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 دانلود نگاه انجمن کاربر۷۶محمدی راضیه|اجبار؟ یا عشق

   

 است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

rwww.1roman.i 

 

 گرفت باال را سرش دلنشینی ای خنده با بود گوشی سرگرم حالیکه در یاسمین نمیشم قبول کنکور من یاسی_    

 کردم خراب منم بابا نشستم روبروت کنکورم یک رتبه من االن میگی همچین：گفت و

 کانادا برم میذاشت بابام کاش_    

 کانادا؟ بفرستت حاال بری سرکوچه بقالی تا میزاره بابات بگنجه بگو چیزی یه آخه：یاسمین    

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
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 و چشم ظریف اندامی متوسط قد با دختری کودکی دوران دوست میداد بهم خوبی حال بود یاسمین با همیشه    

 میشد او مجذوب هرکس اول نگاه در که گیرا و مشکی ابرویی

 اومدم خودم به چشمم جلوی یاسمین دست حرکات با    

 چیه؟ هان_    

 میزاره؟ بابات میگم بال و هان：یاسمین    

 نه_    

 نیستا بد هم ممسنی منطقه دریایی گیاهان آبیاری رشته نزن حرف زیاد پس خب：یاسمین    

 نیستی جدی وقت هیچ که یاسی بمیر برو_    

 راحت پولداره من بابای باشم؟آره جدی چرا هلیا ببین：گفت و کرد من به رو بود جدی که درحالی یاسمین    

 بره دخترش تک نداره دوس نیس مورد بی نگرانیشم نگرانمه ولی کشور بهترین تو بده منو تحصیل خرج میتونه

 کرد قانعم بابام ولی بود ایران از رفتن ذکرم و فکر زمانی یه تو مث منم غریب کشور یه

 شدی؟ قانع چطوری_    

 ولی بود تند یکم لحنش حاال میخوای که قبرستونی هر برو کردی شوهر هروقت میگه من بابای：یاسمین    

 بود تو بابای آمیز محبت لحن همون منظورش

 بود دادن روحیه برای دوست بهترین ولی شوخ لحظه یه جدی لحظه یه میگرفت ام خنده حرفاش از    

 کانادا تو ایران تو نه اونم بخونم درس میخوام کنم؟من چی میخوام شوهر من_    

 نمیتونی االن بوده فراهم برامون چی همه کردیم باز چشم تا بچگی چیه؟از تو منو مشکل میدونی ：یاسمین    

 قبرستون اون بری کی بگه کنه صحبت باهات بیارم و بابام میخوای اگه حاال ببینیم و مخالفتشون

 بریم پاشو زدی حرف بسه خب خیلی_    

 .کردیم طی رو کوچه طول آروم قدمهایی با هردو    

 بودند رسیده یکدیگر به کوچه دوسمت از که و درخت از پر ای کوچه    

 بری؟ بکنی دل کوچمون این از میاد دلت خداییش هلیا：یاسمین    

 آره_    

 میرسونه عقلیتو بی این خب：یاسمین    

http://www.1roman.ir/
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 .هلیا خونه از کوچه یک فاصله با ای خونه کردم حرکت خونه طرف به و شدم جدا یاسمین از خداحافظی از بعد    

 یه اندازه به خودش که بزرگ حیاط کردم باز و در انداختم کلید بودم ویالیی خونه یک بروی رو دقیقه پنج بعد    

 .نشستم تاب روی و رفتم استخر سمت به بود پارک

 .بود مهر تا ماهی یه هنوز گرچه میداد پاییز اومدن از نشون ابری هوای    

 . اینجا میشه تباه من آینده ولی سخته دوری بود اون با حق شاید میکردم فکر یاسمین حرفای به    

 .اومدم خودم به پوریا صدای با

 .فکر تو نشستی تاب رو هدیا فیلم مث همچین گرفتت رفتن خارج توهم با چته：پوریا

 .کنی نظر اظهار نیس نیازی شما نخیر_

 غریب کشور بری نمیزارم من بزاره بابا خواهرکوچولو ببین：گفت شد نزدیک من به درحالیکه پوریا

 .ببین حاال میرم من：گفتم بلندی صدای با گذشتم کنارش از اهمیت بدون که حالی در

 که مردونه کامال صورتی و بلند قدی با من دلسوز و ساله۲۵ برادر میکردم حس خودم روی رو پوریا سنگین نگاه

 اشو شماره دوستام از چندتا یاسمین منو دنبال اومد وقتی چندباری دبیرستانن تو حتی بود دختری هر آرزوی

 فهمیدم بود خودش تو روز چند تا و کرد کتکاری یاسمین مزاحم خاطر به که روزی اون از من ولی میخواستن

 .شده یاسمین عاشق

 .اومدم خودم به مادرم آمیز محبت صدا با نشستم تلویزیون روبروی مبل روی شدم پذیرایی وارد

 هلیا؟：مامان

 مامان؟ جانم سالم_

 ای کالفه شده؟ طوری：گفت نگران نگاهی با مادر

 نیس چیزی برم نگرانت دل قربون نه_

 زیور؟ خاله ：گفتم بلند صدایی با و

 خانم؟ بله：زیور

 راحتترم هلیا چندسالمه؟بگی من مگه خانم نگو من به گفتم صدبار خاله_

 ...آخه：زیور

 نداره آخه_

http://www.1roman.ir/
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 چشم：زیور

 داری مخصوصت چاییای اون از چایی یه زیور خاله حاال_

 داریم همیشه بله خانم هلیا برای：گفت لبخندی با زیور

 بریز یکی میکنم عوض لباسامو من تا پس_

 کردم طی سرعت به رو ها پله رفتم ها پله سمت به و

 شدن راست سمت اتاق دومین وارد

 تره سنگین این از محیطش مهدکودک کنم عرض چه که اتاق پوریا بقول

 .رفتم پایین طبقه به لباس تعویض از بعد

 .شد وارد بود درآن چایی دو که سینی با زیور خاله که بودیم نشسته چوبی میز دور بالکن در هردو مامان منو

 بشین بیا زیور خاله_

 .رفتم بالکن سمت به و ریختم دیگر چای یک و رفتم آشپزخانه سمت به من نشست مادرم کنار زیور

 .گذاشتم زیور روبروی رو چای

 شما؟ چرا بده مرگم خدا خانم：زیور

 .نمیشه که قیامت بریزم چایی من یدفعه خاله؟حاال حرفیه چه این_

 .میکرد نگاه من به قدرشناسانه نگاهی با که کردم مادر به نگاهی

 .رسید راه از بابا که بود هفت ساعت حدود

 نباشی خسته بابا سالم_

 .بابا بالی دختر سالم：گفت میداد خانم زیور به را کیفش که حالی در بابا

 اومدم خودم به مادر صدای با

 بخور شام بیا هلیا：مامان

 .میدادند نشان را ۹ ساعت عقربه کردم ساعت به نگاهی

 .رفتم شام میز سمت به و خاموش را لپتاپ

 .داریم مهمون شب فردا پس فاطمه راستی：بابا

http://www.1roman.ir/
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 هست؟ کی：مامان

 یادته؟ پژوهش آقای：بابا

 نه：گفت میریخت دوغ حالیکه در مامان

 چهارسال کانادا رفت تحصیل ادامه واسه پیش سال شیش پسرش.بودن ما از پایینتر کوچه دو پژوهش آقای：بابا

 .خودشون پیشم

 .اومد یادم آره آهان：مامان

 برگشتن؟：پوریا

 آره：بابا

 ؟ برگردن میخوان نداشته کشش پسرش مغز：پوریا

 اینه هم تو عاقبت هلیا ببین：داد ادامه و کرد من به نگاهی و

 برگشتن شده تموم پسره درس نه：گفت میخندید درحالیکه پدرم

 .میبینم شب فردا پس واسه تدارکاتو پس باشه：مامان

 . بود افتاده جونم به خوره مث کانادا اسم ولی شدم بلند شام میز سر از

 گرفتم را یاسمین شماره و رفتم تلفن سمت به

 داد من به آرامشی یاسمین صدای بوق دو از بعد

 ندارم دستت از خوش لحظه یه که بمیری ای：یاسمین

 سالم_

 ...که بمیری ای سالم. کنم سالم رفت یادم شرمنده ：یاسمین

 میکنما قطع دیگه گمشو_

 .باشم پاسخگو روز شبانه نیس اورژانس شخصیه شماره این جان هلیا کردی؟ببین تهدید االن کن قطع：یاسمین

 بزنم؟ حرف میشی ساکت دقیقه دو یاسی_

 گوش تو پرتای و چرت به بشینم باید ساعت سه من کمش کمه نداره عادت دقیقه دو به تو فک اون اینه بدبختی_

 بگو حاال کنم

http://www.1roman.ir/
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 بزن حدس_

 بزنم؟ حدس واست عمتو عروسی شب ده ساعت بگم چی تو به من لک لک آخه：یاسمین

 میگم االن چخبرته نزن داد بابا خب خیلی_

 بگو：یاسمین

 یادته؟ پژوهش آقای_

 حاال؟ کیه نه：یاسمین

 خونشه خونمون از پایینتر کوچه دو بابام دوست_

 .یادمه آره یادمه؟ اون من ببینی زدی زنگ خب نکنم وا دهنمو میخوام هی：یاسمین

 ایران برمیگرده داره نخیر_

 بسالمتی خب：یاسمین

 میاد داره کانادا از_

 کانادا؟ چی...او خوش：یاسمین

 نه؟ کردی و کردم من که فکری همون هم تو آره_

 افغانستان رفته کردم فک کانادا رفته کردم تعجب نیستم دیوونه تو مث من واال نه_

 خوشمزگی همین به راحتی همین به آره：گفت دادم توضیح براش رو قضیه که ربع یک از بعد

 .خیره دیدی خواب کانادا بری تو که گذاشته باز رو خونه اون در باباتم

 کنن راضی بابامو بتونن شاید اونا_

 بود خوب خیلی اگه میگه بابات بگه چیزی بخواد برگشته شده تموم پسرش درس االن اون دانشمند：یاسمین

 .برگشتی کردی غلط خودت

 .بود یاسمین با حق کشیدم دراز تختم روی و گذاشتم آرایش میز روی رو گوشی یاسمین با خداحافظی از بعد

 .شدم بیدار خواب از گوشی زنگ صدای با ولی برد خوابم کی نفهمیدم

 الو_

 خرید برده خودش با ساله۱۴ دخترای مث منو مامان اونوقت خوابی االن تا مرض و الو：پوریا

http://www.1roman.ir/
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 خرید بری یبار میمیری حاال_

 نخوابی نه ساعت تا دوباره تا گل دسته مث میکنی مرتب رو خونه میشی پا هم شما ولی نمیمیرم نخیر：پوریا

 شد؟ فهم شیر میشوری من جورابای میکنی مرتب رو خونه کل تنهایی دخترش مالقات رفته زیورم

 نمیزنم تو لباسی به دست گور تو بزارن زنده زنده و من میزنی حرف خیلی پوریا_

 فهمیدی؟ ضعیفه مرتبه برگشتم رو خونه ولی نشور رو اونا خور سگ：پوریا

 زنت بیچاره گرفتت جو بابا برو_

 . کردم قطع گوشی و

 نشستم زمین روی ناخودآگاه شدم پذیرایی وارد

 نکشتت خدا پوریا خدا وای_

 زمین روی پوریا تیشرتهای و پیراهن از چندتا بود مبل رو سفید ای ملحفه انداختم پذیرایی سرتاسر به نگاهی

 .بود جنگ میدون مث واقعی معنای به بود خونه دور تا دور تاش ده بود نکرده باز الشو عمرشو تو که کتابهایی

 زدم زنگ پوریا به و رفتم تلفن سمت به

 بفرمایید؟ بله：پوریا

 مرض و بفرمایید_

 افتادی؟ گیری پاچه فاز رو باز چته جونت به مرض：پوریا

 جنگ؟ میدون کردی رو خونه چرا_

 من؟：پوریا

 ریخته؟ وسط این کیه تیشرتای. من پس نه_

 کنم جمع رفت یادم بهتره کدوم میکردم تست داشتم کردم توروکفن：پوریا

 کتاباچی؟_

 کنم جمعش رفت یادم روش از مینوشتم تحقیق داشت دیشب بده مرگم خدا：پوریا

 فوقی االن که تو لیسانسته دوره کتابای_

 .میکردم مرور داشتم تو مرگ به：پوریا

http://www.1roman.ir/
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 میگی؟ چی رو سفیده ملحفه اهان_

 بشی راحت دستم از که بدوزه باهاش کفنمو ننمم آوردم اونو کردم اذیتت اینقد دیدم：پوریا

 .کردم قطع رو تلفن حرص از

 بود مرتب خونه باالخره۱۱ ساعت کردم خونه کردن مرتب به شروع

 .شدن وارد پوریا و مامان نیم و یازده ساعت

 مامان سالم_

 دخترم سالم：مامان

 نیستی؟ بلد سالم تربیت بی：پوریا

 .میگیرم یاد و سالم منم گرفتی یاد نظم هروقت تو_

 .نخوابی نه ساعت تا بشه عبرتی درس：پوریا

 کرد مرتب یاسمین رو همه نکردم مرتب منکه_

 اون چرا بشه توسرت خاک：گفت بود جدی که حالی در پوریا

 نیاری در بازی شلخته باشی تو تا_

 شلختم من میفهمه میکنه عادت بهتر：پوریا

 خواستگاریشه دیگه هفته نکنما فک البته_

 ندارم کل کل حوصله دیگه بسه گفت و کرد من به نگاهی اخم با پوریا ناگهان

 شنبه پنج ها بچه از یکی برادر ولی راحتی که هرجور ：گفتم و انداختم باال اعتنایی بی نشونه به رو هام شونه

 میگذرونه اشو دوره داره هست دکترم خواستگاری میره دیگه

 .شد خارج عصبی حالت با و برداشت رو سوییچ پوریا

 . بود حقیقت خب ولی بست نقش لبام رو ای پیروزمندانه لبخند

 .نمیداد جواب گوشیشم حتی بودیم نگران همه نبود پوریا اومدن از خبری بود شب هفت ساعت

 شد؟ عصبی اینقد بهش گفتی چی هلیا：مامان

 بخدا هیچی_

http://www.1roman.ir/
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 .سوزوندم دلشو بدجور بودم نگرانش داشتم وجدان عذاب

 بدونه و بجنبه خودش به هم پوریا میخواستم ولی داره آستینش تو و رد جواب حاال همین از یاسمین میدونستم

 .میاد خواستگار براش که هست سنی تو نیس ساله۱۵ دختر اون همیشه یاسمین

 . داره دوست رو پوریا که میخوندم یاسمینم چشمای از

 .نمیداد جواب ولی گرفتم رو پوریا شماره بار چند

 زدم زنگ یاسمین به

 بفرمایید؟ اجتماعی تامین اورژانس：یاسمین

 یاسمین؟_

 زدین؟ زنگ کرده گیر کارتون قبرستون کدوم بفرمایید：یاسمین

 پوریا_

 کرده؟ گیر قبرستون تو پوریاتون：یاسمین

 .داری خبر که تو یاسمین_

 کرده؟ گیر قبرستون تو پوریاتون اینکه：یاسمین

 عاشقته پوریا اینکه_

 کرد سکوت لحظه چند

 یاسمین؟_

 نیومد صدایی

 یاسمین؟_

 قضیه باشه احساسی همچین خواستم دستمه گوشی شدم کر：یاسمین

 عاشقته؟ میدونی_

 بگو کارتو بود قشنگی شوخی：یاسمین

 تلفن جواب االن بیرون رفت شد عصبی گفتم خواستگارتو قضیه کل کل سر باهاش امروز میگم جدی بخدا یاسی_

 نمیده و هیچکس و
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 کنم؟ چیکار من：یاسمین

 بگو بزن زنگ بهش میفرستم برات اشو شماره داره گوشیش تو پوریا اتم شماره داری دوسش هم تو میدونم_

 میده تورو جواب اون خونه برگرد نگرانتن خانواده

 . شد قطع تماس حرفی هیچ بدون

 مهمونی واسه بخوابم تا رفتم اتاقم سمت به و خوردیم سکوت در رو و شام شد وارد پوریا که بود هشت ساعت

  داشتیم کار کلی فردا

 .بیدارشدم خواب از گوشی آالرم صدای با هشت ساعت صبح    

 رفتم آشپزخونه به صبحانه برای بود هشت ساعت    

 .میام هشت ساعتای من: گفت میرفت خروجی در سمت به که حالی در پوریا    

 رفت؟ کجا_    

 شرکت：مامان    

 شرکت؟ و پوریا_    

 بشه بابات شرکت داخلی مدیر کرد قبول آره：مامان    

 .بود هفت ساعت اومدم خودم به تا شدیم امشب مهمونی تدارکات به شروع مادر با صبحانه خوردن از بعد    

 و سفید کتان شلوار رفتم اتاق سمت به بود نمونده مهمونا اومدن به چیزی بود ساالد تهیه درحال خانم زیور    

 .پوشیدم بود آورده کیش از برام یاسمین که ای سورمه تونیک

 .کردم جمع ظریف تل یه با موهامم    

 .شدم خارج اتاقم از و سرم رو انداختم سفیدمو شال    

 کنم کمکش تا رفتم خانم زیور سمت به    

 .دستت قربون میافته لک کردی عوض لباساتو شما شد تموم نیست چیزی جان هلیا نه：زیور    

 .زیور خاله کشیدی زحمت خیلی شرمنده_    

 نمیکنم خستگی احساس که میذارن احترام بهم شما خانواده اینقدر خانم هلیا واال：زیور    

 .شدم خارج آشپزخونه از لبخند با    

 .بود اومده شرکت از بابا با که دیدم رو پوریا    
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 .کشیدم ای گوشه به رو پوریا بابا با پرسی احوال از بعد    

 داری؟ کاری بفرما：پوریا    

 .گرفتی ناراحت خودتو اینطور نمیزنگیدا بهت یاسی نبودم من حاال_    

 چی؟ که خب：پوریا    

 عاشقشی؟ خیلی_    

 نیومده تو به فضولیش：پوریا    

 سرکار؟ بری شدی مجبور باالخره میکنه درستت یاسی همین میاد خوشم_    

 .کرد تایید حرفمو لبخندی با پوریا    

 .رسیدن مهمونا نیم و هشت ساعت    

 .متشخص و زیبا خانمی همسرش او از بعد جوگندمی موهای با ساله۵۵ مرد یک شد وارد پژوهش آقای اول    

 کرد وادار منو سالن در صدای که بودم نشده دور قدم دو بستم و سالن در پس نبود کسی کردم حیاط به نگاهی    

 .برگردم

 پسر یک کالم یک در بلند هایی مژه و مشکی چشمایی با پوریا وهیکل قد هم ساله۲۵ پسر یه کردم باز و در    

 .خوشتیپ و خوشگل

 هست؟ اجازه：گفت و کرد نگاهی اخم با    

 بفرمایید بله：گفتم دستپاچگی با    

 .میفرمایم حتما کنار ببرید تشریف در جلوی از اگه：نیما    

 لطفا ببندید درم：گفتم شدم سالن وارد او از جلوتر که حالی در و رفتم کنار در جلوی از    

 نواز مهمون چقد：گفت بود اندخته باال ابرویش یک حالیکه در نیما    

 .شد وارد شربت سینی با خانم زیور نشستم مبل روی

 .بود نیما با گفتگو حال در پوریا

 .خودراضی از نهایت بی و خودخواه پسر یک میداد آزار منو نیما نگاه سنگینی

 باید بمونم هم لحظه یه نداره امکان گفتم شد تموم نیما درس دیدم وطنمم عاشق منکه واال：پژوهش آقای

 ایران برگردیم
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 .نمیکند دل نیما که بماند حاال：داد ادامه و زد لبخندی پژوهش خانم

 .بهتره زندگی اونجا：نیما

 نمیشم قبول کنکور اینجا من میکه کاناداس عشق هم ما هلیای این：گفت مینوشید شربتش از حالیکه در پوریا

 .کردیما جور براش پروش آموزش رییس رشوه با و دیپلمش حاال میخونم دکترا تا اونور برم

 .رفتم نیما به ای غره چشم

 کوچولو خانم：گفت و ایستاد روبروم نیما لحظه یک که رفتیم شام میز سمت به شام صرف برای همگی ده ساعت

 سرت به بزنه کانادا فکر بعد بشه دورقمی سنت بزار نیس سادگیا این به رفتن کانادا

 .رفت بدم جوابشو خواستم تا

 خیلی و سواالشون میکردم سعی و بودم خشمگین نیما دست از من ولی گذشت معمولی صحبتهای به شام میز سر

 .بدم جواب کوتاه

 .رفتن دوازده ساعتای نیافته چشماش به نگاهم که کردم سعی مهمونی آخر تا

 ما ویالی از که یاسمین بابای ویالی رامسر بریم پژوهش آقای و یاسمین خانواده با سفر یه تا گرفتیم تصمیم و

 .بود بزرگتر

 .بود چشمش جلو یاسمین کامل هفته یه چون بود خوشحالتر همه از پوریا بود جمعه زدیم بهم چشم

 .میکشید خمیازه هی چه یاسمین جز بودن سرحال همه بودیم سرکوچه همگی هشت ساعت جمعه صبح

 ای؟ خسته چته：گفتم و کردم بغلش یهو رفتم داشتم دوسش چقد

 کردنه؟ بغل طرز چه ترسیدم مرض：گفت میکرد نگاه تعحب با درحالیکه یاسمین

 کندی؟ کوه چته تو خب_

 شب یکه تا بدتره کندن کوه صدتا از مهدیس داداش این کردن قانع：گفت میکشید خمیازه حالیکه در یاسمین

 نمیشی قانع که شما شرمنده گفتم آخری بدم بهش فحش چهارتا بود نزدیک میکرد نگام مترسک مث بود نشست

 بخیر شب گرفته خوابم من

 یاسی؟ جدی_

 کسی با ندارم شوخی من بابا هان：یاسمین

  میخندید داشت کردم بود یاسمین سر پشت که پوریا به نگاهی
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 .شد همراه ما با من،یاسمین زیاد اصرار با

 .بود برده خوابش بود من شونه رو سرش یاسمین ولی کرد تنظیم یاسمین صورت روی را آیینه پوریا

 آیینه تو از اینقد میبینیش ویال تو هفته یه خوابیده طفلی بدید ندید：گفتم و کردم نزدیک پوریا گوش به را سرم

 .میدی کشتنمون به االن نکن نگاش

 .گذروندیم سکوت در رو راه بقیه زد لبخندی پوریا

 .بودیم ویال روبروی شدم بیدار وقتی برد خوابم راه وسطای

 وسیله اینقد نشین خسته：گفت و کرد من به رو و رسید پر دستی با نیما که میرفتیم ویال سمت به یاسمین با

 میکنین؟ حمل

 کرد نگاهی تعجب با یاسمین

 .میارن بقیه و وسایل بزارید ای خسته خیلی نباش نگران شما_

 .رفتم من هلیا：یاسمین

 میکنی زبونی بلبل زیاد：نیما

 نکنم زبونی بلبل تا نکن نظر اظهار_

 .شدم ویال وارد باشم جواب منتظر اینکه بدون

 بود پژوهش آقای و یاسمین پدر و منو پدر مشترک معلم که قدیمیشون معلم از رشت برن گرفتن تصمیم بزرگترا

 .بزنن سر

 کردن دعوتشون شام برای اصرار با گرفتن تماس وقتی بمونیم ها بچه ما شد قرار و

 .شدن رشت راهی ها خانواده شیش ساعتای

 .کرد خوردن زنگ به شروع پوریا گوشی که بودیم میوه کند پوست درحال یاسمین با

 میخوره زنگ گوشیت بیا پوریااااااا_

 بگیره شام رفته پوریا：نیما

 دادم جواب کنجکاوی روی از بود ناشناس شماره

 الو_

 خورد گوشم به میکرد صحبت عشوه با که دختری صدای
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 سالم الو：دختر

 بفرمایید سالم_

 پارسا؟ آقای همراه ببخشید：دختر

 انداختم یاسمین به نگاهی تعجب با

 امرتون بله_

 داشتم کار پوریاجان با من：دختر

 جان؟ پوریا_

 هستم دوستشون محیا من بله：دختر

 نیستن_

 .کردم قطع رو تلفن و

 .بود تفاوت بی که انداختم یاسمین به نگاهی

 بود گرفته اشتباه_

 .کن کم گوشیو ولوم بگی دروغ میخوای القل：گفت و زد کمرنگی لبخند یاسمین

  بودم عصبانی نهایت بی پوریا دست از و میکشیدم خجالت یاسمین از برسه پوریا بودم منتظر

 پشت و کردم اشاره پوریا به چشم با گذاشت اپن روی خریدهارو شد پذیرایی وارد پوریا که بود شب هفت ساعت

 شد حیاط وارد سرمن

 کجاس؟ شده؟نیما چی：گفت و کرد نگاهی تعجب با پوریا

 دارم کار تو با من حمومه اونکه_

 ویالس؟ از خارج که کاریه چه：گفت میکشید موهاش میون رو دستش کالفگی با که حالی در پوریا

 میدی جواب آدم مث میپرسم کلمه یه_

 کن صحبت درست：پوریا

 یاسمینی؟ عاشق تو_

 چیه؟ خودت نظر：پوریا
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 نکنم فک_

 تو بریم حاال گفتی چرتاتو خب：پوریا

 کیه؟ محیا پوریا：پرسیدم گرفتم رو دستش مچ میرفت سالن سمت به داشت پوریا که حالی در

 ندارم اطالع：پوریا

 ما نه خودته درونه خر میکنی فک که خری کردی؟اون فرض نفهم مارو_

 بفهم دهنتو حرف：گفت بلند صدای با پوریا

 .شد حیاط وارد عجله با یاسمین که بود بلند صدا حدی تا

 میزنن داد الکی دیونن میگه نیما این االن.چتونه؟آرومتر：یاسمین

 بده منو جواب پوریا_

 نمیدونم گفتم：گفت لرزان صدایی با خشم روی از که حالی در پوریا

 زد؟ زنگ بود کی محیا اون پس_

 .ایستاد من جلوی یاسمین که برد باال رو دستش خشم شدت از پوریا

 کوچیکت؟ خواهر رو اونم کردی پیدا بزن دست آفرین：یاسمین

 کیه؟ محیا که چه تو به خب： گفت و کرد من به رو و

 .هست منم با مسولیتش وقت اون داره دوستت داداشم بگم یکی به وقتی ولی نداره ربطی من به ببین_

 داره دوسم کردی فکر کردی اشتباه هم تو میکنن اشتباه خیلیا آزاده داداشت نیس تو با مسولیتش نه：یاسمین

 .نمیشم کسی عاشق جمله یه با میشناسی منم

 زدی من گوشی به دست کردی غلط تو：پوریا

 نزن حرف خواهرت با اینجوری غریبه دختر یه بخاطر پوریا آقا خونه تو برو هلیا：یاسمین

 نمیشناسم محیا من بخدا：پوریا

 .تو بریم نیس مهم اصال：یاسمین

 .شدیم پذیرایی وارد همگی

 شده چیزی：گفت میکشید سشوار را سرش که حالی در نیما
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  نه：پوریا

 دریا کنار بریم میای：گفت من به رو یاسمین که بود نیم نه ساعت

 بریم آره_

 شب اینوقت خطرناکه االن：گفت و شد بلند پوریا

 میرم من بمون تو هلیا باشه：یاسمین

 میریم باهم چهارتامون هر：نیما

 افتادیم راه به دریا سمت به همگی

 .بودن آتیش کردن روشن حال در پوریا و نیما

 آب؟ تو نمیای：یاسمین

 سرده هوا_

 میام من بشین سنگ تخته رو تو پس：یاسمین

 به نبود یاسمین کردم نگاه برو رو به گذشت دقیقه ده که بود گوشی تو سرم گذاشت دریا آب توی پاهاشو یاسمین

 نبود یاسمین از اثری ولی میدویدم راست و چپ سمت

 بود نیما کردم بلند سر کردن برخورد کسی سینه به ناگهان که

 شده؟ چی：نیما

 یاسمین..یا گفتم هق هق و گرفته صدایی با بود بریده رو امونم گریه که درحالی

 چی؟ یاسمین：گفت و کرد نگاهی نگرانی با نبما

 نیس االن دریا رفت

 رفت دریا سمت بع سرعت با نیما

 دویدم سمتش به دیدم دور از رو پوریا

 داداش_

 میکنی؟ گریه چرا جانم؟چیه：پوریا

 یاسمین داداش_
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 چی؟ یاسمین：گفت بود شده سست زانوهاش نگرانی از که حالی در پوریا

 نیس االن دریا رفت_

 ابالفضل یا：پوریا

 بود صخره کنار یاسمین رنگ ای فیروزه شال جلوتر متر بیست دویدیم صخره سمت به هردو

 رسید راه از زنان نفس نیما که بود بریده امونمو گریه دوید دریا سمت به زیاد سرعت با پوریا

 شد؟ چی：نیما

 نیس خودش ولی اینجاس شالش_

 نشستم ای صخره کنار رمق بی همونجا

  ندارم و هیچکس اون جز من باشه سالم یاسمین خدایا_

 سمت به داشت دستاش روی و یاسمین رمق بی بدن درحالیکه دیدم رو پوریا دور از که گذشت چقدر نمیدونم

 داد یاسمین سینه قفسه به فشار چند و گذاشت یاسمین سر روی بیاد نیما اینکه از قبل رو شال میومد ساحال

 شد خارج دهانش از زیادی آب

 خوبی؟ یاسمین：پوریا

 کرد تایید چشم حرکت با یاسمین

 دکتر بریم پاشو：پوریا

 نیس نیازی نه：یاسمین

 فقط یاسمینه عاشق بدجور فهمیدم لحظش اون و نگرانی از میکردم درک رو پوریا حال شدم دور ازشون

 .کیه محیا نمیدونستم

 میشنیدم دور از و صداشون

 نبودی؟ خودت و بود افتاده اونجا شالت وقتی کشیدم چی میدونی نکنه خدالعنتت：پوریا

 کشیدم زد زنگ بهتون خانم محیا وقتی من که حالی همون：یاسمین

 با و گرفتیم و یاسمین بغل زیر و برگشتم سمتشون به مسافرتی پتوی یه با برگشتم ویال به نمیومد صدایی دیگه

 .برگشتیم هم

 .خوابید سریع مسکن یه با کرد عوض لباساشو یاسمین نفهمن ها قرارخانواده
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 خوردما سرما بدجور：گفت میشد باز بزور که چشمایی با یاسمین شدم بیدار صبح

 .بریم پایین به صبحانه برای باهم که کردم کمکش

 .بود ناشناس شماره خورد زنگ گوشیم که بودم نشسته حیاط توی

 سالم الو_

 نیمام سالم الو：نیما

 امرتون؟_

 دارم کارت بیا دقیقه یه ماشینم تو در دم من：نیما

 بیرون بیام نیست نیازی میشنومم همینجا_

 هلیا ببینمت باید ：نیما

 .ندارم کاری شما با من بعدشم داره دم کیشمیشم خانم هلیا و نه هلیا اوال_

 دیگه باغی درختای پشت پیشت میام من پس باشه

 میرم دارم من دیگه نه_

 .شد سبز بروم رو نیما که شدم بلند

 برم باید من کنار برید زحمت بی_

 تو با کنم گم پامو و دست ببینم دختر یه تا نیستم اوناشم از نیستم مزاحم پسرای این از اصال من هلیا ببین：نیما

 دارم کار هم

 میکنم گوش_

 بگم تا بشین：نیما

 نداشتم مقاومت تاب بودم کوچیک های بچه دختر مث نیما برابر در

 بفرمایید حاال نشستم_

 کانادا بری تحصیل ادامه واسه داری دوس شنیدم：نیما

 بچم من که شما نظر از نخیر_

 بری نمیذاره بابات ای بچه چون نداره توضیح به نیازی اصال هستی که بچه ببین：نیما
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 نمیرم چرا بگی بهم تو بود مونده همین_

 دارم فکری یه من هلیا ببین：نیما

 کانادا برم تو فکرای با مونده همینم_

 بزنم؟ زرمو میزاری：نیما

 بفرما：گفتم و کردم نیما به نگاهی کالفگی با

 کانادا برگردم میخوام من ببین：نیما

 برگرد خب_

 چی؟ میدونی ایران برگشتم چیز یه بخاطر فقط من：نیما

 چی؟_

 کانادا برمیگردم و میفروشم بشه بنامم اینکه محض به کنه بنامم پدرم قراره که دومیلیاردی خونه یه：نیما

 سالمتی به_

 گذاشته شرط یه بابام ولی：نیما

 شرطی؟ چه_

 ازدواج：نیما

 کن ازدواج خب_

 ...یا بری شوهرت با کنی ازدواج یا.کانادا بری میتونی صورت یه در تو：نیما

 یاچی؟_

 بگیری طالق کنی ازدواج یا：نیما

 پیشنهادت از مرسی：گفتم باشم مسلط اعصابم به میکردم سعی که حالی در

 چیه؟ صوری ازدواج یه راجب نظرت：گفت نیما که برم شدم بلند

 نکن باز منو دهن ببین_

  بده خبر داری که امو شماره کن فک روش：گفت میکرد حرکت من از جلوتر حالیکه در نیما

 شدم اتاق وارد عصابانیت با
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 چسبوندی؟ آمپر باز چته：یاسمین

 کانادا برم باید من_

 نزن رو کانادا زر اینقد بمیر برو：یاسمین

 تازه؟ خبر یه راستی_

 خبری؟ چه：گفت میکرد شونه موهاشو که حالی در یاسمین

 خواستگاریت میاد پوریا برگشتیم رامسر از_

 مزه با چه ها ها ها：یاسمین

 میایم شنبه گفت مامانت به آشپزخونه تو مامانم کن باور_

 نمیاین نه：یاسمین

 محیا؟ چرا؟بابت_

 نخیر：یاسمین

 من کرده فک گرفته دوستاش از رو شماره بوده کالسیش هم هم محیا خودمی داداش زن آخرش و اول که تو_

 کنه دکم خواسته دخترشم دوس

 درازه؟ گوشام：یاسمین

 یکم_

 خودتی درازه گوشاش میبینی دیوار رو که ای سایه اون：یاسمین

 دارم داداشم اون از بیشتر تورو هوای خواهرمی مث میدونی خودت دیگه نگو چرت_

 بخونم درس میخوام من：یاسمین

 درس؟ و یاسمین؟؟؟تو_

 .مونده ای صفحه بیست یه دارم درس خب مرض：یاسمین

 پوریا همون لنگه ای دیوونه واقعا_

 .زدم چشمکی پوریا به شدم خارج اتاق از

 .گذشت سرعت به سفر روز هفت
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 .رسیدیم غروب جمعه

 شنیدم و مادرم صدای که بودم اتاق توی

 مامان؟ جونم_

 جان هلیا پایین بیا：مامان

 میام االن چشم_

 .بودیم شده جمع پذیرایی توی همگی دقیقه ده از بعد

 داشتید؟ کاری بفرمایید_

 داری که خبر：مامان

 چیو؟_

 یاسمین خواستگاری میریم فرداشب：مامان

 میخندید که انداختم پوریا به نگاهی

 نداره هم حیا ببند و نیش_

 بخریم براش نامزدی حلقه یه میدونی سلیقشو که تو بازار بریم میای فردا：مامان

 کنه قبول رو پوریا معلوم چه خب_

 هلیا：پوریا

 کنه ردت خانم محیا سر شاید خب کوفت و هلیا_

 نگفتی؟ حقیقتو：گفت و کرد نگاهی عصبانیت با پوریا

 شده حروم بشه تو زن یاسی هرحال به ولی چرا_

  گذشت پوریا گذاشتن بسر سر با اونشبم

 شدم بیدار پوریا صدای با صبح

 دقیقه دو فقط بخوابم دیگه دقیقه دو：گفتم کشیدم خودم روی رو ملحفه حالیکه در

 تختی؟ رو همون الی بپیچمت یا میشی پا هلیا：پوریا
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 چطور ببین اونوقت تختی رو الی منو بپیچ غلطا چه：گفتم میزدم کنار صورتم روی از رو موهام حالیکه در

 میزنم یاسی پیش زیرآبتو

 صبحه۹ساعت：گفت ساعتش به اشاره با و شد دیر شو حاضر پاشو عزیزت جون：پوریا

 رفتم دستشویی سمت به

 بودیم ماشین سوار پوریا مامان و من نیم و نه ساعت

 کن جمع موهاتو：پوریا

 میشه دیده کجاش بابا برو_

 دعوایی؟ دنبال هنوز میگیری زن داری تو پوریا：مامان

 .خریدیم یاسمین برای برلیان نگین تک انگشتر یک تالش کلی از بعد افتادیم راه به بازار سمت به

 میکنن خرج میلیون میلیون میشن عاشق مردم بده شانس خدا：گفتم و کردم پوریا به نگاهی

 دختر برو بیا：پوریا

 بود ناشناس شماره کرد خوردن زنگ به شروع گوشیم

 الو_

 سالم الو：نیما

 سالم_

 شناختی؟：نیما

 متاسفانه نه_

 نیمام：نیما

 بفرمایید؟ بله اهان_

 کردی؟ فک پیشنهادم به：نیما

 پیشنهاد؟ازدواج؟ کدوم_

 صوری ازدواج：نیما

 نمیکنم ازدواج شما با واقعی ازدواج چه باشه صوری ازدواج چه من نخیر_
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 همینه ایرن از رفتن راه تنها نفعته به：نیما

 .آورد خودم به منو آزاد بوق صدای

 بزاره شناسنامم تو و مهرطالق میتونست هم کنه تامین امو آینده میتونست هم که پیشنهادی بود پیشنهاد یه این

 بودم فکر تو بودیم خواستگاری به رفتن آمادهه که شب تا

 بزنم گول بابامو ازدواج این با نمیشد روم ولی نبود بدی پیشنهاد

 خوبم مشاوره تنها محضری اونم عقدشونه دیگه روز دو شدم متوجه فقط نفهمیدم خواستگاری از چیزی اونشب

 . بود یاسمین مواقع این در

 .میذاشتم قرار یاسمین با باید باید بودم نیما پیشنهاد فکر تو همش دیشب

 شنیدم و یاسمین صدای که بود نخورده بوق دو گرفتم اشو شماره

 عزیزم سالم：یاسمین

 میدادی جواب فحش با که دیروز تا شده چی وااا_

 عزیزم هستی قالی زیر عقرب خواهرشوهری االن بود قدیم قدیم：یاسمین

 باشم خواهرشوهر برات نمیتونم هیچوقت من بمیر برو_

 میکنم بارت کلفتترشو چهارتا بنداز تیکه بله اونکه：یاسمین

 ببینمت باید_

 شیطون داداشت اون یا تو：یاسمین

 مجردیمون مالقات آخرین دلته ور عمر آخر تا که اون_

 آخرت سفر برم میخوام انگار میزنی حرف پیرزنا عین نکن بجونت جون：یاسمین

 نیس مردن از کم شدن پوریا زن_

 خداحافظ منتظرتم نیال کافیشاپ سه ساعت باشه：یاسمین

 خداحافظ_

 دارم قرار یاسی با سه ساعت گفتم مامان به ناهار موقعه

 دار نگه احترامشو زنداداشته االن نیست قدیم یاسمین اون باشه حواست هلیا：مامان
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 ها منه دوست بشه پوریا زن اینکه از قبل_

 بودم نیال کافیشاپ روبروی سه ساعت راس

 گرفت چشامو پشت از دستایی یهو که

 نشو لوس یاسی_

 بده دست بهم فیلما حس من بگی اشتباه حدساتو بارم دو بزنی حدس میمیری：یاسمین

 تو بریم بیا نگو پرت و چرت_

 بود یاسمین منو جای دبیرستان از که همیشگی دنج جای نشستیم کافیشاپ راست سمت میز سومین

 کردم باز و صحبت سر سفارش از بعد

 یاسی؟_

 چیه؟ ：یاسمین

 اومده؟ پیش موضوعی یه_

 چی؟：یاسمین

 …مترکه داره دلم_

 چرا؟：یاسمین

 شدم خسته_

 نگم…و چرا و چی اینقد تا بگی رو قضیه آدم بچه مث میخوای：گفت من به رو کالفگی رو از نگاهی با یاسمین

 منه رفتن کانادا راجب_

 شد؟ راضی بابات：گفت تعجب روی از نگاهی با یاسمین

 نه_

 چی؟ پس：یاسمین

 کردم پیدا حل راه یه_

 . برم پاشم یا یهو همشو میگی：یاسمین

 صوری ازدواج_
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 چی：گفت بلند تقریبا صدایی با یاسمین

 پایین بیار صداتو باش آروم خدا تورو_

 چیه؟ صوری دادی؟ازدواج دست از عقلتو：گفت آروم صدایی با یاسمین

 ...که ازدواجی_

 کانادا کنی؟بخاطر خریتی همچین میخوای تو میگم چی یعنی صوری میدونم بدی توضیح نمیخواد：یاسمین

 بری؟ مطلقه زن عنوان به بگیری طالق بعد بشی زنش رفتن؟البد

 آره_

 سرت تو کانادا کشور همون خاک：یاسمین

 .رفت و گذاشت جلومون سفارشارو خدمت پیش

 بری نمیزارم نمیام؛بگه بگه چی همه زیر بزنه چی؟اصال نداد طالقت یارو：گفتن به کرد شروع دوباره یاسمین

 صوریه ازدواج یه دنبال خودشم_

 کردی؟ پیدا آدمشم：گفت میفشرد محکم را دستانش حالیکه در یاسمن

 آره_

 کیه؟：یاسمین

 نگی پوریا به میدی قول_

 دیدی؟ خبرچینی بحال تا من از تو：یاسمین

 نه_

 کیه بگو پس：یاسمین

 نیما_

 پژوهش؟ نیما همین：وگفت کرد سکوت چندلحظه یاسمین

 آره_

 تن ولی کن امتحان شانستو دیگه یبار القل کن صحبت بابات با بشین کاناداشو به رفتن اینجور بیخیال：یاسمین

 نده صوری ازدواج به
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 .کردم حرکت خونه طرف به که بود نیم و چهار ساعت حدود

 . کنم امتحان شانسمو دیگه یبار باید کرد فکر یاسمین حرفای به

 میترسیدم. میخورد صورتمون به خنک نسیم بودیم نشسته چوبی میز همون دور بالکن توی وقتی غروب دمای دم

 .نیما حل راه دنبال میرفتم باید میکرد مخالفت رفتنم با دوباره بابا اگه

 کنم؟ خودم آینده قربونی سرحال و شاد خانواده میتونستم چطور کردم مادرم به نگاهی

 مامان؟_

 بله؟：مامان

 تحصیل؟ ادامه واسه کانادا وبفرسته من کرد راضی رو بابا میشه بنظرت_

 .غریب مملکت یه تو بفرسته تنها و تک نمیتونه دخترشو میشناسی تو بابا که تو نه：مامان

 نمیکنم پیشرفت اینجا من ولی_

 رو خدا هم تو گوشیه و تاپ لپ تو سرت همش نیستی درسخون تو دختر نمیری چرا دانشگاه اینقد اینجا：مامان

 رو خرما هم میخوای

 نیس اینجا سختی این به خوندن درس اونجا_

 کانادا بری نمیخواد بخون خودمون مملکت زبون به خونی درس اگه تو داره خودشو سختی هرجایی：مامان

 بیاری مدرک واسمون

 ....آخه_

 دربیار گوشت از و رفتن خارج ی پنبه نداره آخه：مامان

 .اینجا از برم تا میکرد مصمم منو خانواده مخالفت و میرفت تاریکی به رو هوا برگشت آشپزخانه به مادر

 .بودیم نشسته دورهم همگی شام از بعد

 محضر؟ بیان عقد ی واسه پژوهشم آقای فردا زدی زنگ خانم：بابا

 محضرن نه ساعت آره：مامان

 داشتم و کردن درخواست دوباره جرات پژوهش شنیدن با

 بابا؟_

 دخترم؟ جانم：بابا
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 کانادا؟ برم من نمیزاری چرا_

 درس ایران همین میزارم اختیارت در میخوای امکانات هرچی تو جان هلیا اول خونه سر رفتی که باز بابا ای：بابا

 .بخون

 …ولی_

 .نمیدم بهت و ایران از خروج حق من ای خونه این دختر وقتی تا تو ببین：بابا

 .افتادم راه به خواب اتاق سمت به و گفتم بخیر شب همگی به و شدم بلند سرجام از کالفه

 .کانادا عکسای و کانادا در تحصیل شرایط از بود پر هیستوریم کل دیگه گوگل توی رفتم

 .بکشه خط چیزا از خیلی رو باید آرزوهاش بخاطر آدم گاهی

 .زناشویی زندگی عشق،مثل مثل

 . بود هفت ساعت شدمم بیدار گوشیم آالرم با صبح

 . انداختم دوشم روی بلندمو روسری پوشیدم رو ای سورمه لی شلوار و کرم کتان مانتوی و گرفتم دوش اول

 .بریم ام آماده من_

 کارات تو میکنی فس فس همیشه：پوریا

 .کنم عجله نداره دلیلی من داری ذوق میگیری زن داری تو واال_

 . بودیم محضر ورودی درب خانواده هرسه۸：۴۵ ساعت راس شد دیر سوارشید کافیه کل کل：بابا

 .میکرد مشت محکم دستاشو داشت استرس وقتی همیشگی عادت طبق.بود دیدنی یاسمین استرس

 . بودن هم عشق هردوشون بود خوب چقد افتاد یاسمین به هنگاهم آیین از بودم سرشون باال

 .خوندن به کرد شروع عاقد که بود قرآن خوندن حال در یاسمین

 عقد به شمارا معلوم مهریه با میدهید رضایت آیا رادین یاسمین مکرمه دوشیزه کرد تکرار عاقد که بود سوم دفعه

 .بیاورم در پارسا پوریا دایم

 بله مادرم پدر و بزرگترا اجازه با：یاسمین

 انگشتش داخل رو حلقه و گرفت رو میلرزید وضوح به که یاسمین ظریف دستهای پوریا شد بلند زدن کف صدا

 .کرد

 اومد سمتم به نیما که شدیم خارج محضر از همگی
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 جوابم منتظر：نیما

 میدم پیام بهت شب_

 . بودن دعوت ما خونه ناهار همگی

 بودیم گفتگو درحال معمول طبق و بودیم نشسته ای گوشه یاسمین منو

 .اومد ما سمت به پوریا

 نشسته تو دل ور هنوز گرفتما زن مثال：پوریا

 .خدا امان به کنم ول یتیما بچه مث و این کردم ازدواج نمیشه دلیل خب وا：یاسمین

 .بگیریم هارو غذا رستوران بریم بیا کن ولش دقیقه دو خب خیلی：پوریا

 برو نیما با خب_

 ضعیفه پاشو برم یاسمین با میخوام：پوریا

 جانم؟ضعیفه؟：یاسمین

 سری تاج شما وگرنه کردم عادت میگفتم هلیا به قبال خداییش：پوریا

 رفتند هردو وشوخی خنده با

 .نشست کنارم نیما که بودم نشسته کاناپه رو

 هلیا：نیما

 بله؟_

 کانادا برگردم زودتر هرچه باید من جوابت：نیما

 دارم شک_

 چی؟ به：نیما

 .کانادا برم بتونم منم بتونم اینکه_

 در ولی.میری مطلقه زن عنوان به میشیم جدا اینجا یا میشیم جدا هم از اونحا میریم باهم یا میتونی：نیما

 بشیم جدا باید هرصورت
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 کار منم نوحه حضرت کار سقف یه زیر تو کردن تحمل راحت خیالت：وگفتم انداخت نیما به نگاهی عصبانیت با

 نمیمونم تو با میشه جور بدونم مهاجرت

 خواستگاری میام چهارشنبه ام خانواده و من پس خوب چه：نیما

 .شد دور و

 .بشم تو زن نیستم حاضر بمیرم هستی کی کردی فک خاصییت بی دراز کنن سرت تو ک خا_

 ربع یک از بعد میدیدم لبش روی لبخندی فقط برداشت گوشیو مادرم خورد زنگ تلفن که بود نه ساعتای شب

 برگشت

 بود؟ کی：بابا

 پژوهش خانم：مامان

 دوید صورتم به گرم خون پژوهش نام شنیدن با

 داشت؟ چیکار：بابا

 .هلیا خواستگاری بیان میخپان：گفت میکرد اشاره من به حالیکه در مادر

 .  رفتم اتاق سمت به و گفتم بخیر شب سریع

 ای دیگه چاره ولی اشتباهه کارم میدونستم بودم کالفه بود دستام میون سرم نشستم تخت روی شدم اتاق وارد

 .نداشتم گریز برای

 میکرد آرومم که بود مادربزگ قرآن فقط مواقع این تو رفتم کتاب قفسه سمت به

 خوندن به کردن شروع بود یاسین سوره کردم باز

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 یس

 الحکیم والقرآن

 المرسلین لمن انک

 …و

 ترجعون الیه و شی کل ملکوت بیده الذی فسبحان

 .کردم آسمون به نگاهی نشستم پنجره بودکنار اشک خیس صورتم بستم و قرآن
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 نذار تنهام کن کمکم خداجون_

 .خوابیدم آشفته بافکرای و کشیدم دراز تخت روی

 شدم بیدار یاسمین صدا با صبح

 بیدارشو هلیا：یاسمین

 بودنم بیدار دیروقت تا دیشب شو بیخیال خوابم بزار_

 میگه؟ چی پوریا بینم پاشو هلیا ：گفت میداد تکون منو که درحالی یاسمین

 .انداختم بهش نگاهی خستگی با

 بکشتت پوریا خدا_

 بده منو جواب داری پوریا چیکار：یاسمین

 میخوای؟ جوابی چه نه ساعت_

 خواستگاریته فرداشب گفتن مامانت و پوریا：یاسمین

 بگم زدم زنگ بهت امروز بود قرار آره_

 کیه؟：یاسمین

 کیه؟ کی_

 من مادربزرگ خواستگار：یاسمین

 ندارم اطالع من که اونو_

 کیه بگو هلیا：یاسمین

 نیما_

 میکنی بدبخت خودتو داری：یاسمین

 بدبختی؟ چه_

 نیس؟ بدبختی صوری ازدواج：یاسمین

 نه_

 بگی برام حرفاشو میشه：یاسمین
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 .میشیم جدا هم از بازم اونور میریم هم با یا کانادا میرم من میگیریم طالق ایران یا گفت هیچی_

 نه؟ جدایی تهش یعنی：یاسمین

 آره_

 دارم خواهشی یه ولی نمیکنی گوش من حرف به لجبازی تو ببین：یاسمین

 چی؟_

 دیگه؟ صوریه ازدواج این：یاسمین

 آره_

 باشه صوری چیش همه بزار پس：یاسمین

 نمیفهمم منظورتو_

 بزار خواستگاری شب شرطتو ای رابطه هیچ بدون باشین همخونه دوتا مث طالقه تهش گفته االن از اگه：یاسمین

 رفتنت خارج به تو برسه پولش دومیلیارد به اون

 رفت اتاق در سمت به و شد بلند یاسمین

 یاسی؟_

 بله؟：گفت و برگشت یاسمین

 نگیا پوریا به_

 باشه خودت به حواست پس زرنگی تو تخت خیالت نره یادت دوستتم بشم زنداداشت اینکه از قبل من：یاسمین

 قرصه من دهن

 دوتا مث باید دوماهه یا یک زندگی یه میگفت راست کردم فک یاسمین حرفهای به بودم نشسته تخت روی

 . باشه همخونه

 .رسید موعود روز بکنم فکرشو که اونی از زودتر خیلی

 .بود غروب نزدیک

 .بود دلگیر و ابری هوا

 یه انجام واسه بشه مصمم تا میبخشید نیرو بهم کانادا کشور تو تحصیل به کردن فکر با اما میشدم مردد داشتم

 .ازدواج
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 .ایران از رفتن برای صوری ازدواج یه

 .ازدواج تا بود شبیه معامله یه به که ازدواج یه

 رفتم پوریا سمت به

 داداش؟_

 بله؟：پوریا

 بیاد اونم یاسی دنبال بری میشه_

 .نه گفت کردم اصرار خیلی نمیشم مزاحم دیگه نه میگه گفتم بهش：پوریا

 من بده بگیر اشو شماره_

 داد من به و گوشی یاسمین شماره گرفتن از بعد پوریا

 جانم؟ الو：یاسمین

 یاسی سالم_

 شده نازک اینقد صدا چرا تو وا：یاسمین

 بیای؟ میشه نکن شوخی_

 بیام؟ من توه خواستگاری شب بیام کجا：یاسمین

 دلگرمم باشی تو بیا خواستگاریمه شب چون_

 چیکار؟ میخوای گرمی دل تابستون چله تو：یاسمین

 بیا ات خانواده با پاشو_

 عموم خونه رفتن نیستن اونا：یاسمین

 دنبالت بیاد پوریا میگم حاضرشو پس_

 راه دوقدم واسه نداره حال پیاده نگی پوریا به فقط روشنه هوا هنوز میام فاصلس کوچه یه بابا نمیخواد： یاسمین

 .میاد ماشین با

 کرد جلب توجهمو در زنگ صدای کردم قطع و گوشی

 .کرد باز و در زیور
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 خاله؟ بود کی_

 خانم یاسمین：زیور

 با.اومد پوریا منو سمت به مادر پدر با احوالپرسی از پس و شد وارد یاسمین البد بوده اومد؟توراه کی اون：پوریا

 .نشست پوریا کنار و داد دست ما هردوی

 میای؟ میشی پا هلیا حرفای با نمیای میگی من به حاال：گفت بود گرفته رو یاسمین دست حالیکه در پوریا

 خود یعنی عقربه بارز نمونه خواهرشوور میشه خواهرت این عزیزم شوور ببین：گفت و کرد من به نگاهی یاسمین

 .میکنه بختم سیاه فردا پس نکنم گوش حرفش به کبراس مار

 میکردی؟ چیکار نداشتی و زبون این：گفت و انداخت یاسمین به نگاهی عشق با پوریا

 .ضعیفه میگفتی بهم دیگه روز دو میشدی پررو اونروز مث شما واال هیچی：یاسمین

 . میکند خوشبختی احساس یاسمین با تنها بود مشخص میخندید دل ته از پوریا

 .شدن وارد پژوهش خانواده که بود نیم و هشت ساعت

 . میشدم پشیمون داشتم

 .میشدم پشیمون نود دقیقه همیشه بود همین اخالقم همیشه

 .اومدم خودم به مادرم صدای با میکردم بازی تونیک گوشه با حالیکه در و بودم نشسته مبل روی

 دخترم؟：مامان

 بله؟：گفتم میشد خارج گلوم از سختی به که صدایی با

 .بیار چایی پاشو

 پذیرایی از که آشپزخونه چپ سمت به رفتم آشپزخونه سمت به آروم قدمهایی با و شدم بلند حرفی هیچ بدون

 . رفتم نداشت دید

 بده آب لیوان یه زیور خاله_

 ولی طبیعیه استرس این نترس：گفت ای مادرانه لبخند با دید دستمو لرزش وقتی داد دستم به و آب لیوان زیور

 نسبه و اصل با نیماخان ماشاهلل

 .نوشیدم و آب حرفی هیچ بدون

 .رفتم پذیرایی سمت به و گرفتم خانم زیور از رو چایی سینی
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 زد صدا منو دقیقه چند از بعد و رفت اتاق سمت به یاسمین چایی خوردن از بعد

 .بیای لحظه یه میشه هلیا：یاسمین

 میام االن_

 .رفتم اتاق وبه شدم بلند اجازه با گفتن با

 چهره به پریده؟رنگ اینقد چرا هلیا؟رنگت چته تو：گفت بود داده تکیه کتاب قفسه به حالیکه در یاسمین

 .نداری

 میترسم.دارم استرس_

 .نه بگی میتونی نشده دیر داره،هنوزم ترسم بکنی میخوای که کاری واال：یاسمین

 گرفتم تصمیمو من یاسی نه_

 نره یادت گفتم که شرطی پس：یاسمین

 .شد خارج در از بوسید رو ام گونه که حالی در

 .برگشتم پذیرایی به دقایقی از بعد

 میدید؟ اجازه：گفت پدرم به رو و. بزنن حرفاشونو باهم برن پسر دختر وقتشه دیگه خب：پژوهش آقای

 میکنم خواهش بله：بابا

 .کرد اعالم رو اش اجازه مهر از پر بانگاهی پدرم

 .رفتیم خروجی در سمت به هردو نیما و من

 .نشستیم آالچیق داخل حیاط چپ سمت

 واقعیه ازدواج این انگار بزنید حرفاتونو برید میگن همچین：گفت نیما سکوت دقایقی از بعد

 خوشحالم خیلی：گفتم بود لبام روی کمرنگی لبخند که حالی در

 من؟ با ازدواج بابت：نیما

 این اینکه از باشم باید متاسف که باشما ازدواج باال؟از میره میزنه همینجوری نداره کنتور نفستون به اعتماد اون_

 .خوشحالم نیست واقعی ازدواج

 کانادا یا میشی جدا ازم ایران اینکه حاال میرم ایران از بشه نامم به خونه اینکه محض به من هلیا ببین：نیما

 .جداشیم دیگه ازهم ایران بهتر ولی.توه تصمیم
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 بیام باهات تو زن عنوان به حاضرم من کردی فک بده دست بهم بودن نفهم حس که نکن تکرار اینقدر ببین_

 کانادا؟عمرا

 باشه مهمتر احساسش از اش آینده باید عاقل دختر نمیشه،یه بهتر این از عالیه پس：نیما

 !!منظور؟؟_

 نباید من به تو یعنی：گفت و شد خم جلو به کمی بود بره فرو کتانش شلوار جیب تو دستاشو حالیکه در نیما

 بشی وابسته

 که اخالقی؛کماالتتم خوش خیلی اینکه نه بشم وابسته تو به من.دانه پنبه بیند خواب در شتر خیالیا خوش خیلی_

 .بخوره بهت بگو چیزی یه لبریزه

 باشم کرده حجت اتمام که گفتم ：نیما

 دارم شرطی یه منم_

 شرطی؟ چه：نیما

 نه؟ ماهه۳یا۲ تو منو زندگی نهایت_

 آره：نیما

 ایم همخونه نیستیم شوهر و زن تو منو ماه سه این_

 !نمیشم؟ منظورت متوجه：نیما

 نمیگیره صورت دوتا ما بین ای رابطه هیچ یعنی.گفتم واضح_

 کن فک بهش：گفتم میشدم دور نیما از درحالیکه و شدم بلند صندلی روی از

 شد نزدیک من به زنان نفس نفس و تند قدمهای با نیما که رفتم ورودی در سمت به آروم قدمهای با

 قبوله：نیما

  شدم پذیرایی وارد ای پیروزمندانه لبخند با

 .بشه فراهم عروسی شرایط تا باشیم عقد ماه شیش شد قرار    

 .داد نجات منو نیما حرف که نداشت امکان ماه شیش اونم نیما کردن تحمل رفت وا بدنم ماه شیش شنیدن با    

 کافیه هم ماه یه برامون ما زیاده ماه شیش：نیما    

 .بگیریم عروسی شهریور۲۵ بود این بر قرار گفتگو و بحث از بعد    

http://www.1roman.ir/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر۷۶محمدی راضیه ||اجبار؟ یا عشق رمان

 

  1roman.irwww.    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

36 

 

 .بودیم غریبه تا دو کامال من با اون نه گرفتم تماس نیما با من نه بود مونده عقد تا که هفته یک    

 .رسید فرا عقد روز    

 راه هیچ دیگه فهمیدم و اومدم خودم به کردم حس رو حلقه سردی که ای لحظه یه فقط نبودم دنیا این تو اصال    

 .نیس برگشتی

 .بود خانواده برای کردن بازی نقش بدتر همه از.  بند و قید بدون مجردی دنیای اون به برگردم نمیتونستم دیگه    

 .بسپرم فراموشی به و چی همه میشد باعث کانادام تو دیگه ماه چهار اینکه فکر ولی    

 ازم االن تا که میکنم شکر رو خدا. نزدم حرف نیما با هم کلمه یه میگذشت عقدمون از که روزی بیست این تو    

 خونه به نیومدن برای بودنشو خجالتی و بودم نیما با میگم و بیرون میزنم تنهایی گاهی گرچه ببینمش نخواسته

 .نمیدم بروز من ولی کاسس نیم زیر ای کاسه یه کردن شک همشون میدونم میکنم بهونه

 .عروسی خریدای و عروس لباس پررو واسه برم نیما با باید روز هر عذابه عروسی به مونده روز ده این ولی    

 .خورد زنگ گوشیم که بود شب ده ساعت    

 .برداشتم تخت روی از گوشی    

 الو_    

 خوبی؟ سالم الو：نیما    

 چطوری؟ شما،شما لطف به مرسی_    

 عروس؟ لباس پروو بریم داری وقت نه ساعت فردا نیستم بد：نیما    

 آره_    

 خداحافظ میبینمت پس باشه:نیما    

 کرد قطع و گوشی بشنوه من از جواب اینکه بدون    

 .مزخرف مردک گمشو برو：گفتم کردم پرت تخت سمت به گوشی حالیکه در    

 .درازکشیدم تخت روی    

 . گذاشتم هم رو چشامو زیاد خیاالی و فکر با    

 .میزدم غلت سرجام نمیبرد خوابم    

 .شدم بیدار گوشی زنگ صدای با صبح فقط نمیاد یادم چیزی    
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 زدنه؟ زنگ وقت صبح سر بگیری مرض الو_    

 خوابی؟ هنوز：نیما    

 نشستم تخت رو سرعت به    

 تویی سالم_    

 پایینی دیگه ربع یه تا منتظرم بله：نیما    

 پایینم کردم حال هروقت نده دستور من به_    

 .رفتم حیاط بسمت و خوردم چاییمو شدم حاضر راحت خیال با و کردم قطع گوشیو    

 .کرد بهم نگاهی خشمگین حالت با نیما کردم باز که درو    

 .معطلم اینجا ساعته نیم باش؟االن ماشین جای دیگه ربع یه میگم بهت بودی کر：نیما    

 حال هروقت گفتم شنیدی نبودی کر هم تپ：گفتم میشدم ماشین سوار نیما به کردن نگاه بدون حالیکه در    

 .پایین میام کردم

 .فشرد گاز پدال روی پاشو و کوبید بهم و ماشین در عصبانیت با    

 شدم پرتاب جلو به ماشین زیاد سرعت از    

 میکنی؟ رانندگی اینجوری روانی؟چرا چته_    

 .میکنم رانندگی کنم حال هرجور من：نیما    

 بیرون بیام روانی تو با نیاوردم راه سر از جونمو من کنی رانندگی میکنی حال هرجور آزادی بودی تنها هروقت_    

 .میام آژانس با کنار بزن

 .کرد پارک ای گوشه تعجب کمال در    

 مروارید مزون قرارمون：نیما    

 پروانه مزون میای نخیر：گفتم میشدم پیاده ماشین از حالیکه در    

 .دادم تکون تاکسی گرفتن نشونه به دستمو جواب شنیدن از قبل و    

 . شدم پیاده مزون روبروی ربع یک از بعد کردم حرکت پروانه مزون سمت به تاکسی اولین با    

 داغونه سلیقت：گفت میداشت بر قدم تندی به حالیکه در دور از نیما    
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 . نمیکردم انتخاب ازدواج واسه رو تو که نبود داغون صد، در صد_    

 نیس ازدواج اسمش این گفتم بار صد：نیما    

 . کرده سیاه منو شناسنامه فعال باشه هرچی_    

 .شدیم مزون وارد

 .میکرد همراهی رو ما احترام کمال با نقشی ریز دختر

 .خوبه همین：گفت و ایستاد عروسی لباس جلوی نیما

 .شد دور ما از و کنید پروو بیارمش میرم من پس گفت و کرد ما به نگاهی دختر

 .انداختم لباس به نگاهی

 .طوالنی ای دنباله با و بود دوزی سنگ آن تنه نیمه روی که دکلته لباسی

 .بردم باال تعجب نشونه به ابرومو یه

 .بردارم اونو بگو هست بازتر این از اگه نکن اشتها،تعارف خوش چه_

 افاده پر چه اوه：نیما

 .نمیپوشم اینو من هست که همینی_

 .کردم انتخاب و بود تور که آرنج تا هایی آستین با پوشیده تقریبا لباسی رفتم بود جلوتر که لباسی سمت به و

 خوبه همین_

 زحمت بی بیارید و مدل این خانم ：گفتم دار مزون طرف به رو و

 نگیر تصمیم خود سر هست منم عروسی این：نیما

 صوریه ازدواج این که نرفته یادت：گفتم میاوردم در اداشو حالیکه در

 نیار باال منو سگ روی اون：نیما

 .دادی نشون بهم و سگت غیر روی حاال تا انگار آهان_

 .شد نزدیک دختر دقایق از بعث

 .لباستون خانوم بفرمایید：دختر

 .میشونم سرجات و یکی تو من：میگفت که شنیدم رو نیما صدای میبردم پروو اتاق سمت به رو جعبه که درحالی
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 .بگیرم طالق محضر برم همینجا از نکن کاری نیس نامت به خونه هنوز نره یادت：گفتم و برگشتم نیما سمت به

 .نره یادت گیره من پیش هم تو کار：نیما

 محتاج تو به حاضر درحال من بدون پس موندم قولم بخاطر االنم تا بازه رفتنم برای راه بگیرم طالق اگه من_

 .نکن تهدید پس نیستم

 کنار برو چشم جلو از：نیما

 .نبینی منو اونور بکن روتو تو سرجامم من_

 .پوشیدم رو لباس رفتم پروو اتاق سمت به بود گرفته گلومو بغض حالیکه در

 .بکشید باال زیپشو بیاین لحظه یه میشه خانم_

 دارید؟ مشکل باهم ولی ببخشیدا فضولیه：گفت میکشید باال و زیپ حالیکه در شد پروو اتاق وارد دختر

 کی؟ با_

 شوهرتون با：دختر

 مگه؟ چطور نه_

 نزدی صداشون آخه：دختر

 نیستیم محرم نامزدیم هنوز ما عزیزم نه_

 .شد خارج و انداخت تعجب روی از نگاهی دختر

 به نگاهی آیینه توی

 .انداختم خودم

 بهم میخواد دلش هرچی کرده وا دهنشو چاک پسره.بودم نشده تحقیر اینقد زندگی تو.رفت زندگیم به زدم گند

 .میگه

 .نشستم زمین روی شد سست زانوهام نیما توهینای به کردن فکر با

 .باد خودم بر لعنت که کردم خودم_

 .شدم خارج پروو اتاق از بود دستم روی حالیکه در درآوردم تنم از و لباس

 .پیچید بازوم توی زیادی درد.گرفت بازومو و شد نزدیک بهم سرعت با نیما که
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 .شد کبود کن ول داری؟بازمو چته؟مرض_

 .بدم نظر بیام نزدی صدا منو که داری مرض تو ندارم مرض من：نیما

 .کافیه برات ببینی عروسی شب همون برات مهمه مگه_

 به نمیخواد تو ضمن در.نباشی کنارم داغون لباس با که مهمه برام من شخصیت و کالس ولی نیستی مهم تو：نیما

 .نیس چی کافیه برام چی بگی من

 .بردار سرم از دست ندارم کل کل حوصله و حال：گفتم میدادم ماساژش دست با و کشیدم بازومو حالیکه در

 .شدیم خارج مزون از به عروس لباس خرید از بعد

 .رفت ماشینش سمت به نیما

 میری؟ فروشی کت کدوم_

 ندارم اعصاب بریم سوارشو：نیما

 .میام آژانس با نیاوردم راه سر از جونمو من گفتم یبار_

 شادوماد فروشی کت بیا راحتی هرجور：نیما

 .شد ماشین سوار و

 قرمزای جلبکه حد در رفت،شعورت گذاشت تنها منو غیرتت بی برسر خاک：میکردم زمزمه لب زیر درحالیکه

 .باباته پول گرفتی؟همش مهندسیتو فوق مدرک کانادایی زبون با شوره،چجور آب

 .کرد توقف پام جلو تاکسی که

 .بازار سمت برید بیزحمت آقا سالم_

 خانوم چشم ：راننده

 . شدم پیاده شادوماد فروشی کت بروی رو ترافیک توی تحمل دقیقه بیست از بعد

 .رسید نیما دقایقی از بعد

 . شیک فروشگاهی.شدیم فروشگاه وارد هردو

 بر همینو من علیرضا：گفت بلند صدایی با دور از و کرد پروو کت چند من مشورت بدون و من از جلوتر نیما

 .میدارم

 .مبارکه：علیرضا
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 دادم علیرضا به و بانک عابر کارت

 بیزحمت کنید حساب_

 میده پولشو خودش کور چشمش خانوم عروس شما چرا：علیرضا

 کنید حساب لطفا_

 .رسید نیما داد بهم و خرید رسید وقتی گرفت و کارت جدیم دید وقتی علیرضا

 شلوار؟ و کت این چنده جان علیرضا خب：نیما

 .بود من واسه فقط سگیش اخالق داشت خوشم روی پس نه

 کردن حساب خانم عروس：علیرضا

 .کرد من به نگاهی اخم با نیما

 تو؟ چرا：نیما

 همینجوری_

 .شدم خارج مغازه از و

 .دادم ادامه راهم به مستقیم

 .میری کشیدی تو راه کجا：نیما

 .بخورم ناهار میرم دوازده ساعت：گفتم میکردم اشاره ساعتم به حالیکه در و برگشتم

 .رسیدم آتیال فود فست به جلوتر کمی

 .دادم سفارش مخلوط پیتزا و نشستم صندلی روی دنجی گوشه شدم وارد

 .بود پیتزا خوردن حال در نیماهم که کردم چپ سمت به نگاهی پیتزا خوردن حین در

  خودخواه：گفتم آرومی به لب زیر

 .میزدمش داشت جا که جایی تا بود نیما اندازه هیکلم و زور اکه

 .شدم خارج فود فست از پیتزا شدن تموم از بعد

 . زدم زنگ نیما به جلوتر کمی

 .داد جواب گوشیو نیما بوق چند از بعد
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 الو：نیما

 سالم الو_

 علیک گیریم：نیما

 .خونه میرم آژانس با من بشنوم تورو توهینای نزدم زنگ ببین：گفتم کشیدم آهی کالفگی با

 نمیگشتم دنبالت هم نمیگفتی بسالمت：نیما

 .کرد قطع گوشیو و

 .برگشتم خونه به و شدم آژانس سوار

 .داشتم دوس و آرامش این چقد

 کردم سالم بلند صدا با و شدم خونه وارد

 دخترم،خوبی؟ سالم：گفت میومد پایین به باال طبقه از درحالیکه مامان

 .نمیشه بهتر این از عالی_

 .بود چطور نیما：مامان

 .خوبه همیشه اونکه_

 گذشت؟ خوش：مامان

 و زدم تلخی لبخند میکردم طی اتاقم به رسیدن برای دیگری از پس یکی هارو پله که همونطور

 .بود عمرم روز بهترین خیلی،اصال：گفتم

 اومدن اجازه اشکام به و نشستم و دادم در به منه،تکیه تنهایی کلبه تنها جا این کردم قفل و در. شدم اتاق وارد

 .دادم

 .بود خیس خیسه مانتو آستینای اومدم خودم به ولی گذشت چقد نمیدونم

 .بیشعوره نیما این چقد میگفتم بابا به نبود کردن بازی نقش خودمه،اگه تقصیر_

 .کردم پلی رو پاشایی مرتضی"بخدا" آهنگ و کشیدم دراز رفتم تخت طرف به

 مونه نمی حرفی دیگه بگی که زوده زوده خدا به

 دیوونه دل این مردن واسه زوده زوده خدا به
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 زوده خیلی خدا به

 دنیا تو تو بی بمونم بخوام که سخته سخته خدا به

 ما بین چیزی نبوده بگی که سخته سخته خدا به

 سخته خیلی خدا به

 ساده بریدی نگو همیشه واسه راحت تو دل

 داده تو به راحت دلشو اینجاست که اونی

 تو بی ترسم می نرو مونی می بگو خوابه یه بگو

 تو بری تا م شکسته دل آخه میره می

 م وابسته اینجوری آخه تو به بینی می دیره خدا به

 نشکستم موقع هیچ قلبتو که دونی می ظلمه خدا به

 دیره خیلی بخدا

 تنهایی زندونه مثه م واسه خونه این تو بی خدا به

 اینجایی بگو نمیری بگو خوابه این تنهام خدا به

 تنهام خیلی خدا به

 .بود کرده خیس صورتمو پهنای اشک

 .بود شب هشت ساعت شدم بیدار داشتم که بدی سردرد با فقط برد خوابم شد چی نمیدونم

 این گریه بعد همیشه ترسیدم لحظه یه کردم پف چشمای دیدن با رفتم دستشویی سمت به و شدم خارج اتاق از

 .بود روزم و حال

 .بود خونه توی سنگینی جو اونشب

 هزارتا و برم خونه این از دیگه روزه چند تا بودم قرار چون نیس،شایدم خوب نیما منو رابطه بودن برده بو شاید

 .دیگه حدسای و شاید

 اتاقم سمت به میدادم جواب که همینطور و زدم لبخندی ناخودآگاه یاسمین اسم دیدین با خورد زنگ گوشیم

 .میرفتم

 الویاسی_
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 یاسی کوفت：یاسمین

 چته؟ وا_

 .من به میزدی زنگ میزدن تو دم من به میزدی زنگ میزدن سرتو بود مجرد تا نامرد ساکت،دختره：یاسمین

 چیه؟ غمت مسافرت رفتین دوتایی که پوریا تو بعدشم شلوغه سرم خیلی کن باور_

 گستاخ؟ نمیدادم جواب من میزدی زنگ تو مسافرتم من چون یعنی نیار بهونه：یاسمین

 چخبرا بگو بیخیال_

 .عمت عروسی خبر：یاسمین

 یاسی：گفتم بلند صدای با

 .وحشی شدم کر چته ایشاال نشی الل：یاسمین

 برمیگردی؟ کی_

 .بیام ها حاال حاال فضولی؟نمیخوام：یاسمین

 میاین که شهریور۲۵تا_

 ؟۲۵تا مونده چقد：یاسمین

 هفته یه تقریبا_

 چخبره؟ مگه نکنم فک بابا نه：یاسمین

 منه عروسی بیشعور_

 .چیکار بریم بابا نه گفت بعدش پرسید امروز پوریا دیدم نمیایم بابا نه چخبره گفتم اوه：یاسمین

 واقعا؟_

 خداحافظ بخواب برو االن واقعا بله：یاسمین

 .نبودن عروسیم داداشم و دوستم چی؟بهترین نمیومد واقعا اگه میخوردم حرص یاسمین دست از

*** 

 .بود حرکت در ۹ روی ها عقربه که کردم ساعت یه نگاهی کردم باز چشمامو بزور    

 .بود افتاده گود چشام زیر بود شده دیدنی قیافم کردم خودم به نگاهی آیینه تو شدم بلند    
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 .منه مرگ شب من عروسی شب اما داره، شوق و ذوق عروسیش واسه دختری هر    

 .میخورد بهم خودم از حالم هستم اهدافش یه رسیدن برای نیما دست بازیچه عروسک یه مث میدیدم وقتی    

 .کوفتی ازدواج این با کنن سرم تو خاک_    

 .آورد خودم به منو گوشی پیامک صدای    

 .بود نیما کردم باز پیامو    

 "عروسی کارت دنبال بریم دنبالت میام باش آماده سه ساعت"    

 .میریزه بهم عصبیش سیستم بدم جواب اگه رسیدم نتیجه این به چون ندم جوابشو دادم ترجیح    

 .نوشتیم مهمونارو لیست مامانم با نیم دو ساعت تا    

 .نشه معطل نیما شو حاضر برو پاشو：مامان    

 .رفتم اتاق سمت به حرفی هیچ بدون    

 .بود سه ساعت کردم ساعت به نگاهی پوشیدم امو مقنعه پوشیدم ساده مانتوی با ای ساده آبی لی شلوار    

 .رسید نیما بستم و در اینکه محض به    

 .حالیته گذاشتن قرار شدی آدم میبینم：گفت میکرد نگاه تمسخر با حالیکه در نیما    

 تو شخصیت و کردن،ادب انگاری سهل خیلی تربیتت رو خانوادت：گفتم میبستم و ماشین در درحالیکه    

 .نمیشه پیدا وجودت

 !داری تربیت و ادب خیلی تو اینکه نه：نیما    

 .میگیری جواب بزن،درست حرف میزنم،درست حرف خودش لحن مث هرکس با من_    

 .بردیم سر به سکوت در رو راه بقیه    

 .شدیم پیاده هردو ایستاد فروشی کارت بروی رو    

 .گفت آمد خوش ما به غلیظ نسبتا آرایشی با پوش شیک دختری شدیم مغازه وارد    

 خوبه؟ حالت جان مهتاب سالم：نیما    

 خوبی؟ تو عزیزم تو لطف به：مهتاب    

 قربونت：نیما    
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 سالم_    

 سالم：گفت بود شده من حضور متوجه تازه انگار که مهتاب    

 هستن؟ ایشون خانوم عروس：گفت نیما به رو و    

 بابا آره：گفت بیروح و سرد لحنی با نیما    

 خوشگلی این به زن اومدی حاال کردی کانادا تو حالتو و عشق همه：گفت میزد قهقه حالیکه در مهتاب    

 .بشه گرفتی؟کوفتت

 نیس ای تحفه همچینم：نیما    

 .بفهم دهنتو حرف：گفتم نیما به رو گرفت چشمامو جلوی خون    

 .ننویسید بیشعور این کنار بیزحمت منو اسم：گفتم و برگشتم مهتاب به رو و    

 خانم مهتاب کنی انتخاب کارت نیست نیازی داغونت سلیقه اون با：گفتم میشدم خارج فروشگاه از حالیکه در    

 .بهتره کنن انتخاب

 .برگشتم خونه سمت به آژانس اولین با و رفتم خیابون سمت به    

 .کوبیدم بهم محکم و در و رفتم اتاقم سمت به عصبانیت با    

 .ببینه داغونمو روحی حال تا نیست مادرم که میکردم خداروشکر    

 .انداختم خودم به نگاهی آیینه توی    

 .عالف پسره اون دهن تو نزدی همونجا که عرضت بی سر تو خاک：زدم فریا بلند صدای با    

 .بودم گرفته دستام میون و سرم

 .خوردن زنگ به کرد شروع گوشیم

 .دادم جواب حوصلگی بی با

 بگو الو_

 کنی؟ سالم نداری یاد تربیت بی：یاسمین

 بگو ندارم حال یاسی_

 باشه؟ دومت دفعه االن داشتی حال کی تو：یاسمین
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 کنی؟ بارم تیکه میخوای باز_

 دیوونم؟ مگه：یاسمین

 چی؟ واسه_

 .میندازم تیکه بهت بیاد دستم سوژه یه وقتی فقط من نگذریم حق از بندازم تیکه بهت همش که：یاسمین

 نمیشی درست کنن جونت به جون_

 آفتاب تو االن همین تا کنم کل کل باهاش میترسم درازتره منم از زبونش این پوریاس تقصیر بخدا：یاسمین

 .بودم

 میکردی؟ چیکار آفتاب تو_

 .میکنه پهن میشوره منو پوریا این میگم هرچی：یاسمین

 .نمیزنه حرف حرفت رو هست که عاشقتم.نیس جوابتر حاضر تو از میدم قول_

 عزیزم بسوز عروسی،بشین نمیام من کنم تاکید زدم زنگ خب خیلی：یاسمین

 إ؟؟؟؟یاسمین_

 خداحافظ. فدات قربونت：یاسمین

 .کردم قطع و گوشی

 .میکرد برخورد سیاست با خیلی ولی بودیم همسن اینکه کنه،با راهنماییم چطور میدونست اون بود یاسمین کاش

 .بود شام کشیدن حال در زیور نشستیم شام میز دور بابا مامان اومدن با

 .بنویسیم و عروسی کارتای میان اینجا دعوتن پژوهش آقای فرداشب：مامان

 .بیان اونا نبود نیازی مینوشتیم خودمون_

 از چته معلومه باشن،تپ شوهرشون کنار خداشونه از میگی؟همه چی：گفت میکرد نگاه تعجب با حالیکه در پدر

 .اینجا نیومده نیما یبارم حتی عقد اول

 خجالتیه باباجون خب：گفتم نبره پی دروغم به تا نیافته پدرم چشمای به چشم میکردم سعی حالیکه در

 …چون،چون نیان میگم این واسه یکم،بعدشم

 چی؟ چون：بابا

 کارتا رو میزنه گند خطه بد خیلی نیما این_
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 شما دست از امان：گفت بود شده راحت خیالش نیما منو بین احتمالی مشکل از و میخندید حالیکه در بابا

 !داری؟ خطش به چیکار خداروشکر داره نیما که نسبه و اصل و اخالقه مهم کاغذه تیکه یه فقط اون.جوونا

 .اخالق خوش میگه عنق بد اون به که دیده نیما از چی پدرم بودم مونده

 .بود آشوب دلم تو

 .میکرد تازه روحمو که میوزید خنکی نسیم.رفتم اتاقم پنجره سمت به

 .خوندن نماز به کردم شروع برداشتم نمازمو چادر.گرفتم وضو

 .داشتم دوس و نماز بعد آرامش این چقد

 .نکنی سقوط که بگیره و دستت تا پایین اومده خدا خوده وصف،انگار غیرقابل آرامشی

 ….تحقیر دعوا،همش جنگ،همش همش کنم تحمل ساعت یه نمیتونم رو نیما این من کن کمکم خداجون_

 .ندم خودم دست کاری یه ماه سه این کن بخیر خودت خدایا

 . رفتم خواب به «الق ل وبُ تَطْمَئِن َّ اللََّهِ بِذِکرِ أَال» باذکر باالخره

 .بودم بیکار صبح از

 .اومد در صدا به در زنگ که بودن شام تدارک درحال زیور با مامان

 .شد خونه وارد تنهایی به نیما

 هستین؟ خوب مادرجون سالم：گفت و رفت مادرم طرف به

 کجان؟ بابا خوبی؟مامان تو خوبم نیماجان سالم：مامان

 .بیمارستان برن شدن مجبور شد بد پدربزرگم حال شرمنده：نیما

 شده؟ چی نده بد خدا：مامان

 .میشد مرخص فردا بشن بستری باید گفتن گرفته یکم قلبشون نیس چیزی：نیما

 .کنید آماده رو و کارت هلیا اتاق تو برید باشه：مامان

 .جان هلیا سالم：گفت بشنوه مادرم که صدایی با میشد دور مادرم از لبخند با حالیکه در نیما

 .سالم：گفتم ساختگی لبخند با میخوردم حرص نیما ی وحیله مکر از حالیکه در

 . اتاقت سمت کن راهنمایی رو نیما آقا مادر هلیا：مامان
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 .رفتم باال سمت به میکوبیدم پله به پاهامو محکم حرص با حالیکه در

 کوچیکتر بزرگتر：گفت میکرد پیدا من دیدن با که همیشگی عبوس قیافه همون با و شد وارد سرم پشت نیما

 اتاق تو میره بزرگتر نیس؟اول حالیت

 هلیاجان؟ شدم من حاال دورویی چقدر دیگه تو_

 .میگیرتت جو هلیاجان بگم نداری جنبه میدونستم：نیما

 بگیره جو منو تو گفتن هلیا با بهتره بگیره برق منو_

 .بده کارتارو：گفتم نیما به نشستم تحریرم میز پشت حالیکه در

 .افتاد میز پایین تا چند و کرد رها میز روی رو ها کارت نیما

 .آوردم کمد تو از خودکاری شدم بلند جام از

 .برداشتم کارتها از ای دسته

 .بود نوشتن درحال نیما

 .کردم باز رو کارتها از یکی

 .قلبهاست دهنده پیوند آنکه نام به

 نیما و هلیا

 پارساوپژوهش

 ننویسن؟ اسمت کنار اسممو نگفتم مگه：گفتم آروم باصدایی و گذاشتم میز روی و کارت

 .هلیا زدن رفته یادشون دوشیزه بجای اشتباهی باشه؟نخیر اسمم کنار اسمت میاد خوشم من کردی فک_

 .میکشیدم کارت روی محکم رو خودکار.نوشتن به کردم شروع حرص با

 گرفتی؟ آرایشگاه نوبت：نیما

 بله：گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 آرایشگاه؟ کدوم：نیما

 گالیل_

 میافته قبرستون گالی تاج یاد أه،آدم：نیما
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 .بهتره قبرستون از سقف یه زیر بیام تو با انگار حاال.توه سلیقه اون_

 .عقربه نیش نیس که زبون：نیما

 .نشد بدل رد ما بین حرفی هیچ شام موقعه تا

 . بخورم حرص و ببینم رو خانواده جلو نیما کردن بازی نقش و پایین برم نشم مجبور تا مینوشتم آروم

 .رفت یازده ساعت نیما و خوردیم اتاق توی و شام

 .برد خوابم سرعت به خستگی از

 . نیما منو کردنای تحقیر و دعوا با.میگذشت بسرعت روزها

 .شنبس سه امروز

 .عروسیمه شب امشب

 .شبه بدترین من برای ولی دختریه هر برای شب انگیزترین خاطره که شبی

 .میکنم قمار زندگیم با من امشب

 .نمیدونم باختشو و برد

 .خوابیدم ساعت یه فقط بیداربودم صبح تا

 .رفتم آرایشگاه سمت به آژانس با صبح

 .بود نه ساعت

 .اومد سمتم به میگفتن سمیرا بهش که آرایشگر

 خانوم عروس سالم：سمیرا

 .سمیراجون سالم：گفتم بود لبم روی که کمرنگی لبخند با

 .شد خارج اتاق از سمیرا نشستم آیینه روبروی صندلی رو رفتم راست سمت اتاق به سمیرا راهنمایی با

 .بود شده پر ابروهام میدیدم خودمو بود اول دفعه انگار کردم آیینه به نگاهی

 .بود ام چهره یا متناسب که ای بینی و ولب درشت تقریبا چشمای مشکی و کشیده و پهن ابروهای

 .معمولی دختر یه

 .ها عروسیته ناسالمتی امشب بخند یکم دختر：گفت شد نزدیک بهم درحالیکه سمیرا
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 .زدم مصنوعی لبخند

 .نبینم خودمو که انداخت ای پارچه آیینه روی

 .دیدم آیینه توی خودمو لباس پوشیدن از بعد و بردم در به سالم جون دستش زیر از که بود سه حدود ساعتای

 ساله؟۱۹هلیای همون منم این نمیشد باورم

 .میاین بهم هم خیلی آقادوماد هم خوشگله خانم عروس هم ماشاهلل ：گفت دید منو تعجب وقتی سمیرا

 نیاوردم گوشیمو بیاد بزنید زنگ میشه_

 .بزن زنگ برو هست سالن تو تلفن باشه：سمیرا

 .بشنوم صداشو نداشتم دوس که داد عذابم روز ده این تو اونقد

 !بکشی؟ زحمتشو خودت میشه نمیشه روم من_

 . رفت تلفن سمت به مهربون لبخندی با سمیرا

 .میان دیگه ربع یه تا：گفت و برگشت سمیرا نشستم صندلی روی

 .رسید نیما که بود چهار حدود ساعت

 .شد وارد فیلمبردار همراه

 .نکنیم برخورد فیلم توی احساسی زیاد شد قرار بود دوستم که بردار فیلم با قبلی قرار طبق

 .شد سالن وارد نیما

 .نباشه فیلم توی غمگینم قیافه دادم ترجیح بود صورتم روی تور

 .کرد نزدیک لباش به رو دستم و گذاشت زمین روی زانو یک اجبار روی از درهم و عبوس قیافه با

 .کرد نزدیک فقط نبوسید

 .وبستم در و شدم ماشین سوار نیما از زودتر شدیم خارج آرایشگاه از هم از جدا

 .بود خلوت خیابونا

 .خورد زنگ به کرد شروع نیما گوشی

 .داد من به و گوشی لحظاتی از بعد

 مامانته：نیما
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 زدم باال صورتمو روی از رو تور_

 .گرفت ترمز سرعت به دید منو نیما وقتی

 .اونجاییم هشت جان مامان آره_

 .شیشه تو میرفتم چته؟چخبرته؟داشتم：گفتم نیما به رو و گذاشتم داشبورد روی و گوشی

 هیچی...ه：نیما

 .افتاد راه به و

 .شد تموم هم برداری فیلم و عکاسی

 .بود برنگشته مسافرت از هنوز که یاسمین از مخصوصا بود گرفته دلم

 .رفتم باال تاالر های پله از شدم پیاده ماشین از

 .میومد همراهم بود داشته نگه کمرم از فاصله با مراقبت حالت به دستشو حالیکه در نیما

 . رسیدم سالن به

 .سرم توی بود پتکی مث بقیه زدن دست صدای

 .شد تموم چی همه دیگه

 .نبود برگشتی راه هیچ

 .شد تموم چی همه نوشتن شناسنامم تو رو نیما اسم وقتی از گرچه

 گهگاهی فقط بهم نسبت بودیم تفاوت بی هردو نشستیم و رفتیم داماد و عروس جایگاه سمت به

 .میزدیم ظاهرمون حفظ برای لبخندی

 .کشیدم راحتی نفس نیما رفتن با

 . بود ایستاده جلوم ای فیروزه بالباس یاسمین نمیشد باورم آوردم باال سرمو

 اومدی؟ کی تو یاسمین بمیری_

 …شدی خوشگل چقد.دلتنگیت ابراز اون با بمیر برو：یاسمین

 رفتی؟ آرایشگاهم که رسیدی کی تو جدی_

 رسیدم روزه سه من：یاسمین
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 خونه نیومد که پوریا نگو چرت_

 .بشه بهتر حالش باشه ما خونه شلوغه سرتون شماها گفت مامانم بود خورده سرما：یاسمین

 یاسمین؟_

 چیه؟ هان：یاسمین

 .ندارم برگشتی راه دیگه_

 .کنی کنترل و موقعیت کن سعی کرد کاریش نمیشه دیگه：یاسمین

 .گذشت سنگینش جو با اونشب

 .بود شب نصفه دو ساعت

 .کرده خودمو اتاق هوای دلم چقد

 .شده تنگ پوریا برای دلم

 .مامانم،بابام

 .غریبس برام خونه این

 .کنه بنامش داده قول بهش نیما پدر که ای خونه همون

 .سرسبز و بزرگ حیاط یه با بزرگ ی خونه

 .نکنه گیر پام به که میگیرم لباسمو دامن

 .باال طبقه رفتم

 .کنارهم اتاق تا سه

 .شدم اولی اتاق وارد

 .دونفره تخت یه

 . میبندم و در میشم اتاق وارد

 .پوشیدم ساده شلوار یه با زانو روی تا و تونیک یه و کردم باز تنهایی زیپشو شد زوری هر به

 .برم حموم بسمت تا برداشتم حولمو

 .شد خارج حموم از میکرد خشک سرشو حوله با درحالیکه نیما
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 نمیخوای؟ کمک：گفت آمیزی تمسخر لبخند با میرم حموم سمت به دید وقتی

 .کنی من کمک نمیخواد نکن شور گربه خودتو شما نخیر_

 .میفرستادم لعنت یه سمیرا به میکردم باز موهام از که ای گیره هر با

 . اومد بیرون حموم از

 .بخواب بیا：گفت و زد غلتی بود انداخته تخت روی تنشو کل حالیکه در نیما رفتم اتاق سمت به

 کناری اتاق به و بخوابم زمین رو میدم ترجیح مرسی：گفتم و برداشتم کنارشو بالش میرفتم بسمتش درحالیکه

 .رفتم

 .نداشتم خوابیدن به عادت زمین روی

 .بود گرفته درد بدنم

 .عقل بی زورگوی بگیره عمرت ریشه به تن،آتیش پنج حق به بشی گور به گور نیما

 .شدم بیدار نیما بلند صدای با صبح

 کنی؟ درست صبحانه نیستی بلد تو：نیما

 .کن درست برو کوری؟شلی؟خودت نیس،دوما میدون چاله اینجا پایین صداتوبیار اوال_

 .توه وظیفه زنمی تو：نیما

 خونش برای مردیه هر وظیفه باشم زنتم الل زبونم اگر هستم،بعدشم تو همخونه فقط نیستم تو زن من اوال_

 .بزرگواریشونه از میکنن کار خونه توی خانوما بگیره،حاال مستخدم

 .رفتم آشپزخونه سمت به بعد ساعت نیم کوبید بهم و در و شد خارج اتاق از عصبانیت با

 . شرکت بود رفته خداروشکر نبود نیما

 .کشیدم عمیق نفس یه

 .ریختم خودم برای چایی یه ندشتم صبحونه به میلی

 .برداشتم تاپمو لپ و کشیدم دراز کاناپه روی

 .بود زمینه تصویر نیما عکس تعجب کمال در کردم باز وقتی

 .سراغش اومده خان فضول نداشت رمز تاپم لپ
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 .گذاشته خودشم عکس نفس،بیریخت به اعتماد وییییییش_

 .گذاشتم رمز تاپم لپ برای

 . اومد سالن در شدن باز صدای که بود ده حدود ساعتای

 .رفتم راهرو سمت به آروم میبستم سر پشت از موهامو که حالی در

 .بود نیما اینکه

 !برگشته؟ بود ده ساعت که حاال چطور پس شرکته یک تا روز هر نیما میگفت نیما پدر

 .نشستم و برگشتم کاناپه سمت به بسرعت

 .کردم بلند سرمو نیما ورود با

 .شد وارد بود گردنش روی شالش که غلیظ آرایش با دختری همراه به نیما

 .رفت آشپزخونه سمت به سالم بدون

 .بیارم برات نوشیدنی یه بشین برو جون رز：نیما

 .میخندید تمسخر با که انداختم نیما به نگاهی بود متعجب که حالی در

 نمیکنی؟ معرفی عزیزم نیماجان：گفت میکرد نگاه حرص با حالیکه در رز

 .خواهرمه رفت،هلیا یادم اوه：نیما

 .خوشبختم عزیزم：گفت و گرفت آغوش در منو و شد نزدیک شد مهربون ناگهان قیافش که رز

 همچنین_

 .نمیشد بیشتر این از توهین

 .ایستادم نیما روبروی رفتم آشپزخانه سمت به

 کیه؟ این_

 دخترم دوست：نیما

 بیشعور؟ میاری دخترتو دوس هستم من که ای خونه دخترت؟تو دوست_

 منه مهمون مثل اینم ایم همخونه تو منو：نیما

 آره؟ مهمونته_
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 آره：نیما

 .خواهرتم من گفتی چرا پس. آهان_

 بپره؟ که شناسناممه تو اسمت بگم：نیما

 فهمیدی؟ باهم، باشید تنها دیگه قبرستون یه میکنی،میری بیرون خونه این از اینو میشی پا_

 باال برو گمشو ناراحتی خیلی.میزنی زر زیاد：نیما

 .کن تماشا بشین.میکنم خراب عیشتو چجور گمشو؟ببین میگی من به_

 .کوبیدم بهم و اتاق در رفتم باال طبقه به سرعت به

 کنم؟ تحمل میتونم ماه سه چجوری.بودم خسته توهین همه این از

 .گشتم شناسنامم دنبال لرزون دستایی با و رفتم کشو سمت به سرعت به

 . شدم خارج اتاق از آرامی به

 .نشستم آرامی به چوبی های نرده کناره

 .بود هم بروی رو رز و نیما

 .کردم نگاه میز روی های شیشه به تعجب با

 نمیخورن؟ که هایی نوشیدنی میرسد،چه بری باغ این از دم به،هر به_

 .کرد نوشیدنی ریختن به شروع نیما

 .اومدم پایین ملیح لبخندی با آرامی به

 عزیزم؟ خوبی：نشستم رز کنار

 میخوری؟.عزیزم مرسی：گفت و کرد من به نگاهی میکرد نزدیک لبش به رو نوشیدنی درحالیکه رز

 .نمیخوره هلیا نه：نیما

 .مثبت خواهر این شیطون،نه برادر این به نه：رز

 عزیزم قربونت_

 دادم تکون رز سمت به رو شناسنامه

 چیه؟ این：رز
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 شناسنامه_

 .میکرد نگاه فقط تعجب از نیما

 آوردیش؟ چرا خب：رز

 .بدم نشون بهت رو نیما خودمو بابای ننه اسم میخوام_

 باال برو گمشو هلیا：نیما

 .ببند دهنتو دقیقه دو داداشی_

 .دادم رز نشون رو اول صفحه

 میبینی؟_

 آره：رز

 نوشته؟ چی_

 پارسا هلیا：رز

 چیه؟ نیما فامیل_

 .شدیم آشنا باهم امروز تازه ما نمیدونم：رز

 زدی؟ اتو آهان：گفتم نیما به رو و کردم ای خنده

 بگی؟ کارا این از منظورتو میشه：رز

 .آوردم و همسر مشخصات صفحه

 نیما انداختی راه پارتی و میخوری نوشیدنی خونه اومدی شدی دوست باهاش که آقایی این. کن نگاه خوب_

 .من شوهر.پژوهشه

 یه تو：گفت به رو مینداخت سرش روی رو شال درحالیکه و انداخت زمین به رو لیوان بود گیج که حالی در رز

 .پستی و کثیف آدم

 .شد خارج خونه از سرش پشت هم نیما رفت حیاط طرف به

 . خان نیما بچرخیم تا بچرخ：گفتم لب زیر و زدم لبخندی

 .شد وارد عصبانیت با نیما دقیقه پنج از بعد
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 .گرفت بازومو میومد بسمتم که حالی در

 .زدن حرف بلند صدای با کرد شروع و

 کردی؟ غلطی چه：نیما

 .کن ول دستمو_

 کردی؟ غلطی چه بده منو جواب شو خفه：نیما

 دختر من واسه.نیس کانادا حقته،اینجا کردم هرکاری：گفتم بود شده بیشتر بازوم روی فشارش که حالی در

 نه من.میکنم زندگی توش منم که ای خونه تو نه جاشه خونه این از بیرون بکنی میخوای غلطی خونه؟هر میاری

 بزنی آشغاال و آت این به لب خونه این تو دیگه یبار ضمن باشه،در طبیعی برام که نبودن اینکاره بابام نه داداشم

 .تو میدونم من

 نشی؟ زنم چرا تو پس شوهرتم من میگی که حاال.نزن مفت زر：نیما

 .نمیفهمم و منظورت…من：گفتم کنم خالص دستش از بازمو میکردم سعی حالیکه در بود گرفته وجودمو ترس

 .میدم نشونت هم میفهمی،نفهمی خوبم：نیما

 من کارای تو دوباره تا میدم نشونت حاال ترم دیوونه از منو：گفت میکشید خودش سر پشت منو حالیکه در

 .نکنی دخالت

 .انداخت تخت روی منو و کرد باز و اتاق در

 .دادی قول تو کن ولم خدا،توروخدا رو تو نیما_

 نکنی؟ دخالت کارام تو نشستی آدم مث مگه تو بابا برو：نیما

 فطرت بیشرفی،پست خیلی_

 .پیچید بدنم توی بدی درد فقط نمیفهمیدم رفتم،هیچی حال از زد صورتم به نیما که سیلی با

 .آخ_

 .بود یک ساعت شدم بیدار شد،وقتی چی نفهمیدم دیگه

 .شدم بلند خواب از سرگیجه با

 .ترکید بغضم امروز خاطراتت یادآوری با

 .کردم خودم وضعیت به نگاهی
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 .بود شده تموم چی همه

 .میباختم بازی این تو داشتم من

 .رفتم حموم سمت به و پیچیدم خودم دور رو ملحفه

 .کردم گریه روزگارم خودمو حال به میتونستم تا و نشستم وان توی

 .بیرون اومدم حموم از

 .نبود نیما

 .خوردم و برداشتم کیک ای تکه رفتم یخچال بسمت.  بودم نخورده هیچی صبح از

 .نشستم تلویزیون روبروی مبل روی

 .رفتم آیینه سمت به میکرد گز گز لبم

 !دیروز؟ هلیای همون منم این نمیشد باورم

 .بود تازه زخمش و بود کرده زیادی ورم لبم

 .گذاشتم لبم روی یخ ای تکه

 .بود دلم سوزش بدتر همه از از اما میسوخت

 .بود مامان شماره خورد زنگ تلفن

 الو_

 دخترم سالم الو：مامان

 .گریه زیر زدم مامان صدای باشنیدن

 

 هلیا؟ شده چی ：پرسید نگرانی با مامان

 .شده تنگ شما برای دلم هیچی：گفتم میزدم هق هق درحالیکه

 .گرفتم آروم مامان های دلداری با

 .کردم قطع و تلفن

 . دادم شدن جاری اجازه اشکام به و
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 .زندگیم توی آوردم خودم دستای با و بدبختی

 .کردم درست دستی سر غذای نفرم یه شام واسه

 .کردم قفل بروش رو در و دویدم اتاق سمت به سریع میاد داره نیما که داد خبر بهم حیاط در شدم باز صدای

 .میومد پاش صدای دقیقه ده از بعد

 کجایی؟ هلیا؟هلیا：میزد داد بلند صدای با

 .بردارم لباسامو میخوام کن باز و در هلیا：گفت کنه باز و در میکرد سعی حالیکه در

 .رفت پایین ها پله از ندید واکنشی وقتی

 .کردم ققل و در سریع و در پشت گذاشتم لباساشو و کردم باز آروم و در رفتنش از بعد دقیقه ده

 .شد جاری اشکام دوباره امروز خاطرات آوری یاد با

 .ماه سه به برسه چه کنم تحملش روز یه نبودم حاضر حتی بودم متنفر خونه این تو نیما وجود و نیما از

 .میکردم حجت اتمام باهاش فردا باید

 .شدم بیدار گوشی آالرم صدای با صبح

 .بود هشت ساعت

 .نشستم صندلی روی و ریختم چایی رفتم آشپزخونه سمت به

 .کرد تعحب من دیدن با میشد خارج سرویس از حالیکه در نیما

 .نشست من روبروی و ریخت چایی

 .بود من کردن تماشا درحال که کرد تالقی نیما نگاه به نگاهم آوردم باال و سرم دقیقه ده از بعد

 میبری؟ لذت و میبینی و کردی پیاده صورتم رو که شاهکاری چیه؟داری_

 .کردم اشاره بود گرفته رو لبم نصف که لب ورم به و

 .میرفتی راه اعصابم رو نباید：نیما

 .نمیرفتم اعصابت رو صد در صد روانپریشی میگفت هستی،بابات روانی نمیدونستم_

 .نکن وا منو دهن هلیا：نیما

 .کنم حجت اتمام باهات میخوام فقط باشه_
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 حجتی؟ اتمام چه：نیما

 .کنم زندگی تو با نمیتونم ماه سه من_

 نرفته؟ یادت که قرارمون：نیما

 و بود وخوشگل خوشتیپ پسر یک نمیشناخت رو نیما که دختری هر نظر از که ای چهره.کردم اش چهره به نگاهی

 .بود زمین روی موجود بدترین من نظر از بود دختری هر آرزوی

 .نزن قرار و قول از دم تو_

 .چسبیدم دیوار به تا رفتم عقب عقب و شدم بلند ترس از اومد بطرفم شد بلند صندلی روی از حالیکه در نیما

 رفت؟ یادت زودی همین گذشته،به روز دو هنوز بوده ماه سه تو منو قرار：گفت گرفت منو های شونه نیما

 زدم داد بلند صدای با بود گرفته چشامو جلوی خون حالیکه در

 بهم نداره دووم بیشتر زندگیمون این ماه سه میدونستی نکردی،خودت صبر هم رو یروز نرفت؟تو یادت مگه تو_

 حالیم من که بو حالیت مردونگی و قول مردی که تو.گذاشتی ذهنم توی رو خاطره بدترین.نکردی رحم

 بعدش کنه بنامت رو خونه میکنی صحبت بابات با فردا.باشم لعنتی خونه این تو تو با دیگه یروز نیستم باشه؟حاضر

 .میشیم جدا توافقی

 .رفتم باال طبقه سمت به و شدم خارج آشپزخونه از و شد شل هام شونه دور از نیما دستای

 .بابات خونه میریم فرداشب：گفتم بود نیما به پشتم درحالیکه ایستادم ها پله روی. بود اشک خیس صورتم

 .رفتم باال طبقه به سریع و

 .آورد خودم به منو ظهر اذون صدای

 .کردم پهن اتاق تو و جانماز وضو از بعد

 .کردم سرم و سفید چادر

 .میشد جاری چشمام از اشک میگفتم که ای کلمه هر با

 .میکرد آروم قلبمو طوالنی های سجده

  "است من با خدا"گرفتم دوباره نیروی انگار جمله این با کردم ساعتم به نگاهی

 .نداشتم برخوردی نیما با بعد روز تا  

 .بود شده محو لبم ورم
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 .اومد نیما عصر

 .بود داده لم کاناپه روی تلویزیون جلوی نیما. پایین طبقه رفتم هفت ساعتای

 .کاناپه رو داده لم عنترالدوله مث االن کرده غلط هزارتا.ها بیشعوره بیشعور؟واقعا اینقد آدم آخ

 .بابات خونه میریم میشم آماده هشت ساعت_

 سالم：گفت شد بلند کاناپه روی از حالیکه در نیما

 سالم_

 .دارم حرف باهات بشین بیا：نیما

 .نشستم کناری مبل روی

 .میکنم گوش：گفتم تفاوت بی

 .میکنه شک بابام بگم برم االن اگه من ببین：نیما

 .کشیده خونه برای ای نقشه چه فرشتس همه جلو که پسری اون نمیبینه خوابم به راحت خیالت_

 خوبی بازیگرا هردو تو منو. نیستی من از بهتر همچین نداشتی،خودتم خبر تو انگار نزن حرف جوری：نیما

 .هستیم

 .گرفتی جدی چیو همه نه،چون تو ولی خوبیم بازیگر من آره_

 .میریم نه ساعت باش حاضر ندارم دعوا و بحث حوصله：نیما

 .شد نه ساعت

 

 .شدیم ماشین سوار هردو

 میکنن فک اینا.کن فراموش اینجا داریم ودعوا لجبازی و لج هرچی هلیا ببین：گفت نیما که بودیم راه وسطای

 .همیم دلباخته عاشق تو منو

 . نیس توضیح به نیازی میدونم_

 .کردن استقبال ما از گرمی به رسیدیم پژوهش آقای خونه به

 .شد وارد چایی با پژوهش آقای مستخدم طالخانم که بودیم نشسته پذیرایی توی
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 .رسید وقش دیگه آقاجون خب：گفت نیما که بودیم چایی خوردن حین در

 چی؟ وقت：پژوهش آقای

 رفت؟ یادتون قولتون：نیما

 قول؟ کدوم：پژوهش آقای

 .اینا و خونه و سند قضیه：نیما

 .داره شرط ولی نه که معلومه：گفت مینوشید چایی درحالیکه پژوهش آقای

 شرطی؟ شرط؟چه：گفت و انداخت پدرش به نگاهی تعجب با نیما

 چنده؟ قیمتش خونه اون：پژوهش آقای

 میلیارد۲/۵میلیار،۲：نیما

 نیس؟ مفت یکم بدم بهت شرط بدون پول مقدار این بنظرت خب：پژوهش آقای

 مگه؟ چطور：نیما

 ندارم دوس من ولی.نیس شکی این در توه مال من اموال و مال همه منی پسر تنها تو نیما ببین：پژوهش آقای

 .میدی دستش از راحت چون بیاری دست به مفت و پول این

 بگین؟ شرطو میشه：نیما

 بگذره هلیا با ازدواجت از سال یه اینه شرطم اولین کردین ازدواج شهریور۲۵ شما بیین：پژوهش آقای

 شهرای از یکی تو که ای پروژه اون بری هلیاجان با مدت این اینکه شرطم دومین دیگه، سال شهریور۲۵یعنی

 باید دیگه ی هفته تا اختیارته در امکانات تمام با بزرگ ویالی یه.برسونی سرانجام به و برداشتم رامسر کوچیک

 .اونجا بری

 .بود افتاده مبل های دسته کنار رمق بی دستاش که انداختم نیما به سردی نگاه یکسال شنیدن با

 .سخته نیما برای خونه اون توی هم من کردن تحمل میدونستم

 .بود فرما حکم سنگینی جو مهمونی آخر تا

 . برگردیم گرفتیم تصمیم دوازده ساعت

 .بودیم کرده سکوت دو هر    

 .نداشتیم دعوا حال کدوم هیچ    
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 .بگیریم همو حال نبود مهم    

 .نداشتیم برگشتی راه اما بودیم متنفر زندگی این از هردومون    

 را دستش نیما ورود محض به کردیم باز رو سالن در شدیم نزدیک ساختمون به آروم قدمای با شدیم حیاط وارد    

 .نشست و گذاشت اش شقیقه روی

 نیما؟：گفتم و برگشتم طرفش به    

 ندیدم نیما از حرکتی و جواب وقتی    

 نیما؟：گفتم بلندتری صدای با    

 بله؟：نیما    

 خوبه؟ ؟حالت چته_    

 .رفت گیج یخورده نیس،سرم چیزیم：نیما    

 .ببرمت اتاقت جای تا من بده دستتو_    

 تکیه کوچولویی اینقد که تو به هیکل و قد ینا با من آخه：گفت بود لباش روی محوی لبخند درحالیکه نیما    

 کنم؟

 نیومده بهت خوبی：گفتم کوبیدم زمین روی پامو حرص با    

 .دادم ادامه راهمو و    

 .نتونست که بشه بلند داشت سعی نیما    

 هلیا؟：گفت ضعیفی صدای با    

 بله؟：گفتم بود بهش پشتم حالیکه در ایستادم    

 کمکم بیا：نیما    

 .بودم کوچولو من که موقعه اون إ؟از：گفتم زدمو کمرم به دستامو    

 .دارم نیاز کمکت به واقعا ولی هستی که کوچولو：نیما    

 .بدم جوابتو چی میدونستم وگرنه میمیری داری خرابه وضع که حیف_    

 رسیدیم اتاقش به بود داده تکیه من به خودشو نیما رفتیم پله طرف به بودم گرفته رو نیما بازوی حالیکه در    

 .کشید دراز نفره دو تخت روی
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 .ترکید پهلوم.بهم ندی تکیه خودتو نمیشه کردی لهم_    

 .بود نیما لب روی کمرنگی لبخند    

 .اومدم بیرون اتاق از    

 داره خدا شکر.ها میشه مهربون مردن دم آدم میخنده،میگن ها دیوونه مث!چشه نیست معلوم امشب این_    

 .کنم فک میمیره

 . جوشوندم گاوزبون گل رفتم آشپزخونه سمت به    

 . رفتم نیما اتاق بطرف    

 .بود چشماش روی راستش دست و بود کشیده دراز تخت روی نیما    

 .تو بیا بیدارم：گفت نیما که بیرون برم خواستم    

 .نشست تخت روی شدم وارد وقتی    

 بهتری؟_    

 .میکنه درد سرم نه：نیما    

 .میشی بهتر بخور و زبون گاو گل این بیا_    

 .بود زبون گاو گل خوردن درحال نیما    

 .میکنیم فکری یه. نکن خرابتر خرابتو اعصاب اینقد حاال_    

 فکری؟ چه：نیما    

 .بشه قانع بابات شاید_    

 .کنه قبول ای دیگه راه نداره امکان بزاره شرط وقتی نمیشناسی منو بابای تو：نیما    

 سکته صد در صد نکشیم همو اگه سال یه این سر نمیخوره بهم هیچیمون نه اخالقامون نه که تو و من ببین_    

 .میمیریم میکنیم

 خب؟：نیما    

 .نمیفهمه هیچکسم.میشم جدا ازت سال یه سر من باش رامسر تو سال یه اون کانادا برم من بده رضایت تو بیا_    

 گرفتی؟ دیپلم چجوری تو：نیما    
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 .میدن همه به که دیپلمو_    

 .بده انجام تورو منو کارای کرده مامور مهندسم یه اونجا داره چشم و گوش صدتا من پدر：نیما    

 .میکنن مامور کارا چه به و مملکت مهندس.واقعانکه_    

 میکنه؟ چیکار مملکت مهندس که اینه تو درگیری االن：نیما    

 بعدشم میدم طالق درخواست میرم فردا ندارم مشکلی من بعدشم.نباشم درگیرش خونده درس کلی بدبخت_    

 .کانادا سوی به پیش

 رفت؟ یادت قولت：نیما    

 .میمونه یادم عمر آخر تا تو بدقولی من یکسال،بعدشم نه بود ماه سه تو منو قول_    

 .شدم خارج اتاق از    

 .میکرد داغون مغزمو نیما با یساله زندگی بودم،فکر کالفه    

 .شدم بیدار خواب از نیما ی ناله صدای با

 .میاد اتاق اون از صداش چطور کردم تعجب

 .بود کرده عرق که دیدم رو نیما کردم باز درو دویدم اتاق سمت به نگرانی با

 .زدم پیشونیش به دستمو

 داغی؟ اینقد چرا تو_

 نمیدونم：نیما

 نشدی؟ بهتر دیشب از_

 .میکرد نگاه من به فقط جوابی هیچ بدون نیما

 اینجوری؟ دیشب از شدی؟میگم الل هم تو با هوی_

 دهن زمین داشتم دوست دیدم خودمو وقتی شدم رد آیینه کنار از رفتم اتاق در سمت به نشنیدم جوابی وقتی

 .واکنه

 .بود شلوارک تاپ یه با

 ذلیل هیز پسره نکن نگاه اینقد ایشاهلل کورشی：گفتم و کردم پرت و اتاق گوشه خرس و برگشتم جدیت با

 .دکتر برم پاشو.مرده
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 . رفتم اتاقم به سریع

 .برگشتم و پوشیدم شلوار با گشادی تونیک

 .میشم بهتر حموم میرم：گفت راهرو توی نیما

 .باشه：گفتم ندارم رانندگی حال دیدم

 شدی؟ نگرانم بدجور چیه：وگفت برگشت بود سرش روی حوله درحالیکه نیما بعد ساعت یه

 کانادا میرم دیرتر میکشه طول میراثم و ارث کارای میشم بیوه بمیری بیافتی فردا پس گفتم نه_

 راحتی نداری عقل خدایی：نیما

 دانشمندی؟ و ادیب تو اینکه نه_

 رامسر بریم باید فردا پس کن وجمع وسایل：نیما

 گفتی؟ چی_

 رامسر میریم گفتم：نیما

 کی؟ تصمیم با اونوقت_

 من تصمیم با：نیما

 نمیکنم زندگی تو تصمیم با من_

 نرو آهسته قدم من اعصاب رو هلیا：نیما

 خبریه نکن فک دادم گوش حرفت به شب یه ببین_

 .چشم میگم بگی هرچی دلباختتم عاشق نکن فک خندیدم باهات دوبار منم：نیما

 .میگیریا باال خودتو خیلی خندیده،واقعا باهام این فوالدت پنجره به میبندم خودمو رضا امام خدایا،یا وای_

 .فوالد پنجره به ببندنت باید شفا واسه：گفت شد بلند مبل روی از حالیکه در نیما

 . نیستم بیا رامسر من_

 .بیای مجبوری بیای،زنمی باید：گفت و من سمت به برگشت نیما

 .شناسنامته تو اسمم فقط نیستم زنت من_

 .دیگه یسال تا نمیدم هرچی،طالقتم حاال：نیما
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 .میگیرم طالق من_

 گرفتم؟ زن اجازت نمیدم؟بدون دارم؟خرجی بزن دلیل؟دست چه به：نیما

 رو اینجا دخترات دوست نباشم اینجا میگیری،منم باشه باز جلوت اگه که میچرخه،زنم ول ماشاهلل که دستت_

 پاتوق میکنن

 .باشی زنم باید یسالم تا.خداحافظی واسه مادرت خونه میریم کردی،شب اشغال و پاتوقمون تو حیف آره：نیما

 میخوره بهم ازت حالم_

 .میخوره بهم ازت حالم تفاهمی،من چه：نیما

 .گرفت جلومو نیما که کنم باز رو سالن در خواستم. پوشیدم لباس سرعت به رفتم اتاق سمت به

 بسالمتی؟ کجا：نیما

 قبرستون،میای؟_

 میام تو بعد رفتی،صدسال تو اونکه：نیما

 بیشعوری واقعا_

 .همینه وضع یسال این نیومده بهت خوبی تو،ببین اندازه به نه：نیما

 کانادا؟ بری بگیری طالق میخوای دیگه حاال

 .نداره ربطی هیچ تو به_

 .مامانت خونه میریم شب نیار باال منو سگ روی اون اتاقت تو بدو：نیما

 .کرد قفل رو در و رفت بیرون خونه از

 .ترکید بغضم

  "کردم غلطی عجب"

 .بودم رفتن آماده شب

 . داشت پف چشمام کردم گریه و روز کل

 .شدم دوران اون دلتنگ چقد داشت خاصی آرامش شدم خونمون وارد وقتی

 .میخوردیم تاب دیگه باهم تاب اون روی یاسمین با همیشه
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 .شدم جدا مادرم از گریه با بود زندگیم شب بهترین اونشب

 .میداد خالصانه محبت بوی داشتم دوس مادرمو آغوش چقد

 .شد دفن کوچه اون تو یسال تا مجردیم خاطرات کل شدیم دور کوچه اون از وقتی

 .شدیم اتاقمون وارد هرکدوم حرفی هیچ بدون

 کمکت میان خانوم کارگر تا دو ده ساعت"بود نوشته که بود اتاقم در روی نیما یادداشت شدم بیدار که صبح

 " میریم فردا کن جمع رو وسایل

 .بود نه ساعت کردم ساعت به نگاهی

 فک نداشت امکان که میکرد محبت بهم بقیه جلوی اونقد نداشتم گرفتن طالق واسه ای بهونه نداشتم ای چاره

 .پسته حد این تا نیما کنن

 .ساله۳۰یکی و۲۵ یکی اومدن کارگر دوتا صبحانه خوردن از بعد

 .بود کوثر دیگری و مریم اسم به ساله۲۵ دختر

 .آورد عروسیمونو عکسای مریم که بودیم وسایل کردن جمع حال در

 بزنید روزنامه روش.آوردم براتون ببینه آسیب دربیارم رو چمدونا ترسیدم بود دیواری کمد توو اینا خانم：مریم

 .نشه کثیف

 .کردم نگاه عکس به تلخی لبخند با

 .بشید پیر هم پای به ایشاهلل میاین بهم خیلی ماشاهلل：مریم

 .مرسی_

 .همیم عاشق ما میکرد فک و نمیکرد درک رو نیما منو درونی حال هیچکس واسم بود دار خنده

 .شد تموم غروب شیش ساعت تا کارا همه

 .بود نیومده تاشیش االن ولی بود خونه دو ساعت روز هر نیما

 باز چشمامو دادم ترجیح کرد بیدارم کلید صدای که بودم خوابیده کاناپه رو بود شب نه ساعت نبود مهم برام

 .نکنم

 .توه سر زیر بدبختیام همه：گفت آروم و رسید سرم باالی به نیما

 . دادن اومدن اجازه اشکام به شد خارج پذیرایی از وقتی
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 .نبود بدبختی من برای نیما وجود انگار

 .بیدارشدم نیما صدای با صبح

 .ظهره لنگ پاشو_

 .بود۸ ساعت کردم ساعت به نگاهی بیدارشدم

 میشه؟ ظهر هشت ساعت اگه شما دهات تو_

 .میرسه شب وسایلم بیافتیم راه باید حاضرشو ندارم اعصاب：نیما

 .بده نشون متخصص یه به خودتو اعصابی بی اینقد_

 .نرو راه مخم رو：نیما

 .نبودم بدبختیا این تو من االن که داشتی مخ_

 .بشم حاضر تا رفتم دیگه اتاق به بده جواب خواست تا

 .بودیم جاده توی یازده ساعت

 ."سرتوه زیر بدبختیام همه"بود گفته که افتام نیما دیشب حرف یاد

 .ایستاد راهی بین رستوران کنار دوازده ساعت نداشتم تنفر جز حسی هیچ بهش

 .ناهار بریم پاشو：نیما

 .میخورم ماشین تو من_

 لذت نبودش از میتونم و نمیاد دیگه ساعت نیم تا میدونستم رفت رستوران سمت به و شد پیاده ماشین از نیما

 .ببرم

 .خوردن زنگ به کرد شروع گوشیش که بود نرسیده رستوران به نیما هنوز

 ."من هستی"بود نوشته که انداختم صفحه به نگاهی

 .نمیشی آدم که کنن برسرت خاک روهم ریخته کی با نیس معلوم باز_

 .نبود مهم برام

 .بود آورده دخترشو دوست من جلوی وقاحت کمال در چون کردم دعوا اگه هم قبال

 .بود پاسخ بی تماس چند میخورد زنگ گوشی مداوم دقیقه ده
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 .زد زنگ گوشی دوباره. گرفته درد سرم

 .دادم وجواب برداشتم گوشی

 .میومد تلفن پشت از دختری صدای

 .نگرانم دل نمیدی جواب گوشیتو جان؟چرا الو؟نیما：هستی

 الو_

 .دارم کار پژوهش آقای با من：هستی

 .بیرونن بگیرین تماس دیگه ساعت نیم یه_

 شما؟：هستی

 .کردم قطع جواب بدون

 .رسید راه از غذا با نیما دقیقه ده از بعد

 .نگفتم بهش چیزی هیچ تلفتی تماس قضیه از

 .میخورد غذا کامل اشتهای با نیما بودم اشتها بی من هرچی غذا خوردن به کردم شروع

 .کن رحم معدت به نمیکنی رحم خودت به_

 چی؟：گفت پرگ دهن با نیما

 .نشی خفه بخور هوا با اقال میگم هیچی_

 .بروبابا：نیما

 . افتادیم راه به یک ساعت

 .رسیدیم رامسر کوچیک شهر اون به سه ساعت    

 .میوه درخت از پر و بزرگ خیلی حیاط یه امکانات همه با گفت نیما پدر که همونطور شیک ویالی یه    

 .استخر روبروی حیاط، وسط سفید نمای با مجلل ساختمون یه با    

 .بود قبلیمون خونه مث تقریبا.باال طبقه توی اتاق تا سه با بزرگ پذیرایی یه شدم خونه وارد    

 .رسید وسایل شیش ساعت    

 .کردیم مرتب رو و وسایل کارگرا کمک با نه ساعت تا    
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 .میومد نیما صدای بغل اتاق از که بخوابم برم میخواستم    

 .کردم نزدیک در به سرمو کنجکاوی با    

 بود جامونده گوشیم بود رستوران گارسون رستوران تو داد وجواب گوشیم که اونی میگم من هستی：نیما    

 .داده جواب اونم زدی زنگ خیلی.بیارم و پولیم کیف رفتم

 دختره؟حرفا اون دنبال برم کنم ول عالقه و عشق این با تورو خودت؟من برای میگی چی آخه：نیما    

 .عزیزدلم منی عشق توفقط!میزنی

 کنم شروع تو با زندگیمو بتونم و بشه نامم به خونه تا باشم اینجا مدت یه مجبورم من：گفت لحظاتی از بعد    

 .حافظ خدا بخیر شب زندگیم نباش نداری؟ناراحتم کاری فعال.فداتشم

 .رفتم اتاقم سمت به سریع    

 .أه میشه نکبت میشه که احساساتی چقد!چندش ویش_    

 . شد باز اتاق در ناگهان که    

 .میکرد نگاه اخم به نیما    

 چته؟ترسیدم_    

 نمیشی؟ آدم تو：نیما    

 بشم؟ آدم میخوای ام همخونه تو مث حیوونی با وقتی_    

 .میزنی حرف زیاد：نیما    

 .نشنوی جوابتو تا نزن حرف باهام_    

 .چسبیدم بالکن در سمت به عقب عقب من میشد نزدیک بهم عصبانیت با حالیکه در    

 دیوونه؟ چته_    

 نکن؟ دخالت من کارای تو نگفتم مگه：نیما    

 دارم؟ تو کار به چیکار من_    

 دادی؟ جواب گوشیمو چرا：نیما    

 .نزدم بدیم حرف دادم جواب شد خورد اعصابم میزد زنگ میگی؟خیلی اونو آهان_    

 .نمیذاشتم ات زنده که میزدی بدی حرف：نیما    
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 بشم کنم،ناراحت ناز بشم ناراحت که خانومتم هستی اون منم نکن فک.گرفتیا خودتوباال زیاد پسر آقا هوی_    

 هست؟ که یادت.اونروز کار مث میکنم کاری

 میدی؟ گوش من حرفای به تو：زد داد بلند صدای با نیما    

 و زندگیت تو حرفای تا نزن حرف بلند نکردم گوش سرت؟نخیر انداختی صداتو که صدایی خوش خیلیم_    

 .نشنوم

 .دراد چشمت تا زندگیمه：نیما    

 کردی؟ فکری چه تو موندم دراد؟آخه چشمم که عاشقتم خیلیم_    

 .نمیکنی دخالت من کارای تو دوباره：نیما    

 .گرفتی زن پول دومیلیار خاطر به نگفتی خانم هستی به زشته خیلی عقب،بعدشم ببر گوریلتو هیکل این اول_    

 ببند دهنتو：نیما    

 گرنه و بزن حرف آدم مث：گفتم کردم دور خودم از اونو و آوردم فشار نیما سینه به دست دو با حالیکه در    

 .میکنه ناراحت و خانوم هستی که هست چیزا خیلی

 .رفتم باشم جوابش منتظر اینکه بدون    

 .برد خوابم تلویزیون جلوی و کردم روشن و تلویزیون. شدم سالن وارد

 .کردم آماده صبحونه نفر یه اندازه به شدم بیدار هشت ساعت صبح

 .شد وارد کتان شلوار و اسپرت کت با نیما که بودم چایی نوشیدن درحال

 .میزنن تیپا چه رفتن شرکت واسه مردم

 کو؟ من صبحانه：نیما

 نزن حرف بلند صدای با گفتم صدبار_

 .میگم چی نمیفهمی بلندم صدای همین با تو：نیما

 .نیستم نوکرت گفتم منم میفهمم چرا_

 .هستی：نیما

 ندادن؟ یاد زدن حرف بهت.بزن حرف درست_

 .نیس حالیم حرفا این من：نیما
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 .بخور مفصل صبحانه هستی پیش برو_

 .رستوران میرم که اون با：گفت داد فشار هم روی خشم با دندوناشو حالیکه در نیما

 .بزنین کلپچ برین به هم صبحا خب_

 .شد دور و برداشت کیفشو نیما گرفت ام خنده حرفم این از

 وقفله بیام من وقتی تا در این：نیما

 کاردارم من نیاوردی که اسیری：وگفتم رفتم سمتش به

 کاری؟ چه：نیما

 .کنم نگاه و دانشگاه نتایج. کافینت برم میخوام نیس اینترنت میگم،اینجا ولی نداره ربطی تو به گرچه_

 .بری جایی تو نمیذارم من راحت،بعدشم خیالت نشدی قبول هیجا：نیما

 .دراد چشمت تا زدن رامسرم دانشگاه داریم ویال رامسر تو چون ما بعدشم اونور برو بیا_

 .رفت و گذاشت و کلید نیما

 .بود قشنگی خیابون چقد بودم زدن قدم حال در اصلی خیابون تو رفتم بیرون به و شدم آماده نه ساعت

 .شدم کافینت وارد دیدم کافینتی جلوتر کمی

 .میخواستم سیستم یه سالم_

 .رفتم سیستم طرف به ساله۲۳پسرتقریبا راهنمایی با

 .دیدم و نتایج شد باز صفحه وقتی

 .بودم شده قبول رامسر روانشناسی

 .برم رامسر از نمیذاشت مرده ذلیل نیمای چون نکردم دقت بقیه به

 دق نیما دست از وگرنه کنم سرگرم خودمو یسال این باید ولی بدم تحصیل ادامه کانادا برم میخواستم درسته

 . میکنم

 .میزدم قدم خیابونا تو بیرون اومدم

 .نشستم دریا روبروی نبود کس هیچ دریا کنار رفتم

 .افتادم زد غیبش یاسمین که اونروزی یاد
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 .کشیدم آهی گوشیم روی نیما اسم دیدن با میخوره زنگ گوشیم دیدم که گذشت چقد نمیدونم

 همیشگی أه،مزاحم_

 .دادم جواب گوشیو

 الو_

 شده دو ساعت هستی گوری کدوم معلوم：نیما

 .بود رفته در دستم از زمان کردم ساعتم به نگاهی

 .رفتم پیاده بود راه ربع یه خونه تا کردم قطع و میرسم االنا عمتم قبر سر_

 .بود ایستاده راهرو توی نیما شدم خونه وارد وقتی

 .کردم باز کفشامو بند و شدم خم تفاوت بی

 میکنی؟ نگاه اینطوری خوردم باباتو چته؟ارث：گفتم ایستاده سرم باالی سینه به دست دیدم وقتی

 بودی؟ کجا：نیما

 دریا کنار_

 االغ؟ کدوم با：نیما

 بودی؟ رفته کی با میگم بهت：گفت بود گرفته بازمو حالیکه در نیما نکن وا دهنمو بزن حرف درست نیما_

 ربطی تو به برم کسیم با پندارد،تازه خود کیش به را همه کافر نیستم تو مث بودم،منکه رفته کن،تنها ول دستمو_

 دارم؟ کار خانومت هستی تو به من مگه نداره

 مردم،میتونم من：نیما

 .کن ول دستمم میزنی حرف خیلی برو بیا_

 .بردارم و دانشگاه ثبتنام مدارک تا رفتم باال طبقه به و کردم جدا دستمو بزور

 .برگشتم پایین طبقه به و گذاشتم کیفم توی و مدارک

 شدی؟ قبول کجا：نیما

 رامسر_

 ای؟ رشته چه：نیما
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 روانشناسی_

 داری نیاز روانشناس به خودت：نیما

 میدی؟ جواب اینطوری میزنم حرف درست باهات داری؟ مرض ببین_

 تحملی قابل غیر شدت به：نیما

 .همینطور هم تو_

 .آبانه یکم امروز

 .شده شروع دانشگاه کالسای میگذره رامسر به ما اومدن از ماه یک

 .میفرسته راننده میکنم هماهنگ و کالس ساعتای خان نیما زندانی شدم رسما دیگه

 .دنبالم اومد راننده که بود چهار ساعت

 .دنبالم بیاد هشت ساعت گفتم راننده به بود مونده کالس تا ساعتی نیم بودم رامسر نیم و چهار ساعت شدم سوار

 .سمتم اومد همکالسیام از یکی مهدیس

 خوبی؟ هلیا سالم：مهدیس

 خوبی؟ تو مرسی سالم_

 .دنبالت نمیفرسته راننده شوهرت اگه البته.کافیشاپ بریم کالس بعد چیه نظرت.عالی：مهدیس

 .شرکته نیم و هشت تا هم نیما بیاد هشت گفتم هفت حای ولی میفرسته چرا_

 .شدیم سلیمی دکتر کالس وارد هردو

 .گذشت باد و برق مث بودم مهدیس با که ساعتی دو

 . رفتیم کافیشاپ سمت به هردو

 .ونشستیم کردیم انتخاب رو میز آخرین

 هلیا؟：مهدیس

 بله؟_

 شدی؟ عاشق تابحال تو：مهدیس

 نه_
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 کردی؟ ازدواج نیما با چطور پس：مهدیس

 .کردیم ازدواج کرد عقدمون عاقد_

 .میفرسته راننده واست که عاشقته خیلی هلیا،حتما نکن شوخی：مهدیس

 .همدیگس شناسنامه تو اسممون فقط نیما،ما عاشق من نه منه عاشق نیما نه ببین_

 دادن؟ شوهرت زور：مهدیس

 نه_

 .شدی زنش چرا پس：مهدیس

 .بکنه زندگیش تو اشتباه بایدیه آدم همیشه_

 .پره دلت خیلی：مهدیس

 خیلی_

 ساعت کردم ساعت به نگاهی رفت اآژانس با مهدیس اومدیم بیرون کافیشاپ از خوردیم سکوت تو و امون قهوه

 .بود نیم و هشت

 .دارم موندن بیرون حق منم بفهمه تا برم دیر میخواستم بودم خسته شدن زندانی از

 .بودم شهر پارکای شلوغترین از یکی تو نه ساعت تا

 .میزدن قدم هم دست تو دست جوون شوهرای و زن

 .میکنم زندگی نیما با خونه اون تو که میخوردم حسرت

  بود نه ساعت درآوردم کیفم واز گوشی

 .زدن زنگ به کرد شروع نیما موقع همون. بود نیما همگی پاسخ بی تماس۲۰

 .الو_

 هستی؟ گوری کدوم معلومه：نیما

 زندانیتم؟ مگه داره ربطی چه تو به_

 ...یا کجایی میگی：نیما

 .خاموش بعدش و کردم قطع و تلفن

http://www.1roman.ir/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر۷۶محمدی راضیه ||اجبار؟ یا عشق رمان

 

  1roman.irwww.    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

78 

 

 .رفتم خونه سمت به آانس اولین با

 روی مانتومو و کیف درآوردم نیماکفشامو به توجه بدون شدم خونه وارد و کردم باز و در رسیدم نیم و نه ساعت

 .نشستم تلویزیون بروی رو انداختم مبل

 زد داد و اومد سمت به نیما

 بودی؟ قبرستون کدوم：نیما

 قبرستونی؟ کدوم شب دوازده ساعت تا میپرسم ازت من توچه؟مگه به_

 .بده منو جواب شو خفه：نیما

 شرکتت تو نفهمیدم خرم میکنی دارم؟فک کاری باهات پارتی میری هستی با هرشب شو خفه خودت_

 گذاشتی؟ اختیارش در اجاره بدون واحدم یه کردی استخدامش

 به من رسیدن برای وسیله هستی؟یه کی کردی فک تو：گفت سریع بود من اطالعات اینهمه از متعجب که نیما

 .هستی

 .زدم گوشش توی سیلی قدرت تمام با و دادم دست از خودمو کنترل

 .باش طالق درخواست منتظر روزا همین کردم خانومی نگفتم هیچی االن تا بزن حرف درست بیشعور ببین_

 .بگیری طالق دیگه ما یازده تا کنی بیجا تو：گفت زد صورتم به سیلی سرعت به حالی در نیما

 .کرد گز گز به شروع صورتم

 .کنم لج بیشتر تا میکرد وادار منو میومد بینیم از که خونی گرمی

 .بیشرف_

 .رفتم باال اتاق به

 .شدم بیدار یازده ساعت صبح

 .دیدم رو در روی یادداشت

 "نداری رفتنم دانشگاه داره،حق حفاظ ورودی شده،در عوض درا قفل"

 .کردن گریه به کردم وشروع نشستم زمین روی نامه دیدن یا

 .نداشتم قدیم هلیای اون به شباهتی هیچ دیگه

 .بود شده گود گریه شدت از چشمام زیر
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 .خونم این تو بدبختا مث من پارتی میره هستی با اون میگرفت حرصم

 .بشه اینطور نباید ولی کردم کردم؟خریت بدی چه بدبختم؟من اینقدر من چرا خدا_

 .اومد سه ساعت نیما همیشه خالف بر

 .نشست کاناپه روی بیحال

 .بودم نشسته صندلی روی آشپزخونه توی

 .نداشتم کارش به کاری

 .بود نشده خوب ورمش هنوز لبم روی دیشب زخم نداشتم خوردن کتک نای دیگه

 هلیا؟：نیما

 ندادم جواب

 هلیا؟：نیما

 بله؟_

 بیای؟ لحظه یه میشه：نمیا

 .دهنی بد و زدن داد به داشت عادت اون ولی میدادم گوش حرفش به نمیزد داد وقتی

 .میکردم بازی لباسم گوشه با و اندختم وپایین سرم دادم تیکه دیوار به و رفتم سمتش به

 بشین کنارم بیا：نیما

 راحتم همینجا_

 .دارم حرف زیاد اینجا بیا هلیا：نیما

 .نشستم کنارش رفتم

 .میکنم گوش_

 کانادا؟ برم بگیریم و پول کنیم ازدواج میخوام گفتم بهت باغ توی اونروز یادته：نیما

 آره_

 بهت گفتم دروغ：نیما

 نیس؟ مهم برات：پرسید نشنید ازم صدایی وقتی
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 .بود مهم برام بود واقعی ازدواج نه،اگه_

 . بگم و حقیقت همه میخوام من میگیا،ولی راست：نیما

 .میکنم گوش_

 .بود کوچیکتر ازم دوسال بود دختر یه دبیرستانمون راه تو بود ساله هیفده：نیما

 .بود وشیطون شر خیلی

 .بودم خام و ساله هیفده پسر یه منم

 .اول ترم امتحانای موقعه بود دیماه

 .بودمش ندیده بود روزی چند

 دوستاش با کردناش شوخی به

 دلش ته از خندیدن به

 کردنش نگاه دزدکی به

 .بودم کرده عادت اینا همه به

 شدم؟ نگرانت بودی کجا گفتم جلو دیدمش،رفتم روز سه از بعد

 چی؟ واسه شدی؟اونوقت من نگران اوه،دل：گفت بودم عاشقش که هایی خنده همون از خندید

 .دارم دوستت چون：گفتم آروم کشیدم خجالت

 .هستی منو رابطه جرقه اولین شد این

 .بخشیدمش و دیدم ازش چیزا بودخیلی شر خیلی هستی بودیم باهم یسال

 .بو شده زندگیم تموم. بودم هستی با بود یسالی.بازی بچه میگفت بابام و عشق میذاشتم من اسمشو

 .میدونستم بزرگ خودمو و بود سالم هیجده دیگه حاال

 .هستی خواستگاری برید باید که کردم لج کنکور بعد

 .نیس درستی دختر کردم تحقیق راجبش من نمیخوره دردت به دختر این پسر میگفت بابام

 .سرش پشته حرفه همش اینا پاکه خیلی من هستی داره؟نه امکان مگه ولی

 .میشه حل چی همه کانادا بفرسته منو کرد فک بابام
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 .کرد مخالفتی نه شد ناراحت زیاد نه هستی تصورم برخالف

 .کانادا رفتم که بودم ساله هیجده پسر یه

 .میکردم فراموش و هستی مهمتر همه از.میکردم پیشرفت چون بود خوشحال پدرم

 .فرزندش تک گذاشتنه تنها و رفتن از غمگین مادرم

 ...هستی

 .نبود غمگین مطمنم ولی تفاوت بی شایدم بود خوشحال شاید نمیدونم و هستی

 .نکردم خطا پا از دست ولی بودم ساله۲۲پسر یه گرفتم لیسانس وقتی

 .اونجا بود آزاد چی همه

 .بود هستی گیر من دل نبود آزاد من دل ولی

 .بودیم تماس در باهم

 .کانادا اومدن دوم سال ام خانواده

 .بگیری فوقتم باید گفت بابام که برگردم خواستم

 .موندم بازم

 .میرسم هستی وبه برمیگردم اینکه عشق به فقط گرفتم فوقو

 .میکنم بنامت رو خونه اون من و میکنی ازدوج توو ایران برمیگردیم دیگه چندماهه ایشاهلل گفت آخر ترم بابام

 .آوردن دیگه یکی وبردن هستی اون انگار گفتم هستی به تا

 .میرفت صدقم قربون و میکرد محبت خیلی

 .خوشحاله برمیگردم دارم چون بودم دلخوش منم

 . بود مخالف همچنان بابام ولی هستی خواستگاری بریم گفتم بابام به ایران برگشتیم

 .کردیم دعوتمون شام اینکه تا

 .سرته تو کانادا فکر فهمیدم که بود اونجا

 .اومد خوشم جراتت از

 .کرد تعریف ازت خیلی بابام خونه برگشتیم وقتی
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 .بشه بنامم خونه اینکه واسه گذاشت شرط یه بابام

 .بودی تو پدرم پیشنهاد.نیس مناسبی دختر اون هستی جز کن ازدواج خواستی هرکسی با گفت

 .تموم بعدشم میکنیم صوری ازدواج یه اولش از گفتم کانادا بری نمیذاره بابات دیدم وقتی

 .رفتن کانادا عشقت به تو میرسی هستی عشقم به من

 ازدواجمون از سال یه گفت بود همین بخاطر شاید کرد تعجب خیلی بابام خواستگاریت بیام کردم قبول وقتی

 .بودم عاشقت من باشه مطمن تا بگذره

 .بودم هستی عاشق همچنان کردیم عقد وقتی

 .میگشت برم و دور زیاد پول دومیلیارد شنیدن با هم هستی

 .داشتم تو به نسبت رو انتقام حس چرا نمیدونم

 .شرعیش نوع از فقط بود تجاوز به شبیه من کار میدونم

 .میخوره بهم ازم حالت میدونم اینم

 .بشه بنامم خونه تا رامسر برم یسال باید که آوردم بهونه هستی واسه

 .میام منم گفت اونم

 .شرکت مدیرداخلی شد و دادم بهش آپارتمان یه

 .تنهایی خانوادت از دور خونه این تو تو کنم فکر اینکه بدون بود مهمونی باهاش هرشب

 .گرفت و درآوردم سرت که کارایی تقاص زود خدا ولی

 .گرفت دستاش میون رو سرش نیما

 .آوردم چایی براش و رفتم آشپزخونه سمت به

 .میشه بهتر حالت بخور بیا_

 میدی چایی بهم باره اولین：گفت و زد لبخندی میگرفت رو چایی درحالیکه نیما

 .اشانتیونه اینم زدی حرف باهام زدن داد و توهین بدون باره اولین_

 بود؟ چی تقاصم بدونی نمیخوای：گفت و خندید نیما

 .بگو داری دوس：گفتم و انداختم باال هامو شونه
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 باشم نداشته کارت به کاری تا نمیاری کم دعوا تو اینکه با هم خوشگلتری هم بهتری هستی از خیلی تو：نیما

 .بشه ثابت بهش بودنش دیوونه باید آدم گاهی ساکتی،ولی

 .تقاص سروقت بریم بیخیال

 .بود خوبی بازیگر.نبود واقعی هستی بودم عاشقش من که هستی

 چی؟ یعنی_

 .گفت دروغ بهم و گرفت بازی به منو سال هفت یعنی：نیما

 .گفتی دروغ ولی صوریه مجردی،درسته که گفتی دروغ بهش هم تو_

 بگیرم،ولی بازوهاتو دعوا تو ببینم،ممکنه وضعی هر با رو تو ،ممکنه ام خونه تویه تو گفتم،با دروغ فقط من：نیما

 ....هستی ولی نیس ه*ا*ن*گ تو به من زدن دست زنمی شرعا اینه مهم

 چی؟ هستی_

 .بارداره هستی فهمیدم امروز.بود عاشقم داشت،نه دوستم داد،نه بازی منو مدت این هستی：نیما

 کی؟تو؟ از：کردم نگاهش اخم حالت با خودآگاه نا

 .میزنم حرف شرع از دارم اونموقعه از میزنی حرفا：نیما

 کی؟ از پس_

 .خودش مث ه*ز*ر*ه یه از：وگفت کشید عمیقی نفس نیما

 فهمیدی؟ کجا از تو_

 .دیدم.بود کیفش توی آزمایشش：نیما

 .بودیم سکوت در دقیقه چند

 .عجیبه واسم ولی：نیما

 چی؟_

 بهم؟ نکردی ت*ن*ا*ی*خ مدت این تو تو چرا：نیما

 عجیبه؟_

 آره راستش：نیما
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 .مهمه برام دینم و شرع منم_

 به من گرنه و بدی طالق درخواست بری خودت بود این واسه دختره اون ها نوشیدنی اون روز اون راستی：نیما

 .پایبندم عقایدم

 .باالخره میشه فراموش بیخیال_

 .گرفت دستمو مچ نیما که برم شدم بلند

 هلیا؟：نیما

 بله؟_

 .کانادا بری بعدشم بگیری طالق میتونی بگیری طالق آزادی،میخوای تو：نیما

 .میگیرم میرم شد نشده،خوب خوب صورتم روی کبودای فعال_

 . رفتم باال طبقه سمت به و شدم بلند

 .خوابیدم نیما حرفای کردن فکر با درازکشیدم

 .شدم بیدار نیما صدای با شب هفت ساعتای

 .پاشو：نیما

 هان؟：گفتم بود سرم روی پتو حالیکه در

 .بیرون بریم شام پاشو：نیما

 سرت؟ تو نخورده خودتی؟چیزی وااااا؟تو_

 .منتظرتم پایین پاشو آره：نیما

 نیماس؟ همون این.گرفت ام خنده شد خارج وقتی

 .رفتم پایین طبقه به شدم حاضر وقتی

 .میکرد نگاه من به بود داده تکیه اپن به حالیکه در نیما

 بریم ام آماده：گفتم و گرفتم ازش نگاهمو

 .واستا لحظه یه：نیما

 .چسبوند لبم روی زخمی چسب و اومد سمتم به
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 .ببخشید：نیما

 .بریم بیخیال_

 .رفتیم رستوران سمت به و شدیم ماشین سوار

 .بویم معمولی حرفای زدن و غذا خوردن حال در

 .خورد زنگ پنجم بار برای نیما گوشی که

 هلیا؟：نیما

 چیه؟_

 .زنمی بگو بده جواب تو بیا میزنه زنگ داره دختره این بیین：نیما

 رستورانم؟ گارسون نگم_

 لطفا：نیما

 الو：گفتم و گرفتم گوشیو کردم بود مظلوم با اولین برای که چشماش به نگاهی

 نیما؟ الو：هستی

 دارین؟ امری_

 دارم کار نیما با من：هستی

 …من_

 .نیافته نیما به نگاهم تا بستم چشامو و کشیدم عمیق نفس

 همسرشم من_

 .نیما به بده گوشیو میگی چرت چرا：هستی

 گفتم؟ چی نشنیدم کری. بزن حرف درست_

 برداشتی؟ گوشیو که کجایی کارگر باز：هستی

 .تو و میدونم من بزنی زنگ خط این به هم نیمام،دوباره زن من کارگره عمت ببند دهنتو_

 .میخندید داشت که کردم نیما به نگاهی کردم قطع گوشیو

 هان،چیه؟_
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 میکشه زجر داره شده بهش که توهینی از االن اون میدونم من کردی برخورد باهاش جالب خیلی：نیما

 خندیدی بسه خب_

 .خوردیم سکوت در شامو بقیه

 .افتادیم راه به و شدیم ماشین سوار

 .رفتم اتاقم سمت به رسیدیم خونه به

 بخوابی؟ زمین روی کردی عادت：نیما

  آره_

 .بزرگه کافی اندازه به دونفره تختم بخوابی من اتاق تو بیای امشب از میتونی

 داره؟ جا نمیدونستی امروز إ؟تا：گفتم و انداختم باال ابرومو یه

 قبول؟ تخت اونور تو تخت اینور من خودته،نترس جهیزیه هرحال به：نیما

 قول؟_

 .قول：گفت و آورد جلو دستشو نیما

 .کشیدم دراز تخت روی

 .داری نرمی جای عجب تو میخوابم زمین رو چندوقته نبینی بهره خیرو

 .خوابیدم و کشیدم دیوار سمت به خودمو

 .بیدارشدم نیما داد صدای با صبح

 شده؟کجایی؟ چیه؟چی_

 .اینجام：گفت میمالوند رو کتفشو درحالیکه نیما

 میکنی؟ترکیدی؟ چیکار اونجا_

 .افتادم تلپ دیدم یهو نشه بدقولی دیشب قضیه سر که کنار اومدم هی بابا نه：نیما

 .شو خارج مرز از نگفتم ولی بشه حفظ مرزمون گفتم من حاال_

 .آشپزخونه بیا خواستی صبحانه گفتم پایین میومدم تخت روی از حالیکه در

 .بود آماده صبحانه بعد ربع یه
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 .گذاشتم نیما جلوی رو چایی

 نمیخوری؟ صبحانه تو：گفت من که بود صبحانه خوردن حال در

 نه_

 .میخوردی که قبال：نیما

 .بخوری حرص تو که بود میز رو فقط قبال_

 .هستیا آدمی عجب：نیما

 .کرد دراز طرفم به و کرد درست ای لقمه

 خوبه؟چته؟ حالت تو نیما_

 .باشی داشته باهام خوب خاطره تا دو شدی هم جدا اگه القل بزار：نیما

 .گرفتم رو لقمه و کردم بهش نگاهی

 .میکردم تجربه و آرامش بار اولین برای داشتم

 .بود خونه توی هنوز نیما.شد نه ساعت

 شرکت؟ نمیری تو_

 .جمعس امروز：نیما

 .آهان_

 .حموم رفتم برداشتمو لباسمو. نمیدیدم رو نیما من قبل های جمعه

 . بیرون اومدم حموم از بعد ساعت نیم

 . کردم تعجب کردم باز در تا رفتم خواب اتاق سمت به

 .گرفت ام خنده ناخودآگاه بود شده نصب دیوار روی همه عروسی عکسای

 .میکرد نگاه تلویزیون داشت نیما رفتم پایین طبقه به

 . نشستم کنارش فاصله با

 .داد دست بهم بدی تهوع حالت که بود نگذشته دقادیقی

 .رفتم دستشویی سمت به سریع
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 .نشستم دیوار کنار رمق بی دقیقه ده از بعد

 چته؟ هلیا：گفت و اومد سمتم به عجله با نیما

 .کردم نگاهش فقط

 .دادی دستم کار کنه چیکارت بگم خدا نیما

 خوبه؟ حالت：نیما

 .دادی آب شما که گلی دست_

 نه：نیما

 چرا_

 !میکنی شوخی：نیما

 یعنی؟ نبود حواست چی؟تو شوخی：گفتم و کردم نگاه عصبانیت با

 .نه：گفت و نشست کنارم نیما

 نه؟ یا بزنمت هست حقت یعنی_

 .بزن بیا：نیما

 .بودیم هم کنار رمق بی

 ناراحتی؟ خیلی االن：نیما

 کانادا؟ برم پس،چجوری نه_

 .کرد سکوت فقط نیما

 .بدیم آزمایش بریم پاشو：نیما

 جمعه؟ روز_

 .دارم آشنا پاشو میگیره آزمایش اورژانس：نیما

 .رسیدیم بیمارستا به یازده ساعت

 .شد آماده دوازده ساعت جواب

 پارسا هلیا خانم：پرستار
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 . رفتم پذیرش سمت به

 .منم پارسا هلیا_

 .مثبته جواب نترس شدی هول چقد：پرستار

 .کنم باور نمیخواستم لحظه اون تا.شد خراب سرم رو دنیا انگار

 .رفتم نیما سمت به و گرفتم رو آزمایش جواب

 .جواب شد چی：گفت و شد بلند صندلی روی از نیما

 .گفتم که همونی_

 . شدیم خارج بیمارستان از

 .میومد شدیدی بارون

 .افتادیم راه به

 کنی؟ سقطش میخوای：گفت من به رو و کرد پارک خیابون از گوشه نیما

 .بیافت راه_

 یانه؟ آره بگو کلمه یه：نیما

 .نیس معلوم_

 .خونه رسیدیم

 .کردن گریه به کردم شروع نشستم و کردم قفل و در رفتم اتاقم سمت به

 .شد خراب چی همه

 کنم؟ چیکار شکمم تو بچه این با

 .کنم سقطش میتونستم نبود بدی فکر نیما فکر

 .گرفتم آروم کمی سقط فکر با

 .بخونم نمازمو تا گرفتم وضو

 . برداشتم قرآن

 .خوندن به کردم شروع کردم باز ای صفحه و دادم قرار سینم روبروی
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 أَوْلَادَهُنَّ یَقْت لْنَ وَلَا یَزْنِینَ وَلَا یَسْرِقْنَ وَلَا شَیْئًا بِاللَّهِ یُشْرِکْنَ لَّا أَن عَلَى یُبَایِعْنَکَ ْمِنَاتُۆالْمُ جَاءکَ إِذَا النَّبِیُّ أَیُّهَا یَا»

 غَف ورٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ فَبَایِعْهُنَّ مَعْر وفٍ فِی یَعْصِینَکَ وَلَا وَأَرْجُلِهِنَّ أَیْدِیهِنَّ بَیْنَ یَفْتَرِینَهُ بِبُهْتَانٍ یَأْتِینَ وَلَا

 «رَّحِیمٌ

 .خوندم هم رو معنیش معمول عادت طبق

 و نسازند شریک خدا با را چیزى که کنند بیعت تو با[ شرط این با] که آیند تو نزد باایمان زنان چون پیامبر اى»

[ حیله و] بهتان با را خود پاى و دست پیش زادهحرام هاىبچه و نکشند را خود فرزندان و نکنند زنا و نکنند دزدى

 زیرا بخواه آمرزش آنان براى خدا از و کن بیعت آنان با نکنند نافرمانى تو از نیک[ کار] در و نبندند شوهر به

 .«است مهربان آمرزنده خداوند

 .شد سرازیر چشام از اشک

 .خداس های نشونه از نشونه یه اینم میدونستم آورد درد به و قلبم نکشند را خود فرزندان جمله

 .پایین اومدم و بستم و قرآن

 .بود میز روی سرش و بود آشپزخونه توی نیما

 .نشستم روبروش

 .دوخت چشمام به و نگاهش تو و کرد بلند سرشو

 .اس کالفه اونم میدونستم

 .کردی فکراتو：پرسید دلهره و ترس با

 .آره_

 . کردم حس لباشو لرزش وضوح به

 خب؟جوابت؟：نیما

 .نیافته نگاهش به نگاهم کردم سعی

 .میدارم نگهش_

 . بود رضایت برق چشماش توی ولی بود متعجب نیما

 .آبانه اواخره

 .بودن خوب روال روی بودیم افتاده نیما با
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 .ماه سه تو میرم دارم و شده تموم دوماهم االن

 .میاد دو ساعت روز هر نیما

 .بیرون میریم باهم هرشب

 .میده نشون بهم خوش روی داره زندگی

 .نشستم کاناپه روی خونه برگشتیم که بود دیروقت شب

 .گذاشتم میز روی و برداشتم رو چایی اومد سمتم به چایی سینی با نیما

 .شد خفه بچم بازکن رو مانتو های دکمه اون：نیما

 .میشه بزرگ شکم چهارم ماه تازه. سوم ماه میرم هنوز میزنی حرفا_

 .خونه تو میاد خودت از زودتر شده،شکمت بزرگ نوچ：نیما

 .نمیکنی جمع حواستو چیه؟شما من نشو،تقصیر پررو：گفتم و زدم بازویش به مشتی

 .خندیدن به کرد شروع نیما

 .داد جواب و انداختم ناشناس شماره به نگاهی گوشیو میرفتم غره چشم نیما به حالیکه در خورد زنگ گوشیم

 الو_

 بد گرنه و کنی تموم زودتر هرچی و زندگی این کن سعی خانوم هلیا：گفت تلفن پشت مردی ناشناس صدای

 .میبینی

 .بود شده محو لبش روی لبخند که کردم نیما به نگاهی افتاد تپش به قلبم

 گفت؟ چی...چی：نیما

 .کرد لرزیدن به شروع دستام

 .میدونست اسمم ولی...و.گرفته اشتباه شاید_

 .خورد زنگ نیما گوشی بالفاصله

 الو：نیما

 .دوخت چشم بهم سرد نگاهی با و کرد قطع گوشی نیما

 .بکشم بلندی جیغی شد باعث برق و رعد
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 .بگیرن ازم عشقمو نمیذارم بیافته،من اتفاقی هیچ نمیذارم عزیزم،من نترس：گفت و گرفت آغوش در منو نیما

 .گرفتم آروم حرفاش با

 .کردم صورتش به نگاهی

 .نباشی من عشق تو نمیشه دلیلی نیستم عشقت من چون حاال：گفت و خندید

 .کرد نزدیک خودش به بیشتر منو و

 .خوابیدیم برق و رعد وحشتنتک صدای با

 .شدم بیدار نیما صدای با صبح

 .شرکت بریم پاشو：نیما

 شرکت؟ چرا_

 .بشه معلوم وضعیت تا نمیذارم تهدیدا،تنهات این بیشعوره هستی اون کار میدونم من：نیما

 .شدیم حاضر هردو

 .میرفتم نیما شرکت به بود بار اولین

 .ایستاد ومجلل بزرگ ساختمون روبروی

 .شدیم اسانسور وارد هردو

 .آسانسورایستاد ششم طبقه

 .برخاست جا از بود منشی که ساله۲۵ دختر شدیم شرکت وارد

 .پژوهش آقای سالم：مشی

 .سالم：نیما

 رو ها پروژه هم کمک با تا من اتاق میان امروز از هستن پژوهش هلیا من همسر ایشون：داد ادامه منشی به رو و

 .بدیم انجام

 پژوهش خانم خوشبختم سالم：گفت مهربون لبخندی با و آورد من سمت به رو دستش منشی

 همچنین_

 .شدیم اتاق وارد هردو نیما با
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 آره؟ دیگه پژوهشه فامیلم من_

 .پژوهش خانم نمیگن بهت ها دیگه،همسایه بله：نیما

 وا_

 واال：نیما

 نیما؟：گفتم نیما به رو ساعت نیم از بعد نشست مبل روی

 جانم؟：نیما

 .رفته سر حوصلم من_

 داره؟ فرقی چه بودیا خواب ظهر لنگ تا که خونه تو：نیما

 .میاد خوابم خب_

 جدی؟：نیما

 .آره_

 .بخواب درازبکش کاناپه رو برو：نیما

 همکارات؟_

 .دارم جلسه بگه اومد هرکی میگم هم منشی به تو نمیان زدن در بدون：نیما

 من؟ خواب بخاطر فقط_

 تو خواب بخاطر فقط：گفت خنده با نیما

 .کشیدم دراز کاناپه روی

 .انداخت من روی و کتش نیما کردم حس شد سنگین پلکام

 .شدم بیدار گوشی زنگ صدای با که بود گذشته خوابم از چقد نمیدونم

 الو：گفتم کنم نگاه گوشی اینکه بدون

 که آخر میشه؟تا حل موضوع شرکت بری شوهرت با کردی فک：گفت که بود دیشب ناشناس صدای همپن

 .بشید جدا اینه راه بهترین باشی شرکت اون تو نمیتونی

 هستی؟ کی تو_
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 نیس مهم اونش：ناشناس

 .آورد خودم به منو متوالی های بوق صدای

 .کردم نیما به نگاهی

 بود؟ کی：نیما

 دیشبی همون_

 گفت؟ چی：گفت و برد موهاش میون دستشو کالفگی با نیما

 ازش جدابشی بهتره شرکت بری باهاش نمیخوای که عمر آخر تا گفت_

 بگیره؟ من از تورو میخواد اون کرده غلط：نیما

 نیما؟_

 بله؟：نیما

 میکنه؟ کار اینجا هنوز هستی_

 .بیرون کردم پرتش لگد با بابا نه：نیما

 .کردن تعقیبمون یعنی_

 .خونه بریم پاشو：گفت میکرد جمع وسایلشو حالیکه در نیما

 چی؟ کارات ولی_

 تو؟ یا مهمه کارام：نیما

 .افتادیم راه به خونه سمت به

 دریا؟ بریم میشه_

 میادا بارون：نیما

 لطفا_

 . رفت دریا سمت به و داد مسیر تغییر نیما

 .کن تماشا رو دریا ماشین تو از کن باز و در گفت نیما که بشم پیاده ماشین از خواستم

 کنن؟ عملی رو تهدیدا چرا؟میترسی_
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 .میخوری سرما نه：نیما

 .دیگه جای روحم ولی بود نیما کنار دریا،جسمم به میکردم نگاه

 .بدم نشون ضعف خودم از نیما جلوی نمیتونستم بود گرفته وجودمو تموم ترس

 .گاه تکیه بگم بهش کنم،میتونست تکیه بهش میتونستم که بود شده مهربون اونقد االن گرچه

 .اومدم خودم به نیما صدای با

 هلیا_

 بله؟_

 فکری؟ تو چته؟بدجور：نیما

 کردیم؟ اشتباه نیما؟ما_

 چیه؟ منظورت：نیما

 بود؟ اشتباه ازدواج این_

 عاشق میگفت همیشه بابام میدونی.نمیبینم اشتباهی من االن ولی آره بود صوری ازدواج که اولیه قصد：نیما

 اذیتت داشتم دوست هستی قضیه از قبل.شدی عاشق زرتی که تو مث نه.بیافته جا تا بمونه باید شرابه مث شدن

 از ولی.بهتره ازش هستی بگم و ببینم و عصبانیتت تا کنم اذیتت داشتم دوست ولی بودی بهتر هستی کنم،از

 بعدش میتونه عشق کرد،گاهی ازدواج عشق با نباید همیشه دیدم کردم محبت بهت و دیدم محبت ازت وقتی

 .بیافته جا باید که شرابه همون عشق بابام بیاد،بقول

 .شدیم خوب ماهه یه تو منو ولی_

 . بریم ببند درو.میرسونه رو تو هنر این خب：نیما

 .افتادیم راه به هردو

 نیما؟_

 .جنگل بری کردی س*و*ه بله؟البد：نیما

 نه_

 چی؟ پس：نیما

 .آلوچه_
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 آلوچه؟：نیما

 لواشک_

 لواشک؟：نیما

 قروت قره_

 قروت؟ قره：نیما

 میدی؟ إکو رو صدا چرا کردی دیوونم_

 .نداره فعل هات جمله کنم چیکار من خب：نیما

 بخر برام بریم_

 نه؟ دیگه داری ویار مثال الکی االن：نیما

 نیماااااا_

 .باشه،باشه：نیما

 ...میشه که ویار موقعه نه میگه که جلو اومده شکمت میگم وقتی：گفت لب زیر بعد

 خودت؟ با میگی چی：گفتم و کشیدم رو نیما گوش بود گرفته ام خنده درحالیکه

 .بخرم برات بریم هیچی：نیما

 .خریدیم آلوچه کلی و شدیم مغازه وارد

 رودستش زدم برداره یکی نیماخواست که بودم خوردن حال در توراه

 .نشو وارد من خصوصی حریم به_

 نیس؟ ویار من ویار ویاره تو ویار：نیما

 .نداره ویار که مرد_

 .باشم متفاوت داشتم دوست همیشه میدونی：نیما

 .شدیم باغ وارد هردو

 .سرغم اومد تهوع حالت که بودیم خوردن تاب حال در نشستیم تاب روی

 .رفتم باغچه سمت به سریع
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 چته؟：نیما

 .نیس چیزی فهموندم بهش سر با زدن عق حال در

 .رفتیم ساختمون داخل به باهم تا کرد کمکم میمالوند هامو شونه حالی در نیما

 .رفت گیج سرش بچم نخور تاب خب：نیما

 .هیچی که هم بچه مادر.میکنیا بچم بچم زیاد_

 زندگیمه همه که مادرش：گفت میداد بهم و قند آب درحالیکه

 .درووووغ_

 میخوای؟ کتک：نیما

 .بخوری تا بزن_

 . میکرد نگاه بهم لبخند با نیما

 .میدم انجام نیما جای به و گرفتم یاد رو کاری یه شرکت رفتیم باهم معمول طبق صبح

 .دوخته چشم بهم دیدم کردم نگاه

 ندیدی؟ رنگی چشم دختر چیه_

 هستی؟ رنگی چشم تو االن： گفت و کرد بهم نگاهی تعجب با نیما

 رنگی چشم ام آی بله_

 رنگی؟ چشم آخه：نیما

 نی؟ رنگ سیاه به مایل سوخته خیلی ای قهوه چیه؟مگه_

 ……آخه：نیما

 .خو رنگی چشم ام آی.میزنمتا شوووو توووووچه،خفه توچه،به به_

 عقلی بی خداییش：نیما

 .داره عالمی هم

 .عقلی بی عقلم؟خودت بی من اینه نومنظورت_

 .ها میشه گنده داره شکمت هلیا：نیما
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 گندس همینجوری که میگی چی تو نشد گنده هنوز میشه،که گند داره دارم بچه القل من_

 .ندارم که شکم خداییش：نیما

 .مردم بینای خودتی کور خودت،تو بعد میاد شکمت اول تو میای وقتی داری خیلیم داری_

 .نمیبینم شکمی واال منکه：نیما

 .داشتی شکم قبال میگه بهم حسی یه ولی ندارم اطالع ،زیاد نداری االن داشتی قبال شایدم خب_

 .گذشت روز اون شوخی و خنده با

 هلیا؟：پرسید نیما بودیم شام خوردن حال در

 بله؟_

 میگی؟ راستشو بپرسم چیزی یه：نیما

 .بپرس حاال_

 داشتی؟ پسر دوست تابحال：نیما

 نه_

 چرا؟：نیما

 باشم؟ داشته داشتی داره؟دوست چرا_

 نه：نیما

 آخرم بشه تموم شارژت تا بدی جواب باید هم تو میده اس هی که الکی آدم یه نیس چیه؟هیچی پسر دوس واال_

 .خواستگاریت نمیاد

 .نیس که زبون ماشاهلل：نیما

 .نکردیم دریافت تهدید بر مبنی پیامی خداروشکر و گذشته هفته یک

 . میخوردیم چایی داشتیم و بودیم نشسته شرکت توی نیما با

 .میکرد نگاه تردید و شک با نیما

 شده؟ چیزی_

 .نمیشدیم خوب هم با کاش：نیما
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 .ام آماده من داری عالقه تنش به اگه نشده دیر هنوزم：گفتم عصبانیت با و ریختند سرم روی سردی آب انگار

 .نیس اون منظورم：نیما

 .همینه منظورت دقیقا_

 .عجولی خیلی：نیما

 .راحت خیالت قبلی دختر همون میشم من نخیر_

 وابستت اینقدر بودیم قدیم مثل اگه که بود این منظورم：گفت و گرفت دستمو مچ نیما که شدم بلند جام از

 .نبودم

 مزه جمله این شنیدن اما شدم متوجه رفتارش از اینکه با گرفت فرا وجودم سرتاسر لذتی جمله این شنیدن با

 .داشت ای دیگه

 منظور_

 .باهامی دیگه ماه نه فقط که میکردم فراموش داشتم：نیما

 .بودم عاشقش هم من ولی. کنم باور نداشتم دوست شاید کردم نیما به نگاهی

 اینقدر میشدم؟چرا نگران اونقدر میکرد دیر لحظه یه بود؟چرا مهم برام وجودش اینقدر چرا نبودم عاشقش اگه

 عشق اسمش این بخوابم؟اگه نیما بغل فقط شبا بودم کرده عادت داشتم؟چرا دوست و بود نیما وجود از که ای بچه

  بود؟ چی پس نبود

 ماه؟ نه چرا_    

 کانادا،نمیخوای؟ بری میخوای نوتو بعدش：نیما    

 .برم من منتظری چقدر：گفتم میکردم نگاه بارون به ساختمو باالی پنجره از حالیکه در    

 .میری و میزاری که داری قوی اراده اونقدر ولی بمونی ایران تو خدامه از من：نیما    

 .کردم اشاره شکمم به فراهمه؟و کانادا تو من تحصیل ادامه شرایط نظرت به_    

 !نمیری؟ یعنی：نیما    

 زدم؟ حرفی همچین من_    

 چی؟ پس：نیما    

 ...شاید نگرفتم،ولی قطعی تصمیم حاال_    
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 چی؟ شاید：گفت کرد نزدیک صورتم به صورتشو حالیکه در نیما    

 .رفتم بچم با شاید：گفتم و برگشتم نیما سمت به    

 .نشست صندلی روی نیما    

 .هست منم بچه اون：نیما    

 برم؟ میتونم گذاشتی دامنم تو که ای بچه این با کردی فکر：گفتم و رفتم طرفش به خنده با    

 میمونی؟：نیما    

 آره_    

 .گرفت آغوش در منو و شد بلند نیما    

 .تو میاد یکی االن کن ولم هوی_    

 .کردم بغل زنم نکردم شرع بیان،خالف：نیما    

 هلیا؟：گفت بود گرفته دستاش بین صورتمو درحالیکه    

 بله؟_    

 !جونم؟ بگی میمیری：نیما    

 .بله_    

 داری؟ دوستم：نیما    

 بعدی سوال_    

 نه؟ یا داری：نیما    

 .میکنم ندارم،اثبات گفتن به عادت من_    

 !چیه؟ اثباتش：نیما    

 .میفهمی کن دقت یکم_    

 .بشنوم خودت زبون از کنم،میخوام دقت نمیخوام：نیما    

 .میشی پررو_    

 .نشم پررو میدم قول نه：نیما    
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 بگم؟ چیو خب_    

 .کردنو اثبات：نیما    

 !کردم؟ اثبات چجوری بگم االن_    

 آره：نیما    

 چندسالمه؟ من خب_    

 ۱۹：نیما    

 ولی ندارم سرت رو بشم،منتی دار بچه بعد کنم حال و عشق سالگی پنج و بیست تا نمیتونستم من نظرت به_    

 ...دوما.داشتم نگه رو بچه این که دارم دوستت که میده،اینه نشون که چیزی اولین

 چی؟ دوما：نیما    

 !نه؟ کانادا برم داشتم قصد من_    

 .آره：نیما    

 نرفتم؟ چرا کوفت،پس و آره_    

 نداری؟ پول واال نمیدونم：نیما    

 .دارم دوستت نمیگم بهت من هم بکشی بدیا،خودتو سالم دیوار به میزنمت جوری_    

 !گفتی؟ دیدی：گفت میزد چشمک درحالیکه نیما    

 . نگفتم من نه_    

 گفتی چرا：نیما    

 نوچ_    

 گفتی چرا：نیما    

 .گفتم کنی اصرار میتونی توسرت بخوره میخوای：گفتم و کردم اشاره میز روی گلدون به    

 خشنی خیلی：نیما    

 گفتم؟ من حاال_    

 گفته؟ کی نه،بابا：نیما    
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 نیما؟_    

 جانم؟：نیما    

 بگم؟ چیزی یه_    

 بگو：نیما    

 .دارم دوستت_    

 هان؟：گفت میکرد نگاه متعحب چشمانی با که درحالیکه نیما    

 .نمیگم بیشتر یبار بال و هان_    

 ای دیوونه：نیما    

 .نمیشدم مند عالقه تو به نبود دیوونه صد در صد_    

 بزرگ یکم شکمم چهارماه توی میرم دارم شده تموم ماهم ،سه شرکت نرم دیگه خواستم نیما از مدتی از بعد    

 .بخورم تکون جام از نباید پزشک توصبه به و شده

 باشه آماده غذا میاد نیما که ناهار واسه کنم،تا خرید سرکوچه برم گرفتم تصمیم بود بارونی هوا بذجوری امروز    

 .زدم زنگ نیما گوشی به

 .شنیدم رو نیما صدای بوق چند از بعد    

 خانمم سالم：نیما    

 سالم،خوبی؟_    

 بود؟ بد و شنید رو تو صدای میشه مگه：نیما    

 خرید میرم من نداریم خونه تو هیچی ببین_    

 .میفرستم و کمالی دیگه ساعت یه واستا نه：نیما    

 .نیست راه بیشتر قدم دو!داری؟ چیکار اون با نه_    

 میفرستمش نه：نیما    

 آقاااا میشه دیر_    

 .نگرانم بگی برگشتی تو دست از：نیما    
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 .شد تموم خرید بعد ساعت نیم.افتادم راه به فروشگاه سمت به    

 .بود لیز بارش از زمین بودم برگشت درحال    

 "باش مواظب هلیا" برگشتم صدا طرف به شنیدم که بلندی داد صدای با که بودم زدن قدم حال در جدول کنار    

 .نفهمیدم چیزی دیگه و خوردم زمین.گرفتم صورتم جلوی رو کیف سرعت به. شد رد سرعت با موتوری    

 .میرم خونه سمت به ام کالفه خاموشه هم هلیا گوشی نمیده جواب گوشیو کسی میزنم زنگ خونه به هرچی    

 .نمیکنه باز و در کسی میزنم زنگ هرچی قفله در    

 رفته؟ همیشه واسه هلیا نکنه： گفتم خودم با    

 .خوردن زنگ به کرد شروع گوشیم    

 الو_    

 پژوهش؟ آقای سالم：گفت ناشناسی صدای    

 بفرمایید بله_    

 داره؟ نسبتی شما با پارسا میگیرم،هلیا تماس بیمارستان از هستم صبوری سروان من صبوری    

 افتاده؟ زنمه،اتفاقی بله：گفتم لرزون صدای با    

 .بیمارستان برسونید خودتونو بهتره：صبوری    

 .کردم حرکت بیمارستان سمت به سریع نداشت بیشتر بیمارستان یه شهر یه این    

 .میکشت منو داشت دلهره    

 .دیدم رو همسایه دختر ورود محض به    

 .پژوهش آقای سالم：گفت گریه با    

 شده؟ چی خانم سحر سالم_    

 .پژوهش آقای سالم：صبوری    

 .کردم نگاهی سر پشت به    

 خبره؟ چه شده؟اینجا چی سالم_    

 .گرفتن قرار پاشی اسید حمله مور شما همسر متاسفانه：صبوری    
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 چی؟ یعنی_

 دستشون کمی فقط گرفتن صورتشون جلوی و کیف موقعه به چون نرسیده آسیب صورتشون به البته：صبوری

 …ولی سوخته

 چی؟ ولی_

 .شدن مغزی کرده،ضربه برخورد جدول به سرشون：صبوری

 .نمیفهمیدم چیزی رفت سیاهی چشمام

 .گذشت چقدر نمیدونم

 .بود سرم باالی پرستاری کردم باز چشمامو

 بهتره؟ حالتون：پرستار

 کجاس؟ هلیا_

 پارسا؟ هلیا：پرستار

 آره_

 .کماس شدن،تو مغزی ضربه：پرستار

 .گرفتم دستام میون رو سرم

 بچه؟ یا خودشی نگران：پرستار

 .مهمه خودش بچه،حال بابای گور_

 .گرفت جلومو پرستار بیام پایین تخت از میکردم سعی حالیکه در

 .کنید استراحت باید نیست خوب حالتون شما：پرستار

 .کن ولم_

 .رفتم بود اونجا هلیا که اتاقی سمت به و کردم جدا دستم از رو سرم

 .بودن وصل بهش ها دستگاه بود،و تخت روی هلیا رمق بی بدن.کردم هلیا به نگاهی شیشه پشت از

 .میرفت پایین و باال سختی به اش سینه قفسه

 . شد خارج اتاق از پریتاری

http://www.1roman.ir/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر۷۶محمدی راضیه ||اجبار؟ یا عشق رمان

 

  1roman.irwww.    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

105 

 

 .شد خارج اتاق از پرستاری

 میکنید؟ چیکار اینجا شما آقا：پرستار

 اونجاس زنم_

 المالقاته ممنوع فعال：پرستار

 .نشستم دیوار کنار پریشون حالت با

 .منتظره صبوری سروان بیاید بعدش دقیقه پنج فقط：پرستار

 .بود راه ترین طوالنی هلیا تخت به رسیدن راه

 پیچی باند راستش دست.بود شده کبود گونش و بود هراش چندتا پیشونیش کردم،روی صورتش به نگاهی

 .گذشت چشمام جلوی از فیلم مثل زندگی ماه سه بود،خاطرات بسته مشکیش و بزرگ بود،چشمان

 .دادم عذابش چقدر که افتادم روزایی یاد!کنه؟ عاشقم اینقدر ما یه تو تونست چطور

 .نشستم صندلی روی و گذاشتم دستش روی دستمو

 لج باهام خونه اومدم بیرون؟نمیخوای بری بگیری اجازه بزنی زنگ پاشی؟نمیخوای هلیا؟خانومی؟نمیخوای

 میدونی توکه!برام کنه باز در نیست کسی خونه برم دیگه،من کردم،پاشو اذیتت چی هر کردم غلط پاشو کنی؟هلیا

 ندارم قهرتو طاقت من

 .بوسیدم رو دستش کردم خم رو سرم

 .شد وارد پرستار

 .منتظرن صبوری سروانن پژوهش آقای：پرستار

 .رفتم سالن طرف به و کردم پاک صورتم روی از اشکامو

 .بود نشسته آبی های صندلی روی صبوری سروان

 .پژوهش آقای سالم：صبوری

 .سالم_

 .نشستم کنارش آرومی به

 .کنیم تحقیق قضیه این راجب داریم وظیفه ما ولی نیست مناسبی موقعیت متاسفمم،میدونم：صبوری

 بفرمایید_
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 کینه این بفهمیم گرفته،باید قرار ها پاش اسید حمله مورد روشن روز تو دختر مهمه،یه خیلی قضیه این：صبوری

 .شدن پخش شهر تو گروه یه بوده،یا شخصی

 .شخصیه کینه یه این_

 بدید؟ توضیح بیشتر میشه：صبوری

 .دادم توضیح کامل و هستی قضیه

 .کالنتری بیاین پرونده تشکیل واسه فردا بهتره：صبوری

 .چشم_

 .میکردم نگاه و بودم هلیا با که عکسایی بود،داشتم غروب۶ ساعت

 آژانس با و شد پیاده ماشین از لجبازی و لج با که دیدم،روزی رو هلیا که روزی بودم،اولین روزا اون دلتنگ چقدر

 زدنم،روزی کردنم،داد دیدمش،لجبازی آرایشگاه بعد بار اولین که دادیم،روزی سقارش کارت رفتیم که اومد،روزی

 .کردم تجاوز بهش نامردی نهایت در که گوشش،روزی تو زدم که

 .ببخش منو هلیا_

 .کرد خوردن زنگ به شروع گوشی

 الو_

 میگذره؟ خوش جدید عشق قدیمی،با عشق نیماخان سالم：بود هستی صدای

 .میکشمت بشه کم هلیا سر از مو یه_

 ... ماهه یه هنوز سالتم،اون هفت،هشت عشق نکن،من ناراحتم：هستی

 . دختره شو خفه_

 .باش فیلم این جدید سکانسای منتظر：هستی

 .میگفتم صبوری سروان به رو همه فردا باید.کرد قطع و گوشی و

 .  برگردم و کنم عوض لباسامو و خونه برم گرفت تصمیم بود کثیف لباسام

 .رفتم بیمارستان پارکینگ سمت به

 .میومد شدیدی شدم،بارون ماشین سوار

 .کردم پلی رو(مظفری شهاب آی)آهنگ
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 خیابونا این تو میزنم پرسه هی

 خدا از میخوامت میزنم زجه هی

 میاد داره بارون هواییه عجب

 چترتو ببندی من کنار نیستی میخواد رو تو دلم ندارمت نیستی

 هوا این به لعنت بده حالم نیستی تو عطر بپیچه بشیم خیس دوتایی

 کار چی میخوام بارون ناخوشم تو بی من

 چیکار میخوام بارون

 برید دیگه امونمو نبودنت آی

 رسید لب به دیگه جونم کن کاری یه آی

 باد به داده زندگیمو نبودنت آی میخواد دستاتو مرهمه دلم زخمه آی

 برید دیگه امونمو نبودنت آی

 رسید لب به دیگه جونم کن کاری یه آی

 میخواد دستاتو مرهمه دلم زخمه آی

 باد به داده زندگیمو نبودنت آی

 بده حالم نیستی چیکار میخوام بارون

 هوا این به لعنت

 مرگمه چه آخه چمه نمیدونم

 کمه هوا اینجا برام نفس سخته

 میاد صدات بازم میسوزمو تب تو

 میخواد رو تو دلم رفتنت کابوسه

 نبودنت درد چمه نمیدونم

 سردمه تو بی من بیا و کن رحمی

 نمیبرم تو از نمیکنم دل من میخورم غصه هی میکنم گریه هی
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 تحملم کم من باهام نکن تا بد گلم برام سخته تو بدونه سخته

 رسید لب به دیگه جونم کن کاری یه آی برید دیگه امونمو نبودنت آی

 باد به داده زندگیمو نبودنت آی میخواد دستاتو مرهمه دلم زخمه آی

 برید دیگه امونمو نبودنت آی

 رسید لب به دیگه جونم کن کاری یه آی

 میخواد دستاتو مرهمه دلم زخمه آی

 باد به داده زندگیمو نبودنت آی

 .میکرد مرتبش هلیا صبح هروز که رفتم خوابمون اتاق در سمت به.بود خالی هلیا جای چقدر.شدم خونه وارد

 .بود دیوار روی عروسیمون عکسای

 .برداشتم رو هلیا رفتم،قرآن هلیا کشوی سمت به

 هلیا بدون بده،من نجاتش ریخت اشک پتش کلی من کارای دست از هلیا قرآنی همین میدم،به قسمت خدا_

 .میمیرم

 .بود هلیا پدر شماره خوردن زنگ به کرد شروع گوشیم

 .دادم جواب دلهره با

 هستین؟ آقاجون،خوب سالم الو_

 خوبه؟ خوبی؟هلیا شما،تو قربان：پارسا آقای

 بدم؟ چی شو خانواده جواب خدایا میلرزید داشت صدام

 میشنوی؟ جان نیما الو：پارسا آقای

 .خوبیم هردو.آقاجون بله_

 .خاموشه خودش بهش؟گوشی بدی و گوشی میتونی ببین：پارسا آقای

 .خرید رفته دوستش با نیس هلیا االن_

 رامسر بیایم خواستیم عموش پیش لندن میریم ای هفته سه دو داریم،یه پرواز امشب ما بگو بهش：پارسا آقای

 .نشد قسمت خداحافظی
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 .خطر بی میگم،سفرتون بهش چشم_

 بنده،خداحافظ هلیا جون به جونم باش هلیا مواظب پسرم ببین：پارسا آقای

 .شد سرازیر اشکام حرف این با

 .خداحافظ_

 .کردم حرکت بیمارستان سمت به و کردم قطع و گوشی

 .میدویدند هلیا اتاق سمت به پرستارا از گروه میرفتم هلیا اتاق سمت به وقتی

 .میداد حرکت پایین و باال به رو هلیا بدن شوک کردم،دستگاه نگاهی شیشه پشت از

 . کشید رو رنگ آبی پره و شد نزدیک در به پرستاری

 .شد خارج اتاق از دکتر مدتی از بعد

 شده؟ چی دکتر آقا_

 .پایینه خیلی هوشیاریش سطح ولی گذشت گوشش بیخ از خطر：دکت

 .نشستم زمین روی شد تار چشام

 .خوردن زنگ به کرد شروع گوشیم که بود گذشته چقدر نمیدونم

 الو_

 صبوریم سروان سالم：صبوری

 افتاده؟ بفرمایید،اتفاقی_

 برن قاچاقی بعدش تا میکردن ترک تهران مقصد به رو رامسر داشتن مردیم دستگیر و خانم اون ما：صبوری

 .کنیم تنظیم نامتون شکایت بیاین زودتر.ترکیه

 .برگشتم و کردم تنظیم رو نامه شکایت رفتم سریع

. 

 .کماس تو هلیا که است دوهفته

 .باشه حبس باید دادگاه جلسه تا کردن دستگیر و هستی

 .اومد سمتم به پرستار که بودم نشسته سالن توی
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 .اومدن بهوش خانمتون پژوهش آقای：پرستار

 داد؟ دعاهامو جواب خدا یعنی نمیشد باورم

 ببینمش؟ میتونم_

 .بخش میارنش دیگه تایساعت：پرستار

 .گذشت سال یه قد ساعت یه این

 .افتاد هلیا به نگاهم کردم باز و در رفتم هلیا اتاق سمت به

 .رفتم سمتش به سرعت به

 .هلیا_

 .نده تشخیص باباش از ننشو میکنم کاری یه بگیرم رو دختره اون قرآن به من مرض،یعنی：هلیا

 .سرجاشه حواست که برم قربونت من_

 .نباشه میخوای نه ：هلیا

 .بوسیدم پیشونیشو و شدم خم

 .ندارم خبری ازش.زندان به کردن محکوم رو هستی.میگذره پاشی اسید روز اون از ماه پنج االن

 .بگیره درد منو ممکنه لحظه هر داره عقیده چون نمیره سرکار هست ماهی یه نیما

 .کشیدم بلندی جیغ و پیچید بدنم توی بدی در که میومدم پایین ها پله از داشتم

 .اومد سمتم به نیما

 خانومم؟ چته：نیما

 .وقتشه....و. کنم. ک...ف.نیما...نی_

 .بود بریده امونمو درد رفتیم بیمارستان سمت به و شدم ماشین سوار سرعت به

 .رفتم زایمان اتاق سمت به و کردن عوض لباسامو سریع پرستارا

 .میکشیدم کمتری های جیغ پرستارا دلداری با بود بریده امونمو درد

 ببینم؟بچمو؟ رو نیما دیگه یبار و نمیرم درد از میشه یعنی

 .بستم چشامو و آورد لبام روی به لبخندی بچه گریه صدای و شد خارج وجودم از درد نگهان
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 .بغلش توی بچه و بود سرم باالی نیما کردم باز چشامو

 عزیزم؟ خوبی：نیما

 خوبه؟ دخترم.آره_

 هیچی؟؟؟ که باباش：نیما

 .دنیامه که باباش_

 . داشت نشدنی وصف حس یه گذاشت بغلم توی رو بچه نیما

 تموم اجباری عشق این دیگه ماه سه：گفتم چکید جشمم گوشه از اشکی قطره حالیکه در و کردم بهش نگاهی

 .میرسی پولت به تو و میشه

 جا تا بمونه ب*ا*ر*ش مث باید عشق فهموندی بهم که بودی کسی تنها تو.بشه تموم نمیذارم：نیما

 .منی دنیای تموم تو بری نمیزارم بدن رو دنیا کل سهله که دومیلیار.بیافته

 .میان دارن توراهن مونم ها خانواده نزن جدایی حرف دیگه.دخترم نورا و تویی فقط زندگی از من سهم

 .نذار تنهام هیچوقت：گفتم میفشردم رو دستش حالیکه در

 .چشم：نیما

 و عشق شیرینترین بود اجبار؟هرچیزی یا بود عشق این کردم فک این به میکردم نگاه چشماش توی حالیکه در

 .من دنیای شدن چشما این که داد نشون بهم

 

 1395/7/23：جمعه

 .پنج و نود پاییز،مهرماه

 23:32：ساعت

 . محمدی راضیه
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