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 انتظار گرم آغوش
 donya n-iنویسنده : 

 

 

 ب برگشت یهو ک میکرد جا ب جا برگهارو عجله با میزد نفس نفس استرس از شیرین
 .... نمیشه پیداشون بخدا نیال:گف میز سمت

 بین جدایی یین افتادم اگه امسال بیفتم امسالم نمیخام نداریم نمیشه ن:گفتم عصبانیت با
  و دوستیمون تموم همچی کارن دایی پیشه امیرکا ابدی سفر ی ینی تو منو

 

 میفهمی؟؟؟؟ کشیدم نقشه براش ایران تو ک ای 

 میترسم خیلی:گف داد تکون سرشو میلی بی با

 ... میشه پیدا بگرد مونده دیگه دیقه ده فعلن نترس

 بابا از هدیدت ی ک کنم فکرشو نمیتونستم واقعا بودم گشتن مشغول برگها توی همچنان منم
 کارم میدونم میکنم کارا چ ولی سالمه91 من اصطالح ب میکنه کارایی چ ب وادار منو

 خارج مبر  و برم بابا زور بار زیر امسالم نمیتونستم من مجبورم ولی دزدیه ی این اشتباهه
 [...شیرین] دوستم بهترین کنار چیدم ارزو عالمه ی توش ک کشوری از دور کشور

 تمگف خوشحالی با دوختم شیرین دسه ب نگامو: اومدم خودم ب کردم پیداش اووه صدای با
 ....میگی جدی واای:

 .کنیم درسش بیار برگمو بدو اینهاش اره-

 جلوش و برداشتم بودن من بهتره نمرهاش همیشه ک شیرین برگه رفتم کیفم سمت تند
 اینهاش:گفتم دادمو قرار
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 من5 نمره کردن درس مشغول عجله با شیرین خداروشکر بود مونده دیقه8 برداشت برگرو
 دموجو تمام چرخوند خودش ب منو نحسی صدای ک میکردم مرتب برگهارو داشتم منم بود

 مدست کف گرف فرا گلومو ته بغض وحشت ترس از و رف بین از گرانبها استاد دیدن با
 ب داد بهم شیرین ک تلنگری با ک نبود دسم خودم کنترل اصن میشد احساس خیسی
  نیال: اومدم خودم

 ک یمرد بنظرم بود زیبا جووون خیلی اون بود تدریسش سال اولین استاد گدانبها استاد
 یا قلوه لبایی و کوچک بینی میزد موج وجودش در مردانه متانت وقار و صفات تمام دارای

 ردهک خوشکلش حسابی ک شلواری کتو دس و میرفتن عینک بار زیر ک عسلی چشمانی و
 ن موقه ی نیارین کم اورکیده خانم:گف یکدفه ک بودم نگاهش عرض در مبهوت مات بودن

 چی دنبال خوب بمنین زدن زل مشغول هم حاال کردین دستی منو برگهای اینکه ب
 ....درسته:گف عقب ب ؟برگشت کردی پیدا ک برگهارو میگشتی

 ... منظو من بخدا. اد..است... استاد:گفتم تعجب با

 ؟؟؟ دلیلی خانم چرا شما:گف شیرین ب رو کردو قط حرفمو

  ببخش شما سرزده ازمون خطا استاد:گف گزید مانتوشو گوشه شیرین

 یندما نباید میکردم کاری باید من شد برگها گر نظاره و رف میز سمت ب مستقیم استاد
 .. فرصتته اخرین امسال نیال شد تموم:گف ک بابا حرف یاد با بشه خراب

 عمیقی ینفس ک بشم استاد مانع بشه هرچیم باید کنم کاری باید گفتم زد جرقه فکرم یهو
 دادم اجازه پاهام ب و و انداختم نگاهی بود پریده رنگش حسابی ک شیرین ب و کشیدم

 تاداس ولی برگم تو قرمز خط ی صفره من نمره باشه:گفتم و بردارم استاد سمت ب قدمی
 ورممجب بخدا استاد ولی بده دختر همیشه من نخون درس من اره تنبل من اره کجا انصافت
 ک پدری میسازم نداشتهاش تمام با دارم زندگی ی  دارم مشکل عالمه ی من مجبورم

 خواهر و گذاشت مریضم مادر و من دوش ب رو سخت بار کوله زندگی و کرد فوت سالی8
 عاوایق بریزه اشکم دادم اجازه اینبار هستم من فقط فقط گاهشون تکیه تمام ک برادری

 خدا واای بگیره خندم مبادا نمیکردم شیرین نگاه ولی بازیگرعالی میرم پیش دارم خوب
 ...من

 نمیخونی؟ درستو چرا پس:گف کرد جا ب جا عینکشو استاد
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 منم نننک عمل مادرمو خواستن ریاضی امتحان اونروز بود خستم خیلی نمیشه گفتم گریه با
 ولی بزارید وصفر االن من برگه اینم بفرمایید: گفتم برداشتم برگرو استاد نبود خوب اوضاعم
 ....سخته شرایط: بدونید

 ردهک درس دلیلی خانم ک اینجایی تا:گف بود خورده گولمو حسابی ک مته پتع با استاد
    میفتی پاش خودت کنکور ولی میگیرم نظر در نمره براتون

 ... اهان اهان جووون اوه شد افتتاح دلم تو قند کارخونه حرفش این با

 . استاد ممنون واای: گفتم شیرین ب رو

 ... زد پوزخند و بدبخت دختر کرد نگام زده بهت شیرین

 من از یگهد کمکی:گف کردو من نثار قبولیو نمره کرد تاصیح مججدا برگرمو اینکه بعد استاد
 .برمیاد

 میکنم دعاتون واقعا ممنون ن:گفتم منم

 ...نداریم تعارف: پرسید همچنان استاد

 بودخخخخخ کرده باور جدی اینو س

  باشی موفق:گف کردو جم برگهارو و برداشت کیفشو استاد

 ... خدانگهدار:گف و برداشت کالس در ب قرمی و

 ولی ردمک تشکر ازش گردم بغلش سفت میکردم شیرین نگاه مبهوت مات رفتنش بعد واای
 ...چشاشو س:گفتم کردمو ای خنده بود مونده مات هنوز اون

 ؟.گفتی دروغ چرا:گف شده گیر لبای با اون

 و رکیست توایران شرکتدار ی من بابای ک میگفتم راس بنظرت چی پس:گفتم خنده با منم
 مک و فرزندم تک من ن و خودشه ماله بحرین بازرگانی شرکت سهامهای بیشتر مامانمم
 بخشه؟؟؟؟ چن فقیری نمیدونم واصن ندارم کسری

 هوا واقعا شدیم خارج مدرسه از هردو دیونه بریم بیا کردی خوب: گف برداشت کیفشو
 ... بزنمش پیاده کنم رد رو راننده میچسبید

 برو وت برمیگزدم امروزپیااده من علی اقا:گفتم بود من پایه راننده ک علی اقا طرف رفتم
 ...خونه
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 باشید خودتون مراقب خدانگهدار بانو چشم:گف زد گشادی لبخند

 خدافظ چشم

 دویدم شیرین سره پشت حرکتش با

 

 میشه؟ چی بفهمه اگه بنظرت:گف من ب رو اورد در جیبش از ادامسی شیرین

 ...میده سکوتشو حقه بابام فوقش هیچ:گفتم کنان خنده

 بشه؟ حل پول با میتونه همچی چرا:گف کردو کاج چشاشو شیرین

 ازیب هرکسی سرنوشت با کاغذ چنتا چرا نمیدونم خودمم کن باور:گفتم زدمو نیشخندی
 میکنن

 نمک درکشون تا باشم فقیر روز ی بتونم منم دارم دوس خیلی:گف کشیدو عمیق نفسی

 اجی کن رافقی همون کمک میتونی تا برنیست اوضاع االنم خوب:گفتم کردمو ایشی نفرت با
 دیکنز  کم کم دیگه افتادیم راه ب مخاطبم طرف از لبخندی با گرفتم سفت دسشو گلم

 و یود بزرگتر ما از سال4 ک داشت شهریار اسم ب برادر ی شیرین بودیم اینا شیرین  ویالی
 رینشی ک تغیر این با  بود خوب ما همانند شیرین مالی اوضاع بود برادر حکم هم من برای
 ...بود بهتر مادرمم نبود من ولی داشت بابا زن

  خونه برو عصر تو بیا:اومدم خودم ب شیرین صدای با

  هست خستمم دارم کار ن:گفتم کردمو نچی

 ی اتونبر  دلم خانم خاتون واای:گفتم بغلش پریدم شد گشاد لبخندم خانم خاتون اومدن با
 شده زره

 ینا عاشق من ک بود دلیلی خانواده داشتنی دوست و قدیمی کارکنان از یکی خانم خاتون
 ... بودم چهره خوش زن

 باش اروم دخترم وااای:گف کشیدو خودشو زور ب بود شده له اغوشم توی ک خانم خاتون
 ؟ تو چته

 . بود سختی واکنش:گفتم زدم لبخندی

  مادر تو بیا داره نگت خدا:گف زد گونم ب بوسه
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 ب قدمی و دیگه موقع ی انشاال دارم کار شرمنده ن:گفتم دادم تکون نفی عالمت ب سرمو
  عسلی باش خودت مراقب:گفتم بوسیدمو شیرینو برداشتم عقب

  نگهدار خدا همچنین:گف زد لبخندی

 خدافظ

 اب کردم مرتب موهامو و فشردم دستم ب کیفمو میشدم نزدیک خودمون ویالی ب کم کم
 من کارای مخصوص البتع خونمون کارکنان از یکی دختر] مهسا صدای اف اف فشردن
 لعادها فوق دختری بود بزرگتر من از سنی اختالف  سال ی با ولی اون تقریبا بودیم همسن

 عادت تنهایی ب نبود کسی شدم خونه وارد جیغ با.[. دارم دوسش خیلیم باحال مهربون
  متوری چطورری:گفتم بش پریدم کنم ازیتش کردم هوس دیدم مهسازو سایه بودم کرده

 خدا ترو بردار دس نیال وااای:کرد اوفی

 بگو حاال چشم چشم:کردم نگاه مهربونش صورت ب

 هست؟ ما متروکه منزل این تو کی

 ونما دارید مهمان امشب ک گفته گرفتو تماس بابات ولی هیچ بمیری نیال واای: کرد خنده
 .کرده تاکیید بمن کن مرتب خودتو اشرافی مهمانای

 مهمونی ی شب هر هم بابا ازشون شد خستم اه:گفتم اوروم در مقنعمو و کردمو اوومی
 ندارم کارا این ب عادت من نمیدونه انداخته راه اشرافی

 ... میان هم دلیلی گف؛خانوادع شد کردن درس ساالد مشغول چرخوند سرشو

 یخوابمم بعدشم بگیرم دوش برم من اوکی هس شیرینم مس خوب گفتم حرفش شنیدن با
  کن بیدارم

  باشه-

 ب حرفام یاد با شم بلند نبود حسش ولی بود گرسنم رفتم تختم ب سریعا گرفتمو دوشی
 ....زد موج چشام تو خواب کم کم کردم ای خنده استاد

 میکردن منو غیبت داشتن شدم بیدار مهسا شیرینو نحس صدای با

  کرد باور استادم میکنی باور مهسا واای:شیری

 واال نکنه باور چرا: مهسا
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  شه امادع بزار بسه کن بیدارش: شیری

  بیدارم من:گفتم پریدم سرعت ب حرفش این با

 ... ترسیدم بده مرگت خدا:گف گذاشت دلش رو دسشو مهسا

 باید چی شلخته پرنسس خوب:گفتم کردمو باز درکمدمو و شدم بلند جام از کردم خندهدای
 بپوشه؟

 بمرت همچی کردن تاکید اورکیده اقای چون کن کمکش خانم شیرین نمیدونم:گف مهسا
 باشه

 میاد؟ چی مامان:گفتم گذاشتم دهانم روی دسمو

 ب هاتن باباتون نمیاد ک گفتع بیرون اتوسیان خانم با رفته نخیر:گف نفی عالمت ب
 ....میره استقبالشون

 بپوشم؟ چی:گفتم شیرین ب رو کردمو اووفی

 ؟ یاسیه لباس این :گف نگاه کمی با رف کمدم طرف ب

 نچ: گفتم میومد بدم یاسی رنگ از ندیده

 و زدم شونه موهامو برداشتم برسو و رفتم ارایشم میز طرف ب بود گشت مشغول
 بابا بقول مهمانی این طول نمیخام کن انتخاب لباس ی خودت برا توهم مهسا راستی:گفتم
  میخام کنارم دوست ی عنوان ب تورو من مستخدمی تو ک بگه موقه ی کسی

 .. اقای... اما:گف زد لبخندی

 نمیشه؟ راضی اورکیده اقای اما: کردم قط حرفشو

 کن انتخاب دس ی براش شیرین حرفه منم حرف اما:دادم ادامه میلی بی با و گف ای بله
 اشهب شیک میخام کنی انتخاب مشکی دس ی منم برا کن سعی گرسنم بخورم چی ی برم

 رشمماد البته بود تک مهسا دستپخت واقعا کرد مستم غذا بوی اووف بیرون اومدم اتاق از 
 منم بودن زده گپی مهسا و شیرین رفتم سالن ب سریعا و خوردم ساندویچی  کرده کمکش

  شو اماده برو:گف اتاقمو ب کرد اشاره شیرین پیوستم جمعشون ب

 ک کیمش تونیک ی بود گذاشته تخت روی لباسو رفتم اتاقم ب و انداختم ساعت ب نگاهی
 یرینش خود اخیرا ک شالی و بود ربع س استینش و و شده کار اش یقه و بود ساتن ازجنس

 ایستادم اینه روبروی کردم تن ک بعدی برداشتم سفید شلواری همراه بود خریده برام
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 مجددا ک بلندشم اینه روبروی از خواستم کردم مرتب موهامو و زدم تیک رو رضایت
 رژ دروپو کرم همین بخاطر رفته روش رنگو صورتمم برم ارایش بدون ک بود زشت نشستم

 قهوای تقریبا لب رژ ی ماسیدم هم ب لبامو کشیدم باریکی چش خط همرا برنزو گونع

 ..!اره بود خوب قهوای رژ

 چطوره؟؟؟:گفتم هردوشون روبروی و شدم خارج اتاق از سرعت ب

 خانم عالیه:مهسا

  فقط نیست بدک:شیرین

 ؟ شد اعالم همه رضایت

 بله بله:گفتن کنان خنده هرد

 اف ایصد با ک بودیم اتاق تو هم ستا ما بشه اماده بود رفته بود اومده بابا گذشت ساعتی
 بابا قدان ک اومده کی ببینم بودم کنجکاو استقبال بریم بابا منو قرارشد پریدم خونه اف

 ردم اومدن با رفتیم سالن طرف ب بابا همراه زدم اسودگی از لبخندی  کرده تعریفشونو
 تهشون سرو ب واقعا زدم عمیقی لبخند بشاش صورتی با خانم و چهره خوش میانسال

  باشن اشرافی میومد

 زن ک ببندم درو خواستم ک کردم علیک سالم باهاشون منم کرد گرمی سالم بابا
 بانتونقر:گفتم کردمو ای خنده شرمنده بیار سوئچشو رفته هست هم پسرم ببخشید:گف

 . باشین راحت لطفا بفرمایید

 ب مجددا اف اف صدای ک بودیم زدن گپ مشغول  بود رفته باباپیش خواسته طبق همچی
 سالن پشت ب رو ک هیکلی بلند اقای دیدن با کرد باز درو سریعا مهسا اینبار رسید گوشم

 دیمش نزدیک کنیم سالم اقا ب و شدیم بلند ندیمی خانواده اجازه با بابا منو بود ایستاده
 خودم با ترس از شد گرم سرم کف موندم مبهوت مات صورتش دیدن با برگشت وقتی

 ...داخ واای میبینم درس ینی کردم بازوبسته چشامو دوباره من استاد دیدن ک کردم زمزمه

 اقای پسر گرانبها  اقای جان نیال:دراوردگف حالتم از منو بابا یهو ک میکردم نگاه مات
  سالم..س:گفتم مته پته با من گرانبها شاهرخ

 شما؟ هستین خوب سالم:گف زد پوزخندی استاد

  بفرمایید بله  :گفتم گرفته زبون با منم
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 کنار نشیری رفتم اشپزخونه طرف ب سریعا منم نشست مادرش کنار سالن مبلمان طرف ب
 . پاشو شیرین:گفتم وحشت با ک بود رولت خوردن مشغول مهسا

 چیشده؟؟:گف پرید اونم

 اینجاس استاد.اس... استاد

 ؟ میکنه چکار اینجا استاد میگی پل چت موندی شدی چرت باز چیه: خندهدگف با

 ... سالن تو برو:گفتم ماسیدم باهم لبامو مات

  سالن تو رفتن هردوپریدن شیرین مهسا

 کنیم؟ چکار:گف من مثه هم شیرین و برگشتن دوباره ک نگذشت زیادی زمان

  شیرین وااای شدم بدبخت هیچ

  نگو دروغ گفتم بت بود تو تقصیر:گف حرص با شیرین

  بدم وننش ضعف نمیخام سالن تو بریم پاشو بسه:گفتم دادمو باال سکوت عالمت ب دسمو

 ... نشست لبام ب بود دروغگویی حسرت عالمه ی پشتش ک لبخندم مجددا رفتیم هردو 

 اباب بود پایین سرم همش من ک ما و اونا از حرف کمی بعد و کرد علیکی سالم شیرین
 فیزیکی؟ ریاضی مدرس گفتی اورکیده اقای ببخشید:گف

 ...ام رشته همین مدرس من میگید درس بله: گف زد پوزخندی استاد

  میکنی لطف کنی نیال ما  دختر این کمک قدم چن بتونی اگه خوبه خوب:بابا

 دیدرص صد ردش کردم استاد ب نگاه تعجب با کردم باال سرمو سرعت ب بابا حرف این با
 ... بود

   ن ک چرا چشم:گف خورد اشو قهوه از قلپی و زد لبخندی استاد

 ؟ هستی ای رشته چ:گف پرسید من ب رو استاد ک میکردم نگاه شیرین ب مبهوت مات

 تجربی:گفتم بودم زلتش بار زیر ک میلی بی با

 کمک نیال مثل متینی و شخصیت با دختر ب ک داره امتیاز ی واقعا پسرم:گف گرانبها اقای
  کنه

 ممنون کردین لطف:گفتم زدم لبخندی
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 اب پیوستن جمعمون ب اوناهم بودن دلیلی خانواده ک در سمت پرید مهسا اف اف صدای با
 منو اداست رفتن بعد شد سپرس شب زجری با استاد  توسط خوردن تیکه و مگو بگو کلی

 یکیکوچ چقد تو دنیا: گفتم کشیدم عمیقی نفس تخت روی افتادم خنده هردوب شیرین
 کوچیکی؟ انقد چرا چرا

 باشم؟ منم باشی استاد با گف بابات ک کالسایی تو میتونم :گف شیرین

 شدی؟ قبولم عالین درسات ک تو ولی ن ک چرا: گفتم خنده با

 هرطور یاب عزیزم گفتم رضایت با نباشی تنها  بیام دارم دوست:دادگف تکون سری شیرین
 .میلته

   بود ظهر فردا پس ینی دوشنبه استاد گفته طبق کالس اولین 

 چرا: گفتم کردم اوووفی وااای1ساعت دیدم کردم دوپا پا ی شدم بیدار مهسا صدای با صبح
 ؟ نگفتی ک تو: مهسا دارم کالس چنده ساعت میدونی نکردی بیدارم زودتر

 پام موکفش سرعت ب زدم اب صورتمو و کردم تنم لباسمو تند تند کالس سر برم االن اووف
 رمنمی بیرون هیچوقت ایسم ایس پابند بدون من اومد یادم ک بیرون برم خواستم کردم

  مهسا بیار ایسمو ایس:گفتم برکشتم

 و کردم پارک ماشینو رفتم کالس سمت شدم ماشینم سوار تند تند منم اوردش سریع خیلی
 علیکی سالم پایین انداختم سمو مستقیم بفرماییددشنیدم و زدم در ب ای ظربه باال رفتم
 چنده؟ ساعت اورکیده خانم:گف استاد ک بشینم خواستم و کردم

 9::1:گفتم حرص با 

 .اومدن؟ کی دلیلی خانم میزنید هدس خوب

 یکم نیال ک شرمنده استاد ولی شد شروع7 ساعت کالس: گفت کروو نگاهی شیزین 
  داشت کسالت

  کنید شرمنده خودتونو دیگه کسی جای شما نیست لزوم:گف زد پوزخندی استاد

 اگه اداست بشن کسی شرمنده تاخیر ساعت ی بخاطر نیست لزوم:گفتم شد خورد اعصابم
 لغو امروز کالسه و نمیبنم دلیل من باشم شما شرمنده من میزنید هدس یا میکنید فکر

 ... دیدببن پشتتون درو :گف استاد ک بیرون برم در از خواستم کردم بلند کیفنو میشه

  اوووف گستاخ استاد بود اومده حرصم
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 نشستم دنج جای ی کردم حرکت میرفتم همیشه ک شاپی کافی سمت سرعت ب

 

 دوست نشستم دیکه یخورده و کردم حساب و کردم کفایت خنک نوشیدنی ی خوردن با
  کنم خالی شده هرجور اعصابم داشتم

 ماشین ندید با خونه برگشتم رفتم سرعت ب  توشهر ک گشتی چنتا و کردم روشن ماشینو
 ونهخ اومده االنم میکنه بیرون منو اول گستاح مردک شد خورد اعصابم خونمون کنار استاد

 با ک بود نوشیدن مشغول راحت سالن توی استاد داخل رفتم برداشتم  سوئیچو من
 سالم گفتم عصبانیت

  جون نیال سالم:گف سالن تو اومد مهسا شد بلند ازجاش

 میخام گیدب صبحم رفتار بخاطر بابا ب اومدید اگه:گفتم بش پریدم خشم با کرد سالم استاد
 حرفام هم حاال باشید  داشته احضار من نقد برای دیگه موقه ی میتونید شرکته االن بابا بگم

 شد تموم

 نقد اروشم نیومدم امروز من اورکیده نیال البته نیال خانم:گف زد اسودگی از لبخندی استاد
 و یدش اماده میشه اگه االنم میشه تشکیل شما خونه توی امروز کالس بگم  ک اومدم کنم

  کنید فروسخ عصبانیتتونو

 وجدانه؟؟؟؟ عذاب اثر بر کارت این:گفتم زدم پوزخندی حرفاش شنیدن با

 وجودان؟؟؟؟ عذاب:گف کردو ای خنده

 بدید جداب سوال ب سوال نمیزنم هدس

 درس برای شید اماده کنید لطف:استاد

 یشپ خودمون کار ب هرو ساعتی بعد استاد منو و بیاره اتاقم توی نوشیدنی گفتم مهسا ب
 ... نشست لبام رو خنده استاد حرفای شنیدن با بودم شده خستم منم رفتیم

 کنم اذیتش اومد خوشم شیرین اسم دیدن با خورد زنگ گوشیم کشیدم دراز تخت روی
  داد ج خنده با چیشد امروز نگم بهش

 ؟ چخبر نیال سالم

 بود؟ خوب کالس امروز چخبر تو سالمتی

  نبود بده اره
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 دوستم؟ میکنی چکارا بود خوب ک خوبه

 میکردم بازی تخته فرزاد با داشتم بیکارم هیچ

 شده خستم الال برم خوب خوبه اهان

  خدانگهدار فعلن عزیزم^اوکی

 .... همچنین

 یافت پایان تماس

 یبنص احساسات میکردم فکرشو ک اونچیزی از بیشتر من و میشد سپری هم پشت روزها
 میگفتم مهسا ب احساساتم از وقتا خیلی داشتم نیاز استاد وجود ب بیشتر و  میکردم استاد
 رداریایب الگو و شیطنتها از بیشتر اون ولی کنه عالقه ابراز بهم استاد داشتم دوست گاهیم

 ودمخ ب منو و بود شده جذاب شخصیت ی برام استاد  میشد حسودیم واقعا میگف شیرین
 ..  بود روال همین ماه س میکردحدودا جذب

 با نسال در کنار رفتم رسید گوشم ب صدایی ک بودم پرتقالی خوردن مشغول اتاقم توی
 ب دیدم میزدن فریاد مهسا سر داشتن ک پردیس عموم زن و عموم دختر مهیار دیدن

  عمو زن شد عرض سالم:گفتم رفتم اونا سمت ب سدعت

  نیال سالم:عمو زن

  بری میتونی: گف مهساو طرف برگشت مهیار

  میخام معذرت گستاخیم برای مجددا:گف برگشت مهسا

  داده رو شما ب زیادی جون نیال بنظرم ولی مهسا خانم هستی ک گستاخ هه:گف عموم زن

 درس دادی رو زیادی خدمتکارت تووب میگم درس:مهیارگف ک  بودم بحثشون گر نظاره
 میگم

 ینبهتر  ب ک باشید داشته اینو حق شما نمیزنم هدس اوال:گفتم دادم باال ابرومو تای ی
 دوستمه نیست خدمتکارم مهسا جان مهیار و جان عمو زن کنید احترامی بی من دوست

 وقتمونو مییخام ارامش کمال در دوستم منو نیستن خونه مامان بابا هم حاال میفهمی
 ..بخیر وقت بگزرونیم

 بریم؟ ینی این:گف من ب رو و شد بلند جاش از خشم با عمو زن

 عموجان زن نمیکنم معنا  حرفامو من:گفتم زدم لبخندی
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  نیال گستاخی خیلی:گف مهیار

  عزیزم دادی اختیار

 تو یلالن ممنون:گف مهسا ک شدم موزی خوردن مشغول و نشستم سالن توی رفتنشون بعد
 ...مهربونی خیلی

 .رفتم تو ب دیونه:گفتم زدم لبخند

  بگه چیزی بابات ب عموت زن نگرانم خیلی:مهسا 

  سالمتی ب خوب:گفتم کنان خنده

 بودم ابرگه ترتیب  مشغول سالن توی استاد داشتم کالس ک بود اونروز فردای گذشت روز
 کجایی؟ نیال:گف عصبانیت با اومد بابا ک

 پدر بله:گفتم سالن توی برگشتم

 بزنی؟ حرف اینجور پیام زن با میدی اجازه خودت ب حقی چ ب تو

 دیدن با بابا کرد سالم عرض بابا ب رو و شد بلند جاش از استاد کردم اطراف ب نگاهی
  ندیدمت شرمنده   :گف شد ارومتر استاد

 قبول نمیتونی تووامسالم سفرت بلیط اینم بیا بری باید شو اماده برو: گف من ب رو بابا
 .. مطئنم بشی

 ...بابا اما:گفتم دادم قورت بغضمو تعجب با

 . شو اماده برو نداریم اگر و اما

 تروخدا بابا: گفتم گریع با نمیکردم باور بود شده خورد اعصابم

 عدهو بهتون طرفم از من ولی نداشتم دخالت قصد ببخشید اورکیده اقای:گف پرید استاد
 قبولیشوومیگیره نمره نیال ک نمونده جلسه دو میدم

 عرفان؟ میزنی چیزی ب چ بنا حرفو این:گف تعجب با بابا

 نیال پیشرفت تالش برحسب:استادگف اقای

 از فرصت اولین سر نیال نره یادت ولی میدم فرصتو این بش تو وعده برحسب منم باشه: بابا
 ...میکنی خواهی معذرت عموت زن
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 چشم

 بعد روز8

 هروز بود شده پنهان دلم تو ک عشقی دارم کالس استاد با ک روزیه اخرین امروز
 شدمی نمایان استاد وجود با فقط بهارم میشدم تر غمیگن هم من میشد بیشترشکوفا

 دا بودنش کناره وجود تمام از ک مردی اولم عشق میشد بیشتر استاد ب منم دلبستگی
 دمبو عاشقش وجود از من ک مردی بود من تپیدن دوباره فرصت تنها ک مردی میتلبیدم
 و کردم لمس بودم انداخته گردنم توی عرفان اسمش اول با ک پالکی نشیستم اینه روبروی

 کردم فکر عشقم ب

 

  دادم ج و فشردم سبز ارم گوشیو شیرین اسم دیدن با خورد زنگ گوشیم

 . شیرین الو

  خوبی نیال سالم الو

  وت بهتر ای سرزنده چیشده:گفتم پریرم شیطنت با میزد موج خوشحالی توش صداش
  نمیشم

 شناختی کلک ای: داد ج خنده با

 .شده؟ چیزی گرفتع صدات چرا تو ندیدمت وقته خیلی از نشناسمت پ خخخ

 . نیست چیزی بابا ن

  نامرد خانم خونمون بیا حاال خوب

  درسام خوندن مشغول سخت نمیکنم وقت بخدا

  عجیبه درس و تو خوبه اووهم

 خانم نکن تعجب حاال خوب

  بخورم نهار برم باید فهلن باشع هههه

 فعال اوکی

 خدافس
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 ....یافت پایان تماس

 گهدی من اصن واقعا  شدم دلتنگش میبنمش ک روزیه اخرین این بودم ریخته بهم کامال
 ... درسخون بچه شدم بخاطرش حتی نیستم سابق نیالی

 عشق از بار اخرین برای ک میکردم نگاش عمق از منم بود دادن درس درحال استاد
 ... شدم عاشقش تازیانه من ک مردی ببرم فیض داشتم بش نسبت ک دیوارباری

 کجاست؟؟؟ حواست نیال

  داشتم دوسش میکرد تلفظ قشنگ چقد اسممو

 بله بله:گفتم پرتی حواس با

 بلدی؟ مبحثو این ک میگم دختر کجلس حواست

 و ردمک بغض میبنم خندشو میشنوم صداشو اخره باره اینکه یاد با انداختم دفتر ب نگاهی
 کماش رفتم اتاقم پنجره طرف ب و شدم بلند جام از اره اره گفتم بغضم ندادم نشون برا

 نیال؟ خوبه حالت:گف استاد شد سرازیر

  خوبم من اره

 ؟ درسات تو داری مشکلی شده چیزی نیال اینجوره چرا صدات پس

 ... چرا اخه درس بجا میخام خودشو من  نیست دری مشکلم تنها من نمیفهمید چرا این اخه

 ...کافیه امروز برا برید میتونید: گفتم گریون چشای با برگشتم

 امیرکا فحر  بابات باز نکنه کنم کمکت میتونم نیست خوب حالت نیال:گف اومد استاددجلو
 ؟ اورده رو

 باشم تنها میخام:گفتم دادم تکون سرمو نفی عالمت با

  خدانگهدار بده خبرم اومد بر ازم کمکی اگه ولی باشه

 من مگه شدم عاشق من چرا کردم چکار من خدای میکردم نگاه مبهوت مات رفتنش بعد
 .... نبودم عاشقی دلسنگ

 شدم بیدار شیرین نوازش با برد خوابم ک شد کی نمیدونم دادم روان اجازه اشکام ب
 خوبه؟ حالت:گف کردو نگاهم بود سرم باال شیرین

 اره:گفتم زدم لبخندی
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  ببین مامانتو و بخور یچی پاشو حاال خوبه

 اینجاس؟ مامان: گفتم زدم لبخندی

  اومد امروز اره

 میشم اماده االن برو

 دارم برات خوبی خبر ی اره

 خبری؟ چ

  بگم بت تا پاشو اه:گف زد لبخندی

 "بگو گفتم شدم بلند جام از

  بگم بهت رو ریختی برنامه براش عالمه ی تو ک عالی خیلی خبر میخام چشاتوببند نیال

  بگو درد ای:گفتم کنان خنده

  میکنم ازدواج دارم من نیال

 چییییییی؟:گفتم تعجب با

 نگو چرت شیرین کی ؟اصن کی با ازدواج دادی میگی توچی

 کسی زیباترین امشب میخام ازت شو اماده گلم کنم خبرت اومدم نامزدیمه امشب نیال
  باشه اونجا ک باشی

 چرا اب نمیشه باورم:گفتم بهت با این میگف جدی ینی میاوردم در شاخ حرفاش از داشتم
 نگفتی بمن

 شد عجله با همچی نیال نشد

 نمیکنم شرکت مراسم این تو من ولی خوبه: گفتم زدم پوزخندی

 چییی؟:گف تعجب با

 بزار تنهام میتونی اگه هم لطفا ام غریبه ی من

 عرفان اصن شد سریع خیلی بخدا بچهونشو نیال واای:گف گرفتو اغوشش تو منو برگشت
 ....نداشت دوست
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 من فانعر  میگف چی اومد بند زبونم اصن شد متوقف برام مکان زمانو عرفان اسم شنیدن با
 عرفان؟ کدوم گفتم سرعت ب شده اشتباه ن شده اون ماله

 استاده منظورم دیونه

 جوراین چرا ینی شد چم من درومدن انعجاز ب بدنم سلولهای بار دیوانه نمیکردم باور اصال
 ردک مامان صدای متکرر خوابوند تخت روی منو ترس با شیرین ایستاد تحرک از بدنم شد

 ؟... شیرین استادو برام بود نکردنی باور اصن رفتم هوش از دیدم مامانو وقتیم

 االیب مهسا دیدن با میکرد درد بدنم تمام  بود شده کم دهنم اب بود شده سنگین چشمام
  مهسا:گفتم کسالت با رفتم ناله ب سرم

 هنمیش شیرین ماله عرفان بگو خوابه ی بگو چیشده:گفتم سمتم اومد عجله با معسا

 روغهد بگو بگو:گفتم زدم چنگ لباسشو لبه منم میکرد نگام و بود مونده ساکت مهسا
 نهم ماله نمیشه اون نیست شیرین ماله اون بگو تروخدا کردن هقدهق کردم شروع تروخدا

 خدااا

 شده هم ماله عرفان شیرین و بودم رفته بخواب روزه: من میگفتم چرند داشتم همچنان اما
 ...بودن

 دختر ی ب زندگیم روال دادم دست از خودمو روح حالت میشد سپری سخت برام روزا
 تنها نمک انتخاب کدومو گلم اجی تنها و احساساتم بین نمیدونستم بود کرده تغیر افسرده

 ....پیش ماه پنچ خاطرات دوباره یاد و اتاقم پنجره بود شده زندگیم رینج

 ب هم مهسا بود شیرین عرفانو عروسی قبل روز ی امروز مینشت لبم ب گاهی لبخند
 واستمخ بابام از خودم یادداینکه با بود امیرکا سفر برا لباسام کردن جم مشغول من دستور

  ماسید لبام رو خنده امریکا برم بزاره ک

 راب  ی بلیطم خاطراتی چ هه نیشخند و چوپوندم کیفم توی شیرینو خودمو عکس قاب
 گذاشت سرم روی دسشو بود کنارم مهساهم و نشستم تختم روی بود شب:ساعت امشب

 اخرته؟ تصمیم:گف

  اره:گفتم زدم لبخندی

 ...ولی... باشی موفق انشاال خوبه

 کردی؟ پنهان ازم چی تووباز چی ولی
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  بیام بات میشه

 تو اونو و زدم پوزخندی داره دوس شیرینو برادر شهریار اونم اینکه یاد با کردم نگاهش
 اغوشم

 

 فداکاری هنوزم: گفتم گرفتم اغوشم تو اونو

  ببر منم نیال: گف فشرد دستمو

 برا بیار چیی برو نشو فضول االنم باشم تنها باید من :گفتم اومد پایین چشمم کنار از اشکم
  بخوریم بار اخرین

  نیال

 جونم

 تروخدا بیرون بریم میشه

  مهسا گفتم ک بره خواست شو اماده برو :گفتم رف ضعف دلم گفتنش حالت از

 جونم :گفت بدگشت

  دربیار منم واسه بپوش من لباسای از

  باشه

 هشاپ کافی کنار بعددکمی دادم تکیه پنجره ب نشستم کنارش و کرد روشن ماشینو
 حساب مهسا و نوشیدم گرمو ای قوه من خواسته طبق خلوت جای ی ایستادیم همیشگی

 خونه اومدیم دوباره شهررگشتیم تو بعدم نشستیم یکم کرد

  شد سرازیر چشمم از اشک استاد شیرین یاد با

 

 

  دارم دوست بدجوری ک میدونن شهر این تمام

 

  برم قربونت الهی گرفتارم بدجوری ک
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 ...بیارم بدستت تورو منتظرم هنوزم من

 

 

  خودتی شبیه فقط تویی اونکه  منی عمر همی بزرگ شانس تووووووو

 

  خودتی شبیه فقط توی همونکه اونکه من گله برنده تووووووووبرگه

 

 

 ک تا خودم ماله بشی فقط خودم فال تو بیای

 

 خودم حال این ب خودم بکنم حسودی 

 

 

 عمرمنی ای برنده برگه تو خودتی شبیه فقط منی عمرم بزرگ شانس تو

 

 اشتمد ارامش خیال سرنوشتم ب زدم لبخند و فشردم دستم ب بلیطمو بودم فرودگاه توی
 یرو بشم دور اینجا از من میگزره ها ودقیقه ثانیه این کی ک بود ساعت عقربه ب نگاهم

 ک دیدم یوپسر  ی گنم روشنش اینکه از قبل بالفاصله  گذاشتم هندزفریو نشستم صندلی
 پدر بکن داری دوست کار هر میرم من نمیمونم من:گف مسنی اقای ی ب رو

  کن صب پبام اما:گف میانسال مرده ک کردم نگاشون تعجب با

 کنم زندگیمو بزار پدر خدافظ

 ... شد خارج فرودگاه از
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 با شد پخش اهنگی بالفاصله ک گذاشتم هندزفریمو داشت مشکلی ی کسی هر اووم
  دادم تکیه اسودگی

 

 زده پس تو بخاطر همرو نفر ی ببینی خوبیه ،حسه خوبیه حس

 

  خوبیه حسه زده نفس نفس راهو همه بتو خودش رسوندن واسه

 

 تومصممه انتخاب واسه نفر ی ببینی خوبیه حس

 

 

  تومصصمه برای موندنش بگه بهت بگیره دستتو 

 

 .... ازت دلگیرم ک لحضه همین تو

 

  کردم نگاه ورودی در ب کردم قط اهنگو

 

 کنارمی کنم حس دوباره ک بده زندگی انگیزه بمن

 

  قرارمی بی بگو الکی بکیر دستامو شده دروغم ب

 

 ... نفر ی ببینی خوبیه حس الکییی
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 ناو مثه من ؟چرا.. میکنم فرار دارم چرا پرسیدم خودم از شدم بلند جام از کردم قط پلیو
 ؟....خودم زندگی دنبال نمیرم پسره

 

 ....خوبیه حسه چ زدم گشادی لبخند و گرفتم کیفمو دسه سرعت ب

 فتمگ شدم نزدیکش و زدم لبخندی میشم پشیمون میدونست مسیکه ک اقا علی دیدن با
 بدم؟ قایمکی مرخصی بت ک بشرطی باشی خودم پایه راننده دادی تصمیم هنوزم:

  کوچلو پرنسس خدمتتم در حال همع در:گف کرد ای خنده

 خونه؟ میرید:گف کردو نگام اقا علی شدم ماشین سوار

 ... شمال:گفتم زدم نیشخندی

  اقا علی شما بریم

 ونمنمیت ولی شدم هوایی چرا نمیتونستم کرد دعوت گذشته فراخون ب وجودمو شمال جاده
  کنم قبول ها زودی این ب شکستمو

 

 رسیدیم؟:گفتم مالیدم چشامو بود رفته خواب چشام... رسیدیم خانم

  خانم بله

 نزما کاش خاطره کلی بودم عاشقش خودم ویال اومدیم کردم نگاه اطراف ب علی اقا ممنون
 ک مونهمی خودمون بین:گفتم عقب طرف ب برگشتم دوباره ک جلو برم خواستم برمیگشت

 امیرکا؟ نرفتم من

 ... راحت خیالتون:دادگف تکون سری اقا علی

 

 . کردم الوداع گذاشتم با خدافظی ی با

 وبگ حال در خونه پدر اقا جواد داخل رفتم بود چیده مل گل کلی اطرافشم بود باز ویال در
 شد من گر نظاره دقیقه5 برگشت عقب ب ک کردم ای سرفه تک بود اقایی ی با مگو
 ؟ شمایید خانم:گف

 ... تغیر یکمی با خودش خود:گفتم لبخند با
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 اون ردمک تعجب میکرد بحث باباش با داشت فرودگاه توی ک پسری دیدن با برگشت پسره
 یان؟ میدید اتاق بهم االن حاجی:گف داد با میکرد چکار من ویالی توی

  جوون بیرون برو نخیر:گف جواد اقای

 حالت: مگفت کردمو خنده و باال انداختم شونه خیالی بی با منم رف کوبیدو چمدونشو پسره
 ؟ عمووجواد خوبه

 خوبن اورکیده اقا شدی بزرگ خیلی میبنمت خوشحالم خیلی دخترم بلع

  دارن سالم خوبن بله

  باشی سالمت

 دشونر  میخاین اگه ولی گذاشتم مستاجر مادرتون خواسته برحسب اینجا من دخترم راستی
  میکنم

 کلیدو و اومد باال از دختری حال دررهمین

 قتو دیر بیرون رفتم من بگین بهش اومد دنیا دانشگاه میرم دارم من:گف جواد اقا دسه داد
 میارم

  کنیم خالی اینجارو میخان اومدن ویال صاحب کیمیا خانم ببخشید:گف گرف کلیدوو جواد اقا

 . کنم چکار من بزرگی این ب ویال اخه انداختم بهش نگاهی

 دهب بهم دار کلید اتاق ی فقط بزرگه اینجا بیخیالش جواد اقا نخیر:گفتم زدم لبخندی
 من ب رو دکر  تشکردی حرفم شنیرن بعد دختر کنید تمیزش خوب لطفا توش ببر وسایلمم

   خدافس  فعال خدانگهدار. هستم نیال منم خوشبختم هستم کیمیا من:گف

  دخترم چشم

  جان اقا:زدم صداش ک باال بره خواست

 بود؟ چش پسره اون راستی

  میخاست کمی قیمت ب بزرگ اتاق اقا این دخترم

 بله

 اومدم اینجا من بفهمه خانوادم اعضای از کسی نمیخام
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  دخترم چشم

 بود؟ چش پسره اقا اون جواد اقا راستی

 

 ... گردمبرمی زودی بیرون میرم من گفتم دادم تکون سری نمیاد گیر بزرگ اتاق کم قیمت با

  باش خودت مراقب دخترم چشم

  بخرم جدیدی خط برم باید

 پشت از هوی گ بودم گوشی رابط کردن نگاه مشغول ویترین توی رفتم بازار سمت بالفاصله
 پسر اقا:گفتم رفتم سمتش عجله با دیدم پسرو اقا همون ویترین

 بله:گف تعجب با برگشت

 جواد اقا ویال همون بیاین دستونه ک قیمتی هر با بعدا میتونید ببخشید اقا

 میدی تبلیغ یجور برگردم کنه ضایم میخای بعد اه اه:گف گذاشت کمرش روی دسشو پسره
  بابات ویال انگار

 صنا بعدم صاحبشم خود نخیر:گفتم بود خورد اعصابمم ولی گرفته خندم درازش زبون از
 خدافس نخا

 جدی:گف ک برم خواستم

 ممنون گف بعد

 طممخ بودم گرفته نیازمو مورد وسایل رفتم ویال سمت بازار تو بعددچرخی و کردم خدافظی
 ....ولی شیزین منو باشه دونفری سفر این داشتم دوس دقیقا کردم عوض

 ودب خوشکل خیلی بزرگ دریای ب رو هم زاویش زیبا خیلی اتاقی نشستم اتاق تخت روی
 تو هیچوقت  کنم درس ماکرونی رفتم کردم نگاه ک یکم بعد بود گرسنم اومد خوشم واقعا
  اوووف بدم انجام اینکارارو من نمیکردم فک عمرم

 .... بودم متنفر میدادم پیاز غذا بوی حسابی کردم بو خودمو شد خستم حسابی

 سلطنتی خودم خونه تو همچی یاد ب گرفتم دوشی و حموم تو انداختم خودمو سرعت ب
 زا رسید گوشم ب در صدای ک بکشم دراز یکم خواستم بلندشم جام از کشیدم اهی بود

  بود جواد اقا اووف کردم دروباز کردم سرم شالمو اومد پایین تخت
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 جواد اقا بله

  بیاد گفتین اقا این ب شما اورکیده خانم-

 دارش ندهخ قیافه با و بود گذاشته کولش روی کیفشو پسره دربیرون از کردم سرمو برگشتم
 بدین بهش اتاقی ی گفتم خودم بله:گفتم دادم تکون تاکید عالمت ب سرمو کردمو ای خنده

 کنم استراحت میرم منم

 ... پسرم ،بفرما دخترم چشم:اقاجواد

 ریکتا هوا مالیدم چشامو خوابیدم خستگی از زود خیلی تختم روی برگشتم کوبیدم درو
 دریا از جالی و اسمون ب نگاهی کردم باز کلن رو پنجره پاشدم هوایی چ اووف بود شده

 کجا؟ تو کجا من ولی یکیه اسمونمون:گفتم انداختم

 غضمب شدن هم ماله شیرین عرفان االن ک فکر این با گرفت فرا وجودمو بغض جملم این با
 وبرور دختر دوتا با ک کردم درباز  رفتم در سمت و  پوشیدم لباسامو تند تند و شکست

 خانم اورکیده:ایستوندم صدایی ک پایین برم پلها از خواستم توجه بدون شدم

 بله؟:گفتم برگشتم  تعجب با

 اومد وجل ک کردم پرسشگرانه را نگاهم لعنتی این بود نایس چ بود صب امروز دختره همون
  نیست خالی خشگ تشکر جای امروز برا مننون:گف

  گلم داری اختیار:گفتم زدم لبخندی

 زیبا و بلند دختری اشاره با این منن اتاقیای هم و دوستان اینا: گف کشید را دوستش دسه
 موچلو کوچلو تقرریبا دختر ی خانم جوجه این و سالشه44ینی من همسن هستش دریا

 رژ قنچه صورت ب هم لباشو و بود داده بیرون مقنعه از چتری موهاشو ک زیبا خیلی
 باشیم برات خوبی همسایهای و دوست امیدوارم ساله49 هستن عاتکه هم بود زده البالویی

 نیال میگم مجددا ک منم هچنین داری لطف واقعا عزیزم ممنون گفتم دوختم نگاهمو
 49میرم دیگه ماهه میزنم هدس نشدم ساله49 هنوز اورکیده

 هاگ وااای خانم خوشکل خوشحالم:گف جلو اورد خودشو سریعا بود عاتکه اسمش ک دختره
 ... دارم همسن دوست ی االن پیرزنا این بین بود شده خستم چقد ببینی

 با تمخواس میبنمتون بعدا برم باید من خوب عزیزم خوبه: گفتم ماسیدم کم کم لبخندمو
 وووت نمیبنی راهتو:گفتم فشردم هم ب لبامو غیظ با کردم تردد پسره با ک برم عجله
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 ریزی خیلی اخه ندیدم نچ:گف کردو ای خنده پسر

  نیستن فیل تو مثه همه بهتر هه:گفتم شدم عصبانی حرفش این از

 یکراکوچ ب بگیریم یاد باید ک چرا فیل ما چشم:گف بود گرفته خندش حسابی ک پسره
 شده دلسوزیم برا حداقل بزارم احترام

 سیوای میشع:گف ک بدم ادامه راهمو خواستم زدم عقب کیفمو بابا برو:گفتم کردم اوفی
 اورکیده خانم

  امرتون بفرما:گفتم ازش بود رفته سر حوصلم منم بود لباش رو گشادش خنده هنوز

 ؟ سرمن نوشیدننیتون امشبو تشکر برا میشه اگه میخام عذر

  خدافس ممنون نمیتونم نخیر:گفتم بگیرم حالشو میخاست دلم کردم فک یخورده

 یادمه سپرد دیونها حال ب منو زود خیلی دریا هوای کردم طی سریع خیلی گرفتم راهمو
 ک ودمب ضعیفی ادم انقد اینبارو ولی میکردم تکیه شادی خنده ب تمام میومدم وقتی قدیما
 غصهامو وجود وسعت شاید نمیدونم ک دریایی خالی دریا خودمو بین گریهامو اومدم
 ندمدلبب دریا ب همیشه مثه میخام کنم تحمیل بهش غصهامو میخام باز ولی نکنه تحمل
 ....بشن دیگه یکی ماله هروقت ممکنه ک ادمایی ن بشم دریا عاشق

 ی اب من عشق: نوشتم بزرگ دریا شنهای روی گرف خندم گفتم استاد ب ک دروغی یاد ب
 ....شد شروع دروغ

 ادری آب احساس وجود عمق از دریارو داشتم دوست رفتم کنار کنار قدمی چن تا خندیدمو
 منم خنده شیرین منو خندهای یاد با بود بخش لذت چ وای داد خنکی پاهام ب حدودی تا

 دیونه ادمای مثه گرف شدت

 ... قبل سال:

 ندهخ کردم پرتابش سرعت ب گرفتم هدف شیرین سر صخره باالی از کردم گلوله برفو
 شیرینو ک دویرم شدت ب دوید سمتم فرزاد چپم سمت طرف از ک کردم بلندی

 

 ک رسوندم خالم پسر مهر آریا پاپیچ ب خودمو منم کردن هدف  منو فرزاد شیرین ک
 ... زدم فریاد سخت نفس با سرم ریختن همشون

 ....نامردی خیلی شیرین



 
25 

 

 میچسبه،،، خیلی بچها جوووون ای:گف زد قههقه شیرین

 ... رسوند اغوشم ب خودشو مهر اریا

 .... شیرین سر کردم پرتاب برداشتم رو گلوله ک بودن خنده درحال شیرین فرزاد

 مبودی مجبور ماهم شد مریض شیرین ک بود بد اینجاش ولی گذشت خوش خیلی شبش
 ... بازی برف دریا نریم میکنیم سپری شمال تو ک شبایی بقیه

 ....  گرف خندم خاطرات یاد با

 عقب سرعت ب بود رسیده اندامم نصف تا دریا اب اومدم خودم ب نفر ی  فریاد صدای با
 دهش چم من بودم کرده چکار ک شگفت توی منم کشید دسمو پسر اون دقیقا ک کشیدم

  من خدای بود

 تحمل باید ک چیزی از چرا دورم انقد چرا کجام من سپرد اغوش ب منو اشک ناخوداگاه
 ردیک چکار شدی دیونه:گفت باری تحکم لهن با و فشرد سفت دستامو کردم فرار میکردم

 ؟... چل خلو دختر

 از و چسبوند بهم سفت خودشو بود کرده یخ زبونم موندم ساکت ولی کردم نگاش مبهم
 رمگ میکردم زمزمه شیرینو اسم همچنان من ولی شدیم دور دریا از قدم قدم کرد بلند زمین
 ...بودم شده گرم

 رسوند بهم خودشو تند جواد اقا نشوند سکو روی منو کرد باز سرعت ب ویالرو در
 چیشده؟ دخترم چیشده:گف

  نباشید نگران حاجی نیست هیچی:پسره

  شده اینطور بزرگ اقا نوه نباش نگران چطور: جواد اقا

  ...  خوبه حالم جواد اقا نیست هیچی:گفتم اروم

 ندید با اومدن عاتکه و دریا بالفتصله رف اتاقش سمت شد بلند جاش از سریع خیلی
 ؟.خانمی خوبه حالت واای:گف عاتکه نگرانی چهره با اومد بطرفم سریع حالتم

  خوبه حالم ممنونم:گفتم زدم جونی بی لبخند

 .... پیچوند دورم و گرفتش ازش سرعت ب دریا اومد طرفم ب ای حوله با جواد اقا

 احلس لبه نرن کنن لطف ندارن دیدن دریا جنبه خیلیا:گف جواد اقا ب رو حالی بی با پسره
 ... اجازه با رفتم من
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 اهنگ رفتنش ب مات ک طوری بودم عصبی منم بودن رفته وا خنده از حسابی عاتکه دریا
 ... خودراضی از پسره کنم تیکش تیکه بگیرم داشتم دوست میکردم

  دکتر بریم نمیخای خوبه حالت دخترم: جواد اقا

  خوبه حاالم ممنون ن

  پاشو نخوری سرما کن عوض لباستو باال بریم دختر:گف گرفتو رو حوله عاتکه

 یکهطور  ب بود شده سردم حسابی باال برم پلها از کردن کمکم گرفتن دسامو عاتکه دریا
 رانمنگ عاتکه دریا مثه کسایی چون داشتم خوبی خیلی حس بود درومده لرزه ب تنم تمام
 هه خندهاش حتی مینداخت مهسا یاد منو عاتکه این بودن

 بلند تخت از خواستم زدم اتاق سقف ب لبخندی شدم بیدار دریا تالطم موج صدای با صبح
 ... کردم زمزمه اروم پنجره ب رو شدم بلند زور ب میکرد درد بدنم تمام شم

 ...کرد باید زندگی شقایق تا

 ونا دیدن با سمتش رفتم عجله با اومد در صدای ک عقب برگشتم و زدم گشادی لبخند
 هه ادد نجاتم دیشب ک اونی هست کی میکنه فکر االن هم تو رفتن اختیار بی اخمام پسره

.. 

  بله هوووم:گفتم کردم لبامووغنچه

 سالم ینی هوووم این:گف کرد ای خنده

 نمیکنم معنی حرفامو من: گفتم ایستادم کمر ب دس

 ینی ما ک بگم خواستم بگیرم وقتتو ک نیومدم االنم اووه:گف گذاشت چشش روی دسشو
 .کنی همراهیمون میتونی خواستی شب البته دریا میرم داریم کیمیا و عاتکه دریا

  دارم درس امروز من ممنون ن:گفتم مخش رو میرفتم باید ولی نبود بدی فکر

 میخونی؟ چی راستی:کردگف ااوووفی

 میزنم هدس بودم انسانی :گفتم فکر یکوچلو با

 میزنی؟ هدس گف تعجب با

 دعوتت بابت ممنون االنم اوووم

 .. کن خبرم شد عوض نظرت میریم1ساعت میکنم خواهش
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 لمشک سختت درسای تو حسابداریم من راستی:گف برگشتو ک بره خواست باش اوووم
 .کن حساب کمکم رو شدی روبرو

 حتما ممنونت: زدم لبخندی

 اقا ببخشید:گفتم من اینبار

  گف؛بلی امد جلو قدم ی

 ....!!! من.. من

  هیچ

 !!! باش راحت: گف تعجب با

 بستم درم اتاقم تو برگشتم سرعت ب هیچی ن

 

 

 پیام

 

 

  بود دیوانه دختر این وااا...صورتم تو کوبید درو

 کنم تمیز اینجارو یکم باید واای اتاقم تو برگشتم و کردم ای خنده

 ووفا کنار کشیدم رو پنجره ب  رو دهای پر کردم تمیز اتاقم کردم مرتب همشونو لباسامو
  نشستم تخت روی شد عوض اتاق هوای

 ... شده تنگ براشون حسابی دلم گرفت دلم بابا مامان یاد با

 میشه؟؟؟ تنگ برام دلشون هم اونا االن ینی بود شده! .تنگ اتاقم برای حتی دلم

 ؟.. میاد خلووچل دختره این اصن بپوشم چی شب شدم بلند تختم از

 ... بامزن چ اخماش خندیدم دیشب یاد با دارم اون چگار من اصن

 . بود عاتکه اووف سمتش پریدم سرعت ب خورد زنگ گوشیم
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 .عاتی سالم الو

 کجایی؟ پیام سالم

 اتاق تو

 گفتی؟ نیال ب خوب

 نمیاد دارع درس ولی گفتم اره

  داداشی میکنم راضیش من اوکی

 بشم اماده برم اوووم

  بای بوس عزیزم اوکی

 بای

 ....یافت پایان تماس

 

 نیال

 .. تو بیاد خواستم ازش بود دریا کردم باز درو

 بال کردی چکارا امروز:گف نشست صندلی روی

  واال هیچ:گفتم زدم لبخندی

  شو اماده دارن دورهمی ی شمالیم دوستای شب پاشو خوب اووهم

  دنبالتون میام کردم تموم برید شما دارم درس من خوب اوووم

 نداشتیماااا نیال نشد اوووف

  عزیزم باشع باشع

 ابمیوشو کردو ای خنده

 منتظرت نره یادت برم پاشم من خوب:گف نوشیدو ای جرعه کردم تعارف سمتش ب
 .... هستیما

 . عزیزم باشه اوووم
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 ی ریعاس رفتم کمدم سمت ب شد خستم وقتیم خوندم درس یخورده نشستم رفتنش بعد
 شده تاریک دیگه هوا کردم تنم کوچلو دوشی بعد تخت روب گذاشتم و کردم انتخاب لباس

  بود9::8ساعت بود

 کردمو ایشی پسر اقا دیدن با در سمت رفتم بچهان مسیکه درومد صدا ب اتاقم در
 اومدی بازم ک تو بلی:گفتم

  میزنم درتو میام دیقه ب دیقه انگار میگی یجور:گف تعجب با

 بفرما؟ حاال خوب

  منتظریم پایین بیا باش زود

 ک بزنم حرفی خواستم هوا تو بردم انگشت اشاره ب دسمو میداد دستور بمن پرو پسره
  رف پایین پلها از تند کردو ای خنده

 در طرف ب نبود هیچکس سالن توی دنبالش رفتم بردم کیفمو اتاقم تو برگشتم منم
 گله دنبال ب و کردم سرهمی سالم بود گلها ب دادن اب مشغول جواد اقا رفتم خروجی

 .خوو برید راه اروم:گفتم زنان نفس  رفتم بچها ینی گوسفندا

 نیومدی؟ کرد صدات زود پیام چرا پ خوب:گف برگشت خنده با عاتکه

 .گستاخ انقد ادم هه:گفتم کردمو پیامه اسمش فهمیدم االن ک پسره ب نگاه اخم با

 لطفا بزن حرف درس خانم:گف برگشتو عصبانیت با

  چیشده:گفتن اومدن جلو کیمیا دریا

 ...میگیره پاچع ؟الکی بپرسید خانم این از واال:گف کردو ای خنده پسره

  جلو بریم:گفتم گرفتم دریارو دسه عقب برگشتم میلی بی با

 ودنب کرده روشن اتیشی بچها عده شدیم دریا نزدیک وقتی پرووو  پسر زدیم قدم اروم اروم
 یشهپ میخایم: گفتم تعجب با کرد اشاره اونا ب وقتی کیمیا بودن کرده برپا غوغا دروش و

 بشینیم؟ اینا

  دوستامونن اینا بابا اره:کیمیا

  دختر تا5پسربودنو تا: اونا جمع رسیدم ترهم جلو کیمیا منو پیوستیم اونا جم ب سرعت ب
 قد ی رهپس کرد گرم گرم علیک سالم به کیمیا روب شد بلند جاش از ما دیدن با اولی پسره
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 شدمی سخت ک چشایی رنگ متوسط بینی سفید پوستی و روشن و بلند موهایی بلند
 .....   معرکه خدای البته بود جذاب خدایی ولی رنگیه چ بدی تشخیص

 جدیده؟ کوچلو خانم این:گف کردو بلند من ب را انگشتشو

 زندگی توش ک ویالییی صاحب نیال این بردار کارات از دس علی گف؛واای گزید لبشو کیمیا
  شمال اومده تازگیا میکنیم

 از ساله44 هستم علی اشنایت از خوشحالم پولدار بچه به به:گف کردو ای خنده پسره
 دامها بودن نشسته ک بچهایی با اشاره با البته شمال اومدیم دوساله تقریبا ماهم تهران

 ...میکنم معرفی دوستام با:داد

  بودن اومده هم عاتکه کیمیا پیام اینباره

 زیبایی ولی بود جذاب داشت درشت چشایی ک سبزه دختر ب اشاره سحر دوستم این
 نداشت

  خانم نیال خوشبختم:گف کردو بهم نگاهی دختر

 .... ما دوستان از یکی هم نوید:گف میزد بزرگ خیلی ک پسری دیگه نفر ی ب و

  ب بشینید:گف کردو اشاره شنا ب پسره نوید اقا خوشبختم گفتم رفتم جلووپیش من اینبار

  ها

 خودم دوستای سالممم:گف وسط پرید عاتکه

 مآرش ب اتفاقا تنگه برات دلم اومدی عاتی واای:گف عاتکه بغل تو ناز با پرید ختری ی
  کرده هواتو دلم چقد ک گفتم

  اییش اومد بدم زدنش حرف طرز از

 هستید خوب خانم دریا سالم:گف پرید هم ای پسره ی

 ممنون  سالم:گف نیومدو خوشش مسیکه دریا

 ویالیی هم البته همخونه کارن ماهستن دوستای از هم اقا این راستی:گف پریدو کیمیا اینبار
 ...ما

  هستین خوب سالم:گف اومد جلو پیام

  ممنون:علی
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 ب اومدن دلیل ک علی مخصوصا بودن خوبی خیلی بچهای گذشت سرعت ب زمان
 زود خییلی دبو شخصیتی با پسره خیلی میخوند روشناسی علی بود هم مثه تقریبا شمالمون

 ... کنه کمکم داشتم بش نیازی شمال تو اگه ک گف برد شمارمم و شدیم جور باهم

 ارموشلو بود بخش لذت واقعا برسه مشامم ب تا بشم ساحل نزدیک خیلی داشتم دوست
 گاهین میبردم لذت تنهایی  ا منم بودن بخند بگو درحال بچها شدم نزدیک یخورده باال دادم

 تنهام چ خدادمیبینی :گفتم کردمو اسمون ب

 

 بکشی؟ خودتو میخای بازم چیه: رسید گوشم ب صدایی

  میریزه بهم منو احساساته لعنتی پیام این اه

 ؟ چته هاان:گفتم برگشتمو عقب ب قدمی بهش کردم رو

 میگیری؟ پاچه بهم زود کردم تو چکار من دختر هیچ

 ولی اوووم:گفتم عجله با میپرم بهش خودم ولی بود نکرده کاری اون واقعا دادم تکون سرمو
 میکنی دخالت همچی تو فضولی

 ندارم بدی قصد بخدا ولی اینجورم دقیقا:گف زد ای قهقه

 تو اندازه ب ن ولی اینجورم منم نداره اشکال: گفتم زدم لبخندی

 میکرد تعریفتو داشت علی:گف اومد کش خندش

 !!!منو تعریف:گفتم تعجب با

  تورو اره:پبام

 میگف؟ چی حاال اووم

  کشیدی سختی کزدی زندگیت از ک تعریفی طبق واقعا اینکه از هیچ

  اوووم:گفتم زدمو لبخندی

 چی؟ ینی اوم این:گف خنده با

 رمزه ی:گفتم کردم کاج چشامو

 اووووم
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  کار تقلید ای واااا

 ؟ تقلید و ما بابا ن

 دیدم قبل از تورو من پیام راستی

 ؟کجا؟ منو

 .میزنم هدس بود بابات میکردی بحث اقایی ی با داشتی دیدم فرودگاه توی تورو اره

  ندیدم تورو من ،ولی اره: گف بهت با

 بمن نبود حواست بود خورد اعصابت تو چون:گفتم ریلکس خیلی

 میکنی؟ چ اینجا بود کجا برا سفرت تو خوب اوووهم

 میریزه بهم احساسو تمام اهنگ ی:گفتم کردمو فکر یکم

 اهنگ؟؟؟ ی:گف خندید

 

  اره

 !!!عجیب چ-

 شمال اومدی شدی هوایی چرا تو پس:گفتم کردم ای خنده

  زدم همچیمو قید شمال ب اومدن برای من:گف رفتن توهم ابروهاش یکم

 هستم خوبی شنوی گوش من بدی توضیح داری دوست:گفتم رفتم جملش تواوج یکم

 ب ولی بابام اجبار ب البته میخوندم تجربی تحصیل اول دوسال من:گف زد لبخندی
 باید ک گف حسابداری برم گذاشت سنگین اجبار ب ک بعدی بابام داشتم عالقه حسابداری

 گاهدانش ک بعدی نبودم راضی اصن من ولی خواهرم پیشه اسپانیا بری تحصیل ادامه برا
 ک بعدی و بیاد کنار خواستهام با بابتم تا شدم منتظر دوسال شدم قبول شمال حساب

 ... شمال اومدم زندگیم شرایط و عالقه طبق ب منم نیست جور شرایط دیدم

 کردم فرار همه از من منی بهتر خیلی:گفتم کردمو فکر زندگیش مجرای ب یکم

 کردی فرار ک ن نیومدی کنار مشکالت با تو:گف زد لبخندی

 ...دقیقا اوووم



 
33 

 

 از دارم سبکی احساس گذشت خوش خیلی بود خوبی شب چقد کشیدم دراز تخت روی
 ... کردم پیدا وعلی پیام حتی یا... کیمیا دریا عاتکه مثه جدی دوستای اینکه

 ... کنم گذشتم نگاه باز نمیتونم ولی بود شده تنگ مهسا برای دلم

 

 

 ککم داشتیم کنکور هردو ک عاتکه منو ب سخت خیلی پیام بود کنکور دیگه هفته ی
  ک فهمیدم مدت توواین بود عالی درسش واقعا میکرد

 ی اون کرده فرار مشکالتش از من مثه اونم کشیده رنج حساس العاده فوق دختر عاتکه
 لباختس عاشق

 تربیت دبیر و اینجاس مشکالت دوری هوای از بود گرفته طالق شوهرش از هم کیمیا و
 سالبتمند کامال شخصیت با دختر ی اون بدنیه

 ...حساس و مهربونه خیلی اون ولی مغروره رایتی هم دریا و

 ک طوری هبتون تا گذاشته کنار ثروتشو من مثه ک پسریه ی اره... بگم میتونم شاید هم پیام
 ... کنه زندگی میخاد خودش

 ... فشردمش اغوشم ب سفت زدم لبخندی نوشتم امروز وقایع خاطراتم دفتر توی باز

  بود من جدید زندگی خاطرات دفتر این

 ... کنکور چنده ساعت خدا واای شدم پا خواب از

 جزومو پوشیدم بودمو کرده اماده ک لباسایی اومدم پایین تخت از سرعت ب اووووف
 بیرون رفتم پاشدم و زدم قلپی ابمیوه لیوان ی برداشتم

  دارم کنکور میدونی نکردی بیدارم چرا پیام:گفتم خشم با پیام دیدن با بستم درو

 چنده؟ ساعت:گف کردو دستش مچ ب نگا تعجب با پیام

 ؟.چرا من واقعا نمیدونم

 بخواب برو6ساعت خانوم

 ی ریب بهتره نخون چیزی دیگه االن:گف اتاق تو برم برگشتم بودم متنفر خونسردیش از
  عالقت مورد رشته اونم میشی قبول تو999% مطمئنم من کنی خالی ذهنتو بخوری صبحونه



 
34 

 

 گفتنمی همیشه ک مامان بابا برعکس بودم خوشحال خیلی داشت اعتماد بهم انقد اینکه از
 ...نمیشی قبول تو

 پیام ممنون:گفتم زدم لبخندی

 چی؟ بابت

 داری اعتماد من ب انقد اینکه

 میتونی وقت همه تو نیال

 چطوره؟ بامن صبحونه: گفتم کردومو ای خنده

 عالیه

 گذاشتم میز روی درواوردم شیر با گرتو ی یخچال طرف رفتم رفتیم اتاق ب هردوتا

 پیام باش زود:گفتم پر دهن با و خوردیم سریع خیلی

 لعنتی بده قورت لقمتو:گف کردو تشر با نگاهی پیام

 چته؟ پ درد:گفتم گرف شدت خندم ازحرفش

  بریم کنیم بیدار عاتکه بریم دیرنشه نیال بخور لقمتو هیچ

 نحس باشه:گفتم برگشتمو

 نحسم؟ من

 اوووم

 !!!بگیر پس حرفتو

 :)نمیشه نچ

 بگیر پس نیال:اومدگف جلو یکم پاشد تخت روی از

 #ممنوع تهدید: گفتم خندیدمو

 عمته نحس: گف کرد پرتاب سمتم زدبالشتکو قهقه

 رفته تو ب اره اونکه
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 ب بحدی گرف نفسم قرارداد منفذی دیوار تو منو ک طوری برگشت عقب ب سریع اینبار
 ودیمب مونده هروساکت زد زل توچشام کشید نفسی داشتم شک خودم ب بودیم نزدیک هم
 اومد در ب ک ای تقه بودن هم تو نفسامون ک درحدی اورد جلو گونشو حرفی هیچ بی

 شدس زیر از زود خیلی کنه بوس منو میخاست اون نمیکردم باور من شدیم شکه دوتامون
 نبارچ عاتکه راه توی بیرون زدم خونه از زود خیلی نبود خودم دسه کردم باز درو کنار رفتم

 ..ولی... کنکوره استرسه میگفتم الکی منم خوبه حالت پرسید

 ودب دسم قلم این بس از کوفته خسته شد خالی باری از دلم گذشت زود کنکور ساعت س
 شدم عاتکه منتظر و سرکشیدم بودو داده دریا ک ابمیوه نشستم سالن توی

 دمکر  اووفی پیام شماره دیدن با خورد زنگ گوشیم بالفاصله انداختم نگاهی برگهام ب
  کشیدم سبزو دکمه بعد ولی بودم دل دو یکم اولش

 میشن؟ مزاحم الکی مردم: گفتم نزد حرف دیدم وقتی همینطور اونم شدم ساکت

  ببخشید نیال:گف خفش صدای با

 چی؟ بابت

  امروز ز..امرو

 نمیاد یادم چیزی

 نیال

 بله

 بگم ین بایدیچیزی من

 !!!بفرما

 "اومدی وقتی ن االن

 اوکه،

  یافت پایان تماس

  شدم خوشحالم ولی خوردم جا علی دیدن با ک شم بلند جام از خواستم

  اومد جلو

 !!!به به خانم نیال سالم
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 خوبی؟؟؟ سالم

 ممنون

 خانوووم بود چطور کنکور

 یدنبود اوووم

  باشی موفق

 ممنون

 میکنی؟ چکار اینجا تو

 ببرم تورو اومدم

 وااااا

 درسته بیرون میریم کنکور خستگی عالمه بعددی نداره اااا

 عاتکه؟ اما:گفتم زدم لبخندی

 بفرما شما بلده راهو خودش عاتکه اوووم

 عدب البته بودم عاشقش من ک بود سفید هاچپک ی علی ماشین شدیم خارج حوزه از هردو
 . بودم ژیان ماشین عاشق من چون ژیان

 شدیم پیاده بالفاصله کرد پارک شیک خیلی کافی ی جلوی

 

  نبودم اشرافی نیالی اون دیگه چرا نمیدونم

 رفتار اشرافی ی مثه االن ک علی برعکس داشت قاعده رفتنشم راه حتی ک نبودم نیالی اون
 ... سرشه پشته سنگ غرور انگار میره راه یجور میکنه

 کجاس؟ حواست نیال:گف علی ک بودم فکر توی

  بله

  هیچ

 خوبه؟ حالت
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  اره

 .بشینم یجایی بریم

  ک ودمب فگر توی داد سفارش سنتی بستنی دوتا علی  نشستم خلوت یجایی علی همراه
 نیست خوب حالت امروز نیال:گف علی

 رومدد علی ملو ام گریه ولی براچی نمیوونم دقیقا کردم بغض اختیار بی دادم تکون سری
 نیال؟؟؟ چیشده9:گف تعجب با زانوزد پام جلوی و شد بلند جاش از تعجب با عی

 دختر بزن حرف تروخدا شده چیزی:گف گرف دسامو نزدم حرفی هیچ

  علی.ل...عل:گفتم مقطع مته پته با

 علی جون

  شده تنگ گذشتم و خانوادم  برا دلم من

 . میشه حل نباش نااحت گلم چرا خوب:گف کشیدو سرم روی دسشو

 علی ببوسم خواست پیام:گفتم بغض با و کردم پاک اشکامو

 چیییییبی؟

  کرده غلطی چ:گف شد بلند علی ک گرف شدت گریم

 باش اروم میگیرم حالشو گف؛نیالبخدا ام چونه زیر بد دسشو پاییم انراختم سرمو

 .. من بود خودم اشتباه من نبودم ناراحت پیام دست از من

 مشکلمو من تا میگف خودش زندگی نامالیمات همه از بودم باش ک مدتی طول علی
 میشه علی ماله ک دختری حال ب خوش کنم فراموش

 یدنمد با بود نشسته جوادد اقا باغچه پیشه پیام. شدم پیاده ویال روبروی علی ماشین از
 پیام گفتهای خیال بی و داخل برم خواستم علی با خدافظی بعد شد بلند جاش از زود خیلی
 گذشت؟ خوش هه:گف و بهم جنبید یهویی ولی بشم

 چی؟؟؟:گفتم برگشتم تعجب با

 خانم ولی شدم منتظرت چقد میدونی نیال:گف میزد موج توش تحکم ک صدایی با اومد جلو
  گردش علی اقا با رفته
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  شده شاخ من برا اومده هرکی هااان چیه ،داداشمی،شوهرمی بابامی:گفتم  عصبانیت با
  بردار من سر از دس

 ...بگ بهت چیزی ی باید نیال:گف برد فرو موهاش الی دسشو

 ینه همین در بگی بهم چیزی نیست الزم شو ساکت:گفتم بالفاصله کردمو قط حرفشو
 شتانگ همچنان منم شده چی ک پرسیدن سریع خیلی دیدنمون با اومد پایین دریا عاتکه
 باراخرته:گفتم باال بردم اشاره

 سفت نشستم پشتش و کوبیدمو محکم درو اتاقم توی رفتم کردم طی پلهارو سریع خیلی
 .... من بودم سنگدل بدشانسو چقد خدا کردم بغل زانوهامو

 پیچ تودس ب عشقم باز شمو عاشق نمیخام کنه بازی احساساتم با کسی دوباره نمیخام من
 بغض شکست باعث در ب تقه گرف شدت گریم خاطراتم شیرین عرفانو یاد با بشه سکوت
  کردم سکوت...بود دیگری

 ... هستم کیمیا" عزیزم کن باز درو نیال

 'نگفتم چیزی هیچ

  بزنم حرف باهات باید لطفا نیال

 ک نشد اشکام شدن جاری از مدتی دادم هل تخت روی ب خودمو هوا بی و کردم قفل دور
 .... رفتم بخواب

 تقریبا هوا  خوابیدم من ک چقده خدا کردم پنجره ب نگاهی میداد سوز حسابی چشام
 بودم ترسناک چ کردم نگاه تختم اینه روی خودمو شدم بلند آرومی ب بود شده تاریک
 ... پف جشایی و ژولیده موهای

  یدمپوش لباسامو زود خیلی دریا برم داشتم دوست درومدم سریع خیلی گرفتم دوشی ی
  بود مونده ج گوشیم ک اتاق بیرون برم خواستم

 ک اقات تو برگردم خواستم پیام دیدن با درومدم اتاق از بالفاصله برداشتمش برگشتم
  کن صب تروخدا نیال:گف

 بله: گفتم برگردم ک بدونی

  ببخشید

 کارت؟ کدوم بابت
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  میکردم خواهی عذر باید بنظرت ک کاری هر

 ... جالبه

 دارم دوست نیال:گف ک برم پلهارو خواستم سریع خیلی و برگشتم اینبار

 ونهامگ ولی نبود خودم دسه اصن کرد زدن ب شروع سریع خیلی قلبم ظربان حرفش این با
 کرومو نگاش بهت با بود بدی حس ی ینی میگف جی این بود شده سرد

 پیام و..تو ی..میگ چی.ی..چ...گفتم؛چچ

 رفتم عقب قدم قدم ترسم از منم شد نزدیکم باز این

 اشرافی زندگی از هیچ ک دختریم این عاشق لجبازیاتم عاشق دارم،من دوست من نیال
 مامت با منووتو نیال... میزنه دریا ب دلشو خواست دلش هروقت ک دختریم عاشق نمیدونه
 ... کنی جبران یطرفتو عشق میتونی تو باشیم باهم میتونیم داریم  ک هایی خصلت

 بفهمی میشد سخت ک پبامی این بود مغرور پیام این بودم دراورده شاخ حرفاش از
 ؟ سنگدل یا مهربونه

 ینا میگف راس ینی نمیدونستم بودم ساکت همچنان و  دوختم کف ب چشامو مستقیم
 کردم فرار دستش از ماهه5االن ک عشقی کنه جبران منو عشق جای میخواست پبام
  گرف فرا عرفان ب نسبت احساساتم یاد با گلومو ته بغض...

 ... میمونی من یا میشی من عشق:کرد زمزمه گذاشت قلبش کنار دسشو پیام

 پاهام سرعت از خودمم ک دویدم انقد کردم طی پلهارو حرفی هیچ بدون سریع خیلی
 نفس ردمک فرار بشم روبرو حقیقت با نتونستم بودم ضعیف بازم نیال من این بودم متعجب

  رسیدم دریا ب زنان

 

 خدا چرا اخه: زدم فریاد سکوتش عظمت و دریا طالتم موجه دیدن با

 یفوضع نیالی نمیتونم چرا:گفتم بلند و دادم پرت دریا شنای رو خودمو بودم شده دیونه
 بشکنم

 مردم دیدن با انداختم اطرافم ب نگاهی شم عاشق دوباره ک زده ریشه وجودم تو حسی چرا
 .... نبود خودم دسه ولی گزیدم لبمو
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  بعد روز98ماهو9

 

 

  کن نگاه پیام واای

 مهمانی ی امشب: گفتم کردمو ای خنده میشی قبول گفتم بت منکه کشتیم دیدم نیال دیدم
 میریزم

 

  بگی تو هرچی باشه

 

  دراوردم گوشیمو

 ؟؟؟ میزنی کی ب: پیام

  علی

 ؟؟؟ اونوقت چرا

 بفهمه نتیجرو داشت دوست خوب

  بیخبال

  پیام

  بله

 بت چیشده:گفتم چرخوندم سرشو

 هیچ

 دوستمونه هم علی خوب

  نمیاد خوشم پسر اون از من اما

 باشه

 نشو ناراحت نیال
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 نیست ناراحتی جای

 ... شمارگیری کردم شروع بالفاصله فشردم دسم کف گوشیمو

 داد ج بوق دومین با

 ... الو

  من لوس دختر ریخت دلم

  مهسا الو

 ؟؟؟ شما بله

 ....مهسا

 نیال دختر خودتی نیال

 خودمم مهسا اره

  دلتنگتم کجایی نیال واای

  نشنوه پبشت از کسی اروم

  نیست کسی

 کجایی؟؟؟؟ مگه

  خودمون خونه برگشتم رفتی وقتی از من نیال

 ؟ کردی اینکارو چرا مهسا

 نرفتی ودنب فهمیده میگشتن دنبالت داشتن بودم اونجا وقتی تا البته بودم تو برا من نیال
 کجایی؟ عموت پیش

 نیستم ایران بیرون من مهسا

 !!!میدونم

 کجا؟؟؟ از

  نمیشن محیا خارج تو ک دارم ارزو ایران تو میگفتی اینکه از

 مهسا دارم دوست خیلی دیونه
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 ؟؟؟ االن کجایی منم

 

  بگم نمیتونم

  باش خودت مراقب فقط باشه خوب

 ؟؟؟ چطوره شیرین ولی باشه

 بارداره

 لمس صلهبالفا کنم قط باید خدافظ باشه: گفتم ضعیفی صدای با گرف فرا گلومو ته بغض
 فشردم قرمزو

 خوبه حالت: گف کرد نوازشم اسوده خیال با پیامم دادم جا پیام بغل توی خودمو

  اوووم

 ... خونه بریم خوب

 حتی لمقبو من جوادم اقا:گفتم بلند صدای با جواد اقا دیدن با بودیم خونه نزدیکای تقریبا
 تو فریاد با داخل دویدم سرعت ب کردم رها پبامو دسه گرف خندش حرفم این با پیامم
 جوووون شدم قبول من زدم داد خونه

 چیشده درد ای:گفتن سالن وسط پریدن کیمیا دریا

  شدم قبول:گفتم خنده با

  کرد دیونمون:گف پرید پیام اونور از

 دریا کنزدی بود شده قبول عالقش مورد رشته حتی عاتکه حرفا این گفتن تبدیک بهم همه
 بزنو از هکوفت خسته کنیم برپا قبولیمونو جشن توش امشب بود قراد ک بود خونه سفره ی

 ... شدیم ویال وارد پیام منو بکوب

 سیدمر  اتاقم در ب وقتی کردیم طی پلهارو سرعتی چ با نمیدونم ک طوری بود خستم واقعا
  نشست جفتم پیامم نشستم در لبه

  بود خوبی شب چ: گفتم کردمو ای خنده

  بود عالی اره
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  اوووم

  نیال

 نیال جونه

 ؟؟؟ چی ینی اوووم این

  پیام میپرسی چنبار واای

  بگو خوب

  رمزه ی

 حرفا این فهمیدم،باشه همون مثه یچی

 .. پیام

 بلی؟

 ؟ کنارم هستی اخرش تا تو

  عشقم اخر اخر تا:گف کردو بغلم کشید خودش طرف ب دسمو

  الال بریم پاشیم خوب:گفتم زدم لبخندی

 اتاقم؟؟؟ یا اتاقت کجا

 !!!پیامممممم:گفتم شد تا6 تعجب از چشام

  امشبو من جون نیال:گف کردو ای خنده

 !! نمیشه نچ

 خدا تلو

   عاقا نمیسه بخودا ن

  بفرمایم:گف ایستادو در لبه داد هل اتاقم تو منو زد گونم ب بوسه کردو ای خنده

  تروخدا نگو:گفتم درادردم  گیجارو ادم ادای

 روما پاشم خستمه االن ک میخندیدم میگفتیم صبح خود تا بس پشتش.درم داخل اومد
 دمکر  اماده رو صبحونه شدم بلند و زدم دسش ب  بوسه کشیدم کنار پیام بغل از خودمو
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 با عاتکه هابچ پیش رفتیم و خوردیم رو صبحونه باهم بود شده بیدار اقا ک کنم بیدارش رفتم
  بوده چخبرا دیشب ماشاال:گف زد چشمکی دیدنمون

  کردم پیام نگاه پایین انداختم خجالت از سرمو

 میکردیم یریز  برنامه شرکتمون برا داشتیم فقط حرفیه چ این بابا ن: گف کردو ای خنده پیام

  شرکتی پ بله بله:کیمیا

  برم من منتظرمه علی بچها:گف برداشت کیفشو پرید دریا

 ب رو عقب برگشتم کردم نگاه دریا رفتن ب کرد نگام پبامم ک زدم لبخندی علی اسم با
 میای؟ توام خرید میریم پیام منو:گفتم عاتکه

  دارم خرید یکوچلو منم اره

 ... وار دیوانه اونم بودم شده پیام عاشق من گرفتم سفت پیامو دسه اوکی

 و تاقشا برا خواست ک کنیم خرید عاتکه برا خواستم اول رسیدیم اینجا پاساژهاس ب وقتی
 سخت ک درحدی بود سرسخت خرید تو خیلی کردیم همراهیش ماهم بخره لباس دانشگاه

 نیال:گف ک بودیم مغازه ی دمه شد تموم خریداش خداروشکر میخاد چی بفهمی میشد
 دارم کار خونه میرم

  عزیزم اوکی

  خدانگهدار خدافظ

 شتپ اشنا قیافه ی دیدن با درومدیم پاساژ از شد ک تموم کردم خریدامو منم رفتنش بعد
  چیشده گف تعجب با پیامم شدم قایم پیام

  شهریار چهره یاد گذشتیم پسره از وقتی

  بگردن دنبالم اومدن نکنه افتادم شیرین برادر

 چیشده،؟؟: گف متکرر گرفتو سمو  سفت پیام افتادم نفس ب

 شده؟؟؟ چت نیال 

  دیدم خانوادمو از یکی انگار من.. من پیام

 کیو؟



 
45 

 

  ین..شیری... دوستم برادر

 بری هرجا بشه هرچی خانومم کنارتم من من گله س نتر:گف گذاشت سینش روی سرمو
 منم

 

 وقتی کرد قبول اونم بریم تاکسی با کردم اصرار پیام ب باره ی نبینم کسی ک بخاطرس
 خانواده از جواد اقا:گفتم آروم سالم با و جواد اقا سراغ رفتم سریع خیلی ویال رسیدیم
 گرف منو سراغ اومده کی اورکیده

  هیچکس بانو:گف برگشتو

 &جواد اقا:گفتم کوبیدم میز ری دسمو دروغه میدونستم چشاش از

  گرف تماس دلیلی اقای پسر دیروز بانو

 یاممپ دویدم اتاقم سمت عجله با بیشعور ای دنبالم فرستاده شهریارو بابا بودم مطمئن
 بوطمر من ب ک وسایل تک تک گذاشتم چمدون توی لباسامو کردم باز کمدمو بود دنبالم

 کشید دسمو پبام دیدم یهو ک میکردم جم داشتم بودو

 

 بیان یچ ک باشم اروم:گفتم خودش حالت با باش اروم نیال:گف عصبانیت با کشید دسمو
  پیام امیرکا میفرستتم نمیده اجازه پدر میدونی دیونه کنن جدا هم از مارو دنبالمون

 من رسنت تروخدا نیال بشه چی بگو نمیکنم ولد بخدا نیال نترس:گف گرف سفت دسامو
 دختر کنارتم

  پیام کنیم چکار پس:گفتم زمزمه با کردم هق هق ب شروع اغوشش تو

  میشه درس:گف کشیدو عقب سرمو

 ب دلم ظربان نمیشه میگف ک بود جواد اقا صدای درومد صدا ب اتاقم در حال درهمین
 پیام ک شکست وحشتانی صورت ب در بود شده خش گلوم بغض درومد فجیعی صدای

 مبهم شدم پرت زمین روی علی اقا شهریار و بابا خدمتگزارای از یکی عرشیا دیدن با جلو رف
  درومدن اتاقشون از عاتکه و دریا کیمیا ک میکردم نگا

  اومدن طرفم سریع شهریار عرشیا

 ... احمق داری چکار:گف شهریار روی ب عصبانیت با طرفم اومو سرعت با پبام
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 ساله ی بودی کجا اینهمه... دختر خوبه حالت اینجایی تو نیال پاشو:گف گرفتو دسمو شهریار
 ... واای دختر میگیردیم دنبالت داریم

 گف شهریار ب و طرفم برگشت کرد نگاه جواد اقا ب رو پیامم میکردم نگاه پیام ب گریه با
 کن ولش پس خوبه حالش میبینی ک تو:ک

 هستی؟؟؟ کی تو اصن هاان بتوچه:گف شد بلند عصبانیت با شهریارم

  نامزدمه:گتم پریدم ک بزنه حرفی خواست داد تکون سری پیام

 رعتس با اومدن باال صورتش رگهای خشم از شهریار اینبار کرد تاکید سر با حرفمو پیامم
  پاشو مامانت ب چیشده میدونی دنبالته بابات پاشو کردی غلطی چ نیال:گف

 کن ولم نمیرم هیجا من:گفتم زدم پوزخندی مامان یاد با

 عصبی ونوپدرت لطفا نگرانتن همه اونجا شید بلند لطفا خانم نیال:گف اومد جلو عرشیا اینبار
  نکنید هس ک اینی تر

  نمیرم جایی کنین ولم:گفتم گریه با

  نیال پاشو:گف گرفتو دسمو شهریار

  کرد جدا دستم از دسشو پیام حرکت ی با ک

 دنمکشی خودشون دنبال و گرف دسامو متردد علی اقا کرو اشاره علی اقا ب اومد جلو عرشیا
  میکردم صدا پیامو اسم گریه اشک با

  بودن شده درگیر باهم شهدیار و پیام

 یییوحش تروخدا کن ولش شهریار:گفتم فریاد با بود وحشی شهریار کتک بار زیر عشقم

 تحرک با بشن مانعشون عاتکه کیمیا ک طوری ماشین تو انداختنم بزور دیدم جوادو اقا
 خترس و میشدم دورتر ویال از کنید ولم تروخدا میزدم جیغ میزدن ظربه شیشه ب ماشین

 .... ببینم دوستامو زارهای نثار میتونستم

 عرشیا اومدم خودم ب پدر صدای با میداد سوز چشام ک حدی در میکردم گریه راه طول
 نوم سفت مادر میخواستم پیاممو من ولی شد جم چشام تو اشک مادر دیدن با گرف دسمو

  کرد جم اغوشش تو

 عقب ب کردم رهاش وحشیت با برم میخام کن ولم مامان:گفتم بلند خونموون دیدن با
  برگشتم
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 حال از ک میکردم زمزمه پیامو اسم وار دیوانه انداخت خونه توی منو شهریار دوباره ک
 ... رفتم

 

 زا حتی بودن کرده منع همچی از منو اینجا بودم پیام منتظر هنوز من .... میگذشت روزها
 ... تلفن رفتن بیرون

 من فرار از ک حیاط تو بود گذاشته ادم کلی و کنه مراقبت ازم بود اورده دختریو ی بابا
 .کنن محافظت

  بیاد شدن مانعش حتما نبود خبری مهسا از حتی

 نشه تموم همیشه بودم حاضر ک انتظاری بود پیوسته انتظار ی ب فقط من زندگی دیگه و
 ندبل پنجره دریچه کنار از نامزدم من بفهمه ک االن مخصوصا میاد پیام مطمئنم من چون
 ... بود پیام منو عشق حلقه کاش ای انداختم نگاهی ام حلقه ب و شدم

 یوکس من من میخام خودمو پیام من میکردم گریه زار زار دیگم کسی مال االن اینکه بایاد
  شد عاشقم بازیم دیونه تمام با ک میخام

  میشد سپری اشک با شبهام روزهام تمام

  درومد صدا ب اتاقم در ک بود روزا ازرهمین یکی

  بفرما

 ؟ بیارم امش برات نیال ببخشید:گف انداخت بهم نگاهی بودش فرستاد بابا ک نحیفی دختر

 رفتم طرفش شدم بلند جام از وحشیت با بانو میگف بهم همیشه ک افتادم مهسا باد
  بود ترسیده دیدنم با اونم دادم قرار صورتش توی تهدیدمو انگشت

 فهمیدی نزن درمو هی نگفتم وقتی تا منم بانو میگی بمن نیال نمیگی من ب بعد دفه نگاه
 ؟؟؟ گستاخ دختر

  نیال چشم:دادگف تکون سرشو ترسش از

  شد احساس دسم ب صورتش داغی ک زدم صورتش ب سیلی برگشتم عصبانیت با

  رف بیرون اتاقم از سرعت ب
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 ی مهسا عشق ب کردم خیانت من گردم کردن گریه ب شروع دوباره پیاپ و مهسا یاد با
 .... پیام از خوودمو عشق و گرفتم مهسا از شهریارو من پیام عشق

 نیال:گف برگردوند صورتم ب زدم دختره صورت ب ک سیلی و اومد عصبانیت با مامان
  شو ادم دیگه دراوردی شورشو

 ... نبینم کسیو بیرون گمشید:گفتم اروم شدم خیره پنجره ب بودم شده سنگ مثه

 ...نیللالااا: مامان

 ...میگم بت دارم بیرون برو

 .. اومده شهریار

 !!! بمنچه خوب

 دخترم خرید برین باید

 شمال میبرتم میاد پیام منتظرمه پیامم نمیفهمی چرا تو مامان نمیرم اون با هیجا من
 م میشم خودش ماله میکنه عروسی بام گف خودش

 

 ردیک اشتباه تو نمیده بهت فرصتی بابات مجیوری تو نیال:گف کرد نوازش سرمو مامان
 دخترم

 کن کمکم مامان تروخدا: گفتم جاددادم بغلش تو خودمو

 ...ببینت میخاد شیرین نیال

 ببینمش نمیخام:گفتم سرعت ب

 نیست؟ خواهرت مگه اون چرا اخه

 یهگر  همواره کردم فریاد ی شروع ببینم نمیخام اشغالو اون میفهمی ببینمش نمیخام
  یدفه ک طوری ب باشم اروم میخاست ازم هم مامان میکردم

 اونم دکتره فهمیدم برگشت مردی اومدن با ک بیرون رف شد پا جاش از تعجب با مامان
  زد دسم ب باشم اروم خواست ارم و کرد اماده امپولو سریع خیلی

 ... رفتم خواب حالت ب و شدم اروم دیقه چن بعد
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 کن ولم:گفتم کردم بغل پاهامو پریدم خواب از کسی نوازش با هم صبح

 شیرین منم باش اروم نیال

  بیرون برو

  میفهمی شرین منم نیال

 ... میخای جونم از چی گمشو: گفتم گریه با

  باشه باردادیش اخر ماهای پیزنم هدس بود شده برامده شکمش

 . اشغال کن ولم اونور برو:گفتم دادم هلش سرعت ب

 مرگمه چ نمیدونستم خودمم بود شده شکه کارم از

 اخه ندارم کاریت من باش اردم تروخدا نیال:گف جلو برکشت باز

 ... بیرون برو کردی بدبخت منو تو

 حالش جان خاله ببخشید:گف شیرین ب رو و کرد بغلم و داخل اومد مامان سروصداهام با
  نیست خوب

 همه کرد خراب منو زندگی دختر این شدم دیون من اره بده حالم:گفتم و زدم پسش
 مامان کردم کردن گریه ب شروع گرف ازم عشقمو میفهمی کرد سراب ب تبدیل ارزوهامو
 میفهمی

 

  میکرد نگاه باز چشای با بود شده شکه حرفام از شیرین

  بیرون برید مامان:گفتم زدم پوزخند منم

 ؟!!! عشق کدوم نیال تو میگی چی چیشده:گف هقهق با شیرین

  انداختم تخت روی خودمو شدم ساکت

  میگی چی عشق کدوم بگو یجی خدا تورو نیال:گف گرفتو شکمشو شیرین

 چی ی نیال:گف داد تکون بازومو اومد جلو زد پسش شیرین و کشید عشق شیرینو مامان
  نکن گریه احمق بگو

 .. رفتم حال از ناخوداگاه میکردم نگاه همچنان ک موندم ساکت
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 خودتی... اینجایی  ت مهسا:گفتم زدم لبخندی مهسا دیدن با

 خودمم نیال منم اره:کرد زمزمه اروم

 .نخواستم من تروخدا ببخشید مهسا:گفتم گرفتم اغوشم توی خودشو

  بسه نیال نکن گریه :گف فشردم سفت مهسا

  یمنیست هم ماله شهریار منو بخدا دارم دوس پیامو من مهسا مهس:گفتم بیرون اغوشش از

  باش اروم خانم میدونم اره:گف زد لبخندی مهسا

  گریهامون خندهامون شمال هوای افتادم عاتکه یاد شدن سرازید اشکام

 میکنم کمکت باش اروم نیال:گف کردو بغلم مهسا

  چیع:گفتم چرخوندم سرمو کمک کلمه با

 ... ن االن برمیگرده پیام باشی صبور باید: نیال

 میاد؟؟؟ کی میفهمی مهسا کنم ازدواج میخام من کی:گفتم تعجب با

 داری دوسش اگه اینهمه صبوری انتظار نیال

 ....گف گوشی دیدن با اومو جلو ب برداشت کیفشو کرد نگاهی در ب

 

 

  بود شده جا همه چشمان کمال در زیبایش بود شده فرشتها مثه عروس بالباس 

  ومدا پایین چشم از خوشبختیش تمام برای اشکی قطره داد تکون برام دسی زدم لبخندی

  رفتم جلو و  فشردم درو لب خوشحالی از

  ممنونت:گف کرد ای خنده

 ...خدانگهدار عزیزم. باشید خوشبخت:گفتم گرفتم لباسمو گوشه

 .نیال

 !!بله

 میری؟ داری زودی این ب
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  باشم مزاحم همیشه مثه باید: کردم مکث گفتم اووومی

 بال ای:گف کردو ای سرزنده خنده

  خدافظ

  نیال

  بله بازم

 ....منی خوشببختی راز تو ممنون عزیزم باش خودت مراقب

 ... خدانگهدار حتما

 باغ خروجی  در ب وقتی زدم قدم جم هیاهوی میان و فشردم دستم تو ماشینو سوئیچو
 ..  کردم بغضی خاطرات یاد با گزیدم لبمو گوشه کردم نگاهی رسیدم

 گنده شکمه این با من اوووف کردم نگاه جاده ب گذشتن باد مثه سختی صبر سال چن
 لتنگشمد نمیدونه بشه لبریز صبرم کاسه گذاشت باز کجاست پیام کنم طی راهو این چطور

... 

 یدمشن سرم پشت رو ماشینی ممتد بوق صدای یدفه ک شدم ماشینم سوار کردم اووفی ی
 ... شدم پیاده ماشینم از خوشحالی با پیام ماشین دیدن با اوردم بیرون ماشین از سرمو

  کشیدم انتظار من بازم:گفتم گوشش کنار و فشردمش اغوشم در سفت

 بانو بودم ترافیک تو اینبار:گف زد چشمگی

  کردن داغونم بچهات:گفتم کردم ای خنده

 ... بچهام خودتو فدای ای

  بریم گجا االن خوب کلک ای

 از دور جایی ی اروم جای ی بریم بشیم دور اینجا از میخام بدی رو اجازه این اگه نیال
 ....اشرافی بعدهااا شایدم یا و....اشرافی زندگی از دور جایی ی مشکالت

 

  شماله حتما:گفتم زدم لبخندی

 .... بانو بله: گف زد سرم ب بوسه و کرد بلندم جایم از
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 این من کردیم طی رو آرن راهیم تو فرزند و همسرم من خوشبختی جادهای شمال جادهای
 ... خواستم بزرگم خدای از خوشبختیو

 

 قبل ماه5

 

 

  گرفتم رو عاتکه شماره بسرعت

   عاتکه الو.... الو

 کجاست؟؟ پیام عاتکه نیلالم خودمم ؟اره جووونم تویی نیال

 ؟؟. کجاست:گفتم ضعف با شد دلم کردن ریشه ریشه موجب ک کرد سکوتی

  نیال رف امیرکا.ک..امییر

 دموخو پیام شدم داغون من میمرم دارم نیال دنبالم نمیاد چرا پس کجا اخه:گفتم گریه با
 ...میشم بدبخت دارم من بگیر بهش نیال میخام

 ...کن صب میاد پیام نیال باش اروم

 ....بده خبر بش کنم ازدواج میخام من ولی باشه باشه

 ... یافت پایان تماس

 نیال باش اروم:گف  گرف اغوشم در سفت مهسا.بده ج کسی تروخدا بده ج عاتکه
 ...برمیگرده

 ب تنهایی روزها همه مثه یکروزی برنگشت من عشق ولی.... گذشتن باد مثه هم روزها
 ... اورد جلو غذارو ترس با اونم بیاره شام برام گفتم جدیدم خدمتکار

 چیه؟ گفتم تعجب با اورد بیرون جیبش از کوچیکیو کاغذ دیدم یهو ک

     دادش شهریار اقا: کرد زمزمه اروم

 چیزی یچه ب تو نیستن خودت روال طبق روزا میدونم نیال سالم: بود نوشته کردم باز برگرو
 ب هم کنم کمک خودت ب هم میتونم من ولی  نیستی راضی میده رخ داره زندگت تو ک
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 شقتع ب تو ک کنی فرار خونه از باید هم تو ک وقتیه این ایران برمیگرده پیام فردا خودم
 .... من اشرافی نیالی باش خودت مراقب همیشه نیال مهسا عشقم ب من برسیو

 قتهو خنگ دختره کمک با بستم بارمو کوله شد انجام شهریار خواسته طبق نقشه زمانو
 او و شکست خنگ دختره اتاق پنجره ک بود8ساعت حوالی غروب بود شده تعیین فرارم

 درس طالیی فرصت راه منم رفتن اتاقش طرف ب هم نگهبانا همه کرد زدن جیغ ب شروع
 و گرف کیفمو دسه کسی کردم احساس یهو ک رفتم دوم    باغ دور طرف از فرار برا کردم

 ... نایی زمزه بوی چ اشنایی عطر چ بردم پناه کسی آغوش تو همواره

 سیاهی پرده چشم جلوی و رفتم وا پیام دیون با اومدم بیرون اغوشش از وحشت ترس با
 ... شد نمایان

 یدرس مشامم با الکل بوی شدم روبرو ارامش و زیبایی از اتاقی با کردم باز چشامو وقتی
  پیچید اشنایی خنده صدای ک کردم ایشی

 فرار بیا روب پیام:گفتم پریرم بیان بابا خدمتکارای اینکه ترس از کردم تعجب پیام ریرن با
 ....دیگه بیا تروخدا نیاد کسی کنیم

  باش اروم نیست چیز هیج دیگه خانم باش اروم:گف گرفتو دسمو پیام

  بریم تروخدابیا کردم زمزمه شدم خیره بهش سوال پر چشای با

 ولی افتادم هق هق ب و شدم قایم پیام پشت ترس از دیدم بابارو قدمای حالت همین در
  بود ریلکس خیلی پیام

 دهشرمن:دادگف تکون سری عرشیا اومدن طرفمون ب بابا خدامتگرازای تمام حین همین در
 .... نیال این اقا

  دادم اجازشو خودم نداره اشکال: گف و کرد قط بابا حرفشو دفه ی

 میشه ارهد چی اینجا نمیدونستم دقیقا زد لبخند بم فشردم پیامو دسه سفت تعجب کمال از
  بود اروم خیلی بابا ولی

 اومدین پیام اقا:گف خوشرویی با و زد گشادی لبخند اومد هم مامانم بودم ایستاده مات
  بفرمایین

 ... بودم خوشحال خیلی ولی چی ینی مامان حرف این معنی نمیدونستم
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 ودتخ راهتو بزارم کنم پدری حقت در شده ک بارم ی میخام اینبارو نترس دخترم نیال:بابا
 !!!!!!!کنی انتخاب

 تو نیال: دبگوی و بزند ام گونه ب بوسه پیام شد باعث ک زدم لبخندی بابا انروز یاددحرفای با
  منی ندار دارو تمام

 عاشقتم:گفتم زدم لبخندی منم
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