  -
  چرا اخمات توي هم رفته بود عروس خانم؟ -
تونستم موهاي عقبمو شونه بزنم. دستم خسته شده بود چون خودم نمی -

  .خب
خب عشقم چرا منو صدا نکردي بیام؟ تو نباید زیاد به خودت فشار بیاري.  -

  .واظب خودت و اون نفس بابا باشیباید م
حاال چیشد که این وروجک شد نفست؟  ...گفتی نفست منمتو که می -

  ؟ههنوز نیومده دلتو برده و جامو گرفت
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گیره. ولی خب چیکار کنم نفس من هیشکی جاتو تو قلبم و زندگیم نمی -
  !جیگرمه دیگه این وروجک

  گرته، پس من کیم؟اگه این وروجک جی -
  قلبم ضربان -
  دیگه؟ -
  دنیام ي همه ...تموم فکر و ذهنم ...تموم زندگیم -
  جدي؟ -
  آره -
  واي آرمان ساعت چنده؟ -
  بیا زود موهاتو شونه بزنم حاضر شو بریم. دیرمون میشه ها! -
  باشه. -

ت به آرمان. آرمان موهایم را شانه زد. بعد هم خودش موهایم چرخیدم، پش
داشتیم.  وذوق شوقرفتیم. در ماشین خیلی  را از عقب بافت. حاضر شدیم و

  هم من و هم آرمان.
  ، روي شکمم گذاشت.کرد میکه رانندگی  طور همانآرمان دستش را 

  عشق بابا خوبه؟ -
  آره -
ریم یه عالمه عروسک واسه فردا می شاءاهللا انامشب که عروسی بگیریم،  -

  گیریم. مگه نه مامانش؟اتاق خوشگلت می
  آره -
  .گیریمه مامان بگه برات میهرچی ک -
 ي قهیسل باکنیم؛ واسه بچمون درست می ییایرؤیه اتاق خوشگل و  -

  .خودمون دوتا
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 ي جگرگوشهش کردیم، اتاق زیینخودمون تجور که خونمون رو آره. همین -
  .کنیمبابا رو هم درست می

  .اوهوم -
  ؟نوشین -
  جونم -
ببرمش  ...بغلش کنم ...و ببینمخواد زود بچمونقدر دلم می میگما... این -

  ...نفساش بخوره به صورتم ...اینور و اونور
  .. ولی خیلی باید صبر کنیطور همینمنم  -
  چهار ماه شده. نه؟ اآلن -
  .آره. ولی هنوز پنج ماه دیگه مونده -
  به نظرت پسره یا دختر؟ -
  دونم. دوست داري کدومش باشه؟نمی -
  .کنهفرق نمی ...چی خدا داد. سالم باشهره -
  .اون که آره. ولی من دوست دارم پسر باشه -
  چرا؟ -
اول پسر باشه، میشه مثل  ي بچهاوالً که پسرا عاشق مامانشونن، دوماً وقتی  -

یه محافظ براي آبجی کوچیکش. همیشه مراقبشه و هوادارش. از همه 
که  ییاه وقتي جور اینوقتی بچمون پسر باشه، شبیه باباشه دیگه.  ...تر مهم

  !ستی، پسرمون مثل یه مرد، باالسرمهیتو خونه ن
  چه عالی. به اینجاش فکر نکرده بودم. -
  .بله دیگه -
اگه پسر شدي که خدا کنه پسر  ...پس باید یه قولی بهم بدي خوشگل بابا -

، يارذنیی که من نیستم، تنهاش ها وقتبشی، همیشه مراقب مامانت باشی. 
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آخه من مامانت رو به هزار بدبختی به چنگش  کنارش باشی تا من برگردم.
  آوردم. قول میدي به باباجون؟

  میگه آره قول میدم -
  .آخ من قربون تو و مامان خوشگلت برم -
  خدانکنه. -

که از ماشین پایین بشوم،  به آرایشگاه رسیدیم. موقع پیاده شدن، قبل از این
  را بوسید. ام یشانیپآرمان 

  مراقب خودتون باشین -
  .طور همینقربونت. توهم  -
  .خوش بگذره -
  شم.فدات -
  بینمتون.خدا نکنه. می -
  فعالً -
  فعالً. -

از آرمان خداحافظی کردم و به آرایشگاه رفتم. خیلی خوشحال بودم. در 
آرایشگاه به همراه من، ندا و سیما دختر خالم هم آمدند. شیوا و مامان و 

گذشت و من و ندا و سیما،  ها تساعخاله به یک آرایشگاه دیگر رفتند. 
باالخره حاضر شدیم. آرایشم تمام شد. خیلی خوشگل شده بودم و از خودم 
حسابی راضی بودم. چندتایی عکس، از من گرفتند. عکاسی که در آرایشگاه 

بود. مشغول عکس گرفتن بودیم  میها دوستگرفت، یکی از می عکساز من 
خیلی  آنها هر سهما پیوستند. که مامان و خاله مهري و شیوا هم به 

  خوشگل شده بودند.
  .چقدر خوشگل شدي عروس خانوم -
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  خوشگل شدین.مرسی مامانی. شما هم خیلی  -
  .رسیم مامان جونبه پاي تو که نمی -
  آرمان اومده؟ -
  آره مادر. داره میاد. تو راهه -
  آهان -
  ؟نوشین -
  جانم مامان -
عروس دیدم. اونم لباس عروسی که باالخره نمردم و تو رو توي لباس  -

اونی که دوستش داري ازدواج کردي. خیلی ماه  با خودت انتخاب کردي،
  شدي دخترم. ماشااهللا. شدي مثل عروسک.

  خجالتم ندین دیگه -
  .الهی من قربون اون خجالتت برم -
  خدا نکنه. -

 لگ دستهآرمان آمد. همه به دنبال من، از آرایشگاه بیرون رفتیم. آرمان 
با خوبی و خوشی  همسرخی به دستم داد و بعد هم دست در دست 

هم از تمام  بردار لمیفخواستیم که از خیابان رد شویم تا سوار ماشین شویم. 
  .کرد می يبردار لمیفاین لحظات قشنگ، 

 شدیم. تقریباً وسطمن و آرمان دست در دست هم داشتیم از خیابان رد می
خودم آمدم، دیدم که روي تخت بیمارستانم.  وقتی به خیابان بودیم که...

شد، باز کردم. با صدایی که به زور از گلویم خارج می یسخت بهرا  میها چشم
  چند بار مادرم را صدا زدم.

  ...مامان... مامان -
  جانم مامان. -
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آورد.  باالسرممادرم همین را گفت و سریع از اتاق بیرون رفت. دکتر را 
گذاشتم. فقط صداي مادرم و دکتر و  هم يرورام خسته شد و آ میها چشم

  م.درا می شنی دبودن باالسرمپرستاران و کسانی که 
  چطوره؟ش آقاي دکتر حال -
ر به هوش اومده. توي این یک هفته که در بیمارستان بستري کخداروش -

  و فرزندش بوده. ه، احتمال کمی به زنده موندن مادربچ باوجودبود، 
  مه؟سال اش بچه اآلن -
  ، بچه زنده بمونه.بکردم که با پیوند قلخداروشکر بله. فکرش رو هم نمی -
  ...خدارو شکر... خدایا شکرت -

ون رفت. ردکتر مرا معاینه کرد و بعد از شنیدن صداي قلب بچه، از اتاق بی
  .بیرون مادرم هم همراهش رفت

 قلبم را دانم کیست بود. منحالم خوب نبود. قلبم، قلب یکی که نمی اصالً
کشم. آرمان... آرمان با قلب دیگري دارم نفس می اآلنبودم.  داده ازدست

  .کجاست؟ با این فکر سریع مادرم را صدا زدم
  مامان... مامان -
  جونم دخترم -
  آرمان کجاست؟ -
- ...  
  گی؟ پرسیدم آرمان کجاست؟مامان چرا چیزي نمی -
  آرمان... -
  حالش خوبه؟ اتفاقی براش افتاده؟ -
  .جاست توي بیمارستان. آرمان هم همینمادرجوننه  -
  چرا نمیاد پیشم؟ -
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  چون دست و یکی از پاهاش شکسته، دکتر فعالً اجازه نداده. -
  خوام برم پیششمن می -
  نمیشه -
  چرا؟ -
  دیگه مادر شهینمچون... خب  -
  مامان -
  جانم -
  گین؟چرا لباس مشکی پوشیدي؟ اتفاقی افتاده به من نمی -
، فقط همینا ییشو لباسلباسامو انداخته بودم تو  ي همه ...نه... چه اتفاقی -

  تمیز بودن
  پس بقیه کجان؟ -
اونا رو فرستادم خونه بمونن. بهشون خبر دادم. نیم ساعت دیگه وقت  -

  میان. ...مالقاته
  کنند.چیزي را از من مخفی می کردم یمحس 

نه و زندگیم باشم! من داشتم با باید سر خو اآلناینجام؟ من  اآلنمن چرا 
پس چرا اینجام؟ چیشد  ...تاالر واسه عروسیمون رفتم میآرمان از آرایشگاه 

  یهو؟
اله مهري، خذهنم را مشغول کرده بود. ساعت مالقات شد.  سؤاالتهمه این 

، دایی زن ، دایی مهدي،ییدا زن ندا، مهران، بابا، شیوا، محمد، دایی مهرداد،
اما چرا با لباس مشکی؟! چشم همه گریان بود؛ اما ؛ مدندآ ها این ي همه

 درست، کسی به من جواب دمیپرس یم. هرچه گفت ینمکسی به من چیزي 
گفتند که آرمان هم در همین بیمارستان بستري . فقط میداد ینم یحساب و 

خورد شد.  اعصابم قرمز شده بود. شانیها چشمو  کردند میاست. همه گریه 
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لند شدم. مادرم و بقیه خواستند مانعم شوند؛ اما نتوانستند. ب میسرجااز 
- لند شدم و از اتاق خارج شدم. در سالن بیمارستان داد میب میجاسریع از 

  :گفتم میزدم و دائم اسم آرمان را 
  ...آرمان... آرمان کجایی -

 تا مرا به اتاق ببرند. با گریه درِ آمدند یمو ندا هم به دنبالم  نخاله و ماما
، ها اتاقکه داخل یکی از ، به امید اینکردم میزدم و باز را می ها اتاق ي همه

برایم مهم نبود. تنها چیزي که  اصالًآرمان باشد. بیمارستان بهم ریخته بود و 
که گریه  طور همانمهم بود، پیدا کردن آرمان بود. ندا باسرعت پیشم آمد و 

  مرا گرفت. کرد می
  ولم کن ندا -
  توي شکمت باش عزیزم ي بچهنوشین... به فکر اون  کنی میچیکار داري  -
من  ...هیچی برام مهم نیست ...خواممن هیچی نمی ...خواممن بچه نمی -

 ...فهمی؟ آرمانمی ...این آرمانه که فقط برام مهمه ...خوامفقط آرمان رو می
  آرمانم کجایی؟ ...آرمان

  ندا مرا ول کرد و با گریه داد زد:
  ...رمان رفته پیش خداآ -

  دور سرم چرخید و روي زمین افتادم. زیچ همهله مبا شنیدن این ج
روي آن تخت لعنتی بیمارستان هستم.  بازهموقتی به هوش آمدم، دیدم که 
. دنیا برایم جهنم شده بود. دلم کردند میهمه در اتاق بودند و گریه 

  .کردم میبمیرم. دائم گریه  خواست یم
  نگفتین؟ چرا؟چرا به من  -
  دخترم آروم باش -



 ادژن ديـه مهـنجم   
 

٢٣٠ 
 

، کسم همهجوري؟ تموم دنیام، ه جوري آروم باشم مامان؟ هان؟ چه چ -
جوري آروم باشم؟ توي هزیر خاکه من چ اآلنعشقم، زندگیم، باباي بچم 

قبرستون! من  ي نهیسشب عروسیمون عشقمو با لباس دومادي فرستادن 
  جوري آروم باشم؟هچ
 ي بچهباید مراقب خودتو اون  ...واست خوب نیستگریه  اآلندخترم تو  -

  ...توي شکمت باشی عز
حاال که  ...خوامخوام... من دیگه هیچی نمیمن بچه نمی ...خواااامنمی -

- من بچه نمی ...قدر نگید بچه بچه این ...خوامآرمان نیست من هیچی نمی
  شد؟ جور اینچرا اون باید بره و من بمونم؟ چیشده؟ چیشد که  ...اآلنخوام 

  ...گیمدخترم بعدا! که حالت بهتر شد بهت می -
بگو که  ...بگو کنم میمامان جون خواهش  ...خوام بدونممی اآلن ...نه نه نه -

  چیشده
  ...بذار براي بعد -
  ...مامان -
  جانم عزیزم -
  بگو همه چیو... جان من اآلنتو رو خدا  ...کنم میخواهش  -
شدین که یهو یه ماشین با سرعت خیلی رد میشما داشتین از خیابون  -

  ...خیلی زیاد... یهو دیدیم که شما دوتا رو هوایین
  اون نمردم؟ يجا بهنیست؟ چرا من  اآلنآرمان چرا  ...آرمان -
باید  زودترتو هرچه  ...شده بود و رفته بودي توي کما يمغز ضربهآرمان  -

جون هردوتون توي خطر چون بچه توي شکمت بود و  ...ديشپیوند قلب می
نیست... باید اعضاي  ي به زنده موندنشامید بود. آرمان هم دکترا گفته بودن
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براي همین خاله اینا گفتن  .... تو به قلب نیاز داشتیکرد میبدنش رو اهداء 
  گفتن...دکترا هم همینو می ...که قلب آرمان رو بدیم به تو

مردم بهتر بود از من می ...ه دركخب ب ...خود کردندکترا غلط کردن... بی -
  ...... قلب آرماناآلنیعنی ؛ که آرمان بمیره این

  .مال توئه اآلنقلب آرمان  ...آره دخترم -
  کارو کردین؟ هان؟ چرااا؟ چرا این -
  چون اون بچه... -
خواستم که من وقتی بچه می ...قدر نگید بچه بچه... متنفرم ازش این -

  ...اآلنآرمانم بود. نه 
  دخترم آروم باش -
  خوام.هیچی نمی اآلنمن دیگه  ...خوااااامنمی -

. از کردند میمن گریه  يها حرففقط کار من شده بود گریه. همه با این 
  آرمانم زنده بود. اآلنداخل شکمم متنفر بودم؛ چون اگر او نبود، شاید  ي بچه

شکرت  جوره مههخداااا... چرا؟ چرا من؟ چرا آرمانم رو ازم گرفتی؟ من که 
 هم رسیدههکردم... خدایا خودت دیدي که من و آرمان با چه سختی ب

  خواي امتحانم کنی؟ي میجور اینبودیم... چرا؟ چرا 
 ي همهاز مادرم خواهش کردم که مرا ببرد سر قبر زندگیم، آرمانم، عشقم، 

سر ولی بعد، با رضایت دکتر، مرا به  مادرم اول خیلی مخالفت کرد. ...دنیام
فامیل آنجا هستند و همه  ي همهخاك آرمانم برد. وقتی رفتم، دیدم که 

کنند. سریع خودم را به قبر رساندم. همانجا روي خاك افتادم. دارند گریه می
ریختم و با آرمان و توي سرم می کردم میرا با گریه، پر از خاك  میها مشت

  زدم.حرف می
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نجا جمعن... زشته جلوي بابا اینا، ببین همه ای ...آرمانم پاشو ...آرمان -
گن بزرگاي فامیل اینجا خوابیدي... آرمان تو رو خدا پاشو... اینا چی می

کنما... آرمان پاشو بریم... آرمان... چرا گن تو مردي... من باور نمیآرمان... می
زنی؟ بیدار شو دیگه... آرمان پاشو... ما داشتیم مراسم باهام حرف نمی

کردیم... یادته؟ یادته گفتی چقدر خوشگل شدم تو برگزار می عروسیمون رو
آرمان...  ...ماديالباس عروس؟ یادته بهت گفتم چقدر ماه شدي تو لباس د

آرمان پاشو بریم... بریم عروسیمونو برگزار کنیم... آرمان خودت بهم گفتی 
 ...خوایم بریم واسه بچمون یه عالمه عروسک بگیریمروز بعد از عروسی می

آرمان چرا مشکی پوشیدن  ...اتاقشو درست کنیم... آرمان... پاشو دیگه
از این خواب لعنتی... آرمان  دارشمیبپاشو بزن زیر گوشم  اصالًفامیال؟ آرمان 

پاشو  ...عشقم ...خیلی تنها شدم آرمانم اآلنذاري... خودت گفتی تنهام نمی
و بگیریم... آرمان پاشو خوام بریم خونمون. پاشو بریم وسایل بچموندیگه می

-بیا باهم بزرگش می ؟جوري بچمونو بزرگ کنمهبریم... آرمان من تنهایی چ
  ...کنیم

که با آرمان  ییروزهاخواست . دلم میکرد می. قلبم درد کردند میهمه گریه 
  حالم خوب نبود. اصالًبودم، دوباره تکرار شود. با هزار بدبختی مرا بردند. 

. بچه بزرگ کردم میجاي خالی آرمان را بیشتر حس گذشت، که می هرروز
. کردم میو با او درد دل  رفتم میسر خاك آرمان  هرروزمیشد.  تر بزرگو 

  .کردم میو کلی گریه  دمید یمکه با آرمان گرفته بودم را  ییها عکس هرروز
بعد از گذشت چند روز، پدرم یک روز که از آگاهی برگشت، به مادرم گفت 

کسی که به آرمان زده قطعاً آشنا بوده و از عمد این کارو  ته:که پلیس گف
گفته آن نفر  سیپلکرده. پلیس هم دنبال آن نفر است. وقتی شنیدم که 



 هایی براي نوشینعاشقانه
 

٢٣٣ 
 

آشنا بوده، مطمئن شدم که آن یک نفر سهیل است. از جایم بلند شدم. 
  مامان و بابا و مهران تعجب کردند.

  کجا میري آبجی؟ -
  ؟جایی برسونیمهران میشه منو تا یه  -
  ولی کجا؟ باشه. -
  .خونه عمه اینا -
  جا واسه چی؟خونه ي عمه؟ اون -
  .که سهیل اون کار رو کرده ندارمچون شک  -
  سهیل؟ -
  .آره -
  مطمئنی؟ -
  .آره -
  اگه سهیل نبود چی؟ -
  .سهیله -
  اگه نبود چی؟ -
  گردم.برمی کنم می یخواه معذرتاگه نبود  -
  خواي بري؟ با اون بچه تو شکمت؟وضعت میبا این  اآلنآبجی تو  -
  رسونی یا با تاکسی برم؟مهران منو می -
  .ذارم بیرون، توهم حاضر شو بیاتم هستم. تا ماشین رو مینوکرخودم  -
  .باشه -

عمه ببرد. مهران سعی داشت مرا  ي خانهحاضر شدم و رفتم تا مهران مرا به 
  بود. دهیفا یباو  يها تالشد؛ اما کنخواهم انجام دهم، منصرفاز کاري که می

  ؟آبجی -
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  هوم -
  خواي برگردیم؟می -
  .نه -
عصبی هستی. واسه بچه خوب نیست. بیا برگردیم،  اآلنگم تو من می -

  پلیس خودش پیگیره که!
  ...کنم میاگه کار اون باشه بیچارش  ...نه! فقط دعا کن کار سهیل نباشه -

پیاده شود، اما من از  خواست یممهران  عمه رسیدیم. پایین شدم. ي خانهبه 
ه را ناو خواهش کردم که منتظر بماند. زنگ خانه را زدم. وقتی عمه درب خا

دانستم . میزد میباال. اول، عمه با مهربانی و کمی طعنه حرف رفتم باز کرد، 
که با مهربانی حرف زدنش زوري است. کینه داشت چون زن سهیل نشدم و 

  ري با آمدن آرمان و رفتن من بهم خورد.جو مراسم عقد، اون
  به به! سالم. خوبی نوشین جون؟ -
  عمه سهیل کجاست؟ -
  !سالم کردما -
  کجایی؟... بیا بیرون ...علیک سالم. پرسیدم سهیل کجاست؟ سهیل -
  ...صداتو بیار پایین -
  .هست يجور نیهمصداي من  -
  !شدي ادب یبقبلنا یه ذره ادب داشتی... با اون پسره پریدي  -
آخرتون  ي دفعه ...گی اسم داره. اسمشم آرمانه. بعدشماین پسره اي که می -

  ي حرف میزنین ها!جور اینشوهرم  ي دربارهباشه 
  ندازي تو سرت؟چیکار داري مثل طلبکارا اومدي اینجا صدات رو می اآلن -
  .کاردارمبا اون پسر آشغالت  -
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رویی دوباره اومدي اینجا؟ خدایا  بعد از اون کاري که با ما کردي با چه -
  ببین خودت...

  مگه چیکار کردم؟ -
کارات اینم  ي همهجوري مراسم عقد رو بهم زدي... فکر کردي مثل اون -

  بچه بازیه؟
  سهیل کجاست؟ -

  پایین آمد. ها پلههمان موقع سهیل از 
  خبره؟ه اینجا چ -
ومده اینجا صداشو بهتره از دختر داییت بپرسی که مثل طلبکارا پاشده ا -

  واسه من میبره باال.
با این حرف عمه خیلی عصبی شدم. عمه را با دستم کنار زدم و به سمت 

  سهیل رفتم.
  چطور تونستی؟ با چه قیمتی؟ -
  زنی؟چیکار کردم؟ از چی داري حرف می -

  سیلی محکمی به گوشش زدم.
کسی چطور دلت اومد؟ با خودت گفتی  .... آشغالفطرت پستخفه شو  -

  آره؟ ...کنم میزنم و فرار فهمه که منم! مینمی
تونم به خاطر این سیلی که به گوشم دونی میمی ...گیفهمم چی مینمی -

  زدي ازت شکایت کنم؟
  !يا کاره چههه! منو از شکایت میترسونی؟! برو ببینم  -
  مثل آدم حرف بزن ببینم چیه! -
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کردي . فکرش رو هم نمیمن درست حرف بزن با ...کثافتببین عوضی  -
بفهمم که تو روز عروسیمون زدي به ما و فرار کردي؟ آشغال تو چطور دلت 

  عذاب وجدان نداري؟ اآلناومد جون سه نفر رو به خطر بندازي؟ 
  جون سه نفر؟ -
  .آره... من و آرمان و بچه تو شکمم -
  تو باردار بودي؟... ...نوشین تو -
-می راحتشبا  اآلنخیالت راحت شد؟  اآلن اسم منو به زبون کثیفت نیار. -

پدر که  یه ...فرستادیش سینه قبرستون ...خوابی؟ دیگه آرمانی وجود نداره
بود رو توي شب دامادیش، فرستادیش اون دنیا...  اش بچهدر انتظار دیدن 

آدم هستی؟ وجدانت اجازه داد چنین  اصالًجور آدمی هستی؟ ه آخه تو چ
  شدي؟ حرف بزن آشغال... زندگیمو ازم گرفتی... کاري رو بکنی؟ چرا الل

  من دوستت دا... -
  ...کثافتخفه شو  -
فهمیدم بارداري...  اآلنمانع ازدواجتون بشم.  خواستم یممن فقط  ...نوشین -

تو  شم باباش. فقطتو و آرمان رو بزرگ کنیم. من می ي بچهمن حاضرم باهم 
  قبول کن باهم ازدواج کنیم.

  . بِبر اون صداتو...خفه شووو.. -
عمه را ترك کردم. سریع از مهران  ي خانه، کردم میکه گریه  طور همان

  خواهش کردم که مرا سر خاك آرمان ببرد.
  ؟کنی میچیشد؟ چرا داري گریه  -
  ...خوام باهاش حرف بزنممنو ببر پیش آرمانم... می -
  سهیل اون کارو کرده بوده؟ -
  من که بهت گفته بودم... -
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  شونم...خواهرم رو به گریه انداختی مادرتو به عزا می ...کثافتپسره ي  -
عمه رفت. سهیل داشت  ي خانه طرف بهمهران سریع دور زد و با سرعت 

زد.  کتکبیرون. مهران پیاده شد و تا جایی که زور داشت، سهیل را رفت می
من از بس گریه کردم و جیغ کشیدم، بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم، 
دیدم روي تخت بیمارستانم و شیوا و مامان باالي سرم هستند. مهران را به 

به بازداشتگاه بردند. من رفتم و از سهیل شکایت کردم.  يکار کتکخاطر 
ها هم از سهیل به خاطر قتل آرمان، شکایت کردند. به سر خاله مهري این

  خاك آرمان رفتم و آنجا کلی گریه کردم و با آرمان حرف زدم.
باالخره فهمیدم که کی این بال رو سرمون  ...تو نیستی خیلی تنهام ...رمانمآ

ذارم خونت پایمال ي جدا کرد. بخدا نمیجور اینآورد و من و تو رو از هم 
 توي زندون بمونه تا بپوسه... عشقم... فطرت پستقدر اون آشغال  بشه. اون

یادته  ...مون پسرهبچ ...بچمون داره خیلی بزرگ میشه ها... راستی یه خبر
روز عروسی دستتو گذاشتی رو شکمم و ازش قول گرفتی؟ یادمه گفتی که 

همش  اآلناون  ...هروقت تو نیستی پسرمون پیشم باشه تا تو برگردي
آرمان  ...خوام بیام پیشتمنم می ...آرمان ...گرديولی تو بر نمی ...پیشمه
بود وقتی بچمون به دنیا اومد قرار  ...واسم نخریدیا یروشن چشمهنوز  ...جونم

  ...آرمان خیلی دلم بهت تنگ شده عشقم ؟یادته ...یه چیز خوب واسم بخري
بعد از کلی حرف زدن با آرمان، باالخره مادر و پدرم مرا به خانه بردند. از 
 مهران هم تعهد گرفتند که دیگر از این کارها نکند و آزادش کردند. سهیل

  به زندان بردند. را هم
و به هیچ  آمدم ینمتا من رضایت بدهم؛ اما من کوتاه  کرد میه هرکاري عم

  قیمتی حاضر نبودم که رضایت بدهم و سهیل از زندان بیرون بیاید.
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زدم. و در خلوتم با او حرف می داشتم یبرمآرمان را  يها لباس، هرروز
ی را . وسایلکردم میو گریه  کردم میگرفته بودیم را نگاه  باهمکه  ییها عکس

شدم که و غرق در خاطراتی می داشتم یبرمکه آرمان برایم گرفته بود را 
  باهم ساخته بودیم.

رسیده بود. یک روز صبح از درد بیدار شدم و  ام يباردارآخر  يروزهاباالخره 
  مهران و مامان و بابا، سریع مرا به بیمارستان بردند.

بلند و چشم و هاي  ياه مژهبچه به دنیا آمد. یک پسر تپل و خوشگل، با 
خاکستري. شبیه آرمان بود و من هربار با نگاه کردن به او، یاد آرمان 

  .کردم میو کلی گریه  افتادم یم
، آرین گذاشتم. هرکس که خواست یمکه آرمان  طور هماناسم پسرم را 

پرسید، بعد از اصرارم براي گذاشتن این اسم روي پسرم می همه نیادلیل 
خاطرات با آرمان و به یاد آوردن آن روزي که اسم  کلی غرق شدن در

  :گفتم میکردیم، فقط انتخاب می
  این اسمیه که با آرمان، باهم انتخاب کردیم. -

گذشت. همراه با آرین، سر خاك آرمان یک ماه از به دنیا آمدن آرین می
  رفتم.

خودت  ...آرمان کجایی تو ...ببین چه پسر خوشگلی داري ...آرمان... بابا شدي
ببریش پارك، گردش، نفساش بخوره به  ...خواد بغلش کنیگفتی دلت می

 ...نیستی اآلنخواستی... ولی تو جور شد که می صورتت... همه چی همون
بابا  ...چال گونه هم داره ...مژه هاش مثل تو بلنده ...ببین چقدر شبیه توئه

  ؟؟ ببوسیشرو بغلش کنی؟ نازش کنی ات جگرگوشهخواي نمی ...آرمان
 سر خاكو بعد هم به  ، او را اول به پاركکرد می يقرار یبهروقت آرین 

  ردم.بآرمان می
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بود. یک روز او را به پیش  درآوردهیک سال گذشت و آرین دوتا دندان 
  آرمان بردم و با گریه گفتم:

پاشو از دندوناش عکس  ...آرین دوتا دندون داره اآلنپاشو ببین...  ...پاشو
مگه یادت نیست؟  ...خودت گفتی دیگه ...بذاریم فضاي مجازي...بگیریم

 ...تازه ...پاشو ببین دندوناشو ...گفتی عکس بذاریم تا چشم حسودا کور بشه
 ...زنه... بهش یاد دادم بابا هم بگهاینقدر قشنگ حرف می ...بهم میگه مامان

  دونه به کی باید بگه...یاد گرفته... ولی نمی
و ندا و آرمین،  شوهرخالهنه رفتم، دیدم که خاله مهري و به خا که وقتی
ما هستند. آن شب، براي این دور هم جمع شده بودند که از من،  ي خانه

  براي آرمین خاستگاري کنند.
تونم دونین که من هیچ کسو نمیولی خاله مهري شما خودتون خوب می -

  ...جاي آرمان بیارم
هدیم که توي این یه سال چقدر واست همه هم شا ...دونم خاله جونمی -

م نزدي و فقط گفتی نه! ولی اومده؛ ولی تو حتی باهاشون حرف ه خاستگار
 يناپدرشی و آرین باید زیر دست چند سال دیگه عروس می نه اآلنمادر 

  بزرگ شه.
شم. تا آخر عمرم هم با آرین دوتایی تنها عروس نمی وقت چیهخاله من  -

  مونیم.می
آرمین که غریبه  ...و که سنی نداري و هنوز خیلی جوونی. بعدشمدخترم ت -

شه بوده و پسر خالت، از این به بعد هم می برادرشوهرتنیست. قبالً 
  ...شناسینشوهرت. شما که خوب همو می

انجام دهم و کدام راه را انتخاب کنم. از خاله اینها هم  يکار چه دانستم ینم
  نم.را بک میفکرهاتا  مخواستفرصت 



 ادژن ديـه مهـنجم   
 

٢٤٠ 
 

  به سر خاك آرمان رفتم و از او خواهش کردم که شب، به خوابم بیاید.
  شب که خوابیدم، آرمان به خوابم آمد. یک جاي سرسبز بود و قشنگ.

  عشقم ...آرمانم -
  جونم نوشینم -
  چرا تنهام گذاشتی؟ -
  خواسته. خودت خوبی؟ عسل بابا خوبه؟نفسم شاید خدا اینطور می -
  خوبیم ...آره -
  .وشین من همیشه حواسم بهتون هست. خیالت راحتن -
  ؟آرمان -
  جان -
  ...خب ...مامانت اینا -
 ...دونم خانومم... قبول کن که با آرمین ازدواج کنی. غریبه نیست کهمی -

  .هم خونیم
  تو راضی هستی؟ -
آرمین پسر خوبیه. مطمئنم که از آرین هم مثل پسر خودش مراقبت  -

  خوبی میشه.باباي  شو برا هکن می
صبح که از خواب بیدار شدم، این خوابم را به مادرم تعریف کردم. مادرم هم 
بعد از تعریف کردن خوابم به خاله و گفتن جواب مثبت، از من اجازه گرفت 

 ما بیایند تا تاریخ مراسم عروسی را ي خانهها بگوید به تا به خاله این
  یم.مشخص کنیم. قرار شد که یک عروسی مختصر بگیر

برد. به آرین یاد آرین را به پارك می هرروزبعد از گرفتن عروسی، آرمین 
  دادم که به آرمین بابا بگوید.

  یک سال بعد از ازدواج من با آرمین، فهمیدم که از او باردارم. 
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من و آرمین به دنیا آمد، من و آرمین هنوز اسم انتخاب نکرده  ي بچهوقتی 
اعت مالقات بود که اسم دخترمان را در همان ما دختر بود. س ي بچهبودیم. 

  بیمارستان انتخاب کردیم.
  ؟نوشین ...گممی -
  جونم -
  ذاریم؟اسم دخترمون رو چی ب -
  کنیم.دونم... حاال بذار وقتی از بیمارستان مرخص شدم، باهم فکر مینمی -
  .بگو دیگه اآلنخب  -
  بذاریم؟ تو دوس داري چی اصالً !چقدر ذوق داري بابا آرمین -
بیاد. مثالً آرین  شباید یه اسمی انتخاب کنیم که به اسم داداش ...دونمنمی -
  دنیا. يبرادرهابهترین خواهر و  ...نورا... نورا چطوره؟ آرین و نورا ...و

با شنیدن اسم نورا، یاد آرمان افتادم. دقیقاً قرار بود اسم دخترمان را نورا 
  بگذاریم.

  نفسم کجایی؟ مشین جوننو ...نوشین... عشقم؟ -
  هان؟ -
  ؟ خوبه؟طورهگم اسم نورا چحواست کجاست عزیزم؟ می -
  آره -
  پس اسم دختر بابا شد نورا. -

خودش  ي بچهو آرین را مثل  گذاشت ینمآرمین بین آرین و نورا هیچ فرقی 
که نورا را دوست داشت، شاید هم بیشتر از نورا،  قدر آندانست و او را هممی

  ت.دوست داش
  شاید سرنوشت من این بود که برادرشوهرم، روزي شوهرم شود.
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به خوبی در کنار آرمین و آرین و نورا زندگی کردیم. آرمین هم  ها سال
زندگی براي ما ساخت، طوري که آب در دلمان تکان نخورد. درست مثل 
آرمان. آرمین برایم کم نگذاشت و من هم سعی کردم برایش کم نگذارم و با 

بسازم و  ام خانوادهعشقی که از آرمان دارم، زندگی خوبی براي قلب و 
  همیشه آرمان را به یاد داشته باشم.

  
  

 ناراحتی براي
 ها ،یعنی داشتهن

 ...ها هدر دادن داشته
 دارم مانیمن ا

 از شتریب ،میها داشته
 .زندگیم استي ها هنداشت

 بنگریم مانیها بیشتر به داشته
  نگاهتان زیبا

  
  
  

  پایان
  1398 ماهریت

  
 


