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 کتـــابســـــاز
W w w .  Ketabsaz . info**  

 این کتاب در سایت کتاب ساز تهیه و منتشر

 

 نویسنده می باشدمحتوای رمان بر عهده خود 

 کتابساز مرجع دانلود رمان های ایرانی 
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  عشق داوطلب :رمان

  خوش پایان... عاشقونه: ژانر كریمي ومهري آقایي مرضیه: نویسنده

 به واحتیاج میشه دیالیز كه پریاست اسم  به دختري یه درمورد داستان :رمان خالصه

 ..  داره كلیه

  

 عموهاي پسر ازقضا كه  برادر دوتا شده باعث كه  داره گیري چشم زیبایي دختر این

 ...  بشن اون عاشق هستن پریا

  

 .. میشه پریا عشق داوطلب كدوم كه ببینید  بخونید باید ولي

  

  

  

  

 .....  بود گرم خیلي هواا گذروندم رو  سختي روز چه خدا واااااي

  

 ...  میام در پا از دااارم دیگه رفتم دکتر  اون دکتر این بس از شدم خسته

  

!  بریدم زندگي این از دیگه که من باشه؟ داشته تحمل میتونه چقدر ادم یه مگه

 ... میگذرونم دارم عمرمو روزایه ترین کننده خسته

  

   کني راحتم نمیگیري  جونمو سري یه چراا ...جون خدااااا
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 حتي...میکشم خجالت همه از ،دیگه لعنتي بیمارستان این بیام باید همیشه کي تا

   ام  خانواده اون خجالت باعث میکنم احساس...ام خونواده

  

 ..  بیرون برم باهاشون میکشم خجالت 

 ...  خوانوادگي هاي مهموني برم باهاشون میکشم خجالت حتي

  

 ... میکنن ترحم بهم همه میکنم احساس

 میچرخه دستگاه تو که خونم به و بکشم دراز بیام هاااا  ساعت دستگاه این زیر کي تا

 ... کنم نگاه

  

  

  

  

  

  چون میشم دیالیز دارم یاد به وقتي  از

 ... پیوندبزنن کلیه بهم نمیتونن دکتراا  دارم دیابت 

  

 ! بزنه پس کلیت ممکن میگن

  این میام میون در روز یک روز هر من

  

 .. میکشم دراز تموم ساعت..? لعنتي بیمارستان 

  کنه تصفیه خونمو و  بره بین از میاد وجود به بدنم تو کلیه نبودن خاطر به که سمي تا

  

    این بخوااي که هست کننده خسته خیلي

  

 ..  کني زندگي جوري
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   میره هدر  به داره  اینجاااا عمرم و وقت نصف

  

   خاطر به قشنگم و ظریف هاي دست

  

  دیالیز  دستگاه همون طریق از چون..شدن   زشت..گذاشتن دستم تو که دستگاهي 

   میشم

   یکي؟؟  اون اما..خوشگله دستام از یکي

  

 ...  کرده باد هاش رگ دستگاه اون خاطر به

  

  

  

 ?  پارت

  

 ...  خونه اومدم بیمارستان از  گذشت زندگیم ي  دیگه روزاي مثل امروزم

  

  جوني  دیگه خونه به برسم تا رفتم پیاده خونه تا کوچه سر از شدم پیاده که ازتاکسي

 ...  بود نمونده واسم

  

  زنگ  داد دست بهم شدیدي ضعف  خونه برسم ،تا بود  شده ضعیف خیلي  بدنم

 ...  پیچید آیفون  تو پریساااا صداي  که زدم رو خونه

  

  کیه؟؟: پریسا

  

 ! کن باز درو پریااا منم
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  چند  رفتم حال از رسوندم هاا پله به خودمو که همون ...شد باز تیکي صداي با در

  توش نگراني و ناراحتي که ي چهره وبا ..سرم باالي  اومد پریسا که نکشید اي ثانیه

   گفت میزد موج

 برم قربونت..اجي عشق خوبه حالت... خواهري شد چي پریا من خداي واااي:پریسا

   بگیري  جوون  بخوري بدم چیزي یه پاشو خونه، تو بریم بیا نشین اینجا

  

 ...  برد خونه به خودش با  کردو وبلند گرفت منو دست اروم پریسا

  

  

  

 ?  پارت

  

   زیادي  هاي پله بود طبقه یه خونمون

  

 ...  رسیدیم  خونه ورودي در به زود  همون  خاطر به شي اذیت بخواي  که نداشت 

  

  بود که مبلي نزدیکترین روي ... کرد هدایتم ها مبل سمت به منو آروم خواهرم پریسا

  نشستم

  

  کنارم و برگشت ونوشیدني  میوه از پر  سیني  یه وبا رفت خونه اشپز سمت به پریسا

  نشست

  

   رو بود سیني داخل که هویجي اب

 ... میرسه بهم خیلي پریسا میام دیالیز  از که وقت هر گرفت من سمت به و برداشت  
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  جون انگاار  خوردم وقتي...گرفتم ازش هویجو اب و  کردم تشکر ازش جوني  کم باصداي

   گرفتم اي تازه

  

   گفتم میکند پوست  من براي سیب که حالي در پریسا به رو

  

  انگاار کجاست؟؟نیست مامان پریساا: پریا

  

  رفت هم مامان...اینجااا میان  شام براي  گفت  زد زنگ مهري عمو زن امروز..ارره:پریسا

   بخرره خونه واسه  پرت و خرت کمي

  

 ...  برگرده که االناست رفته وقته  خیلي

  

  

  

  

  

 حوصله من اصال... اه  میان دارن اینا هم روزي چه کنم چیکار حاال...خداااااا... واااي

 ...ندااریم زیادي فامیل ما ایناااااا  به برسه چه نداارم خودمم ي

  

   خیلي...داده دست از تصادف حادثه یه تو رو مادرش پدر و هستش فرزند  تک مادرم

 ..   انگیزه غم

  

  نداشته خانوادتو که سخته خیلي  میزاارم مادرم جاي خودمو من هااا وقت بعضي

 ...  تنهااا و تک اونم...باشي

  

 ! مریضه قضاا از دختراشم از یکي که...باشن هات بچه و همسرت دلخوشیت وتنهاا
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 دارم دوست...میشم متنفرر خودم از هستم مادرم ناراحتي باعث که این از همیشه

 ...  کرد تحمل باید نیست اي  چاره ولي ببینمش خوشحال همیشه

  

  دارم  دوسشون خیلي که دارم وعمه عمو یه پدري  سمت از که شکر خدارو باز ولي

 ...   میکنه زندگي ما ي خونه نزدیک عمو

  

  دیر  خیلي همین وبخاطر..میکنه زندگي شیراز تو شوهرش شغل خاطر به ام عمه اما

   میزنن سر ما به تند تند عموینا... اینا عمه عکس بر ولي  میبینیم همدیگرو دیر

  

  میام خودم به پریسا صدااي با

  

   میکنم صداات  دارم ساعته  دو کجاست هواست معلومه.... پریااااا:پریسا

  

 ...  بودم شده محو افق تو باز کنم فکر خواهري ببخش:پریا

  

  گفت و  زد  قشنگي لبخند پریسااا من حرف بااین

   باشي حال سر  میان عمویناااا وقتي تا کن استراحت برو پاشو: پریسا

  

 اون با...میشم سرحال عمو هاي بچه دست  از نکنم هم استراحت من نترس: پریا

   ایکبریش پسراي
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   ي غره چشم ،پریساا من حرف این بعد 

  

 :  گفت و رفت من به اي جانانه 

  

   قدر این ها بیچاره... واالاا خب:پریسا

 ...  میزني حرف اینجوري باز  میرن  باال کولت سرو ،از میکنن مهربوني 

  

 ... کشیدم خجالت زدم که حرفي  از خودم 

  

 ...   نمیکنن کاري من کردن شاد و  خوبي از غیر به ها بیچاره میگه راست پریسا 

  

 :  گفتم و کردم نگاه پریسا به

  

  اش بچه زن و عمو چقدر من میدوني که تو ندونه کي هر! پري کردم شوخي: پریا

    دارم دوست

  

    کسلم اومدم دیالیز  از چون فقط االن 

 ... میومدن ترم حال سر که فرداا میزاشتن کاش

  

   گفت شیطنت با و کرد بهم نگاهي پریسا

  

  هر بعد به این از خواهري چشم: پریسا

  

   جنابعالي با میگم خونمون  بیاد خواست کي 

 !  کنه هماهنگ 
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  من چشم جلوي از سریع حرف این بعد

  

   نگاه خالیش جاي به ومن شد  دور 

  

   بود شیطوني ماهم خواهر این...میکردم 

   بکشه این دست  از میخواد چي سعید  نامزدش بیچاره...خودشاااا واسه 

  

 ...  کنم استراحت کمي تا برم اتاقم به عمونیا اومدن از قبل تا گرفتم تصمیم

  

  

  

  

  

 ... رفتم خودم خواب اتاق سمت به تموم خستگي با

  

   خونگي  لباس با رو  بیرونم لباسهاي   سریع شدم اتاقم وارد وقتي  

 ... کشیدم دراز تخت روي باالفاصله و کردم عوض 

 ...  برد خوابم کي  نفهمیدم اصال که بودم خسته انقدر

  

  وبا کردم باز پلکهامو الي   میکرد نوازش   اروم رو موهام که کسي دست احساس با

 ... شدم مواجه پریسا خندون صورت

  

  چقدر میدوني  هیچ ...میرسن عمونینااا االن... دیگه پاشو!  خانوم تنبل: پریسا

 به بسپار گفتم نیومد دلش کنه بیدارت  خواست اتاقت  تو اومد مامان! خوابیدي 

 ... خودم
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   خوشگل لباس دست یه شو اماده پاشو

  کنم؟ ات اماده خودم چیه نظرت اصال...بپوش هم 

  

    بخوابم دیگه یکم بزار.... روخدا  تو پریسااا... بابا اي:پریا

 ...   خوابیدي چقدر میدوني هیچ:  پریسا

   کشید من رو از محکم رو پتو حرف  این  بعد...بخواابه اینقدر دختر نیست خوب

  

   اي  دیگه  ي چاره اینکه مثل..اوففففف

  

 ...  داره پااا یه خانوم مرغ نداارم 

  

   صورتتو  و دست تو تا پاشو: پریسا

 ...  میکنم انتخاب  لباس برات کمد از منم بشوري 

  

   تخت رو از نمیاد  بر دستم از کاري دیدم

  

  بیرون و زدم صورتم و دست  به ابي رفتم بهداشتي سرویس سمت وبه شدم بلند 

  اومدم

  

  

  

  

  

   میکرد  نگاه من به و بود نشسته تخت رو منتظر که کردم پریسا به نگاهي

  

    چیه؟؟؟ هااان: پریا
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 !!!!!  بزن منو بیا...خبره چه: پریسا

  

    میزني حرفیه چه این خواهري بکنم غلط من: پریا

  

   اومدو من سمت وبه  شد بلند  تخت رو  از ناراحت حالتي با پریسا  من حرف این بعد

    وگفت کرد  اویزون  من گردن دور دستاشو

  

   داري؟؟؟   حرفي کنم اماده  خودم کوچولومو خواهر امشب میخواام من: پریسا

  

 به برسه چه ندارم خودمم ي حوصله من... اجي برم قربونت جون پریسا  اخه: پریسا

 ..  کاراااا این

  

  گفت پریسا که بگم چیزي میخواستم

  

   شاداب خیلي  سن این تو توباید...پریا مگه میشه چي: پریسا

  این از کدوم هیچ ولي ...بخندي میتوني تا...برسي خودت به...کني شیطوني...باشي

   نمیکني رو کارا

  

 تصمیم نکنم ناراحت این از بیشتر  خواهرمو اینکه  براي... کردم نگاه چشماش تو 

 .... نمیشه شاد...چیزااا این با من دل  چند هر...بکنم رو کار این گرفتم

  

    گفتم  داشت اغوشش تو منو هنوز که پریسااا به رو

  

    ؟؟؟ میسازي چي تحفه این از ببینم بیا... قبوله:پریا

   گفت  بود شده خوشحال من حرف این از که پریسا
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  توگلو بپر هلو جور همین شما... نفرماییید....خانوماااا خانوم داري اختیار:پریسا

 ....  بکنید ارایشم که این به برسه چه دارین تشریف

  

  تا رفتم تابم لپ میز کنار صندلي سمت  وبه دادم تکون براش تاسف ي نشانه به سري

 ..... کنه ویراااا  آرا منو خانوم

  

  

  

  

  

 ...  کرد جدااا  رو موهامو جلوي از اي دسته پریسا  نشستم که میزم صندلي روي

  

   کرد بافتن به شروع رو موهام ي  بقیه و

  

 ...  میزد حرف ریز یه میبافت منو موهاي که طور همین

  

 شوهر بحال خوش!!!بلنده چقدر!!!داري قشنگي موهاي چه!!! حالت به خوش:پریسا

 ....  ایندت

  

  گفتم پاشو به زدم محکم گفت اینو  وقتي

  

    هاااااا خوشه دلت.. کنه  ازدواج مریض یه با میاد کي ...باباااااا بروو: پریا

  

 سراغ کسي...باشن تو ،دلخسته عاشق که هستن نامزدت سعید مثل همه کردي  فکر

  باشششش مطمعن نمیگیره منو
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   گفت تندي لحن وبا شد عصباني پریسا

  

 هستن مریض دنیا تو ادم همه این.. پایینه نفست به اعتماد  اینقدر چراااا  پریا:پریسا

 ...   یکیش هم تو! درست

  

  هم میدي عذاب خودتو هم اینقدر چرااا  میده درمونشم داده   درد خداا مامان قول به

 ... مارو

  

    میگه و میکنه آرومتر لحنشو  میبینه منو سکوت وقتي پریسا

  

 زیبایي از که میموني الماس تیکه یه مثل تو خوشگلم خواهر! عزیزم: پریسا

 .... میدرخشه

  

 میرسه روزي یه  باش مطمعن اینم پریا...نداري مشکلي هیچ هیکل  و قیافه نظر از تو

 .... میشي خوب تو که

  

 ...  خواهري دارم ایمان روز اون به من

  

  خودم تو فقط  ولي بزنم زار داشتم  دوست گرفت گلمو بغض پریسا هاي حرف با

  نگفتم چیزي ریختمو

  

   گفت  ذوق  وبا کرد من به نگاهي شد تموم پریسا کار که ساعت نیم بعداز

    

 پیش میرم من...درسته کارم که الحق...شدي خوشگل چه... پري..... واااااااي: پریسا

 ..   بیرون  بیا بپوش زود لباساتو هم تو  مامان

   رفت بیرون  اتاق واز زد  من به چشمکي بعد و 
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 ..  دارم دوست یدونمو یکي  خواهر چقدراین که میکردم فکر این به ومن  

  

  

  

  ? 

  

  تختم روبروي  که اي آینه سمت به و شدم بلند صندلي روي از رفت پریسا اینکه بعد

 ...   رفتم بود

  

  سقفي به اعتماد چه(نبودم هم  مالي  بد  معروف قول به کردم خودم به نگاهي

 )... خخخ

  

   بودم کرده تغییر کلي ولي بودم نکرده زیادي  ارایش اینکه با

  

   بودم شدم خیره خودم به چقدر نمیدونم

  

    برداشتم خودم کناکش از دست  و اومدم خودم به پریسا جیغوي جیغ صداي با که 

  

   میاي  در عروس داري مگه سرت خیر...موندي کجا دیگه بیا...پریااااااا: پریسا

  

    شد گیر  جو دید  رو عمو ي  خانواده این باز...اوففففف

  من آبروي این از بیشتر خانوم تا رفتم پذیرایي سمت به و زدم  بیرون اتاق از سریع

 ...  نبرده

  

 به منو  اومدن کسي و  ، بودن زدن حرف مشغول همگي  رسیدم پذیرایي به که همین

 ..  نشد متوجه پذیرایي
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 ...  دختر یه داشت پسر دوتا عمو داشتم دوست خیلي عموینارو ي خانواده

  

  چندان  نه شرکت یه و  داشت مهندسي  لیسانسه فوق که بود بردیا بزرگم عمو پسر

 ...  میکرد اداره خودش که بزرگ

  

 ...  بود خواااه  خود  و مغرور خیلي نمونه چشم از ودور

  

 ) ایییشششش(  میداد زور به ادمو سالم جواب که بود ادمي کل در

  

  مي نظر به شیطون  و  تخس خیلي که کوچکتربود  برادر بهزاد ... بردیا عکس بر ولي

 ....   بود گونه بچه رفتاراش همیشه...رسید

  

   میخوند درس غذایي صنایع لیسانس گرفتن براي دانشگاه در همچنان که واین

  

  نداشت واسم فرقي  هیچ پریساااا با بود مهربوني و زیبا دختر  خیلي..... باران....واما

   داشتم  دوست خواهرم مثل واونو

  

 .... میام خودم به عمو صداي  با

  

  

  

  ? 

  

   دخترم خوبي..جون عمو سالم:  عمو

 .... نشدیم تموم تا بشین بیا... عمو خوردي مارو که تو
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 ....  انداختن گل ولپام کشیدم خجالت حسابي عمو حرف این با

  

 ...  دادن جوابمو لبخند  با همه که دادم ارومي سالم زور به

  

    گفت که شنیدم  رو بهزاد  صداي بشینم میخواستم که همین

  

 !!!!!! عزیز دریایي پري....بنده گرام عموي دختر بشین اینجااا بیا:بهزاد

  

    بود گستاخ و  پرو حد از بیش بود  گرفته حرصم بهزاد پرویي همه این از

  

  که اي نفره دو مبل سمت به نداشتم اي چاره دیگه..بود من سمت به ها نگاه ي همه

 ....   رفتم  بود نشسته بهزاد

  

 ریزي ي  خنده هم با که افتاد   باران و پریسا به چشمم... که بشینم میخواستم 

 ...  شدن ساکت دوشون هر که رفتم بهشون اي  غره چشم...میکردن

  

  سرشو   نیس  ما به هواسش کسي که جوري بهزاد همیشگي هاي  پرسي احوال از بعد

   گفت اروم و  اورد گوشم سمت

  

 ...  رسیدي خودت به اینقدر که اومدیم خواستگاریت مگه....خانوماااا خانوم:  بهزاد

  

 ....  میکنه نگام داره باز نیش با دیدم که برگشتم سمتش به سریع بهزاد حرف این با

  

  حرف  به زودتر اون  که بگم چیزي میخواستم میکردم نگاش شده گرد هاي چشم با

 ...  اومد
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 ....  انداختن گل لپات دیدي که هم  مارو ذوقت از! میگم دروغ مگه چیه؟؟: بهزاد

  

  لحني با ...  نیست ولکن وگرنه بگیرم اینو حال باید من نه...شدم خیره بهش حرص با

  گفتم میزد موج توش عصبانیت که

  

   توییي هم داماد  کردي فکر نکنه: پریا

  

 !  دریایي پري...داري سقفي به اعتماد چه...! من:  بهزاد

  

  

  

  ? 

  

 نزنه اضافه  حرف دیگه تا کردم اي دیگه سمت صورتمو زد بهزاد که حرفي ازاون بعد

   گفت  اروم... نبود ولکن اون ولي.. نداشتم حوصلشو اصال چون

  

  دختره یه اونم... تو خواستگاري بیام خوردم...خررررر مغز  من مگه:  بهزاد

 !!!! بیریخت

  

  وبا برگشتم سمتش به سرعت به شد تموم طاقتم بود دراورده  حرصمو واقعااااااا دیگه

  گفتم دلخوري تمام

  

  اي  دیگه  کس با بهتره ندارم رو جنابعالي بازیهاي دلقک  و شوخي ي حوصله من:پریا

 ... بشي صحبت هم

   گفت که شدم بلند حرف این  زدن از بعد
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 هم باهات بخوااام من نیستي  عددي که تو ، عزیز دریایي پري!پري اخه: بهزاد

 ... بشم صحبت

  

 ..   گفتم پوزخند  با و کردم نگاه چشماش تو

  

  جذرتو  رادیکال زیر میزاشتم بودي عددي  اگه چون ... نیستي عددي تو.. نخیررررر: پریا

 !!! جان عمو پسر میگرفتم

  

 .....  گرفتم حالشو اخیش

  

  از  صداشو که برم آشپزخونه سمت  به میخواستم گرفتم ازش رومو بالفاصله بعد

   گفت که شنیدم سرم پشت

  

  دریایي  پري...حاالااااااا بودي:بهزاد

  

   متنفرمممممم میکنه صدا اینجوري منو قشنگ اسم که این از من... وااااااااي

 ...  بشه ادم وقت  هیچ این نکنم فکر

  

  اشپز  راهي وبعد...داد قورت خندشو  که رفتم بهش اي غره چشم سمتش برگشتم 

 .... شدم خونه

  

 احساس خودم به رو بردیا سنگین نگاه  بشم خونه آشپز  داخل  میخواستم وقتي

 ... کردم

  

   نکرد  توجهي اصال که زدم  بهش لبخندي و سمتش به برگشتم
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   میرسه نظر به راضي خود از و مغرور پسر این چقدر...ایششششش

  

   نکبت ...افتاده فیل دماغه از  انگاااار

  

  

  

  ? 

  

    انقدر میریخت چایي مهمونا براي  داشت که دیدم  رو مامان شدم آشپزخونه داخل

 ...   نشد من حضور متوجه اصال که بود غرق خودش تو 

  

 ... ناراحته چیزي از که فهمید  میشد راحتي به

  

   چي؟؟؟؟  از ولي

  

 مصلحتي ي سرفه یه همین بخاطر نشنید   منو صداي  اصال که کردم صداش اروم

 ... ریخت دستش   رو رو، چایي و شد هول که کردم بلندي

  

  

 ..   رفتم  سمتش به سریع...گفت خفیفي آي یه و

  

  شد من تقصیر همش ببخش... شد چي جونم مامان: پریا

  

   گفت بود شده جمع چایي ریختن  بخاطر  دستش  سوزش از که اي چهري با مامان
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  این با روز یه اخر...نکن کارا این از  شدي بزرگ  دیگه که بگم تو به باید چقدر: مامان

 !!!  میدي سکته من کارات

  

  خاطر به نشدید متوجه ولي کردم صدا رو  شماا من کنید باور... مامان نکنه خداا: پریا

    کردم کارو اون همین

  

 ...  گفت و گرفت  خودش به مهربوني قیافیه بود کرده باور حرفو انگار که مامان

  

 محو افق تو من بارم یه  گفتم میشي محو افق تو تو، همه این...ااا حاالا خب: مامان

 ....  سمت اون میري میکنم ولت تا ؟که خبره چه ور  اون ببینم بشم

  

  با که میکردم نگاش باز دهني با و بودم کرده تعجب حسابي مامان شوخ لحن این از

   اومدم خودم به صداش

  

  

  دختره چي هر ابروي.....معلومه حلقت  تا دهنوو  اون ببند.... دختر خبرته چه: مامان

   بردي 

  

 .. خندیدیم هم با دو هر مامان حرف این با

  

   شد اشپزخونه وارد   جانبي به حق  ي قیافیه با پریسا  یکدفعه که

  

 !  میاد هم پذیرایي  تا صداتون  که میخندید بلند انقدر خبرتونه؟ چه!!! مامان: پریسا

 به مامان و من میخندیم خوشگلش  پسراي  و اون به میکنه فکر مهري عمو زن االن 

 ..... میخندید ریز ریز داشت که دیدیم رو پریسا وبعد کردیم نگاهي هم
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   گفت  و گرفت  بازوش از نیشگوني مامان

  

   میاري در پریدت ور خود تو...نیاره  در حرفااا این از عموتم زن...واالااا خب: مامان

  

 .... بیارین رو میوه و ها چایي شماهم پذیراییي میرم دارم من

  

  

  

  ? 

  

  جایي هم در اي چهري با که انداختم پریسا به نگاهي  رفت پذیرایي سمت به مامان

 ....  میداد مالش رو  بود گرفته نیشگون مامان که رو

  

 ...  میزد غر هي لب زیر ساله? -? هاي بچه مثل... بود گرفته ام خنده

  

   گفتم پریساا به رو شیطاني  لبخند با

  

 ...  خوله نخوره کي هر...گله مامان کتک خواهري نداره عیبي: پریا

  

  

    گفتم که اورد هجوم سمتم به یدفعه من حرف این با

  

 !  ببخش..خواهري کردم غلط: پریا

  

 :  گفت و  شد پشیمون ، بزنه سرم تو محکم یدونه میخواست که پریسا
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  ازت  بعد  ي دفعه ولي..ندارم باهات کاري کردم غلط  گفتي زود دفعه این چون: پریسا

 .....  بودي   شهید صد در  صد نبودن  اینجااا عموینا اگه  االن باش مطمعن...نمیگذرم

  

 ...   بودم خوشحال خیلي  داشتم  پریسارو مثل شاد و مهربون خواهري که این از

  

 سعي همیشه بودم راحتر پریسا با ولي داشتم دوست خیلي رو پرهام برادرم درسته 

 ... عصبانیت تو  حتي...بخندونه منو کاراش با میکرد

  

   گفتم  و زدم  بهش لبخندي

  

 ...  بگي تو چي هر خواهري باشه: پریا

  

  نیومده  در مامان صداي تا ببریم اینارو بیا حاال

  

   رفتیم پذیرایي  سمت به و برداشتیم رو میوه و چایي پریسا با

  

 ...   رو چایي من و  کرد تعارف رو ها میوه پریسا

  

   گفت و  برداشت رو چایي لبخند با که  رسید بهزاد  به نوبت دادم چایي همه به وقتي

  

  خانوم عروس نکنه درد دستتون :بهزاد

  

  درد از  و گفت ارومي اخ که زدم پاش به محکم یدونه پام با... کردم بهش اخمي

 ...   شد جمع صورتش
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  با کنه بلند  سرشو نداد زحمت حتي اقا که..کردم تعارف رو چایي بردیا سمت به بعد

 ! نداارم  میل! ممنون:  بردیا  گفت خشکي لحن

  

  جاا حالش اقا تا پاش رو بریز رو چایي میگه شیطونه...راضي خود  از پسره.... اوففف

    بیاد

  

  و بردیا روبروي و گذاشتم میز ،رو رو چایي سیني بود گرفته ام خنده خودم افکار این از

  نشستم بهزاد

  

  

 ...)  نبودااااا جا  بخداااا....ان تحفه خیلي  حاال(

  

  

  

  ? 

  

 ...   بود برادر دوتااا این به حواسم تمام ولي بودم نشسته مبل رو

  

     اون به نه... داشتن فرق هم با  خیلي

  

 که بهزاد به نه...بزنه حرف باهاش میترسید ادم که بود مغرور و  غده اینقدر که بردیا

 ....  میرقصد  خودش واسه  ونزده...  بازبود نیشش خدا ي همیشه

  

 ..... اومد در صداا  به خونه زنگ که بودم فکرااا توهمین

 ...  سعید پرهامو با باباست کنم فکر گفت نمیرفت صورتش از که خوشحالي با پریسا
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 ...  شد بابایناااا ورود منتظر در جلوي و  کرد باز درو   رفت ایفون سمت به سریع 

  

 .... پرهام اخر ودر سعید اقا بعد  شد خونه وارد  بابا همه از اول

  

 ....  دادن جوابشو لبخند با  پرهام سعیدو و بابا که کرد سالمي پریسا

  

 ....  پیچید خونه تو شادپرهاام صدایه لحظه چند  از بعد

  

 : گفت پریسا به رو

  

  اي ...واینستادي اینجااا که ما خاطر به احتمالن.... بده شانس خدا.... به به: پرهام

 ... باشه من انتظار چشم هم یکي میشه کي خدااا 

  

 ...  بود گرفته شون خنده پرهام زدن  حرف طور این از همه

  

   گفت همونجااا از مامان

  

 چشم برات خودم نترس...اي خونه این  چراغ و چشم تو.مامان حرفیه چه این:  مامان

 ... میکنم پیدا انتظار

  

  بلند بخاري که خواهرا این از... باشي ما فکر به تو اینکه مگه...مامان نوکرتم: پرهام

  نمیشه

  

 همه وبا رسیدن  پذیرایي  وسط به سعید  و پرهام همراه بابابه که خندیدیم همگي

 ...  کردن پرسي  احوال
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 ... کردم پرت بابا آغوش تو محکم خودمو  و  رفتم بابا سمت به  شدم بلند جام از سریع

  

 ... جونم بابا سالم: پریا

  

    گفت  و  زد سرم به اي بوسه مهربوني با بابا

 ...  بابا نشدي اذیت که امروز طوره؟ چه حالت دخترم سالم

  

 ....  کردم بغض بابا حرف این با

  

   عموینااااا حتي...بدونه میکشم دیالیز بخاطر که دردي  از کسي نداشتم دوست

  

 حال تابه که بودم نداده  اجازه ولي  بودن خبر با من مریضي این از همه که این با

 ..... ببینه منو شدن دیالیز نزدیک از  کسي

  

  

  گفتم  و  کردم نگاه بابا  صورت به و دادم قورت بغضم

  

   خوبه چي همه... جونم بابا نه: پریا

    گفت شده  سنگین فضا دید که پرهام

  

  میشه چي  داداشي سهم پس!!! بپري  بابا بغل بلدي فقط  کوچیکه اجي:  پرهام

  

  

 ....   و زدم جوني کم لبخند
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  ? 

  

  مردونش  آغوش تو منو و  کرد باز دستاشو  پرهام که بیرون اومدم بابا بغل از آروم

 .....  گرفت

 که کردم ازگونش ابدار ماچ یه و کردم بلند  سرمو...  فشرد خودش به منو محکم

 ..... دیگه نکن مالیم تف... اه... اومد  در صداش

  

    گفت بود ما سر پشت که بردیا

  

   داري؟؟؟  نظرو همین باشه هم اي دیگه کس اگه: بردیا

  

 ...  کرد خیس  خودشو بیچاره  کنم فکر که کرد نگاه بهش چنان پرهام

  

 ...  بود مااا به نگاهشون بودن  پذیرایي تو که کسایي ي همه

  

 ..  میکردن نگاه مارو لبخند وبا

  

 ...  بود همشون از تر سنگین بهزاد بردیاو نگاه

  

 : گفت تخسي با پریساا که

  

   یتیمیم بچه ما انگار بده شانس خدااا:پریسا

   گفت  و کرد بلندي ي خنده پرهام

   اون پیش  برو... داري صاحب خودت  تو.... خواهري نکن حسودي: پرهام

   زد  بهش چشمکي و برگشت سعید سمت به بعد
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 ....  خودشاااااا واسه...بودااااا پرویي هم ما داداش این

  

  دارن کوچیکي نچندان  شرکت یه و هستن صمیمي خیلي دوستاي    پرهام و سعید

 ...   میکنن ش اداره هم با که

  

...  بود داده دست از بم ي زلزله تو خانوادشو ي همه نداشت ما جز به رو کسي سعید

 ...  نموند اونجااا دیگه  اتفاق اون از بعد

    

  بعد به  اون  از که شد اشنا پرهام با دانشگاه تو  و اومد تهران به تحصیلم ي  ادامه  براي

 ..  شدن هم واسه صمیمي دوستاي 

  

  

 ...  میام بیرون فکر از  سعید صداي  با

  

  صاحب میدونه خودش اون!!! دارین من خانوم به چیکار شما!!! پرهام اقاااااااا :  سعید

 اینجوري که من خانوم..دارین تشریف پرو خورده یه شما نیست ذکر به الزم.. داره

 .. انداخته گل لپاش ببین... نیست

  رو موضوع بود کشیده خجالت سعید و پرهام  هاي حرف این از حسابي که پریسا

   وگفت کرد عوض

  

   رفت آشپزخونه سمت به سریع و کنم آماده شامو میز برن من: پریسا

  

     گفتم و  اومدم بیرون پرهام بغل از

   شد  بلند سعید صداي که کمکش برم منم بهتره: پریا
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  بیام تامنم وایسا:  سعید

  

   داد تکون براش سري  تاسف با بعد  ذلیل زن  اینقدر ادم اخه: پرهام

  

  صبراانه بي که من..میبینیم هم رو شما خوب روزایه اون ... پرهام اقا  نترس: سعید

  منتظرم

  

 ... نیست کار این ادم من چون نده زحمت خودت  به بیخودي پس:  پرهام

  

  

  ? 

  

 ...  گفت بهزاد وسط اون که میخندیدن  نفر دو این کل کل به داشتن  همه

  

 !  ؟؟؟هاااان میده زن تو به کي  اخه: بهزاد

 !!  چیز یه بگي منو باز

  

  و  داد قورت زور به دهنشو آب ترس از بیچاره که چرخید  بهزاد  سمت به سرها ي همه

 .. گفت

  

   گشنگي  از مردیم بدین شام نمیخوایید... کردم شوخي....حاالاااااا خب:  بهزاد

  

 ... زمونه  دوره این  هاي بچه دست از امون: عمو

 ....   خواهرت کمک برو پریا جون عمو
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 .. میزد غر همش لب زیر داشت که دیدیم رو پریسا شدیدم آشپزخونه داخل سعید با

  

 رو پریسا سر پشت واز رفت سمتش به نیست پریسا هواس شد متوجه که سعید

 زهر خبرته چه: پریسا... برگشت  طرفش به و ترسید  پریسا....  یهو که.. کرد بغل

 !!!! شدم ترک

 ...   سعید ....هاااا منم خانومي: سعید

   میبینم دارم که نیستم کور خودم: پریسا

  باید من میزنه گند  داداشتون  خان همیشه...بیارم در  دلت از خواستم! ببخش: سعید

 ... بکشم جورشو

  

 ...   گفت  زدو شیطاني لبخند بعد

    دست  االن...بازه تو رویه به همیشه  من آغوش که نمردم خودم: سعید

 ... اونوقت خودمون ي خونه بریم بزاار ست بسته بالم

  

   خورد  حرفشو ي ادامه  و اومد خودش به که کردم سرفه یه

   هااااااا...اینجااام من بابا: پریا 

  

  کنیم؟ چیکار خب:  سعید

  

 ...  نیست بد کنین مراعات یکم!  هیچي:  پریا

  

 ....  بیا اصال دارم دوسش...خودمه ماله..خودمه خانوم...فضول بچه چه تو به:  سعید

   زد  بهش لبخندي پریسااا که کرد بوس پریسا صورت از محکم و کرد خم سرشو بعد

  

     گفتم لبخند با... بودم خوشحال داشت پریسا به سعید که عشقي همه این از واقعا

 ... بکن کارا این  از پرهام پیش داري جرئت:پریا
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 .... نمیکنم حسابش ادمیزاد  جز پرهامو اصال من:  سعید

  

  از تعادلشو نبود حواسش سعید  وچون  داد  هولش عقب به  سعیدرو شدت به پریسا

 ...   رفت عقب به کمي و  داد دست

  

  حساسم روش من....هاااا داداشمي  با هست هواست.... هووي: پریسا

  

  

 ..   کردم غلط... خوشگلم ببخش: سعید

 .. چلغوز این به چه و من

  

   نداد ادامه دیگه اونم که رفت بهش اي غره چشم پریا

  

  خطاب ذلیل زن سعیدو همه چقدر که بماند... چیدیم رو شام میز سعید و پریسا با

 ..  خندیدند بهش کلي و  کردند

  

  اذیتم بردیا و بهزاد  هاي نگاه گاهي از هر فقط  شد خورده کامل ارامش در شام

 ..   میکرد

    فهمیدم نمي  نگاهشون از هیچي

  

 ... کردیم خداحافظي همشون با... کردن رفتن  قصد عمونیا ساعتي چند  از بعد

  

 ... خوابیدم لباسها همون با و رفتم اتاقم سمت به تمام خستگي با
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  ? 

  

  بازهم بودم خوابیده زود که این با شدم بلند خواب  از گوشیم زنگ  صداي با صبح

   میومد  خوابم

  

 گوشیم دنباله تخت بغل عسلیه  رو  دستم با بود بسته چشمام که جور همین

 ... میگشتم

   بود مخم رو صداش کردم پیداش باالخره  اخیش

  بي  خروس این ببینم تا کردم باز زحمت به چشمامو از یکي  و برداشتم رو گوشي

 ... کیه محل

  

  

 زنگ من به که کجاست صبحي اول پریسا مگه کردم تعجب پریسا اسم  دیدن با

 ....  زده

  

   دادم جواب رو گوشي و نشستم تخت روي سریع

  

   کجایي پریسا... الووووو: پریا

 ....  بودم اورده در شاخ تعجعب از میومددیگه بابا و مامان ي  خنده صداي ور اون  از

  

    نگفتن چیزي من به که رفتن کجااا اینا یعني

 ...  زدن حرف به کرد شروع پریسا میومد صداها که همنجور

  

  

 ..  بخیر صبح!  اجي سالم: پریسا
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  چیه؟ صداها این... کجایین شما معلومه سالم:پریا

  

  

   تو پیش جا همین...هیجااا: پریسا  کرد بلندي ي خنده پریسا

  

  

  کجایید میگم... گرفته  شوخیت صبحي اول پریسا...عهههههه: پریا

  

  

 ??  ساعت...صبحه اوله کجا دوما... نزن داد من سر اوال: پریسا

  

 خوابم بازم چرااا پس...خوابیدم انقدر من یعني.. شد بیشتر تعجبم ساعت گفتن با

  میاد

  

  اومدم خودم به تلفن پشت پریسا جیغ صداي  با

  

  

 ...  بیا در  هپروت از.... باتوام...پریااااااااا: پریسا

  بخور صبحونتو پایین بیا

    ایید خونه شما مگه: پریا

   گفتم باشیم کجااا واستيمیخ پس: پریسا

   بکني دل نازت خواب از اینجوري شاید...  نمیشي بیدار کنم بیدارت بیام حضوري اگه

  

 ...  ي دختره...کردم قطع رو گوشي سریع

  

 ... میاره کجااا از رو انرژي همه این نمیدونم من
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 صورتمو و دست تا رفتم اتاقم سرویس سمت به بود پریده سرم از خواب دیگه که من

 ...  بشورم

  

  کشیدم خفیف جیغ یه افتاد اینه به چشمم که همین

  

 ...   بود شده پخش صورتم ارایش تمام

  

  سکته من دیدن  با وگرنه..کنه بیدار منو تا نیومد اتاقم به هیشکي که خوبه

 ) خخخخخ(میکرد

  

  اومدم بیرون شستم صورتمو و دست

 ...   پوشیدم شلوارمشکي و قرمز تاب یه با بودم نکرده عوض که دیشبم لباسهاي

  

 . شدم آشپزخونه وراهي رفتم اتاقم در سمت به

  

  

  

   19 پارت

  

    میخورن صبحونه دارن ریلکس خیلي همه.. بلهههه دیدم  شدم خونه آشپز داخل

  

 ...  خوردن به کردم  شروع و میز پاي نشستم گفتم ي بخیر صبح

  

 ....  بود نشسته پذیرایي داخل و  بود هخورد صبحونشو زود ترسش از پریسا
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 ....  دادم قرار طب مخا رو پریسا بلند صداي با اشپزخونه داخل از

  

 میدونم که من....  طلبت یکي...زدي جیم کجا خانوم پریسا: پریا

 ) خخخخخخخ(ترسیدي

  

    نکردید کاري هیچ هنوز شما ولي عروسیه دیگه ي  هفته...اونه با حق دخترم خب: بابا

  

   گفت و  شد  اشپزخونه داخل پریسا

  

  نههههه!!!!!شدم بدهکارم کنم فکر:  پریسا

  

 ..  عروسي خرید بیاد باهام ام یدونه یکي خواهر خواستم که باش منو

  

    گفتم و کردم مظلوم قیافمو

   خواهري ...داري  دوست  اینقدر منو یعني: پریا

  

 ...  نمیگفتم نبود سعید اصرار اگه دارم دوست مو عمه.... په نه په:  پریسا

  

 ...  میرسه سعید  االن که شو  اماده  برو بخور صبحونتو باش زود هم حاال

  

 !!!! باشم گفته میام سعید خاطر به فقط... خوشگلم اجي باشه:  پریا

  

  آشپزخونه  از اخم با وبعد...افتادم  خوردن گوه به که کرد نگاه اخم با چنان پریسا

   رفت  بیرون

  

 ...   اونه با حق میزارم سرش  به سر چراا  که کردم خودم نثار فوشي لب زیر
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  پرهام از کمي گرفتم تصمیم داشتم احتیاج پول به کمي خودم براي  لباس خرید براي

   بگیرم پول

    

 .. رفتم پرهام اتاق سمت به و کردم تموم زود صبحونمو

  

 ...  اومد بیرون  دوختي  خوش شلوار کت با پرهام بزنم در میخواستم که همین

    

  پسرهایي دسته اون   از بود خوشگل خیلي داداشم  خدایي میکردم نگاش جور همین

 ..  داشتن ارزوشو  دخترا ي همه که بود

  

     گفت که دادم سالم بهش لبخند با

   کشیدي واسم اي نقشه چه...شده چي باز: پرهام

  

 ...  کردم مظلوم چشمامو شدم نزدیک بهش

  

 ...  قرض... میدي بهم خرید ي واسه میخواستم پول یکم داداشي: پریا

  

 ....  اره دیگه نده الپس قرض:  پرهام

  

   عزیزمي...سرمي تاج...داداشمي تو خب   نبودي جنس بد که تو داداشي عه:  پریا

  

    گفت کالفه که میدادم ادامه همینجور داشتم 

  

  هر میزم کشوي  تو از برو... صبحي اول خوردي مخمو!!! باشه.... بابااااا باشه:  پرهام

   بردار میخواي چقدر
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    دنیاییي  داداش بهترین تو گفتم و کوبیدم بهم دستامو ذوق با

  

 .. شده دیرم من که  کنار برو نریز زبون اینقدر.. خوب خیله:  پرهام

  بیخودي من برم بده منو بوس:  پرهام  گفت و کرد کج صورتشو پایین اورد سرشو  بعد 

   نمیدم پول کسي به

  

    گفت که گذاشتم گونش رو ماچ یه سریع بودم خوشحال چون

  

 !  شد دیرم  کلي کنار برو! کنه بوس ادم مثل بار یه نشد....  ه ه اه:  پرهام

    

   شد اینجوري  چرااا این... کردم نگاه رفتنش به

  

  اتاق به و  برداشتم پول مقداري کشو از شدم پرهام اتاق  داخل انداختم  باال اي شونه

 ...  بشم اماده خرید براي تا رفتم خودم

  

  

  

  20 پارت

  

 باز جلو  مانتوي یه روش از...پوشیدم مشکي شلوار با مشکي ساروفوني زیر یه سریع 

 ..... کردم تنم هم طوسي   ساده

  

   زدم لب برق  کمي فقط نداشتم ارایش ي حوصله

  

 ...   خرید سوي به پیش.... برداشتم رو وکیفم کردم سر رو حریرم مشکي شال
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 خاصي حس یه... خواهرمه عروسیه  که این از بودم خوشحال خیلي  راستش

 ...   داشتم

 ... باشم بهترین عروسیش تو میخواستم

  

  وبه ایستاده من منتظر ورودي در  جلوي که دیدم رو پریسا رسیدم پذیراییي به

   میکنه نگاه ساعتش

  

   بریم ام اماده من: پریا گفتم و  شدم نزدیک  بهش  نبود من به حواسش اصال

   گفت کردو  بلند سرشو

 ...  منتظره وقته  خیلي  سعید که  بریم بدو کردي دیر چقدر:   پریسا

  

 ....  بود ما منتظر و بود  شده پیاده ماشین از  سعید  اومدیم  بیرون خونه از هم با

  

 ...   رفتیم پاساژ سمت وبه شدیم سعید ماشین سوار  پرسي  احوال و سالم از بعد

    

 ...   داشت نگه بزرگي پاساژ جلوي  رو ماشین سعید   مین??   از بعد باالخره

    

 خسته حسابي همگي...   کردیم خریدامونو  تمام باالخره  پاساژ تو گشتن کلي  از بعد

  پیشنهاد به بود اومده در شکممون صداي... بود ظهر بعد?  ساعت بودیم شده

    رفتیم   شیک رستوران یه به سعید

  

  رو  خرید هاي بسته تا کرد کمک و رسوند خونه در به مارو سعید خوردیم ناهار وقتي  

 ... ببریم خونه داخل به
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  از همگي دادیم نشون پرهام  و مامان باباو به رو خریدها ي همه پریسا و من  شب

 ...   بود  اومده خوششون انتخابمون حسن

  

   گفت پرهام که میکردم نگاه لباسم به ذوق  با داشتم

  

  روز میخواي اینکه مثل...کارو این نکن.... من خواهر!!!! من عزیز!!!! من آبجي: پرهام

 ....   دارن گناه  بابا.... بدي کشتن به رو  مردم پسراي عروسي

  

    هااان شم؟؟؟ شاخ سر نفر چند با اونجا باید من

  

  واقعاااااا  نمیدونم من.. کرد خندیدن به  شروع بلندي صداي  با  حرف  این گفتن از بعد

 ...   داشت  خنده حرف این کجاي

  

    گفتم و  زدم مردونش  بازوي به آرومي مشت

  

 مگه:  پرهام.. نوبره غریتي خوش این به داداش.... که واقعا!!!  به به!!!  به به: پریا

  جنابعالي بادیگارد  تا بزنم رو مجلس دختراي  ي همه قید  اونجا باید من! میگم دروغ

 ... بشم

  

    گفت بابا که بزنم حرفي میخواستم

  

   بخواب برو ... شدي خسته امروز دخترم  برو نکن اذیت دخترمو پرهام...ععهههه: بابا

  

  میوه خوردن بعداز بود شب?  ساعت  کردم ساعت به نگاهي.. گفتم بابا به چشمي 

 ... کنم استراحت کمي تا رفتم اتاقم سمت به و  گفتم همه به بخیري شب
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 ....  میکرد دیوونم فردا دیالیز فکر

  

   اومد  در صدا به اتاق  در دیدم که بودم شده اتاق وارد تازه 

  

   ؟؟ بله: پریا

   خواهري هست اجازه:  پرهام

  

 .. بفرمایید:پریا

 ...  شد اتاقم  وارد پرهام

  عزیزم بودي خواب:   پرهام

     داشتي؟؟ کاري ، بود کجا خواب نه:   پریا

 ..  باشه نرو  آژانس با دیالیز میبرمت  خودم باش آماده فردا  بگم میخواستم:  پرهام

  

 ...  برس کارات به تو واست  میشه زحمت  میرم خودم داداشي نه: پریا

  

 برم بده داداشي  بخیر شب بوس، بیا هم حاال میبرم خودم زحمتي چه بابا نه: پرهام

 ...  بخوابم

  

 ..   آبدار بووووس اینم  بیا چشششششم آرررهههه....  دیگه  ابدارا  اون از:   پریا

  

   گفت  و  گذاشت صورتش رو  دستشو خنده با پرهام

  بیرون  اتاق از سرعت به کردو  اي  خنده...آیندت  شوهر بیچاره!! تو دست از:  پرهام

   رفت

  

 ...   کردم پلي  گوشیم از آهنگ یه و  کشیدم دراز   تخت رو پرهام رفتن از بعد

 .... رفتم خواب به شد  سنگین  چشمام مدتي از بعد که بستم هامو پلک  آروم
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 ... شدم بیدار میشد کشیده موهام به  آروم که دستي نوازش با صبح

  

    گفتم و  زدم بهش  لبخندي  بود نشسته تختم بغل که مامان دیدن با

  

  بخیر صبح جونم مامان سالم: پریا

  

 ...  خیر به ظهر بگي  باید البته... گلم دختر بخیر صبح:  مامان

 ! عزیزم خوابیدي خوب

  

   جون مامان اره:  پریا

  

    گفتم میمالیدم چشمامو که درحالي نشستم تخت  روي و برداشتم بالش رو از سرمو

  ؟ نیست خونه کسي:  پریا

  

  با هم پرهام...عروسي کارت دنبال رفت سعید  با صبح اول که پریسا! عزیزم نه:مامان

 .... کار سر رفتن بابات

  

 ....   خودت و خودم میمونه

  صبحونتو میرم منم بزني صورتت و  دست به آبي یه تا...ظهره لنگه که  پاشو االنم

 ...  کنم آماده
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 .... میام االن منم برید شما ماماني چشم: پریا

  

  و شستم صورتم و دست  و رفتم اتاقم سرویس سمت به رفت مامان که این از بعد

 ... اومدم  بیرون

  

 ....   رفتم آشپزخونه سمت به و زدم موهام به هم  اي شونه

  

 ..   بود کرده آماده برام  مفصل ي صبحونه یه معمول طبق مامان 

  

 ....  دراومد صداا به خونه زنگ... بکشم عقب به رو  صندلي خواستم مي که همین

  

  روز؟ موقع این باشه میتونه کي: مامان

  

  دیالیز  ببره من اومده پرهامه!مامان نشو نگران:  پري

  

  رفت؟ عجله با که صبح نداشت کار اون مگه: مامان

  

 ..  دنبالم میاد خودش  که گفت خواب قبل دیشب....  نمیدونم: پریا

  

  باشه...اهان:  مامان

  

  کنه باز درو  تا رفت مامان که شد  بلند آیفون  زنگ صداي ي  دوباره

  

 ...  کرد گیرم سرغافل  پشت از آشنا صدایي که بودم صبحونه خوردن  حال در

  

 ... متعالي عالي صبح...عزیز دریایي پري بر سالم:   بهزاد
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   بهزاد....اال داشتم رو کسي هر انتظار

  

 ....  دادم بهش لب زیر سالمي  میکردم  نگاه بهش  همینطورکه

   نشدي  خوشحال دیدنم از کنم فکر:  بهزاد

  

   برااا ...کردم تعجعب  فقط...حرفیه چه این نه:  پریا

  

    بزنم حرفمو که نزاشت مامان صداي

  

   اومدي؟؟ اینورااا روز موقع این عجب چه جان بهزاد خب: مامان

  

  دیالیز ببرم خودم با رو پریا اومدم عمو زن راستش : بهزاد

  

   شدم عصباني ببینه شرایط اون  تو ببره دیالیز به  رو من بهزاد اینکه فکر با

  

 ...  دنبالم بیاد  قراره پرهام... بیاي خواستم ازت من مگه... نکرده الزم: پریا

  

     میدم توضیح  بدین اجازه اگه...  جان پریا بله:  بهزاد

  

    گفت  کردو مامان سمت روشو بعد

  

 کاري شرکت تو گفت بهم که بپرسم حالشو تا پرهام به بودم زده  زنگ راستش:   بهزاد

 ... نتونسته که ببره دیالیز به رو پریا بوده وقرار..اومده پیش براش
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 نباش نگران ندااارم دانشگاه امروز گفتم منم ببرم من ندارم کاري اگه که خواست ازم 

 ... دیالیز میبرش خودم

  

  

  

   ? 

  

  بده خیرت خدا...ببر دیگه باشه:  مامان گفت مامان زد  حرفاشو  بهزاد که این از بعد

 ...  پسرم

  

 ...  بود خوردشده اعصابم دیگه 

  

   میداد؟؟ من به خبري یه نباید بودم ناراحت پرهام دست از حسابي

  

  خودم داري کار اگه گفتم بهش که من...میبره منو خودش گفت دیشب پس چرا

 ... میرم

  

 زحمت به نیازي...نمیام شما با جایي من گفتم و شدم بلند میز رو از عصبانیت با

 !!! نیست جنابعالي

  

   گفت ریلکس خیلي بهزاد

  

 !! عزیز دریایي  پري زحمتي چه:بهزاد

 ....  میکني رحمت من به کلي باشي من کنار که شما

  

 .....  زکي گفته قزوین پاي سنگ به بهزاد  این که میدونستم نداشتم اي چاره دیگه
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    گفتم و  کردم نگاه بهش حرص با

  

 ... بریم بیام شم آماده تامن رحمت آقایه باش اینجااا پس: پریا

  

 .. من بانوي کن امر شما چشششششسم: بهزاد

  

 ..... گستاخه این چقدر که واااي

  

 ....  بودم گرفته فوش به پرهامو لب زیر شم آماده تابرم اومدم بیرون آشپزخونه از

  

 .....  واسش دارم خونه بیاد  شب بزار

  

  پذیراییي به برداشتمو دستیمو کیف...کردم عوض رو لباسام سریع رسیدم اتاقم به

   رفتم

  

    گفتم بهزاد به رو

  

  بریم بیا ام آماده من خب:  پریا

  

   بفرماااا... بلهههه:  بهزاد

  

 ...   رفتیم حیاط  در سمت به مامان از خداحافظي  از بعد

 ...  برم بیرون تا کرد من به اي سراشاره وبا  کرد باز رو  حیاط  در بهزاد

  

 ... زدم پوزخندي کردم بهش نگاهي
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 ....  بود بلد هم کارا این از یعني

  

 ....   بود کرده پارک خونه از تر عقب کمي رو ماشین بهزاد

  

  خیلي ماشیناشون همین برا...داشتن خوبي خیلي مالي وضع ما نسبت به عموینا

 ...  بود شیک

 جنتلمن مثل بهزاد که کنم باز درو میخواستم رفتم  بهزاد مازارتي ماشین سمت به

 ....  کرد باز برام درو  واقعي

  

   شده؟؟؟؟ چش... میکنه   اینجوري امروز چرااا  این... کردم بهش نگاهي

  

 ..... ماشین تو بود پیچیده خاصي بویه یه شدم که ماشین داخل

  

    گفتم و کردم بهزاد سمت رومو

  

   بوده؟؟ خبري... ماشینت میده خوبي بویه چه:  پریا

  

 ....  ماشینت تو کردي  خالي عطرو کال

  

 !!!! بودي کرده سوار دخترتو دوست نکنه.... کلک

  

 .... میده پا من به اصال کي....بود کجااا دخترم  دوست....بخداااا نه:  بهزاد

  

 ) خخخخخخخ...(نمیگم عموچیزي به من نترس خوب خیله: پریا
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 ... عموو دختر....  میترسوني  بچه: بهزاد گفت کردو  من سمت بهزادسرشو 

  

 به کردتا روشن رو ماشین بالفاصله باشه من طرف از جوابي منتظر اینکه بدون ...بعد 

 ...  بره بیمارستان سمت

  

 ...  شده سرم به خاکي چه که افتاد یادم تازه 

  

 ..... کنه ترحم بهم نداارم دوست میکنه؟؟؟ چیکار....ببینه منو اونجوري بهزاد  اگه 

  

 ... پرهااام بهت لعنت.. ه ه اه

  

 ...  کردم نگاه  بیرون  به و  دادم تکیه شیشه سمت به سرمو 

  

  از  بهزاد صداي با نکردم بهش  توجهي ولي  میکردم احساس رو  بهزاد سنگین نگاه

 ... کشیدم دست بیرون  به کردن  نگاه

  

 ...   میگي  بهم راستشو  بپرسم سوال یه پریا:  بهزاد

  

  باشه؟؟ چي تا: پریا

  

 ...  میگي دروغم  یعني:  بهزاد

  

   بپرسي؟ میخواي  چي ببینم بگو خب نه: پریا
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   بپرسه تا.... میاره فشار خودش به داره خیلي که کردم احساس

  

 !!  شدي عاشق ،تاحاال تو پریا:  بهزاد

  

   پرسید؟ !!! بود  سوالي چه این...کردم نگاه بهش تعجب با

  

   گفتم بهش رو

   چنده؟ کیلو عشق...کشکي چه.. عشقي چه: پریا

  

   خداا به عشق اونم...هست عشق یه فقط  تودنیا...ندارم اعتقاد عشق به اصال من

 ...   گفتم و  کردم نگاش شیطنت با

  

  براش داره دلم االن از....کیه بدبخت دختر بهزاد؟؟؟اون شدي عاشق نکنه: پریا

 ...  میسوزه

  

    پرسیدم نشنیدم که گفت لب زیر چیزي  بهزاد

  

 ....  بهزاد گفتي چیزي: پریا

 ... آررره یعني.... نههههه: بهزاد

  

   میکنه؟؟ اینجوري  چراا این 

  

    گفت کالفگي با میکنم نگاهش  منتظر دید  وقتي بهزاد

  

  کاري نمیتونم فعال ولي...دارم دوسش هم خیلي..شدم عاشق....اره  راستش:بهزاد

 ... زوده هنوز...کنم
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 ... داشت تعجب جایه بهزاد اززبون  حرفا این شنیدن بودم کرده تعجب خیلي

  

  گفتم میزد موج توش خنده که صدایي با

   بهزاد؟؟ شدي عاشق واقعا: پریا

 ) خخخخ(میمونه ثابت جااا یه دلت تو اصال

  

 ... داره  خنده چقدر تو شدن  عاشق بهزاد..... وااااي

 .. میشن چي  رنگیت دخترایه  دوست  اون پس

  

   بهزاد؟؟؟ کردي بازي دختر همه اون  احساسات با  چرااا

  

 ...  نیستم کسي با که ماه?  االن ...ندارم دختر دوست  دیگه من خدااااا به پریا:بهزاد

  

 ....  پري کن باور نیستم قبل بهزاد دیگه من

  

 ) خخخخ(میشه؟؟ چي مگه باشي داشته اصال میکني  گریه چرااا حاال خب:  پریا

    اررره.... دیگه  شدي آدم دیگه  االن بعدشم

 ...  دیگه نبودم آدم یعني...عمو دختر نکنه درد   دستت:  بهزاد 

 ... بودم چي پس بگي میشه

  

 من....کردي کات نفر یه بخاطر همه با  کردي  کاري خوب ولي...دیگه نبودي خب: پریا

 ... اومد خوشم که

  

   شدي عاشق واقعا کنم فکر سري این
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 ...  بهزاد میگم تبریک بهت: پریا

  

 ..  میزاري سرم به سر داري کردم فکر نگرفتم جدي اولش  راستش

  

 ...  شدي عاشق واقعا که میبینم دارم ولي

  

 ... بشیم آشنا بیشتر هم با  تا بدي نشونش بهم که منتظرم فقط

  

 ..  رسیدیم که شو پیاده شدن  آشنا قبل  حاال... خوب خیله:  بهزاد

  

   زود چه نمیشد باورم...دیدم  رو بیمارستان  که کردم راستم سمت به نگاهي

 ...  بودیم رسیده

 ...  شد پیاده ماشین از هم بهزاد دیدم که شدم پیاده و کردم بهزاد از تشکري لب زیر

  

  کجااااا؟؟؟:  پریا

   تو؟؟ بیاي میخواي هم تو نکنه:  پریا

  

 ... مگه میشه چي...خوب آره:   بهزاد

 ....   نکني دق دوریم  از تا بشینم کنارت ساعت?  این بیام میخوام

  

 . میکردم سکته داشتم بشینه من کنار ساعتو?   این بیاد میخواست بهزاد که این از
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 ....  نبودم موفق کنم فکر ولي نره باال صدام کردم سعي خیلي  شدم نزدیک بهش

  

 ...  اوردي منو کردي لطف شم جا تاهمین بهزاد ببین: پریا

  

 ... بري که میخوام ازت...ندارم تو موندن به نیازي من

  

 با امروز که بوده پیشم کسي سال چند  این تو مگه کردم فکر  پیش سال چند به 

 ....  کنم دق بخوام بهزاد  نبودن

   گفتم و کردم بهزاد به پشت

  

 ...  بمیرم خودم درد به بزار برو....ندارم نیازي دلسوزیت به من! بروبهزاد:پریا

  

  کسي ازترحم  اصال نبود خودم دست  بزنم حرف تند  اینقدر بهزاد با نداشتم دوست

 .... نمیومد خوشم خودم به نسبت

  

 .... زدم حرف بد باهاش اینقدر همین خاطر به

  

  ومنو بیاد  ندارم دوست ولي...نکنه درد  دستت....  درست   اوردي منو بگه نیست یکي

 ...  ببینه لعنتي هاي دستگاه این زیر

  

    شدم دور بهزاد  کنار از سرعت به..کرد خراب کارش این با خوشمو حال....اههههه

  

 ...  بایستم شد باعث دادکه قرار مخاطب منو بلندي  صداي  با بهزاد

  

  خوشحالي خیلي  االن...دنبالت بیام نمیتونم دیگه من تو رفتي   کردي چیه؟فکر:بهزاد

 ... من دست  امانتي شما!!! خانوم نخیر.... کردي وااا سرت از منو که
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   رسوندوگفت من به خودشو بلند قدم  چند با بعد

  

 سبز علف پامون زیر تا تو بریم بیا حاال.. میبخشم رو دفعه این: بهزاد

 ) خخخخ..(نشده

  

  

  بفهمم نمیتونستم ولي....داشت خاصي نگاه....کردم نگاه چشماش به 

 .... 

  

 ...   نداشتم اي  دیگه ي  چاره اینکه مثل 

  

 .  میره سر خودت  ي حوصله  ولي... ندارم حرفي من....بیا باشه: پریا

  

  دیالیز بخش وبه شدیم بیمارستان داخل باهم... کرد قبول  خواسته خدا  از اونم

 ....  رفتیم

  

  اومدن خاطر به شاید...بشم دیالیز میخوام که بود  بارم اولین انگار بودم گرفته استرس

   اوفففف...بود بهزاد

  

   گفت اومدو سمتم به پرستاري مین??  از بعد

  

 .... شماست نوبت... بفرمایین رادمهر خانوم:  پرستار

 میشدم دیالیز که اتاقي سمت وبه شدم  بلند صندلي  رو از اروم کردم بهزاد به نگاهي 

 .... رفتم
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  و  کرد وصل بهم رو  ها دستگاه بیمارستان خوب پرستارهاي  از یکي کریمي خانوم 

 ...    رفت

  

 ...  میکردم نگاه میچرخید دستگاه تو که خونم به..  بودم فکر تو

  

 ......  شد اتاق  وارد بهزاد که  بود نگذشته شدنم دیالیز  از دقیقه چند هنوز

  

 .... نشست تختم کنار صندلي  رو و اومد سمتم به

  

  کرد   مشمبا داخل  رو دستش که کردم نگاه بهش دقت با  بود مشمبایي دستش تو

 ....   دراورد اي  میوه اب توش واز

  

 ..  پري بگیري  تاجون بخور  بیا: بهزاد

  

   نکنه درد   دستت...ممنون:  پري

  

  عزیزم جونت نوش: بهزاد

  

 ...  نبود ترحم رو  از هم کاراش بیشتر بود مهربون بهزاد واقعا

  

  

   بودم خورده حرص ببینه وضعیت این  تو منو بهزاد اینکه بابت چقدر
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 ... 

  

  

 ... میام بیرون فکر   تو از بهزاد  صداي  با

  

 میکنم کاري هر من...میشي محو افق تو چطور بگي منم به میشه پري :  بهزاد

 .... نمیتونم

  

 .. میشه حسودیم بهت میبینم رو تو وقت هر

  

 .... باشه داشته  قوي ذهنیت  باید چقدر ادم اخه

  

 ...  کنه شاد منو تا میکنه کاري هر داره  که بود معلوم خندیم بلندي  صداي  با

   حسودي وقت هیچ بهزاد نه: پریا

 ... میکنه داغون ادمو  کردن فکر...  نیست خوبي جایه چون....نکن

  

  درد   از اوردم  باال دستمو که همین   بخورم رو  میوه اب از کمي تا کردم بلند سرمو

 ... شد جمع صورتم

  

     پرسید نگراني  با و  شد پا صندلي  رو  از یهو بهزاد

  به بعد... میکنم صداا پرستارو میرم  االن!!!...  اومد دردت..!!!.پري شد  چي:  بهزاد

 ....  دورشد اتاق از سرعت

  

  کمي کردن بلند موقع که بودن کرده وصل بهش سوزني   داشت دستگاه که دستم  اون

 .... کنه  خونریزي شدکمي باعث و  شد خارج دستم از
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  گفت شدو داخل کریمي خانوم دقیقه چند  از بعد

  

 ...   دختر کردي  چیکار: کریمي خانوم

 ..  هااااا اوردي همراه خودت با بار یه

  خواستم... کردي پشیمون اومدنش از اینم  بیچاره میدي کشتن به خودتو  االن ببینم

   گفت کالفه بهزاد  که بگم چیزي

  

 نباید....شد من تقصیر همش.... که  نشده چیزي خدااا  رو تو پرستار خانوم:  بهزاد

  میکردم پرت هواسشو

  

  خونریزي دوباره دیگه تا زد  چسبي سوزن رو واز  کرد تمیز دستمو کریمي خانوم

 ... نکنه

   گفت بهزاد  به رو بعد

  

 .  میوفته  خیلي دیالیزي بیمارایه واسه ها  اتفاق این  از... نباشید نگران:  کریمي خانوم

  

 ...  شد خارج اتاق از حرفش گفتن از بعد

  

 ...   میرسد نظر به پشیمون  و ناراحت خیلي کردم بهزاد  به نگاهي

  

  

  

  ? 

  

  

   بهزاد زبون از
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 ...   بودم عصباني خیلي  خودم دست از

  

  خدااااذیتش  ي همیشه که.... من به ،لعنت کنم کمکش امروز میخواستم مثال

 ..  میکنم

  

 .... بکشه درد همه این بخواد پریا نمیکردم فکر اصال

  

 .... نشه خبر با احساساتم تااز گرفتم خودمو جلوي  خیلي

  

 ترحم بهش کنه احساس که کنم رفتار طوري نداشتم دوست  بود حساسي دختر پریا

 ... میکنم

  

  زندگي  تو اینقدر که  نمیدونستم واقعا.... بودم غافل پریا از چقدر که..... خداا  واااااي

  میکشه عذاب

  

 واقعا پریا....بگذروني اینجوري رو وقتت عمرو بخوایي سخته، خیلي  که یکي  من براي

 ....  بوده محکمي دختر

  

  همراهش کسي نذاشته سال چند این تو که داشته حق میبینم میکنم فکر که حاال

 ...   بیاد

  

 ... سخته...واقعا ها دستگاه این زیر کست عزیزترین دیدن چون

  

 ... پریااااا مثل معصومي دختر اونم
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  رو   دختر این من چقدر که وااااااااي....  زدم زل چشماش تو و کردم بهش نگاهي

 ...  دارم دوست

    

 میکنم احساس میشینه کنارم وقتي... دخترم این عاشق که بگم  میتونم جرئت به

 ... میارم کم نفس

  

 ....  بزنم زل بهش و بشینم هاا ساعت  میخواد دلم  دارم  دوست  خیلي رو پریا با بودن

  

  من داشت حق البته... نمیشد باورش شدم عاشق که گفتم بهش ماشین تو وقتي

 ...   داشتم دختر  دوست کلي  خودم براي

 .... زدم همگیشونو قید  اون  خاطر به ولي

  

 .....  میفتم پیش ماه?  یاد

  

  خیلي  بود اومده دیالیز از معمول طبق پریااا و بودیم رفته عمونیا ي خونه به وقتي  

 ...  بود شده مظلوم

 ...  رفت دادو   سالمي همگیمون به میزد  فریاد رو درد که چشمهایي با

  

 ....   میزد تند تند  قلبم... اوردم کم نفس کردم احساس پریا رفتن از بعد

  

  مظلومش چشمهاي یاد.... بودم کرده تعجب بود داده دست بهم که حاالتي این از

 .. میفتادم

  

 ...  میداد دست بهم حاالت همون میدمش وقت هر بعد اون  از

    

 ...  میکردم انکارش   ولي شدم عاشقش که داشتم قبول خودم
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  میبردم لذت کارم این واز...میزاشتم سرش سربه همیشه  همین بخاطر

  

 ... میخواست  پریارو وجودم ي همه... نمیتونستم دیگه ولي 

  

  چقدر که بگم و  بزنم زل خوشگلش توچشماي  دستم  تو بگیرم دستشو میخواد دلم

 ... عاشقشم

  

 .... خودم ماله فقط...کنم خودم مال زودتر چه هر که دارم دوست  چقدر

  

 .... میکنه داغون منو دیگه کسه کنار پریا بودن  فکر

 .... بیفته بهش کسي نگاه نداارم دوست...شدم خودخواه دختر این برابر در چقدر

  

 ...  برسم بهش زودتر چه هر که میخوام خدا از دل ته از.... میکشم اهي

 ... میشم غالمش عمرم آخر تا شه من ماله پریا اگه  جون خدااا 

  

 .....  جون خدااا نوکرتم

  

  

  

  ? 

  پریا  

  

 ...  میکنه فکر چي به داره  نیست معلوم بودم شده خیره  بهزاد به

  

 ...   بدتره من از که این!  توفکر رفته جوري چه ببین 
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 ...  توافق میرن جوري چه بده یاد بهم میگه من به اونوقت

  

  میکنم؟ صداش  دارم دوساعته...میکنه فکر چي  به داره یعني

    بهههههههزااااد...بهزاد....هي...هي:پریا

  

   هااااان:  بهزاد

  

    میکنم صدات دارم ساعته دو.... هپروت  تو رفتي!!! کجاییي معلومه توام با:  پریا

 ..  شاگردي واسه بیام شما پیش باید من

    

   گفت  بود شیطنت  از پر که چشمایي با کردو اي خنده بهزاد

  

 ... ندارم رو جایي که من...قلبت تو تو، پیش جا همین عزیزم جا هیچ : بهزاد

  

    گفتم و  رفتم اي غره چشم

   بگووو پال و پرت کم.... خوب خیله: پریا

  

 !!!   دیگه گفتم ؟راست چیه مگه:  بهزاد

  شه تموم تا مونده  خیلي پریا راستي 

  

 ...  بیاد رضوان دکتر  که االناست...دیالیزه آخر دیگه نه: پریا

  

   پرسید باشه کرده تعجب انگار که بهزاد

  

  اومده؟؟  پیش مشکلي مگه!!! چي براي دکتر:   بهزاد
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 ....   رفت  شد خول بچم خداااا اي

  

 ...  میاد چکاب براي: پریا

  

  عزیزم باشه اهان:   بهزاد

  

 این میدونستم اگه... خدااا اي....میره دست از داره اش بچه که نداره خبر عمو بیچاره

  کیه؟؟ دختر

  

 ...  شد اتاقم  وارد  رضوان دکتر که بودم فکرااا  همین تو

  

 ! نباشید خسته دکتر سالم:  پریا

  

   دکتر  آقاي نیستم بد .. ممنون:  پریا خوبه حالت...عزیززززز پریاي سالم:  دکتر

  

 ...  گفت کردو بهزاد منو به نگاهي دکتر

 ....  بدم خوشي خبر یه بهت میخواام نیستي بد که حاال خب:  دکتر

 .... شي تاخوشحال

  

 ... کنه خوشحال منو میتونست که بود خبري چه یعني بودم  شده گیج

  

   گفت که بودم شده خیره دکتر به التماس با

    

  به رضایي  دکتر بنام سرشناس و  معروف دکتري پیش  وقت چند جان پریا:دکتر

 ...  شده معرفي ما بیمارستان
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 ...  شده ایران  عازم ترکیه از و... هستش کلیه  جراحان  بهترین از یکي ایشون

  

 رو هست دیابت به مربوط که)  پانکرانس( قند همراه به کلیه پیوند عمل ترکیه تو

 ... میده انجام

  

 ...  شده انجام موفقیت با کرده عمل ترکیه تو که رو مریضایي تعداد

  

 ..  کنه خدمت خودمون مردم تابه گشته بر خودمون کشور به االنم

  

  کلیه وقت هر که بزارم اولویت رودر وتو بدم تو به رو خوب خبر این خواستم منم

   افتاده کار از ش کلیه وهم داره دیابت هم که ایران تو فرد  اولین عنوان به رو تو  پیداشد

 ... کنم معرفي

  

 ....  خانوادت و خودت رضایت با البته کنیم اقدام عمل براي  تا 

  

  

  

  ? 

  

 .....   میکردم نگاه  خالیش جایه به رفت دکتر که این از بعد 

  

 ..  بود کرده  وارد بهم رو بزرگي شک دکتر  هاي حرف

  

 ....  نمیشد باورم اصال

  

 !!! شم خوب من بود  قرار یعني(
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 ... نمیشدم دیالیز دیگه یعني

 ... بود شده تموم من کشیدن  زجر دیگه یعني

 ...)   بکشم دراز ها دستگاه این زیر بیام ها ساعت نبود قرار دیگه یعني

  

 ... هست من با عمرم آخر  دردتا این  میکردم فکر همیشه

  

 ..  میفتم پریسا پیش روز چند   هاي حرف یاد

  

  روز اون به من...میشي خوب روزي یه تو مطمعنم من... پریاا ناامیدي چرا: پریسا

   خواهري.....دارم ایمان

  

 ...   بود شده جمع چشمام تو اشک  از اي حاله زیاد  خوشحالي از

  

 .... بشه پیدااا دردم درمون  که برسه روزي یه نمیکردم فکر اصال

 ...  بودم شده ناامید دیگه  هاااا آخري این

  

 .....  ازت ممنونم جون خدا وااااي

  

 .. کنم  چیکار دونستم نمي که بودم خوشحال انقدر

  

  صورتش اجزایه بود ممکن لحظه هر زیاد خوشحالي  از اونم که کردم بهزاد  به نگاهي

 ....   بشه متالشي

  

   گفت  ناباوري با کردو پرپشتش موهاي الي دستاشو

  

 ....  شنیدي.... پریاااااااا واااي: بهزاد
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 .... نمیشه باورم اصال

 ....   موال به نوکرتم جون خدا اي 

 .....  نیستم خواب که بگو...پریااااا

 ...  بود حقیقت عین اینا ي همه که بگو 

 .....   خیلي پریا خوشحالم واست  خیلي

  

 .... بدیم خبر هامون خانواده به زودتر چه بایدهر 

  

 ...  بود تر خوشحال منم از این  میکردم نگاه بهزاد به تعجب با

  

 ...  بگیره خودشو احساسات جلویه نمیتونست اصال  بود گرفته ام خنده

  

 پایین تخت از کرد کمک و اومد سمتم ،به من ي  زده بهت قیافیه به توجه بدون

 .... بیام

  

 ... شدیم خارج بیمارستان  از   بهزاد با تمام خوشحالي  با

 ....  نبوددد دلم تو دل

  

 ... بگم بابا مامانو به زودتر چه هر خبرخوشو این میخواستم

  

  باال و پایین از  بعد و  کرد روشن رو پخش دستگاه سریع  شدیم که بهزاد ماشین سوار

 ...  کرد پیدااا رو  شادي اهنگ ترک چند کردن

    

 ....  روند خونه سمت به و کرد روشن رو ماشین
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  شروع  بود گذاشته که شادي بااهنگ میروند خونه سمت به رو ماشین که طور همین

 ....  کرد رقصیدن  به

  

  خوشحاله؟؟؟ اینقدر یعني میکنه؟؟؟ اینجوري  چراااا این....وااااا:پریا 

  

  که دختري  اون حال به خوش بود  شادي پسر واقعااا....میخندیدم حرکاتش به داشتم

 ... داره دوسش خیلي مطمعنم...عاشقشه بهزاد

  

 ...  داشتم دوست دلم ته  از که بود اي  خنده  اولین این  هااا مدت از بعد

  

  

  

 ??  پارت

  

 ...  شد پیاده ماشین از سریع... داشت نگه  خیابوني کنار زدو ترمز رو رو، ماشین بهزاد

  

 .... میزنه مشکوک امروزخیلي .... رفت کجا نمیدونم 

  

 ...   بود وجذاب تیپ خوش خیلي خدایي   میکردم نگاه رفتنش به

 ...   بود ورزشکاري  پرهااام مثل هیکلش

  

 ...  داشت توپرتر هیکلي و  بلند  قدي بهزاد و پرهام به نسبت بردیا ولي 

  

 ....  دارم  دوسش  پرهام  مثل نداشت  برادرم با فرقي هیچ بهزاد

  

 ..  میفتم ماشین تو بهزاد حرف یاد
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 کاري نمیتونم فعال...دارم دوسش هم خیلي...شدم عاشقش.... آره راستش : بهزاد

 ... زوده هنوز...کنم

  

 ...  برسه عشقش به تا...کنم کمکش دارم  دوست 

  

  انرژي از پر امروز...نداشتم زدن  حرف براي نایي و میشدم دیالیز که روزهایي عکس بر 

 .... بودم

  

 ...  موند کجااا این پس... اوففف....میام بیرون فکر از

  

  برگشت بود خریده که شیریني  ي جعبه با مین??  از بعد  بهزاد 

  

 ...  کشیدي زحمت  چرا بهزاد نکنه درد   دستتت وااااي:پریا

  

  داره  ارزش دنیا یه من براي باشي خوشحال تو که همین! عزیزم زحمتي  چه:  بهزاد

   عزیز دریایییي پري

  

  

 ....   کرد صدا  اینجوري منو اسم باز که این...باباااا اي

  

 ....  میکنه صدا  اینجوري منو  اسم  هي چرااا  میاد بدم من میدونه که اون

  

   برگردوندم ماشین ي شیشه سمت صورتمو و کردم اخمي

  

     میگفت که شنیدم آخرشو   فقط که گفت چي  اروم بهزاد  نمیدونم 
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   دارم  دوست:.......بهزاد

  

   گفت  میزد موج توش خنده که صدایي با

  

 .... کردم شوخي...نکن قهر....حاالاا خب: بهزاد

  

   گفت برنمیگردم سمتش  به دید که بهزاد

  

 !!   ببخش  دلم عزیز:بهزاد

 !!!   تو روز امروز  چون.... باشي خوشحال باید امروز که  کن باز اخماتو هم حاال

  

   برگشتم سمتش به داشتم که اخمي با

  

  اینجوریم؟ ما چراااا بهزاد: پریا

 ... بجوییم همو ي خرخره میخواییم که بد  خیلي گاهي

 .. کنیم لطف همدیگه به میخواهیم که خوب هم انقدر گاهي

   چراااااا؟؟؟

  

 ...  گفت کردو  قشنگي اخم هم اون   دید منو اخم  وقتي بهزاد

  

 ) خخخخخخ...(هستیم دیوونه دوتامونم شاید نمیدونم بهزاد

  

  پرهاام ي  اندازه به...نداري برام فرقي  هیچ پرهام توبا هستي که خوبه ولي: پریا

 ...  دارم دوستت

  

 ...  خورد جاااا زدم که حرفي از کردم احساس
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 ??  پارت

  

    بهزاد

  

 ... کنم چیکار  باید دونستم  نمي بودم خوشحال خیلي

  

 ...  زد رو ها حرف  اون دکتر  وقتي

 .... کنم بغل محکم رو پریا میخواستم زیاد خوشحالي از

  

 ...  بود شنیده  منو قلب صدایه شاید...میکردم روشکر خدا

  

 ...  بودم شده خود بي خود از واقعا داشت حق میکرد نگاه من به تعجب با پریا

  

 دیوونم کنم خودم ماله اونو میتونم و میشه خوب زودتر چه هر پریا اینکه فکر

 ...  میکرد

  

 ... بریم ماشین سمت به باهم تا کردم کمکش... اومدیم بیرون بیمارستان  از 

  

 ...  میگرفتم اي تازه جون که انگار...میدیدم هاا مدت از بعد رو پریا شاد صورت وقتي

  

  با قشنگشو هاي  خنده این جواب تا گذاشتم شادي اهنگ شدیم که ماشین سوار

 ... بدم خودم کردن شاد
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 ...  میبردم لذت خندیدنش چقدراز من میخندیدو من کاراي به کلي

  

 .....  بدیم هامون خانواده به خبرو این که میکنه شماري لحظه من مثل اونم مطمعنم

  

 ... نریم خونه به خالي دست گرفتم تصمیم 

  

  خیابون سمت اون که فروشي شیریني  سمت وبه شدم پیاده و داشتم نگه رو ماشین

 ...  رفتم بود

  

 .... میکردم احساس خودم به سر پشت از رو پریا سنگین نگاه

  

 ...  خریدم  شیریني و شدم مغازه داخل سریع

 ...    بزاارم منتظر رو پریا نداشتم دوست

  

 بابت پریا شدم ماشین سوار که همین رفتم ماشین سمت به بلند هایي قدم با

 ....  کرد تشکر ازم شیریني خریدن

  

 ...   بزارم سرش سربه داشتم دوست

 ....  میخوره حرص صدامیکنم دریایي پري اسمشو اینکه از میدونستم

  

 ....  میشد جذاب خیلي  صورتش چون....داشتم دوست  خوردنشو حرص من ولي

  

 ....   برگردوند  من از صورتشو اخم و  ناراحتي با...  دریاییي  پري  گفتم بهش وقتي

  

 ...  دارم  دوسش که کنم چیکار.... نداشتم محلیشو بي طاقت
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    گفتم بهش

  کردم شوخي...نکن قهر.. حاال  خب:  بهزاد

  

 ....  داشتم  دوست هاشو بازي  بچه و کردن قهر ي همه من نکرد توجهي ولي

  

 ... بیارم در دلش از گرفتم تصمیم

  

 ... تو روز امروز که کن باز اخاماتو.. ببخش دلم عزیز: بهزاد

  

 اخم  با مو خنده جلوي  زور به بود شده مزه با خیلي برگشت سمتم به اخم  با وقتي

 .... بودم گرفته الکي   کردن

  

 .... اینجوریم؟ چررا که گفت بهم

  

 مهربون باهاش هم گاهي...میذاشتم رش  سربه گاهي که من رفتاراي این از کنم فکر

   بود شده کالفه برخوردمیکردم

  

 ..... نداشت خبر من دل از  اون ولي 

  

 ... ایم دیووونه دوتامونم شاید نمیدونم...گفتم کردمو کمرنگي اخم جوابش در فقط 

  

 ... شدم شوکه حسابي زد که حرفي با باالفاصله ولي

  

  

  

 ??  پارت
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 .....  ایستاد وحشتناکي صداي با ماشین که زدم ماشین ترمز رو محکم

  

 ... بشیم پرت جلو  سمت به دومون هر شد باعث و 

  

   گفت بود  شده بلند ترس از که صداي با پریا

  

 ... کجاست هواست معلومه بهزاد؟؟؟  میکني چیکار: پریا

 ....  بدي کشتنمون به بود مونده کم

  

 ...... نمیشدم متوجه ازحرفاش چیزي من ولي  میزد حرف یکسره پریا

 .... بودم شده خیره روم روبه وبه

  

 ... داره دوست  پرهاام ي  اندازه به منو پریا یعني

  

  بدم واسش جونمو حاضرم....میپرستمش وجود تمام با که کسي!!!!بهزاد من یعني

  واسش؟؟؟ میمونم پرهام مثل

  

 ... نمیشه باورم اصال.....نه نه

  

 .....  میکنه شوخي  باهام داره که میدونم...باشه داشته حقیقت نمیتونه این

  

 که همینطوره اره.....   بزاره سرم سربه  اونم میکنم اذیتش  هي اینکه بخاطر میخواد

 .... میگم من

  

 .... میام خودم به بودم شده ترافیک باعث که ها ماشین بلند  بوق  صداي  با



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 70  صفحه  

 

  

 .... میام در حرکت به و میکنم روشن رو ماشین

  

 ...  نیست رانندگي  به هواسم اصال

 .... بزنم حرف باهاش دوباره که میترسم

 ...  شدم خیره روم روبه به اخم با فقط

  

 ...   میکنه صداام آرومي صداي با پریا

  

  خوبه؟؟؟؟ حالت...بهزاد: پریا

  

 .... کنم خراب  اونو خوش حاله خرابم باحال نداشتم دوست

  

 !! خوبم عزیزم اره: بهزاد

  

   کردي؟؟  اینجوري یکدفعه چررا پس: پریا

 .... زیادیه خوشحالیه از گلم نیست چیزي:  بهزاد

  

  چشماشو اروم و داد   تکیه صندلي  سمت به سرشو  و کرد نثارم اي دیوونه یه پریا

 .... بست

  

 ...  بود زیبایي دختر واقعااا برگشتم سمتش به

  

 ...  میرسد نظر به مظلوم خیلي

 ....  داشت فرق کلي بودم باهاشون قبال که دخترهایي ي همه با
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 ... ببینم اي دیگه کس کنار اونو نمیتونستم من

 .... بود بسته نفسش به نفسم

 ....  نبودم هیچي اون بدون من

  

 !!!!! هیچکس یا میشد خودم ماله یا

  

 ....  شدم خیره روبرم به و گرفتم پریا از نگاهمو

  

 ...   بودم فکر تو بدجور

 .... بیخبره دارم بهش که احساسي  از االن به تا  پریا یعني

 ... میکنم خودم عاشق اونو من...بشه جوري این نمیزارم من....نه ولي

  

 !! نمیگه نه من عشق  به اون هستش احساساتي دختره پریا.... اره

  

 ...  نکنه اذیتم این از بیشتر افکار این تا دادم  تکون شدت به رو سرم

  

 ...  رسیدیم اینااا پریسا ي خونه در جلوي  کي نفهمیدم اصال 

  

  

  

  ? 

  

  پریا

  

 ....   بود شده شوکه حسابي نداري برام فرقي هیچ پرهام، با گفتم بهزاد به وقتي
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 ...   بشیم پرت جلو به دومون  هر شد باعث  که کرد ترمز محکم 

  

 ....  بودم ترسیده خیلي

 ............!!!  بهزاد میکني  چیکار:  پریا   برگشتم سمتش به عصبانیت با سریع

  

 ....  بود شده خیره روبروش به اخم  با اون ولي

  

   گفتم وبهش  کردم آروم کمي صدامو

  

 ..  شدي اینجوري امروز  تو چرا بهزاد: پریا

 .... عادیه غیر کارات ي همه

   شده؟؟ چت بگو منم به خب

  

 ....  نبود من به هواسش اصال

 ....  میزدم حرف  اون با که انگار نه انگار

  

 ....  اومد خودش به بهزاد یکدفعه ماشینا بلند بوق صداي  با

  

 ....  میرسید نظر به ناراحت خیلي

  

 ...  بودم زده   بدي حرف من مگه خب

 ...  بودم  شده گیج

 ....  نمیاوردم در سر کاراش از اصال

  

  اصال  که بود خودش تو  انقدر میبندم شرط  بود شده خیره روش روبه به اخم با

 ..  نبود رانندگي به هواسش
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  انرژي پر و  خندون همیشه داشتم یاد به وقتي از ببینم اینجوري بهزاد نمیتونستم

 ..   دیدم

  

   کردم صداش آروم

  

  خوبه؟؟ ؟حالت بهزاد: پریا

  

  خوبم گفت و برگشت سمتم به گرفته اي چهره با

  

 ... بود غم از پر چشماش شد جوري یه دلم

   داد بهم باال سر جواب که پرسیدم ازش  رو ناراحتي همه این دلیل

  

 ...   نشد اصالباورم من ولي

 ...  شده ناراحت چیزي از که دونستم مي

  

 .... بخوابم کمي  گرفتم تصمیم نمیگفت چیزي من به  که اون

 ....  بود زیادي ي فاصله خونه تا

  

 ...  میکرد اذیت منو بهزاد  سنگین نگاه نبودم راحت  ولي بود روبسته چشمام

  

 .... رفتم خواب آغوش به کي نمیدونم

  

 ... شدم بیدار خواب از نفر یه هاي  تکون با

  

 .... رسیدیم که پاشو خانومااااا خانوم.... خانوم پریا: بهزاد
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    بهزاد ببخشید...برد خوابم کي من واي:  پریا

 ....  بودي شده خسته حسابي خوابیدي که شد خوب... گلم نه: بهزاد

  

 ...  شدم پیاده ماشین از  و زدم  لبخندي

 .... نشد ولي شه پیاده هم بهزاد تا شدم تظرمن

  

 ! خونه نمیاي  مگه نمیشي؟ پیاده چرا: پریا گفتم بهزاد روبه

  

   برم من مرسي دیگه نه: بهزاد

 ... میام باباینا با، نشیني شب واسه شب ولي

  

 ....  ممنونم ازت امروز  بابت راحتي جور هر باشه: پریا

  

 !!!! بیام که داشتم دوست خودم....حرفیه چه این عزیزم نه: بهزاد

  

 ...... خداحافظ  کردي لطف بازم صورت هر در: پریا

  

   خداحافظ:  بهزاد

  

 .... کنه حرکت بهزاد ماشین تا ایستادم تر عقب کمي

  

  دور ازم سرعت به دادو  تکون خداحافظي معني به دستشو کنارم از شدن رد موقع

 ..  شد

  

 ... رفتم خونمون  در سمت به و انداختم  باال اي شونه
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 ....  پیچید آیفون تو پریسا صداي که زدم رو خونه زنگ

  کیه؟؟؟؟:پریسا

  

   کن باز درو پري منم: پریا  میزد فریاد رو خوشحالي که صدایي با

  لحظه چند با همین بخاطر بود کرده تعجب من شاد صداي ازاین پریسا فکرکنم

 ....  کرد باز درو مکث

  

    شدم حیاط وارد و  کردم اي  خنده

 ..... رفتم خونه ورودي   در سمت به بلند هایي قدم با

  

  

  

 ??  پارت

  

 ... شدم خونه وداخل دادم فشار  درو ي  دستگیره رسیدم که خونه ورودي  در به

  

 ....  دادم  باالیي بلند سالم انرژي تمام با

  

  کجایین؟....خوونه اهل بر سالااااام:  پریا

  

    بودند نشسته مبل رو که پریسا و مامان

 ....  میکردن نگاهم تعجب با و خوردن  جا حسابي من دیدن با

  

 ...... میکننن نگاه اینجوري چرااا اینااا کردم دل ته از اي  خنده
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 ... رسوندم بهشون  خودمو بلند قدم چند با

  

    میکنید؟؟؟ نگام اینجوري چرااا: پریا

 ....   خواهري شده چي:پریسا

 ....  شدي اینجوري چرااا  افتاده؟؟؟؟ اتفاقي

  

 !  اینقدرخوشحالي؟؟ که شده چي...میکنم سکته دارم شده چي بگو دخترم:  مامان

  

 ....   گرفت گلومو بغض

 ...  بود دیده گیر گوشه و ناراحت  منو همیشه  داشت حق مادرم بیچاره

  

 ....  بود کافي دیگه اما

  

 ... کشیدن عذاب و رنج  همه این دیگه  بود بس

 ... میکردم شادي  و میخندیم باید بعد به این از

  

    گفتم باشادي  میکردن نگاهم منتظر که پریا و مامان روبه

  

 ... خبررررري چه اونم...بلههههه که خبرررر: پریا

  

 ...  میکني اذیتمون چرا....دخترم دیگه بگو:  مامان

  

 ... بزارم منتظرشون این از بیشتر نداشتم دوست

 ....  نشستم پریسا و مامان روبروي و رفتم مبل سمت به

  

 .....   بودن دوخته من دهن به چشم هردوشون 
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 .... دکتر  حرفهاي کردن تعریف به کردم شروع

  

 آغوش تو  منو و اومدن  سمتم به دو هر پریسا و  مامان ماجراا کل کردن تعریف از بعد

 ....  گرفتن

  

 ..... میریختن اشک زیاد خوشحالي از  دوشون هر

  

 ....  بود گرفته گریم اونااا ي گریه با منم

 ....  بود سنگین خیلي  جو

  

  زد پس دستش  پشت با رو  بود شده جمع چشماش تو که اشک از اي حاله مامان

     وگفت

  

 ....   شکرت خدایا: مامان

 ....  شکرت مرتبه هزار خدایا

 ....  نمیشه باورم اصال

 ...  شه خوب منم دختر قرار یعني

 ... شه تموم قراره پریام هاي سختي یعني

 ... شکرت خدایا واااي... نمیزنه انسولین دیگه یعني

  

 ... میریختیم اشک زیاد خوشحالي از دو  هر بودم خوشحال خیلي مامان خوشحالي از

  

   شده سنگین خیلي جو دید که پریسا

  

 ... باشیم خوشحال  االن ؟ماباید چي برایه گریه مامان عه: پریسا

    برات خوشحالم خیلي  پریا وااااي
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   گفت جنسي بد با بعد

  

 ) خخخخخخ( بود بهزاد خوش قدم از اینم کنم فکر: پریسا

  

 ...  بهزاد خوش قدم.... جااااااان:پریا

  

   اومد حرف به زودتر مامان که بگه چیزي میخواست پریسا

  

 .. بگیریم جشن امروز باید: مامان

 .... بدم خبر پرهام و بابات به برم من

  

  

  

  ? 

  

 .....  گرفت رو بابا ي  وشماره  رفت تلفن گوشي سمت به که کردم مامان به نگاهي 

  

 ...   کرد زدن حرف  به  شروع زیاد هیجاني با 

  

  رو  از  که بگیره رو پرهام ي شماره میخواست   کرد باباخداحافظي از که این از بعد

 شدم بلند  مبل

  

 ....  کنم استراحت اتاقم تو کمي برم من نداري کاري  اگه پریسا: پریا

  

 ...  اي خسته تو... برو عزیزم نه: پریسا
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 ...  میکنیم کارارو ي همه مامان و من

  

 .... رفتم خوابم اتاق سمت به شدم بلند 

  

    بودم ناراحت حسابي پرهام دست از

 ..... بگیره خبري ازم تا نزد زنگ بهم صبح از چرا

  

 توقع پر من و  بود کرده لوس منو خیلي  که  بود این خاطر به شاید نداشتم انتظار ازش 

 .....  بودم شده

  

 ...  بگیرم دوش یه  اول که گرفتم تصمیم ولي بودم خسته خیلي  

  

 ....  اومدم بیرون  زود  گرفتمو پایي سر دوش یه  رفتم حموم سمت به و برداشتم حولمو

  

   برداشتمو بود روش اسفنجي باب عکس که قرمز  شلوار بولیز دست یه کمدم  از

 .... پوشیدم

  

   بود خریده برام) بردیا،بهزاد خواهر(باران رو لباس این بخیر یادش

  

 ) خخخخ.....(خریدي اینو....ام بچه من مگه که بودم گذاشته سرش سربه کلي

  

 ....  میخورد حرص اونم 

   میکني فکرارو این که اي بچه بازم... سالته??  هنوز تو میگفت

  

 ... زدم کننده مرطوب کمي یه و کردم خشک سشوار با موهامو 
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 .... کردم پرت روش وخودمو رفتم تختم سمت به باز موهاي با

  

 ....  یرمبگ  آرامش کمي میخواستم

 ....  میخواست رو کسي دلم  چراا نمیدونم

 .... میشد من شریک هام لحظه بهترین تو که کسي

  

 ....  بردیا سمت شد کشیده فکرم ناخوادگاه

  

 ...  بود مغرور خیلي داشت که خوبي قیافیه عکس بر

    

 ...  بدونم شم خوب منم قراره که این به  نسبت رو بردیا العمل عکس داشتم دوست

  

 ...   کردم موهام توي کالفگي  با دستامو

   میکنم؟؟؟ فکر بردیا به دارم چرااا من

  

 !!!! نشم خوب یا بشم خوب من قراره که چه اون  به اصال

  

 ....  نمیکرد فکر  اي دیگه کس هیچ به  خودش از غیر به که بود خودخواه انقدر بردیا

  

 ...  نشد پیداا کلیه من براي  اصال شاید...خوشه خیلي من دل

  

 ....  اومد درد به دلم نشه پیدا برام ها زودي این به کلیه که این  فکر  با

  

 ....  بودم نکرده فکر موضوع این به اصال که بودم خوشحال انقدر

  

 .... بستم چشمامو
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   بخونم یس ي آیه االن  از نداشتم دوست

  

 اروممم اهنگ به دادن  گوش کمي شاید برداشتم تختم کنار عسلیه رو از گوشیمو

 ....  میکرد

  

 ...... کردم پلي گوشیم از رو آهنگي

  

  

  ? 

  

  میکردم گوش اهنگ که طور همین

 .... میرسد گوشم به پذیرایي از بلندي صداهاي

  

 ....  برداشتم روبالش از  سرمو کردمو قطع رو گوشیم اهنگ

  

 ....  شد باز وحشتناکي  صداي با اتاقم در که بیام پایین تخت از میخواستم 

  

 ....  بود ایستاده اتاقم در جلوي  اشک از پر چشماني با پرهام

  

 ..... بود من به نگاهش  فقط نمیکرد حرکتي هیچ

  

    پرسیدم نگراني با نمیکنه حرکتي دیدم وقتي  میکردم نگاهش تعجب با

  

   شده؟؟؟ چي....داداشي: پریا

  

 ...  بود اومده خودش به تازه که انگار
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 ....  گرفت آغوشش تو منو محکم و  اومد سمتم به بلند  هاي قدم با

  

 .... میشکنه استخونام االن گفتم که میداد فشارم محکم انقدر

  

 ....   داداشي جون...خوشگلم خواهر... دلم عزیز پریاااا: پرهام

 .... میگه چي مامان

 ...  میشم دیوونه دارم بخداا

 ..  بشي خوب  تو قراره یعني

  

 گریه و  بود گذاشته ام شونه رو سرشو بود گرفته  آغوشش تو منو که همینجوري

 ...  میکرد

  

 ... گرفت گلومو بدي بغض پرهام  هاي گریه بخاطر

  

  روي میگم جرئت به بوده من به هواسش جا همه همیشه بودم داداشم عاشق من

 ... پریسا تا بود حساس خیلي من

  

 من به اش توجه با اون و  نبودم شادي دختر من وقت هیچ اینکه خاطر به شاید

 .....  کنه جبران رو این میخواست

  

 ... ببینم اینجوري پرهامو این از بیشتر نمیتونستم 

    وگفتم گذاشتم پرهام کمر پشت دستمو

  

 .... نمیکنه گریه که  مرد   بکش خجالت...داداااااشي عههههههه: پریا

  

   برداشت شونم رو از  سرشو من حرف با
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  پریا؟؟؟ نمیدوني تو: پرهام

 چه اینجا تا شرکت از نفهمیدم اصال  شدم دیوونه  کال زدگفت زنگ بهم مامان وقتي

 ...  اومدم طوري

  

    گفتم و کردم تصنعي اخم افتادم امروز یاد یهو شرکت اسم گفتن با

  

  دیالیز  میبري منو خودت که نگفتي دیشب مگه...قهرم باهات من اصال: پریا

   دنبالم؟؟؟  نیومدي چراا پس

  

  بیام نتونستم که بود اومده پیش برام شهر از خارج کاري یه عزیزم ببخشید: پرهام

 ...   دنبالت

  

 ....   بیاد اون  گفتم بهش که زد  زنگ بهم بهزاد برم اینکه از قبل

 ... بزنم زنگ بهت نداشتم انتن هم اونجاا حتي

 ... بودم فکرت تو صبح از

  

 .... افتادم امروزش  رفتاراي  یاد بهزاد اسم بردن با

 ..  بود کرده اش دیوونه  کال دختره اون عشق

 ...  پرته  اون به کال هواسش ي همه  عموم پسر بیچاره

 ...  کنه کمکش میتونه اون بگم  باران به باید

  

     گفتم پرهام روبه و اومدم بیرون بهزاد  فکر از

 !! بودم کرده حساب قولت رو من ولي: پریا

 ...  ندي الکي قول من به دیگه تا نمیزنم حرف باهات االنم
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    شد شیطون  نگاهش

   بزني؟؟؟ حرف بامن نمیخوایي که:  پرهام

  

 ..  کرد بلندم تخت رو  از کي نفهمیدم یکدفعه که میبردم باال....نه معنیه به ابروهامو

  

   میگیره  درد  کمرت...میفتم االن پرهام زمین بزارم: پریا

 ...  نداري وزني که تو من جوجوي اخه: پرهام

 ....  رفت پذیراییي  سمت به من داد  و جیغ به توجه بدون و  کرد باز پاش با اتاقو در

  

  

  

 ??  پارت

  

 ...  برد پذیرایي  داخل  به منو پرهام

 ....  بودم کرده آویزون  گردنش دور دستامو نیوفتم اینکه ترس از

  

 ....  میکردن صحبت هم با و بودن  نشسته مبل روي بابا و مامان

 .....  خوردن جاا  حسابي  ما دیدن با هردوشون 

  

    گفت پرهام به رو بابا

 !!! میفته االن   زمین بزارش پرهام میکني چیکار: بابا

 !!!!!  زمین بزارم دیوووووونه: پریا

  

   کرد  نگاهم بدجنسي با پرهام

 !!!!   نوچ نوچ: پرهام

 ... من چرخوندن  به کرد شروع
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 ...  شد بد حالم که چرخوند اونقدر

  

 ... یانه میبخشي  رو داداشي:  پرهام

  

 ....  میبخشمت.... آره آره آره:  پریا

 ...  میره گیج  داره سرم زمین،  حاالبزارم 

  

 ....  میرفت گیج حسابي سرم گذاشت زمین روي منو بالفاصله پرهام

  

 !!!!!  پرهااااااام اي  دیوونه خیلي: پریا

 ....  نکني قهر داداشیت با دیگه باشي  تو تا  خواهري نداشت تورو قابل:  پرهام

  

    بوسید گونمو وروي گرفت آغوشش تو منو شدو  نزدیکم بابا

  

  شنیده  حاال تا که بود  زندگیم خوش خبر بهترین برات خوشحالم خیلي دخترم:  بابا

 .... بودم

    

 ...  دراومد  صدا به خونه زنگ که بگه چیزي میخواست مامان 

  

 .................. بله؟: پرهام  رفت آیفون سمت به پرهام

    داخل بفرمایین

    

 ...  اومدن مهمونات مامان: پرهام 

  

     مامان؟؟؟ کردي دعوت رو کي مگه: پریا
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 جشن یه شدي خوب کامل ازاینکه بعد کردم دعوت رو عموینا فقط دخترم: مامان

 ... میکنیم دعوت رو همه اونوقت میگیریم بزرگ

  

   گرفت وجودمو کل استرس لحظه یه

 .... ببینم رو  بردیا میخواستم که بود بارم اولین انگار

  

 .... بردیا بهت لعنت.... ه ه اه بود بردیا العمل عکس خاطر به شاید

 !!!  بودي بهزاد مثل توهم کاش

  

 ....   شدن خونه وارد عموینا که بودم فکرا همین تو

 ....  کردن خوشحالي ابراز چقدر که وبماند  کردم گرمي  پرسي عمواحوال وزن باعمو

  

  باورم پریااا: باران گفت بود شده جمع چشماش تو اشک  از اي نمه که حالي در  باران

 ...  داره حقیقت که بگوو... بشنوم خودت زبون از اومدم...نمیشه

  

 .... بودیم گرفته توآغوش همدیگرو رفتم  سمتش وبه دادم تکون آره معني به سرمو

  

  بهزاد به اي  خنده و  اومدم بیرون باران  آغوش بگیره؟؟؟؟از تحویل مارو هم یکي : بهزاد

 ... کردم

  

    گرفت سمتم روبه شیریني  ي جعبه بهزاد

 ....  بودي گذاشته جا ماشین تو...خانوم بفرمااا:  بهزاد

  

  درد دستت افتاد  نمي یادم نمیگفتي  االنم اگه کن باور  ببخشید بهزاد وااي: پریا

 ... نکنه

   خانومي میکنم خواهش : بهزاد
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 ...   نبود بردیا از  خبري کردم بهزاد سر پشت به نگاهي

  

   نیومده؟؟؟؟ ؟؟؟ کو بردیا پس: پریا

 ...  میام منم برین شما گفت بود اومده  پیش واسش   کاري:  بهزاد

 .. باشه اهان: پریا

 .... رفتن نشیمن سمت به همگي

  

  

  

  ? 

  

 ...  نبود دلم تو دل بودیم نشسته پذیرایي  تو همگي

  

   بیاد؟؟؟  اینا با نتونسته که داشته کاري چه بردیا یعني

  

 ....  بود بردیا پیش من حواس تمام ولي میزدن حرف همه

  

 ....  زدم تشر خودم به لحظه یه

  شده؟؟؟ چت ؟ پریا چته

 ...  میکني فکر اون به داري چي واسه

 !!!  توایي نمیکنه فکر که چیزي  تنها به اون

  

 ....  بود شده خرد اعصابم

 ....  دادم  تکون خودم براي تاسف از سري

 !!! نکنم مزخرف فکرهاي دیگه تا
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   برگشتم سمتش به بهزاد گوشیه زنگ صداي  با

 ....   میکرد نگاه بهش اخم  بودوبا گرفته دستش  تو  رو گوشي بهزاد

  

 ...  میزد تماس رد هم بهزاد و میگرفت تماس هي  که بود خط پشت کي نمیدونم

  

 .... رفت  حیاط   سمت وبه شد بلند عذرخواهي با 

  

 ) خخخخخ(صلوات نشه دیوونه عمومون پسر...اوففففف

  

  اومد در  صداا به خونمون زنگ  دقیقه چند  از بعد

  

 ....  داد  جواب رو ایفون رفت پرهام

  

   پرهام؟ بود کي: پریا  گفتم پرهام به باشه بردیا نکنه که زیاد حول از

  

 ...  پریسا و سعید:  پرهام گفت کردو نگاهم تعجب با پرهام

  

  پرسي  واحوال سالم باهمه و  شدن خونه داخل وپریسا  سعید بعد لحظه چند 

 ....  کردن

  

  کنن زندگي توش عروسي از بعد سعید  با قراربود که اي  خونه از شوق و ذوق با پریسا

 .....  میزد حرف باران  براي

  

 !!!! بودم دراورده  بازي تابلو خیلي شاید...میکرد نگاهم بد خیلي پرهاام
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 !!! روبیار خریده بهزاد که شیریني برو دخترم: مامان

  

 ..... میشدم ذوب پرهام نگاه زیر داشتم مامان بده خیرت خدا اوففف

  

  جان پریا:  عمو زن اومد  در صدا به خونه زنگ  دوباره که میرفتم آشپزخونه سمت به

 ...  کن باز درو بردیاست

  

 .....  کرد یخ تنم کل

 ....  شدم اینجوري من چرااا خداااایا

  

  ودرو  رفتم  ایفون سمت به لرزون دستهاي با نباشه من حال متوجه کسي اینکه  براي

 ..... بازکردم

  

 ....  شد خونه وارد  دوخت خوش شلوار و کت یه با   بردیا که بود نگذشته ثانیه چند

  

 ...  بود خوشگل چقدر بشر این خدایا

 نظر به خمار چشماش همیشه میشد باعث که داشت اي کشیده وابروي چشم

 ...   برسه

 ..  بود داده باال خوشگل خیلي موهاشم 

  

 ... اومدم خودم به بردیا صداي  با

 ! خوبه حالتون...خانوم پریا سالم: بردیا

  

 .. خوبین شما...ممنون خیلي !!نبود حواسم!!!! سالم... ببخشین:  پریا

  

 ....  نداره رو شما قابل بفرماییید  گرفت من سمت به رو داشت دستش تو که گلي بردیا
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 ... کنه مهربوني بود  بلد اینم یعني خدایا

  

  ممنون خیلي:پریا.... گرفتم ازش رو بود خریده من براي  که وگلي  کردم دراز دستمو

  کشیدید زحمت...

  

 ...  بود خوشتون خبر مناسبت به میکنم خواهش:  بردیا

     داخل بیام بدین اجازه اگه حاال

 ... خریدم خودت براي میگفتي حاال  میشد چي.. راضي   خود از.. ه ه اه

 .. داخل بفرمایین بله: پریا

  

  

  

 ??  پارت

  

 ..... کشیدم بو عمیق و کردم بینیم نزدیک بود  خریده واسم بردیا که گلهایي

  

  ناخداگاه بود جذاب و خوشتیپ همیشه مثل افتادم بردیا ي چهره یاد لحظه یه

 .... نشست لبم روي لبخندي

  

 ...   شنیدم  رو  بهزاد صداي که میکردم بو   گالرو 

  

 ) خخخخخ(دیدیم دخترو  این  ي خنده نمردیمو... خداااا اي: بهزاد

  

 !!!!!!  شد پیداش کجا از دوباره این.... بابا ااااي
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   بهزاد؟  کردي گي خوشمزه تو باز: پریا

  

   چي؟؟ به اونوقت:  پریا  شد حسودیم فقط...خوشگله خانوم نه: بهزاد

  

 ...  بزني قشنگي لبخند جوري این  تو شده باعث که چیزي  اون به: بهزاد

    

   بدونه بهزاد  اینکه فکر از لحظه یه

 .....  شد سرخ هام گونه هستش بردیا من لبخند باعث

  

   ببینمت؟.... شدي  اینجوري  چراااا... توووو شدي چي : بهزاد

  

 ...  کرد اذیتم ها گل این  ي گرده هیچي: پریا

  

   کرد دستم تو  هاي گل به نگاهي

 ... خریده قشنگي گالیه که میبینم  ست سلیقه خوش خیلي پرهام خدایي: بهزاد

  

 !!!!! نخریده پرهام اینارو ولي: پریا

  

   خریده؟؟؟؟ کي پس:بهزاد

  

 !!!!  خریده واسم بردیا اینارو:  پریا

 ....  بقیه پیش بریم بفرمایید نداري  اي  دیگه سوال اگه حاال

  

 ....  فکر تو رفت باز که این.....  خداااااا اي

  

 ..  دیگه بریم بیا داداشي عههه:  پریا
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   لرزید بدنم ستون چهار که  دادکشید فریاد با چنان

  

    دااادااااششششي نگوووو من به:  بهزاد

   کرد؟  بهزاد که بود کاري چه این رفتم عقب به قدم  وچند   ترسیدم بهزاد بلند فریاد از 

  

 ....  بودم شده خیره بهش ناباوري با

  

   بودن اومده خونه آشپز داخل  به پذیرایي  از بهزاد  بلند  فریاد خاطر به همگي

 !!!!  میکردن نگاه ما به تعجب وبا

  

    خبره؟ چه اینجا:  پرهام

   شد  رد همه ازکنار بلند  هاي باقدم بعد و بشه اینجوري نمیخواستم ببخشید : بهزاد

  

   ببینم وایسااا...بهزاد میري کجااا: عمو زن

  

 ....  شنیدم درو شدن  بسته  صداي فقط ومن  نکرد توجهي بهزاد ولي

  

   نمیدونستم چیزي من ولي  میپرسدن من از  رو بهزاد فریاد دلیل شون همه

 !!!!  بگم که نداشتم وجوابي

  

 ....  ببره بین از رو  اومده  وجود به جو میکرد   سعي سعید

  

 ....  کردن یخ ها چایي..... دیگه بیارین رو  شیریني این.... بابا اي:  سعید

  

 )  کرد اینجوري چرااا....(بودم شک تو بهزاد دلیل بي فریاد خاطر به هنوز
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   میدونن خودشون  جووونن ایناااا...بریم بیاین:  بابا

  

 .....  رفتن پذیرایي قسمت به پرهام از غیر به همگي

  

 ....  پریااااا شد چي:  پرهام

  رفت؟؟؟؟؟  چي براااي  شد  عصباني بهزاد  که گفتي چي

  

 .... بقیه پیشه بریم داداشي گفتم فقط نگفتم چیزي من داداشي بخدا:  پریا

 ..  کشید فریاد شد عصباني یکدفعه

 .... همین فقط

  

  پشیمون انگار که بگه چیزي میخواست میکرد نگاهم اي شده ریز چشمهاي با پرهام

 ..  شد

  

 .... بقیه پیش بریم بیا نکني  فکر بهش بهتر:  پرهام

  

   رفتیم مهمونااا ي بقیه پیش پرهام با

  

 .....  بود رفته بهزاد

   بره پیشمون از نداشتم دوست   ولي بودم ناراحت دستش  از درسته

  

 .... میخواست توضیح من از  اونم انگار  بود رومن بردیا نگاه

  

   شد خراب امشبم خوش حاله بهزاد کار با
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  ? 

  

 .... نشست کنارم و اومد بسمتم  باران که نشستم اي دونفره مبل روي

    

 ....  ناراحته چیزي از که بود مشخص کامال

  

    بود شده چش  بهزاد پریا:  گفت باران

 ....  شده ناراحت خیلي چیزي یه از نمیکردحتما اینجوري  وقت هیچ داداشم

  

  عصباني یهو)  داداشي( گفتم بهش وقتي فقط نگفتم بهش بدي چیز من:  پریا

 ....  شد

   زدم؟؟؟ بدي  حرف من نظرت به

  

   داداش؟؟؟ گفتي  بهش ؟؟؟تو چي:  باران گفت بلندي تقریبا باصداي  باران

  

 به بدیه حرف  اگه...میکنین اینجوري شماچرا ...   تر یواش....  باران خبرته چه:  پریا

 !!!! بدونم تا بگید منم

  

 ..... ولي عزیزم نه:  باران

 .... کن ولش  هیچي:  باران ؟؟؟؟ چي ولي: پریا

  

 یه بهزاد که فهمیدم امروز ولي یانه میکنم درستي کار نمیدونم  من باران ببین:  پریا

 ....  داره دوست خیلي نفرو
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 .....   هشد عاشقش اینکه یعني

 ... برسه عشقش به تا کنیم کمک بهش ماباید

  

 .... باشه دختره همون  بهزاد رفتار تغییر دلیل کنم فکر

  

 ....  کنه اذیتش بخواد کسي ندارم ودوست دارم دوسش پرهام مثل رو بهزاد من

  

 .... میشد تر گرفته  اش چهره میزدم باران به هارو حرف این  وقتي

  

 ....  بود شده تموم سنگین خیلي براش من هاي  حرف انگار

  

 !!!   نمیدونم:  باران  کنیم؟؟؟ چیکار نظرت به باران: پریا

  

 .... کنه باز حساب میتونه من کمک رو بهزاد ولي

  

 .... نشدم متوجه اصال که کرد زمزمه  چیزي لب زیر باران

 ..... همن عینه جفتشون برادر خواهر

  

 !!!! خانومم.... پریسا:  سعید

 ...  بیار شیریني پاشو تو 

 ....  نمیگیرن تحویلمون هیچکدون  که اینا 

  

 !!!  بخور کم عروسي نزدیک  شکمت اون  تو بخوره کارد:  پریسا

    بود گفتن من از: پریسا نمیشم چاق روز دو تواین نترس:  سعید

  

 .... برگشت شیریني دیس  با و رفت آشپزخونه سمت وبه شد بلند مبل رو از پریسا
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  برنداشتم داشتم که دیابتي بخاطر من ولي  کرد تعارف شیریني همه به 

 ... 

  

 ...  بود خریده شیریني ذوقي   چه با بیچاره افتادم  بهزاد یاد

  

 ... هاااا  داره   خوردن شیریني این خانوم پریا: بردیا

 ...  نزدم انسولین هنوزم... باالمیره  خونم قند من ولي  ممنون خیلي: پریا

  

    گفت عمو حرف این گفتن با

  میکني پیداا نجات درد این از میشه  پیدا کلیه برات زودتر چه هر که ایشالله:  عمو

 .... عمو

  

   میدن؟؟؟؟  انجام رو عمل کي نگفت  دکتر حاال

 ..  میکنن اقدام عمل براي تر زود بشه پیداا سالم ي کلیه یه وقت هر....عمو چرا:  پریا

  

 ...   خواهرت عروسیه  بعد میمونه موقع اون پس:  عمو

  

 جون عمو اره:  پریا

  خداحافظي باهمشون....کردن رفتن قصد نشستن عموینا که ساعتي چند  از بعد

 ..  رفتم خوابم اتاق سمت به کردمو

  

 ....  برم خواب به و  بگیرم ارامش تا کردم پلي  رو  اهنگي همیشگیم عادت مثل
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   بهزاد

  

 ....   روندم خودمون خونه سمت به سریع  رسوندم خونه به رو پریا که این از بعد

  

 ....  میکشید چي پریا بیچاره

 .... همینه زندگیش میون در روز یه تموم ساله چند

  

 .... شدم خسته اون جاي به من امروز 

  

 ...   کنم استراحت کمي گرفتم نبودتصمیم خونه کسي اینکه مثل شدم خونه وارد 

  

   نداشتم رو لباسام کردن  عوض ي حوصله

 ....  انداختم روتخت خودمو لباسا همون وبا  دراوردم اسپرتمو کت فقط

  

 ... شد گرم چشمام که بود نگذشته دقیقه چند

  

 ...  بیدارشدم خواب از  گوشي صداي  با

 ...  کردم نگاه گوشي ي  صفحه وبه برداشتم بالش رو از سرمو کالفه

  

   توهم رفت اخمام نازنین اسم بادیدن

 .... نزنه زنگ بهم دیگه بودم گفته اون به که من

  

 به  کسي به نمیتونستم دیگه بودم زده بهم دخترام دوست ي همه با پریا خاطر به

 .... کنم فکر پریا جز
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 ...  نبود بردار دست یکي این  ولي  بودم بریده زندگیم از همیگیشونو پاي

  

 ....   میدادم سوسولو بچه این جوااب باید

  

 ....  الووو: بهزاد  بردم گوشم نزدیک  رو  وگوشي زدم رو اتصال ي دکمه

 ....   بهي سالم:  نازنین

  

 نشو هاپو... عه:   نازنین صدانکن اینجوري  منو صدبارنگفتم بهي مار زهر:   بهزاد

    عشقم دیگه

   نزن زنگ بهم نگفتم مگه....شو خفه: بهزاد

  

    میکني اینجوري چرا  بهزاد :  نازنین

   میشي؟ راضي  کردم غلط بگم میخوام معذرت من

    

 ....   کني گم من زندگي  از گورتو اینکه  میکنه راضي  منو که چیزي  تنها نه:  بهزاد

  

 ...  دیگه پیشم بیا بهزاد :  نازنین

 ...   نگذره بد بهت میدم قول

 ... میخوام معذرت ازت هم گذشته رفتاراي بابت

  

  متنفر ازش بکشه لجن به منو خرکیش هاي عشوه با میخواست دوباره که این از

 . میشدم

  

  یا بزني زنگ من به دیگه بار یه اگه میگم بهت که بار آخرین  براي نازنین ببین: بهزاد

 ... کنن گریه حالت به آسمون مرغاي که میارم سرت به بالیي  بشي سبز من راه  جلوي
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 ... نبینم گوشیم ي صفحه تو شمارتو دیگه

  

 ... کردم پرت تخت سمت به ومحکم کردم قطع  رو گوشي بالفاصله

  

 ... کشیدم موهام الي دستامو کالفه

 ...  بود شده تاریک هوا  کردم نگاه اتاقم ي پنجره سمت به

  

 ...  بگیرم دوش یه برم پایین که این از قبل گرفتم تصمیم

  

 ...  شدم حموم داخل  و برداشتم حولمو

 ...  میاورد جااا حالمو سرد اب با دوش یه شاید

 ... میشد کمتر درونم  اتیش من و  میخورد بدنم به سرد  اب

    

 .... پوشیدم لباس وسریع اومدم بیرون حموم از مین??  از بعد

  

 ....   رفتم اتاقم  در سمت به خیس موهاي با نداشتم رو کشیدن  سشوار ي حوصله

  

  

  

  ? 

  

 ..  بودن اومده بابا و مامان اینکه مثل اومدم پایین سریع ها پله از 

  

 ...  میدادم بهشون خوبو خبر این باید
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  هاي  حرف کردن تعریف به کردم شروع کردم پرسي احوال و سالم که این از بعد

 ... دکتر

  

 ....    بودن شده شوکه حسابي گفتم همشون به وقتي

  

 ...  نمیشد باورش اصال که باران

  من کوچولوووي خانوم!!!نخیرم:  بهزاد  داداشي نمیکني که شوخي:  باران

  

   بودگفت اشک پراز که چشمهایي با مامان

 ... بشه خوب زودتر چه هر دختر این که کنه خدا  بهزاد نمیشه باورم:  مامان

  

 ..... میگیره  آتیش دلم  میبینمش که وقت هر بخدا

  

   میکرد دلسوزي براش و داشت  دوست  دخترش مثل رو پریا مادرم که این از

 .... میشد ریخته دلم توي شوقي یه

  

  به همگي باید : بابا   گفت  و نیاورد  طاقت بود  شنیده که خوشي خبر خاطر به بابا

 .. بریم اونجااا

 .... بشین آماده شماهم میگیرم دوش یه من تا

  

 ....  بده خبر عمو زن به مارو اومدن تا رفت  تلفن گوشي سمت به مامان

  

    میدادم خبر هم بردیا به باید

  

 ....   بدم پیام بهش گرفتم تصمیم نداد  جوابي ولي زدم زنگ بردیا گوشي به
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 به حسابي باید....  بشم آماده تا رفتم  خودم اتاق سمت به بردیا به دادن پیام از بعد

 ..... بیام پریا چشم به تا میرسیدم خودم

  

 ...  افتادم پریا حرف یاد لحظه یه میومدم باال ها پله از  وقتي

  

 .... دارم دوست داداشم مثل نداري  برام فرقي هیچ پرهام توبا: پریا

    

 ... نشست پیشونیم روي  اخمي ناخواسته

 .... بشه اینجوري نباید نه

 ...  ببینه زندگیش مرد چشم به منو ید با اون

  

 ...  ببینم اي دیگه  کس واونوکنار بگذرم ازش نمیتونم من 

  

 .... میکشم آتیش به زندگیشو  بگیره دستاشو من از غیر به هرکسي چون

  

 ...  نداره خبر پریا به من ازاحساس  کسي باران جز به

  

 .... نمیتونستم من ولي بگم پریا  به  رو چي همه که بود خواسته ازم باران  بارها

 ....  بشه بد  حالش گفتنم با میترسیدم

  

 ...  میدادم نشون بهش خودمو باید بشه خوب پریا بود قرار که االن ولي

  

 ....  دادم حالت وبهشون کشیدم سشوار موهامو اول سریع

  

 دوش یه ادکلنم با  و پوشیدم مشکي جین همراه به جذب مشکي لباس یه بعد 

 ....   گرفتم حسابي
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 ..... کردم تنم رو سفیدي پوش تک کت ودرآخر

  

 ...  بودم شده خوب کردم خودم به نگاهي

  

 ....  بودن من بودندومنتظر شده آماده همگي اومدم  بیرون اتاق از سریع

    

 ... برم خودم ماشین با گرفتم تصمیم

 ....  کردن حرکت من از وجلوتر  شدن خودشون ماشین سوار هم بابااینا

  

 ....  افتاد ماشین صندلي پشت به نگاهم بشم ماشینم سوار میخواستم که همین

  

 ....  بود مونده جا صندلي پشت بودم خریده پریا خوش خبر بابت که شیریني

  

 ... نشست هردومون  پرتي هواس بابت لبم روي  اي  خنده

  

 ....  بخرم گل پریا براي گرفتم تصمیم

  

 ....  رسید هم بابا ماشین من با زمان هم که رسیدم عموینا در جلویه مین?? از بعد

  

  

 Forwarded from ??BAHAR ??  []?? پارت 

  

 من سمت کله تا سه همزمان شدم  پیاده ماشین از  شیریني و  گل دست  با وقتي

 ..  چرخید
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 ...  نبود موفق زیاد ولي نخنده بودتا گرفته خودشو جلویه خیلي  باران

    

 ....  میکردن نگاهم مشکوک ومامان بابا

  

 پامون زیر که نمیخوایید: بهزاد گفتم ببرم بین از رو  اومده وجود  به جو این اینکه  براي

 ...  بشه سبز علف

 .... کنین نگاه منو تاصبح همینجوري میخوایید

 .. دیگه  زنگوبزنید

  

 ....  داد فشار رو خونه وزنگ رفت بهم اي غره چشم مامان

  

 ...  شد باز خونه در نکشید ثانیه به

  

  تنگ واسش  دلم کلي ور این به ظهر  بعد همین از ببینم زود رو پریا داشتم دوست

 ....  بود شده

  

 ...  بودن وایساده  استقبالون به در  جلوي همه عمو ي خانواده

  

 ...  کرد گرمي پرسي احوال بابا و مامان با پریا

 ....  نبود من به حواسش اصال

 ....  میکردن گریه و بودن  کرده بغل همدیگرو باران  با

  

 ... نداشتم محلیشو بي طاقت

 ....  بگیره تحویل مارو هم یکي گفتم

 .... رفتم اش صدقه قربون کلي دلم تو که کرد  اي  خنده
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 گذاشته جا ماشین تو بفرمایید گفتم و دادم دستش  به رو  شیریني با گلو  دست

 ...  بودید

  

 ...  ندید گلو  دسته اون ولي

  کم از.... گذاشتم جا که نمیفتاد یادم نمیگفتي االنم تو گفت زدو لبخندي فقط

 ....  نیاوردم خودم روي به ولي  درداومد به دلم توجهیش

  

 ...  نشستیم ها مبل روي همگي

  

  اذیت  خیلي دیالیز تو حتما براش بمیرم نداره صورت به رنگ پریا چرا نمیدونم

 .... شده

  

    خورد زنگ گوشیم که بودم فکرا توهمین

 ....  کردم قاطي حسابي گوشیم تو نازنین اسم دوباره  بادیدن

  

 ...  بود حرفها این از تر سمج اون ولي  میزدم تماس رد میزد زنگ که هربار

  

 ...   رفتم حیاط سمت به عذرخواهي  با ولي شدم پریا نگاه متوجه

  

 .....  روبدم ایکبیري این جواب تا

  

 ....  شدم حیاط داخل

 ....  میخورد زنگ یکسره گوشیم

  

  فریاد سرش بزنه حرف  نازنین بدم اجازه اینکه  بدون زدم اتصالو ي دکمه عصبانیت با

 .... کشیدم
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 .....  لعنتیییییییي نزن  زنگ من به نگفتم بهت مگه: بهزاد

  

   گفت  ترسیده..... حسابي بود مشخص که صدایي  با نازنین

  

 .... ببینم  تورو حتما باید من ولي بهزاد ببخشید: نازنین

  

 .... ببینم نحستو ریخت نمیخواد دلم من ولي:   بهزاد

  

   میگم بهت که باره آخرین براي  

 .....  بشي من زندگي مزاحم ندارم دوست میکنم ازدواج دارم من

  

 ......  فهمیدیییییییییي 

  

 .....  شد کر گوشش مطمعنم که گفتم فریاد  با چنان رو آخر فهمیدي

  

 ..... لعنتي..... کردم قطع حرص با  رو گوشي بود حقش ولي

  

  

  

  ? 

  

 ...   میکنه خراب کاراش با داره  رو امروزم خوش حال... سریش ي  دختره 

  

 ....  بود عصباني خیلي  چهرم  میرفتم خونه سمت به که طوري همین
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 ....  شدم خونه وارد  وبالفاصله کشیدم  عمیق نفس وچندتا ایستادم ورودي در  جلوي

  

 ...  نبود پریا از خبري  کردم پذیرایي  به نگاهي

  

 .....  بود اومده هم بردیا

 ...  کردم سالم وبهش شدم نزدیکش

  

   بهزاد کردي خوشتیپ سالم:بردیا

  

  کو؟؟؟؟ پریا پس پرسیدم خوني لب با باران  به رو و   کردم اي  خنده

  

 ....  کرد آشپزخونه به اي اشاره وابرو چشم با

  

 ...  شدم آشپزخونه وداخل زدم بهش چشمکي

  

 ....  میکشید بو وعمیق بود گرفته دستش تو رو  گلي دسته پریا

  

 ...  بودم شده خیره زیباش رخ نیم به که همینطوري

   میزد خوشگلي لبخنداي 

  

 ....  شد حسودیم لحظه یه 

 )  اوخي(  انداخت گل لپاش گفتم هاش خنده به حسادتم از  وقتي

  

 ..... منه گل دسته  کردم فکر  کردم نگاه دستش  توي گل دسته به

 ...  نبود ولي
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  ست سلیقه خوش خیلي پرهام گفتم و کردم دستش توي گل دسته به اي  اشاره

   خریده قشنگي  گالي که میبینم

  

 .... شدم پکر لحظه یه اورده واسم بردیا گفت وقتي

  

    نداشتیم؟؟ خبر ما خودش  واسه  بوده جنتلمني هم ما داداش این....ههه

  بودم بردیا کاراي فکر تو که طور همون

 : گفت پریا

  

 .... دیگه بریم بیا داداشي عهههههه

 ..... روم ریختن جوش آب سطل یه انگار پریا حرف این با

  

 ....  داداشي نگوووووو  من به:  گفتم عصبانیت با کردم داغ حسابي

  

 ....  رفت  عقب به وچندقدمي  ترسید من داد  با

 ....  خورده جا حسابي که بود معلوم

  

  

 ......  اومدن آشپزخونه به من فریاد خاطر به همه حال درهمون

 ...  میکردن نگاه تعجب وبا

  

   خبره؟؟؟ چه اینجااا  پرسید؟؟؟؟ بود معلوم صورتش تو که تعجبي با پرهام

  

 ... بشه اینجوري نمیخواستم  ببخشید: گفتم جمع به رو ناباوري با

 ...  گذشتم  همه کنار از بلند  هاي قدم وبا

  



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 108  صفحه  

 

 .... ماشین تو کردم پرت  خودمو و رسوندم ماشین به خودمو سریع

  

 .... سرمن بر خاک وااااي

 .... کردم همچین چرا

  که روزي اون   درست  بدم؟؟؟ نشون پریا چشم تو خودمو میخواستم جوري این

  بود؟؟ خوشحال

  

  

 ...  کردم خراب  جون خدااا وااي ... کردم خراب

    بهزاد بهت لعنت.....ه ه ه اه زدم فریاد کسم ترین عزیز سر

 .... نمیکنه توجهي بهم....اصالاااااا....دیگه حاال

  

 ...  کردم خراب خودم دستاي  با رو سرم پشت هاي پل تموم

  

   اومدم خودم به دفعه یه

 ??  پارت.... شدم دور اونجا  از ها الستیک   جیغ وبا کردم روشن رو ماشین

  

 .....  میرم دارم کجااا نمیدونستم میروندم رو ماشین زیادي سرعت با

  

 ...  کنم خالي خودمو میخواستم فقط

  

 .... کوبیدم ماشین فرمون رو محکم ي ضربه تا چند خشم از

  

 ..... نبود مهم ولي  گرفت درد دستم

  

 ...  شدند نگرانم که میدونستم شد بلند گوشیم زنگ  صداي
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 ...  نکردم بهش توجهي ولي

  

  

  رو از عصبانیت با رو گوشي  بود شده خرد اعصابم دیگه خورد  زنگ  باري چند

 ...  برداشتم ماشین داشبورت

  

 ....  کنه بیرون زندگي  از گورشو  که بخوام این از زبوني چه به من خدا ااااااي 

 .....  برنمیداره من سر از دست  چرا

  

   بودم عصباني خیلي

 .... پریا با کارم از  اون

 ...  نبود بردارم دست که سریش این از اینم

  

 ... کنم خالي روش حرصمو که نازنین از بهتر کي

  

    میخواستم کردم گوشم نزدیک رو گوشي

 ... بزنم حرفي نذاشت نازنین آمیز التماس  صداي که کنم بیداد  دادو سرش

  

 ... دارم دوست  رو تو من نکن قطع توروخدا بهزاد: گفت میکرد گریه که درحالي نازنین

 ...  میکني اینجوري چرا

  

 ...  میگي تو چي هر اونوقت  نکردي قبول منو  هاي حرف اگه بزنیم حرف باهم بیا

  

 من به میخواد حرفي چه کنه این آخه میدادم فشار ماشین فرمون رو محکم دستمو

 ... بزنه
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 ....  ندارم حوصلشو اصال من که شبي اونم

 ...  کشیدم داد عشقم سر که شبي

  

 ... پیشم بیا روخدا  تو بهزاد: نازنین آورد خودم به منو نازنین صداي

 .... نشم مزاحمت دیگه میدم قول خدا به

 ...  بیا بارو یه این فقط

  

 ...  برو خواستي جا هر اونوقت بزنم باهات حرفامو فقط من

  

 ...  بگم چیزي نتونستم دیگه که بود صداش تو التماس  اونقدر

  

 :  گفتم بود فریاد شبیه بیشتر که بلند  صدایي با

  

 .... حالله خونت که اونوقته بدي من تحویل پرت  و چرت بیام اگه نازنین حالت به واي

 ....    بفرست برام آدرسو زود هم حاال

  

 ....  کردم پرتش  داشپورت رو ومحکم کردم روقطع گوشي

  

 ..... شدم  پیاده ماشین از زدم ترمز رو پامو حرص با

  

 ..... کشیدم موهام به دستامو وکالفه دادم تکیه ماشین به

  

 ...  شد اینجوري چرا امشب خدایا

 .... ببینه داداش چشم به منو داره اصرار پریا چرا

  

 .. نمیام پریا چشم به که دارم کم چي من مگه
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 .... دارم  دوسش  خیلي اونو که من

 .... کن کمکم خدااا  اي

  

 .....  اومد   گوشیم اس ام اس صداي لحظه همین تو

  

 ... میام که نمیگفتم نازنین به اصال کاش

 .....  ي دختره

  

 .... رفتم آدرس سمت به شدم ماشین سوار خراب باحالي نداشتم اي دیگه ي چاره

  

  

  

  ? 

  

 ....  رسیدم بود  داده پیام نازنین که دري جلوي  مین??  از بعد

  

 .....  بود سفید  نماي با شیک ساختمون یه

  

 ..... دادم فشار رو خونه زنگ  و برداشتم ساختمون  از چشم

    

 .....  کرد باز برام درو  بزنه حرفي  اینکه  بدون

  

 ....  رفتم خونه پارکینگ سمت به 

   اومد پایین که زدم رو آسانسور ي دکمه

 ....  زدم رو??   ي وطبقه انداختم آسانسور داخل خودمو
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 ...  گذاشتم هم روي چشمامو اي  لحظه براي

  

 ..... باشم رنجونده خودم از رو پریا من که نمیشد باورم هنوزم

  

 ...  ناراحته خیلي دستم از که مطمعنم

  

 ... بشه وابسته من به اونم که کنم مهربوني بهش اونقدر میخواستم من

  

 .....  بهزاااد بهت لعنت...کردم خراب رو چي همه زدم ولي

  

 ....  اومدم بیرون و کردم باز چشمامو آسانسور ایستادن با

  

 .... بزنم حرف  نازنین با ي جد خیلي میخواستم

  

 ...  رسوندم  در به خودمو محکم هاي قدم با 

  

 ... کردم صورتم چاشنیه رو اخمي  بزنم واحدشونو زنگ که این از قبل

  

 .... زدم رو واحد در

 .....  کرد باز برام درو  افتضاح تیپ یه با نازنین نکشید ثانیه به

  

 ...  میشد ظاهر اینجوري من جلوي حریمي هیچ بدون وقتي میشدم متنفر ازش

  

 ....   میخورد بهم ازش داشت حالم  بود کرده خفه آرایش با خودشو  کلي
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 ....  دادم جوابشو اخم با که زد  ولبخندي  کرد سالم چندشش ي قیافیه با

  

 .... کنم  برخورد اینجوري باهاش نداشت توقع که انگار

  

 .... شدم خونه داخل  خودم کنه تعارف اینکه  بدون

  

   دادم تکیه  بهش سرمو و کردم پرت مبل روي خودمو

  

 ...  رفت آشپزخونه سمت به نازنین

 ... برگشت نوشیدني و شربت با لحظه چند  از بعد

  

 .... کردم جا جابه مبل روي  خودمو میاد سمتم به دیدم  وقتي

  

 ....  کردم نگاهش غره چشم با که بشینه کنارم بیاد میخواست

  

 ... نشست من روي روبه مبل روي گرفته اي  چهره با اونم

  

 ..... بودم راحت باهاش وهمیشه نبود مهم برام چیزا  این قبال  درسته

  

 .....  نداشتم رو باشیم هم با  دوباره که این به اي عالقه هیچ  االن اما 

  

 !!!!!! میشنوم خب:  گفتم و کردم نگاه چشماش به اخم با

  

  با  بعد بخوري نوشیدني یه اول بهتره بهزاد: گفت بود  خورده جا حسابي که نازنین

 ...  بزنیم حرف هم
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 ....   میگفت... ور..شرو داشت دیگه

  

    نیومدم اینجااا خوردن  براي من:  گفتم و کشیدم موهام الیه عصبانیت با دستامو

 .... ندارم وقت که بزن زرتو زدوتر چه هر

  

 ....  ترسیده من رفتاراي از حسابي که بود معلوم چشماش از

  

 .... خورد زنگ گوشیم که بزنه حرفي میخواست

  

    اوردم در  کتم از گوشیمو و  گرفتم ازش رومو باحرص

  

 .....  بود بردیا ي شماره

 .... کردم اونجوري  چرا که بدونه میخواست حتما

  

 ..... بدم توضیح رو چي  همه نازنین پیش االن  نمیتونستم من ولي

  

 ... کردم خاموش رو گوشي و زدم تماس رد همون بخاطر

  

 ..... میکنه نگام پوزخند با دیدم که برگشتم نازنین سمت به

  

  

  

  ? 

  

  خودت از منو داري  نفر یه اون خاطر به:گفت که پرسیدم پوزخندشو دلیل نگاهم با

 ..  میروني
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 ....  باشي من پیش  تا میزدي زنگ اي بهونه یه به روز هر رفته یادت اینکه مثل

  

 ...  درست کردم اشتباه من بهزاد

  ست چیکاره نیست معلوم که عوضي ي  دختره یه خاطر به منو نداري  حق تو ولي

 .... بزاري تنهام

  

 ....  نفهمیدم چیزي دیگه

  پریا عشقم مورد  در نازنین وقتي

 ....  کرد توهین بود  تر پاک بودم دیده که دختري هر از االن به تا که

  

  زدم محکم اونقدر.... کردم صورتش خرج اي جانانه ي  کشیده و رسوندم بهش خودمو

 ....  موند صورتش روي انگشتام  جاي چرخیدو طرفي یه به صورتش که

  

   متاسفم واست واقعا:  گفت  بود گذاشته صورتش رو دستشو که درحالي نازنین

 ....  بهزاد

  

 ....  میکني بلند  من روي  دست نفر یه اون   خاطر به داري  که شدي بدبخت خیلي

  

 ....   بودم افتاده  نفس نفس به عصبانیت از

  

   اگه ببین:  گفتم و گرفتم محکم شو چونه

 .....  نفره یه همون خاطر به فقط کنم داغونت نزدم االن 

  

 ....  بچرخوني کثیفت زبون  اون   روي اسمشو دیگه بار یه اگه حالت به واي
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 ....  کشوندي اینجااا تا منو که بگي  میخواستي چي ببینم بزن زرتو فقط االنم

  

  میخواستم:  گفت بود شده جمع چشماش تو اشک  از  اي حاله که درحالي نازنین

    زدم حرف بابا با من بگم بهت

 ... کنه نامت به کارخونشو شده وحاضر نداره مشکلي وتو من ازدواج  با اون

  

 ...  دارم  دوست خیلي  رو تو من بهزاد

 .... کنه نامت به کارخونشو که کردم راضي بابامو تو خاطر به فقط

  

 ....  بود خودت شرط نیست یادت

  

  بابات به باید داري  دوست  منو اگه گفتم نازنین به که افتادم  روزي یاد میگفت  راست

 .... کنه من نام به کارخونشو بگي

  

 همچین وقت هیچ باباش که میدونستم نداشتم احتیاجي هیچ اون پول به من ولي

 .... نمیکنه کاري

  

 .....   بودم گذاشته شرطو اون  برداره سرمن  از دست اینکه خاطر به فقط

  

 ....  بود شده کار این به راضي  باباش من گند شانس از حاالهم

  

 یه میکنم خواهش بهزاد : وگفت کرد  نزدیک بهم خودشو فکرم تو  دید وقتي  نازنین

 ...   هاا  گذشته یاد به بمون اینجا امشبو

  

 ....   کردم چشماش توي نگاهي

 ....  بود خواستن پراز
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 ....  کرد کم باهم شو فاصله و انداخت گردنم دور  دستاشو  نمیدم جوابي دید  وقتي

  

 ... کنم آرومت میتونم من  ولي  داغوني امشب چرا  نمیدونم بهزاد: نازنین

 .. بموني پیشم امشبو که میخوام ازت

  

 .....  بوسید وگونمو شد بلند پاهاش روي  زد حرفو این  وقتي

  

 همکاري باهاش نبود وسط پریا  پاي اگه  شاید ندادم نشون العملي عکس هیچ

 ....  میکردم

  

 ....  بود حرفها این از  تر سمج اون ولي

  

  

  

  ? 

  

  قول: نازنین.... کشید لبهام وروي اورد باال دستشو که بدم هولش عقب به میخواستم

 ....  بگذره خوش بهت امشب میدم

  

 ...  کني بازي عشق میتوني صبح تا نمیگیرم تو ي واسه گاردي هیچ امشب

  

 .....  بود نازنین با حق شاید نمیدونم

 ....  میکرد کم امشبم ناراحتي  از  نازنین با بودن  کمي شاید

  

 ....  کردم نگاه چشماش توي
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 .... نشست لبش روي  لبخندي خوند چشمام توي از منو رضایت  وقتي

  

 .... کرد باز پیرهنمو هاي دکمه  و اورد  باال دستشو

  

 ..... چسبوندم خودم به ونازنینو گذاشتم کمرش پشت دستمو

  

 ...  میخورد صورتم رو نازنین هاي نفس حرم

  

 .....  بودم کرده داغ  خیلي

  

 چشمام جلوي پریا ي چهره یکدفعه که ببوسم نازنینو لبهاي تا اوردم پایین سرمو

 ..... شد ظاهر

 ...  گرفت چشمامو جلوي خون

  

 ... دادم هولش عقب به شدت به

 ... شدم خارج خونه از وسریع بستم پیرهنمو هاي دکمه

  

 ....    شدم سوارش رسوندمو ماشین به خودمو

  

  فرمون  روي  سرمو بود کرده باد عصبانیت از که رگهایي و خون پراز چشمهایي با

 .... گذاشتم ماشین

  

 .... اوردم کم نفس میکردم احساس

  

   ؟؟؟ کردم چیکار من
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 ... میکردم خیانت عشقم به داشتم من

 ... کنم خیانت پریام به میخواستم عوضي منه....آره 

  

 بشه زخمي شد باعث که کوبوندم ماشین فرمون رو محکم بار چند سرمو خشم با 

 ....  بیاد وخون

  

 ... میکردم پشیموني احساس  خیلي

 ...  نالیدم باعجز

  پریا؟؟؟ چرا

 ....  بیفتم روز این به که کردي کاري چرا

  

 ...   نمیبیني منو عشق چرا نداري دوست منو چرا

 ... پریااا چرا...باشن من با آرزوشونه دخترها ي همه که درحالي

  

 ....  عاشقتم خیلي که من میبیني داداشت  چشم به منو چرا: گفتم بابغض

  

 ...  برادره یه از بیشتر من  داشتن  دوست که نشدي متوجه االن  تا یعني

  

 ....  چکید گونم روي اشکي

  

 .... نمیکشم پس پا من ولي

 .... پریا میجنگم برات من 

 ....   خودمي مال توفقط میجنگم دنیا ي باهمه

  

 ?  ....   افتادم راه خونه  سمت وبه کردم پلي رو آهنگي داغون  باحالي 

   پریا 
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 ....   میگذره کذایي  روز اون   از روزه دو االن 

  

   ؟؟ نشده خبري  بهزاد از دوروز این تو

  

 دلخور  حسابي نگرفت ازم خبري  وقتي ولي نشدم ناراحت دستش از زیاد که درسته

 ...... شدم

  

 ...  نداشتم توقعي همچین یه ازش شکوند  دلمو  خیلي

  

 ...     کردم چیکار بهش من  مگه

 ...  داداشي گفتم بهش که بود این من گناه

  

   داشت تعجب جاي برام واقعا... گفتم بهش نامربوط یا زشت حرف مگه

 .... 

  

  ببینمش اگه.... میکنه خالي من سر حرصشو  شده دیگه یکي خسته دل عاشق آقا

 ...  نمیدم محل بهش دیگه

 ...   رادمنش پریا میگن منم به

  

 ... میارم جا من رو تویکي  حال بهزاد آقا کن صبر

  

 ...  رررر خر کله پسره....  ذوقم تو زد خوشه من حال دید تا

  

 ....  شد  زده اتاقم  در بودم فکر توي که طوري همین
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 ....   داخل بفرما: پریا

  

 ..  خواهري میکردي چیکار:   پریسا

 ...    فردا واسه  اي آماده 

  

 زحمتشو پرهام اونم که بود لباسم یدونه ، نداشتم خاصي کار ، عزیزم آره:   پریا

 ...   گرفت شویي خوش از کشید

  

 بریم دنبالمون میاد سعید که باش آماده 9 ساعت صبح فردا واسه پس:   پریسا

 ....    آرایشگاه

  

 ....    کردم بغلش محکم و  رفتم سمتش به یهویي...  میزد حرف پریسا که طوري همون

  

 ....   گفتم بود صدام ته که بغضي با

  

 ....    میشه تنگ برات خیلي دلم   دارم دوست خیلي ، گلم خواهر ، پري

  

   نکن ناراحت خودتو  الکي دیونه: گفت کرد  جدا  آغوشش از منو پریسا

 .... 

 ...    قندهار سفر میرم دارم مگه 

  

  شمام کنار شب هر عروسي بعد

 .....    میره سر ام حوصله خودم ي خونه تو تنها من

 ....    داریم کار کلي  فردا  که بخواب  زود پاشو االنم

  

 ....  کاشتم گونش  رو خوشگل بوس یه بودم کرده بغلش که طور همین:  پریا
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 ....   گفتم دار خنده حالت وبا

  

 ) خخخخخ..( نداري استرس که شب فردا واسه پري

 ..... مار زهر: پریسا

  اومدم  در استرس از وقته  خیلي من...  نباش منم استرس فکر به بخواب بگیر

 )  خخخخ...(

  

  گفت آرومي بخیر شب پریسا...  خندیدم مي پریسا حرف به داشتم که طوري همین

 ....    رفت

  

 جمع کوچیکم کیف  داخل و  برداشتم نیازمو مورد وسایل رفتم کمدم سمت به منم

 ...  کرد

 ... نشه معطل زیاد میاد سعید  که فردا تا

  

  

 ....    جون خدا دارم  استرس  خیلي فردا  ي واسه

 ....   میاد خوشش ببینه منو بردیا یعني

 ....   رفت شدم خل بابا اي

  

 ..  روش کردم پرت خودمو خواب تخت سمت رفتم 

 .... رفتم  خواب به میکردم فکر فردا به که طوري همین

  

  

  

  ? 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 123  صفحه  

 

  

 .... بلندشدم میومد پذیرایي  از که بلندي صداهاي با صبح

  

 ....  کردم ساعت به نگاهي

  

 ....    صبحه??  ساعت  واااااي

  

 .... داریم  کار کلي امروز  نکرده بیدار منو پریسا چرا پس

  

 ... خواهرمه عروسیه ناسالمتي

  

 ....  بیرون اومدم اتاق از بشورم صورتمو و  دست اینکه وبدون زدم کنار روم از رو پتو

  

 ... میکننن نگام همه دیدم که آشپزخونه سمت چرخوندم سرمو نبود کسي پذیرایي تو

  

 ....  میده قورت منو درسته داره که پرهام   صبحي اول شده چشون اینا....بابا ااااي

  

 ....  ندید ؟؟؟خوشگل چیه هااا :  گفتم سرم تو انداختم صدامو

   بود اومده در حرصم  دیگه... شدن منفجر خنده از همه یهو

  

 ...  اجي نکن ناراحت خودتو: گفت من به رو پرهام

 ... ندیدیم خوشگل رو  تو درسته

 ....  داداشي بغل بیا بدو  ولي

  

 ...  بزن صورتت  و دست  به آب یه حداقل بیاي اینکه  قبل ولي

 ....  وسواسیم من که میدوني
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 ...  بود گرفته حرصم پرهام گي خوشمزه این از

  

 ...  ما داداش این  داشت اي خجسته دل چه

  

 ... افتادم بهزاد یاد داداش گفتم

 ..   نیست خبري ازش چرا

 .... میارم جا حالشو حسابي ببینمش عروسي تو امشب

  

 ...   داداشم  داره گناه.....نه ولي

 .... شده عاشق بیچاره

 ...  گفتم بد ازش دیشب چقدر

 ) خخخخخ...(دربیارم  دلش از  تا میکنم بوسش حتما دیدمش اگه

  

 ...  گرفت ام خنده فکر این از لحظه یه

  

 ... میخوره حرص کلي کنم بوسش عشقش جلویه اگه

 ) خخخخ...(کرد من با که کاري هتالفی اینم

  

 .... رفت شدي خولم... نبودي که خوشگل: سعید

  

 ....  نمیخوري تکونم وایسادي اونجا دوساعته

 ...  میخندي خودتم واسه داري

 . 

 .... بریم که بخور صبحونتو بیا  بشور صورتتو و  دست برو بابا

  



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 125  صفحه  

 

 ....  شده دیرمون  خیلي همینجوري

  

 ... نده ادامه دیگه که رفتم سعید به توپل ي غره چشم یه

  

 )  خخخخ.(ترسید ذلیل  زن خواهر بدبخت اونم

  

 ...  بودم شارژ خیلي امروز خدایي

 ...   رفتم  پذیرایي بهداشتیه سرویس سمت به گرفتم ازشون  نگاهمو

  

 ....  زدم ناقصو  سکته لحظه یه شدم که دستشویي داخل

  

 ....   کنن نگاهم اونجوري داشتن حق ها بیچاره

  

 ) خخخخ...(بود وایساده  شاخ بودو رفته سمتي یه موهام از کدوم هر

  

 .... اومدم بیرون سریع و شستم صورتمو و دست  زود

  

  

  

  ? 

  

 ...  شدم آشپزخونه داخل

 ...  بودن خوردن  صبحونه مشغول بودن نشسته همگي

  

 ....   بود ریلکس خیلي که پریسا

 ...  اونه عروسیه که انگار نه انگار
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 ..  بودم گرفته اضطراب جاش به من

  

 ....  میکرد نگاه رو وپریسا بود داده اوپن  به شو تکیه بدبختم سعید

  

 ... میشد کباب  واسش دلش  آدم که میکرد نگاش جوري یه

  

 ... دیگه خودته ماله بابا خب

 ... میشه خودت ماله رسما امشب

 ..  نخورش اونجوري

  

 ...  بلده کارا این از هم بردیا یعني  گذاشتم سعید جاي رو بردیا لحظه یه

 ) خخخ...(شدم هیز امروز من چقدر

  

 .. ریخته دلم توي شوقي یه هست شدنم خوب به امیدي که فهمیدم وقتي  از

  

 ...  کنم شیطنت دارم دوست

 ... بود کم وجودم تو همیشه که چیزي

  

 .... میام خودم به مامان صداي  با

  کجاییي؟؟ معلومه دخترم پریا:  مامان

  

 ....  دیگه بخور صبحونتو زود

 ...  وایسادن تو بخاطر خداها بنده این

  

  وسریع خوردم صبحونه لقمه چند کنم اذیتشون این  از بیشتر نداشتم دوست دیگه

 ...  رفتم اتاقم داخل  به آشپزخونه از
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  رو  بودم کرده آماده عروسي براي دیشب   که وسایلي و کردم عوض لباسامو زود

 ... اومدم پایین سریع و  برداشتم

  

 : گفت پرهام میچرخوندم چشم پذیرایي توي که همینجوري  نبودن پریسا و سعید

  

 ... شده دیر  خیلي که برو زود هم تو... ماشین تو رفتن

  

 ... نکن آرایش  زیادي فقط:  گفت دوباره پرهام  برم در از که خواستم و  گفتم اي باشه

 ...  نبینمت دیگه شب میترسم

 ) خخخخ....(میگم خودت بخاطر

  

 :    گفتم برنمیداره شوخیاش از دست شرایطي هر تحت پرهام این  دست از  واي

  

 .... باشه خودت به حواست تو پرهام نکرده الزم

  

 ....  بزني تیپ اینکه حاله به واي خوشگلي جوریشم همین تو

  

 ...  میسوزه مجلس دختراي  ي واسه دلم

  

 ... اومدم بیرون  و کردم باز درو  سریع گفتمو اینو

  

 ...  اخیش

 ..  رفتم حیاط در سمت به و کردم رضایت  سر از اي  خنده
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 ...  بودن نشسته من منتظر ماشین توي وسعید پریسا

  

 ..  نشستم و کردم باز رو ماشین پشتي در

  

   میومدي دیگه ساعت یه میموندي:  گفت کردو ماشین عقب سمت سرشو پریسا

  

 :   گفت کردو نگاهي  آینه از سعید  که بگم چیزي خواستم

  

 ... بکن داري  دوست کاري هر شما حاال...میشه هم ما نوبت خانوم پریا

  

 ...  بیاد بنده باجاناق اون بزار

 ... درمیایم خجالتتون از ماهم

  

  

  ? 

  

 ...  کردم نگاه دوشون هر به حرص با

 .... من کردن  اذیت به میکنن شروع میبینن منو تا اینا

  

  آشتي جوره هیچ  برم کنم قهر اگه چون ندید ادامه دیگه که بهتره سعید آقا:  گفتم

 ... نمیکنم

  

 :    گفت زدو لبخندي شیطنت با سعید 

  

 ...  میکني خوشحال مارو چقدر کارت این با پریا نمیدوني
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 که زد  سعید  سفت بازوي به رو محکمي مشت پریا بشم پیاده ماشین از خواستم تا

 ...  دراومد آخش هم بیچاره اون

  

 ... روشن چشمم: گفت بعد

 ..... نیاد من آبجیه که

 .....  بشي خوشحال تو تا

  

 :  گفت زود بیچاره که بزنه سعید سر تو محکم دیگه یدونه میخواست

  

 .... خوشگلم کردم غلط

 ..  بگي تو چي هر

 ... نمیام منم نیاد پریا اگه اصال

  

 .....  بود کرده جور هم با رو تخته درو  خوب خدا بود گرفته ام خنده

  

 ...   ندیدم ریلکسي این به دوماد عروس من:  گفتم بلندي  صداي  با

  

 ....  دیگه بیوفتین راه  سعید آقا بابا

  

 ) جذبه جونم....( شدن ساکت من بلند  صداي با هردوشون 

  

  راه  وسطاي تو .... روند آرایشگاه سمت به و کرد  روشن رو ماشین بالفاصله سعید

 ...  میکرد لبخوني پریسا براي  واونو بود گذاشته  رو شادي اهنگ سعید

  

 .... بودم خندیده چقدر....خداااا واي اي
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 .. .بود پریسا عاشق سعید خداییي

 ....  بود مرز حدو بي داشتنش   دوست واقعا

  

 ....  بود سعید مثل هم بردیا کاش

 ...  بزنه حرف باهاش مترسید حتي آدم که بود مغرور اونقدر اون ولي

  

 ....  بود اورده گل واسم که بود  خورده چي به کلش  نمیدونم روزم اون

  

 .... بعیده کاري همچین بردیا مثل خشکي آدم از

  

 ....  رفتم فکر توي لحظه یه

 ..... میاد جشن به تنها بردیا امشب یعني

   میاره؟؟؟؟ دخترشم دوست یا

  

 این به برسه چه نمیره جماعت دختر سمت اصال بردیا یادمه من که اونجایي تا ولي

 .... بشه دوست باهاش که

  

 ...  نداره قبول کسو هیچ که هستش خودخواه  اونقدر بشر این

  

 ... بیام بردیا چشم به تا برسم خودم به کلي امشب باید

  

 ... نمیتونم دیگه ولي  میکردم انکار بهش احساسم از اول شاید

  

 ....  دارم دوست خیلي رو بردیا من

 ... باشم بهترین براش که میخوام
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 ) خخخ...(میشکنم غولو این شاخه من باالخره

  

 ... اومدم در فکر از رسیدیم  گفت که سعید صداي  با

  

 ....  شدیم پیاده ماشین از پریسا وبا

  

 ... رفتیم آرایشگاه سمت به کرد پریسا به سفارش کلي که سعید  از خداحافظي  از بعد

  

  

  ? 

  

 ..... شدیم آرایشگاه داخل پریسا با

  

 ...  میکوبوند زمین روي هي پاشو و  بود نشسته صندلي روي خانومي

 .....  میکرد نگاه ساعتش وبه

  

 ....  کرد نگاه رو  ما و  اورد باال سرشو زود که دادیم سالم بهش 

  

  زود خیلي که نمیکنید فکر: کردوگفت غلیظي اخمي افتاد  ما به چشمش وقتي

 ...  اومدید

  

   بکنم؟؟؟ میتونم چیکار کم زمان این  تو  من نظرتون به کردین دیر که دوساعته االن 

  

 میشم چي یه باالخره نکنین ناراحت خودتونو: گفت اونه با انگار نه انگار که پریسا

 .... دیگه
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 ... گریم واسه بیاین شین آماده سریع:  گفت دادو  تکون تاسف از سري خانومه

  

 .... رفتیم بود  مکاپ براي که قسمتي به پریسا با

  

  پریسا کردن  درست به کرد شروع خانومه

 ........ شد کار به دست  من کردن درست   براي شاگرداشم از ویکي

  

 ....  شد تموم کارش  بودیم آرایشگر دست زیر که دوساعتي  از بعد

 ... برگشت عقب وبه

  

 ....   داره رضایت کارش از کامال که میخوندم چشماش از

  

  

 ....  ببینم خودمو تا رفتم آینه سمت به

  

 ....   خدایا واااي

 ..  بودم شده خوشگل چقدر

  ام شونه روي آزاد  وبقیشو بود  کرده درست شینیون  خوشگل خیلي  موهامو باالي

 ... بود ریخته

 ...  بود کرده هم الیت آرایش یه

 ....  نداره حرف  کارش خدایي

  

 :   گفت و نذاشت خانومه که ببینم رو پریسا میخواستیم

 .... بهتره  اینجوري.... بعد بپوشه لباسشو اول بزار

  

 ....   ه ه اه
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 .....  اخالقه بد خیلي

 ....  کردم جمع ووسایلمو گرفتم ازش رومو

  

 به منو پریسا صداي  که میگفتم بیراه بدو ) اخالق بد ( آرایشگره این به لب زیر داشتم

 ...  اورد خودم

  

  پریا؟؟؟ شدم طور چه: پریسا

  

 .... دیدم جلوم فرشته دونه یه که اوردم باال سرمو

  

 ....  بود شده خوشگل خیلي پریسا

 ...  بود شده کش سعید حسابي که بگم اینجوري یعني

  

 : مخم تو رفت  آرایشگره این  صداي بازم کنم بوسش که میخواستم جلوش پریدم

  

 .... میشه خراب خواهرتون  آرایش میکني؟؟؟ چیکار عزیزم

 ... االن نه بچلونین خواهرتونو مجلس بعد بهتر

  

 ....  این دست  از...اوففففف

  

 .....   میخندید ریز ریز من خوردن  حرص به داشت پریسام

  

 ....  شد زده آرایشگاه زنگ که بگم چیزي میخواستم

  

 .... شد آرایشگاه داخل سعید دقیقه چند  از بعد

 ...  بود شده جذاب چقدر
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 ....  رفت سمتش  به کردو خوشگلي ي  خنده افتاد پریسا به چشمش وقتي

  

   بوسید رو پریسا پیشوني کرد خم سرشو  دادو پریسا به رو دستش  توي  گل دست

  

 ...  زد  کشي سعید لبخند هم پریسا

  

 )  خخخخ...(خوردن حیارو شرمو  ایناااا ... واااااااااي

  

 ...  کردن نگاهم شیطنت با و برگشتن من سمت به  پریسا و سعید

 ....   بهت نگفتم پریا راستي: گفت پریسا

 .... شدي کش پسر حسابي توهم

  

 ..... بودم کرده فکر بلند من بازم واي

  

 ....  رفتن  بیرون آرایشگاه از خداحافظي  بعداز و  کردن اي خنده دوشون هر

  

 ....  دنبالم بیاد تا باشم پرهام منتظر هم من و  برن اونا که شد  قرار

  

  

  

  ? 

  

 .... بشم آماده پرهام اومدن   از قبل  تا رفتم لباسام سمت به رفتن که پریسا سعیدو

  

 ....  پوشیدم لباسمو سریع 
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  خاطر به نبود نیازي دیگه چون  بود بلند آستین  لباسم که این از بودم خوشحال

 ...   بکشم خجالت دستم توي  دستگاه

  

  ویه کردم تنم رو  داشت طالیي  دوزي منجوق  کال که زرشکي مانتوي یه لباسم روي از

 .... پوشیدم مشکي حریر شال با مشکي جین

  

 .....  شد زده آرایشگاه زنگ که بودم نشسته صندلي روي منتظر

  

 ...  نزارم منتظر پرهامو این از بیشتر تا شدم بلند سریع

  

 .... دیدم رو بردیا چهري پرهام جایه به  کردم باز درو که همین

  

  

 ....  کرد قولي بد پرهام باز.... خداااا اي

  

 ...  ردمک بهش نگاهي 

  میداد نشون خوب خیلي  شو سینه هاي عضله که بود پوشیده جذب  سفید پیرهن یه

 .... 

  

  کرده تنش مشکي جین یه با داشت رو سفیدي  هاي خط که هم مشکي کت یه

 ....  بود

  

 ...... بود کرده درست قشنگ خیلي مدل یه موهاشم

  

 ....  بود شده گیر نفس و  جذاب خیلي
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  ژست  یه با داره  اونم دیدم اومدم خودم به لحظه یه میکردم نگاهش  که جوري همین

 ...... میکنه نگاهم خاصي

  

 ...  لرزید دلم نگاهش از

  

 ....  میکرد کناکش صورتمو اجزاي تمام چشماش با

  

 ..... کشیدم خجالت خیلي بردیا ي  خیره نگاه این از

  

   خانوم پریا سالم:  گفت اومدو خودش به که کردم مصلحتي ي سرفه یه

  

 ....  سالم: پریا

 ... انداخته  دردسر به شمارو پرهام این باز شرمنده

  

 ....   زحمتي چه نه: بردیا

 ... دنبالتون  بیام من خواست ازم بود شلوغ سرش

  

 ..... بریم که بهتره شده تموم کارتون اگه هم حاال

  

 .... بریم ممیتونی ام آماده من شده تموم وقته خیلي کارم اره: پریا

  

 ...  رفتیم جنسیسش ماشین سمت به بردیا با

  

 .....  پیچید بینیم  تو ادکلنش بوي  شدم که ماشینش سوار

  

 ...  کشیدم نفس  رو ادکلنش  بوي عمیق بار چند
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 ...  روند بود اونجا عروسي که باغي سمت وبه شد ماشینش سوار بردیا

  

 ....  بود جلو به نگاهش فقط  نمیزد حرف اصال

  

 ....  میکرد ترش جذاب که بود پیشونیش   روي اخمي یه همیشه

  

 .....   راضي  خود  از ي پسره

 ......  نگفت هیچي

 !!!!!  شدي خوشگل  چقدر که نگفت

  

 ....  میخورد  آدمو مغز حرفاش با بود  بهزاد  االن  اگه

  

 ....  ببره منو  اونجا تا میخواد همینجوري این اینکه مثل نه

  

 ....  ببرید اینجوري منو اونجا تا که نمیخواید گفتم و کردم سمتش رومو

  

   چیه؟؟؟ منظورتون:  پرسید بود نشده من حرف متوجه که بردیا

  

 ....  بعیده بردیا مثل باهوشي آدم  از اووف

  

  ماشینش پخش سمت دستمو میخواست جواب من از نگاهش با که همینجوري

 ....  کردم پلي  رو  واهنگ بردم

  

 ....  بود هیچي  از بهتر ولي  نمیرسید بهزاد شاد  آهنگهاي به آهنگاش درسته
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 ...  بود شده  منظورم متوجه تازه انگار دید  کارمو وقتي بردیا

  

 .....  دوخت جلو سمت به نگاهشو و نشست لبش ي  گوشه لبخندي

 ... دیدیم اینم  ي خنده نمردیمو خدا اي

  

 ...  نزدم حرفي اونجا تا دیگه

 ...  نمیزد حرف اصال که اونم

 ....  میکرد نگاهم  و برمیگشت سمتم به گاهي  از هر فقط

  

 ... رسیدیم بزرگي  باغ به مین??  از بعد

  

  

  

  ? 

  

 .....  شدم پیاده  بردیا شیک ماشین از

  

  برم باغ سمت به تنهایي میخواستم 

 :   گفت بود  صورتش روي که اخمي با بردیا که

  

 !!!! بریم هم با کن صبر

  

 ... بگه آدم مثل خب....اینجوریه چرا این

 .. ازش میترسه آدم میکنه اخم

  

 .....  نمیدادم محلش اصال میزد حرف اینجوري باهام اي  دیگه کس اگه
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 !!! میام کوتاه بردیا برابر در چرا  که نمیدونم ولي

  

 .... رفتم باغ سمت به هم  وبا رسوند  بهم خودشو که کردم بهش نگاهي

  

 ....  بود بزرگي  خیلي باغ

  

 ......  کیه به کي نبود معلوم اصال که بود  شلوغ اونقدر بود اومده مهمون کلي

  

 ... میفتیم راه هم ي شونه به شونه بابردیا

  

 ...  بود بردیا به حواسم

 ....  بود ورزیده هیکلش چقدر

 ...  بود جذاب و خوشتیپ همیشه مثل

  

 ......  یکي به خوردم محکم  یدفعه که میکردم نگاه بهش همینجوري

 ....  دراومد وآخم

  

  

 .... بستم وچشمامو گذاشتم صورتم روي  دستمو

  

 .....  بود اومده  دردم  خیلي

  

 .... کردم باز چشمهامو

  جلوي رو بهزاد که کنم بیداد دادو اورده من سر رو بال این که کسي اون  سر میخواستم

 ... دیدم چشمم
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 ...   اوخي

 ....... شده اینجوري چرا این

 ......  شده الغر چقدر

 ....  سوخت براش دلم

  

 ....  اومد حرف  به زودتر اون که بگم بهش چیزي میخواستم

  

 ....  خوشگله خانوم سالم: بهزاد

 ....  ندیدي رو گندگي این به منه کجاست؟؟؟ حواست معلومه

  

 ...   درست شدي  خوشگل

 .... باشه ور اون ور این به حواست نیست قرار ولي

 ... باش داشته شو جنبه خورده یه

  

 ...  برنمیداشت اش  مزه بي هاي  شوخي از دست اینجاهم بود دراومده حرصم

  

 ....  ندیدم رو تو من: گفتم

 ..... میکردي  جمع حواستو  توباید  دیدي منو که تو 

 ...  کردي داغونم  زدي عروسي  به نرسیده

  

 ...  بگوو پرت و چرت کم:  گفت  بهزاد  روبه و  نذاشت بردیا که بگه چیزي میخواست

  کجاست؟؟؟ پرهام

  

 ...  میام اونجااا از دارم منم ست عمه پسر پیمان پیش : بهزادگفت
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 ...  کردم ذوق کلي پیمان اسم باشنیدن 

 ... بود هم بچگیام بازي هم بود عمم پسر اینکه از غیر به پیمان

  

 ....  داشت هوامو همیشه پیمان میکرد  اذیت منو بهزاد که موقع اون

  

 .....  اومده پیمانم  بهزاد؟؟؟؟؟ میگي راست: گفتم بهزاد روبه باخوشحالي

 !!! پیشش ببري منو میشه االن 

  

 چشمم روي  ودستشو نشست لبش  روي لبخند  یه دید منو  خوشحالي وقتي بهزاد

 ...  بانوووو میل کمال با: وگفت گذاشت

  

   نداشت بردیا از کمي دست  تیپي خوش از هم بهزاد کردم بهش نگاهي

 ... 

  

   نه؟؟؟؟... بگي من به چیزي یه باید تواالن:  گفتم و  گرفتم ازش نگاهمو

  

  

 ....  نگرفتن خبري  کردن، قهر داد، پیش، روز چند: گفتم که میزد گیج هم بیچاره اون

  بگم؟؟؟؟ بازم

  

  

  

  ? 

  

 .....  زدم رو  حرف اون   وقتي

 .. میکرد نگاهم باشه پشیمون چیزي از که انگار



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 142  صفحه  

 

  

 ...  شد نزدیک وبهم  کرد کم رو  بینمون ي فاصله بلند قدم چند با 

  

 .... کردم نگاه چشماش توي

 .... بود غم از پر چشماش

 .... نبود همیشه مثل نگاهش

 ...  میکرد نگاه صورتمو اجزاي تموم باحسرت

  

 ....  بزنه حرفي تا میاره فشار خودش به داره  خیلي کردم احساس

 ..  نزد ولي

  

 ... پریا میخوام معذرت ازت شب اون بابت:  گفت فقط

 ... بشه اونجوري نمیخواستم

  

 .....  ببینم ضعیف  رو  بهزاد این از بیشتر تونستم نمي

  

 ...... نیستم ناراحت دستش  از کنه فکر بهزاد  اینکه  براي

 ....  کردم گونش  از آبدار ماچ یه و کردم نزدیک بهش خودمو  بخشیدم اونو و

  

 .... میکنن نگاهم گردشده هاي چشم با بردیا و بهزاد دیدم اومدم  خودم به وقتي

  

 :    گفت بود شده بلند تقریبا که صدایي  با بهزاد به رو بود ریخته بهم حسابي که بردیا

  

 ... بیاین هم شما پیمان پیش میرم دارم من

  

 ....  شد دور اونجا  از وسریع گفت اینو
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 .... دیگه بوسیدم داداشمو بابا خب کرد  اینجوري  چرا بردیا

  

  سمتش به که شد  باعث بهزاد شاد صداي یدفعه که میکردم نگاه رفتنش به داشتم

 ..... برگردم

  

 .....  اي بوسه چه به به: بهزاد

  اره؟؟؟.....خواستگاریت بیام که کني خر منو اینجوري میخواي

  

 .....  داري جااا ما دل تو همینجوریشم شما خوشگله خانوم نترس ولي

  

  که بعیده شما مثل خوشگلي خانوم یه از  گفت که میکردم نگاه بهش باز بادهن

 ....  بزاره باز اونجوري دهنشو

  

 .... میده حرصم باحرفاش خدااااچقدر واي

 ....   آقاااااا ي سوژه میشم میکنم من که هرکاري

  

 ...  بزاري تنهاش مجلس توي که نیست خوب برس عشقت به برو تو:  گفتم بهش

  

 ..... هست بهش هواسم خودم نترس: گفت تمام پرویي با اونم

 ..... کن حسودي کم هم شما

    

 کمال با  که پاش رو کوبوندم محکم  یدونه کفشم ي پاشنه با و شدم نزدیک بهش

 :  گفت پرویي

  

 ...  نیکوست رسد  دوست از چه هر 
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 ...  شدم ساکت گودزیال این برابر در دیگه من

 ... بگه که  داشت جوابي یه این میگفتم من هرچي  چون

  

 :  گفت که برم میخواستم کردم پشت وبهش گرفتم ازش رومو اخم با

    

 ... پیمان پیشه ببرمت نگفتي مگه

 ... بریم هم با تا وایسا

  

 .... ببینم پیمانو داشتم دوست  ولي بودم دلخور  دستش از که این با

  

 ...  نزدم حرفي ولي برگشتم سمتش به

  

 ...  اومد سمتم به  بلند قدم چند با نمیگم چیزي دید که بهزاد

  

 ....  برد مهمونا سمت به ومنو  گرفت دستمو

  

  

  

  ? 

  

 ....  بود داغ  خیلي ،دستش گرفت مردونش دستاي توي  دستمو  بهزاد وقتي

  

 ....  بود هم اطراف به هواسش میکشوند خودش دنبال به منو که همونجور
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  هر که بود گرفته محکم دستمو اونقدر  ولي بود؟؟؟  چي کار این از منظورش نمیدونم

 .....  بگیرن دستش از منو  میخوان میکرد  فکر میدید کي

  

 !!!!  هاااا میشه بگیري ترم یواش بهزاد:  گفتم بود گرفته درد   خیلي  دستم

  

 ...  داد ادامه راهش  به نکردو  من حرف  به توجهي اون ولي

  

 ...  رفتیم میزي سمت به شدیم رد جمعیت همه اون میون از بهزاد با اینکه از بعد

 ....   میرفت باال پرهام کول و  سر از داشت که دیدم رو پیمان 

 ...  نمیگفت چیزي بدبختم اون

  

 ....  افتاد ما به چشمشون رسیدیم میزشون کنار که همین

  

 ..  افتاد  بود بهزاد  دست توي که من دست به نگاهشون لحظه یه براي بردیا و پرهام

  

 ......  کشیدم بیرون بهزاد دست از  دستمو میکنه نگاه بردیا دیدم  وقتي

  

 .... کنه اي دیگه فکر موردم در نداشتم دوست 

  

 ....  نمیدید  مارو اصال و مابود به پشتش پیمان

 ..... گذاشتم چشماش  روي  دستامو پشت از  و رفتم سمتش به آروم

  

 ....  بود خورده جا انگاري

  

 ..... ضیعفه قلبم من ؟؟؟  کیه بگین توروخدا:پیمان

 ...  هاااااا میرم میمیرم میشم ناکام جوني اول
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 .... پشتته  فرشته یدونه نیست هیوال  نترس: گفت پرهام

  

  افتاد من به چشمش وقتي  چرخید  سمتم به سریع پیمان زد   حرفو این پرهام وقتي

 ....  گرفت آغوشش تو منو محکم

  

 ...  نشدي آدم هنوزم پیمان:  گفتم بهش

 ....  میکني رفتار  دخترااا مثل بازم

   هاااا نیست خوب احساساتم قدر این بابا

  

 :   گفت سرم تو زد محکم یدونه کردو  جدا  ازم خودشو زدم حرفو این  وقتي

  

 ...   میزني حرفو این که نشدي  آدم هنوز هم تو پس 

  

 ... میچسبوني من به بودنو دختر  عنگ اینجوري میاد بدم من نمیدوني مگه

  

  شده؟؟؟  اینجوري چرا امروز  بود گرفته ام خنده

  

 ....  سرم  تو زد  یکي هم یکي این  کرد داغون دماغمو زد یکي نشدم مجلس داخل هنوز 

 ) خخخ(کنه خیر به رو بعد به این  از خدا

  

 :  گفت دید منو ي  خنده وقتي پیمان

 !!!   نبوده ساز کار کنم فکر

  

 ....  نزدي زدي :  گفت و  گرفت دستشو  بردیا که توسرم بزنه دیگه یدونه میخواست
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 ....  داماده مثال سعید  پیش میرم دارم من: گفت که میکردم نگاه بردیا به تعجب با

 .... بیاین زودتر چه هر شماهم

  

 .....  زدورفت معناداري  پوزخند یه میشد رد  کنارم از داشت  وقتي

  

  

  

  ? 

  

 ) خخخ...(صلوات نشم دیوونه امشب اینا دست  از من خدا اي

  

 ....   بهزاد  از  اون

 .....  آقااااا این از اینم

 ....  بعیده رفتارا  این  بردیا از واقعا

  

 ...   میخندید ریز ریز داشت که دوختم پیمان وبه گرفتم بردیا از نگاهمو

    

 ....  میکرد خوشمزگي میکردي ول بهزاد  مثل اینم بود  اومده در حرصم

  

 ....  بود گذاشته  تاثیر اینم رو بهزاد با همنشیني اثرات

  

  بازوي به رو محکمي مشت و فهمید نگاهم از انگار که کردم نگاه پرهام به عجز با

 ...  خورد خندشو اونم که زد پیمان

  

 ....  شد خنک  دلم آخیش

   رسیدین؟؟ کي: گفتم پیمان روبه
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 ....   پیش دوساعت: پیمان

   میگشت تو دنباله در دربه مامانم

    

 .....  بود شده تنگ خیلي  براش دلم کردم ذوق  کلي عمه اسم باشنیدن 

  

 .... کنم عوض لباسامو تا میرفتم باید دیدم مي رو عمه اینکه از قبل

 ....  اومدین که این از خوشحالم: گفتم

 ....   ببینم  رو عمه بیام بعد کنم عوض لباسامو برم من شده تنگ خیلي  عمه براي دلم

  

 ... شلوغه باغ...بیام باهات تا وایسا: بهزاد

 .... باشه عشقت به هواست برو شما میرم خودم نخیر:  پریا

  

 ....  شدم دور  شون سه  هر پیش از سریع بزنه حرفي بهزاد نزاشتم

  

 ....  رسیدم اتاقي  وبه رفتم  باال رو ها پله 

 ...  دراوردم  رو تنم مانتوي وسریع کردم دروباز

  

 ..... بودم خوب کردم خودم به نگاهي و رفتم ایینه سمت به

  

 ....  میدیدم رو سعید و پریسا اول  باید اومدم بیرون  ازاتاق سریع

  

 ..... رفتم باغ سمت وبه اومدم پایین ها پله از

  

  دیدن   از چقدر.... میزدن حرف باهم عشق وبا بودن نشسته هم کنار پریسا و سعید

   میبردم لذت صحنه این
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 ....  افتاد نمي لباش رو از خنده بود خوشحال خیلي  که سعید

 ) خخخخ(کنم شوخي باهاش میگفت شیطونه

  

 .... گفتم تبریک بهشون و رسوندم بهشون خودمو

 ....  رفت شد بلند  پریسا کنار از سعید دقیقه چند  از بعد

  

 .... برگشت سمتم به بغضي یه با که نشستم پریسا پیش رفتم

  

 :    گفتم  کردم بغض منم حالت اون تو خواهرم دیدن با

  

 ..  شدي همچین چرا پریسا...عههههه

 ...  بود یخ خیلي گرفتم دستاشو

  

 ...  شدم نگران دیگه

 .....  شدي اینجوري چرا بگو بهم خواهري خب

  

 .....   دارم اضطراب خیلي راستش :  گفت کردو بهم نگاهي پریسا

 .....  میکنم سکته ترس از دارم

 ...  بدونه چیزي ترسم از سعید نمیخوام

 چشمام از اشک که انقدرخندیدم  ترکیدم  خنده از یهو پریسا حرف این شنیدن با

 ...  دراومد

  

 :   گفت زدو  پس دستمو میکرد  نگاهم بدجنسي با که پریسا

 ..... میشه هم شما نوبت میکردیم دل  دردو کي با باش منو

 .... میخوابه همه ي خونه در که شتري این
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 ....  سمتمون میان دارن ها بچه دیدم که خنده زیر زدم حرفش  این با دوباره

  

  

  

  ? 

  

 .... گرفتم خندمو جلوي زور به سمتمون  به میان دارن ها بچه دیدم که وقتي

  

 ..... پریسا نکشتت خدا

 ...... کرده بغض میره ما پیش  از داره اینکه خاطر به شاید کردم فکر

  

 ..... بوده دیگه چیز یه واسه بغضش خانوم نگو

 ) خخخخ(سعید بیچاره

  

 ....  شدم ساکت بردیا جدي صداي با بودم  گرفته خندمو جلوي زور به که جور همین

  

 ....   میخندید بلند اینقدر نیست خوب خانوم پریا: بردیا

 ...... میگم خودتون خاطر به

  

 ...  دوخت بودن  رقص حال در که جمعیتي سمت به نگاهشو حرف این از بعد

  

   شد؟؟؟؟ هم تعصبي....هیچ که بود اخمو...کردم چیکار من مگه....وااااا

  

 ....  نمیگیرم اجازه کسي از خندیدنم براي من:  گفتم بهش تشر با
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  قورت زور به دهنمو آب ترس از که برگشت سمتم به اخم با زدم حرفو این  وقتي

 ....  دادم

  

 ....  میشید منظورم متوجه وقت اون بندازید اطرافتون به نگاه یه اگه: گفت بردیا

  

  تعصبي اینقدر مغرور آقاي این که شده  باعث چي ببینم تا کردم اطرافم به نگاهي

 .... بشن

  

 حاله وتوي  بودن خورده مشروب  حسابي  که  دیدم رو پسر تا چند  چرخوندم که سرمو

 .....   نبودن  خودشون

  

 ...  میخندیدن من به چندش لبخندي با که بود من سمت به شون هرسه نگاه

  

 ..... بود  شده بردیا حرف متوجه تازه هم بهزاد  انگار

  

 .....  رفت پسرا همون سمت به بهزاد بزنم حرفي خواستم تا

  

 ....  میفته بیفته نباید که اتفاق  اون االن...چیکارکنم حاال... خدا واااي

  

 ....   بودم افتاده  کردن  غلط به

  

 .... نتونستن که بگیرن رو بهزاد جلوي خواستن مي بردیا و پرهام

  

 ....  شد  درگیر سخت باهاشون  و شد  اونا نزدیک بهزاد
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  شده جمع همه..... میداد رکیک فوشاي و میزد  اونارو  کشت قصد به داشت یعني

 ......   بودن

 ....  بگیره رو بهزاد جلویه نمیتونست کس هیچ

  

 ...  داد حولش سمتي  به واونو نکرد رحم سعیدهم به که رفت  طرفش به سعید

  

 ...  بود شده بدي خیلي  اوضاع

  

 ....  میکرد آرومش  بودو  کرده بغلش سعید که میکرد گریه پریسا

  

 ....  فرستادم لعنت خودم به

 ..... میدونستم مقصر خودمو

  

  بهزاد بلند  فریادهاي خاطر به ها بعضي ولي  داشتیم فاصله خیلي مهمونا با شاید

 .....  میکردن نگاهمون و بودن شده نزدیکمون

  

 .... کردم خراب خواهرمو شب بهترین... واااااي

  

 ... رفتم بهزاد سمت به نیست ساخته  کاري کس هیچ دست از دیدم

  

 .....  نداد جوابمو که کردم صداش

 .....  میزد لگد و مشت با رو پسره

 .... کن تمومش من جون بهزاد گفتم و  کردم بغلش پشت واز شدم نزدیکش

  

 ....  میکنم خواهش
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 ..... برگشت من سمت وبه کشید دست  پسره از شد من متوجه وقتي بهزاد

  

  

  

   ? 

  

 ..... میزد نفس نفس  عصبانیت شدت از بهزاد

 .....  بود خون از پر چشماش

 ......  بود شده متورم گردنش رگ

  

 ....  بودم ندیده اینجوري رو  بهزاد وقت هیچ

  

 .....  کنه پراکنده رو جمع میکرد سعي  بود اومده تازه که پیمان

  

  وبا بودن اومده در مستي از زیاد هاي  کتک بخاطر بود، زده بهزاد که پسري تا?  هر

 .....  میشدن رد  ما کنار از داشتن خراب حالي

  

  پس بد  رو کارت این  تالفیه: گفت و  بهزاد به کرد رو میشد رد  داشت که نفري اخرین

 .... بااااااش منتظرم میدي

  

  که کردم حلقه کمرش دور دستامو سریع که ببره هجوم سمتش  به میخواست بهزاد

 :   گفت فریاد با

  

 ...   چاااااااااک به بزن 

 ....  نکرد حرکتي هیچ ودیگه
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 ....   لرزید بدنش کردم احساس بودم کرده بغل رو بهزاد که همینجوري

  

 ...  بود زیاد عصبانیت از شاید نمیدونم

  

 .....  بودن شده شاکي بهزاد  دست  از حسابي وبردیا پرهام

  

 .......  اومدن ما سمت به همگیشون

  

 ....   اومدم  بیرون بهزاد بغل از

 :   گفت پرهام که بگم چیزي بردیا به میخواستم

  

 .....  میکني غلطي چه داري معلومه

 ...  بدي کشتن به آدم اینجا بود مونده کم

  

 .... کردم نگاه پرهام به تعجب با

 ...   نمیشد باورم

  

 .... میزد حرف من با اینجوري که بود پرهام این

 .... آدم همه این پیشه اونم

  

 ....   نداشتم رفتاري همچین انتظار پرهام از شد  اشک ز ا پر چشمام

  

 :    دادگفت تکون محکم هامو وشونه اومد سمتم به حرص با نمیدم جواب دید  وقتي

  

   نمیدي؟؟؟؟  جواب چرا توام با
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 :  گفت بود گرفته  پسرا اون به بلندش هاي فریاد خاطر به که گرفته صدایي با بهزاد

  

 ...  نداره تقصیري پریا

 ....  بودن الشخور اونا

  

 ....   کردم تشکر ازش چشمام با و  کردم بهزاد  به نگاهي

  

 ... نکردم کاري من درسته

 ..  میکرد شر اونجوري نباید هم بهزاد ولي

 .....  بود دومون هر تقصیر شاید

  

 ...  اورد خودم به منو بابا و  مامان صداي

 .....  بده خدامرگم:  مامان

   خبره؟؟؟؟ چه اینجا چیشده؟؟؟

  

 ....  انداختم مامان بغل توي وخودمو زدم پس رو پرهام هاي دست سریع

  

 ....   بزنم حرف نمیتونستم...گرفت گریم کردم بغل رو مامان که همین

  

 .....  پرسید بردیا از رو وماجرا   رفت بردیا پیش بود اومده تازه که عمو

  

 به محکمي ي  کشیده یه و رفت  بهزاد سمت به فهمید رو چي همه عمو وقتي

 ... پاییین  انداخت   سرشو هم بیچاره اون که زد  صورتش

  

 : گفت بهزاد  به رو  بود شده بلند که صدایي با عمو

   آررررره؟؟؟ میدونه؟؟؟؟ چاله اینجا نظرت به
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 !!!! چشمام جلوي از گمشو

  

  بابا:گفت  بلندي صداي  با تقریبا نداشت پدرش از  رو رفتاري چنین انتظار هم بردیا

    میکنید؟؟؟  چیکار

 ...  نداشتم رو رفتاري چنین انتظار عمو از اصال

  

 ...   کردم نگاه بهزاد به بادلسوزي

  

 .... بود من تقصیر چي همه

 ....  کرد دعوا من بخاطر بهزاد

  

 .....  شد دور ما کنار از وسریع  کرد من به غمگیني نگاه بهزاد

  

 ......  رفتن  بهزاد دنبال به هم  پرهام و بردیا

  

  

  ? 

  

  دردسر به خودشو من بخاطر بیچاره اون بود  شده گرفته خیلي  حالم بهزاد رفتن با

 .....  بود انداخته

  

 .....  میومد سمتمون به داشت که کردم نگاه عمو به تمام دلخوریه وبا  دراومدم ازفکر

  

 ...  کرد صدا روهم پریسا و سعید شد نزدیک بهمون وقتي

  

 ....  شدن نزدیک بهمون اي گرفته ي قیافیه با پریسا و سعید
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 .....  بزنه حرف عمو که این از قبل

  

  معذرت اومده وجود به جو این بخاطر ازش بغض با و کردم بغل محکم  رو پریسا

 .....  کردم خواهي

  

 :  گفت و کشید کمرم پشت دستشو پریسا

  

 ..... عزیزم نکن ناراحت خودتو

 ....  نداشتي توتقصیري

  

 .... داشتم رو پریسا مثل خواهري که میکردم شکر رو  ،خدا کردم بهش مهربوني نگاه

  

 : گفت پریسا و  سعید سمت کرد رو عمو

  

 ....  میکنم خواهي معذرت شما از بهزاد طرف از من جون عمو

 .....  داره باد  کلش اون

 ..... ببخشینش شما

  

 !!! عمو خب:  گفت شادي صدایي با سعید

 .....  نفهمیدن که مهمونا بیشتر شده؟؟؟ چي مگه حاال

 ..  نیستیم دلگیر بهزاد از هم ما

 . 

 :   گفت زدو پریسا ي شونه به ش شونه با بعد

  

 ... خانومم نه مگه
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 .... مهمونیه وسطایه تازه

 ... مونده ما رقص

 ...  میکرد نگاه سعید به عشق با پریسا

 .....  نمیکرد برخورد  اینجوري بود  اي دیگه کس اگه شاید

  

  دور ما کنار از باباینا با و  کرد عموتشکري که کرد تایید  رو سعید حرفهاي هم پریسا

 ....  شدن

  

 .....  زد صدا  دونفره  رقص براي رو داماد و عروس ارکستر 

  

 ....  رفتن رقص جایگاه سمت  به هم وبا  گرفت رو پریسا دست سعید

  

 ....  میکردم نگاه خواهرم به باعشق

 ....  میرقصیدن وهماهنگ قشنگ خیلي

  

 ....  شونم رو گذاشت پشت از  دستشو یکي که بودم فکرا همین تو

  

 ...  کشیدم خفیف جیغ ویه ترسیدم لحظه یه

  

 ..... خبرته؟؟؟آرومتر چه: گفت دهنم  رو گذاشت دستشو سریع 

  

 ... پیمانه که دادم تشخیص صداش از

 .....  دیدم رو عمه و پیمان که برگشتم سمتش به حرص با

  

 .... رفتم ش صدقه قربون کلي و عمه بغل کردم پرت خودمو سریع زیادي ذوق با
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 :   گفت بود شده جمع چشماش توي که اشکي با عمه

  دلم  پیشم؟؟؟ نیومدي  چرا  میگردم؟؟؟  دنبالت  دارم   مجلس تو کي  از میدوني دخترم

 ....  بود شده ذره یه برات

  

 : گفتم و زدم عمم نرم ي  گونه به اي بوسه

 !!!   جون عمه ببخشید

 .....  نتونستم دیگه اومد پیش مشکلي یه منتها پیشتون بیام میخواستم بخدا

  

 ....   دخترم نداره  اشکالي:  عمه

 ....   میگفت چیزایي یه بابات پریا راستي 

 ..... بشي خوب زودتر چه هر که کنن عمل رو تو قراره میگفت

  

  جون؟؟؟ عمه راسته بابات حرفهاي

  

 جمع چشماش توي اشکي زیاد خوشحالي از که کردم تایید رو عمه حرفهاي سرم با

 .....  کشید آغوش به منو ودوباره شد

  

  

  

  ? 

  

 ......  اومدن سمتون به پریسا و سعید که بودیم کردن صحبت گرم عمه با

  

 .....  رقصیدم قشنگ پریا:  گفت بغلمو پرید ذوقي یه با پریسا

  

 ... بودین عالي دوتاتون هر عزیزم اره: پریا
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 ...  رسیدن هم باران  بردیا،و ، پرهام که بگه چیزي میخواست پریسا

  

 .... کردم صورتم  چاشنیه رو اخمي افتاد پرهام به نگاهم وقتي

  

 ....  ایستاد من روبروي و زد کنار رو بردیا دید  منو اخم وقتي پرهام

  

   کرده؟؟؟؟ قهر پرهام با خوشگلي خانوم یه که میبینم:  پرهام

  

 جلویه داداشت این اگه: گفت کردو  نزدیک بهم بیشتر خودشو  که ندادم جوابشو

  نه؟؟؟؟؟ یا میبخشي اونو شما کرده غلط بگه همه

  

 .... کردم اي  دیگه سمت سرمو و  ندادم جوابي بهش دوباره

  

 !!!!!!...  نه:  گفت بود شده کالفه که پرهام

 ......  بچرخونمت میخواد دلت  دوباره اینکه مثل

   اررررره.... ببخشي منو تا

  

 ....  شد بد حالم که چرخوند خودش دور  منو اونقدر پرهام که افتادم اونروز یاد

  

 :   گفتم و کردم سمتش  سرمو فورا بشه بد حالم دوباره  اینکه ترس از

 ....  میبخشم

 ...   شرطي یه به ولي

  

   قبول نگفته باشه شرطي هر: گفت میزد برق چشماش خوشحالي از که پرهام
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 ....  خواستیااااااا خودت گفتم باشیطنت

  

 !!!!   میترسوني بچه:  پرهام

 .....  رو شرطت بگو

  

 ) خخخخ...(برقصي من با باید : گفتم جنسي بد با 

  

  کلي میرقصید میدید که ور  کي  هر و نمیاد خوشش رقصیدن از پرهام که میدونستم

 ... میکرد مسخرش

  

 ) خخخ.....(بشه تنبیه حسابي پرهام تا گذاشتم رو شرط این خودم

  

  نذاشتم که بگه چیزي ،میخواست شرط این از غیر به داشت رو چي هر انتظار پرهام

 ..  حرفش مردو:  گفتم و

  

 ....  قبول نگفته گفتي خودت

 ... نزن زیرش حاالهم

  

 .....  میکرد نگاهش قشنگي لبخند وبا  بود پرهام به نگاهش باران

  

 .... نه یا میکنه  کارو این پرهام بدونه میخواست اونم کنم فکر

  

  بهش  چیزي و رفت ارکستر سمت  به و کشید  پوفي نداره اي چاره دید که پرهام

 .... گفت

  

 ... خانوم مازل مات بفرما: گفت کردو  دراز دستشو و اومد من سمت به بعد
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 .... گذاشتم پرهام دست  تو ودستمو کردم اي  خنده

  

 ....   میگم تسلیت بهت االن از:  گفت بردیا که میرفتیم داشتیم

  

   اي غره چشم و برگشتم سمتش به سریع

 .....  زد خوشگلي لبخند و نیاورد  کم اونم که رفتم بهش

  

 !!! میشه خواستني چقدر خندیدني بشر این خدایا واااي

  

 .......  بودم  خندیده بهش  کلي ولي میرقصیدم پرهام با

  

 ....  بودن دوخته ما به رو چشمشون مهمونا ي همه

  

 ....  نبود بلد  اصال

  

 ..... من به تا بود پرهام به نگاهشون دخترا  بیشتر

  

 ......  میکرد من نثاره که بود فوش چي هر لبش زیر اونم

  

 ...  بود خالي بهزاد  جاي

 ...  میکرد درست سوژه کلي بود اگه

  

  

  

 ??  پارت
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    رقصیدم پرهام با که این از بعد

 .....  خورد بهزاد به چشمم که بشینم برم میخواستم

  

 .....  بود گرفته خیلي چهرش

 .... بود من سمت به نگاهش

  

 ....  گذاشت  رو الیتي اهنگ ارکستر که میکردم نگاه رو  بهزاد داشتم 

  

 .....  کرد رقص  درخواست جوونا واز

 .....  اومدن رقص جایگاه به و  شدن زوج به زوج مهمونا همه

  

 ......  داد رقص پیشنهاد بهم پشت از  صدایي که میشد من نزدیک داشت بهزاد

  

 ...  دیدم رو بردیا که برگشتم صدا سمت به

  

 ....  بده رقص درخواست من به بردیا نمیشد باورم اصال...  واااااي

  

 :  گفت و کرد  دراز من سمت به دستشو  نمیکنم حرکتي دید  وقتي بردیا

 ... من بانوي....میدین افتخار 

  

 ..... منتظرم:  گفت کردو خوشگلي  ي  خنده که میکردم نگاش باز بادهن

  

 .... بشه درخواستي همچین بردیا مثل مغروري آدم از  نمیکردم فکرشم

  

 .... کنم چیکار نمیدونستم خوشحالیم از که من
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 ...  انداخت دورکمرم دستشو که کردم نزدیک بهش خودمو گرفته ضربان قلبي  با

  

 ....  گرفت دستمو دیگش دست وبا

  

 ..... گذاشتم پهنش ي سینه روي رو چپم دست هم من

  

 .... بودم خوشحال خیلي  بدنمون نزدیکي ي فاصله این از

  

 .....  بود من به نگاهش بردیا

 ...  میکرد نگاهم ها شده مسخ مثل

  

  حس قلبشو صداي میتونستم راحتي به بودم گذاشته ش سینه روي که دستمو

 .... کنم

  

 .....  بود رفته  باال خیلي  قلبش ضربان

  

 .. بودیم اورده کم نفس دوتامون هر

  

 ...  بره ابروم  و بشنوه منو قلب  صداي اونم میترسیدم

  

 ....   بود  شده خیره صورتم اجزاي تمام به لذت با بردیا

  

 ...  بودم معذب خیلي خیرش نگاه این از

 ... نکم نگاه چشماش تو تا کردم اي  دیگه سمت سرمو
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  همون این....خدا ااااي... میرقصن هم با که دیدم رو  باران و پرهام چرخوندم که سرمو

 ...  میکرد من نثار فوش وکلي میرقصید من با پیش دقیقه  چند که نبود پرهام

  

 ....  بازه نیشش میرقصه باران  با داره که االن 

  

 ....  دوخت  باران به نگاهشو و زد  چشمکي  دید منو نگاه  پرهام وقتي

 ..... کردم پرهام نثار پرویي دلم تو

  

  جدا هم از  شد باعث که بهمون خورد محکم یکي میرقصدیم بردیا با که همینجور

 .... بشیم

  

 ..  نبود هواسم ببخشید: گفت کالفگي با که دیدم  رو بهزاد چرخوندم که سرمو

  

 .....  دیگه نبود  هواست!!! نداره اشکالي:  گفتم  و زدم  بهش لبخندي

  

 ....  شد دور بردیا منو کنار از گرفته اي  چهره با بزنم حرفو  ي ادامه نزاشت بهزاد

  

 .... میکردم نگاه رفتنش به 

 ........ نمیدونم

 ...  بود شده عادي  غیر خیلي رفتاراش  ، میزدم بهزاد مورد در هایي حس یه

  

 ... نکنم اشتباهي فکرهاي تا دادم تکون محکم سرمو

  

 ...  رفت  بود ایستاده باغ ور  اون که پیمان سمت وبه  کرد خواهي  معذرت ازمن هم بردیا
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 به رو پریسا و سعید مجلس اخر و  شد تموم عروسي شادي  و  رقص کلي  از بعد

 ....   بردیم خونشون

  

 ...   رسیدیم خونه به کوفته و خسته

 ....  بود سختي  خیلي شب

 .... داشتم دیالیز هم فردا که بود اینجا بدبختي

  

  رو خودمو و شستم صورتمو و دست سریع کردم عوض لباسامو زود و رسیدم اتاقم به

 .... کردم پرت تخت

  

 ....   افتادم بردیا نگاه یاد لحظه یه

 ... نشست لبم ي گوشه لبخندي  

  

  دراز و کردم پلي گوشیم از رو  اهنگي یه سریع کنم فکر چیزي به نداشتم دوست دیگه

 ..... کشیدم

 ...  رفتم خواب آغوش تو که نفهمیدم دقیقه   چند ز ا بعد

  

  

  

  ? 

     بردیا 

 ...   شدم سبک  چقدر آخیش

  

 ...  بودم نرفته حموم بود ماه یه که انگار
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  انتخاب  عروسي ي  واسه شیک لباس یه تا کمدم سراغ رفتم اومدم در که حموم از

 ...  کنم

  

 ...   دراومد صدا به اتاقم در که میکردم نگاه  کمدم داخل به داشتم تن به حوله 

  

    کیه؟؟:  بردیا

  

 ... داداش هستم من: باران

  

 ....  باران کن صبر لحظه چند:  بردیا

 ...   بپوشم مناسب لباس بزار

  

 ...   کردم تنم و برداشتم طوسي شلوارک یه کشو از حین همون تو

  

 ...   داخل بیا

 ....   اجازه با:  باران

    

   ؟؟؟  نشدي آماده هنوز که تو  داداش  بابا اي

  

 ....  آخه هستیم تو منتظر همه ساعت سه

  

   ؟؟؟ مگه شده آماده بهزاد:  بردیا

  

 ....    پرهام پیش رفته ظهر بعداز از بهزاد  کاري  کجاي: باران

    

 .... رفت همین بخاطر باشن داشته کاري شاید گفت
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 ما پس باش:  باران...  میام دیگه ساعت نیم تا منم.. برید شما خوب خیلي:  بردیا

 ...  فعال...  بیا خودت ماشین با هم تو میریم

  

 ...   فعال....  باش: بردیا

  

 ....    برگشتم کمد سمت به باران رفتن بعداز

  

  هاي خط که مشکي کت به چشم میزدم کنار هارو لباس رگال که طوري همین

 .......   افتاد داشت سفیدي

  

 ...  برداشتم مشکي جین یه و سفید بلوز یه با بعد

  

 ....   دادم حالت اي خامه صورت به رو موهام لباسم پوشیدن  بعداز

 ....  گرفتم حسابي دوش یه ادکلنم  با آخر ودر 

  

 ....  کردم نگاه آینه به که طوري همین

 .....   اومد لبم رو لبخندي  رضایت سر از

 .....   شدم خوشتیپ چه

  

 .....  گرفتم آینه از چشم)    خخخخ....(خیلیه نیافتن راه پشتم دخترا امروز

 ....  بود اوکي چي همه خوب،

  

 ماشین همون بابا)  خخخخ....( رفتم خوشگلم پسر سمت به بستم هارو در

 ...    دیگه میگم خوشگلمو

 .... خودش براي عروووووووسکي
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 ...   شدم خوشگلم ماشین سوار

 ...   عروسي  سوي به پیش

  

 ....   شدم باغ داخل و کردم پارک رو ماشین باغ ورودي  دم

  

   میومدن سمتم به داشتن که دیدم  رو  بهزاد و پیمان شدم داخل که همین

 .... 

  

  بود وقت  چند آخه پیمان با مخصوصا کردم گرمي  پرسي  احوال  و سالم هاشون با

 ...   بودمش ندیده

  

 ....  کرد صدا منو پرهام.... بودم پیمان با صحبت گرم که طوري همین

 .....  رفتم سمتش به

  

  کردي دیونه رو همه... کردي چه  داداش....  خوشتیپ بردیاي آقا سالم: پرهام

 )  خخخخ...(

  

 ...   هااااااا نشدي اي تیکه کم هم خودت... داداش لطفته نظر: بردیا

  

 ....  برات داشتم زحمتي بودکه این کردن تعریف از  هدفم راستي:   پرهام

  

 ....   نمیکني تعریف  آدم از الکي تو میگم: بردیا

   حساب؟؟؟ حرف! میشنوم خوب
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 اگه... پریا دنبال آرایشگاه برم بود قرار....  داره کار من با ، بابا اینکه حرفم:   پرهام

 ...   دنبالش بري نیست زحمت

  

 ....    نداري اي دیگه امر خوب خیلي: بردیا

  

 ...  داداش کنم جبران  عروسیت ایشالله ، نه:   پرهام

  

 ...    میکنم خواهش:  بردیا

 ...  شده دیر حسابي که برم من پس

 ... فعال...   زود کن اس گوشیم به رو ارایشگاه آدرس فقط

  

   کردم نثارش فوش هزارتا میشدم دور پرهام از داشتم که طوري همین

 ... 

  

 ...   شد بلند  گوشیم اس ام اس صداي  شدم که ماشینم سوار 

  

 ...   خوندم رو  آدرس کردم باز اس

 ...  آرایشگاه سمت به رفتم

  

  

  

  ? 

  

 ...  شدم  پیاده ماشین از رسیدم آرایشگاه به وقتي

    

 ....  زدم رو  زنگ در سمت رفتم



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 171  صفحه  

 

  

 ....   شد  باز در چنددقیقه بعداز

  

 ...   شد ظاهر در  جلوي پریا بود در به نگاهم که طوري همین

  

 ... بود پریا این نمیشد باورم

 ....   بود شده خوشگل  چقدر... اووووووه

  

 ناخواسته صورتشو اجزاي تمام داشت  گیري چشم زیبایي ، بودم زده زل بهش

 ....   بود شده محشر واقعا نه....  ببینم داشتم دوست

  

 ....  نمیدادم محل  دختري هیچ  به امروز به تا که!! بردیا من

 .. لرزید قلبم یهو   دختر این  بادیدن که شده  چي نمیدونم امروز

  

 ....   اومدم  خودم به سرفه صداي با دفعه یه

  

 ....   کردي نگاه تابلو چقدر بردیا سرت بر خاااااک واي

  

 ...   کردم بهش  سالمي  و دادم تکون آروم رو  سرم نشم تابلو بیشتر اینکه  براي

  

 ...  انداخته دردسر به شمارو پرهام این  بازم شرمنده گفت داد جوابمو وقتي

  

 ...   زحمتي چه بابا نه: گفتم

 ...   بیام تامن  خواست ازم بود شلوغ سرش

 ... بریم ندارید کاري اگه هم حاال
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 ....   کردم حرکت باغ سمت به و نشستیم ماشین داخل 

  

 ....  بودم پریا فکر تو میکردم نگاه جلو به که درحالي

  

 ...   شده خوشگل چقدر

 ....  میشه خوب گفته بهش  دکتر وقتي از میکنم احساس

 ...   شده تر سرحال

  

 ....  کنه رفتار طوري این همیشه که خوبه چقدر

  

   شده قوي میکنم احساس  االن ولي  بود وضعیف حال بي  خیلي قبال آخه

 ... 

  

 ....   بودم پریا فکر تو که طوري همین

    ؟؟ ببرید اینجوري اونجا تا نمیخواد که منو گفت دفعه یه

 .....   نکنه....  چیه منظورش وا.... شدم شک زد  که حرفي از لحظه یه

  

    ؟؟؟؟ چیه منظورتون:  گفتم کردم بهش رو

  

 ...   پخش سمت شد خم که بودم جوابش منتظر

  

 ....    کرد  پلي  رو آهنگي

  

 ...  بودم خنگ چقدر بود آهنگ منظورش آهان

 ...   نموند دور پریا چشم از که زدم بهش  کشي دختر لبخند
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 ...  نشد  بدل رد  بینمون حرفي باغ در جلو تا دیگه

  

 ....    میکردم نگاه شو زیبا رخ نیم گاهي فقط

  

 ...  رسید  مي نظر به داشتني  دوست  چقدر که واي

  

 ....  نکنه نگاه بهش چپ کسي که باشه بهش حواسم باید عروسي تو امشب

  

 ..... من میگم دارم  چي... خدااا  اي

 .. شدم اینجوري چرا

  

 ...   کردم پارک اي گوشه رو ماشین رسیدیم باغ به وقتي

  

  گفتم که بره باغ سمت تا شد پیاده ماشین از من به توجه بدون پریا داشتم نگه وقتي

 ... 

  

 ..  بریم باهم کن صبر لحظه چند

  

 ...   رسوندم  بهش خودمو بلند هاي قدم با بعد

  

  

  

  ? 

  

 ....... برمیداشتیم قدم هم شونه به شونه که طوري همین
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 ... انداختم نگاهي  دزدکي پریا به

  

  میاییم میام هم به چقدر...هه

 ...  میرسید من هاي شونه سر تا قدش پریا

  

 ....  کردن برخورد هم به بهزاد با پریا که بودم خودم خیال تو

  

 .....  برادرمن....اه

 .....  میکني چیکار

  کجاست؟؟؟ هواست تو نیست حواسش پریا

  

 ...  کردن کل کل به کردن  شروع  و  دید  رو بهزاد کرد  بلند سرشو پریا که همین

  

 :  گفتم میکنه اذیت رو پریا و  میزاره سرش سربه داره خیلي  بهزاد دیدم

 ..  بگوووو پرت و چرت کم

  

 ...  کرد ذوق کلي پریا که گفت پریا به پیمان اومدن   از بهزاد

  

 ...  چراااا دروغ

 ...  شدم ناراحت دلم ته بود کرده ذوق پیمان اومدن  خاطر به اینطور اینکه از

  

 .... باشه مهم براش پیمان باید چرا

 ....  بود کي پیمان مگه

  

 تعجب حسابي روم به رو ي صحنه دیدن با که میخوردم حرص داشتم خودم با

 .... کردم
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  قابل  واسم پریا کار اصال... بوسید رو بهزاد ي  گونه آروم و  شد بلند پاهاش نوک رو پریا

 .... نبود هضم

 ....  میکردم نگاشون شده گرد چشمهاي با

 ....  هللا اله ال.....دختررررررره

  

 ... کردم ترکشون سعید پیش میرم  اینکه گفتن با کردم داغ حسابي کارش این با

  

  واسه  داشت  بهزاد که میدم دور از نباشم چشمشون جلوي  تا رفتم میزي سمت به

 ...  میکرد خوشمزگي پریا

  

 ....  میورد در بازي مسخره کلي میدید دختر جا هر ما داداش این

  

 ....  رنگیت دخترایه دوست  به بچسب برو بگه نیست یکي

  

 ....  داره فرق دخترها ي همه با که پریا.... نه

  

  سیاه زاغ بخواد که بود  بعید کاري همچین بردیا از گرفت م خنده خودم به لحظه یه

 .... بزنه چوب

  

 ها بچه سمت به خودش وبا  گرفت رو  پریا دست بهزاد  که میکردم نگاهشون داشتم

 ...  میبرد

  

  بادیگارد یه مثل ولي  بودن نشسته ادم  کلي که میبرد  شلوغ  میزهاي سمت از رو پریا 

 ....  بود بهش ،حواسش

  



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 176  صفحه  

 

 .... میکرد  خرکي کارهاي گاهي از هر هم بهزاد این

  

 .....   کردم اطرافم به ونگاهي برداشتم چشم ازشون 

  

 .....  بودن ایستاده باغ ور اون  پرهام و پیمان

  

 ....  کردم نزدیک بهشون خودمو

 ...  میکرد اذیت پرهامو داشت پیمان

  

 و برگشت من سمت به کالفکي با پرهام که میکرد دستي شوخي باهاش همش 

 : گفت

  

 ....   داداش بردیا:  پرهام

   اوردي؟؟؟  رو پریا

  

 .....  وقته خیلي !!! اره: بردیا

  

 .... داداش گرم دمت:  پرهام

 ....  نمیبینمش ؟؟؟چرا کو پس

  

 ...  میان دارن  اوناهاش:   گفتم و کردم جلوم به نگاهي

  

 ... کرد اخم لحظه یه چرا نمیدونم ولي  کرد جلو به نگاهي پرهام

  

 .... کردم نگاه میومد بهزاد  با دست تو دست که پریا وبه گرفتم پرهام از صورتمو
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 ....  بگیره رو پریا دست کسي نداشتم دوست  چرا نمیدونم

 !!!!  بهزاد برادرم حتي

  

  

  

  ? 

  

 ...  کرد جدا بهزاد دست  از دستشو زود  دید  دستش به منو ي  خیره نگاه وقتي پریا

  

 ...  دید  نمي رو واونا بود  بهزاد و پریا به پشتش پیمان

  

 ...  اومد جلو و زد  خوشگلي  لبخند پریا

 ...  گذاشت پیمان چشمهاي رو دستاشو

  

 .... کرده گل محبتش امروز هم پریا این....بابا اي

  

 .... کنم کاري نمیتونستم ولي  شدم دلخور ازش

  

 ....  ترسیده که میگفت  مزخرف داشت   همش بود خورده جا حسابي که پیمان

  

 .... پشتته فرشته یدونه نیست هیوال نترس:  گفت پرهام که

  

 ... کرد بغل محکم رو پریا و برگشت سمتش به سریع پیمان حرف این بعد

  

 .... کنم نصفش پیمانو بزنم میگه شیطونه... ه ه اه
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 ....  میگن دارن  چي نمیشدم متوجه اصال  که بود داغون  اونقدر اعصابم

  

 .. کوبوند پریا سر تو محکم یدونه پیمان که دیدم بار یه فقط

  

 ...   دادم بهش فوش کلي تودلم

 )  چلغوز...( زد رو پریا چي ي  برا

   دستشو که بزنه دیگه یدونه خواست  کرد  بلند دستشو دوباره که بودم فکرا توهمین

 :  گفتم و گرفتم محکم

  

 ...  نزدي زدي 

  

  نگاهم اي  شده گرده هاي چشم با  چون بود کرده تعجب کارم از پریا اینکه مثل

 ..  میکرد

  

 .....  میشد بامزه اینجوري چقدر

  

 ...  بمونم اونجا دیگه که نخواستم

 ...  بود خوردشده پریا کاراي با اعصابم کافي  ي  اندازه به

  

 ... بیاین زودتر چه هر شماهم سعید  پیش میرم دارم من:  گفتم

  

 مسخرش کاراي خاطر به پوزخند یه بشم رد پریا کنار از میخواستم وقتي   و گفتم اینو

 .... زدم

  

 .... میکردم احساس خودم به سر پشت از رو پریا نگاه سنگیني
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 ......   میرفتم سعید  پیش باید ولي

  

  بود خوشگل چقدر: میگفتن که شنیدم  دخترو  تا چند  صداي میزها از ردشدن موقع

 ... دیدیش

  

 .... داشت  هیکلي چه بود اي تیکه عجب اره: دومي

 ...  خندیدن باهم دو هر بعد

  

 ....  بود گرفته ام خنده منم 

  

  است  دختر گفتم و شدم پشیمون که بگم چیزي سمتشون برگردم میخواستم

 ......??  دیگر

  

 .... گفتم تبریک دوشون هر وبه رفتم سعید پیش

  

 ...  بود خوشحال خیلي  که سعید

 ...  میرقصید نزده

  

  پرویي همه اون  با سعید که گفتم بهش  چیزي  و کردم سعید گوش نزدیک  سرمو

 ....  شد سرخ صورتش

  

 ...  که بزنه بازوم به مشت با میخواست

 .... گذاشتم وتنهاشون  کردم اي  خنده

 .... میگشتم پریا دنبال نگاهم با رفتم باغ ي گوشه به

  

 .....  افتاد خوشگلي دختر یه به دور از چشمم لحظه یه
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 .... پریاست شدم متوجه شد که نزدیکتر

 ....  بود  شده خواستني لباس این تو چقدر من خدااي 

  

  باال هم من قلب ضربان میداشت بر پریسا و سعید سمت به پریا که قدمي هر با

 ....  بود گرفته

  

  

  

  ? 

  

 ... رفت پریسا و سعید سمت به خانومانه پریا

 ... میخورد چشم به زیباییش هم دور ازهمین

 .....  میزدن حرف چي مورد در داشتن نمیدونم

  

  سرمو فورا .... اومد من سمت وبه شد  بلند اونا پیش  از سعید دقیقه چند  از بعد

 ... نشم تابلو سعید  پیش تا کردم اي دیگه سمت

  

 ... برگشتم سمتش به که کرد  صدا  منو سعید

   وایسادي؟؟؟ تنها اینجا چرا  داداش: سعید

  

 .... بیشتره صفاش باغ، ور  این راستش:  گفتم کردمو کوچیک سرفه یه

  

 :   گفت زدو شیطاني لبخند بود نکرده باور حرفمو انگار که سعید

  

  داره؟؟؟ صفا یار دیدن یا داره؟؟؟ فا ص باغ دیدن
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 ... کرد اشاره پریا و پریسا سمت به ابروش با بعد

  

  سرفه به و  گلوم تو پرید دهنم اب لحظه یه خوردم جا سعید گستاخي همه این از

 ..  افتادم

  

 .. بشه قطع م سرفه تا کوبوند بهش بار وچند  برد کمرم پشت دستشو اونم

  

 ....  در تو گستاخیه اون به این:  گفت بعد

 ..  گفتي گوشم تو که

 ...  میکردم نگاهش بود شده قرمز سرفه خاطر به که هایي چشم با

  

 ....  افتاد مست جوون تا چند به چشمم که بگم چیزي میخواستم

 ..  میخندیدن چیزي به داشتن که

  

 ....  میخندید بلندي  صداي  با داشت که افتاد پریا به چشمم گرفتم که نگاهشونو رد

  

 چشمامو جلوي خون  میکنن فکري پریاچه مورد در  االن  اونا که این از لحظه یه

 ...  گرفت

  

 .....  رسوند من به خودشو هم  سعید که میرفتم سمتش به بلند  هاي قدم با

  

 ...  شدند نزدیکمون  هم بهزادوباران  و پرهام ما رسیدن با

  

 : گفتم  کنم کنترل میکردم سعي  خیلي که صدایي با
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 .... میگم خودتون بخاطر....میخندید بلند اینقدر نیست خوب خانوم پریا

  

 ... کردم اي  دیگه سمت صورتمو داغون  اعصابي با

  

 ..  کرد بیشتر اعصبانیتمو پریا صداي که

  

 ... نمیگیرم اجازه کسي از خندیدنم براي من: پریا

  

  اطرافتون به نگاه یه اگه: گفتم ترسید همیدمف خودم که کردم نگاه بهش اخم با چنان

 .... میشین منظورم متوجه اونوقت بندازید

  

  فهمیده هم خودش انگار افتاد جوون تا سه  اون به نگاهش چرخوند سرشو که پریا

 .... خندیده  بلند  بلند که نکرده درستي کار که بود

  

 ...   رفت اونا سمت به یدفعه که شد چي نمیدونم بود شده متوجه تازه که بهزاد 

  

 .... بود حرفها این از فرزتر که بگیریم جلوشو خواستیم پرهام با

  

 ....  بود گرفته لگد و مشت به شونو سه هر عصبانیت با

  

 .... کنه رفتاري همچین بهزاد مثل آدمي نمیشد باورم اصال

  

  

  

  ? 

 ...   داد هولش  سمتي به اونو بهزاد که کنه جدا اونا از  رو بهزاد میخواست سعید
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 ...  بود شبي عجب

  

 ....  بود شده ریزي آبرو باعث که بودم شده شاکي بهزاد دست از حسابي

  

 ....  شه تعصبي بهزاد که میگفتم اونجوري نباید بود من تقصیر شاید

 .....  بود ناموسمون باالخره

  

 ...   کنه کنترل رو بهزاد نمیتونست کس هیچ

 ...  بگیرم جلوشو نتونستم بودم برادرش که من

  

  کرد بغل رو بهزاد پشت واز رسوند  بهزاد به وخودشو  شد  رد کنارمون از پریا لحظه یه

 .... 

  

 ... برگشت پریا سمت وبه کشید دعوا  از دست  بهزاد که شد  چي نمیدونم

  

 ...  بودم ندیده حالي چنین تو رو  بهزاد  وقت هیچ ، بود داغون عصبانیت از اش چهره

  

 ...  االن ولي بود منطقي آدم همیشه بهزاد

  

 ......  میکرد دور رو جمعیت پیمان

  

 ..  بود شده خیره بهزاد به غضب با پرهامم

 ...  نداشتم پرهام از کمي دست منم خود
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  به دوباره میخواست بهزاد که کردن تهدید رو بهزاد بودن خورده کتک که جوونا  اون

 .....  کرد حلقه  بهزاد کمر دور دستاشو پریا که بره سمتشون

  

 ...  بده دق کاراش این با منو میخواد امشب پریا این کنم فکر...اوففف

  

 ...  رفتن اوناهم که کشید بلندي فریاد بهزاد

  

 .....  بود کرده بغل رو بهزاد هنوز پریا

 ....  رفتیم سمتشون به پرهام با اخم با

  

 ....  کرد باز بهزاد کمر دور از  دستاشو  دید مارو وقتي که

  

 ...  میزد حرف پریا با عصبانیت با پرهام

 .... پریا به برسه چه بودم کرده تعجب خیلي خودم من

  

  چیزي  بهش تر نازک گل از و  داشت دوسش چشماش مثل رو پریا همیشه پرهام اخه

 .... نمیگفت

  

  هاشو شونه محکم و رفت سمتش به نمیده نشون العملي  عکس هیچ پریا دید  وقتي

 ...  داد تکون

  

  کاري نمیتونستم ولي شدم شاکي حسابي جمع اون  تو اونم پریا با پرهام برخورد از

 .... کنم

  

 :   گفت پرهامو سمت  کرد رو  نمیده جوابي  پریا دید که بهزاد

 ...  نداره تقصیري پریا
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 ...  بودن الشخور اونا

  

 ... رسیدن  نگران هایي چهره با هم عمو و عمو زن

 ...  کرد بغل رو عمو زن و رفت سمتشون به گریه و اشک با پریا

  

 ....  میاورد درد به دلمو هاش گریه چقدر

 به اخم با که دیدم رو بابا دور از.... توبود تقصیر همش لعنتتتتت....بردیا بهت لعنت

 ...  میومد سمتمون

 ... کردم تعریف براش رو چي همه ومن  شد من نزدیک بالفاصله

  

 ...  رفت بهزاد پیش و  ردشد من کنار از عصبانیت با بابا

  

 ...  زد بهزاد  صورت به رو محکمي  ي  کشیده بابا که شد چي نفهمیدم لحظه یه

  

 ....  شده اینجوري چرا امشب

 ...  نداشتم انتظار ازبابا

 .... بابا میکنید  چیکار گفتم بلندي  صداي  با

  

  

  

  ? 

  

 .... بشه تحقیر برادرم نداشتم دوست

  

 ....  رفت  کردو پریا به اي گرفته نگاه بود شده داغون  که بهزاد
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 ....   نمیکنم درک رو بهزاد  کاراي  اصال

 .... نمیشد تعصبي کسي مورد  در  وقت هیچ اون

  

   ببینم اینجوري  رو بهزاد نداشتم طاقت

 .... بزنیم حرف باهاش تا رفتیم دنبالش به پرهام با

  

 ...  کنیم پیداش نتونستیم که شد  دور چشمامون جلوي از سریع اونقدر اون ولي

  

 سمت به آهسته که دیدم رو پیمان که میگشتم ها بچه دنبال شده خورد  اعصابي با

 ... میرفت پریا

  

 .... کرده گل خوشمزگیش اوضاع این  تو اینم خدا اي

  

  دهنش جلوي دستشو وبعد ترسید  پریا یهو که گذاشت پریا ي  شونه رو دستشو

 ...  گذاشت

  

  بود کرده بغل رو عمه عشق با چقدر که میکردم نگاهش داشتم دور از

 ..... 

  

 )   خخخخ(بودم عمه یدونه همین عاشق خودم من

  

 ....  رسیدن هم ها بچه که رفتم سمتشون به ببینمش دور  از نداشتم دوست دیگه

  

 ...  کرد اخمي افتاد پرهام به نگاهش که پریا

 ....  نداد جوابي اون  ولي دربیاره  دلش از تا رفت سمتش به پرهام
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   کردن قهر خانوم....اوخخي

  

 .... شرط یه به قبوله وگفت برگشت یهو که گفت چي پرهام نمیدونم

  

 ) خخخخ(میکنه آشتي  زود چه که رفتم صدقش  قربون کلي دلم تو

  

 ....  گرفتم خندمو جلوي  زور به شنیدم شطرشو وقتي

  

 .... میخندید داشت اونم که کردم باران به نگاهي

  

 ....  نبود من به حواسش اصال

  

 ... رفتن رقص جایگاه به وباهم کرد قبول شرطشو و شد کالفه باالخره پرهام

  

 ....??  میرقصید من با پریا کاش کردم حسودي پرهام به تودلم

  

  دید پریا وقتي که میگم تسلیت بهت االن   از گفتم شوخي  به رفتنشون موقع فقط

 ... دادم  جوابشو لبخند با منم که کرد بهم اخمي

  

 ... بودم خندیده پریا با پرهام رقص به کلي

  

  رودرخواست الیتي  اهنگ و رفتم ارکستر سمت به شد تموم رقصشون  اینکه از بعد

 ...  دادم

  

 ....  کنم غافلگیرش تا رفتم سرش پشت نبود من به پریاحواسش
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 ... جاخورد  فکرکنم که دادم رقص پیشنهاد بهش

 .... بودم  نرقصیده  دختري هیچ  با حاال تا من چون

 ...  بود اي لحظه چنین منتظر هم اون انگار

  

 .... گرفت دستمو که منتظرم گفتم بهش لبخند با 

  

 میوفته اتفاقایي یه داره که بودم مطمعن  گرفت باال قلبم ضربان شد  نزدیکم وقتي

 .....  داشتم  خوبي خیلي احساس

  

 ...   میخورد  گردنم به نفسش  وقتي

 ..... میشدم دیوونه

 .... شدم عاشقش من که میگم جرئت به

  

 ... بود خوشگل چشماش  چقدر بودم نکرده نگاه پریا به دقت با حاال تا

 ...  میخورد چشم تو بیشتر ایش قلوه لبهاي

  

 )  الهي....(کشید خجالت بیچاره که کردم نگاش اونقدرخیره

  

 .....  خوردبهمون محکم یکي بودم کرده بغل رو پریا که همینجور

 ....  نبوده هواسش گفت که دیدم  رو بهزاد چرخوندم که سرمو

 ....  شد دور  جا اون از زود که بگه چیزي میخواست پریا

  

 ....  رفتم پیمان  پیش و کردم خواهي معذرت پریا از بود تمومدشده هم اهنگ دیگه

  

 ...  واومدم  گذاشتم جا اونجا دلمو ولي
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 ....   نبود  که ببینم رو پریا میخواست دلم  بود مجلس آخرایه دیگه

  

 .....  بودن برده خونشون به رو سعید و پریسا 

  

 ....  رفتم پیاده ماشینم تا رو باغ مسیر و کردم جیبم توي دستامو گرفته حالي با

  

 .... نمیشد دور چشمام جلوي  از  اي لحظه براي پریا ي چهره اصال

  

 تخت رو  خودمو لباسام کردن عوض از وبعد رفتم اتاقم سمت به رسیدم که خونه به

 ....  کردم پرت

  

 .......  رفتم  خواب به خوب فکرهاي کلي  با و

  

  

  

  ? 

  

  پریا

  

 ....  شدم بلند خواب از گوشیم زنگ صداي  با

  

 ... بودم خوابیده دیر عروسي بخاطر دیشب آخه بخوابم بازم داشتم دوست

  

 اتاقم به نگاهي.....  نشستم تختم رو و برداشتم متکا رو از  سرمو کسلي با

 .....  انداختم
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 .... افتادم دیشب یاد لحظه یه

  

 .... بردیا هاي نگاه

 ....  دونفرمون رقص

  

 .....  بخوره همدیگه صورت رو نفسامون میشد باعث که نزدیکمون خیلي ي فاصله

  

 .....  نمیشد باورم هنوزم

 ....   داره هایي حس یه من به هم بردیا میکنم احساس

  

  راحتي  به قلبشو صدایه بودم بغلش تو وقتي فهمیدم قلبش صداي از  اینو چون

 .... میشندیم

    

 ....  بود رفته  باال خیلي  قلبش ضربان

  

 ..... ریخت  دلم  توي شوقي یه ها لحظه اون یاداوردن به با

  

   میکردم مرور ذهنم تو دیشبو اتفاقاي و بودم رفته فکر تو که همینجور

 ..... 

  

 ....  دارم دیالیز امروز که افتاد یادم یهو

  

 ... زدم کنار خودم روي از رو پتو و کوبیدم سرم رو محکم

  

 ....  شستم صورتمو و  دست زود  و رفتم اتاقم سرویس به سریع
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   مامان چرا پس:  میگفتم خودم با میکردم خشک حوله با صورتمو که همینجور

 !!!!!  شده دیرم  کلي نکرده بیدارم

  

 ... پوشییدم لباسامو سریع کشیدمو دست  فکرم از

  

  بیرون اتاق واز برداشتم دستیمو کیف همین بخاطر نداشتم کردن آرایش ي حوصله

 ..... اومدم

  

 ....  نبود هیچکس شدم که پذیرایي  داخل

 ......  موندن کجا اینا پس....وااااا

  

  پایین؟؟؟؟ نمیان خوردن صبحونه واسه همه موقع این مگه

  

 .....  شدم آشپزخونه داخل تعجب با

 .....  بود شده  چیده صبحونه میز روي

 .... نشست لبم ي  گوشه لبخندي

  

 ....   بود من فکر به شرایطي هر در همیشه مامان

  

 ....  افتاد یخچال روي  ي نوشته به چشمم بشینم تا کشیدم عقب رو  صندلي

  

  چیه؟؟؟ ببینم تا رفتم یخچال طرف به

  

 ..... گلم دختر سالم: مامان

 ..... عزیزم بخیر صبحت

 ....  بخوابي خوب تا نکردم بیدارت خودم
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 ... بردیم صبحونه پریسا براي  بابات  منو شدي بیدار خواب از تازه که میدونم

  

 .... بخور صبحونتو بري دیالیز اینکه از قبل هم تو

  

 ..  گرفت دلم خوندم یخچالو روي نوشته وقتي

  

 ...... مامان از نه

 ...... برم بیمارستان به باید ولي  میرفتم خواهرم پیش باید امروز اینکه از

  

   میدونه؟؟؟ خدا بشم خالص درد  این  از میخوام  کي..... ه ه ه ه اه

  

 ....  بزنم حرف  دکترم با باید امروز

  

 .....  نداشتم خوردنش براي میلي دیگه کردم میز روي ي صبحونه به نگاهي

  

 ....  بود شده دیرم همینجوري

  

 ... زدم بیرون خونه از و  سردخوردم شیر لیوان یه سریع

  

  

  

  ? 

  

 .... رسیدم  بیمارستان به آژانس با مین??  از بعد
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 ....  رفتم سوده دیالیز بخش به شدم که بیمارستان داخل

  

 .... کردم پرسي احوال و سالم میشناختن منو بیشترشون که پرستارا با مسیر تو

  

 .... میشناختن منو همه که بودم  رفته بودم اومده اینقدر  سال چند این تو دیگه

  

 ... بشه من دیالیز نوبت تا نشستم انتظار صندلي  رو

  

 ....  رفتم فکر توي لحظه یه

  میشدم؟؟؟ خوب من واقعا یعني

  

 ....  داشت زیادي  هاي سختي  بودو سختي خیلي عمل دکتر ي گفته به عمل این

  

 ...  کني ریسک بخواي که ارزید مي ولي

  

 .....  بود شده تموم طاقتم دیگه من

  

 من آره.... میشدم خوب بردیا به عشقم بخاطر باید نبود خودمم بخاطر اگه حتي

 ..... میخرم جون به عملو این هاي سختي تموم و میشم خوب

  

 ...  اورد بیرون فکر از منو پرستار صداي

 ....  شماست نوبت بفرمایید رادمهر خانوم

  

 ....  رفتم دیالیز اتاق سمت به شل هایي قدم با
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  تو دستگاه داخل رو سرنگي  و اومد سرم  باالي پرستار که کشیدم دراز تخت روي

 ...  کرد دستم

  

 .... نمیکردم احساس رو  دردي که بودم شده دیالیز اینقدر دیگه

  

 .... بشم کالفه میشد باعث میموندم اینجا که زیادي هاي ساعت فقط

  

 ...  بره دست از انرژیم  کلي شد باعث شدم دیالیز تموم ساعت چهار که این از بعد

  

 ..  کشید بیرون دستم توي  دستگاه  داخل از  رو سرنگ  و اومد اتاقم داخل پرستار

  

 ....  شدم دکتر  منتظر و کردم تشکر ازش جوني کم صداي  با

  

 ...  نیومد دکتر که کردم صبر اي  دقیقه چند

  

 :  گفت شد  اتاق داخل پرستار همون که بیام پایین تخت از میخواستم

  

 .... هستن شما منتظر اتاقشون تو دکتر عزیزم

  

 ....  رفتم دکتر اتاق سمت وبه اومدم پایین تخت رو از حالي بي با

  

 .... رسیدم دکتر  اتاق وبه کردم طي رو بیمارستان راهروي مسیر

  

 .... کنم تازه  نفسي تا موندم دکتر اتاق در پشت ثانیه چند

  

   زدم  رو اتاق در  و اوردم باال  دستمو اروم
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   بفرمایید :  گفت که شد بلند دکتر  صداي نکشید ثانیه به که

  

 ..... شدم اتاق داخل پریده رنگي  با

  

 ...  بود بد  اینقدر حالم چرا  شدم دیالیز که سري این نمیدونم

  

  وبه شد بلند میزش پشت صندلي روي از بود شده بدم حال ي متوجه دکتر که انگار

 ....  اومد من سمت

  

   اومده؟؟؟؟ پیش مشکلي خوبه؟؟؟ حالت دخترم پریا:  پرسید نگراني با

  

 !!!  بده اینقدر حالم چرا سري این  دکتر آقاي نمیدونم:  گفتم جوني کم صداي  با

  

 .....  اورد  رو  سنج فشار دستگاه و رفت میزش سمت به سریع دکتر

  

 ... شد خیره بهم نگراني با گرفت  رو فشارم وقتي

  

 ....  گرفت رو پرستاري و  رفت میزش روي تلفن سمت به بعد

  

  

  

 ??  پارت

  

 ....   گفت چي پرستار به که نفهمیدم

  

 ....  بشي تقویت باید افتاده فشارت عزیزم گفت و اومد من سمت به فقط
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 ...... افتادم صبح یاد

 ..... نخوردم چیزي صبح از من

  

 ..... کنم فشار افت  که بود  شده باعث بودم شده دیالیز وچون

  

  قلبي  ایست میشد باعث چون  بود خطرناک خیلي  میشد دیالیز که کسي براي  واین

 ... کنه

  

 ....  اومدم  بیرون فکر از دکتر  اتاق در صداي  با

  

 :   گفت  کرد  من به نگاهي مهربوني با و  شد  من نزدیک قند آب از پر لیواني  با پرستار

  

 !   عزیزم بخور

 ... میشه درست فشارت بخوري اینو

  

 ....  کردم تشکري  و گرفتم ازش رو  لیوان

  

 ... بخور همشو گفت دکتر که خوردم رو اون از کمي و  بردم لبم نزدیک  رو  لیوان

  

 ...  خوردم رو  نصفش حداقل ولي نمیتونستم اینکه با

  

 ....  رفت  بیرون  اتاق از هم اون که کرد پرستار از تشکري دکتر

  

 .... شدم بهتر کمي خوردم رو  قند آب اینکه از بعد
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 .... کنه صحبت باهام میخواد که گفت شده بهتر حالم دید که وقتي  دکتر

  

 ..... شدم دکتر  هاي حرف  منتظر و دادم تکون  سرمو 

  

 .....  عزیزم پریاي ببین:دکتر

  خودشو نمیتونه هیچکس  و کشیدي  زیادي هاي سختي  سال چند این تو که میدونم

 ....   بزاره تو جایه اي لحظه

  

 مسئله این از هم تو که میخواست  رو  قوي و محکم آدم بیماري با جنگیدن  چون

 ....  جدانیستي

  

 ....  هستي و بودي  محکمي خیلي  تودختر

  

 ....  شده ضیعف خیلي  بدنت ، شدي دیالیز که سالهایي خاطر به بگم باید ولي

 .....  بده دست  از دیالیز  تو مقاومتشو تو بدن که شده وباعث

  

  تو براي میتونه خطر زنگ یه واین نیست خوب تو براي اصال فشارها افت همین

 ..... باشه

  

 ..... میزنم حرف باهات راحت اینجوري که ببخش منو

  

  نمیدونم( پتک  مثل انگار میگفت که چي  هر و  بودم شده خیره  دکتر به اضطراب با

 ......  سرم  تو میخورد) نه یا نوشتم درست

  

 کنم عمل من که نگفتین اونروز شما مگه دکتر آقایه آخه:   پرسیدم لرزوني صداي  با

  میشم؟؟؟؟ خوب
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   میگین؟؟؟؟ من به دارین چیه اینا االن  پس

  

 :  گفت و زد  جوني  بي لبخند دکتر

  

 ......  دخترم بله 

 .....  نیوفته عمل بین زیادي ي فاصله که شرطي  به ولي  زدم  رو حرف این من درسته

  

  کلیه تو براي که  این از خبري  هیچ فعال  ولي کردم همه به رو تو سفارش خودم من

 .... نیست بخوره تو خونیه گروه به که بشه پیدا

  

  ما خوني گروه همون از فقط که هست هایي خون دسته اون   از تو خوني گروه چون

 ... بدیم انجام رو عمل میتونیم

  

 .....  نفهمیدم هیچي دیگه

 ....  میچرخید سرم دور اتاق

  

 ....  شدن خوشحال کلي میشم خوب گفتم وقتي  روز اون که افتادم ومادرم پدر یاد

  

 ....  اورد  درد به دلمو بردیا یاد

  

 .... نشست کنارم  اومد و شد  نگرانم دید  منو بد حال وقتي  دکتر

  

  

  

  ? 
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 :  وگفت کرد من به مهربوني دکترنگاه

  االن تا تو، چون .... زدم  تو به رو ها حرف این صریح اینقدر که متاسفم من! جان پریا

 ..  بیاد تو همراه کسي که بودي نداده اجازه

  

 .... بدم خودت به خبرو این که شدم مجبور هم من

  

 ....  بشي امید  نا نباید  االن از  تو گذشته اون  از

  

 .... میکنم تو بهبودیه واسه تالشمو ي همه من

  

 .!!!!!  باشي قوي همیشه مثل باید تو

  

 .... فهمیدم نمي  رو دکتر  حرفهاي از هیچي

 .... میسوخت مادرم و  پدر براي دلم فقط

  

 ...  میکرد عجله داشت که بود شده  بد  خیلي شرایطم حتما گفت دکتر که اونجور

  

  تو به خونیش گروه که باشه کسي خانوادتون توي اگه: اومدم خودم به دکتر صداي  با

 .... بدیم انجام رو عمل کاراي زودتر چه هر میتونیم ما بخوره

  

 ....  خورد زنگ  گوشیم که بده ادامه حرفشو میخواست دکتر

 ...  انداختم  گوشیم ي صفحه به نگاهي

  

 گلمو بغض میشد روشن خاموش  گوشیم، ي صفحه توي که مادرم اسم بادیدن

 ....  گرفت
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 ....  بدم خبر چطوري ام خانواده به حاال

  

 ....   انداختم کیفم داخل و  زدم تماس رد  رو گوشي

  

 .... کنم ناراحتشون نمیتونستم

 .... خونه میرفتم باید

 ...  میزدم حرف  باهاشون رو  در رو باید

 ....  بود همین راه بهترین اره

  

 : گفت  بود کرده تعجب من رفتار از حسابي که دکتر

 ...  بشه پیدا کلیه برات زودتر چه هر باید فقط میشي خوب تو که مطمعنم من پریا

  

 .... شدم بلند صندلي روي  واز دادم   تکون دکتر حرفهاي تایید ي  واسه رو سرم

   میدم اطالع ام خانواده به من دکتر  آقاي:  گفتم کردمو دکتر سمت رومو

 .... 

  

 ... بخوره من به خونیشون گروه که کنم نمي فکر ولي

  

 .....  بود کرده رو  اینکار پدرم قبال چون

 .... ندارم زندگي این به امیدي دیگه من

  

 ... شد جمع چشمام توي ازاشک اي حاله زدم حرفو این  وقتي

  

 .... من بودم خیال خوش چه

 ... شده تموم هام بدبختي دیگه که میکردم فکر
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 ..  خیلي بودم باور زود  خیلي، ولي

  

 ....  نبینه رو چشمام توي اشک و  گلوم توي   ض بغ تا گرفتم دکتر از رو نگاهم

  

 .... بایستم شد  باعث دکتر صداي که رفتم  اتاقش در  ي دستگیره سمت به

  

 .... نده  دست از  رو امیدت میکنم خواهش پریا: دکتر

  

 ....   دوست،آشنا خانواده، به

 ....  بده خبر میخوره تو به خونیش گروه میکني فکر که کسي هر به

  

 .....  برندار تالشت از دست

  

 !!!!! باش مطمعن اینو دارم هواتو هم من

  

 دارین چي  شما دکتر: گفتم میلرزید  گلوم توي  ض بغ خاطر به که  لرزون لبهاي با

 ..... میگین

  

  بده؟؟؟ من به کلیشو میشه حاضر کي

 ...... نمیکنه اینکارو کسي که ام خانواده از غیر به

  

 ..... باشه شده مغزي مرگ که باشه خدایي بنده یه مال اینکه مگه

  

   نه.... یا  بخوره من خوني گروه به من شانس از اونم که
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   کشیدن رنج  و درد  اونقدر ها سال  این تو ولي  ندارم اي بچه خودم من پریا: دکتر

 .....  بکشي عذاب این از بیشتر نمیخواست دلم که دیدم رو تو

 ... میشي خوب زودتر چه هر تو که مطمعنم من

  

 ... میشه پیدا کلیه وبرات

 .... باشه خدا  به امیدت

  

 ....  نمیکنم دریغ تو از اونو من باشه تو بهبودي واسه درصد  یه اگه حتي

  

   میداد  امید بهم که هایي حرف خاطر  به ازش چشمام با و کردم بهش مهربوني نگاه

 ..... کردم تشکر

  

 ..... اومدم بیرون اتاق واز کردم خداحافظي  دکتر از

  

  

  

  ? 

  

 ... رسیدم خونه در  جلوي به پریده رنگي  با

  

 ....  بود گرفته هوا

 ...  داشت  باریدن قصد که انگار

 ..... ام پاییز فصل عاشق من

 .... بدم خرج به احساساتمو نمیتونم ندارم خوبي حال چون االن ولي

  

 ....   زدم رو خونه زنگ



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 203 صفحه  

 

 ....  نکرد باز رو درخونه کسي ولي ایستادم لحظه چند

  

 ....  شد باز تیکي با در که بدم فشار رو زنگ دوباره میخواستم

  

 ...   شدم خونه حیاط داخل

  

 .... رسوندم ورودي  در به خودمو آهسته هاي قدم با بود کندني جون هر با

  

  اومده  بیرون از تازه هم اونا ،انگارکه افتاد مامانینااا به چشمم شدم داخل که همین

 ...  بود تنشون  بیرون لباس چون بودن

  

  از  خنده من دیدن با که برگشت من سمت به خندون روي با بود من به پشتش بابا

 ....  افتاد لباش رو

  

 :  وگفت رسوند من به خودشو  زود

   ؟؟؟؟ دخترم  شده چي

  پریده؟؟؟ رنگت چرا

  

 ....  بیاد من طرف  به اضطراب با مامان تا بود، کافي حرف همین

  

 ....  بشینم مبل روي تا کرد  کمکم و گرفت مادرونش آغوش تو منو  

  

 من به نگاهشو و نشست روم به رو  مبل روي  داشت صورتش روي که اخمي با بابا

 .... دوخت

  

 ...??  بگم اینااا به جوري  چه حاال...خدااا ااااي
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 .... برگشت آبمیوه لیوان  با و رفت آشپزخونه به مامان

  

 ... بشه خوب حالت بخور اینو برم قربونت: مامان

  

  صورتمو خود  به خود اشکام و شکست گلوم توي   ض بغ  زد  حرفو این مامان وقتي

 ....  کرد خیس

  

 ....  شده چي اینکه پرسیدن  به کرد  شروع نگراني  با  من حال دیدن با مامان

  

 .... نشست اومدکنارم و شد  بلند  مبل روي از بابا

 .....  شده چي بگي  نمیخواي دخترم: بابا

 ... ندارم هاتو گریه طاقت نکن گریه دخترم

  

 .....  لرزید صداش زد حرفو این  وقتي

  

 ....  بودم بابام عاشق من

 ..  میکردم لوس واسش خودمو همیشه

  

 ....  کنم نگرانشون این از بیشتر نداشتم دوست االن  ولي 

  

 ....   کردن تعریف به کردم شروع  کردمو  پاک دستم پشت با صورتمو اشکهاي

  

 ...  بود شده بد خیلي حالم دیالیز تو امروز  راستش

  

 .... نیست خوب تو  براي  اصال این گفت گرفت فشارمو وقتي  دکتر



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 205  صفحه  

 

  

 ... بزنن پیوند  کلیه تو به زودتر چه هر باید که گفت 

  

 ...  بدي ادامه نمیتوني دیگه اینجوري وگرنه

 ...  دیدم رو میزد  موج توش ناراحتي که بابا و مامان ي  چهره کردم بلند  که سرمو

  

 .... دارن تقصیري  چه ها بیچاره این...خداااا اااي 

  

  براي سري اون خودم من دخترم: گفت میلرزید ناراحتي شدت از که صدایي با بابا

 ..... اما شدم داوطلب پیوند

  

 .... بده ادامه حرفشو بابا که نزاشت  زنگ  صداي

  

 ...  داد  جواب و  رفت آیفون سمت به

  

 .....  ومدنا  بهزاد با پرهامه: بابا محمود؟؟؟؟ آقا بود کي:  مامان

  

 خودمو عشقم برادر پیش تا کردم جا جابه مبل روي خودمو زود بهزاد اسم شنیدن با

 ... ندم نشون ضعیف

  

 ...  شدن خونه داخل بهزاد با وپرهام شد باز خونه در

  

  

  ? 

  

 .....  افتاد ما به ،چشمشون شدن خونه داخل که همین
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 ..  اومد  سمتمون به اهسته هاي قدم با بهزاد

  

 ...  نکرد حرکتي  هیچ پرهام ولي

  

 :    گفت کردو مامان به نگاهي بود ایستاده  در جلوي که حالي در پرهام

  

   مامان؟؟؟ شده چیزي خبره؟؟؟ چه اینجاا

  

 ....  ببند درو  تو بیا پرهام نیست چیزي:  مامان

  

 .... ایستاد  بهزاد وکنار بست رو خونه در تردید با پرهام

  

 ...  کنم سالم رفت یادم ببخشین:بهزاد

 .... شدم نگران  کلي دیدم اونجوري  رو شما چون

  

 ..... بودین جوري یه همتون اخه

  

 :  گفت منو سمت کرد  رو بعد

 ....   خوشگله خانوم سالم 

 ..... عزیزم خوبي

  پریده؟؟؟ رنگت چرا

  

 .....  اومد خوشم بهزاد توجه از

 .....  بود جوري همین همیشه

 ....   خدااا  اي
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 .... مهربونمم داداش این عاشق من

  

 :   وگفتم زدم بهش مهربوني لبخند

 .... نیست چیزي

 ...  اومدم دیالیز از تازه

 .... اونه خاطر به

  

 ....  نکرد باور حرفمو که انگار

  

 .... شد خیره چشمام تو و نشست من مبل روي  روبه اومد  بود شده نگرانم که بهزاد

 :  گفت پرهامو سمت کرد رو

 ... دکترررر ببریمش بیا نیست خوب زیاد پریا حال معلومه پرهام

  

 .....  جان بهزاد نه: بابا

 ...... نیست چیزیش

 ..... اونه بخاطره داشته فشار افت دیالیز تو امروز

  

 : گفت باشه شده ریخته چشماش تو  دنیا غم انگار که بهزاد

  

  نمیفرستید؟؟؟؟ عمل واسه رو پریا چراا خب عمو

  

 .....  بعد بشه پیدا مناسب ي کلیه یه پریا واسه باید اول پسرم اخه: بابا

  

 ....  نه یا بخوره خونیش گروه به اونم تازه

  

 ....  میشد تر پریده رنگش  بهزاد  میزد حرفارو  این داشت  بابا وقتي
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 .......  بود بد  خیلي حالم که خودم من

  

 ... کشید موهاش الي  دستشو وکالفه پایین انداخت سرشو بهزاد

  

 پیشونیمو آروم و اورد  پایین سرشو بود ایستاه ما وکنار بود اومده حاال که پرهام

 ....  بوسید

  

 .... گرفتم باال  سرمو و کردم تعجب یهو پرهام کار ازاین

  

 ... پشتتم من خواهري نباش نگران: گفت داشت که خوشگلي  لبخند با

  

 :   گفت  کردو  بهزاد به رو که دادم  لبخند با لبخندشو جواب

    

 .... بشه بهتر حالش تا بیرون ببریم رو پریا امروز چطوره

  

  

  

  ? 

  

 ....  ایستاد پرهام وکنار شد  بلند مبل ازرو باشه خداش  از  انگار که بهزاد

  

 :    گفت گذاشتو پرهام ي شونه روي  دستشو

  

 ....  کردي فکرو بهترین داداش من جان

 ...  بیان اوناهم تا ها بچه به میزنم زنگ االن 
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 .....  میگن دارن چي اینا

 .... ندارم خودممم ي حوصله من

 ....  بیرون برم برسه چه

  

 ....  گوشي با  زدن حرف به کرد  شروع ،بهزاد نمیام من که بگم میخواستم

  

  کیه؟؟؟ خط پشت  نمیدونستم میزد  حرف  داشت  وقتي

  

 :  گفت آخر ي لحظه فقط

 ... بیارررر خودت  با هم رو باران  بردیا،

  

 ....  شنیدم درست خدایا واااي

  

 .... شدم خوشحال لحظه یه بردیا اسم  اوردن با

  

 .... کنه خوب بدمو حال این میتونست بردیا دیدن  شاید

  

 ...   گلم: بهزاد

 ....  بیرون بریم که شو آماده شو بلند 

  

 ....  گرفت من جلوي دستشو  و شد من نزدیک پرهام

  

 ...  خواهري شو بلند:  پرهام

 ...  نداري غمي هیچ  داري منو تا نباش نگران
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 ... رفتم اتاقم به اروم هاي قدم با و شدم بلند گرفتمو دستشو

  

  با  نفتي آبي  مانتوي یه و دراوردم رو بودم پوشیده رفتن دیالیز موقع که لباسایي سریع

 .....  پوشیدم اي سرمه جین یه

  

 ..  نشم دیده روح  بي اینقدر تا زدم  لب برق  کمي فقط کنم آرایش نداشتم دوست

  

 ...  اومدم  بیرون کیف بدون و کردم سرم هم رو آسمونیم آبي شال

 )   بردارم نداشتم حوصله خب(

  

 ....  بودن من منتظر و  بودن ایستاده پا سر وپرهام بهزاد

  

  آدم شبیه حاال: گفت شوخي به و  زد برق چشماش افتاد من به نگاهش وقتي بهزاد

 ...  شدي

 ......   وضع اون   بود چي

 ??  کنه نگات میترسید آدم

  

 .....  اوفففف 

 ...  کردم نگاه بهزاد به غره چشم با

 ..... برنمیداشت  شوخیاش از دست شرایطي هر تو

  

  پیش رو  خروجي راه و  زد بهم چشمکي پرویي کمال با  دید منو  ي غره چشم وقتي

 ...  گرفت

  

 .... میده دق  کاراش با منو داره نرفتم هنوز این...خداا اي
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 .... برسه دادم به اونجاااا خدا

  

 ..... شدیم خارج خونه از شونه به شونه هم با  و شدم پرهام نزدیک

  

 .... بریم ماشین یه با همگي گفت بهزاد که بشم پرهام ماشین سوار میخواستم

  

 ....  شد ماشین سوار و  انداخت باال اي شونه پرهام

  

 ..... نشستم و کردم باز رو ماشین عقب در هم من

  

   بازي شهر سوي به پیش: گفت میزد موج توش شادي که صدایي با بهزاد

  

  

  

  ? 

  

 .... کردم نگاه بهزاد به باتعجب بازي شهر اسم شنیدن با

  

 ....  بود فعال درونش کودک هنوز عقالني نظر از  ولي کشیده، قد  فقط بهزاد

  

 !!!  میکنه شیطنت  شب تا صبح کني ولش

   میاره؟؟؟ کجاا از رو انرژي همه این موندم من

  

  ي  اینه از کردو احساس نگاهمو سنگینیه که کردم نگاهش بهش چقدر دونم نمي

 .... شد خیره بهم ماشین
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  نگاه  خیابون  داخل مردم به و کردم ماشین ي  دیگه سمت صورتمو که کرد نگاه اونقدر

 .... کردم

  

 :  گفت و برگردوند عقب به سرشو پرهام

  

 .....  خواهري بهتري

 ... عزیزمي

 ..... میشه عوض روحیت  کلي اونجا میریم االن وایسااا

  

 ...  خورد زنگ  بهزاد گوشیه که کردم پرهام از تشکري

  

   داداش بله؟جانم:  بهزاد

 !!! بیاین هم شما افتادیم راه ما باشه

 !!! میبینیم همدیگرو اونجا پس

  

 :  گفت پرهام به رو  کردو قطع تلفنو

 ..... بیاین هم شما برداشتم بارانو من گفت بود بردیا

  

 یه نمیدونم... بشم متوجه نتونستم ولي گفت چیزي لب زیر پرهام که کردم احساس

 ...  میزنم باران و پرهام مورد در هایي حدس

  

 ) خخخخ....(ندارم خبر بشم دار داداش زن میخوام شاید

  

 :   گفتم بیارم در پرهامو لج اینکه خاطر به

   میاد؟؟؟؟ هم باران مگه
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   برگردوند سرشو  زود  بهزاد ولي برگشتن عقب به لحظه یه واسه  هردوتاشون

 ....  بود شلوغ خیلي جاده چون

  

 :   گفت داشت   صورتش  رو که قشنگي اخم با پرهام

  

 .... بیاد هم باران هست مشکلي مگه جان پریا خب

  

 :   گفتم بیارم در حرصشو اینکه  براي

 ....  میزنه حرف  زیاد ولي نیست مشکلي نه

 ... مخم تو میره صداش

 .... نمیومد امروز کاش

  

 یعني که کرد  اي  اشاره بهزاد به سر  وبا میکرد  نگاهم شده گرد هاي چشم با پرهام

 ..... کنم مراعات

 .... میگه خودش خاطر به اون که میدونستم من ولي

  

 ...??  شده عاشق داداشمون... اوخییي

 ..  میره لو ترفند کوچکترین با عاشق آدم

  

 :   گفت زدو  پرهام بازوي به مشتي  بود شده پرهام ي  اشاره متوجه انگار که بهزاد

  

 ....   دیگه میگه راست خب

 ... میخوره مغزمو میرم خونه منم

 .....  بگیره اینو بیاد میخواد چلغوزي آدم  کدوم موندم من

  

 .... نمیومد در خونش پرهام، به میزدي کارد دیگه
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 ....  گرفت بهزاد  از نگاهشو

 ....  زد حرفي چه لبي زیر نمیدونم ولي

 ...??  بود فوش که مطمعنم

  

 ....... بیارم طاقت نتونستم دیگه

 ...  خندیدن به کردم شروع بلند صداي  با

 : گفت  میزد موج توش خنده  که صدایي با بهزاد

  

 .....  بره قربونت بهزاد  الهي

 ..... بشه فدات بهزاد

 .... عزیزم میخندي خوشگل چه

  

 ....  شد ساکت بیچاره که زد  بهش محکمي گردني  پس یدونه پرهام

  

 :  گفت و گذاشت  گردنش  پشت دستشو

   گفتم؟؟؟ چي مگه خوب

  

  

 .... میکرد رفتار ها بچه مثل سوخت بهش دلم

  

 ...  میگي چرت زیاد داري چون: گفت پرهام

  

 ...  کرد پلي رو  اهنگي و  برد ماشین پخش سمت به دستشو و  کشید پوفي  بهزاد
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 ??  پارت

  

 ...   میکردن خوني لب هم با رو  آهنگي زمان هم پرهام و  بهزاد

  

 ...   داشتن لب به لبخند و  بودن شاد همیشه که بود  خوب چقدر

  

 ...  میزدم  لبخند  و میکردم نگاه کارشون به داشتم

  

 ... رسیدیم بزرگي  بازي شهر به مین??  از بعد

  

 ....   داشت نگه رو ماشین بهزاد 

  

 ...   رسیدن سر  باران  همراه به هم مابردیا رسیدن  با زمان هم

  

 ...  لرزید دلم...   بردیا دیدن با

 ...    بود  نظیر بي که واقعا

  

  داشت خاصي ژست چه.....  میومد  ما سمت به داشت  و بود گرفته  رو باران دست

 ....  خدااااا

  

 ...   رسید مي نظر به تر جذاب العاده فوق بود کرده  صورتش چاشني که اخمي  اون با

  

 ....   کردن پرسي احوال  هممون با شدن ما نزدیک که همین

  

 :  گفت اومدو سمتم به باران

 .....  اومدي که خوشحالم خیلي
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 ....  میگزره خوش خیلي بهمون که مطمعنم

  

 !!!!  بریم بهتره: گفتم و دادم تکون  باران  حرفهاي ي  واسه سري

  

  

 ...  افتادیم راه بازي شهر سمت به 

  

 ...  اومد من قدم به قدم کردو  کج من سمت به رو راهش  بردیا

  

 ....  خوبه حالتون خانم پریا:  بردیا

  

 ...    شدم حال خوش بود کرده توجه بهم که این از: پریا

  

 ....   کردن  آب قند کیلو  کیلو دلم تو  انگار

  

 ... خوبم.. ممنون:  گفتم بهش رو قشنگي  بالبخند

  

 ...    خداروشکر خوب:  بردیا

 ....  میرسید نظر به آشفته خیلي چهرتون  بودم شده نگرانتون

  

   همین فقط خستم خورده یه بودم، دیالیز امروز ، نداره نگراني نه: پریا

 .... 

  

 ....   اهان : ..... بردیا

  

    بود  اومده خوشم داشت من  به نصبت بردیا که نگراني  این از دلم تو چقدر
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 ....   اومدم خودم به بهزاد  صداي با که بودم خودم هواي حال تو

  

 سورتمه  بیلیط ؟؟ شین سوار دارین دوست  چي  ؟؟؟  کنید توجه عزیزان  خوب: بهزاد

 به خودمو که نمیخوام نمیشم سوار من آقا نه:  پرهام...  هستین پایه....  بگیرم

 .....   من داداش بدم کشتن

  

 ...  سوارشو توهم بیا  میگذره خوش خیلي جمعي دست میکنم خواهش پرهام:  باران

  

 ) خخخخ....( بود کرده گیر اي مخمصه چه تو پرهام بیچاره

    

 ....   میداد دست بهش تهوع حالت میشد این  سوار اگه داداشم 

  

     ..میشد سورتمه سوار باید نداشت اي  دیگه ي  چاره کردانگار باران به نگاهي

  

 ....  بگیره بلیط  مون همه براي بهزاد که شد  قرار بود، شده تسلیم دیگه که هم بردیا

  

 ....   نیومدن  اونا چرا ...  خالي پریسا و سعید  جاي:  گفت بردیا بهزاد رفتن با

  

 .... ندیدم اونارو اصال امروز خودمم من:  پریا

  

 .... نباشیم مزاحمشون زندگیشونه اول  بزار بابا، اره: گفت شیطنت با پرهام

  

  اومد سمتمون به دست به بلیط بهزاد که بگم چیزي پرهام پرویي این به میخواستم

  ... 
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 .. رفتیم سورتمه سمت به و افتادیم  راه همگي

  

  

  

  ? 

  

 .... داشتم استرس ،خیلي  شدیم سورتمه سوار وقتي

  

 ....  کردم غلطي عجب.... جون  خدا واااي

 ..... نشه این از بدتر حالم که کنه خدا

  

 .... نزدم ترسیدنم از حرفي  نیارم کم بردیا پیش اینکه  براي

  

 .....  کرد کردن حرکت به شروع سورتمه

 ....  بود گرفته وجودمو تموم ترس

 .... میسوخت دیگه گلوم که بودم زده  جیغ اونقدر

  

 ....  مینداخت عکس خودش از  همش داد گیرو اون تو هم بهزاد

  

   کیه؟؟؟ دیگه این خدایا وااااي

  

 ...  میگیره سلفي  خودش از  داره یکسره آقا  این اونوقت  میکنیم سکته ترس از داریم ما

  

 ....  بود من مثل که هم باران

 ...  میکشید جیغ داشت  بند یه و بود بسته چشماشو
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 ....  انگار نه انگار که هم بردیا

 ....  بود نشسته ریلکس خیلي

  

 ... میرفتم حال از  داشتم که بودم کرده  جیغ جیغ اونقدر دیگه

  

 ....  داشتن نگه رو سورتمه حین همین تو

  

  بود بد  حالم اونقدر.... شدم پیاده بود  داده دست بهم که اي  گیجه سر و  حالي بي با

 .....نگو که

 ......  بودن کرده یخ دستام

  

 ...  کردي سوار مارو که بود چي این بهزاد کنه لعنتت خدا

  

 ...... اومدیم پایین همگي  وقتي

 ...  نبود من به هواسش  کس هیچ

  

 ....  رسوند بهم خودشو دید حالمو وقتي و برگشت من سمت به بردیا لحظه یه

  

  خوبه؟؟؟ حالت پریا؟؟؟ شد چي: بردیا

  

 ....  بود شده بدتر ولي بشه بهتر حالم که بودم اومده مثال من بدم جوابشو نمیتونستم

  

 .....   کنم نگاه چهرش به نمیتونستم میرفت گیج  خیلي  سرم

  

   بردیا که زمین، بخورم میخواستم یدفعه

 ....  کشید بغلش  توي منو و  انداخت کمرم دور دستشو
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 ....  بودم بردیا کار شک تو

  

 ..  بود ش سینه ي قفسه روي سرم

 ... میشنیدم راحتي به قلبشو صداي

 ...  بود دنیا  صداي بهترین قلبش  صداي

 ...  بودم گرفته آروم قلبش  ضربان با

  

 ... میکشیدم  خجالت خیلي بودم بغلش تو که این از

  

 هجوم سمتم به همگي و  شدن من بد حال متوجه ها بچه ي همه حال توهمون

 ...  اوردن

  

 ..  خواهري شد چي:  پرهام

  

 .... خانومي کردم غلط خوبه؟؟؟ حالت عزیزم پریا: بهزاد

 ... شد من تقصیر همش

  

 ... نداشتي تقصیري تو  بهزاد نگوو چرت:  پرهام

  

 ...  بود بردیا گرم آغوش به هواسم تمام من ولي میزدن  حرف اونا

  

 .....  بخررر آبمیوه براش رو روبه  ي دکه  از برو افتاده فشارش پریا بهزاد،:  باران

  

  از سریع  بزنه کامل حرفشو باران که  نزاشت بود، شده پاچه دست خیلي که بهزاد

 ....   شد دور ما کنار
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 ....  بودن شده نگرانم خیلي ها بچه

  

 ...  شدي خسته تو من بغل بیاد بزار: گفت کردو بردیا منو  نزدیک خودشو پرهام

  

 !!!! نشدم خسته نه:  گفت جدیت تمام بردیابا

  

 .....  ندارره وزني که پریا

  

  

  

  ? 

  

    زدنااا  حرف طور این و کارا جور این

 ...  بود بعید بردیا مثل آدمي از

  

 بچه خاطر به نبود درست دیگه ولي ، بیام بیرون بغلش از نداشتم دوست که این با

 .... بمونم بغلش تو این از بیشتر ها

  

 !!!  بشینم  میخواام:  گفتم و گرفتم باال سرمو همین خاطر به

  

 .... نشست کنارم هم خودش و بشینم ها صندلي از  یکي روي تا کرد کمکم بردیا

  

 .... بشم ارومتر کمي تا گرفتم دستام با سرمو

  

 ....  بود هضم قابل غیر برام بردیا کاراي
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 ... گرفت سمتم به رو  اي میوه آب بهزاد  که بودم فکرا توهمین

  

 ....  خوردم رو  اون از کمي و  کردم ازش تشکري

  

 :    گفتم بود اورده جااا حالمو که میوه آب  خوردن از بعد

  

 ...  خوبه حالم کنید باور ها بچه

 ....  نباشید من نگران  اینقدر

 ....  بگذرونین خوش و بگیرین بلیط خودتون ي  واسه برید االنم

  

 ??  میکنم تماشاتون رو شما  دور واز میشینم صندلي رو جا همین هم من

  

 ....  کردن موافقت من حرف با ها بچه

  

 :  گفت جدیت تمام با بردیا که بگه چیزي میخواست بهزاد

  

 ...  نگیرررر بلیط هم من براي  بهزاد

  

 ...  چیه: پرهام

   داداش؟؟؟ ترسیدي هم تو نکنه

  

 ....   ترسي چه بابا نه: بردیا

 !!! نمونه تنهاا پریا تا میمونم پریا پیش من

  

 .....   آره: بهزاد

 ... داداش  میکني کاري خوب
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 ....  بابا باشه:  بردیا!!!! امانت تو دست! باشه عزیز دریایي پري این به حواست فقط

 ... هست بهش  دنگ شیش هواسم خودم

  

 .... شد تزریق عشق بدنم هاي  رگ تمام تو انگار  زد بردیا که حرفي با

  

 ...  شدم ممنونش بمونه پیشم میخواست که این بابت چقدر

  

 ....  شدن دور کنارمون از شده خوب حالم شدن مطمعن که ها بچه

  

 ....  پریاا:بردیا

   شد؟؟ خوب حالت

  

 ... خوبم بله: پریا

 ...... وگرنه موندي کنارم که ممنونم

  

  هییییسسسسس: بردیا

  

 .... بزنم حرفمو ي ادامه   نزاشت که دممیکر  تشکر بردیا از داشتم

  

   گذاشت لبم روي دستشو  اشاره انگشت با

 ....  هیس: گفت آروم و

  

 ... شدم بردیا کار مات لحظه یه

   میکنه؟؟ چیکار داره مغرور ي پسره این

  

   شده؟؟؟ اینجوري بعد، به مهموني شب  اون از چرا این خدایااا
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 ...  زدن حرف به کرد  شروع که میکردم نگاه بهش همینجور

 ... پریااا ببین:  بردیا 

  

 .....  بزنم بهت رو ها حرف این بخوام که نیست وقتش  االن  میدونم

  

 .... دارم نگه دلم  توي رو حرف این بخوام که سخته برام واقعا دیگه ولي 

  

  دختري  هیچ به وقت هیچ که کردم پیدا   هایي حس دختر یه به  من راستش

 ...  نداشتم

  

  رو  ها حرف این بخواد که بعیده من مثل مغروري پسر از  بگي خودت پیش شاید

 .... بزنه

  

 ... دارم دوسش  دنیا  یه ي اندازه دخترو اون ولي

  

  مغرور نمیتونم دنیامه تمام که شخص اون   براي باشم مغرور که کسي هر براي

 .... باشم

  

  

  

  ? 

  

  شده خیره بهش بود شده قرمز عصبانیت از که اي  چهره با من ولي میزد حرف بردیا

 ... بودم
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  حرف دیگه دختر یه به عشقش از داره   من جلوي نشسته نمیکشه، هم خجالت

 .... میزنه

  

 .....  داره هایي حس یه من به هم بردیا  میکردم فکر که بودم خیال خوش چه

  

   بردیا که بگم بهش چیزي میخواستم

  بهم خودشو...... برگردوند من سمت  به سرشو دوباره و  کرد سرش پشت به نگاهي

 :  گفت کردو نزدیک

  

 !!!!!! نشسته من روي به رو االن  شدم  عاشقش من که دختري اون بگم میخوام پریا

  

 .... داره من به نسبت حسي چه که نمیدونم واینم

  

 .... میکنم نوکریشو دنیام آخر تا باشه من با اگه که باشه مطمعن اینو ولي

  

 .....  نمیخوااام جواب ازت االن 

  

 ....  بدي خبر بهم که داري  وقت شب اخر تا نمیگي نه عشقم به و داري قبول منو اگه

  

 بهت عشقمو کل من بود مثبت جوابت اگه میمونم تو جواب منتظر صبرانه بي من

 .... میدم هدیه

  

 .....  نکني فکر بهش اصال که اونقدري 

  

  بهش بود  زده بیرون حدقه از که چشمایي با  زد رو حرفاش تموم بردیا که این از بعد

 ...  میکردم نگاه
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 .....  میزد رو حرفها این که بود  بردیا این نمیشد باورم

  

 ....  کنه بیان زود احساساتشو بخواد که باشه آدمي همچین بردیا نمیکردم فکر

  

 ....  بودم شده خوشحال خیلي

  

 ... نبودم خوشحال امروز  ي اندازه به عمرم توتمام

  

 ..... ممنونتم خدایا واااي

  

 ...  نزاشتي جواب بي و  شنیدي هم رو عاشق من قلب صداي باالخره

  

 .... اومدم خودم  به بردیا صداي  با که بودم خودم هواي حالو تو

  

 !!!  عزیزم: بردیا

 .....   اومدن ها بچه

 ..... بگم چیزي نمیتونم دیگه من

  

 نشون بهت عشقمو و کنم عاشقي بتونم تا بده فرصت بهم که میکنم خواهش ولي

 ... بدم

 :  گفت شیطنت با نمیدم نشون خودم از  العملي عکس ،هیچ  دید بردیا که وقتي

  

 ....  بیا در  شک از 

 ... میره آبرومون میفهمن ها بچه االن 

  

 ....  کردم جور جمع صندلي روي خودمو و زدم روش به لبخندي حرفش این با
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  رستوران  یه به بردیا پیشنهاد وبه شدیم جمع هم دور همه دوباره ها بچه اومدن  با

 ... رفتیم شیک

  

 ..  شدیم خونه راهي تموم خستگي با حسابي شام یه خوردن از بعد

  

    بهزاد ماشین سوار میخواستیم پرهام با

 ....  ببر خودت با  رو باران  تو:  گفت بهزاد به رو بردیا که بشیم

  

 .... میرسونم راه سر روهم پریا با پرهامو دارم کار جایي من

  

 که بگه چیزي میخواست اخر ي لحظه ولي کرد  قبول مخالفتي هیچ بدون هم بهزاد

 ....  شد پشیمون انگار

 .....  کردیم خداحافظي همدیگه از

 ... رفتیم بردیا ماشین سمت به هم ما و رفتن هم با بهزاد و  باران

  

  

  

  ? 

  

 ...  شدیم ماشینش سوار که همین

  

 من به نگاهشو آینه از و  کرد پلي  ماشینش پخش دستگاه از رو  اهنگي بردیا

 .... دوخت

  

 ....  بود  شده خیره بیرون به که انداخت پرهام به نگاهي و برگردوند  سرشو 
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 .... تو به تقدیم:  گفت خوني  لب با و برگشت عقب به لحظه یه براي  

  

 .... میکردم تعجب خیلي میدیم رو بردیا رفتاراي این  وقتي واقعا

  

  عاشق بیشتر منو کاراش این با یخه،ولي کوه بردیا که میکردم فکر همیشه اخه

 ...  میکرد خودش

 ...  میکرد شیطنت همه این که کردم ذوق واسش کلي تودلم

  

 .....  بود من به نگاهش همش اینه از بشه تموم اهنگ تا

  

 .... کنیم تصادف که االن میگفتم من که میکرد  نگاه اونقدر یعني

  

 ... شدیم پیاده پرهام با و رسوند خونه در  جلوي رو ما بردیا مین??  از بعد

  

   گفت بیادولي خونه به که کردیم تعارف بهش

 ... میشه مزاحم دیگه روز یه وقته دیر و داره کار چون

  

 ...   شد خونه راهي من از جلوتر کردو خداحافظي پرهام

  

 :   گفت کردو  من ي حواله رو  قشنگي چشمک شد مطمعن پرهام رفتن از  وقتي

  

 ... من بانوووي هستم منتظرجوابت من

  

 ... افتادم  راه پرهام سر وپشت زدم روش به لبخندي  
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 ....  بود نکرده حرکتي هنوز برسم درخونه به تا

  

 ...   شد  ماشینش سوار  و  داد تکون برام دستي که برگشتم سمتش به

  

 ...  شد دور جا اون از  بلند تیکااف یه وبا

  

 ........ شدم خونه وارد  و انداختم  باال اي شونه

  

 ...  بودن خوابیده بابا مامانو اینکه مثل بود تاریک جا همه

  

 ... شد ،خاموش نکشید ثانیه به اونم که بود روشن پرهام اتاق  چراغ فقط

  

   رفتم خودم اتاق سمت به زیاد خستگي با

 ... کردم پرت تخت روي  خودمو کنم عوض لباسامو اینکه بدون و

  

 ..... میکردم فکر بردیا هاي حرف به

  

 آشنا بیشترباهم تا باشیم باهم  همه چشم از دور که بود فرصت یه این شاید

 ... بشیم

  

  هیچ برام غریبه یه وبا میرسد نظر به مغرور پسر  یه برام بردیا، پیش وقت  چند تا 

 ....  نداشت فرقي

 ...  نمیزد حرف من با بیشتر  پرسي  احوال و سالم یه جز به  وقت هیچ اخه 

  

  شده عوض موردش در نظرم بودم  کرده پیدا  هایي حس یه بهش که وقتي از ولي

 ...  بود
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 .... بدیم فرصت بهم تا باشیم باهم مدت یه که  میگم بهش

  

 .....  بودن همینطور هم پریسا و سعید

 ...  بودن دوست باهم مدت یه کنن ازدواج هم با اینکه از قبل

  

 ... زدم خودم سر به محکم یدونه و  کشیدم بلندي هین یه پریسا اسم گفتن با

  

 ...  بپرسم حالشو و  بزنم زنگ خواهرم به نتونستم که بود مشغول فکرم اونقدر امروز

  

 ... بود شب??  ساعت...کردم ساعت به نگاهي

  

 ..... بزنم زنگ بهش بخوام که بود  وقت دیر  خیلي

  

 ... بزنم  زنگ یه بهش وقت  اول فردا که گرفتم تصمیم

  

 ..  شد بلند  گوشیم صداي که بودم فکرااا  همین تو

  

  

  

  ? 

  

    گوشي  ي  صفحه روي بردیا اسم دیدن وبا  بردم هجوم گوشیم سمت به فورا

 ...  زدن  تند تند به کرد  شروع قلبم

  

 ..... بدم جوابشو نمیتونستم
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 ....  میلرزید منم ،دستاي میخورد زنگ که همینجور

  

 .....  شد قطع تماس خوردن زنگ  بار چند از بعد  باالخره...اوفففففف 

  

 :   گفتم و زدم خودم سر تو محکم یدونه

  

 ....   پریا بشورم قبرتو سنگ آي

 ....  بشي دوست باهاش مدت یه میخواي اونوقت  بدي نمیتوني تلفنشو جواب تو

  

 ....) دیگه بدم جوابشو نتونستم کنم چیکار خب(

  

 ...  شد بلند گوشیم پیامک صداي  که بودم درگیر خودم با

  

 .... من همتاي بي عشق سالم:بردیا

 ... کنم صبر نمیتونم این از بیشتر من

   بگي؟؟؟ بهم زودتر چه هر جوابتو میشه

  

  

 :    گفتم خودم  با  و کردم دل ته از اي خنده پیامک خوندن با

  

 !!!!  بردیا آقا نخیر

 .... نمیدم جوابتونو االن 

  

 ....  دارم عجله خیلي من که میکنه فکر خودش با اونطوري
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 ) خخخخخخ...(خماري توي بمونه بزار

  

  خیره اتاقم سقف  وبه کشیدم دراز  تختم رو افتاد  نمي لبام روي  از که لبخندي  با 

 ... شدم

  

 ....  بود انتظارم در خوبي  روزهاي

 .... بشه پیدا واسم خوب کلیه یه تا میشدم منتظر باید فقط

  

 ..  نمیخواستم هیچي  خدا از دیگه اونوقت

  

 ....  رفتم خواب آغوش به و  شد سنگین پلکام کي نمیدونم که کردم فکر اونقده

  

 ...  شدم بیدار میخورد چشمم توي مستقیم که خورشید نور تابش با صبح

  

 .... گرفتم چشمام جلوي  دستامو

 ...  میکرد اذیتم خیلي  نورش آخه

  

  دستاش توي  اتاقمو ي  پرده که افتاد پریسا به چشمم کردم نگاه اطرافمو که خورده یه

 ... میخندید ریز ریز داشت و  بود گرفته

  

 .... بوده پریده ور این کار پس

  

 :   گفتم  بلند تقریبا صدایي با

  

 ...  روخداا تو نگاه

 ) خخخ...(شده بدترم هیچ که نشد آدم  ولي میشه آدم بدیم شوهر اینو گفتیم ما
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  محکم خودشو  و اورد هجوم من سمت  به و  کرد ول رو پرده پریسا حرف این گفتن با

 ....  کرد پرت من روي

  

 .....  بک گنده پاشو....آي آي آي

 ....  شدي عوض شبه یه که داده خوردت به چي سعید

  

 ... بودم داده تحویل سالم خواهرمو من

  

 :    گفت  گرفتو دستش توي موهامو از اي دسته پریسا

  

 ...   ببینم ایکبیریمو خواهر این بیام گفتم سوخت واست دلم که من سر تو خاک یعني

  

 .... میده من تحویل پرت و  چرت داره خانوم اونوقت

  

 ...  کردم جا جابه تخت روي خودمو  و کشیدم بیرون  دستش توي از موهامو زور به

  

 ...  بود زده زل بهم اخم با بود  شده ناراحت انگار که پریسا

  

 ...  رفت اتاقم در سمت به و  اومد پایین تخت رو از که بگم بهش چیزي میخواستم

  

 .... کردم بغلش پشت واز رسوندم  بهش خودمو دو با

  

 ...  خواهري کردم غلط:  گفتم

 ...  بود  شده ذره یه واست  دلم بخدا

 ... بزنم زنگ بهت نتونستم که بود بد  اونقدر حالم دیروز
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 .. بزنم زنگ بهت میخواستم امروز کن باور

  

 ... برگشت سمتم به کردو باز دستامو حلقه پریسا

 :   گفت گذاشتو صورتم روي  دستشو

  

 ... عزیزم میدونم

 .... گفته بهم رو چي همه مامان

 ... نمیشم دلخور  تو از وقت هیچ من

  

 ...  بوسید گونمو وآروم اورد  جلو سرشو بعد

  

 ....  داد هولم عقب به که بدم بوسه با شو بوسه جواب میخواستم

  

 ... کردم تعجب کارش این از

  

 .. برس لباست و  قیافت اون به برو اول: پریسا

 ) خخخخ(مردم صورت بمال لوچتو  لبو بیا بعد

  

 :  گفت میبست درو که درحالي  و  رفت در سمت به بعد

 ) الفرارخخخخ.... (زدي که حرفهایي تالفیه اینم

  

  

  

  ? 
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 ....  رفتم اتاقم بهداشتي  سرویس  سمت به حرص با و کشیدم پوفي

  

 ...  اومدم بیرون اتاق واز کردم عوض لباسامو سریع شستم صورتمو که این از بعد

  

 ...  میومد پذیرایي  از  زیادي صداهاي

  

 ...  میزنن حرف  ودارن نشستن مبل  رو همگي دیدم شدم نزدیک که خورده یه

  

 ...  دادن سالمو جواب همشون که دادم  باالیي بلند  سالم

  

 ..  میکرد نگاهم شیطنت  وبا بود نشسته سعید کنار که افتاد پریسا به چشمم

  

 ....  رفتم آشپزخونه سمت وبه دادم  تکون براش تاسف از سري

  

 :  گفت پرهام به که شنیدم پشت از مامانو صداي

  

 ...  میشي تنبل ها جمعه اینقدر  چرا تو نمیدونم من بخور صبحونتو برو هم تو پاشو 

  

 ...  شد آشپزخونه داخل من سر پشت و گفت چشمي پرهام

  

 ... خوردیم رو صبحونه و نشستیم میز پشت باهم

  

  میداد رو همه نجویده پرهام این ولي میخوردم، لقمه چند زور به که من

 ) خخخخ...(پایین

  

 ...  مونده خوبي  این به هیکلش که طوري چه میخوره، اینقده که این موندم من
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 ...   زدي زل بهش ساعته یه که میبیني  چیزي من صورت توي نظرت به: پرهام

  

 ... خوب چیزه یه آره :  گفتم و زدم روش به لبخندي

  

   چي؟؟؟ مثال :  بودگفت خورده جا که پرهام

  

 ...  بارانه شبیه خیلي  که دختر یه:  گفتم  شیطنت  با و انداختم  صورتش به دقیقي نگاه

  

  سرفه به کرد شروع و گلوش تو پرید چایي یهو بزنم رو حرف این که نداشت توقع چون

 ...  کردن

  

  تا رو آب لیوان یه و رفت  ظرفشویي سینک سمت به و  شد بلند صندلي روي از سریع

 ...   کشید سر آخر

  

 که دیشب... خبررر چه جون بردیا  از راستي :  گفت که میخندیدم ریز ریز داشتم

 ...  میکرد دلبري  داشت  خیلي

  

 .... شدم قرمز لبمو مثل من اینبار

  

 .. میشه کوچیک چشمامم و میشه قرمز صورتم میکشم خجالت وقتي  میدونم خودم

  

 ...  داره  دیدن قیافم ها موقع جور این

  

 :  گفت گذاشتو شونم روي دستشو و اومد سمتم به پرهام که پایین انداختم سرمو
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 ...  بود تابلو خیلي  بردیا دیشب

 ...  میکردم نگاتون داشتم دور از

 .....  بشکونم گردنشو بیام میخواستم

  

 ....  شد عوض کلي  نظرم دیدم کوچولومو خواهر لبخند  وقتي ولي

  

 ... خوبیه پسر بردیا

 ...  باشه دختري با بخواد که ندیدم من

 ... بشینه  تو  سانتي یه تو حتي  نمیزاشتم وگرنه

  

 :    گفت کردو خم سمتم به سرشو  نمیگم چیزي  دید  وقتي

  

 .. جونت نوش خوردي

 )  خخخ(بیرون بنداز هستشو حاال

  

 : گفت زدو چشمکي که اوردم  باال سرمو سرعت به

  

 ...  بکش میزم زحمت

 ..  رفت بیرون  آشپزخونه از وبعد

  

  

  

  ? 

  

 ....   زمین رو کوبوندم پامو محکم

 ...  بیاد در اشکم بود مونده کم
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 ...  میگیره حالتو بیشتر طرف  کني شوخي یکي با میخواي  تا خدا اي

  

 .... پرهام از اینم پریسا از  اون

 ... زیاده دست  باالي دست که خالصه

  

 ...  هاااا بوده الرجي عجب پرهامم این ولي

  

 ... میشدن تعصبي کلي  بودن  دیگه  داداشاي اگه

 ....  انگار نه انگار آقا این ولي

  

 ....  کرده گیره باران پیش دلش اونم که این خاطر به شاید

  

 ... نگفته بهم چیزي که میشناسه رو بردیا یاشایدم 

  

 ) خخخ...(داره دیدن   کلي قیافش دیده  رو چي همه دیشب پرهام که بفهمه بردیا اگه

  

 ...  شدم  بلند  صندلي روي از و  زدم لبخندي  فکر این با

  

 ...  رفتم بقیه پیش و کردم جمع سریع رو صبحونه میز

  

 ...  میزدن حرف هم با داشتن و  بودن نشسته هم پیش پرهام و سعید

  

 .... نشستم بابام بغل رفتم

 ....  بود فکر  تو خیلي

 ...  نمیزد پلکم و بود زده زل نقطه یه به
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 ...   اومد  درد به دلم

 ... نشد من حضور متوجه اصال که بود  خودش تو اینقدر بابا که بود شده چي

  

 :    گفتم گذاشتمو دستش  روي  دستمو

 ....  خوبه حالتون باباجوني

  

 :    گفت باشه اومده خودش به تازه که انگار

  خوبم...دلم عزیز آره

  

 ... فکرین تو اینقده چرا پس: پریا

  

 در جور کتابام حساب ورم این از افتاده،  عقب شرکت کاراي خورده یه دخترم:  بابا

 ..... فکرم تو که اونه خاطر به نمیاد

  

 ... بود دروغ بابا هاي حرف بودم مطمعن که من

  

 ....  نمیورد خونه به رو کار مسائل وقت هیچ  بابا چون

  

 ... میومد خونه و  میزاشت در پشت رو  بیرون مشکالت  خودش قول به

  

 :   گفت داد فشار آروم دستمو  و  زد روم به لبخندي نشده باورم دید  که وقتي

  

 ...  دخترم نباش نگران تو

 ... خوبه چي همه
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 ... نشده دیر تا....خانوم پاشو:گفت  مامان به رو که زدم بهش بیجوني  لبخند

  

 ...  بشه آماده تا رفت اتاقشون به و شد  بلند  مبل رو از بالفاصله هم مامان

  

   برین؟؟؟ میخوایین کجا مگه: گفتم بابا به

 ..  کرده دعوت هست لواسون تو که باغشون به مارو دوستام از یکي: بابا

  

 ...  بیاي میتوني هم تو داري دوست اگه

  

 ...  برم داشتم دوست

 ... میدادم رو  بردیا جواب  باید ولي

  

 ....  برین شما بابا نه: پریا

 .....  بهتون بگذره خوش

  

 آماده من محمود آقا پاشو:  وگفت  اومد  بیرون اتاق از مامان که داد  تکون  سري بابا

 ...  ام

  

 ....  کرد تنش  کتشو و شد  بلند  مبل روي از بابا

  

 ...  رفتن بیرون  خونه از و  کردن خداحافظي همگیمون از

  

 ...  بردم اي دونفره مبل سمت به و گرفتم رو پریسا دست مامانینا رفتن از بعد

  

 ... شکست دستم  یواش:  گفت  بود کرده تعجب که پریسا
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 .... کرد نگاهم منتظر که نشستیم مبل رو هم با

  

 ...  میدیدن وي  تي داشتن که کردم پرهام و سعید  به نگاهي گردوندم بر سرمو 

  

 :    گفتم نیست ما به هواسشون که شدم مطمعن وقتي

 .... میشنوم منتظرم خوب

  

  

  

  ? 

  

 ....  میکرد نگاه بهم گیجي با پریسا

  

 ....  گذروندي جوري چه میگم عروسیتو شب جذاب،: گفتم و  زدم سرش تو یدونه

  

 ..... برگشتن سمتمون به  سعید و پرهام که کشید  بلندي هین یه پریسا

  

 ...  سرت  رو گذاشتي دستتو   چرا عزیزم؟؟؟ شده چیزي :  سعید

  

 :   گفت    برداشتو سرش رو از دستشو پریسا

 ...   نیست چیزي

 .... دیگه پریاست

 ..  کرده گل شوخیش بازم

  

 :  گفت کردو من به نگاهي  بدجنسي با پرهام

 ... من پیش بیاد  کنه شوخي داره دوست پریا اگه
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 .... افتادم پرهام صبح هاي حرف یاد

 ... بزنه بردیا از  حرفي دوباره که ترسیدم

  

 :  گفتم سریع همون خاطر به

 ....  شوخي به چه منو داداشي نه 

 ...  کرده گندش خیلي پریسا 

  

 ...  رفتم بهش حسابي ي غره چشم یه کردمو پریسا سمت رومو بعد

  

 :  گفت و  آورد من سمت  سرشو میخندید ریز ریز داشت که پریسا

  

 ... نمیخوره سنت به که نکني سواالیي دیگه باشي تو تا

  

 غیرمستقیم رو  چي همه شب اون داشتي   خودت خوبه:  گفتم کردمو بهش اخمي

 !!!!  میگفتي بهم

  

 .... شدم غریبه من که شده چي االن 

 .... نمیخوره سنم به حرفا واین

  

  منو باز دهني   با ،داشت بود  کرده تعجب  من زبوني بلبل این از حسابي که پریسا

 ....  میکرد نگاه

  

 ....  بود شده بامزه خیلي چهرش

 ....  نخندم تا بودم گرفته خودمو جلویه زور به
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 :  گفتم بهش بدجنسي با

 !!! میگم دروغ ؟؟؟مگه چیه خب

  

  سخت خیلي بهت شب اون اگه بگم بهت و  کنم خواهري حقت در میخواستم  منم

 ...  نکني ناراحت زیاد خودتو  گذشته

  

 ) خخخخ....(میشه درست چي همه زمان مرور به 

  

  صداي یدفعه که اورد هجوم سمتم به نداشت رو حرفي چنین انتظار که پریسا

 ...  شد بلند  گوشیم پیامک

  

 ...  بود افتاده روش بردیا اسم که کردم  نگاه گوشیم ي صفحه به و زدم کنار رو پریسا

  

 ... شدم بلند مبل رو  واز کردم بهش اخمي کردکه گوشیم سمت سرشو پریسا

  

 .... حاال بشین کجا: پریسا

 ...  بزنماااااااا حرف میخواستم

  

 ...   رفتم اتاقم به میگردم بر اینکه گفتن با

 ....   داشتم  اضطراب  خیلي

  

 ... کشیدم عمیق نفس تا  چند و  گذاشتم سینم ي قفسه روي رو گوشي

  

 .. کردم باز پیامکشو شدم آروم  که کمي

  

 ....  شرکت روبروي شاپ کافي:  بردیا
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 .... منتظرتم?  ساعت

  

 .... شدم دلخور  خیلي پیامش این از

 ..... نیستم مغرور من میگفت مثال این

 ..  کرد دعوتم اینجوري منو و  نزد زنگ بهم چرا پس

  

 ..   بود ظهر بعد?  کردم ساعت به نگاهي

 .....  بودم عصباني دستش از  خیلي

 ....  کرده فکر چي خودش پیش

  

 !!!!! بشه سبز علف پاش زیر آقا تا نمیرم قرار سر منم 

  

 ).... مغرور(کنن دعوت باید چطور رو خانوم یه بدونه بعد به این از باید

  

  

  

  ? 

  

 ...  نشستم تختم روي داغون عصابي با

  

 ..??   میکنه رفتار عادي غیر همیشه خودخواه، ، مغرور ي پسره

  

 .... میگیره حرصم بودنش خشک این از چقدر

  

 ...   بردیا بهت لعنت.... اه...  اه.... اه

 ....  کرده خودش مشغول منو فکر چجوري ببین
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 ....   خدا اي

  ؟؟؟ نه یا برم یعني  ؟؟ کنم چیکار حاال

  

 ...   نمیرم نه

 ...... پریا میگن من به

 ...   میکنم کارو بهترین نرفتنم با

 ....   کرد باهام که کاري تالفي اینم

  

 ... رفتم ها بچه پیش و شدم بلند تخت روي از

  

 ...  بودن فوتبال دیدن مشغول پرهام و سعید

  

 ... نشستم اي نفره دو مبل رو پریسا کنار

  

    داد؟؟ پیام بهت بود  کي:  گفت  جدیت با و کرد من به نگاهي  پریسا

  

 : گفتم بهش رو پاچگي دست با

 .....  نبود کسي 

 ....  بود چرا یعني

 ...   بود الهه که اینه منظورم بابا اي

  

 .... شدم آشنا باهاش تازه

 ... میشه دیالیز که میشه وقتي چند هم الهه

  

 ...   کنیم عوض هوایي حالو یه تا بریم  بیرون  هم با که بود داده پیامک
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 ....  آهان:   پریسا

 ...   میموني خونه خدا ي همیشه دیگه، برو خوب

  

 ....  میریم داریم هم سعید منو میگي ما بخاطر اگه

  

 ....   دارم کار خونه تو کلي 

  

 ... باشه: پریا

 ... میشه چي  ببینم حاال

 ..  میرم داشتم حوصله اگه

  

 ....  رفتن  و کردن خداحافظي پریسا و  سعید مین??  از بعد

  

 ..... انداختم ساعت به نگاهي

 ...    بود  نمونده 5 تا چیزي

 .... نرم که نیومد دلم

  

  ؟؟؟ چیه بردیا این حساب حرف ببینم  تا برم گرفتم تصمیم لحظه یه

  

 ...  رسوندم اتاقم  به خودمو زود و زدم  لبخندي

  

 .... گرفتم پایي سر دوش یه سریع

  

  دیده خوب بردیا پیش تا بزنم خوب تیپ یه که گرفتم تصمیم بیرون  اومدم  وقتي

 .....?? بشم
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 ...   کردم باز رو لباسام کمد

  

  طوسي مانتوي یه به چشمم میزدم کنار یکي  یکي رو مانتوها رگال که طوري همین

 ..   افتاد باز جلو

  

 ...  برداشتم هم مشکي جین با مشکي حریر شال یه

  

 ...   برداشتم هم فتابي آ  عینک همراه  به رو   کوچیکم کیف پوشیدم رو  ها لباس وقتي

  

 .....  زدم لبهام به لب برق کمي

 ...  کردم خالي خودم روي هم رو  ادکلن و

  

 .... نبود  پرهام از  خبري اومدم  بیرون اتاق از سریع

  

 ....  زدم  بیرون خونه از و انداختم  باال اي شونه

  

   داشت نگه فورا که کردم بلند  دست  میشد رد که تاکسي به خیابان سر

 ... 

  

 ....   گفتم رو  آدرس  و  شدم تاکسي سوار

  

   ببینم رو  بردیا  میخواستم که بود بار اولین انگار  داشتم استرس چقدر

 ... 

  

 ......  کردم ساعتش به ونگاهي اوردم  بیرون کیفم از رو گوشیم
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   منه؟؟ منتظر  و اومده بردیا االن حتما بود پنج ساعت

  

 ...  داشت نگه تاکسي که بودم خودم هواي حالو تو

  

 ....  شدم پیاده ماشین از زود  و کردم حساب رو کرایه 

 ....  رسوندم شاپ کافي در جلوي  خودمو و کردم رد   خیابانو  

  

 ...   بلهههه دیدم که میزدم دید  رو کافه داخل بیرون  از

 ...    نرسیده هنوز آقا

  

 ...   بود گرفته  حرصم بود نیومده هنوز که این از چقدر

  

  

  

  ? 

  

 ...  برگشتم شرکت سمت به عصباني و درهم ي چهره با

  

 ... خورد بهش چشمم که بکشم فوش به رو بردیا لب زیر میخواستم

  

 ..   میومد سمتم به داشت  همیشگیش جذابیت با بردیا

  

 ....  رفتم  صدقش قربون کلي  دلم توي که  پاشید صورتم به رو قشنگي  لبخند  دور از

  

 ....    شد  نزدیکم وقتي
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 ...    جان پریا سالم:   بردیا

 ...     شدي معطل که شرمنده

  

 .... بابا نه سالم:   پریا

 ...   نرفتم داخل  ،هنوز رسیدم تازه منم

  

 ..... زد بهم کشي  دختر لبخند دادو تکون  سري

  

 ...... شدیم کافه داخل  باهم

  

 ...   رفتیم صندلي میز سمت به هم با و کرد  انتخاب رو  قشنگي و دنج  جاي یه بردیا

  

 :   وگفت  کشید عقب برام رو صندلي بردیا بشینم میخواستم که حالي در

 ..... من بانوي بفرما

  

 ... ونشستم کردم تشکري لب زیر

  

 ..   داد   سفارش تلخ  ي قهوه دوتا  و زد صدا رو گارسون  بردیا نشستم که همین

 ... مغرور چقدر

 !!!!  دارم دوست  چي که نپرسید نظر من از اصال

  

 ...   اومدم خودم به کرد بردیا که اي  سرفه با

  

 ....  پریا ببین: بردیا

 .... کنم شروع باید کجا از  که نمیدونم من 
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  تفاوت  بي و  سرد من به نسبت نظرت  شاید  ها حرف این گفتن با  میدونم اینکه با

 ...  بشه

  

  

 ....  بگم بهت رو وشرطهام حرفهام ي همه باید ولي

  

   اون پاي  آخرش تا من بزاري من براي رو شرطي ،هر هم تو که باش مطمئن اینم و

 ... میمونم شرط

  

 ....  بود گرفته وجودمو تموم زیادي استرس میزد بردیا که هایي حرف با

  

   بگه؟؟؟ میخواد چي  یعني جون  خدا

   بزاره؟؟؟ میخواد شرطي چه

 ...  باشه سري بر خاک هاش شرط نکنه 

 ) خخخخخ( رفت شدم دیونه

  

  چیه؟؟ منظورتون خوب: پریا

  

 .. بزنه رو  حرفش ي ادامه  میخواست بردیا که درحالي

  

 ...   رفت بعد  و گذاشت میز روي رو ها قهوه و  شد نزدیکمون  گارسون

  

 ...    نشده سرد تا بخور:   بردیا

  

 ..   جان نوووووش...  ندارم تلخ ي قهوه به اي عالقه ممنون: پریا
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 ...   خورد  جا حسابي زدم که حرفي با

 ...   نیاورد خودش روي به ولي

  

  خوردن  به کرد شروع آروم بود صورتش روي  که اخمي با  و برداشت رو  قهوه لیوان

 ... قهوه

  

 ....  صحبتش ي ادامه به کرد شروع قهوشوخورد که این بعداز

  اون و پسر این بغل تو خودتو وقت هیچ که اینه من شرط مهترین پریا ببین: بردیا

 ...   نندازي پسر

    

 ...   نبیني برادرت چشم به رو همه اینکه یعني

  

 ...   نمیاد خوشم هیچ حرکت این از من ولي  ببیني  برادرت چشم به رو  اونا تو شاید

  

 ...   بدي دست باهاشون ندارم دوست  حتي

  

 ...  میشه خالصه این تو من هاي شرط هاو حرف تمام

  

 ...   میکنم نوکریتو عمر آخر تا کني قبول منو شرط این اگه

  

  میخوام جواب ازت االن همین من نداري  کردن فکر براي  هم زیادي وقت ضمن در

 ...... 

  

 ....  روزمنتظرباشم اون مثل ندارم دوست
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 .....  بردیا که واقعا:   پریا

   ؟؟؟  کردي فکري چه خودت پیش  تو

   ؟؟ بدم جا اون اینو آغوش تو خودمو که هستم دخترا اون از من کردي  فکر

  

  

 .....   فکرت طرز براي  متاسفم واقعاااا

  

 ....    کردي برداشت بد تو... جان پریا....  نه نه: بردیا

  

 ...   هستم خواهي خود آدم من

 ...   بگیره عشقمو دست کسي خودم جز ندارم دوست

  

 .... میکنه دیونه منو باشه داشته نظر بهت کسي اینکه فکر

  

 ...  مردم یه من

 ..   میکني  بوس رو  بهزاد ببینم که سخته واقعا

 ....    میکني بغل رو پیمان یا

  

 ...  پریااااا کن درکم

  

 ....   کرد ضعف براش دلم که بود التماس با  اونقدر حرفش آخر ي پریااااا

   میاوردم کم برابرش ودر داشتم دوست رو خودخواه مرد این من چقدر

 ... 
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  ? 

 :   گفتم میکرد نگاهم منتظر که بردیا

 ..   میکنم قبول باشه 

 ...   دارم شرط  تو براي منم ولي

  

 ... عشقم قبوله شرطت نگفته:   بردیا

  

 :  گفتم  و زدم  بهش لبخندي

 ...   نگیري  رو  اي دیگه دختر  هیچ دست من دست جز به عمر آخر تا که اینه من شرط

  

 ...  آخرش تا باشي صادق همیشه میکنیم شروع که اي  رابطه   توي واینکه

  

 ...  میدم قول بهت پریا باش مطمئن: بردیا

  

 : گفت میزد برق چشماش خوشحالي از که بردیا

  

 ....  عزیزم پریا

 .... خانمم میشم خفه دارم کردي  وارد بهم که هیجاني این از

  

 .... کنیم تازه هوایي یه تا رو، روبه پارک بریم پاشو

  

 ...   راحتي جور هر باشه: پریا

  

 شدیم خارج خفه اصطالح به فضاي اون از  و رفتیم کافه خروجي  در سمت به بردیا با

 ... 
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 :   گفت  کرد نگاه چشمام وتوي چرخید من سمت به بردیا اومدیم  بیرون کافه از  وقتي

  

 ... ممنونم ازت واقعا عزیزم 

 .... عملت حتي....وایسادم چیز همه پاي من که بگم میخوام 

 .. بشي خوب زودتر چه هر که منتظرم

  

 عالقه از و  نداشت مشکلي هیچ من بیماري  با بردیا که این  از بودم خوشحال خیلي

 ...  نمیشد کم داشت بهم که اي

  

 ! ممنونم ازت واقعا فکرمي  به که ممنون خیلي: گفتم روبهش

 .... بریم که بهتره

  

 ...   شدیم راهي پارک سمت به  قدم به قدم  هم با و  کرد تایید   رو حرفم سر با

  

 ...  میکردم نگاه بردیا به داشتم  چشمم ي گوشه از

  

 ... بود  جذاب و تیپ خوش پسر این چقدر خدایا

  

  خوردي منو خانم پریا: گفت کردو غافلگیرم نگاهش با میکردم نگاش که طوري همین

 ...   بابا اي.... کردیا تموم

 ) خخخخ(

  

 ...  انداختم پایین سرمو خجالت با

 ...    انداختن گل لپام همیشه مثل کردم احساس

  

 ....   گرفت باال سرمو بردو چونم سمت  به دستشو وآروم گرفت قرار راهم جلوي بردیا
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 ... انداخته گل لپاش خجالت از خانمم که میبینم:  گفت انداختو نگاهي چشمام توي

 .. بشم کشیدنت خجالت این فداي ....الهي

  

 ....  زدن قه قه به کرد شروع بعد و

  

 ...  خندیدن به کردم شروع و زدم بازوش  به آرومي مشت اون خندیدن با هم من

  

 ...   بود نشین دل  و قشنگ هاش خنده چقدر

  

 ...  بوددد کرده جذابش خیلي گونش رو چال

  

 ...   بخنده بردیا که میومد پیش کم خیلي آخه

  

 ....  بودم شده زده ذوق کلي  بودم دیده قشنگشو ي  خنده که االنم

  

 ....  دادیم ادامه راهمون به خندیدیم ها مدت از  بعد حسابي اینکه از بعد

  

  لبهاش به گرفتو مردونش دستاي توي محکم دستمو  بردیا  که میزدیم قدم  داشتیم

 ...  زد  دستم روي رو، آرومي ي بوسه و کرد نزدیک

  

 ..... شدم خیره روم روبه به و ایستادم حرکت از لحظه یه

 ...    بودم بردیا کار شک تو

   کرد؟؟؟  چیکار االن این جون خدا واي

  

 ...   باشه بوسیده منو دست مغرور پسره این نمیشه باورم اصال
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 ....    شد آب قند کیلو کیلو  دلم تو  زد بردیا که اي بوسه این با

  

 :  گفت که اومد لبم روي  قشنگي لبخند

  

 ...  هستش زندگیم روز بهترین امروز پریا: بردیا

  

   ؟؟ چرا میدوني

  

 ... هستم زندگیم فرد عزیزترین پیش امروز چون

  

 ... میکنم آرامش احساس ایستاده کنارم که دختري  بودن با امروز چون

  

 ...  دادم زیباش چشماي خاطر قلبموبه دنیامه ي همه که دختر این بخاطر امروز چون

  

 ...   باشي کنارم همیشه که بده قول... بهم... بده قول پریا

  

 :   گفتم بهش رو دلنشین  لبخندي وبا چرخوندم بردیا سمت به رو سرم

 ...   جان بردیا میدم قول

 ..... هستم باهات اخرش تا من

  

  

  

   90 پارت

  

 ...  بودیم پارک تو که بود مین  30 حدود
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 ..   بودم قبل از تر راحت بردیا با چقدر کوتاه تایم این توي

  

 ...   بردیا کنار در هم اون ...  گذشت  خوش چقدر و خندیدم باهم چقدر

  

 :    گفتم بردیا به رو

  

 ..    شده دیرم دیگه من بردیا

 ... میشه نگران کلي نیستم که ببینه خونه بیاد  پرهام االن برم باید

  

 ...  میشدم بلند  پارک نیمکت روي از که حالي در

  

 ...  میرسونمت خودم عشقم وایسا:   گفت بردیا

    

   رفتیم شرکت سمت به بردیا همراه به بعد

  

 ... برگشت خوشگلش ماشین با  و پارکینگ داخل  رفت سرعت به بردیا

  

 ..   بشم سوار من تا داشت نگه رو ماشین

  

 ..   شدم ماشین داخل  وقتي

 ..  بود پیچیده ماشین داخل بردیا خوش عطر

  

 ..   فرستادم هام ریه به رو عطر خوش بوي وجود تمام با 
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  بستني پاییزي هواي این تو ، بخوریم بستني موافقي خانمم:  گفت من به رو بردیا

 .... ها میچسبه

  

 ...  بخري واسم قیفي  بستني که میخورم شرطي  به ، گفتم بهش رو

  

 .. بانو کن امر ،شما چششششششم: بردیا

  

 ...  رفت مغازه سمت به شد پیاده قشنگي لبخند با بعد

 ....   بود شیرین برام بردیا زبون از  اونم... گفتن بانو.... لحن از چقدر

  

 ...  کنم نگاش داشتم دوست  همش میزد  حرف وقتي

 ...   کنم بغلش همش بپرم یا

 ....  اینکه یا

  

  خخخخخ....شدم هیز چقدر سرم به خاک واي

  

 ...  شد ظاهر روم جلو دست  به بستني بردیا که بودم خودم هواي حال تو

  

 ..   عشقم براي قیفي بستني  اینم خوب: بردیا

  

 ..  عزیزم جونت نوش بخور

 ....  جونت به بچسبه بشه گوشت

   خخخخخخخ

  

 ....   خندیدیم کلي  حرفش این با

    



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 259 صفحه  

 

 ....   بستني خوردن به کردیم شروع بعد

  

 ...  که بگم میتونم جرات به

 .....  خوردم عمرم تو که بود  بستني ترین مزه خووووووووووووش

  

  میخوردم لذت با کنارش ودر بود خریده واسم بردیا که بود این ربخاط شاید نمیدونم

 .... 

  

 ...   کرد متوقف رو ماشین خیابان  سر بردیا مین20 بعداز

 ....  رسیدیم خوب:  بردیا

  

 ... بگه چیزي میخواست انگار انداختم بهش نگاهي

  

 .... بزنه حرفشو که میخواستم ازش چشمام با

  

 :   گفت کشیدو  عمیقي نفس

 ..  باشم دور ازت بخوام که سخته خیلي پریا

  

 ... نشم اذیت دوریت از تا  کنم خودم مال رو تو  زودتر چه هر میخوام من

  

 : گفتم و زدم بهش  لبخندي  

  بعد...  بشه پیدا  کلیه یه  برام زودتر چه هر که باشیم منتظر باید فقط  عزیزم چشم

 ....  بزاریم جریان در هارو خانواده  شدم خوب اینکه از

  

 ... خانمم باشه خدا  به کلت تو... کنه خدا : بردیا

  



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 260 صفحه  

 

 ...  برم دیگه من: پریا

  

 ...  باش خودت مواظب عزیزم باش: بردیا

  

 ... آقا طور همین هم شما ، چشششششم:  پریا

  

 ...  شدم راهي خونه سمت به شدم پیاده ماشین از کردم حافظي خدا اینکه از بعد

  

   شدم جدایي به مجبور ولي بود سخت برام عشقم از  کندن دل که این با

 ... 

  

 ...   بود موندي یاد به و شیرین روز برام امروز چقدر

  

 ...  میومد لبم به لبخند همش بردیا عادي غیر کارهاي آوري  یاد با خدا اي

  

 ... بردیام کار شک تو واقعا تااالنم  بوده مغرور بس از

  

 ...   در جلو رسیدم که بودم فکرا همین تو

  

 ... شد باز تیکي صداي با در که زدم  رو در زنگ

  

 ....  شدم خونه داخل  اوردمو در پام از  هامو کفش سرعت به و  رفتم باال  ها پله از زود

  

  

  

    91 پارت
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 ...  شدم داخل که همین

 ...  خوردنه آب درحال که دیدم پرهام

  

 ...  گلم داداش بر سالم

 ....  داره خجالت جاي واقعا پرهام.... عه....عه... عه

  

 ...    میکشي سر آب پارچ نیس خوب

   ؟؟ دیدي دور مامان چشم

 ....??  که واقعااااااا

  

 :  گفت میزاشت یخچال بغل کابینت روي رو پارچ پرهام که درحالي

  

 ... گرام خواهر سالم علیک:  پرهام

  

 ...   جووون خواهر چي خودت شما

 ....   دیدي، دور رو بابا و مامان چشم

   بودي، برده تشریف کجا

  

 ...  میکنه چیکار خونه، رسیدن  االن خانم پریا و  شده تاریک هوا بدونه مامان اگه

  

 من مگه ضمن در میزدیم قدم ها پاساژ  تو داشتیم الهه، با بودم کجا مگه بابا اي:  پریا

 ....  ام بچه

  

 ....  کو خریدات پس گلم خواهر میگي راست که تو بابا اي : بردیا
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 ...   میرم لو االن  خدا یا: پریا

 ....  میگم دورغ میفهمه هرکول این  االن بیرون رفتم تنهایي عمري از بعد

  

 من سلیقه از ، کردیم خرید الهه واسه ، نداشتم خریدي که من جون داداش خوب

   کردم پسند من هاشو خرید بیشتر همین بخاطر میومد خوشش

 .... 

  

 ....  اینطور که پس.....  اهااااااان :  پرهام

  

 ....   خودتي خر اینکه یعني ...  گفت اهااااان  که اینطور پرهام: پریا

     ؟؟؟ فهمید یعني

  آماده غذا گلم داداش واسه بعد کنم عوض هامو لباس که میرم من گلم داداش باش

 .... کنم

  

  پس.. داره  دوس پاستا چقدر جونت  داداش که میدوني...  گل خواهر ببین: پرهام

 .... داره خوردن  تو هاي پاستا که بکش زحمتشو

  

 .....   برم اتاقم به تا میکردم یکي دوتا هارو پله که طوري همین: پریا

  

 ....  پااااااااااااااستا.....  زد خشکم ها پله وسط پرهام حرف با

 ..... بکشه بیگاري  میخواد کرده سوژه خونه به منو اومدن  دیر  حاال خدا اي

  

 .. پرهام آقا میشه توام نوبت بابا اي

  

 داداش یدونه میکنم، درست هم پاستا عزیزم چششششششم:  گفتم بلند صداي  با

 ....  که نداریم بیشتر
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 ..   کردم باز در رفتم اتاق سمت به بعد

 کردم تن به خودش تاب همراه به شلوارک یه بعد آوردم در تنم از  شلوار مانتو فوري

 .... 

  

 ...     رفتم خونه  آشپز سمت به شدم خارج اتاق از سرعت به

 ...    بود 30:8. کردم نگاهي ساعت به

  

 ....  داشتم پاستارو کردن درست  براي کافي وقت

  

 ....   آشپزي به کردم شروع

  

   کشیدم هارو غذا  و کردم تزیین میز حسابي پختم رو غذا  اینکه از بعد

 ... 

  

 ...  پرهام کردن صدا  به کردم شروع بعد

  

 ....  افتاد دهن از  شد سرد  دیگه  بیا شد آماده  غذا....  دادشي ... پرهام آقا.....  پرهام

  

 ....   سرت رو گذاشتي چرا رو خونه اومدم بابا باش:  پرهام

  

 ....   بود مونده باز تعجب از دهنش میز دیدن با اومد  پرهام وقتي

 ...   کردي دیونه عالم... کردي چه....  به به

  

 ...   جان خواهر یعني بودي بلد  ها نمایي هنر و کارا این از تو
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 ....  گذاشتم تموم سنگ مامان نبود  در برات  حسابي که بخور بفرما....  بلههههه: پریا

  

 .....  غذا خوردن  به کردیم شروع هللا بسم با بعد

  

  شستیم هارو ظرف و کردیم جمع میز پرهام همراه به دراوردیم غذارو ته اینکه بعداز

 .... 

  

 ....   بودن نیامده هنوز که هم بابا و مامان

  خواب به بودم گذرونده  بردیا با که خوبي هاي لحظه آوري  یاد وبا رفتم اتاقم سمت به

 ..   رفتم

  

  

  

    92 پارت

  

 ....   میگذره اي  دوهفته بردیا منو دوستي از

  

 ...  شدیم صمیمي باهم خیلي  دوهفته این توي

  

 ...   میگذرونم بردیا با وقتمو بیشتر

  

 ....  برم میخوام دیالیز که هایي وقت

 ....   میرسونه منو خودش

  

 ...   نمیبینم رو بهزاد که هستش وقتي چند

 ...   شده تنگ داداشم  براي دلم
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 ...  بود بازي شهر توي دیدیمش که باري آخرین

  

 .....  نیست ازش  خبري هیچ

 ...  کرده گرم کي  با سرش نیس معلوم 

  

  بپرسه خودشو دریایي پري  حال نزده زنگ بهم حتي که میشه وقتي چند

  ... 

  

 ... شده عاشق که معلومه واقعا

  

  که هستش شانسي خوش و خوب دختر مطمئنا شده عاشقش بهزاد که دختري  اون

 .... برده رو ما بهزاد  داداش این دل

  

 .....   بندازم اي تیکه یه بهش بینم مي  وقت  چند بعداز که رو  بهزاد  امشب باید ولي

  

 )  خخخخ....(  نکنه توجي  بي من به اینقده باشه اون تا

 شام بریم میخوایم که کنم خوشگل عشقم واسه خودمو و بشم آماده پاشم االنم

 ...... عموینا خونه

  

 ..    گرفتم حسابي دوش یه اول

  

 ...   زدم صورتم به کننده مرطوب کمي اومدم در حموم از اینکه بعد

  

 .... برداشتم کرمي شال و کرمي جین همراه  به سفید بلند مانتوي یه شب واسه
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 ...  میشستم آینه جلوي  که درحالي

 ....  کنم خشک بلندمو موهاي تا زدم برق به رو سشوار

  

 ....  کنم لخت رو موهام کل تا زدم  برق به رو مو اتو هام مو کردن خشک بعداز

 ...  شد تمام موهام کار اینکه از بعد

 ....   کردن آرایش  کمي به کردم شروع

  

 ..... دادم انجام صورتم روي مالیم خیلي  آرایش یه

  

 .....   هام لباس پوشیدن به کردم شروع بعد

 ...  میزدم عطر هام لباس روي که جوري همین

 ...   باشه رفته یادم  از چیزي مبادا که کردم نگاه آینه به دقیق

  

  

  رو قرمز  رژلب کیفم توي از...   بود لب رژ کمه صورتم رو کردم احساس که چیزي تنها

 ....   کشیدم لبهام روي و دراوردم

  

 ...  شد بهتر االن آهان

 ....   شدم قشنگ حاال خوب

 ...  فرستادم خودم ي  واسه خوشگل بوس یه میکردم نگاه آینه به که جوري همین

  

 ....  اومد بیرون  اتاق از هم پرهام من با همزمان که اومدم بیرون  اتاق از

  

 ...   کردي چه... پرهام آقا....  به به

  

 .. خبرررررریه... داداشي  شدي تیپ خوش
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 ...  گلم خواهر هستم خوشتیپ خدا همیشه که من بابا اي: پرهام

  

    خخخخخ...لعنت منکرش بر.... بله که اون: پریا

  

 ...   کرد خندیدن به شروع هم پرهام من ي  خنده با

  

 ....   شدیم راهي  پذیرایي  سمت به دوتایي بعد

  

 ... بریم دیگه اید آماده خوب: مامان

  

 ... بلهههه:  گفتیم زمان هم پرهام و من

 ....  نمیاد پس کو بابا..  جان مامان

  

 ..  بریم پرهام با قرار ما میاد  شرکت از اون عزیزم: مامان

  

 ...  باشه آهان:  پریا

  

 ...   بیابید  کنید  قفل  رو درها هم شما بیارم در حیاط از ماشینو تا خوب:  پرهام

  

 ماشین سمت به مامان همراه به وبعد  پوشیدم هامو کفش رفتم کفشي جا سمت به

 .. رفتیم پرهام

  

  

  

   93 پارت
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 ...   رسیدیم عموینا در  جلو مین 30 از بعد

  

 ...   شدیم پیاده همگي  و  کرد  پارک اي گوشه  رو ماشین پرهام 

  

 عموینا خونه... شدیم خونه وداخل شد باز در نکشید ثانیه به که زدیم  و در زنگ

 ...  بود محشر واقعا

 ...   رسید  مي نظر به مرتب دقیق چیز همه

  

 ...   اومدم بخودم عمو زن صداي  با

 ...   داخل بیایید...  آمدین خوش

  

 ...  من بغل کرد پرت   دور از خودشو معمول طبق باران  

  

 ....   پریا چطوري....  سالااااام: باران

 ...  بود شده تنگ برات دلم عزیزم

 ... ندیدمت که میشه وقتي چند

  

 ...   بود شده تنگ برات دلم عزیزم طور همین منم: پریا

  

 ...  رفتیم نشیمن سمت به پرسي  احوال حالو بعداز

  

 ... نشستیم اي  دونفره  مبل روي باران  با

  

 ...   جان باران خبرا چه خوب
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 ...   بود پرهام پي حواسش  همهي که باران

 ...  میکردن نگاه هم به لبخند وبا

    

  

 ... باتوام....  هي:   وگفتم زدم  باران  پهلوي به  آرنجم با

  کجاست؟؟ حواست

  

 ...   بود  گفته درد   از که کوتاهي آخ با  باران

 ...  نشدم حرفت متوجه جان پریا گفتي  چي جانم

  

 ...   گفتم نداشتم خاصي حرف هیچي

 ...   پس کو بقیه

  

 ...  ه بگیر دوش  رفته..  رسیده سرکار  از تازه بردیا: باران

  

 ...   میاد دیگه دقیقه بیست تا هم بهزاد

 ... میاد عمو با گفته شرکته که  هم بابا

  

 ...   باشه آهان

  

 ...   اومدم خودم به بردیا صداي با  بودم زدن حرف حال در  باران ، با که طوري همین

  

   آمدین خوش... سالم: بردیا

 ....  دادن  دست مامان و پرهام با  کرد شروع بعد

  

 ...   اومدین خوش خیلي:  گفت  داد فشار دستمو آرومي به  اومد من سمت وقتي
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 ...  ممنون:  گفتم قشنگي لبخند با

  

  روي و رفت پرهام سمت به میبارید غرور پا سرتا که همیشگي ژست همان به بعد

 ... نشست پرهام کنار نفره تک مبل

  

 ...  مینداخت من به نگاهي نیم گاهي  هراز و  بود نشسته من روي  روبه درست بردیا

  

 ...  داشتم  دوست  رو اش عاشقانه نگاهاي این چقدر

  

 تزریق وجودم به عجیبي آرامش انگار میکرد  نگاه بهم قشنگش چشماي اون   با وقتي

 ....  میکرد

  

  بیا پریا: باران... برداشتم بردیا به کردن نگاه از دست  اومدم خودم به باران صداي  با

 .... من اتاق  بریم

   چیه؟؟؟ نظرت 

  

 ...   بودم مجبور ولي.... برم کنار بردیا دید  از نداشتم دوست اینکه با

  

 ... بریم  باهم پاشو پس باشه گفتم باران  به رو

  

 ..   رفتیم  باال طبقه به باران  با

 ...   بود بردیا اتاق  روي روبه باران  اتاق

  

 )   خخخخ( کنم فضولي اتاقش تو و  برم بردیا اتاق سمت به داشتم دوست  چقدر
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 ...  نمیتونستم که حیف ولي

 ...   میفهمید  باران

  

 ....   بفرما:  گفت  کرد باز اتاقشو  در باران که طوري همین

  

 ...  اومد خوشم خیلي  شدم که باران اتاق داخل

 ...  رسید  مي نظر به آراسته و تمیز معمول طبق

  

 ??  مامانت یا میکني تمیز خودت همیشه رو اتاقت خدایي  باران: پریا

  

 .....  خخخخ: باران

 اتاقشونو  خودشون هم پسرها حتي خودشه اتاق مسئول هرکي خونه این توي دیونه 

 .... میکنن مرتب

 ...!!!  واقعاااااا: پریا 

  

  

  

    94 پارت

  

 ...   کردي  فکر چي پس رهآ:  باران

 ...  حساسیه آدم میشناسي که مامانمو

  

 ....  کنه کمک کارهاش تو که نداره قبول رو کسي خودش جز به

  

 ....   نمیکنه قبول  ولي کنم استخدام خونه براي  کار خدمت بزار گفته  بهش بابام بارها
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  رسیدگي  خونش کاراي  به میتونه وقتي خودش.... جونه هنوز عمو زن خوب آره: پریا

 ) خخخخ...( داره هشم و  خدمه به احتیاج چه کنه

  

 ...   بابا آره:  باران

.... بخوریم باهم  تا بیارم نوشیدني دوتا برم من اینجا بشین تو جان پریا راستي 

  چطوره؟؟؟

  

 ... عزیزم نکش زحمت: پریا

 ..  میام االن... زحمتي  چه: باران

  

  داشت  اي  باسلیقه و قشنگ اتاق واقعا انداختم اتاقش   به دقیقي نگاه باران رفتن با

 ... 

  

 ..... کردم باز اتاقو ودر شدم بلند صندلي روي از

  

 .....   انداختم بیرون به نگاهي 

 ...   پایین طبقه بود رفته باران  

  

 ....  شد کشیده بردیا اتاق در به نگاهم

 ...   رفتم  اتاقش سمت به کنجکاوي روي از

  

  کنجکاوي حس از... بازه نیمه اتاقش  در که دیدم کنم باز درو میخواستم که حالي در

 ....  شدم اتاقش داخل  و  کردم باز بیشتر درو  الي آروم زیاد

  

 ...    بود تاریک نسبت به اتاق
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 ...  گذاشت شونم روي ازپشت دستشو کسي  که ميگشتم برق  کلید دنبال داشتم

  

 ...  گرفت دهنمو جلوي  دستش  با بار این که بکشم بلند  جیغ یه میخواستم ترس از

  

 ...  بردیا منم... خبرته چه....  هیسسسسس

  

 ... نشست دلم توي آرامشي  اسمش شنیدن با

  

  خانم خوشگل نزني جیغ دیگه: گفت برداشتو دهنم  روي از دستشو آروم

 .... 

 ..... باشه

  

 ...  اینجا  اومدي  کي تو گفتم زدمو لبخندي  حرفش گفتن با

  

 خوووب: پریا میکني؟؟  چیکار اینجا تو بدم نشون پرهام به تا ببرم کتاب اومدم: بردیا

 ...   بزنم دید عشقمو اتاق اومدم

  

 ...   اینطور که پس آهان :  بردیا

 ...  نترسیدي اتاق این به اومدن  از

  

 ...   بایدبترسم چي واسه نه: پریا

  

 ...  میزد برق تاریکي تو چشماش

 ...  داشت بهم خاصي نگاه

  

 ...   کردم غلطي عجب خدا اي
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 ...   شده شیطون  چقدر این

 :    گفت میومد من سمت به که درحالي  بردیا

  

 ...  امشب شدي  خوشگل چقدر خانمم

 ...  میرفتم عقب به من میامد جلو که طوري همین

  

 ..   کن کمک خودت...  خدااااا یا

  نوازش رو گونم روي  آروم دستش  با...   انداخت گیر اتاق  کنج منو که اومد جلو اونقدر

 :  گفت کردو

 ... جادویه چشمات 

 ... خواستنم از پر میبینمت که دفعه هر

  

 ....   میزد تند تند  قلبم حرکتش این با

  

 ...  بود نشسته بدنم تمام روي سردي عرق

 :   گفتم ميلرزید استرس از که صدایي با

  

 ...  نظرت از ممنون...

  

 :    گفت آروم بود زده زل چشمام به خوشگلش چشماي با که جوري همین بردیا

  

 ....   رنگه پر خیلي لبت روژ نمیکني فکر

  

 ...  نه... نه:  گفتم زیاد هیجان از رفته تحلیل صداي  با

  

 ... بستم چشمامو فورا من که اورد  پایین سرشو  بردیا
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 ... کردم حس لبام رو لباهاشو گرمي لحظه یه

 ....   میبوسید  عشق با و آروم  خیلي

 ...  نمیداد بهم حرکتي هیچ  ي  اجازه اصال

  

 ...   بودم کاربردیا شک تو من

 ...  بود اومده بند نفسم

 ...  میزد گنجشک مثل قلبم

  

 ..  میبوسید لبهامو ولع با نبود بردار دست که بردیا

  

 :   گفتم دادم هلش عقب به و گذاشتم  ش ا  سینه روي  دستمو

 ...   میکني  چیکار...دیووووونه

  

 ...   میکردم پاک لبتو رژ داشتم:  گفت  انداختو بهم نگاهي تمام پرویي با بردیا

  

 ...  شد خارج اتاق از سرعت به بعد

  

 ...   رفتم باران  اتاق به و اومدم بیرون  اتاق از سرعت به هم من بردیا رفتن با

  

 ....  کشیدم  عمیقي نفس و انداختم باران  تخت رو خودمو

  

 ...  بودم کشیده فوش به رو بردیا لب زیر

 ....    دیووووونست یه اون

 ...  کرد اینکارو چرا 
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 ... بود  کرده ورم کمي...گذاشتم لبهام روي  دستمو

  

 ... بخوابه ورمش کمي تا میدادم فشار لبهام روي دستمو کف 

  

  

  

  ? 

 ...   رفتم باران  اتاق آینه سمت به شدم بلند تخت رو تز

  

 ...   زدم لبهام روي  و  اوردم بیرون کوچیکم دستي  کیف از لبمو رژ

  

 ...  بفهمه چیزي کسي مبادا تا

  

 ..  داخل  اومد  باران که بودم وایستاده  قدي آیینه جلویه

  

  واي اي: باران...  اینجا کاشتي منو که هسش دقیقه  20 االن... موندي کجا تو پس

 ... عزیزم شرمنده

 ...   کنم درست  هم اونا ي  واسه گفت مامان بیارم شربت پایین رفتم که همین بخدا 

 ...   کشید طول خورده یه همون بخاطر 

  

 ..   سرت فداي .. نداره عیبي: پریا

  

 ...  بخوریم  رو شربتمون  بشین بیا حاال:  باران

  

 ...  باشه: پریا
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 ....   اومدم خودم به بهزاد  صداي  با میخوردم شربتو  داشتم که طوري همین

  

 ....   خودم دریایي پري بر سالاااااام: بهزاد

 ....  بانو عجب چه

 ...  فرمودید رنجه قدم

  

 ...    بریز زبون کم خوب خیلي: پریا

   ؟؟ چطوري خودت تو

 ...   بهزاد آقا پیدایي  کم نیستي

 ...  نداره وجود دریایي  پري انگار اصال  اسي نه زنگي نه

  

 ...   دلخورم  دستت از

    

   دیگه سمت گردوندم بر صورتمو مینداختم تیکه بهش که جوري همین

 ... 

  

 ...   نکن قهر حاال خوب  خیلي: بهزاد

 ....   نداشتم وقت  بود شلوغ  سرم عزیزي برام که خودت جون به

  

 مجبورم دیگه  راه یه از بدي  ادامه کردنت قهر به جوري همین بخواي اگه پریا ببین

 ....  هااااا کنم آشتي

  

   کني؟؟ چیکار میخواي مثال: پریا

  

  آشتي به اقدام پرهام راه از مثال:   گفت گرفت خودش به متفکري  حالت بهزاد

 )  خخخخ....(میکنم
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  سرت رو بگیري  پرهام مثل ندارم دوس  فقط میکنم آشتي....  خوووووب خیلي: پریا

  دست  با و اومد  سمتم به بهزاد...  میکردم آشتي...   عمرااااا وگرنههههه بچرخوني،

 :   گفت گرفتو دستمو  مردونش هاي

 ....  عزیزم ممنون

  

 ...   رفتیم پایین ي طبقه به میکرد  صدا  شام براي که زنمو صداي  با

  

 ..   رفتم پایین به وقتي

 ...   بودن  اومده هم بابا و عمو

 ...   کردم گرمي پرسي  احوال وسالمو  رفتم  هردوشون سمت به

  

 ...   ببینم بشین من کنار جان عمو بیا گفت بهم رو عمو

  

 ... نشستم کنارش و رفتم عمو  سمت به بود صورتم روي که لبخند با هم من

  

 ...   کرد مي نگاهم اخم با که خورد بردیا به چشمم بشینم میخواستم که درحالي

  

 ...  نیوفته بهش چشمم که انداختم پایین سرمو

  

 ....  پرو ي  پسره کرده اخم هم چقدر

  

 ... اعصبانیه  کردم تمدید مو رژ دوباره اینکه حتمااز

 ... مطمئنم آره

 ....   کرده اخم اینقده که این بخاطر
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  بهداشتي سرویس سمت به و شدم  بلند   کنارش واز کردم خواهي معذرت عمو از

 ...   رفتم

  

 ...  کردم پاک لبمو رژ و  وایستادم آینه روي روبه شدم داخل  وقتي

  

 ...  دیگه عاشقشم کنم چیکار خوب

  

 ....   ندارم هم رو اخمش لحظه یه تحمل حتي

  

 ...   شدن جمع میز دور همه دیدم که رفتم  پذیرایي به و کندم دل آینه از

    

 ... نشستم پرهام کنار رفتم آرومي به

  

 ....   غذا خوردن به بودن کرده شروع همه

  

 ....  بکشم غذا بردارم رو بشقاب خواستم که همین

  

...   بکشم غذا  براتون من بدید بشقابو خانم پریا:  گفت کرد نگاه بهم لبخند  با بردیا

 ...  نمیرسه دستتون

  

 : گفتم گرفتمو بردیا سمت به رو بشقاب خجالت با

  

 ..   ندارم  میل زیاد بریزید غذا کم زحمت  بي فقط

  

 ..  چشم:  گفت قشنگي  لبخند  با بردیا
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   96 پارت

  

 ...  بکشم دارید میل چي... خانم پریا:   گفت غذابکشه میخواست که درحالي  بردیا

  

   دارید؟؟ میل کدومو... پلو باقالي....پر شکم مرغ...  فسنجون

  

 :   انداختموگفتم نگاهي بهش

 ...   فسنجون زحمت بي

  

 :  گفت گرفت  من سمت وبه  کشید غذا بشقاب داخل کمي

 ...   جان نوش..بفرمایید 

 ..   کردم ازش تشکري لبي زیر

 ...   غذا خوردن  به کردم شروع و

  

 ...   داشت  خوبي  خیلي پخت دست زنمو نگذریم حق از

  

 ...  بود کشیده زحمت کلي امشب بابت واقعا

  

 ...  کردیم جمع رو میز باران همراه به غذا  خوردن بعداز

  

  اي  دونفره مبل روي باران وبا رفتیم   پذیرایي سمت به شد تموم کارمون  وقتي

 ... نشستیم

  

 :   گفت مهربوني  حالت با بردیا بشینم میخواستم که همین

 ... افتادین زحمت تو حسابي خانم پریا نکنه درد   دستتون 
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 :  گفت بردیا به رو  پوزخند  حالت با بهزاد بزنم حرفي خواستم تا

  

 ...  ست غریبه خونه این تو پریا انگار میگي، همچین داداش

 !!!!!  نکنده که کوه کرده؟؟؟ چیکار انگار حاال

  

 ...  میکرد نگاه بهش غلیظي  اخم با بردیا

  

 ...  نداشتم توقعي همچین بهزاد از

  

 .... بود نکرده برخورد  تندي این به بردیا با حاال تا

  

   میکرد نگاه بهمون اخم با میکشید  غذا برام بردیا که هم شام موقع اصال

 ... 

  

 ...   نخورد  غذا زیاد هم اصال

 ... شده چش نیست معلوم

  

  

 :   گفتم کردمو بهزاد به رو

 .....   جان بهزاد  ممنون 

 ....  زارین  نمي فرقي باران  منو بین و  میدونین خانوادتون  از عضوي منو که این از

  

 ..  میکنم خواهش:  گفت  جدي حالت با بهزاد

 ..... کردیم رفتن قصد نشستن کمي از بعد

  



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 282  صفحه  

 

 ...   رفتیم ها ماشین سمت به و کردیم خداحافظي همگي از

  

  

 ..  اومدن خودشون  ماشین با باباینا و شدم پرهام ماشین سوار من

  

  

  خلوت  هاي خیابان وبه کردم ماشین ي  شیشه سمت سرمو شدم ماشین سوار وقتي

 ...   میکردم نگاه شب

  

 ...   افتادم بردیا ي بوسه یاد

 ..   بوسید منو گیرانه غافل چقدر

  

 ..  نداشتم کاري همچین توقع ازش اصال

  

 ....  بردم لذت خیلي ش بوسه از ولي نیاوردم روش به که بااین

  

 ... اومدم  بیرون  فکر از ماشین پخش صداي با که بودم فکر تو

  

 ... میخوند قشنگ هم بودچقدر یگانه محسن صداي

  

 ...   میکرد خوني لب آهنگ با هم پرهام

  

 ....  بود شده شارژ  حسابي باران دیدن  با  امشب پرهامم که بود معلوم

  

 ...  شده عاشق هم داداشم تفلي... آخي
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 ... آمین...   برسوني بهم هارو عاشق ي همه کاشکي .... جووون خدا

  

 ...   رسیدیم خونه به مین 30 بعداز

 .... رسوندم اتاق به وخودمو رفتم باال ها پله از بدو

  

  خواب باز آغوش به بردیا به فکر با و پریدم تخت سمت به هام لباس آوردن در از بعد

 ...   رفتم

  

  

   97 پارت

  

 ...  کردم باز سختي به چشمامو خورشید نور مستقیم تابش با صبح

  

 ...  اوووف...  بابا اي... بندازم  رو اتاقم پرده دیشب  بود رفته یادم.... اه

  

 ...   دادم بدنم  به قوسي  کشو و شدم بلند تخت از سختي به

  

 ... بزنم صورتم دست به تاآبي  رفتم بهداشتي  سرویس سمت به

  

 ...  زدم شونه بلندمو موهاي و رفتم آینه سمت به صورتم دستو شستن بعداز

  

 ...   رفتم خونه آشپز  وبه اومدم بیرون  اتاق از

  

 ...  نبود خونه کسي انگار

 ...  رفتن کجا دوباره نیست معلوم

 ...  مامااااااااااان....مامان... مامان  
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   افتاد  میز روي کاغذ به چشمم میزدم صدا  رو مامان که طوري همین

 ... 

  

 ... مامانه طرف  از دیدم که روبرداشتم  کاغذ

  

 .....   خرید براي رفتم من: مامان

 ...  دارم کار باهاش ، بابا شرکت میرم برگشتن موقع

 ... باش خودت مواظب

 ....   نیس که اینم بابا اي

  

 ...   دیگه زندگیشه گرم سر اونم..  ندارم خبري هم پریسا از که میشه روزي چند

  

  بد حالم روز اون مثل میترسیدم آخه خوردم خودم ي واسه  مفصل ي صبحونه یه

 .... شه

  

 ... برم تنهایي میاد سختم چقدر.... ه ه اه

  

 ...   شدم ولوس تنبل حسابي... رسونده  برده بردیا مدت این تو بس از

  

 ...   کردم میزوجمع صبحونه خوردن از بعد

  

 ...  بشم آماده دیالیز به رفتن براي  تا رفتم اتاقم به

  

 ..  شد بلند  گوشیم پیامک صداي  شدم اتاقم داخل که همین
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 .... برداشتم میز روي واز انداختم بهش نگاهي

  

 :   بود بردیا سمت از پیامک معمول طبق

 ...   خانمم بخیر صبح: بردیا

 ...  منتظرتم کوچه سر دیگه مین 5 تا که باش آماده فوري

  

 ...   میدونست دیگه میرفتم دیالیز که  روزایي خودش بود ماه پسر این چقدر آخي

  

   فکرمي به که ممنون....  بخیر هم شما صبح عشقم سالم: دادم پیام بهش

 ... 

  

 ...  پوشیدم هامو ولباس  رفتم  کمد سمت به پیامک کردن  ارسال از بعد

  

 به بعد  زدم ادکلن کمي و هام لب به زدم لب برق یه نداشتم کردن آرایش ي حوصله

 ...  رفتم کوچه سر  سمت به کردمو قفل رو خونه درهاي  سرعت

  

 ...   کرد ترمز پام جلوي سرعت با که دیدم رو  بردیا ماشین رسیدم کوچه سر به وقتي

  

 ...   گذاشتم قلبم  روي دستمو و  کشیدم ي  بلند هین یه ترس از

  

  و  بود اورده بیرون ماشین شیشه از سرشو دیدم که کردم نگاه بهش ساختگي  اخم با

 ...  میکرد نگاه بهم جنسي  بد با

 :   گفت و  کرد بلندي ي خنده که کوبوندم ماشینش الستیک به محکم پامو حرص با

  

 ...  خانمم نزن
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 ... میشه شکسته ور خودت شوهر اینجوري

  

 ...   نمیام باهات اصال من شد اینجوري که حاال :  گفتم کردم لوس واسش خودمو

  

 ...  رفتم پیاده رو ومسیر کردم بهش پشت

  

 ...   دادم  نمي  جوابشو میکرد صدام پشت از چقدر هر

  

 ...  شد پیاده ازش  و داشت نگه رو ماشین یدفعه  دیدم که بود گرفته ام خنده

  

 ...   گرفت منو دست بزنه حرفي اینکه وبدون رسوند بهم خودشو بلند  هاي قدم با

 ...   کشید خودش وبا

  

 پسر مثل چقدر... بشینم که کرد م مجبور و  کرد باز برام درو  رسید که ماشینش به

  خخخخ.... میکرد  رفتار تخس هاي بچه

  

 ...   کرد  حرکت فاصله بال و  شد سوار زود خودشم

  

  

  ? 

  

 ...  برگشتم سمتش به اخم با که کرد صدام نمیزنم حرفي دید که بردیا

  

 .....  خانمم: بردیا

 ...  نکن نگام اونجوري  خدا ترو

  کنه نگاه بهت میترسه  آدم... هستن بزرگ چشمات کافي  ي  اندازه به
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 .... 

 ) خخخخخ(

  

 که کوبوندم سینش به بار چند مشتم با همین بخاطر گرفت حرصم حرفش این از

 ...  نگفت چیزي

  

 دستمو یدفعه که بکشم عقب دستمو  میخواستم کردم خالي  خودمو خوب که وقتي

 ...  کرد نزدیک لبهاش وبه گرفت

  

 ...  بوسید انگشتامو دونه دونه آروم

 ... کشیدم خجالت حسابي کارش این از

  

 :   گفت که کشیدم دستمو زود

 ...   الهي

 .... کشید خجالت خانوممم

 ... خجالتیه اینقده هک بشم خانمم فداي 

  

 ...   زدي بهم که هایي مشت تالفیه اینم

 .... بگم چیزي  نمیتونستم بودم انداخته پایین سرمو

  

 ... گفتم ارومي ي  بله که کرد صدام دوباره  بردیا

  

 ...   میکشي خجالت چي از خانمم:  بردیا

  

 ... بشه کشیدنت خجالت فداي بردیا

 ...   خودمییییي مال دیگه تو
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 به و  گرفت من از نگاهشو داشت که  لبخندي با  بردیا که رفتم بهش غره چشم یه

 ...   دوخت جلو

  

 .....  گذاشت ماشین توي رو کالمي بي  واهنگ برد ماشین پخش سمت دستشو

  

 ....  بود بخش وآرامش قشنگ  خیلي  اهنگش

  

 ... میدادیم  گوش آهنگ به و بودیم کرده سکوت هردومون

  

 ....  داشت  نگه بیمارستان جلوي رو ماشین بردیا دقیقه چند  از بعد

  

 ... رفتیم بیمارستان داخل و شدیم پیاده ماشین از هم با

  

 .... شد اتاق داخل من با هم بردیا که شد من دیالیز نوبت

  

 ...  بود من پیش تموم ساعت?  بردیا

 ....  میزد آینده از حرف و میکرد  شوخي من با همش مدت این تو

  

  سرم باالي  پرستار با دکتر  و شد باز اتاق   در دفعه یه که بیاد پرستار تا بودم منتظر

 ....  اومدن

  

 ...  کرد احوالپرسي  و سالم دکتر با متشخصي حالت با بردیا

  

 که این از  بعد دکتر.... رفت  بیرون و داد  انجام رو من به مربوط کاراي هم پرستار

 :  گفت انداخت بهم نگاهي شد حالم جویاي



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 289  صفحه  

 

 ... بگم بهت جوري چه نمیدونم پریا

  

 ...  داد دست بهم شدید ي دلهره یه گفت اینو دکتر  وقتي

  

 به یعني که داد  بهش آرومي وفشار گرفت دستمو بود شده حالم متوجه که بردیا

 ... باش مسلط خودت

  

 ...  دوختم  دکتر دهن وبه گرفتم بردیا از نگاهمو

  

 !!!!  شدي اینجوري چرا  نگفتم چیزي هنوز که من دخترم: دکتر

  

  خونیت گروه به که شده پیدا کلیه یه برات چون باشي خوشحال االن باید تو

 ... میخوره

  

 ...  شدم خیره نقطه یه وبه زد خشکم لحظه یه دکتر حرف این با

  

 ...  اومدم خودم به که داد تکون صورتم جلوي دستشو بهزاد

  

 ...  کرد خیس  صورتمو اشک نکشید ثانیه به

 :  گفت بود معلوم صداش از که بغضي با دکتر

  

 .....  بسه اشک دیگه   دخترم 

 ... بودم داده قول بهت که من

  

 ... بمونیم منتظر این از  بیشتر نباید پیداشده برات کلیه این که کن شکر خدارو  االنم
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   کنیم اقدام عمل براي  زودتر چه هر باید

  

  

  ? 

  

 .... کنم بایدچیکار که نمیدونستم واقعا 

  

   بودم داده دست  از امیدمو که درحالي

 ....  بود داده نشون بهم رو  امیدش نور خدا  نبود  دلم توي  روشني وهیچ

  

 ...  رفت  بیرون اونم که کردیم دکتر از تشکري 

  

  از آروم هاي  قدم با و  گرفت دستش تو دستمو بیام پایین تخت از  تا کرد کمکم بردیا 

 ....  شدیم خارج بیمارستان

  

 ...  انداختم ماشین صندلي رو  خودمو که کرد باز برام رو ماشین در زود

  

 ...  کرد حرکت اونجااا  از باالفاصله

 ... بودم خوشحال بردیا بابت چقدر

  

 .... بود خوشحال خیلي انداختم نگاهي جذابش رخ نیم به

  

 ...  بودم ندیده  اینجوري رو بردیا حال به تا

 ...  کرد گیرم غافل نگاهش با که میکردم نگاه بردیا به لذت با داشتم

  

 : گفت که برگردونم ماشین ي شیشه سمت سرمو میخواستم
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 ... خوشحالم واست خیلي پریا

 ... میشه پیدا کلیه واست که بودم مطمعن من

  

 ...  کنیم فکر  خوبمون روزاي به باید  فقط االنم

  

   بکشي سختي زیاد که نمیزارم و هستم پات به پا که میدم قول بهت من

 .... 

  

 ....  میدم قول بهت اینو

  

 ....   خدا  وااي 

 ...  میزد حرف قشنگ چقدر بردیا

 ... میریخت دلم  توي رو شوقي یه حرفاش

  

 ....  خورد زنگ گوشیش که بده ادامه حرفاش به میخواست بردیا

  

 ....  سالم:بردیا

 ....  ممنون خیلي

 ....  راهم تو بله

 ..... باهامه هم پریا

 ....  چشم

 .... میشیم مزاحم حتما

  

  اومدو حرف به من از زودتر بود کي که بپرسم میخواستم کرد قطع رو گوشي بردیا

 : گفت
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 ... بود پریسا

 ....  کرده دعوت  هم مارو ، سعید تولد امشب اینکه مثل

  

 .... کشیدم فوش به رو پریسا دلم تو

 ... احمق ي  دختره

 ....  کرده دعوت تولدت  ي واسه  منو اونوقت داشتم دیالیز امروز من که میدونه

  

 ...  کنم چیکار حاال ...خدااا اي

  

 ...  اومدم خودم به که کرد بلندي ي  خنده بردیا

  

 ....  رفت آبروم وااي 

 ...  بودم کرده فکر بلند بازم حتما

  

 ...  درگیري خودت با چرا خانومم

 ...  کشیدي فوش به رو بدبختي کدوم

  

 ...  نگفتم هیچي دیگه خجالت از

 ...  میکنه فکر چي خودش پیش بردیا االن 

  

 ) خخخخ...(کنم  رفتار سنگین خورده یه خونه تا گرفتم تصمیم

  

 ....  شد پیاده ماشین از  زود و  زد ترمز در  جلوي بردیا که گذشت چقدر نمیدونم 

  

 ....   اومد من سمت به و زد دور ماشینو
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 ...  بشم پیاده تا کرد کمکم و  کرد باز برام درو

  

 ...  میومد خوشم توجهش این از چقدر

 عمت جون آره( میکشیدم خجالت ولي بزارم گونش رو آبدار ماچ یه داشتم دوست

 ) خخخخخ

  

  

 ???  پارت

  

 ...  زدم رو خونه زنگ  من که شدیم خونه در نزدیک بردیا با

  

 ...  نکرد باز کنه باز برام درو کسي که موندم منتظر چقدر هر

  

 ...  نشد خبري بازم که فشاردادم زنگو دوباره

  

 ... وایسام پاهام روي نمیتونستم زیاد ضعف از بودم، شده اعصباني حسابي

  

  هنوز چرا پس.... شرکت میره هم اونجا از  خرید میره بود گفته صبح که مامان

 !!!! برنگشته

  

 .....  میام دیالیز از من نمیدونه مگه

   کنم؟؟؟ چیکار حاال....اه.اه.اه

  

 ... رفتن کجا نیست معلوم

   نمیگن؟؟؟؟ چیزي من به چرا
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 :   گفت بود شده حالم ي متوجه که بردیا

 ...  نیستن که اومده  پیش واسشون کاري حتما

  

 !!!!  نباش نگران  میزنم زنگ االن 

  

 ..  دراورد رو  گوشیش و کرد  شلوارش جیب داخل  دستشو

  

   میزد؟؟؟  زنگ  کي به داشت نمیدونم

  

 ...  کردن صحبت به کرد شروع که میکردم نگاش منتظر

  

  پرهام سالم: بردیا

   خوشتیییییپ سالم:  پرهام

  

   ؟؟ گفتم چي من مگه چلغوز:  پرهام میگمااا....کردي شروع باز... کن بس: بردیا

  

 ... ببندم یا میبندي  پرهام: بردیا

   داشتي؟؟؟ کار... نشو هاپو..بابا خوب خیله:  پرهام

  

 .... نیست خونه  کسي ولي  اوردم دیالیز از رو پریا من راستش

  

   کجاااان،؟؟ ینا عمو زن نمیدوني تو

  

 .... مامان این  تدس از...بابا اي: پرهام
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  میخواسته گفت زد زنگ بهش پریسا که داشت کار بابا  با بود اومده شرکت امروز

 ....  سوزونده دستشو زده  کنه درست  کیک سعید  تولد واسه

  

 ...  رفت  کرد خداحافظي زود هم مامان

 ... بگه پریا به رفته یادش که اون خاطر به

  

 ....  خوب خیله:  بردیا

 ....  خونمون ببرم رو پریا کنم؟؟ چیکار من االن 

  

 ...   داداش نه: پرهام

 ... خواهریم ي خونه ببر گرم دمت

  

 ...  تو فداي ..... نه:  پرهام فعال...نداري کاري... باشه:  بردیا

  

  سینه به دست  و  گذاشت جیبش  داخل رو گوشي  کرد قطع رو تماس که این از بعد

 ...  میکرد نگاهم

  

 )  شدي هیز تو باز پریا سرت تو خاک....( داشت ژستي عجب..اوففففف

  

   گفت؟؟؟  چي پرهام...کنیم چیکار االن خوب :  گفتم روم کرده زوم بردیا دیدم  وقتي

  

 .....  اونجااا رفته هم عمو  زن سوزونده دستشو پریسا اینکه مثل:  بردیا

  

 ....  شده چي.... چي:  پریا

 ....  عرضه بي ي  دختره...سرم تو خاک

 ....   بدي تز میخواي میکني  غلط نیستي  بلد که تو بگه نیست یکي
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 ....  میکرد نگام باز دهني با بردیا

  

 ... میشه پشیمون کنه ازدواج من با میخواد  که این از االن   سرم تو خاک...وه ا... اوه

  

 ...  باشم سنگین کمي میخواستم مثال

 ... شدم رد  کنارش از انداختمو، پایین سرمو

  

 ...  میشندیدم پشت از خندهداشو صداي

 ...  میخنده همش میکني ول اینم.. ه..اه

 ) ایییش(بمونه مغرور همون کاش

  

  ?? 

  

 ...  اومد سرم پشت هم بردیا که رسوندم ماشین به خودمو زود

  

 ...  افتاد  راه و  کرد روشن رو ماشین بالفاصله نشستیم وقتي

  

 ..  نبود راهي اینا پریسا ي خونه تا

 ...  رسیدیم مین 5 سر همون بخاطر

  

 ..  بردیا نکنه درد دستت :  گفتم سریع همون خاطر به کنم نگاش نمیتونستم

 ...  افتادي زحمت به که ببخش

 .... میبینمت شب

  

 ...  کردم کوپ خودمم که گفتم سریع هامو جمله اونقد 
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 به کشید  و گرفت  دستمو بردیا که، کنم باز تا بردم ماشین در سمت دستمو زود

 .... خودش سمت

  

 .. بغلش تو شدم پرت کرد کارو این  اي یدفعه چون

  

 ...  بود سینش روي سرم

  نگام خوشگلش چشماي با دیدم که گرفتم تر باال کمي سرمو گذاشتمو روش دستمو

 .... میکنه

  

 ...  سرم تو خاک....واااي

 ...  میکنه نگام جوري چه ببین

 ...  بکنه سري بر خاک کاراي  شب اون مثل هم اینجا نکنه

  

  ي  بوسه و آورد پایین سرشو یدفعه که بودم شده خیره جوري چه صورتش به نمیدونم

 :   گفت و  زد لبهام روي  رو، آرومي

  

 ...  کني خداحافظي اینجوري وقت  هیچ ندارم دوست اصال

  

 ... عاشقتم من

 .... ببوسم عشقمو میخوام

 ... نکن دریغ  ازم خودتو وقت هیچ

  

 ..  شد گرمم حسابي بردیا ي بوسه با
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  از خداحافظ  گفتن با و گرفتم فاصله ازش کمي ندم لو این  از بیشتر خودمو اینکه  براي

 ... شدم پیاده ماشین

  

 ...  رسوندم اینا پریسا ي خونه در به خودمو

  

 ...  نمیکنه حرکتي هیچ  اونجااا از نشم خونه داخل من تا که میدونستم

  

 ...  کرد باز برام درو پریسا که زدم  درو  زنگ کنم نگاه سرمو پشت اینکه  بدون

  

 ...  بستم درو  و انداختم حیاط تو خودمو سریع

  

  دور اونجا از  بلند تیکاف یه با که اومد، بردیا ماشین صداي که دادم در به تکیمو

 ...  شد

  

 ....  دادم  بیرون شدت  با نفسمو

 ....  شد چي میکردم فکر بردیا درمورد  چي من

  

 ...   نمیکنه کارا این از  وقت  هیچ مغروره بس از میکردم فکر همیشه

  

 ) خخخخخخ..(میبوسه منو زرت و  زرت کني  ولش اگه  االن ولي

  

 .... اینجوریه االن  از این

 ... کنم چیکار میخوام غول نعره  این دست  از عروسي  د بع نیست معلوم

  

 ... گرفت ام  خنده بودم گفته غول نعره بردیا به که این از

  



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 299  صفحه  

 

 ...  نمیزاشت زندم میفهمید اگه

  

 ..... اومدم  خودم به سعید صداي  با که میخندیدم میزدم حرف خودم با همینجور

  

 ..... که واقعا: سعید

 ...  میشي بدتر داري روز به روز

 ...  متاسفم واست

 ....  بکنیم برات فکري یه زودتر هرچه باید

  

 ...  رسوندم  بهش خودمو و  شدم جدا در از 

  

 ...  میکرد نگاه بهم لبخند با سینه به ودست بود وایساده ها پله جلوي

  

 ...  میزارن سرم به سر همه چرا....خدااا اي

  

 :    گفت  و برد باال سمت به دستاشو که میکردم نگاش بهش اخم با همینجوري

  

 ... بده شفاش کن رحم  جونیش به خودت خدایا

  

 ...  رفت  هوا رو  آخش که زدم پاش روي محکم یدونه کفشم با شد تموم طاقتم دیگه

  

 ..  کرد نگاه بهم عصباني گرفتو  دستش با پاشو

  

  کنارش از  و زدم  بهش پوزخندي همین بخاطر بکنه رو  کردم که کاري تالفیه ترسیدم 

 ) بیچاره خخخخ......(شدم رد

  



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 300  صفحه  

 

 ...  بود  قشنگ خیلي خونشون  شدم خونه داخل 

  

 ...  بود ،سفید آبي خونه دکوراسیون کال

 ..  میداد خاصي آرامش آدم به خونشون

  

 ...   کشیدم دست خونه به کردن نگاه از

 ...  نبود پذیرایي  تو کسي انگار

  

 ... میومد  آشپزخونه توي از پریسا و  مامان صداي

  

 .. بود شده بهتر نسبت به حالم

 ... میشدم اذیت کمتر بردیا وجود  با دوهفته این تو ،کال نمیدونم 

  

  داخل و  زدم بیحالي به خودمو کمي کنم، لوس مامانینا ي واسه خودمو اینکه  براي

 ...  شدم آشپزخونه

  

  

  ?? 

    

  بلند   من دیدن با که ، بودن زدن حرف مشغول و بودن نشسته هم کنار هردوشون 

 ....  اومدن سمتم به و  شدن

 ... دخترم شده چي بده مرگم خدا:  مامان

 ....  اینجااا بشین بیا...بیا

  

 : گفت بغض با پریسا

 .....  شده بد  حالت بازم اجي
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 ....  واست بمیرم الهي

 ...  بیارم واست میخوري چیزي

  

 ... بشینم خوري ناهار میز صندلي رو کرد  وکمکم گرفت دستمو مامان

  

 ...  بودم داشته نگه خودمو جلوي زور به ولي  بود گرفته م خنده

  

 .... میدین بهم آب خورده یه فقط... مامان خوبم: پریا

  

 ...  کرد خنک ي میوه آب از  پر رو لیواني و رفت یخچال طرف به زود پریسا

  

 ... شد ظاهر چشمم سعیدجلوي بخورم خواستم که ،همین گرفتم ازش رو  لیوان

  

 ...   خداااا.....وااي

 ...  میره مامانینا پیش آبروم میرم لو االن 

  

 :   گفت دید  پا سر رو مامانینا وقتي سعید 

   خبره؟؟؟ چه اینجا  شده؟؟؟ چي

  

 .... شده بد حالش دیالیز تو پریا بازم سعید: پریسا

  

   میپرسي؟؟؟ چرااا  نداره رو به رنگ  نمیبیني

  

 ....   نگه چیزي که میکردم خدا خدا  همش بود زده بیرون  حدقه از چشاش سعید

  

 ....  بود حرفا این  از تر بدجنس اون ولي
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 ....  آررررره...بود شده بد دیالیز تو حالش پریا پس: گفت و  شد نزدیک بهم

  

 :   گفت  بود  کرده تعجب سعید رفتار از که پریسا

  

 !!!!  سعید میگي چي 

 ...  میزني حرف اینجوري خواهرم با چرا

 :  گفت دوخت پریسا به نگاهشو و  زد بهم پوزخندي  سعید که بگم چیزي میخواستم

  

 .... باشه بد حالش پریا نکنم فکر وااااال

 ....  سالمتره شما منو از  اون

 ...  داره زور اینقده مریضي آدم کدوم وگرنه

  

 .... داد  نشون پریسا مامانو به و  اورد باال پاشو بعد

  

 ...  بود شده قرمز  پاش بیچاره انداختم بهش نگاهي.. وااااي

 ..... سوخت حالش به دلم لحظه یه

  

 ...  میکردن نگاهم غره چشم با که دیدم چشمو جفت سه گرفتم باال که سرمو

  

 ...  کردم مصنویي ي خنده  و دادم قورت  زور به دهنمو آب

  

 !!!   نمیومد در  خونش میزدي  کارد که  پریسا

  

 :    گفتم سریع که کنه نثارم فوش تا چند  میخواستش
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 ....    کردم غلط باشه

 ...  دارم واستون خوش خبر یه ولي

  

 .... دوخت بهم منتظرشو نگاه دادو چهره تغییر پریسا لحظه یه

  

 ...  بودن من زدن   حرف منتظر و  بودن کرده سکوت شون سه هر

  

 ...  داشت  دیدن  واقعااااا هاشون قیافه

 :   گفتم و کردم مصلحتي ي سرفه یه

  

  گفت و  اومد سرم باالي دکتر شدنش،  تموم از بعد بودم رفته دیالیز که امروز  راستش

 بهم خونیشم گروه که هست مغزي مرگ یه واسه که شده پیدا  کلیه یه برام  که

 .... میخوره

  

  عمل ي واسه خودمو و  بدن انجام رو نظر مورد آزمایشاي تا باشم منتظر باید االنم

 ... کنم آماده

  

 ....  انداختم بهشون  دقیقي  نگاه زدم حرفامو اینکه از بعد

  

 ...  بود زده خشکشون انگار شون هرسه

 ....  داشتن حق ها بیچاره

 ....  بودم اینا از بدتر خودم من

 ...  اومدن خودشون  به که کردم صداشون  بلند صداي  با

  

 ... کردن گریه تونستن  تا و انداختن بغلم تو خودشونو پریسا و مامان

  



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 304  صفحه  

 

 ...  بود خوشحالي ي گریه گریه، این البته

  

 ....  بود داشته نگه خودشو  جلوي زور به سعید

  

 از سریع همون خاطر به بریزه نداد  اجازه که بود شده جمع چشمم ي  گوشه اشکي

 ..  رفت بیرون آشپزخونه

  

  

  ?? 

  

 ....   بودم خوشحال خیلي خودم که من

  

 .. میکردیم نبایدگریه دیگه

 ...  افتاد هاشون قیافه به چشمم لحظه یه که کردم جدا خودم از رو پریسا و مامان

  

 ...  خنده زیر زدم پقي

 ...  بود کرده پوف چشماشون زیر بودن کرده گریه بس از

  

 .... بود شده قرمز دماغشونم

 ....  بودن شده بامزه خیلي

  

 ...  میکردن نگاه بهم تعجب با هردوشون 

  

   داره؟؟؟  خنده ما ي گریه میخندي، چي واسه  دخترم ، پریا: مامان

  

 ... باشه خوش بزار مامان، کن ولش: پریسا
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 ... بخنده همیشه که کنه خدا

  

 :  گفتم  انداختمو خواهرم به مهربوني نگاه خندیدم کلي  اینکه بعد

  

  بخندم شما هاي گریه به بخوام اگه بمیرم

 .... شدید بامزه خیلي  آخه  خندیدم صوراتتون به من

  

 این با) خخخخخ..(کردي خوشگل خودتو  سعیده،حسابي تولده امشبم که نیست

 ...  ایستاد پذیرایي  قدي  آینه جلوي  و  رفت  بیرون آشپزخونه از بدو پریسا من حرف

  

 ..  داشت  دید پذیرایي  به آشپزخونه از

  

 من به نگاهش سعید یدفعه که میکشید صورتش و چشماش روي دستشو داشت

 ....  افتاد

  

  خم سرشو و  کرد بغلش پشت  از ،  کرد پریسا نزدیک خودشو و زد بهم چشمکي

 ...  بوسید گونشو روي آروم کردطرفش،

  

 :    گفت خوني لب با و کرد من سمت نگاهشو بعد

 ....  خودمه عشق

 .... میخوامش جوره همه

  

 .....  میاوردم در شاخ داشتم تعجب از

 ....  بود نشسته ور اون مامان خوبه

 ....  بودن پرو اینااااا چقدر
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 ...  زد  بهش کشي سعید لبخند و برگشت طرفش  به بود شده سعید متوجه که پریسا

  

 ....??  میکردن سري بر خاک کاراي  میکردم نگاه دیگه خورده یه اگه

  

 ...  گرفتم ازشون نگاهمو پوزخند یه با و گفتم بهشون پرویي لب زیر

  

 ....  داشت لب به لبخند  و  بود شده خیره نقطه یه به که دیدم رو مامان

  

 ....   بودم خوشحال چقدر

 ...  بود خورده غصه خیلي من خاطر به مادرم، بیچاره

  

 ....   شد من متوجه که گذاشتم دستش  رو دستمو

  

 میبینم اینجوري شمارو که خوشحالم  مامان:  گفتم و  دادم  دستش به آرومي فشار

 ...   کنین دعا برام باید فقط

  

 :  گفت و  زد مهربوني لبخند مامان

 .....  خدا به توکل....برنمیاد دستم از ،کاري  دعا جز به که من دخترم

  

 ...  خودش به سپردم رو تو من

  

 ...   زدم بهش عمیقي ي  بوسه و اوردم باال  دستشو مامان حرف این با

  

  شب ي واسه تا کنم استراحت خورده یه گرفتم تصمیم مامان با زدن  حرف از بعد

 ... باشم سرحال
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  بیرون آشپزخونه از کنم استراحت میرم اینکه گفتن وبا شدم بلند صندلي رو از

 .... اومدم

  

 ....  اومدن هم پریسا و  سعید برم بیرون میخواستم که همین

  

 ....   میکردم نگاهشون خاصي حالت یه با

  پریا؟؟؟ میري.....کجاااا: گفت پریسا که بشم رد  جلوشون  از میخواستم

  

 .... شب  ي  واسه کنم استراحت کمي برم میخوام: پریا

  

 ....  هاااااا نداریم وقت پریا:  پریسا

 ...  بشي آماده میخواي کي میخوابي تو پس

  

 ... رسوندم مهمان اتاق به خودمو و شدم رد  جلوشون از نباش نگران  اینکه گفتن با

  

 ...  گفتم تحسین خواهرم ي سلیقه به واقعااا  کردم باز که درو

  

 ...  بود مشکي سفید، وسایالش کل بود قشنگي  خیلي  اتاق

 تخت رو  خودمو و دراوردم سریع  رو  شالم و ،مانتو شدم اتاق  زدن دید بیخیال

 ...  انداختم

  

 ..... نفهمیدم هیچي  دیگه و شد گرم چشام دیقه  چند بعد

  

  

  ?? 
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 ...  شد باز وحشتناکي  صداي با در که بودم ناز خواب تو

  

 ... نشستم تختم روي صاف و ترسیدم یهو

  

 ...  کردم پیدا  رو موقعیتم تازه اطراف، به کردن  نگاه خورده یه از بعد

  

 ...  میکرد نگاه منو و  بود وایساده سینه به دست جنسي  بد با که دیدم رو پرهام

  

 ....  رسوندم  بهش خودمو و شدم بلند تخت رو از حرص با

  

 : گفتم کوبوندم سینش  روي محکم دستم  دوتا با و وایسادم روش روبه 

 ... چته معلوم 

   شدي؟؟؟؟؟  دیوونه 

  

 ..  نخورد تکون  هم متر میلي یه حتي کنید باور

  

 ...  نگووووووو دیگه که هاشو خنده

 .... بود مخم رو حسابي 

  

 ... نمیکشي خجالت  تو پرهام:  گفتم بیارم در حرصشو اینکه  براي

 .... کشوري این مهندس مثال

  

 .... اي بچه میکنه فکر ندونه کي  هر میکني برخورد جوري یه

  

 :  گفت کشید رو  وبینم اورد صورتم سمت دستشو ریلکس  خیلي پرهام
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  نداریم؟؟ دل مهندسا ما مگه 

  بزاررم؟؟؟ کي سر به سر من موقع اون خوب

  

 ...  میکننن اذیت منو همه این چرا...خدا ااي

  

..  میارم در لجشو االن منم ، حرفاش  با هم  میده حرص کاراش با هم ، منو که حاال

 ...  بزاري کسي سر به سر  که داري دوست:  گفتم زدمو بهش پوزخندي 

 .... آررررررهه

  

 :   گفتم   جدیت  تمام با که کرد تایید حرفمو سرش با

 ...  بزارررر جونت باران سر به سر برو 

 ...  ندارم حوصلتو من

  

 ... نشستم کامپیوترم  میز صندلي رو و  رفتم کنارش از بعد

  

 ... کردم موهام الي  دستامو کالفه 

  

 ... دیدم سرم باالي پرهامو ي سایه که بود پایین سرم

  

 ... ببخش خواهري پریا: پرهام

 .... باشم کرده شوخي  باهات خواستم فقط  بخدا

  

   خوبه؟؟؟ کردم غلط اصال

  

  تند منم اینکه مثل.... بود گرفته خیلي  که دیدم پرهامو ي  چهره کردم بلند  که سرمو

 ...  بودم رفته
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 ...  شدم بلند صندلي روي از و کشیدم پوفي

  

 ...   داداشي  ببخش:  گفتم انداختمو  گردنش دور دستامو

 ...  نزدم حرف خوب باهات منم

  

 ...  پریااااا میگي چي:  پرهام

 ...  بزن منو بیا اصال تو

 ....  زدم حرفي من اگه

  

 ...  کردم ذوقي چه نمیدوني شده پیدا کلیه واست گفت بهم مامان وقتي  کن باور

  

 :    گفت شدو شیطون بعد

 ...   کردم خالي اینجوري خودمو دیگه

 .... نباش ناراحت هم تو

  

 : گفتم و زدم روش به لبخندي

 ..... باشه 

 ...  دارم دوست خیلي که کنم چیکار

 ....  رفتم تخت سمت به و  کردم باز گردنش   دور از دستامو

  

 ...  ریلکسیااااا خیلي خانوم: گفت پرهام بشینم خواستم که همین

 ... تولده امشب مثال

 ...  بشي آماده نمیخواي تو

  

 ....  بود رفته یادم اصال واااي

 ....  اوفففف
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 ..... ندارم لباسي اینجا من کنم؟؟؟ چیکار حاال پرهام

 ... بیام بشم آماده خونه ببري  منو میتوني

  

 ...  آره:  پرهام

 !!!! نه که چرا

 ...  خواهري بخواه جون شما

  

  داداش بهترین تو....داداشي مرسي:  گفتم کوبیدمو بهم محکم دستامو ذوق از

 ....  دنیایي

  

 .... درجریانم...بله....بله: پرهام

 ... بودم دیوونه پیش دیقه چند همین

  

 ...   دیگه نشو بدجنس پرهام عه:  پریا

 ... خواستم معذرت ازت که من

  

 ... بابا باشه:  پرهام

 .... دارم کار خونه خودمم....ببرمت که بیا  شو آماده زود پایین میرم دارم من

  

 .... رفتم پایین پوشیدم لباسامو سریع من و رفت پرهام

  

 ....  نگفت چیزي  اونم که برمیگردم پرهام با و میشم آماده میرم که دادم خبر مامان به

  

  

  105پارت
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 ...  رفتم خونه سمت به پرهام همراه به

  

 ...  رسیدیم خونه به مین 10 از بعد

  

 ...   رفتم اتاقم سمت به فوري رسیدم خونه به که همین 

  

 .....  بگیرم سرپایي دوش یه تا رفتم حموم سمت به فوري بود شده دیر حسابي

  

 ....  پوشیدم هامو لباس و  اومدم  بیرون حموم از حسابي دوش یه از بعد

  

 ...   زدم بلندم موهاي به قشنگ بافت یه ودراخر کردم خشک سشوار با موهامو فوري

  

 ...   دادم انجام صورتم رو موالیم آرایش یه بعد

  

  برداشتم رو  ام کوچیک دستي کیف فوري ، بودم خوب که نظر به... کردم نگاه آینه به

 ....  رفتم پرهام اتاق سمت به

  

 ....  شدم اتاق داخل  داد پرهام که اي  اجازه با زدم در

  

 ....   شد چهارتا چشمام شدنم وارد  با

  

 ...   بود رسیده خودش به حسابي پرهام

  

 ....   میزد برق سفیدش  صورت حسابي و  بود زده هاشو ریش
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 ...  بود زده  قشنگ اسپرت تیپ یه و  بود داده باال  قشنگ خیلي حالت به موهاشم

  

 .....  کردي چه پرهام آقا بابا:  گفتم و زدم سوتي

  

   خخخخ...  صلوات نشه حالک دیدنت  با باران امشب

  

 ...    صلواااااااااات:   گفت پرهام که میخندیدم بلند صداي  با

 ...  خندیدیم دوتامون هر بعد

 به مجلس تو امشب که بریم بزن:   گفت بود لبهاش رو خنده که حالتي با پرهام

 ....  جان خواهر زیاد ومرده کشته دوتا ما خاطر

  

 ... رفتیم پریسا خونه سمت به هم همراه به بعد

  

 ...   شد باز تیکي باصداي در که زدم رو خونه زنگ شدیم پیاده ماشین از  وقتي

  

 ...  بشیم خونه داخل میخواستیم که همین

  

 : گفت که خورد گوشم به باران  صداي پشت از

 ...   نبند  در خوشگله خانم

 ...  شدم خوشحال  حسابي عمو  ي  خانواده دیدن با که برگشتم

  

   تو بیاییم کني تعارف نمیخواي:  گفت داشت  لب رو که لبخندي  با  باران

 .... 

  

   تو بفرمایید...  امدین خوش سالم: گفتم کردم اي خنده اومدم خودم به

 ... 
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 ....   شدیم خونه داخل هم اتفاق  به و کردیم پرسي احوال عمومینا ي  خانواده با

  

 ...  نشستیم رفتیم نشیمن سمت به همه

  

 ...   میکرد نگاهم تحسین با که بود بردیا به همش چشمم

  

 ...   زدم  جذابش صورت به لبخندي  بقیه چشم از دور

  

   ؟؟ خبرا چه دریایي پري خوب گفت هم به رو  بهزاد

  

 ... عاشق آقاي  شماست پیش  خبرا:  گفتم تمام پرویي با

 ...   کردي فراموش رو ما شدي  عاشق وقتي از... پیدایي کم

  

  نمیري من یاد از  ابد تا شما:  گفت آرومي به شد خم سمتم به کرد خندهاي بهزاد

 ...   شدي  هک مغزم تو چون ... چرا میدوني...

  

 ...   میگي راست که تو باش:  گفتم خوردم جا حسابي بهزاد حرف با

  

  نگاهمون  جدي حالت با که خورد بردیا به چشمم که کردم نگاهي بقیه سمت به

 ...   میکرد

  

 ..  نیاوردم خودم روي به و ترسیدم نگاهش از
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  و میگفتم جمع با همراه و  میدادم نشون بیخیال خودمو که حال همون توي

 ...  میخندیدم

  

 ...   مبارک تولدت تولد تولد .... خوندن  به شروع همگي و اومد دست به کیک پریسا

  

 ...   کنه فوت کیک آرزو یه با که خواست  سعید  واز  گذاشت میز روي کیک پریسا بعد

  فوت هارو شمع دلش تو آرزو یه وبا بست چشماشو و زد پریسا به لبخندي  هم سعید

 ...   کرد

  

 ...  شدم حال خوش پریسا خوشحالي با چقدر

  

 ...   میکرد خوشبختي احساس سعید با که بود  خوب چقدر

  

 ....   کنیم زندگي هم کنار خوشبخت  و برسیم بهم هم بردیا منو زودتر چه هر کاش

  

  

  106 پارت

  

 .....   زدیم جیغ سوت  دست باهم همگي کیک  کردن فوت بعداز

  

 ....   بودن پرهام  و  بهزاد میزد جیغ و سوت که کسي تنها البته

  

 هاي بچه پسر که میکرد  فکر میدید اي  غریبه آدم هر میکردن  دوتا این که کارایي با

 ..... هستن ساله شیش  و پنج
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  از  مجلس هاشون حرف  با هرازگاهي  و میشد  گرم مجلس وپرهام بهزاد بودن با  خیلي

 ...  میرفت هوا  رو خنده

  

 :  گفت کرد بردیا روبه سعید کادوها  کردن وباز کیک  خوردن از بعد

 ...   بخوني دهن یه برام میخواد دلم امشب

  

 ...   نبود قشنگي شوخي اصال:  گفت ناباوري با بردیا

 ...  گفتم جدي کامال: گفت رفت  نمي رو از که سعید

  

 ..   بخوني  و بزني  گیتار برامون امشب باید

  

 :   گفت میکنم نگاهش اشتیاق با دید  وقتي انداخت من به نگاهي بردیا

 ...   میخونم نیس حرفي باش

  

 ..  گرفت بردیا سمت به و آورد  گیتار سرعت به سعید

  

 ...   کرد خوندن به شروع گرفت همیشگي خاص ژست ازاینکه بعد گرفت گیتار بردیا

  

 ...   مینداخت من به نگاهي  نیم گاهي هراز و میخوند  داشت که خوبي صداي با بردیا

  

 ...   میخوند احساس با قشنگ چقدر

  

 به که خانم پریا به میکنم تقدیم آهنگ  این:  گفت شد تموم آهنگ اینکه بعداز

 ... مونه همه خوشحالي باعث قضیه واین میاره بدست کاملش سالمتي زودي
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  ابراز من به بود همه لبهاي  رو که لبخندي وبا کردن  زدن دست  به شروع همگي بعد

 ....  میکردن خوشحالي

  

 ..   گذشت  خوش خیلي... بود خوبي خیلي شب که واقعا

  

  از چندتا همراه  به بدید اجازه  اگه جون آقا :  گفت عمو روبه بهزاد  که بود شب آخر

 ...  برم میخوام کیش به دوستام

  

   کردیم؟؟ تعجب بهزاد حرف با همگي

  

  تو مدتي برم میخوام دانشگاه نامه پایان واسه راستش خوب :  گفت منومن با بهزاد

 ... بشه تموم نامه پایان تحقیقات تا بمونم کیش

  

 ...   بدید اجازه شما اگه البته

  

  دانشگاه  درس تا برو ....  ندارم مشکلي که من پسرم برو:  گفت قشنگي  لبخند با عمو

 ...   بشي شرکت کاراي به مشغول بردیا وردسته شرکت بیاي کني تموم بلکه

  

 ..  جون آقا موال به نوکرتم: گفت  بود  پیدا قیافش از که خوشحالي با بهزاد

  

 گردش بره عشقش با کنه هم سر دروغ زرنگ پسر این نکنه فکر تو بودم مونده من

 .... 

  

 ...   عاشق آقاي بگذره خوش: گفتم آروم  بهزاد به رو

 ...  نخورم بر مشکل به که کن دعام پریا: گفت کرد  نگاه دقیق صورتم به بهزاد

 ....   پاکه تو قلب چون کن دعا
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 ..   شدم  پشیمون بهش  پروندن تیکه از زد که حرفي با

  

 ..  میره پیش خوب کارات که ایشاهللا:   گفتم زدم روش به لبخندي

  

  هامون خونه به سعید به مجدد تبریک بعداز همگي گذشت خوش خیلي  شب اون

 ....   رفتیم

  

  

  ?? 

   بردیا 

 .....  بعد هفته یک

  

 ...  میگذره داده رو کلیه شدن پیدا خبر بهمون دکتر که روزي  از هفته یک االن 

  

  فردا که شده قرار و دادیم انجام پریا با رو آزمایش به مربوط کاراي ،تموم مدت این توي

 ... بشه عمل پریا

  

 ....  گرفته وجودمو تموم زیادي ،استرس نگرانم واسش  خیلي

  

 .....  بره جراحي تیغ زیر پریا که بیارم طاقت نمیتونم اصال

  

  بدم نشون محکم پریا پیش خودمو باید

 ..  میاد پایین خیلي روحیش  بدونه، خودش به نسبت منو  نگراني اگه وگرنه

  

 .... همینه بکنم پریا براي میتونم که کاري بهترین...آره
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 ... میکنم دعا عشقم ي واسه من

 .... نیستم منم مطمعنن بیفته واسش اتفاقي اگه چون

  

 .... منه کس همه پریا

  خواستگاري مادرش پدر از زودتر چه هر اونو و بشه خوب تا میمونم منتظرش من

 .... کنم

  

 ... باشه نداشته چشم بهش کسي  تا میکنم خودم ماله اونو  شد خوب اینکه بعد

  

    بودم گرفته سردرد بودم کرده فکر بس از

 ...  بشم بیدار زود، صبح فردا  تا کنم استراحت کمي گرفتم تصمیم

  

 فکر از نمیتونستم هم لحظه یه رفتم  باال ها پله از کردمو شلوارم جیب توي دستامو

 ...  بیام بیرون  فردا

  

 .... انداختم ساعت به نگاهي رسیدم که باال ي طبقه به

  

 ...  بود شب?  ساعت

 ...   شدم خیره بهزاد اتاق به گرفتمو ساعت از نگاهمو

  

 ...  رفته گذاشته کجااا وضعیت این تو نیست معلوم...خرررر کله ي پسره

  

  تنها شرایط این تو رو ما که نداشتم  انتظار ولي  بود شده تنگ واسش  دلم اینکه با

 ...  بزاره
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 ...  میگره من از سراغشو همش روز چند این  تو و داره   دوسش خیلي که پریا مخصوصا

  

 ...   بود شده تر زیاد سردردم دادم، مالش کمي گذاشتمو شقیقم روي دستامو

  

 ...   شدم اتاقم  داخل کشیدمو پوفي

  

  اي  گوشه واونو  کردم باز پیرهنمو هاي دکمه برسونم تخت به خودمو اینکه  از قبل

 ....  کردم پرت

  

 ...  انداختم تخت رو  خودمو و اوردم در هم رو پوشم زیر

  

 ....   شدم خیره اتاق  سقف وبه کشیدم دراز تخت روي باز طاق

  

 ...  کردم باز طرف دو  هر از دستامو

 ... بود پیشم االن کاش میخواست رو پریا االن دلم چقدر

  

 ...  انداختم گیرش اتاق همین توي که افتادم  اونروزي یاد

  

 ...  دارم  دوست کشیدنشو خجالت چقدر

 ...  میرم صدقش قربون دلم تو کلي میگیرم ازش اختیار  وقتي

  

 ... شدم خود بي خود  از چشیدم لباشو طعم بار اولین  ي واسه وقتي

  

 ...  نمیکردم ولش صبح تا میذاشت پریا اگه

  

 ... کنم عوض چیزي هیچ با نبودم حاضر که بود اي بوسه ترین شیرین هاش بوسه
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 ...  میده بدي گواهي دلم  اینقدر چرااا نمیدونم... داغونم  خیلي االن من

  

 :  گفتم کوبیدم پیشونیم به دستم کف با محکم

 ....   بردیا شو خفه

 ...  بگووو پرت و چرت کم

 ... کني دور  ذهنت از  رو مزخرف فکراي این بهتره

  

 .... برنمیداشت من سر از  دست افکار این اینکه مثل

  

 ... بشه آروم دلم تا بزنم حرف پریا با کمي بهتره

  

  

  ?? 

  

  مسکن قرص دوتا بگیرم تماس پریا با که این از قبل شدم، بلند تخت روي از

 ....  انداختم

  

 .. گرفتم رو بودم کرده سیو نفسم گوشیم توي ،که پریا ي  شماره و برداشتم رو گوشي

  

 !!!!  برنداشت که خورد بوق تا چند

 ...  میشدم امید نا داشتم دیگه

  

 .... شدم مزاحمش من و  بوده خواب شاید

  

 ...  پیچید گوشي توي پریا ضعیف صداي که کنم قطع  رو گوشي میخواستم
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   بردیا سالم: پریا

 .... خوبه حالت ، نفسم سالم:  بردیا

  ضعیفه؟؟ اینقد  صدات  شده؟؟؟چرا  چي

  

 .....  بگه چي  نمیدونست انگار کرد مکث تلفن پشت کمي

  

 :    گفتم کردمو جا جابه دستم توي رو گوشي

 ...  اومده  پیش مشکلي عشقم

 .. دیگه بگو من به خوب

 ....  اونجااااا بیام میخواي

  

 ...  نباش نگران... خوبم عزیزم نه:  پریا

  

 ...  چته بگو بهم پس:  بردیا

 .... بدونم دارم حق من

  

 :    گفت کرد من و من کمي یه

  برام میخوان خوشحالم اینکه با ، دارم اباضطر  خیلي فردا  ي واسه بردیا راستش

 ...  میترسم کمي چرا نمیدونم ولي بزنن پیوند

  

 ..... منه مثله هم پریا پس...وااااااي

 .... نگرانم اون از بیشتر خودم که من ، بگم بهش چي حاال خدا اي

  

 :    گفتم ببرم باال  رو پریا ي روحیه اینکه  براي

  ندارین اظطراب شما! خانوممم نخیر
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 ... میکنید لوس من ي واسه خودتونو دارین فقط

  

 ...  میخرم نازتونو خودم من نداره اشکالي  ولي

  

 ....   کردم اي خنده بعد

 ... میخوره حرص اونور داره پریا االن که میدونستم

  

 .... میشنیدم گوشي پشت از  رو بلندش نفساي صداي

  

 ...  کني آرومش اینجوري  میخواستي مثال زدنت حرف این  با بردیا سرت تو خاک

  

 ...  کردي عصبانیش بدتر که تو

  

 :    گفتم نمیاد صدایي  دیدم  وقتي

 ....خانومم ببخش

 ... نبودم موفق انگار که بخندونمت کمي میخواستم فقط عشقم

  

 ..  زدي زنگ که شد خوب بردیا نه:  پریا

  کمي میخواست دلم ولي دیدمت ظهر بعد که درست  بود شده تنگ واست  دلم

 ...  بزنم حرف باهات

  

 ..  بود شده تنگ من ي واسه دلش خانومم....الهي

  

 ..  زدم زنگ بهت که بود  شده تنگ واست دلم منم داره راه دل به دل پس عزیزم

  

 .... کن دعا واسم بردیا:  پریا
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 .... شده تنگ ندیدنت ي  واسه دلم  االن همین از

  

 .... بگم بهش باید چي نمیدونستم کردم بغض پریا حرف این با حسابي

  

 ...   نشه صدام لرزش ي متوجه تا بزنم حرف  عادي خیلي کردم سعي 

  

 .. بودیم فرصت این منتظر که وقته خیلي ما پریا ببین 

  

 این از هم تو مطمعنم من ، میشه انجام روش عمل این که نیستي نفري اولین تو

 ...  میاي بیرون سربلند عمل

  

  چاره ولي باشم دور ازت که آسونه منم ي  واسه که نکن ،فکر میکنم دعا واست منم

 ...  نداریم اي دیگه ي

  

 ....  بریم راه این اخر تا باید ما

  

  و فکر هیچ بدون که خواستم ازش بود  شده آروم  انگاري زدم حرف پریا با که کمي

 ...  نیاد پیش مشکلي  فردا تا بخوابه اضطرابي

  

 ....  کشیدم دراز هم خودم و انداختم تخت روي  ، رو گوشي  پریا با زدن  حرف از بعد

  

 ...  بگیرم آرامش کمي تا بستم محکم چشمامو ولي بودم پریا از بدتر خودم که این با

  

 ...  نفهمیدم چیزي دیگه  و رفتم خواب به که  موندم حالت اون تو چقدر نمیدونم
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  ?? 

  

 ... شدم بلند خواب از میخورد اتاقم  در به که آرومي هاي ضربه با صبح

  

 ...  بود تاریک نیمه کمي اتاق همین خاطر به بود نشده روشن کامال هوا 

  

  بود گرفته خواب خاطر به که بمي صداي با ، بودم داشته نگه باز زور به رو چشمام

 ... بفرمایین بله:  گفتم

  

 ..  شد داخل و  کرد باز رو اتاقم در مامان

 ...  دادم سالم  و کردم جا جابه تخت روي خودمو کمي

  

 ....   بیمارستان بریم  شو،باید بلند دیگه مادر سالم:  مامان

  

 ... باشیم اونجا ماهم که بهتره.... تنهان دست عموتینا االن 

  

 سمت به میشم آماده االن  اینکه گفتن با و  کردم تایید رو  مامان هاي حرف باسرم

 ...  رفتم اتاقم سرویس

  

 .. بشه آماده تا رفت پایین هم مامان

  

 چشمام زیر بودم خوابیده دیر شب اینکه بخاطر کردم خودم به آینه  توي نگاهي

 ....  بود کرده پوف حسابي

  

 ... اومدم بیرون زود و کشیدم خودم به کردن  نگاه از دست
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 ... بستم دستم به چرمو دستبند و....زدم اسپرت تیپ یه

  

 .  اومد چشمم جلوي پریا چشماي لحظه یه

 .....  پریااااا...آخخخخخ

 .... عشقم بشم فدات  الهي

  

 ... عشقم بشه حالت  این فداي بردیا اظطرابي،  از پر االن که میدونم

  

 ...  برگردون سالم بهم عشقمو فقط نمیخوام ازت چیزي  خدا اي

  

 .... نشه دیده پفش تا زدم چشمام وبه برداشتم رو عینکم بودم کالفه حسابي

  

 ... اومدم پایین ها ازپله  سریع و بستم رو اتاقم در

  

 ...  بودن نشسته مبل رو و  بودن شده آماده بابا و مامان

  

  سمت وبه شدن  بلند  مبل رو  از هردوشون و داد  جوابمو که  دادم بابا به سالمي

 ...  رفتن در خروجي

  

    جیغوي  جیغ صداي  ببندم درو میخواستم که همین... افتادم راه اونا سر پشت

 .... شنیدم رو  باران

  

 ...   نرین خدا رو تو داداش:  باران

 ...  اومدم منم کنید صبر

  

 ...  بیاد میخواد چي واسه دیگه این بابا اي
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 : گفتم جدیت تموم با

 ...  دیگه میریم داریم ما کجاااا، دیگه تو 

 ..  میدیم خبر بهت شد خبري اگه خونه بمون توهم

  

 ..   کردم برخورد تند خیلي باهاش فکرکنم ، شد جمع چشماش تو اشک لحظه یه

  

 ... بریم باش زود نکن لوس خودتو باشه:  گفتم که میکرد نگام خوشگلش چشماي با

  

 ..  رسوند مامانینا به خودشو و  زد کنار منو بعد و...عاشقتم... داداش  مرسي: باران

  

 ...  بود ها بچه مثل عقلش ولي..بود کشیده قد فقط...گرفت خندم لحظه یه

  

  سوار همگي  و شدم نزدیک ماشینم به بودم کرده صورتم چاشنیه که اخمي با

 ... شدیم

  

 .... نشستن ماشین پشت پریا مامانو و نشست جلو بابا

  

 ...  بود ماشین توي بدي خیلي سکوت

 ....  نمیزد حرف  کس هیچ

 ....  نداشتم دوست رو جو این اصال

  

 ..  میگفت ذکر همش لب زیر که انداختم مامان به نگاهي آینه از

  

 ..  میسوزوندن دل واسش همه که بود مظلوم اونقد  پریا...خدااااا اي
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 ... میزنه شور اینقد دلم  چرا نمیدونم

 ...  بود اینجااا  االن بهزادم کاش اي 

  

 ... کنه خوشحال رو پریا میتونه راحت  اون

  

  کیش الکي  که میگذرونه خوش داره دختري کدوم با االن که نیست معلوم چلغوز ولي

 ...  کرده بهونه رو

  

 ...  کردم رانندگي جوري  چه نفهمیدم اصال که کردم فکر اونقده.

  

 ...   دیدم  بیمارستان جلوي خودمو فقط

  

  

  ?? 

  

 ...  میومدن سرم پشت هم بقیه و میکردم حرکت جلو از من

  

 ...  رفتیم جراحي ي  طبقه به کردن جو  و پرس از بعد  و شدیم بیمارستان داخل

  

 ...  نبود سالن توي کسي 

  

  بیرون اتاق  از گریه حالت با عمو زن لحظه یه که میگشتم عموینا دنبال چشام با

 ...  اومد

  

 ...  شدن شل زانوهام ها لحظه یه حال اون تو عمو زن دیدن با
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  ي ،روحیه میدن  نشون پریا جلوي  اینجوري خودشونو  دارن  االن  از که اینا... خدااا ااي

 .... میارن پایین که رو عشقم

  

 ...   بدیم نشون محکم پریا پیش خودمونو باید..نمیزارم من نه

  

 ..  داره تاثیر خیلي عمل قبل روحیه ولي...سخته خیلي خودمم واسه که درسته

  

 دلداریش کلي  و  رفتن عمو زن پیش باران  همراه به بابا و مامان بیام خودم به تا

 ...  دادن

  

 ...  رفتم پیششون آروم  ظاهري با و دادم صورتم به جدیتي

  

 ...  داد  جوابمو کردو پاک صورتشو اشکاي که دادم عمو زن به سالمي

  

 ....  بود نگراني از پر چهرش عمو زن بیچاره

  

 :    گفتم زدمو بهش مهربوني لبخند

 ببینه رو شما ي روحیه این پریا اگه ولي نگرانید خیلي پریا واسه که میدونم عمو زن

 ... پایین میاد خودشم ي روحیه

  

  سربلند عمل این از پریا که کنین باور..بدین نشون  بین خوش رو خودتون  بهتره پس

 ..  میاد بیرون

  

 ..  نداشتم  قبول خودمم میزدم عمو زن به که هایي حرف
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 انجام روش سخت عمل این که بود  ایران تو نفر اولین پریا که بود این خاطر به شاید

 ... میشد

  

  اتاق داخل هم اونا من سر پشت که گذشتم کنارشون از  و کشیدم عمیقي نفس

 ...  شدن

  

 لحظه یه بود پوشیده رو عمل سبز لباس اون که افتاد پریا به چشمم تا... خداا اي

 ... کردم حس دهنم  توي رو خرمالو گز تلخ طعم

  

 ...   شد خشک دهنم

 ... شد جمع چشمام توي اشکي نمه

  

 ...  کنه کنترل خودشو جلوي  بود نتونسته ،که داشت حق عمو زن

  

 ..  میکردم سکته داشتم لباس اون تو عشقم دیدن با که من

  

  دادم محکمي سالم.. نریزه صورتم رو  و...نشه دیده اشکم تا اوردم باال غرور با سرمو

 ... برگشتن سمتم به همشون که

  

 .. دادن  گرمي به رو سالمم جواب پریسا و سعید

  

 ....  بودن ایستاده کنارش پرهام و عمو و  بود خوابیده تخت رو پریا

  

 ...  زد برق خوشحالي از چشماش افتاد بهم پریا نگاه تا

  

 ... عشقم.. بشه چشمات فداي بردیا..اخخخخ



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 331  صفحه  

 

  

 ... میکردم کاریش  بوس حسابي نبودن عمو پرهامو اگه مطمعنن

  

 ... دادم دست  عمو و پرهام با و شدم نزدیکشون

 ...  گذاشت دستام توي ظریفشو دست که بردم پریا سمت دستمو

  

 ...  بود یخ دستاش...بمیرم الهي

 ....  شدم نگرانش

  

 پریا نگاه تا.. شدن اتاق  داخل دکتر و  پرستار تا چند که بپرسم دلیلشو میخواستم

 ..  پرید کلي به صورتش رنگ  افتاد بهشون

  

 .. عشقم  حال این واسه  بکنم میتونم چیکار من..خداا ااي

  

 ..  نره جراحي تیغ زیر امروز تا میشدم مریض من پریا جااي کاش

  

  به رو پریا تا شدن آماده نظر مورد کاراي بعداز و رسیدن  پریا تخت به پرستارا با دکتر

 ... ببرن عمل اتاق

  

 ...   بودم نزده حرف عشقم با هنوز که من خدا اي

  

 ...  رسیدم دیر که من به لعنت

  

  فرصت دقیقه چند  ازشون  و شد حالم ي متوجه که کردم پریا به عجزي با نگاه

 ...  خواست
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  ?? 

  

 نمیتونستم... رفتن بیرون اتاق از پرستارا  با ندین زیادطولش اینکه گفتن با دکتر

 .. میکشیدم خجالت پرهام از همه از بیشتر ، بزنم حرف عموینا جلوي

  

  بیرون اتاق از  همگیشون که کرد اشاره همه به سر با شد من حال متوجه که پرهام

 ...  رفتن

  

 ...   کردم تختش  نزدیک خودمو شد خالي اتاق که وقتي

  

 ...  زدم  شقیقش روي رو عمیقي  ي بوسه و اوردم پایین سرمو

  

  لبخند فقط نداد، نشون العملي عکس  هیچ  بود خورده جا من کار این با انگار پریاکه

 ...  زد جوني کم

  

 خیالم ور این من میري  داري نکن فکر خانومم:  گفتم گرفتو دستم  توي دستشو

  نخیررر... راحته

  

 ...  باشي کنارم تو که میشه آروم دلم موقع اون من

  

  داري دوست ومنو مهمم برات من اگه بري، عمل اتاق به قرص دلي  با بهتره االنم

 ...  باش عشقم مواظب

  

 .... هستم منتظرت من
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 ...  بود شده جمع چشمام توي  اشکي نمه میزدم رو حرفا این  وقتي

  

 محکم خودشو  و شد جا جابه تخت روي یدفعه دید رو چشمام توي اشک که پریا

 ...  کرد پرت بغلم توي

  

 ....  بود مونده هوا  رو دستام 

 ..  میکردم حس کامال بدنشو گرماي و بودم نزدیک بهش اینقدر که بود  باري اولین این

  

 ... کردم حلقه کمرش دور و  اوردم پایین دستامو

  

 ...  میکرد گریه داشت من پریاي که میداد این از نشون هاش شونه لرزش

  

 ...  بود سختي   ي  صحنه خیلي

  واسش   کاري هیچ نمیتونستي  تو و کنه نرم پنجه و دست مرگ با عشقت بود  قرار

 ...  بکني

  

 ...  دادم  دلداري بهش و کردم نوازش کمرشو پشت دستم با

  

 ...  بده دلداري من به میخواست لحظه اون تو  یکي ولي

  

  نگاه بود شده قرمز گریه خاطر به که چشماش توي  و کردم جدا خودم از رو پریا

 ...  گردم

  

 :   گفتم بیارم درش حال این از اینکه واسه

  

 .... پریا وضعشه چه این...اه..اه..اه
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 ...  شده قاطي هم با بینیت چشمو اشک تمام

  

 ... کن جمع خودتو پاشو

  

 ... شد  جدي  و جورد جا لحظه یه من حرف این با

  

 ....  کردم بلندي ي خنده که کوبوند  سینم روي  محکم و کرد مشت دستشو

  

 ... مشت تا  بود نوازش بیشتر زد من به پریا که اي ضربه

  

 ...  کرد باز رو اتاق در پرهام که میکردم نگاه بهش عشق با همینجور

  

 ..  گرفتم فاصله پریا از کمي پرهام اومدن  با

  

  نشون بود من نزدیک پریا که این به العملي عکس هیچ پرهام که بود اینجا جالب

 ...  نداد

  

 ... بشه دیر نزار عزیزم هستن، تو منتظر دکترا خواهري پریا:  پرهام

  

 ...  داخل بیان  بگو داداش چشم:  پریا

 ..  زد  صدا رو پرستار و زد لبخندي پرهام

  

 ... بشینه تخت رو پریا کردن  وکمک شدن اتاق داخل دوباره همشون

  

 ... بردن  بیرون اتاق از رو پریا پرستار چندتا با بعد
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 ...   بود  داشته نگه زور به خودشو که باران  بود بدي  خیلي ي لحظه

  

 :     گفت فشرد  ارومي  به دستشو و  شد نزدیکش 

 ...  عزیزم نباش نگران

 ... میشي خوب تو

 .  بگیري نادیده رو آدم همه این نمیتوني تو

    

 ... پریا باش مطمعن اینو  میکنیم دعا واست هممون

  

 ..  کردن دورش ما چشماي جلوي  از  اونو پرستارا  که زد  خوشگلي  لبخند پریا

  

 :    گفت بلندي تقریبا صداي با عمو

 ... هستیم منتظرت همگیمون دخترم

 ..  باالیي اون  به سپردم رو  تو... بروووو

  

 .. بودن ریخته بهم خیلي که پریسا و موع زن

  

 ...  میزد کندتر قلبم ضربان میگرفت، من از پریا که اي فاصله هر با

  

 ...  بردن عمل اتاق  داخل رو پریا و ندادن  اجازه  پرستارا که رفتم دنبالشون

  

  

  ?? 

  

 .....  میگذشت بودن  برده عمل اتاق به رو پریا که زماني از تموم، ساعت چهار
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 ....  بودم نکرده حرکتي هیچ عمل، اتاق در  جلوي اصالاز مدت این توي

  

 ...  میکرد نرم پنجه و دست مرگ با  داشت و بود عمل اتاق تو من عشق

  

 ...  مینداخت ساعت به نگاهي  و  میزد قدم رو سالن همش بود، کالفه خیلي هم پرهام

  

 ..  بودیم گرفته خیلي ههمون

 ... نمیزدیم حرفي کدوم هیچ

  

 ...  بودن گفتن  ذکر حال در همش عمو زن و مامان

  

 ...  میداد دلداریش  و بود  انداخته پریسا ي  شونه دور دستشو سعیدهم

  

 .... بود عمل اتاق در به چشمش و بود  کرده کز گوشه یه هم باران

  

 ......   خدااا  اي

 ... نفسم نگران  پریان، نگرانه آدم همه این

  

 ....  گردوني برش بهم سالم میخوام ازت خدا اي

  

 ... میخوااام خودت از عشقمو من

 ...  بیفته واسش  اتفاقي که نزار

  

 و میزنم تکیه محرم ماه سال هر خودم بیرون، بیاد در این از سالم پریام اگه بخدا

 ).. میدم قول...(میکنم رو حسین امام آقام نوکریه
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 ...  میکرد درد پاهام  بودم ایستاده پا سر  بس از بودم داغون  خیلي

  

 ... میکردم تحمل رو دردي هر پریا خاطر به من ولي

  

 :    گفت  و شد  نزدیکم دید رو وضعیتم که پرهام

 ..... بشین بیا  داداش

 ... میشي اذیت  خودت اینجوري  ولي ، نگراني  که میدونم

  

 ... راحتررررم اینجوري ؛ پرهام نه: گفتم زدمو جوني کم لبخند

  

 ...  کشید عمیقي نفس و  گذاشت شونم روي دستشو پرهام

  

 ....  کرد نگام لحظه چند

 ...  بود درد از پر چشماش

  

 ... کنم درک  رو ها نگاه اون نمیتونستم االن من ولي بود، معنااا از پر نگاهش

  

  و اومد  بیرون  عجله با وپرستاري  شد باز عمل اتاق در که بگه چیزي میخواست پرهام

 ....  رفت پرستاري ایستگاه سمت به

  

 ....  ردشد کنارمون  از فرزي تمام با بگیرم جلوشو اومدم تا

  

 ... بودیم شده گیج مون همه

  

  عمل اتاق داخل  دکتر و پرستار کلي نرسید دیقه به که کردن پیچ  رو دکتر  تا چند اسم

 ...  شدن
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 ... بیاد در همه جلوي اشکم بود مونده کم دیگه

  

 ....  تووووو رفتن دکتر همه این که شده چي یعني ....  خدا اااااي

  

  کندتر دقیقه هر قلبم ضربان...بود شده تنگ نفسم..میلرزیدن خود  به خود دستام

 ...  میزد

  

 ...  بزنم فریاد داشتم دوست

  سمت دستمو.... بود سخت برام هم  کشیدن  نفس  حتي که بود  اینجا بدبختي ولي

 .... کردم باز هاشو دکمه و  بردم لباسم ي یقه

  

 .... میشدم خفه داشتم دیگه واقعي معناي به

  

  خوبه؟؟؟ حالت..بردیاااا:  گفت گذاشتو شونم رو دستشو بود  ایستاده کنارم سعید

  

 ... لعنتي نیستم خوب نههههههههه بزنم فریاد میخواستم

  

 .... بزنم  داد  سرش نخوام که داشتم نگه خودمو خیلي

  

 ...  اومد بیرون عمل  اتاق از دکتر که بودم خودم حال تو جور همون

  

 ..  رفتیم دکتر سمت به سرعت به همگیمون

  

  خوبه؟؟؟ حالش بود؟؟؟ چطور پریا عمل دکترر؟؟؟ آقاي  شد  چي پرسیدم عجز با
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 :   گفت کردو  بهمون مهربوني نگاه دکتر

 ...  بود موفقیت با ،عمل خوبه پریا حاله شکر خدارو بله

  

 ...  بود چي  ي  واسه  پرستار و دکتر همه این پس پرسیدم

  

 ایست پریا عمل حین داده، بهتون  رو پریا دوباره خدا که بگم بهتون باید: گفت دکتر

 ... برمیگرده ما زیاد هاي تالش با که میکنه قلبي 

  

 ...   شد فشرده قلبم زد  دکتر که حرفي با

 ...  بود داده دست من  به حال اون ،که میرفت داشت من پریاي پس

  

 ...  خوبه حالش جوون نباش نگران:  گفت و  زد بهم لبخندي  دکتر

  

  منتقلش  ویژه هاي مراقبت  به و بیاد بهوش تا بمونه ریکاوري تو ساعت چند  باید االنم

 .. کنیم

  

 ... بیاد در اشکش  عمو زن تا  بود  کافي حرف همین

  

 .. میلرزید عمو هاي شونه

 ... میریختن شوق اشک همه

 ...  نداشت رفتارش روي کنترلي کس هیچ

  

 تو حال بد مریض یه من ببخشین: گفت که بپرسه سوالي ازش میخواست پرهام 

 ...  برم باید ، دارم عمل اتاق

  

 ..  شد دور ما کنار از  حرف این گفتن با
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  ?? 

  

 .. کشیدم عمیقي نفس دکتر،  رفتن از بعد

  

 .....  بودم شنیده عمرم توي که بود خبري بهترین پریا خوب حال

  

 ...  ببینم رو پریا تا میکردم شماري لحظه

  

 :   گفت پرهام که رفتم بیمارستان خروجي سمت به  زیاد خوشحالي از

   ؟؟؟ کجااا

  

 ... شدم خارج بیمارستان  از  میگردم بر  االن اینکه گفتن با

  

  از شدم که مغازه داخل.... رفتم فروشي  شیریني سمت به و شدم ماشینم سوار سریع

 ...  برداشتم مدل یه کدوم هر

  

 ... بدم شیریني پریا شدن خوب بابت رو بیمارستان  کل داشتم دوست

  

 )  نکردم شاخي کار دیگه، بود عشقم کنم چیکار خوب( 

  

 پشت هم خودم و گذاشتم ماشین داخل مغازه، شاگرد کمک با رو ها شیریني ي همه

 ... نشستم فرمون

  

 ...  بدم بهش هم رو پریا شدن  خوب خبر و بزنم زنگ بهزاد به گرفتم تصمیم
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 )  نمیزد زنگ ما به که اون(

  

 ...  برنداشت که گرفتم رو بهزاد  ي شماره

 ....  نیومد خط ور اون   از صدایي هیچ بازم که گرفتم دوباره

  

 .. میشدم نگران  داشتم دیگه

 .....  میداد  جواب  رو گوشیش  بود شرایطي هر تو بهزاد

  

 ....   شد خورد اعصابم

 .. خورد زنگ لحظه یه که کردم پرت  داشبورت روي محکم  ، رو گوشي

 ..  بهزاد ي  شماره دیدم که برداشتم رو گوشي سریع

  

 ..   زدم  رو اتصال ي دکمه زود

 ...  بگم چیزي که نذاشت بهزاد ي گرفته صداي که بتوپم بهش میخواستم

  

 ..  بردیاااا...الووو:   بهزاد

  

 ...    داداش جانم: بردیا

  ؟؟؟ گرفته صدات چرا خوبه؟؟؟ ،حالت شده چي

  

  کمي خوردم بیرون غذاي که بودیم رفته  بیرون  ها بچه با ، خوبم نیست چیزي:  بهزاد

 ....  شدم مسموم

  

 ...  بگم چي تو به من آخه:  بردیا

 ... پسررر شقي کله اینقده چرا اخه
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 ...  سرت به زده گشتن فکر شرایط این تو

 ...  نمیگیري ما از که هم خبري

  چته؟؟؟ تو معلومه

  

  چطوره؟؟؟ پریاا حال بگي، پرت و  چرت نمیخواد حاال خب: بهزاد

  

 ...  کردي پریا از یادي عجب چه:  بردیا

 ...  معرفتي بي خیلي

  

 ...  میکرد باز حساب دیگه جور یه تو رو  اون

  

  دوستان با  جنابعالي اونوقت میگرفت،  من از خبرتو همش نبودي که روز چند این تو

 ...  حااال عشقو رفتین

  

  نفس صداي لحظه یه فقط نمیگفت هیچي میزدم بهش رو ها حرف این  وقتي

 ...   شنیدم رو عمیقش

  

 ...   پیچید گوشي توي دختر یه نازک صداي لحظه یه که بگم چیزي میخواستم 

  

   بیارم؟؟ داري الزم  چیزي بهزاد : دختر

  

 ... مسافرت رفتن دخترشون دوست با  آقا بودم زده حدس درست... بلهههههه

 ... گرفتم دختره صداي با سوالهامو تمام جواب خودم

  

  چطوره؟؟ پریا حال ، بردیا نگفتي:   گفت  بهزاد که کنم قطع  رو گوشي میخواستم
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 رو محکم و  کردم قطع  رو گوشي نیست نگراني جاي  و خوبه حالش اینکه گفتن با

 ...  کردم پرتش داشپورت

  

 ... رفتم بیمارستان سمت به و کردم روشن رو ماشین سریع

  

  رو ها شیریني تا بیاد کمکم به که زدم زنگ پرهام به رسیدم که بیمارستان وردوي  به

 .... ببریم بیمارستان داخل

  

 .... کرد تعجب کارم از حسابي اومد  وقتي پرهام

  

 .... رفتیم بقیه پیش  ، شیریني کردن پخش از بعد

  

 ..  کردم حس خودم به رو پرهام سنگین نگاه که میومدم هم دوش دوشا پرهام با

  

  

  ?? 

  

 نگام ظریفي اخم با دیدم که برگشتم سمتش به و ایستادم حرکت از لحظه یه

 .. میکنه

  

 !!!  جالبه برام خیلي  چیه؟؟ میدوني:  گفت که پرسیدم کردنشو نگاه دلیل ازش

  

    جالبه؟؟؟ چي: بردیا

 ....   بودم ندیده  اینجوري رو تو حاال تا من که این:  پرهام

  

 ....  داشت  فرق کلي امروز بردیاي این با میشناختم من که مغروري بردیاي اون
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 ...  بود کرده شک بهم اینجوري پرهام که بودم کرده رفتار  تابلو چقدر نمیدونم

  

 ... پرهام میزنیاا  حرفااا :  گفتم  نکنم منحرف این  از بیشتر فکرشو اینکه  براي

  

 تو عموم دختر دیدن با آدمم، هم من  بود، نکرده بدي کسي به حال به تا پریا خوب

 این  با بردیا بزنن گندت..اه...اه..اه... بشه بد حالم بودکه طبیعي  خوب شرایط اون

 ...  دادنت جواب

  

 ...  نکرده باور حرفمو که بود معلوم

  

 ..  میکرد نگاه بهم دقت با  و بود کرده ریز چشماشو پرهام

  

 ) خخخ(میشه گجت کاراگاه االن اینم...خداا اي

  

  فاصله ازش نیار فشار خودت به زیاد اینکه گفتن با گذاشتمو شونش روي  دستمو

 ... رفتم بودن سالن تو که عموینا سمت به و گرفتم

  

 ...  نکردم بهش توجهي ولي میشنیدم سر پشت از  رو پرهام هاي قدم صداي

  

  توي باید  و بیهوشه هنوز گفتن که گرفتم پریا از خبري رسیدم که عموینا پیش

 ..... بمونه ریکاوري

  

 ..   اومد سمتمون به پرستاري
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 بهوش مریضتون وقت هر بمونید اینجا شما که نداره لزومي ،دیگه ببخشین:  پرستار

 ...  میکنیم خبرتون خودمون  اومد

  

  بمونه؟؟؟ نمیزارید هم همراه یعني:  پرهام

  

 ...  شد  رد  کنارمون از ، نفر یه فقط  چرا اینکه گفتن با

  

 ....  بودن شده خسته خیلي  ، کردم عموینا به نگاهي

  

 بمونم، پریا پیش امشب تامن کنید استراحت  وکمي خونه برید شما اینکه گفتن با

 ....  خوردن جاا حسابي

  

 ... میمونیم پیشش خودمون ما ولي بردیا ممنون خیلي: گفت پریسا

  

 ...  کشیدید زحمت خیلي االن تا شماهم

  

  بزارن نفر یه از بیشتر نکنم فکر ولي ، بوده وظیفم ، پریسا میکنم خواهش: بردیا

 ... بمونه اینجااا

  

 .. بمونید اینجاا تنها که نیست درست شماهم

  

 !!!   نداره اشکالي:  گفت پرهام که بگه چیزي میخواستش پریسا

  

 ... بیام خودم فردا تا بمونه اینجااا رو امشب بردیا

 !!! نمیشه عوض چیزي اینجا ما موندن با میرسونم خونه تا رو شما منم
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 ...  کردم تشکر ازش چشمام کردن بسته بازو با  و انداختم پرهام به اي دانه قدر نگاه

  

 .... رفتن  بیرون بیمارستان  از  همگي موندن  کمي از بعد

  

 ...   نزاري بیخبر مارو پسرم: گفت عمو زن آخر ي لحظه

  

 ...  بده خبر بهمون اومد بهوش پریا

  

 ...  راحت  خیالتون برید شما ، عمو زن چشم:  گفتم گذاشتمو چشمم روي  دستمو

  

 ...  انداختم بود توش پریا که اتاقي به چشم و نشستم صندلي روي  همشون رفتن با

  

 ...  اوردن بیرون اتاق از رو پریا که بود گذشته چقدر نمیدونم

  

 ...  رفتم  طرفش به و شدم بلند جام از سریع

  

 .... بمیره واست  بردیا انداختم،الهي صورتش به نگاهي

  

 ...  بود کرده باد بدنش  کل بود  کرده که سنگیني عمل بخاطر

  

 ...  میزد سفیدي  به صورتش 

  

  نیومده؟؟؟ بهوش ؟؟مگه ست بسته چشماش چرا :  پرسیدم دکتر از

  

 ...  خوابیده که هستش دارو  اثرات خاطر به  اومده بهوش چرا: دکتر
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 ...  بردن اتاقي سمت به اونو  باالفاصله بعد

 ....   رفتم  سرشون پشت هم من

  

  ویژه  هاي مراقبت بخش اینجا که گفتن  و ندادن  اجازه که بشم اتاق داخل میخواستم

 ....   بمونه اینجا روز چند مریضتون باید بشین، داخل نمیتونین شما ست

  

 ...   بستن رو اتاق در بعد

  

 پرهام به و  دراوردم جیبم توي از رو گوشیم و  نشستم صندلي  روي  ناامیدي تموم با

 ... باشه نظر تحت روز  چند  باید ولي اومده، بهوش پریا که دادم خبر

 ...   انداختم بود توش پریا  که اتاقي  به رو نگاهم پرهام با زدن  حرف از بعد

  

 ...  برد خوابم صندلي رو جا همون که کردم نگاه اتاقش به اونقد 

  

  

  ?? 

  

 ...  شدم بیدار میکشید  طي رو سالن داشت، که بیمارستان  کارگر  صداي با صبح

  

 ...  بود گرفته درد  بدنم کل

  

 .. رفتم پرستاري  ایستگاه سمت به و دادم بدنم به قوسي کشو

  

 .. اومد سمتم به پرستار یه وایسادم که یکمي.. نبود اونجاا کسي

  

 ...  گرفتم جلوشو که بشه رد  ازکنارم میخواست
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 ... وایسین لحظه یه میکنم خواهش پرستار خانوم: بردیا

  

   بفرمایید عزیزم جاااانم:  گفت چندشش لبخند با و کرد  بهم نگاهي پرستار

  

 جواب یه نبود پریا خاطر به اگه  کنید باور  نمیومد، خوشم هیچ کردنش  نگاه از..اه..اه

 ....  میدادم خرکیش هاي عشوه این  ي واسه شکن دندون

  

 رو خاااانومم دکتر میخوام من ببخشین:  گفتم میکرد نگام منتظر که پرستار

   ؟؟؟..ببینمشون باید کجا...ببینم

  

 .. نزنه کلش به اي دیگه چیزه  تا، کردم تاکید خانومم اسم رو  قصد از خودم

  

  دکتر  کنید صب باید:  گفت بود شده  خالي بادش حسابي من حرف این با که انگار

 ...  میاد??  ساعت

  

 ..  شد رد کنارم از غلیظ اخم با  بپرسم ازش اي دیگه سوال نزاشت اصال

  

 ...  کرد همچین چرا  این...بابا ااي

 ...  بود حقش ولي

 ) خخخخ....(دارم صاحب خودم من

  

  سردرد  کمي.... نشستم عشقم اتاق روي روبه و رفتم صندلي سمت به کالفگي با

 ...  بودم نخورده هیچي  دیروز از میاد یادم که اونجایي داشتم،تا

  

 ...  نیست مهم ولي
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 ...  نخورده هیچي دیروز از منم پریاي االن 

 ...  براش بمیرم الهي

  

 ... گرفت قرار شونم روي دستي که بودم خودم توحال

  

  کنارم خودشم و نزاشت که بشم بلند  میخواستم دیدم،  رو پرهام کردم بلند  که سرمو

 ... نشست

  

 ...  بود شده خیره پریا اتاق به و نمیکرد  نگاهم اصال

  

 ...  دیده رو پریا دکتر: گفت که میکردم نگاه بهش همینجور

  

  سینه به دست  و شدم بلند صندلي رو از  بیاد??  ساعت قراره...هنوز نه اینکه گفتن با

 ...  دادم تکیه دیوار به

  

 ... ایستاد من روي روبه و بلندشد  هم پرهام من کار این با

  

 ... بودیم قد هم تقریبا

  

  کنم؟؟؟ شروع کجا از  باید واقعااا نمیدونم:  گفت  کردو شلوارش جیب توي  دستاشو

  

  شروع کجاا از باید ندونه که بزنه من  به  داشت حرفي چه پرهام آخه کردم تعجب

 ... کنه

  

 ...  زدن  حرف به کرد شروع که میکردم نگاهش منتظر
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  خواهرم  عشق حتي... دیدم  رو چي همه پارک توي اونشب من ، بردیا ببین:  پرهام

 ... دیدم  تو به نسبت روهم

  

  بي  خیلي من که بود این خاطر به  بموني اینجا تو گذاشتم دیشب  اگه فکرنکن

  نهههه...رگم

  

 .. بموني پیشش که دادم اجازه  داشت دوست  رو  تو خواهرم چون

  

 ...  حساسم خیلي روپریا من

 ....  پریساااا از بیشتر حتي..آرررره

  

   چراا؟؟؟ میدوني

 ... بودم شده خیره بهش ظریفي اخم با همینجور

  

 ... نیست اینجوري پریسا ولي...میخوره  گول زود..سادیه دختره  خیلي اون اینکه واسه

  

 ..  دارم دوسش  بیشتر خانوادم کل از میگم جرئت به که دارم  دوسش  اونقد خودم من

  

  بود این خاطر به فقط بشي  نزدیک خواهرم به دادم اجازه اگه که باش مطمعن واینم

 .. میشناختم رو تو کامال که

  

 ...  کني ترکش یا اذیت بخواي اگه حالت به واااي  ولي

  

 ....  میزنم رو فامیلي  و برادري  قید که اونوقت

  

 .. بشه وابسته بهت این از بیشتر پریا که نزاري و  بکني فکراتو خودت که بهتره حاال
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 )  نمیزارم زندت..(کني ولش شده وابستت که زماني  اون و بشي  بیخیالش اگه چون

  

  

  ?? 

  

 ....  بودم خورده جا حسابي بود زده  پرهام  که حرفهایي از

  

 ..... بدونه پریا منو ي  رابطه مورد  در چیزي  نمیکردم فکر

  

  گردنشو میزد  حرف اینجوري من خواهر راجب کسي ،اگه بود  ریلکس خیلي خدایي

 ... میشکوندم

  

 ...  بدم حرفاشو جواب  که میکرد نگاهم منتظر

  

 ...  میدادم تعصبي برادر این  ي واسه شکن دندون جواب یه باید

  

 :    گفتم کردمو صورتم چاشني  رو اخمي

 بخوام که نیستم بازي دختر اهل من میشناسي، همه از منوبهتر خودت پرهام، ببین

 .... بدم بازي رو پریا

  

  قیمتي هیچ به و پریام عاشق من که بگم باید ولي میکشم خجالت ازت اینکه با

 ... بدم دست از اونو نیستم حاضر

  

  راه روبه حالش که وکمي بیاد  بیرون بیمارستان ازاین زودتر هرچه پریا که منتظرم من

 ...  کنم خواستگاري شما از  اونو  شد
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 )  باشین داشته قبولم اگه البته(

  

  زدو  شونم به ضربه تا چند دستش با پرهام که انداختم پایین سرمو حرف این بعد

 :   گفت

  

 خواهرم به که نمیدادم اجازه بهت وقت هیچ نمیشناختمت، و نداشتم قبولت اگه

 .. باش مطمعن اینو  بشي، نزدیک

  

 پریا اتاق سمت به که افتاد دکتر به چشمم، لحظه یه که کردم تشکر ازش نگاهم با

 ...   میرفت

  

 ..  رفتم سمتش  به و زدم کنار پرهامو فوري

 ...  رسوند بما خودشو و شد قدم هم من، با هم پرهام

  

 .... لحظه یه دکتر آقاي  ببخشین:  بردیا

  

 .  شد اتاق داخل ما به توجه بدون  دکتر ولي

  

   بودن؟؟ کي دیگه اینا...اه..اه

 ... نمیکنن توجه آدم احساسات به اصال

  

 ..  اومد بیرون اتاق از دکتر مین??   از بعد که بودیم ایستاده در پشت پرهام با

  

  چند ، طوره چه پریا حال بگین، ما به چیزي یه میکنم ،خواهش  دکتر آقاي:  پرهام

 .. باشه مراقبت تحت باید روز
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  واسه  ویژه مراقبتهاي این جوون ببین:  گفت  کردو  سفیدش روپوش توي  دستشو دکتر

 ..  الزمه خیلي پریا

  

 از ما که همین ، بمونه اینجا رو چندروزي ،باید داشته سنگین عمل دوتا پریا

 ...  میکنیم منتقلش بخش به اونو شدیم مطمعن سالمتش

  

 ...  نیست نگراني جاي اصالنم

  

 ...  میکنم خواهش... ببینمش لحظه چند واسه نمیشه دکتر آقاي:  بردیا

  

 ... ممنوعه افراد  ورود...نخیرآقا:  دکتر

 ..  نمیکنید کمکي هیچ اینجا موندنتون با چون برید بهتره شماهم

  

 )   اخالق بد  چه...(شد دور ما کنار از  زد حرفشو که دکتر

  

 همین تا میمونم پریا پیش من خونه، بري  بهتره بردیا، میگه راست دکتر:  پرهام

 ....  کشیدي زحمت خیلي جاشم

  

 ...  نکني اذیت خودتو بهتره: گفت پرهام که کشیدم موهام توي محکم دستامو کالفه

  

 پیشش من خونه برو  ،تو بشي اذیت اینجوري  تو نداره دوست هم پریا مطمعنم من

 ... میمونم

  

  از حسابي بگیرم دوشي یه تا خونه میرفتم باید  نداشتم اي دیگه  ي چاره اینکه مثل

 .... میخورد بهم حالم خودم
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 ...  شدم خارج بیمارستان از و  کردم خداحافظي ازش پرهام با زدن  حرف کمي از بعد

  

 ...   دراوردم تنم از رو ولباسام رفتم اتاقم به رسیدم خونه به که همین

  

 ...  داشتم نگه  سرد آب دوش زیر وخودمو شدم حموم داخل

  

 ... خوابیدم جوري  همون و رفتم تختم سمت به تن به حوله شد بهتر حالم که کمي

  

  

  ?? 

  

 ....  بعد روز پنج

  

 ....  میگذشت بودن کرده عمل رو پریا که روزي   ،از روز?  امروز

  

  هیچي به میل ،اصال بودم شده الغر  خیلي ، بودم ندیده رو پریا که مدت این توي

 ...  نداشتم

  

 نفس پریا که جایي  ولي ببینمش نمیزاشتن که درسته ، میزدم سر بهش روز هر 

 ...  داشت من براي رو آرامش حکم میکشید

  

 ...  میکردن تایید زودتر چه هر رو پریا بهبودي و  بودن راضي  عملش از ،کامال که دکترا

  

 ... میشندیم که بود خبري بهترین من براي  واین
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 ....  بودم خوشحال خیلي کنن، منتقل بخش به رو پریا دکترا ي  گفته به امروز بود  قرار

  

 ..  اومدم بیمارستان به زود  ، بیدارشدم خواب از که همین،صبح خاطر به

  

 ...   بودن اونجاا هم عموینا ي  خانواده شدم بیمارستان وارد  وقتي

  

 ..  دادم  بهشون سالمي و  شدم نزدیکشون بودم گرفته پریا واسه که گلي دست با

  

 ...  زد بهم رو لبخندي  کردو دستم توي گل دست به نگاه یه و من به نگاه یه پرهام

  

 ...  بود اومده کنار راحت مسئله این با پرهام که بودم خوشحال چقدر

  

 ... داشتم  دوسش  بهزاد ي  اندازه بود، معرفت با  خیلي

  

 ...  کردم اخم لحظه یه بهزاد  اسم  اوردن با

  

 .... باشه ارزش بي واسش اینقد پریا نمیکردم فکر ، برسه بهش دستم بود کافي فقط

  

  شده  چي نمیدونم االن ولي  میرفت، باال پریا وکول  سر از همش میکردي ول رو، بهزاد

 ...  شده سرد اینجوري یدفعه که

  

 ...  ندارم ازش خبري زدم حرف باهاش که روزي اون  از

  

 ..  بود رفته یادم  کل به بهزاد که بودم پریا درگیر اونقد 

  

 ...  اومدم بیرون  خیال فکرو از میخورد  شونم به که کسي دست هاي ضربه با
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 ...  میکرد نگام جنسي بد  با که دیدم رو سعید چرخوندم که سرمو

  

 بشنوم خودم که جوري  اروم و شد نزدیکم که خواستم جواب ازش سرم دادن  تکون با

 :    گفت

  

 ول هم رو پریا کرده، جور هم با رو تخته درو  خوب خدا که میبینم..... به به..به به

 ...  هپروت تو میره تو مثل کني

  

  کنم فکر که کردم بهش اخمي ، بزنه حرف اینجوري موردمون در نداشتم دوست

 ...  کرد خیس  خودشو بیچاره

  

 ... نشستم صندلي رو عمو پیش  رفتم و  گرفتم ازش نگاهمو

  

 ... ببینم رو پریا تا نبود دلم تو دل من ولي  بودن زدن  حرف درحال همشون

  

 ... میگشت بر و   میرفت سیو آي اتاق سمت ،همش هم پرهام

  

 ...  خورد زنگ گوشیم لحظه یه

  

 ...  بود بابا  ي شماره دیدم که اوردم درش کتم  توي  از زود

  

 ...  میان دارن بیمارستان سالن  ور اون   از دیدم که بدم رو جوابشو میخواستم

  

 ....  خدا اااي 
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  از بیخبر که بودم خوشحال اونقد نگفتم، چیزي اینا به میومدم داشتم صبح که من

 ..  بشم بارون تیکه که االنه  بیرون، زدم خونه

  

  احوال و سالم همه با و شدن  نزدیکمون بود افتاده ما به چشمشون تازه که  اینا بابا

 ...  کردن پرسي

  

   میداااادي؟؟ ما به خبر یه نباید تو:  گفت  کردو پدرانه اخم یه رسید من به نوبت تا

  

 ....  شرمنده بدم خبر بهتون رفت یادم که بودم هول ،اونقد آقاجون ببخشید 

  

 ... نشستم صندلي  روي  و  انداختم پایین وبعدسرمو

  

:   گفت که شنیدم رو پریسا صداي لحظه یه که گذشت حال اون تو چقدر نمیدونم

 ...  آوردن رو پریااااا

  

  خبرتون تا وایسین بیرون لحظه چند براي گفتن ولي...رفتیم سمتش به هممون

 ... کنیم

  

 )   لعنتي...(میکنن اذیتمون  اینقد   اینااااچرا...   خدااا اااي 

 ... ایستادم سعید  کنار و کشیدم پوفي

  

 که درسته ندین زیادطولش میکنم  خواهش:  گفت  و اومد  پرستار بعد دیقه چند

 ... کنه استراحت مریض باید ولي بخش اوردیمش

  

 ..  داخل برین یکي یکي کنید  لطف االنم 
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  ?? 

 ...  شد اتاق داخل عمو زن همه  از اول که کردیم تایید  رو پرستار حرف هممون

  

 .....  میکردم شماري لحظه دیدنش  واسه  میکرد صدا رو پریا وجودم  بند بند تموم

  

 ... میرفتم ازهمه اول  خودم نبود ادبي  بي عموینا جلوي اگه

  

 ..  بعد برن همه تا کنم صبر باید ولي

  

 که بشم اتاق داخل میخواستم بود، پرهام و من نوبت دیدن رو پریا همه اینکه از بعد

 ...  بروووو تو بعد برم من اول  بزار گفت پرهام

  

 ...  شد اتاق  داخل و  زد چشمکي

 ..  میزاره سرم به سر کاراش با  داره همش  کرده پیدا منو ضعف نقطه اینم چلغوز،

  

 ...  اومد بیرون  اتاق  از لب به لبخند پرهام دیدم که ایستادم  اتاق  در جلوي مین?? 

  

 ..  نبود ما به هواسش  کسي بودن ایستاده ور اون  عمویینا و خودم ي خانواده

  واسش هیجان..نکنیاااا شیطوني زیاد:  گفت پرهام که بشم اتاق داخل میخواستم

 .... که حالیته..نیست خوب

  

 ...  شدم اتاق  داخل کردمو جا  به جا دستم توي  رو گل  و زدم  بهش لبخندي

  

 ..  زدن تند تند به کرد شروع قلبم افتاد پریا به چشم تا
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 ... بمیره حالت این واسه بردیا... خدااا  اي

 ...  شده ضعیف چقدر پریام

  

   بود نشده من اومدن متوجه بود پنجره سمت صورتش

  

 ..  کرد نگاه بهم و  گرفت پنجره از سرشو  که رفتم سمتش  به آروم هاي قدم با

  

 ..  رسوندم بهش سریع خودمو افتاد خوشگلش چشماي به چشمم وقتي

  

 ... زدم خشکش لبهاي روي ، رو آرومي  ي  بوسه و کردم خم سرمو

  

 ..  بود شده اشک از پر پریا چشماي اوردم باال که سرمو

 ...  میداد فشار گلمو بغض میشدم دیونه داشتم  دیدم حال اون تو رو پریا وقتي

  

 :  گفتم ریخت چشمم ي گوشه  از اشکي نم

 .... همیم پیش االن  که ما چي؟؟ واسه گریه ، خانومم سالم 

  

  خم  طرفش به دوباره میشد، ریخته  صورتش روي  که بود اشک همینجور پریا ولي

 ... بشه خیس لبام شد باعث که بوسیدم گونشو روي  و شدم

  

  اشکي   قطره هر با بدوني اگه نکن، گریه عزیزم:  گفتم گرفتمو دستم توي  دستشو بعد

 ...  نمیکردي گریه  وقت هیچ وقت اون   میشم داغون جوري چه من میریزي که

  

 ...  زدن حرف  به کرد شروع ضعیفي صداي  با

  دیوونم داشت بمونم قولم رو بودم نتونسته اینکه فکر...میرفتم داشتم من بردیا:  پریا

 ...  میکرد
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   زده؟؟؟ بهت رو حرفا این کي خانومم

  

  خوشگلم خوب.. شنیدم بودن سرم باالي که پرستار تا چند  زبون از خودم امروز:  پریا

 .... کنارتم منم ، نشدي  قولم بد ، اینجایي که االن 

  

  تنهااا  رو تو کردي  فکر میرفتم داشتم منم بود  داده دست تو به حال اون وقتي کن باور

 ..  میذاشتم

  

 ... دراومد   اشکش دوباره  نکنه خدا اینکه گفتن با

  

 ... پریا هم شدم آروم خودم هم زدم حرف باهاش که یکمي

  

  بیمارستان از هفته یه  از بعد و نمیمونه بیمارستان  زیاد که بود گفته بهم دکتر

 .. میشد مرخص

  

  باعث نبود، خوب واسش اصال اضطراب  چون میکرد  مراقب خودش از  باید خیلي ولي

 ...  بزنه پس کلیه الل زبونم میشد

  

 تموم مالقات وقت که گفت  و شد اتاق داخل  پرستار کردم آروم رو پریا که این از بعد

 ... شده

  

 ... بودم مجبور ولي  برم نداشتم دوست اصال اینکه با

  

 پریاا پیش امشب گفت عمو زن که رفتم بیرون  کردم خداحافظي پریا از اینکه   از بعد 

 .. میمونه
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 ... که نمیزاشتن ولي میموندم پیشش شب خودم نبود پرویي  اگه کنید باور

  

 ...  شدیم خارج بیمارستان واز کردیم خداحافظي عمو زن از همگي

  

 ..   بود بهتر خیلي دیگه روزاي به نسبت حالم امروز

  

 ...  بکنم آروم خواب یه داشتم دوست

 تخت رو  ، رو خودم لباسا  همون با و رسوندم اتاقم به خودمو رسیدم خونه به که همین

 ...  انداختم

  

 ... شددددد  گرم چشام زود که بودم خسته اونقد 

  

  

  ?? 

  پریا  

  

 ... بستریم بیمارستان این تو که میشه روزي?  امروز

  

 ...  شده بهتر دیگه روزهاي نسبت به حالم

  

 ....  برم خونه به زودتر چه هر داشتم دوست بودم شده خسته موندن  جا این از دیگه 

  

  آدماي مثل میتونستم من و بود  داده بهم رو سالمتیم دوباره که میکردم شکر رو خدا

 ...  کنم زندگي عادي
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 ... میشدم مرخص امروز زیاد احتمال به بود، گفته بهم دکتر که دیروز

  

 ...  بهزاد اال اومدن، دیدینم به همه روز چند این توي

  

 که بود مهم براش اونقد دختره، اون یعني باشم، ارزش  بي براش اینقدر نمیکردم فکر

 ...  گذاشت تنها حال این توي منو

  

 .  بود الکي  همش میذاشت سرم سربه و میگفت بهم که دریایي پري همه اون پس

  

 .. میگرفتم بردیا از ،سراغشو همش من حال این با

  

 ...  بزنه زنگ یه مدت این توي  حداقل نکرد

 .... نمیزنم حرف  باهاش عنوان هیچ به ببینمش اگه

  

 ...   اومدم خودم به در باصداي که بودم بهزاد فکر تو 

  

 ...  کنه عوض رو دستم سرم تا شد نزدیکم پرستاري

  

  ازدواج  شما:  گفت و انداخت بهم دقیقي  نگاه که بود سرم کردن عوض حال در

   کردید؟؟؟

  

 ... خوردم جااا یهویش سوال این از

  

 شما که گفت آقا اون   روز اون ،آخه نداشتم منظوري :  گفت که میکردم نگاه بهش

 ... هستین خانومش
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  آقا؟؟ کدوم: پریا

  

 ... میره هم همه از وآخر ، مالقات میاد روز هر که آقایي  همون:  پرستار

  

 ... نشست لبم ي گوشه لبخندي  حرف این شنیدن با

  

  کلي و میومد میرفتن همه که این از بعد میومد، مالقاتم روز هر بردیا! میگفت راست

 ...  میرفت صدقم قربون

  

 ...  میزد خوب حرفهاي همش ، بودم خوشحال داشتنش  از چقدر

  

  ي  واسه بیان  تا میده خبر خانوادش به بشه خوب حالم که کمي بود  داده قول بهم

 ...  خواستگاري

  

 ...   گفته رو چي همه پرهامم به میگفت حتي

  

  تو نگفته چیزي  بهش پرهام گفت وقتي ولي بدونه، پرهام نداشتم دوست که این با

 ...  شدم خوشحال دلم

  

  کجاست؟؟ ؟؟هواستون  نگفتین:  اومدم خودم به پرستار صداي  با

  

 یا هستم بردیا خانوم من بدونه که  بود کرده کلید  اینقده پرستار این چرا نمیدونم

  نه؟؟؟

  

 ..  گفته اینجوري بهش که میدونسته چیزي یه بردیا شاید
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 ... هستم خانومشون من... بلههه:   گفتم کردمو جور جمع تخت رو خودمو کمي

  از وبالفاصله ندین تکون  رو  دستتون زیاد بهتره:  گفت و  کرد من،اخمي حرف این با

 ..  رفت  بیرون اتاق

  

 ...  کرد اینجوري  یهووو چرا این...وااااا

 ... خانومشم دیگه گفتم راست خوب

 ..??  شدي ناراحت چراا تو

  

 )   خخخخ بگیرن دستش  از رو آدم شوهر میخوان روشن روز  تو روخدا، تو نگاه(

  

 ... شد اتاقم داخل مامان که میخندیدم پرستاره به داشتم

  

 ...  بود شده اذیت خیلي  روز چند این  توي بشم فداش الهي

  

   بشه لبخندات اون فداي مادر الهي:    گفت  و رسوند  بهم خودشو  لبخند با

 .. 

 !!  چطوره؟؟؟بهتري حالت امروز دخترم

  

  هواي ، خونه بریم دارم دوست  شدم خسته ولي ، مامان خوبم گفتم سرحالي با

 .. میکنه خفم داره  بیمارستان

  

 ...  میکرد مرخصم دکتر امروز کاشکي

  

  

  ?? 
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  ببینیم باید حاال  ، خونست از بهتر خیلي تو موندن ،اینجا عزیزم نکن عجله:   مامان

 !!!!  میگه چي دکتر امروز

  

  بیام بگیرم صبحونتو  برم من گفت مامان که کشیدم عمیقي نفس

  

 ...  بودم اینجا از رفتن  فکر تو من ولي رفت مامان

  

 ... ببینم زودتر چه هر رو  دکتر میکردم خدا خدا

  

 ... بود صبح ?  ساعت انداختم ساعت به نگاهي

  

 ..  نمیگذشت زمان اصال  حاال..اوفففف

  

 ...  میکردم صبر موقع اون تا باید ، میومد??  ساعت همیشه دکتر

  

  رمفک اونقده... واااااي.. دیدیم چشمم جلوي رو مامان لحظه یه که بودم درگیر خودم با

 ... بودم نشده مامان اومدن متوجه که بود درگیر

  

 .... برو هپروت تو کم بگه بهم که االنه

  

 ..  بود بعید مامانم از کردم، تعجب واقعا نگفت هیچي همیشه برعکس ولي

  

  اونقد شدم خسته ؟دیگه چیه:  گفت  و کرد اي خنده بود فهمیده هم خودش انگار

 ...  بیار در بازي خل اینجوري کم گفتم بهت

  

 ...  دستم تو میموني آخر تو
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 ... ماماااان.. عهههههه:  گفتم کردمو اي  خنده

  

 ...  نه یا میسپارم کسي دست رو تو من ببین اصال ، عزیزم میکنم شوخي:  گفت که

  

 دیر بخور صبحونتو بیا مادر، کن ول  حاال: گفت که بگم چیزي بهش میخواستم

 ...  بخوري وقت سر هاتو دارو  باید..شده

  

 .. خوردم کامل رو صبحونم و  کشیدم جلو کمي  خودمو و دادم تکون  رو سرم

  

 ...  شده 10 دیدم که کردم ساعت به نگاهي گذشت که کمي

  

 ... نیست دلم تو  ،دل بیاد دکتر که االنه... وااااي

  

 باز اتاق در یهو که بخورم رو قرصام که بیاره آب برام تا رفت یخچال سمت به مامان

 ...   شد وارد لب به لبخند دکتر  و شد

  

 ... چطوره ما پریاي حال: گفت کشیدو سرم روي دستشو رسید که تختم به

  

 یا میشم مرخص امروز بگین بهم فقط ، دکتر آقاي  خوبم گفتم  و کردم بهش سالمي

   نه؟؟؟

  

   شدي؟؟ خسته ما دست از اینقده یعني:  گفت زدو لبخندي  دکتر

  

 خونه، برم بدین اجازه میکنم خواهش بمونم اینجا دیگه ندارم دوست ...دکتر اقاي نه

 ... باشم خودم مواظب جا این از بیشتر میدم قول
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  بودو معمولي خیلي خونت ،کراتین گرفتیم آزمایش ازت که دیروز ، دخترم باشه:  دکتر

 ... میشه بهتر اینم  از روز به ز رو حالت تو که میده نشون این

    

  خودت مواظب که بدي قول بهم باید ،ولي  بموني اینجاا که نیست نیازي دیگه پس

 ) استراحت توي هم تغذیه  توي هم..(باشي

  

 ...  بکنم ازش آبدار بوس یه و دکتر بغل بپرم بود  مونده کم خبر این شنیدن با

  

 ) خخخ...(بودم داشته نگه زور به خودمو جلوي ولي

  

 ...  بود خوشحال خیلي که مامانم

  

  بیرون اتاق از که کردم تشکر ازش کرد  بهم که سفارشهایي خورده یه از بعد دکتر

 ...   رفت

  

 ...  بود شدن متالشي حال در صورتم اعضاي زیاد خوشحالي از

  

 ...  بده انجام رو  ترخیص ،کاراي بیاد  تا بزنه زنگ بابا به میره گفت مامان

  

  

  ?? 

  

 ..... نشست من کنار صندلي رو اومد زد زنگ بابا به مامان که این از بعد
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 مریضیم این با سالها، همه این توي من  چقدر میکرد، نگاهم مادرانه محبت با داشت

 ....  بودم کرده اذیتشون

  

  عادي هاي آدم مثل ،ومیخواستم بودم اورده   بدست رو بهبودیم شکر خدارو دیگه ولي

 ...   کنم زندگي 

  

   ؟؟؟  میاد کي نگفت  بابا مامان: گفتم کردمو مامان به نگاهي

  

 ... میان پرهام با االن  گفت گفتم، بهش مادر چرا:  مامان

  

 ...  بودم گفته کم بازم بودم خوشحال بگم چقدر هر اصال.... خداااا واااي

  

 ... شدم پشیمون لحظه یه که  میزدم زنگ بهش ،داشتم میدادم خبر هم بردیا به باید

  

  این تو اخه.... بدم خبر بردیا به بعد برسم خودم به کمي و برم خونه اول میخواستم

  شده  آور چندش ام وضع واقعا میومد بدم  خودم از  حسابي بودم بیمارستان که مدت

 ....    بود

  

 ....  ببینه وضعیت این تو  منو بردیا دوباره نداشتم دوست

  

 ..  شد اتاق داخل بابا که بودیم زدن حرف حال در مامان با

  

   ؟ چطوره؟ بابا دختر:   گفت  زد بهم لبخندي شدنش  وارد  با

  

 ....  زد موهام روي  اي بوسه و  شد نزدیکمون  که دادم بهش سالمي 
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  خوبین ، بابا سالم: پریا

 .. خوبم منم دخترم باشي خوب تو: بابا

  

  کووو؟؟ پرهام پس:  پریا

  

 ...  میاد االن  میده انجام رو ترخیص کاراي داره: بابا

  

 ....  هستیماااا ماهم محمود آقا :   گفت مامان که میزدم حرف بابا با داشتیم

  

  دور  دستشو و رفت مامان سمت به بابا که کردیم بلندي  ي خنده ،باهم بابا و من

 ....  انداخت گرنش

  

 ....  سرمي تاج شما ، ببرم یاد از رو شما میشه مگه ، خانومم ببخش: بابا

  

 ..... میکردم نگاه بهشون عشق با

  

 ...  بوسید گونشو روي و شد خم بابا که زد  روش به لبخندي مامان

  

 ...  هاااا نشسته مجرد اینجا بابا... عههههههه: گفتم کردمو اي سرفه 

  

 .... شدم ساکت دیگه که رفت بهم اي غره چشم مامان

  

 ...  رفت بیرون  به و گفت اي اجازه  با بابا ، بابا گوشي زنگ صداي  با

  

  خودم به پرهام صداي با میکردم نگاه رو بیرون تختم کنار ي پنجره از که جوري همین

 ...   اومدم
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 ...   خوشي برادر،خوبي دل عزیز سالم

 ...   نشده تنگ واسمون دلت  نمیبیني رو ما

 ...   شده  تنگ واست دلم حسابي که من

  

 : گفتم میزد حرف ریز یه که جوري همین

  

  کن صبر سرت، رو گذاشتي بیمارستانو پرهام، خبرته چه........ عه 

 .. 

  

 ...  نه یا دادیي  انجام رو  ترخیص  کاراي سوم... خوبم دوما.... سالم اوال

  

 ..  ..  داداش پرنسس بلهههههه: گفت بود  لبش رو که اي باخنده پرهام

 ... برررریم که شو آماده حاال

  

 ...  رفت بیرون  اتاق از حرف، این گفتن  از وبعد

  

 ... کنم عوض رو لباسهام تا کرد اومدوکمکم سمتم به مامان

  

  براي  دلم برم،آخه زودترخونه هرچه داشتم  دوست نبود  دلم تو دل زیاد، خوشحالي از

 ...   بود  شده تنگ خیلي اتاقم

  

 شدم پرهام ماشین سوار احتیاط با و شدیم خارج بیمارستان از داروها  گرفتن از بعد 

 ...  رفتیم خونه سمت به و
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   122 پارت

  از بابا کمک با و  کرد پارک اي روگوشه ماشین پرهام رسیدیم خونه در  جلوي به وقتي

 ....  شدم پیاده ماشین

  

 ...  کرد باز برامون درو و رفت خونه در سمت به سریع مامان

  

 در تعجب از داشت  چشمام روم روبه جمعیت دیدن با شدم خونه داخل وقتي  

 ....  میومد

  

    میکردن؟؟ چیکار اینجا  اینا خدا اي

  فکر االن   نکن اونجوري چشاتو خواهري زشته: گفت بود گرفته دستمو که پرهام

 ...  اي دیوونه میکنن

  

 ...  بودم شک تو زیاد خوشحالي از حسابي که من

  

 ...  بودن اومده همشون

 ...  بودن اومده هم پیمان و عمه حتي

  

  خونه به خواهري اومدي خوش: گفت بوسید مو گونه روي  وآروم اومد سمتم به پریسا

 ....   خودت ي

  

    اوردي  بدست رو سالمتیت که خوشحالم

  

 ..  عزیزم مرسي:  گفتم زدمو  لبخندي

  

 ...  پرسیدن رو حالم و  شدن نزدیکم یکي یکي
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 ...  میکرد نگاهم جذاب لبخند یه با بردیا

  

 ....  میدونستن همشون

 ) خخخخخ...(بودم شده سورپرایز خودم نگو  کنم سوپرایز اینارو میخواستم که باش منو

  

 ... رفتم اتاقم به پریسا و باران کمک ،وبا شدیم خونه داخل همه اتفاق به

  

 حموم سمت به و  اوردم در تنم از رو لباسام ، رفتن پریسا و  باران که این از بعد

 ....   رفتم

  

 ...  چسبید بهم خیلي که گرفتم حسابي دوش یه مدت همه این بعداز

  

 رو کسي حضور که میکردم خشک رو صورتم حوله با اومدم بیرون حموم از که همین

 ...  کردم احساس سرم پشت از

  

.... عه.. خوردم جا حسابي بردیا دیدن با که برگشتم سمتش  به پاچگي دست با

 ... عه....عه

   ؟؟  میکني چیکار من اتاق  تو تو، دیوونه

  

 ....  ندیده باهم رو ما تا نیومده کسي تا بیرون  برو

  

  ضمن در کردم قفل  درو خوشگلم، نترس:  گفت  میکرد نگاهم شیطنت با که بردیا

 ...   نیست ما به حواسش کسي میخندن  و میگن دارن نشستن هم دور پایین همه

  

 ....   ببینم لحظه چند رو خانمم تا پیشت اومدم اي بهونه یه به منم 
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 ....   بردیا تو دست از: گفتم حرص با

 ...  بیرون برو زود  میکنم خواهش

    

  حلقه گردنم دور  رو ودستش اومد سمتم به بود بیخیال دنیا  ي همه از انگار  که بردیا

  برات دلم: گفت کشید عمیق نفس و برد  فرو گردن سمت به رو سرش آروم  و کرد

 ... نفسسسمم بود شده تنگ

  

 ...  نبود خوب حالم اصال مدت این توي

 ....  بشي  مرخص زودتر که میکردم دعا دعا همش

  

 :  گفتم التماس با بود  شده گرمم بردیا نزدیکي این از حسابي دیگه که من

 ...  بردیااااا میکنم خواهش

  

 :  گفت بوسید رو  گردنم زیر آروم نبود من از  بهتر نزدیکي، این از خودش حال که بردیا

  

 ...  میشي خودم مال و مني پیش االن که این از ، پریا برات خوشحالم خیلي  

  

  خوشگلتر  خیس هاي  مو با چقدر:  گفت گرفتو بلندمو خیس  موهاي دستش با بعد 

 ...  میشي

  

   به و زد پیشونیمو ،روي رو عمیقي ي بوسه کردو  خم سمتم به سرشو دوباره 

 ...  رفت بیرون اتاق از سرعت

  

 تن به حوله هنوز دیدم اومدم که خودم به بودم شده کاراش گیج حسابي بردیا رفتن با

 .... وایسادم
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  تا رفتم تخت سمت وبه کردم خشک سشوار با موهامو و  پوشیدم راحتي  لباس فوري

 ....   کنم استراحت کمي

  

 ... باشم سرحال شام موقع شب تا

  

 ....  افتادم نامرررررررد بهزاد   یاد لحظه یه کشیدم دراز تخت رو  وقتي

  

 ....  بپرسه حالمو که نزد زنگ بهم حتي بود  معرفت بي خیلي

  

 ...   میارررم جاااا حالشو حسابي پیشم بیاد وقتي

  

 ..  رفتم خواب به شد سنگین چشامم  میخوردم حرص بهزاد کار از که ريطو همین

  

  

   123 پارت

  

  

  مامان مهربون ي چهره با که کردم باز پلکامو  الي  آرومي به موهام رو  دستي نوازش با

 ....   شدم رو روبه

  

 ....   زدم مامان مهربوني به لبخندي

   ؟؟ چنده ساعت  جان مامان

  

 ...  شبه 7ساعت خانم تنبل : گفت داشت  لب رو که لبخندي با مامان
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 ...  وضعتو سر کن مرتب کمي پاشو

 ...  ببینن تورو تا اتاق داخل بیان میخوان همه

  

 ...   جون مامان نه: گفتم میبستم رو بلندم موهاي که طوري همین

 ...  اتاق بیاد  کسي نیس  الزم پذیرایي میام خودم

  

 ...  راحترم پذیرایي تو

  

 ... عزیزدلم راحتي جور هر:  گفت  لبخندي با مامان

 ...  بزنم سر ها غذا به برم من نداري الزم کمک اگه

  

 ...  میام دیگه مین10 تا منم برس کارت به برو شما جون مامان نه

  

  اذیت تا که برداشتم گشاد کمي  بلند سارفون یه رفتم کمد سمت به مامان رفتن با

 .... نشم

  

 ...  رفتم پذیرایي سمت وبه انداختم سرم روي و برداشتم سفیدي  شال

  

  نفره تک مبل به مهربوني وبا شد جلب من به عمه توجه پذیرایي  به شدنم وارد  با

 ... بشین کنارم بیا ، قربونت به عمه:  گفت کرد  اشاره بقلش

  

 ...  نشستم عمه کنار و رفتم نفره تک مبل سمت به

  شرمنده قربونت به عمه:  گفت بود شده جمع چشماش تو که اشکي ي حاله با عمه

 ....   دیدنت به بیام عمل قبل نتونستم شدم
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 کني گریه نیس خوب مامان....  عه: گفت دید اشکي چشماي با رو عمه وقتي پیمان

 ...   کني ناراحت رو پریا

 ...  پیمانه با حق جان عمه آره:  گفت بود ما پي حواسش که بردیا

 ...   نیس خوب پریا واسه ناراحتي و  استرس  اصال گفته دکتر

  

 ...   شدم ممنونش کلي حرفش این بخاطر چشمام وبا کردم بردیا روبه

  

:  گفت کرد پاک روسري با چشماشو اشک  بود شده پاچه دست حسابي که عمه

 ....  وقت یه نشي ناراحت جان عمه.... نه.....نه

 ....  خوشحالم که من

 ...   افتادن خنده به عمه کار این با همه

 ... دراومد  صدا به خونه زنگ میخندیدیم که درحالي

  

    کردي؟؟ دعوت کسیو خانم: گفت مامان روبه بابا

  

 ...   نه: گفت سر با مامان

  

 تعجب با عمو... بهزاده: گفت ذوق با کوتاهي مکث بعداز رفت آیفون سمت به پریسا

 ... برگشته زود چه  بیاد  کیش از  هفته آخر بود قرار که اون : گفت

    

 ...   بود نگفته من به چیزي  آقاجون  نداشتم خبر بخدا: گفت سر با بردیا

 ....  موندم بهزاد کاراي تو خودم من

  

 ...  ندم محل بهزاد به تا کردم جور جمع خودمو

 ...   دادم جا صورتم روي اخمي

 ...  بودم شده خیره فرش رو گلهاي به که جوري همین
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 ...   اومدم خودم به بهزاد  صداي  با

:   گفت همیشگي ذوق  با رسید  من به وقتي  کرد پرسي  احوال سالم تک به تک همه با

 .... عزیز دریایي پري سالااااام

  

  جا حسابي دیدنش با که دوختم بهزاد چشماي به گرفتم فرش گلهاي از چشمامو

 ....   خوردم

  

  

   124پارت

  

  نگراني که بهزاد  ؟؟ بهزاد افتادي روز این به چرا  شده چي... خوبي...سالم..سال...س

 مسموم کردم پرخوري کیش تو یکم بابا نشده  هیچي: خندیدوگفت بلند دید منو

 ...  شدم

  

 گود چشماش زیر بود  شده الغر  خیلي آخه کردم تعجب گفت بهزاد که جور این ولي

 از...بیفته حال این به مسمومیت یه بخاطر که نبود کردني باور اصال... بود  افتاده

 ...   کردم برخورد باهاش مهربوني با کشیدمو دست لجبازي

  

 عزیزم کنار میخوام که نور او پاشو: گفت بود نشسته من کنار که باران  به رو  بهزاد

 ... بشینم

  

 ...  داداشي چشم: گفت لبخندي  با  باران

  

 ...  خوبه حالت که باشم مطمئن پریا: گفت نشست کنارم بهزاد
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  خوب واسه  راهي  نمیکردم فکر وقت هیچ... بهزاد عاااالیم:  گفتم بهش رو لبخندي با

 ...   بشه پیدا شدنم

  

 میبینمت سرحال که این از خوشحالم  خیلي: گفت بود رولباش که اي خنده با بهزاد

 .. 

  

  حرص با... نترشیدي تا بهم بدي رو بله جواب که وقتشه حاال خانم پریا خوب

 چشماتو ناخونام با تا...بهزاد خفه:  گفتم زدم مردونش  بازوي  به مشتي کردم نگاهش

 ...  نیاوردم در

  

 ...   سوخت  برات دلم  شدي مریض که کن شکر خداتو برو اي  زنده االنم تا اگه

  

  خفت خیالم تو بار هزار وهرروز بودم ناراحت نزدي زنگ بهم حتي  اینکه از وگرنه

 ...  میکردم

  

 ...   افتادم  خنده به بهزاد ي  خنده با هم ومن میخندید حسابي که بهزاد

  

 ....   خریدم کارم جبران واسه بگیر اینو:  گفت کرد  اشاره دستش به چشماش با بهزاد

  

 ...  دیدم رو  مخملي کوچیک ي جعبه یه که کردم نگاه دستش به کنجکاوي با

  

   کشیدي؟؟  زحمت چرا  بهزاد وااااااي :  گفتم خوشحالي با

  

 ... خریدم برات  کیش از... بانو نکردم کاري که من: گفت لبخند با بهزاد
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  که سوغاتي یا کارته جبران جاي این: گفت پوزخند حالت با بردیا حرفش این با

   ؟ خریدي  چي ما خریدي؟واسه

  

  شرمنده: گفت بردیا به رو بعد.... هردوتاشون:  گفت کرد  نگاه من به لبخند با بهزاد

 ....   بخرم سوغاتي نکردم وقت کسي به

 ..... دربیارم دلش  از تا گرفتم دریایي  پري واسه فقط

  

 ....   حاال  خریده چي ببینیم کن باز: گفت خاص ذوق با پریسا که زدم  لبخندي

 .... درآورده بازارحتما چشم: گفت خنده با پیمان

  

 ...   خندیدیم باهم همگي بعد

  

 ..  میکرد نگاهم اخم با که افتاد بردیا به چشمم شد تموم ام خنده که همین

  

 ...   کرد اخم که این باز خدا یا

 ...   داد  جوابمو اخم  همون با که زدم لبخندي  روش به فوري

  

 ...   ممنون:گفتم بهزاد روبه

 ....   شدم خوشحال خوشگل زنجیر پالک یه دیدن  با که کردم باز رو کادو ي جعبه

  

 ....  کردن تحسین رو بهزاد ي  سلیقه دیدن رو پالک زنجیر همه وقتي

  

  کشیدو دستم  زنجیررواز ناغافل بهزاد میکردم نگاه دستم تو زنجیر به که جوري همین

 ...   ببینم گردنت تو همیشه دارم دوس: گفت

  

 ... انداخت گردنم دور پشت از زد دور مبل سرعت وبه
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 ...   ممنون:  گفتم و کشیدم خجالت حسابي بهزاد کاراي با

  

  دعوت شام صرف به رو همه و  بودن کرده  آماده میزرو زنمو و عمه همراه به مامان

 ....   کردن

  

  

   125 پارت

  

  برام و  اومد سمتم به بهزاد که بشینم  صندلي روي تا رفتم میز سمت به آهستگي با

  عقب رو سنگین صندلي  این بخواي که مردم من مگه: گفت کشید عقب رو  صندلي

 ...   بکشي

  

 ...   بگي بهزاد  آقا به باید موارد جور این تو

  

 ... نشست من کنار هم بهزاد نشستم  که صندلي روي

  

 ...   بودن  غذا کشیدن درحال همه

 ...   کرد متنوع هاي غذا پراز برام و برداشت بشقابي  بهزاد

  

 ...   کشید ساالد  پر بشقاب یه برام

  

 ...   کردي دقت نشسته کنارت که آدمي به بهزاد:  گفتم پرویي با

 ...  برام کشیدي غذا همه این که نیستم گوریل بابا

  

 ...   بخوري رو همه باید نباشه حرف: گفت میکرد نگاه رو میز روي  که درحالي بهزاد
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 ...   لطفا میارید میوه آب پریا براي خانم پریسا: گفت پریسا به رو بلند صداي با بعد

  

 .... ضررره براش نوشابه.... ها مریضه مثال

  

 ... بیاره میوه آب برام تا رفت:  گفت چشمي پریسا

  

 ....  بهزااااد ندارم تعارف که خودمون  خونه با: گفتم بهزاد به رو

  

 ...  ندارم خوردن غذا به میلي اصال من

  

  با خودم مجبورم نخوري آدم ي بچه مثل اگه: گفت برگشت سمتم به اخم  با بهزاد

 ... بخور لطفا پس.... غذابدم بهت قاشق

  

 ...   خوردم جا حسابي بهزاد حرف با

 ...  میداد خوردم به غذا  زور به خودش نمیخوردم غذا اگه مطمئنن

  

 ...  بکنم غذا خوردن به شروع خواستم که همین

  

  اینا  از لطفا... میوه آب با اوردم سوپ  برات: گفت  و کنارم اومد بدست سیني پریسا

 ..  بخور

  

 ....  پریااااا بده شانس خدا:  گفت بود گرفته خندش حسابي که پرهام

  

 ...   میکنن رسیدگي بهت طرف هر از
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 ...  انداختم نگاهي  روم جلو به ناامیدي با

 ... بخوره میخواد رو غذا همه این  کي.... خداااا اي

  

 ..    سوپ خوردن به کردم شروع

 ...  کرده اخم دیدم که انداختم بردیا  به گذرایي  نگاه میخوردم که جوري همین

 ...  میکنه بازي  داره غذاش با جور وهمین

  

 ...  برسه دادم به خدا  شده اعصباني حسابي که معلومه

  

 ....   میکرد ام خفه مطمئنن نبود کسي اگه

  

 ...  دادم ادامه خوردنم وبه انداختم پایین سرمو

  

 اتاقم سمت به خواهي معذرت یه با شدم بلند خوردم هارو غذا از کمي اینکه از بعد

  حد از بیش هاي اخم از هم باشم درامان بهزاد حد از بیش لطف از هم تا رفتم

 ...  بردیاااا

  

 که شنیدم رو بردیا صداي پشت از میرفتم ام اتاق سمت به آهسته که طوري همین

 ... کمکت بیام کن صبر پریا: گفت

  

  دررو  فوري رسیدم اتاق به که همین... برم اتاق  تا کرد کمکم و  اومد سمتم به بدو

 ...  نمیندازي وقت هیچ  و  میکني باز  گردنت از رو زنجیر حاال همین: گفت بست

  

 ...  بهزاد طرف از...یادگاریه یه اون بردیا تو  میگي چي:گفتم تحکم با

  

 .... گفتم که همین: گفت بلندي نسبتا صداي با بردیا
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  نیادلطفا اتاق  بگو کسي به نیس خوش حالم: گفتم بیرون بره میخواست که همین

 ... بخوابم میخوام ام خسته...

  

 ...  شد خارج ازاتاق حرفي  هیچ بدون  و انداخت  بهم عصبي نگاهه بردیا

  

 ...  رفتم خواب به کشیدم دراز تخت رو داغون  اعصابي با

  

  

  126 پارت

  

    بهزاد

  

 ... بعد دوماه

  

 ...  شده خوب پریام حال که شکرت مرتبه هزار خدااا  اي

  

 ..  کنم فدا واسش  جونمم دارم دوست میبینم سرحال رو پریا اونجوري وقتي  اصال

  

  میدونه خدا ولي ، بودم نگرفته خبري ازش که بود  ناراحت دستم از حسابي که درسته

 ... بود خودش خاطر به که

  

 ... نبود خوب حالم اصال خودمم من

  

   بودم، رفته خونشون به پرهام با ، بشه پیدا  کلیه پریا واسه اینکه  از قبل روز اون   وقتي

 ..  بود بد  خیلي حالش که دیدم رو پریا
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 ... نیست خوب براش اصال این  و داشته فشار افت دیالیز تو که گفت عمو

  

 ...   نداشت رو به رنگ  اصال پریا روز اون

  

 ....  بودم دیده اینجوري رو عشقم حال که فرستادم لعنت خودم به

  

 ... بکنم کاري یه پریا شدن  خوب واسه که گرفتم تصمیم جا همون

  

 ...  دادم توضیح روبهش چیز همه و رفتم پریا دکتر  پیش روز، همون فرداي

  

  چیزي  دیگه دید،  منو جدیت وقتي ولي  بود، خورده  جاا من هاي حرف از حسابي دکتر

 ...  نگفت

  

 ... بده انجام رو عمل به مربوط  کاراي تا برم آزمایش واسه فرداش که شد  قرار

  پیش مشکلي آزمایشم توي که میکردم خدا خدا...بود یکي من با پریا خوني گروه

 ...  نیاد

  

  و  زد زنگ خودم به مستقیم دکتر که میگذشت روز اون   از روز ،دو  دادم آزمایش وقتي

 ..  داد بهم رو آزمایش مثبت جواب

  

 ...  میرفت پیش درست  داشت همچي که این  از بودم خوشحال خیلي

  

 حرفي پریا به من کلیه دادن راجب که بودم کرده خواهش  دکتر از  روز اون

 .... بدونه مورد این در چیزي کسي نزنه،نمیخواستم
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 مرگ یه طرف از کلیه این که بگه خانوادش و پریا به که بودم خواسته ازش حتي

 ... میشه اهدا بهش مغزي

  

  واسه که دادم خبر عموینا و خودم ي  خانواده به سعید تولد شب تو همین خاطر به

 ....  میرم کیش به روز چند  ي

  

  ولي میزارم، تنهاش  دارم وضعیت این تو که میشه ناراحت دستم از پریا میدونستم

 ... بود خودش خاطر به

  

 دیدمش مي خوشحال رو پریا  کلیه شدن پیدا خاطر به  سعید تولد  تو، وقتي

 ... نمیتونستم ولي کنم بغلش محکم میخواستم

 ...  بدن پریا به رو کلیم  و کنن عمل منو دیگه روز?  بود شده قرار

  

 مشکلي پریا ي واسه عمل موقع تا کنیم عمل رو  تو جلوتر روز دو  باید بود  گفته دکتر

 ...  بودم کرده قبول منم که نیاد پیش

  

 ...  خوابیدم خوب فکر تا هزار با رفتم خونه به وقتي   شب اون

  

 ...  رفتم هتل به مامانینا از  کردن خداحافظي از بعد  روز اون فرداي

  

  درست کارا و نفهمه چیزي موضوع این  از  کسي  تا میموندم اونجااا  رو روزي چند باید

 ....   بره پیش

  

 بودم نشده پشیمون کارم از تنها نه  مدت این توي گذشت، سرعت به روز پنج اون

 .. میشدم هم محکمتر تصمیمم تو سري هر بلکه
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 ..  خورد زنگ گوشیم که بودم کشیده دراز تخت رو عمل از قبل شب

  

 ...  دیدم رو نازنین نحس ي  شماره که انداختم  بهش نگاهي 

  

 ... شدم پشیمون لحظه یه که کنم پرت دیوار به رو گوشي   اعصبانیت از میخواستم

 ... کنه کمکم عمل از بعد تا بگم، رو چي همه نازنین به گرفتم تصمیم 

  

 ...  دادم رو  جوابش و  زدم رو اتصال ي دکمه

  

 ....  نازنین بله: بهزاد

  

  بود خورده جااا بودم کرده صدا   دادوبیدادي هیچ  بدون رو اسمش  که این از نازنین

 ...  نمیزد حرفي هیچ اصال چون

  

 ...  سوخت واسش دلم لحظه یه

  

   هااان.. کنم قطع رو  گوشي نزني حرف میخواي اگه نازنین: بهزاد

  

 :  گفت و شد هول لحظه یه

  به ولي ، نزنم زنگ بهت که بودي  گفته بهم ؟؟میدونم خوبه حالت ، جاان  بهزاد نه نه

 ..  بیام بیرون نمیتونم فکرت از اصال  بهزاد خدا

  

 ..  داشتي چیکار حاال  بگو  ، خب:  گفتم کشیدمو موهام الي دستمو

  

 حال میخواستم من بخدا ، میخوام  معذرت  ازت واقعا روز اون بابت بهزاد :  نازنین

 ...  کنم خوب رو بدت
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  127 پارت

  

 ... میرفت  راه مخم رو و میزد  حرف  داشت  بند یه نازنین 

  

   نه؟؟ یا میکني تموم:  گفتم اي شده کنترل صداي با تقریبا

  

 ..  کرد سکوت و نمیگم دیگه..باشه...باشه:  گفت هول با

  

 .......  ن یا میتوني ببینمت، میخواام گفتم دیدم  رو سکوتش وقتي

  

  چرا  ، جان بهزاد حتما... آره...آره:  گفت بود پیدا صداش از که خوشحالي با نازنین

 !!! نه که

  

 کامل رو حرفم حتي نزاشت  اصال گرفت خندم حاضرجوابیش این خاطر به لحظه یه

 .. بزنم

  

 ..  میرسونه خودشو االن گفت که دادم رو  هتل آدرس بهش

  

 ..  کشیدم دراز تخت رو  و اوردم در تنم از  رو لباسم گوشي کردن قطع از بعد

  

 ..  رفتم خواب به و شد گرم چشام لحظه یه

  

 ..  شدم بیدار میکردن   صدا رو اسمم که اتاقم  در به خوردن ضربه با
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:   گفت که دیدم رو ها خدمه از  یکي که کردم باز درو لباس بدون جوري همون

 ...  دارن کار شما با خانوم این آقااا ببخشین

  

 ... دیدم افتضاح تیپ یه با رو  نازنین چرخوندم که سرمو

  

 ....  هستن من مهمون بله:  گفتم و کردم اخمي

  

 ... بشه اتاق داخل که کردم اي اشاره نازنین به سرم با بالفاصله وبعد

  

 ...   شدم اتاق داخل و کردم خدمه از تشکري

  

 ...  برسي خودت به نمیتونستي بیشتر این  از:  گفتم شدمو سینه به دست

  

 ... کاروکردم این تو واسه بهزاد، خدا به:  گفت  زدو  لبخندي

  

 .. نداشتم خبر خودم که بود اومده خوشم کردن نقاشي  از  کي من:  بهزاد

  

 ... نشستم تخت روي و نزاشتم که بگه چیزي میخواستش

  

 ...  کرد نزدیک بهم خودشو و اومد تختم سمت به پرویي تموم با

  

 ... گرفتم فاصله ازش کمي و  رفتم بهش اي غره چشم

  

 ....  بود شده گرفته حالش حسابي من کار این با انگاري

  

 .... زدن  حرف به کردم شروع که بود پایین سرش
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  ازش که نداشتم رو کسي  تو جز اینکه واسه اینجایي االن  اگه ، نازنین ببین: بهزاد

 ....  بگیرم کمک

  

 .... دوخت من دهن به چشم و  گرفت باال سرشو سریع من حرف این با

  

 ... نمیومد خوشم هیچ  نگاهش از

  

 ... زدن  حرف به کردم شروع  دوباره  و کردم اخمي

  که نپرس ازم کنم، اهدا عاشقشم که کسي به رو ام کلیه و بشم عمل فردا  که قراره من

 ...  بدم توضیح تو ي واسه  بشینم نمیتونم چون  میکنم کارو این دارم چرا

  

 ...  بگذرم خودمم از حاضرم که دارم  دوسش  اونقد بدون اینو ولي

  

 هم اگه و میشم ممنونت خیلي کني  کمکم و بموني من پیش میتوني عمل بعد اگه

 ... نه که

  

 ....  کني زحمت  رفع زودتر چه هر میتوني

  

 ...   شد اشک از پر چشماش که نکشید ثانیه به نازنین

  

 ...  کنم درک رو نازنین االن بخوام که بودم  اون  از بیرحمتر خیلي  من ولي

  

 ...  بود سالمتیش و  پریا وجود میکرد خوشحال منو که تنهاچیزي
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  دست دیگه  شد رو روبه من هاي نگاه  با  وقتي ولي  نبود کار این به راضي اصال نازنین

 ... میکنه کمکم که گفت و کشید تالش از

  

  میتوني  االنم  کردي، قبول که ممنون:  گفتم که زدم  حرف باهاش رو ساعتي  نیم حدود

 ...  باشي اینجاا صبح فردا و خونه بري

  

 اینجاا امشب من نمیشه..نمي..نم:  گفت  لکنت با میجویید پایینشو لب که نازنین

 .. بریم اینجاا از باهم فردا که بمونم

  

 ...  بري دیگه بهتره...نه:  گفتم تحکم با

  

 ..  کردم بازش و رفتم اتاقم در سمت به بعد

  

  صندلي رو از  رو کیفش بود گرفته حرصش من محلي بي همه این از که نازنین

 ...  رفت بیرون  سریع و  برداشت

  

 ... دادم تکیه در به دستام با و  بستم درو رفتنش  با

  

 ... رفتم تختم سمت وبه کشیدم عمیق نفس  تا چند

  

 ...  میرفت رژه ذهنم  تو همش فردا فکر ولي  میکردم، استراحت  کمي و میخوابیدم باید

  

   128 پارت... رفتم خواب  به و شد گرم چشام کي نفهمیدم که کردم فکر اونقد 

  

 ...  گرفتم سرپایي دوش یه و شدم بلند  خواب  از گوشیم زنگ صداي  با
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 ..  میرسونه خودشو دیگه ساعت نیم تا گفت که زدم زنگ نازنین به

  

 ...  نرفتیم من ماشین با دیگه  اومد نازنین وقتي

  

 ...  رفتیم بیمارستان سمت به هم با و شدیم اون ماشین سوار

  

 ...   میکرد اذیتم داشت  نازنین هاي نگاه سنگیني  ، راه وسطاي

  

 :   گفتم برگشتمو سمتش  به و شدم کالفه سر اخر که کرد نگاهم اونقد 

  

   بفرمایین..بله 

 ...  ببینین کامل االن  صورتمو

 ... باشه  بهتر اینجوري کنم فکر

 !!!  بزني دیدم  میتوني راحتر

  

 ....  اخالق بد  چته:  گفت بود  دراومده حرصش که نازنین

   میکنم؟؟؟ چیکار دارم من مگه

  

 ..  باشه رانندگیت به حواست  ، برس کارت ،به هیچي:  گفتم کشیدمو پوفي

  

 ...   کردم اي دیگه وسمت گرفتم ازش صورتمو 

  

 ....  بهزاد بهت لعنت

 ...  میگیري  پاچشو هي که ، داري چیکار بدبخت این با تو

  

 ....  تووو به چسبیده کرده ول زندگیشو کرده  کاري بد
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 .... نزنم حرف  تند نازنین با دیگه که گرفتم تصمیم

  

 .. کردم فکر پریا به و بستم چشامو

 ..  بود شده تنگ براش دلم  االن از چقدر

  

 ...  بره پیش درست چي همه و بگذره زودتر چه هر ، روز چند این که کنه خدا

  

 ... اومدم خودم به نازنین صداي  با

 .. رسیدیم بهزاد :  نازنین

  

 .... شدم پیاده ماشین از و  کردم اطراف به نگاهي

  

 ... شدیم بیمارستان داخل هم وبا رسوند بهم خودشو نازنین که میکردم حرکت جلو از

  

  اونجاا عمل از  قبل  باید که دادن  بهم رو اتاقي  بستري، کارهاي  دادن انجام از بعد

 ... میموندم

  

 ....  نداشتم اظطرابي هیچ من ولي  میرسد نظر به نگران  خیلي  نازنین

  

 دیگه ساعت نیم تا گفت و اومد اتاقم به دکتر که بودیم بیمارستان توي  رو ساعتي3

 .. میبرن عمل اتاق به منو

  

  

 .. بپوشم  عمل براي که داد بهم رو لباسي پرستاري بعد
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  حرفي هیچ بدون  اونم که کنم عوض رو لباسام تا بره بیرون که کردم اي اشاره نازنین به

 ...   رفت  بیرون

  

 ..  اورد  بیرون در الي از کلشو و کرد باز آروم رو اتاق در بعد مین5

  

 ...  تووو بیام بهزاد :  نازنین

  

 ...   تویي االنم تو گفتم خندیدمو لحظه یه

  

 ...  رسوند تختم به خودشو و زد  لبخندي  نازنین من ي  خنده این با

  

  تو که دختري  اون به دارم  خیلي بهزاد:  گفت کشیدو پشتم پر موهاي الي دستشو

 ... میکنم حسودي  میکني واسش کارو این داري

  

   واست  چقد  دختره اون  ببین ولي ، بدي  محل دختري به بخواي  که نبودي توآدمي

 ...  میگذري واسش  جونتم از  داري حتي تو که داره ارزش

  

 ... من روز شبو بود شده که داشت چي پریا این نمیدونم میگفت راست  نازنین واقعا

  

 ....  نبود من به هواسش  اصال بودم پریا با که مدت همه این توي

  

 ..  کنه فکر داشتن دوست و عشق به نمیتونست داشت، که مریضي خاطر به شاید

  

 ... نمیگفت نه من عشق به  که میدونستم میشد خوب زودتر پریا اگه ولي
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  و بازشد اتاق در لحظه یه که بودم برده  یاد از رو  زمان گذر میزد حرف نازنین وقتي

 ...   شد داخل دکتر

  

 ...  بردن عمل اتاق سمت به منو باهام زدن حرف  خورده یه از بعد

  

 ..  بهزاد میکنم دعاااا برات:  گفت و  گرفت رو  دستم اخر ي لحظه نازنین

  

  عمل اتاق به و کردن  دور نازنین کنار از منو سریع که کردم تشکر ازش نگاهم با

 ...  بردن

  

  و شد گرم چشام یواش یواش بیهوشي کار انجام از بعد شدم، عمل اتاق  داخل وقتي  

 ...  نفهمیدم چیزي دیگه

  

  

   129 پارت

  

 ...  شدم بلند خواب از میپیچید  پهلوم توي که بدي درد  با

  

  تا ولي... میخواست خنک آب دلم که داشتم عطش ،اونقد بود  شده خشک دهنم

 ...  گرفت رو پهلوم دوباره  شدیدي درد بدم تکون خودم به اومدم

  

 ... شدم موقعیتم متوجه  تازه که کردم اطراف به نگاهي

  

 ..  شد اتاقم  داخل  پرستاري که میرفتم کلنجار درد  با

  

 :   گفت  و سوخت واسم دلش که کردم نگاه بهش عجز با اونقد رسیدیم که تختم به
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 ..  میخوایین چیزي رادمهر، آقاي بهترین 

  

 ... بده آب بهم نمیتونه گفت که خواستم آب ازش جوني کم صداي  با

  

 ...  رفت  بیرون اتاق از وبعد

  

 ..  داشت ارزش من دریاي پري واسه دردا این ولي میمردم درد از داشتم یعني... واااي

  

  خواب به و  شد گرم چشام دوباره بودکه ریخته چي سرمم  داخل پرستار نمیدونم

 ... رفتم

  

 ...  شدم بلند میزد حرف کسي با عصبانیت با که پرستار صداي  با

  

 ... میرم زود  خدا  به ، ببینمش لحظه یه فقط روخداا  تو

  

  ببینین، رو مهر راد آقاي نمیتونین ،شما یو سي آي اینجااا  من، عزیز نمیشه:  پرستار

 .. کنین مالقاتش میتونین وقت  اون شدن منتقل بخش به وقت هر

  

 .. نازنینه صدایه که شدم متوجه کردم دقت که کمي

  

 ....  نمیفهمیدم حرفاشون از چیزي دیگه که داشتم درد   اونقد ولي

  

  آب بهم کمي میکنم خواهش :  گفتم سریع  شد اتاق داخل  که میزدم صدا  رو پرستار

 ....   نکنم صداتون دیگه میدم قول ؛ بدین
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 ...  گذاشت خشکم لبهاي روي و کرد نمناک رو  دستمالي  و اومد سمتم به پرستار

 ..   بود  بهتر هیچي از بازم

  

 ...  رفت بیرون  ریخت چیزي سرمم داخل  دوباره اینکه از بعد

  

 .. شد کشیده پریا سمت فکرم بازم داشتم که دردي  همه اون با

   اضطراب خیلي عمل واسه  که مطمعنم میکنه، چیکار داره پریا االن  نمیدونستم

 ...  داره

  

  میگفتن اگه ، نفسم نیست چیزي من واسه که دردا این عشقم، بشه فدات بهزاد

 .... میدادم من بده پریا واسه جونتم

  

  درد  کمتر تا رفتم  خواب به و  کرد اثر  بهم  داروها  باالخره که کردم فکر پریا به اونقده

 ...  بکشم

  

 ..  کردن منتقل بخش به یو سي  آي  از منو که میگذشت  عملم از روز دو

  

 ...  میکرد اذیتم پهلوم درد بازم بود،ولي شده بهتر حالم کمي

  

 ...  میکرد خفم داشت  بیمارستان هواي

  

 تکون پیشم از هم لحظه یه نازنین بودم شده منتقل بخش به که مدت تواین

 ...  میرسید بهم حسابي و نمیخورد

  

 ...  رفتم هتل  به نازنین با و شدم مرخص بیمارستان از خودم رضایتم و  درخواست به
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 ... داشت عمل  من پریاي امروز

  

  صداي این با میزدم زنگ کي هر به اخه بگیرم خبري  ازش نمیتونستم حتي  خدا اي

 ... میشد چي همه متوجه ضعیفم

  

  که بده جواب میخواست نازنین شد  بلند گوشیم صداي که بودم کشیده دراز تختم رو

 ... گرفت سمتم به رو گوشي  کردم که اي اشاره با

  

 ... بدم جوابشو نمیتونستم... خوردم جاا گوشیم ي توصفحه بردیا اسم بادیدن

  

 .. میشد من بد حال متوجه بود  زرنگ بردیا

  

  مشکلي پریا واسه نکنه ، ترسیدم لحظه یه ولي..ندادم جوابشو که گرفت دوبارتماس

   باشه؟؟؟ اومده پیش

  

  کمي از بعد ، شد بدم حال متوجه اول همون که زدم  زنگ بردیا به  سریع فکر این با

 ...  توپید بهم حسابي که پرسیدم رو پریا حال باهاش زدن حرف

  

  از و میرفتم پیشش شدم خوب اینکه از  بعد خودم نبود مهم االن  ها حرف این ولي

 ..... میوردم در دلش

  

  

  130 پارت

  

 ....  میگذشت بودن کرده عمل منو که موقعي اون از روز 10
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  اونم که بزنم زنگ پرهام به گرفتم تصمیم ، نداشتم خبري پریا از اصال مدت این تو

 ....  شده بهتر خیلي حالشم و میکنن مرخص بیمارستان  از رو پریا امروز گفت

  

  من چون داشت حق خوب ، زد  حرف  سنگین سر خیلي باهام پرهام کردم احساس

 ... بودم نگرفته ازشون خبري مدت همه این توي

  

 من بودو شده خوب من عشق حال بودکه این مهم ، نبود مهم من واسه چیزا این ولي

 ... میدیدمش زودتر چه هر

  

  خداحافظي  خودش که کردم تشکر بود کشیده که زحماتي  بابت نازنین از روز همون

 ...  رفت کردو

  

  بودم کرده اذیتش  خیلي مدت همه این توي بودمن مهربوني دختر واقعا

 ... 

  

 ...  بخرم اي هدیه بود کشیده که زحماتي بابت واسش، بودم گرفته تصمیم

 .. گرفتم دوش ولرم آب  با و رفتم حموم به رفت نازنین که این از بعد

  

 ... بود مشخص کامال هاش بخیه جایه که انداختم پهلوم به نگاهي حموم داخل

  

 ...  میکردم نگاهش  بهش دل جونو با  سري هر و  داشتم دوست  رو زخم این من ولي

  

 ..  اومدم بیرون حموم از تن به حوله و کشیدم کردن  نگاه از دست

  

 چشام زیر ؛ بودم شده الغر  خیلي  انداختم، خودم به نگاهي وایسادم آینه جلوي

 ...  بود افتاده گود حسابي
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  همشون تقویت کمي با چون بخورم، رو غصش بخوااام که نبود  دردي  اینااا  ولي

 ..  میشد درست

  

 شده مرخص پریا االن تا مطمعنن بود، ظهر بعد ?  ساعت ؛ کردم ساعت به نگاهي

 ...  بود

  

 ...   زدم ساده تیپ یه و کشیدم سشوار رو موهام سریع

  

 بودم مریض که روزي  چند این توي شدم، خارج هتل  واز رفتم اتاقم در سمت به بعد

 ...  بودم نکرده استفاده ماشینم از اصال

  

  از تا بخرم کادو عشقم براي  تا رفتم بازار سمت به و  اوردم  بیرون پارکینگ از رو ماشین

 ...  بیارم در نبودنم خاطر به کوچیکش دل

  

 ....  رفتم فروشي طال ي مغازه سمت شدم که پاساژ داخل

  

 ...  گرفت رو چشمم زنجیري پالک که کردم داخلش به نگاهي

  

 ... خریدم پریا براي رو همون  حرفي هیچ  بدون  بود اومده  خوشم خیلي که خودم

  

 ...  بخرم طال هم اون براي گرفتم تصمیم افتادم  نازنین یاد مغازه از دراومدن موقع

  

 ..  اومدم  بیرون پاساژ از سریع و  کردم انتخاب رو  ظریفي دستبند

  

 ...  شدم پذیرایي وارد و کردم جا جابه دستم توي  رو کادو  رسیدم عموینا ي  خونه وقتي
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 به چشمم تا... میکردن نگاه بهم گیجي با همشون که کردم پرسي  احوال همشون با

 ...   نشست لبم ي گوشه لبخندي  افتاد پریا

  

 ...  بود خورده جاا دیدنم از حسابي

  

  سربه داشتم  دوست همش بود، پریا پي حواسم همش بودم جااا  اون که مدتي اون تو

 ...   بزارم سرش

  

  گردنش تو تموم پرویي با خودم  و  دادم   بهش رو بودم خریده بهش که کادویي

 ....  انداختم

  

 ... نیاره در  اونو  گردنش از وقت  هیچ که خواستم ازش

  

 ... کردیم رفتن قصد همگي بعد و موندیم اونجااا رو ساعتي?  یه

  

 ...  خوابیدم آرامش با که بود  شبي  اولین  ها مدت از بعد  شب اون

  

  

 **************************************** 

  

  

 ..  میشد بهتر و بهتر داشت من پریاي حال و میگذشت  همینجوري روزها

  

 ..  میگذره روزها اون از ماه دو االن گفتم که هایي گفته طبق
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 من براي  رو پریا تا  بدم خبر ام خانواده به گرفتم بود،تصمیم شده تموم طاقتم دیگه 

 ...  کنن خواستگاري عموینا از

  

 ....  بدم رو خبر این بردیا برادرم به همه از  اول دونستم بهتر ولي

  

  

   131 پارت

  

  

 ...  زدم  زنگ بردیا به  زیادي ذوق و شوق با

  

 ... داد  جواب رو گوشي  بردیا خورد که بوقي اولین

  

 ...  خودم مغرور داداش بر سالم..  الوووو:  بهزاد 

 ....   داداش خوبي

  واجب  کار ، اونجااا  میام دارم بمون شرکت ،پس بااااشه آهان  کجایي؟؟؟ ؟؟؟ خبرا چه

 ..  دارم باهات

  

 ....  مهمه خیلي کارم داداش، آره

 ... بینمت مي... برم قربونت باش

  

  با  و ماشین داشپرت رو وانداختم کردم  قطع  رو گوشي بردیا با زدن حرف  از بعد 

 ... روندم  شرکت سمت به دانشگاه از زیاد هیجان

  

  میز جلوي به وخودمو کردم یکي دوتا   هارو پله و رسیدم شرکت به مین 30بعداز

 ....  رسوندم منشي
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 ...   کرد ادب عرض و شد بلند جاش از فوري من دیدن  با منشي

  

 ... هست رادمهر آقاي اتاق داخل  کسي:  گفتم منشي به رو

  

 ...   داخل بفرمائید  بودن شما منتظر اتفاقا  ، نخیر: گفت لبخندمهربوني با منشي

  

  شدم داخل بردیا ي  اجازه وبا  زدم در به تقه تا دو  رفتمو بردیا اتاق در سمت به فوري

 ... 

 ...   کرد  باز من روي به  رو مردونش آغوش شدو بلند میزش پشت از من دیدن با بردیا

  

 ...  داداش چطوري: گفتم  گرفتمو آغوشم تو رو برادرم و رفتم سمتش به

  

  راه شده مجبور که بوده مامهم کوچیکه داداش واسه اینقد چي : گفت لبخند  با بردیا

 ...   بزنه داداشش به سر یه و کنه کج

  

 ... میاري در بال خوشحالي از که بگم اگه: گفتم فراوان  شوق و ذوق با

  

 ... داداش  شده چي ببینم ،،،بگو دلم جون: وگفت خندید  بردیا

    

  مرغا قاطیه کوچیکت داداش  قراره:   گفتم و زدم زل بردیا چشماي تو تمام پرویي با

 ... بشه

  

  آدم هم تو واقعا یعني بابا، نه: گفت  کردو خندیدن  به شروع بلندي صداي با بردیا

 ...  بهزاد شدي
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 :  گفت بردیا که انداختم پایین سرمو حرف این گفتن با

  

 ...  هااااا نیست بازي بچه زندگي من، ،داداش بهزاد  ببین

  کردم اشتباهي چه و  شدم پشیمون بگي بیاي بعد  کني ازدواج دختري  یه با بري فردا

 ... 

 ...  بهزاد کردي  فکراتو

  

 االنم کردم فکرامو که وقته خیلي : گفتم بردیا به رو جدیت تمام با و اوردم  باال سرمو 

  برن هفته آخر تا که بگم بابا و مامان به بعد و بدم بهت خوشو خبر این که اومدم

 ...  خواستگاري واسم

  

  میخواي که این از خوشحالم خیلي... من داداش مبارکه پس:   گفت  لبخندي با بردیا

 ..   بگیري سامون سرو

  

  مارو خررر کله داداش این دین و دل که کیه خوشبخت عروس این ببینم بگو حاال

 .....  برده

  

 .... پریاااا: ....گفتم لب زیر آرومي وبه کشیدم خجالتي بردیا حرف با

  

 ...   شدم رو به رو بردیا ي  زده بهت ي  چهره با کردم بلند وقتي  سرمو

  

 ...  میشه وارد  شک بهش حسابي حرفم این با بودم مطمئن

  

.... .............  بهزااااااد گفتي چي تو: گفت بود شده وارد بهش که شکي  همون با

 ............  پریاااااااااااااااااا
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 :  گفت دادو  تکون تند  تند  سرشو

  

 ...  نکردي  رو درستي انتخاب بهزاد نه

 ...   شده خوب تازه دختر  اون

 .... داره  حساسي خیلي ي  روحیه اون

 ...   نیس باور جاي  اصال.....  اون  با تو

 ...  بهزاد نیس  دیگه اي دختر  مثل اون

 ..   بزني پسش نخواستي وقت هر که

 .... پاکه خیلي....  بهزاد  پاکه اون

 ....  میکنم خواهشششش..... نکن بازي  اون با

  

 میخوام دختررو  اون من داداش،،، ببین: گفتم بردیا به رو  اي شده کنترل اعصبانیت با

 ..... 

  

 ...  اس بسته نفسش به نفسم که دارم  دوسش  اونقدر

  

 ...   بدم جونمو براش حاضرم که دارم  دوسش  اونقدر

  

 چه هر اون اینکه بخاطر من....  کن نگاه: گفتم و  دادم  باال به پیراهنمو اعصبانیت با

 ....   دادم بهش رو ام کلیه کنم خودم ماله اونو و بشه خوب زودتر

  

 ... منه کسه همه دختره  اون

 ....   پریااااااااام عااااشق من: گفتم بود صدام ته که بغضي با

  

 ...   میکرد نگاه زخمم جاي به تعجب با بردیا میزدم که حرفایي این با
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 ....  بهزاااااااااد.... اي  دیوووونه  تو: گفت زیاد خیلي تعجب با

   ؟؟؟؟؟؟... کردي  کار چي تو

  

  پریااام ي  دیوووونه آره: گفتم بود شده جمع چشمام تو که اشکي نمه با

  .... 

  

 ...   بیرون زدم  اتاق از سرعت به وبعد

 ....  توش نشستم رسوندمو ماشین به خودمو

  

 ..  رفتم خونه سمت به و شدم  دور جا اون از  ها الستیک جیغ وباصداي

  

  

   132پارت

   بردیا

  

 ....  میکردم نگاه خالیش  جاي به بهزاد رفتن با

  

 ...  نمیشد باورم اصال

  

 ...  بود کرده وارد  روبهم بزرگي بهزادشوک 

  

 ...  میشد اي دیگه کس مال من از غیر به پریا میشد مگه آخه

  

 ...  نداشت امکان اصال این..نه..نه
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  رنگیش دختراي  دوست چشم به رو پریا اون چون ، نشده عاشق بهزاد که نممطمع

 ...  میزاره کنار اونو  زدن دلشو  که مدتي یه از بعد که میکنه نگاه

  

 !!!  نمیزارم من ولي....میگم من که طوره همین... آررررره

  

 .... نشستم روش  و رفتم چرمم مبل سمت به داغون  اعصابي با

  

 ...  میشد اکو سرم تو بهزاد حرفاي همش

  عاشقششششششممممممم من(

 ...) کنم خودم ماله زودتر هرچه اونو که دادم بهش رو کلیم حتي من

  

  بودم، شده داغون بهزاد   ف حر این با

 ... بشه  نزدیک پریا به نمیتونست کسي من از غیر به

  

 با کشیدمو موهام الي محکم دستامو بشه اي دیگه کس مال پریا اینکه فکر با 

 .... کشیدم نعره اعصبانیت

  

 عشقم از  اینجوري  خودم جلوي  بهزاد از  غیر به  اي دیگه کس اگه نبود، خودم دست

 ....  نمیزاشتم زندش میزد  حرف

  

 ...  شد  داخل  منشي و  شد باز اتاقم در حال همون تو

  

  اومده؟؟  پیش مشکلي ، مهر راد آقاي ببخشین

  

  بیرون  حرفي  هیچ  بدون خودش که کردم نگاه بهش غضب با چنان  و کردم بلند سرمو

 ....  رفت
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 ...  نبود خوب اصال حالم

  چي؟؟؟؟ باشه شده پریا عاشق بهزاد  واقعا اگه

   داد،  دست جنون بهم لحظه یه فکر این با

  صداي با شد باعث که زدم  میزم جلوي  به رو محکمي ي ضربه و کردم مشت دستمو

 ...   بشکنه وحشتناکي

  

  رگ  و  بود شده خون از پر چشمام مطمعنم بودم افتاده  نفس  نفس به اعصبانیت از

 ...  بود شده متورم گردنمم

  

 ...  بود  حقیقت عین که حالي در نداره، واقعیت این که میزدم تشر خودم به همش

  

 .....  بود شده عاشق بهزاد 

 ...  بود داده بهش  کلیشو و بود  گذشته خودش از که بود عاشق

  

 ....   میومد در اشکم داشت دیگه

  

   ؟؟؟  برادرم چرا

 ... بجنگم باهاش نمیتونم که شده پریا عاشق کسي چرا

  

 ...  بود رفیقم و  دوست بهترین برادرم از غیر به که کسي

  

 ....  بدم چي رو پریا جواب

 ... شد  بلند  گوشیم صداي  که بودم درگیر خودم با

  

 ....  برداشتم رو گوشي و رفتم میزم سمت به افتاده هایي شونه با
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 ... بود پریا ي  شماره واااي

  

 .... نمیتونستم االن حداقل بدم، جوابشو نمیتونستم

  

 یه که میکردم نگاه دستم تو گوشي به ، شد  قطع باالخره که بود دستم تو گوشي

 ...  شد بلند پیامکش صداي لحظه

  

 .... پریاست طرفه  از پیامک دیدم که کردم باز رو گوشي صفحه

  

  ولي  ، داري کار میدونم برنداشتي، گوشیتو زدم زنگ خودم، عشقولي بر سالم: پریا

 ...  دارم  دووووست نررره یادت...عشقم باشه خرید، بریم دنبالم  بیا کارت از بعد

  

 ...  بگذرم پریا از میتونم من مگه خدا اي

  

   میشه؟؟؟ چي وسط این  بهزاد پس

  

 ...  نزاشت گفتن واسه رو   حرفي کارش این با  اون بود، عاشقتر من از که اون

  

  

  133پارت

  

 !!!! من با کردي چیکار....بهزااااد بهت لعنت

  

 ... بایستم پاهام  روي نمیتونستم اصال ، بشینم برم میخواستم
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 ...   شده خون از پر گوشیم و دستم دیدم، که کردم پرت میزم روي رو، دستم تو گوشیه

  

 ...  بودم نکرده احساس میز شکستن با رو  دردي  هیچ که بودم پریا و بهزاد درگیر اونقد 

  

  هاي کمک ي جعبه که گرفتم رو منشي ي شماره و نشستم میزم پشت صندلي روي

 ...  بیاره رو اولیه

  

 رو، جعبه بپرسه سوالي اینکه بدون  و شد اتاقم  وارد ترس با  منشي دقیقه چند  از بعد

 ...  رفت  بیرون و گذاشت میز روي

  

 ...  بود خورده  بدي  خیلي  شکاف انداختم دستم به نگاهي 

  

 .... نریزه این از  بیشتر خونش تا بستم باند  با رو دستم سریع

  

 ...  میرفتم باید ، نداشتم رو شرکت ي حوصله دیگه

  

 .. شدم خارج اتاق از  و برداشتم میز روي  از رو کیفم

  

  بیرون  شرکت از محکم هاي قدم با بخیال  ولي شدم منشي سنگین هاي نگاه متوجه

 ..  زدم

  

  درد شد باعث که گذاشتم فرمون  رو رو، دستم نشستم که همین شدم، ماشینم سوار

 ..  بگیره شدیدي

  

 ...  بهزادددد بهت لعنت...اه....اه
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 ..  میخواست آرامش کمي دلم ، برم خونه نداشتم دوست

  

 ... بود پیشم پریا االن کاش

  

 ...  افتادم راه کجاست مقصدم بدونم اینکه  بدون و کردم روشن رو ماشین

  

 ...   بود شده تاریک کامال هوا که بودم خیابوناا  تو چقدر نمیدونم

  

 ..  بود شب?  ساعت کردم ساعت به نگاهي

  

 ... شدم خونه راهي بودم گرفته که شدیدي  سردرد با

  

 .. نبود پذیرایي تو کسي ، رسیدم خونه به وقتي

  

 .. میرسید گوشم به آشپزخونه توي  از صداهایي

  

 .. میخورن شام  دارن  همشون دیدم شدم نزدیکتر که کمي

  

 ..  میخورد غذاشو داشت زاده قحطي این عین که بهزاد

  

 ...  بود نشده من اومدن متوجه کسي

  

 ...  دادن جوابمو و برگشتن من سمت به همشون که دادم سالمي

  

   نمیدادي؟؟ جواب  چرا رو گوشیت کجایي؟؟ تو معلومه جون؟؟ مادر سالم:  مامان
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 ...  نیست گوشي دیدم که کردم کتم جیب توي  رو دستم حرف، این گفتن با

  

 ..  بودمش گذاشته میز روي بار اخرین

 .. برم خرید باهاش که بود گفته بهم بدم، چي  رو پریا جواب حاال.. وااي 

  

  دستم  از حسابي نمیدم رو جوابش که دیده  بازم و  زده زنگ  گوشیم به االن مطمعنم

 ...  اه...اه...شده ناراحت

  

 :  گفت جون  آقا که بودم فکر تو

  پسرم؟؟ خوبه حالت

  

  بیا... پسرم نداره اشکالي:  گفت مامان  که نیست خوب حالم...نه بگم میخواستم

 ...  کرد یخ که بخور شامتو حاال

  

 ... برم اتاقم به تا رفتم ها پله سمت به ندارم میلي اینکه گفتن با

  

  ، نداره عیبي مامان:  گفت مامان به که شنیدم سرم پشت از  رو بهزاد شاد صداي

 بدم چرا نمیدونم حرفش این  از.... کرد بلندي  ي خنده وبعد... من به بده رو بردیا حق

 ...  رسوندم اتاق به خودمو و اومدم  باال ها پله از سریع ، اومد

  

  

   134 پارت

  

 .....  بود شده تر شدید سردردم
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 تختم روي  لباسا همون با و کردم پرت سمتي یه به رو کیفم که بودم حوصله بي اونقد 

 ... نشستم

  

 ... گرفتم قاب دستام با صورتمو و گذاشتم زانوهام روي  دستامو  آرنج

  

 چشمامو وقتي حتي نمیشد، دور چشمام جلوي از پریا معصوم چشماي هم لحظه یه

 ... میومد چشمام جلوي بازم میبستم

  

 اتاقم سقف  به میکردم باز رو لباسم هاي دکمه که حالي در  و آوردم پایین دستامو

 ... بودم شده خیره

  

  بهزاد به رو  محکمي جواب و بکنم فکرامو خوب تا میدادم، فرصت خودم به باید

 ... بدم

  

  ازش ها مدت که خطي و گوشي و رفتم  میزم کشوي سمت به و  شدم بلند تخت رو از

 ...  کردم روشن رو نمیکردم استفاده

  

  استفاده ازش دیگه  دالیلي به که داشتن ام خانواده و بهزاد  فقط رو خطم این

 ...  نمیکردم

  

 ... کشیدم دراز تخت روي دمر همونجوري بیارم در  پیرهنمو اینکه  بدون

  

 ....  افتادم بودم زده پریا به که هایي بوسه یاد

  

 ... کنه تجربه رو پریا با  ن  بود خودم از غیر به کسي بیارم طاقت نمیتونستم من
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 ...  میگم بهزاد به رو چیز همه  فردا.. آررره

  

 ...  دادیم  ازدواج قول همدیگه  به و هستیم هم عاشق پریا، منو که میگم

  

 ....   رفتم خواب به میگم بهزاد به رو چیز همه  فردا اینکه فکر با

  

 ...  شدم بلند خواب از میکشت خودشو  داشت که گوشیم زنگ  صداي با صبح

  

 ... میرفتم شرکت به باید انداختم اطرافم به نگاهي

  

 ..  افتادم عصر دیروز یاد لحظه یه بیام پایین تخت از خواستم که همین

  

 ... گذشت چشام جلوي از فیلم یک مثل دیروز اتفاقات تموم

  

 .. نشستم تخت روي و کشیدم پوفي 

  

  سرم روي  رو  دستم و  کشیدم دراز تخت رو دوباره ، نداشتم رو شرکت حوصله اصال

 ..  گذاشتم

  

 ..  میخورد سرم تو پتک مثل بهزاد  حرفهاي همش

  

 ..  میزدم حرف  بهزاد بایدبا امروز ، کنم فکر بهش نداشتم دوست

  

 ..  دراومد اتاقم  در صداي که  چرخیدم پهلو به و کشیدم خودم روي  رو، پتو 

  

  بفرمایین بله:  بردیا
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 .. داخل بیام میتونم مادر منم:  مامان

  

 ... نشستم تخت رو و برداشتم بالش  رو از رو  سرم بفرمایید اینکه گفتن با

  

 ..  دادم سالم بهش که شد اتاقم داخل مامان

  

 ... شرکت بري  نمیخواي مگه ، شدي بیدار دیر اینقد  چرا ، پسرم سالم:  مامان

  

 ... دادم مرخصي خودم به امروز ، جون مامان نه:  بردیا

  

 ...  کردي خوبي کاري  ، پسرم خوبه:  مامان

  

 ... نشست کنارم اومد و  زد  لبخندي ، داشتین کارم اینکه گفتن با

  

  از  اونو که میگفت میزد، پریا راجب هایي حرف بهزادیه دیروز ، بردیا راستش:  مامان

 ...  کنیم خواستگاري واسش عمویناا

  

 به مامان ولي  شد خشک دهنم و پرید صورتم از رنگ لحظه یه حرف، این شنیدن با

 ..  داد ادامه حرفش

  

  خوشحال ههمون داره  دوسش که گفت  بهزاد  وقتي ، خوبیه خیلي دختره پریا ، پسرم

  آرزوم به منو داره وبهزاد بشه عروسم پریا که بود آرزوم همیشه من ، شدیم

 .... میرسونه
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  تنبل خیلي  تو اینکه مثل ولي ، بدم سامون سرو رو  تو داشتم  دوست  اول که درسته 

 ...  هستي ها حرف این از تر

  

  حرفاش از هیچي و بودم شده خیره صورتش به من ولي میزد حرف مامان

 ... رونمیفهمیدم

  

 :   گفت که اومدم خودم به صورتم جلوي دستش   داد  تکون با

  

 ...  االنت از اینم دیشبت از اون چته، تو معلومه مادر، کجاست حواست 

  

  گفتم و زدم تصنعي لبخند همین خاطر به ، بفهمه چیزي مادرم نداشتم دوست

 .... کسلم کمي فقط مامان نیست چیزیم

  

 ...  شد وارد  بهم بدي  شک چیه بهزاد  براي پریا راجب تو نظر اینکه گفتن با

  

 ... خوبیه دختره پریا..خوب..خو..خ:  گفتم پته تته با که بود منتظرم مامان

  

  سمت به بگیرم دوش یه میرم اینکه گفتن  با  و کردم خواهي  معذرت بالفاصله وبعد

 ..  رفتم بهداشتي  سرویس

  

  

   135 پارت

  

 ...  شنیدم رو اتاقم در  شدن بسته صداي بعد کمي ، شدم حموم داخل  وقتي

  

 ... رفته مامان که شدم مطمعن
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 ...  رفتم  سرد آب دوش زیر و دراوروم رو لباسام

  

 ...  نمیکرد کم درونم  آتیش از هم آب  خنکي

  

  مثل سرد  اب هاي قطره ، بستم محکم چشمامو و  دادم تکیه  حموم دیوار به دستامو

 ...  میخورد بدنم پوست رو شالق

  

 ...  اومدم بیرون حموم از خودم شستن از  بعد بودم حالت اون تو که کمي

  

 ... نشستم روتختم تن به حوله همینجور

  رو ام  خانواده خوشحالي و  برادرم عشق این نمیتونستم من ، بودم درگیر خودم با

 ...  بگیرم نادیده

  

 ....   کني بازي یکي  دل با  بخواي که بود نامردي یه این

  

 ...  بود کرده بازي جونش با اون چون  بود تر عاشق من از بهزاد

  

 ازش که بود محال میشد وابسته اگه ولي  نمیشد وابسته  چیزي به حاال حاال  اون

 ...  بگذره

  

 ...  میفهمیدم پریا به رو بهزاد عشق ي  اندازه باید

  

 ... کنم تقدیمش دستي دو رو پریا بودکه محال نمیکرد قانعم حرفاش اگه

  

 ... رفتم لباسام کمد سمت به و کشیدم کردن  فکر از دست
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 همین خاطر به بدم، نشون وسواس لباس انتخاب  تو سري هر مثل نداشتم حوصله

 ... پوشیدم خورد چشم به که شلواري و پیرهن اولین

  

  به و زدم بیرون اتاق  از خیس موهاي همون با بکشم سشوار رو موهام اینکه  بدون

 ... رفتم پذیرایي

 .... نبود پذیرایي تو کسي

  

   شون ؛؛؛همه مادر نیست خونه کسي:  گفت که شنیدم سرم پشت از  رو مامان صداي

 ...  بیرون زدن  خونه از

  

 ... کنم جمش بیام تا روبخور صبحونت برو توهم

  

 رو مفصلي میز همیشه مثل مامان رفتم، آشپزخونه به و کردم مامان از آرومي تشکر

 ...  نداشتم هیچکدومشون به میلي االن من ولي بود، چیده برام

  

 ...  اومدم بیرون  آشپزخونه از و  کشیدم سر برداشتمو رو  شیر لیوان فقط

  

 ....   زدم بیرون خونه از و  کردم خداحافظي ازش  بهزاد پیش میرم اینکه گفتن با

  

 ..  نبود رانندگي به حواسم اصال مسیر کل تو

  

 ... ببینم رو بهزاد  زودتر چه هر میکردم خدا خدا

  

 ... شدم پیاده  ازش و داشتم نگه دانشگاه دم رو ماشین

 ..  نبود کسي انداختم اطراف به نگاهي
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 ...  گرفتم رو بهزاد ي  شماره و شدم دانشگاه حیاط داخل

  

 ...  بود گرفته  حرصم برنداشت، که گرفتم تماس باري دوسه

  

 ...  بهزاده طرفه  از دیدم  که اومد گوشیم به پیامکي لحظه یه

  

 ..  داداش.. جانم: بهزاد 

 ...  بدم جواب  تلفونتو نمیتونم ، کالسم سر من ، داري کاري

  

 حیاط تو ؛؛؛من دارم کارت آره:  که دادم پیام بهش سریع پیامک خوندن از بعد

 ... منتظرتم دانشگاه

  

 ... میاد سمتم به داره   بهزاد دیدم که بود  نگذشته دادنم پیام از دیقه دو هنوز

  

 ..  بود تیپ خوش و خوشگل خیلي خدایي

  

 ...  داد تکون  برام دستي دور ازهمون

  

 ...  داد وسالم شد نزدیک بهم بود  لبش رو که لبخندي با

 ....  بیفت راه:  گفتم کردمو پشت وبهش دادم بهش سالمي

  

 ...   دارم کالس بردیا؟؟،من کجااا:  گفت سرم پشت از بود شده گیج  که بهزاد

  

 ..  بیفت راه.. میزني  حرف  زیاد:  گفتم بودم شده بلند کمي که صدایي با
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  چي خودم ماشین پس ؟؟ بیام تو ماشین با گفت  بهزاد که شدم نزدیک ماشینم به

  میشه؟؟

  

 ...  میداري بر میاي بعدا:  گفتم دادمو هولش ماشین داخل به و کردم باز براش درو

  

  

  136 پارت

  

 ...  شدیم دور جاا  اون  از سریع شدم ماشین سوار خودمم وقتي

  

 .. بود من سمت به نگاهش  همش بهزاد

 ... کنم رنگ کم رو صورتم اخم نمیتونستم  میکردم کاري هر

  

   بزني؟؟ حرف  نمیخواي بردیا:  گفت نمیزنم حرفي دید که بهزاد

  

 ...  کشیدي بیرون دانشگاه  منواز چي واسه خب

  

 ... برگشتم سمتش به و  داشتم نگه اي گوشه یه رو ماشین سریع بهزاد  حرف بااین

  

 ... کنم شروع کجاا از باید ؛؛نمیدونستم میکرد نگاهم منتظر بهزاد

  

 ...  اومد حرف به من از جلوتر خودش که بزنم حرفي میخواستم

  

 ....  میخوري منو جوش حرصو داري که میدونم ، نیستم بچه ؛؛من بردیا ببین:  بهزاد
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  حسیني راستو میخوام ، قائلم ارزش واسش دنیا  یه ي اندازه که داداشم  جون به ولي

 ....  پریاااام  عاشق واقعا من، که بگم بهت

  

 ....  ،نه دیگست دختراي  مثل من براي پریا که کني فکر ندارم دوست

  

 ... نکردم ش مقایسه دختري  هیچ  با  حال به تا اونو من ،و پاکه واقعا من پریاي چون

  

  نبودن چون میکنم خالص خودمو بده نه جواب من به اگه که دارم دوسش اونقده من

 ... نیست مرگ از کمتر چیزي من براي پریا

  

  دلش  تو آب که ونمیزارم هست بهش حواسم جوره همه من که باش مطمعن اینم

 ...  بخوره تکون

  

 تصمیم هواا رو من ؛؛ولي ممنونم  ات  برادرانه هاي  نگراني این خاطر به هم تو از

 ... بکشم پس پا بخوام که نگرفتم

  

 پریا چشم به  نتونستم کردم کاري  هر ولي  دارم، دوست رو پریا که ساله چند من

 ... بیام

  

 .... نیستم خوشحال موضوع این از اصال ومن...میبینه برادر یه  چشم به منو اون

  

 که االن   ولي کنه بیان احساساتشو نمیتونه که مریضه پریا شاید میگفتم خودم با

   ؛؛ بگیره من از اونو نرسیده راه از یکي تا بزارم دست رو  دست نمیتونم شده خوب

  

 ...  منه مرررررررگ روزه روز اون چون
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 .. میکنم اوردنش بدست  واسه تالشمو ي همه من

  

 ...  میکردم نگاش باز دهن با من و میزد  حرف همینجوري بهزاد

  

  که اونجایي تا چون  باشه؛؛ داشته دوست رو پریا اینقد  بهزاد که نمیکردم فکر اصال

 ....  ذاشت مي سرش سربه میکردو  اذیتش همش میومد یادم من

  

  بروزش حاالهااا  حاال که بهزاد جنس از  مردي یه اعتراف  بود؛ اعتراف  یه االن این ولي

 ...  نمیداد

  

:   گفت دادو   تکون رو شونم سر محکم که بود  دیده  چي ام چهره تو  بهزاد نمیدونم

 .. خوبه حالت... داداش... بردیا

  

 :    گفت زدو  خوشگلي  لبخند که دادم تکون  رو سرم

  

 ...  میشي دار داداش زن ؛؛داري برادرمن باشي خوشحال بایدم

  

 ...  زد  چنگ گلوم به بغضي بهزاد حرف این با

  

  جون ام دیگه  طرف یه از بود وسط پریا عشقم طرف ازیه کنم چیکار باید نمیدونستم

 ..   بهزاد برادرم

  

 انجام میگفت که کاري هر  بودم ،مطمعن بود  هااا  حرف این از تر شق کله واقعا اون

 ....  بود خودم برادر باالخره  میشناختمش خوب چون ، میداد

  

  نمیمونه حرفي پس ، باشه:  گفتم بهزاد به رو اي  رفته تحلیل صداي  با
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 .... 

  

    گفتي؛ رو چي همه خودت که بزنم حرف باهات بودم اومده من

  

 ... شرکت برم میخوام که شو پیاده کن لطف میشه اگه االنم

  

 ...  برسون جایي یه تا منو حداقل خوب :  گفت بود  خورده جاا که بهزاد

  

 ...  شد پیاده ماشین از دارم واجب کار شرمنده اینکه گفتن با

  

 ....  شدم دور جلوش  از بلند  تیکاف یه با بهزاد شدن  پیاده با

  

 ...  میدادم  چي  رو عشقم جواب میومد در  داشت اشکم

  

 ...  میشد چي بودم داده پرهام که هایي قول جواب

  

  خونریزي دستم  دوباره شد باعث که زدم ماشین فرمون به محکمي مشت حرص با

 ... کنه

  

  شرکت در جلوي رو خودم فقط بودم؛ اومده طوري چه شرکت تا رو مسیر اون  نمیدونم

 .... دیدم

  

  

  137 پارت

  

 .... میزنه حرف  تلفن با داره  منشي که ،دیدم شدم شرکت داخل  وقتي
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 ...  نبود حالیش اصال ولي نکنه؛ اشغال رو شرکت تلفن که بودم خواسته ازش صدبار

  

 ....  میزد حرف داشت ریز یک  و  بود نشده متوجه شرکت به منو اومدن  اصال

  

  از  گوشي و  بترسه یهو شد باعث  که کوبوندم میز روي  محکم و رفتم سمتش به

 ...  بیفته دستش

  

 ...  داد آرومي  سالم و  شد بلند  جاش از ترس با

  

 .... کنم کنترل رو  خودم اعصاب کردم سعي و بستم چشاممو

  

 :   گفتم شدم آروم  که کمي

  

 ...  هااان نکنید اشغال رو شرکت تلفن  که خواستم شماا از بار چند من رضوي خانوم

  

 ..  میپرسیدم رو حالش داشتم ؛ بود  مادرم کنین باور.. ببخشین: رضوي

  

  مفهومه؟؟؟ بشه؛ تکرار ندارم دوست دیگه ؛فقط بود کي که ندارم کاري من

  

 .. رفتم اتاقم به و ردشدم کنارش از که گفت چشمي لب زیر

  

 ...  بداخالق چه:  گفت که شنیدم سرم پشت از رو آرومش  صداي

  

  تند اینقده باهاشون وقت هیچ من داشت، حق چون ، نکردم حرفش به توجهي ولي

 ...  بودم نزده حرف
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 .. بستم رو اتاقم  در و شدم منشي بیخیال

  

 .. رفتم بودم میز روي  که گوشیم سراغ همه از اول

  

 بي تماس 10 دیدم که کردم باز صفحشو سریع گرفتم دستم  توي رو  گوشي وقتي

 ...  داشتم پریا از پاسخ

  

 ..  شد بلند نهادم از آه پریا اسم  دیدن با

  

 ... میکردم جور اي بهونه یه و  میزدم زنگ بهش باید

  

 ...  داد جوابمو خورد  بوق دومین که گرفتم شو شماره سریع

  

  دوست منو دیگه ؛؛ بزني من به زنگ یه کجایي،،نباید تو ،،معلومه بردیا سالم: پریا

 ...  نداري

  

 ... بایسته حرکت از قلبم بود مونده کم پریا هاي حرف این با

  

 قانعش بدم جوابتو نمیتونستم که بود  اومده پیش  کاري برام ببخشین اینکه گفتن با

 ..  کرد باور زود اونم که کردم،

  

 یکي تقدیم رو عشقم میتونستم چطور من...بودم سادگیش  و پاکي همین عاشق

 ....  بود بند نفسش به نفسم خودم که حالي در کنم دیگه

  

 ...  بردیاااا باشه:  گفت که اومدم خودم به پریا صداي با لحظه یه
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 .. بودم نشده پریا هاي حرف متوجه اصال که بودم فکر تو اونقد من

  

 باردیگه یه میشه ، نشدم حرفت متوجه..ببخشین ؛ عزیزم جانم:  گفتم هول با

 ....  بگي

  

 ....  بردیا تو دست از:  پریا

 ..  شده تنگ واست ،دلم نیومدي خرید باهام که دیروزم ؛ ببینمت میاي میگم

  

 ...   برس دلم  داد به خودت..خدااا ااي

   نکنه؟؟؟؟ شماري لحظه عشقش دیدن براي آدم میشه مگه

  

 ..  بشه سرد ازم تا میکردم  کاري یه باید ببینمش برم نمیتونستم من ولي

  

 :   گفتم کردمو صاف صداموکمي بود  سخت خودم ي  واسه که درحالي

 .. ببینمت بیام نمیتونم دارم کار خیلي امروز ؛ جان پریا نه

  

 ....  لرزوند رو  بدنم ستون چهار کشید تلفن پشت که عمیقي نفس صداي

  

 ... بودم مجبور من ولي

  

 ...  بکنم کاري نمیتونستم که بودم مونده دوراهي  بین من

  

 .. میزدم بال بال پریا براي داشتم خودم که درحالي

  

 ...  نبود وسط  خودم حرف
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 ...  میکرد بازي من با داشت  بهزاد  وجون  ، ام خانواده خوشحالیه وسط این

  

  قطع رو  گوشي کوتاه خداحافظي یه با نداشت رو حرفي چنین توقع ازم انگار پریاکه

 ....  کرد

  

  

  138 پارت

  

 ...  اومد بدم خودم از بودم زده حرف اینجوري پریا با که این از

  

  پرت طرفي یه به تیکش هر شد باعث که کردم پرت دیوار به محکم رو  گوشي حرص با

 ... بشه

  

 ....  زدم تشر خودم به لحظه یه

 ....  بجنگي عشقت اوردن   بدست براي  باید هم تو بردیااا نه

  

 ... قیمتي چه به اما

  

 ...  برادرم دادن  دست از قیمت به

  

  ام خانواده و برادرم خاطر به خودم از من باشم، خودخواه نمیتونستم من. نه..نه

 ...   میگذشتم

  

   میکردم؟؟؟ چیکار عشقم با ولي

  چیکار بود ساخته واسم که هایي خاطره با ، کنم زندگي میتونستم چطور یادش با

   میکردم؟؟؟؟
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  جاي شد باعث که کوبوندم دیوار روي بار چند محکم رو مشتم و اوردم  باال دستمو

 ...  بمونه دیوار روي انگشتام

  

 ..  میگذرم دنیامه ي همه که پریا عشقم از من...آرررره گفتم زدمو  نعره ازدرد 

  

 ... بود پریا خاطر به اینا ي همه ، نداشتم کنترلي  خودم اعصاب براي  دیگه

  

  اشک غرق صورتم دیدم اومدم که خودم ؛به شکست بغضم و نیاوردم طاقت دیگه

 .... شده

  

 ...  کني گریه تا باشي مرد باید وقتا ؛؛بعضي نمیکنه گریه مرد یه گفته کي

  

  خیابونا راهي   پیاده و زدم  بیرون شرکت از کردم خالي  حسابي خودمو اینکه از بعد

 ... شدم

  

  زندگیم تو  بود قرار که هایي اتفاق به و میرفتم راه  خیابونا تو  شب نصفه تا روز اون

 ..  میکردم فکر بیفته

  

 ....   نمیفهمیدم رو  خستگي اصال

  

 ...  بیاد کنار چطور مسئله این با پریا بود  قرار نمیدونستم

  

 .. ایستادم  خونمون در  جلوي دیدم اومدم که خودم به

  

 ... بود  شب?  ساعت ، انداختم ساعت به نگاهي
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 همین خاطر به ، بودن بیدار نداشتن من از  خبري اینکه خاطر به االن تا مطمعنم

 ...  پیچید آیفون تو مادرم نگران صداي که زدم رو خونه زنگ

  

 ... پسرم کردي عمر نصف رو ما که تو  تویي؛؛؛ مادر بگردم دورت الهي: مامان

 ..... معلو

  

 ... بزنه حرفشو ي ادامه که نزاشتم کنین باز برام درو  حاال اینکه گفتن با

  

 ..  رفتم خونه سمت به افتاده هایي باشونه

  

 ...  کردن تعجب حسابي دیدنم از  و اومدن سمتم به همشون شدم داخل که همین

  

 ..  تو شدي اینجوري چرا پسرم: بابا

 ...  شده چي داداشي :  باران

 ...  گذاشتي  خبر بي اینقد  رو ما که شده  چي بگو بهمون خوب بشه فدات مادر:  مامان

  

 ... برم اتاقم به تا رفتم  ها پله سمت به حرفي  هیچ  بدون  من ولي

  

 ..  کشید پشت از دستمو  یکي بزارم ها پله رو پامو میخواستم که همین

  

 ..  میکرد نگاهم اخم با که دیدم رو بهزاد  برگشتم وقتي

  

 :  گفت که زدم زل چشماش تو

  

 ....  بردیا فکري بي خیلي  
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  سرتو  ؛ ما نگراني به دادن  جواب بدون جنابعالي اونوقت ؛ توهستن نگران آدم همه این

 ..  باال میري  داري پایین انداختي

  

 که میخوام معذرت شما ي همه از من: گفتم کردمو باباینا و مامان سمت صورتمو

 ... کردم حلش خودم که بود اومده  پیش مشکلي یه واسم ؛ کردم نگرانتون

  

 ...  رفتم باال ها پله  از و  کشیدم بیرون بهزاد دست  از دستمو بعد

  

 ... دادم تکیه در وپشت انداختم  اتاق داخل خودمو

  

 ...   بودم گرفته رو خودم تصمیم من

 ..   میرفتم آخرش تا باید

  

 ...  بودم بدي خیلي  شرایط تو من  ولي میشد متنفر ؛؛ازم پریا  عشقم که درست

  

    و رفتم تختم سمت به آروم قدمهاي با

 ... انداختم روش خودمو لباسام دراوردن از بعد

  

 ..  رفتم خواب به و  شد سنگین چشام که کردم فکر پریا به چقدر نمیدونم

  

  

   139پارت

  

  پریا

  

 ... میکردم فکر بردیا به داشتم و بودم نشسته کامپیوترم میز صندلي  رو
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 ... خاموشه گوشیش میزنم زنگ بردیا به که میشه اي هفته یک االن 

  

  چیه؟؟؟ واسه سردیش همه این دلیل نمیدونم

  

 هفته یه این  تو االن میپرسید  رو حالم و میزد زنگ بهم بار چند روز هر که بردیایي

 ....  نگرفته ازم  خبري هیچ

  

  خودم به نسبت رو بردیا بخوام که  نکردم بدي کار من ، میکنم فکر که چقدر هر

 ... برنجونم

  

 ..  بود شده عوض کل به اخالقش  بود  گرفته سوغاتي بهم بهزاد  که شبي اون از اصال

  

   بگیره؟؟؟ هدیه  واسم که بودم بهزادخواسته از من مگه خوب

  

 ...  نمیکردم درک رو بردیا تعصب همه این دلیل اصال

  

 ... باشه بدبین خودشم برادر به نباید  ولي داره دوسم که درسته

  

  دوستش  پرهام مثل اونو من و نیست غریبه بهزاد که میکرد درک خودش باید  اون

 ...  دارم

  

  آینه سمت به و شدم بلند  کامپیوترم میز صندلي  روي از  و کشیدم کردن  فکر از دست

 ... رفتم

  

 ..  افتاد بود  خریده واسم  بهزاد که گردنبدي به چشمم که انداختم خودم به نگاهي
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 ..  بود سلیقه خوش همیشه بهزاد بود، خوشگلي گردنبند واقعا

  

  گردنم  توي رو گردنبند ، آدم همه اون  پیش پرویي تمام با بهزاد که افتادم اونشب یاد

 ....  نیارم در گردنم توي  از اینو وقت هیچ که کرد سفارش همه از بدتر و  انداخت

  

 ... بودم کشیده  خجالت بهزاد کار اون   با روز اون چقدر

  

  توي گرنبند به بردیا نگاه که دفعه هر ولي  ، میگذره  ه ما دو  شب اون از که درسته

 ....  نمیورد  خودش روي به ولي میشه ناراحت  خیلي که میدیدم افتاد، مي گردنم

  

  کشوي داخل  و دراوردم گردنم توي از رو  گرنبند و اوردم باال رو دستم همین خاطر به

 ..  انداختم میز

  

  رو خودم عشق بود، بهزاد  طرف از هدیه یه که گردنبند  یه خاطر به نمیخواستم من

 ...  بکنم ناراحت

  

 ... میکردم ایناا  از زودتر خیلي باید رو کار این...آررره

  

  از تا برم شرکتش به امروز  که گرفتم تصمیم بود، شده تنگ خیلي بردیا ي واسه دلم

 ...  بگیرم ازش رو نبودناش همه این  جواب و دربیام دلتنگي 

  

 .. گرفتم سرپایي دوش یه زود  و رفتم حموم به سریع

  

 چشم به حسابي تا زدم کش بردیا تیپ یه اومدم بیرون حموم از که این از بعد

 ) خخخخخ...(بیام عشقم
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 ... انداختم نگاهي آینه توي خودم به شدم آماده وقتي

  

 ). خخخخ... بردیا بشم  کوفتت الهي( بودم شده خوشگل خیلي

  

 ...  زدم بیرون خونه از سریع برداشتمو رو کیفم و زدم  لبخندي خودم به

  

 ...  شدم پیاده بردیا شرکت جلوي  و  گرفتم آژانس یه کوچه سر از خودم ي واسه

  

 ... شدم شرکت داخل و  کردم مرتب رو خودم کمي

  

 .... مینوشت رو چیزي برگه یه توي  داشت که دیدم رو  منشي شدم وارد  وقتي

  

 من به نگاهي  و  کرد بلند رو سرش  که دادم بهش آرومي  سالم و رفتم سمتش به

 ...  انداخت

  

 ...  شد بلند جاش از و  زد  لبخندي من دیدن با

  

 ...  داشتم  دوسش  خیلي که من بود، مهربوني دختر

  

  بود، فهمیده خودش انگار که ، نه یا هست کسي بردیا اتاق تو که بپرسم میخواستم

 ... میپرسیدم ازش   رو سوال همین میومدم که سري هر چون

  

 نیست کسي رادمهر آقاي اتاق تو بپرسین؛؛ میخواین سوالي  چه میدونم بله:  رضوي

 ... داخل ببرین تشریف میتونید
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 ... رسوندم بردیا اتاق در به خودمو و زدم  بهش لبخندي

  

 ... شنیدم رو  بردیا صداي  که زدم  در به تقه چند و کشیدم عمیقي نفس

  

 ....  داااااخل بفرماین...بله:   بردیا

  

  

   140پارت

  

 ... شدم اتاق داخل و کردم باز درو آروم 

  

 ...   بود پایین سرش بردیا

  

 میخواستم... بود شده جذابتر بود زده که عینکي با چقدر میکردم؛ نگاهش  داشتم 

 ...  امرتون بله: گفت بردیا که بدم سالم

  

 ....  شده اتاقش  داخل کي  ببینه تا نکرد بلند رو سرش ؛اصال گرفت خندم لحظه یه

  

 ...  کنه بلند رو سرش شد باعث که رسوندم بهش خودمو بلند  هاي قدم با

  

  اون زود  خیلي  ولي زد  برق دیدنم از چشماش لحظه یه براي خورد  بهم بردیا نگاه وقتي

 ...  کرد عوض اخم یه با جاشو و رفت بین از چشما برق

  

 ....  نیاوردم خودم روي به  ولي کردم تعجب بردیا ناگهاني تغییر این از

  

 ....  عشقم؛؛؛خوبي سالم:  گفتم آرومي صداي  وبا زدم  لبخندي
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  دادن  تکون به وفقط  بده رو سالمم  جواب که  نداد  زحمت خودش به حتي بردیا

 ....   کرد اکتفا سرش

  

  که بود ناراحت من دست از اینقده یعني ،،خوب گرفت دلم محلیش بي همه این از

 ...  میداد رو جوابم اینجوري

  

  خاموش گوشیتو  ؛چرا بودي کجاا رو هفته یه این بگي بهم میشه:  گفتم کردمو اخمي

   بودي؟؟؟ کرده

  

 .....  میکرد نگاهم سینه به دست  وفقط نمیزد حرفي هیچ بردیا ولي

  

 کار من ، نمیگرفتي ازم سراغي  چرا  بگو بهم:  دادم ادامه شدمو خیره چشماش توي

 ....  نداشتم خبر خودم که بودم کرده بدي

  

 زنگ بهت نمیتونستم که بود اومده پیش برام مشکلي خوب ؛ نه:  گفت  جدي خیلي

 ...  بزنم

  

 ...  نمیشدم نگرانت اینقد  تا میدادي خبر یه بهم حداقل خوب:  پریا

  

 ....  بدم توضیح  بهت چیزو همه که نمیبینم لزومي:  بردیا

  

   داشتي؟؟؟؟  کاري اینجااا، اومدي چي  برا : گفت که خوردم جا حسابي حرفش این از

  

 ...  نکردم که من ، کردي فراموش منو  تو ببینم رو عشقم بودم اومده خوب:  پریا
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 ...  ندارم وقت اصال ،، شلوغه خیلي  سرم امروز من ؛ بري  بهتره: بردیا

  

 .....  میاوردم در دلش  از باید بود  دلخور دستم از  خیلي اینکه مثل نه...اوفففف

  

 ....  کردم نزدیک  بهش  خودمو کشیدمو عمیقي نفس

  

  بردیا پاهاي روي خجالتي  هیچ بدون همین خاطر بود،به شده کم خیلي فاصلمون

 .... کردم آویزون  گردنش  دور از دستامو و نشستم

  

 چشمام توي فقط  و نمیکرد  حرکتي  هیچ ، خورده  جاا کارم این از حسابي که بردیا

 ....  بود شده خیره

  

 ....  میخورد صورتم رو  بردیا گرم نفساي

  

 رو عشقم لباي  و بشم قدم پیش خودم بود شده که هم بار اولین براي میخواستم 

 ..... ببوسم

  

    روي  از سریع هم خودش و  داد هول  عقب به منو بردیا بردم جلو صورتمو که همین

 ...  شد بلند  صندلي

  

 .  پریااااا؟؟؟؟ میکني چیکار: بردیا

  

  کمرم دور سریع دستشو که بیفتم بود  مونده کم بود  کرده کارو این  اي یدفعه چون

 ..  شد افتادنم از مانع و  انداخت
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 بودم من  میشد ناراحت باید که اون  کرد، کارو این من با چرا ، بودم بردیا کار شک تو

 .... 

  

  برخورد  باهام اینجوري  چرا پس بکنم  خواهي معذرت ازش بودم ،اومده که من خوب

 .....  میکرد

  

   گذاشتم سینش روي و آوردم باال  دستامو که بودم بغلش تو همینجوري

 ..... 

  

 ......  بره عقب به کمي شد  باعث که دادم هولش عقب به قدرت تمام با

  

 ....  بگیره گریم بود داده نشونم بردیا که رفتاري با بود مونده کم

  

 ... رفتم در سمت به اخم با حرفي  هیچ  بدون  

  

 به منو  و شد در شدن  باز   مانع دستش با بردیا کنم باز درو میخواستم که همین

 ...  برگردوند خودش سمت

  

  هوا  رو دستمو که کوبوندم سینش روي محکم مشتم با و برگشتم سمتش به حرص با

 ...  زد  بهش رو عمیقي ي  بوسه و برد  لبهاش سمت به و گرفت

  

  چه رفتارا  این ، بودم مونده بردیا کاراي تو...واقعااا...بود شده جمع چشام توي اشک

   بده؟؟؟ میتونست معني

  

 ..  زدن  حرف به کرد شروع که میکردم نگاهش منتظر
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 .... متاسفم واقعا ، بشه اینجوري نمیخواستم من ، عزیزم ببخشید: بردیا

  

  توضیح بهم رفتاراشو این دلیل میخواستم نمیخواستم خواهیشو معذرت  من ولي

 .  بده

  

 ....  بکشه عمیقي نفس شد باعث که زدم  بهش پوزخندي نمیزنه حرفي  دیدم  وقتي

  

  خارج اتاق از هم من و رفت  کنار حرفي هیچ  بدون برم؛؛ میخوام کنار برو اینکه گفتن با

 ... شدم
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  تا رفتم خیابون ي دیگه سمت به فوري و زدم  بیرون لعنتي شرکت اون  از سرعت به

 ....  بشم تاکسي سوار

  

 شرکت ساختمان به نگاهي  میکردم؛؛؛ بلند دست  تاکسي براي که همینجوري

 ....  میکنه نگاهم شیشه پشت از داره بردیا دیدم که انداختم

  

  تاکسي داخل وفوري گرفتم ازش نگاهمو بود شده جمع چشمام توي که اشکي نمه با

 ...  نشستم

  

 .... دادم تاکسي راننده به رو آدرس نشستنم با

  

 ....   کردم ریختن اشک  به شروع و دادم تکیه ماشین شیشه به سرمو
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 .....  نامرد بردیاي

 ...  کردي بازي من احساسات با که بهت لعنت

  

 ...  بودم خورده  حرفاتو گول که بودم احمق و ساده چقدر من

  

  باشه؛؛؛؛ درمیون اي  دیگه دختر یه پاي نکنه

  

 ...  نمیده منم تلفناي جواب  حتي که میشه اي هفته یه االن 

 ...   طوره همین...آره

 ...  شد  سرد اینقدر اي یدفعه شدکه چي وگرنه

  

 ..   میاد  بدش عشقش بوسیدن  از عاشق آدم مگه

  

 ...   بوسیدن  واسه میشد قدم پیش خودش که همیشه

  

 ....   بود اومده بدش بودم شده قدم پیش من چون نکنه

  

 ....  بودم شده کاراش گیج حسابي نمیدونم

  

  خوب رو  بردیا هاي نگاه دیگه که من نبود  یکي دلش حرف  با زبونش حرف  چرا

 .... میشناختم

  

 ...  اومدم خودم به راننده  صداي با میریختم اشک صدا بي و آروم که جوري همین

  

 ...  برمیاد ما دست از ؛کاري اومده  پیش مشکلي  نکرده خدایي  آبجي
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  دارید نگه دوم راه  چهار فقط... ممنون نه: گفتم و دادم تکون  براش سري  ناراحتي با

 ... میشم ممنون...

 ... افتادم راه خونه سمت به کردم حساب رو کرایه که داشت نگه دوم راه چهار سر

  

 ... بشه خرابم حال متوجه  مامان مبادا که کردم پاک تند تند هامو اشک

  

 ..   شد باز تیکي باصداي در که زدم  رو خونه زنگ رسیدم در جلوي به که همین

  

 ...   رفتم خونه سمت به بدو

  

  سمت به کنم نگاه اطرافمو اینکه وبدون  دادم کوتاه سالم یه شدم داخل  که وقتي

 ... رفتم اتاقم

  

  بود؟؟ چش این: گفت پریسا به رو که شنیدم سرم پشت از رو  پرهام صداي

  

 ...  دادم تکیه در پشت و روبستم در رسیدم که اتاقم به 

  

   بلند  هق هق به وتبدیل شکست بود مونده گلوم تو که وبغضي خوردم سر در پشت از

 ....   شد

  

 پشت از رو پرهام و پریسا نگران صداي  میکردم گریه بلند  صداي با که جوري همین

 ... میشنیدم در

  

 ..  خواهري شده چي برم قربونت...  عزیزم...  پریااااا: پریسا

    

 ...  رید بزااااااا  تنهام لطفا نیست چیزي: گفتم بلند هق هق با
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 ...  پریاااا کن باز دررو مامان جااان : گفت و زد در به محکم پرهام اینبار

  

 :   گفت کرد بغلم محکم  و  شد داخل پرهام که کردم باز دررو  و شدم بلند  آروم

  

   شده؟؟؟  چیزي کردي، نگرانم خواهري؛؛؛ بشه مرگت پیش پرهام الهي

  

 ...  کنم خورد استخوناشو برم تا بگو کرده اذیت رو  خوشگلم خواهر کي

  

 ....  پریاااااا بگو چیزي یه  خدا  رو  تو: گفت بلندي  نسبتا صداي با پریسا

  

 :   گفتم و کردم پاک م مانتو آستین با صورتمو

  

 ...   نیست چیزي

 این ،بخاطر نبود خوب حالش بیچاره که بودم رفته دیالیزیم هاي  دوست  از یکي پیش

 ...   شدم ناراحت

  

 ....   مطمئني:  گفت میکرد نگاهم چپ چپ که پرهام

  

 ...   بابا آره:  گفتم  تصنعي لبخند با

  استراحت کمي  بعدشم و کنم عوض هامو لباس  برم میخوام بدید  اجازه اگه هم حاال

 .... دارم شدیدي  خیلي سردرد چون  کنم

  

  انشاهللا ، نکن ناراحت زیاد ،خودتو عزیزم باشه: گفت و زد  قشنگي لبخند پریسا

 ... میشه خوب زودتر هرچه  دوستتم
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 ...  میکرد نگاهم تردید و  شک با پرهام ولي رفت بیرون اتاق از پریسا

  

 : گفت که بره بیرون  اونم که بگم بهش میخواستم

  

 ... باش راحت بامن...بگو داداشت به هست جدي مشکلت پریااا؛؛؛اگه ببین 

  

 ...  داداشي کمکت از ممنون... نیس مشکلي پرهام نه

  

 ...   کردم پرت تخت رو  وخودمو کندم تنم از هامو لباس پرهام رفتن با

  

 ...   زد چنگ گلوم به بغضي کردم پلي  گوشیم از که آهنگي  با

  

 ...  کردم کردن گریه به  شروع اي خفه صداي وبا  کردم بالش تو سرمو

  

  

   142 پارت

  

 .....  بعد روز چند

  

 .....  میگذشت بودم اومده بردیا شرکت از که روزي  اون از  ؛ روز?  االن 

  

 ....  بود نشده دور چشمام جلوي از بردیا رفتاراي  هم لحظه یه مدت، این توي

  

 ....  بودم گیر در خودم با همش
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 پیش منو شخصیت که بود مهم واسش اونقد گردنم توي گردنبد اون   انداختن یعني

   کرد؟؟؟؟ خورد خودش

  

 .... باشه داشته رفتاري همچین من با بخواد که نبود آدمي  بردیا

  

 ....  بود الکي همش میکرد ابراز بهم که  داشتني  دوست و عالقه عشقو همه اون یعني

  

 .... کنم باور نمیتونم من... نه..نه

  

 ...  میکرد پنهان رو عشق اون تلخش  ن  زبو ولي  بود عشق از پر بردیا چشماي اونروز

  

 ...  میکنه دیوونم داره باشه اومده بردیا زندگي به کسي اینکه فکر همش

  

 ...  ندارم  ببینم بردیا کنار رو دیگه یکي اینکه طاقت من

  

  نگرفته من از خبري  هیچ هم  هنوز روز؛ اون   بعداز حتي که بود، فکر بي اونقد بردیا

 ....   بود

  

 ... بودم گرفته سردرد  دیگه که بودم کرده  فکر اونقد 

  

 .... بودم نخورده حسابي و درست  غذاي  که بود روز چند

  

  ؛ولي بودن  شده مشکوک بهم خیلي  مدت این تو پرهام خصوص به ام خانواده همه

 ....  بودم نگفته بهشون چیزي من

  

 ...   برد خوابم کي نفهمیدم اصال که بودم کرده گریه بردیا رفتاراي  این از اونقد 
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 ...  شدم بیدار خواب  از شدید سردرد از که بود شب7 ساعت

  

 ....  رفتم آینه سمت به و شدم بلند تخت رو  از و دادم بدنم به وقوسي کش

  

 ... کردم بغض لحظه یه  خودم دیدن با  و ایستادم آینه روي روبه 

  

 ...   بدبخت پریاااااي

 ..   کردي گریه همه این کي بخاطر

 ...  ناااااامرد یه بخاطر

  

 ... بودم شده  ضعیف انقدر که اومد  بدم خودم از

  

 ....  بزنم صورتم دستو  به آبي تا رفتم بهداشتي سرویس سمت به 

  

 .. رفتم پذیرایي سمت به صورتم شستن از بعد

 ... شدم رو روبه مامان با شدم پذیرایي داخل  وقتي

  

 .... مامان سالم

  

 :  گفت نگراني  با و انداخت من ي قیافه به نگاه یه تعجب با مامان

 ...  مادر سالااام

   شده؟؟؟ چیزي

 ....  افتاده روز چه به چرا قیافت

  

 ...  نیست چیزي  نباشید نگران جونم مامان نه
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 .... مریضه دوستام از یکي

 ...  بده  خیلي حالش خدا بنده 

 ... ناراحتم یدمد اونجوري  اونو  که وقتي  از

  

 )  میگفتم دروغ قشنگ تازیگا چقدر(

  

  خدا: گفت  و کرد نوازش رو بلندم موهاي آروم  کردو وبغلم اومد سمتم به مامان

 ...   نباش ناراحت انقدر توهم.... مادر بده شفاشو

  

 برام غذا یکم میشه ، گشنمه خیلي   جون مامان:  اومدموگفتم بیرون مامان بغل از

 ... بخورم تا بریزید

  

 .. نه که چرا.....حتما مامانم آره: مامان

 ...   بکشم برات غذا تا میز سر بیا 

  

 ...   بخورم غذا کمي تا رفتم میز سمت به

 ...   خورد زنگ  خونه تلفن میخوردم غذا که حالي در

  

 ...   بده رو  تلفن جواب تا رفت پذیرایي سمت به مامان

  

 خواب قرص یه تا رفتم یخچال سمت وبه کردم جمع رو میز شد تموم غذام که همین

 ...  برم عمیق خواب یه به زودتر هرچه تا بندازم آور

  

 ...   متنفربودم بیداري  از
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  غافل چي همه از خوابیدن با ولي افتادم مي بردیا یاد میموندم بیدار که اي لحظه هر

 ...  میشدم

  

 ..   دیدم بالبخند  رو مامان که رفتم پذیرایي سمت به

  

 ...  جون مامان شده چیزي

 ....  میزدید حرف کي با

  

 :  گفت  گرفتو دستش تو منو ودستاي اومد سمتم به مهربوني لبخند با مامان

  

 ....  بود زده زنگ  بود عموت زن دخترم

 .... خوووووب: پریا

  

 ...  خواستگاري واسه بیان  تا خواست اجازه فرداشب ي  واسه هیچي

  

   ؟؟  چیییییییي: گفتم بلندي  نسبتا صداي  با

  

  اگه بود  ؛زشت بیان تا خواستن اجازه یه  فقط!!! مادر خبرته چه: گفت و خندید مامان

 ...   نمیکردم قبول

  

 ...   هیچ که نبودي  راضي هم  اگه... بهتر چه که بودي راضي اگه نشده چیزي هم حاال

  

 .... نمیدیم کسي به تورو زور به که ما

  

 ...   کردم تاکید  رو مامان هاي حرف سرم با و  اومدم خودم به مامان حرفاي بعداز
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 ... رفت خونه آشپز سمت به گذشت کنارم از مامان

  

 ...  گفتم مي بیراه بد بردیا به دلم تو میرفتم اتاق به که جوري همین

  

 ...  کردم فکر مامان هاي حرف وبه نشستم تختم روي

  

 ...    نامرد  بردیاي

 )  خخخخ..( کنه سورپرایز منو کارش این با میخواسته حتما

  

 ....   شدم خوشحال چقدر

 ....  خواستگاري بیاد عشقم قراره فردا  یعني

  

 ....    نمیخواد منو بردیا میکردم فکر  که بودم ساده چقدر من...  جون خدا واااااااي

  

  اومدن از تا میکرده بازي فیلم داشته  آقا  نگو... میونه در اي دیگه کسه پاي اینکه یا

 ....  کنه گیر غافل منو خواستگاري به

  

  

   143پارت

  

  خود  ي  اندازه به هم من تا رفتم گوشیم سمت به بودم بردیا فکر تو که جوري همین

 ...  بگیرم رو حالش بردیا

  

 ...   شده تموم بینمون  چي همه که بگم و بدم پیامک بهش میخواستم

  

 ...  کنم تالفي رو بود کرده باهام بردیا که کاري میتونستم اینجوري
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 ...  پیام نوشتن  به کردن  شروع و برداشتم گوشیمو

  

 ...  شدم پشیمون لحظه یه براي بعدش ولي

  

 .....  میداد اس یا میزد زنگ بهم میخواست خودش اگه کن ولش اصال

  

  خواستگاري وبافکر گذاشتم تختم عسلي کنار  رو  وگوشیمو شدم دادن  پیام بیخیال

 ....  رفتم خواب به فردا

  

 با که کردم، باز آروم رو چشمام بود پاهام روي که چیز یه سنگیني احساس با صبح

 ... آوردم در  شاخ پرهام دیدن

  

 :   گفتم بلندي صداي با تقریبا

  

 ....   پرهاااااام عههههههه

 ...  میشم خفه دارم کنار بکش پاتو توروخداا  

  

 ....  نخوابي ظهر لنگ تا که باشي تو تا... حقته: گفت میخندید حسابي که پرهام

  

 ...  بیداربشي تا میکردم بیدارت اینجوري باید حتما

  

 .. حاال؟؟؟؟ چنده ساعت مگه: گفتم کردمو اي  خنده

  

 ....  ظهره بعد 2: گفت میشد  بلند که حالي در پرهام
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 ...  باباااااااا نه: گفتم تعجب با

 ...  باباااااا آره:   گفت خنده با پرهام

  

 ....   خبري بي  دنیا  از خوابیدي خرس مثل

 ...  بخور تو غذا برو پاشو

    

 ...  نیست بد  برسي  خودت به خورده یه بعدشم

  

  خواستگار امشب که شنیدم: گفت  زدو چشمکي که میکردم نگاهي  بهش داشتم

 ...   جوجو داري

  میکشید لپمو که درحالي و  شد نزدیکم آروم پرهام که انداختم پایین سرمو خجالت با

 ... خانم عروس انداخته  گل لپات نبینم: گفت

  

 ...  شد خارج اتاق از سرعت به وبعد

  

  نمک با اینقد که میخوابه کجااا  هرشب پرهام این نمیدونم من....بابا ااي

 ) خخخخ...(شده

  

 ...  رفتم پذیرایي به صورتم دستو شستن از  بعد و دادم تکون  سري

  

  خیلي امشب  براي  که گرفتم وتصمیم گرفتم حسابي دوش یه نهارم خوردن بعداز

 ...   باشم وشیک خاص

  

 ... ریختم صورتم روي چپ صورت به موهامو و نشستم آینه جلوي

  

 ...   پوشیدم رو خوشگلي  لباس کردن آرایش کمي  از بعد



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 449  صفحه  

 

  

 ...  بود اومده خوشم خودم از حسابي

  

 ...  بودم شده شیک خیلي سادگي حین در انداختم روم روبه اینه به نگاهي

 ...  میومد پوستم رنگ به خیلي بودم پوشیده که  صورتي شال مخصوصا

  

 ...  رفتم اتاقم  ي پنجره سمت به کارم شدن تموم بعداز

  

 پریسا صداي پشت از میکردم نگاه خلوت کوچه به شیشه پشت از که جوري همین

 ....   کردي تیپ خوش که میبینم: گفت که شنیدم رو

  

 ...   شدم خوب نظرت به واقعاااا: گفتم و برگشتم پریسا سمت به لبخند با

  

   ؟؟ شدي  آماده  زود که نمیکني فک ولي  شدي، عااااالي : گفت کردو خندهاي پریسا

  

 .... نیست زودم همچینم: گفتم و انداختم اتاقم ساعت به نگاهي

  

  برات واقعا خواهري پریااا: گفت میزد  برق اشک از چشماش که درحالي پریسا

 ...  خوشحالم

  

 ....  ببینم خندون   روشادو کوچولوم خواهر همیشه  که امیدوارم

  

 ....   زد ام گونه روي  ، رو آرومي  ي بوسه  و شد خم سمتم به وبعد

 ...   رفتیم پذیرایي سمت به باهم ودوتایي کردم خواهرم از تشکري
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  شدي مااااه... دلمي عزیز:   گفت و زد  رضایت روي  از  لبخندي دیدنم با مامان

 ...  دخترم

  

 ....   جون مامان ممنون: گفتم زدمو خوشحالي رو از  لبخندي

  نمیخواید؟؟؟ کمک

  

  ...نیست کاري دیگه گلم نه: مامان

  

 ...  نشستم  اي  نفره تک مبل روي و رفتم نشیمن سمت به

  

 ...   انداختم دیوار  روي ساعت به نگاهي

 ....  نداشت رو  کردن حرکت  قصد  هم لعنتي ساعت این.... بابا اي

  

 ....  بود مونده  6 روي هنوز 

  

 ...   انداختم دستم  توي گوشي  به نگاهي

 ...   نبود بردیا از  خبري هیچ

  

 ....   پریااااا میگن منم به کني گیر غافل منو نامررردمیخواستي اي

  

 ) خخخخخ....( کني دق ،تا نمیدم بهت رو بله جواب هفته یه تا

  

  در  صدا به خونه زنگ  صداي میزدم لبخند خودم شیطاني فکرهاي به که جوري همین

 .....  اومد

  

 ..  سعیدن و  بابا: گفت دادن جواب  بعداز و  رفت آیفون سمت به پریسا
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  کو؟؟ پرهام پس: گفتم پریسا به رو

 ...  دارن تشریف حموم هنوز آقا: گفت کمرنگي اخم با

  

 )  خخخخ...(میرسه خودش به داره اونه داماد   که کرده فکر نکنه: گفتم کردمو خندهاي
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  و بابا استقبال به و  شدم بلند مبل روي  از  اومدن خونه به سعید و بابا که همین

 ...  رفتم سعید

  

 ...  دادن لبخند با جوابمو که  دادم  بلندي سالم دوشون هر روبه

  

  بهتون میگم تبریک خانم پریاااا: گفت  بود  گرفته رو پریسا دست همچنان که سعید

 .... 

  

 ... نیست معلوم چیزي که هنوز... بابا اي: گفتم و  زدم بابا چشم از دور  لبخندي

  

 !!!! معلومه چي همه ، صورتته روي که لبخندي  روي از:  گفت و  کرد اي  خنده سعید

  

 ...  بودم تابلو اینقدر... واقعاااا: گفتم کردم جمع مو لبخند

  

 :  گفت و زد کمرم  به پرهام  پشت از که میزدم حرف سعید  با داشتم

  کردن شوهر ي مرده کشته میگن  االن...  برامون نزاشتي آبرو...حرفه بودمم تابلو

 ) خخخخخ... (بودي
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 ....   خندیدن   به کردن  شروع همه پرهام خوشمزگي این با

  

 .... دراومد صدا به خونمون زنگ حال همون در

  

 :  گفت و  گرفت دستمو پرهام که میرفتم آیفون سمت به پاچگي دست با

   کجاااااا؟

  

 ....  آیفون سمت به میکني پرواز داري که بوقیم ما مگه...  اونور برو بیا

  

 ...  برگشتم عقب به فوري

 ...   بود گرفته وجودمو تمام استرس

 ...  بودم شده هول کلي ...کنم چیکار دارم نمیدونستم

  

  خیلي ،آخه کنم نگاه بهش سیر دل یه تا ببینم زودتر هرچه رو  بردیا داشتم دوست

 ...  بود شده تنگ براش دلم

  

  شده دلتنگش  کلي بپرسه حالمو بودتا  نزده زنگ بهم که روز چند این  توي حتي

 ... بودم

  

  جا  روخوب حالش منم بزنید حرف اتاق برید میگن که موقعي شب نداره عیبي  ولي

 ....  میارم

  

 نزنه خشکت اینجا استقبال،  براي بریم بیا:  گفت پریسا که بودم فکرا همین تو

 .... زشته....
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 ... رفتیم در سمت به باهم

  

  زنمو سرش پشت شدو  داخل عمو همه  از اول  بودم شده خیره در به که جوري همین

 ...    وباران 

  

 ....   شد خونه وارد  دست به گل دسته  بهزاد که میکردم پرسي  احوال و سالم داشتم

  

 ...   خوردم حرص حسابي بهزاد  دسته توي گل دست  دیدن با

  

 ...  بردیااااا بهت لعنت

  

   راضي  امشبم حتي که بود مغرور اونقد 

 )  غد ي پسره....(نبود هم  خودش خواستگاري  توي گل  دست گرفتن به

  

...  بانوووو شمام با: گفت و  داد تکون صورتم جلوي رو دستش  بهزاد  که بودم فکر تو

 ...  خریدیم شما روبراي  گل این

  

 ....  میشي خودمون ي خانواده  عروس آخر اول گفتم دیدي

  

 ....  ممنون: گفتم زدمو ولبخندي گرفتم بهزاد از  رو گل دست

  

  انگار نه انگار... خوردم جا حسابي دیدنش با که شد خونه داخل بردیا بهزاد رفتن با

 ...    اینه دوماد که

 ... هه... اومده  تیپي چه با ببین

 ... بود کرده تر تیپ خوش این از بیشتر که بهزاد
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 ..  سالم: گفت  میشندیم صداشو سختي به که جوري آروم؛ بردیا

  

 ...   بفرمایید ...  اومدي  ،خوش سالم:  گفتم بهش  رو ناراحتي و اخم با

  

 ...   رفتیم پذیرایي سمت به باهم

  

 ....   خانم شدي خوشگل چه: گفت زدو  پهلوم به آروم  باران که نشستم باران کنار

  

 ....  بودم خوشگل: گفتم آروم و  زدم بهش پوزخندي 

  

 ...    میده قورتت نگاش  با داره داداشم:  وگفت زد  لبخندي  باران

 )  خخخ....(توروخدا کن نگاش 

  

 ... دستشه تو بودکه گوشي سرگرم بردیا دیدم که اوردم باال  رو سرم آروم

  

 ...  گرفت دلم توجهیش بي همه این از

 ...   شدم چطور ببینه نمیکردتا نگاهمم حتي

  

  از شما اینجا نیومدیم که ما بابا اي: گفت زنمو که بودن  زدن حرف درحال بابا ، با عمو

 ..  بزنید حرف کارخونه و کار

  

 ...   بزنیم حرف  جون دوتا این زندگي  درمورد تا اومدیم ما

  

 پریا... نیستیم غریبه که ،ما شما دارید  عجله چقدر خانم: گفت و  کرد اي خنده عمو

 ...  خودمونه باران مثل هم
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  بشینیم بعدما بزنن حرف  باهم برن جون  دوتا این باید اول نداریم، خاصي حرف که ما

 ....  بزنیم حرف دیگه چیزاي  مورد در

  

 ...   داد تکون آره معني به رو سرش عمو حرف با هم بابا

  

  دوتا این  بدید اجازه اگه پس: بودگفت زیاد ذوق  و شوق روي  از که لبخندي  با زنمو

 ...   بزنن باهم رو  حرفاشون تا برن جون
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 :  گفت و  زد  لبخندي بابا عمو زن حرف با

 .... شماست دست ماهم ي  اجازه داداش، زن حرفیه چه این

  

  ، بزنید حرف خودت اتاق تو برید مادر جان پریا:  گفت مهربوني  د لبخن با مامان

 ... مادر پاشو

  

  بهزاد  من با زمان هم که شدم بلند  مبل  روي از و  گفتم اي اجازه  با زیاد، وذوق شوق با

 ....   شد بلند هم

  

 ...  شده سرخ  و کرده اخم حسابي دیدم که انداختم بردیا به نگاه یه تعجب با

  

 ....   میکنه نگاه لبخند با دیدم که انداختم بهزاد  به نگاهي  دوباره

  

 ...  بود زده خشکم حسابي
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   ؟؟؟؟ چي یعني

 !!!!  خواستگاري اومدن   بهزااااااد واسه عموینا

  

   میشه؟؟؟ چي بردیا منو بین  ق عش پس

  

 :  گفت بلندي  نسبتا  صداي  با که اومدم خودم به پرهام اعصباني صداي  با

 ...  رو بهزاد کن راهنمایي...  زده خشکت چراااا 

 .... رفتم اتاقم سمت به سرعت وبه انداختم پرهام ي  شده سرخ چهرهي به نگاه یه

  

 ...   بود بسته گلومو  راه بدي  ؛بغض شدم اتاقم داخل  وقتي

 ... میکردم خفگي احساس

  

 خونه از آدم همه اون   جلوي رو بردیا و نزنم داد  تا بودم گرفته خودمو جلوي زور به

 .... نندازم بیرون

  

 ..... نشست تابم لپ میز  صندلي روي هم بهزاد که نشستم تختم روي

  

 :  گفتم کردمو بهزاد  به رو میکرد تار کم کم دیدمو که اشکي نمه با

   بهزاااااد؟ میشنوم خوب

  

 ... باشه میتونه چي من با ازدواج  از  انگیزت

  

 :  دادم ادامه کردمو بلند کمي صدامو

  شده چي حاال  میزد، حرف دیگه دختر یه به نسبت عشقش از دیروز تا که بهزادي 

  ؟؟؟ من خواستگاري  اومده که
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 که بهزاد  هااااااااااان؟؟؟؟ من سراغ  اومدي و  شدي سرد دختر اون از زود چه

 :   گفت  آروم اومدو  سمتم به دید منو اعصبانیت

  

  بدست براي  بعد سرکنه؛و زیبا دختر یه به کردن  فکر با رو روزش شبو آدم میشه مگه

 ....  نکنه تالشي دختر  همون آوردن

  

 ... نشسته من روي روبه االن  بودم گفته برات ازش  بارها که دختري اون عزیزم؛ پریا

  

 ...  بگذرم دنیا کل از بخاطرش حاضرم که دارم دوست  رو  باز لج دختر این اونقد 

  

 ... بده فرصت یه بهم میکنم خواهش عزیزم پریااا

  

 ... کنم خودم عاشق باالخره تورو تا میکنم کاري هر باش مطمئن

  

 ...  مني کسه همه تو کن باور پریا

 ...  داره رو بهشت حکم من براي اونجا میکشي نفس توش ، تو که جایي

  

 .... میکنم خواهش...بده بهم فرصت یه

  

 ...   بود شده وارد بهم بزرگي شک  میزد بهزاد که حرفهایي با

 ... نبود باور جاي اصال

   ؟؟ شد  چي میکردم فکر چي که باش منو

  

  وآرام زد زانو پام جلوي و کرد  نزدیک بهم بیشتر خودشو نمیزنم حرفي دید که بهزاد

 ...  گرفت سردش دستاي تو دستمو
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 استرس به چطوري تو بله جواب یه خاطر ،به پریا کن نگاه: گفت مهربوني لبخند با

 ..   افتادم

  

 ..   کرده یخ چطوري دستام ببین

  

 .... نشسته پیشونیم روي سرد عرق چطوري کن نگاه

  

   بده؟؟؟ جواب بهم زودتر چه وهر کن درک رو عاشق منه حاله

  

 :  گفتم دادمو تکون سري حالي بي با و بهزادانداختم به نگاهي

 ..  میدم اي عاقالنه جواب یه بهت بعد و میکنم فکرامو...باشه

  

  و  برد لبهاش سمت به دستمو زیاد حالي  خوش از و زد  لبخندي  بهزاد من حرف این با

....   پریاااااااا: گفت زیاد ذوق  و شوق با  و زد دستم  روي ، رو کوتاهي ي بوسه

 ....  موال به عااااااااااشقتم

 چشمم ي گوشه از  اشکي خود به وخود افتادم  نااااااامرد بردیاي یاد بهزاد حرف این با

 ...   افتاد

  

  زیاده خوشحالي از خوشگل مرواریداي این: گفت کردو  پاک اشکمو  دستش  با بهزاد

  نه؟؟ مگه دیگه

  

 ...  بود باور  زود  چه سوخت بهزاد  براي  دلم لحظه یه براي

  

 ....  کردم تایید رو حرفش سرم با کردمو  نگاه چشماش توي
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  نداري حرفي  اگه:  گفت و  شد بلند  نمیشناخت پا از سر زیاد خوشحالي از که بهزاد

 ... هستن ما منتظر همه که بریم

  

 ... بریم که بهتره اینجوري: گفت گرفتو رو دستم و کرد  دراز سمتم به دستشو بعد

  

 .. رفتیم   پذیرایي سمت به هم با قدم به قدم بعد
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 .....  چرخید بهزاد منو سمت  به ها نگاه ي همه پذیرایي  تو ما شدن وارد  با

  

 ....  خورد گره بردیا نگاه تو نگاهم گرفتم باال که سرمو

  

 ...  بود شده  خیره بهزاد منو دستهاي  شده،به سرخ چشماي با بردیا

  

 ... ترسیدم ازنگاهش که میکرد نگاهمون  غلیظ اخم  با اونقدر

  

 :  گفت  اومد بهزاد  منو سمت به و  شد بلند  مبل روي از داشت که لبخندي با عمو زن

  

  زدید؟؟؟؟  رو  هاتون ،حرف من دل عزیزاي خوب

  

 :  گفت و  انداخت من به نگاهي عشق؛ با بهزاد

  

 ....  جون مامان آره 

 ...  بده جواب بعد کنه روفکر روزي چند یه ، جان پریا شده قرار
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 رو پیشونیم و شد خم من سمت وبه شد خوشحال بهزاد  حرف  شنیدن با عمو زن

 :  گفت  بوسیدوبعد

  

 ...  بگیري درستي  تصمیم که امیدوارم ؛ جان پریا خوشحالم خیلي

  

  خیلي ازش مادرشم که خوبیه؛من  رخیلي  پس ؛ میشناسي  منو بهزاد که خودت

 ....   راضیم

  

 خود جون به..نه... میکنم تعریف  ازش دارم خودمه پسرمه چون  نکني فکر حاال

 ....  بهزاد

  

 ....  زدن دست به  کردن شروع و  خندیدن بلند  عمو زن حرف این با همه

  

 ....  خداااا اي

   کردن؟؟؟ اینجوري  چرا اینا

 ... ندادم رو قطعي جواب هنوز که من

  

 ... کنم فکر میخوام هنوز گفتم که من

 ...  گرفتن جدي خیلي  رو قضیه اینا  کنم فکر

  

  و  کشیدم بیرون بهزاد دست  توي از دستمو و  شدم عصباني کارشون این از لحظه یه

 .... رفتم اي نفره تک مبل سمت به

  

  خودش کنار وبه نشست اي  نفره دو  مبل روي بهزاد بشینم میخواستم که همین

 :   گفت کردو  اي  اشاره
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 ... عزیزم...جااان پریا

 .... بشین خودم کنار اینجا بیا

  

 .....  واااي

 ... میومد در حرصم داشت  بهزاد پرویي همه این از

  

 ....  کرد اشاره خودش کنار به ابروش با دوباره که رفتم بهش اي غره چشم

  

 ... نشستم بهزاد کنار و  بودرفتم شده که هم جمع خاطر به اجبار به 

  

  روبروم شده سرخ صورت با  که افتاد بردیا به چشمم نشستم؛ پیشش که همین

 ... بود نشسته

  

 ....  نمیفهمیدم کاراشو اصالمعني 

  

 .... گفتم کامل جدیت با انداختمو  بهش اي خیره نگاه همین خاطر به

  

   ؟؟؟ اومده پیش  براتون مشکلي بردیا آقا

  ؛توقع انگار که بردیا.. میرسه نظر به عصبي و ناراحت خیلي قیافتون اومدین وقتي  از

 :  گفت پته ته ته با و  خورد جااا حسابي  نداشت من  طرف  از رو حرفي همچین

  

 ..  نیست طور این اصال... میکنید فکر... نه..نه

  

 : گفت انداختو  بهش نگاهي سعید حرفش این با

  

 ...  پریاست با حق
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  اومده؟؟؟؟  پیش مشکلي میرسي؛ نظر به ناراحت خیلي

  

 : گفت کردو جا جابه مبل روي خودشو کمي بردیا

  

 ...  آره راستش یعني...نه

 .... ریخته بهم کتابام حساب تموم که اومده  پیش برام مشکلي شرکت توي

  

 ... کنم چیکار باید نمیاد؛نمیدونم در جور میکنم کاري هر

  

 دیگه چیز یه واسه نگرانیشون ،نگو ناراحته من خاطر به آقا میکردم فکر که باش منو

 ... بوده

  

 : گفتم پوزخندي با  و بهش زدم زل نگاهم با

 ..  نزاره تاثیر رفتاراتون رو  اینقد تا بشه درست زودتر چه هر کاراتون که امیدوارم

  

  رو پایینش لب حرص با  داشت  شدچون عصباني من حرف این با  کردم احساس 

 !!!!  جویید مي

  

 :   گفت سعید  به رو نیاوردو  طاقت دیگه

  

 ... توعه با حق...آره

 ... ام خسته خیلي ؛ نیست خوش زیاد حالم

  

 ...  برم میخوام دارم کار یکم من بدید اجازه اگه:گفت و  کرد جمع سمت روشو بعد

  

 ... بریم میخواییم   کم کم ماهم....برو پسرم نه:گفت انداختو بردیا به نگاهي عمو
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 ...  میزنیم عموت با رو حرفامون موقع اون ؛ داد رو بله جواب وقت هر پریا

  

 ...  شد بلند مبل روي از و  گفت اي اجازه  با و داد   تکون سري بردیا

  بردیا جاي به من که میکرد  نگاه بهش  غضب با چنان پرهام خداحافظي؛ موقع

 ...  ترسیدم

  

 ....  بنداز راه  رو بردیا  مادر؛ جان پریا:  گفت بهم رو مامان بردیا رفتن با

  

 ...  بود زده رو حرف این که بودم رفته مامان ي  صدقه قربون کلي دلم تو

  

 .... بزنم حرف بردیا با بتونم تا بود فرصت بهترین این

  

 ... افتادم  راه بردیا سر پشت و بلندشدم مبل روي از

  

  انداختو نگاهي چشمام توي و برگشت سمتم به ؛بردیا رسیدیم در جلوي به که همین

 :   گفت

  

 ....  جاااان پریاااا بهت میگم تبریک

  

 ....  خوبیه پسره بهزاد

 ...  بشي خوشبخت که امیدوارم

 !!!! مبارک جدیدتم عشق

 پر اشک  از صورتم کل تا بود  کافي حرفش ؛همین شدم ناراحت خیلي حرفش این از

 ... بشه
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  معرفتیییییي بي  خیلي: شدموگفتم خیره چشماش توي اشکم از پر چشماي با

 .....   بردیا

  

 ...  نمیگفت هیچي بودو کرده سکوت  فقط بود دیده منو حال این که بردیا
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 ...  میفهمیدم عمیقیش نفسهاي از میکشید؛اینو نفس سخت که انگاري

  

  رو گونم روي آروم دستش پشت با  و اورد  باال رو دستش نمیزنم؛ حرفي دید  وقتي

 ....   کرد نوازش

  

 :    گفت داري خدشه صداي با بعد

 ...  لعنتي نریز

 ....   اشکارو  اون نریز

 ... میشم دیوونه دارم

 ..  نمیکردي اینکارو وقت  هیچ میشم داغون  چقدر بدوني  اگه

  

 ...  شد اشک از پر هم خودش چشماي  نکشید ثانیه به زد  رو حرف این  وقتي

  

 ....  میکشید جنون مرز تا منو داشت  حال اون تو عشقم دیدن

  

 ...  میکرد نگاه صورتم اجزاي تمام  به حسرت با و بود  شده خیره بهم همینجوري

  

 ...  میفهمیدم رو چي همه نگاهش  از من ولي  نمیزد حرفي  که درسته
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  و  شد پشیمون انگار که بگه چیزي میخواست و گرفت سمتم به رو ش اشاره انگشت

 ...  شد خارج خونه  بلنداز هاي قدم وبا کرد پشت بهم سریع

  

 ...  میکرد باهام اینکارو  داشت  چرا نمیدونم ؛ میکردم نگاه بردیا رفتن به تعجب با

  

  اصرار اینقد  چرا پس میخوندم؛ چشماش توي  از  رو داشتن دوست و عشق من

 ... کنه پنهون رو عشق این داشت

  

  اشک  ودوباره شکست میاورد فشار  گلوم به که ؛بغضي بودم دیده  بردیا از که حالي با

 ....  کرد خیس رو صورتم کل

  

 ...  نمیکرد آرومم هم اشکام گرمي که میکردم گریه عجز با اونقدر

  

   ؛ برم خونه داخل  نداشتم دوست اصال

 ......  میداد دست بهم خفگي  احساس نبود بردیا وقتي  

  

 .... نداشتم دوست حاضر حال در  رو جمع اون

  

 ...   انداختم نگاهي  ساختمان نماي به شدم آروم کمي اینکه از بعد

  

 ..  نبود درست اینجا تو موندنم زیاد ولي  برم خونه داخل  نداشتم دوست اینکه با

  

 .... شدم خونه داخل پشتي حیاط در از  و بستم رو بیرون در همین خاطر به
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 تا بزنم صورتم دستو به آبي تا رفتم بهداشتي سرویس سمت به سست  هاي قدم با 

 .... نشه کردنم گریه متوجه کسي

  

    کم درونم التهاب از هم آب  خنکي

 ...  نمیکرد

  

 .. انداختم روبروم ي آینه به نگاهي

  

     کنم؟؟؟ چیکار باید نمیدونم واقعا

 ...  داره دوستم هنوزم که مطمعنم من عاشقمه؛؛؛ هم هنوز بردیا میدونم من

  

 ...  میکنه برادرش تقدیم دستي  دو  منو   و میکنه انکار رو عشقش داره چرا  ولي

  

  نمیکنه؟؟؟ خودش براي من اوردن دست  به ي واسه تالشي هیچ  چرا

  

 ... بگیرم سردرد   بود شده باعث که بود  توذهنم  چراها اونقده یعني....اوفف

  

 ... نشستم عشقم خالي جاي تو و رفتم  پذیرایي سمت به و  کندم دل روبروم آینه از

  

 .. نشست من کناري مبل رو اومد  و شد بلند جاش از بهزاد نشستم که همین

  

 .... بودم شده خیره روم به رو به فقط من میکردو  نگاهم  همینجوري

  

  که صدایي با کردو نزدیک بهم سرشو نمیدم نشون العملي عکس هیچ  دید  وقتي

 :  گفت  میزد موج توش خنده
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 ....  شدي محو افق تو باز چرا  بدونم دارم  دوست  خیلي

  

 ...  میخوري داري رو چي ي غصه ؛؛پس شدي  خودم عروس باالخره دیگه که تو
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   بهزاد؟؟؟ ندي  ادامه میشه:  گفتم حوصلگي  بي  با و  برگردوندم سمتمش به سرمو

  

 :   گفت لودگي با بود شده ضایع حرفم این از  انگار که بهزاد

  

 !!!  نداره اشکالي .... حاالااااا باشه 

 ... میخرم خودم نازتم....کن ناز... 

  

 ...  بهزاد این دست  از وااي 

 ..  داشت  جواب حرفام ي واسه خدا ي همیشه

  

 ... شدم خیره پام زیر فرش  هاي گل به و  گرفتم ازش رومو و کشیدم پوفي

  

 ...  کردن رفتن  قصد باالخره نشستن و  زدن حرف کمي از بعد عموینا

  

 ...  رفتم اتاقم سمت به و  گفتم بخیري شب حوصلگي  بي  با عموینا رفتن از بعد

  

  پرت اي  گوشه یه و دراوردم تنم توي از رو لباسام حرص با شدم اتاقم داخل که همین

 .... کردم
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 ....   بودم کرده خوشگل عشقم براي رو خودم مثال امشب که من به لعنت

  

  توي از رو آهنگي  و انداختم تخت روي خودمو پوشیدم راحتي لباس یه اینکه از بعد

 .... کردم پلي گوشیم

  

 ..  بود شده خونده من دل ي  واسه که انگاري  آهنگ حرفاي

  

 ...  میریختم اشک وجودم اعماق از میخوند؛ که اي کلمه هر با

  

 ...  میکرد زوق زوق داشت چشمام  دیگه که بودم کرده گریه اونقد 

  

 ....   کردم فکر خیلي  خودم با

 ...  بود بس کردن گریه دیگه

  

 .... میدونستم رو بردیا رفتاراي این دلیل باید من

  

  نوشتن به کردم وشروع برداشتم عسلي روي  از  رو گوشیم شدمو بلند تخت روي از

 :  بردیا براي پیامک

  

 ... عشقم سالم(

 ...   شدي سرد  اینجوري اي یدفعه که دیدي  من از چي  مدت این توي ؛ نمیدونم

  

   رفته؟؟؟ کجا میخوندي من گوش توي و میزدي  دم ازش روز و شب که عشقي همه اون

  

  بزني زل بهم همینجوري خواستگاریم جشن  تو و بگذري  من از تو که شده باعث چي

 ...  بگي تبریک و
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  واسشون جوابي  هیچ  ولي بیاد؛ ذهنم تو  چراها کلي که شده باعث کارات این ي همه

 ..   باشم نداشته

  

  و  حرفات تک تک توي رو عشق تمام من که حالي در گذشتي  ازم چرا نمیدونم من

 ... میکنم لمس نگاهت

  

 .... دلم عزیز بردیا

  داري؛  دوست  منو درصد یه حتي توهم  بدونم  اگه و دارم  دوست وار دیوانه هنوزم من

 ... میجنگم تو خاطر به دنیا کل با سهله؛ که بهزاد

  

 ...   ندارم مرده آدم با فرقي هیچ من ؛ زندگیم   ؛توي تو  نبودن با چون

  

 ... نشده دیر هنوزم ؛ عشقم 

 هم من ، بجنگ بخاطرش هست وجودت توي عشقمون این از  اي شعله هنوزم اگه

 ... بیام پات به پا که میدم قول

  

 ي بازیچه منووو چراااا بگو  پس بدي ادامه که نداري دوست  و نیست طور این اگه ولي

 ...  کردي خودت

 ......)  چراااااااااااا 

  

 ...  کردم ارسال بردیا به رو پیام و  زدم رو  سند ي دکمه پیامک نوشتن از بعد

  

 ...  گرفت رو وجودم تموم استرس پیامک؛  کردن  ارسال از بعد

  

 ...  بودم بردیا طرف از  پیامي منتظر دست به گوشي
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  تا میزدم قدم رو اتاقم کل و اومدم پایین همین خاطر به بشینم تخت روي نمیتونستم

 ...  بگیرم بردیا از جوابي یه

  

 ... شد خسته حسابي پاهام  که زدم  قدم کوچیک اتاق اون توي اونقدر

  

 ...  بود نداده جوابي هیچ هنوز   انداختم دستم توي  گوشي به اي  دوباره نگاه

  

 .... نشستم روش و رفتم تختم سمت به خسته پاهاي با

  

  

   149 پارت

  

 ...   انداختم اتاقم ساعت به نگاهي

  

 ...  میگذشت بودم داده پیام بردیا به که موقعي اون از تموم ساعت دو  درست؛

  

 ..  بود اومده در حرصم واقعا دیگه

  

 ... دادم پیام بهش چرا که فرستادم لعنت خودم به

  

 ...  نداد  رو  جوابم حتي که بودم ارزش بي اینقده یعني

  

 ... انداخت  چنگ گلوم به بدي بغض کارش این از

  

 ... بودي امیدوار هم هنوز که پریا سرت تو خاک
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 ...  میفهمیدي ایناااا  از زودتر خیلي باید ؛تو گرمه دیگه یکي  با سرش اون

  

 ....   بود مغرور اولشم از بردیا

  

 من به اي عالقه هیچ اون  ، بودم کرده باور داشتنشو دوست که بودم ساده چه

 ....  نداشت

  

 ....  بود کرده  خودش دست ي بازیچه منو  وسط؛ این فقط 

  

  روم روبه ي آینه به نگاهي  جا ازهمون بودم نشسته تخت روي که همینجوري

 ...   انداختم

 ... میخورد بهم خودم از حالم

  

  بدي صداي   با شد باعث که کردم؛ پرت آینه سمت به رو گوشیم قدرت تمام با

 ..... بشکنه

  

 .... مغرور پریاي میشم امشب واز شکستم رو ساده پریاي دیگه کارم این با

  

 :   زدن حرف به کردم شروع گریه با

 ....  بردیاااااااااا بهت لعنت

 .....  کردي بازي من با

 !!!! کنم بازي باهات منم تا وایسااا پس

  

  دل  جواب  کارم این با تا میدم بود  برادرم مثل دیروز تا که کسي به ؛ رو بله جواب منم

 ....  بدم رو شکستنام
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  منو  دلیلت  بي کاراي با تو؛ که همینجور ؛ بدم عذابت کارم این با  داااااارم دوست

 ...  دادي عذاب

  

 ...  شد باز بدي صداي با در که میکردم  نگاه نفرت با شده خرد  هاي شیشه به داشتم

 ....  رسوند  بهم خودشو و  شد اتاقم  داخل نگراني  با پرهام

  

 .....  پریاااااا شده چي:  پرهام

  شکستي؟؟؟ رو آینه چرا  افتاده؟؟؟؟ اتفاقي چه

  

 ...  نداشتم حوصلشو اصال من ولي  میزد حرف همینجوري پرهام

  

 ....  بزار تنهااام لطفا ؛ نیست چیزي:  گفتم پوزخند حالت با

  

 ... نشست تخت روي کنارم اومد  بست درو  و رفت اتاقم در سمت به پرهام

  

 ....  کردي اینکارو ؛چرا عزیزم:  گفت نگراني با

  

 ...  بگووووو من به هست مشکلي اگه خوب

  

 ... کنم کمکت میتونم من

  

 ...  نشنیدن رو آینه شکستن صداي و نشستن حیاط تو رفتن بابا مامان اوردي شانس

 !!!!! شکستم امشب من پرهام:  گفتم کردمو نگاه پرهام به بغض با
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  هزار غرورم امروز آینه این مثل:  گفتم کردمو زمین هاي شیشه خورده به اي  اشاره

 ....  شد تیکه

  

 ...  کردددددد باااااازي من با  عوضي اون

 .... من

  

  شروع هق هق با و بردم پناه پرهام آغوش به بزنم رو  حرفم ي ادامه نتونستم دیگه

 ...  کردن گریه به کردم

  

 :  گفت شدش قفل دندوناي   الي از بود کرده بغل منو که همینجوري پرهام

  

 ....  خواهري نباش نگران تو 

 ... پشتتم کوه مثل خودم من

 ... غیرتم بي بره راه  راست  راست گذاشتم امشب اگه ؛ نکن فکر

  

 هیچ جونم با که من خواهر با کردن بازي بدونه تا میدم؛ رو جوابش خودم...نههههه

 ... باشه داشته  میتونه عواقبي چه ؛ نداره  فرقي

  

 .. کني  استراحت بتوني  کمي تا بخواب بگیر االنم

  

 ... شده سرخ چشمات و صورتت تمام کردي گریه بس از

  

 نداشته کاریش پرهام خدا  رو تو:  گفتم اوردمو بیرون پرهام آغوش  توي از سرمو

 .... باش

  

 ..  نداره دوسم  نیست که زور خوب: گفتم بغض با بعد
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 ... بشیم پشیمون هممون بعد که نکن کاري

  

 ...  کوچولوم خواهر نباش نگران تو:  پرهام

 ..  بخواب حرفي هیچ بدون  بگیر االنم

  

 گریه از بعد که هایي بچه مثل و شد گرم چشام کم کم موند پیشم پرهام که کمي

 ...... نفهمیدم چیزي دیگه و  رفتم خواب  به میبره خوابشون

  

  

  150 پارت

  

  پرهام

  

 ... انداختم بهش دقیقي  نگاه رفت خواب به پریا اینکه از بعد

  

 ...  بود شده ضعیف مدت این  توي چقدر

  

 .... نفهمه چیزي موضوع این  از کسي که میکرد  سعي خودش با همش

  

 .... نبودم بچه که من ولي

  

 ....   داشتم خبر  بود خواهرم با بردیا که وقتهایي کل از من

  

 .... بودم باخبر بود؛ بردیا طرف از  همش که عشقشون شدن سرد این از حتي
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 ....  بده ادامه کجا تا قراره ببینم تا بزنم بردیا به حرفي نمیخواستم خودم ولي

  

  بد خودشم حال اون بد حال با که باشه یکي عاشق قدر اون نفر یه میشد؛ مگه آخه

 ... بزنه چیز همه زیر اي یدفعه بعد و  بشه

  

  نزدیکش خواهرم بزارم بود محال نمیشناختمش اگه که ، بردیا مثل آدمي اونم

 .... بشه

  

  زده بردیا به که هایي حرف از خواستگاري؛ بیان عموینا قراره  گفت مامان که وقتي  

 ... بودم پشیمون بودم

  

 ...  خوردم جااا کلي  شد بلند بهزاد  ؛ بردیا جاي به امشب وقتي ولي

  

 ....  بزاره جلو پیش پا که حرفاست این از تر عرضه بي خیلي بردیا که فهمیدم

  

 ... نمیومد در ؛خونم میزدي  کارد کارش این با امشب

  

 ...  بود کرده  خواهرم با رو کار این حقي چه به

  

 ...  بودم گفته بهش رو چي همه  بیمارستان توي روز اون که من

  

 ... نشو نزدیکش دادانه بازي قصدت اگه که، گفتم

  

 .. میشه تموم گرون  تو واسه که اونوقته   نخواهیش تو و بشه وابستت  اگه چون

  

 ....   نکنم کاري و وایسم راست راست میتونم چطور حاال
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 ...  بردیاااا بهت لعنت

 .. نرسه بهت دستم کن؛ دعا

  

 ...  کني  بازي من خواهر با  نداري حق بودم گفته بهت

  

 که بود عموم حرمت به فقط ؛   بیرون بري در این از زنده امشب  گذاشتم اگه یعني

 ..  نگفتم چیزي بهت

  

 ....  میدي بازي منو خواهر

 ... میارم سرت  به بالیي چه فردا حاالببین

  

 ... پرهام میگن من به

  خوش بگه وبعد بشه نزدیک خواهرم  به برسه راه از کسي هر بزارم نمیتونم من

 ...  اومددي

  

 .... کشیدم واست هایي نقشه چه ببین کن صب فقط

  

 ...  شدم بلند   تخت روي واز کشیدم خوردن  حرص از دست

  

 ...  بود نمونده باقي ازش  چیزي حاال که افتاد اي آینه به چشمم

  

 ... کنم جمع زمین روي  از رو  ها شیشه خورده صدا؛؛ کمترین با کردم سعي

  

 ....  رفتم پریا سر باالي به شد تموم کارم وقتي
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 ...  بود کرده پوف تمام چشماش بودکه کرده گریه اونقد ...بمیره واست پرهام الهي

  

 ...  اومدم بیرون پریا اتاق از سرعت به و کردم مشت دستمو حرص از

  

 ...  بزنم زنگ بردیا به تا برداشتم رو گوشیم شدم اتاقم داخل  وقتي

  

 ... بیارم طاقت فردا تا نمیتونستم

  

 ...  خورد زنگ گوشیم بگیرم رو بردیا ي شماره میخواستم که همین

  

 ...  افتاده روش باران  عشقم ي شماره دیدم که کردم گوشیم ي صفحه به نگاهي

  

  رو اتصال ي دکمه همین خاطر به بزارم منتظرش خط پشت این از بیشتر نمیتونستم

 ...  بردم گوشم نزدیک رو گوشي و زدم

  

    151 پارت

  

 ... بفرمایید جانم: پرهام

 ...    خوبي پرهام سالم الو:  باران

  

 ...  خوبم منم باشي خوب تو عزیزم  ؛ممنون سالم: پرهام

  

 ... شدم مزاحمت شب موقع این ببخشید: باران

  

 .....  عزیز بابا نه:پرهام

 ... حرفیه چه این



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 478  صفحه  

 

 ....    مراحمي همیشه شما

  

   ؟؟؟؟  داشتي کاري عزیزم خوب:پرهام

  

  رو گوشیش بگي بهش میتوني تو ؛ خاموشه میزنم زنگ پریا گوشي به راستش :  باران

 .... دارم کار باهاش ؛  کنه روشن

  

 .... عهههه: گفتم وپته تته با

 ....   اینکه یعني....  راستش

  

 ....   آهان

 ..   میکرد  عوض رو لباسش داشت پریا اتاقم میومدم داشتم که من

  

 ... شارژ بود زده  که بود شده تموم گوشیشم شارژ

  

 ...   باشه خواب که  وقته  خیلي کنم فکر  االنم

  

 ....  بزنه زنگ بهت میگم بهش صبح  اول فردا  بگو من به داري کار اگه

  

 ...  خدااااا وااي 

 ..... کردم هم سر رو دروغ همه این طوري چه نمیدونم خودمم

  

 ....  آخه نه:باران

 ... بزنم حرف خودش با میخواستم

 ... ازت ممنونم باش 
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 ... عزیز میکنم خواهش

  

 ... کنم  خداحافظي   من نداري حرفي  اگه  خوب: باران

  

  وفقط نتونستم ولي بزنم رو دلم حرف تا  اوردم فشار خودم به خیلي باران حرف این با

 : گفتم

  

 ... میزنم حرف کلي باهات فرصت سر ولي...زیاده خیلي راستش...  که حرف

  

 ...  بخیر شب پس ؛ باشه: باران

  

 .... عزیزم بخیر توهم شب

  

 ... کشیدم عمیقي نفس کردم قطع  رو گوشي که همین

  

 ... میزدم باران به رو دلم حرف زودتر هرچه میشد خوب چقدر

  

 ....  خداا اي

 ...   کنم اعتراف باران به رو عشقم منم روزي یه میشه یعني

  

 ....  داره حسي من به نسبت اونم یعني

  

 ......   میزدم لبخند میکردم فکر باران به خودم خیال تو که جوري همین

  

 ...   رفت شدم خول واقعا.... هه

 ...  درگیرم خودم با اینجاااا وایستادم دوساعته
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 ) خخخخ...(نمیکنه عاقل آدم با که کارا چه عاشقي و عشق

  

 ..   عاقلم خیلي االن   که نه حاال

 ...  بودم شاکي  بردیا دست از مثال من

  

  چي همه زد  زنگ  باران وقتي ولي کنم  بارش حرف کلي و بزنم زنگ بهش میخواستم

 ...  کردم فراموش کل به رو

  

 ... نرفته  چلغوزش داداشاي به دختره این هیچیه اصال

  

 ...  کردم پرت روش  خودمو و رفتم تخت سمت به و کشیدم پوفي

  

 ...  افتادم پریا یاد لحظه یه

 ... من کوچولوي خواهر بیچاره

 ...  بود باخته کي به پاکشو دل

 ... مغرور و  راضي خود از آدم یه

  

  نداره  عیبي.... بشه نزدیک من کوچولوي پري به گذاشتم که بودم احمق چقدر من

 .... میارم  جا رو حالش موقع اون شرکتش رفتم که فردا

  

 .... میده چقدرکره مماس من یه میفهمونم بهش

  

 زیر بزنه بعد کنه بازي من خواهر پاک احساس با بیاد هرته شهر کرده فکر....هههه

 .....  چي همه
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 ... بردیاااااا آقا  برات دارم  بزرگ سورپرایز یه فردا

  

 ....   دارم کار باهات هااااا  حاال حاال... کن صبر

  

  هم رو افتاد پلکام و شد سنگین چشمام میکردم فکر فردا  به داشتم که همینجوري

 .... 

  

 ...   شدم بیدار خواب از مامان صداي با صبح

  

 صورتم دست به آبي تا رفتم  بهداشتي  سرویس سمت وبه دادم بدنم به وقوسي کش

 ... بزنم

  

 ... رفتم خونه آشپز سمت به صورتم دستو شستن بعداز

  

 باتعجب که نشست شونم رو دستي  پشت از که دادم همه به سالمي  شدنم داخل با

 .... دیدم پریارو که برگشتم عقب به

  

 ...  داداشي بخیر صبح سالم: پریا

  

 پرنسس بخیر هم شما زیباي صبح  سالم:  وگفتم کردمو نگاه بهش لبخند با

 ...  داداش

  

 ... پرنسس شدي خیز سحر عجب چه

  

  باباش کنار بیاد بزار...  نکن اذیت گلمو دختر پرهام... عه: گفت و کرد  اي خنده بابا

 ...  بخوره رو صبحونش بشینه
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 ...  بکنم اذیت رو شما خانم ناناز این بکنم غلط من: گفتم خنده با

  

 .... خوردیم مفصل صبحونه یه هم وبا رفتیم صبحونه میز سمت به پریا با بعد

  

  آماده تا رفتم اتاقم سمت به سرعت وبه  کردم تشکري مامان از صبحونه خوردن بعداز

 .... بشم

  

  صدا  به اتاقم در که میکردم درست موهامو داشتم مناسب لباس یه پوشیدن  بعداز

 ...  دراومد

  

  

    152 پارت

  

 ... دیدم در پشت رو پریا که کردم باز دررو  و رفتم در سمت به

  

 ...  داداش تو بیام  هس اجازه:    گفت داشت که ي لبخند با پریا

  

 ...  خواهري حرفیه چه  این: گفتم  زدمو خوشگلش  صورت به لبخندي

 ...  شماست دست ماهم  ي اجازه

 ... دادااااااااش پرنسس

  

 ...  کني تعریف ازم زیاد نمیخواد حاال:   گفت کردو  قشنگي اخم پریا من حرف این با

  

 ....  میگي دیقه هر که پرنسساست شبیه کجاااام من
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 ...   نفرمایید:  گفتم لودگي با

 .... بگم زیبام خواهر به میتونم که اي جمله کمترین این

  

 ... خوب خیله:  پریا

 ...  توووو بیام تا اینور حاالبیا

 ..  داري نگه اینجا منو میخواي شب تا نکنه

  

 ..... من  پرنسس بفرمایید:  گفتم رفتمو عقب کمي

  

 ...   بست اتاقو ودر ...  شد اتاق وداخل رفت  اي غره چشم  پریا

  

  تو که بود شده باعث چي میدونستم اگه: گفتم انداختمو بهش نگاهي تعجب با

 ...  نمیکردم سکته فضولي از... بشي بیدار سحر کله و  بکني دل  نازت خواب  از امروز

  

 ...   داداش باتو حق...  میگي راست : گفت انداختو پایین رو سرش پریا

  

 ...   باش نداشته کاري بردیا با روخداااا تو بگم بهت که شدم بیدار زود

  

 ... مطمئنم من میشه پشیمون کارش واز میبره پي  کرده که اشتباهي به روز یه اون

  

  دست  از رو تو اینکه  از صد؛ در صد که  اون: گفتم زدمو پریا به بخشي آرامش لبخند

 ...   میشه پشیمون داده

  

  بزنم حرف مردونه مردو باهاش میخوام فقط ندارم کاري باهاش نباش نگران  ولي

 .. همین فقط..
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 ... گلم  باشه.... نده استرس خودت به الکي هم االنم

  

 ... برم نداري کاري اگه شده دیرم دیگه منم

  

 ...  باش خودت مواظب....داداشي نه: گفت همیشگي آرامش با پریا

  

 ....  بمیرم الهي

 پاش زیر رو عشق همه این که بردیا از اونم  و داره دوسش عاشقانه هنوز که پریا از این

 ... کرد له

  

   گفتم پریا به رو و  زدم پریا ي گونه به اي بوسه آروم شدم خم و کشیدم عمیقي نفس

 ....   داره کارت اینکه مثل بزن زنگ  خونه از  باران به کردي وقت:  

  

 ..   زدم  بیرون خونه از و  کردم سرسري  خداحافظي یه

  

 ... رفتم بردیا شرکت سمت به شدم که ماشین سوار

  

 ...  داشتم  بزرگي سورپرایز براش

  

 ...  داشتم نگه بردیا شرکت در جلوي  مین 30 از بعد

  

 ....   رفتم شرکت داخل و شدم پیاده ماشین از سرعت به

  

 :  میگفت که منشي پي  در  پي هاي کردن صدا به توجهي اینکه بدون  

   میکنم، خواهش ، کنید صبر کجا؟؟؟ محترم آقاي

  



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 485  صفحه  

 

  در که بستم درو محکم و شدم اتاق  داخل زدن   در وبدون  رسیدم بردیا اتاق در به

 ...  شد بسته بدي  باصداي

  

  اول داداش باشه خیر....سالم: گفت و انداخت  بهم نگاهي شده گرد  چشماي با بردیا

 .... صب

  

  طرفش به که مشتي وبا رسوندم بهش رو خودم سریع که میزد حرف داشت بردیا

 ... موند نصفه وحرفش  داد خالي جا کردم پرت

  

 گفته بهت قبال: گفتم گرفتمو چنگم  توي رو کتش ویقیه  رفتم صندلیش سمت به

 ..  تره عزیز کس همه از برام پریا بودم

  

 ...   کني بازي احساساتش با  نداري حق بودم گفته بهت

  

 ...   سمتش برو  بعد شو مطمئن احساست از بودم گفته بهت

  

 ....  بردیاااااااااا بهت بودم نگفته یا بودم گفته: گفتم بهش رو فریاد با بعد

  

  گفته: گفت و انداخت پایین رو سرش بود خورده جا من رفتار با حسابي که بردیا

 ...  بودي

  

  پاره لبش   ي گوشه شد باعث که  کوبیدم دهنش به محکمي مشت حرفش این با

 ...  بیاد خون و بشه

  

    بودم انداخته راه که فریادهایي و داد  با
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:  گفتم بیداد  و  داد با که شدن  اتاق داخل  کارمندا از تا چند همراه به منشي

 ...  بیروووووون همهههههه

  

 .... رفتن بیرون همشون بردیا ي اشاره با که نخوردن تکون جاشون از کدوم هیچ

  

 :   گفتم میکرد پاک رو  لبش ي  گوشه دستش پشت با داشت که بردیا به رو

  

 ...   آوردي شانس

 ... نکنم داغونت این از بیشتر که دادم قول نفر یه به

  

 پریااا بر دورو  دیگه: گفتم تهدید حالت  با  گرفتمو سمتش  به رو  ام  اشاره انگشت بعد

 ... نبینمت

  

 ... کنن گریه حالت به آسمون هاي مرغ که میکنم کاري یه سري این وگرنه

  

 ...  نمیزاشتم زندت  وگرنه نداشتم باهات کاري که بود عمو احترام به دیشبم

  

 ...  نمیکرد نگاهم اصال و بود  انداخته پایین رو  سرش بردیا میزدم حرفارو این  وقتي

  

 ... بزنه حرفي نمیشه روش که زده  گندي چه میدونه هم خودش حتما

  

 ....  اومدم بیرون اتاق از اعصبانیت  با بعد و  دادم  تکون براش تاسف از سري

  

 ...  میکردن نگاه منو داشتن و  بودن شده جمع سالن توي کارمنداش ي همه

  

 ...  رسوندم ماشین به رو خودم و زدم بیرون  شرکت از همگیشون  نگاه به توجه بدون
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  شرکت سمت به بلند تیکاف یه با و کردم روشن رو ماشین حرص با شدم سوار وقتي

 ...  رفتم خودم

  

  

   153 پارت

  

   بهزاد

  

 .....  خدا اي

 من با  ازدواج مورد  در  اون که قراره  و رفتم پریا خواستگاري به ؛ که نمیشه باورم اصال

 .....   بکنه فکر

  

  امیدواري جاي  کلي این  ؛ بده رو جوابم بعد  و بکنم فکرامو  میخوام گفته که همین

 ...  داره من ي واسه

  

 میریزم پاش به رو عشقم تمام که موقعست  اون ؛ بده من به رو  بله جواب فقط کافیه

 .... میکنم خودم عاشق واونو

  

 هنوز پریا  ولي میگذره؛ رفتیم خواستگاریش  به که روزي از  ست هفته یک االن  اما

 ...  نداده من به جوابي  هیچ

  

 ....  میترسم که بدونم رو  جوابش و بزنم زنگ بهش میخوام که  ز رو دو

  

 ... باشه منفي  جوابش که این از میترسم
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 .....  بده خبر بهم خودش که کنم صبر تا نیس اي چاره پس

  

 ... اومدم بیرون  اتاقم از  و کشیدم کردن  فکر از دست

  

 ...  کردم برخورد  سینه به سینه بردیا با که میومدم پایین سریع رو ها پله

  

 ....   نبود من به حواسش اصال که بود  انداخته پایین سرشو اونقد 

  

 ... کردم تعجب کلي قیافش دیدن با که اورد  باال رو سرش خورد؛ بهم محکم که وقتي

  

 ...  میرسید نظر به شلخته وخیلي بود افتاده گود تمام چشمامش زیر

  

 ...  بود مونده جاش هنوز بود شده زخم پیش هفته یک ؛که هم لبش ي گوشه

  

   پشتم همیشه که برادري نداشتم طاقت

 :   پرسیدم ازش سریع همین بخاطر ببینم  اینجوري رو بود نزدیکتر بهم همه بودواز

  

   شده؟؟؟ چي بردیا

  وقته چند که معلومه اصال کردي؟؟؟  درست خودت ي واسه که وضعیه سرو چه این

   شده؟؟ چت تو

  

 :  گفت زدو   جوني کم لبخند ؛ میکرد نگاهم ها خورده شکست این مثل که بردیا

    

 ....   نیست چیزي

 ... میشم خوب کنم ؛استراحت دارم کسالت که وقته چند یه
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 سریع که ؛ خودتي که بگم بهش میخواستم.... نشدم قانع اصال زد  که حرفي این با

 ...  رفت باال سرعت به رو ها پله و  زد کنار منو

  

 ... چشه این  بدونم باید ؛من بزارم دست روي  دست اینجوري نمیتونم من....نهههه

  

  هواشو من باید االنم  پس ؛ داشته جاا همه منو  هواي خدااا؛ ي همیشه که بردیایي

 ...  بدونم رو دردش و باشم داشته

  

 ...  خورد زنگ خونه تلفن که برم بردیا پیش تا چرخیدم پام ي پاشنه رو

  

 ...  میره تلفن سمت به داره مامان دیدم که اومدم پایین رو آخري  پله دوتا

  

 ...  میگرفت باال هم من قلب  ضربان میخورد زنگ  تلفن که بار هر وقتي چرا نمیدونم

  

 .... داد  جواب و برداشت  رو تلفن مامان باالخره

  

 ....  بفرمایید..الوووو:  مامان

 .... خوبن ها بچه خوبي....جون مهناز سالم

 ... خوبیم همگي ماهم... باشي سالمت

  

 ... عزیزم جانم

 .... بشمممممم فداش من الهي ...میگییییي راست ... واقعااااااااا 

  

 .... میگم بهشون... باشه...چشممم...چشممم

  

 ... بدم بهشون خوبو خبر این که برم من پس
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 ....میشیم مزاحم...چشم... باشه

 ....  خداحافظ برسون سالم همه به

  

  رو  گوشي بود پیدا  صورتش از که خوشحالي با و کرد؛ قطع سریع رو خونه تلفن مامان

 ...  بزنه زنگ یکي  به تا برداشت دوباره

  

  سر  و گرفتم دستش از رو  تلفن و رسوندم بهش خودمو میزدم گیج حسابي که منم

 ..... گذاشتم جاش

  

  

   154 پارت

  

  

 .... میکرد نگاهم تعجب  با بود خورده جا کارم این از حسابي که مامان

  

  کمي اظطراب خاطر به که صداي  با بمونم؛ منتظر این از بیشتر نمیتونستم دیگه

 :   پرسیدم میلرزید؛

  

   بود؟؟؟ کي مامان

 ...  میزدین زنگ  کي به داشتین

  

  کرد نزدیک بهم رو  خودش بود معلوم هم چشماش برق از خوشحالیش که مامان

 ....  گرفت مادرونش آغوش توي ومنو

  

 :   گفتم و کردم حلقه کمرش بود؛دور مونده هوا  روي که دستمو
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 ... میشم سقط  دارم که من...شده چي بگین بهم نمیخوایین

  

 :    گفت  اومدو بیرون آغوشم از سریع مامان من؛ حرف این با

  

 ...  نمیگم اصال  زدي حرف اینجوري که حاال

  

 ...  بود گرفته بازیش مامانم اوضاع این تو... خدا  اااي 

  

  کي که؛ بگین ،حاال  ازتون  میخوام معذرت ؛ خب :  گفتم کردمو مظلوم خودمو کمي

 ...  بود

  

  رو بله جواب پریا بالخره...  میشم دار عروس دااارم:   گفت  زدو مهربوني لبخند مامان

 ...  داد

  

  و عقد  مورد در زدن  حرف ي واسه بریم شب فردا  ي واسه که گفت عموت زن 

 .... عروسي

  

 ...  خوردم جااا حسابي حرف این شنیدن با

  انتخاب آیندش همسر عنوان  به منو و باشه کرده قبول منو پریا که نمیشد باورم اصال

 ....  کنه

  

  مامان:  گفتم کردمو خم سمتش به رو صورتم و کردم  پر مامانم با رو ام فاصله سریع

 .... نیستم خواب  بدونم تا بزنید  سیلي یه بهم میکنم خواهش

  

  خواب ؛ عزیزم نه:  کردوگفت نوازش رو  صورتم آروم و  اورد باال رو دستش مامان

 .... خودته عروسه ؛پریا آخر اول... نیستي
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 ... چرخوندم خودم دور و کردم بغل رو مامان سریع زد رو حرف این مامان وقتي

  

 ...  زمین بزار منو که کرد  نثارم فوش کارم این با چقدر که بماند

  

 :   گفت  بلندي صداي  با ها پله ازباالي  بردیا ما زیاد صداي سرو از

   خبرره؟؟ چه اینجااا معلومه

 .... رفتم  بردیا پیش  و گذاشتم زمین روي رو؛ مامان

  

  ؛ بهزاد خري کله خیلي :  گفت میکرد نگاه ها پله از  رو من اومدن داشت که بردیا

 ....  میکني برخورد  باهاش اینجوري داري تو اونوقت   ؛ داره کمر دیسک مامان

  

 خوشحالم خیلي  آخه:   گفتم کردمو بغلش مردونه سریع و رسوندم بهش خودمو

  رو خودم جلوي نتونم که بده حق بهم ؛ داد بهم رو بله جواب پریا بالخره  ؛ داداش

 ...  بگیرم

  

 ..... میشي دار داداش زن داري باش خوشحال

  

 ...  نمیداد نشون العملي  عکس هیچ بردیا میزدم رو ها حرف این  وقتي

  

 .... میزنه برق اشک نم از چشماش دیدم که اومدم بیرون بغلش از

  

  ندیده رو اشکش بودم رسیده سن این به حال به تا که من بود؛ مغرور اینقد بردیا

 .... بودم

  

 ...  بود شده  اینجوري که بود زیاد خوشحالي از که میدونم



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 493  صفحه  

 

  

  ذوق خیلي  میگیرفتم سامون سرو  داشتم من که این از میشناختم؛ خوب رو بردیا

 ....  بود خوشحالي اشک  اینم و  بود کرده

  

 ... دارم دوست رو مغرورم داداش این من چقدر

 ..  بودم شده غافل وجودش از حسابي که بودم رفته  فکر تو بردیا کار این با اونقد 

  

  خوشبختي آروزي برام داشت که دیدم شونم روي   رو؛ بردیا دست لحظه یه براي فقط

 ...  میکرد

  

 ....  رفت  اتاقش داخل به و کشید عمیقي نفس لحظه یه که کردم تشکر ازش

  

  

  155 پارت

  

 ... رفتم اتاقم به و گفتم بخیر شب مامان به ها پله باالي همون از هم من بردیا رفتن با

  

 ....  وااااي

 .... کنم چیکار نمیدونستم که  بودم خوشحال اونقد 

  

 ....  میبرد خوابم مگه  حاال

  

  خیلي بابا روزا این... میشه خوشحال کلي اونم  و میزنه زنگ بابا به مامان االن  میدونم

 ...  زیاده کارشون حسابي میاد شرکت از دیر

  

 ....  میره تنش از  خستگیش کلي  خبر این شنیدن  با مطمعنم
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  دراز لباسا  همون با و رفتم تختم سمتم به نمیرفت لبام روي از که لبخندي با

 ...  کشیدم

  

 ... روبستم چشمام و  کردم باز هم از رو دستام

  

 ... رسیدم  مي آرزوهام به داشتم نمیشد باورم

  

 ....  بود آرزوم پریا با بودن

  

 ... بشم خیره چشماش توي و بگیرمش بغلم توي ها ساعت  داشتم دوست  فقط

  

  همه از اول چیزي هر از قبل میشم  بیدار  خواب از صبح  که وقتي میخواست دلم

 ... ببینم رو پریا  زیباي ي چهره

  

 ...   بدم غذا بهش خودم و بنشونمش پام روي میام کار سر از وقتي داشتم دوست

 ...... بدم عشق بهش  کلي  باشم داشته میخوام باهاش که اي  رابطه  توي میخواد دلم

  

 ... میخواد دلم

  

 ....  بهزاد سرت تو خاک واااي (

  االن  اگه...کن جمع خودتو پاشو میزني؛  سري بر خاک حرفاي داري نشده هیچي هنوز

 )  میخواد دیگه  چیزاي خیلي  دلت کنم ولت

  

 ...  خندیدم بلند  صداي با و گرفت خندم لحظه یه واسه خودم فکراي این از
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 ) خخخخخ....(رفت شدم خول

  

  موقع یه تا ؛ باشه بهش حواسم خیلي  ازدواجمون از بعد ؛باید گذشته شوخي  از ولي

 ... نشه دلگیر چیزي از

  

 ...  برد خوابم کي نفهمیدم اصال  که گفتم آرزوهام واز   زدم حرف  خودم با اونقد 

  

 ..  شدم بلند   خواب از میومد پایین از که صداهایي با صبح

 ...   میکرد درد گردنم کمي

 ....  شدن چروک حسابي دیدم که انداختم  تنم لباساي به نگاهي

  

 ..  بوده ایناا خاطر  به پس نخوابیدم؛ خوب دیشب چرا  بگو پس

  

 لباس یه صورتم و دست  شستن از بعد و  دادم  تکون خودم ي واسه تاسف از سري

 ... رفتم پایین به و پوشیدم مناسب

  

 ...  خوردم کامل رو صبحونم اشتها با و نشستم دادم سالم همشون به که این از بعد

  

 ... بود رفته شرکت به من از زودتر اینکه  مثل ؛ نشد بردیا اومدن از خبري

  

 .... میگشتم بر دانشگاه از همیشه از زودتر باید امروز

  

  دانشگاه به تا زدم بیرون خونه از سریع  و کردم بابا و مامان از سرسري  خداحافظي یه

 ... برم
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  به نگاهي... نفهمیدم چیزي کالس از  اصال که داشتم  هیجان امروز واسه اونقد 

 ... میداد  نشون  رو ظهر بعد?  که انداختم ساعتم

  

 .... شدم خونه راهي  و  کردم خداحافظي  دوستام از سریع

  

 ....  نبود خبري زدم  صدا رو مامان چقدر هر شدم خونه داخل  وقتي

  

 .. منه براي  مهمي روز امروز مثال ؛ رفتن گذاشتن کجا نیست معلوم...باباااا اي

  

  دیدم که انداختم بهش نگاهي خورد زنگ گوشیم که میزدم حرف  داشتم خودم با

 ... دادم جواب بود؛زود مامان ي شماره

  

 ... مامان سالم...الوووو: بهزاد

 ...  رسیدم تازه... خوبم

  ؟؟؟ کجایید شما

 ....  نکنیداااااا دیر  فقط شمااااا؛ دست  از باشه...آهاااان

  

 ...  کردم خداحافظي ازش زود  و  زدم حرف مامان با کمي

  

 رفته اوضاع این تو...باشن بهترین دارن دوست همیشه...خانوماااا این دست  از امان

 خرید دیگه پس... دارین لباس همه اون که شما ؛ من مادر بگه نیست یکي....خرید

   بود؟؟؟؟؟ چي واسه رفتنتون

  ازش حسابي که بیاد وقت آخر  نزاره ؛ بیاد  خونه زود تا میزدم زنگ هم بردیا به باید

 .... میشم شاکي

  

 ...  بده جواب تا کشید  طول خیلي که گرفتم رو بردیا ي شماره سریع
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  چرا که  فرستادم لعنت خودم به لحظه یه  شنیدم رو بردیا ي خسته صداي  وقتي

 .... بدونم رو دلش  حرف و بزنم حرف باهاش برادرانه رفت یادم دیروز

  

 ..  اورد خودم به منو بردیا صداي که میزدم حرف  خودم با داشتم

  

 ....  کوشي....بهزاد..الووووو: بردیا

  

 ... اینجاممم ببخش... داداش جانم

  

 ...  زدي  زنگ داشتي کار: بردیا

  

  که خودت خونه؛ بیاي و  کني تعطیل رو شرکتت زود  امروز بگم میخواستم... آره

 ... بریم میخواییم کجااا امشب میدوني

  

 ...  بیام زود میکنم سعي...باشه... آره:  بردیا

 ...  کرد قطع رو  گوشي سریع که بگم بهش چیزي میخواستم

  

 ... خداحافظ:  گفتم و  گرفتم صورتم جلوي  رو گوشي

  

 ...  نمیزارن آدم واسه اعصاب...اه...اه

 ...  وایسادم اینجااا ساعته یک دیدم که کردم ساعت به نگاهي

  

  آماده امشب ي  واسه رو خودم تا شدم  اتاقم داخل  زود و رفتم ها پله سمت به سریع

 .... کنم
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  156 پارت

   پریا 

  

 ....  دارم  اظطراب  خیلي امروز

  

 ..  ندارم امشب ي  ؛واسه ذوقي   هیچ اصال  چرا نمیدونم

  

 ... نکردم کاري هیچ هنوز شدم بلند که صبح از

  بردیا به نشستمودارم تختم رو همینجوري من ولي میان عموینا دیگه ساعت یک تا

 ... میکنم فکر

  

  باز رو در میشم آماده دارم اینکه  گفتن با ؛ولي  زده  رو در   اومده مامان بار چند

 ...  نکردم

  

 .... بشینم جا همین نمیتونستم این  از بیشتر دیگه ولي

  

 ....  میکردم آماده امشب ي  واسه رو خودم باید  بود شده که ام  خانواده آبروي خاطر به

  

 ..  اومد  در صدا به اتاقم در  دوباره که شدم بلند تخت روي از سستي با

  

 پرهام همیشه ؛چون نیست مامان که فهمیدم میخورد در به که هایي ضربه از

 ...  میزد در اینجوري

  

  هم رو ودر انداخت اتاق  داخل خودشو  پرهام که کردم بازش و  رفتم در سمت به فوري

 ... بست سرش پشت
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  برادرونش آغوش تو  منو و کرد کم من  با رو اش فاصله که میکردم نگاهش داشتم

 ...  گرفت

  

 .... کردم تعجب حسابي کارش این از

  

  عقب به رو خودش کمي و  اورد بیرون  آغوشش از منو که بزنم بهش حرفي میخواستم

 :  گفت بردو

  

  آماده  داري  اینکه  فکر با ولي  بزنم حرف باهات  بیام میخوام که وقته خیلي دلم؛ عزیز

 ...  کردم صبر االن  تا میشي

  

  و بزنم زنگ بهش میتونم من میکنه اذیتت بردیا وجود امشب؛ اگه که بدوني میخوام

 ... نیاد امشب که بخوام ازش

  

 .. بکشم عذاب ومن بشه ناراحت کوچولوم خواهر دیدنش با ندارم دوست

  

 ... میکنم چیکار واست ببیني تا کني تر لب بهم کافیه فقط

  

 ...  خدااا اااي 

 ....  داره منو هواي حال همه در و همیشه که بشم مهربونم داداش این فداي  من الهي

  

 امشب چون نباشه؛ امشب بردیا که  بدم خودم به رو اجازه این نمیتونستم من ولي

 ....   نباشه بردیا اگه که میشد بد خیلي  واین بود برادرش براي مهمي شب

  ولي میشد؛ چشممرد جلوي  از ها خاطره کلي و میشدم ناراحت دیدنش  با که درسته

 .... بودم راضي نبود هم من خاطر به اگه حتي که بودناش همین به من
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 ....  دارم دوسش و میکنم فکر بردیا به  هنوزم من که کنه فکر پرهام میزاشتم نباید

  

 ...  میخورد غصه و میشد  ناراحت مطمعنن من بد  حال دیدن با هم اون چون

  

:   گفت و زد بینیم نوک رو دستش با پرهام دیدم که بودم درگیر خودم با اونقد 

 ....  میزنمااااا حرف شمااا با دارم اینکه مثل... پرنسسم

  

 :   گفتم زدمو بهش مهربوني لبخند

  

 ..   شد پرت حواسم لحظه یه کن باور.... ببخشین داداشي...عهههه

  

    کنم؟؟؟ چیکار که میگي بهم حاال ؛ خوشگلم نداره اشکالي:  پرهام

  بد خودم به کارم این با چون ؛ نباشه بردیا که بگم تو به رو این نمیتونم من داداش

 .... بردیا به نه میکنم

  

  دستت از  گرفتي حالشو حسابي خودت قول به و  رفتي پیشش که روزم اون حتي

 ... شدم دلخور

  

 ...  نه یا باشم ناراحت وجودش از بخوام که نمیکنم فکر بردیا به اصال دیگه من

  

 ....  کشتمش  قلبم توي  همونجاا زد  پس منو اون که روز همون من

  

  میکردي  رفتار خوب باهاش که قبلنا ؛مثل اومد بردیا امشب اگه که میخوام ازت  فقط

 ....   بکني رفتار
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 هم تو  رو که شده باعث رفتارم این و   ناراحتم نبودنش از که کنه فکر ندارم دوست

 ...   کني برخورد بد باهاش هم تو و بزاره تاثیر

  

 ...  داداااااشیییییي باشه

  

  

  157 پارت

  

 : گفت  میکرد نگاهم شده ریز هاي چشم با که پرهام

  

 باهاش کاري ؛ ماست مهمون امشب اینکه حرمت به درست؛من حرفت باشه

 ....  ندارم

  

 ..... نمیتونم واقعاااا قبل؛چون پرهام مثل  بشم که نخواه ازم ولي

  

 ...... من خواهر با اون

  

  حرفش ي ادامه  تا میکردم نگاهش منتظر ؛ کرد  سکوت رسید که حرفش اینجاي به

 ....   رفت در سمت به که بزنه رو

  

 ....  کني درکم که امیدوارم فقط :  گفت و برگشت سمتم به که کنه باز درو میخواست

  

 ...  رفت  بیرون اتاق از سریع زد  رو  حرف این اینکه بعد

  

   بود؛  شده بازي باهام و بودم ناموسش من بود  چي هر ؛ بود پرهام با حق
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 ... کنه احترامي   بي بردیا به پرهام که نداشتم دوست  طرفیم یه از ولي 

  

 )  داشتم دوسش دیگه؛هنوزم بود عشقم کنم چیکار خوب(

  

 ....   نمیتونستم ولي ؛  مغرور پریاي بشم که بودم داده قول خودم به من

  

  بیشترم ؛بلکه نمیشد که کم عشقم از میکردم فکر بهش بیشتر که هرچقدر

 .... میشد

  

 ....  اوفففففف

 من که ببینه و بیاد اتاقم به مامان که بود االنا  ؛ نمیشد درست چیزي من کردن فکر با

 .... نشدم آماده  و نکردم کاري هیچ هنوز

  

 سرپایي دوش یه تا رفتم حموم سمت به  و کشیدم کردن فکر از دست همین بخاطر

 ..  بگیرم

  

 یه و کشیدم سشوار رو موهام سریع بود شویي گربه شبیه بیشتر که حموم؛ یه از بعد

 ...  زدم سفید  کال تیپ

  

 .. داشت  من براي رو کفن حکم سفید لباس این

  

  این از بیشتر  تا زدم لبم به لب برق یکم فقط ندادم؛ انجام صورتم روي آرایشي اصال

 ...  نشم دیده روح شبیه

  

  قرار چون االن  ولي....  بود هیچي به هیچي  بودم؛ رسیده خودم به  کلي که سري اون

 ...  نداشتم خودم کردن  خوشگل به اي عالقه اصال بشم بهزاد ماله بود
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  چون باشم من میزد حرف ازش بهزاد همیشه که دختري  اون   نمیکردم فکر وقت هیچ

 فکر همه به من و داشت  دختر دوست  کلي بهزاد میاد؛ یادم من که جایي اون تا

    خودم...اال میکردم

  

  با لجبازي خاطر به فقط و  فقط دادم مثبت  جواب بهش االن  اگه که میدونم واینم

 ...  بود بردیا

  

 ... ندارم باشه زندگیم  مرد بهزاد  که این به اي عالقه هیچ من وگرنه

  

   بودم نکرده آرایشي که این با ؛ انداختم خودم به نگاهي  و رفتم آینه سمت به

 ...   میرسیدم نظر به مظلوم خیلي ولي

  

  دیدن بردیا هاي نگاه و من حال امشب ؛ سوخت خودم حال به دلم لحظه یه

 ....  داشت

  

  رو چشمام اشک  و اوردم باال رو دستم سریع بود شده جمع چشمام توي  که اشکي با

 .... کردم پاک

  

 :   گفتم خودم به

 .... پریا باشي محکم توباید

  زندگي  میتوني هم اون   بدون که بدي نشون بهش باید توهم پس نکرد؛ ولت بردیا مگه

 ...  کني

  

 .....  نیست مهم برات  اصال بردیا که کن وانمود اینجوري حداقل
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 )   پریاااا میتوني تو: (وگفتم انداختم آینه  توي  خودم به اي دوباره ؛نگاه ناراحتیم تموم با

  

 ...  برم پذیرایي به تا رفتم اتاقم در سمت به محکم هاي قدم با بعد و

  

 ...  دراومد خونمون زنگ صداي بستم رو اتاقم در که همین

  

 .... وایمیستاد داشت قلبم ؛ باشن عموینا اینکه فکر با 

  

 ) باشي محکم میخواستي اینجوري پریا(زدم؛ تشر خودم به

  

 ...  شد صدا غرق سالن دقیقه  چند از بعد که کشیدم عمیقي نفس

  

 ...  میلرزید داشت پاهام ؛ برم استقبال  براي پیششون نمیتونستم

  

   بود؟؟؟ اومده هم بردیا یعني

  

 ....  میرسید گوشم به میکردن پرسي احوال داشتن که همشون صداي

  

 ...  میپرسیدن منو داشتن همشون 

  

 ... کجاست گلم عروس پس: عمو زن

 ...  عمو زن میاد  االن:  پرهام

  

  به و  افتادم راه  بود  کندني جون هر به بمونم اینجاا این  از بیشتر که نبود صالح دیگه

 ....   رفتم پذیرایي
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  158 پارت

  

 ...  چرخید من سمت به سرهاااا  ي ؛همه پذیرایي به من ورود با

  

  نگاه منو جذاب لبخند با داشت که بود بردیا خورد چشمم به که نفري  اولین من ولي

 .....  میکرد

  

 ....   بود شده خوشگل چقدر

 ....   بود زده  تیپ کلي امشب بود؛ نرسیده خودش به اصال که سري  اون عکس بر 

 خودش به حسابي و خوشحاله اینجوري که راضیه وصلت این از اونم که معلومه پس

 ...  رسیده

  

   بهزاد به دادنم مثبت جواب با میکردم فکر که بودم خیال خوش چقدر

 ... نبود خیالشم عین اصال اون ؛ولي  بیارم در رو حرصش ؛میتونم

  

  حسابي و  گرفت  آغوشش تو منو و اومد سمتم به عمو زن که کشیدم دلم ته از آهي

 ... کرد آبیاریم

  

 ... پرهاام منو  اال  داشتن لب به خنده همشون

  

 ...  بود من به حواسش  گ  دن شیش پرهام

  

 ...  بشینم  پرهام کنار  تا رفتم پرسي  احوال  از بعد و  دادم همشون به سالمي

  

 ..  بهزاد پیش برو نشین اینجا خواهري:  گفت پرهام بشینم خواستم که همین
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  کارو این تا خواست ازم چشماش کردن بسته بازو با که رفتم پرهام به اي غره چشم

 .... بکنم

  

  نفره دو  مبل روي که بهزاد پیش و گرفتم فاصله ازش و دادم پرهام به فوشي لب زیر

 ...  رفتم بود نشسته اي

  

 ....   شد باز کال نیشش بهزاد که کشیدن بلندي کل  عمو زن و مامان من؛ نشستن با

  

 ....   خدااا  اي

 ... میشدم بهزاد  زن ؛داشتم راستي  راستي 

 ... نمیشد باورم اصال بودم نشسته پیشش اینجا که االنم

  

  متالشي حال در زیاد خوشحالي از  صورتش کل دیدم که انداختم بهزاد  به نگاهي

 .. شدنه

  

 .... میخواستم من که نبود اوني بود؛ولي جذابي و خوشگل پسر بهزاد

  

 ...  بورزم عشق بهش و کنم  قبول همسرم عنوان به رو اون نمیتونستم من

  

 ...  بوددددد لجبازي روي  از ؛ فقط  فقط  ؛ دادم  مثبت جواب بهش االنم اگه

  

  من براي بهزاد ولي ؛ کنه ازدواج  بهزاد با که بود آرزوش بود؛ اي دیگه  دختره هر شاید

 .....   میخواستم که نبود اوني

 این من بوده؛ بازي یه اینااا ي همه که  میگفت بهم و برمیگشت بردیا االنم اگه حتي

  برمیگشتم بردیا پیش و میکردم تموم رو مسخره مراسم
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 ... 

  

 ...  بود حرفاااا این  از بخارتر بي بردیا ولي

  

  کرد جلب رو همه توجه که بلندي  صداي با بردیا که بود  نزده حرفي کس هیچ هنوز

 :    گفت

  

    ؛ براتون خوشحالم خیلي ؛ خانوم پریا

 .... بشین خوشبخت  که امیدوارم ؛ داره دوست  خیلي  رو شما بهزاد

  

 ... خوردم جااا حسابي که گفت محکم اونقد رو  بشین خوشبخت

  

 : گفت زودتر پرهام که بدم رو جوابش میخواستم

  

 ... میشه خوشبخت صد در صد  که اون

 ...   داره دیگه خیلیاي از   جنمشو بهزاد میدونم چون

  

 ...  خداااا ااي

 خصوص به همه بود ممکن چون بزنه حرف  بردیا با اینجوري پرهام میزاشتم نباید

 .... بفهمن رو چي همه بهزاد

  

   لرزوني صداي با بردیا به رو بود؛ شاد  مثال اي  چهره و داغون  دلي با همین خاطر به 

 :    گفتم

  

 ... بشین خوشبخت هم شما که امیدوارم....ازتون ممنونم خیلي
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 ....  رفت فرو  فکر به و انداخت پایین به  رو سرش  و کرد ظریفي اخم بردیا حرفم این با

  

    میخواستتش؛ دلم  هنوزم چرااا  نمیدونم

 ...  بزنم حرف باهاش ها  ساعت و بشینم پیشش برم داشتم دوست

  

 ....   نمیخواستم هیچي خدا  از دیگه موقع اون  بود؛ کنارم بردیا االن بهزاد جاي به کاش

  

  سمت به مامان درخواست به  که بود گذشته عموینا اومدن   از مین 10 حدود

 ... بیارم چایي تا رفتم آشپزخونه

  

  

   159 پارت

  بهم مهربوني لبخند و  کرد بلند رو سرش  رسیدم بردیا به وقتي چایي گرفتن موقع

 ....  زد

  

 تعارف چایي هم اون  به تا رفتم بهزاد پیش  و دادم پوزخند یه با لبخندشو جواب

 ....  کنم

  

  دستم توي   از رو  سیني و  شد بلند  مبل  روي  از  ؛ گرفتم بهزاد  سمت به رو چایي وقتي

 ..  بشینم مبل روي  که کرد اشاره بهم و گرفت

  

 :    گفت و گرفت من سمت به رو چایي که نشستم مبل روي گنگي  با

  

 ....  بانووووو

 ...  بده دستور و بشین فقط هستي؛شما بنده  سره تاج شما بعد به این از
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 پایین رو سرم و کشیدم خجالت جمع از  کلي بهزاد هاي حرف و حرکات این با

 ....  انداختم

  

 ... کردم بهزاد نثار فوش دلم تو چقدر که بماند حاال

  

 ول اینم...بابا اي... نشست من کنار و  اومد  کرد تموم رو بازیش مسخره بهزاد وقتي

 ... اه...میچسبوند من به رو خودش همش میکردي 

  

 مطلب اصل سر بریم گفت که عمو صداي با که میخوردم حرص کلي دلم تو داشتم

 .... ریخت دلم هوري

  

 ... دوختم عمو دهن به رو چشمم و دادم قورت زور به رو دهنم آب

  

  خودمون ي  خونواده عروس پریا قراره که خوشحالم خیلي ؛ جان محمود خوب: عمو

 ... نمیکنه واسم  فرقي هیچ باران با اصال که بدون واینم بشه؛

  

  تکراري هاي حرف که نیست این به نیازي  و میشناسیم خوب همدیگرو تو منو

 ... بزنیم

  

  رو پسرم چون ، کنه خوشبخت  دخترتو که میدم قول بهت بهزاد  طرف از من

 .... میزنم بهت رو ها حرف این دارم که میشناسم

  

 که شکر رو خدا و  زدن دیگه هم با رو هاشون  حرف جووون  دوتا این که هم سري اون

 ....  نداشتن مشکلي هیچ
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  صحبت دیگه هم با عروسي و  عقد و مهریه مورد در بدي اجازه اگه حاالمیخواستم

 ...  برسونیم دیگه هم  به رو جوون دوتا این زودتر چه هر ؛تا کنیم

  سردي  عرق پیشونیم روي  و  بود کرده یخ  من بدن کل ولي  میزد حرف داشت عمو

 .... بود نشسته

  

 ...   بود بردیا  بود داده دست بهم که حالي این مسبب

  

 ...  نداره رو به رنگ اصال دیدم که انداختم بهش نگاهي همین خاطر به 

  

 ....   نمیخواست رو همین بردیا  مگه چشه؟؟ دیگه این:   پرسیدم خودم با

  

 ... باشه داشته میتونه معني چه رفتارا  این پس

  

  بیرون حال اون از جمع زدن  دست صداي با لحظه یه که میکردم نگاه بهش داشتم

 ... اومدم

  

 ...  گفت تبریک بهش و کرد  بهزاد  به نگاهي عمو زن

  

 ....  گفتن همدیگه به چي اینا که بودم مونده من

  

 ...  نبود بهشون حواسم اصال که بودم؛ شده بردیا غرق اونقده چون

  

 :   گفت عمو لحظه یه  که میکردم نگاه بهشون گیجي  با داشتم

  

 تا بخونم محرمیت ي صیغه یه بینشون عروسي موقع تا بدین اجازه اگه داداش؛ خب

 .... باشه نداشته مشکلي آمدشون و رفت
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 تا ؛ باشن راحت دیگه هم با ماه یه این تو بزار ؛ خوبیه فکر اتفاقا  ؛ آره:  عمو زن

 ....  نیاد پیش مشکلي

  

   ؟؟؟؟....چییبیییییي

  محرمیت؟؟؟ ي صیغه

  

 .....  بودن زده  رو  حرفاشون زود انقدر که نمیشد باورم 

  

 که کرد  بهزاد  به اي  اشاره ؛عمو زوده شدن صیغه ي  واسه حاال که بزنم حرفي اومدم تا

 .... کنه  نزدیک بهم بیشتر خودشو

  

 ... نشست وکنارم کرد کم من با رو اش فاصله ؛ بود فرصتي همچین منتظر که بهزاد

  

   خدااااااا....واااي

   اخم با داره  دیدم که کردم نگاه پرهام به ناباوري با میکردم؛ سکته داشتم دیگه

 .... میکنه نگاهم

  

 ....   انداخته پایین رو سرش ؛ دیدم که کردم نگاه بردیا به و دادم تغییر رو نگاهم سریع

  

 ...  نبود معلوم صورتش از  هیچي اصال 

  

 .....  دادم دست  از رو امیدم کال دیگه

  

 ...  اومدن بهزاد منو پیش و  شدن بلند مبل روي از بابا و عمو
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  خوندن  به کردن  شروع و  زد بهم مهربوني لبخند که انداختم عمو به رمقي بي نگاه

 ..... صیغه

  

 ...  بود شکستن حال در هم من قلب میخوند که اي کلمه هر با

  

 ..... میشنیدم گوشام با داشتم خودم شکستنشو صداي

  

 ریخته صورتم  روي اشکم هاي قطره که گرفتم باال  رو ؛سرم خوند رو صیغه عمو  وقتي

 ...  شد

  

 .... نشه متوجه کسي تا کردم پاک رو صورتم اشک  و اوردم  باال رو دستم سریع

  

 ...  نداشتم بهش حسي هیچ که کسي زن ؛ بهزاد  زن  شدم الکي الکي  نمیشد باورم

  

 ... اومدم خودم  به نفر یه بلند زدن  دست با که بودم خودم تو

  

  متورم که گردني  رگ  و شده سرخ چشماي با که دیدم رو  بردیا  چرخوندم که رو  سرم

 ...   میزد دست محکم داشت  بود شده

  

  خالي رو حرصش  داشت که بود  این شبیه بیشتر...نبود خوشحالي شبیه اصال

 ...   میکرد

  

 ....  بهمون گفتن تبریک و زدن   دست  به کردن شروع بردیا زدن  دست با همه

  

  خونه از خواهي معذرت یه با و شد  بلند مبل روي  از درهم اي چهره با بردیا ولي 

 ....  رفت  بیرون
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  160 پارت

  

 بردیا

  

 .... روندارم کاري هیچ ي حوصله اصال اومدم؛ شرکت به صبح از که امروز

    

 ... کنه کنسل رو امروز  قردادهاي تمام خواستم؛ منشیم از حتي

  

 ... پریا به کردن فکر شده؛ درگیریم تمام

 ... میشم آب  ذره  ذره عشقم دوري  از دارم

  

 ... نمیشد پریا عاشق بهزاد  وقت هیچ کاش

  

 ...  میجنگیدم عشقم ي واسه جونم تمام با بود بهزاد جاي اي  دیگه کس اگه

  

 ...  کرد بازي عشقم و من با سرنوشت که چیکارکنم ولي

  

 ... میمونه دلم تو پریا حسرت همیشه که میدونم واینم

  

 ...  نمیرسم خودم به اصال که هستم خودم درگیر اونقد 

  

  بیرون خونه از  برسم خودم به اینکه بدون بود محال که نبودم بردیایي همون انگار

 ... بیام
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 ...  شدم بلند صندلي روي  از  و برداشتم میز روي از رو سرم

  

 پریا یاد میکردم نگاه که رو جا هر بمونم؛ نمیتونستم هم جاا این دیگه حتي

 ... میفتادم

  

  خودش ي دیوونه منو گونش بچه کاراي   با و نمیومد اینجا که هایي موقع چه

 ...  نمیکرد

  

 ...  میرفت در  تنم از خستگیم کل میدیدمش که وقت هر

  

 ...  چي حاال اما

  

 ..  شکستم رو  کوچیکش دل  ؛ بود اومده شرکتم به پریا که روز اون وقاحت تمام با من

  

 .. شدم متنفر خودم از ؛ بودم زده پس رو پریا اینکه بابت روز اون چقدر

  

 ... میزدم بوسه بهش لذت با و عاشقانه همیشه بود؛ من با پریا که مدتي اون تو

  خجالتي خیلي اون  ولي کنه؛ همراهیم  بوسیدن موقع پریا که داشتم دوست همیشه

 ...  بود هااا حرف این از تر

  

  پیش  میخواست بار اولین براي  خودش که  بودم شکسته رو دلش  چقدر ببین ولي

 ...  ببوسه منو و بشه قدم

  

  مي شمارش به داشت قلبم ضربان نشست؛ پام روي  و  اومد بار اولین براي  وقتي

 ....  افتاد
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 ...  بود کرده  دیوونم تنش عطر بوي

  

  اونو سریع و افتادم بهزاد یاد لحظه یه براي ولي بشم تسلیمش که بود مونده کم

 ... زدم پسش

  

 حق در خیانت یه این پس ؛ میشد برادرم مال داشت دیگه نبود؛ من مال دیگه پریا

 ...  بود بهزاد

  

 .... نمیدونست اینو که پریا ولي

 .... بودم کرده خورد خودم پیش اونو  من بود چي هر

  

 ... بود  شده ناراحت خیلي کارم از همین خاطر به

 ...  بودم اون   از تر داغون خودم من ؛ بود بد که نبود پریا حال این واقع در

  

 ..  خورد زنگ گوشیم که میکردم فکر ها گذشته به همینجوري داشتم

  

 ...  اوردم بیرون  رو گوشي  زود  و  رفتم بود لباسي چوب روي که کتم سمت به

  

 ...  بود بهزاد  ي شماره

  

 ...  بود خوشحال ؛ بود داده  مثبت جواب بهش پریا اینکه بابت چقدر

  

  یه میشي دار داداش  زن داري باش خوشحال:  گفت  بهزاد که دیروز  چرا نمیدونم

 ... کردم بغض لحظه

  

 ... میکردم حسادت بهزاد  به داشتم   بار اولین  براي
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 ...  شد قطع گوشي که بدم جواب رو  تلفنش میخواستم

  

  زود امشب که خواست وازم گرفت تماس دوباره خودش ؛ بگیرم رو شمارش اومدم تا

 .. بیام

 ...کردم قطع رو تلفن بیام زود میکنم سعي اینکه باگفتن

  

  

  161 پارت

  

  ناراحت بهزاد که بودم مطمعن ولي برم عموینا ي خونه امشب نداشتم دوست

 ... میشه

  

  بیرون شرکت از سریع و  برداشتم لباسي چوب روي از رو کیفم و کت همین خاطر به

 .... زدم

  

 ...  دادم گوش و کردم پلي ماشین توي  رو آهنگي برگشتن موقع

  

 ...  بود من خود   ل د  انگارحرفهاي  که میخوند قشنگ اونقد 

  

 ...  دادم  گوش رو آهنگ همین و کردم  پلي رو آهنگ باري ؛چند خونه به  ن رسید  تا

  

 ...  شدم خونه داخل  و کردم پارک رو ماشین ؛ رسیدم در جلوي به که همین

  

 ... کردم بازش سریع که شد  زده خونمون  زنگ رسیدم سالن وسط  به وقتي
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 ...  اومدن خونه داخل  بیرون از باران  همراه به بابا و مامان

  

 ...  بود دستشون نایلون کلي چون بودن اومده خرید از که کنم فکر

  

 .... نشستم مبل ترین نزدیک روي و دادم بهشون سردي  سالم

  

 ...  نمیکرد درک  رو من حال هیشکي بودن؛ خوشحال همشون

  

 ...  بگیره دوشي یه تا رفت اتاقشون سمت به کنان غر غر بابا

  

 ...  میکردن نگاه رو لباساشون  ذوق تمام  با باران  و مامان

  

 آماده میریم داریم ما ؛ جان بردیا:  گفت مامان که بودم داده اونا به رو حواسم ي همه

 ... بشه دیر نزار ؛ پسرم پاشو هم تو ؛ بشیم

  

 ....  شدم بلند مبل روي از و  دادم  تکون مامان ي  واسه سري

  

 ....  رفتم ها پله سمت به شل  هاي قدم با 

  

 که نپرسیدم مامان از  اصال که افتاد  یادم تازه میرفتم باال ها پله از که جوري همین

   کجاست؟؟؟ بهزاد

  

 ...  بود بسته درش که انداختم  بهزاد  اتاق به نگاهي  رسیدم؛ اتاقم به وقتي

  

 ...  بود هم روي روبه درست  بهزاد و من اتاق
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 .... بشم اتاقم داخل تا گردوندم بر رو سرم و کشیدم دلم ته از آهي

  

 ...   ایستادم سرجام بهزاد صداي با بشم داخل میخواستم که همین

  

   چطورشده؟؟؟؟ داداشت   ببین خودم؛؛؛بردیا قول خوش داداش بر سالم: بهزاد

  

  و خوشگل چقدر ؛ خوردم جااا لحظه یه براي  افتاد بهزاد به چشمم و برگشتم وقتي

 ...  بود شده تیپ خوش

  

 ...  بود کرده خودش  صرف رو ساعتي چند یه که بود معلوم

  

 ...  بود پوشیده رو داشت  سفیدي  هاي خط  که طوسي شلوار و  کت با سفید پیرهن یه

 ... بود کرده درست خوشگل  خیلي که موهاشم

  

  نزدیک بهش رو خودم و زدم بهش جذابي لبخند یه وضع اون تو بهزاد  دیدن با

 .... کردم

  

   شدم؟؟؟ نگفتي؟؟؟چطور: گفت نمیرفت لباش رو از  خنده که بهزاد

  

 ...  شدي خوشتیپ و خوشگل همیشه مثل: وگفتم گذاشتم شونش  رو دستمو

  

 ....   برسم تو به نکنم فکر ولي : گفت کردو  ازمن  تشکري بهزاد

  

   نشدي؟؟؟  آماده هنوز چرا تو پس:  گفت انداختو من به نگاهي حرف  این  د بع

  

 .... رفتم اتاقم داخل به بشم  آماده برم میخوام و  رسیدم  تازه اینکه گفتن با
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  رو  هیکلم و  بود تنم کیپ که دوخت  خوش شلوار و کت یه و گرفتم دوش یه سریع

 ...  پوشیدم میداد نشون خوب

  

  همینجوري هم سري این بودم رفته ساده تیپ با که سري  اون مثل نداشتم دوست

 .... برم

  

 ....  فکرنمیکنم اون به اصال کنه فکر پریا که میدادم نشون جوري یه رو خودم باید من

  

 ... هستن من منتظر آماده همشون دیدم که رفتم پایین سریع شدن  آماده بعداز

  

   میکني؟؟؟ چیکار داري ساعته دو معلومه بردیا: بهزاد

  

 ??)  انداخت تیکه...(میشدي آماده  زود اینقد   بود خودتم خواستگاري  اگه

  

 ... بیفته راه و شه ساکت که کردم اشاره بهش سرم با

  

  

  162 پارت

  

 ....  رفتیم ماشینامون سمت به و اومدیم بیرون خونه از همگي

  

 ...  اومدن بابا ماشین با  باران و مامان و رفتیم خودمون ماشین با بهزاد منو

 ...  خرید بزرگ  خیلي گل دسته یه و داشت  نگه بهزاد  راه وسط

  

 ...  دادم ادامه راهم به و کشیدم دلم ته از آهي...بود خوشحال چقدر...خدااا ااي
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 ... رسیدیم عموینا در جلوي اختالف  مین چند با ههمون

  

 ...  شد  باز در نکشید ثانیه به که زدیم رو خونه زنگ

  

  خیلي  که دادم قول خودم به و کشیدم شلوارم و کت به دستي برم؛ تو که این از قبل

 ... بدم نشون شاد مثال رو خودم و کنم؛ رفتار عادي

  

 ...  میکردن  آمدگویي خوش بهمون و  بودن ایستاده در جلوي  همگي  ؛ ما ورود با

  

 ....  کرد اکتفا کوتاه سالم یه به فقط پرهام ولي

  

 ...  بود خودم تقصیر میدونستم خودم

 این از بهتر منم میکرد  رفتاري همچین  ما باران  با هم؛ یکي اگه بود؛شاید پرهام با حق

 ... کنم رفتار نمیتونستم

 ... انداختم اطراف به نگاهي

 ...  نبود پریا از خبري 

  

  گل دست  و اومد  جلو پرهام که بود گرفته  دستش  توي همینجوري رو  گل دست بهزاد

 ...  گرفت دستش از رو

  

 ...  دلخورشد کمي بهزاد کردم احساس

 ...  نشستیم و رفتیم ها  مبل سمت به همگي عمو زن و عمو تعارف با

  

    اومد آشنااا یه عطر  بوي  لحظه یه که بودم انداخته پایین رو سرم
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  سفید  خوشگل لباس یه دیدم که افتاد پریا به چشمم که کردم بلند رو سرم سریع

   بود پوشیده

  

 ...  کرد نگاه بهم خیره که زدم لبخندي  دیدنش با ناخواسته

  

 ...  داره اظطراب که بود  معلوم ؛ بود پریده رنگش کمي ولي بود؛ شده خوشگل چقدر

  

  حرفش با حسابي پرهام که کردم خوشبختي آرزوي  واسش و  گفتم تبریک بهش

 .. گرفت رو حالم

  سعي ؛ میفتاد من به  پریا نگاه که  سري هر بودیم جا اون  که ساعتي دو  اون تو

 ...  بدم نشون شاد رو خودم که میکردم

  

 ...  بودم داغون تو از  چقدر که میدونه خدا  ولي

  

 ...  میگرفت آتیش داشت قلبم میدیدم بهزاد کنار رو پریا که بار هر

  

 رو عشقم تا ؛  انداختم پایین رو سرم کنم اذیت این از بیشتر رو خودم نمیخواستم

 ...  نبینم دیگه یکي کنار

  

   بکني کاري هیچ نتوني تو  و  بگیرن ازت رو عشقت  که بود سخت خیلي

  

   انداختم پریا به نگاهي  عروسي و عقد  مورد در زدن حرف  خورده یه از بعد

  

   داشت چرا پس ؛ بود نکرده قبول رو بهزاد خودش مگه ؛ نداشت رو به رنگ اصال

 ...  میکرد رفتار اینجوري
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 ....  بود پریااا پیش ذکرم فکرو تمام

  

 بابا و نشسته پریا نزدیک   بهزاد دیدم لحظه یه که گذشت جوري چه نفهمیدم اصال

 .... میخونه شون دوتا بین محرمیت ي صیغه داره

 ....  واااي 

 ... میشد تموم چي همه داشت دیگه

  

 ..  میسوختم داشتم درون  از

 .. ..  میومد در جاش  از  داشت قلبم میشد اي دیگه کسه ماله داشت پریا اینکه فکر

  

 ....  کنم چیکار نمیدونستم اصال

  

 ...  بشه انجام کار این که نزارم و بزنم فریاد وجود تمام با میخواستم

  

 ... نشستم مبل روي لمس همینجوري دیدم رو بهزاد شاد ي  چهره وقتي ولي

  

 دستم به که محکمي هاي ضربه ؛؛با زدن  دست به کردم شروع صیغه خوندن از بعد

 ... میکردم خالي  رو حرصم داشتم ؛ میزدم

  

 من مال  ها نگاه این دیگه که  کنم باور نمیتونستم ؛ میکرد نگاهم داشت پریا

 ... نیست

 ...  زدم بیرون  خونه از و شدم بلند خواهي معذرت یه با  جا اون از سریع

  

 ... شدم دور  اونجااا از  سرعت با و  شدم ماشین سوار زود

  

 ...  کردم پلي دوباره رو  میدادم گوش شرکت از برگشتن موقع که  رو آهنگي
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  ماشین فرمون روي محکم رو دستام اعصبانیت واز میروندم رو ماشین سرعت تمام با

 ...  میکشیدم فریاد دل ته از  و  میکوبوندم

  

 ...  نیاوردم طاقت دیگه

 . شکست  یدفعه میاورد فشار گلوم تو که بغضي

  

 ... چراااااامن..... خداااااااا: ......کشیدم نعره قدرت تموم وبا

 ....  بهزاد.....چراااااااا

 .......  رفت زندگیم.....رفت عشقم

  

 ....  میشد ریخته صورت پهناي به منم اشک میخوند آهنگ که اي کلمه هر با

  

 ....  دیدم مون خونه در  جلوي روي خودم فقط بودم؛ وضعیت  اون تو چقدر نمیدونم

  

 ...  رفتم خونه سمت به و شدم پیاده سریع

 ....  بودن برنگشته هیچکدوم هنوز

  

 ...   شدم اتاقم داخل  وقتي

 ...  میلرزیدم داشتم اعصبانیت از

  

  کنم؟؟؟ چیکار نمیدونستم

  

  تو رو لباسام اعصبانیت تموم با افتاد لباسام به چشمم تا ؛ انداختم آینه به نگاهي

 ... زدم روم روبه آینه به محکمي مشت و کردم پاره تنم
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  میومد دستم  جلوي که چي هر و  کردم زمین پخش رو دروار هاي وسایل کل

 ... میشکستم

  

 ...  کشیدم دراز روش و رفتم تختم سمت به جون  بي که کردم فریاد دادو اونقد 

  

 ...  اومد چشمام جلوي پریا ، بستم رو چشمام که همین

  

 ...  کردم نامردي حقش در عوضي من

 ...  رنجوندم خودم از اونو من

 ...  زدم پسش اونو من

  

 .... شد ریخته چشمم ي گوشه از  اشکي دوباره

  

 ...  بود شده ریخته بهم کل به اتاق

  

 .... باشم آروم  کمي کردم سعي  و کردم بالش  توي رو سرم

  

 ....  ببینم برادرم کنار رو عشقم میتونستم طوري چه حاال من...میتونستم مگه ولي

  

 ...  باشه سخت اینقدر نمیکردم فکر

 ..... خودم به لعنت... کردم خودم

  

    فشارم اینکه یا بود  رفته  دست از انرژیم که بود زیادم هاي  فریاد دادو از نمیدونم

 .....  نفهمیدم هیچي دیگه  و شد گرم چشمام لحظه یه براي  چون بود؛ افتاده
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  163 پارت

  

  پریا

  

 ....  میگذره هفته یک ؛ شدم نامزد بهزاد با که موقعي اون  از

  

 .... میاوردم) نه(  بریم میگفت  بهزاد که جا بود؛هر که اي بهونه هر به مدت این تو

  

 ...   نداشتم رو بیرون برم باهاش که این به اي  عالقه هیچ اصال

  

 ... بریم عروسي خرید  براي  باهم تا بیاد؛ اینجا به بود قرار امروز ولي

  

  هم با و کنم ازدواج  بهزاد با دیگه؛ ي هفته 3 قراره که نمیشد باورم هم هنوز من اما

 ...  کنیم زندگي سقف یک زیر

  

  براي باهم تا بیام بیرون اتاق از که منه منتظره  و نشسته پذیرایي تو اومده بهزاد  االنم

 ... بریم عروسي کردن خرید

  

  خدا خدا دلم  ؛تو میکردم نگاه در به اظطراب با بودم؛ نشسته اتاق تو که همینجوري

 به اتاقم  در که بود در به نگاهم... بودم خیال  خوش خیلي ولي ؛  بره بهزاد که میکردم

 ..   دراومد صدا

  

  کي  ببینم تا چسبوندم در به رو گوشم ؛ رفتم در  نزدیک و شدم بلند  تخت ي رو از

 ... دره پشتت
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 باز درو میشه پریا منم:گفت که  اومد بهزاد صداي گذاشتم رو گوشم که همین

   کني؟؟؟

  

 ...  ریخت دلم هوري  بهزاد صداي شنیدن با

  

 ...   دارم نگه در پشت رو بهزاد نمیتونستم

 ...  کردم باز رو در و کشیدم وضعم سرو به دستي   سریع همین خاطر به

  

  داده تکیه در چوبه چار  به سینه به دست که دیدم رو بهزاد ؛ کردم باز درو که همین

 ...  میکرد نگاه منو لبخند با داشت  و بود

  

 .. نشستم روش و رفتم تختم سمت به داخل؛ بیاد  کنم تعارف بهش اینکه  بدون

  

  تو دقیقه  چند یه... میکردم بازي دستم انگشتاي  با داشتم و  انداختم پایین رو سرم

 ...  نکردم بلند رو  سرم ولي موندم حال همون

  

 ...  نمیومد صدایي هیچ 

  

 ...  اومد  لبم روي خنده یه ها مدت از بعد لحظه یه ي  واسه بود؛ رفته بهزاد  کنم فکر 

  

 ...  زدم رو  ناقص ي سکته کنم فکر بروم رو  ي صحنه دیدن با کردم بلند که رو سرم

  

  شده درشت هاي چشم با  و بود ایستاده سینه به دست در؛  جلوي همینجوري بهزاد

 ...  میکرد نگاهم
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 سبز علف پام زیر داخل؛ بیام کني تعارف نمیخواي:  گفت که زدم  بهش زورکي لبخند

 ...  شد

  

     بودم؛  کشیده خجالت بهزاد از کارم این بابت چقدر

 بیام هست اجازه.....پریاااااااا: گفت تحکم با ؛ که تو بیا بگم بهش میخواستم

 ...   دااااااخل

  

 )  الکي( نبود حواسم ببخشین...تو بهزادبیا  آره:   گفتم و  دادم  تکون رو سرم سریع

 ... بست سرش پشت هم رو در؛ و  شد اتاق  داخل  بهزاد من حرف با

  

 ... بست رو  در چرااا این...خدااااا یاااا

  

 .. نشست تخت روي کنارم و   اومد دیدم که دادم قورت زور به رو دهنم آب

  

 .... گرفتم فاصله ازش کمي کنارم؛ تو بهزاد نشستن با

  

 ...  شد ناراحت کارم این از کردم احساس 

  

 ...  شد نزدیک بهم و کرد پر من با  رو اش فاصله دوباره  و کرد ظریفي اخم چون

  

  فاصله اون هي  و میرفتم عقب من ؛هي همین خاطر به بشینه پیشم نداشتم دوست

 ....  میکرد پر رو

  

 .... شدم بلند تخت روي از و شدم عصباني من آخر که کردیم رو کار این  اونقد 
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   164 پارت

  

 من روبروي  و  شد بلند هم بهزاد ؛ برم تابم لپ میز طرف به  خواستم که همین

 .... ایستاد

  

  رفتارام این دلیل  نگاهش با  داره و ایستاده جلوم جدیت با دیدم که کردم نگاه بهش

 ... میپرسه من از رو

  

 ...  نمیزدم حرفي هیچ و  میکردم نگاه بهش همینجوري

  

 :  گفت خودش باالخره که کردم سکوت اونقد 

  

 ....  میکني  فرار من از داري چرا بدونم میشه ؛ پریا

  

  خیلي  ؛آخه بشینم ور اون  خواستم بود گرمم کم یه فقط نکردم فرار من:  پریا

 ..) عمت جون دروغگوآره(گرماییم

  

 :   گفت و  شد شیطون چشماش بهزاد من حرف این با

  

  آررره...گرماییییي هم تو پس....ععهههههههه

  

 .... نمیکنیم اذیت همدیگرو ؛زیاد داریم تفاهم باهم خوبه پس

 ...  بود پرو چقدر بشر این... خدا  اااي 

 ??  میکرد  برسري خاک کاراي اینجااا  االن همین میکردي ولش
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 پا دست  این مثل که کنم پشت بهش میخواستم و دادم هولش عقب به حرص از

  گرفت روهم من دست میفتاد عقب به  داشت  ووقتي داد دست  از رو  تعادلش چلفتیا

 ...  کشید خودش با و

  

 ..... بوووووومممممممم

  

 ......   خدااااا اي

 .... شکست دماغم

  

 ..  بود خورده بهزاد ي سینه به محکم من دماغ و بودیم افتاده تخت روي  دومون هر

  

  جلوي سیاه چشم دوتا لحظه یه که کردم بلند  رو سرم و گرفتم دماغم جلوي دستمو

 .... دیدم چشمام

  

  آدم بود؛ خوشگل چشماش چقدر ؛ میکردم نگاه بهزاد  چشماي به همینجوري داشتم

 ...  میکرد غرق سیاهیش توي رو

  

 :   گفت خنده با  دادو تکون صورتم جلوي دستشو بهزاد که کردم نگاه اونقد 

  

 .... عزیززززز دریاااااایي  پري

 .... خوبه جاتون

 ... پاشین نمیخوایین

  

    تخت رو بهزاد  دیدم که انداختم خودمون به نگاهي سریع بهزاد حرف این با

 ...  خوابیدم روش منم و   افتاده
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 ..  شدم سرخ ي لحظه یه ي واسه خجالت از

  

   گفت و انداخت کمرم دور رو  دستش  سریع بهزاد که بشم بلند  میخواستم

 : 

  

 ...  حاال بودي خانوووم....  کجااااا

  بده؟؟؟ جات مگه

  

 ... کشیدم محکم و بردم موهاش سمت به دستمو و  شدم عصباني حرفش این از

 ...  موهامووو کن ول رواني....آي  آي:   بهزاد

 ....  میکنیاااا کچل خودتو  شوهر دستي دستي  داري

  

 ...  نمیورد کم چرا این...خداااا اي

  داشتم  زور چي هر و  گذاشتم سینش روي  دستمو تا دو و زدم بهش بدجنسي  لبخند

 .....  اوردم فشار بهش

  

 این  و گرفت زیرش منو و زد چرخ یه سریع و  گرفت دردش اینکه مثل من کار این با

 ...  خوابید من روي اون بار

  

  کرده قفل منو بدن پا و دست چهار حالت بود ننداخته من روي رو؛ وزنش تمام ولي

 ...  بود

  

  و نبود  هم خیالش عین اون ولي کشیدم؛ خجالت خیلي بهزاد؛ زیاد  ي  نزدیک این از

 ...  میکرد رفتار عادي خیلي

  

 ..  میخورد صورتم ؛توي  گرمش ونفساي  بود شده خیره چشمام توي همینجوري
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 ...  نداشتم دوست رو حال این اصال

  

  تنبیهم کارش این با داشت که انگار میاورد؛ پایین لحظه به لحظه رو سرش بهزاد

 ....  میکرد

  

 .... نههههههه:  گفتم شد کمتر باهام فاصلش که همین

  

 .... گفتي دیر... عزیزم نمیشه:  گفت و زد بدجنسي لبخند اون ولي

  

 ... میکردم نگاهش شده  گرد  چشماي با ؛ کنم چیکار نمیدونستم 

  

  ؛ بهزاد میکنم خواهش:  گفتم کردمو مظلوم نهایت بي رو خودم همین خاطر به

 ... نکن

  

 :   گفت  و شد  بلند  روم از  سریع چون بود گذاشته تاثیر حرفم که انگار

 ... باش شیطنتات مواظب ؛ نیستم مهربون اینقد همیشه

  

  

 .....  بیا شو آماده زود پایین میرم دارم االنم

  

 ....  شده دیرمون کافي  ي  اندازه به

  

  زد بهم لبخندي   که دادم تکون واسش رو سرم کن؛ گوش حرف هاي بچه مثل سریع

 ...  رفت بیرون اتاق واز
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 .... رفتم کمدم سمت به و اومدم پایین تخت روي  از سریع بهزاد رفتن با

  

 .....  اوفففف

 ..  بودااااا آدمي عجب بهزاد این

 ...??  کنه بوسم بود مونده بود؛کم  پرو خیلي

  

 ... برسه دادم به عروسي از  بعد خدا بودم؛ شده نامزدش که بود  هفته یک تازه  هنوز

  

 ... ??  دادم بودم بلد فوش چي  هر بهزاد پرویي این به دلم تو

  

  آرایش  بدون و... زدم مشکي تیپ یه ؛سریع میپوشم دارم چي کنم توجه اینکه  بدون

 ... رفتم  پذیرایي سمت به و   اومدم بیرون  اتاق از

  

 :   گفت  پوزخند با و انداخت بهم  دقیقي  نگاه بهزاد شدم پذیرایي  وارد که همین

  

 .... پریااااا

 ...  پوشیدي مشکي پا تا سر چرا

 ...  هاااا عروسي خرید میریم داریم مثال

  

 :   گفتم زدمو  بهش جوني کم لبخند اجبار به

  

 ... باشم راحت لباسي چه تو من؛ اینکه مهم خوب

  

 ... کنم عوض برم میتونم میاد بد دلت به اگه راحتترم؛ اینا با من
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 .....  گرفت دستش  توي  دستمو  و اومد  سمتم به بهزاد من حرف این با

  

 :   گفت  انداختو بهم مهربوني تگاه

 .... عزیزم نداره اشکالي

  

 ... شده دیرمون حسابي که برررریم بزن االنم ؛ مهمتره چیزي هر از من براي تو  راحتي

  

 ... شدم معذب کمي بود گرفته اینا مامان جلوي  دستمو که این از

  

  کردیم خداحافظي مامان از ؛ هم دست  تو دست دوتایي و دادم تکون  واسش  سري

 ...شدیم خرید راهي  و

  

 ... بودیم راه  توي مین20 حدود

  لب همش بود گذاشته که آهنگي  با و  بود سرخوش بهزاد  راه توي چقدر که بماند

 ...  میکرد خوني

  

 ... شد حسودیم بهش لحظه ؛یه میکردم نگاه بهش داشتم

  

 ...  بود خوشحال بود  رسیده عشقش به که این از چقدر

  

 .... خورد پهلوم به  اي سقلمه بودم بهزاد فکر تو که جوري همین

  

 :  گفت که کردم نگاه بهش اخم با و  شدم عصباني بهزاد کار این از لحظه یه

  

 ... بخوررررر منو بیا...خوب چیهههه
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 ...  نشدي متوجه میکنم صدات دارم دوساعته

  

 ....  هاااااااان داره خوردن  تو چیه آخه:   گفتم بود  پیشونیم روي که اخمي با

  

  سوژه حسابي االن ... زدي بهش که  بود  حرفي چه این پریااا؛ سرت تو خاک وااااي(

 ) میشي

  

 :  گفت خندیدو  سرخوش بهزاد

 ...  اینجوریااااااست....ععهههههههه

  ؟؟؟...خوردنیه کجام بگم

  

 ....  بود خودم تقصیر ؛ وااي  اي

  

 ... کردم ماشین ي دیگه سمت  رو سرم و گفتم بهش پرویي لب زیر

  

  بود آهنگ صداي فقط  نشد؛ گفته بینمون حرفي دیگه ؛ برسیم پاساژ به که موقعي تا

 ....  میشکست رو بینمون   ت سکو که

  

  

 .... میکردم فکر داشتم بردیا با که هایي خاطره به لحظه به لحظه من و میخوند آهنگ

  

  بهزاد سمت به سریع خورد پهلوم به که اي  ضربه با دوباره که بودم خودم توي اونقد 

 ....  برگشتم
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  تسلیم حالت به دستاشو  و کرد بلندي ي  خنده ؛ من عصبي  ي چهره دیدن   با بهزاد

 :  گفت و برد  باال

  

 ... عزیزم شرمنده

  

 ... بکنم رو رفتار این مجبورم ؛ بري  فکر تو اینجوري  بخواي وقت هر

  

 ) سقف به اعتماد..(باشه من پیش ذهنت فکرو  ي همه باید  هستي من با وقتي

  

 ....   شوووو پیاده باش زود االنم

  

  ماشین از و  دادم  تکون براش تاسف  از سري و گفتم بهش بابایي) نهههه( دلم توي

 .... شدم پیاده

  

 ....  گرفت دستاش توي دستمو و  اومد سمتم به ماشین کردن  قفل از  بعد بهزاد

  

 ... بشه نزدیک بهم اینقد نداشتم دوست  چرا نمیدونم

  

 ....  نداشتم بهش حسي هیچ اصال

  

 ... شدیم پاساژ داخل هم زدن؛با  قدم کمي از بعد
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  کردن خرید ي  واسه ذوقي  هیچ من  ولي ؛ گشتیم پاساژ توي رو ساعتي یک حدود

 ...  نداشتم

  

 ... میکردم نگاه بهشون تفاوت  بي خیلي  میگذشتیم که اي مغازه هر جلوي  از

  

  هیچ  میومدم بردیا با که وقتایي داشتم؛مخصوصا عالقه کردن  خرید به خیلي  قبلنا

 ... برنمیگشتم خونه به خالي  دست وقت

  

 ....  بابا ااااي

 .... بردیا بهت لعنت

 .... توعه درگیره فکرم همش

  

 :    گفتم زدمو تشر خودن به لحظه یه

 ....  بردیا کوفت

 ...  کني مقایسش بهزاد  با  اونو همش و کني  فکر نامرد  اون به دیگه نداري حق

  

 ...  نداره لنگه که نامردیه یه اون

 ....   کني اون   درگیر فکرتو که نیست شوهرته؛درست بهزاد  االن  دیگه

  

 ...  اومدم خودم به بهزاد ي خسته صداي با که بودم درگیر خودم با

  

 ....  پریااااااا: بهزاد

 ...  میچرخیم الکي داریم همش  نداري؛ رو چیزي کردن خرید قصد اینکه مثل

  

 .... سوخت حالش به دلم لحظه بود؛یه بهزاد با حق
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 ....  نداشت تقصیري که اون

  

  

  فروشي طال سمت به خودش با و کشید دستمو یهو که بگم بهش چیزي میخواستم

 ...  برد

  

  کردو گرمي پرسي احوال سالمو مغازه صاحب با شدیم فروشي طال داخل که همین

 : گفت

  

 مغازه صاحب... بندازیم بهش نگاهي یه تا بیارید رو ازدواجتون  هاي حلقه میشه

 .... اورد برامون  رو ها حلقه انواع و گفت چشمي

  

 :   گفت و کشید من سمت به رو ها حلقه بهزاد

  

  میپسندي؟؟؟ کدومو ؛ کن انتخاب عزیزم خوب

  

  ي  حلقه جفت یه و انداختم ها حلقه  به نگاهي بدم خرج به حساسیتي اینکه  بدون

 .... کردم انتخاب رو ساده

  

   چطوره؟؟؟ این:  گفتم بهزاد به رو

  

 .. عزیزم عاااااالیه:  گفت  زدو رضایت سر از  لبخندي بهزاد

 ...  اي سلیقه خوش خیلي  

  

 )   بودم نداده خرج به اي  سلیقه که من بود؛ کي  دیگه این....اوووفففف(
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 .... برمیداریم رو همینا زحمت بي:  گفت مغازه صاحب به رو

  

 ....  برداشتم بود بهزاد  د  خو ي  سلیقه که هم خوشگل سرویس یه ؛ بهزاد  اصرار به

  

 خریدهامون ي بقیه سمت وبه اومدیم  بیرون مغازه از  طالها کردن حساب از بعد

 ...  رفتیم

  

 ... کردیم خرید کلي و گشتیم پاساژ توي رو  دوساعتي حدود

  

 ... بودم شده خسته حسابي

  

 گفتم کردمو بهزاد به رو همین خاطر به میخرید؛ برام میومد جلوش که چي  هر بهزاد

 : 

  

 ....  بهزاد دیگه بسه

  

 ...  خریدي برام لباس کلي  هم االن تا ؛ ندارم لباس همه این به نیازي من

  

 :  گفت کردو اي خنده بهزاد

 ....  پریااااا تنبلیااااااا خیلي

  

  هیچي که وگرنه خریدي من اصرار به هم رو لباس دونه تا چند این حاال خوبه

 !!!!  نمیخریدي

  

 ... خانوومممم کاري کجاي حاال

 ....??  مونده خرید مهم قسمت هنوز
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 ....  نیافتاده قلم از چیزي من نظر به:  گفتم کردمو نگاهش تعجب با

  

 ..!!! خریدي واسم چي همه عروس لباس جز به

  

 :    گفت کردو نگاهم شیطنت با بهزاد

 ...  خوشگلم بابااااا اي

 ... نخریدي شب لباس هنوز که تو

  

 ....  بپوشي شب لباس برام هرشب دارم دوست باشم گفته االن از

  

 :    گفتم انداختمو بهش نگاهي  شده گرد چشماي با

  

 !!!?? چیییییییییییي؟؟؟؟نههههههههه

  

 ?? بلههههه: گفت دادو  سر اي قه قه بهزاد

  

 ... شدم رد  کنارش از و برگردوندم ازش رومو باحرص

  

 :   گفت که شنیدم سرم پشت از رو صداش

  

 ....  پریااااااا عههههههههه 

 ....  دیگه نکن اذیت

  

 همونو بریم بیا ؛ خوشگله خیلي که دیدم قرمز شب لباس یه باالتر مغازه تا چند من

 ... بخریم
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  واقعا تو یعني:  گفتم تعجب با برگشتمو سمتش به و ایستادم جام سر لحظه یه

   کردي؟؟؟ نگاه بهش

  

 :   گفت و کرد  اي خنده بهزاد

 ...  خوشگلم کاري کجاي حاال

 ....?? کردم تصور لباس اون توي  هم رو تو حتي

  

  

 ......  پروووووو واااااااي

  

 ...  بهزااااد پرویییییي خیلللللللي :  گفتم زدمو بازوش به محکمي مشت

  

 :  میخندیدگفت که حالي  در بهزاد

 .... عزیزم بله 

 ... میدونم خودم

  

 ...  برد مغازه سمت به و  کشید دستمو بعد

  

 .... خرید رو قرمز شب لباس اون  برام زور به کشیدن خجالت کلي  از بعد

  

 ...  شدیم راهي و رفتیم ماشین سمت به هم با کردیم رو خریدامون تموم اینکه از بعد

  

  

  167  پارت

  



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 541  صفحه  

 

  زنگ بهزاد گوشي که میرفتیم خونه سمت به داشتیم و بودیم نشسته ماشین تو

 ...  خورد

  

 ....  انداخت بهش نگاهي و برداشت داشبورت  روي از رو گوشي سریع

  

 ... مامانه: گفت بود  اومده  صورتش روي که لبخندي با

  

 ..  داد  جواب و  برد گوشش سمت به رو گوشي فوري

  

 .  مامان جااانم: بهزاد

 .... برم قربونت سالم

  

 ...  خونشون میبرم  رو پریا دارم  االنم ؛ شده تموم کردیم خرید آره

  

  جون مامان..واقعاااا....خخخخخ

 ....  افتادینااااا زحمت تو حسابي نکنه؛ درد دستتون

  

 ... میگم بهش باش

  

 ...  خداحافظ شم فدات نه

  

 :   گفتم کردمو سمتش  به رومو کرد عقط رو گوشي بهزاد اینکه از بعد

   شده؟؟؟ چیزي

  

 :   گفت و  زد  خوشگلي لبخند بهزاد
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 ..  بود گذاشته شام ؛ بود مامان ؛ عزیزم نه

 ...  خونمون بیارم خودم با گلشم عروس گفت

  

 ... شد بسته کل به تنفسم راه که انگار بهزاد حرف این با

  

  

 ....خداااا ااااي

 .... کنم چیکار حاال

 ....  اونجاااا برم میتونم چطور من

  

 ...  اونجاااست هم بردیا عشقم که جایي اونم

  

   ؟؟؟؟ چي اونم

 ...  خونشون عروس عنوان به

 ...   واااي 

 ..  ندارم رو بردیا با شدن  رو روبه حال اصال

  

  زورکي لبخند میکنه؛ نگاهم شکافانه مو داره بهزاد دیدم که اومدم خودم به لحظه یه

 :   گفتم زدمو بهش

  

 ....  نکنه درد   دستش

   عموو؟؟ زن کشیده زحمت چرا

  

 ... عزیزي ما  ي همه ي واسه تو عزیزم؛ زحمتي چه:بهزاد

  

 ..  دارن دوست  بابا و  مامان چقدر که نمیدوني
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 ....  دارم دوسشون خیلي همینطور؛ منم: گفتم  و دادم  تکون واسش سري آرومي به

  

  

  ماشین ي شیشه سمت به و برگردوندم ازش  رومو بود؛ افتاده جونم به که اظطرابي  با

 ... کردم

  

 ....  دوختم چشم بودن آمد و  رفت حال در آدماش ي همه که خیابوني به و

  

  

 ....  اوفففف

   کنم؟؟؟ چیکار باید حاال

 ... باشم تفاوت  بي و  ببینم رو بردیا میتونستم مگه

  

 ...  نمیتونستم بدم نشون بیخیال  و بد  رو خودم میخواستم که چقدر هر

  

 ...  رسیدیم  عمویناا ي خونه در  جلوي به مین چند  از بعد

  

 ... رفتیم خونه سمت به و  شدم پیاده ماشین توي از بهزاد همراه به

  

  ما سمت به آمدگویي خوش براي باران ؛ با عمو زن خونه؛ به ما شدن داخل با

 .....  اومدن

  

 ... گلم دختر  اومدي خوش:  گفت کردو بغلم گرم عمو زن

  

 :   گفت  خنده با باران ؛ عمو زن حرف این با
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 .... مامان...عهههههه

 ....  منم فقط دخترتون 

 ....  هااااااا میشه حسودیم داره

  

  رو تو بیاد میخواد که اوني بدبخت ؛ نمیکني حسودي چي  به تو نمیدونم من:  بهزاد

 ...  بگیره

  

 :    گفت و  زد  بهزاد بازوي به  مشتي باران

 .....  داداش که واقعاااااااا

 ...  میکني طرفداري زنت از داري  ؛ االن 

  

 ....  چي پس:  بهزاد

 ....  زنت نگووووو هم شما ؛ ضمن در

 ...    عشقممم بگو

  

 ??  کشیدم خجالت کمي ؛ میزد حرف پروا  بي عموینا زن  جلوي اینقد بهزاد که این از

  

  شوخي:گفت کرد بغلم گرم و اومد من سمت به و رفت  بهش اي غره چشم باران

 ...  اومدییي خوش ؛ گلم میکنم

  

 .... رفتیم نشیمن سمت به همگي عمو زن تعارف با
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 ...  بود کشیده دراز مبل روي  که خورد بردیا به چشمم بشینم میخواستم که همین

  

  سالم: گفت ناراحت اي  چهره با و شد بلند مبل روي  از  آرومي به ما دیدن با بردیا

 ... اومدین خوش...

  

:  گفتم پته تته با و شدم دستپاچه   کمي ؛ بودم دیده اونجور رو بردیا که این از

 ...  ممنون خیلي... سالاام...س

  

  روز وقت این.... داداش عجب چه:  گفت و انداخت بردیا به دقیقي  نگاه بهزاد

 ...  کردي تعطیل رو شرکتت

  

 .... نبود خوش حالم:بردیا

 ... خوردم سرماا اینکه مثل

  

 ...  نداشتم رانندگي ي اومدم؛حوصله آژانس با نیومدم خودمم ماشین با تازه

  

 ... شدم نگرانش لحظه یه ؛ بردیا حال اون   دیدن با

  

 ... نمیتونستم  ولي بشینم پیشش برم میخواستم

  

  فرض اون عروس رو خودم همیشه نباشم؛ بردیا مال روز یه که نمیکردم فکر اصال

 ....  بهزاددد نه میکردم

  

 ...  کرد بردیا نزدیک خودشو و  شد رد  جلوم از بهزاد  که میکردم نگاه بهش داشتم

  

 :  گفت گذاشتو بردیا پیشوني روي  ؛ رو  دستش
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 ...... دکتر ببرمت تا شو بلند ؛ نیست خوش زیاد حالت اگه

  

  خوب کنم استراحت  نداره؛ لزومي ؛ خوبم نه:  گفت اي خسته صداي با بردیا

 ... میشم

  

 :  گفت چرخید من سمت به و  داد تکون  واسش سري  بهزاد

  

 ..... عزیزم خوب

 ...  شدي خسته حتما که میدونم ؛ گشتي خیلي امروز

  

 ... کنیم استراحت کمي من  ق اتا تو باال بریم بیا

  

 ....  انداختم پایین رو سرم  و کشیدم خجالت حسابي بهزاد حرف این با

  

 ... بزنه ها  حرف این از بردیا پیش نداشتم دوست

  

 .... بودم راحت خیلي بردیا با من زماني یه  بود؛ چي هر

  

  استراحت کمي تا باال برید مادر؛ آره:  گفت عمو زن بودکه پایین سرم همینجوري

 ...  میکنم صداتون  شام موقع کنید؛

  

 ....  شده سرخ صورتش حسابي دیدم که انداختم بردیا به نگاهي و کردم بلند رو سرم
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:   گفت مامانش به رو بود کرده جذابش حسابي و  بود پیشونیش روي که اخمي با

  صداام شام ي واسه لطفا... کنم  استراحت کمي تا اتاقم؛ میرم دارم منم مامان

 ...  نکنید

  

 گذاشتم خوشمزه سوپ یه واست ؛ داداش عههههههه: گفت لوسي حالت با  باران

 ...  بخوري بیاي باید

  

 : گفت  کشیدو  لپشو و  رفت باران  سمت به بردیا

 ....  میااااام کوچولووو؛ خواهرر باش

  

 :   گفت و شد  نزدیکم بهزاد  که میکردم نگاهشون داشتم

  

 ....  بانوووو خوب

 ... دیگه بریم ماهم بیا

 ... ام خسته حسابي که من

  

 ....  برد هااا پله سمت به و  گرفت رو  دستم بزنم حرفي بده اجازه که بدون

  

  سرم پشت از هم رو  بردیا اومدن  باال  حضور میرفتم باال رو ها پله که همینجوري

 .... میکردم احساس

  

 ... سوخت واسش دلم لحظه یه واسه

 ....  بود بیحال خیلي

  

 ... ببینمش  وضعیت اون   تو نداشتم دوست اصال
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   بانووووووو ...بفرماااااااا:گفت  میکرد باز برام رو  اتاقش در  بهزاد که حالي در

  

  نگاهمون عصبي حالت با داره بردیا دیدم که انداختم سرم پشت به نگاهي برگشتم

 ... میکنه

  

  هاي رگ  که میشد دیده وضوح به  و  بود کرده  مشت دستشو عصبانیت شدت از

 ...  کرده باد حسابي گردنش

  

 ...  میکرد اینجوري داشت چراااا ؛این میکردم نگاه بهش تعجب با داشتم 

  

  که  شدم اتاق  داخل  و گرفتم بردیا از رومو دیدم خودم به رو بهزاد ي  خیره نگاه وقتي

 ...  کرد قفل پشت از  هم درو و شد  داخل هم بهزاد من سر پشت

  

  

  بردیا اتاق در خوردن بهم صداي  میرفتم  بهزاد تخت سمت به که حالي در    169 پارت

 ...   شد بلند 

  

 ... لرزید خونه سقف کردم احساس که بست محکم در؛رو اونقد 

  

 ...    بود حقش خوبه؛....  هه

 ...    بشه ناراحت بزار

  

 .....  کرد من حق  در  اون که بکنم باهاش رو کاري همون میخوام

  

:  گفت و کرد حلقه کمرم دور دستشو و شد  نزدیک بهم پشت از بهزاد  که بودم فکر تو

 ..  شدي محو  افق تو که باز خانمم
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 ...   میشدم اذیت میشد نزدیک بهم پروا  بي ؛اینقدر بهزاد  اینکه از

  

 :   گفتم کردمو باز کمرم دور  از دستهاشو آروم

  

 ...   ام خسته خیلي ، بهزاد میکنم خواهش

 ... کنم استراحت  کمي میخواام بدي اجازه اگه 

  

 :   گفت  بود خورده  جا من سردي این از  انگار که بهزاد

  

 مال آخر اول تو ؛ بري در مسئولیتت  زیر واز  بکني فرار من از توني نمي که همیشه

 .... خودمي

  

 ...  روکشید بینیم نوک انگشتش دوتا با وآرام زد  بهم چشمکي حرف این بعد

  

 .... موندم بهزاد حرفاي شک تو لحظه یه

  

 ... بزنم پسش میخواستم کي تا بود  بهزاد با حق

  

 ..    بود من شوهر دیگه  اون

 ....   بودم داده  مثبت جواب اون به خودم ي خواسته به من

  

 ...  بودم مسئول قبالش در بازم ولي  کردم اینکارو لجبازي و  لج  رو از که درسته

  

 .....   اومدم خودم به بود  شده پیچیده اتاق توي که حموم آب صداي با 
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 ... بودم  شده  غافل اطرافم ؛از فکر تو رفتنم با بازم....اه

  

 ....  نیست بهزاد  دیدم که انداختم برم دور به نگاهي

  

 ...  بگیره دوش بود رفته حتما

  

 ...   اوردم در تنم توي  از رو مانتوم و  دیدم مناسب رو فرصت

  

 ....  شدم ولوو روش  زیاد خستگي واز رفتم؛ بهزاد تخت  سمت به

  

 .... رفتم خواب به دقیقه چند از بعد و  شد گرم کم کم که بستم رو چشمام آروم

  

 ...  میکنه نوازش رو بلندم موهاي داره   یکي کردم احساس که بودم ناز خواب توي

  

  بهزاد مهربون ي چهره با که کردم باز رو چشمام سرعت به و شدم هشیار لحظه یه

 ...  شدم رو روبه

  

 :   گفت میکرد  نوازش رو ام گونه که جوري همین بهزاد

 ...   بشي  بیدار  نمیخواي خانمم

 ... هاااا شامه موقع

 ... هستن تو منتظر همه

  

   دادم  بدنم به قوسي کشو و  برداشتم بالش روي از رو سرم حالي بي با

 ... 
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 از  کنم؛ شونه رو موهام برم میخوام اینکه گفتن با بکنم؛ بهزاد به توجهي اینکه  بدون

 ...  رفتم آینه سمت به و اومدم پایین تخت روي

 ... )  بود شده ریخته بهم خیلي موهام آخه( 

  

 ... بکنم خواهشي یه میشه: وگفت  گرفت  رو جلوم بهزاد یهووو که میرفتم داشتم 

  

  میشنوم؟؟: گفتم کردمو نگاه بهش تعجب با

  

 ...  ببندمش بعد کنم شونه من موهاتو بدي میشه: گفت و  زد  لبخندي بهزاد

  

 ...   دیگه میبندم خودم......کااریه چه این: گفتم   کردمو اي  خنده  حرفش این از

  

 ... پریااااا میکنم خواهششش: گفت مظلومي نگاه با بهزاد

  

 ....   گرفتم سمتش  به رو  شونه و شدم حرفاش تسلیم نگاهش با

  

 شونه رو موهام لطافت با و نشست سرم پشت اومد هم بهزاد که نشستم تخت رو

 ...  کرد

  

  الي از که میخندیدم و بودم شده مست سر منم میزد شونه موهام به که طوري همین

 ...  بود زده زل ما به که دیدم رو  بردیا بهزاد؛  ق اتا باز نیمه در

  

 ... نشد تموم عزیزم بهزااااد:  گفتم زدمو راه اون به وخودمو اومدم خودم به

  

 ...  بشنوه بردیا که گفتم عشوه نازو  با و بلند  صداي با  قصد از رو  بهزاد
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  170 پارت

  

 : گفت خنده با بود کرده تعجب حسابي که بهزاد

  

 ... بشه تو فداي  بهزاد آي

 .. خانوممم شد تموم دیگه

  

 ....  زد موهام روي  به آرومي ي  بوسه و شد خم سمتم به بعد

  

  و  شد عصباني صحنه اون   دیدن  با  میزد؛ دید  رو ما در الي  از همچنان که بردیا

 ...  رفت پذیرایي سالن سمت به و  کوبید بهم رو اتاقش در محکم

  

 :   گفت تعجب با و  کرد بلند  رو سرش در خوردن  بهم صداي  با بهزاد

  

 ...  نمیارم در سر کاراش از اصال شده؛ چش مدت یه ؛این نیست معلوم

  

 :    گفت من به  رو و  کشید عمیقي  نفس حرفش  اون از بعد

  

 .... عزیزم پاشو

 ...  منتظرن همه پایین؛ بریم باید دیگه

  

 ... اومدم پایین تخت روي از و دادم تکون  واسش  سري

  

 ....  رفتیم  پذیرایي سمت به و اومدیم  بیرون اتاق از هم با و  کشیدم لباسام به دستي
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 ....  بودن شده جمع میز دور که دیدم رو همه ؛ رسیدم پایین به که وقتي

  

  صمیمي خیلي هم عمو که ؛ دادم بهش گرمي سالم و رفتم  سمتش به عمو دیدن با

 ..  کرد برخورد باهام

  

 ...  بشینم صندلي روي  که کرد تعارف بهم عمو زن که گرفتم فاصله عمو از کمي

  

   گفت و  کشید عقب به برام رو  صندلي بهزاد ؛ بشینم میخواستم که همین

   : 

  

 ...... دلم عزیز  بشین 

  

 .....  کشیدم خجالت خیلي عمو از بهزاد کار این با

  

 ..   بود کرده جان نوش روش  از هم آب لیوان  یه  و  بود خورده رو  حیا بهزاد این

  

 ....??  بابا اي... هستن  اینجا هم دیگه نفر چند ما جز به نمیگه

  

 ...  داد لبخند  با رو جوابم که انداختم  بهش نگاهي حرص با

  

 :   گفتم و نشستم صندلي  روي و  زدم بهش زورکي لبخند جمع خاطر به

 ....  ممنون

  

  خواهش: گفت میکشید عقب به رو صندلي  خودش براي  من کنار که درحالي بهزاد

 ...  بانوووو میکنم
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  غذا گلمم عروس براي  بهزاد؛ جان مادر:  گفت و  زد بهزاد به اي مادرانه لبخند عمو زن

 ...   بکش

  

 ...  جون مادر چشششم: گفت داشت لب به که لبخندي  با بهزاد

 ... میکشم هم غذااا عروستون برا

 ....  بخواه جون شما

  

 ...   انداختم عمو زن به آمیزي تشکر نگاه

  

  رو  سرش که دیدم رو بردیا و  گردوندم چشم بود عمو زن به نگاهم که طوري همین

 ....   میکرد بازي غذاش با  داشت و  بود انداخته پایین

  

  و کشید سوپ از پر بشقاب یه بردیا براي و  داد خرج به گیشو خواهرانه تمام باران

 : گفت

  

 ...  بده بگووخواهرم بعد بخور داداشي  بیا 

  

 :   گفت کامل جدیت با همیشه مثل و انداخت باران  به نگاهي بردیا

 ....  خوشگلم آخه 

 ....   بده خواهرم گفتم کي من

  

 ??  داداشي همیشه:  وگفت  زد  بهش بدجنسي لبخند باران

  

  بهمشون حسابي و  برد باران لخت موهاي  سمت به دستشو بردیا ؛ حرفش این با

 ...  شد عصباني کلي اونم که ریخت
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  بهزاد  که میخندیدم دلم تو  و میکردم نگاه دوتا  اون کاراي به  داشتم جوري همین

 : گفت بهم

  

 ...   افتاد  دهن از عزیزم بخور تو غذا 

  

  لبام رو خنده لحظه یه   پر؛ بشقاب دیدن با که انداختم دستم زیر بشقاب به نگاهي

 .... ماسید

  

 :    گفتم کردمو بهزاد به رو

 ....  بهزاد نبود غذا همه این به احتیاجي  ولي...  ممنون

  

  منو  ل د کجاي بشقاب یه این: گفت بود غذا  ن  خورد آماده دست به قاشق که بهزاد

 ...  بانووو آخه  میگیره رو تو

  

  غذا بشقاب  یه تو من با  قراره مگه: گفتم آرومي به و کردم نگاه بهش تعجب با

 ...  بخوري

  

 :  گفت  و زد بهزادچشمکي

 ....   بله 

 ... بخوریم غذا چنگال و قاشق یه با دوتایي باید کاري کجاي هنوز

  

 ...??  دربیاد اشکم بود مونده ؛کم نداشتم تحمل واقعا دیگه

  

 ..  نبود مهم واسش هیچي بشر این چرا
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  خوردن مشغول  و انداختن پایین رو سراشون همه دیدم که انداختم جمع به نگاهي

 ..... هستن

  

  میکرد بازي غذاش با داشت همچنان بردیا ولي  میخوردن غذا اشتهااا  با داشتن همه 

 .... مینداخت بهزاد  منو به زیرکي زیر نگاه نیم هي و

  

 ...??   بود مزخرفي  روز نظرم به امروز واقعا

  

 ...   بخور اونو  بخور اینو  میکرد تعارف هي که بهزاد حد از بیش لطف با مخصوصا

  

  غذا بهم خودش قاشق با هي و بود گذاشته  جلوش ساله چند هاي بچه این مثل منو

 ...   میداد

  

  روي به جمع  خاطر  به ولي میخوردم حرص تو از بهزاد کاراي  با چقدر که بماند

 .... نمیوردم مبارکم

  

  یه با و کرد  پرت بشقاب توي  رو؛ چنگالش و قاشق بردیا که کرد تعارف بهم انقدر حتي

 ... رفت نشیمن سمت به وخالي خشک تشکر

  

 ...   بود شده  عصبي بهزاد  کاراي از  حسابي که بود معلوم

  

  بودم خوشحال دل ته از و  میبردم لذت  بود دراومده بردیا حرص اینکه از چقدر

 )??  خخخ...(

  

 سمت به هم با و کردیم جمع رو میز عمو زن و باران کمک به شام خوردن از بعد

 ... رفتیم نشیمن
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  171 پارت

  

  حرف هم با داشتن و بودن نشسته هم کنار بهزاد  و بردیا رسیدیم؛ پذیرایي به وقتي

 ...  میزدن

  

 ....  بود وي تي سمت به نگاهش هم عمو

  

 ..  نشستیم بود بردیا و  بهزاد روبروي  درست که اي  دونفره مبل روي باران؛ با

  

 ...   شد میوه کندن پوست مشغول و نشست عمو کنار هم عمو زن

  

  حرف برام بپوشه عروسي شب بود  قرار که لباسي  مورد در هیجان کلي با داشت  باران

 ....  میزد

  

 ... بودم داده نفر دو اون به رو حواسم کل من ولي

  

  پیشونیش  روي که اخمي با اونم که میگفت بردیا به چي داشت  بهزاد  نمیدونم 

 ...   میداد گوش حرفاش به داشت بود نشسته

  

  رو مچم و چرخیدن من سمت به دوشون هر یدفعه  که کردم نگاه بهشون تابلو اونقد 

 ...  گرفتن

  

 ...  نموند دور بردیا نگاه از که زدم بهش لبخندي و شدم هول سریع بهزاد  دیدن با
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  چشمکي بندش پشت و  داد لبخندمو جواب   بود؛ شده کیف سر کارم این از که بهزاد

 ...  کرد من ي حواله رو

  

 ....   خدااا  اي

 ...   بوداااااا آدمي عجب این 

 ) خخخخخ(خودش واسه میرقصد نزده 

  

 :   گفت  و  شد بلند  مبل روي از که میخندیدم بهش دلم  توي داشتم

  

  باید دارم کار کلي فردا ؛ بخوابم برم میخوام من ندارین کاري من با اگه ؛ مامان:بهزاد 

 ...  برم کارا ي بقیه و عروس لباس دنبال پریا با

  

 ...  شدي خسته کلي امروز که میدونم ، بخواب برو ؛ پسرم نه:  عمو زن

  

 ....  میگفتن داشتن چي اینا...عهههه

  

  ببري منو بخوابي که این از قبل میشه بهزاد پس: گفتم کردمو بهزاد به رو سریع

   خونمون؟؟؟؟

  

 :    گفت میبارید چشماش از  شیطنت که بهزاد

  

 ...  عزیزم نه

 ...  ام خسته خیلي کن باور

  

  میبرم شد تموم خریدامون اینکه از بعد  فردا ؛ بمون اینجااا رو امشب یه 

  باشه؟؟؟...خونتون
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 ...  نه:  گفتم تحکم با سریع

 .. بمونم اینجااا امشب نمیتونم من ممنون؛ خیلي

  

 ....  میکردن نگاه بهمون دقت با داشتن همه

  

  دوباره  نگاه  اخم با بعد و برگشت سمتشون به بهزاد  که بود سنگین  نگاهاشون اونقد 

 ...  انداخت من به  اي

  

 ....  بود شده دلخور کمي بودم زده حرف ؛ حرفش رو که این از انگار

  

 جااا همین ؛ که گفتم:  گفت تحکم با کردو تر کمي رو لباش همین خاطر به

 ... میموني

  

  پیش نمیتونستم ولي  برخورد؛ بهم خیلي بود  زده  حرف باهام دستوري که این از

 ... بزنم حرف تند باهاش عموینا

  

 ...  نمیموند سرش توي هم مو دونه ؛یه نبود هیشکي  االن  اگه یعني

  

 دلخور دستم از هم عمو که بودم میشد؛مطمعن بد خیلي  ؛ نمیموندم امشبم اگه ولي

 .... میشه

  

 :   گفتم بهش آرومي صداي  با نبودم راضي که این با همین خاطر به

 ... میمونم باشه

  

 ...  زد بهم رو  لبخندي میکرد پیروزي احساس من حرف این  با انگار که بهزاد
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  ؛ نمیومد خوشم اصال  میزد؛ من به کردن نگاه با لحظه هر که موقعش بي  لبخنداي از

 ...    نبینم  تا انداختم پایین رو سرم همین خاطر به

  

 ......  بریم شو بلند میاد؛ خوابم من پریا خوب:  گفت که بود نگذشته ثانیه چند هنوز

  

  جااا جابه کل به  گردنم هاي  رگ کنم فکر که گرفتم باال رو سرم سریع حرفش این با

 ) آخخخخ...(شد

  

 ....  شد سرخ حسابي صورتم که کشیدم خجالت حرفش این از اونقد 

  

  دستاش توي  رو دستم و اومد سمتم به که میکردم نگاه بهش همینجوري داشتم

 ... بلندبشم کردکه ومجبورم گرفت

  

 ... خوردم رو حرفم بردیا  صداي با که بگم بهش چیزي میخواستم

  

 ...   بخواب برو  میاد خوابت اگه تو !!! نداره  خواب پریا شاید بهزاد؛ خوب: بردیا

  

  بزنه؟؟؟ حرف  باران با باشه داشته  دوست شاید

  

 .. میکردم نگاه بهش باز دهني با  بود؛ زده  بهزاد به رو حرفها اون  بردیا که این از

  

 ...  داشت من خوابیدن به چیکار اون آخه:  کنم تعجب یا بخندم باید نمیدونستم

  

  

  172 پارت



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 561 صفحه  

 

  

 .... ام خسته خیلي  دارم خواااب خودم ؛من داداش نه:  باران

  

  لبخند  یه با اونم که زد  بهش رو چشمکي و کرد  باران  به آمیزي  تشکر نگاه بهزاد

 ...   داد  رو جوابش

  

 ....  خداااا ااي

 ...  بودمااااا کرده گیري عجب

  

  هوایي یه تا حیاط تو میرم دارم اینکه گفتن   با میرسد نظر به داغون حسابي که بردیا

 ...  شد رد  مااا کنار از کنم تازه

  

 به منو عموینا به کوتاه بخیر شب یه  با و گرفت  رو من دست  ؛بهزاد بردیا رفتن با

 ..   برد ها پله سمت

  

  در جلوي بردیا دیدم؛ که انداختم سرم پشت به نگاهي که میرفتم باال  ها پله از داشتم

 ...  میکنه نگاه رو ما داره و ایستاده  ورودي

  

 ...  بودم شده گیج کل به اصال

 ... میکردیم نگاه بهم داشتیم دومون هر

  

  

 ...  بیفتم هاا پله روي از و  بره پیچ پام بود مونده کم که کردم نگاه بهش اونقد 

  

   کجاااست؟؟؟ حواست عزیزم....پریااااا: گفت سریع بهزاد که
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 ... رفتیم اتاقش سمت به بریم؛ بیا نیست چیزي  اینکه گفتن با

  

  بهزاد :  گفتم سریع که کرد  قفل پشت از رو  در دوباره ؛بهزاد اتاق به شدنم وارد  با

 ... گرمههه خیلي  ؛ بزار باز درو  میکنم خواهش

  

 .. )  باشم تنهااا باهاش نداشتم دوست گفتم دروغ بهش(

  

 :   وگفت کرد  بازش اونو کامل و رفت  پنجره سمت به بهزاد من حرف این با

  

 ... بمونه باز صبح تا پنجره بزار میخوااي اگه باز خوبه؛ که هواا عزیزم

  

 ....  خدااا اااي 

 .... بمونم تنهااا این با اتاق توي   صبح تا من بود  قرار یعني

  

 امشب بگم بودم نتونسته چراا که دادم خودم به بودم بلد فوش چي هر دلم تو

 .... بمونم نمیتونم

  

  اوردم بیرون  کیفم توي  از رو گوشي سریع خورد؛ زنگ گوشیم که بودم فکرااا  همین تو

 ... پرهامه دیدم که

  

 اینجااا امشب من که کنه کاري میتونست پرهام شاید شدم خوشحال لحظه یه

 ... نمونم

  

  و کشید  بیرون دستم از  رو گوشي سریع بهزاد که بدم جواب بهش میخواستم 

 ...  داد جوااب خودش
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 ...  الوووو: بهزاد

 .... ممنون...خوبم..پرهاام سالم

  

 ...  خرید بریم اینجااا  از هم با فردا میمونه؛قراره اینجااا پریا امشب  داداش؛ آره

  

 ...   برسون سالم...روچشمم باشه

 ...  خداحافظ

  

 :  گفت گرفتو من سمتم به رو گوشي زد   حرف  پرهام با این از  بعد بهزاد

  

 ... میخواام معذرت 

 ...   بزنم حرف باهاش خودم شدم مجبور ؛ دنبالت  بیاد بگي میخواي که میدونستم

  

 ....  رفتم  باز ي پنجره سمت به و گرفتم ازش رو  گوشي حرص با

  

 ...  شدم ناراحت خیلي بود؛ کرده  باهام رو رفتار این که این از

 ... کرد بغلم پشت از بهزاد یهو که میکردم نگاه بیرون  به داشتم

  

 ....  بستم محکم رو چشمام و شدم عصباني لحظه یه کارش این با

  

 ...  برگشتم سمتش وبه کشیدم عمیقي نفس

  

 ... کردم احساس لبم رو لباشو گرمي  لحظه یه که  بگم بهش چیزي میخواستم

  

 ...  میبوسید رو لبام لذت تموم با داشت و  بود اورده پایین رو سرش هزادب
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 یهوییش بوسیدناي با همیشه که افتادم بردیا عشق از پر هاي بوسه یاد لحظه اون تو

 .....  میکرد گیر غافل منو

  

 ....  شد اشک از پر چشمم ها لحظه اون   اوردن یاد به با

  

 .... کنم تجربه رو ها لحظه این بهزاد با نداشتم دوست

  

  کم نفس دیگه...  میبوسید رو لبام ولع بودوبا بسته رو چشماش همینجوري بهزاد

 .....  دادم هولش عقب به و شدم حرصي لحظه یه بودم اورده

  

 ... کرد تعجب حسابي  و رفت  عقب به کمي بهزاد کارم این با

  

 من به رو خودش بهزاد سریع که رفتم در سمت به بمونم اینجااا نمیتونستم دیگه

 :   گفت تند  و  رسوند

  

 ..   پریاااا ببخشید

 ... کنم ناراحتت نمیخواستم من

 ...  میري داري کجااا

  

 ....  ایستادم روش به رو و برگشتم سمتش به حرص با

  

  هیچي اون ولي میزدم سینش به داشتم زور چي هر و کردم مشتم دستمو

 ....   نمیگفت

  

 هق هق با که گرفت آغوشش تو منو محکم ؛بهزاد کردم خالي حسابي خودمو وقتي

 ...  کردن گریه به کردم شروع
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 :  وگفت کرد  نوازش رو موهام  بود شده  کالفه  و ناراحت هام گریه از حسابي که بهزاد

 ...  میکردم کارو اون  نباید میخواام معذرت ازت من عزیزم پریاا 

 ..  شرمنده ببخشید

  

 ....  سوخت حالش به دلم لحظه یه

 عشق با رو زنش  داشت حق اون...بودم زنش من خوب بود؛ نکرده کاري که اون

 ... ببوسه

  

 چشمم به اصال من ولي کنه؛ خوشحال رو من تا میکرد کاري هر من ي واسه اون

 .. نمیومد

  

 ...  میکردم فکر بردیا به داشتم هنوزم بودکه این خاطر به شاید

  

 مهم:  گفتم شدمو خیره بهش اشکي چشماي با و  برداشتم سینش روي از رو سرم

 ...  بخوابم برم میخواام بدي اجازه اگه ؛ نیست

  

 ..  برد تخت سمت به منو و داد   تکون واسم سري و انداخت بهم غمگیني نگاه بهزاد

  

 رو جا همین من ؛ بخواب راحت خیال با عزیزم:   گفت که کشیدم دراز تختش رو

 ... میخوابم زمین

  

:   گفت و گذاشت لبم روي  ؛ رو انگشتش ؛ نداره  لزومي که بگم بهش میخواستم

 ..  بخوااب نگوووو هیچي فعال... هیس

  

 ... بودم ناراحت خیلي بودم کرده بهزاد  با رو رفتار این که؛ این از
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 ....   بود کرده شرکت توي من با رو رفتار همین بردیا که افتادم اي  لحظه اون یاد

  

 ... بستم رو چشمام و کشیدم دلم ته از آهي

  

 .... رفتم خوااب به و شد گرم چشمام کم کم که کرد نوازش رو موهام اونقدر بهزاد
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   بردیا 

  

 ...  میکردم نگاه میرفتن باال ها پله از که پریا و  بهزاد رفتن به داشتم

  

 ...  بودم شده عصبي بخوابه بهزاد با میخواست پریا که این از چراا  نمیدونم 

 کفري لحظه یه ولي  ؛ کنم فکر بود برادرم  س نامو که پریا به نداشتم حق که این با

 ..... اومدم بیرون خونه از و شدم

  

 ...  بشم آروم کمي تا کشیدم عمیقي نفس شدم باغ  ط  حیا داخل  وقتي

  

 ....  میشد فشرده تو از  داشت قلبم

  

 ... گرفتم گاز درد  ازشدت  رو لبام و گذاشتم قلبم روي ؛ رو دستم

  

 ..  بود کشیده جنون حد تا منو بهزاد امشب

  

 ...   بودم شده عصبي میکرد پریا به که زیادي نزدیکي  از
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  درست  داشت بهزاد امشب ؛ بکنم عشقم با خودم روز یه  داشتم  دوست که کارایي

 ..  میکرد بازي غرورم با ؛ من جلوي

  

 ... اه...اه..اه

 ... بردیا بهت لعنت

  

  افتاده هایي شونه با.... بکني فکر بهش نداري توحق  برادرته؛ زنه دیگه  اون عوضي؛

 .... نشستم روش و رفتم  بود باغ ط  حیا ور اون که تابي سمت به بود

  

 ...  دادم تکیه تاب به و کردم قفل گردنم پشت رو دستام  و کردم بلند رو سرم

  

 ...  نبود توش اي ستاره هیچ انداختم؛ آسمون به نگاهي 

  

 ...  کردم فکر دیگه  روزه چند به

 ...  بود عروسي دیگه روز سه...ههههه

 .... عشقم عروسي

  

 ... بدم عذاب رو خودم  و بمونم  اینجااا  عروسي ي واسه نمیخواستم

  

  دوستش بیشتر جونمم از که کسي برادرم؛ کنار عروس لباس اون تو عشقم دیدن

 ...   بود سخت واسم  داشتم

  

 ...  بود شده دلخور خیلي بودم گفته بهزاد به رفتنم از امشب  وقتي

  

 .... ببینم رو برادرم یدونه ناراحتي نمیتونستم
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    از بعد و  بندازم عقب به روز چند براي  رو سفرم گرفتم تصمیم همین خاطر به

 ....   برم ایران از همیشه براي عروسي

  

  من به تعلقي هیچ  و  بود اونجاا عشقم که جایي ؛چون بمونم اینجااا نمیتونستم

 ...   داشت من ي  واسه رو مرگ حکم نداشت

  

 ....   بود سخت..واقعااااا

  

 ... داشتم ترس دیگه روز3  ي  واسه االن از

  

  

 ... عشقم شدن یکي مال  از ترس

 ... آرزوهام مردن  از ترس

 ... عشقم از همیشگي خداحافظي از ترس

  

 ...  نکن اذیت  رو خودت... بردیا بسهههه:  گفتم زدمو تشر خودم به لحظه یه

  

  خوشبختش اونو میتونه ؛بهزاد خوب ؛  نمیخواي رو عشقت خوشبختي مگه

 ... مطمعنم من...کنه

  

  ي  صحنه دیدن با که اوردم پایین رو سرم میکردم فکر دیگه روز چند به که جور همین

 ...  شدم بلند   تاب رو از باشن کرده وصل بهم فاز سه برق اینکه ؛مثل روم به رو

  

 ....  دیدم میدیدم نباید که چیزي
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 ....   میبوسید  رو عشقم لباي داشت  و بود کرده بغل رو پریا بهزاد

  

 ... کنم شکایت زمان زمینو از و بکشم فریاد میخواستم صحنه اون   دیدن با

  

  روباال  هاا پله سریع و رفتم ساختمون سمت به اختیار بي یهووو که شد  چي نمیدونم

 ... رفتم

  

 ... بشه نزدیک پریا به  بهزاد؛ این از بیشتر نمیخواستم

  

 .. ایستادم حرکت از رسیدم اتاق در جلوي به که همین

  

  گذاشتم در ي  دستگیره رو و  اوردم باال رو دستم ؛ میلرزید دستام  داشت اعصبانیت از

 .... رفتم اتاقم به سریع و شدم پشیمون لحظه یه که

  

 ..  میزدم قدم  رو اتاقم داشتم همش

 .... کنم چیکار باید نمیدونستم

 ...  نداشتم قرار آروم چرا 

  

 ....  بود شده نزدیک عشقم به که بزنم  کتک  مرگ حد تا رو بهزاد برم میخواستم

  

 ....  بردیاااا شوووو خفه.... اه...اه

 ...  میگي داري  چي

 ....  زنشه پریااا

 .... رو مسخرت تعصب این کن تموم
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 روش و رفتم تختم سمت به  شل هاي قدم با و ایستادم حرکت از لحظه یه

 .... نشستم

  

 ...  کشیدم وجودم اعماق از آهي

 ..  میکرد اذیتم رو گلوم  داشت سنگیني بغض یه

  

 ...   بود شده همدمم سیگار  روزاا  این کنم؛ آروم رو خودم میخواستم

  

 چشمم به که آهنگي   واولین برداشتم عسلي  روي از رو وگوشي  کردم روشن رو سیگار

 ... کردم پلي خورد

  

 .... کردم نگاه  اتاقم  ي بسته در به آهنگ  خوندن با

  

 ...  میکرد بازي عشق باهاش داشت  و بود  دیگه یکي کنار عشقم بسته؛ در این پشت

  

 .... کنه داغونم نمیتونست صحنه اون   دیدن ي  اندازه به چیز هیچ

  

 ...  میگرفت آتیش من دل  و میخوند همینجوري آهنگ

  

 .... شده اشک پراز صورتم دیدم اومدم که خودم به

  

 عشقش خاطر به االن نمیزاشت؛ محل کسي به و بود مغرور همیشه  که بردیایي

 ... میریخت اشک  صورت پهناي به داشت

    

 ... گذاشتم بالش روي رو  سرم و کشیدم تخت باالي  رو خودم
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 ...  بود  کرده بازي من با  ؛سرنوشت بود شده له غرورم

  

 ...  بگي کسي به رو دردت  نمیتونستي که نمیشد این  از بدتر

  

 .....  شده روشن هوااا دیدم که بودم درگیر خودم با اونقد 

  

 ...  بود نیومده چشمام به خواب و بودم مونده بیدار االن تا من

  

  چند تا خوردم آور خواب قرص تا چند  کشو داخل  از و اومدم پایین تخت روي از

 ...  بخوابم رو ساعتي

  

  باشم داشته آرامش میتونستم خواب  با القل ؛ میشدم اذیت خیلي بودم بیدار وقتي

  

 ...   گذاشتم سرم روي  رو  دستم و کشیدم دراز تخت رو  دوباره  ؛ قرص انداختن از بعد

  

 ... بودم گرفته درد   سر خوابي کم از

 ... نکنم فکر دیگه  هیچي به تا کشیدم عمیقي نفس

  

 ... بخوابم که کردم سعي و بستم رو چشمام

  

 یواش که بودم حالت همون تو ؛ کنم باز رو چشمام اینکه بدون ساعتي حدودنیم

 ...  رفتم خواب  به و شد گرم چشمام یواش

  

  

   174 پارت
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 ...  بهزاد

  

 ...  بودم سرخوش و خوشحال حسابي مدتها از بعد امروز

  

 ... برم خرید به عشقم با میخواستم که بود  باري اولین این

 ??)  عروسي خرید..چیییي اونم( 

  

  ذوق  واسش کلي من عوض در ولي نداشت؛ کردن خرید به تمایلي هیچ پریا که درسته

 ... کردم خرید براش حسابي  و داشتم

  

  کنارمن نداشت دوست اصال که ؛انگار ناراحته چیزي یه از همش که میکردم احساس

 ... باشه

  

 اجبار به من ولي بمونه پیشم نداشت ؛دوست اوردم خونمون به که هم وقتي حتي

 ...   داشتم  نگهش اونو

  

 ... بمونه خودم پیش اینجااا رو شب داشتم دوست

  

 ... خخخخ .... بود زنم... کنم چیکار خوب بابا اي(

  

  میگن گذشته اونا  از...  بگم بهش نسبت عشقم از کنم خلوت باهاش داشتم دوست

 ...??)  دیگست چیز یه نامزدي  ي  دوره

  

 . ..  میکنه فرار ازم میکنم کاري هر  چراا نمیدونم ولي  دارم دوست رو پریا خیلي

  

 ...  میکشه خجالت من از  نکنه
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 ... طوره همین حتما که مطمعنم اره....الهییییي

  

  شده دلخور کمي بودم؛ زده حرف بمونه اینجاا پریا اینکه  براي پرهام با وقتي امشب

 ....  بود

  

 ...  میاوردم در دلش از باید ؛پس نداشتم رو  ناراحتیش طالقت

  

  کردم حلقه کمرش دور پشت از دستامو و رفتم؛ بود رفته پریا که اي پنجره سمت به

 .... 

  

 ....   افتاد  خوشگلش چشماي تو نگاهم لحظه یه برگشت که وقتي

  

 ...  میشدم ارداه بي پریااا مقابل در  بگیرم خودمو جلوي نمیتونستم دیگه

  

 .... گذاشتم عشقم  لباي  رو ؛ رو  لبام و کردم خم سمتش به سرمو

  

 .. باشم داشته خودم ي  واسه اونو و بشم نزدیک پریا به که بود آرزوم همیشه

  

 ... میخوردم رو لباش  ولع با داشتم    من ؛ولي نمیکرد همراهیم پریا اینکه با

  

 ... بشه دور کنارم از هم لحظه یه نداشتم دوست اصال

  

 یه که میبردم عشقم بوسیدن  از رو لذت نهایت داشتم و  بودم بسته رو چشمام

 ... شدم کشیده عقب به پریا دست فشار با لحظه

  

 ... عصبیه خیلي پریا دیدم که اومدم خودم به  داد؛ هولم عقب به وقتي
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 ... بود شده ناراحت خیلي  کارم این از اینکه مثل

  

 .. ببوسم عشق با رو عشقم میخواستم نداشتم؛ رو کردنش اذیت قصد من ولي

  

 کنم خودم عاشق اونو که بودم داده قول خودم به من بشه؛ فراري ازم نداشتم دوست

 .... 

  

 داشته آرامش احساس اینکه وبراي  کردم ازش خواهي معذرت یه فوري همین بخاطر

 !!!!!  بخوابه راحت  نمیخوابم؛ پیشش امشب من که گفتم بهش باشه

  

 ...   بود  زنم اون خوووووب بودم؛ شده ناراحت رفتارش  از خیلي ولي

  

 . بشم نزدیک بهش که داشتم دوست ؛ میپرستیدم عشق تمام با اونو من

  

 ... بشه اذیت من خاطر به نداشتم دوست   که میخواستم خاطرشو  اونقد حتي

  

  ؛و انداختم پارکت کف رو و   برداشتم تخت روي  از متکا خوابید؛یه پریاا دیدم  وقتي

 ...   کشیدم دراز همونجا

  

 ...   بود  کرده داغ مغزم حسابي که کردم فکر لحظه اون به انقدر

  

  که میشدم پهلو اون و پهلو این همش بودم خوابیده اتاق سفت زمینه  رو چون

 ....  ببره خوابم نمیزاشت

  

 ...  میبرد خوابم مگه حاال بخوابم؛ زمین رو   میخواام گفتم  کردماااا غلطي عجب بابا اي
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   روش و رفتم تختم سمت به وآروم  برداشتم پارکت روي از  ؛ رو متکا و   شدم بلند 

 ...  نشستم

  

  لبم روي لبخندي خود به خود  دیدم ناز خواب  توي رو عشقم چهرهي وقتي

 .... نشست

  

 .. میشد دیده تر معصوم خواب توي چقدر

  

   افتاد  مي  وخوشگلش گرد صورت به  اتاق باز ي پنجره از که ماه نور با مخصوصا 

 ....  میکرد تر بروش دل تو اونو حسابي

  

 .....  رفتم صدقش  قربون کلي  دلم تو زیبا ي صحنه این  دیدن با

  

 ...   شدم خم سمتش به وآروم نیاوردم طاقت دیگه همین خاطر به

  

 ...   کشیدم بو عمیق و کردم موهاش نزدیک صورتمو

  

 ...   زدم هاش مو روي  کوتاهي ي  بوسه بعد و

  

 ...  بشه بیدار پریااا میزاشتم کارام با نباید

  

 ...  رفتم  خواب به خوب خیلي  حس یه وبا کشیدم دراز تخت روي کنارش آروم

  

  رو لذت نهایت خواب توي   دارم و گذاشتم نرم جاي یه رو سرم اینکه احساس با صبح

    نشست لبم روي لبخندي میبرم؛
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  از نفر یه... آخ ... آخ صداي با لحظه یه که میدادم فشار خودم به تر محکم اونو همش

 ... پریدم خواب

  

  بغلش محکم و پریاگذاشتم ي  سینه روي رو، سرم دیدم  کردم؛ باز رو چشمم همینکه

 ...   کردم

  

 ازم نداشتم دوست بودم؛ کرده ذوق  کلي بودمش گرفته بغلم توي اینجوري که این از

 ...  بگیره فاصله

  

  انداختو بهم نگاهي همین خاطر به بود  کرده تعجب کلي من؛ حرکت این از بیچاره

   شازده؟؟؟  راحتي: گفت

  

  سفت  زمینه رو نتونستم کردم هرکاري دیشب شرمنده: گفتم کردمو جمع لبخندمو

 ....  بخوابم

  

 !!!!! شدم مجبور

  خفه دارم  بشي بلند من روي از حاال میشه:  گفت انداختو بهم دقیقي نگاه پریا

 ... میشم

  

 جمع خودمو فوري بگیرم فاصله ازش نداشتم دوست اینکه با و کردم تصنعي اخم

 ... کردم جور

  

 :  گفتم میومدم پایین تخت روي  از که درحالي
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  ي واسه بریم  بخور صبحونتو که بیا  شووو آماده زود هم ؛تو پایین میرم دارم من

 .... خرید

  

 .. رفتم پایین به صورتم و دست شستن  از بعد من و داد   تکون واسم سري پریا

  

  

  

  

  175 پارت

  

  طبق دیدم که رفتم خونه آشپز سمت  به و اومدم پایین رو ها پله سریع  سرخوشي با

 ...  ست آماده میز معمول

 .. ماست فکر به اینقدر که بگردم خوشگلم  مامان دور من الهي

  

 ... اومدم خودم به پریا  صداي با که بودم میز روي تنقالت محو

  

   ؟؟  کجااان بقیه بهزاد پس: پریا

  

 ...  جایي رفتن انگار نیست؛ خبري واال :   گفتم زدمو روش به لبخندي

  

 ...  بانوووو کن ولش اونارو

  

 ...  بدم خوردت به صبحونه سیر دل یه میخوام که اینجا بشین بیا

  

 : گفت سریع پریا من حرف این با

 ...  بهزاد خدا رو تو نه
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 ....   دارم دست خودم

  

 ...   کني اجرا   دوباره رو دیشب صحنه نمیخواد دلم

  

 کم لبخند   فقط ؛ نیاوردم خودم روي به ولي  شدم گرفته حالم حسابي حرفش این با

 :   گفتم زدمو بهش جوني

 ... عزیزم راحتي  جور هر ؛ خوشگلم باشه

  

 .... بشینه کنارم که کردم تعارف هم پریا به و نشستم صندلي روي حرفم این بعد

  

 ... نشست من بروي  رو و  گرفت فاصله من از پریا ناباوري کمال در ولي

  

 ... نشه خبر با حسم از پریا کردم سعي  خیلي

  

  از پیشونیم روي از ؛ رو اخمم نتونستم کردم کاري هر چون ؛ نبودم موفق انگار ولي

 ....  ببرم بین

  

 خوردن مشغول کنم تعارف پریا به دیشب مثل اینکه  بدون و  انداختم پایین رو سرم

 ... شدم صبحونه

  

  تفاوت بي خیلي دیدم که انداختم پریا به نگاهي بود؛نیم پایین سرم که همینجوري

 ....  میخوره رو صبحونش  داره

  

 :   گفتم پریا به رو و شدم بلند  صندلي روي از صبحونه خوردن از بعد

 ...  شوو آماده برو تر زود توهم بشم؛ آماده میرم دارم من
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  هارو پله سریع  و اومدم بیرون  آشپزخونه  از  بود زده بهم  پریا که حالي ضد با

 ...   رسیدم اتاقم به و  رفتم باال

  

 وبه اومدم بیرون اتاق از برسم خودم به اینکه  بدون و کردم عوض رو هام لباس فوري

 ...  ایستاده پا سر پریا دیدم که رفتم پذیرایي

  

  راه سرم پشت حرفي هیچ بدون اونم که بیفته؛ راه تا کردم  بهش اي  اشاره سرم با

 ..  افتاد

  

  توي حسابي و بودم گذاشته غمگیني  آهنگ راه توي من ؛ شدیم ماشین سوار هم با

 ...   بودم رفته فکر

  

 خانم پریا خوردیم غذا ظرف یه تو دوتایي دیشب که این از میکردم فکر که باش منو

 ... هه.. بوده راضي

  

 ... میکردم فکر اشتباه نگو

  

 ...  دارم دوسش خیلي که ؛من میکنه فرار ازم  اینقد داره...چراااااا

  

 که جوري همین... بشه اینجوري نباید...نههههه باشه؟؟ نداشته دوستم نکنه

  روي به ولي بودم دلگیر پریا دست از  حسابي ؛ بودم رفته فکر توي  و کردم رانندگي

 ... نمیاوردم عشقم

  

 ناراحت دستم از هم لحظه یه نیستم راضي دارم  دوسش خیلي کنم چیکار خووووب(

 ) بشه
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 ماشین پخش از که بود  آهنگي  صداي  میشکست  رو بینمون سکوته که چیزي تنها 

 ...  میشد پخش ،

  

 ...  رسیدیم بزرگي خیلي  پاساژ یه به مین؛ 20 بعداز

  

 همین خاطر به ؛ کنم خوشحال رو عشقم و کنم دور  خودم از رو  ناراحتیم کردم سعي

 ...  رسیدیم خانمم خوووب: گفتم لبخند با پریا به رو

  

 ..  شد پیاده و کرد  باز رو ماشین در تفاوت  بي خیلي پریا

  

 ...  نمیاوردم در کاراش از سر دیگه واقعا

  

 .... بود  اومده درد  به دلم توجهیش بي همه این از

  

   بود؟ چي براي رفتاراااا این پس ؛ بودم کرده  خواهي معذرت ازش دیشب که من خوب

  

 ...  میکنه ناز برام داره شاید... نمیدونم

 .... نمیدونم... نمیدونم

  

 .... رفتم پریااا سمت به و شدم پیاده ماشین از آشفته حالي با
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 .... رفتیم پاساژ سمت به هم با و گرفتم دستم توي  دستشو شدم؛ نزدیکش وقتي
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  لباس به هم نگاهي ؛ میزدیم قدم داشتیم هم؛ دست   توي دست که جوري همین

 ...  مینداختیم ها عروس

  

  قشنگ خیلي  که افتاد  پوشیده و شیک خیلي عروس لباس یه به چشمم لحظه یه

 ...  بود

  

  نظرت؟؟ به چطوره این خانمم:  گفتم پریاا به رو و کردم عروس لباس به اي  اشاره

 :   گفت خشک  خیلي و انداخت عروس لباس به نگاهي پریا

   چطوره؟؟ ببینم بزنم  تن تو؛ بریم....خووبه

  

 ... شدیم مغازه داخل باهم و دادم تکون  واسش  سري

  

  به میشد رد  جلومون  از داشت که غول نره  پسره یه شدیم؛ مغازه داخل که همین

 ... بخوره زمین به سر با پریا بود مونده کم زد؛که طعنه من پریاي

  

 ... شدم افتادنش از مانع و کردم حلقه کمرش دور دستمو سریع 

  

  خوبه؟؟ حالت... خوشگلم نشد که چیزیت گفتم بهش  رو نگراني با

  

  یکم فقط بهزاد؛ خوبم نه:  گفت  گذاشتو پهلوش روي دستشو و  داد تکون سري پریا

 ....  گرفت درد پهلوم

  

 پریااا که جایي از اونم ؛ بود زده من  دریایي پري   پهلوي از نامرد اون.... خداااا ااي

 ....   بود کرده عمل

  

 ... بردم یورش پسره سمت به  و گرفت رو چشمام جلوي خون لحظه یه دیگه
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 ... کوري مگه...یارو هوووووي: گفتم  بلندي نسبتا صداي وبا گرفتم رو یقش سریع

  

 :   گفت گذاشتو دستم  روي دستشو بود؛  بیخیال انگار که پسره

  

  ندیدمش خوب.... میکني بلند من ي واسه رو صدات چراااا....حاالاااا خوب

 .... دیگههههه

  

 ... نمیشههه کم ازش  چیزي نترس: گفت لودگي  با بعد

  

 :   گفتم کوبیدمو صورتش رو محکم مشت یه سریع حرفش بااین

  

 ....   عوضي...شوووو خفه 

 ...  رووو کثیفت دهن اون   ببند

  

 ...  نمیزاشتم زندت وگرنه نشده چیزیش که کن دعاااا  برو

  

 ...  نزن مفت حرف :  گفتم بلندتري صداي با که بگه چیزي میخواست پسره

  

 .... یانههههه حالیته

 ?? کنمممممم حالیت یا

 ... شد کر گوشاش کنم فکر که گفتم بلندي فریاد با چنان رو آخر کنم حالیت

  

 .... بودن شده جمع دورمون پاساژ آدماي ي همه

  

 :   گفت التماس با و گرفت کتم ي  گوشه از بود  ترسیده حسابي که پریا
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 ...  بریم بیا کن ولش بهزاد میکنم خواهش

  

  نفلت تا چاااااک به بزن ؛ کن کم گورتو:  گفتم بهش رو و کردم ول رو پسره ي یقه

 ...  نکردم

  

 ... زد جیم چشمام جلوي از فوري بود ترسیده حسابي که پسره

  

  خودتو تو ؛ عشقم نیست چیزي:  گفتم کردمو پریاا به مهربوني نگاه پسره رفتن با

 ...  نکن ناراحت

  

 ... بردم مغازه داخل و گرفتم رو دستش  دوباره بعد

  

  موقع ولي... برداشت پوشیده و  شیک خیلي عروس لباس یه پریااا من انتخاب با

  کرده ناراحتم  حسابي که بود کارایي  اون از اینم  ؛ ببینم تنش  توي که نزاشت پروف

 ....  بودم نیورده خودم روي  به اما بود

  

 منم براي  تا خواستم پریا از خودم اصرار به ؛ خریدیم رو عروس لباس اینکه از بعد

 .... کنه انتخاب  شلوار و کت

  

 من چشم به بازم ؛ میکرد انتخاب ترینشم بد اگه بود؛ اومده خوشم سلیقش از  خیلي

 ....  بود مهم خیلي من ي  واسه این و  بود کرده انتخابش عشقم چون بود؛ زیباترین

  

  خونشون به رو پریا ؛ شیک  ن  رستورا یه تو خوردن نهار و پاساژ تو گشتن کلي  از بعد

 ...  بردم
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  اصال که چند هر ؛ کردم خداحافظي  ازش پیشونیش روي  از ناغافل ي بوسه یه با و

 ....  کردم خداحافظي باهاش ولي نداشتم دوریشو طاقت

  

 ...  بگیرم واسش رو عروسي بهترین که بودم داده قول خودم به

  

  طاقت میتونستم چطور ؛ موقع اون تا میدونست ؛خدا داشتم کار خیلي روز دو این تو

 ...  نبینمش و بیارم
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 ....  پریا

 ..??  عروسي روز صبح

  

 ...   دارم استرس کلي امشب ي  واسه...  شدم بیدار صبح 8 ساعت از امروز

  

  زدیم حرف  صبح خود تا دوتایي پریسا با همش ؛ نخوابیدم اصال که هم دیشب

 ...   کردیم ودردودل

  

 هاي گریه وسط همش پریسا و ریختیم اشک دیگه  هم با وسط؛ اون چقدر که بماند

 ...  نکنم گریه تا میخواست ازم مهاباش بي

  

 ...  میکنه باد  فردا ي واسه چشمات خواهري نکن گریه: میگفت همش

  

 ...   میکرد فکر چي  به اون  ؛ بودم حالي چه تو من ولي

  

 ...  بودم پدریم  ي خونه توي  که بود شبي آخرین  امشب؛ من
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 .... ورزیدم مي عشق بردیا به دلم تو که بود  شبي آخرین امشب

  

  ترد خودم از اونو  همش ؛ بودم کرده  بدي  خیلي بهزاد  حق ؛در امروزشم به تا من 

 ...  میکردم

  

 ... میشد عوض چي همه امشب از  دیگه ولي 

  

 ...   بهزاد  رسمیه و  قانوني  زن  میشدم من امشب از

  

 ...  میمیرند قلبم توي   دلم آرزوهاي تموم که؛ بود شبي امشب

  

  آوردنت بدست  ي  واسه ولي باشه چشمت جلو عشقت که سخته  چقدر جون  خدا

 ... نکنه تالشي هیچ

  

  ؛ میشدي بیدار بلند فریاد یه با که بدي خواب یه بود؛ خواب یه ایناااا ي همه کااش

   میگفتي و  میکشیدي عمیقي  نفس میشدي  بیدار که ووقتي

 : 

  

 ...)  بود خواب یه همش..  آخش( 

  

 ...  داشت حقیقت  ایناااا ي همه متاسفانه ولي

  

 ..... میشکنم امشبم من

 ... میکنم پشت واحساسات خودم به ازدواج این با امشب من

 .... زد  چنگ گلوم به بدي بغض حرفا این گفتن با
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  واسش  ذوقي   هیچ ولي عروسیشه شب امشب که دختري یه  ي  واسه کردم بغض 

 .... دردناکه  خیلي واسش اینجوري شدن  عروس و  نداره

  

 ...  اومدم خودم به پریسا صداي  با  میکردم پاک رو گونم  روي  ک اش که حالي در

  

 .... خانوووم عروس بخیر صبح سالم

  

 ...  بخیر توهم صبح  پریسااا سالم: گفتم زدمو  بهش جوني بي  لبخند

  

  این پس ؛ شده   9 ساعت: گفت و انداخت اتاقم دیوار روي ساعت به نگاهي پریسا

 ...   دنبالمون  بیاد میخواد  کي دوماد شاه

  

  رو صبحونت برو تو بشه؛ پیداش دیگه که االناست ؛ نباش نگران:  گفتم بهش رو

 ... میام منم بخور

  

 ... رفتم آینه سمت به و شدم بلند  تخت روي  از پریسااا رفتن با

  

 ...  نمیشد دیده صورتم تو شادي  هیچ اصال  ؛ بودم شده الغر مدت این  توي چقدر

  

 ...  میکرد چیکار داشت  بردیا االن  یعني

  داشت واسم که آرزوهایي  از و میزد حرف واسم کلي عروسیمون روز از همیشه

 ... میگفت

  

 ...  چي االن ولي

  کجاست؟؟؟ بردیا
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  میشم؟؟؟ کي عروس دارم من

  

  اون میشم؛ عروس دارم امشب من که نیست خیالشم عین بردیا که مطمعنم  من

 .... کرد  برادرش تقدیم منو و کشید پس پا خودش

  

 .... خوشحاله خیلي االن که مطمعنم دیدم  ازش که رفتارایي با 

  

 ... میرسه نظر به مغرور و خیال بي  خیلي  اون نداره؛ رو من حال اون  

  

 حموم سمت به و کندم آینه از دل ناراحت اي  چهره  با و کشیدم دلم ته از آهي

 ... رفتم

  

 سریع کنم خشک رو موهام اینکه  وبدون اومدم بیرون حموم از مین؛ 20 از بعد

 ...   اومدم بیرون  اتاق  از و پوشیدم رو لباسام

  

 ..  دادم سالم همشون به آشپزخونه به ورودم با

  

  بهش عروسي  کاراي توي که بود زده زنگ  بهش  بهزاد دیشب نبود؛ پرهاام از خبري

 ...  بود رفته  صبح اول از اونم که کنه کمک

  

 ...  شدم صبحونه خوردن مشغول و نشستم پریسا کنار

  

 ... نشستیم بهزاد منتظر و رفتیم پذیرایي  سمت به پریسا با صبحونه خوردن بعداز
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 ...  بودن شده خسته حسابي مامان و پریسا واقعا مدت این تو

  

 ... میرفتن من خونه چیدمان و جهزیه دنبال ؛ روز هر ها بیچاره

  

 .... نداشتم کارااا این ي  واسه ذوقي هیچ اصال خودم که من

  

  ي خونه تا نمیدادم اجازه کسي به موقع اون بود؛ بردیا با عشقم ي خونه اگه شاید

 ....  میچیدیم داشتم دوست که جور هر بردیا خود با بچینه؛ رو عشقمون

  

 ...  اومدم خودم به خونه زنگ  صداي با که کشیدم آهي دلم تو

  

 برین بیاین ؛ منتظره در جلوي بهزاد ؛ دخترم پریااا:  گفت که شنیدم رو مامان صداي

 ... نشده دیر تا

  

  بیرون خونه از مامان از کوتاه حافظي خدا یه با و شدیم بلند  مبل روي از پریسا با

 .. زدیم

  

  ماشین جلوي سینه به دست که دیدم رو بهزاد  ؛ کردم باز رو بیرون در که همین

 .... میکنه نگاه رو ما اومدن داره و  بود ایستاده  خوشگلش

  

 )  بود شده تیپ خوش چقدر(

  

 ...  رفتم بهزاد ماشین سمت به و  انداختم پایین رو سرم
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  گفتم زدمو بهش زورکي لبخند بهزاد؛ بادیدن و  کردم بلند  رو سرم ؛ رسیدم  بهش وقتي

 ...  بهزاد خوبي سالام: 

  

 ..  من دل عزیزاي بر سالااااام: گفت شادي  صداي  با پریسااا منو دیدن   با بهزاد

  

 :   گفت میخندید که حالي در پریسا

  

 ...   نفره یه فقط دلت ؛عزیز هااااا رفته یادت اینکه مثل...جاان بهزاد بابا اي

  

 ...  پریااااا فقط... کي اونم

 ..?? امشب مخصوصاااا

  

 کمال با که انداختم؛  بهش چپي نگاه  و شدم کفري لحظه یه پریساا حرف این با

 ...  کرد باز رو نیشش دوباره  و زد من به چشمکي پرویي

  

 :  گفت کردو اشاره ماشین به دستش با میخندید  ما کاراي این به داشت  که بهزاد

 ... میخواام سالم رو شما امشب من ؛ بخوري حرص نمیخواد حاال خانومم

  

 ....  شده دیر  خیلي که بشینین ماشین تو ببرین تشریف هم حاال

  

 ...  خیلیه  نکنم دق ایناااا  دست از امشب من اگه یعني

  

 ... نشستم توش و کردم باز رو ماشین  در حرص با و  انداختم بهزاد به نگاهي اخم با

  

  آرایشگاه سمت به هم با و  شدن سوارماشین هم وبهزاد پریسا من نشستن با

 ....  رفتیم
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 ...  شدیم آرایشگاه داخل و کردیم خداحافظي بهزاد از ؛ رسیدیم  وقتي

  

  به داشت که لبخندي با بود  آرایشگاه مسئول که آقایي خانم آرایشگاه به ورودمون با

 :    گفت و  اومد سمتمون

  

 ...  کرده رو سفارشت حسابي شوهرت که بشین بیا عزیزم؛ اومدي موقع به

  

  روش و رفتم  بود سالن ور  اون که صندلي سمت به و  اوردم در تنم توي از رو مانتوم

 ... نشستم

  

 ...   صورتم مکاپ به کرد شروع  و اومد  سرم  باالي آقایي خانوم من نشستن با

  

  دو  حدود از بعد... بشه آماده هم اون تا نشست آرایشگر شاگرد دست زیر هم پریسا

 ...  موهام کردن درست  به کرد ؛شروع شد تموم صورتم کار که ساعت

  

 .... بودم شده خسته حسابي

 ...  میرفتم حال از آرایشگر دست زیر داشتم کم کم دیگه

  

 عروس به چه رو ؛تو بدبخت پریاي که میزدم غر خودم جون به هي دلم تو

 ... اااهههه...شدن

  

 .... اومدم خودم به آرایشگر خانوم صداي  با که بودم  غرق خودم افکار  تو

  

   ماشاالاااا  هزار واااي

 ...  خوشگلي عروس چه
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 ...  بده دامادصبر آقا  به شب آخر تا خدا

  

 .... کردم تشکر ازش  و زدم  بهش جوني بي لبخند  حرفش این با
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 .... پوشیدم آرایشگر کمک به رو عروسم لباس

  

 ....  داشتم ذوق شوق عروس لباس این پوشیدن  واسه قبال؛ چقدر

  

 ..  داشت من براي  رو کفن حکم ؛ عروس لباس همین امشب ولي

  

 ..  باشي نداشته بهش حسي هیچ و  نباشي زندگیت مرد عاشق ؛ که سخته چقدر

  

  گلوم به بدي  ؛بغض آینه توي خودم دیدن با که رفتم آینه سمت به آرایشگر اصرار به

 ...  زد چنگ

  

 تجربه بردیا با رو ها لحظه این  بود قرار بودم؟؟ کرده خوشگل کي ي واسه امشب من

   حاالاااچیییییي؟؟ امااا ؛ کنم

  

 ...  بگذرون بخیر رو امشب یه خودت  خدا اي

  

 .. انداختم خودم به  تري دقیق نگاه و کشیدم کردن  فکر از دست

  

 ...  بودم کرده تغییر حسابي
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     صورتم روي ؛ رو مالیمي ؛آرایش آرایشگر

  ساده تاج یه گذاشتن با و  بود کرده   ریز فر رو موهام ي همه و بود  داده انجام

 ...  بود کرده برابر چند رو ؛قشنگیش

  

 ..  بود زده لبهام به که بود  لبي رژ رنگ اونم نمیومد؛ خوشم چیزي یه از..فقط... فقط

  

  رو پرنگي رژ همچین یه اینکه از بردیا روزي یه چون.. نداشتم دوست  رو قرمز رنگ آره

 ...  میومد بدش میزدم لبهام روي ؛

  

 ..  کنم استفاده رژ رنگ این از خودش پیش همیشه داشت دوست

  

  ؛ آقایي  خانوم ببخشید:  گفتم و برگشتم آرایشگر سمت ؛به اخم با همین خاطر به

 ... نمیاد خوشم اصال زدید بهم که لبي رژ رنگ از من

  

 ...  بزنید بهم تر کمرنگ رژ یه لطفا

  

 ...... ولي: گفت کردو نگاه بهم تعجب با آرایشگر

  

   لطفااااااااا:  گفتم کامل جدیت با بزنه رو  حرفش ي ادامه که نزاشتم

  

 جدیت با پریسا که کنه پاک رو رژم رنگ  میخواست العملي عکس  هیچ بدون هم اون

 :   گفت

  

  میاد بهت خیلي رنگم این... هااااا عروسیته امشب اینکه مثل پریاا؛ نشو لوس: پریسا

 ....  تووووووو میدونو من کني پاک اگه یعني ؛
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 :    گفت و  شد شیطون بعد

  داد به امشب دارن؛خدا دوست رو لب رژ رنگ این  اااا مردا ي همه ضمن در

 ..  بهزادبرسه

  

 که بهزاد  بود؛ پریساا با حق ؛ نشدم  ناراحت اینبار زد؛ بهم پریسااا که حرفي این با

 ... کنم دریغ ازش خودمو میخواستم من که بود  نکرده گناهي

  

 بکنم میخوام که کاري نمیري؛هر بیرون فکرم از هم جاااا این که بردیا بهت لعنت

 ??  میاي چشمام جلوي تو همش

  

 ... اومدم خودم به پریسااا جیغوي جیغ صداي  با ؛ بودم فکر توي که جوري همین

  

  منو بود افتاده یادش تازه..خخ(  شدي  مااااه چقدر خواهري...پریااااااا واااااي: پریسااا

 ) ببینه

  

  سعید  ؛ شدي خوشگل حسابي هم تو ؛ عزیزم مرسي:  گفتم زدمو روش به لبخندي

 ) خخخ(صلواات نشه کشته

  

 .... واقعاااااا:  گفت کردو بلندي ي خنده پریسا

  

 ... داد تحویل بهم  لبخندي  اونم که کردم تایید رو  حرفش سرم با

  

  آقا: گفت که اومد آرایشگر خانوم صداي بودیم زده زل بهم پریسا با که همینجوري

 ...  اوردن تشریف داماد
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  کرده پروف رو عروس لباس که روز اون  حتي شد؛ پاره دلم بند  یهوووو ... چراا نمیدونم

 لباس اون   تو منو که بودم نزاشته میکشیدم خجالت بهزاد  از اینکه خاطر به  بودم

 ....  االن...امااااا...ببینه
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  گل دسته بایه رو  بهزاد ؛که انداختم ورودي  در به نگاهي و برگشتم عقب به سریع

 .. دیدم  دوخت خوش شلوار و کت یه و قرمز

  

 ...  بود شده تیپ خوش چقدر

  

  خوب:  گفت بردار فیلم خانوم که میکرد نگاهم دور بود؛از لبهاش روي که لبخندي با

  لبهاي کوتاه آرومو و بدید خانوم عروس  به رو گل دسته و  جلو ببرید تشریف داماد آقا

 ...  شد بلند  نهادم از آه بردار فیلم حرف این  با... ببوسید رو خانوم عروس

  

 ...  داشتیم کم رو یکي همین

  

  با و  داد دستم به گلو  دست و اومد سمتم به بود شده کیف خر حسابي که بهزاد

  روي رو؛ آرومي ي  بوسه و شد خم سمتم به میزد برق خوشحالي از که هایي چشم

 ...  شدي ماااه خیلي ؛ مبارک شدنت عروس من عشق:  گفت زدو هام لب

  

 ...  انداختم پایین رو سرم و  شدم سرخ  خجالت  از حسابي حرفش این با

  

 ... کردیم خداحافظي پریسا از آرایشگاه تو موندن  خورده یه از بعد
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 ...  برد ماشین سمت به و  گرفت  دستمو  ؛بهزاد بردار فیلم هاي  حرف با 

  

 :   پرسیدم ازبهزاد تردید با ؛و شدم شکه حسابي عروس ماشین دیدن با

    زدي؟؟؟  گل بردیاست ماشین که این بهزاد

  

 :   گفت کردو اي خنده بهزاد

 ...  بده رو ماشینش تا خواستم ازش من بود؛ خوشگلتر بردیا ماشین...عزیزم آره

  

 ... عشقمممم که ندااریم بردیا منو ضمن در

  

 .. بشینم ماشین توي که کرد کمکم و  کرد باز رو ماشین در  حرفش این از بعد

  

  رو بردیا خشبوي و خاص عطر و کشیدم عمیقي  نفس ؛ بردیا ماشین توي نشستنم با

 ... فرستادم هام ریه به

  

 ... بخیررر یادش

 ... داشتم خاطره باهاش لعنتي ماشین این تو چقدر

  

 ...   بود نیومده خوشم هیچ ، بود گرفته رو  بردیا ماشین بهزاد که این از

  

 :  گفت شادي  صداي با و نشست ماشین داخل بهزاد

  چطورهههه؟؟؟ بهزاد عشق چطوره؟؟ بهزاد کسه همه چطوره؟؟؟ بهزاد دل عزیز

  

:   گفتم زورکي  لبخند با و خوردم قبطه بودنش سرخوش این به و کردم بهش نگاهي

 .. شدم خسته کمي فقط ؛ خوبم
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  شب آخر خودم خوشگلم؛ نداره اشکال:   گفت  و کرد شیطنت رو  از اي خنده بهزاد

 .. عشقمم میارم در  تنت از رو خستگیت

  

  بازي دستم هاي انگشت با و انداختم پایین رو سرم و  انداخت گل لپام حرفش این از

 ... کردم

  

 :  گفتم دربیام هواا حالو اون از اینکه  براي

   روبرداره؟ پریسا بودتا  نیومده تو با  سعید چرااا  پس

  

 ... راهه  تو گفت زدم عزیزم؛زنگ نباش نگران:گفت مهربوني با بهزاد

  

 .....   زدم زل بیرون به ماشین ي  پنجره از و گفتم لب زیر آهاني

  

    آهنگ بهزاد  که بود بیرون به حواسم تمام

 ..  رقصیدن به کرد شروع گرفتو دستش  تو دستمو یهو و  گذاشت ماشین تو  رو شادي

  

 ..... میخوند آهنگ  با و میداد  تکون دستمو آهنگ ریتم با همش

  

 ...   خندیدم بلند صداي  با و گرفت خندم لحظه یه که میکرد اینکارو بامزه اونقد 

  

  ي  بوسه و برد  لبش سمت به بوددستمو شده خوشحال من حال این از بهزادکه

 :   گفت و  زد عمیقي

  

 ... عشقم بخند فقط  تو... جونم ااااي
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  به کرد شروع خودش اینبار  و کرد خاموش رو پخش شد تموم آهنگ که این از بعد

 ...  خوندن

  

 ...  میخندید و میخوند اونو هي  و بود  کرده زبونش ورد رو آهنگ همش

  

 ......... امشب  است مراد شب..ایست شبي چه امشب

  

 ... نمیاوردم روش به ولي  بود؛ رفته مخم رو صداش اون  با حسابي

  

 .. رسیدیم  آتلیه در  جلوي به مین10 از بعد

  

  شو پیاده:  گفت سرخوشي با  و کرد باز برام درو و شد  پیاده ماشین از سریع بهزاد

 ... عشقمم

  

 ....   شدم پیاده ماشین از  بهزاد کمک با

 ....  بود شده سخت برام رفتن راه حسابي عروس؛ لباس اون با
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 ...   کرد راهنمایي  داخل به مارو بردار فیلم آتلیه به رسیدنمون  با  

  

 ..  رفتیم بود گرفتن عکس مخصوص که اتاقي  به آتلیه به وردمون  با

  

  مختلف هاي ژست تو عکس صدتا  از  بیش نبود  بردار دست که هم فیلمبردار این

 ....  گرفت ازمون
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  خیلي  ها ژست این از  بهزاد اینکه مثل ولي بودم؛ شده خسته حسابي که من

 ....  میداد انجام ذوق  شوق با میگفت بردار فیلم  هرچي چون  بود  اومده خوشش

  

 بر خاک کال که بگم اینجوري یعني  بود کرده انتخاب  بهزاد خود رو ها ژست تموم

 ....  بود سري

  

 باهاش آروم وخیلي  رفت بردار فیلم خانم سمته به بهزاد  ها ژست  شدن تموم بعداز

 ....   زد  حرف

 ....   زدم  تفاوتي بي به خودمو بعدش ولي  شدم کنجکاو خیلي اولش

  

 :  گفت گرفتو دستش تو دستهامو  و اومد سمتم به همیشگي  لبخند با بهزاد

  

 .... چشمات مخصوصا...پریااااا شدي خوشگل خیلي  

  

 ... میشم غافل دنیا ي همه از میکنم نگاه چشمات به وقتي

  

  دنیا یه ازت اینا ي همه بابت ولي شدي اذیت  و خسته خیلي امروز که میدونم

 ... ممنونم

  

 ... هستن ما منتظر همه ؛که بریم دیگه بهتره االنم

  

 ....  بودم کرده بغض حسابي بود  زده بهم بهزاد  که هایي حرف با

  

 ...  دربیاد  اشکم تا بود الزم دیگه تلنگر یه
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 ...  سوخت بهزاد حال به دلم لحظه یه واسه

  

 ...  آخه بود چي بیچاره اون گناه راستش  خوب

 ....   همین فقط بود عاشق من خود مثل اونم

  

 ... عزیزم ممنون: گفتم بهش  مهربوني وبا انداختم بهزاد   ي چهره به نگاهي

  

  خودش دور منو و  کرد بغلم محکم ؛بهزاد گفتم بهزاد به که عزیزم ي کلمه با دفعه یه

 ....  پریااااا عاااشقتم: گفت شادي با چرخوند

  

  آبرومو...  منو زمین  بزار دیوووونه: وگفتم  کردم اي خنده ناخداگاه بهزاد کار این با

 ...   بردي 

  

 :    گفت لبخند  باو  گذاشت زمین  رو منو سریع بهزاد

 ... خانومم درسته این

 ...    بخندي باید همیشه 

 .... خوشگلم بشه هات خنده فداي  بهزاد

  

 دیر بریم دیگه بسه گفتم دادمو تکون براش رو سرم و زدم  لبخندي بهزاد حرف با

 ....  شداااا

  

   خواستیم که همین و  گفت اي باشه بهزاد

 این  دیدن با...  میکرد  نگاهمون باز دهن با که دیدیم رو  بردار فیلم خانم برگردیم

   ؟؟؟ شده چیزي: گفت  بردار فیلم به رو و  خندید بهزاد یدفعه صحنه
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  اینقدر که ندیدم واقعي عاشق شما مثل: وگفت انداخت  بهزاد به نگاهي  بردار فیلم

 ...  باشه داشته  دوست زنشو

  

 .....  زندگیمه تموم پریااااا...بلهههه:  گفت   انداختو من به نگاهي لودگي با بهزاد

  

 ... نشست لبم  روي لبخندي ناخوداگاه بهزاد  هاي حرف از

  

 ... برم ماشین سمت به که کرد کمکم و گرفت دستمو  و اومد سمتم به بعد

  

 وبه  شد دور اونجااا از بلند  تیکاف یه با سریع و شد  سوار هم بهزاد  من شدن سوار با

 ... رفت باغ سمت
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 ...  اومدن استقبالمون  به فامیل نزدیکاي  از کلي ؛ باغ جلوي به ما رسیدن با

 ...  کرد باز برام درو  و اومد سمتم وبه شد پیاده ماشین از  بهزاد 

  

  تو نقل و  کشیدن وکل زدن  دست برامون همه که شدم پیاده ماشین از بهزاد کمک به

 ...  پاشیدن سرمون

  

 عروس جایگاه سمت به هم با وداشتیم بود گرفته جنتلمنانه خیلي دستمو بهزاد

 ... میرفتیم داماد

  

  خوشبختي آرزوي وبرامون گفتن تبریک بهزاد  منو وبه  شدن نزدیکمون فامیل ي همه

 ...   کردن



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 601  صفحه  

 

  

  به داشتن که افتاد باران  و بردیا به چشمم  میکردیم تشکر ها مهمون از که درحالي

 ...  میومدن سمتمون

  

 ..  رفت  قنج واسش دلم لحظه یه خاص؛ تیپ اون   تو بردیا دیدن با

  

 ...  اومد درد به دلم  افتاد مشکیش پیرهن به چشمم وقتي ولي

  

 ..  بود پوشیده تنش  اونو امشب  میومدولي  بدش مشکي لباس از همیشه بردیا

  

 ??)   پوشیده مشکي عشقم  چرا  جون  خدا(

  

  زده چنگ گلوم به بدي بغض یه ؛ بودم دیده اونجوري رو بردیا که این  از چرا نمیدونم

 ...   میکرد خفم داشت بودو

  

  تو منو  ومحکم  اومد سمتم به ذوق با  باران که میکردم نگاهشون همینجوري داشتم

 :   گفت شادي  با گرفتو  بغلش

  

 ...   من دل عزیزاي  ؛ سالاااام

 ...  بهتوون میگم تبریک

 ...  بشین بخت خوش همیشه هم کنار که  ایشاال

  

  اومد  سمتون به بردیا اینبار که کردم تشکري ازش  بود لبم روي  که جوني کم لبخند با

 ... 
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  ي شونه به بود پیشونیش روي که اخمي  با وبعد  کردن بغل همدیگرو بهزاد با اول

 ...   داداش میگم تبریک وگفت زد بهزاد

  

 ...  خودت عروسیه ایشاال داداش مرسي: بهزاد

  

  بعد و اومد خودش به سریع که پرید رنگش  بردیا کردم احساس بهزاد حرف این با

 ...  کرد دراز سمتم به دستشو

  

  تبریک:  گفت بوسیدو  رو گونم روي آروم  و شد خم سمتم به یهو دادن  دست از بعد

 ... داداش زن بهت میگم

  

 ...  میزد تند تند داشت  کارش این از قلبم

 ... میچرخه سرم دور  داره   دنیا میکردم احساس

  

 ...  نبودم موفق فکرکنم ولي نریزه اشکام تا بودم داشته نگه زور به خودمو

  

 کادو بسته یه چشم جلوي لحظه یه که نشه دیده اشکام  تا انداختم پایین رو سرم

 ...  دیدم کوچیک

  

 که رو  کادو بسته بود لبش روي  که لبخندي با بردیا؛ دیدم که اوردم باال رو سرم سریع

 ..  بود گرفته من سمت به رو بود  شده کادو خوشگل خیلي

  

 .. اومدم خودم به بهزاد  صداي با که میکردم نگاه بهش مات همینجوري

  

 ...    رو  کادوت بگیر ؛ کجااست حواست عزیزم: بهزاد
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 ازش رو کادو  کوتاه تشکر یه با و کردم دراز سمتش به میلرزید حسابي که دستمو

 ...   گرفتم

  

  دور  بلند هاي  قدم با کنارمون  از خواهي عذر یه  با که بگم بهش چیزي میخواستم

 ...  شد

  

 ...   بودن  شده جمع دورمون همه کم کم دیگه

  

  میخندیدن  میگفتن هم وبا بودن کنارمون همه.  پیمان.  پرهام..  باران.  سعید. پریسا

 ... 

  

   میکردم سازي ظاهر و بودم  ناراحت تو از  که بودم من فقط وسط این

 ... 

  

 ... میکشیدم نفس سختي به داشتم ؛ کنم تحمل رو فضا این نمیتونستم اصال

  

 ..  برم آروم جاي یه به و بشم دور جمع این از داشتم دوست

  

  که ؛ افتاد بردیا به چشمم که کردم اي دیگه سمت رو سرم و کشیدم دلم ته از آهي

 مجاز غیر هاي نوشیدني  هم سرم پشت داشت  هي بودو  نشسته میزي روي تنهاا

 ...  میخورد

  

  موافقي خنک نوشیدني یه با :گفت    بهزاد که میکردم نگاه بردیا به داشتم

 .. عشقممم

  

 ..    ندارم میل من..  عزیزم ممنون.. گفتم انداختمو بهزاد  به نگاهي



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 604  صفحه  

 

     

  اروم ؛بعد عزیزم راحتي جور هر..گفت میکرد نگاهم عشق با که جوري همین بهزاد

 ...   بوسید  رو پیشونیم کوتاه وخیلي 

  

 ...  بودم کرده عادت بهزاد ناغافل هاي بوسه به دیگه

  

   منو سمت به ولوند خوشگل خیلي  دختر یه میکردم نگاه بهزاد به که جوري همین

 ...   اومد بهزاد

  

  گوشش دم اروم  و زد بهزاد  گونه روي ؛  رو اي وبوسه شد  اویزان  بهزاد گردن از اروم

 ...   گفت چیزي

  

  من نزدیک و گرفت فاصله دختره  از  کمي میرسد نظر به عصباني انگار که بهزاد

 ...   شد

  

 ..    گفت دختره به ورو  کرد حلقه کمرم دور دستشو 

  

 ... خانوم پریاااا.  هستیم تمام. زندگیم. نفسم. عشقم.  همسرم میکنم معرفي

  

  وگفت کرد  دراز من سمت به رو  دستش بود شده دپرس  خیلي انگار که دختره

 ...  خانم پریا خوشبختم

  

 ...   جان  بهزاد دانشگاه  دوستاي از هستم نازنین منم

  

 ...   کردم خوشبختي  وابراز دادم  تکون واسش   سري دختره حرف با
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 ..   نیومد  خوشم هیچ بود کرده  برخورد  راحت خیلي  بهزاد با اینکه از  راستش

  

  با که میکردم نگاه بود کرده  ایجاد هیجان با ارکستر که اي همهمه و شلوغ جمع به

 ...   اومدم خودم به بهزاد صداي

  

 کمي...راحته اینجور همه با اون   ؛  نشي ناراحت نازنین دست از موقع یه عشقم

 ...  میکنه فکر امروزي

  

 مهم برام اصال هم دختر  اون...  دارم اعتماد بهت من... گفتم کردمو بهزاد به رو

 ...  نیست

  

  

 ??????  بودیم داده قولشو که هدیه پارت اینم

  

  

    183 پارت

  

  اومدن سمتمون به عمو زن و عمو همراه  به ومامان بابا بود گذشته مجلس از که کمي 

 ... 

  

  و من بین رو  عقد ي  خطبه تا کردن اعالم آقا حاج ؛به بهمون گفتن تبریک از بعد و

 ....  بخونن بهزاد

  

 ...  بود گرفته رو  بدنم کل سردي  عقد؛عرق ي خطبه شروع با

  

 ...   میخوندم قران داشتم و بودم انداخته پایین رو سرم
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 ... میشد تموم داشت چي همه که نمیشد باورم

  

  دارن  و شدن  جمع دورمون  نزدیکمون فامیالي ي همه دیدم کردم بلند که رو سرم

 ..  میکنن نگاه رو عقدمون مراسم

  

 که لبخندي  با پرهام...   بودن ایستاده هم کنار که دیدم رو پرهام و  بردیا اونااا  بین تو

 ...  میکرد نگاهم داشت  بود صورتش روي

  

 ...  نمیزد هم پلک اصال و  بود زده زل بهم کامل جدیت با بردیا ولي

  

  بود  کرده صورتش چاشنیه که اخمي  اون با ؛چون  فهمید نمیشد هیچي چهرش از

 ...  بترسم ازش کمي که میشد باعث

  

  هنوزم برگرد؛ بردیا توروخدااا:  که بگم و  بزنم فریاد جااا همین از  داشتم دوست  چقدر

 ... نشده دیرر

  

 ...  بود خیال یه اینااا  ي همه ولي

  

  اصال که بودم بردیا غرق اونقد  من ؛ولي بود خونده رو  عقد خطبه باري  چند آقا حاج

 .... بودم نشده هیچي متوجه

  

 :   اومدم خودم به بهزاد صداي با بود بردیا به نگاهم که همینجوري

  

 ..  هاااا توام منتظر من خانومم

 ....  خوشگلم...دیگه  بده رو بله



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 607  صفحه  

 

  

   دیدم که انداختم بردیا به نگاهي دوباره  و دادم قورت زور به رو بود گلوم تو که بغضي

 ... میخنده و میگه باهاش داره  و  انداخته  جلف دختر یه کمر دور دستشو

  

 ...  بود رفته  دختره توصورت قشنگ

  

  رو  کارااا این  داشت عااام ملع در  االن ولي ؛ بود بعید بردیااااا  از رفتارا  این قبلنا

 ...  میکرد

  

  از  بیشترم حرص بود؛ گرفته حرصم بود بردیا کنار دختره اون که این از چرااا  نمیدونم

 ...  میکرد نگاهش لبخند با بردیا که بود این

  

  جلوي اون   ؛ میکنم فکر عوضي اون  به دارم چرااا که کردم لعنت خودم به لحظه یه

  برگرده که دارم انتظار ازش من اونوقت  ؛ میخنده و میگه دختره با داره من چشماي

 )  پریااا سرت تو خاااک یعني...(

  

 :   گفت  آقااا حاج که برگردوندم ازش رومو دادم صورتم به که جدیتي با

 ....   وکیلم

  

  بزرگترااا و مادرم و پدر ي  اجازه با:  گفتم رسا و محکم صداي وبا بستم رو چشمام

 ... بلههههه

  

 ...  شد صدااا  غرق سالن   و کردن  زدن  دست به شروع همه من ي  بله جواب با

  

 ...  نبود بردیااا چرخوندم که سرمو

 ..   بازي عشق بود رفته دختره با البد...ههههه
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 ...  بود داده رو بله جواب هم بهزاد دیدم اومدم که خودم به

  

 ... بلههههه

 .... بود شده تموم همچي دیگه

 ..  بودم شده بهزاد زن قانونا و رسما من

  

 :   گفتم خودم به آرومي صداي  با

 ... پریاا میگم تبریک بهت

 ..... مبارک آرزوهات مرگ احساست؛ مرگ عشقت؛ مرگ

  

  بهزادي  به و کردم پاک دستم با سریع رو  بود شده ریخته چشمام ي  گوشه که اشکي

 ...   زدم  لبخندي میکرد نگاهم مشکوک که

  

  ها حلقه تا خواست ازم و گرفت سمتم  به رو ها حلقه سریع دید  منو لبخند تا بهزاد

 ...  کنیم هم دست تو رو

  

  دست توي رو سردم دست اونم که کردم دراز  بهزاد سمت به دستمو ذوقي   هیچ بدون

 عمیق دستمو کنه بقیه به توجهي اینکه  بدون حلقه انداختن  از بعد و  گرفت گرمش

 ...  بوسید

  

 ..  بودم کرده عادت مدت این تو بهزاد کاراي این به دیگه

  

 ....   انداختم بهزاد دست تو رو  حلقه عادي خیلي بزنم حرفي  اینکه  بدون

  

 ....  گفتن تبریک و زدن  دست  به کردن شروع دوباره همه که
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  184پارت

  

 .... بودم شده خسته کلي که   بود؛ نگذشته مجلس از ساعتي  دو هنوز

  

 این که بس  ؛از بود کشیده خوردنمون عسل و  خوري کیک مراسم ساعت یه فقط

 ..  میاورد در بازي مسخره همش بهزاد

  

 ....  برم آروم جااي یه به و بشه تموم مسخره مراسم این زودتر چه هر داشتم دوست

  

 ...  میگذشت زمان مگه حاال ولي

 باهاش داشتن  و بودن  شده جمع دورش دوستاش دیدم که انداختم بهزاد  به نگاهي

 ...  میرقصیدن

  

 ...  میگرفت حرصم میشد بهزاد  آویزون  اونجوري  نازنین اینکه از

  

 .... نیست مهم برام اصال بیخیال:   گفتم خودم به ولي

  

 احساس سرم پشت از رو کسي حضور لحظه یه بود جلو به نگاهم که همینجور

 .. کردم

  

 ...  خوردم جااااا کلي وضع اون تو بردیا دیدن با که برگشتم عقب به سریع

  

 ..   بود شده سرخ ؛چشماش بود خورده مشروب بس از
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 ...   نداشت تعادل اصال

  

 :    گفت میشد کشیده مشروب خوردن تو روي زیاده خاطر به که صدایي با

  

   پریاااااا ...شدي خوشگلللل خیلیییي

 .... متنفرمممممممم رژت رنگ از ولي

 !!  هاااااااا رفته یادم نکن فکر

  

 .. نمیومد خوشم اصال  میزد حرف باهام اینجوري که این از

  

 ... نیست سرجاااش حواسش که بود معلوم

  

  جدي  خیلي  شدو خیره چشمام توي و  کرد  نزدیک بهم خودشو بزنم حرفي اومدم تا

 :   گفت

  

 ...  ببخشي منو داشتم باهات االن  تا که بدي  رفتارهاي بابت میخواام ازت

  

 ...  نمیکنم و نکردم خیانت تو به وقت هیچ من

  

 ....  اي دیگه چیز یه من براي هنوزم تو

  

 ..   شده حک قلبم توي همیشه ؛ تو اسم که بدون  واینم

  

 ..... دو همیشه رو تو من

  

 :  داد ادامه دوباره که کرد سکوت  رسید که حرفش اینجااي به
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 ... دارم پرواز آلمان به صبح 4 ساعت امشب من

  

  تو جون به جونش که بکني؛میدونم فکر بهزاد زندگیت مرد به امشب از میخوام ازت

 ...  نکن اذیتش و باش داشته دوسش که میکنم خواهش بستست؛

  

 !!!  کنه خوشبختت بتونه بهزاد که امیدوارم

  

 ..  میکردم نگاهش تعجب با داشتم من و  میزد حرف همینجوري بردیا

  

  چیزي بهزاد چون...میزنه زیاد مستي روي از  رو ها حرف این ي همه که بودم مطمعن

 ..  بود نگفته من به بردیاا رفتن از

  

 ... بود غم از پر میداد؛چشماش آزارم خیلي چیزي یه ولي

  

   همین خاطر به اونم؛  درگیر هنوزم کنه فکر که میکردم رفتار جوري  نباید ولي

 :    گفتم لرزوني صداي  با

  

 .. نه یا ببخشم رو تو بخواب که نمیکنم فکر بهت اصال من

  

 ..  بروووو بري میخواي که جا هر هم تو

  

 که مطمعنم و دارم دوستش  خیلي رو بهزاد  من ؛ نیست  هم تو گفتن به نیازي

 ... میکنه خوشبختم

  

 من تا زد  پلک  سریع ولي شد نمناک اشک از چشماش کردم احساس حرفم این با

 ...  نشم متوجه
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 که این از خوشحالم.. بااشه: گفت کردو تر کمي لباشو که میکردم نگاه بهش داشتم

 ...  شد خوشبخت یکیمون القل

  

 به که شل  هاي باقدم و کرد پشت  بهم سریع  ؛ بزنم حرفي بده اجازه اینکه بدون بعد

 ... شد دور کنارم از  میداشت نگه رو تعادلش زور

  

 ...  زدن تند تند به کرد  شروع هم من قلب بردیا رفتن با

  

 ...  میکردم گم رو چیزي یه میگرفت فاصله ازم که وقتي انگاري

  

 .... کنه روي زیاده مشروب خوردن  تو اینقد که بود بعید بردیا از

  

 ..  نداشت رفتاراا  این از وقت هیچ ؛ میومد یادم من که اونجایي تا

  

 ...  بود خورده مشروب مرگ حد تا امشب ولي

  

  

  185 پارت

  

 ایستاده که دیدم چشمام جلوي رو بهزاد لحظه یه که میکردم نگاه رفتنش به داشتم

 ...   بود

  

  داشت و  بود کرده غلیظي اخم چون ؛  ترسیدم بهزاد از بار اولین  براي چرااا  نمیدونم

 ..  میکرد نگاهم سینه به دست
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    ؟؟؟؟ بود شنیده رو  بردیا منو حرفهاي  یعني... خداا اااي 

 .. شدم  نزدیک بهش و دادم قورت زور به رو دهنم آب

  

 ...  بگم بهش رو چي همه میخواستم و گرفتم دستم  توي دستشو بار اولین  براي

  

 ...  کرد تعجب کمي ؛بهزاد من کار این با

  

 عزیزم میدونم..هیسسس:  گفت  گذاشتو  لبم روي دستشو بزنم حرفي اومدم تا

 .. منه تقصیره همش

  اونه؟؟ تقصیره چي  میگفت؛ داشت  چي این 

  

 من خداا  به ؛ خوشگلم ببخشید:  گفت کردو بغلم سریع که میکردم نگاهش منتظر

 ..  نگفتم چیزي بهش بود مهمونم  امشب اینکه خاطر به فقط

  

  ببخشم؟؟ رو  چي بود؛ مهمونش کي... بود کرده گیج  منم این....وااي

  

 باهام که دخترهایي  اون ي همه ؛ کن باور:  گفت بودم بغلش توي که همینجوري 

 ...  بودن شده دعوت نازنین خود طرف از همشون نمیشناختمشون؛ من میرقصیدن 

  

 ... شرمنده ولي  شدي ناراحت دستم از که میدونم

 ...  آهااان 

 ...   بودم شده حرفاش ي متوجه تازه

  

  شده ناراحت اطرافش دختراي  و نازنین وجود بخاطر من که میکرد فکر اون

 ...  نبود اینطور اصال ولي....بودم
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 ...  بود نشنیده رو بردیا  و من هاي حرف از چیزي که شکر رو خدا

  

 :    گفتم کشیدمو عمیقي نفس

  

  داري دوست که کي هر با و  راحتي جور هر نیست؛ مهم برام بهزاد؛ که گفتم بهت

 ..  برقصي میتوني

  

:   گفت  و کشید  بیرون بغلش از ؛منو بود  شده ناراحت من حرف این انگاراز که بهزاد

  باشم؟؟ کي با من که نیست مهم برات یعني

  

  اینکه ي  واسه ولي ؛ نیست مهم برام  اصال که میکنه فکر خودش پیش االن  میدونم

 .. کنم دخالت  کارات توي ندارم دوست من ولي عزیزم چرااا:  گفتم نشکونم دلشو

  

  درخواست ارکستر که بگه بهم چیزي میخواست  و کرد ریز چشماشو کمي بهزاد

 ...  داد رو داماد و عروس رقص

  

 :   گفت  انداختو بهم نگاهي  و گرفت  فاصله ازم کمي همین خاطر به

 ..  میزنیم حرف کلي باهم بعدااا ؛ بریم بیا حاال...توعه با حق...باشه

  

  چند  مثل اینکه  بدون بود؛ شده ناراحت خیلي انگار بودم زده بهش که حرفهایي از

 ...  برد باغ وسط به و  گرفت دستمو ؛ باشه داشته  عروسي ي  واسه  ذوقي پیش ساعت

  

 .....  میخوند رو الیتي و قشنگ خیلي  آهنگ ارکستر

 ..  بود شده خیره چشمام توي فقط بودو  کرده بغل منو بهزاد

  

 ...  بود خواستن از پر چشماش
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 ..  میکردم احساس رو قلبش  صداي قشنگ بودم؛ گذاشته سینش روي که؛ رو دستم

  

 ...  میزد تند  خیلي  قلبش ضربان

  

 ...  شدم ناراحت  بودم کرده بهزاد با که رفتاري بابت از لحظه یه

  

 ..   نکنم اذیتش دیگه که دادم قول خودم به جاا همین از

  

  من بد رفتارهاي  مراعات خیلي هم االن تابه و  داشت دوست  منو عاشقانه واقعااا اون

 ...  بود کرده رو

  

 ..   زدم  صورتش به لبخندي و کردم نزدیک بهش بیشتر خودمو همین خاطر به

  

 ..  بود گرفته منو کمر محکم بود نیومده  بدش من نزدیکي این از که بهزاد

 ...  بگیرن دستش  از منو که میترسید انگار

  

 ...  میکردن نگاهمون ذوق  کلي  با و  بودن شده جمع دورمون همه

  

 ... میشنیدم  قشنگ رو  هاشون بعضي صداي  وسط  اون تو

  

 ...  بده شانس خدا ...خوشگله چه پسره کن نگاه: صدا

  

 ... ماهه خیلي دختره خدا؛ رو تو نگو : صدا
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  به رو سرم و گرفت خندم لحظه یه میزدن  حرف اینجوري ما مورد  در داشتن که این از

 ...  چرخوندم سمتشون

  

  خاصي ژست یه با که دیدم دست به مشروب رو بردیا برگشتم سمتشون به که همین

 ....   میکرد نگاه رو ما داشت  و بود ایستاده

  

  و  درست حال اصال اینکه مثل.. میخورد مشروب چقدر این امشب..   خدااا ااي

 ....  نداشت حسابي

  

 .. داشت  دعواا  انگار بود؛ کرده اخم که هم چقدر

  186 پارت

  

 :  گفت و  اورد کمرم به آرومي فشار بهزاد که میکردم نگاه بهش تابلو اونقد 

  

 .. باشه من به حواست میکني نگاه داري کجااا خوشگلم

  

 .. توعم بغل تو که من... عزیزم هیجااا:  گفتم لبخند یه با و برگشتم سمتش به سریع

  

 ..  بده فشار خودت به منو کمتر خورده یه ؛ نمیکنم فرار دستت از که من ضمن؛ در

  

 :  گفت لودگي  با بود  شده سرخوش من حرف  این از که بهزاد

  

 ..  ببخشید...عزیزم چشممم

 ...  بخواه جون شمااا

 ..  آتیشیمااااا خیلي  من باشم گفته ولي

  



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 617  صفحه  

 

 ..   انداختم پایین رو  سرم و کشیدم خجالت بهزاد حرف این از

  پیشونیم روي از آروم  و اورد  پایین سرشو  بهزاد  شد تموم آهنگ که این از بعد

 ..  یاالاااا ببوس دومادو عروس: میخونن بلند صداي  با دارن همه دیدم بوسید؛که

  

 ...??  چییییي

 ..   بکنم اینکارو جمع توي بخواام که داشتم کم یکو همین

  

  از بعضي همراه به باران و پرهام پریسا؛ ؛ سعید پیمان؛ دیدم که برگشتم سمتشون به

 ..  میخوندن رو  یاالااا ببوس دومادو عروس بلند صداي با داشتن مجلس جووناي

  

  گونش روي  رو؛ دستش پرویي تموم با که انداختم بهزاد  به نگاهي  و  گرفتم ازشون  رومو

 .. ببوسمش که میکرد اشاره بهم و بود  گذاشته

  

 .   نداشتم اي دیگه  ي چاره اینکه مثل

  

  براي  آروم خیلي و  شدم بلند پام نوک روي و گذاشتم پهنش ي  سینه روي  دستمو

 .. بوسیدم خجالت کلي  با رو  زندگیم مرد بار اولین

  

  دور و گرفت  بغلش تو منو یدفعه بود؛ شده  باز نیشش کال من؛ کار این با که بهزاد

 ..  چرخوند خودش

  

 ..  زدن کف و سوت برامون همه کارش؛ این با

 ...   خداااا ااي

 ??  بودم ندیده عمرم تو  سبکتر بهزاد  از یعني

  

 .  کرد رقص  درخواست جوونااا همه از ارکستر شد؛ تموم ماا رقص مراسم اینکه از بعد
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 .  بود شده  مجلس جووناي از پر وسط که بود  نگذشته دقیقه یک هنوز

  

 کي هر که گرفته بغلش توي رو  باران  چنان پرهام؛ دیدم که انداختم بهشون نگاهي

 .  زنشه میکنه فکر ندونه

  

 )  بود کرده  رد رو قرمز خط هم ما داداش این..خخخ(

  

 ..  میرقصید باهاشون داشت بودو کرده جمع خودش دور  دختر کلي هم پیمان

    

 ..   میرقصیدن و  میکردن نگاه معشوقااابهم عاشق این مثل هم پریسااا و سعید

  

 .  نبود بردیا از خبري چرخوندم چشم که چقدر هر

  

  وداشت  بود  رفته  پیمان بغل تو حاال ؛ میخندید و  میگفت بردیا با که هم دختري  اون  

 . میومد  بدم دختراا جورررر این از چقدر میکرد؛ لوندي

    

 .  بود شده شام صرف  موقع رقصیدن همه که این از بعد

  

 ..  برد جایگاهمون سمت به  و گرفت منو دست جمع؛ از تشکر یه با بهزاد

  

 ..  میکرد درد داشت پاهام و بودم شده خسته بلند پاشنه کفشایه اون  با حسابي

  

  با و کردم ازش ؛تشکري خوردم بهزاد حد  از بیش  لطفاي با رو شام که این از بعد

 ..  گرفتم فاصله ازش کمي ندارم میلي دیگه اینکه گفتن
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 .. خورد کامل طور روبه من غذاي   و خودش غذاي تمام بهزاد ناباوري کمال در

  

 خانومم کنم چیکار خب: گفت کردو اي  خنده که میکردم نگاه بهش تعجب با داشتم

 . حساسمااا  غذااام رو من باشم گفته االن از...زیاده غذام ؛

  

  بهزاد . نمیشي چاق میخوري اینقده ؛خوبه ندارم پخت دست که من ولي: پریا

  میخورم من بدي کوفتم من به شما ضمن در..میرماااا باشگاه اینکه مثل خانومم:

  

   انداختم پایین رو سرم  و زدم  بهش لبخندي

  

  فامیالي  وفقط میرفتن داشتن مهمونااا ي همه بود؛ شده مجلس آخراي  دیگه

   بودن  مونده نزدیکمون

  

   گفتن تبریک بهمون دوباره  و اومدن  سمتمون به عمو زن و عمو

  

  آویزن همش وایسه؛ خودش پاي رو نمیتونست دیگه  بود؛ رقصیده انقد که پریسا

 .  بود شده سعید

  

 سرم سربه  کلي امشب بابت میدید؛ مناسب رو فرصت تا چقدر؛ که بماند حاال

   میاورد  در  رو من  ص حر و میذاشت

  

   میکردن  خوشبختي آرزوي برامون وداشتن بودن  ایستاده  نزدیکمون مامان و بابا

  

  خونمون به مارو و بشن ماشیناشون سوار تا رفتن  بیرون باغ از همه ساعت نیم از بعد

   ببرن
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  فرمون روي دستشو یه که افتاد بردیا به ؛چشمم اومدیم بیرون باغ از که همین

  خیلي  آهنگ یه و بود داده تکیه  سرش به دیگشم  دست و  بود گذاشته ماشین

 . میومد بیرونم تا  صداش که بود گذاشته ماشینش توي غمگین

  

    بشینم توش تا کرد کمکم و  برد ماشینمون سمت به منو بهزاد که کشیدم دلم  از آهي

  

  دوست  ولي بودم گرفته استرس کلي بودم شده ماشین سوار که موقعي همون از

   بدونه چیزي بهزاد  که نداشتم

  

   میزد بوق هم سر پشت هي و بود  گذاشته ماشین توي رو شادي آهنگ بهزاد

  

  با و شد  رد جلومون از سرعت  با ماشیني یه  لحظه یه که میکردم نگاه بهش داشتم

   ایستاد رومون روبه بلند  تیکاف یه

  

   کردن ترمز همشون ما ایستادن با ها ماشین ي همه که کرد ترمز سریع بهزاد

  

  داشت  و  بود کرده ته سرو رو ماشین که  دیدم رو بردیا انداختم؛ جلو به که دقیقي نگاه

 گذاشته ماشین توي که آهنگي  صداي   میکرد  نگاهمون  خون از پر وچشماي اخم با

 ...  بود کوبنده و خراش گوش خیلي بود

  

 ..  میبرد عقب سمت به رو ماشین آهسته هي آهنگ  باصداي

  

   نداره  حسابي و  درست  ل حا اصال که بود مشخص

  

  از سریع و کرد  بردیا نثار اي دیوونه یه بهزاد  میومد  آهنگ صداي که جوري همین

 .  شد پیاده ماشین
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  هاا  الستیک جیغ  با و چرخوند  رو ماشین سریع بردیا میرسید بهش داشت وقتي ولي

 .  شد دور  اونجااا از

  

  

  187 پارت

  

  پسره: کردگفت پرت ماشین توي خودشو و  اومد ماشین سمت به بهزاد بردیا؛ رفتن با

 ...  زده  قاط حسابي... رواني خر کله ي

  

 ...   دراورد کتش  توي  از رو گوشیش ؛ بزنم حرفي اومدم تا

  

 ..  میزد زنگ بردیا به داشت کنم فکر

  

 ..  نداد جواب بردیا که گرفت تماس باري چند

  

 ...  کرد پرت داشبورت سمت  به ؛ رو گوشي و  شد خورد اعصابش لحظه یه

  

  واقعااا:  گفتم کردمو بهزاد به رو بود؛ داده  دست بهم بردیا دیدن از که بدي حال با

   داره؟؟ پرواز امشب که راسته

  

  تایید رو  حرفم سر با و  انداخت و جلو به نگاهي بود پیشونیش  روي که اخمي  با بهزاد

 ...  کرد

  

 ... شد تاریک چشمام جلوي دنیا  انگار حرف این   شنیدن با
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   کجااامیرفت؟؟ داشت بردیا

  

 نفس شهر این توي که این خاطر به  فقط  من ؛ بده عذاب منو میخواست چرا

 ...   بودم مونده زنده  االن تا میکشید

  

   کنم؟؟؟ چیکار من بره بردیا اگه

  

  توي  ؛ رو خیابون  حسابي که ماشینااا بوق صداي  با ؛ بودم فکر توي که همینجوري

 ...   اومدم خودم به بودن  گذاشته  سرشون

  

  فرمون به محکمي مشت بود؛ شده  گرفته بردیا رفتاراي از حالش حسابي که بهزاد

 ...  افتاد راه و زد ماشین

  

 ..  کرد خاموش هم رو اون  بردو  ماشین پخش سمت به رو دستش سریع

  

 ..  نشد بدل ردو بینمون  حرفي  هیچ  راه تو

  

 .. بودیم شده غرق خودمون دنیاي تو ما  ولي  میزدن؛ بوق سرمون پشت ماشینا ي همه

  

 ..  بود اومده  بدم همه از بره؛ ایران از  میخواست بردیا بودم شنیده که وقتي  از

 ) امشب بابت...خودم از حتي(

  

 ..   بودم راضي که من

 ..  نخواستناش این به حتي

  

 .. بیارم طاقت رو بردیا دوري میتونستم چطوري حاال ولي
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 ... شده  اشک از پر چشمام دیدم اومدم که خودم به

  

 ..  کرد صدام اي خسته صداي با نمیزنم حرفي دید که بهزاد

  

 ..  بهزاد بله:  گفتم و کردم پاک رو اشکم سریع

  

  جو و کنه دور خودش از رو  بود داده دست بهش که بدي حال اون میکرد  سعي  بهزاد

 ... کنه عوض رو  اومده وجود به

  

 ..   نباش ناراحت ؛ خوشگلم: بهزاد

 ...  شده اینجوري که میشه وقتي چند یه بردیا

  

 .. بفهمم رو  دردش نتونستم االنم تا برادرشم حتي که من

  

 که نیست آدمي همچین بردیا وگرنه بوده زیاد مستي از هم بردیا امشب رفتار مطعنم

 ...  کنه بازي من آبروي با بخواد

  

 ... نکن اذیت خودتو ؛ نیستم ناراحت من بهزاد؛ میدونم: گفتم انداختمو بهش نگاهي

  

 ...   بودم ناراحت خیلي که بود این  حقیقتش!! گفتم دروغ بهش

  

 ...  بودم شنیده عمرم توي که بود  خبري بدترین بردیا رفتن 

  

 ..  بود زده من به رو  دلش حرفهاي ي همه مستي تو امشب  اون
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 ..  کرد ترکم چرااا پس بود؛ راست  بود زده بهم که حرفهایي ي همه اگه 

  

  کرد؟؟ له پاش زیر رو احساساتمون و  نجنگید عشقمون براي چرااا

    

 ..  کرد بازي دلم با میخواست که جور هر بود؛ حرفهاا این از نامردتر اون  

  

 .. شدم داغون اون  از بیشتر که بودم من وسط این

  

 که بودم شده  خیره بهزاد صورت توي جوري چه میکردم فکر داشتم وقتي  نمیدونم

 ..  نباش ناراحت تو..میگیرم کارش این  با رو بردیا حاله خودم من ؛ خوشگلم: گفت

  

 ..  بخند بهزاد مرگ حاال

  

  

  188 پارت

  

  خوشحال بیاره در  ناراحتي این از رو من تا میکرد تالش من خاطر به داشت که این از

 :   گفتم جوني کم لبخند  با و شدم

  

 حاله بردیا که شدم متوجه خودم من ؛  نزنیم موردش در حرفي دیگه بهتره ؛ عزیزدلم

 ..  نداره حسابي و  درست

  

 ... بشه مهربونش خانوم فداي  بهزاد آي: بهزاد

  

 .. کشید  لپمو آروم و  اورد صورتم سمت به دستشو بعد
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  آهنگ سریع و برد ماشین پخش سمت  به دوباره  دستشو که زدم  بهش لبخندي

 ..  گذاشت رو شادي

  

 ...  بود گرفته خندم بود داده رفتار تغییر اي یدفعه اینجوري که این از

  

 من واسترس میزاشت سرم سربه کلي امشب  بابت و میزد  حرف همش خونه خود تا

 ...  میکرد بیشتر رو

  

 ... رسیدیم خودمون  خونه در جلوي  به مین 20 از بعد

  

 ...  شدم پیاده ماشین از بهزاد کمک به

  

 ..   شدن جمع دورمون همه دیدم  گرفتم باال  رو سرم وقتي

  

  کردن بهزاد منو به نصیحت وکلي اومدن پیشمون عمو زن و عمو همراه به وبابا مامان

 ..  رفتن و

  

 ...  کردم ناراحت هم  رو اونا و ریختم اشک  چقدر که بماند حاال

  

  انداختنو تیکه  بهم کلي  و  شدن  نزدیک بهم باران  و پریسا باباینا؛ رفتن از بعد

 ...  خندیدن

  

 ...  میزاشتن سرش سربه داشتن حسابي  و  بودن گرفته رو بهزاد  دور هم پرهام و پیمان

  

 ...  نبود ازش خبري ولي ؛ میگشتم بردیا دنبال پسرااا جمع تو
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 ... برررره بشه آماده تا خونه بود رفته  یعني ؛ بودم نگرانش  خیلي

  

 چشماش توي از رو ناراحتي من  ولي  نباشه ناراحت میکرد  سعي خیلي امشب

 .. میخوندم

  

 .. بشه اینجوري که بود  خواسته خودش اون ولي

  

 ...اومدم خودم به پریسا صداي با که بودم فکر توي

  

 ... باشااااا نداشته استرس اصال خواهري: پریسا

  

 ...... ؛ ندارم نخیرررررررراسترس گفتم  انداختمو  بهش چپي نگاه

  

  و حجب یه حداقل ؛ قدیم عروساي عروسم: گفت و خندید  بلند پریسا حرفم این با

 ...  داشتن حیایي

  

  دیگه که بهتره خانومم خووب: گفت بهزاد که میخندیدم پریسا هاي  حرف به داشتم

 ...  بریم

  

 ... بریم  هم ما بهتره دیگه آررره: گفت  کردو اي  خنده سعید

  

 :   گفت میخندید  بدتر اون از که پرهام

 ??    داداش داري عجله خیلي

 ??  نمیکني  شیطوني  زیاد ؛ باشمااا گفته بهزاد

  

 ...  دادن  قورت رو  خندشون هردوتاشون  که کرد  نگاه بهشون اخم با چنان بهزاد
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 ... بلدیم خودمون ما داداش؛ نباش  ما نگران شما:  گفت تمام پرویي با وبعد

  

   اینکه از دوستان  ممنون:گفت جمع به رو  دادو خفیفي  فشار آرومي  به دستمو وبعد

 ...  کنم جبران رو تکتون تک لطف ایشاال  کردید؛ همراهي مارو

  

 ....  رفتن و  کردن خوشبختي آرزوي برامون همگي بهزاد حرفهاي از بعد

  

 ...  برد ویالمون سمت  به و گرفت رو دستم بهزاد همه؛ رفتن با

  

 ...   بودم کرده تعجب حسابي قشنگي و زیبایي اون به ي  خونه بادیدن

  

 ... خودت ي خونه به عشقم اومدي  خوش:  گفت  انداختو بهم نگاهي بهزاد

  

  کردي انتخاب  رو شیکي ي خونه واقعا بهزاد :  گفتم زدمو  بهش جوني کم لبخند

 ..... ازت ممنونم...

  

 ... نداره  رو تو قابل عشقم میکنم خواهش:  بهزاد

  

 .... هوام رو کردم احساس لحظه یه که بودم ویالمون نماي تماشاي محو

  

 .... منو زمین بزار میکني چیکار دیوونه: گفتم داد  با

  

 که تو بریم بیا!!نباشه اضافه حرف:  گفت خنده با میزد شنگول حسابي که بهزاد

 ??  دارم کار باهات خیلي امشب
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 ....  گرفت  رو وجودم کل اظطراب  حرفش این با

  

 ... بگیرم گارد بهزاد دربرابر نمیتونستم دیگه امشب

  

  کارم این از اونم  انگار که کردم حلقه گردنش رو؛دور دستام سریع نیفتم اینکه ترس از

 ......   بود  اومده خوشش

  

  کلیدا  گفت بهم که  رسیدیم ورودي در  جلوي به بودم؛ بهزاد بغل توي که همینجوري

 ..   دربیارم کتش  توي از رو

  

 ..  ببندم هم رو چشمام تا خواست ازم که دادم  بهش رو کلیدا 

  

 که این بخاطر ولي نداشتم؛ واسش ذوقي  هیچ بودم ندیده رو  خونمون االن به تا من

 ... بستم رو چشمام نشه ناراحت

  

 .. شدیم خونه داخل باهم کردو باز درو  بستست چشمام شد مطمعن که  این از بعد

  

 .... کنم باز رو چشمام  تا خواست ازم و  گذاشت زمین  روي منو آروم

  

 باز تعجب از دهنم شیکي  اون به ي   خونه دیدن از کردم باز رو چشمام که همین

 ...  بود مونده

  

  شده چیده سلیقه بهترین با بودو وکرم اي قهوه رنگ سه از دکوراسیونش  خونه کل

 ...  بود

  

 ...  کردم تشکر کلي  بودن  کشیده مامان و پریسا که هایي زحمت بابت دلم تو
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   189 پارت

  

 :  گفت بود شیطنت از پر که هایي چشم با بهزاد  که میزدم دید  رو خونه داشتم

  

 .. بخوابیم بریم ام خسته ؛خیلي خانومم خوب

 ...  وااي

 .. کنم چیکار حاال

 ............  بهزاد با چطوري من

  

 :  گفتم کردمو نزدیک بهش بیشتر خودمو بشم؛ کارش این از مانع اینکه  براي

  

 دیگه هم با بریم بعد ؛ میزنم دید  رو خونه منم ؛ بگیري دوش یه تو تا ؛ عزیزم خوب

 ... بخوابیم

  

  و  زد بهم لبخندي  اونم ؛که شدم آب خجالت از کلي بگم تا رو بخوابیم هم با ي کلمه

 ...  رفت اتاقمون حموم سمت به گونم روي از کوتاه بوس یه از بعد

  

  قفل  سرم پشت از هم درو  و انداختم مهمون اتاق  داخل خودمو بهزادسریع رفتن با

 .. کردم

  

 ....  کشیدم عمیقي نفس بستمو رو چشمام و دادم تکیه در پشت به

  

 ... زدم دید  رو اتاق کل  و گرفتم فاصله در از  کمي شدم آروم خورده یه که ازاین بعد
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 ...  بود  بهزاد کار اتاق کنم فکر بود؛ شیکي  خیلي  اتاق

  

 .. رفتم تخت سمت به و کشیدم اتاق زدن  دیدن از دست

  

 ... گرفتم  دستام بین رو سرم و نشستم روش آروم

  

   بود؟؟  رفته االن  تا یعني بود؛ بردیا پیش فکرم همش

  

 ... میدیدمش دیگه بار یه کاش

  

 ...  شد  بلند  اتاق در صداي  که کشیدم دلم ته از آهي

  

 ...  میداد تکون رو اتاق در  ي  دستگیره  هي میکردو صدام نگراني با بهزاد

  

   کردي؟؟  قفل پشت از درو  چرا ؛ شده چیزي خوبه؛ حالت ؛ عزیزم پریااا: بهزاد

  

 همه این چراا که  فرستادم لعنت خودم به بودم کرده باهاش که کاري بابت لحظه یه

 ...  میکنم اذیتش

  

  روي از سریع... نمیتونستم ولي باشم خوب باهاش که میدادم قول خودم به همش

 ...  کنم باز واسش درو تا شدم بلند تخت

  

  به دست کوتاه شلوارک وبایه پیرهن بدون  که  دیدم  رو بهزاد  اتاق؛ در  شدن باز با

 )  داشت  هیکلي چه...(بود ایستاده جلوم سینه
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  سرم و کشیدم خجالت ازش ؛کمي بودم دیده اونجوري  رو بهزاد لخت بدن که این از

 ..   انداختم روپایین

  

 ..  برد خوابمون اتاق سمت به گرفتو دستمو شدو  نزدیک بهم حرفي هیچ بدون  بهزاد

  

 )...  کندي خودتو گور کارت این ؛با  ساختست کارت...  پریااا سرت  تو خاک وااي(

  

 ...  بود مونده باز کل به  دهنم اتاق قشنگي  از شدم اتاق داخل  وقتي

  

  شده چیده خوشگل خیلي که بود  اي قهوه کرم و  سفید رنگ  به کال اتاق دکوراسیون

 ...  بود

  

  سمت به منو بهزاد که ندم؛ نشون  هیجاني   خودمو اینقد  تا اومدم خودم به کمي

 ... بشینم روش کردکه مجبورم و برد تخت

  

 یه که من چشماي عکس که افتاد تخت باالي به چشمم تخت روي نشستنم با

 ...  بود شده زده دیوار  روي بزرگتري قاب  تو حاال بودم انداخته  گوشي توي خودم زماني

  

  آتلیه تو امروز  میومد خوشم خیلي عکست ازاین:  گفت که کردم بهزاد  به نگاهي

 ... کنن بزرگ  برام اینو تا خواستم

  

 ...  بود گفته چي آتلیه تو خانومه  اون به امروز که بودم شده متوجه تازه... آهان

  

 به میکشیدم خجالت ازش  خیلي بودم کرده باهاش رفتاري همچین که این از

 ..  زدن حرف  به کرد شروع بهزاد  که انداختم پایین رو سرم خاطرهمین
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  چیه؟؟؟  رفتارات  این  دلیل بپرسم ازت میشه پریا:بهزاد

  

 بگذرم جونمم از تو خاطر به حاضرم ؛حتي  دارم  دوست خودم از بیشتر رو تو که من

   چي؟؟  تو ولي

  

 ........... من توبا با که اینم ي تشنه خیلي  من کردي فکر تو

  

 که بگم بهش تا باالگرفتم رو سرم سریع که کرد  سکوت رسید که حرفش اینجاي به

 ...  نیست میکنه فکر اون که جور اون

  خیلي زخم یه جاي که افتاد راستش پهلوي به چشمم ؛ بزنم حرفي اومدم تا ولي

 ...  بود روش بزرگي

  

 .. کرد پشت بهم سریع و  پرید رنگش یهو دید منو  نگاه تا بهزاد

  

  رسوندمو بهش خودمو و شدم بلند  تخت روي از زود  که میرفت در سمت به داشت

 ... ایستادم روش روبه

  

  

   190 پارت

  

 ...  بود اي دیگه سمت به نگاهش و گذاشت پهلوش روي ؛ رو دستاش بهزاد

  

 ..  نمیکرد نگاه بهم اصال

  

 .. گذاشتم زخمش  جاي روي دستمو  و کردم نزدیک  بهش بیشتر خودمو
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 ...   داشتم پهلوم روي من بودکه زخمي شبیه خیلي  بود؛ پهلوش روي که زخمي این

  

 .. کردم پر باهاش رو ام فاصله سریع من که رفت عقب به قدم  چند بهزاد  اینکارم؛ با

  

  اشک  از حالي که میکردم احساس ولي نمیزد؛ حرفي هیچ که میکردم نگاهش منتظر

 . میزد برق چشماش توي

  

  چیه؟؟؟ زخمه جایه این  بهزاد:  گفتم شدمو خیره بار اولین براي چشماش توي 

  

  بودم  خورده چاقو قبال ؛ عزیزم هیچي: گفت و افتاد لکنت به کمي من حرف این با

 ... مونده جااش

  

  همچین یه اگه  ؛چون نکردم باور حرفشو من بودکه شده متوجه هم خودش انگار 

 ... میگفتن ما به عمویناا حتما بود  افتاده اتفاقي

  

 .... بودم شده کنجکاو  خیلي

  

 :   گفتم شدمو خیره بهزاد به التماس با ؛ میومد در اشکم داشت دیگه

 ..  شده؟؟؟ چي بگوو پریا جان

  

 ... بکشه من سر بلندي فریاد تا بود کافي حرفم همین

  

 ... نخورررررر قسم خودتو جوون.. لعنتییییي : بهزاد

 ..   بودم  خورده جااا بودکمي زده سرم بهزاد  که دادي با
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  رو رفتارش این طاقت که بود برخوردکرده مهربوني با باهام اونقد االن  تا چون 

 ...  نداشتم

  

 ...  انداختم پایین رو سرم و  شد اشک از پر چشمام سریع همین خاطر به

  

 ...  بود پشیمون خیلي  بود کرده من با رو رفتاري همچین یه که این  از بهزاد

  

  خودم دست ؛ عزیزم ببخشید:   گفت گرفتو  بغلش تو منو سریع همین بخاطر

 ... نخور قسم خودتوو جون وقت هیچ خوشگلم..نبود

  

 !!!!)  پریاا جوون نگوو ولي بهزاد  مرگ به بگووو(

  

  باال دستشو که شدم خیره بهش اشکي چشماي با و  برداشتم سینش روي از رو سرم

 ...  کرد پاک رو صورتم اشکاي اوردو 

  

 ..  میخوام جواااب ازش که میخوند چشمام از انگار

  

  حرف به کرد شروع  و کشید عمیقي  نفس  و گرفت  فاصله ازم کمي همین خاطر به

 ....  زدن

  

 ...  میشد بدتر بدترو  من حال میگفت بهزاد  که اي کلمه هر با

  

 حاضر حتي که باشه داشته دوست اینقد تا منو بهزاد که کنم باور نمیتونستم اصال

 ...  بره هم مرگ پاي تا من خاطر به شده

  

 ...  بودمیگفت شده جمع چشماش توي  که اشکي نمه روبا حرفاش تموم بهزاد
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 ...  بود نگفته بهم چیزي وقت هیچ اون   ولي بودم کرده بدي  بهزاد درحق خیلي من

  

 .. نداشتم رو حرفاش طاقت دیگه

  

  با  انداختمو  بغلش توي رو خودم سریع همین خاطر ؛به بودم دونسته رو ها دونستني

 .... زدن  وهق کردن  گریه به کردم بلندشروع صداي

  

 ...  میرفت صدقم قربون همش و  میکرد  نوازش رو موهام روي بهزادآروم من؛ ي گریه با

  

 ..   چي واسه گریه خوشگلم: گفت میلرزید که صدایي با

  بهت رو حرف این وقت هیچ عمرمم  آخر تا نمیدادي  قسم خودتو جون اگه کن باور

 ... میبردم گور به خودم با رو راز این و نمیگفتم

  

 میتونستم که بود کاري کوچکترین  عشقم براي شدن فدا  بودم نکرده کاري که من

 ... بکنم

  

 ...  خورد زنگ گوشیش یدفعه بودم بهزاد بغل تو که همینجوري

  

 ..  برداشت رو گوشي  عسلي رو از و  شد خم کنه جدا ازخودش  منو اینکه بدون  

  

   هستي؟ گوري کدوم تو معلومه سالاام؛: بهزاد

  

 ... خرر کله ي پسره... نرسه بهت دستم اینکه مگه

  

 ... بیام تا کن صب..چي که خوب
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    هواپیمایي؟ تو االن......چیییي

 ...  بردیا ندیدم تو از تر مزخرف یعني

 تموم من... خداحافظ باشه...بزن زنگ بهم رسیدي باش خودت مواظب پس باشه

 ... نبود مهم برام بردیا لحظه این از  دیگه  ولي ؛ بودم شنیده رو مکالمشون

  

 بودکه بهزاد من واقعي عاشق ؛ میکردم  فکر بردیا به که میکردم اشتباه هم االن تا من

 ...  بود کرده بازي من خاطر به جونش با

  

 به که خوردم قسم و کشتم دلم توي رو  داشتم بردیا به احساس هرچي  همینجااا از

 ... نکنم فکر بردیا به دیگه بهزاد جز

  

 :   گفت  اوردو کمرم به آرومي فشار بهزاد که بودم فکرا همین تو

 ... بخوابیم بریم نمیخواي...هااا شده وقت دیر خیلي خانومم

  

 لباس پشت دستشو که دادم تکون براش رو  وسرم زدم  بهش لبخندي حرفش این با

 ... کشید پایین زیپشو آروم  و برد عروسم

  

  خجالت ازش کمي بودم ایستاده جلوش لباسي هیچ بدون  اینجوري که این از

 ... میکشیدم

  

 ...  برد تختمون سمت به منو و گرفت دستمو همین خاطر به

  

:   گفت و  کشید بازوم روي آروم دستشو  بهزاد که نشستیم تخت روي دوتامون هر

 ...  خوشگلم هست اجازه

  

 ...  موالااااا به نوکرتم:   گفت و  زد بهم لبخندي  دید  رو سکوتم وقتي
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  داري خدشه صداي با  و زد خیمه روم هم خودش و خوابوند  تخت روي منو آروم بعد 

 : گفت

  

 ماله همیشه واسه ، رو  تو دادي اجازه که ممنونم ازت من؛ واسه توبهتریني..خانوممم 

 ... کنم خودم

  

 ..   کرد  لبام بوسیدن به شروع عشق  تموم با و اورد  پایین رو  سرش حرفش این بعد

  

  کردم شروع و کردم همراهیش بار اولین  براي هم من که میکرد کارو این عشق با اونقد 

 ...  لبهاش بوسیدن  به

  

  زد روم به لبخندي  و ایستاد حرکت از لحظه یه بود کرده تعجب کارم این از که بهزاد

 ...  کرد هام لب  بوسیدن به شروع بیشتر اشتیاق با واینبار

  

 دخترونگیم  دنیاي  از داد بهم که عشقي تمام با بهزاد وجود با من شب اون

 ..  شدم اي دیگه دنیاي  وارد  و کردم خداحافظي

  

  

   191 پارت

  

 ??  بردیاااا 

  

 ... نداشتم حسابي و درست  وخوراک  خواب که میشد اي هفته یه االن 

  

 ...   بود رفته پیش میکردم فکر اونیکه از تر سریع خیلي چیز همه 
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 ...   بود عشقم شدن عروس روز امروز

  

 ...   بودم کرده بهزاد برادرم تقدیم دستي   دو  اونو من که بود روزي

  

  هیچ عشقم به رسیدن ي  واسه حتي که بودم عرضه بي  و معرفت بي  خیلي من

 ....   بودم نکرده تالشي

  

 ..  میمرد عقد  ي خطبه اون  شدن  خونده با امشب پریا منو بین عشق 

  

 ....   بود بهزادم داداش عروسي روز امروز،

  

   میکشیدم خوب هاي نقشه کلي  داداشم عروسي واسه همیشه قبلنا یادمه

 .... 

  

  واسه  ذوقي هیچ و پوشم مي سیاه پیراهن داداشم؛ همون  عروسي ي  واسه امشب ولي

 .... ندارم شدنش داماد  ي

  

  

 ....   نیست رنگي  سیاهي  از باالتر  من زندگي تو   االن دیگه؛ آره

  

  به بزنم گند و بگیرم خودمو احساسات جلوي  نتونم امشب اینکه  از میترسم چقدر

 ... عروسي این

  

 ...    بود کرده رخنه وجودم تمام تو استرس و میزدم قدم هي باغ جلوي
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 ...   میکردم  خفگي  احساس باغ آزاد فضاي این تو داشتم

  

 ...  چراااا دروغ

 ...  ببینم داداشم کنار عروس لباس تو عشقمو نداشتم دوست

  

  خورد گوشم به دور از عروس ماشین  بوق  صداي که بودم زدن قدم حال در همچنان

 .... 

  

 کر وهم باشم کور رو،،هم امروز یه داشتم دوست عروس ماشین بوق  صداي شنیدن با

 ... 

  

  صندلي روي و رفتم نقطه ترین دور وبه شدم باغ داخل  فوري نشم تابلو اینکه  براي

 ..... نشستم

  

 .....   رفتن باغ در جلوي  به سرعت به فامیل نزدیکاي همه

  

 ....  میشدم آب ذره  ذره  درون از داشتم

  

   زد  چنگ گلوم به سنگیني  بغض باغ داخل  به داماد عروس شدن وارد  با

 .... 

  

 کنارم رو باران حضور که  افتادم راه  سست  هاي قدم با  و شدم بلند  جام از آروم

 ....  کردم احساس

  

 ...  بریم پریا و  بهزاد  استقبال  براي باهم تا خواست ازم  باران
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 ... رفتیم داماد عروس جایگاه سمته به لرزون پاهاي با

  

 ...  گفتم تبریک بهش و کردم بغلش خشک خیلي  رسیدم  بهزاد به وقتي

  

 ... رفتم عشقم سمت به بعد

  

 ...   شدم خود بي خود از و  افتاد قشنگش چشماي به نگاهم لحظه یه 

  

 ...   بود  شده خوشگل چقدر

 ... کنم حسش بار آخرین  براي گرفتم تصمیم لحظه یه واسه

  

 ...  بوسیدم آرومي به رو اش وگونه کردم دراز دست سمتش به

  

 ... بشه متوقف لحظه اون   تو دنیا  داشتم دوست لحظه یه

  

  میکرد نگاهم بهم بغض با و  بود شده شکه حسابي من ناغافل ي بوسه این با پریااا

 .... 

  

 ...   شد تموم طاقتم دیگه 

   از رو بودم خریده عشقم ي  واسه پیش روز چند که کادویي و کردم جیبم توي دست

 ...  دادم وبهش آوردم در جیبم

  

 ....  زنداداش بهت میگم تبریک: گفتم روبهش بود  گلوم تو که بغضي با و

  

 ...  گرفتم فاصله ازش سرعت به بعد
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 سمت به... کنم خطاب عشقم به رو  داداش  زن ي کلمه که بود سخت برام چقدر

  یاداوردن  ازبه مجاز غیر هاي نوشیدني خوردن با گرفتم تصمیم و  رفتم ها  نوشیدني

 ... بشم غافل پریا با خاطراتمون تمام

  

 ...   میخوردم که بود نوشیدني پشت نوشیدني

  

 ...   میشدم خودم به ، رو پریا هاي نگاه متوجه همش

  

 ...   بود شده  عقد ي  خطبه شدن خونده موقع کم کم دیگه

  

 ....   بود بدتر ازمنم پریا حال که بودم متوجه اینم بودم؛ داغون  خیلي

  

 مشغول دختر یه با خودمو عقد ي  سفره سر نشه عوض  پریا تصمیم اینکه  براي

 ...   شدم موفق کارم این با انگار که کردم

  

 ....  مردم درون  از دیگه عشقم؛ زبون از محکم بله جواب شنیدن با

  

 ....  متحرک ي مرده یه شدم

 ...   کردم اذیت خیلي عشقمو من

 ...  شکستم اونو من

 ....  بردیاااااااااا بهت لعنت

  

 ...  خوردم فقط  تونستم تا و رفتم ها نوشیدني  سمت به بیارم تحمل نتونستم دیگه

  

 ...  میرفت سیاهي داشت چشمام که بودم کرده مست قدر اون
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 ...  میشد رد چشمام جلوي  از همش پریا خاطرات

  

   میخورد چشم به خیلي قرمزش رژ رنگ که انداختم پریااا به نگاه یه

 ... 

  

 ....   شد تداعي ذهنم توي خاطراتش دوباره

  

 ...   کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه

  

 ....  بزنم حرف باهاش که بود فرصت ؛بهترین بهزاد  نبودن  با

  

 ...  گفتم بهش دلمو حرفهاي و رفتم سمتش به

  

  با اونم که گفتم بهش برم ایران از همیشه براي میخواستم هم امشب  اینکه از حتي

 ...   کرد داغونترم داد بهم که هایي جواب

  

  دور کنارش از سست  هاي قدم با و  کردم خوشبختي آرزوي واسش فقط من ولي

 .. شدم
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 ... نشستم صندلي یه روي و رفتم  خلوت اي  گوشه به خراب باحالي

  

 ...  انداختم بودن  پایکوبي  و  رقص حال در که جمعیتي به نگاهي
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  این از گورمو زودتر چه هر من میشدو تموم مسخره نمایش این زودتر چه هر کاش

 ...  میکردم گم جهنم

  

 ...  بود شده داماد و عروس رقص  نوبت مین چند بعداز

  

 ... بودم شده خیره شون دونفره رقص به شده سرخ چشماي با

    

 ...   داشتم  ها نقشه کنم خودم عروس رو پریا من که روزي همچین یه ي؛  واسه چقدر

  

 ...  زد زل بهم و برگشت من سمت به هم پریا لحظه یه که کردم نگاهشون اونقدر

  

 نتونستم من دیگه که ببوسن همدیگرو میخواستن رقصشون  شدن تموم از بعد

 ...    بمونم اونجااا

  

 ....  رسوندم باغ بیرون به خودمو و گذشتم بودن رقص حال در که جونهایي میونه از

  

 ...   کردم روشن ، رو سیگاري  آشفته و خراب حالي با همونجا

  

  درد دهنده تسکین تنها که انگار ، میزدم سیگار به عمیقي هاي پک وجودم عمق از

 ....   بود لعنتي سیگار همین قلبم

  

 ...   نبود خودم دست خودم حال دیگه

 ....   میداد دست هم به جنون  حس  میرسید شب آخر به که کم کم

  

 ...  بزنم داد داشتم دوست

 ...  بهزاااااد نبر خودت با منو ؛؛؛عشق بگم بزنمو فریاد
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 ....  بود کرده گیر گلوم توي و  بود شده  بزرگ درد یه مثل اینا ي همه ولي

  

  ي همه... میگرفتن ازم همیشه براي عشقمو داشتن  دیگه که بود مجلس آخراي 

 ....  بودن   افتاده راه عروس ماشین دنبال فامیالمون

  

  که اشکي هاي قطره با و بود  شده سرخ حسابي چشمام بودم؛ شده دیونه کل به دیگه

 ... ببینم تار جارو همه که میشد باعث میشد ریخته چشمم ي گوشه از

  

 ...   بودم گذاشته ماشین  توي رو  اي کننده دیونه و  کوبنده آهنگ

  

 ...  نمیومد باال نفسم دیگه

  

  جلوي و  کردم روسروته ماشین  سریع و  گذشتم عروسشون ماشین جلوي  از باسرعت

 ...  بستم رو راهشون

  

   کنه خودش مال واونو خودش ي خونه ببره عشقمو بهزاد  نداشتم دوست

 .... 

  

 ..   بود شده ،تار تار اشک از حسابي چشمام

  

 من ماشین سمت به داشت  و بود شده پیاده ماشین از که دیدم  رو بهزاد دور از

 ...  میومد

  

  منو بهزاد نداشتم دوست  ولي ؛ بودم شده ریزي آبرو باعث حسابي اینکارم با میدونم

 .....   شدم دور اونجا  از بلند تیکاف یه با همین براي ببینه خیس چشماي با
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  میکشیدم الیي ها ماشین بین سرعت  وبا میدادم گاز ماشین به هدف بي جور همین

 .... 

  

 ...  رسوندم تهران  بام به خودمو مین چند بعداز

  

  و کردم پلي ؛ میکردم گوش زیاد ها روز این که رو  آهنگي و کردم پارک جا در رو ماشین

 ..  کردم زیاد آخر تا هم رو صداش

  

 ...   کردن  زمزمه به کردم شروع آهنگ با هم خودم و  کردم بغضي آهنگ شروع با

  

 :  گفتم و کشیدم نعره اعصبانیت  از که بود آهنگ هاي وسط

  

 ...... نههههههههه 

 ....   خدایااااااا  

  

 ....  نرسیدیم بهم عشقم منو چرااااا

 .....  چرااااااااااااااااااا

  

 .... میشههههه دیگه یکي مال امشب عشقم

 ....   من پریاااااي چرااااااا...  من چرااااااا 

 ..  .. گرد بر خدااااا رو  تو..... پریااااااااااااا 

  

   پریااااااا کردم غلط

 ....  نمیکنم اذیتت دیگه.... من 
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 ....   شدم حال بي کم کم که ریختم اشک  کشیدمو نعره اونقدر

  

 ....  کردم گریه دوباره  و افتادم زمین به زانو دو با

  

 ....  رفت دستم از که عشقم براي کردم گریه

  

 ...  داشتم پیش  در که بدي روزهاي براي کردم گریه

  

 ...  کرده ازدواج داداشش عشق با نمیدونست که بهزاد داداشم براي کردم گریه

  

 ....  میکردم خطابش زنداداش باید بعد به این از که عشقم براي کردم گریه

  

 شهر این به همونجا از  و ماشین الستیک به دادم تکیه جا همون که کردم گریه انقدر

 ...  کردم نگاه لعنتي

  

 ...   میکندم دل هاش خاطره و شهر این از همیشه ي  واسه باید دیگه

  

 ...  دستها دور به میرفتم باید

  

 پرواز به خودمو و میشدم بلند کم کم باید داشتم پرواز دیگه ساعت سه به نزدیک

 ....   میرسوندم

  

 ...   کردم روشن ماشین و شدم بلند سختي به

  

  تا  افتادم  راه خونه سمت به اشکي چشماي وبا کردم پلي  عالقمو مورد آهنگ دوباره

 .... برم شهر این از همیشه ي  واسه  و بردارم رو وسایلم
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 ....   کنم خداحافظي  ازش  و  بزنم زنگ بهزادهم به گرفتم تصمیم راه توي

 ...   بودم کرده اذیتش  خیلي امروز

   بود؟ چي وسط این اون   گناه بود؛ من بهزااااد داداش اون باالخره

  

 با؛ کردم جمع وسایالمو اینکه از وبعد شدم خونه داخل ؛سریع رسیدم که همین

 ...  رفتیم فرودگاه سمت بابابه و مامان

  

  و بودن  شده غمگین و ناراحت من رفتن این از  ها بیچاره چقدر که بماند حاال

 ...  بکنن مانع کار این از رو من میخواستن

  

 ....  بودم گرفته رو تصمیم من ولي

  

 شهر این و عشقم از همیشه براي  و  شدم هواپیما سوار ازشون خداحافظي  از بعد

 .... کردم خداحافظي
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 ??  پریااا

  

 ..  شدم بیدار خواب  از شدیدي  درد وکمر درد دل احساس با صبح

  

 ..   خوردم تکوني  جام توي سختي به
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  رو که لبخندي وبا  شد بیدار خواب از فوري بهزاد تخت؛ روي  من هاي خوردن  تکون با

 ..   من عشق بخیر صبح!سالم:   گفت داشت لب

  

 :  گفت نگراني با بهزاد  دیدم که گفتم بهش بخیري صبح حالي بي با

  ؟ خوبه حالت عزیزم

  

  کمي بهزاد؛فقط خوبم:  گفتم بود شده جمع چشمام توي که ؛ اشک  از اي حاله با

 ..  میکنه درد دلم

  

    گرفتو بغلش  توي منو و  کرد نزدیک من به خودشو  سریع بهزاد من حرف این با

 : گفت

  

 ..   نبینه وضع این توي  رو؛ تو که بمیره برات بهزاد الهي 

  

 .. شد من تقصیر همش خانومم ببخشید

  

 .. عزیزم نکنه خدا: گفتم کردمو تر کمي لبهامو  زبونم با  و کردم روم روبه به نگاهي

  

  نرم خیلي و  چرخوند خودش سمت به منو و گذاشت صورتم روي  دستشو بهزاد

 ..  بوسید رو پیشونیم وطوالني

  برات میرم من بگیري حسابي دوش یه بري  تو تا: گفت و  شد خیره چشمام توي بعد

 .. میکنم آماده مفصل ي صبحونه یه

  

 ..  پیچوندم خودم دور و برداشتم تخت روي از رو اي مالفه و کردم ازش تشکري لب زیر

  

 .. رسوندم حموم به  خودمو و اومدم پایین تخت روي از خجالت با
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 ازمن خودتي چرا خانومم:گفت بهزاد بشم حموم داخل میخواستم که همین

 ??  ندیدمش انگار حاال.. میپوشوني

  

 ..  زد بهم چشمکي و کرد بلندي ي  خنده که رفتم بهش اي غره چشم

  

   و شدم حموم وداخل زدم  بهش لبخندي

 .. کشیدم دراز توش آرومي به و کردم ولرم آب از پر رو  وان

  

 ..   افتادم دیشب یاد لحظه یه

  

 نسبت حسم بود  گذشته جونش از من  بخاطر بهزاد بودم فهمیده اینکه  از بعد چقدر

 ..   بود کرده فرق بهش

  

 ..  بشم اذیت رو اي لحظه نداشت دوست اصال ... میکرد منو مراعات خیلي دیشب

  

 ..  دراومد صدا به حموم در که بودم فکر تو

  

 ..   بله: گفتم بلندي  نسبتا صداي  با

  

 .. چیدم برات مفصل میز یه که دربیا حموم از زود عزیزم: گفت سرحالي با بهزاد

  

 ..  اومدم در حموم از مین 10  بعداز وفوري گفتم بهش اي باشه

  

 سمت به بکنم خشک رو موهام اینکه بدون و  پوشیدم قرمز وشلوارک تاب یه فوري

 ..  رفتم خونه آشپز
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 بهتر چطوره؟ حالش من عشقم: گفت  و  اومد سمتم به لبخند  با دیدنم  با بهزاد

    شده؟

  

 ..  شدم بهتر کمي ؛ عزیزم آره:  گفتم زدمو بهش لبخندي  

  

 خشک موهاتو چرا :  وگفت کشید بلندم و  خیس موهاي به دستي  مهربوني با بهزاد

 ..   خوشگلم نکردي 

 .. هااا میشي مریض االن 

  

 ...  نمیشه چیزیم بابا نترس:  گفتم لودگي با

  

 ..   خداروشکر  پس خوب: گفت بود شده مطمئن من خوب حال این از که بهزاد

  

 .. گشنمه  خیلي من که بخوریم رو صبحونمون بریم بیا حاال

  

 .. برد صبحونه میز سمته به و  گرفت مردونش دستهاي  تو منو دست بعد

  

 ..  هااا بودي بانو کد پا یه خودت براي  حسابي: گفتم زدمو لبخندي  میز دیدن با

 ) خخخخخ(

  

 ..  بانوووو نکن شیطوني صبح اول:  گفت  و خندید  سرخوش بهزاد

  

 .. ندارم رو تو شیطنتهاي  ي جنبه من منو؛ میشناسي خوب که خودت

  

 ..  میدمااا  کاردستت دیدي وقت یه
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  کرد اشاره بهم و نشست روش خودش و  کشید  عقب رو میز هاي صندلي از یکي بعد

 .. بشینم پاهاش روي  هم من که

  

  داري اولي روز همین از نمیکني  فکر عزیزم: گفتم کردمو نگاهش شده گرد چشماي با

 ..  میکني لوسم زیادي

  

 ..  من بشم خوشگلم خانم قربون : گفت و  زد اي قهقه بهزاد

  

  برام خودشو خانمم که اینم عاشق من اصال کن؛ لوس من ي واسه خودتو همیشه تو

 .. کنه لوس

  

 ??  دارم الزم شب ي واسه که کن تقویت خودتو و بخور رو صبحونت بشین بیا حاال

  

  کرد  مجبورم و کشید رو دستم یهو که میکردم نگاه باز دهني با بهزاد پرویي به داشتم

 ..  بشینم پاهاش روي که

  

  لقمه گرفتن به شروع  و بوسید کوتاه  رو لبهام فوري که کردم اي خنده کارش این از

 ??  کرد

  

  

 ..  میداد خوردم به  هي و گرفت مي لقمه برام تند  تند همینجوري

 ..  کنم جمع رو میز تا شدم بلند  پاش روي از خوردم رو صبحونه حسابي اینکه از بعد

  

  وسفید  سیاه به دست خونه این توي نبینم: گفت کردو  نگاهم ساختگي  اخم  با بهزاد

 ..  ضعیفه بزني
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  کي رو  خونه کاراي پس: گفتم کردمو خندیدن  به شروع بلند صداي با حرفش این با

   آقاااا بکنه میخواد

  

   ام چیکاره اینجا من پس: وگفت زد ستبرش ي  سینه روي دست  با بهزاد

 .. 

  

 ..  میدید دستور فقط بعد به این از شما

  

  وي تي سمت به بعد  و کردم  ازش تشکري چشمام وبا  انداختم بهش مهربوني نگاه 

 ..   ببینم فیلم کمي تا رفتم

  

 ..  زندگیه مرد واقعا  بهزاد  میکنم احساس هستم بهزاد با که االن 

  

 .  بود کرده ثابت برام رو داشتنش   دوست واقعا

  

  خیلي  اون برعکس ولي میشه سخت خیلي  برام بهزاد با زندگي میکردم فکر همیشه

 .. مهربونه و قلب خوش

  

 .. کردم احساس خودم کنار رو بهزاد حضور که بودم خودم هواي حالو تو

  

 ..   گذاشت پاهام روي  سرشو وبعد  کشید دراز مبل روي بهزاد

  

 ..  نکرده خدایي نیس بد که جات:  گفتم  بهش رو خنده با

  

  االن  من که جایي  دنیا جاي بهترین   نداري  خبر خوشگلم: زدوگفت  لبخندي بهزاد

 ..  خوابیدم
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 ..   رفت قنج واسش دلم لحظه یه مهربونیش همه این از

  

 بهم مهربوني لبخند اونم که بوسیدم گونش روي  از آروم  و شدم خم سمتش به فوري

 ..  زد

  

 .... نشستیم تلویزیون تماشاي به هم با دوتایي وبعد

  

  

   194 پارت

:   گفتم که میکردم نگاه میشد پخش وي  تي از که مستندي فیلم به کسلي  با داشتم

 ...  اونور بره بزن کانالیه چه این بهزاد

  

 ...  نیومد بهزاد  از صدایي هیچ  شدم؛ جواب منتظر قدر چه هر ولي

  

 بسته رو چشماش آروم دیدم؛ که انداختم بهش ونگاهي اوردم پایین رو سرم سریع

 ...  بود رفته خواب  به و بود

 ...  الهي 

 ... بود معصوم خواب توي چقدر

  

 ...  کردم نوازشش  وآروم بردم موهاش سمت دستموبه

  

 ...   بود حالت خوش خیلي موهاش 

  

 باز رو چشماش یدفعه که زدم پیشونیش به آرومي ي بوسه  و شدم خم سمتش به 

 ...  کرد
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 )   هیزه چقدر این  میگه االن...رفت آبروم  واااااي(

  

 ...  بود زده خشکم صورتش  جلوي جوري؛ همون ترس از

  

 ...  گرفت رو گردنم  آروم و  زد بهم شیطاني  لبخند بهزاد یدفعه که

  

   میکردي؟؟  چیکار داشتي : بهزاد

  

 ببینم میخواستم اوردم پایین صورتمو بخدا؛ هیچي..هي: .. گفتم..پته ته ته با

   یانه؟؟؟ خوابیدي 

 ... اینطور که...آهان: بهزاد

 ??  میخواد دیگه چیز یه دلت کردم فکر من

  

 که شدم بلند مبل روي از و  اوردم باال رو سرم حرص با بودم گرفته رو منظورش که من

 ...??  دربیاد آخش و بخوره مبل به محکم سرش اونم شد باعث

  

 .. ایستادم پذیرایي سالن وسط  رفتم  و گرفتم فاصله ازش سریع

  

  مبل روي از غضبناکي اخم با بود؛ گذاشته سرش  روي دستشو همینجوري که بهزاد

 ...  اومد من سمت به وداشت شد بلند 

  

 !!!   شده عصباني دستم از  خیلي که بود معلوم چهرش از

  

 ..    کردمااا کاري عجب خداا اي

 ...  خرره کله بهزادم این
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 ... بدم نشون ضعیف پیشش خودمو نباید ولي

  

  حقت بهزاد؛ آقا جونت نوش:  گفتم  جدیت با گذاشتمو پهلوم روي دستامو سریع

 .. نیاري در بازي پرو اینقد  دیگه  باشي تو تا بود؛

  

 ...  میشد نزدیک من به داشت قدم به قدم اون ولي میزدم حرف داشتم من

  

 ....  نمیشنید رو حرفام اصال انگار

  

  سمت به بدو و کردم پشت بهش حرکت یه با سریع خرابه اوضاع دیدم که وقتي

 .. رفتم اتاقم

  

  بسته از مانع و رسوند  من به خودشو زود  بود؛ حرفهااا این  از زرنگتر خیلي بهزاد ولي

 ..  درشد  شدن

  

  دور دستامو  و کردم نزدیک بهش برنمیاد؛خودمو دستم  از  کاري دیدم؛دیگه که وقتي

 .... کردم حلقه کمرش

  

 :   گفتم مظلومیت نهایت با  و گرفتم باال  رو سرم کمي 

  

 ...  نزدي حرف خوب توهم خوب ولي..شد من تقصیر ببخشید؛ آقایي باشه

  

  بخوام اگه بمیرم من خانومم: گفت و برد بین از رو  پیشونیش اخم بهزاد؛ حرفم این با

  حرفي من اگه بزن  منو بیا تو اصال بود؛ شوخي یه همش کن باور  ؛ کنم اخم تو به

 ... زدم
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  الکي همش عصبانیت همه اون ؛یعني بودم کرده تعجب بهزاد  رفتاراي  از حسابي 

 ...  بود

  

  جلوي که موهام از کمي و  آورد باال دستشو  که میکردم نگاه بهش تعجب با داشتم 

 :   گفت زدو کنار رو بود شده ریخته صورتم

  

 .. بخوابیم بریم میاي میاد؛ خوابم خیلي من خوشگلم

  

  

 ... دیگه بخواب برو خوب: پریا

  

 .... بخوابیمممم...نه بخواب: بهزاد

  

 .. بودمااا کرده اشتباهي  عجب..خداا اي

  

  من سر پشت اونم که شدم؛ رد کنارش  از بیام بخورم آب برم بزار باشه اینکه گفتن با

 ) خخخ...(افتاد راه میفتن؛  راه مامانشون دنبال که  هایي جوجه اون مثل

  

 ....  بودااا شیطوني عجب بهزادم این

  

 پریا سرت تو خاک(  خوردم خنک آب  از پر لیوان یه زور به و رفتم یخچال سمت به

 )  اخه بودي مجبور

  

 ...  کرد حلقه کمرم دور دستاشو و  اومد سمتم به بهزاد  خوردم رو آب  وقتي
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   ؟؟ بخوابیم شب نمیشه:  گفتم دادمو قورت زور به رو دهنم آب

  

 :   بودگفت  کرده گل شیطنتش  که بهزاد

 ?? میخوابیم شبم خانومم خوب

  

 ...  اوفففف

 .. داشت پااا یه آقا مرغ نبود؛ کن ول اینکه مثل نه

  

  و برد پاهام سمت به دستشو یدفعه که میکردم نگاه بهش ساختگي اخم با داشتم

 .  کرد بلند زمین  روي از منو

  

 :   میگفتم و میکوبیدم کمرش به محکم مشتم با رفتم بغلش توي که همین

 ...  زمین بزار منو نمیخوابم

  

  تخت روي منو میخواست شد؛ اتاق  داخل وقتي که خوردم تکون  بغلش  توي اونقد 

  پا دستو  آي...(شدیم پرت تخت سمت به باهم و خورد  پیچ پاش یدفعه بزاره

 ??)  چلفتي 

  

 ...... آخخخخخخخخ

 .. شدم له دیگه  واي

  

 ...  بود افتاده روم سنگینش وزن اون   با بهزاد

  

 ...  شدم خفه بهزاد پاشو:  بودگفتم داد  شبیه بیشتر که صدایي با
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 به نباید!!!!خودته تقصیره ؛همش خانومم چیکارکنم خب:  گفت کردو اي خنده بهزاد

 ??  کني خدمت شوهرت

  

 ...  شد بلند خونمون زنگ  صداي بزنم حرفي  بهش  اومدم تا

  

 ....  بودن داده من به رو دنیا کل زنگ؛ صداي  با انگاري

  

  از نمیتوني شب ولي ؛ خوشگلم اوردي  شانس :  گفت  شدو بلند روم از سریع بهزاد

 ... کنم ادبت حسابي رفتارت این بابت باید  دربري؛ دستم

  

 ...   میکشه خودشو در؛داره پشت کیه هر  کن؛ باز درو برو   بهزاد؛ خوب خیله:  پریا

  

 ...  شد خارج اتاق از  و زد  من به خوشگلي چشمک بهزاد

  

  سمت به و  شدم بلند تخت روي  از فوري  و کشیدم عمیقي نفس  بهزاد رفتن با

 ...   رفتم پذیرایي

  

  

   195  پارت

  

 ... شدم پذیرایي  وارد و اومدم پایین رو ها پله سریع

  

  میکرد  تعارف بهش  داشت بهزاد  و  بود ایستاده سالن  وسط که دیدم رو پرهام ورودم با

 .. بشینه مبل روي که

  

 ...  کردم کاریش بوس حسابي  انداختمو  بغلش توي  خودمو و رفتم سمتش به سریع
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 آدم هنوز کردي ازدواجم تو.. پریا...اه:  گفت و  کرد جدا خودش از زور به منو پرهام

 ...   شد چندشم خبرته چه بابا...نشوي

  

 ...  خدا رو تو نگووو ؛ پرهام عه: بهزاد

 ..?? کن بوسم منو خودم پیش بیا خانومم اصال

  

 ..  زد زل بهش نیشخند یه با اونم که انداخت بهش نگاهي اخم با پرهام

  

  جاي و  بردم صورتش سمت به حرص  با رو دستم ؛ بودم شده ناراحت پرهام حرف از

 :  گفتم کردمو پاک دستم کف با رو بوسام

 ... نشه چندشتون  دیگه..بفرمااا

  

  زدو موهام روي به اي بوسه و کرد خم من سمت به سرشو میخندید  ریز ریز که پرهام

 .. نباش ناراحت من جان  ؛ خواهري کردم شوخي: گفت

  

 ..  بشینه مبل روي که کردم تعارف و  زدم بهش مهربوني لبخند

  

 ...) میکردم آشتي همه با زود  نبود خودم دست کنم چیکار(

  

 ...  زدن حرف به کرد شروع پرهام که نشستیم مبل روي هم با مون سه هر

  

 ...  بشم مزاحمتون  نمیخواستم من راستش:  پرهام

  

 که میشه بد حالش صبحي اول پریسا که بیان؛ اینجاا به پریسا و مامان که بود  قرار

 .....  دکترررر میبرنش سعید با هم اونا
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  زود هم بهزادم شد باعث که شدم بلند   مبل روي از سریع رسید که حرفش اینجاي به

 ... بشه بلند 

  

  چطوره؟؟؟ پریساحالش  ؛  شده چي  بگو پرهام خدا  رو  تو:  پرسیدم نگراني با

  

  خواهر نشده چیزي نترس:  گفت شیطنت زدوبا مهربوني لبخند  من نگراني به پرهام

 ... میشي خاله داري   فقط ؛  گلم

  

 محکم و  برگشتم بهزاد سمت به یدفعه  که کردم ذوق  قد اون خبر؛ این شنیدن با

 ....  کردم خوشحالي ابراز و کردم بغلش اونو

  

 : گفت بشنوم من که جوري آروم ؛ بودم بهزاد بغل توي که همینجوري

  

 ... شد حسودیم خانومم 

 ... میخوام بچه منم 

 ..   دختررررر ؛یه چي اونم

  

 )   میگیرفت جو زود  چقد  اینو  خدایا واااي (

  

  روي  و  رفتم پرهام پیش انداختمو بهش حرصي نگاه و اومدم بیرون  بغلش از سریع

 ... نشستم مبل

  

 :  گفت و  اورد باال رو سرش من نشستن با  بود انداخته پایین رو سرش که پرهام
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 که بود  فرستاده چیزي یه واست مامان ؛فقط برم من دیگه که بهتره ؛ جان پریا خوب

 ...  بخور اونو حتما آشپزخونه؛ تو گذاشتم

  

 ...  انداختم پایین رو سرم و کشیدم خجالت خیلي  پرهام حرف این با

  

 ... شدم آب کل به دیگه بود؛  اورده واسم که کاچي با مخصوصا

  

  بهتره اینکه  گفتن با و  کشید آروم رو  لپم  بود شده من خجالت ي متوجه که پرهام

 ....   شد  بلند مبل روي از برم

  

 که پرهام  ؛ بمون میکنم خواهش  نرو؛ خدا رو تو پرهام نه:  گفتم بهش رو سریع

 چرا عزیزم پریا: گفت بهزاد  که بزنه حرفي میخواست میکرد؛ نگاهم مشکوک خیلي

 ...   میزني حرف اونجوري

  

 ... میمونه خودش باشه داشته دوست اگه پرهام

  

 میکردم کاري هر همین خاطر به ؛ ست ساخته پرهام رفتن با کارم میدونستم که من

 !!! بمونه پرهام تا

  

  خواهري  نه:  گفت میخندید بلندي  صداي با بهزاد منو هاي حرف خاطر به که پرهام

 ...   برم دیگه که بهتره ؛ دارم کار

  

  خواهرم به حواست... چلغوز:  گفت اخم  با و بهزادکرد  سمت به رو صورتش بعد

 ... باشه

  

 .. تو میدونمو من بشه کم سرش از مو یه



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 662  صفحه  

 

  

... کنم نازش حتي  نمیاد دلم از خودم من ؛ پرهام راحت  خیالت:  گفت لودگي با بهزاد

  ?? 

  

  خونمون از  خداحافظي یه با و  کرد نثارش لب زیر فوشي  بهزاد پرویي این به پرهام

 ...  رفت  بیرون

  

 عزیز؛ دریایي  پري خوب:  گفت و شد نزدیک بهم شیطنت با بهزاد  پرهام رفتن با

 ... بخوابیم بریم دیگه که بهتره

  

  منو  و کرد بغلم سریع اونم که زدم بهش  لبخندي نداشتم اي دیگه  ي چاره اینکه مثل

 ...  برد اتاقمون سمت به

  

 ...  خورد زنگ گوشیش یدفعه که گذاشت تخت روي منو آروم

  

 : داد  جواب بهش و  برداشت رو گوشیش سریع

  

 .... خوبیم جان؛ممنون مامان سالم

 ... خوبه هم پریا

  ؟.من مادر چرا

  

 .. میزنم حرف باهاش من ؛ نباشید نگران باشه بچست؟ بردیا مگه که نداره ناراحتي

  

 ... خداحافظ.. چشم باشه نباشید؛ شمانگران...  خودشه دست مگه
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 بردیا مورد  در ؛ بود چي هر که میدونستم ؛ بودم داده گوش مکالمشون به دقت با 

 ...  بود

  

   196 پارت

  

  فکر چي خودش پیش بردیا این نمیدونم من: گفت که میکردم نگاه بهزاد به منتظر

 ... مونده غریب کشور یه تو تنهااا و تک رفته و  کرده ول رو ما ي همه که کرده

  

  بزنم حرف بردیا با میخواست ازم بزنه؛ حرف  نمیتونست زیاد ناراحتي از مامان بیچاره

 ...  برگرده ایران به دیگه  ي هفته چند  از بعد تا

  

 ...  حرفاست این از خرتر کله خیلي  و  گرفته رو خودش تصمیم اون میدونم که من

  

 ... بزنم حرف باهاش و  بزنم زنگ بهش  باید ولي 

  

 ...  کرد شماره گرفتن به وشروع اورد  باال رو گوشي حرف این از بعد

  

 ... گرفت تماس باهاش و  شد  موفق بالخره کردن  تالش کمي از بعد

  

 ...  الووووو

 ... مغرور آقاي سالم

 .!!!! نیست خوب حالم نه

  

 ...    میجویدم رو خرخرت بودي اینجاا  االن اگه که شو ساکت یکي تو

  

   میگه؟؟ چي مامان...برگردي بري؛ هفته چند ي  واسه نبود  قرار مگه نفهم ي پسره
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 ..  میزني گول بچه ؛ شو ساکت

  تصمیمي؟؟؟ چه

  

 ..  نرسه بهت دستم اینکه مگه

  

 ...  نموندي ما پیش که بودیم ارزش بي اینقد ما یعني

  

 ...  کردي داغون  رو همه کارت این با بدون  ولي...باشه

  

 ...  باش خودت مواظب خیلي  اونجااا ولي لجبازي؛ خودم مثل میدونم که من...باشه

  

 .. میرسونه سالم هم پریا.. باشه

 ..  باش خودت مواظب

 ...  خداحافظ

  

  توي دیشب  چون ؛ رفته ایران از همیشه ي واسه بردیا میدونستم خودم که من

 ...  بود زده من به رو حرفاش تموم  عروسي

  

 ..  نبود مهم واسم دیگه  ؛چون نشدم ناراحت زیاد همین خاطر به

  

 شده حاظر من خاطر به  و داشت دوست منو عاشقانه که داشتم رو  بهزاد االن من

   چي؟؟؟ بردیا ولي .. بگذره جونشم از بود

  

  اي نقطه یه به اخم با دیدم که انداختم بهزاد به نگاهي و کشیدم کردن  فکر از دست

 ...  شده خیره
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 ... ببینم اینجوري  رو شادبود همیشه که بهزادي نداشتم طاقت

  

 ...   رفتم  سمتش به و شدم بلند تخت روي از

  

 بردیا بخاطر که میدونم عزیزم بهزاد:  گفتم کردمو آویزون  گردنش   دور از دستامو

 ؛ نیست بچه که هم بردیا... خودشه کاراي  مسئول کسي هر خوب ولي  ناراحتي؛

  که بهتره پس ؛ بزرگتره  تو از سالیم سه یه سالمتي نا بیاد؛ بر خودش پس از میتونه

 ...  نباشي نگرانش زیاد

  

 از پر چشماش هنوز ولي بود شده آروم کمي انگار بودم زده بهزاد به که حرفهایي با

 ...  بود نگراني 

  

  رو  چونش روي  آروم و  شدم بلند پام  نوک رو بیارم درش هوا  حالو اون از اینکه  براي

 ...  بوسیدم

  

  چرا ؛ ندارم جنبه من میدوني که تو...بابا اي:   گفت  و زد لبخندي بهزاد من کار این با 

 ...  میکني اینکارو

  

 ..  کردم اینکارو قصد از منم ؛ میدونم:  گفتم زدمو  بهش لبخندي

  

 ... اینجوریاست عه: گفت   لبخند  با بود  اومده  خوشش من حرف این از  انگار که بهزاد

  

 ..  زد خیمه روم هم خودش و  داد هول تخت سمت به منو دستش با بالفاصله بعد

  

 :   گفت کردو  قاب دستاش با صورتمو که میخندیدم کارش این به داشتم
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  چیه؟؟ بچه مورد در نظرت پریا میگم

  

 ..  میکني بچه بچه خیلي امروز خبرته؟ چه: گفتم رفتمو بهش اي غره چشم

  

 .. هاام بچه عاشق من پریا نمیدوني :گفت و کرد  اي خنده بهزاد

  

 ....  بیاري بچه تا?  برام میخوام

  

 ...  دیگه دارم دوست... چیه  خوب:  گفت که میکردم نگاه بهش تعجب با

 !!! باشن دختر همشونم باید تازه

  

  یاد اونجوري...درشتن چشمات کافي ي  اندازه به ؛ نکن اونجوري چشاتم ضمن در

 ...... گا

  

 که برم؛ در زیرش از میخواستم و شدم عصباني لحظه یه رسید که حرفش اینجاي به

 ... نتونستم کردم کاري هر

  

 هیجااا نخوام تامن...نکن تالش زیاد خانوممم... الهي:  گفت خندیدو بلند  اونم که 

 ...  بري نمیتوني

  

  اي دیگه سمت رو صورتم و  کردم اخمي بکنم  کاري نمیتونم دیگه ؛ دیدم که وقتي

 ...  برگردوندم

  

  هر و  آورد پایین رو سرش  و چرخوند خودش سمت به صورتمو آروم  دستش  با بهزاد

 ...  گفت بعد و بوسید عمیق رو چشمام دوتا
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 ... عزیزم کردم شوخي

 ... نمیکنم حس رو زمان  گذر میفته تو خوشگل هاي چشم به نگاهم که بار هر من

  

 .. بشم خیره چشمات توي و  کنم نگات فقط  رو شب  و روز کل دارم دوست

  

 .. زدم بهش لبخندي  و  رفت  قنج واسش دلم بود ریخته واسم که زبوني همه این از

  

 !!! خوشگلم هست اجازه:  گفت زدو لبخندي دید منو ي  خنده وقتي اونم که 

  

    هاي بوسه  و  برد  فرو گردنم گودي سمت  به رو سرش که کردم تایید رو  حرفش سرم با

 .  زد بهش نرمي

  

 ... میشد  بیشتر عطشش انگار میزد  که اي بوسه هر با

  

 شده خمار که هایي چشم با و  گرفت باال  رو سرش ؛ گذشت حالت اون  توي که کمي

 :   بودگفت

  

  نمیتونم دنیا  هیجاي میدي بهم تو که آرامشي من؛ واسه بهتریني تو همیشه مثل

 ...  کنم پیدا

  

  ؛ رو  گرمش لبهاي  و اورد پایین رو سرش  دوباره که میکردم نگاه بهش عشق با داشتم

 ...  کرد بوسیدن به شروع عشق با و  گذاشت لبهام روي

  

  

   197 پارت
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  به و دراورد تنم توي از رو پیرهنم حرکت یه با میکرد  بوسم داشت که همینجوري

 ..  کرد پرت اي گوشه

  

 :  گفت و  زد  کنار زود رو اونا که  گذاشتم  صورتم روي دستام سریع خجالت از

  

 همیشه خانومم دارم دوست من ، نکن اذیت زیاد ؛خودتو باش راحت من با خانومم

 .. کنه همراهیم

  

 همراهیم همیشه دارم دوست من کشیدي؛ولي خجالت ازم کلي دیشبم که دیدم 

 ...  میشم عصبي خیلي نیست خودم دست نمیکني همراهیم وقتي ؛ کني

  

 که گفتم بهش چشمي همین خاطر به بشه اذیت من بخاطر بهزاد  نداشتم دوست

 باهاش عشق با منم که کرد لبهام بوسیدن  به شروع دوباره زدو  لبخندي  اونم

 ..  کردم همراهیش

  

 ..   بودیم افتاده نفس  نفس به دوتامون هر

  

  گفت  و انداخت تخت ي دیگه سمت  رو  خودش میزد نفس نفس حسابي که بهزاد

 .. خانومم خوبي

  

   شدم خسته خیلي ؛ میاد خوابم یکم فقط ؛ بهترم.. آره: گفتم  و کشیدم عمیقي نفس

  

 .  زد موهام روي عمیق اي بوسه   و برگشت سمتم به بهزاد من حرف این با

  

  کرد  حلقه کمرم دور هم رو  دستش یکي اون   و انداخت گردنم زیر از  رو دستش بعد و

 .. 
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 ...  دارم خواب منم ؛ خوشگلم بخواب خوب:  گفت و کرد قفل رو پاهام پاهاش با و

  

 جااي ترین امن میکردم احساس میداد آرامش بهم خیلي  بهزاد گرم آغوش

 !!  دنیاست

  

 ..  رفتم خواب به و بستم رو چشمام آروم  و زدم رضایت  روي از  لبخندي

  

 ..  شدم بلند خواب از میکرد  نوازش اروم رو   هام پلک که دستي احساس با

  

  اتاق تاریکي توي   حسابي که دیدم رو سیاه چشم دوتا کردم باز رو چشمام که همین

 ..  میزدن برق

  

 ..  میکرد غرق سیاهیش  توي آدمو بود خوشگل خیلي بهزاد چشمهاي

  

  میکني؛ نگاه اونجوري چرا چیه خانوممم  گفت که میکردم نگاهش همینجوري داشتم

 .  کنم ادبت بازم میخواي نکنه

  

  روي  از..  خندیدن به کرد شروع بلند صداي با که رفتم  بهش خفني ي غره چشم

 :   گفت که میکردم مرتب تنم توي ؛ رو لباسام داشتم و اومدم پایین تخت

  

 شامي یه القل نخوردیم ناهار که ؛ما بدید غذا ما به نمیخواهید شما..خانوماااا خانوم

 ... بده ماا به

  

 شما مگه ؛درضمن ندارم پخت دست من عزیزم شرمنده: گفتم کردمو اي  خنده

   شده؟ چي حاال  بزني سفید و سیاه به دست خونه این توي نداري حق نگفتي 
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  رو انتظارت آشپزخونه که میگم االن...بود  تو گیر کارم موقع اون: گفت لودگي با بهزاد

 ...  بفرماااااا میکشه

  

 که کنم درست چیزي واسش تا برم بیرون اتاق از میخواستم و کردم بهش کجي دهن

 ...  بیارن غذا بیرون از میزنم  زنگ االن  خوشگلم؛ کردم شوخي:  گفت

  

 .....  دارم دوست خیلي که کنم چیکار

  

 ... اومدیم بیرون اتاق از هم با  و زدم  بهش لبخندي

  

  داخل که همین... رفتم آشپزخونه سمت به من که میداد غذا سفارش داشت بهزاد

 ... دیدم  کابینت روي رو؛ کاچي ظرف  شدم آشپزخونه

  

 .. بزنم زنگ پریسا به باید که بود افتاده یادم تازه... وااي 

  

 ..  گرفتم رو پریسا ي شماره  و برداشتم اوپن  روي از رو گوشیم سریع

  

  بابت کلي  اونم گفتم؛ تبریک بهش بچه بابت و  پرسیدم رو حالش اینکه از بعد

  کمي و کردم قطع رو گوشي   من که دراورد رو من حرص و گذاشت سرم سربه دیشب

 ..  خوردم رو کاچي از

  

  هي  و  رفت صدقم قربون  کلي و  زد زنگ مامان اینبار که میخوردم رو کاچي داشتم

   میپرسید رو حالم
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 اوپن کنار که دیدم  دست به روغذا  بهزاد  کردم خداحافظي مامان از که این از بعد

 ..  بود ایستاده

  

   گرفتي؟ غذا  رفتي بیرون  کي  تو بهزاد: گفتم تعجب با

  

  یادت کل به منو اصال که بود  تلفنت به حواست اونقد:   گفت ساختگي  اخم  با بهزاد

 ..  رفت

  

  غذاها پیک و  نرفتي بیرون که میدونم..  بود بهتون حواسم.. آقا نخیرم:  گفتم لوسي با

 ..  اورده رو

  

   مطمعني؟ کجا از: بهزاد

  

 ..  نگووو نیستي بلد دروغ...لختت بدن و کوتاه شلوارک اون از:  پریا 

  

 باهم بریم بیا نیست گشنم من شدیاااا؛اصال شیطون :  گفت کردو اي خنده بهزاد

 . بخوابیم

  

 .  نشست صندلي روي  و  زد لبخندي که رفتم بهش اي غره چشم

  

 . نشستم پاهاش روي و رفتم پرویي تمام با بگه؛ بهم اینکه بدون  بار این 

  

 جاش میدونه که خودم خانوم به آفرین:  گفت و  کشید رو لپم سریع بهزاد کارم این با

 . کجاست

  

 .  داد خوردم به رو غذا آروم وآروم جلو  کشید  رو غذاها که زدم  بهش لبخندي
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   نمیخوري؟ چرا خودت پس:  گفتم پر دهن با

  

 ...    میخورم خانومم باشه:  بهزاد

 . میخورم منم شدي سیر که بعد ؛ بخور تو اول

  

 .. نمیخورم دیگه ؛ شدم سیر منم پس مرسي باشه:  گفتم تحکم با

  

 .. بخوریم باهام دارم  دوست ولي نه:  پریا شدي؟؟  سیر  زودي این به یعني: بهزاد

  

  ؛ خودم خانوم ي واسه جونم اي: گفت بود شده خوشحال من حرف  این از که بهزاد

 .. خدامه از که من

  

 .. من یکي  میخورد بهزاد دوتا  غذا؛  خوردن  به کردیم شروع باهم بعد

  

 ??  چسبید خیلي بودیم خورده قاشق یه با  چون خدایش  ولي

  

 ..  رفتیم پذیرایي سمت به و کردیم جمع رو میز بهزاد کمک به شام از بعد

  

  خیلي من جان پریا:  گفت  شدو بلند مبل روي از  بهزاد خوب؛ فیلم یه ازدیدن بعد

 .. بخوابیم بریم دیگه بهتره!ام خسته

  

  تکون واسش سري.. کنم ادارش من بعد این ؛بایداز منه با بردیا شرکت کاراي فردا از 

  کنار در آرامش با و رفتیم خوابمون اتاق سمت به وي تي کردن  خاموش از بعد  و دادم

 ... خوابیدیم هم
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   198 پارت

  

 ..... بعد سال3

  

   اوردي؟ منو کجاست اینجا بهزاد: پریا

  

  از سر شد پرت حواسم لحظه یه منم ؛ دیدي که خودت ؛ خانومم نمیدونم: بهزاد

 ... دراوردیم اینجا

  

 !!   بریم اینجاا از بیا ..بهزاد گرمه خیلي: پریا

  

 ...   خانومي باشه:بهزاد

 !! تشنمه بده من به آب خورده یه حاال

  

  براش رو  آبي ، ازبطري کمي  و رفتم ماشین سمت ؛به داشتم اطرافم از که ترسي با

 ... ریختم لیوان توي

  

 .....  بخور آبو این بیا بهزاد: پریا

  

 !!!!! میکنه صدامون یکي  داره انگار ببینم؛ بزار! خانومم باشه: بهزاد

  

 !! بریم اینجا از بیا بهزاد؛ کن ولش: پریا

 ...  نرووو میترسم من

  

 ...  میرفت صدا سمت به داشت  بکنه من حرف به توجهي اینکه بدون  بهزاد
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  اي دیگه  کس هیچ اینجا   ؛ بود کویر از پر جا ؛همه انداختم  اطرافم به نگاهي  نگراني با

 ...   نمیخورد چشم به ما از غیر به

  

   میرفت؟؟؟ کجا داشت بهزاد این پس

  

 ....  هستمااااااا تو با بهزاد: پریا

 ... وایسااا میري؟؟ داري کجا

 ... نیست کسي که اینجا 

  

  منو برگرددد توعم با بهزااااد:گفتم داد با بود  گرفته حرصم نمیداد جوابمو که این از

 !! ببین

  

 ...  بده رو من جواب نخواد که بود  بعید بهزاد از

   شدم عصباني دستش از لحظه یه

 :   گفتم گرفتمو رو کتش سریع و  رسوندم  بهش خودمو بلند  هاي قدم وبا

 !!!! نیستم  تو با مگه

  

  همیشگیش اخم با که دیدم  رو بردیا بهزاد؛ جاي به برگشت سمتم به که همین ولي

 ....  میکرد نگاهم بهم داشت

  

 ....  نبود بهزاد از  خبري کردم نگاه اطرافم به که هرچقدر

  

 ...   صداکردم رو  بهزاد  بلندي فریاد وبا  کردم ول رو کتش سریع

 ...  بهزااااااااااااددددددددد
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  بلندي هین یه و  شدم بلند خواب از سریع نفر؛ یه دست  شدید خوردناي تکون با

 ... کشیدم

  

 ...  دیدي خواب عزیزم نترس تو؟ به شد  چي خوشگلم:بهزاد

  

  میزدم نفس نفس و  بودم شده عرق خیس بد  خیلي  کابوس اون خاطر به که من

 ... انداختم  بهزاد به نگاهي سریع

  

     بهزاد؟ خوبه حالت تو:  گفتم گذاشتمو  روش وآروم بردم صورتش  سمت به  ؛ دستمو 

 ولي خوبم؛ من  خانومم آره:گفت بود  کرده روشن رو  خواب اتاق چراغ حاال که بهزاد

 ??  نیستي خوب تو کنم فکر

  

   شدي؟؟ اینجوري چرا  بگي بهم میشه

  

  که زد چنگ گلوم به بغضي بهزاد؛ نبودن خاطر به لحظه یه خوابم؛ اوردن  یاد به  با

 ...  کردم کردن  گریه به شروع بلند صداي  با انداختمو بغلش توي خودمو سریع

  

 ..  میداد دلداري  بهم و  میکرد نوازش رو موهام روي  آروم  دستش  با بهزاد

  

 ... نکن اذیت زیاد خودتو بود؛ خواب همش بهزاد مرگ به ؛ خانومم:  بهزاد

  

  بغلش از سریع و  شدم عصباني دستش از  بود داده قسم رو خودش مرگ که این از

 ... اومدم  بیرون

  

 :  گفت و زد  خوشگلي  لبخند که میکردم نگاه بهش عصباني ي چهره با

 .... بهزاد مرگ به نمیگم دیگه باشه
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  دیدي که چي هر کن باور  خانومم  خوب ولي حساسي؛ کلمه این روي که میدونم

 ... بود خواب یه همش

  

   دیدي؟؟ خوابي  چه ببینم بگو من به حاال

  

  خوابم کردن تعریف به شروع گریه با و شد جمع چشمام توي اشک  حرفش این با

 ... کردم

  

 ...  میکرد نگاهم داشت لبخند با بهزاد

  

 من  ي واسه اینجوري داري خواب یه خاطر به که داري   دوست منو  اینقد یعني: بهزاد

 ... میریزي اشک

  

 عمر.. مني عشق تو...باشم نداشته دوست میشه مگه... شو ساکت بهزاد:  پریا

 ...  میمیرم تو بدون من...مني جوون...مني

  

 !!! بودم من اینا ي همه یعني خودم؛ خانوم ي واسه جونم اي: بهزاد

  

 .  شدم خیره صورتش اجزاي  تمام به دقت وبا کردم تایید رو  حرفش سرم با

  

 )  دادنش  دست از ؛ از ترس...(بود کرده رخنه دلم توي ترسي یه همش

  

  خودش سمت به رو دستم یهو که بود  کرده تصور چي من نگاه این از  بهزاد نمیدونم

 .. بشم پرت بغلش توي شد باعث که کشید
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  که من ؛ میکني نگاه چي به خوشگلم: گفت میزد موج توش خنده که صدایي با

 ??  کردم ادبت دیشب

  

 ..  کرد لبهام بوسیدن به شروع عشق وبا آورد  پایین رو  سرش حرف این بعد

  

 ریخته صورتم خودروي  به خود هم من اشک  میزد بهم بهزاد که اي بوسه هر با

 ... میشد

  

 ...  بود  کرده خیس  رو بهزاد  و من  ت صور کل اشکام

  

  جون عشقو تو : وگفت گرفت فاصله ازم کمي بود شده خمار که چشمایي با بهزاد

 ... مني

  

 ....  بکنم اینکارو بخوام اگه بمیرم بزاره؟ تنهااا عشقشو میتونه  آدم مگه 

  

  آب از پر لیوان یه وبرام  برگشت عسلي سمت به بودم بغلش توي که جور همین

 ..  داد دستم به و ریخت

 ...   انداختم دستم توي  لیوان به نگاهي

  

 ..  افتادم  بود خواسته  من از خواب توي بهزاد که آبي یاد لحظه یه 

  

  

   199 پارت

  

 ... شد جمع چشمام  توي  اشکي دوباره ها لحظه اون   اوردن یاد به با
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 :   گفت کردو ظریفي اخم میکرد  نگاه منو نگراني با حاال که بهزاد

 !!!  نداره  آفت بم بادمجون نترس....بخور رو آبت عزیزم

  

  دستم از  رو لیوان بهزاد  که خوردم رو آب از کمي زور به بود  گلوم توي که بغضي با

 ...  گذاشت عسلي  روي و گرفت

  

  بلند  تخت روي از  و گرفت فاصله من از کمي   زد موهام روي اي بوسه اینکه از بعد

 ...  شد

  

   بهزاد؟؟ میري  داري کجا:  گفتم بهش رو سریع ترس با

  

 ..??  دستشویي اجازت با : میکردگفت نگاهم تعجب با که بهزاد

  

 ...  بگذره خوش باشه:  گفتم و نشست لبم روي  لبخندي  حرفش این از لحظه یه

  

  داشته دوست اگه خوب... عههه:  گفت بدجنسي با بود دیده منو  لبخند که بهزاد

 ....??  بیاي میتوني هم تو ؛ باشي

  

 ...  ماااا جااي به دوستان! نخیرم:  گفتم و  کردم اي  خنده

  

 ...   بخوابي بگیري بهتره خانومم: گفت کردو تصنعي اخم یه سریع من حرف این با 

  

 ...... میدم دستت کار زبونیت  بلبل این بابت وگرنه

  

 یه برات میرم منم دستشویي؛ بري تو ندارم؛تا خواب دیگه من جان بهزاد نخیرم:  پریا

 .... میکنم آماده مفصل ي صبحونه
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 !!!  خوردم رو صبحونم که من خانومم: بهزاد

  

   خوردي؟؟ کي:  پرسیدم تعجب با

  

  تازه...آهان... پیش دقیقه چند همین  گفت و  برد لبهاش سمت به دستشو بهزاد

 ...   بودم شده منظورش ي متوجه

  

  بهداشتي سرویس داخل و ؛ زد من به  چشمکي که میخندیدم حرفش این به داشتم

 ..  شد اتاقمون

  

 ....  بود همینجوري همیشه

  

 اخم من روي به که بود نشده حال به تا میکردم؛ زندگي باهاش که سالي3 این توي

 ....  بزنه  حرف من با بلندي صداي با یا ؛ کنه

  

 ...   بخندونه رو من که میکرد  سعي  کاراش با و میزد حرف باهام عشق با همیشه

  

  داشته دوستش عاشقانه و بشم وابسته بهش اینقدر نمیکردم فکر وقت  هیچ اصال

 ... باشم

  

 ...  میکرد پرستاري   ازم مهربوني با صبح خود تا میشدم مریض که هایي موقع حتي

  

 ...  کرد خودش عاشق منو بالخره که داد عشق بهم اونقد   بود؛ عشقي از پر آدم بهزاد

  

 .... کنم عوضش دنیا  کل با  اونو نیستم حاضر االن که مني براي
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  منو بهزاد اینکه از ترس ؛ میترسیدم خیلي بودم دیده که خوابي بابت همین؛ خاطر به

 .....??  وبره بزاره تنها

  

  لبم ي  گوشه لبخندي و اومدم خودم به میخوند؛ حموم توي  داشت بهزاد که آوازي با

 .. نشست

  

 ... بود رفته هم حموم اینکه مثل

  

 آرومم تویي خانومم؛ فقط میرفت حموم که وقت هر.. نداشت قشنگي صداي اصال

 ... میخوند رو جونم

  

  محکم ي ضربه تا چند و رفتم حموم در سمت به و شدم بلند تخت روي از لبخند با

 ...  زدم بهش

  

 !!!  سرت روي  گذاشتي  رو خونه ؟ خبرته چه بهزاد:  پریا

  

  ؛ دیواري چار خانومم: گفت پرویي تمام با و  کرد باز کامل رو حموم در بهزاد

 ) خخخ..(بیرون بفرمااا ناراحتي هم شما...اختیاري

  

 ...   شدم ناراحت حرفش ازاین چرا نمیدونم

  و  اورد صورتم سمت به رو دستش بود؛  شده من ناراحتي  ي  متوجه انگار که بهزاد

 :  گفت گرفتو  رو چونم آروم

  

 .. خانومم پریاااااا 

 ... عشقم کردمااا شوخي 
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  با  و کشید رو دستم سریع که برم پیشش از میخواستم و زدم  بهش جوني کم لبخند

 ..??  بست درو  و  برد حموم داخل خودش

  

  که حالي در بهزاد که بکشم سشوار رو موهام تا رفتم آینه سمت به تن به حوله

 :  گفت میکرد خشک حوله با رو موهاش

  

 ... بکشم برات خودم بزار خانومم بشین

  

 ...  نشستم صندلي  روي و  کردم ازش تشکري

  

 ...  موهام روي سشوار کشیدن به کرد  شروع دقت با خیلي  

  

 :   گفت میکشید سشوار رو موهام داشت که جوري همین

  

 .. بدم خوب خبر یه بهت رفت یادم که بود  کار درگیر فکرم اونقد دیشب پریا راستي 

  

 ...   بود رفته یادم رو موضوع این کل به زیاده شرکت کاراي بس از 

  

   موضوعي؟ چه خبري؟ چه:  پرسیدم

  

  ي واسه بردیا قراره زدوگفت زنگ بهم مامان ؛ بودم شرکت توي که ظهر بعد: بهزاد

 ....  برگرده ایران به هفته دو مدت به فردا  پس

  

 ...  بیاي میتوني توهم داشتي  دوست فرودگاه؛اگه بریم میخواهیم فردا هم ما 
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 .... شدم شوکه خیلي زده بهزاد  که حرفي این با

  

 :   گفتم انداختمو بهش  آینه توي  از نگاهي

  

  بارم یه بود رفته که  ام سالي چند این توي  بودآلمان؛ رفته همیشه ي  واسه که بردیا 

   میگرده؟؟؟ بر داره که شده چي حاال..بزنه سر بهتون که بود نشده هم

  

  رو  برادرم سال 3 از بعد بالخره ؛ خوشحالم خیلي که من ؛ عزیزم نمیدونم: بهراد

 ... میبینم

  نمیتونستم شرکت کاراي خاطر به چون ولي ؛ میزدم حرف تلفني  باهاش که درسته

 ...  بودم ناراحت خیلي  برم پیشش

  

  وقت هیچ  وگرنه ؛ برمیگرده  داره که باباست و مامان بیقراریهاي خاطر به فکر االنم

 .. نمیشه دوتا  بردیا حرف

  

 ...  رفتم  فرو فکر توي و  گفتم بهش آهاني

  

  برگشته؟ چرا

  کنه؟ ثابت رو  چي میخواد کارش این با مثال

  

 لحظه یه حتي  ندارم دوست متنفررررم؛ ازش دلشکستنام تموم ي اندازه به که من

 ....  ببینمش

  

  هاي گذشته یاد دیدنش با نمیخوام.. شوهرمم وعاشق دارم  خوبي زندگي  االن من

 .... بیفتم تلخم
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  برو  تنهایي خودت نمیشي ناراحت اگه ؛ جان  بهزاد:  گفتم اومدمو بیرون فکر از

 ...  فرودگاه

  

 ... برم مامانینا ي  خونه رو فردا میخوام من

  

  

  200 پارت

  

 :   گفت لودگي با  کردو خاموش رو سشوار بهزاد من حرف این با

  

   بموني؟ اونجاا نمیخواي که رو شب خوشگلم؛ وقت اون

  

 )  نمیبره خوابم تو بدون(بمونه جایي  زنم نمیزارم من میدوني خوب که خودت

  

 من با هم تو پس بمونم اینا بابا ي خونه بردیا خاطر به شب آخر تا میخوام من

 !!! میاي

  

 ...  نداشتم اي دیگه  ي چاره اینکه مثل

  

  ازش  تشکري بود کشیده سشوار رو موهام اینکه بابت و  گفتم بهش آرومي ي باشه یه

 ...  شدم بلند صندلي روي  از ؛و کردم

  

  اتاق از کنم آماده رو صبحونه میرم  دارم اینکه  گفتن با و پوشیدم رو لباسام سریع

 ... اومدم  بیرون

  

 ..   کردم صدا رو بهزاد بلندي نسبت  صداي  با و چیدم خوشگل ي صبحونه میز یه
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 ..  شد دیر شرکتت دیگه بیا  باش زود  ؛ نمیاي در که دوماد  بهزااااد؛: پریا

  

 :  گفت که میومد پایین ها پله از  داشت  بود زده تیپ حسابي که بهزاد

 ... دیري چه خانومم

 ...  شرکتمااا رئیس ناسالمتي

  

 ...  کنید میل رو  صبحونتون بفرمایید رئیس آقاي خوب خیله: پریا

  

 عقب خودش براي رو  صندلي نمیشد؛ کم لباش روي از  وقت هیچ که لبخندي  با بهزاد

 ... نشست روش و کشید

  

 ... نشستم پاهاش روي و رفتم سمتش به هم من

  

 ..  دراومد بهزاد داد صداي من نشستن با

  

  عذاب اینجوري منو داري ساله چند ، نمیکشي خجالت...پریاااااا واااااااي: بهزاد

   ؛ میدي

  

 : گفت  دوباره که میکردم نگاه بهش تعجب با داشتم

  

 ..   شدیااا چاق خیلي خانومم

 ...  باال رفته  وزنت خورده یه 

 ... باش من فکر به یکمم
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 پاهاش روي  از میخواستم سریع و کردم اخمي  بود زده بهم بهزاد که حرفهایي این با

 :  گفت کردو بغل منو محکم که شم بلند 

  

 باهاش دارم که نفهمیده هنوز سال چند این  توي که برم خودم خنگ خانوم قربون 

 ...  میکنم شوخي

  

 .. بري میخواي کجااا مني؛ بغلیه شماا ضمن در

  

  تو ي  واسه خودمو داشتم منم عشقم؛ میدونم خودم:  گفتم زدمو  بهش لبخندي

 ... میکردم لوس

  

 ...  خودم خانوم ي واسه ؛ جونم اي:   بهزاد

 ..  کرد لقمه گرفتن به شروع حرف وبعداین..تو گاز یه ؛ من گاز یه شد اونجوري که حاال

  

 بچه مثل همیشه بخوره؛ غذا من  بدون که بود نشده هم بار یه سال3 این توي 

 ...  میداد غذا بهم هاخودش

  

  رو چشمام درد ؛از ام معده شدید سوزش احساس  با  ؛ خوردم رو ازصبحونم که یکم

 ... بستم

  

  دو  رو  صبحونش داشت  بودو انداخته پایین رو سرش  نبود؛ من به حواسش که بهزاد

 .. میگرفت لقمه هم من به  هي و  میخورد لپي

  

 ...   بخورم نمیتونستم دیگه ام معده درد  از
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  تشکري ندارم؛ میلي دیگه اینکه گفتن وبا گذاشتم میز روي ؛ رو لقمه جوري همون 

 ...  ایستادم اوپن کنار و شدم بلند پاهاش روي  از  و کردم ازش

  

 سمتم به و  شد بلند  صندلي روي از نگراني با بود  دیده رو من درهم ي  چهره که بهزاد

 :  گفت اومدو

  

 ..  نخوردي رو صبحونت نفسم؟چرا شد چت پریا 

  

 ...  کرد سوزش ام معده یدفعه چرا نمیدونم بهزاد؛ هیچي:  پریا

  

 ! خانومم دکتر ببرمت میخواي   بمیرم؛ الهي:   بهزاد

  

 ... میشه خوب حالم بگذره دیگه یکم عزیزم نه:  پریا

  

 .. باشه بهت حواسم تا میمونم خونه من پس باشه: بهزاد

  

  آقاي کن لوس منو کم درضمن سرکار؛ میبري تشریف شما ؛ نکرده الزم نخیر: پریا

 ...?? عاشق

  

  خودت مواظب خیلي ... شده دیرم حسابي برم؛ دیگه من پس خانومم باشه: بهزاد

 ??  دارم الزمت شب ي واسه باش

  

  لبخندي که زدم ستبرش ي سینه به  رو آرومي ي ضربه و  رفتم بهش اي غره چشم

 ... زد بهم
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 خونه از  خداحافظي یه با و  بوسید عمیق رو چشمام دوتا  و شد خم بسمتم بعد و 

 ...  رفت  بیرون

  

 ... رفتم پذیرایي به و کردم جمع رو میز سریع بهزاد رفتن با

  

 ...   بود شده بیشتر معدم سوزش

  

 .... باال  میارم دارم  خوردم چي هر میکردم احساس

  

  پذیرایي بهداشتي سرویس سمت به ؛سریع دهنم توي اي مایه هجوم احساس با

 ... زدم عق تونستم تا و رفتم

  

 ... بمونه پیشم بهزاد میزاشتم کاش....بود شده بد خیلي حالم

  

 ...  بود پریده کل به رنگم دیدم که  انداختم دستشویي  توي آینه به نگاهي

  

 .... نشستم مبل اولین روي  و دراومدم  و دستشویي توي از حالي بي با

  

 بشه بهتر حالم بلکه تا بزنم حرف باهاش کمي و بزنم زنگ پریسا به گرفتم تصمیم

 .... 

  

   201 پارت

  

 ...  شماره گرفتن به کردم شروع و برداشتم رو  تلفن گوشي

  

 ....  خورد گوشم به پریسا خندون صداي  باالخره خوردن  بوق بار دوسه بعداز
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 ... بفرمایید جانم الو: پریسا

  

 ...  خبرا چه... خواهري خوبي عزیزم سالم: پریا

  

 ...   آورده در رو  پدرمون وروجک؛ عسل این بابااا؛ خوبي چه...فدات:  پریسا

  

 ...  بشه قربونش خالش الهي: پریا

 ... کنه بازي راحت  بزار رو بچه داري  چیکار خوب

  

 ... ریخته بهم جارو همه بخدا  ندارم کاریش االنم: پریسا

  

 ... عزیزم خبرا چه تو بیخیال حاال

  

 ..   خونه توي بودم تنها منم خواهري هیچي:  پریا

  

   شده؟ چیزي... بیحالي  ؟انگار شده اینجوري  چرا صدات:پریسا

  

 کنم ؛فکر آوردم  باال خوردم چي هر صبح از نیست؛ خوش حالم پریسا راستش:پریا

 ... شدم مسموم

  

 ..   پریاااا شدي مسموم که مطمئني: پریسا

   نمیگي؟ ما به شیطون خبرایییییه نکنه

  

 ...  نه..  نه:  پریا
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  خیلي بهزاد  و من براي  حاال ؛ باشه چیزي همچین یه نکنم فکر نمیدونم؛ یعني

 ...   زوده

  

 .. من خواهر زودي چه: پریسا

 ) خخخ..(شدیم خاله ماهم شاید دیدي  چه خدارو  دکتر؛ برو

  

 ...  دیووونه...خخخخ:  پریا

 .. دکتر میرم حتما نشدم خوب اگه  بیاد؛ بهزاد بزار حاال باشه

  

 ...  منتظرتم من ؛ بده خبر بهم شد خبري پس عزیزم باش: پریسا

  

 !  خووووب خیله:  پریا

  

  خرابکاري این از بیشتر عسل تا برم؛ من نداري؛ کاري من با اگه خوب:  پریسا

 ...  نکرده

  

 ... خداحافظ... برس کارت به برو عزیزم نه: پریا

  

  فرو فکر به و کردم پرت مبل از اي گوشه به رو تلفن ؛ زدم حرف پریسا با اینکه از بعد

 ... رفتم

 ... باشم نداشته خبري خودم و باشم حامله من واقعا نکنه

  

 ... بیاریم بچه دیگه ساله5 از  بعد که بود داده قول بهم بهزاد آخه ولي

  

  حرفش؟ زیر زده و  کرده رو خودش کار آخر نکنه

  



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 690  صفحه  

 

   چیکار؟ میخواي رو بچه ؛ اي بچه  خودت تو: میگفت بهم همیشه که اون

  

 بابت از لحظه یه و کشیدم شکمم  روي ؛ رو دستم ؛ باشم حامله اگه اینکه فکر با

 ... نشست لبم ي گوشه لبخندي بشم مادر منم ؛ اینکه

  

 ....  انداختم پذیرایي ساعت به نگاهي  کسلي با

  

 ...  میداد نشون رو ظهر بعد?  ساعت

  

 ...  بودم برده یاد از رو زمان  گذر که بودم کرده درگیر  رو فکرم قد اون

  

 ...   بود شده بیشتر کمي معدم سوزش

  

  غذاي یه عشقم براي تا رفتم خونه آشپز سمت وبه شدم بلند مبل روي از حالي بي با

 ... بپزم خوب

  

 ...  سبزي قرمه پختن به کردم شروع عشق تموم با

  

 براش من که وقتایي مخصوصا بود؛ سبزي قرمه عاشق همیشه بهزاد آخه

 ...?? میپختم

  

 به وسریع شد  بد ؛حالم غذا بد  بوي خاطر به لحظه یه که بودم خودم هواي و حال تو

 ....  رفتم پذیرایي  بهداشتي  سرویس سمت

  

 ...   زدم عق تونستم تا دوباره
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 ....  رفتم آشپزخونه سمت به حالي بي ؛با بود نمونده برام جوني دیگه

  

 ...   کردم درست  رو غذا اون تونستم بالخره بدبختي تا هزار با

  

  بلکه تا بخوابم وکمي برم اتاقمون به گرفتم تصمیم نداشتم؛ خودمم ي حوصله دیگه

 ...  بشه بهتر حالم

  

  خودم جیغ صداي وبا دیدم؛ رو وحشتناک خیلي کابوس همون باز که بودم خواب توي

 ....  پریدم خواب از

 ..  بودم افتاده نفس  نفس به ترس از

  

 ...  بود نشسته سردي  عرق بدنم کل روي

  

   میدیدم؟ من که بودن خوابي چه اینا

  

   بیفته؟ بهزاد ي واسه اتفاقي میخواد نکنه

  

  چرت ؛ پریا شو خفه: گفتم و زدم خودم سر توي محکم یدونه فکر این تصور با

 ??  نگوووو

  

  آب یخچال از کمي تا رفتم آشپزخونه سمت وبه اومدم پایین تخت روي از زور به

 .. بخورم

  

 ...  خورد گوشم به در  شدن باز صداي ؛ میخوردم آب داشتم که جور همین

  

 .. نشست لبم روي خوشحالي از لبخندي ناخداگاه
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  بهزاد  دیدن با... رفتم سالن سمت به بلند هاي  قدم با و بستم رو یخچال در فوري

 ....  رسوند بهش رو  وخودم زدم  لبخندي

  

 ...  نباشي خسته...خودم آقااااایي  سالم:  گفتم سرحالي با  و شدم آویزون  گردنش  از

  

 خسته هم تو ؛ خودم گل خانوم سالااام:گفت میبوسید رو صورتم که حالي  در بهزاد

 ...  نباشي

  

 ..?? من دریایي  پري انداختي؛ راه  خوبي بوهاي چه....  به به

  

 ...  انداختي زحمت  توي خودتو حسابي که معلوم عزیزم

  

 .... زحمتي چه عشقم نه: پریا

 .... سهله که پختن غذا  ؛ میکنم کاري هر تو ي واسه من

  

  

   202 پارت

  

 :   گفت و کشید  رو لپم آروم بود  صورتش روي جذابي  لبخند که حالي  در بهزاد

  

 منو خوب که خودت...کن زبوني  بلبل بعد خونه؛ برسم اول  بزار خوشگلم

 ...??  میشناسي

  

  منم ؛ بگیري دوش یه بري تو تا بگي؛ تو چي  هر آقایي باشه:  گفتم و زدم  لبخندي

 .. میکنم آماده رو شام میز میرم
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 .. رفت اتاقمون  سمت به و کرد ازم تشکري  بهزاد 

  

 ..  چیدم عشقم براي خوشگل میز یه فوري فاصله این توي هم من

  

 ...  اومد  بیرون اتاق از سر به حوله که بهزادبودم منتظر

  

 :  گفت و اومد میز سمت به کرد خشک حوله با  رو قشنگش موهاي اینکه از بعد 

  

 ...  کرده دیووونه  بهزاد دل کرده چیکار خانوم پري ببین...به به

  

 :   گفت خنده  با  و کرد خندیدن به شروع بلند صداي با بعد

  

 ...   دریایي پري برات متاسفم

 ... باشه خودت پاي به امشبت خوردن شام بهتره پختي؛ که غذایي این با امشب

  

 ... بخورم غذامو باولع تنهایي خودم میخوام من

  

  منم اصال...بدي غذا من به نمیخواي یعني:گفتم بهش رو  ناراحتي ي قیافه با

 ??  نمیخورم

  

 :  وگفت کرد بغل منو  محکم و اومد  سمتم به بهزاد من حرف این با

  

 ...  ندم غذا عشقم به که بکنم غلط من

  

 ...  بخورم خودم بعد  کنم سیر خودمو کوچولوي دختر شکم باید اول که بغلم بشین بیا
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 ...  برد میز سمت به و گرفت دستمو بعد

  

 ...   بشینم پاهاش روي که کرد  اشاره بهم و نشست صندلي  روي  خودش اول

  

  رو تو خیلي  بهزاد این خودمونیم...(نشستم پاهاش روي و  کردم ازش تشکري لبخند با

 ??)  کرده لوس

 ...  داد خوردم به قاشق چند و ریخت بشقاب توي غذا کمي بهزاد

  

 ...  میومد بد مزاجم به گوشت بوي چرا نمیدونم

  

 :    گفتم و دادم هل عقب سمت به رو قاشق دست با

 ....   جان  بهزاد دیگه نه

 .....  ندا میل دیگه

  

  تا و رفتم بهداشتي سرویس سمت به  فوري بزنم؛ رو  حرفم ي ادامه نتونستم دیگه

 ....  اوردم باال تونستم

  

 :  گفت بود  شده بلند کمي که صدایي  با  و میزد در نگراني  با که بهزاد

 ... یهویي تو شد چت ببینم؛ کن باز درو خانوممم

  

  بهداشتي  سرویس از بیحالي با ؛ کنم نگران رو  بهزاد این از بیشتر نداشتم دوست

 ....  خوبم عزیزم نباش نگران:گفتم و اومدم  بیرون

  

 ??  ات پریده رنگ  اون از معلومه آره: گفت  میکرد  نگاهم ظریفي اخم  با حاال که بهزاد
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 :    گفتم جوني کم صداي  با

 ...  بهزاد نمیدونم

 ... شدم اینجوري که میشه باري چند  یه  صبح از

  

 نزدیکترین سمت به و  گرفت رو دستم  ؛ شده عصباني بود مشخص حاال که بهزاد

 :    گفت و  برد مبل

  

 ... دکتر بریم بیارم لباساتو برم تا ؛ همینجا بشین عزیزم

  

 ...  هاااان...دکتر ببرمت بیام تا نزدي زنگ بهم چرا ؛ بودي اینجوري صبح از که تو

 ...  پریااا فکري بي خیلي

  

  گرفتمو رو دستش  فوري که بره اتاقمون سمت به تا کرد پشت من به حرف این بعد

 :    گفتم

  

 ... میرم حتما فردا.. عزیزم نیست الزم دکتر االن 

  

 ??  باشه خبرایي یه شاید:  گفتم خجالت با و انداختم پایین رو سرم بعد

  

   خبري؟ چه مثال:  گفت بود خورده جاا من رفتار این از که بهزاد

  

  من حرف این با... میشي بابا داري  شاید:  گفتم خجالت تموم با و اوردم  باال رو سرم

 :   گفت کردو بغلم منو محکم و اومد سمتم به خوشحالي با بهزاد

  

 ...  پریاااااا میگي راست 

 ... بشم بابا منم میشههههههه یعني
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 :    گفتم بهش  رو لبخند با

 ... عزیزم نشه که چرا

 .....   بچمون ي  واسه میشي دنیا باباي بهترین تو اتفاقا

  

  فردا تا دیگه من ، خوشگلم خوب: گفت دادو سر  خوشحالي از اي قهقه بهزاد

 ..  دکتر ببرمت پاشو ؛ بیارم طاقت نمیتونم

  

 :    گفتم بهزاد  به رو  حالي بي با

 ...  دکتر میریم فردا که گفتم... شو بیخیال....میکنم خواهش...بهزاد نهههه

  

  سمت به و  گرفت فاصله ازم ؛ بکنه من هاي حرف به توجهي اینکه بدون  بهزاد

 ...  رفت اتاقمون

  

  و اومد من سمت به ؛ بود  دستش توي که شالي  و شلوار و مانتو یه با مین 5 از بعد

 ..... دکتر بریم تا بپوش  لباساتو باش زود ؛ عزیزم پاشوووو: گفت

  

  تنم توي خودش جلوي جا همون و  کشیدم دستش تو از رو ها لباس عصبانیت با

 ...  میکرد نگاهم داشت  لبخند با اونم که کردم

  

 ... نیستم بیا  دکتر االن من باشم گفته بهزاد؛ آقا ببین:  گفتم بهش رو اخم با

  

 تا میایم و میگیریم بارداري  تست یه داروخانه از میریم آدم ي بچه مثل االنم

 .... بشه راحت خیالتون جنابعالي
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   203 پارت

  

 :  گفت سرخوش میخندید؛ من خوردن حرص این به حسابي بهزادکه

 ...  بگید شما که چي هر بانو چشم

  

 ...   رفتم  صدقش قربون کلي دلم  توي بودنش گوش حرف همه این از لحظه یه

  

 ...??   پسررررر این بود ماه و  آقا چقدرررر

  بیرون  خونه از باهم میاورد در بچه بابت بهزاد که بازي مسخره خورده یه از بعد

 ... بریم داروخانه سمت به تا شدیم ماشین سوار و اومدیم

  

 ...  رسیدیم داروخونه به مین چند  بعداز بالخره

  

 ماشین توي لحظه چند یه عشقم: گفت بود صورتش  روي که لبخندي  با بهزاد

 ...   برگردم بگیرم تست یه برم من تا بشین؛

  

 ..   رفت داروخونه سمت به شدو  پیاده ماشین از سریع که گفتم بهش اي باشه

  

 ؛خوشحال بشه بابا میخواست اینکه  بابت چقدراز ؛ میکردم نگاه رفتنش به داشتم

 ..  بود شده

  

  خیابون به و دادم تکیه ماشین ي شیشه  به رو سرم داروخونه؛  به بهزاد شدن داخل با

 ...  رفتم فرو  فکر به و انداختم  نگاهي خلوت

  

 ... باشم حامله منم واقعا میشه یعني
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  خیلي آخه...  باشه مثبت جوابش گرفتم  تست وقتي که میکردم خدا  خدا دلم ته

 ...  باشم داشته عشق ي ثمره یه ازش و کنم خوشحال رو بهزاد  داشتم دوست

  

 ...   اومدم خودم به ماشین در خوردن  بهم صداي با که بودم خودم هواي و حال تو

  

 ... خریدم واست که تست این از اینم خوشگلم؛ خوووووب: بهزاد

  

   بکني؟ استفاده ازش  بلدي اصال....   پریاااا کنیم چیکار حاال 

  

 ....  بهزاد  هااااا میزني  ها حرف : گفتم بهزاد  به رو اخم با

  

   ؟؟ کرد استفاده ازش میشه چطور که داده  توضیح توش خوب

  

 ..... بانوووو تسلیم من: گفت بردو  باال رو دستاش تسلیم حالت با بهزاد

  

 ...??  نیست خوب بچمون ي واسه که نخور حرص فقط شما

  

 : گفتم انداختمو بهش نگاهي  شده گرد چشماي با

 !!! خوشه حالت بهزاد؛ میگي چي 

 ....  نباشه کار در  اي بچه اصال شاید

  هم اي بچه پس بوده من دست اگه: گفت  میکرد نگاهم شیطنت با حاال که بهزاد

 ??  داره وجود

  

 .... نههههههههه: گفتم کردمو نگاهش تعجب با

  

 ... آرهههههههه:  گفت خنده با بهزاد



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 699  صفحه  

 

  

 ...  بهزاد پرووووویي خیلي:  گفتم و زدمو  سفتش  بازوي به محکم مشتم با

  

 ..... میدونم خودم جونم؛ اي: گفت و  زد اي قهقه بهزاد

  

 .. مامانش مثل میخواد شیطون خوشگلو دختر یه دلم 

  

 ... پسررررره مون ؛بچه باشم گفته  آقا خیر نه: گفتم بهش رو تخسي با

  

 سمت به و  کرد روشن ؛ رو ماشین بهزاد بودیم؛ کردن کل کل حال در که طوري همین

 ...  افتاد راه خونمون

  

  میگي تو که چي هر اصال  ؛ عزیزم باشه:گفت و داشت نگه رو ماشین مین ازچند بعد

  میشه؟ چي ببینیم خونه بریم بیا حاال ؛

  

 ...   رفتیم خونه سمت به باهم و شدیم پیاده ماشین از دوتایي

  

 هام لباس سریع و  رفتم خواب اتاق سمت به بدو کرد؛ باز رو خونه در بهزاد که همین

 ... رفتم بهداشتي سرویس سمت وبه درآوردم رو

  

   میومد سرم پشت داشت ها جوجه این عین هم بهزاد میرفتم که هرجا

 ... 

  

 ... سرمه پشت هم بهزاد دیدم بشم بهداشتي سرویس داخل  میخواستم وقتي

  

 ??  بگیر آزمایش خودت از  تو اون برو بیا من جاي به تو میخواي عزیزم: گفتم بهش رو
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 ..  عزیزم برو تو نه.. هااااا: گفت بود شده هول حسابي که بهزاد

 ....??  میمونم منتظرت بیرون این من

  

 ...  شدم بهداشتي سرویس  داخل  و زدم بهش چشمکي

  

 که هم بهزاد...  نبود  خبري  ولي..  انداختم تست به نگاهي  گذشت که مین 5 از بعد

 ...   بود کرده کفریم حسابي دیگه

  

  چیشد؟ تست جواب عزیزم پریا: میگفت و  میکوبید رو در سرهم پشت هي

  

 ..   انداختم تست به دوباره  نگاهي 

 ...  کشیدم خفیفي جیغ قرمز خط دوتا دیدن  با که میشدم امید نا داشتم کم کم دیگه

  

 ...  پریدم بهزاد  بغل توي خوشحالي  وبا اومدم  بیرون دستشویي  توي از جیغ با

  

  آره؟ دیگه مثبته جواب عزیزم پریاااا: گفت بود شده شوکه کارم از حسابي که بهزاد

  ?? 

  

 ... بلههههههه:  گفتم خنده با

 ...  بهزاد آقا بهت میگم تبریک

 ..  شدي بابا تو عزیزم

  

  

   204 پارت
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 ....   میگي  راست پریا من جان: گفت خنده وبا  اومد خودش به حرفم این  با بهزاد

  

 :  گفت خوشحالي با و  گرفت باال سمت  به رو سرش که کردم تایید رو  حرفش سرم با

 ....  نوکررررررتم جوووون خداااا

  

 :   میگفت و  میکرد بوسم هي و میچرخوند خودش دور  و کرد بغل منو محکم بعد و

 .....   پریااااااا عااااااشقتم

  

  و کرد  بلند  دستهاش رو کرد؛منو خوشحالي وابراز  بوسید منو سیر دل یه که این بعداز

 ....  برد خوابمون اتاق سمته به

  

 ....  کشید دراز کنارم اومد هم خودشم و گذاشت تخت روي منو آروم

  

  تو؛ بعداز فسقلي این امروز: گفت و  کشید شکمم روي رو؛ دستش نرم خیلي  بعد

 ..... گرفتم خدا  از که بود اي هدیه بهترین

  

 ....   بود زندگیم روز بهترین امروز پریا؛ خوشحالم خیلي  

  

 ....   جان  بهزاد خوشحالم خیلي منم:پریا

 ... کوچولو مامان بهت میگم تبریک: وگفت زد لبهام به عمیقي   ي  بوسه بهزاد

  

:  گفت و زد شکمم رو کوتاه بوس یه  و باال داد ولباسمو شد خم سمتم به آروم بعد

 .....  خوووب هاااا نکني  اذیت زیاد منو عشق بابا کوچولوي دختر

  

 ...... هم توي میره کالهمون وگرنه باشم گفته االن از
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 ...??   دختره بگو هي تو پسره بچه میگم من بهزاد: گفتم بهزاد  روبه دلخوري با

  

 دختر یه دارم؛ دوست  دختر  خیلي من پریااا: گفت و انداخت چشمام به نگاهي بهزاد

 ....  باشه مامانش مثل که خوشگل

  

  خودش خدا که چي هر ،اصال عزیزم  باشه:  گفتم زدمو بهزاد مهربوني به لبخندي

 !!!   بدونه صالح

  

  به دختر یه جون خدا  اي :   گفت و گرفت  باال سمته به سرشو بهزاد من حرف این با

 .....  میکنم رو نوکریش خودم عمرم اخر تا بده؛ من

  

 ... عزیزم بخواب بگیر:  گفتم  و کردم اي  خنده  بهزاد کار این با

  بهزاد بغل که دنیا جاي ترین امن توي بخیر شب یه با و زد  سرم به اي بوسه بهزاد

 ..  رفتم خواب بودبه

  

 ... شدم بیدار خواب  از گوشیم زنگ  صداي با صبح

  

 ... برداشتم تخت کنار عسلي روي  از رو موبایلم و کردم دراز  دستمو بیحالي با

  

  و کردم تعجب حسابي باران ي شماره دیدن  با و کردم باز زور به رو چشمام از یکي

 ...  پرید سرم از خواب

  

 ...  دادم  جواب کردمو نزدیک  گوشم به رو گوشي فوري

  

   خوبي...جان باران  سالم...الوووو:  پریا
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 .... بودم خواب شم فدات نه

  

 ...   شرمنده.....عزیزم واقعااااا

  

  رو خودمون دیگه ساعته یه تا بگو و  کن خواهي معذرت همشون از ما طرف از 

 ... میرسونیم

  

 .... خداحافظ  همه به برسون سالم..برم قربونت نه

  

 :   گفتم بلند صداي با و شدم  بلند جاام از سرعت به و کردم قطع رو گوشي

  

 ....  شو بلند...بهزاااااد آقاادا  

 .... خوابي هنوز تو ؛ خونه رسیده  جونت داداش

  

 ...??  رسیده  چي؟بردیااااا:  گفت کردو باز رو چشماش سریع بهزاد من حرف این با

  

 .. بخیر ظهرت  اوال:   گفتم بهش  رو لبخند با

  

 ...  بلههههه دوما؛

 .. نیستیم ما که دیدن فرودگاه بودن رفته همه اینکه مثل

  

  که ؛خواسته جان باران عزیزش خانوم از  ؛  مانشده از خبري دیده پرهام که هم وقتي  

 ... بزنه زنگ ما به

  

   نیومدید؟ بردیا استقبال چرا: میگفت من  به هم باران
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  چه هر باید ؛ شده دیر  خیلي که شو آماده پاشو االنم موندیم؛ خواب که گفتم منم

 ....  بریم اونجا به زودتر

  

  خودتم زدي؛ حرف  تند اینقد جان پریا:  گفت تعجب با من هاي حرف از  بعد بهزاد

   شدي؟ حرفات ي متوجه

  

 از کوتاه بوس یه از  بعد و اومد پایین تخت روي  از سریع که رفتم بهش اي غره چشم

 ...  بگیره سرپایي دوش یه تا رفت حموم سمت به لپم روي

  

 ...   رفتم آشپزخونه سمت به و زدم  لبخندي کاراش دست از

  

 ... بخوریم ماشین توي تا کردم آماده ساندویج دوتا سریع

  

  از هم بهزاد من با همزمان که رفتم  اتاقمون سمت به ساندویج کردن آماده از بعد

 ...  دراومد حموم

  

 ... عزیزم باشه عافیت:  گفتم بهش  رو لبخند با

  

  بهزاد  به رو... عشقم مرسي: گفت میکشید رو لپم که درحالي و اومد  سمتم به بهزاد

   بهزااااادي:  گفتم

   کنیم؟ ست باهم رو لباسامون امروزم ؛ همیشه مثل میشه

  

 با همیشه خدامه از که من ؛ عزیزم نه که چرا:  گفت همیشگیش لبخند با بهزاد

 ...  کنم ست خوشگلم
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  زدم  لپش روي آبدار بوس یه و رفتم سمتش به و شد  آب دلم توي  قند حرفش این از

 .... بود اومده خوشش  خیلي هم بهزاد انگار که

  

  براي زرشکي  کت یه و خودم براي زرشکي ست لباس یه و رفتم کمد سمت به بعد

 ... برداشتم عشقم

  

 ...  بود اومده خوشم خیلي که من ؛ بودن  قشنگ خیلي

  

  

  205پارت

  

  آرایش به کردم شروع و نشستم آرایشم میز روي و گذاشتم تخت روي ، رو ها لباس

 ...  کردن

  

 یه صورتم روي رو؛ موهام جلوي بعد و  دادم انجام صورتم روي مالیم خیلي  آرایش یه

 ...  ریختم وري

  

 ...  عزیزم شدم چطور: گفتم بهزاد به رو شد تموم کارم بعدازاینکه

  

 ... خانمم شدي عااااالي همیشه مثل:  وگفت زد بهم مهربوني لبخند بهزاد

  

   داره؟  ایراد کارت جاي یه فقط

  

   کجاااا؟:  گفتم تعجب با
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  اي اشاره  چشماش با و شد  نزدیک بهم بود پیشونیش روي که ظریفي اخم  با بهزاد

 :   کردوگفت لبهام به

  

 ...  لبته روي رژ ایرادت ؛ خانومم

 .. میکنم درستش  خودم من  ؛ خوشگلم نباش نگران  ولي

  

  بوسیدن به شروع و  داد تکیه دیوار به منو ؛ بده من به حرفي ي اجازه اینکه بدون بعد

 .... کرد هام لب

  

 ...  میکرد رو خودش کار داشت  اون ولي میکوبوندم  سینش  توي محکم همش دستم با

  

  شد بهتر حاال: گفت لبخند  با و گرفت فاصله ازم گذشت حالت اون  توي که کمي

 .... خانومم

  

  رو رژم کل که بگم جوري یعني ؛ رفتم آینه سمت به و  دادم هولش عقب به حرص با

 ....  بود خورده

  

  میخواستم منم ؛ بهزاد بدي خیلي :  گفتم انداختمو بهش آینه از نگاهي غره چشم با

 ??  کنم خوشگل خودمو

  

 ...   هستي خوشگل همینجوریشم تو خانوممم؛ نخیر: بهزاد

  

 ...  دیگه چیز نه میکني  خوشگل من ي  واسه فقط   ؛ کردي  خوشگلم ضمن در

  

 ... بود اینجوري همیشه

  



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 707  صفحه  

 

 با رو رژم یا کنم کم رو آرایشم میکرد مجبورم یا ؛ برسم خودم به کمي میخواستم تا

 ...  میکرد پاک پرویي تمام

  

  هم اون بدون  که بدم نشون بردیا به و  برسم خودم به  امروز میخواستم من ولي

 ... هستم خوشبخت

  

  آینه توي  از رو بهزاد درهم ي چهره ؛ بزنم لبهام به رو لب رژ اومدم که همین ولي

 .... بپوشه رو  اونا تا رفت لباساش سمت وبه گرفت من از نگاهشو که دیدم

  

 ... کنم ناراحت خودم از بود من عشقم ي همه روکه بهزاد نمیخواستم من

  

 ... بستم رو درش  و انداختم کمد کشوي توي رو رژ سریع

  

  لبش  ي گوشه لبخندي من کار این با میکرد نگاهم چشمي زیر داشت  که بهزاد

 ...(??) شدم اش متوجه من که نشست

  

   و رفتیم ماشین سمت به و اومدیم بیرون خونه از هم با شدیم آماده اینکه بعداز

 ....   شدیم سوار

  

 ...  خورد رو همش که گرفتم بهزاد سمت به بودم کرده درست که ساندویجي راه توي

  

 ... بخورم نمیتونستم چون بود مونده نصفه تا من ماله ولي

  

  با و  گرفت هم رو من ساندویچ بخورم؛ نمیتونم من که شد قانع اینکه از  بعد بهزاد

 ...??  خورد اشتهاا
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 ...  رسیدیم عموینا ي درخونه جلوي  به مین 20 از بعد

  

 ... شدیم پیاده ماشین از سریع هردومون

  

 ...   بودم گرفته بدي خیلي استرس لحظه؛ یه چرا نمیدونم

  

 ...   بودن  شده سرد  حسابي دستام

  

  گرفتو  دستش  توي ودستمو اومد سمتم به سریع  ؛ شد بدم حال ي  متوجه وقتي بهزاد

   ؟؟ خوبه حالت عشقم: گفت نگراني با

  

   بدشده؟ حالت دیروز  مثل نکنه کردن؛ یخ چرا  دستات

  

 که بهتر... نباش نگران  خوبم عزیزم نه:   گفتم زودمو بهزاد  به بخشي اطمینان  لبخند

 ... داخل بریم

  

  با بعد و  اورد دستم به آرومي فشار ؛  بود  شده خیره چشمام توي که حالي  در بهزاد

 .. شدیم عموینا حیاط  وارد هم

  

  ما منتظر در  جلوي که دیدیم رو باران  و پرهام عموینا؛ حیاط به شدنمون  وارد  با

 ..   بودن ایستاده

  

  نگاه ما اومدن  به داشت  لبخند  با   و بود  انداخته باران  کمر دور دستشو پرهام

 ...  میکرد

  

 :  گفت و انداخت پرهام به اي تیکه بهزاد ؛ برسیم بهشون اینکه از قبل
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 ..   کردي بغلش اینجوري بابا خبرته چه

  

 !! خودته ماله..نمیکنه که فرار

  

 )  خخخخ..(بخدااااا زشته کارتون این پس..  همین مال و نامزدین شما میدونن همه

  

 خودمه نامزد  خان؟ بهزاد  داري  چیکار تو : گفت و میخندید تمام پرویي با که پرهام

 ...   دارم دوست

  

 ??  خندیدن بلند به کرد شروع بعد..نیستي زلیل  زن خودت نکه حاال

  

  

  206 پارت

  

 شما باز بسه؛ بابا خوب خیلي : گفتم  و دادم تکون تاسف از سري  شون هردوتا براي

 ...  دیدین همدیگرو دوتا

  

 ..  کردیم روبوسي  باهاشون و رفتیم پرهام و باران  سمت به بهزاد  با بعد

  

 ...  میخندیدن و  مینداختن تیکه هم به روبوسي این بابت چقدر که بماند حاال

  

 کرده کفریم حسابي....اه..نبوس منو خواهر ؛ نبوس منو زن: میگفت اون به این همش

 ...  بودن

  

  خونه داخل همگي  بعد و  شدن ساکت  شون دوتا هر من خفن ي غره چشم بعداز

 ... شدیم
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 ... خورد مشامم به همیشگي آشناي   عطر بوي  شدم خونه وارد که همین

  

 ...  فرستادم هام ریه به رو عطر این وجودم عمق از لحظه یه

  

 ....  رسیدیم سالن وسط به بود گرفته رو دستم بهزاد که همینجوري

  

 ...  بود وي تي دیدن مشغول و بود نشسته مبل روي که رودیدم بردیا 

  

 ...   رفت بردیا سمت به و  کرد ول  منو دست  زیاد خوشحالي ؛از دیدنش  با بهزاد

  

  رو بهزاد لبخند با   و ؛ شد  بلند مبل روي  از  بود شده ما ي متوجه تازه انگار که بردیا

 ...  گرفت آغوشش توي مردونه

  

 ...  میشدن حل هم توي داشتن انگار که بودن کرده بغل رو همدیگه جوري یعني

  

 ...   میرفتم سمتشون به داشتم آروم هم من

  

 ...  میزد تندتر داشت هم قلب ضربان داشتم؛ برمي جلو به که قدمي هر با

  

 ...   بود شده عوض سال سه این  توي چقدر

  

 ....   بود شده الغرتر و تر شکسته کمي قبل به نسبت اش چهره میکردم احساس 

  

  با کردم نزدیک بهشون ؛خودمو کردن دلتنگي ابراز حسابي بهزاد و بردیا که وقتي

 :  گفتم روبهش  پاچگي دست
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 ... سالم....س...س: پریا

 ...  خونت به اومدي خوش

  

:  گفت غرور با همیشگي بردیاي مثل دیدم که بودم بردیا از جواب منتظر

 ... ممنون...سالم

  

  مغرور و  خشک بردیاي همون میکرد  رفتار سابق بردیاي مثل درست(

 ...) 

  

 ...  اومدم خودم به عمو زن و عمو صداي با که بودم فکر توي بردیا رفتار این از

  

 ...   اومدي خوش ؛ گلم دختر سالم: عمو زن

  

  کجاست؟ حواست دخترم: عمو

  

 ...   رفتم سمتشون به و زدم بهشون لبخندي  دوتاشون  هر دیدن با

  

 ...   شنیدم رو بهزاد صداي که  میکردم پرسي احوال و حال باهاشون حسابي

  

 ..   هاااا مهمونم منم مثال....  بگیره تحویل رو  ما بیاد هم یکي بابا اي: بهزاد

  

  واونو رفت بهزاد سمت به عمو زن که خندیدیم بلند صداي  با حرفش این به همگي

 ..  گرفت مادرونش آغوش توي

  

 ...  اي خونه صاحب خودت تو چیه؟ مهمون ؛ پسرم بشه تو فداي مامان: عمو زن
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  میبینم هم کنار اینجوري رو شما که خوشحالم بس از ؛ پسرم کنم چیکار خوب 

 ..  شدم زده ذوق حسابي

  

 ...  بشم تو فداي من؛من مادر نکنه  خدا:  گفت و  زد عمو زن سر به ي  بوسه بهزاد

  

 ...  بگیررر گاز زبونتو بهزاد؛ نکنه خدا:  گفت ظریفي اخم با عمو زن

  

 ....  نمیگم دیگه جوون مامان چشممم: گفت گذاشتو چشمم روي  دستشو بهزاد

 ...  موالااااا به نوکرتم

  

  لبخند با داشتیم هممون ؛ میریخت عمو زن ي واسه داشت  بهزاد که زبوني این با

 ...  میکردیم نگاهشون

  

 ... رفتیم ها مبل سمت به همگي عمو زن تعارف با

  

  کنار و رفت بردیا سمت به بکنه؛ من  به اي توجه  اینکه بدون بار؛ اولین براي  بهزاد

 .... نشست اي نفره دو  مبل روي اون

  

 .. درداومد به دلم  توجهیش بي این  از چرا نمیدونم

  

 )  هااااا کرده رولوس تو خوب بهزادم این پریا( 

  

 ...  بودن نشسته اي  نفره دو  مبل روي هم کنار که انداختم باران و پرهام به نگاهي

  

 ...  میکردن نگاه ما ي همه به لبخند  با داشتن هم عمو و عمو زن
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 ... بودم نشسته بهزادینا روي  روبه مبل روي تنها که بودم من فقط

  

  گوش دقت تموم با هم بهزاد و میزد  حرف برادرش با مهربوني تموم با  داشت بردیا

 ...  میکرد

  

  و اومد   آشپزخونه توي از شربت  سیني با  باران ؛ گذشت حال اون  توي که کمي

 ...  کرد تعارف بهمون

  

  ازش تشکري ؛ گرفت من سمت به  وقتي ولي  برداشتن رو شربتشون  بردیا و  بهزاد

 ..  ندارم میل ؛ عزیزم ممنون:  گفتم و کردم

  

 ...  بود شده  من ي متوجه تازه انگار  بهزاد من حرف این با

  

 ...   کردم نگاه پرهام و  باران به و گرفتم ازش رومو اخم با ؛ که بود من سمت به نگاهش

  

  و شد بلند بردیا پیش از سریع چون  ؛ بود شده رفتارش ي متوجه هم خودش انگار

 ... نشست من کنار اومد

  

 ....   میکردم احساس کنارم رو حضورش

  

  گذاشتو شونم روي  سرشو و  انداخت کمرم دور دستشو  ؛ نمیدم  محلش دید  که وقتي

 :  گفت آروم  خیلي

  

  حرفاهاي از بعضي نمیخواستم فقط بود؛ بهت حواسم خدا به ؛ ببخشید ؛ خوشگلم

 ...  بشنوي رو بردیا و من ي برادرانه



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 714  صفحه  

 

  

   ؟...میگم چي میدوني که خودت

  

  دیدم  رو بردیا ي گرفته نگاه ؛ برگشتم سمتش  به وقتي که حرفي چه بگم میخواستم

 ...  بود ما روي که

  

 ...  کرد اي دیگه سمت به نگاهشو و کرد اخم یه سریع  شد من ي متوجه بردیا وقتي

  

  باشه:  گفت  و زد  لبخندي  بود؛ من سانتیه  یه ي فاصله توي  قشنگ حاال که بهزاد

 ... میگم بهت رو چي همه بعدااا خودم خوشگلم

  

 یه و  زدم بهش جوني  کم ؛لبخند بود بردیا ي  گرفته نگاه درگیر فکرم ي همه که من

 ..  دراومد صدا به عموینا ي خونه زنگ ؛که گفتم بهش آرومي ي باشه

  

  

  207 پارت

  

 ... رفت  آیفون سمت به و  شد بلند مبل روي از پرهام

  

  ؟ پرهام کیه:  گفت بلندي صداي با بهزاد  گذشت که یکمي

  

 ...  هستن سعیدنا با اینا بابا: گفت بشه بلند میکرد اشاره باران به که حالي در پرهام

  

  اینا  بابا اومدن  از...   رفتن در  ورودي جلوي به هم با  و شد بلند پرهام ي  اشاره با  باران

 ...  بودم کرده ذوق  خیلي
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 :   گفت گوشم  دم آروم  بهزاد که بشم بلند سریع میخواستم

  

  باشه؟ خودت به حواست تر؟ یواش خبرته چه خوشگلم 

  

 ... میشد آب دلم توي قند میکرد توجه بهم همه این که این از

  

 ... نمیشه چیزیم ؛ هست حواسم عزیزم نترس:  گفتم  و زدم  بهش لبخندي

  

 ...  رفتیم  اینا بابا استقبال به باهم و  شد  بلند هم بهزاد  که شدم بلند  مبل روي از

  

 ...  میومدن ما سر پشت داشتن هم عمو و عمو ؛زن بردیا

  

   برسیم در جلوي به میخواستیم که همین

 ...  میومد بهزاد منو سمت به تاتي تاتي داشت که دیدیم رو عسل

  

  و نداد  اجازه بهزاد  که بکنم بغلش میخواستم بودم؛ شده زده ذوق  کلي دیدنش از

 ..  کرد بلندش زمین  روي از اونو خودش

  

 ... میداد خرج به حساسیت خیلي هم بهزاد این

  

  خنده یه اونم که زدم عسل گوشتي لپ روي محکم بوس یه و  شدم بلند پام نوک روي

 ...  کرد اي مزه با ي

  

 ..  میزد حرف عسل  با عشق با داشت که انداختم بهزاد  به نگاهي

  

 ...  میومد بهش شدن بابا چقدر
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 ... میشه دنیا باباي بهترین بهزاد که بودم مطمعن من

  

 ... اومدم خودم به ها پرسي  احوال  صداي با که  بود  بهزاد سمت به نگاهم

  

 ...  کردم پرت بغلش توي خودمو و رفتم  سمتش به فوري بابا  دیدن با

  

 :  گفت خنده با و زد  موهام روي آرومي  ي بوسه بابا

  

  میکنه رفتار ها بچه مثل هنوزم ولي کرده ازدواجم که برم خودم کوچولوي  دختر قربون

 ... 

  

 خودم من سالمتي نا  چیه؟ بچه بابا..عه:  گفتم و  کردم تصنعي اخم بابا حرف این با

 ......  ماد دارم

  

  دیدم که انداختم جمع به نگاهي و کردم سکوت سریع  رسید که حرفم جاي این به

 ..  میکنن نگاه منو لبخند با دارن همشون

  

 ... ام حامله من که بودم کرده اعالم جمع توي پرویي تمام با سرم تو خاک واااي

  

  رو از بعد و  کرد من نزدیک خودشو پریسا که میکردم نگاهشون خجالت با داشتم

 ... میشه مامان داره که  برم خوشگلم خواهر قربون  الهي:  گفت بوسي

  

 ...  رسوندي آرزوم به منو  باالخره تو ؛ پریا برات خوشحالم خیلي
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  بهش چپي نگاه سعید که کرد  خندیدن به شروع بلند صداي با حرف این بعد

 ...   داد قورت خندشو اونم که انداخت

  

  بهم و بودن  شده خوشحال خیلي ؛  ام حامله بودن فهمیده که این از بعد همشون

 ... میگفتن تبریک

  

  ام صدقه قربون همش و میکردن کاریم بوس حسابي که عمو زن و مامان مخصوصا

 ... میرفتن

 ..  میکردن نگاه بهزاد  و من به لبخند  با داشتن هم بابا و عمو

  

  اونم که میکردن  شوخي باهاش و میزاشتن بهزاد سر سربه همش ؛ هم سعید و پرهام

 ....   میداد رو جوابشون و میخندید تمام پرویي با

  

 ..  گفت تبریک بهش  و بهزادرفت پیش خشک خیلي  که بود  بردیا فقط وسط این

  

 ...  نزد من به حرفي هیچ اصال

  

 .... نیست مهم برام اصال بیخیال ولي بودم شده دلخور کمي رفتارش این از  راستش

  

 بشینیم بریم بیاین...بابا ااي:  گفت میزد  موج توش خنده که صدایي با پرهام

 ... ایستادین اینجاااا  ساعته دو همتون....دیگه

  

  به بخواد که برسه روز اون داد به خدا ؛   خوشحالین قده این نیومده دنیا به بچه هنوز

 !!!  بیاد دنیا
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  اینا  ي بچه کنم فکر ولي .. دیگه آره: گفت  خنده با بود ایستاده  بهزاد کنار که سعید

 ...  باشن داشته دوست ما ي بچه از بیشتر رو

  

  خندشو زود اونم که رفت  بهش خفني ي غره چشم یه پریسا سعید حرف این با

 .... کرد جمع

  

 :   گفت سعید به رو میخندید  بلندي صداي با داشت  که بهزاد

  

 عشق شما خانوم عسل این درضمن میزني؛ حرف چرا پس  ؛ میترسي زنت از که تو

 ... عموشه

  

 ...  ایستاد بردیا پیش رفت  و زد عسل ي گونه رو محکم بوس یه وبعد

  

  

  208پارت

  

 ...  زدمااااا حرف  مثال.. بابا اي:  گفت بود اومده در کفرش حسابي که پرهام

  

 ...??  بشینیم بریم بیرون؛ بیاین در شک از بابا

  

 :    گفت  بردیا که خندیدن همه پرهام حرف این با

  

 ....  کرده زده شک رو هممون خبر این ؛ دارن  حق خوب: بردیا

  

 :   گفت  لودگي با و برگشت بردیا سمت به بهزاد 
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 بچمون با ماهم ؛ میکني زده شک رو ما اونجوري اومدنت با من؛تو داداش دیگه آره

 ....  میکنیم زده شک  رو تو اینجوري

  

 ... رفت نشیمن سمت به ما از جلوتر زدو بهش جوني  کم لبخند بردیا

  

 ...   نشستیم و رفتیم ها مبل سمت به عمو زن   و عمو تعارف با همگي

  

 ....  بود گذشته بودیم اومده که زماني از ساعت یک

  

 ...  بودن دیگه  هم با زدن حرف مشغول همه

  

  صحبت کسي با و  شده خیره وي تي  به اخم با دیدم که انداختم بردیا به نگاهي 

 ..  نمیکنه

  

 )  مغرور...(میکرد رفتار  ها گذشته مثل چقدر

  

  با  داشت  و  بود داده بردیا به رو حواسش ي همه ؛ بود نشسته من کنار که بهزاد

 ...  میکرد نگاه بهش نگراني 

  

 که بهزاد  کجاست؟ بهزادحواست:  گفتم  آروم و  دادم  تکون صورتش جلوي دستمو

 :  گفت بود  اومده خودش به تازه

   میگفتي؟ چیزي جانم ؛ عزیزم ببخشید

  

   شده؟ ؛چیزي  کردي زوم بردیا رو خیلي  ولي.....عزیزم نه:  گفتم و زدم  لبخندي
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  میبینم اینجوري رو  بردیا وقتي پریا؛ راستش :   گفت  و کشید  دل ته از آهي بهزاد

 ...  میگیرم آتیش

  

  همگي قید اي یدفعه شد باعث که بود چي بردیا درد  که نفهمیدم هم االن به تا من

 .... بکنه غریب کشور یه ي  آواره رو  خودش و بزنه رو ما

  

  و هست برادرم که داشتم امیدي یه همش بود ما پیش که سالي همه این توي

 ....  پریااا شده خالي  خیلي پشتم ؛ رفته که وقتي از ولي ؛ پشتمه همیشه

  

 ...  بزاره تنهامون بزارم که ؛محاله برگشته که حاال ولي

  

 ..   میدارم نگه خودمون پیش  رو اون  شده که جوري هر

  

 شده جمع چشماش توي  اشک از اي حاله ؛ میزد رو حرفها این داشت بهزاد که وقتي

 ...  بود

  

 ... باشم داشته رو لیاقتش بتونم که بودم امیدوارم داشت مهربوني خیلي قلب بهزاد

  

  و  زد دستم به اي بوسه که کردم پاک رو چشماش اشک  و اوردم  باال رو دستم سریع

 ... دکتر بریم هم با که باش آماده ناهار از بعد ؛ خانومم راستي: گفت

  

 ... نه امروز ولي میریم؛ دکترم  آقایي باشه:  گفتم شدمو خیره چشماش توي

  

   کي؟ پس:  گفت تعجب با بهزاد
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  خورده یه من هم ؛ ببیني رو  برادرت میتوني تو هم اینجوري عزیزم؛ میریم فردا:  پریا

 ... میشه بهتر حالم

  

 ضربان که کنم چیکار ؛ خانومي نوکررتم:  گفت و  زد بهم خوشگلي لبخند بهزاد

 ...  قلبمي

  

  بي طاقت که اونقد ؛  کردي لوس منو خیلي  تو بهزاد:  گفتم  و زدم  بهش لبخندي

 ... ندارم رو محلیت

  

 دستم دیگه ؛ بریز زبون کم من  شیریني...زدیاااا حرفااا  اون  از خانوممم: بهزاد

 ??  دارم گناه بستست

  

  دارن زور به و  کردن زوم ما روي همه دیدم؛ که گرفتم ازش رومو و گفتم بهش پرویي یه

 ..  میگیرن رو هاشون خنده جلوي

  

  حرف کلمه دو  زنمون با نمیتونیم ؛ چیه  خب:  گفت  و زد   لبخندي دیدنشون  با بهزاد

 ... بزنیم

  

 ...  نخوررر رو ما خواهر خواهشا ولي ؛ من داداش  چرااا: گفت ساختگي اخم با پرهام

  

  پایین رو سرش و کشید خجالت اونم که انداختن پرهام به نگاهي اخم با عمو و بابا

 ..  بیرون بنداز رو اش هسته حاال ؛ پرهام آقا خوردي : گفت خنده با بهزاد که انداخت

  

 مشغول و کرد باران نزدیک  رو خودش قصد  از و  داد بهزاد به فوشي لب زیر پرهام

 ...  شد باهاش کردن صحبت
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 ناهار به رو همه عمو زن که بود دراومده گشنگي از همه صداي دوساعت از بعد

 ...  کرد دعوت

  

 ....   بود شده گشنم خیلي  راستش

  

  نگاه غذا به اشتهااا  با داشتم که ریخت غذا خودمون براي  بشقاب یه توي  بهزاد

 ..  میکردم

  

  با و میکنه نگاه ما به داره چشمي زیر  بردیا دیدم که بخورم آب کمي اول میخواستم

 ..  میکنه بازي غذاش

  

  دوباره که بخورم  اونو  تا گرفت دهنم سمت  به رو قاشق بهزاد که بود بردیا به نگاهم

 ...  اوردم باال تونستم تا دوباره  و رفتم سرویس سمت به فوري و کرد  اذیتم  غذا بوي

  

 ...  میکرد اذیتم داشت ام معده سوزش.. بود شده بد خیلي حالم

  

 ..  میپرسید رو حالم و  میزد ضربه در به همش بهزاد

  

 کمکم و  شد نگراني از پر چشماش دید  رو حالم وقتي که اومدم بیرون و  کردم باز و در

 ... برم سالن سمت به که کرد

  

 ..  بود ما سمت به نگاهشون و بودن کشیده غذا از دست همه رسیدم سالن به وقتي

  

 ..  بودن شده نگرانم خیلي پریسا و مامان

  

 ...  ببره اتاقش  به تا برد ها پله سمت به منو جمع از خواهي  معذرت یه با بهزاد
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  دراز کنارم هم وخودش بخوابم تخت روي که کرد  کمکم رسیدم  اتاقش به که وقتي

 ... کشید
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  روي آروم  رو سرش  و داد باال  رو اون  از  کمي و برد  لباسم سمت به رو  دستش بهزاد

 ...  گذاشت شکمم

  

 ...   میکردم حس قشنگ رو میشد ریخته شکمم روي  ؛ که گرمي هاي قطره احساس

  

 ... کنم نگران این از  بیشتر رو بهزاد  نداشتم دوست

  

 ... کردم نوازشش آروم  و بردم پشتش پر موهاي سمت به دستمو

  

 ...  میزد حرف بچمون  با داشت  آروم بهزاد

  

 مامانت نگفتم مگه نکني؛ اذیت رو ماماني نبود  قرار مگه ؛ خوشگلم دختر: بهزاد

 .. منه عشقه

  

 ...  بود گرفته ام خنده میزد حرف بچمون با اینجوري داشت بهزاد که این از

  

  و کشید باال  رو خودش و گرفت فاصله  شکمم از کمي شد؛ من ي  متوجه وقتي بهزاد

  دار بچه که نمیزاشتم وقت هیچ ؛  میشي اذیت  اینقد میدونستم اگه پریا: گفت

 .. بشیم
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 داریم که خوشحالم خیلي اتفاقا من جان؛ بهزاد نه:  گفتم  بهش جوني کم لبخند با

 .. میبینم  رو عشقمون ي ثمره و میشیم دار بچه

  

 مادرها ي همه که هستش اي تجربه یه این  چون ؛ نباشي  نگران زیاد  که بهتره هم تو

 ... نیستم اینجوري تنها من پس ؛ میکنن تجربه ماه این توي

  

    من.. نه: گفت کردو  اخمي  تخسي با بهزاد

 بریم االن همین پاشو اصال ؛ بشه اذیت خانومم که نمیخوام من ؛ نمیخواام اینو

 ... دکتر

  

  حرف   ؛ حرف باید همیشه که میزد حرف تخس هاي بچه پسر این مثل...الهي

 ...  باشه خودشون

  گفت  و  بوسید رو لبهام سریع که گفتم بهش  اي باشه بیارم درش نگراني  از اینکه  براي

 ... من پري عاشقتم: 

  

 ... پایین بریم هم با که بپوش لباساتو پاشو پس

  

 ..  رفتیم پایین هم با و  پوشیدم رو لباسهام بهزاد کمک به

  

 ... میبارید چشماش از نگراني که بردیا مخصوصا ؛ بودن شده نگرانم همه اینکه مثل

  

   بردیا از خصوص به همگیشون از  بهزاد با

 ... رفتیم ورودي  در سمت به خداحافظي یه با و کردیم خواهي معذرت

  

 ... بیام منم میخواي کمکي اگه بهزاد :  گفت  که شنیدم رو بردیا نگران صداي پشت از
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 .. شدیم خارج ازخونه هم وبا بست رو در  ممنون؛ خیلي نه اینکه گفتن با بهزاد

  

   تو آزمایش؛ دادن  انجام از بعد بردو متخصص دکتر یه پیش منو بهزاد  روز اون

 ... بشم ویزیت دکتر همون پیش ماه هر  شد قرار که کرد  درست پرونده یه برام همونجا

  خودم مراقب خیلي که بود خواسته ازم داشتم  ضعیفي ي  جثه چون دکتر ي گفته به

 ..  بود  کرده نگران خیلي  رو بهزاد موضوع این و باشم

  

 ...  میپرسیدن رو حالم و  میزدن زنگ بهمون همه چقدر که بماند حاال

  

 ...  نبود مهم اصال من براي ولي  پرسید  رو حالم و زد  زنگ  بهزاد به بردیا هم بار یه حتي

  

 .. رسیدیم خونه به هم با که بود شب?  ساعت

  

 ...  میمردم داشتم خستگي از که من

  

 ...  بود شده بدتر مراتب به حالم و  بودم اورده باال  همش صبح از

  

 ...  نداشتم هیچي به میل اصال

  

 ...  بود مونده گشنه االن  تا من خاطر به هم بیچاره بهزاد

  

 ... بخوره چیزي  که نمیومد دلش  از خودش ي گفته به

  

 ... بشه اذیت اینقد من خاطر به بهزاد نداشتم دوست من ولي

 ...  برد خوابمون اتاق به و  گرفت رو  دستم که کنم درست  براش چیزي میخواستم
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  گفت چي دکتر دیدي که خودت ؛ خانومم:  گفت و بخوابم تخت روي که کرد مجبورم

 .... بچه بعد هستي مهم من ي  واسه تو  اول ؛ بیفته تو  ي واسه اتفاقي نمیخوام من ؛

  

   نداري؟ دوست  رو بچمون یعني بهزاد:پریا

  

 ... سوخته  پدر اون بعد ؛ تو  اول خوشگلم چرا:  بهزاد

  

  بچم باباي میگي؛ چي داري  هااا باشه حواست...عهههه:  گفتم ساختگي  اخم با

 ... منه عشقمه

  

  نزن  بابا باشه: گفت خوشگلش لبخند با و اورد  باال تسلیم حالت به دستاشو بهزاد

 ... خوبه.. بمیره  دخترش  و تو واسه  بهزاد اصال...منو

  

  از سریع و فهمید خودش که کردم نگاه  بهش غضب با چنان  بهزاد حرف این با یعني

 ...  زد جیم اتاق

  

 ثانیه به بودم خسته که بس از کنم؛ استراحت کمي تا بستم رو چشمام بهزاد رفتن با

 ...  برد خوابم زود  نکشید

 که کردم باز رو چشمام آروم میشد کشیده صورتم روي که دستي  نوازش احساس با

 ..  دیدم رو بهزاد  خندون ي چهره

  

 ... نشستم تخت روي و برداشتم بالش  روي از  رو سرم  و زدم  بهش لبخندي

  

  و  گذاشت من جلوي  و  برداشت عسلي روي  از  رو غذا سیني بهزاد من؛ نشستن با

 ... نشست تخت روي  من کنار اومد هم خودش
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 ..  بود  کرده درست خوشگل خیلي املت یه دیدم که انداختم سیني به نگاهي

  

 ...  اومد بر دستم  از این فقط ؛ خانومي دیگه  ببخشید: گفت که اوردم  باال رو سرم

  

 ...  کرد برام کوچیک هاي لقمه گرفتن به شروع که کردم ازش تشکري

  

  حرف  داشت  بچمون ي واسه که آرزوهایي از وسط  اون هي  و میداد لقمه بهم عشق با

 ..  میزد

  

 این خاطر به شاید بود؛ نکرده بد رو حالم بود پخته برام بهزاد  که غذایي چرا نمیدونم

 ... بود کرده پرت رو حواسم کل حرفاش با که بود

 تخت روي  هم با بهزاد  با  زدن حرف کمي  و خوشمزه شام یه خوردن از بعد اونشب

 ... بستم رو چشمام آرامش  با بهتر هاي روز امید به  من و خوابیدیم

  

  

   210 پارت

  

    بهزاد

  

 .... بعد ماه? 

  

 ...  شدم بیدار خواب از سریع  کشید پریا که بلندي فریاد با صبح

  

 یه به اظطراب  با همش و بود کرده مچاله خودش توي رو پتو که اندختم  بهش نگاهي 

 ..  بود شده خیره نقطه
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 ...  گرفتمش بغلم توي و کردم نزدیک بهش رو خودم سریع حالش اون   دیدن با

  

  باري  اولین این... بود گرفته منو بازوهاي محکم و میلرزید خودش به ترس از همش

 ... میشد اینجوري پریا که نبود

  

 ...  میشد بیدار خواب از بلند  فریادهاي با و میدید کابوس همیشه

  

 دکتر یه پیش که بودم خواسته ازش بارها ؛ ببینم اینجوري رو عشقم نمیتونستم من

 .... میکرد مخالفت همیشه ولي بریم روانپزشک 

  

 ...  میشد  اذیت داشت  خیلي میدید من درمورد همش که هایي خواب خاطر به پریا

  

 ..  باشه داشته دوستم و بشه وابسته بهم اینقد سال؛  چند این توي  نمیکردم فکر

  

 ... بشه آروم کمي تا کردم نوازشش  آروم و بردم موهاش سمت به دستمو

  

 ... میخورد صورتم توي تند؛ تند  گرمش نفساي

  

 ... نبینم اینجوري رو پریا ولي بمیرم داشتم دوست

  

  پیش  ؛ اینجاااام من خوشگلم:  گفتم  بود شده رگه دو  خواب خاطر به که صدایي با

 ....   بکنم اینکارو بخوام بمیرم اینکه مگه ؛ نمیزارم تنهات من کن باور ؛ توعم

  

 ..  میشم دیوونه  دارم  بهزاد: گفت بغض با میلرزید همینجوري داشت که پریا
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 ....  بهزادددد میترسم خیلي ولي بود خواب یه همش که این با

  

 ... میمیرم من که بخدا  بري بزاري  تنهااا منو تو اگه 

  

  فداي من الهي:  گفتم کردمو نوازش رو گونش   وآروم بردم صورتش سمت به رو دستم

 ...  داري دوست  منو اینقد که بشم تو

  

 ..  بود خواب یه همش که کن باور ؛ میگم دارم بازم ؛ خانوممم ولي

  

  براي نه خوبه تو براي نه اظطراب همه این ؛ کني  فراموشش دیگه هم تو که بهتره

 ... بچمون

  

  روي  از رو  پتو سریع و گرفت فاصله ازم  کمي بود شده اروم من هاي حرف از که پریا

 :  گفت زدو کنار خودش

  

 ...   بهزاد شد گرمم چقدر...اوووف

  

 ...  میکرد فراموش رو چیز  همه زود ؛ میموند  هااا بچه مثل... خداااا ااي

  

 ... میکرد گریه داشت  پیش ي  دقیقه  چند که انگار نه انگار

  

 ... باشه یادت...ندادیاااا بهم منو صبح  اول بوس خانوممم:  گفتم بهش  رو لبخند با

  

 ..  ههااااا خوشه دلت ؛ بهزاد..ععهههه:  پریا
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 دستم که من ؛ میشه بد خیلي ندي بوس که من به کنم؟ چیکار خانومم خوب:بهزاد

 ...??  نگیر ازم  رو بوست القل ؛ بستست

  

 یه با  و کردم اي  خنده میکشید فوش  به رو من وجود ي همه لب زیر داشت که پریا

 ... کردم قفل پاهام با پاهاشو و خوابوندمش حرکت

  

 ??  میکني؟بچموون بهزادچیکار عههههه:  گفت داد با پریا

  

 ... نمیشه هیچیش ؛ منه دختره اگه خانومم نترس: بهزاد

  

 ... پسره بچه که گفتم نکن کفریم  بهزاد: پریا

  

 بالخره دکتر بریم که دیگه ساعت چند ؛تا که نداره خوردن حرص خانومم باشه:بهزاد

 ... پسره یا دختره بچه که میشه معلوم

  

  امروز...بابا نفس:  گفتم و کشیدم پریا شکم روي  آروم رو  دستم حرف؛ این بعد

 ..  باش دختر خواهشا ولي...میبینمت

  

  بدنیا  هنوز بچه ؛ بده شفا اینو خودت  خدایا: گفت میخندید ریز ریز داشت که پریا

 ...  رفت شد دیوونه شوهرم میزنه؛ حرف باهاش داره  نیومده

  

   آره؟ ام دیوونه من که آره؟ منو بده شفا که:  گفتم و  کردم نگاهش بدجنسي با

  

 به لحظه یه توي ؛ درمیاورد بیشتر منو حرص میکرد تایید رو حرفم سرش با که پریا

 ...  دراومد آخش که گرفتم  گاز رو گونش محکم و شدم خم سمتش
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  میخواست بود  گذاشته گونش ؛روي رو دستش  و بود بسته رو چشماش درد از که پریا

 .... زدم جیم جلوش از فوري که بزنه منو تخت زیر دمپایي با

  

  رو صورتم و  دست و  رفتم پذیرایي  بهداشتي سرویس به ؛ اومدم بیرون اتاق از  وقتي

 ... شستم

  

  حاال که کارم اتاق سمت به میکردم خشک حوله با رو صورتم داشتم که همینجور

 ...  رفتم بود  شده) نفس( دخترم اتاق

  

 ..  بود روزم هر کار

  

  حرف  دخترمون با  و میومدم اینجا رو ساعتي نیم یه برم؛ کار سر اینکه از  قبل ها صبح

 ... میزدم

  

 ..  بودم شده دیوونه کل به میگفت؛ راست پریا

  

 ...  نبود خودم دست کنم چیکار خوب ولي

  

  رو کوچولوش دستاي   تا بیاد دنیا به نفسم و  بگذره زمان زودتر چه هر داشتم دوست

 ...  بگیرم دستام توي

  

  اسباب با همش و میومدم نفس  اتاق توي ؛ میخوابید  زود پریا که شبایي بیشتر حتي

 ... میزدم حرف لباساش و بازیاش

  

  دارم  دوست  اون از بیشتر رو بچمون من بکنه؛ فکر پریا که میکردم کاري نباید ولي

 ...  کنه حسودي وبهش
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 ..  بچه بعد ؛ بود مهم من براي پریا سالمتي ؛ همه از  اول چون

  

   211 پارت

  

  داخلش  و کردم باز رو نفسم اتاق  در میزدم حرف داشتم خودم با که همینجوري

 ... شدم

  

 ..  میمومد اتاق این از خوبي بوي همیشه

  

 ...  انداختم بود شده پر اتاق جاي همه که نفس هاي وسایل به نگاهي

  

  بچمون هاي  وسایل خرید توي و  بیاد   که بودم خواسته بردیا از من بخیر یادش

 .. کنه کمک ؛بهمون

  

 ...  بود شده کار این به راضي من زیاد اصرارهاي  با ولي ؛ بیاد نداشت دوست که این با

  

 .  میکرد نگاه پریا و من رفتاراي به تعجب با بردیا پاساژ؛ توي روز اون  که چقدر

  

 باشه دختر بچه اینکه  درمورد پریا با همش ؛ هم االنم به تا حتي  ؛ ماه چند این توي

 ...  میخریدیم دوتا چیزي هر از  و داشتیم کل کل هم با ؛کلي پسر یا

 .... دختره بچه که میگفت بهم قلبم توي  ندایي یه چرااا  نمیدونم ولي

  

 ...  کردم باز رو درش آروم و  رفتم نفس کمد سمت به
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 بو عمیق و  گرفتم بینیم سمت به و دراوردم لباسي  چوب توي  از رو هاش لباس از یکي

 ... کشیدم

  

 ... بودم بچه بوي عاشق

  

 داشته بچه ازش میتونستم االن که بود  داده بهم رو پریا خدا که میکردم شکر رو خدا

 ... باشم

  

  از خاطرش به بازم حاظرم و ؛ میپرستمش دل جون با رو پریا االنه؛ که االنم من

 .. بگذرم جونمم

  

  به و گذاشتم؛ جاش سر رو لباس کردم دلتنگي  ابراز  و زدم  حرف دخترم با که کمي

 ...  رفتم اتاق در سمت

  

 ... کنم نگاه کامل رو اتاق و  برگردم دوباره داشتم  دوست  چراا نمیدونم

  

  دل که این با... کردم نگاه همشون به  لذت با و چرخوندم رو ؛سرم همین خاطر به

 ..   بستم رو  درش و  اومدم بیرون زود  ولي  بود سخت برام اتاق این از  کندن

  

 ...  میومد صداهایي یه آشپزخونه  از

  

 ... دیدم صبحونه کردن آماده حال در اخم با رو پریا که رفتم سمتش به

  

 ...  بود شده سرخ حسابي گونش روي .. واااي
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  گرافي  سونو برین میخوایین که االن ؛ کردي  چیکار بیچاره با ببین بهزاد؛ بهت لعنت

   کني؟ چیکار میخوااي مردم توي حاال

  

 ...  شدم پریاااا  نزدیک و  دادم خودم به بودم بلد فوش چي هر دلم توي

  

 مشغول رو خودش و برگشت ظرفشویي سینک  سمت به فوري من دیدن با پریا

 ...  کرد لیوان شستن

  

 ...  برگردوندم خودم سمت به  رو پریا و بستم رو  آب شیر و  کردم دراز دستمو

  

 ...  نمیکرد نگاهم اصال

  نگاه اي دیگه جاي  به و داد تغییر رو نگاهش  زود که اوردم پایین سمتش به رو سرم

 ...  کرد

  

 ...  شد خیره چشمام توي که اوردم باال رو سرش و گذاشتم چونش زیر آروم دستمو

  

 دیوونه  کل به  ؛ میکرد نگاهم بهم خوشگلش چشماي اون با اینجوري  وقتي... وااااي

 ...  میداشتم نگه رو خودم جلوي  باید ولي میشدم؛

  

 عمیق و گذاشتم سرخش  ي گونه روي  ؛ رو لبهام و شدم خم بیشتر سمتش به

 ....  بوسیدمش

  

 ...  بود خودت تقصیر خوب ؛ ببخش منو خوشگلم: بهزاد

  

 میشه اینجوري  میکني؛ خودت ي دیوونه منو میریزي زبون اونجوري وقتي  

 ??  شرمنده...
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  هیچي و بود شده خیره چشمام توي همینجوري پریا زدم  رو حرفام که وقتي

 ... نمیگفت

  

 ...  بگیرم رو خودم جلوي نتونستم دیگه

  

 به شروع  لذت با و  گذاشتم گرمش لبهاي روي رو؛ لبهام و دادم دست  از  رو اختیارم 

 ...  کردم بوسیدنش

  

 که چشمهایي با و  کردم جداش خودم از کمي بوسیدم رو لبهاش حسابي که وقتي

  نه؟ یا میبخشي حاال :  گفتم بود شده خمار

  

  دوست  خیلي که کنم چیکار ؛ جان بهزاد باشه:  گفت  میزد لبخند که حالي در پریا

 ..  دارم

  

 ... باشي  داشته  دوستم بایدم:  گفتم بهش رو  لودگي با

  

 ... کردم کمک بهش میز چیدن توي بزنه حرفي بزارم اینکه بدون بعد

  

 ...  ندم غذا پریا به که بود نشده بارم یه سال  چند این توي

  

 بشینه پاهام روي بیاد که بودم این عاشق ولي  میزاشتم؛ سرش سربه همش که درسته

 ....  کنم نگاه خوردنش غذا به عشق با من و

  

  ذوق  کلي دلم  توي بگیره؛ فاصله ازم که بودم نزاشته هم حاملگیش وجود  با حتي

 ... بودم گرفته بغلم توي رو  دوتاشون هر که میکردم
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 خوردیم رو صبحونمون داشتیم؛ باهم که همیشگي هاي کل کل و  هایي شوخي از بعد

 .... بشیم آماده  سونوگرافي به رفتن براي تا رفتیم اتاقمون به و

  

  

   212 پارت

  

 ... شدیم خارج خونه از هم با و زدیم ست تیپ یه پریا؛ درخواست به همیشه مثل

  

  اومده سراغم به بدي خیلي ي دلشوره ؛یه اومدیم بیرون  خونه از  وقتي چرا نمیدونم

 ....  بود

  

  توي محکم رو دستش یهو که میرفتم ماشین سمت به قدم به قدم پریا با داشتم

 ...   گرفتم دستم

  

 به نگاهي و ایستاد حرکت از لحظه یه بود کرده تعجب من یهویي کار این از که پریا

 ....  انداخت من

  

 ...  بود گرفته باال  خود به خود  قلبم ضربان

  

 .. بود گذاشته تاثیر هم من روي پریا هاي خواب

  

 ....  میلرزوند رو  بدنم ستون چهار باشم نداشته رو پریا اینکه از ترس

  

  گذاشتو صورتم روي و  اورد  باال رو دستش  ؛ بود شده  نگران من حال این از که پریا

  خوبه؟ حالت ؛ یهوو شد چت تو ؛ عزیزم بهزاد:  گفت
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  ؛ رفتیم که جا هر فقط ؛ خوبم عشقم آره:  گفتم و کردم جور جمع رو خودم کمي

 .. باشه.. نمیکني  ولم ؛ میگیري  منو دست

  

  عصبي رو من بیشتر این و نمیزد  حرفي هیچ و  میکرد نگاهم گیجي با داشت پریا

 :   گفتم تري بلند صداي  با تقریبا  همین خاطر ؛به میکرد

  نه؟ یا فهمیدي

  

:   گفت و  داد تکون  رو سرش تند تند بود؛ خورده جااا من بلند صداي این از که بیچاره

 ... خوبه...نمیخورم جم پیشت از  اصال ؛ بگي تو چي هر ؛ عشقم باشه

  

 ماشین سمت به هم با و کردم وارد دستش  به آرومي ؛فشار خوبه اینکه گفتن با

 ..  شدیم سوار و رفتیم

  

 ...  بودم گذاشته رو  داشتم دوست همیشه که آهنگي   راه توي

  

 ... کنم دور  خودم از رو  بد افکار این میکردم سعي

  

 ...  بود ماشین ي شیشه سمت صورتش  و بود نشسته ماشین توي ساکت پریا

  

 لحظه یه دلم   ؛ کنم چیکار خوب ولي بود؛ شده  ناراحت بلندم صداي  از که میدونم

 ..  بود داده بدي  خیلي گواهي

  

 ... بمونم زنده نمیتونم دیگه من  بیفته دخترم یا پریا ي واسه اتفاقي اگه

  

 ...  بزنه حرف باهام و بشنوم رو پریا صداي داشتم دوست
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 ...  شد بلند گوشیم زنگ صداي  ؛ بگیرم رو دستش میخواستم که همین

  

 ... بود برگشته سمتم به هم ؛پریا زنگ صداي  با

  

 ...  بود بردیا ي شماره  دیدم که انداختم گوشي ي صفحه به نگاهي

  

 ...  دادم  جواب و  کردم نزدیک  گوشم به رو گوشي فوري

  

    بردیا داداش سالام: بهزاد

   چطوره؟ حالت جان؛ بهزاد  سالم: بردیا

  

 ... نههه بري بخواي اگه ولي ؛ خوبه حالم بموني  بخواي تو اگه: بهزاد

  

  ماهم چند  این... بهزاد ؛ نگوو چرت: بردیا

 ..  کردم  صبر خیلي االنم تا موندم،وگرنه که مامان زاریهاي گریه و تو خاطر به

  

 ...  خودته حرف حرف همیشه و ؛ شقي کله میدونم که من....بردیا باشه: بهزاد

  

 ..  ببینمت بیام پریا دکتر بعداز بزار نرو فقط 

  

   شده؟ چش ؛ پریا.. پ: بردیا

  

 یواش یواش دیگه ؛ باش خوشحال ؛  سونو میبرمش دارم ؛ من داداش نترس: بهزاد

 ..  میشي عمو داري
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... ببینمت بیا زودتر تونستي اگه فقط  ؛ برم باید دیگه من ؛ بهزاد  باشه:  بردیا

 ...  خداحافظ

  

   یهوو؟ چشد این.... چلغوز ي  دیوونه: بهزاد

  

 ...   بود شده خیره بروش رو به که انداختم پریا به نگاهي و کردم قطع رو گوشي

  

 .... بود مشخص قشنگ شکمش  برجستگي...الهي... آخي

  

 .. اومد خودش به پریا که کردم نوازشش آروم و بردم شکمش سمت به دستمو

  

  صداي  بابت بشم؛ دخترمون و تو  فداي من خانومم:  گفتم  و زدم  بهش لبخندي

 ... میخوام معذرت بلندمم

  

  ناراحت ازت من جان؛ بهزاد  نه: گفت میخورد  رو  پایینش لب تند تند داشت که پریا

 ........... فقط...نشدم

  

   ؟ خوشگلم چي فقط : بهزاد

  

 ما که اومده  پیش مشکلي یه بچمون ي  واسه نکنه ؛ میزنه شور دلم چرا نمیدونم: پریا

 .... نمیدونیم

  

  سراغم به بد  فکراي  همش ؛ داشتم عجیبي حس یه بودم پریا از بدتر خودم من

 ... میومد
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 منه ي بچه ؛ بچه اگه ؛ گفتم که من ؛ خانومم: گفتم بیارم درش نگراني  از اینکه  براي

 .. نمیشه هیچیش نترس

  

 ....  نگفت چیزي دیگه و  کرد سکوت ولي بود نشده کم نگرانیش  از اینکه با پریا

  

 ... رسیدیم دکتر مطب به دیگه مین 5 از بعد

  

  

   213 پارت

  

 .. رفتم پریا سمت وبه شدم پیاده ماشین از

  

 ..  رفتیم دکتر مطب سمت به دست تو دست  دومون هر

  

 .. بشینیم که کرد تعارف و زد  ما به لبخندي منشي وردمون  با

  

 .. نمیومد خوشم منشي لبخندهاي از چرااا  نمیدونم

  

  از میومد بدم چقدر...(میداد قورت درسته   رو آدم مینداخت پایین رو سرش پریا تا

 )  دختراا جور این

  

 ..  شدم باهاش زدن حرف مشغول و کردم پریا نزدیک بیشتر رو خودم

  

 ببرین تشریف رادمهر  آقاي: گفت اخم با  بود  برخورده بهش  خیلي انگار که دختره

 ..  هستن منتظرتون دکتر ؛ داخل
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 ..  رفتیم دکتر اتاق سمت به و شدیم بلند هردومون منشي ي گفته به

  

 در به ضربه چند  زدن   با ولي میشدم خودم به منشي سنگین هاي نگاه ي متوجه

 .. من  شدبعد داخل پریا اول که کردم باز رو در اتاق؛

  

  روي  که کرد اشاره دستش  با  و داد رو جوابمون که دادیم  دکتر به سالمي وردمون  با

 ..  بشینیم صندلي

  

 ..  بود شده بیشتر اظطرابش پریا

 .. باشه مسلط خودش به کمي که دادم دستش  به فشارآرومي

  

 .. بشه آماده سونو  ي واسه که خواست پریا از اولیه  کارهاي انجام از بعد دکتر

  

  بلند که خواستم ازش  چشمام کردن بسته و باز با که انداخت من به نگاهي پریا

 .. بشه

  

 ..  بود رفته تو  اون پریا که میشد اي دقیقه  10 حدود

  

 ..  نبود دلم تو دل دیگه

  

 که بشم اتاق داخل هم من تا بده اجازه که خواستم دکتر از و  نیاوردم طاقت سر آخر

 ..  کرد قبول اونم

  

  بچمون  قلب صداي  و بود  خوابیده تخت روي  که دیدم رو پریا شدم اتاق وارد که همین

 .. کردم ذوق  کلي صحنه اون دیدن از  بود؛ برداشته رو اتاق کل
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 .. انداختم  نگاهي میداد نشون رو بچمون  عکس که مانیتوري به و رفتم جلو کمي

  

  دختره بچه دکتر؛ ببخشیدخانوم:    گفتم دکتر به رو کردم نگاه بهش که خورده یه

    آررره؟؟؟ دیگه

  

 .. پسره ؛بچه بهتون میگم تبریک.. نهههه: گفت محکم خیلي  دکتر

  

 ..  شد پاره دلم  بند یهو که زد محکم رو حرف این اونقد 

  

 ..  بود گفته دروغ بهم همش من هاي حس یعني

  

:  گفتم همین خاطر به پسر؛ یا باشه  دختر بچه که نمیکرد فرقي من براي دیگه ولي

 .. نداشتن که مشکلي ؛ دکتر خانوم ممنون  خیلي

  

 .. شیطونه خیلي مامانش عین  دخترتون  معلومه ولي نه: گفت  لبخند دکتربا

  

   ؟.دخترتون؟؟ گفت گفت؟؟ چي این  چیییییییي؟؟؟؟

  

 که خواست خانومتون میخوام؛ معذرت: گفت که میکردم نگاه دکتر به گیجي با

 ..  بگم اینجوري

  

 ..  رفت بیرون دکتر که میکردم نگاه پریا به شده گرد هاي چشم با

  

 .. کرده اخم ها بچه این مثل دیدم که شدم نزدیک بهش

  

 .. بوسیدم روعمیق پیشونیش و شدم خم سمتش  به و کشیدم سرش ؛روي  رو دستم
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 !!  واست دارم خونه تو کن صب.. آررررررره کني  بازي من با میخواي حاال: بهزاد

  

 !  بردي تو بهزاد نمیخوام: پریا

  

  چیه؟ بردي  عشقم:  گفتم و کردم بلندي ي خنده

  

  چیز هر از  سالمتیش ولي  ؛ خوردم جااا  خورده یه پسره؛ بچه شنیدم وقتي درسته

 .. مهمتره من ي واسه اي دیگه

  

  از بیشتر اونو  تو بیاد  دنیا به دخترمون اگه... بهزاد نمیخواام من:  گفت تخسي با پریا

 ..  نمیکني توجهي من به دیگه ؛ داري  دوست من

  

 خانوممم اول گفتم همیشه  ؛ بکنم کارو این بخوام که بکنم غلط من خانوممم: بهزاد

  نفسم ؛بعد

  

 ..  واقعااااا:  گفت ها بچه مثل پریا من حرف این با

  

 ..  واقعاااا آره:  گفتم و کشیدم رو  لپش میخندیدم که درحالي

  

 .. بودم خوشحال خیلي  بود زندگیم روز بهترین امروز

 .. بود شده خوشحال من خوشحالي از هم پریا

  

  دکتر مطب از پزشکي  هاي توصیه از  بعد و بیاد پایین تخت روي  از تا کردم کمکش

 .. اومدیم  بیرون
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 کار این از مانع پریا که بگیم هم هامون خانواده به  رو خوب خبر این داشتم  دوست 

 ..  شد

  

  همشون به اونوقت گرفتیم مهموني یه شب  فردا که وقتي بزار ؛ بهزاد نگووو االن:  پریا

 ....  میدیم خبر اونجااا

  

 ..  بگي تو چي هر ؛ خانومم باشه: بهزاد

  

  رستوران یه به هم کرده خوشحال منو اینکه خاطر به رو خانومم میخوام االن  من ولي

 .. کنم خرید واسش کلي هم و  کنم دعوت  شیک

  

 .. دارم لباس همه اون من ؛ بهزاد نمیخواد:  پریا

  

  

   214پارت

  

 .. رفتیم ماشین سمت به هم با  و گرفتم رو دستش  نباشه حرف  اینکه گفتن با

  

 .. ایستاد کل به قلبم که کشید هیني یه پریا راه وسط 

  

   پریاااا؟ شد  چي:  بهزاد

  

  رو گرافي سونو جواب رفت یادمون که بودیم خوشحال اونقد بهزاد؛ ببخشید: پریا

 .. بگیریم

  

 !!!  شد چت   حاال گفتم منم...پریااا تو دست  از: بهزاد



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 745  صفحه  

 

  

  دکتر از  رو سونوگرافي جواب برم من تا  بشین ماشین توي برو ؛تو عزیزم نداره اشکالي

 ...  بیام بگیرم

  

 ...  برگردیاااااا زود  فقط بهزاد؛ باشه:  پریا

  

  ایستادن پا سر زیاد که بشین ماشین توي برو  حاال ؛ میدم قول: گفتم و کشیدم لپشو

 ..  نیست خوب واست

  

 ...  رفت ماشین سمت به و گفت اي باشه پریا

  سونو جواب  تا رفتم باال رو ها پله سریع ؛ نشست ماشین توي شدم مطمعن که وقتي

 ...  بگیرم دکتر از رو

  

 ... اومدم بیرون مطب از  و کردم دکتر از تشکري جواب؛ گرفتن از بعد

  

  نگاه منو لبخند  با داشت و  بود اورده بیرون  ماشین توي  از رو سرش که دیدم رو پریا 

 ...  میکرد

  

  یهو که میرفتم سمتش به لبخند با داشتم  و دادم تکون هوا روي ؛ رو سونو جواب

  پرت هوااا  روي  شد باعث که کردم احساس خودم به رو سنگیني  ي  ضربه برخورد

 ... بشم

  

  موااااظب بهزااااااااااد:  گفت که شنیدم رو پریا بلند فریاد صداي لحظه یه فقط

 .... باااااشششششش

  

 ...  بودم کرده برخورد  آسفالت زمین به محکم ؛ ضربه شدت با من ولي
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 ...  بود شده داغ بدنم کل

  

 ...  میکردم احساس سرم و صورتم روي  رو؛ خون  گرمي

  

 ... میمومد من سمت به بدو داشت که بود پریا سمت به نگاهم

  

 ...  بود شده خون  از پر دهنم کل...میکردم خفگي احساس

  

 ...  میزد خودش سر توي همش  ماشین ي  راننده...بودن شده جمع دورم همه

  

 ....   میخواستم رو پریا االن  من ولي

  

 ...  رسوند من به رو خودش گریه  با و زد عقب رو جمعیت سریع پریا

  

 میگفت گریه با و میریخت من روي ؛ رو زمین  روي شده ریخته خوناي دستاش با هي

 بشه چیزیت نباید  تو ؛ میبینم خواب دارم االن  من نیستن؛ تو خوناي  اینا بهزاد؛ نه: 

 ...  بهزاد

  

 ...  بگو چیزي یه ؛ پریا جان  ؛ خدا  رو  تو بهزاد: میگفت و میزد رو خودش گریه با

  

 ..  خوابیده اینجوري باباش که ناراحته دستت  از  دخترمون پاشو بهزاد

  

 ...  بیارررر دوووم نفست جون بهزاد

  

 ... میخواست کمک همه از فریاد دادو  با
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  هااااا؛ بزاري  تنها منو نباید تو ؛ عشقم بهزاد؛: گفت کردو صورتم نزدیک رو سرش

 ....  فهمیدي

  

 ...  نداشتي مو ها گریه طاقت که تو....هاااا میکنم گریه دارم بهزاد

  

 ...  بهزاااادد... میکنه گریه واست  داره دریایت  پري بهزاد

  

 ..  میزاري تنهاااا  منو گفتم دیدي بهزاد

  

 ....  نمیکني اینکارو  وقت هیچ که دادي  قول بهم خودت صبح

  

   بهزااد ...بیار طاقت پریا جااان بهزاد

  

 .....  بزززززن حرفي یه خدا  رو تو

  

  بلند داشتم دوست خیلي ؛ بزنم حرفي نمیتونستم من میکرد؛ولي  تابي بي همش پریا

 ... کنم آرومش و شم

  

 نفسم لحظه هر و بود شده جمع چشمام توي اشک هاي ؛قطره پریا حال اون   دیدن با

 ...  میشد سختر و سخت

  

 ... میگذرونم  رو عمرم آخر هاي لحظه دارم که نمیشد باورم

  

 ... ببینم رو ودخترم پریا نمیتونستم دیگه یعني
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  و   خووودت مممواااظظب....پرریاااا..پپپ: گفتم میشد شنیده زور به که صدایي با

 ...  باااااششش...مون..دخترمو

   بهزااااااااااااااااااااااااااادددددددد:پریا 

  

  چیزي  دیگه و رفتم مطلق خاموشي به کل به دیگه من کشید پریا که بلندي فریاد با

 .. نفهمیدم

  

  ???????????????????????? 

  

  

   215 پارت

 ...  بردیا 

  

 ...   برگشتم ایران به که میشه ماهي 4 االن 

  

 ...  کرده تعقیر چیزا خیلي چهارماه این توي

  زندگي  و خوشبخته بهزاد کناره چقدر پریا که دیدم چشمام ؛با کم مدت این توي

 ...   داره آرومي

  

 ...   شدم شکه خیلي بارداره فهمیدم که وقتي

  

 .... کردم بغض شنیدنش با که بود  خبري تنها چرا  دروغ

  

  و بودم خوشحال واسش دلم ته از میشد پدر داشت بهزاد برادرم که این از فقط

 .....   گفتم تبریک بهش
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 ....   بگم تبریک بهش شدنش دار بچه بابت پریا به نتونستم کردم که چقدر هر ولي

  

 ...  میتونستم مگه آخه

  

 ..   داشت نخواهمم و نداشتم رو کاري همچین یه جرأت من نه

  

  بهش   رو شدنش مادر و بزنم زل عشقمه هنوزم که کسي چشماي تو برم میشد مگه

 ...  بگم تبریک

  

 ...  بودم کرده رو  بزرگي اشتباه  ایران به اومدنم با من

 پریا ي  عاشقانه زندگي به و بمونم بخوام که حرفام این از تر ضعیف خیلي من....آرره

 ... بکشم عذاب  دیدنشون  با هم روز به روز و کنم نگاه بهزاد  و

  

 ....   موندم بهزاد  محباي بي هاي  دلتنگي و مامان هاي  زاري گریه با که کردم اشتباه

  

 ...  نیست جا این من جاي

 ....  ميگشتم بر هفته یک بعداز باید اولم همون از من

  

  زنگ  بهزاد به که گرفتم تصمیم میکردم جمع چمدون  توي رو هام لباس که حالي در

 .... بزنم

  

 ...   گرفتم رو بهزاد ي  وشماره برداشتم تخت روي  از  رو گوشي

  

 ....  ببینمش تا بیاد دکتر  از بعد که شد قرار زدم حرف باهاش که کمي

  

 ....  بودم داده  عذابش کارام با  رو  بهزاد سال چند این  توي چقدر
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 همیشه من ولي بود؛ پرسیده ازمن رو  رفتنم  یهویي دلیل برادرانمون  خلوت  توي بارها

 ....   میدادم بهش سرباال جواب

 ...   شد اتاقم وارد  بغض با مامان که بودم چمدونم بستن حال در

  

 ...  زدم بهش جوني کم  لبخند و انداختم مهربونش صورت به نگاهي

  

 :   گفت بود شده جمع چشماش تو که اشکي نمه وبا شد نزدیکم مامان

  

  میزاري تنها مارو داري  که داري کم چي اینجا مگه نري؛خوب حاال نمیشه پسرم

 ....   ومیري

  

  من براي چیزي اینجا من؛ مادر میگي راست :  گفتم دلم توي و  انداختم بهش نگاهي

 ...  هست هم اضافي چیزها خیلي  بلکه  نیست؛ کم

  

  توي  و کردم نزدیک بهش رو خودم و شدم بلند تخت روي از کنم آرومش اینکه  براي

 میام بازم  ولي میرم عزیزمن؛من که نداره  ناراحتي  جون؛ مامان:  گفتم گرفتمو بغلم

 ...  میزنم سر بهتون

  

  ؛مثل بردیا  میگي دروغ: گفت اشک از پر چشماي با و  گرفت فاصله ازم کمي مامان

 ...  نمیکني  نگاه سرتم پشت و  میري سري اون

  

 ...  دیدنتون بیام به زود  زود که میدم من؛قول مادر نه:  گفتم  و زدم  بهش لبخندي
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 حرفه حرف همیشه که کنم چیکار ؛ پسرم باشه: وگفت اومد بیرون بغلم از مامان

  میام دارم پرهام با که نره بگو بردیا به میگفت بود زده زنگ  االن باران  فقط خودته؛

 ..  ببینمش

  

  رو ساعتي دو یه هنوز ؛ نمیرم فعال ؛ نه:  گفتم و زدم بهش بخشي اطمینان  لبخند

 .. ببینمش تا بیاد هم بهزاد قراره دارم؛ وقت

  

  جمع برات وسایل یخورده من پسرم؛ باشه: گفت و زد بهم مهربوني لبخند مامان

 ..  چمدونت توي  بزار بیارم؛ هم اونارو برم کردم

  

  منم بیارید رو ها وسایل برید شما تا جون؛  مامان ممنون: وگفتم کردم ازش تشکري

 ...  میکنم استراحت رو ساعتي نیم یه

  

 ...  شد خارج اتاق  واز گفت اي باشه مامان

  

 ...   انداختم چمدونم به نگاهي مامان رفتن با

  

 ...   بود آماده چي همه

 ....  بردیاااااا آقا بود رفتن موقع کم کم دیگه

  

  دراز روش و  رفتم تخت سمت وبه دادم تکون  تاسف از  سري خودم روز و حال ي واسه

 ... کشیدم

  

 ...   بود  انگیز خاطر برام اتاق این چقدر  انداختم؛ نگاهي اتاق دیوار و در به
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  216 پارت

  

 ...  بود اتاق همین وسط بوسیدم عشق با رو پریا که باري اولین درست

  

 ...   شدم عصباني خودم دست از لحظه یه ؛ گذشته خاطرات آوري یاد با

  

 ...  میکردم  فکر برادرم ناموس به داشتم احمق؛هنوزم من

  

 پاک لعنتیم ذهن این از چیز همه تا  دادم فشار هم روي و بستم محکم رو چشمام

 ... بشه

  

 ... اومدم خودم به گوشیم صداي با که بودم درگیر خودم با

  

 ...  گرفتم دستم  توي  رو گوشي  و برداشتم بالش روي از رو سرم

  

 .. شدم شوکه لحظه یه بهزاد ي  شماره دیدن با

  

  باشه؟ افتاده پریا ي  واسه  اتفاقي نکنه بود؛ زده حرف من با پیش ساعت یک که این

  

  جواب و کردم نزدیک گوشم به رو گوشي و  زدم رو اتصال  ي دکمه فوري فکر؛ این با 

 :  دادم

  

 ...  داداشي جانم الووو:بردیا

  

 جاا حسابي غریبه زن یه   صداي  شنیدن با که بودم بهزاد  طرف از جواب منتظر

 .. خوردم
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    دارید؟ نسبتي  گوشي این صاحب با شما ؛ ببخشید...آقا سالم:زن

  

  شما؟؟؟...برادرمه گوشي بله:  گفتم نگراني با و دادم قورت زور به رو دهنم آب

  

 هم ما و  بود شده گرفته تماس برادرتون با که بود اي شماره آخرین این راستش: زن

 ...   بزنیم زنگ شما به که شدیم مجبور

  

 کجاست؟ من بزنید؛بردار حرف لطفا خانوم: گفتم بود شده بلند تقریبا که صدایي با

   هستین؟ کي شما اصال

  

  توي شما برادر ؛ میدم بهتون  خبرو این دارم که متاسفم خیلي محترم آقاي: زن

  رو خودتون نیست؛لطفا خوب اصال حالشون و  کرده شدیدي خیلي تصادف ؛ خیابون

 ..  برسونید میگم که بیمارستاني این به

  

 ...  شد خرااب سرم روي دنیا  کل  انگار؛ حرف این با

  

 ...  میرفت سیاهي چشمام و  میچرخید سرم دور  داشت اتاق 

  

  سر بالیي چه بود؟ شده چي بهزادم به میگفت؟ چي  داشت این....خداااا ااااي

   بود؟  اومده داداشم

  

 ... میومد در داشت اشکم دیگه ؛ حسین امام یا

  

 ..  گرفتم ازش  رو بیمارستان آدرس  و داشتم نگه خانومه جلوي  رو خودم زور به
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 ... شدم بلند تخت روي از سریع و  کردم قطع رو  گوشي آدرس  گرفتن از بعد

  

  ي  واسه که میکردم خدا  خدا  ؛ میپوشیدم رو لباسام تند تند داشتم که همینجوري

 ..  باشه نیفتاده اتفاقي بهزاد

  

 ...  میزد شور خیلي دلم

  نبوده؟ باهاش پریا مگه

  

  باشه؟  افتاده براش اتفاقي نکنه ؟ کجاست پریا اصال

  

 ...  بگیرم ازش سراغي  نبود  یادم چرا

  

  سوار از  بعد و زدم بیرون خونه از بدم اطالع  کسي به اینکه بدون و شدم آماده سریع

 ... کردم حرکت بیمارستان سمت  به بلند تیکاف یه با ؛ ماشین توي شدن

  

 ..  میکردم رانندگي سرعت تموم با  راه توي

  

 ...  نداد  جوااب اونم که گرفتم رو پریا گوشي باري چند

  

 ....  بود افتاده واسشون بدي  اتفاق که بودم شده مطمعن دیگه

  

 ... رسیدم  بیمارستان به جوري چه نفهمیدم اصال که میکردم رانندگي سریع قد اون

  

  دوییده  بس  از... رفتم  بیمارستان سمت به بدو  کنم قفل  رو ماشین در اینکه  بدون

 ...  بودم افتاده  نفس نفس به بودم
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  مثل خانوم ببخشید: گفتم میلرزید که صدایي  با  و رفتم پرستاري ایستگاه به سریع

 .. ببینمش  میخوام..اوردن  اینجااا رو من برادر که

  

  چیه؟ برادرتون اسم: گفت و انداخت من به نگاهي پرستار

  

 .. مهر راد بهزاد : گفتم بهش رو سریع

  

 :  گفت و  انداخت من به غمگیني نگاه رادمهر  بهزاد اسم باشنیدن پرستار

 ..  ببینید برید میتونید ..هستن123 اتاق تو  برادرتون بله

  

 ..  نیومد خوشم هیچ پرستار غمگین نگاه از

  

 .. رفتم اتاق سمت به سریع و  کردم ازش تشکري

  

 ... میشنیدم هم رو پریا شیون  و ناله صداي  ؛ برمیداشتم اتاق سمت به که قدمي هر با

  

 ... نمیکرد یاریم پاهام دیگه

  

 .. رسوندم اتاق  در جلوي به  رو خودم زور به و  دادم تکیه دیوار به رو دستم

  

 ...  میکشید آتیش به  داشت رو وجودم پریا بلند  هاي گریه صداي

  

 ... ایستادم اتاق  در روي روبه

  

 ..  نباشن تو اون بهزاد و پریا ؛  کردم باز رو اتاق در  وقتي که میکردم خدا خدا
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  باز رو درش  و بردم در ي  دستگیره سمت به میلرزید ترس از حسابي که رو دستم 

 ... کردم

  

 . میریخت اشک  درد  تموم با و  بود افتاده  بهزاد روي که دیدم پریا جسم در؛ بازشدن  با

  

  روي زانو   دو و شکست کمرم نداشت؛ ایستادن طاقت پاهام دیگه صحنه اون   دیدن با

 ....  افتادم زمین

  

 ..  بشه بلند که میخواست بهزاد از و میریخت اشک محابا بي پریا

  

 ...  بهزاااد...بهزاااد...بهزاااد: پریا

 ...  شو بلند  پریا جون بهزاد

  

 ..  نمیتونم تو بدون من بهزاد

  

 ..  دریایي پري بگوو بهم بازم پاشو

 ..  بزار سرم سربه بازم پاشو

  

 ..  کردم اذیتت اگه  ببخش بهزاد

  

 ..  خوابیدي راحت االن   چرا پس نمیبرد؛ خوابت من بدون که تو بهزاد

  

  بزاري تنهااا  رو ما بعد ؛ دختره بچه بدوني  که کردي  صبر همه این ؛ بهزاد

 ..  مردي خیلي ..آرره..بري

  

 ..  کنم چیکار تو بدون من بزاري؛ تنهااا  رو ما نیومد دلت از که تو
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   بهزاد؟ رفتي   سپردي  کي دست منو

  

 ..  نمیخواام تو بدون  رو نفست آره  نمیخواام؛ تو بدون رو بچه این من بهزاد

  

 ..  کنم لوس خودمو کي ي  واسه من ؛ بده غذا بهم کي رفتي   تو بهزاد

  

 ..  کنه غافلگیرم یهوویش کردناي بوس و بغل با همش کي

  

  رو  سونوگرافي  جواب برو نمیگفتم اصال کاش ؛ بدم چي رو  نفست جواب..بهزاد

 ..  بگیرر

  

 ..  بهزاااااد..پاشو پریا جون ..دیگه پاشو بهزاد

  

 ..  رفتم سمتشون به و شدم بلند زور به پریا بیتابي  دیدن با

  

  

   217پارت

  

 ...   رسوندم تخت به رو  خودم لرزون پاهایي و خمیده قامتي با

  

 ....  انداختم دوشون هر به نگاهي

  

 ...  میکرد نوازش رو بهزاد  صورت کل دستش؛  با بودو افتاده  بهزاد روي همینجوري پریا
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  خوب اصال حالم...  بودم داده دست از  رو برادرم یدونه که نمیشد باورم هم هنوز من

 ...  نبود

  

 ...  میدادم بایدچي  رو مادرم جواب

  

 ...  بودم رسیده جنون به پریا هاي گریه از دیگه

  

 ... برگشت من سمت به سریع شد من حضور ي متوجه پریا که وقتي  

  

 ...  میزد سرخي به چشماش بود کرده گریه بس از

  

   شده؟ چش بهزاااد  پریاااا؛:   گفتم بهش رو  میلرزید که صدایي و بغض با

  

 ...  نبود تو با مگه داداشم

  

 !!! خوابیده  اینجااا  اینجوري  که نیست بهزاد این

  

 ...  میبینم اشتباه دارم که بگو بهم

  

 ..  زدن  به رو خودش کرد شروع بود من طرف  از حرفي همچین یه منتظر که پریا

 ...  میزد رو خودش و میکشید داد همش

  

  خودشون با زور به اونو  داشتن و ریختن اتاق توي  پرستارا فریادش دادو صداي  با

 ..   میبردن

  



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 759  صفحه  

 

 بهزاد بمونمممممم؛ بهزادم پیش بزاریدددد خداااااااا  رو تو: میگفت گریه با همش

 .... بمونه نمیتونست جا هیچ  من بدون

  

 ....  کنیددددددد ولممممم توروخداااااااا

  

   بردن  بیرون اتاق از خودشون  با اونو بهش؛ توجه بدون  پرستارا ولي

 ... 

  

 ...  انداختم برادرم جون  بي جسم به نگاهي پریا رفتن با

  

 ...  گرفت آتیش جیگرم میزد  سفیدي  به که پوستش رنگ  دیدن با

  

 ...  گرفتم قاب دستام با رو  صورتش و شدم خم سمتش به

  

 ....  میلرزید داشت زیاد غم از هام شونه

  

 ... میشد ریخته بهزاد  صورت  روي اشکام

  

   االن تو خوااابیدي؛ اینجااااا   چرااااا تو ؛ دادااااش:   گفتم میلرزید گریه از که صدایي با

 ...  باشي بچت و  زن پیش باید

  

 ..   ووپاش شده که هم پریا خاطر به... داداش پاشو

  

   بهزاد؟ شدي راه نیمه رفیق

  

 ... بودم خوابیده اینجااا  تو جاي به االن من کاش
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   شووو بلند....داداشي جونم به درد  بهزاد

  

   بدم؟ چي رو بچت جواب بدم؟ چي رو  مادرمون جواب

  

 .... داداااااااش  رفتي که نگفتم بهت رو دردم بهزاد

  

 .... داداااااااش بشه گرم کي به پشتم دیگه من بهزاد

  

 ??...  شکستییي  رو کمرم رفتنت با  بهزاد:  گفتم میریختم اشک که همینجوري

 ...  رفت رفیقم..... رفت داداشم....خداااااااا ااااي: گفتم و  افتادم روش داد  با

 ....  رفت دوستم

  

 ..... کن ام مسخره پاشو...میکنه گریه داره مغرورت داداش  بهزادببین

  

 ...  کردي ترکمون زودي این به چرا

  

  تو گفتم کشیدم؟ عقب تو خاطر به من بهزاد پریا؟ به عشقت بود  این بهزاد

 .... مواظبشي

  

 ....  داداش کردي  داري امانت جوري این

  

 ...  بهزااااااد بلندشووو 

  

  رو  سردش پیشوني اشکي؛ صورت با و  کردم بلند بهزاد بیجون جسم روي از رو سرم

 ....  بوسیدم
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 ...  بود شده تموم همچي دیگه

  

 ...  بود رفته پیشمون از همیشه براي  بهزاد

 ...  خورد غصه و  شد ؛اذیت آلمان برم میخواستم من که این بابت از چقدر

  

  کنه؟ موندگار رو من که میکرد سعي  خیلي

  

 !  بردي تو همیشه مثل بازم بهزاد ولي

  

 ...  نشوندي کرسي  به رو حرفت و  کردي موندگار منو  رفتنت با تو

  

 ...   بودي حساس خیلي  پریا؛ عشقت رو که میدونم

  

 ...  ندي کسي دست ولي  بمیري  بودي راضي

  

 ....  بریزم بچت و زن پاي  به رو زندگیم که میدم قول بهت بهزاد ولي

  

 ...  کردم نگاه معصومش ي چهره به و کشیدم دلم ازته آهي

  

  خبر ام خانواده به باید ولي بکشم دست برادرم یدونه از بود سخت که این با

 ...  میدادم

  

 ...  بود شکسته  رو کمرم که بود سنگیني  خیلي غم بهزاد  رفتن

 ...  نیست بهزاد دیگه که بگم باید چطور اصال نمیدونستم
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: گفتم میکشیدم صورتش روي ؛ رو مالفه که درحالي و انداختم  بهش اي  دوباره نگاه

 .... من دوست  ؛ من رفیق من؛ داداش قیامت به دیدار

  

 ...??  زدم  بیرون اتاق از اشک از پر چشمایي با و کشیدم روش مالفه

  

  

  218 پارت

  

 ?? پریا

  

 ..  کردم باز آروم رو چشمام شدیدي سردرد  و سرگیجه احساس با

  

 .... انداختم اطرافم به نگاهي

  

 چشمم جلوي  از فیلم یک مثل ها اتفاق  ي همه ؛ شدم هوشیار کمي اینکه از بعد

 ...  گذشتن

  

 ...  شد اشک از پر صورتم دوباره ها لحظه اون   اوردن یاد به با

 ...   کنم باور رو بهزاد مرگ نمیتونستم

  

 .. نمیکنه ترکم وقت  هیچ که بود داده قول بهم خودش اون

  

   حرفش؟ زیر زد چرا پس

  

  خوب خیلي که اون...بهزاد چرا...من چراا خدا:  گفتم  و اوردم باال رو سرم عجز با

 ....  بود
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 ....  چرااااااااااااا خدایا گرفتیش ازم چرا ...داشت مهربوني قلب  که اون

  

 :   گفتم و گذاشتم شکمم روي ؛ رو  دستم میریختم اشک  درد با که همینجوري

  

 ...  بود بابات شنید  رو قلبت صداي  اتاق  توي که اون دیروز ؛ ماماني

  

 ...  بود بابات میکرد نگات داشت که اون

  

 ....   بود بابات میکرد  نوازشت روز هر و شب هر که اون

  

 .... نداریش دیگه ولي

 ...  نداري رو هاش نوازش دیگه

  

 ...  نداري رو هاش مهربوني دیگه

  

 .... برات بمیرم......نفسسسسسسم آخ

  

 ...  بود شده خوشحال بودي دختر تو اینکه  بابت از چقدر بیچاره

  

 ....  بگیره جشن واسمون میخواستش مثال

  

 ....  کردي داغدارمون که تو... بهزاد جشنت بود این

  

 ..  کني آرومم  ؛ بیاي که کجایي بهزاد
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 ...  شنیدم اتاق  بیرون از رو زیادي شیون دادو  صداي میکردم بیقراري که همینجوري

  

 ..  رفتم در سمت  به و اوردم پایین تخت روي  از زور به رو خودم

  

 ... شدم نابود کل به روم به  رو ي صحنه دیدن  ؛با کردم باز رو در که همین

 ...  میبردن خودشون  با داشتن و  بودن گذاشته تخت روي رو؛ بهزاد پرستارا

  

 ...  میکردن وشیون گریه  همش و  بودن  گرفته رو  پرستارا جلوي  مامان و  باران ؛ عمو زن

  

 )  میشد آروم باران مگه ولي...(کنه آروم رو باران  داشت سعي همش گریه با پریسا

  

 .....??  بود عروسیش دیگه  ماه چند...سوخت باران حال به دلم لحظه یه

  

 ... میلرزید  داشت گریه شدت  از هاشون شونه عمو و بابا

  

 ...  بود شده خم سنگین غم از بردیا و عمو کمر

  

  گرفته رو صورتشون  دستاشون با و  بودن نشسته زمین روي  زانو  دو  پرهام و سعید

 ...  میکردن گریه و  بودن

  

 ...  کنه باور نمیتونست کس هیچ

  

  که هایي قدم با .. بودن افتاده گریه به مااا  حا دیدن با  بودن اونجااا که کسایي ي همه

 ... رسوندم   بهشون رو خودم میشد کشیده زور به

  

 ...  ببرن خودشون با رو  بهزاد میزاشتم نباید
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 :    گفتم داد   با و زدم کنار  رو  پرستارا اعصبانیت با رسیدم  بهشون وقتي

  

 .... میبرینش کجااا دارین  لعنتیااا... نزنیددددد دست عشقمممم به

  

 .... منهههه بهزاد اون: گفتم گریه با

 .....  ببرید خودتون با منم پس... بمونه نمیتونه جا هیچ  من بدون که بود گفته خودش

  

 ...  گرفتن آغوششون توي رو من و اومدن سمتم به باران و عمو زن

  

  بهزاد.. نکنیدددد گریه... لعنتیاااا:   گفتم و دادم هولشون عقب به اعصبانیت با

 .... میشه ناراحت

  

 ..  نکنید گریه خدا رو تو پس نداشت؛ رو کدومتون هیچ اشک  طالقت اون

  

  توي رو من محکم و اومد  طرفم به بود  شده  سرخ کردن گریه از که چشمایي با پرهام

 ...  گرفت بغلش

  

 گریه بمیره؛ حالت این واسه پرهام...نکن گریه جونم به دردت ؛ خواهري:  پرهام

 ... نکن

  

 ...  میبرن خودشون با رو بهزاد  دارن پرستارا  دیدم که بگم بهش دردم از میخواستم

  

 ....  نکنن کارو این که میخواستم ازشون  شیون؛ فریاد با و  گرفتم رو جلوشون سریع

  

 ...  بود خراب خیلي  روحیم اوضاع
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 .... کنه آروممم نمیتونست هیشکي

  

  با رو بهزاد  بزارم نمیتونستم ؛ولي مپیچیدم خودم به درد از شکمم ي ناحیه تو

 ...  ببرن خودشون

  

 ...   بودم شده ها دیوونه مثل

  

 ...  اومدم خودم به اومد فرود  صورتم روي که سنگیني باسیلي  که کشیدم فریاد اونقد 

  

   بردیا؟ میکني چیکار:  پرهام

  

 ... برگشتم بود زده سیلي  که کسي سمت به و گذاشتم صورتم روي ؛ رو دستم

  

  رگ  و میزد قرمزي به چشماش اعصبانیت از که میکردم نگاه بردیا به ناباوري با

 ...  بود کرده  باد گردنش

  

 ..  نشوند صندلي روي ؛ رو من و اومد سمتم به پریسا زد؛ بهم بردیا که سیلي  با

  

 ... میریختن اشک آرومي  صداي با باران و عمو زن

  

 ...  بود کرده مشت محکم  رو  دستش و  بود من روي ؛ بردیا ي  گرفته نگاه

  

 ...  بردن خونه سرد به و  کردن دور ما چشماي جلوي از رو بهزاد عمو؛ و بابا با  پرستارا

  

 ....  ورفت  افتاد راه   اونااا سر پشت بود؛ داغون  که حالي با بردیا
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  نکرده بلند من روي دست بارم یه بهزاد ؛ کردم بغض بود زده بهم بردیا که سیلي  با

 ...  بود

  

 ... بمونم اینجااا نمیتونستم  دیگه  شدم بلند صندلي روي از پریسا کمک با

  

 ....  بود اوناا از تر داغون خودش حال  ولي  میداد دلداري   رو باران و عمو زن  ؛ مامان

  

 تا اومدیم  بیرون بیمارستان از همگي کردن رو بهزاد کاراي اینکه از بعد اینا بابا

 ... کنیم آماده  سپاري خاک مراسم براي  رو خودمون

  

  

   219 پارت

  

 ... بودم شده خیره  بود جلوم که قبري  سنگ به اشکي چشماي با

  

 ...  بود گذشته بهزاد مرگ از که میشد  روزي 3 االن 

  

 ...  بود گذاشته تنها رو ما و بود خوابیده سرد؛ خاک خروارهااا زیر من بهزاد

  

 .... بودم نکرده باور رو رفتنش  هم هنوز من ولي

  

 ...  بودم نخورده هیچي روز سه این توي

  

  بخورم؟  هم چیزي بهزاد بدون میشد مگه آخه
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 قبرش سنگ روي  و کردم پر پر رو  دستم توي  هاي گل  و کشیدم دلم ته از آهي

 ... ریختم

  

 ....  کشیدم دراز قبرش سنگ  روي  پهلو به وآروم گذاشتم کنار رو کیفم

  

 :   کردم صدا رو اسمش  و اوردم در حرکت به اسمش ؛روي  رو دستم

 ...  بهزااد...بهزاااد...بهزادد

  

   نمیدي؟  رو جوابم میکنم صدات چرا پس

  

 ...  ساکتي االن چرا پس...جونم میگفتي بهم بار ؛ده بهزاد میگفتم تا که تو

  

   شدي؟ سرد ازم نکنه

  

 ... اینجاا  خوابیدي خوب... ؛نااامرددد خودمونیماااا  ولي

  

 ...  خوابیدي گرفتي  راحت تو  اونوقت  کسیم؛ بي و تنها نفست و من

  

  اینقد  االن که شده چي پس..نمیومد بدت  تنگ و تاریک جاي از ؛تو مگه اصال

 ...  نمیشي بیدار و شده سنگین خوابت

  

  قبرش سنگ روي اشکم هاي قطره ؛ میزدم حرف باهاش  داشتم که همینجوري

 ... میشد ریخته

  

 .....  بودم بیقرارش خیلي
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 ..  بود شده تنگ گفتناش دریایي ؛پري وشوخیهاش هاش خنده براي دلم چقدر

  

 ...  نکردم اذیتش من که چقدر....آخ

  

  بالخره که داد عشق بهم اونقد ازدواج از  بعد ولي نداشتم دوستش اول که درسته

 ... کرد خودش عاشق منم

  

 ...  بود کرده ثابت بهم اش کلیه دادن   با رو عشقش اون ...بود عاشقم واقعا اون

  

 .... بودم مدیونش چقدر من

  

 ... داغدارکرد  رو قلبم رفتنش با... فایده چه ولي

  

 ...  میگیره آتیش قلبم میفتم آخر روز یاد وقتي

  

 ...  کردم اذیتش  بود  دختر  بچمون اینکه سر چقدر

  

 ..  میکرد انکار همیشه اون ولي میشه؛  سرد  ازمن بچمون وجود با میکردم فکر همش

  

 ...  شد بلند گوشیم صداي که  میکردم؛ دل دردو  بهزاد با داشتم ناله و  اشک با

  

 ..  شدن نگرانم که میدونستم

  

 .. کنم گریه عشقم ي  واسه و بمونم؛ خونه توي نمیتونستم من ولي

  

 ...  دراوردم کیفم توي از رو گوشیم و شدم بلند قبر سنگ روي از
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 ... بود پریسا ي  شماره ؛ انداختم بهش نگاهي

  

 ....  دربیان نگراني  از تا میدادم جواب باید

  

 ...  دادم جواب گرفته صدایي با و  زدم رو  گوشي ي دکمه

  

 .. بله...الووو: پریا

  

 همه... رفتي  گذاشتي بیخبر بابا...کجایي خدا رو تو....پریا سالم.. الووو: پریسا

 ...  نگرانتن

  

 ...  کردم قطع رو گوشي میام دیگه ساعت یه تا اینکه گفتن با

  

 ...  بود رفتن وقت دیگه

  

 ...  زدم بهش رو  طوالني ي  بوسه و شدم خم قبرش سنگ سمت به

  

 ..  نمیشد آروم دلم ولي میومدم روز هر  اینکه با...بکنم دل  ازش که بود سخت خیلي

  

 ... انداختم قبر سنگ به اي دوباره نگاه و  شدم بلند زمین  روي از

  

 گریه با اونجاااا  از سریع و  زد چنگ گلوم به بدي بغض عشقم ابدي  ي  خونه دیدن با

 ...  شدم دور
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 تاکسي یه سریع... بودم اومده بیرون ماشین با نداشتم رانندگي   ي حوصله چون

 ...  رفتم عموینا ي خونه سمت وبه گرفتم

  

 ...   بود خونه  توي مهمون ؛کلي  شدم خونه داخل  وقتي

  

 ..  میکرد کباب رو آدم دل عمو؛ زن  هاي گریه و ناله صداي

  

  بهزاد اتاق توي رو خودم و  اومدم باال رو ها پله سریع کنم توجه کسي به اینکه  بدون

 ...  دادم تکیه در به و  انداختم

  

 هام ریه به رو بود مونده اتاق توي هم هنوز که بهزاد عطر بوي  و کشیدم عمیقي نفس

 ...  فرستادم

  

 ...  بودم مونده اینجااا رو روز سه این ؛ بود  رفته  بهزاد که وقتي  از

  

 ...  برم خودمون ي خونه که نمیزاشتن مامان و عمو زن

  

  دلم ؛ بود  زده سیلي بهم وقتي از...بودم نزده حرف  بردیا با  اصال روز چند  این ي تو

 ...  بود شکسته ازش

  

 ...  رفتم بهزاد  میز کشوي سمت به و برداشتم در از مو تکیه

  

  و عروسیمون عکساي کل که بودم خواسته پریسا از بودم؛ مونده اینجا که اول شب

 ...  بود اورده  واسم اونم ؛که بیاره خونمون از رو بود  خریده برام بهزاد که هایي هدیه

  

 ... نشستم تخت روي و  اوردم  بیرون کشو توي از رو ها هدیه و عکسا
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 ..  هاا عکس  دیدن به کردم شروع و گذاشتم رو میکرد گوش همیشه بهزاد که آهنگي

  

 ...... میکردم ناله و میریختم اشک محابا بي عکسااا  از کدوم هر دیدن  با 

  

 ... نمیزاشت سرم سربه آتلیه  توي روز اون  که چقدر

  

  شدت  از افتاد؛ بود خریده واسم عملم از  بعد بهزاد که زنجیري پالک به چشمم وقتي

 ....  داد  دست خفگي بهم بغض

  

  براي رو  سرنوشت این  چراا که کردم گله خدا  از  و اوردم باال  اشکي چشماي با رو سرم

 .... بود نوشته من

  

 ....  برد خوابم عکسا الي البه همونجااا که ریختم اشک  و کردم گریه اونقد 

  

  

   220 پارت

   بردیا 

  

 ....   بعد روز 40

  

 حال در که هایي ماشین به اتاق ي پنجره ؛از میخوردم رو ام قهوه از کمي که حالي در

 ....  انداختم  نگاهي بودن  شدن رد

  

 ... بودم برنگشته آلمان به دیگه  بهزاد رفتن از بعد
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 ... بزارم تنها اینجااا رو پریا و ام خانواده نمیتونستم

  

 عشق هم لحظه یه نداشتم دوست  ولي میکرد؛ برخورد سنگین من با پریا که این با

 ...  بزارم تنهااا رو  برادرم

  

  خودشون  ي خونه به پریا که بودن نزاشته بابا و مامان ور؛ این به بهزاد مرگ از

 ... برگرده

  

  که کنن؛ مواظبت ازش و  دارن نگه خودشون پیش رو  بهزاد یادگاریهاي داشتن دوست

 ..  بود نگفته مورد  این در چیزي  بودو کرده قبول هم پریا

  

 ...  بود شده ضعیف  و الغر خیلي   ؛ وقت چند این توي پریا

  

 ...  میکرد رو بهزاد  بیقراري  و تابي  بي خیلي

  

 ..  برمیگشت بود شده سرخ که هایي چشم با  و میرفت سرخاکش ها ساعت هرروز

  

 ...  داشت حق واقعا

  

  شده هاا دیوونه مثل پریا بود؛ رفته که االنم و   ؛ داشت دوست  خیلي رو اون بهزاد

 ...  بود

  

 ...  نمیخورد حسابي و درست  غذاي  اصال

  

 ...  بودم نگرانش  خیلي
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 ... بچش براي نه بود؛ خوب خودش براي نه این

  

  ازم کمي میکردم احساس بودم؛ زده  سیلي بهش بیمارستان  توي که روزي اون  از

 ...  بود شده دلخور

  

  آرومش  و میاوردم خودش به رو پریا جوري یه باید نداشتم؛ اي دیگه  ي چاره من ولي

 ...  میکردم

  

  کرده لعنت کار اون بابت رو خودم  بار هزار ؛ولي بودم زده  سیلي بهش که این با

 .... بودم

  

 ... گرفتم فاصله اتاق  ي پنجره از  و کشیدم دلم ته از آهي

  

 ...  رفتم تختم سمت به و گذاشتم بود دراور  روي که سیني توي  رو؛ قهوه فنجون

  

 ... بودم گرفته  شدیدي سردرد ؛ بودم کرده فکر بس از

  

 مالش کمي و  گذاشتم هام شقیقه روي ؛ رو انگشتام نوک و نشستم تخت روي

 ...  دادم

  

 ...   میشدم بلند  خواب از خوابه؛ یه ها اتفاق   این ي همه کنم فکر اینکه امید به هرروز

  

 ...  بود حقیقت عین همش ولي

  

 ...  بود رفته پیشمون از همیشه براي من؛ رفیق ؛ من دوست ؛ من برادر
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 ... بودم دلتنگش خیلي  

  

 ... کنه ترکمون زودي این به بهزاد نمیکردم فکر

  

 و پریا که میزاشتم ؛نباید کنم مواظبت  بچش و  زن از که  بودم داده قول بهزاد به من 

 ...  کنن حس رو  کمبودي هیچ اش بچه

  

  آلمان توي که هایي موقع حتي ؛ سال  چند  این توي  و ؛ بود اولم عشق پریا اینکه با

  نمیتونستم نبود بهزاد دیگه که االن ولي  ؛ بودم نکرده فراموشش هم لحظه یه ؛ بودم

 ....   بگیره دستم  از رو اون   کسي  بزارم

  

 ... نیفته کسي دست  برادرم ناموس تا میکردم رو تالشم ي همه باید

  

 ...  بودم عاشقش هنوزه که هنوزم من چون

  

 ...  شد  بلند اتاقم در  صداي که بودم فکرااا همین توي

  

 ...   رفتم  در سمت به و شدم بلند تخت روي از

  

  پهناي به و  بود ایستاده  جلوم اشکي چشماي با که دیدم  رو مادرم در  شدن باز ؛ با

 ... میریخت اشک صورت

  

 ...  بود شده شکسته خیلي بهزاد مرگ از  بعد ؛ ببینم اینجوري  رو مادرم نداشتم طاقت

  

 ....  کرد کردن گریه به شروع بلند  صداي با که گرفتمش بغلم توي سریع
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 ....  میمردم اون جاي به من کاش شده؛ تنگ  بهزاد ي واسه دلم...بردیاااا: گفت گریه با

  

  نکنین؛ تابي بي  اینقد میکنم خواهش ؛ من مادر:  گفتم بود  گلوم توي که بغضي با

 ... کنین اینجوري شما که نداره  دوست  بهزاد کنین باور

  

  شده پدر بي بچش رفته؛ گوشم جیگر پسرم؛ نکنم تابي  بي چطور ؛ بردیا اخه:  مامان

 ....  هاااان باشه خوب حالم چطوري من اونااا   دیدن با...شده مریض زنش ؛

  

 که حالي در مامان نخورده؟ چیزي بازم پریا:  گفتم و  کردم جدا  خودم از رو مامان کمي

  اونا ؛ نگرانشم خیلي من بردیا؛ نه: گفت میکرد پاک دستش   با رو صورتش  اشکاي

 ..  بدم چي  رو بهزاد جواب من ؛ بشه چیزشون یه اگه ؛ بهزادن  هاي امانتي

  

 باهاش خودم من ؛ مامان نباشید نگران شما:  گفتم  و کردم صورتم چاشني  رو اخمي

 ...   میزنم حرف

  

  تو میکنه؛ بیقراري همش ولي ؛ زدیم حرف باهاش خیلي مدت این توي که ما:  مامان

 ...  کنه گوش رو تو هاي  حرف شاید... مادر برو

  

 ...  رفت  بیرون اتاقم از مامان...نباشید نگران و برید شما اینکه گفتن با
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 ...  ریختم بهم رو موهام از کمي و کردم پرپشتم موهاي الي  رو  دستم مامان رفتن با
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  کرده  انتخاب خودش ي واسه رو اونجا پریا روزا این که بهزاد؛ اتاق به گرفتم تصمیم

 ....   برم بود

  

 ...   شدم خیره روم روبه در وبه کردم روباز اتاقم در

  

 ...  زدم در آروم و  رفتم در سمت به  و کشیدم عمیقي نفس

  

 ....   نمیشد شنیده اتاق توي  از صدایي  هیچ

  

 ...  شدم پریا نگران  لحظه یه

  

 ...   شد راحت خیالم پنجره کناره پریا دیدن  با که کردم باز رو در وقفه بدون سریع

  

 ...   میکردم نگاهش پشت از

  

 ...  بود نشده متوجه اتاقش  توي رو من حضور که بود خودش افکار  درگیر  اونقدر

  

  نمیدادي  جواب میزدم در چرا : گفتم بهش آرومي صداي با و  کردم مصلحتي  ي سرفه

  پریااا؟

  

  نگاهي و برگشت سمتم به اشکي  چشماي با  بود اومده خودش به تازه انگار که پریا

 :   وگفت انداخت من به

  

 !!!  داخل اومدي   کي ي  اجازه با 

 !!!! بزار تنهام لطفا

 ....   نداشتم رو رفتاراش تحمل واقعا دیگه من
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 ....   میکرد کوتاهي هم بچه اون حق در داشت  بلکه میکرد  ظلم خودش به تنها نه اون  

  

 : گفتم  بود شده کنترل قابل غیر که بلندي  صداي  با

  

 ....  پریااااااا بسهههه

 ... رفتارهاتو این کن تمومش

  

 !!!! خوشحالیم  بهزاد  مرگ مااز انگار که میکني رفتار همچین

  

   ؟؟هااان؟  من حال از میفهمي چي تو

  

 ... میگیرم آتیش میکنم نگاه شکمت توي ي بچه اون و  تو به وقتي

  

  ذره ذره  دارم کنه وحسش کنه بغلش و  ببینه رو بچش نتونست حتي  برادرم اینکه از

 .... میشم آب

  

  خوب اش بچه و زن از همیشه که  دادم قول رفیقم، به داداشم، به ، بهزاد به من

 ...  کنم مواظبت

  

 ....  بچه اون  نه و کن بدي خودت حق در نه در لطفا پس

  

  برو بیا خوب مادر یه مثل االنم پس...میکني ظلم بچه اون به ؛داري غذا نخوردن  با تو

 ....  بخور رو غذات پایین
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  بي  خیلي دیدم که انداختم پریا به نگاهي و کشیدم عمیقي  نفس حرفام شدن تمام با

 ... میکنه نگاهم داره تفاوت

  

  گفتم؟ چي شنیدي..پریاااا باتوام:   گفتم و دادم تکونش آروم  و رفتم سمتش به

  

 ....   بکنه زدن داد  به شروع  بلندي صداي  با پریا تا بود کافي من حرکت همین

  

 .... نزززززززن دست من به....  کن ولم: پریا

  

 ....  من تنهایي از میفهمي چي تو.... نمیخوامممم

  

 .....  نمیخوام ام بچه باباي بدون  ، عشقم بدون رو  زندگي این من

  

 ...   میداد غذا بهم عشق با بهزادم سال سه این توي

   ؟ بخورم غذا  جوري چه بهزاد بدون حاال

  

 :  گفت  و اورد پایین رو صداش کمي  میلرزید؛ خودش به داشت زیاد اعصبانیت از

  

 ....  ندارم خوردن غذا  به میلي من بیرون  برو هم حاال

  

 ....  بسوزني دل ام بچه و من به تو نکرده الزمم

  

 ....  بیرون گمشووووووو

  

  اتاق در سمت وبه شدم عصباني دستش از  حسابي بود زده پریا که هایي حرف با

 ... رفتم
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 کوتاهي بچه اون حق در بازیهاش لج  و کاراش این با داشت اون نمیشد اینجوري

 ...  میکرد

  

  آشپز سمت وبه رفتم پایین رو ها پله سریع اومدم؛  بیرون اومدم اتاق از که همین

 ...   ببرم غذا براش تا رفتم خونه

  

 وبه گذاشتم  سیني توي میوه آب  لیوان یه و ریختم غذا براش بشقاب توي غذا کمي

 ...   رفتم  باال ي طبقه سمت

  

 ... شدم اتاق  وارد  بزنم در اینکه  ؛بدون رسیدم که اتاق در به

  

  و  بود نشسته بود کرده بغل رو هاش زانو  که حالي در تخت روي که دیدم رو پریا 

 ....  میکرد گوش رو  بهزاد ي عالقه مورد آهنگ داشت

  

 ...  نشستم تخت روي کنارش و رفتم  سمتش وبه بستم رو اتاق در

  

 : گفتم کامل جدیت وبا بردم دهنش سمت به و کردم غذا از پر رو قاشق

 ...  کن باز دهنتو

  

 ...   بود  شده شوکه من کاراي از حسابي که بود معلوم

  

  بگم بار چند : گفت و داد  هل عقب سمت به رو  دستم و  کرد نگاهم پوزخند با

 !!! نميخورم

  

 ....   بمیرم خودم حال به بزار بیرون  برو پاشو
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 ..... بردار سرم از دست

  

  

 ....   لطفا بخور غذاتو.... پریاااااا نشو بچه:  گفتم و عصبي حالت

  

 ...   بیاد  بهزاد یادگاري  سر بالیي ندارم دوست

  

 .... بخور قاشق دوسه شده که ام بچه بخاطر پس
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 نمي....نميخورم بگم بار چند : گفت داد  با  میشد بلند تخت روي از که درحالي پریا

 ... خورم نمي.... خورم

  

 .... نمیشه حالیت آدمیزاد  زبون تو

 ....  بزاااااااار تنهام

  

 ...  هااااان....عشقم  ق اتا تو  بیاي تو گفته کي اصال

  

 .... میزني بهم رو عشقم و من خلوته چرااااا

  

 .....  بیرون گمشوووووووو

  

 :   گفتم بهش ورو کردم پرت سیني توي رو دستم توي قاشق عصبانیت
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 ....   میدي  عذاب دنیا  اون تو  رو بهزاد  کارات این با داري تو... پریا بسهههه

  

 ....  نشووووو بچه میکنم خواهش

  

 .... نفس بخاطر

  

 :  گفت بلندي فریاد وبا شد عصباني من حرف این با پریا

 ....  بیرووووووووون برو گمشووو 

  

 .... عشقم پیش برم کنم عوض رو لباسام میخوام

  

  ؛ برم باید : کردوگفت شکمش برآمدگي به نگاهي  و  آورد پایین کمي رو صداش بعد

 ... شده تنگ نفسش و من براي دلش االن عشقم

  

  پس: گفتم بود شده رگه  دو حرص از که صدایي  وبا  کردم بدي  بغض زد که حرفي با

 ...  میبرمت خودم شو آماده

  

 به محکمي مشت دستش وبا رسوند  من به رو خودش اعصبانیت  با حرف این گفتن

 ... برم عقب سمت به کمي   ناخودآگاه شد باعث که زد  ام سینه

  

 :  میگفت فریاد وداد  اعصبانیت وبا میزد ام سینه به محکم مشتش با

 .....  برنمیداري سرم  از دست  چراااااا

  

 ...  نداااااارم تو ودلسوزي ترحم به نیازي من
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  اتاق  سقف به نگاهي و آوردم باال  رو  ؛سرم بودم شده اعصباني خیلي دستش از

 ...   انداختم

  

 ...  میزد محکم مشت با و میزد  داد خودش ي واسه جوري همین

    

  رو  دستاش ومحکم اوردم باال رو نبود؛دستام خوب واسش اصال زیاد خوردن  حرص

 ...  گرفتم

  

  و کردم نگاهش نشسته خون به چشماي وبا کرد وارد دستاش به خفیفي فشار 

 :   گفتم

  

 .... نشووو عصباني تو فقط... میرم من باشه

  

  

  روي انگشتام جاي دیدم که کردم ول  آرومي به رو ؛دستاش شد آروم دیدم که وقتي

 ....  بود انداخته جا سفیدش پوست

  

 ...  اومدم  بیرون اتاق از فوري بمونم اونجا اون؛ از بیشتر نتونستم دیگه

  

 ...   رفتم خونه آشپز سمت وبه کردم یکي دوتا تند  تند هارو پله

  

 ... کشیدم سر نفسه ویه  برداشتم رو آب وبطري کردم باز رو یخچال در

  

 با که اومدم خودم به مامان صداي  با که میزدم نفس  نفس اعصبانیت از داشتم

 :   گفت ناراحتي
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 !!!  نخورد غذا پسرم؟بازم شد چي

  

 ...   بیام باال نتونستم دیگه میومد؛ پایین تا دادش  صداي

  

 ... میشه بدتر خودمم حال میبینمش وضعیت اون توي وقتي

  

 ...   ميکشه عذاب بهزاد دوري  از  داره  خیلي

  

 ...  من مادر نباش نگران : گفتم کردمو بغلش  و انداختم مامان به مهربوني نگاه

 ...  نیست خوب  کدومون هیچ وضعیت  االن که میدونم

  

 ...  هست باردارم اینکه مخصوصا بدتره؛ مون همه از پریا حال ولي

  

 ... بیفته بهزاد یادگاري تنها براي  اتفاقي ارمند دوست 

  

 .... نیوفته براش اتفاقي تا میکنم سعیمو ي همه  پس

  

  به در خوردن بهم صداي  با میدادم دلداریش  و بودم کرده بغل رو مامان که حالي در

 ... اومدم خودم

  

 ....  رفت:   گفتم و  کردم نگاه مامان به نگراني با

 ..    مامان نبود خوب حالش

 ... دنبالش برم من

  

 ...   رفتم  ورودي در سمت وبه زدم کنار سرعت به رو مامان
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 .... بلههههه دیدم که رفتم حیاط سمت به بدو

  

 پامو عصبانیت با... بود رفته  بودو شده  بهزاد ماشین سوار باز بدش حال این با پریاااا

  سنگ به اي ضربه و کردم شلوارم  جیب توي  رو ودستام  کوبیدم زمین به محکم

 ....  شد پرت  جلو به شدت به که....زدم پام جلوي

  

 ....   باز لج ي دخترررررره

  

 ....   رفتم پریا دنبال به سرعت وبه نشستم توش و رفتم ماشینم طرف به عجله با

  

 ....   نبود  ولي میگشتم؛ پریا ماشین دنبال خیابون توي چشم با

  

 سمت به داشتم که سرعتي تمام وبا زدم  ماشین فرمون به محکمي مشت حرص با

 ...   افتادم راه قبرستون

  

 ....  رفتم بهزاد  خاک سر طرف به و شدم پیاده ماشین از فوري  رسیدم که وقتي

  

 گریه بلند  صداي وبا  بود نشسته بهزاد مزار  سر خراب؛ حال با که دیدم رو پریا دور از 

 ....  میکرد

  

 به رو خودم.....  کنم تحمل این از بیشتر نتونستم دیگه وضعیت اون توي دیدنش از

 ....  کردن گریه به کردم شروع صدا  وبي  نشستم زیرش  و  رسوندم درخت یه کنار

  

  

   223 پارت
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 ...  میکشد عذاب بهزاد دوري از پریا چقدر

  

 ....   میومد  درد  به قلبم میدیدمش وضعیت اون توي که هربار

  

 ..  میرفت تاریکي به رو داشت هوا کم کم دیگه

  

  با و. زد بهزاد   مزار به اي وبوسه شد خم دیدم که میکردم نگاه پریا به دور از داشتم

 ...   رفت ماشینش  ت سم به شد  بلند گریه

  

  داداشم ابدي  ي خونه به رو وخودم شدم ؛بلند شدم مطمئن رفتنش  از که وقتي

 ...  رسوندم

  

 پر پریا که قرمزي رز هاي گل با حاال  که کردم نگاه بهزاد مزار به اشکي چشماي با

 ....  بود پوشنده رو  اون روي بود پرکرده

  

 ...  نشستم بود خاک ها خروار زیر که برادري کنار و زدم  زانو  لرزون دستاي  با

  

 ....  داداشي سالاام:   گفتم آروم اي  رفته تحلیل صداي  با

  

 !!!!   شده تنگ خیلي  برات دلم... پیشت اومدم معرفت بي

  

 ... میشه آب ذره ذره  دوریت از  داره  داداشت ببیني که کجایي

  

 ...   بود خواب یه مثل اینا  ي همه میشد چي گلم؛ داداش بهزاد

  

 ...  نبودي دل  سنگ و معرفت بي  اینقدر که تو 
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 ....   کردي نابود رو پریااااا رفتنت با تو

  

 ...  نمیده گوش مون کدوم هیچ حرف به پریاااا

  

  از نیستي وقتي االن که ؛ کردي خودت عاشق رو اون   دادي پریا به که عشقي با تو 

 ... شده ها دیوونه یه مثل دوریت

  

  تو پریا ، چرااااا....  کردم دوري پریا از تو پاک عشق بخاطر من گلم، داداش ، بهزادم

 ??  چرااااا.... معرفت بي گذاشتي  تنها

  

 ... میگیرم آتیش من میکنه گریه وقتي میدوني

  

 ...  میزدم حرف  و میکردم گریه بلند باصداي کنم تحمل نمیتونستم دیگه

  

 ....   بودم نشده هوا تاریکي ي متوجه که بودم کرده گریه اونقدر

  

  داداش بخیر شبت:  گفتم لب وزیر زدم  بهزاد قبر سنگ به اي بوسه و شدم خم آروم

 .....  بخوابي آروم گلم

  

 .... میرفتم باید  ولي  بود سخت ازش کندن دل اینکه با

  

  به و...شدم سوارش و رسوندم ماشین به رو خودم و شدم بلند  بهزاد قبر سنگ کنار از

 ....  افتادم راه خونه سمت

  

   کرد باز برام رو در  باران  که زدم  رو در  زنگ رسیدم خونه به وقتي
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 .... 

  

  و  حال و رفتم سمتشون به عموینا ي  خانواده دیدن ؛با شدم خونه داخل که همین

 .... کردم احوالي

  

 ....  نمیزدن حرفي  هیچ  و بودن نشسته مبل روي ناراحتي با همشون

  

 ...  نیست پریا دیدم که چرخوندم چشم

  

  اجازه کسي به هم حتما و بود کرده حبس بهزاد اتاق توي رو خودش معمول طبق البد

 ...   برن دیدنش  به که نمیداد

  

 .... رفتم ها پله سمت به همشون از خواهي معذرت یه با بمونم؛ اونجا نتونستم دیگه

  

  رو پریا که وقتي ولي میومدن؛ پریا دیدن  به وقت بي  ت وق ؛ روز هر عموینا؛ بیچاره

 ...  میشدن نگرانش  خیلي میدیدن اونجوري

  

 ...  رفتم بهزاد اتاق سمت وبه اومدم باال سریع رو ها پله

  

  خواب وبه کرده بغل رو بهزاد هاي لباس   پریا دیدم که کردم باز  رو در،، الي  آروم 

 ..... رفته

  

 ...  بود کرده عادت کار این به انگار دیگه

  حرف باهاشون  کلي و میکرد  ونوازششون میکرد  بغل رو بهزاد هاي لباس شب هر

 ...   میزد
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 ...   میکرد گریه هم گاهي و  میخندید بلند  صداي با گاهي

  

 ...   نبود طبیعي اصال روزش حال

  

 ....   بودم نگرانش  خیلي

  

  پریا  که ببرن پزشک  روان یه پیش  رو  اون که بودن خواسته پریسا و عمو زن بارها

 ... مینداخت راه  بیداد داد   بیشتر و کرد  نمي قبول

  

  خواب اتاق سمت وبه بستم آرومي به  رو اتاق ودر   کشیدم وجودم اعماق از آهي

 ....  رفتم خودم

  

   کردم پرت تخت روي  رو خودم کنم عوض رو هام لباس اینکه بدون  

 ... 

  

 ...   داشتم  شدیدي سردرد

  

 ....  وانداختم برداشتم بخش آرام قرص یه تخت کنار عسلي کشوي از

  

 ...   بود قرص یه همین میکرد آرومم که چیزي تنها روزا این

  

 ....  رفتم خواب به بهزادم خاطرات یاد وبه بستم چشمامو

  

  

   224 پارت
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  پریا

  

 .... بعد ماه3

  

 ...  بودم زده زل بود دستم توي  که گردنبندي به

  

 ...   داشتم  دوست  رو بهزاد یادگاري این چقدر

  

 ....    شدم خیره اتاق دیوار درو وبه گرفتم  بود  دستم  توي که گردنبندي از رو نگاهم

  

 ...   بودم کرده پر بهزاد عکساي از رو  اتاق این دیوار درو کل

  

 ...  بود کشیده زحمت عکسا این  کردن ظاهر بابت پرهام چقدر

  

 ....  بشه عشقم  اتاق داخل  بیاد که میزاشتم رو کسي ندرت به

  

  اتاق این تو شکمم توي  ي بچه منو حاال که بود بهزادم و من ماله فقط تنها اتاق؛ این

 .... میکردیم زندگي 

  

 ...   بود  شده بهتر خیلي حالم پیش؛ ماه دو به نسبت

  

  باید  بود؛ بهزاد عشقم یادگاري اون چون میرسیدم؛ نفسم به موقع هر از بیشتر االن 

 ... میشدم اون مواظب ؛ خودم از بیشتر

  

 ...   بود پاشیده هم از زندگیم کل بهزاد رفتن با
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 ....   بود شکمم توي  االن که بود اي  بچه  دختر  زندگیم  دلیل تنها فقط

  

   دربیاره تنهایي این از منو  و  بیاد بدنیا زودتر هرچه داشتم دوست  چقدر

 .... 

  

 ...   داشت مهربوني باباي چه که میگم بهش بیاد  بدنیا که وقتي

  

  گرفت ما از رو  اون شدو حسودیش خدا که بود  مهربون اونقدر بابات که میگم بهش

 .... 

  

 ...   کردم نوازشش و  کشیدم ام برآمده   م شک  روي آروم رو دستم

  

 ...  داشتم  ذوق و  شوق نفس  اومدن بدنیا ي  واسه چقدر

  

 ...   میومد پیشم دوباره  بهزاد که انگار

  

 ...  دراومد صدا به اتاقم در که بودم خودم هواي حالو تو

  

   کیه؟؟: گفتم بلندي  نسبتا صداي  با

  

 ....   بیاد اتاق داخل به تا میخواست اجازه ازم که خورد گوشم به عمو زن صداي

  

 ...   داخل  بفرمایید: گفتم مهربوني با

  

 ...   شد  اتاق داخل و  گفت اي اجازه با عمو زن
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  مادر؟ چطوره حالت: گفت و  زد مهربوني لبخند دیدنم با

  

 ...   خوبم ممنون: گفتم زدمو  جوني بي  لبخند

  

  داري ؛حوصله مادر گرفته دلم جان پریا: گفت داشت لب روي که لبخندي با عمو زن

 .... بزنیم قدمي ویه  بریم بیرون هم با

  

 خونه دارم؛ کار خورده یه من  عمو؛ زن ممنون نه:  وگفتم زدم بهش مهربوني لبخند

 ..... برید شما... میمونم

  

  وهم نداشتم حوصله هم من ولي برم؛ بیرون به باهاش که کرد اصرار  خیلي عمو زن

 ...   بود شده مشکل برام رفتن راه اینکه

  

   رفت بیرون  اتاق از من؛ از خداحافظي یه با ؛ نمیام دید که عمو زن

 .... 

  

 ...  رفتم اتاق از  بیرون وبه شدم بلند جام از رفتنش  با

  

 ... بودم کرده  ضعف حسابي بود شده گشنم خیلي

  

 هم بردیا انگار حتي نیست؛ خونه  کسي دیدم که اومدم پایین ها پله از آرومي به

 ...  نبود خونه

  

 ...   بودم راحت نبود  ازاینکه چقدر

  

 .... نمیومدم پایین اصال  میشد خونه توي که وقتي



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 793  صفحه  

 

  

 .... میزدم سر عمو زن وبه  میومدم پایین گاهي از هر نبود  که وقتي ولي

  

  بودن نزاشته کم برام چیزي ؛واقعا میرسیدن  بهم خیلي عمو و عمو زن مدت این توي

 ... 

  

  براي میوه آب  لیوان یه و رفتم یخچال سمته به کردم شدیدي ضعف اینکه احساس با

 ... وخوردم ریختم خودم

  

 ... بودم گرفته اي تازه جون که انگار میوه آب خوردن  با

  

   بود مونده سبزي قرمه کمي قابلمه توي دیدم که رفتم گاز اجاق سمته به

 .... 

  

 ....  بخورم که نشستم میز  پشت اومدم و ریختم کمي بشقاب توي فوري

  

 ....  زد چنگ گلوم  به بدي بغض غذا دیدن با لحظه یه واسه ولي

  

 ...   افتادم  بهزاد یاد دوباره

  

 ....   داشت دوست  رو سبزي قرمه چقدر بمیره؛ واست پریا الهي

  

 گریه به کردم شروع و دادم هل عقب به رو ؛بشقاب بخورم چیزي نتونستم دیگه 

 ...  کردن
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 شکمم زیر رو عجیبي  درد دل احساس میکردم گریه عشقم یاد به که طوري همین

 ... کردم حس

  

 ...  کشیدم خفیف جیغ یه و بیارم تحمل نتونستم که بود زیاد اونقدر دردم

  

  زنگ پرهام وبه برسونم خونه تلفن به رو  خودم  تا شدم بلند صندلي روي از سختي به

 ...  بزنم

  

 ...  برم راه نتونستم قدم دوسه از بیشتر کردم که چقدر هر ولي

  

 .... شنیدم رو  در شدن باز صداي که میکردم گریه زیاد درد   از داشتم دیگه

  

  بلندي  نسبتا صداي  وبا شدم خوشحال  بود  شده خونه داخل کسي اینکه از لحظه یه

 ..... کمک:  گفتم زدم  داد

 ... کنید کمکممممممممم خدا ترو

  

 یا: گفت و کرد  نگاهم نگراني  با که دیدم  روم روبه ، رو بردیا زدم که دادي با

 .....  ابوالفضل

  

 .... خوبه حالت..... پریاااااااا

 .... شده توچت

  

  

   225 پارت
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 ..  کردم خاموش سیگاري جا توي رو  اون   ي مانده ته و زدم سیگار به عمیقي ک پ

  

 ...  بودم نکرده  کاري هیچ ؛ بودم اومده شرکت به ازصبح که امروز

  

 ...  نداشتم رو کاري هیچ دماغ  و دل بود  رفته  بهزاد که وقتي  از

  

  عکسي به و  گذاشتم میز روي رو؛ سرم  بودم کرده پیدا روزا این که شدیدي  سردرد با

 ...  شدم خیره بودیم انداخته هم با شمال توي بهزاد و من که

  

 ... بخیر یادش

  

 .. گذاشت سرم سربه بهزاد شمال توي  روز اون چقدر

  

  کرد کاري یه اجبار به بهزاد روز اون ولي  ؛ میومد بدم خیلي  لباسام شدن  خیس از من

 ...  برم آب داخل و بشم خیس من که

  

 ... شد جمع چشمم ي  گوشه اشکي   گذشته خاطرات اوردن یاد به با

  

 .... میخواست آرامش یه دلم...بودم خسته خیلي

  

 ....  بود شده تنگ داشتیم که خوبي  هاي  روز براي دلم چقدر

  

 ... شه خوب باهام پریا میخواست دلم

  

 ...  نمیکرد من به توجهي اصال  بود؛ مونده ما ي خونه که وقتي   چند این توي  اون ولي
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 ...  میکرد رو رفتار همین بود پریا جاي هم اي  دیگه کسي هر میدونم

  

 چیز همه زیر یدفعه میکردم؛ عاشقي و عشق ادعاي همش پیش؛ سال چند که مني

 ..  کردم ترکش رو اون و زدم

  

  بود؛ازش تر عاشق من از که برادرم خاطر به من نمیدونست پریا که افسوس ولي

 ..  بودم کرده گذشت

  

 ...  بود کرده بازي جونش با بودو شده پریا عشق داوطلب بهزاد

  

 ...  بگیرم اش نادیده رو اون  و  بگذرم عشق همه این از میتونستم چطور من

  

  زندگي پریا  عشق با سال همه این توي  من ولي نموند؛ پریا با زیاد بهزاد که این با

 ....  بودم کرده

  

 ....  میگذشت چشمام جلوي  از داشتم باهاش که هایي خاطره روز هر

  

 ...   بود  شده عوض چیز همه االن ولي

  

 ...  سابق پریاي نه و داشت  وجود  بهزادي نه

  

 عاشقش هنوز االنه که االنم من که بگم و بزنم بهش رو دلم حرف دوست  خیلي

 ترکش هوس روي  از بخوام که نکردم انتخاب هوس روي از رو اون   وقت هیچ و هستم

 ... کنم

  

 ... بود پاک عشق یه من عشق
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 .. کنم چیکار باید نمیدونستم بود رفت  بهزاد که االن ولي

  

  هم رو بودنش همین و بره پیشم از همیشه براي حرفهام این گفتن با میترسیدم 

 ...  بگیره ازمن

  

  اتاق ساعت به نگاهي و  کردم بلند  میز روي از رو وسرم برداشتم کردن  فکر از دست

 ...  انداختم

  

 ...  بود ظهر بعد?  ساعت

  

 .... بودم نخورده هیچي  صبح از

  

 .... کنم استراحت کمي و برم خونه به گفتم تصمیم

  

 ...  رفتم  لباسي چوب سمت به و شدم بلند میزم پشت صندلي روي از

  

 ...  زدم  بیرون اتاق از و  برداشتم رو کیفم و کت

  

  رو شرکت من رفتن از بعد که خواستم منشي از میپوشیدم رو کتم که حالي در

 ....  کنه تعطیل

  

 ... شدم  ماشینم سوار و  اومدم بیرون شرکت از سریع

  

 ... ببینم رو پریا و برم خونه به زودتر داشتم دوست

 ....  افتادم راه خونه سمت به سریع فکر این با
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 ...  رسیدم مین15 سر همین  خاطر به نبود چیزي شرکت با خونه ي فاصله

  

 ...  اومد  کسي داد  صداي کردم احساس که کردم باز رو حیاط در

  

 ...  شنیدم اشتباه کردم فکر اولش

  

  ازم که شنیدم رو پریا داد صداي رسیدم خونه در به و رفتم جلوتر کمي که وقتي ولي

 ....  میخواست کمک

  

  خودش به درد   از و بود  افتاده سالن  وسط که دیدم رو پریا و کردم باز رو در سریع

 ...  میپیچید

  

 ...  رفتم سمتش  به بدو و کردم پرت سمتي به رو کیفم عجله با

  

  خوبه؟ حالت...شده چت تو پریا... ابولفضل یا

  

 ...  بود شده زایمانش وقت کنم فکر...بزنه حرف نمیتونست میکشید درد بس از

 ...  نبود خونه اینکه مثل ؛ نبود ازش خبري  هیچ ولي  میکردم صدا رو مامان فریاد با

  

 .... کنم چیکار باید نمیدونستم

  

  روي  از حرکت یه با و انداختم پاهاش زیر رو  دستم و  کردم نزدیک بهش رو خودم

 .... کردم بلندش زمین

  

 .... بیاره طاقت که میخواستم  ازش بودم گرفته بغلم توي رو پریا که حالي در
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 ...   میکشید درد  داشت  و بود  زده  چنگ لباسم به محکم دستش  با اون ولي

  

 ....  ببیني رو عشقت کشیدن درد که بود سخت خیلي
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 ...  گذاشتم ماشین صندلي پشت رو پریا و  اومدم بیرون حیاط از سرعت به

 ...  میکرد صدا رو بهزاد  و میکشید داد همش

  

 ... کنه کمکش که نبود  بهزادي  چون ؛ گرفت کردناش صدا این از دلم

  

 ...  نکنم فکر چیزا  این به و کنم آروم  رو خودم کردم سعي

  

 .... روندم بیمارستان سمت به سرعت نهایت با و نشستم فرمون پشت سریع 

  

  بغلم توي رو پریا دوباره  و شدم پیاده ماشین از  زود ؛ رسیدم  بیمارستان جلوي به وقتي

 ...  رفتم بیمارستان سمت به بدو و گرفتم

  

 .... نمیومد در صداش دیگه پریا

  

 ....  بودم ترسیده خیلي

  

 ..  میخواستم کمک ازشون فریاد  و داد   با  رسیدم که پرستاري ایستگاه به 
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 ...  بزارم تخت روي  ؛ رو پریا که کردن  کمکم و اومدن سمتم به پرستار تا چند سریع

 ...  بردن اتاقي سمت به بعد

  

  نزاشتن دیگه و بردن  داخل رو ؛پریا رسیدن اتاق به وقتي  که افتادم راه اونا سر پشت

 ... بشم اتاق داخل من که

  

  قدم رو سالن و کشیدم موهام الي اظطراب با  رو ؛دستام اتاق به اونا  شدن داخل با

 ... زدم

  

 .. بیفته اش بچه و خودش ي  واسه  اتفاقي نکنه

  

 ..  بود گذاشته تنها  خونه توي  رو پریا که بود رفته کجا مامان پس

  

 ....  شدم عصباني مامان دست از لحظه یه

  

:   گفت و اومد  بیرون اتاق از دکتر داشتم؛  واظطراب میزدم قدم داشتم که همینجوري

  دارین؟ نسبتي چه خانوم این با شما آقا ببخشین

  

 ...  بگم چي باید نمیدونستم

  

 ...  هستم شوهرشون برادر:  گفتم که میکرد نگاهم منتظر دکتر

  

  رو خودشون زودتر چه هر که بگید  و بزنید زنگ همسرشون  به کنید لطف پس: دکتر

 ...   نیست زیادخوب  شون بچه و خانومشون حال که برسونن بیمارستان به

  

 .... داریم  احتیاج ایشون رضایت به عمل براي ما
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 هر شما شده؛ فوت همسرشون:  گفتم و کردم بدي بغض دکتر هاي حرف  شنیدن با

 یادگاریهاي تنهاا اونااا...نشه چیزیشون خدا رو تو  فقط ؛ بکنید  میخوایید که کاري

 ....  هستن برادرم

  

  سمت به بدید تشکیل پرونده برید شما اینکه گفتن با  و  داد تکون سري دکتر

 ...  کرد پیچ رو دکتر و رفت  پرستاري ایستگاه

  

 ...  دادم تشکیل پرونده پریا براي و رفتم پرستاري ایستگاه به سریع

  

 ..   بودم ایستاده اتاق در  جلوي

  

 .. بشم اتاق  داخل که نمیزاشتن ولي ببینم رو پریا برم داشتم  دوست  خیلي

  

 .... نمیشد بد  حالش تا میومدم خونه به زودتر کاش

  

 ...  خورد زنگ گوشیم که بودم فکرا  همین توي

 ....  بود مامان ي شماره دیدم که اوردم درش جیبم توي  از زود

  

  تا گفت که دادم بهش  رو بیمارستان آدرس و  دادم  توضیح مامان ي واسه رو چیز همه

 ...  میرسونه رو خودش دیگه ساعت نیم

  

 ...  اوردن بیرون  اتاق  توي از رو پریا که دیدم کردم قطع رو تلفن که این از بعد

  

 ... انداختم بهش نگاهي و گرفتم رو پرستارا  جلوي
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 ....  بود خوابیده هااا فرشته مثل

  

  دور من چشماي جلوي از رو پریا ؛ کنار برید لطفا آقا  ؛ اینکه گفتن  با پرستارا از یکي

 ..  بردن عمل اتاق به و  کردن

  

  اتاق در پشت  هم من و بردن اتاق داخل رو پریا که افتادم  راه سرشون پشت سریع

 .. ایستادم انتظار به عمل

  

 ..  نیفته واسشون اتفاقي که میکردم خدا خدا

  

  ؛ پریسا عمو؛ ؛ عمو و زن ؛ ؛بابا مامان دیدم که بود گذشته پریا عمل از ساعت نیم

 ...  رسیدن ؛ پرهام ؛ باران  و سعید

  

  من به رو خودش اشکي  چشماي با مامان که کردم پرسي احوال و سالم همشون با

 ...  پرسید رو پریا حال و کرد نزدیک

  

  صلوات به شروع و رفت صندلي سمت به خوبه؛ حالش نباشید نگران  اینکه گفتن با

 ...  کرد فرستادن

  

 ...  میرسیدن  نظر به نگران  خیلي عمو زن و پریسا

  

 ...   بود شده ضعیف خیلي ماه چند این توي پریا داشتن حق

  

 ...  بود نکرده وزني زیاد ؛  میخورد غذا  کم چون ولي ؛ بود حامله اینکه با

  

   بیمارستان؟ اوردي رو پریا تو: گفت اخم وبا  شد نزدیکم پرهام که بودم فکرا  همین توي
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   چطور؟ اوردم من آره:  گفتم محکم و کردم جور جمع رو خودم کمي

  

 ...  پرسیدم همینجوري ؛ هیچي: میخوردگفت  رو پایینش لب که حالي در پرهام

 ... نشست اینا  بابا پیش رفت و   گرفت فاصله ازم که دادم تکون  واسش  سري

  

 ... میدونه باز هوس آدم یه رو من و چرکینه دل من از پرهام هنوزه که هنوزم میدونم

  

  دوست  رو اون همیشه من و منه دنیاي خواهرش که بگم بهش میتونستم کاش ولي

 ...  داشت  خواهم و داشتم

  

 کسي به پریا به اش کلیه دادن از چیزي که بود خواسته ازم بهزاد  که کنم چیکار ولي

 ...  نگم چیزي

  

 ...  بودن برده عمل اتاق توي رو پریا که میشد ساعتي  دو حدود

  

 ... بودیم شده نگران  کل به هممون دیگه

  

  دکتر و شد باز عمل اتاق در یهو که میدادم فشار محکم رو دستام  انگشتاي نگراني از

 ....  اومد بیرون  ازش

  

  بچش و پریا حال دکتر خانوم:  پرسیدم زود من که گرفتیم رو جلوش مون همه سریع

  چطوره؟

  

 هم خوبه مادر حال هم شکر خدارو  ؛  بهتون میگم تبریک: گفت و زد  لبخندي  دکتر

 .. بچه حاله
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 ... کنم چیکار باید نمیدونستم زیاد خوشحالي از خبر این شنیدن با

  

 ... بودیم خوشحال هممون یعني

  

 ..  بود کرده خوشحال رو  ما بهزاد  مرگ از بعد که بود  خبري اولین این

  

 شدم متوجه خودم روي ؛ رو پرهام سنگین نگاه که میکردم ذوق  کلي دلم  توي داشتم

 .. 

  

 تبریک بهشون اش بچه و پریا سالمتیه بابت همشون به و نکردم بهش توجهي ولي

 .. گفتم
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 ... پریااا 

 .... بعد مااه یک

  

 ...   بودم زده  زل نفس گرد صورت به

 ...  بود خوابیده بانمک چقدر

  

 .. بودم خوشحال خیلي بود اومده دنیا به که وقتي  از

  

 ... بود برگشته پیشم دوباره بهزاد که انگار اومدنش  دنیا به با

  

 ...   بود شده نفس زندگیم  دلیل تنها االن ... داشتم دوستش   خیلي
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 ... بودم  شده خیره بهش  بود خوابیده که طوري همین

  

 ...   بود شده تر تپل کمي بود  اومده دنیا به که ماهي یه این توي

  

 مواظبت خوب عشقم یادگاري از  داشتم  دوست  آخه ميرسیدم؛ بهش حسابي

 .... کنم

  

 ...   بود کرده تعقیر همه روحي اوضاع ماه یه این توي

    

 ... عمو زن و عمو مخصوصا

 ...   داشتن دوست  رو  نفس چقدر

  

 ...   میزد سر  نفس به وقت بي  و وقت همش که زنمو

  

  حرف  به میکرد شروع و  میرسوند نفس به  رو خودش رسید  مي سرکار از تا که هم عمو

 ...   زدن 

  

 ...   میومد نفس دیدن  به ساعته 24 بردیا وسط این که بماند

  

   نیا  زادت برادر دیدن به که بگم بهش نمیتونستم من بود؛ عموش خوب

 .... 

  

  

 هم عاشق که زماني  مثل ؛درست بود شده ها گذشته مثل ماه یه این  توي بردیا

 .... بودیم



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 806  صفحه  

 

  

 )   بودم عاشقش من البته.. مسخره چه... هه(

  

 ...   اومدم در خیالم و فکر از نفس ي گریه با

  

 ..  عزیزم بشه قربونت مامان... جانم اي

 ...   کرده جمع لباشم چه خدا  رو تو کن نگاه

  

 ...  بود بهزااااد شبیه درست

  

 ... بود کشیده باباش به ام بچه که بودم خوشحال بابت این از چقدر

  

 .....   کرد گریه بلندتري صداي با که برداشتمش تخت روي  از فوري

  

 ....   بود شده اش گشنه حسابي ام بچه بمیرم الهي

  

 ...    بدم شیر نفسم به تا  باال دادم رو ولباسم نشستم تخت روي سریع

  

 ....  میشد آب دلم توي  قند کیلو  کیلو  دیدنش  با که خورد مي شیر ولع با انقدر

  

 ....  کردم کردنش  نوازش به شروع بغلم توي  دادم؛  شیر بهش خوب اینکه از بعد

  

  سرخاک به نفس با گرفتم تصمیم لحظه یه ي واسه میکردم نوازشش که حالي در

 ...  برم بهزادم

  

 ....  ببینه رو  نفس زودتر چه هر هم بهزاد  داشتم دوست
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 ..   برم بهزاد  دیدن به بودم نتونسته هنوز  بود؛ اومده  دنیا به نفس اینکه بخاطر آخه

 .... کردم آماده  رو نفس و پوشیدم رو هام لباس فوري

  

 ...   رفتم اتاق در سمت  وبه گرفتمش بغلم توي شدیم آماده که وقتي

  

 ....  زد خشکم ها پله وسط عمو صداي  با که میومدم پایین ها پله از آروم خوشحالي با

  

  و  بکنه ازدواج  من با که خواست  مي  ازش و  میکرد صحبت بردیا با داشت عمو

 ....  بشه بزرگ پدر بي نفس مبادا که بگیره عهده به رو نفسم مسئولیت

  

 ..  زد چنگ گلوم به بدي ؛بغض بودم شنیده عمو زبون از که هایي حرف با

  

 ...  نداشتم رو حرفي همچین یه توقع عمو از اصال

  

 ...  بمونم خونه این توي هم لحظه یه حرفا این شنیدن با نمیتونستم دیگه

  

 توش عشقم با روزي یه که اي خونه به  و  و  میداشتم بر رو نفس زودتر چه هر باید

 ....  میرفتم میکردم زندگي 

  

 . ..   میکردم خفگي احساس داشتم  کم کم خونه این توي دیگه

  

 ...   افتاد بردیا ي چهره به نگاهم ناخودآگاه

  

  از  هر و میکرد گوش عمو هاي حرف به داشت   و بود نشسته مبل روي خونسرد خیلي

 .....  میداد عمو تحویل لبخندي  گاهي
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 . .   بگیرم رو خودم جلوي نتونستم دیگه صحنه این  دیدن با

  

 :   گفتم  و زدم زل عمو به اشکي چشماي  با و رسوندم  بهشون رو خودم بلند  هاي قدم با

  

 ....    جان عمو ممنون  خیلي

 ..  دادم زحمت  بهتون مدت این توي حسابي

  

 ... بمونم خونه این توي نمیتونم دیگه من ولي

  

 .... خودم ي خونه برگردم میخوام

  

 مامان خودش من نفس :  گفتم بهش عصبانیت  با و کردم نگاه بردیا چشماي تو بعد

  پدري هم  میکنم مادري هم حقش در خودم  من... داره

 ... 

 ..   بود شده  شکه حسابي من حرفاي این شنیدن  با بردیا

  

 ... دخت....  پریاااا: گفت و  کرد نگاهم نگراني با عمو

  

  بیرون  خونه از گریون چشماي با سرعت وبا نکردم گوش حرفش  ي ادامه به دیگه

 .... زدم
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  برووووووو:  گفت  بردیا به رو  داد با که  خورد  گوشم به عمو صداي فقط آخر ي لحظه

 ...  دنبالش

  

  

  و  رسوندم  خیابان به رو  خودم تند هاي  قدم با سرعت به میکردم گریه که درحالي

 .....   ایستادم اي گوشه

  

  اینکه از دریغ ؛ولي میکردم بلند  دست واسش میشد رد  جلوم از که ماشیني هر

 ....  داره نگه رو ماشین یکیشون

  

 برگشتم که وقتي.... اومدم خودم به ماشیني بوق صداي  با که بود گرفته حرصم دیگه

 ...   شدم رو روبه بردیا ماشین با

  

 ....   لعنتي...اااه

 ....   دنبالم  بود اومده چي براي

 ...  ازش  میاد خوشم حاالخیلي

  

 :   گفت که میدادم فوش بهش  کلي دلم توي  بودم کرده اخم که حالي در

  

 ....   شو  سوار میکنم خواهش پریا:  بردیا

  

  با که میکردم بلند دست  اي دیگه  هاي ماشین وبراي  گرفتم ازش رومو لجاجت با

 :   ترسیدم زد که دادي 

  

 ...  شوووووو سوار  میگم ؛ نیستم تو با مگه لعنتي .....  د:    بردیا
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 ...   ترسیدم و خوردم جا بود زده که دادي از لحظه یه ي واسه

  

 :  گفتم کردمو نگاه بهش تفاوتي  بي  وبا نیاوردم روم به همیشه مثل ولي

 ... م...ا...ي...م....ن

  

 ماشین سرعت به....  شد پیاده ماشین  از بود کرده قاطي حسابي دیگه انگار که بردیا

:  گفت و  کرد باز برام رو ماشین در گرفتو بازوم از  و رسوند بهم رو وخودش زد دور رو

 ....   نرفته آبرومون این از بیشتر تا بشین ماشین توي  برو آدم ي بچه مثل

  

 ...    کن ووول دستمو: گفتم واروم انداختم بهش تفاوتي  بي نگاه

  

 امروز بشین؛ برو  تو فقط...باشه: گفت و  زد زل چشمام به نشسته خون به چشماي با

 ...   بگم برات که دارم حرفها خیلي

  

 ...   کردم تعلل کمي

  

 ماشین توي  رو وخودم کشیدم بیرون  دستش   توي از محکم رو دستم بعد ولي

 ...  انداختم

  

  گاز پدال روي  پاشو و  شد سوار و زد دور رو ماشین هم خودش من؛ شدن سوار با

 ...    شد  دور  اونجا از ها الستیک  جیغ با و  گذاشت

  

  خوابیده بغلم توي  آروم که نفس به نگاهي...  بود  خفه حسابي ماشین داخل فضاي

 ....   انداختم بود

  

 ... سوخت براش دلم  نداشت بابا اینکه از لحظه یه
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 ....  میشد بابا بي باید االن از که بود  کرده گناهي چه بچه؛ این مگه

  

  به و برگشتم سمتش به ناخودآگاه  میکشید بردیا که عمیقي هاي  نفس صداي  با

 ....  زدم زل صورتش

  

 ...   بود ها گذشته مثل درست

 ... میرسید نظر به جذاب و  خوشتیپ قدر همون

  

 ...  پریااااا کنن سرت بر  خاک:  گفتم و زدمو تشر خودم به لحظه یه

  

 ...   کرد  اذیتت چقدر محترم ظاهر به آقاي همین نیست یادت

  

  شلوغ هاي خیابون  وبه  کردم ماشین ي  پنجره سمت وبه گرفتم ازش رومو فوري

 ....   انداختم نگاهي

  

 ... اومدم خودم  به بردیا صداي  با که بودم خودم هواي حالو تو

  

 ...  شووو پیاده... رسیدیم:  بردیا

  

 ...  بودیم اومده کجااا شدم متوجه تازه که انداختم اطرافم به نگاهي

  

  تند  هاي قدم با بمونم بردیا منتظر اینکه  وبدون شدم پیاده ماشین توي از آرومي به

 ....  رسوندم عشقم مزار به رو خودم

  

 ...   زدم  لبخندي قبر سنگ  روي شده  پرپر گلهاي  دیدن با



 WWW.KETABSAZ.INFOکتاب ساز                                                          رمان کتابخانه مجازی   
 

  

Www.Ketabsaz.info 812  صفحه  

 

  

 ...  بود اومده بهزاد دیدن به امروز بازم عمو زن حتما

  

  وبا کشیدم سنگش   روي رو  دستم و نشستم بهزاد  قبر  سنگ کنار زمین؛ روي آروم

 ...  گفتم بغض

  

 ...  من عشق سالم

 ....  آقایي نمیخواي مهمون

 ....  ببینیش که آوردم دخترتو

 ...  خودته مثل درست کن نگاش

 ...  باباش نازه چقدر ببین

 ...  آرومیه خیلي دختر

 ...  هاااا  گوششه توي هم هنوز حرفات

 ...  کنه نمي اذیت رو مامانش اصال

  

  روم روبه  و  اومد بردیا که ؛دیدم میکردم گریه  و میزدم حرف  بهزاد با که جوري همین

 ....  نشست

  

 باباش ، با نفسم میخوام... بزاري تنها رو  نفس و من میشه:  گفتم و  کردم نگاهش 

 .. بشه آشنا بیشتر

  

   کني؟ آشنا  سرد قبر سنگ یه با دخترتو میخواي : گفت و  انداخت بهم نگاهي بردیا

  

    ؟ میدي عذاب رو  بهزاد کارات این با داري   چراااااا

   نداره؟ وجود بهزادي  دیگه که کني باور  نمیخواي چرا
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   ؟؟  چرااااااااااااااااااااااااا

  

 ...  هي.... هي:    گفتم عصبانیت با و  انداختم بهش نگاهي

  

 ...   میگي داري چي که باشه حواست

  

 ... میبینه رو ما روز هر ؛اون هست هم هنوز من بهزاد

  

 ...  میشه تنگ نفس و من ي واسه دلش  اون

  

 ...  نمیزاره تنهامون وقت  هیچ که بود گفته بهم خودش

  

 .... میشنوه مارو حرفهاي داره االنم اون  

 ...  نشکون رو عشقم قلب حرفات با

  

 :  گفت بالبخند میزد کنار رو  قبر سنگ هاي  گل که حالي در بردیا

 ...  بشکونم رو عزیزم داداش  قلب بخوام بکنم غلط من.... واقعااااا

  

 ...  میشنوه مارو هاي  حرف  بهزاد حتما میگي جوري این تو که حاال

  

  

   229 پارت

  

   به و اورد  پایین رو  سرش حرف این بعد

 بهت اعترافي  یه بچت و  زن پیش اومدم داداشي :گفت و زد زل بهزاد قبر سنگ

 ... بکنم
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 ..  بود شده بزرگ سوال یه برات ذهنت  توي  همیشه که بزنم بهت رو حرفهایي اومدم

  

  بهت رو دردم نتونستم و شدم دور  ازت سال  هاي سال چرا که بگم بهت اومدم

 .... بگم

  

 ... بدم بهت رو سواالتت جواب ي همه اومدم

  

 ....  بشي داماد  میخواي که گفتي بهم اومدي روز یه یادته

  

 ....  گذاشتم سرت سربه  وکلي شدم خوشحال حرفت این شنیدن از چقدر یادته

  

 پریا عاشق که گفتي بهم سرخوشي ؛با شدي کي عاشق پرسیدم ازت که وقتي یادته

 ...  شدي

  

  زندگي ي همه که شدي  دختري عاشق شنیدم  زبونت از که وقتي روز اون... داداش آره

 ... شدم ؛شکه بود برادرت 

  

 ......  داداش یادته...پریاااااا چرا  گفتم بهت یادته بهزاد

  

  توي خورد مهر مثل که شدي  سکوتي ي  ضربه بدنت روي زخم  دادن نشون  با تو ولي

 ... دهنم

  

 ...   بودي جلوتر من از قدم هزار و  شدي  عشقش داوطلب پریا؛ به ات کلیه دادن با تو

  

 ...  گذشتي جونتم از داشتي پریا به که عشقي بخاطر تو
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 ...   من نه بودي واقعي عاشق اون  تو...داداشم  آره.... بهزاد آره

  

 ...  بودم پریام عاشق هم من که قسم، نفست جون به بهزاد ولي

  

 ...  داداش میشناختي خوب منو که تو

 ...   نبودم دختري هیچ با تاحاال من

  

 ...   بیارم دووم نمیتونستم اون بدون که بود عشق یه برام پریاااا ولي

  

 ....  بهزاد داشت رو چي همه حکم من براي پریا

  

 ....  بود عشقم...بود کسم همه...بود نفسم... بود زندگیم  اون

  

  که بود قرار ؛و بودیم هم عاشق پریا و ؛من گفتي پریا به عشقت از  روز اون تو که وقتي

 ... بکنیم ازدواج  هم با

  

 .....   شدم بده آدم و کشیدم عقب ؛  دیدم رو  تو گذشتگي خود از من که وقتي ولي

  

 ....   بمونم اونجا نتونستم دیگه کردي خودت مال اونو تو که که روزي

  

  و  تک شبها اونقدر....  کردم غریب کشور یه ي  آواره رو  وخودم رفتم همیشه ي واسه

 ....   میرسیدم جنون مرز به خودم تنهایي از که میموندم اونجا توي تنها

  

 سوي دیگه که کردم گریه و ریختم اشک پریا دوري از اونقد  سال چند اون توي 

 ....   بود رفته بین از چشمام
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   فهمیدي؟ رو دوریم  درد من؟ داداش  فهمیدي  رو حقیقت حاال

  

 ...  بشم ونفست پریا سر باال ي سایه که بخوام اجازه  ازت تا پیشت اومدم هم حاال

  

 ....   بخوره تکون جفتشون دل توي آب نزارم که میدم قول بهت مردونه مردو داداش

  

 ....   بودم شده شکه حسابي بودم شنیده بردیا زبون از که هایي حرف با

  

 ...  شدم خیره بهش ناباوري با

  

  دادن راز این یعني ...  بود سخت برام خیلي  بود  زده بردیا که حرفهایي تموم هضم

   میدونست؟ هم بردیا رو؛ کلیه

  

 ....   بود زده پس منو همین بخاطر پس

  

 ....  سوخت براش دلم بود  زده بردیا که هایي حرف از لحظه یه

  

 ... بودم شده متنفر ازش ها سال اون   توي چقدر

  

 ...  بود کشیده عذاب من دوري  از چقدر بیچاره

  

 :   گفتم ناباوري با بودیم شده خیره همدیگه به که حالي در

 ...  نداره حقیقت اینا بردیا.....نههههههههه

  

 ...   بود حقیقت یه عین همش....  عزیزم چرا:  گفت و زد  بهم مهربوني لبخند بردیا
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 ...  پریاااا بکني فکر حرفام به که میکنم خواهش ازت االنم

  

 ...  بمیرم دوریت از من نزار

  

 ... بشي  اي دیگه کسه مال که ندارم تحمل دیگه بخدا

  

 ...  میمیرم دوریت از دیگه سري این که مطمئنم

  

 ...   بده عاقالنه جواب یه نفس جان

  

 ...   بشه بزرگ پدر؛ ي سایه بدون بچه این که نزار

  

 ....   باشم براش خوبي پدر که میدم قول

  

  زدم بهش مهربوني لبخند  و انداختم بهش نگاهي بود؛ زده  بهم بردیا که هایي حرف با

 ... 

  

 :  گفت و  کرد دل ته از اي خنده ، لبخندم دیدن با بردیا

 .... خانمي نوکرررررررررتم

  

 ....  انداخت گل لپام ها گذشته مثل و کشیدم خجالت لحظه یه حرفش این از

  

 همیشه که...عشقم ي  اجازه با: گفتم لب زیر وآروم کردم عشقم قبر سنگ به نگاهي

 .... بلهههههه.. هست قلبم توي
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 ...?? پریااا

  

 ....   بعد سال4

  

 ...   هااااا بچه این دست  از خدایا واااااااي

 ..  بودن درآورده رو کفرم حسابي دیگه

  

 ...   میکني اذیت  رو ماني این چقدر دیگه بسه نفس: گفتم و زدم داد بلندي  صداي  با

  

 ...  بکنه گریه دیگه  نزار بده بهش میخواد چي هر

  

 ...   هااااا دارم مهمون امشب ناسالمتي

  

  ندارم ماني به کاري من بخدا ماماني:  گفت و اومد بیرون اتاق از  جیغ جیغ با نفس

 ... 

  

 ...   کنه بیدارش خواب از اونو  میخواد و  میزنه بابا  صورت توي دستش با همش ماني

  

 ..   نمیشه بلند تنبله هم بردیا بابا

  

 ...   بود تنبل چقدر بردیا؛ این دست  از... خداااا اي

  

    ظهري؟ سر اخه  بود خوابیدن  وقته االن 
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 ...  گرفت خندم حسابي روم به رو صحنه  دیدن با که رفتم اتاق سمت به عصبانیت با 

  

  از رو اون   میخواست و میزد  بردیا صورت به تند تند کوچولوش دستاي اون  با ماني

 ....   کنه بیدار خواب

  

 ...  نشستم بردیا کنار و رسوندم تخت به رو خودم

  

 ...   آقایي واست بمیرم الهي :  گفتم بلندي تقریبا صداي  با

  

 ...??  نداري آسایش ها بچه این دست از هم لحظه یه

  

  حسابي خانم پریااااا: گفت و کرد نگاهم چشمي زیر بود شده بیدار حاال که بردیا

 ...   هاااا شدي شیطون

  

 ...   میخواد بچه دلت بازم نکنه

  

 همین با بکنم غلط  من ؟....من... کي:  گفتم و بردم باال تسلیم حالت به رو دستام

 ....  بسازم نمیتونم وروجک دوتا

  

  پرت بغلش  توي یهو شد باعث که کشید محکم گرفتو   رو ودستم کرد اي  خنده بردیا

 ...  بشم

  

   ؟ باز لج خانم کردي  تموم رو کارات باالخره: گفت و  کرد نوازش رو موهام مهربوني با
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 خسته هم خیلي حتما: گفت و زد موهام به اي بوسه که کردم تایید رو  حرفش سرم با

 ...   شدي

  

  ولي بدم سفارش بیرون از بزار کني درست رو چیزي  نمیخواد گفتم بهت صدبار

 ...  نزاشتي

  

  ي  واسه خودم داشتم دوست ولي عزیزم مرسي:  گفتم زدمو مهربونیش به لبخندي

 ...   کنم درست غذا مهمونا

  

   زد هام لب روي کوتاه بوس یه آروم و انداخت چشام به نگاهي بردیا

 .... 

  

 ...   گذاشت چشماش روي رو؛ ودستش کشید  بلندي هین یه نفس کارش این با

  

 ...  خندیدیم بردیا و من حسابي حرکتش این با

  

 ...  بابااااا دختر ببینم بغلم بیا بدو:   گفت  و کرد  باز نفس  روي به رو آغوشش بردیا

  

  و  میزد پا دست که افتاد ماني به چشمم لحظه یه که بود  کافي حرفش همین

 ...  برسونه بردیا بغل به نفس از زودتر رو خودش میخواست

  

 ...   دادم جا بردیا بغل توي نفس  از زودتر رو ماني و  کردم اي  خنده کارش این با

  

 ...   کرد  آویزون  بردیا گردن  از رو خودش سریع هم نفس
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 یه دوباره خدا که میکردم شکر رو خدا  چقدر انداختم تاشون سه هر به نگاهي

 ....  بود برگردونده بهم رو اي خانواده همچین

  

 ... بود خوشحال  خیلي  ما دیدن   با هم بهزاد االن که میدونستم

  

  حرف  کلي باهاش و میرفتیم بهزاد مزار  به رو باري سه  دو هفته هر سال  چند این توي

 .... میزدیم

  

  وقت هیچ  و داشتم دوستش هنوزه که هنوزم من ولي  بود؛ رفته پیشمون از اینکه با

 ...  بودم نبرده یاد از رو عشقش

  

 ...   اومد در  صدا به خونه تلفن ؛ بودم شده خیره تاشون هرسه به که جوري همین

  

 ...  دادم  جواب رو وگوشي  رفتم تلفن سمت وبه شدم بلند ها بچه کنار از فوري

  

 ....  شنیدم رو باران شاد  صداي دادم جواب رو گوشي که همین

  

 .. خوبهههه حالت پریاااااا  سالاااام:  باران

  

 .... عزیزم خوبي تو جان باران سالم: پریا

  

 ... خبر چه شما....نیستیم بد ماهم...اي:  باران

  

 ... حاله چه در  بارداري اوضاع ؛وضع میکني چیکارا تو ، خوبیم ماهم بشم فدات:پریا

  

 ...  سخته خیلي...نگووو...اووف:  باران
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 ....  سخته خیلي بارداري  میکنم درکت واقعاعزیزم...  دیگه آره ، خخخخخخ:پریا

  

  خوبه؟ حالشون... میکنن چیکار ماني و  نفس:  باران

  

 ..   میکنن بازي بردیا با اتاق توي دارن خوبن دوتاهم  اون آره: پریا

  

 .... کمکت بیام داري کار اگه میگم... عزیزم باشه... آهان:  باران

  

 ...   دادم انجام  رو کارا ي همه ندارم کاري عزیزم نه: پریا

  

 ....  میگیره میره خودش بردیا بعدازظهر اونم که مونده ها بچه کیک فقط

  

 ...  افتادي زحمت  به حسابي ببخشید؛ دیگه باشه: باران

  

 ... نیست زحمتي... حرفیه چه این عزیزم نه:پریا

  

 ...  برسون سالم هم بردیا به...برس کارات به هم تو...برم من پس.. باشه:  باران

  

 ...  برسون سالم پرهام به توهم عزیزم باشه: پریا

 ..   خداحافظ فعال نداري کاري

 ... میبینمت شب

  

 ...   رفتم خواب اتاق سمت به وسریع کردم قطع رو تلفن
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   231 پارت

  

 ...  میرسیدن مهمونا ي همه دیگه ساعته دو تا میشد دیر داشت کم کم دیگه

  

 دوش یه میرم دارم من عزیزم:  گفتم بردیا روبه و ایستادم اتاق در  چارچوب جلوي

 ...   بشم آماده وبعدش بگیرم سرپایي

  

 ....  شده دیر خیلي که ها بچه به هم برس خودت به هم پاشو هم تو

  

 ...... گلممم خانم بگید شما چي هر چشممم:گفت و  کرد نگاهم بردیا

  

 ... بشم آماده تا رفتم مهمان اتاق سمت به و  کردم ازش تشکري

  

 ...   بودم شده آماده ساعت دو  حدود  از بعد

  

  برسه چه ببینن رو من و بیان اتاق به ها بچه که بودم نزاشتم حتي ساعت دو این توي

 ... بردیا به

  

 ...   بکنم سورپرایزش و کنم خوشگل بردیا   ي واسه رو خودم حسابي داشتم دوست

  

 ...  بودم شده هم موفق البته که

  

 ...  میومد بهم فر موهام ؛چقدر انداختم روم روبه اینه به نگاهي

  

 ...  بودم داده انجام صورتم روي مالیم  خیلي آرایش یه و بودم کرده فر رو هام مو کل
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 ...   بود اوکي چیز همه

  

 ....  بشم خوشبو تا زدم عطر خودم به کمي

  

 ...   شد بلند  اتاق در صداي  که انداختم آینه به نگاهي  دوباره

  

  خوشحال کلي اتاق در پشت بردیا دیدن با که کردم بازش و رفتم در سمت به آروم

 .... شدم

  با و  شد اتاق  داخل ؛ اومد خودش به که وقتي... میکرد نگاه بهم مبهوت و مات بردیا

 ....  بست درو پاش پشت

  

 ...  بود شده داشتني  دوست  و جذاب  وشلوار کت توي  همیشه مثل چقدر

  

 ...   شد نزدیک بهم که میرفتم اش صدقه قربون کلي  دلم توي

  

  بهش  عمیقي ي بوسه و برد لبهاش سمت وبه  گرفت دستش  توي رو موهام نوک آروم

 ...   زد

  

 ... عشقمم شدي خوشگل خیلي: گفت آروم  و زد زل چشمام توي چشماش با بعد

  

 ...  بوسید ولع وبا گذاشت هام لب روي لبهاشو معطلي بدون بعد

  

  بلند خونه زنگ صداي  که میکردم  همراهي وباهاش بودم لذت غرق کارش این از

 ....  شد

  

 ...  هاااا شده تموم باهات کارم نکني  فکر :  گفت  و گرفت  فاصله ازم  سختي به بردیا
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 ..   دارم کار باهات حسابي شب

  

 ....  رفت بیرون  اتاق از که زد مردونش بازوي به ومشتي کردم اي  خنده

  

 ...  اومدم  بیرون اتاق از و  کردم مرتب رو خودم ؛کمي بردیا رفتن با

  

 .... بودن اومده ازهمه زودتر پریساینا و مامانینا

  

 .... کردم روبوسي  همشون با  و رفتم سمتشون به

  

 ...  بود شده بزرگ خیلي خاله عسل... بشم فداش الهي

  

 ....  کردن زدن حرف به شروع  هم با و  رفت سمتش  به دید رو  بردیا تا سعید

  

 ....  بودن رسیده مهمونااا ي همه یواش یواش دیگه

  

 ...  بودن خوشحال خیلي عمو زن و عمو

  

 ...??  بخوره تکون دلش  توي آب نمیزاشت  و میپلکید زنش ور دور همش پرهام

 ....??  داشت کم رو عزیزم بهزاد حضور اینجا فقط

  

 ... بود شده تنگ بازیاش مسخره...اش خنده... حرفاش براي دلم چقدر

  

  کمرم دور رو  دستش  و اومد سمتم  به بردیا که کردم بغضي بهزاد اوردن یاد به با

 ...  انداخت
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 پاک ذهنم  از بهزاد هاي خاطره وقت هیچ ولي بودم خوشبخت بردیا با که درسته

 ...  بود نشده

  

 ... باشه داشته غم چشمات نبینم.. خانوممم: بردیا

  

 ...  کرد وارد کمرم به رو خفیفي  فشار که زدم  بهش لبخندي

  

 ...  گذشت خوش بهمون خیلي  شب اون

 براش همه که خوند  رو قشنگي خیلي  آهنگ ماني و   نفس افتخار به ؛بردیا شام بعد

 ...  زدن دست

  

 ...  بودم شده خسته دیگه کل به بودم مونده سرپا بس از

  

  رفتن از  بعد..?? بود برده خوابشون  مهموني وسط  زیاد خستگي از هم ماني و نفس

 ... شدم بلند هوااا  روي کردم احساس یهو که میرفتم باال ها پله از داشتم مهمونااا

  

   بردیا؟ میکني  چیکار:  گفتم داد  با

  

 ...  کردم صبر زور به االنم تا خانومم؛ نباشه حرف: بردیا

  

  وداخل  اومد باال ها پله از که انداختم گردنش دور  رو دستم  نیفتم اینکه ترس از

 ...  شد اتاقمون

  

 .... زد خیمه روم هم خودش و گذاشت تخت روي ؛ رو من آروم
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 امشب بابت پریا: گفت و شد خیره چشمام توي  میزد برق شیطنت از که چشمایي با

 خورده یه امشب میخوام من ولي ؛ شدي خسته که میدونم...ممنونم ازت  خیلي

 ... کنم شیطنت باهات

  

  وآروم کشید پایین رو لباسم بغل زیپ  و زد چشمکي که زدم حرفش  این به لبخندي

 ....   کرد بوسیدن  به  شروع لذت با و گذاشت لبام روي رو هاش لب

  

  همراهیش عشق با منم و کردم خاموشش و بردم خواب چراغ سمت به رو دستم

 .... **************************************** کردم

 تونسته ماه چند این توي که امیدوارم ؛ شد تموم عشق داوطلب  رمان عزیز دوستان 

 .... باشیم کرده ایجاد شما براي رو خوبي لحظات باشیم

  

  دنبال رو رمان  این و بودید صبور بودکه  عزیزان شمااا ي همه به دیگر تقدیمي این

 ..  کردید

  

 ...  میکنم آرزو شما براي  رو  خوشي و خوب روزهاي  مرضیه دوستم و من

  

  

  عزیز كریمي  و آقایي خانم از  فراوان سپاس با

  

 96/5/15...پایان

 
 http://ketabsaz.infoبرای دیدن رمان های بیشتر به آدرس ما بروید : 

 

کتابساز منبع مجاز رمان های ایرانی به راحتی خاطر رمان های ایرانی را 
 مطالعه کنید .

http://ketabsaz.info/
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