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 انجمن رمانیکمهدیه مومنی کاربر  |رمان قبول میکنم 

 
 بزرگ و قدی پنجره سمت به و برخاستم جام از. دادم بدنم به قوسی و کش و کردم باز رو هامچشم

 باغ هب نگاهی آورد، لبم به رو عمیقی لبخند و خورد تنم به مالیمی نسیم که کردم بازش و رفتم اتاقم

 :گفتم خودم با و انداختم سرسبز

 .میشه زیباتر باغ و ویال چقدر اردیبهشت تو -

 تا که رنگم ایقهوه و بلند موهای و وایستادم آینه جلوی کوتاه، از یه دوش بعد و رفتم حموم سمت به

 هایلب و تیره سبز هایچشم موهام، رنگ هم ابروهای. کردم خشک سشوار با رو رسیدمی کمرم

رو  ینا و بودم خوشگل در کل. نداشت نقصی هم اندامم. بود کرده زیبا رو چهرم باریکم بینی و کوچولو

 .بفهمم تونستممی خوبی به اطرافیان هایاز تعریف

 باالی وزهر ر مثل رو موهام. پوشیدم بلندم نسبتاً قشنگ تونیک یه همراه به رو مشکیم ضخیم ساپورت

 .شدممی ترجذاب و کردمی ترکشیده رو هامچشم حالت این بستم، سرم

 :خودم گفتم با و شدم خارج اتاق از آرومی به سفیدم هایصندل پوشیدن از بعد

 . بشم خدمتکار شدمنمی مجبور وقتهیچ من ذاشتید،نمی تنها من رو مامان و تو اگه بابایی، -

 .رسوندم آشپزخونه به رو و خودم کشیدم آهی

 :گفت و زد پرمحبتی لبخند دیدنم با نازبانو

 .بخیر صبحت جون، شهال سالم -

 پدر عمل رجخ بتونه تا کردمی کار باید کم سن این با سالش بود و پونزده فقط کردم، نگاه بهش بغض با

 .کنه رو تهیه پیرش

 .بخیر هم تو صبح عزیزم سالم -

 :گفت نازبانو که شدم کارم مشغول و بوسیدم رو گونش آروم

 .گردهبرمی داره کوچیک آقا شهال؛ -
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 انجمن رمانیکمهدیه مومنی کاربر  |رمان قبول میکنم 

 
 :زدم فریاد تقریباً و شدم شوکه

 !چی؟ -

 :شد ترنزدیک بهم نازبانو

 !دختر باش آروم هیس -

 .بگیرم رو حیرتم جلوی کردم سعی

 آقا پدربزرگ دیدن رفته نیست االن بزرگم خانوم برگرده، خوادمی که شنیدم بزرگ خانوم از -

 .کوچیک

 :گفت نازبانو دادم که تکون سری

 .میام بعدش بزنم جارو رو هااتاق برم من -

 و بود دهکر فوت که شدمی سالی شش به نزدیک احتشام آقای رفتم، فرو فکر به نازبانو بعد از رفتن

 انم،خ شادی. بود گرفته عهده به رو ویال این سرپرستی احتشام آقای دوم همسر خانم شادی اون از بعد

 احتشام، جناب مرگ از بعد. شدمی هم بداخالق گاهی که بود جدی و مشرب خوش چندان نه زنی

 هفت و بیست موقع اون بود، رفته پاریس و به بیاره طاقت ایران تو نتونست هم( آقا کوچیک) پسرش

 . برگرده ایران به خواستمی سال شش از بعد و حاال بود سالش

 توی آوازش که بود ثروتمندی و مشهور بسیار مردی و بود زنده هنوز( آقاکوچیک)پاکان پدربزرگ

 کان بود، پا(پدربزرگ) بزرگ احتشام آقای پسری نوه تنها گشت،می زبون به زبون و بود پیچیده شهر

 .داشت دختر دو فقط عمش چون

 ! شهال -

 بخندل و برگشتم سمتش به کردمی کار جااین دخترش مثل اون هم که نازبانو مادر خانم، مهین با صدای

 .زدم

 .خانم مهین سالم -
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 :گفت و زد لبخند روی من به محبت با همیشه مثل خانم مهین

 .کن حاضر رو استخر برو! برگشته خانم شادی -

 چون و بودم داده دست از رو مادرم و پدر بودم بچه که وقتی رفتم، سالن سمت به و دادم تکون سری

 این توی میاد یادم وقتی از دادم، دست از رو هااون چطور که نمیاد یادم وقتهیچ بودم کوچیک خیلی

 !کردممی کار ویال

 .کرد نگاه من به غرور با و شد وارد خانم شادی. گذاشتم هم تمیز حوله و کردم آب از پر رو استخر

 به ناز اال دیدم، رو بزرگ خیلی مهمونی یه تدارک شنبه پنج برای من و ایران رسهمی شب فردا پاکان -

 .باشید تدارک و تهیه فکر

 :گفتم محکم همیشه مثل آوردممی باال سرم رو که طورهمون

 .حتماً خانم، بله -

 تا ده ساعت داشت عادت کردم، ترک رو جااون هم من و شد استخر وارد و نگفت چیزی خانم شادی

 .بود من با هم استخر کردن حاضر وظیفه و باشه استخر رو توی یازده

ود و ساله ب نه و که بیست خدمتکارها از دیگه یکی)مژگان و خانم مهین و نازبانو. شدم آشپزخونه وارد

 که بود حرفی کم و آروم دختر. کردمی باشه کار شوهرش خرج کمک کهاین برای و بود کرده ازدواج

 .بودن ناهار تهیه مشغول( شدمی کن خورد اعصاب خیلی گاهی

 :گفت خانم مهین من ورود با

 ای؟گرفته چرا دخترم؟ شده چیزی -

 :گفتم و نشستم میز پشت

 .میاد در همه کاربرای این پدرمون باز دارن، مهمونی شنبهپنج -

 :گفت ناراحتی با نازبانو
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 .شیممی خسته خیلی واقعاً شهالست، با حق وای -

 :گفت خانم مهین

 .کننمی کمکمون هم داریا و نادر ببریم، پیش رو کارها خوب تونیممی دیگههم با کمک -

 :کرد نگاهم نازبانو

 .گیرهمی دلم منم ناراحتی که تو شهالیی، نخور غصه -

 .زدم محوی لبخند سختی به و کردم نگاهش بغض با

 .بود هااون یعهده به شدمی مربوط خونه از بیرون به که کارهایی و خریدها بودن، راننده داریا و نادر

 .ببرم براش خانم شادی کردن شنا از بعد تا کردم حاضر کیک و قهوه بلند شدم،

 جز ایچاره راضیه؛ ولی خود از و مغرور حد این تا که خوردممی حرص خیلی خانم شادی دست از گاهی

 .نداشتم اطاعت

 .نشست مبل روی و اومد خانم شادی که گذاشتم تلویزیون جلوی میز روی رو سینی

 اساژم دستگاه و بردم آشپزخونه به رو سینی. رفت اتاقش به بعد و خورد رو قهوش تا وایستادم جاهمون

 .برگشتم آشپزخونه به دستگاه، مجدد دادن از بعد و رفتم خانم شادی اتاق به برداشتم، رو

 .نداشتیم کاری هم ما نبود ویال توی خانم شادی چون و نیفتاد خاصی اتفاق شب تا

 .رفتم میز سر قهوه ریختن از بعد من و نشستیم دور هم

 :گفت مژگان به رو خانم مهین

 باشی؟ بچه آوردن فکر به کم کم خواینمی دخترم، -

 :گفت داره بغض بود مشخص که مژگان
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 شه؛ امایم راحت خیالم یکم جوریاین بخریم خونه بتونیم تا کنم کار باید فقط فعالً من مهین، خاله نه -

 .بکنم فکر هم حتی بارداری به تونمنمی داریم االن که اوضاعی این با

 :گفت دلسوزی با خانم مهین

 خوام؟می بچه گهنمی گه؟می چی شوهرت -

 که هکنمی درک خوب اونم کنممی قانعش و زنممی حرف باهاش وقتی ولی میگه؛ بهم خیلی! اتفاقاً چرا -

 .نیست مناسب شدن داربچه برای االن وضعیتمون

 :گفت نازبانو

 ست؟چیکاره شوهرت جون مژگان -

 .عزیزم کنهمی کار شرکت یه تو -

 :گرفت رو مژگان دست خانم مهین

 .شهمی درست چیز همه دخترم نباش نگران -

 .خاله امیدوارم -

 .نزدم حرفی ولی سوخت؛ براش دلم. کنهمی کار ویال توی که شهسالی می مژگان دو

*** 

 به وسواس با خانم مهین بره، فرودگاه به خانم شادی هشت ساعت بود قرار بود، عصر شش ساعت

 اتاقش رفته که موقعی اون از کردم،می گردگیری رو پاکان اتاق داشتم من و کردمی سرکشی غذاها

 الوی. بود گرفته خاک لوازم همین بود؛ برای قفل هم درش و بود مونده حالت همون به و استفاده بدون

 جانهمی برم که نداشتم جایی چون و بود ویال همین توی من اتاق داشت، بزرگی و زیاد نسبتاً هایاتاق

 و نازبانو با که هم خانم مهین. اومدمی و صبح رفتمی راننده با هاشب مژگان ولی کردم؛می زندگی

 و بود پاکان پدربزرگ مال همگی هاثروت این تمام کردن،می زندگی ویال پشت کلبه توی شوهرش

 .بود اون نام به تماماً
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 ؛ ولیداشت سفید و قرمز ست پاکان اتاق. بشه عوض اتاق هوای تا کردم باز رو پنجره گردگیری از بعد

 :گفت رضایت با و کرد نگاه اطراف به و شد اتاق وارد خانم شادی سفید، و زرد من اتاق

 بیای من با تا شو آماده برو ندارم باهات کاری فعالً دادی، انجام خوب رو کارت! خوبه -

 :گفتم تعجب با

 خانم؟ بیام باید کجا -

 :گفت رفتمی بیرون اتاق از کهحالی در خانم شادی

 !فرودگاه -

 کفش و دسفی شال با رو مشکیم مانتوی و جین گرفتم، دوش سریع. بشم حاضر تا رفتم اتاقم سمت به

 بیرون اتاقم از زدم و بعد هم عطر و کردم هم مالیمی آرایش. پوشیدم و کردم انتخاب رنگی همون

 :گفت من دیدن با اومد، بیرون از اتاقش هم خانم شادی لحظه همون که رفتم

 .بیا زودتر کنیم حرکت باید -

 :گفت که گرفتم ازش حرفی هیچبی منم و دستم داد رو کیفش رسوندم، بهش خودم رو سریع

 .دارم احتیاج بهت میای، من با تو میرم که جاهایی تربیش بعد به این از -

 :کردم زمزمه

 .خانم چشم -

 :گفت خانم مهین به رو خانم شادی

 پختی؟ هاچی مهین -

 :گفت خوشرویی و لبخند با خانم مهین

 .مرغ با پلو زرشک و فسنجون -
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 :زد لبخند رضایت با خانم شادی

 .باش ویال مواظب میاد، من با هم شهال میریم، دیگه ما  عالی همیشه مثل خوبه، -

 :گفت کوتاهی مکث با بود متعجب خانم شادی با من همراهی از که خانم مهین

 .حتماً خانم، بله -

 .کرد صدا رو داریا خانم شادی کردم، خداحافظی ازش و زدم خانم مهین به لبخندی

 .میریم اون با کن آماده رو سفید بنز داریا، -

 .خانم چشم: داریا

 :گفت خانم شادی انتظار سالن توی نشد؛ بدل و رد بینمون حرفی هیچ فرودگاه تا

 .کنی پیدا رو جون نگار تونیمی ببین کن نگاه -

 شادی بازوی آروم پاکان، عمه خانم نگار دیدن با کردم نگاه رو اطراف دقت با و چرخوندم رو سرم

 :گرفتم رو خانم

 .وایستادن جااون خانم نگار خانم، -

 نیلوفر. ردمک اکتفا "سالم" یه به فقط من و کرد بوسی رو باهاشون خانم شادی رفتیم، سمتشون به هم با

 :گفت مسخره پوزخند یه با

 بادیگاردته؟ جون شادی -

 :گفت محوی اخم با خانم شادی

 داره؟ اشکالی -

 :کرد ایخنده نیلوفر

 .بادیگاردی تا اومدمی بهش تربیش خدمتکاری همون کنممی فکر اصالً؛ ولی نه -
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 :گفت اخم با نگار خانم

 .کنی تموم رو مسخرت هایحرف این و داری نگه خودت رو احترام بهتره نیلو -

 دمکر سعی و کردم مشت روهام دست حرص با. زد پوزخند بهم و گفت ای "باشه" تفاوت بی نیلوفر

 .نزنم حرفی تا بگیرم روخودم   جلوی

 :گفت ذوق با خانم نگار. نشست هواپیما شده اعالم ساعت رأس

 .ببینم رو پاکان زودتر تا نیست دلم تو دل! وای -

 :گفت ذوق با نیلوفر که بودیم دوخته چشم ورودی به همگی

 .اومد پاکان مامان، اوناهاش -

 .گرفت آغوش توی رو پاکان و رفت جلو مشتاق خانم نگار

 .اومدی خوش پسرم سالم -

 :گفت عمش جواب در که بود پاکان جذاب و بم صدای

 .عمه ممنون -

 :گفتم با خودم. گرفت اون رو توی آغوشش خانم نگار خانم، شادی از بعد

 !و جذابه خوشگل شده، واقعاً عوض چقدر -

 .رفت جلو باعشوه نیلوفر

 .بینمتمی که خوشحالم پسردایی، سالم -

 اخم. شدیم چشم تو چشم هم با افتاد، من به نگاهش ناگهان و گفت ای"ممنون" فقط محکم پاکان

 :گفت خانم شادی به و نشست صورتش روی محوی

 مادر؟ کیه خانم اون -
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 :گفت کرد و نگاه من به خانم شادی

 کردی؟ فراموش! دیگه شهالست -

 من رو که بودم کرده فرق همهاین من یعنی بود، گرفته خندم نگاه کرد، بهم حیرت با پاکان

 زمان اون .بودم کرده فرق خیلی که نسبت به شش سال پیش دونستممی خودمم البته شناخت؟ خبنمی

 ردهک فرق چیزها خیلی ساله، مسلماً دو و بیست یه خانم االن و بودم ساله شونزده دخترک یه فقط من

 .بود

تش دس نیلوفر که داد رو جوابم شکل همین به هماون. دادم تکون "سالم" ینشونه به سرم رو آرومی به

 .گرفت رو

 .بدم نشون بهت رو تهران یهمه خواممی پاکان -

 :گفت حیرت در کمال اما کنه؛ قبول خوشحالی با پاکان داشتم انتظار

 .هستم خسته خیلی االن دیگه، وقت یه برای باشه -

 :گفتم خودم با من و کرد نگاه پاکان به ناراحتی و بهت با نیلوفر

 .شده عوض چیز همه االن ولی بود؛ پرحرف و شوخ رفتنش قبل کرده، فرق خیلی اخالقش معلومه -

 .گرفت رو پاکان دست خانم شادی

 .کنیمی استراحت ویال، خوب میریم -

 به مه با و شدم ملحق بهشون کوتاه یه خداحافظی با هم من کردن، خداحافظی نیلوفر و خانم نگار از بعد

 یه کردن تعریف مشغول پاکان بودند، من از جلوتر قدم سه پاکان و خانم شادی. رفتیم ماشین سمت

 .داشت هیجان کردنش تعریف برای هم خیلی که بود خانم شادی برای خاطره

 نحی در. نزدم حرفی منم و بود خانم شادی خواسته این عقب، هم خانم شادی و پاکان و نشستم جلو من

 :گفت آروم نبود راضی بینمون سکوت از انگار که داریا حرکت
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 بدی؟ ادامه درست رو نیست قرار شهال -

 .انداختم بهش نگاهی

 .کافیه برام دیپلم فوق همین ندارم رو حوصلش دیگه نه -

 نیست؟ حیف چرا؟ آخه -

 .ندارم ایآینده که من بخونم؟ درس باید چی برای اصالً داریا، نه -

 .نکن خراب رو آیندت الکی پس زنیممی رقم ما خود رو آینده! شهال نزن حرف رو این -

 . ندارم چیزها رو این و کنکور، دانشگاه امتحان، حوصله اصالً. بخونم دیگه خوامنمی نه -

 رد و شدم پیاده. کرد پارکینگ وارد رو ماشین داریا و ویال رسیدیم بعد کمی نزد، حرفی دیگه داریا

 از و ردک باز رو پاکان سمت در هم داریا. گرفتم کیفش رو و بشه پیاده تا کردم باز رو خانم شادی سمت

 : گفت من به رو خانم شادی برداشت، رو چمدونش صندوق

 .کن حاضر رو استخر برو شهال، -

 :گفتم باتعجب

 .کنید شنا هاصبح دارید عادت که شما ولی االن؟ -

 .برو حاال کنه، شنا خوادمی پاکان االن ولی آره؛ -

 یلیخ کلوش پیراهن یه با رو ساپورتم سریع رفتم، اتاقم سمت به هااون از زودتر و گفتم ای "باشه"

 و ردمک پام هم رو مشکیم صندل و کردم تمدید رو بستم، عطرم باال رو موهام و پوشیدم رنگ زرد زیبای

 .شدم خارج اتاق از

 .کرد نگاه بهم و شد وارد پاکان که گذاشتم هم رو حوله و کردم گرم آب از پر رو استخر

 .باشم خونسرد کردم سعی ولی گرفت؛ دلهره

 ندارید؟ احتیاج ایدیگه تمیزه، چیز هم حوله گرمه، آبش -



 

 

 
13 

 انجمن رمانیکمهدیه مومنی کاربر  |رمان قبول میکنم 

 
 .اخالق هم ظاهر نظر از هم! شدی عوض خیلی -

 .کردم نگاهش

 !طورهمین شما هم -

 با ور شام میز تا رفتم نازبانو کمک به و شدم خارج جااون از رفت، استخر هایپله سمت به و نزد حرفی

 ذاغ پاکان برای هم نازبانو و خانم شادی برای من و نشستند میز سر خانم شادی و پاکان. بچینیم هم

 .شد تموم غذاشون تا وایستادیم جاهمون کشیدیم،

 غذا حالت به که حال همون در و خوردمی فسنجون لذتی چه با که کردم نگاه پاکان به چشمی زیر

 ینا تو بود مشخص. بود ایعضله بدنش انداختم، خودش به نگاهی چشمی زیر کردممی نگاه خوردنش

 .باشه جذاب همهاین شدنمی باورم اصالً رفته،می باشگاه مرتب مدت

 :کشید بیرون افکارم از رو من خانم شادی صدای

 .دیدم تدارک بزرگ مهمونی شنبه یهپنج برای جان پاکان -

 .کرد محوی اخم پاکان

 .مادر ندارم شلوغی حوصله من چی؟ برای -

 :گفتم توی دلم

 !طورهمین منم -

 :گفت متعرض خانم شادی

 .گفته پدربزرگت نخواستم خودم که من -

 .شد باز هم از پاکان اخم

 .شده تنگ براش دلم چقدر -

 :گفت خانم شادی
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 .دادممی نشون بهش رو هاتعکس من و گرفترو می سراغت مدام طور،همین هماون -

 .بینمشمی میرم فردا :پاکان

 :گفت خانم شادی

 چیه؟ برنامت -

 .کنم تفریح خوادمی دلم فقط ندارم، خاصی برنامه فعالً -

 :گفت لبخند با خانم شادی

 !عالیه -

 هک بودیم وایستاده جاهمون هم ما. بود سر میز هنوز پاکان رفت؛ ولی اتاقش به خانم شادی از شام، بعد

 :گفت

 .خورمنمی دیگه من کنید جمع رو میز -

 :گفت نازبانو به رو پاکان که شدیم میز کردن جمع مشغول نازبانو کمک به

 خانم؟ دختر چیه اسمت -

 .زد محوی لبخند نازبانو

 .آقا هست نازبانو اسمم -

 .نشست پاکان لب روی لبخندی

 سالته؟ چند چندمی؟ کالس -

 :گفت ناراحتی با نازبانو

 .خونمنمی درس آقا؛ سالمه پونزده -

 :گفت با تعجب پاکان
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 خونی؟نمی چرا -

 .بخونم درس تونمنمی هم همین برای کنم جمع پول عملش برای باید و مریضه پدرم آخه -

 :گفتم همین برای شد ناراحت پاکان کردم حس

 .رفتمی قبل سال تا افتاده، عقب مدرسه از که ساله یه فقط نازبانو البته -

 .برگشت نازبانو سمت به باز بعد و کرد نگاه بهم پاکان

 فهمیدی؟ بخونی درس باید حتماً تو کن، نام ثبت شد شروع مدارس وقتی امسال -

 :گفت بعد اما خندید؛ خوشحال اول نازبانو

 .میرهمی پدرم جوریاون بخونم درس تونمنمی من کوچیک ارباب نه وای -

 .زد لبخندی پاکان

 که شرطی به بدم؛ ولی بابات رو عمل پول و کنم کمک بهت میدم قول من نباش، پدرت عمل نگران تو -

 باشه؟ بشی پزشک تا بخونی درس خوب بدی قول تو هم

 :گفت ذوق با و خندید خوشحالی و حیرت با نازبانو

 .کردید کمکم که ممنونم ازتون خیلی میدم؛ قول بهتون. کوچیک، چشم ارباب چشم -

 .رو بوسید پیشونیش آروم و کرد بهش نگاه پاکان

 .بده خبرش رو مامانت به برو هم االن نداشت، قابلی -

 :گفت و کرد نگاه کردممی نگاه بهشون مات که من به نازبانو

 .گردمبرمی زود من شهال؛ -

 .اومد سمتم به و شد بلند جا از پاکان. دوید آشپزخونه سمت به بعد

 شدی؟ زده حیرت همهاین چرا -
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 .کردم نگاهش

 .باشید قلب خوش همهاین نمیاد بهتون -

 من رو پاکان صمیمی لحن همین شاید ولی بودم؛ کرده پیدا کجا از رو جسارت همه اون دونمنمی

 .کردمی تحریک

 .رفت هاپله سمت به و گذشت کنارم از حرف بدون ولی کرد؛ نگاهم عمیق پاکان

 .شدم میز کردن جمع مشغول

*** 

 میز رس بود باغ هایگل از رو که قشنگی گل از پر گلدون هم نازبانو و چیدم تراس روی رو صبحانه میز

 تا وایستادم جاهمون من و رفت داخل به نازبانو. زدیم چشمک و کردیم نگاه هم به دو هر گذاشت،

 رو قیعمی لبخند تراس فضای و میز دیدن با و اومد که بود پاکان نفر اولین بیان، خانم شادی و پاکان

 .کشید عمیقی نفس و نشست لبش

 .بود شده تنگ جااین برای دلم واقعاً -

 .انداخت من به نگاهی بعد

 .چیدی قشنگ خیلی رو میز ای،سلیقه خوش معلومه -

 :گفتم جدی

 .ممنون -

 دیدن با و اومد هم خانم شادی موقع و توی همین نشست میز پشت و انداخت باال ابروهاش رو از یکی

 .کرد نگاه من به رضایت با میز

 .جان شهال ممنون میاره، شوق سر آدم رو فضا این واقعاً -
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 ودب خوشحال خیلی دیشب از نازبانو بخورم، صبحانم رو خودمم تا رفتم داخل به و زدم روش به لبخندی

 .بود خوشحال فرزندش تنها خوشحالی از هم خانم مهین و کردمی تمجید و تعریف پاکان از مدام و

 .کرد، به کنارش رفتم صدام خانم شادی صبحانه از بعد

 خانم؟ بله -

 .بیای من با باید! حاضرشو برو -

 .زدم قشنگی و شیک تیپ و رفتم اتاقم سمت به "خانم چشم"با گفتن تنها و کجا نپرسیدم

 زود یخیل کرد؛ ولی مکث کمی من دیدن با هم اون شد، حبس زیباییش از نفسم ایلحظه پاکان دیدن با

 هیوندای بر سوار نادر. شدم خارج سالن از سریع و اومدم خودم به من و کرد عوض رونگاهش مسیر

 و دمکر باز براش رو در. رفتیم ماشین سمت به و گرفتم رو خانم شادی دست بود، منتظرمون مشکی

 یهاصحبت از کرد، حرکت و شد سوار هم پاکان، نادر اومدن با. شدم جلو سوار خودم نشستنش از بعد

 خوشم خیلی پدربزرگش از میریم، پاکان پدربزرگ یخونه به که شدم متوجه خانم شادی و پاکان

 و کردمی حمایت من رو و داشت خوبی خیلی رفتار من با که بود ایجدی ولی مهربون مردی. اومدمی

 .شدممی خوشحال من

 .مکرد باز خانم شادی برای رو در و شدم پیاده( پاکان پدربزرگ)خان فراز بزرگ عمارت به رسیدن با

 وارد ما و گرفتن رو مانتوهامون آمدگوییخوش ضمن و اومدن خان فراز خدمتکار سه ورودمون با

نفر  هس ما یچهره به موشکافانه و بود نشسته سلطنتیش مبل روی جدیت و اقتدار با خان فراز شدیم،

 .یدبوس رو خان فراز دست و شد خم و رفت جلو لبخند با و کرد مصلحتی یسرفه پاکان. کردمی نگاه

 .بینمتونمی دوباره کهاین از خوشحالم خیلی جون، پدر سالم -

 .پاکان رو بغل کرد خوشرویی با و شد بلند جاش از و گذاشت زمین رو عصاش فراز خان

 .جون بابا اومدی خوش پاکان، سالم -
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 محوی لبخند که کرد نگاه من به بعد و داد جوابش رو خان فراز و کرد سالم و رفت جلو هم خانم شادی

 :گفتم جاهمون از و زدم

 .خان فراز سالم -

 .وسیدب رو پیشونیم خان فراز پاکان، حیرت میان که رفتم جلو احتیاط با برم، جلو کرد اشاره خان فراز

 .بابا جون اومدی خوش! دخترم سالم -

 من نذاشت خان فراز ناهار موقع و موندیم ناهار برای خان فراز اصرار به زدم، محبتش این به لبخندی

 و ترساس. فراز خان نشست کنار و من روبهروی پاکان و نشستم خانم شادی کنار و برم آشپزخونه توی

 ناهار لدر ک ولی خورم؛می چی بفهمم اصالً نتونم و بشه کوفتم غذا شد باعث پاکان با روییروبه از دلهره

 مخان شادی از ناهار بعد خندوند،می حسابی رو ما هم با پدربزرگش و پاکان هایشوخی چون بود خوبی

من  کانپا صدای که بودم نشسته کاربی. رفت باغ به هم خان فراز و رفت مهمون اتاق به استراحت برای

 .پروند جا از رو

 کنی؟ بازی شطرنج دست یه من با میای -

 کیمش هایمهره من و نشستیم میز سر رفتم، دنبالش و شدم بلند حرف بدون ولی کردم؛ تعجب کمی

 .شد شروع بازی و کردم انتخاب رو

 کردی؟ انتخاب مشکی رو یمهره چرا -

 .کردم نگاه قهویش هایچشم به و کشیدم عمیقی نفس

 .خورهمی من زندگی به که رنگیه بهترین شاید -

 .کرد اخم

 بدبختی؟ این همه یعنی -

 :گفت که دادم تکون رو مهرم عوض در و نزدم حرفی ولی زدم؛ پوزخندی
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 !کردم شهال، سوال -

 !بذاری من جای خودت رو تونینمی وقتهیچ تو -

 .مادر نه و دارم پدر نه تو مثل منم چون تونم؛می چرا -

 لسا شش تا پدرت رو حداقل تو. بشه دارلکه مدام غرورت و کنی خدمتکاری نیستی مجبور تو اما -

 تحسر همیشه و ندیدم رو کدومشونهیچ بچگی از من اما داشتی؛ رو محبتش دیدیش، داشتی و پیش

 هان؟ چی؟ من ولی داری؛ پدربزرگ داری، عمه تو. مونده دلم به پدرانه هاینوازش و مادرانه محبت

 !وقتهیچ نمیشی، من مثل وقتهیچ تو پاکان

 گریه دل ته از و رفتم سرویس سمت به دو با و شدم بلند جا شد، از سرازیر هامگونه روی هاماشک

 رو تیلعن بغض این تونستمنمی ولی کردم؛ گریه پاکان جلوی چرا که فرستادم لعنت خودم به کردم،

 .نشستم روشروبه و به سالن برگشتم و زدم آب صورتم رو گذشت که کمی. کنم خفه

 .بردم باال رو صدام ببخش -

 .کرد نگاهم عمیق

 .انداختم تلخت خاطرات یاد به رو تو که خودمم نه، مقصر -

 .خندید چشمکی با و کرد مکثی

 .عشقه رنگ مشکی میگن آخه کردی انتخاب رو مشکی رنگ که عاشقی کردم فکر من -

 .خندیدم و بگیرم خودم رو جلوی نتونستم

 .باشی داشته باور رو هاچیز این نمیاد بهت -

 .خندید بهم و کرد کیش من رو مهرش حرکت با و انداخت باال هاش روشونه بامزه

 !که باختی کوچولو -
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 گاهناخودآ و نشست لبم روی محوی لبخند و داد دست بهم خاصی یه احساس "کوچولو" کلمه باشنیدن

 :گفتم

 بدم؟ شیرینی بهت باید یعنی -

 :گفت عمیقی لبخند با پاکان که شده اشتباه بگم خواستم و گرفتم دهنم جلوی دستم رو

 .عالیه بهتر این از چی -

 :گفت و گرفت خودش به متفکری حالت که کردم نگاهش با تعجب

 .کنم فکر بذار اوم -

 :گفت و زد بشکنی و بعد

 !دربند بریم شام -

 .باال پرید ابروهام

 دربند؟ چی؟ -

 .باشی خسیس نمیاد بهت چیه؟ بله، -

 .کردم محوی اخم

 .نذاره خانم شادی ممکنه فقط نیستم خسیس اصالً اتفاقاً نخیر، -

 :گفت خیالبی پاکان

 !کوچولو من به بسپار رو اون -

 .کردم نگاهش

 .نکنم اگه مهمونت نیستم شهال من کن، راضیش تو -
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 پاکان با و شد وارد خان فراز دیدم که آشپزخونه رفتم به و شدم جدا ازش و زدم لبخند منم و خندید

 محبت اب که نشستم خان فراز کنار و بردم سالن به و کردم درست شربت تا سه. توی سالن نشستن

 هایحرف به ساکت مدت تمام من و خوردیم رو شربت زدم، لبخند روش به من و کشید موهام به دست

 خانم شادی اومدن با. دادممی گوش زدمی حرف پاریس توی دانشگاهش و درس مورد در که پاکان

 .برگردیم ویال به تا برخاستیم

 :کرد زمزمه پاکان که شدیم سالن وارد هم با نواخت، شب هشت روی ساعت ویال به رسیدن با

 .نکنی فراموش رو قولت -

 :گفتم در ظاهر ولی خندیدم؛ بهش توی دلم

 .نمیره یادم باشه -

*** 

 و خان زفرا عمارت بود رفته چون ندیدم رو پاکان زیاد دیگه مدت این توی رسید، فرا شنبهپنج باالخره

 .بود شرکت همراه فراز خان هم اغلب و کردمی زندگی پدربزرگش با

 پذیرایی تا بود آورده هم دیگه خدمتکار دو شب برای خانم شادی و بود حاضر مهمونی برای چیز همه

 .بره پیش خوب

 رحالس کمی دوش با و رفتم حموم به حالبی و دادم ماساژ رو گردنم خستگی با و وایستادم آینه جلوی

 .اومدم

 فر بابلیس با رو موهام پوشیدم، و برداشتم رو سبزم خوشگل دامن و کت و کردم باز رو کمدم در

 چهرم به هم مالیم عطر و آرایش و پوشیدم هم رو سبزم هایکفش و ریختم خودم دور و کردم درشت

 پیچید،می ویال توی موزیک صدای. رفتم بیرون اتاق از و زدم خودم یچهره به لبخندی راضی و دادم

 :گفت لبخند با دیدنم با بود، نازبانو نیومده کسی هنوز. رسوندم آشپزخونه به رو خودم

 .جون شهال ناز شدی چقدر -
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 رو انونازب پیشونی و کردم تشکر ازشون بوسید، رو گونم آروم و کرد نگاهم تحسین با هم خانم مهین

 به رو و کردم اخم مشروب هایشیشه دیدن با. نداشتم کاری فعالً من و بود حاضر چیز همه بوسیدم،

 :گفتم خانم مهین

 جان؟این چرا هااین خانم مهین -

 :گفت ناراحت مهین

 .بودن داده درخواست خانم دخترم بگم چی -

 یک از ترکم بود، زیاد خیلی هم تعدادشون و اومدنمی هامهمون کم کم. رفتم سالن به و نزدم حرفی

 تدس براش همه که اومد پایین هاپله از شیک و مرتب پاکان موقع همین در و شد پر سالن تمام ساعت

 .کردم تحسین رو زیباییش واقعاً من و زدن

 و فتمر آشپزخونه به و زدم پوزخندی کرد، حلقه بازوش دور رو دستش و رفت سمتش به سریع نیلوفر

 هر وزیکم صدای سر کشیدم، الجرعه و ریختم شربتی نبود آشپزخونه توی کسی. نشستم میز پشت

 بودن توی هم مارک همه که مختلف عطر جور هزار بوی. ترگرم هر لحظه هوا و میشد تربیش لحظه

 هایچراغ هک پیچیدم انگشتم دور رو فر شدم موهای و دادم تکیه کابینت به. بود کننده گیج و پیچیده

 وجهمت بود پایین سرم چون که بیرون برم آشپزخونه از خواستم روشن، نور شد و رقص خاموش سالن

 :گفتم و گذاشتم سرم روی رو دستم! یکی توی شکم رفتم محکم و نشدم

 .شکست سرم کوری آخ، مگه -

 یلیخ که شدم متوجه تازه من و خندید صدا با پاکان موندم، مات و کرد قفل زبونم پاکان دیدن با ولی

 .کردم محوی اخم و عقب کشیدم رو خودم سریع شده مسخ! نزدیکم بهش

 .ندیدمت ببخش -

 :گفتم که کرد نگاه بهم و اومد جلوتر پاکان

 دم؟ یا درآوردم شاخ چیه؟ -
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 .گرفت خندم خودمم که شد بلند خندش صدای مجدد

 .دارم احتیاج بهش خیلی بدی؟ قهوه فنجون یه بهم شهمی -

 رو نگاهش سنگینی نشست، صندلی روی هم پاکان و شدم قهوه کردن آماده مشغول و رفتم با تعجب

 لوشج و ریختم بزرگ نسبتاً فنجون توی یه شد درست وقتی. کردمی دستپاچم این و کردممی حس

 .بست رو هاشچشم و کرد بو. گذاشتم

 !داره خوبی بوی چه وای -

 .کرد نگاهم سپس

 .هستن خوشمزه واقعاً تو هایقهوه -

 :گفتم با کنایه

 .بفهمی رو قهوه یمزه نکنم فکر کنهمی اثر بهتر که نوشیدنی اون -

 نگاه. کردم نگاهش ترس با و رفتم عقب کمی. اومد جلو و از بلند شد نشست، چهرش روی اخمی

 فنجون !رفت بیرون آشپزخونه از سریع بعد و کنم کوب سنگ بود نزدیک ترس از که کرد بهم عمیقی

 :گفتم خودم با و برداشتم رو قهوه خالی

 دختر؟ داره ربطی چه تو به آخه شهال زدی گند -

 میزنی؟ حرف کی با داری -

 .گذاشتم قلبم روی دستم رو نازبانو دیدن با و کشیدم هینی

 .ترسیدم خبرته؟ چه وای -

 .نشستم روبهروش ناراحته دیدم که نشست صندلی روی نازبانو

 عزیزم؟ شده چی -

 .کرد نگاه هامچشم به
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 کثیفن؟ قدراین از مردها بعضی چرا شهال -

 :گفتم با تعجب

 پرسی؟می چرا -

 .گرفتم دستش رو دلهره با. لرزوند دلم رو هاشگونه روی اشک قطرات

 .دختر بزن حرف نازبانو؟ شده چی -

کردم،  نوازش سرش رو توی سکوت شد، تربیش هاشاشک و انداخت توی آغوشم خودش رو نازبانو

 :گفت شد آروم که کمی

 اب منم کنهنمی آمد و رفت کسی جااون زیاد دیدی که خودت. کشیدممی طی رو روراه  داشتم من شهال -

 ... .کردم؛ ولیمی رو کارم داشتم راحت خیال

 .گرفتم دهنش جلوی دستم رو ترس با. شد تربیش گریش صدای

 .کنیمی متوجه رو همه االن باش نازبانو، آروم باش آروم! هیس -

 .کردمی گریه همچنان ولی آورد؛ پایین رو صداش نازبانو

 خواستمی فهمه؛نمی هیچی و منگه و گیج که بود مشخص جا،اون اومد ساله چهل تقریباً  یه مرد -

 !شهال بده آزارم

 .شدم خیره نازبانو ترس از پر هایچشم به بهت با

 کردی؟ کارچی تو چی؟ -

 .کردم فرار و دادم هلش -

 .گرفتم رو نازبانو دست و بلند شدم از با نگرانی

 .بخواب کلبه برو پاشو نازبانو -
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 :گفت ترس و اضطراب با

 .سراغم میاد اون باز باشم تنها تونمنمی من! نه نه -

 .زدم روش به گرمی لبخند

 .برمتمی کلبه تا خودم من کوچولو خانم پاشو -

 شه؟می چی کارها پس -

 .هستیم خودمون ما نباش نگران -

 :گفت زدمی موج توش التماس که هاییچشم با و وایستاد باز که بره خواست

 باشه؟ نزن، حرفی مامانم به شهال -

 االح بخوابه، که فرستادمش داشت درد دل یکم میگم کجاست پرسید اگه هم عزیزم، راحت خیالت -

 .کن حرکت زودتر

 ارجخ سالن از زود. گرفت دردم کمی که داد فشار من رو بازوی ترس با نازبانو و رفتیم سالن به با هم

 .رفتیم کلبه سمت به و شدیم

 .بخواب بگیر فقط خب؟ نکن فکر هیچی به نازی -

 .رفت فرو توی آغوشم غصه با نازبانو

 .مهربونی خیلی تو شهال ممنون -

 .رفت و بوسیدم رو پیشونیش

 شوییظرف ماشین داخل و برگشتم آشپزخونه به و کردم جمع رو کثیف هایظرف و برگشتم سالن به

 نگاه رو اطراف و شد آشپزخانه وارد خانم مهین که شدم خوردنش و مشغول ریختم ایقهوه. گذاشتم

 :گفت من به رو بعد و کرد

 ندیدی؟ رو نازبانو عزیزم -
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 .باشم خونسرد کردم سعی

 .بخوابه تا کلبه بردمش شما پای پیش جون مهین چرا -

 .کرد نگاه بهم تعجب با خانم مهین

 بخوابه؟ رفته کار این همه با چی برای بخوابه؟ -

 .زدم لبخند و گرفتم دستش رو

 هک خدمتکارم دوتا اون هستیم خودمون ما کنه، کار همهاین تونهنمی ستبچه دختر یه اون جون، مهین -

 ایج کنه استراحت بره فرستادمش من بود گرفته درد دلش یکمی هم نازبانو. نباش نگران هستن

 .نیست نگرانی

 :گفت با نگرانی حرفم این با شنیدن خانم مهین

 .نبود طوریش کهاون کرد؟می درد دلش چرا -

 .شهمی خوب بخوابه گرفته، درد دل خورده هوله هله شاید خب -

 مهه و شد روشن هاچراغ که رفتم سالن به رفت، بیرون آشپزخونه از و داد رضایت باالخره خانم مهین

 مهین. گذاشتم آشپزخونه داخل باز و کردم جمع رو هاظرف فرز و تند. رفتن میزها سر به شام برای

 و شد بلند موزیک صدای باز شام از بعد شدیم، خوردن شام مشغول با هم و اومدن هم مژگان و خانم

 رو تمیز هایظرف. ریخت بهم من رو اعصاب

 وسنامحس. نبود کاری دیگه رفتم، سالن به و گذاشتم توی اون رو کثیف هایظرف و درآوردم ماشین از

 ندیپوزخ دیدم، بود من به پشتش که دختری یه با صحبت در حال رو پاکان که کردم نگاه اطرافم به

 دش نزدیک بهم پسر یه که نشستم مبلی روی و کردم وجورجمع روخودم سریع ولی نشست؛ لبم روی

 بشینم؟ جااینتونم بانو، می سالم -

 که کردممی نگاه رقصیدنمی که جمعی به تفاوتبی و نشست، زد لبخندی که کردم بهش نگاه مردد

 :گفت
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 .لرزونهمی رو ایبیننده هر هاتون دلچشم خصوصاً دارید ایکننده خیره زیبایی شما -

 و یدهکش هایلب و خوردمی صورتش به ولی بزرگ؛ نسبتاً دماغ مشکی با یه ابرو و چشم کردم، نگاهش

 جلوه معصوم رو صورتش این و صورتش توی بود ریخته روموهاش  نبود بد در کل. بزرگ تقریباً

 .دادمی

  ساکتید؟ چرا -

 :گفت که اومدم خودم به باصداش

 کنید؟ معرفی رو خودتون شهمی -

 .هستم شهال -

 .خندید

 سالتونه؟ چند خب کوتاه، چقدر -

 بدونم؟ رو هاتونپرسیدن سوال این دلیل شهمی -

 :گفت اما خورد؛ جا کمی

 .الزمه تربیش آشنایی برای خب -

 .اجازه با بدم، جواب هاتونسوال به بخوام که بینمنمی آشنایی این برای تمایلی من ولی -

 یمهمون این زودتر چه هر کردم دعا عجز با و رسوندم آشپزخونه به خودم رو سریع حیرتش و بهت بین

 .بشه تموم

فراز  فقط و رفتن همه کم کم و کردن خاموش رو ضبط و دادن رضایت که بود دوازده ساعت باالخره

 .زد محبتی با لبخند دیدنم با خان فراز که رفتم سالن به و ریختم چایی بود، مونده خان

 .بشین یکم بیا شدی، خسته دخترم -

 .نشست لبم روی لبخند ازمحبتش
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 .خان فراز ممنون -

 :فتگ محبت با که کردم نگاه خان فراز به تفاوتبی من و برگردوند نگاه اخم با پاکان که نشستم

 .بود اومده خوشش ازت خان هوتن انگار -

 .اومد مسخره نظرم در پاکان پوزخند و شد انداخته باال ابروهام

 خان؟ فراز کیه هوتن -

 .زد حرف باهات و نشست کنارت که پسری همون -

 نگاه نخا فراز به خونسرد خواد،می تربیش آشنایی گفتمی که پسریه همون به منظورش فهمیدم تازه

 :گفت که کردم

 .گرفت اجازه من از اومد کوتاهتونم کردن صحبت همین برای خوبیه پسر -

 .نده آزار روحم رو مسخرش پوزخند تا انداختمنمی پاکان صورت به نگاهم رو

 .خان فراز باشه صاحبش مبارک -

 :گفت و کرد ایخنده تک خان فراز

 پی صورتش قرمزی از پیشم برگشت وقتی کلماتت؛ نیش اون با بودی کرده امیدنا پاک رو پسره -

 .گرفته جوابی چه که بردم

 و مریخت چایی بلند شدم و جا از. پیوست بهمون خانم شادی که انداختم زیر به سر و زدم محوی لبخند

 :گفت تشکر ضمن که گذاشتم جلوش

 برو اون از بعد خودتم کنن، استراحت برن تا کن حاضر خان فراز برای رو مهمان اتاق جان شهال -

 .شدی خسته بخواب

 رو پاکان که روراه توی اومدم و کردم حاضر رو مهمان اتاق و رفتم دوم طبقه به و دادم تکون سری

 :گفت که دادم ادامه راهم به و کردم اخم. دیدم
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 !هاخورهمی نوشیدنی هوتنم -

 :بذارم جواببی رو کالمش زهر نتونستم. کرد متشنج رو اعصابم پوزخندش صدای

 .نیست مهم برام -

 .کرد بهم نگاه سینه به دست و وایستاد

 مهمه؟ واست من خوردن وقتاون -

 .گرفتم تفاوتبی ظاهر سریع ولی شدم؛ دستپاچه

 .بودم سالمتیتون نگران فرازخان ینوه و هستید ارباب چون فقط من نه، که معلومه -

 به حکمم رو نفسم استرس با و رسوندم اتاقم به رو خودم بلند دو گام با و انداختم باال رو ابروم بعد تک

 فرستادم و گفتم: بیرون

 .بدم سوتی بود نزدیک وای -

*** 

 .کرد نگرانم خانم مهین هایاخم و شدم آشپزخونه وارد

 افتاده؟ اتفاقی جان؟ مهین شده چی -

 .گرفت رو بازوم هاشتوی چشم مشهود نگرانی با خانم مهین

 .کن کمکم دامنت به دستم مادر جان شهال -

 :گفتم نگرانی با

 .برمیاد ازم کمکی چه ببینم من تا شده چی بگید خب -
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 بینهمی بدی کابوس نازبانو شب هر تقریباً شب سه این توی و گذرهمی مهمونی اون از که شبه سه االن -

 خیلی هبینمی رو کابوسش حاال و کشیده عذاب اتفاقی یه از انگار چیه دلیلش دونمکشه، نمیمی جیغ و

 .نگرانم براش

 این وت. بود لعنتی مرد اون نزدیکی برای هاکابوس این لرزید،می هامدست کمی و بود شده خشک دهنم

 و بود نگران خیلی هم خانم مهین و زدمی حرف کم و بود رفته فرو خودش توی مدام نازبانو روز سه

 .داشت هم حق البته

 !دخترم -

 .اومدم خودم به خانم مهین صدای با

 جانم؟ -

 چیه؟ جدیدش هایکابوس این دلیل دونیمی -

 .کردممی نگران رو دلسوز مادر این نباید

 نم جون مهین نباش نگران شما نازبانوئه، خیاالته فقط هم هاکابوس این و نیست مهمی چیز حتماً -

 .میزنم حرف نازی با خودم

 .دخترم بده عمرت خدا -

 زمی تا رفتم بیرون آشپزخونه از من و شدیم ساکت هردومون پریده رنگ و کسل نازبانوی ورود با

 ختم خداحافظ و سالم به مکالممون فقط شب اون از. اومد بیرون سالن از پاکان بچینم، رو صبحونه

 .شدمی

 شده؟ چی -

 .انداختم تفاوتشبی یچهره به نگاهی

 شده؟ چیزی کنیدمی حس چرا -
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 .داره غم هاتچشم چون -

 .افتاد هاشچشم توی نگاهم و لرزید دلم توی چیزی یه

 .افتاده نازبانو برای اتفاقی یه -

 .نشست صورتش روی اخم و شد تنگ هاشچشم

 .بود سالم دیدم رو نازبانو االن که من اتفاقی؟ چه اتفاق؟ -

 شاطراف که اتفاقایی و سالشه پونزده فقط اون. دیده آسیب روحش ولی نداره؛ مشکلی جسماً نه نه -

 .ذارهمی تأثیر خیلی روش افتهمی

 ... .شهال بزن حرف واضح -

 :و گفتم شدم خم میز روی کمی نبود خانم شادی از خبری هنوز. انداختم سالن به نگاهی

زنه ب جارو تا سالن سمت اون روی خلوتراه توی رفته شب اون نازی .مهمونیه شب به مربوط اتفاقش -

 .شهمی مزاحمش مردی و انگار یه

 مشت هایدست از این و بود عصبی نداره، شدن درهم برای راهی دیگه پاکان هایاخم کردم حس

 .بود مشهود خوبی به شدش

 بوده؟ کی عوضی اون نگفت -

 از و گذاشته بدی اثر نازی ذهن روی اتفاق اون که اینه موضوع نیست مرد اون موضوع االن ولی نه، -

 مردهای تمام از تقریباً و شده حرف کم ها همروز و کشهمی عذاب و بینهمی کابوس همش شب اون

 مخالف جنس با ارتباط برقراری به قادر دیگه نازی نشه درمان زود اگه درد این. داره وحشت اطرافش

 خبر قاتفا این از خانم مهین !پاکان کنیم کمکش باید ما. خراب شده بهشون نسبت ذهنش چون شهنمی

 .شکنهمی دلش و مادره چون ندونه که بهتره و نداره

 :کرد زمزمه که وایستادم صاف اومد، سریع خانم شادی پای صدای که بود فکر توی پاکان
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 .میزنیم حرف بعداً -

 :گفت که کشیدم عقب خانم شادی نشستن برای رو صندلی و دادم تکون سری نامحسوس

 سلیقه به کن حاضر کمدم از مجلسی خوشگل یه لباس برو دعوتم جایی عصر امروز من جان، شهال -

 .کجاست مناسب چی دونیمی خوب خیلی تو آخه. خودت

 :گفتم مکث با خورد، چرخ صورتم توی کمی پاکان نگاه

 زنونه؟ یا هست مختلط دعوتید که ایمهمونی فقط چشم -

 .خندید خانم شادی

 .ستزنانه دورهمی یه عزیزم نه -

 چوب به و کردم انتخاب رو بازی نسبتاً و شیک لباس رفتم، کنارشون از اجازه با یه با و دادم تکون سری

 ور استخر تا پایین رفتم سریع و گذاشتم کنارش هم مخصوصش رو کفش کردم، آویزون لباسی

 .حاضرکنم

 .شد داخل خانم شادی

 کردی؟ انتخاب برام -

 .خانم بله -

 به نامحسوس برم، کتابخونه به تا کرد اشاره بهم پاکان که اومدم بیرون جااون از من و داد تکون سری

 .روی من نشستمن روی مبل و اون روبه. بست رو کتابخونه در اون و رفتم سمتش

 داری؟ پیشنهادی تو -

 .کردم فکر کمی

 .دارم احتیاج هم کمکت به ولی آره؛ -

 چی؟ -
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 .کنه درمانش تا روانشناس یه پیش ببریمش باید -

 !کرد ترشجذاب و رفت باال ابروش تای یه

 بگیم؟ خانم مهین به چی فقط. ایهالعادهفوق راهکار این آفرین -

 .کردی نامش ثبت شنا کالس توی بگو -

 .باشی همراهش باید هم تو -

 .باشم ویال توی باید تونم،نمی من -

 .شهمی تایید تو هم همراهی طوریاین نیست؟ بهتر بذاریم میون در مامان با اگه -

 .کردم فکر کمی

 

 .ببره هم بویی حتی خانم مهین نذار لطفاً ؛ اماخوبیه فکر آره -

 گیرممی وقت و کنممی صحبت هم خوب روانشناس یه با مامان با صحبت بعد من راحت، خیالت نه -

 .میدم خبر شماها به بعد

 .نشست لبم روی محوی لبخند

 .، مرسیعالیه -

 .بلند شدم که انداخت بهم نگاهی

 .مونده کارهام میرم دیگه من خب -

 لو، جبود پیاز کردن خورد مشغول خانم مهین. رفتم آشپزخونه به و زدم بیرون کتابخونه از بعد زود

 .رفتم

 خانم؟ مهین کجاست نازبانو پس -
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 :گفت ناراحت خانم مهین

 .کرد بندش شهنمی جایی دقیقه یه داره واهمه اطرافش از انگار مبچ باغ توی رفت -

 شنید که رو پام صدای. بود نشسته پشت به من تاب روی رفتم، باغ سمت به و کردم محوی اخم

 :گفتم که کنه فرار خواست و پرید جاش از زدهوحشت

 .شهال منم کن صبر نازبانو -

 .گرفت آتیش دلم و دیدم رو صورتش روی اشک قطرات من و برگشت سمتم به مردد و یستادوا

 بزنیم؟ حرف یکم موافقی نازی -

 توی ور دستش. نشستیم تاب روی هم با و داد نوتک مثبت عالمت به سر حرف بدون چون داشت بغض

 :و گفتم گرفتم دستم

 کشی؟می عذاب جوریاین داری اتفاق اون بابت نازی -

 ظاتیلح و کنه سبک رو خودش کمی تا گذاشتم و کردم نزدیکش خودم به ،بزنه حرف ذاشتنمی گریه

 :گفت بعد

 یخیل من. گرفت هاشدست بین من رو اون... اون شهال بود قوی هاشدست خیلی، بود بد خیلی شهال -

 .شهال ضعیفم

 .رفت فرو زیباش موهای توی من هایدست و لرزوند دلم رو هاشگریه هق هق

 .خوشگلی و ملوس زیادی فقط تو ،نازی نیستی ضعیف تو -

 .کرد بلند ور سرش

 من جوریهاین گها بدن؟ آزارش بزنن؟ دست بهش دارن حق مردها تمام بود خوشگل کس هر یعنی -

 .خوامنمی بخدا ،شهال خوامنمی خوشگلی رو این

 .گرفتم رو هاشدست
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 .کنممی درست رو چیز همه من کنی صبر یکم نازی باش آروم -

 هام؟شب کابوس یا هامغصه کنی؟می درست چی رو -

 هب اتفاق این میدم قول کنی همکاری من با اگه. بخوای باید هم تو فقط میدم قول بهت .رو هردوشون -

 باش؟ بشه پاک زندگیت از کلی

 .دیدم رو تردید هاشچشم تو من و کرد نگاهم

 شهال؟ کنی درستش خوایمی چطوری تو -

 باشه؟ کنممی کمکت من باش مطمئن ولی ؛چطوری بگم بهت تونمنمی فعالً -

 .بوسید دستم رو آروم

 .خوبی خیلی تو شهال ممنون ،باشه -

 .کردم نوازش مجدد موهاش رو و کشیدم آهی

*** 

 :پرسیدم آروم خورد، در به ایتقه که بودم موبایلم با رفتن مشغول ور اتاق توی

 بله؟ -

 .پاکان ،منم شهال -

 .کشیدم هاملباس به دستی و پریدم جام از

 .پاکان تو بیا -

 .زد لبخند و انداخت اتاقم به اجمالی نگاهی و شد وارد

 .داری تمیزی خیلی اتاق -

 .نیست ما ذات تو بودن شلخته داریم عالقه تمیزی به خیلی دخترها ما پسرها شما برعکس -
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 .نشست من هایلب روی لبخند رفت باال که ابروش تک

 ... .اما ؛کنممی گستاخی شرمنده -

 :کرد قطع حرفم رو

 .نیستی هاغریبه مثل باهام که خوشحالم ،ابداً -

 .خانی فراز ینوه و نیستی غریبه تو چون -

 :گفتم و رفتم پنجره سمت به که کرد نگاهم

 اتاقم؟ اومدی یه دفعه که شده چی -

 :گفت لبخند با که اومد یادش تازه انگاری

 روانشناس یه یشماره موافقت کرد و البتهتو  همراهی و روانشناس با مامان. رفتمی یادم داشت اوه -

 موافقی؟ بزنیم، مطبش به سری عصر فردا تونیممی و داد بهم هم خوب خیلی

 .شدم خوشحال

 .ممنون واقعاً پاکان، عالیه این -

 :گفت ،رفتمی بیرون اتاق از که حینی در

 .خانم نیست الزم تشکر -

*** 

 .نشست صندلی روی کنارم خانم مهین

 دخترم؟ اییه دفعه چرا -

 .باشم خونسرد کردم سعی
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 تنیس نگرانی جای. کرده نام توی کالس شنا ثبت رو نازبانو خودش پاکان ،خانم مهین ببینید -

 راغتف اوقات تابستونه که نمالا درمیاد، روحیبی و نواختییه  این از و شهمی تقویت روحیشم طوریاین

 کنممی هیشهمرا شما اطمینان برای هممن. کنه شرکت کالس یتو تونهمی مدارس شروع تا و داره

 خوبه؟

 .زد عمیقی لبخند بعد و کرد فکر کمی خانم مهین

 .دارم اعتماد خیلی پاکان و تو به من. مدختر باتوئه حق -

 .بوسیدم رونش گو و زدم گرمی لبخند

 .شیدنمی پشیمون اعتمادتون از باشید مطمئن و ممنون -

 هست؟ موقع چه کالسش اولین حاال -

 .پنج ساعت عصر امروز -

 .ممنون دخترم باشه -

 و مرفت اتاقم به شدن حاضر برای من زد ضربه چهار روی که ساعت و بودیم کارها انجام مشغول عصر تا

 .گرفتم دوش اول

 مصورت توی یه وری موهام رو. پوشیدم کردم انتخاب قرمزم کفش و شال با رو سفیدم و مانتوی جین

 انپاک که شدم خارج اتاق از موبایلم و سفیدم کیف برداشتن با عطر و مالیم آرایش از بعد و ریختم

 .شد سبز راهم جلوی

 عجله؟ این با کجا -

 .گرفت صورتم توی رو تحسین جای تفاوتیمبی نقاب باز و انداختم نظیرشبی تیپ به نگاهی

 .روانشناس پیش رفتن برای بیفتیم راه باید کم کم خب -

 .من با البته میرید -



 

 

 
38 

 انجمن رمانیکمهدیه مومنی کاربر  |رمان قبول میکنم 

 
 .کردم تنگ چشم

 نیستن؟ هاراننده مگه تو؟ چرا -

 به متعجب. رفت پایین هاپله و از کرد حرکت بده جوابم رو کهاین بدون مکث کمی با و کرد اخم

 همون با اون و شدیم باالش مدل ماشین سوار نازبانو با خانم مهین با خداحافظی از پس و رفتم دنبالش

 .کرد حرکت صورتش روی اخم

 که مطب جلوی ماشین. شکستمی رو ماشین سکوت که بود آهنگ صدای فقط مطب به رسیدن تا

 :رسید گوشم به صداش ایستادو

 .دنبالتون بیاد تا بزن راننده به زنگ شدید تموم میرم دیگه من -

 رفت، هم توی تربیش هاشاخم که کوبیدم محکم نسبتاً رو ماشین در حرصی من و زد پوزخند بعد

 :گفتم و شدم بودنش سرد متوجه که گرفتم رو نازبانو دست

 سردی؟ همهاین چرا نازی! وای -

 .کرد نگاهم بابغض نازبانو

 !شهال ترسممی -

 .زدم محبتی با لبخند

 داره؟ ترس یه دکتره فقط که خودت مثل دیگه انسان یه مگه جون؟ دختر چرا آخه -

 .یه روانشناسه اون شهال؟ رو من یا زنیمی گول رو خودت -

 بونتز به رو ترس یکلمه که تو برای زشته رسیدی بلوغ سن به شدی، بزرگی دختر تو. باشه خب -

 و تسساده یمذاکره یه کن فکر سالته، پونزده که تویی نه ستساله هفت هایبچه مال ترس. بیاری

 نه؟ ،منه مثل خوب دوست یه اون

 .کرد راحت کمی رو خیالم لبش روی لبخند
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 که مبری نشده دیر تا نمالا بیارن،رت د پا از نذاری و بجنگی مشکالتت با کن سعی همیشه آفرین -

 .شهمی قولی بد برسیم دیر گها و اوله یجلسه

 .رفتیم آسانسور سمت به و داد تکون سری

 ستد خونسرد همیشه مثل من و شد خیره سمتمون به نگاها از نیمی ما ورود با. بود شلوغ نسبتاً مطب

 .رفتم منشی میز سمت به و فشردم رو نازی

 .رو داشتیم صادقی دکتر با مالقات قرار. هستم خداداد شهال سالم، -

 :گفت و انداخت وشربهرو مانیتور به نگاهی

 .برید شما بیرون اومد تا بشینید ،داخله بیمار نالا -

 .نشستیم خالی مبل اولین روی و دادم تکون سری

 از ننشو تاقا در صدای که شدممی کالفه داشتم کم کم و بودیم نشسته منتظر که شدمی ایدقیقه بیست

 وارد ،در به ایتقه با و گرفتم رو نازبانو دست و برخاستم. کرد خوشحال من رو و دادمی بیمار خروج

 .شدیم

 .زد لبخند و کرد سربلند ورودمون با شیک بسیار یه مرد

 .بفرمایید -

 راحت و ایتالیایی هایمبل روی تا کرد دعوت و داد پاسخ خوشرویی با که کردیم سالم و رفتیم جلو

 .بشینیم مطبش

 من رو تونیدمی هم شما کنممی برخورد دوست یه مثل بیمارهام با چون و هستم صادقی مرداس من -

 .کنید صدا مرداس

 .فهمید ،نشست هاشلب روی که لبخندی از میشد این رو و برد بین از رو نازبانو استرس گرمش لبخند

 :گفتم
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 مهمین ه یواسه اومده، پیش مشکلی دوستم برای راستش. خان مرداس خوشبختیم آشناییتون از -

 .کنیم حل هم با مشکلش رو تا رسیدیم خدمت

 :و گفت نازبانو به سمت کرد رو مرداس

 کنی؟ معرفی رو خودت میشه -

 :گفت زیر به سر و مودب همیشه مثل نازبانو

 .هستم خرسندی نازبانو من -

 به تردک صدای ساعت یک گذشت بعد از. بزنن حرف راحت هم با تا یستادموا پنجره جلوی و بلند شدم

 :رسید گوشم

 خداداد؟ خانم -

 :رفتم سمتشون به

 بله؟ -

 آینده هفته ی دوچهارشنبه برای بگید منشی به لطفاً بعد، یهفته دو برای شهمی بعدیمون یجلسه -

 .بذاره یه وقت براتون

 .دکتر حتماً بله -

 :و گفت نازبانو سمت به کرد رو

 کن عمل رو زدم که هاییحرف تمام و کن مرور خودت با رو گفتم بهت که هاییچیز اون تمام عزیزم -

 .بشی خوب زودتر هرچه تا

 .زد لبخند نازبانو

 .دکتر چشم -

*** 
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 .دیدم رو جذابش قامت که بودم میز گردگیری مشغول

 .سالم -

 گفت؟ چی ، دکترسالم -

 .یستادموا صاف

 نم جلوی نازی شاید ،باشم مزاحمشون ؛ نخواستمزد حرف دکتر با خودش نازبانو. نشنیدم حرفی من -

 .بکشه  خجالت

 .هستی شعوری با دختر -

 .کردم نگاهش

 .باشم راه نیمه رفیق ندارم عادت شما برعکس و دونممی بله -

 .اومد جلوتر

 و داخل برید تا وایستم جااون داشتی انتظار کردی که توهینی اون با راهم؟ نیمه رفیق من من؟ -

 برسونمتون قراره من که خوردی جا هم اول همون .دادیمی ترجیح من به رو راننده که تو برگردید؟

 .کردم عمل تو یخواسته طبق برگشت برای هم من

 این از فقط من. مطب ببری رو ما بخوای کاریت یمشغله اون با تو کردمنمی فکر چون خوردم جا من -

 .کردم تعجب کمی پیشنهادت

 .نیست کسی تقصیر داره نیش خودت ، زبونراه نیمه رفیق نگو من به پس -

 .شد دور ازم و کرد مکث حرف بدون ولی ؛کردم نگاهش

*** 

 تصور به تعجب با پروند، جا از بودم زمینی سیب کردن خورد مشغول که من رو مژگان یگریه صدای

 .کرد بغل رو مژگان مادرانه و رفت جلو زود خانم مهین که نگریستم نازبانو و خانم مهین یزده حیرت
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 کنی؟می گریه چرا دخترم؟ شده چی -

 :گفت بغض با بود شده ترآروم کمی حاال که مژگان

 ... من مهین خاله -

 .نشست کنارش خانم مهین

 عزیزم؟ چی تو -

 .خاله حاملم من -

 .نشست خانم مهین هایلب روی عمیقی لبخند ؛ ولیشد بلند گریش صدای دوباره بعد

 ینا به لذت که باشی خوشحال خیلی باید نالا تو کنی؟می گریه داری حاال چرا دخترم، مبارکه خب -

 .شده نصیبت بزرگی

ی وت تونمنمی من ،کنیم جمع پول و کنیم کار باید هنوز ما. نداشتم آمادگیش رو نالا من مهین خاله اما -

 .داره احتیاج من کردن کار به اون ؛بذارم تنها شوهرم رو وضعیت این

 هک مطمئنم من! عزیزم کنه داری خونه فقط باید زن شدی،می مادر باید باالخره تو. دخترم کن بس -

 .خودشه خون از که میاری فرشته یه براش داری تو بفهمه وقتی شهمی خوشحال خیلی شوهرت

 زندگی مخارج خاله ولی ؛کنی کار خوامنمی که دیگه گفت هم موقع همون و شد خوشحال خیلی آره -

 .تونهنمی تنهایی اون زیاده خیلی

 ینا باش مطمئن کنن، زندگی ی رفاهتو شادخانو تا بکشه زحمت و بکنه کار باید دخترم مرده اون -

 ترمدخ هست خدا. مورده بی نگرانیت پس ،میاره برکت و خیر خودش با زندگیتون توی بیاد که بچه

 هب فقط و بکش کنار کردن کار از زودتر چه هر و نکن ناشکری هم تو کنهنمی درموندت باش مطمئن

 .باش کوچولوت فکر

 .گرفت توی آغوش رو خانم مهین و کرد پاک رو هاشاشک مژگان
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 .خوبید خیلی شما مهین خاله ممنون -

 سالمتی آرزوی براش نازی و من. داد استعفا کار از و گفت رو موضوع خانم شادی به مژگان روز همون

 :گفت بغض با خانم مهین رفتنش از و بعد کردیم

 .کنه کمکش خدا امیدوارم -

*** 

 سالن پایین از صبح روز اون اما ؛بود نیافتاده خاصی اتفاق و گذشتمی روزی پنج مژگان رفتن از

 .بود کرده کنجکاو من رو که اومدمی صداهایی

 موهام رو و کردم ست ضخیم و قرمز ساپورت با رو قرمزم شیک ؛ اماساده بلوز و گرفتم دوش سریع

 هطبق به و زدم بیرون اتاق از قرمزم هایصندل پوشیدن و عطر و آرایش از پس و کردم جمع سرم باالی

 هب خودم رو بودن، نشسته توی سالن که شدم دیگه خانم دو و خانم شادی یمتوجه که رفتم پایین

 :پرسیدم خانم مهین از بخیر صبح و سالم از بعد و رسوندم آشپزخونه

 خبره؟ چه جااین -

 .گذاشت میز روی رو شسته هایسبزی خانم مهین

 .گرفته جدید خدمتکار خانم شادی -

 :داد ادامه که کردم تعجب کمی

 .هستن تا دوتا هااین البته... مژگان جای به -

 و بود ایو تقریباً چهل ساله مهربونی زن یکیشون شدن، آشپزخونه وارد نفر دو اون که دادم تکون سری

 ،غلیظ خیلی آرایشی و ناجور وضعی با. خوردمی بهش سال هفت و بیست که جوون دختری یکی اون

 :گفت گوشم کنار نازبانو که کردم پیدا بدی احساس بهش نسبت ناخودآگاه

 کنم؟می دارم من که کنیمی فکر چیزی اون به داری هم تو -
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 :گفتم بردارم نفر دو اون از نگاه کهبدون این

 کنی؟می فکری چه تو مگه -

 .جلفه زیادی دختره این این که -

 .زدم نیشخندی

 .همه مثل فکرهامون انگار -

 :گفت زن اون که کرد معرفی خودش رو لبخند با خانم مهین

 .یه سالمه و چهل هستم سوزان من -

 :گفت افاده و عشوه کلی با هم دختره اون

 .سالمه هفت و بیست اللم، -

 .بلند شدم جا از و گفتم آفرین سنش برای درست حدس این بابت خودم به

 .هستم شهال -

 وقب صدای. دونستمنمی دلیلش رو و بودم کالفه بیرون، زدم آشپزخونه از ایدیگه حرف بعد بدون

 .دادمی پاکان اومدن از نشون ماشین

 .بلند شدم زود من و من سمت اومد شد که سالن وارد

 .نباشید خسته سالم -

 .کرد نگاهم

 خوبی؟ تشکر سالم، -

 .خوبم ممنون -

 .دارم کارت بیا من با -
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 هک چرخوندم دور اتاق نگاهم رو من و شدیم اتاقش وارد رفتم، دنبالش حرفبی ولی ؛شدم متعجب کمی

 :گفت

 بلدی؟ کامپیوتر تو شهال -

 انجام خونه توی که رو اداری و تایپی کارهای من مواقع تربیش خانم شادی اداری هایکار توی ،بله -

 پرسیدی؟ چی یواسه خب. مسلطم کامالً نالا خانم هایراهنمایی با و کردممی براش رو شدمی

 موافقی؟ سرکار ببرمت گه بخواما -

 :گفتم کنجکاوی با ولی ؛کردم هنگ

 کاری؟ چه -

 .بشی منشی -

 .بده اجازه خانم محاله اما -

 .زنهنمی حرف پدربزرگ حرف روی مامان اما -

 سرکار؟ ببری من رو گفته خان فراز مگه -

 سپ آورده جدید خدمتکار تا دو مامان شنیدم ،بگه مامان به تا میگم بهش باشی موافق تو گها اما نه -

 .نیست خونه توی تو وجود به نیازی

 .بودم خوشحال

 .شدم خسته ویال توی بودن از اتفاقاً و ندارم حرفی من -

 :گفتم که زد لبخند

 !چیزی یه فقط -

 بگو؟ -
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 بکنم؟ کار باید کی برای و شرکت کدوم توی من -

 .وایستاد نزدیک

 .کنیمی کار من برای و پدربزرگ شرکت توی -

 .خندید که کردم نگاهش زده حیرت

 نداری؟ دوست خب -

 .کرد قفل هم توی هاش رودست بود، رضایتم ینشانه لبخندم

 اب صبح فردا از بودن گه موافقا که میارم برات جوابم رو شب و میزنم حرف پدربزرگ با میرم عصر -

 .شرکت میای من

 عاًواق ویال فضای دیگه چون بودم خوشحال خیلی واقعیتش ، شدم خارج اتاقش از و دادم تکون سرم رو

 و تاپ یه با که بود الله موندم، ومربهرو یصحنه میخکوب پله راه توی. بود شده آور کسالت برام

 تکون که بودم دختر این وقاحت همهاین یخیره من و بود ناهار میز چیدن مشغول زانو باالی شلوارک

 .خندید نگاه کرد و تعجب شدت از بازم نیمه دهن به پاکان آورد، خودم به من رو دستی

 .جدیده چیز یه برات انگار -

 .کنم وجورجمع خودم رو کردم سعی عمیق نفس چند با و خوردم تکون کمی

 برای ؛ ولیبوده بدترم چرا خانم هایمهمونی توی خب. ندیدم وقیح این همه رو آدم یه بحال تا واقعاً -

 ردخت این این که اون از ترعجیب! عجیبه خیلی برام اومده که ساعته چند تازه اون هم که خدمتکار یه

 .کنه تحمل اطرافش رو مردهای هیز نگاه بدنش گذاشتن بیرون با تونهمی چطور

 .کرد هامچشم به نگاهی

 منه؟ با منظورت -

 .خوردم جا کمی
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 .گفتم کلی من اصالً پاکان نه -

 .داره ایعقیده یه کسی هر خیالبی -

 بهت زده تقریباً پاکان دیدن با و چرخید الله رفت، پایین هاپله از من از جلوتر اون و خوردم حرص

 نوزه من که به و نشست میز سر توجهبی پاکان اما ؛بود جذاب واقعاً پاکان داشت حق. کرد نگاه بهش

 لهال کشیدم، غذا براشون و رسوندم میز به خودم رو زود من و بیام خودم به تا کرد اشاره بودم بهت توی

 پاکان به شدن نزدیک برای موقعیتی هر از

 فتمر آشپزخونه به و کشیدم غذا خانم شادی برای آورد،می من لب به رو پوزخند این و کردمی استفاده

 :گفتم حال همان در و شدم ناهار خوردن مشغول نازبانو کنار و

 !نازی -

 .داد قورت ور دهنش یتو غذای نازبانو

 شهال؟ جانم -

 شده؟ ترکم تهاکابوس -

 .رو لبش نشست لبخند و شد باز هم از شچهر

 .برسم جنون مرز به بود نزدیک من شهال کمکت از ممنون واقعاً. شده ترکم خیلی آره؛ -

 باشه حواست و کن عمل صادقی دکتر دستورات به فقط کنیمی پیدا بهبود کامالً بری که جلسه چند -

 .نبره بویی خانم مهین

 .راحت خیالت باشه ،باشه -

 و نشست صندلی روی ما جمع از دورتر و برگردوند رو روش اون هم و کردم نگاه بهش الله اومدن با

 .شد خوردن مشغول گوشیش با رفتن ور حین و کشید غذا کمی
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 شپی خوب چیز همه کاش که کردم دعا و شدم برگشتش منتظر دلهره با من و رفت پاکان ناهار از بعد

 .بره

*** 

 .نبود یالو توی هم خانم شادی بود، برنگشته پاکان هنوز و بودم نشسته اتاقم توی ده ساعت و بود شب

 .آورد خودم به من رو خورد اتاقم در به که ایتقه صدای که کردم سرگرم کتابی یبامطالعه خودم رو

 .بفرمایید -

 .جلو رفتم استرس با من و شد نمایان پاکان قامت

 پاکان؟ شد چی -

 .زد روم به لبخندی پاکان

 .منشی خانم میگم ، تبریککرد موافقت -

 .بود پاکان باعثش و شدم خوشحال امشب خندید، هم اون و خندیدم

 .خوبی تو خیلی ،پاکان ممنونم ازت واقعاً من -

 .رفت در سمت به و انداخت بهم نگاهی

 .کنممی اخراجت کنی دیر گها بریم، تا باش حاضر هشت ساعت رأس فردا -

 .کردم نگاهش باحرص من و خندید بعد

*** 

 حبتم با دیدنم با خانم مهین رفتم، بیرون اتاق از و زدم عطر وسواس با بود، کرده جذابم اسپرتم تیپ

 .به سمتم اومد همیشگیش
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 تشرک منشی شدی که خوشحالم برات واقعاً! بهت میگم تبریک. شدی زیبا چقدر دخترم ماشااهلل -

 .خان فراز

 .زدم روش به گرمی لبخند

 .مونیدمی مادر مثل برام شما خانم مهین ممنونم -

 .بوسید نم روگو و اومد سمتم به نازبانو

 .میگم تبریک -

 وزخندپ. بهش شد خیره و ریز هامچشم و اومدمی پایین هاپله از پاکان سر پشت که افتاد الله به چشمم

 بود مسر توی که فکری از من رو کمی پاکان تفاوتبی یچهره ولی ؛کنم پنهون نتونستم لبم رو روی

 .گرفت سمتش به رو پاکان کیف عشوه با الله. کردمی تردید دچار

 .خان پاکان بفرمایید -

 .اومد سمتمون به ما دیدن با و داد تکون سری حرفبی پاکان

 شهال؟ حاضری -

 :دادم ادامه من و دادیم سالم سه هر

 .بریم تونیممی نیست مشکلی بله -

 مهین یگونه مجدد و کردم حرصی تربیش رو اون جذابم لبخند با من و کرد نگاهمون کرده اخم الله

 اهنگ هاماشین به مردد پارکینگ توی شدم، خارج سالن از پاکان سر پشت و بوسیدم رو نازی و خانم

 رو رنگ مشکی سانتافای ریموت نهایت در که بودم منتظر تفاوتبی من و بشه سوار کدوم رو که کردمی

 :گفت من محو هایاخم دیدن با که شد سوار هم اون. نشستم جلو و رفتم سمتش به من و زد

 شدن؟ غرق هاتکشتی صبحی اول -

 .دادمنمی جوابش رو وگرنه بود دبیابی
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 .نیست چیزی نه -

 .رفتیم به باال هم با و شدیم پیاده شرکت، به رسیدیم ساعت نیم بعد از و داد حرکت رو ماشین

 شی،ک نقشه اتاق هم یکی و جلسات اتاق یکی مدیر عامل اتاق یکی اتاق سه دارای بود، شیکی شرکت

 کنار هم شیکی و کوچیک یآشپزخونه و داشت قرار عامل مدیر اتاق رویبهرو درست منشی میز

 .بود ورودی

 :رو کرد و گفت بودم اطراف یخیره من که به

 .کنم آشنات کارهات با تا بیا -

 .دادم تکون سر اطمینان با من و داد توضیح برام کارهام رو اون و رفتم دنبالش به حرفبی

 .فهمیدم رو چیز همه من راحت لتخیا -

 .رفت اتاقش سمت به و زد لبخندی

 .آفرین خوبه -

 و یستادوا ما یطبقه توی آسانسور که دادممی انجام کارهام رو داشتم من و نشد خبری یازده ساعت تا

 راهنماییشون و گفتم آمدخوش و بلند شدم جا از .شدن شرکت وارد و خارج ازش پوش شیک مرد تاسه

 ذاشتمگ سینی توی اسپرسو یقهوه تا فنجونچهار و رفتم آشپزخونه به خودم و پاکان اتاق داخل کردم

 من تسم به مرد تاسه اون نگاه. شدم پاکان اتاق ، وارددر به ایتقه با و کنارش شکر کوچیک ظرف یه و

 :گفت پاکان به یکیشون و برگشت

 همه از ،کردی انتخاب کسی رو خوب خدایی آخرش بودی منشی دنبال مدت این یتو چی هر پاکان -

 .عالی نظر

 و شد کشیده داشت اخم هم اون انگار که پاکان صورت به نگاهم. شد غلیظ کمی صورتم روی محو اخم

 آزاد رو شدم حبس نفس و نشستم میزم پشت شدم، خارج اتاق از و گذاشتم میز روی زود رو سینی
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 کالفه پاکان رفتنشون از بعد و کشید طول ساعت یک هاشونصحبت. خوردم و ریختم آبی لیوان و کردم

 :گفت که رفتم ، دنبالشکرد اشاره بهم و رفت اتاقش داخل

 فهمی؟می بندازه تیکه بهت ناکسی و هرکس خوادنمی دلم ،باش پوششت مواظب بعد به این از شهال -

 .انداختم پام تا سر به نگاه و کردم تعجب

 هست؟ مشکلی من پوشش توی -

 از اومدم بیرون موهای یطره به و آورد شالم سمت به دستش رو و ایستادو قدمیم یه توی و اومد جلو

 .کرد اشاره ل،شا زیر

 .مشکله یه این -

 ادلرب تربیش چقدر نزدیک از. شدممی هاشچشم جذابیت و جذبه یمتوجه تازه انگار و کردم نگاهش

 .نشست میزش پشت و کشید پوفی که منزد حرفی کالفه ؛ اماکرد نگاه بهم. بود

 .بیار و کن حاضر رو قبل یهفته هایخرید لیست برام -

 ش،اتاق توی بردم و کردم آماده براش رو لیست دو ساعت تا برگشتم، میزم پشت و گفتم ی"چشم"

 .بود یستادهوا پنجره جلوی

 .حاضره لیست مهندس -

 .شدم معذب کمی کرد، نگاهم و سمتم برگشت

 نیست؟ گرسنت -

 شرکت؟ بمونیم باید کی تا گرسنم، یکم چرا -

 .عصر شیش تا -

 .زیاد چه اوه -

 .اومد جلو کمی و زد لبخندی
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 .بیارن تا بده ناهار سفارش و بزن برو هست میزت رو تلفن دفتر یتو شماره یه -

 :گفتم و اومد یادم که برم خواستم و دادم تکون سری

 بدم؟ سفارش چی نگفتی -

 .بده سفارش خواستی چی هر خودت هم ،کباب جوجه -

 رو امهدست و رفتم آشپزخونه به دادم، سفارش مشکی نوشابه تا دو با جوجه پرس دو و رفتم بیرون

 .رسید گوشم به صداش که گذاشتم چنگالم و قاشق و کردم حاضر بشقاب و لیوان. شستم

 دادی؟ سفارش -

 .کردم نگاهش و برگشتم

 .حاال میاره آره -

 .من اتاق توی بیار اومد وقتی پس -

 لوسای همراه به و گرفتم رو غذا رفتم من و زدن زنگ بعد ساعت نیم رفت، پاکان و گفتم ای"باشه"

 .به داخل اتاقش بردم دیگه

 .رسید هم غذا -

 بشقاب توی رو غذاها و نشستم روشبهو من هم رو نشست مبل روی و بلند شد صندلیش روی از

 .شدیم خوردن مشغول و ریختم

 !شهال -

 :تو گف سمتم گرفت رو نوشابه لیوان و شد ، دستپاچهافتادم سرفه به و کرد گیر گلوم توی غذا

 .رو این بخور -

 .کشیدم عمیق هایو نفس شد باز نفسم راه کمی. کشیدم سر الجرعه و گرفتم دستش از
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 بله؟ -

 .کردی فرق پیش سال شیش به نسبت خیلی -

 :و گفتم باال انداختم رو ابروم یه تای

 .کردی فرق خیلی خودتم تو کنهمی فرق هاآدم ظاهر که معلومه خب -

 .شده عوض هم اخالقت و رفتار ظاهر از غیر تو ولی -

 بد؟ یا خوبه -

 .شدی تر، خانمخوبه -

 میدفه انگار ،گرفت باز من گلوی و زد چشمکی که افتاد بهش هامچشم و شد خشک دهنم جلوی دستم

 :گفت که

 .کنه گیر گلوت یتو غذا و نشی هول که کنمنمی تعریف ازت دیگه باشه ،باشه -

 رو چیز همه. شد صرف سکوت توی غذا ی، ادامهزدم لبخند من هم و خندید که کردم نگاهش حرص با

 دم،ش مشغول و نشستم میزم پشت و اومدم بیرون کاری تمیز بعد از و آشپزخونه تو بردم و کردم جمع

 .اومد سمتم به و شد خارج ازش جوانی مرد و ایستادو آسانسور که بود نیم و سه ساعت

 .اومدید خوش سالم -

 .انداخت بهم عمیقی نگاهی

 هست؟ ، مهندسخانم سالم -

 .بله -

 دارن؟ مهمون -

 آقای؟ بگم اومدید، که بهشون بدم اطالع بذارید ،خیر -
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 .اومده مهرآرا بگید -

 و کردم آزاد م روشد حبس نفس شد، اتاقش وارد مهرآرا ،پاکان با ازهماهنگی پس و دادم تکون سری

 :گفتم خودم با

 .داشت عجیبی هایچشم چه -

 وشگ به خوبی به مهرآرا و پاکان خنده صدای. بلند شدم و کشیدم صورتم به دستی اتاق در صدای با

 ساعت سمت به نگاهم من و رفت خداحافظی با مهرآرا و شدن خارج اتاق از هم با دو هر رسید،می

 .بود نیم و پنج ساعت ،شد کشیده

 .ایستادو سرم باالی پاکان نشستم که لیمصند روی باخستگی

 شدی؟ خسته -

 .شهمی سخت مسلماً اوله روز امروز آره -

 :گفت و زد لبخندی

 .ویال بریم پاشو امروز برای دیگه بسه -

 منض که شدیم ماشینش سوار و اومدیم بیرون شرکت از هم با. خندید که بلند شدم زود خواسته خدا از

 :گفت حرکت

 .کنی مهمونم شام بود قرار ،شهال -

 .بستم چشم باخستگی

 .کنی راضی رو خانم بود قرار هم تو -

 .رفتیممی وگرنه ایخسته امشب -

 .خستم امشب دیگه شب یه برای باشه -

 .بستم رو هامچشم من و نزد حرفی
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*** 

 کهطوری به بود شلوغ خیلی سرمون هم واقعاً و بودم کار به مشغول شرکت توی که شدمی اییه هفته

 .بودیم شرکت توی شب هشت تا گاهی

 :گفت نازبانو روز اون

 .دارم دکتر وقت فردا -

 .کردم نگاهش و افتاد یادم تازه

 .میگی راست آره -

 بیای؟ باهام فردا ذارهمی ارباب -

 .شلوغه خیلی که سرمون ،بپرسم ازش باید -

 .برم تنهایی ندارم دوست چون بذاره خداکنه -

 وارد و زدم در به ایتقه و یستادموا پاکان اتاق پشت رفتم، باال طبقه به و شدم بلند و خوردم م روقهو

 :گفت بده حالتش توی تغییری کهاین بدون من دیدن با که بود کشیده دراز تختش روی. شدم

 شهال؟ شده چیزی -

 .ایستادمو تختش به نزدیک و رفتم جلو

 .داره دکتر نوبت نازبانو فردا -

 .کرد نگاهم

 .بگیری مرخصی ازم اومدی که نگو -

 .زدم لبخند و باال آوردم سرم رو

 .زدی حدس درست دقیقاً -
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 .نشست و بلند شد کالفه

 ... .شهال ولی -

 :کردم قطع حرفش رو

 ردخت اون نداری انتظار که تو .شرکت اومدممی خودم و فرستادممی رو اون داشت خبر خانم مهین گها -

 مطب؟ بفرستم تنها رو بچه

 .دایستاو جلوم که انداختم زیر به سر ببند شد، و کرد نگاهم

 !یه شرط به -

 .انداختم باال ابروم رو تای یه و آوردم باال رو سرم

 چی؟ -

 افرد ولی ؛برو نازی با هم بعد بکن داری کار هر خونه رسونمتمی بعدش باش شرکت سه تا فردا -

 نرفته؟ که یادت بدی شام بهم باید شب

 :گفتم و کردم فکر کمی

 .باشه خب -

 .رفتم عقب عقب بدجنسی با و زدم لبخند هم من. بود جذاب چقدر لبخندش

 .هابگیری ماهی لودگآل آب از بلدی خوب هم تو ولی -

 .کردم ذوق و رسید گوشم به قهقهش صدای که شدم خارج اتاقش از زود بعد

*** 

 :گفت نازبانو و ویال رسیدیم که بود هفت ساعت

 .ممنون واقعاً ،کردی همراهیم که شهال ممنون -
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 .کردم بهش نگاهی

 زنی؟می چیه هاحرف این ،نازی داره ارزش یه دنیا برام بشی خوب تو که همین -

 امهاخم. میاد بیرون پاکان اتاق از که دیدم رو الله و رفتم اتاقم سمت به من و زد بهم عمیقی لبخند

 شدو یه از بعد و شدم اتاقم وارد حوصلهبی. رفت پایین طبقه به و زد پوزخندی دیدنم ، بارفت درهم

طرم ع و دادم غلظت کمی آرایشم رو و کردم تنم همرنگش کفش و شال و آبیم شنل با رو سفیدم جین

 .بود مشخص مالًکا آینه از این و بودم شده خوشگل. زدم هم رو

 .دش نزدیکم لب به لبخند دیدنم با و اومد بیرون اتاقش از همزمان هم پاکان که رفتم بیرون اتاق از

 .خانم شهال سالم -

 :گفتم جدی و لبخند بدون

 .خان پاکان سالم -

 :گفتم حوصلهبی من که کرد نگاهم مات

 کنیم؟ حرکت زودتر نیست بهتر -

 که ودب خوشگلی جنسیس انتخابیش ماشین این بار و رفتم سرش پشت رفت، جلوتر و اومد خودش به

 .درخشیدمی

 :گفت که شدیم سوار

 بریم؟ کجا -

 :بستم رو کمربندم

 .دونمنمی -
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 روی لبخند و فرحزاد طرف میره شدم متوجه رفتمی که ایجاده از کرد، حرکت حرفبی و کرد نگاهم

 و تفاوتبی ظاهر باز ولی ؛کردم ذوق فکری هم این از و بودم جاهمون فکرم خودمم چون نشست لبم

 .کردم حفظ رو جدیم

 شهال؟ شده ، چیدزدیمی نگاه -

 ؟!بود مهم براش

 .نیست چیزیم من نه -

 .هست چیزیت یه امشب تو نشناسمت نمیاد بهم شهال ،بودم دور ازت سال شیش فقط من -

 .بهت گفتممی بود چیزی اگه خوبم من -

 !لرزید؟ چرا من دل و شد مانعم که بشم پیاده خواستم مقصد به رسیدن با. نزد حرفی دیگه

 :گفت که کردم نگاهش

 چته؟ شهال -

 :گفت زودتر که هیچی بگم خواستم

 .نمیاد خوشم اصالً من نده باال سر جواب شهال -

 .باشی تنوع اهل انقدر نمیاد بهت -

 :گفتم که کرد نگاهم سوالی

 مربوطه؟ چه من به خیالبی -

 :گفت خشم با و نذاشت که بکشم دستم رو خواستم

 .بزن رو حرفت درست حاال ،شهال نمیری جایی نخوام من تا -

 :زدم روش به پوزخندی
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 .اتاقت توی میاد زیاد روزها این الله -

 دتش از شدش تند هاینفس و شد دوخته هامی چشمتو که بود عصبیش نگاه جوابش فقط و کرد اخم

 !بودم ترسیده .بود خشم

 !پاکان -

 با اما ه؛شون به شونه و کرد قفل رو در ریموت با هم اون و شدم پیاده کالفه شد، پیاده و گرفت فاصله ازم

 .نشستیم و کرد انتخاب رو آرومی نسبتاً و دنج یگوشه پاکان و شدیم رستوران وارد هردو اخم

 ؛پاکان -

 :و گفت نکرد نگاهم

 بله؟ -

. من داری هم حق ، خبنداره ربطی من به تو کارهای که کنیمی فکر خودت با داری النا دونممی -

 .خواممی معذرت

 .شد هامچشم یخیره عمیق نگاهش

 شناسیمی من رو کردممی فکر ؛ ولینشدم ناراحت کردی کنجکاوی و زدی حرف رو اون کهاین از من -

 .نداری اعتماد من به تو فهموند بهم حرفت اون و

 :گفتم سریع

 .پاکان کنیمی فکر تو که نیست جوریاین کن باور! نه نه -

 .دادیم و سفارش شدم ساکت من و شد نزدیک گارسون

 .دز تکیه عقب به و کرد حلقه سینش توی دستش رو

 رو من ولی ؛بودن ریخته زیبا دخترهای که جایی بودم پاریس من شهال، باشی لوح ساده نمیاد بهت -

 ؟کنیمی فکر جوریاین موردم در تو چطور پس. نیستم دخترهایی همچین دنبال من چون نکردن جذب
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 .فرستادم لعنت منسنجید حرف و حماقتم به من و گفتمی راست

 .باتوئه حق انگار -

 !لرزیدمی دلم که بود روز یه تو دوم بار برای این و شد نزدیک بهم تربیش

 تنها دارم دوست و نیستم گذرونیخوش اهل من چون نداره ارزشی هیچ من چشم پیش الله اون -

 . ایرسیده تازه دختر هر نه باشه جذاب برام و کنم نگاه روهمسرم هایعشوه

 .، روی لبش لبخند آوردلبم روی لبخند

 .دیدیم رو هم تو لبخند باالخره ما عجب چه -

 و آوردم بیرون پولم رو کارت شام بعد نیومد، پیش حرفی دیگه و شدیم مشغول هردو غذا آوردن با

 .سمتش گرفتم

 کنی؟ حساب و بری تو شهمی -

 :و گفت سمتم برگشت و انداخت دستم توی کارت به نگاهی

 چی؟ -

 .انداخت کیفم توی و گرفت اخم با رو کارت که کردم تکرار جملم رو تعجب با

 شهال؟ کنی حساب رو غذا پول خوایمی من روی توی کشینمی خجالت -

 کنه؟ حساب کی داری انتظار پس ،امشب باشی من مهمون بود قرار خب -

 .زد لبخند

 نیک حساب شام رو پول تو که این نه بود همین منظورم من !تو مهمون شهمی اومدیم دوتایی کههمین -

 .کوچولو خانم

 .لرزید کوچولو کلمه خانم از دلم نگاه کردم و رفتنش به
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 !شهال -

 .به سمتش برگشتم

 بله؟ -

 بزنیم؟ قدم یکم -

 :گفت که رفتن راه به کردیم شروع هم کنار فهمید، رو موافقتم لبخندم از و زدم لبخند

 نرفتی؟ ویال از وقتهیچ چرا شهال -

 .کردم نگاهش

 برم؟ کجا -

 ؟باشی مستقل نخواستی چرا ،باشی داشته سرمایه باید النا و کارکردی هاسال این یهمه توی تو -

 .ندارم دوست رو تنهایی زیاد ؛ ولیبشم مستقل بتونم که دارم قدراون خب آره -

 .بودم تنها ترش روبیش سال شیش این یتو من اما -

 برگشتی؟ شد چی -

 .نداشتم رو غربت تحمل دیگه چون -

 قشنگه؟ پاریس -

 .بود عمیق نگاهش

 !خیلی -

 .بودیم برگشت راه توی بعد کمی کرد، نگاهم فقط سکوت توی که زدم لبخندی

 .دکر پارکینگ وارد رو ماشین

 برات؟ بود چطور امشب -
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 .زدم لبخند

 .عالی -

 .شدم پیاده ماشین از ی"بخیر شب" با من و زد لبخند

*** 

 یخبر هاشکابوس از دیگه و بود شده خوب خیلی نازبانو حال و گذشتمی پاکان برگشتن از یه ماه

 .بود نازبانو تولد و ماه خرداد پنج و بیست امروز و نبود

 .مشد وارد و زدم پاکان اتاق در به ایتقه و شدم بلند جام از

 .نباشی خسته -

 .انداخت بهم کوتاه نگاهی

 .مرسی -

 .رفتم جلوتر

 .نازبانوئه تولد امروز پاکان -

 .بلند شد جاش از و رفت باال ابروهاش

 شهال؟ بگی من به باید نالا تو وقتاون -

 .همین خریدنه کادو ی چیه؟ مگه -

 :گفت تعجب با

 .بگیرم جشن براش خواممی من خریدن؟ کادو یه چی یعنی -

 .باال پرید ابروهام

 جشن؟ چی؟ -



 

 

 
63 

 انجمن رمانیکمهدیه مومنی کاربر  |رمان قبول میکنم 

 
 چیه؟ مگه آره خب -

 .باشه داشته ارزش برات خدمتکار یه تولد کردمنمی فکر -

 .اومد ، جلورفت درهم هاشاخم و شد عصبی

 همه نازبانو برای اومدم که یه ماهی این تو من دونیمی خودتم نزن، حرف تلخ ،شهال نزن حرف تلخ -

 اینه؟ از غیر. کردم کار

 .کردممی درستش باید و بودم زده گند باز .نگاه کردم خشمش از پر هایچشم به

 !ببخشید -

 شد؟می ترنزدیک ک بود بار چندمین این و آورد باال رو سرم

 افتاد؟می داشت اتفاقی چه شد؟ تند قلبم تپش چرا و خورد گره نگاهم یتو نگاهش

 نی؟کمی غریبی احساس باهام که دارم فرقی گذشته پاکان با من غریبم؟ من کنیمی حس چرا شهال -

 نگاه خدمتکار چشم به رو نازبانو یا تو وقتهیچ من ؟ستدهنده آزار همه این هاتحرف بعضی چرا

 همب بخوای که نبودی من رویبهرو نالا تو کردممی نگاهت خدمتکار چشم به گها و کنمنمی و نکردم

 شهال؟ جوریهاین خدمتکارش با ارباب رفتار ،نگم هیچی من و بزنی زهر

 :گفت و کشید پوفی که انداختم زیر به رو سرم

 .بریم تا بردار رو وسایلت برو -

 :گفتم تعجب با

 .ظهره یازده ساعت که النا کجا؟ -

 .آماده کنیم مهمونی برای رو ویال تا ویال بریم و بخریم لوازم بریم خب -

 :گفتم و یستادموا که برم خواستم

 !پاکان -



 

 

 
64 

 انجمن رمانیکمهدیه مومنی کاربر  |رمان قبول میکنم 

 
 .کرد بهم نگاه منتظر و یستادوا جلوم

 غریبی احساس ماها و شهمی ترصمیمی جمع جوری؟ اینباشیم خان و فراز خودمون فقط شهمی -

 .گذرهمی خوش تربیش هم نازبانو به و کنیمنمی

 .زد لبخند

 .باش زود حاال ،کوچولو خانم باشه -

 تا و زدیم بیرون شرکت از با هم و برداشتم رو کیفم و اومدم بیرون اتاقش از زود و زدم عمیقی لبخند

 قیمت گرون البته و شیک خیلی یه ساعت کادوش برای من. بودیم کردن خرید مشغول دو ساعت

 .روند ویال سمت به و گرفتیم کادو و خرید زیبا لعادهافوق و شیک یه پالتوی هم پاکان و خریدم

 اهارن و رفتم آشپزخونه به لباس تعویض از بعد و رسوندم اتاقم به رو خودم من و رفتیم داخل سریع

 مهمونی موضوع داره بود مشخص و خوردمی غذا خانم شادی با داشت پذیرایی توی پاکان هم. خوردم

 .میگه رو

 که مگذاشت ظرفشویی ماشین توی رو هاظرف نبره، بویی که باشم خونسرد نازبانو جلوی کردم سعی

 :اومد پاکان صدای

 !شهال -

 .کردم نگاهش و برگشتم

 بله؟ -

 .انداخت باال ابرویی

 بیای؟ لحظه یه شهمی -

 نپاکا که زدم بهش پوزخندی من و کرد نگاهم حرص با الله که رفتم دنبالش به و دادم نتکو سری

 :گفت و ایستادو
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 بش و برهمی خودم با بهونه این به هم رو نازی گفت !پدربزرگ خونه بره مامان قراره گفتم، مامان به -

 خوبه؟ کنیممی تزئین رو ویال مدت ی اینتو هم ما. گردنبر می پدربزرگ با

 :گفتم خوشحالی با

 .عالیه آره -

 :اومد خانم شادی صدای که رفتم آشپزخونه به و شدم جدا ازش من و زد لبخند

 .خان فراز یخونه بیاد من با بشه حاضر بگو نازبانو به شهال -

 .کرد نگاهم تعجب با بود شنیده که نازبانو

 میگه؟ من رو -

 .دیگه شو حاضر برو عزیزم؟ داریم خونه این یتو نازبانو چندتا مگه -

 کرد؟ صدا رو من امروز چرا برهمی باخودش رو تو همیشه خانم آخه -

 .شدهن عصبی خانم تا باش زود هم حاال بری باهاش تو خواسته خستم بودم شرکت من چون شاید خب -

 هینم که نشستم صندلی روی. شد خارج آشپزخونه از و بوسید رو خانم مهین یگونه و داد تکون سری

 :گفت خانم

 ببره؟ رو نازی خوادمی خانم چرا شهال؟ شده چی -

 :گفت شوق و خوشحالی با که گفتم براش رو موضوع

 .کنیدمی شاد بچم رو دل که بده عمرتون خدا -

 .گرفتم دستش رو و زدم لبخند

 .کشیده ها روزحمت پاکان کنمنمی کاری کهمن -

 .اومد پاکان که شدم خارج آشپزخونه از هم من نازبانو و خانم شادی رفتن با
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 کنیم؟ شروع کجا از خب -

 ور وسایل و گردگیری خانم مهین و الله و من و دادمی نظر فقط و بود ایستادهو من یخواسته به پاکان

 :گفت پاکان که شد آویزها کردن وصل نوبت شد تمیز سالن وقتی. کردیممی جاجابه کمی

 .کمک بیاد کن صدا رو نادر برو خانم الله -

. نشست من لب روی پوزخندی که رفت بیرون از سالن "چشم" گفتن با و زد پاکان به عمیقی لبخند الله

 شدن لمشغو الله و که نادر هابادکنک کردن باد بود مونده فقط شد تزئین زود خیلی سالن نادر اومدن با

 :کرد صدام پاکان که سمتشون برم خواستم هم من و

 .بخریم کیک بریم بیا شو حاضر برو شهال -

 به. نپایی برگشتم و زدم هم عطر و کردم آرایش سریع زدم، سفید تیپ و باال رفتم و دادم نتکو سری

 :گفتم خانم مهین به و رفتم آشپزخونه

 ،باشه هم ساالد و کنید درست سبزی قورمه و ماهی شام امشب برای خانم سوزان با جون مهین -

 .ممنون

 .زد لبخند خانم سوزان

 .دخترم راحت خیالت -

 بعد هک رسوندم بود ی اون نشستهتو پاکان که پرشیایی ماشین به رو خودم و شدم خارج سالن از سریع

 .کرد حرکت من نشستن از

 کنن؟ درست چی گفتی شام برای -

 .ساالد با سبزی قورمه و پلو ماهی -

 .خوبه -
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 با زد،می چشمک بهم ویترین پشت تولد هایکیک. شدیم وارد و رفتیم بزرگی و شیک فروشی کیک به

 :گفتم بعد یکم و نگاه کردم هاکیک به دقت با و رفتم ویترین ویربهرو ذوق

 .بخر رو کیک این پاکان -

 :گفت لبخند با و یستادوا کنارم پاکان

 .ایسلیقه خوش خیلی تو مامانه با حق -

 جان ازبانون" بنویسن روش کاکائو با گفتم من و رفت فروشنده سمت به اون و نشست لبم روی لبخند

 ددع کیک روی بود که شیش عدد دیگری و یک عدد یکیش که خریدیم هم شمع تا دو "مبارک تولدت

. بود تهگرف خندم من و خریدیم هم فشفشه پاکان پیشنهاد به داد،می نشون بود نازی سن که رو شونزده

 .خورد زنگ پاکان موبایل که نشستیم ماشین توی

 بله؟ -

- . ... 

 .نیست مشکلی باشید خونه دیگه یه ساعت تا شما مامان گردیمبرمی داریم -

- . ... 

 . خدانگهدارتون ممنون، باشه -

 .کرد نگاهم

 .بیاید دیگه یه ساعت تا گفتم هم من برگردیم خوایممی دیگه ما میگه نه،ماما -

 شیدمک راحتی نفس شده باد هایبادکنک دیدن با و شدیم وارد زود ویال به رسیدن با. دادم نتکو سری

 و ردمک انتخاب شیک خیلی فیلی شلوار و کت یه هاملباس از بین و گرفتم دوش. اتاقم توی رفتم و

یکم  زدن با و دادم مچهر به هم ملیحی آرایش و کشیدم سشوار پر مدل سشوار با رو موهام پوشیدم،

 .عطر کار رو تموم کردم
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 .بود شب هشت ،رفت ساعت روی نگاهم

 من و کرد نگاهم عمیق پاکان. دادمی خانم شادی اومدن از نشون ویال در صدای که اومدم پایین هاپله از

 .نفهمیدم رو نگاه این معنی

 .ها رو روشن کردفشفشه نادر و کیک روی شمع من. کرد خاموش رو هاچراغ الله

 و جیغ صدای و شد پلی خانم سوزان توسط مبارک تولدت آهنگ ورودشون با و ایستادیمو در جلوی

 بغلش و رفتم جلو بود، شادی و حیرت و شگفتی از پر نازبانو صورت. شد روشن هاچراغ و بلند تشویق

 .مکرد

 .مبارک تولدت کوچولو خانم -

. کنه شتن قشنگ لباس یه تا رفت هم اون و گفتن تبریک بهش همه نوبت به شد، شاد من دل و خندید

 به لبخند با. کرد اشاره بهم خان فراز که چیدم دورش رو کادوها و گذاشتم بزرگ میز روی رو کیک

 .بوسید رو پیشونیم اون و رفتم کنارش

 خوبی؟ گلم دختر -

 .خان فراز خوبم -

 :گفت فرازخان شد، بلند ویال در صدای نازبانو اومدن با

 بودید؟ کسی منتظر -

 :گفت خانم شادی

 .کیه دونمنمی نه -

 :گفت پوزخند با نیلوفر و شدن وارد خانم نگار یخانواده بعد دقایقی و رفت در سمت به نادر

 گیری؟می مهمونی تنها تنها دیگه حاال جون شادی -

 :گفت مکث از پس و کرد نگاه گستاخ دختره این به حرص با شادی
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 .ستساده تولده جشن یک نیست مهمونی -

. شیدمک آهی شد، پذیرایی مشغول خانم مهین و رفتم آشپزخونه به دلخوری با من و نشستن هامبل روی

 دستم روی دستی که گذاشتم دستم روی رو سرم. کردن زهر رو مهمونیمون ورودشون با چطوری

 .نشست کنارم و زد لبخند که کردم نگاه پاکان به غصه با و آوردم باال رو سرم ،شد گذاشته

 جا؟این مدیاو تو چرا شده؟ چی -

 .تولد به شد زده گند -

 ب؟خ باش نداشته کسی به کاری براش، بشه تلخ نذار منتظره ، نازبانوشهال بیرون بریم پاشو -

 وشمگ به نیلوفر پوزخند صدای که شدیم سالن وارد هم با برخاستم جام از و زدم لبخند و کردم نگاهش

 ذاشتمگ شادی موزیک لبخند با من و کرد اشاره بهم خانم شادی باشم، تفاوتبی کردم سعی من و رسید

 که دیمرقصیمی تاییسه و پیوست بهمون هم نازبانو که به رقصیدن کردیم شروع خانم شادی همراه به و

 شدن، مشغول خانم نگار و خانم شادی و کنارم هم نازی ،نشستم من بعدی آهنگ با و شد تموم آهنگ

 عجبت من و گرفت نگاهش رو و زد لبخند نگاهم دیدن با و کردمی نگاه بهم که افتاد پاکان به نگاهم

 و بودم خوشحال شادیش این از هم من و بود خوشحال نازبانو شدم، خیره جلوم به تفاوتبی اما ؛کردم

 رو خانم سوزان و مهین یخوشمزه شام بعد کمی. کردمی نگاه پاکان و من به قدردانی با خانم مهین

 .هم وارد شدن خان فراز و پاکان بار این اما ؛رفتیم رقص برای باز بعد و خوردیم

 کردمی نگاهم گاهی آوردمی لبم روی لبخند و رقصیدمی قشنگ چقدر کردیم،می نگاه ما و رقصیدنمی

 ریعس نیلوفر بعدی آهنگ با دادم،می رو جوابش عمیق یه لبخند با من هم و زدمی نامحسوس چشمکی و

 رو هم پاکان و رقصیدن به کرد شروع و کرد حلقه پاکان کمر دور رو دستش و انداخت جلو رو خودش

 اهمنگ که کردم تشویق و زدم محوی لبخند ناچار به. ناراحتم کمی کردم حس من و کرد رقص به مجبور

 از رتبیش کهاین برای و دادم تکون سری من و کرد نگاهم محبت با که خورد گره خان فراز ی نگاهتو

 ور آشپزخونه کمی و بردم آشپزخونه به و کردم جمع رو کثیف هایظرف و شدم بلند نشم تابلو این

 و هاکادو میز دور همه و کردم کم رو ضبط صدای و بیرون رفتم شد تموم موزیک وقتی و کردم مرتب
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 کادوها و برید رو کیک نازبانو بعد و گذاشت مبارک تولدت آهنگ دیگه باریه  الله و زدیم حلقه کیک

 .کرد باز رو

 شخصم که هم پاکان و من کادوی و طال انگشتر یه خانم ، شادیقشنگ خیلی طالی دستبند یه خان فراز

 واقعاً رو نازبانو و بود همین کادوها تمام. کادو داد سفید و قرمز جین شلوار دوتا هم خانم مهین و بود

 فراز دست خانم، شادی یگونه شوقه سر از دونستنمی همه که گریه میون خانم مهین کرد، خوشحال

 کیک. بوسیدم رونش گو من و کرد تشکر هممون از و بوسید هم رو نازی و پاکان ،من پیشونی خان،

 هاملباس و باال رفتم شد، پراکنده کس هر و رفتن هم هااین خانم نگار که بود شب ده ساعت و خوردیم

 کردن تمیز مشغول و پایین برگشتم و بستم باال رو موهام. کردم عوض پسرونه بلوز و شلوار یه با رو

 هم الله و سوزان خونه، بره تا کرد خداحافظی هم خان فراز و بخوابه بود رفته خانم شادی شدم، سالن

 ندت تند خودم و کلبه برن نازی با گفتم و ندادم اجازه که کنه کمکم خواست خانم مهین. بودن رفته

 رافاط به نگاهی با و داخل اومد پاکان که کردم تمیز رو هم آشپزخونه ،شد تموم که سالن. شدم مشغول

 .زد لبخند بهم

 .بخواب برو بسه داری انرژی چقدر تو دختر -

 :گفتم و دادم رو هم انجام هاکار باقی و زدم محوی لبخند

 خوری؟می چایی -

 .نه که چرا -

 و نشست دستم روی دستش که خوردیممی رو چاییمون سکوت توی ،روی من نشستبهرو میز پشت

 شد؟ بسته من هایچشم چرا

 بود؟ میلت باب مهمونی شهال -

 .کردم نگاهش

 .مرسی آره، -
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 ؟ایگرفته کنممی حس چرا پس -

 .زدم لبخند سریع فهمیدمی چیزی نباید

 .بود جوشی و جنب پر و کار پر روز امروز. خستم یکم فقط کنیمی اشتباه نه -

 .زد لبخند

 .، بدوببینمت کسل جوریاین خوادنمی دلم چون بخواب برو پاشو پس -

 .رفتم باال هاپله از زودتر و گفتم ی"بخیر شب"

*** 

 دادیممی ادامه روزانمون هایکار به ما و افتادنمی خاصی اتفاق. کردمی بیداد گرما و رسید هم مرداد ماه

 .داشتیم دوستانه ایرابطه هم پاکان با و

 امروز و بود جمعه روز. شد بلند اتاقم در صدای که بودم موبایلم با بازی مشغول اتاقم توی روز اون

 .کردم سرم شالم رو و بلند شدم بودیم، نرفته شرکت

 .بفرمایید -

 .رفتم جلو سریع خانم شادی بادیدن

 .خدمتتون بیام خودم گفتیدمی شده؟ چیزی خانم -

 .زد محوی لبخند خانم شادی

 .بیای باهامون باید هم تو خان ی فرازخونه بریم خوایممی عصر راستش ،حرفیه چه این -

 .تکون دادم سری

 .حتماً چشم -
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 نازبانو با رو ناهار میز بعد کردم درست قهوه خودم برای و پایین رفتم هم من رفت که خانم شادی

 یه و همرنگش کفش با رو رنگم شیری شلوار و کت گرفتم دوشی. خوردیم غذا همخودمون و چیدیم

 دمخو به و ریختم کج فرق و کشیدم اتو رو موهام زدم، هم عطر و پوشیدم آرایش از بعد برداشتم، شال

 .اتاق بیرون رفتماز  و زدم لبخندی

 ورودش با و شد سوار عقب پاکان هم و نشستم جلو خودم و کردم باز خانم شادی برای رو ماشین در

 .شنیدم وضوح به منم رو صداش که کشید عمیقی نفس

 .حرکت کرد خان فراز یخونه سمت به داریا

 ور هممون حال کولر باد و داخل رفتیم زیاد گرمای خاطر به سریع و رسیدیم که بود عصر پنج ساعت

 .بوسید رو پیشونیم همیشگیش محبت با خان فراز. آورد جاش سر

 .دخترم شدی خوشگل چه -

 .زدم شرمگینی لبخند

 .خان فراز ممنون -

 ملب روی لبخند و شد خنک تنم و سرکشیدم الجرعه خوشحال آورد، شربت مستخدم که نشستیم

 ترررنگپ رو لبخندم بود، لبش روی لبخند و کردمی نگاهم داشت که پاکان به افتاد نگاهم که نشست

 همگی کردم، تعجب کمی من و شدن وارد خانم نگار یخانواده بعد دقایقی و اومد در صدای که کردم

 .نشست یگم پاکاند سمت و خانم شادی کنارم منم و نشستن هامبل روی

 .کرد مکث من روی و انداخت جمعمون به نگاهی همیشه مثل جدیت با خان فراز

 .بزنم حرف باهاتون مهم خیلی موضوع یه در مورد تا کردم جمعتون جااین امروز -

 .یستادوا پاکان روی خان فراز چشم بار این و نزد حرفی کسی

 .کنم تقسیم رو هاارث ل واموا خواممی -



 

 

 
73 

 انجمن رمانیکمهدیه مومنی کاربر  |رمان قبول میکنم 

 
 هب ربطی که موضوع این ،بودم نشسته عادی خیلی من ولی ؛دید جمع یهمه نگاه توی شدمی رو تعجب

 .نبود هم آورتعجب برام پس نداشت من

 .نیست طوریتون الحمداهلل که شما چرا؟ نالا آقاجون اما: خانم نگار

 .خورد تکونی مبلش روی از خان فراز

 دعوایی و بحث مرگم از بعد تا کنم مشخص خواممی من. کنهنمی خبر مرگ ولی ؛دخترم دونممی -

 .برسه بهش برابر دو باید مسلماً و پسره فرزند تنها پاکان که دونیدمی نیاد، پیش بینتون

 :گفت خانم نگار

 .مشخصه کهاین آقاجون بله -

ه نبتو خان فراز مرگ از بعد تا کرد ثبت تاپشلب و تویر هاحرف تمام وکیلش و زد حرف خان فراز

 به خان زفرا سرشار ثروت از پنجم دو تنها و بود رسیده پاکان به خان فراز اموال تمام تقریباً .نهبز سند

 :گفت خان فراز ولی ؛بودن راضی همه .ه بودرسید نیلوفر و سارا خانم، شادی خانم، نگار

 .داره هم شرط یه پاکان برای اموال این اما -

 .افتاد سکوت جمع توی باز

 .خورهمی نامش به اموال بعد و کنه ازدواج سالیک  مدت به میگم من که فردی با پاکان باید -

 :گفت نگرانی با خانم شادی که نگریستن خان فراز به زده حیرت همه

 .معقوله غیر این خان فراز ولی -

 .کرد اخم خان فراز

 این چون نکنید مخالفت من با کدومتونهیچ بهتره و کنممی کارچی دارم دونممی خوب خودم من -

 .بشید محروم ارث از شهمی باعث
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 زا و نشست لبم روی محوی پوزخند نبود، چیزی کم ثروت این خب. شدن خفه انگار همه حرف ینا با

 .متجب بودم پاکان سکوت این

 :داد ادامه خان فراز

 .شهالست ،دختر این -

 هامچشم توی اشک. چرخهمی سرم دور لوازمش تمام با سالن کردم حس ،زد یخ تنم تمام و کردم هنگ

 یهگر میون و بلند شدم جام از چطور نفهمیدم !شدم تحقیر تربیش همیشه از کردم احساس و زد حلقه

 :گفتم

 ماش چشم توی همه این واقعاً من. کنید بازی من زندگی با بخواید که نداشتم انتظار شما از خان فراز -

 خوایدیم شما باشه؟ مهم واستون خودم نظر کهاین بدون کنید؟می رفتار من با کاال مثل که هستم پست

 کرف دونستممی خودم پدربزرگ مثل شما رو من ساله؟یه  فقط من انقضای تاریخ و کنید معامله من سر

 .کردممی اشتباه شما مورد در انگار ولی ؛دونیدمی دخترتون مثل رو من هم شما کردممی

 .نشستم تاب روی و رفتم خان فراز بزرگ باغ به و شدم خارج سالن از گریه با بعد

 همیشه ،کنه بازی جوریاین من زندگی با بخواد خان فراز شدنمی باورم. سوختمی خودم برای دلم

 چیزها این تمام حاال اما ؛کنه حمایتم که هست خان فراز بازم بشم رونده همه جا از گها کردممی حس

 .ی خودمواسه سوختمی دلم و چکیدمی هامدست روی اشکم قطرات بود، رفته هوا به و بود شده دود

بلند شدم و  .بود دلم یعقده کردن خالی راه تنها هاماشک و بودم دلگیر همه از و مادرم و پدر از خدا از

 :گفت که برم خواستم خان فراز دیدن با و برگشتم ،نشست شونم روی دستی که یستادموا

 !دخترم کن صبر -

 :کردم قطع روحرفش

 هب تا من خان؟ فراز کنید معامله من سر که دارید نگهم امروز برای تا گفتید رو واژه این بهم هاسال -

 فرمانتون از شده باشم؟ نکرده اطاعت که باشید داشته امری شده کردم؟می احترابی شما به حال

 یهمه امروز شما ولی بودید؛ ارزش با و عزیز برام چون نکردم رو کارهااین از کدومهیچ کنم؟ سرپیچی
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 ذارمنمی ولی ؛خدمتکارم یه من درسته خان، فراز کردید معامله من سر. کردید خراب رو هاارزش این

 .دیگه کسهیچ نه و شما نه. کنید بازی زندگیم با

 .کرد نگاهم خان فراز

 .بگیری خوایمی خودت تصمیمی هر که مختاری اون از بعد بدی گوش هامحرف به باید -

 :گفت که انداختم پایین رو سرم

 رو شرط گه اینا اما ؛دونممی هنوزم و دونستممی خودم دختر مثل رو تو من ،کردی فکر درست تو -

 تو تمنداش انتظار فقط. کنممی کارچی دارم بدونم که هستم عاقل قدریاون من چون گذاشتم پاکان برای

 ردیک اعتماد من به همیشه تو. نیست درست کدومشهیچ که بزنی هاییحرف و بشی خود سر همه این

 .کنیمی رو کار همین هم دفعهاین کردممی فکر نکردی ضرر و دادی گوش هامحرف به و

 .نکردید ازم ایمعقوالنه غیر درخواست االن تا شما اما -

 درخواستم این. کنممی کارچی دارم بفهمم که دارم تجربه قدریاون خودم ،شهال نیستم دیوونه من -

 رو ودتونخ کدوم هر تا پاکان و تو برای یه فرصته فقط یک سال این نیستی کاال هم تو و نیست معامله

 محرمید بهم که اینه فرقش فقط ،رو خودش زندگی هم ناو داری رو خودت عادی زندگی تو. بشناسید

 من به شهال. یددار احتیاج تنهایی این به نفر دو شما. کنیدمی زندگی ما یهمه از جدا ویالی یه توی و

 دوست وتاد مثل پاکان با و کنیمی عوض رونت خو فقط تو. نمیاد پیش مشکلی هیچ تو برای کن اطمینان

 یه قطف ازدواج این و مونیمی شهال همون تو ،بیفته مهمی خیلی اتفاق نیست قرار. کنیدمی زندگی خوب

 رپ رو حسابت و گیرممی خونه برات. باش مطمئن ،ذارمنمی کم برات من هم سال یک این از بعد شرطه

 این .هستم خان فراز همون من. بگیری تصمیم زندگیت برای خودت بعدش و باشی مستقل تا کنممی

 هک میدم فرصت بهت من ولی ؛بود منتظره غیر پیشنهاد این یکم دونممی ،نکردم فرقی هم سال همه

 .نمیشی پشیمون باش مطمئن و کنی فکر

 رازف بودم، شده سالح خلع خان فراز هایحرف مقابل در انگار بزنم که نداشتم حرفی یعنی نزدم حرفی

 .داد تکون سری خان



 

 

 
76 

 انجمن رمانیکمهدیه مومنی کاربر  |رمان قبول میکنم 

 
 .کن اعتماد بهم -

 .لفمخت افکار دنیا یه و تردید دنیا ، یهنگرانی دل دنیا و یه موندم من و شد دور ازم آروم هایقدم با بعد

 ،بود سکوت ویال توی. شدم سالن وارد آرومی به ز اونا بعد و کردم فکر و زدم قدم باغ توی ساعت دو

 .کردننگاهم می ناباورانه بقیه و خصمانه نیلوفر. بست رو گلوم راه بغض و شد دوخته بهم هانگاه

 دندی با خان فراز بود، زیر به سر و دادمی گوش فقط پاکان و بود پاکان با زدن حرف مشغول خان فراز

 دمجد هاماشک و انداختم زیر به سر من و شد من متوجه پاکان که بلند شد و برد عصاش به دست من

 .یستادوا روی منبهرو خان فراز که اومدن جلو و بلند شدن همه شد، جاری

 گرفتی؟ رو تصمیمت جان شهال -

 اعتماد بهش و شناسمنمی رو پاکان کردممی حس اما ؛چرا دونمنمی باشم مسلط خودم به کردم سعی

 هچ دونمنمی ولی ؛بود نزده بدی حرف یا بود نداده انجام ایمعقوالنه غیر حرکت حاال تا اون ولی ،ندارم

 :کردم زمزمه و کردم نگاه خان فراز هایچشم به بود نحوی هر به ولی داشتم بغض بود، شده مرگم

 .کنممی و قبول کنممی اعتماد بهتون -

 .تنهایی و بود تنهایی باز شد؟می چی بعد بعد، و کنم ازدواج یک سال که کردم قبول من و

 .زد لبخند خان فراز

 .نمیشی پشیمون باش مطمئن ،دخترم ممنون -

 انتظار چه .زدم افکارم به پوزخندی نگفت، هم تبریک حتی کسی ،نکرد اعتراض کسی ،نزد حرفی کسی

 نگاه یتو و خورد سر خان فراز هایچشم از نگاهم. بگه تبریک خدمتکار یه به کسی که داشتم جاییبی

 .فشرد رو گلوم باز بغض و افتاد پاکان یزده بهت

*** 

 بودم اتاقم توی رو روز دو این تمام من و گذشتمی روز اون از روز دو و بود رسیده همه به تقریباً خبر

 نهک آرومم هاشحرف با کردمی سعی نازبانو و دادمی دلداریم خانم مهین نرفتم، بیرون عنوان هیچ به و
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بغضم  با رو روز دو این تمام تقریباً و کردممی حس رو مادرم و پدر خالی جای همیشه از تربیش من و

 .بودم جنگ توی

 فراز به. بود خسته که بود روحم ،بود خسته. سپردم آب به رو خودم و رفتم حمام به بود، دوشنبه روز

 رفتم، اتاقم هب و بستم رو آب شیر. ترسیدممی نباید من و کنهمی حمایتم بود گفته که داشتم اعتماد خان

 و کردم مالیمی آرایش و کردم تنم قرمزی شلوار و تونیک و کردم نگاه تکیدم یچهره به توی آینه

 :گفتم اما ؛شدم متعجب. خورد در اتاق به ایتقه که زدم عطر

 .بفرمایید -

 .بست رو اتاق در و زد لبخندی دیدنم با خان فراز! داد حیرت به رو جاش تعجبم خان فراز دیدن با

 .دخترم سالم -

 .انداختم زیر به سر شرمندگیبا و اومدم خودم به

 . بفرمایید کردم تعجب کمی ببخشید خان؛ فراز سالم -

 .به روش نشستممنم رو و نشست مبل روی

 نیستی؟ پشیمون که تو دخترم -

 ترمصمم من و بربست رخت دلم از تردیدها تمام که بود چی هاشچشم یتو دونمنمی. کردم نگاهش

 .بودم همیشه از

 .دارم اعتماد شما به من نه -

. اصالً نه ،بودم خبربی ازش من بوده پاریس که سالی شیش این توی نکن فکر ،منه خون از هم پاکان -

 و دهنبو پاکان زندگی توی دختری هیچ. باشه داشته خبر خودش کهاین بدون بودم مواظبش تماماً من

 تو من ودب تعصبیبی جوون پاکان هم درصد یه گها دخترم راحت خیالت. نیست کاری کثافت اهل پاکان

 پاکان به من ولی ؛دادمنمی دستش رو

 .نکرده فرقی و پاکانه همون اون. کن اعتماد بهش و نترس ؛ تو همدارم اعتماد خودم از تربیش حتی
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 :گفتم و شدم مصمم قبل از تربیش هاحرف این با

 .خان فراز ممنون -

 .زد روم به لبخندی خان فراز

 .باشیم مراسم فکر به زودتر بهتره پس موافقید جفتتون که حاال -

 زودی؟ این به -

 .داری تردید هنوز پس -

 .نگرانم صالً، فقطا نه -

 .بشه انجام ازدواج این زودتر چه هر که خواممی من. نباش -

 .شد بلند جا از

 هم بعد و خرید برید از اون بعد بخونه رو محرمیت یصیغه بینتون تا میارم عاقد باش حاضر امشب -

 .عروسی مراسم

 :کردم فکر خودم با و کردم نگاه رفتنش به تشویش با

 .شد عوض زندگیم مسیر راحت چه -

*** 

 و خورد در به ایتقه که اومدم پایین تختم روی از من و زد ضربه عصر شیش روی پاندولی ساعت

 .کردم نگاهش تعجب با. شد وارد خانمی

 .بفرمایید -

 .زد بهم لبخندی
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 شادی مخصوص آرایشگر ،سانازه من اسم. بدم انجام رو کارم من تا بشین بیا ،خانم عروس سالم -

 .خانمم

 هک نشستم آرایش میز صندلی روی و رفتم جلو حرفبی شده، اتاقم وارد چی برای شدم متوجه تازه

 .شد کار مشغول و اومد جلو باشه ساله پنج و سی خوردمی بهش که خانم ساناز

 که بره اهو جیغم دیگه بود نزدیک. شدم خسته حسابی و بودم دستش زیر که شدمی ساعتی دو تقریباً

 :گفت

 .دختر شدی عالی! به به -

 توقهیچ نه و بودم رفته آرایشگاه نه حال به تا موندم، خودم یچهره مات من و رفت کنار آینه از جلوی

 شیدمک ابروهام به دستی. بود جذاب برام چقدر و بود بار اولین این و بودم نشسته آرایشگر دست زیر

 که بودم خودم ، غرقبود مشخص خوب خیلی چهرم توی این و بود شده برداشته کوتاه حالت به که

 .گرفت رو بازوم دستی

 .نیستی حاضر هنوز تو ولی ؛اومدن هامهمون بدو دخترم -

 .کردم نگاهش مستاصل

 .ندارم مناسب لباس ، منخانم ساناز وای -

 .سمتم گرفت رو ایجعبه و رفت تخت سمت به و زد لبخندی

 .بپوشش برو کرده، رو جا همه فکر خان فراز نباش نگران -

 انازس بشم، جذاب و خوشگل حد این تا شدنمی باورم و پوشیدمش سریع و گرفتم رو لباس باحیرت

 .کرد نگاهم تحسین با خانم

 .خانم شهال شدی عالی -

 ه بوددش باعث استرس رفتیم، پایین طبقه سمت به هم با و گرفت دستم رو و اومد نازبانو بعد دقایقی

 و شیدمک عمیقی نفس. کردمی نگاهم نگران داشت دستش توی رو دستم که نازبانو و بزنه یخ تنم تمام
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 و گرفت رو دستم و سمتم اومد آروم خانم شادی برگرفت، در رو سالن ایهمهمه سالن به ورودمون با

 شستمن دونفره مبل روی پاکان کنار آروم بودن، نشسته عاقد و خان فراز و پاکان که برد جایی سمت به

 .شد خونده عقد یخطبه و کرد ساکت رو جمع خان فراز که

 به احتشام پاکان جناب نکاح و عقد به را شما تا دهیدمی وکالت بنده به آیا خداداد شهال خانم سرکار -

 وکیلم؟ بیاورم؟ در شده معین یمهریه و معلوم مدت

 و ودب شده خشک دهنم زد،می ضربه و شدمی تکرار سرم توی ناقوس مثل عاقد گفتن "وکیلم؟" صدای

 و نبود خوش حالم بودن، من جواب منتظر همه و زدنمی حرفی کسی. فشردمی رو گلوم بدجور بغض

 .اومد سمتم به و ریخت شربتی لیوان سریع چون بود من یمتوجه فقط نازبانو انگار

 .میشی خوب افتاده فشارت بخور رو این عزیزم شهال -

 .شد بلند عاقد صدای باز که کشیدم سر رو لیوان و کردم نگاهش سپاس و محبت با

 وکیلم؟ بنده -

 :، گفتممادرم و پدر یاجازه با بگم که نداشتم مادر و پدر

 .بله ،خان فراز یاجازه با -

 خان فراز کرد، تجدید رو گلوم بغض دادمی صاحبانش بودن ناراضی از نشون که سرد تشویقات صدای

 هم اکانپ و انداخت گردنم به رو زیبایی و گرون خیلی گردنبند و یستادوا جلوم همیشگیش لبخند با

 تانگش توی رو بود رفته کار به وی اونر زیبایی هایالماس که ی سفیدطال جنس از ایحلقه حرفبی

 گهدی و بست دستم به طالیی ساعت هم خانم شادی شد، بلند زدن دست صدای دیگه بار و کرد چپم

 و بودم نشسته ایگوشه بغض از پر و مغموم من مدت این توی تمام. رقصیدن کمی. نبود کادویی

 و ردنک پایکوبی ده ساعت تا کرد،می تحریک اعصابم رو تربیش هم پاکان سکوت این و بودم گرنظاره

 شابهنو یه لیوان نازبانو اصرار به فقط و بخورم قاشق یه حتی نتونستم من اما ؛خوردن شام اون از بعد

 :انداخت براندامم لرزه خان فراز صدای که شد گذاشته موزیک باز شام از بعد خوردم،

 .برقصن باهم که داماده و عروس نوبت نالا خب -
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 به و گرفت رو دستم زیر به سر و حرف بدون هم باز اما ؛کنهمی مخالفت پاکان نالا کردممی خیال

 شهالباس به نگاهی تازه. کردممی غریبی احساس ،دیدمشمی که بود بار اولین انگار برد، پیست

 استهآر نحو بهترین به که موهایی و رنگ شیری کراوات و لباس با بود دودی شلوار و کت که انداختم

 .بود شده

 باال سختی به رو دستم! سرد من بدن و شد کم سالن نورهای ،کمرم دور به هاشدست شدن حلقه با

 به هم پاکان حتی که بود زیاد حدی به هامستد لرزش. گذاشتم نشدومر هایشونه روی و آوردم

 و شد خم شیک خیلی پاکان آخر در و رقصیدیم کمی نشست، صورتش روی اخم و شد متوجه خوبی

 .شدم خیره دستم به مات من و شد خارج سالن از و بوسید رو دستم پشت

*** 

 :کرد صدام خان شد که فراز تربیش من هایو دلهره تموم مراسم

 نگرانی؟ کنممی حس چرا دخترم -

 کنم؟ کارچی باید النا... من -

 .زد مهربونی لبخند

 .کنیمی استراحت و اتاقت یتو میری شب هر مثل هیچی -

 توی .رفتم هاپله سمت به سریع ی"بخیر شب" از بعد و زدم روش به لبخندی شد، آروم دلم کردم حس

 من چرا. کرد لرزیدن به شروع باز تنم دیدم، چشمم جلوی رو پاکان قامت و کردم بلند سرم رو روراه

 کردم؟نمی نگاه بهش قبل مثل چرا آزارم بده؟ خوادمی کردممی حس چرا ترسیدم؟می ازش این همه

 رو هامچشم داشت نگاهش ؛ ولیبفهمم تونستمنمی چیزی نگاهش از! بود هامچشم به مستقیم نگاهش

 رو در. کردم پرت اتاقم داخل رو خودم و گذشتم ازش و انداختم پایین سختی به رو سرم. زدمی آتیش

 یحلقه به و شدم کوتاه ابروهای م،چهر به و یستادموا ی آینهجلو ریخت، فرو ترسم تمام انگار بستم که

 .شدم متنفر شدنم ضعیف از من و شد جاری گونم روی باز هاماشک نگاه کردم و انگشتم داخل
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*** 

 هک کردم باز رو در آروم و شدم بلند بشم، بیدار خواب از شد باعث خوردمی در به که هاییضربه صدای

 :گفت خانم مهین

 .عروسی خرید بری آقا با باید حاضرشو دخترم -

 .کشید آتیش جونم رو تلخیش که نشست لبم روی پوزخندی

 .خانم مهین باشه -

 و الش و کردم تنم رو مشکیم کوتاه مانتوی و جین کشیدم، محمو داخل به رو خودم و بستم رو اتاقم در

 یمدست کیف. کرد ترمجذاب این و ریختم کج صورتم جلوی رو ؛ موهاممالیم عطر و آرایش سفید کفش

. نبود شداخل ، کسیکردم نگاه سالن به هاپله توی رفتم، بیرون اتاقم از و برداشتم موبایلم همراه به رو

 .بود داغ شیرکاکائوی لیوان یه فقط صبحانم و رسوندم آشپزخونه به خودم رو

 .کرد حرکت که شدم سوار آروم و رفتم جلو ،بود منتظرم سانتافش توی رفتم، بیرون سالن از

 اساژپ وارد و شدیم پیاده. بردممی لذت انگار سکوت این از من و رفتیم حرفی هیچ بدون خرید مرکز تا

 .شدم زدهحیرت جااون شلوغی از یم کهشد

 :گفت که کردم بود همراه محو اخمی با که پاکان صورت به نگاهی

 .نشی گم بگیر رو دستم -

 ترسیدم؟می چرا بگیرمش؟ تونستمنمی چرا. کردم دستش به نگاهی

 .انداختم پایین رو سرم

 .ممنون نمیشم گم ،نه -

 آن هر و بود شلوغ خیلی ، حقیقتاًدنبالش به منم و کرد حرکت سپس زد پوزخند و انداخت بهم نگاهی

 خم ،سوخت واسش دلم زمین خورد؛ پام کنار بچه یه آن یک که رفتممی دنبالش .بشم گم بود ممکن
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 بلند رفت و گرفت رو دستش ازم تشکر با مامانش که بوسیدم رونیش پیشو و کردم بلندش و شدم

 به رو نگاهم ترس با. نبود پاکان ولی ولی،؛ شدم

 لعنت خودم به بود، خاموش ؛ ولیبزنم زنگ بهش تا درآوردم گوشیم رو نبود ولی ،انداختم اطرافم

 اشکم ودب نزدیک. نبود ولی ؛گشتم رو طبقه تمام. موندم عقب و نگرفتم رو دستش کهاین از فرستادم

 :گفتم خودم با و افتادم ماشین یاد به ولی ؛بیاد در

 .جااون میاد حتماً وایمیستم ماشین کنار میرم -

 ترساس با و رسوندم ماشین به بود که سختی هر به رو خودم و گذشتم جمعیت بین از زود فکر این با

 بهم رو نیاد دیدنش با که شدممی ناامید داشتم کم کم. بودم شده منتظر که بود یه ساعتی موندم، منتظر

 اد،افت جونم به استرس باز دیدم رو زدش بیرون گردن رگ و عصبی العادهقفو یچهره وقتی ؛ ولیدادن

 سکوتش از من و کرد حرکت که شدم سوار زود. شد سوار و زد رو ماشین ریموت حرفبی و اومد جلو

 :گفتم هول با و شرکت میره داره فهمیدم خیابون دیدن با. کردم تعجب

 کنیم؟ خرید نبود قرار مگه شرکت؟ میری چرا -

 .عصبانیه خیلی دادمی نشون هاشنفس تند صدای فقط. نداد رو جوابم

 :غرید و کرد باز رو سمتم در اومد و کرد پارک رو ماشین

 .شو پیاده -

 رست با. کرد قفل هم رو در و تو اومد من بعد اون و شدم وارد اول باال، رفتیم هم با و شدم پیاده ترس با

 .گرفت رو دستم مچ و اومد جلو که کردم نگاهش

 هان؟ گشتم؟ دنبالت چقدر دونیمی -

 .درآورد لرزه به بدنم رو هایاندام تمام دادش صدای

 ماشین کنار و اومده راحت خیال با خانم وقتاون گشتممی دنبالت داشتم تماماً نیم و ساعت یک -

 .یستادهوا
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 .شد ترپررنگ هاشاخم و دوخت وحشتم از پر هایی چشمتو رو نگاهش

 نزدی؟ زنگ بهم چرا -

 :گفتم زود فریادش صدای با که انداختم زیر به رو سرم فقط جواببی

 .پاکان خورممی قسم بود خاموش گوشیت زدم زنگ بهت من بخدا -

 شدست و کرد ول مچم رو. کرد فروکش عصبانیتش از کمی خاموشه فهمید وقتی و درآورد گوشیش رو

 و رفتم آشپزخونه به و درآوردم ، شالم روبود گرمم رفت، پنجره جلوی و برد فرو موهاش داخل رو

 .کردنمی تار رو چشمم جلوی مدام هاماشک ولی ؛شدم شربت کردن درست مشغول

 شهال؟ شدی عوض قدراین چرا -

 کاری کهاون. ترسممی ازش همهاین چرا دونستمنمی خودمم انداخت، اندامم بر لرزه آرومش صدای

 بود؟ مرگم چه بود نکرده بدی کار و نداشت بهم

 .کنیمی اشتباه شما ،نشدم عوض من -

 کنارش از آروم و ریختم لیوان دوتا توی رو شربت رسید، گوشم به سرم پشت از پوزخندش صدای

 .گرفت رو بازوم و جلو اومد که گذاشتم میز روی رو سینی و گذشتم

 الس ده یاندازه یک سال این کنیم رفتار جوریاین با هم اگه بخوایم شهال، بزنیم حرف هم با باید -

 .گذرهمی سخت بهمون

 .بود تلخ پوزخندم

 .ندارم حرفی من -

 لیوان و کرد رها رو بازوم شدید اخم با اون و رفت هوا به آخم که آورد بازوم به فشاری و شد عصبی

 .برداشت رو ماشینش کلید و سرکشید الجرعه رو شربتش

 . زود بریم باید -



 

 

 
85 

 انجمن رمانیکمهدیه مومنی کاربر  |رمان قبول میکنم 

 
 هم پاکان و بود گرفته دلم رفتیم، ماشین سمت به هم با و خوردم هم شربتم رو و کردم سرم رو شالم

 کمی و شدم پیاده زودتر من و یستادوا یه رستوران جلوی. بود دو نزدیک و ساعت بود کرده سکوت

 .دادیم سفارش و شدیم وارد هم با بعد

 .بیفته اتفاق اون خواستمنمی ،پاکان متأسفم من -

 .دکر نگاهم

 خواستی؟نمی گها کردی قبول چرا -

 :گفت بهم ماشین توی و خوردیم رو غذامون نزدم، حرفی ولی ؛کشیدم آهی

 .نخریدیم هیچی هنوز خرید بریم باید -

 ولی ؛بود رتخلوت قبلی مرکز به نسبت. شدیم پیاده مقصد به رسیدن با کرد، حرکت و دادم تکون سری

 حس ور نگاهش سنگینی. شد گرم بدنم اما ؛چرا دونمنمی و گرفتم رو دستش و رفتم جلو خودم این بار

 :گفتم و گرفتم رو نگاهم ولی ؛کردممی

 بریم؟ نیست بهتر -

 سندمونپ چیزی که عروسی کفش و لباس بود مونده و خریدیم رو چیزها تربیش تقریباً کردیم، حرکت

 .کردم نگاهش شد،نمی

 دیگه؟ روز یه برای بذاریم رو کفش و لباس نمیشه شدم خسته خیلی من -

 .رفتیم ماشین سمت به با هم و کرد اکتفا ای "باشه" گفتن به تنها و انداخت بهم نگاهی

*** 

 جز به بود آماده چیز همه. بود مُهیا پاکان و من ازدواج برای چیز همه و بود شده خریداری لوازم تمام

 .شدمی ترضعیف اعصابم و تربیش مدلهر گذشتمی که روز هر که من

 .رسید شنبه پنج روز باالخره
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 خان فراز حرف روی کردنمی جرئت چون زدنمی حرفی کسهیچ اما ؛نبود حالخوش زیاد خانم شادی

 و خودم یخواسته به و عیار تمام یه ویالی بود، بزرگ خیلی بود گرفته خان فراز که ایخونه بزنه، حرفی

 .بود نشده گرفته ویال برای خدمتکاری خان فراز

 درقاین. بودیم گرفته شهر مزون بهترینو از  بود زیبا خیلی لباسم. مداو آرایشم برای خانم ساناز

 متعجب رو خانم ساناز این و کردمنمی حس صورتم روی رو اصالح سوزش اصالً که داشتم استرس

 .چیه از دونستمنمی خودمم حتی که ترسی از بودم پر من ولی ؛کردمی

 .دارم نگه باز هام روچشم نداشتم نا خستگی از دیگه و بودم خانم ساناز دست زیر تمام چهار ساعت

 .گرفت فاصله ازم و داد رضایت خانم ساناز باالخره زد ضربه که هفت شب روی ساعت

 .دخترم شدی خوشگل خیلی به! ماشااهلل به -

 هب. شکنهمیهر لحظه   کمرم هایمهره کردممی حس. بلند شدم صندلی روی از و کردم تشکر باحرص

 ینهآ جلوی .بست رو شنلم پوشیدم، ساناز خانم همهام رو کفش و کردم تنم سیم روعرو لباس سختی

ا ب انگار خستگیم .بودم شده زیبا واقعاً ؛ چونکردم چهرم رو تحسین و کردم نگاه خودم به و ایستادمو

 :گفت خانم ساناز که کردممی نگاه لباسم به داشتم. کشید پر فمقیا دیدن

 .منتظره خان پاکان عزیزم -

 .بودم شده ضعیف همهاین که بود گرفته حرصم خودم از. افتاد دلم توی ترس باز

 االشب مدل ماشین سمت بهها بردارفیلم جلوی و اومد جلو. دیدم ور قامتش که رفتم بیرون آرایشگاه از

و  ودب شده تر از همیشه جذاببیش. بعد سوار شد و کرد جمع ور لباسم اون تور و نشستم من .رفتیم

 ویر محوی اخم و کردمی رانندگی همیشگیش شیک با استایل .کنم کتمان این رو تونستمنمی من

 اسپند برام تا ندارم مادری کهاز این .بود زیاد دلم یو غصه سرد هامدست. کردمی خودنمایی صورتش

 مایتمح تا ندارم برادری کهاین از کنه؛ پر امنیتش از ور من و بگیره در آغوشم تا ندارم پدری و کنه دود

 ... .امسالهیه شرط یه فقط من و کنه حالیخوش برام تا ندارم خواهری و کنه
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 ردمک سعی و کشیدم عمیقی نفس باشگاه به با رسیدن. لرزیدمی هامدست و فشردمی ور گلوم بغض

 به عمیق نگاهش نشست پاکان گرم یهادست توی که سردم هایو دست شدیم پیاده. باشم عادی

 .شد خیره هامچشم

 شهال؟ خوبه حالت -

 حساس خودیبی رو کسی نباید پس. کنه خوبش تونستنمی کسهیچ و نبود نه بود؟ خوب حالم

 .کردممی

 .نیست ، مشکلیخوبم -

 رتپررنگ ور تلخم پوزخند ،زورکی هایتشویق و سرد ایههلهله صدای .کردیم حرکت و باز نزد حرفی

 ناراحت رقداین زندگیمه اتفاق ترینمهم که عروسیم توی کردمنمی فکر وقتهیچ. بود گرفته دلم .کرد

 دست زا دستم رو. شد ترغلیظ بغضم و داد آزار رو روحم تاتشویق صدای و نشستیم جایگاه توی .باشم

 .نکنه ماهل از این تربیش مهااشک تا برچیدم لب من و کرد نگاهم که کشیدم بیرون پاکان

 تهنشس یه ساعتی .مشغول رقصیدن بودن شناختمنمی ور کدومهیچ که دیگه دختر چند و خانم شادی

 که دمکر بلند رو سرم مودب .نشست کنارم و شد نزدیک بهم خان فراز که بود پایین سرم و من بودیم

 :گفت

 شهال؟ چیه برای ناراحتی همهاین -

 جهمتو خان فراز انگار. ریختمی مهااشک برگرد بروبی زدممی گه حرفا چون بزنم حرف تونستمنمی

 :گفت غم با چون شد

 کنی؟نمی صبر چرا پس داری اعتماد من به گفتی تو -

 به ونستمتمی من و شد بلند پاکان .برقصیم بریم پاکان و من تا داد آهنگ و سفارش بلند شد آروم بعد

 واقعاً ، چونکردنمی نگاه پاکان به چطور که ببینم های اطرافمدختر یهاچشم توی رو حسرت وضوح

 دلم و افتاد هاشتوی چشم مهاچشم شد دراز سمتم به که دستش .بود دلنشین و فرد به منحصر پاکان
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 زمزمه که بندازم زیر به ور سرم خواستم .با هم به پیست رفتیم و گذاشتم دستش توی دستم رو .لرزید

 :کرد

 مشکلی که بفهمن نذار کننمی نگاهمون دارن همه ببین. ندزد هات روچشم کنممی خواهش شهال -

 .هست

 ؛ ولیدش تموم آهنگ .نشست لبش روی محوی که لبخند زدم بهش زل. بندازم پایین ور سرم نتونستم

 .زد لبخند مهربون بهم که کردممی نگاهش گیج من و بود نزدیک من به هنوز پاکان

 .، آرومشهال باش آروم -

 روی ور دستم ، سریعنبینه ور ریختم فرو اشک قطرهیه  کسی شد باعث فضا تاریکی و هلهله صدای

 ایچهره اولین خان فراز خندان صورت و شد روشن هاچراغ حرکتم از بعد بالفاصله و کشیدم صورتم

 .دیدم که بود

 رونگ خیلی مادی نظر از که رسید بهمون زیادی کادوهای .بود کادو دادن وقت ،جایگاه توی برگشتیم

 تمونست فقط و من داد من به ا بود کههیوند ماشین کلید یه هم خان فراز کادوی و زیبا بودن و قیمت

 :گفت کنار گوشم. ببوسم ور دستش

 .، توییترهحالخوش همه از که اونی سالیک این بعد باش مطمئن -

 بردارمفیل و شام واسه رفتن همه بعد از کادوها .فشردم دستم توی رو کلید و زدم لبخندی اما ؛شدم گیج

 .بگیریم عکس چندتا باید گفت

 .بود شده تزیین خوشگل خیلی که شدیم اتاقی وارد

 روی انپاک و خوابیدممی مبل روی باید. کردم قبولش سختی به من و داد توضیح برامون رو ژست اولین

 :ردک زمزمه که شد حبس مسین توی نفس شد خم که پاکان و خوابیدم سختی به. شدمی خم صورتم

 !شهال -
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 روی محوی اخم و لرزید دلم. شد فرستاده بیرون به من یشده حبس و نفس شد زده دوربین فلش

 .گرفت فاصله ازم و زد لبخند ، نشست صورتم

 از هامون رودست و وایمیستادیم اتاق یپنجره طرف دو باید. بهتر بود یکی این به نسبت بعدیش ژست

. رفتگ محکم رو دستم. کردیممی نگاه هم به بالبخند و کردیممی قفل هم توی و رسوندیممی هم به باال

 .بزنم لبخند کردم سعی سختی به و کردم نگاه هاشچشم به من و زد زل بهم

 هیجان و گرما از کردممی احساس. زدمی زانو روی منروبه پاکان و وایمیستادم باید ، منبعدی ژست

 دلم ازب و زد ی من زانوجلو مغرور پاکان و وایستادم. کنم مخالفت تونستمنمی نه؛ ولیزمی نبض ابروهام

 .لرزید

 بگیره عکسی نخواد دیگه کردممی خدا خدا .جا بلند شد از پاکان بردارفیلم زبان از "شد عالی" گفتن با

 استرس باز من و گذاشت تنهامون لبخند یه با بردارفیلم چون ،کرد مستجاب ور دعام خدا انگار و

 .داد پاکان دست به رو غذا و سینی شد وارد خانم شادی و خورد اتاق در به یاتقه که گرفتم

 .نکنید ضعف تا بخورید ور این پسرم -

 .رفت و انداخت من به نگاهی بعد

 .نشست کنارم و گذاشت مبل مقابل میز روی رو سینی پاکان که نشستم مبل روی

 .گردوندم ور سرم

 .پاکان خورمنمی من -

 :گفت بااخم و خودش سمت م رو برگردوندصورت

تا  رو غذا تو این. شهال کنیمی ناراحتم داری کم کم .نخوردی هیچی صبح از که خبر دارم ی؟چ -

 .خوریآخرش می



 

 

 
90 

 انجمن رمانیکمهدیه مومنی کاربر  |رمان قبول میکنم 

 
 کردم حس و من گذاشت جلوم رو کباب جوجه هایتکه حاوی بشقاب .نزدم حرفی ولی ؛کردم نگاهش

. شیدمک عمیق نفس تند تند من و کرد رو باز و پنجره شد بلند چون فهمید انگار. خورهمی بهم داره حالم

 .داد دستم به رو نوشابه لیوان پاکان،

 .کنهمی بهترت بخور -

 میز ویر گذاشتم ور بشقاب و خوردم تکه تاچند .شد باز نفسم راه نوشابه خوردن با چون اون بود با حق

 :گفت ناراضی که

 همین؟ -

 .بخورم تربیش تونمنمی دیگه بله -

 .گردوند ور سرش بعد و نگاه کرد من رو کمی

 :رسید گوشم به صداش که کردم نگاه ماه به. ایستادمو پنجره و جلوی بلند شدم

 .بریم باید حاضر شو بیا شهال -

اون  و رفتم هاش فروبین حصار دست من و انداخت سرم روی رو شنلم و اومد جلو که طرفش چرخیدم

 و زد گره گردنم جلوی بعد و انداخت مرو رو شنل آروم خیلی چون ومدامی خوشش حصار این از انگار

 .انداخت زیر به رو سرم من

 خانم نمهی .شد جاری هاماشک دیگه نتونستم پنهانش کنم و و افتاد نازبانو و خانم مهین به نگاهم تازه

 وسیدب گونم رو خواهر مثل نازی هم. داد دلداریم و بوسید ونیم روپیش و کرد بغلم بامحبت همیشه مثل

 .کرد پاک ور امهاشک و

 باز رامب در ماشین رو پاکان. نشست لبم روی محوی لبخند باالخره و شده بهتر حالم کمی کردممی حس

 .ومدنامی سرمون پشت مه دیگه هایماشین. کرد حرکت و شد سوار خودش بعد و کرد

 شونبودم آورده زودتر بیاره تو لب روی به رو لبخند تونهمی نازی و خانم مهین دیدن دونستممی اگه -

 .ببینیشون تا
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 .کردم بلند کمی ور سرم

 و بعضی بوده خالصانه همیشه من به هااون محبت. موننمی خواهرم و مادر و نازی مثل مهین -

 .دارم دوست واقعاً رو نفر دو اون من. کردن جبران هام روکمبود

 .بودیم ساکت م،بود ندیده تا حاال من که ویالیی به رسیدن تا و نزد حرفی

 پاکان و من و بین اومد جلو خان فراز که یستادیموا وسط. دورمون حلقه زدن حلقه همه و شدیم پیاده

 .وایستاد

 هم کنار خوب دوست دوتا مثل .بذارید احترام هم به و باشید دیگه هم مراقب یه سال ی اینتو -

 .کنید زندگی

 .کرد پاکان به نگاهی بعد

 .نکن شرمندم و کن مراقبت ازش گل دسته مثل پاکان! عزیزه خیلی من برای دختر این -

 :گفت زیر به سر پاکان

 .راحت ، خیالتونپدربزرگ چشم -

 .گرفت ور دستم خان فراز

 عزیز واسم هستم زنده که هم تا موقعی. بودی عزیز برام همیشه دخترم -

 .باش داشته اعتماد گفتم که چه اون به .مخوانمی رو بدت من. باش مطمئن ،ونیممی

 و حبس من نفس و گذاشت هم توی هامون رودست و گرفت رو پاکان دست که زدم کمرنگی لبخند

 .شد بلند تشویق صدای

 .بودم تنها تنهای حاال من و کرد ترکمون با لبخند که بود خان فراز نفر آخرین و رفتن همه

 :گفت پاکان

 .داخل بیا بریم -
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 رب گام آروم .بود زیادی نسبتاً راه سالن ورودی تا .شدیم داخل و کرد باز ریموت با رو ویال بزرگ در

 .رفتمی ازم فاصله قدم دو با هم پاکان. داشتممی

 ینزیباتر من و شد روشن هاچراغ تمام کلید با یه .و بعد پاکان داخل شدیم من اول. کرد باز رو سالن در

 و رگبز یآشپزخونه یه و بود بخش نشاط انگار دکوراسیون سفید و آبی ست. دیدم چشم به رو ویال

 .بود عالی خیلی چیز همه !داشت مجهز

و  گشتم کمی. کرده بود قهوه هوس دلم. زدم چرخ آشپزخونه توی و من نشست مبل روی خسته پاکان

 خوشگل خیلی ونفنج دوتا توی و کردم درست قهوه سریع و کردم پیدا نظر رو مورد وسایل باالخره

 شنل هایگره آروم و گذاشتم میز روی رو سینی. کردمی اذیتم کمی شنلم .گذاشتم سینی و توی ریختم

عمیق و  و کرد باز هاش روچشم که نشستم مبل روی آروم بعد و گذاشتم میز روی و کردم باز رو

 .کرد طوالنی نگاهم

 .بود شده گلگون هامگونه مطمئناً و کشیدم خجالت

 :گفت که بلند شدم .خوردیم توی سکوت قهوه و هامون رو برداشتیمقهوه

 !شهال -

 .ایستادو سرم پشت و بلند شد. شد بسته هامچشم و لرزید دلم

 زدم؟ بدی حرف کردم؟ بدی کار من -

 .کردم مکث

 !نه -

 از پر من دل و کند اهثانیه. شد خیره شهاچشم توی و اومد باال خود به خود هامچشم و جلوم اومد

 .شد تشویش

چرا  سرده؟ همهاین باهام رفتارت چرا ترسی؟می ازم کنممی چرا حس کنی؟می فرار ازم چرا پس -

 شهال؟ کنیمی غریبی من با همهاین



 

 

 
93 

 انجمن رمانیکمهدیه مومنی کاربر  |رمان قبول میکنم 

 
 دادم ترجیح ولی ؛دونمنمی م جوابش روخودم و هست خودمم ذهن توی چراها بگم این خواستممی

 .جلوتر اومد .نزنم حرفی

 .ببین ،پاکانم همون من شهال -

 آروم .شد جاری من یهااشک. کشید آتیش به رو جونم مهربونش لبخند و لرزید و چونم کردم بغض

 .برگرفت در رو سالن ساکت فضای من هق هق و کرد خم سر

 خب؟. نترس ازم ندارم بهت کاری شهال، من -

 .بخوابم ، میرمخواممی معذرت -

 ماماًت که بود باال اتاق شش تا .رفتم دوم طبقه دویدم و به دوبلکس هایپله سمت به سریع و بعد

 موندم؟می کجا باید من چی؟ یعنی. داشت دونفره سرویس

 !شهال -

 .برگشتم سمتش به آروم

 بله؟ -

 شده؟ چی -

 کنم؟نمی پیدا ور اتاقم -

 .شدیم داخل و برد هااتاق از یکی سمت به و گرفت رو دستم و اومد جلو

 .کن صدام داشتی ، کاریکنارته منم اتاق. جاستاین -

 .زدم محوی لبخند

 .ممنون -

 الصهخ و ، کفش، عطرمجلسی ، شلوار، لباسلباس کلکسیون باز کردم و به رو کمد. رفت و کرد نگاهم

 دمز لبخند .بود خانم شادی کارمطمئناً  .مانداخت شونهامارک به نگاهی باحیرت و کردم نگاه چیز همه
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، ودب پوشیده کت زیر که یامردونه لباس نبود فقط تنش کت .اومد داخل پاکان و شد زده اتاقم در که

 .تنش بود

 .کردم نگاهش

 شده؟ چیزی - 

 :گفت باتردید و اومد جلو

 خوای؟نمی شهال کمک -

 :گفت کالفه که کردم نگاهش گیج

 نکنم فکر رو موهات داخل تزئینات و هاگیره ولی ؛نیست مشکلی و پهلوته کنار از زیبش لباست ببین -

 .کنی بازشون بتونی

 شآرای میز صندلی روی ناچار. نشست دلم توی استرس باز و بودم شده مهم موضوع این یمتوجه تازه

 و ادیستوا سرم باالی که کنم بازشون خواستم و نشستم آرایشی هایلوازم انواع از بود پر که بزرگ

 .گرفت دستم رو

 خب؟. نشه کشیده تا موهات بشین آروم فقط ،کنمشونمی باز خودم -

 :گفت که بردمی خوابم داشت کم کم. شد هاگیره کردم باز اون مشغول و نزدم حرفی

 .شد تموم -

 .از جا بلند شدم. نم ریختشو روی رو موهام

 .ممنون -

 .سپردم دست آب به و خودم رو شدم ومحم وارد .رفت و زد لبخندی

*** 
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 آهی .اومد یادم گذشته اتفاقات تازه و انداختم اتاق به نگاهی با تعجب. کرد بیدارم ساعت زنگ صدای

 با رو ییزیبا و ظریف شلوار و م و کتیستادوا کمد جلوی. شستم ور صورتم و دست .بلند شدم و کشیدم

 غرق ویال. رفتم بیرون اتاقم از و ی هم زدمعطر و کردم مالیمی آرایش .انتخاب کردم همرنگش صندل

 هک چیدم رو و میز صبحانه کردم آماده قهوه .شدم مشغول سریع و رفتم به آشپزخونه .بود سکوت در

 :اومد صداش

 .سالم -

، با سمتش برگشتم و کشیدم عمیقی نفس شم؟می جوریاین چرا من خدایا .یستادوا حرکت از مهادست

 و ودب باال زده موهاش رو. د تنش کرده بودسفی و شلوار سفید جذب شرتتی .شد حبس دیدنش نفسم

 .داشت عجیبی رنگ نگاهش. کردمی نگاه من و به بود داده تکیهبه دیوار 

 .بخیر ، صبحسالم -

 .نشست میز پشت و زد لبخندی

 !کردی کارچی ببین نباشی خسته -

 :گفت که شدیم خوردن هردو مشغول .تمنشس میز پشت و زدم لبخند حرکاتش به

 کنی؟ کار شرکتم توی خوایمی هنوزم شهال -

 :گفتم و کردم فکر کمی

 .بله ،نداره مشکلی اگه -

 .کرد نگاهم

 .بریم تا با هم حاضر شو صبح فردا از پس. نیست مشکلی نه -

 و دش بلند ن هماو تعجبم کمال در که کنم جمع رو میز بلند شدم تا صبحونه از پس و دادم نوتک سری

 .خندید و افتاد بهم چشمش که کردم نگاهش باحیرت .شد میز کردن جمع مشغول
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 برده؟ ماتت چرا چته -

 .اومدم بیرون شک از

 .یچیه -

 .گذاشتم ماشین توی رو هاظرف من و کردیم جمع رو میز با هم .خندید باز

 :و گفت کرد نگاهم که نشستم یادیگه مبل روی و رفتم منم .بود تلویزیون نشسته یجلو

 .بشین جااین بیا پاشو -

 :گفت جدی که کردم نگاه بهش با تعجب

 .دیگه پاشو -

 :گفت و زد لبخندی که نشستم کنارش بلند شدم و رفتم ناچار

 کنی؟ عروسی من با شرایط این با کردی قبول چرا شهال -

 .کشیدم عمیقی نفس

 .کنم ناراحتش نخواستم بود خواسته ازم خان فراز چون ؛ ولیشدم عصبانی خیلی اولش خب -

 داری؟ دوست همه این رو پدربزرگ چرا -

 اررفت خدمتکار یه مثل باهام که نشده وقتهیچ. داره لطف خیلی بهم و مهربونه خیلی خان فراز خب -

 .ببره سوال زیر رو غرورم و کنه احترامیبی بهم یا کنه

 بسته؟ شرط تو و من سر بزرگپدر که نبود مهم برات -

 .کردم اخم

 اما ؛ردمکمی فکر تو مثل اولش من .داشتیم انتخاب هم حق ما خب .بود پیشنهاد یه فقط نبسته شرط -

 .شدم قانع زد حرف باهام خان فراز وقتی
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 .طورهمین منم -

 .شد ساکت و کرد تلویزیون نگاه به که کردم نگاهش

 :گفت که بلند شدم. گذشت حرفبی ساعتی نیم

 میری؟ جاک -

 .کنم درست غذا میرم -

 .دیممی سفارش بیرون از خوادنمی -

 .رهنمی سر ممحوصل جوریاین. بهتره کنم درست خودم نه -

 .شدم مشغول و رسوندم آشپزخونه به ور خودم زود و بعد

. برده خوابش ی مبلرو پاکان شدم متوجه که رفتم سالن به .شد تموم امهکار یک بود که ساعت

 اهنگ چهرهش به. کردم تلویزیون رو خاموش و رفتم نزدیکش. نشست لبم روی لبخندی گاهآناخود

 .شد خیره بهم و کرد هاش رو بازمچش که کردم صداش آروم .بود جذاب هم خواب توی حتی که کردم

 شده؟ چی -

 .ناهار حاضره -

 :تگف از غذا بعد. خوردیم ناهار با همو  اومد که چیدم رو میز و رفتم نهوآشپزخ به زودتر من و لند شدب

 .شهال ممنون بود خوشمزه واقعاً -

 .زدم لبخندی

 .اتاقت توی برو بخوابی خوایاگه می! جون نوش -

 .میرم بعد کنممی کمک بهت نه -

 :و گفتم زدم لبخند. بود شده خمار آلودگی خواب از شهاچشم
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 .برو تو کنممی تمیز خودم من خوادنمی -

 .کنم کمکت باید نه -

 :گفت خنده میون و شد بلند خندش صدای که کردم اخم

 .من رو بزنی خوایمی چرا حاال !باشه خب -

 شیدک یه ساعت طول کارم. شدم کاریتمیز مشغول .فتر و زد یلبخند و کرد بهم نگاهی که زدم لبخند

 و ردمک انتخاب رو یکی. کردم نگاه هاکتاب به ذوقبا و رفتم خونه بزرگ و مجلل یکتابخونه به بعد و

 .شدم خوندن مشغول

 دنمبا دی و شد وارد پاکان که مالیدم هام روچشم و بستم رو کتاب خورد در کتابخونه به که ایبا تقه

 :گفت

 .نباشی خسته -

 .زدم لبخندی

 خوابیدی؟ خوب. ممنون -

 .عالی بله -

 :گفت که خوردیم همو با  کردم درست ، قهوهشدم آشپزخونه وارد .گذشتم بلند شدم و از کنارش

 .بیرون بریم برو حاضر شو -

 .شدم حاضر و اتاقم توی رفتم

 .نزدیم حرفی راه توی .بود خان فراز خونه سمت به حرکتش مسیر

 .من رو در آغوش کشید خان فراز

 دخترم؟ خوبی -
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 .نباشید نگران خوبم -

 .خوبیه پسر خیلی پاکان گفتم ؟ من کهنبود سخت کردیمی فکر که هم هاقدراون دیدی -

 .خان فراز شماست با حق -

ه بلند شدم و ب. بود شده تنگ نازبانو برای دلم. شدن زدن حرف مشغول فراز خان و پاکان و نشستیم

 :کردم زمزمه و نشستم هاچمن روی در آخر و خوردم ، تابزدم قدم کمی. باغ رفتم

 .افسوس ولی ؛باشم لحظات بهترین توی االن باید و من منه مشترک زندگی روز اولین -

 اکانپ با دیدن .کنم نگاه عقب به و برگردونم ور سرم شد باعث شدمی نزدیک بهم که هاییقدم صدلی

 .بلند شدم و کردم جور و جمع ور خودم

 شهال؟ نشستی جااین چرا -

 .انرژی میده بهم هاچمن هایخنک -

 که ودب عشق نبودن مشکل وسط و این بود خوب ندازهابی پاکان .بود خان فراز با حق ، شایدزد لبخندی

 .دادمی نشون ایبیننده هر به هاممچش توی ور بزرگی غم و رنجوندن رو میم

 .دش رتپررنگ لبخندش که کردم نگاه و بهش کردم تعجب. گرفت ور دستم و آورد جلو رو دستش

 بزنیم؟ قدم هم با شهمی -

 .کردیم زدن قدم به شروع و دادم نوتک سری

 !شهال -

 بله؟ -

 نداری؟ مشکلی تو که .شمال بریم باشیم مجبور شاید شرکت یهاکار برای -

 .انداختم خشرنیم به نگاهی
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 تو؟ و من -

 .زد تلخی پوزخند و کرد نگاه مهاچشم توی

 چته؟ تو شهال من؟ با بودن تنها از ترسیمی. آره -

 .انداختم زیر به ور سرم

 .کردم تعجب کمی فقط ترسمنمی نه -

 اما ؛مامان یخونه بره هم شهال میرم تنها گفتم بزرگپدر به. کنم سرگردون رو تو خواستمنمی -

 منم. مباشی هم با باید جا همه یه سال این های واقعیمثل زن و شوهر میگه کنهنمی قبول پدربزرگ

 .بگو پدربزرگ به بیای من با خوایگه نمیا بزنم حرف خودت با گفتم

 .انداختم همش در هایاخم و دلخور یچهره به نگاهی

 روزه؟ چند. میام نیست مشکلی نه -

 .ترکم شایدم چهار ماه شاید نیست معلوم -

 .دادم نوتک سری

*** 

 بیرون؟ بریم شام -

 .گذاشتم هامپا روی هام رودست

 .، بیا بریمخوایمی اگه دونمنمی -

 :گفت دادن سفارش بعد از. شدیم وارد هم با و داشت نگه شیکی رستوران جلوی

 خب؟ ،باشیم مهربون هممثل دوتا دوست با  بیا شهال -

 .کردم نگاهش
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 .باشه -

 دبو بهتر پس بودم شده ها خستهتلخی این از خودمم. زدم محوی لبخند من و کرد نگاه بهم حالخوش

 پاکان به دیگه حاال .نذارم جا به از خودم بدی یخاطره ه سالی این توی تا کنم عوض ور رفتارم که

 .بود خوبی شام. ترسیدمنمی قبل مثل ازش و دیگه کامل داشتم اعتماد

 :گفتم خونه رسیدیم وقتی

 .شام برای ممنون -

 .زد لبخند

 .جونت نوش -

*** 

 ل قبلمث زندگیم روال .بود نیفتاده خاصی اتفاق هفته دو این ؛ تویگذشتمی ازدواجمون روز از هفته دو

. خونه تیمگشمی بر پنج خسته ساعت عصر و شرکت رفتیممی پاکان با هاصبح .بود شده کننده خسته

 ونمهاکار به حرفبی هر کدوم هم بعد ،گرفتیممی بیرون وقات ازا تربیش ؛ ولیپختممی شام گاهی

 .شدیممی دور هم ازتر از هر روز هر روز بیش و بود کار حول ونهامحرف تمام. رسیدیممی

 ؛دخور زنگ تلفن که بودم اسناد سری یه بررسی مشغول .گرم لعادهافوق بود هوا ماه پانزده شهریور

 :اومد صداش که برداشتم

 .اتاقم توی بیا -

 .رفتم داخل به و شدم بلند رفحبی

 له؟ب -

 .بشین بیا -

 .نشست کنارم و بلند شد .نشستم مبل روی و بستم رو اتاق در
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 .کنیممی حرکت فردا صبح -

 :گفتم باتعجب

 جا؟ک -

 رفته؟ یادت مگه .شمال -

 :و گفتم اومد یادم تازه

 .کنم جمع رو لوازم بتونم که من بریم زودتر یکم اگه میشه امروز ولی ؛باشه -

 .میریم عت سه حاضر باشسا -

 هم با لمسی هیچ که هفته دو از بعد ؛ ولیچرا نمیدونم .گرفت ور بازوم که بلند شدم و گفتم ای"باشه"

 .ادوایست سرم پشت که بستم هام روچشم .گرفت ور وجودم بخشی لذت گرمای کردم حس نداشتیم

 .باش مهربون باهام شهال -

 .سوزوند رو وجودم ته تا نگاهش. من رو سمت خودش چرخوند که کردم مشت هام رودست

 اب ز این ازدواجا قبل و تو من. کردم گوش پدربزرگ پیشنهاد به کهاین از میشم پشیمون دارم شهال -

 ... .حاال ؛ ولینداشتیم مشکلی هم

 .زدم پوزخندی

 !کردی قبول این ازدواج رو اموالت تو برای -

 :غرید و کرد نگاهم عصبی کمی و دلخور

 .نکن قضاوت الکی دونینمی هیچی وقتی فهمیدی؟ نزن زبون زخم قدراین شهال -

 روی محوی اخم. کمی بازوم رو فشرد و زد هام زلچشم توی هم ؛ اونکردم نگاه هاشی چشمتو

تم دس و نشستم صندلیم روی کالفه .شدم خارج اتاق از زود و کشیدم عقب ور خودم و  نشست صورتم

 .کردم فرو موهام توی رو
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 دش خارج از اتاقش اخم با پاکان که بلند شدم و کردم خاموش رو تاب لب زد ی سه ضربهرو که ساعت

 .رفتم دنبالش و برداشتم کیفم رو. رفت آسانسور سمت بهو 

*** 

 هک مشکی کلوش کت یه .کردم تنم ور راحتیم هایلباس و رسوندم اتاقم به ور خودم .مشد سالن وارد

 صندل و مبست سفیدم سر گل با ور موهام !خوشگل سفید شلوارک و یه بود دستم ینیمه تا شهاآستین

 تیوق. گذاشتم ی اونتو هام رولباس و کشیدم بیرون تختم زیر از چمدونم رو .کردم م رو هم پاممشکی

 . شدم از اتاق خارج و شدم بلند شد تموم چمدونم بستن

 .بگیره دوش رفته بود مشخص حموم دوش نبود؛ ولی از صدای .شدم و داخل زدم اتاقش در به ایتقه

 جذب رتشیه تی .کنم انتخاب لباس واسش گرفتم تصمیم عذرخواهی برای و نشست لبم روی لبخندی

 .برداشتم و چمدونش رو انداختم تختش رو روی مشکی راحتی شلوار یه با مشکی

 .کرد اخم با دیدنم .اومد بیرون حموم از که بودم چمدونش بستن مشغول

 جا؟این اومدی چرا -

 روعش و مکرد روشن رو سشوار؛ نشوندمش صندلی روی .کشیدم و گرفتم ور دستش و رفتم نزدیکش

 نگاه و بهم بلند شد .کردم خاموش رو سشوار بعد و دادم حالت بهشون. کردم به خشک کردن موهاش

 .رفتم جلوش وایستادم و هاش رو برداشتملباس و رفتم تختش سمت به که کرد

 .بپوش داری گه دوستا ببین کردم ها رو انتخاباین برات -

 و کردم نگاهش .کشید خودش سمت رو من لباس جای به انتظارم برخالف ولی ؛کرد دراز ور دستش

 .شد منجمد هامتوی رگ خون

 !شهال -

 :گفت گوشم کنار و آورد جلو سرش رو .کردم باز هام رومچش

 .شهال باش جوریاین همیشه -
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 هب خودم رو .زدم از اتاقش بیرون سریع و شد حبس نفسم .لرزید و دلم گرفت گر تنم تمام کردم حس

 ولمشغ بیام فکر بیرون از کهاین برای .کشیدم عمیق یهانفس سر هم پشت و رسوندم آشپزخونه

 به. گذاشتم ی سالنتو میز روی و کردم درست هم قهوه شد آماده وقتی و شدم کیک کردن درست

 .کردم صداش و رفتم هاپله سمت

 ناچار کنارش .کرد اشاره کنارش به که روش بشینمروبه خواستم. نشست کاناپه روی و پایین اومد

 گرفتمی که موقعی. و به سمتش گرفتم گذاشتم بشقاب توی و زدم برش رو و کیک نشستم

 زودتر من و کرد تالقی بهم نگاهمون !لرزیدمی هی دلم چرا دونمنمی من و خورد بهم مونهادست

 .شدم مشغول و برداشتم کیک خودم برای و گرفتم ور نگاهم

 !شهال -

 تندتر قلبم و شدمی جوری یه هاکردن صدا با این من دل چرا کرد؟می صدام جوریچرا این خدایا

 میاد؟ سرم داره بالیی چه ؟ خدایادزمی

 بله؟ -

 .برگردوند خودش سمت به م روچون و زد کنار صورتم توی بود ریخته که ور موهام

 !خانممی تو کهاین از حالمخوش -

 .روی هزار رفت قلبمم ضربان ولی ؛کردم حیرت

 .سالیک برای بله -

 .بوسید م رو نرمگون و آورد جلو رو سرش و گردوند صورتم رو توی نگاهش

 .راضیم هم سالیک همین به من -

 .شد بلند و خورد ور شقهو .گرفت فاصله ازم .برد از بین رو بوسه این شیرینی تلخم پوزخند

 .اگه زود نخوابم خسته میشم .کنم رانندگی و بشیم بلند بایدزود  صبح بخوابم میرم من. ممنون -
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 خوری؟نمی شام -

 .زد گرمی لبخند

 .سیرم دیگه خوردم ، زیادبود خوشمزه خیلی کیکت !نه -

 ور پیشونیم من بهت میون و سمتم برگشت و یستادوا راه هاین نیمهاو و نشست لبم روی لبخندی

 .بوسید

 .خانمم بخیر شب -

 :گفتم بالکنت و شد داغ وجودم ته تا

 .تو هم بخیر شب... ش -

 .کشیدم آهی و گذاشتم سرم هام رو دو طرفدست .بکشم نفس تونستم تازه من و رفت

*** 

 .شدم سوار

 .بریم تونیممی -

 .بست ور کمربندش

 نذاشتی؟ جا چیزی مطمئنی -

 .بله -

 انرژی و نشست لبم روی گرمی لبخند. گرفت بازی به م روموها باد و پایین دادم رو شیشه .کرد حرکت

 شکنب خودش و گذاشت شاد خیلی آهنگ یه و کرد روشن رو ضبط پاکان افتادیم که جاده توی .گرفتم

 سینه توی من دل و زد چشمکی که کردم همراهیش سوت و دست با منم و شد رتعمیق لبخندم. زد

. بود شده ترجذاب همیشه از اسپرت تیپ اون و توی بود شده خوشگل خیلی لعنتیش هایچشم .لرزید

 :گفت که گرفتم سمتش به و کردم خورد بشقاب ؛ تویکندم پوست و برداشتم میوه
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 .گیرتمونمی ببینه پلیس !شهال بخورم تونمنمی -

 بهم باحیرت .گرفتم دهنش جلوی رو میوه از ایتکه و گذاشتم پام روی رو بشقاب ؛ اماچرا دونمنمی

 هایتکه .خورد رو میوه و کرد باز ور دهنش آروم که دادم تکون و سرم رو زدم لبخندی من و کرد نگاه

 .کرد نگاهم با محبت و خورد همش رو اون با لذت و گذاشتم ی دهنشتو ترتیب به رو بعدی

 .شهال خوردم ی عمرم روتو میوه بهترین -

 .شدنمی پاک لبم روی از لبخند. مشد لذت غرق

 .جون نوش -

 .کشیدم ور بازوش شوقبا کابین یه آبشار و تله با دیدن که بود بیرون به نگاهم راه بین

 !لطفاً بشیم سوار بریم خوشگله، میشه چه ببین پاکان وای -

 هنگ رو و ماشین صدا خندید با که کردم نگاه بهش و کشیدم رو دستم باشرم و اومدم خودم به آن یه

 .داشت

 .بریم شو، پیادهخانمی باشه -

 و شد نزدیک بهم که شدیم پیاده. نبود مهم هیچی برام که بودم حالخوش قدراین لحظه اون توی

؛ کرد تربیش دستش رو فشار با تعجب که رفتم جلو عتراضابی من و کرد حلقه کمرم دور رو دستش

 از رو تشدس پاکان .ایستادیمو صف توی و گرفتیم بلیط. نبود مهم برام که داشتم ذوق قدرینا ولی من

 :گفت گوشم کنار و کرد حلقه دلم روی پشت

 شدی؟ن سوار دفعه هیچ تا حاال -

 یتو. ستحلقه دلم روی های حکمشدست و پیشمه هکاین از بودم حالخوش ؛ ولیچرا دونمنمی

 .کردممی امنیت احساس آغوشش

 .حالمخوش همه این همینه واسه ؛دفعه هیچ نه -



 

 

 
107 

 انجمن رمانیکمهدیه مومنی کاربر  |رمان قبول میکنم 

 
 که یمنشست کنار هم. ترسیدممی یکمم راستش .پاکان سوار شد و بعد من اول شد که نوبتمون. خندید

 باز رو کوچیک هایپنجره پاکان. نگاه کردم کابین زیر ایهجنگل به بالذت من و کرد حرکت کابین

 .نشست کنارم و کرد

 .کردم نگاه پاکان به وحشت با. ایستادو کابین راه بین

 ایستاد؟و چرا پاکان وای -

 .کرد حلقه شونم دور ور دستش و زد لبخندی

 .ببری لذت مناظر از خوادمی میشه سوار ه کهاول دفعه من خانم دونهمی چون -

 :گفتم باتعجب

 نه؟کمی کار رو این همه برای -

 .خندید

 .یستهوا راه بین تا دادم پول بهش رفتم من نه -

 ور من تهخواس و بوده فکر این به که بودم ممنون ازش واقعاً. بذارم تشکر بدون ور محبتش این نتونستم

 کنم ونشپنه تونستمنمی که بامحبتی. کردمی توجه بهم که داشت اهمیت خیلی برام این. کنه حالخوش

 و شد لندب پاکان و کوه طرف اون رسیدیم. کرد تندتر ور قلبم ضربان بازبا نگاهش  که زدم لبخند بهش

 :گفتم که شدیم پیاده هم با

 .جنگله همش دره و پایین؟ میریم چطوری ،کوهیم باالی که ما پاکان -

 .خندید

 .کنیم گردش کمی بیا حاال .وراون و بریم بشیم کابین تله سوار باید دوباره -

 :گفت پاکان که نشستیم نیمکتی روی و رفتیم. بود جااون کوچولویی شهربازی
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 بعدش و خوریممی ناهار هست رستوران جاهمین. نمونده راه زیاد خداروشکر .یک ظهره ساعت -

 .میریم

 .یدخند بلند پاکان که شدم سوارش باشیطنت و رفتم تاب سمت به. بلندشدم و دادم تکون سری

 .بده هولم بیا ،مسخره نخند -

 با من و داد بهم بزرگی هل. ارزیدمی هیجانش به ولی ؛داشتم استرس کمی. به سمتم اومد و شد بلند

 .شدم خسته و گرفت درد حنجرم آخر در که کردم بازی تاب کلی. خندیدم و کشیدم جیغ حالیخوش

 .پاکان دار نگه -

 که ور شالم و اومد کنارم به که کردم نگاهش باتعجب. بود هم توی شدید هاشاخم ؛ اماداشت نگه

 و شدیم رستوران وارد حرفبی .گرفت دستم رو و جلو کشید رو فتادامی سرم از داشت تقریباً

 . بود هم توی هاشاخم هنوز .دادیم سفارش و نشستیم جا رینتخلوت

 شده؟ چیزی پاکان -

 .انداخت بهم باحرص نگاهی

ی ور مرد چندتا یآلوده نگاه ندارم خوش فهمی؟می شهال منی زن ،منه یشناسنامه توی اسمت تا وقتی -

 .تو باشه

 کردم؟ ارکچی من مگه -

 وضعشه؟ چه این کردم؟ ارکچی پرسیمی تازه -

 .داد نشون رو بود ریخته شونم روی که بلندم موهای از ایطره

 .کن سرت روسری و بباف رو موهات کنی سرت شال درست تونینمی وقتی -

 گیری؟می بهونه چرا نبود پارک توی کسی که تو و من جز -



 

 

 
109 

 انجمن رمانیکمهدیه مومنی کاربر  |رمان قبول میکنم 

 
 بود تو هب چشمشون تماماً که بودن مرد نشستهتا سه راستت سمت نیمکت .نکردی نگاه تو خوب پس -

 .بمیرن که زدمشونمی قدراین بخدا نبودی جاگه تو اونا یعنی

 رگ به نگاهم رو. بود بهم حواسش و شدمی غیرتی من برای پاکان. پیچید قلبم توی عمیق لذتی

 .شدیم خوردن مشغول رفحبی .آوردن رو غذا که زدم محوی لبخند و انداختم گلوش یبرجسته

 .کرد و حرکت شدم سوار ماشین

 !پاکان -

 دایبا ص و کردم نگاه اطراف به ذوق با ویالشون به بارسیدن .شدم ساکت و گرفت دلم .نداد ور جوابم

 .ردک و پارک برد ویال داخل ماشین رو. شد برابر هزار خوشحالیم با دیدنش و برگشتم عقب به دریا

 :پرسید هاشاخم با همون و گرفت رو بازوم که دریا سمت برم خواستم و شدم پیاده

 کجا؟ -

 :گفتم مظلوم

 .کن ولم لطفاً ،پاکان دریا برم خواممی -

 .برمتمی خودم شد عصر که .نمیری -

 چرا؟ آخه -

 .ویال داخل برو زود حاال. داره خطر بری تنها چون -

 .زودتر به داخل رفتم و برداشتم به عقب برگشتم و چمدونم رو و کردم نگاه دریا به حسرتبا

 :گفتم شد وارد که پاکان .نبود بزرگ زیاد چون کردم ؛ تعجببود خوشگلی و نقلی ویالی

 جا؟این چیکهکو قدراین چرا -

 .نیست مامان این ویالی !خودمه مال چون -

 :گفت که دادم کونت سری
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 .یمبخواب اتاق اون پس باید توی خواب اتاق هم یکی کارمه اتاق یکی .دارهن تربیش اتاق تادو جااین -

 نسبتاً اقات .کرد باز اتاقی رو در که رفتم باال هاپله از دنبالش .نترسیدم قبل مثل ؛ اماگرفتم استرس

 ونفرهد کامالً اتاق سرویس .داشت دریا به رو اییهو پنجره سفید و یاقهوه ست که بود دلبازی و بزرگ

 دمچی کمد توی رو پاکان و خودم تمام لوازم .رفت حموم به و برداشت هاش رولباس پاکان .بود شیک و

 توی کردم آویزون ها رو هملباس و

 م روموها .پوشیدم و برداشتم بود مشکی که مردونه مدل لباس یه با ور قرمزم جین بینشون از و کمد

و دراز کشیدم و  رفتم تخت سوی به کمی عطر زدم و باخستگی هام ریختم؛روی شونه و کردم باز هم

 .شدم موبایلم با بازی مشغول

 ور بازیم. ایستادو ی آینهجلو بعد و انداخت من به نگاهی اول و اومد در حموم از پاکان بعد ساعت نیم

 :گفت که دادم ادامه

 .کنهمی درد سرم خواممی قهوه -

 ردمب و کردم درست ؛ قهوهکردم پیدا رو وسایل و زدم چرخی آشپزخونه پایین توی رفتم و شدم بلند

 دلم. شدیده سردردش فهمیدم درهمش یاز چهره .بود پاکان مبل جلوی که میزی روی سالن توی

 :گفتم و نشستم کنارش ت،سوخ

 بیارم؟ قرص برات خوایمی پاکان -

 .نشست صاف و کرد باز هاش روچشم

 .نه -

 مقصرش که دونستم؛ میباشه مهربون باهام قبل مثل داشتم دوست .شدم ناراحت خشکش لحن از

 .خودمم

 .کن باور هستن، جااون مردها اون که دونستمنمی من بخدا پاکان -

 .تر شددرهم هاشو اخم تربیش قهوه فنجون دور اشهدست فشار
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 .خواممی معذرت پاکان -

 .بلند شد و خورد ش روقهو

 .قهوه برای مرسی -

 .دویدمبه سمتش  و شدم بلند دلخوری با

 .بزنیم حرف با هم بذار کن صبر پاکان -

 .ندارم حرفی من -

 نداری؟ باور چراجا هستن، اون هااون دونستمنمی من پاکان اما -

 تونستی؟نمی اینم نیاد بیرون شالت زیر از که ببندی طوری ور موهات تونستیمی -

 .انداختم زیر به سر ناراحتی با

 .کردم خواهی معذرت که من ،باشه -

 .کردمی نگاه صورتم به جدی ولی ؛نداشت اخم .کردم بلند آروم ، سرم رونزد حرفی

 !بخشمتمی یه شرط به -

 :گفتم الحخوش اما ؛کردم تعجب

 .قبول بذاری شرطی هر باشه -

 .داد باال ور ابروهاش

 مطمئنی؟ -

 !آره -

 .خوابیمی آغوشم ها تویشب هفته دو تا از امشب پس باشه خب -

 .نبود شده گشاد تعجب فرط از هامچشم. کردنمی شوخی و بود جدی. کردم نگاهش باحیرت



 

 

 
112 

 انجمن رمانیکمهدیه مومنی کاربر  |رمان قبول میکنم 

 
 .شهولی این نمی -

 .بزنی زیرش تونینمی ،کردی قبول رو شرط و دادی قول تو -

 .موندم مات من و شد رد کنارم از و بعد

 . بودم عصبی کمی هم و متعجب هم شرطش از این. بودم فکر توی مدام شب تا

 براش و دادم اوتتفبی ور جوابش. کرد سالم و شد آشپزخونه وارد که بودم شام کردن درست مشغول

جلوی  .کردم صداش و چیدم رو میز .دبو ساعت هشت شب .شدم خودم کار مشغول باز و ریختم قهوه

 .شدیم خوردن مشغول و نشست من

 نرفته؟ یادت که ور شرطمون -

 .شد رها دستم از چنگال

 چی؟ یعنی -

 .کرد نگاهم و کشید خوردن از دست

 .کنمنمی قبول ور خواهیت معذرت من وگرنه باشی کنارم باید هفته دو تا تو کهاین یعنی -

 ... .اما -

 :وسط حرفم پرید و گفت

 .خشمتبنمی من یا نیکمی قبول یا نداره چرا و اما دیگه -

 و مکرد جمع رو میز رفتم نمم و کنه تلویزیون نگاهفت ر از شام بعد. نزدم حرفی و کردم نگاهش مردد

 کردمیم حس .بود شده تند هامنفس و ترسیدممی. و به طبقه باال رفتم گذاشتم ماشین توی ها روظرف

 المح یکم یستادموا که دوش زیر .به حموم رفتم و برداشتم روبدو شامبرم رو. سوزهمی حرارت از تنم

 آباژور زج به اتاق چراغ. دش بیرون اومدمبع ،ببره خوابش شاید که کردم معطل بیست دقیقه. شد بهتر
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 بتاًنس تاپ و شلوارک یه آروم و زدم حالیخوش با لبخندی. بود خوابیده تخت روی پاکان و بود خاموش

 .خوابیدم و رفتم تخت سمت به و کرد خشک ور موهام و کردم تنم مشکی پوشیده

 نه؟ خوابم من کردی فکر -

 .خوابید بهم رو پهلو و روی زد غلت که کشیدم بلندی هین

 کنم؟ اذیتت خواممی من کنیی؟ فکر میترسمی این همه چرا -

 :و گفتاخم و کرد و بازهاش رتدس که کردم نگاهش فقط

 !بیا -

 .شد ترغلیظ اخمش که کردم نگاهش باترس

 .بیا گفتم -

های اشک دکر پر که رو فاصله. بود گرفته ور گلوم بغض ؛ ولیطرفش رفتم و داد تکون ور خودم کمی

 عمیقینفس  و کرد نگاهم فقط حرف بدون. بودم شده ضعیف همه این چرا دونمنمی .نشد جاری منم

 .برد خوابم و نفهمیدم چیزی دیگه که کشید

 ولی ؛کردم تعجب ،کرد قطع ور ساعت صدای یکی. توی هم بره هاماخم شد باعث ساعت صدای

 و خوردم تکون باخجالت بود حلقه دورم هاشدست هنوز که پاکان دیدن با کردم باز که هام روچشم

 هک انداختم زیر به رو سرم. کرد نگاه بهم و شد باز شهاچشم که بیام در شهادست حصار از خواستم

 :کرد زمزمه

 .بخدا نیستم نامرد من بترسی از چیزی نیست نیازی شهال؟ نداشتم بهت کاری دیدی -

 .داشت آرامش و بود بخش لذت واقعاً واسم که داشتم آرومی خواب ، دیشبگفتمی راست

 کنی؟ ولم شهمی -

 ؟بری خوایمی کجا -
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 .آماده کنم صبحونه برم -

با افکار  .رفتم بیرون ز اتاقا بعد و سرویس رفتم اول باکالفگی و بلند شدم .کرد و ولم داد تکون سری

 :نشستیم که گفتم .شد وارد که کردم حاضر صبحونه آشپزخونه توی مغشوش

 ار؟ک سر نرفتی چرا -

 .برم فردا باید -

 :گفتم باذوق

 دریا؟ میریم امروز پس -

 .لرزید دلم توی چیزی و کرد نگاهم

 .میریم بخوای تو اگه -

 میز ریعس منم. شد بلند و زد لبخند ن هماو که نشست لبم و لبخندی روی پیچید ی عمیقلذت دلم توی

 نمم بیرون رفت وقتی. شدمی حاضر داشت و بود اتاق توی اون هم. به طبقه باال رفتم و کردم جمع رو

 نیاد یرونب کاله زیر از باز تا بستم موهام رو باال .برداشتم همرنگش کاله و شنل با رو قرمزم جین سریع

 ایهلحظ با دیدنم و شد وارد پاکان که زدم هم عطرم رو و کردم مالیمی آرایش. نکنه عصبانی پاکان رو و

 به رو بااخم و اومد جلو. کرد نگاهم خیره و ایستادو

 :گفت که برداشتم عقب به قدمی نوترس من و باال آورد دستش رو .ایستادو ی منرو

 .شهال اتوایس ندارم کاریت -

 لبم ژر بعد یالحظه و شد بسته ترس از من یهاچشم و باال آورد جلو اومد و دستش رو باز که ایستادمو

 هایی چشمتو و شد باز من یهاچشم شد تموم کارش وقتی .گرفت لرز من تن و تمام کرد پاک رو

 .افتاد عصبیش

 ... .وگرنه بزنی پررنگی این به رژ نبینم دیگه -
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 .زد ایخنده تک و انداخت باال ور ابروش تای هی

 .کنممی پاکش یادیگه جور بعد یدفعه وگرنه -

 .بودم مونده اتاق وسط مات من و رفت بیرون اتاق از و بعد

*** 

 لبم روی عمیقی لبخند و کردم باز هم از هام رودست و کشیدم عمیقی نفس و یستادموا ی دریاجلو

 هب باوحشت من و شد داشت نگه من رو دستی. دیدممی از نزدیک رو دریا که بود بارم اولین .نشست

 :گفتم پاکان دیدن با که کردم نگاه عقب

 گرفتی؟ ور من چی برای -

 .کننمی نگاهت دارن چون -

 و دادم تکون ور خودم کمی کالفه. کردنمی نگاه بهمون که رو دیدم مرد تادو که چرخوندم ور سرم

 .بردم لذت هاشاز خنک و گذاشتم آب توی ور پام و گرفتم فاصله ازش

 ترسی؟می من از هم هنوز -

 .کردم نگاهش

 .ترسممی مردونت یغریزه از من ترسم،نمیتو  از من -

 کنارم که کردم فرو آب توی تربیش ور پاهام و انداختم زیر به ور سرم که کرد نگاهم باتحسین

 .نشست

 !شهال -

 له؟ب -

 باشی؟ داشته دوستش که داری ی زندگیتتو ور کسی تو -

 باشم؟ کسی عاشق که اینه منظورت -
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 .آره -

 .نیست کسی نه -

 و شتمبردا موبایلم رو. بود شده تنگ خانم مهین و نازبانو برای خیلی دلم .نزدم حرفی منم و شد ساکت

 ایلموب. دادمی گوش و بود نشسته کنارم مدت تمام پاکان. زدم حرف باهاشون کلی و زدم بهشون زنگ

 از آب رپ ور مشتش بدجنسی با که کردم نگاهش باتعجب .توی دریا رفت و شد بلند کردم قطع که ور

 و آب توی رفتم و بلند شدم و کردم نگاه بود شده خیس که ه شلوارمب باحرص .روی من ریخت و کرد

 ن متقابالً آباو که ریختم آب تند تند باحرص. خندید بهم و داد جاخالی که کردم پر ور مشتم

 خوردممی حرص. بود تربزرگ من از خیلی اون هایمشت ؛ چونشدممی خیس تربیش و منریخت می

 ویت افتادم و شد خالی دفعه زیر پام یه که خوردم حرص منم خندید بهم و شد نزدیکم. ریختممی آب و

. ودنب پام زیر چیزی ولی ؛بشم بلند ردمکمی سعی وحشتبا و زدممی پا و دست. گرفت و نفسم آب

 شدت به و شد حلقه کمرم دور ییهادست دفعه یه که بودم شده ناامید و بکشم نفس تونستمنمی دیگه

 .نفهمیدم چیزی دیگه و بیرون شدم کشیده

*** 

 سرم رو .دیدم تخت روی ور خودم و کردم باز هام روچشم. شدمی تنگ مهانفس و کردمی درد سرم

 دیدن با ولی ؛داخل اومد آروم پاکان و شد باز در اتاق که رفت هوا به آخم و گرفت درد که دادم تکون

 .زد محوی لبخند مهاچشم

 .شهال خوبه حالت که حالمخوش -

 .رفت رژه چشمم جلوی فیلم مثل کم کم اتفاقات و کردم فکر کمی باگیجی

 کجاست؟ بگو توروخدا شدممی خفه داشتم من. کنم تشکر ازش برم بذار داد؟ نجات ور من کی -

 .گرفت رو دستم و نشست تخت روی و کرد بهم نگاهی

 .بود موظیف نیست تشکر به نیازی .شهال باش آروم -
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 .کردم نگاه بهش باتعجب

 ؟دادی نجات ور من تو ...تو -

 :گفتم شرمندگی با و بخشه لذت برام چقدر لبخند این کردم حس من و زد مهربونی لبخند

 .شدی اذیت که ببخش !ممنون -

 :گفت و لند شدب

 .بخوابم خواممی خستم من -

 .نشست وجودم توی شرمندگی باز و دادمی نشون رو که دو بامداد کردم ساعت به نگاهی باتعجب

 .کشید دراز کنارم آروم پاکان

 نیست؟ گرسنت -

 .اصالً نه -

 :کرد زمزمه و داد تکون سری

 میای؟ -

 :گفت گوشم کنار که کردم نگاهش باتعجب

 .توی آغوشم -

 .شدم امنیت از حس لبریز من و شد نزدیک آروم پاکان. بود نامحسوس تنم توی لرز

*** 

وی ویال و منم ت بود کار سر عصر تا صبح پاکان. گذشتمی شمال به اومدنمون از هفته یه ترتیب این به

 .گشتیممیبر بعد و دریا کنار رفتیممی یکم هم هاشب و خوابیدها میعصر. تنها بودم
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 میز پشت و شد وارد که بودم صبحونه کردن حاضر مشغول. رفتشرکت نمی پاکان و بود جمعه

 .نشست

 .خرید بریم شو حاضر بعد از صبحونه -

 .یمبود نرفته جایی جز کنار دریا هفته یه این توی

 چرا؟ -

 .کنیم برای ویال هم باید خرید. گرفته مهمونی مهاهمکار از ، یکیداریم دعوت مهمونی امشب -

 .دادم تکون سری

*** 

 اجناس دیدن مشغول با هم. وایستاد کنارم اومد و زد رو ریموت سریع پاکان. شدیم پیاده ماشین از

 :گفت پاکان که بودیم

 چطوره؟ اون شهال -

 یدوزسنگ سینه روی و بود حریر از پارچش که رنگ شیری لباس یه به و کردم دنبال رو نگاهش رد

 .نشست لبم روی عمیقی لبخند و برخوردم بود شده

 .عالیه -

 .کن پرو بریم پس -

 تپاکان خواس. کردمی حالمخوش این و نبود باز زیاد. پوشیدم رو لباس و رفتم دنبالش حالیخوش با

 .ردک نگاه بهم باتحسین و شد اتاقک وارد. ریختم شونم روی و کردم باز ور موهام برای همین ببینه

 .بچرخ -

 :گفت که زدم چرخی باتعجب

 .کنم حساب ، میرممیاد بهت قشنگه -
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 .شد خارج اتاقک از بعدم

 هک خرید رنگ آلبالویی کراوات و لباس با رنگ شیری شلوار و یه کت اون هم من لباس بعد از خریدن

 هک خرید برام هم خوشگلی سفید کفش. کنه ست با من خواستمی ؛ چوننشست لبم روی لبخندی

 :گفت که کردیم خرید ویال برای هم کمی .بود ناز خیلی

 بخریم؟ چی کادو برای نظرت به -

 .خورد فروشی ساعت یه مغازه به نگاهم که انداختم اطراف به نگاهی

 چطوره؟ ساعت -

 .زد لبخند

 .عالی -

از  بعد .یمرفت رستوران به ناهار برای خسته فتیم و بعدگر کادو و کردیم انتخاب شیکی و مردونه ساعت

. تمبعد به طبقه باال رف و شدم وسایل جاییجابه مشغول بخوابه و من رفت پاکان و ویال برگشتیم اون

با  موهام رو. بیرون اومدم و گرفتم دوش و حموم رفتم. دبو هنوز خواب پاکانساعت چهار عصر بود و 

 کردن آرایش مشغول و کردم تنم و بعد لباس رو کشیدم سشوار پر حالت به و کردم خشک سشوار

 ،بود دهسا خیلی موهام. نشست لبم روی عمیقی لبخند و پا کردم ور کفشم شد تموم مهاکار وقتی. شدم

 جلو و از شونم روی بود شده رها بقیهبسته بودم؛  سر گل با یه و نده بودمرسو بهم عقب از رو طرف دو

 ابندپ .کرد زیباترم خیلی این و بزنه برق تا ریختم اکلیل روش و صورتم توی ریختم هم موهام رو کج

 سمت به .زد وی شیش ضربهر ساعت که زدم هم م روعطر و بستم پام دور و برداشتم وخوشگلم ر

 ندر تحسی غرق نگاهش. کرد نگاه بهم باحیرت و شد بلند که کردم صدا رو پاکان و آروم رفتم تخت

 .شد هام خیرهتوی چشم و گرفت رو بازوهام که انداختم زیر به سر با شرم. شد

 کنی؟می کارچی با من شهال داری -

 .کشیدم آهی من و شد خارج از اتاق سریع خیلی پاکان. لرزید تنم
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 .منتظر بودم تا بیاد نشسته سالن توی

 رارق هم ویرروبه که برخاستم .کردم تحسین رو و خالقش نشست لبم روی محوی لبخند دیدنشبا 

 .دستم رو گرفت و نشست پاکان لب روی لبخند و گرفتیم

 .بدم بهت چیزی یه خواممی -

 :گفت که کردم نگاهش با تعجب

 !برگرد -

 ور قفلش که بود پاکان یهادست و شد حلقه گردنم دور چیزی که کردم بهش پشتم رو و زدم چرخی

 ینهآ جلوی. گرفتمی گر تنم تمام خوردمی گردنم به که نفسش. و آرامش پر شد لذت از دلم .بستمی

 خندلب و کردم نگاه زدمی برق و بود شد بسته گردنم دور که خوشگلی ینقره زنجیر به و ایستادمو

 نگاه و بهم بود کرده شلوارش ی جیبتو هاش رودست. برگردوندم روم رو .نشست لبم روی عمیقی

 خمارش یهاچشم و شد خیره بهم که آوردم عقب ور سرم بعد کردم نگاهش و رفتم جلو. میکرد

 فرو من یسینه توی دل و ومدامی جلو سرش .لرزید من تن و افتاد هاملب روی و کرد حرکت

 :که داد زدم بود نزدیک. ریختمی

 !نپاکا نه -

 نفس و کشید عقب رو سرش سریع. نشست توی نگاهش کالفگی و دش آوردخو به فریادم صدای

 .اومد بیرون فشار با من یشده حبس

 .منتظرتم توی ماشین .شهال خواممی معذرت -

 .شد خارج سالن از زود بعد

 .دادیممی گوش آهنگ به حرفی هیچبی ماشین توی
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 دقایقی و گذاشت زنگ روی ور دستش پاکان که نگریستم مقابلم بزرگ ویالی به مقصد به رسیدن با

دور  ، آروم دستم روگرفت سمتم ور بازوش پاکان .رفتن هامون رو ازمون گرفتن وها پالتوخدمتکار بعد

 .رفتیم دوستش سمت و به انداختم پایین بازوش حلقه کردم و سرم رو

 .همکارمه جان ساسان ایشونم جان شهال. منه همسر شهال یشونا :پاکان

 .خانم شهال حالمخوش از دیدنتون :نساسا

 .بود افتخاری منم ، برایبله -

 کجاست؟ نامزدت ساسان :پاکان

 .ایستادو ساسان کنار و شد نزدیک بهمون سن کم و نسبتاً ناز دختری موقع همین در

 .اومدید خوش خان پاکان سالم -

 :گفت لبخند با ساسان

 .، دلنوازمن عزیز نامزد اینم -

 .دوخت بهم رو رنگش میشی هایچشم دلنواز

 .باشید خان پاکان همسر باید شما -

 .هستم شهال !طورههمین بله -

 :گفت و باتحسین فشرد ور دستم

 .عالیه چیز همه توی پاکان یسلیقه و انتخاب الحق -

 .زدم لبخندی

 .مرسی -

 .گردیمبرمی بریم ما خب :ساسان
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 ادد بهم و برداشت شربت لیوانی پاکان .شدن دور ازمون تشکر ها ضمناون و داد بهش رو کادو پاکان

 :گفتم که

 چی؟ خودت -

 .انداخت بهم نگاهی

 .نوشیدنی بخورم خواممی -

 مدل. شد ناپدید جمعیت و توی جدا ازم. شد قفل زبونم اما ؛نه بگم خواستم و افتاد دلم توی وحشت

 بهم دلنواز که سرکشیدم الجرعه رو شربت لیوان و افتادم مبل ، رویلرزید مهادست و رفت ضعف

 .نشست کنارم و شد نزدیک

 جون؟ شهال خوبه حالت -

 .کردم نگاهش

 .عزیزم شممی خوب حاال افتاده فشارم کنم فکر -

 .زد لبخندی

 بیاری؟ بچه نداری تصمیم -

 .ی زدملبخند ولی خوردم؛ جا

 .دار شدنبچه برای زوده هنوز عزیزم نه -

 .کردم عوض رو بحث سریع بعد

 کنید؟ ازدواج ندارین تصمیم چی؟ شما -

 .بگیریم جشن نوروز قراره ما چرا -

 سالته؟ چند. عالیه -
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 .نوزده سال -

 .باال رفت ابروهام

 سالشه؟ چند خان ساسان بعد -

 سالته؟ چند وت .سالبیست و هفت  -

 .بیست و دو سال -

 .ذاشتن که بیرون بلند شدم برم .ببینمش دیگه اصالً خواستنمی دلم .رفت دلنواز و برگشت پاکان

 کجا؟ -

 .باشم خونسرد کردم سعی ؛ ولیکردم وحشت

 .پاکان کن ولم باغ یتو برم خواممی -

 .برقصیم خوایممی نه-

 هایزوج به. شدم نزدیک بهش ناچار و زد حلقه مهاچشم توی اشک .رفت وسط به بعد از این حرفش

 ور سرم انزجار با من و شد خیره و بهم کرد بلند ور سرش که انداختم نگاه رقصیدنمی که اطرافمون

 :گفت که نشستم و کنار دلنواز شدم جدا ازش سریع تموم شدن آهنگ از بعد .انداختم پایین

 .ناراحتی چیزی از کنممی حس شهال؟ شده چیزی -

 کنید؟می زندگی جااین شماها -

 .گردیمبرمی و بعد اومدیم کار برای شما مثل و هستیم تهرانی ساسان و من نه -

 :گفت که نزدم حرفی

 شده؟چی نگفتی -

 .تنفرمجوری مهای اینآدم از من .خورده نوشیدنی -
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 دلنواز ولی ؛بود خاموشنسبتاً  سالن یهاچراغ که بود خوب چه .ریخت گونم روی و خورد سر مهااشک

 .کرد بغلم آروم و دید هام روکاش

 .باشی ضعیف نمیاد بهت !دختر باش آروم -

 :گفتم خودم با

 ودمب قوی من. شدم ضعیف شد له احساساتم ، وقتیشرطی زن هی شدم وقتی ولی ؛نبودم ضعیف من -

 دونستممی وقتی حتی و خدمتکارم دونستممی وقتی حتی ،ندارم پناه و یتیمم دونستممی وقتی حتی

 .شدم ضعیف شرطی و یه ساله زن هی شدم وقتی ولی ؛بودم قوی کننمی ها مسخرمدختر یهمه

 :گفت دلنواز .باشم مسلط مخود به کردم سعی و کردم هام روپاکاشک

 .شهال شوهرته اون. بگیرم ور جلوش تونمنمی ، منمخورهمی گاهی هم ساسان -

 نیستم؟ مرد این با من که دونستمی اون چه .زدم تلخی پوزخند

از  بعد. کردم نوپنه جایی ور خودم و نرفتم سر میز. کردمی حالمخوش این و ندیدمش شام موقع تا

 کنزدی بهم داشت پاکان رو دیدم؛ که بودم نشسته هاصندلی از یکی روی .داشت ادامه مراسم باز شام

 رست و تردید به رو جاش و بود شده کمرنگ حاال بودم کرده پیدا بهش که خوبی ایهحس تمام. شدمی

 .گرفت ور مچم که شدم بلند با دلهره .بود داده

 .خونه میریم شوحاضر -

 .بوسید م روگون دلنواز. م کردمسر و شالم رو تن ور پالتو نولرز

 .باشم دوست باهات شممی حالخوش من! عزیزم بیا هم ما ویالی -

 :گفتم خودم با

 !تو پیش بیام ونستمتمی امشب کاش ای -

 .جان دلنواز خداحافظ. شممی حالخوش من بیا تو هم چشم -
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 صلوات مدام. لرزوندمی ور تنم زیاد ماشین سرعت و دیمزنمی حرفی کدوم هیچ ماشین توی

 شد باز سمتم رد که نکشید طولی ولی ؛کشیدم راحتی نفس ویال به با رسیدن .برسیم سالم تا فرستادممی

 .شد هام جاریو اشک کشیده وحشیانه بازوم و

 .خواستممی کمک خدا از وجود با تمام من و رفتمی ویال سمت به بهم توجهبی و کشیدمی رو من

 تنم حرارت. شدم الل من و دوخت بهم قرمزش رو و خشمگین یهاچشم و کرد قفل رو خواب اتاق در

 فقط حاال و درآوردم ور شالم و پالتو زود من و کرد بازش و رفت پنجره سمت به. زدمی آتیشم داشت

 .بودم رفته مهمونی این به چرا که کردم لعنت خودم رو .بود تنم مهمونی لباس

 و اومد جلو که کردم نگاه بهش با التماس. چسبیدم دیوار به و رفتم عقب وحشت با من و اومد سمتم به

 .زد هام زلتوی چشم و گذاشتم سرم طرف دو هاش روتدس

 ن؟ها کنیمی فرار از من -

 .انداخت اندامم بر لرزه فریادش صدای

 !پاکان -

 و بدتر اومدم کوتاه جلوت و نداشتم بهت کاری هر چی آره؟ شدی روپر نگفتم هیچی هر چی چیه؟ -

 من؟ از کنی؟یم فرار از من .ترشدی وقیح

 .نیستی خودت االن تو پاکان -

جاری  هم پشت امهاشک .تر آوردجلو ور سرش که گرفتم رو وحشت با من و اومد جلو صورتش

 .خورد صورتم توی نفسش که هام رو بسته بودممچش و شدنمی

 شهال؟ آرهنیستم؟  خودم من -

 و شد جاری بدنم توی ناپذیروصف شوقی و لرزید دلم توی چیزی .اددنمی بو دهنش نه. ها کرد

 .بود مهربون و معصوم هاش، چشمنبود و بد گیج شهاچشم ؛ ولیبود شده خیره بهم .شد باز هامچشم

 .زد بهم گرم لبخندی
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 .هالش نیستم نامرد گفتم. ندارم بهت کاری نخوای خودت تا که گفتم .نخوردم تو خاطر به .نخوردم من -

 .زد لبخند که کردم نگاهش خوشحالیم باتمام

 .نکن گریه بسه دیگه -

 .رفت بیرون از اتاق و شد جدا ازم سپس

*** 

 .گرفتم شماره و برداشتم ور موبایلم

 الو؟ -

 .شهال منم. دلنواز سالم -

 .کردی از من یادی عجب چه تویی؟ عزیزم سالم -

 .کنم رنگ رو موهام خواممی آرایشگاه بریم با هم تا زدم زنگ راستش -

 دنبالت؟ بیام عصر باشه -

 .بفهمه پاکان خوامنمی ،بریم صبح فردا میشه گها نه -

 غافلگیرش کنی؟ خوایمی ناقال ای -

 .زدم تلخی لبخند

 .منتظرتم فردا صبح !شاید -

 نداری؟ کاری. حتماً باشه -

 .خداحافظ قربانت -

 قهوه .داوم باغ از ماشینش صدای که کردم درست ناهار. رفتم آشپزخونه به و برخاستم حوصلگیبی با

 .شد آشپزخونه وارد که کردم درست
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 .نباشی خسته -

 .کرد نگاهم

هام رو دوست از دیگه یکی و ساسی خودم طرف ؛ ازداریم مهمون امشب .طورهمین هم تو مرسی -

 .کردم دعوت

 .بودم شده خسته نواختییک از این چون شدم حالخوش

 .عالیه -

 .شدیم خوردن دو مشغولهر  و چیدم رو ناهار میز منم. شد قهوش خوردن مشغول و زد لبخند ون هما

 : گفتم و میز روی گذاشتم قاشقم رو

 تهران؟ گردیمبرمی کی نیست معلوم -

 .کرد بلند ور سرش

 شدی؟ خسته جااز این -

 .میره سر حوصلم. شدم خسته تنهایی از ؛ ولینه -

ر پ ور فراغتت اوقات جااین هاشدوست و دلنواز با تونیمی شهال؟ کنیمی گیریکناره بقیه از چرا -

 .کنی

 .بود اون با حق نزدم حرفی

 هک خرممی ماشین برات خوایمی اگه .بره سر حوصلت نذار و بگذرون خوش پس. منی خانم تو شهال -

 .باشی راحت

 .نشست لبم روی و لبخندی لرزید دلم

 .میرم دلنواز با ، اگه خواستممرسی نه -

 .بگی بهم بود حتماً مشکلی گها دارم دوست فقط .بهخو -
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 .ممنون باشه -

 :گفتم خودم با میز از تمیز کردن بعد منم و رفت خواب برای پاکان ناهار از بعد

 کنم؟ درست چی شام برای حاال -

 یکل و کشید طول دو ساعتی .شدم سبزی قورمه و قیمه کردن درست مشغول بعد و کردم فکر کمی

. تمریخ سینی توی ها رو همشیرینی و گذاشتم خوشگل هایظرف توی و رو شستم هامیوه. خستم کرد

 .دز ی پنج عصر ضربهرو ساعت .زدم لبخند با رضایت و کردم تمیز رو آشپزخونه. بود آماده چیز همه

 و رفتمگ دوش رفتم و برداشتم روبدو شامبرم رو .بود خواب تخت روی پاکان .رفتم اتاق سمت به خسته

 هوشبی و تقریباً انداختم خوابروی تخت ور خودم حوله با همون و کردم خشک رو موهام باخستگی

 .شدم

 اون و خورد پیچ دلم بود نشسته کنارم که پاکان بادیدن و بیدار شدم خواب از موهام نوازش حس با

 .زد لبخند

 شدی؟ خسته خیلی -

 .نکردم خاصی کار نه -

 .برد خوابم کی و نفهمیدم بودم خسته اما ؛کنم کمکت خواستممی -

ی لوج و شستم ور صورتم و دست سرویس توی .شد خارج بلند شدم که پاکان از اتاق .نداره اشکالی -

رو  زردم یهاصندل و پوشیدم رو رنگم زرد شیک دامن و چکت. کردم مالیمی آرایش .یستادموا آینه

 هب با رسیدن .شدم خارج اتاق از با رضایت .زدم و عطر هم بستم باال سر گل با ور موهام و کردم پام هم

 .اومد بیرون آشپزخونه از بلند شد و پاکان آیفون زنگ صدای سالن

 .خودشونن -

 متس به که کردم نگاهش با تعجب .نشست لبش روی زیبایی لبخند و انداخت تا پام سر به نگاهی

 برای دبع و یخچال توی گذاشتم و کردم درست شربت رفتم و سریع آشپزخونه من هم به. رفت آیفون
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 رامیال عدیب زوج .سالم دادن اکتفا کرد به تنها ساسان و دلنواز بغلم کرد .رفتم پاکان کنار به استقبال

 تبریک رو ازدواجمون بوسید و ور گونم لبخند با ورود همون از که بود خوشرو و زیبا نسبتاً دختری

 و نشستن سالن توی شد تموم که معمول تعارفات. مدرن بود و جذاب پسری ،سپهر شوهرش و گفت

 .رفتم آشپزخونه به شربت آوردن برای من

 .شد وارد پاکان که بردارم خواستم .بود آماده سینی

 .برممی خودم -

 .نشستم دلنواز و کنار سالن شدم وارد سرش پشت و دادم تکون سری

 :گفت رامیال

 رفتید؟ کجا عسل ماه جون شهال -

 :گفت خونسرد خیلی و با لبخند که دوختم پاکان به ور نگاهم ولی ؛زدم یپوزخند دلم توی

 مهارکا چون نیست خوب زیاد رفتن عسل ماه یواسه االن من موقعیت .خوبیه و قانع خیلی دختر شهال -

 .کنممی جبران براش حتماً که دونهمی ؛ ولیزیاده

 .خندید سپهر

 حال هب خوش بگم بهتره االن از. کنهمی غافلگیر آدم رو واقعاً و داره صیخا هایغافلگیری خیلی پاکان -

 .بشه غافلگیر قراره که خانم شهال

 :گفتم. زد بهم گرمی لبخند که کردم نگاه بهش فقط من و خندیدیم

 عزیزم؟ کردی ازدواج وقته چند جون رامیال -

 .جون شهال یه ساله -

 بیارید؟ جدید عضو یه ندارید قصد وقتاون -

 :گفت حرفم با این سپهر
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 نقرو زندگیمون بیاریم یه بچه بیا میگم بهش دارم همش من که خانم شهال بشنوه دهنت از خدا وای -

 .میده گوش مگه بگیره

 :گفت رامیال و خندیدیم هممون که درآورد گریه صدای الکی بعدم

 پابند ور خودم خوامنمی االن من زیاده خیلی حاملگی برای وقت پنج سالمه بیست و هنوز من -

 .بکنم بچه مسئولیت

 :گفتم

 .میده آرامش به یه مادر حس !دلچسب و شیرین .خوبه خیلی که بچه ولی -

 .انداخت باال ابرویی رامیال

 نمیاری؟ دونه یه خودت چرا داری دوست بچه همه این که تو عزیزم خب -

 نپایی سرم رو. یی که زدمنابجا حرف این خاطر به فرستادم لعنت خودم و به افتاد دلم توی دلشوره

 :داد نجات رو من مجدد پاکان صدای که انداختم

 .وقتشه دیگه یه ساله شما اما ؛زوده هنوز کردیم ازدواج که سه ماهه ما هنوز خانم رامیال آخه -

 .از جام بلند شدم و کردم نگاه بهش قدردانی دنیا یه و حالیخوش با و کردم خداروشکر دل ته از

 .بچینم رو شام میز من تا باشید راحت شماها -

 ردک صدا رو آقایون دلنواز و چیدیم رو میز .اومدن سرم پشت هم رامیال و دلنواز که رفتم آشپزخونه به

 :گفت دلنواز. همگی سر میز نشستیم و

 .اروپا بریم ساسی با عسل ماه ما قراره -

 :گفت ترس به تظاهر با ساسان

 ؟زدم حرفی همچین کی من خانم !یا خدا -

 :گفت دلنواز که خندیدیم
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 .ساسی شدی خسیس خیلی -

 .زد پاکان یشونه روی ساسان

 شد؟می چی داشت وجود دلنواز این توی تو خانم بودن توقع کم و قانع از این کمی اگه یه -

 .کرد حیرت و حالیخوش در رو غرق من که بود پاکان جواب و

 .نیست نظیرش و تکه ی دنیاتو من خانم دیگه نه -

 :گفت ساسان به رو کجی دهن با دلنواز .زد حلقه مهاچشم توی اشک و رفت غنج دلم

 .آلایده مرد میگن این به بگیر یاد ساسان آقا -

 :گفت رامیال که بودم مونده جمله اون قعر توی هنوز من ولی ؛خندیدن همه

 تهرانن؟ پدرت و مادر نجو شهال -

 .نشست صورتم روی اخم

 .کردن ، فوتندیدم ور کدومشون هیچ از بچگی من. خیر -

 ؟کردیمی زندگی تنها این مدت وقتاون آخی :رامیال

 :گفت که نگریستم پاکان به مستأصل

 .داره خاصی یعالقه شهال به مامان چون کردهمی زندگی من مامان با شهال نه -

. ننشستن و بعد بلند شدن و رفت دیگه کمی بعد از شام .نزد حرفی کسی دیگه و کشیدم ی دلمتو آهی

 :و گفتم سمتش برگشتم .شد وارد که کردم پاک آرایشم رو و یستادموا آینه جلوی

 خدمتکارتونم؟ فقط من نگفتی چرا -

 .روی من وایستادروبه و اومد جلو

 .منی زن االن خدمتکار نیستی، دیگه تو االن چون -
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 .هاش زل زدمتوی چشم ولی ؛شد وارد بهم شیرینی حس مالکیت این از وجودم توی

 کنن؟ مسخره ها من رواین داری دوست چی؟ یه سال از این بعد -

 .خورد صورتم توی داغش هاینفس و آورد جلو رو سرش

 نعنوا به هم یه سال این از بعد حتی داری ور من تو شهال. کنه مسخره یا اذیت رو تو نداره حق کسی -

 .راحت خیالت بکشی سختی ذارمنمی. من رو داری  دوست یه

 .رفتم تخت سمت و به گرفتم فاصله ازش .زدم و پوزخندی کشیدم آهی

*** 

 خوبی؟ نازی سالم -

 خوبه؟ ارباب. شده تنگ برات دلم چقدر دونینمی وای جون شهال سالم -

 خبر؟ چه .خوبیم ما بله -

 .خوبه حالش االنم و کردن عمل دیروز ور پدرم شهال !خبرخوب یه -

 .مخندید حالیخوش با

 .بود خبر بهترین این !نازبانو تبریک -

 .اربابم مدیون ور حالم ینا و حالمخوش چقدر دونینمی. مرسی -

 نداری؟ کاری فعال خب. عزیزم باشی شاد همیشه امیدوارم -

 .کن تشکر از طرف من خیلی و آقا به برسون سالم نه -

 .خدانگهدار عزیزم باشه -

 .دادمی دلنواز اومدن از نشون آیفون صدای که خندیدم دل ته از هااز مدت بعد و کردم قطع ور موبایل
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 ور جوابم هردو که کردم سالم. بود اومده باهاش هم رامیال چون نشستم عقب و شدم خارج ویال از

 .دادن

 خبریه؟ ،شهال میای حالخوش نظر به :دلنواز

 .همونه واسه شنیدم خبرخوب یه عزیزم نه -

 .شدیم آرایشگاه پیاده و وارد .بود آهنگ صدای فقط و نیومد پیش حرفی آرایشگاه به رسیدن تا

 هی و انگار بودم کرده فرق واقعاً .شد اصالح صورتم و شد رنگ عسلی و ابروهام مو خودم درخواست به

 :گفت دلنواز که برخاستم صندلی از روی .بودم شده دیگه آدم

 .شهال ناز شدی و خوشگل وای چه -

 :گفت رامیال که زدم لبخند

 .شهمی مجنونت ببینتت جوریاین دیگه هست عاشقت پاکان -

 .یه ساله قرارداد شرطیم، یه ازدواج یه فقط من !هه عاشق؟. زدم تلخی لبخند

 .داشت نگه ویال جلوی دلنواز

 که؟ میای. شهال نویسممی اسم هم تو یواسه ؛کنم نام ثبت کالس شنا خواممی من -

 .میام آره -

 .میام منم پس :رامیال

 .کردم خداحافظی ازشون و زدم لبخند

 و تاپ یه .بگیرم دوش تا رفتم حموم به. دادم سفارش غذا از بیرون و زدم زنگ بود وقت دیر چون

 .زدم هم رو همیشگیم عطر و دادم مالیمی رو آرایش صورتم و کردم تنم رنگ فیلی شلوارک

 دایص که شدم میز چیدن مشغول و گرفتم غذاها رو تحویل و پایین رفتم شد بلند که آیفون صدای

 .، ساعت سه ظهر بودشد کشیده ساعت به نگاهم .اومد ماشینش
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 دلم .ببینم رو العملشعکس و ببینه ور من خواستمی دلم ولی ؛چرا دونمنمی .ایستادمو در جلوی

 .نه یا دارم براش اهمیتی ببینم خواستمی

 :گفتم آروم که بود پایین سرش. باریدمی خستگی قیافش از و شد وارد

 .نباشی خسته سالم -

 هامشونه روی بودم کشیده سشوار پر مدل که موهام رو .موند میخکوب و سرجاش کرد بلند رو سرش

 و دادمی آرامش رو روحم دریا صدای .شدمی پراکنده باد وزش با بود باز هاپنجره چون و بود ریخته

 .بودم مبهوت از این حس آرامش من و کردمی گیجم پاکان عطر بوی

 هایمو چش یستادوا جلوم .نشست من لب روی لبخند و افتاد دستش از کیفش. لرزید تنم که اومد جلو

 .کردمی آرومم عجیب روزها این که حسی از شدم پر من و شد حلقه مخمورش یهاچشم توی من

 !دلربایی هم جوریتو همین شهال نکن بازی دلم با -

 .شد شهاچشم درگیر باز هامچشم. و پر از یه حس ناب شدم لرزید دلم

 نشده؟ خوشگل -

 .نشست لبش روی لبخند

 .شهال شدی محشر -

 ازش من مگه بردم؟می لذت بودنش از چرا بودم؟ شده جوریاین چرا من. شدم لذت غرق من و

 داشتم؟ آرامش حس حاال چرا ترسیدم؟نمی

 گیرنفس گره خورد و لحظات چشماش توی من یهاچشم خندید و .کشیدم جیغ و شدم بلند هوا روی

 .بود من مال یه سال فقط اون نبود من مال اون .فتادامی اتفاق این ، نبایدنه. اومد جلو سرش. شد

 :گفتم باکالفگی و یستادموا زمین روی آروم و چرخوندم ور سرم سریع

 .بخوریم ناهار بهتره -
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 .لرزوند ور بدنم کل که ن بوداو آه و

*** 

 تربیش من و کردیممی زندگی هم کنار در دوست دوتا مثل پاکان و منو  گذشتجور میهمین روزها

 هک ، خبریمهر ماه با رسیدن. دیدیممی رو دیگههم هاشب فقط و گذروندممی رامیال و دلنواز با ور وقتم

دو  زا بعد که شدم حالخوش قدریاون. بود تهران به شنیدم اونم برگشتنمون کشیدممی ور انتظارش

 جشن و پختم کیک روز اون. کردم نگاهش کودکانم ذوق با و کشیدم جیغ روز بعد از اون و ماه

 .کردم دعوت شوهرانشون همراه به هم رو دلنواز و رامیال و دادم ترتیب کوچولویی

 :گفت که نشستم تخت روی

 .برات سخته من با بودن تنها قدراین دونستمنمی -

 .دادمی آزارم هاشاخم

 .برنمی لذت هاشوندوست کنار بودن از هاآدم. خوبی دوست یه من برای تو -

 .به سمتم برگشت

 ده؟می معنی چه و این کرده خوشحالت تهران به خبر برگشتنمون. شهال نباف فلسفه -

 .بلند شدم

 مجا مونداگه این. کنممی غربت حسو  غریبم جااین. شدم خسته تنهایی از من که دهرو می این معنی -

 .داشتم زبون هم یه و بودی تو چون

 .زد پوزخند

 .گفتیم خداحافظ و سالم هم به فقط تو و من چند ماه ی اینتو کنم فکر ولی -

 .شدم کالفه

 کنی؟ تمومش رو بحث این لطفاً شهمی -
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 :گفتم که رفت پنجره کنار به و انداخت بهم نگاهی

 موقعیه؟ چه ها مالبلیط -

 .فردا پس -

 ؟سرکار میری فردا -

 .نه -

 .بگیرم سوغاتی باید ؟بازار بریم شهمی پس -

 .باشه -

 .خوابیدم حرف بدون ؛ ولیگرفت حرصم کوتاهش هایجواب از

*** 

 پاش روی که دستش به .داد حرکت رو ماشین. کردم نگاه درهمش هایاخم به و نشستم ماشین توی

 ز اینا. شد حبس و نفسش بسته شهاچشم که دستش روی گذاشتم رو دستم آن یه و کردم نگاه بود

 .آوردمدرمی دلش از باید ولی ؛کشیدم خجالت هم کردم تعجب هم خودم کار

 وبخ دوست یه مثل و ندارم وحشت ازت دیگه من. کشمنمی عذاب تو با تنهایی از من کن باور پاکان -

 .نباش دلخور دستم از لطفاً پس کردم حساب روت

 .ردک متوقف جاده رو کنار ماشین و گرفت ور دستم که بردارم خواستم و کشیدم دستش روی رو دستم

 .بود محبت ی نگاهشتو و حاال کرد نگاهم که کردم نگاهش باتعجب

 هک کردم نگاه شهاچشم به. نشست لبم روی لبخند و شد محبت از ماالمال من دل و کرد نگاهم عشقبا

 :گفت

 !من شهال -

 چی؟ تو -
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 وستد خیلی. نزدیم حرفی کدومهیچ دیگه بازار به و تا رسیدن کرد روشن ماشین رو. شد انگار کالفه

 .مهمه برام حرفش کنه حس خواستمنمی ؛ ولیبگه خواستمی چی بدونم داشتم

ا ب بعد و گرفت چیزایی یه اون هم. کردم خرید خانم مهین و ، فرازخان، نازیخانم شادی برای بازار توی

 :گفت نشستیم که میز پشت. به رستوران رفتیم هم

 جا؟این گذشته خوش بهت -

 :گفتم و کردم مکث کمی

 مبرا. ومدمشماال که بود اولم دفعه چون بود نم خوباال ولی شد؛می عالی نبود تنهایی گها بله خب -

 !نپاکا مرسی. داشت خاصی جذابیت

 .کرد بهم نگاهی

 انشااهلل ولی ؛شدی اومدن به مجبور تو مسلماً خب که بود کاری سفر یه این. نیست تشکر به نیازی اما -

 .بده آزارت بخواد کسی ندارم دوست چون کنممی جبران عسل ماه برای

 .شدیم آوردن و مشغول رو غذا که زدم لبخندی

 .تدریسه مشغول االن کردم؟ نام ثبت مدرسه توی رو نازبانو خبر داری -

 :گفتم باشوق

 میگی؟ جدی وای -

 کپزش حتماً خوادمی دلم. شده مهم برام نازبانو یآینده ؛ ولیچرا دونمنمی. مدرسه بهترین توی !بله -

 .بشه

 .من انداخت به بعد از این حرفش نگاهی

 نمیشی؟ ناراحت که تو -

 .کشیدم عمیقی نفس و خوردم ور نوشابم
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 واقعاً تو هم از در ضمن و برممی لذت پیشرفتش از من! خواهرمه نازبانو بشم؟ ناراحت باید چرا نه -

 .ممنونم

 .حالمخوش خوبه -

 نشستیم ،بود دریا کنار ی دنجکافه یه توی که هاییتخت روی و رفتیم آبشار یه کنار به هم با غذا از بعد

 .کردم نگاهش .داد قلیون سفارش پاکان و

 کشی؟می قلیون -

 .زد لبخندی

 !میچسبه توی این هوا خیلی دریا کنار د، االنمخوامی گاهی دلم. کم خیلی نه -

 :گفت که زدم لبخند

 قضیه؟ ا اینب داری مشکل تو -

 .اًابد نه -

 به لذت با من و بیرون فرستادمی وارحلقه دودهاش رو. شد کشیدن ، مشغولآوردن قلیون براش

 :گفت که ردمکمی نگاه اهحلقه

 کنی؟ امتحانش خوایمی -

 :گفتم بابهت

 بکشم؟ قلیون من -

 :خندید

 ؟ترسیدی که این همه کن مصرف مخدر مواد گفتم مگه !خب آره -

 .گرفتمازش  ور قلیون سر و کنارش وراون رفتم تخت وراین از
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 .شدم زده حیرت کمی اولمه یدفعه چون نترسیدم من -

 هاشقهقهه صدای. افتادم سرفه به سخت که زدم محکمی و پک گذاشتم لبم روی رو سر قلیون بعد

 رو یونقل سر و داد آب لیوان یه بهم .بکنم کاری تونستمنمی کردن سرفه میون ؛ ولیبود اعصابم روی

 .شدم آروم و کمی خوردم رو آب. گرفت

 باشم؟ ماهر کشیدی همهاین که تو مثل که نداری انتظار اولمه یدفعه من. کن مسخره برو خودت رو -

 .کردم نگاهش باحرص من و شد تشدید شخند

 .ندارم رو کشی جنازه حوصله وقتاون کنی غش ترسممی !کنی بس لطفاً شهمی -

 :گفت ومدامی هاش اشکچشم از خنده شدت از کهحالی در بعد و خندید دیگه کمی

 .کشیدیمی ور قلیون وقتی بود شده بامزه صورتت چقدر ونیدنمی شهال !خدا وای -

 .مزهبی -

 خوبی حس. کردممی نگاه دریا به منم و داد ادامه قلیونش کشیدن به باز و داد قهوه و کیک سفارش

 .دبو عجیب برام حس این و برممی لذت دارم کنارمه در کهاز این بار اولین برای کردممی حس و داشتم

که  جام سر تخت وراون برم خواستم .آوردن ور سفارشش که بلعیدم ور عطرش و کشیدم عمیقی نفس

 :گفت

 کجا؟ -

 .دیگه بشینم رواون برم خب !واه -

 :گفت و خندید

 خب؟ میشینی من کنار جا همین شما کوچولو خانم نه -

 .هامون شدیمقهوه و کیک خوردن مشغول. نشستم جاهمون حرفبی ولی ؛کردم تعجب
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 وتف هنم رود داخل دود تمام و بردم رو جلو سرم بدجنسی با و کشیدم و برداشتم دوباره ن روسرقیلو

 :زد فریاد و افتاد سرفه به که صورتش توی کردم

 !مت کشتمتبگیر اگه شهال -

 جیغ. دویدمی سرم پشت ن هماو به دویدن کردم شروع و پریدم پایین از تخت و کشیدم جیغ

 هک کردم نگاهش برگشتم .دیدمنمی ور پام جلوی زیاد و بود شده تاریک هم هوا دویدممی و کشیدممی

 و ادد دست از ور تعادلش پاکانم و افتادم زمین به از پشت !همان پاکان به خوردنم و همانا برگشتنم

 پاکان ولی زدم؛می نفس نفس بابهت. دافتا

. بودم تلذ غرق ولی ؛بودم شده خفه انگار بزنم حرفی تونستمنمی .بود نزدیکم سرش. خوردنمی تکون

 : کردم زمزمه آروم

 . ...پاکان -

توی اشک  مخمورش هایچشم من خدای. هام زل زدی چشمتو آورد و باال ور سرش و خورد تکونی

 لذت غرق و لرزید تنم تمام. شد بسته های منچشم و آورد باال رو دستش که کردم بغض !بود غرق

 .ردک بلندم و شد بلند آروم بعد و اومد پایین سرش باز که کردم نگاهش و کردم باز چشمام رو .شدم

 :گفت که انداختم زیر به سر باشرم

 کنی؟می فوت من صورت یتو دود وروجک ای -

 :گفتم مظلوم و رفت یادم رو خجالت من که نزدیک اومد بعدم

 !نپاکا نکن اذیتم دیگه ببخشید خب -

 .شدم کنده زمین از آن یه که کنم فرار خواستم. اومد جلو

 شدی؟ دیوونه پاکان فتمامی االن -

 :کرد زمزمه و کنار گوشم زد هام زلچشمتوی 

 .تو یدیوونه اونم ،شدم دیوونه آره -
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 .شد قلبم وارد محبت یه دنیا انگار و گرفت رعشه تنم تمام

*** 

 .دیدخن که گذاشتم هنشد داخل یکی یکی رو بشقاب ی تویشده خورد هایمیوه و بستم ور کمربندم

 کنی؟ چاق ور من خوایمی دختر -

 .خندیدم

 !نترس .خورهنمی بهم با چهارتا تیکه میوه هیکلت ،میری تو باشگاه -

 .کرد نگاهم

 .که شهنمی زنم کسی بشم چاق آخه -

 .کوبیدم بازوش به ور مشتم که زد چشمکی بعدم

 !مزهبی -

 بشی؟ زنم حاضر بودی تو بودم گه چاقا من مثالً. میگم جدی -

 دیوونم؟ ، مگهنه خب -

 :گفتم. گرفت هام رو، چشمخواب کم کم. زدم لبخند و منم خندید

 .باشه جاده به حواست تو خوابممی من پاکان -

 .نباش نگران باشه -

 .رفتم خواب زود خیلی و بستم آروم هام روچشم

 ... .شهال -

 رو پاکان مهربون صورت که کردم باز هام روچشم !کردممی حس گونم روی رو دستی آروم حرکت

 .دیدم ی خودمروبهرو
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 شده؟ چی -

 .گرفت فاصله ازم

 .رسیدیم بلند شو -

 انتهر برای و جااین برای دلم چقدر .دویدم سالن سمت به زودتر و شدم پیاده باذوق ویالمون دیدن با

 پیش هاشب دیگه کهاین زا چرا دونمنمی .رفتم اتاقم به باخستگی .بود تمیز چیز همه. تنگ شده بود

 هم .نشست دلم توی غصه و گرفت با فاصله؛ ولی روی یه تخت، دلم چند هر حاال خوابمنمی پاکان

 آهی. بودم ناراحت هم و کردم تعجب

 .انداختم حموم داخل رو خودم و کشیدم

*** 

 .کشید موهام به دستی خان فراز

 .شدی قشنگ خیلی دخترم ماشااهلل -

 .زدم گرمی لبخند

 .خان فراز دارید محبت من به همیشه شما -

 .عزیزی وبرام ونمدمی و سارا نیلوفر مثل رو تو همیشه من -

 :گفت پاکان به رو و زد گرمی لبخند خان فراز که نشست کنارم پاکان

 سفر؟ گذشت خوش -

 با اهیگ هم ها بودم، شهالکار درگیر من که. نداشت سیاحتی جنبه. بود کاری ، سفرپدربزرگ نه :پاکان

 و رفتمی سر حوصلش تربیش !تفریح رفتمی بود شده آشنا باهاشون جااون که هاییدوست دوتا

 .جااین برگرده خواستمی همش

 :گفت و کرد من به نگاهی خان فراز
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 .کنه گردش فقط که سیاحتی سفر یه ببرش جبران برای حاال -

 .برمشمی حتماً بشه خلوت سرم. هستم فکرش توی خودم بله -

 استرس کمی .شدن وارد خانم نگار یخانواده و خانم شادی بعد و اومد آیفون صدای که زدم لبخندی

 .فشردم گرم رو خانم شادی لند شدم و دستب ؛ ولیگرفتم

 .خانم سالم -

 .کردم تعجب که زد بهم لبخندی

 .بخیر ، رسیدنجان شهال سالم -

 .خالی جاتون ،خانم ممنون -

 م که شادینشستی .نداشتم رو بوسی به تمایلی منم؛ فشرد رو دستم سرد نیلوفر و تفاوتبی خانم نگار

 :گفت خانم

 .بود تنگتون دلمون برگشتید شد خوب -

 :زد لبخند پاکان

 .بود تنها اکثراً جااون چون کردمی تابیبی خیلی هم شهال بله -

 چرا؟، واه :خانم شادی

 با حرص گفتم:

 و بود هخست ومدامی قتیمو. بیاد تا موندممی ی خونهتو باید دیگه منم ،شرکت رفتنمی خان پاکان آخه -

 .خوابیدمی

 .بوده سختت خیلی حتماً وای: خانم شادی

 گیهمیش اونم ولی ؛بیرون رفتممی پاکان شریک یهاخانم رامیال و دلنواز با گاهی ؛ ولیبود که سخت -

 .برگشتیم که حالمخوش در هر حال. نبود
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 .آوردمشمی وگرنه داشت درس االنم میگیره رو سراغت همش نازبانو -

 .شما یبااجازه البته ،دیدنش میام فردا! دلتنگشم خودمم -

 .جون شهال باش راحت -

 .ایستادو پاکان کنار باعشوه نیلوفر

 بندازی؟ بهش نگاهی یه بیای شهمی کرده پیدا مشکلی یه ماشینم پاکان -

 وتتفابی کردم و سعی پایین انداختم ور سرم نشه متوجه کسی کهاین شد و برای درهم کمی هاماخم

 .شدنمی اما ؛باشم

 تعمیرگاه؟ برینمی چرا: پاکان

 .اومد جلو نیلوفر

 .ببرم بگو بود حاد گه مشکلشا ببین بیا تو حاال -

 کردم سعی ولی ؛بودم انفجار درحال. خورهمی ور خونم خون کردم حس .برد شخود با رو پاکان بعد و

 .بودن صحبت مشغول نگار و شادی خانم .دارم نگه ور خودم

  شدی؟ ناراحت -

 .و سرم رو باال آوردم خوردم جا کمی

 یه سال از این بعد شاید. ی اونهعمه دختر اون هرحال به بشم؟ ناراحت باید چی برای ،خان فراز نه -

 .شدن هم قسمت

 .زدم مغمومی لبخند من و هام نگاه کردچشم عمق در خان فراز

 تکارخدم که کردممی نگاه مهادست به توی سکوت حوصله کم من و گذشتمی رفتنشون از ساعت نیم

 ؛ از صورتششد وارد نیلوفر. و بلند شدم شدم حالخوش دل ته از. کرد صدامون شام برای خان فراز

 الفهک بود شده وارد تازه که هم پاکان. نشستم خان فراز کنار و رفتم سر میز !عصبیه که بود مشخص
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 زهر انگار ولی ؛شدم خوردن مشغول توجهبی و کردم محوی اخم که نشست کنارم و کرد بهم نگاهی

 .خوردممی

 :گفت و زد پوزخند نیلوفر

 میز؟ یه سر شینهبا ما می شهال حاال تا کی از -

 کسی .کرده یخ تنم کردممی و حس لرزیدنهام میدست. پیچید پذیرایی سالن توی سنگینی سکوت

 : گفت باخشم خان فراز که دزنمی حرفی

 اره؟د فرقی چه تو با نظرت به شهال باشی؟ داشته ادب نداده یاد بهت مادرت نیلوفر؟ چیه منظورت -

 میشهه توهیناتت مقابل در نکن فکر. شخصیتشه و خانمی روی از فقط نمیده ور جوابت بینیاگه می

 .نیتموم ک ور غازت یه صدتا هایحرف این و کنی حفظ رو شخصیتت خودت بهتره پس! مونهمی ساکت

 رو دمکرمی کنترل ور خودم سختی به بلند شدم و در حالی که میز سر از بابغض من و کرد اخم نیلوفر

 :گفتم خان فراز به

 .بود خوبی شام خان فراز مرسی -

 .بلند شد نگران خان فراز

 .نخوردی چیزی که تو ولی -

 .خورم دیگهنمی کنهمی درد یکمی سرم! مرسی ،خوردم نه -

 :گفتم پاکان به رو بعد

 .منتظرم ماشین توی من -

 و نشستم ماشین توی .اومدم کردم و بیرون سردی خداحافظی و بعد رو بوسیدم خانم شادی یگونه

 .شد هام جاریاشک



 

 

 
146 

 انجمن رمانیکمهدیه مومنی کاربر  |رمان قبول میکنم 

 
 ویال هب تا رسیدن .بستمهام رو چشم و برگردوندم ور روم من ؛ ولیشد سوار پاکان که گذشت دقیقه ده

 استمخو. شدم اتاقم وارد و رفتم باال هاپله از و دویدم سالن سمت به و شدم پیاده زودتر .نشد زده حرفی

 .بشه وارد تا کشیدم کنار ناچار من و شد مانع دستی که ببندم رو در

 ... .شهال -

 .کردم بهش ور پشتم

 بذاری؟ تنهام میشه -

 .وایستاد جلوی من اومد

 چته؟ -

 .زدم تلخی پوزخند

 .نیست هیچیم من هیچی -

 .کرد اخم

 .بده ور من جواب درست -

 .شدم عصبی

 هیچ با زدن حرف حق من توئه شناسنامه توی من اسم چون فقط نه؟ مسئولم تو قبال در من فقط -

 آره؟توی باغ باشی؟  دختر یه با ساعت نیم داری ؛ ولی تو حقندارم ای روو غریبه مخالف جنس

 .کرد هام نگاهچشمی تو

 نمیام؟ من بگم نیلوفر به عمه جلوی داشتی انتظار .شدم مجبور ،نرفتم من -

 ،نزنم حرف کسی هر با که انتظار نداشته باش منهم از  تو بعد به از این ؛ ولینداشتم انتظار نه -

 فهمیدی؟

 .گرفت ور بازوم خشمگین
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 .نیست کدوممونهیچ نفع به این چون! نکنی عصبی رو من بهتره -

 .کشیدم رو بازوم

 .بذار تنهام پس هستم عصبی کافی یاندازه به خودم من -

 شداد داری و ناراحتی میز سر نیلوفر حرف تو بخاطر فهمیدی؟ خانم پره دیگه یه جای از دلت تو نه -

 .نیزمی من سر ور

 .رسیدم انفجار مرز به کردم حس

 به دهن بینیمی اگرم فهمیدی؟ بشم ناراحت بخاطرش من که نداره ور این ارزش اصالً دختره اون -

 خان فراز چون حالمخوش و ن بکنماو مثل ور خودم نباید من نداره شعور اون وقتی چون نشدم دهنش

 .داد ور جوابش خوب

 بیرون وقتی .بشم آروم کمی شاید تا زدم صورتم بی بهآ و انداختم سرویس داخل ور خودم و بعد

 .رفتم تختم سمت و به کشیدم راحت نبود؛ منم یه نفس ، پاکاناومدم

 و اجباری زندگی از این .بودیم قهر هم با انگار جورایی یه پاکان و من و گذشت روز اون از هفته یه

 .شدمی سردتر روز به روز تهران هوای. تکراری کالفه بودم

 در هب پشت و پنجره جلوی و بلند شدم. شد زده اتاقم در که بودم نشسته اتاقم توی بود جمعه روز اون

 .پاکانه دونستممی !ایستادمو

 .بفرمایید -

 .شده اتاق وارد دادمی نشون هاشقدم صدای

 .بزنیم حرف هم با باید -

 .زدیم پیش ن رو هشت روزحرفامو ما کنممی فکر -

 .تموم کنیم رو مسخره بحث این بهتره. بودیم دو عصبانی هر روز اون -
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 .نه من ؛ ولی برایشده تموم شاید تو برای -

 .عسل ماه ببرمت خواممی .کنیم مرور رو روز اون هایفحر که جااین نیومدم من -

 .نشست لبم روی یپوزخند

 . ...شاید خب بود؟ تلخ حرفم .گرفتی مهم خیلی رو یه ساله قرارداد این انگار -

 .زل زدم خشمگینش هایی چشمتو من و گرفت محکم ور بازوهام و اومد جلو

 خب؟ ،باش زنیمی که هاییحرف مواظب .شهال بره بین از هاحرمت نذار -

 .کرد بازوهام رو ول و شد آروم کمی های عصبیشنفس که ندادم جواب

 بری؟ داری دوست کجا -

 .اجباری عسل ماه برم خوامنمی من -

 کجا؟ بگو فقطتو  .مسافرت ببرمت رو یه هفته تونممی شده سبک مهاکار من -

 .مشهد -

 .انداختم زیر به سر من و کرد نگاه هامی چشمتو

 هر هب رو جااون و برم دارم دوست خیلی. جا نرفتمو تا االن دوباره به اون رفتم بود وقتی چهارده سالم -

 دیگه جای

 .میدم ترجیح

و هات رکار بهتره هم تو کنممی رزرو هتلم. گیرممی هواپیما بلیط برای فردا میرم االن همین باشه -

 .بکنی

 ارکن برم مشهد خواستمی دلم خیلی چون بودم حالخوش .رفت بیرون اتاق از یادیگه حرفبی سپس

 .باشم (ع)رضا امام
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 ودظهر ب نزدیک. رفتم خانم شادی ویالی سمت به خودم ماشین با و شدم حاضر سریع و گرفتم دوشی

 .گرفتم تماس پاکان با و درآوردم رو موبایلم همین برای بمونم جااون رو ناهار گرفتم تصمیم

 .شهال منم سالم -

 شده؟ ، چیسالم -

 میای؟ باشم نازبانو پیش خواممی ،جاهمون مونممی ناهارم .خانم شادی یخونه میرم دارم -

 .جاماون دیگه ساعت دو تا بله -

 .خدانگهدار باشه -

 .نشست لبم روی عمیقی لبخند و بردم باال رو سرعتم و انداختم کیفم توی رو گوشیم

*** 

 .کردم بغل رو نازبانو پشت از و شدم آشپزخونه وارد

 .کوچولو آبجی سالم -

 .بوسید گونم رو و برگشت سمتم به باذوق

 .اومدی که شد خوب چه .بود شده تنگ برات دلم چقدر شهال یوا -

 .بمونم ناهارم اومدم تازه -

 .پخته فسنجون مامانم چون کردی خوبی کار -

 نیست؟ خانم شادی. عالیه وای -

 .استخره توی -

 کنه؟می حاضر رو استخر براش کی جدی؟ -

 .الله -
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 .گرفت و در آغوشم زد عمیقی لبخند دیدنم با خانم مهین .شدیم ساکت هردو و زدم پوزخندی

 عزیزم؟ خوبی -

 شده؟ بهتر شوهرت چطوری؟ شما .خانم مهین خوبم -

 .حالش خوبه خان پاکان و خدا لطف بله، به .شکر الهی خوبم منم -

 .شدم خارج از آشپزخونه و شنیدم رو خانم شادی صدای که زدم لبخندی

 .خانم سالم -

 .گرفت در آغوشم و اومد جلو .کردم حیرت من که زد لبخند با دیدنم و برگشت سمتم به باتعجب

 .بودیم دلتنگتون اومدی خوش. جون شهال سالم -

 .زدم لبخند بابهت

 .شدنمی همینم برای بود سنگین خیلی شرکت یهاکار ببخشید این مدت -

 .شدی ناز خیلی میاد بهت مو رنگ این چقدر -

 .در بیارم شاخ تعجب از بود نزدیک دیگه واقعاً

 .دارید لطف من به شما خانم ممنون -

 کجاست؟ پاکان -

 .جااین بیاد و بعد بگیره بلیط رفته ،مسافرت بریم خواستمی راستش -

 کجا؟ حاال واقعا؟ -

 .، مشهدبله -

 وفنجونش ر خانم شادی .آورد کیک و شیرکاکائو برامون الله و نشستیم مبل روی با هم و زد لبخند

 .گرفت دستش
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 هستی؟ راضی چطوره؟ زندگیتون شهال -

 .شدم حلقم با بازی و مشغول انداختم زیر به ور سرم

 .کنیممی زندگی هم با دوست دوتا مثل پاکان و من خانم ، بلهخب -

 کنه؟نمی که اذیتت -

 .اصالً ، نهنه -

شادی  .گردوندم ور سرم که انداخت بهم نگاهی با ورودش .داد خاتمه ور حرفامون پاکان ماشین صدای

 .یه مبل دونفره نشست روی من کنار شادی خانم نشست، پاکان هم بلند شد و بغلش کرد و بعد خانم

 اومد؟ گیرت بلیط پسرم؟ شد چی :خانم شادی

 :گفت و انداخت من به کوتاه نگاهی پاکان

 .عت چهارسا عصر فردا ، برایمادر بله -

 .بگذره خوش بهتون انشااهلل. خوبه -

 .گرفت پاکان دستم رو .رفت اتاقش به خانم شادی که کردیم تشکر هردو

 .دارم کارت باال بریم پاشو -

 فرقی و بود همیشه مثل اتاقش .کرد قفل و بست رو در اتاق .رفتم و باهاش برخاستم ولی ؛کردم تعجب

 :گفتم جدی و کردم حلقه سینم روی هام رودست .بود نکرده

 بله؟ -

 :کرد زمزمه. شد بسته مهاچشم و لرزید تنم تمام .کرد بغلم و ایستادو سرم و پشت اومد جلو

 خب؟. ببخش شهال -

 .شد ترتنگ هاشدست یکه حلقه نزدم حرفی
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 فهمی؟می باشی ناراحت خوادنمی دلم -

 .شدی من ناراحتی باعث خودت تو ولی -

 .ببخشیم تا خواممی ازت دارم االنم. دونممی -

 .شد خارج من گلوی از آهی و بوسید گونم رو آروم که کردم نگاهش و گردوندم ور سرم

 .کنم جبران تمام این چیزها رو دممی قول -

 .کردم و نگاهش گرفتم فاصله ازش و اومدم بیرون آغوشش از

 .مقصرم ها خودمموقت گاهی نیست، نیازی -

 .مسئولم تو قبال در ، مننیستم مقصر دنبال من -

 .گرفت ور بازهام و اومد جلو

 .بخند -

 که زدم لبخند .کرد کمرنگ ها رودلخوری و تمام نشست وجودم توی حالیخوش .شد جوری یه دلم ته

 .کرد نگاهم خاص محبتی با

 .شهال بخند برام -

 .تر شدعمیق لبخندم

 .نمیاد خندم دیگه بسه -

 .زد چشمکی

 چی؟ بدم قلقلکت -

. دکر دادنم قلقلک به شروع و گذاشت تخت من رو رویو  کرد بلندم آن یه که کردم نگاهش با ترس

 :گفتم سختی به. ومدامی هاماز چشم اشک از خنده
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 .میرمتوروخدا بسه دارم می وای -

ی تو و کرد حلقه کمرم دور ور دستش و آورد ی صورتمجلو رو سرش و برداشت قلقلک از دست

 .هام زل زدچشم

 .شهال خندیمی قشنگ خیلی -

 من !نه من خدای دارم؟ دوست رو مرد این کردممی حس چرا من. کردم نگاه خوشگلش یهاچشم به

 بدم جازها نباید من. شهمی همه چیز تموم و بعد باهمیم دیگه ماه چند ما فقط. نباید دوستش داشته باشم

 .اشمب پاکان بدون خوامنمی و تونمنمی چطوری؟ ؛ ولیبگیرم فاصله پاکان از باید اسیر بشه قلبم

 .بست هاش روچشم چون پاکان دید انگار و زد حلقه هامتوی چشم اشک

 !شهال باش آروم -

 .شد باز پاکان مخمور هایو چشم شد حلقه گردنش هام دوردست. شدم با این حرفش آروم

 !شهال -

 اتاق داخل خودم رو. زدم بیرون از اتاقش و انداختم سرم روی ور شالم جا ببند شدم و سریع از شرم با

 غرق موجود و نگریستم گردنم کبودی به و ایستادمو آینه جلوی .کردم قفل رو در و کردم پرت سابقم

 ؟کنم کارچی کبودی با این کردم؟ حاالمی کارچی داشتم من .شد بغض و حالی، شرمخوشدر 

 رو شالم همینم برای بود مشخص هنوز ولی ؛کنم کمرنگش کمی کردم سعی و برداشتم ور پودرم کرم

 قتو که رفتم سالن و به شدم خارج از اتاق و کشیدم عمیقی نفس. نباشه مشخص که زدم گره طوری

 زیر هب رو سرم و نکردم نگاه ومدامی پایین هاپله از که پاکان به و نشستم خانم شادی کنار .بود ناهار

 :گفت خانم شادی که شدیم خوردن مشغول. دزدیدم ور نگاهم من و نشست روی منروبه .انداختم

 نیاوردی؟ بیرون ور شالت چرا جون شهال -

 یوانل نگران پاکان و زدمی کمرم به وحشت با خانم شادی .افتادم سرفه به و کرد گیر گلوم توی غذا

 .گرفت سمتم به رو دوغ
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 .بخور این از -

 .گرفت ور دستم خانم شادی. شدم آروم کمی خوردنش با و گرفتم ازش سریع

 پرسیدم؟ بدی سوال شد؟ چی -

 .کشیدم عمیقی نفس

 .کنم عوض رو لباسام نداره صرف گفتم دیگه بریم ناهار از بعد قراره اً چونابد نه -

 :گفت پاکان رو به و کرد محوی اخم خانم شادی

 برین؟ خواینمی کجا زودی این به -

 .نفس راحتی کشیدم برد از یاد رو مسئله این کهاین از

 .نکردیم هامون روکار هنوز ،بشیم حاضر فردا برای باید مامان: پاکان

 به خونه پاکان با و بعد زدیم قدم و کمی رفتیم باغ به نازبانو با بعد از ناهار. نزد حرفی دیگه خانم شادی

 و نزنه حرفی تا اون هم بستم هام روچشم توی سکوت فقط خجالت از ماشین توی .برگشتیم

 .شد جورمهمین خداروشکر

 و دمکشی خفیفی جیغ .کرد بلندم و پشتم اومد سریع که برم سالن سمت به خواستم و شدم پیاده

 .داد باال ور ابروش تای یه که کردم حلقه گردنش دور هام رو محکمدست

 .خانم شهال شدی شیطون اًجدید -

 :و گفتم بستم هام روچشم. کرد تربیش رو شرمم شهالب روی لبخند

 زمین؟ بذاری ور من شهمی -

 

 

 .آروم من رو روی زمین گذاشت و شد سالن وارد .شکست رو ویال سکوت خندش صدای
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 .بکشی خجالت نمیاد بهت -

 و شتبردا سمتم خیز. بهم نگاه کرد با تعجب که درآوردم براش ور زبونم بدجنسانه ؛ ولیچرا دونمنمی

 .ستهساخت کارم بگیرتم اگر دونستممی و چرخیدیممی دور سالن. اون دنبالم افتاد و دویدم باجیغ منم

 ودم کهب اتاقم ده قدمی توی درست .رفتم دوم به طبقه و رفتم هاپله سمت به و کشیدم جیغ با وحشت

 .کنم فرار نتونستم کردم تقال هر چی و گرفت ور بازوم

 باشه؟ کن ولم ببخش کردم غلط بخدا پاکان وای -

 .کرد تنگ وهاش رچشم

 آره؟ کنیمی درازی زبون من برای -

توی  .دکر نگاهم و دیوار من رو چسبوند به خندم صدای اون با شنیدن و بگیرم رو خندم جلوی نتونستم

و  تمبس ور دهنم آروم. کردمی نگاه تابلو ترینبخش لذت به داشت انگار بود خاصی برق یه هاشچشم

 :گفت گوشم کنار که انداختم زیر به سرم رو

 .شهال بشم هاتشیطنت فدای -

 .شد اتاقش وارد و گرفت فاصله ازم سریع پاکان و گرفت گر تنم

*** 

 .د ساعت شش و نیم عصر بودخور ساعت به چشمم. شدم بیدار خواب از

 و بستم باال ور موهام و پوشیدم ور مشکیم شلوار و کت صورتم و دست شستن از و پس بلند شدم

 .و کمی عطر هم زدم کردم هم مالیمی آرایش

 .داد ور جوابم و کرد بهم نگاهی که کردم سالم آروم .بود تلویزیون نشسته جلوی. رفتم پایین

 بیاری؟ قهوه برام شهمی شهال. کنهمی درد سرم -
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 روی و بردم ریختم فنجون دوتا توی و کردم درست قهوه سریع .رفتم آشپزخونه به و دادم تکون سری

 :گفتم نگران. بود حالبی و بود شده قرمز هاشچشم .نشستم کنارش و میز

 پاکان؟ نیست خوب حالت -

 لی، خیگذاشتم پیشونیش روی ور دستم و کشیدم جلو ور خودم کمی .بستهاش رو چشم و نداد جواب

 :گفتم با ترس. بود داغ

 .داری تو تب من خدای وای -

 :گفت با التماس و گرفت رو دستم مچ که برم خواستم و شدم بلند

 .نذار ، تنهامشهال پیشم بمون -

 .گرفتم رو دستش و نشستم کنارش و برگشتم .گرفت دلم

 .پاکان برم خوامنمی ایدیگه جای ،دکتر بریم کهحاضر بشم  برم خواممی من -

 کالفم دارش تب هایچشم و داغ یهانفس .آورد جلو ور سرش و کرد حلقه گردنم دور هاش روستد

 .کردمی

 .گرفته خیلی دلم! باشی پیشم تو خواممی فقط االن. شهال شدی خوشگل چقدر -

 حلقه کمرش دور دستم رو. زد آتیش ور وجودم تمام گریش صدای و گذاشت شونم روی ور سرش

 :کردم زمزمه و کردم

 کنی؟می چرا گریه پاکان؟ شده چی -

 آروم. بودم ناراحت خیلی و دیدممی رو پاکان مثل مغروری مرد اونم مرد یه یگریه بود بارم اولین

 .فشرد ور کمرم دستش که کردم نوازش ور موهاش

 .شهال شده تنگ خیلی مامانم برای دلم -

 .آوردمی درد به ور قلبم مردونش هق هق .شد جاری هاماشک و سوخت دلم



 

 

 
157 

 انجمن رمانیکمهدیه مومنی کاربر  |رمان قبول میکنم 

 
 یها رو دارخیلی اطرافت هنوز تو ولی ؛کنممی درکت کامالً من سخته خیلی دونممی !پاکان باش آروم -

 و ناامید همهاین که شده چی ؛ پاکانداری رو تو پدربزرگت .دارن دوستت و قائلن ارزش برات که

 غمگینی؟

 .کرد تربیش هام رواشک دلخراشش آه

 .، نگرانتمدکتر ببرمت بشیم حاضر پاشو نیست خوب حالت داری تب تو. پاکان باش آروم -

 شصتش با انگشت و گذاشت گونم هاش رو رویدست هاماشک دیدن با و گرفت فاصله ازم آروم

 .لرزید که تنم گونم رو بوسید آروم و کرد هام رو پاکاشک

 و زدم محوی لبخند .دیدم هم حاضر ن رواو که و برگشتم حاضر شدم .رفتم اتاقم شدم و بهبلند  آروم

 .سمتش گرفتم و وردمآ اتاقش از ور گرمش پالتوی

 .پاکان کن تنت ور این -

 .خوادنمی گرممه نه -

 .رفتم جلوتر

و سرما  خورهبهت می باد سرد بری که ، بیرونداغه تنت داری تب چون ؛ ولیدرست گرمته االن -

 .کن تنت حاال. خوریمی

 :گفتم که اومدیم بیرون با هم .پوشید و گرفت رو پالتو و آروم کرد بهم نگاهی

 .ریممی من با ماشین -

اش هچشم و خوابوند رو صندلی و نشست که اون هم کردم روشن رو ماشین و نشستم. نکرد اعتراضی

 .نخوریم ترافیک به کردممی دعا و بودم نگران. کردم و من هم حرکت بسترو 

 داخل توقتی رف. به داخل رفتیم با هم و داشتم نگه راهم سر بیمارستان اولین کنار بعد بیست دقیقه

 یرونب و شد باز اتاق در که نشستممی و باز زدممی قدم مدام با دلهره. من هم روی صندلی نشستم مطب

 :کرد زمزمه زور به که گرفتم ور بازوش و جلو رفتم ه،ندار حال بود معلوم .اومد
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 .بگیریم داروخانه از گفت داد رو نسخه این -

 .میامو  کنممی تهیه خودم من بشینجا این تو بیا -

 و گرفتم رو داروهاش از داروخونه و دوم طبقه سمت دویدم م و خودمنشوند صندلی اون رو روی

 رو روی کاغذی دستمال آروم .بود بسته شهاچشم و بود نشسته صورتش روی عرق .برگشتم

 .شد محبتش از ماالمال دلم .کرد هاش رو بازچشم که کشیدم پیشونیش

 .بشه وصل سرم بهت باید پاشو پاکان -

 و ستهاش رو بچشم شد وصل سرم بهش وقتی .بردم پرستاری ایستگاه سمت به و گرفتم ور دستش

 یهچهر به و زدم کنار رو صورتش توی موهای .کردم نوازش و گرفتم رو دستش و نشستم کنارش منم

 !سرم تموم بشه تا کشید طول ساعت نیم. کشیدم آهی و کردم نگاه جذابش

 .گرفتم رو بازوش و بستم ش روپالتو هایدکمه و رفتم جلو ،داشت لرز

 بهتری؟ .بریم باید پاکان -

 .جا بلند شد از

 .بریم بیام راه تونممی -

 .وردخ گره بهم نگاهمون باز که کردم باز براش رو در .رفتیم ماشین سمت به با هم و دادم تکون سری

 .نیست خوب حالت شوسوار سرده زودتر -

 .کردم روشن رو و بخاری سوارشدم زود خودم و بستم رو در. نشست

 و مزهخوش سوپ سریع. به پایین رفتم و کشیدم روش پتو رو. بکشه دراز تختش توی کردم کمکش

 .با یه لیوان آب براش بردم و ریختم ظرف توی و کردم درست براش رو داغی

 .بشینه کردم کمکش و نشستم کنارش

 .کردم درست ، تازهبخوری رو سوپ این باید پاکان -
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 بارضایت کرد تموم رو همش قتیو. به خوردن کرد شروع آروم و گرفت رو سوپ ظرف حرف بدون

 :و گفتم دستش دادم رو آب لیوان و زدم لبخند

 .بخوری هات رودارو باید بگیر رو لیوان این -

 :کرد و زمزمه کشید دراز خورد که ور داروهاش

 .کنممی ، خواهششهال نذار تنهام رو امشب -

 .بذارم تنهاش حالش این با تونستمنمی خودمم .کردم نگاه از خواهشش پر هایچشم به

 !تو بخواب .پیشت میام کنم عوض ، لباسنمیرم جایی -

 یوشهگ و رفتم با غصه و پوشیدم ور خوابم لباس و رفتم اتاقم به .بست هاش روچشم و زد محوی لبخند

 و بستم هام روچشم .که خوابیده دادمی نشون آرومش هاینفس. کردم نگاه بهش و خوابیدم تخت

 .سپردم خواب خودم رو به

 بآ صدای که شدم بلند باتعجب. رو شدمو با جای خالی پاکان روبه کردم باز هام روو چشم زدم غلتی

م که وارد شد صبحانه میز چیدن به آشپزخونه رفتم و مشغول و رفتم پایین طبقه به .شنیدم رو از حموم

 .شد

 ؟بهتری. بخیر صبح سالم -

 :گفت بامحبت و انداخت بهم نگاهی

 نشم؟ خوب و باشی تو پرستارم شهمی مگه -

 .کشید لپمو باخنده و اومد جلو .شد گلگون هامگون و دوید پوستم زیر عمیقی حالیخوش

 .باشی خجالتی نمیاد بهت -

 .دیمش و مشغول روی من نشستروبه ، پاکان همنشستم میز پشت و انداختم زیر و سر به زدم یلبخند

 میای؟تو هم  مادرم یخونه یکم میرم از صبحانه بعد من -
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 .خوردم شیر کمی و دادم قورت ی توی دهنم رولقمه

 .ندادم انجام هنوز دارم کار خیلی من ممنون نه -

 :گفت باخجالت

 .موند تهاکار من مریضی خاطر به بکشه خدا من رو -

 :گفتم اخم با

 .بود وظیفم حرفیه؟ چه این -

 نداری؟ کاری .میام و میرم یه ساعتی من پس -

 .زدم لبخند

 .کن و عذرخواهی ببوس رو خانم شادی منم از طرف نه -

 و رفتم اتاقم و به کردم جمع رو میز تند تند و شدم بلند .شد خارج آشپزخونه زا و داد تکون سری

 کردم نگاه به ساعت وقتی و کشید طول کارهام .کردم حاضر پاکان رو هم چمدون و بستم رو چمدونم

 فتهنگر هم و دوش بودم نپخته ناهار هنوز. افتادم مبل روی باخستگی . دادیک ظهر رو نشون می ساعت

 اسم بادیدن و رفتم سمتش به .خورد زنگ موبایلم که برم آشپزخونه سمت به خواستم باغصه. بودم

 .کردم وصل زود پاکان

 بله؟ -

 شد؟ تموم کارهات -

 .نکردم درست هم ناهار هنوز شدم خسته خیلی. االن بله -

 .گیرممی غذا بیرون از خونه بیام کنممی حرکت دارم منم. کن استراحت برو تو خوادنمی -

 :گفتم باذوق

 .قعاًوا ممنون وای -
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 نداری؟ کاری .خانم نداره قابلی -

 .خداحافظ نه -

 .رفتم حموم بدو شامبرم بهر با برداشتن و کردم قطع رو تلفن

*** 

 کجایی؟ شهال -

 :گفتم از آشپزخونه

 .جاماین -

 .نشست لبش روی لبخند و کرد نگاه بهم خیره و شد وارد

 .شدی ناز چقدر -

 گاهن بهش .ایستادو جلوم و گذاشت میز روی رو پالستیک غذا. کردمی آرومم انگار نگاهش. لرزید دلم

 و بستم هام روچشم. شد حرارت از پر قلبم و انگار گرفت گر تنم تمام .آورد جلو ور سرش که کردم

 :گفت که انداختم زیر به ور سرم

 .خودمی خوشگل -

 .خندید که زدم لبخند و آوردم باال هم رونگا

 و خان ، فرازخانم به شادی بعد و شدم مشغول میز کردن تمیز به منم حمومپاکان رفت  و خوردیم ناهار

 شال با رو زردم جین شلوار و مانتو و باال رفتم بعد و کردم خداحافظی ازشون و زدم زنگ خانم مهین

 تمرف از اتاقم و برداشتم موبایلم رو و کیف .یمی هم زدممال آرایش و عطر و کردم تن و کفشم سفید

 :گفت  و اومد بیرون پاکان هم همزمان که بیرون

 .هاشهمی دیر داره بدو -

 .کردیم حرکت فرودگاه سمت به ماشینش با و بیرون رفتیم و با هم برداشتم ور چمدونم
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 حالی؟خوش -

 .زدم لبخند و کردم بهش نگاهی

 .هستمتو  مدیون ور خوشحالی خیلی و این -

 .کرد بهم نگاهی

 .عسل ماه ببرم رو تو که بود وظیفم -

 و کرد کپار پارکینگ توی ماشین رو .رسیدیم که برگردوندم ور سرم و نشست لبم روی تلخی پوزخند

 تحویل رو هاچمدون سریع .خوندن رو پروازمون شماره موقع همون که رفتیم سالن سمت به هم با

 .به سمت هواپیما رفتیم و دادیم

 :گفت گوشم کنار و بست برام ور کمربندم

 .شهال حالیخوش که حالمخوش -

 .گرفت رو دستم که زدم لبخند

 .عزیزم خندیمی وقتی میشی خوشگل چقدر -

 شدممی وابستش داشتم ؟ منزدمی رو هاحرف این داشت که بود پاکان این. کردم نگاهش زده حیرت

 یآه. شدمی سخت برام خیلی بعداً جوریاین چون افتادمی اتفاق این نباید. بودم بسته دل و بهش

 .گرفت اوج هواپیما و کشیدم

*** 

 یامب خواستمی دلم چقدر. کرد باریدن به شروع مهااشک و یستادموا رضا امام ملکوتی بارگاه ویرروبه

 :گفت گوشم کنار پاکان که بود جاری سر هم پشت هاماشک. کنم و دل درد رضا امام با و جااین

 .منتظرتم جاهمین دیگه یه ساعت. ی حرمتو برو -
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 بودن باز هادانشگاه و و مدارس بود پاییز ی فصلتو چون. شدم حرم وارد حرفبی و دادم نتکو سری

 م اگهخواست. کنه کمکم خواستم رضا امام از و کردم گریه دل ته از و نشستم یاگوشه. نبود شلوغ زیاد

 . بشم وابسته بهش این از تربیش نذاره نیست قسمتم پاکان

 هب بلند شدم و آروم بعد و خوندم نامه زیارت رفتگان تمام و و پدرم مادرم برای و برداشتم دعایی کتاب

 .ودب منتظرم که اومدم بیرون حرم از بعد و خواستم کمک مجدد ازش و بوسیدمش و رفتم ضریح سمت

 .گرفت ور دستم و زد عمیقی لبخند با دیدنم .گرفت دلم و کرده گریه که فهمیدم هاشاز چشم

 کردی؟ زیارت -

 .بله -

 .بخوریم ناهار بریم بیا حاال -

 .برگشتیم هتل به بازار از بعد .خرید پاکان برام همه چیز و رفتیم بازار به هم با ناهار از بعد

*** 

 بهم خیلی .بود داده نشون رو بهم جاش همه تقریباً پاکانو  گذشتمی مشهد به اومدنمون از چهار روز

 .برگردیم باید دیگه گفت که بودم راضی خیلی و گذشتمی خوش

 .بود شده تکراری و آورکسالت روزها باز تهران به برگشتنمون با

 تهنشس شومینه کنار سالن توی روز اون و گذشت هم پاکان و من زندگی از هفت ماه بهمن ماه اومدن با

 :گفت که کردم نگاهش. نشست ی منروروبه که خوردممی قهوه و بودم

 .یاگرفته کنممی حس شهال؟ شده چیزی -

 .کشیدم آهی و کردم نگاه ابری نوآسم به

 .خیلی اونم گرفته دلم -

 :گفت و شد کالفه
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 .شهال بگم بهت رو چیزی یه باید -

 :گفت که کردممی نگاه بهش منتظر

 وت بده اجازه تا خواستم پدربزرگ از رو دفعه این. کارمه برای چون آمریکا برای یه ماه برم باید من -

 کشور واالخون آالخون و نیای رو راه همه این من خاطر به دیگه و بمونی هااون با و ی مادرمخونه بری

 .میام و میرم منم .نشی غریب

 ؟اون باشم بدون یه ماه چطوری ، منمن خدای .بست ور گلوم راه سختی به بغض .بود شده تلخ منده

 .اومد سرم باال به و برخاست استرس با که شد جاری مهااشک

 آخه؟ کنیمی گریه چرا -

 :گفت که بلند شدم جام از سختی به و کردم پاک هام رواشک

 شهال؟ شدی طوریاین چرا -

 :گفت که شد متوجه انگار. کردمی مخف داشت بغض چون بزنم حرف تونستمنمی

 .بیرون ببرمت شو حاضر برو -

 و اومد تا شدم منتظر کمی .بود بد حالم خیلی. و ناراحت به پایین رفتم کسل و شدم حاضر رفتم رفحبی

 .شدیم سوار با هم

 .شد ترسنگین بغضم

 .شده چی ببینم بزن حرف شهال؟ -

 چه نمبمو یه روز هم تو بدون تونمنمی گفتممی گرفته؟ االن از دوریت از دلم گفتممی گفتم؟می چی

 گفتم؟می باید چی. یه ماه به برسه

 :گفتم یاگرفته صدای با

 .خوبم من نیست چیزی -
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 .ایستادو سینما جلوی

 بریم؟. کنه عوض رو هوات و حال بتونه کنم فکر داره دارخنده فیلم یه امشب -

 :گفتم ی دلمتو

 .کنه عوض تونهمی نرفتنت فقط ور من حال -

. دخورمی صورتم به سردی سوز و بود سرد رحمانهبی هوا .رفتیم سینما داخل به با هم و کشیدم آهی

 اشک فقط یتاریک توی و نفهمیدم فیلم از هیچی. و نشستیم سالن توی رفتیم هم با و گرفت بلیط سریع

 .ریختم

 :گفت فیلم اتمام از بعد

 بیرون؟ بریم شام -

 :که گفتم شدیم سوار ماشین. دادم تکون حرفبی سری

 میری؟ کی -

 .فردا پس -

 .مادرت یخونه برم خوامنمی .مونممی خودمون خونه من -

 .کرد اخم

 .تموم !مادرم یخونه میری شهال بمونی؟ تنها ویال اون توی بذارم که نداری انتظار -

 .بزنم بخوام که نداشتم حرفی یعنی نزدم حرفی

 .غذا دادیم سفارش و نشستیم هم ویرروبه

 چته؟ بگو بزن حرف باهام توروخدا شهال -

 .زد حلقه مهاچشم توی اشک
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 مسافرت؟ این به نری شهمی -

 وجودم توی حاال از دلتنگی .ریخت من چشم از اشک همزمان و نشست شهاچشم توی خاص محبتی

 . کرد پاک ور اشکم .بود کرده رخنه

 کنم گیزند تو بدون بخوام سخته برام خیلی من. رفتمنمی نبودم مجبور گها کن باور. خانمم باش آروم -

 همی؟فمی

 :داد ادامه که دادم نوتک سری ناراحتی با

یه  از تربیش میدم قول گه نشدا ولی م؛برگرد یه ماه از رتکم تا بدم انجام زود هام روکار کنممی سعی -

 .نشه ماه

 .نرفت پایین گلوم از هیچی ولی آوردن؛ ور غذامون

*** 

 .شد بلند اتاقم در صدای. سوزوندمی ور دلم ریمگ هق هق

 .برم و ببینمت بذار ندارم وقت من. کن باز رو در بیا عزیزم !شهال -

 ارهدوب .دشمی تربیش هر لحظه بغضم و شدمی قطع مدام نفسم .بود جاری امهچشم از وقفهبی امهاشک

 .اومد در صدای

 .ببینمت خواممی کن باز بیا .شکونممی رو در بخدا نکنی گه در رو بازا شهال -

 .ادافت دستش از و چمدون خورد یکه صورتم دیدن با که کردم باز رو و در شدم بلند غصه غرق دلی با

 ؟کردی بارونی گلت روخوش ایهچشم این چی یواسه شهال؟ کنیمی کارچی خودت با تو داری -

 . بود شده تنگ براش حاال از دلم

 باشه؟، بزنم زنگ بهت تند تند میدم قول .شهال باش خودت مواظب -

 :گفتم بغض با
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 !باشه -

 .تر شدو غصه توی دلم بیش کرد نگاهم

 شهال؟ نداری کاری -

 :گفتم سختی به شدممی خفه داشتم

 .باش خودت مواظب نه -

 .خدانگهدار فعالً. عزیزم طورهمین هم تو -

 .بود گرفتهبر در ور دلم تمام غصه .زدم زار دل از ته و افتادم تختم روی رفتنش با

 .و تلفن رو برداشتم کردم هام رو محاراشک سختی به شد بلند که تلفن زنگ صدای

 بله؟ -

 .شهال جون سالم -

 ؟، خوبینازبانو سالم -

 گرفته؟ صدات چرا خوبم -

 داشتی؟ ، کارمبودم خواب نیست چیزی -

 هنوز؟ نرفته خان پاکان مگه پس؟ جااین میای کی -

 .و میام شممی حاضر االن. رفته که شهمی ساعتی نیم چرا -

 .تنگه برات حسابی دلم که بیا زود باشه -

 . خداحافظ باشه -

 .بود رفتهگ حسابی دلم. شدم حاضر حوصلهبی و گذاشتم کیفم توی لباس دست چند و شدم بلند غصه با

 .کردم حرکت و شدم ماشینم سوار و کردم قفل رو هادر
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 .کردم محار هام رواشک سختی به و رفتم فرو نازبانو توی بغل

 وبی؟، خنازی سالم -

 .نیستی خوب تو اما انگار ؛خوبم م منسال -

 :گفتم بغضبا که نگریست چهرم به موشکافانه که گرفتم فاصله ازش

 بیرون؟ بریم هم با شهمی نازی -

 .انداخت آسمان به نگاهی نازی

 .گیرهمی بارون دیگه ساعتیه  تا مطمئنن. ببین رو هوا -

 .کشید آهی صورتم به با نگاهی که نزدم حرفی

 .شممی حاضر میرم منم بگیر خانم شادی از م رواجاز فقط باشه -

 .کردم گرم ور خودم و رفتم شومینه و کنار شدم وارد .رفت که زدم محوی لبخند

 .عزیزم سالم -

 .رفتم فرو خانم توی بغل شادی و برگشتم صدا سمت به

 .خانم سالم -

 .کرد صورتم به نگاهی

 شده؟ چیزی ی؟اپریده رنگ همهچرا این -

 .زدم جونیبی لبخند

 .بیرون ببرم خودم با رو نازبانو یکم بگیرم اجازه اومدم .نشید اً نگرانابد نه -

 .کرده رو تو سفارش بهم کلی پاکان باشی مواظب خیلی باید فقط ندارم حرفی من -

 .ترف ضعف دلم و شد رتعمیق بغضم
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 .میدم قول مواظبم -

 .برید باشه -

 .خانم ممنون -

 :گفت و زد لبخندی خانم شادی

 .برو بعد بشی گرم بخور قهوه بشین حاال -

 :گفت که شدیم خوردن مشغول و آورد قهوه دوتا برامون الله .شستیمن و گفتم ای "باشه"

 !شهال -

 .انداختم بهش نگاهی

 بله؟ -

 .شده عاشق نادر -

 .دارم نگه رو خودم کردم سعی ولی ؛خوردم جا

 کی؟ عاشق شده؟ عاشق -

 .انداخت پاش اون روی پاش رو و داد تکیه عقب به خانم شادی

 .الله -

 .خندید که کردم نگاهش باحیرت

 کردی؟ تعجب قدراین چرا -

 .نشستم صاف و اومدم خودم به

 .باشه مبارکشون نه، نه -

 .براتون میگیریم مراسم بعدش برگرده پاکان کنید صبر گفتم منم گفت من به نادر -
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 .خوبه -

 .شد سالن وارد نازبانو

 .حاضرم من شهال -

 .بلند شدم

 .اجازه با خانم -

 .باش مواظب فقط برو -

 .چشم -

 .کردم حرکت آروم من و شدیم سوار

 .شدن دیگه هم عاشق نادر و الله شنیدم -

 :گفت باتعجب نازبانو

 ؟چی -

 نداشتی؟ خبر -

 .بودی بار فهمیدههزار االن تا هم تو که داشتم اصالً اگه خبر نه -

 .بگیرن مراسم براشون اومد که پاکان قراره. گفت بهم االن خانم شادی -

 .شدم متعجب خیلی -

 .رفتم دربند تا و نزدم حرفی

 .نشیم پیاده اگه سردته -

 .بزنیم قدم یکم نگرفته بارون تا نه -

 .کردیم زدن به قدم شروع هم کنار و بستم ور پالتوم هایدکمه .شدیم و پیاده دادم ونتک سری
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 شهال؟ شدی عاشق -

 .فشار دادم هم روی هام روچشم. کرد یخ تنم تمام

 !نه نه -

 شهال نکن ؟ کتمانداری گمشده انگار و بده حالت کنممی حس چرا هراسونی؟ این همه چرا پس -

 .خوبیه حس عشق شهال نترس. زنهمی فریاد ور چیز همه تهاچشم

 .شد جاری مهااشک

 .بشیم جدا هم از باید دیگه ماه چند از ترکم تا وقتی نازی؟ نترسم چطوری -

 ازش؟ بگیرنت میده اجازه کردی فکر باشه داشته دوستت پاکان اگه ونی؟دمی کجااز  وت -

 یه عاشق ستدیوونه مگه اون. دارم فرق آسمون تا زمین او با اصالً من .نداره دوست رو من اون اما -

 .جالبیه ؟ شوخیبشه خدمتکار

 اهیخیل شهنمی پول که ی دنیاتو چیز همه !مهربونی و جذابی خوشگلی، تو. دختر ناامیدی خیلی تو -

 تیخوشبخ که پول. خوشبختن و کننمی زندگی هم با االنم ولی ؛دارن فرق هماز نظر مادی با  که هستن

 خوب هنتون پولت همه این که باشی داشته درمونبی درد یه ولی ؛باشی داشته پول عالمه یه گها نمیاره

 قدراین پس. نه رزه؟امی نظرت به کنه

 .نزن حرف ناامید

 .هستم تنها و کسبی دختر ، یهندارم و مادر پدر حتی من -

 دختر تو. یشد بزرگ خان فراز و خانم شادی با بچگی از ؛ ولیمردن پدر و مادرت تو که درسته -

 توی ویالی پیش تا شیش سال حتی شدی بزرگ خودش یخانواده توی نیستی فراری و صالتابی

 .ببری سوال زیر ور خودت شخصیت نداره دلیلی پس کردیمی زندگی پاکان خود با پدرش

 باشه؟ نداشته اگه دوستم چی؟ نخواد منو اگه. نازی ترسممی -
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 تو ا؛ امبود و ناخواسته اجباری یه ازدواج این درسته. خودت سمت کنی جذبش باید اگه عاشقشی تو -

رو  ونا تونیمی ماهرانه و خیلی زنی تو یه. بشه سازگار هردوتون با خوشبختی که کنی کاری تونیمی

 .بخوای باید ، فقطکنی جذب

 .نمیدن رضایت دائمی ازدواج این به هااون چی؟ خان فراز و خانم شادی ولی -

 خان فراز. نمیاره نه پاکان یخواسته و حرف رو خانم شادی .داره پاکان یخواسته به بستگی چیز همه -

 گرانین جای پس بکنه مخالفتی ترینیککوچ نکنم فکر که داره دوست رو پاکان و تو قدراین که هم

 .نیست

 .بیاد پیش برام چی توی آینده قراره دونستمنمی من و بود نازبانو با حق .نزدم حرفی

 :گفتم ریخت گونم روی که بارون یقطره

 .میاد بارون داره بریم باید دیگه -

 .شدیم سوار و با هم گرفتیم در پیش رو برگشت راه

 خوبه؟. بیرون میریم شام -

 .دز بهم گرمی لبخند

 .عالی -

 .دادیم سفارش و شدیم وارد دوتایی و ایستادمو دنج و خلوت رستوران یه جلوی

 چطوره؟ تهادرس وضعیت نازی -

 .بخونم جهشی باید افتادم عقب یه سال چون بخونم درس تابستونم مجبورم امسال .خیلی خوبه -

 .تونیمی که مطمئنم هستی مقاومی و محکم تو دختر -

 .عزیزید برام خیلی !و پاکانم تو ایهمهربونی مدیون ور زندگیم تمام من -

 .عزیزم داریم رو دوست تو هم ما -
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*** 

 شیک خیلی یه کاله بافتن مشغول شومینه جلوی خانم شادی. باال رفتیم هم با و کردم پارک رو ماشین

 .برخاست جا از با دیدنمون و بود

 .شدممی نگران داشتم کم کم دیگه. اومدید باالخره -

 .رفتم جلو

 .کشید طول یکمی همین واسه خوردیم بیرون رو شام !ببخشید -

 :گفتم منم رفت و گفت ی"بخیر شب" نازی

 .بخوابم ، میرمخانم با اجازه -

 . ایبرو خسته -

 بغض پاکان اسم با دیدن .خورد زنگ موبایلم که کردم تنم م روراحتی یهاسلبا و شدم اتاقم وارد

 .بست ور گلوم راه دوباره

 له؟ب -

 .شهال سالم -

 صداش .زد برق ونآسم و پیچید برق و رعد صدای .کردن باریدن به شروع هم سر هام پشتکاش

 .بود گرفته

 ی؟خوب المس -

 چی؟ تو .زیاد نه -

 شده؟ چیزی نیستی؟ خوب چرا -

 .رسیدمی گوش به طرف هر از که بود ونهامنفس صدای فقط. کرد سکوت
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 !پاکان -

 .سوخت دلم که کشید آهی

 .شممی دیوونه دارم. شهال شدم دلتنگت -

 .پیچید گوشی توی گریم هق هق و لرزید تنم تمام

 .نکن گریه خداشهال تورو -

 .منم دلم برات تنگ شده -

 ؟عاًاقو -

 .آره -

 رگردم؟ب و بشم چیز همه خیالبی خوایمی -

 .کشیدم عمیقی نفس و کردم پاک هام رواشک .باشم آروم کردم سعی ؛ ولیخوردم جا

 .کنی رها ور کارت تو نباید گذرهمی .برس اتهکار به نه ،نه -

 .تریمهم خیلی کارم از من برای تو اما -

 .شد تند امهنفس و حالیخوش غرق قلبم

 .باشی خودت مواظب بده قول. شهال زنممی زنگ بهت روز هر -

 .طورهمین هم تو میدم قول باشه -

 نداری؟ کاری عزیزم ممنون -

 .، خدانگهدارتنه -

 .دیدار امید به -

 .گذاشتم تخت روی رو موبایل
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*** 

 فقط ور من دلتنگی این ؛ ولیزدیممی حرف و زدمی زنگ هر روز .گذشتمی پاکان رفتن از هفته دو

 .بود نگرانم نازی و بودم شده الغرتر. کردمی شدیدتر

 :و گفت کنارم اومد نازبانو که کردممی نگاه برف هایدونه به و یستادموا تراس توی

 .بیای جایی یه باهام خواممی شهال -

 .دادم تیره آسمان به ور نگاهم

 کجا؟ -

 بیای؟ شهمی ندارم ور کسی تو جز که منم کرده دعوتم دوستم تولد جشن -

 هست؟ کی -

 .امشب -

 .میام باشه -

 .ازت ممنونمواقعاً  وای -

 :گفت دیدنم با خانم شادی که شدیم سالن داخل با هم. زدم روش به محوی لبخند

 .بیمارستان بریم باید جایی؟ برو حاضرشواین تو دخترم وای -

 :گفتم باوحشت

 چرا؟ی؟ بیمارستان؟ چ -

 .و االن بستریه شده مسموم فراز خان .نترس نیست چیز مهمی -

 .شدم حاضر و رفتم اتاقم به زود ترس با

 .نشست کنارم خانم شادی و کردم روشن ور ماشینم
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 .رسیدیم سریع و نبود دور زیاد بیمارستانش

 .پرسیدیم رو اتاق شماره پرستار از و باال رفتیم هم با

 :گفت دیدنم با خان فراز

 .دخترم شدی الغر چقدر -

 .شد جاری امهاشک

 پاکان؟ با شده دعوات شده؟ چیزی دخترم -

 .هستم شما نگران فقط نیست چیزی خان فراز نه ،نه -

 .شهمی خوب که ستساده مسمومیت یه .نیست چیزیم من که من؟ -

 .باشم آروم کردم سعی و یستادموا پنجره جلوی. به فراز خان داد و کرد باز رو کمپوتی خانم شادی

 .اومد ویال به ما همراه خانم شادی اصرار به و شد مرخص خان فراز بعد یه ساعت

 هشب و برداشتم ، موبایلم رواتاقمی تو رفتم خودمم و کنه درست مقوی غذای یه گفتم خانم مهین به

 .زدم زنگ

 .سالم -

 خوبی؟ عزیزم سالم -

 چطوری؟ تو بد نیستم -

 زدی؟ زنگ تو شده چی خبر؟ چه .نیستم خوب من -

 .ستخونه االنم بیمارستان بودیمش برده بود شده مسموم خان فراز -

 نیست؟ که طوریش چی؟ -

 .تولد جشن میرم نازبانو با شب بگم بهت خواستممی .نباش نگران نه -
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 شهال؟ مختلطه کی؟ تولد جشن -

 .ستدخترونه. کنمنمی فکر نه. دوستش -

 .هاباشی خودت مواظب نکنم سفارش دیگه فقط باشه -

 نداری؟ کاری. هستم باشه -

 .خداحافظ عزیزم نه -

ی ههرچ به غلیظی نسبتاً آرایش .گرفتم دوش و رفتم ومحم به و بعد خوابیدم ساعتی دو ناهار از بعد

 .زدم هم عطر و کردم تنم ور سفیدم و آبی شلوار و کت و خودم دادم

 . رفتم خان فراز سر باالی. کردم تعجب که کرد نگاهم باتحسین خانم شادی سالن به ورودم با

 بهترید؟ -

 :گفت باخوشرویی و کرد بهم نگاهی

 .خوبم الحمداهلل آره .دخترم شدی خوشگل چقدر ماشااهلل -

 .کردم خداحافظی باهاشون و زدم لبخندی

 .کردم حرکت و شد سوار نازی

 .دش باز دلم یکم الحق و گذشت خوش بهم. داشت شادی خیلی فضای و بود دخترونه تولدشون جشن

 خیلی. دما شآشن به اسم سانا دختری با جشن توی. گفتیم تبریک و دادیم نقره دستبند یه کادو برای

 افرد کرد دعوت ازم .و بیست ساله بود مجرد. زدیم حرف هم با حسابی و بود مهربونی و روخوش دختر

 خواهرش گالری دیدن برای هم با

 .کردم قبول منم ،بریم

 .بودم حالخوش خیلی شدم آشنا سانا با کهاین از من و گذشت شبم اون

*** 
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 .کردم حرکت من و نشست کنارم

 سانا؟ خبر چه -

 چی؟ تو ندارم خبری -

 .هیچی منم -

 واسم؟ کنی تعریف ور ازدواجت قضیه خواینمی تو شهال -

 .کشیدم آهی

 .میگم برات شاپکافی میریم گالری از بعد چرا -

 .منتظرم برانهصبی پس -

 .خندیدیم

 خوشم خیلی از یکیشون .نبود دیدنی و جذاب خیلی سانا خواهر هاینقاشی .بود یالعادهافوق گالری

 ایهی چشمتو و بودن ایستادهو هابرف میون و پسر دختر یه که کنندهخیره خیلی تابلوی یه .اومد

 .کردنمی نگاه دیگههم

 !سانا -

 جانم؟ -

 .بخرم خواهرت از ور این خواممی -

 :نگاه کرد و گفت تابلو به

 .یاسلیقه خوش واقعاً -

 هی به و شدیم ماشین سوار ، سریعومدامی بارون .زدیم بیرون اجاون از هم با و خریدم رو تابلو

 .رفتیم شاپکافی
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 .کشیدم یآه در آخر و کردم تعریف اول از براش

 .شیرین گاهی و تلخ گاهی. و نشیبه از فراز پر من زندگی سانا؟ بینیمی -

 .کشیدی سختی تو خیلی .شهال متأسفم واقعاً -

 .ترسمازجدایی می .سانا رسمتمی ازعاقبتش -

 وت به نسبت ن هماو کنمنمی فکر من بدی دستش از نذار شهال !کن محبت بهش. کنی جذبش تو -

 .باشه میلبی

 .کشممی عذاب دارم خیلی. شدم گیج -

 .کنی جذبش باید تو همینه کار بهترین -

 .برگشتم به خونه خودمم و رسوندم رو سانا شاپاز کافی بعد

 من مال ههمیش ن برایاو خواستمی دلم ،کنم زندگی پاکان بدون تونستمنمی. بودم گرفته مهمی تصمیم

 .باشه

 یه. زدم سالن و خواب اتاق توی و کردم بزرگ قاب ور ازدواجمون روز هایاز عکس چندتا سانا کمک با

 انپاک خواب تخت رویروبه و کردم بزرگ خیلی رو ه بودشد گرفته ازمون عقد اتاق توی که هم عکس

 برای باید پس داشتم دوست رو پاکان من .بخوابم ناو اتاق توی بعد به این از خواستمی دلم. زدم

 .مکردمی کاری هر داشتنش

 و تمام دادم سفارش عاشقانه دیواری کاغذ. گرفتم عالی و جدید ست یه و کردم عوض ور اتاقش ست

 .بود گرفته جدیدی رنگ حاال اتاق

 ویالی هوای بدجور دلم اون روز. بود شده تنگ حسابی دلم و نبود کنارم که بود بیست و هفت روز

 آهی .ندارم کردن صبر تحمل دیگه کردممی و حس بود عصرعت شیش سا .بود کرده ور خودمون

 .شدم حاضر سریع و گرفتم دوش .برخاستم و کشیدم

 :گفت دیدنم با خانم شادی
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 عزیزم؟ کجا -

 .میام ، بازویال میرم سر یه تونبا اجاز -

 دلم .شدم خارج ویال از سریع من و داد ونتک سری حرفبی چون خوند مهاچشم توی رو دلتنگی انگار

 .برو تنها گفتمی بهم دلم توی حسی یه ولی ؛ببرم خودم با هم رو سانا خواستمی

 .دبو رفته و تاریکی فرو سکوت توی ویال. داخل بردم رو ماشین

 اتاق توی باال رفتم. شد نور در غرق سالن و کردم روشن رو لوسترها تمام و شدم سالن وارد سریع

 .دش جاری هاماشک و کشیدم نفس باحسرت و برداشتم رو بالشش .افتادم تخت روی و پاکان خواب

 :کردم زمزمه. بود شده تنگ دنیا یاندازه به براش دلم

 گردی؟برنمی چرا. شده تنگ خیلی برات دلم پاکان؟ کجایی -

 رو پنجره و زدم کنار رو هابلند شدم و پرده. شنیدمرو می بارون شرشر بعد دقایقی و برق و رعد صدای

 .کشیدم عمیقی نفس. کردم باز

 .ندارم طاقت دیگه من خدا بسه دیگه گرده؟برنمی چراخدایا  -

 .شکستمی رو اتاق سکوت هقم هق صدای

 هشب باحیرت. داد بهم رو دنیا خدا انگار دیدنش با که برگردوندم رو سرم وحشت باصدایی شنیدم و 

من  رویروبه. کردمی ترشجذاب این و داشت ریش ته صورتش .بود شده الغر چقدر کردم نگاه

 .رفتم جلوتر .سکوت و بود سکوت فقط و وایستاد

 خبر؟بی اونم برگشتی؟ شد چی -

 .لرزیدمی تنم تمام و کردن پیدا ور خودشون راه هام بازشکا .دکرمی من رو نگاه فقط

 .شهال نداشتم ور دوریت طاقت دیگه -

 .بودم شنیدن محتاج
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 ... .من شهال -

 هامی چشمتو. ریخت فرو دلم شد جاری که هاشاشک .بودم ی جملشبقیه شنیدن منتظر صبرانهبی

 انپاک همون این .زد آتیشم شهااشک که بهش نگاه کردم ناباورانه .زد زانو پام جلوی بعد و کرد نگاه

 .بشه له غرورش ذاشتممی نباید نه بود؟ مغرور

 .بلندشو پاکان؟ کنیمی کارچی داری -

 حبس دلم توی و دارم نگه گلوم توی هام روحرف ندارم تحمل دیگه. شهال بزنم حرف برات خواممی -

 .دارم دوستت شهال من! عاشقتم من شهال. کنم

اون اشک  و جلوش نشستم .نداشت تمومی هاماشک و سوزوندمی ور دلم مردونش هایزجه صدای

 .ریخت

 .عزیزم باش آروم -

 .کرد بلند ور سرش

 آره؟ شهال؟ عزیزتم من عزیزم؟گفتی  من به... تو -

 .زدم بهش قشنگی لبخند

 .پاکانم منی زندگی تموم تو -

 .کرد نگاهم التماسبا

 .کنممی ، خواهشبگو ت روجمل دیگه توروخدا یه بار -

 :کردم و گفتم ی پاکانتمنا از پر ایهچشم به

 !دوست دارم -

 !شهال -

 جانم؟ -
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 کنم؟ فدات ور خودم عمرم تا آخر و همسرم بشی کنیمی قبول بشم؟ مردت نیکمی قبول -

 .زدم لبخندی

 .کنممی قبول !من مرد کنممی قبول -

*** 

 .ودنب اتاق توی پاکان. بلند شدم جام از سختی به و گذاشتم دلم یرو رو دستم. داشتم بدی درد دل

 .داد تسکینم کمی گرم آب دوش .بگیرم دوش سوندم تار موحم به رو خودم

 .یش کردم و عطر هم زدمراآ و دورم ریختم رو موهام و کردم تنم رو سفیدم شلوارک و تاپ

 .اومد صداش که کشیدم عمیقی نفس شوق با میز صبحونه با دیدن .رفتم آشپزخونه به

 .خانومم بخیر صبح -

 .برگشتم سمتش به با عشق

 .چیدی میزی عجب ممنون. آقایی بخیر هم تو صبح -

 .زد بهم چشمکی

 .دیگه ما اینیم -

 :گفت که کردممی نگاه خوردنش به اشتیاق با من و خوردیم نهوصبح با هم. خندیدم

 .ی پدربزرگخونه بریم خوامعصر می -

 :گفتم استرس با

 چی؟ واسه -

 .بهش بگم ور تصمیمم خواممی -

 تصمیمی؟ چه -
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 !ابد تا تو با زندگی -

 :گفتم نگرانی با که کرد نگاهم عشق با

 .نیست راضی هم مادرت. کنه محرومت ارث و از نشه راضی شاید ولی -

 نگران درمیارم پول و کنممی کار خودم ندارم ارث به نیازی. نفسم دارم چیز همه دارم رو که تو من -

 کم کم نخواد گها که مه مامانم در مورد. کنهنمی کاری همچین پدربزرگ مطمئنم من بعدم. نباش

 .کنممی درست رو چیز همه من خانمم نباش نگران. آلیایده از هر نظر تو من نظر به میاد کنار باهاش

 :گفت که کردم نگاهش بامحبت. داشتم خیلی زیاد دوستش

 .باشه همیشگی ، خداکنهاهگیرممی جایزه چقدر امروز به به -

 .خندیدم

 ...پررو -

 ناو و اومدم آشپزخونه به ناهار پختن برای من بعدش و کردیم بازی شطرنج با هم هونصبح از بعد

 .شد فیلم دیدن مشغول

*** 

 وزر همون مثل بودن همه .رگرفتب در رو وجودم تمام و نگرانی استرس. بودن نشسته سالن توی همه

 .گذشتمی روز اون از حاال نه ماه و شد گذاشته یه ساله ازدواج این قرار که

 هک انداختم زیر به سرم رو .نشست پاکان دیگش طرف و من طرفش یه. کرد اشاره کنارش به خان فراز

 .شد بلند خان فراز صدای

 بهمون رو مهمی موضوع تا بشیم جمع هم دور اون خواسته. بوده پاکان خواست به امروز دورهمی این -

 .بگه
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 باصالبت و بود نشسته محکم که پاکان به و کردم بلند رو سرم با نگرانی. شد پاکان معطوف هانگاه تمام

 :گفت که نگریستم کردمی نگاه خان فراز به

 . ...رو یه ساله ازدواج این گرفتم تصمیم من -

 :گفت اخم با خان فراز .بود افتاده سالن توی بدی و سکوت بودن خیره بهش همه. کرد مکث

 خب؟ -

 .بلند شد پاکان

 .کنم دائمی رو یه ساله ازدواج این -

 .کنم بلند ور سرم تونستمو نمی زد حلقه مهاچشم توی اشک

 .شکست رو سکوت خانم نگار صدای

 ردخت این. میشی بزرگ اشتباه یه مرتکب داری تو میگی؟ چی داری فهمیمی اصالً تو پاکان چی؟ -

 .کنه زندگی خودش مثل با یکی باید که خدمتکاره یه اون نیست ما تن یوصله

 .کرد ش رو قطععم حرف اخم با پاکان .دادمی فشار رو مگلو بدی و بغض لرزیدمی تنم تمام

. باشید زدنتون حرف مواظب بهتره عمه. بزنید حرف جوریاین من زن مورد در نمیدم اجازه بهتون -

 تمومش ها روحرف این که بهتره پس! منه زن موقعیت این توی و االن بوده که چه هر گذشته در شهال

 .کنید

 .شد بلند باحرص نیلوفر

 شما چرا حرصش رو غربتیه یدختره همین پاکان لیاقت انگار .الیق چه هر خالیق ،مامان کن ولشون -

 .باشه جااین ما جای نکنم ، فکربریم که شید بلند االنم زنید؟می

 :گفت باعصبانیت پاکان
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 و تریککوچ به احترام که تویی آره؟ شدممی خوشبخت گرفتمرو می تو من گها کردی فکر حاال -

 انمخ نیلوفر نه نداری؟ ادب ذره یه و نازیمی مادرت یهاپول داشتن به فقط و شهنمی حالیت تربزرگ

 .نمیدم تو مثل تا هزار به رو شهال موی تار یه من

 .همتونم با کنید تمومش دیگه بسه -

 سر و حرفبی چون بود شوک توی هنوز انگار خانم شادی .شدن ساکت همه خان فراز فریاد صدای با

 .بود نشسته زیر به

 :و گفت شد بلند خانم نگار

 .نیست جااین ما جای شکسته دیگه هاحرمت. پدر بریم دیگه بهتره ما -

 .دارم کار همتون با !بشین نمیری جایی وت: خان فراز

 اخم اب. کردم نگاهش که با بغض کنارم اومد و شد بلند پاکان .نشست سرجاش باز ناچار به خانم نگار

 :گفت

 حمایت ازت خودم داری ، تو من رونده اهمیت حرفشون به تو اصالً. معزیز هابخوری غصه نبینم -

 باشه؟. کنممی

 :که فراز خان گفت کردم نگاهش

 .شدمی انجام باید ازدواج این -

 .بود کرده تعجب من مثل ن هماو که کردم نگاه پاکان به با تعجب

 :گفت خانم نگار

 چرا؟ اید؟ب -

 وقتش االن کنممی و فکر ندارید خبر اون از من جز شماها از دومکهیچ که هست وضوعیم :فرازخان

 .کنم تعریف براتون که رسیده
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 .ختمدو دهنش به چشم صبرانهبی من و انداخت بهم نگاهی

 ویت بود موفقی خیلی مرد حامد .احتشام حامد و پاکانه پدر که حمید احتشام. داشتم پسر دوتا من -

 تراشیده واسش رو زیادی رقیبای موقعیتش و داشت زیادی و کالن خیلی ثروت جوانیش دوران همون

 یشنهادپ حامد به .بود مهرابی جاوید رقباش رینتسرسخت از یکی. بود مهندس بهترین تهران توی. دبو

 بار چندین بود یخبیث و خیلی بانفوذ مرد چون هم جاوید و نکرد قبول حامد ولی ؛داد قاچاق کار

 ارکن تقریباً جاوید و گذشت چند وقتی .داد منفی جواب بار هر حامد ولی ؛کرد تکرار رو پیشنهادش

 اوج به هم با هردو و کرد ازدواج شرکتش خانم و خوب هایمهندس از یکی با حامد که بود کشیده

 تفادهاس با کرد سعی باراین و شد وارد هم باز جاوید. بود جهان یهابهترین جز شرکتشون .بودن رسیده

 هم باز جواب و نتونست هم باز ؛ ولیکنه قاچاق توی همکاری به مجبور رو ، حامدحامد ، خانمگلسا از

 مک کم. کردمی پافشاری جوابش روی سرسختانه حامد ؛ ولیشد شروع شهاتهدید کم کم .بود منفی

 میدح به ها روکار تمام جاوید از بودنش دور و گلسا از مواظبت برای .ستحامله گلسا که شدیم متوجه

 تردک بهترین نظر زیر گلسا و بود جااون تمام هشت ماه. رفت پاریس و به برداشت ور زنش و سپرد

و  ودب خوشگل ناز گل مثل حامد کوچولوی .به ایران برگشتن اومد دنیا به بچه وقتی. بود پاریس زنان

شهال  ور دخترش اسم گلسا همینم برای و رنگیه چه نشد متوجه کسی اولش کرد باز هاش روچشم وقتی

 اقاتف اون که بودن کامالً خوشبخت دیگه دخترشون وجود با گلسا و حامد و یه سال گذشت. گذاشت

 دادقرار هی بستن برای و سپردن ما به رو بچه حامد و گلسا اون روز .ریخت بهم چیز همه و افتاد ناگوار

 و شهمی منفجر ماشینشون راه توی. نمیرفتن قتوهیچ کاش ای ولی ؛رفتن از تهران خارج به کاری

 و جاوید شدیم متوجه بعد سه ماه. برنیومد ما از کاری هیچ. سوزنمی آتش ایهشعله میون هااون

 من و بود کرده فرار جاوید. بود جاوید هایتهدید جواب این و حامد ماشین توی گذاشتن بمب هاشآدم

 برای رنبب بین از هم ور اون و کوچولو شهال سراغ بیان باراین ترسیدممی. بشینم ساکت تونستمنمی

 فقط اون بگه همه به تا حمید به سپردم ور اون و دادم تغییر خداداد به احتشام از رو شهال فامیلی همینم

 انفراو و با سختی جاوید دنبال افتادم خودمم. کنهمی کار اهاون ویالی توی که ستساده خدمتکار یه

 هم هنوز شهاآدم ولی ؛شد اعدام هم از اون بعد یه ماه. به پلیس سپردمش و کردم پیداش باالخره

 تا منم شپدربزرگ که بفهمه شهال خود حتی سکهیچ نذاشتم همینم برای کنم ریسک تونستمنمی .بودن



 

 

 
187 

 انجمن رمانیکمهدیه مومنی کاربر  |رمان قبول میکنم 

 
 دحام .شده خانم و بزرگ سنی و عقلی نظر از کامالً شهال و نیست کاری رقیب از خبری دیگه که االن

 شهال نام به زودی به و برجاست پا هنوزم هااون و بود زده شهال نام به ور اموالش تمام ازمرگش قبل

 خودش عروس ور اون کرد باز چشم شهال که موقعی از حمید. برمیگرده به احتشام فامیلیش و شهمی

 ازدواج یه این خواستمنمی چون ؛ ولیدادممی انجام رو وصلت این باید که بودم من دونست و اینمی

 مثل نخواست اگه و بشن آشنا هم با اخالق و باشن هم کنار تا دادم فرصت یه سال بهشون باشه تحمیلی

 نم دعای انگار و دیگه باشن هم عاشق گلسا و حامد مثل خواستمی دلم. بگن شدنش دائمی برای االن

 .پاکانه عموی دختر شهال. شده مستجاب

 و شممی خفه دارم کردممی حس. بود از اشک پر همه هایچشم .سوختمی گریه شدت از مهامچش

 زا کردممی حس. شد باز کمی نفسم راه و کرد باز رو سالن یپنجره سریع چون کرد حس پاکان انگار

 لوج باشرمندگی نگار خانم .بود رفته کنار مهامچش جلوی از پرده انگار و شدم بیدار عمیق خواب یه

 نمیشد باورم هنوز هم .بود در آمیخته هم با عذرخواهیش صدای با شگری صدای و کرد و بغلم اومد

 هماحتشام ب هالش فامیل و اسم با رو جدیدم یشناسنامه خان فراز وقتی ولی ؛باشه ممکن چیزی همچین

 .نیست حقیقت جز چیزی واقعیت این که فهموند بهم داد نشون

ا و ب باریدمی نم نم بارون .بود شده تحمل غیر قابل برام سالن فضای تحمل .رفتم بیرون سالن از

 .شنیدم سرم پشت از رو مهربونش صدای که کشیدم آهی .بود شده مخلوط های مناشک

 .حریصم داشتنت به من و خودمی مال تو تا ابد. من شهالی عاشقتم -

 و من بود زندگی و عشق از من یستهخوا تمام بود، پاکانمن او من عشق آره. برگشتم سمتش به

 .داشتم دوستش

 .نذاری تنهام وقتهیچ بده قول پاکان -

 .گذاشت مهاچشم روی ور دستش

 !من عشق ذارمنمی تنهات هرگز قسم خدا رحمت بارون همین به ،قسم تهاچشم همین به -

 پایان
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 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

ین ابرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه

 
 

Romanik_ir    

 

 Romanik_ir     
 

Romaniki 

 

https://romanik.ir/forums/misc/contact
https://romanik.ir/forums/misc/contact
https://www.instagram.com/romanik_ir/
https://t.me/romanik_ir/
https://rubika.ir/romaniki

